GCPG‐503‐2000‐9‐2016.

઼ફૉ ૪૨૩૯-૩૱ ફી ષહર્ફી ઇઅનીજો ઇફૉ ઼ફૉ
૪૨૩૮-૩૯ફી ષહર્ફી ઼ૃપીળૉ વી ઇઅનીજો દોલીળ
ગળષી મીમદ.
ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ,
ફીથી ુષયીઙ,
બિળબ કર્રીઅગ; ઇબમ-૩૨૪૨૩૮-૩૬૬૬ -ગ,
઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.
દીળૂઘઆ ૨૯/૨૯/૪૨૩૮.
બ િળ બ :૩.

ઇઅનીઞબ ૂલ જોઙષીઊ ી. વીઘરીઅ (મૉ ણૉ ઼ૂરવ) નસીર્ષષીફૂ
જીવૃ ષહ ઑડવૉ ગૉ ઼ફૉ ૪૨૩૮-૩૯ફી ષહર્ધૂ ઇઅનીઞબ ગીસફરીઅ ઇઅનીઞબ ૂલ જોઙષીઊ ઞૉ ુબલી ઽજાળરીઅ
નસીર્ષષીરીઅ ઈષદૂ ઽદૂ દૉફૉ મનવૉ ુબલી વીઘરીઅ (મૉ ણૉ ઼ૂરવ) નસીર્ષૉવ ઽદૂ ઞૉ ધ્લીફૉ વઊ દૉળરૂ ઙૃઞળીદ
ુષપીફ઼યીરીઅ દી. ૪૫/૨૪/૪૨૩૮ફી ળ્ઞ ઇઅનીઞ ઼ુરદૂફી ફષરી ઇઽૉ ષીવફૂ યવીરથ રૃઞમ ઽષૉધૂ
ઇઅનીઞબ
ગીસફરીઅ ઞૉ જોઙષીઊ ુબલી ઽજાળરીઅ નસીર્ષીદૂ ઽદૂ દૉફૂ મનવૉ ુબલી વીઘરીઅ (મૉ ણૉ ઼ૂરવ)
ઑડવૉ ગૉ ુબલી ૩ ઽજાળફૉ મનવૉ ુબલી ૨.૨૩ વીઘ નસીર્ષૂફૉ ઞૉ દૉ ઇઅનીજો ફીથી ુષયીઙફૉ ર્ગવષીફી ળઽૉ સૉ.
઼ફૉ ૪૨૩૮-૩૯ફી ઼ૃપીળૉ વ ઇઅનીઞ ઇફૉ ઼ફૉ ૪૨૩૯-૩૱ફી ષહર્ફી ઇઅનીઞબ દોલીળ ગળષી રીડૉ ફૂ નળઘી દ
ઋબળ રૃઞમ ર્ક્વષીફૂ ળઽૉ સૉ.

ઇઅનીઞબ ૂલ
જોઙષીઊ ી.
વીઘરીઅ (મૉ
ણૉ ઼ૂરવ)
નસીર્ષષીફૂ

૪.

ઇઅનીઞબ ૂલ જોઙષીઊ ઼ફૉ ૪૨૩૯-૩૱ફી ષહર્ફી ઇઅનીઞબ રીઅ રઽૉ ઼ૄવ ઇફૉ રૄણૂ દળૂગૉ નસીર્ષષી ઇઅઙૉ.

ઇઅનીઞબ ૂલ
જોઙષીઊ ઼ફૉ
૪૨૩૯-૩૱
ષહર્ફી
ઇઅનીઞબ રીઅ
રઽૉ ઼ૄવ ઇફૉ રૄણૂ
઼નળ દળૂગૉ
નસીર્ષષી ઇઅઙૉ.

(૩) ઈઙીરૂ ષહર્ ઑડવૉ ગૉ ઼ફૉ ૪૨૩૯-૩૱ફી ષહર્ફી ઇઅનીઞબ ગીસફરીઅ ઞ ૉ જોઙષીઊ ઈલ્ઞફ
ઇફૉ ઈલ્ઞફ મઽીળ નસીર્ષષીરીઅ ઈષદૂ ઽદૂ દૉ જોઙષીઊફૂ ળગરફૉ ઽષૉ ઇઅનીઞબ ગીસફરીઅ ગૃ વ (઼ળષીશ્)
રઽૉ ઼ૄવૂ ઼નળૉ ઇધષી રૄણૂ ઼નળૉ નસીર્ષષીફૂ ધસૉ. ષહર્ ૪૨૩૯-૩૱ ધૂ ઽષૉ પ્વીફ/ફ્ફપ્વીફ દળૂગૉ જોઙષીઉ
નસીર્ષષીફૂ ફધૂ. દૉ ઘી઼ ધ્લીફૉ વૉષીફૂ ગીશજી ળીઘષૂ. ઈ ભૉ ળભીળફી IWDMS ઽૉ ઢશફીઅ ફષી ભ્રર્ ઞૉ TCS
દ્ ીળી દોલીળ ગળષીરીઅ ઈષૉ દૉરીઅ ઈઙીરૂ ષહર્ફી ઇઅનીજો ળઞૄ ગળષીફી ળઽૉ સૉ. ઼ફૉ ૪૨૩૭-૩૮ફી ષહર્ફી િઽ઼ીમ
દૉરઞ ઼ફૉ ૪૨૩૮-૩૯ફી ષહર્ફી ઑડવૉ ગૉ જીવૃ ષહર્ફી ઇઅનીજોફૉ ઈપીળૉ ળઞૄ ગળષીફી ળઽૉ સૉ ઼ફૉ ૪૨૩૮-૩૯ફી
ષહર્ફી ઼ૃપીળૉ વ ઇઅનીજો જીવૃ ષહર્ફૂ ઞર
ૉ ઈલ્ઞફ ઇફૉ ઈલ્ઞફ મઽીળ ઽૉ ઢશ ઞૉ દૉ ઼નળૉ ઇવઙધૂ દોલીળ ગળૂ
TCS ફી ્ગર્ીર રૃઞમ ફીથી ુષયીઙફૉ ર્ગવષીફી ળઽૉ સૉ.

(૪) યીળદ ઼ળગીળ ૂફી ફીથી રઅ ીવલ ફષૂ િન ઽૂ ીળી પ્વીફ ઇફૉ ફ્ફ પ્વીફ રઞર્ ગળષી રીડૉ ઞૉ ઙીઊણ વીઊફ
મઽીળ બીણૉ વ ઝૉ દૉફી ઇઙત્લફી બીળીફૃઅ ુમણીથ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ગળૉ વ ઝૉ . ઞફ
ૉ ્ ુષઙદષીળ ઇભ્લી઼ ગળૂ ઙીઊણ વીઊફ
રૃઞમ પ્વીફ ઇફૉ ફ્ફ પ્વીફ રઞર્ ગળષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ. ઑફૉક્ષળ – ૩ (બીળી- ૬૬, ૬૭, ૬૮, ૬૯, ૬૱,
૬૯, ૭૨, ૭૩) ઇફૉ ડૉ મવ - ૩. (ઑફૉક્ષળ-૭ રીઅ નસીર્ લી રૃઞમ)
(૫)

યીળદ ઼ળગીળ ૂફૂ ઼ૄજફી રૃઞમ ળીઞલ ઼ળગીળૉ બથ ઈઋડગર (Out come) મઞડૉ દોલીળ ગળષીફૃઅ ઝૉ દૉ

ઇઅઙૉ યીળદ ઼ળગીળ ૂફૂ ઙીઊણ વીઊફફી બીળી – ૮૨, ૮૩, ૮૪ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ઝૉ . ઑફૉક્ષળ – ૪ દૉરઞ ઈઋડ ગર
મઞડૉ ફૃઅ ભ્ળરૉડ ઑફૉક્ષળ – ૬ (બીળી – ૯૯, ૱૨, ૱૩ ઇફૉ ૱૪) ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ઝૉ . દૉ ધ્લીફૉ વઉ ઋક્દ ઇઅનીજો રીડૉ
ભીશષથૂ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
(૬) ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂફી ઇઅનીઞબ દોલીળ ગળદૂ ષઘદૉ સૉ ૃઇવ ગી ડ ઼મ પ્વીફ ઇફૉ ડર્ ીઊમવ ઑળૂલી ઼મ પ્વીફ
રૃઞમ (SCSP ઇફૉ TASP) ુફલદ ડગીષીળૂ રૃઞમ મઞડૉ ફૂ ભીશષથૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉ રીડૉ યીળદ ઼ળગીળ ૂફૂ
ઙીઊણ વીઊફફી ઑફૉક્ષળ – ૫ (બીળી – ૮૮, ૮૯ ઇફૉ ૮૱)ફૂ ફગવ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ઝૉ દૉ ધ્લીફૉ વઊ ઇઅનીજો દોલીળ
ગળષી.
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(૭)

યીળદ ઼ળગીળફૂ ઙીઊણ વીઊફ રૃઞમ જૉઊન્જી઼ ઊફ પૂ રૂણૂલર ડરર્ ઑક઼્બણૂજ઼ર્ ૉર ષગર્ ઼ફૃઅ ડૉ ડરૉન્ડ ળઞૄ

ગળષીફૃઅ ધીલ ઝૉ દૉ ઇઅઙૉફી ઑફૉક્ષળ – ૭ (બીળી ૪૫) ઇફૉ ડૉ મવ-૪ Format of Proposed New MTEF
Statementફૃઅ ઑફૉક્ષળ-૬ફૃઅ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ઝૉ .
ફીથી ુષયીઙરીઅ ઼ફૉ ૪૨૩૯-૩૱ ફી ષહર્ફી ઈષગ ઇફૉ ધીલૂ ઘજર્ફી ઇઅનીજો, જીવૃ મીમદ્ફી ઇઅનીજો, ફષૂ મીમદ્/
ગીર્ફી ઇઅનીજો ઇફૉ ઼ફૉ ૪૨૩૮-૩૯ફી ષહર્ફી ઼ૃપીળૉ વી ઇઅનીજો ઼ુજષીવલફી ષઽૂષડૂ ુષયીઙ્ દળભધૂ રશષી રીડૉ ઈઘળૂ
દીળૂઘ્ ફૂજૉ રીથૉ ળઽૉ સૉ.

૫.

ઇઅનીજો ર્ગવષીફૂ ઈઘળૂ દીળૂઘ :-

(૩)

ઈષગ ઇફૉ ધીલૂ ઘજર્ફી ઇઅનીજો
઼ફૉ ૪૨૩૯-૩૱ ફી ષહર્ફી ઈષગફીઅ ઇઅનીજો ઇફૉ
રઽૉ ઼ૄવૂ/રૄણૂ ઘજર્ફી ધીલૂ ઘજર્ફી ઇઅનીજો
જીવૃ મીમદ્ફી ઇઅનીજો.

(૪)

૩૭રૂ કગડ્મળ, ૪૨૩૮

રઽૉ ઼ૃવ ઇફૉ રૄણૂ ઽૉ ઢશફૂ જીવૃ
(૫)

૯ રૂ ફષૉમ્મળ, ૪૨૩૮

લ્ઞફીક/મીમદ્.
ફષૂ મીમદ્/ગીર્ફૂ નળઘી દ્

(૩) રઽૉ ઼ૄવ ઇફૉ રૄણૂ ઽૉ ઢશફૂ ફષૂ મીમદ્/

૪૬ રૂ ફષૉમ્મળ,૪૨૩૮

ગીર્ (ુષયીઙ ૩ ફૂફષૂ મીમદ્/ગીર્ ઇફૉ (ુષયીઙ ૪ ફૂ
ધરષીળ ઈષદૂ ફષૂ મીમદ્/ગીર્)ઘજર્ યીઙફૉ

ર્ગવષી ઇઅઙૉ
(૪) રઽૉ ઼ૄવ ઇફૉ રૄણૂ ઽૉ ઢશફૂ ફષૂ મીમદ્/
ગીર્ (ુષયીઙ ૩ ફૂ ફષૂ મીમદ્/ગીર્ ઇફૉ
(ુષયીઙ ૪ ફૂ ધરષીળ ઈષદૂ ફષૂ મીમદ્/ગીર્)
ફીથીઅુષયીઙ મઞડૉ સીઘીફૉ ર્ગવષી ઇઅઙૉ
(૬)

઼ૃપીળૉ વી ઇઅનીજો
ધર ઈઢ રી઼ફી ઘળૉ ઘળ ઘજર્ફી ઈપીળૉ દોલીળ
ગળૉ વ ઼ફૉ ૪૨૩૮-૩૯ફી ઼ૃપીળૉ વી ઇઅનીજો.

૱ રૂ ણૂ઼ૉમ્મળ,૪૨૩૮

૩૬ રૂ િણ઼ૉમ્મળ, ૪૨૩૮.

ઋબળ નસીર્ષૉવૂ દીળૂઘ્ ઼ુજષીવલફી ષઽૂષડૂ ુષયીઙ્ઑ ઙઅયૂળદીબૄષર્ગ ઇફૃ઼ળષીફૂ ળઽૉ સૉ. ફીથી ુષયીઙ ીળી
઼રલરલીર્ની મીન રશદીઅ ઇઅનીજો ષૂગીળષીરીઅ ફ ઈષૉ દ્ દૉફૂ ઈઘળૂ ઞષીમનીળૂ ઼અમઅુપદ ુષયીઙફૂ ળઽૉ સૉ.
ફ પ :- ુષયીઙૉ ઘજર્ફી ઇઅનીજો ળઞૄ ગળદૂ ષઘદૉ ફૂજૉ રૃઞમ નસીર્ષૉવ ઇગર્દીકર્ર રૃઞમ online ર્ગવૂ ઈબષીફી ળઽૉ સૉ.
(૩)
(૪)
(૫)
(૬)
(૭)

ધીલૂ ઘજર્ફી ઇઅનીજો રઽૉ ગર ઘજર્ ષઙૉળૉ.
૩૨૨% ગૉ ન્ ૂલ બૃળ ગૅ દ લ્ઞફીક.
ગૉ ન્ ૂલ બૃળ ગૅ દ લ્ઞફીક સૉળીંઙ બૉડફર્ રૃઞમ લ્ઞફીક.
ળીજ્લફૂ જીવૃ લ્ઞફીક.
ફષૂ મીમદ્ /ફષી ગીર્ ઇઅઙૉફૂ લ્ઞફીક.

૬.

ઈષગફી ઇઅનીજો

ઈષગફી
ઇઅનીજો ((૩)

(૪)

ઈષગફી ઇઅનીજો ઞૉ દૉ ુષયીઙૉ રઽૉ ઼ૄવૂ ગળફૂ ઈષગ (Tax Revenue) દધી ુમફ ગળ ઈષગ (Non Tax
Revenue) I.W.D.M.S.ફી ઈ ઼ીધૉફી ઈષગફી ુફલદ ભ્રર્રીઅ ર્ગવષી. ઈષગફી ઇઅનીજોરીઅ ઼ીળ્ ઑષ્
ષપીળ્ ઇધષી ચડીણ્ લીઞમૂ ઢળીષદીઅ ઘી઼ ગીળથ્ ઽ્લ દ્ દૉષીઅ ઘી઼ ગીળથ્ ઇઅઙૉફૂ ઼અબૄથર્ ુષઙદ્
‘‘Upload Remarks’’ રીઅ ઇષ લ નસીર્ષષૂ દૉરઞ દૉફૂ ઑગ ૂન્ડૉ ણ ફગવ (Hard Copy) બથ ર્ગવષીફૂ
ળઽૉ સૉ.
ફીથીઅ ુષયીઙ ીળી ઼રલીઅદળૉ ઞથીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ગૉ , ુષયીઙ્ ીળી ઈબષીરીઅ ઈષૉવૂ વ્ફ્ફૂ સળદ્ ઇફૉ
મ્વૂક રૃઞમ ઞૉ દૉ વ્ફ્ફૂ બળદ જૃગષથૂ (મીગૂ ષ઼ૄવીદ) ુફલુરદબથૉ ધીલ. ઞૉધૂ ળીઞલ ઼ળગીળૉ ઈબૉવૂ
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વ્ફફૂ ષ઼ૄવીદ ીળી ધદીઅ ઈષગફી ઇઅનીજો, ઈષગફી ઼અમઅુપદ વ્ફ ઼નળૉ દરીર ુષયીઙ્ ીળી ઇજૄગબથૉ
ર્ગવષીફી ળઽૉ સૉ. ઼ફૉ ૪૨૩૯-૩૱ ફી ષહર્ નળુરલીફ ધફીળ ઼અયઅુષદ ઈષગફી ઇઅનીજો ઼ૄજષદૂ ષઘદૉ
ઇઙીઋફી ઑળૂલ઼ર્ (મીગૂ ષ઼ૄવીદ) ફૂ ળગર બથ નસીર્ષષીફૂ ળઽૉ સૉ ઇફૉ દૉ ઼ફૉ ૪૨૩૯-૩૱ રીઅ રશૂ સગસૉ ગૉ
ગૉ ર દૉ ઇઅઙૉ ુષયીઙફ્ ઇુય ીલ નસીર્ષષીફ્ ળઽૉ સૉ.
(૫) ઈષગફી ઇઅનીજો ઞૉ ુષયીઙૉ ર્ગવષીફી ધીલ ઝૉ , દૉ રીડૉ ઞૉ દૉ ુષયીઙ્ફૉ ઼મઅુપદ રૃખ્લ ઼નળ્ફૂ લીનૂ ઇઅઙૉફૃઅ
બ ગ બથ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ઝૉ ઞૉ ધ્લીફૉ વઉ ઼મઅુપદ ુષયીઙ્ઑ ઈષગફી ઇઅનીજો ુફલદ ભ્રર્રીઅ કફ વીઉફ
ફીથીઅ ુષયીઙફૉ ર્ગવષીફી ળઽૉ સૉ.
(૬) ગૉ ન્ ઼ળગીળ દળભધૂ રશદૂ ઈષગફી ઇઅનીજો ઼ળગીળ ૂફી ફીઅથીઅ ુષયીઙફી બિળબ કર્રીઅગ;-ઇબમ-૩૨૪૨૩૫-

૪૬૮૨-ગ, દી.૩૯/૩૪/૪૨૩૫ફી બિળબ રીઅ ઞથીષૉવ ૮૮ લ્ઞફીક બોગૂ ષહર્ ૪૨૩૯-૩૱રીઅ જીવૃ ળઽૉ ફીળ
લ્ઞફીક રીડૉ ર્ગવષી ઇફૉ દૉ લ્ઞફીક રીથૉ જોઙષીઉક ગળીષષીફૂ ળઽૉ સૉ. દૉરઞ ગૉ ન્ ઼ળગીળ દળભધૂ
ફષૂ સૉળીંઙ બૉડર્ફ રઅઞૃળ ધલૉવ ઽ્લ દ્ દૉ રૃઞમ દૉ લ્ઞફીફૂ જોઙષીઉ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
૭.

(ગ)

ધીલૂ ઘજર્ફી ઇઅનીજો

(૩)

ધીલૂ ઘજર્ફી ઇઅનીજો ફીથીઅ ુષયીઙફી દી. ૩૫-૨૯-૪૨૨૮ ફી બિળબ ફૂ ઼ૄજફી રૃઞમ I.W.D.M.S.
ઽૉ ઢશ ર્ગવૂ ઈબષીફી ળઽૉ સૉ. નળૉ ગ ુષયીઙ્ઑ ઈ ઼ીધૉફી ગ્મ્પ્લૃડળીઉટણ ષગીર્ંઙસૂડ (Form‐B) રૃઞમ
ધીલૂ ઘજર્ફી ઇઅનીજો I.W.D.M.S.ઽૉ ઢશ ર્ગવષીફી ળઽૉ સૉ. ષગીર્ઙસૂડરીઅ ુષયીઙ્ઑ ગ્વર ફઅમળ ૩ ધૂ ૩૪
઼ૃપૂફૂ ુષઙદ્ યળષીફૂ ળઽૉ સૉ. ગ્વર ફઅમળ ૩૫ ધૂ ૩૯ ફીથીઅ ુષયીઙફી ઋબલ્ઙ રીડૉ ઝૉ , ઞૉ ુષયીઙૉ યળષીફી
ફધૂ. ભ્રર્-મૂફી ગ્વર ૪ ઇફૉ ૫ રીઅ ઇફૃકર્રૉ ૪૨૩૫-૩૬ ઇફૉ ૪૨૩૬-૩૭ ફી િઽ઼ીમ્ (ઘળૉ ઘળ ઘજર્) ફી
ઈઅગણી ઇઅનીઞબ ગીસફ્રીઅ નસીર્ લી રૃઞમફી યળષીફી ળઽૉ સૉ. ગ્વર-૬ રીઅ ૪૨૩૭-૩૮ ફી ઘળૉ ઘળ ઘજર્ફી
ઈઅગણી ઑગીઋન્ડન્ડ ઞફળવફૂ ગજૉળૂ ઼ીધૉ િઽ઼ીમ્ફી રૉશષણુઅ ગલીર્ રૃઞમ નસીર્ષષીફી ળઽૉ સૉ. ગ્વરરીઅ
૪૨૩૮-૩૯ફી ઇઅનીજોફી ઈઅગણી ઇઅનીઞબ
ગીસફરીઅ નસીર્ષૉવ ગૃ વ રઅઞૃળ ધલૉવ ઇઅનીઞરીઅધૂ ભગદ
ધીલૂ ઘજર્ફી ઇઅનીઞ યળષીફી ળઽૉ સૉ.

(૪)

બઙીળ યથ્ધીફી ઇઅનીજો.

ઈલ્ઞફ
મઽીળફી
ઇઅનીજો

(ગ) ઼ફૉ ૪૨૩૮-૩૯ફી ઇઅનીઞબ રીઅ ધીલૂ ઘજર્ફી નસીર્ષૉવ ઇઅનીજોફૂ ઼ીરૉ ઼ફૉ ૪૨૩૯-૩૱ફી ષહર્
રીડૉ ફી રઽૉ ઼ૄવૂ/રૄણૂ ઘજર્ફી ધીલૂ ઘજર્ફી ઇઅનીજો ભ્રર્ મૂરીઅ ર્ગવષીફી ળઽૉ સૉ. બઙીળ યથ્ધી ઇઅઙૉફી ઘજર્ફી
઼રધર્ફરીઅ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ભ્રર્-મૂ ફૂ ઼ીધૉફી જોણીથ-૩રીઅ રઽૉ ગરફૉ વઙદૂ રીિઽદૂ, જોણીથ-ળરીઅ ળ્ઞરનીળ
ગરર્જીળૂ દૉરઞ ષગર્ -જીઞર્ રઽૉ ગરફૂ ઼અખ્લી ઼ઽૂદ ઘજર્ફી ઼ૃુજદ ઇઅનીઞફૂ રીિઽદૂ ઇફૉ જોણીથ-૫રીઅ
ઈઋડ઼઼્ર્ધૂ વૉષીરીઅ ઈષદૂ ઼ૉષીફી ઘજર્ફી ઼ૃુજદ ઇઅનીઞફૂ રીિઽદૂ ઇવઙ ળૂદૉ ઇજૃગબથૉ બૄળૂ બીણષીફૂ
ળઽૉ સૉ. દૉરઞ D.D.O. નૂઢ બઙીળ યથ્ધીફૂ ુષઙદ ઼ળગીળ ૂફી ફીથીઅ ુષયીઙફી બિળબ ક્રીઅગ;-ઇબમ૩૨૪૨૩૪–૬૭૯૭૯૬-મઞૉડ-ગ,દી. ૨૭/ ૩૨/ ૪૨૩૪ ઼ીધૉફી બ ગ રૃઞમ ર્ગવષીફી ળઽૉ સૉ.
(ઘ)
ધીલૂ ઘજર્ફી ઼ૄુજદ ઇઅનીજોફી ઼રધર્ફરીઅ ુષસૉહ ગીળથ્ ઽ્લ દ્ દૉ ઇબવ્ણ ળૂરીગર્ ઼ રીળભદ
ર્ગવષીફી ળઽૉ સૉ દૉરઞ ઈઙીરૂ ષહર્રીઅ ુફષૅદ ધફીળ ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂકફી ફીર ઇફૉ ઽ્ની ઼ીધૉ ળજાફી
ળ્ગણરીઅ બીઅદળફૂ ગૉ ડવૂ ળગર જૄગષષીફૂ ળઽૉ સૉ દૉફૂ ઙથદળૂ નસીર્ષદૂ રીિઽદૂ ુફષૅુ દીળૂઘ ઼િઽદ
ઇવઙ બ ગરીઅ ઇબવ્ણ ગળૂફૉ ઇષ લ ઈબષીફૂ ળઽૉ સૉ.
(ઙ) બઙીળ-યથ્ધી ઇઅઙૉફી ઘજર્ફી ઼ૄુજદ ઇઅનીજોરીઅ ળ્ઞરનીળ ગરર્જીળૂ દૉરઞ ષગર્ જીજ્ણર્ રઽૉ ગર ઇફૉ ઈઋડ
઼઼્ીર્ંઙધૂ વૉષીરીઅ ઈષદૂ ઼ૉષીફી ઘજર્ફૂ દધી ઘજર્ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ભ્રર્-મૂ ફૂ
઼ીધૉફી ઇફૃકર્રૉ જોણીથ-૪ ઇફૉ જોણીથ-૫રીઅ નસીર્ષષીફૂ ળઽૉ સૉ. ઋબળીઅદ ઈ ઇઅઙૉફૂ જોઙષીઉ બઙીળ
યથ્ધીફી ઽૉ દૃ ઼નળષીળ ભ્રર્-મૂરીઅ ઼ૄજષષીફૂ ળઽૉ સૉ.
(ચ) ઇઅનીઞબ
ગીસફરીઅ બઅજીલદ, ધીુફગ ઼અ ધીક, ગ્વૉજો, ઽ્ુ બડવ્ ષઙૉળૉફી ઼ઽીલગ ગર્ીન્ડ
(ઇફૃનીફ) ઇઅઙૉફી ુગ ઼ીકરીઅ રઅઞૄળ ગળૉ વ બઙીળ-યથ્ધીઅ, ફૂ ુષઙદ્ ઽૉ દૃ ઼નળ્ રીથૉ ગૉ ડવીગ ુષયીઙ્
ીળી ઇઅનીજોરીઅ ઈબષીરીઅ ઈષદૂ ફધૂ, બળદૃઅ ઽૉ દૃ ઼નળ ૫૩૨૨, ૫૪૨૨ ઇફૉ ૫૫૨૨ ઽૉ ઢશ ઋચ્જગ ળગર
દળૂગૉ નસીર્ષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઈલ્ઞફ મઽીળફૂ ગર્ીન્ડ ઉફ ઑઉણફૂ દરીર નળઘી દ્ ઽૉ દૃ઼નળ રીથૉ ઈ
઼ીધૉ ઼ીરૉવ (Form-B) દૉરઞ દૉફૂ ઼ીધૉફી જોણીથ-૩ ઇફૉ જોણીથ-૪રીઅ રઽૉ ગરફૉ વઙદૂ રીિઽદૂ
઼ીધૉ નળઘી દ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
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(જ) બઙીળ યથ્ધી ઇઅઙૉફી ઘજર્ફી ઼ૄુજદ ઇઅનીજો ઘળૉ ઘળ ઞ િળલીદ ધ્લીફૉ ળીઘૂફૉ ગીશજીબૄષર્ગફૂ ઙથદળૂ
મીન ઼ૄજષષીફી ળઽૉ સૉ ઞધ
ૉ ૂ ુષયીઙ ીળી ફીથીઅ ુષયીઙફી દી. ૪૫/૨૬/૪૨૩૬ ફી બિળબ કર્રીઅગ;ઇબમ /૩૨૪૨૩૬/૭૯૨/ગ ફી બિળુસ -૩ (ANNEXURE‐1) રીઅ નીસીર્ષૉવ ગૃ વ -૯ ઽૉ દૃ ષઙર્
(OBJECT CLASS) રૃઞમ જોઙષીઉ ગળષીફૂ ઘી઼ ગીશજી ળીઘષૂ. ઞધ
ૉ ૂ ષઙર્ષીળ ઽૉ દૃ ઼નળ ગક્ષીઑ
ઈઅદિળગ ભૉ ળભીળ ગળષીફૂ ઞ િળલીદ ઋબુ ધદ ફ ધીલ.(જોણીથ-ઘ)
(ઝ)

ત્લૉગ ુષયીઙૉ બઙીળ યથ્ધી ઇઅઙફ
ૉ ી ઘજર્ફી ઼ૄુજદ ઇઅનીજો ઼ીધૉ ઼અમઅુપદ બૉડી઼નળ ઽૉ ઢશફી દરીર
ઋબીણ ઇફૉ ષઽજથૂ ઇુપગીળૂ (DDO) નૂઢ બઙીળફૂ જોઙષીઉફૂ ુષઙદ્ નસીર્ષદૃ બ ગ MS-Excel

(૫)
(૬)
(૭)

સૂડરીઅ ુમણીથ દળૂગૉ ઇજૄગ ઇબવ્ણ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.
રીઙર્, રગીફ્ દધી ુ઼અજીઉફી ગીર્ફૂ જાશષથૂ ઇફૉ રળીરદ રીડૉ ઼ળગીળૉ ગ્ઉ રીબનઅણ ફગગૂ
ગલીર્/ ષૂગીલીર્ ઽ્લ દ્ દૉફી ઈપીળૉ જાશષથૂ ઇફૉ રળીરદફી ધીલૂ ઘજર્ફી ઇઅનીજો દોલીળ ગળષી.
ઑગ ઞ બૉડી ઼નળફી ઇઅનીજો ઑગ ઼ીધૉ ઞ ર્ગવષી દૉરીઅ ગ્ઉ યીઙફી ઇઅનીજો ઇવઙ ર્ગવષી ફઽીં. ઈર, નળૉ ગ
ુષયીઙૉ બૉડી ઼નળષીળ ઇઅનીજો ર્ગવષીફી ળઽૉ ઝૉ .
ધીલૂ ઘજર્ફી ઇઅનીજોફૂ નળઘી દરીઅ જીવૃ ષહર્ફી ઇઅનીઞબ રીઅ નસીર્ષૉવ જોઙષીઉરીઅ ફષૂ ઼ૉષી (ફષૂ મીમદ)
ફૂ ળગરફ્ ઼રીષૉસ ધદ્ ઽ્લ ઝૉ . ઈધૂ દૉ ળગર ઼અમઅુપદ ઽૉ દૃ ઼નળ્ ઞૉષી ગૉ બઙીળ-યથ્ધીઅ, ગજૉળૂ ઘજર્, ર્ડળ
ષીઽફ્, લઅ ઇફૉ ઼ીપફ ઼ીરગર્ૂ ષઙૉળૉરીઅધૂ મીન ગળૂફૉ ઈ બિળબ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ભ્રર્-મૂ ફી ગ્વર ફઅ.૭ રીઅ
જ્ખ્ઘૂ ધીલૂ ઘજર્ફૂ ળગર નસીર્ષષીફૂ ળઽૉ સૉ

(૮) ુષયીઙ્ દળભધૂ ઇઅનીઞબ

ગીસફરીઅ ઼રીષૉસ ગળષીફી ધીલૂ ઘજફીર્ ઇઅનીજો
દૉરઞ ઼ૃપીળૉ વ ઇઅનીજો ફીથીઅ ુષયીઙ ીળી રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈ લી મીન ફીથીઅ ુષયીઙૉ રઅઞૃળ ગળૉ વ ઇઅનીજોરીઅ જો
ગ્ઉ ઼ૃપીળ્ ગળષીફૂ ુષયીઙફૉ ઞ ળૂલીદ ઞથીલ દ્ ઼ુજષ ૂ (ઈ.મી.) ઼રક્ષ લીઞમૂ ગીળથ્ ઼ીધૉ
નળઘી દ િનફ-૫ રીઅ ળઞૃ ગળષૂ.

(ઘ)

ફષૂ મીમદ્ / ફષી ગીર્ફી ઇઅનીજો
ફષૂ મીમદ/ફષી ગીર્ફૂ નળઘી દ ઼ળગીળ ૂફી ફીથી ુષયીઙફી દી. ૪૩/૨૱/૪૨૩૭ફી બિળબ કર્રીઅગ
ઇબમ-૩૨૪૨૩૭-૮૨૯૯૫૮-ગ રીઅ ઞથીષૉવ ઇફૉ ઈ બિળબ ઼ીધૉ ુમણીથ ગળૉ વ જોણીથ – ગ રીઅ ઞથી લી
રીથૉ ઼ૃપીળૉ વ ફીથીિગલ રલીર્ની ધ્લીફૉ વઊ ર્ગવષીફૂ ળઽૉ સૉ.

(૩)

ફષૂ મીમદ્/ગીર્ રીડૉ ુફલદ ફીથીઅગૂલ રલીર્નીધૂ ઘજર્ ષપદૃઅ ઽ્લ ઑષૂ મીમદ્ફૂ નળઘી દ, ુષયીઙ-૩ ફૂ
ફષૂ મીમદ્ દળૂગૉ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ગ્મ્પ્લૃડળીઉટણ (Form-C) રીઅ I.W.D.M.S.ઽૉ ઢશ ર્ગવષીફૂ ળઽૉ સૉ,
દૉરઞ દૉફૂ ઑગ ુ ન્ડૉ ણ ફગવ(Hard Copy)ર્ગવષીફૂ ળઽૉ સૉ.

(ળ)

રઽૉ ઼ૄવ ઇફૉ રૄણૂ ફૂ ુષયીઙ-૩ ફૂ ફષૂ મીમદફૂ નળઘી દ Write-up ઼િઽદ ુષયીઙ-૪ફૂ ( ધર ષઘદ
ઈષદૂ) ફષૂ મીમદફૂ નળઘી દ ુષયીઙૉ દૉરફી ઼મઅુપદ રઅ ૂ ૂફૂ રઅઞૄળૂ રૉશષૂફૉ બઝૂ ઘજર્ યીઙફૂ રઅઞૄળૂ
રૉશષૂફૉ ઞ ફીથીઅ ુષયીઙફૉ ર્ગવષીફૂ ળઽૉ સૉ.ઈ રઅઞૃળૂફૂ ગૉ ફ ગ્બૂ નળઘી દ ઼ીધૉ ઇજૃગ બથૉ UP-LOAD
ગળૂફૉ ઞૉ દૉ ુષયીઙૉ ફીથીઅ ુષયીઙફૉ ર્ક્વષીફૂ ળઽૉ સૉ.

(૫)

ફષૂ મીમદફૂ નળઘી દરીઅ ળીઉડ-ઇબ ષપૃરીઅ ષપૃ ૫૭૨ સબ્ન્રીઅ ઇઅગર્ૉજી ઇફૉ ઙૃઞળીદૂ મઅફર
ૉ ીઅ ર્ગવષીફી
ળઽૉ સૉ. ઙૃઞળીદૂ ળીઉડ-ઇબ રીડૉ ૃદૂ ભ્ન્ડ(ઉન્ણૂગ ઼્ભડષૉળ) ફ્ ઞ ઋબલ્ઙ ગળષીફ્ ળઽૉ સૉ.

(૬)

ફષૂ મીમદફી વઘીથરીઅ, ઘી઼ ગળૂફૉ લ્ઞફીફી રઽત્ષફી દત્ષ્, ૪૨૩૯-૩૱ ફી ષહર્રીઅ દૉફી ઇરવૂગળથફૂ
ઞ િળલીદ, લ્ઞફી ઇઅઙૉ ગૃ વ ઘજર્, ૪૨૩૯-૩૱ ફી ષહર્ નળુરલીફ ઞ ળૂ ળગર દૉરઞ લ્ઞફીરીઅધૂ જો ગ્ઉ
ઇબૉુક્ષદ ઈષગ ઽ્લ દ્ દૉ દધી િઽદીુપગીળૂક બી઼ૉધૂ ગળષીફૂ ળઽૉ દૂ ષ઼ૄવીદ, ઞૉ ઘજર્રીઅ પડીણી દળૂગૉ ઇવઙ
નસીર્ષૂ દૉ ઇઅઙૉફૂ દરીર ુષઙદ્ ડૄઅ ગરીઅ ઈબષૂ. ફષૂ મીમદ્ફી વઘીથ ઇઅનીઞબ ગીસફરીઅ ઝૉ દૉફૉ ઇફૃ઼ળૂ
બ ઇફૉ ડૃઅ ગૃ રૃ ી઼ળ વઘીથ ધીલ દૉફૂ ઘી઼ ગીશજી ળીઘષૂ ૪૨૩૯-૩૱ ફી ષહર્ નળુરલીફ ઞ ળૂ રઽૉ ગર
ઇફૉ ઘજર્ ઇઅઙૉફૂ ુષઙદ્ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ગ્મ્પ્લૃડળીઉટણ ભ્રર્ (Form-C)઼ીધૉ ઼ીરૉવ ુફલદ બ ગ-૩ ઇફૉ
બ ગ-૪ રીઅ ઇવઙ ળૂદૉ ઈબષૂ.

(બ)

ુફલદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફીથીઅગૂલ રલીર્નીકફૂ ઇઅનળ ઽ્લ, બળઅદૃ ધરષીળ ઈષદૂ ઽ્લ ઑષૂ ફષૂ
મીમદ્/ગીર્ફૂ નળઘી દ ુષયીઙ-૪ ફૂ ફષૂ મીમદ ધર ષઘદ (CFT) દળૂગૉ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ
ગ્મ્પ્લૃડળીઉટણ ભ્રર્ (Form-F) રીઅ I.W.D.M.S. ઽૉ ઢશ ર્ગવષીફૂ ળઽૉ સૉ, દૉરઞ દૉફૂ ઑગ ુ ન્ડૉ ણ ફગવ
(Hard copy) ર્ગવષીફૂ ળઽૉ સૉ.
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(૮)

રઽૉ ઼ૄવ ઇફૉ રૄણૂ ફૂ ુષયીઙ-૩ ઇધષી ુષયીઙ-૪ ફૂ ધરષીળ ઈષદૂ ફષૂ મીમદ્ દૉરઞ ુષયીઙ-૪ ફૂ
જીવૃ મીમદ્ફૂ નળઘી દ ગળદૂ ષઘદૉ ુષયીઙ્ઑ ફીથીઅગૂલ ઼અ ધીક બી઼ૉધૂ ીપ્દ ધફીળ ળગર ઇજૄગ
નસીર્ષષૂ. ગૉ ન્ બૃળ ગૅ દ લ્ઞફીક ઇફૉ મૂજી ફીથીગૂલ ઼અ ધીક ીળી બૃળ ગૅ દ લ્ઞફીક ઇફૉ ઇન્લ
ફીથીઅગૂલ ઼અ ધીક ીળી બૃળ ગૅ દ લ્ઞફીકફૃઅ ષઙીર્ગળથ ઼ીજૂ ળૂદૉ ગળૂ દૉ ઇઅઙૉફી ળૂરીગર્ ઼ ઇબ વ્ણ ગળૂ
I.W.D.M.S. રીઅ ર્ગવષી.

(૯)

જીવૃ ષહ ફષી ગીર્/લ્ઞફીકફૂ નળઘી દ્ ફીથીઅ ુષયીઙફૉ ર્ગવષી રીડૉ ફીથીઅ ુષયીઙફી બિળબ કર્રીઅગઆ
ઘળજ/૩૨૪૨૩૭/૩૩૯૭/ટ-૩, દી. ૪૫/૨૯/૪૨૩૭ફૂ ઼ૄજફીક બથ ધ્લીફૉ વૉષીફૂ ળઽૉ સૉ ઇફૉ દૉ
બિળબ ફૂ ઼ૃજફીક રીથૉ નળઘી દ ર્ગવષીફૂ ળઽૉ સૉ, બળઅદૃ ઘજર્ યીઙ ીળી ફષ્ બિળબ ળષીફી ગળૉ દૉ
રૃઞમ નળઘી દ ર્ગવષીફૂ ળઽૉ સૉ.

(૱)

ફષૂ મીમદ્ફૂ નળઘી દ્ ઼મઅપૂદ ુષયીઙ્ઑ ઼રલ઼ળ દોલીળ ગળૂ ફીથીઅ ઼વીઽગીળ ૂફૉ
દી. ૪૬/૩૩/૪૨૩૮ ઼ૃપૂરીઅ ઇજૃગ ર્ગવૂ ઈબષૂ.

(૯)

઼ુજષીવલફી ુષયીઙ્ દળભધૂ ઇઅનીઞબ ગીસફરીઅ ઼રીષૉસ ગળષી ઇઅઙૉફૂ ફષૂ મીમદ્ ગૉ ઞૉ ઑગ ઞ ગીળફૂ
ઇફૉ ઼ળઘી ઽૉ દૃ ષીશૂ ઇફૉ ઼ળઘી ગીળફી ગીર્ ઇઅઙૉફૂ ફષૂ મીમદફૂ નળઘી દ ઞૉ ઇવઙ ઇવઙ દોલીળ ગળૂ
ઇઅનીઞબ રીઅ ઼રીષૉસ ગળષી રીડૉ ર્ગવષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉફૉ મનવૉ દૉ નળઘી દ્ ફૉ ક્વમ ગળૂફૉ ઑગઞ નળઘી દ
ળઞૃ ગળષૂ.

(ઙ)

જીવૃ મીમદ્ફી ઇઅનીઞ
૪૨૩૮-૩૯ફી ષહર્રીઅ ુષયીઙ-૩ ફૂ ફષૂ મીમદ ઇફૉ ુષયીઙ-૪ ( ધરષીળ ઈષદૂ) ફષૂ મીમદ ીળી
જોઙષીઉ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઽ્લ દૉષ્ ઘજર્ ફષૂ ઼ૉષી બળફ્ ઝૉ ઇફૉ દૉધૂ ગળૂફૉ દૉષૂ મીમદ્ફૂ બઝૂફી ષહર્ રીડૉ ફૂ
નળઘી દ્ ઈષદર્ગ ળગર રીડૉ ુષયીઙ-૪ ફૂ જીવૃ મીમદ દળૂગૉ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ગ્મ્પ્લૃડળીઉટણ ભ્રર્ (Form‐
E) રીઅ I.W.D.M.S. ઽૉ ઢશ ર્ગવષીફૂ ળઽૉ ઝૉ , દૉરઞ દૉફૂ ઑગ ુ ફડૉ ણ ફગવ (Hard Copy) ર્ગવષીફૂ
ળઽૉ સૉ. ઼મઅુપદ ુષયીઙ્ઑ ઘજર્ યીઙફ્ બળીરસર્ ગળૂફૉ ઞ ળૂ રઅઞૄળૂ રૉશષૂફૉ ઞ જીવૃ મીમદ્ફૂ નળઘી દ
ર્ગવષીફૂ દગૉ નીળૂ ળીઘષીફૂ ળઽૉ સૉ.ઈર ઘજર્ યીઙફૂ રઅઞૃળૂફૂ ગૉ ફ ગ્બૂ નળઘી દ ઼ીધૉ UP‐LOAD ગળૂફૉ
ઞ ફીથીઅ ુષયીઙફૉ ર્ક્વષીફૂ ળઽૉ સૉ.
રઽૉ ઼ૃવ ઇફૉ રૄણૂ ઼નળ ઽૉ ઢશફૂ જીવૃ મીમદ્ફૂ નળઘી દ્ ઈઙીરૂ ષહર્ફૂ જોઙષીઉ ી.૩૨ ગળ્ણફૂ રલીર્નીરીઅ
જીવૃ ષહર્ફૂ જોઙષીઉ ગળદીઅ ૩૨ ડગી કઝૂ ઽ્લ દૉષી ઼અજોઙ્રીઅ ફીથીઅ ુષયીઙફી ઘજર્ યીઙફી બળીરસર્
ુ઼ષીલ ઼અમઅુપદષઽૂષડૂ ુષયીઙ્ફી ઼ુજષ ૂફૂ ગક્ષીઑ ઞ ળૂ ગીળથ્ ઼ીધૉ રઅઞૃળૂ રૉશષૂફૉ ફીથીઅ ુષયીઙફી
ઇઅનીઞબ યીઙફૉ ઇઅનીઞબ રીઅ ઼રીષૉસ ગળષીફી ઽૉ દૃ઼ળ ર્ગવૂ સગીસૉ.
દૉરઞ ુષયીઙૉ લ્ઞફીફૂ બ઼અનઙૂ ગળદૂ ષઘદૉ લ્ઞફી ડૉ ડ (ળીઞલ ઼ળગીળફી મ્જાષીશૂ ગૉ
઼ૂઑ઼ઑ઼ (ગૉ ન્ ૂલ બૃળ ગૅ દ) લ્ઞફી બ઼અન ગળષીફૃઅ ઽ્લ ઝૉ . ઞફ
ૉ ી રીડૉ ફૂજૉફૂ મીમદ્ ધ્લીફૉ ળીઘષીફૂ ળઽૉ સૉ.
જો ડૉ ડ ગૂર ઽસૉ દ્ ડૉ ડ ુષગ બ બ઼અન ગળષીફ્ ળઽૉ સૉ.
જો ઼ૂઑ઼ઑ઼ ગૂર ઽ્લ દ્ ફૂજૉફૂ મીમદ્ ધ્લીફરીઅ ળીઘષૂ.

(૩)
(ળ)

 ૩૨૨% ઼ૂઑ઼ઑ઼ ઽ્લ દ્ ઼ૂઑ઼ઑ઼ ુષગ બ બ઼અન ગળષીફ્ ળઽૉ સૉ.
 Ratio wise લ્ઞફી ઽ્લ દ્ ુફલદ Ratio ઈબષીફ્ ળઽૉ સૉ.(ની.દ. લ્ઞફી ડૉ ડ (૯૭%) ઼ૂઑ઼ઑ઼
(૪૭%)
(૫)
૮.

ગીર્
(Works)
ફી ઇઅનીજો

જો ડૉ ડ ફૂ લ્ઞફી બૂબૂબૂફી િઽ઼ી ઼િઽદફૂ ઽ્લ દ્ બૂબૂબૂ ુષગ બ બ઼અન ગળષીફ્ ળઽૉ સૉ.
ગીર્ (Works) ફી ઇઅનીજો

(ગ)

ગીર્(Works) ફૉ ઼અમઅપ ઝૉ ત્લીઅ ઼ૃપૂ મપી ુષયીઙ્ઑ, ઼ફૉ ૪૨૩૯-૩૱ ષહર્ફી ઇઅનીજો ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ભ્રર્
રૃઞમ ફષી ગીર્ રીડૉ (Form‐G/H) ઇફૉ ઙુદ ઽૉ ઢશફી ગીર્ રીડૉ (Form‐I) રીઅ ઇફૃકર્રૉ ુષયીઙ-૩ ફષી
ગીર્, ુષયીઙ-૪ ફષી ગીર્ ઇફૉ ુષયીઙ-૪ જીવૃ ગીર્ I.W.D.M.S. રીળભદ ર્ગવષીફી ળઽૉ સૉ.

(ઘ)

(૩) રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ુષયીઙૉ ઽીધ પળષીફી ગીર્ રીડૉ ફી ઇઅનીજો ઞ રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ુષયીઙૉ ર્ગવષીફી
ળઽૉ સૉ. રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ુષયીઙ રીળભદ ઽીધ પળષીફી ગીર્ રીડૉ ફી ઇઅનીજો રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ુષયીઙરીઅધૂ
રૉશષૂફૉ ઼અમઅુપદ ુષયીઙ્ઑ ફીથીઅ ુષયીઙફૉ ર્ગવષીફી ળઽૉ સૉ. રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ુષયીઙૉ ગીર્ફૂ જગી઼થૂ
ગલીર્ મીન ઼અમઅપૂદ ુષયીઙ્ફૉ ઇઅનીજો ર્ગવષીફી ળઽૉ સૉ. મપી ુષયીઙ્ ીળી ગીર્ફી ઇઅનીઞ ફીથીઅ ુષયીઙફૉ
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ર્ગવષીફી ળઽૉ સૉ. જીવૃ ગીર્ફૉ ઇગર્દી ઈબૂ બૄળદૂ જોઙષીઉ ગલીર્ બઝૂ જો ળગર ઋબવબ્પ મફૉ દ્ ઞ ફષી ગીર્
ઽીધ બળ વૉષીફી ળઽૉ સૉ.
(૪)

ફીથી ુષયીઙફી દી. ૨૮/૨૩/૪૨૩૭ફી બ કર્રીઅગ ઇબમ-૩૨૪૨૩૭-૨૩-ગફૂ ઼ૃજફી રૃઞમ ઇન્લ
ુષયીઙ્ફી ષગર્ ઼ ઇઅઙૉફી ઼ફૉ ૪૨૩૮-૩૯ફી ઼ૃપીળૉ વ ઇઅનીઞફૂ જોઙષીઉ રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ુષયીઙફૉ મનવૉ
઼મઅુપદ ુષયીઙ ીળી ર્ગવષી રીડૉ ષગર્ ઼ ઇઅઙૉફી ઼ૃપીળૉ વ ઇઅનીજો રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ુષયીઙ બી઼ૉ ધૂ રૉશષૂ
઼મઅુપદ ુષયીઙ ીળી ON LINE ફીથીઅ ુષયીઙફૉ ર્ગવષીફી ળઽૉ સૉ.

(ઙ)

ફષી ગીર્/લ્ઞફીક ઇઅઙૉફૂ જોઙષીઉક ગળષી રીડૉ ફીથીઅગૂલ ઼વીઽગીળ ૂ/઼ુજષ ૂ (ઘજર્) ફીથીઅ
ુષયીઙફૂ રઅઞૃળૂ રૉશષૂફૉ ઞ જોઙષીઉ રીડૉ ફૂ નળઘી દ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ, ઞૉ રીડૉ ફીથીગૂલ રલીર્ની રૃઞમ ફૂજૉ
નસીર્ લી રીથૉફૂ ગીલર્ બધ્પુદફૉ ઇફૃ઼ળષૃઆ-

(૩)

ી. ૩ (ઑગ) ગળ્ણ ઼ૃપૂફી ઇઅનીજીદ ઘજર્ષીશી ફષી ગીર્ ઑગ ષહર્ફી ઼રલઙીશીરીઅ બૄળી ગળષી ઇફૉ ઈષી
ગીર્ રીડૉ ઇઅનીઞબ રીઅ બૄળૉબૄળૂ જોઙષીઉ ગળીષષૂ.

(૪)

ી. ૩ (ઑગ) ગળ્ણધૂ ષપૃ ઇફૉ ી. ૭ (બીઅજ) ગળ્ણ ઼ૃપૂફી ઘજર્ષીશી ફષી ગીર્ રીડૉ ગીરફી ગૄ વ ઇઅનીુઞદ
ઘજર્ફી ૪(મૉ) ષહર્ ઼ૃપૂ નળ ષહ ૩/૪ વૉઘૉ ૭૨ (બજી઼) ડગી રીથૉ જોઙષીઉ ગળષીફૃઅ પ્ળથ ળીઘષીફૃઅ ળઽૉ સૉ
ઇફૉ ુફલદ઼રલ રલીર્નીરીઅ ઈ ગીર્ બૄળી ધઉ જાલ દૉ રૃઞમ બઽૉ વૉધૂ દમગગીષીળ ઈલ્ઞફ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.

(૫)

ી. ૭ (બીઅજ) ગળ્ણધૂ ષપૃ ઘજર્ષીશી ફષી ગીર્ રીડૉ ગીર્ફી ગૃ વ ઇઅનીુઞદ ઘજર્ફી ૫૫.૫૫ (દૉ ૂ઼. દૉ ૂ઼)
ડગી જોઙષીઉ ગળષીફૃઅ પ્ળથ ળીઘષીફૃઅ ળઽૉ સૉ. ઞૉથૂ થ ષહર્ફી ઼રલઙીશીરીઅ ગીર્બૄળી ધઉ સગૉ . જો ઈ ગીર ઑગ
ષહર્રીઅ બૄ અ ગળષીફૃઅ ધદૃઅ ઽ્લ દ્ ઇઅનીજીદ ઘજર્ફી ૩૨૨ (઼્) ડગી ઇફૉ જો ઈ ગીર મૉ ષહર્રીઅ બૄ અ ગળષીફૃઅ ધદૃઅ
ઽ્લ દ્ ઇઅનીજીદ ઘજર્ફી ૭૨ (બજી઼) ડગી જોઙષીઉ ગળષીફૃઅ પ્ળથ ળીઘષીફૃઅ ળઽૉ સૉ દૉરઞ ત્લીળ મીનફી ષહ રીઅ
બથ ઈ રૃઞમફૂ રીથ઼ળ જોઙષીઉ ઇજૃગબથૉ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.

(૬)

ી.૭(બીઅજ) ગળ્ણધૂ ષપૃ ઘજર્ષીશી જીવૃ ગીર્ રીડૉ ષહર્ નળુરલીફ ઞૉડવૂ ગીરઙૂળૂ ધષીફ્ ઇઅનીઞ ઽ્લ દૉફી
રીડૉ ઞ ળૂ ળગરફૂ જોઙષીઉ દૉ ઇઅઙૉફૂ ુષઙદ્ નસીર્ષૂફૉ ઼ૄજષષીફૂ ળઽૉ સૉ. દૉરઞ ગૃ વ ઇઅનીજીદ ુગઅરદફી ૩/૫
ઑડવૉ ગૉ ૫૫.૫૫%ધૂ કઝૂ જોઙષીઊ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ ફિઽ.

(૭)

રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ુષયીઙફી ુગ ઼ીરીઅ ઼ૉન્ડર્ વ ળ્ણ ભઅણ, ફીમીણર્ દૉરઞ ુષ મગ બૃળ ગૅ દ લ્ઞફીક રીડૉ ફી ઘજર્ફૂ
ળગરફૂ જોઙષીઉ ઇવઙ ળૂદૉ નસીર્ષષીફૂ ળઽૉ સૉ. દૉષૂ ઞ ળૂદૉ ફરર્ની, ઞશ઼અબુદ, બીથૂ બૃળષઢી ઇફૉ ગ બ઼ળ
ુષયીઙ ઇફૉ ઇન્લ ુષયીઙ્ ીળી બથ ફીમીણર્ , ઑવ.ઈઉ.઼ૂ., ઽૃ ણગ્ ગૉ ઇન્લ મીઽલ બૃળ ગૅ દ લ્ઞફીક રીડૉ ફી
ઘજર્ફૂ જોઙષીઉફૉ ઇવઙ ળૂદૉ નસીર્ષષીફૂ ળઽૉ સૉ.

(૮)

રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ુષયીઙ દૉરઞ ઞશ઼અબુદ યીઙૉ દૉરફી જીવૃ ગીર્ ઇઅઙૉફૂ ઼ૄુજદ જોઙષીઉ રઅઞૄળ ધલૉવૂ
ઇઅનીુઞદ ુગઅરદફૂ રલીર્નીરીઅ ધીલ દૉફૂ ઘી઼ ફ પ વૉષૂ. ઇઅનીુઞદ િગઅ રદ ગળદીઅ ષપૃ જોઙષીઉ ગળષીફૂ ધીલ દ્
ઘજર્ યીઙફી બળરીરસર્રીઅ ળઽૂફૉ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.

(૯)

રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ુષયીઙ દૉરઞ ફરર્ની, ઞશ ઼અબુદ, બીથૂ બૃળષઢી ઇફૉ ગ બ઼ળ ુષયીઙ ઽ દગફૂ
લ્ઞફીકરીઅ .(૩) ઞૉ ગીર બૄથર્ ધઉ ઙલી ઽ્લ દૉરઞ દૉફી ઑગીઋન્ડન્ડ ઞફળવ ૂ, ળીઞગ્ડ દળભધૂ િઽ઼ીમ્ ઈષૂ ઙલી ઽ્લ
ઑષી ગીર્,
(ળ) ઇઙીઋ ફષૂ ઼ૉષી દળૂગૉ ઼રીષૉસ ધઉ ઙલી મીન મૉ ષહર્રીઅ ષઽૂષડૂ રઅઞૄળૂ ફ રશૂ ઽ્લ દૉષી ગીર્ ઇફૉ
(૫) ઞૉ ગીર્ ઇઅઙૉ ઝૉ વી મૉ ફીથીઅગૂલ ષહર્રીઅ ગ્ઉ ઞ ઘજર્ ધલ્ ફ ઽ્લ દૉરઞ દૉષી ગીર્ ઇઅઙૉ ઈઙીરૂ ષહર્
૪૨૩૯-૩૱ રીઅ બથ ગ્ઉ જોઙષીઉ ઼ૄજષષીરીઅ ઈષદૂ ફ ઽ્લ દૉષી ગીર્ ઇઅઙૉ ઈઙીરૂ ષહર્ ૪૨૩૯-૩૱ રીઅ
બણદી રૄગષી રીડૉ ુષયીઙૉ ઇવઙધૂ બ ડ નળઘી દ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ. સૄન્લ જોઙષીઉ ઼ીધૉફૂ ગ્ઉબથ મીમદ
ુષયીઙૉ ઼ૄજષષીફૂ ળઽૉ સૉ ફઽીં દૉરઞ ઇઅનીઞબ રીઅ દૉફ્ ઼રીષૉસ બથ ગળૂ સગીસૉ ફઽીં. ઈ ઇઅઙૉફૂ ઼રગર્
ઞષીમનીળૂ ષઽૂષડૂ ુષયીઙફૂ ળઽૉ સૉ.
(૱) ફષી ગીર્ફૂ નળઘી દ ષઘદૉ ઘીફઙૂ ઞરૂફ ઼અબીનફ ગળષીફૂ ધદૂ ઽ્લ દ્ ધર ઞરૂફ ઼અબીનફ ગીલર્ષીઽૂ
ગળષી ઇફૉ દૉ બૄળદૂ ઞ ુષયીઙૉ મપી ગીર્ફૂ ઞરૂફ ઼અબીનફ ગળષી ઇઅઙૉફૂ ઋચ્જગ ળગરફૂ જોઙષીઉ ઇવઙ ળૂદૉ
ફીથીગૂલ ઼વીઽગીળ ૂફી બળીરસર્રીઅ ગળીષષીફૂ ળઽૉ સૉ. દૉ રૃઞમ ઞ લ્ઞફી/ગીરફી ઼ષ ઇફૉ ઉન્ષૉ ડૂઙૉસફ
રીડૉ બથ ગીલર્ષીઽૂ ઇફૃ઼ળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
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(૯)

(૯)

ગૉ ડવીગ ુષયીઙ્ ીળી‘‘Major Works’’ ફૂ જોઙષીઉ રઽૉ ઼ૄવૂ ઼નળૉ ગળીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉરઞ
Maintenance and Repairs ફૂજોઙષીઉ રૄણૂ ઼નળૉ ‘‘Minor Works’’ ઽૉ ઢશ ગળીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . દૉ
ઘજર્ફી ષઙીર્ગળથ રૃઞમ મળીમળ ફધૂ. ઈધૂ ઼ષ ષઽૂષડૂ ુષયીઙ્ફૉ ઞથીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ગૉ ઽૉ દૃ઼નળ
‘‘Major Works’’ ફૂ જોઙષીઉ રૄણૂ ઼નળૉ ઞ ગળીષષૂ ઇફૉ Maintenance and Repairs ઇઅઙૉફૂ
જોઙષીઉ રઽૉ ઼ૄવૂ ઼નળૉ ‘‘Minor Works’’ ઽૉ ઢશ ગળીષષીફૂ દગૉ નીળૂ ળીઘષૂ. ુષસૉહરીઅ ઞથીષષીફૃઅ ગૉ
ઇઅનીઞબ ૂલ જોઙષીઉ ળી ધદી ઘજર્ધૂ ળીજ્લફૂ ુરવગદ ઋયૂ ધદૂ ઽ્લ ઇફૉ ળીજ્લફૂ રૃણૂરીઅ ષપીળ્ ધદ્ ઽ્લ
દૉષી દરીર ઘજર્ ઇઅઙૉફૂ જોઙષીઉ ‘’રૃણૂ ઼નળૉ ’’ ગળષીરીઅ ઈષૉ દૉફૂ ઘી઼ દગૉ નીળૂ ળીઘષીફૂ ળઽૉ સૉ.
ગૉ ન્ બૃળ ગૅ દ, ગૉ ન્ ૂલ ઈલ્ઞફ લ્ઞફીક ઇફૉ ફીથીગૂલ ઼અ ધીક ીળી બૃળ ગૅ દ લ્ઞફી

ગૉ ન્ બૃળ ગૅ દ,
ગૉ ન્ ૂલ ઈલ્ઞફ
લ્ઞફીક ઇફૉ
ફીથીગૂલ
઼અ ધીક ીળી
બૃળ ગૅ દ લ્ઞફી

(૩)

ગૉ ન્ ઼ળગીળ દળભધૂ રશદૂ ઈષગ દૉરઞ ઘજર્ફી ઇઅનીજો ફીથી ુષયીઙફી બિળબ કર્રીઅગઆઇબમ૩૨૪૨૩૫-૪૬૮૨-ગ દી. ૩૯-૩૪-૪૨૩૫ફી બ ગરીઅ ઞથીષૉવ લ્ઞફીક રૃઞમ ર્ગવષીફી
ળઽૉ સૉ.

(૪)

ગૉ ન્ બૃળ ગૅ દ (૩૨૨%), ગૉ ન્ ૂલ ઇઅસદ: (PCSS) ઇફૉ / ઇધષી મૂજી ફીથીઅગૂલ ઼અ ધીક ીળી
બૃળ ગૅ દ લ્ઞફીકફૉ વઙદૂ ફષૂ મીમદ્ બ ક્ફી રધીશૉ બ ડબથૉ ઇજૄગ નસીર્ષષૂ. ગર્ીન્ડ ઇધષી
વ્ફફી બરીઅ ફીથીગૂલ ઼ઽીલ ઇઅઙૉફ્ તીઅજ્ દૉરઞ ગૉ ન્ ઼ળગીળફ્ િઽ ઼્ (ની.દ. ૫૨ : ૯૨ ષઙૉળૉ)
ઇઅનીઞફી વઘીથરીઅ ઘી઼ નસીર્ષષ્, ગૉ ન્ ૂલ ઼ઽીલફી તીઅજી રીથૉ ળીઞલફી ભીશીફૂ
જોઙષીઉફૉ બથ ઈલ્ઞફ ઽૉ ઢશ ઙથષૂ ઇફૉ ઈલ્ઞફ ડ્જ રલીર્નીરીઅ દૉફ્ ઼રીષૉસ ગળષ્.

ગૉ ન્

રીથ઼ળ

(૩૨૨%), ઇઅસદ: ગૉ ન્ ૂલ બૃળ ગૅ દ (PCSS) ઇફૉ /ઇધષી મૂજી ફીથીઅગૂલ ઼અ ધીક ીળી બૃળ ગૅ દ

લ્ઞફીકફી ફીર્ ગૉ ન્ ઼ળગીળફી ઼અમઅુપદ રઅ ીવલૉ ઞથી લી રૃઞમફી ઞ ળીઘષી.
ગૉ ન્ ઼ળગીળ ઇધષી મૂજી ષીલદ ઼અ ધીક બી઼ૉધૂ રશફીળ ઇબૉુક્ષદવ્ફ ઇફૉ ગર્ીન્ડફૂ ળગર ુષયીઙૉ
ઇજૄગઇવઙ મદીષષૂ. ઈષૂ લ્ઞફીક ગૉ ન્ ઼ળગીળ/ફીથીઅગૂલ ઼અ ધીકફૂ ઞ ળૂ રઅઞૄળૂ રૉશ લી મીન ઽીધ
પળષૂ ઇફૉ નળૉ ગ લ્ઞફી ઇઅઙૉફૂ જોઙષીઉ ગૉ ન્ ઼ળગીળ/ફીથીગૂલ ઼અ ધીક દળભધૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઑ ભીશષથૂ
બૄળદૂ રલીર્િનદ ળીઘષૂ, ગીળથ ગૉ , ષપીળૉ જોઙષીઉ ધષીધૂ ળીઞલફૂ ઈષગફી ઼ીપફ્ બળ મ્જો બણસૉ.
(૫)

ચથૂષીળ ઇઙીઋ ગૉ ન્ બૃળ ગૅ દ લ્ઞફી ઽ્લ ઇફૉ ઽષૉ ગૉ ન્ ૂલ ઼ઽીલ મઅપ ધષીધૂ દૉ ઇઅઙૉ ધફીળ ઘજર્ફૂ
ઞષીમનીળૂ ળીઞલ ઼ળગીળફૂ ઽ્લ દૉષૂ લ્ઞફીકફૂ ગૉ ન્ બૃળ ગૅ દ લ્ઞફી દળૂગૉ નસીર્ષષૂ ફઽીં. નળૉ ગ ગૉ ન્
બૃળ ગૅ દ લ્ઞફી રીડૉ ગૉ ન્ ઼ળગીળૉ રઅઞૄળૂ ઈબૂ ઽ્લ ગૉ રઅઞૄળૂ દીજી ગળૂ ઽ્લ દૉ બ ફૂ ફગવ મઞૉડ ર્ણલૃવરીઅ
ઑડૉ જરૉન્ડરીઅ ઇબ-વ્ણ ગળૂફૉ ઇઅનીજો ર્ગવષીફી ળઽૉ સૉ, દૉરઞ ઞૉ ગૉ ન્ બૃળ ગૅ દ લ્ઞફી ઇઅઙૉ ઙદ /જીવૃ ષહ
ધલૉવ જોઙષીઉ રૃઞમ ગૉ ન્ ૂલ ઼ઽીલ ીપ્દ ધલૉવ ફ ઽ્લ દૉષૂ લ્ઞફીક ઇઅઙૉ ૪૨૩૯-૩૱ ફી ષહર્ રીડૉ ગૉ ન્
બૃળ ગૅ દ લ્ઞફી દળૂગૉ ગ્ઉ મઞૉડ જોઙષીઉ ઼ૄજષષીફૂ ળઽૉ સૉ ફઽીં.

(૬)

઼અમઅુપદ ુષયીઙ્ઑ ઞૉ ગૉ ન્ બૃળ ગૅ દ લ્ઞફીક જીવૃ ઽ્લ દૉફી ઞ ઇઅનીજો ળઞૄ ગળષી. ઈષી ઇઅનીજોફૂ
નળઘી દરીઅ ષહર્ ૪૨૩૭-૩૮ ઇફૉ ષહર્ ૪૨૩૮-૩૯ફી ષહર્રીઅ ઈ લ્ઞફી ઼ીરૉ ગૉ ડવૂ ગૉ ન્ ૂલ ઼ઽીલ રશૂ ઝૉ
દૉફી ઈઅગણી નસીર્ષષી. દૉરઞ જો ગૉ ન્ બૃળ ગૅ દ લ્ઞફી ઇઅઙૉ યીળદ ઼ળગીળ દળભધૂ ળગર રશષીફૂ ઇુફુચ્ઝદદી
ઽ્લ દૉષૂ લ્ઞફી ઇઅઙૉ ુદગ જોઙષીઊ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ. ઞધ
ૉ ૂ યીળદ ઼ળગીળ દળભધૂ ળગર ર ૉધૂ ઼અમઅુપદ ઼નળૉ
દૉ ળગર ભીશષૂ સગીલ.

(૭)

ઞૉ ગૉ ન્ બૃળ ગૅ દ લ્ઞફીમઅપ ધઉ ઙઉ ઽ્લ દૉફૂ જોઙષીઉ ઼ૄજષષૂ ફઽૂ, બળઅદૃ જો ઈષૂ લ્ઞફી જીવૃ ળીઘષીફૂ
ઽ્લ ઇફૉ ગૉ ન્ ઼ળગીળ દળભધૂ ઼ઽીલ મઅપ ધઉ ઙઉ ઽ્લ દૉષૂ લ્ઞફી ઇઅઙૉ ુષયીઙૉ ફીથીઅ ુષયીઙફી ઘજર્
યીઙફૂ ઇફૃરદૂ રૉશષૂફૉ ળીજ્લ મ્જાષીશૂ લ્ઞફી દળૂગૉ જોઙષીઉ ઼ૄજષષીફૂ ળઽૉ સૉ.

(૮)

ગૉ ન્ બૃળ ગૅ દ જીવૃ લ્ઞફીક ુષયીઙ-૪ ‘જીવૃ મીમદ’ ઽ્ષીધૂ ફીથીઅ ુષયીઙફી ઘજર્ યીઙફ્ બળીરસર્ ગળૂફૉ
ઞ ુફલદ ભ્રીર્રીઅ ઞ ળૂ ુષઙદ્ ઼ીરૉવ ળીઘૂફૉ નળઘી દ ર્ગવષીફૂ ળઽૉ સૉ.

(૯)

‘‘ળીઞલફી ુષુષપ ુષયીઙ્ ીળી ગૉ ન્ ઼ઽીુલદ લ્ઞફીક ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ળીઞલ ઼ળગીળ ીળી ગૉ ન્
઼ળગીળ ષદૂ ઘજર્ ગળૂફૉ ગૉ ન્ ઼ળગીળફી ઼અમુઅ પદ રઅ ીવલફૉ ભઅણ ઋબલ્ઙૂદી રીથબ ર્ગવષીફૃઅ ળઽૉ ઝૉ . ઈષૂ
લ્ઞફીક ઇઅઙૉ ુષયીઙ ગક્ષીઑ દૉરઞ ઘીદીફી ષણી ગક્ષીઑ ઑ.જી.ગજૉળૂફી બળીરસર્રીઅ કિણડ
઼ડીર્ભૂગૉ ડ/લૃડૂવીઊટૉસફ ઼ડીર્ભૂગૉ ડ રૉશષૂફૉ ગૉ ન્ ઼ળગીળરીઅ દૉફી ઼મઅુપદ રઅ ીવીલરીઅ ર્ગવષીરીઅ ઈષદૃઅ ફ
ઽ્ષીધૂ ગૉ ન્ ઼ળગીળ ીળી ળીઞલ ઼ળગીળફૉ ઈબષીફૂ ફૂગશદૂ ળગર ઈષી કિણડ ઼ડીર્ણૂગૉ ડફી ઇયીષૉ ળીઞલફી
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ઑગુ દ ુફુપરીઅ ગૉ ન્ ઼ળગીળ ીળી ઞરી ગળષીરીઅ ઈષદૂ ફધૂ. ઞૉધૂ ષહ ષહર્ફૂ ળગર મીગૂ ઘજીદૂ ળઽૉ ઝૉ .
ઈષૂ મીગૂ ળગર ગૉ ન્ ઼ળગીળ બી઼ૉધૂ રૉશષષી ઇઅઙદ ળ઼ વઉફૉ ઞ ળૂ ગીલર્ષીઽૂ ઞૉ દૉ ઼અમઅુપદ ુષયીઙ્ઑ
દીત્ગીુવગ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ. ઞૉધૂ ળીઞલફૂ ઼ીપફ્બીલ બિળુ ધુદફૉ ધદૂ ુષબળૂદ ઇ઼ળ ુફષીળૂ સગીલ દૉરઞ
ળીઞલ મ્જાષીશૂ લ્ઞફીકફી ઇરવૂગળથરીઅ બથ ઼ળશદી ળઽૉ .

(૱)

‘‘ગૉ ન્ ઼ળગીળ ીળી ગૉ ન્ બૃળ ગૅ દ લ્ઞફીરીઅ વ્ફફી િઽ ઼ીફૂ ળગર રશફીળ ફ ઽ્ષીધૂ ઈઙીરૂ ષહર્રીઅ ગૉ ન્
બૃળ ગૅ દ લ્ઞફીફૂ જોઙષીઉ ઼ૃજષષીરીઅ ઈષૉ દૉ ઼રલૉ દૉડવૂ જોઙષીઉ કઝૂ ઼ૄજષષીફૂ ળઽૉ સ.ૉ ’’

(૯)

૩૬રી ફીથીઅ બઅજ ઽૉ ઢશ રશદૂ ઼ઽીલફૂ ળગરફૂ ઞૉ જોઙષીઉ ગળષીફૂ ઝૉ . દૉષૂ ઞ જોઙષીઉ રીડૉ ફી ઇઅનીજોફૂ
નળઘી દ ળઞૃ ગળષૂ.

(૩૨) ગૉ ન્ ઼ળગીળ દળભધૂ રશદૂ ઼ઽીલ ઇઅઙૉફૂ (૩૬રી ફીથીઅ બઅજ ઼િઽદફૂ) દરીર નળઘી દ્ I.W.D.M.S. રીઅ
UP-LOAD ગળષીરીઅ ઈષૉ ત્લીળૉ C.S.S.઼ીરૉફી મ્ક્ષરીઅ ઇષ લ ઘળીફૂ ુફસીફૂ ગળષૂ.
(૩૩) ગૉ ન્ ઼ળગીળ દળભધૂ રશદૂ ઼ઽીલ ઇઅઙૉ લ્ઞફીક જો જીવૃ ઽ્લ દ્ દૉ ઇઅઙૉ ઇજૃગ જોઙષીઉ ગળીષષૂ ઇફૉ દૉ
ઇઅઙૉ ઈગુ રગ ુફુપરીઅધૂ ગ્ઉ ગર્ીઅડ ભીશષષીરીઅ ઈષસૉ ફિઽ.
૱.

સૉળરૄણૂ / વ્ફ ઇઅઙફ
ૉ ી ઇઅનીજો
૪૨૩૯-૩૱ ફી ષહર્રીઅ ઼ળગીળૉ ઇની ગળષીફ્ સૉળરૄણૂ ભીશ્/વ્ફ ગૉ ઇન્લ ઞષીમનીળૂકફૂ ઞ િળલીદ ઇઅઙૉફૂ
જોઙષીઉ ળીઞલફી ઇઅનીઞબ રીઅ ગળૂ સગીલ, ઑ રીડૉ ષોપીુફગ ઼અ ધીક, ગ્બ ળૉ સફ્, મ્ણર્ , ગઅબફૂક ષઙૉળૉ
઼રલ઼ળ દૉરફી ઇઅનીજો ર્ગવૂ ઈબૉ ઑ ઈ ઼અ ધીકફી ષઽૂષડ ઼ીધૉ ઼અમઅપ પળીષદી ુષયીઙ્ઑ જોષૃઅ. ફષૂ
મીમદ રીડૉ ુફલદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફીથીઅગૂલ રલીર્નીફી ઼અનયર્રીઅ ઞ ળૂ ઽ્લ દૉ રીથૉ ઈષૂ ઼અ ધીકફૂ
સૉળરૄણૂ ઇફૉ/ઇધષી વ્ફ ઇઅઙૉફૂ નળઘી દ ુષયીઙ-૩ ઇધષી ુષયીઙ-ળ ફૂ ફષૂ મીમદ દળૂગૉ લ્ગ્લ ળૂદૉ
ષઙીર્ગૅદ ગળૂ દૉફૂ નળઘી દ ષઽૂષડૂ ુષયીઙ્ઑ ર્ગવષીફૂ ળઽૉ સૉ.

સૉળરૄણૂ/
વ્ફ
ઇઅઙફ
ૉ ી
ઇઅનીજો

૯.

ઇઅનીઞ ઼ુરુદફૂ યવીરથ.

ઇઅનીઞ
઼ુરુદફૂ
યવીરથ

ઇઅનીઞ ઼ુરુદફૂ યવીરથ ઇફૃ઼ીળ ફષૂ મીમદ/ફષી ગીર્ રીડૉ મઞૉડ જોઙષીઉ રઅઞૃળ ધઉ ઽ્લ ઇફૉ ઑ મીમદ
ઇઅઙૉ મૉ ષહર્ ઼ૃપૂ ગ્ઉ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ ફ ઽ્લ દ્ ુષપીફ઼યીઑ ઈબૉવૂ રઅઞૄળૂ ળન ઙથીદૂ ઽ્ષીધૂ, ઈષૂ
મીમદ્ફૉ ફષૉ઼ળધૂ ફષૂ ઼ૉષીક/઼ૉષીફી ફષી ઼ીપફ્ ઙથૂ ુષપીફ઼યી ઼રક્ષ ફષૂ મીમદ દળૂગૉ ળઞૄ ગળષૂ
ઈષ લગ ઝૉ . ઈધૂ ઈ ગીળફૂ મીમદ્ રીડૉ ુષયીઙૉ ફષૂ મીમદ દળૂગૉ ફષૉ઼ળધૂ જોઙષીઉ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.

૩૨.

ષઽૂષડૂ ડૉ ગફૂગવ રઅઞૃળૂ.

ષઽૂષડૂ
ડૉ ગફૂગવ
રઅઞૃળૂ

૪૨૩૯-૩૱ ફી ષહર્ફી ઇઅનીઞબ ફૉ ઈઘળૂ ળૂદૉ ષૂગીળષીરીઅ ઈ લૉધૂ, ઞૉ દૉ લ્ઞફીક ઇફૉ ગીર્, દૉ ષહર્રીઅ
ગર્ીન્ડ ીપ્લ મફૉ ગૉ દળદ ઞ ફીથીઅ ુષયીઙફી ઘજર્ યીઙફૂ ષઽૂષડૂ રઅઞૃળૂ ઞ ળ ઞથીલૉ રૉશષૂ ઞૉર મફૉ દૉર
ષઽૉ વી સ ગળષીરીઅ ઈષૉ દૉ ઞ ળૂ ઝૉ . ઈધૂ, ઈષી ગીર્ દળદ ઽીધ પળૂ સગીલ.
ફીથીઅ ુષયીઙફૉ ગીર્ રીડૉ ફી ઇઅનીજો ર્ગવદીઅ બઽૉ વીઅ બીળી-૫ ઇફૉ ૬ રૃઞમ મીઅપગીરફી ફષી ગીર્ફૂ
મીમદરીઅ ઇઅનીઞબ રીઅ દૉફ્ ઼રીષૉસ ગળષીફૂ નળઘી દ્ ગળષીરીઅ ઈષૉ દૉ બઽૉ વીઅ ગીરફી ફગસી ઇફૉ ઇઅનીજો
દોલીળ ગળૂફૉ દૉફૂ ષઽૂષડૂ ઇફૉ ડૉ ગફૂગવ રઅઞૃળૂ બથ રૉશષૂ વૉષીફૂ ળઽૉ સૉ.

૩૩.

ઇઅનીઞબ ફૂ નળઘી દ્ દોલીળ ગળદૂ ષઘદૉ ઑ મીમદફ્ ખ્લીવ ળીઘષ્ ઞ ળૂ ઝૉ ગૉ આ-

ઇઅનીઞબ ૂલ (ગ)
નળઘી દ
દોલીળ ગળષી
ઇઅઙફ
ૉ ૂ ઇન્લ (ઙ)
઼ૄજફીક

ઞૉ નળઘી દ્ ગળષીરીઅ ઈષૉ દૉરીઅ ઈષદર્ગ જોઙષીઉ ઑડવૂ ર્ડૂ ફ ઽ્ષૂ જોઉઑ ગૉ ઼રલ ઞદીઅ ળીઞલફૂ ુફપીર્ળૂદ
ઞષીમનીળૂ મફૂ જાલ ઇફૉ ઑર ધદીઅ યુષ લરીઅ ફષૂ લ્ઞફીક રીડૉ ઇષગીસ ચડૂ જાલ.
ણ્.બૂ.ગૉ .ની઼ ઼ુરદૂફૂ ઞૉ યવીરથ્ ુષયીઙ્ઑ ષૂગીળૉ વ ઝૉ દૉ રીથૉ ઞૉ દૉ લ્ઞફી મઅપ ગળષૂ ઇધષી
ઑગમૂજારીઅ યૉશષૂ નૉષીફૂ ળઽૉ સૉ. ઞૉ લ્ઞફી મઅપ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઽ્લ ઇધષી ઑગ-મૂજારીઅ યૉશષૂ નૉષીરીઅ ઈષૂ
ઽ્લ ઇધષી ઝૉ વી મૉ ફીઅથીગૂલ ષહર્રીઅ ગ્ઉ ઘજર્ ફ ધલ્ ઽ્લ ઇફૉ ઞૉ લ્ઞફી ઇઅઙૉ ઈઙીરૂ ષહર્ ૪૨૩૯-૩૱ રીઅ
ગ્ઉ જોઙષીઉ ઼ૄજષષીફૂ ધદૂ ફ ઽ્લ દ્ ઈષૂ લ્ઞફીક ઈઙીરૂ ષહર્ ૪૨૩૯-૩૱ ફી ઇઅનીઞબ
ગીસફરીઅધૂ બણદૂ રૄગષી રીડૉ ુષયીઙૉ ઇવઙધૂ બ ડ નળઘી દ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ, ઞૉધૂ દૉ ઇઅનીઞબ ગીસફરીઅ
નસીર્ષષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ.
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(ચ)

(જ)

(ઝ)

ઈ બિળબ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ જોણીથ-ઘ ઇફૉ ઘ-૩ રૃઞમ યીળદફી ગ્મ્પ્ડર્ ્વળ ઇફૉ કિણડળ ઞફળવફૂ ગજૉળૂઑ
દોલીળ ગળૉ વ ષઙર્ષીળ ઽૉ દૃ ઼નળ્ફૂ લીનૂ ઇફૃ઼ીળ ઞ ઼ફૉ ૪૨૩૯-૩૱ ષહર્ફૂ મપૂ ઞ મઞૉડ નળઘી દ્ ર્ગવષીરીઅ
ઈષૉ દૉ બથ ઘી઼ જોષૃઅ.
ઇઅનીઞબ ઇઅઙૉફૂ ુષુષપ નળઘી દ્ દૉ ઇઅઙૉફી ુફલદ ગળૉ વી બ ગ્રીઅ ઇફૉ ળગર ુબલી વીઘરીઅ (મૉ ણૉ ઼ૂરવ)
નસીર્ષૂફૉ ર્ગવષીફૂ ળઽૉ સૉ. ઇઅનીઞબ ૂલ નળઘી દ્ ઇઅઙૉફી બ ગ્ ઼ીધૉ ઞ ળૂ ુમણીથ્ ઇષ લ ઼ીરૉવ ગળષીફી
ળઽૉ સૉ.
ઽૉ દૃ ઼નળ “૪૯૨૨”ફીફી ગીર્રીઅ ુફયીષ ઇઅઙૉફી ઘજર્ફ્ ઼રીષૉસ ધીલ ઝૉ દૉધૂ દૉફૉ રૄણૂ ઼નળ ઽૉ ઢશ નસીર્ષષૃઅ
ફઽીં.

(ઞ)

ઽૉ દૃ ઼નળ ૭૫૨૨“ર્ડી ગીર” રઽૉ ઼ૄવૂ ઼નળ ઽૉ ઢશ નસીર્ષષૃઅ ફઽીં.

(ટ)

ઽૉ દૃ ઼નળ ૫૩૨૨, ૫૪૨૨, ૫૫૨૨, ઇફૉ ૫૭૨૨ ઽૉ ઢશફી ઽૉ દૃ ઼નળ્ રૄણૂ ઼નળ ઽૉ ઢશ નસીર્ષષી ફઽીં.

(ડ)

ગૉ ન્ બૃળ ગૅ દ લ્ઞફી /ઇઅસદ : ગૉ ન્ બૃળ ગૅ દ લ્ઞફી (૩૨૨ % / ૯૨:૫૨ %) બૉડી ઼નળફી ફ્રૉન્ગવૉજળ
ઋબળ બ ડ ળૂદૉ નસીર્ષષીરીઅ ઈષૉ દૉ જોષૃઅ.

(ઢ)

ઽૉ દૃ ઼નળ ૭૬૨૨ “ળ્ગીથ” રઽૉ ઼ૃવૂ ઼નળ ઽૉ ઢશ નસીર્ષષૃઅ ફઽીં

(ણ)

ઽૉ દૃ ઼નળ ૭૬૨૨ “ળ્ગીથ”ઙૐથ ઼નળ ૩૯૨ ઽૉ ઢશ ઞ નસીર્ષષૃઅ ઇન્લ ઙૐથ ઼નળ ઽૉ ઢશ નસર્ષષૃઅ ફઽીં.

(ત)

રઽૉ ઼ૃવૂ ઼નળૉ ધૂ ઞૉ જોઙષીઉ જાઽૉ ળ િઽ઼ીમ ુફુપ ઘીદૉ દમનૂવ ધદૂ ઽ્લ દૉફૂ ઈષગફી ઇઅનીઞબ ફૂ જોઙષીઉ
ઇફૉ રઽૉ ઼ૃવૂ ઼નળ ઽૉ ઢશફૂ જોઙષીઉરીઅ ુષ઼અઙદદી ફ ઽ્ષૂ જોઉઑ.
વૂ ડ કભ રૉઞળ ઑન્ણ રીઉફ્ળ ઽૉ ણ઼ફૂ મૃગફૂ ગળૉ ગસફ વૂબ ફઅ.૬૩૯ રૃઞમ ઙૐથ ઼નળફી ગ્ણ ફઅમળ રીઅ
ભૉ ળભીળ ધલૉવ ઝૉ દૉ રૃઞમફૃઅ વૂ ડ ઈ ઼ીધૉ જોણીથ ઘ-૩ દળૂગૉ નસીર્ષૉવ ઝૉ

(થ)
(દ)

ગૉ ન્ ઼ળગીળ દળભધૂ રશદૂ ળગર ઇઅઙૉ ઘજર્ફી ઇઅનીજોફૂ નળઘી દ IWDMS ઽૉ ઢશ ર્ગવષીરી ઈષૉ ત્લીળૉ
CSS ઼ીરૉફી મ્ક્ષરીઅ (ઘળીફૂ) લ્ગ્લ ુફસીફૂ ઇષ લ ગળષૂ.

(ધ)

ળીજ્લફૂ ઼ળગીળૂ ગજૉળૂરીઅ ુફલુરદ રઽૉ ગરફૉ મનવૉ ઇન્લ
રીડૉ ફી ફીથીઅ ુષયીઙફી બ
ઞથી લી

રીથૉ

્દધૂ ગીરઙૂળૂ ગળીષષી ઇઅઙફ
ૉ ી ઘજર્ફી ઽૉ દૃ ઼નળ

ગરીઅગ;-ઇબમ-૩૨૪૫૨૩૬-ONH-૱૱૱/ ગ, દી. ૩૮/૨૯/૪૨૩૬ રી

OBJECT HEAD-3001-OUT SOURCING MEN POWER ઑડવૉ ગૉ

EXPENDITURE ON OUT SOURCING CONTRACTUAL SERVICES (MEN POWER)

ઇઅનીજો ળઞૃ ગળષીફી ળઽૉ સૉ. ઈષી ઇઅનીઞફૂ જોઙષીઉ ઇન્લ ઽૉ દૃ ઼નળ ઞૉષી ગૉ ગજૉળૂ ઘજર્ ષૉદફ ષઙૉળૉ ઽૉ ઢશ ગળષૂ
(ન)

ફઽીં.
ષહર્ ૪૨૩૯-૩૱ રીડૉ ઼અમુઅ પદ બૉડી ઼નળ ઽૉ ઢશફી ઽૉ દૃ ઼નળ્ ઽૉ ઢશ ઞ ળૂલીદ રૃઞમફૂ જોઙષીઊ નસીર્ષષૂ
ઇઅનીજો દોલીળ ગળષી ઇફૉ નળઘી દ ઈઘળૂ ગળૂ ફીથી ુષયીઙફૉ ળઞૄ ગળષી ઞૉધૂ ઞૉ ઽૉ દૃ રીડૉ ઘજર્ ઇબૉુક્ષદ ઝૉ ,
દૉફૉ ધ્લીફૉ વઊફૉ ઽૉ દૃ ઼નળ(Object Head)

રીથૉ ઇઅનીજો ર્ગવષીફી ળઽૉ સૉ, ઞૉધૂ બૃફ: ષઽૉ જથૂ રીડૉ ફૂ

નળઘી દ્ ઇફૉ ુષયીઙ ીળી ગર્ીઅડફૂ ષઽૉ જથૂરીઅ ુષવઅમ ુફષીળૂ સગીલ.
૩૪.
ુષયીઙ્
ીળી
જગી઼થૂ

(૩)

(૪)

ુષયીઙ્ ીળી જગી઼થૂ
ુફલઅ થ ઇુપગીળૂ બી઼ૉધૂ ઼ુજષીવલફી ષઽૂષડૂ ુષયીઙ્ફૉ રશૉવૂ મઞૉડ નળઘી દ્ બોગૂ જીવૃ
મીમદ્ ઇફૉ ફષૂ મીમદ્ ઇઅઙૉફૂ નળઘી દ્ ુષયીઙ ગક્ષીઑ બૃળદૂ જગ઼થૂ ગળષૂ, ઼ૃજષૉવ જોઙષીઉફૂ
લધીધર્દીફૉ ધ્લીફૉ વઉ દદ્ઇફૃ઼ીળ ઼ૃપીળ્ ઼ૃજષૂ ઼અમઅુપદ ફીથીઅગૂલ ઼વીઽગીળ બી઼ૉ રઅઞૄળ ગળીષૂ ફીથી
ુષયીઙફૉ ર્ગવૂ ઈબષૂ દૉરઞ ધીલૂ ઘજર્ફૂ નળઘી દ્ ઼ીધૉ જીવૃ લ્ઞફીફૂ નળઘી દ્ યૉશષૂફૉ ઼અલૃગદ
નળઘી દ ગળષીરીઅ ઈષૉ ફઽીં દૉફૂ ઘી઼ દગૉ નીળૂ ળીઘષૂ. ઈઙીરૂ ષહર્રીઅ ઞૉ લ્ઞફીક જીવૃ ળીઘષીફૂ ઽ્લ દૉફૉ
રીડૉ ઈઙીરૂ ષહર્ફી ઇઅનીઞબ રીઅ બૄળદૂ મઞૉડ જોઙષીઉ ઼ૄજષષીરીઅ ઈષૉ દૉ બથ ુષયીઙ્ઑ જોષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.
ઇઅનીઞબ રીઅ ફષૂ ઇધષી જીવૃ ગીળફૂ મપૂ નળઘી દ્ ફીથીઅ ુષયીઙફૉ ર્ગવદીઅ બઽૉ વીઅ ષઽૂષડૂ
ુષયીઙ્ઑ ઇફૉ ઼અમઅુપદ ફીથીઅગૂલ ઼વીઽગીળૉ ઼અબૄથર્બથૉ જગી઼ષૂ. ફીથીગૂલ ઼વીઽગીળ/ફીથીઅ ુષયીઙ
દળભધૂ બૄષર્ ઇઅનીઞ જગી઼થૂ ફ ધઉ ઽ્લ દૉષૂ ગ્ઉ ફષૂ મીમદફ્ ઼રીષૉસ ઇઅનીઞબ રીઅ ઼ૃજષષ્ ફઽીં,
ઝૉ ષડફૂ ચણૂફ્ ચ઼ીળ્ ડીશષી રીડૉ ઼અબૄથર્ ુષઙદ઼્ીધૉ મપૂ નળઘી દ્ ઼અમઅુપદ ફીથીઅગૂલ
઼વીઽગીળ/઼ુજષ ૂ (ઘજર્) ઼રક્ષ ઼રલ઼ળ ળઞૄ ધીલ ઇફૉ દૉરફૂ ઼અરુદ રૉશષૂફૉ ઞ ફીથીઅ ુષયીઙફૉ ુફલદ
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બ ગ્રીઅ ુફલદ ઼રલ રલીર્નીરીઅ રશૂ જાલ દૉફૂ ઞષીમનીળૂ ષઽૂષડૂ ુષયીઙફૂ ઞ ળઽૉ સૉ. રઽૉ ઼ૃવ ઇફૉ રૄણૂ
૪૨૩૯-૩૱ ફી ષહર્ રીડૉ ફૂ ુષયીઙ-૩ ફૂ ફષૂ મીમદ્ ઇફૉ ધરષીળ ઈષદૂ ુષયીઙ-૪ ફૂ ફષૂ મીમદ્
ર્ગવદૂ ષઘદૉ દરીર ષઽૂષડ ુષયીઙ્ઑ બ ડબથૉ નસીર્ષષૃઅ ગૉ , ઈ ફષૂ મીમદ્ ઇઅઙૉ ફીથીઅ ુષયીઙફી ઘજર્
યીઙફૂ દૉરઞ ુષયીઙફ્ ઽષીવ્ પળીષદી ઼અમુઅ પદ રઅ ૂ ૂફૂ ઞ ળૂ રઅઞૃળૂ રૉશષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ .
(૫)

લ્ઞફીકફી વઘીથ્ મઞૉડ ગીસફરીઅ ઇઅગર્ૉજી ઇફૉ ઙૃઞળીદૂરીઅ ઽ્લ ઝૉ . ઼ીરીન્લ ળૂદૉ ઇઅગર્ૉજીરીઅ વઘીથ્રીઅ
યૄવ્ ફઞળૉ ઈષૉ ઝૉ . દૉધૂ જો યૄવ્ ખ્લીવરીઅ ઈષૉ દ્ ુષયીઙૉ ધર ષણર્ ણ્ક્લૃરૉન્ડરીઅ વઘીથ ગળૂફૉ બઝૂ
IWDMS-Budget Software ઽૉ ઢશ ફષૂ મીમદફી ળીઊડ-ઇબ ઇઅઙૉફી ળૂરીક઼્ર્ Paste ગળષી. ઞૉધૂ યૄવ્

(૬)
૩૫.

઼ૃપીળૂ સગીલ.
ફષૂ મીમદફૂ નળઘી દફી વઘીથ ઘૃમ ઞ ડૃઅ ગી બ ઇફૉ રૃ ી઼ળ ઽ્ષી જોઉઑ ઈ વઘીથ ઼ુજષ ૂ ગક્ષીઑ
રઅઞૃળ ગળીષૂફૉ ઞ ફીથીઅ ુષયીઙફૉ નળઘી દ ર્ગવષૂ.
ુષ મૉન્ગ/ ઑણૂમૂ/ મી ઼ઽીુલદ બિળલ્ઞફીક ઇઅઙૉ જોઙષીઉ
ઇઅનીઞબ ગીસફરીઅ ગૉ ન્ બૃળ ગૅ દ લ્ઞફીફૉ ‘’ગૉ .બૃ. લ્.’’ ઑ સૂહર્ગ ીળી નસીર્ષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ , ઑ ઞ
રીથૉ ુષ મગ બિળલ્ઞફીક બ ડ ળૂદૉ ફગગૂ ગળૂ સગીલ ઑ ઼ી ુષ મગ ઼ઽીુલદ બિળલ્ઞફીકફૉ ુષ

ુષ મૉન્ગ/
ઑણૂમૂ/ મી
઼ઽીુલદ
બિળલ્ઞફીક
ઇઅઙૉ જોઙષીઉ

મગ ઼ઽીલ બિળલ્ઞફી ઑ ુસહર્ગ ઽૉ ઢશ નસીર્ષષૂ. ઞફ યીઙૂનીળૂ (PPP) ષીશૂ લ્ઞફીકફૉ દૉ રૃઞમફૃઅ સૂહર્ગ
નસીર્ષૂ ળઞૄ ગળષૂ. ઈષૂ લ્ઞફીફૂ જોઙષીઉ ફીથીઅ ુષયીઙફી બૂ.ઑર.લૃ. ( P.M.U.) ફી બળીરસર્રીઅ
઼ૃજષષૂ. ઈ ુ઼ષીલ બથ ગ્ઉ લ્ઞફી રીડૉ મી ઼ઽીલ રશદૂ ઽ્લ દ્ દૉ ઇઅઙૉફી લ્ગ્લ સૂહર્ગ ઽૉ ઢશ નસીર્ષષૂ.
ની.દ. ફીમીણર્ ઼ઽીુલદ લ્ઞફી, ઑુસલફ ણૉ ષવ્બરૉન્ડ મગ ઼ઽીુલદ બિળલ્ઞફી, J.B.I.C ઼ઽીુલદ
બિળલ્ઞફી, ુષઙૉળૉ.

૩૬.

ગર્ીન્ડ ઉફ ઑઉણફૂ નળઘી દ્

ગર્ીન્ડ ઉફ
ઑઉણફૂ
નળઘી દ્

ઇઅનીઞબ
ગીસફરીઅ બઅજીલદ, ધીુફગ ઼અ ધીક, ગ્વૉજો, ઽ્ુ બડવ્ ષઙૉળૉફી ઼ઽીલગ ગર્ીન્ડ ઇઅઙૉફી
ુગ ઼ીકરીઅ રઅઞૄળ ગળૉ વ બઙીળ-યથ્ધીઅ, ગીર્, રળીરદ ઇફૉ જાશષથૂ, ઼ીપફ઼ીરગર્ૂફૂ ુષઙદ્ ઽૉ દૃ ઼નળ્ રીથૉ
ઇઅનીજોરીઅ ઈબષીરીઅ ઈષદૂ ફધૂ, બળદૃઅ ઽૉ દૃ ઼નળ ૫૩૨૨, ૫૪૨૨ ઇફૉ ૫૫૨૨ ઽૉ ઢશ ઋચ્જગ ળગર દળૂગૉ નસીર્ષષીરીઅ ઈષૉ
ઝૉ . ઈલ્ઞફ ઇફૉ ઈલ્ઞફ મઽીળફૂ ગર્ીન્ડ ઉફ ઑઉણફૂ દરીર નળઘી દ્ ઽૉ દૃ઼નળ રીથૉ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ

ગ્મ્પ્લૃડળીઉટ(Form-B)દૉરઞ દૉફૂ ઼ીધૉફી જોણીથરીઅ રઽૉ ગરફૂ રીિઽદૂ ઼ીધૉ ઇફૉ (Form-E) રીઅ
નળઘી દ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ, ઞધ
ૉ ૂ ગર્ીન્ડ ઉફ ઑઉણફી ઈઙીરૂ ષહર્ફી ઇઅનીજોફૂ ષી દુષગ જગી઼થૂ ધઉ સગૉ .
૩૭.

ઇઅનીઞબ ફૂ ઑગ ઞ રીઅઙથૂ ઽૉ ઢશ ઑગ ગળદીઅ ષપીળૉ ુષયીઙ્ ઼અગશીલૉવ ઽ્લ દૉષૂ ઇઅનીઞબ ૂલ નળઘી દ્

ઇઅનીઞબ ફૂ
ઑગ ઞ રીઅઙથૂ
ઽૉ ઢશ ઑગ ગળદીઅ
ષપીળૉ ુષયીઙ્
઼અગશીલૉવ ઽ્લ
દૉષી ઇઅનીઞ
બુ લ
નળઘી દ્

(૩)
િઽ઼ીમફી રૃખ્લ ઼નળ ૪૭૯૭- ઇન્લ ઘી઼ ુષ દીળ ગીલર્કર્ર્, ૨૩- ણીઅઙ ુઞ વી ઽૉ ઢશ ૪૨૩૯-૩૱ફી
ઇઅનીજો ષઽૂષડૂ ુષયીઙ્ઑ રઽૉ ઼ૄવ ુષયીઙ રીળભદ ર્ગવષી, રઽૉ ઼ૄવ ુષયીઙ ઇઅનીજો ઼અગુવદ ગળૂ ફીથીઅ
ુષયીઙફૉ ર્ગવીષસૉ.
(૪)
ષઽૂષડૂ ુષયીઙ્ઑ ઈિનજાુદ બૉડી લ્ઞફી દૉરઞ ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ બૉડી લ્ઞફીકરીઅ ઼રીુષ ડ
લ્ઞફીકફી ૪૨૩૯-૩૱ ફી ષહર્ફી ઇઅનીજો ઈિનજાુદ ુષગી઼ ુષયીઙ દૉરઞ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂ ી
ુષયીઙૉ ઞથીષૉવૂ ડ્જ રલીર્નીરીઅ ફૂજૉ ુફનસ ગલીર્ રીથૉ ર્ગવષીફી ળઽૉ સૉ. ઈષી ઇઅનીજો ફીથીઅ ુષયીઙફૉ
઼રલ઼ળ રશૉ દૉ ઇત્લઅદ ઞ ળૂ ઽ્ષીધૂ દૉફૉ વઙદૂ ભીશષથૂ ઈિનજાુદ ુષગી઼ ુષયીઙ દૉરઞ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ
ઇફૉ ઇુપગીિળ ી ુષયીઙ બી઼ૉધૂ ઇઙીઋધૂ રૉશષૂ વૉષી ુષયીઙ્ઑ લત્ફ્ ગળષીફી ળઽૉ સૉ. ઈિનજાુદ ુષગી઼
ુષયીઙ દૉરઞ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી ુષયીઙૉ ઈષૂ ભીશષથૂ મફૉ દૉડવૂ ષઽૉ વૂ ઈઘળૂ ધઉ જાલ દૉ
જોષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.

(ગ)

ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ બૉડી લ્ઞફી ઇફૉ ઈિનજાુદ બૉડી લ્ઞફી ઽૉ ઢશફૂ નળઘી દ્ ઼અમઅુપદ ષઽૂષડૂ ુષયીઙ્ઑ
઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙ દૉરઞ ઈિનજાુદ ુષગી઼ ુષયીઙફૂ જાથ ઽૉ ઢશ ફીથીઅ ુષયીઙફૉ
ર્ગવષીફૂ ળઽૉ સૉ.

(ઘ)

રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ુષયીઙૉ ગળષીફી ગીર્ ુ઼ષીલફી ફષૂ મીમદ્ ઇફૉ ફષી ગીર્ ફૂ નળઘી દ ઈિનજાુદ ુષગી઼
ુષયીઙ દૉરઞ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙ રીળભદ ફીથીઅ ુષયીઙફૉ ર્ગવષૂ.
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(ઙ)

(ચ)

(જ)

૩૮.
(૩)
ઇઅનીઞબ
રીઅ ુદગ
જોઙષીઉ

(૪)

૩૯.
(૩)
ઘજર્ફૃઅ ઽૉ દૃ
઼નળ્રીઅ
ષઙીર્ગળથ

(૪)

(૫)

૩૱.
રઽૉ ઼ૃવૂ ઇફૉ
રૄણૂ ઼નળરીઅ
ષઙીર્ગળથ

રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ુષયીઙૉ ગળષીફી ગીર્ફૂ ફષૂ મીમદ્ ઇફૉ ફષી ગીર્ફૉ વઙદી ઇઅનીજોફૂ નળઘી દ રીઙર્
ઇફૉ રગીફ ુષયીઙૉ ઼ૂપી ફીથીઅ ુષયીઙફૉ ર્ગવષી ઇફૉ દૉફૂ ફગવ ઈિનજાુદ ુષગી઼ ુષયીઙ દૉરઞ
઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙફૉ ર્ગવષૂ.
ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ બૉડી લ્ઞફી ઇફૉ ઈિનજાુદ ુષ દીળ બૉડી લ્ઞફી ઽૉ ઢશફૂ ઼ૃપીળૉ વ ઇઅનીઞફૂ નળઘી દ્
઼અમઅુપદ ષઽૂષડૂ ુષયીઙ્ઑ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙ દૉરઞ ઈિનજાુદ ુષગી઼ ુષયીઙફૂ
જાથ ઽૉ ઢશ ફીથીઅ ુષયીઙફૉ મીળ્મીળ ર્ગવષીફૂળઽૉ સૉ.
ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ બૉડી લ્ઞફી ઇફૉ ઈિનજાુદ ુષ દીળ બૉડી લ્ઞફી ઼અમઅુપદજીવૃ દૉરઞ ફષૂ મીમદ્/ગીર્
રીડૉ ઞૃ ની ઞૃ ની ુષયીઙ્ઑ ઼ૄજષૉવ જોઙષીઉ ઼ૉગડળ/ ઼મ ઼ૉગડળષીળ ભીશષથૂફૂ રલીર્નીરીઅ ઝૉ દૉફૂ ઘી ૂ
ગળષીફૂ ઼અબૄથર્ઞષીમનીળૂ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙ દૉરઞ ઈિનજાુદ ુષગી઼ ુષયીઙફૂ ળઽૉ સૉ.
ઇઅનીઞબ રીઅ ુદગ જોઙષીઉ
ઇઅનીઞબ ફૂ નળઘી દ્ દોલીળ ગળદૂ ષઘદૉ ઇઅનીઞબ રીફીઅ ગૉ ડવીગ ગીર્/લ્ઞફીક રીડૉ ષઽૂષડૂ ુષયીઙ ગૉ ષશ
ુદગ જોઙષીઉફૂ નળઘી દ ગળૉ ઝૉ . બિળથીરૉ જીવૃ ગીર્ફૂ ઈઙશ ઘજીદૂ ઞષીમનીળૂક ચથૂ ષપૂ જાલ ઝૉ .
બૄળદી ફીથીઅફૉ ઇયીષૉ ચથીઅ ગીર્ વીઅમી ઼રલ ઼ૃપૂ ઇપૃળી ળઽૉ દી ઽ્લ ઝૉ . દૉધૂ ુદગ જોઙષીઉ રી
ઇબષીન બ ઇફૉ ઘી઼ ઼અજોઙ્રીઅ ઞ ફીઅથી ુષયીઙ (ઘજર્ યીઙ) ફૂ બૄષર્ રઅઞૄળૂ રૉશષૂફૉ ઞ ર્ગવષીફૂ ળઽૉ સૉ.
ઋબળફી ઼અજોઙ્રીઅ, ગીર્/બિળલ્ઞફીક રીડૉ ઇઅનીઞબ રીઅ ુદગ જોઙષીઉ રીન્લ ગળીઉ ઽ્લ ઇફૉ દૉ ઼ બીલૉવૂ
઼દીકફૂ રલીર્નીરીઅ ઈષદી ઽ્લ દ્ બથ ઈષી ગીર્/બિળલ્ઞફીક ઼અમઅુપદુષયીઙફી ફીથીઅગૂલ ઼વીઽગીળૉ
ુષુપ઼ળ રઅઞૄળ ગલીર્ ઽ્લ દૉ ુ઼ષીલ ુષયીઙ ીળી દૉષીઅ ગીર્/બિળલ્ઞફીક સ ગળૂ સગીસૉ ફઽીં.
ઘજર્ફૃઅ ઽૉ દૃ ઼નળ્રીઅ ષઙીર્ગળથ
યીળદફી ગ્મ્પ્ડર્ ્વળ ઇફૉ કિણડળ ઞફળવફૂ ગજૉળૂઑ દોલીળ ગળૉ વ ઽૉ દૃ ઼નળ્ફૂ ફષૂ લીનૂ રૃઞમ િઽ઼ીમફી ઽૉ દૃ
઼નળ્ ૯૨ ુષઙદ્રીઅ ષઙીર્ગૅદ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ (જોણીથ-ઘ). ઞૉધૂ ઼ળગીળફી ઘજર્ફૃઅ ષઙીર્ગળથ િઽ઼ીમફી
લ્ગ્લ ઽૉ દૃ ઼નળ ઽૉ ઢશ ફ પષીરીઅ ઈષૉ દૉ ઞ ળૂ ઝૉ . ઈર, ઝદીઅ ઇફૃયષૉ ઑષૃઅ ઞથીલૃઅ ઝૉ ગૉ , ગૉ ડવીઅગ ુષયીઙ્
ઘીદીક દળભધૂ ઘજર્ફી ઇઅનીજોફૃઅ લ્ગ્લ ળૂદૉ ઼અમઅુપદ ઽૉ દૃ ઼નળૉ ષઙીર્ગળથ ગળષીરીઅ ઈષદૃઅ ફધૂ. ઘી઼ ગળૂફૉ
ગર્ીન્ડ ઉફ ઑઉણ, ભીશ્, ઼મ઼ૂણૂ,ફીફી ગીર્,ર્ડીગીર્,ળ્ગીથ,ઈઅદળ િઽ઼ીમ દમનૂવૂ, ર્ડળ ષીઽફ્, ગજૉળૂ
ઘજર્,ઇન્લ ઘજર્ ષઙૉળૉ મીમદૉ ઼ીજૃઅ ષઙીર્ગળથ ધદૃઅ ફધૂ. ઈધૂ, ઈષૂ મીમદૉ ઉંણીથબૄષર્ગ જગી઼થૂ ગળૂફૉ ઞૉ દૉ
વીઙૃ બણદીઅ ઽૉ દૃ ઼નળ ફૂજૉ ઞ જોઙષીઉ નસીર્ષષૂ.
ઇઅનીઞબ ફૂ જોઙષીઉરીઅ દઽૉ ષીળ બૉસઙૂ ઇફૉ ઇફીઞ બૉસઙૂ ઇઅઙૉફ્ ઽૉ દૃ ઼નળફ્ ગ્ણ ૭૯૨૨ ઇફૉ ૭૱૨૨ ળીઘૉવ
ઝૉ . ફીથીઅ ુષયીઙફી દી.૪/૯/૨૱ ફી બિળબ રૃઞમ ષ઼ૃવીદ ઇઅઙૉફી ગ્ણ ૯૨૭૯ ઇફૉ ૯૨૭૱ નસીર્ષષીફી
ળઽૉ સૉ
યીળદ ઼ળગીળ, ુષદ રઅ ીવલ, ઘજર્ યીઙફી દી. ૩૪/૪/૩૨ ફી કિભ઼ રૉર્ળૉ ન્ણર દૉરઞ ઑગીઋન્ડન્ડ
ઞફળવ ૂ (ઑ.ઑન્ણ ઉ.) ઙૃઞળીદ ળીઞગ્ડફી દી.૪૯/૬/૩૨ ઇફૉ ૩૮/૮/૩૨ ફી ઇપર્ ઼ળગીળૂ બ ્
ઇફૃ઼ીળ ઽૉ દૃ઼નળ ૫૩૨૨ ઼ઽીલગ ઇફૃનીફ ફૃઅ ફીર મનવૂફૉ ૫૩૨૨-઼ઽીલગ ઇફૃનીફ ઞફળવ ગળષીરીઅ ઈષૉવ
ઝૉ દૉરઞ ફષૃઅ ઽૉ દૃ઼નળ ૫૭૨૨-Grants for creation of Capital Assets ઘ્વષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . દૉ રૃઞમ
ઽૉ દૃ઼નળફૂ લીનૂરીઅ ઞ ળૂ ઼ૃપીળ્ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . દૉધૂ ુષયીઙ્ ીળી ઞૉ ગર્ીન્ડફૂ જોઙષીઉ રૄણૂ-ુર ગદ્
ઋયૂ ગળષી રીડૉ ગળષીરીઅ ઈષૉ દૉ ઇઅઙૉફૂ નળઘી દ ઽૉ દૃ ઼નળ ૫૭૨૨ રીઅ ઞ દૉફી ઽૉ ઢશફી લ્ગ્લ ઽૉ દૃ ઼નળ ઽૉ ઢશ
ગળષીરીઅ ઈષૉ દૉફૂ ઘી઼ દગૉ નીળૂ ળીઘષી ઞથીષષીરીઅ ઈષૉઝૉ.
રઽૉ ઼ૃવૂ ઇફૉ રૄણૂ ઼નળરીઅ ષઙીર્ગળથ.
ઇઅનીઞબ રીઅ રઽૉ ઼ૃવૂ મીમદ ઇઅઙૉફૂ જોઙષીઉ રઽૉ ઼ૃવૂ ઼નળૉ દૉરઞ ઞૉરીઅ રૃણૂ ુરવગદ ઋયૂ ધદૂ ઽ્લ
દૉષૂ મીમદ્ફૂ જોઙષીઉ રૃણૂ ઼નળૉ ગળીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . બળઅદૃ ગૉ ડવૂગ લ્ઞફીકરીઅ રૃણૂ ુરવગદ ઋયૂ ધદૂ
ઽ્લ દૉષૂ મીમદ્ફૂ બથ જોઙષીઉ રઽૉ ઼ૃવૂ ઼નળૉ ધલૉવ ઽ્લ દૉષૃ ફીથીઅ ુષયીઙફી ધ્લીફ બળ ઈષદી ઼ફ
૪૨૩૮-૩૯ફી ઇઅનીઞબ રીઅ ુષયીઙષીળ મૉઢગરીઅ જજીર્ ગળૂફૉ ઈષૂ રૃણૂ ુરવગદ ઋયૂ ધદૂ ઽ્લ દૉષૂ
મીમદ્ફૂ જોઙષીઉ રૃણૂ ઼નળૉ ગળીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ .
ઽઞૃ બથ ુષયીઙફી ધ્લીફ બળ ઈષૉ ગૉ ગ્ઉ લ્ઞફી ઑષૂ ઝૉ ગૉ ઞૉરીઅ રૃણૂ ુરવગદ ઋયૂ ધીલ ઝૉ બળઅદૃ દૉફૂ
જોઙષીઉ ઼ફ ૪૨૩૮-૩૯ફી ઇઅનીઞબ રીઅ રઽૉ ઼ૃવૂ ઼નળૉ ધલૉવ ઝૉ . દ્ ઈષૂ જોઙષીઉ ઼ફૉ ૪૨૩૮-૩૯
઼ૃપીળૉ વ ઇઅનીઞ ઇફૉ ૪૨૩૯-૩૱ ફી ઇઅનીઞબ રીઅ રૃણૂ ઼નળૉ દમનૂવ ગળીષષી ઞથીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .
ફષૂ લ્ઞફી ઽ્લ ઇફૉ દૉરીઅ રૃણૂ ુરવગદ ઋયૂ ધદૂ ઽ્લ દ્ દૉષૂ મીમદ્ફૂ જોઙષીઉ ઇષ લ બથૉ
રૃણૂ ઼નળૉ ગળીષષીફૂ ળઽૉ સૉ. દૉરઞ ગ્ઉ ફષૂ લ્ઞફી ઇફૉ દૉરીઅ રઽૉ ઼ૃવૂ યીઙ ઇફૉ રૃણૂ યીઙ દૉષૂ મ ૉ
મીમદફ્ ઼રીષૉસ ધદ્ ઽ્લ દ્ રઽૉ ઼ૃવૂ યીઙફૉ રઽૉ ઼ૃવૂ ઼નળ ઇફૉ રૃણૂ યીઙફૂ રૃણૂ ઼નળૉ જોઙષીઉ ઇષ લ
બથૉ ગળીષષીફૂ ળઽૉ સૉ.
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૩૯.
(૩)
૪૨૩૮-૩૯
ફી ઼ૃપીળૉ વી
ઇઅનીજો

(૪)

(૫)

(૬)
(૭)
(૮)

૪૨.
ઇઅનીઞ
઼રલબ ગ
જાશષષી
મીમદ

૪૨૩૮-૩૯ફી ઼ૃપીળૉ વી ઇઅનીજો (ઈલ્ઞફ ઇફૉ ઈલ્ઞફ મઽીળ ઽૉ ઢશ ળઞૄ ગળષી)
૪૨૩૮-૩૯ફી ઈઢ રી઼ફી ઘળૉ ઘળ ઘજર્ બળ ઈપીિળદ ઼ૃપીળૉ વી ઇઅનીજો ઼ીરૉવ ગ્મ્પ્લૃડળીઉટણ બ ગરીઅ
I.W.D.M.S.ઽૉ ઢશ ુફલઅ થ ઇુપગીળૂઑ (઼ૂપી ફીથીઅ ુષયીઙફૉ ફઽીં બથ) દૉરફી ઼અમઅુપદ ષઽૂષડૂ ુષયીઙ્
રીળભદ ુફલદ દીળૂઘૉ ફીથીઅ ુષયીઙફૉ રશૉ દૉ ળૂદૉ ર્ગવૂ ઈબષી. ધર ઈઢ રી઼ફી ઘળૉ ઘળ ઘજર્ બળ
ઈપીિળદ ઼ૃપીળૉ વી ઇઅનીજો ઼અમઅુપદ ઙૐથ ઼નળ ઇફૉ બૉડી ઼નળ ઽૉ ઢશ ઽૉ દૃ ઼નળ રૃઞમ ળઞૄ ગળષી, ઞલીઅ રઅઞૄળ
ધલૉવ ગર્ીન્ડ ગળદીઅ ઘજર્ ષપૂ ઞદૃઅ ઽ્લ ત્લીઅ ષપીળીફી ઘજર્ રીડૉ ફીથીઅ ુષયીઙફૂ રઅઞૄળૂ ઝૉ ગૉ ગૉ ર દૉ ષઽૂષડૂ
ુષયીઙૉ બ ડ ઞથીષષૃઅ.
ઞૉ ગૉ ન્ બૃળ ગૅ દ લ્ઞફી રીડૉ બૄળૉબૄળ્ ઘજર્ ધષીફૂ ઼અયીષફી ફ ઽ્લ દૉરઞ ગૉ ન્ ઼ળગીળફૂ ઼ઽીલ ફ રશફીળ ગૉ
કઝૂ રશફીળ ઽ્લ દૉ રીડૉ ૪૨૩૮-૩૯ફી ષહર્ફી ઼ૃપીળૉ વી ઇઅનીજોરીઅ જોઙષીઉ રીથ઼ળ ચડીણૂ નળઘી દ
ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
ગૉ ન્ બૃળ ગૅ દ લ્ઞફી ઇઅઙૉ ષહર્ નળુરલીફ જોઙષીઉ ફ ઽ્લ ઇધષી કઝૂ જોઙષીઉ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઽ્લ દૉફૂ ઼ીરૉ
યીળદ ઼ળગીળ દળભધૂ ષપીળૉ ઼ઽીલ રશૂ ઽ્લ દ્ દૉ રૃઞમ ઼ૃપીળૉ વ ઇઅનીઞરીઅ ઇજૄગ જોઙષીઉ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
દનઋબળીઅદ ષહર્ફી મીગૂફી ઼રલરીઅ જો યીળદ ઼ળગીળ દળભધૂ ળગર ઝૄડૂ ગળષી ઇઅઙૉ બ બીઢષષીરીઅ ઈ લ્ ઽ્લ
દ્ દૉ બ ફૂ ફગવ ઼ીધૉ ઼ૃપીળૉ વ ઇઅનીઞરીઅ ઞ ળૂ જોઙષીઉ ગળીષષી ુષયીઙૉ ગીશજી ળીઘષીફૂ ળઽૉ સૉ દૉરઞ યીળદ
઼ળગીળ દળભધૂ ગર્ીન્ડ ઝૄડૂ ધલૉધૂ ુષયીઙૉ ગર્ીન્ડ ઝૄડૂ ગળષીફૂ નળઘી દ ફીથીઅ ુષયીઙફૉ ર્ગવૂ ઈબષીફૂ ળઽૉ સૉ.
ગૉ ન્ ઼ળગીળ દળભધૂ રશફીળ ઼ઽીલ ઇઅઙૉફી ઼ૃપીળૉ વ ઇઅનીઞફૂ નળઘી દ IWDMS ઽૉ ઢશ દોલીળ ગળદૂ ષઘદૉ
CSS ઼ીરૉફી મ્ક્ષરીઅ () ઘળીફૂ ુફસીફૂ ઇષ લ ડૂગ ગળષૂ.
ફીથીઅ ુષયીઙ ીળી ઈગુ રગ ુફુપરીઅધૂ ઞૉ બૉસઙૂ રઅઞૃળ ગળૉ વ ઽ્લ દૉ ળગર યળબીઉ ગળષી રીડૉ ઘી઼ દગૉ નીળૂ
ળીઘષૂ ઇફૉ ઼ફ ૪૨૩૮-૩૯ફી ઼ૃપીળૉ વ ઇઅનીઞરીઅ ઈ ળગરફ્ ઼રીષૉસ ધીલ દૉ જોષીફૂ ુષયીઙફૂ ભળઞ ળઽૉ સૉ.
ષહર્ ૪૨૩૮-૩૯રીઅ ઇઅનીઞબ ફી બૉડી ઼નળ (Sub Head) ઽૉ ઢશ ઽૉ દૃ ઼નળ્ (Object Head) ઽૉ ઢશ ઞૉ
જોઙષીઊ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દૉરીઅ Object Class રીથૉ IFMS Systam રીઅ ુમવ ઼ીધૉ Mapping ગળષીરીઅ
ઈષૉ ઝૉ . બિળથીરૉ ઞૉ બૉડી ઼નળ ઽૉ ઢશ ઽૉ દૃ ઼નળ્રીઅ લ્ગ્લ ળૂદૉ જોઙષીઊ ફ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઽ્લ દૉષી બૉડી ઼નળ્
રીડૉ ફીથી ુષયીઙૉ ષઽૂષડૂ ુષયીઙ્ફૂ નળઘી દ્ફૉ ઈપીળૉ ફીથી ુષયીઙફી બિળબ કર્રીઅગ :
ઇબમ/૩૨૪૨૩૬/૭૯૨/ગ, દી. ૪૫/૨૬/૪૨૩૬ રૃઞમ Object Class રીઅ ગર્ીઅડફૂ બૃફ: ષઽજથૂ (Redistributions) રઅઞૃળ ગળૉ વ ઝૉ ઞધ
ૉ ૂ ુષયીઙૉ ઞૉ ઞૉ બૉડી ઼નળ્ ઽૉ ઢશ ગર્ીઅડફૂ બૃફ: ષઽજથૂ રઅઞૃળ ધલૉવ ઽ્લ
દૉષી બૉડી ઼નળ્ રીડૉ ષહર્ ૪૨૩૮-૩૯ફી ઼ૃપીળૉ વ ઇઅનીજોફૂ નળઘી દ ળઞૄ ગળદૂ ષઘદૉ ઈ બૃફ: ષઽજથૂ ધ્લીફૉ
વઊ ગીશજીબૄષર્ગ ઽૉ દૃ ઼નળ્ ઽૉ ઢશ લ્ગ્લ જોઙષીઊ ધીલ દૉફૂ દગૉ નીળૂ ળીઘષીફૂ ળઽૉ સૉ.
ઇઅનીઞબ ફૃઅ ઼રલબ ગ જાશષષી મીમદ
બિળબ રીઅ ુફલદ ગળીલૉવૂ દીળૂઘ્ બઽૉ વીઅ ઇઅનીજો ઇફૉ ઼ૃપીળૉ વી ઇઅનીજો ઼રલ઼ળ ળઞૄ ગળષીફૂ
ઞ ળૂલીદ બળ ઘી઼ યીળ રૄગષીફૂ રૃગષીફૂ ઞ ળ ઝૉ . ુષયીઙ્ઑ ઈ રીડૉ ઼મઅુપદ ઇુપગીળૂક ઼ીધૉ ી઼અુઙગ
મૉઢગ્ ળીઘૂ ઋબળ નસીર્ષૉવ ઼ૄજફીકફૃઅ લ્ગ્લ ળૂદૉ બીવફ ધીલ દૉ ળૂદૉ દૉફૂ જ્ગ઼ીઉ ગળષૂ. ઈધૂ
ુષયીઙ્/ુફલઅ થ ઇુપગીળૂક ઇફૉ ઘી઼ ગળૂફૉ ઇુપગ રૃખ્લ઼ુજષ ૂ/ઇગર઼્ુજષ ૂ/઼ુજષ ૂફૉ ુષફઅદૂ

ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ગૉ , નળૉ ગ દમગગૉ ઝૉ વૂ ચણૂફ્ પ઼ીળ્ ુફષીળૂ સગીલ, ઇઅનીઞબ ઼રલ઼ળ દોલીળ ધીલ ઇફૉ
઼ળગીળફી ઘજર્ફ્ ઼જ્ડ ઇગર્દીકર્ર જાથષી રીડૉ મઞડૉ ગીરઙૂળૂ ત્ષળીધૂ ઇફૉ ગીશજી બૄષર્ગ ધીલ દૉ ઼ૃુફુ દ
ગળષીફૃ ળઽૉ સૉ.
૪૩.

ઇઅનીઞબ ફી
ગ્મ્પ્લૃડળીઉટૉસફ
મીમદ

ઇઅનીઞબ ફી ગ્મ્પ્લૃડળીઉટૉસફ મીમદ.
઼ફૉ ૪૨૩૯-૩૱ ફૃઅ ઇઅનીઞબ બથ ઼અબૄથર્બથૉ ગ્મ્પ્લૃડળ ીળી દોલીળ ગળષીફૃઅ ફીથીઅ ુષયીઙૉ ફગગૂ
ગળૉ વ ઽ્ઉ, ઼ુજષવીલફી ઼ષ ષઽૂષડૂ ુષયીઙ્ફૉ ઈ બિળબ ફી બીળી-૩ રીઅ ઇઅનીઞબ ફૉ વઙદૂ ુષુષપ
નળઘી દ્ ર્ગવૂ ઈબષી ઇઅઙૉફૂ ઼રલ રલીર્નીફૃઅ જૃ દબથૉ બીવફ ગળષી ઈધૂ ઞથીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . દૉધૂ
ુષય્ઙ્ફૉ ઑ બથ ઞથીષષીફૃઅ ગૉ ફીથીઅ ુષયીઙફૂ ઼ૄજફીક ઇફૉ ઞ ળૂલીદ રૃઞમ દોલીળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ
IWDMS ઽૉ ઢશફી મઞૉડ ઼્ભડષૉળ ુષયીઙફૂ મઞૉડ સીઘીફી દધી ઼અમઅુપદ ઇુપગીળૂકફી ગ્મ્પ્લૃડળરીઅ વ્ણ
ગળીષૉવ ફ ઽ્લ દ્ દીત્ગીુવગ વ્ણ ગળીષૂ ઞ ળૂ રી ડળ ણૉ ડી ઑન્ડર્ ૂ બૃળૂ ગળૂ ઼ફૉ ૪૨૩૯-૩૱ રીડૉ દરીર
ઇઅનીઞબ ૂલ નળઘી દ્ ઈ બિળબ રીઅ ઈઙશ ઈબૉવ ુષઙદષીળ ઼ૄજફીક ઇફૃ઼ીળ ુફલદ ગ્મ્પ્લૃડળીઉટણ
બ ગ્રીઅ ઞ ફીથીઅ ુષયીઙફૉ દૉફૂ ઑગ ઽીણર્ ગ્બૂ ઼ીધૉ I.W.D.M.S.ઽૉ ઢશ ર્ગવષૂ. મઞૉડ મૃગરીઅ ઈઅગણીગૂલ
જ્ગ઼ીઉ ઞ ળૂ ઽ્લ રી ડળ ણૉ ડી ઑન્ડર્ ૂ નળૉ ગ નુ ડઑ યૃવ ળિઽદ ઽ્લ દૉ જોષીફૂ ઞષીમનીળૂ ુષયીઙફૂ ળઽૉ ઝૉ .
ુષયીઙ્ઑ િળરીગર્ ઼ રીડૉ ષણર્ ણ્ગલૃરૉન્ડ ઑડૉ જ ગળૂ સગીલ દૉર ફ ઽ્લ દ્ ઑગ઼ૉવ સૂડરીઅ બથ િળરીગર્ ઼ ઈબષી.
ઞ ળ ઞથીલ દૉષી Supporting Documents ગૉ ફ ગળૂફૉ Attachment દળૂગૉ ળઞૄ ગળષી ઞધ
ૉ ૂ ુષયીઙફૂ
નળઘી દફૂ લ્ગ્લ જગી઼થૂ ધઉ સગૉ .
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૪૪.
(૩)
ગીરઙૂળૂ
ઇઅનીઞબ

ગીરઙૂળૂ ઇઅનીઞબ
ગીરઙૂળૂ ઇઅનીઞબ દોલીળ ગળષીફી ધદીઅ ઽ્લ ઑ ષઽૂષડૂ ુષયીઙ્ઑ ઼ફૉ ૪૨૩૯-૩૱ ફી ષહર્ રીડૉ
બથ દૉ દોલીળ ગળષીફી ળઽૉ ઝૉ . ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી ઙૅઽરીઅ ગીરઙૂળૂ ઇઅનીઞબ ળઞૄ ગળષી મીમદફી ફીથીઅ
ુષયીઙફી દીળૂઘ ૪૪ રૂ ઞૃ વીઉ-૪૨૨૱ ફી બિળબ કર્રીઅગઆઇબમ-૩૨૪૨૨૱-૪૫૱૨-ગ (ઇઅગર્ૉજી) બળત્ષૉ
ધ્લીફ ન્ળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઇઅનીઞ ઼ુરદૂફૂ યવીરથ્ ઇફૃ઼ીળ ફીથીગૂલ ષહર્ ૩૯૱૫-૱૬ ધૂ ગીરઙૂળૂ
ઇઅનીઞબ બળઅબળીઙદ ઇઅનીઞબ ુષપીફ઼યી ઙૅઽરીઅ ળઞૄ ધલી મીન બળઅદૃ ઙૅઽરીઅ ઇફૃનીફ રીડૉ ફૂ રીઅઙથૂક
ઋબળ જજીર્ સ ધીલ ઑ બઽૉ વીઅ ળઞૄ ગળષૃઅ. ગીરઙૂળૂ ઇઅનીઞબ દોલીળ ગળૂ ઼અમઅુપદ ુષયીઙૉ ઼ૂપૃઅ ઙૃઞળીદ
ુષપીફ઼યી ઼ુજષીવલફૉ ઼રલ઼ળ ળઞૄ ગળષૃઅ દૉરઞ ઙૅઽરીઅ ઞૉ દૉ ુષયીઙફૂ રીઅઙથૂબળફૂ જજીર્ ઞ ૉ દીળૂઘૉ ઽ્લ
દૉફી થ િનષ઼ ઇઙીઋ ગીરઙૂળૂ ઇઅનીઞબ ફી Errata ફૂ ૪૪૭ ફગવ્ ુષપીફ઼યી ઼ુજષીવલફૉ ઇજૄગ
ર્ગવૂ ઈબષૂ.

(૪)

ગીરઙૂળૂ ઇઅનીઞબ ભગદ ઙૃઞળીદૂ યીહરીઅ રૃિ દ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઇફૉ ઼ભ્લ ૂકફૉ ષઽજષીરીઅ ઈષૉ.ગીરઙૂળૂ
ઇઅનીઞબ રીઅફી દધી ષીુહર્ગ લ્ઞફીફી ગીસફફી ઈઅગણીક ૪૨૩૯-૩૱ ફી ઇઅનીજોફી ઈઘળૂ ઈઅગણીકફૂ ઼ીધૉ રશદીઅ
ઈષૉ દૉફૂ ઼અમઅુપદ ુષયીઙ્ઑ ઘી઼ જ્ગ઼ીઉ ળીઘષૂ.

(૫)

(૬)

૪૫.
બૄળગ બ ગ્
(ઇઅનીઞબ
ગીસફ યીઙ
૪૯-૪)

૪૬.
ઇઅનીઞબ
ગીસફ બળફી
સૃુધ્પ બ ગ્
(૩)
(ળ)
(૫)

ગીરઙૂળૂ ઇઅનીઞબ ફી ઈનસર્ રીશઘી રીડૉ ફીથીઅ ુષયીઙફી બિળબ કર્રીઅગઆ ઇબમ-૩૨૪૨૨૫-૫૬૭૭-ગ, દી.૩૪-૩૨૬ફૂ રીઙર્નસર્ગ ઼ૄજફી રૃઞમ ઼ષ ુષયીઙ્ઑ ગીરઙૂળૂ ઇઅનીઞબ મફીષષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.
ગીરઙૂળૂ ઇઅનીઞબ રીઅ ઈબષીરીઅ ઈષદી બ ગરીઅ ફીથીઅ ુષયીઙફી દી.૪૪-૯-૪૨૨૱ ફી બિળબ ફઅમળઆ ઇબમ૩૨૪૨૨૱-૪૫૱૨-ગ ફી ુમણીથ-ઇ ઇફૉ ુમણીથ-મ રૃઞમ ઼અમઅુપદ રઅ ૂ ૂફૂ ઇફૃરુદ રૉશષૂફૉ રઽત્ષફૂ
લ્ઞફીક ગૉ ્ઞૉગડ્ ઇઅઙૉ ષોુચ્ઝગ ળૂદૉ રીિઽદૂ ઈબષીફૂ ળઽૉ સૉ. ઇન્લધી ઋબળફી ઼મ બીળી-૫ રૃઞમ ગીરઙૂળૂ
ઇઅનીઞબ મફીષષીફૃઅ ળઽૉ . ઞૉ ુષયીઙ્ ીળી ઽઞૃ ઼ૃપૂ ગીરઙૂળૂ ઇઅનીઞબ દોલીળ ગળષીરીઅ ઈષદૃ ફ ઽ્લ ઇફૉ દૉફૂ
ઞ ળૂલીદ ઞથીદૂ ઽ્લ દૉ ુષયીઙ્ઑ ગીરઙૂળૂ ઇઅનીઞબ દોલીળ ગળૂ ુષપીફ઼યી ઙૅઽરીઅ ઞ ળૂ ષોપીુફગ રઅઞૃળૂ રૉશષૂફૉ
ળઞૃ ગળષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષૂ.
બૄળગ બ ગ્
ફીથી ુષયીઙ ધ્ષીળી ષહર્ ૪૨૩૩-૩૪ ધૂ બૄળગ બ ગ્ ( બઅજીલદૂ ળીઞ ઼અ ધી ઇફૉ સઽૉ ળૂ ધીુફગ ઼અ ધી ) ઇઅનીઞબ
બગીસફ ફઅ.૪૯( યીઙ -૪) દળૂગૉ
ુ઼ધ્પ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ષઽૂષડૂ ુષયીઙ્ ધ્ષીળી ઼ઽીલગ
ઇફૃનીફ/ભીશ્/઼મ઼ૂણૂફી ુફલદ ઽૉ દૃ ઼નળ્ ઽૉ ઢશ IWDMS Module રીઅ ઇઅનીઞ ઼ૃજષદૂ ષઘદૉ નળૉ ગ ઽૉ દૃ ઼નળ ઼ીધૉ
ુફલદ બ ગ્રીઅ રીિઽદૂ ઇબવ્ણ ગળૂફૉ ર્ગવષીફૂ ળઽૉ સૉ. ઈ ઇઅઙૉફૂ ુષઙદષીળ ઼ૄજફી ફીથી ુષયીઙફૂ ઑભ.ઈળ. સીઘી
દળભધૂ ઇવઙધૂ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ.

ુષપીફ઼યીરીઅ ઇઅનીઞબ ળઞૃ ધીલ ઇફૉ દૉફૂ બળ ઼ીરીન્લ જજીર્ સ ધીલ દૉ બઽૉ વી ઇઅનીઞબ
ગીસફરીઅ ઝીબગીર ગૉ
ઇન્લ ગ્ઉ ક્ષુદ ળઽૉ ષી બીરૉવ ઽ્લ દ્ દૉ ઇઅઙૉ નળૉ ગ ુષયીઙૉ ફીથીઅ ુષયીઙરીઅધૂ ઇઅનીઞબ ગીસફફૂ ફગવ રૉશષૂ વૉષૂ
ઇફૉ દૉ ઇઙૉફૂ જગી઼થૂ ગળૂ મૂજા િનષ઼ૉ સૃુધ્પબ ગ દોલીળ ગળૂ ફીથી ુષયીઙફૉ ર્ગવૂ ઈબષીફૃ ળઽૉ સૉ.ઇફૉ ઈ ઇઅઙૉ
ષોપીુફગ ઇફૉ ઼અ઼િનલ મીમદ્ફી ુષયીઙફી બિળબ કર્રીઅગ :૩૩૪/૪૨૩૬/૫૭૯/ઇ.દી.૪૱/૨૱/૪૨૩૬ ફૂ ફૂજૉ
રૃઞમફૂ ઼ૃજફીક ધ્લીફૉ વૉષીફૂ ળઽૉ સૉ.
ઇઅનીઞબ ગીસફ્ દધી ગીરઙૂળૂ ઇઅનીઞબ ગીસફ ઼ુષસૉહ ગીશજી ઼ીધૉ ઝબીષષી ઞૉધૂ દૉરીઅ ગ્ઉ ઞ ગીળફૂ યૄવ્ ફ
ળઽૉ ષી બીરૉ દૉરઞ ગ્ઉ સૃુધ્પબ ગ મફીષષીફૂ બિળુ ધુદ ઋયૂ ફ ધીલ.
ઈ ગીરઙૂળૂ ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવ ઇુપગીળૂ ૂક/ ગરર્જીળૂ ૂકફૉ ઞ ળૂ દીગૂન ગળષીરીઅ ઈષૉ ઞૉધૂ યુષ લરીઅ ઙઅયૂળ
ક્ષુદફી મફીષ્ફૂ ઞષીમનીળૂ ફક્કૂ ગળષીફૂ ઞ ળ ફ બણૉ .
ઋક્દ ઼ૄજફીકફૃઅ જૄ દબથૉ ઇજૄગ બીવફ ધીલ દૉ જોષીફૂ ઞષીમનીળૂ ઼ુજષીવલફી ઼અમઅુપદ ુષયીઙફી મઞૉડફૂ
ગીરઙૂળૂ ઼અયીશદી ફીલમ ઼ુજષ ૂ ગક્ષીફી ઇુપગીળૂફૂ ળઽૉ સૉ.
ઙૃઞળીદફી ળીઞલબીવ ૂફી ઽૃ ગરધૂ ઇફૉ દૉરફી ફીરૉ,

ુમણીથઆ ઇઅનીઞબ ફી બ ગ્.

ઇુફવ રૃગૂર
ઇુપગ રૃખ્લ ઼ુજષ
ફીથીઅ ુષયીઙ
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ુદ,






-

ફીરનીળ ળીઞલબીવ ૂફી ઼ુજષ ૂ, ળીઞયષફ, ઙીઅપૂફઙળ.
રીફ રૃખ્લરઅ ૂ ૂફી ઇગર્ ઼ુજષ ૂ,
રીફ. રઅ ૂ ૂકફી ઇઅઙદ ઼ુજષ ૂ,ળીઞલ ગક્ષીફી રઅ ૂ ૂકફી ઇઅઙદ ઼ુજષ ૂ,
રીફ. ુષળ્પબક્ષફી ફૉદીફી ઇઅઙદ ઼ુજષ ૂ,ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી ઼ુજષીવલ.
઼ુજષીવલફી ઼ષ ુષયીઙ્ફી ઼ષ ઇુપગ રૃખ્લ ઼ુજષ ૂ/ઇગર્ ઼ુજષ ૂ/઼ુજષ ૂ,
઼ુજષ ૂ, ઙૃઞળીદ દગૉ નીળૂ ઈલ્ઙ, ઙીઅપૂફઙળ.
઼ુજષ ૂ, ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.
઼ુજષ ૂ, ઙૃઞળીદ જાઽૉ ળ ઼ૉષી ઈલ્ઙ, ઙીઅપૂફઙળ.
ળુઞ ડર્ ીળ ૂ, ઙૃઞળીદ ઽીઉગ્ડર્ , ઇરનીષીન.
઼ુજષ ૂ, ઙૃઞળીદ રૃ ગૂ ઼ૉષી ડર્ ૂબ્લૃફવ, ઙીઅપૂફઙળ.
઼ુજષ ૂ, ઙૃઞળીદ ઙૐથ ઼ૉષી બ઼અનઙૂ રઅણશ, ઙીઅપૂફઙળ.
દરીર ગવૉગડળ ૂ/ુઞ વી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ,/ મપી ુદજોળૂ ઇુપગીળૂક.
઼ુજષીવલફી મપી ુષયીઙ્.( બઅનળ ફગવ્ ઼ીધૉ)
મપી ઞ ઘીદીફી ષણીક (બીઅજ ફગવ્ ઼ીધૉ)
ઑગીઋન્ડન્ડ ઞફળવ ૂ(કિણડ), ઙૃઞળીદ ળીઞલ, ઇરનીષીન/ળીઞગ્ડ. (૪૨ ફગવ્ ઼ીધૉ)
ઑગીઋન્ડન્ડઇઞફળવ ૂ(ઑ ઑન્ણ ઉ.), ઙૃઞળીદ, ઇરનીષીન/ળીઞગ્ડ. (૪૨ ફગવ્ ઼ીધૉ)
ુફષી઼ૂ કણૂડ ઇુપગીળૂ ૂ, ઇરનીષીન/ઙીઅપૂફઙળ.
બઙીળ ઇફૉ િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ, ઇરનીષીન/ઙીઅપૂફઙળ.
લષ ધીબગ ૂ, ઼ળગીળૂ રધ્લ ધ ૉ઼, ઙીઅપૂફઙળ/ષણ્નળી/ળીઞગ્ડ/યીષફઙળ/ઇરનીષીન.
઼ષ ફીથીઅગૂલ ઼વીઽગીળ ૂક/઼ષ ઇુપગીળૂ ૂક/઼ષ સીઘીક. (ફીથીઅ સીઘીક ઼િઽદ)
ફીથીઅ ુષયીઙફૂ ુષ દૅદ ઇઅનીઞબ સીઘીફી ઼ષ ઙૅબ.
રૉ઼઼ર્ ડીડી ગન઼્ ડન઼્ૂ ઼ષીર઼્ૂટ ુવ. ઙીઅપૂફઙળ.
રૉફૉઞીંઙ ણૂળૉ ગડળ ૂ, ઙૃઞળીદ ઉન્ભ્ળરૉડૂક઼્ વૂરૂડૉ ણ,ઙીઅપૂફઙળ
઼ૂ ડર રૉફૉઞળ ૂ, ફીથી ુષયીઙ, ફીથીઅ ુષયીઙફૂ ષૉમ઼ીઉડ ઋબળ ઈ બિળબ રૄગષીફૂ ુષફઅદૂ઼ીધૉ.
બ઼અનઙૂ ભીઉવ, ‘‘ગ’’ સીઘી.
ગ ષઙર્ ષઽજથૂ/  બ ીળી.
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જોણીથ-ગ
ફીથી ુષયીઙફી દી. ૨૯/૨૯ /૪૨૩૮ફી ઼ળગીળૂ ઢળીષ ફઅ.ઇબમ-૩૨૪૨૩૮-૩૬૬૬-ગ ઼ીધૉફૃઅ બ ગ.
ફષૂ ઼ૉષીક/઼ૉષીફી ઼ીપફ્ રીડૉ રલીર્નીક.
વૉષણનૉષણફ્ ગીળ
ઞૉ રલીર્નીક ઋબળીઅદ ળીઞલ ુષપીફ઼યીફૂ ૄષર્ રઅઞૃળૂ ઞ ળૂ
ઽ્લ દૉ ફીથીગૂલ રલીર્ની
૩
૪
(૩) જાઽૉ ળ ક્ષૉ ્ફી ઋબકર્ર્/ઘીદીગૂલ ઋબકર્ર્
૩. ફષૂ ઼ળગીળૂ ગઅબફૂક ઋયૂ ગળષૂ, ઽીવફૂ

મપી ગૉ ઼્ ફષૂ ઼ૉષી/઼ૉષીફી ફષી ઼ીપફ્ ઙથીસૉ.

ગઅબફૂફૉ ુષયીજીદ ગળષૂ, મૉ ગૉ ષપૃ ઼ળગીળૂ
ગઅબફૂક યૉશષૂ નૉષૂ ઇફૉ ઽીવફૂ ઼ળગીળૂ
ગઅબફૂ ગૉ ઘીદીગૂલ ઋબકર્ર્ ીળી ફષૂ
ષૅુદક ઽીધ પળષૂ.
૪. ઽીવફી ઘીદીગૂલ ઋબકર્ર્રીઅ ષપીળીફૃઅ ૄણૂ
ળ્ગીથ.

ુબલી ૪૨ વીઘ.

૫. ઽીવફૂ ઼ળગીળૂ ગઅબફૂક / ગ્બ ળૉ સફ /
મ્ણર્ રીઅ ષપીળીફૃઅ ળ્ગીથ ઇધષી વ્ફ.

ઽીવફૂ ગઅબફૂફૂ યળીલૉવૂ રૄણૂ

ફીથીગૂલ રલીર્ની

I. ૪ ગળ્ણ ઼ૃપૂ

I. ૩૭ વીઘ.

I. ૪ ગળ્ણ ઋબળ

I. ૭૨ વીઘ.

ફ પ-૩ ઋબળફૂ રલીર્નીક વીઙૃ ગળદૂ ષઘદૉ વ્ફ્ ઇફૉ રૄણૂ ળ્ગીથ્
઼ીધૉ વૉષીફી ઝૉ .
ફ પ-૪ ઑગ ષહર્ધૂ ષપદી ફ ઽ્લ દૉડવી ઼રલઙીશી રીડૉ ફૂ ડૃઅ ગૂ
રૃનદફૂ વ્ફ્ (ગીલર્ગીળૂ રૄણૂફૉ) ઼ૉષીફી ફષી ઼ીપફ દળૂગૉ
ઙથષૂ ઞ ળૂ ફધૂ,બળઅદૃ ઈઙીરૂ બૄળગ રીઙથૂ ઼રલૉ
ુષપીફ઼યીફૉ ઑફૂ જાથ ગળષૂ.
ફ પ-૫ ઇઅનીઞબ રીઅ જોઙષીઉ ફ ઽ્લ ઇફૉ બૃફર્ુષુફલ્ઙ ીળી ફીથી
ઋબવબ્પ ગળૂ સગીલ ત્લીઅ ઽીવફૂ ઼ળગીળૂ ગઅબફૂ/ગ્બ ળૉ સફ/
મ્ણર્ ફૉ ઈબષીફૂ ી. ૫૨ વીઘ ગળદીઅ ષપૃ ળગરફૂ વ્ફ્ફી
ગૉ ઼રીઅ ુષપીફ઼યીફૂ બૃષર્રઅઞૃળૂ ઞ ળૂ મફસૉ. ઈ રલીર્ની વીઅમૂ
રૃદ્દફૂ વ્ફ્ફી ગૉ ઼રીઅ ઞ વીઙૃ બણસૉ.
ુબલી ૪૭ વીઘ.

(૪) મ્લૃુફુ઼બવ ગ્બ્ળૉ સફ, ુઞ ી બઅજીલદ્,
મઅનળ/ ડર્ ડ ુષઙૉળૉ.
(૫) મૂજી ધીુફગ ઼અ ધીક,
ફઙળબીુવગીક ુષઙૉળૉ.

ુબલી ૩૭ વીઘ.
ફ પ-૩

ઋબળફૂ રલીર્નીક વીઙૃ ગળદૂ ષઘદૉ વ્ફ્ ઇફૉ રૄણૂ ળ્ગીથ્
઼ીધૉ વૉષીફી ઝૉ .

ફ પ-૪

ઑગ ષહર્ધૂ ષપદૂ ફ ઽ્લ દૉડવી ઼રલઙીશી રીડૉ ફૂ ડૄઅ ગૂ
રૄનદફૂ વ્ફ્ (ગીલર્ગીળૂ રૄણૂફૉ) ઼ૉષીફી ફષી ઼ીપફ દળૂગૉ
ઙથષૂ ઞ ળૂ ફધૂ, બળઅદૃ ઈઙીરૂ બૃળગ રીઅઙથૂ ઼ીધૉ
ુષપીફ઼યીફૉ ઑફૂ જાથ ગળષૂ.

ફ પ-૫

ઇઅનીઞબ રીઅ જોઙષીઉ ફ ઽ્લ ઇફૉ બૃફર્ુષુફલ્ઙ ીળી ફીથી
ઋબવબ્પ ગળૂ સગીલ ઑર ઽ્લ ત્લીઅ ફૂજૉફૂ ળગર્ ગળદી વ્ફ
ષપદૂ ઽ્લ દ્ ુષપીફ઼યીફૂ બૃષર્ રઅઞૃળૂ ઞ ળૂ મફસૉ.
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(૩)

મ્લૃુફુ઼બવ ગ્બ ળૉ સફ, ુઞ ી બઅજીલદ, મઅનળ ટ્ર્ ડફી ગૉ ઼રીઅ I.
૪૭ વીઘ ઇફૉ

(૪)

મૂજી ધીુફગ ઼અ ધીક, ફઙળબીુવગીકફી ગૉ ઼રીઅ I. ૩૭
વીઘ ઈ રલીર્ની વીઅમૂ રૃનદફૂ વ્ફફી ગૉ ઼રીઅ ઞ વીઙૃ બણસૉ.

(૬) ઘીફઙૂ ક્ષૉ ફૂ ગઅ બફૂક-ઘીફઙૂ ઼અ ધીક
(ગ)
(ઘ)

ધરષીળ રૄણૂ ળ્ગીથ

મપી ગૉ ઼્ ફષૂ ઼ૉષી/઼ૉષીફી ફષી ઼ીપફ્ ઙથીસૉ.

ઽીવફૂ ગઅ બફૂ-઼અ ધીકરીઅ
રૄણૂ ળ્ગીથ ગૉ ઑરફૉ વ્ફ

I. ૪૨ વીઘ.
ફ પ.૩

ઈ રલીર્નીક વીઙૃ ગળદૂ ષઘદૉ વ્ફ ઇફૉ રૄણૂ ળ્ગીથ ઼ીધૉ
વૉષીફી ઝૉ .

ફ પ.૪

ષોપુફગ ઇફૉ મૂજી જાઽૉ ળ ઼અ ધીકફૉ વ્ફ ઈબષીફી ગૉ ઼રીઅ
ઘીફઙૂ ક્ષૉ ફૂ ગઅબફૂક/ઘીફઙૂ ઼અ ધીકફૉ વીઙૃ બણદૂ
રલીર્ની વીઙૃ બીણષૂ.

ફ પ.૫

ઇઅનીઞબ રીઅ જોઙષીઉ ફ ઽ્લ ઇફૉ બૃફર્ુષુફલ્ઙ ીળી ફીથી
ઋબવબ્પ ગળૂ સગીલ દૉર ઽ્લ ત્લીઅ ઽીવફી ઘીફઙૂ ક્ષૉ ફૂ
ગઅબફૂ, ઘીફઙૂ ઼અ ધીકફૉ ઈબષીફૂ I. ૪૨ વીઘ ગળદી ષપૃ
ળગરફૂ વ્ફફી ગૉ ઼રીઅ ુષપીફ઼યીફૂ બૃષર્રઅઞૃળૂ ઞ ળૂ મફસૉ.
ઈ રલીર્ની વીઅમૂ રૃનદફૂ વ્ફફી ગૉ ઼રીઅ ઞ વીઙૃ બણસૉ.

(૭) ઘીફઙૂ ઼અ ધીકફૉ ઼ઽીલગ ગર્ીન્ડ.

઼ઽીલગ ગર્ીન્ડ ઇફૉ ઼ઽીલગ ગર્ીન્ડ ુફલર ઼અગર્ઽ ીળી ઈષળૂ
વૉષીરીઅ ઈષૂ ઽ્લ દૉ ુ઼ષીલ ઈષદર્ગ

ી. ૫ વીઘ ઇફૉ

ઇફીષદર્ગ ી. ૭ વીઘ ફૂજૉ કર્ર ૮ રીઅ નસીર્ષૉવ સળદ્ફૉ ઈપૂફ
ળઽૂફૉ.
(૮) ષોપીુફગ ઇફૉ મૂજી જાઽૉ ળ ઼અ ધીકફૉ
઼ઽીલગ ગર્ીઅડ

૯.

ઈષદર્ગ ી. ૫.૨૨ વીઘ
ઇફીષદર્ગ ી. ૭.૨૨ વીઘ
(૩)

ઘીફઙૂ ઼અ ધીકફૉ ઈબષીફૂ ઇફીષદર્ગ ઇફૉ ઈષદર્ગ ઼ઽીલગ
ગર્ીઅડ રીડૉ ફૂ રલીર્ની ઼રગર્ ળૂદૉ ઼ળગીળૉ ફઽૂ, બળઅદૃ લુગદઙદ
રઅ ીવલ/ુષયીઙૉ જૃગષથૂ ગળૉ વ ફીથીફી ઼અનયર્રીઅ વીઙૃ બણસૉ.

(૪)

નળ ષહ ી. ૫ વીઘ ગળદીઅ ષપૃ ઈષદર્ગ ગર્ીઅડફી ગૉ ઼રીઅ ગર્ીઅડ મૉ ગૉ
ષપૃ ષહર્ રીડૉ ઈબષીફૂ ઽ્લ ત્લીઅ ફીથીગૂલ ઞષીમનીળૂફૂ
ુષપીફ઼યીફૉ જાથ ગળષૂ.

ઈુધર્ગ ઼ઽીલ.
(ઇ) ુફગી઼ ષૅુધ્પ લ્ઞફીક ઽૉ ઢશ
ઇફૉ ઇફીઞફૂ વૉષણ-નૉષણ
બળ ઈુધર્ગ ઼ઽીલ.

ઇ

ઇફૉ ફીઙિળગ બૃળષઢીફૂ વૉષણ નૉષણ બળ ઈુધર્ગ ઼ઽીલ

રીડૉ ફૂ ઇઅનીઞબ ફૂ ઽીવફૂ જોઙષીઉકરીઅ ી. ૩ ગળ્ણ ગળદીઅ ષપૃ
ળગરફ્ ષપીળ્ ઞ ળૂ મફદ્ ઽ્લ ત્લીળૉ ુષપીફ઼યી ઼રક્ષ ળઞૃ
ગળષીરીઅ ઈષૉ.

(મ) મૂજી ઈુધર્ગ ઼ઽીલ.

ુબલી ૫ વીઘ.

(૱) મૂજા ગૉ ઼્
૩. ફષી દબી઼ ગુરસફ્ ગૉ ઼ુરુદક

ી. બ વીઘ (ગૃ વ ઘજર્)
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૪. ગીર્

ફષી ગીર્ ઇફૉ ઽીવફી ગીરફૃઅ ુષ દળથ ઇફૉ ઼ૃપીળથી ઇઅઙૉફૃઅ
ઘજર્ ી. ૩૨૨ વીઘ (ઑગ ગળ્ણ)

૫. ઼ળગીળૂ ઘજર્ફી મૂજા ગૉ ઼્

ી.૭૨ વીઘ (બજી઼ વીઘ)(ઈષદર્ગ ષીુહર્ગ)
ી.૩૨૨ વીઘ (ઑગ ગળ્ણ) (ઇફીષદર્ગ ષીુહર્ગ)
ભક્દ ઼ળગીળૂ ઘજર્ફી મૂજાગૉ ઼્ રીડૉ ઇફૉ ગીર્ રીડૉ ફષૂ ઼ૉષી ઇઅઙૉ રીઙર્નસર્ગ ઼ૃજફીક:ફષૂ ઼ૉષી ઇઅઙૉ ઙૃઞળીદ ઇઅનીઞબ ુફલર ઼અગર્ઽફી ગળથ -૱ રીઅ ુષઙદૉ ફ પ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ઞૉ રૃઞમ ગ્ઉ ઘજર્ ફષૃ
ઙથષૃ ગૉ ફઽૂ દૉ ફક્કૂ ગળષી દૉ ઘજર્ ઇઅનીજ્બ રીઅ ઇઙીઋ નીઘવ ગળષીરીઅ ઈ લૃ ઽદૃ ગૉ ફઽૂ દૉ રૃખ્લ પ્ળથ ઙથષીફૃઅ ળઽૉ ઝૉ . દૉરઞ
ફષૂ ફૂુદ ઇબફીષષીફૂ ઽ્ઉ, ફષૂ ઼ષવદ, ઼ઙષણદી ઈબષીફૂ ઽ્ઉ દધી જીવૃ ઼ષવદરીઅ રઽત્ષફ્ ઼ૃપીળ્ કર્ષીફ્ ઽ્લ દ્ દૉ
ફષૃ ઘજર્ ઙથષીફૃ ળઽૉ ઝૉ . ઈર ફષૃ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈષૉ દૉ બઽૉ વી ફષૂ ઼ૉષી દળૂગૉ ુષપીફ઼યી ઼રક્ષ ઇફૃયીઙ-૩ ફષૂ ઼ૉષી દૉરઞ
ઇફૃયીઙ-૪ ( ધર ષઘદ ઈષદૂ) ફષૂ ઼ૉષીફી ભ્રર્રીઅ ળઞૃ ગળષીફૂ ળઽૉ ઝૉ .
ઇફૃયીઙ-૩ ફષૂ ઼ૉષી (SECTION-I, NEW ITEM) (FORM-C)
ષીુહર્ગ ઈષદર્ગ ઘજર્ જો ી.૭૨ વીઘ (બજી઼ વીઘ)ધૂ ઋબળ ઽ્લ દ્ ુષયીઙૉ ઇફૃયીઙ-૩ ફષૂ ઼ૉષી ળઞૃ ગળષીફૂ ળઽૉ ઝૉ
ષીુહર્ગ ઇફીષદર્ગ ઘજર્ જો ી. ૩૨૨ વીઘ (ઑગ ગળ્ણ)ધૂ ઋબળ ઽ્લ દ્ ઇફૃયીઙ -૩ ફષૂ ઼ૉષી ળઞૃ ગળષીફૂ ળઽૉ ઝૉ .
જ્લીળૉ રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ુષયીઙ ઇફૉ ુ઼અજીઉ ુષયીઙફી ગીર્રીઅ ઇઅનીજીદ ી. ૩૨૨ વીઘ (ઑગ ગળ્ણ)ધૂ ઋબળ ઽ્લ દ્ ઇફૃયીઙ-૩
ફષૂ ઼ૉષી ળઞૃ ગળષીફૂ ળઽૉ ઝૉ . (FORM-G/ H)
ઇફૃયીઙ-૪ ફષૂ ઼ૉષી ( ધર ષઘદ ઈષદૂ)(SECTION-II-NEW ITEM COMING FOR THE FIRST TIME)
(FORM-F)
ષીુહર્ગ ઈષદર્ગ ઘજર્ જો ી. ૭૨ વીઘ (બજી઼ વીઘ) ગૉ દૉધૂ કઝ્ ઽ્લ દ્ ુષયીઙૉ ઇફૃયીઙ -૪ ( ધર ષઘદ ઈષદૂ ) ફષૂ
઼ૉષી ળઞૃ ગળષીફૂ ળઽૉ ઝૉ .
ષીુહર્ગ ઇફીષદર્ગ ઘજર્ જો ી. ૩૨૨ વીઘ (ઑગ ગળ્ણ) ગૉ દૉધૂ કઝ્ ઽ્લ દ્ ુષયીઙૉ ઇફૃયીઙ -૪ ( ધર ષઘદ ઈષદૂ ) ફષૂ
઼ૉષી ળઞૃ ગળષીફૂ ળઽૉ ઝૉ .
જ્લીળૉ રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ુષયીઙ ઇફૉ ુ઼અજીઉ ુષયીઙફી ગીર્રીઅ ઇઅનીજીદ ી. ૩૨૨ વીઘ (ઑગ ગળ્ણ) ગૉ દૉધૂ કઝૂ ઽ્લ દ્
ઇફૃયીઙ-૪ ફષૂ ઼ૉષી ( ધર ષઘદ ઈષદૂ ) ળઞૃ ગળષીફૂ ળઽૉ ઝૉ . (FORM-G/ H)
ઇફૃયીઙ-૪( જીવૃ મીમદ ) (SECTION-II-CONTINEOUS)(FORM-E)
ઋબળફૂ ફષૂ મીમદ્ ફૉ જ્લીળૉ ષઽૂષડૂ રઅઞૃળૂ રશૂ જાલ ઇફૉ મૂજા ષહર્ધૂ દૉ રીડૉ ઈષદર્ગ ઘજર્ફૂ ઇઅનીઞબ ૂલ જોઙષીઊ
ઞ ળૂ ઽ્લ દ્ ુષયીઙૉ ઇફૃયીઙ-૪ જીવૃ મીમદ દળૂગૉ ળઞૃ ગળષીફૂ ળઽૉ ઝૉ . ગૉ ન્ બૃળ કર્ૃદ લ્ઞફીફૂ જીવૃ મીમદ બથ ુષયીઙૉ
ઇફૃયીઙ-૪ જીવૃ મીમદ દળૂગૉ ળઞૃ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
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ફીથીઅ ુષયીઙફી દી. ૨૯/૨૯/૪૨૩૮ ફી બિળબ ફઅ. ઇબમ-૩૨૪૨૩૮-૩૬૬૬-ગ ફૃઅ ુમણીથ
જોણીથ : ઘ
LIST OF OBJECT HEADS:CODE

OBJECT HEAD

DESCRIPTION /DEFINITION

1

2

3

OBJECT CLASS‐1 (PERSONNEL SERVICES AND BENEFITS)
0100

Salaries :

Will include pay, allowances in all forms of Personnel including honoraria
and leave encashment. This object classification will also be utilized for
recording expenditure on emoluments and allowances of Heads of States
and other high dignitaries including sumptuary allowance.

0101

Pay of Officers
Including Grade Pay

0102

Pay of Establishment
Including Grade Pay

0103

Dearness Allowance

0104

Other Allowances

0105

Leave Travel Concession

0106

Reimbursement of Medical
Charges

0107

Medical Allowance

0108

Bonus

0109

Leave Encashment

0110

House Rent Allowance

0111

Compensatory Local
Allowance

0113

Transport Allowance

0114

Sumptuary Allowance

0117

R.O.P. Arrears Gazetted

0118

R.O.P. Arrears Gazetted

0119

Dearness Pay‐Gazetted

0120

Dearness Pay‐Non‐Gazetted

0200

Wages

will include wages of labourers and of staff at present paid out of
contingencies.

0300

Overtime Allowance

Amount paid to a Non‐Gazetted Government servant for performing
official duties beyond office hours in addition to his working hours.

0400

Pensionary Charges

will include donations to service funds and contributory Provident Funds in
addition to payment of pensions and gratuity in all forms to government
servants, Members of Parliament, freedom fighters, etc. This will however,
not include social security exp. such as old age pensions etc.

0500

Rewards

will include amount paid to Government Servants only as per schemes, if
any operative in Ministries/Departments.

0600

Ad hoc Financial Assistance

Ad hoc F.A. to Families of Employees, who expired during the service.

OBJECT CLASS‐2 ( ADMINISTRATIVE EXPENSES)
1100

Domestic Travel Expenses

Will cover all expenses on account of travel on duty in India including
conveyance and fixed traveling allowance; but excluding leave travel
concessions which would be part of salaries. This will also include TA/DA to
non‐official members on account of travel in India.
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CODE

OBJECT HEAD

DESCRIPTION /DEFINITION

1

2

3

1200

Foreign Travel Expenses

will cover all expenses on account of travel on duty outside India including
deputation of Scientists abroad. This will also include the expenditure on
TA/DA to non‐official members going on tour abroad.

1300

Office Expenses

will include all contingent expenses for running an office such as furniture,
postage, purchase and maintenance of office machines and equipment,
liveries, hot and cold weather charges (excluding wages of staff paid from
contingencies) telephones, electricity and water charges stationery, printing of
forms, purchase and maintenance of staff cars and other vehicles for office use
as distinct from vehicles for functional purposes like ambulance vans etc. This
will also include P.O.L. expenses on vehicles for office use.

1400

Rent Rates and Taxes

Will include payment of rent for hired building, municipal rates and taxes
etc. It will also include lease charges for land.

1500

Royalty

1600

Publications

Will include expenditure on printing of office codes, manuals and other
documents whether priced or unpriced but will exclude expenditure on
printing of publicity materials. This will also include discount to agents on
sale of publications etc.

1700

Banking Cash Transaction Tax

Will include amount paid by Government Establishments/Offices towards
tax payable on cash withdrawals.

2000

Other Administrative
Expenses

will include expenditure on departmental canteen hospitality/
entertainment expenses, gifts and expenditure on Conferences / Seminar
/Workshops etc. and expenditure on other training programmes.

OBJECT CLASS‐3 (CONTRACTUAL SERVICES AND SUPPLIES)
2100

Supplies and Materials

will include expenditure on materials and supplies, stores and equipments
etc.

2200

Arms and Ammunition

will include expenditure on arms and ammunition of Police and other Para
Military Establishments.

2300

Cost of ration (Diet charges)

will include expenditure on ration of police and other Para Military
Establishment.

2400

P.O.L. (Petrol, Oil, Lubricates)

will include expenditure on P.O.L. of police and other para Military Vehicles. It
will also include expenditure on P.O.L. of transport vehicles used for field
activities, but will exclude those used for running an office.

2500

Clothing and Tentage

will include expenditure on clothing and Tentage of Police
and Para‐military establishment.

2600

Advertisement & Publicity

Will include commission to agents for sale and printing of publicity
material. This would also include expenditure on exhibition fairs.

2700

Minor works

will also record expenditure on repairs and maintenance of works,
machinery and equipment.

2800

Professional Services

will include charges for legal services, Consultancy fees, fees to staff
artistes, remuneration to the examiners, invigilators, etc. for conducting
examinations, remuneration to casual artistes by the All India Radio,
Doordarshan and all other types of remunerations. It will also include
payments for services rendered supplies made by other departments such
as Railways, Police etc., a distinction being made in respect of supplies
made, services rendered for running of an office in which case the
expenditure will be recorded under office expenses.
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CODE

OBJECT HEAD

DESCRIPTION /DEFINITION

1

2

3

3000

Other Contractual Services

3001

Out sourcing (Man Power)

Will include expenditure on services or commitment charges and national
value of gifts received etc.
Expenditure on out sourcing Contractual Services.( Man Power)

OBJECT CLASS‐4 (GRANTS etc.)
3100
3131

3135

Grants‐in‐Aid General
Grants‐in‐Aid General to
Panchayats Pertaining to Pay
and Allowances
Grant‐in‐Aid
General
to
Panchayats
Pertaining
to
Others
Grant‐in‐Aid General to Local
Bodies
Grant in Aid General to Others

3200
3241
3243
3245

Contributions
Contributions to Panchayats
Contributions to Local Bodies
Contributions to Others

3300
3351
3353
3355

Subsidies
Subsidies to Panchayats
Subsidies to Local Bodies
Subsidies to Others

3400

Scholarships / Stipend

3500

Grant for Creation of Capital
Assets
Grants for creation of Capital
Assets to Panchayats
Grants for creation of Capital
Assets to Local Bodies
Grants for creation of Capital
Assets to others.

3132

3133

3561
3563
3565

This will also include expenditure on membership of International Bodies

Will include amounts released as grants for creation of capital assets.

OBJECT CLASS‐5 (OTHER EXPENDITURE)
4100

Secret Service Expenditure

4200

Lump Sum Provision

4300

Suspense

4400

Exchange Variation

The difference in the rate of exchange at the time of receipts of loan /
advances from foreign sources and repayment thereof shall be debited
under this object head under the concerned service expenditure head.

4500

Interest

Will include interest on capital and discount on loans.

4600

Share of Taxes / Duties

5000

Other Charges

Will include expenditure in respect of schemes / organization where the
provision does not exceed Rs. 10 lakhs. In all other cases break‐up by other
objects of expenditure must be given.

Will include payment out of discretionary grants, other discount, customs
duty, compensation, awards and prizes, etc. any other expenditure.
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CODE

OBJECT HEAD

DESCRIPTION /DEFINITION

1

2

3

OBJECT CLASS‐6 (ACQUISITION OF CAPITAL ASSETS AND OTHER CAPITAL EXPENDITURE)
5100

Motor Vehicles

Include purchase and maintenance of transport vehicles used for functional
activities (e.g. ambulance, vans) which are distinct from those used for
running an office.

5200

Machinery and Equipment

will include machinery equipments, apparatus etc., other than those
required for the running of an office and special tools and plants acquired
for specific works.

5300

Major Works

Will be classified with reference to financial limits as per classification of
major works in CPWA CODE. This will include cost of acquisition of land
structure.

5400

Investments
(a) Municipal Corporation
Municipalities and Other
Local Bodies
(b) Panchayati Raj Institution
(c) Public Sector and Other
Undertakings
(d) Cultivators
(e) Port Trusts
(f) Other Parties

5500

Loans and Advances
(a) Municipal Corporation
Municipalities and Other
Local Bodies
(b) Panchayati Raj Institutions
(c) Public Sector and Other
Undertakings
(d) Cultivators
(e) Port Trusts
(f) Other Parties

will include all loans and advances granted to other Government, Public
Sector Enterprises and other Government bodies etc., will include
repayment of borrowings.

5600

Repayment of Borrowings

5700

Festival Advance

5800

Food Grain Advance

6000

Other Capital Expenditure

6100

Depreciation

6200

Reserves

6300

Inter‐Account Transfer

will include transfer to and from Reserve Fund etc. write back from capital
to revenues.

6400

Write off/Losses

will include write off of irrecoverable loans, losses will include trading
losses.

7000

Deduct Recoveries

7057

Festival Advance

7058

Food Grain Advance

OBJECT CLASS‐7 (ACCOUNTING ADJUSTMENT)

RECOVERIES

********
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ફીથી ુષયીઙ દી. ૨૯/૨૯/૪૨૩૮ ફી બિળબ ફઅ. ઇબમ-૩૨૪૨૩૮-૩૬૬૬-ગ ફૃઅ ુમણીથ
જોણીથ : ઘ-૩
Sr.

Minor
Head
Code
No.

Description

Revenue Heads:
1

190

Assistance to Public Sector and other undertakings

2

191

Assistance to Municipal Corporation

3

192

Assistance to Municipalities / Municipal Councils

4

193

Assistance to Nagar Panchayats / Notified Area Committees or equivalent thereof

5

195

Assistance to Co‐operatives

6

196

Assistance to Zillah Parishads / District level Panchayats

7

197

Assistance to Block Panchayats

8

198

Assistance to Gram Panchayats/ Notified Area Committees or
equivalent thereof

9

199

Assistance to Other Non Government Institutions

1

190

Loans to Public Sector and other undertakings

2

191

Loans to Municipal Corporation

3

192

Loans to Municipalities / Municipal Councils

4

193

Loans to Nagar Panchayats / Notified Area Committees or equivalent thereof

5

195

Loans to Co‐operatives

6

196

Loans to Zilla Parishads / District level Panchayats

7

197

Loans to Block Panchayats

8

198

Loans to Gram Panchayats

9

199

Loans to Other Non Government Institutions

Loan Heads:
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STANDING CHARGES FORM-B
WORKSHEET OF BUDGET ESTIMATES
Name of Department:
Budget Publication Number:
Page No:
Demand/Appropriation No.:
Major Head :
Sub-Major Head :
Minor Head:
Sub-Head:
(Charged / Voted / Revenue / Capital)
( Rs. In Lakhs)
Object

Accounts

Budget

Actual of

Total of 8

Col.

Col.

First 4

&4

6x1.5

7*3

9

10

Head of

Estimates

last

Account

2016-17

months

months of

Month

Standing

of the

the current

(6+7)

previous

year

year

2016-17

Charges
only.

2013-14

2014-15

2015-16

2

3

4

1

8

Actual of

2015-16

5

6

7

Proposed by

8

Amount

Amount

Amount

Amount

Provision

proposed

proposed

work

proposed

Admitted

by H.O.D.

by

out by

by Group

finally by

for 2017-18

Department

formula

Remarks

F.D.

for
2017-18

U.D.

J.S./

PS./ Secy.

F.D

A.S.

F.D.

F.D.
11

12

13

14

15

23

16

17

18

19

ભ્રર્-મૂ ફૃઅ જોણીથ – ૩
૪૨૩૯-૩૱ફી ષહર્ નળમ્લીફ રઅઞૄળ ધલૉવ ઞગ્લીકફૂ ુષઙદ નસીર્ષદૃઅ બ ગ
ુષયીઙ ગજૉળૂફૃ ફીર :
રીઙથૂ / ુષુફલ્ઙ ફઅ. :
રૃખ્લ ઼નળ :
બૉડી રૃખ્લ ઼નળ :
ઙૐથ ઼નળ :
બૉડી ઼નળ :
( ી. વીઘરીઅ )
ઞગ્લીફૂ
઼અખ્લી

બઙીળ

ર ચષીળૂ
યથ્ધૃઅ

૪૨૩૯-૩૱ ફી ષહર્ રીડૉ ઼ૄુજદ જોઙીષીઉ
મૂજા
ચળયીણી
ધીુફગ
યથ્ધીઅ
યથ્ધૃઅ
ષશદળ
યથ્ધૃઅ

઼ળષીશ્

ગ. ળીજ્લબુ દ ઞઙીક
(૩) ગીલરૂ ઞઙીક
યળષીરીઅ ઈષૉવૂ
ઘીવૂ
઼ળષીશ્ (૩)
(૪) ઽઅ ઙીરૂ ઞઙીક
યળષીરીઅ ઈષૉવૂ
ઘીવૂ
઼ળષીશ્ (૪)
઼ળષીશ્ (ગ)
ઘ.ુમફ ળીઞલબુ દ
ઞગ્લીક
(૩) ગીલરૂ ઞઙીક
યળષીરીઅ ઈષૉવૂ
ઘીવૂ
઼ળષીશ્ (૩)
(૪) ઽઅ ઙીરૂ ઞઙીક
યળષીરીઅ ઈષૉવૂ
ઘીવૂ
઼ળષીશ્ (ળ)
઼ળષીશ્ (ખ્)
઼ળષીશ્ (ગ) + (ખ્)
યળીલૉવ ઞગ્લીકફૂ રીિઽદૂ
ઞગ્લી
ષઙર્-૩
ષઙર્-ળ
ષઙર્-૫
ષઙર્-૬
િભગ઼ બઙીળ

જીબૂઑ઼઼ૂ/ઙૃઞળીદ ઙૐથી ઼ૉષી બ઼અનઙૂ રઅણશરીઅ ર્ગવૉવ
રીઅઙથી બ ગ
ઞગ્લી
ષઙર્-૩
ષઙર્-ળ
ષઙર્-૫
ષઙર્-૬
િભગ઼ બઙીળ
ગૃ વ

઼અખ્લી

ગૃ વ
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઼અખ્લી

ુષસૉહ
ફપ

ભ્રર્-મૂ ફૃ જોણીથ-ળ
૪૨૩૯-૩૱ ફી ષહર્ નળમ્લીફ ળ્ઞરનીળ ગરર્જીળૂ દૉરઞ ષગર્ જીઞર્ રઽૉ ગરફૂ ઼અખ્લી ઼ઽૂદ ઘજર્ફ્ ઼ૃુજદ ઇઅનીઞ
ુષયીઙ-ગજૉળૂફૃઅ ફીર
રીઅઙથૂ કર્રીઅગ
રૃખ્લ ઼નળ
બૉડી રૃખ્લ ઼નળ
ઙૐથ ઼નળ
બૉડી ઼નળ
( ી. વીઘરીઅ)
ઞગ્લીફૂ ઼અખ્લી
૪૨૩૯-૩૱ ફી ષહર્ રીડૉ ફૂ ઼ૃુજદ જોઙષીઉ
ઘજર્ફ્ ગીળ
બઙીળ
ઇન્લ યથ્ધીઅ
઼ળષીશ્
ુષસૉહ ફ પ
ળ્ઞરનીળ
ષગર્ જીઞર્ રઽૉ ગર

ભ્રર્-મૂ ફૃ જોણીથ-૫
૪૨૩૯-૩૱ ફી ષહર્ નળમ્લીફ ઈઋડ ઼઼્ર્ધૂ વૉષીરીઅ ઈષફીળ ઼ૉષીફ્ ઘજર્ફ્ ઼ૃુજદ ઇઅનીઞ
ુષયીઙ-ગજૉળૂફૃઅ ફીર
રીઅઙથૂ કર્રીઅગ
રૃખ્લ ઼નળ
બૉડી રૃખ્લ ઼નળ
ઙૐથ ઼નળ
બૉડી ઼નળ
( ી. વીઘરીઅ)
૪૨૩૯-૩૱ ફી ષહર્ રીડૉ ફૂ ઼ૃુજદ જોઙષીઉ

ઘજર્ફૂ ુષઙદ / ઼ૉષીફ્ ગીળ

FORM -C
(Section--I

New Item)

(Revenue/ Capital/)/CSS
(Charged/Voted)

Rs. in Lakhs

Name of Department :

Major Head :

Minister-in-charge

Sub-Major Head :

Minor Head :

Sub-Head :

Item No. and Name of
Item :

Recurrent : Rs.

Non-Recurrent : Rs.

Total : Rs.
Ultimate Annual

Remarks:-

25

Recurrent : Rs.

Statement‐I
Designation of the post
(English)

Sr.
No.

Designation of the
post (Gujarati)

No. of post

Pay‐scale of the
Post (Rupees)

Grade Pay
(Rupees )

1
2
Total :‐

Statement‐II
Object Head

(Rs. in Lakhs)
Ultimate Annual
Recurrent Rs.

Expenditure required for the period of 11 months
during the year 2017‐18
Recurrent Amount

Non‐Recurrent Amount

2

3

1.

Budget Estimates
Rs.

4

5

Total :‐

Form‐F
(Section II New Item)
(Coming For the First Time)
((Revenue /Capital))
(Charged/Voted)
(CSS/State Burden)*
Name of Department:
Major Head:
Sub‐Major Head:
Minor Head:
Sub‐Head:
(Rs. in Lakhs)
Object
Head

1

Recurrent
Amount

2

Non‐
Recurrent
Amount

3

Proposed by
Department
(2+3)

Ultimate
Annual
Recurrent
Amount

4

5

Admitted by FD for 2017‐18

Recurrent
Amount
6

Non‐
Recurrent
Amount
7

Total
(6+7)
8

*If the Scheme is Centrally Sponsored Scheme the amount received during last two years from the
Central Government shown separately below this Statement.
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Form-E
(Section II Continuous)
(Revenue /Capital)
(Charged/Voted)
(CSS/State Burden)*
Name of Department:
Demand/Appropriation No :
Major Head:
Sub-Major Head:
Minor Head:
Sub-Head :

(Rs. in Lakhs)

Object

Year From

Accounts

Accounts

Accounts

Head

which

2013-14

2014-15

2015-16

Quantifiable outcome of the scheme

scheme is

(Maximum 3 Years)

under
stated
operation
1

2

3

4

5

6
Criteria

End of
2013-14
Baseline

Budget

Proposed

Admitted

Estimates

by

by F. D.

2016-17

Department

for

for 2017-

2017-18

Improvement Improvement Improvement Remarks
in

in

in

2014-15

2015-16

2016-17

18
Group

US

J.S. /

Final

AS
7

8

9

10

11

12

* If the Scheme is Central Sector / Sponsored Scheme the amount received during last two years
from the Central Government shown separately below this Statement.
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Section-I/Section-II New Work (Form-G/H)
Name of Department :
Deptt. Code:

Minister-in-charge:Demand No.

Minor Head:

Major Head:

Sub-Major Head:

Group Minor Head:

Sub Head:

Detailed Head:
Voted/Charged/Revenue /Capital
Item No.

Locality

Executive

(Rs. in Lakhs)
Name of work

Estimated Cost

Division

Provision

Explanation

proposed for

regarding

2017-18

necessity and
urgency of work

1

2

3

4

5

WORK IN PROGRESS
Deptt. Code:

Demand No.

Minor Head:

6

7

(FORM-I)

Major Head:

Sub-Major Head:

Group Minor Head:

Sub-Head

Detailed Head:
Voted/Charged/Revenue/Capital

(C.S.S. /STATE BURDEN)

WORK IN PROGRESS (FORM-I)
Item

Work

Amount of

No. Descripti sanctioned
on

(Rs. in Lakhs)

Last year

Total

Budget

Actual for the

Probably

Total

Provision Provision

actual

progressive

provision

first four

expenditure

probable

proposed accepted

estimates expenditure expenditure up
2015-16

for the

to the end of

current

the last year

year

2015-16

2016-17

months of the for the last expenditure
current year eight month
2016-17

for the

of current

current year

year

2016-17

for

.

2017-18

2016-17
1

2

3

4

5

6

7

28

8

9

10

11

FORM FOR REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2016-17

Name of Deptt. :

Demand No.

Minor Head:

Major Head :

Sub-Major Head:

Group Minor Head:

Sub-Head :

Voted/Charged/ Plan/Non Plan
Object

(Rs. in Lacs)

For the current year 2016-17

Head

Actual

Expendit Actual expend Probable exped.

Budget

Supply.

Advance

Addl.

Total

Estimates

Demand

from the

Authorization

(a+b+c+d)

(a)

(if any

Conti. Fund

approved in

( c)

For the Current Year 2016-17

(d)

ure for

for the first

the last

eight month

year

(A)

for the last four
months

(B)

Total
A+B
(8+9)

2015-16

the current
year) *
(b)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

*
*
*

Provision

Revised Estimates 2016-17

Remarks

approved by

Proposed by

Approved by

Approved by

Approved by

Finally

FD For the

the Admn.

Group

U.S., F.D.

JS / A.S., F.D.

accepted in

next year

Deptt.

F.D.

2017-18

11

12

13

14

*Do not show amount here.
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15

16

17

ઈષગફી ઇઅનીજો ર્ગવષી રીડૉ ફૃઅ IWDMS ઽૉ ઢશફૃઅ ભ્રર્*
Receipt Estimates Template for the year 2017-18
Name of the Department
Major Head
(Rs. in Lacs)
Sub-Major

Minor

Head

Head

1

Last year

Sub-Head

2

account

Receipt

Disburseme
nt

3rd last year

3rd last year

2nd last year

2nd last year

Head

account

account

account

account

Receipt

Disbursement

receipt

Disbursement

2013-14

2013-14

2014-15

2014-15

5

6

7

8

3

Last year Current Year

account

Detail

B.E. Receipt

4

Current Year

Deptt./H.O.D.

Deptt./H.O.D.

Provision

Provision

B.E.

Proposed

Proposed amount

finally

finally

Disbursement

amount for

for next year

admitted by

admitted

next year

Disbursement

F.D. Receipt

by F.D.

Receipt

2017-18

2016-17

2015-16

2016-17
2015-16

9

10



Disbursem

2017-18
11

12

13

ent
14

Form is common for both Receipt and Public Account
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Remarks

15

16

17

઼ૃપીળૉ વ ઈષગફી ઇઅનીજો ર્ગવષી રીડૉ ફૃઅ IWDMS ઽૉ ઢશફૃઅ ભ્રર્*
Revised Receipt Estimate Template for the year 2016-17
Name of the Department :Major Head

(Rs. in Lakhs)

Sub-

Minor

Sub-

Detailed

Major

Head

Head

Head

Head

Budget

Budget

Actual

Actual

Actual

Actual

Probable

Probable

Estimate Estimate Receipt Disburs Receipt for Disbursem Receipt for Disbursement
for

for

Current

Current

Year

Year

for Last ement
Year

first 8

ent for

last four

for last four

first 8

month of

month of

Current

months of

Current

Current Year

Year (1a)

Current

Year (2a)

(2b)

2016-17

2016-17

11

12

for Last months of
Year

Receipt Disburse
ment

Year (1b)

2016-17 2016-17 2015-16 2015-16 2016-17
2016-17
1
Total

2
Total

3

5

Provision Provision for Proposed

Receipt Disbursement for next
((1a) + ((1b)+ (2b)) year
(2a))

4

next year

amount

6

7

Proposed

(FD

amount of

only)

Disbursement Receipt Disbursement Account

Receipt

for R.E.

R.E.

8

9

(FD only)
Account
Oct/Nov of

Oct/Nov current year
of

14

(FD only)

(FD only)

Provision

Provision

Latest

Latest

finally

finally

as per

per Forecast by F.D.

F.D.

Receipt Disbursement

current Disbursement

year

year

Receipt

Receipt

2017-18

2017-18

2016-17

2016-17

2016-17

2016-17

15

16

17

18

19

20

*Form is common for both Receipt and Public Account
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Remarks

Estimates Estimates as admitted admitted by

Disbursement Forecast current year

current

13

10

2016-17

21

2016-17

22

23

24

25

઼ળગીળ ૂ ફીથીઅ ુષયીઙફી બિળબ કર્રીઅગ;ઇબમ-૩૨૪૨૩૮-૩૬૬૬ -ગ, દી. ૨૯/૨૯/૪૨૩૮ફૃ ુમણીથ.

બ ગ-૩
ઈષગફી ઼નળ્
રૃખ્લ ઼નળ
૨૨૪૱

ુષઙદ
ઈષગ ઇફૉ ઘજર્ બળ ઇન્લ ગળ
૩૨૯- લષ઼ીલ ષૉબીળ પઅપી ઇફૉ ળ્ઞઙીળ

૨૨૪૯
૨૨૫૨
૨૨૬૨
૨૨૬૩
૨૨૬૪
૨૨૬૫
૨૨૬૭

૨૨૭૨
૨૨૭૩
૨૨૭૭

ઞરૂફ રઽૉ ઼ૃવ
ડૉ મ્બ ઇફૉ ફ પથૂ ભૂ
ષૉજીથ ષૉબીળ ષઙૉળૉ બળ ગળ
ષીઽફ્ બળ ગળ
રીવ ઇફૉ ઋદી બળ ગળ
ુષઞશૂ બળ ગળ ઇફૉ સૃ ગ
જૂજ્ ષ દૃક ઇફૉ ઼ૉષીક બળ ઇન્લ ગળ ઇફૉ ૩ સૃ ગ ૩૨૩રફ્ળઅ ઞફ ગળ ૩૨૭-઼ૃઘ ઼ૃુષપી ગળ
૩૨૱- ુસક્ષથ ઋબગળ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ ીુપ્દ
લીઞફૂ ી ૂ
૩૩૨-ળ્ગણ ુ઼વગફી ળ્ગીથ બળ રશૉવૃઅ લીઞ
૩૯૩- ધીુફગ ઼અ઼ધીક બી઼ૉધૂ લીઞ
વીયીઅસ ઇફૉ ફભ્
જાઽૉ ળ ઼ૉષી ઈલ્ઙ
બ્ુવ઼

૨૨૭૮

ઞૉવ

ઙૅઽ ુષયીઙ.

૨૨૭૱

વૉઘફ ઼ીરગર્ૂ ઇફૉ રૃ થ

ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙ

૨૨૭૯

જાઽૉ ળ ગીર્

રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ુષયીઙ

૨૨૯૨

ઇન્લ ષઽૂષડૂ ઼ૉષીકૉ
૨૩- ન્લીલદઅ ફ્ ષિઽષડ,૩૨૪-નઅણ ઇફૉ ઞ ૂ
૭૨૩-઼ૉષીક ઇફૉ ઼ૉષી ભૂ ૱૨૨- ઇન્લ
ુષઙદ

ગીલની ુષયીઙ.

૨૪-જૃઅડથૂ, ૩૨૩- જૃઅડથૂ ભ્રર્ ન દીષૉઞ ૩૨૬-ભૂ નઅણ ઇફૉ ઞ ૂ,
૱૨૨- ઇન્લ
૮૨- ઇન્લ ઼ૉષીક,૩૨૭- ઙૅઽ ળક્ષગ નશ
૩૨૮ફીઙિળગ ઼અળક્ષથ નશ
૩૨૱- વ ષઙૉળૉફૂ ફ પથૂ

઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙ

રઽૉ ઼ૃવ ુષયીઙ

૩૩૭-ઇુદુધ ઙૅઽ ઇફૉ ઼ળગીળૂ ઝી ીવલ્રીઅધૂ ી ૂ

રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ુષયીઙ

૩૩૱-RTI Act 2005 ઽૉ ઢશ ીુપ્દ

દરીર ુષયીઙ્

૨૨૯૩

બૉન્સફ ઇફૉ ઇન્લ ુફષૅુ ફી વીય ઇઅઙૉ ભીશી ષ઼ૃવીદ

ઑ.જી.ગજૉળૂ, ઇરનીષીન/ળીઞગ્ડ

૨૨૯૭

બળજૃળથ ઼ીરીન્લ ઼ૉષી

ફીથી ુષયીઙ, ઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙ

૨૪૨૪

ુસક્ષથ,ઘૉવગૃ ન,ગવી-઼અ ગૅ ુદ

ળરદ-ઙરદ લૃષગ ઇફૉ ઼ીઅ ગૅ ુદગ ષૅુ ુષયીઙ/ુસક્ષથ ુષયીઙ

૨૪૩૨

દમૂમૂ ઇફૉ જાઽૉ ળ ઈળ્ગ્લ

ઈળ્ગ્લ ઇફૉ બિળષીળ ગ લીથ ુષયીઙ.

૨૪૩૩

બિળષીળ ગ લીથ

ઈળ્ગ્લ ઇફૉ બિળષીળ ગ લીથ ુષયીઙ.

૨૪૩૭

બીથૂ બૃળષઢ્ ઇફૉ ષચ્ઝદી

ફરર્ની, ઞશ઼અબુ , બીથૂ બૃળષઢી ઇફૉ ગ બ઼ળ ુષયીઙ

૨૨૬૯

રૃખ્લ ઼નળ

રૃખ્લ ઼નળ

ુષયીઙ
ફીથીુષયીઙફૂ ડૉ ક્ષ સીઘી

રઽૉ ઼ૃવ ુષયીઙ
ફીથી ુષયીઙ
મઅનળ્ ઇફૉ ષીઽફ લષઽીળ ુષયીઙ.
મઅનળ્ ઇફૉ ઙૅઽ ુષયીઙ
ઋજાર્ ઇફૉ બૉડર્્ગૉ ુરગ ઼ ુષયીઙ
રીિઽદૂ ઇફૉ ઼ીળથ ુષયીઙ
સઽૉ ળૂ ુષગી઼ ઇફૉ સઽૉ ળૂ ઙૅઽ ુફરીર્થ ુષયીઙ
દરીર ુષયીઙ્ – ણૂઑરક-ઑ.જી.
સઽૉ ળૂ ુષગી઼ ઇફૉ સઽૉ ળૂ ઙૅઽ ુફરીર્થ ુષયીઙ
ફીથી ુષયીઙ દૉરઞ દરીર ુષયીઙ
઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙ
ઙૅઽ ુષયીઙ.

ુષયીઙ

ઙૅઽ ુષયીઙ.

ુષઙદ

૨૪૩૮

ઈષી઼ફ

૨૪૩૯

સઽૉ ળૂ ુષગી઼

૨૪૪૨

રીિઽદૂ ઇફૉ જીળ

૨૪૫૨

ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ

ુષયીઙ
સઽૉ ળૂ ુષગી઼ ઇફૉ સઽૉ ળૂ ઙૅઽ ુફરીર્થ ુષયીઙ

રીિઽદૂ ઇફૉ ઼ીળથ ુષયીઙ
ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ ુષયીઙ

૨૪૫૭

઼રીઞ ઼ૃળક્ષી ઇફૉ ગ લીથ

઼ીરીજીગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙ

૨૪૭૨

મૂજી ઼ીરીજીગ ઼ૉષીક

઼ીરીજીગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙ ઇફૉ ઈિનજાુદ ુષગી઼ ુષયીઙ

૨૬૨૩

બીગ ગૅ ુહ
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રૃખ્લ ઼નળ
૨૬૨૫

બસૃબીવફ

ુષઙદ

ુષયીઙ

૨૬૨૬

ણૉ ળૂ ુષગી઼

૨૬૨૭

ર ત્લ્ ્ઙ

૨૬૨૮

ષફ ુફરીર્થ ઇફૉ ષન્લ ીથૂ જીષફ

ષફ ઇફૉ બલીર્ષળથ ુષયીઙ

૨૬૨૱

ઘી ઼અગર્ઽ ઇફૉ લીબીળ ઇફૉ લષ ધી

ઇ ઇફૉ ફીઙિળગ બૃળષઢી ુષયીઙ

૨૬૪૭

઼ઽગીળ

૨૬૫૭

ગૅ ુહ ગીલર્કર્ર

૨૭૩૭

ઇન્લ ગર્ીુરથ ુષગી઼ ગીલર્કર્ર

બઅજીલદ ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ ઇફૉ ગર્ીર ુષગી઼ ુષયીઙ

૨૭૯૭

ઇન્લ ઘી઼ ુષ દીળ ગીલર્કર્ર

ઈિનજાુદ ુષગી઼ ુષયીઙ

૨૯૨૨

ર્ડૂ ુ઼અજીઉ

ફરર્ની, ઞશ઼અબુ , બીથૂ બૃળષઢી ઇફૉ ગ બ઼ળ ુષયીઙ

૨૯૨૩

રધ્લર ુ઼અજીઉ

૨૯૨૪

ફીફૂ ુ઼અજીઉ

૨૱૨૩

ુષઞશૂ

૨૱૨૪

બૉડર્્ુવલર

૨૱૭૩

ગર્ીર ઇફૉ વચૃ ઋ ્ઙ

૨૱૭૩

ઋ ્ઙ

૨૱૭૪

ળ્લ ડૂ

૨૱૭૫

ઇન્લ ઋ ્ઙ

૩૨૭૩

મઅનળ ઇફૉ િનષી નીઅણૂ

મઅનળ્ ઇફૉ ષીઽફ લષઽીળ ુષયીઙ

૩૨૭૪

રીઙર્-બૃવ

રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ુષયીઙ

૩૨૭૫

રીઙર્ બિળષઽફ

૩૬૭૮

ફીઙિળગ બૃળષઢ્

ઇ ઇફૉ ફીઙિળગ બૃળષઢી ુષયીઙ

૩૬૯૭

઼ીરીન્લ ઈુધર્ગ ઼ૉષી

ફીથી ુષયીઙ, ુષરી ુફલીરગ ચ-સીઘી

૬૨૨૨

બળજૃળથ રૄણૂ ીુ , મ્ફ઼-સૉળ

ફીથી ુષયીઙ

૮૨૨૫

ળીજ્લ ઼ળગીળફૃઅ ઈઅદિળગ નૉષૃઅ

ફીથી ુષયીઙ ણૂઑરક

૮૨૨૬

ગૉ ન્ ઼ળગીળ દળભધૂ વ્ફ ઇફૉ બૉસઙૂ

૩૮૨૩

ફીથી બઅજ

ગૅ ુહ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙ.

ગૅ ુહ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙ.

ઋજાર્ ઇફૉ બૉડર્્ગૉ ુરગ ઼ ુષયીઙ

ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙ

ફીથી ુષયીઙ

ળીઞલ ઈલ્ઞફ વ્ફ
ગૉ ન્ બૃળ ગૅ દ લ્ઞફી
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દી. ૨૯-૨૯-૪૨૩૮ફી બિળબ કર્રીઅગ ઇબમ-૩૨૪૨૩૮-૩૬૬૬-ગ ફી બીળી ૪-(૪)ફૃઅ ુમણીથ

ઑફૉક્ષળ - ૩
ઈલ્ઞફ ઇફૉ ઈલ્ઞફ મઽીળ દૉરઞ ઇન્લ ઇઅનીઞબ ઼ૃપીળીકફૃઅ ુષવૂફૂગળથ.
૬૬.

૪૨૩૮-૩૯ફી ઇઅનીઞબ ષજફરીઅ ફીથીરઅ ૂ ૂઑ ગળૉ વૂ જાઽૉ ળીદ રૃઞમ ઈલ્ઞફ ઇફૉ ઈલ્ઞફ મઽીળફ્
દભીષદ ઑડવૉ ઇઅનીઞબ ૪૨૩૯-૩૱રીઅધૂ ગૉ ન્ ઇફૉ ળીજ્લ ઇઅનીઞબ રીઅધૂ નૄળ ગળષીફ્ ળઽૉ ઝૉ . રૃખ્લત્ષૉ
ળઅઙળીઞફ ઼ુરુદ ઇફૉ ઑઈળ઼ૂઑ ગળૉ વૂ યવીરથ્ રૃઞમ દૉફ્ ઇરવ ગળષી ુષજીળીલૃ ઝૉ . બિળથીરૉ ૩૪રૂ
લ્ઞફી બઝૂ ગ્ઊ બઅજષહીર્લ લ્ઞફી ળઽૉ સૉ ફિઽ. જો ગૉ ફીથી રઅ ીવલૉ ઞૃ નૂ ઞૃ નૂ ગૉ ન્ ૂલ લ્ઞફીક ઇફૉ ગીલર્કર્ર્
રીડૉ ફૂ ફીથી લષ ધી ઇફૉ ળીજ્લ/઼અચ નૉસ લ્ઞફીક/ગીલર્કર્ર્ રીડૉ ફૂ ફીથી લષ ધી રીડૉ ્દ ઇઅનીઞ
દોલીળ ગળષ્ ઞ ળૂ ળઽૉ સૉ. ફીથી રઅ ીવલફૉ ફૂુદ ઈલ્ઙ ીળી દોલીળ ગળષીફી ુષટફ ણ્ક્લૃરૉન્ડધૂ રીઙર્નસર્ફ
ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ગીળથ ગૉ દૉ ઼ળગીળફૂ ્દ ઇગર્દી ફક્કૂ ગળષીરીઅ રનન બ ળઽૉ સૉ.

૬૭.

ષપૃરીઅ ઇઙીઋફી ઇફૃયીઙરીઅ ઼ૄુજદ ઼ષીર્ઙૂ મઞૉડીંઙ/ઇઅનીઞબ ફૂ યીષફીફૉ ધ્લીફૉ વઊફૉ, ડૄઅ ગી/રધ્લર ઇફૉ
વીઅમીઙીશીફૂ લૃઽફૂુદકધૂ વઊફૉ ઇઅનીઞબ દોલીળ ગળષી બળ યીળ રૃગષ્ જોઊઑ. ષીુહર્ગ ક્ષૉ ષીળ ઇગર્દી ઇફૉ
ભીશષથૂ બથ દદ્ ૃ઼ીળ ફક્કૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. રઅ ીવલ્ ભીશષથૂફી ઈપીળૉ ગીરજવીઋ બિળથીર/ઋત્બીનફ
રીશઘૃ ચણસૉ, ત્લીળમીન દૉક દનફૃ઼ીળ લ્ઞફીષીળ ભીશષથૂ ચણૂ ગીતસૉ ઇફૉ ફક્કૂ ગળીલૉવી ઋ ૉ સ્ફૂ ુ઼ુધ્પ
રઽ ર ગળષી ઞ ળૂ લ્ઞફીફી ઘજર્ફી પડગ્ ઇફૉ લ્ઞફીરીઅ બૃફ ુષુફલ્ઙ ગળષી ષપૃ બિળષદર્ફ ક્ષરદી ઌયૂ
ગળષીફી લત્ફ ગળસૉ.

૬૮.

ભીશષથૂ ઋ ૉ સ્ ુ઼ધ્પ ગળષી, ફીથી રઅ ીવલૉ ઞૃ નૂ ઞૃ નૂ લ્ઞફીક ઇફૉ ગીલર્કર્ર્ ીળી ળીજ્લ્ફૉ (ફીથી બઅજફૂ
યવીરથ્ફૂ મઽીળ) ગૉ ન્ ઼ઽીલ ઼િઽદ ગન્ ફૂ ઇઅનીઞબ

્દફી ઈલ્ઞફ દોલીળ ગળષી ઞ ળૂ ળઽૉ સ.ૉ દૉરીઅ

ઑભઈળમૂઑર ઇુપુફલર રૃઞમ, રધ્લરઙીશીરીઅ ઈલ્ઞફ ઼રલઙીશીરીઅ ઇફૉ ઇઅનીઞબ ફૂ ગળ, ુમફ ગળ
ઇફૉ ઇન્લ ઈષગફી ્દ ઇઅનીઞફ્ ઇરવ ગળષ્ ઞ ળૂ ળઽૉ સૉ. ફીથી રઅ ીવલૉ ઇઅનીઞબ રીડૉ દૉરઞ રધ્લર
ઙીશીફી ઘજર્ રીશઘીફી ઈલ્ઞફ ઼રલઙીશીરીઅ ઈલ્ુઞદ ગૃ વ ઇઅનીઞબ
્દ દોલીળ ગળષી ઞ ળૂ ળઽૉ સૉ. ૩૪
રૂ લ્ઞફી બઝૂ ુષજીળીલૉવૂ લષ ધીક ફીથી રઅ ીવલ, રઅ ીવલ્ફૂ લ્ઞફીક/બિળલ્ઞફીક દૉરઞ જીવૃ
ઘજર્ફૂ ષજફમધ્પ મીમદ્ રીડૉ ભીશષથૂફૂ ઇઅનીજી ઞ ળૂલીદફી ઈપીળૉ ભીશષથૂ ફક્કૂ ગળસૉ.
૬૯.

ળીજ્લ્ફૉ ગળીલૉવૂ ગૃ વ દમનૂવૂક ઇફૉ ઈ દમનૂવૂક ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવૂ મીમદ્ફી ઼ષીર્ઙૂ ુજ રીડૉ બ
રીશઘૃ બથ ઞ ળૂ ળઽૉ સ.ૉ ઈ મીમદૉ, ઇરવફૂ ઼ૐધૂ ુફમ્ફદળ ગક્ષીઑ ઘજર્ફૂ રીિઽદૂ રૉશષૂ સગીલ દૉ રીડૉ ,
ળીજ્લ ુદજોળૂ ઇફૉ ઑગીઋન્ડન્ડ ઞફળવ ગજૉળૂક દૉરઞ મન્ગ્ફૉ ગ્ળ મૉન્ગીંઙ ઼્ લૃ઼ફ (઼ૂમૂઑ઼) ઼ીધૉ ષપૃ
ુષ દળથ ગળષી રીડૉ જાઽૉ ળ ફીથીગૂલ લષ ધી ઼અજીવફ દઅ ઞ ળૂ ઝૉ . િઽ઼ીમ રઽીુફલઅ ગ ઈ મીમદ્ફૃઅ
ુફલઅ થ ગળૉ ઝૉ ઇફૉ દરીર ળીજ્લ્ ઇફૉ દરીર ળીજ્લ્રીઅ બૂઑભઑ઼ઑ઼ફૃઅ બૄળૉબૄ ુષ દળથ ઽીધ પળષીરીઅ ઈ લૃઅ
ઝૉ ઇફૉ ૪૨૩૯-૩૱ ઼ૃપૂરીઅ ઼અબૄથર્બથૉ ઇરવરીઅ રૃગીલ દૉષૂ ઇબૉક્ષી ઝૉ .

૬૱.

ઈલ્ઞફ ઇફૉ ઈલ્ઞફ મઽીળફી ુષવૂફૂગળથ ઼ીધૉ, ઘી઼ગળૂફૉ બિળથીર ઈપીિળદ ઇઅનીઞબ ઇફૉ ઼ૃપીળૉ વૃ
ઇફૉ ષપૃ ઋબલ્ઙૂ રધ્લર ઙીશીફી ઘજર્ રીશઘીફૉ વઙદી ઇન્લ ઼ૃપીળીઑ ઇન્લ ક્ષૉ ્ ઝૉ ઞૉફ્ ઇભ્લી઼ ગળૂ ઑગ
઼ીધૉ ઇરવરીઅ રૄગષી ઞ ળૂ ઝૉ .
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૬૯.

ઈલ્ઞફ ઇફૉ ઈલ્ઞફ મઽીળફ્ દભીષદ નૄળ ધદીઅ, ઇઅનીઞબ ન દીષૉજોફૉ વઙદી ઘજર્રીઅ ઽીવરીઅ નસીર્ષીલૉવી
ઈલ્ઞફ ઇફૉ ઈલ્ઞફ મઽીળ ષ બૉ ફિઽ બળઅદૃ રઽૉ ઼ૃવ ઇફૉ રૄણૂ ઘજર્ ષ બૉ ભીશષથૂ ઇવઙ દીળષષી ઞૃ ની
ઞૃ ની ઇઅનીઞબ ન દીષૉજોફૂ ભૉ ળદબી઼ ગળષૂ બથ ઞ ળૂ ઝૉ . ુષજીળષીરી ઈષૉવી ભૉ ળભળ્ ઼ૃ઼અઙદ ગળષી દૉરઞ
ષબળીસગદીર્ક રીડૉ ષપૃ ઋબલ્ઙૂ મફીષષી રીડૉ ઞૃ ની ઞૃ ની ઇઅનીઞબ ન દીષૉજોફી ભ્રડ ઇફૉ ુષહલ-ષ દૃરીઅ
઼ૃપીળથી ઞ ળૂ ળઽૉ સૉ. લ્ઞફીક/ગીલર્કર્ર્ફી રૃ લીઅગફ ઇફૉ રઅઞૃળૂ, બૃફ: ુષુફલ્ઙ ષઙૉળૉફૉ વઙદૂ િકર્લીક
ઇફૉ ગીલર્બધ્પુદકરીઅ જ્ક્ક઼ ઼ૃપીળી બથ ઈષ લગ ળઽૉ સૉ. ઈ મીમદ્ ઇઅઙૉ બથ ઇઙીઋધૂ ઞ ળૂ ઼ૃપીળી રીડૉ
દબી઼ ગળષૂ ઞ ળૂ ળઽૉ સ.ૉ ઞૉધૂ, ઈઙીરૂ ઇઅનીઞબ સ ધીલ દૉ બઽૉ વીઅ, દરીર બૄષર્ દોલીળૂ ગીરઙૂળૂ બૄળૂ ધઊ
જાલ.
ઈલ્ઞફ ઇફૉ ઈલ્ઞફ મઽીળફી ઇફૉ ઇન્લ ઼અમઅુપદ ઼ૃપીળીકફી જોણીથફૃઅ ઇરવૂગળથ રીશઘૃઅ

૭૨.

ફીથી રઅ ીવલ, ઇઅનીઞબ , ઇઅનીઞબ

યીઙ ળીઞુષ ૂલ/ફીથગૂલ ષહર્ રીડૉ ઼અ઼ીપફ ઈલ્ઞફ ગળૉ ઝૉ દૉરઞ

રધ્લર રૃ દફી બિળષદર્ફસૂવ ઼રલઙીશી રીડૉ ્ઞૉગસફ ગળૉ ઝૉ . ુષઙદષીળ ઼અ઼ીપફ ઈલ્ઞફફી ઈપીળૉ
ગૉ ન્ ફી ઈષગ દૉરઞ ઘજર્ રીડૉ ફી ગીરજવીઋ વ લીઅગ્ દોલીળ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . દૉફૉ ઼ીરીન્લ ઇઅનીઞબ ફી
ન દીષૉજો ઼ીધૉ ઑભઈળમૂઑર બ ગ્ફી યીઙ દળૂગૉ ઼અ઼ન ઼રક્ષ ળઞૄ ધલૉવી રધ્લર રૃનદફૂ ળીઞુષ ૂલ ફૂુદ
બ ગરીઅ નસીર્ષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઈ ્ઞૉગસન઼્રીઅ ્ઞૉગસફ ઼રલઙીશીરીઅ ષહર્/ષહ રીડૉ ગૉ ન્ ફૂ ઑગનઅળૉ ગળ
રઽૉ ઼ૃવ/ગળ રઽૉ ઼ૃવ જ્ખ્ઘૂ રીડૉ ફી ઇઅનીજો, ગળ ુ઼ષીલફૂ ઇઅનીુઞદ રઽૉ ઼વ
ૃ દૉરઞ ગળઞ ુ઼ષીલફૂ રૄણૂ ઈષગ્
ઇફૉ ળીઞુષ ૂલ ઘીપફ્ ઼રીષૉસ ધીલ ઝૉ . દૉ ઞ ળૂદૉ, ઘજર્ ્ઞૉક્સફન઼્ રીડૉ ઘજર્ફી રૃખ્લ ચડગ્ ઼િઽદ
ઈલ્ઞફ/ઈલ્ઞફ મઽીળ/રઽૉ ઼ૃવ/રૄણૂ ઘજર્ફી દરીર રૃખ્લ બૉળીુરડ઼ર્ફી ઇઅનીજોફૉ બથ ળઞૄ ગળષીરીઅ ઈષૉ
ઝૉ . ઼અ઼નફી જ્રી઼ૃ ઼ રીઅ ળઞૄ ગળષીરીઅ ઈષદી રધ્લર રૃનદફી ઘજર્ રીશઘી (ઑરડૂઊઑભ) બ ગ રૃખ્લ
ક્ષૉ ્/મીમદ્ બળફ્ ઘજર્ નસીર્ષૉ ઝૉ . જો ગૉ ષદર્રીફ ઑરડૂઊઇભ ષ બરીઅ ઑગ ઇષળ્પ ઝૉ . દૉ
રઅ ીવલ/ુષયીઙફૂ રીઅઙ ઇફૃ઼ીળ ઘજર્ફી

્ઞૉગસન઼્ નસીર્ષદૃઅ ફધૂ. બિળથીરૉ, રઅ ીવલ્/ુષયીઙ્ બી઼ૉ

ઈઙીરૂ ષહ ફી ઈલ્ઞફ ઇફૉ દોલીળૂ રીડૉ ઽજી ઼ૃપૂ દૉકફૂ રધ્લર રૃનદફૂ ઇઅનીઞબ ૂલ ભીશષથૂકફ્ ગ્ઊ
ુફનસ ફધૂ.
૭૩.

રધ્લર રૃનદફી ળીઞુષ ૂલ વ લીઅગ્ ઇફૉ ઑરડૂઊઑભ બ ગ ઇઅનીઞબ યીઙ ીળી દોલીળ ગળષીરીઅ ઈષદી ઽદી.
જો ગૉ ૪૨૩૯-૩૱ફી ઇઅનીઞબ ધૂ ઈલ્ઞફ ઇફૉ ઈલ્ઞફ મઽીળફૃઅ જોણીથ ધદીઅ ઑરડૂઊઑભ બ ગરીઅ
્ઞૉગસફ ષહ રીડૉ રીઅઙ ઇફૃ઼ીળ રઽૉ ઼ૃવ ઇફૉ રૄણૂ ઘજર્ વ લીઅગ્ નસીર્ષદૃ ષપીળીફૃઅ બ ગ ઞ ળૂ મન્લૃઅ ઝૉ . દૉ
રઅ ીવલ્ફૉ રધ્લર રૃનદરીઅ દૉકફી ઘજર્/િણવૂષળૉ મ ઼ફી ઈલ્ઞફરીઅ ઼ઽીલ બૄળૂ બીણસૉ. ઋબળ્ક્દ ુષજીળફૉ
ધ્લીફરીઅ ળીઘૂફૉ દીઞૉદળફી જ્રી઼ૃ ઼ રીઅ ઑરડૂઊઑભ બ ગ ૪૨૩૮-૩૯ફી યીઙ દળૂગૉ ઼અ઼નરીઅ ફષૃઅ ુફષૉનફ
ૃ
રૄગષીરીઅ ઈ લૃઅ. ઈ ુફષૉનફરીઅ જીવૃ ષહર્ ઇફૉ મૉ ષહર્ફી બિળષદર્ફસૂવ ઼રલઙીશી રીડૉ રીઅઙ ઇફૃ઼ીળ રઽૉ ઼વ
ઇફૉ રૄણૂ ્ઞૉગસન઼્ફ્ ઼રીષૉસ ધીલ ઝૉ . દૉ રઅ ીવલ્/ુષયીઙ્ ીળી રધ્લર રૃનદફી ઈલ્ઞફ રીડૉ ઈપીળ
બૄળ્ બીણસૉ દૉરઞ ફીથી રઅ ીવલ ીળી ઈઘળૂ ઇઅનીઞબ ૂલ ભીશષથૂ રીડૉ ફ્ ઈપીળ મફસૉ.
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દી. ૨૯-૨૯-૪૨૩૮ફી બિળબ કર્રીઅગ ઇબમ-૩૨૪૨૩૮-૩૬૬૬-ગ ફી બીળી ૪-(૫)ફૃઅ ુમણીથ

ઑફૉક્ષળ – ૪
લ્ઞફીક/બિળલ્ઞફીક રીડૉ ફૃઅ રઽૉ ઼ૃવ ઇફૉ રૄણૂ ઈપીળૂદ ઇઅનીઞબ દોલીળ ગળષૃ.અ
૮૨.

ઈલ્ઞફ ઇફૉ ઈલ્ઞફ મઽીળફી જોણીથધૂ લ્ઞફીક બિળલ્ઞફીક ષઙૉળૉ રીડૉ ઇઅનીઞબ ૂલ ડ્જરલીર્નીક
રૄણૂ ઇફૉ રઽૉ ઼ૄવૂ ભીશષથૂકફી ઈપીળૉ ફક્કૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. રઅ ીવલ્/ુષયીઙ્ ઼ૃપીળૉ વી ફરૄફીરીઅ
(ઇઅનીઞબ ૂલ બિળબ રીઅ ઼રીુષ ધફીળ) રઽૉ ઼ૄવ ઇફૉ રૄણૂ ઇઅનીઞબ ૂલ ઞ ળૂલીદ્ફી ષ બરીઅ (ઈષદર્ગ
ઘજર્/ઇઅનીઞબ ૂલ ઘજર્) રીડૉ ફી ઘળૉ ઘળ ઘજર્ ઇફૉ ઇઅનીજો નસીર્ષદૂ નળઘી દ્ ળઞૄ ગળસૉ. ઼ળગીળફી રૄણૂ ઘજર્ફૉ
ષપૃ ઼પફ મફીષષી બળ ધ્લીફ ગ ૂદ ગળષી રીડૉ , ઇઅનીઞબ

યીઙ રૄણૂ ઘજર્ફી ષદર્રીફ

્દફૂ ઈગીળથૂ

ઇફૉ ુષ દીળ રીડૉ નળૉ ગ રઅ ીવલ/ુષયીઙફી (ઇફૃનીફફૂ રીઅઙ) ઇઅનઞબ ૂલ ભીશષથૂફી ષદર્રીફ રઽૉ ઼વ
ૄ /રૄણૂ
િઽ ઼ીરીઅ ધ્લીફ ઈબસૉ.

રધ્લર રૃનદફી ઘજર્ રીશઘી બ ગરીઅ ભૉ ળભીળ્ :
૮૩.

ઑજ. ઑવ. ઑ. ઼ૂ. ઑ રઅ ીવલ્ફૉ ઇઅનીઞબ ૂલ ઼અસીપફ્ થ ષહીર્લ બિળષદર્ફસૂવ પ્ળથૉ ઇઅનીુઞદ ગળષી ઇફૉ
઼ૄુજદ ગળષી ઞ ળૂ ઽ્ષીફૂ બથ યવીરથ ગળૂ ઝૉ . મઞૉડ ષહર્ રીડૉ , રઅ ીવલ્ફૉ દૉરફૂ ુષઙદષીળ મઞૉડ નળઘી દ્
દોલીળ ગળૂ સગૉ દૉ રીડૉ રૃ ગૉ વ/બણગીળ બ મઞૉડ રલીર્નીકફી બરીઅ ડ્જરલીર્નીફૂ રીિઽદૂ ઈબષૂ. ઊ.ઑર.઼ૂ.
ઑ બથ ઋબળફૂ યવીરથ્ ઑ ઞ વીઊફ બળ ગળૂ ઝૉ . ઋબળફૂ યવીરથ્ફૉ ઼ૃ઼અઙદ જ્રી઼ૃ ઼ રીઅ ઼અ઼નઅ રીઅ રૄગૉવ
રધ્લર રૃનદફૃઅ ઘજર્ રીશઘી ઽઅઙીરૂ પ્ળથૉ રીઅઙથૂ ઘજર્ફી રૃખ્લ/ક્ષૉ ૂલ ઇઅનીજો ઇઅઙૉફી ષદર્ફરીફ બ ગ
ઋબળીઅદ બ ગ ત્લૉગ રઅ ીવલ/ુષયીઙ રીડૉ કર્ુરગ (Rolling) ઼રલઙીશી રીડૉ રઽૉ ઼ૃવ/રૄણૂ મઞૉડ ઇઅનીઞ
નસીર્ષદૃઅ ઽ્ષૃઅ જોઊઑ. કગડ્મ્મળ/ફષૉમ્મળ રી઼રીઅ સ ધદૂ મઞૉડ જજીર્ક બઽૉ વી બલીર્ ઇફૃરદૂ (ઽૉ ણ ર)
઼ીધૉ રઅ ીવલ્/ુષયીઙ્ ીળી ઇઙીઋધૂ નળૉ ગ લ્ઞફી/બિળલ્ઞફી ષીળ ભીશષથૂ ઇફૉ િણવૂષળૉ મ ઼ દોલીળ ગળૂ
સગીસૉ.

૮૪.

ઑરડૂઊઑભ ્ઞૉગસન઼્ લ્ઞફીકફૂ ભીશષથૂ રીડૉ ફૂ ઇઅનીઞબ બૄષફૂ જજીર્ફ્ ઈપીળ મફસૉ. ફીથી
રઅ ીવલફી ઇઅનીઞબ યીઙ ીળી ઑ ઼ૃુફુ દ ગળષૃઅ જોઊઑ ગૉ જ્લીળૉ જાન્લૃઈળૂફી ઇઅદ/ભૉ ૃઈળૂફૂ સ ઈદરીઅ
઼અ઼ીપફ ઇફૉ ળીઞુષ ૂલ ઇષગીસ ઈગીળથૂ મીન લ્ઞફીક/બિળલ્ઞફીક રીડૉ ફૂ ઇઅનીઞબ ૂલ ભીશષથૂ
રીડૉ ફૂ ઈઘળૂ ડ્જરલીર્ની ઞથીષષીરીઅ ઈષૉ ત્લીળૉ ઑરડૂઊઑભ ્ઞૉગસન઼્રીઅધૂ ુષજવફ સક્લ દૉડવૃઅ કઝૃઅ
ધીલ. ઇઙીઋ ઞથી લી ઇફૃ઼ીળ ઈ ઽૉ દૃ ુ઼ધ્ ગળષી રીડૉ ઑરડૂઊઑભ ્ઞૉગસન઼્ ઇઅનીઞબ ૂલ જજીર્ ઇફૉ
દમક્ક્-૩ ઇઅનીઞબ ૂલ ઇઅનીજોફી બ ગ દોલીળ ગળષી રીડૉ ફ્ ઈપીળ મફસૉ, જ્ક્ક઼ લ્ઞફીક/રઅ ીવલ્રીઅ
ઈઘળૂ ઼અ઼ીપફ ુ ધુદ ઇફૉ ષપીળીફૂ ભીશષથૂફૂ ઞ ળૂલીદફૉ ુષજીળથીરીઅ વૂપી મીન ભીશષથૂકરીઅ ભૉ ળભીળ
ગળૂ સગસૉ. ઑગ ષઘદ ઼અ઼ીપફ/ળીઞુષ ૂલ ઇષગીસફૂ ઈગીળથૂ બૄથર્ ધીલ ઇફૉ લ્ઞફીક રીડૉ ફૂ
ભીશષથૂકફૉ ઈઘળૂ બ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઇફૉ ફીથી રઅ ીવલ ીળી રઅ ીવલ્/ુષયીઙ્ફૉ દૉફૂ જાથ ગળીલ ગૉ
ત્લીળ મીન દળદ ઞ ઇઅનીઞબ ૂલ ઇઅનીજોફૃઅ ઈઘળૂ બ ગ (દમક્ક્-૪) ળઞૄ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.
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દી. ૨૯-૨૯-૪૨૩૮ફી બિળબ કર્રીઅગ ઇબમ-૩૨૪૨૩૮-૩૬૬૬-ગ ફી બીળી ૪-(૫)ફૃઅ ુમણીથ

ઑફૉક્ષળ-૫
ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ બૉડી ઈલ્ઞફ (SCSP) ઇફૉ ઇફૃ઼ૄુજદ ઈિનજાુદ બૉડી ઈલ્ઞફ (TASP) રીડૉ ફીથી ુફપીર્ળથ :૮૮.

ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદક ઇફૉ ઇફૃ઼ૄુજદ ઈિનજાુદક ઞૉર ગૉ ઈિનજાુદ બૉડી ઈલ્ઞફ (ડૂઑ઼બૂ) ઇફૉ
ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ બૉડી ઈલ્ઞફ(ઑ઼઼ૂઑ઼બૂ) રીડૉ ફીથી ુફપીર્ળથફૂ ષદર્રીફ બધ્પુદ રઅ ીવલ્/ુષયીઙ્ફૂ
ઈલ્ઞફ ભીશષથૂફૂ જ્ક્ક઼ ડગીષીળૂફૂ ભીશષથૂફી ઈપીળૉ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ડૂઑ઼બૂ/ ઑ઼઼ૂઑ઼બૂ રીડૉ
ઇવઙ ઇવઙ રઅ ીવલ્/ુષયીઙ્ ીળી ભીશષથૂફૂ ડગીષીળૂ યૄદબૄષર્ ઈલ્ઞફ બઅજ ીળી ફક્કૂ ગળીલૉવ ુફપીર્ળથ
રૃઞમફૂ ઝૉ ઇફૉ દૉફૉ ઈઙશ રઅ ીવલ ીળી ઇરવૂ ુષુષપ લ્ઞફીકરીઅ ષઽજષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ડૂઑ઼બૂ/
ઑ઼઼ૂઑ઼બૂ રીડૉ ઈ ળૂદૉ ભીશષૉવ ડગીષીળૂ ુફપીર્ળથ ઈષૂ ઼ીરીુઞગ નળુરલીફઙૂળૂકરીઅ દૉકફૂ લ્ઞફીક
ઇફૉ દૉકફૂ યૄુરગીફૉ ધ્લીફરીઅ ળીઘૂફૉ ઇવઙ ઇવઙ ઽ્લ ઝૉ . ગૉ ડવીગ જ્ક્ક઼ ુષયીઙ્, ઞૉષી ગૉ બૉ઼ ુષયીઙ ગૉ
જ્લી લુક્દઙદ ઘજર્ ષઽજૂ ફી સગીલ દૉ ઑ઼.઼ૂ/ઑ઼.ડૂ રીઅધૂ ઼અબથ
ૄ ર્બથૉ મીગીદ ળીઘષીરીઅ ઈ લી ઽદી.
ઈલ્ઞફ ઇફૉ ઈલ્ઞફ મઽીળ ષચ્જૉફ્ દભીષદ નૄળ ધદી, ડૂઑ઼બૂ/ ઑ઼઼ૂઑ઼બૂ રીડૉ ફૂ ભીશષથૂ (ગ ફી
ુગ ઼ીરીઅ ગ ૂલ ક્ષૉ ઇફૉ ગ બૃળ ગૅ દ લ્ઞફીક ઑર મઅફૉ રીડૉ ળીજ્લ ઼ળગીળ્ફી દળૉ ગ બૃળ ગૅ દ ઇફૉ ળીજ્લ
઼ળગીળફૂ લ્ઞફીક ઑર મઅફૉ રીડૉ ) ઈલ્ઞફ ઇફૉ ઈલ્ઞફ મઽીળફૂ જોઙષીઊક ઼િઽદ, ગૃ વ લ્ઞફીકફૂ
ભીશષથૂકફૂ ડગીષીળૂફી ઈપીળૉ ગળષૂ ઞ ળૂ મફસૉ. ઞૃ ની ઞૃ ની રઅ ીવલ્/ુષયીઙ્ફૂ ષદર્રીફ ભીશષથૂફૂ
ડગીષીળૂ, ઈલ્ઞફ ભીશષથૂક (ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદક રીડૉ ૩૭ ડગી ઇફૉ ઇફૃ઼ૄુજદ ઈિનજાુદક રીડૉ ૯.૭
ડગી) ઑગઅનળૉ ૪૪.૭ ડગી ઼ૃુફુ દ ગળદૂ ષઘદૉ, ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ ઇફૉ ઇફૃ઼ુૄ જદ ઈિનજાુદફૂ ષ઼દૂકફી
ઙૃથ્ ળ રીથરીઅ ુફપીર્ળથફૂ ઘીદળૂ ગળૉ દૉ ળૂદૉ યૄદબૄષર્ ઈલ્ઞફ બઅજ ીળી ગળષીરીઅ ઈષદૂ ઽદૂ.

૮૯.

ઈ ઼અનય, ગૉ ડવૂગ ળીજ્લ ઼ળગીળ્ ઇફૉ ઈુધર્ગ ઼વીઽગીળ્ ીળી સઅગીક ગળષીરીઅ ઈષૂ ઽદૂ ગૉ ઈલ્ઞફ ઇફૉ
ઈલ્ઞફ મઽીળફૂ જોઙષીઊકફી જોણીથધૂ ઑષી ુગ ઼ીક ગૉ જ્લીઅ ઈલ્ઞફ મઽીળફૂ જોઙષીઊક ગ્ઊ
લ્ઞફીફ્ ઞ યીઙ મફૉ ઝૉ ઇધષી લ્ઞફીક રીડૉ ફૂ ભીશષથૂફૂ રી ી ષપીળૉ ધસૉ. ઈષૂ ઼અયઅુષદ ઇ઼રદૃવીફૉ
ધ્લીફૉ ળીઘષી ઇફૉ ઑ઼઼ૂઑ઼બૂ/ડૂઑ઼બૂ રીડૉ યઅણ્શ ગૉ ફીથીફી ઇષી દુષગ ુફપીર્ળથફી
ગૉ ઼ર લીફૉ
઼ૃપીળષી રીડૉ ફૂજૉફી ઼ૄજફ્ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .
(૩) ઑ઼઼ૂઑ઼બૂ/ડૂઑ઼બૂ ઑ ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદક/ઇફૃ઼ૄુજદ ઈિનજાુદક રીડૉ બલીર્ જાઽૉ ળ ઘજર્
જોઙષીઊફૉ ઼ૃુફુ અદ ગળષીફૃઅ જીષૂ બ રીધ્લર ઝૉ . ઈધૂ, ળીઽદ ઈબદૂ ષઘદૉ રઅ ીવલ્/ુષયીઙ્ઑ
લ્ઞફી જોઙષીઊકફૉ ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ ચડગ/ઈિનજાુદ ચડગ દળૂગૉ ષઙીર્ગૅદ ગળષી, દૉ મીમદ બથ
બ બથૉ ભળુઞલીદ ગળીસૉ ગૉ રઅ ીવલ/ુષયીઙફૂ ઇઅનીઞબ ૂલ જોઙષીઊરીઅ લ્ઞફી ભીશષથૂકફી
ઑ઼.઼ૂ/ઑ઼.ડૂ. ફ્ ડગીષીળૂ િઽ ઼્ ૪૨૩૭-૩૮ ઇફૉ ૪૨૩૮-૩૯ફી મઞૉડ ઇઅનીજોરીઅ જોઙષીઊ ગળૉ વ
દળૉ (ઑ઼.઼ૂ/ઑ઼.ડૂ. ઇઅઙૉફી જ્ક્ક઼ ઼ળૉ ળીસ દળ ઇઅનીઞબ દમક્કીરીઅ ગૃ વ ઈલ્ઞફરીઅ)ધૂ
કઝ્ ફ ઽ્ષ્ જોઊઑ દૉ ધ્લીફૉ વૉષીરીઅ ઈષૉ.
(૪) જીવૃ લ્ઞફીક રીડૉ ઼અમઅુપદ ઼ળગીળ્ નળૉ ગ રઅ ીવલ/ુષયીઙ રીડૉ ફૂ ડગીષીળૂ ભીશષથૂફૂ ઼રૂક્ષી ગળૉ .
રઅ ીવલ/ુષયીઙ રીડૉ ુફપીર્િળદ ગળીલૉવૂ ડગીષીળૂ ઈષી ુફપીર્ળથ રીડૉ દૉરફૂ નળૉ ગ લ્ઞફીકફૂ
ગીરઙૂળૂફૉ ધ્લીફૉ વઊફૉ ચણૂ ગીતષીરીઅ ઈષૉ. ગ રીડૉ , ઘી઼ ડગીષીળૂ ભીશષથૂ દૉરઞ ઈષી ભળજીલીદ
ુફપીર્ળથરીઅધૂ મીગીદ ગળીલૉવૂ ભીશષથૂ ઼િઽદ ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ/ઇફૃ઼ૄુજદ ઈિનજાુદ ભીશષથૂ
રૃઞમફ/ુષયીઙફૂ ઽીવફૂ લષ ધીકફૂ ઼રૂક્ષી ઈલ્ઞફ બઅજ ઼રી ધદીઅ ભીશષથૂ ઞગ્લીરીઅ
ધલૉવી ભૉ ળભીળ્ફૉ ધ્લીફૉ વઊફૉ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.
(૫) ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ/ઇફૃ઼ૄુજદ ઈિનજાુદ ભીશષથૂ ગ ૂદ ક્ષૉ ઇફૉ ગ બૃળ ગૅ દ લ્ઞફી બૄળદૂ
ઈષ લગદી રલીર્િનદ ળઽૉ સૉ. ઈલ્ઞફ ઇફૉ ઈલ્ઞફ મઽીળ ષચ્જૉફી દભીષદ નૄળ ગળષીફૂ ઼ીધૉ
ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ બૉડી-લ્ઞફી/ઈિનજાુદ બૉડી-લ્ઞફી રીડૉ ફૂ ભીશષથૂ ઇફૃનીફ રીડૉ ફક્કૂ ગળષીરીઅ
ઈષૉવૂ રીઅઙથૂકરીઅ લ્ઞફી ભીશષથૂફૂ જ્ક્ક઼ ડગીષીળૂ ઽ્ષૂ ઞ ળૂ ળઽૉ સ.ૉ ઈલ્ઞફ મઽીળ ચડગ
઼ીધૉ ણૂફ્રૂફૉડળ ષપદી ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ/ઇફૃ઼ૄુજદ ઈિનજાુદફૃઅ ઘળૉ ઘળ ુફપીર્િળદ ઘજર્ દૉ ષહ રી
મઞૉડ ઇઅનીઞફી દમક્કૉ ગૃ વ ઈલ્ઞફ ભીશષથૂરીઅ ઇફૃ઼ુૄ જદ જાુદ/ઇફૃ઼ૄુજદ ઈિનજાુદ ઇઅઙૉફી
ઘજર્ફૂ બૄળૉબળૄ ૂ ગક્ષીફૂ કઝીરીઅ કઝૂ ઼ળૉ ળીસ ઞૉડવૃઅ ઞ ળૂ ળઽૉ સૉ.
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(૬)

઼રીુષ ફ ગળષીફૂ લીનૂ ફક્કૂ ગલીર્ બઝૂ ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ/ઇફૃ઼ૄુજદ ઈિનજાુદ ચડગ્ રીડૉ ફૂ
ભીશષથૂ ગ ૂલ ક્ષૉ ૉ લ્ઞફીક ઇફૉ ગ બૃળ ગૅ દ લ્ઞફીક ઇઅઙૉફૂ વીલગ જોઙષીઊકરીઅધૂ ુફપીર્િળદ
ગળષીરીઅ ઈષસૉ. દૉફૉ ગૃ વ જોઙષીઊકફી કઝીરીઅ કઝી ૪૪.૭ ડગી વૉઘૉ ગળષી ગૃ વ લ્ઞફી ઘજર્ફૂ
ડગીષીળૂ દળૂગૉ ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ/ઇફૃ઼ૄુજદ ઈિનજાુદ રીડૉ ફી ઘજર્ફૃઅ ૪૨૩૮-૩૯ રીથ ુફયષષીરીઅ
ઈષસૉ.
ળીજ્લ ઼ળગીળ્ દૉરફૂ લષ ધીદઅ રૃઞમ ગ બૃળ ગૅ દ લ્ઞફીફી ુગ ઼ીરીઅ ગ ફૂ રીઙર્ન ગર્
઼ૃજફીક/ભીશષથૂકફૉ ઈપૂફ ળઽૉ સૉ. ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ ઇફૉ ઇફૃ઼ૄુજદ ઈિનજાુદ ચડગ્ રીડૉ ફૃઅ
યઅણ્શ ુફપીર્િળદ ગળષી રીડૉ દૉરફીઅ બ્દીફીઅ પ્ળથ્ ફક્કૂ ગળષી ફૂજૉફી ભગળી ૮૱ રીઅ ફૂુદ (NITI)
઼વીઽ-઼ૄજફ્ફૉ ઈપૂફ ળઽૂફૉ રૃક્દ ળઽૉ સ.ૉ
૮૱. ષપૃરીઅ ફૂુદ (NITI)ઑ ઇફૃ઼ૄુજદ ઈિનજાુદ રીડૉ ફી યઅણ્શ ુફપીર્િળદ ગળષી ઇઅઙૉફૂ રીઙર્નસર્ગ ઼ૄજફીક ફક્કૂ
ગળદૂ ષઘદૉ ફૂજૉફૂ મીમદ્ ધ્લીફૉ વૉષી ઼ૄજફી ઈબૂ ઝૉ .
ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ/ઇફૃ઼ૄુજદ ઈિનજાુદ રીડૉ ફી યઅણ્શ ુફપીર્િળદ ગળષી રીડૉ રીઙર્નસર્ગ ઼ૄજફીક ફક્કૂ ગળદૂ
ષઘદૉ,
(NITI) ગૉ ન્ ઇફૉ ળીજ્લ્ મઅફૉફૉ ફૂજૉફૂ મીમદ્ ધ્લીફૉ વૉષી ઼ૄજફી ઈબૂ ઝૉ .
૩.
૪.
૫.
૬.

૭.

૮૯.

૯૨.

ફક્કૂ ગળીલૉવી ફ્ણવ રઅ ીવલ/ુષયીઙ રીડૉ ઼ળશ ષઽૂષડૂદઅ ઋૂયૃઅ ગળષૃઅ ઞ ળૂ ઝૉ ઞૉફૉ ઇફૃ઼ૄુજદ
જાુદ બૉડી-લ્ઞફી ઇફૉ ઈિનજાુદ બૉડી-લ્ઞફીફી નૉઘળૉ ઘ-ુફલઅ થફૂ ગીરઙૂળૂ ઼ બષીરીઅ ઈષૉ.
ફીથી ુષયીઙ ઇધષી ઇફૃ઼ૃુજદ જાુદક ઇફૉ ઇફૃ઼ૄુજદ ઈિનજાુદકફી ગ લીથ ઇઅઙફ
ૉ ૂ ગીરઙૂળૂ
઼ીધૉ ઼અગશીલૉવી ુષયીઙ્ ળીઞલ/઼અચ નૉસ ગક્ષીઑ ઇફૃ઼ુૄ જદ જાુદ બૉડી લ્ઞફી/ઈિનજાુદ બૉડીલ્ઞફીફી નૉઘળૉ ઘ-ુફલઅ થ રીડૉ ફૂ ફ્ણવ ઑઞન઼્ૂ મફૂ સગૉ .
ઑગઅનળ દળૂગૉ ઈષૂ જોઙષીઉકફૉ ઼ળઘીષષી રીડૉ , જોઙષીઉ ઼ીધૉ ઞૃ ની ઞૃ ની ુષયીઙ્ફી ળીઞલ
ઇઅનીઞબ ્રીઅ ઇઅનીઞબ જોઙષીઉક નસીર્ષષી ળીઞલ્/઼અચ નૉસ્ફૉ લ્ગ્લ ઼ૄજફીક ઈબષીરીઅ ઈષૉ.
ગૉ ન્ ૂલ રઅ ીવલ્/ળીઞલ્ફૉ ુફલદ ગળીલૉવી રીિઽદૂ દઅ ફ્ ઇરવ ગળૂફૉ ળીઞલ્ફૉ ઑગ ઞ
ુફલઅ થ/ઞષીમનીળૂ બ્ઉન્ડફી દરીર
્દરીઅધૂ ઈ રીિઽદૂફૃઅ ઑગ ૂગળથ ગળષી ઼ૄજફીક
ઈબષીરીઅ ઈષૉ.઼ૄજફીકરીઅ બૉડી-લ્ઞફીફી મઅપીળથ ઇફૉ ઇરવ ઇઅઙૉ ઇઙીઋફી ઈલ્ઞફ બઅજ/
ફૂુદ (NITI) ઈલ્ઙ ીળી ઈબષીરીઅ ઈષૉવૂ રીઙર્નસર્ગ ઼ૄજફીકફ્ બથ ઼રીષૉસ ગળષ્ જોઉઑ.
ળઞૄ ઈદ ઇફૉ નૉઘળૉ ઘ-ુફલઅ થ દઅ ફી ્દ્ ઉ-ઙષફર્ફન઼્ દઅ રૄગષીરીઅ ઈષૉ (ફીથીગૂલ ઘજર્ ઇફૉ
બિળથીર્ મઅફૉ ષ બૉ) ગૉ ન્ બૃળ ગૅ દ લ્ઞફી/ગૉ ન્ ૂલ લ્ઞફીક ઇફૉ બિળલ્ઞફીક રીડૉ ળીજ્લ્રીઅ
઼અ઼ીપફ દમનૂવૂ ઇઅઙૉફૃઅ બ ગ.

ઈલ્ઞફ બઅજફી ઼રલ નળુરલીફ, નળૉ ગ ળીઞલફી ઈલ્ઞફ ઼અ઼ીપફ ફક્કૂ ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ, ળીઞલ્ ઼ીધૉ
બળીરસર્ ફ ગળૂફૉ ઈલ્ઞફ બઅજ ીળી ગળષીરીઅ ઈષદૂ ઽદૂ. દૉરીઅ ળીઞલફૂ રીુવગૂફૂ ઈષગરીઅધૂ રશૉવી ્દ
ગૉ ન્ ૂલ રનન ઇફૉ ભળઞફ્ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ઽદ્ જો ગૉ , ઈલ્ઞફ બઅજ ઼રીપ્દ ધદીઅ ઇફૉ ઈલ્ઞફ ઇફૉ
ઈલ્ઞફ મઽીળફૃઅ ઼ૄુજદ ુષવૂફૂગળથ ધદીઅ, ગૉ ન્ રીઅધૂ ળીઞલ્રીઅ, ઼અ઼ીપફ્ વઉ ઞષીરીઅ ઼અબગર્ દભીષદ ઋૂય્
ધીલ ઝૉ . ળીજ્લ્ઑ ગૉ ન્ રીઅધૂ યઅણ્શફૉ વઙદૂ લ્ઞફી/બિળલ્ઞફીક રીડૉ ફીઅ દૉરફીઅ બ્દીફીઅ ઇઅનીઞબ ્રીઅ
ઘજર્/ઈષગફૂ જોષીઉકફ્ ઼રીષૉસ ગળષ્ ઞ ળૂ ઝૉ . ઈ રીડૉ ગ્ઉબથ લષ ધીદઅ ફ ઽ્લ દ્, ળીજ્લ્ફૉ ગૉ ન્ ૂલ
યઅણ્શ ઇઅઙૉફૂ બ ડદીફી ઇયીષૉ દૉરફૃઅ બ્દીફૃ ઇઅનીઞબ ફક્કૂ ગળષૃઅ રૃ ગૉ વ ઞથીલ ઝૉ .
ઑરડૂઉઑભરીઅ ફષૃઅ બ ગ ઼રીફ રીથરીઅ ગૉ ન્ બૃળ ગૅ દ લ્ઞફી રીડૉ ફૂ ભીશષથૂફ્ ઇઅનીઞ ગીતૂફૉ વઙયઙ
યઅણ્શ દીઙ રૉશષષી ળીઞલ્ફૉ ઋબલ્ઙૂ ળઽૉ સૉ. દૉ નળૉ ગ રઅ ીવલ/ુષયીઙફૉ ફૂદૂ(NITI) ઼ીધૉ બળીરસર્ ગળૂફૉ
ળીઞલ ઼ળગીળ્ ીળી ઇરવરીઅ રૄગષીફૂ લ્ઞફીક/બિળલ્ઞફીક રીડૉ નળૉ ગ ળીઞલફી યઅણ્શફી િઽ ઼ી રીથૉ
ષઽજથૂ રીડૉ ફીઅ પ્ળથ્ ચણૂ ગીતષીરીઅ ઋબલ્ઙૂ ધસૉ. દરીર ઽીવરીઅ ૪૱ ગૉ ન્ બૃળ ગૅ દ લ્ઞફીક રીડૉ ઈ
ભળુઞલીદ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. ઑષૃઅ ઼ૄુજદ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ ઝૉ ગૉ , ુષદળથ સક્લદીફૃઅ બ ગ દોલીળ ગળષીફૂ ઼ીધૉ,
રઅ ીવલ્/ુષયીઙ્ ઈ ઽૉ દૃ઼ળ ઇફૃ઼ળષીફી પ્ળથ્/ુફલર્ફી ઈપીળૉ ળીજ્લફી િઽ ઼ી ઇફૉ ગૉ ન્ ૂલ િઽ ઼ી
રૃઞમ નળૉ ગ ગૉ ન્ બૃળ ગૅ દ લ્ઞફીક રીડૉ ફી ગૃ વ યઅણ્શ્ફ્ બથ ુફનસ ગળસૉ. ઼અમઅુપદ ળીજ્લ ઇઅનીઞબ ્રીઅ લ્ગ્લ
જોઙષીઊક ગળષી રીડૉ ઞૃ નૂ ઞૃ નૂ લ્ઞફીક ઽૉ ઢશ યઅણ્શ ઇઅઙૉ નળૉ ગ ળીજ્લ બ ઇફૃરીફ ગળૂ સગૉ દૉ રીડૉ
ળીજ્લનૂઢ બ ગ દોલીળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. રઅ ીવલ્ ૫૩ રીજર્ બઽૉ વીઅ દૉરફી ણૂણૂજીરીઅ ઈર ગળષીફ્ લત્ફ ગળસૉ.
ગૉ ન્ બૃળ ગૅ દ લ્ઞફી રીડૉ નસીર્ષીલૉવૂ ભીશષથૂ ગીરજવીઋ ળઽૉ સૉ ઇફૉ ળીજ્લ્ફૂ ઘળૉ ઘળ ગીરઙૂળૂ ઇફૉ નળૉ ગ ળીજ્લ
બી઼ૉ ઋબવબ્પ ઝૉ ી યઅણ્શફી ઈપીળૉ ૫૩ રૉ ઼ૃપૂરીઅ ઇબણૉ ડ ગળૂ સગીલ.
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ઑફૉક્ષળ-૬
ઈઋડગર મઞૉડ બ ગફૃઅ ભ્રડઆબીળી ૯૯.ઇઙીઋ ઞથી લી રૃઞમ, ઑરડૂઉઑભ બ ગ રીડૉ ફક્કૂ ગળૉ વ રઽૉ ઼ૄવ ઇફૉ રૄણૂ ઇઅઙૉફૂ ઇઅનીઞબ ૂલ ભીશષથૂ રીડૉ ફૂ
ઇઅનીઞબ ૂલ ડ્જરલીર્નીક બઝૂ નળૉ ગ રઅ ીવલ/ુષયીઙ ગીરજવીઋ બિળથીરવક્ષૂ (ઈઋડબૃડ/ઈઋડગર) ઇઅનીઞબ દોલીળ ગળસૉ.
ઈર ઝદીઅ, ઑરડૂઉઑભ બ ગરીઅ ભક્દ રઽૉ ઼ૄવ ઇફૉ રૄણૂ ભીશષથૂક ઈષદૂ ઽ્ઉ, લ્ઞફીક ષઙૉળૉરીઅ ઝૄડગ ભીશષથૂક ઼અમઅુપદ
રઅ ીવલ્/ ુષયીઙ્ ીળી ગળષીરીઅ ઈષસૉ. ઈઋડબૃટ઼્ રીબૂ સગીલ દૉષી રીથ઼ળ/ઞથ્ધી ષ બૉ ઈબષી ઞ ળૂ ળઽૉ સૉ. ઑરડૂઉઑભ
બ ગ્ ઞ ળૂલીદ રીથૉ દોલીળ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ . ઇઅનીઞબ ૂલ જોઙષીઊ ઼અમઅુપદ નળૉ ગ લ્ઞફી રીડૉ બિળથીર રીથૉ ઼ બષી
લ્ગ્લ/ઈઋડબૃડ઼/ઈઋડગમ઼્ ફક્કૂ ગળૂફૉ ઈઋડગર ઇઅનીઞબ ફક્કૂ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.
બીળી ૱૨.રઅ ીવલ્/ ુષયીઙ્ફૉ લ્ઞફીક રીડૉ ભીશષથૂ ષચ્જૉ ઼રલ નમીથ ધ્લીફરીઅ ળીઘૂફૉ દૉરઞ ત્લીળબઝૂ મઞૉડ ળઞૄ ગળષૃઅ દૉ
રીડૉ ઑરડૂઉઑભ બ ગરીઅ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઼ૄજગ ઈષગ/રૄણૂ ભીશષથૂક ઈપીિળદ ફૂુદ ઈલ્ઙ ઼ીધૉ બળીરસર્ ગળૂફૉ
રઅ ીવલ્/ુષયીઙ્ ીળી ઈઋડગર બ ગ્ ફક્કૂ ગળષીફૂ યવીરથ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ ઈરીઅ રઅ ીવલ્/ુષયીઙ્ ઞૃ નૂ ઞૃ નૂ
લ્ઞફીક ઇઅદઙર્દ ઑરડૂઉઑભ ભીશષથૂફૂ ઞ િળલીદ્ફી ગીરજવીઋ ઇઅનીજો મફીષસૉ ઇફૉ દૉ ઈપીિળદ ફીથીગૂલ ઼અસીપફ્ફૂ
ફક્કૂ ગળસૉ. મઞૉડ યીઙ ીળી ઑગષીળ ફક્કૂ ગળૉ વ/ર્ગવૉવ લ્ઞફી ભીશષથૂકફી ઈઋડગર મઞૉડ બ ગરીઅ ઞ ળૂ ઼ૃપીળી
રઅ ીવલ્/ુષયીઙ્ ગળસૉ. ઈફીધૂ ઼ૃુફુ દ ધસૉ ગૉ ઑરડૂઉઑભ ્ઞૉગસફ્ ઈપીિળદ બિળરીથ્ ઇફૉ ફીથીગૂલ ઼અસીપફ્ફૂ
ઇઙીઋધૂ ફક્કૂ ગળૂ સગીસૉ, મઞૉડ ળઞૄ ગળદૂ ષઘદૉ ઈઘળૂ ઇઅનીઞબ ૂલ ભીશષથૂક ઼ીરૉ ઈઘળૂકબ ઈબષ્ ઞ ળૂ ળઽૉ સૉ, ઞૉફ્
ઇરવ ગળષ્ ઞ ળૂ ળઽૉ સૉ ઇફૉ ઇઅનીઞબ રીઅ ફીથીગૂલ ઼અસીપફ્રીઅ ઼ૃપીળી ભક્દ ફીથી ુષયીઙફૂ રઅઞૃળૂધૂ ગળૂ સગીસૉ.

બીળી ૱૩.

ઈઋડગર મઞૉડ બ ગફૃઅ ુષ દૅદ બ ગ ફૂજૉ રૃઞમ ળઽૉ સૉઆ-

રીઅઙથૂ ફઅમળઆુષયીઙફૃઅ ફીરઆકર્ર
ઑ
મૂ
઼ૂ
કર્ર

ુબલી ગળ્ણરીઅ

રીઅઙથૂષીળ કષળકવ વક્ષીઅગ
રીઅઙથૂ કર્રીઅગ
જોઙષીઊ

લ્ઞફીફૃઅ ફીર

ઇઅનીઞબ ૂલ
૪૨૩૯-૩૱

કષળકવ ઈઋડ ગરફી વક્ષીઅગ

જોઙષીઉ

૪૨૩૯-૩૱ રીડૉ ઈઋડ
ગરફી વક્ષીઅગ

ઈઋડગર
(૪૨૩૯-૪૨ ઼ૃપૂફૂ રધ્લર રૃનદ)
ઈઋડ ગર
ડીઉરવીઊફ
૪૨૩૱-૩૯
૪૨૩૯-૪૨

ગૉ ન્ બૃળ ગૅ દ લ્ઞફીક
૩.

લ્ઞફીફૃઅ ફીર

ઑ
મૂ
઼ૂ

ગૃ વ ઇઅનીઞબ જોઙષીઉ
઼ૉન્ડર્ વ ઼ૉગડળ લ્ઞફીક
૪.

ઑ
મૂ
઼ૂ
ગૃ વ મઞૉડ જોઙષીઉ
ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ લ્ઞફીક

૫.

ઑ
મૂ
઼ૂ
ગૃ વ મઞૉડ જોઙષીઉ

ફ પઆ- નળૉ ગ ઼ બષી લ્ગ્લ /બૉડી લ્ઞફી ઼ીરૉ મઞૉડ જોઙષીઉ ઇવઙધૂ નસીર્ષષૂ.

બીળી ૱૪.

મઞૉડ ન દીષૉજોફી િઽ ઼ી દળૂગૉ ભીશષથૂ ઇઅઙૉફૃઅ બ ગ મઞૉડફી િનષ઼ૉ લ્ગ્લ ળૂદૉ ળઞૄ ગળષૃઅ. ઈર ઝદીઅ,
મઞૉડફી િનષ઼ૉ મઞૉડફી ઇન્લ ન દીષજો ઼ીધૉ દૉ ળઞૄ ગળષીફૃઅ ફક્કૂ ગળષૃઅ રૃ ગૉ વ ઞથીલ દ્ બથ દૉફૉ મઞૉડ ઼ રીઅ ઞ ળઞૄ ગળષૃઅ.
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દી. ૨૯-૨૯-૪૨૩૮ફી બિળબ કર્રીઅગ ઇબમ-૩૨૪૨૩૮-૩૬૬૬-ગ ફી બીળી ૪-(૭)ફૃઅ ુમણીથ

ઑફૉક્ષળ-૭
બીળી-૪૫
રધ્લરઙીશી રીડૉ ફી ળીઞગ્ૠહૂલ વ લીઅગ્ દૉરઞ રધ્લરઙીશીફી ઘજર્ફી રીશઘીફૃઅ બ ગ મઞૉડ
યીઙ ીળી દોલીળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. ફીથીઅગૂલ ષહર્ ૪૨૩૯-૩૱ ધૂ ઈલ્ઞફ ઇફૉ ઈલ્ઞફ મઽીળફી
ષઙીર્ગળથફૉ ઼મ્રૂવૂદ ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઽ્ષીધૂ, ગૉ ન્ ૂલ મઞૉડફૂ કર્ૂલી રૃઞમ ષહર્ ૪૨૩૮-૩૯ ધૂ
રીઅઙથૂષીળ રઽૉ ઼ૄવ ઇફૉ રૄણૂ ઘજર્ફી ઈઙીરૂ ષહર્ રીડૉ ફી વ લીઅગ્ નસીર્ષદૃઅ રધ્લરઙીશીફી ઘજર્ફી રીશઘીફૃઅ
બ ગ ફૂજૉ રૃઞમ દોલીળ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.(ડૉ મવ-૩)
Table 1: Format of Proposed new MTEF Statement
Demand wise MTED Statement
Demand No.

Demand

RE 2015-16

BE 2016-17

Name
1

Projections

Projections

2017-18

2018-19

Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare
Revenue
Capital
Total

2

Department of Agricultural Research and Education
Revenue
Capital
Total

3

Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries
Revenue
Capital
Total

(Note: - This Statement will include all Demands)

-----------------Government Central Press, Gandhinagar.
Final 15-9-2016
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