


ફયષળષ્ટ-ક 
ફાધંકાભ અંગેની નલી ફાફતો ભાટેનુ ંચેકરીસ્ટ 

(નાણા ંષલબાગનો તા. ૧૬/૧૦/૨૦૧૮નો ફયત્ર ક્રભાકં :ખયચ/૧૦૨૦૧૮/૧૨૫૮/ઝ.૧) 
૧. મૂભતૂ ષલગતો  
 મોજનાનુ ંનાભ:  
 ષલબાગનુ ંનાભ:  
 અંદાજત્ર પ્રકાળન નફંય:  
 ભાગંણી ક્રભાકં :  
 અંદાજત્રીમ મખુ્મ વદય   
 ેટા મખુ્મ વદય :  
 ગૌણ વદય :  
 ેટા વદય :  
 ષલગતલાય વદય :  
 ફજેટ જોગલાઇ :  
૨ મોજનાનો શતે ુઅને કાયણો (જસ્ટીફપકેળન):  
૩ જે શતે ુભાટે ભકાન ફાધંલાનુ ંછે તે અંગે જરૂયી 

સ્ટાપની ષલગતોનુ ંભાખુ.ં 
 

૪ ફાધંકાભ અંગેના કાભોની ષલગત  
(૧) ભકાન ફાધંકાભ અંગે ફીલ્ડ-અ એયીમા 

(સ્કલેયફૂટ) 
(૨)એવ.ઓ.આય.લષ-૨૦૧૮-૧૯ મજુફ અંદાજીત 

ખચષ  
(૩) લષલાય કયલાની થતી જોગલાઈની ષલગત 
 ૧. લષ ૨૦૨૦-૨૧  
 ૨. લષ ૨૦૨૧-૨૨  
 ૩. લષ ૨૦૨૨-૨૩ 

 

૫ જભીનની ઉરબ્ધતા. 
(૧) આ કાભ અંગે જભીનની જરૂયીમાત (ચો.ફૂટ) 
(૨) શાર કેટરી જભીન ઉરબ્ધ છે. (ચો.ફૂટ) 
(૩) જો જભીન ઉરબ્ધ થમેર ન શોમ તો તે અંગે 

કયલાભા ંઆલેર કામષલાશીની ષલગત. 

 

૬ પ્રાથષભક અંદાજો :  
 (૧) આ કાભ અંગે કુર કેટરો ખચષ થનાય છે ? 

(એવ.ઓ.આય. મજુફ પ્રીન્દ્થ એયીમા 
આધાયીત) 

(i) ફાધંકાભનો ખચષ (પ્રષત ચો.ભી.) 
(ii) ફાધંકાભ તથા ષલજી પષનિચય, વીલીર લકષ 

ષલગેયે વાથેનો ખચષ  ( Completion Cost પ્રષત 
ચો.ભી.) 

 

૭ અન્દ્મ વભાન પ્રકાયની મોજનાઓ : 
આ જ પ્રકાયની મોજના કેન્દ્ર વયકાય/યાજમ 
વયકાયના અન્દ્મ ષલબાગો કે અન્દ્મ વસં્થા ધ્લાયા શાથ 
ધયલાભા ંઆલેર છે કે ? કેભ જો શા  તો તે મોજના 
અંગેની ષલગતો યજુ કયલી. પ્રસ્તતુ મોજના શાથ 
ધયલા અંગેનુ ંજસ્ટીફપકેળન. યજુ કયવુ.ં 

 



૮ કેન્દ્ર વયકાય પયુસ્કૃત મોજના : 
જો આ મોજના કેન્દ્ર વયકાય પયુસ્કૃત શોમ તો 
મોજનાની વપંણૂષ ષલગતો   બાયત વયકાયની ગાઇડ 
રાઇન્દ્વની નકર યજૂ કયલી. 

 

૯ નાણાકંીમ સ્ત્રોતની ષલગત:  
૧. આ કાભ ભાટે બડંોની લષલાય જરૂયીમાત 
૨. આ મોજના/કાભ ભાટે બડંો કમાથંી ભેલલાભા ં

આલનાય છે (સ્ષ્ટ ષલગતો યજુ કયલી) 

 

૧૦ ગણુલત્તાનુ ંપ્રભાણન :- 
દયેક તફકકે મોજનાનુ ંસુયષલઝન. 
(૧) ષલબાગીમ યીતે કયલાનુ ંછે ? 
(૨) થડષ ાટી ઇન્દ્સ્ેકળનથી કયલાનુ ંછે.? 
(૩) પ્રોજેકટ ભોનીટયીંગ કન્દ્વરટન્દ્વી એજન્દ્વી  

ભાયપત કયલાનુ ંછે ? 

(આ અંગે થનાય ખચષની ષલગતો યજુ કયલી) 

 

૧૧ (૧) આ મોજના અન્દ્લમે ઉબા થનાય ભાખાના   
ષનબાલણી અને જાલણી અંગે શુ ંવ્મલસ્થા   
ષલચાયેર છે ?  

(૨) આ અંગે લષલાય થનાય ખચષ. 
(૩) યેલન્દ્ય ુઇમ્પ્રીકેળન ઓપ કેીટર    

એક્ષેન્દ્ડીચય. 

 

 આથી પ્રભાણત્ર આલાભા ંઆલે છે કે,પ્રસ્તતુ બફલ્ડીંગની અંદાજીત ફકિંભત ૨૦૧૮-૧૯ ના 
એવ.ઓ.આય.ને અનરુૂ રેલાભા ંઆલેર છે. રમ્ આઇટભો પ્રલતષભાન પ્રણારી અનવુાય ટકાલાયી 
મજુફ રેલાભા ંઆલેર છે. 
 ઉયોકત મજુફ ભકાનની ફકિંભત રૂ।. _____________રાખ થામ છે.  

 
ખાવ નોંધ  : ચેકરીસ્ટએ વોટીંગ ડોકયભેુન્દ્ટ છે. ષલબાગે તેની નોંધભા ંચેકરીસ્ટની ષલગતો વફશત 

જરુયી જસ્ટીફપકેળન અને ષલગતો વાથે સ્લમસં્ષ્ટ દયખાસ્ત યજુ કયલાની યશળેે.  
 ઉયોકત પ્રપોભાષભા ંપેયપાય કયલો નફશિં અને તભાભ ફાફતોને ઉલ્રેખ જરુયી છે.  
 ફયષળષ્ટ-ક ભકાન ફાધંકાભ અંગેની નલી ફાફતો ભાટેન ુચેકરીસ્ટ છે. ભકાન ફાધંકાભ 

નલી ફાફત ભાટે પયજીમાત બયવુ.ં  
 

તાયીખ : 
સ્થ : 

                                              
કામષારક ઇજનેય 

નલવાયી કૃષ યષુનલષવિટી 
નલવાયી 


