


                                               પરિશિષ્ટ-ક 

ફાાંધકાભ અંગેની નલી ફાફતો ભાટેન ાં ચેકરીસ્ટ 
(નાણાાં વલબાગનો તા.૨૮/૦૯/૨૦૨૦નો રયત્ર ક્રભાાંક ખયચ/૧૦૨૦૨૦/૯૦૧/ઝ.૧) 

૧. મળૂભતૂ શિગતો  
 મોજનાન ાં નાભ:  
 વલબાગન ાં નાભ:  
 અંદાજત્ર પ્રકાળન નાંફય:  
 ભાાંગણી ક્રભાાંક :  
 અંદાજત્રીમ મ ખ્મ વદય   
 ેટા મ ખ્મ વદય :  
 ગૌણ વદય :  
 ેટા વદય :  
 વલગતલાય વદય :  
 ફજેટ જોગલાઇ :  
૨ મોજનાનો શતે   અને કાયણો (જસ્ટીરપકેળન):  
૩ જે શતે   ભાટે ભકાન ફાાંધલાન ાં છે તે અંગે જરૂયી સ્ટાપની 

વલગતોન ાં ભાખ ાં. 
 

૪ ફાાંધકાભ અંગેના કાભોની વલગત  
(૧) ભકાન ફાાંધકાભ અંગે ફીલ્ડ-અ એયીમા (સ્કલેયફૂટ)  
(૨)એવ.ઓ.આય.લષ-૨૦૨૦-૨૧ મ જફ અંદાજીત ખચષ  
(૩) લષલાય કયલાની થતી જોગલાઈની વલગત 
 ૧. લષ ૨૦૨૨-૨૩  
 ૨. લષ ૨૦૨૩-૨૪  
 ૩. લષ ૨૦૨૪-૨૫  

 

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 કયલાભાાં 

આલેર કામષલાશીની વલગત. 

 

૬ પ્રાથવભક અંદાજો :  
 (૧) આ કાભ અંગે ક ર કેટરો ખચષ થનાય છે ? 

(એવ.ઓ.આય.મ જફ પ્રીન્થ એયીમા આધાયીત) 
(i) ફાાંધકાભનો ખચષ (પ્રવત ચો.ભી.) 
(ii) ફાાંધકાભ તથા વલજી પવનિચય,વીલીર લકષ વલગેયે 

વાથેનો ખચષ  ( Completion Cost પ્રવત ચો.ભી.) 

 

૭ અન્મ વભાન પ્રકાયની મોજનાઓ : 
આ જ પ્રકાયની મોજના કેન્ર વયકાય/યાજમ વયકાયના અન્મ 
વલબાગો કે અન્મ વાંસ્થા ધ્લાયા શાથ ધયલાભાાં આલેર છે કે ? 
કેભ જો શાતો તે મોજના અંગેની વલગતો યજ  કયલી. પ્રસ્ત ત 
મોજના શાથ ધયલા અંગેન ાં જસ્ટીરપકેળન. યજ  કયવ ાં.  

 

૮ કેન્ર વયકાય પ યસ્કૃત મોજના : 
જો આ મોજના કેન્ર વયકાય પ યસ્કૃત શોમ તો મોજનાની વાંપણૂષ 
વલગતોબાયત વયકાયની ગાઇડ રાઇન્વની નકર યજૂ કયલી. 

 

 

 



૯ નાણાાંકીમ સ્ત્રોતની વલગત:  

૧. આ કાભ ભાટે બાંડોની લષલાય જરૂયીમાત 

૨. આ મોજના/કાભ ભાટે બાંડો કમાાંથી ભેલલાભાાં આલનાય છે 

(સ્ષ્ટ વલગતો યજ  કયલી) 

 

૧૦ ગ ણલત્તાન ાં પ્રભાણન :- 

દયેક તફકકે મોજનાન ાં સ યવલઝન. 

(૧) વલબાગીમ યીતે કયલાન ાં છે ? 

(૨) થડષ ાટી ઇન્સ્ેકળનથી કયલાન ાં છે.? 

(૩) પ્રોજેકટ ભોનીટયીંગ કન્વરટન્વી એજન્વી ભાયપત કયલાન ાં 
છે ? 

(આ અંગે થનાય ખચષની વલગતો યજ  કયલી) 

 

૧૧ (૧) આ મોજના અન્લમે ઉબા થનાય ભાખાના વનબાલણી અને 

જાલણી અંગે શ ાં વ્મલસ્થા વલચાયેર છે ? 

(૨) આ અંગે લષલાય થનાય ખચષ. 
(૩) યેલન્ય  ઇમ્પપ્રીકેળન ઓપ કેીટર એક્ષેન્ડીચય. 

 

 આથી પ્રભાણત્ર આલાભાાં આલે છે કે,પ્રસ્ત ત બફલ્ડીંગની અંદાજીત રકિંભત ૨૦૨૦-૨૧ ના 
એવ.ઓ.આય.ને અન રૂ રેલાભાાં આલેર છે. રમ્પ વભ આઇટભો પ્રલતષભાન પ્રણારી અન વાય ટકાલાયી 
મ જફ રેલાભાાં આલેર છે. 
 ઉયોકત મ જફ ભકાનની રકિંભત રૂ ।. _____________રાખ થામ છે.  
 

 

ખાવ નોંધ  :ચેકરીસ્ટએ વોટીંગ ડોકય ભેન્ટ છે. વલબાગે તેની નોંધભાાં ચેકરીસ્ટની વલગતો વરશત જર યી 
જસ્ટીરપકેળન અને વલગતો વાથે સ્લમાંસ્ષ્ટ દયખાસ્ત યજ  કયલાની યશળેે.  

 

 ઉયોકત પ્રપોભાષભાાં પેયપાય કયલો નરશિં અને તભાભ ફાફતોને ઉલ્રેખ જર યી છે.  
 રયવળષ્ટ-ક ભકાન ફાાંધકાભ અંગેની નલી ફાફતો ભાટેન  ચેકરીસ્ટ છે. ભકાન ફાાંધકાભ 
નલી ફાફત ભાટે પયજીમાત બયવ ાં. 

 પરિશિષ્ટ-ક ના ક્રમ નબંિ ૨ મા ંિજુ કિિાનુ ંથત ુ ંજસ્ટીરિકેિન ગજુિાતી શ્રશુત િોન્ટમા ંતથા 
અંગે્રજીમા ંખાસ િજુ કિવુ ં 
 

 

તાયીખ : 
સ્થ : 

 

કામષારક ઇજનેય 

નલવાયી કૃવ ય વનલવવિટી 
નલવાયી 


