વને ૨૦૨૦-૨૧ લષના નલકાવ ખચષ મોજના (પ્રાન) અંતગષ ત અંદાજત્રભાં વભાનલષ્ટ
કયલા ભાટે ાંચ રાખ કે તેથી લધ ુ કકિંભતના વાધનો ખયીદ કયલાની દયખાસ્ત કયલા
અંગે ન ંુ ટાઇભ ટેફર
તાયીખ
૨૭/૦૮/૨૦૧૯

૨૭/૦૮/૨૦૧૯

૨૭/૦૮/૨૦૧૯

વભમ

નલબાગ/કેન્દ્રન ંુ નાભ

૦૯:૦૦ થી

ન.ભ. કૃન ભશાનલધારમ, તથા તેના

૧૧.૦૦

શસ્તકના તભાભ નલબાગ

૧૧.૦૦ થી

લેટયનયી કોરેજ,

૧૨.૩૦

પીળયીઝ કોરેજ તેભજ તેના શસ્તકના

વંળોધન

તભાભ નલબાગ

નનમાભકશ્રીની

૧૪.૩૦ થી

અસ્ી શોટી/પોયે સ્રી કોરેજ ,તેભજ તેના

૧૬.૦૦

શસ્તકના તભાભ નલબાગો,
અસ્ી એગ્રી બફઝ્નેળ ભેનેજભેન્દ્ટ

૨૭/૦૮/૨૦૧૯

૧૬.૦૦ થી

રામબ્રેયી, નલસ્તયણ નળક્ષણ નનમાભક,

૧૭.૩૦

નલદ્યાથી કલ્માણ પ્રવનુ િ, યજીસ્રાય
ઓકપવ, કામષારક ઇજનેયશ્રીની ઓકપવ

૨૮/૦૮/૨૦૧૯

૦૯:૦૦ થી

નલવાયી ખાતેના તભાભ વંળોધન કેન્દ્રો

૧૨.૩૦
૨૮/૦૮/૨૦૧૯

૧૪.૦૦ થી

ફાકી યશેતી મોજના /કેન્દ્રો

૧૭.૦૦
૨૯/૦૮/૨૦૧૯

૯.૦૦ થી

ફશાયની તભાભ કોરેજો/ોરીટેકનીક

૧૨.૩૦
૨૯/૦૮/૨૦૧૯

સ્થ

૧૪.૩૦ થી
૧૬.૦૦

ફશાયના તભાભ વંળોધન કેન્દ્રો/KVK

કચેયી
કોન્દ્પયન્દ્વ
શોર

૫ત્રક-૧
નોન યીકયીંગ વાધનો ૫.૦૦ રાખ અને તેથી લધ ુ કકિંભતના (લષ ૨૦૨૦-૨૧)

કચેયી

:

મોજનાનું નાભ

ફજેટ વદય (ડીડીઓ નંફય વાથે)
અ.નં
૧

:
:

ચીજ લસ્તુન ંુ નાભ
(નલગતલાય સ્ેળીકપકેળન વાથે)

જરુકયમાતની વંખ્મા

શમાત લસ્તુની વંખ્મા

૨

૩

અંદાજીત કકભત

૪

૫

જરુકયમાત અંગે નુ નલગતલાય
જસ્ટીકપકેળન
૬

નોંધ : નાણાં નલબાગ ધ્લાયા નનમત કયે ર ત્રક કયનળષ્ટ – ડ વાધન દીઠ અરગ અરગ પયજીમાત બયલા.
:: પ્રભાણત્ર ::
આથી પ્રભાબણત કયલાભાં આલે છે કે ઉયોકત વાધનો જે તે મોજનાભાં ઉરબ્ધ નથી/અગાઉન લષભાં ખયીદ કયે ર નથી/ ઉરબ્ધ શોલા ઉયાંત લધાયાના
વાધનની જરુયીમાત શોલાથી વભાલેળ કયે ર છે .

ુ લણા અનધકાયીની વશી
ઉાડ અને ચક

ક્ચેયીના લડાની વશી

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patrak -1
Office Name
Scheme Name
Budget Head (DDO No.)
Sr. No.
1

Non-Recurring Items during (2020-21) (Above Prised Rs. 5.૦૦ Lakhs)
:
:
:

Name of the Item
( With Detailed Specification )
2

No. of Existint Items
3

Required quantity
(Nog)
4

Appro. Cost

Detailed Justification

5

6

Note: Parishist 'D' isa 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

કચેયી

:

ફજેટ વદય (ડીડીઓ નંફય વાથે)

:

મોજનાનું નાભ

લાશનો ખયીદી દળાષ લત ંુ ત્રક (૨૦૨૦-૨૧)
(રૂ. ૫.૦૦ રાખ કે તેથી લધ ુ કકિંભતના)

:

અ.નં

લાશનનું નાભ

શમાત લાશનની વંખ્મા

જરુકયમાતની વંખ્મા

અંદાજીત કકભત

૧

૨

૩

૪

૫

જરુકયમાત નુ નલગતલાય
જસ્ટીકપકેળન
૬

નોંધ્ : દયે ક લાશન દીઠ કયનળષ્ર -'ફ' પયજીમાત બયવુ.ં તથા જુના લાશન યદફાતર/નનકાર કમાષ અંગેના જરૂયી આધાય જોડલા
:: પ્રભાણત્ર ::
આથી પ્રભાબણત કયલાભાં આલે છે કે ઉયોકત વાધનો જે તે મોજનાભાં ઉરબ્ધ નથી/અગાઉન લષભાં ખયીદ કયે ર નથી/ ઉરબ્ધ શોલા ઉયાંત લધાયાના
વાધનની જરુયીમાત શોલાથી વભાલેળ કયે ર છે .
ઉાડ અને ચુકલણા અનધકાયીની વશી

ક્ચેયીના લડાની વશી

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patrak -2
Statement Vehicle Purchase during 2020-21
(Above prised Rs. 5.૦૦ Lakhs)
Office Name
Scheme Name
Budget Head

:
:
:

Sr. No.

Vehicle Name

No. of existing Vehicle

1

2

3

Required quantity
(Nog)
4

Approximate Cost

Justification

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.

કયષળષ્ટ -ફ

૧.
૨.

લાશન ખયીદી ભાટે નાણાં ષલબાગને ભોકરલાનુ ં ચેકરીસ્ટ
(નાણાં ષલબાગનો તા. ૧૭/૦૭/૨૦૧૯ નો કયત્ર 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 નકશિં)
અષધકાયીશ્રીનુ ં નાભ
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.

૧૦

લાશન નવુ ં ખયીદલાનુ ં છે કે યદફાતર લાશન વાભે
ખયીદલાનુ છે ?

યદ ફાતર કયલાભાં આલનાય લાશનનો યજીસ્રેળન નંફય
યદ ફાતર કયલાભાં આલનાય લાશન કેટરા કક.ભી. પયે ર
છે ?
નવુ ં લાશન ખયીદતાં શેરાં અગાઉ કેલી યીતે કાભગીયી
રેલાભાં આલતી શતી ?
શારભાં કચેયી ખાતે કેટરા લાશનો ઉરબ્ધ છે ?
લાશનોના યજીસ્રેળન 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 /ેરોર વંચારીત છે કે CNG વંચારીત ?

૧૪

GEM ોટષ ર યથી ખયીદલાના થતા વૌથી ઓછી
કકિંભતના (Basic Model) લાશનની અંદાજીત કકિંભત

૧૫
૧૬
૧૭

તા.૦૬-૩-૨૦૧૯ના ઠયાલભાં દળાષલેર કકિંભતની
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

ખાવ નોંધ :- ચેકરીસ્ટએ વોટીંગ ડોકયુભેન્દ્ટ છે . ષલબાગે તેની નોંધભાં ચેકરીસ્ટની ષલગતો વકશત
જરુયી જસ્ટીકપકેળન અને ષલગતો વાથે સ્લમંસ્ષ્ટ દયખાસ્ત યજુ કયલાની યશેળે.
તાયીખ :
સ્થ :

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

કયષળષ્ટ -ડ
નલી ભળીનયી ખયીદી ભાટે નાણાં ષલબાગને ભોકરલાનુ ં ચેકરીસ્ટ
(નાણાં ષલબાગનો તા. ૧૬/૧૦/૨૦૧૮ નો કયત્ર 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 કકિંભત

૧૧

આ અંગેની અંદાજત્રીમ કમા વદયે કયલાની
છે અને કેટરી?

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

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

નલવાયી કૃષ યુષનલષવિટી
નલવાયી

