Proposal for New Development Scheme for the
Year 2020-21
Title of the Project_____________________________
(EDUCATION/RESEARCH/EXT. EDUCATION)

Name of Project In charge:
Mobile number :
E-mail ID :

Department/ Office
______________________
______________________
______________________

નવી યોજનાની દરખાસ્ત કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો :
(૧)

ુ પષ્ુ ઠ ર નીચેની નવગતો અચક
ુ દશાષ વવી
દરખાસ્તના મખ
 ષલકાવ ખચષ અંતગષત નલી મોજના લષ-૨૦૨૦-૨૧


મોજનાનુ ં નાભ, કચેયી/ષલબાગનુ ં નાભ, પ્રોજેકટ ઇન્દ્ચાર્જના નાભ ભોફાઇર નંફય ,
ઇ-ભેઇર એડ્રેવ લગેયે

(૨)

ટાઇટર સ્ષ્ટ અને ટુંકું શોવુ ં જોઇએ.

(૩)

ુ અેચક્ષત રયણાભરક્ષી, સ્ષ્ટ અને ટુંકભાં તેભજ શમાત મોજનાઓ વાથે ફેલડામ નરશિં
શેતઓ
તેલા શોલા જોઇએ.

(૪)

દયખાસ્ત ંચલષિમ મોજના ધ્માનભાં યાખીને ફનાલલી.

(૫)

દયખાસ્ત અંગ્રેજી અને ગુજયાતી શ્રુષત પોન્દ્ટભાં શાડષ અને વોપટકોીભાં તૈમાય કયલી.

(૬)

એનેક્ષય-૨ ના ક્રભ ૧૩ અને ૧૫ભાં અનુક્રભે અેચક્ષત રયણાભો અને અેચક્ષત રાબોની સ્ષ્ટ
ષલગતો કયલી.

(૭)

ફાંધકાભની જરૂયીમાત શોમ તો નલા ફાંધકાભ, એક્ષટેનસ્ન્દ્વ કે યીનોલેળન ષલગેયે પ્રાન,
એસ્ટીભેટ, નકળા કામષારક ઇજનેયશ્રી ધ્લાયા તૈમાય કયાલીને ગુજયાતી રયષળષ્ટ-ક અરગ
અરગ બયલાનુ ં યશેળે.

(૮)

કેન્દ્ર ખાતે ઉરબ્ધ નોન-યીકયીંગ આઇટભો (વાધનો/ઓજાયો/રેફ-ઇન્દ્સ્ટુભેન્દ્ટ ષલગેયે)
ષવલામની આઇટભો ગુજયાતી રયષળષ્ટ-ડ આઇટભલાઇઝ અરગ અરગ બયલાનુ ં યશેળે.

(૯)

જગ્માઓ મુકલાભાં આલેર શોમ તો ગુજયાતી રયષળષ્ટ્ -અ જગ્મા લાઇઝ અરગ અરગ
બયલાનુ ં યશેળે. તેભજ નલી જગ્માનો ગાયબથ્થા વદયે જરૂયી પંડ છ ભાવ ભાટે વ્મલસ્સ્થત
ગણતયી કયી જોગલાઇ દળાષલલી વાથે ાંચ લષ ભાટે રપકવ ગાયલાી જગ્માઓની યકભ
ણ લષલાય દળાષલલી.

(૧૦)

વયકાયશ્રીએ ભંજુય કયે ર વાતભા ગાય ંચ મુજફ ળૈક્ષચણક વંલગષ જગ્મા ભાટે જગ્માનુ ં નાભ,
ગાય સ્કેર, ગ્રેડ-ે અને વંખ્મા દળાષલલી.

(૧૧)

તાંત્રીક વંલગષની જગ્માઓ રપકવ ગાયથી ભંજુયી આલાભાં આલતી શોલાથી જગ્માનુ ં નાભ,
ગાય સ્કેર, ગ્રેડ-ે અને ભલાાત્ર

રપકવ ગાય (ાંચ લષ ભાટે ) વયકાયશ્રીનાં ગાય

ધોયણ મુજફ દળાષલલો.
(૧૨)

લશીલટી વંલગષની જગ્માઓની દયખાસ્ત કયતા શેરાં ષલબાગભાં ઉરબ્ધ શોમ તે ષવલામની
જગ્માઓની જરૂયીમાત દળાષલી તેની વાભે કાભગીયીની ષલગતો દળાષલલાની યશેળે.

(૧૩)

આઉટવોવીંગની વેલાઓ રેલાની શોમ તો ગુજયાતી રયષળષ્ટ-અ-૧ વેલાઓ ભાટે અરગ
અરગ બયલાનુ ં યશેળે.

(૧૪)

એવી, એરવીડી, કોમ્પપ્યુટય, પેકવ, ષપ્રન્દ્ટય, જનયે ટય, કેભેયા અને પષનિચય જેલા વાધનો ભાટે
વયકાયશ્રી તયપથી ભંજુયી આલાભાં આલતી ન શોમ જેથી વભાલેળ કયલો નરશિં.

(૧૫)

આભ ઉયોકત મુદ્દાઓ ધ્માનભાં યાખી વંફષધત ષલબાગ/કચેયી/કેન્દ્રના લડાશ્રીઓએ
દયખાસ્તની વાથે જરૂયી તભાભ ત્રકો ની વં ૂણષ ચકાવણી કયી મોગ્મ યાશે ષનમત વભમ
ભમાષદાભાં ભોકરી આલી.

ANNEXURE - I
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
PROFORMA FOR PREPARATION OF STATUS REPORT
FOR PROPOSAL OF A NEW RESEARCH PROJECT
(Refer for Guidelines ANNEXURE-XI(A))

1.

Institute Name

2.

Title of the project

3.

Type of research project: Basic/Applied/Extension/Farmer Participatory/Other (specify)

4.

Genesis and rationale of the project

5.

Knowledge/Technology gaps and justification for taking up the present project

6.

Critical review of present status of the technology at national and international levels along
with complete references

7.

Brief note on Proprietary/Patent Perspective (for projects related to technology
development)/Ethics/Animal Welfare/Bio Safety Issues

8.

(a) Expected output
i.
ii.
.
(b) Clientele/Stake holders (including economic and socio aspects)
i.
ii.
.

8.

Signatures
[Project Leader]

[Co-PIs] ……

9. Comments and signature

[Head of Division]
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ANNEXURE- II
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH

RESEARCH PROJECT PROPOSAL PROFORMA FOR INITIATION OF A
RESEARCH PROJECT (RPP - I)
(Refer for Guidelines ANNEXURE-XI (B))

1. Institute Project Code (to be provided by PME Cell)
2. Project Title
3. Key Words
4. (a) Name of the Lead Institute
(b) Name of Division/ Regional Center/ Section
5. (a) Name of the Collaborating Institute(s), if any
(b) Name of Division/ Regional Center/ Section of Collaborating Institute(s)
6. Project Team(Name(s) and designation of PI, CC-PI and all project Co-PIs, with time
proposed to be spent)
S.
No.

Name, designation and
institute

Status in the
project (PI/CC-PI/
Co-PI)

Time to be
spent (%)

Work components to be
assigned to individual scientist

7. Priority Area to which the project belongs
(If not already in the priority area, give justification)
8. Project Duration: Date of Start:

Likely Date of Completion:

9. (a) Objectives
(b) Practical utility
10. Activities and outputs details
Objective Activity
wise

Month &
Year of

Output monitorable
target(s)

Start Completion
1.

1
2

2.

.
.

.
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% to be carried
out in different
years
1
2
..

Scientist(s)
responsible

11. Technical Programme (brief)
(a) Material
(b) Techniques/Methodology
(c) Instrumentation
(d) Special material
(e) Analytical tools
12. Financial Implications (` in Lakhs)
(A)

Financed by the institute

12.1

Manpower (Salaries / Wages)
S. No.

Staff Category

1.

Scientific

2.

Technical

3.

Supporting

4.

SRFs/RAs

5.

Contractual

Man months

Cost

Total
12.2

Research/Recurring Contingency
S. No. Item
1.
Consumables
2.
Travel
3.
Field Preparation/ Planting/
Harvesting (Man-days/costs)
4.
Inter-cultivation & Dressing
(Man-days/costs)
5.
Animal/Green house/Computer
Systems/Machinery Maintenance
6.
Miscellaneous(Other costs)
Total(Recurring)

Year(1)

Year (2)

Year (3)…

Total

Justification : ---------------------------------------------------------------------------------12.3

Non-recurring (Equipment)
S. No.

Item

Year (1)

Year (2)

Year (3)…

1.
2.
.
Total (Non-recurring)
Justification : ----------------------------------------------------------------------------------
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Total

12.4 Any Other Special Facility required (including cost)
12.5 Grand Total (12.1 to 12.4)
Item

Year (1)

Year (2)

Year (3)…

Total

Grand Total
(B)
Financed by an organization other than the Institute (if applicable)
(i)
Name of Financing Organization
(ii)
Total Budget of the Project
(iii)
Budget details
S. No.
Item
Year(1)
Year(2)
1

Year (3)…

Recurring Contingency
Travelling Allowance
Workshops
Contractual Services/ Salaries
Operational Cost
Consumables

2

Non - Recurring Contingency
Equipment
Furniture
Vehicle
Others (Miscellaneous)

3

HRD Component
Training
Consultancy

4

Works
(i) New
(ii) Renovation

5

Institutional Charges

13. Expected Output
14. Expected Benefits in Economic Terms
15. Risk Analysis
16. Signature
Project Leader

Co-PI-I

Co-PI-II

17. Signature of HoD
18. Signature of JD (R)/ Director
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…

Co-PI–n

Total

ANNEXURE - III
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
CHECKLIST FOR SUBMISSION OF RPP-I
(Refer for Guidelines ANNEXURE-XI(C))

1. Project Title
2. Date of Start & Duration
3. Institute Project

or Externally Funded

4. Estimated Cost of the Project : ________________________
5. Project Presented in the Divisional/Institutional Seminar?

Yes / No

6. Have suggested modifications incorporated?

Yes / No

7. Status Report enclosed

Yes / No

8. Details of work load of investigators in approved ongoing projects:
Project Leader
Proj.
Code.

%
Time
spent

Co-PI – I
Date
of
start

Date of
completion

Co-PI – II…

Proj. %
Code. Time
spent

Date
of
start

Date of
completion

………

9. Work Plan/Activity Chart enclosed

Yes / No

10. Included in Institute Plan Activity

Yes / No

11. Any previous Institute/Adhoc/Foreign aided projects on similar lines?

Yes / No

12. New equipment required for the project

Yes / No

13. Funds available for new equipment

Yes / No

14. Signatures

Project Leader

Co-PI-I

Co-PI-II … Co-PI–n

HOD/PD/I/c
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રરનશષ્ટ :- અ

નલી જગ્મા ષનમભીત ધોયણે બયલા ભાટે નાણાં ષલબાગને ભોકરલાનુ ં ચેકરીસ્ટ

(નાણાં ષલબાગનો તા.૧૭/૦૭/૨૦૧૯નો રયત્ર ક્રભાંક ખયચ/૧૦૨૦૧૮/૧૨૫૮/ઝ.૧)

યોજનાન ંુ નામ :
૧.

જગ્માનુ ં નાભ

૨.

કમા વંલગષની જગ્મા છે ?

૩.

ક્યા લગષની જગ્મા છે ?

૪.

જગ્માનુ ં ગાય ધોયણ

*

(અ)

(અ) છઠ્ઠા ગાય ંચ મુજફ (ગ્રેડ ે વરશત)

(ફ)

(ફ) વાતભા ગાય ંચ મુજફ

(ે ભેટ્રીકવના રેલર નંફય)

૫.

કુ ર ભંજુય થમેર ભશેકભ અંગે કચેયીનુ ં વેટ-અ (ભશેકભ ભાખુ)

૬.

શારના નોમ્પવષ મુજફ આ વંલગષની કુ ર કેટરી જગ્માઓ ભંજુય

૭.

આ વંલગષની કુ ર કેટરી જગ્માઓ બયામેર છે

૮.

કુ ર કેટરી નલી જગ્માઓ ભંજુય કયલાની દયખાસ્ત છે .

યજુ કયવુ.ં

થમેર છે ?

ખારી છે ?

? કેટરી જગ્માઓ

આ વંલગષની જગ્માઓ છે લ્રે કમાયે ભંજુય કયલાભાં આલેર શતી ?

૯.

તે વભમે ભંજુય કયે ર જગ્માઓ ૈકી શારભાં કેટરી જગ્માઓ
બયામેર છે ? કેટરી જગ્માઓ ખારી છે ?

૧૦.

વંફષધત જગ્માના બયતી ષનમભો છે કે કેભ

૧૧.

બયતીનાં ષનમભોભાં વીધી બયતી : ફઢતીનો યે ષળમો શુ ં છે ?

૧૨

આ જગ્માઓ વીધી બયતીથી બયલાની થામ છે કે કેભ ?

૧૩.

આ જગ્માઓ ભાટે અંદાજત્રભાં નલી ફાફતે કેટરી યકભની

બયતી ષનમભોની નકર ફીડલી.

? જો શા , તો તેના

જોગલાઈ કયલાની છે ?

ભાંગણી નંફય, મુખ્મ વદય, ેટા વદય ષલગેયે .
૧૪.
૧૫

આ જગ્માના ગાય –બથ્થાં અંગે થનાય ખચષની ષલગતો.

ષલબાગ/કચેયીના કામષફોજ અને ભંજુય થમેર ભશેકભ અંગે સ્લતંત્ર
એજન્દ્વી ાવે અથલા ષલબાગીમ યીતે મુલ્માંકન અભ્માવ કયાલેર
છે કે કેભ ? જો શા , તો તેના અશેલારની નકર અચબપ્રામ વાથે
ચફડલી.

૧૬

જે કચેયીભાં આ જગ્મા ઉબી કયલાની છે તે કચેયીનુ ં લશીલટી

ભાખુ ં (ભંજુય થમેર , બયામેર , ખારી જગ્માઓનુ ં ત્રક વાથે
યાખવુ)ં

*

સંવગષ વાર રરનશષ્ટ રજુ કરવાનાં રહેશે.
ખાસ નોંધ :- ચેકરીસ્ટએ વોટીંગ ડોકયુભેન્દ્ટ છે . ષલબાગે તેની નોંધભાં ચેકરીસ્ટની ષલગતો વરશત
જરુયી જસ્ટીરપકેળન અને ષલગતો વાથે સ્લમંસ્ષ્ટ દયખાસ્ત યજુ કયલાની યશેળે.

ઉયોકત
તાયીખ :
સ્થ :

રયષળષ્ટભાં દળાષલેર ષલગતો મોગ્મ જણામેર છે .
કુરવચચલશ્રી

નલવાયી કૃષ યુષનલષવિટી
નલવાયી

રરનશષ્ટ :- અ.૧
આઉટવોવીંગથી બયલા ભાટે નાણાં ષલબાગને ભોકરલાનુ ં ચેકરીસ્ટ

(નાણાં ષલબાગનો તા. ૧૬/૧૦/૨૦૧૮ નો રયત્ર ક્રભાંક ખયચ/૧૦૨૦૧૮/૧૨૫૮/ઝ.૧)
યોજનાન ંુ નામ :
૧.

વેલાનુ ં નાભ

૨.

વેલાનો પ્રકાય

૩.

આ વેલા ભાટે કઇ પ્રકાયની સ્કીર જરૂયી છે .

૪.

આ વેલા ભાટે જરૂયી ભાનલ ભરશના

*

(Man Months)
૫.

ભાનલ ભરશના (Man Months) અંગેનો અંદાજીત ખચષ

૬.

કેટરા વભમ ભાટે આ વેલાની જરૂયીમાત છે .

૭.

આ અંગે કયલાભાં આલેર ફજેટ જોગલાઇ

૮.

ફજેટ જોગલાઇ અંગેન ુ ં વદય

*

ભાનલ ભરશનાની ગણતયી.

(૧) ૨૬ રદલવ x ૮ કરાક = ૧ વ્મરકત – ૧ ભાનલ ભરશનો
(૨) જો ૪ વ્મરકતઓને ૧૨ ભાવ ભાટે ુયા વભમ (ફાદ કરાક ) ભાટે યાખલના શોમ તો ૪૮ ભાનલ
ભરશના થામ
(૩) જો ૪ વ્મરકતઓને ૧૨ ભાવ ભાટે ચાય કરાકભાટે યાખલાના શોમ તો ૨૪ ભાનલ ભરશના થામ
ખાસ નોંધ :- ચેકરીસ્ટએ વોટીંગ ડોકયુભેન્દ્ટ છે . ષલબાગે તેની નોંધભાં ચેકરીસ્ટની ષલગતો વરશત
જરુયી જસ્ટીરપકેળન અને ષલગતો વાથે સ્લમંસ્ષ્ટ દયખાસ્ત યજુ કયલાની યશેળે.

તાયીખ :
સ્થ :

કચેયીના લડાશ્રીની વશી:.................................................
શોદ્દો ............................

નલવાયી કૃષ યુષનલષવિટી
નલવાયી

રયષળષ્ટ -ફ

૧.
૨.

લાશન ખયીદી ભાટે નાણાં ષલબાગને ભોકરલાનુ ં ચેકરીસ્ટ
(નાણાં ષલબાગનો તા. ૧૭/૦૭/૨૦૧૯ નો રયત્ર ક્રભાંક : ખયચ/૧૦૨૦૧૮/૧૨૫૮/ઝ.૧)
નવુ ં લાશન કોના ઉમોગ ભાટે ખયીદલાનુ ં છે ?

આ જગ્મા બયામેર છે કે કેભ કે ચાર્જથી ચારે છે ?

૩.
આ જગ્મા ય પયજ ફજાલતા ષનમષભત (ચાર્જ ધયાલતા નરશિં)
અષધકાયીશ્રીનુ ં નાભ
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.

૧૦

લાશન નવુ ં ખયીદલાનુ ં છે કે યદફાતર લાશન વાભે
ખયીદલાનુ છે ?

યદ ફાતર કયલાભાં આલનાય લાશનનો યજીસ્ટ્રેળન નંફય
યદ ફાતર કયલાભાં આલનાય લાશન કેટરા રક.ભી. પયે ર
છે ?
નવુ ં લાશન ખયીદતાં શેરાં અગાઉ કેલી યીતે કાભગીયી
રેલાભાં આલતી શતી ?
શારભાં કચેયી ખાતે કેટરા લાશનો ઉરબ્ધ છે ?
લાશનોના યજીસ્ટ્રેળન નંફય/ભોડર વાથેની ષલગતો.

(અ) ફંદયો અને લાશનવ્મલશાય ષલબાગના
તા.૦૬/૦૩/૨૦૧૯ ના ઠયાલ ક્રભાંક : જીએવટી/
૧૦૨૦૧૩/૩૧૯/ ઘ ની જોગલાઇને આધીન નવુ ં
લાશન ખયીદલાનુ ં છે ?
(ફ) ફંદયો અને લાશનવ્મલશાય ષલબાગના
તા. ૦૬/૦૩/૨૦૧૯ના ઠયાલ મુજફ ક્યુ લાશન
ભલાાત્ર થામ છે ?
નવુ ં લાશન ખયીદલાના લાજફી કાયણો શુ ં છે ?

૧૧

લાશન બાડે ન રેલાના કાયણો શુ ં છે ?

૧૨

નવુ ં ખયીદલાના લાશનનો પ્રકાય (ભેઇક અને ભોડર)

૧૩

લાશન ડીઝર /ેટ્રોર વંચારીત છે કે CNG વંચારીત ?

૧૪

GEM ોટષ ર યથી ખયીદલાના થતા વૌથી ઓછી
રકિંભતના (Basic Model) લાશનની અંદાજીત રકિંભત

૧૫
૧૬
૧૭

તા.૦૬-૩-૨૦૧૯ના ઠયાલભાં દળાષલેર રકિંભતની
ભમાષદાભા છે કે કેભ? જો ના,તો તેના કાયણો

લાશન ખયીદલા ભાટે અંદાજત્રભા કમા વદયે જોગલાઇ
કયલાની છે ? અને કેટરી.
અ) દયખાસ્ત શેઠનુ ં લાશન ચરાલલા વયકાયી ડ્રાઇલય
છે કે કેભ?
( ફ) જો "શા" તો ડ્રામલયનુ ં નાભ અને તેની જન્દ્ભ
તાયીખ

ખાસ નોંધ :- ચેકરીસ્ટએ વોટીંગ ડોકયુભેન્દ્ટ છે . ષલબાગે તેની નોંધભાં ચેકરીસ્ટની ષલગતો વરશત
જરુયી જસ્ટીરપકેળન અને ષલગતો વાથે સ્લમંસ્ષ્ટ દયખાસ્ત યજુ કયલાની યશેળે.
તાયીખ :
સ્થ :

કચેયીના લડાશ્રીની વશી:.................................................
શોદ્દો ............................
નલવાયી કૃષ યુષનલષવિટી
નલવાયી

૧.

રયષળષ્ટ-ક
ફાંધકાભ અંગેની નલી ફાફતો ભાટેન ુ ં ચેકરીસ્ટ
(નાણાં ષલબાગનો તા. ૧૬/૧૦/૨૦૧૮નો રયત્ર ક્રભાંક :ખયચ/૧૦૨૦૧૮/૧૨૫૮/ઝ.૧)

મ ૂભ ૂત ષલગતો
મોજનાનુ ં નાભ:

ષલબાગનુ ં નાભ:

અંદાજત્ર પ્રકાળન નંફય:
ભાંગણી ક્રભાંક :

અંદાજત્રીમ મુખ્મ વદય
ેટા મુખ્મ વદય :
ગૌણ વદય :
ેટા વદય :

૨
૩
૪

૫

૬

ષલગતલાય વદય :
ફજેટ જોગલાઇ :
મોજનાનો શેત ુ અને કાયણો (જસ્ટીરપકેળન):
જે શેત ુ ભાટે ભકાન ફાંધલાનુ ં છે તે અંગે જરૂયી સ્ટાપની
ષલગતોનુ ં ભાખુ.ં

ફાંધકાભ અંગેના કાભોની ષલગત
(૧) ભકાન ફાંધકાભ અંગે ફીલ્ડ-અ એયીમા
(સ્કલેયફૂટ)
(૨)એવ.ઓ.આય.લષ-૨૦૧૮-૧૯ મુજફ અંદાજીત ખચષ
(૩) લષલાય કયલાની થતી જોગલાઈની ષલગત
૧. લષ ૨૦૨૦-૨૧
૨. લષ ૨૦૨૧-૨૨
૩. લષ ૨૦૨૨-૨૩
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
કયલાભાં આલેર કામષલાશીની ષલગત.
પ્રાથષભક અંદાજો :

(૧) આ કાભ અંગે કુર કેટરો ખચષ થનાય છે ?
(એવ.ઓ.આય.મુજફ પ્રીન્દ્થ એયીમા આધાયીત)
(i) ફાંધકાભનો ખચષ (પ્રષત ચો.ભી.)

૭

૮

(ii) ફાંધકાભ તથા ષલજી પષનિચય, વીલીર લકષ ષલગેયે
વાથેનો ખચષ ( Completion Cost પ્રષત ચો.ભી.)
અન્દ્મ વભાન પ્રકાયની મોજનાઓ :
આ જ પ્રકાયની મોજના કેન્દ્ર વયકાય/યાજમ વયકાયના
અન્દ્મ ષલબાગો કે અન્દ્મ વંસ્થા ધ્લાયા શાથ ધયલાભાં
આલેર છે કે ? કેભ જો શા
તો તે મોજના અંગેની
ષલગતો યજુ કયલી. પ્રસ્તુત મોજના શાથ ધયલા અંગેન ુ ં
જસ્ટીરપકેળન. યજુ કયવુ.ં
કેન્દ્ર વયકાય ુયસ્કૃત મોજના :

જો આ મોજના કેન્દ્ર વયકાય ુયસ્કૃત શોમ તો
મોજનાની વં ૂણષ ષલગતો

રાઇન્દ્વની નકર યજૂ કયલી.

બાયત વયકાયની ગાઇડ

૯

નાણાંકીમ સ્ત્રોતની ષલગત:

૧. આ કાભ ભાટે બંડોની લષલાય જરૂયીમાત

૨. આ મોજના/કાભ ભાટે બંડો કમાંથી ભેલલાભાં
આલનાય છે (સ્ષ્ટ ષલગતો યજુ કયલી)

૧૦

ગુણલત્તાનુ ં પ્રભાણન :-

દયે ક 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
ષલચાયે ર છે ?

(૨) આ અંગે લષલાય થનાય ખચષ.

(૩) યે લન્દ્યુ ઇમ્પપ્રીકેળન ઓપ કેીટર
એક્ષેન્દ્ડીચય.

આથી પ્રભાણત્ર આલાભાં આલે છે કે,પ્રસ્તુત ચફલ્ડીંગની અંદાજીત રકિંભત ૨૦૧૮-૧૯ ના

એવ.ઓ.આય.ને અનુરૂ રેલાભાં આલેર છે . રમ્પ આઇટભો પ્રલતષભાન પ્રણારી અનુવાય ટકાલાયી
મુજફ રેલાભાં આલેર છે .

ઉયોકત મુજફ ભકાનની રકિંભત રૂ।. _____________રાખ થામ છે .

તાયીખ :

કામષારક ઇજનેય

સ્થ :

નલવાયી કૃષ યુષનલષવિટી
નલવાયી

ખાવ નોંધ : ચેકરીસ્ટએ વોટીંગ ડોકયુભેન્દ્ટ છે . ષલબાગે તેની નોંધભાં ચેકરીસ્ટની ષલગતો વરશત
જરુયી જસ્ટીરપકેળન અને ષલગતો વાથે સ્લમંસ્ષ્ટ દયખાસ્ત યજુ કયલાની યશેળે.

 ઉયોકત પ્રપોભાષભાં પેયપાય કયલો નરશિં અને તભાભ ફાફતોને ઉલ્રેખ જરુયી છે .

 રયષળષ્ટ-ક ભકાન ફાંધકાભ અંગેની નલી ફાફતો ભાટેન ુ ચેકરીસ્ટ છે . ભકાન ફાંધકાભ

નલી ફાફત ભાટે પયજીમાત બયવુ.ં

રયષળષ્ટ -ડ
નલી ભળીનયી ખયીદી ભાટે નાણાં ષલબાગને ભોકરલાનુ ં ચેકરીસ્ટ
(નાણાં ષલબાગનો તા. ૧૬/૧૦/૨૦૧૮ નો રયત્ર ક્રભાંક : ખયચ/૧૦૨૦૧૮/૧૨૫૮/ઝ.૧)
૧

ક્યા પ્રકાયની ભળીનયી ખયીદલાની છે ?

૨

કઇ કચેયી ભાટે ભળીનયી ખયીદલાની છે ?

૩

આ પ્રકાયની ભળીનયી શારભાં વફંષધત
કચેયીભાં ઉરબ્ધ છે . કે કેભ ?

૪

આ ભળીનયી ખયીદલાના કાયણો શુ ં છે ?

૫

આ ભળીનયીની ઉમોગીતા શુ ં છે ?

૬

આ ભળીનયીનુ ં આયુષ્મ કેટલું આંકલાભાં
આલેર છે ?

૭

ભળીનયીનુ ં ભેઇટેનન્દ્વ કઇ યીતે કયાલલાનુ ં
થામ છે ?

૮

આ ભળીનયીની યોજફયોજ કેટરો ઉમોગ
કયલાનુ ં આમોજન છે ?

૯

આ ભળીનયી બાડેથી/ નીડ ફેઇ

ઝ (Need

base) આ આઉટવોવીંગથી ભેલી ળકામ તેભ
છે કે કેભ? જો શા, તો તે અંગે થનાય અંદાજીત
ખચષ

(આ અંગે ભળીનયી ખયીદલાથી અને

બાડે રેલાથી થનાય ખચષ અંગેની તુરનાત્ભક
ષલગતોનો ઉલ્રેખ નોંધભાં કયલો)
૧૦

આ ભળીનયીની અંદાજીત રકિંભત

૧૧

આ અંગેની અંદાજત્રીમ કમા વદયે કયલાની
છે અને કેટરી?

ખાસ નોંધ : ચેકરીસ્ટએ વોટીંગ ડોકયુભેન્દ્ટ છે . ષલબાગે તેની નોંધભાં ચેકરીસ્ટની ષલગતો વરશત જરુયી
જસ્ટીરપકેળન અને ષલગતો વાથે સ્લમંસ્ષ્ટ દયખાસ્ત યજુ કયલાની યશેળે.
 ઉયોકત પ્રપોભાષભાં પેયપાય કયલો નરશિં અને તભાભ ફાફતોને ઉલ્રેખ જરુયી છે .
નોંધ - ત્રક-૨ રૂ|. ૫.૦૦ રાખ થી લધુ રકિંભતના વાધનો ભાટે બયવુ ં પયજીમાત છે .
તાયીખ :
સ્થ :

કચેયીના લડાશ્રીની વશી:.................................................
શોદ્દો ............................

નલવાયી કૃષ યુષનલષવિટી
નલવાયી

રયષળષ્ટ –ઇ
નલી મોજનાની લશીલટી ભંજુયી ભાટેન ુ ં ચેક રીસ્ટ.
(નલા ભશેકભ અને નલા લાશન ષવલામ)
(નાણાં ષલબાગનો તા. ૧૬/૧૦/૨૦૧૮ નો રયત્ર ક્રભાંક : ખયચ/૧૦૨૦૧૮/૧૨૫૮/ઝ.૧)
૧

મોજનાનુ ં નાભ અને કયલાની કાભગીયી
વંચક્ષપ્તભાં

૨

મોજના શેઠ આલયી રેલાનો ષલસ્તાય.

૩

મોજના શેઠ રાબાથીઓની ષલગત.
(૧) વંદગીના ધોયણો:
(૨) શારની વશામની યકભ :
(૩) સુચચત વશામની યકભ :
(૪) કુર ખચષ : (રૂ|. રાખભાં)
(૫) રાબાથી નીવંખ્મા :

ષલગત

વાભાન્દ્મ

એવ.વી.
એવ.ટી

કુ ર:-

(૬) ફજેટ જોગલાઇની ષલગત: (રૂ|. રાખભાં)
૪

મોજનાનુ ં ભાખુ – ઢાંચો જેભાં અભરીકયણ
કઇ યીતે કોના ધ્લાયા કયલાભાં આલનાય છે .
તેની ષલગતો.

૫

આલી જ મોજના ફીજા કોઇ ષલબાગ/ખાતા
ધ્લાયા અભરભા શોમ તો તેની ષલગતો અને
તેની વાથે ડુપ્રીકેળન ન થામ તે ભાટેની
ચોકવાઇના વાધનો

૬

મોજનાના ભોનીટયીંગ ભાટે ળી વ્મલસ્થા
ષલચાયે ર છે .

૭

મોજના ભાટે કોઇ રોકપાાની જોગલાઇ
ષલચાયે ર છે ? જો શા, તો તેની ષલગતો.

૮

મોજના ભાટે બાયત વયકાય તયપથી કોઇ
વશામ ભનાય શોમ તો તેની ટકાલાયીવશામનુ ં ધોયણની આધાય વાથેની ષલગતો.

૯

આ મોજના અંગે કયે ર ફજેટ જોગલાઇ અને
ફજેટ વદય

૧૦

આ મોજનાના અભરથી ઉબી થનાય યીકયીંગ
જલાફદાયી

(૧) જરૂયી ભશેકભ અને તે અંગેનો ખચષ.
(૨) અન્દ્મ ખચષ

૨૦૨૦-૨૧ ૨૦૨૧-૨૨ ૨૦૨૨-૨૩

૧૧

જો આ મોજના/ પ્રોજેકટ ભમાષરદત વભમ ભાટે
અભરભાં મુકલાનો શોમ તો તેલા રકસ્વાભાં
ટંકાગાા ભાટે જરૂયી ભશેકભની ષલગત.
(૧) મોજનાનો વભમગાો

(૨) જરૂયી જગ્માની ષલગત

(૩) તે અંગેના રામકાત- અનુબલના ધોયણો.
(૪) સ ૂચલેર ભાષવક ભશેનતાણુ.ં
૧૨

મોજના અંગેની અન્દ્મ ષલગતો.

અરગથી નોંધ સ્લરૂે મોજના અંગેની ષલગતો
યજુ કયલી (આ અંગેના ઠયાલો/રયત્રો શોમ
તો તે વાથે ચફડલા.

ખાસ નોંધ :-

ચેકરીસ્ટએ વોટીંગ ડોકયુભેન્દ્ટ છે . ષલબાગે તેની નોંધભાં ચેકરીસ્ટની ષલગતો વરશત
જરુયી જસ્ટીરપકેળન અને ષલગતો વાથે સ્લમંસ્ષ્ટ દયખાસ્ત યજુ કયલાની યશેળે.

તાયીખ :
સ્થ :

કચેયીના લડાશ્રીની વશી:.................................................
શોદ્દો ............................

નલવાયી કૃષ યુષનલષવિટી
નલવાયી

One Page Brief Note of the project :
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Title of project
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Genesis and rational of the project

4

Expected output

f,

Financial Grand total
Head

I

il

Year

III

Total

IV

V

(Rs. lakhs)

12.1 Man power salaries
12.2 Researoh / Recurrins continsencv
12.3 Non recurrinq (Equinment)

12,4 Anv other snecial facilitv resuired
6

Total
Man power

s.

Name of the

Pay

No. of

No

Post

Scale

Post

Year wise Expenditure in (Rs. Lakhs)

I

II

ilI
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