


૫ત્રક-૧   
નોન યીકયીંગ સાધનો રૂ. ૫.૦૦ રાખ અને તેથી વધ ુકકિંભતના  (વષષ ૨૦૨૨-૨૩) 

કચેયીન ુનાભ :  

મોજનાનુું નાભ :  

ફજેટ સદય (ડીડીઓ નુંફય સાથે) :  
 

અ.નું ચીજ વસ્તનુ ુું નાભ 
(વવગતવાય સ્ેશીકપકેશન સાથે) 

હમાત વસ્તનુી સુંખ્મા જરુકયમાતની સુંખ્મા અંદાજીત કકભત જરુકયમાત અંગે ન ુવવગતવાય 
જસ્ટીકપકેશન 

૧ ૨  ૩  ૪  ૫  ૬ 
      
      

       નોંધ : નાણાું વવબાગ ધ્વાયા વનમત કયેર ત્રક કયવશષ્ટ – ડ સાધન દીઠ અરગ અરગ  પયજીમાત બયવા. 
:: પ્રભાણત્ર :: 

       આથી પ્રભાણણત કયવાભાું આવે છે કે ઉયોકત સાધનો જે તે મોજનાભાું  ઉરબ્ધ નથી/અગાઉ ના વષષભાું ખયીદ કયેર નથી/ ઉરબ્ધ હોવા ઉયાુંત વધાયાના 
સાધનની જરુયીમાત હોવાથી સભાવેશ કયેર છે.  
 
 

     ઉાડ અને ચકુવણા અવધકાયીની સહી           ક્ચેયીના વડાની સહી 
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----            

Patrak -1 
Non-Recurring Items during (2022-23) (Above Priced Rs. 5.00 Lakhs) 

Office Name :  
Scheme Name :  
Budget Head (DDO No.) :  

 

Sr. No. Name of the Item 
 ( With Detailed Specification ) 

No. of  Existint  Items Required quantity 
(Nog) 

Appro.  Cost 
 

Detailed Justification 

1 2 3 4 5 6 
      
      

             Note: Parishist  'D' is a compulsory for each items  
:: Certificate :: 

Above mentioned vehicle is / are not available /not purchased earlier / required as per given justification in the Column No. 6  
 

 

       Disbursing  & Dispersing                  
 

                          Head of the office /Deptt. 
 



 ૫ત્રક-૨ 
   વાહનો ખયીદી દશાષવત ુું ત્રક  (વષષ ૨૦૨૨-૨૩) 

(રૂ. ૫.૦૦  રાખ કે તેથી વધ ુકકિંભતના)  
કચેયીનુું નાભ :  

મોજનાનુું નાભ :  

ફજેટ સદય (ડીડીઓ નુંફય સાથે) :  
 

અ.નું વાહનનુું નાભ હમાત વાહનની સુંખ્મા જરુકયમાતની સુંખ્મા અંદાજીત કકભત જરુકયમાત ન ુ  વવગતવાય  
જસ્ટીકપકેશન 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
      
      

       નોંધ ્: દયેક વાહન દીઠ કયવશષ્ર -'ફ' પયજીમાત બયવુું. તથા જુના વાહન યદફાતર/વનકાર કમાષ અંગેના જરૂયી આધાય જોડવા  
:: પ્રભાણત્ર :: 

       આથી પ્રભાણણત કયવાભાું આવે છે કે ઉયોકત સાધનો જે તે મોજનાભાું  ઉરબ્ધ નથી/અગાઉ ના વષષભાું ખયીદ કયેર નથી/ ઉરબ્ધ હોવા ઉયાુંત વધાયાના  
 સાધનની જરુયીમાત હોવાથી સભાવેશ કયેર છે.  
 

     ઉાડ અને ચકુવણા અવધકાયીની સહી           ક્ચેયીના વડાની સહી  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             

           Patrak -2 

Statement Vehicle Purchase during year 2022-23 

(Above priced Rs. 5.૦૦ Lakhs) 

Office Name :  
Scheme Name :  
Budget Head (DDO No) :  

 
Sr. No. Vehicle Name No. of existing  Vehicle   Required quantity 

(Nog) 
Approximate Cost 

 
Justification 

1 2 3 4 5 6 
      
      

        Note : Parishist 'B' is Compulsory for each vehicle  Supporting Documents related to write off vehicles.  
:: Certificate :: 

Above mentioned vehicle is / are not available /not purchased earlier / required as per given justification in the Column No. 6  
 
 

            Disbursing  & Dispersing   Head of the office /Deptt. 
 

  



રયશળષ્ટ -ફ 

લાશન  ખયીદી ભાટે નાણાાં શલબાગને ભોકરલાન ાં ચેકરીસ્ટ 

(નાણાાં શલબાગનો તા.૨૮/૦૯/૨૦૨૦નો રયત્ર ક્રભાાંક ખયચ/૧૦૨૦૨૦/૯૦૧/ઝ.૧) 
૧. નવ ાં લાશન કોના ઉમોગ ભાટે ખયીદલાન ાં છે ?  
૨. આ જગ્મા બયામેર છે કે કેભ કે ચાર્જથી ચારે છે ?  
૩. આ આ જગ્મા ય પયજ ફજાલતા શનમશભત (ચાર્જ ધયાલતા નરશિં) 

અશધકાયીશ્રીન ાં નાભ   

૪. લાશન નવ ાં ખયીદલાન ાં છે કે યદફાતર લાશન વાભે ખયીદલાન  
છે ?  

૫. યદ ફાતર કયલાભાાં આલનાય લાશનનો યજીસ્રેળન નાંફય   
૬. યદ ફાતર કયલાભાાં આલનાય લાશન કેટરા રક.ભી. પયેર છે ?  
૭. નવ ાં લાશન ખયીદતાાં શરેાાં અગાઉ કેલી યીતે કાભગીયી  

રેલાભાાં આલતી શતી ?  

૮. શારભાાં કચેયી ખાતે કેટરા લાશનો ઉરબ્ધ છે ? લાશનોના 
યજીસ્રેળન નાંફય/ભોડર વાથેની શલગતો.   

૯. (અ) ફાંદયો અને લાશનવ્મલશાય શલબાગના 
તા.૦૬/૦૩/૨૦૧૯ ના ઠયાલ ક્રભાાંક: જીએવટી/ 
૧૦૨૦૧૩/૩૧૯/ ઘ ની જોગલાઇને આધીન  નવ ાં લાશન 
ખયીદલાન ાં છે? 

(ફ) ફાંદયો અને લાશનવ્મલશાય શલબાગના  
     તા. ૦૬/૦૩/૨૦૧૯ના ઠયાલ મ જફ ક્ય  લાશન 

ભલાાત્ર થામ છે ? 

 

૧૦ નવ ાં લાશન ખયીદલાના લાજફી કાયણો  શ ાં  છે?  
૧૧ લાશન  બાડ ેન રેલાના કાયણો  શ ાં  છે?  
૧૨ નવ ાં ખયીદલાના લાશનનો પ્રકાય (ભેઇક અને ભોડર)  
૧૩ લાશન ડીઝર /ેરોર વાંચારીત છે કે CNG  વાંચારીત ?  
૧૪ GEM  ોટટર યથી ખયીદલાના થતા વૌથી ઓછી રકિંભતના 

(Basic Model) લાશનની અંદાજીત રકિંભત  

૧૫ તા.૦૬-૩-૨૦૧૯ના ઠયાલભાાં દળાટલેર રકિંભતની ભમાટદાભા છે 
કે કેભ? જો ના,તો તેના કાયણો  

૧૬ લાશન ખયીદલા ભાટે અંદાજત્રભા કમા વદયે જોગલાઇ 
કયલાની છે ? અને કેટરી.  

૧૭ અ) દયખાસ્ત શઠેન ાં લાશન ચરાલલા વયકાયી ડ્રાઇલય છેકે 
કેભ? 

(ફ) જો "શા" તો ડ્રામલયન ાં નાભ અને તેની જન્ભ તાયીખ 
 

 
ખાસ નોંધ :- ચેકરીસ્ટએ વોટીંગ ડોકય ભેન્ટ છે. શલબાગે તેની નોંધભાાં ચેકરીસ્ટની શલગતો વરશત 

જર યી જસ્ટીરપકેળન અને શલગતો વાથે સ્લમાંસ્ષ્ટ દયખાસ્ત યજ  કયલાની યશળેે.  
 

 
 

 

તાયીખ : 
સ્થ : 

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

નલવાયી કૃશ ય શનલશવિટી 
નલવાયી 



રયશળષ્ટ -ડ 

નલી ભળીનયી ખયીદી ભાટે નાણાાં શલબાગને ભોકરલાન ાં ચેકરીસ્ટ 

(નાણાાં શલબાગનો તા.૨૮/૦૯/૨૦૨૦નો રયત્ર ક્રભાાંક ખયચ/૧૦૨૦૨૦/૯૦૧/ઝ.૧) 
૧ ક્યા પ્રકાયની ભળીનયી ખયીદલાની છે?  

૨ કઇ કચેયી ભાટે ભળીનયી ખયીદલાની છે?  

૩ આ પ્રકાયની ભળીનયી શારભાાં વફાંશધત 
કચેયીભાાં ઉરબ્ધ છે. કે કેભ ? 

 

૪ આ ભળીનયી ખયીદલાના કાયણો શ ાં છે?  

૫ આ ભળીનયીની ઉમોગીતા શ ાં છે?  

૬ આ ભળીનયીન ાં આય ષ્મ કેટલ ાં આંકલાભાાં 
આલેર છે? 

 

૭ ભળીનયીન ાં ભેઇટેનન્વ કઇ યીતે કયાલલાન ાં 
થામ છે? 

 

૮ આ ભળીનયીની યોજફયોજ કેટરો ઉમોગ 
કયલાન ાં  આમોજન છે? 

 

૯ આ ભળીનયી બાડથેી/ જરૂરયમાત આધારયત 
(Need base) આઉટવોવીંગથી ભેલી ળકામ 
તેભ છે કે કેભ? જો શા, તો તે અંગે થનાય 
અંદાજીત ખચટ    (આ અંગે ભળીનયી 
ખયીદલાથી અને બાડ ેરેલાથી થનાય ખચટ 
અંગેની ત  રનાત્ભક શલગતોનો ઉલ્રેખ નોંધભાાં 
કયલો) 

 

૧૦ આ ભળીનયીની અંદાજીત રકિંભત   

૧૧ આ અંગેની અંદાજત્રીમ કમા વદયે કયલાની 
છે અને કેટરી? 

 

ખાસ નોંધ :- 
 ચેકરીસ્ટએ વોટીંગ ડોકય ભેન્ટ છે. શલબાગે તેની નોંધભાાં ચેકરીસ્ટની શલગતો વરશત જર યી 

જસ્ટીરપકેળન અને શલગતો વાથે સ્લમાંસ્ષ્ટ દયખાસ્ત યજ  કયલાની યશળેે.  
 ઉયોકત પ્રપોભાટભાાં પેયપાય કયલો નરશિં અને તભાભ ફાફતોને ઉલ્રેખ જર યી છે.  
નોંધ - ત્રક-૨  રૂ|. ૫.૦૦ રાખ થી લધ  રકિંભતના વાધનો ભાટે બયવ ાં પયજીમાત  છે.  

 

 
 

 

તાયીખ : 
સ્થ : 

 

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

નલવાયી કૃશ ય શનલશવિટી 
નલવાયી 


