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ફ ભષચર્વિરભન્સરકકર�્ઉચચ્�કસ રક્િકળક્થરભન્રક�હકન્ 
 વ િષ ્જ��રઅકકટ્ધરકવકકં્  કળકટભન્ વિકટ્્્
ર્્કઅરજ્ર્સન્વ�ુ્ વિરખવં્ધરકવકન્િકળકઓભન્સંુ અક્
 નઆરસન/પઆુરસન/સનઆરસન્રક મ્સસંકધભ્વઅ�ુક્સ ંધંન્રક�હકન્્્
કમપપ ુર્આધક�રક્ િશ્્(સનએષલ)્ 
NPEGEL થરભન્રક�હકન્ 
કમ� નવન્થરભન્રક�હકન્ 
ભક્કક�અ્�વસ ક્થરભન્રક�હકન્્્
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HHS House hold survey ,રમરું્ સવ�શ્ 

HM Headmaster �ુુ અ્ િશક 
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ICDS Integrated child development scheme સકંાલક્ કળ્ વકકસ્અટજભક 
IEDC Integrated education of the disabled child  વકલકિં્ કળકટ�ું્ સકંાલક્ િશ્્ 
IEDSS Integrated education of the disabled at secondary 
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સ ર ક 

NCTE National Council of teacher education રકષ �અ્ િશક્કકલનર્સવંસક 
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1. રયચમ 

 

1.1  દેળભા ં પ્રાયંભબક શળક્ષણના વાલવશિકયણ (UEE) ની શવદ્ધિ પ્રાપ્ત કયલા ભાટે બાયત વયકાયે તેના 

વલવગ્રાશી તેભજ વકંભરત મખુ્મ કામવક્રભ તયીકે વલવ શળક્ષા ભબમાન (SSA) ને એક ઝુફંેળ સ્લરૂે 

ભરભા ં મકુ્ય છે. યાજ્મ વયકાય ને સ્થાશનક વયકાયની વાથે બાગીદાયીભા ં ળરૂ કયલાભા ં

અલેરા એવએવએ 2010 સધુીભા ં 6-14 લવની લમ જૂથના તભાભ ફાકને ઉમગી તેભજ 

વરંગ્નનુ ંશળક્ષણ ઉરબ્ધ કયાલલાન ધ્મેમ ધયાલે છે. 
  

1.2  એવએવએની ળરૂઅત 2000-01 ભા ં તેના મખુ્મ રક્ષ્માકં (a) 2003 સધુીભા ં તભાભ ફાકને 

ળાા શળક્ષણ ગૅયંટી કેન્દ્ર, લૈકલ્પક ળાા “ફેક ટુ સ્કરૂ“ કેમ્ભા ં રઈ જલા (જેને ાછથી 

સધુાયીને 2005 કયલાભા ંઅલી); (b) 2007 સધુીભા ંતભાભ ફાક પ્રાથશભક શળક્ષણના ાચં લવ 

યુા કયે; (c) 2010 સધુીભા ં પ્રત્મેક ફાક પ્રાયંભબક શળક્ષણના અઠ લવ યુા કયે; (d) જીલન 

ભાટેના શળક્ષણ ય શલળે બાય અલાની વાથે વતંજનક ગણુલત્તાયકુ્ત પ્રાયંભબક શળક્ષણ ય 

ધ્માન કેન્દ્રીત કયલાભા ંઅલે; (e) 2007 સધુીભા ંપ્રાથશભક સ્તયે ફધા ંજ રંભગક ને વાભાજજક 

શે્રણીના અંતય ઘટાડલાભા ંઅલે; ને (f) 2010 સધુીભા ંવાલવશિક નાભાકંન, વાથે કયલાભા ંઅલી.   

 

1.3  એવએવએના ઘટકભા ં વભાશલષ્ટ છે: (a) ફધા જ સ્તયએ સકૂ્ષ્ભ અમજન, ઘયેલ ૂ વલેક્ષણ, 

ભ્માવ, વામદુાશમક ભબપે્રયણ, ળાા અધારયત પ્રવશૃત્તઓ, કચેયીના વાધન, તારીભ ને 

મગ્મ રદળાસચૂન જેલી પ્રવશૃત્તઓની લૂવતૈમાયીઓ; (b) શળક્ષકની શનભણકૂ કયલી (c) EGS/AIE  

કેન્દ્ર જેલી લૈકલ્પક ળાાકીમ વગલડ ને નલી પ્રાથશભક ળાાઓ ખરલી; (d) ઉચ્ચ પ્રાથશભક 

ળાાઓ ળરુ કયલી; (e) શતરયક્ત લગવ ખડં, ળાાઓ ને ન્દ્મ વગલડનુ ંશનભાવણ  કયવુ;ં (f) 

તભાભ ફાકને શલનામપૂમે ાઠય સુ્તક; (g) ળાાના બલનની ભયાભત તેભ જ જાલણી; (h) 

EGS ને શનમશભત ળાાઓભા ંતફદીર કયતી લખતે થલા નલી પ્રાથશભક ળાાઓ ળરૂ કયતા ં

વભમે પ્રાથશભક ળાાઓ ને ઉચ્ચ પ્રાથશભક ળાાઓને TLE ઉરબ્ધ કયલાના પ્રમાવ; (i) ળાા 
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નદુાન  (j) શળક્ષક નદુાન (k) શળક્ષકની તારીભ, (l) SIEMAT ળરૂ કયલા;ં (m) વમદુામના 

લડાઓને તારીભ, (n) શલળે જરૂરયમાત ધયાલતા ં ફાક ભાટેની જગલાઈ; (o) વળંધન, 

મપૂમાકંન શનયીક્ષણ ને વચંારન; (p) લશીલટી ખચવ; (q) શળક્ષણ વદૃ્ધિ કામવક્રભ (LEP)  (r) 

કન્દ્માઓના શળક્ષણ ભાટે નલીનતા વબય પ્રવશૃત્તઓ, ફા-શળશ ુ વબંા ને શળક્ષણ, ન,ુ 

જાશત/ન.ુ જન જાશત, રઘભુતી વમદુામ, ળશયેી શલસ્તાયના લભંચત ફાક ભાટે શસ્તક્ષે, ઉચ્ચ 

પ્રાથશભક સ્તયે શલળેતઃ કમ્પ્યટુય શળક્ષણ; (s) BRCS/CRCSની સ્થાના ને (t) ળાા ફશાયના 

શલદ્યાથીઓ ભાટેના શસ્તક્ષે મખુ્મ છે.  

 

1.4  એવએવએ  કામવક્રભ શઠે પ્રવશૃત્તઓના એક શલળા ક્ષેિ શલસ્તાયને તભાભ યાજ્મ ને કેન્દ્ર 

ળાશવત પ્રદેળભા ંઅલયી રલેાભા ંઅવ્મ છે. કામવક્રભના મગ્મ ભરીકયણ ને વ્મલસ્થાન ભાટે 

સમુગ્મ નાણાકીમ પ્રફધંન વ્મલસ્થાઓ ને પ્રાલ્પ્ત પ્રરક્રમાઓની જરૂય તાકીદે મગ્મ જગ્માએ 

થામ તેભ જણાયુ ંછે.  

 

1.5  કામવક્રભના ભરીકયણની જલાફદાયી યાષ્રીમ સ્તયે પ્રાયંભબક શળક્ષણ ને વાક્ષયતા શલબાગ 

(DSE&L), ભાનલ વળંધન શલકાવ ભિંારમ, બાયત વયકાયની યશ ે છે. યાષ્રીમ સ્તયે તેભા ંએક 

વાભાન્દ્મ કાઉન્ન્દ્વર, એક કામવકાયી વશભશત ને રયમજના ભજૂંયી  ફડવ (PAB) છે. કામવ નીશતને 

રગતુ ં કાભ, મજનાઓનુ ં મપૂમાકંન, યાજ્મ ભરીકયણ વવામટીઝને બડંની પાલણી, 

કામવક્રભનુ ંવંણૂવ લરકન, યાજ્મને તકનીકી વશમગ, વળંધન, મપૂમાકંન, શનયીક્ષણ, વચંારન 

લગેયે પ્રાયંભબક શળક્ષણ ન ેવાક્ષયતા શલબાગ દ્વાયા શાથ ધયલાભા ંઅલે છે. 

 

1.6  યાજ્મ સ્તયે, ઝફંેળરૂે અ કામવક્રભનુ ંભરીકયણ, વવામટી યજજસ્રેળન એક્ટ 1860 (1860ના 21) 

શઠે નંધામેરી યાજ્મ ભરીકયણ વવામટી દ્વાયા એક વાભાન્દ્મ કાઉન્ન્દ્વર ને એક કામવકાયી 

વશભશત દ્વાયા કયલાભા ંઅલે છે.  

 

1.7  જજપરા સ્તયે, જજપરા કરેક્ટય થલા મખુ્મ કામવકાયી શધકાયી - જેભ રાગ ુડતુ ંશમ તેભ, તેના 

લડણ શઠે જજપરા રયમજના શધકાયી અ કામવક્રભન ભર કયે છે. તેઓ જજપરાની ચંામતી 
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યાજ વસં્થાઓ જેલી કે જજપરા રયદ, બ્રૉક શલકાવ વશભશત ને ગ્રાભ ચંામત વાથે વંકવભા ં

યશ ેછે.  

 

1.8  ગ્રામ્મ સ્તયે ગ્રાભ શળક્ષણ વશભશત શનણાવમક એકભ શમ છે. જે સ્થાશનક વમદુામને ામાની શળક્ષણ 

પ્રણારીભા ંબાગીદાય ફનાલલાભા ંતેભજ તેભન વશકાય ભેલલાભા ંભદદ કયે છે ને વાથવાથ 

SSAન ગાભભા ં મગ્મ ભર થામ તેનુ ં ધ્માન યાખે છે. VECS ને SDMC, MTA/PTA, ભરશરા 

જૂથ લગેયે જેલા ામાના સ્તયના વગંઠનન વશમગ પ્રાપ્ત થામ છે. 

 

1.9  પ્રાયંભબક સ્તયે કન્દ્માઓના શળક્ષણ ભાટે SSA અંતગવત એક શતરયક્ત ઘટક તયીકે બાયત વયકાયે 

શભણા ંએક નલા કામવક્રભ “પ્રાયંભબક સ્તયે કન્દ્માઓના શળક્ષણ ભાટેન યાષ્રીમ કામવક્રભ” (NPEGEL) 

ભજૂંયી અી છે. યાજ્મ સ્તયે NPEGELના ભરીકયણ ભાટે એવએવએની યાજ્મ ભરીકયણ 

વવામટીને એજન્દ્વી શનયકુ્ત કયલાભા ં અલી છે. એલા ં યાજ્મ કે જ્મા ં ભરશરા વાભખ્મ (MS) 

કામવયત છે, ત્મા ંSSA વવામટી NPEGELન ભર MS વવામટી દ્વાયા કયાલળે. 
 

1.10 નસુભૂચત જાશત, નસુભૂચત જન જાશત, ન્દ્મ છાત લગવ ને રઘભુતી વમદુામની પ્રાધાન્દ્મતા 

ધયાલતા ં શલસ્તાયની કન્દ્માઓ ભાટે ઉચ્ચ પ્રાથશભક સ્તયે શનલાવી ળાાઓ ઊબી કયલા ભાટે 

જુરાઈ 2004 ભા ં કસ્તયુફા ગાધંી ફાભરકા શલદ્યારમ (KGBV) મજના ળરૂ કયલાભા ંઅલી. અ 

મજનાન ભર ફે લવ ભાટે એક રગ મજના તયીકે કયલાભા ં અવ્મ યંત ુ 1રી એશપ્રર 

2007થી, તેને કામવક્રભના એક રગ ઘટક તયીકે વલવ શળક્ષા ભબમાન વાથે જડી દેલાભા ંઅલી. 

અ મજનાન ભર દેળના ળૈક્ષભણક છાત બ્રૉક્વભા ં કયલાભા ં અલે છે જ્મા ં સ્ત્રી ગ્રાભીણ 

વાક્ષયતા યાષ્રીમ વયેયાળ (46.13%) કયતા ંઓછી છે ને વાક્ષયતાભા ંરંભગક વભાનતા યાષ્રીમ 

વયેયાળ (21.67%) કયતા ંઉય છે. અ પ્રકાયની શનલાવી ળાાઓ ભાિ એ જ છાત બ્રૉક્વભા ં

ઊબી કયલાભા ંઅલળે જ્મા ંઉચ્ચ પ્રાથશભક સ્તયે કન્દ્માઓ ભાટે વાભાજજક ન્દ્મામ ને વળન્ક્તકયણ 

ભિંારમ, અરદજાશત ભાભરાઓનુ ં ભિંારમ થલા ત યાજ્મ વયકાયની ન્દ્મ કઈ મજના 

અંતગવત કઈ શનલાવી ળાાઓ ન શમ. લધભુા,ં મજનાનુ ંકામવક્ષેિ એલા ંબ્રૉક્વને અલયી રેલા 

ભાટે શલસ્તાયલાભા ં અવ્યુ ં છે જ્મા ં ગ્રાભીણ સ્ત્રી વાક્ષયતા 30% કયતા ં ઓછી શમ ને ળશયેી 
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શલસ્તાય જે સ્ત્રી વાક્ષયતાભા ંયાષ્રીમ વયેયાળ (53.67%; જનવખં્મા ગણતયી 2001) કયતા ંઓછા ં

શમ.      

 

2.     વાભાન્દ્મ  

 

2.1  અ ભાગવદશળિકાભા ં અરેખલાભા ં અલેરી જગલાઈઓ અદેળાત્ભક સ્લરૂની છે, છતામં યાજ્મ 
ભરીકયણ વવામટી SSAના વયકાયક ભર ભાટે સસુ્ષ્ટ નાણાકીમ શનમભ ને ધયણની 
યચના કયી ળકે છે. જેભા ંનાણાકીમ વત્તાઓની વંણીન ણ વભાલેળ થામ છે. અ દસ્તાલેજભા ં
અરેખલાભા ં અલેરા શનમભ, ધયણ ને પ્રરક્રમાઓન કામવકાયી વશભશત દ્વાયા ઔચારયક 
સ્લીકાય થલ જઈએ ને નાણાકીમ શનમભ ને ધયણની યચના ણ અ કામવ-િશતભા ં
દળાવવ્મા પ્રભાણેની જગલાઈઓ મજુફ જ થલી જઈએ.  

  

2.2  કેટરાકં યાજ્મએ DPEP અંતગવત શરેા ંજ કમ્પ્યટુયાઈ્ડ નાણાકીમ વ્મલસ્થાન વ્મલસ્થાની 
યચના કયેરી છે ને નાણાકીમ લશીલટના શલેાર અ વ્મલસ્થા શઠે જ કયલાભા ંઅલે છે. 
SSAના શતેઓૂ ભાટે તેઓએ એન મગ્મ સ્લીકાય કમો છે. જ્માયે ન્દ્મ યાજ્મએ લધ ુ વાયા ં
નાણાકીમ કાબ ુભેલલા ભાટે લશરેી તકે કમ્પ્યટુયાઈ્ડ નાણાકીમ વ્મલસ્થાની વયંચનાને ધ્માને 
રેલી ડળે.  

 

3.   નાણાકીમ લશીલટ ને પ્રાલ્પ્ત  

 

3.1  નાણાકીમ લશીલટભા ંઅમજન, ફજેટ ફનાલલા, રશવાફ યાખલા, નાણાકીમ શલેાર તૈમાય 
કયલા, આંતરયક અંકુળ  ન્દ્લેણ, પ્રાલ્પ્ત, લશણચણી ને કામવક્રભનુ ં બોશતક પ્રદળવન જેલી 
ફાફતન વન્મ્ભભરત સ્લરૂે વભાલેળ થામ છે., જેન શતે ુકામવક્રભના વવંાધનના મગ્મ લશીલટ 
દ્વાયા કામવક્રભના શતેઓુને શાશંવર કયલાન શમ છે. કામવક્રભની વપતા ભાટે ને શનણવમ રેલા 
ભાટે સમુગ્મ નાણાકીમ લશીલટ શનણાવમક રયફ છે. વભમવય ને સવુગંત નાણાકીમ ભારશતી 
વાયા શનણવમ ભાટેન અધાય છે, જેના રીધે કામવક્રભન બોશતક શલકાવ તેભજ બડંની 
ઉરલ્બ્ધ ઝડી ફન ેછે. 
  

3.2  નાણાકીમ લશીલટ વ્મલસ્થાભા ંનાણાકીમ ભારશતી વભમવય, સવુગંતણે ને શલશ્વવનીમ શલી 
જઈએ જેથી કામવક્રભના લશીલટકતાવઓ ને યાજ્મ/કેન્દ્ર વયકાય અમજન કયી ળકે તેભ જ  
SSAન ભર કયાલી ળકે, સ્લીકૃત પ્રરક્રમાઓ દ્વાયા વચંારન વાધી ળકે તેભજ શતે ૂરક્ષી શલકાવ 
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તયપી મપૂમાકંન કયી ળકે. અ જરૂરયમાતને શંચી લલા  ભાટે વ્મલસ્થા પ્રણારીભા ં
શનમ્નભરભખત રાક્ષભણકતાઓન વભાલેળ થલ જઈએ:  

 

(a)   અમજન - કામવક્રભના શતેઓૂ ાય ાડલા ભાટેની જરૂરયમાતની ઓખ, વ્યશૂયચના તૈમાય 
કયલી ને તેને વફંધલા ભાટેના પ્રમાવ ને મગ્મ શસ્તક્ષે તેભજ પ્રવશૃત્તઓની વ્મલસ્થા. 

 

(b)   ફજેટ ફનાલવુ ં - કામવક્રભના શતેઓુને શંચી લલા ભાટે જરૂયી ટૂંકા-ગાાની પ્રવશૃત્તઓ ને 
તેનુ ંનાણાકીમ રયબાાભા ંશનરૂણ કયલાની વ્મલસ્થા.  

 
(c)   રશવાફ-રકતાફ - નાણાકીમ વ્મલશાયનુ ં શનયીક્ષણ, શલશ્રેણ ને તેની વભજણ પ્રાપ્ત 

કયલાની વ્મલસ્થા.  

 
(d)   બડં પ્રલાશ ગઠલણ - તભાભ સ્ત્રત ાવેથી બડંની પ્રાલ્પ્ત તેભજ કામવક્રભના 

ભરીકયણભા ંયકામેરી એજન્દ્વીઓને તેની પાલણી ભાટેની ઉભચત ગઠલણ. 
 

(e)  શલેાર રેખન  -  કામવક્રભના વચંારન ભાટે યૂતી શલગત ધયાલતી ભારશતી યૂી ાડતી 
તેભજ SSA લશીલટ ભડંને શનણવમ રેલાભા ં સરુબતા યશ ે તે ભાટે શનમશભતણે વયંકુ્ત 
નાણાકીમ શલેાર અલાની વ્મલસ્થા.  

 
(f)  આંતરયક અંકુળ - આંતરયક ન્દ્લેણ વાથેની વ્મલસ્થા જેના લડ ેમગ્મ ખાતયી અી ળકામ કે 

(i) ફધા ં જ કામો SSAના નાણાકીમ ધાયાધયણ મજુફ વયકાયક ન ે કાયગય યીત ે
મજલાભા ંઅલે છે; (ii)  નાણાકીમ ને કામોના શલેાર શલશ્વવનીમ છે; (iii) કામદાઓ 
ને શનમભનુ ંારન થામ છે ને (iv)  શભરકત તેભજ યેકડવની જાલણી કયલાભા ંઅલે 
છે.  

 
(g)   ફાહ્ય ન્દ્લેણ -  બાયત વયકાય વાથે વભંત થમા પ્રભાણેના કયાય મજુફ કામવક્રભનુ ંલાશિક 

ફાહ્ય ન્દ્લેણ કયાલલાની ગઠલણ સ્ટેચ્યટુયી ઑરડટ દ્વાયા કયાલલી. કમ્પ્રરય એંડ ઑરડટય 
જનયર ઓપ ઇંરડમા દ્વાયા ઑરડટ કયાલવુ ંણ અદેળભા ંજણાવ્યુ ંછે.  

 
(h)   પ્રાલ્પ્ત -  અશથિક ફાફત, કામવક્ષભતા ને ાયદળવકતા તેભજ ફધાને વભાન તકને ધ્માનભા ં

યાખતા લસ્તઓુ, કામો ને વેલાઓની પ્રાલ્પ્ત ભાટે મગ્મ વ્મલસ્થા.  
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(i)   નાણાકીમ પ્રરક્રમાઓની ભાગવદશળિકા -  નાણાકીમ જલાફદાયીઓ વાથે કામવયત ફધા ં જ 

વ્મન્ક્તઓની ભદદ ભી યશ ે તે ભાટે એક ભાગવદશળિકા ફનાલલી જેન ઉમગ કામવક્રભની 
નાણાકીમ વ્મલશાય નીશત ને પ્રરક્રમાઓન કામવક્રભના વવંાધનન ઉમગ લશીલટ ને 
વાલચેતીલૂવકનુ ંયક્ષણના શતેનેૂ શવિ કયલાભા ંકયી ળકામ.  

 

(j)   નાણાકીમ લશીલટી સ્ટાપ - નાણાકીમ લશીલટની પ્રવશૃત્તઓ ભાટે સ્ષ્ટ યીતે સભૂચત ને 
જલાફદાયીઓથી લાકેપ એલા મગ્મ યીતે દક્ષ નાણાકીમ લશીલટી કભવચાયીગણન વભાલેળ 
જેભા ંરશવાફી ને આંતરયક ન્દ્લેણ કભવચાયીઓન ણ વભાલેળ કયલ. 
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આમજન પ્રક્રિમા અને નાણાકીમ આમજન 

4. આમજનના શતેુ:   

4.1 ગણુલત્તાયકુ્ત પ્રાયંભબક શળક્ષણના વાલવશિકયણને એક અભબમાનના સ્લરૂભા ંચરાલલા ભાટે SSA  

એક ળરૂઆતનુ ં ગલુ ં છે. આ કામવિભને જજલ્રાના આધાય, શલકેન્દ્રીકૃત, સ્ષ્ટ વદંબવ લાા 

આમજન અને અભરીકયણના વ્યશૂ દ્વાયા આગ ધાલલાભા ં આલે છે. પ્રાયંભબક શળક્ષણ 

કામવિભના પે્રણ અને આમજનની દયેક ફાફતભા ંવક્રિમ વામદુાશમક બાગીદાયી વાથે વાભાજજક 

અને રંભગક વભરૂતા જાલલાન એક આગલ પ્રમાવ કયલાભા ંઆવ્મ છે. 

4.2 SSA અંતગવત વાભાજજક ક્ષિેે ચારતી અન્દ્મ મજના અને શલશલધ એજન્દ્વીઝના કામવિભ વાથે 

સભેુ વાધી તેભાથંી રાબ ભેલલા ય ધ્માન કેન્દ્રીત કયલાભા ં આલે છે. આનાથી ફધા જ 

જજલ્રાને ગણુાત્ભક પ્રાયંભબક શળક્ષણ પ્રત્મે તેભન અભબગભ કેલલાની તક ઉરબ્ધ થામ છે. 

અને જીલ્રા પ્રાયંભબક શળક્ષણ મજના (DEEP)ને તેભની જરૂક્રયમાત પ્રભાણ ેસ્થાશનક લાતાલયણ 

પ્રભાણે શલકશવત કયલાની અને અભરીકયણની ક્ષભતા શલકવાલલાની તક વાંડ ે છે. UEE ભાટે 

જજલ્રાને તાના રક્ષ્મ નકી ી કયલાની તેભજ DEEP શઠે નકી ી કયલાભા ંઆલેરા શસ્તક્ષેને 

વદંબવ સચૂક યીતે અનાલલાની સ્લામત્તતા છે. SSA અંતગવત DEEPના કામવિભને શાથ ધયલા ભાટે 

યાજ્મ અને જજલ્રાના પ્રલતવભાન ળૈક્ષભણક ભાખાને ભજબતૂી ફક્ષલાન ણ એક ઉદે્દળ છે. 

4.3 આમજનની પ્રક્રિમાના ઉદે્દળભા ં આમજકને જરૂક્રયમાત આધાક્રયત મજનાની તૈમાયીભા ં

ભાગવદળવન અને વશામતા ઉરબ્ધ  કયાલલાનુ ં તેભ જ આમજનની તભાભ ફાફત પ્રત્મે 

આમજકભા ં ઊંડી સ્ષ્ટ વભજ કેલામ તે મખુ્મ છે. SSA કામવયેખાના પ્રકયણ – II ભા ં અને 

મજનાના મલૂ્માકંનની કામવ સભૂચ 2002ના શલબાગ – II અને III અંતગવત SSAભા ંઆમજનની 

પ્રક્રિમાન શલગતે ઉલ્રેખ કયલાભા ં આવ્મ છે. આ જગલાઈ મજનાની તૈમાયી લખતે 

કડકણે  અભર કયલાભા ંઆલે તેનુ ંધ્માન યાખવુ ંજઈએ. 

  

5. આમજન ટુકડીની ખ શલશધ:      

પ્રકયણ - II 
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5.1 મજનાના ઘડતય વભમે વોથી શનણાવમક જ કઇ તત્લ શમ ત આમજનકતાવ ટુકડીભા ંઉયકુ્ત 
અને મગ્મ વ્મક્ક્તના વાભેરગીયીને સ્થાન આી ળકામ. SSA કામવિભભા ં ગ્રામ્મ, બ્રૉક અને 
જીલ્રા સ્તયે કેન્દ્રસ્થ આમજન જૂથના ફધંાયણ ય શલળે બાય મકૂલાભા ં આવ્મ છે. દયેક 
લવાશત/ગાભભા ં ામાના સ્તયે કાભ કયતા ં જૂથ, ામાના સ્તયએ કામવયત ભાખા જેલા ં કે 
PRIS  અને VEC વમદુામના લડા, શળક્ષક અને લારીને મગ્મ અને ફશળંુ પ્રશતશનશધત્લ 
ઉરબ્ધ કયાલવુ.ં આ જૂથના ફધંાયણન ઉદે્દશ્મ ફાકના શળક્ષણભા ંદયેકને બાગીદાય ફનાલી 
વાભેર કયલાન છે. એલી જ યીતે, બ્રૉક સ્તયે ભધ્મસ્થ આમજક ટીભનુ ંસ્થાન છે. જે મજનાન 
અભર કયલાન શમ છે, તેની યચના ભાટે, જ ળક્ય શમ ત, જીલ્રા સ્તયે વભશિત આમજક 
જૂથનુ ં સ્થાન છે. જેને જીલ્રા સ્તયે ભટી ટુકડીન વશકાય પ્રાપ્ત શમ જીલ્રા સ્તયે આ વરાશકાય 
વશભશતભા ં શળક્ષણ, આયગ્મ, જાશયે ફાધંકાભ, વાભાજજક કલ્માણ, ભક્રશરા અને ફા શલકાવ, અન.ુ 
જન જાશત કલ્માણ PHED, NGOs લગેયેના પ્રશતશનશધને સ્થાન પ્રાપ્ત શવુ ંજઈએ. આના લડ ે
કેન્દ્રાભબવયણ ચકી વ ફને છે. અને ભાિ ભાક્રશતીના એકશિકયણભા ંજ નક્રશં, યંત ુઅભરીકયણના 
વભમભા ંણ આલતા ંઅંતયામને દૂય કયલાભા ંભદદ ભે છે.   

 

5.2 જુદા-ંજુદા ં સ્તયએથી ઊબી થતી દયખાસ્તને અગ્રતાિભ આલાભા ં SSA કામવ યેખાભા ં દળાવવ્મા 
અનવુાયની પ્રક્રિમા પ્રભાણ ેમજનાના શલકાવ ભાટે જીલ્રા ભધ્મસ્થ  ટીભની જલાફદાયી યશ ેછે. 
ભધ્મસ્થ ટીભન છાભા ં છ એક વભ્મ શળક્ષણ ક્ષેિે વયકાયની કામવદ્ધશત અને નાણાકીમ 
તેભજ પ્રાપ્પ્તની પ્રક્રિમાથી વાયી યીતે લાકેપ શલ જઈએ. ટીભના અન્દ્મ વભ્મને જીલ્રાભા ં
પ્રલતવભાન વાભાજજક ળૈક્ષભણક ક્રયલેળનુ ંમાવપ્ત જ્ઞાન કે ક્રયચમ શલ જરૂયી છે.                     

 
    6. વશબાગીતાણૂવ આમજન પ્રક્રિમા: 
  

6.1 SSA ભા ંઆમજનન અભબગભ કંઈક અરગ યીત ેજલા ભે છે. વલવ વાભાન્દ્મ યીતે “ફટભ અ” 
અભબગભની શલરૂદ્ધ “ ટ ડાઉન” અભબગભન સ્લીકાય કયલાભા ં આવ્મ છે. જેથી શનમ્નતભ 
સ્તયની વચ્ચાઈન ભચતાય ભી ળકે. આમજનની પ્રક્રિમા વશબાગીતાણૂવ પ્રકૃશત ધયાલતી શલી 
જઈએ. કેભ કે આમજન દ્વાયા કેલ ભાભરકીની બાલના જ ફનતી નથી, યંત ુશલશલધ સ્તયએ 
વ્મક્ક્તની ક્ષભતાનુ ંશનભાવણ ણ ળક્ય ફને છે. એટરે જ જે મજનાને શલકશવત કયલાભા ંઆલે 
તેભા ં વમદુામ અને રભક્ષત જૂથ વાથેની લાટાઘાટ અને વરાશ ણૂવ ફેઠકના આધાયે રકની 
સ્થાશનક સ્ષ્ટતા અને ળૈક્ષભણક જરૂક્રયમાત તેભજ ભશત્લાકાકં્ષા ઉજાગય થતી શલી જઈએ 
લવાશત સ્તયની મજનાની લૂવતૈમાયીના આમજન લડ ે ઘડલાભા ં આલી છે, તેના 
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યુાલા ભી યશ.ે 
 

7. વમદુામ અને રભક્ષત જૂથ વાથે લાતચીત : 
 

7.1 “ફટભ અ “ આમજનની પ્રક્રિમા લડ ે આમજન ટીભને શલશલધ મશુ્કેરી અંગેની ભાિ 
જાણકાયી જ નશં ભે, યંત ુતેના જુદા-ંજુદા ં શનલાયણ ણ ભી યશળેે. આ પ્રકાયની ફેઠકભા ં
તકરીપની એકરૂતાના રીધે આમજન ટીભને તેભા ં સભૂચત શસ્તક્ષે ભેલલાનુ ં ણ વશલેુ ં
યશળેે. આ પ્રકાયના ં શસ્તક્ષેથી વમદુામ અને રભક્ષત જૂથની તકરીપ  અને તેના શનલાયણ 
ભાટેની વ્યશૂયચના શવલામ વમદુામના નેતાના ઉત્કૃષ્ટ કામાવરમની ભદદ લડ ેવમદુામના 
શલચાયની ણ જાણકાયી ભી યશળેે. 

  

8. વરાશકાયી ફેઠક :   

 

8.1 બ્રૉક અને જીલ્રા સ્તયએ અશધકાયી વાથેન વરાશકાયી ફેઠક લડ ે ભધ્મસ્થ ટીભને 
મશુ્કેરીના શનલાયણ ભાટેના વ્યશૂ ઘડલાની સશુલધા ભેલી ળકામ. આ ફેઠક લડ ે શનશિત 
ભફન્દ્દુરક્ષી અવયને ણ શંચી લાળે અને શલશલધ શલબાગ દ્વાયા સભુચત શસ્તક્ષેની વાથે 
ણ વમંગ વાધી ળકામ છે. કામવિભના અભરીકયણની જલાફદાયી જજલ્રા ળકૈ્ષભણક લશીલટી 
ભડંના શળયે  શલાના રીધે તેભને આમજન સ્તયેથી જ વાભેર કયલા જરૂયી છે. 

 

8.2 વરાશકાયી ફેઠક અને વમદુામ વાથેની લાતચીતના દસ્તાલેજીકયણથી યાજ્મ તેભજ જજલ્રા 
સ્તયએ ક્સ્થત વ્મક્ક્તની વાથે-વાથે મલૂ્માકંન ટીભના વભ્મને આમજનની પ્રક્રિમા શલળે 
ભશત્લની જાણકાયી યૂી ાડી ળકાળે. 

 

9. ભાક્રશતીની જરૂક્રયમાત અને ભાક્રશતીનુ ંએકિીકયણ: 
 

9.1 SSA શનશિત વભમાલશધ ધયાલત કામવિભ છે અને તેભા ં પ્રાયંભબક શળક્ષણ ક્ષેિના વલાંગી 
સધુાયણા સસુ્ષ્ટ શલચાય વાથે શનશિત રક્ષ્મને શાશવર કયલાન વભશિત બાલ છુામેર છે. 
એવએવએની કામવ યેખાભા ંસ્ષ્ટ યીતે વ્મક્ત થમેર છે કે દયેકે દયેક ફાકની પ્રગશતની નંધ 
યાખલી જરૂયી છે. તેલી જ યીતે, 14 લવની લમ જૂથના તભાભ ફાક - નાભાકં્રકત થમેરા કે નક્રશં 
થમેરા,ં ળાા ફશાયના અથલા વ્મલસ્થાભા ં શમ તેલા,ં ખાનગી ળાા કે સ્લામત્ત/વયકાયી 
ળાાભા ંઅભ્માવ કયતા ંશમ તેલા,ં શલળેની  તભાભ ભાક્રશતી એકિ કયલાની અશનલામવતા છે. 
આ પ્રભાણે ળૈક્ષભણક જરૂક્રયમાતનુ ંએક શલગતલાય મલૂ્માકંન ણ કયાલવુ ં જઈએ. જ કે ભટા 
બાગની ભાક્રશતી ળાા/ વયકાયી શલબાગભાથંી ભી યશળેે,  ત ણ જરૂયી  છે કે દયેક 
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ફાકની ક્સ્થતી જાણલા ભાટે ળશયેી અને ગ્રામ્મ શલસ્તાયની તભાભ લવાશતભા ંઘયેલુ ંવલેક્ષણ 
અને સકૂ્ષ્ભ આમજન શાથ ધયલાભા ંઆલે. નીચ ેદળાવવ્મા મજુફની ભાક્રશતી એકરૂતાથી એકશિત 
થલી જરૂયી છે અને જજલ્રા મજનાભા ંતેન કષ્ટક સ્લરૂભા ંવભાલેળ થલ જઈએ.  

 

9.2 જજલ્રાની લસ્તી ગણતયીની છેલ્રી ક્સ્થતી ળશયે અને ગ્રામ્મ, ભરંગ આઉટ પ્રભાણે, બ્રૉક લાય 
અન.ુ જાશત/જન જાશત/અલ્ વખં્મકની લસ્તી – કષ્ટક 1  ભા ંઆેરા નમનૂા પ્રભાણ ે ભરગં 
પ્રભાણે મજનાભા ં  આપ્મા મજુફ ઉરબ્ધ કયલાની યશળેે. ળશયેી શલસ્તાયની મજનાની 
તૈમાયી ભાટે તભાભ મ્યશુનશવાભરટી અને કોયેળનને આમજનના એકભ તયીકે રઈ ળકાળે. 
શલશલધ ક્રયણાભરક્ષી મજનાના મદેુ્દ, નાભાકંન ભાટેની જગલાઈ, પ્રશતધાયણા અને “ળાા 
ફશાયના” ફાકની વખં્મા ઉરબ્ધ કયાલલાની યશળેે.  

 

9.3 વાક્ષયતા દય - ભરંગ પ્રભાણે, શલશળષ્ટ ધ્માન આલા મગ્મ જુથ પ્રભાણ ે મજનાભા ં આલેર 
કષ્ટક-2 ભા ંનમનૂા મજુફ ઉરબ્ધ કયાલલા.     

 

9.4  કષ્ટક-3 ભા ંઆલાભા ંઆલેર સ્લરૂભા ંમજનાની ામાની ફાફત દળાવલતી શલગત જેલી કે 
CD બ્રક્વ, ળૈક્ષભણક બ્રક્વ. BRCS/CRCS ગાભડા ંઅને ચંામતની વખં્મા ઉરબ્ધ કયાલલી. 

  

9.5 કષ્ટક-4 ભા ંઆેર સ્લરૂભા ંમજનાભા ંશંચ ફશાયની લવાશતની શલગત દળાવલલી. 
 

9.6 કષ્ટક-5 ભા ંઆેર સ્લરૂભા ંમજનાભા ં6-11, 11-14 લમ જૂથના ભરંગ પ્રભાણ ેઅન.ુજાશત/જન 
જાશત અને અલ્ વખં્મક – ગ્રામ્મ અને ળશયેી શલસ્તાયના ફાકની લસ્તીની છેલ્રાભા ં છેલ્રી 
ભાક્રશતી દળાવલલી, મથાથવલાદી ક્રયભાણ ધયાલતી મજનાના મદેુ્દ, આ ભાક્રશતીના 10 લવના 
આરેખન, જેભા ંખાનગી/વશામ ભેલતી ન શમ તેલી ળાાને ણ આલયી રલેી. 

 

9.7 કષ્ટક-6 ભા ંઆલાભા ંઆલેર સ્લરૂ પ્રભાણે મજનાભા ં6-14 લવની લમ જૂથના ફાક ભાટે 
નાભાકંન તેભજ ળાા ફશાયના ક્યાયેમ નાભાકંન પ્રાપ્ત ન કયુ ં શમ અન ેળાા છડી ચકેૂરી 
શે્રણીના - એભ ફન્ન ેપ્રકાયના શલ્ાથીની ળૈક્ષભણક શલગત આલી.  

 

9.8 કષ્ટક-7 ભા ંઆેર સ્લરૂભા ંમજનાભા ં6-8,  8-11 અને 11-14 લમ જૂથના ફાક ભાટે EGS 
અને AISના આમજનની શલગત દળાવલલી. 

 

9.9 કષ્ટક-8 ભા ંઆેર સ્લરૂભા ં મજનાભા ં ળાા ફશાયના શલ્ાથીની શલગત કાયણ વક્રશત 
વખં્માભા ંદળાવલલી. 

 



5 

 

9.10 કષ્ટક-9 ભા ંઆેર સ્લરૂભા ંમજનાભા ંળાા ફશાયના શલ્ાથી ભાટે શાથ ધયલાભા ંઆલેરા 
આમજન અને તેભના યક્ષણની શલગત દળાવલલી. 

 

9.11 કષ્ટક-10 ભા ંઆેર સ્લરૂભા ંમજનાભા ંડ્રૉ આઉટ, GER, NER  અને નુયાલતવનભા ં6-14 
લમ જૂથના ફાકની ળૈક્ષભણક શલગત આલી. 

 

9.12 કષ્ટક-11 ભા ંઆેર સ્લરૂભા ંમજનાભા ંણૂવતા દય, પ્રાથશભક ઉશત્તણોની વખં્મા અને ળાા 
ભાટેના પ્રાથશભકથી ઉચ્ચ પ્રાથશભક તયપન પ્રલાશ દય, લશીલટી પ્રભાણે ળૈક્ષભણક આંકડાકીમ 
ભાક્રશતી આલી. આ ભાક્રશતીભા ંચાલ ુલવ શરેાના 4-5 લવની ભાક્રશતીને ણ બ્રૉક પ્રભાણ ે
આલયી રઈ ળકામ. 

 

9.13  બ્રૉક પ્રભાણેના EGS કેન્દ્રની શલગત મજનાભા ં ઉરબ્ધ કયલાભા ં આવ્મા પ્રભાણે આલેર 
સ્લરૂભા ંકષ્ટક-12ભા ંદળાવલલી. 

 

9.14 કષ્ટક-13 ભા ંઆેર સ્લરૂભા ં મજનાભા ં દળાવલેર પ્રાથશભક અને ઉચ્ચ પ્રાથશભક (ભાધ્મશભક 
ળાા વાથે વકંામેરા શલબાગ)ની વખં્મા અને લશીલટી ભડં દ્વાયા ચારતી ળાાની વખં્મા 
દળાવલલી. 

 

9.15 કષ્ટક-14 અને 15 ભા ંઅનિુભે આેર સ્લરૂભા ંમજનાભા ંશળક્ષકની વખં્માની ક્સ્થતી - કામવયત, 
ખારી ડરેી જગ્મા, ભજુંયી પ્રાપ્ત જગ્મા, પ્રાથશભક અને ઉચ્ચ પ્રાથશભક ળાાભા ં
જગ્મા, એકર શળક્ષક ળાા અને ભક્રશરા શળક્ષકની ટકાલાયી ઉરબ્ધ કયલી, ફની ળકે ત 
આ ભાક્રશતી બ્રૉક પ્રભાણ ે ભરંગ-લાય દળાવલલી. આના આધાયે શળક્ષક- છાિ (PTR) અનુાત 
દયન મજનાભા ંવભાલેળ કયલ.  

 

9.16 કષ્ટક-16 ભા ંઆેર સ્લરૂભા ંમજના શઠેના પ્રાથશભક અને ઉચ્ચ પ્રાથશભક સ્તયએ તારીભ 
પ્રાપ્ત અને  ભફન-કુળ શળક્ષકની શલગત ઉરબ્ધ કયલી. 

 

9.17 વયકાયી ળાા ભાટે પ્રલતવભાન ભાખાકીમ વલરત, ળાાની કુર વખં્મા, બલન યશીત 
ળાાની વખં્મા, જર્જક્રયત અલસ્થાભા ંશમ તેલી ળાાની વખં્મા, ાકા લગવખડંની વખં્મા, 
ભયાભતની જરૂક્રયમાત ધયાલતા ં લગવખડંની વખં્મા, HM ખડં  ધયાલતી UPS ની વખં્મા, 
ીલારામક ાણીની વલરત ધયાલતી ળાાની વખં્મા, છાિ અને છાિા ભાટે ળોચારમની 
વ્મલસ્થા, ળાા પયતે ક્રદલાર, યભતનુ ંભેદાન, ભધ્માહ્ન બજન ભાટે યવડા ંજેલી અન્દ્મ ફાફત 
મજનાભા ંકષ્ટક-17 ભા ંઆેર સ્લરૂભા ંઉરબ્ધ કયાલલી. 
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9.18 કષ્ટક-18 ભા ંઆેર સ્લરૂ પ્રભાણે મજનાભા ંTLE ના શતે ુભાટે ઑયેળન બ્રેક ફડવ શઠે 
આલયી રેલાભા ંન આલી શમ તેલી ઉચ્ચ પ્રાથશભક ળાાની શલગત આલી. 

 

9.19 કષ્ટક-19 ભા ંઆેર સ્લરૂ પ્રભાણ ેમજનાભા ંખી કાઢલાભા ંઆલેરા શલકરાગં ફાકની 
શલગત ઉરબ્ધ કયલી. 

 

9.20 કષ્ટક-20 ભા ં આેર સ્લરૂ પ્રભાણે મજનાભા ં ળાાને ભતા ં ભયાભત અને જાલણી 
ભાટેના અનદુાનના અંકુળના શતેથુી 3 અથલા 3 થી લધ ુ લગવ ખડં ધયાલતી ળાાની 
વખં્માની શલગત ઉરબ્ધ કયાલલી. 

 

9.21 કષ્ટક-21ભા ં આલાભા ં આલેરા સ્લરૂ પ્રભાણે ડીીઈી અંતગવત ફીઆયવી/ યઆુયવી/ 
વીઆયવી ભાટે ળાાની વખં્મા દળાવલતા ં વવંાધન વ્મક્ક્તની ભાક્રશતી, ાિતા ધયાલતા ં
ફીઆયીની વખં્મા, સભૂચત ફીઆયી, ભજૂંય કયલાભા ંઆલેરા ફીઆયી, એવએવએ 
અંતગવત ાિતા ધયાલતા ંફીઆયીની વખં્મા ઉરબ્ધ કયલાની યશળેે.  

 
9.22 કષ્ટક-22 ભા ં આલાભા ં આલેર સ્લરૂભા ં વયકાયી યુીએવની વખં્મા, વીએએર અંતગવત 

યુીએવની વખં્મા, રાબાથીની વખં્મા, વીએએર ય તારીભ પ્રાપ્ત શળક્ષકની વખં્મા અને 
લવ દયશભમાન આલયી રેલાભા ં આલનાય યુીએવની વખં્મા દળાવલતા કમ્પ્યટુયની વશામથી 
શળક્ષણ (વીએએર) યની ભાક્રશતી ઉરબ્ધ કયલાની યશળેે.  

   

9.23 કષ્ટક-23 ભા ંઆલાભા ંઆલેર સ્લરૂ પ્રભાણે ઈફીફીની વખં્મા, એભવીએવની કુર વખં્મા 
અને એભવીએવભા ં નાભાકંન કયલાભા ંઆલેરી કન્દ્માની વખં્મા દળાવલતા ં એનીઈજીઈએર 
યની ભાક્રશતી ઉરબ્ધ કયલાની યશળેે.  

 

9.24 કષ્ટક-24 ભા ંઆલાભા ંઆલેર સ્લરૂ પ્રભાણ ેભજૂંય કયલાભા ંઆલેર (ભૉડરે-લાય) કામવયત 
નાભાકંન, વાભાજજક શે્રણી-લાય નાભાકંન, બલનના ફાધંકાભની ક્સ્થશત દળાવલતા ં કેજીફીલી 
યની ભાક્રશતી ઉરબ્ધ કયલાની યશળેે.  

 

9.25 કષ્ટક-25 ભા ં આલાભા ં આલેર સ્લરૂ પ્રભાણ ે દયેક યાજ્મએ બડંની અદામગી યની 
નાણાકીમ ક્સ્થશત, ઉઘડતી શવરક, અન્દ્મ પ્રાપ્પ્ત, ખચાવ લગેયેની લવ-લાય ભાક્રશતી 
એવએવએ, એનીઈજીઈએર અને કેજીફીલીની ળરૂઆતથી ઉરબ્ધ કયલાની યશળેે.   
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10. વળંધન અભ્માવ, શલગતનુ ંશલશ્રેણ અને મજનાભા ંતેન ઉમગ: 
 

10.1 SSA કામવ યેખાભા ંનીચેના વદંબોના આધાયે અભ્માવ શાથ ધયલાની કલ્ના કયલાભા ંઆલી છે. 
જેભા ં (a) અભ્માવભા ં ઉરપ્બ્ધ, (b) પ્રશતધાયણ,  (c) શંચ, (d) રંભગક વભાનતા, (e) 
વાભાજજક વભાનતા અને (f) બોશતક ભાખાકીમ સશુલધા શલ. 

 

10.2 NCERT (a) ફધા જ ભફન-ડીીઈી જજલ્રાની પ્રાથશભક સ્તયે અને (b) ફધા જ જીલ્રાભા ં
ઉચ્ચ પ્રાથશભક સ્તયે આધાયભતૂ ઉરપ્બ્ધનુ ં ક્રયક્ષણ શાથ ધયી ળકે છે. આ અભ્માવ 
ઉચાયાત્ભક શલ જઈએ અને આમજનની પ્રક્રિમાભા ં તેન ઉમગ થલ જઈએ. શલગતના 
પ્રસ્તશુતકયણભા ંવાતત્મ જલામ યશ ેતેવુ ંધ્માન યાખવુ ંજરૂયી છે. જુદી-જુદી જગ્માએ યજૂ થતી 
આંકડાકીમ ભાક્રશતીભા ંતપાલત ન શલ જઈએ. 

 

10.3 જ્મા ં સધુી ળક્ય શમ ત્મા ં સધુી આમજન પ્રક્રિમાભા ં શળક્ષણ ભાટેની  જજલ્રા ભાક્રશતી પ્રણારી 
(DISE) ના ડટેા-ફેઝન જ  ઉમગ થામ તેનુ ં ધ્માન યાખવુ,ં શલગતના સ્ત્રતની ભાક્રશતી 
શલગતની નીચે રખલી.  

 

11. આમજનભા ંગરા:ં  

 

11.1 જીલ્રા/ બ્રૉક/ કલ્સ્ટય સ્તયે જીલ્રા કચેયી ફનાલલી/ભજબતૂ કયલી તેભ જ વ્મક્ક્તનુ ં
ચમન કયવુ ં

 

11.2 જીલ્રા, બ્રૉક અને ગ્રામ્મ સ્તયે ભધ્મસ્થ આમજન જૂથની યચના કયલી. 
 

11.3 આ જૂથનુ ંઅભબપે્રયણ અને તારીભ.  

 

11.4 ભાક્રશતીની જરૂક્રયમાતનુ ંમલૂ્માકંન અને ઘયેલુ ંવલેક્ષણ અને સકૂ્ષ્ભ-આમજન ભાટેની લૂવ-તૈમાયી 
રૂ અભ્માવ.  

 

11.5 શલશલધ શલગતનુ ંએકિીકયણ, વલેક્ષણ અન ેઆધાયભતૂ અભ્માવ.  

 

11.6 ભધ્મસ્થ ટીભનુ ંદયેક લવાશતની મરુાકાતે જવુ,ં વમદુામ વાથે લાતચીત અન વશબાગીતાણૂવ 
આમજન ભાટે વરાશ-સચૂનાત્ભક ફેઠક. 
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11.7 SSA કામવ યેખાભા ં ઉરબ્ધ કયામેરા ફધા ં જ શસ્તક્ષેની વાથે, લવાશત/ કલ્સ્ટય/ બ્રૉક 
મજનાને વાભેર કયીને મજનાની યચનાન મવુદ્દ તૈમાય કયલ તેભજ તેના ખચવની શલગતનુ ં
અનભુાન વરાશકાયી ફેઠકભા ંનકી ી કયલાભા ંઆલેર શનમભ અનવુાય કયવુ.ં 

 

11.8 યાજ્મ વવંાધન પ્રશતશનશધ વાથે ચચાવ અને મજનાના મવુદ્દાની પેયતાવ. 
 

11.9 આખયી શનણાવમક મજનાની યચના 
 

12. ક્રયક્સ્થશત પ્રભાણ ેશલશ્રેણ:  

 

12.1 પ્રાયંભબક શળક્ષણના વાલવશિકયણ ભાટે વલવ શળક્ષા અભબમાન અંતગવત તૈમાય કયલાભા ં આલેર 
યાજ્મ ઘટક મજનાભા ંયાજ્મની વાભાન્દ્મ ભાક્રશતી ભગંાલલાભા ંઆલે છે. તેલી જ યીતે UEE ના 
રક્ષ્મ વાથે શલકશવત કયલાભા ંઆલેર (DEEP) જીલ્રા પ્રાયંભબક શળક્ષણ મજનાની ળરૂઆત ણ 
જીલ્રાના ક્રયચમ વાથ ે જ કયલી. જે ત ે શલસ્તાયની વાભાન્દ્મ ભાક્રશતીભા ં ઐશતશાશવક 
િાતભશૂભકા, વાભાજજક-આશથિક અને વાસં્કૃશતક શલળેતા, બોગભરક ક્સ્થશત, લશીલટી 
ભાખુ,ં લસ્તીળાસ્ત્રના રક્ષણ, વાક્ષયતા ક્રયલેળ જેલી શલગત ય બાય મકૂલ. દસ્તાલેજભા ંઆ 
ફાફતને ઉજાગય કયતી ભાક્રશતી શલી જરૂયી છે.  

 

13. યાજ્મ અને જજલ્રા રૂયેખા: 
 

13.1 યાજ્મ અને જજલ્રાની રૂયેખા એટરી શલગતલાય શલી જઈએ કે તેનાથી યાજ્મ અને જજલ્રાનુ ં

સ્ષ્ટ ભચિ ભી યશ.ે એ ણ જરૂયી છે કે યાજ્મ અને જજલ્રા મજનાભા ંઆલાભા ંઆલેરી 

ભાક્રશતી તેભની રૂયેખાના તભાભ ભશત્લના ાવાનેં વંણૂવ યીતે આલયી રતેી શમ.   

 

13.2 જજલ્રા રૂયેખાભા ં જજલ્રાલાય ભાક્રશતી શલી જઈએ. જેભા,ં બ્રૉક્વ, કલ્સ્ટય, ગાભડા,ં 

ચંામત, લવાશત, ળાા-યક્રશત લવાશત, લસ્તીની ઘનતા, ભરગં અનુાત, લસ્તી વદૃ્ધદ્ધ દય, 

ળશયેી લસ્તીની ટકાલાયી, અન.ુજાશત/જન જાશત શલ. ન વભાલેળ થામ છે.  

 

 

14. યાજ્મ અને જજલ્રા મજના:  

 

14.1 સશુનશિત વભમાલશધભા ંપ્રાયંભબક શળક્ષણના વાલવશિકયણ ભાટે, લાશિક અને તફકી ાલાય એભ ફને્ન 

યીતની એક યાજ્મ ઘટક મજના શલી જઈએ. ઉય દળાવવ્મા પ્રભાણે જજલ્રા દ્વાયા તૈમાય 
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કયલાભા ંઆલેરા ંફધા જ કષ્ટકન યાજ્મ સ્તયે વભાલેળ કયાલલ જઈએ અને તેને યાજ્મ ઘટક 

મજનાભા ં વાભેર કયતી લખતે શલશલધ ફાફત આંતય જજલ્રા તપાલતનુ ં શલશ્રેણ કયવુ ં

જઈએ.  
 

14.2 દયેક જજલ્રાએ ક્રયપે્રક્ષ્મ મજના અને લાશિક કામવ મજના તેભજ અંદાજિ  (AWP&B)  ણ 

તૈમાય કયલાનુ ં યશળેે. જેને જજલ્રા પ્રાયંભબક શળક્ષણ મજના (DEEP) તયીકે ણ ખલાભા ં

આલે છે. 
 

15. ળૈક્ષભણક રૂયેખા:  

 

15.1 વલવ શળક્ષા અભબમાન શઠે જજલ્રાએ જ્માયે પ્રાયંભબક શળક્ષણ મજના – DEEP ન શલકાવ કયલાન 

છે ત્માયે લધ ુ બાય પ્રાયંભબક શળક્ષણ - પ્રાથશભક અને ઉચ્ચ પ્રાથશભક એભ ફન્ન ે સ્તય ઉય 

મકૂલાભા ંઆલે છે. મજનાભા ંઉચ્ચસ્તયીમ શળક્ષણ જેભ કે ભાધ્મશભક /ઉચ્ચ ભાધ્મશભક, ઉચ્ચ 

વ્માલવાશમક અને તકનીકી શળક્ષણની ભાક્રશતી ણ આલી જરૂયી છે. જ કે, DEEP ભા ંઆ 

ભાક્રશતીની શલગત જરૂયી નથી. 
 

15.2 જજલ્રા પ્રાયંભબક શળક્ષણના ક્રયપે્રક્ષ્મના ભચિણન શતે ુ જજલ્રાભા ં શળક્ષણની ક્રયક્સ્થશતન તાગ 

ભેલલાન છે. એટરે જે  શલગત આ શલબાગભા ંપ્રસ્તતુ કયલાભા ંઆલે તેને જજલ્રાભા ંપ્રાથશભક 

અને ઉચ્ચ પ્રાથશભક શળક્ષણના તફકી ાના વદંબવભા ંતાકાત, કભજયી તેભજ મશુ્કેરી અને 

તેના શનલાયણ તયીકે પ્રસ્તતુ કયલા અન ેળૈક્ષભણક ક્રયલેળને વભજલાના શતે ુવાથે યજૂ કયલાભા ં

આલે તેનુ ંવશલળે ધ્માન યાખવુ.ં  

 

15.3 જજલ્રા શળક્ષણ રૂયેખા શલબાગભા ંજે રખાણ યજૂ કયલાભા ંઆલે તેભા,ં (i) જજલ્રાભા ં ળૈક્ષભણક 

લશીલટ, (ii) શલશલધ સ્તયએ ળૈક્ષભણક વલરત, (iii) પ્રાયંભબક શળક્ષણ ઉય શલસ્તતૃ ભાક્રશતી, (iv)  

જજલ્રાભા ંઅભરીકૃત યાજ્મ અને કેન્દ્રીમ વત્તા દ્વાયા પ્રમજજત કયલાભા ંઆલતી મજના, (v) 

ફાહ્ય બડં પ્રાપ્ત કયતી મજનાની શલગત, (vi)  જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ વસં્થા, (vii) 

જજલ્રાભા ંપ્રાયંભબક શળક્ષણભા ંડતી તકરીપ અને મદુ્દાન ઉલ્રેખ કયલ. 
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15.4 જજલ્રાભા ંપ્રાયંભબક શળક્ષણ ક્રયલેળના પ્રસ્તશુતકયણભા ંળૈક્ષભણક ક્રયક્સ્થશતના મગ્મ ઉચાય ભાટે 

નીચેની ભાક્રશતી ખફૂ જ જરૂયી છે.  

 (i)  પ્રાથશભક અને ઉચ્ચ પ્રાથશભક શળક્ષણ ભાટે બ્રૉક-લાય ળાા/શે્રણીની વખં્મા 

(ii) જજલ્રાભા ંપ્રાથશભક અને ઉચ્ચ પ્રાથશભક શળક્ષણભા ંબ્રૉક-લાયની શંચની ક્સ્થશત 

 (iii) શનમ્નભરભખત શે્રણી વાથે પ્રાથશભક અને ઉચ્ચ પ્રાથશભક સ્તયએ બ્રૉક-લાય શળક્ષકની 

વખં્મા 

 (a) તારીભી અને ભફન-તારીભી 

 (b) ભક્રશરા /રુુ-શળક્ષક 

 (c) અન.ુજાશત/ જન જાશત શળક્ષક. 

 (d) શળક્ષક – શલ્ાથી દય 

  (e) ભજૂંયી ભી શમ તે જગ્મા અને ખારી ડી યશરેી જગ્મા 

  (અશતક્રયક્ત શળક્ષકની જરૂક્રયમાત અને લગીકયણ ભાટે) 

(iv) જજલ્રાભા ંપ્રાથશભક અને ઉચ્ચ પ્રાથશભક સ્તયે બ્રૉક-લાય નાભાકંન 

 (a) શે્રણીલાય નાભાકંન 

 (b) રંભગક અને વાભાજજક શે્રણી પ્રભાણે નાભાકંન, એટરે કે છકયા, છકયી  

   અન.ુજાશત/જન જાશત લગેયે. 

  (c) કુર અને ચખ્ખ નાભાકંન દય, છકયા, છકયી અન.ુજાશત/જન જાશત શલ. 
   

 (v) પ્રાથશભક અને ઉચ્ચ પ્રાથશભક સ્તયે ડ્રૉ-આઉટ, નુયાલતવન અને વિંભણના દય; 

છકયા,  

  છકયી, અનસુભૂચત જાશત, અનસુભૂચત જન જાશત લગયેેની બ્રૉક-લાય ક્સ્થશત 
 

 (vi)  પ્રાથશભક અને ઉચ્ચ પ્રાથશભક ળાાભા ંબલનની બ્રૉક-લાય ક્સ્થશત 

 (vii) પ્રાથશભક અને ઉચ્ચ પ્રાથશભક સ્તયે ળાાની બ્રૉક-લાય વગલડતા 

  (a) બણલા ભાટેના યડા ંઅને અન્દ્મ યડા ં(વખં્મા) 

  (b) બ્રેક ફડવ 

  (c) ીલાનુ ંાણી 
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  (d) યભતનુ ંભેદાન 

  (e) ળોચારમ 

  (f) કન્દ્મા ભાટેના ળોચારમ 

  (g) ળાા પયતી ક્રદલાર 

  (h) શળક્ષક અને શલ્ાથી ભાટેની ફેઠક વ્મલસ્થા 

  (i) લીજી 

  (j) બણાલલાની વાભગ્રી 
 

15.5 જજલ્રા શળક્ષણ રૂયેખા, ખાવ કયીને પ્રાયંભબક શળક્ષણ યની પ્રસ્તશુત વભમે, જજલ્રા મજનાભા ં

ખાનગી અનદુાન પ્રાપ્ત અને અનદુાન લગયની ળાાની ફધી જ ભાક્રશતીન વભાલેળ કયલ. 

આગ ળાાની ભાક્રશતી, નાભાકંન અને શળક્ષકની ભાક્રશતી લગેયે. ણ EGS/AIE કેન્દ્ર અને 

અન્દ્મ લૈકપ્લ્ક ળાા શલ. ભાટે આલી. એટલુ ંખાવ ધ્માન યાખવુ ંકે મજનાભા ંપ્રસ્તતુ શળક્ષણ 

રૂયેખા એ વભગ્ર જજલ્રા ભાટે છે, ભાિ વયકાયી ળાા ભાટે નશં. 
 

16. તકરીપ અને જરૂક્રયમાતની ખ: 
 

16.1 ળૈક્ષભણક ક્રયક્સ્થશતની ચકાવણીનુ ં શનરૂણ વાભાન્દ્મત: જજલ્રાભા ં પ્રાયંભબક શળક્ષણની તકરીપ, 

જરૂયીમાતને વભજલા અને તેના શનયાકયણ તયપ રભક્ષત શમ છે. શંચ, નાભાકંન, પ્રશતધાયણા 

અને શળક્ષણને ગણુલત્તા વફંધંી તકરીપને ખલી યશી અને જજલ્રા પ્રાયંભબક શળક્ષણનુ ંઆ 

પ્રથભ ચયણ છે. મજનાભા ંપ્રસ્તતુ કયલાભા ંઆલતી જજલ્રા શળક્ષણ ક્ષેિે ડતી તકરીપ અને 

મદુ્દા તેભ જ જરૂક્રયમાતનુ ંશનરૂણ શવુ ંજઈએ. ભાિ લાસ્તશલકતા અને આંકડાને કષ્ટક 

કે ચાટવ દળાવલી દેલાથી જજલ્રા શળક્ષણ રૂયેખાની પ્રસ્તશુત થતી નથી. શલગતનુ ંથૃ્થકયણના 

ક્રયણાભ ઉયના શલસ્તતૃ રખાણ લધાયે ભશત્લના છે.  

 

16.2 જજલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણ મજનાના શલકાવ ભાટે પ્રાયંભબક શળક્ષણ વફંધંી મદુ્દા અને તકરીપને 
ખલા નીચેની ફાફત એક સ્ત્રત તયીકે જઈ તાવી રેલી. 
(a) જજલ્રા શળક્ષણ રૂયેખા 

 (b) શનમ્ન સ્તયની મજના (લવાશત અને બ્રૉક મજના) 

 (c) શલશલધ સ્તયે વશબાભગતાની કલામત 
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 (d) શાથ ધયલાભા ંઆલેર અભ્માવ 
 (e) શાથ ધયલાભા ંઆલેરા વલેક્ષણ (લસ્તી ગણતયી, NFHS ઘયેલુ ંવલેક્ષણ શલ.) 
 (f) રંભગક શલશ્રેણ 

 (g) વભાનતા શલશ્રેણ  

 

16.3 જજલ્રા દ્વાયા શલકવાલલાભા ંઆલતા ંDEEP દસ્તાલેજભા ંમજના લૂવના તફકેી  શાથ ધયલાભા ં
આલેરી પ્રવશૃત્તની શલગત જેભા ં ઉયક્ત પ્રવશૃત્તન ણ વભાલેળ થામ છે, તેન ઉલ્રખે 
કયલ જઈએ. દસ્તાલેજભા ં “તકરીપ અને મદુ્દા” ના શલબાગભા ં ધ્માન યાખવુ ં કે તેભા ં વો 
પ્રથભ જજલ્રા રૂયેખા અને આમજનની પ્રક્રિમાના શલબાગથી ળરૂઆત કયલાભા ં આલે, 
આમજનની પ્રક્રિમાના શલબાગભા ં લવાશત/બ્રૉક મજનાની તૈમાયી, દસ્તાલેજીકયણભા ં
વશબાગીતાણૂવ કલામતની શલસ્તતૃ ભાક્રશતી અને મજનાના શલકાવ ભાટે અભ્માવ તેભજ શાથ 
ધયલાભા ં આલેરા વલેક્ષણન ઉલ્રેખ કયલાભા ં આલે એટરે કે ‘જરૂક્રયમાત અને તકરીપની 
ખ’ શલબાગભા ં ઈભાનદાયી લૂવક ‘જજલ્રા રૂયેખા’ અને ‘આમજનની પ્રક્રિમા’ શલબાગના 
ક્રયણાભ નંધલાભા ંઆલે. આ એટરા ભાટે કે, આ શલબાગભા ંઉલ્રેભખત મશુ્કેરી આ કલામત 
દ્વાયા ળધી કાઢલાભા ંઆલી છે નક્રશ કે ભાિ આમજન ટીભના વભ્મની કલ્નાથી. 

 

17. ધ્મેમ અને રક્ષ્માકં નકી ી કયલા:  

 

17.1 UEE ના SSA રભક્ષત ધ્મેમ નકી ી કયલા ભાટે, ખફૂ જ જરૂયી છે કે ામાની ફાફત શાશંવર 
કયલાભા ં આલે જેભા ં વાલવશિક શંચ, વાલવશિક નાભાકંન, વાલવશિક પ્રશતધાયણ અને વાલવશિક 
ઉરપ્બ્ધન વભાલેળ થામ છે. યાષ્રીમ કક્ષાએ આ ચાય ફાફત વફંધંી જે રક્ષ્માકં વલવ 
શળક્ષા અભબમાન શઠે નકી ી કયલાભા ંઆવ્મા ંછે, તેન SSA  કામવ યેખાભા ંણ ઉલ્રેખ કયલાભા ં
આવ્મ છે. 

 

17.2 જજલ્રા દ્વાયા શલકશવત કયલાભા ંઆલતી જજલ્રા પ્રાયંભબક શળક્ષણ મજનાના રક્ષ્માકં તેએ 
તે નકી ી કયલાના શમ છે. આભ કયતી લેાએ જજલ્રાએ યાષ્રીમ કક્ષાએ નકી ી કયલાભા ં
આલેરા રક્ષ્માકંને ધ્માનભા ંયાખલા જઈએ. જ કે મજનાન શલકાવ કયતી લખતે જજલ્રાએ 
ખાવ ધ્માન યાખવુ ં કે ઉયક્ત રક્ષ્માકંનુ ં આંધળંુ અનકુયણ કયલાભા ં ન આલે, ફલ્કે તેભણ ે
તાના જજલ્રા શલળેની જરૂક્રયમાતને લગી યશીને રક્ષ્માકં નકી ી કયલા.  

 

17.3 જજલ્રા પ્રાયંભબક શળક્ષણ મજનાન શલકાવ કયલા ભાટે, શંચ, નાભાકંન, પ્રશતધાયણ અને 
ઉરપ્બ્ધ સ્તયએ રક્ષ્માકં નકી ી કયી ળકામ. જ્માયે જજલ્રા મજના તૈમાય કયાતી શમ ત્માયે 
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રક્ષ્માકં નકી ી કયલાના વદંબે નીચેના મદુ્દા યત્લે ધ્માન આવુ:ં 
 

 (a) જજલ્રા મજનાભા ં શલબક્ત રક્ષ્માકં નકી ી થામ તે જરૂયી છે, એટર ે કે, બ્રૉક લાય 
રક્ષ્માકં નકી ી થલા ંજઈએ. આ એટરા ંભાટે જરૂયી છે કાયણ કે જજલ્રાના શલશલધ બ્રૉક 
શલકાવના જુદા-જુદા ભા જેલા ંકે નાભાકંન દય કે પ્રશતધાયણ દયના અરગ-અરગ સ્તયએ 
શઈ ળકે છે.  

 

 (b) જજલ્રા મજનાભા ં રક્ષ્માકં તફકી ાલાય નકી ી થલા ં જઈએ. વલવ શળક્ષા અભબમાનભા ં
પ્રાયંભબક શળક્ષણના વાલવશિકયણન રક્ષ્માકં 2010 સધુીભા ં નકી ી કયલાભા ં આવ્મ છે. 
વાભાન્દ્મણે જાણી ળકાયુ ં છે કે રક્ષ્માકં કામવિભના છેલ્રા લવ ભાટે નકી ી થતા ંશમ છે, 
ણ એ ણ એટલુ ંજ જરૂયી છે કે રક્ષ્માકં લચ્ચેના લો ભાટે ણ નકી ી થામ. આનાથી 
ભાિ અભરીકયણની એક લવથી ફીજા લવની પ્રગશતની જ જાણકાયી ભેલલાભા ં ભદદ 
નથી ભી યશતેી. યંત ુઅભરીકયણનુ ંમલૂ્માકંન અને આલનાય લોના રક્ષ્માકંના વ્યશૂની 
પેય-ગઠલણ ણ ળક્ય ફન ેછે.  

 

 (c) SSAના એક ભશત્લન શતે ુફધા ંજ રંભગક અને વાભાજજક શે્રણી લચ્ચનેા અંતયને છ 
કયલાન ણ છે એટરે જરૂયી છે કે છકયા, છકયી, અન.ુજાશત અને અન.ુજનજાશત 
તેભજ છાત લગો ભાટે અરગ-અરગ રક્ષ્માકં નકી ી કયલાભા ંઆલે. વભમાતંયે છકયા 
અને છકયી અને અન.ુજાશત અને અન.ુ જન જાશત લચ્ચેનુ ંઅંતય છુ ંકયી ળકાળે. 
અંતયને ઘટાડલાના આ રક્ષ્માકંની શવદ્ધદ્ધન આધાય, આધાય લવભા ં આ શે્રણી 
લચ્ચેના અંતયના ભા ય અલરફંે છે. 
 

 (d) જજલ્રા મજનાભા ંશંચ કે નાભાકંન કે પ્રશતધાયણ ભાટે રક્ષ્મ નકી ી કયતી લખતે ખફૂ 
જ જરૂયી છે કે આ ઘટક ય જજલ્રાની પ્રલતવભાન ક્સ્થશત કેલી છે અને તદનવુાય રક્ષ્મ 
નકી ી કયલા જે લાસ્તલલાદી અને શાશંવર કયી ળકામ તેલા ફની યશળેે. રક્ષ્માકં નકી ી 
કયલાની આ કલામતભા ંજે જરૂયી ફાફતન ગણતયી લૂવક વભાલેળ કયી ળકામ તેભા ંછેલ્રા ં
5-10 લવભા ંઆ ફાફત વદંબે જજલ્રાભા ંથમેરી પ્રગશતન આંક ગણી ળકામ.  

 

18 જરૂક્રયમાત આધાક્રયત મજના:  

 

18.1  SSA ભા ંઆમજન એટર ેભાિ જુદા-ંજુદા ંશસ્તક્ષે ભાટે નાણાકીમ પાલણી જ નથી. જકે એ 
અગત્મનુ ં ત છે યંત ુઆમજન શરેા ં થવુ ં જ જઈએ અને ત્માયફાદ SSA ના શતેુ ાય 
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ાડલા ભાટે શુ ંજરૂક્રયમાત ઊબી થઈ ળકે છે તેન શલચાય કયલ. નાણાકીમ પાલણી SSAના 
શનમભ અનવુાય મગ્મતા અને અગ્રતાિભ નકી ી થમા પ્રભાણે ફાદભા ંથલી જઈએ.  
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             અંદાજ ત્રની તૈમાયી  

 
19. વલવગ્રાશી મજનાઓ અને લાર્િક મજનાઓ 

19.1 દયેક SSA  જજલ્રાએ ઘયે ૂવલેક્ષણ, સકૂ્ષ્ભ-આમજન કલામત લગેયે દ્વાયા એકર્ત્રત કયામેરી 
ભાહશતીના આધાયે 2009-2010 સધુીની મથાથવ દળવન મજના તૈમાય કયલાની શમ છે. આ શતે ુ
ભાટે જજલ્રા સ્તયે આમજનના એકભ તયીકે 31-3-2002 ના યજ ભશસેરૂ જજલ્રાને રેલાભા ં
આલે છે. ત્માયફાદ ર્લબાજજત કયલાભા ંઆલેરા જજલ્રાઓના વફંધંની મજનાઓન લાસ્તર્લક 
અર્લબાજજત જજલ્રાઓભા ં વભાલેળ કયી દેલામ છે. જ કે મથાથવદળવન મજનાભા ં નાણાકીમ 
રક્ષ્માકં 2006-07ના વભમગાાની 10ભી ચંલીમ મજનાના અંત સધુીભા ંતૈમાય કયાળે. 
હયપે્રક્ષ્મ મજના અને લાર્િક કામવ મજના તેભજ અંદાજત્ર (AWP & B) તૈમાય કયલાભા ં
આલળે. (AWP & B) ની મથાથવદળવન મજનાની વાથે જરૂહયમાત યશ ેછે કે કેભ કે, વો પ્રથભ ત 
મથાથવદળવન મજનાભા ંદય લે શાથ ધયલાભા ંઆલતી  પ્રવરૃ્િઓ અને વ્યશૂયચનાની ર્લગત 
સ્ષ્ટ કયાલી ળક્ય નથી અને ફીજુ ં એ કે SSA શઠે દય લે વતત અભ્માવ અને નલી 
વ્યશૂાત્ભક યચનાઓન  ર્લકાવ થત શમ છે. દય લે ઉરબ્ધધઓ તેભજ અલયધન હશવાફ 
યાખલ ડ ેઅને ત્માયફાદ આગની મજના ર્લચાયલી ડ.ે SSA રક્ષ્માકંને શારં્વર કયલા 
ભાટે લાર્િક આમજન ત હયસ્સ્થર્તના વતત મલૂ્માકંનની પ્રહિમાનુ ં ગુ ં ભાત્ર છે. અને 
મગ્મ વ્યશૂયચના અને પ્રવરૃ્િઓની ઓખાણ ભાત્ર છે. 

 

19.2 લાર્િક મજનાઓને મથાથવદળવન મજનાઓની બેટ તયીકે જલાની જરૂય છે. મથાથવદળવન 
મજનાઓના ધ્મેમના વદંબવભા ં કે પ્રગર્ત ુુ ં છે અને બર્લષ્મની વ્યશૂયચનાઓ કેલી છે 
AWP&B ભા ંદય લે ર્લગત દળાવલલાભા ંઆલે છે. એટરે જ લાર્િક મજનાઓ ફનાલલા ભાટે 
જજલ્રાઓની મથાથવદળવન મજનાઓ જાણલી જરૂયી છે. જજલ્રા આમજન ટીભએ તેભના 
AWP&B ના આમજન કયતા ં શરેા ં તાના જજલ્રાના મથાથવ દળવન મજનાઓની ચચાવ 
કયલી જઈએ તેભજ તેને વભજલાની જરૂય છે. 

 

19.3 SSA અંતગવત અંદાજત્રની દયખાસ્ત AWP & B ના સ્લરૂે તૈમાય કયલાભા ંઆલે છે જેભા ંSSA 
ના ધાયાધયણ પ્રભાણેના ફધા જ શસ્તક્ષેન વભાલેળ કયલાભા ંઆલે છે. AWP & B ભા ંએક 
લવ ભાટેન લસ્ત ુદીઠ ફજેટની ભાગંન વભાલેળ કયલાભા ંઆલે છે. AWP & B ની દયખાસ્તને 
ફે બાગભા ંકલ્લાભા ંઆલે છે. ચા ુનાણાકીમ લવની મજના અને ાછરા ંલવની પ્રગર્તન 
ચચતાય જેભા ં ફાકી યશતેી પ્રવરૃ્િઓને ચા ુ લવભા ં યૂી કયી દેલાની દયખાસ્તન વભાલેળ 
કયલાભા ંઆવ્મ છે. 

  

પ્રકયણ - III 
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19.4 AWP & B ના ખચવની ર્લગત ભેલલાન વૉફ્ટલેય યાષ્રીમ સ્તયે તૈમાય કયલાભા ંઆલે છે. 
જેભા ંફધા જ શસ્તક્ષે, તેની બોર્તક અને નાણાકીમ રક્ષ્મની દયખાસ્ત, પ્રગર્તનુ ંઅલરકન 
અને ાછરા ંલવના ફાકી યશતેા ંકાભની ગણત્રી કયલાભા ંઆલે છે અને તેને ફધા જ વભ્મની 
વાથે AWP&B ની યચના લખતે ચચવલાભા ંઆલે છે. ખચવની ર્લગત તૈમાય કયલાના કષ્ટકનુ ં
સ્લરૂ હયર્ળષ્ટ-1 ભા ંઆલાભા ંઆવ્યુ ંછે.  

 

19.5 અંદાજત્રના ળીવક અને ફજેટ કડ કે જેન ઉમગ મજનાભા ંકયલાન શમ તે શસ્તક્ષે 
પ્રભાણેના શળે અને ર્નમભ િભાકં SSA કામવ યેખાભા ંદળાવવ્મા પ્રભાણેના યશળેે.  

 

20. વલવગ્રાશી મજનાઓ અને લાર્િક કામવ મજનાઓ તેભજ અંદાજત્રની લૂવ તૈમાયી               

20.1 SSA કામવ યેખાભા ંર્લચબન્ન શસ્તક્ષે શઠેના નાણાકીમ ર્નમભને હયર્ળષ્ઠ-2 ભા ંઆપ્મા પ્રભાણ ે
કલ્લાભા ંઆવ્મા ંછે. મજનાઓભા ંર્લચબન્ન શસ્તક્ષે અંતગવત ભાખાઓની દયખાસ્ત આતી 
લખતે આ નાણાકીમ ર્નમભને કડકણે લગી યશવે ુ.ં ભટાબાગના શસ્તક્ષેભા ંએકભની કુર 
રાગતન ઉલ્રેખ નાણાકીમ ર્નમભભા ંઆલાભા ંઆલેર છે અને એટર ખ્માર યાખલ કે 
એકભના ખચાવઓ આ ધયણ પ્રભાણેના શમ છે. 

 

20.2 દયેક શસ્તક્ષેના ભાખાની તૈમાય દયખાસ્તને મગ્મ ર્લગત વાથે યજૂ કયીને તૈમાય બોર્તક 
રક્ષ્માકં નક્કી કયલા એટરે કે મજનાઓભા ં ઉરધધ કયલાભા ં આલેર તભાભ શસ્તક્ષે 
ભાટેના બોર્તક રક્ષ્માકં ભાટે સવુગંત ર્લગત ણ વાથે આલાભા ં આલે શમ તે ખ્માર 
યાખલ. 

 

20.3 દયેક શસ્તક્ષે અંગેનુ ં યેખાચચત્ર તૈમાય કયતી લખતે દયેક શસ્તક્ષેની વાભે આપ્મા પ્રભાણેના 
મદુ્દાઓને લગી યશવે ુ.ં 

 

21. ર્ળક્ષકની ર્નભૂકૂ 

21.1 1999-2000ના સ્તયે પ્રાયંચબક ર્ળક્ષણ ાછ યાજ્મ/કેન્દ્ર ળાર્વત પ્રદેળભા ંકયલાભા ંઆલેરા 
ખચાવઓ ઉયાતંની ગણતયી તયીકે SSA  ને ગણલ. 

 

21.2 નલી ળાાઓ ખરલા ભાટે નલા ર્ળક્ષકની ર્નભૂકૂ કયલી અને પ્રલતવભાન ળાાઓ ભાટે 
અર્તહયક્ત ર્ળક્ષક રેલા.  

 

21.3 નલી પ્રાથર્ભક ળાા ભાટે ઓછાભા ંઓછા 2 ર્ળક્ષક અને ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક ળાાઓ ભાટે 3 
ર્ળક્ષકને ર્નભૂકૂ આી ળકામ. ર્વલામ કે આલા ં ર્ળક્ષક નુ: ર્નભૂકૂ દ્વાયા 1 ર્ળક્ષક પ્રર્ત 
લગવના દયે ન ભી ળકતા શમ.  
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21.4 પ્રત્મેક નલી ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક ળાા ભાટે એવએવએ અંતગવત ભજૂંય કયલાભા ં આલેરા ત્રણ 
ર્ળક્ષકભાથંી, એક-એક ર્ળક્ષક ગચણત અન ેર્લજ્ઞાનના ચક્કવ ળૈક્ષચણક શ્ચાદભરૂ્ભકા ધયાલતા ં
શલા ંજઇએ.  

 

21.5 ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક સ્તયે, ર્લદ્યાથી ર્ળક્ષક ગણુિયભા ંજ્મા ં40:1ના અર્તહયક્ત ર્ળક્ષકની જ્મા ંજરૂય 
શમ ત્મા,ં એવએવએ અંતગવત ભજૂંય કયલાભા ં આલેરા અર્તહયક્ત ર્ળક્ષક ર્લજ્ઞાન/ગચણત 
ળૈક્ષચણક શ્ચાદભરૂ્ભકાભાથંી ઉરધધ/ર્નભૂકૂ કયલાના યશળેે.  

 

21.6 ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક ર્ળક્ષકની ભશિભ વખં્મા ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક ર્લબાગની વખં્મા ય આધાય યાખે છે. 
અને પ્રર્ત 40 ર્લદ્યાથી દીઠ એક ર્ળક્ષકની જગલાઈ પ્રભાણે લતવવુ ંજરૂયી નથી. 

 

21.7 અર્તહયક્ત ર્ળક્ષકના ગાય, SSA અંતગવત ત્માયે જ સ્લીકામવ ફને છે જ જજલ્રાભા ંPTRન દય 
1:40 કયતા લધ ુશમ. જ કે, અમકુ યાજ્મભા ંએકર ર્ળક્ષક ળાાઓ ણ શમ છે. જ્મા ં40થી 
ઓછા ંફાકની વખં્માને SSA ના ધયણ પ્રભાણ ેફ ે ર્ળક્ષકની ઉરબ્ધધ કયલાની થામ છે 
અને આલા હકસ્વાઓભા ં1:40 ના PTR રાગ ુાડલાભા ંઆલળે નહશં. આ પ્રકાયના હકસ્વાઓભા ં
પ્રલતવભાન ર્ળક્ષક અને અર્તહયક્ત ર્ળક્ષકની જરૂહયમાતની ર્લગત યૂી ાડલી.  

 

21.8 એક લાતન ખ્માર યાખલ કે દયેક જજલ્રાભા ં PTR ગણતયી ર્લદ્યાથીઓના પ્રલેળ અને 
ર્ળક્ષકની ભજૂંય થમેરી વખં્માના આધાયે કયલાભા ંઆલળે.  

 

21.9 ર્લધાથીઓના નાભાકંન, ર્ળક્ષકની કુર જરૂહયમાત, ભજૂંય થમેર ર્ળક્ષકની વખં્મા. ર્ળક્ષકની 
અર્તહયક્ત જરૂહયમાત, અને PTR ની ર્લગત યૂી ાડલી. 

 

21.10 યાજ્મને ર્ળક્ષકની ર્નભૂકૂના આધાયે નલર્નયકુ્ત ર્ળક્ષકના ગાય ભાટે તાના ધયણ શળે. 
યાજ્મને તાના આ ધયણ અનવુયલાની છૂટ ભે છે જ આ ધયણ NCTE ભા ં ઉલ્રખે 
કયલાભા ંઆલેર ધયણ વાથે વભરૂતા ધયાલતા શમ. 

 

21.11 નલા ર્નભૂકૂ કયલાભા ંઆલતા ંર્ળક્ષકભાથંી 50% ર્ળક્ષક ભહશરા શલી જઈએ. 
 

21.12 ઘવણના કાયણ ેઊબી થતી ખારી ડરેી લતવભાન જગ્માને બયલા ભાટે કઈણ જાતની વશામ 
આલાભા ંઆલળે નશં.  

 

22. ળાા/લૈકબ્લ્ક ળાાકીમ વગલડ   

22.1 નલી પ્રાથર્ભક ળાાઓ ભાત્ર એલા ં ર્લસ્તાયભા ં ખરલાભા ં આલળે જ્મા ં દયેક લવાશતની 
આવાવના ર્લસ્તાયભા ંકઈણ ળાા ન શમ.  

 

22.2 પ્રાથર્ભક સ્તયે EGS કેન્દ્ર વગલડ લગયની એલી લવાશતભા ં ળરૂ કયલાભા ં આલળે જ્મા ં
આવાવ એક હક.ભી.ના ર્લસ્તાયભા ંકઈ ળાા ન શમ અને 6-14 લમ જૂથના ઓછાભા ંઓછા ં
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15 ફાક એલા ંઉરધધ શમ જે ળાાએ જતા ંન શમ. અમકુ ખાવ હકસ્વાઓભા ંજેલા ં કે, 
અંતહયમા અને એકાકંી ર્લસ્તાયભા ંEGS ળાાઓની વ્મલસ્થા ભાત્ર 10 ર્લદ્યાથીઓ ભાટે ણ 
કયલાભા ંઆલળે. યંત ુમજનાના કુર ખચવની જગલાઈ શઠે આલત શમ ત જ આ ળક્ય 
છે. 

 

22.3 યાજ્મ ર્નમભન મજુફ નલી ળાાઓ ળરૂ કયલા અથલા ચફન-વેલા પ્રાપ્ત લવાશતભા ં
ઈજીએવ જેલી ળાાઓ ળરુ કયલા ભાટેની જગલાઈઓ.  

 

23. ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક ળાાઓ/ ક્ષેત્ર    

23.1 નલી ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક ળાાઓ ળરૂ કયલા ભાટે પ્રાથર્ભક ઉર્િણોની વખં્મા, સ્થાનાતંય દય, અને 
પ્રાથર્ભક ળાાઓની વખં્માની એક વાથે નંધ રેલાભા ંઆલળે.  

 

23.2 જ્માયે પ્રાથર્ભક ળાાઓને ઉચ્ચ ળાાભા ંર્લકર્વત કયલાભા ંઆલતી શમ ત્માયે, એટુ ંધ્માન 
યાખવુ ંકે 2:1 ન દય જાલલાભા ંઆલે અને યૂતી વખં્માભા ંપ્રાથર્ભક ઉિીણો ભાટે નલી UPS 

ભા ં પ્રલેળ ભાટે ઉરધધ શમ. આ શતે ુ ભાટે વશામ પ્રાપ્ત કયતી ળાાઓ અને 
ભાધ્મર્ભક/ઉચ્ચ ભાધ્મર્ભક ળાાઓ કે જ્મા ંઉચ્ચ પ્રાથર્ભક ર્લબાગની શાજયી શમ તેને ણ 
ગણતયીભા ંરઈ ળકાળે  

 

24 લગવખડં  

24.1 અર્તહયક્ત લગવખડંની જરૂહયમાત ભાટે ર્ળક્ષકની વખં્મા, લગો/શે્રણીની વખં્મા અને પ્રલતવભાન 
લગવખડંની ર્લગત યૂી ાડલાની યશળેે. 

 

24.2 ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક સ્તયે શડેભાસ્ટયના ખડંની જરૂહયમાત ભાટે ણ પ્રલતવભાન લગવખડંની વખં્મા, 
પ્રલતવભાન શડેભાસ્ટય ખડંની વખં્મા-ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક ળાાઓભા ં અને ર્ળક્ષકની વખં્માની 
ર્લગત આલાની યશળેે. 

 

24.3 લધાયાના લગવખડંની જરૂહયમાતભા ંગણતયી વભમે શડેભાસ્ટયને ણ ર્ળક્ષક તયીકે વશતેકુ ગણી 
ળકાળે. 
 

24.4 નલી ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક ળાાઓને લયંડા વાથે 3 લગવખડં વહશતના નલા ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક ળાા 
બલન ઉરધધ કયાલલાભા ં આલળે. એલા હકસ્વાભા ં કે જ્મા ં નલા ં ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક ળાા 
બલનની જરૂહયમાત નથી, નલી ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક ળાાના પ્રત્મેક લગવ ભાટે એક લગવ ખડં 
ઉરધધ કયલાભા ંઆલળે.  

 

24.5 પ્રલતવભાન ળાાઓભા ં લધાયાના લગવ ખડંની ભજૂંયી DISE ર્લગતભા ં આલાભા ં આલેરા  
અશલેારના આધાયે આલાભા ંઆલળે.  
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25. ર્લનામલૂ્મે ાઠયસુ્તક  

25.1 ફધા જ નક્કી કયામેરા ંજૂથના ફાક જેભ કે છકયીઓ, અનસુચૂચત જાર્ત/જન જાર્ત લગેયેને 
ર્લનામલૂ્મે ાઠમસુ્તક આલાભા ંઆલળે આ ફાક, 
(i) વયકાયી ળાાઓ; 
(ii) સ્થાર્નક વસં્થાઓની ળાાઓ;  

 (iii) વયકાયી વશામ પ્રાપ્ત કયતી ળાાઓના, ભરવેાઓના શઈ ળકે છે ર્વલામ કે : 
   (a) આ ળાાઓભા ંપ્રલેળ નીર્ત યાજ્મભા ંવયકાયી ળાાઓની વયખાભણીભા ંફયફય  

   શમ. 
    (b) આ ળાાઓ ર્લદ્યાથી ાવેથી પી ન ઉઘયાલતી શમ. 
    (c) ર્ળક્ષકની ર્નભૂકૂ ભાટે વયકાયની ભજૂંયી ભેલતી શમ 

    (d) વયકાયી ળાાઓના ર્ળક્ષકની જેભ જ ર્ળક્ષકના ગાય અને તેભની વેલાઓની 
સ્સ્થતી વયખી શમ. 

    (e) વયકાયી ળાાઓના જેલ જ અભ્માવિભ ચરાલતી શમ. (ભરવેાઓના હકસ્વાભા ંતેઓ 
ભદયેવા ફડવ દ્વાયા નક્કી કયલાભા ંઆલેરા અભ્માવિભ ચરાલતા ંશમ.)  

 

25.2 પ્રાથર્ભક સ્તયે ાઠય સુ્તક ભાટે રૂ. 150/- પ્રર્ત ફાકની ભશિભ વીભા અને ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક 
સ્તયે રૂ. 250/- પ્રર્ત ફાક પક્ત સચૂક વીભા છે. 

 

25.3 ાઠયસુ્તકના ર્લકાવ, છાઈ, હયલશન લગેયેની રાગતને ણ ાઠયસુ્તકની હકંભતભા ં
વાભેર કયલાભા ંઆલળે. જ તે ભશિભ ભમાવદાથી લધતુ ંનહશ શમ.  

 

25.4 સચૂના અને અંગ્રજેીની યાજ્મ બાાની વિંભણ વ્યશૂયચનાને વભાર્લષ્ટ કયલા ભાટે વેત ુ
વાભગ્રીઓ વાથે આહદજાર્ત બાાઓ ભાટે ર્લકર્વત કયલાભા ંઆલતા ંપ્રાઈભવવ/ાઠય-સુ્તક 
લગવ I-II ભાટે રૂ. 150/-ની ભશિભ વીભાભા ંમગ્મતા ધયાલળે.   

 

25.5 અભ્માવિભને વંણીભા ંનક્કી કયામેરા જૂથના ફાક ભાટેની કામવસુ્સ્તકાઓ અચબન્ન અંગ છે 
અને તેને ાઠયસુ્તકના બાગરૂે ગણલાની યશળેે. તેને આ જૂથના ફાકની રૂ. 150/- પ્રર્ત 
ફાકની ભશિભ ભમાવદાભા ંયશીને લશચંણી કયલાભા ંઆલળે.  

 

25.6  યાજ્મએ શારભા ં ર્લના મલૂ્મે આલાભા ં ાઠય-સુ્તક ભાટે ઉરધધ કયાલલાભા ં આલતા ં
બડંને યાજ્મ મજનાભાથંી આલાનુ ંચા ુયાખલાનુ ંયશળેે 

 

25.7 યાજ્મએ શારભા(ં2007-08) ચફન-અનસુચૂચત જાર્ત/જન જાર્તના વયકાયી અને વયકાયી 
વશામ પ્રાપ્મ પ્રાથર્ભક અને ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક ળાાઓભા ં બણતા ં છકયાઓને ર્લના મલૂ્મે 
આલાભા ં ાઠય-સુ્તક ભાટે ઉરધધ કયાલલાભા ં આલતા ં બડંને યાજ્મ મજનાભાથંી 
આલાનુ ં ચા ુ યાખલાનુ ં યશળેે. આ ખચવન નાણાકીમ વભાલેળ ચફન-અનસુચૂચત જાર્ત/જન 
જાર્તના છકયાઓને ર્લના મલૂ્મે ઉરધધ કયલાભા ંઆલતા ંખચવભા ંભાત્ર એ જ યાજ્મ સધુી 
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વીર્ભત યાખલાભા ં આવ્મ છે જ્મા ં આ યાજ્મ મજના શઠે પ્રલતવભાન કઈણ મજનાભા ં
ઉરધધ કયલાભા ંઆલતુ ંનથી.  

 

25.8 ાઠમસુ્તકન લાસ્તર્લક ખચવ લગવ લાય ચબન્નતા ધયાલે છે. એ સરુ્નર્શ્ચત થવુ ંજઇએ કે પ્રત્મેક 
લગવ ભાટેના અંદાજ  ાઠમસુ્તકના લાસ્તર્લક ખચવ ય આધાહયત શલા જઇએ; અને  

 

25.9 એ ણ સરુ્નર્શ્ચત થવુ ંજઇએ કે યાજ્મ દ્વાયા શરેા ંજ કઈ એક લગવના ફાકને ર્લના મલૂ્મે 
ાઠમસુ્તકનુ ં ર્લતયણ કયલાભા ં ન આલતુ ં શમ. આલા હકસ્વાઓભા,ં આલા ં ફાકને 
એવએવએ અંતગવત ર્લના મલૂ્મે ાઠમસુ્તક ઉરધધ ન કયલા જઇએ.  

 

25.10 એલા ં હકસ્વાભા ં કે જ્મા ં કઈ યાજ્મ પ્રાયંચબક સ્તયે ફાકને આલાભા ં આલતા ં સુ્તકના 
ખચવને અંળત રૂથી વબ્ધવડાઈઝ કયતુ ંશમ, ત છી એવએવએ અંતગવત આલાભા ંઆલતી 
વશામ સુ્તકના ખચવના તે બાગ યૂતી પ્રર્તફરં્ધત ફનળે જેનુ ંલશન ફાક દ્વાયા કયલાભા ં
આલે છે.  

 

25.11 ર્લના મલૂ્મે ાઠમસુ્તક પ્રાપ્ત કયલાની ાત્રતા ધયાલતા ંફાકની લગવ લાય ર્લગત તૈમાય 
કયલી જઇએ.  

 

26.  ર્નભાવણ કામો 
26.1  ર્નભાવણ કામવભા ંનીચે પ્રભાણને વભાલેળ થામ છે. 

(a) નલા ળાા બલન; 
 (b) અર્તહયક્ત લગવખડં;  

 (c) શડેભાસ્ટય ભાટે ખડં; 
 (d) ળોચારમ; 
 (e) ીલાના ાણીની સરુ્લધાઓ; 
 (f) કન્દ્માઓ ભાટેના અરગ ળોચારમ;  

 (g) અમકુ ખાવ હકસ્વાઓ જેલા ંકે શાડી જગંર ર્લસ્તાય અથલા ળશયેી ર્લસ્તાય કે જ્મા ંજરૂય 
શમ ત્મા ંળાા પયતી હદલાર; 

 (h) ર્લબાજન હદલાર; 
 (i) લીજીકયણ;  

 (j) ફાિીડા તત્લ (નલા ંફધા ંજ ફાધંકાભભા ંપયજજમાત); 
 (k) BRC બલન; 
 (l) CRC બલન; 
 (m) SIEMET; 
 (n) પ્રલતવભાન વયકાયી ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક ળાાઓભા ંછાત્રારમ બલન;  
 (o) કેજીફીલી બલન;  
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 (p) મખુ્મ ભયાભત;  

 (q)  વયકાયી ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક ળાાઓને પર્નિચય.  

 

26.2 જ્મા ંર્નભાવણ કામોને આલયી રેલાભા ંનથી આવ્મા ંતેલા ક્ષેત્રભા ં 

 (a)  MIS ખડં વહશત SO/DPO  ભાટે કચેયી બલન 

 (b) યભતનુ ંભેદાન 
 (c) EGS /AIE કેન્દ્ર  

 (d) ECCE વલરત 
 (e) બલન યહશત/ જીણવળીણવ ળાાઓ ભાટે ળાા બલન  

 

26.3 એલા એકભની રાગતભા ંકે જ્મા ંSSA ધયણભા ંસ્ષ્ટ ઉલ્રખે કયલાભા ંન આવ્મ શમ, ત્મા ં
તેની ગણતયી PWD/યાજ્મના ંસચૂચત દય પ્રભાણે કયલી. જ કે,  અમકુ અપ્રચચરત લસ્તઓુ, કે 
જે સચૂચત દયના બાગરૂે નથી શતી, ત્મા ં દય યાજ્મ અભરીકયણ વવામટીની કામવકાયી 
વર્ભર્ત દ્વાયા એ ળયત વાથે ભજૂંય થલા જઇએ કે આલા ંઅંદાજ એલા જ પ્રકાયની પ્રચચરત 
લસ્તઓુની યચના ભાયપત સચૂચત દયભા ંઉરધધ શમ તેનાથી લધ ુન શલા ંજઇએ.   

 

26.4 એલા ંહકસ્વાઓભા ંકે જ્મા ંએકભની હકંભત અવાભાન્દ્મ યીતે લધી જતી શમ ત્મા,ં યાષ્રીમ કક્ષાએ 
તકનીકી વશામ જૂથ તે એકભની હકંભતનુ ંમલૂ્માકંન કયળે. 

 

26.5 ળાાઓના નલા ફાધંકાભના હકસ્વાભા ં એકભની હકંભતભા ં ભધ્માહ્ન બજનની તૈમાયી ભાટે 
યવડાના ળેડની જગલાઈ ણ યાખલી ડળે. 

 

26.6 ળોચારમ અને ીલાના ાણીની સરુ્લધાઓ અનિુભે ટટર વૅર્નટેળન કેમ્ેઈન (ટીએવવી) 
અને હિંહકંગ લૉટય ર્ભળન (ડીડફલ્યએુભ) દ્વાયા ર્નમત કયલાભા ંઆલેરી એકભ ખચવ મજુફ 
શલી જઇએ.  

 

26.7 વચંારન ગણુલિા ભાટે રાલલાભા ંઆલેર કઈ વાધન અને ર્નયીક્ષણ ખચવ, જ કઈ શમ ત, 
એકભ ખચવભા ંગણલાભા ંઆવ્મ શળે ત ર્નયીક્ષણના ખચવ ભાટે તે જજલ્રા/યાજ્મ સ્તયેથી યત 
ભેલી ળકામ. 

 

26.8 ર્નયીક્ષણ કભવચાયીઓની તારીભન ખચવ લશીલટી ખચવભા ંગણી ળકાળે. 
 

26.9 અન્દ્મ મજનાઓ વાથે ર્નર્શ્ચત ચફન્દ્દુગાભી યીતે જડાવુ ંઅને ભાત્ર કઈ અંતયની જરૂય શળે ત 
SSA દ્વાયા બડં આલાભા ંઆલળે.  

 

26.10 ગ્રાભીણ ર્લકાવ ભતં્રારમ, બાયત વયકાયભા ંીલાના ાણીના યૂલઠા ર્લબાગભા ંએક્વરયેટેડ 
રૂયર લૉટય વપ્રામ પ્રગ્રાભ (ARWSP) અંતગવત ગ્રાભીણ ળાાઓને ીલાના ાણીની સરુ્લધા 
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શઠે આલયી રેલાની જગલાઈ છે. લધભુા,ં ટટર વૅર્નટેળન કેમ્ેઈન(TCS) ગ્રાભીણ ળાાઓ 
ભાટે ળોચારમ અને મતુયડીઓ ઉરધધ કયે છે. આ વદંબવભા,ં યાજ્મ, જજલ્રા અને ગ્રાભ 
ચંામત સ્તયએ આલયી રેલાભા ંઆલનાય ળાાઓની કુર વખં્માની લાસ્તલલાદી આકાયણી 
કયલાની જરૂય છે. તભાભ ળાાઓને આલયી રેલાની ખાતયી ભાટે એવએવએ અને ીલાના 
ાણી તેભજ વૅર્નટેળન પ્રગ્રાભના અભરીકયણ ભાટે જલાફદાય એજન્દ્વીઓ તેભના પ્રમાવનુ ં
વકંરન કયળે.  

 

26.11 2010 સધુીના વભમ ભાટે ફનાલલાભા ંઆલેર મથાથવદળવન મજનાના આધાયે PAB એ ભજૂંય 
કયેર કુર હયમજના ખચવના 33% ની ભશિભ ભમાવદાથી લધાયાના ર્નભાવણ કામો કઈણ 
કામવિભ બડંભાથંી થલા જઈએ નશં.. આભા ંબલનની જાલણી અને ભયાભત ાછ થતા ં
ખચવન વભાલેળ થત નથી. જ કે, કઈ એક ખાવ લવની લાર્િક મજનાભા,ં ર્નભાવણ કામવની 
જગલાઈઓને, વભગ્ર હયમજનાની 33% ભશિભ ભમાવદાભા ં યશીને, તેના લાર્િક મજના 
ખચવના 50% સધુી યાખી ળકાળે.  

 

26.12 PAB ભટા ભાખાગત તપાલત ધયાલતા ંજજલ્રાઓને, એ જગલાઈ વાથે કે તેભની જરૂહયમાત 
2008-2010 ની લચ્ચે ણૂવ થમેરી શલી જઇએ, અને એ ણ કે આ જજલ્રાઓભા ંSSA કામવિભ 
વભમગાા દયર્ભમાન વભગ્રતાભા ં33% ની ભશિભ ભમાવદા જાલલી જઇએ, ર્નભાવણ કામો 
ભાટે લાર્િક ભશિભ ભમાવદા પ્રર્તલવ 50% સધુી ભાન્દ્મતા આી ળકે છે. 

   

26.13 કઈણ જજલ્રાભા ં ફીઆયવી અને વીઆયવી ફાધંકાભન કુર ખચવ કઈણ લવભા ં
હયમજના શઠે વભગ્ર હયમજનાના વભગ્ર અંદાજીત ખચવના 5% કયતા ંલધલ ન જઇએ 

 

26.14 ર્નભાવણ કામવના ફાધંકાભની જરૂહયમાતને પ્રલતવભાન ભાખાગત અને લધાયાની જરૂહયમાત 
યની ર્લગતન આધાય પ્રાપ્ત થલ જઇએ.    

26.15 ર્નભાવણ કામો અંતગવત ફાધંકાભની ભજૂંયી ભાત્ર વયકાયી ળાાઓના બલનને જ આી ળકાળે. 
કઈ ણ હકસ્વાભા ંવયકાયી વશામ પ્રાપ્ત કયતી ળાાઓને તેભ કયલાની ભજૂંયી આી ળકાળે 
નશં.  

  

26.16 તભાભ પ્રકાયના ર્નભાવણ કામોની પ્રવરૃ્િઓભા ંવમદુામની વશબાચગતા અર્નલામવ યશળેે.  

 

26.17 PAB ની ભજૂંયી વાથે ળશયેી ર્લસ્તાયભા ં ફહભુાી ળાાઓના ર્નભાવણ ર્વલામ કંરાક્ટય 
યકલાની ભજૂંયી આલાભા ંઆલળે નશી. 

 

26.18 ળાા વ્મલસ્થાન વર્ભર્ત/ગ્રાભ ર્ળક્ષણ વર્ભર્ત/ ર્ળક્ષણ યની ગ્રાભ ચંામત વર્ભર્ત 
હશવાફની ાયદળવક પ્રણારી વાથે ર્નભાવણ કામવ શાથ ધયી ળકે છે.  
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26.19 SIEMAT, KGBV, અને છાત્રારમના બલનના ફાધંકાભ ભાટે ર્ળક્ષણ ર્લબાગને રાગ ુ ડતા ં
યાજ્મ ીડફલ્યડુી ર્નમભન અથલા અન્દ્મ ર્નમભનનુ ંઅનવુયણ કયલાનુ ંયશળેે.   

 

26.20 કેજીફીલી, છાત્રારમ અને ફીઆયવી બલનના ફાધંકાભ વમદુામ કે ીડફલ્યડુી જેલી યાજ્મ 
એજન્દ્વીઓ દ્વાયા શાથ ધયી ળકામ છે.  

 

26.21 પ્રલતવભાન ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક ળાાઓભા ં છાત્રારમનુ ં ફાધંકાભ ર્નમ્નચરચખત ળયતને આધીન 
યશળેે:  

(i.) પ્રર્ત ધરૉક આ પ્રકાયની ભાત્ર એક જ સરુ્લધાને ભાન્દ્મ યાખલાભા ંઆલળે.  

(ii.) પ્રત્મેક છાત્રારમ 100 ફાક સધુી વભાલેળ કયળે.  

(iii.) છાત્રારમ ભાત્ર એલા ંજ ધરૉક્વભા ંઊબા ંકયલાભા ંઆલળે જે દૂયસ્થ લવતીમ, યણ અને 
આહદલાવી જજલ્રાઓના સ્થ શળે જેભા ંઆ પ્રકાયની સરુ્લધાઓ કેન્દ્ર/યાજ્મ/કેન્દ્ર ળાર્વત 
પ્રદેળ વયકાય દ્વાયા કયલાભા ં નશં આલી શમ અને જ્મા ં લવર્તની ગીચતા પ્રર્ત લગવ 
હક.ભી 20 વ્મસ્ક્ત કયતા ંઓછી શળે.  

(iv.) છાત્રારમના ફાધંકાભ ભાટેના ર્નમભ કેજીફીલી મજુફના યશળેે અને ઈચ્છર્નમ છે કે તેની  
યચના વીડફલ્યવુીએન ભાટે ણ વસ્મ્ભચરત શમ.  

(v.) છાત્રારમના ર્નભાવણ કામો જજલ્રાલાય નક્કી કયલાભા ં આલેરી પ્રલતવભાન ભશિભ 
ભમાવદાની અંદય યશળેે.  

(vi.) છાત્રારમ સરુ્લધાઓને ચરાલલાન ખચવ યાજ્મ દ્વાયા અન્દ્મ મજનાઓ વાથે વાર વાધંા 
વાધીને અથલા એવએવએ અંતગવત કન્દ્માઓ/અનસુચૂચત જાર્ત/અનસુચૂચત જનજાર્તના 
ફાક ભાટેના નાલીન્દ્મતાણૂવ બડંભાથંી, યાજ્મ/કેન્દ્ર ળાર્વત એવએવએ કામવિભના 
ઈવી દ્વાયા ભાન્દ્મ કયલાભા ંઆલતા ંધાયાધયણ મજુફ કયલાભા ંઆલળે.   

 

26.22 વયકાયી ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક ળાાઓભા ંએક વભમના અનદુાન તયીકે પ્રર્ત ફાક રૂ. 500/-ના 
દયથી ળાા સરુ્લધા તયીકે ર્નમ્નચરચખત ળયતને આધીન આલાભા ંઆલળે:  

(i.) આ જગલાઈ ભાત્ર એલી પ્રલતવભાન વયકાયી ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક ળાાઓને ઉરધધ 
કયલાભા ંઆલળે, જે આ સરુ્લધા ધયાલતી નથી.  

(ii.) આ બડંની શંચ એવએવએ અંતગવત 2001 સધુી ભજૂંય કયલાભા ંઆલેરી નલી ઉચ્ચ 
પ્રાથર્ભક ળાાઓને પ્રાબ્પ્ત ાત્ર નથી, કેભ કે તેઓ ળરૂઆતના તફકે્ક શરેા ંજ ળાા 
ઉકયણ ભાટેની રૂ. 50,000/-ની જગલાઈ ધયાલે છે.  

(iii.) ગ્રામ્મ/ળશયેી ર્લસ્તાય ભાટે પર્નિચયની પ્રાબ્પ્ત લીઈવી/એવડીએભવી/વભાન વસં્થાઓ 
દ્વાયા કયલાની યશળેે.  

(iv.) ળાાની ર્ભરકત તયીકે પર્નિચય ર્નળાન કયલાની પ્રહિમા અને સ્ટૉક યજજસ્ટયભા ં
યાજ્મ/કેન્દ્ર ળાર્વત વયકાય દ્વાયા નક્કી કયલાભા ંઆલેરી પ્રહિમા મજુફ ચકાવણી લૂવક 
તેના યેકર્ડવવની જાલણી કયલાની યશળેે.  
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(v.) આ જગલાઈઓ જજલ્રાની રૂયેખાભા ં યશીને ર્નભાવણ કામવની 33% ભમાવદાભા ં યશીને 
કયલાની યશળેે.  

 

26.23 કઈ એક ર્લળે લવભા ંજે તે લવ ભાટે ભજૂંય થમેરી રૂયેખાન ઉમગ કયલાભા ંન આવ્મ, 
ત ઉમગ ર્લના ડી યશરેી રૂયેખાના બાગને આગરા લવભા ંફાકી યશરેી પ્રવરૃ્િ તયીકે 
રઈ જલાભા ંઆલળે. જ કે રૂયેખાભા ંબોર્તક રક્ષ્માકં પ્રાપ્ત કમાવ ફાદની ફચત યશતેી શમ, 
ત તેન ફીજી કઈ પ્રવરૃ્િ ાછ ખચવ કયલાભા ં નશં આલે કે ફાકી યશતેી  પ્રવરૃ્િ તયીકે 
ગણલાભા ંઆલળે નશં.  

 

26.24 અભરીકયણ એજન્દ્વીએ ફધા જ ર્નભાવણકામો ઉય થતા ં લાસ્તર્લક ખચવન મગ્મ હશવાફ 
આલાન યશળેે. ચફન લયાળી બડંને હશવાફી લવ યૂા ંથમે યત કયલાના યશળેે. 

  

27. ળાાના ભકાનની જાલણી  

27.1 ળાા વર્ભર્ત દ્વાયા સસુ્ષ્ટ દયખાસ્ત અને વમદુામનુ ંમગદાન ભે તે ધ્માન યાખવુ.ં 
 

27.2 નાની કે ભટી ભયાભત લચ્ચે કઈ બેદ નથી. ફધી જ ભયાભત અને જાલણી લાર્િક 
અનદુાનની  વીભાભા ંકયલાની યશળેે. 

 

27.3 ળાાઓની ભયાભત ભાટે ભયાભત અનદુાનની વીભા ફશાયના ખચવની વ્મલસ્થા શભેંળા અન્દ્મ 
બડં જેલા કે વમદુામનુ ંમગદાન, ચંામત બડં, યાજ્મ વયકાયના બડં, અન્દ્મ કેન્દ્ર 
વયકાય દ્વાયા સ્ંવય થતી મજનાઓ જેલી કે PMG યજગાય ફામંધયી મજના લગેયેભાથંી 
ઊબી કયલી. 

 

27.4 જે ળાાઓ ત્રણ લગવખડં સધુીની સરુ્લધા ધયાલતી શમ તે ળાાઓ પ્રર્તલવ ળાા દીઠ રૂ. 
5,000/- સધુીની ભશિભ અનદુાન ભેલલાની મગ્મતા ભેલે છે, જ્માયે ત્રણથી લધ ુલગવખડં 
ધયાલતી ળાાઓને પ્રર્તલવ રૂ. 10,000/- પ્રર્ત ળાા પ્રર્તલવના ભશિભ દયે ભયાભત 
અનદુાન ભી ળકે છે. યંત ુ આ પ્રકાયની ળાાઓ ભાટે એક ળયત એ ણ છે કે વભગ્ર 
જજલ્રાની મગ્મતા રૂ. 7,500/- પ્રર્ત ળાા પ્રર્તલવની શલી જઈએ. શડે ભાસ્તયના ઓયડા ં
અને કામાવરમના ખડંને આ શતે ુભાટે લગવખડં તયીકે ગણલાભા ંનશં આલે. 
 

27.5 આ જગલાઈઓ વયકાયી વશામ પ્રાપ્ત કયતી કે અન્દ્મ ખાનગી ળાાઓને રાગ ુનહશં ડ.ે 
 

27.6 ભયાભતના શતે ુભાટે એક જ હયવયભા ંકાભ કયતી શલા છતા ંપ્રાથર્ભક ળાાઓ અને ઉચ્ચ 
પ્રાથર્ભક ળાાઓને અરગ-અરગ ળાાઓ તયીકે ગણલાભા ંઆલળે. 

 

27.7 પ્રાથર્ભક અને ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક વયંકુ્ત ળાાઓ વાથે ભાધ્મર્ભક/ઉચ્ચતય ભાધ્મર્ભક ળાાઓ 
ભાટે, આ અનદુાન ભાત્ર પ્રાથર્ભક અને ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક લગવખડં ભાટે જ આલાભા ંઆલળે.  

 



11 
 

27.8 બલનની ભયાભત અને જાલણી ભાટેના ખચવને ર્નભાવણ કામવની 33% ની વીભા શઠે 
ગણતયીભા ંરેલાભા ંનશં આલે.  . 

 

27.9 અનદુાન ભાત્ર એ જ ળાાઓને ઉરધધ કયલાભા ંઆલળે જેઓ તાના પ્રલતવભાન બલન 
ધયાલે છે.   

 

27.10   અનદુાન ળશયેી ર્લસ્તાયની એ વયકાયી ળાાઓને ણ ઉરધધ કયલાભા ંઆલળે જે બાડાનંા 
ભકાનભા ંચારી યશી છે.   

 

27.11 ૈવા લીઈવી ખાતે ઉધાયલાભા ંઆલળે.  

 

27.12 ળાાની જાલણીના અનદુાન ભાટે વાભાજજક અન્દ્લેણન ર્વદ્ધાતં સ્લીકાયલાભા ંઆલી ળકે છે.  

 

27.13 ળાા વ્મલસ્થાન વર્ભર્ત/ગ્રાભ ર્ળક્ષણ વર્ભર્ત ળાાભા ં શાથ ધયલાભા ંઆલેરી જાલણી 
અને ભયાભતના કામવને પ્રભાચણત કયી ળકે છે.  

 

27.14 લવના અંતે ઉમચગતા પ્રભાણત્ર યજૂ કયલાનુ ંયશળેે.  

 

27.15 તાનુ ંભકાન ધયાલતી પ્રલતવભાન વયકાયી ળાાઓ અને ૩ લગવ ખડં સધુી અને ૩ કયતા ં
લધાયે લગવ ખડં ધયાલતી ળાાઓ અને જાલણી તેભજ ભયાભતની જરૂહયમાત ધયાલતી 
ળાાઓની વખં્મા અંગેની ચફન-વકંચરત ર્લગત આલાની યશળેે.      

 

28. ળાા બલનની ભયાભત  

28.1 પ્રમખુ ભયાભત ર્નમ્નચરચખત ળયતને આધીન યશીને સ્લીકામવ યાખલાભા ંઆલળે:  

(i.) એવએવએ અંતગવત મખુ્મ ભયાભત ભાટે પ્રર્ત લવ  રૂ. ૧૫૦ કયડ ઉરધધ કયલાભા ં
આલળે. આ યકભની લશચંણી ળાાઓની વખં્મા પ્રભાણે યાજ્મની લચ્ચે પ્રભાણવય 
યીતે કયલાભા ંઆલળે.  

(ii.) મખુ્મ ભયાભત જજલ્રા AWP&B ન એક બાગ ફનળે અને બાયત વયકાય દ્વાયા 
મલૂ્માહંકત અને ભાન્દ્મ કયલાભા ં આલી ળકે છે. હયણાભે, તે ર્નભાવણ કામોની નક્કી 
કયલાભા ંઆલેરી ભશિભ વીભાની અંદય યશળેે.  

(iii.)  એક ચક્કવ લવભા ંમખુ્મ ભયાભત શઠે દયેક જજલ્ર પ્રલતવભાન ળાાઓની ભશિભ 
૫% સધુીની ળાાઓને આલયી રેલાની દયખાસ્ત કયી ળકે છે. યાજ્મએ એ ખાતયી 
કયલાની યશળેે કે મખુ્મ ભયાભત વહશત ર્નભાવણ કામવ ાછ જજલ્રા દ્વાયા કયલાભા ં
આલત કુર ખચવ યાજ્મ-લાય આલાભા ંઆલેરી ભશિભ ભમાવદા કયતા ંલધી ન જામ.  

(iv.)  ાછરા ં ૧૦ લોભા ં ર્નભાવણ ાભેરી ળાાઓને મખુ્મ ભયાભત ભાટેના બડંભા ં
ગણતયીભા ં રલેાભા ંઆલળે નશં. વાથે જ શાથ ધયલાભા ંઆલનાય ભયાભતન ખચવ 
નલા ફાધંકાભ ખચવના ૬૦% કયતા ંલધલ જઇએ નશં.  
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(v.) દયેક જજલ્રા ભાટે, તેભના AWP&Bભા ંએક હયર્ળષ્ટ તયીકે, “મખુ્મ ભયાભત” શે્રણી 
અંતગવત વક્ષભ વિાભડં દ્વાયા ભાન્દ્મ કયલાભા ં આલેરા ં ખચવના અંદાજની વાથે 
ભયાભત કયલાની થતી ળાાઓની માદી આલી પયજજમાત છે. આ માદી PAB દ્વાયા 
ણ ભાન્દ્મ કયલાભા ંઆલળે. જે ળાાઓની ભયાભત કયલાની થતી શમ તેની છચફઓ 
ણ AWP&B ભા ંવાભેર કયલાની યશળેે.  

(vi.)  યાજ્મએ વો પ્રથભ ત મખુ્મ ભયાભત કામોના તકનીકી અને નાણાકીમ મલૂ્માકંન 
અને ભાન્દ્મતાઓની એક ર્લકેન્દ્ન્દ્રત પ્રણારી સ્થાનફદ્ધ કયલાની યશળેે. ભાત્ર ઉચ્ચ 
યકાણ (>રૂ. ૭૫૦૦૦) અને તકનીકી ારન (દા.ત. ામાના ભજબતૂીકયણ) જ ભજૂંયી 
ભાટે એવીઓ સધુી આલળે. ફાકીની ફધી જ દયખાસ્તને મગ્મ યીતે જજલ્રા સ્તયે 
અને ેટા-જજલ્રા સ્તયે આકાયણી અને ભજૂંય કયલી જઇએ.   

     

28.2 ભયાભતની કાભગીયી ચારતી શમ તે દયર્ભમાન વ્માલવાર્મક રામકાત ધયાલતા ંએંજજર્નમયંગ 
કભીઓ દ્વાયા ઑન-વાઈટ તકનીકી ર્નયીક્ષણ સરુ્નર્શ્ચત કયલાનુ ં યશળેે. લધભુા,ં યાજ્મએ એક 
‘ભયાભત કામવ-સુ્સ્તકા’ ર્લકર્વત કયલાની ણ જરૂય છે જેભા ં વમદુામને એ વ્માખ્માઓનુ ં
લણવન કયલાભા ંઆવ્યુ ંશમ કે ભયાભત કામવ કેલી યીતે શાથ ધયવુ ંજઇએ અને તેના ં હશવાફ 
કેલી યીતે જાલલા જઇએ.  

 

29. નલી પ્રાથર્ભક ળાાઓ / ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક ળાાઓ ભાટે ર્ળક્ષક પ્રર્ળક્ષણ ઉકયણ (TLE) 

29.1 પ્રત્મેક પ્રાથર્ભક/અદ્યતન ફનાલલાભા ંઆલેરી પ્રાથર્ભક ળાાઓને ળાા દીઠ રૂ. ૨૦,૦૦૦/- 
અને પ્રત્મેક નલી પ્રાથર્ભક/અદ્યતન ફનાલલાભા ં આલેરી ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક ળાાઓને ળાા 
દીઠ રૂ. ૫૦,૦૦૦/- ઉરધધ કયલાભા ંઆવ્મા ંછે.  

 

29.2 ઈજીએવને ર્નમર્ભત ળાાભા ંઅદ્યતન ફનાલલાનુ ંએ આધાયે નક્કી કયલાભા ંઆલે કે જે તે 
ઈજીએવ કેન્દ્ર ફે લવ સધુી વપતાલૂવક ચરાલલાભા ંઆવ્યુ ંશમ તેની ખાતયી કયલી.  

29.3 એલા ંહકસ્વાભા ંકે જ્મા ંTLE નલી પ્રાથર્ભક ળાાઓની યચના કયલા ભાટે શમ ત, એ સરુ્નર્શ્ચત 
કયવુ ંજઇએ કે નલી  પ્રાથર્ભક ળાા યાજ્મના ર્નમભન મજુફ ખરલાભા ંઆલી શમ. જ કે, 
TLE  આલયી રેલાભા ંન આલી શમ તેલી પ્રલતવભાન પ્રાથર્ભક ળાાઓ અને ઑયેળન ધરેક 
ફૉડવ (OBB) મજના શઠેની  ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક ળાાઓ ભાટે ભાન્દ્મ યાખલાભા ંઆવ્મા ંનથી. 

  

29.4 TLE સ્થાર્નક વદંબવભા ં ર્નહદિષ્ટ કયલાભા ંઆવ્મા ંશમ તે યીતે અને ર્ળક્ષક/ળાા વર્ભર્ત દ્વાયા 
નક્કી કયલાભા ંઆલનાય જરૂહયમાત/જરૂય મજુફ યાખલાના યશળેે. યાજ્મએ, યાજ્મ એવએવએ 
કામવકાયી વર્ભર્તની ભજૂંયી ફાદ, સ્થાર્નક વદંબવની તક વાથે,  ળાાઓની પ્રાથર્ભક 
જરૂહયમાતની સચૂક માદી પ્રવાહયત કયલાની યશળેે.   

 

29.5 TLEની વદંગી અને પ્રાબ્પ્તભા ંર્ળક્ષક અને લારીઓની વાભેરગીયી જરૂયી છે.  
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29.6  VEC/ળાા-ગ્રામ્મ સ્તયે મગ્મ વગંઠન દ્વાયા પ્રાબ્પ્ત ભાટેની શે્રષ્ઠ યીત ય ર્નણવમ કયલાન 
યશળેે.  

 

29.7 TLE બડંને કલ્સ્ટય/ધરૉક/જજલ્રા/યાજ્મ સ્તયે ખયીદી ભાટે ઉમગભા ંરઈ ળકાળે નશં. 
 

29.8 ર્ળક્ષક અને લગવખડં ભાટેની જગલાઈઓ.    
 

30. ળાા અનદુાન 

30.1  ચફન-કામવયત ળાા ઉકયણ ફદરલા ભાટે અને અન્દ્મ આલતવક ખચવ જેભ કે લયાળી લસ્તઓુ 
લગેયે ભાટે પ્રત્મેક પ્રાથર્ભક ળાા દીઠ લાર્િક રૂ. ૫૦૦૦/- અને પ્રત્મેક ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક ળાા 
દીઠ લાર્િક રૂ. ૭૦૦૦/- આલાભા ં આલળે. ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક ળાાઓની યકભભા ં ર્લજ્ઞાન 
પ્રમગળાાઓ અને કમ્પ્યટુય ર્ળક્ષણની જરૂહયમાતન વભાલેળ થળે.  

 

30.2  ળાાઓ ભાટે ગ્રથંારમના સુ્તક ણ આ અનદુાનભાથંી ઉરધધ કયલાભા ંઆલી ળકે છે.  

 

30.3  અનદુાન ભાત્ર VEC/SMC  દ્વાયા જ ખચવ કયી ળકાળે.    

 

30.4 અનદુાન નીચે મજુફની ળાાઓને આલાભા ંઆલે છે: 
(i.) વયકાયી ળાાઓ;  

(ii.)  સ્થાર્નક વસં્થાગત ળાાઓ અને  

(iii.)  વયકાયી વશામ પ્રાપ્ત કયતી ળાાઓ, વશામ પ્રાપ્ત ભદયેવાઓ ર્વલામ કે :  

a) આ ળાાઓભા ંપ્રલેળ નીર્તઓ યાજ્મભા ંઆલેર વયકાયી ળાા પ્રભાણનેી  

એકવયખી શમ;  

b) આ ળાાઓ ર્લદ્યાથીઓ ાવેથી કઈ જ જાતની પી રતેી ન શમ;  

c) ર્ળક્ષકની ર્નભૂ ૂકં ભાટે વયકાયી ભજુંયી પ્રાપ્ત કયલાભા ંઆલતી શમ;   

d) વયકાયી ળાાઓના ર્ળક્ષકની જેભ જ ર્ળક્ષકના ગાય અને તેભની  

 વેલાઓની સ્સ્થતી વયખી શમ;   

e) વયકાયી ળાાઓભા ંચરાલાત અભ્માવિભ જ અનવુયલાભા ંઆલત શમ       

(ભદયેવાઓના હકસ્વાભા,ં તેઓ ભદયેવા ફડવ દ્વાયા નક્કી કયલાભા ં આલેર 
અભ્માવિભ  ચરાલલાભા ંઆલતા ંશમ).   

f) ઉચ્ચ/ભાધ્મર્ભક ળાાઓ જ્મા ંVIII ભાથંી ળરૂ થતા ંલગો શમ તેલા યાજ્મભા ં
ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક VII ભા ંસધુીની શમ ત તેને આલયી રલેાભા ંઆલી  

   નથી.  

  

30.5 એકજ હયવયભા ંચરાલાતી શમ તેભ છતા ંણ આ પ્રકાયની પ્રાથર્ભક અને ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક 

 ળાાઓને ણ ળાા અનદુાનના શતેથૂી અરગ-અરગ ળાાઓ તયીકે ગણલાભા ંઆલળે.  
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30.6 પ્રલતવભાન પ્રાથર્ભક અને ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક ળાાઓની વખં્માની ર્લગત તૈમાય કયલી જઇળે 

 

31. ર્ળક્ષક અનદુાન 

31.1 પ્રર્ત ર્ળક્ષક લાર્િક ધયણે રૂ.૫૦૦/- નુ ંઅનદુાન નીચ ેપ્રભાણે આલાભા ંઆલળે. 
(1) વયકાયી ળાાના ર્ળક્ષક;  

 (2) સ્થાર્નક વસં્થાની ળાાઓ અને  

 (3) વયકાયી વશામ પ્રાપ્ત કયતી ળાાઓ, વશામ પ્રાપ્ત ભદયેવાઓના ર્ળક્ષક  ર્વલામ કે : 
 (a) આ ળાાઓભા ંપ્રલેળ નીર્તઓ યાજ્મભા ંઆલેર વયકાયી ળાા પ્રભાણનેી  

   એકવયખી શમ; 
  (b) આ ળાાઓ ર્લદ્યાથીઓ ાવેથી કઈ જ જાતની પી રતેી ન શમ 

  (c) ર્ળક્ષકની ર્નભૂકૂ ભાટે વયકાયી ભજુંયી પ્રાપ્ત કયલાભા ંઆલતી શમ.  

  (d) વયકાયી ળાાઓના ર્ળક્ષકની જેભ જ ર્ળક્ષકના ગાય અને તેભની વેલાઓની  

   સ્સ્થતી વયખી શમ.  

  (e) વયકાયી ળાાઓભા ંચરાલાત અભ્માવિભ જ અનવુયલાભા ંઆલત શમ  

   (ભદયેવાઓના હકસ્વાભા,ં તેઓ ભદયેવા ફડવ દ્વાયા નક્કી કયલાભા ંઆવ્મા  

   પ્રભાણેન અભ્માવિભ ચરાલલાભા ંઆલત શમ.)  

 

31.2 ર્ળક્ષકનુ ંઅનદુાન એલા ંર્ળક્ષકને જ ભળે જેન ખયેખય શદ્દ ય શમ. 
 

31.3 ર્નમ્ન ખચવ ધયાલતા ંળૈક્ષચણક વાધનના લયાળભા ંાયદળવકતા. 
  

31.4  તારીભફદ્ધ ર્ળક્ષક કે જેઓ ખયેખય શદ્દા ય શમ તેને વસં્થાની ર્લગત યૂી ાડલી.  

 

32. ર્ળક્ષકની તારીભ  

32.1 ફીઆયવી સ્તય અને તેની ઉયના સ્તયે તભાભ ર્ળક્ષક ભાટે વેલા-કા દયર્ભમાનની ૧૦ 
હદલવીમ તારીભની જગલાઈ, પ્રર્ત ર્ળક્ષક રૂ. ૧૦૦/- પ્રર્ત હદનના દયથી.  

  

32.2 વીઆયવી સ્તય ય દયેક ર્ળક્ષક ભાટે પ્રર્ત હદન ર્ળક્ષક દીઠ દય લે રૂ. ૫૦/- ના દયે, ક્લ્વટય 
સ્તયની ૧૦ જેટરી ફેઠક અને વભકક્ષ વ્મસ્ક્તઓના દને તારીભ વત્ર.  

 

32.3  નલર્નયકુ્ત ર્ળક્ષકની પ્રર્ત હદન રૂ. ૧૦૦/-ના દયની ૩૦ હદલવીમ આકવણ તારીભ.  

 

32.4  વેલા-કા દયર્ભમાન/દૂય-અંતય કામવિભ દ્વાયા વ્માલવાર્મક રામકાત પ્રાપ્ત કયલા ભાટે ચફન-
પ્રર્ળચક્ષત ર્ળક્ષકને ચા ુનકયીએ પ્રર્ત હદન રૂ. ૧૦૦/-ના દયની ૬૦ હદલવીમ તારીભ.  

 

32.5  ફીઆયવી અને વીઆયવી વમંજક અને વવંાધન વ્મસ્ક્તઓની દય લે ૧૦ હદલવ ભાટે પ્રર્ત 
વ્મસ્ક્ત પ્રર્ત હદન રૂ.૧૦૦/-ના દયની તારીભ.  
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32.6  એકભ ખચવની આ ભશિભ ભમાવદા મૂભતૂ ખચવ ર્નમભન તયીકે આભેે જ ભાન્દ્મ ગણલાભા ં
નશં આલે. લાસ્તર્લક એકભ ખચાવઓના અંદાજ તૈમાય કયલા જરૂયી છે. તારીભના હદલવની 
વખં્મા યાજ્મ/કેન્દ્ર ળાર્વત પ્રદેળ દ્વાયા નક્કી કયલાભા ંઆલળે. તારીભ ઈનટુ્વ ભાટેના એકભ 
ખચવભા ં વાભેર તારીભ વાભગ્રીઓ, વવંાધન વ્મસ્ક્તઓ અને અન્દ્મ તારીભ ર્નમભન યાજ્મ 
એવએવએની કામવકાયી વર્ભર્ત દ્વાયા ભાન્દ્મ યાખલાભા ં આલેરા ં આંતહયક ર્નમભના આધાયે 
નક્કી કયલાભા ંઆલળે.  

  

32.7 મલૂ્માકંન દયર્ભમાન અવયકાયક તારીભ ભાટેની ક્ષભતાની આકાયણી વ્માબ્પ્તની શદ નક્કી 
કયળે. 

 

32.8  પ્રલતવભાન ર્ળક્ષક ર્ળક્ષણ મજના અંતગવત SCERT/DIET ભાટે વશમગ.  

 

32.9  ર્ળક્ષકની તારીભ નીચે પ્રભાણ ેઉરધધ કયાલલાભા ંઆલળે. :- 
(1) વયકાયી ળાાના ર્ળક્ષકને ; 

 (2) વયકાયી વશામ પ્રાપ્ત કયતી ળાાઓ, વશામ પ્રાપ્ત ભદયેવાઓના ર્ળક્ષકને  ર્વલામ કે: 
 (a) આ ળાાઓભા ંપ્રલેળ નીર્તઓ યાજ્મભા ંઆલેર વયકાયી ળાા પ્રભાણનેી  

   એકવયખી શમ; 
  (b) આ ળાાઓ ર્લદ્યાથીઓ ાવેથી કઈ જ જાતની પી રતેી ન શમ; 
  (c) ર્ળક્ષકની ર્નભૂ ૂકં ભાટે વયકાયી ભજુંયી પ્રાપ્ત કયલાભા ંઆલતી શમ; 
  (d) વયકાયી ળાાઓના ર્ળક્ષકની જેભ જ ર્ળક્ષકના ગાય અને તેભની વેલાઓની  

   સ્સ્થતી વયખી શમ;  

  (e) વયકાયી ળાાઓભા ંચરાલાત અભ્માવિભ જ અનવુયલાભા ંઆલત શમ  

   (ભદયેવાઓના હકસ્વાભા,ં તેઓ ભદયેવા ફડવ દ્વાયા નક્કી કયલાભા ંઆવ્મા  

   પ્રભાણેન અભ્માવિભ ચરાલલાન યશળેે).  

 

32.10 એ સરુ્નર્શ્ચત કયવુ ં જઇએ કે હદલવ દીઠ પ્રર્ત ર્ળક્ષકન એકભ ખચવ અને પ્રત્મેક પ્રકાયની 
તારીભ ભાટે હદલવની વખં્માનુ ંવખતણ ેારન કયલાભા ંઆલે. ળક્ય શમ ત્મા ંસધુી તારીભ 
ફીઆયવી અને ઉયના સ્તયે અને વીઆયવી સ્તયે શાથ ધયાલી જઇએ જેથી એકભ ખચવ 
અનિુભે રૂ.૧૦૦/- અને રૂ. ૫૦/- પ્રર્ત હદલવ ર્ળક્ષક દીઠ જાલી ળકામ. જ અર્નલામવ શમ 
ત, TA/DA ની જરૂહયમાતને વ્મલસ્થાન ખચવ ભાટે નક્કી કયલાભા ંઆલેરી ૬% ની ભશિભ 
ભમાવદાથી લધત ન શમ તે યીતે વ્મલસ્થાન ખચવ શઠેના ળીવભાથંી ભેલી ળકામ છે.  

 

32.11 તારીભ ભૉડયલુ્વ અને ર્ળક્ષકની ભાગવદર્ળિકાઓના ર્લકાવન ખચવ વભગ્ર પ્રર્ત હદલવ ર્ળક્ષક 
દીઠ તારીભ ખચવની વીભાભા ંયશીને જ થલ જઇએ. કેભ કે ર્લકાવ ખચવ એક લખત કયલાભા ં
આલત ખચવ છે, ભાટે આના ય કયલાભા ંઆલત ખચવ એલા ં ર્ળક્ષકની વખં્મા ય ર્લતહયત 
કયી દેલ જઇએ કે જેઓ આ ભૉડયલુ્વ/ભાગવદર્ળિકાઓથી રાબાસ્ન્દ્લત થલાના શમ.   
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32.12 કઈ હકસ્વાભા ંર્નમભભા ંદળાવવ્મા પ્રભાણ ેભશિભ હદલવ ભાટે તારીભ ચરાલલી ળક્ય ન શમ 

ત તારીભન વભમગા ઘટાડી ળકામ છે. તેને લચ્ચેથી અટકાલી ળકામ છે. અથલા ત 
વસં્થાકીમ/CRC સ્તયે નક્કી કયલાભા ંઆલેરા અંતયાર પ્રભાણે ચરાલી ળકામ છે અથલા સ્ષ્ટ 
મદુ્દાઓ વફંધંી કામવ-ર્ળચફય લગેયે  દ્વાયા ણ આમજજત કયી ળકામ છે. 

 

32.13 પ્રલતવભાન તારીભફદ્ધ, ચફનતારીભી અને નલર્નયકુ્ત ર્ળક્ષકની વખં્માની ર્લગત તૈમાય 
કયલી જઇએ. વેલાકારીન ર્ળક્ષકની તારીભ એલા ર્ળક્ષક ભાટે જ છે જેઓ લાસ્તલભા ંશદ્દા 
ઉય શમ. 

 

33. ળૈક્ષચણક લશીલટ અને તારીભની યાજ્મ વસં્થા (SIEMAT) 

33.1 રૂ. 3 કયડની ભશિભ ભમાવદા ભાત્ર એક વભમ યુતી વશામ છે. જેભા ં ર્નભાવણ કામોને ણ 
વાભેર કયલાના યશળેે. 

 

33.2 એ ખાતયી કયલી ડળે કે યાજ્મ SIEMAT ળરૂ કયલા ભાટે યાજી થામ અને તેને ચરાલતા ં
યશલેાની સ્ષ્ટ પ્રર્તફદ્ધતા દળાવલે.   

 

33.3 ફાધંકાભની કામવલાશી યાજ્મ દ્વાયા નક્કી કયલાભા ંઆલળે. 
 

34. વમદુામના લડાઓની તારીભ   

34.1 એક લવભા ંફે હદલવ ભાટે પ્રત્મેક ગાભભાથંી ૪ વ્મસ્ક્તઓ લિા ળાા દીઠ ૨ વ્મસ્ક્ત – ળક્ય 
શમ ત ભહશરાઓ ભાટે વ્મસ્ક્ત દીઠ પ્રર્ત હદન રૂ. ૩૦/- ની યલાનગી આલાભા ંઆલી છે.  

 

34.2 ગાભભા ંવ્મસ્ક્તઓની વખં્મા, તારીભન વભમગા અને એકભન ખચવ ધયણ પ્રભાણે નક્કી 
થમા મજુફની ભમાવદા ફશાયન ન થામ તેની ખાતયી કયલી જઇએ.  

 

34.3 ળશયેી ર્લસ્તાય કે જ્મા ંએક ણ ગાભડુ ંન શમ તેભજ યાજ્મભા ંભશસેરૂી ગાભ કે જે ભટા 
ર્લસ્તાયને આલયી રેતા ં શમ, વમદુામના લડાઓની તારીભ પ્રર્ત ળાા વમદુામના ત્રણ 
લડાઓના દયે આલાની યશળેે. 

 

34.4 તારીભ ભાટે સચૂચત વમદુામ લડાઓના બોર્તક રક્ષ્માકંને શંચી લલા ભાટે ગાભની વખં્મા 
અને રામકાત ધયાલતી ળાાઓની વખં્માની ર્લગત તૈમાય કયલી જઇએ.  

 

35. ર્લર્ળષ્ટ જરૂહયમાત ધયાલતા ંફાક ભાટેની જગલાઈઓ  
35.1 SSAભા ંએ સરુ્નર્શ્ચત કયલાભા ંઆલળે કે ર્લર્ળષ્ટ જરૂહયમાત ધયાલતા ંફાક (CWSN) છી તે 

કઈણ પ્રકાયની ર્લકરાગંતા શે્રણી કે ગભે તેટરા ં ર્લકરાગં શમ, તેને મગ્મ લાતાલયણભા ં
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ર્ળક્ષણ ઉરધધ કયાલાળે. SSAભા ં‘ુનૂ્દ્મ અસ્લીકાય’ ની નીર્ત અનાલાળે. જેથી કઈ ફાક 
ર્ળક્ષણ વ્મલસ્થાની ફશાય ન યશી જામ; 

 

35.2 અચબગભ અને ર્લકલ્: વાભાન્દ્મ ળાાઓભા ં ર્લર્ળષ્ટ જરૂહયમાત ધયાલતા ં તભાભ ફાકને  
વકંચરત અને વલાંગી ર્ળક્ષણ ઉરધધ કયાલલા ય એવએવએન ઝક યશળેે. તે ર્લળે 
જરૂહયમાત ધયાલતા ં ફાકના ર્ળક્ષણ ભાટે વ્માક શે્રણીના અચબગભ, ર્લકલ્, અને 
વ્યશૂયચનાઓને ણ વશમગ આળે. આભા ંમકુ્ત ર્ળક્ષણ પ્રણારી અને મકુ્ત ળાાઓ દ્વાયા 
ર્ળક્ષણ, અનોચાહયક અને લૈકબ્લ્ક ળાાઓ, દૂય-અંતય ર્ળક્ષણ અને અધ્મમન, ર્લર્ળષ્ટ 
ળાાઓ, જ્મા ંજરૂયી શમ ત્મા ંઘય આધાહયત ર્ળક્ષણ, ર્લચયતા ર્ળક્ષક ભૉડરે, ઉચાયાત્ભક 
ર્ળક્ષણ, ખડં વભમના લગો, વમદુામ ય આધાહયત નુલવવન (CBR) અને વ્માલવાર્મક ર્ળક્ષણ 
અને વશકાયી કામવિભન વભાલેળ થામ છે.  

    

35.3 ઘટક: ર્નમ્નચરચખત પ્રવરૃ્િઓ કામવિભના ઘટકની યચના કયી ળકે છે:  

a)  ર્લર્ળષ્ટ જરૂહયમાત ધયાલતા ં ફાકની ઓખ: ર્લળે જરૂહયમાત ધયાલતા ં ફાકની 
ઓખ સકૂ્ષ્ભ-આમજન અને ઘયે ૂ વલેક્ષણન અર્લબાજ્મ બાગ ફની યશલે જઇએ. 
ર્લળે જરૂહયમાત ધયાલતા ં ફાકની ઓખ ભાટે ીએચવી, આઇવીડીએવ, ઈવીવીઈ 
કેન્દ્ર અને અન્દ્મ ળાા તૈમાયી કામવિભ ભાયપત એક વયંકુ્ત ઝુફંેળ શાથ ધયાલલી જઇએ.  

b)  ઓખ કયલાભા ંઆલી શમ તેલા પ્રત્મેક ફાકની કામાવત્ભક અને વાભાન્દ્મ આકાયણી શાથ 
ધયાલલી જઇએ. આ આકાયણી શાથ ધયલા ભાટે તભાભ ધરક ય એક ટીભની યચના 
કયલાભા ંઆલલી જઇએ અને ર્લર્ળષ્ટ જરૂહયમાત ધયાલતા ંદયેક ફાક ભાટે વલવથા ઉચચત 
પ્રેવભેન્દ્ટની બરાભણ થલી જઇએ.  

c)  ળૈક્ષચણક પ્રેવભેન્દ્ટ: ળક્ય શમ ત્મા ંસધુી, ર્લર્ળષ્ટ જરૂહયમાત ધયાલતા ંદયેક ફાકને જરૂયી 
આધાય વેલાઓ વાથે, ર્નમર્ભત ળાાભા ંમકૂવુ ંજઇએ.  

d)  વાધન અને ઉકયણ: વશામક ઉકયણની જરૂહયમાત ધયાલતા ંફધા જ ફાકને વાધન 
અને ઉકયણ ઉરધધ કયાલલા જઇએ, જે ળક્ય શમ ત્મા ંસધુી વાભાજજક ન્દ્મામ અને 
અર્ધકાહયતા ભતં્રારમ, યાજ્મ કલ્માણ ર્લબાગ, યાષ્રીમ વસં્થાઓ અને ચફન-વયકાયી 
વગંઠન વાથેની અચબચફંદુતા ભાયપત પ્રાપ્ત કયલાના યશળેે.  

e)  આધાય વેલાઓ: બોર્તક શંચ, પ્રલતવભાન ફીઆયવી/વીઆયવીભા ંવવંાધન કક્ષ, ર્લળે 
ઉકયણ, લાચંન વાભગ્રી, ર્લળે ળૈક્ષચણક તકનીક, ઉચાયાત્ભક ર્ળક્ષણ, અભ્માવેિય 
અનકુરૂન, અનકુરૂનળીર ર્ળક્ષણ વ્યશૂયચનાઓ જેલી આધાય વેલાઓ અને અન્દ્મ વેલાઓ 
જેલી કે હપચઝમથેયૉી, વ્માલવામીક થેયૉી, સ્ીચ થેયૉી ઉરધધ કયાલી ળકામ.  

f)  ર્ળક્ષક તારીભ: ર્લર્ળષ્ટ જરૂહયમાત ધયાલતા ંફાકના અવયકાયક લગવખડં વ્મલસ્થાન ય 
ર્નમર્ભત ર્ળક્ષકભા ંવલેંદનળીરતા ેદા કયલા ભાટે વઘન ર્ળક્ષક તારીભ શાથ ધયાલલી 
જઇએ. આ તારીભ ધરૉક/ક્લ્વટય સ્તયે આલતવક શલી જઇએ અને શારના એવએવએના 
વેલાકારીન ર્ળક્ષક તારીભ વભમત્રક વાથે વઘંહટત શલી જઇએ. એવવીઈઆયટી, ડાએટ 
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અને ફીઆયવી સ્તયે ફધા જ તારીભ ભૉડયલુ્વભા ં ર્લર્ળષ્ટ જરૂહયમાત ધયાલતા ં ફાક 
યના મગ્મ ઘટકન વભાલેળ થલ જઇએ.   

g) વવંાધન આધાય: ર્લર્ળષ્ટ ળાાઓભા ં કામવયત ર્ળક્ષક દ્વાયા વવંાધન આધાય યૂ ાડી 
ળકામ છે. જ્મા ં જરૂયી શમ, ખાવ કયીને ર્લર્ળષ્ટ જરૂહયમાત ધયાલતા ં ફાકને ર્લળે 
કોળલ્મના ર્ળક્ષણ ભાટે ર્લળે યીતે પ્રર્ળચક્ષત વવંાધન ર્ળક્ષકની ર્નભૂકૂ કયલી જઇએ. 
જ્મા ંઆ ર્લકલ્ ળક્ય નથી, ર્નમર્ભત ર્ળક્ષક ભાટે રાફંા ગાાની તારીભ શાથ ધયાલલી 
જઇએ.  

h)  વ્મસ્ક્તગત ફનાલલાભા ંઆલેરી ળૈક્ષચણક મજના (આઈઈી): લારીઓ અને ર્નષ્ણાતના 
વાથેના યાભળવભા ં યશીને ર્લર્ળષ્ટ જરૂહયમાત ધયાલતા પ્રત્મેક ફાક ભાટે એક આઈઈી 
તૈમાય કયવુ ં જઇએ. વભમાતંયે તેના અભરીકયણનુ ંવચંારન થવુ ં જઇએ. ભાગવદર્ળિકાઓ 
ર્લકર્વત કમાવ છી, વભમાતંયે ર્લર્ળષ્ટ જરૂહયમાત ધયાલતા ં ફાકની ળૈક્ષચણક 
ઉરબ્ધધઓના ભાન દ્વાયા ર્લર્લધ વ્યશૂયચનાઓ અને નમનૂાઓની અવયકાયકતાના 
હયક્ષણન એક કામવિભ ફનાલલ જઇએ.  

i)  ૈતકૃ તારીભ અને વામદુાર્મક અચબપે્રયણ: ર્લકરાગંતા ધયાલતા ંફાકન ઉછેય કેલી યીતે 
કયલ અને તેભને મૂભતૂ અસ્સ્તત્લ ટકાલી યાખલાના કોળલ્મ ળીખલલા તેભના લારીઓને 
યાભળવ અને તારીભ યૂી ાડલી જઇએ. ભજબતૂ વભથવન અને જાગરૂકતા કામવિભ 
ર્લર્ળષ્ટ જરૂહયમાત ધયાલતા ંદયેક ફાકને ર્ળચક્ષત ફનાલલાની વ્યશૂયચનાના બાગ ફનલા 
જઇએ. ર્લકરાગંતા યના ઘટકને લારીઓ, લીઈવી અને વમદુામના ફધા જ ભૉડયલુ્વભા ં
વાભેર કયલા જઇએ.  

j)  આમજન અને વ્મલસ્થાન: યાજ્મ અને જજલ્રા સ્તયએ કામવિભના અવયકાયક આમજન 
અને વ્મલસ્થાન શાથ ધયલા ભાટે ીઆયઆઈ અને ચફનવયકાયી વગંઠનના વમંજનભા ં
યશીને વવંાધન જૂથની યચના થલી જઇએ. ટચના સ્તયે એવએવએ અંતગવત ર્લર્ળષ્ટ 
જરૂહયમાત ધયાલતા ફાકને ભાગવદળવન, તકનીકી અને અધ્માન આધાય યૂ ાડલા 
ભાટે યાષ્રીમ સ્તયે વવંાધન જૂથની યચના કયી ળકામ.   

k)  ર્લળે ળાાઓનુ ંભજબતૂીકયણ: જ્મા ંજરૂયી શમ ત્મા,ં તે ર્લસ્તાયભા ંકામવયત ર્લબાગ અને 
એજન્દ્વીઓ વાથે અચબચફંદુતા વાધી ર્લળે ળાાઓના ભજબતૂીકયણ દ્વાયા તેભન વવંાધન 
આધાય પ્રાપ્ત કયી ળકામ.  

l)  સ્થાત્મના અલયધ દૂય કયલા:  ળાાઓભા ંસ્થાત્મના અલયધને વય શંચ ભાટે દૂય 
કયલાભા ંઆલળે. ળાાઓ અને ળૈક્ષચણક વસં્થાઓભા ંર્લકરાગંતા પ્રત્મે ભૈત્રીણૂવ સરુ્લધાઓ 
યૂી ાડલાના પ્રમાવ શાથ ધયલાભા ંઆલળે. ર્લર્ળષ્ટ જરૂહયમાત ધયાલતા ંફાકૌઓ 

m) વળંધન: એવએવએ ર્લર્ળષ્ટ જરૂહયમાત ધયાલતા ં ફાકના ર્ળક્ષણના નલા ં વશામક 
ઉકયણની વયંચના અને ર્લકાવ, ર્ળક્ષણના આધાય વભી ર્લળે ર્ળક્ષણ વાભગ્રી અને 
ર્ળક્ષણ ક્ષેતે્ર ર્લકરાગંતા ધયાલતા ં ફાકને વભાન તક આતી જરૂયી અન્દ્મ લસ્તઓુ 
વહશત ફધા જ ક્ષેત્રભા ંવળંધનને પ્રત્વાશન આળે.  
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n)  વચંારન અને મલૂ્માકંન: કામવિભને હયષ્કૃત કયલા ભાટે વભમાતંયે વાતત્મણૂવ વચંારન 
અને મલૂ્માકંન શાથ ધયાતા ં યશળેે. આ ભાટે, વભમાતંયે દયેક સ્તયે અને ક્ષેત્રભા ં ઉચચત 
વચંારન દ્ધર્તઓ તૈમાય કયલી જઇળે.   

o)  ર્લકરાગંતા વાથેની કન્દ્માઓ: ર્લકરાગંતા ધયાલતી કન્દ્માઓના ર્ળક્ષણ ભાટે ર્લળે બાય 
આલ જઇએ.  

     
35.4 અચબચફદુંતા: ર્લળે જરૂહયમાત ધયાલતા ભાટેના ર્ળક્ષણ ક્ષેતે્ર તભાભ પ્રવરૃ્િઓ, શસ્તક્ષે અને 

અચબગભ પ્રલતવભાન મજનાઓ જેલી કે વાભાજજક અને અર્ધકાહયતા ભતં્રારમ, યાજ્મ કલ્માણ 
ર્લબાગ, યાષ્રીમ વસં્થાન અને ચફનવયકાયી વગંઠન વાથેના વમંજનભા ં યશીને 
વશામ/વાધનની ખયીદ/હપહટંગ ભાટે ર્લકરાગં વ્મસ્ક્તઓન ે ભદદ (એડીઆઇી) વાથેની 
અચબચફંદુતાનુ ંઅભરીકયણ કયલાભા ંઆલળે.  

  

35.5 આલા ફાકની ર્લળે જરૂહયમાતને યૂી ાડલા ભાટે નાણાકીમ લવભા ં રૂ. 1200/- પ્રર્ત 
ર્લકરાગં ફાકન ખચવ કયલાભા ંઆલળે. જજલ્રા સ્તયે પ્રર્ત ફાક ખચવની ભશિભ વીભા રાગ ૂ
ડળે.  

 

35.6 વલેક્ષણ દયમ્માન ઓખી કાઢલાભા ં આલેર ફધા જ ર્લકરાગં ફાકને પ્રર્ત ફાક 
રૂ.1200/- રાગ ુડળે.  

 

35.7 ર્લળે જરૂયત ધયાલતા કઈણ ફાકને યકડાભા ં કઈણ યકભ આલાભા ંઆલળે નહશં. 
જજલ્રા SSA વિાધીળએ પ્રર્ત લવ દયેક ફાક દીઠ રૂ. 1200/- ખચવ કયલાના યશળેે. જેભા ં
ળાાઓ EGS ળાાઓ અને AIE  કેન્દ્રભા ં ર્લર્ળષ્ઠ જરૂહયમાત ધયાલતા ફાકને ર્લળે 
વેલાઓ યેુ ાડલાને યશળેે. 

 

35.7 ળક્ય શમ ત્મા ંસધુી ર્લળે જરૂહયમાત ધયાલતા દયેક ફાકને જરૂયી વેલાઓ વાથે ર્નમર્ભત 
ળાાઓભા ં ગઠલલાભા ં આલળે. ર્લળે જરૂહયમાતલાા ફાકના ં ર્ળક્ષણ ભાટે વ્યશુયચના 
વદંગી અને શંચની ર્લસ્તતૃ હયકલ્નીમ વશામન ન આભા ંવભાલેળ કયલાભા ંઆવ્મ છે. 
આ અંતગવત મકુ્ત ર્લધ્મારમ અને મકુ્ત ર્ળક્ષણ વ્મલસ્થા ચફન યંયાગત અને લૈકબ્લ્ક 
ળાાઓ, અપ્રત્મક્ષ ર્ળક્ષણ અને બણતય, ર્લળે ળાાઓ, જ્મા ંજરૂયી શમ ત્મા ંઘયેુ ં ર્ળક્ષણ, 
અસ્થામી ર્ળક્ષક નમનુા ર્નંદાત્ભક ર્ળક્ષણ, ખડં વભમના ં લગો, વમદુામ આધાહયત નુ:લવવન 
અને વ્મલવાર્મક ર્ળક્ષણ અને વશકાયી કામવિભ દ્વાયા ર્ળક્ષણન વભાલેળ થામ છે. 
 

35.8  ફધા જ ર્લકરાગં ફાળ્કને ર્ળક્ષણની પ્રલતવભાન મખુ્મ ધાયાભા ંએકત્રીત કયીને વાભેર કયલાભા ં
આલળે અને ળક્ય શળ ેત્મા ંસધુી ર્લકરાગં ફાક ભાટે અરામદી કઈ ળાા ખરલાભા ંનશં 
આલે. જ કે એલા CWSN કે જેઓ ર્નમર્ભત ળાાઓ સધુી તભની ર્લકરાગંતાને કાયણે શંચી 
ળકતાનેથી. તેભને ર્લળેરૂે તેભના ભાટેની ળાાઓભા ંરઈ જલાળે.   
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35.9 IED ભાટે ર્નષ્ણાતને યકલા ાછ થતા ંખચવને લશીલટ ખચવભા ંઆલયી રેલાભા ંઆલળે. 
 

35.10 આ ફધા જ ઘટક, તેના અભરીકયણ ભાટેની દ્ધર્તઅને વફંરં્ધત પ્રવરૃ્િઓની ર્લગતલાય 
વભજણ વયંકુ્ત ર્ળક્ષણ ભાગવદર્ળિકા: ર્લળે જરૂહયમાત ધયાલતા ં ફાકને પ્રર્તબાલ – વલવ 
ર્ળક્ષા અચબમાનભા ં વભાર્લષ્ટ ર્ળક્ષણના આમજન અને અભરીકયણ ભાટેની ભાગવદર્ળિકાભા ં
આલાભા ંઆલી છે.  

 

35.11 ઓખી કાઢલાભા ંઆલેરા ર્લકરાગં ફાકની વખં્માની ર્લગત તૈમાય કયલાની યશળેે. .  

 

36. વળંધન, મલૂ્માકંન, ર્નયીક્ષણ અને વચંારન.       
36.1 પ્રર્તલવ પ્રર્ત ળાા રૂ.1500/- ભાથંી રૂ.200/- અને રૂ.1300/- પ્રર્ત ળાા પ્રર્તલવ અનિુભે 

યાષ્રીમ સ્તયે અને યાજ્મ સ્તયે ખચવ કયલાભા ંઆલળે.  

 

36.2 પ્રાથર્ભક ળાાઓ અને ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક ળાાઓને, જ તેઓ વભાન જગ્મા યથી કાભ કયતી 
શળે ત ણ એક અરામદી ળાા તયીકે ગણલાભા ંઆલળે.   

 

36.3 આ ળીવ શઠે વયકાયી, સ્થાર્નક ળાાઓ, વયકાયી વશામ પ્રાપ્ત કયતી ળાાઓ, અને યાજ્મ 
ભદયેવા ફડવ વાથે વરંગ્ન ભદયેવાઓ વશામ પ્રાપ્ત કયલાની મગ્મતા ધયાલે છે.  

 

36.4 ળાા અનદુાન ભાટે વશામ પ્રાપ્ત કયતી ળાાઓએ મગ્મતા પ્રાપ્ત કયલા અંગેની ળયત યુી 
કયલી ડળે.  

 

36.5 EGS/AIE/વેત ુકવવને વળંધન અનદુાનની ાત્રતા રાગ ૂડતી નથી.  
 

36.6 નીચે મજુફની પ્રવરૃ્ત ચરાલલા ભાટે બડંન ઉમગ કયી ળકાળે. : 
(a) ર્નમ્નચરચખત ફાફતની વાથવાથ, ગણુલિા વફંધંી હયણાભને ભાલા ભાટે વચંારન  

             પ્રણારી ર્લકવાલલી અને તેનુ ંર્નમર્ભતણ ેઅભરીકયણ કયવુ,ં  
(i.) ર્લદ્યાથીઓના ર્ળક્ષણ હયણાભ,   

(ii.) ર્ળક્ષકનુ ંકામવ-પ્રદળવન,  
(iii.) ચરંગ અને વાભાજજક શે્રણીલાય ર્લદ્યાથીઓ અને ર્ળક્ષકન શાજયી દય,  

(iv.) લગવખડં દ્ધર્તભા ંઆલેરા ંપેયપાયને ભાલા ભાટેના ભાદંડ  

(v.) ર્ળક્ષકની તારીભની અવય  

(vi.) ાઠય-સુ્તક અને ાઠય વાભગ્રીની અવયકાયકતા  

(vii.) ફીઆયવી/વીઆયવી/ડામેટ દ્વાયા યૂા ાડલાભા ંઆલતા ંળૈક્ષચણક      

     ર્નયીક્ષણની ગણુલિા લગેયે 

 (b) યાજ્મ અને જજલ્રા જગલાઈભા ંનીચેની ફાફત્ન ણ વભાલેળ થળે,  

(i.) ઈએભઆઇએવન ર્લકાવ  
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(ii.) ળાાના સ્થ, અન્દ્મ ળાાકીમ ભાખાઓના ભાટે ર્નમર્ભત ળાાઓ/સકૂ્ષ્ભ  

  આમજનની પાલણી  

(iii.) 6-14 લવની લમજૂથના ફાકના ર્ળક્ષણ સ્તય ય ઘયે ૂવલેક્ષણની ર્લગત  

  અદ્યતન ફનાલલી.  
 (c) વભમાતંયે અધ્માન ર્લદ્યા વફંધંી ઇનટુ્વના ફધા જ હયફના વચંારન અને     

                       મલૂ્માકંન ભાટે જેલા કે,  
(i.)   અભ્માવિભ અને ાઠય-સુ્તકન ર્લકાવ  

(ii.)   ર્ળક્ષકની તારીભનુ ંેકેજ અને લગવખડંની પ્રહિમાઓ  

(iii.)   ફાકની પ્રગર્તના વચંારન અને અન્દ્મ ગણુલિા વફંધંી ળાા પ્રવરૃ્િઓથી  

  વફંરં્ધત પ્રશ્ન યત્લે વમદુામના લડાઓની વલેંદનળીરતા લધાયલી.   

 (d)  ઉય ર્નહદિષ્ટ કયલાભા ં આલેરી પ્રવરૃ્િઓની વાથે-વાથે, ર્નમ્નચરચખત પ્રવરૃ્િઓન 
વભાલેળ ણ આ શસ્તક્ષે અંતગવત કયલાન યશળેે:  

(i.) ક્ષેત્ર આધાહયત અવયકાયક વચંારન ભાટે યાષ્રીમ, યાજ્મ, જજલ્રા, તાકુા સ્તયે 
વવંાધન વ્મસ્ક્તઓના રૂની યચના કયલી.  

(ii.)          વચંારન ભાટે વવંાધન વ્મસ્ક્તઓને પ્રલાવ અનદુાન અને એક ખફૂ ર્ળષ્ટ 
ભાનદલેતન (યાજ્મ ર્નહદિષ્ટ ર્નમભ મજુફ) ઉરધધ કયાલવુ.ં  

(iii.) વમદુામ આધાહયત ર્લગતની ર્નમર્ભત યચના ઉરધધ કયાલલી.  

(iv.) ઉરબ્ધધ હયક્ષણ, મલૂ્માકંન અભ્માવનુ ંઅમજન કયવુ.ં   

(v.) વળંધન પ્રવરૃ્િઓ શાથ ધયલી.  

(vi.) ર્નમ્ન સ્ત્રી વાક્ષય જજલ્રાઓ ભાટે અને કન્દ્માઓ, અનસુચૂચત જાર્ત, અનસુચૂચત 
જનજાર્તઓના ર્લળે વચંારન ભાટે સ્ેશ્મર ટાસ્ક પવવ ફનાલલા.  

(vii.) ર્લઝયઅુર ભર્નટહયંગ ર્વસ્ટભ ભાટે પ્રાવચંગક ખચવ જેલા કે ચાટ્વવ, સ્ટવવ, સ્કેચ 
ેન, ઓએચી ેન્દ્વ લગેયે કયલા. 

(viii.) આકાયણી અને મલૂ્માકંન ટીભ અને તેભની ક્ષેત્ર પ્રવરૃ્િઓ.  

(ix.) તાકુા/જજલ્રા/યાજ્મ અને યાષ્રીમ સ્તયે ર્લગતનુ ંર્લશ્રેણ કયવુ.ં  

(x.) વવંાધન ટીભ વાથે ભીને તારીભના નમનૂાઓન ર્લકાવ.  

(xi.) અભરીકયણની પ્રગર્તનુ ંવસં્થાગત વચંારન, અને,  

(xii.) એભઆઇએવ ર્લકાવ અને ડીઆઇએવઈની પ્રવરૃ્િઓ:  

(xiii.)  વમશૂ અભ્માવ  

(xiv.) ફાકની પ્રગર્તનુ ંર્નયીક્ષણ  

(xv.) ર્નભાવણ કામોનુ ંત્રાહશત ક્ષ દ્વાયા મલૂ્માકંન  

(xvi.) વભમાતંયે હયમજના ભજૂંયી ફડવ દ્વાયા દળાવલલાભા ંઆલતી આ પ્રકાયની અન્દ્મ 
ફાફત.    
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36.7 યાજ્મ/જજલ્રા/ફીઆયવી/વીઆયવી/ળાા સ્તયે વળંધન, મલૂ્માકંન, ર્નયીક્ષણ અને વચંારન 
ભાટેના ખચવના ર્નમભન ર્નણવમ યાજ્મ એવએવએની કામવકાયી વર્ભર્ત દ્વાયા રેલાભા ંઆલળે.  

 

36.8 આ ઘટકને કામવયત ફનાલલાભા ંSCERTs, DIETs અને SIEMATs (જ્મા ંSIEMATs કામવયત છે)ની 
વાભેરગીયી પયજજમાત યશળેે.  

 

36.9  યાષ્રીમ, યાજ્મ, જજલ્રા, તાકુા, ળાા સ્તયે બડંન ખચવ એકંદય પ્રર્ત ળાા પાલણીભાથંી 
કયલાન યશળેે.  

 

36.10 પ્રત્મેક યાજ્મ/કેન્દ્રળાર્વત પ્રદેળ SSA કામવિભ યાજ્મ સ્તયે શાથ ધયલાભા ં આલતા ફધી જ 
હયમજના/અભ્માવના વળંધન અને મલૂ્માકંનની પ્રહિમા અને ફશારી ભાટે એક વળંધન 
ભજૂંયી વર્ભર્તની યચના કયળે. જજલ્રા સ્તયે ણ યાજ્મ SSA કામવિભ દ્વાયા મગ્મ તતં્ર યચના 
કયલાભા ંઆલલી જઇએ.  

 

36.11  REMS પ્રવરૃ્િઓના આમજનભા ં અન્દ્મ સ્લતતં્ર યાષ્રીમ અને યાજ્મ સ્તયીમ વવંાધન 
વસં્થાનની વાભેરગીયીને મગ્મ એભઓય/ુકયાય દ્વાયા પ્રત્વાશન રંુુ ાડવુ ંજઇએ.  

 

36.12 ફાકના ર્ળક્ષણની ઉરબ્ધધ અને પ્રગર્તભા ંવદૃ્ધદ્ધના મલૂ્માકંન ભાટે, વલવ ર્ળક્ષા અચબમાનની 
ળરુઆત કમાવ ફાદ, પ્રાથર્ભક અને ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક તફક્કાઓભા,ં ફીએએવ તાયણન વદંબવ 
ચફંદુ તયીકે ઉમગ કયીને, દય ત્રણ લ ેએક વાભર્મક મલૂ્માકંન કયવુ ંજઇએ.  

 

36.13 યાજ્મ, જજલ્રા અને તાકુા સ્તય ય ર્ળક્ષણ પ્રહિમાભા ંગણુલિાભા ંસધુાયણા ભાટે વળંધન 
જૂથની યચના કયી ળકામ. યાજ્મ, જજલ્રા, ધરૉક અને ક્લ્સ્ટય વવંાધન જૂથ અનિુભે SCERTs, 

DIETs, BEOs/BRCs  અને CRCs ના વમંજનભા ંયશીને કાભગીયી કયી ળકે છે. આ જૂથની યચના 
અને કાભગીયી અંગનેી ભાહશતીને હયમજના વ્મલસ્થાન ભાહશતી પ્રણારી –ીઆઇએભએવ 
વાથે જડી ળકામ છે.  

 

36.14 કામવિભના અભરીકયણભા ંવળંધન એક ભશત્લની ભરૂ્ભકા બજલે છે. અભ્માવ ભટાબાગે ફને્ન 
યાષ્રીમ સ્તય અને યાજ્મ સ્તય ય ર્લર્લધ ઇનટુ્વની અવયકાયકતા ય પ્રર્તબાલ ભાટે, 
અભરીકયણભા ંમશુ્કેરી અનબુલાતી શમ તેલા ર્લસ્તાયની ઓખ ભાટે અને શસ્તક્ષેને લધ ુ
અવયકાયક ફનાલલા ભાટે તેભા ં પેયપાયના સચૂન ભાટે શાથ ધયલાભા ંઆલે છે. SSA વળંધન 
અને મલૂ્માકંનને એક વતત ચારતી યશનેાયી પ્રહિમા તયીકે પ્રત્વાશન રંુુ ાડ ેછે.   

 

36.15 કામવિભના ં શસ્તક્ષેની ાયદર્ળિતાને સધુાયલા અને SSAભા ં વચંારન, મલૂ્માકંન, વળંધન, 
ઉરબ્ધધઓન લધાયે મકુ્ત મલૂ્માકંન ચફનવયકાયી વસં્થાઓ અને વસં્થાનને વાથે યાખીને 
ણ કયી ળકામ. 
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36.16 વમદુામ આધાહયત પ્રમત્નને ચફનયશસ્મભમી યીતે ર્લકર્વત કયલાભા ં નાણાકંીમ વચંારનની 
વ્મલસ્થા ણ એટરી જ ભશત્લન છે. જેના લડ ેવાભાજજક અંલેણની અનભુર્ત પ્રાબ્પ્ત કયી 
ળકામ છે. ફધા જ નાણાકીમ વચંારનને વાભાજજક વચંારનની વ્મલસ્થાભા ં જ ણૂવ 
ાયદળવકતા વાથે કાભ કયલાનુ ં શમ છે. અંલેક, વમદુામના લડાઓ, ર્ળક્ષક ર્લગેયે ભાટે 
વયંકુ્ત તારીભ કામવિભ યાખલાભા ં આવ્મા છે, જેથી શાથ ધયાનાય પ્રાયંચબક ર્ળક્ષણના 
વાલવર્ત્રકયણની વદંબવની કદય થઈ ળકે અને તેની વભજણ કેલી ળકે.  

 

36.17 મગ્મતા પ્રાપ્ત પ્રલતવભાન ળાાઓ અને નલી ળરૂ કયામેરી ળાાઓની ર્લગત તૈમાય કયલી.  

 

37. વ્મલસ્થાન ખચવ:    

37.1 વ્મસ્થાન ભાટેની જગ્માઓ ભજુંય કયતા ંશરેા ંનીચેના મદુ્દાઓ નજય વભક્ષ યાખલા :  

 (a) કઈણ જાતની કામભી જગ્માની યચના થલી જઈએ નશં 
 (b) નલી જગ્માઓની જરૂહયમાતને તાવતી લખતે, લતવભાન, લશીલટી ભાખાભંા ંઉરધધ  

  ભાનલ વળંાધનના ઉમગની ળકમતાઓ – મખુ્મધાયાના ર્ળક્ષણ ર્લબાગ અને ડીીઈી 
એભ ફન્નેને શરેા ચકાવી રેલી. જ લતવભાન ભાખાની વાથે કઈ પ્રવરૃ્તઓ ચરાલી 
ળકામ તેભ ન શમ ત જ નલી જગ્માઓન વશાય રેલ.  

 (c) જે નલી જગ્માઓ ઉબી કયલાભા ંઆલે તે કયાય કે છી પ્રર્તર્નયસુ્ક્ત દ્વાયા જ બયલાની 
યશળેે. નલી બયામેરી આ જગ્માએ યત્લે યાજ્મ વયકાય કે વવામટીની કઈજ પ્રકાયની 
કઈણ સ્થામી જલાફદાયી ઉાજિત થતી નથી. 

 (d) પ્રર્તર્નયસુ્ક્ત દ્વાયા બયલાભા ંઆલનાયી જગ્મા ભાટે કઈણ જાતનુ ંપ્રર્તર્નયસુ્ક્ત બથ્થુ ં 

  આલાભા ંનહશં આલે.  

 (e) વ્મલસ્થાન રાગતનુ ં કુર ખચવ ફધા ંજ જજલ્રાઓ અને વભગ્ર યાજ્મનુ ંઅરગ-અરગ 
યંત ુકુર રાગતના ં6%ની ભમાવદાભા ંજ યાખલાનુ ંયશળેે.  

 

37.2 ખચવના હશવાફ ભાડંતી લખતે આ હકંભતનુ ંવાતત્મૂુ ંધ્માનભા ંયાખલાભા ંઆલળે અને તેની 
ગણના થળે.  

 

37.3 કામવિભના કુર ખચવના 6% સધુીના વ્મલસ્થાન ખચવભા ંર્લગતના એકત્રીકયણ અને EMIS ને 
કામવયત કયલાના તેભજ તેની જાલણી; કયાયના ધયણે યકલાભા ં આલેરા વશામક 
કભવચાયીગણનાના ગાય વહશતના કામાવરમ ખચાવઓ; ર્લચબન્ન શસ્તક્ષે શઠે યકલાભા ં
આલતા ં ર્નષ્ણાતંન ખચવ; SPO, DPO, અને MIS ભાટે કમ્પ્યટુય અને તેના ઉકયણની વાથે 
વાથે વાધનની જગલાઈઓ; સ્ટેળનયી, ટેરીપન, પેક્વ, પટા કીમવવ, લયાળી લસ્તઓુ, 
POL ટાર ખચવ, લાશન બાડ ે રેલાના ખચવ, કામવકયના TA/DA લાયંલાયના આકસ્સ્ભક ખચવ 
અને યચયુણ રાગતન વભાલેળ કયલાભા ંઆલે છે.  
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37.4 ખાવ સચુચત કયલાભા ં આલેરા કામો ભાટે, મખુ્મ ધાયાના ળૈક્ષચણક વ્મલસ્થાન ભાખાન 
MIS, અધ્માન ર્લદ્યા, ર્ળક્ષકની તારીભ, વળંધન અને મલૂ્માકંન, વામદુાર્મક અચબપે્રયણ, 
રંચગક જાગરૂકતા, ર્નભાવણ કામો, લૈકબ્લ્ક ળાાઓ, નાણાકંીમ પ્રફધંન, પ્રાબ્પ્તઓ અને 
આમજન ર્લ. જેલા ર્લસ્તાય ભાટે વશામ પ્રાપ્ત કયલાના શતેવુય એક ર્નર્શ્ચત વભમગાા ભાટે 
ર્નષ્ણાતની વેલા રઈ ળકાળે.  

 

37.5 વ્મલસ્થાન ં ખચવન ઉમગ યાજ્મ/જજલ્રા/ધરૉક/ક્લ્સ્ટય સ્તય ય અવયકાયક ટીભના 
ર્લકાવ ભાટે થલ જઇએ.  

 

37.6 ર્નષ્ણાતને યકતા શરેા,ં યાજ્મ અને જજલ્રાઓ ભાટે જરૂયી યશળેે કે પ્રલતવભાન વખં્માફનુ ં
મલૂ્માકંન કયી રે.  

 

37.7 ઉિય-લૂીમ યાજ્મ અને કેન્દ્રળાર્વત પ્રદેળના જજલ્રાઓભા ં કે જ્મા ંમજનાનુ ંકદ ખફૂ નાનુ ં
છે, વ્મલસ્થાન ખચવ ેટે પ્રર્ત જજલ્રા રૂ. 20 રાખન અંદાજ મકૂી ળકામ છે. જ કે SSA 

મજનાની મદુત દયર્ભમાન યાજ્મ ભાટે 6%ની એકંદય ભમાવદા જલાલી જઇએ.  

 

37.8 કામવનીર્ત પ્રભાણે, લાશન તેની લાસ્તલભા ંજરૂય શમ ત જ બાડ ેરઈ ળકાળે જ અને ર્વલામ કે 
કઈ ખાવ ર્લસ્તાયભા ં તે સ્લીકામવ ન ફની ળકતુ ંશમ. એલા ં હકસ્વાભા ં કે નલા લાશન ખયીદી 
ભાટે હયમજના ભજુંયી ફડવની યલાનગી ભી શળેે ત ણ લાશનચારકની નલી જગ્મા ઉબી 
કયી ળકાળે નશં. આલા લાશન જુના લશનની અલેજીભા ં જ ખયીદી ળકાળે અને કઈણ 
લાશનની ખયીદી કયતા ંશરેા હયમજના ભજુંયી ફડવની લૂવ યલાનગી ભેલલાની યશળેે.  

 

37.9 યાજ્મ/જજલ્રાઓ દ્વાયા પ્રકાર્ળત ન્દ્યઝુ રેટવવને વ્મલસ્થાન ખચવ શઠે આલયી રેલાભા ં
આલળે.  

 

37.10 ભીહડમા પ્રવરૃ્તઓની જગલાઈ ણ વ્મલસ્થાન ખચવ શઠે કયી ળકાળે.  

 

37.11 નાણાકીમ વ્મલસ્થાન કામવકય વહશત કામવિભ વ્મલસ્થાન કભીઓના તારીભ અને 
અચબપે્રયણ કામવિભને વ્મલસ્થાન ખચવની રૂયેખાના 6 % શઠે અમજીત કયલાની 
યલાનગી આલાભા ંઆલળે.  

 

37.12 ર્ળક્ષણ વદૃ્ધદ્ધ કામવિભ: યાજ્મ/કેન્દ્રળાર્વત પ્રદેળએ ર્લસ્તતૃ મજના વાથે, ર્ળક્ષણ વદૃ્ધદ્ધ કામવિભ 
અને વ્મલસ્થાન ખચવ 6%ની ભમાવદાભા ં યશતેી શમ તે યીતે (નાના જજલ્રાઓ ભાટે, યાજ્મ 
રૂયેખાના 6%), જજલ્રા રૂયેખાના ભશિભ 2% સધુીન ઉમગ કયીને, બાા, ગચણત અને 
ર્લજ્ઞાનભા ં બણતયના સ્તયની વદૃ્ધદ્ધને અગ્રતાિભ આીને જજલ્રા/યાજ્મ ર્નહદિષ્ટ ર્ળક્ષણ વદૃ્ધદ્ધ 
કામવિભ શાથ ધયલાના યશળેે.  

(i.) વદં કયલાભા ંઆલેરા ર્લમ ભાટે ર્ળક્ષણ વદૃ્ધદ્ધ કામવિભ ભાયપતે સ્ષ્ટણે ર્નદેર્ળત  
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કયલાભા ં આલેરા ં હયણાભ શાવંર કયલાના યશળેે. લગવ 1 થી 3 ભા ં મૂભતૂ બાા/ 
લાચંન/ લસ્તબુાલ/વખં્માના કામોનુ ં કોળલ્મ અને લગવ 5 થી 8 ભા ં ર્લજ્ઞાન/ગચણતનુ ં
ર્ળક્ષણ અાવુ ંજઇએ.  

(ii)     ર્લદ્યાથીઓની કુર વખં્મા આલયી રલેાની યશળેે, ધરૉકલાય આલયી રેલાભા ંઆલનાય    

 ળાાઓની વખં્માને સ્ષ્ટણે દળાવલલાની યશળેે.  

(iii)  ર્લદ્યાથીઓ/ર્ળક્ષક/પ્રર્ળક્ષક લગેયે ભાટે ઉમગભા ં રેલાનાય ર્ળક્ષણ-અભ્માવની 
અર્તહયક્ત વાભાગ્રીઓ સ્ષ્ટ કયલાની યશળેે.   

(iv)  કામવિભના અભરીકયણભા ં ર્ળક્ષક, CRCs, BRCs, DIETs, વમદુામ લગેયે જેલા ં મખુ્મ 
કામવકાયીઓની ભરૂ્ભકાની વ્માખ્મા કયલાની યશળેે.  

(v)  કામવિભ દયર્ભમાન, ર્ળક્ષણ ભાટે વ્યશૂયચના વહશત અધ્માન ર્લદ્યાના ર્વદ્ધાતં ર્લળેની 
ભાહશતી દળાવલલાની યશળેે.  

(vi)  શસ્તક્ષે અંગેના ફાહ્ય મલૂ્માકંનની જગલાઈઓ કયલાભા ંઆલી છે, અને 

(vii)  એવએવએના અન્દ્મ કઈણ ઘટક વાથ ેખચવનુ ંડુબ્પ્રકેળન ન શવુ ંજઇએ.  

 

38. નલીન પ્રવરૃ્તઓ :  

38.1 કન્દ્મા કેલણી, ર્ળુ ુવબંા અને ર્ળક્ષણ, SC/ST, રઘભુર્ત, ળશયેી ર્લસ્તાયના લચંચત  ફાક 
ભાટેના શસ્તક્ષે અને ર્લળે રૂથી ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક સ્તય ભાટે કમ્પ્યટુય ર્ળક્ષણની નલીન 
પ્રવરૃ્તઓ ભાટે  રૂ. 1 કયડ પ્રર્ત લવ પ્રર્ત જજલ્રા અંતગવત રાગ ુાડલાભા ંઆલળે. . 

 

38.2 કમ્પ્યટુય ર્ળક્ષણ: દયેક જજલ્રાને પ્રર્ત લવ કમ્પ્યટુય વશ-ર્ળક્ષણ સરુ્લધા ઉલ્ધધ કયલા પ્રર્ત 
લવ પ્રર્ત જજલ્રા ભાટે નલીન ળીવક શઠે રૂ. 50 રાખ સધુી રચક્ષત કયી ળકામ છે. કમ્પ્યટુય 
વશ ર્ળક્ષણ (વીએએર)નુ ં ર્લળે રક્ષ્મ ઉચ્ચતય પ્રાથર્ભક ળાાઓભા ં ર્લજ્ઞાન અને ગચણત 
ર્લમનુ ંભશિભ વ્મા થામ તે યીતે નક્કી કયલાભા ંઆલળે.     

 

38.3 કન્દ્મા કેલણી, ર્ળુ ુ વબંા અને ર્ળક્ષણ, અન.ુજાર્ત/અન.ુજનજાર્તના ર્લદ્યાથીઓ ભાટેના 
શસ્તક્ષે, રઘભુર્ત વમદુામ, ળશયેી ર્લસ્તાયના લચંચત ફાક ભાટે જજલ્રા દીઠ રૂ. ૫૦ 
રાખના ળે બડં ભાટે, જરૂહયમાત આધાહયત પ્રર્ત લવ જજલ્રા દીઠ રૂ. ૧૫ રાખની ભશિભ 
ભમાવદાભા ંયશીને ચાય હયમજનાઓની ભજૂંયી આલાભા ંઆલળે.   

 

38.4 ર્ળુ ુ વબંા અને ર્ળક્ષણ:  વલવ ર્ળક્ષા અચબમાન ળાા લેૂના ર્ળક્ષણ અને ર્ળુ ુવબંાના 
ભશત્લને અને ળાાઓભા ં ફાકની વશબાચગતાની સધુાયણાભા ં તેની ભરૂ્ભકાને વભજે છે. 
વકંચરત ફા ર્લકાવ વેલાઓ વાથેના ઉચ્ચ કેન્દ્રાચબવયણની વયતા ભાટે, ળાા લેૂના 
ર્ળક્ષણ ક્ષતેે્ર તેભના ભજબતૂીકયણના પ્રમાવ કયલાભા ં આલળે. નલીનીકયણ પ્રવરૃ્િઓ ળીવ 
શઠે ઉરધધ બડંભાથંી પ્રલતવભાન આઇવીડીએવ કેન્દ્રને ર્નહદિષ્ટ વશામ આલાભા ંઆલી 
ળકે છે.  
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38.5 આઇવીડીએવ દ્વાયા આલયી રેલાભા ંન આલી શમ તેલી લવાશતભા ંઅને જ્મા ં ર્નમભવયની 
પ્રાથર્ભક ળાાઓભા ંયાજ્મ વયકાય ળાા-લેૂના ર્ળક્ષણને ળરૂ કયલાની ઈચ્છા ધયાલતી શમ, 
ત્મા ંવલવ ર્ળક્ષા અચબમાન દ્વાયા નલીનીકયણ પ્રવરૃ્િ ળીવ અંતગવત વશમગ પ્રાપ્ત કયી ળકાળે. 
આલી લવાશતભા ંઊબા ંકયલાભા ંઆલનાય નલા આઇવીડીએવ કેન્દ્રના હકસ્વાભા,ં ળાા લેૂની 
સરુ્લધાએ અર્નલામવણ ેઆઇવીડીએવના વમંજનભા ંકાભ કયવુ ંડળે.  

 

38.6 જજલ્રાભા ંર્ળુ ુવબંા અને ર્ળક્ષણ વહશત કઈણ નલીન પ્રવરૃ્િઓ ભાટે લવદીઠ રૂ. ૧૫ રાખ 
સધુીની જગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે. જજલ્રા પ્રાયંચબક ર્ળક્ષણ મજનાભા ં ર્ળુ ુ વબંા અને 
ર્ળક્ષણની મજના શલી જઇએ. આઈવીડીએવ શઠે શરેાથંી જ યચલાભા ં આલેરી 
સરુ્લધઓની માદી વાભેર કયલાની યશળેે. ઈવીવીઈ ભાટેના યૂક વશમગ શભેંળા 
આઇવીડીએવ વાથેના વમંજનભા ં યશળેે. ળાા-લેૂ ર્ળક્ષક, ળાા લેૂ ર્ળક્ષણ ભાટે 
આંગણલાડી વેર્લકાઓની તારીભ, પ્રવરૃ્િ વાભગ્રીઓ, યભતની લસ્તઓુ ભાટેના ભાનદલેતનની 
જગલાઈ, ઈવીવીઈના વશમગ તયીકે ઉરધધ કયાલી ળકામ છે.   

 
38.7  ર્ળુ ુ વબંા અને ર્ળક્ષણ (ઈવીવીઈ) છકયીઓને તેભના નાના બાઈ-ફશનેની વબંાની 

જલાફદાયીભાથંી મકુ્ત કયાલલા ભાટે ર્નણાવમક અને જરૂયી છે, જે તેભની ળાાઓભા ં જરૂયી 
શાજયીભા ંપ્રત્વાશક ર્નલડ ેછે અને લૂવળાા ફાકને ળાા તૈમાયી કોળલ્મ ઉરધધ કયાલ ે
છે. એવએવએ લૂવળાા ર્ળક્ષણને પ્રત્વાશન ભાટે ભહશરા અને ફાર્લકાવ ભતં્રારમના 
વકંચરત ફાર્લકાવ વેલા (આઇવીડીએવ) કામવિભ વાથેના વકંરનના વળસ્ક્તકયણના ભશત્લ 
ય બાય મકેૂ છે કેભ કે તે વીધા જ પ્રાથર્ભક ર્ળક્ષણભા ં યશરેા ફાકને રાબ કયાલે છે. 
વભમાતંયે એલી સચૂનાઓ ણ જાયી કયલાભા ંઆલે છે કે ર્નમ્નચરચખત દ્વાયા આઇવીડીએવની  
વાથે અવયકાયક વશહિમા જલાઈ યશ:ે  

a) યાજ્મ ર્ળક્ષણ ર્લબાગ દ્વાયા આલાભા ં આલતી કેન્દ્રાચબવયણ સચૂનાઓ આઇવીડીએવ 
ર્લબાગની વભંર્તથી જાયી કયલી જઇએ.  

b) એવએવએ અર્ધકાયીઓ અને આઇવીડીએવ કામવિભ લચ્ચ ે યાજ્મ, જજલ્રા, ધરક સ્તયે 
ર્નમર્ભત આંતયર્લબાગીમ ફેઠક.  

c) યાજ્મ સ્તયે આઇવીડીએવ કામવિભના પ્રર્તર્નર્ધઓ, એવએવએની કામવકાયી વર્ભર્ત અને 
જજલ્રા અભરીકયણ વર્ભર્ત.  

d) આંગણલાડી કેન્દ્રના સ્થ પ્રાથર્ભક ળાાની અંદય અથલા નજીકભા ંશમ અને પ્રાથર્ભક 
ળાાઓ વાથે આંગણલાડી કેન્દ્રના વભમનુ ંવભન્દ્લમન.  

e) પ્રાથર્ભક ળાાભા ંનાભાકંન ભાટે લૂવળાાના રાબની કેન્દ્રગાભી વભજ ભાટે આંગણલાડી 
કામવકય, પ્રાથર્ભક ળાાના ર્ળક્ષક અને સ્લાસ્થ્મ કામવકયની વયંકુ્ત તારીભ.  

f)  આંગણલાડી કામવકય અને અન્દ્મ આઇવીડીએવના કાભકાજી અંગની તારીભ ,આટે 
ડીઆઇઈટીઓ, ફીઆયવીઓ અને વીઆયવીઓના આંતયભાખાન ઉમગ.  
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g) પ્રલતવભાન અને નલી હયમજના/આંગણલાડી કેન્દ્ર ફને્નભા ં લૂવળાા પ્રવરૃ્િઓભા ં
આંગણલાડી કામવકયની તારીભનુ ંવળસ્ક્તકયણ.  

h) આંગણલાડીઓભા ંલૂવળાા હકટ્વ/વાભગ્રીઓનુ ંલધવન, જ્મા ંઆ પ્રકાયની વાભગ્રીઓની 
જરૂય શમ છે.  

i) ખફૂ જૂજ હકસ્વાઓભા,ં શારભા ં જ્મા ં આંગણલાડીઓ ઉરધધ નથી એલા ં ર્લસ્તાયભા ં
એલી ણૂવ વભજ વાથે લૂવળાા કેન્દ્ર ળરંુ કયલા કે એક લખત ર્લસ્તાયભા ં જેવુ ં
આઇવીડીએવનુ ં ર્લસ્તયણ થળે, ત્માયફાદ એવએવએની લૂવળાા સરુ્લધા ફધં કયલાભા ં
આલળે.  

 

38.8 વલવ ર્ળક્ષા અચબમાન અંતગવત ઉયક્ત પ્રવરૃ્િઓ ભાટે ઈવીવીઈ આધાય ભાટે બડંની 
શંચ, દયેક જજલ્રા ાવે રૂ. ૧૫ રાખ પ્રર્ત જજલ્રા દીઠ “નલીનીકયણ બડં” ભાથંી ઉરધધ 
છે અને વલવ ર્ળક્ષા અચબમાનના દેળના ળૈક્ષચણક યીતે છાત ધરક્વભા ં પ્રાયંચબક સ્તયે 
કન્દ્માઓના ર્ળક્ષણ ભાટેના યાષ્રીમ કામવિભ ઘટક અંતગવત ઈવીવીઈ આધાય ભાટે ણ બડં 
ઉરધધ છે.  

 

39.9 કન્દ્મા કેલણી અને અ.જા/અ.જ.જાનુ ં ર્ળક્ષણ: કન્દ્મા કેલણીના શસ્તક્ષે એલી કન્દ્માઓના 
ર્ળક્ષણને આધાય યૂ ાડલા ભાટે રચક્ષત યાખલાભા ંઆલળે જેભને એવએવએના અન્દ્મ ઘટક 
જેલા ંકે NPEGEL અને  KGBV કામવિભ અંતગવત આલયી રેલાભા ંનથી આવ્મા.ં  

 

38.10 અનસુચુચત જાર્ત/અનસુચૂચત જનજાર્ત વમદુામ ભાટેના શસ્તક્ષેને ફાકના નાભાકંન અને 
ર્ળક્ષણ સ્તયને લધાયલા ભાટે રચક્ષત કયલાભા ંઆલળે.  

 

38.11 કન્દ્માઓ ભાટેની કેલણી અને SC/ST વમદુામના ફાકના ર્ળક્ષણના ં નલીન શસ્તક્ષેભા ં
ચક્કવ વદંબવની જગલાઈઓન વભાલેળ કયી ળકામ છે:   

 (a) નાભાકંન અને પ્રર્તધાયણ ઝુફંેળ  
  (b) ર્લર્ળષ્ઠ કેમ્ અને વેત ુઅભ્માવિભ  
 (c) લૈકબ્લ્ક ળાાઓના ર્લળે નમનુાઓ ફનાલલા.  

 (d) કન્દ્માઓને વાભાન્દ્મ ર્ળક્ષણ ભાટે ભક્તાફ અને ભરવેાઓનુ ંવળસ્ક્તકયણ 
 (e) વામદુાર્મક અચબપે્રયણ જેભા ંનલા કામવળીર જુથ ફનાલાઅ અને પ્રલતવભાન કામવજુથ  

  વાથે કામવ કયવુ ં
 (f) શાજયીનુ ંવચંારન કયવુ ં
 (g) ર્નદાનાત્મ્ક / અનરુ્ળક્ષણ લગો 
 (h) ળાાની અંદય તેભજ ફશાય વોમ્મ ર્ળક્ષણ લાતાલયણ ઉરધધ કયાલવુ ં
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38.12 રઘભુર્ત વમદુામ ભાટેના શસ્તક્ષે: ળૈક્ષચણક યીતે લચંચત રઘભુર્તઓ મખુ્મ રૂે મસુ્સ્રભ 
ફાક ભાટેના શસ્તક્ષે, તેભના નાભાકંન, પ્રર્તધાયણભા ંવદૃ્ધદ્ધ ભાટે અને પ્રાયંચબક ર્ળક્ષણની 
ણૂવતા તયપ રચક્ષત કયલાભા ંઆલળે.  

 

38.13 ળશયેી ર્લસ્તાયના લચંચત ફાક ભાટેના શસ્તક્ષે: ળશયેી લચંચત ફાક ભાટેના શસ્તક્ષેભા ં
મખુ્મ રૂે ળેયી ફાક, સ્થાનાતંહયત ફાક, કચય ર્લણતા ફાકને પ્રાયંચબક ર્ળક્ષણ ભાટે 
તૈમાય કયી ળકે તેલી સરુ્લધાઓ ઊબી કયલા તયપ ધ્માન આલાભા ંઆલળે.  

 

38.14  ળશયેી ર્લસ્તાયભા ં લચંચત ફાકની ળૈક્ષચણક જરૂહયમાત ય ધ્માન આલાની તાતી 
જરૂહયમાત છે. શારના અભ્માવ ળશયેી ર્લસ્તાયના ગયીફ ફાકની લધતી જતી ળાાકીમ 
મશુ્કેરીઓ સચૂલે છે. ળશયેી ર્લસ્તાયભા ં ળાાઓના વ્મલસ્થાન ભાટેની ર્લર્લધ લશીલટી 
ગઠલણના કાયણવય, ઘણી લખત યઈુઈ ભાટેની વખં્માફધં શરે ળશયેી ર્લસ્તાયની 
ળાાઓભા ંશંચલા ાભતી નથી.  

 

38.15 ળશયેી ર્લસ્તાય ળેયી ફાકના ર્ળક્ષણ, કચય ર્લણતા ફાકના ર્ળક્ષણ, ફાક કે જેભના 
લારીઓ એલા વ્મલવામ વાથે વકંામેરા શમ કે ફાકનુ ં ર્ળક્ષણ મશુ્કેર ફને, ળશયેી 
કાભદાય લગવના ઝુંડટ્ટી ર્લસ્તાયભા ંયશતેા ંફાક, ઉદ્યગભા ંકાભ કયનાયા ફાક, ઘયભા ં
કાભ કયતા ંફાક, ચાની રાયીઓ ય કાભ કયતા ંફાક, લગેયે જેલી ર્લર્ળષ્ટ મશુ્કેરીઓ 
ધયાલે છે. ળશયેી ર્લસ્તાયભા ંળૈક્ષચણક મશુ્કેરીઓના ઉકેર ભાટે લૈર્લધ્મતાણૂવ અચબગભ જરૂયી 
છે. ળશયેી ર્લસ્તાયભા ં ળાાઓની અરગ લશીલટી વ્મલસ્થાઓના કાયણે, ળશયેી ર્લસ્તાયભા ં
પ્રાયંચબક ર્ળક્ષણ ભાટે જલાફદાય ર્લબાગ અને સ્થાર્નક વસં્થાઓ લચ્ચ ેશસ્તક્ષેના વકંરન 
અને વાધનરૂ થલાની જરૂય છે. આના ભાટે ળશયેી ર્લસ્તાય ભાટે અરામદા આમજનની 
જગલાઈ એક અરગ મજના તયીકે અથલા ત નાના ળશયેના હકસ્વાભા ં જજલ્રા આમજનના 
બાગરૂે કયલાની જરૂય છે.    

 

38.16 અન્દ્મ કઈ એવએવએ ઘટકની વાથે નુયાલતવનને ભાન્દ્મ યાખલાભા ં નહશં આલ.ે 
નલીનીકયણભા ંએવએવએના અન્દ્મ ઘટકભા ં અથલા અન્દ્મ મજનાઓના અન્દ્મ શસ્તક્ષેભા ં
ભાન્દ્મ યાખલાભા ંઆલેરી કામવનીર્તઓને નુયાલર્તિત ન કયલી જઇએ.  

 

38.17 નલીનીકયણ ળીવ શઠેના તભાભ ઘટકને જજલ્રાની લાર્િક કામવ મજનાભા ંઉલ્રેખ કયી ળકામ 
તેલા સ્ષ્ટ વ્માખ્મામીત હયણાભભા ં યચલાભા ં અને ચરાલલાભા ં આલે તેલી જરૂય છે.  
નલીનીકયણ ક્ષેત્રરક્ષી અન ેસ્ષ્ટ યીતે વ્માખ્મામીત રચક્ષત જૂથ ય કેન્દ્રીત શવુ ંજઇએ. તે 
વાભાન્દ્મ નલીનીકયણ ળીવ શઠે શસ્તક્ષે દ્વાયા યૂક કયલાભા ંઆલેરા વાભાન્દ્મ એવએવએ 
શસ્તક્ષેને વભાર્લષ્ટ કયીને ફનાલામેરા એક ેકેજ સ્લરૂનુ ંશઈ ળકે છે. તેના વચંારન અને 
મલૂ્માકંન ભાટેના ગરાઓં ર્લળે ણ સ્ષ્ટ ર્લચાયણા થલી જઇએ. શસ્તક્ષે કઈણ 
ર્નભાવણ કામવ ઘટક ન ધયાલતા ં શમ એ યીતે, સ્ષ્ટ વ્માખ્મામીત ર્લસ્તાય, રચક્ષત જૂથ, 
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હયણાભ અને વચંારન અને મલૂ્માકંન વાથેના મજનાકીમ સ્સ્થર્તભા ંશળે. શસ્તક્ષેને સકૂ્ષ્ભ 
પ્રવરૃ્િઓભા ંર્નદેળાત્ભક નાણાકીમ જરૂહયમાતભા ંર્લબાજજત કયલાભા ંઆલળે અને AWP&B ભા ં
સચૂચત કયલાભા ંઆલળે.   

 

39. ધરક વવંાધન કેન્દ્ર / કલ્સ્ટય વવંાધન કેન્દ્ર 
39.1 કઈ જજલ્રાભા ં કે જ્મા ં ળશયેી ર્લસ્તાય ડત શમ અને CD ધરક ન શમ ત ત ે ળશયેી 

ર્લસ્તાયભા ંBRC ખરી ળકામ નહશં .  

 

39.2 જ કે, જ્મા ં CD ધરક્વ ઉરધધ નથી તેલા ં ળશયેી ર્લસ્તાયભા,ં ર્નમ્નચરચખત આધાય ય 
અફવન એકેડરે્ભક હયવવવ વંટયની યચના કયી ળકામ છે:  

(i) ૧૦૦-૧૫૦ ર્ળક્ષક ભાટે એક ક્રસ્ટય હયવવવ વંટય (CRC)  

(ii) ૧૦-૧૫ CRCઓ ભાટે BRCની યેખા ય એક અફવન હયવવવ વંટય (URC)  

(iii) CRC/URC ભા ં યાખલાભા ં આલનાય ભાણવ ભાટેના ર્નમભન એવએવએની 
ભાગવદર્ળિકાઓ/ BRC/ CRC ના નાણાકીમ ર્નમભભા ંછે તેના જેલા જ યશળેે.  

(iv) એકભન ખચવ એવએવએભા ં નક્કી કયલાભા ં આલેરા BRC/ CRCના નાણાકીમ 
ર્નમભની જેભ જ યશળેે.  

(v) જ નગયાચરકા અથલા ળશયેી ર્લકાવ વિાભડં ળૈક્ષચણક કભવચાયીઓ ધયાલતા ંશમ 
ત, તેભને  URC/ CRCઓભા ંતૈનાત કયી ળકામ છે.  

 

39.3 ળશયેી ર્લસ્તાયભા ંCRCઓના ળરૂ કયલા ઉય કઈનુ ંફધંન નથી.  

 

39.4  BRC/ CRCઓ ળક્ય શમ ત્મા ંસધુી ળાાના હયવયભા ંજ સ્સ્થત કયલી જઇએ.  

 

39.5 BRC બલનના ર્નભાવણ ભાટે જ્મા ંજરૂયી શમ ત્મા ંરૂ. ૮ રાખની ભમાવદા.  

 

39.6  CRC ર્નભાવણન ખચવ એકાર્તહયક્ત લગવખડં ભાટે યાજ્મના એકભ દીઠ ખચવ મજુફન યશળેે. 
ળાાઓભા ંતેન ઉમગ ચફન-વીઆયવી ફેઠક/તારીભ હદલવભા ંઅર્તહયક્ત લગવખડંની જેભ 
થલ જઇએ. 

 

39.7  કઈણ જજલ્રાભા ં ચફન-ળાા (ફીઆયવી અને વીઆયવી) ર્નભાવણન કુર ખચવ કઈણ 
લવભા ંકામવિભ શઠે વભગ્ર અંદાજજત ખચવના ૫%થી લધલ ન જઇએ.  

 

39.8  પનીચયનુ ંઅનદુાન ફીઆયવી ભાટે @ રૂ. ૧ રાખ અને વીઆયવી ભાટે @ રૂ. ૧૦,૦૦૦/- ના 
દયે એક લખતનુ ંઅનદુાન છે અને કઈ હકસ્વાભા ંજ તેને પાલલાભા ંઆલેર  ર્લળે લવભા ં
લાયલભા ંઆવ્યુ ંન શમ ત તેને આગરા ંલોભા ંફાકી તયીકે રઈ રેલાભા ંઆલળે.  
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39.9 BRC અને  CRC ભાટે વાધન, કમ્પ્યટુય ર્લ. ના ખચવ પનીચય અનદુાનભાથંી ભેલલાના યશળેે 
અને કઈણ પ્રકાયના અરામદી જગલાઈ આ ભાટે ર્નમભભા ંપેયપાય કયલાભા ંઆલી નથી. 

 

39.10 ફીઆયવી ભાટે રૂ. ૨૦, ૦૦૦/- અને રૂ. ૩૦૦૦/- વીઆયવી ભાટે વશામકાયી અનદુાન પ્રર્તલવ 
છે.  

 

39.11 ફેઠક, મવુાપયી બથ્થુ;ં રૂ. ૭૫૦/- પ્રર્ત ભાવ ફીઆયવી દીઠ, રૂ. ૩૦૦૦/- વીઆયવી ભાટે પૈ્ર 
લવ.   

 

39.12  ટીએરએભ અનદુાન: પ્રર્તલવ રૂ. ૫૦૦૦/- પ્રર્ત ફીઆયવી, રૂ. ૧૦૦૦/- પ્રર્ત લવ વીઆયવી 
દીઠ.  

 

39.13 BRC અને CRCઓભા ંગ્રથંારમ લાર્િક TLM અનદુાનભાથંી ફનાલલાભા ંઆલળે.  

 

39.14 100 થી લધ ુ ળાાઓ ધયાલતા ધરક્વને 20 ધરક વળંાધન વ્મસ્ક્તઓ (BRPS) ઉરધધ 
કયાલાળે અને નાના ધરક્વભા ંBRCઓ અને CRCઓ ફને્ન ભાટે 10 BRPઓ ઉરધધ કયલાભા ં
આલળે. આ BRP ઓને BRC અને  CRC ઓભા ંવળંાધન વ્મસ્ક્ત તયીકે ર્નયકુ્ત કયી ળકાળે.  

 

39.15 શરેેથી જ DEEP શઠે ફનાલલાભા ંઆલેર BRC અને  CRCભા ં  BRCઓને  SSA કઈ જાતના 
ગાયન બડંર પાલળે નહશં. તેભના ગાય યાજ્મ વયકાયએ તભની વાતત્્ણૂવ 
મજનાઓભાથંી આલના યશળેે. DEEP ર્વલામ લધાયાના ર્નયકુ્ત થમેરા BRP ઓના ગાયનુ ં
લશન SSA દ્વાયા કયલાભા ં આલળે, ર્વલમ કે આ ફાફત ઉયક્ત દળાવલેર ખચવની ભશિભ 
ભમાવદાભા ંઆલતી શળે.  

 

39.16 BRC અને  CRC ઓભા ં  વવંાધન કભવચાયી તયીકેની જગ્માઓ પ્રલતવભાન ીઢ અને અનબુલી 
ળક્ષક કે જેભણે આ પ્રકાયની નકયી ભાટે યવ દાખવ્ય ુ શળે, તેભને ફદરી કયીને બયલાભા ં
આલળે. આ ળાભા ંહયણાભરૂી ખારી ડતી જગ્માઓ તારીભ પ્રાપ્ત ર્ળક્ષક કે ઉર્ળક્ષક 
દ્વાયા બયલાભા ં આલળે. જેન આધાય યાજ્મની નીર્તઓ અને NCTE ની ભાગવદર્ળિકાઓના 
ર્લસ્તાય પ્રભાણે યશળેે. નલા આલેર ર્ળક્ષક કે ઉર્ળક્ષકના રઘિુભ લેતન SSA ાવેથી 
ઉરધધ કયાલલાભા ંઆલળે.  

 

39.17 જે વળંાધન વ્મસ્ક્તઓ BRC / CRC ઓભા ંર્નયકુ્ત કયલાભા ંઆવ્મા છે તેભન કઈણ પ્રકાયના 
યજાના ગાય કે ંળન વશમગ ભલાાત્ર નથી.  

 

39.18 CD ધરક્વ, કલ્વટવવ અને ધરક્વ પ્રભાણે ળાાઓની વખં્માની ર્લગત તૈમાય કયલી.  

 

40. ળાા ફશાયના ફાક ભાટેના શસ્તક્ષે :  
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40.1 ‘ળાા ફશાયના ફાક’ ભા ંખફુજ ર્લર્લધતા યશરેી છે. ળાા ફશાયના ફાક ળાા લગયની 
એકદભ દુયના એકાતં લવાશતના શઈ ળકે. કાભ કયતા ફાક શઈ ળક. યખડતા ફાક શઈ 
ળકે, ળશયેી ભજુય ર્લસ્તાયના ગયીફ ફાક શઈ ળકે. ફધંઆુ ફાશ્રર્ભક, દેશવ્માાય 
કયનાયા ફાક, અલ્વખં્મક વમદુામની છકયીઓ, ઘયકાભભા ં વ્મસ્ત છકયીઓ કે ર્ળુ ુ
વબંા રેતી ફાાઓ, ઢય-ઢાખંય ચયાલનાયા ફાક ર્લ. આ ર્લર્લધતાને શંચી લલા ફહ ુ
આમાભી પ્રમાવ અને વ્યશુ યચનાઓ તેભના અભ્માવ ભાટે થલી જઈએ. યાજ્મ અભરીકયણ 
વવામટીઓએ આ ફાકને ર્ળક્ષણ વ્મલસ્થાભા ંખચંી રાલલા ભાટે ર્લર્ળષ્ઠ વ્મશ યચનાઓ 
સ્લીકાયલી જઈએ.  

 

40.2 EGS અને AIE નીચે પ્રભાણેની ત્રણ ર્લસ્તતૃ પ્રકાયની વ્યશુ યચનાઓને વશામતા યૂી ાડી ળકે.  

 (a) ળાા યહશત લવાશતભા ંળાાઓ ળરૂ કયે (EGS) 
 (b) ‘ળાા ફશાયના ફાક’ ને મખુ્મ પ્રલાશભા ં રાલલા ભાટેના શસ્તક્ષે જેલા કે વેત,ુ 

કવીવ, ફેક ટુ સ્કુર કેમ્ ર્લ. (AIE) 

 (c) ર્લર્ળષ્ટ પ્રકાયના ફાળ્કની કઠીન જુથ કે જેભને મખુ્મ પ્રલશભા ંરાલી ળકાતા નથી તેભના 
ભાટે વ્મશયચના (AIE) 

 

40.3 EGS અને AIE શઠે જગલાઈઓની જે શ્રણેી ઉરધધ કયાલાઈ છે તેના ચાય ર્લસ્તતૃ ભધ્મ ચફંદુ 
ર્લસ્તાય છે.  

 (a) નાની ચફન વેલાકીમ લવાશત ભાટે ણૂવ કારીન વમદુામ ળાાઓ 
 (b) અરગ અલ્ગ વભમગાાના વેત ુઅભ્માવિભ દ્વાયા ફાકને મખુ્મ પ્રલાશભા ંરઈ જલાની 

તજલીજ.  
 (C) ફાભજુય, યખડતા ફાક, મગુ્ધ કન્દ્માઓ, અમકુ અલ્વખં્મક વમદુામની ફાાઓ,   સ્થાનાતંયીત થતા યશતેા હયલાયના ફાક ર્લ. જેલા ર્લળે જુથ ભાટેની અરામદી વ્યશુયચનાઓ.   

 (d) નલીનતા ણૂવ કામવિભઓ- અધ્માન ર્લદ્યા, અભ્માવિભ, કામવિભના પ્રફધંન,  

  ાઠયસુ્તક અને TLM ર્લ. જેલા ક્ષેત્રભા ંનલીનત રાલલી. 
 

40.4 ઈજીએવ અને એઆઇઈ ભાટે ભાન્દ્મ કયલાભા ંઆલેર સધુાયેરા ધયણ મજુફ, ર્નમ્નચરચખત 
પ્રકાયના શસ્તક્ષે ઉરધધ કયલાભા ંઆવ્મા ંછે.    

 (i)  જ્મા ંવેલા પ્રાપ્ત ન શમ તલેી લવાશતભા ંઈજીએવને સ્થાના.  

  (a)  વ્મસ્ક્તગત કેન્દ્રના ખચવન આધાય નાભાકંન પ્રાપ્ત કયનાય ર્લદ્યાથીઓની વખં્મા ય  

      આધાહયત છે. તેભ છતામં, સધુાયલાભા ંઆલેર ખચવની ભમાવદાભા ંપ્રાથર્ભક સ્તયીમ  

      કેન્દ્ર ભાટે રૂ. ૧૫૩૫/- પ્રર્ત ફાક પ્રર્ત લવ  અને રૂ. ૨૯૬૦/- પ્રર્ત ફાક ઉચ્ચ  

                 પ્રાથર્ભક સ્તયીમ કેન્દ્ર ભાટે વભગ્ર જજલ્રાના ખચવ તયીકે વંણૂવ યીતે જલાઈ યશલે  

                જઇએ.    

  (b)  ર્ળક્ષણ સ્લમવેંલક (ઈલી) ભાટેનુ ંભાનદ લેતન પ્રર્ત ભાવ રૂ. ૨૫૦૦/- સધુી  

                ભમાવહદત યાખલાભા આલળે.  

 (ii)  અન્દ્મ લૈકબ્લ્ક ળાા ભડરે સ્થાલા:  
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(a) AIE કેન્દ્ર/શસ્તક્ષે ભાટે, ચફન-ર્નલાવી પ્રકાયના શસ્તક્ષે ભાટે વેત ૂઅભ્માવિભ, 
ર્નદાનાત્ભક અભ્માવિભ, ળાા ફશાયના ર્લદ્યાથીઓને ર્નમર્ભત ળારાઓભા ં રઈ 
જઈ મખુ્મ પ્રલાશભા ંરાલલાના ર્નધાવય વાથે ફેક-ટુ-સ્કુર કેમ્પ્વ ભાટે પ્રર્ત ર્લદ્યાથી 
ભમાવદા રૂ. ૩૦૦૦/- પ્રર્ત લવની યાખલાભા ંઆલળે.  

(b) ચબન્ન પ્રકાયના ફાકની જરૂહયમાત ભાટે માવપ્ત રલચચકતા ઉરચ કયાલલા ભાટે 
પ્રત્મેક પ્રકાયની એઆઇઈ કામવનીતી ભાટે આઈટભ લાય ખચાવઓ નક્કી કયલાભા ં
આલળે. જ્માયે પ્રર્ત ર્લદ્યાથી રૂ. ૩૦૦૦/- પ્રર્ત લવના ખચવની ભમાવદા છે, ત્માયે પ્રર્ત 
આઈટભ વ્મસ્ક્તગત વ્યશૂયચના ભાટેન ખચવ એવએવએની યાજ્મ અભરીકયણ 
વવામટી દ્વાયા વભગ્ર ભમાવદાભા ંયશીને ભાન્દ્મ કયલાભા ંઆલલ જઇએ.  

 

 (iii) ર્નલાવી  AIE  શસ્તક્ષે ભાટે, જેલા ંકે વેત ૂઅભ્માવિભ, ર્નદાનાત્ભક અભ્માવિભ,  

  ળાા ફશાયના ર્લદ્યાથીઓને ર્નમર્ભત ળારાઓભા ંરઈ જઈ મખુ્મ પ્રલાશભા ંરાલલાના  

  ર્નધાવય વાથે ફેક-ટુ-સ્કુર કેમ્પ્વ ભાટે પ્રર્ત ર્લદ્યાથી ભમાવદા રૂ. ૧૦૦૦૦/- પ્રર્ત લવની  

  યાખલાભા ંઆલળે. 
 

40.5 EGS અને AIE મજનાઓ યની ર્લગત ભાટે MHRDની શસ્તસુ્સ્તકા “ર્ળક્ષણ ગેયંટી મજના 
અને લૈકબ્લ્ક તેભજ નલીન ર્ળક્ષણ” ન વદંબવ રઈ ળકામ.  

 

40.6 જ્મા ંપ્રાથર્ભક સ્તયે 40 થી લધ ુફાકની વખં્મા થતી શમ ત્મા ંલધાયેના ર્ળક્ષક ઉરધધ 
કયી ળકાળે.  

 

40.7 EGS /AIE કેન્દ્ર ચરાલલા ભાટે કઈણ પ્રકાયના બાડાની અનભુર્ત આલાભા ંઆલળે નશં. 
વમદુામ / VEC / ચંામતએ કેન્દ્ર ચરાલલા ભાટે જગ્મા પાલી આલી ર્ડળે.  

 

40.8 EGS/AIE મજના શઠે  NGO ઓને  SIS દ્વાયા બડં આલનુ ંનક્કી કયલાભા ંઆવ્યુ ંછે. 
 

40.9 DEEP ભા ં NGO યીમજનાઓ અંળદાનની નંધ યાખલી ળક્ય છે જેનાથી તેભની પ્રવરૃ્તઓની 
ાયદળવકતા ર્લળે જાણી ળકલાભા ંભદદ ભી ળકે . NGO ની માળંીક બાગીદાયી વમદુામના 
વઠંન જેલા કે VEC, PTA, MTA, SMC ઓ ર્લ. દ્વાયા પ્રાપ્ત કયી ળકામ. 

 

40.10 યાજ્મના ભાધ્મર્ભક ળાા ફડવ / યાજ્મ ભરવેા ફડવ વાથે નશં જડામેર ભરવેાઓભા ંબણતા ં
અલ્વખં્મક ફાક કે જેઓ યાજ્મ ફડવના અભ્માવ િભને અનવુયતા શમ તેઓ ભાટે આ 
પ્રકાયના ભરવેાઓભા ં EGS કેન્દ્ર ખરી દઈ ળકામ, જેથી ર્લના મલુ્મે સુ્તક એક લધાયાના 
ર્ળક્ષકની જરૂય શમ તે અને યાજ્મના અભ્માવિભની જે તે ર્ળક્ષકને તારીભ આી ળકામ. આ 
પ્રકાયના શસ્તક્ષેને જજલ્રાની હયેચક્ષત મજ્ના અને લાર્િક કામવ મજના તેમ્જ ફજેટભા ં
વાભેર કયી ળકામ.  
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40.11 VEC ઓ  SMC ઓ, કે જેઓ ળાા ફશાયના ંફાક 50% સધુીના (30ભી વપ્ટેમ્ફય 2003 ની 
ગણના અનવુાય) 7+ થી 14 લવની લમજુથના ફાકનુ ંનાભાકંન સ્થાર્નક નાભાહંકત ળાા કે   

EGS/AIE કેન્દ્રભા ં કયી ળકળે ત તેઓને નાભાકંીત થમેર પ્રત્મેક ફાકદીઠ રૂ. 50/- ન 
વામદુાર્મક અચબપે્રયણ વશામ ઉરધધ કયાલાળે અને આવુ ંએક ફાક જ્માયે આ પ્રકાયની 
ળાાભા ંકે  EGS / AIE  કેન્દ્રભા ંએક ળૈક્ષચણક લવ રુૂ કયીને ફીજા લગવભા ંસ્થાનાતંયીત થામ 
ત નીચેની ળયતએ રૂ. 50/- ફાક દીઠ વચંારન અને લશીલટી વશામ ચકુલલાભા ંઆલળે.:- 
(i) ભાત્ર એલી VEC /SMC ઓને જ આ નાણાકંીમ વશામ યુી ાડલાભા ંઆલળે જેભણે  

  ળાા ફશાયના ફાકની વ્મલસ્સ્થત સચુી તૈમાય કયી શળે ( 30ભી વપ્ટેમ્ફય 2003 
પ્રભાણે ) જેભા ં તેભના નભ /લારીઓના નાભની યૂતી ર્લગત ઘયે ુ વલેક્ષણ દ્વાયા 
એકત્રીત કયામેરી શલી જઈએ.   

 (ii) 30ભી વપ્ટેમ્ફય 2003 ના યજ નંધામેર ૈકી 50% ળાા ફશાયના ફાકનુ ંVEC /SMC 
ભા ંનાભાકંીત થમેર હ્ળે ત જ નાણાકંીમ વશામની ાત્રતા મગ્મ રેખાળે.  

 (iii)  જે ફાકના નાભ ઉયકત સચુચભા ંવાભેર શળે અને 30ભી વપ્ટેમ્ફય 2003 છી  

  નાભાકં્ન થમેર શળે ત્ભના યુત ુજ વમદુામ અચબપે્રયણા વશામ આલાભા ંઆલળે.  

 (iv) ઉયકત વશામન ઉમગ VEC/SMC પ્રાયંચબક ર્ળક્ષણના ં વાલવર્ત્રકયણ ભાટેના ગરા ં
યત્લે ગ્રાભ સ્તયે વમદુામના અચબપે્રયણ, ળાા ર્લકાવ અને લશીલટભા ંવશામ ભાટે કયી 
ળકળે અને,   

 (v) વમદુામની અચબપે્રયણા,વચંારન અને VEC/SMC ઓને લશીલટી વશામ યાજ્મ અભરીકયણ 
વવામટી દ્વાયા ઉરધધ કયાલાળે. આભા ંલશીલટી ખચવની 6% ભશિભ  

  ભમાવદાની PAB દ્વાયા ભજુંય થ્ર કેન્દ્રીમ વશામન વભાલેળ થત નથી.  

 

40.12  સ્થાતંય કયતા ંફાકનુ ંર્ળક્ષણ:  

 (i)  ઈંટના બટ્ઠાઓ, ખેતીકાભ, ળેયડીની કાણી, ફાધંકાભ, ત્ત્થયની ક્લયીઓ, ભીઠાના અગય, 
લગેયેભા ંકાભ ભાટે ર્લર્લધ અલર્ધઓ ભાટે ભવભી સ્થાતંયના પ્રશ્નને વફંધલા ભાટે અને 
હયલાયના અન્દ્મ વભ્મ વાથે સ્થાતંહયત થતા ં ફાકના ર્ળક્ષણ ય તેની ર્લહયત 
અવય અંગે, એવએવએ દ્વાયા એલા ં જજલ્રાઓ, ધરક્વ, અને ગાભડાઓની ઓખ ભાટે 
પ્રત્વાશન રંુુ ાડયુ ંછે જ્મા ંઅથલા જે સ્થાતંયની ઘટનાથી લધ ુપ્રબાર્લત ર્લસ્તાય છે, 
વોથી શરેાઓ અને વોથી ભખયાનુ ંકામવ ત એ છે કે ફને્ન જગ્માઓ ય જ્મા ંતેઓ યશ ેછે 
તે જજલ્ર અથલા જ્મા ં તેઓ ભવભી સ્થાતંય કયી જામ છે તેલા ં જજલ્રાઓભા ં આલા ં
ફાકને ર્નમર્ભત ળાાઓભા ં રઈ આલલાના પ્રમત્ન કયલા જઇએ. જ કે, એલા ં
હકસ્વાઓભા ંકે જ્મા ંઆ ળક્ય ન ફની ળકે તેભ શમ ત લૈકબ્લ્ક ર્લકલ્ ળધી ળકામ છે, 
જે નીચે મજુફ લણવલાભા ંઆવ્મા ંછે:-  

   (a)   સ્થાતંયના વભમગાા દયર્ભમાન ભકરલાભા ંઆલતા ંગાભડાઓભા ંફાકના  

      પ્રર્તધાયણ ભાટે ભવભી છાત્રારમ/ર્નલાવી કેમ્પ્વની વ્મલસ્થા;  
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(b) સ્થાતંય કયનાય હયલાય જ્મા ં કાભભા ં યલામેર છે તેલા ં સ્થ ય લકવ-વાઈટ 
ળાાઓ;  

(c) ભ્રભણ કયનાય ળૈક્ષચણક સ્લમવેંલક જે ફાકના ર્ળક્ષણની વબંા રેલા ભાટે  
સ્થાતંય કયનાય હયલાયની વાથે શયેપેય કયી ળકે;  

(d) સ્થાતંય શરેા,ં તે દયર્ભમાન અને તેના ંછી ફાકના ર્ળક્ષણની વાતત્મતા ળક્ય 
ફને તે ભાટે સ્થાતંય કાર્ડવવ/અન્દ્મ યેકર્ડવવ ભાયપત ફાકના રેહકંગની વ્યશૂયચના.  

 

 (ii)  પ્રાપ્તકતાવ જજલ્ર/યાજ્મ કે જ્મા ંસ્થાતંહયત હયલાય કેટરાકં વભમગાા ભાટે સ્સ્થત  

થલાના છે, એ સરુ્નર્શ્ચત કયલાની જલાફદાયી ધયાલળે કે સ્થાતંયણના વભમગાા 
દયર્ભમાન ફાકને ર્ળક્ષણની સરુ્લધા યૂી ાડલાભા ં આલે. એલી અેક્ષા યાખલાભા ં
આલે છે કે આ જજલ્રાઓના AWP&Bsભા,ં AIE ઘટક અંતગવત આલા ંફાકના ર્ળક્ષણ 
ભાટે પ્રવરૃ્િઓન વભાલેળ કયલાભા ં આલળે. સ્થાતંયના ભેર્ંગની પ્રહિમાભા ં ચફન-
વયકાયી વગંઠનની વાભેરગીયી અને શસ્તક્ષેના આમજન અને અભરીકયણને વહિમ 
યીતે આધાય યૂ ાડલ જઇએ.  

 

 (iii) કેભ કે સ્થાતંય જજલ્રાઓ અને યાજ્મની લચ્ચ ેથામ છે, એટરે એ જરૂયી છે કે જ્માથંી 
અને જ્મા ં સ્થાતંય થામ છે તેલા ં જજલ્રાઓ અને યાજ્મને આલા ંફાકના ર્ળક્ષણની 
વાતત્મતાને સરુ્નર્શ્ચત કયલા ભાટે એકફીજાના વમંજનથી અને અન્દ્મ ભાધ્મભ દ્વાયા જેભ 
કે ઉચચત ાઠમસુ્તક, ફાકને તેઓ જે બાાભા ંર્ળક્ષણ પ્રાપ્ત કયતા ંશતા તે બાાભા ં
ળીખલી ળકે તેલા ર્ળક્ષક ઉરધધ કયાલલા ખફૂ જરૂયી છે.  

 (iv) AWP&Bની મલૂ્માકંન પ્રહિમા એ ચકાવણી કયળે કે ુુ ંસ્થાતંયની લધ ુડતી ઘટનાઓના 
ફનાલને ઓખી કાઢલાભા ંઆવ્મા છે અને જજલ્રા તેભજ યાજ્મ મજનાઓભા ંભવભી 
સ્થાતંય કયતા ંફાકના ર્ળક્ષણ ભાટેની વ્યશૂયચનાઓન વભાલેળ કયલાભા ંઆવ્મ છે.  

 

41.  ર્નદાનાત્ભક ર્ળક્ષણ  

41.1 આ મજના ર્નમ્નચરચખત ફે પ્રકાયના શસ્તક્ષે ભાટે ભજૂંયી આે છે:  

  

(i) વેત ુઅભ્માવિભ/કેમ્વ/ફકે-ટુ-સ્કુર વ્યશુયચના દ્વાયા ર્નમર્ભત ળાાઓભા ં 

  મખુ્મપ્રલાશભા ંરઈ જલાનાયા ફાક ભાટે.  

(ii)   નીચેની ફાફતને આધીન યશીને ર્નમર્ભત ળાાઓભા ંફાક ભાટે ર્નદાનાત્ભક ર્ળક્ષણ:  

 

(a) ભાત્ર લવ ૨૦૦૧ ની લવર્ત ગણતયી મજુફ યાષ્રીમ વયેયાળ કયતા ં નીચા ં ભહશરા 
વાક્ષયતા દય દય ધયાલતા ં જજલ્રાઓભાથંી પ્રાપ્ત દયખાસ્ત જ ભાન્દ્મ યાખલાભા ં
આલળે.  

(b) આહદજાર્ત ર્લસ્તાયભા,ં ળશયેી છાત ર્લસ્તાયના અ.જા અને અ.જ.જા ફહરુ ર્લસ્તાય 
અને રઘભુર્ત વમદુામની ળાાઓને વદંગી આલી જઇએ.  
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(c) જજલ્ર જે તે જજલ્રાભા ંકુર ળાાઓના ૫% કયતા ંલધાયે નહશં તે યીતે આલયી રઈને 
મજના તૈમાય કયી ળકે છે (ળશયેી ઝુંડટ્ટીની ળાાઓને ફાદ કયીને). લધભુા,ં 
ળશયેી ઝંડટ્ટી ર્લસ્તાયની ૧૦% ળાાઓને ન આલયી રઈ ળકામ છે.  

 

(iii)   એ સરુ્નર્શ્ચત કયવુ ં જઇએ કે આ વ્યશૂયચના શઠે વાભેર કયલાભા ં આલેર તભાભ 
ળાાઓ ર્નમભ મજુફ અને ફધી જ યીતે ણૂવરૂથી કાયગય ર્ળક્ષકની યૂતી વખં્મા 
ધયાલતી શમ. આ દયખાસ્ત વાથ ે કયલાભા ં આલેર આ પ્રમાવ અંગેનુ ં પ્રભાણત્ર 
વાભેર કયલાનુ ંયશળેે.  

 
41.2 ર્નદાનાત્ભક ર્ળક્ષણ ભાટે રામકાત ધયાલતા ંફાકની ર્લગત તૈમાય કયલાની યશળેે.     

 
 

42. સકુ્ષ્ભ આમજન, ઘયેુ ંવલેક્ષણ, અભ્માવ, વામદુાર્મક સવુજ્જજ્તા, ળાા આધાહયત પ્રવરૃ્તઓ 
ર્લ. ભાટે લૂવ તૈમાયીની પ્રવરૃ્તઓ.  

42.1 SSA કામવયેખાના પકયા 2.1 શઠે લાસ્તર્લક જરૂહયમાત ય આધાહયત રૂ. 50 રાખ સધુીની 
લૂવતૈમાયીની પ્રવરૃ્તઓ આલયી રેલાભા ંઆલી છે. 

 

42.2 પ્રત્મેક ળાાદીઠ રૂ.1000/- સધુીની ળાા આધાહયત પ્રવરૃ્િઓ જેલી કે ફાભેાઓ, 
જથ્થાઓ, યભતગભત, ભા-ફેટી વમ્ભેરન ર્લ. શાથ ધયી ળકાળે.  

 

42.3 SSA ની સવુજજતા ભાટે વાસં્કૃર્તક પ્રવરૃ્િઓ, યભત ગભત અને ઉત્વલ, VEC / ળાા લશીલટી 
વર્ભર્તનુ ંગઠન, ઘયેુ ંવલેક્ષણ અને રૂ. 3/- પ્રર્ત ઘય સધુીની ઘયેુ ંમજનાઓ તૈમાય કયલા 
જેલી પ્રવરૃ્િઓન વભાલેળ કયલાભા ંઆલે છે. 

 

42.4 આ ર્નમભ શઠે દળાવવ્મા મજુફની પ્રવરૃ્િઓ ભાત્ર લૂવ તૈમાયીઓ છે જેને વભાન્દ્મ લાર્િક 
કામવમજના અને અંદાજત્રભા ંવભાલલી જરૂયી નથી.  

 

43. પ્રાયંચબક સ્તયે કન્દ્મા કેલણીન યાષ્રીમ કામવિભ (NPEGEL)  

43.1 પ્રાયંચબક સ્તયે કન્દ્માઓના ર્ળક્ષણ ભાટે અર્તહયકત ઘટક ઉરધધ કયાલલા ભાટી પ્રલતવભાન 
SSAની મજનાભા ં લધાયાની વશામ તયીકે બાયત વયકાયએ શારભા ં NPEGEL ન વભાલેળ 
વભાલેળ કમો છે. NPEGEL શઠે કયલાભા ંઆલેર નાણાકંીમ ધયણની જગલાઈઓ હયર્ળષ્ઠ- 
II ભા ંઆલાભા ંઆલેર છે.  

 

43.2 આ મજના નીચ ેમજુફના ર્લસ્તાયભા ંરાગ ુડ ેછે : 
(a) એલા ળૈક્ષચણક છાત ધરક્વ EBB ભા ંકે જ્મા ંગ્રાર્ભણ ભહશરા વાક્ષયતાનુ ંસ્તય યાષ્રીમ  

  વલવવાધાયણ ભા કયતા ઓછુ છે અને રંચગક અવભાનતા યાષ્રીમ વલવવાધાયણ ભા 
કયતા ંઉય શમ 
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 (b) જજલ્રાના એલા ધરક્વ કે જ્મા ંSC/ST લસ્તે ઓછ્ભા ંઓછી 5% શમ અને SC/ST ભહશરા 
વાક્ષયતા દય 10% થી નીચ શમ તેને ણ આ કામવિભ શઠે આલયી રેલાભા ંઆલે છે.  

 (c) વદં કયામેર ળશયે છાત ર્લસ્તાય 
 

43.3 ભાગવદર્ળિકાની યચના લખતે 1991ની લસ્તી ગણતયીના આધાયે ળૈક્ષચણક છાત ધરક્વની 
ઓખ કયલાભા ંઆલી શતી. જ કે યાજ્મ 2001 ની લસ્તી ગણતયીના પ્રકાળભા ંઆ ધરક્વભા ં
ફદરી ળકલાની વભથવતા ધયાલે છે. આ ભાટે તેભણ ે વ્માખ્મા ધ્માનભા ં યાખલી ડળે અને 
બાયત વયકાયની યલાનગી ભેલલાની યશળેે.  

 

43.4 જે યાજ્મભા ંભહશરા વાભખ્મ (MS) કામવિભ ચારત શળે ત્મા ંNPEGEL ના અભરીકયણ ભાટે SSA 

વવામટી પડંનુ ંસ્થાનાતંયણ MS  વવામટીને કયળે. MS વવામટી જ્મા ંહ્ળે ત્માથંી કામવિભને 
વશામભતૂ થળે. અને હદળાસચૂન કયળે. વવામટીના યાજ્મ વળંાધન જૂથભા ં SC/ST  ભહશરા 
વગંઠનને પ્રર્તર્નર્ધત્લ ભે તે ફાફતન  MS વવામટી ખ્માર યાખળે.  

 

43.5 કામવિભની વ્યશુયચનાઓભા ંનીચેની ફાફતન વભાલેળ થામ છે.  

 (a) કન્દ્મા કેલણી ભાટે સવુજ્જજ્તા, જેભા ંવમદુામ, ર્ળક્ષક, ચફનવયકાયી વગંઠન વાભેર  

  શમ આ પ્રહિમા ર્લમક કામવિભ છે જ્મા ં વમદુામની ભારીકી અને ઘટકતત્લ વાથ ે
સ્થાર્નક વશબાચગતા ણ ઉબી થલી જઈએ.  

 (b) મજ્નાભા ં ઘટક તત્લના ઉભેયણને ઉરધધ કયાવ્મા છ્તા ં ફધા જ ધરકભા ં ફધીજ 
પ્રવરૃ્તઓ શાથ ધયલાભા ં આલતી નથી. હયમજનાન આધાય જે તે ધરકની 
હયસ્સ્થતીઓ ઉય યશરે છે અને તેભા ંળાા ફશાયની છકયીઓ, ળાા છડી જતી યશરેી 
છકયીઓ, પ્રાયંચબક ર્ળક્ષણ રુૂ ન કયુવ શમ તેલી ઉંભયરામક છકયીઓ, કાભ કયતી 
છકયીઓ, શારં્વમાભા ં ધકેરા્રા વાભાજીક જુથની છકયીઓ ઓછી શાજયે ઘયાલતી 
છકયો અને ઉરબ્ધધઓનુ ં ર્નમ્નસ્તય ધયાલતી છકયીઓ તયપ ર્લળે રક્ષ્મ અાવુ ં
જઈએ.  

 (c) ર્ળક્ષાપ્રદ વાધન, CDS, હપલ્ભ અને અન્દ્મ વાભગ્રીઓન ર્લકાવ, ાઠયસુ્તકના  

  ર્લકાવ/નલવસં્કયણભા ં ભદદ, રંચગક ફાફત ઉય ભાગવદર્ળિકા ઘડતયના ર્લકાવ, 
છકયીઓ ભાટે યૂક લાચંન વાભગ્રીનુ ં વંાદન /ર્લકાવ તેભજ જીલન કોળલ્મ કે જે 
છકયીઓના ંર્ળક્ષણ ભાટે વશામ યૂી ાડ ેછે. 

 

43.6 NPEGEL ના ઉદે્દળ આ પ્રભાણે છે.  

 (a) શંચ પ્રાપ્ત કયલા ભાટેની વગલડતાઓ ઉબી કયલી અને તેન ર્લકાવ કયલ તેભજ  

  કન્દ્માઓના નાભાકંનને લેગલાન ફનાલવુ ં અને ર્ળક્ષણક્ષેતે્ર ભહશરાઓ અને કન્દ્માઓની 
ર્લળે બાગીદાયી ઉબી કયલી.  

 (b)  ર્લર્લધ પ્રકાયના શસ્તક્ષે દ્વાયા ર્ળક્ષણની ગણુલિાભા ંસધુાય કયલ અન ેવગંત તેભજ 
ગણુાત્ભક કન્દ્મા કેલણી દ્વાયા તભના વળસ્ક્તકયણને સરુઢ ફનાલવુ.ં  
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43.7 પ્રલતવભાન કામવિભ અને જજલ્રા રંચગક એકભ વાથનેા વભલંમ અને વશકાયની જલાફદાયી 
કલ્સ્ટય સ્તયે કામવયત કેન્દ્રસ્થ ટીભની યશળેે. તેઓ ર્લદ્યાથીઓ, ર્ળક્ષક અને સ્લમંવેલકની ભદદ 
લડ ેવલેક્ષણ શાથ ધયળે. તેભજ ગ્રાભ મજનાઓ તૈમાય કયલાભા ંવશામતા પ્રદાન કયળે. તેઓ 
આ મજનાનુ ંવચંારન ણ કયળે અને તેના અભરીકયણની દેખયેખ ણ યાખળે. વમદુામની 
સવુજ્જજ્તા ભાટે, નાભાકંન કામવિભના ર્લકાવને શંચી લલા ભાટે ગાભનુ ં વચંારન ળાા 
છડી જતા ંફાક ભાટેના લાતાલયણને ઉભુ ંકયલાભા ંઆ કેન્દ્રસ્થ ટીભને ભશત્લનુ ંકામવ પ્રદાન 
કયળે.  

 

43.8 NPEGEL  ના જજલ્રા અભરીકયણ એકભે ‘છકયોના ર્ળક્ષણના ંઘટક’ ભાટે અલ્ગથી એક ેટા 
મજન તૈમાય કયલાની યશળેે. DEEP ના હકસ્વાભા ં શત ુ ં તે પ્રભાણ ેયાજ્મ સ્તયે સ્સ્થત વળંાધન 
જુથ આ મજનાઓને યાષ્રીમ સ્તયે ર્નષ્ણાતના મલૂ્માકંન ભાટે ભકરતા શરેા ર્લશ્રેણ 
કયળે. SSA ના PAB આ ેટા-મજનાઓને ભજુંયી આળે.       

 

43.9 રંચગક ફાફત ભાટે યાજ્મ દ્વાયા એક યાજ્મ વળંાધન જૂથની યચના કે પ્રલતવભન જૂથને 
ર્લકવાલળે (ભહશરા વાભખ્મની વાથે) કે જેથી NPEGEL ના ર્નદેર્ળને ર્લકવાલી ળકામ અને તેનુ ં
ભાગવદળવન આી ળકામ . (NPEGEL ની ભાગવદર્ળિકાઓ પ્રાયંચબક ર્ળક્ષણ અને વાક્ષયતા ર્લબાગ 
MHRD દ્વાયા ભાત્ર િભાકં F-25-2/2003-EE-8 તા 2જી વપ્ટેમ્ફય 2003ના યજ રાગ ુ કયલાભા ં
આલી.) 

 

43.10 યાજ્મ દ્વાયા NPEGEL ભાટે એક ેટ મજ્ન તૈમાય કયલાભા ંઆલળે. જે SSA જજલ્રા પ્રાયંચબક 
ર્ળક્ષણ મજનાન બાગ શળે ણ તેને એક અરામદા ઘટક તયીકે જલાભા ંઆલળે.  

 

43.11 SSA મજનાઓ ભાટે જઈતી અર્નલામવ ર્લગતની વાથવાતે મજનાઓભા ંધરક તેભજ કલ્સ્ટય 
સ્તયે દયેક ળૈક્ષચણક છાત ધરકની રંચગંક અંતય અને ગ્રાર્ભણ અંતય અન ેગ્રાર્ભણ ભહશરા 
વાક્ષયતા દયની ર્લગત ણ તૈમાય કયલાની યશળેે. EBB ઓની વદંગીના ધયણભા ંગ્રાર્ભણ 
ભહશરા વાક્ષયતા દયની ગણત્રી કયલાને યશળેે. અને યાષ્રીમ ધયણે ભહશરા વાક્ષયતા દયન 
આંભા વભાલેળ કયલ નહશં. યંત ુરંચગક અંતય ભટેનુ ંધયણ યાસ્ત્રીમ સ્તયે પ્રલતવત રુુ દય 
અને ભહશરા વાક્ષયતા દય અને ભહશરા વાક્ષયતા દય લચ્ચેન બેદ ગણત્રીભા ંરેલ.  

 

43.12 કલ્સ્ટય અને ધરક સ્તયે વાભાન્દ્મ લગવની ભહશરાઓભા ં વાક્ષયતા દયની વાથે SC/ST ભહશરા 
વાક્ષયતા દય અને SC/ST લસ્તીની ટકાલાયીની ર્લગત ણ મજનાભા ંદળાવલલી.  

 

43.13 ળશયેી ગયીફ ર્લસ્તાયની વદંગી ળશયેના ભટા ગયીફ ર્લસ્તાય જેની જાશયેાત ળશયેી ર્લકાવ 
અને ગયીફી ઉન્દ્મરુન ભતં્રારમ, બાયત વયકાય દ્વાયા કયલાભા ં આલે છે તેના ધયણે થલી 
જઈએ. ળશયેી ર્લસ્તાયના નાના વઘા ળશયે કે જ્માનં વાક્ષયતા દય સ્થાર્નક ધરકની 
ર્લગતભા ં વાભેર કયલાભા ં આવ્મ શળે તેન વભાલેળ કયલાભા ં આલળે. ર્વલામ કે ધરકને 
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NPEGEL શઠેના ં ભાદંડભા ં મગ્મતા પ્રાપ્ત થામ. મજનાભા ં વદંગીની ળશયેી છાત 
લવાશત, તેના ફાકની લસ્તી-છકયા ં અને છકયીઓ ફનેંની, ભહશરા વાક્ષયતા, રંચગક 
અવભાનતઓ ર્લ. ની ર્લગત દળાવલલી ડળે. 

 

43.14 દયખાસ્ત કયલાભા ંઆલેર દયેક શસ્તક્ષેનુ ંમજનાભા ંસ્પ્ષ્ટ યેખાચચત્ર દળાવલવુ ંજઇએ.  

 

43.15 NPEGEL કામવિભ શઠે જખભી/મશુ્કેર હયસ્સ્થર્તઓભા ં યશતેી કન્દ્મા ભાટેની ધરક કેન્દ્રીત 
હયમજના ભાટે, સ્ષ્ટ યીતે વ્માખ્મામીત કયલાભા ંઆલેર હયણાભ નીચેની ળયતને આધીન 
યશીને તેની વાથે ઉરધધ કયાલલા:  

 (i)  કન્દ્માઓના પ્રર્તધાયણ અને ર્ળક્ષણની ગણુલિાભા ં સધુાયા ય ધ્માન કેન્દ્રીત કયવુ ં
જઇએ. કન્દ્માઓના રચક્ષત જૂથ ભાટે ર્લગતલાય કામવ મજના અને ધરક સ્તયે 
અનાલલાભા ં આલનાય ચક્ક્વ વ્યશૂયચનાઓ, વ્માખ્મામીત અને ભાી ળકામ તેલા ં
હયણભ વાથે  જાશયે કયલી જઇએ. NPEGEL ની ધરક ભાટે નક્કી કયલાભા ંઆલેરી 
મજનાઓ તે મજુફ, SSA ભા ં જજલ્રાઓની લાર્િક કામવમજનાઓભા ં પ્રર્તચફંચફત થલી 
જઇએ.   

 (ii)  તભાભ વ્યશૂયચનાઓ અને શસ્તક્ષે ધરકની અંદયની ળાા ફશાયની તેભજ અંદયની 
કન્દ્માઓને તયપ રચક્ષત શલી જઇએ.  

(iv) પ્રર્ત ધરક બડં પ્રર્ત ક્રસ્ટય NPEGEL મજના અંતગવત ભલાાત્ર ેટા-ઘટકની કુર 
યકભની ફયાફય થલા ંજઇએ.  

(v) નમનૂારૂી ક્રસ્ટય ળાાઓને લધાયાના ખડં ભાટે અનદુાન તયીકે આલાભા ંઆલેરા રૂ. 
2 રાખની યકભ, મજનાભાથંી કાઢી નાખંલી જઇએ, કેભકે આ પ્રકાયની ભાખાગત 
સરુ્લધાઓ ભાટે એવએવએ શરેા ં જ ભદદ યૂી ાડી યશી છે. તેના ં ફદર ે બડંન 
ઉમગ ભજૂંય કયલાભા ં આલેરી અન્દ્મ પ્રવરૃ્િઓ અને ઉયક્ત મદુ્દા (ii) ભા ં વાભેર 
કયલાભા ંઆલેર પ્રવરૃ્િઓ ભાટે થલ જઇએ.   

 

 44. કસ્તયુફા ગાધંી ફાચરકા ર્લદ્યારમ (કેજીફીલી)  

44.1 કસ્તયુફા ગાધંી ફાચરકા ર્લદ્યરમ (કેજીફીલી) મજના, મખુ્મત્લે અ.જા, અ.જ.જા, અન્દ્મ 
છાત લગો અને રઘભુર્ત વમદુામની કન્દ્માઓ ભાટે ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક સ્તયે ર્નલાવી 
ળાાઓની યચના ભાટે,  જુરાઈ 2004ભા ં ળરૂ કયલાભા ં આલી (XI ભી ચંલર્િમ 
મજનાથી એવએવએની વાથે બી ગઈ). મજનાન અભર દેળના ળૈક્ષચણક યીતે 
છાત ધરક્વભા ં કયલાભા ંઆલે છે જ્મા ં ભહશરાઓન ગ્રામ્મ વાક્ષયતા દય યાષ્રીમ 
વયેયાળ (46.13%) કયતા ં નીચ અને વાક્ષયતાભા ં રંચગક તપાલત યાષ્રીમ વયેયાળ 
(21.67%) કયતા ંઉંચ શમ. આલી ર્નલાવી ળાાઓ ભાત્ર એ જ છાત ધરૉક્વભા ંળરૂ 
કયલાભા ં આલળે જે વાભાજજક ન્દ્મામ અને વળસ્ક્તકયણ ભતં્રારમ, આહદજાર્ત 
ભાભરાઓનુ ંભતં્રારમ અને યાજ્મ વયકાયની અન્દ્મ કઈ મજના અંતગવત કન્દ્માઓ ભાટે 



39 
 

ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક સ્તયે કઈ ર્નલાવી ળાા ધયાલતી ન શમ. કેજીફીલીની શરેના 
લાસ્તર્લક જજલ્રા સ્તયીમ આમજન લખતે એવએવએના જજલ્રા સ્તયીમ વિાભડં 
દ્વાયા અન્દ્મ ર્લબાગ/ભતં્રારમ વાથેના વમંજનભા ં યશીને આની ખાતયી આલાની 
યશળેે.  

 

44.2 કસ્તયુફા ગાધંી ફાચરકા ર્લદ્યારમ મજના ફે લવ ભાટે એક અરગ મજના તયીકે 
ચરાલલાભા ંઆલી શતી યંત ુ1રી એર્પ્રર 2007 થી તેને વલવ ર્ળક્ષા અચબમાન વાથે 
એક અરગ ઘટક તયીકે બેલી દેલાભા ંઆલી શતી. આગ જતા,ં મજનાન વ્મા 
૩૦% કયતા ંઓછા ંભહશરા વાક્ષયતા દય ધયાલતા ંલધાયાના 316 ળૈક્ષચણક યીતે છાત 
ધરક્વ અને યાષ્રીમ વયેયાળ (53.67%; લવર્ત ગણતયી 2001) કયતા ંનીચા ંભહશરા 
વાક્ષયતા દય વાથે રઘભુર્તઓની ર્લળે વઘનતા ધયાલતા ં  94 નાના ળશયે/ળશયે  
(રઘભુર્ત ભાભરાઓનુ ં ભતં્રારમ દ્વાયા ફનાલલાભા ં આલેરી માદી મજુફ) લધાયી 
દેલાભા ંઆવ્મ.  

 

44.3 આ ધરૉક્વની અંદય, કેજીફીલી ળાાઓ એલા ં ર્લસ્તાયભા ં સ્સ્થત શમ ળકે છે જ્મા ં
અ.જા, અ.જ.જા, અન્દ્મ છાત લગો અને રઘભુર્ત લવર્ત, ર્નમ્ન ભહશરા વાક્ષયતા 
અને/અથલા ભટી વખં્માભા ં ળાા ફશાયની કન્દ્માઓની વાથે ભટંુ પ્રભાણ ધયલતી 
શમ.  

 

44.4 મજનાના ઘટક:  

(i) એલા ં ર્લસ્તાયભા ં ર્નલાવી ળાાઓની સ્થાના કયલી કે જ્મા ં પ્રાયંબક સ્તયે 
ળાાઓભા ંબણલા ભાટે કન્દ્માઓની ઓછાભા ંઓછી 50% વખં્મા મખુ્મત્લે અ.જા, 
અ.જ.જા. અને રઘભુર્ત વમદુામભાથંી ઉરધધ શમ. રામકાત ધયાલતી 
છકયીઓની વખં્મા ય આધાહયત આ વખં્મા 50 કયતા ંલધનુી શલી જઇએ. આ 
પ્રકાયની ળાાઓના ત્રણ વબંાર્લત નમનૂાઓની ઓખ કયલાભા ંઆલી છે અને 
તેભના ભાટેના નુ:વસં્કહયત નાણાકીમ ર્નમભ હયર્ળષ્ટ II ના કષ્ટક એ,ફી, 
અને વીભા ંઆલાભા ંઆવ્મા ંછે. નુ:વસં્કહયત નાણાકીમ ર્નમભ 1રી એર્પ્રર, 
2008થી અવય પ્રાપ્ત થામ તે યીતે ભાન્દ્મતા પ્રાપ્ત નલી કેજીફીલીભા ં ભાન્દ્મ 
યશળેે. ભાચવ, 2007 સધુી ભજૂંય કયલાભા ંઆલેરી પ્રલતવભાન કેજીફીલીઓ ભા ં
ભાત્ર નુ:વસં્કહયત આલતવક અનદુાન જ 1રી એર્પ્રર, 2008થી અવયકતાવ 
ફનળે.   

 (ii) આ ળાાઓ ભાટે જરૂયી આંતયભાખાકીમ સરુ્લધા ઉરધધ કયાલલી.     

 (iii) ળાાઓ ભાટે જરૂયી ર્ળક્ષણ વાભગ્રીઓ તૈમાય કયલી અને વશામ ભેલી આલી 
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 (iv) મલૂ્માકંન અને વચંારન ભાટે જરૂયી ળૈક્ષચણક વશામ ઉરધધ થામ તે ભાટે  

  મગ્મ વ્મલસ્થા યૂી ાડલી.  

(vi) કન્દ્માઓ અને તેભના હયલાયને તેભને ર્નલાવી ળાાઓભા ં ભકરલા ભાટે 
તૈમાય કયલા અને પ્રત્વાશન રંુૂ ાડવુ.ં  

 (vi)   પ્રાથર્ભક સ્તયે ભાત્ર એ જ કન્દ્માઓ ય ધ્માન આવુ ંજે વશજે ભટી શમ અને  

   ળાા ફશાય શમ અને પ્રાથર્ભક ળાા (10+) યૂી કયલા અવભથવ શમ.   

(vii) ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક સ્તય ય, ખાવ કયીને, કન્દ્માઓ ય ધ્માન કેન્દ્રીત કયલાભા ં
આલે, તરૂણ લમની કન્દ્માઓ ય કે જે ર્નમર્ભત ળાાભા ંજઈ ળકતી નથી.  

(viii) મજના રચક્ષત સ્લબાલને ધ્માનભા ંયાખીને, અ.જ., અ.જ.જા. અન્દ્મ છાત લગવ  

અથલા રઘભુર્ત વમદુામની ૭૫% કન્દ્માઓને આ પ્રકાયની ર્નલાવી ળાાઓભા ં
નાભાકંન ભાટે અગ્રતા આલાભા ં આલલી જઇએ અને ભાત્ર ત્માયફાદ જ, 
૨૫% ગયીફી યેખાની નીચે જીલતા ં કુટુમ્ફની છકયીઓને નાભાહંકત કયલાભા ં
આલે.  

(ix) સ્થાર્ત ચફનવયકાયી વગંઠન અને અન્દ્મ ચફન-નપાકાયક વસં્થાઓ ળક્ય શળે  

ત્મા ંઆલી ળાાઓ ચરાલલા ભાટે જડાળે.  

  

44.5  અભરીકયણ, વચંારન અને મલૂ્માકંન  

 (i)  એભએવ યાજ્મભા ંમજનાન અભર યાજ્મ વયકાય દ્વાયા ભહશરા વાભખ્મ  

  (એભએવ) વવામટી ભાયપત અને અન્દ્મ યાજ્મના હકસ્વાઓભા ં એવએવએ 
વવામટી ભાયપત કયલાભા ં આલળે. બડંની પાલણી યાજ્મ એવએવએ 
વવામટીઓને એવએવએ ેટનવ મજુફ કયલાભા ંઆલળે. યાજ્મ અને જજલ્રા સ્તય 
ય વચંારન અને મલૂ્માકંન એભએવ યાજ્મ વવંાધન કેન્દ્ર દ્વાયા અને ચફન-
એભએવ યાજ્મભા,ં એવએવએ વવામટીભા ં પ્રાયંચબકસ્તયે કન્દ્માઓના ર્ળક્ષણ 
ભાટેના યાષ્રીમ કામવિભ ભાટે યચલાભા ં આલેરી વર્ભર્ત દ્વાયા શાથ ધયલાભા ં
આલળે.  

 (ii)  ર્નલાવી ળાાઓભા ં ર્ળક્ષક અને કભવચાયીઓની તારીભનુ ં વમંજન ળૈક્ષચણક 
તારીભ ભાટેની જજલ્રા વસં્થા, ધરૉક વવંાધન કેન્દ્ર અને ભહશરા વાભખ્મ વવંાધન 
જૂથ દ્વાયા કયલાભા ંઆલળે.  

 

44.6 યાજ્મ વશામ જૂથ  

 NPEGEL મજના અંતગવત ભજૂંય કયલાભા ં આલી શમ તેલી એક વરાશકાય યાજ્મ 
સ્તયીમ વકંરન વર્ભર્ત, કામવક્ર્ભને હદળા અને વશમગ યૂા ાડળે. આ જૂથભા ંવરંગ્ન 
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યાજ્મ વયકાયી ર્લબાગ, બાયત વયકાય, કન્દ્મા કેલણી કે્ષતે્ર ર્નષ્ણાત, ર્ળક્ષણળાસ્ત્રીઓ 
લગેયે ર્નભૂકૂ ાભેરા ં રકન વભાલેળ થત શળે. ળાા મગ્મ નમનૂા અને તેના ં
સ્થાનની વદંગી આ વર્ભર્ત દ્વાયા NPEGEL અને નલી સચૂચત મજનાઓન અભર 
કયતી જજલ્રા વર્ભર્તની બરાભણના આધાયે કયલાભા ંઆલળે.  

 

44.7 યાષ્રીમ વશામ જૂથ  

 (i)   યાષ્રીમ સ્તયે ભહશરા વાભખ્મ કામવિભ અંતગવત યચચત યાષ્રીમ વવંાધન જૂથ  

  (એનઆયજી) કામવક્ર્ભભા ંઉદ્ભલતા પ્રત્મમાત્ભક મદુ્દાઓ  અને ચચંતાઓ ય ઈનટુ્વ 
યૂા ંાડળે, અને કન્દ્મા કેલણીને રાગ ુડતી વૈદ્ધારં્તક ફાફત યત્લે બાયત 
વયકાયને વરાશ આળે. આ જૂથ વળંધન અને તારીભ વસં્થાઓ, ભહશરાઓની 
ચલ, ર્ળક્ષણળાસ્ત્રીઓ, અને ચફન-વયકાયી વસં્થાઓ વાથે ઇંટયપેવ ઉરધધ 
કયાલળે તેભજ કન્દ્માઓને ર્ળક્ષણ વફંધંી અન્દ્મ અનબુલનુ ંપ્રદાન કયળે.    

(ii) કેભ કે એનઆયજી એકનાની વખં્માભા ંરકનુ ંફનેુ ંશમ છે અને લવભા ંભાત્ર ફે 
થી ત્રણ લખત જ ભતુ ં શલાથી, ચક્ક્વ ઇનટુ્વ જેલા ં કે ર્ળક્ષકની રંચગક 
તારીભ, ચરંગ આધાહયત ર્ળક્ષણ વાભગ્રીન ર્લકાવ, દૃશ્મ-શ્રાવ્મ કામવિભન ર્લકાવ 
લગેયે શતેઓૂ ભાટે ફનાલલાભા ંઆલેરી નાની એનઆયજી ેટા-વર્ભર્તઓ વરંગ્ન 
વસં્થાઓના અર્તહયક્ત વ્મસ્ક્તઓ કે તજજ્ઞને વશ-વમંજન ભાટે ફરાલળે.  

 

44.8 દ્ધર્ત ર્લજ્ઞાન    

 ઉરધધ કયલાભા ં આલનાય ર્નલાવી ળાાના પ્રકાય અને કન્દ્માઓની વખં્મા ય 
આધાહયત, વદં કયલાભા ંઆલનાય ળાાના નમનૂાની વદંગી યાજ્મ સ્તયીમ વર્ભર્ત 
દ્વાયા આ શતે ૂભાટેની જજલ્રા વર્ભર્તની બરાભણના આધાયે કયલાભા ંઆલળે. દયખાસ્ત 
યાષ્રીમ સ્તયે ફનેરી વેરને ભકરલાભા ં આલળે જે જ્મા ં જરૂય જણાળે ત્મા,ં ફાહ્ય 
એજન્દ્વીઓ/યાભળવકાયની ભદદથી તેનુ ં મલૂ્માકંન કયળે. આખયે એવએવએના 
હયમજના ભજૂંયી ફડવ દ્વાયા આ મજનાઓને ભજૂંય કયલાભા ંઆલળે.  

 

44.9 કેજીફીલી અંતગવત નાણાકીમ ર્નમભન  

 (i) કેજીફીલી ભાટે કેન્દ્ર વયકાય અને યાજ્મ/કેન્દ્રળાર્વત પ્રદેળની બડં ેટનવ વલવ  

  ર્ળક્ષા અચબમાન મજુફ વભાન જ યશળેે, કેભ કે તે 1રી એર્પ્રર, 2007ની અવયથી  

  એવએવએનુ ંજ ઘટક છે.  
(ii) કેજીફીલી ભાટેની જગલાઈઓ એવએવએના અન્દ્મ ઘટક અંતગવત શરેા ંજ  

 કયલાભા ંઆલેરી અને એનીઈજીઈએર ભાટેની જગલાઈઓની અર્તહયક્ત યશળેે.  

 એવએવએ વવામટી દ્વાયા એનીઈજીઈએર અને ભહશરા વાભખ્મ વાથે  
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 કેજીફીલીની અચબચફંદુતા સરુ્નર્શ્ચત કયળે. તે એ ણ સરુ્નર્શ્ચત કયળે કે પાલલાભા ં 

 આલતા ંબડંનુ ંમગ્મ યકાણ કયલાભા ંઆલે અને પ્રવરૃ્િઓનુ ંનુયાલતવન ન  

 થામ.   

(iii) બાયત વયકાય બડંની વીધી જ પાલણી એવએવએ યાજ્મ અભરીકયણ 
વવામટીને કયળે. યાજ્મ વયકાય ણ તાન હશસ્વ યાજ્મ અભરીકયણ 
વવામટીને આળે. ત્માયફાદ બડં જ્મા ંરાગ ુડત ુ ંશળે ત્મા ંભહશરા વાભખ્મ 
વવામટીને આલાભા ંઆલળે. એલા ં યાજ્મ કે જ્મા ં ભહશરા વાભખ્મન અભર 
કયલાભા ં આવ્મ નથી, ત્મા ં આ મજનાનુ ં અભરીકયણ એવએવએ વવામટીના 
“જેન્દ્ડય યરુ્નટ” અને શારભા ંએવએવએના અભરીકયણ ભાટે ઉમગભા ંરેલાતા ં
તતં્ર ભાયપતે કયલાભા ંઆલળે.  

(iv) કેજીફીલીના બડંના વચંારન ભાટે યાજ્મ વવામટીએ એક અરગ ફચત ફંક 
ખાત ુ ં ખરાલવુ ં જઇળે. યાજ્મ વયકાયે ણ તાન ભે ખાત હશસ્વ યાજ્મ 
એવએવએ વવામટીને એક અરગ અંદાજત્રીમ ળીવ ભાયપત મકુ્ત કયલ 
જઇએ. તે મજુફ, જજલ્રા અને તાકુા ભાખાભા ં ણ એક અરગ ખાતાની 
જાલણી કયલાની યશળેે.  

 

 45.   વલવ ર્વક્ષા અચબમાન અંતગવત યાજ્મ ઘટક  

 45.1   એવએવએ યાજ્મ કક્ષાએ ૬% વ્મલસ્થાન ખચવ ભાટે ળામ ઉલ્ધધ કયલાની 
વાથવાથ યાજ્મ કક્ષાએ વળંધન, મલૂ્માકંન, ર્નયીક્ષણ અને વચંારન ભાટે ણ બડં 
રંુુ ાડળે. યાજ્મ સ્તયીમ અચબપે્રયણ અને તારીભ કામવિભને યાજ્મ સ્તયે જજલ્રા 
મજનાઓભા ંઆલયી રઈ ળકાળે. આન અહ્તવ એભ નથી થત કે ત્મા ં કએ યાજ્મ 
ઘટક નહશં શમ. યાજ્મ ઘટકને જજલ્રાની જરૂહયમાત વાથે વભસ્ન્દ્લત કયલા જ જઇએ. 
યાજ્મ ઘટકન ઉદે્દળ કામવિભના અભરીકયણ ભાટે વયતા કયી આલી અને તભાભ 
સ્તય ય ક્ષભતા ર્લકાવ ભાટે વભથવન રંુુ ાડલાન છે.  

 

 45.2  યાજ્મ સ્તય ય અવયકાયક વચંારન ભાટે એક વઘન વભીક્ષા અને આમજન તતં્ર ણ 
જરૂયી છે. કામવિભના અભરીકયણને સરુ્નર્શ્ચત કયલા ભાટે યાજ્મ સ્તયની ટીભ 
ર્નયંતયણે કે્ષત્ર મરુાકાત રેતી યશળેે. એવએવએના ઉદે્દળના વદંબવભા ં પ્રગર્તના 
વચંારન ભાટે ભાહશતી પ્રણાચરઓ, નાણાકીમ વ્મલસ્થાન અને અન્દ્લેણ ભાટે 
અવયકાયક ભાખુ,ં ક્ષભતા ર્લકાવ ભાટે જજલ્રાઓને આધાય યૂ ાડલ લગેયે એલા ં
કેટરાકં ર્લસ્તાય છે જેભા ંયાજમ સ્તયની ટીભની વતત બાગીદાયીની જરૂય છે.  
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 45.3 વલવ ર્ળક્ષા અચબમાન અંતગવત તભાભ સ્તય ય વ્મલસ્થાન ભાખુ ં ર્ળક્ષણના 
ર્લકેન્દ્રીત વ્મલસ્થાન ભાટે યાજ્મ ભાટે નક્કી કયલાભા ંઆલેરી ચક્ક્વ વ્મલસ્થાઓને 
જલાફદાય યશળેે. આના ભાટે તભાભ પ્રવરૃ્િઓભા ં ાયદળવકતા જરૂયી છે. કેભકે 
મખુ્મપ્રલાશના ભાખાઓને વળક્ત ફનાલલાના પ્રમાવ છે, એવએવએ દ્વાયા ર્ળક્ષણ 
ર્લબાગના કાભકાજભા ંભાનલ વવંાધન ર્લકાવ ભાટેના યકાણન વભાલેળ થલ જઇએ. 
અચબદળવન મરુાકાત, ક્ષભતા વદૃ્ધદ્ધ ભાટે અચબપે્રયણ કામવિભ, ચફન-વયકાયી વગંઠન 
વાથે કામવ, વાલવર્ત્રક પ્રાયંચબક ર્ળક્ષણ ભાટે ચુટંામેરા પ્રર્તર્નર્ધઓ વાથે બાગીદાયી 
ર્લકર્વત કયલી, રચક્ષત જૂથની ળૈક્ષચણક જરૂહયમાત પ્રત્મે રક્ષ્મ આવુ,ં ગણુલિા 
વફંધંી શસ્તકે્ષના અભરીકયણ ભાટે ક્ષભતા ર્નભાવણ વ્મલસ્થાન ભાખાન અચબન્ન 
બાગ ફની યશળેે. એક અવયકાયક વ્મલસ્થાન પ્રણારીનુ ં ર્નભાવણ કયલા ભાટે 
વભગ્રણે ચંામતી યાજ/આહદજાર્ત સ્લામિ કાઉસ્ન્દ્વર ભાખાભા ં વંણૂવ વાક્ષયતા 
ઝુફેંળ વ્મલસ્થાન ભાખાઓ જેલી બાગીદાયી જરૂયી છે.  

 

 45.4  યાજ્મ સ્તયની ટીભે જજલ્રાઓભા ંર્લર્લધતાઓને પ્રત્વાશન રંુુ ાડવુ ંડળે અને વાયી 
ફાફતની નંધ કયલી ડળે જેથી તેને અન્દ્મ કે્ષત્રભા ંણ અનાલી ળકામ.  

 

 45.5 હશવાફી કામવલાશીઓ અને અન્દ્લેણનુ ં વ્મલસ્થાન ણ એક ભશત્લન ર્લસ્તાય છે 
જેભા ં તભાભ સ્તયે ધ્માન અાવુ ં જઇએ. અવયકાયક કામવિભના અભરીકયણની 
વાતત્મતા ભાટે તભાભ સ્તય ય હશવાફી ચડાઓની મગ્મ જાલણી, નાણાકીમ 
પ્રગર્ત અશલેારની યચના, ઉમચગતા પ્રભાણત્ર, શસ્તકે્ષનુ ં નાણાકીમ અને 
વાભાજજક અન્દ્લેણ, તાયણ ર્લળેની ાયદળવકતા, ર્નયંતય સધુાયાની પ્રણારીઓને 
ર્લકર્વત કયલી જઇએ.   

  

 45.6 જજલ્રાઓ ભાટેના AWP & Bની વાથે યાજ્મ ઘટક ભાટે ર્લગતલાય પ્રવરૃ્િઓ અને ખચવના 
અંદાજ દળાવલતી લાર્િક કામવ મજના અને અંદાજત્ર તૈમાય થલા જઇએ. 

 
 

46.  પ્રગર્તન ચચતાય   

 AWP & B ની દયખાસ્ત કામવિભને વતત ચા ુયાખલાના બાગરૂે શઈને તે શાર્વર પ્રગર્તના 
આધાયે અને ર્વદ્ધ કયલાના રક્ષ્મને આધાયે શલી જઈએ. એટરે  દયેક શસ્તક્ષેની પ્રગર્તન 
ચચતાય ભેલલ અર્ત ભશત્લન છે. પ્રગર્તનુ ંઆ દળવન આગરા લોભા ંશાર્વર પ્રગર્તન ણ 
વભાલેળ કયે છે, જેના લડ ે જજલ્રાઓને વ્યશુયચનાને વભજલાનુ ં વાધન પ્રાપ્ત થામ છે, 
આલનાયા લોભા ં સમુગ્મ યીતે મજનાઓને વકાયાત્ભક અને નકાયાત્ભક ાવાઓના 
હયેક્ષ્મભા ં મરુલીને તૈમાય કયી ળકામ. લવના અંતભા ં લવ દયર્ભમાન લાયલાભા ં નહશં 
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આલેર રૂયેખાન તાગ ભેલી ળકામ છે અને તેને ‘ફચાલેરી રૂયેખા’ તયીકે દળાવલી ળકામ 
છે. 

 

47. ફાકી ખંચામેરી પ્રવરૃ્તઓ  કઈ એક લવ ર્લળેભા ંભજુંય થમેર રૂયેખન યેૂયૂ ઉમગ ન 
થમ શમ ત, ત તે ફચાલેરી રૂયેખા ફને છે.  વાભાન્દ્મણે ચફન- નુયાવતૃ ળીવ શઠે 
ફચેરી રૂયેખાઓને આલનાયા ંલવભા ંફાકી ખંચામેરી પ્રવરૃ્તઓ તયીકે રઈ જલાભા ંઆલે છે. 
આ ફાફતે જજલ્રાઓને ચફન નુયાવતૃ પ્રકૃર્ત ધયાલતી પ્રવરૃ્તઓને જેલીકે ર્નભાવણ કામો, TLE 
ની એક જ લખત ભતા ંઅનદુાન, BRC,CRC  ભાટેની ભતી પર્નિચયની ગ્રાટં ર્લગેયે આગ 
ધાલલાની ભજુંયી લવ દયમ્માન ભે છે, જે આગરા લવભા ંણૂવ કયલાભા ંઆલી શતી નથી. 
AWP & B ની વાથે ‘સ્ીર ઓલય’ મજના ણ દય લે ફનાલલી દયેક જજલ્રા ભાટે જરૂયી છે. 

 

48.  મજનાઓનુ ંમલુ્માકંન :   

48.1 જજલ્રા પ્રાયંચબક ર્ળક્ષણ મજના તૈમાય થઈ ગમા ફાદ તેને યાજ્મ હયમજના કામાવરમને 
ભકરી દેલાભા ંઆલે છે. આ જજલ્રા મજનાઓ અને યાજ્મ ઘટક મજનાને ત્માયફાદ મલુ્માકંન 
ભાટે યાજ્મ અભરીકયણ વવામટી દ્વાયા EE ધયયુ ાવે ભકરી દેલાભા ંઆલે છે. SSA અંતગવત 
આમજન અને મલુ્માકંનની ભાગવદર્ળિકા ફનાલલાભા ંઆલી છે અને ફધાજ હશત વફંધં વાથે 
તેના ય ર્લચાય કયલાભા ંઆલે છે.  

 

48.2 લતવભાન ભાગવદર્ળિકાન ર્નમ્નચરચખત મદુ્દાઓ ભાટે વદંબવ રેલ જઈએ: (i) અભરીકયણ ભાટે 
SSA કામવયેખા;  (ii) SSA અંતગવત અમજન અને મલૂ્માકંનની ભાગવદર્ળિકા; (iii) વભમાતંયે 
ર્લચબન્ન કામવક્ષેત્ર ભાટેની ભાગવદર્ળિકાઓ ; અને (iv) વભમાતંયે હયમજનાના ભજૂંયી ફડવની 
ફેઠકભા ંરેલાભા ંઆલતા વૈધ્ધારં્તક ર્નણવમ.  

 

48.3 મલુ્માકંનના શતેઓુ : મજનાભા ં દયખાસ્ત કયલાભા ં આલેર શસ્તક્ષેને ચરાલલા ભાટેના 
તકનીકી, લશીલટી કામવિર્ભક અને નાણાકંીમ ફાફતનુ ં ર્લશ્રેણ અને હયક્ષણ SSA ના 
મલુ્માકંનભા ં કયલાભા ં આલે છે. SSAને પ્રાયંચબક ર્ળક્ષણના વાલવર્ત્રકયનના કામવિભ તયીકે 
પ્રકાળભાન કયીને નીચેના શતેઓુને સ્ષ્ટ કયલા ભાટેની આ એક ગણુાત્ભક અને વખં્માત્ભક 
કલામત છે. :  

 (a) યાજ્મ અને જજલ્રા મજનાઓભા ંSSA  કામવિભના ફધા જ ાવાઓ અને ઘટકની  

  વલવગ્રાશી વભીક્ષા શાથ ધયલા ભાટે ;  

 (b) યાજ્મ અને જજલ્રા મજનાઓ લચ્ચ ેયસ્યના જડાણ, તેના ધટકના અને પ્રાથર્ભક 
અને ઉચ્ચ પ્રાથર્ભક ર્ળક્ષણના ં તફક્કાઓની મરુલની કયલા ભાટે યાજ્મ અને જજલ્રા 
મજનાઓની વભીક્ષા; 

 (c) તકનીકી, લશીલટી અને નાણાકંીમ વભબાલનાઓના વદંબે દયેક ઘટકની વભીક્ષા 
 (d) યાજ્મ અને જજલ્રાઓની ળસ્ક્તઓ તેભજ નફાઈઓની વંણૂવ આકાયણી શાથ ધયલાભા ં 

  ભાટે ; અને, 
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 (e) કામવિભન અભર કયલાભા ંયાજ્મની અને જજલ્રાઓએ કયેરી તૈમાયીઓની વભીક્ષા ભાટે. 
 

48.4 મલૂ્માકંન અચબમાન: યાજ્મ અભરીકયૂૌ એજન્દ્વીઓ અને જજલ્રાઓ દ્વાયા તૈમાય કયલાભા ં
આલેરી મજનાઓન મલૂ્માકંન ર્નષ્ણાતના ફનેરા મલૂ્માકંન ર્ભળન દ્વાયા નીચેની ફાફતના 
વદંબે કયલાભા ંઆલે છે. : 
(a) ળાા ફશાયના ફાકનુ ંર્ળક્ષણ (AIE અને EGS) 

 (b) ર્લળે ધ્માન આલા મગ્મ જૂથ (છકયીઓ, SC/ST, ર્લળે જરૂયત ધયાલતા ફાક  

  ર્લ.) 
 (c) કમ્પ્યટુય વશામ પ્રાપ્ત ર્ળક્ષણ;  

 (d)  ગણુલતા ર્લમક ફાફત (અભ્માવિભ અને TLM, ર્ળક્ષકના અભ્માવ/તારીભ, ર્ળક્ષણ  

  પ્રહિમાઓ, વળંધન અને મલૂ્માકંન  
 (e) ભાહશતી / લગતની જરૂહયમાત અને આમજન 

 (f) ર્નભાવણ કામો 
 (g) પ્રફધંન અને MIS 

 (h) વચંારન અને મલૂ્માકંન 
 (i) વામદુાર્મક અચબપે્રયણ; અને  
 (j)  અંદાજત્ર અને રાગતન અંદાજ  

 

48.5 મલૂ્માકંન ર્ભળનભા ંએક આલાશક શળે જે મલૂ્માકંનની પ્રહિમાનુ ંવકંરન અને અશલેાર કયળે. 
આલાશક વભ્મને તેભના કામવક્ષેત્ર મજુફ જલાફદાયીઓની વંણી કયળે. ફધાજ વભ્મની 
જલાફદાયી છે કે તેલ આત્ભર્નબવય ફને અને મલૂ્માકંન અશલેાર વભમવય તૈમાય કયે. 

 

48.6 મલૂ્માકંન દ્ધર્ત: વો પ્રથભલાય EE ધયયુ દ્વાયા મલૂ્માકંન ર્ભળનને પ્રાથર્ભક હયચમ આલાભા ં
આલળે અને તેભને તેભના અચબમાન ભાટે વદંબવની ળયત ઉરધધ કયાલલાભા ંઆલળે. આ 
વભમે એ ણ નક્કી કયલાભા ંઆલળે કે મજનાના મલૂ્માકંનને સ્થની મરુાકાત રઈને શાથ 
ધયવુ ંકે કામાવરમભા ંફેવીને થઈ ળકે તેભ છે. જ સ્થ તાવની જરૂય જણામ ત અચબમાનના 
વભ્મ યાજ્મ, કેટરાકં જજલ્રાઓ અને અન્દ્મ તાકુા યચનાઓ જેલી કે BRC, CRC ળાાઓ ર્લ. 
ની મરુાકાત કયળે. સ્થ મરુાકાત વભમે અભ્માન વમદુામના વભ્મ વાથે ચચાવ ર્લચાયણા 
કયળે અને તેભને ડતી મશુ્કેરીઓ ર્લળે જાણકાયી ભેલળે, ત્માયફાદ જે તાયણ ભેલામા 
શમ તેની ચચાવ કયલા ભાટે અન્દ્મ યાજ્મ સ્તયે ર્ભળનની એક ફેઠક મજલાભા ંઆલળે. મરુાકાત 
ફાદ અચબમાન મલૂ્માકં્ન અશલેાર તૈમાય કયળે અને EE ધયયુને સુયદ કયળે.  

 

48.7 મલૂ્માકંન અચબમાન એ લાતન ખાવ ખ્માર યાખલ કે યાજ્મ વયકાયન પ્રાયંચબક ર્ળક્ષણ ક્ષતેે્ર 
1999-2000 પ્રભાણે તેભના યકાણનુ ં સ્તય જાલી યાખે. SSA ભાટે યાજ્મન પા આનાથી 
લધ ુઅને ઉય યશળેે.  
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48.8 બાયત વયકાય દ્વાયા ઘડલાભા ં આલેરા ર્ભળન દ્વાયા જ્માયે આગરા લોના મલૂ્માકંન શાથ 
ધયલાભા ંઆલે, ત્માયે આળા યાખલાભા ંઆલે છે કે એક લખત યુતી ક્ષભતા ર્નભાવણ કયલાભા ં
આલે ત્માયફાદ યાજ્મ સ્તયે આ કલામત ળરૂ કયામ અને યાષ્રીમ સ્તયે ભાત્ર નમનુારૂી 
મલૂ્માકંન જ શાથ ધયલાભા ંઆલે.  

 

49. હયમજનાના ભજુંયી ફડવ દ્વાયા મજનાઓનુ ં મલૂ્માકંન : 
49.1 ભાનલ વળંાધન ર્લકાવ ભતં્રારમભા ં પ્રાયંચબક ર્ળક્ષણ વચચલના અધ્મક્ષ દે ફનાલલાભા ં

આલેર હયમજના ભજુંયી ફડવ (PAB) દ્વાયા મલૂ્માકંન અચબમાને જે મજલાનુ ંહયક્ષણ કયુ ંશળે 
તેની વભીક્ષા આમજન ચં, વકંચરત નાણા ંર્લબાગ, શ્રભ ભતં્રારમ, ભહશરા અને ફાર્લકાવ 
ર્લબાગ, વાભાજીક ન્દ્મામ ભતં્રારમ અને જનજાર્ત ભાભરાઓનુ ંભતં્રારમ, NCERT,NIEPA, NCTE, 

વયંકુત વચચલ (EE) ર્નમાભક/ EE ધયયુના ઉવચચલ, યાજ્મ પ્રર્તર્નર્ધઓ, મલૂ્માકંન 
અચબમાનના ંવભ્મ ર્લના પ્રર્તર્નર્ધઓ વાથે ભીને કયળે. મજનાઓના સ્લીકાય કયતી લેાએ 
PAB દ્વાયા SSA  કામવિભના વકર શતેઓુ વાથેની વભરૂતા, દયખાસ્ત કયલાભા ં આલેરા ં
શસ્તક્ષેભા ંખચવની અવયકાયકતા જેભા ં ર્નભાવણ કામો, તારીભ, વળંધન, મલૂ્માકંન ર્નહયક્ષણ, 
વચંારન ર્લગેયેભા ં નક્કી કયામેરા ધયણની વાથેની વભલંમતા, તેભજ ર્લર્લધ સ્તયએ 
કામવિભના શસ્તક્ષે અને નલીનતાઓની વશામ અને લશીલટ ભાટે ફનાલલામેરી ક્ષભતાઓ 
નક્કી કયલાભા ંઆલળે . વભીક્ષાના આધાયે PAB મજનાને સધુાયાઓ વાથે કે તેના લગય ભજુંયી 
અાળે અને ર્લર્લધ શસ્તક્ષે ભાટે લર્િક રૂયેખાનુ ંઆલશ્મક હયભાણ નક્કી કયળે.  

 

50. અંદાજ ત્રની વભમવાયણી   

50.1 લાર્િક કામવમજના અને અંદાજત્ર (AWP & B) ની તૈમાયી ભાટે નીચેની વભમવાયણીને 
અનવુયલી. : 
(a) દ્ર્શશ્માત્ભક અભ્માવ અને પ્રવરૃ્િઓના આમજન અને જજલ્રા સ્તયે 

બડંની આલશ્મકતા 
01 જાન્દ્યઆુયી 

(b) યાજ્મ અને જજલ્રા ભાટે વશબાચગતાણૂવ આમજન પ્રહિમા લડ ેAWP 

& B ની યચના અને ર્લકાવ 
10ભી જાન્દ્યઆુયી 

(c) જજલ્રા મજનાઓનુ ંયાજ્મ હયમજના કચેયી ખાતે સ્થાનાતંયણ 01 પેબ્રઆુયી 
(d) યાજ્મ વયકાય વાથે ભવરત અને યાજ્મ વયકાયના ર્લચાય ભેલલા 15ભી પેબ્રઆુયી 
(e) યાજ્મ વયકાય તયપથી કઈ સચૂન થમા ંશમ ત તેના આધાયે જજલ્રા 

મજનાન નુ: અભ્માવ જ કઈ શમત 
28ભી પેબ્રઆુયી 

(f) AWP & B ને આખયી ઓ અને યાજ્મ વવામટીની કામવકાયી વર્ભર્ત 
ાવેથી ભજુંયી 

05 ભી ભાચવ 

(g) મજનાનુ ંEE  ધયયુભા ંસ્થાનાતંયણ 15ભી ભાચવ 
(h) યાષ્રીમ સ્તયે મલૂ્માકંન અચબમાન દ્વાયા મજનાનુ ંમલૂ્માકંન 01 રી એર્પ્રર 

(i) હયમજન ભજુંયી ફડવ દ્વાયા મજનાની ભજુંયી 15ભી એર્પ્રર 
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(j) યાજ્મ / જજલ્રાઓને PAB ની નંધનુ ંર્લલયણ 25ભી એર્પ્રર  

 

50.2   AWP & B ની લાસ્તર્લક યજૂઆત, મલૂ્માકંન અને ભજૂંયી ભાટેની યાજ્મ-લાય તાયીખ દય લ ે
ઉયક્ત અંદાજત્ર કેરંડય વાથે એભએચઆયડી દ્વાયા નક્કી કયલાભા ં આલતી વભમ-
વાયણીના આધાયે યશળેે.   
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હશવાફ રેખન 

 
 

51. યાજ્મ ભરીકયણ વવામટીની લડાભથકની કચેયી તેભજ ઈકચેયીઓના નાણાકંીમ રેલડ-
દેલડના ઈરક્ષ્મભા ંણૂણ હશવાફ વયકાયી કચેયીઓ પ્રભાણી જ જાલલા તત ભશત્લના છે. 
SSA શઠે “વ્માાયી વ્મલસ્થા ય અધાહયત દ્વિસ્તયીમ નંધની ધ્ધતત” ન ઈમગ હશવાફી 
કાભકાજભા ંનવુયલ.  

 

52. વવામટી િાયા નીચેના ચડા ં, હશવાફ ને ત્રકની જાલણી કયલી.  
(a) કેળબકુ 
(b) રેજય 

(c) જનણર 

(d) જનણર/ વાભતમક/ વભાચાયત્ર ભાટેનુ ંયજીસ્ટય 

(e) શગંાભી ેળગીઓ ભાટેનુ ંયજીસ્ટય 

(f) પ્રાપ્ત કયલાભા ંઅલેર ભનીઓડણય ને ફંક ડ્રાફ્ટ ભાટેનુ ંયજીસ્ટય 

(g) રખી અલાભા ંઅલેર ચેકનુ ંયજીસ્ટય 

(h) ફંકભા ંઅલાભા ંઅલેર બયણાનંા ચેકનુ ંયજીસ્ટય 

(i) ફંક ાવબકુ 

(j) ભનીઓડણય, સ્ટર ઓડણય ને તનકાતવત ફંક ડ્રાપતનુ ંયજીસ્ટય 

(k) ફીર યજીસ્ટય 

(l) ભશકેભ યજીસ્ટય 

(m) સ્ટક યજીસ્ટય  

(n) મદુ્દર લસ્તઓુ  

(1) બફનલયાળી લસ્તઓુ 

(2) લયાળી ચીજલસ્તઓુ 

(3) કામોનુ ંયજીસ્ટય 

(o) સવુજ્જ કયતી એજવંીઓ/ બફન વયકાયી વગંઠન/ સ્લમવેંલી એજવંીઓને બિભ  

નદુાનનુ ંયજીસ્ટય 

(p) સ્થાલય તભલ્કતનુ ંયજીસ્ટય 

(q) યકાનનુ ંયજીસ્ટય 

(r) હયમજનાના લગીકૃત હશવાફનુ ંયજીસ્ટય 

પ્રકયણ - IV 
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(s) દામગી ને પ્રાપ્તીઓના ભાહશક હશવાફ 
(t) શગંાભી ેળગી યજીસ્ટય 

(1)  કભણચાયી 
(2)  કંટ્રાકટય/વરામવણ / VEC 

  (3)  TA/DA ેળગી    

(u) યલાનગી યજીસ્ટય 

(v) પાઇર યજીસ્ટય 

 
 

53. વવામટીના યજંદા કામો ભાટે જરૂયી રાગતા ન્મ કઇ ત્રક કે હશવાફ યાજ્મ હયમજના 
તનમાભકની ભજુંયી ભેવ્મા ફાદ જાલી ળકાળે.  

 

54. ત્રક ને હશવાફ યાજ્મ વયકાયની કચેયીભા ંયાખલાભા ંઅલે છે તે પ્રભાણે જાલલા ડ્ળે. 
જ તેભાનંા કેટરાકં યજીસ્ટય ને ત્રકને યાજ્મ વયકાયની કચેયીભા ંઈમગ ન થત શમ ત 
યાજ્મ હયમજના તનમાભકની ભજૂંયી વાથે યાજ્મ વવામટીની કચેયીભા ંસ્લીકાયામેરી ધ્ધતતનુ ં
નવુયણ કયવુ ં 

 
55. જજલ્રાલાય હશવાફ તૈમાય કયતી લખતે કેળબકુભા ંદયેક નંધની વાભે જજલ્રાનુ ંનાભ સચુલવુ.ં  

 
56. ભહશનાના ંઅખયે દયેક જજલ્રાના ભાતવક ખચણની વાભે જજલ્રાલાય વાયાળં ણ તૈમાય કયલ.  

 
57. દયેક જજલ્રાના વદંબણભા ં ભહશનાલાય પ્રગતતસચૂક ખચણ દળાણલી એક એકીકૃત યજીસ્ટય તૈમાય 

કયવુ.ં 
 

58. દયેક શસ્તકે્ષ શઠે વંણી ને ખચણની તલગત દળાણલત ુ ં તત્રભાતવક ખચણ શલેાર ફનાલલ 
ને યાજ્મ હયમજના તનમાભકને વંલ જેઓ તત્રભાતવક ખચણના શલેારનુ ંએકીકૃત ત્રક 
ફનાલી યાજ્મ વયકાય ને કેન્ર વયકાયના વરંગ્ન તલબાગને ભકરી અળે. (કેન્ર વયકાયના 
તલબાગભા ંEE બ્યયુ, પ્રાયંબબક તળક્ષણ ને વાક્ષયતા તલબાગ, MHRDન વભાલેળ થામ છે)  

 
59. દયેક તત્રભાતવકના ંઅંતે, અ વભમગાા દયમ્માન દયેક ળીણ શઠે ખરૂત ળે તેભજ ફધં થતા ં

ળેવઃ દળાણલીને કુર પ્રાપ્પ્તઓ ને દામગીઓન હશવાફ તૈમાય કયી યાજ્મ વયકાયના ને 
કેન્ર વયકાય (EE બ્યયુ, પ્રાયંબબક તળક્ષણ ને વાક્ષયતા તલબાગ MHRD) ના વરંગ્ન તલબાગને 
ભકરી અલ.  
 

60. ખચણના દયેક સ્તયે રેજય ને પ્રાપ્પ્તઓ / ઇનલઇવની જાલણી કયલી.  
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61. જ્મા ંVEC ઓ ને ન્મ િામ્મ વગંઠન બડંની પ્રાપ્પ્ત ને તેન લયાળ કયતા ંશમ તેના 
યેકડણની તે જગ્માએ ને જજલ્રા સ્તયે જાલણી યાખલી.  
 

62. અ યેકડો / પ્રાપ્પ્તઓ ને ઇનલઇવને અંલેક, યાજ્મ ભરીકયણ વવામટી , યાજ્મ 
વયકાય ને બાયત વયકાયના તનહયક્ષણ ભાટે ઈરબ્ધ યાખલા. 
 

63. જજલ્રા ને યાજ્મ સ્તયએ પ્રાપ્પ્તઓ ને ખચાણઓની તલગતન એકીકૃત યેકડણ યાખલ.  
 

64. હયતળષ્ટ - V ભા ં અલાભા ં અલેર પ્રારૂ પ્રભાણે વવામતીએ તભરકતનુ ં એક યજીસ્ટય 
ફનાલવુ ંજેભા ંબાયત વયકાયની િાટં લગય ઈબી કયલાભા ંઅલેરી તભલ્કતનુ ં તલલયણ તેભજ 
મદુર ચીજલસ્તઓુ, લયાળી તેભજ ફીન લયાળી ચીજલસ્તઓુ ભાટેના રગ લ્ગ સ્તક 
યજીસ્ટય ફનાલલા ને લણભા ં એકલાય બોતતક ચકાવણી ભાટે તેને તૈમાય કયલા. અની 
જાલણી ળાાઓ, CRC,BRC,DPCO, ને SPO સ્તયે કયલી. બાયત વયકાયને વવામટી િાયા યજુ 
કયલાભા ંઅલેર લાતિક હશવાફના શલેારત્રની વાથે તભલ્કતના યજીસ્ટયના વરંગ્ન વકેં્ષ 
તલલયણને જડલા, વબંક્ષપ્ત તલલયણના યજીસ્ટયભા ં સ્ટવણ ને મલૂ્મના પ્રગતતકાયક આંકડાઓ 
વાભેર કયલા.ં  
 

65. કામણક્રભના હશવાફની જાલણીએ તવધ્ધાતં ઈય કયલાની યશળેે કે વવામતી િાયા કયલાભા ં
અલેર કઇણ પ્રકાયના ખચણ કામણક્રભના શતેઓુ વાથે તલવગંતતા ધયાલતા ન શમ ને 
ખચણની દયેક ફાફતએ ખચણ અલાભા ં અલેર તનધાણહયત ધ્ધતતઓ પ્રભાણે ને નાણાકંીમ 
તળષ્ટાચાયના પ્રભાણભતૂ તવધ્ધાતં મજુફ જ કયલાભા ંઅવ્મા ંશમ.  
 

66. નાણાકંીમ તળષ્ટાચાયના અ પ્રભાણભતૂ તવધ્ધાતંની એકરુતા વાથે SIS  ના દયેક તધકાયીની 
પયજ છે કે:  

  (i) દયેક વયકાયી કભણચાયી ાવે અળા યાખલાભા ંઅલે છે કે તેઓ પ્રજાના ૈવા ખચણ કયતા ં
શરેા ંએટર જ ચકવાઇ દાખલે જે યીતે વાભાન્મ વ્મક્તત તાના ૈવાન ખચણ કયતી 
લખતે કયકવયતાલૂણક તેને લાયે.  

  (ii) વભમની જરૂયત કયતા ંપ્રથભદળી રુે લધાયાન ખચણ ન થામ તેનુ ંધ્માન યાખવુ.ં  

  (iii)  કઇણ વત્તાધીળે ખચણની ભજુંયી અતા ંએલા ંકઇ અદેળ કયલા નહશં કે, જેનાથી  

   પ્રત્મક્ષ કે યક્ષ યીતે તેભને તાને પામદ પ્રાપ્ત થત શમ.  

  (iv)  પ્રજાના ૈવાન ઈમગ કઇ વ્મક્તત તલળે કે રકના લગણ તલળેના પામદા ભાટે ન  

   થલ જઇએ, તવલામ કે,  
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() યકભની ભાગંણી ભાટે કામદેવયની કામણલાશી થઇ શમ, કે 
(ફ)  કઇ સ્લીકૃત નીતત કે હયલાજનુ ંારન કયલાભા ંખચણ થમ શમ.  

 (v)  કઇ તલળે પ્રકાયના ખચણ ભાટે અલાભા ંઅલતા ંબથ્થાઓંની યકભ એલી યીતે અલી  

  કે પ્રાપ્તકતાણ ભાટે તે નપાનુ ંવાધન ન ફની યશ.ે 
 

67. યાજ્મ વવામટીભા ંહશવાફનીળની પયજ છેકે અ હશવાફી તવધ્ધાતંનુ ંકડક યીતે ધ્માન  

 યાખલાભા ંઅલે.  

 

68. દયેક વવામટીએ આંતહયક અંલેણ ની કામણલાશીની વ્મલસ્થા ઈબી કયલી જરૂયી છે. 
 

69. વવામટીને બાયત વયકાય કે યાજ્મ વયકાય િાયા કઇ ખાવ શતે ુ ભાટે અલાભા ં અલતુ ં
નદુાન કે તેન અંળ જેના ભાટે તેની પાલની કયલાભા ંઅલી છે તે તવલામના શતેઓુ ભાટે 
વંણી તધકાયીઓની ભજુંયી લગય મગ્મ ગણલાભા ંઅલળે નશં. 
 

70. બાયત વયકાય િાયા યાજ્મ વવામટીઓને પ્રાપ્ત કયાલલાભા ંઅલતા નદુાનની યકભને યાજ્મ 
ભરીકયણ વવામટી િાયા ળરુ કયલાભા ંઅલેર કઇણ યાષ્ટ્રીમકૃત ફંક કે તળડયરુ ફંકના 
વયંકુત ખાતાભા ંજભા કયાલલાની યશળેે.  
 

71. યાજ્મ વયકાય િાયા ાતા પાા તવલામ ન્મ સ્ત્રતભાથંી પ્રાપ્ત થતા ંનદુાનની યકભને 
ણ ઈયકત વયંકુત ખાતાઓભા ંજભા કયાલલાની યશળેે ને ત્માયફદ તેન મગ્મ હશવાફ 
ણ જાલલ ડ્ળે.  
 

72. યાજ્મ વવામટીની કામણકાયી વતભતતને કઇણ યાષ્ટ્રીમકૃત ફંક કે તળડયરુ ફંકભા ં વયંકુત 
વશીલાા ખાતાઓ ખરલા, ખાતાઓભા ં વ્મલશાય ભાટે પ્રાપ્ત ને લશચંણી તધકાયીઓને 
વત્તા વંણી, ને યાજ્મ, જજલ્રા, બ્રક, ગાભડા ં ને ળાા સ્તયએ નાણાકંીમ કામોની 
વંણી કયલની વત્તા અલાભા ંઅલે છે.  
 

73. યાજ્મ વવામટીઓ િાયા જજલ્રાઓને પાલલાભા ંઅલતા ંનાણાનંા વદંબે જજલ્રા સ્તયે કઇણ 
યાષ્ટ્રીમકૃત કે તળડયરુ ફંકભા ં વયંકુત વશીલાા ં ખાતા ખરલલાના ં યશળેે તેભજ બ્રક સ્તયે 
ને િામ્મ સ્તયે અ ખાતાઓં અ પ્રકાયેની ફંક થલા ટાર કચેયીઓભા ંખરલાના યશળેે.  

 

74.  ેળગીઓ :  

74.1 જજલ્રા ને તાકુા સ્તયે પાલલાભા ંઅલતા ંબડંને પ્રાથતભક રૂે  ેળગીઓ તયીકે  

 લગીકૃત્ત કયલાભા ંઅવ્મા ં છે ને હશવાફી ત્રકભા ં ણ તેને એ યીતે જ દળાણલલા જઇએ. 
યાજ્મ ભરીકયણ વવામટીભા ં બડંૉરને ખચણ કયલાભા ં અવ્મા ં છે તે પ્રભાણીના પ્રાપ્ત 
ઈમગીતા/ પ્રભાણત્ર ને ખચણના શલેારત્રના અધાયે અ ળગીઓન ભે ફેવાડલ. 
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જે ેળગીઓને લાસ્તલભા ંખચણ કયલાભા ંઅલી ન શમ ને તેના હશવાફનન ભે ફેવાડલાભા ં
અવ્મ ન શમ ત તેને ખચણ તયીકે ન દળાણલતા, ેળગે તયીકે દેખાડલા. જજલ્રા ને તાકુા 
સ્તયે બડંની પાલણીભા ંણ પ્રહક્રમાન સ્લીકાય કયલ ને તેનુ ંનકુયણ કયવુ.ં  

 

74.2 ેળગીઓના વભામજનને એ નાણાકીમ લણભા ંવભાલેળ કયલ જઆએ કે જેભા ંનદુાન વફંધં  

  ધયાલત ુ ંશમ.   

 

74.3 તનભાણણ કામણ/તળક્ષણ વાભિીઓ(TLE) જેલી ચતતવ પ્રવતૃત્તઓ શાથ ધયલા ભાટે  

  લીઇવીઓ/એવએભવીઓને છુટી કયલાભા ંઅલેરી ેળગીઓ કે જે લણના અંતે ખચણ થમા  

તલનાની ડી શમ તેને અગાભી લણભા ંીએફીની ભજુંયી ય અધાહયત ફાકી યશતેી કાભગીયી 
તયીકે રઇ જલાની યશળેે.  

 

75. ેળગીઓના તનમતં્રણ ભાટેના તનમભ : 
75.1 ેળગીઓના તનમતં્રણ ભાટે તનમ્નબરબખત તનમભનુ ંારન કયવુ ંજેને મગ્મ યીતે ઈમગીતા  

  પ્રભાણત્ર/ખચણના શલેરત્રન ટેક ભળ્મા ફાદ ખચણ તયીકે મગ્મત અલાભા ંઅલળે.  

 
 તાકુા સ્તય 

 

ક્રભ પ્રવતૃતઓ વંણી 
ભાટેન 

વભમગા 

જેના િાયા ખચણ 
કયલાભા ંઅવ્મ 

પ્રભાણભતૂ 
દસ્તાલેજ 

દસ્તાલેજીકયણના ંવંની 
ભાટેની વભમાલતધ 

1 ળાા નદુાન લાતિક  ળાા 
વ્મલસ્થાન 
વતભતત 

ઈમબગતા 
પ્રભાણત્ર  

નાણાકંીમ લણ રંુૂ થમે 
એકભાવની અંદય 

2 તળક્ષક ભાટેનુ ંનદુાન લાતિક તળક્ષક ઈમબગતા 
પ્રભાણત્ર 

નાણાકંીમ લણ રંુૂ થમે 
એકભાવની અંદય 

3 TLE એકલાય  ળાા 
વ્મલસ્થાન 
વતભતત 

ખચણન  

શલેાર 

નાણાકંીમ લણ રંુૂ થમે 
એકભાવની અંદય 

4 ળાાબલનની ભયાભત 
ને જાલણી 

લાતિક ળાા 
વ્મલસ્થાન 
વતભતત 

ઈમબગતા 
પ્રભાણત્ર 

નાણાકંીમ લણ રંુૂ થમે 
એકભાવની અંદય 

5 વમદુામ િાયા તનભાણણ 
કામો 

ફે શપ્તાભા ં VEC/ SMC તનયીક્ષક 
એંજજનીમયનુ ં
પ્રભાણત્ર 

(ફીજા શપ્તા 

કામણ ણૂણ થમે ત્રણ ભાવની 
અંદય  
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ભાટે ને ણૂણ 
ચકૂલણી 
ભાટે) ને 
અખયી 
ખચણન 
શલેાર 

6 સ્થાતનક યીતે તનયતુત 
કયલાભા ંઅલેરા ં
તળક્ષક 

તત્રભાતવક  VEC/ SMC ખચણન 
શલેાર 

દયેક  તત્રભાતવકની 
વભાપ્પ્તના એકભાવની અંદય  

7 EGS/AIE 

(a)લેતન 
(b)વાભિીઓ 

 

 

તત્રભાતવક 

લાતિક 

 

VEC/SMC/બફન 
વયકાયી 
વગંઠન 
 

VEC/SMC/બફન 
વયકાયી 
વગંઠન 

 

ખચણન 
શલેાર 

ખચણન 
શલેાર 

 

 

દયેક  તત્રભાતવકની 
વભાપ્પ્તના એકભાવની અંદય 

નાણાકંીમ લણ રંુૂ થમે એક 
ભાવની અંદય 

8 તળક્ષકની તારીભ ફે શપ્તાભા ં BRC / CRC ખચણન 
શલેાર 

તારીભની ણૂાણહતુીના એક 
ભાવની અંદય 

9 અકક્સ્ભક ખચણ ભાટે 
BRC/CRCને ભતુ ં
નદુાન  

લાતિક BRC /CRC ખચણન 
શલેાર 

નાણાકંીમ લણની વભાપ્પ્તના 
એક ભાવની અંદય  
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 જજલ્રા સ્તય 
 

 
 

 યાજ્મ સ્તય 

 

 

 75.2 કંટ્રાકટય/વપ્રામયને કયાયની ળયત પ્રભાણે કામણ/યુલઠા ભાટે અલાભા ં અલેર 
ેળગીઓને ખચણ તયીકે ગણલી. અન અધાય હશવાફની તલગતલાય વંણીના અધાયે 
કયલાભા ં લેર કાભ/ઈરબ્ધ કયલાભા ં અલેર વપ્રામને દળાણલતી શમ, જ કે વકાણયી 
તલબાગને ચકૂલલાભા ંઅલેર ેળગીઓને ખચણ તયીકે ગણલી નહશં તવલામ કે ખચણના શલેારની 
પ્રાપ્પ્ત થઇ શમ.  

 

 75.3 ઈમબગતા પ્રભાણત્ર/ખચણન શલેાર ઈયકત તનદેતળત વભમાલતધભા ં પ્રાપ્ત કયી રેલા.ં 
યાજ્મ ભરીકયણ વવામટી િાયા વંણી કયામેરા બડં, પ્રવતૃત પ્રભાણી થય્ર ખચણ ને 
શાતંવર કયલાભા ં અલેર બોતતક પ્રગતત દળાણલતા દયેક પ્રકાયની ેળગીઓના ઈમબગતા 
પ્રભાણત્ર/ખચણના શલેારનુ ંસ્લરૂ નક્કી કયલાભા ંઅલેર છે ને વવામટીના તનમભન ને 
નાણાકંીમ તનમભભા ંણ અન વભાલેળ કયલાભા ંઅવ્મ છે. કઇ હકસ્વાભા ંજ અ તનધાણહયત 
વભમગાાભા ં પ્રાપ્ત કયલાભા ં નહશં અલે ત અગની ેળગીઓ ઈરબ્ધ કયાલલાભા ં નશં 
અલે.  

 

ક્રભ પ્રવતૃતઓ વંણી 
ભાટેન 

વભમગા 

જેના િાયા 
ખચણ કયલાભા ં

અવ્મ 

પ્રભાણભતૂ 
દસ્તાલેજ 

દસ્તાલેજીકયણના ંવંની 
ભાટેની વભમાલતધ 

1 તળક્ષકના લેતન તત્રભાતવક  
     DPO 

ખચણન 
શલેાર  

દયેક  તત્રભાતવકના અંતે  એક 
ભાવની અંદય 

 

ક્રભ પ્રવતૃતઓ વંણી 
ભાટેન 

વભમગા 

જેના િાયા 
ખચણ કયલાભા ં

અવ્મ 

પ્રભાણભતૂ 
દસ્તાલેજ 

દસ્તાલેજીકયણના ંવંની 
ભાટેની વભમાલતધ 

1 તળક્ષકના લેતન તત્રભાતવક  
       SPO 

ખચણન 
શલેાર  

દયેક  તત્રભાતવકના અંતે  એક 
ભાવની અંદય 
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 75.4 શલેાર રેખન ભાટે અ ઈયતત ેળગીઓન ઈલ્રેખ ખચણ તયીકે કયલાન યશળેે ને તેના 
ઈમબગતા પ્રભાણત્ર યાજ્મ ભરીકયણ વવામટીના નાણાકંીમ તનમભભા ં તનદેતળત ધયણ 
પ્રભાણેના સ્તયએ મકૂલાભા ંઅલળે. (વદંબણ=હયતળષ્ટ- X) 

 

 76. ેળગી ત્રક 

 76.1 હયતળષ્ટ – VI ભા ંઅલાભા ંઅલેર નમનૂા પ્રભાણે તભાભ ેળગીઓની નંધ ેળગી ત્રકભા ં
કયલાની યશળેે. 

 

 76.2 ેળગીઓની જ કઇ ગઠલણ કયલાભા ંઅલી શમ ત તયુતજ અ ત્રકભા ંતેની નંધ કયલી. 
એ ફાફતન ણ ખ્માર યશ ેકે કઇણ પ્રકાયની વ્મક્તતગત ેળગી એક ભાવથી લધનુા વમ્મ 
ભાટે ફાકી ન યશ.ે કઇ હકસ્વાભા ંવ્મક્તતગત ેળગીની ગઠલણના દાલાઓ જ વભમવય ન ભે 
ત તળક્ષાના ગરા ંવથે વ્માજ ણ લસરૂ કયલાભા ંઅલળે.  

 

 76.3 ઈય પકયા 75.1ભા ં ઈલ્રેખ કયલાભા ં અવ્મા પ્રભાણેની ફધી જ ેળગીઓ ઈમગીતા 
પ્રભાણત્ર/ખચણના શલેારના ફાદ જ ગઠલણાત્ર ઠયળે. એટરે ધ્માન યાખવુ ં કે અ 
ેળગીઓ યના ઈમગીતા પ્રભાણત્ર/ખચણના શલેર તનધાણહયત વભમ યૂી થમે તયત જ 
ભેલી રેલાભા ંઅલે.  

 

 77.  ેળગીઓનુ ંવચંારન:  

 77.1 ેળગીઓની વંણી કયતા તધકાયીના ઈયી તધકાયે અ ેળગીઓની ગઠલણની પ્રગતતને 
કડકણે વચંાબરત કયળે ને જરૂયી તનદાનાત્ભક ગરાઓં રઇને તનધાણહયત વભમગાાભા ં
ેળગેઓની ગઠલણના કામણને યુા ંકયાલળે.  

 

 77.2 દયેક કામણકયએ ધ્માન્ભા ંયાખવુ ં કે ભાત્ર પ્રત્મક્ષતાભા ંયશરે ફાફતને જ ખચણ તયીકે ગણલાભા ં
અલે ને વાભાન્મ હકંભતન હશવાફ ન થલ જઇએ.   

  

 78.  હશવાફી વદય  

 78.1 હશવાફી વદય ને હશવાફી કડ ફયાફય ફજેટ વદય ને ફજેટ કડ પ્રભાણે જ શલા જઇએ. 
SSA કામણયેખાભા ંતનદેતળત તનમભ ક્રભાકં ને શસ્તકે્ષ વથે તેન ભે વાધલ જઇએ. જ કઇ 
ેટા- વદય કે ેટા વજં્ઞા(કડ) જરૂયી જણામ ત, તેને તે યીતે ઈમગભા ંરેલી. હયતળષ્ઠ – VII 

ભા ંહશવાઓ ભાટેન નમનૂ ચાટણ  અલાભા ંઅલેર છે.  

 

 79. યકડ ભે  
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 79.1 યજભે ૈવાની તભાભ યજંદી રેલડ-દેલડન હશવાફ યાખત મખુ્મ યેકડણ છે ને ફાકીના ં
ફધા ંજ યજીસ્ટય તેના બાગરૂે છે.  

 

 79.2 યજભેની જાલણી ‘ડફર એંટ્રી વ્મલસ્થા’ પ્રભાણે થલી જઇએ. 
  

 79.3 તેભા ં ફે ફાજુઓ શમ છે “પ્રાપ્પ્ત” ને “ચકૂલણી” દયેક ફાજુની યકભની ફે કરભને ફે 
તલબાગભા ંતલબાજીત કયલાભા ંઅલે છે. “યકડ” ને “ફંક”.  

 

 79.4 દયેક નાણાકંીમ લણ ભાટે રગ યજભે ફનાલલ જઇએ.  

 

 79.5 પ્રાપ્પ્ત ને ખચણને દયેક નંધ તલગતલાય યંત ુમદુ્દાવયની શલી જઇએ.  

 

 79.6 દયેક લાઈચય ઈય નકુ્રભાકં ને પબરમ ક્રભાકં અલ જરૂયી છે. જેન ઈલ્રેખ યજભેની 
દયેક નંધ વાભે થલ જઇએ.  

 

 79.7 યજભેની દયેક નંધ કચેયીના લડા/પ્રાપ્પ્ત ને લશચંણી તધકાયી (DDO) ાવે પ્રભાબણત 
કયાલલી જઇએ.  

 

 79.8 યજભેની યજંદી યીતે ફધં કયલાભા ંઅલે ને કુર યકડ ળેની નંધ થલી જઇએ ને 
વયલાાઓની ખયાઇ કમાણ ફાદ કચેયીના લડા/DDO િાયા પ્રભાબણત કયાલવુ ંજઇએ.   

 

 79.9 ફધા જ પ્રાપ્ત કયલાભા ંઅલતા યકડ/ચેક/હડભાડં ડ્રાફ્ટ તલ. ને ળક્ય શમ ત્મા ંસધુી એના એ 
હદલવે જ થલા ફીજા જ હદલવે ફંકભા ં જભા કયાલલા. જેથી યકડન સ્થાનતંયણ તફક્કાને 
ઘટાડી ળકામ. જ કઇ યકડ શાથ ઈય યશતેી શમ ત તેના બોતતક વયલાાના ખયાઇ કચેયીના 
લડા/DDO ાવે કયાલી તી યજભેભા ંનંધવુ ંને COH ને ફીજા હદલવે ફંકભા ંજભા કયાલી 
રેલી. 

 

 79.10 જ્માયે યકડ/ચેક/DD ફંકભા ં અલાભા ં અલે ત્માયે તના ે-ઇન સ્રીની કાઉંટયપઇલ્વને 
કચેયીના લડા/DDO ાવે યજભેની વાથે પ્રભાબણત કયાલી રેલી.  

 

 79.11 ક્ષયને ઘ ૂટંલા નહશ ને જ કઇ સધુાયા કયલાભા ંઅવ્મા ંશમ ત તેને કચેયીના લડા/DDO  
ાવે પ્રભાબણત કયાલી રેલા.  

  

 79.12 ફશાયની ાટીઓ/ પભણને અલાભા ંઅલતા ચેક  ‘ક્રવ એકાઈન્ટ ેમી’ થમેરા  શલા જઇએ. 
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  79.13 ળક્ય શમ ત્મા ંસધુી ફેયય ચેક અલાનુ ંટાવુ ંજઇએ.  

 

 79.14 જ કે એક હદલવ/હદલવ દયમ્માન કઇણ પ્રકાયની રેલડ-દેલડ કયલાભા ઁઅલી ન શમ ત તે 
હદલવ/હદલવ યુતી ‘ન ટ્રાજંેતળન’ (કઇ જ રેલડ-દેલડ નહશં) ની નંધ યજભેભા ંટકાલલી 
ને તે હદલવ/હદલવની ળેને અગના હદલવભા ંખંચીને કચેયીના લડા/DDO ાવે પ્રભાબણત 
કયાલલી.  

 

 79.15 જ્માયે ચકુલણીઓ ચેક િાયા કયલાભા ંઅલી શમ, ત્માયે યજભેભા ંચેકના નફંયની નંધ કયલી. 
જેથી ‘ક્રવ ચેક’ભા ંસરુબતા યશ.ે  

 

 79.16 કચેયીના લડા/DDOની ગેયશાજયીભા ં યજભેના નંધણીઓને પ્રભાબણત કયલાની જલાફદાયી 
તેના છીના તધકાયીની થામ છે ને કચેયીના લડા/DDO યત પયે ત્માયે ન:ચકાવણી કયી 
તેઓએ તયુત જ કઇણ પ્રકાયની ગેયયીતતઓ કયલાભા ં અલી નથી તે ફાફતને પ્રભાબણત 
કયલી.  

 

 79.17 કમ્પ્યટુયાઇઝ્ડ હશવાફી વૉફ્ટલેય ઈમગભા ંશમ તેલા હકસ્વાભા,ં કેળ-બકુને શાથેથી જાલલાની 
જરૂય નથી. તેભ છતા,ં દૈતનક યકડ વ્મલશાયની તપં્રટ-અઈટ રેલાલી જઆએ ને કચેયીના 
લડા/DDO િાયા ખયાઇ કયાવ્મા છી દયેક એન્ટ્રીને કેળ-બકુભા ંચંટાડલી ડળે.  

  

 80. યકડ તવરકની ચકાવણી :  

 80.1 યકડખાનાભા ંડેરી યકભને કચેયીના લડા/DDO કે વોથી ભટા ઈંચાર્જ તધકાયીએ ભહશનાભા ં
કભવે કભ એકલાય ગણલે જઇએ ને યજભેભા ંદળાણવ્મા પ્રભાણેની નંધ વાથે વયખાલી જલી 
જઇએ.  

 

 80.2 ચકાવણીના હયણાભને દય લખતે યજભેભા ંઅ પ્રભાણે નંધલા જઇએ.  

 અજયજ ભં યકડ તવરકની ચકાવણી કયી છે ને રૂ. ______________________ આંકડાભા ં
રૂતમા ________________ (ળબ્દભા)ં ગણતયીભા ંફયાફય છે.  

   
  

   તાયીખ :-                                                  વશી/- 
                                તધકાયીન શદ્દ   
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80.3 ફાકી યશતેી યકડ જ કેળ બકુ મજુફ ન શમ તેલા હકસ્વાભા,ં કેળ-બકુભા ંશહકકતની નંધ થલી 
જઆએ ને શલેાર ઈચ્ચ વત્તાભડંને સુયદ કયલ જઆએ તવલામ કે ભરૂને ત્માયે જ સધુાયી 
દેલાભા ઁઅલી શમ.  

 

80.4 લધાયાની થલા ઓછી ડતી યકભને જરૂયી ાલતી ફનાલી થલા ચકુલણી એંટ્રી “ લધાયાની 
યકડ”ને યચયુણ અલક થલા “ યકડ ઓછી”ને નકુવાન તયીકે દળાણલલી જઆએ.  

  

 81. ભરૂને સધુાયલી   

 81.1 ાલતી કે ચેકની કઇ ફાફતભા ંએક વદયની ફાફત ખટી યીએ ન્મ કઇ વદયભા ંલગીકૃત થઇ 
ગઇ શમ ત અ ભરૂને નીચે દળાણવ્મા પ્રભાણે સધુાયી ળકામ.  

  (a) હદલવના અંતે હશવાફ ફધં કયલાના વભમ દયમ્મન જ કઇ ભરૂ ધ્માને ડે, ત 
લાસ્તતલક નંધભા ંહદલવના હશવાફ ફધં કમાણ શરેા જ સધુાય કયી ળકામ.    

  (b) જ કઇ હદલવ તલળેના હશવાફ ફધં કમાણ ફા યંત ુ31ભી ભાચણ શરેા ંજ કઇ ભરૂ 
ળધી કાઢલાભા ંઅલે ત યજભેભા ંઅ ભરૂની નલી જ નંધ તયીકે નંધણી કયીને થતી 
યકી ળકામ. 

  નંધ :  લગીકયનને વયકતાણ ભરૂ જેલી કે : પ્રાપ્પ્ત કે ચકૂલણીની યજભેભા ંએક જ 
ફાજુએ નાણાકંીમ મલૂ્મને વય થતી ન શમ તેલી ભરેૂને ઈયકત કરભ (a) ભા ં
દળાણવ્મા પ્રભાણે સધુાયી ળકામ. જ તે ભહશનાના હશવાફ ફધં કયતા શરેા ધાને ચડી 
શમ ત.  

  (c) ભાચણ ભહશનાના હશવાફ ફધં થામ તે ફાદ જ કઇ ભરૂ કડમ ત તેને જનણર નંધ 
િાયા સધુાયી ળકામ  

  (d) અ પ્રકાયના ફધા ંજ હકસ્વાઓભા,ં સધુાય કયલાભા ંઅલેર નંધને ‘ટ્રાસં્પય એંટ્રી ભેભ’ના 
અધાયે કચેયીના લડની ભજૂંયી ભેલલી ને વાચી એંટ્રીની વાભે રાર સ્માશીથી 
સધુાયાની નંધ કયલી. 

  

 82. જનણર  

82.1 જનણર એક ભશલણૂણ હશવાફી ત્રક છે. તેન ઈમગ તનેધાત્ભક યીતે ભાત્ર યકડ રેલડ-દેલડ 
તવલામની ગઠલણીની નંધના યેકેડણ યાખલા ભાટે કયલાભા ંઅલે છે. જનણર િાયા રઇ જલતી 
દયેક ગઠલણીની નંધ ભાટે લાઈચયન અધાય રેલ ડે છે. દયેક નંધનુ ં ટંુકભા તલલયણ અ 
લાઈચયભા ં શમ છે ને કચેયીના લડાની તેભા ં વશી થમેરી શલી જઇએ. હશવાફી તધકાયી 
જનણરભા ં નંધ કયામેર દયેક ફાફતને લાઈચય વાથે તાવે છે ને તાયીખ વાથેની વશી 
તાવલાભા ંઅલેર દયેક નંધભા ંકયે છે.  
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 83. રેજય   

 83.1 રેજય એવુ ંત્રક છે જેભા ંયજભે કે જનણરભા ંયેકડણ કયલાભા ંઅલેરી ફધીજ રેલડ-દેલદનુ ં 

 જુદા જુદા હશવાફી કે ખચણની ફાફત કે તેના બાગરૂે ઈ-એકભના વદય શઠે લગીકયણ 
કયલાભા ંઅલે છે.  

 

 83.2 રેજયને તનદેતળત સ્લરૂભા ંયાખલાન યશળેે. ખચણની દયેક અઇટભ ભાટે રગ ાનુ ંખરલાનુ ં
યશળેે.  

 

 83.3 રેજયભા ઁ હશવાફ એ પ્રભાણે લગીકૃત કયલા ને ગઠલલા કે જઇતી તલગત તાત્કાબરક 
ઈરબ્ધ ફને.  

 

 83.4 તલબબન્ન તલસ્તતૃ વદય ભાટે વયંતુત રેજય હશવાફ યાખી ળકાળે. યચયુણ ત્રક એ યીતે તૈમાય 
કયવુ ં કે યચયુણ વ્સ્તઓુ શઠે થતા ં ખચાણઓની નંધ ભાટે તેન ઈમગ રેજય તયીકે કયી 
ળકામ.  

 

 83.5 રેજયના દયેક હશવાફને ફે બાગભા ં તલબાજીત કયલા,ં ડાફી ફાજુએ ‘ઈધાય ફાજુ’ ને જભણા ં
બાગે ‘જભાફાજુ ‘ યાખલી.  

 

 83.6 યજભે ને જનણરની દયેક જભા-ઈધાય ફાફતન વફંતંધત રેજય હશવાફભા ં તે જ હદલવે 
નંધણી કયલી.  

 

 83.7 યજફયજન વયલા ચકુ અલ ને જ્મા ંજરૂયી શમ ત્મા ંકુર વયલાાઓ દળાણલલા.  

 

 83.8 ફંકભા ંઇસ્ય ુકયલાભા ંઅલેર ચેક/ચણ ને ફશાયગાભની ચકુલણીઓના દૈતનક વયલાાઓની 
નંધ કયલી.  

 

 83.9 રેજય હશવાફભા ં યકડ ને ગઠલણની ફાફતભા ં નંધણી ણૂણ થઇ ગમા ફાદ દયેક રેજય 
ખાતાન દૈતનક વયલા લગીકૃત કયલાભા ંઅલેરા ં મગ્મ ખાતાભા ં દળાણલલ ને અ સ્ષ્ટ 
લગીકૃત ખાતાઓને ત્માયેફાદ જડી રેલ. કુર વયલાાભાથંી ગઠલણ કયલાભા ંઅલેરી કુર 
યકભને ફાદ કયી કેળબકુ પ્રભાણે પ્રાપ્પ્ત ને ચકૂલણીના વયલાા વાથે તેને ચકાવી રેલ.  

 

 83.10 ભહશનાના ં અંતે રેજયના તભાભ ખાતાઓને ફધં કયી દેલા. વયલાાઓની ણ લગીકૃત 
ખાતાઓભા ંનંધણી કયી રેલી.  
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 83.11 રેજયના તલતલધ ખાતાઓના ભાતવક વયલાાઓના ભાતવક વયલાાઓની ગણતયી કયી જલી 
ને તેને લગીકૃત ળે ને તપાલત જ કઇ શમ ત તેની વાથે વયખાલી જલ ને તેને 
સધુાયી રેલા ં 

 

 83.12 ભહશનાના ંહશવાફ ફધં કમાણ ફાદ તયુત જ પ્રાપ્પ્ત ને ચકૂલણીઓના ભાતવક હશવાફ ફનાલીને 
તૈમાય કયી રેલા.  

 

 84. ફંક વાથે ભેલણુ ં(Reconciliation) 78.3 જ કઇ હકસ્વાભા ં યકડ તવરક યજભે પ્રભાણે 
ભત ન શમ ત લસ્ત ુક્સ્થતીની નંધ યજભેભા ંથલી જઇએ ને ઈચ્ચ વતા ભડંરને તેન 
શલેાર અલલ જઇએ તવલામ કે તયુતજ ભરૂ સ્લીકાયીને સધુાયલાભા ંઅલે.  

  

 84.1 તનમતભત યીતે ભાતવક ફંક વાથેના હશવાફની ભેલણી ચકાવી રેલી.  

 

 84.2 ફંકની ાવબકુ તનમતભત યીતે ફંકભા ંભહશનાની જભા-ઈધાયની નંધ ભાટે ભકરી અલી.  

  

 84.3 એલા ં હકસ્વાભા ં કે ફંક ાવ બકુ ઇસ્ય ુ ન થઇ શમ ત તનમતભત યીતે ફંક ાવેથી ભાતવક 
શલેારત્રક ભેલી રેવુ ં 

  

 84.4 ાવબકુ /ફંકના શલેાર ત્રકભા ં દળાણલલાભા ં અલેરી નંધની ભાતવક વયખાભણે યજભે 
વાથે કયી રેલી.  

  

 84.5 કઇણ પ્રકાયન તપાલત સધુાય રેલ ને ફંકના શલેાર ત્રકભા ં ભેલણાના ં કઇણ 
તપાલતને નીચે લણણવ્મા પ્રભાણે દળાણલલ.  

  

  યજભે પ્રભાણે તવરક  ______________________________
             

  ઈભેયવુ ં  

   (i) ચેક ઇસ્ય ુથમા શમ યંત ુયકડ પ્રાપ્ત થઇ ન શમ  ________________________ 
  (ii)     ફંકભા ંજભા નંધ થઇ શમ વતં ુયજભેભા ંદળાણવ્ય ુન શમ  ___________________ 

   

   કુર       ______________________________  

  ફાદ કયવુ ં:  

  (i) ફંકભા ંભકરલાભા ંઅલેરી યકડ ણ ફંક ખાતાભા ંજભા ન થઇ શમ ____________ 
   (ii) ફંક ખાતાભા ંઈધાયલાભા ંઅલેર ફંક ચાજીવ યંત ુયજભેભા ંઈલ્રેખ થમેર ન શમ                     
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           ________________________  

  કુર  ______________________________ 

  ાવબકુ/ફંકના સ્ટેટભંટ પ્રભાણે તવરક ______________________________ 

 
 

 85. કભણચાયીઓનુ ંભાખુ ં 

 85.1 યાજ્મ સ્તયે ને જજલ્રા સ્તયે નાણા ં તનમતં્રણ ને હશવાફ ને આંતહયક અંલેણનુ ં
કભણચાયીઓના સચૂક ભાખાને નીચે દળાણલાય ુછે.  

 

શદ્દાનુ ંનાભ યાજ્મ સ્તયે 
શદ્દાની વખં્મા 
(એવીઓ) 

જજલ્રા સ્તયે 
શદ્દાની 
વખં્મા 

(ડીીઓ) 

મગ્મતા ને નબુલ 

નાણા ંને હશવાફ 

કંટ્રરય પામનાવં 

 

1 

 

- 

 

નાણા ંતનમતં્રણ ને હશવાફના તલબાગભાથંી 
પ્રતતતનયકુ્તત ય યુતા ં હશવાફી નબુલ 
યંત ુ કઇ હકસ્વાભા ં મગ્મ ઈભેદલાયની 
પ્રતતતનયકુ્તત યન પ્રાપ્મતા શમ ત 
રધતુ્તભ 5 લળણન નબુલ ધયાલતા CAને 
નફુધં ધયણે રેલાભા ંઅલળે.  

નાણા ં તનમતં્રણ ને 
હશવાફી તધકાયી 
તવતનમય હશવાફનીળ 

જુતનમય હશવાફનીળ 

ડેપ્યટુી એકાઉંટનટવ 

તવતનમય એકાઉંટવ 
તરાકણ  

1 

 
 
 
 
 
 

3 

1 

 
 
 
 
 
 

2 

 

યુતા ં હશવાફે કાભકાજના નબુલ વાથે 
નાણા ં તનમતં્રણ ને હશવાફ તલબાગભાથંી 
પ્રતતતનયકુ્તત ઈય વદંગી. યંત ુજ કઇ 
મગ્મ ઈએદલાય ડેપ્યટેુળન ઈય ન ભે ત 
મગ્મતા પ્રાપ્ત ને નબુલી ઈભેદલાયની 
વદંગી નફુધંનીમ ધયણે કયલાભા ં
અલળે.  

કેતળમય 1 1 યુતા ં હશવાફી કાભકાજના નબુલી ને 
યકડ પ્રફધંનના નબુલી વ્મક્તતને નાણા ં
તનમતં્રણ ને હશવાફ તલબાગભાથંી 
દેપ્યટેુળન ય ને અ ળક્ય ન ફને ત 
નફુધંનીમ ધયણે મગ્મ ને નબુલી  



15 
 

ઈભેદલાયનુ ંચમન કયલાભા ંઅલળે.  

આંતહયક ન્લેણ 

(Auditor Officer ) 

તવતનમય અંલેક  

(Sr. Auditor) 

1 
 

2 

- 
 

- 

અંલેણ તલબાગભાથંી યુતા ં અંલેણ 
અંગેના નબુલલી વ્મક્તતઓને ડેપ્યટેુળન 
ય વદંગી લશરેા કયલી ને જ અ ળક્ય 
ન ફની ળકે તેભ શમ ત મગ્મ ક્ષભતા 
ધયાલતા ં ને નબુલી ઈભેદલાયન 
નફુધંનીમ ધયણે વદંગી કયલી.  

 
 

 85.2 કભણચાયીઓનુ ંઈયકત ભાખુ ંભાત્ર તનદેતળત જ છે, નાના યાજ્મ કે જજલ્રાઓભા ંકભણચાયીઓની 
જરૂહયમાત પ્રભાણે અ વખં્માને ધટાડી ળકામ. ભટા ંયાજ્મભા ંજ ઈયકત ભાખુ ંમાણપ્ત 
શમ ત કામણકાયી વતભતત નાણા ંતનમતં્રણ ને હશવાફના કામણ ભાટે ને આંતહયક અંલેણ ભાટે 
લધ ુકભણચાયીઓની તનભણુકં કયી ળકે છે. જ કે યાજ્મ ને જજલ્રા એભ ફને્ન કે્ષત્રભા ંલશીલટી 
ખચણ ને 6% ની ભશત્તભ ભમાણદાથી લધલ જઇએ નશી.  

 

 86. હશવાફી ને અંલેણ કભીઓની ક્ષભતા તલકાવનુ ંકામણ.  

 86.1 અમજન, અંદાજ કામો, હશવાફી કામો, પ્રાપ્પ્તઓ, આંતહયક અંલેણ તલ. ભાટે SSA ભા ં
સવુજ્જ્તા તળફેય લડે ફધા ં જ હશવાફી ને અંલેણ કભીઓને વભમાતંયે તેભના કામણ 
તલસ્તાયના દૈતનક કામોભા ંસરુબતા યશ ેતે ભાટે યુતા ંજ્ઞાન વાથે  ક્ષભતા તલકતવત થામ તેલી 
સવુજ્જ્તા તારીભ અલાભા ંઅલળે.  

 

 86.2  હશવાફી ને ન્લેન કભણચાયીઓને લણભા ંઓછાભા ંઓછા 5 હદલવની તારીભ પયજજમાત છે. 
અ યીતે જજલ્રા સ્તયે તારીભ પ્રાપ્ત કભણચાયીઓ બ્રક સ્તયા કભણચાયીઓને તારીભ યૂી 
ાડળે ને તેઓ તલ્સ્ટય ને લીઇવી/ળાા સ્તયના કભણચાયીઓને તારીભ અળે.  

 

 87. ખચણ ય અંકુળ  

 87.1 જે વ્મક્તતઓને ખચણની વત્તા વંલાભા ંઅલી છે તેઓએ ધ્માન યાખવુ ંકે દયેક તફકે્ક કયકવયનુ ં
કડકણે નાણાકંીમ અદેળનુ ંતળસ્તલૂણક ારન થામ ને ફધા ંજ સવુગંત નાણાકંીમ તનમભ, 
અદેળ, તનદેળ ને સચૂનાઓનુ ંારન થામ.  

 

 87.2 એ ણ ધ્માન યખાવુ ં જઇએ. અંદાજત્રની જગલાઇઓની વીભાઓભા ંભાત્ર કુર ખચાણઓન 
વભાલેળ જ કયલાભા ં ન અલે યંત ુ ફધા ં જ વંણી/સ્થાનાતંય કયલાભા ંઅલતા ંબડંન 
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લયાળ કામણક્રભના હશત ને વેલાભા ં કયલાભા ં અલે ને અ ને અ લયા ભાત્ર એ 
લસ્તઓુ ભાટે જ કયલાભા ંઅલે જેના ભાટે તેની જગલાઇઓ કયલાભા ંઅલે શમ.  

 

 87.3 તેઓએ એ ણ જવુ ં કે ખચણ કયલાભા ંઅલત શમ તે વ્સ્તઓુ ખયેખય જરૂયી શમ ને તે 
વ્માજફી બાલની શમ તેભજ તેના ભાટે વત્તા ભડં્ની યલાનગી ભેલલાભા ંઅલે શમ ને 
તેની ગણતયીઓ વાચી યીતે કયલાભા ંઅલી શમ.  

 

 87.4 મગ્મ અંકુળના ભ્માવ ભાટે તેઓએ પ્રાપ્પ્ત/ ખચાણઓ, લચનફધ્ધ્તાઓ ને ઈબી થતી 
જલાફદયીઓની ચકુલણીઓ વાથેતની જાણકાયીઓ પ્રાપ્ટ કયતા ંયશવે ુ ંડે.  

 

 86. બડંન નુ: તલતનમગ :  

 86.1 વવામટીના બડંને એલા ંકઇ ખચણ ભાટે તફદીર કે નુ: તલતનમગ નહશં કયી ળકામ કે જેના 
ભાટે વત્તાભડંે તેની પાલણી ન કયી શમ.  

 

 86.2 જે લસ્તઓુ ઈય ખચણ ભાટે ઈરબ્ધ થય્ર ન શમ થલા અંદાજત્રભા ં જેની અકાયણી 
કયલભા ંઅલેર ન શમ તેલી કઇ ફાફત ભાટે બડંળ્ને તફદીર કે નુ: તલતનમગ કયી ળકાળે 
નહશં.  

 

 86.3 એક શસ્તકે્ષથી ફીજા શસ્તકે્ષ ભાટે બડંના નુ: તલતનમગએ ભજૂંયી અલાભા ં અલતી 
નથી. જ કે નીચેના હકસ્વાઓભા ંયાજ્મ કામણકાયી વતભતતની યલાનગી/ભજૂંયી વાથે હયમજના 
ભજૂંયી ફડણ િાયા ભાન્મ કયલાભા ંઅલેરી પ્રવતૃતઓ ભાટે બડંને નુ: તલતનમગ કયી ળકાળે. 

  

  (i)  EGS િાયા અલયી રેલાતા ંફાક ભાટેના બડંનુ ંAIE િાયા અલયી રેલાભા ંઅલતા ં
ફાક ભાટે નુ: તલતનમગ કયી ળકાળે. યંત ુ અભ કયતા ં એ ફાફતનુ ં ધ્માન 
યાખલાભા ંઅલળે કે જજલ્રાભા ંદયખાસ્ત કયલાભા ંઅલેર કુર નાણાકંીમ રૂયેખાભા ંનુ: 
તલતનમગના ંકાયણે કઇ વપૃ્ધ્ધ થલા ન ાભે ને કામણકાયી વતભતતની ભજુંયી ભેલલાભા ં
અલી શમ.  

 

  (ii) તનમતભત તળક્ષક ને ઈ તળક્ષક લચ્ચે નુ:તલતનમગ ળક્ય છે. જ અ ભાટે રગ-
રગ પાલણી કયલાભા ંઅલી શમ ત, તવલામ કે ફને્ન ળીણ શઠે પાલલાભા ંઅલેર 
તળક્ષકની વખં્માભા ં લધાય થત ન શમ ને કામણકાયી વતભતતની ભજુંયી ભેલલાભા ં
અલી શમ.  
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  (iii) એક ેટા વદયથી ફીફા વદય શઠેન શસ્તકે્ષભા ં નુ: તલતનમગ તવલામ કે પ્રતત 
શસ્તકે્ષ ભશત્તભ ભમાણદા રૂ. 15 રાખની યાખલાભા ંઅલી છે તેન બગં ન થત શમ ને 
જજલ્રા ભાટેન કુર લાતિક રૂયેખા રૂ. 50 રાખની ભમાણદા ફશાય ન જત શમ ને 
કામણકાયી વતભતત ભજૂંયી ભેલલાભા ંઅલે શમ. જ કે કમ્પ્યટુય તળક્ષણના ેટા વદયના 
વદંબે નુ:તલતનમગની ભજુંયી અલાભા ંઅલતી નથી.  

  
  (iv) પ્રફધંન રાગત શઠે લગીકૃત કયલાભા ંઅલેર ફાફત ભાટે કામણકાયી વતભતતની ભજૂંયી 

વાથે નુ: તલતનમગ કયી ળકામ છે, તવલામકે જે તે લણભા ંલશીલટ ખચણની કુર ભજુંયી 
પ્રાપ્ત યકભની અંદય તે થામ ને અ પ્રકાયનુ ંનુ: તલતનમગ હશવાફના તે જ ળીણ 
શઠે કયલાભા ંઅલે, એટરે કે એક ભશસેરુી વદય ભશસેરુી વદય ને એક કેીટર 
વદયથી ફીજા કેીટર વદયભા,ં ભશસેરુી વદયથી કેીટર વદય ને તેથી ઈરટંુ નુ: 
તલતનમગ થઇ ળકળે નહશં.  

  
  (v) અ તનમભ શઠે જેટરા ં નુ: તલતનમગ કયલાભા ં અલે તેન શલેાર હયમજના 

ભજૂંયી ફડણને અલતા ંલો ભાટેના AWP & B ની ભાહશતી ભાટે અલાના યશળેે.  
 

88.4 બડંનુ ંનુ: તલતનમગ ત્માયે જ કયી ળકાળે જ્માયે ખફય શમ કે અળા યાખી ળકામ કે એક 
ેટા વદયથી ફીજા ેટા વદયભા ંતફદીર કયલાભા ંઅલેર બડં ણૂણ રુે લાયલાભા ંનહશ ં
અલે ને તે ેટા વદય શઠેના હશવાફભા ંફચત પ્રાપ્ત કયી ળકાળે. અલા હકસ્વાઓભા ંનુ: 
તલતનમગ ભાત્ર યાજ્મની કામણકાયી વતભતતની ભજુંયી િાયા જ શાથ ધયી ળકાળે.  

  
88.5 બડંના આંતય જજલ્રા નુ:તલતનમગને ભજૂંયી અલાભા ંનહશં અલે.  
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બડંો પ્રલાશની વ્મલસ્થા 
89. યાજ્મ અભરીકયણ વોવામટીના બડંોો.  

89.1 યાજ્મ અભરીકયણ વોવામટીના બડંોોભા ંમખુ્મત્લે નીચે પ્રભાણેનો વભાલેળ થામ છે.  

 (i) SSA ના શતેઓૂ ાય ાડલા ભાટે બાયત વયકાય અને યાજ્મ વયકાય દ્વાયા આલાભા ં
આલેર વશામતા અનદુાન.  

 (ii) યાજમ અભરીકયણ વોવામટીની મભરતોભાથંી થતી વ્માજની આલક.  

 (iii)  અન્મ સ્ત્રોતો  

 

89.2 SSA ના કામયક્રભ શઠે નાણાકંીમ વશામતાભા ં બાયત વયકાય અને યાજ્મ/કેન્રળામળત 
પ્રદેળોની વયકાય લચ્ચે નલભી ચંલીમ મોજના દયમ્માન 85:15 ની હશસ્વેદાયી શતી, 
દવભી ચંલીમ મોજના દયમભમાન ફધા યાજ્મોભા ંએવએવએ અને એનીઈજીઈએર આ 
75:25 ના દયે શતી. અગીમાયભી મોજનાભા ંએવએવએ, એનીઈજીઈએર અને એવએવએ 
ભાટે પ્રથભ ફે લય, એટરે કે 2007-08 અને 2008-09 ભાટે 65:35; ત્રીજા લય ભાટે 
એટરે કે 2009-10 ભાટે 60:40; ચોથા ંલય ભાટે, એટરે કે 2010-11 ભાટે 55:45; અને 
ત્માયફાદ, એટરે કે 2011-12થી આગ કેન્ર વયકાય અને ઉત્તય લૂી યાજ્મો મવલામના 
યાજ્મ/કેન્રળામવત પ્રદેળોની વયકાયો ભાટે 50:50ના દયથી હશસ્વેદાયીની વ્મવ્સ્થા 
ગોઠલલાભા ંઆલી છે. 8 ઉત્તય-લૂીમ યાજ્મો ભાટે, બડંોની હશસ્વેદાયી કેન્ર અને યાજ્મો 
લચ્ચે દવભી મોજનાના વભમગાા દયમભમાન 90:10ની ેટનયથી અને કામયક્રભના અંત 
સધુી કેન્રના ઉત્તય-લૂીમ યાજ્મોના એવએવએ ભાટે નક્કી કયલાભા ંઆલેરા અંદાજ ત્રીમ 
બડંોભાથંી 10% પાલલાભા ંઆલનાય છે. બાયત વયકાયના હશસ્વાભા ં ફાહ્ય વશામ, જો 
કોઈ શોમ તો, તેને લામિક મોજનાભા ં ળાા મળક્ષણ અને વાક્ષયતા  મલબાગ ભાટે 
અંદાજલાભા ં આલળે. યાજ્મ વયકાયોના હશસ્વાને વફંમંધત યાજ્મ વયકાયોના મળક્ષણ 
મલબાગની મોજનાઓ ભાટે ઉરબ્ધ કયાલલાભા ંઆલળે.  

 

90. બડંો મકુ્તત ભાટેની પ્રહક્રમા 

પ્રકયણ – V 
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90.1 બાયત વયકાય દ્વાયા યાજ્મની અભરીકયણ વોવામટીઓને લયભા ં ફે શપ્તઓભા ંબડંોની 
વીધી વંણી કયલાભા ં આલળે., એકલાય એમપ્રરભા ં અને ફીજો શપ્તો વપ્ટેમ્ફયભા ં
વંલાભા ંઆલળે. આ જે બડંોોની વંણી છે, તેને યાજ્મ અભરીકયણ વોવામટીના ફંક 
ખાતાભા ં જભા કયલાભા ં આલળે. વોવામટીઓને આગના શપ્તાઓ ત્માયે મતુત કયલા ં
જોઈએ જ્માયે યાજ્મ વયકાય તેને ભે ખાતા ંબડંો વોવામટીને તફદીર કયે અને તફદીર 
કયલાભા ંઆલેર બડંોોના 50% (યાજ્મો અને કેન્ર) ખચય કયલાભા ંઆવ્મા શોમ, યાજ્મ તેને 
વંલાભા ંઆલેર બડંોનો યેુયુો ઉમોગ પ્રાયંભબક મળક્ષણ ભાટે કયે તે શતે ુવભામેરો છે. 
ફીજા શપ્તાની વંણી ખચયની પ્રગમત અને અભરીકયણની ગણુલત્તા ય આધાહયત છે. 
ઉમોભગતા પ્રભાણત્ર, જો કે પ્રથભ શપ્તાની વંણીની એક લયની વભાપ્પ્તના તયંુત ફાદ 
આલાનુ ંયશ ેછે. ઉમોભગતા પ્રભાણત્રો જો વભમવય આલાભા ંનશં આલે તો આગના 
શપ્તાઓ યોકલાભા ંઆલી ળકે છે.  

 

(I) બાયત વયકાય દય લે એમપ્રર ભહશનાભા ં એડ-શોક અનદુાન તયીકે આગના 
લયભા ં એવએવએ/એનીઈજીઈએર/કેજીફીલીના અભરીકયણ ભાટે 
યાજ્મ/કેન્રળામવત પ્રદેળની એવઆઇએવ દ્વાયા લાયલાભા ં આલેર લાસ્તમલક 
બડંો, ીએફી દ્વાયા લામિક કામયમોજના અને અંદાજત્રના ભશત્તભ 50% સધુી 
યાજ્મ/કેન્રળામવત પ્રદેળોને મતુત કયળે.   

 (ii) એડ-શૉક અનદુાન ચા ુનાણાકીમ લયની 1રી એમપ્રરના યોજ લાયામા મલનાની 
ળે યામળના વભામોજનને આધીન યશીને કયલાભા ંઆલળે.  

 (iii)  ત્માયફાદ એડ-શૉક અનદુાનને યાજ્મ/કેન્રળામવત પ્રદેળોના ફાકી યશતેા ંશપ્તાઓની 
ચકુલણી કયતી લખતે, લય ભાટેની લામિક કામય મોજના અને અંદાજત્રની ભજૂંયી 
મજુફ વભામોજજત કયલાભા ંઆલળે.   

 

90.2 યાજ્મ વયકાયો/કેન્રળામવત પ્રદેળોએ 1999-2000 પ્રભાણે પ્રાયંભબક મળક્ષણભા ં તેભના 
ખચયના સ્તયને જાલી યાખલો ડળે. SSA ભાટે યાજ્મો/કેન્રળામવત પ્રદેળની હશસ્વેદાયી 
યાજ્મ મલળેભા ં 1999-2000ભા ં કયલાભા ં આલેર ખચયથી લધાયેનો ના શોલો જોઈએ. 
વલયમળક્ષા અભબમાન પ્રાયંભબક મળક્ષણ ભાટે યાજ્મ બડંોભા ં અલેજી નશં પાલી ળકે. 
લાસ્તવ્ભા,ં કેન્ર વયકાય દ્વાયા ઉચ્ચ વંણીની વાથે વાથે યાજ્મોને ણ પ્રાયંભબક મળક્ષણ 
ાછ લધનેુ લધ ુયોકાણ કયલાનુ ંપ્રોત્વાશન ભે તે આળા યખામ છે. SSA ભાટેની યાજ્મ 
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સ્તયીમ અભરીકયણ વોવામટી પ્રભાણત્ર આળે કે કેન્ર વયકાય ાવેથી આગની 
વંણી ભેલતી લખતે યાજ્મભા ં યોકાણનુ ં સ્તય જાલી યાખલાભા ં આવ્યુ ં છે. પ્રાયંભબક 
મળક્ષણ યના ખચયનુ ંવચંારન યાષ્ટ્રીમ મભળન દ્વાયા ણ કયલાભા ંઆલળે. પ્રાયંભબક મળક્ષણ 
યના ખચયના મનમમભત વચંારન ભાટે NIEPA દ્વાયા ણ વ્મલવામમક વશામ યુી ાડલાભા ં
આલળે.  

 

91. બડંોોનો પ્રલાશ:  

91.1 બાયત વયકાય દ્વાયા વોવામટીઓને:  બાયત વયકાય દ્વાયા આલાભા ં આલતા ં બડંોને 
યાજ્મ અભરીકયણ દ્વાયા ળરૂ કયામેરા કોઈણ યાષ્ટ્રીમકૃત કે ળીડયરુ ફંકના વયંતુત 
વશીલાા ખાતાભા ંજભા કયાલલાભા ંઆલળે. NPEGELના બડંોોની રેલડ-દેલડ ભાટે યાજ્મ 
વોવામટીઓએ વયંતુત વશીલાળંુ ફંક ફચત ખાત ુ ં ખોરલાનુ ં યશળેે. જેભકે ફધી જ યકભો 
યાજ્મ અભરીકયણ વોવામટીના ખાતાઓભા ં જભા કયલાભા ંઆલી શળે, નાણાકંીમ લયના 
અને લણલયામેર ળે ફચતો બાયત વયકાયને યત ન કયતા ંઆગરા ંલયભા ં મોગ્મ 
ભજુંયી વાથે ખચય કયલા ભાટે રઈ જલી. મવધ્ધાતં પ્રભાણે જો કોઈ યાજ્મ કે જજલ્રો વંણૂય 
યીતે ેળગીભા ં ભેક યકભનો જોયળોયથી અભરીકયણ દ્વાયા ઉચ્ચ પ્રભાણભા ં ખચય કયતો 
શોમ તો અંદાજીત પ્રવમૃતઓ ભાટે તેને મોગ્મ પ્રભાણ ેળગીઓ ફીજો શપ્તો ણ ભેલી ળકે 
છે. બાયત વયકાય દ્વાયા વંલાભા ંઆલતી ફીજી ેળગીનો આધાય ભજુંય થય્ર કામયયેખાનુ ં
વતંોજનક યીતે કયલાભા ંઆલેર અભરીકયણની વભીક્ષા હ્ળે જે વોવામટીને તેના કામયક્રભ 
ફીજા લયના ભે ભાવ સધુી રઈ જલાની ાત્રતા આળે જ્મા ંસધુીભા ંફીજા લયની શરેી 
ેળગીનો હ્પ્તો વોવામટીને વંી દેલામો શળે.  

 

91.2 યાજ્મ વયકાય દ્વાયા વોવામટીઓને: કામયક્રભના નાણાકીમ મનમભોભા ંકલ્લાભા ંઆવ્યુ ંછે કે 
બાગ રેતા ંયાજ્મો કામયક્રભના ખચયભા ંતેભણે સ્લીકાયેર હશસ્વો કેન્રીમ પાાની પ્રાપ્પ્તના 30 
હદલવની અંદય ભજુંય થમેર બાગીદાયી એકયાયનાભા ંપ્રભાણે પાલી આળે. એટરા ભાટે, 
એ જરૂયી છે કે તેઓ ોતાન અંદાજત્રભા ં મોગ્મ જોગલાઈ કયી યાજ્મ અભરીકયણ 
વોવામટીને કામયક્રભ ખચયભા ંપાો આે. NPEGEL અને SSA શઠે બાયત વયકાય દ્વાયા જે 
બડંોોની વંણી પ્રાપ્ત થઈ છે અને વોવામટીના વયંતુત વશીન અમધકાયીત ફંક 
ખાતાઓભા ંતે જભા કયાલલાભા ંઆવ્મા છે તેભા ંયાજ્મ વયકાયના ફજેટભા ંકયલાભા ંઆલેર 
જોગલાઈ પ્રભાણે યાજ્મ વયકાય દ્વાયા વોવામટીને પાલલાભા ંઆલતા ંબડંોળ્ને ણ જભા 
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કયાલી ળકાળે. યાજ્મ વયકાયના બડંોના પાાભા ં ભફનલયાળી ફચતને યાજ્મ વયકાયની 
ભજુંયી વાથે વોવામટી દ્વાયા આગરા ંનાણાકંીમ લયભા ંઉમોગ ભાટે રઈ જલાભા ંઆલળે.  

 

91.3 વોવામટી દ્વાયા બ્રોકવ, જજલ્રાઓ, ગાભો, ળાાઓને: દયેક અક્સ્તત્લને વયંકુત વશી 
ધયાલતા ફંક ખાતા જજલ્રા સ્તયે કોઈણ યાષ્ટ્રીમકૃત ફંક કે ળીડયરુ ફંક અને બ્રોક તેભજ 
ગ્રામ્મ સ્તયે કોઈણ યાષ્ટ્રીમકૃત ફંક કે ળીડયરુ ફંક કે ટાર કચેયીભા ંખોરાલલા જોઈએ. 
બાયત વયકાય અને યાજ્મ વયકાય ાવેથી પ્રાપ્પ્તના 15 હદલવભા ં યાજ્મ વોવામટી 
જજલ્રાઓને બડંોની વંણી કયાલળે. વકં્રામંત, મનબાલ, ળાાઓની ભયાઅત અને TLE 
અને સ્થામનક લશીલટ ભાટે લાયલાભા ંઆલતા ંફધા ંજ બડંોોને VEC/ળાાઓ, લશીલટી 
વમભમતઓ/ગ્રાભચંામત કે અન્મ કોઈ ગાભ/ળાા સ્તયીમ વ્મલસ્થાઓને તે યાજ્મ/UT  
મલળે દ્વાયા સ્લીકૃત મલકેન્રીકયણ ભાટે તફદીર કયલા ંયાજ્મ વોવામટી દ્વાયા પ્રાપ્પ્તના 15 
હદલવની બીતય યાષ્ટ્રીમ સ્તયે હયમોજના ભજુંયી ફોડય દ્વાયા ભજુંયી ાભેર લામિક કામય 
મોજનાઓ અને શતેઓુના આધાયે જજલ્રાઓને બડંોોની ઉરપ્બ્ધ કયાલળે. બડંો લામિક 
ધોયણે ફે શપ્તાઓભા ંઆલાભા ંઆલળે. શરેો શપ્તો નાણાકંીમ લયની ળરૂઅતભા ંઅને 
ફીજો શપ્તો શરેા શપ્તાની વતંોજનક ઉમોભગતાની ખાતયી ભળ્મા ફાદ આલાભા ં
આલળે. ફીજા શપ્તાની પાલણી અગાઉ પાલલાભા ં આલેર બડંોના ઓછાભા ં ઓછા 
50% સધુીના લયાળના ખચય અશલેાર ત્રક ઉય અલરફેં છે. જજલ્રાઓને બડંોોની 
અદામગી ‘ફંકંગ ચેનર દ્વાયા જજલ્રા સ્તયના ં ફંક ખાતાઓભા ં અને ગ્રાભ સ્તયીમ SSA 
વસં્થાઓને ણ ‘ફંકંગ ચેનર’ દ્વાયા જ કયલાભા ંઆલળે.  

 

91.4 બડંોોની ઈરેતરોમનક રાન્વપય:  

91.4.1 એવએવએ/એનીઈજીઈએર/કેજીફીલી અંતગયત બડંોનો કેન્ર વયકાયનો હશસ્વો 
યાજ્મ અભરીકયણ વોવામટીને બાયત વયકાય દ્વાયા ભાન્મ કયલાભા ંઆલેરી ફેન્કો 
ભાયપતે ઈરેતરોમનક રાન્વપયથી આલાભા ંઆલળે. જો કે, એલા ંસ્થો ય કે જ્મા ં
ભાન્મ ફંકોની  ળાખાઓ ઉક્સ્થમત નથી, બડંોોની પે્રમત યકભની ચકુલણી અન્મ 
યાષ્ટ્રીમકૃત/અનસુભૂચત ફંકો ભાયપતે ‘હયઅર ટાઇભ ગ્રોવ વેટરભેન્ટ’(આયટીજીએવ) 
પ્રણારી દ્વાયા આલાભા ં આલળે, જો આલી સમુલધા ઉરબ્ધ શળે તો બડંોોને 
કોઈણ મલરફં મલના પે્રમત કયી ળકામ છે.  
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91.4.2 આ સમુલધાનો રાબ રેલા ભાટે એવઆઇએવએ નીચેની ભાહશતી યૂી ાડલી ડળે:  

  (a)  એવઆઇએવનુ ંરંુુ વયનામુ ં
(b) ઈ-ભેઇર આઇ-ડી અને ટેરીપોન નફંય 

(c)  ફંકની ળાખાનુ ંરંુુ વયનામુ ંઅને એવઆઇએવના ખાતા ક્રભાકં 

(d)     આયટીજીએવ પ્રણારી અંતગયત ળાખાનો કોડ નફંય.  

 

91.4.3 એ જ યીતે, યાજ્મોએ ણ તેભના હશસ્વાને ઈરેતરોમનક રાન્વપયથી પે્રમત કયલાનો  

યશળેે.  

 

 91.4.4 સમુલધાઓની ઉરબ્ધતા ય આધાહયત, એવઆઇએવએ યાજ્મથી જજલ્રાઓ અને  

જજલ્રાઓથી ેટા-જજલ્રાઓભા ં બડંોોના પે્રણ ભાટે પયજજમાતણે ઈરેતરોમનક 
રાન્વપયનુ ંારન કયલાનુ ંયશળેે.  

 

91.5 વ્માજ: એવએવએ/એનીઈજીઈએર/કેજીફીલીના અભરીકયણ ભાટે બાયત વયકાય અને 
વફંમંધત યાજ્મ વયકાયો ાવેથી પ્રાપ્ત કયલાભા ંઆલેરા બડંોો ય ઉાજિત વ્માજને 
ફધા જ સ્તયો ય નાણાકીમ હશવાફોભા ંવાભેર કયલાના યશળેે. આને અન્મ કોઈ શતે ુભાટે 
ઉમોગ કયી ળકાળે નહશં મવલામ કે એવએવએ ભાટે ભજૂંય કયલાભા ં આલેર લામિક 
કામયમોજના અને અંદાજત્રના બાગ તયીકે. આ યીતે ઉાજિત લય દયમભમાન કયલાભા ં
આલેરા વ્માજને અનકુ્રભે બાયત વયકાયના હશસ્વા અને યાજ્મ વયકાયના હશસ્વાની મકુ્તત 
વાભે આગરા ંનાણાકીમ લયભા ંવાભેર કયલાનુ ંયશળેે.   
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નાણાકંીમ અશલેાર રેખન 

92. SSA એક રાફંાગાાનો અને દૂયના શતેઓુ સવદ્ધ કયલા ભાટેનો કામયક્રભ શોઈને તેના 
અવયદાય અને કામયક્ષભ અભરીકયણ ભાટે સનમસભત અને વભમાતંયે વચંારનની જરૂય ડે 
છે. લાસિક અંલેસત હશવાફો અને પ્રગસતના અશલેારો નાણાકંીમ લય  પરંુુ થમે ભે છે 
એટએ કે કામયક્રભના અભરીકયણના બૌસતક અને નાણાકંીમ રોનોની પ્રગસતને વચંાલરત 
કયલા ભાટે કેટરાકં અંતહયભ અશલેારોની જરૂહયમાત વદૈલ યશ ે છે. વતત વચંારન ભાટે 
લાસિક નાણાકંીમ અશલેારોનો ઉમોગ લાસ્તલલાહદતા નથી. કાયણ્કે જમાયે ભાશીતી 
ભેલલાભા ંઆલે છે ત્માયે તેની ઉમોલગતા ભયી યલાયી શોમ છે. કામયક્રભના લશીલટને 
જજલ્રા, યાજ્મ અને યાષ્ટ્રીમ સ્તયે કામયક્ર્ભની પ્રગસત દ્રષ્ષ્ટ્ટગોચય કયાલલા અને સિભાસવક 
આધાયે ભજુંય થમેર ફજેટની પાલણીની વાભે લય દયમ્માન બડંોભાથંી થતા ંલયાળને 
વભજાલલા ભાટે , સનમ્નલરલખત સિભાસવક નાણાકંીમ અશલેારોનુ ંસચુન કયલાભા ંઆલ છે. 
આ સિભાસવક અશલેારો અડચણોને દૂય કયલાભા,ં જો કોઈ શોમ તો, અને જજલ્રા તેભજ 
તાલકુાઓના સ્તયે બડંોોના ઝ્ડી અને અવયદાય પ્રલાશ ભાટે ભદદરૂ સનલડળે.  

 (a) સિભાસવક બડંો પ્રલાશ અને યોકડ અનભુાન અશલેાર  

 (b) સિભાસવક પ્રગસત અશલેાર 

 (c) જજલ્રાઓને બડંોોની પાલણી 
 (d) જજલ્રાલાય ખચયનો અશલેાર 

 (e) નાણાકીમ દેખાલ  
 (f)  નાણાકીમ સચૂકોની સ્સ્થસત 
 

93. સિભાસવક બડંો પ્રલાશ અને યોકડ અનભુાન અશલેાર :  

93.1 બાયત વકાયય અને યાજ્મ વયકાય વીધા ં જ યાજ્મ અભરીકયણ વોવામટીને બડંોોની 
પાલણી કયે છે અને તેના દ્વાયા જજલ્રાઓ અને તાલકુા સ્તયની વસં્થાઓને પાલણીઓ 
કયલાભા ં આલે છે, સિભાસવક બડંો પ્રલાશ અશલેાર, હયસળષ્ટ્ઠ- VIII ભા ંઆેર નમનૂા 
પ્રભાણે, આ ભાહશતીનુ ં પ્રસતદળયન બડંોના સ્ત્રોતો અને પ્રમોગોની યીતે કયાલે છે. ખરૂતી 
ળે યાજ્મ હયમોજના કચેયીએ સિભાવની ળરૂઆતભા ંઉલ્્ધ ફચત છે. સ્ત્રોતો SIS દ્વાયા 
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પ્રાપ્ત બડંોના સલસલધ સ્ત્રોતો જેભ કે બાયત વયકાય, યાજ્મ વયકાય, અય મ ોકોઈ શોમ તો  
દળાયલે છે. ‘પ્રમોગ’ દળાયલે છે કે કેલી યીતે જુદા-જુદા શસ્તકે્ષો શઠે યાજ્મ, વભગ્રતાભા ં, 
ભાટે ખચય કયલાભા ંઆલે છે.  

 

93.2 આ અશલેારભા ંછીના ફે સિભાવ ભાટે યોકડ અનભુાનોનો ણ વભાલેળ કયલાભા ંઆલળે. 
તદાનવુાય, અશલેારભા ંસિભાવ-I અને સિભાવ-II ભાટેના યોકડ અનભુાનો દળાયલલા જરૂયી છે. 

 

93.3 એલી જ યીતે જજલ્રા અને તાલકુા સ્તયની વસં્થાઓ SIS ને સિભાસવક બડંો પ્રલાશ અશલેાર 
સધુાયેર સ્લરૂભા ં તેભને રાગ ૂ ડે તે યીતે યજૂ કયળે. SIS દ્વાયા આ અશલેાર દયેક 
સિભાસવકના અંતે EE ્યયુોને ભોકરલાના થળે, એટરે કે સિભાસવકના અંતે છીના ભહશને 
15ભી તાયીખ સધુીભા.ં 

 

94. સિભાસવક પ્રગસત અશલેાર   

94.1 દયેક સિભાસવકના પણૂય થમે, એટરે કે સિભાસવકના ંઅંત છીના ભહશનાની 15ભી તાયીખ 
સધુીભા ંયાજ્મ અભરીકયણ વોવામટીએ હયસળષ્ટ્ઠ-IX ભા ંઆલાભા ંઆલેરે નમનૂા પ્રભાણે, 
EE ્યયુોને આ અશલેાર ભોકરલાનો યશળેે. કોઈ એક પ્રવસૃતના અભરીકયણ ભાટેની 
સ્ષ્ટ્ટતા હયભાકય સ્તબંભા ંઆલે. સલસલધ પ્રવસૃતઓ અંતગયત PAB દ્વાયા ભજુંય રૂયેખાની 
વાભે સિભાસવક અને લાસિક આધાયે શાસવર કયલાભા ં આલેર પ્રવસૃત લાય બૌસતક અને 
નાણંાહકમ ઉરબ્્ધઓ તેભજ કામયક્રભની ળરૂઆતથી સિભાસવકના પણૂય થતા સધુીના 
વસ્મ્ભલરત ખચાયઓની સલગતો/ભાશીતી આ અશલેાર ઉર્ધ કયાલે છે.  

 

95. ેળગીઓને ખચય તયીકે પ્રફધં કયલો.  

95.1 લાસ્તસલક ખચય વફંધંી અશલેારભા ં દળાયલામેર ખચય, જે યાજ્મ અને તાલકુા દ્વાયા પ્રાપ્ત, 
ેળગીઓની પાલણીના હકસ્વા સવલામ, ઉમોલગતા પ્રભાણિો/ખચયના અશલેારો ય 
આધાહયત ખચય છે. આ ચકૂલણીના પકયા 75.1 ભા ંદળાયલેર સવલામ ેળગીઓ અશલેારના 
શતે ુભાટે ખચય તયીકે દળાયલી ળકામ. સવલામ કે આ પ્રકાયની ેળગીઓની સલગત હયસળષ્ટ્ઠ-
X ભા ં આલાભા ં આલેર નમનૂા પ્રભાણે યજુ કયલાભા ં આલી શોમ. જો કે હશવાફી 
ચોડાઓભા ંઆ ેળગીઓ એભને એભ ેળગીઓ તયીકે જ યાખલાભા ંઆલળે જ્મા ંસધુી 
ઉમોગીતા પ્રભાણિો/ખચયના અશલેારો પ્રાપ્ત ન કયલાભા ં આલે અને હશવાફી 
ચોડાઓભા ંતેની ગોઠલણ કયલાભા ંન આલે.  
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96. જજલ્રાઓને બડંોોની પાલણી :  

96.1 હયસળષ્ટ્ઠ – XI ભા ં આલાભા ં આલેર નમનૂા પ્રભાણે આ અશલેાર, સિભાસવકના આયંફે 
બડંોની ખરૂતી ળે, સલલબન્ન સ્ત્રોત તયપથી પ્રાપ્ત બડંો તથા તેની વાભે જજલ્રાઓને 
પાલલાભા ંઆલેર બડંોો અને SIS ભા ં ઉર્ધ ફધં ળે ફચતની ભાહશતી આે છે. 
જજલ્રાને આલાભા ંઆલતા બડંોોને એ યીતે આલાભા ંઆલે કે દયેક જજલ્રા ભાટે ય કી 
કયલાભા ં આલેર કુર બડંો પ્રભાણે તે વયખા બાગે છેલ્રા ં સિભાસવકના અંતે જજલ્રાએ 
કયેરી લાસ્તસલક પ્રગસતને ધ્માનભા ંયાખીને આલાભા ંઆલે તેનો ખ્માર યાખલો.  

 

97. જજલ્રાલાય ખચયના અશલેાર :  

97.1 હયસળષ્ટ્ઠ – XII ભા ં આલાભા ં આલેર નમનૂા પ્રભાણેનો અશલેાર ભેલાય્રા બડંોો, 
બડંોોની પાલણી કયલાભા ં આલેર ખચય અને સિભાસવક પણૂય થમે ઉર્ધ ફચતની 
ભાહશતી દળાયલે છે. કામયક્રભના અભરીકયણભા ં બડંોળ્ની ઉમોગીતાભા ં દયેક જજલ્રાની 
કામયક્ષભતાની વભીક્ષા કયલાભા ંઆ ભાહશતી ઉમોગી નીલડળે. SIS દ્વાયા પ્રાપ્ત કયલાભા ં
આલેરા બડંોોને જજલ્રાઓ તયાથી તાલકુા સ્તયેની વસં્થાઓને પાલલાભા ં આલળે. 
પાલલાભા ંઆલતા ંફધા ંજ બડંોોનો ખચય તયીકે પ્રફધં કયી ળકાળે નશી સવલામ કે આ 
ભાગયદસળિકાના પકયા – 75.1 ભા ંજણાવ્મા પ્રભાણેની ેળગીના હકસ્વાભા,ં ખચયના અશલેાર 
ભાટે જુદી કોરભ આલાભા ંઆલી છે.  

 
98.   નાણાકીમ દેખાલ 

યાજ્મ અભરીકયણ વોવામટીએ આ સનલેદન હયસળષ્ટ્ઠ-XIII ભા ંઆલાભા ંઆલેર નમનૂા 
મજુફ નાણાકીમ લયના અંતે દયેક સિભાસવક એટરે કે સિભાસવકના અંતે ભહશનાની 15ભી EE 

્યયુોને ભોકરવુ ં જોઇએ. આ સનલેદન મોજનાલાય ઉઘડતી સવરક, બાયત વયકાય દ્વાયા 
મકુ્ત કયલાભા ંઆલેર બડંો, યાજ્મ વયકાય દ્વાયા મકુ્ત કયલાભા ંઆલેર બડંોો, અય મ 
પ્રાબ્પ્તઓ, કુર ઉર્ધ બડંોો, ખચય અને ફધં થતી સવરક પયૂી ાડળે. આ બડંોોના 
લયાળની પ્રગસતના સલશ્રેણ ભાટે ઉમોગી ફનળે.  

99.  નાણાકીમ સચૂકોની સ્સ્થસત  
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યાજ્મ અભરીકયણ વોવામટીએ આ સનલેદન હયસળષ્ટ્ઠ-XIV ભા ંઆલાભા ંઆલેર નમનૂા 
મજુફ નાણાકીમ લયના અંતે દયેક સિભાસવક એટરે કે સિભાસવકના અંતે ભહશનાની 15ભી EE 

્યયુોને ભોકરવુ ંજોઇએ. આ સનલેદન નાણાકીમ સચૂકો જેલા ં કે ફેય ક વભાધાન, બડંોોના 
ઈ-રાય વપય, લેફ આધાહયત વચંારનો, અય લેણ અશલેાર અને લાસિક અશલેારોની 
યજૂઆતો અને આંતહયક અય લેણ યની પ્રગસતની સ્સ્થસત પયૂી ાડે છે. આ ઉયોક્ત 
નાણાકીમ સચૂકોની સ્સ્થસતના વચંારન ભાટે ઉમોગી ફનળે.  
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આંતરયક અંકુળ ને આંતરયક ન્લેણ 

100. આંતરયક અંકુળ  

100.1 SSAભા ંઆંતરયક અંકુળ એક એલી પ્રરિમા છે જે ભરીકયણ એજવંીઓના લશીલતથી ને 
ન્મ કભમચાયીગણ કે જેઓને કામમિભના શતેઓુ નીચેન કે્ષતે્ર સવધ્ધ કયલાભા ંઅલેર છે. 
તેન પ્રાભાણણક બયવ અલાનુ ં કામમ વંલાભા ં અવ્યુ ં છે. તેનાથી પ્રબાસલત છે. કામમ 
સલસ્તાયભા ં (a) કામોની વયકાયકતા ને કામમક્ષભતા (b) નાણાકંીમ ને કામમકાયી 
શલેારન સલશ્વવનીમતા (c) વભમાતંયે પ્રાપ્ત થતા ં અદેળ ને SSA કામમયેખાન 
જગલાઇઓ વાથેની સવુગંતતા આંતરયક અંકુળભા ં કામમિભના ભરીકયણભા ં વચંારન 
ને સનરયક્ષણ તેભજ આંતરયક અંલેણ અંકુળના મખુ્મ ભ્માવ છે.  

 

101. વચંારન ને સનરયક્ષણ  

101.1 કામમિભના ભરીકયણ ને સનમસભતણે વચંાણરત કયલા ડતા ં રયણાભના સનદળમક 
વાથે વચંારન એ સનમસભતણે વતત ચાલ ુયશતેી પ્રરકમા છે. SSA ભા ંવચંારનની પ્રરિમા 
અ પ્રભાણે છે.  

 (a) બાયત વયકાય, યાજ્મ વયકાય ને ફશાયથી બડં રંુૂ ાડતી એજવંીઓ, જ કઇ  

  શમ ત, ની વયંકુ્ત વભીક્ષા  
 (b) વંણૂમ ાયદસળિતા વાથે વમદુામ અધારયત વચંારન 

 (c) વળંાધન વ્મક્ક્તઓ દ્વાયા સનમસભત્ણે કે્ષસત્રમ મરુાકત ને સધુાયાઓ ભાટેના  

  સચુન.  

 (d) સનરયક્ષણ વચંારન મલૂ્માકંન ને વળંધન ભાટે વળંધન ને વળંાધન વસં્થાઓને 
યાજ્મ સનદેસળત જલાફદાયીઓ  

 (e) લડમ/ગાભ/ળાાસ્તયના ભરીકયણ ભાટે વમદુામન ભાણરક બાલ 

 (f) દયેક ળાાભા ંખચમના શલેારત્રને જાશયે દસ્તાલેજ ફનાલલ. 
  (વાભાજીક ન્લેણ) 

 (g) VEC દ્વાયા ઘણી પ્રવસૃતઓનુ ંપયજીમાત ભરીકયણ. 
 (h)  લવાશત અધારયત અમજન.  

 

પ્રકયણ – VII 



2 

 

101.2 કામમિભ શઠે વચંારનને સત્રસ્તયીમ યીતે કલ્લાભા ંઅવ્યુ ં છે. (i)સ્થાસનક વમદુામ સ્તયે 
વચંારન, (ii) યાજ્મ સ્તય ને (iii) યાષ્ટ્રીમ સ્તય વમદુામ અધારયત વચંારન એ કામમિભની 
તાકાત છે જે વ્મલક્સ્થત યીતે ભરભા ંમકૂલાભા ંન અલે ત ભટાભા ંભટી નફાઇ ફની 
ળકે છે. ળૈક્ષણણક પ્રફધંને ભારશતી વ્મવ્સ્થા (EMIS)  સકૂ્ષ્ભ અમજન ને વલેક્ષણ દ્વાયા 
પ્રાપ્ત ળાા અમજન સલગતને વમદુામ અધારયત ભારશતીની વાથેના જડાણની 
જગલાઇનુ ં સનભામણ કયે છે. અ સવલામ દયેક ળાાભા ંએક સચૂના ટ્ટ શવુ ંજઇએ, જેભા ં
ળાા દ્વાયા પ્રાપ્ત કયલાભા ંઅલેરી ફધીજ ગ્રાટં ને તેની સલગતને દળામલલી જઇએ. 
નાભાકંન, શાજયી, પ્રત્વાશક સલ. ન બ્રક ને જજલ્રા સ્તયે ભકરલાભા ંઅલતી ફધીજ 
ભારશતીઓ અ સચૂનાટ્ટ ઈય દળામલલી.  શલેારનુ ં સ્લરૂ વશલે ુ ંફનાલીને યજુ ંકયવુ.ં 
જેથી વભજલાભા ંતકરીપ ન ડ ેને ગેયવભજ ઈબી ન થામ ને કઇણ તેને વભજી 
ળકે. ળાા દ્વાયા જે ભારશતી અગ ભકરાલાતી શમ તેનુ ંપ્રદળમન કયવુ ંજેથી ફાકની 
શાજયી ને દેખાલ રક જાણી ળકે. EMIS વભમાતંયે શલેાર દળમનની વ્મલસ્થાને સનભામણ 
કયી ળકે છે. અ સવલામ, તારીભ દાતાઓએ લગમખડંની પ્રરિમાના સનરયક્ષક તયીકે ભસૂભકા 
દા કયલી જેથી લગમખડંની ગસતસલસધઓના દસ્તાલેજ યાખી ળકામ. વભમાતંયે વચંારક 
ટીભ સલસલધ ળાઓને વદંગીલૂમકની મરુાક ફે ને સલણબન્ન સ્તયએ ચચામ કયલી. 
વચંારનના ામાન સવધ્ધાતં છે કે તેની વમદુામની ભાણરકી બલના ને વભામાતંયે ફાહ્ય 
ટીભ દ્વાયા થતા ં ગણુત્ભક રયક્ષણ-પ્રવસૃતઓ ભાટે ફાહ્ય ને વ્મલસ્થા ભાટે આંતરયક 
કામમિભના ભરીકયણ ઈય સ્લતતં્ર યૂક ફને પ્રત્વાશન રુુ ાડલા ભાટે , સનલડેરી 
વળંાધન ને વળંાધન વસં્થાઓને વચંારનના ફધા ંજ સ્તયએ વાભેર કયલાભા ંઅલળે. 

 

101.3 વમદુામને તેભની પ્રસતસનસધત્લ વસં્થાઓ જેલી કે ગ્રાભ સળક્ષણ વસભસત (VEC) દ્વાયા 
ળાાઓન વતંકાયક યીતે કાયમયત શલાની દેખયેખની પ્રાથસભક સ્તયની જલાફદાયીઓ 
વંલાભા ં અલી છે. ળાાની કાભગીયીની ભટાબાગની ગણુાત્ભક વયને વચંાણરત 
કયલાભા ંસ્થાસનક સ્તય ભશત્લન બાગ બલે છે ને અ છા યાજ્મ સ્તયે કે યાષ્ટ્રીમ સ્તયે 
ભેલલી રગબગ ધરંુ કાભ છે. યાષ્ટ્રીમ સ્તયેથી ગણુાત્ભક ાવાઓનુ ં વચંારન કયલા 
ભાટે વમદુામ અધારયત વચંારનની વયકાયતાના મલૂ્માકંન ઈય બયવ યાખીને ચારગુ ં
ડે છે ને અ વ્મવ્સ્થા ફયાફય ચારે છે તેને નક્કી કયવુ ંડે છે. લધાયાભા,ં યાજ્મ ને 
યાષ્ટ્રીમ સ્તયે, કામમિભના ભરીકયણ્ની ફને્ન લસ્થા, વખં્માત્ભક ાવાઓ ઈય ને SSA 
ના રક્ષ્માકંની ઈરબ્બ્ધઓની પ્રગસત ઈય વચંારનન પ્રબાલ લધ ુજલા ભે છે.  
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101.4 અ ફને્ન શતેઓુ તયપી વખં્માત્ભક સલગત ઝડી રેલા ભાટે, ફે પ્રકાયની ભારશતી વ્મવ્સ્થાઓ 
ઈબી કયલાભા ંઅલી છે. એક ત ળૈક્ષણણક પ્રફધંન ભાશીતી વ્મલસ્થા (EMIS) જેના અંતયગત 
30ભી વપ્ટેમ્ફય સધુીની ળાા સ્તયીમ સલગત એકઠી કયલાભા ંઅલે છે. અના લડે ઘણા ં
ફધા ં ભાદંડને ભાલાની તક ભે છે. જેભ કે નાભાકંન, વકમર નાભાકંન દય, ચખ્ખ 
નાભાકંન દય, પ્રસતધાયણ દય, ડ્ર-અઈટ દય, ણૂમતા દય, નુયાલતમન દય, સ્થાનાતંયણ 
દય સલ. ઘયેલુ ંવલેક્ષણ જે દકમ જજલ્રાભા ંકામમિભની ળરૂઅત શરેા શાથ ધયલાભા ંઅલે છે, 
દ્વાયા પ્રાપ્ત થયી સલગતને અની વાથે જડી દેલાભા ંઅલે ત તેના યથી ળાા ફશાયના 
ફાકની ભારશતી ણ ભી ળકે છે. ફીજી ભારશતી વ્મલસ્થા છે રયમજના પ્રફધંન 
ભાશીતી વ્મલસ્થા (PMIS) જેભા ં સત્રભાસવક ધયણે શાવંર કયલાભા ં અલેરી પ્રગસત –ફને્ન 
થમભા ં: બોસતક ને નાણાકંીમ યીતે- ય બાય મકૂલાભા ંઅલે છે. રયમજના ભજૂંયી ફડમ 
દ્વાયા ભજૂંય કયલાભા ંઅલેરી રયેક્ષ્મ મજ્ના ને લાવમઃઆક મજનાઓના ભરીકયણના 
વદંબે અ વ્મલસ્થા રાગ ૂકયલાભા ંઅલે છે. ફને્ન પ્રકાયની પ્રફધંનની ભારશતી વ્મલસ્થાઓ 
અંતગમત ન્મ કઇ વચંારન વ્મવ્સ્થાને ણ સલગતની ઝ્ડ ને તેની વત્મતાની 
વભીક્ષા ભાટે રાગ ૂકયી ળકામ છે.  

 

101.5 વચંારનની પ્રરિમા એ વતત ચારતી પ્રરિમ છે, ત્માયે દય લે ફે સનરયક્ષણ ણબમાનને 
યાજ્મભા ં ભકરીને તેને યૂક પે્રયકફ રુૂ ાડલાભા ં અલળે. સનરયક્ષણ ણબમાનભા ં
બાયત વયકાય ને બડં અતી એજન્વીઓ (જ કઇ શમ ત) ના પ્રસતસનસધઓ હ્ળે. 
સનરયક્ષણ ણબમાનના અપ્રસતસનસધઓ યાજ્મની મરુાકાતએ જળે ને કામમિભના 
ભરીકયણન પ્રથભદળી શલેાર દ્વાયા યાજ્મના ંજજલ્રાઓ વદં કયળે. તેભેન ણબગભ 
વંણૂમ શળે. જેભા ં કામમિભના ભરીકયણના ફને્ન વખં્માત્ભક ને ગણુાત્ભક રયફની 
વભીક્ષા ય બાય મકૂલાભા ંઅલળે. ણબમાન ાવે ેક્ષા યાખલાભા ંઅલે છે કે તેઓ 
કામમિભના ભરીકયણ ને યાજ્મના વાભાન્મ ળૈક્ષણણક ્રશ્મભા ં ધ્માન દેલા મ્મ 
સલસ્તાયન સનદેળ અે.  

 

101.6 યાજ્મ ભરીકયણ વવામતી (SIS) દ્વાયા વઘન વચંારન ણ શાથ ધયલાભા ંઅલળે. UEE 
ને યાષ્ટ્રીમ સ્તયીમ વસં્થાન જેભકે NCTE, NIEPA, ને NCERT ના પ્રસતસનસધઓ ણ 
વભમાતંયે વચંારન શાથ ધયળે ને મલૂ્માકંન તેભજ વચંારન વ્મલસ્થાઓને સ્ુરશઢ 
ફનાલલા ભાટે SIS ને વવંાધનીમ ભદદ યૂી ાડળે. વળંધન ને મલૂ્માકંન ભાટે સનદેસળત 



4 

 

જલાફદાયીઓ સ્લીકાયનાયી સ્લામત વસં્થાઓને ણ અભા ં જડલાન પ્રમાવ કયલાભા ં
અલળે. ઈરબ્ધ યીક્ષણ મજલા, કામમિભના ગણુાત્ભક રયફના વચંારન ભાટે, 
મલૂ્માકંન ને વળંધન ભ્માવ ભાટેના વયદાય વાધન સલકવાલલાભા ં સ્લતતં્ર 
વસં્થાઓને ણ વાભેર કયલાભા ંઅલળે.  

 

101.7 વલમ સળક્ષા ણબમાન શઠે ગણુલત્તા એ ભટી ણચંતાન સલમ છે. એટરેજ તેના વચંારનને 
ગ્રતા અલાભા ં અલી છે. ગણુલત્તાના વચંારન ભાટે કામમિભન ભરીકયણની 
પ્રરિમાઓની વભજણ કેલલી જરૂયી છે. કામમિભના ભરીકયણની ગણુલતા ચકાવલા ભાટે 
જરૂય રાગે ત્મા ં પ્રરિમા ને ગણુલતાના ભાદંડન સલકાવ કયલ ડે. અ પ્રમાવભા ં
વસં્થાઓ,  PRIS ળાા વસભસત સલ.ની બાગીદાયી જરૂયી છે. મ્મ વચંારન સ્લરૂના 
સલકાવ ભાટે તારીભ ને સવુજજતા કામમિભ, પ્રરિમાના દસ્તાલેજીકયણ વાથે ગણુત્ભક 
વચંારન ને મદુ્દાઓને સલગતલા વભજલા ભાટે કેવ સ્ટીડઝની જરૂય છે.  SSA અંતગમત 
વચંારન વ્મલસ્થા દાતંાી છે એટરે ગણુલતા ભાટેની વતત કસળ જાલી યાખલાભા ં
અલી છે.  

  

101.8 વચંારન ને સનરયક્ષણનુ ંકામમ ઘણુ ં સલકટ ને સલળા છે. એટરે તેના ભાટે ગણનાત્ભક 
ને વતત પ્રમાવ કયતા ંયશવે ુ ંડે. રગબગ 43 જેટરી વ્મલવામી વસં્થાઓને અ ભાટે 
યકલાભા ંઅલી છે. 25 કે તેથી ઓછા જજલ્રા ધયાલતા યજ્મ અટે એક વસં્થા, 50 જેટરા ં
જજલ્રા ધયાલતા યાજ્મ ભાટે ફે વસં્થાઓ ને 50થી લધ ુ જજલ્રા ધયાલતા યાજ્મ ભાટે 
ત્રણ વસં્થાઓ વદં કયલાભા ં અલી છે. જે યાજ્મ ફે થી લધ ુ વસં્થાઓ તેભની વાથે 
જડામેરી શમ, વદં કયલાભા ં અલી છે. જે યાજ્મ ફે થી લધ ુ વસં્થાઓ તેભની વાથે 
જડામેરી શમ, ત્મા ં એક વસં્થાને મખુ્મ વસં્થા તયીકે સ્થાન ાળે. જેની ામાની 
જલાફદાયી યાજ્મની એકંદયે ફધી સલગત એકઠી કયલાની યશળેે. ને અ શતે ુભાટે તેણે 
સલસલધ ભાદંડ ફનાલલાના યશળેે. અ વસં્થાઓને રામદા યાજ્મની વંણી કયલાભા ં
અલળે. જેભની વાથે તેભણે રાફંા ગાાની બાગીદાયી સલકસવત કયલી ડ્ળે. તેઓ ભાત્ર 
સનયીક્ષણ ને વચંારનનુ ંજ કામમ નરશં કયે યંત ુકામમિભના ભરીકયણ ભાટે ણ તેઓ 
યાજ્મની વાથે બાગીદાયી કયળે. વદંગી ાભેરી વસં્થાઓ સત્રભાસવક ધયણે સનમ્નણરણખત 
કામો કયલાના ંયશળેે. 
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 (a) ભજુંય થમેરી મજનાઓના ભરીકયણના સત્રભાસવક શલેાર ભેલલ ને 
વકંણરત શલેાર બાયત વયકાય/યાજ્મ વયકાયને ભકરી અલ.  

 (b) કેટરાકં ચાલીરૂ સનદળમન જેલા કે નાભાકંન, ળાા ફશાયના ફાક, દુગમભ 
લવાશતભા ં શંચ સલ. ની ઈલ્ફસધઓની પ્રગસતના સત્રભાસવક શલેાર ભેલલા 
ને વબં્ક્રત શલેાર બાયત વયકાય/યાજ્મ વયકાયને ભકરી અલા.  

 (c) જજલ્રાઓની વદંગી ભાટે સત્રભાસવક મરુાકાત કયલી ને સનમ્ન ફાફતનુ ં
મલૂ્માકંન કયવુ.ં  

          (i) વમદુામ સ્તયની વચંારનની વયકાયકતા ને સ્થાસનક સ્તયની વસં્થાઓ 
જેલી કે VEC/SMC/PTA ગ્રામ્મ સ્તયે ને BLEC/BRC/CRC નુ ં બ્રક/કલ્સ્ટય 
સ્તયે કામમલાશન. 

     (ii) PMIS ને EMIS ને ભકરલાભા ંઅલતે સલગતની સલશ્વસ્નીમતાનુ ંયીક્ષણ  

   ચકાવણી દ્વાયા ખયાઇ.  

           (iii) EMIS ની કામમલાશી થામ છે કે કેભ તે જવુ ંજેથી EMIS ની સલગત 30ભી 
વપ્ટેમ્ફય સધુીની એકસત્રત થામ છે કે કેભ તે નક્કી કયી ળકામ ને યજ્મ 
સ્તયે એક ભરશનાના વભમગાાભા ંરયટમ  ભકરલભા ંઅલે છે. 

           (iv)  સનરયક્ષક ણબમાન દ્વાયા ધ્માન દેલા મ્મ કામમકે્ષતે્ર થતી પ્રગસતનુ ંવચંારન 
કયવુ.ં  

 (d) 31ભી ભાચમ ણૂમ થતા સત્રભાસવક, સત્રભાસવક ભાટેના ને લમ ભાટેના મલૂ્માકંન 
કયલા. ન્મ સત્રભાસવક ભાટે લમ દયસભમાન મલૂ્માકંન કયી સત્રભાસવક શલેાર 
તૈમાય કયી ભકરલા.  

 (e) SSAના સ્ષ્ટ્ટ સણૂચત કયલાભા ંઅલેરા વચંારક સનદળમન જેલા ંકે GER, NER ળાા 
ફશાયના ફાક, ડ્રઅઈટ દય, ણૂમતા દય, સ્થાનાતંરયત દય, નુયાલતમન દય 
સલ. ની લમના અંતે ગણતયી કયલી.  

 (f) ફે કે તેથી લધ ુ વસં્થાઓ જડાઇ શમ તેલા ં યાજ્મના રકસ્વાભા ં મખુ્મ વસં્થાને 
જલાફદાયી છે કે યાજ્મ સ્તયે શલેારનુ ં વકંરન કયે ને યાજ્મના ઈયક્ત 
દળામલેરા તભાભ ભાદંડન ણચતાય અે. યાજ્મભા ંફીજી જે વસં્થા વરં્ન છે તેને 
ભાત્ર GOI/યાજ્મ વયકાયને જ શલેાર નથી ભકરલાના યંત ુમખુ્મ વસં્થાને ણ 
શલેાર ભકરી અલાન યશળેે.  
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101.9 યાષ્ટ્રીમ સ્તયે વસં્થાઓનુ ં વકંરન યાષ્ટ્ર્મ વસં્થાઓ જેલી કે NIEPA ને NCERT દ્વાયા 
કયલાભા ંઅલળે. યાજ્મને તેભની લચ્ચે લશચંી દેલાભા ંઅલળે ને વફંસંધત યાજ્મ ભાટેનુ ં
પર- અ ફે વસં્થાઓ દ્વાયા કયલાભા ંઅલળે. યાજ્મભાથંી પ્રાપ્ત થતી સલગતને, 
યાષ્ટ્રીમ સ્તયે વાભાન્મ ણચત્ર સ્પ્ષ્ટ્ટ કયલાના શતેથુી જડી દેલાભા ંઅલળે. અ ભાટે NIEPA 

નડર એજન્વી તયીકે કામમ કયળે ને તે NCERT  વાથે યાજ્મભાથંી સલગત પ્રાપ્ત કયલા 
ભાટે વતત વંકમભા ંયશળેે.     

 

101.10  ચંામતી યાજ વસં્થાઓ દ્વાયા સનયીક્ષણ ને વચંારન – ચંામતી યાજ વસં્થાઓ 
ગ્રામ્મ/ળાા ક્સ્થત એકભ ય સનયીક્ષણ ને વચંારન રંુુ ાડળે જેભના ભાયપતે 
ામાના સ્તયે, નીચેની જગલાઇઓ મજુફ એવએવએનુ ંભરીકયણ થઇ યહ્યુ ંછે:  

 (i) ત્મા ં અગ ગ્રાભ ચંામત (જીી) શઠે સળક્ષણ ભાટેની એક સ્ટંન્ન્ડંગ કસભટી 
થલા એક ેટા વસભસત શલી જઆએ, જે પ્રાયંણબક સળક્ષણથી વફંસંધત ફધી જ 
ફાફત ભાટેની એક નૉડર એજન્વી તયીકે કાભ કયળે.   

 (ii) ઈયક્ત (i) ભા ંજણાવ્યુ ંછે તે મજુફ, પ્રાયંણબક સળક્ષણ/એવએવએ ભાટે જલાફદાય  

  ગાભલાય કે ળાાલાય વસભસત જીી સળક્ષણ પ્રબાયીની ેટા વસભસત વાથે વકંામેરી 
શલી જઆએ, જેથી પ્રાયંણબક સળક્ષણ/એવએવએ કામમિભ ય ીઅયઅઆઓનુ ં
વભગ્ર સનયીક્ષણ યશી ળકે.    

 (iii) ત્રીજુ ંએ કે ીઅયઅઆના તભાભ સ્તય (ગ્રામ્મ, બ્રૉક ને જજલ્રા) ને પ્રાયંણબક 
સળક્ષણ/એવએવએ કામમિભ ય સનયીક્ષણની ભસૂભકા વંલી જઆએ. અ યાક્ય 
વયકાય દ્વાયા જીીના સળક્ષણ યની ેટા વસભસત; બ્રૉક સ્તયીમ સળક્ષન વસભસત 
ને જજલ્રા રયદની સળક્ષણ ભાટેની ેટા-વસભસતઓની ભસૂભકાઓની વ્માખ્મા 
કયીને થઇ ળકે છે.  

   

101.11 કામમિભના ભરીકયણનુ ંવચંારન:  જે તે જજલ્રાભા ંએવએવએ કામમિભના ભરીકયણના 
વચંારન ભાટે નીચે મજુફની જગલાઇ નવુાય જાશયે પ્રસતસનધીઓની ફનેરી એક 
જજલ્રા સ્તયની વસભસત ફનાલલી જઆએ:  

 (a)  જજલ્રા સ્તયની વસભસતની યચના:  
  (i)   જે તે જજલ્રા/ને/થલા ળશયેી સલસ્તાયભાથંી (શરેેથી યણચત) રાગ ુડે તે  
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 યીતે ચુટંામેરા વવંદના તભાભ વભ્મ, યાજ્મ સલધાનવબાના વભ્મ ને 
જજલ્રા રયદના વભ્મ (જ્મા ંતેની શરેાથી યચના કયલાભા ંઅલી શમ),  

   (ii) જજલ્રા ભેજીસ્રેટ/કરેક્ટય/ડેપ્યટુી કસભશ્નય/જજલ્રા રયદ/ળશયેી સ્થાસનક  

    એકભ ના મખુ્મ કામમકાયી સધકાયી વભ્મ વણચલ યશળેે.  

   (iii) એવએવએના પ્રબાયી જજલ્રા સળક્ષણાસધકાયી.   

   (iv) ીલાના ાણીના સભળન/વંણૂમ સ્લચ્છતા કામમિભ/ICDS કામમિભ/ચંામતી  

 યાજ/શ્રભ/સલકરાગં કલ્માણ/વભાજ કલ્માણ/રઘભુસત કલ્માણ લગેયેના 
પ્રબાયી સધકાયી.  

   (v)  સલસ્તાયભા ંએવએવએ ભાટે પ્રાયંણબક સળક્ષણ ય કામમયત ફે ણફન-વયકાયી  

 વગંઠનને, જજલ્રા ભેજજસ્રેટ/કરેકટય/ડેપ્યટુી કસભશ્નય/વીઇઓ જજલ્રા 
રયદ દ્વાયા સનયકુ્ત કયલાભા યશળેે.  

 

  વવંદના લરયષ્ટ્ઠતભ વભ્મ કે જેઓ ફેઠકભા ં શાજય શમ છે તે વસભસત જે રદલવે ભે છે 
ત્માયે તેના પ્રમખુદે ણફયાજળે.  

  

 (b)  જજલ્રા સ્તયની વસભસતના વદંબમની ળયત 
  (i)  વસભસત જજલ્રાઓભા ંએવએવએ ભરીકયણની પ્રગસતને ફને્ન યીતે મરુલણી  

 કયળે, મખુ્મ રક્ષ્મ ને તેના ંઅંતગમત ઈરબ્બ્ધઓની પ્રાબ્પ્ત ને વાથે જ 
સનષ્ટ્કસિત રયણાભ, આંતય ફાફતની વાથવાથ નાભાકંન, ડ્ર-અઈટ, 
સલદ્યાથીઓના સળક્ષણ ઈરબ્બ્ધ સ્તય લગેયેને જળે.    

   (ii)  સ્થાસનક સ્તયે એવએવએ ભરીકયણને સધુાયલા ભાટે, જજલ્રાની ભજૂંય 
થમેર લાસિક કામમ-મજના ને અંદાજત્ર ને ભરીકયણની  
ભાગમદસળિકા ને કામમયેખાના ભાદંડભા ં યશીને વભ્મના સચૂનને ધ્માન 
ય રેલાભા ંઅલી ળકે છે.  

  (iii) 6-14ની લમજૂથભા ં યશરેા ફાકના રાબ ભાટે ળાાગત ભાખાકીમ 
સસુલધા ને ન્મ વશકાય વેલાઓભા ં વસભસત ન્મ વફંસંધત વયકાયી 
સલબાગની વશરિમા ને ણબણફંદુતા તાવી ળકે છે.  

  (iv)  વસભસત દય ત્રણ ભરશને એક લખત ભળે.  
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102.  અનુાણંગક નાણાકંીમ વભીક્ષા ને બાયત વયકાય દ્વાયા વચંારન: 
102.1  ફધા જ સ્તયએ ભરીકયણ એજન્વીઓએ તેભના દ્વાયા પ્રાપ્ત કયલાભા ં અલતા ં

બડંના ને બડંભાથંી કયલાભા ંઅલતા ખચમના મ્મ રશવાફ તૈમાય કયલા. તેઓ 
એ ફાફએ ણ ચકવાઇ યાખલી કે જે ફાફત ભાટે તભને બડંની વંણી કયલાભા ં
અલે શમ તે જ શતે ુ ભાટે તેઓન ઈમગ કયલાભા ં અલે ને તેને સવુગંત 
નાણાકંીમ/સનમભ શઠે 

  અલયી રેલામા ંશમ. એ ફાફતની ચકવાએ કયલા કે રશવાફ મ્મ યીતે ટૈમાય કયલાભા ં
અવ્મા છે ને બડંના લયાળ તેના વંામેર શતેઓુ ભાટે જ કયલાભા ંઅવ્મ છે. 
બાયત વયકાય દ્વાયા વભમાતંયે એક અનુાણંગક નાણાકંીમ વભીક્ષા ને વચંારનની 
વ્મલસ્થા ગઠલલાભા ંઅલી છે.    

 

102.2   યાજ્મ ભરીકયણ વવામટીના રશવાફ બાયત વયકાય/યાજ્મ વયકાય ને તેના દ્વાયા 
સનભણુકં ાભેર અંલેણ ાટીની તાવ ભાટે ખલુ્રા ંયાખલાના યશળેે.  

 

102.3  બાયત વયકાયે શારભા ં જ ઈંસ્ટીટયટુ ઓપ બ્બ્રક ઓરડટવમ ઓપ ઈંરડમા ની વેલાઓ 
રેલાનુ ંનક્કી કયુ ં છે. અ વસં્થા વલમ સળક્ષા ણબમાન વફંસંધત નાણાકંીમ ાવાઓં ને 
વચંારનન ાઇરટ ભ્માવ શાથ ધયળે. ખાવ કયીને યાજ્મ વવામટીઓને વંલાભા ં
અલતા ંબડંન લયાળ ને યાજ્મ,જજલ્રા ને તાલકુા સ્તયએ સલસલધ પ્રવસૃતઓ ભાટે 
અલાભા ંઅલતી નાણાકંીમ વશામન તેઓ ભ્માવ કયળે.  ઈંસ્ટીટયટુ ઓપ બ્બ્રક 
ઓરડટવમ ઓપ ઈંરડમાએ કેટરાકં યાજ્મભા ંાઇરટ સ્ટડીઝ શાથ ધમામ શતા ને તેના 
રયણાભ ઈત્વાશજનક યહ્યા છે, શલે છી અ વસં્થા વાથે કયાય થમા છે જે મજુફ 
નાણાકંીમ પ્રફધંનનુ ં નુાણંગક વચંારન ને લાસિક ધયણે નમનૂારૂી યાજ્મની 
પ્રાપ્તીકયણ્ન ભ્માવ શાથ ધયલાભા ંઅલળે. બાયત વયકાય અ યીતે વભમે-વભમે ન્મ 
વભાન વસં્થાઓને ણ અનુાણંગક વભીક્ષા ને વચંારનના કામો ભાટે યકી ળકે છે. 

 

102.4  યાજ્મને ણ તાના રશવાફની ચકાવણી ને આંતરયક અંલેણ ભાટે અ પ્રકાયની 
ગણનાાત્ર મ્મ વસં્થાઓને કે ચાટમડમ એકાઉંટંટવની પભમવને યકી ળકલાના સધકાય 
અલાભા ંઅવ્મા ંછે. આંતરયક અંલેણ શાથ ધયલા ભાટીની ળયત ને વદંબોનુ ંસ્લરૂ 
રયસળષ્ટ્ટ – XV ભા ંદળામવ્મા પ્રભાણેનુ ંશવુ ંજઇએ.  
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103.  બાયત વયકાય દ્વાયા નાણાકંીમ લશીલટ ય સનરયક્ષણ ભાટે સનદળમન :    
103.1  SSA યાજ્મભા ંસત્રભાસવક ધયણે બાયત વકામય દ્વાયા નાણાકંીમ લશીલટ ફાફતનુ ંવચંારન 

કયલાભા ંઅલળે. જે લસ્ત ુ ક્સ્થતી ઓનુ ંવચંારન કયાળે. તેને રયસળષ્ટ્ટ- XVI  ભા ંજઇ 
ળકાળે. ને ક્ષભતા સનભામણ તેભજ વફંસંધત યાજ્મને બાયત વયકાય દ્વાયા ાતી 
વશામનુ ંપ્રભાણ નક્કી કયાળે. તકનીકી વશામ જૂથનુ ંવળકત ફનાલેલુ ંનાણાકંીમ વચંારન 
એકભ  EE બ્યયુને અ શતે ુભાટે વશામ કયળે. વભીક્ષાભા ં SPOS ને યાજ્મ ભરીકયણ 
વવામટીને સલળેરૂે અલયી રેલાળે.  

 

103.2  ખચમ : ભજુંય થમેર AWP & B ની વાભે ખચમનુ ંવચંારન સત્રભાસવક ધયણે કયલાભા ંઅલળે. 
અ શતે ુ ભાટે રયસળષ્ટ્ટ – IXભા ં અલાભા ં અલેરી ભાશીતીન ઈપ્મગ કયી સત્રભાસવક 
ધયણે બાયત વયકાયને દયેક સત્રભાવના અંતે શલેાર અલ.  

 

103.3  બડં પ્રલાશ : સલણબન્ન સ્ત્રત દ્વાયા પ્રાપ્ત કયલાભા ંઅલેર બડં ને જજલ્રા તેભજ 
તાલકુા સ્તયે તેભની વંણી ધમ લાસિક ધયણે વચંાણરત કયલાભા ંઅલળે. રયસળષ્ટ્ટ – 
XVI ભા ં અલાભા ં અલેર ભારશતી પ્રભાણે દય છ ભરશને બાયત વયકાયને શલેાર 
ભકરલાના યશળેે.  

 

103.4  ેળગીઓ : ેળગીઓના સલલયણભા ંરૂ.1રાખથી લધનુ ણફનલયાળ 12 ભરશનાથી લધનુા 
વભમ ભાટે જજલ્રા સ્તયે DPO સ્તયાને તાલકુા સ્તયને વાભેર કયીને જ યશતે શમ ત 
લાસિક ધયણે તેનુ ં વચંારન કયલાભા ં અલળે. અ પ્રકાયની ેળગીઓની સલગત 
રયસળષ્ટ્ટ – XVI ભા ં અપ્મા ં પ્રભાણે બયી છ ભાવના અંતે તયુતજ બાયત વયકાયને 
ભકરલાની યશળેે.  

  

103.5  નાણાકંીમ લશીલટ ભાટે કભમચાયીગણ :  યાજ્મ ને જજલ્રા સ્તયે નાણાકંીમ લશીલટના 
કભમચાયીઓની ક્સ્થતીનુ ંવચંારન ધમ લાસિક ધયણે કયલાભા ંઅલળે. રયસળષ્ટ્ટ – XVI 

ભાભંા ંદળામવ્મા મજુફ કભમચાયીઓની ક્સ્થતી છ ભાવ ણૂમ થમે તયુતજ બાયત વયકાયને 
તૈમાય કયી ભકરલની યશળેે.  
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103.6  નાણાકંીમ લશીલટી કભમચાયીઓની તારીભ :  નાણાકંીમ લશીલટની ળરુઅતી તારીભ ને 
સવુજ્જજ્તા તારેભભા ં અમજન, અંદાજત્રની કાભગીયી. રશવાફ તૈમાય કયલાની 
કાભગીયી, પ્રાબ્પ્તઓ, આંતરયક અંલેણ સલગેયેને અલયી રેલાભા ં અલે છે. જે SSA 
અંતગમત ફધાજં નાણાકંીમ લશીલટી કભમચયીઓને સનસચિતત વભમાતંયે અલાભા ંઅલે છે. 
અ ક્સ્થતીના ભાટે રયસળષ્ટ્ટ – XVI ભા ંઅલાભા ંઅલેર ભારશતી તૈમાય કયીને છ ભાવ 
ણૂમ થમે તયુતજ બાયત વયકાયને ધમલાસિક ધયણે ભકરી અલી.  

 

103.7  ફાહ્ય અંલેણ :  લાસિક ધયણે વવમતીઓનુ ંરશવાફનુ ંફાહ્ય અંલેણ કયાલવુ ંઅલ્મક 
છે. અંલેણ પ્રરિમાની પ્રગસતના વચંારન ભાટે રયસળષ્ટ્ટ – XVI ભા ંઅલાભા ંઅલેર 
ભારશતી તૈમાય કયી. બાયત વયકાયને ધમ લાસિક ધયણે દયેક છ ભાવના ણૂમ થમે 
તયુતજ બાયત વયકાયને ભકરલાની યશળેે.  

 

104.   આંતરયક ન્લેણ 

104.1  આંતરયક ન્લેણ એલ અંકુળ છે જે વગંઠનના ં ન્મ અંકુળની વયકાયકતા ને 
વંણૂમતાન રયક્ષણ એ મલૂ્માકંન કામમ કયે છે. આંતરયક ન્લેણની પ્રવસૃતઓભા ં
ફધીજ ચકુલણીઓનુ ંન્લેણ તેભજ કામમિભની કામમલાશી ને અંકુળ પ્રવસૃતઓભા ંફધી 
જ ચકુલણીઓનુ ં ન્લેણ તેભજ કામમિભની કામમલાશી ને અંકુળ પ્રવસૃત, સ્લતતં્ર 
નાણાકંીમ મલૂ્માકંનના વભાલેળ કયલ. આંતરયક ન્લેકની જલાફદાયીઓભા ં“આંતરયક 
ન્લેકની જલાફદાયીઓભા”ં આંતરયક અંકુળની વંણૂમતા રેલડ-દેલડભા ંવચટતા ને 
ભાણરકી બાલ, સભલ્કતની સયુક્ષા ને તેના રશવાફ ને SSA સનમભ તેભજ યાજ્મ 
વયકાયની પ્રરિમાઓની વાથે સવુગંતતાને ણ વાભેર કયલી.  

 

104.2  નાણાકંીમ વચંારનની વ્મલસ્થા વમદુામ અધારયત ગરાભંને સલકસવત કય સ્ષ્ટ્ટ 
ફનાલે છે જે વાભાજીક ન્લેણની ભજુંયી અે છે. દયેક નાણાકંીમ વચંારનને વાભાજીક 
વચંારનની વ્મલસ્થા શઠે ાયદસળિતા વાથે કાભ કયવુ ં ડે છે. ન્લેક, વમદુામના 
લડાઓ, સળક્ષક સલ. ને વલમ સળક્ષા ણબમાન શઠે શાથ ધયલાભા ં અલેર પ્રાયંણબક 
સળક્ષણના વાલમસત્રકયણના વદંબમને વભજલા તેભજ સ્લીકાયલા ભાટેની વયંકુત તારીભ 
ભાટેના કામમિભ મજલાભા ંઅલે છે.  
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104.3  યાજ્મ ભરીકયણ કયતી વવામટીઓએ મ્મ ન્લેણ વ્મલસ્થાન રયચમ કયાલલ 
જઇએ ને આંતરયક તાવને ને ઘયેલુ ંઅંલેણની વ્મલસ્થાને લધ ુવળક્ત ફનાલલી 
જઇએ. જેથી AWP & B ભા ંભજુંય કયલાભા ંઅલેરા ંબડંન મ્મ લયાળ ળક્ય ફને.  

 

104.4  જે યાજ્મભા ં ઘયેલુ ં આંતરયક ન્લેણ વ્મલસ્થા ઈરબ્ધ નથી ત્મા ં રામક ચાટમડમ 
એકાઉંટંટવ પભમની આંતરયક ન્લેણ ભાટે રયસળષ્ટ્ટ – XV ભા ંદળામવ્મા મજુફના TOR 

પ્રભાણે યકી ળકામ.  

104.5  જજલ્રા રયમજના કચેયીઓ ને ટકાલાયીના ધયણે વદંગી ાભેરા તાલકુા એકભના 
આંતરયક ન્લેણ એ પ્રભાણે શાથ ધયાલા જઇએ કે જેથી ફધા ં જ જજલ્રાઓ ને 
તાલકુા એકભને દય ત્રણ લે એકલાય ત અલયી રઇ ળકામ. આંતરયક ન્લેણભા ંએ 
ફાફતનુ ં ધ્માન યશ ે કે સનધામરયત રશવાફી વ્મલસ્થા ને સનમસભતણે ફંક વભાધાનનુ ં
ફધા ંજ નકુયણ કયે.  

 

104.6  જજલ્રાઓ દ્વાયા યજુ કયલાભા ં અલતા ં ભાસવક ખચમના શલેારભા ં ભજુંય થમેરા 
અંદાજત્રની જગલાઇઓ ને ભાવ દયમ્માન કયલાભા ંઅલેર ખચામઓ, લમ દયમ્માન 
પ્રવસૃત્ત/ઈ-પ્રવસૃત્તઓ વાભે વક્મ્ભણરત ખચામઓનુ ંઆંતરયક ન્લેણ થવુ ંજઇએ.  

 

104.7  સનભામણ કામો, લસ્તઓુ ને વરાશકાયી વેલાઓ ભાટે સ્લીકાયલાભા ં અલેર પ્રાબ્પ્ત 
દ્ધસતઓની આંતરયક ન્લેક દ્વાયા વભીક્ષા કયલાભા ંઅલળે ને દયેક પ્રાબ્પ્ત ભાટે 
મ્મ દ્ધસત નાલલાભા ંઅલેર પ્રાબ્પ્ત દ્ધસતઓની આંતરયક ન્લેક દ્વાયા વભીક્ષા 
કયલાભા ંઅલળે ને દયેક પ્રાબ્પ્ત ભાટે મ્મ દ્ધસત નાલલભા ંઅલે છે કે તે નક્કી 
કયલાભા ંઅલળે.  

 

104.8  ફધી જ પ્રાબ્પ્તઓ, કયાય, કામમ/ખયીદ અદેળ, ઇનલઇવ, શંચ, સ્ટકત્રક સલ. 
મ્મ યીતે જાલલાભા ંઅલે છે, એક ફીજાથી વફંસંધત છે કે નરશ ને તેની ચકૂલણી 
અંગેના યેકડમ મ્મ યીએ જાલલાભા ંઅલે તેનુ ંધ્માન યાખવુ.ં  

 

104.9  આંતરયક ન્લેણભા ં જણાઇ અલેર વગંસતઓને જરૂયી સનદાનાત્ભક ગરાઓં ભાટે 
યાજ્મ રયમજના સનમાભકને ભકરી અલા. આંતરયક ન્લેણના ફધા ંજ લાધંાઓન 
યેકડમ આંતરયક ન્લેણ એકભભા ંયેકડમ યાખલ ને ણૂમતા સધુી તેને નવુયલા.  
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104.10 આંતરયક અંલેણના શલેાર ણ કામમકાયી વસભસત વભક્ષ યજૂ કયલા.  

 

105.  લીઇવીઓ/ળાા વસં્થાઓનુ ંન્લેણ 

105.1  તભાભ લીઇવીઓ/ળાા વસં્થાઓ કે જેભની ભાયપત એવએવએ બડંની લશચંણી 
કયલાભા ંઅલે છે, તેનુ ંવફંસંધત યાજ્મ/કેન્્રશળાસવત પ્રદેળ દ્વાયા ફનાલલાભા ંઅલેરા/ 
નક્કી કયલાભા ંઅલેરા ંસધસનમભ/સનમભ/ સનમભન અંતગમત નક્કી કયલાભા ંઅલેરી 
ન્લેણ વ્મલસ્થાઓ મજુફ સનમસભતણે ન્લેણ થવુ ંજઆએ.  

105.2 એવએવએની જજલ્રા રયમજના કચેયી અ પ્રકાયના ન્લેણન યેકડમ યાખળે ને 
અલી વસં્થાઓ દ્વાયા તેના ંારનને સસુનસચિતત કયળે.  
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અન્લેણ 

106. ચાર્ટર્ટ એકાઉન્ર્ પભટ દ્વાયા અન્લેણ  

106.1 વોવામર્ીઝ યજીસ્ટ્રેળન એક્ર્-1860 (1860ની 21) શઠે જંીકૃત થમેર યાજ્મ 
અભરીકયણ વોવામર્ી મોગ્મ હશવાફો અને અન્મ વરંગ્ન યેકોર્ટવ જાલલાની 
જલાફદાયીની વાથે-વાથે ઉયોકત એક્ર્ શઠે નનમભ મજુફ ‘યજીસ્ટ્રાય ઓપ વોવામર્ીઝ’ 
દ્વાયા નનધાટયીત કયલાભા ં આવ્મા ં પ્રભાણે જલાફદાયીઓનો અશલેાર અને પ્રાપ્તત અને 
ચકૂલણીઓના લાનિક હશવાફો તૈમાય કયલા જલાફદાય છે. એલી જ યીતે આ શતે ુભારે્ 
નનયકુ્ત કયલાભા ંઆલેર ચાર્ટર્ટ એકાઉંરં્ર્વ વોવામર્ીના હશવાફોનુ ંલાનિક અન્લેણ કયે 
અને લાનિક અન્લેણ અશલેાર યજુ કયે.  

 

106.2 યાજ્મ વોવામર્ીએ વ્મલસ્સ્ટ્થત હશવાફો અને અન્મ વરંગ્ન દ્સસ્ટ્તાલેજો પ્રાપ્તત અને 
ચકૂલણીઓના હશવાફો વાથેના અને વોવામર્ીઝ યજીસ્ટ્રેળન એક્ર્ 1860 (1860ની 21) 
શઠે રાદલાભા ંઆલેર નનમભો શઠે યાજ્મ વયકાયના યજીસ્ટ્રાય ઓપ વોવામર્ીઝ દ્વાયા 
નનધાટહયત કયલાભા ંઆવ્મા મજુફ જલાફદાયીઓનો અશલેાર એ ળયતે આલાનો યશળેે કે 
કેન્ર વયકાય તયપથી ભેર અનદુાનભા,ં કેન્ર વયકાય તયપથી ભતા ં નનદેળોનુ ંારન 
કયલાભા ંઆલળે. 

 

106.3 યાજ્મને રાગ ુ ર્તી વોવામતી ઓપ યજીસ્ટ્રેળન એકર્ની જોગલઈઓ પ્રભાણે યાજ્મ 
હયમોજના નનમાભકની જલાફદાયી છે કે તેઓ નાણાકંીમ લટ રંુુ થમે તયુત જ 
વોવામર્ીના લાનિક હશવાફો તૈમાય કયાલે અને વોવામર્ીની કામટકાયી વનભનતને ભજુંયી 
ફાદ હશવાફોનુ ંલાનિક અન્લેણ કામટકાયી વનભનત દ્વાયા ભજુંયી પ્રાતત ચાર્ટર્ટ એકાઉંરં્ર્ પભટ 
ાવે દય લે એનપ્રર ભાવભા ંણૂટ કયાલે.  

 

106.4 એવએવએ, એનીઈજીઈએર અને કેજીફીલીના અન્લેણને શાથ ધયલા ભારે્ વીએ 
પભટની વદંગીનો CA&G/ યાજ્મ AGના દ્વાયા તૈમાય કયલાભા ંઆલેરી માદીભાથંી વદં 
કયલાના યશળેે. જો કે, કોઈ ચોક્ક્વ યાજ્મ/કેન્રળાનવત પ્રદેળ ભારે્ વીએ પભટની કોઈ માદી 
તૈમાય નહશં શોમ તો અન્લેક પર્મવટની વદંગીનો આધાય હયનળષ્ર્ – XVII ભા ંઆેર 

પ્રકયણ - VIII 
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નમનૂા પ્રભાણે ચાર્ટર્ટ એકાઉંરં્ર્ પભો ાવેથી યવ દાખલલાના આભતં્રણના વદંબે 
યાખલાભા ંઆવ્મો છે. CA પભટ ઓછાભા ંઓછા ાચં લટનો અનબુલ ધયાલતી શોમ અને 
અન્લેણ ભારે્ યુતો કભટચાયીગણ ધયાલતો શોમ. તેઓ આ કાભભા ં યવ દાખલે છે તે 
મજુફનો પ્રનતબાલ ભતા ંજ ત્રણ થી છ જેર્રી મોગ્મ રામકાત ધયાલતી અને અનબુલી 
CA પભોને આભતં્રણ આતા ંત્રો ાઠલલા ભારે્ની સચૂી તૈમાય કયલી.  

 

106.5 હયનળષ્ર્ – XVIII ભા ંઆલાભા ંઆલેર વદંબટની ળયતો (TOR) નો નમનૂો દળાટલે છે કે 
(a) કામટક્રભની ષૃ્ઠભનૂભકા, (b) કામટક્રભના શતેઓુ, (c) અન્લેણના ં અલકાળ, (d) 
નાણાકીમ અશલેાર, (e) ખચટનો અશલેાર, (f) અન્લેણ ભત, (g) લશીલર્ ત્ર, (h) 
ચાલીરૂ વ્મસ્ક્તઓની રામકાત અને અનબુલ, (i) SPD દ્વાયા ઉરપ્ધધ કયાલતા પ્રમાવો 
તૈમાય કયલા અને આળાસ્ટ્દ ચાર્ટર્ટ એકાઉંરં્ર્ પભટને આભતં્રણ આના ત્રોની વાથે 
ભોકરલા. 

 

106.6 જે યાજ્મોભા ં જજલ્રાઓની વખં્મા લધ ુશોમ તેઓ લાનિક અન્લેણ ભારે્ એક કયતા ંલધ ુ
વીએ પભટને યોકી ળકે છે. આલા યાજ્મોએ યાજ્મ સ્ટ્તય ય નલનલધ જજલ્રાઓભાથંી વીએ 
પર્મવટ દ્વાયા તૈમાય કયલાભા ંઆલેરા અન્લેણ અશલેારો અને અન્મ હશવાફી દસ્ટ્તાલેજોને 
એકનત્રત કયલા તેભજ યાજ્મ એવએવએ કામટક્રભ ભારે્ એકનત્રત લાનિક અન્લેણ અશલેાર 
અને અન્મ વરંગ્ન હશવાફી દસ્ટ્તાલેજો યજૂ કયલા ભારે્ એક પ્રમખુ વીએ પભટને યોકલી 
જોઇએ. યાજ્મ સ્ટ્તયે પ્રમખુ વીએ પભટની જલાફદાયીઓ અને પયજોને, નનર્મનલરલખત 
ફાફતોને વયંલિત કયલા ભારે્, હયનળષ્ર્ – XVIII ભા ંઆલાભા ંઆવ્મા ંમજુફની વદંબટની 
ળયતોભા ંમોગ્મ સધુાયાઓ કયીને, સ્ટ્ષ્ર્ કયલી જોઇએ: 
(a) અન્મ વીએ પર્મવટ ાવેથી પ્રાતત કયલાભા ંઆલેરા જજલ્રાઓના અન્લેણ  

  અશલેારોની વભીિા અને સધુાયાઓનુ ંસચૂન, જો કોઈ શોમ તો.  
 (b) વીએ પભટ ાવેથી પ્રાત્ લાનિક અન્લેણ અશલેારો અને તેને વરંગ્ન  

  પ્રભાણત્રોના આધાયે વભગ્રતાભા ંયાજ્મના એકનત્રત અન્લેણ અશલેાર અને  

  વ્મલસ્ટ્થાન ત્ર તૈમાય કયલા.  

 (c)   એકનત્રત લાનિક નાણાકીમ નનલેદનો, ફેરેન્વ ળીટ્વ, આલક અને ખચટના હશવાફ,  

  પ્રાપ્તત અને ચકુલણીઓ અને તેનાથી વરંગ્ન પ્રભાણત્રો તૈમાય કયલા.  

 (d) બાયત વયકાયને યજૂ કયલા ભારે્ એકનત્રત લાનિક ઉમોલગતા પ્રભાણત્રનુ ં 
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  પ્રભાણીકયણ.  

 

106.7 લાનિક અન્લેણની ળરૂઆત લખતે, જજલ્રાલાય અન્લેણભા ં યોકામેરી તભાભ વીએ 
પર્મવટને ઉયોક્ત પ્રભાણે મખુ્મ વીએ પભટની ભનૂભકા નલળે જાણકાયી આલાભા ંઆલલી 
જોઇએ.  

  
106.8 CA પભો દ્વાયા પ્રાતત કયલાભા ંઆલેરી તકનીકી અને નાણાકીમ દયખાસ્ટ્તોને SIS ની મખુ્મ 

નાણાકીમ અનધકાયી વાથે ત્રણ વભ્મોની ફનેરી ચમન વનભનત દ્વાયા મલૂ્માકંન કયવુ ંઅને 
આખયી વદંગી તેભજ ભજુંયી ભારે્ યાજ્મ અભરીકયણ વોવામર્ીની કામટકાયી વનભનત 
વભિ તેની બરાભણો યજુ કયલી.  

 

106.9 વદં થમેર CA પભટ ળરૂઆતભા ંએક લટ ભારે્ નનયકુ્ત કયલાભા ંઆલળે. અને મોગ્મ 
જણાળે તો CA પભટની વેલાઓને લાનિક ધોયણે લધભુા ં લધ ુ ફે લટ ભારે્ રફંાલલાભા ં
આલળે. કોઈણ હકસ્ટ્વાભા ંCA પભટની જલાફદાયીઓને ફાહ્ય અન્લેણ ભારે્ ત્રણ લટથી 
લધનુા વભમગાા ભારે્ રફંાલલી નહશં.  જો મોગ્મ ન જણામ તો પકયા 104.8 ભા ં
દળાટવ્મા મજુફની પ્રહક્રમાને અનવુયીને નલી CA પભટની વદંગી કયલી.   

 
 

106.10  અન્લેણ વભમવય ણૂટ કયલાભા ંઆલે તે ભારે્, એ સનુનનિત થવુ ંજોઇએ કે નલતેરા ંલટ 
ભારે્ના વોવામર્ીના લાનિક હશવાફોને દય લે ૩૦ભી જુન શરેા ંઅંનતભ સ્ટ્લરૂ અામ 
જામ અને વીએ પભટને ઉરધધ કયાલલાભા ંઆલે.   

 

106.11 હશવાફોનુ ંઅન્લેણ વયાવયીના આધાયે યાજ્મ વોવામર્ી કચેયી, ફધી જજલ્રા હયમોજના 
કચેયીઓ અને વદં કયામેર તાકુા એકભોને આલયી રેલાભા ં આલળે. જે જજલ્રાના 
પ્રનતનનનધ પ્રકૃનતનુ ંશળે. CA પભટ દ્વાયા દય લે 31ભી ઓગસ્ટ્ર્ સધુીભા ંઅન્લેણ કામટ રંુુ 
થવુ ં જોઈએ. ળરૂઆતી અન્લેણ લાધંાઓ, જો કોઈ શોમ તો, પ્રત્યતુ્તય પ્રાપ્તત ભારે્ 
અભરીકયણ એજન્વીઓને ભોકરી આલા.ં અભરીકયણ એજન્વીઓ આ લાધંાઓનો 
પ્રત્યતુ્તય તયુતજ આલો. જે હકસ્ટ્વાભા ંઆ પ્રત્યતુ્તયો વતંોજનક રાગળે, ત્મા ંઅન્લેણ 
લાધંાઓનુ ં વભાધાન થમાનુ ં ભાની રેલાભા ંઆલળે, નહશંતય તેભનો વભાલેળ અન્લેણ 
અશલેારભા ંકયી દેલાળે.  
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106.12 CA પભોની લાનિક અન્લેણ અશલેાર કે હશવાફો વાચા ંરખ્મા છે અને તેભના ભાન્મતા 
પ્રભાણે તે મોગ્મ છે - દય લે 30ભી વતરે્ર્મફય સધુીભા ંઉરધધ કયાલી આલા જોઈએ. 

 

106.13 અન્લેનત હશવાફોને વોવામર્ીની કામટકાયી વનભનતને પે્રનત કયલા જેઓ અન્લેણ 
અશલેારની નકર તેના ‘ઓધઝલેળન’ વાથે પ્રાપ્તતના દંય હદલવભા ં યાજ્મ વયકાયને 
ભોકરી આળે. 

  

106.14 અભરીકયણ એજન્વી તયપથી પ્રાતત અન્લેણ અશલેાર ઉય યાજ્મ વયકાય હર્તણી 
આી ળકે છે અને તેને સ્ટ્લીકૃનત ભારે્ બાયત વયકાયને દય લે 1રી નલેર્મફય સધુીભા ં
ભોકરી આે છે. 

 

106.15 યાજ્મ વયકાયો આ દસ્ટ્તાલેજો યાજ્મ ધાયાવભ્મો કે નલધાનવબાભા ંમકુલા ભારે્ના ગરા ં
રઈ ળકે છે.  

 

106.16 હશવાફોના લાનિક અશલેારભા ં નનધાટહયત સ્ટ્લરૂભા ં સ્ટ્થામી નભલ્કતોની નલગતો જણાલતા 
અશલેારને વોવામર્ી દ્વાયા નાણાકંીમ લટના ંઅંતે નનધાટહયત સ્ટ્લરૂભા ં હશવાફોના લાનિક 
નનલેદન વાથે બાયત વયકાય અને વફંનંધત યાજ્મ વયકાયોને ભોકરલાનો યશળેે.  

 

106.17 હયનળષ્ર્ – XIX ભા ંઆેર નમનુાના સ્ટ્લરૂે વોવામર્ીએ એક ઉમોલગતા પ્રભાણત્ર 
ણ તૈમાય કયવુ ંઅને હશવાફોના લાનિક અશલેાર વાથે તેને બાયત વયકાય (પ્રાયંલબક 
નળિણ નલબાગ) વભિ યજૂ કયવુ.ં ભાચટ ભહશના દયનભમાન બાયત વયકાય અને યાજ્મ 
વયકાય દ્વાયા મકુ્ત કયલાભા ં આલેર બરં્ોને ભજૂંય કયલાભા ં આલેરા પ્રનતફધંોના 
આધાયે, લાસ્ટ્તનલકતાભા ં આ બરં્ોો છીના નાણાકીમ લટભા ં પ્રાતત કયલાભા ં આવ્મા ં 
શોમ તો ણ,  તે જ લટના હશવાફોભા ં રેલાના યશળેે. આ પ્રકાયના વભામોજન કયલા 
ભારે્, “ભાચટ યૂક હશવાફો”ભા ંસધુાયાઓ ભાન્મ યાખલાભા ંઆવ્મા ંછે.    
 

106.18 ઉમોલગતા પ્રભાણત્ર પ્રાપ્તત અને ચકુલણીઓભા ંદળાટવ્મા પ્રભાણે ફને્નભા ંખરૂતી તેભજ 
ફધં (યોકર્ અને ફંક) થતી નવરકના આધાયે વખ્તાઈલૂટક તૈમાય કયવુ ંજોઇએ. ફાકી 
યશતેી ેળગીઓને ખચટભા ં વાભેર કયલી જોઇએ નહશં અને તેને અરગથી દળાટલલી 
જોઇએ.   
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106.19 જે શતે ુ ભારે્ બરં્ોની પાલણી કયલાભા ં આલે શોમ તેના ભારે્ની તેની લાસ્ટ્તનલક 
ઉમોગીતા (યીકયંગ અને નોન યીકયંગ) પ્રભાણત્ર વોવામર્ી દ્વાયા કેન્ર/યાજ્મ 
વયકાયોને યાજ્મ નાણાકંીમ લટ રંુુ થમે નલ ભહશનાભા ંઆલાનુ ંયશળેે.  

 

107. ઓહર્ર્ય અને કર્મતરોરય જનયર ઓપ ઇંહર્મા દ્વાયા અન્લેણ :  

107.1 વોવામર્ીના હશવાફો કર્મતરોરય એંર્ ઓહર્ર્ય જનયર ઓપ ઇંહર્મા (ર્યરુ્ીઝ, ાલવટ એંર્ 
કંર્ીળનવ ઓપ વનલિવ) એક્ર્-1971 વભમાતંયે સધુાયેરની જોગલાઈઓ પ્રભાણે યાખલાભા ં
આલે.  

 

107.2 આ અનધનનમભભા ં કર્મતરોરય એંર્ ઓહર્ર્ય જનયર ઓપ ઇંહર્મા દ્વાયા વોવામર્ીઓના 
નલળે અન્લેણ/પ્રદળટન અન્લેણની ણ જોગલાઈ છે, જે જરૂય જણામે શાથ ધયી 
ળકાળે.  

 

108. લાનિક અશલેાર  

108.1 હયનળષ્ર્ – XX ભા ંઆલાભા ંઆલેર નમનૂા પ્રભાણે એકનત્રતલાનિક નાણાકંીમ અશલેાર, 
હયનળષ્ર્ – XXI  પ્રભાણે ફેરંવ ળીર્, હયનળષ્ર્ - XXII પ્રભાણે આલક અને ખચટ હશવાફ, 
હયનળષ્ર્ –XXIII પ્રભાણે પ્રાપ્તત અને ચકુલણીઓના વસ્ર્મભરીત અશલેારો, લટ દયર્મમાન 
શાથ ધયલાભા ંઆલેર કામો અને વોવામર્ીના લાનિક કામટ અશલેાર તેભજ અન્લેનત 
હશવાફો કામટકાયી વનભનત દ્વાયા ભજુંય કયાલા જોઈએ અને બાયત વયકાય અને યાજ્મ 
વયકાય તેભજ વોવામર્ીના વભ્મોને યજૂ કયલા જોઈએ.  

 

108.2 વોવામર્ીના અન્લેનત હશવાફોની વાથે લાનિક અશલેારની એક નકર અને તેના યના 
અંલેકોના અશલેાર ગલનનંગ ફોર્ી વભિ તેભની લાનિક વાભાન્મ ફેઠક લખતે યજૂ 
કયલાભા ંઆલળે.  

 

108.3 વોવામર્ીના અન્લેનત હશવાફોની વાથે લાનિક અશલેારની એક નકર અને અન્લેણ 
અશલેાર બાયત વયકાયને નાણાકંીમ લટ રંુુ થમે નલ ભાવની અંદય વંાલા જોઈએ, 
જેથી વવંદભા ંમકૂી ળકામ.  

 

109. ફાહ્ય અન્લેણ વભમત્રક 
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109.1 ફાહ્ય અન્લેણ વ્મલસ્ટ્થા ભારે્ જે વભમત્રક ફનાલાયુ ં છે તે આ પ્રભાણે છે અને તેનો 
કર્કણે અભર કયલો.  

 1. અન્લેકો યોકલા ભારે્ EC દ્વાયા  

  ભજુંયીની તાયીખ     દય લે જાન્ય.ુ થી ભાચટની લચ્ચે.  

 2. CA પભટ યોકલાની તાયીખ    દય લે એનપ્રર સધુીભા ં 

 3. ાછરા ંલટ ભારે્ લાનિક હશવાફોને  

  આખયી ઓ     દય લે ૩૦ભી જૂન સધુીભા ં
 4. અન્લેણ કામટની પ્રગનત    દય લે 1રી જુરાઈ સધુીભા ં 

 5. SPO ને અન્લેણ અશલેારની સુદુટગી  દય લે ૩૦ભી વતરે્ર્મફય સધુીભા ં
અેલિત  

 6.. લાનિક અશલેાર અને અન્લેનત  

  અશલેારોની ભજુંયી     દય લે 15ભી ઓક્ર્ોફય સધુીભા ં
 7. GOI ની યલાનગી તાયીખ    દય લે 1 રી નલેર્મફય સધુીભા ં  

 

110.  અન્લેણ લાધંાઓની ફજાલણી  

110.1 લૈધાનનક અન્લેકો અને એકાઉંરં્ર્ જભયર (અન્લેણ)ના અન્લેણ અશલેારભા ંવાભેર 
અન્લેણ લાધંાઓના નનલાયણ ય નજય યાખલા ભારે્, યાજ્મ વોવામર્ીની હશવાફી 
ાખં/અન્લેણ વેર હયનળષ્ર્ – XXIV ભા ંઆલાભા ંઆલેર નમનુા પ્રભાણે એક ત્રક 
જાલળે. જેભા ંદયેક DDO ભારે્ જુદો પોલરમો યાખલાનો યશળેે.   

 

110.2 ભાનવક ધોયણે SPD દ્વાયા ફાકી ર્ેરા ં અન્લેણ લાધંાઓની તર્જોર્ યની પ્રગનતની 
વભીિા કયલાભા ંઆલળે અને તેના ઝર્ી નનકાર ભારે્ના મોગ્મ ગરા ંરેલાભા ંઆલળે. 

 

110.3 અશલેારભા ં DDO’s દ્વાયા ઉઠાલલાભા ં આલેર લાધંાઓની વાથે આલાભા ં આલેરી 
ભાન્મતાઓની વફંનંધત અનધકાયીઓ દ્વાયા ફીજા અન્લેણ દયર્મમાન ચકાવણી કયલાભા ં
આલળે.  

 

110.4 ઉઠાલલાભા ંઆલેરા લાધંાઓના નનયાકયણોની ચકાવણી ભારે્ અન્લેક વભિ યજુ કયલાનુ ં
એક ત્રક ણ ફનાલલાભા ંઆલળે.  
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110.5 અન્લેણ અલરોકન/ભાન્મતાઓની યજુઆત નત્રભાનવક ધોયણે હયનળષ્ર્ – XXV ભા ં
આલાભા ંઆલેર નમનૂા મજુફ નનમનભતણે  યાજ્મ અભરીકયણ વોવામર્ી દ્વાયા બાયત 
વયકાયને કયલાભા ંઆલળે 
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પ્રાપ્તિ ભાટેની દ્ધતિ  

111.  SSAભા ંપ્રાપ્તિ  

111.1. વલવ તળક્ષા ભબમાનના યાષ્ટ્રીમ કામવક્રભના ભરીકયનભા ં જે પ્રાપ્તિઓન જે ક્રભ 
નક્કી કયલાભા ં અવ્મ છે િેભા,ં ાઠ્યસુ્િક, તળક્ષાપ્રદ ઈકયણ, તળક્ષાપ્રદ 
વાભગ્રીઓ, પનીચય, ળાા ઈકયણ, તળક્ષકની િારીભ જરૂયી વાભગ્રીઓ, 
કામાવરમના ઈકયણ, કમ્પતયટુય ને િેના ંઈકયણ, ળાાકીમ વગલડને સધુાયલી, 
પ્રાથતભક ને ઈચ્ચ પ્રાથતભક ળાાઓ ભાટે બલનતનભાવણ, તિરયક્િ લગવખડં, 
ળોચારમ, ીલાના ાણીની વગલડિાઓ, ળાા પયિી રદલાર, રગ ાડિી 
રદલાર, તલજીકયણ, BRC/CRC ભાટે તનભાવણ બલન, ળાા બલનનુ ં ભયાભિ ને 
જાલણી, SIEMA નુ ં ફાધંકાભ, તલળે કામો ભાટે તનષ્ટ્ણાિ યકલા, તલ. જમાયે 
ગાભ/ળાા અધારયિ ભાખાઓભા ંનલતનભાવણ, ળાાઓની ભયાભિ ને જાલણી 
ને તળક્ષાપ્રદ વાધનની પ્રાપ્તિ વફંધેં મગ્મ યીિ થે નક્કી કયલાભા ંઅવ્યુ ં છે. 
ત્માયે SSA કામવયેખાભા ંળાા CRC/BRC જજલ્રા ને યાજ્મ સ્િયે પ્રાપ્તિના કઇ મગ્મ 
દ્ધતિન તનદેળ કયલાભા ંઅવ્મ નથી. EE બ્યયુ વારાયા નક્કી કયલાભા ંઅવ્યુ ંછે કે SSA 
અંિગવિ પ્રાપ્તિની પ્રરક્રમાઓ વફંતંધિ યાજ્મ વયકાયની દ્ધતિ/તનમભ પ્રભાણે શાથ 
ધયલાભા ં અલે. જ કે યાજ્મ ભરીકયણ વવામટી વારાયા શરેાથી જ DEEP  
અંિગવિની પ્રાપ્તિ વ્મલસ્થાને નવુયલાભા ં અલે છે. SSA શઠે્ ણ અ પ્રાપ્તિ 
દ્ધતિન સ્લીકાય થલ જઇએ. પ્રાપ્તિ વ્મલસ્થાની વદંગી જેભ કે યાજ્મની 
ભાગવદતળિકા કે પ્રલિવભાન DEEP પ્રરક્રમાઓ પ્રભાણેની યાજ્મ ભરીકયણ વવામટીની 
કામવકાયી વતભતિ વારાયા નક્કી કયલાભા ંઅલી ળકે. કામવકાયી વતભતિની અ વદંગીન 
ઈમગ વવામટી વારાયા વભગ્ર પ્રાપ્તિ દ્ધતિ  ભાટે શઇ ળકે છે થલા િ રકસ્વા 
પ્રભાણે ણ પ્રાપ્તિ થઇ ળકે છે.  

 

111.2 SSAના ભરીકયણની જલાફદાયી યાજ્મ ભરીકયણ વવામટીના તવયે યશ ેછે ને  

 એટરા ભાટે નફુધંની વંણી ને SSA શઠે્ લશીલટન કામવબાય ણ ભરીકયણ  

 વવામટીએ જ ઈઠ્ાલલાન શમ છે. એટુ ંધ્માન યાખવુ ંઘટે કે SSAના બડંન  
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ઈમગ િેની વંણીના કામો ભાટે જ કયલાભા ંઅલે ને અ ઈમગ કઇણ 
જાિના યાજકીમ પ્રબાલ શઠે્ કે ભફન અતથિક વય શઠે્ યુિા ં ધ્માન ને 
કયક્વયલૂવક ને કામવક્ષભિાથી કયલાભા ંઅલે.  

111.3 SSA અંિગવિ પ્રાપ્તિઓના પ્રમાવની ળરૂઅિ શરેા તનમ્પનભરભખિ મદુ્દાઓને કામવક્રભ 
ભરીકયણ વત્તાભડંર વારાયા ધ્માનભા ંયાખલા જઇએ.  

 (a) જે નાણાકંીમ લવભા ંજે ખચવ કયલાભા ંઅલનાય શમ િેના ભાટેની તનધાવયીિ  

   અંદાજતિિ જગલાઇઓ શલી જઇએ.  

 (b)   યાજ્મ વવામટી કચેયી ને જજલ્રા સ્િયીમ કચેયીઓએ તલરુ જથ્થાભા ંસ્ટવવની  

  જરૂરયમાિની વભીક્ષા કઇણ નાણાકંીમ લવની ળરૂઅિભા ંકયી રેલી ને SSA  
અંિગવિ રાગ ુડિી પ્રાપ્તિ પ્રરક્રમા મજુફ ખયીદ કામવ ળરૂ કયે દેવુ.ં કચેયીના 
વાધન ને પનીચયની ખયીદી કયકવયલૂવક કયલી જઇએ ને ખયીદી 
દયમ્પમાન લાવવઃઆક જરૂરયમાિને ધ્માનભા ંયખાલી જઇએ.  

 (c) ભટા જથ્થાભા ં જરૂરયમાિ ન શમ િેલી યચયુણ લસ્તઓુની ખયીદી વભમે-
વભમે જરૂય ડે િે પ્રભાણે નાણાકંીમ લવ દયમ્પમાન થઇ ળકે છે. તવલામ કે 
ખયીદ કયલાભા ંઅલેર જથ્થાનુ ં મલૂ્મ ઓછુ શમ ને ભજુંય થમે ફજેટની 
અંદય િેન વભાલેળ થઇ જિ શમ.  

 (d) સ્ધાવત્ભક રકંભિની વયખાભણી કમાવ ફાદ કામવક્રભના રશિભ ં ખયીદીઓ થલી 
જઇએ.  

 

112. પ્રાપ્તિઓના સ્િય.    

112.1 SSAભા ંકામવક્રભના ભરીકયણ ભાટે જરૂયી લસ્તઓુ, કામો ને વેલાઓની પ્રાપ્તિ (a) 
ળાા/વમદુામ સ્િયે, (b) BRC/CRC સ્િયે (c) જજલ્રા સ્િયે (d) યાજ્મ સ્િયે કયી 
ળકામ. SSAભા ં પ્રાપ્તિની પ્રરક્રમાઓ યાજ્મ વયકાયના તનમભ કે ચંામિી યાજ 
વસં્થાઓના તનમભ પ્રભાણે દયેક સ્િયે જરૂરયમાિ મજુફ વાભાન્મણે તનભાવણ કામો, 
લસ્તઓુ, વેલાઓની પ્રાપ્તિભા ંઈમગ કયી ળકામ. BRC ને SIEMAT ના ફાધંકાભ 
તવલામના ફધા જ તનભાવણ કામો વમદુામ વારાયા શાથ ધયાલલા જઇએ. યાજ્મ 
ભરીકયણ વવામટી વારાયા જજલ્રાઓને ને િાકુાઓને પ્રાપ્તિના તધકાય વંળે 
ને પ્રાપ્તિ ભાટેના નાણાકીમ વત્તાઓ ને પ્રાતિ કયલાભા ં અલિી લસ્તઓુને 
વીભાઓનુ ંસચુન કયળે.  
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112.2 વાભાન્મણે જે સ્િયએ લસ્તઓુની પ્રાપ્તિ કયલાની શમ િે નીચે જણાલાય ુ છે. 
દયેકની વાભે દળાવલેરી લસ્તઓુ ભાિ સચુક છે ને ભરીકયણ એજવંીઓ 
SSA/NPEGEL/KGBV શઠે્ ફનાલેરા તનમભને નજય વભક્ષ યાખીને કઇણ 
લસ્તઓુની પ્રાપ્તિ કયી ળકે છે:-  

 

112.2.1 ળાા/વમદુામ/KGBV સ્િય  

 (a) વકં્રાતંિ, ળાાઓની ભયાભિ ને જાણલણી, ળાા નદુાન, તળક્ષાપ્રદ 
વાભગ્રીઓ ને સ્થાતનક લશીલટે ભાટે ઈમગભા ં રેલાિા ં િભાભ બડંને 
ચક્ક્વ યાજ્મ/વઘં પ્રદેળ વારાયા સ્લીકૃિ તલકેદ્રીકયણની વ્મલસ્થા ભાટે 
VEC/ળાા/કેજીફીલી લશીલટી વતભતિ/ગ્રાભ ચંામિ કે ન્મ કઇ 
ગાભ/ળાા સ્િયની વ્મલસ્થા ભાટે જે િે યાજ્મ/વઘં પ્રદેળ વારાયા નાલેરા  
તલકેન્દ્રીકયણ ભાટે ઈમગ કયી ળકે છે. ગાભ/ળાા અધારયિ વગંઠ્ન િેની 
પ્રાપ્તિ ભાટે મગ્મ ઠ્યાલ કયી ળકે છે. પ્રાપ્તિ પ્રરક્રમાભા ંવમદુામની વશબાગીિા 
િેભનાભા ં ભાિ ભાભરકીબાલનુ ં દાવણ જ નથી કયિી, યંત ુ પ્રાપ્તિભા ં
ાયદતળિિા ણ રાલે છે.  

 

 (b) VEC/SMC/GP ભાટે પ્રાપ્તિ ભાટેના તનમભ PRIએ ઘડેરા ં નાણાકંીમ તનમભ 
પ્રભાણેના યશળેે થલા િ યાજ્મ ભરીકયણ વવામટી વારાયા નક્કી થમા 
પ્રભાણે જે રાગ ુડે િે શઇ ળકે છે.  

 

112.2.2  પ્રાપ્તિ ભાટેની ળાા/KGBV વફંતંધિ લસ્તઓુ:   

 (i)  BRC ને SIEMAT, વયકાયી ઈચ્ચ પ્રાથતભક ળાાઓ ને કેજીફીલી બલન  

   તવલામના તનભાવણ કામો.  

 (ii)  વયકાયી ઈચ્ચ પ્રાથતભક ળાાઓનુ ંપતનિચય. પનીચયની પ્રાપ્તિ લીઇવી/  

  એવડીએભવી/ગ્રામ્પમ/ળશયેી તલસ્િાય ભાટેની વભાન વસં્થાઓ વારાયા કયલાની 
યશળેે.  

 (iii) તળક્ષકના નદુાનભાથંી તળક્ષાપ્રદ વાભગ્રી.  

 (iv) ળાા નદુાનભાથંી ળાાના ઈકયણ ને ળાા સધુાયણા ભાટેની ન્મ 
લસ્તઓુ.  
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 (v) જાલણી નદુાનભાથંી ળાા બલનની જાલણી   

 (vi) ભયાભિ નદુાનભાથંી ળાા બલનની ભયાભિ   

 (vii) નલી પ્રાથતભક ળાાઓ ને ઈચ્ચ પ્રાથતભક ળાાઓ ભાટે (નલી, ગે્રડેડ 
ને પ્રલિવભાન અલયી રેલાભા ંન અલી શમ િેલી ઈચ્ચ પ્રાથતભક ળાાઓ) 
તળક્ષાપ્રદ ઈકયણ. અ સ્થાતનક યીિે તળક્ષક/ળાા વતભતિ વારાયા નક્કી કયલાભા ં
અલેરા તલતળષ્ટ્ટ વદંબવ ને જરૂરયમાિ/જરૂય મજુફની યશળેે. યાજ્મએ યાજ્મ 
એવએવએ કામવકાયી વતભતિની ભજૂંયી ભેવ્મા ફાદ, સ્થાતનક વદંભબિકયણના 
તલકાવ વાથે, ળાાની મૂભિૂ જરૂરયમાિની સચૂક માદીન પ્રવાય કયલાન 
યશળેે. તળક્ષાપ્રદ ઈકયણની વદંગી ને પ્રાપ્તિભા ં તળક્ષક ને લારીઓની 
વાભેરગીયી જરૂયી છે. લીઇવી/ળાા-ગ્રાભ સ્િયની મગ્મ વસં્થાએ પ્રાપ્તિ 
ભાટેના શે્રષ્ટ્ઠ્ ભાધ્મભ નક્કી કયલાના યશળેે. ટીએરઇ બડંને ખયીદી ભાટે 
ક્રસ્ટય/બ્રૉક/જજલ્રા/યાજ્મ સ્િયે બેગુ ં કયી ળકાળે નરશં. તળક્ષક ને 
લગવખડંની જગલાઇ.  

 (viii) અયઇએભએવ નદુાનભાથંી વળંધન ને મલૂ્માકંન ભાટેની જરૂયી વાભગ્રી.  
 (ix) તિરયક્િ તળક્ષાપ્રદ વાભગ્રીઓ ને તળક્ષા વદૃ્ધદ્ધ કામવક્રભ (એરઇી) શઠે્ જરૂયી 

ન્મ વાભગ્રી.   

 (x) કેજીફીલી ભાટે જરૂયી શમ િેલી લસ્તઓુ.  

 

112.2.3 EGS/AIE વફંધંી વ્સ્તઓુ    

 (i) તલદ્યાથી ને ળૈક્ષભણક સ્લમ ંવેતલઓ ભાટે TLM અકસ્સ્ભક ખચવ તલ. જે EGS/AIE 
કેન્દ્ર ભાટે જરૂયી છે.  

 

112.2.4 CRC/BRC સ્િય  

 (a) DPEP ના ભરીકયણ ને તલતલધ યાજ્મભા ંન્મ રયમજનાઓના નબુલ  
છે કે ખચવન એક ભટ બાગ અ સ્િયે તલકેન્દ્રીિ વ્મલસ્થાભા ંઈમગભા ંરેલાઇ 
જામ છે, એટરે જ, નાણાકંીમ ને પ્રાપ્તિ પ્રરક્રમાને તનમતંિિ કયલા ભાટે તનમભ 
ફનાલલાની જરૂય છે. પ્રરકમાવઓની વયંચના શરેા ંજ કયલાભા ંઅલી છે ને 
અવાભ, ભશાયાષ્ટ્ર ઈત્તયપ્રદેળ તલ. જેલા યાજ્મભા ંરાગ ુણ કયલાભા ંઅલી છે. 
ન્મ યાજ્મએ ણ અને BRC/CRC ને ચરાલલા ભાટે પ્રકાતળિ કયલી જઇએ.  
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 (b) પ્રાપ્તિ ભાટેની લસ્તઓુ.    

   (i) BRC ને CRC ભાટેના પતનિચય નદુાનભાથંી  

    પતનિચય/ઈકયણ/કમ્પતયટુય તલ..   
   (ii) કચેયીના અપ્ક્સ્ભક ખચાવઓ BRC ને CRC ભાટેના કંરટજન્વી  

    નદુાનભાથંી.   

    (iii) TLM નદુાનભા ંBRC ને CRC ભાટે તળક્ષાપ્રદ વાભગ્રી. અ નદુાનન  

    ઈમગ BRC ને CRC સુ્િકારમ ભાટે સુ્િકની પ્રાપ્તિ ભાટે ણ 
કયી ળકામ.  

    (iv) તળક્ષક િારીભ નદુાનભાથંી તળક્ષક િારીભ ને ન્મ કામવ તળભફય. 
    (v) વમદુામના અગેલાન ભાટે વમદુામની િારીભ.  

    (iv) BRC/CRC ના ફાધંકાભ ભાટે તનભાવણકામવ  
    (vii) છાકાભ 

    (viii) અયઇએભએવ નદુાનભાથંી વળંધન ને મલૂ્માકંન ભાટેની  

     વાભગ્રી.  

 
   

112.2.5 જજલ્રા સ્િય 

 (a) પ્રાપ્તિ ભાટેની લસ્તઓુ  

   (i) DPO ભાટે કચેયીના વાધન  
   (ii) DPO ભાટે કચેયીનુ ંપતનિચય 

   (iii) ાઠ્યસુ્િક/ન્મ સુ્િક/યૂક વાભગ્રીઓ 

   (iv) કમ્પતયટુવવ ને ઈકયણ 
   (v) તલકરાગં ફાક ભાટે વાધન ને ઈકયણ ને ન્મ જરૂરયમાિ  

   (vi) કામાવરમના અકસ્સ્ભક ખચાવઓ  

   (vii) લાશન બાડે કયલા ં
   (viii) વાધન ને લાશનની જાલણી 
   (ix) જજલ્રા સ્િયીમ િારીભ ને કામવતળભફય. 
   (x) છાકાભ 
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   (xi) અયઇએભએવ નદુાનભાથંી વળંધન ને મલૂ્માકંન ભાટેની  

    વાભગ્રીઓ.  

   (xii) નલીન પ્રવતૃિઓ શઠે્ ECCE કીટ 

   (xiii)  નલીન પ્રવતૃિઓ શઠે્ કન્માઓ ભાટેની ળૈક્ષભણક કીટ. 
   (xiv) તિરયક્િ તળક્ષાપ્રદ વાભગ્રીઓ ને તળક્ષા વદૃ્ધદ્ધ કામવક્રભ (એરઇી)  

    શઠે્ જરૂયી ન્મ વાભગ્રીઓ.  

   (xv) પ્રલિવભાન વયકાયી ઈચ્ચ પ્રાથતભક ળાાઓ ને કેજીફીલી બલનભા ં 

    છાિારમ ભાટેના તનભાવણ કામો.   

 

 (b) જજલ્રા કામવક્રભ તધકાયી SSI  વારાયા ફનાલલાભા ં અલેરા પ્રાપ્તિ ભાટેના 
તનમભન/તનમભન ને નાણાકંીમ વત્તાઓન ઈમગ કયળે.  

 
 

112.2.6 યાજ્મ સ્િય  

 (a) પ્રાપ્તિ ભાટેની લસ્તઓુ.  
  (i) ાઠ્મ સુ્િક  
  (ii) કમ્પતયટુય ને ઈકયણ 
  (iii) SPO ભાટે કામાવરમના ઈકયણ.  
  (iv) SPO ભાટે કામાવરમના ઈકયણ. 
  (v) લશીલટી ખચવભાથંી દૂય અંિય ધ્મમન ભાટેના ઈકયણ.  
  (vi) તલકરાગં ફાક ભાટે વાધન ને ઈકયણ ને ન્મ વાભગ્રીઓ  

  (vii) કામાવરમના અકસ્સ્ભક ખચાવઓ 

  (viii) લાશન બાડે કયલા ં
  (ix) વાધન ને લાશનની જાલણી 
  (x) યાજ્મ સ્િયીમ િારીભ ને કામવતળભફય. 
  (xi) છાકાભ 

  (xii) વરાશકાય પભવને યકલી (વેલા નફુધં) 
(xiii) ફાહ્ય ને આંિરયક ન્લેણ ભાટે ન્લેક યકલા 
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(xiv) તનષ્ટ્ણાિં/વવંાધન વ્મસ્ક્િઓ યકલા 
(xv) ભફન-વયકાયી વગંઠ્નને યકલા.  

  (xvi)   અયઇએભએવ નદુાનભાથંી વળંધન ને મલૂ્માકંન ભાટે જરૂયી  

     વાભગ્રીઓ  

   (xvii)  તિરયક્િ તળક્ષાપ્રદ વાભગ્રીઓ ને તળક્ષા વદૃ્ધદ્ધ કામવક્રભ (એરઇી)  

     શઠે્ જરૂયી ન્મ વાભગ્રીઓ.  

 
 

 (b) પ્રાપ્તિની પ્રરક્રમા ને નાણાકંીમ વત્તાઓની વંણી SIS વારાયા યાજ્મ સ્િયન 
ખયીદી ભાટેના ધયણ મજુફ કયલાન. 

 

112.2.7 યાષ્ટ્રીમ સ્િય  

 (a) પ્રાપ્તિ ભાટેની લસ્તઓુ:  

  (i) ટચની યાષ્ટ્રીમ સ્િયની વસં્થાઓ વારાયા િક્નીકી વશમગ િારીભ ને  

   ક્ષભિા તનભાવણ 
  (ii) વરાશકાય NGOs, ળૈક્ષભણક વસં્થાઓ ને વભાજ તલજ્ઞાન વસં્થાઓ વારાયા  

   િારીભ,ક્ષભિા તનભાવણ ને  િકનીકી વશમગ. 
  (iii) વળંધન ભ્માવ ને મલૂ્માકંન ભાટે વશમગ વેલાઓ.  
  (iv) ચાટવડવ એકાઉંટંટવ ને ન્મ િજજ્ઞ પભો વારાયા તલળે અંલેણ. 
  (v) નાણાકીમ પ્રફધંન ને પ્રાપ્તિઓ ભાટે વશમગ વેલાઓ 

  (vi) અમજન, વચંારન, મલૂ્માકંન ને તનરયક્ષણ ભાટે વશમગ. વેલાઓ 

    (vii) તનભાવણકામો, ધ્માન તલધ્મા, લૈકપ્લ્ક તળક્ષણ, રોભગક, IED, જાગતૃિ 
ભબમાન, તભરડમા, દસ્િાલેજીકયણ ને વાયી ફાફિના તનરૂણ ભાટે 
વશમગ વેલાઓ.  

 

  (b) યાષ્ટ્રીમ સ્િયે પ્રાપ્તિ ભાટે બાયિ વયકાય વારાયા ફનાલલાભા ંઅલેરી પ્રાપ્તિ 
પ્રરક્રમાન ઈમગ કયલ. 

 

112.3   ઈય દળાવલલાભા ંઅલેર પ્રાપ્તિ ભાટેની પ્રરક્રમાઓ દયેક યાજ્મની પ્રરક્રમાઓથી જુદી 
શઇ ળકે છે. 
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113. પ્રાપ્તિ મજના  

  (a) પ્રાપ્તિ ભાટેની મજના િૈમાય કયલી ખફૂ જ જરૂયી છે. 
 

  (b) તનભાવણકામો, વાધન, લસ્તઓુ, લાશન ને વરાશકાયની વેલાને િેભજ  

   વવંાધન વશામને અલયી રેિી પ્રાપ્તિ મજનાને પ્રથભ લે કામભી ધયણે  

   િૈમાય કયલી ને ફાકીના લો ભાટે કાભચરાઈ યીિે િૈમાય કયલી. 
  

  (c)    પ્રાપ્તિ મજનાઓ દય લે યાજ્મ/કેન્દ્રળાતવિ પ્રદેળ વારાયા, એવએવએના  
   ીએફી વારાયા લાતિક કામવ મજના ને અંદાજિની ભજૂંયીના એક  

ભરશનાની અંદય િૈમાય કયલી જઆએ. અ પ્રાપ્તિ મજનાના મગ્મ વચંારન 
ને ભર ભાટે વયિા યૂી ાડે છે.   

 

  (d) પ્રાપ્તિ ભાટેની મજનાઓને યાજ્મની એવએવએ લેફવાઆટ ય રડ  

કયલાની યશળેે ને દય લે ઇઇ બ્યયુ, બાયિ વયકાયને િેની જાણ 
કયલાની યશળેે.  

 

  (e) પ્રાપ્તિની મજનાઓ નફુધંના અધાયે િૈમાય કયલાની યશળેે. 
  

  (f) પ્રાપ્તિ ભાટેની દ્ધતિ નફુધંના મલૂ્મ ય અધારયિ યશળેે.   
 

  (g) કઇણ પ્રાપ્તિ પ્રરક્રમાભા ંવભમની વીભાને ચક્ક્વણે લગી યશવે ુ.ં  

 

    (h) કઇ રકસ્વાભા ંમજના પ્રભાણે એક લવની અંદય પ્રાપ્તિની પ્રવતૃિ ણૂવ ન 
થઇ ળકે િ િેને અગરા ંલવભા ંરઇ જલી ને અન વદંબવ EE બ્યયુ, 
બાયિ વયકાયને અલ જેભા ંલવ દયમ્પમાન પ્રાપ્તિની પ્રરક્રમા ણૂવ ન થઇ 
ળકલાના કાયણ દળાવલલા બ્યયુને એ ણ જણાલવુ ં કે પ્રાપ્તિની પ્રરક્રમા 
તવલામની ફધી જ પ્રરક્રમાઓ ણૂવ કયલાભા ંઅલી છે. 

 

  (i) એટુ ંધ્માન યાખવુ ંકે પ્રાપ્તિ લાસ્િતલક જરૂરયમાિ પ્રભાણે જ કયલાભા ં 

   અલે.  
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114. એવએવએ શઠે્ પ્રાપ્તિ ભાટેની જે દ્ધતિ ઓ સચૂલલાભા ંઅલી છે િે અ પ્રભાણે છે:  

114.1 વાભાન્મણે SSAભા ંપ્રાપ્તિની જે દ્ધતિઓને નવુયલાભા ંઅલે છે િેભા:ં 
 (a) ખલુ્રા ટંડય 
 (b) ભમાવરદિ ટંડય 
 (c) એકર ટંડય. 
 (d) ટંડય લગય, ને 
 (e) વમદુામની વશબાગીિા વારાયા તનભાવણ કામો.  

 

115. ખલુ્રા ટંડય.  

115.1 (ઓન) ખલુ્રા ટંડય શઠે્ અલાભા ંઅલેર પ્રરક્રમાઓની વાથે અલાભા ંઅલેર  

કંરાકટય શઠે્ લસ્તઓુને પ્રાતિ કયલાની વાથવાથ, BRCઓન ફાધંકાભ ભાટે તનભાવણ 
કામો, પ્રલિવભાન વયકાયી ઈચ્ચપ્રાથતભક ળાાઓભા ં છાિારમ, કેજીફીલી બલન 
ને SIEMATન ણ વભાલેળ થામ છે.  

 

115.2 ખલુ્રા ટંડયની પ્રરક્રમા “કસ્મ્પટીટીલ ફીડંગ” ની પ્રરક્રમા છે જેન દેળભા ંવાભાન્મણે 
જાશયે પ્રાપ્તિઓ ભાટે ઈમગ કયલાભા ં અલે છે ને કદાચ વોથી કામવદક્ષ ને 
કયકવયિાણૂવ યીિે લસ્તઓુ કે કામોની પ્રાપ્તિ ભાટેને, િેની પ્રકૃતિ ને લસ્રય 
પ્રાતમિાની દ્રષ્ષ્ટ્ટએ કાયગય પ્રરક્રમા છે. અ પ્રરક્રમા બાલના વ્માજફીણા ભાટે યુિી 
સ્ધાવત્ભકિા ઈરબ્ધ કયાલે છે ને ટંડયના મલૂ્માકંનભા ંઈમગભા ંરેલાિી દ્ધતિ 
ઓ િેભજ ‘કંરાક્ટ’ ની પાલણી લખિે ફધા ંજ ‘ફીડય’ ને જાણકાયી અી ળકામ 
છે ને િેન કઇણ યીિે અખદૂીણે ભર ન કયી ળકામ.  

 

115.3 ગરા:ં ખલુ્રા ટંડયની પ્રરક્રમાભા ંપ્રાપ્તિ ભાટેના તલતલધ ગરાઓ નીચે પ્રભાણે છે.   

 (a) જાશયેનામુ/ંજાશયેાિ, 
 (b) ટંડયના દસ્િાલેજ ઇસ્ય ુકયીને, 
 (c) ટંડયના દસ્િાલેજ યજુ કયીને, 
 (d) ટંડયને જાશયેભા ંખરીને, 
 (e) મલૂ્માકંન,  

 (f) શ્ચાિ-રામકાિ ય અધારયિ રઘતુ્તભ મલૂ્મારંકિ પ્રતિમગી ટંડયની  
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   વદંગી વારાયા, 
 (g) L-1 (જરૂયી શમ િ) વાથે ભિંણા, 
 (h) કંરાકટ એલડવ, ને 
 (i) કંરાક્ટ દેખાલ વારાયા.  

 

115.4 જાશયેનામુ ં/તલજ્ઞાન: સ્ધાવત્ભક ફરીભા ંવભમવય ફરી રગાલલાની િક અતુ ં
જાશયેનામુ ંખફૂજ ગત્મનુ ંછે.  

 (a) ફરી ભાટેનુ ં અભિંણ છાાઓભા ં પ્રકાતળિ કયવુ ં જઇએ ને ઓછાભા ં
ઓછા એક યાષ્ટ્રીમ અંગે્રજી દૈતનકભા ં િે અવુ,ં જ િેનુ ં મલૂ્મ રૂ. 20 
રાખથી લધ ુથત ુ ંશમ.  

 

 (b) જ અભિંણભા ં કંરાકટય/વતરામય વારાયા નેસ્ટ ભની જભા કયાલલાની 
નંધ કયલાભા ંઅલે શમ િ અ જરૂરયમાિ વાથે સભેુ ન ધયાલિી શમ 
િેલી કંરાક્ટય/વતરામયની ફરીને નકાયી ળકામ. નેસ્ટ ભનીની 
નાભિ ભાટે પ્રલિવભાન યાજ્મ પ્રરક્રમાનુ ંનકુયણ કયવુ ં જ કે અ ભાટે 
રેલર તરેતમંગ રપલ્ડનુ ંતનભાવણ ઇચ્્નીમ છે.   

 

 (c) ેકેજભા ંનેસ્ટ ભની ફધી જ વ્સ્તઓુને ગણિયીભા ં રેલાભા ંઅલે છે. જે 
છીથી ફદરી ળકાળે નરશં એક લખિ નક્કી થામ કે કંરાક્ટ અખા ેકેજ 
ભાટે છે ત્માયે ેકેજ ભાટેના ‘નેસ્ટ ભની’ ને દળાવલલ ડ્ળે ને અ 
લસ્તઓુ પ્રભાણે ફદરી ળકાળે નરશં. 

 

 (d) ટંડય જભા કયાલલાની છેલ્રી િાયીખ ટંડય દસ્િાલેજના ંલેચાણના ફધં થિા ં
રદલવ ફાદન રદલવ શલ જઇએ. 

 

 (e) ટંડય અલા રેલાનુ ંકાભ 30 રદલવ કયિા ંઓછુ ન શવુ ંજઇએ. અ રદલવ 
િેના લેચાણની ળરૂઅિના શરેાજ  રદલવથી ળરૂ થળે.  

 

115.5   ટંડય દસ્િાલેજ:  યાજ્મ વયકાયના પ્રભાણભિૂ ટંડય દસ્િાલેજન ઈમગ કયલ. 
ટંડયનુ ં લેચાણ છાાઓભા ં જાશયેનામ ુ પ્રતવદ્ધ થમા છી જ ળરૂ કયવુ ં ટંડયભા ં
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અળાસ્દ ફીડયની જાણકાયી ભાટેની િભાભ તલગિ દળાવલલી જેથી પ્રાતિ કયલાની 
લસ્તઓુ કે વેલાઓ ભાટે િે ટંડય બયી ળકે. ટંડયના મલૂ્માકંન ને તનમ્પનમલૂ્મારંકિ 
ટંડયની વદંગી ભાટેની સચૂનાઓ સ્તષ્ટ્ટ યીિે અંરકિ કયલી. ટંડય િેને ઇચ્છિા ફધા 
જ રકને ઈરબ્ધ કયાલવુ ં ને િેભની જંીકયણ લસ્થાને ગણિયીભા ં રીધા 
લગય િેભને ફરીની ભજૂંયી અલી જઇએ.  

 

115.6 િકનીકી તલલયણ:  ટંડયની અ-રે કયિા ં શરેા િકનીકી તલલયણ, વખં્માત્ભક 
તનદેળ, ને તનભાવણના યેખાભચિ િૈમાય કયલા. જે ઈકયણ પ્રાતિ કયલાના શમ 
િેના સ્તષ્ટ્ટ તલલયણ દયેક રકસ્વાની વાભે દળાવલલા. ટંડય ખલૂ્મા ં છી સચૂલેર 
તલલયણભા ંકઇ પેયફદર કયલાની યલાનગી અલાભા ંઅલળે નરશં.  

 

115.7 ટંડયની ભાન્મિા: ફીડયએ િેભના ટંડય, દસ્િાલેજભા ંસ્તષ્ટ્ટ યીિે સચૂલલાભા ંઅલેર 
વભમગાા ભાટે યજૂ કયલા વાભાન્મણે, ફરીની ભાન્મિા 90 રદલવથી લધનુા 
વભમગાા ભાટે શિી નથી. 

  

115.8 નેસ્ટ ભની (ફાનાનંી યકભ): વાભાન્મણે ફાનાની યકભ અંદાજીિ રકભંિના 2% 
જેટરી મગ્મ ભાનલાભા ંઅલે છે. જેને ચક્ક્વ યકભ િયીકે દળાવલલી જઇએ. ફાનાની 
યકભ રડભાડં ડ્રાફ્ટ/ફેન્કવવ ચેક/ફંક ગેયંટીના સ્લરૂે કઇણ યાષ્ટ્રીમકૃિ કે ળીડયરુ 
ફંક્ભાથંી, ટંડયની કામદેવયિાના 45 રદલવ છી સધુીના રદલવ ભાટેની શલી 
જઇએ. વપ ફીડયને ટંડય સ્લીકૃતિના તયુિ ફાદ ફાનાની યકભ યિ કયલાભા ં
અલળે. એકલાય ટંડય જભા કયાવ્મા ફાદ જ િેને યિ રેલાભા ં અલે િ અલા ં
રકસ્વાઓભા ંફાનાનંી યકભ જ્પતિ કયલાભા ંઅલળે થલા વપ ભફડયના રકસ્વાભા ં
િેઓ તનધાવરયિ વભમગાાભા ંકયાય પ્રભાણેની કઇ જરૂયી ફાફિભા ંઈણા ઈિયળે િ 
િેભની ફાનાનંી યકભ જ્પતિ કયલાભા ંઅલળે.  

 

115.9 ટંડય દસ્િાલેજની સ્ષ્ટ્ટિા: ટંડય દસ્િાલેજભા ંસ્તષ્ટ્ટણે ને વચટણે અ ફાફિન 
ઈલ્રેખ કયલ: જે કામવ કયલાનુ ંશમ િે કામવની જગ્મા, જે લસ્તઓુ યુી ાડલાની છે, 
પ્રાપ્તિની જગ્મા કે ઈંસ્ટરેળનની જગ્મા, વંણી કે ણૂવિાન વભમગા, તનમ્પન 
જરૂયી દેખાલ, ને લયંટી િેભજ જરૂયી ભયાભિ ને મલૂ્માકંનની દ્ધતિઓ.  
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115.10 તપ્ર-ફીડ કંપયંવ: ભરીકયણના પ્રતિતનતધઓ વાથે જરૂયી સ્ષ્ટ્ટીકયણ ભાટે ફીડય 
ભાટે એક તપ્ર-ફીડ કંપયંવ મજી ળકે છે. અ કંપયંવની ગતિતલતધઓની નકર 
ફીડયને, જેભણે શરેા ં ફીડના દસ્િાલેજ ખયીદી રીધા શળે, િેઓને અલાભા ં
અલળે, િેભજ તપ્ર-ફીડ કંપયંવ ફાદ જે ફીડય દસ્િાલેજની ખયીદી કયિા શળે િેભને 
દસ્િાલેજની વાથે અ નકર ણ પાલલાભા ંઅલળે.  

 

115.11 પ્રભાણભિૂ ને િકનીકી તલલયણ: ળક્ય શળે ત્મા ં સધુી, ભરીકયણ એજવંી 
વાભાન્મણે સ્લીકાયલાભા ં અલિા િકનીકી તલલયણન સ્ષ્ટ્ટિા અળે. ભફન 
ક્ષાિી તલલયણ કઇણ જાિની બ્રાડંના નાભ ને કેટરગ નફંય લગેયે િૈમાય 
કયલાભા ંઅલળે.  

 

115.12 ટંડય દસ્િાલેજભા ં સ્ષ્ટ્ટ કયવુ ં કે ફીડ – મલૂ્મ કામભી છે કે છી કંરાક્ટના મખુ્મ 
મલૂ્મ ધટક પ્રભાણે િેભા ંપેયપાયને લકાળ છે.  

 

115.13 ચકુલણીની દ્ધતિઓ ને તનમભ: ચકૂલણીની ળયિ સ્ષ્ટ્ટ તનરદિષ્ટ્ટ લસ્તઓુ ને 
કામોને રાગ ુ ડિી કામવપ્રણારી વાથે સવુગંિ શલી જઇએ. ટંડય દસ્િાલેજભા ં
ચકૂલણીની દ્ધતિ ઓ ને ળયિ સ્ષ્ટ્ટ કયલી.  

 

115.14 કંરાક્ટની ળયિ:  કંરાક્ટના દસ્િાલેજભા ં શાથ ધયાનાય કાભભા ં લકાળ, ઈરબ્ધ 
કયાલલાભા ં અલનાય વાભાન ભરીકયણ વવામટીના તધકાય ને કિવવ્મબાન, 
ને વતરામય કે કંરાકટયના તધકાય ને કિવવ્મબાન ને એંજજનીમય, અરકિટેક્ટ 
કે ફાધંકાભ પ્રફધંક કામો ને વત્તા ને એકાદ જ ભરીકયણ એજન્વીભા ંશમ િ 
કંરાક્ટનુ ંતનયીક્ષણ િેભ જ લશીલટની સ્ષ્ટ્ટ વ્માખ્મા અલાભા ંજરૂય અલે.  

 

115.15 જાભીનગીયીની નાભિ: કામો ને લસ્તઓુના ટંડય દસ્િાલેજભા ં એટરી યકભની 
નાભિની જરૂરયમાિ યશ ેછે જેટરી યકભથી ભરીકયણ એજન્વી વાભા ક્ષની કઇ 
એલી શયકિ કે જેભા ં કંરાક્ટન નાદય થિ શમ, િાની સયુક્ષા ભેલી ળકે. અ 
ફંક ગેયંટી કે ન્મ કઇ ઈકયણના સ્લરૂે ને ટંડયભા ંઈલ્રેખીમ યકભ જેટરી શલી 
જરૂયી છે. દેખાલ ગેયંટીની યકભ વાભાન્મિ: કંરાક્ટ મલૂ્મના 5% જેટરી િ શલી જ 
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જઇએ. (રડપેક્ટ રામેફીરીટી તરયમડની વભાપ્તિના ઓછાભા ંઓછા 30 રદલવ સધુી 
ભાન્મ યાખલાભા ંઅલેર છે.) 

 

115.16 નાભિ વાભાન્મણે વાભાન/કામોની વતરાઇના ણૂવ થમેથી એક ભાવની અંદય 
રયપંડ અલાભા ં અલળે. જ કે જે રકસ્વાઓભા ં ગેયંટી/લયંટી/જાલણીની ળયિ 
યાખલાભા ંઅલી શળે િેભા ંઅ ગેયંટી/લયંટી/જાલણીન વભમગા ણૂવ થમે યીપંડ 
ચકૂલલાભા ંઅલળે.  

 

115.17 કંરાક્ટની ળયિ પ્રભાણે લિવલાભા ં કે યૂી વતરાઇ વિંજનક યીિે યૂી ાડલાભા ં કે 
કામવને વભમવય રુૂ કયલાભા ંજ ફીડય ઈણ ઈિયળે િ એલા ંરકસ્વાભા ંનાભિ જ્પતિ 
કયલાભા ંઅલળે.  

115.18 પ્રતિધાયણ યકભ: કામોના નફુધંનભા ં વાભાન્મણેૂ કંરાક્ટની રકંભિના 5% 
પ્રતિધાયણ યકભ િયીકે રેલાભા ંઅલે છે. અ પ્રકાયની પ્રતિધાયણ યકભના 50% કામવ 
રુુ થામ ત્મા ંસધુી યિ અલાભા ંઅલે છે ને ફાકીના 50% યકભ જલાફદાયીઓ 
ણૂવ થામ ત્મા ંસધુીભા ંકે છી જાલણી વભમગાા ફાદ યિ અલાભા ંઅલે છે. 

   

115.19 પચાનુ ં નકુ્વાન: જ્માયે ભરીકયણ એજન્વીના રાબારાબને કઇ જગ્માએ નકુવાન 
જામ કે ૈવાનુ ંનકુવાન થત ુશમ, કે જરૂરયમાિ પ્રભાણે દેખાલભા ંખચવભા ંલધાય થિ 
શમ કે વાભાનની ખયાફી શમ કે કામવની ણૂવિાભા ં ક્યામં કચાળ યશિેી શમ, કે 
વાભાનની રડરીલયી ભાદંી થઇ શમ િ કંરાક્ટની ળયિ પ્રભાણે ‘રીકલીડેટેડ ડેભેજીવ’ 
ની જગલાઇ ણ િેભા ંવાભેર કયલાભા ંઅલી છે.  

 

115.20 ટંડય ખરલા: ટંડય ખરલ ભાટેન વભમ ફયાફય ટંડયની પ્રાપ્તિની ફધં થિી 
વભમયેખા કે િેના તયંુિ ફાદ યાખલાભા ંઅવ્મ છે.  

 

115.21 ટંડય જાશયેભા ં ખરલાના યશળેે, એટરે કે ફીડયને કે િેભના પ્રતિતનતધઓને શાજય 
યશલેાની નભુતિ અલી. 

 

115.22 પ્રાતિ થમેરા ફધા જ ટંડયને ખરલા ને ફીડયનુ ંનાભ િેભજ દયેક ફીડની કુર યકભ 
ફીડ ખરિી લખિે લાચંી વબંાલી.  
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115.23 ફીડ ખરિી લખિે કઇણ ફીડને નકાયલી નરશં તવલામ કે ભડા ંડેરા ંટંડય શમ િ, 
િેને ખલ્મા ંલગય જ ફીડયને યિ કયલા.  

 

115.24  ફીડ ઓનંગની ગતિતલતધઓન શલેાર િૈમાય કયલ.  

 

115.25  ગતનમિા:  ટંડયને જાશયેભા ંખલ્મા છી રયક્ષણ, સ્ષ્ટ્ટીકયણ ને ટંડયના મલૂ્માકંન 

ને બરાભણને ફીડય કે ન્મ વ્મસ્ક્િઓ કે જેઓ તધકૃિ યીિે પ્રરક્રમા વાથે 
વકંામેરા ન શમ ને વપ ફીડયને કામવ વંલાભા ંન અલે ત્મા ંસધુી જાશયે કયલા 
નરશં.  

 

115.26  ટંડયનુ ંયીક્ષણ:  

  (a) ભરીકયણ એજન્વીએ નક્કી કયવુ ંકે ટંડય  

     (i) સ્ષ્ટ્ટ યીિે સચૂન કયામેરી ાિિા જરૂરયમાિને યૂી ાડે છે.  

     (ii) ફયાફય વશી કયલાભા ંઅવ્મા ંછે.  

     (iii) જરૂયી ભફડાણ જડયા ંછે ને ટંડય દસ્િાલેજભા ંતનરદિષ્ટ્ટ વભમગાા  

   ભાટે મગ્મિા ધયાલે છે.  

     (iv) ટંડય દસ્િાલેજને થડા-ંઘણા ંઅંળે પ્રતિબાલ અે છે ને 
    (v) ન્મથા ફધી યીિે તનમભવય છે.  

 

      (b) જ કઇ ફીડ થડા-ંઘણા ંઅંળે ણ પ્રતિબાલ દળાવલિી ન શમ િ, એટરે કે િેભા ં 

િપાલિણૂવ વાભગ્રી શમ થલા ળયિ મજુફ ન શમ થલા ટંડય દસ્િાલેજભા ં 

સ્ષ્ટ્ટ રયસ્સ્થિી કે તલલયણ પ્રભાણી તલગિ ન શમ િ સ્લીકાય કયલાભા ંઅલળે. 
ફીડયને િેભા ં સધુાયા કયલાની કે િપાલિ ધયાલિી ફાફિને દૂય કયલાની 
યલાનગી એકલાય ટંડય ખરાઇ ગમા ફાદ અલાભા ંનરશં અલે.   

 

115.27 ટંડયનુ ંમલૂ્માકંન ને વયખાભણી  

 (a) ટંડયના મલુ્માકંનન શતે ુભરીકયણ એજન્વીને દયેક ટંડયને રાગ ુાડિી 
રકંભિને એલી યીિે જાણલાન છે કે જેના વારાયા િેની મલુ્મારંકિ રકંભિના 
અધાયે વયખાભણી કયી ળકામ. જે ટંડય વોથી ઓછા મલૂ્મારંકિ મલૂ્મ 
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ધયાલત ુ ંશમ, ને િેભા ંઅલાભા ંઅલેર રકંભિ ઓછી શમ િ નરશં, િ 
ણ િેને કામવ વંલાભા ંઅલી ળકે છે.  

 

 (b)  ફીડ ખરિી લખિે લાચંી વબંાલલાભા ં અલેરી ફીડની રકંભિને 
મલૂ્માકંનના શતે ુ ભાટે સધુાયા ભાટે ગઠ્લી ળકાળે જ િેભા ં કઇ પ્રકાયની 
ગભણિીક ભરૂ શળે િ, િેભ કયલાભા ંઅલળે. 

 

 (c) ટંડયનુ ંમલુ્માકંન કડકણે ટંડયના દસ્િાલેજની જગલાઇઓના વદંબવભા ં 

   લાભણજજમક ને િકનીકી રયફ િાવલા ભાટે થવુ ંજઇએ. 
 

 (d) કઇ ફીડય વારાયા કઇણ પ્રકાયની ળયિ લિયની યજૂઅિ કયલાભા ં
અલી શમ િ મલુ્માકંનભા ંિેન વભાલેળ કયલ નરશં. 

  

 (e) ભરીકયણ એજન્વીઓએ ટંડયના મલુ્માકંન ને વયખાભણીન તલસ્તિૃ 
શલેાર િૈમાય કયલ જેભા ં કંરાકટ અલાભા ં થમેરી બરાભણ ય 
અધારયિ સ્ષ્ટ્ટ કાયણ દળાવલલા.  

 

115.28  ટંડયના સ્લીકાય થમા ંફાદની લાટાધાટને વાભાન્મણે ટાલી. જ કે િેને ભાિ 
તનમ્પનત્તભ મલુ્માકંન પ્રતિબાલ અનાય ફીડય (એર-1)ની વાથે જ યાજ્મની પ્રાપ્તિ 
દ્ધતિ  પ્રભાણે કયી ળકાળે.  

 

115.29 સ્લીકાય કયનાય વત્તાભડં ાવે લાટાધાટ શાથ ધયલાની ણૂવ તધકાય યશરેા છે. 
લાટાધાટના તલગિલાય કાયણ ને રયણાભની નંધ ફેઠ્કભા ંિૈમાય કયલી.   

 

115.30 સ્લીકાય કયનાય વત્તાભડં વાભે નક્કી થમેર વભમે લાટાઘાટ ભાટે ફેઠ્કભા ંશાજયી 
ભાટે વોથી તનમ્પન મલૂ્મારંકિ પ્રતિબાલ દળાવલિા ફીડયને રેભખિભા ં જાણ કયલી. 
લાટાઘાટ ભાટેની િાયીખ નક્કી કયિી લખિે ફીડયને શાજયી અલાભા ંયુિ વભમ 
પાલામ છે કે કેભ િે જાણી રેવુ.ં  

 

115.31 અ પ્રરક્રમાન મકુ જ રકસ્વાભા ંઈમગ કયલ. કઇ રકસ્વાભા ંલાટાઘાટ છી ણ 
દય લધ ુજણામ િ નલા ટંડય ભગંાલી ળકામ.  
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115.32 ટંડયની કામદેવયિાભા ં તલસ્િાય: ફીડની કામદેવયિાભા ં તલસ્િાય, લાદરૂ 
રયસ્સ્થિીઓ વારાયા મગ્મિા ભેવ્મા ફાદ, ફધા ંજ ફીડય ાવેથી રેભખિભા ં(મગ્મ 
ટંડય ભાિ) છેલ્રી િાયીખ યુી થમા ંશરેા સ્લીકાય કયનાય તધકાયીની લૂવભજુંયી 
વાથે ભાગંણી કયી ળકામ છે. ફીડયને ણ તધકાય અલાભા ંઅવ્મ છે કે િેઓ અ 
પ્રકાયના તલસ્િાયણ ભાટે િેભની ફાનાની યકભ જતિી લગય ના ાડી ળકે, યંત ુજે 
ફીડય કામદેવયિાનુ ંતલસ્િયણ ઇચ્છિા શમ કે િે ભાટે િૈમાય શમ િ જ જરૂયી છે કે 
િેઓ િાના ફાનાનંી યકભ ભાટે મગ્મ તલસ્િયણ ઈરબ્ધ કયાલે.  

 

115.33 ફીડયની ાછની મગ્મિા: જ ફીડય લૂવ રામકાિ ન ધયાલિા શમ, િ 
ભરીકયણ વવામટી નક્કી કયળે કે એલા ંફીડય જેભની ફીડભા ંતનમ્પનત્તભ મલુ્માકંન 
રકંભિ અલાભા ં અલે શમ ને િેભની ાવે ફીડભા ં અવ્મા પ્રભાણેનુ ં કાભ 
વયદાય યીિે રુૂ કયી ળકલા ભાટેની માવતિ મગ્મિા ને વવંાધન શમ. અ 
ભાટેની જે મગ્મિાઓ નક્કી કયલાભા ંઅલી શમ કે જે ભાદંડ યૂા કયલાના થિા ં
શમ િે ટંડય દાસ્િાલેજભા ંઅલા ને જ ફીડય િેને યુા કયી ળકે િભ ન શમ િ 
ફીડને નકાયી ણ ળકામ. અ પ્રકાયના ફનાલભા ંભરીકયણ એજવંી વારાયા ફયાફય 
એ જ ભાદંડ યાખીને ફીજા વોથી તનમ્પન-મલૂ્મારંકિ ફીડયને નક્કી કયળે.  

 

115.34  કંરાક્ટની વંણી:  

 (a) જે ફીડય ક્ષભિા ને વવંાધનના મગ્મ ભાદંડ શંચી ળકિા શળે ને 
જેભની ફીડ વારાયા નક્કી થઇ ળકત ુશળે (i) ટંડય દસ્િાલેજની લસ્ત ુસ્સ્થતિને 
પ્રતિબાલ અી ળકે છે (ii) િેભા ંવોથી તનમ્પન-મલુ્મારંકિ રકંભિ અલાભા ં
અલી છે, િેભેને ભરીકયણ એજન્વી વારાયા ટંડયની કામદેવયિાના 
વભમગાાભા ંકંરાક્ટયની વંણી કયલાભા ંઅલળે.  

 

 (b) ખલુ્રા ટંડયના અભિંણના પ્રતિબાલભા ં જ એક જ ટંડય અવ્યુ ં હ્ળે િ 
િેન ણ સ્લીકાય કયલાભા ંઅલી ળકે છે, યંત ુ જ િેના ભાટે એ નક્કી 
થામ કે યૂિા પ્રભાણભા ંજાશયેાિ કયલાભા ંઅલી શિી, ફીડના તલલયણ/ 
ળયિ ફાધક કે સ્ષ્ટ્ટ ન શમ ને ફીડના બાલ વ્માજફી છે િ જ અ 
ળક્ય ફનળે.  
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116.   નુયાલિીિ અદેળ. (Repeat Orders)  

116.1 પ્રલિવભાન યાજ્મ પ્રરક્રમા પ્રભાણે ખલુ્રા ટંડયની દ્ધતિ શઠે્ કયલાભા ં અલિી 
ખયીદીના જથ્થાને એકલાય નક્કી કમાવ ફાદ નુયાલિીિ અદેળ પ્રભાણે યુિા 
કાયણ વાથે લધાયી ણ ળકામ છે, તવલામકે, અ અદેળ છેલ્રી વતરાઇની િાયીખ 
ણૂવ થમા ંફાદના એક ભરશનાના વભમગાા છે અલાભા ંઅવ્મા શમ ને એ 
ળયિ વાથે કે બાલ ત્માયછી ઘટમા ન શમ ને ખયીદીઓ ઈિાલભા ંકયલાભા ંન 
અલી શમ.  

 

117.  ફધા ંજ ટંડયન સ્લીકાય:  

 (a) વાભાન્મણે ટંડય દસ્િાલેજભા ં દળાવલાય ુ શમ છે કે ભરીકયણ એજન્વી 
ફધા જ ટંડયન સ્લીકાય કયી ળકે છે. ફધા ં જ ટંડયન સ્લીકાય િ 
લાજફી જ ઠ્યે છે જ્માયે વયદાય પ્રતિસ્ધાવન બાલ શમ કે ટંડય મગ્મ 
પ્રતિબાલન અી ળક્યા શમ. જ કે સ્ધાવન બાલ ભાિ ફીડયની વખં્મા 
યથી નક્કી કયી ન ળકામ. જ ફધા ંજ ટંડયન સ્લીકાય કયલાભા ંઅલે 
િ, નલા ટંડય અભતંિિ કયિા ં શરેા ભરીકયણ એજન્વીએ અ 
સ્લીકાયને વ્માજફી ઠે્યલિા ં કાયણની વભીક્ષા કયલી જઇએ ને 
કંરાક્ટની ળયિ, રડઝાઇન ને તલલયણ, કંરાક્ટના લકાળ કે અ 
ફધાનંા વાભે સ્લરૂનુ ંનુ:ભ્માવ કયલ જઇએ.  

 

 (b) સ્ધાવત્ભક બાલને રીધે જ ટંડયન સ્લીકાય થય ુ શમ િ, ફશા 
પ્રચાયને ધ્માનભા ં રઇને તલસ્તિૃ જાશયેાિ થલી જઇએ. જ સ્લીકાયનુ ં
કાયણ ફધા ંજ કે ભટા બાગના ટંડયના નકાયાત્ભક કે ફીન પ્રતિબાલ તલળેનુ ં
શમ િ નલા ટંડય અભતંિિ કયી ળકામ.  

 

 (c) ફધા જ ટંડયના સ્લીકાય ને નલા ટંડયને નુ: અભતંિિ મલૂ્મની 
યલા કમાવ લગય, કયલાભા ં ભજુંયી ભાટે વક્ષભ વત્તાભડંન વંકવ કયી 
ળકામ.  

 

118. ભમાવરદિ ટંડય:  
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 (a) સુ્િક, તળક્ષાપ્રદ વાભગ્રીઓ, ળાાના વાધન, લાશન બાડ ે કયલા ને 
વાધનની જાલણી ને કામાંલીિિા જેલી લસ્તઓુ ભાટે યાજ્મભા ંપ્રલિવિી 
નાણાકંીમ ભમાવદા શઠે્ જ રકંભિ આંકલાભા ં અલે થલા િ કંરાક્ટ 
પ્રભાણે ઓછી થિી શમ િ ભમાવરદિ ટંડય વ્મલસ્થા શઠે્ કંરાક્ટ અીને 
પ્રાતિ કયી ળકામ.  

 

 (b) ભમાવરદિ ટંડય એ પ્રાપ્તિની એલી પ્રરક્રમા છે જેન અધાય તલતલધ વતરામય 
ાવેથી પ્રાતિ કયલાભા ં અલેરા ં કલટેળનની રકંભિની વયખાભણી ય 
શમ છે. વાભાન્મ યીિે ઓછાભા ંઓછા િણ ક્લટેળન ભગંાલામ છે, જેથી 
સ્ધાવત્ભક બાલ નક્કી થઇ ળકે. ળક્ય શમ ત્મા ં સધુી, ભમાવરદિ ટંડયની 
છૂયછ ભાિ િે જ પભોને કયલાભા ં અલે છે જે ભજુંય થમેર 
કંરાક્ટય/વતરામયની સભુચભા ંસ્થાન ામ્પમા શમ.  

 

 (c) ક્લટેળન ભાગંલાભા ં અલે ત્માયે િે અંગેની તલગિ, તલલયણ ને 
લસ્તઓુન જથ્થ, પ્રાપ્તિ ભાટેન વભમગા ને જગ્મા સ્ષ્ટ્ટ કયલા. 
ક્લટેળન ટેરેક્ષ કે પેક્વભાઇર વારાયા ણ પ્રાતિ કયી ળકામ. મલુ્માકંન 
ફાફિે જાશયે વાશવ કે ખાનગી કે્ષિની યીિ નાલે ળકામ. સ્લીકાય 
કયલાભા%ં અલેરી ઓપયની ળયિની ખયીદીના અદેળભા ંવભાલેળ કયલ.  

 

118.1. ભમાવરદિ ટંડય પ્રાપ્તિ ભાટે નવુયણીમ ગરા.ં :  

 (a) ખયીદી ભાટેના લસ્તનેુ સ્ષ્ટ્ટ કયલી,  

 (b) ઓખ સ્થાતિ કયલાભા ંઅલેરી લસ્ત ુભાટેના તલલયણ,  

 (c) અંદાજીિ એકભ રકંભિના અધાયે સ્ષ્ટ્ટ કયલાભા ંઅલેરી લસ્તઓુની વખં્મા 
ને રકંભિ અંદાજલી,  

 (d) ક્લટેળન અભતંિિ કયલા ભાટે એજન્વીઓ નક્કી કયલી (ઓછાભા ં ઓછી 
િણ, યંત ુલધાયે સ્ધાવત્ભક બાલ ભી યશ ેિે ભાટે 8-10 એજન્વીઓ શલી 
જઇએ,   
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 (e) વક્ષભ વત્તાભડં ાવેથી લસ્તઓુની ખયીદી ભાટેની ભજુંયી ભેલલી, જેભા ં
તલલયણ, અંદાજીિ રકંભિ ને જેભની ાવેથી ક્લટેળન ભગંાલિા શમ િે 
એજન્વીઓન વભાલેળ કયલ, 

 (f) ભજૂંયીઓના અધાયે અભિંણ િ ભકરલા, 
 (g) પ્રાતિ કયલાભા ંઅલેરા ક્લટેળન ય પ્રરક્રમા ળરુ કયલી, વક્ષભ વત્તાભડં 

ાવેથી યૂલઠ્ા ભાટેના અદેળ ભેલલા,  

 (h) યૂલઠ્ા ભાટેના અદેળ અિા િ જાયી કયલા, જેભા ં યૂલઠ્ાને ણૂવ 
કયલાન વભમગા દળાવલલ,  

 (i) મગ્મ ગણુલત્તા ભાટે ઈત્ાદન સ્થે જઇ (પ્રાપ્તિ શરેા) લસ્તઓુનુ ં
તનરયક્ષણ કયવુ,ં તનરયક્ષણ ભાટે ભરીકયણ એજન્વીઓ વારાયા ફનાલલાભા ં
અલેર જૂથે કામવ શાથ ધયવુ,ં 

 (j) લસ્તઓુને તનધાવરયિ વભમગાાભા ંદળાવલલ,  

 (k) યૂલઠ્ાનુ ંવિંકાયક તલિયણ કમાવ છી ચકુલણીઓ કયલી.  

 

119. એક ટંડય દ્ધતિ:  

 (a) એલી ચીજવ્સ્તઓુના રકસ્વાભા ં કે જે તલલયણ પ્રભાણે રામક ભાભણિ 
કયલાભા ં અલી શમ છે કે એલા રકસ્વાઓભા ં કે જ્મા ં ભાગંલાભા ં અલેર 
લસ્તનુ કઇ એકજ તનભાવિા શમ ત્મા ં વયંકુ્િ કે એક જ ટંડય વ્મલસ્થા 
સ્લીકાયી ળકામ. છે. સુ્િક, તળક્ષણ વભગ્રીઓ, ળાાની વગલડના તલકાવ 
લાશન બાડે ભેલલા ને વાધનની કામાવસ્ન્લિિા ને જાલણી જેલી 
ફાફિને વયંકુિ કે એક જ ટંડય વ્મલસ્થા શઠે્ અલાભા ંઅલિા ંકંરાકટ 
અંિગવિ પ્રાતિ કયી ળકામ છે.  

 

 (b) સ્ધાવ લગયની એક જ ટંડયની વ્મલસ્થા નીચેની રયસ્સ્થિીઓભા ં મગ્મ 
દ્ધતિ યશળેે:  

 

(i) અતથિક અધાયએ લાજફી ઠ્યત ુ ંશમ િ, પ્રલિવભાન લસ્તઓુ ભાટેના 
ામેરા કંરાક્ટનુ ંસચૂના પ્રભાણેની પ્રરક્રમાઓ વાથે તલસ્િયણ,  
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(ii) પ્રલિવભાન ઈકયણ વાથે ભેફધં સ્ેય-ાટવવ કે વાધનની 
પ્રભાણફદ્ધિા ભાટે મૂ અતૂિિકાય ાવેથી તિરયકિ ખયીદી 
લાજફી ઠે્યલી ળકામ,  

 

(iii) જરૂયી લસ્ત ુપ્રભાભણિ શમ ને કઇ એકજ જગ્માએથી ભી ળકે િભ 
શમ,  

 

   (iv) ભંધી વાભફિ થિા ં‘રડરે’ ને ટારલા ંભાટે લશરેી પ્રાપ્તિની જરૂરયમાિ  

    ને 

  

 (v) લાદરૂ રકસ્વાઓ જેભ કે કુદયિી પ્રકના પ્રતિબાલરૂે.  

  

 (c) વયંકુ્િ ટંડય વ્મવ્સ્થા શઠે્ યાજ્મ વયકાયની થલા ડામયેક્ટયેટ જનયર 
ઓપ વતરાઇઝ એંડ રડસ્ઝેફર (DGS & D)  ના મલુ્મ અધારયિ નફુધં 
ણ એક મગ્મ દ્ધતિ  ફની ળકે છે.  

 

120. ટંડય લગય પ્રાપ્તિ:   

120.1 એલી ચીજવ્સ્તઓુ કે ચીજવ્સ્તઓુન જથ્થ જેની અંદાજીિ રકંભિ દયેક વ્ખિે યાજ્મભા ં
પ્રલિવભાન નાણાકીમ ભમાવદા કયિા ઓછી શમ િ િેની ખયીદી કઇણ પ્રકાયના 
ટંડવવ/ક્લટેળન્વ લગય ણ કયી ળકામ છે, તવલામ કે િેભા ં ખયીદીઓની કઇ 
ડચણ ન શમ.  

  

121. વમદુામ વારાયા પ્રાપ્તિ:  
121.1 SSA ભા,ં BRC, પ્રલિવભાન વયકાયી ઈચ્ચ પ્રાથતભક ળાાઓભા ંછાિારમ, કેજીફીલી 

બલન ને SIEMAT તવલામના તનભાવણ કામોને ભાિ વમદુામની વશબાભગિા વારાયા 
શાથ ધયલાનુ ંપયજીમાિ ફનાલાયુ ંછે. જે જગમાઓએ વમદુામ BRC, છાિારમ ને 
કેજીફીલી બલનનુ ંફાધંકાભ કયી ળકલાને વભથવ શમ ત્મા ંઅ કામવ ણ િેભની ાવે 
જ કયાલી ળકામ. ળાા લશીલટ વતભતિ/ગ્રાભ તળક્ષણ વતભતિ/ગ્રાભ ચંામિ 
વતભતિઓ રશવાફની ાયદળવક વ્મલસ્થા વારાયા તનભાવણ કામો શાથ ધયી ળકે છે. તનભાવણ 
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કામોને શાથ ધયલા ભાટે વતભતિઓ યચલાન તનણવમ યાજ્મ ભરીકયણ વવામટીન 
યશળેે.   

 

121.2 અ વતભતિઓ કામવને વીધા જ શાથ ધયી ળકે છે થલા વમદુામના શ્રતભકના 
મગદાનની વ્મલસ્થા કયી ળકે છે, થલા 
 

121.3 કામવને ઈરબ્ધ સ્થાતનક કામવકુળ ભાણવ ાવે બાગ મલૂ્મ/એકભ મલૂ્મ 
વ્મલસ્થાઓ શઠે્ શાથ ધયી ળકાળે.  

 

121.4 જ્મા ંળક્ય શમ ને ઈરબ્ધ શમ ત્મા ંISI પ્રભાભણિ વાભગ્રીઓ, વાભગ્રીના તવદ્ધાિં  

 મજુફની વાભગ્રીઓ ખયીદ કયલાની યશળેે.   

 

121.5 વાભગ્રીની ખયીદીઓ ભાટે વતભતિઓને SPD વારાયા વાદી યીિે પ્રાપ્તિ કયલા ભાટેની 
ભાગવદરૌવ તળકાઓ ણ ઈરબ્ધ કયાલી ળકામ છે. જેભ કે, વમદુામની વાભેરગીયી ખફૂ 
જ ભશત્લ ધયાલે છે, તલસ્િાયભા ંસ્થાતનક યીિે કામવ કયિી વતભતિઓ ફનાલી જઇએ. 
ગાભડાઓભા ં કે નાની જગ્માઓભા ંવવામટી વારાયા ભાિ એક વતભતિની યચના થલી 
જઇએ. જેભા ંનીચેની ફાફિનુ ંધ્માન યખાવુ ંજઇએ: 
 

 (a) અમજન ને ભરીકયણભા ંવમદુામ વરક્રમણે જડામ, 
 

 (b) કામોભા ંલયાિી વાભગ્રીઓ ને લસ્તઓુની પ્રાપ્તિ ભાટેની જલાફદાય  

   વ્મસ્ક્િની વદંગી, 
 

 (c) ભજુંય થમેર મજનાઓ ને તલલયણ પ્રભાણે કામો/લસ્તઓુની પ્રાપ્તિ  

   ભાટેના પ્રમાવ કયલા,ં 
 

 (d) ફાધંકાભ દયમ્પમાન િકનીકી તનરયક્ષણ ને પ્રભાભણકિાથી કામવ કયનાય  

   એંજજતનમયનુ ંનાભ ને શદ્દ,  

  

 (e) તનરયક્ષક એંજજતનમય વારાયા દયેક િફકે્ક પ્રભાણિના સ્લરૂભા ં ફશારી 
અલાભા ંઅલે કે દળાવલલાભા ંઅલેર િફક્કા સધુીના કામો ભજુંય થમેરી 
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મજનાઓ પ્રભાણે ને િકનીકી તલલયણ મજુફના છે િથા િફક્કાલાય 
ચકુલણી નીચે દળાવલલાભા ંઅલેર તલગિ પ્રભાણે કયલી.  

 

 ફાધંકાભ કામવ ભાટે ેળગીઓની ચકૂલણી ભાટેના સચૂન   

  

ેળગી(કામવ ળરૂ કયિી લખિે ને ભરંટર રેલર 
સધુી શંચ્મા ફાદ અલાભા ં અલિી ભબપે્રયણા 
ેળગી) 

 
 

:કુર રકંભિના 75% 

તરાસ્ટય ને કામવની ણૂાવહુતિ  :કુર રકંભિના 25%  

ળાા ળોચારમ ને ન્મ ભયાભિ કામો.   

ેળગી(કામવ ળરૂ થમે ાત ુ ંભબપે્રયણ એડલાવં) :કુર રકંભિના 75% 

તરાસ્ટય ને કામવની ણૂાવહુતિ લખિે  :કુર રકંભિના 25% 

  

122.  SSA અંિગવિ પ્રમખુ વ્સ્તઓુની પ્રાપ્તિ ભાટે ઈમગભા ંરેલાિી દ્ધતિઓ.  

122.1 ાઠ્મસુ્િક. : 
(a) એક જ ટંડય વ્મલસ્થા(વીધા કંરાક્ટ) યાજ્મ ાઠ્યસુ્િક ભડં, NCERT તલ.  

   ભાથંી થલા  

 (b) ાઠ્યસુ્િકની ખયીદ કે છાકાભ ભાટે યાજ્મ વયકાય વારાયા સતુનતશ્ચિ ખલુ્રા ં 

   ટંડયની વ્મલસ્થા.  

 

122.2  કમ્પતયટુવવ (શાડવલેય, વફ્ટલેય ને ઈકયણ) :  

 (a) ભટાબાગના યાજ્મએ કમ્પતયટુય વીસ્ટભની પ્રાપ્તિ ને જાલણી ભાટે 
યાજ્મભા ં જ તવદ્ધાિં ફનાવ્મા છે. યાજ્મ ભરીકયણ વવામટીએ ણ 
કમ્પતયટુય ને િેના ં ઈકયણની પ્રાપ્તિ ભાટે અ દ્ધતિન સ્લીકાય કયલ 
જઇએ. પ્રાપ્તિ ભાટેની દ્ધતિ  નીચેનાભાથેં કઇ એક શઇ ળકે છે.  

   (i) ભમાવરદિ ટંડય વ્મવ્સ્થા-ટંડય યાજ્મ વારાયા ભજુંયી અલાભા ંઅલેર  

    તલકે્રિાઓની સભુચભાથંી ભગંાલલા.  

(ii) યાજ્મના ઇરેકરતનક્વ કોયેળન/IT તલબાગ/ન્મ યાજ્મ 
એજન્વીઓ ાવેથી પ્રાપ્તિ તવલામ કે િેઓ યાજ્મ વયકાયની પ્રાપ્તિ 
દ્ધતિને નવુયિા શમ.  
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   (iii) ખલુ્રા ટંડયની પ્રણારી. 
 

 (b) ફજાયભા ંઈરબ્ધ છેલ્રાભા ંછેલ્રી િકનીકના વદંબે સ્ષ્ટ્ટ િકનીકી  

  તલલયણ અલાભા ંઅલલા જઇએ. 
 

(c) એક ખયીદ વતભતિ ફનાલલાભા ંઅલે જેભા ંયાજ્મના IT  તલબાગભાથંી એક  

  તલળેજ્ઞ વભ્મ િયીકે યાખાલાભા ંઅવ્મા શમ.  

  

 (d) એક મલૂ્માકંન વતભતિ મગ્મ િકનીકી ને લાભણજ્જ્મક મલૂ્માકંન કયે ને િે  

   વદંબે એક શલેાર િૈમાય કયે.  

 

122.3 છાકાભ  

 (a) છાકાભભા ં મખુ્મત્લે પ્રશ્નિ, તળક્ષકની ભાગવદતળિકાઓ, ન્યઝુ્રેટય, 
સુ્સ્િકાઓ, સ્ટય, િારીભ ભડયલુ્વ તલ. ન વભાલેળ થામ છે. કઇણ 
પ્રકાયના છાકાભ ભાટે કાગની ગણુલત્તા-રયક્ષા ને કલય ભાટે, 
સુ્િકના ક્દ/ાનાનંી વખં્મા તલ. ના િકનીકી તલલયણને ટંડય/ક્લટેળનને 
અભતંિિ કયિી લખિે સ્ષ્ટ્ટ કયલા.ં 
  

 (b) કામવના મલૂ્મના અધાયે, પ્રાપ્તિ ભાટેની દ્ધતિ નીચેનાભાથંી કઇ એક શઇ 
ળકે  

  (i)  મલુ્મ અધારયિ કંરાક્ટ, યાજ્મ વયકાયની ભજુંયી ફાદ, 
(ii) ભમાવરદિ ટંડય વ્મલસ્થા- ઓછાભા ંઓછા ંિણ ક્લટેળન ભજુંય  

   કયલાભા ંઅલેર તપં્રટયની માદીભાથંી પ્રાતિ કયલા,  

   (iii) ખલુ્રા ટંડયની પ્રણારી.   

 

123. વેલાકીમ નફુધં (કંરાક્ટ)  

123.1 SSA ભા ંવેલાકીમ નફુધં શઠે્ શાઈવરકતંગ/સયુક્ષાથી રઇને SIEMAT ના ફાધંકાભ 
સધુીની વેલાઓ બાડે રઇ ળકામ છે. િેભા ં ળૈક્ષભણક, િકનીકી ને વવંાધન વશામ 
અિી વસં્થાઓ/વગંઠ્નન/દયેક કે્ષિ જેલા ં કે વળંધન, મલુ્માકંન, વચંારન, 
તનભાવણ કામવન ુ ંતનરયક્ષણ તલ. ન ણ વભાલેળ થામ છે.  
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123.2 વદંગી પ્રરક્રમા ભરભા ંમકૂામ ત્માયે વોથી લધ ુ ધ્માન અલા મગ્મ ફાફિભા ં
(a) ઈચ્ચ ગણુલત્તાયકુ્િ વેલાઓ (b) કામવક્ષભ ને કયકવયિાણૂવ વ્મલશાયની 
જરૂરયમાિ, ને (c) ાયદતળિિાની ભશત્તા શઇ ળકે છે.  

 

123.3  વદંગી પ્રરક્રમા:   

  (a) સ્ષ્ટ્ટ લકાળ ને તલલયણ િેભજ તલસ્તિૃ વદંબવની ળયિ (TOR) ળયિ  

    િૈમાય કયલા, 
  (b) રકંભિના અંદાજ ને અંદાજિ િૈમાય કયલા, 
  (c) જાશયેાિ, 
  (d) વરાશકાયની સભૂચ િૈમાય કયલી, 
  (e) દયખાસ્િની પ્રાપ્તિ, 
  (f) મલૂ્માકંન વતભતિની યચના, 
  (g) િકનીકી ને નાણાકીમ દયખાસ્િનુ ંમલૂ્માકંન કયવુ,ં 
  (h) વદંગી ાભેર પમ્પવવ વાથે તનણાવમાત્ભક લાટાઘાટ ને કંરાક્ટની વંણી.  

 

123.4 જે વેલાઓ પ્રાતિ કયલાની થિી શમ િેનુ ંસચૂન કયિી તલસ્િા ૂવલવકનીવદબવની ળયિ 
(ટમ્પવવ ઓપ યેપયંવ) િૈમાય કયલાભા ંનીચેની દતળિકાઓન ઈમગ કયલ.  

  (a) ષૃ્ટ્ઠ્ ભતૂભકાની ભારશિી, 
  (b) શતેઓૂન વભંક્ષતિ શલેાર, 
  (c) જે કામવ કયલાનુ ંછે િેની રૂયેખા, 
  (d) કામવ ણૂવ કયલાન વભમગા, 
  (e) ગ્રાશક વારાયા અલાભા ંઅલિી વશામ/મગદાન, 
 (f) કામો ને પ્રરક્રમાઓના વચંારન ભાટે વભીક્ષા વતભતિ (િણથી લધ ુવભ્મ  

   ન શલા ંજઇએ) નુ ંગઠ્ન, 
    (i) ભધ્મવિ વભીક્ષા ને પ્રગતિનાશલેાર ભાટે, 
    (ii) અખયી ડ્રાફ્ટ શલેારની વભીક્ષા ભાટે, 
  (g) ચાલીરૂ વ્મસ્ક્િઓની સભૂચ જેભના CV ને નબુલનુ ંમલૂ્માકંન કયલાનુ ં 

    થામ છે.   
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123.5 રકંભિના અંદાજ કે અંદાજિ કામવને ાય ાડલાભા ંજરૂયી વવંાધન, કભવચાયીઓના 
વભમ, યુલઠ્ા વશામ ને બોતિક મગદાન (લાશન ને પ્રમગળાા ઈકયણ)ના 
ભરીકયણ વત્તાધાયીઓ વારાયા કયલાભા ં અલેર મલૂ્માકંન ય અધાય યાખે છે. 
રકંભિને ફે તલસ્તિૃ શે્રણીઓભા ં તલબાજીિ કયલી. (a) પી કે લિય (b) ખચવની 
બયાઇ.  

 

123.6 જાશયેાિ (યવ દાખલનાય ાવેથી દયખાસ્િની ભાગણી કયિી) કે્ષિીમ ને યષ્ટ્રીમ 
સ્િયે ફશ પેરાલ ધયાલિા ંખફાયભા ંઅી ળકામ.  

 

123.7 સવુગંિ નબુલ ને મગ્મિાઓ જે જાશયેાિભા ંસ્ષ્ટ્ટ કયલાભા ંઅવ્મા શમ િેના 
અધાયે દાખલલાભા ંઅલેર યવની સભુચ િૈમાય કયલી. 

 

123.8 માદી પ્રભાણેની પમ્પવવ/વસં્થાઓ ાવેથી દયખાસ્િ ફે યભફરડમાની વ્મલસ્થા અંિગવિ 
સ્લીકાયલી, જેભ કે િકનીકી દયખાસ્િ એકભા ં ને નાણાકંીમ દયખાસ્િ ફીજા 
યફીરડમાભા.ં 

  

123.9 િકનીકી ને નાણાકીમ મલૂ્માકંન ભાટેની રગ-રગ મલૂ્માકંન વતભતિઓ 
ફનાલલી ને અ વતભતિ પભવ/વસં્થાઓ િયપથી ભકરલાભા ંઅલેરી દયખાસ્િનુ ં
મલૂ્માકંન કયળે.  

 

123.10 દયખાસ્િનુ ં મલૂ્માકંન ફે િફકે્ક કયલાભા ં અલવુ ં જઇએ.: પ્રથભ ગણુલત્તા, ને 
ત્માયફાદ રકંભિ, િકનીકી દયખાસ્િના મલૂ્માકંનકાય નાણાકીમ દયખાસ્િ નરશં 
િાવી ળકે તવલામ કે િકનીકી મલૂ્માકંન ણૂવ થઇ ગયુ ં શમ. િકનીકી મલૂ્માકંન 
TOR ની પ્રતિ બાલનાત્ભકિાના અધાયે કયી ળકાળે. િકનીકી મલૂ્માકં્ન વતભતિ 
દયખાસ્િની િકનીકી ફાફિ અંગેન શલેાર િૈમાય કયલાન યશળેે. અ શલેાર 
મલૂ્માકંનના રયણાભનુ ંવભથવન કયળે ને દયખાસ્િની નફાઇઓ ને િાકાિને 
લણવલળે. મલૂ્માકંન અંગેના િભાભ દસ્િાલેજ જેભ કે વ્મસ્ક્િગિ ગણુિક, 
કામવક્રભની વભાપ્તિ ને િેના અંલેણ સધુીભા ં યિ કયલા.ં નાણાકીમ દયખાસ્િ 
ત્માયફાદ ખરલી. 
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123.11 ગણુલત્તાનુ ં મલૂ્માકંન ણૂવ થમે, ભરીકયણ એજન્વીએ વરાશકાયને જાણ કયળે 
જેભની દયખાસ્િ ન્યનૂિભ રામકાિ ધયાલિી નથી કે જેભન TOR પ્રત્મે મગ્મ 
પ્રતિબાલ િયીકે સ્લીકાય કયલાભા ં અવ્મ નથી. ને િેભની નાણાકીમ દયખાસ્િ 
વદંગી પ્રરક્રમા વભાતિ થમે ફધં કલયભા ં િેભને યિ ભકરલાની યશળેે. 
ભરીકયણ એજન્વી રઘતુ્તભ રામકાિ ગણુ પ્રાતિ વરાશકાયને િેભણે પ્રાતિ કયેર 
ગણુ, ને નાણાકીમ દયખાસ્િ ખરલાની િાયીખ ને વભમની જાણ કયળે. 
દયખાસ્િ ખરલાની િાયીખ જાશયેનાભાની િાયીખથી ફે ઠ્લારડમાની યાખલી. 
નાણાકીમ દયખાસ્િ યની મલૂ્માકંન વતભતિ અ દયખાસ્િને શાજયી ભાટે વદં 
કયલાભા ં અલેર પભવ/વસં્થાઓના પ્રતિતનતધઓ વાભે જાશયેભા ં ખરળે. પભવ/ 
વસં્થાઓના નાભ, િેભણે પ્રાતિ કયેર ગણુલત્તા ને દયખાસ્િ કયામેર રકંભિ ફધા ં
વાબંે િે યીિે ફરલાભા ં અલળે ને દયખાસ્િ ખરિી લખિે યેકડવ કયલાભા ં
અલળે. ભરીકયણ એજન્વીએ જાશયેભા ં દસ્િાલેજ ખરલાની ગતિતલતધઓન 
શલેાર િૈમાય કયલાન યશળેે.  

 

123.12 નીચેની ફાફિ/મદુ્દાઓ અંલમે વદં કયલાભા ંઅલેર પભવ /વસં્થાઓ વાથે તનણાવમક 
ચચાવ કયલાભા ંઅલળે.  

 (a) વદંગી ાભેર પભવને િેના ચાલીરૂ કભવચાયીઓભા ંઘટાડ કયલા દેલાભા ં 

  અલળે નરશ, તવલામ કે ફને્ન ક્ષ વભંિ થામ કે વદંગી પ્રરક્રમાભા ંઘરટિ 
તલરફં અ પ્રકાયના ઘટાડાને તનલાયી ળક્િ નથી કે વંલાભા ં અલેર 
કામવના શતેઓુ તવદ્ધ કયલાભા ંઅ ફદરાલ તનણાવમક છે.  

 

 (b) નાણાકીમ ચચાવઓભા ંપમ્પવવ/વસં્થાઓની સ્ષ્ટ્ટિા, લેયાઓની જલાફદાયીઓ  

  ને કંરાક્ટભા ંકેલી યીિે અ કયલેયાઓ પ્રતિભફંભફિ થામ છે િેન વભાલેળ 
થામ છે.  

 (c) જ અ ચચાવઓ કંરાક્ટની સ્લીકૃતિભા ં ન રયણભે િ કામવક્રભની 
ભરીકયણ વતભતિઓ પ્રરક્રમાને ધલચ્ચે ટકાલી ળકે છે ને શરેી પભવ 
/વસં્થાઓને િેભની વાથેની પ્રરક્રમાના અંિના કાયણની જાણ કમાવ છી 
ત્માય છીના ક્રભે અલિી પમ્પવવ/વસં્થાઓને ચચાવ ભાટે અભતંિિ કયી ળકે 
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છે. પ્રરક્રમાને વપિાલૂવક ણૂવ કમાવ ફાદ, ભરીકયણ એજન્વી િયિ જ 
ન્મ પમ્પવવને િેભની વપિા અંગે સભૂચિ કયી ળકે છે.  

 

124.  ફધી જ દયખાસ્િન સ્લીકાય ને નુ:તનભિંણ  

124.1 લસ્તઓુ ને કામોની પ્રાપ્તિ ભાટે સચુલલાભા ંઅલેર પ્રરક્રમા વેલાકીમ નફુધં ભાટે 
ણ એટરી જ રાગ ુડે છે.  

 

125.  ભફન વયકાયી વગંઠ્ન (NGOs)  

125.1 કામવના જરૂયી લકાળ/તલલયણની તલગિ જાશયેાિ કે પ્રકાતળિ કયલાભા ં અલેર 
સુ્સ્િકાભા ંઅી ળકાળે.  

 

125.2 ન્મ વેલાઓ ભાટે નક્કી કયામેરી કામવયેખા પ્રભાણી પ્રાતિ કયલાભા ંઅલનાય ચક્ક્વ 
વેલાઓના તનદેળ વાથે તલસ્તિૃ ળયિ િૈમાય કયલી.  

 

125.3 TOR ભા ંસ્ષ્ટ્ટ કયલાભા ંઅલેર તલલયણ ને કામવના લકાળના અધાયે મલૂ્માકંન 
વતભતિ NGO ની સભૂચ ફનાલળે.  

 

125.4 વાભાન્મણે સભૂચભા ંદળાવવ્મા મજુફભાથંી NGOs ની વદંગી કયલાભા ંઅલળે, ન્મ 
ભાટે નીચે પ્રભાણેના ભાદંડ યાખલાભા ંઅવ્મા છે.  

 (a) અ પ્રકાયના કામવન NGO નબુલ ધયાલિ શલ જઇએ. િેના મગ્મ 
પ્રભાણ દળાવલલાના યશળેે. 

    

 (b) િેભની ાવે યુિા ં પ્રભાણભા ં પીલ્ડ-સ્ટાપ શલ જઇએ. જેઓ સ્થાતનક 
વસં્કૃતિ ને બાા ને રાબતલિ જૂથના વાભાજીક-અતથિક રયણાભથી  

   લાકેપ શલા ંજઇએ.  

  

  (c) િે વવામટી િયીકે જંીકૃિ થમેર શલી જઇએ થલા ન્મ કઇ કોયેટ  

    સ્ટેટ્વ ધયાલત ુ ંશવુ ંજઇએ. 
   

 (d) િેભની ાવે વંલાભા ંઅલેર કામવ ભાટેના પંડના અંલેણ ને રશવાફી 
િેભજ દફ્િયની જાલણી ભાટે રગ વ્મલસ્થા/વગલડ શલી જઇએ.  



28 

 

  (e) િેભની આંિરયક સ્સ્થયિા રાફંાગાાના ટેકા ભાટે ખફૂ જરૂયી છે ને, 
 (f) િેને કેન્દ્રીમ વાભાજીક કલ્માણ ફડવ  (CSWB) ને કાઉંતવર પય એડલાન્વભંટ 

ઑપ ીલ્વ એકળન એંડ રૂયર ટેક્નરજી (CAPART) વારાયા બ્રેક ભરસ્ટભા ં
મકુલાભા ંઅલે ન શલી જઇએ.  

 

125.5 NGOs ને યકલા ભાટેની દયખાસ્િનુ ં વોપ્રથભ મલૂ્માકંન અ શતે ુ ભાટે ફનાલલાભા ં
અલેર મલૂ્માકંન વતભતિ વારાયા કયલાભા ં અલવુ ં જઇએ ને મગ્મ જણામ િ 
વદંગી શરેા કે્ષિ મલૂ્માકં્ન કયવુ ંજઇએ.  

 

125.6 મલૂ્માકંન વતભતિને જરૂય જણામ િ વદંગી પ્રાતિ NGOs વાથે ચચાવ મજી ળકે ને 
ત્માયફાદ યાજ્મ સ્િયે SSAની Grant-in-Aid વતભતિને NGOs ના નાભની બરાભણ કયી 
ળકે છે.  

 

125.7 મલૂ્માકં્ન વતભતિના ‘ડેસ્ક એંડ રપલ્ડ’ મલૂ્માકંનના શલેારના અધાયે EGS/AIE 

મજના શઠે્ NGOs ને ભજુંયી અલા ભાટે યાજ્મભા ંગરઠ્િ કયલાભા ંઅલેરી Grant-

in-Aid વતભતિ વારાયા NGOs વારાયા અલાભા ંઅલેર દયખાસ્િ ભજુંય કયાલલી.  

 

126.  બાયિ વયકાય વારાયા શ્ચાદ વભીક્ષા  

126.1 યાજ્મભા ં કામવક્રભની ભરીકયણ એજન્વીઓ વારાયા વેલઓ, કામો ને લસ્તઓુની 
પ્રાપ્તિ ભાટે અલાભા ંઅલિા ં કંરાક્ટની છેલ્રી વભીક્ષા EE બ્યયુ વારાયા કયલાભા ં
અલળે. અ શતે ુભાટે, રયમજના ભરીકયણ એજન્વીઓ વારાયા કંરાક્ટની વંણીના 
િભાભ દસ્િાલેજ યિ રેલાભા ં અલળે ને બાયિ વયકાયની વભીક્ષા ટીભને 
ઈરબ્ધ કયાલલાના યશળેે.  

 

127.   ખટી પ્રાપ્તિ  

127.1 અ ભાગવદતળિકાભા ંસચૂલલાભા ંઅલેરી પ્રાપ્તિ પ્રરક્રમા કે યાજ્મ વયકાયની ન્મ કઇ 
પ્રાપ્તિ પ્રરક્રમા મજુફ લસ્તઓુ, કામો ને વેલાઓ પ્રાતિ કયલાભા ંઅલી નરશં શમ િ 
િેલી પ્રાપ્તિઓને ખટી પ્રાપ્તિ િયીકે ઓખલાભા ં અલળે. અ પ્રકાયની પ્રાપ્તિઓ 
ાછ કયલાભા ંઅલેરા ખચવને SSA ભાથંી ઈરબ્ધ કયાલલાભા ંઅલિા ંબડં શઠે્ 
ભાન્મિા અલાભા ંનરશં અલે.  
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128.  પરયમાદના તનકારની વ્મલસ્થા  

128.1 કંરાકટવવ/અતૂિિકાય વારાયા કયલાભા ંઅલિી પરયમાદના વયકાયક તનકાર ભાટેની 
વ્મલસ્થા યાજ્મ િેભ જ યાષ્ટ્રીમ સ્િયે શલી ખફૂજ જરૂયી છે, ને પરયમાદ ભે કે 
િયિ જ િેના ંય ગરા ંરેલાલા ંજઇએ. જેથી પરયમાદન િાત્કાભરક તનકાર રાલી 
ળકામ. ફધી જ પરયમાદને પ્રાપ્તિ ભાટેની પ્રરક્રમાના સ્િય કયિા ંઈયના સ્િયે લધાયે 
પ્રાથતભકિા ાલી જઇએ, ને પરયમાદભા ં કયલાભા ં અલેર અકે્ષની યુિી 
િાવ થલી જઇએ. જ િેભા ં વત્મિા જણામ િ મગ્મ ઈચાયાત્ભક ગરાઓ 
મગ્મ વત્તાધાયીઓ વારાયા રેલાભા ંઅલલા જઇએ. 

  

128.2 જ કઇ વ્મસ્ક્િગિ યીિે જલાફદાય જણામ િ રાગ ુ ડિી નળુાવનીમ 
કામવલાશીઓ અ કભવચાયીની વાભે યાષ્ટ્રીમ સ્િયે નાગરયક વેલાકીમ અચયણ 
તનમભ,(Civil Services Conduct Rules)  શઠે્ થલા લગીકયણ, તનમિંણ ને 
તધલાદ તનમભ (Classification, Control & Appeals Rules)  યાજ્મ સ્િયે ળરૂ કયલી 
જઇએ. કઇણ કભવચાયી વારાયા ભફન કામદેવયિા સ્લીકાયલાભા ં અલે િ કઇણ 
પ્રકાયની બેટ-વગાદ ગેયઅચયણ િયીકે ગણલાભા ંઅલળે ને િેલા કભવચાયી વાભે 
નળુાવતનમ કામવલાશી ળરૂ કયલાભા ંઅલલી જઇએ, ને વાથે જ કામદા શઠે્ િેને 
વજા ણ થલી જઇએ.  

 

128.3 પ્રલિવભાન કામદાની જગલાઇ પ્રભાણે, નળુાવન ને તધલાદ તનમભ ને 
કેન્દ્રીમ િકેદાયી અમગની વત્તાઓનુ ં કંરાકટવવ/અતૂિિકાયની પરયમાદ વાભેની 
કામવલાશીભા ંકડકણે વખ્િાઇલૂવક ારન કયવુ.ં    
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                                                                                          કો�ક-1    

(જુઓ ફકરો 9.2) 
વસ્ત પરનત િવગ્ો  

િજલ્લનુ ુનલા                       
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 કપૃલ કરત �લમ્  ્્કનક (R) અનક પલિ્કલ િવસ્લરનક (U) ્રતકક દશલરવો.  

 
      સ્ો્તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત                                                  વષર તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

અનુ
�ાલુક  

 ્્કકપલિ્કલ 
િવસ્લરનુુ નલા 

બધલ સાુદલ્ોનત વસ્ત બધલ સાુદલ્ોનત કુ્  
વસ્ત 

વસિ્ 
 
 

 વસ્તનત 
ગતચ્લ 

્�ગનુુ 
ગુણો�ર 

શહકરત �લમ્ અ. �. કુ્ 
વસ્ત
નલ % 

અ.જ.�. કુ્ 
વસ્ત
નલ % 

ાુિસ્ા કુ્ 
વસ્તનલ 
% પુ. સ્ત કુ્ પુ. સ્ત કુ્ પુ. સ્ત કુ્ પુ. સ્ત કુ્ પુ. સ્ત કુ્ પુ. સ્ત કુ્ 

૧. ૨. ૩. ૪. ૫. ૬. ૭. ૮. ૯. ૧૦. ૧૧. ૧૨. ૧૩. ૧૪. ૧૫. ૧૬. ૧૭. ૧૮. ૧૯. ૨૦ ૨૧ ૨૨. ૨૩. ૨૪. ૨૫. 
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કો�ક-2   

(જુઓ ફકરો 9.3) 
સલકર્લ દરનત િવગ્ો 

િજલ્લનુ ુનલા                               
અનુ�ા 
નુબર 

 ્્કકપલિ્કલ િવસ્લરનુ ુ
નલા 

સલકર્લ દર �લમ્ સ્ત સલકર્લ રાલણ 

  સાસ્ સાુદલ્ો અનુસુિચ્ �િ્ અનુસુિચ્ જન �િ્ ાુિસ્ા 

  પુ સ્ત કુ્ પુ�ષ સ્ત કુ્ પુ�ષ સ્ત કુ્ પુ�ષ સ્ત કુ્ 

૧. ૨. ૩. ૪. ૫. ૬. ૭. ૮. ૯. ૧૦ ૧૧.. ૧૨. ૧૩. ૧૪. ૧૫. 

               

               

 કુ્               

  
 કપૃલ કરત �લમ્  ્્કનક (R) અનક પલિ્કલ િવસ્લરનક (U) ્રતકક દશલરવો.  

 
 સ્ો્  વસિ્ ગણ્રત ૨૦૦૧                                                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
કો�ક-3 

                   (જુઓ ફકરો 9.4) 
પલ્લનલ િનદ�શનો પરનત િવગ્ો 

િજલ્લનુ ુનલા                                                                                               
અનુ�ાલુક  ્્કકપલિ્કલ િવસ્લરનુુ 

નલા 
શૈકિણક  ્્્સનત સુી્લ  

(જો કોઈ હો્ ્ો) 
સુી્લ સત.આર.સત.  સુી્લ વસલહ્ોનત સુી્લ પુચલ્્ોનત સુી્લ 

   બતઆરસત ્ુઆરસત કુ્   ગલાડલુ વોડર કુ્   

૧. ૨. ૩. ૪. ૫. ૬. ૭. ૮. ૯. ૧૦. ૧૧. ૧૨. 

            

            

            

            

 કુ્            

  
 કપૃલ કરત �લમ્  ્્કનક (R) અનક પલિ્કલ િવસ્લરનક (U) ્રતકક દશલરવો.  
•  શહકરત િવસ્લરો ાલાક 

 
 સ્ો્તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત                                                                                                                    વષર તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત 
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કો�ક-4 

                        (જુઓ ફકરો 9.5) 
વસલહ્ો અનક પહ�ચ પરનત િવગ્ો (રલથિાક)   

િજલ્લનુ ુનલા                                                                                                                                                   
 
 
 

અનુ�ાલુક  

 
 
 

 ્્કક પલિ્કલ 
િવસ્લરનુુ નલા 

 
 
 

વસલહ્ોનત 
કુ્  સુી્લ 

વસલહ્ોનક આવરત ્કવલાલુ 
આવક છક 

રલથિાક 
શલળલઓ 
વગરનત 
વસલહ્ોક 

ઈ.�.એસ (1 
�કાતનત અુદર) 

રલથિાક શલળલઓકઈ�એસ વગરનત વસલહ્ો 
 
 
 

રલથિાક 
શલળલ 
(1 �કાતનત 
અુદર) 

ઈ�એસ 
(1 �કાતનત 
અુદર) 

રલજ્નલ ધલરલધોરણ 
ાુજબ પતએસ ાલાક 

્લ્ક 
વસલહ્ો 

આવત 
વસલહ્ોાલુ 

બલળકોનત સુી્લ 
(ક્્ા ૭) 

 

પતએસ ાલાક ન�હ 
પણ ઈ�એસ ાલાક 
્લ્ક હો્ ક્વત 
વસલહ્ો 

આવત વસલહ્ોાલુ 
બલળકોનત સુી્લ 
(ક્્ા ૯) 

 

પતએસકઈ�સ ાલાક 
્લ્ક ન હો્ ક્વત 

વસલહ્ો  

આવત વસલહ્ોાલુ 
બલળકોનત સુી્લ 
(ક્્ા ૧૧) 

 

૧. ૨. ૩. ૪. ૫. ૬. ૭.. 
 

૮. ૯. ૧૦. ૧૧. ૧૨. 

            

 કુ્           

 
કપૃલ કરત �લમ્  ્્કનક (R) અનક પલિ્કલ િવસ્લરનક (U) ્રતકક દશલરવો.  

 
સ્ો્તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત                                                                                                                    વષર તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત 

 
ન�ધ   રલજ્નલ ધલરલધોરણ ાજુબ ઈ�એસ ાલાક ્લ્ક વસલહ્ોનત ્લદત જોડવત  જોઈએ.  
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                                              કો�ક-4 

                       (જુઓ ફકરો 9.5) 
વસલહ્ો અનક પહ�ચ પરનત િવગ્ો (ઉચચ રલથિાક)   

િજલ્લનુ ુનલા                                                                    
 
અનુ�ા 

 
 ્્કક પલિ્કલ 
િવસ્લરનુુ નલા 

 
વસલહ્ોનત 
કુ્ સુી્લ 

્ુપતએસ સુિવધલ ધરલવ્ત 
વસલહ્ોનત સુી્લ 

(૩ �કાતનત અુદર) 

્ુપતએસ સુિવધલ 
વગરનત 

વસલહ્ોનત 
સુી્લ(૩ �કાતનત 

અુદર) 
(૩ �કાતનત અુદર) 

અુ્ર અનક િન્ાો 
અનુસલર શલળલ-
રિહ્ હો્ ક્વત 
્ુપતએસ ાલાકનત 
્લ્ક વસલહ્ો 

રલથિાક શલળલઓનત 
સુી્લ  

(સરકલરત અનક સરકલરત 
સહલ્ રલપ્)  

 
 

ઉચચ રલથિાક 
શલળલઓનત સુી્લ  
(સરકલરત અનક સરકલરત 

સહલ્ રલપ્)  
 
 

રલથિાક અનક 
ઉચચ રલથિાક 
શલળલઓનો 
ગુણો�ર 

 
 
 

૨ ૧નલ ગુણો�ર 
ાુજબ ્લ્ક 
્ુપતએસનત 
સુી્લ  

્ુપતએસાલુ 
્ફલવ્  

૧. ૨. ૩. ૪. ૫. ૬. ૭.. 
 

૮. ૯. ૧૦. ૧૧. 

        
           

           

 કુ્          

 
કપૃલ કરત �લમ્  ્્કનક (R) અનક પલિ્કલ િવસ્લરનક (U) ્રતકક દશલરવો.   
 
સ્ો્તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત                                                                                                                    વષર તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત 
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કો�ક-4 

                         (જુઓ ફકરો 9.5) 
્િક્ જ થ ાલાક પહ�ચનત ઉપ્ ધ્લ પરનત િવગ્ો  

િજલ્લનુ ુનલા                                                                                                                                                   
 
અનુ�ા 

 
 ્્કક પલિ્કલ 
િવસ્લરનુુ નલા 

અનુસ િચ્ �િ્ વસિ્  અનુસ િચ્ જન�િ્ વસિ્  ાુિસ્ા વસિ્  

૪૦% કર્લુ વધુ અ.� વસિ્ ધરલવ્લ ગલાડલઓ ૪૦% કર્લુ વધુ અ.જ.� વસિ્ ધરલવ્લ ગલાડલઓ ૪૦% કર્લુ વધુ ાુિસ્ા વસિ્ ધરલવ્લ ગલાડલઓ 

ગલાોનત 
સુી્લ 

૧ �કાતનત અુદર 
રલ.શલળલ વગરનલ 

ગલા 

૩ �કાતનત અુદર 
્ુપતએસ વગરનલ ગલા 

ગલાોનત સુી્લ ૧ �કાતનત અુદર 
રલ.શલળલ વગરનલ ગલા 

૩ �કાતનત અુદર 
્ુપતએસ વગરનલ ગલા 

ગલાોનત 
સુી્લ 

૧ �કાતનત અુદર 
રલ.શલળલ વગરનલ 

ગલા 

૩ �કાતનત અુદર 
્ુપતએસ વગરનલ 

ગલા 

૧. ૨. ૩. ૪. ૫. ૬. ૭.. 
 

૮. ૯. ૧૦. ૧૧. 

        
           

           

 કુ્          

 
કપૃલ કરત �લમ્  ્્કનક (R) અનક પલિ્કલ િવસ્લરનક (U) ્રતકક દશલરવો.  

 
સ્ો્તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત                                                                                                                    વષર તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત 
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કો�ક -5 
                  (જુઓ ફકરો 9.6) 

બલળ વસ્તનત ાલિહ્ત  (6 થત 14 વ્ જુથ) 
િજલ્લનુ ુનલા                                                                                            
અ
નુ
�
ાલુ
ક્ 

િવભલગ
નુુ 
નલાક
પલિ્કલ 
િવસ્લર 

 (6-11 વ્ જ થ) સાસ્ સાુદલ્ો 
 
 
 

 (6-11 વ્ જ થ) અનુસુિચ્ �િ્ 6-11 વ્ જ થ) અનુસુિચ્ જન�િ્ 
 

ાુિસ્ા 

શહકરત �લમ્ કુ્ શહકરત �લમ્   કુ્ શહકરત �લમ્   કુ્ શહકરત �લમ્   કુ્ 

પુ સ્
ત 

કુ્
 

પુ સ્
ત 

કુ્
 

પુ સ્
ત 

કુ્
 

પુ સ્
ત 

કુ્
 

પુ સ્
ત 

કુ્
 

પુ.
 

સ્
ત 

કુ્
 

પુ સ્
ત 

કુ્
 

પુ સ્
ત 

કુ્
 

પુ સ્
ત 

કુ્
 

પુ સ્
ત 

કુ્
 

પુ સ્
ત 

કુ્
 

પુ સ્
ત 

કુ્
 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦
 

૧૧
 

૧૨
 

૧૩
 

૧૪
 

૧૫
 

૧૬
 

૧૭
 

૧૮
 

૧૯


 

૨૦
 

૨૧
 

૨૨
 

૨૩
 

૨૪
 

૨૫
 

૨૬
 

૨૭
 

૨૮
 

૨૯
 

૩૦
 

૩૧
 

૩૨
 

૩૩
 

૩૪
 

૩૫
 

૩૬
 

૩૭
 

૩૮
 

                                      

                                      

કુ્                                      

 
 
 
સ્ો્તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતવષર તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત 
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કો�ક -6 
                         (જુઓ ફકરો 9.7) 

નલાલકુન અનક શલળલ બહલરનલ િવ�લથ�ઓનત િવગ્ો 
િજલ્લનુ ુનલા                                                
અન ુ
�ાલુક  

િવભલગકમ્ુિવ
સ્લર 

નલાલુકન  (૬ થત ૧૧ વ્ જ થ ) શલળલ બહલરનલ બલળકો (૬ થત ૧૧ વ્ જ થ ) 

બલધલ સાુદલ્ો        અનુસુિચ્ �િ્ અનુસુિચ્ જન�િ્ ાુિસ્ા સાસ્ સાુદલ્ો અનુસુિચ્ �િ્ અનુસુિચ્ જન�િ્  ાુિસ્ા  

પુ સ્ત કુ્ પુ સ્ત કુ્ પુ સ્ત કુ્ પુ સ્ત કુ્ પુ સ્ત કુ્ બલળ 
વસ્તનત 
ાકલવલરત 

પુ સ્ત કુ્ બલળ 
વસ્તનત 
ાકલવલરત 

પુ સ્ત કુ્ બલળ 
વસ્તનત 
ાકલવલરત 

પુ સ્ત કુ્ બલળ 
વસ્તનત 
ાકલવલરત 

૧ 
 

૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ 

                              
કુ્                              

 
અન ુ
�ાલુક  

િવભલગકમ્ુિવ
સ્લર 

નલાલુકન  (૧૧ થત ૧૪ વ્ જ થ ) શલળલ બહલરનલ બલળકો (૧૧ થત ૧૪ વ્ જ થ ) 

બલધલ સાુદલ્ો        અનુસુિચ્ �િ્ અનુસુિચ્ જન�િ્ ાુિસ્ા સાસ્ સાુદલ્ો અનુસુિચ્ �િ્ અનુસુિચ્ જન�િ્  ાુિસ્ા  

પુ સ્ત કુ્ પુ સ્ત કુ્ પુ સ્ત કુ્ પુ સ્ત કુ્ પુ સ્ત કુ્ બલળ 
વસ્તનત 
ાકલવલરત 

પુ સ્ત કુ્ બલળ 
વસ્તનત 
ાકલવલરત 

પુ સ્ત કુ્ બલળ 
વસ્તનત 
ાકલવલરત 

પુ સ્ત કુ્ બલળ 
વસ્તનત 
ાકલવલરત 

૧ 
 

૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ 

                              
કુ્                              

 
કૃપલ કરત �લમ્  ્્કનક (R) અનક પલિ્કલ િવસ્લરનક (U) ્રતકક દશલરવો.  
ન�ધ   છકલ્લ વષરનત હલઉસહોલડ સવ�કણ ાુજબ ્ૈ્લર  કરવુુ 
 
 સ્ો્તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત                                  વષર તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત 
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કો�ક - 7 
                  (જુઓ ફકરો 9.8) 

શલળલ બહલરનલ બલળકો (૬-૧૪ વ્ જ થ)  
                                                                 
 િજલ્લનુ ુનલા              

અન ુ
�ાલુક  

િવભલગક 
મ્ુ.નુુ નલા 

શલળલ બહલર રહક્ બલળકોનુુ �ાર રાલણક િવભલગતકરણ અનક િસથિ્ 
્્લરક્ નલાલુકન ન થ ક્્લ  �ોપ આઉા  ૬-૧૪ વ્ જ થનો કુ્  સરવલળો 

6-8 વષ� 8-11 વષ� 11-14 વષ� 6-8 વષ� 8-11 વષ� 11-14 વષ� 

  પુ સ્ત કુ્ પુ સ્ત કુ્ પુ સ્ત કુ્ પુ સ્ત કુ્ પુ સ્ત કુ્ પુ સ્ત કુ્ પુ સ્ત કુ્ 

૧ ૨ ૩ 
 

૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ 

   
 

                    

                       

                       

કુ્                       

 
કૃપલ કરત �લમ્  ્્કનક (R) અનક પલિ્કલ િવસ્લરનક (U) ્રતકક દશલરવો.  

 
સ્ો્તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત                                                                                                           વષર તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત  
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    કો�ક – 8 
                (જુઓ ફકરો 
9.9) 

શલળલ બહલરનલ બલળકોનત ્કનલ કલરણો સલથકનત સીુ્લનત િવગ્ો 
િજલ્લનુ ુનલા                             

અનુ�ાલુક  િવભલગકમ્ુિન. 
િવસ્લરનુુ નલા 

ઘરક્ુ સવ�કણ 
રાલણક શલળલ 
બહલરનલ બલળકો 

શલળલ બહલર રહક્લ બલળકોનત ક્નલ કલરણો સલથકનત સુી્લ 
રસનત ખલાત પહ�ચનત ખલાત ઘરગથથુ કલા સથળલુ્ર કાલવલનત 

ાજબ રત  
િનષફળ્લ સલાલ�ક 

સલુસકૃિ્ક કલરણો 
શલળલનલ 

સા્ાલુ િબન-
્વિચક્લ અનક 
શલળલ રણલ્ત 

અન્ 

૧ ૨ 
 

૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ 

            
            
કુ્            

 
કૃપલ કરત �લમ્  ્્કનક (R) અનક પલિ્કલ િવસ્લરનક (U) ્રતકક દશલરવો.  

 
સ્ો્તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતવષર તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત 
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કો�ક – 9 
                  (જુઓ ફકરો 9.10) 

િવિવધ વ્ હરચનલ અુ્ ગર્  શલળલ બહલરનલ બલળકોનક આવરત ્કવલાલ ુઆવ્લનત િવગ્ો  
િજલ્લનુ ુનલા                        

અનુ�ાલુક   િવભલગકમ્ુિન. 
િવસ્લરનુુ નલા 

HHS 
રાલણક 
શલળલ 
બહલરનલ 
બલળકોનત 
સુી્લ 

આગલાત વષરાલુ િવિવધ વ  ્હરચનલ હકહળ આવરત ્કવલાલુ આવનલર બલળકોનત સ િચ્ સુી્લ 
 

શલળલઓાલુ 
સતધલુ જ 
નલાલુકન 
કરવલાલુ 
આવનલર 
બલળકોનત 
સુી્લ  

EGSાલુ 
નલાલુકન 
કરવલાલુ 
આવનલર 
બલળકોનત 
સુી્લ  

EGS 
કકન્ોનત 
સુી્લ  

NRBCાલુ 
નલાલુકન 
કરવલાલુ 
આવનલર 
બલળકોનત 
સુી્લ  

NRBC 
કકન્ોનત 
સુી્લ  

RBCાલુ 
નલાલુકન 
કરવલાલુ 
આવનલર 
બલળકોનત 
સુી્લ  

RBC 
કકન્ોનત 
સુી્લ  

ાદરસલક 
ાલક્લબાલુ 
નલાલુકન 
કરવલાલુ 
આવનલર 
બલળકોનત 
સુી્લ  

ાદરસલક 
ાલક્લબનત 
સુી્લ  

અન્ 
વ્ હરચનલાલુ 

નલાલુકન કરવલાલુ 
આવનલર 

બલળકોનત સુી્લ 
(કૃપલ કરત સપ� 

કરો)  

કકન્ોનત 
સુી્લ   

નલાલુકન 
કરવલાલુ 
આવનલર 

બલળકોનત કુ્  
સુી્લ 

કકન્ોનત કુ્ 
સુી્લ  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ 

                

કુ્                

 
કૃપલ કરત �લમ્  ્્કનક (R) અનક પલિ્કલ િવસ્લરનક (U) ્રતકક દશલરવો.  

 
સ્ો્તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતવષર તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત 
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 કો�ક – 9 
                  (જુઓ ફકરો 9.10) 

પલછ્લ ુવષરથત ચલ્ત રહક્ લ કકન્ો  
િજલ્લનુ ુનલા                        

અનુ�ાલુક   િવભલગકમ્ુિન. 
િવસ્લરનુુ નલા 

પલછ્લુ વષરથત ચલ્ુ રહક્લુ બલળકો નત સુી્લ 

EGS કકન્ોાલુ 
બલળકો સુી્લ 

EGS 
કકન્ોનત 
સુી્લ 

NRBC 
કકન્ાલુ 
બલળકો  

NRBC 
કકન્ોનત 
સુી્લ  

RBC 
કકન્ાલુ 
બલળકો  

RBC 
કકન્ોનત 
સુી્લ  

ાદરસલક 
ાલક્લબાલુ 
બલળકો  

ાદરસલક 
ાલક્લબનત 
સુી્લ  

અન્ 
વ્ હરચનલાલુ 
બલળકો 

કકન્ોનત 
સુી્લ   

કુ્ 
બલળકો 

કકન્ોનત કુ્ 
સુી્લ  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ 

              

કુ્              

 
કૃપલ કરત �લમ્  ્્કનક (R) અનક પલિ્કલ િવસ્લરનક (U) ્રતકક દશલરવો.  

 
સ્ો્તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતવષર તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત 



13 
 

 
 
 

કો�ક – 10 
                  (જુઓ ફકરો 9.11) 

 

GER, NER પરનત િવગ્ો  સાહુ િનષકલસન અનક પનુરલવ્રનનલ સા� દરો. 
િજલ્લનુ ુનલા                                  

અનુ�ા નુબર  6-11 વ્ જ થનલ બલળકો 11-14  વ્ જ થનલ બલળકો 

િવભલગકમ્ુિન. 
િવસ્લરનુુ નલા 

�ઈઆર એનઆરઆઈ સાુહ િનષકલસન પુનરલવ ર્ન દર �ઈઆર એનઆરઆઈ સાુહ િનષકલસન પુનરલવ ર્ન દર 

૧ 
 

૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

          

કુ્          

 
કૃપલ કરત �લમ્  ્્કનક (R) અનક પલિ્કલ િવસ્લરનક (U) ્રતકક દશલરવો.  

 
 �ઈઆર અનક એનઆરઆઈ નત �લ્લ રાલણક વહહચણત ઉપ્ ધ કરવત.  

ન�ધ   િનષકલસન અનક પનુરલવ્રન દરો- ગણ્રતનત પદધિ્ આ્ોજન અનક ા લ્લકુન પરનત ાલગરદ્શકલનલ પ�રિશ�- I  ાલ ુઆપવલાલ ુઆવક્  છક.  
 

સ્ો્તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતવષર તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત 
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કો�ક – 11 

                  (જુઓ ફકરો 9.12) 
 

પ ણર્ લ દરર રલથિાક  સનલ્કો અનક સથલનલુ્ ર દરનત િવગ્ો. 
 

િજલ્લનુ ુનલા                                  
અનુ�ાલુક  િવભલગકમ્ુિનિસપ્ િવસ્લરનુુ નલા પ ણર્લ દર રલથિાક સનલ્કોનત સુી્લ રલથિાકથત ઉચચ રલથિાકાલુ સથલનલુ્ર દર 

૧ 
 

૨ ૩ ૪ ૫ 

 
 
 
 
 

    

કુ્      

કૃપલ કરત �લમ્  ્્કનક (R) અનક પલિ્કલ િવસ્લરનક (U) ્રતકક દશલરવો.  

 
 

સ્ો્તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત                              વષર તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત 
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કો�ક – 12 
                  (જુઓ ફકરો 9.13) 

 રવ્રાલન EGS અનક ઉનનિ્કરણનત િવગ્ો 
 
િજલ્લનુ ુનલા                               

અનુ�ાલુક  િવભલગકમ્ુિન. 
િવસ્લરનુુ નલા 

EGS ઉનનિ્કરણ  
તતતતતતસધુત સુિચ્ 

ઉનનિ્કૃ્  EGS કકન્ો (રલ.શલ) ાલુ ઉપ્ ધ કરવલાલુ આવક્ત 
સુિવધલઓ  

હલ્ાલુ 
ચલ્્લુ 

ઈ�એસનત 
સુી્લ  

નલાલુકન  ૨ અથવલ ૨ 
વષર કર્લુ વધુ 
સા્થત 
ચલ્્ત 

ઈ�એસનત 
સુી્લ  

ચલ્ુ વષરાલુ 
ઉનનિ્કરણ 

ાલાક 
રસ્લિવ્ 
ઈ�એસ 
કકન્ોનત 
સુી્લ  

બલકત 
રહક્લુ 
કકન્ો 

ઉનનિ્કરણ 
ન�હ કરવલનુુ 
કલરણ  ાુજ રત 

રલપ્   
વલસ્વાલુ 
ઉનનિ્કરણ 
કરવલાલુ 

આવ્ુુ હો્.  

ભવનો િશકક  ાતએ્ઈ 
ાુજ રત 
રલપ્   

પ ણર  ાુજ રત 
રલપ્   

િના�ક  ાુજ રત 
રલપ્   

ઉપ્ ધ  

૧ 
 

૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ 

 
 

               

 
 

               

 
 

               

                

 
કૃપલ કરત �લમ્  ્્કનક (R) અનક પલિ્કલ િવસ્લરનક (U) ્રતકક દશલરવો.  

 
સ્ો્તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત           વષર તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત 
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કો�ક – 13 
                  (જુઓ ફકરો 9.14) 

 
શલળલઓનત િવગ્ો 

િજલ્લનુ ુનલા                          
અન ુ
�ાલુક  

િવભલગકમ્ુિવ
સ્લરનુુ નલા 

રલથિાક શલળલઓક્ુપતએસ અથવલ ાલધ્િાક શલળલઓાલુ રલથિાક વગ� ઉચચ રલથિાક શલળલઓકઉચચ્ર ાલધ્િાક શલળલાલુ ઉચચ રલથિાક વગ� કુ્ 

સથલિનક 
સુસથલઓ 
સલથક 
સરકલરત 

સરકલરત 
સહલ્ 

રલપ્ કર્ત 

િબન સહલ્ રલપ્ કર્ત 
ખલનગત 

કુ્ સથલિનક 
સુસથલઓ 

સલથક સરકલરત 

સરકલરત 
સહલ્ રલપ્ 

કર્ત 

િબન સહલ્ રલપ્ કર્ત 
ખલનગત 

કુ્ સથલિનક 
સુસથલઓ સલથક 

સરકલરત 

સરકલરત 
સહલ્ રલપ્ 

કર્ત 

િબન સહલ્ રલપ્ કર્ત ખલનગત 

    ાલન્્લ 
રલપ્  

િબન-ાલન્્લ 
રલપ્  

   ાલન્્લ 
રલપ્  

િબન-ાલન્્લ 
રલપ્  

   ાલન્્લ 
રલપ્  

િબન-ાલન્્લ 
રલપ્  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ 

                

કુ્                

કૃપલ કરત �લમ્  ્્કનક (R) અનક પલિ્કલ િવસ્લરનક (U) ્રતકક દશલરવો.  

 
સ્ો્તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત           વષર તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત 
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કન્લઓ ાલાક ઉચચ રલથિાક શલળલઓ 
 

કૃપલ કરત �લમ્  ્્કનક (R) અનક પલિ્કલ િવસ્લરનક (U) ્રતકક દશલરવો.  
સ્ો્તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત           વષર તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત 
 
 

ાદરસલકાક્લબ 
 

િજલ્લનુ ુનલા   
અનુ�ાલુક  ્્કકમ્ુિન. િવસ્લર ાલન્# ાક્લબક 

ાદરસલઓનત સુી્લ 
જક ાદરસલઓનક 
અનુદલન ઉપ્ ધ 
કરવલાલુ આવ્ુુ હો્ 

િવ�લથ�ઓનુુ નલાલુકન િશકણ સવ્ુસકવકોનત 
સુી્લ 

ાલન્્લ રલપ્ થઈ ન 
હો્ ક્વત 

ાદરસલકાક્લબનત 

િવ�લથ�ઓનુુ નલાલુકન િશકણ સવ્ુસકવકોનત 
સુી્લ 

કન્લ શલળલ ખો્વલ ાલાક 
રલજ્નત નતિ્   

 ્્કકમ્ુિનિસપ્ િવસ્લર  સરકલરત ઉચચ રલ. શલળલઓનત 
કુ્ સુી્લ 

રવ ર્ાલન સરકલરત કન્લ ઉચચ 
રલ. શલળલઓનત કુ્ સુી્લ 

રલજ્નત નતિ્ રાલણક કન્લ 
ઉચચ રલ. શલળલ ાલાકનત હકદલરત   

 
AWP&Bતતતતતતતતાલુ 

સ િચ્ કન્લ ઉચચ રલ.શલળલનત 
કુ્ સુી્લ  

કન્લ ઉચચ રલ.શલળલઓાલુ 
બલકત રહક્ો ્ફલવ્ (૭=૫-૬)  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
       

       

 કુ્       
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ક્નત સુી્લ સુી્લ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 
         

         

 કુ્         

 
કપૃલ કરત �લમ્  ્્કનક (R) અનક પલિ્કલ િવસ્લરનક (U) ્રતકક દશલરવો.  
#ાદરસલ બોડર દવલરલ ાલન્્લ રલપ્  
સ્ો્તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત           વષર તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત 
 
 
 
 
 
 
 

કો�ક – 14 
                   (જુઓ ફકરો 9.15) 

િશકકોનત િવગ્ો  (રલથિાક શલળલઓકરલથિાક વગ�)  
િજલ્લનુ ુનલા                                   

અનુ�ાલુક  િવભલગકમ્ુિન. 
િવસ્લરનુુ નલા 

સરકલરત શલળલઓાલુ  િશકકો સરકલરત સહલ્ રલપ્ શલળલઓાલુ  િશકકો િશકકોનત કુ્ 
સુી્લ 

િશિકકલઓનત 
સુી્લનત ાકલવલરત  

  ાલ્ રલથિાક  રલથિાક+ ાધ્ રલથિાક+ાલધ્િાક  ાલ્ રલથિાક  રલથિાક+ ાધ્ રલથિાક+ાલધ્િાક  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

          

કુ્          

કપૃલ કરત �લમ્  ્્કનક (R) અનક પલિ્કલ િવસ્લરનક (U) ્રતકક દશલરવો.  
 
સ્ો્તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત           વષર તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત 

 

અિ્�ર્્ િશકકોનત જ��ર્લ્ (રલથિાક) 
િજલ્લનુ ુનલા   
અન ુ િવભલગકમ્ુ. રલથિાક સરકલરત રલ. 1 40નલ ગુણો�ર દરકક શલળલાલુ ઓછલાલુ અિધકૃ્ જગ્લઓ કલ્રર્ PTR PTR સુ્ ોજન બલદ રલ. ાલાક 
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�ાલુક  િવસ્લરનુુ  શલળલઓાલુ 
િવ�લથ�ઓનુુ નલાલુકન   

પર િશકકોનત 
હકદલરત   

ઓછલુ ર િશકકો ાુજબ 
િશકકોનત હકદલરત   

રલજ્ 
દવલરલ  

SSA 
હકહળ  

કુ્  રલજ્ 
દવલરલ  

SSA 
હકહળ  

કુ્  w.r.tાલુ 
ાલન્ 

જગ્લઓ  

w.r.tાલુ 
કલ્રર્ 
જગ્લઓ 

એક્ િશકક  
શલળલઓ 

વધલરલનલ 
િશકકોનત 
હકદલરત  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ 

               

               

કુ્               

 
કપૃલ કરત �લમ્  ્્કનક (R) અનક પલિ્કલ િવસ્લરનક (U) ્રતકક દશલરવો.  
 
સ્ો્તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત           વષર તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              કો�ક -15 
(જુઓ ફકરો 9.15) 

 
િશકકો (ઉચચ રલથિાક શલળલઓકઉચચ રલથિાક વગ�) 

 
િજલ્લનુ ુનલા  
અનુ�ાલુક  િવભલગકમ્ુિન. િવસ્લરનુુ 

નલા 
સરકલર શલળલઓાલુ િશકકો સરકલરત સહલ્ રલપ્ શલળલઓાલુ િશકક િશકકોનત કુ્ સુી્લ 

 
ાિહ્લ િશકકોનત ાકલવલરત 

ઉચચ રલથિાક  ઉચચ રલ. + ાલધ્િાક ઉચચ રલથિાક  ઉચચ રલ. + ાલધ્િાક 

૧. ૨. ૩. ૪. ૫. ૬. ૭. ૮ 

        
કુ્        
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કપૃલ કરત �લમ્  ્્કનક (R) અનક પલિ્કલ િવસ્લરનક (U) ્રતકક દશલરવો.  
 
સ્ો્તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત           વષર તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત 
 

ઉચચ રલથિાક શલળઓાલ ુિશકકો 
 
અન ુ
�ાલુક  

િવભલગકમ્ુિન. 
િવસ્લરનુુ નલા 

સરકલરત ઉ. રલ. 
શલ. ાલુ 
િવ�લથ�ઓનુુ 
નલાલુકન  

૧ ૪૦નલ 
ગુણો�રાલુ 
િશકકોનત ાલન્્લ 

દરકક વગર ાલાક ૧ 
િશકકનત 
ાલન્્લ 

અિધકૃ્ જગ્લઓ કલ્રર્ PTR 
w.r.tાલુ 
ાલન્ 

જગ્લઓ 

PTR 
w.r.t ાલુ 
કલ ર્ર્ 
િશકકો 

સુ્ોજન બલદ ઉ.રલ. શલળલ  ઉ.રલ. ાલાક 
વધલરલનલ 
િશકકોનત 
હકદલરત 

એક િશકકનત  
શલળલઓ 

૨ િશકક 
સલથકનત શલળલ   રલજ્ SSA 

હકહળ  
કુ્  રલજ્ SSA 

હકહળ  
કુ્  

૧. ૨. ૩. ૪. ૫. ૬. ૭. ૮.. ૯. ૧૦.. ૧૧. ૧૨. ૧૩. ૧૪. ૧૫. ૧૬ 

                
કુ્                

કપૃલ કરત �લમ્  ્્કનક (R) અનક પલિ્કલ િવસ્લરનક (U) ્રતકક દશલરવો.  

 
સ્ો્તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતવષર તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત 
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                 કો�ક – 16 

                              (જુઓ ફકરો 9.16) 

 
્લ્તા પલાક્ લ અનક િબન્લ્તાત િશકકોનત િવગ્ો 

  િજલ્લનુ ુનલા   
અનુ�ાલુક  ળોકકમ્ુિન. 

િવસ્લર 
રલથિાક િશકકો ઉચચ રલથિાક િશકકો 

 
કલા કરત 
રહક્લ 
િશકકો 

્લ્તા 
બધધ*   

ાકલવલરત િબન ્લ્તા રલપ્(વ્લવસલિ્ક ્લ્તા રલપ્ ક્લર વગરનલ)  ાકલવલરત કલા કરત 
રહક્લ 
િશકકો 

્લ્તા 
બધધ*   

ાકલવલરત િબન ્લ્તા પલાક્લ (વ્લવસલિ્ક ્લ્તા રલપ્ ક્લર 
વગરનલ) 

ાકલવલરત 

જકાણક 60 �દવસનત 
્લ્તા રલપ્ કરત છક 

જકાણક 60 �દવસનત 
્લ્તા રલપ્ કરત નથત. 

કુ્  જકાણક 60 
�દવસનત ્લ્તા 
રલપ્ કરત છક 

જકાણક 60 �દવસનત 
્લ્તા રલપ્ કરત 

નથત. 

કુ્  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ 
 
 

               

 
 

               

 
 

               

કુ્                 

• કપૃલ કરત �લમ્  ્્કનક (R) અનક પલિ્કલ િવસ્લરનક (U) ્રતકક દશલરવો 
• એનસતાતઈનત ાલગરદશરન હકહળ ્લ્તા પલાક્ લ  
• સ્ો્તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતવષર તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત 
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કો�ક – 17 
                              (જુઓ ફકરો 9.17) 

અિસ્તવ ધરલવ્ત શલળલઓ(સરકલરત)નુ ુાલળખુ ુ
િજલ્લનુ ુનલા                                    
અ
નુ
�
ાલુ
ક  

િવભલગકમ્ુિન. 
િવસ્લરનુુ કલા 

પો્લનુુ ભવન 
ધરલવ્ત  
શલળલઓનત 
કુ્ સુી્લ 

વગરખુડોનત 
કુ્ સુી્લ  

પતવલનલ 
પલણતનત 
સુિવધલ 
વગરનત 

શલળલઓનત 
સુી્લ 

ક્ાન 
શૌચલ્્નત 
સુિવધલ 
વગરનત  

શલળલઓનત 
સુી્લ 

કન્લઓ 
ાલાકનલ 

શૌચલ્્નત 
સુિવધલ 
વગરનત 

શલળલઓનત 
કુ્ સુી્લ 

એ્સકસ 
રકમપસ 
વગરનત 

શલળલઓનત 
સુી્લ  

શલળલ ફર્ત 
�દવલ્ 
વગરનત 

શલળલઓનત 
સુી્લ  

વતજળતકરણ 
વગરનત 

શલળલઓનત 
સુી્લ  

DISEકવલસ્િવક 
સવ�કણ ાુજબ 
વગ�ાલુ ્ફલવ્  

HM ખુડો 
વગરનત 

શલળલઓનત 
સુી્લ  

અત્લર સુધતાલુ 
ાુજ ર કરવલાલુ 
આવક્ત રલ. 
શલળલઓ  

અત્લર સુધતાલુ 
ાુજ ર કરવલાલુ 
આવક્ત રલ. 
શલળલ ભવનો  

અત્લર સુધતાલુ 
ાુજ ર કરવલાલુ 
આવક્ત ઉ. રલ. 
શલળલઓ 

અત્લર સુધતાલુ 
ાુજ ર કરવલાલુ 
આવક્ત ઉ. રલ. 
શલળલ ભવનો 

  રલ ઉ.રલ રલ ઉ.રલ રલ ઉ.રલ રલ ઉ.રલ રલ ઉ.રલ રલ ઉ.રલ રલ ઉ.રલ રલ ઉ.રલ       

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ 

 િવભલગ-1                       

 િવભલગ-2                       

 િજલ્લનુુ કુ્                        

 
• કપૃલ કરત �લમ્  ્્કનક (R) અનક પલિ્કલ િવસ્લરનક (U) ્રતકક દશલરવો  
• સ્ો્   
• Ii ક્્ા ૧૫ અુ્ ગર્ ર ડતઆઈએસઈ હલથ ધરવલાલ ુઆવત હો્ ્ક વષરનો ઉલ્કખ કરો.  
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                   કો�ક – 18 
                                                       (જુઓ ફકરો 9.18) 

ફન�ચર વગરનત સરકલરત ઉચચ રલથિાક શલળલઓનત ાલિહ્ત 
િજલ્લનુ ુનલા                                                     

અનુ�ાલુક  િવભલગકમ્ુિન. િવસ્લરનુુ 
નલા 

સરકલરત ઉ.રલ.શલળલઓનત 
કુ્ સુી્લ  

૨૦૦૧થત એસએસએ 
અુ્ગર્ ાુજ ર થ્ક્ત 
ઉ.રલ.શલળઓનત સુી્લ  

૨૦૦૧થત ઓબતબત હકહળ 
આવરત ્કવલાલુ ન આવત 
હો્ ક્ રત ક્ એસએસએ 
અુ્ગર્ ાતએ્ઈ ઉપ્ ધ 
કરવલાલુ આવ્ુુ હો્ ક્વત 

ઉ.રલ.શલળલઓ  

બલકત રહક્ત 
ઉ.રલ.શલળલઓ  
(૬=૩-૪-૫)  

ફન�ચર વગરનત સરકલરત 
ઉ.રલ.શલળલઓનત સુી્લ  

(કો્ા ૬ ાલુથત)  
 

આ સરકલરત 
ઉ.રલ.શલળલઓાલુ 

નલાલુકન  

     

૧. ૨. ૩. ૪. ૫. ૬. ૭. ૮ 

        
કુ્        

 
•  કપૃલ કરત �લમ્  ્્કનક (R) અનક પલિ્કલ િવસ્લરનક (U) ્રતકક દશલરવો  
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                    કો�ક – 19 
                                                                  (જુઓ ફકરો 9.19) 

િવશકષ જ��ર્લ્ો ધરલવ્લ ુબલળકો (CWSN) નત િવગ્ો 
િજલ્લનુ ુનલા                                                                                     

અનુ�ાલુક  િવભલગકમ્ુિન. 
િવસ્લરનુુ નલા 

ઓળખત કલઢવલાલુ આવક્લુ 
CWSNનત સુી્લ  

શલળલઓાલુ નલાલુકન રલપ્ 
CWSNનત સુી્લ  

EGS ાલરફ્ આવરત ્કવલ 
ાલાક સ િચ્ CWSNનત સુી્લ  

HBE* ાલરફ્ આવરત 
્કવલ ાલાક સ િચ્ 

CWSNનત સુી્લ 

િના�ક કરવલાલુ 
આવનલર સુસલધન 
વ્િ્્ઓનત સુી્લ  

અડચણ રિહ્ 
બનલવવલ ાલાક સ િચ્ 
શલળલઓનત સુી્લ  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 
        

        

        
કુ્         

 
 કપૃલ કરત �લમ્  ્્કનક (R) અનક પલિ્કલ િવસ્લરનક (U) ્રતકક દશલરવો  
 *હોા બકઝડ એજ્કુકશન  
  
 સ્ો્તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત                                                                                                                                                  વષર તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત 
 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              કો�ક – 20 
                                                                        (જુઓ ફકરો 9.20) 

૩ અનક ૩ કર્લ ુવધલરક વગર ખડુોવલળત સરકલરત શલળલઓનત સીુ્લ  
િજલ્લનુ ુનલા                                                                                       

                                                                                                                                                                           (�. ્લખાલુ) 
અનુ�ાલુક  િવભલગકમ્ુિન. િવસ્લરનુુ 

નલા 
3 સુધતનલ વગરખુડો ધરલવ્ત 
સરકલરત શલળલઓનત સુી્લ  

@ �. 
૫૦૦૦ક- 
શલળલદતહ  

3 કર્લુ વધલરક 
વરગરખુડો ધરલવ્ત 
સરકલરત શલળલઓનત 

સુી્લ 

@ �. 
૧૦૦૦૦ક- 
શલળલદતહ 

શલળલઓનત કુ્  
સુી્લ  

(ક્્ા ૩+૫)  

કુ્ અનુદલન  
(ક્્ા ૪+૬) 

@ �. 
૭૫૦૦૦ક- 
શલળલદતહ  

અનુદલનનત ્ોગ્્લ 
(ક્્ા ૮ અનક ૯ાલુથત 
જક ઓછત હો્ ક્)  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 
          

          
કુ્           

કપૃલ કરત �લમ્  ્્કનક (R) અનક પલિ્કલ િવસ્લરનક (U) ્રતકક દશલરવો 
 
સ્ો્તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત                                                                                                                                       વષર તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત
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    કો�ક – 21   
 (જુઓ ફકરો 9.21) 

 

બતઆરસતક્આુરસતકસતઆરસત ાલાક સસુલધન વ્િ્્ઓ સબુધુત ાલિહ્ત 
િજલ્લનુ ુનલા                                                                                    

અનુ�ાલુક  િવભલગકમ્ુિન. 
િવસ્લરનુુ નલા 

શલળલઓનત 
સુી્લ  

્ોગ્્લ રલપ્ BRPsનત 
સુી્લ  

રલજ્ દવલરલ સ િચ્ 
BRPsનત સુી્લ  

DPEP દરિા્લન ાુજ ર કરવલાલુ 
આવક્ત અનક રલજ્ દવલરલ ભુડોળ 
આપવલાલુ આવ્ુુ હો્ ક્વત BRP 
જગ્લઓ (DPEP િજલ્લઓનલ 

�કસસલાલુ)  

એસએસએ અુ્ગર્ 
BRPsનત સુી્લ 

BRPsનત કુ્ 
સુી્લ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 
        

        

        

 કુ્       

 
 કપૃલ કરત �લમ્  ્્કનક (R) અનક પલિ્કલ િવસ્લરનક (U) ્રતકક દશલરવો  
   
  

 સ્ો્તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત                                                                                                                                                  વષર 
તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત 
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કો�ક – 22  
 (જુઓ ફકરો 9.22) 

કમપ્ાુરનત સહલ્્લથત િશકણ (CAL) 
િજલ્લનુ ુનલા                                                                                    

અનુ�ાલુક  િવભલગકમ્ુિન. િવસ્લરનુુ 
નલા 

સરકલરત ઉચચ રલથિાક 
શલળલઓનત સુી્લ  

CAL હકહળ આવરત ્કવલાલુ આવક્ત 
ઉચચ રલથિાક શલળલઓનત સુી્લ  

્લભલથ�ઓનત સુી્લ  CAL પર રિશિક્ િશકકોનત 
સુી્લ  

આ વષર દરિા્લન આવરત ્કવલાલુ આવનલર 
ઉચચ રલથિાક શલળલઓનત સુી્લ  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
       

       

       

 કુ્      

 
 કપૃલ કરત �લમ્  ્્કનક (R) અનક પલિ્કલ િવસ્લરનક (U) ્રતકક દશલરવો  
   
  

 સ્ો્તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત                                                                                                                                                  વષર 
તતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતતત 
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કો�ક – 23 

 (જુઓ ફકરો 9.23) 
એનપતઈ�ઈએ્ અગુકનત ાલિહ્ત  

િજલ્લનુ ુનલા                                                                                    
અનુ�ાલુક  િવભલગકમ્ુિન. િવસ્લરનુુ 

નલા 
ઈબતબતનત સુી્લ  એાસતએસનત સુી્લ   શહકરત પછલ્ િવસ્લરોાલ 

એાસતએસનત સુી્લ   
કુ્ એાસતએસ  એાસતએસાલુ નલાલુકન રલપ્ બલળલઓનત 

સુી્લ   
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

       

       

       

 કુ્      

 
 કપૃલ કરત �લમ્  ્્કનક (R) અનક પલિ્કલ િવસ્લરનક (U) ્રતકક દશલરવો  
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કો�ક – 24 

                 (જુઓ ફકરો 9.24) 
કક�બતવત અગુકનત ાલિહ્ત  

 
િજલ્લનુ ુનલા                                  
અ
નુ
�
ાલુ
ક  

િવભલગકમ્ુિન. 
િવસ્લરનુુ કલા 

ાજુ રત રલપ્ કક�બતવત 
(ના નલ વલર)  

 

કલ્લરિનવ્ (ના નલવલર) નલાલુકન (ના નલવલર)  નલાલુકન (સલાલિજક �કણત વલર) ભવનોનત િસથિ્ 

  I II III કુ્  I II III કુ્  I II III કુ્  અ.�.  અ.જ.� અન્ પછલ્ 
વગ�  

ાુિસ્ા બતપતએ્  કુ્  પ ણર  રગિ્ 
ાલુ  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ 

                      

                      

                      

 
• કપૃલ કરત �લમ્  ્્કનક (R) અનક પલિ્કલ િવસ્લરનક (U) ્રતકક દશલરવો  
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કો�ક – 25 
(જુઓ ફકરો 9.25) 

નલણલકત્ િસથિ્ પર ાલિહ્ત  
(અનવકષણ અહકવલ્ ાુજબ)  

િજલ્લનુ ુનલા                                               
(એસએસએ)                      

અનુ�ાલુક   વષર(શ�આ્થત)  ાુજ ર કરવલાલુ 
આવક્ આઉા-્ક  

ાુ્્ કરવલાલુ આવક્ત 
રકા  

ઉઘડ્ત 
િસ્ક  

અન્ 
સ્ો્ોાલુથત 
રલપ્ રકા  

ઉપ્ ધ 
કુ્  રકા  

ખચર  ાુજ રતનત સલાક 
ખચરનત ાકલવલરત  

ઉપ્ ધ ભુડોળનત 
સલાક ખચરનત 
ાકલવલરત  

ભલર્ સરકલરનત 
ફલળવણત સલાક રલજ્નો 
બલકત રહક્ો િહસસો  

રલજ્નલ િહસસલાલુ 
આવ્ત ઘાકવધલરો  

 ભલર્ સરકલર  રલજ્          

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ 
             

             

 
(એનપતઈ�ઈએ્)  

અનુ�ાલુક   વષર(શ�આ્થત)  ાુજ ર કરવલાલુ 
આવક્ આઉા-્ક  

ાુ્્ કરવલાલુ આવક્ત 
રકા  

ઉઘડ્ત 
િસ્ક  

અન્ 
સ્ો્ોાલુથત 
રલપ્ રકા  

ઉપ્ ધ 
કુ્  રકા  

ખચર  ાુજ રતનત સલાક 
ખચરનત ાકલવલરત  

ઉપ્ ધ ભુડોળનત 
સલાક ખચરનત 
ાકલવલરત  

ભલર્ સરકલરનત 
ફલળવણત સલાક રલજ્નો 
બલકત રહક્ો િહસસો  

રલજ્નલ િહસસલાલુ 
આવ્ત ઘાકવધલરો  

 ભલર્ સરકલર  રલજ્          

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ 
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(કક�બતવત) 

 
 

(કુ્ ) 

 
 
 
 
 
 
 

અનુ�ાલુક   વષર(શ�આ્થત)  ાુજ ર કરવલાલુ 
આવક્ આઉા-્ક  

ાુ્્ કરવલાલુ આવક્ત 
રકા  

ઉઘડ્ત 
િસ્ક  

અન્ 
સ્ો્ોાલુથત 
રલપ્ રકા  

ઉપ્ ધ 
કુ્  રકા  

ખચર  ાુજ રતનત સલાક 
ખચરનત ાકલવલરત  

ઉપ્ ધ ભુડોળનત 
સલાક ખચરનત 
ાકલવલરત  

ભલર્ સરકલરનત 
ફલળવણત સલાક રલજ્નો 
બલકત રહક્ો િહસસો  

રલજ્નલ િહસસલાલુ 
આવ્ત ઘાકવધલરો  

 ભલર્ સરકલર  રલજ્          

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ 
             

             

અનુ�ાલુક   વષર(શ�આ્થત)  ાુજ ર કરવલાલુ 
આવક્ આઉા-્ક  

ાુ્્ કરવલાલુ આવક્ત 
રકા  

ઉઘડ્ત 
િસ્ક  

અન્ 
સ્ો્ોાલુથત 
રલપ્ રકા  

ઉપ્ ધ 
કુ્ રકા  

ખચર  ાુજ રતનત સલાક 
ખચરનત ાકલવલરત  

ઉપ્ ધ ભુડોળનત 
સલાક ખચરનત 
ાકલવલરત  

ભલર્ સરકલરનત 
ફલળવણત સલાક રલજ્નો 
બલકત રહક્ો િહસસો  

રલજ્નલ િહસસલાલુ 
આવ્ત ઘાકવધલરો  

 ભલર્ સરકલર  રલજ્          

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ 
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1 

 

                        
                       

 
                        

વષર ………………………….માટ ેAWP&B માટનેુ ંખચર પપક               
  

  

                        િજલ્ાારાાજનુ ંનામા ……………………….. 
                      

                      
(�. ્ાખમા)ં 

અન�ુમાકં �વિૃ� 

વષર  ……………. 

બચતો 

વષર ------------------- માટ ેસિૂચત  વષર માટ ેસૂિચત  

PAB દવારા માાજ 
રાખવામા ંઆવે્ ી 
ખચરની જોોવાા 
(બાકી ખ�ચાતી 

સિહત) 

વષર  રિમજાન  પ્િિબઓ  બાકી ખ�ચાતી નવી  રખાસત  કુ્   રખાસત  
બાકી ખ�ચાતી 

ખચરની 
જોોવાા 

નવી ખચરની 
જોોવાા  

કુ્  ખચરની 
જોોવાા 

ભૌિત

 

નાણ  
 

ભૌિત

 

નાણ  

 

ભૌિત  

 

નાણ   

 

ભૌિત

 

ના  

 

ભૌિત

 

નાણ  

 

એકમ  

 

ભૌિત

 

નાણ  

 

ભૌિત

 

નાણ  

 

ભૌિ

 

નાણ  

 

એ  

 

ભૌિ

 

ન  

 

ભૌિત

 

ન  

 

  એસએસએ                                             
1  નવી શાળાઓ શ� કરવી                                              

1.01 EGS નંુ PSમાં  ાનિતકરણ                                              
1.02  નવી �ા.શાળા                                             

1.03  �ા.શા.નંુ  .�ા.શા.ાનવી  .�ા.શા.માં 
 ાનિતકરણ  

      
    

        
    

  
      

  
    

  
      

1.04 
�ા.શા.માં વોર V અને  .�ા.શા. માં વોર VIII  
 મેરવાં* 

      
    

        
    

  
      

  
    

  
      

2 નવા િશકકોના પોાર                                              
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2.01 �ાથિમક િશકકોકિનજિમત)                                               
2.02 �ાથિમક િશકકોકઅબર)                                               
2.03 �ાથિમક િશકકો કશાળા મંજૂરી વષર્્્્માં મળી)                                              
2.04  ચચ �ાથિમક િશકકોકિનજિમત)                                               
2.05  ચચ �ાથિમક િશકકોકઅબર)                                               
2.06 વોર VIII માટે  ચચ �ાથિમક િશકકો                                             
2.07  ચચ �ાથિમક િશકકો – મુખજ િશકક                                              

   ચચ �ાથિમક િશકકો કશાળા મંજૂરી વષર્્્્માં 
મળી) 

        
    

        
  

    
    

    
  

    
    

  PTR સામ ેઅિત�રકત િશકક                                              
2.08 નવા અિત�રકત િશકક - �ા.શા કિનજિમત)                                               
2.09 નવા અિત�રકત િશકક - �ા.શા (અબર)                                             
2.10 નવા અિત�રકત િશકક –  .�ા.શા કિનજિમત)                                               
2.11 નવા અિત�રકત િશકક – ઉ.�ા.શા (અબર)                                             
2.12 અાજ                                             

   પ કુ્  ક2.01 થી 2.12)                                             
  િશકકોના પોાર (આવતરક)                                             

2.13 �ાથિમક િશકકો (િનજિમત) �વતરમાન                                              
2.14 �ાથિમક િશકકો (અબર) �વતરમાન                                             
2.15 �ાથિમક િશકકો (ખા્ી)                                             
2.16  .�ા.િશકકો (િનજિમત) �વતરમાન                                             
2.17  .�ા.િશકકો (અબર) �વતરમાન                                             
2.18  .�ા.િશકકો (ખા્ી)                                             
2.19 અિત�રકત િશકકો - �ા.શા કિનજિમત)                                                
2.20 અિત�રકત િશકક - �ા.શા (અબર)                                             
2.21 અિત�રકત િશકક –  .�ા.શા કિનજિમત)                                               
2.22 અિત�રકત િશકક – ઉ.�ા.શા (અબર)                                             



  પ�રિશ� I 
(જુઓ ફકરા �માકં 19.4) 

3 

 

2.23 અાજ                                             
   પ કુ્  (2.13 થી 2.22)                                             

  
કુ્ 
(નવા િશકકો+િશકકોનુ ંઆવતરન)                                             

3 િશકક અન ુાન                                              
3.01 �ાથિમક િશકકો                                             
3.02  ચચ �ાથિમક િશકકો                                              
   પ કુ્                                               
4 િ્લક �રસોસર પસરન ા જઆુરસી                                             

4.01 �રસોસર પસરનના પોાર                                               
4.02 ફ�નચર અનુ ાન                                              
4.03 આકિસમક ખચર અનુ ાન                                              
4.04 બેઠક, �વાસ ભથથું                                              
4.05 ટીએ્એમ અનુ ાન                                              
   પ કુ્                                               
5 ક્સટર �રસોસર પસરન                                              

5.01 �રસોસર પસરનના પોાર                                               
5.02 ફ�નચર અનુ ાન                                             
5.03 આકિસમક ખચર અનુ ાન                                             
5.04 બેઠક, �વાસ ભથથું                                             
5.05 ટીએ્એમ અનુ ાન                                             
   પ કુ્                                               
6 િશકકોનુ ં�િશકણ                                              

6.01 
બીઆરસી અને  પરના સતરે સેવાકા્ીન 
િશકકોની તા્ીમ – ૧૦ � વસ   
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6.02 ક્સટર સતરે સેવાકા્ીન િશકકોની તા્ીમ – ૧૦ 
� વસ   

        
    

        
  

    
    

    
  

    
    

6.03 નવ-િનજુકત િશકકોની �ેરણ તા્ીમ – ૩૦ � વસ          
    

        
  

    
    

    
  

    
    

6.04 
સેવાકા્ીના ૂર અંતર કાજર�મો દવારા સેવાકા્ીન. 
અ�િશિકત િશકકોને ોજાવસાિજક ્ાજકાત 
મેળવવા માટે – ૬૦ � વસ  

        
    

        
  

    
    

    
  

    
    

6.05 ૧૦ � વસો સુબી બીઆરસીાસીઆરસી 
સંક્નકતારઓ અને �રસોસર પસરાસને તા્ીમ  

        
    

        
  

    
    

    
  

    
    

   પ કુ્                                               
7 શાળા બહારના બાળકો માટેના હ�તકેપો                                              
  ા�એસ                                             

7.1 ા�એસ કેા્ ક�ા.શાળા)                                               
7.2 ા�એસ કેા્ ક . �ા.શાળા)                                               
  એઆાા                                             

7.3 સેતૂ અભજાસ�મ િનવાસી ક૧૨ મિહના)                                              
7.4 સેતૂ અભજાસ�મ િનવાસી ક૯ મિહના)                                             
7.5 સતૂે અભજાસ�મ િનવાસી ક૬ મિહના)                                             
7.6 સેતૂ અભજાસ�મ િનવાસી ક૩ મિહના)                                             
7.7 સેતૂ અભજાસ�મ િનવાસી ક૨ મિહના)                                             
7.8 સેતૂ અભજાસ�મ િબન-િનવાસી ક૧૨ મિહના)                                             

7.9 સેતૂ અભજાસ�મ િબન-િનવાસી ક૧૨ મિહના કરતાં 
ઓછાં) 

        
    

        
  

    
    

    
  

    
    

7.10 મોબાઇ્ શાળા                                              
7.11 તંબૂ શાળા                                              
7.12 પ્ેટફલમર શાળા                                               
7.13 ઘર આબા�રત િશકણ                                              
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7.14 નવીનીકૃત િશકણ                                              
7.15 શહેરી વંિચત બાળકોનંુ િશકણ                                              
7.16 બેક ટુ સકૂ્ કેેપ                                              
7.17 મોસમી છાપા્જાિનવાસી સંભાળ કેા્                                              
7.18 સથળાતં�રત બાળકો માટે મોસમી કેા્ો                                              
7.19 એઆાા કેા્                                               
7.20 મખતાબામ રસા                                               
7.21 અાજ                                             
   પ કુ્                                               
8  પચારાતમક િશકણ                                              

8.01  પચારાતમક િશકણ                                             
   પ કુ્                                               
9 િવના મલૂજ ેપાઠજ પસુતક                                              

9.01 િવના મૂલજે પાઠજ પુસતક (�ા.)                                             
9.02 િવના મૂલજે પાઠજ પુસતક ( .�ા)                                             
   પ કુ્                                               
10 CWSN કIED) માટ ેહસતકેપો                                             

10.01 સમાિવ� િશકણ                                              
   પ કુ્                                               
11 િનમારણ કાજય                                             

11.01 બીઆરસીકસીએ્આરસીા જુએ્આરસી)                                              
11.02 સીઆરસી                                             
11.03 નવી �ાથિમક શાળાઓ (�ાેજ)                                             
11.04 નવી �ાથિમક શાળાઓ (શહેરી)                                             
11.05 નવી �ાથિમક શાળાઓ (�ાેજ)                                             
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11.06 નવી �ાથિમક શાળાઓ (શહેરી)                                             
11.07 ભવન રિહત ક�ાથિમક)                                              
11.08 ભવન રિહત ક ચચ �ાથિમક)                                             
11.09 જજર�રત ભવન  ક�ાથિમક)                                             
11.10 જજર�રત ભવન  ક ચચ �ાથિમક)                                             
11.11 વબારાના વોરખંંો   (�ાેજ))                                             
11.12 વબારાના વોરખંંો   (શહેરી)                                             
11.13 વબારાના વોરખંંો   (પવરતીજ કેપ)                                               

11.14 નવી �ા.શા.ા .�ા.શા.ાવોર VIII માટે વબારાના  
વોરખંંો   

        
    

        
  

    
    

    
  

    
    

11.15 શૌચા્જામુતરંી                                             
11.16 બાળાઓ માટે જુ ાં શૌચા્જો                                              
11.17 પીવાના પાણીની સુિવબા                                              
11.18 સીમા � વા્                                              
11.19 જુ ાં પાંતી � વા્                                              
11.20 વીજળીકરણ ્                                             
11.21  ચચ �ાથિમક શાળામાં મુખજ િશકક માટેનો ખંં                                               
11.22 બાળ િમપ ત�વો                                              
11.23 રસોંાનો શેં                                              

11.24 �વતરમાન  .�ા.શા. માં િવવાથથઓ માટે િનવાસી 
છાપા્જ  

        
    

        
  

    
    

    
  

    
    

11.25 અંચણ રિહત ત�વ                                              

11.26 સરકારી  . �ા. શા. માટે ફનથચર કિવવાથથઓની 
સંખજા)  

        
    

        
  

    
    

    
  

    
    

11.27 મુખજ મરામતો ક�ાથિમક)                                                
11.28 મુખજ મરામતો ક ચચ �ાથિમક)                                                
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11.29 અાજ                                              
  િનમારણ કાજયનું  પ કુ્                                                
12  િશકા�  સાબનો                                              

12.01 ટીએ્ા – નવી �ાથિમક                                               
12.02 ટીએ્ા – નવી  ચચ �ાથિમક                                               
12.03 અાજ                                             

   પ કુ્                                               
13 �ળવણી અન ુાન                                              

13.01 �ળવણી અનુ ાન ક �ા.શા. અને  .�ા.શા.)                                              
   પ કુ્                                               
14  શાળા અન ુાન                                              

14.01 �ાથિમક શાળા                                              
14.02  ચચ �ાથિમક શાળા                                             

   પ કુ્                                               
15 સશંોબન અન ેમલૂજાકંન                                              

15.01 સંશોબન અને મૂલજાંકન                                             
   પ કુ્                                               
16 ોજવસથાપન અન ેોણુવ�ા                                              

16.01 ોજવસથાપન અને MIS ૪% સુબી                                              

16.02 
િશકણ વૃિદબ કાજર�મ  કLEP) ક �ા.શા. અને 
 .�ા.શા.) (૨% સુબી) 

        
    

        
  

    
    

    
  

    
    

   પ કુ્                                               
17 નવીનીકૃત િશકણ                                              

17.01 ાસીસીા                                             
17.02 કાજા કેળવણી                                               
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17.03 અનુ.�.ાઅનુ.જ.� માટે હસતકેપ                                              
17.04 ્ઘુમતી સમુ ાજ માટે હસતકેપ                                             
17.05 શહેરી વંિબત માટે હસતકેપ                                             
17.06  ચચ �ાથિમક સતરે કેપજુટર િશકણ                                              
17.07 અાજ                                              

   પ કુ્                                               
18 સમ ુાજ તા્ીમ                                              

18.01 સમુ ાજ તા્ીમ                                             
   પ કુ્                                               
  એસએસએ કિજલ્ા) નુ ંકુ્                                                
19 રાાજ ઘટક                                              

19.01 ોજવસથાપન                                              
19.02 આરાએમએસ                                              
19.03 સીમેટ                                              

   પ કુ્                                               
  રાાજ એસએસએ કુ્                                              

20 એનપીા�ાએ્                                              

20.01 ાબીબીાઓની સંખજા                                              

20.02 શહેરી ઝંુપંપટટીની સંખજા                                              

20.03 આવરી ્ેવાજે્ા ક્સટરની સંખજા                                              

20.04 શહેરી ઝંુપંપટટીમાં ક્સટરની સંખજા                                             

  િનમારણ કાજય કઅનાવતરક)                                               

20.05 શૌચા્જો, પીવાના પાણી, વીજળીકરણ સિહત 
વબારાના વોરખંંોનંુ િનમારણ  

        
    

              
    

          
    

20.06 કૌશલજ-િનમારણની �વૃિ�ઓ કએસીઆરના 
બ ્ીમાં)  
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  ટીએ્ા કઅનાવતરક)                                               

20.07 ટીએ્ા, પુસતકા્જ, રમત-ોમત, ોજાવસાિજક 
તા્ીમ વોેરે માટે એક સમજ માટેનંુ અનુ ાન  

        
    

              
    

          
    

  કુ્ અનાવરતક ખચર                                              

  આવતરક ખચર                                              

20.08 
શાળા �ળવણી, એમસીએસ માટે અંશકા્ીન 
�સ્કટર, �વન કૌશલજની જોોવાા, સાજક્, 
ોજાવસાિજક તા્ીમ, પ�રવહન ખચર વોેરે  

        

    

              

    

          

    
20.09 �ે� શાળાાિશકકને પા�રતોિષક                                              

20.10 િવવાથથઓનંુ મૂલજાંકન,  પચારાતમક િશકણ, સેતૂ 
અભજાસ�મો અને વૈકિલપક શાળાઓ 

        
    

              
    

          
    

20.11 ખૂલ્ી શાળાઓ મારફત િશકણ                                             
20.12 િશકક તા્ીમ                                              
20.13 ૨ કેા્ો માટે િશશુ સંભાળ કેા્                                              

   પ કુ્                                                 

20.14 અિત�રકત �ોતસાહનો કોણવેશ, સટેશનરી, 
કાજરપુિસતકા, મુમકે્ િવસતારોમાં અનુરકકો)  

                                            

કa) �ાથિમક                                              
કb)   ચચ �ાથિમક                                             

   પ કુ્                                               

20.15 સામુ ાિજક અિભ�ેરણ અને ોજવસથાપન ખચર         
    

              
    

          
    

   પ કુ્                                               

  કુ્ કએનપીા�ાએ્)                                              

21 શાળા ીઠ કે�બીવી નાણાકીજ જોોવાાઓ                                             

  અનાવતરક  (એક વખતનુ ંઅન ુાન)                                             

21.01 ભવન િનમારણ કનવા)                                               
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21.02 ભવન િનમારણ કએકમ ખચર બ ્ાવાના કારણે 
િવિવબતા)  

            
  

                              

   પ કુ્                                                

21.03 સીમા  ીવા્ કનવી)                                               

21.04 સીમા  ીવા્ કએકમ ખચર બ ્ાવાના કારણે 
િવિવબતા) 

            
  

                              

   પ કુ્                                                

21.05 બો�રોાહેાંપંપ  કનવા)                                             

21.06 બો�રોાહેાંપંપ કએકમ ખચર બ ્ાવાના કારણે 
િવિવબતા) 

            
  

                              

   પ કુ્                                                

21.07 વીજળીકરણાપાણીનો ખચર કનવા)                                               

21.08 વીજળીકરણાપાણીનો ખચર કએકમ ખચર 
બ ્ાવાના કારણે િવિવબતા) 

            
  

                              

   પ કુ્                                                

21.09 ફનથચરા પકરણ કરસોંાના  પકરણ સિહત) 
કનવા)  

            
  

                              

21.10 ફનથચરા પકરણ કરસોંાના  પકરણ સિહત) 
કએકમ ખચર બ ્ાવાના કારણે િવિવબતા) 

            
  

                              

   પ કુ્                                                

21.11 ટીએ્એમ અને �ંથા્જના પુસતકો સિહત 
 પકરણો કનવા)  

            
  

                              

21.12 
ટીએ્એમ અને �ંથા્જના પુસતકો સિહત 
 પકરણો કએકમ ખચર બ ્ાવાના કારણે 
િવિવબતા) 

            
  

                              

   પ કુ્                                                

21.13 િબસતરા કનવા)                                               

21.14 િબસતરા કએકમ ખચર બ ્ાવાના કારણે િવિવબતા)             
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   પ કુ્                                                

   પ કુ્   અનાવતરક                                              

  આવતરક                                              

21.16 બાળા ીઠ �િત માસ �ળવણી @ �. ૭૫૦ા-                                             

21.17 Stipend per girl per month @ Rs.50ા-                                             

21.18 અભજાસ�મ પુસતકોાસટેશનરી અને વોેરે @ �. 
૫૦ા- �િત માસ  

            
  

                              

21.19 પ�રકા ફી                                              

21.20 પોારો                                              

21.21 ોજાવસાિજક તા્ીમાિવિશ� કૌશલજ તા્ીમ                                             

21.22 વીજળીકરણાપાણી ખચર                                              

21.23 તબીબી સંભાળાઆકસમીક ખચાર@ �. ૭૫૦ા- 
�િત બાળા  

            
  

                              

21.24 પરચુરણ                                              

21.25 બાળા ીઠ �ળવણી ખચર @ �. ૭૫૦ા- �િત માસ                                              

21.26 તૈજારી કેેપ                                              

21.27 પીટીએાશાળા કાજર�મો                                              

21.28 ભાંાની જોોવાા ક૧૨ મિહના)                                              

21.29 કમતા િનમારણ                                              

   પ કુ્   આવતરક                                              

  કુ્ –કે�બીવી                                              

  કુ્ સરવાળો  - (એસએસએ, એનપીા�ાએ્ 
અન ેકે�બીવી)  

        
        

                            

 



પ�રિશષ્-II 

(�ુઓ ફકરો 20.1) 
 

એસએસએ �તગરત  હત્તપો ેપ  ્મપ િમાેમો 
 
 
િમાેમ 
�ેપકં  

 
 
 હત્તપ  

 
 

િમાે  

1.  િશ્ક  a.   �પથિેક અમત ઉચ્ �પથિેકેપ ં ર  4  પાકો ેપ  ્ એક િશ્ક  
 

b.   �પથિેક શપાપેપ ંઓછપેપ ંઓછપ ં ત િશ્કો  
 

c.   ઉચ્ �પથિેકેપ ં�તાતક વગર ેપ  ્ એક િશ્ક  
 

d. એસએસએ �તગરત  ર ક મવવ ઉચ્ �પથિેક શપાપ ેપ  ્ ે�ંંર 
કરવપેપ ંઆવતલપ �ણ િશ્કોેપથંવથ �તાતક ગકણત અમત િવ પમ 
િવષાક શૈ્કણક ક  ષૃષિંેકપ કરપવતપ ં િશ્ક  ોવપ ં ોોાશતજ 
િશ્કોમવ ીરતવ રપરા સરકપરમપ િમાેો ોોુ  કરવપેપ ંઆવશતજ  

 
e.   ઉચ્ �પથિેક હતર થ  40: મો િવવપથથ-િશ્ક કણુોણર રાવવ 

રપખવપ ેપ  ્થ રાપ ં �પાં પણ અિત�રકત િશ્કમવ ોી�રાપત 
ોણપશતથ એસએસએ �તગરત ે�ંંર કરવપેપ ં આવતલપ ં
િવ પમાગકણત શૈ્કણક ક  ષૃષિંેકપ કરપવતપ ં િશ્કો 
ઉપલબકાીરતવ કરવપમપ ર  શતજ  

 
f.   રપરાોએ એ ધાપમ રપખ�ુ ંપડશત ક  તતઓ શ� તત્લવ વ� ુઉચ્ 

�પથિેક શપાપઓમત આવર� લતવપ ેપ  ્ િવ પમાગકણતમવ 
લપાકપત કરપવતપ િશ્કોમવ કમુ0િમેનુકં કર જ  

 
(સ ંીર: આઇ્ે (ડ�)થવ (એફ) ેપ  ્  એેએ્આરડ�મપ પ� �ેપકં F.2-

3/2005 – EE.3 તપર�ખ –22ેવ ફ �આુર�થ 2448જ આ �કુપરો :- -2448થવ 
અસરકતપર  મશતજ)   

2. શપાપાવૈક�લપક શપાપ �િુવકપ  a.   �તાતક વસપ તમપ એક �કલોેવ્રમવ � ર  
 

b.   રપરામપ િમાેમો ોોુ  મવવ શપાપઓ અથવપ ક મ-સતવપક�ા 
વસપ તોેપ ંા�એસ �વવ શપાપઓમવ હથપપમપ ેપ  ્મવ 
ોોગવપાઓજ   

3. ઉચ્ �પથિેક શપાપઓાિવીપગો a.  �પથિેક િશ્ણ કણંર કરતપ ં  પાકોમવ સખંાપ પર આકપ�રત 
ોી�રાપતો ોોુ થ  ર ક  ત �પથિેક શપાપઓ ેપ  ્ એક ઉચ્ 
�પથિેક શપાપઓાિવીપગમવ ે ણે ેાપર પેપજં   

4. વગરખડંો  a.    ર ક િશ્ક ેપ  ્ અથવપ  ર ક કતણવાવગર ેપ  ્ એક ખડંથ �પથિેક 



અમત ઉચ્ �પથિેકેપ ં� મવીુ ં ોાથ એ ોોગવપા સપથત ક   ર ક 
�પથિેક શપાપમત વરંડપ સપથતમપ  ત વગરખડંો સ� ત ઓછપેપ ંઓછપ ં
 ત િશ્કો કરપવતવ  ોાજ  

 
b.   ઉચ્ �પથિેક શપાપાિવીપગેપ ંોખુા િશ્ક ેપ  ્મો એક ખડં   

5. િવમપ ોલંાત પપૃાકહુતકો  a. �પથિેક હતર  ી :14 �િત  પાક અમત ઉચ્ �પથિેક હતર  ીજ 214 
�િત  પાકમવ ે ણે ેાપર પેપ ંર �મત  કપ ો  પાકોમતજ  

  
b. રપરામવ િશ્પમવ ીપષપ અમત ��ત�મત સ�ંપિત વ્ ંર્મપથવ સોો 

કરવપ ેપ  ્ સત� ંસપે�વ સપથત આ� રિતમવ ીપષપઓ ેપ  ્ િવકિસત 
કરવપેપ ંઆવતલપ �પઇેસરાપપૃકહુતકોથ �િત  પાક ીજ ૧૫૦મવ 
ેાપર પેપ ંર �મત વગર ૧-૨ ેપ  ્ ાોગા ર  શતજ  

c.   �પથિેક હતર  �િત  પાક �િત વષર ીજ ૧૫૦મવ ેાપર પેપ ંર �મત 
રપરા કપારક ુુ હતકપઓથ વકરશવ્સ અમત અના ોીર� શવખવપ-
શવખવવપમવ સપે�વઓમવ સ પા કર� શક  છત � સપથત ેા�મત 
િવષાથ વગર અથવપ કતણવ ેપ  ્ પપૃઠકહુતકમવ સપે�વઓમવ 
ર્મપ કર  છતજ  
  

d. રપરા ાોોમપેપથંવ  પલેપ ંઉપલબક કરવપેપ ંઆવતવ િવમપ ોલંાત 
પપૃા-કહુતકોમત ીડંોા આપવપાુ ંરપરાો ્પા ુરપખશતજ  

 
e.  સરકપર� અમત સરકપર� સ પા �પપત �પથિેક અમત ઉચ્ �પથિેક 

શપાપઓેપ ં ીણતપ ં ક મ અજરાઅજોજરમપ છોકરપઓમત રપરા 
ાોોમપેપથંવ  પલેપ ં ઉપલબક કરવપેપ ં આવતપ ં (૨૦૦૭-૦૮) 
િવમપ-ોલંાત પપૃઠકહુતકોમત ીડંોા ક�ંુુ પપડવપાુ ં રપરા સરકપરો 
્પ�ુ રપખશતજ ક મ અજરાઅજોજરમપ છોકરપઓમત િવમપ-ોલંાત 
પપૃઠકહુતકોમપ આ ખ્રમપ મપણપક�ા �કં્તપથર ેપ� એ રપરાો 
�કુવ ેાપર� ત ર  શત રાપ ં પલેપ ંકોા રરા ાોોમપઓ   ૃ ા તત 
કરુ� પપડવપેપ ંઆવતવ મ  ોાજ  

 
f.   એવપ ં �કહસપેપ ક  રાપ ં કોા રપરા  પરપ �પરંકીક કોરણોેપ ં

િવવપથથઓમત કરં� પપડવપેપ ં આવતવ પપૃાકહુતકોમવ �કકે તેપ ં
�િશક સ િસડ� આપ�ુ ં  ોાથ તો એસએસએ  પરપ આપવપેપ ં
આવતવ સ પા પપૃઠકહુતકમપ ખ્રમપ તત ીપગ કરંતવ સવિેત 
ર  શત �  પલકો  પરપ ીોગવવપમો થતો  શતજ  

 
 (સ ંીર: એેએ્આરડ�મો પ� �ેપકં0 F.2-3/2005 – EE.3 તપર�ખ–22ેવ  

ફ �આુર�થ 2448જ આ �કુપરો :- -2448 થવ અસરેપ ંઆવશત)      
         

6. િમેપરણ કપા� a. િમેપરણ કપાર પરમપ કપાર�ે ીડંોા 2010 �કુવમપ સેાગપાપ 
ેપ  ્મપ   



તૈાપર કરવપેપ ંઆવતલવ પ�ર�ત�ા ાોોમપઓમપ આકપર  પવએ વ 
 પરપ ે�ંંર કરવપેપ ંઆવતલપ સે� પ�રાોોમપ ખ્રમપ   3 થવ 
વકવપ ોોઇએ મ �જ  

b. ાેપરતોમવ રાવણવ અમત ેરપેત પરમપ ખ ર્ેપ ં  3મવ આ    
ેાપર પમો સેપવતશ થશત મ �જ ોો ક થ કોા ્ોકકસ વષરમવ વપિષાક 
ાોોમપેપથં િમેપરણ કપાર ેપ  ્મવ ોોગવપા વપિષાક ાોોમપ ખ્રમપ 
143 �કુવથ સે� પ�રાોોમપમવ   3 ેાપર પેપ ં ર �મત ધાપમત 
લા શકપશતજ  

c.  ેો્પ ં�તરેપાખપ તફપવતો સપથતમપ �ોલલપઓમત પવએ વ  પરપથ         
d.  િમેપરણ કપા� ેપ  ્ �િતવષર 143 �કુવમવ ેાપર પમવ ે�ંંર� એ   
 ોોગવપા સપથત આપવ શક  છત ક  એેમવ ોી�રાપતો 2448-24:4 
વચ્ત કરં�  તવ  ોાથ અમત એ પણ ક  આ �ોલલપઓેપ ં સે� 
એસએસએ કપાર�ેમપ સેાગપાપ ેપ  ્   3મવ સે� ેાપર પ 
રાવવપેપ ંઆવવ  ોાજ  

e.  શપાપ �િુવકપઓેપ ં�કુપરપ ેપ  ્થ  વઆરસવાસવઆરસવ  પકંકપેજ   
      f.   સવઆરસવમો ઉપાોગ વકપરપમપ વગરખડંો તર�ક  પણ કરવપેપ ં  
        આવવ શક  છતજ  
      g.    સરકપર� ઉચ્ �પથિેક શપાપઓમત ફમથ્ર   ીજ 144 �િત  
         પાક એક વખતમપ અા ુપમ તર�ક  શપાપ �િુવકપ તર�ક    
        મવ્તમવ શરતોમત આકવમ ર �મત આપવપેપ ંઆવશતજ  

(i) આ ોોગવપા ેપ� �વતરેપમ સરકપર� ઉચ્ �પથિેક  

શપાપઓ ેપ  ્ ો ઉપલબક ર  શતથ � આ પ  લપ ંકોા           
                                ફમથ્ર કરપવતવ મ �  ોાજ   

(ii) આ ીડંોાો એસએસએ �તગરત 244: �કુવ ે�ંંર� 
�પપત મવવ ઉચ્ �પથિેક શપાપઓ ેપ  ્ પ હ્્ે 
મ �  મતથ ક ે ક  તત પ  લપ ં ો શીઆતવ ત �ત 
શપાપક�ા સપકમો ેપ  ્ ીજ 14થ 444ા-મવ ોોગવપા 
કરપવત છત.  

(iii) �પમાાશ  ર� િવહતપરો ેપ  ્ ફમથ્રમવ �પ�પત 
વવાસવા એસડ�એેસવાસેક્ એકેો  પરપ કરવપમવ 
ર  શતજ  

(iv) ફમથ્રમત શપાપમવ િેલકત તર�ક  િમશપમ કરવપમવ 
���ાપ અમત હ્ટક ર�ોહ્રેપ ંતતમવ મહકમવ રાવણવ 
સ ંિંકત રપરાાસઘં �  શોમવ સરકપરો  પરપ મ�� 
કરવપેપ ં આવતલવ ���ાપઓ ોોુ  ર  શતજ �ોલલપમવ 
ીપર ખપેપ ં િમેપરણ કપારમવ   3મવ � ર ર �મત આ  
ોોગવપા કરવપેપ ંઆવશતજ  

 
h. �વતરેપમ ઉચ્ �પથિેક શપાપેપ ંછપ�પલામપ  પકંકપેમવ  



ોોગવપાથ મવ્તમવ શરતોમત આકવમ ર �મત કરવપેપ ં આવશત0 
આ� વપસવ �ોલલપઓથ �ઓ રપરાાક નનાસઘં �  શ સરકપરો  પરપ 
આ બલટકસેપ ંઆ �િુવકપઓ કરપવતપ ંમથવજ  

 
(i) બલટક  �ૃ આ �કપરમવ ેપ� એક ો �િુવકપમવ ે�ંંર� 

ેાવપપપ� છતજ  
(ii) �તાતક છપ�પલા :44  પાકો �કુવમો સેપવતશ કરશતજ  
(iii) છપ�પલાો ેપ� 24થવ ઓછ� વાુકત �િત ્ોરસ �કેવ 

ઘમતપ કરપવતપ ં �ંરવતથ �ુગંરપાથ રણ િવહતપરોમપ 
બલટકસેપોં હથપપવપેપ ંઆવશતથ અમત   

(iv) છપ�પલાો ેપ  ્મપ  પકંકપે ેપ  ્મપ િમાેો ક � વવવ 
ોોુ મપ ર  શત અમત તતમવ સરં્મપ સવડ લ્સુવએમ ેપ  ્ 
પણ એક સેપમ ો રપખવપમત �પકપના આપવપેપ ંઆવશતજ  

(v) છપ�પલાો ેપ  ્મપ િમેપરણ કપા�મપ ખ્રમત �ોલલપ  �ૃ 
િમેપરણ કપાર ેપ  ્મવ �વતરેપમ ેાપર પેપ ંર  શતજ  

 
(vi) એ સએસએ   ૃ ા કનાપઓાઅજરજાઅજોજરમપ  પાકો 

ેપ  ્ છપ�પલાોમત ્લપવવપમો ખ ર્ રપરાો  પરપ અના 
ાોોમપઓ સપથત  કં  તસતવ કર�મત અથવપ મવવ� ત 
ીડંોાો ઊીપ ંકર�મત કરવપેપ ંઆવશતજ  

i..કપાપરલા ીવમોમપ િમેપરણ પર કોા ખ ર્ કરવપેપ ંઆવશત મ �જ  

j.  �ોલલપઓએ �તરેપાખપક�ા ાોોમપઓ તૈાપર કરવપમવ ર  શતજ  

k. ીવમ ર �તાો��રત શપાપઓ ેપ  ્ શપાપ ીવમ �ગત 
એસએસએ કોા ીડંોા આપશત મ �જ  

(v) (સ ંીર: એેએ્આરડ�મો પ� �ેપકં0.2-3/2005 – EE.3 

તપર�ખ–29ેવ ઑગહ્થ 2447 અમત F 2-3/2005 – EE.3 
તપર�ખ 22ેવ ફ �આુર� 2448જ આ �કુપરો :- -2448 
થવ અસરેપ ંઆવશત) 

 
 

 
7.(a) શપાપઓ ેપ  ્ રાવણવ અા ુપમો  a. ેપ� શપાપમવ વ �વ્� સિેિતઓા વવજાજસવજઓ  પરપ 

b. �ણ વગ� �કુવમવ શપાપઓ વપિષાક શપાપ  �ૃ ે ણે ીજ 
૫૦૦૦ા- �કુવમપ શપાપ રાવણવ અા ુપમ ેપ  ્  ક પર  મશત 
રાપર  શપાપ  �ૃ �લલપમવ �ુલ પપ�તપ ીજ ૭૫૦૦ ર  શ તત 
શરતમવ આિકમથ �ણ વગ� કરતપ ંવ� ુવગ� કરપવતવ શપાપઓ 
વપિષાક શપાપ  �ૃ ે ણે ીજ ૧૦૦૦૦ા- �કુવમપ શપાપ 
રાવણવ અા ુપમ તેાવશત ( મહક0 આ   � ુેપ  ્ આ્પાર ખડં 
અમત ઓફ�સ ખડંમત વગર તર�ક મવ ગણ�વેપ ં લતવપેપ ં આવશત 



મ� ) 
c. �પથિેક શપાપઓ અમત અમત ઉચ્ �પથિેક શપાપઓમત તતઓ તત 

ો હથાતથવ કપારરત  ોવપ ં છતપ ં િમીપવ અા ુપમ   � ુ ેપ  ્ 
અલગ શપાપઓ તર�ક  ગણવપેપ ંઆવશતજ 

d. ેપધાિેક અમત ઉચ્તર ેપધાિેક શપાપઓ ઉપરપતં �પથિેક 
શપાપઓ અમત અમત ઉચ્ �પથિેક શપાપઓ કરપવતવ સં્ કુત 
શપાપમવ  પ તેપથં ેપ� �પથિેક શપાપઓ અમત અમત ઉચ્ 
�પથિેક શપાપ ેપ  ્ ઉપાોગેપ ંલતવપતપ ંવગરખડંો ેપ  ્ ો આ 
અા ુપમ કીં ંપપડવપેપ ંઆવશતજ  

e. સપેપ�ક ફપાપમપ ંતતવો અવઅાપણત સપ તેલ  ોવપ ોોાએજ 
f.  પકંકપે ેપ  ્મપ ં ૩૩3 ેાપર પમવ ગણ�વ કરતવ વખતત 

 વલડ�ગમપ િમીપવ અમત ેરપેત ખ્રમો સેપવતશ કરવો મ� જ 
g. અા ુપમ ેપ� તત ો શપાઓ ેપ  ્ ઉપલબક ર  શત �ેમવ 

પોતપમવ ેપકલક�મવ ક લડ�ગો અુહતતવેપ ંછતજ 
h. અા ુપમ એવવ સરકપર� શપાઓ ેપ  ્ પણ ઉપલબક ર  શત � 

શ  રેપ ંીપડપમવ ક લડ�ગોોેપ ં્લપવવપેપ ંઆવત છતજ 
(સ ંીર0 એેજએ્જઆરજડ�જ મો તજજ ૨૨ ફ �આુર�થ ૨૦૦૮ મો પ� મ ં 
એફજ 2-3/2005 – ાજા-૩થ આ �કુપરો તપજ 1-4-2008 થવ અેલવ 
 મશત) 

 
7.(b) શપાપ ીવમમવ ેરપેત  શપાપમવ ક લડ�ગમપ ેો્પ ં સેપરકપે ેપ  ્ા ુ અા ુપમ મવ્તમવ 

શરતોમત આકવમ ર  શત0- 
(i)     ેો્પ ં સેપરકપે �ગત ખ્ર કરવપ ેપ  ્  ર વષષ 

એસજએસજએજ   ઠા ીજ ૧૫૦ કરોડ ઉપલબક ર  શતજ આ 
રકે શપાપઓમવ સખંાપ ોોુ  રપરાો વચ્ત �ેપણસર 
ર�તત વ �્ વપેપ ંઆવશતજ 

(ii)     ેો�ંુ સેપરકપે �લલપમપ ંએજડ લ્જુપવ અમત  વજમપ ીપગીપત 
ર  શત અમત ીપરત સરકપર  પરપ તતમત ેપના કરવપેપ ંઆવશત 
તતેો ોલંવણવ કરવપેપ ંઆવશતજ પ�રણપ તેથ તત  પકંકપેમવ 
િમાત કર લ ૩૩3 ેાપર પેપ ંર  શત 

(iii)      ર ક �લલો � તત વષરેપ ં પલમવ શપાપઓમત ેો્પ ંસેપરકપે 
  ૃ ા આવર� લતવપ ે ણે ૫3 �કુવમવ  રખપહત ોકં� શક  
છતજ રપરાોએ એ વપતમવ ખપતર� કરવપમવ ર  શત ક  �લલપઓ 
 પરપ ેો્પ ં સેપરકપે સ� ત  પકંકપે �ગત ખ્રવપેપ ં
આવતલવ �ુલ રકે રપરા  �ૃ કરં� પપડવપેપ ં આવતલવ 
ેાપર પ કરતપ ંવકવ રા મ� જ 

(iv)     એસજએસજએજ સેપરકપે ીડંોાેપથંવ છતલલપ ં ૧૦ વષ�ેપ ં
 કંપાતલવ શપાપઓ ેો્પ ંસેપરકપે ેપ  ્ ગણ�વેપ ંલતવપેપ ં
આવશત મ� જ  પથ પર લતવપેપ ંઆવતલ ેરપેત ખ્ર મવપ 



 પકંકપેમવ ખ્રમપ ૬૦3 થવ વ� ુ ોવો ોોાએ મ� જ 
(v)       ર ક �લલપ ેપ  ્ તતેમપ ં એજડ લ્જુપવ અમત  વજ ેપ ં

પ�રિશષ્ તર�ક  “ોખુા ેરપેત” િશષરક   ૃ ા ખ્ર � પો 
સપથત સ્ે સણપિકકપર�  પરપ ેપના કરવપેપ ં આવતલ 
ેરપેત કરવપમવ શપાપઓમવ ાપ � કરં� પપડવપાુ ં
ફર�ાપત ર  શતજ આ ાપ �મત સવર િશ્પ અકીાપમમપ 
પવજએજ વજ પરપ પણ ેપનાતપ આપવપેપ ંઆવશતજ 

(vi)     ેો્� ેરપેતમપ ં કપા� ેપ  ્ રપરાોએ સૌ�થે  ્કમવકલ 
અમત મપણપકં�ા આકપરણવ તતેો ે�ંંર�ઓમવ િવક �નનત 
પધકિતમવ હથપપમપ કરવવ ોોાએજ ફકત ેો્પ ં રોકપણ 
(>૭૫૦૦૦) અમત  ્કમવકલ ક ંં્ વણો( પજતજજ પપાપમત 
 ો�તં  મપવ�ુ)ં મપ �કહસપેપ ં ે�ંંર� ેપ  ્ એસજપવજઓ 
સે્  પોર થ�ુ ંપડ જ  પક�મવ  રખપહતો �લલપ અમત પત્પ 
�લલપઓ ખપતત ાોગા ર�તત આકપરણવ અમત ે�ંંર� થવવ 
ોોાએજ 

(vii)  ેરપેતાુ ંકપે ્પલવ ર�ુ ં ોા તત  રિેાપમ સપા્ ઉપર 
વાવસપિાક ાોમતર� લપાકપત કરપવતપ ં ક રે્પર�ઓ  પરપ 
 ્કમવકલ   ખર ખ થપા છત તત  પ તમવ ખપતર� થવવ 
ોોાએજ વ�ુે પથં રપરાએ એક ’ેરપેત કુુ હતકપ’ િવકસપવવવ 
ોોાએ �ેપ ં ેરપેત કપે ક વવ ર�તત કર�ુ ં ોોાએ અમત 
� સપ ો ક વવ ર�તત રપખવપ ં ોોાએ તત  પ ત લોકોમત 
સેરવવ શકપાજ 

(viii)  ીવમમવ ેરપેત પ  લપમંપ અમત ેરપેત પછ�મપ ફો્ો�પફ 
પણ ેપ� તવ ેપ  ્ રાવવ રપખવપ ોોાએજ 
 
 
 

(સ ંીર0 એેજએ્જઆરજડ�જ મો તપજ 4 રન્આુર�થ 2007 મો પ� મ ં  2-

3/2005 – EE-૩થ આ �કુપરો તપજ 1-4-2007થવ અેલવ  મશત) 
 

 
 

8. મવવ �પથિેક શપાપઓાઉચ્ 
�પથિેક શપાપઓ ેપ  ્ શવખવપ-
શવખવવપમવ સપે�વ(્�એલા)  

a.  ર ક મવવ �પથિેક શપાપ  �ૃ ્�.એલ.ા.@ી4જ 20, 000ા- 
b.  ર ક મવવ અમત �કુપરવપેપ ંઆવતલ ઉચ્ �પથિેક શપાપઓ 

ેપ  ્ ્�.એલ.ા.@ી4જ 50, 000ા- 
c.    ્�જએલજાજ હથપિમક િવિશષ્ સ ંીર અમત 

આવઅાકતપાોી�રાપત ોોુ  િશ્કોાશપાપમવ સિેિત  પરપ 
મ�� કરવપેપ ંઆવશતજ રપરા એસજએસજએજ મવ કપરો પર� 
સિેિતમવ ે�ંંર� પછ� હથપિમક સ ંીથકરણ ેપ  ્મપ અવકપશ 
સપથત રપરાો શપાપઓમવ ોાંષતં ોી�રાપતો ેપ  ્ � ં્ ક 
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ાપ �મો �સપર કરશતજ  
d. ્�જએલજાજ મવ પસ ંગવમવ પસ ંગવ અમત �પ�પતેપ ંિશ્કો અમત 

વપલવઓમવ સપ તેલગવર�મવ આવઅાકતપ 
e. વવજાજસવજા �પમા હતરમવ શપાપ �ગત �પ�પતમવ કતષૃ ર�ત 

મ�� કરવપ ેપ  ્ા ુ ંાોગા �ંથજ 
f. ખર� � ેપ  ્ ્�જએલજાજ ીડંોામવ સો ંાબલોકા �લલપા રપરા 

હતર  વ �્ ણવ થા શક  મ� જ 
g. �કુપરપ વકપરપ ેપ  ્ ધાપમેપ ંલતતપ ંઅગપઉ  ત વષર �કુવ 

ાજ�જએસજ ક નનમપ સફા સં્ પલમમવ આવઅાકતપ 
h. વગરખડંો અમત િશ્કો ેપ  ્ ોોગવપા 

 
(સ ંીર0 એેજએ્જઆરજડ�જ મો તપર�ખ 22 ફ �આુર�થ 2008 મો પ� 

�ેપકં  Fજ 2-3/2005 – EE-૩થ આ �કુપરો તપજ 1-4-2008 થવ 
અેલવ  મશત) 

 
9. શપાપઓ ેપ  ્ા ુ ંઅા ુપમ  a. ક મ કપારરત શપાપમપ સપકમોમવ   લવ અમત અના ર�કર�ગ 

ખ્પરઓ �ેક  વપરપશેપ ંઆવતવ વહ�ઓુ વગતર  �ગત �પથિેક 
શપાપ ેપ  ્ વપિષાક ીજ 5000ા- અમત ઉચ્ �પથિેક શપાપ ેપ  ્ 
વપિષાક ીજ 7000/- ઉચ્ �પથિેક શપાપ ેપ  ્મવ રકેેપ ંિવ પમ 
�ાોગશપાપઓ અમત કમપ્ુ્ ર િશ્ણમવ આવઅાકતપઓમો 
સેપવતશ કરવપેપ ંઆવશતજ 

b. ઉપાોગેપ ંપપર શરકતપ 
c. ેપ� વવજાજસવા એસજએેજસવ 
d. �પથિેક શપાપઓ અમત અમત ઉચ્ �પથિેક શપાપઓમત તતઓ તત ો 

હથાતથવ કપારરત  ોવપ ંછતપ ંિમીપવ અા ુપમ   � ુેપ  ્ અલગ 
શપાપઓ તર�ક  ગણવપેપ ંઆવશતજ 

(સ ંીર0 એેજએ્જઆરજડ�જ મો તપર�ખ 22 ફ �આુર�થ 2008 મો પ� �ેપકં  
Fજ 2-3/2005 – EE-૩થ આ �કુપરો તપજ 1-4-2008 થવ અેલવ) 

10. િશ્ક અા ુપમ  a. �પથિેક શપાપઓ અમત અમત ઉચ્ �પથિેક શપાપઓમત 
િશ્ક  �ૃ વપિષાક ીજ 500ા- 

b. િમમમ ખ ર્મપ િશ્ણ અા ુપમો �ગતમપ ઉપાોગેપ ં
પપર શરકતપ 

11. િશ્કોમવ તપલવે  a.  વજઆરજસવ અમત તતથવ ઉપરમપ હતર થ િશ્ક  �ૃ � વસમપ ીજ 
100/- લતખતથ  ર ક િશ્ક ેપ  ્ ્પા ુસિવાસ  રિેાપમ  ર વષષ 10 
� વસ �કુવમવ તપલવેમવ ોોગવપા 

b. સવજઆરજસવ હતર થ � વસમપ ીજ 50/- લતખત િશ્ક  �ૃથ  ર ક િશ્ક 
ેપ  ્ એક વષરેપ ં10 �કુવમવ ેપિસક સો ં સીપઓ અમત ��ુે 
તપલવે  તૃકોજ  

c. મવપ ંિમેપાતલપ ંિશ્કો ેપ  ્ � વસમપ ીજ 100/- લતખત 30 � વસ 



�કુવમવ  પખલ થાપમવ તપલવેજ   
d. વાપવસપિાક ાોગાતપ તેાવવપ ેપ  ્ ્પા ુમોકર�  રિેાપમ 

અ�િશક્ત િશ્કો ેપ  ્ � વસમપ ીજ 100/- લતખત 60 � વસ �કુવ 
�તર સતવપા �તર કપાર�ેોજ  

e.  વજઆરજસવ અમત સવજઆરજસવજ મપ સકંલમકપરો અમત �ુશા 
ક રે્પર�ઓમવ � વસમપ વાુકત  �ૃ ીજ 100/- લતખત વપિષાક 10 
� વસ �કુવમવ તપલવેજ 

f. આ ખ્રમવ ેાપર પ ોાંષતં પડતર કોરણ તર�ક  આપોઆપ મ�� 
થવવ ોોાએ મ� જ વપહતિવક એકે ખ્પરઓમો � પો કપકવો 
ોીર� છતજ તપલવેમપ � વસોમવ સખંાપ રપરાા ્જુ્�  પરપ મ�� 
થવવ ોોાએજ તપલવે સપે�વ, �ુશા ક રે્પર�ઓ અમત અના 
તપલવેવ કોરણો સ� તમપ તપલવે ેપ� તવ ેપ  ્મપ એકે ખ્પરઓ 
રપરા એસજએસજએજ મવ કપરો પર� સિેિત  પરપ ે�ંંર કાપર 
ોોુ મવ �ત�રક તપલવેવ કોરણો પર આકપ�રત ર  શતજ 

g. ોલંાપકંમ  રિેાપમ અસરકપરક તપલવે ેપ  ્ આકપરણવમવ ્ેતપ 
િવહતપરમવ    મ�� કરશતજ 

h. િશ્ક અ ાપસ ાોોમપ   ૃ ા એસજસવજાજઆરજ્�ાડ�જઆાજાજ્� 
ેપ  ્  ્કોજ 

(સ ંીર0 એેજએ્જઆરજડ�જ મો તજજ 22 ફ �આુર�, 2008 મો પ� �ેપકં Fજ 
2-3/2005 – ાજા-૩, આ �કુપરો તપજ 1-4-2008 થવ અેલવ  મશત) 

12. શૈ્કણક વાવહથપપમ અમત 
તપલવે ેપ  ્મવ રપરા 
સહંથપ(SIEMAT)   

a. એક સેાત ીજ 3 કરોડ �કુવમવ ે  .  

b. રપોાોએ ખ્ર ીોગવપ તૈાપર થ�ુ ંપડશત.  
c. િવવપશપખપ ેપ  ્ પસ ંગવ ���ાપ આકર�  મપવવવ 
 

13. સો ુપામપ વડપઓમવ તપલવે  a.  એક ગપેેપ ંએક વષરેપ ં2 � વસ ેપ  ્  4 વાુકતઓ વણપ શપાપ 
 �ૃ  ત વાુકતઓ �ેપ ંખપસ કર�મત �વઓ ેપ  ્ મપણપક�ા 
અાીુપતપ ેાપર� ત છતજ 

b. એક � વસમપ એક વાુકતમપ ીજ 30ા- 

c. શ  ર� િવહતપરોેપ ંશપાપ  �ૃ ૩ સપો ુપિાક વડપઓ  
(સ ંીર0 એેજએ્જઆરજડ�જ મો તપજજ 17-12-2003 મો પ� �ેપકં  Fજ 2–

15/2002  EE-3) 
14. િવકલપગં  પાકો ેપ  ્મવ ોોગવપા a .  ખપસ  રખપહત ોુો   ર વષષ િવકલપંગ  પાકોમપ સંકલમ 

ેપ  ્   પાક �ૃ ીજ 1200ા-  

b.  પાક  �ૃ ીજ 1200ા- મપ કોરણત ખપસ ોી�રાપતો કરપવતપ ં
 પાકો ેપ  ્મવ �લલપ ાોોમપ ઘડવપેપ ંઆવશતજ  

c. �ુશા સહંથપઓમવ સપ તેલગવર�મત �ોતસપ મ આપવપેપ ંઆવશતજ 

 



 
 
15. 

 
સશંોકમથ ોલંાપકંમથ િમર�્ણ 
અમત સં્ પલમ  

a. શપાપ  �ૃ વપિષાક ીજ 1500/- �કુવજ  
b. �પથિેક શપાપઓ અમત અમત ઉચ્ �પથિેક શપાપઓમત તતઓ તત ો 

હથાતથવ કપારરત  ોવપ ં છતપ ં અલગ શપાપઓ તર�ક  ગણવપેપ ં
આવશતજ 

c. રપરાા�લલપા વજઆરજસવજાસવજઆરજસવાશપાપ હતરમપ સશંોકમ, 

ોલંાપકંમ,   ખર ખ, અવલોકમ ેપ  ્મપ ં ખ્રમપ ં કોરણો રપરા 
એસજએસજએજ મવ કપરો પર� સિેિત  પરપ મ�� કરવપેપ ંઆવશતજ  

d. કણુવણપમત લગતપ ંપ�રણપેો ેપપવપ ેપ  ્ અના  પ તોમવ સપથત 
સપથત રપરાોએ િવકપસ, િમાિેત અેલવકરણ, અવલોકમ 
પધકિતઓમત �પકપના આપવપમવ ોીર છત, શૈ્કણક   ખર ખમવ 
કણુવણપ, િવવપથથઓમપ અ ાપસ પ�રણપેો, િશ્કોાુ ં  � શરમ, 
રિત અમત સપેપ�ક વગ� ોોુ  િવવપથથઓ અમત િશ્કોમવ 
 પોર�, વગરખડં અ ાપસેપ ં ફ રફપરો ેપપવપ ેપ  ્મપ ં પ�રેપણો, 
િશ્ક તપલવેમવ અસર, પપૃઠકહુતકો અમત શપ�બ ક સપે�વમવ 
અસરકપરકતપ  વજઆરજસવજાસવજઆરજસવાડ�જઆાજાજ્�જઓ વગતર  
 પરપ કરં� પપડવપેપ ંઆવત છતજ  

e. અના  પ તોમવ સપથત રપરા અમત �લલપઓમવ ોોગવપાઓેપ ં 
શપાપઓમપ હથા �ગત, અના શપાપઓમપ ેપાખપ અમત 6 થવ 14 
વષરમપ  પાકોમપ શૈ્કણક  ર રમવ ઘરઘ ઘ ુ તપર�ખમત અપડ ્ 
કરવપ �ગત િમાિેત શપાપ અનવતષણા ��ુે આાોોમ 
ાજએેજઆાજએસજ ફપાવણવમો સેપવતશ કરવપેપ ંઆવશતજ  

f. આ ઘ્કમપ પપલમેપ ં એસજસતસજાજઆરજ્�, ડ�જઆાજાજ્�જ અમત 
એસજઆાજએજએેજએજ્�જ(રાપ ં એસજઆાજએજએેજએજ્�જઓ 
કપારરત છત) ઓમવ સપ તેલગવર� ફર�ાપત ર  શતજ 

g. �ુલ શપાપ  �ૃ ફપાવણવેપથંવ રપષષ�ા, રપરા, �લલપ, પત્ પ-
�લલપ, શપાપ હતર  ીડંોામો ખ્ર કરવોજ 

h. રપષષ�ા હતર  શપાપ �ૃ વપિષાક ીજ 200/- મો ખ્ર કરવોજ  
i. રપરા હતર   પથ કરપાતલપ �ો�ક્ા અ ાપસોાુ ં ોલંાપકંમ અમત 

 કપ સશંોકમોમત ે�ંંર� આપવપ અમત ���ાપ કરવપ  ર ક રપરાા 
્જુ્�જ એસજએસજએ ાોોમપ સશંોકમ ેપનાતપ સિેિતમવ ર્મપ 
કરશતજ રપરા એસજએસજએ ાોોમપ  પરપ �લલપ હતર  ાોગા 
���ાપમવ હથપપમપ કરવવ ોોાએજ  

j. આરજાજએેજએસજ ��  િણઓાુ ંસ ં્ પલમ કરતવ અના હવત�ં  
રપષષ�ા અમત રપરા હતરમવ �ંશા સહંથપઓમત ાોગા 
એેજઓજ્ાુકરપરો  પરપ �ોતસપ મ ેા�ુ ંોોાએ 

(સ ંીર0 એેજએ્જઆરજડ�જ મો તજજ ૨૨ ફ �આુર�, ૨૦૦૮ મો પ� મ ં Fજ 
2-3/2005 – EE-૩, આ �કુપરો તપજ 1-4-2008 થવ અેલવ  મશત) 

 



 
16(a) 

 
વાવહથપપમ ખ્ર  

a. �લલપ આાોોમમપ � પોપ�મપ ૬3થવ વકવો ોોાએ મ� જ 
 

b. એમજાજ રપરાોમપ �લલપઓ અમત ક નનશપિસત �  શો ક  રાપ ં�લલપ 
આાોોમાુ ંક  � ં મપાુ ંછત, તાપ ંરપરામવ ાોોમપમપ સેાગપાપ 
 રિેાપમ રાવવપેપ ંઆવતલવ ૬3 મવ �ુલ ેાપર પ મવ શરતમત 
આકવમ �લલપ  �ૃ વ �વ્� ખ્રમો � પો ૨૦જ૦૦ લપખ �કુવ 
ોા શક  છતજ 
 

c.  પલમપ ઉપલબક ેપણસોમવ આકપરણવ, પવજઓજઆા કાપર પછ� 
િવિવક હતર  િમષણપતંોમવ ીરતવ, કપાપરલામપ ખ્પરઓ વગતર મો 
ખ્રેપ ંસેપવતશ કરવોજ 

 
d. એેજઆાજએસજેપ ં િમષણપતં, સપેપ�ક આાોોમ ���ાપ,  પકંકપે, 

રિત વગતર મત � તત �લલપમવ ઉપલબક ્ેતપમત આકપર  �પકપના 
આપ�ુ ંજ 

 
e. રપરાા�લલપાબલોકા�ંથ હતર  અસરકપરક ્�ેોમપ િવકપસ ેપ  ્ 

વ �વ્� ખ્રમો ઉપાોગ કરવો ોોાએજ 
 

f. �ો�ક્ કવંરમપ ત �પેપ ં ો  વજઆરજસવજાસવજઆરજસવજ ેપ  ્મપ 
ક રે્પર�ઓમવ ઓાખપણમત �પકપના આપ�ુ ં �થવ કર�મત સઘમ 
���ાપ આકપ�રત આાોોમ ેપ  ્ ્�ે ઉપલબક  મવ ર  જ  

 
(સ ંીર0 એેજએ્જઆરજડ�જ મો તપજ ૧૧ �ુલપા, ૨૦૦૭ મો પ� મ ં એફજ 

2-3/2005 – ાજા-૩,) 
 



16(b) િશ્ણ �  �� કપાર�ેો  a. રપરાા્જુ્�જ �પથિેકતપ સપથત �લલપારપરાેપ ં િવિશષ્ િશ્ણ 
�  �� ાોોમપમો અેલ કર� ે ણે ૨3 �કુવમો �લલપ ખ્રમો 
ઉપાોગ કર�મત ીપષપ, ગકણત અમત િવ પમમપ અ ાપસાુ ં હતર 
�ીુ ં લા ોવપ ેપ  ્    િવગતવપર આાોોમ સપથત આ ાપસ 
�  �ધક આાોોમ અમત વ �વ્� ખ્રમવ કરં� પપડવપેપ ંઆવતલવ 
�ુલ ્ો્ ેાપર પ ૬3 ેાપર પેપ(ંરપરા ખ્રમપ ૬3 મપમપ 
�લલપઓ ેપ  ્) મવ્ત ત �પઓમવ ખપતર� કર� કરં� પપડવપેપ ં
આવશત0-  

i. એ  પ ત હપષ્પણત ોણપવવવ ોોાએ ક  પસ ં કર લપ 
િવષાો ેપ  ્ પ�રણપેો આ ાપસ �  �ધક આાોોમ  પરપ િસધક 
થવપ ં ોોાએજ વગર I  થવ  III ેપ ં ોાં 
ીપષપાવપં્ માઆકલમા�કડપક�ા કૌશલા અમત વગર V  થવ 
VIII ેપ ં ગકણતા િવ પમ મત  પસંલ કરવપ ેપ  ્ અ�તપ 
આપવવ ોોાએજ  

ii. �ુલ  પાકોમવ સખંાપ આવર� લતવપેપ ં આવત, શપાપઓમવ 
સખંાપમત આવર� લતવપેપ ં આવત � હપષ્પણત  શપરવતાુ ં  ો�ુ ં
ોોાએજ 

  

iii. િવવપથથઓા િશ્કોા ક ાવણવકપરો વગતર  ેપ  ્મવ વકપરપમવ 
િશખવવપ-શવખવપમવ સપે�વમો ર�તમવ હપષ્તપ કરવવજ  

iv.  ાોોમપમપ ં અેલવકરણેપ ં િશ્કો, સવજઆરજસવ,  વજઆરજસવ, 
ડ�જઆાજાજ્�જઓ, સેપો વગતર  �વપ ે તવમપ પપ�ોમવ 
ષિંેકપ �ગત હપષ્તપ કરવવજ  

v.  ાોોમપ  રિેાપમ શવખવપ ેપ  ્ અપમપવપતવ વ્ ંર્મપ 
સ� તમપ અધાપપમ િસધકપતંો િવશતમવ ેપ� તવ  શપરવવવજ  

vi.   હત્તપાુ ં પ� ોલંાપકંમ કીં ંપપડવપેપ ંઆવતલ છત, અમત  

vii.   એસજએસજએજ મપ અના કોાપણ ઘ્ક સપથત ખ્રાુ ંકમુરપવતરમ 
થ�ુ ંોોાએ મ� જ 

(સ ંીર0 એેજએ્જઆરજડ�જ મો તપજજ ૨૯ા૮ા૨૦૦૭ મો પ� મ ં Fજ 2-

3/2005 – EE-૩, આ �કુપરો તપજ 1-4-2008 થવ અેલવ  મશત) 
17. કનાપ ક ાવણવ ેપ  ્ મવવ� ત 

��  િણઓથ િશ� ુ સીંપા અમત 
િશ્ણથ અજરજાઅજોજરથ 
લ�ુે િત સો ુપાોથ વકં્ત 
વગ�મપ શ  ર� િવહતરોમપ  
 પાકો ેપ  ્મપ  હત્તપોથ ખપસ 

a. �લલપ  �ૃ વપિષાક ીજ : કરોડ �કુવમપ ફ રફપરમપ િશષરક 
એસજએસજએજ ેપ  ્ લપક ુપડશતજ  
 

b. વપિષાક �લલપ  �ૃ કમપ્ુ્ ર એાડ ડ િશ્ણમત લ�ાપ�ંકત કર� 
શકપા ફ રફપરમપ િશષરક   ૃ ામપ અડકપ �કુવમપ ફંડોજ કોમ્ુ્ ર 
એાડ ડ િશ્ણ (સવજએજએલ) મપ ં લ�ામવ ે ણે વાપ�પત ઉચ્ 



કર�મત ઉચ્ �પથિેક 
શપાપઓેપ ંકમપ્ુ્ ર િશ્ણ 

�પથિેક શપાપઓેપ ં ગકણત અમત િવ પમ ઉપર િવશતષ ીપર 
આપવપમવ ર  શતજ આ ઘ્કેપ ંઅના  પ તોમવ સપથત સપથત  પડરવતર, 

સો�્વતર, તપલવે, િમીપવ અમત ોો ોીર પડ  તો �ંશા  ્કપમો પણ 
સેપવતશ કર� શકપાજ    
 

c. શતષ  ્તલપ ીડંોાો ેપ  ્થ ોી�રાપત પર આકપ�રત �ોલલપવપર ીજ 
:1 લપખમવ ેાપર પેપ ં ર �મત �તાતક ેપ  ્ ્પર મવવમવ� ત 
પ�રાોોમપ �કુવજ   
 

d. ાસવસવા અમત કનાપ ક ાવણવ  હત્તપો કનાપ ક ાવણવમત લ�ાેપ ં
રપખવમત કરવપેપ ં આવતપ ં  હત્તપો છત � એસએસએમપ અના 
ઘ્કો   ૃ ા આવર� લતવપેપ ં મ આવાપ ં  ોા �ે ક થ 
એમપવા�ાએલ અમત ક � વવવ કપાર�ેોજ   
 

e. અજરાઅજોજરજ સો ુપાો ેપ  ્મપ  હત્તપો  પાકોમપ મપેપકંમ 
અમત  િશ્ણમપ હતરેપ ંવકપરો કરવપ તરફ લક્ત ર  શતજ     
 

f. શૈ્કણક ર�તત વકં્ત લ�ુે િતઓ ોખુાતવત ોુુ હલે  પાકો ેપ  ્મપ  
 હત્તપોથ તતેમપ મપેપકંમથ �િતકપરણ અમત �પરંકીક િશ્ણમવ 
કણંરતપેપ ંવકપરો થપા તત ેપ  ્ લક્ત કરવપેપ ંઆવશતજ   
 

g. શ  ર� વકં્ત  પાકો ેપ  ્મપ  હત્તપો ોખુાતવત શતર�  પાકોથ 
હથપમપતં�રત થતપ ં  પાકોથ ક્રો િવણમપરપ  પાકો ેપ  ્ તતઓ 
�પરંકીક િશ્ણેપ ંોોડપા તત ેપ  ્ �િુવકપઓ ર્વપ તરફ ક નનવત 
કરવપેપ ંઆવશતજ   
 

h.  એસએસએમપ અના કોા ઘ્ક સપથત કમુરપવતરમમત ેપના 
રપખવપેપ ંમ � આવતજ મવવમવકરણ કોા ર�તત એસએસએમપ અના 
ઘ્કમપ અથવપ અના ાોોમપઓમપ અના કોા  હત્તપમપ 
કમુરપવતરમમવ વ્ ંર્મપ મ  ોવવ ોોઇએજ   

 
i. મવવમવકરણ   ૃ ામપ  ર ક ઘ્કો હપષ્ ર�તત ઉલલતખ કરવપેપ ં

આવતલપ   આપવ શકપા તતવપ પ�રણપેોમો િમ �શ કરતપ ં ોા તત 
ર�તત ર્વપેપ ં આવતલપ ં  ોવપ ં ોોઇએ �મો સેપવતશ �ોલલપમવ 
વપિષાક કપાર ાોોમપેપ ંથાતલો  ોવો ોોઇએજ મવવમવકરણ િવહતપર 
આકપ�રત અમત હપષ્પણત વાપખાપિાત લક્ત �ંથ તરફ ક નનવતત 
થાતલો  ોવો ોોઇએજ તત સપેપના એસએસએ  હત્તપો સ� ત 
મવવમવકરણ શવષર   ૃ ા કરંક  મપવવપેપ ંઆવતલપ ં  હત્તપોમપ 
એક પતક ોમપ હવીપેપ ં ોા શક  છતજ તતમપ ંસં્ પલમ અમત ોલંાપકંમ 
ેપ  ્મપ પગલપ ં પણ હપષ્ કરવપેપ ં આવતલપ  ોવપ ોોઇએજ 
 હત્તપો પ�રાોોમપ હવીપેપ ં  શત �ેપ ં િમેપરણ કપા�મપ કોા 



ઘ્કો હપષ્ ર�તત વાપખાપિાત િવહતપરોથ લક્ત �ંથથ પ�રણપેો 
અમત સં્ પલમ તતેો ોલંાપકંમ િવમપમપ મ �  ોાજ  હત્તપોમત 
��ંે ��  િણઓેપ ં િમ � િશત મપણપક�ા ોી�રાપતો સપથત �્પ ં
પપડ�મત ોકંવપેપ ંઆવાપ ં શતજ    

(સ ંીર0 એેએ્આરડ�મપ પ� �ેપકં F.2-3/2005 – EE.3 તપર�ખ 22ેવ 

ફ �આુર�થ 2448જ આ �કુપરપઓ :- -2448થવ અસરકતપર  મશતજ)  
18.  વઆરસવા્આુરસવાસવઆરસવઓ a. સપેપનાપણત  ર ક સો ુપા િવકપસ (સવડ�) બલટકેપ ં એક 

 વઆરસવ ર  શતજ ોો ક થ એવપ ં રપરાોેપથં રાપ ં પત્પ �ોલલપ 
શૈ્કણક વ �વ્� ેપાખપ �વપ ં ક  શૈ્કણક બલોકસ અથવપ 
સકરલસથ કપાર્ત� કરપવતપ ં  ોા અમત � સવડ� બલોકસમવ સપથત 
ોોડપાતલપ મ  ોા તો પછ� રપરા આવપ પત્પ-�ોલલપઓેપ ં
શૈ્કણક વ �વ્� એકે ેપ  ્ ેપગણવ કર� શક  છતજ તતે છતપ ં
આવપ ં �કહસપઓેપ ં સવડ�  બલટકમવ � ર  વઆરસવઓ અમત 
સવઆરસવઓ પરમો સે� ખ ર્થ થ આવતરક અમત ક મ-આવતરકથ 
 �ત �કપરમપ ખ ર્ ોો સવડ� બલોક  �ૃ ેપ� એક ો  વઆરસવ 
ખોલવપેપ ંઆવવ  ોા તત ર�તત  વઆરસવ અમત સવઆરસવ પર 
કરવપેપ ંઆવતપ ંસે� ખ ર્ કરતપ ંવ� ુમ �  ોાજ    

b.  વઆરસવાસવઆરસવ શ�  ોા તાપ ં �કુવ શપાપ પ�રસરમવ 
� ર ો ુહથત  ોા તત ાચછમવા છતજ   

c. રાપ ં ોીર  શત તાપ ં  વઆરસવ ીવમમપ િમેપરણ ેપ  ્ ીજ 8 
લપખમવ  ેાપર પજ   

d. સવઆરસવ  પકંકપે ેપ  ્મપ ખ ર્ રપરામપ અિત�રકત વગરખડંમપ 
એકે ખ્ર ોોુ  ર  શતજ ક મ સવઆરસવ  તૃકાતપલવેમપ � વસો 
 રિેાપમ - તતમો ઉપાોગ શપાપેપ ંએક વકપરપમપ વગરખડં તર�ક  
કરવપમો ર  શતજ   

e. ક મ-શપાપક�ા  પકંકપે ( વઆરસવ અમત સવઆરસવ)મો �ુલ ખ્ર  
         કોાપણ �ોલલપેપ ંકપાર�ે �તગરત કોાપણ વષરેપ  
       � પોવપેપ ં આવતલ �ુલ ખ ર્મપ 13થવ વકવો ોોઇએ મ �જ   

f. :44 કરતપ ંવ� ુશપાપઓ સપથતમપ બલટકેપ ં24 �કુવ િશ્કોમત 
િમેનકં કર� શકપશત;  વઆરસવાસવઆરસવમત સપથત રપખવમત મપમપ 
બલટકસેપ ં:4 �કુવ િશ્કો રપખવ શકપશતજ    

g. ફમથ્ર વગતર મવ ોોગવપા   ીજ એક લપખ  વઆરસવ ેપ  ્ અમત 
ીજ :4થ 444/- સવઆરસવ ેપ  ્જ   

h. આકુહેક ખ ર્ા ુ ંઅા ુપમ ીજ 24થ444/-  વઆરસવ ેપ  ્ અમત ીજ  
 444/- સવઆરસવ ેપ  ્ �િતવષર ેપ  ્જ   

i.  તૃકોથ �વપસ ી થપઓ0 ીજ 714ા- �િત ેપસ  વઆરસવ 
ેપ  ્થ ીજ   44ા- �િત ેપસ સવઆરસવ ેપ  ્જ   

j.   ્�એલએે અા ુપમ0 ીજ 1444ા- �િત વષર  વઆરસવથ ીજ 



:444ા-   �િત વષર સવઆરસવ  �ૃજ   
k. કવંરતૈાપર� ત �પેપોં સઘમ પસ ંગવ ���ાપ  પ   

 વઆરસવાસવઆરસવ કેથઓમવ ઓાખજ  
 

l. શ  ર� િવહતપરોેપ ં એસએસએ   ૃ ા મવ્તમપ આકપરો પર 
શ  ર� સસંપકમ ક નનોમવ હથપપમપ કરવપેપ ંઆવશત0  

(i)  :44-:14 િશ્કો ેપ  ્ એક કલહ્ર સસંપકમ ક નન (સવઆરસવ)   
 

(ii) :4-:1 સવઆરસવઓ ેપ  ્  વઆરસવમવ લપામ પર એક શ  ર�     
    સસંપકમ ક નન (્આુરસવ)જ   

 
(iii) સવઆરસવા્આુરસવમપ સં્ પલમ ેપ  ્ વાુકતઓ ેપ  ્મપ િમાેો 

એસએસએમવ ેપગર િશાકપા વઆરસવાસવઆરસવઓમપ મપણપક�ા 
િમાેોમવ સેપમ ો ર  શતજ   

 
(iv) એકેોમપ ખ્ર એસએસએેપ ંિમકપર�રત કરવપેપ ંઆવતલપ ં 

           વઆરસવાસવઆરસવમપ મપણપક�ા િમાેો �વપ ો સેપમ  
          ર  શતજ  
 

ોો મ્િુમિસપપકલ્� અથવપ મગર િવકપસ સણપેપડંા શૈ્કણક હ્પફ 
કરપવતવ  ોાથ તતઓ ્આુરસવઓાસવઆરસવઓ િમ્કુત કર� શક  છતજ  

 
(સ ંીર  એેએ્આરડ�મો પ� �ેપકં  F.2-3/2005-EE-3  તપર�ખ 4થવ  

રન્આુ ર�, 2447 અમત  તક� સખંાપેપ ંતપર� 22ેવ ફ �આુર�થ 2448જ 
ઉપરોકત (સવ)થ (ડ�)થ (એ્)થ (આઇ) અમત (એલ) :- -2448 થવ 
અસરકતપર  મશત)   

 
 
 

19. શપાપ   પરમપ  પાકો ેપ  ્મપ 
 હત્તપો  

a. િશ્ણ ગતરં્� ાોોમપ અમત વૈક�લપક તતેો મવવમવ� ત િશ્ણ ેપ  ્ 
ે�ંંર કરવપેપ ંઆવતલપ કમુ0સહંક�રત િમાેો ોોુ થ િમમમકલકખત 
�કપરમપ  હત્તપો કરંપ પપડવપેપ ંઆવાપ ંછતજ   

 
(i)  ક મ સતવપક�ા વસપ તોેપ ંિશ્ણ ગતરં્� ક નનોમવ હથપપમપજ  

:જ એકલ ક નનમો ખ્ર મપેપ�ંકત થાતલપ િશ્ણપથથઓ પર 
આકપર રપખત છતજ ોો ક થ સે� �ોલલપ ેપ  ્મો એકં ર ખ્ર 
�પથિેક હતરમપ ક નનો ેપ  ્ ીજ :1 1ા- �િત  પાક �િત 
વષરમપ અમત ીજ 2964ા- �િત  પાક ઉચ્ �પથિેક 
હતરમપ ક નનો ેપ  ્ કમુ0સહંક�રત ખ્રમવ � ર ર �મત 
રાવવપમો ર  શતજ   

 
2જ   િશ્ણ હવાસંતવક (ાવવ) ેપ  ્ા ુ ંેપમ વતતમ ીજ       



     2144ા-�િત ેપસાુ ંિમાિં�ત ર  શતથ  
 

(ii) અના વૈક�લપક શપાપ ેોડ લમવ હથપપમપ કરવવ0 એઆઇા 
ક નનોા  હત્તપો ેપ  ્થ �િત િશ્પથથમવ ેાપર પ ીજ  444ા- 
�િત વષર ક મ-િમવપસવ �કપરમપ  હત્તપો સ� ત સત� ં કોસરથ 
ઉપ્પરપતેક અ ાપસ�ેો સ� ત  તક-�ુ-હ�ુલ                      

િશક રો શપાપ   પરમપ િવવપથથઓમત િમાિેત શપાપેપ ં
ોખુા�વપ ેપ ંલા આવવપ પર ધાપમ ક નનવત કર�મતજ   
1. આા્ે- �ૃ ખ્ર  ર ક �કપરમવ એઆઇામવ 

વ્ ંર્મપ 
િવિવક �કપરમપ  પાકોમવ ોી�રાપત ેપ  ્ પાપરપત 
લવક્કતપ કરં� પપડવપ ેપ  ્ કપારરત કરવપેપ ંઆવશતજ 
રાપર  �િત િશ્પથથ ખ્રમવ ેાપર પ ીજ  444ા- �િત 
વષર રપખવપેપ ં આવવ છતથ આા્ે વપર વ્ ંર્મપ 
વાુકતગત ેપ  ્મો ખ્ર એસએસએમવ રપરા 
અેલવકરણ સોસપા્�  પરપ સે� ેાપર પેપ ં ર �મત 
કરવપેપ ંઆવશતજ   

 
(સ ંીર એેએ્આરડ�મો પ� 2-3/2005-EE-3 તપર�ખ 4થવ રન્આુર�, 

2007) 
 

 
(iii) િમવપસવ એઆઇા  હત્તપો ેપ  ્થ �ે ક  સત� ં અ ાપસ�ેોથ 

ઉપ્પરપતેક અ ાપસ�ેોથ  તક-�ુ-હ�ુલ િશક રો શપાપ   પરમપ 
 પાકોમત િમાિેત શપાપઓેપ ંોખુા�વપ ેપ ંલા ોવપ ેપ  ્થ ીજ 
:4444 �િત  પાક �િત વષરમવ ખ્ર ેાપર પેપ ંર �મત કરવપેપ ં
આવશતજ  

 
(સ ંીર: એેએ્આરડ�મો પ� �ેપકં. F.2-3/2005 – EE.3 તપર�ખ 22ેવ 

ફ �આુર�, 2008. આ �કુપરપઓ 1-4-2008થવ અસરકતપર  મશત) 
 
b. ઉપ્પરપતેક િશ્ણ  
આ ાોોમપ મવ્ત ોોુ મપ  ત  હત્તપો ેપ  ્ ેપનાતપ આપત છત0  
(i) સત� ંઅ ાપસ�ેોાક મપસા તક-�ુ-હ�ુલ વ્ ંર્મપઓેપથંવ 

િમાિેત શપાપઓેપ ંોખુા�વપ� ત થાતલપ  પાકો ેપ  ્જ  
 

(ii) િમાિેત શપાપઓેપ ં પાકો ેપ  ્ ઉપ્પરપતેક િશ્ણજ  
 

વ્રં્મપ  (b(ii))  ૃ ા :- 
:જ વષર 244:મવ વસિત ગણતર� ોોુ  રપષષ�ા સર રપશ કરતપ ં

મવ્ો �વ સપ્રતપ  ર કરપવતપ ં �ોલલપઓેપથંવ આવતવ 



 રખપહતો ો ેપના ગણવપેપ ંઆવશતજ  
 

2જ આ� વપસવ િવહતપરોથ અાજુરિત અમત અાજુ ોમરિતમવ વસિત 
અમત લ�ુે િત સો ુપાો કરપવતપ ં િવહતપરોમવ વ� ુ પડતવ 
વસિત કરપવતપ ંિવહતપરોમત �પકપના આપવપેપ ંઆવશતજ 
 

 જ �ોલલપઓ તત ો �ોલલપેપ ં �ુલ શપાપઓમપ 13 કરતપ ઓછ� 
શપાપઓમત આવર� લતતવ ાોોમપ તૈાપર કર� શક  છતજ (શ  ર� 
�પંડપ�વેપ ં ુહથત શપાપઓમત  પ  કર�મત)જ વ�ુે પથં શ  ર� 
�પંડપ�વેપ ં ુહથત :43 શપાપઓમત પણ આવર� લા શકપા 
છતજ  
 

એ �િુમિ�ત કર�ુ ંોોાએ ક  આ વ્ ંર્મપ   ૃ ા સેપિવષ્ તેપે 
શપાપઓ પાપરપત સખંાપેપ ં િમાે ોોુ મપ િશ્કો કરપવતવ  ોા 
અમત તેપે ર�તત સકંણંર કપારરત  ોા છતજ આ  રખપહતમવ સપથત આ 
�ાપસ સ ંકંવ એક �ેપણપ� પણ સપ તેલ  ો�ુ ંોોઇએજ   

 
20. �પરંકીક હતર  કનાપઓમપ િશ્ણ 

ેપ  ્મો રપષષ�ા કપાર�ે  
a. �ોલલપઓ ેપ  ્મવ એસએસએ વપિષાક કપાર ાોોમપઓ 

એમપવા�ાએલ બલટક િવશતષ કનાપઓ ેપ  ્મવ 
ોોખેકપરકાોઅુક લ પ�રુહથિત   ૃ ામવ પ�રાોોમપઓમત હપષ્ 
કરવપેપ ંઆવતલ પ�રણપેો સ� ત મવ્તમવ શરતોમત આકવમ ર �મત 
�િતક કક ત કરશત0  

(i)  હત્તપો કનાપઓમપ અકી�તરણ અમત િશ્ણમવ 
કણુવણપેપ ં �કુપર �તાત ક નનવત  ો�ુ ં ોોઇએજ 
કનાપઓમપ લક્ત �ંથ ેપ  ્મવ િવગતવપર કપાર 
ાોોમપઓ અમત બલટકેપ ં અપમપવવપમવ ્ો�સ 
વ્ ંર્મપઓમત વાપખાપાવત અમત ેપપમ ાોગા 
પ�રણપેો સપથત ક  વપેપ ંઆવશતજ  

(ii) તેપે વ્ ંર્મપઓ અમત  હત ત્પો બલટકમવ � ર 
કનાપઓમપ શપાપમવ ‘� ર’ તતેો ‘  પર’  �ત તરફ 
લક્ત  ોવપ ંોોઇએજ  

(iii) બલટક  �ૃ ીડંોાો કલહ્ર  �ૃ એમપવા�ાએલ 
ાોોમપઓ   ૃ ા ેપનાતપ ાોગા પત્પઘ્કોમો �ુલ 
સરવપાો  ોવો ોોઇએજ  

મવ્ત ોોુ મપ  હત્તપો ેપ  ્ �િત કલહ્ર ીજ 64થ 444ા- 
વપિષાકમવ એકં ર ેાપર પ0  

(a) ેોડ લ કલહ્ર શપાપઓમત આવતરક અા ુપમ0 �તાતક કલહ્રમત 
વપિષાક ીજ 24થ 444મવ ે ણે રકે કરં� પપડવપેપ ં આવશત 
�મપથવ તત કલહ્રેપ ં ‘કનાપ ક ાવણવ’મપ �ોતસપ મ ેપ  ્મવ 
��  િણઓમવ ોી�રાપતોમત સતંોષવપ સ� ત શપાપમવ રાવણવ 



અમત વકપરપમપ િમ� �ષ્ િવષાો ેપ  ્ �શ કપકલક  હષક્રમવ 
િમેનકં એ શરતમત આકવમ ર �મત ક  કોાપણ  હષક્રમત એક 
શૈ્કણક વષરેપ ં �ણ ે� મપ કરતપ ં વ� ુ સેા ેપ  ્ રોકવપેપ ં
મ � આવત અમત એ ક  તતઓાતતણવ �િત ેપસ ીજ :444ા- કરતપ ં
વ�ાુ ુ ંવાતર �પપત મ � કર જ 

(b) શપાપઓાિશ્કોમત કરુહકપરો0 મપેપકંમથ �િતકપરણ અમત કનાપઓ 
િશ્ણમપ પ�રણપેોેપ ં ઉપલ�બક ેપ  ્ કલહ્ર હતર  
શપાપાિશ્કમત વપિષાક ીજ 1થ 444ા- (રોકડેપ)ં એક કરુહકપર 
ઉપલબક કરવપેપ ંઆવશતજ  

(c)  િવવપથથઓાુ ંોલંાપકંમથ ઉપ્પરપતેક િશ્ણથ સત� ંઅ ાપસ�ેોથ 
વકૈ�લપક શપાપઓ0 �ેમપ �કુવ પ હ્વપેપ ં ોઅુક લવ મડ  છત 
તતવપ ં કનાપઓમપ �ંથોમત વૈક�લપક શપાપઓમપ િવિશષ્ ેોડ લ 
સ� અ સત� ંઅ ાપસ�ેોથ લવક્ક સેાથ  તક-�ુ-હ�ુલ િશક રોથ 
ઉપ્પરપતેક િશ્ણ વગતર  શપાપ   પરમવથ અિમાિેત 
કનાપઓ ેપ  ્ એવપ ંગપેોેપ ં શ�ુ કરપશત રાપ ંઆ એક ગીંવર 
��  મવ ર�ો છતજ એસએસએમપ ા�એસ અમત એઆાા ઘ્ક  
  ૃ ા પ  લપ ં ઉપલબક કરવપેપ ંઆવતલવ ોોગવપાઓ િસવપાથ 
વપિષાક ીજ 24થ 444ા-મવ ે ણે રકે  ર ક કલહ્રમત 
િવવપથથઓમપ ોલંાપકંમથ ઉપ્પરપતેક િશ્ણથ સત� ંઅ ાપસ�ે 
અમત વૈક�લપક શપાપઓ ેપ  ્ આપવપેપ ંઆવશતજ એક કલહ્ર 
�તગરત આ �કપરમપ  ત ક નનો ર  શતજ   

 
(d)   ોકંત શપાપઓ ેપરફત િશ્ણ0 ક ્લપકં ્ોકકસ િવિશષ્ 

�કહસપઓેપથં ોકુત શપાપ �ણપલવેપ ંપણથ ઉચ્ �પથિેક હતર  
 પાકોમતથ ક ્લવક �ંુકપ-ગપાપમવ િમવપસવ તપલવેમવ િમાિેત 
�તર  ોીર પડતવ  ોા છતજ આ ાોોમપ િવશતષ ીપથવ સરંક્ત 
ોકુત િશ્ણ ક નનોમવ હથપપમપ કર�થ રપષષ�ા ોકુત િવવપલા 
અમત રપરા ોકુત શપાપઓ   ૃ ા કનાપઓ ેપ  ્ ફ�ેપથંવ ોુુ કત 
કરં� પપડશતજ અેલવકરણ એોનસવ આ   � ં ેપ  ્ એમઓએસથ 
રપરા ોકુત શપાપઓ અથવપ આ �કપરમપ અના સગંૃમો સપથત 
ેા�મત એક ઉક્ત �ણપલવ તૈાપર કરશતજ કલહ્રમવ શપાપ 
િમવપસવ ઉચ્ �પથિેક શપાપાએમ�ઓ ક નનાુ ં હથા  મવ 
ર  શતજ આમપથવ એ કનાપઓમત શૈ્કણક �ણપલવ સપથત ોોડવપમવ 
સગવડતપ �પપત થશત �ઓ કોા કપરણોસર િમાિેત 
શપાપેપથંવ   પર મવકા� ગા છતજ રપષષ�ા ોકુત શપાપ અથવપ 
રપરા ોકુત શપાપમવ ે  થવ કરંક િશ્ણમવ ોોગવપા કરં� 
પપડવપ તતેો ફ�મવ ીકુવણવ તર�ક  �તાતક કલહ્રમત વપિષાક ીજ 
14થ444ા-મવ કમ રપિશ ઉપલબક કરવપેપ ં આવશતજ �ંુકપ 
ગપાપમપ િમવપસવ અ ાપસ�ેોાુ ં પણ આાો�ોત કર� શકપશતજ 



શ�  શત તાપ ં �કુવથ આ ેપ  ્મવ ીકુવણવ રપરા સોસપા્�ઓ 
 પરપ સવકવ ો રપષષ�ા ોકુત શપાપઓમત અથવપ રપરામવ ોકુત 
શપાપઓમત � �ેપણત લપક ુપડ� ુ ં શત તતે ીકુવવપેપ ંઆવશતજ  

   
(e) િશ્કોમવ તપલવે0 આ ાોોમપ �તગરત િશ્કો અમત િશ્કોમપ 

�િશ્કોમત લ કગક સવંત મશવલતપ ેપ  ્ તપલવે � કરવપેપ ં
આવશતજ ઓછપેપ ંઓછપ ં 24 િશ્કોમત લ કગક  પ તો પર િવશતષ 
વપિષાક તપલવે ેપ  ્ �તાતક કલહ્રમત વપિષાક ીજ  થ444ા-મવ 
ે ણે રકે કરં� પપડવપેપ ં આવશતજ આ રકે એસએસએ 
�તગરત િવષાલ્વ  પ તો પરમવ સપેપના િશ્ક તપલવેમવ 
ોોગવપાઓ ઉપરપતંમવ ર  શતજ  
 
 

(f)  િશ� ુસીંપા ક નનો0 આ ાોોમપ સકંકલત  પા િવકપસ ાોોમપેપ ં
તફપવતોમત પ હ્વ વાવપ ેપ  ્ અિત�રકત િશ� ુ સીંપા ક નનો 
ખોલવપમવ વાવહથપ ઉપલબક કરપવત છત અમત કનાપઓમત તતેમપ 
મપમપ ીપા-   મોમવ સીંપાેપથંવ ોુુ કત અપપવત છતજ એ િવહતપરો 
ક  રાપ ંે� લપ અમત  પા િવકપસ ે�ંપલા અમતાઅથવપ સ ંિંકત 
રપરા સરકપરમવ કોા ાોોમપ   ૃ ા િશ� ુ સીંપા ક નન મ 
્લપવવપેપ ંઆવતપ ં ોા તાપ ંસો ુપા  પરપ ્લપવવ શકપા તતવપ ં
કલહ્ર  �ૃ  ત િશ� ુ સીંપા ક નન ખોલવપેપ ં આવવ શક  છતજ 
એસએસએમપ ‘કનાપ ક ાવણવ ઘ્ક’   ૃ ા ખોલવપેપ ં આવતપ ં
 ર ક ક નનમત વપિષાક ીજ 1444ા-ાુ ં આવતરક અા ુપમ અમત ીજ 
:444ા-ાુ ં ક મ-આવતરક અા ુપમ આપવપેપ ં આવશતજ આ 
ીડંોાોમો ઉપાોગ �વતરેપમ આઇસવડ�એસ ક નનોમપ 
સશુકતકરણ ેપ  ્ ખપસ કર�મત શપાપ-કવંષમપ ઘ્ક ેપ  ્ વકરેપમ 
તપલવેથ પલત વત �ક્સથ �પથિેક શપાપમપ િશ્કો સપથતમવ સં્ કુત 
તપલવે અમત શપાપમપ સેામવ સપથત તેા સપકવપ ેપ  ્ 
�ગણવપડ�મપ સેામપ િવહતરણમત કપરણત �ગણવપડ� 
કપારકતપરમપ ેપમ  વતતમમવ ીપગત પડતવ ીકુવણવ ેપ  ્ પણ કર� 
શકપશતજ  

 
2.  ્�એલાથ કહુતકપલાથ રેતોથ વાપવસપિાક તપલવે વગતર  ેપ  ્ 

એક સેા કરુ� ુ ં ક મ આવતરક અા ુપમ ીજ  4થ 444ા-અમત   
વષરમપ સેાગપાપ �કુવેપ ં ઉપાોગેપ ં લા લતવપા તત ર�તત 
કનાપઓમપ કૌશલા િમેપરણમવ ��  િણઓમપ આવતરક ખ ર્મત 
પ હ્વ વાવપ ેપ  ્ કૌશલા િમેપરણ ��  િણઓ ેપ  ્ ીજ 2જ44 
લપખ(વકપરપમપ વગરખડંમવ   લવેપ)ં આપવપેપ ં આવશતજ આ 
રકે ેપ� એ ેોડ લ કલહ્ર શપાપઓમત ઉપલબક કરવપેપ ં
આવશત �ઓમત ાોોમપમવ શીઆતથવ વકપરપમપ વગરખડંોેપ  ્ ીજ 



2જ44 લપખ અમત ્�એલા વગતર  ેપ  ્ ીજ  4444ા-મો લપી 
આપવપેપ ંઆવાો મથવજ  

 
૩જ વકપરપમપ �ોતસપ કો0 એસએસએ તેપે કનાપ- પાકમત �પથિેક 
હતર   પાક  �ૃ ીજ :14ા-મવ ેાપર પેપ ંઅમત ઉચ્ �પથિેક હતર  
 પાક  �ૃ ીજ 214ા- કરંપ પપડ  છતજ ોો ક થ કનાપઓ ેપ  ્ િવમપ-
ોલંાત કહુતકો કરંપ ં પપડઠપ પછ� ોો કોા  ્તો  શતથ તો શતષ 
વકતલવ રપિશ વકપરપમવ સપે�વઓ �વવ ક  હ  ્શમર�થ હલત્થ કપાર 
કુુ હતકપઓથ ગણવતશથ ોઅુક લ િવહતપરોેપ ંએહકો્સર કરુપ પપડવપેપ ં
ખ ર્ કરવપેપ ંઆવશતજ  

 
4.  સપો ુપિાક અકી�તરણ (મપેપકંમથ �િતકપરણ અમત િશ્ણ ેપ  ્ 

અકી�તરણ)0 એસએસએ �તગરત પ  લપથંવ ઉપલબક કરવપેપ ં
આવતલવ ોોગવપાઓ ઉપરપતંથ તપલવેથ કનાપઓમપ મપેપકંમમપ 
અાવુતરમથ  પોર�થ ઉપલ�બકઓ વગતર  ેપરફત  ર ક કલહ્રેપ ં
સો ુપાોમપ અકી�તરણમપ ઉ�તઅા ેપ  ્ �થે વષર ેપ  ્ ીજ 
 1થ444ા-થ  વર અમત �વર વષર ેપ  ્ ીજ 24થ444ા-અમત ્ોથપ 
અમત પપં્ ેપ વષર ેપ  ્ ીજ :4થ444ા- મવ રકે કરં� પપડવપેપ ં
આવશતજ આેપ ં કલહ્ર હતર  એેઆઇએસ અમત  હતપવત�કરણથ 
ેપમ વતતમો અમત સકંલમકતપરઓમત ્�એાડ�એ અમત સસંપકમ 
�ંથોમવ  તૃકોમો પણ સેપવતશ થપા છતજ (સો ુપામપ અકી�તરણ 
અમત વાવહથપપમ ેપ  ્ આ રકે 63 વાવહથપપમ ખ્ર પત  ્ 
� હસો કરપવત છત અમત તતમત ા વ વઓ અમત ‘કનાપ ક ાવણવ 
ેપ  ્મપ િવશતષ ક નન તર�ક  પસ ં કરવપેપ ંઆવતલપ શૈ્કણક ર�તત 
પ્પત અના િવહતપરોેપ ં સપો ુપિાક અકી�તરણ ��  િતઓ ેપ  ્ 
થાતલપ ખ ર્ પત  ્ વકપર� શકપા છતજ �ોલલપ ેપ  ્મવ 63 મવ 
ે ણે ેાપર પ તતમવ વપિષાક �ોલલપ ાોોમપમપ ‘કનાપ ક ાવણવ 
ઘ્ક’ મપ :43 રકે કરતપ ંવકવવ મ ોોઇએજ  

 
5. પ�રાોોમપ ખ્રમપ 63મપ વાવહથપપમ ખ્રેપ ં ાોોમપમપ ોલંાપકંમ 

અમત સં્ પલમ અમત આકપરણવ ેપ  ્ પરપેશરકપરોથ વતરેપમ ાોોમપઓ 
સપથતમપ સકંલમથ � ેપાતથ કપારિશક રો અમત સતિેમપરોથ હથપપમપ અમત 
વ �વ્� ખ્ર વગતર  સ� તમો ઉપાોગ મવ્ત ોોુ  કરવપેપ ંઆવશત0  

 
(a) રપષષ�ા હતરમપ :3 �કુવમપ ીડંોાોમત આાોોમથ સં્ પલમ 

અમત સ વતથ ોલંાપકંમમત આવર� લતવપ ેપ  ્ ઉપલબક 
કરવપેપ ંઆવશતજ   
 

(b)     રપરા અમત �ોલલપ હતર  �કં્ત ખ્રમપ 13 �કુવમપ 
ીડંોાોમત આાોોમ અમત સં્ પલમ ેપ  ્ ઉપલબક 
કરવપેપ ંઆવશતજ  



 
b.  એસએસએ �તગરત મ�� કરવપેપ ં આવતલ વાવહથપપમ 

ખ્રમપ 63મવ ેાપર પમત સપો ુિાક અકી�તરણ 
��  િણઓ ેપ  ્ કરવપેપ ં આવતપ ં ખ્ર પત  ્ એવપ ં
િવહતપરોેપ ં વકપર� શકપશત રાપ ં આ કપાર�ે ેપ  ્ 
�ોલલપેપ ં �ુલ ખ્રમપ :43 મ�� કરવપેપ ંઆવાપ ં
 શતજ  

(સ ંીર: એેએ્આરડ�મો પ� �ેપકં. F.2-3/2005 – EE.3 તપ 
29.08.2007) 
(સ ંીર: એેએ્આરડ�મો પ� �ેપકં. F.2-3/2005 – EE.3 તપર�ખ 22ેવ 

ફ �આુર�, 2008. આ �કુપરપઓ 1-4-2008થવ અસરકતપર  મશત) 
 

21. કહ�રુ પ ગપકંવ  પકલકપ િવવપલા  
(KGBV) 

a.   ેોડ લ – : ેપ  ્ (:44 કનાપઓ ેપ  ્મપ છપ�પલા 
સપથતમવ શપાપઓ)  

 
(i)   આવતરક અા ુપમ –ીજ . 4જ27  લપખ  

(ii)   ક મ આવતરક અા ુપમ – ીજ  6 લપખ 
 

b.   ે ોડ લ –II  ેપ  ્ (14 કનાપઓ ેપ  ્મપ છપ�પલા 
સપથતમવ શપાપઓ)  

        (i)   આવતરક અા ુપમ – ીજ 2 જ41 લપખ   
  (ii)   ક મ આવતરક અા ુપમ – ીજ  1જ 8 લપખ   

 
c.   ે ોડ લ –III  ેપ  ્ (�વતરેપમ શપાપઓેપ ં14 કનાપઓ 

ેપ  ્ા ુ ંછપ�પલા)   
        (i)   આવતરક અા ુપમ – ીજ :7જ41 લપખ  

   (ii)   ક મ આવતરક અા ુપમ – ીજ  :જ68 લપખ  
 
    (િવગતો આ ોોડપણમપ પ�રિશષ્ A,B અમત  C ેપ ંઆપવપેપ ંઆવવ 
છત)  
 

ીવમ િમેપરણમો ખ્ર ે ણે ેાપર પમત ધાપમેપ ંરપખવમત કરવપમો 
ર  શતજ  
રપરાોએ વપહતિવક ખ્ર આકપ�રત આ ેાપર પમવ મવ્ત ર �મત ખ્ર 
કરવપમો ર  શતજ  

(સ ંીર: એેએ્આરડ�મો પ� �ેપકં. F.2-3/2005 – EE.3 તપર�ખ  
22ેવ ફ �આુર�, 2008. આ �કુપરપઓ 1-4-2008થવ અસરકતપર  મશત) 
 

22. ��ંે આાોોમથ ઘર ા ંસવષ્ણોથ 
અ ાપસથ સપો ુપિાક અકી�તરણથ 
શપાપ આકપ�રત ��  િણઓથ ક્તર� 

a.    રપરા  પરપ ીલપેણ કરવપેપ ંઆવતલથ �ોલલપમવ િમ� �ષ્  રખપહત 
ોોુ જ શ  ર� િવહતપરોથ �ોલલપેપ ંઅથવપ તેષોપોકલ્મ શ  રોમત ોીર 
ોોુ  એક અલગ એકે તર�ક  ઉપ્પર આપવમત કર� શકપા છતજ   



સપકમોથ તપલવે અમત તેપે હતર  
ેપ  ્મવ કવંરતૈાપર�ીપ ��  િણઓ 

િવગતવપર મપણપક�ા િમાેો અમત �પ�પતમવ ���ાપ ેપમવ સશંપકમ િવકપસ ે�ંપલા  પરપ 244 ેપ ંરર� કરવપેપ ં
આવતલ મપણપક�ા વાવહથપપમ અમત �પ�પત ેપ  ્મવ ેપગર િશાકપેપ ંઆપવપેપ ંઆવાપ છતજ



 
 

ક � વવવ ેપ  ્ મપણપક�ા િમાેો  
 

ેોડ લ – I (કનાપઓ ેપ  ્ છપ�પલા સપથતમવ શપાપ) 1લવ એિ�લ, 2008મપ રોોથવ અસરેપ ં 

પ�રિશષ્-A 
 
 
 
 
(ીજ લપખેપ)ં 

અાુ
�ેપકં  

 
ખ્રમવ વહ�ઓુ  

મ પણ પક �ા  
િમાે ો  

 ક મ આવતરક ખ્ર  
1 ીવમ િમેપરણ  36.05 

સવેપ  �વપલ  1.50 

 ો�રકગા �ડપપં (રપરા પતા ોા િવીપગ  પરપ મ�� કરવપેપ ંઆવતલ લ�ણુે  ર ી :જ44 લપખમવ 
ેાપર પેપ)ં   

 
1.00 

િવ�તુવકરણ  0.20 

2 રસોડપમપ સપકમો સ� ત ફમથ્રાસપકમો  3.00 

3 કહુતકપલામપ કહુતકો સ� ત િશખવપ શવખવવપમવ સપે�વઓ  3.50 

4 ક હતરપ 0.75 
 �ુલ : 46.00 

 આવતરક ખ્ર  
1 �િત કનાપ િવવપથથમવ �િત ેપસ રાવણવ ખ્ર  ીજ 714  9.00 

2 કનાપ િવવપથથમવ ેપ  ્ િશષા�  િણ �િત ેપસ ીજ 14  0.60 

3 કરંક ્�એલએેથ હ  ્શમર� અમત અના શૈ્કણક સપે�વઓ  0.60 

4 પર�્પ ફ� 0.02 

5 વતતમ0   
 
 
 
 
 

12.00 

1  વટડરમ  
4 કણંર કપકલક િશ્કો  

2 ઉ�ંર  િશ્ક (ેપ� 20% થવ ઉપરમવ ોુુ હલે વસિત કરપવતપ ંબલટકસ અમત પસ ંગવમપ શ  ર� િવહતપરો 
ેપ  ્)  ોો ોીર પડ  તોજ   

3  �શકપકલક િશ્કો  

1 કણંર કપકલક � સપ મવશ  

2 સ પાક કેર્ પર�ગણ  –  (� સપ મવશાસ પાકથ પ્પવપાપથ ્ોક� પર)  

1 ોખુા રસોાાપ અમત  1 ે  મવશ રસોઇાપ 14 છોકર�ઓ ેપ  ્ અમત 2 ે  મવશ રસોઇાપ :44 
છોકર�ઓ ેપ  ્   

6 વાપવસપિાક તપલવેાિવિશષ્ કૌશલા તપલવે  0.50 

7 વવોા�ાપપણવ ખ્ર  0.60 

8 ત વ વ સીંપાા આ�કહેક ખ્ર  714ા-  પાક   0.75 

 
9 

રાવણવ  0.40 

પરીરુણ  0.40 

10 કવંરતાૈપર� ેપ  ્મપ િશક રો  0.15 

11 પવ્�એાશપાપમપ  0.15 

12 ીપડપમવ ોોગવપાઓ(8 ે� મપ)   4.80 

13 ્ેતપ િમેપરણ  0.30 
 �ુલ  30.27 
 �ુલ સરવપાો  76.27 



 
 
 

ેોડ લ  – II (14 છોકર�ઓ ેપ  ્ા ુ ંછપ�પલા કરપવતવ શપાપઓ ેપ  ્) :લવ એિ�લથ 2448થવ અસરકતપર  

પ�રિશષ્-B 

(ીજ લપખેપ)ં 
અાુ
�ેપં
ક 

 
ખ્રમવ વહ�ઓુ 

મ પણ પક �ા  
િમાે ો 

 ક મ-આવતરક લપગત  
1 ીવમાુ ંિમેપરણ  27.30 

સવેપ � વપલ  1.50 

 ો�રકગ/ �ડપપં    (રપરા પતા ોા િવીપગ  પરપ મ�� કરવપેપ ંઆવતલ લ�ણુે  ર ી :જ44 લપખમવ 
ેાપર પેપ)ં   

 
1.00 

િવ�તુવકરણ 0.20 
2 રસોડપમપ સપકમો સ� ત ફમથ્રાસપકમો  2.00 
3 કહુતકપલામપ કહુતકો સ� ત િશખવપ શવખવવપમવ સપે�વઓ  3.00 
4 ક હતરપ 0.375 

 �ુલ : 35.38 
 આવતરક ખ્ર  

1 �િત કનાપ િવવપથથમવ �િત ેપસ રાવણવ ખ્ર  ીજ 714  4.50 
2 કનાપ િવવપથથમવ ેપ  ્ િશષા�  િણ �િત ેપસ ીજ 14  0.30 
3 કરંક ્�એલએેથ હ  ્શમર� અમત અના શૈ્કણક સપે�વઓ  0.30 
4 પર�્પ ફ� 0.01 
5 વતતમ0   

 
 
 
 

12.00 

1  વટડરમ  
4 કણંર કપકલક િશ્કો  
2 ઉ�ંર  િશ્ક (ેપ� 20% થવ ઉપરમવ ોુુ હલે વસિત કરપવતપ ંબલટકસ અમત પસ ંગવમપ શ  ર� િવહતપરો 
ેપ  ્)  ોો ોીર પડ  તોજ   
3  �શકપકલક િશ્કો  
1 કણંર કપકલક � સપ મવશ  
2 સ પાક કેર્ પર�ગણ  –  (� સપ મવશાસ પાકથ પ્પવપાપથ ્ોક� પર)  
1 ોખુા રસોાાપ અમત  1 ે  મવશ રસોઇાપ 14 છોકર�ઓ ેપ  ્ અમત 2 ે  મવશ રસોઇાપ :44 

    6 વાપવસપિાક તપલવેાિવિશષ્ કૌશલા તપલવે  0.30 
7 વવોા�ાપપણવ ખ્ર  0.36 
8 ત વ વ સીંપાા આ�કહેક ખ્ર  714ા-  પાક   0.38 

 
9 

રાવણવ  0.20 

પરીરુણ  0.20 
10 કવંરતાૈપર� ેપ  ્મપ િશક રો  0.10 
11 પવ્�એાશપાપમપ  0.10 
12 ીપડપમવ ોોગવપાઓ(8 ે� મપ)   4.00 
13 ્ેતપ િમેપરણ  0.30 

 �ુલ  23.05 
 �ુલ સરવપાો  58.43 



 
 

ેોડ લ – III –૫૦ કનાપઓ ેપ  ્ �વતરેપમ શપાપ સપથત સલંગમ એકેપ� છપ�પલાથ :લવ 
એિ�લથ 2448થવ અસર સપથત  

પ�રિશષ્-C 

 
(ીજ લપખેપ)ં 

અા�ુ

ેપકં 

 

ખ્રમવ વહ�ઓુ 
મ પણ પક �ા  

િમાે ો 
 ક મ-આવતરક લપગત   

1 
 
 
 
 
 
 

2 

ીવમાુ ંિમેપરણ  23.10 

સવેપ � વપલ  1.50 

 ો�રકગ/ �ડપપં    (રપરા પતા ોા િવીપગ  પરપ મ�� કરવપેપ ંઆવતલ લ�ણુે  ર ી :જ44 લપખમવ 
ેાપર પેપ)ં   

 
1.00 

િવ�તુવકરણ 0.20 

રસોડપમપ સપકમો સ� ત ફમથ્રાસપકમો  2.50 
3 કહુતકપલામપ કહુતકો સ� ત િશખવપ શવખવવપમવ સપે�વઓ  3.00 
4 ક હતરપ 0.375 

 �ુલ : 31.68 
 આવતરક ખ્ર   

1 �િત કનાપ િવવપથથમવ �િત ેપસ રાવણવ ખ્ર  ીજ 714  4.50 
2 કનાપ િવવપથથમવ ેપ  ્ િશષા�  િણ �િત ેપસ ીજ 14  0.30 
3 કરંક ્�એલએેથ હ  ્શમર� અમત અના શૈ્કણક સપે�વઓ  0.30 
4 પર�્પ ફ� 0.01 
5 વતતમ0   

 
 
 
 
 

6.00 

1  વટડરમ  
4 કણંર કપકલક િશ્કો* 
2 ઉ�ંર  િશ્ક (ેપ� 20% થવ ઉપરમવ ોુુ હલે વસિત કરપવતપ ંબલટકસ અમત પસ ંગવમપ શ  ર� િવહતપરો ેપ  ્)  ોો 

ોીર પડ  તો જ   

3  �શકપકલક િશ્કો  

1 કણંર કપકલક � સપ મવશ  

2 સ પાક કેર્ પર�ગણ  –  (� સપ મવશાસ પાકથ પ્પવપાપથ ્ોક� પર)  

1 ોખુા રસોાાપ અમત  1 ે  મવશ રસોઇાપ 14 છોકર�ઓ ેપ  ્ અમત 2 ે  મવશ રસોઇાપ :44 

    6 વાપવસપિાક તપલવેાિવિશષ્ કૌશલા તપલવે  0.30 

7 વવોા�ાપપણવ ખ્ર  0.36 

8 ત વ વ સીંપાા આ�કહેક ખ્ર  714ા-  પાક   0.38 

 
9 

રાવણવ  0.20 

પરીરુણ  0.20 
10 કવંરતાૈપર� ેપ  ્મપ િશક રો  0.10 

11 પવ્�એાશપાપમપ  0.10 

12 ીપડપમવ ોોગવપાઓ(8 ે� મપ)   4.00 

13 ્ેતપ િમેપરણ  0.30 
 �ુલ  17.05 
 �ુલ સરવપાો  48.73 

 
*  4 કણંર કપકલક િશ્કો ેોડ લ     ૃ ા ઉપલબક કરવપેપ ંઆવતપ ંમથવ કપરણ ક  તત �વતરેપમ કનાપ ઉચ્ �પથિેક શપાપેપ ંખોલવપેપ ંઆવાપ ંછતજ   



પ�રિશષ્-III 
 
 

�પરંકીક હતર  કનાપઓમપ િશ્ણ ેપ  ્મપ રપષષ�ા કપાર�ે (NPEGEL) 

ેપ  ્ મપણપક�ા િમાેમો 
(ર  કરવપેપ ંઆવાપ ંછત) 



પ�રિશષ્-IV  
 
 
 

ખ્પરઓ અમત  પક� ર  તવ શતષ 

(ર  કરવપેપ ંઆવાપ ંછત) 
 

 



1 

 

 
 
 

પ�રિશષ્-V  

(�ુઓ ફકરા �માકં 64) 
સ્ાાર િમમકકતોુ ંપપક  

સ્ાાર િમમકકતોા ોામ  ોન િાારર  ……………………………………………. 
 

કાર�ખ િમમકકોી િાગકત આ�િૂક �કારોી િાગકત િમમકકોી 
�ક�મક 

િમમકક
ોુ ંસ્થ  

�્પપરીઓ  
ોામ  ોન 
સરોા�ુ ં

�બમ �માકં 
 ોન કાર�ખ  

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
ો�ધ: સમાો �કારોી પરં� ુો�ધપાપ િાિશષ્ મલરત ધરાાકી તત  કનાી ાસ�ઓુ �ુમ ક�  ક ાસ મા �્ો ુ ંમનું મ�ફસ �્બમં કબપ,ુ્ ર 



2 

 

�્બમ ાગનર�) ોી ગરકર� ુથ્ામા ં મગ્ી કરાી ુતોઇએ  
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 
 
 
 
પનશગી પપક  

          પ�રિશષ્-VI  

(�ુઓ ફકરા �માકં 76.1) 

 
કાર�ખ કતોન આપાામા ં

આાી 
પનશગીોી 
િાગકત 

ચનક �માકં  ોન 
કાર�ખ 

રકમ સમા તુો િાગક 
સમા તુોોી 
કાર�ખ 

સમા ત�ુક 
રકમ 

       
       
       
       



  

 
 

 
     

 
 

�તસાબતોત ો�ોૂા�પી ચા ર્  
સાર િશલા  �  ાો 

  

     પ�રિશષ્-VII 

(�ુઓ ફકરા �માકં 78.1) 

 
y ાગ�કરર 

કૉડ 
�માકં  

SSA 
િો મો 
�માકં  

�તસાબોુ ંિાારર  

રતકડ    પન્� રતકડ  
  રતકડ – બ�ક ખા� ુ ં 
  રતકડ  ન   

�ા�પક તો  
�તસાબત  

  A/R- ારક સરકાર  
  A/R-રા�  સરકાર  
  A/R- ન   
  A/R-કમરચાર�ઓોન પનશગીઓ  
  A/R-ક��ાક્સરરઆ�િૂક�કારતોન પનશગી  
  A/R-સ�દુા તોન પનશગી  

�કુાાાપાપ 
�તસાબત  

  A/P-આ�િૂક�કાર  
  A/P-ક��ાક્ર  
  A/P-સ�દુા   
  A/P- ન ત 

 ડંતથોા 
�તકત  

   ારક સરકાર  
  રા�  સરકાર  
   ન ત 

ખચર    રતકાર ખચર  
 ૫ મ�લક �ૂ્ોા બાથકતોન પાપા�સુકકત  
 ૬ િોમારર કા ર  - 
       ૬ ોાી શાથાોા મકાો  
 ૬  ાો ર�તક શાથાઓ મા �્ શાથા  ાો બોાાાા  
 ૬  િક�રકક ાગરખડંત  
 ૬ ત�ડમાસ્ર મા �્ોત ખડં  
 ૬ શૌચામરત  
 ૬ પીાાોા પારીોી �િુાધા  
 ૬ સીમા દ�ાામત 
 ૬ �ુદા ંપાડકીદ�ાામત  

 ૬ ાીુથ�કારર  



  

 ૬ બાથ િમપ કતાત  
 ૬ ઉચચ �ા્િમકોન ફોીચર  
 ૬ છાપામ ોુ ંબાધંકામ  
 ૭(b) શાથા  ાોતોી મરામક  
 ૧૮ બીઆરસી બાધંકામ  
 ૧૮ સીઆરસી બાધંકામ  
 ૮ ોાી �ા્િમક શાથાઓ મા �્ િશલા�દ સામાી  
 ૮ ોાી ઉચચ �ા્િમક શાથાઓ મા �્ િશલા�દ સામાી  
 ૯ શાથા  ોદુાો  
 ૧૦ િશલકત મા �્ો ુ ં ોદુાો  
 ૧૧ િશલકતોી કામીમ   
 ૧૨ SIEMAT 
 ૧૩ સ�દુા તોી કામીમ  

 ૧૪ િાકમાગં બાથકત મા �્ોી કામીમ  
 ૧૫ સશંતધો  ોન �લૂ ાકંો  
 ૧૬(a) ફરોીચર  ોન  ન  આ�િૂક�  



  

 

y ાગ�કરર 
કૉડ 
�માકં  

SSA 
િો મો 
�માકં  

�તસાબોુ ંિાારર  

  ૧૬ (a) ઉપકરર  
 ૧૬ (a) કચનર� ઉપકરર  
 ૧૬ (a) કબપ,ુ્ ર  ોન કનોી ઇકસનસર�સ  
 ૧૬ (a) ાાતોત  
 ૧૬ (a) પરામશર  ોન સબંિંધક સનાાઓ  
 ૧૬ (a) કમરચાર�ઓોી કામીમ  
 ૧૬ (b) િશલર ણ  �ૃ કા ર�મ �LEP) 
 ૧૭ ઉચચ �ા્િમક સકર� ોાીો �ણ  િૃઓ કબપ,ુ્ ર િશલર  
 ૧૮ બીઆરસીરસીઆરસી ફો�ચરં ઉપકરર  ોન કબપ,ુ્ ર    
 ૧૮ બીઆરસીરસીઆરસી િશલા�દ સામાી  
 ૧૯ ઈ�ઇસરઇઆોઈ  
 ૨૦ NPEGEL 
 ૨૧ KGBV 

ખચારઓ    આાક� ખચર  
 ૧ િશલકતોા પગાર  
 ૭(a) શાથા  ાોતોત �થારી ખચર  
 ૧૬(a) કમરચાર�ઓોા પગાર  
 ૧૬ (a) કુજતોા પગાર 
 ૧૬ (a) કચનર� ખચર  
 ૧૬ (a) ાાતો  ાડા ખચર  
 ૧૬ (a) સ �્શોર�  
 ૧૬ (a) �્મીફતો  
 ૧૬ 16(a) ફ�કસ  
 ૧૬ (a) POL 
 ૧૬ (a) ્પામ ખચર  
 ૧૬ (a) કચનર� ખાકન આક�સમક ખચારઓ  
 ૧૬ 16(a) કચનર�ોુ ં ા�ુ ં 
 ૧૬ (a) ાીુમી ખચર  
 ૧૬ (a) પારી ખચર  
 ૧૬ (a) TA/DA –કમરચાર�  
 ૧૬ 16(a) ા�તા્�  ોન કા ારના ો ખચર  
 ૧૬ 16(a) મરામક  ોન �થારી – ાાતો  
 ૧૬ (a) મરામક  ોન �થારી – ઉપકરર  
 ૧૭ બાથાઓં ઈસીસીઈં  ોન  એ�એં  એુએ�એં મ�મુિક  ોન શત�ર� 

ા�ંચક બાથકત મા �્ ોાીો �ણ  િક  



  

 ૧૮ બીઆરસીરસીઆરસી પગાર  
 ૧૮ બીઆરસીરસીઆરસી આક�સમક ખચર  
 ૧૮ 

18 
બીઆરસીરસીઆરસી બનપકં �ાાસ ાગનર� ખચર  

 ૧૯
19 

ઈ�ઇસરઇઆોઈ  
 ૨૦

20 
NPEGEL આાક� ખચર  

 ૨૧
21 

KGBV આાક� ખચર 
પર�રૂર 
ખચારઓર 
ોકુસાોીઓ  

 ૧૬(a) બ�ક ચાુ�સ 
 ૧૬(a) વ ાુ ખચર  
 ૧૬(a)  ન   

પર�રૂર 
ખચારઓર 
મા   

  વ ાુોી આાક  
   ન   

 



1 

 

(પ�રિશષ્ટXV)         
(�ુઓટફકરાટ�માકંટ102.4 અને 104.4) 

 
સવરટિશશાટઅા અાનટ 

 
 
 

__________રા�અનાટવષર_______ટમા ટ્ટ સ સ એટ નપપીઈી એએટઅનેટ
કટઈબપવપનાટ�હસાબોનાટ�ત�રકટઅનવેષષટ(નાષક�અટઅનવેષષણટમા ટ્ટ�ત�રકટ

અનવેષકનપટિનમમકુટમા ટ્ટસંં  રનપટશરતોટટ 
 
 
 

પ�ાં�િૂમકાટ 
 
ટ................ કટપઈં�ૃતટસોસાઅ્�ટ છેટ �ટ ......................રા�અનાટબધાજટ �જલએાઓમાટં કટનનટ �ારાટઅા વિધિતટસવરટ
િશશાટઅા અાનટ(SSA) કાઅર�મનોટ ારંા કટિશશષનાટસાવરાપકરષનાટણઅેઅનેટપહનેપટવ�વાટમા ટ્ટઅમએટકરટટછેટ�નાટ
મા ટ્નાટ ડંો��ુટંિવ ાજનટ ારતટસરકારટઅનેટરા�અટસરકારટવચેેટ.................નાટઅ�પુાતમાટંવહ�ે વામાટંઆવેટછે.ટ 

 
ઉ�ેશોટ 

 
�ત�રકટ અનવેષષટ કટ  એુટં િનઅાંષટ છેટ �ટ સમમટ સંં ગનમાટં અનઅટ ય�ુશોનપટ પઅારાતતાટ અનેટ અસરકારકતાનેટ
પ�રશષટઅનેટેલૂઅાકંનટ�ારાટકાઅરટકરટટછે.ટવતરમાનટ�ત�રકટઅનવેષષનોટઉ�ેશઅટSSAએટNPEGEL અન ેKGBVટકાઅર�મનપટ
નાષાકં�અટપ�ર�સ્તપટઉપરટ અવસાિઅકટમતટતષવાનોટછે.ટન �ટકરવામાટંઆવેએટનાષાકં�અટિનઅમોએટ ા�ાતટમા ટ્નપટ
 ��અાઓટઅનેટ સમઅાતંરટટ અપાતાટંઆ ટંશોટ  માષેટ ેોકકસટ �હસાબપટ સમઅંા�ાટ મા ટ્ટંરદઅાનટ  ડંો�ોનપટ  ા�ાતટ
તેમજટ તેનાટ ખેરટ કરવામાટંઆ અાટ હોઅએટ તેનપટ ેોકસાીટ પષટ�ત�રકટઅનવેષકો ટ રાખવાનપટ રહટશેએટ અનેટ બધાજટ
સતરો ટઅોોઅટ�હસાબોનપટત�વષપટરાખવામાટંઆવેટતે�ુટંપષટતેઓ ટણઅાનટરાખવા�ુટંરહટશે.ટ 

 
તકટ 

 
કાઅર�મનાટખેરનેટઆવર�ટએીનેટ ારતટસરકારટઅનેટરા�અટસરકારટ�ારાટફા�વવામાટંઅવતાટં ડંો�માં્ પટવાિષિકટ
કાઅરઅોજનાટ અનેટ બ�્માટં મ�ૂંર�ટ  ાાતટ િવિવધટ  એિૃતઓટસામેટ ખેારઓટ ્તાટં હોઅટ છે.ટ િવિવધટ હસતશેપોટ હટગ�ટ
ખેરનપટવાસતિવકટઅકમોટપરટઆધા�રતટખેરનોટ કટઅહટવાએટ ારતટસરકારનેટતેઅારટકર�ટમોકએવામાટંઆવેટછે.ટઆટ
મા ટ્ટ�ત�રકટઅનવેષકટટ સામાનઅટ િસિાતંોટ ેજુબટ �હસાબપટ ંસતાવેજોનોટઅોઅાસએટ�ત�રકટખરાીઓટતપાસટઅનેટ
ય�ુશટતેમજટઅનઅટજજર�ટ�ત�રકટઅનવેષષોટકર�ટઆપવાનાટહોઅટછે.ટઅનવેષષટકરતપટવખતેએટનપેેનપટબાબતોમાટં
ેોકકસટણઅાનટઆપએુટંજો  ોટ 

 
(a) �ત�રકટ અનવેષષનપટ  એિૃતઓમાટં  કુવષપઓનાટઅનવેષષનપટ સા્ોસા્ટ કાઅર�મનપટ નાષાક�અએટ કાઅારનવઅનટ
અનેટય�ુશટ એિૃતઓનાટસવતાંટેલૂઅાકંનનોટપષટસમાવેશટ્વોટજોી .ટટટ 



2 

 

 
(b) �ત�રકટઅનવેષકનપટજવાબંાર�ઓમાટં�ત�રકટય�ુશોનપટપઅારાતતાએટએેવડ- ટંવડનપટમાાએક�ટઅનેટેોકકસતએટ
િમલકતોનાટ �હસાબોનાટ સતરટ અનેટ તેનપટ ીરુશા�ુટં આકએનટઅનેટ SSA, NPEGEL અન ે KGBVટ નાટ નાષાક�અટ
િનઅમોટતેમજટરા�અટસરકારનપટપિિતઓટસા્ેનાટતાએમેએનાટસતરનોટસમાવેશટકરવામાટંઆવેટછે. 

 
(c) બધાટ જટ  ડંો�ોનાટ ઉપઅોંટ સએંોનટ નાષાક�અટ િનઅમોટ અનેટ નાષાક�અટ ધોરષોનપટ સા્ેટ ીમેુ��વૂરકટ �રૂ�ટ
કરકસરતા�વૂરકટઅનેટઅસરંારટર�તેટઅનેટ�ટહટ�ઓુટમા ટ્ટફા�વષપટઉપએબધટકરાવાીટહોઅટતેટમા ટ્ટજટકરવામાટં
આ અોટહોઅ.ટ 

 

(d)ટSSA, NPEGEL અન ેKGBV હટગ�ટખેરટમા ટ્ટેકુરરરટકરવામાટંઆવેએટબધાટજટજવાબંારટ કમોટ�ારાટ 

સવરસામાનઅટસવપ�ૃતટનાષાક�અટિસિાતંો�ુટંઅ�કુરષટકરવામાટંઆ  ુટંહોઅ. 
 
(e) વસ�ઓુએટ સેવાઓટ અનેટ કાઅયનેટ િન� દંષ્ટ  ા�ાતટ  ��અાટ મા ટ્નપટ ીાૂેતટ જોંવા ઓટ  માષેટ  ાાતટ કરવામાટં
આ અાટહોઅટખર�ં�નાટઆ ટંશોએટ �્ડરટંસતાવેજોએટીઅનવોીસએટવાઉેરોએટરસપંોએટ કૂવષપટબપએોએટ્� ટબપએોટ
િવ.ટ�વાટઅોોઅટંસતાવેજોનપટત�વષપટકરવામાટંઆવપટહોઅટઅનેટતેનેટએેવડ- ટંવડનાટ�હસાબોટસા્ેટસાકં�વામાટં
આવેટતેમજટકાઅર�મનાટયતટીધુપટસાેવપટરાખવામાટંઆવે. 

 
(f) બધાટંજટજજર�ટસહાઅકટંસતાવેજોએટરટકોડરસટઅનેટ�હસાબોનેટબધાજંટકાઅર�મનાટખેરટ માષેટરાખવામાટંઆવેટ�માટં
ખેરનાટઅહટવાએનોટપષટસમાવેશટ્અોટહોઅ.ટરા�અટસરકારટઅનેટ ારતટસરકારટસમશટર�ૂટકરાતાટંઅહટવાએોટ
અનેટ�હસાબપટેોપડાઓમાટંસપષ્ટીમેુ�તાટહોવપટજોી . 

 
(g) SSA, NPEGEL અન ે KGBV હટગ�ટ ્અેએટ ખેારઓટ ેોકકસપષેટ અનેટ સખતટ ર�તેટ SSA કાઅરરટખામાટં ંશાર અાટ
ેજુબનટનાષાકં�અટ ધોરષોટ કટટ સમઅાતંરટટતર�ટ કરવામાટંઆવેએટઅનઅટ કોીટ સપષ્તાઓટેજુબટીસુ ંં તતાઓટ
ધરાવતાટં હોવાટ જોી એટ ખેરનાટ અહટવાએોટનાષાક�અટ િનવેંનોટ કટટ �નોટ સમાવેશટ સએંોનટ સમઅંા�ાટ મા ટ્નાટ
ખેરનાટ અહટવાએમાટં કરવામાટં આ અોટ હોઅટ તેટ સાેાટ અનેટ અોોઅટ મતટ ધરાવતાટ કટટ નાષાકં�અટ વષરનાટ યતેટ
કાઅર�મનપટ ��અાઓટકટટઅમએપકરષટઅનેટતેટતાર�ખેટ�ષૂરટ્તાટંવષરનાટસશંાધનોટઅનેટખેારઓટંશારવતાટહોવાટં
જોી . 

 
(h) PAB �ારાટ મ�ુંરટ કરવામાટં આવેએટ બ�્નપટ ફા�વષપનાટ સંં  �ટ ખેરટ કરવામાટં આ અોટ છેએજોટ કોીટ �કસસામાટં
બ�્નપટ ફા�વષપટ કરતાટં વધારોટજષાઅટતોટસરખામષપનપટઅનઅટ કોીટસસાટ �ારાટબરાબર�નપટખરાીટ મે�વપટ
એેવપ. 

 
(i)  SSA, NPEGEL અને KGBV નાટ ડંો�નેટઅસરકારકટઅનેટકરકસરતા�વૂરકટતેનપટફા�વષપટ માષેટખેરટ
્વોટજોી . 

(j)  બ�કનાટઅહટવાએપાકોટઅનેટ�હસાબોનપટઅોોઅટસર રટકરતપટત�વષપટમાિસકટધોરષેટિનઅિમતટર�તેટતેઅારટ્વાટં
જોી . 
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�ત�રકટઅનવેષકોટપાસે્પટઅપેાશતટઆઉ્�ટુસોટ 
 
�ત�રકટઅનવેષષોટ�ષૂરટ્અેએટ�રુતટજએટઅનવેષકો ટ�હસાબોનટપ�રષામોટંશારવતાટપોતાનોટઅહટવાએટી ુંટકરવો.ટટ
નાષાક�અટ �હસાબોએટ  ા�ાતઓએટ બ�કટ સા્ેનપટ ીમેુ�તાટ િવ.માટં તષવાટ મ�ેએપટ કોીપષટ તતનપટ િવસંં તતાઓનોટ
અહટવાએમાટંસમાવેશટકરવો. 

 
સામાનઅ 

 
કાઅર�મનપટસા્ેટસએંોનટબધાજંટકાઅ ટંસરનાટંસતાવેજોએટ�હસાબોનાટેોપડાએટ ા�ાતનાટંસતાવેજોએટપા અવહારટઅનેટ
અનઅટકોીટમા�હતપટઅનેટઅનવેષકટ�ારાટજજર�ટએાંતપટબધપટિવંતોટઅનવેષકનેટ�રૂ�ટપાડવપ.. 

 
સમપશા 

 
�ત�રકટયવેષકટ�ારાટર�ૂટકરવામાટંઆવેએટ�ત�રકટયવેષષટઅહટવાએનપટસમપશાટSPO નાટ�હસાબપટઅિધકાર�ટટ 
SPO નાષાકં�અટ બધંનટ�ૂ્નટવડાટઅનેટSPD નપટબનેએપટસમપશાટસિમિતટ�ારાટકરવામાટંઆવશેટઅનેટ�ત�રકટ
યવેષષમાટંીાૂેતટકોીટિવસંં તતાઓટહશેટતોટતેનાટિનંાનાતમકટપંએાઓટી ૂે વશે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પ�રિશષ્ટ– XVI 

(�ુઓટફકરાટ�માકંટ૧૦૩.)ટટ

1 
 

ભારતટસરકારટ�ારાટનાણાક�યટવયયવસાપનટચકાસણીટમા �્નાટ�ચૂનોટ 
1 ભડંોળટ�યાહનીટિયગતોટટ

               રા�યટ:………………………………………………………              

અધરટયવરટ્ણૂરતાટતાર�ાટ:                

તાર�ા   રકમટ તાર�ા   રકમ તાર�ા   રકમ 

    SSAટ NPEGEL KGBV �ુલટ     SSAટ NPEGEL KGBV �ુલટ     SSAટ NPEGEL KGBV �ુલટ 

  ઉઘડતીટિસલકટ                                 

  (a) ભારતટસરકારટપાસસેીટ
�ાપતટભડંોળટ 

          �જલલાઓનટે પયામાટં
 ય�ેુટંભડંોળટ 

          �જલલાસીટતા�કુાટવતર�ટ
ફાળયયામાટં ય�ેુટંભડંોળટ 

        

  (b) રા�યટસરકારટપાસસેીટ
�ાપતટભડંોળટ 

          �જલલાાુટંનામ           તા�કુાટવતરનીટ ણેીટ         

  (c) વયાજટ           1           1         

  (d) અનય           2           2         

       3      3     

       4      4     

       5      5     

              �જલલાઓનેટ પયામાટં યે�ુટં
�ુલટભડંોળટ 

          તા�કુાટવતર�ટ પયામાટં
 ય�ેુટં�ુલટભડંોળટ 

        

              DPO સ�હતટ�જલલામાટં
ઉપયોગમાટંલયેાયેલાટભડંૉળો 

          તા�કુાટવતર�ટઉપયોગમાટં
લયેાય�ેુટંભડંોળટ 

        

              DPO વતરટસ�હતટ�જલલાટ
ાાતટેઉપયોગમાટંનટ
લયેાયાટહોયટતયેાટંભડંોળટ 

          તા�કુાટવતર�ટઉપયોગટનટ
લયેા�ુટંહોયટત�ે ુટંભડંોળટ 

        

              SPO ાાતટેઉપયોગમાટં
લયેાયલેાટભડંોળટ 

                    



પ�રિશષ્ટ– XVI 

(�ુઓટફકરાટ�માકંટ૧૦૩.)ટટ
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  �ુલટ�ા�પતટ ટઉઘડતીટ
િસલકટ 

          �ુલ/�કુતટકરયામાટં યલેટ
ાચરટ 

          �ુલ/ફાળયયામાટં યલેટાચર         

              બધંટસતીટિસલકટ           બધંટસતીટિસલક         

                   

                   •          ભારતટસરકારટ�ારાટરા�યટનાણાક�યટસમીકાટાચ�માટંાચરટપરનીટઅિત�રકતટમા�હતીનોટસમાયેશટકરયામાટં ટટ 
         

                   
                   2.        ૧૨ટમ�હનાટકરતાટંય�ટુસમયસીટયપરાયાટયગરટપડ�ટરહ�લીટ�.ટ૧ટલાાટકરતાટંયધાર�નીટપેશગીઓ ટ  

          
                   �જલલાટવતરટ SSA NPEGEL KGBV �ુલટ Sub-district Level SSA NPEGEL KGBV �ુલટ 

      DPO વતરટસ�હતતટ
�જલલાઓટાાતેટ
યપરાશમાટંનટ
લેયાયેલીટ
પેશગીઓટ 

        તા�કુાટવતર�ટટયપરાશમાટંનટ
લેયાયેલીટપેશગીઓ 

        

                          
                          
                          
                   
       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                 



પ�રિશષ્ટ– XVI 
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3 

નાણાક�યટવયયવસાપનટમા �્ટકમરચાર�ઓની 
ટ�વસિતટ 

              

                   નાણાક�યટવયયવસાપનટમા �્ટ
કમરચાર�ઓટ 

રા�યટવતરટ   �જલલાટવતરટ 
      પદાુટં

નામટ 
મ�ૂંરટ

કરયામાટં
 યેલટપદટ 

ભરયા
માટં

 યેલટ
પદટ 

�રકતટ
પદોટ 

  પદાુટંનામટ મ�ૂંરટ
કરયામાટં
 યેલટ
પદટ 

ભરયા
માટં

 યેલટ
પદટ 

�રકતટ
પદો 

                          

                          

                          

                          

      
                   

4 

નાણાક�યટવયયવસાપનટકમરચાર�ઓટમા �્ટતાલીમીટ
કાયર�મોટ 

             
                   તાલીમનોટ�કારટ યવરટમા �્ટ

 યો�જતટતાલીમટ 
તાલીમટ્ણૂરટ   �ગિતમાટંહોયટતેયીટતાલીમટ તાલીમીટકાયરકમોનીટ

િયવય-યવ્ટુઅનેટગાળાઓટ
પરટ�્પપણી       સખંયાટ વતર સખંયાટ વતર સખંયાટ વતર સખંયાટ 

                            
                            
                            
       

 
 
 

                  



પ�રિશષ્ટ– XVI 
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4 
 

 

 
       

5 અનયેવણટવયયવસાઓટ 
               

                   1.        અનયેવકોનીટિનમમકુટમા �્ટECનીટમ�ૂંર�નીટતાર�ાટ દરટયવ�ટ�ન� ુર�સીટમાચરનીટય ચ.ેટ 

      2.        અનયેવણકતારટપેપ�નીટિન��ુકતનીટતાર�ાટટ  ઉ્સે્સીટદરટયવરમાટં િ�લટ�ધુીમાટં 

      3.        અનયેવણટકાયરમાટં�ગિતટ દરટયવ�ટ�ૂનટ�ધુીમાટં 

      4.        SPOનેટઅનયેવણટઅહ�યાલટર�ૂટકરયોટ દરટયવ�ટસપ �્�બરટ�ધુીમાટં 

      5.        યાિવ�કટઅહ�યાલટઅનેટઅનયેિવતટ�હસાબોનીટમ�ૂંર�ટ દરટયવ�ટઑક્ોબરટ�ધુીમાટં 

      6.        ભારતટસરકારનેટરયાનગીનીટતાર�ાટ દરટયવ�ટ૧૫મીટનયે�બરટ�ધુીમા ં

      
                   
                   
                   
                   



પ�રિશષ્- XVII 

(�ુઓ- ફ઼રર  ન- 106.4) 

એસ.એસ.એ.  ા �હસાબર ી ઓડ�્ મા �્ ચા ર્ડર એ઼ાકા્ા્ ી પની� ી પસન પી 

આ સાથન સામનલ ઼રવામાન  આવનલી શરતર ા સન ભર  ુુ બ           રાા�માન સનવા િશશા 

અ�ભ�ા  આ�રુ � ૂન અમલી઼રણ ઼રાવવા મા �્ �હસાબર�ુન ઓડ�્ ઼રવા પસન પી પામવા મા �્ 

મા �્ ચા ર્ડર એ઼ાકા્ા્સ ી પની�ઓ(એ઼ સનએણૂર સમ� સાથન ા એફ.સી.એ વાસ� ભાપી ાર�ાસવતનં  

મા�લ઼�) પાસનથી �હતસનબધ અ�ભવ�ય�તઓ ન આમનં ણ આપવામાન આવન ને. 

1. િ �ત    ૂામાન �હતસનબધ અ�ભવ�ય�ત સવી઼ારવા ી નિતમ તાર�ા            ને. 

િ �ત તાર�ા બા  સવી઼ારવામાન આવનલા અએણૂર    ૂરા    ૂાઓ  �ા માન લનવામાન 

આવશન  �હ. 

2. એણૂર સમ� ા ભાપી ારા સી.એ. ઼મરચાર� શ  માન એવી વ�ય�તઓ કભાપી ાર�ા સવતનં ] 

 ર સમાવનશ ઼રવામાન આવ�ર  થી �઼  �- 

i. અા� પની�ઓમાન ભાપી ાર હર� 

ii. બી� ઼રઈ સથસન એણૂર સમ�ા ાનડ સમ� ા ઼મરચાર� હર�, પરતા ા  ામન વ�વસા� 

઼રતાન હર� અથવા અા� ર�તન વ�વસા�માન ુરડા�નલા હર� અથવા ચા ર્ડર એ઼ાકા્ા્ 

એ�્ ૧૯૪૯  ી ઼લમ ૨ (૨) હ�ઠસ �ન�્�સમાન  હરવા�ુન મા વામાન આવન તનવી અા� 

઼રઈ ��િૃ�માન રર઼ા�નલાન હર� 

iii. ભાપી ારર �઼  મણન તનમ ી પની� ી આવ઼ ઼રતાન અા�  રતરમાનથી વવ ુવ�ાવસાિ�઼ 

આવ઼ મનસવતાન હર�. 

3. �હતસનબધ અ�ભવ�ય�ત આ સાથન સામનલ િ �ત    ૂામાન  ુ ર�ૂ ઼રવા ી રહ�શન. માં 

િ �ત    ૂામાન ુ�ર�  સતાવનુર સાથન ુરડ�લી �હતસનબધ અ�ભવ�ય�ત ન ુ  �ા માન  

લનવામાન આવશન. 

4. તમામ પની�ઓએ �હતસનબધ અ�ભવ�ય�ત સાથન  ીચન ુણાવનલાન  સતાવનુર સામનલ ઼રવાન 

ુ�ર� ને. 



i. આઈ.સી.એ.આઈ �ારા બહાર પાડવામાન આવનલાન અા� બાબતર ધરાવતાન બનધારણી�  

�માણપં ી  ઼લ. 

a) એ. સનએણૂર સમ� ા એફ.સી.એ. સાથન પની� ાન િ મારણ ી તાર�ા. 

b) બી.   તન વષર ી ૧ લી �ા્આુર�એ ભાપી ારરા સવતનં  માલી઼રા સી.એ. 

઼મરચાર�ઓ ી િવપતર, પની� સાથન ુરડા�ા ી તાર�ા, એફ.સી.એ. બ વા ી તાર�ા, 

અા� �હતર હર� તર તન ી િવપત. 

ii. ભાપી ાર� પની� હર� તર તા તર ાન ભાપી ાર� ઼રાર ી  ઼લ. 

iii.   તન આ઼ારણી વષર          મા �્ બધાન એણૂર સમ� ા ભાપી ારરા સવતનં  માલી઼ અ ન 

પની� ાન આઈ. ્�. �ર્ ર ી યસવ્ૃિત ી  ઼લ અ ન ભાપી ારરા સવતનં  માલી઼ ી આવ઼ ી 

પણંી ી  ઼લ.  

  �ધ�  સનએણૂર સમ� ા ભાપી ારર    તન વષર ી ૧ લી �ા્આુર�એ અથવા  �ારપે� પની� 

સાથન ુરડા�નલાન હર� અ ન પની�ઓ ી રચ ાન તન તાર�ાન અથવા  �ારપે� ાન સમ�માન થઈ 

હર�, તર તનમણન તા તર ી કપલ ધ પણંી ા અહ�વાલ ીા આઈ. ્�. �ર્ ર ી યસવ્ૃિત ી 

 ઼લ ર�ૂ ઼રવી. 

iv. આપામી  ાણાન઼ �� વષર          ાન આ�રુ  ી િવપતર સાથન ી પની� ાન  ાણાન઼ �� 

અહ�વાલ ી  ઼લ. 

v. પની� ી િવ� ધ ા અ ાલત ાન �઼સરા લવા � �઼સરા અથવા અા� ઼રઈ અિ ણરત �઼સર ી 

િવપત. 

5.  ીચન ુણાવનલ    ૂામાન પની� ાન નિતમ 5 વષર ાન ઓડ�્ અ�ભુવ ી િવપતર.       ( માં   

�. 25000/- અ ન તનથી વવ ુા હસતાનતરણર ુ  શારવવા) 

 

 

 

 

 



િવસતારા 
સન�્ર�ુન 
 ામ 

ઓડ�્ ઼ર ાર ન઼પ ીા 
એ઼મ�ુન  ામ 
��������������������
����������(a)  �� 
�������સરસા�્�ા 
પી.એસ.્ાુ સવા�� 
સનસથા 
(b)  ાા પી શનં ી 
ન઼પ ીઓ 

(c)  બ�઼ર 
(d) સામા�઼ શનં ા 
઼ા�ર્મરા �રુ ાઓ 
(e)  �બૂ ુ અ��ુ ા  
મનસવતી સામા�઼ 
શનં ી �રુ ાઓ 

 
(f)   િશશણ �રુ ા ાન 
઼ા�ર્મર 

ઓડ�્ ા 
વષ�. 
 ા.ત. 
 
(a) 2008-09 
(b) 2007-08 
(c) 2006-07 
(d) 2005-06 
(e)  2004-05 

સ�પવામાન 
આવનલા � �ન઼ 
઼ામ મા �્  ર�઼ 
વષરમાન 
વ�લૂવામાન 
આવનલ ફ� 

સ�પવામાન 
આવનલા ઓડ�્ 
઼ા�ર ર �઼ાર, 
 મ �઼ વૈધાિ ઼ા 
અથવા શાાા 
ઓડ�્ 

સ�પવામાન 
આવનલા ાાસ 
ઓડ�્ ઼ા�ર ર 
�઼ાર 

ઓડ�્ 
઼ામ઼ાુ ી 
 �ાર�ા રાા ાર 
અથવા 
 ાણાન઼ �� 
અહ�વાલ પર 
હસતાશર 
઼ર ાર અ ન 
પની� સાથન હ�ુ 
�ધુી ુરડા�નલા 
સનએણૂર સમ� ા 
ભાપી ાર�ુન 
 ામ 

       
       
 

 

6. �હતસનબનધી અ�ભવ�ય�ત માં ્પાલ �ારા (બનધ ઼વરમાન)ા અથવા રાા� �રુ ા િ �ામ઼, 

એસ.એસ.એ.         ા ઼ા�ારલ�ન �બ�માન ુ પહ�ચાડવી. �હતસનબનધી અ�ભવ�ય�ત 

પહ�ચાડવા�ુન સર ા ુન � 

રાા� �રુ ા િ �ામ઼, 

સનવા િશશા અ�ભ�ા  

                  

                  

7. સ્ાાડડર ઓડ�્�પ �ન�્�સ( એસ.એ.પી ૧૭) ાન અહ�વાલમાન ુણાવ�ા  ુુ બ ી  ણૂવ�ા 

ચ઼ાસણી ી િ િતઓ અ ન ઼ા�રવાહ�ઓ ર અમલ ઼રતી હર� તનવી પની�ઓ ન �રો� �ાધાા� 

આપવામાન આવશન.આ હ�� ુમા �્ તનમ ાન �ારા અપ ાવવામાન આવનલી �્��ાઓ ી સન�શ્ત 

 �ધ પની�ઓ �ારા ર�ૂ ઼રવા ી રહ�શન.( �હતસનબનધી અ�ભવ�ય�ત ાન    ૂા મા �્ ્ૃપા ઼ર� ન 

અ�ુ્ મ  ન ૧૨  ર સન ભર ચ઼ાસર.) 

Anuvaad
Cross-Out



 

8. ્ૃપા ઼ર� ન  શારવર�- 

 ીચન ુણાવનલ ઓડ�્માન પની� �ારા �ા્ત ઼રવામાન આવનલી તુજતા ી િવપતર- 

a) ઈ.ડ�.પી. પ ધિત 

b) આઈ.્�. સહા�઼ ઓડ�્ 

c)  ીચન  શારવવામાન આવનલ    ૂામાન અા� ઼રઈપણ ાાસ મહ વ�ુન ઼ા�ર વપનર� 

 

અ�ુ્ મ 
 ન 

તુજતા� ૂન 
વણર  

ઓડ�્ િસવા� ા અા� ઼રઈ 
સ�પવામાન આવનલા ઼ા�ર ર 
�઼ાર 

સનસથા�ુન  ામ આ હસત઼ લીધનલ ઼ામ�ુન 
સનચાલ  ઼ર ાર 
ભાપી ારા સવતનં  
માલી઼�ુન  ામ 

 શારવવામાન આવનલ 
ભાપી ારા સવતનં  
માલી઼ હ�ુ પણ પની� 
સાથન ુરડા�નલ ને (હાા 
 ા) 

      
      
 

9. બધા એણૂર સમ� ા ભાપી ારરા સવતનં  માલી �઼ �હતસનબનધી અ�ભવ�ય�ત ા િવભાપ બી તર� �઼ 

સામનલ બાનહ�ધર� પં઼માન બ લા�  �હ તન ર�તન હસતાશર ઼રવા ાન રહ�શન. તન ુ ર�તન, પની� ાન 

બધા ુ એણૂર સમ� ા ચા ર્ડર એ઼ાકા્ા્ ઼મરચાર�ઓએ આ    ૂા ાન પ�રિશષ્ એ-૩ માન 

 શારવવામાન આવનલ ઼રલમમાન હસતાશર ઼રવા ાન રહ�શન. 

 

 

 

 

 

 



પ�રિશષ્- XVII(a) 

(�ુઓ- ફ઼રર  ન- 106.4) 

એસ.એસ.એ. એ઼ાકા્ ા ઓડ�્ નપન ચા ર્ડર એ઼ાકા્ા્ ી પની�ઓ ી પસન પી પામવા મા �્ 

�હતસનબનધી અ�ભવ�ય�ત   

પની� ર  રજુર     ભાપી ાર� સવતનં  પની�  
 

1. (a) પની��ુન  ામ (મર્ાન અશરરમાન)                                 

(b)  ખુ� ઼ા�ારલ��ુન સર ા ુન                                     

 (્ૃપા ઼ર� ન ફર   નબર અ ન                                 

 ઈ.મનઈલ એ��સ પણ ુણાવર)                                

(c) પની�� ૂન પા   નબર                                  

 

2. આઈ.સી.એ.આઈ ર�સ �્શ   ન.          િવસતાર�ુન  ામ         િવસતાર ર ઼રડ      

3. (a) પની� ી રચ ા ી તાર�ા 

(b) પની�એ એણૂર સમ��ુન એફ.સી.એ મનસવ�ા ી તાર�ા 

 

4. તા. 1-1-2009  ાન રરુ પની� ા એણૂર સમ� ા ભાપી ારરા સવતનં  મા�લ઼ (્ૃપા ઼ર� ન 

પ�રિશષ્ A-1  ી િવપતર ભરર) 

 

 

 

 



અ�ુ્ મ 
 ન 

પની� સાથન ુરડા�ા ા સતત વષ� એફ.સી.એ. 
 ર  નબર 

એ.સી.એ. 
 ર  નબર 

(a) એ઼ વષર ઼રતાન ઓેર સમ�   

(b) 1 વષર અથવા વવ ુપરન� ુ5 વષર ઼રતાન ઓેર સમ�   

(c) 5 વષર અથવા વવ ુપરન� ુ10  વષર ઼રતાન ઓેર સમ�   

(d) 10  વષર અથવા વવ ુપરન� ુ15  વષર ઼રતાન ઓેર સમ�   

(e) 15  વષર અથવા વવ ુ   

 

5. તા. 1-1-2009  ા રરુ ુર ાનડ સમ� ા ભાપી ારર હર� તર તનમ ી સનખ�ા               

(્ૃપા ઼ર� ન પ�રિશષ્ A-2  ી િવપતર ભરર) 

6. તા. 1-1-2009  ા રરુ એણૂર સમ� ા ચા ર્ડર એ઼ાકા્ા્ ઼મરચાર�ઓ ી સનખ�ા            

(્ૃપા ઼ર� ન પ�રિશષ્ A-3  ી િવપતર ભરર) 

7. પની�એ િ મનલા એણૂર સમ� ા ઓડ�્ ઼મરચાર�ઓ ી સનખ�ા  

 

(a) ઼ા� ૂીા ઓડ�્ ઼ાર્ૂ ર                                

(b) અા� ઓડ�્ ઼મરચાર�ઓ ( ા ુન લાવા ી અ ન �હસાબર ી �ણ઼ાર� ધરાવતાન)     

(c) અા� વ�ાવસાિ�઼ ઼મરચાર�પણ (્ૃપા ઼ર� િવપત ુણાવર)                

8. શાાાઓ ી સનખ�ા    (્ૃપા ઼ર� ન પ�રિશષ્ B  ી િવપતર ભરર)                    

9. એિ�લ 2004 થી માચર 2009     પી.એસ.્.ુા   ાા પી શનં ી      બ�઼ર 

  રિમ�ા  થ�નલ ફ�  ી આવ઼        સવા�� સનસથા    ન઼પ ીઓ 

(i) ઼ા� ૂીા શાાા ઓડ�્ા 

6 માિસ઼ ઓડ�્ ફ�રતપાસણી 

(ii) �ત�ર઼ ઓડ�્ા સમવત� ઓડ�્  

 કપર ુણાવનલા (i) અ ન (ii)  ર સરવાસર 
 

(iii)     �ુન પની� ઼રઈ    �ુન પની� ઼રઈ �ત�ર઼ ઓડ�્ા સમવત� ઓડ�્  



 

10.     �ુન પની� ઼રઈ �ત�ર઼ ઓડ�્ા સમવત� ઓડ�્માન અથવા ઼રઈ સર઼ાર� ન઼પ ીઓ �઼ 

િ પમ વપનર�  વી અા� સનવાઓ સાથન રર઼ા�નલી ને. ુર હા, તર પ�રિશષ્ માન િવપતર  

ુણાવવી.         હાા  ા 

11. સ્ાાડડર ઓડ�્�પ �ન�્�સ( એસ.એ.પી ૧૭) ાન અહ�વાલમાન ુણાવ�ા  ુુ બ સ�પવામાન 

આવનલી બધી ઓડ�્�ુન તન  ુુ બ સનચાલ  થા� ને �઼ �઼મ તન ી ાાતર� ઼રવા મા �્ �ુન પની� 

�ારા  ણૂવ�ા ચ઼ાસણી ી િ િતઓ અ ન ઼ા�રવાહ�ઓ ર અમલ ઼રવામાન આવન ને �઼ �઼મ. 

( ુર હા, તર અપ ાવવામાન આવનલી ઼ા�રવાહ� ી સન�શ્તમાન  �ધ  ૂ઼ વી) હાા ા 

12. �ુન પની� ી િવ� ધ ઼રઈ અ ાલતા લવા ા �઼ અા� ઼રઈ ઼ા� ૂી �઼સ ને હાા ા 

( ુર હા, તર �઼સ ી વતરમા  યસથિત  શારવતી સન�શ્તમાન  �ધ  ૂ઼ વી) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



િવભાપ-બી 

બાનહ�ધર� પં઼ 

 

આથી �ુના અમન, મન.       , ચા ર્ડર એ઼ાકા્ા્,  ાન સવતનં  મા�લ઼ા  ીચન ુણાવનલા 

ભાપી ારર, સન્ �ુતર�તન અ ન વ�ય�તપત ર�તન, ારાઈ ઼ર� �હ�ર ઼ર�એ ે�એ �઼- 

(i)  ીચન ુણાવવામાન આવનલી િવપતર સનએણૂર અ ન ાર� ને અ ન ઼રવામાન આવનલી 

઼રઈપણ ઼�લૂાત અથવા અર�માન  શારવનલી ઼રઈપણ િવપત ુર બા માન ાર�   

હરવા�ુન અ ન અસ � હરવા�ુન ������અથવા ઼રઈ મહ વ ી મા�હતી  પાવી 

હરવા�ુન મા�મૂ પડશન, તર પની� ી �઼ણી પનરલા�઼ ઠરાવવામાન આવશન, તન્�ુન 

ુ  �હ પરન� ુચા ર્ડર એ઼ાકા્ા્ એ�્, ૧૯૪૯ અ ન તન હ�ઠસ ઘડવામાન આવનલા 

િ �મર હ�ઠસ િશસતસનબનધી પપલાન મા �્ પણ ુવાબ ાર ઠરશન. 

(ii) નેલલા ંણ વષ�  રિમ�ા  આઈ.સી.એ.આઈ. �ારા પની�, મા�લ઼ અથવા 

ભાપી ારર ન ચનતવણી આપવામાન આવનલ  થી �઼ �િતબનિધત ઼રવામાન આવનલાન 

 થી. ( ુર �િતબનિધત ઼રવામાન આવ�ાન હર� તર િવપતર ુણાવર) 

(iii) અમન અા� ઼રઈપણ ર�તન વ�ય�તપત ર�તન �ન�્�સમાન �઼ અા� ઼રઈ ��િૃત �઼ 

  ાથી ચા ર્ડર એ઼ાકા્ા્ એ�્, ૧૯૪૯  ી ઼લમ ૨ (૨) હ�ઠાસ અમા�ન તન ર�તન 

�ન�્�સમાન હરવા�ુન મા વામાન આવન તનવી ��િૃ�માન રર઼ા�નલાન  થી. 

(iv) �હતસનબનધી અ�ભવ�ય�તમાન  શારવવામાન આવન�ુન ૧ લી �ા્આુર�એ   તન વષર�ુન 

પની��ુન બનધારણ અ ન આઈ.સી.એ.આઈ �ારા આપવામાન આવનલ બનધારણ 

�માણપં એ઼ અ ન સમા  ને.  

અ�ુ્ મ 
 ન  

ભાપી ાર ા 
સવતનં  
મા�લ઼�ુન  ામ 

સભ�પ �ુન 
 �ધણી 
્માન઼  

પી.એ.એ . 
 નબર 

સનબનિધત વષર      A/B* 
મા �્ ફ�  ી  ૂ઼ વણી ી 
તાર�ાર 

ભાપી ારા 
સવતનં  મા�લ઼ 
 ા હસતાશર 

      
      
      



   (પની� ર િસ�ર) 

A  સભ� પ  મા �્ 

B   �ન�્�સ�ુન �માણપં � ા  ઼રવા મા �્ 

સથસ� 

તાર�ા� 

બીડાણર�            પા ાન 

                                                                   

માં ઼ા�ારલ� ાન કપ�રપ મા �્ 

પની�એ ઼ર�લ ઓડ�્ 

(a) ઼ા� ૂીા શાાા ઓડ�્ 

(b) �ત�ર઼ા સમવત� ઓડ�્   હાા ા 

                                  

તપાસ ઼ર ાર   ારાઈ ઼ર ાર     વી તાર�ા આપ ાર 

પ�રિશષ્ A- 1) 

1. પની��ુન  ામ                                                    

પની� ાન એણૂર સમ� ાન ભાપી ારરા સવતનં  મા�લ઼ (્ૃપા ઼ર� �હતસનબધી અ�ભવ�ય�ત ા 

   ૂામાન ્મ  ન. ૫ �ુઓ) 

અ�ુ્ મ 
 નબર 

ભાપી ારા 
સવતનં  
મા�લ઼�ુન 
 ામ 

સભ�પ 
�ુન 
 �ધણી 
્માન઼  

એફ.સી.
એ ને �઼ 
એ.સી.એ 

પની� સાથન 
ુરડાવા ી 
તાર�ા 
(એણૂર 
સમ�) 

એફ.સી.એ 
બ વા ી 
તાર�ા 

હાલમાન 
રહ�તાન સથસ 
અ ન 
� �શ�ુન 
 ામ 

સનબનિધત વષર     
મા �્ ઈા઼મ �્શ 
ર�્ ર આ સાથન 
સામનલ ઼ર�લ ને �઼ 
�઼મ 

હાા  ા 

�ુન આઈ.એસ.એ.(ઈાફરમોશ  
િસસ્મ ઓડ�્ા 
સી.આઈ.એસ.એ �઼ અા� ઼રઈ 
સમ઼શ લા�઼ાત ધરાવર ેર 
(લા�઼ાત ર િવપતવાર 
ુણાવર) * 

         
         
         
         
         



• ુર હા, તર ્ૃપા ઼ર� �માણપં ી  ઼લ સામનલ ઼રર. 

(પ�રિશષ્ A- 2) 

પની� ાન ાનડ સમ� ાન ભાપી ારર (્ૃપા ઼ર� �હતસનબધી અ�ભવ�ય�ત ા    ૂામાન ્મ  ન. ૬ 

�ુઓ) 

ભાપી ાર
ા સવતનં  
મા�લ઼�ુન 
 ામ 

સભ�પ 
�ુન 
 �ધણી 
્માન઼  

એફ.સી.
એ ને �઼ 
એ.સી.એ 

એફ.સી.
એ 
બ વા ી 
તાર�ા 

પની� સાથન 
ુરડાવા ી 
તાર�ા  

અા� 
પની�ઓ ી 
સનખ�ા �઼ 
 માન તન 
ભાપી ાર 
હર�  

તન ાન 
પરતા ાન 
 ામન પણ 
�ન�્�સ ઼ર� 
ર�ર ને �઼ 
�઼મ   

હાા ા 

અા� ઼રઈ સથસન 
િ મ� ૂન઼  પામનલ ને 
�઼ �઼મ 

હાા  ા 

�ુન આઈ.એસ.એ.(ઈાફરમોશ  
િસસ્મ ઓડ�્ા 
સી.આઈ.એસ.એ �઼ અા� ઼રઈ 
સમ઼શ લા�઼ાત ધરાવર ેર 
(લા�઼ાત ર િવપતવાર 
ુણાવર) * 

         
         
         
         
         
 

• ુર હા, તર ્ૃપા ઼ર� �માણપં ી  ઼લ સામનલ ઼રર. 

પ�રિશષ્ A- 3) 

પની� ાન એણૂર સમ� ાન ચા ર્ડર એ઼ાકા્ા્ ઼મરચાર�ઓ (્ૃપા ઼ર� �હતસનબધી અ�ભવ�ય�ત ા 

   ૂામાન ્મ  ન. ૭ �ુઓ) 

અ�ુ્ મ 
 ન 

 ામ સભ�પ �ુન 
્માન઼  

એફ.સી.એ 
ને �઼ 

એ.સી.એ 

પની� સાથન એણૂર સમ� 
મા �્ ાન ઼મરચાર� તર� �઼ 
ુરડાવા ી તાર�ા  

�ુન આઈ.એસ.એ.(ઈાફરમોશ  િસસ્મ 
ઓડ�્ા સી.આઈ.એસ.એ �઼ અા� ઼રઈ 
સમ઼શ લા�઼ાત ધરાવર ેર 
(લા�઼ાત ર િવપતવાર ુણાવર) * 

઼મરચાર� ાન 
હસતાશર 

       
       
       
       

• ુર હા, તર ્ૃપા ઼ર� �માણપં ી  ઼લ સામનલ ઼રર. 

પ�રિશષ્ A- 4) 



પ�રિશષ્ A-1, A-2  અ ન A-3  થી આપસ ા આ વષર સ�હત ાન પની� ાન એણૂર સમ� ાન 

ભાપી ારર અ ન ચા ર્ડર એ઼ાકા્ા્ ઼મરચાર�ઓ ી િવપતર. 

અ�ુ્ મ  
 નબર 

 ામ સભ�પ  
 નબર 

એણૂર સમ� ાન ભાપી ારા ાનડ સમ� ા ભાપી ારા એણૂર સમ� ાન 
ચા ર્ડર એ઼ાકા્ા્ ઼મરચાર� ને �઼ �઼મ 

    
    
    
    
    
    
 

• ુર હા, તર ્ૃપા ઼ર� �માણપં ી  ઼લ સામનલ ઼રર. 

(પ�રિશષ્ B) 

શાાાઓ ી િવપતર (ુર િવ �શમાન શાાાઓ હર� તર તન ી િવપતર સ�હત) 

અ�ુ્ મ 
 નબર 

  સથસન 
આવનલી 
હર� તન 

પી  ઼રડ  અ ન 
ફર   નબર સાથન�ુન 
સએણૂર સર ા ુન  

તન શાાા�ુન 
સનચાલ  ઼રતાન 
ભાપી ાર�ુન  ામ 

શાાા શ� 
઼�ાર ી 
તાર�ા 

� �શ પાેલાન વષર ી અર�માન તન ર સમાવનશ 
઼રવામાન આવનલ હતર �઼ �઼મ (હાા ા) 

       
       
       
       

 

(પ�રિશષ્ C) 

પની� પાસન તા તરમાન �હ�ર શનં સાહસ�ુન ઼રઈ �ત�ર઼ ઓડ�્ ઼ા�રા અા� ઼રઈ 

�હસાબી ઼ામ ચા� ુહર� તર તન ી િવપત (્ૃપા ઼ર� �હતસનબધી અ�ભવ�ય�ત ા    ૂામાન 

્મ  ન. ૧૧ �ુઓ) 

અ�ુ્ મ  નબર પી.એસ.્.ુા ્િુ ્�ુન  ામ લીધનલ ઼ામ ર �઼ાર િ મ� ૂન઼ � ુન વષર 
    
    
    



પ�રિશષ્- XVII 

(�ુઓ- ફ઼રર  ન- 106.5 અ ન 106.6) 

સનવા િશશા અ�ભ�ા  

        વષર મા �્ ાન       રાા� ાન એસ.એસ.એ., એ .પી.ઈ.�.ઈ.એલ અ ન �઼.વી.બી.વી ાન 

�હસાબર ી ઓડ�્ મા �્ ચા ર્ડર એ઼ાકા્ા્ ી પની� ી િ મ� ૂન઼  મા �્ ાન સ ન ભર ી શરતર ( ાણાન઼ �� 

ઓડ�્) 

એષૃઠઠિૂમ 

          રાા� ાન તમામ �લલાઓમાન �ાથિમ઼ િશશણ�ુન સાવિં઼   �ન� �ા્ત ઼રવા મા �્ 

      એ  �ધા�નલ સરસા�્� ને �઼   સનવા િશશા અ�ભ�ા  (એસ.એસ.એ)  ાન �઼ા�ી� એરુસ્ૃત 

�રુ ા ર અમલ ઼રવાન મા �્ ભારત સર઼ાર અ ન રાા� સર઼ાર વચચન      �માણમાન ફનડ ી 

વહ�ચણી ઼રવામાન આવન ને. 

હ��ઓુ 

�હસાબી �રુ ા( �ર�ામ ફાઈ ાાસી�લ સ �્્મના્) (પી.એફ.એસ.)  ાન ઓડ�્ ર હ�� ુ  ર�઼ 

રાુિવિ�� વષર ાન નતન એસ.એસ.એ., એ .પી.ઈ.�.ઈ.એલ અ ન �઼.�.બી.વી. ી  ાણાન઼ �� યસથિત 

ર�ૂ ઼રવા મા �્ તનમુ �ર�ામ ફાઈ ાાસી�લ સ �્્મના્ �ારા ર�ૂ ઼રવામાન આવનલ અહ�વાલ  ુુ બ 

મ�હ ાા � વસા વષર �માણન એરૂા ન થતાન �હસાબી સમ�પાસા મા �્ સવી઼ારવામાન આવનલ ભનડરસર 

અ ન થ�નલ ાચર નપન િ ષણાનત અ�ભ�ા� ર�ૂ ઼રવા મા �્ ઓડ�્ર ન સમથર બ ાવવા ર ને. 

�રુ ા ા અમલી઼રણ ી એુાસી ............. �ારા ુણાવ�ા  ુુ બ, �હસાબી �રુ ા (�હસાબર 

એસુત઼ર) પી.એફ.એસ. ી તૈ�ાર� મા �્ ર આધાર એરૂર પાડવા મા �્ અ ન �રુ ા ન લપતાન  ાણાન઼ �� 

વ�વહારર પર �઼ાશ પાડવા મા �્ સથાપવામાન આવનલ ને. 

઼ા�રશનં 



વાિષ�઼ ઼ા�ર ા આ�રુ  તનમુ ન ાુપંમાન મન�ૂર ઼રવામાન આવનલી િવિવધ ��િૃ�ઓ મા �્ 

ભારત સર઼ાર �ારા એરૂા પાડવામાન આવનલ ફનડમાનથી ાચર થા� ને અ ન રાા� સર઼ાર �રુ ા 

મા �્ ર ાચર એરૂર પાડ� ને. િવિવધ હસતશનપર હ�ઠસ વાસતવમાન ાચરવામાન આવનલી ર઼મ ા આધાર� 

ાચર ર અહ�વાલ ભારત સર઼ાર ન મર઼લવામાન આવન ને. સી.એ. પની�એ �હસાબી  �ધર, �ત�ર઼ 

તપાસ અ ન ન્શૂ ઼રવા મા �્ તનમુ ભારત ી ચા ર્ડર એ઼ાકા્ા્ ી સનસથા ા ઓડ�્ર ાન ધરરણ 

અ ન સામાા� િસ ધાનતર  ુુ બ અા� ુ�ર� �હસાબર�ુન ઓડ�્ ઼રવા મા �્ આવાન પ�રશણર ઼રવાન 

ુ�ર� ને. ઓડ�્ ઼રતી વાતન  ીચન ી બાબતર�ુન  �ા  રાા�ુન ુ�ર� ને.�  

(a) અથરતનં  અ ન ઼ા�રશમતા ન  �ા માન રાાી ફ�ત   ઼ારણન  ાણાન એરૂા ન પાડવામાન આવ�ાન 

હર� તન હ�� ુ મા �્ ુ તમામ ભનડરસર સનબનિધત  ાણાન઼ �� ધરરણર અ ન  ાણાન઼ �� 

િ �મર ી યસથતી સાથન �સુ નપત ર�તન કપ�રપ ઼રવામાન આવન ને. 

(b) એસ.એસ.એ., એ .પી.ઈ.�.ઈ.એલ અ ન �઼.�.બી.વી હ�ઠસ ાચર ઼રવા મા �્ અિધ્ૃત 

ને તનવા તમામ એ઼મર �ારા સામાા�ર�તન �હસાબર ાન સવી્ૃત િસ ધાનતર�ુન પાલ  

઼રવામાન આવન ને. 

(c) માલસામા , ઼ા�� અ ન સનવાઓ લપતાન આ હ�� ુ મા �્  શારવવામાન આવનલ �ાા્ત 

�્��ા ી સનબનિધત ુરપવાઈઓ સાથન �સુ નપત  ાણાન મનસવવામાન આવન ને. �રો� 

 સતાવનુર ાાસ ઼ર� ન ાર� � ઓડરરર, �્ાડર  સતાવનુર, ઈ વરઈસ, વાકચર, ર�સી્, 

 ૂ઼ વણી ા બીલર, ્�.એ. બીલર વપનર� �સવવા અ ન વ�વહારર સાથન સાન઼ સવા અ ન 

�રુ ા ાન નત �ધુી સાચવી રાાવા. 

(d) બધા ુ�ર� આધાર�પ  સતાવનુર,  �ધર અ ન ાચર ા અહ�વાલ �ારા આવર�  લનવામાન 

આવનલાન ાચર સ�હત ા �હસાબર રાાવામાન આવનલ ને. �હસાબી ચરપડાન અ ન ભારત 

સર઼ાર તનમુ રાા� સર઼ાર સમશ ર�ૂ ઼રવામાન આવનલ અહ�વાલ �વચચન સપષ્ 

ુરડતી ઼ડ�ઓ�ુન અયસત વ હર�ુન ુરઈએ. 

(e) એસ.એસ.એ., એ .પી.ઈ.�.ઈ.એલ અ ન �઼.�.બી.વી હ�ઠસ ����઼રવામાન આવનલ ાચર 

એસ.એસ.એ.  ા માસાા સાથન અથવા વાતર વાતર બહાર પાડવામાન આવનલાન અા� 

઼રઈપણ �લુાસાઓ સાથન ુણાવવામાન આવનલાન  ાણાન઼ �� ધરરણર સાથન  સુતપણન 



�ુનસ નપત હર� ને. સનબનિધત સમ� ાન ાચર ા અહ�વાલમાન સામનલ  ાચર અહ�વાલરા 

 ાણાન઼ �� અહ�વાલર,  �રો� અ ન વ�ાુબી અવલર઼  અથવા  ાણાન઼ �� વષર ાન નતન 

�રુ ા�ુન અમલી઼રણ અ ન ્��ાઓ તનમુ તન તાર�ાન એણૂર થતાન વષર મા �્ ાચર અ ન 

 રતર ર�ૂ ઼ર� ને. 

(f) બ ્ ી ફાસવણી ા સન ભરમાન ઼રવામાન આવનલ ાચર પી.એ.બી �ારા માા� ઼રવામાન 

આવનલ ને. બ ્ ી ફાસવણી વધી �� તનવા �઼સસામાન સમથર સ�ાિધ઼ાર� �ારા ક�ચત 

એ ુ�વ�વસથા ી �રો� માા�તા મનસવવામાન આવી ને.   ાચારઓ બ ્ ી ફાસવણી 

઼રતાન વ �ા હર� તનમ ર સી.એ. એ ��િૃ� અ�સુાર કલલના ઼રવા ર રહ�શન.  

(g) એસ.એસ.એ., એ .પી.ઈ.�.ઈ.એલ અ ન �઼.�.બી.વી ા ભનડરસ ર કપ�રપ તનમ ા 

િ ધાર�રત હ�� ુમા �્ ઼ા�રશમર�તન અ ન ઼ર઼સર્ુ઼ ત ર�તન ઼રવા ર રહ�શન.  

(h)  ર મ�હ ન િ �િમતપણન બ�઼ ાાતા અ ન અહ�વાલર ી �હસાબ ી મનસવણી ઼રવા ી 

રહ�શન. 

(i) ઓડ�્ મા �્ િ મવામાન આવનલ સી.એ. ી પની�એ ુર અપાક ી ઓડ�્ નપન ઼રઈ વાનધા 

કઠાવવામાન આવનલ હર� તર તન ી યસથતી નપન ઓડ�્ એતૂરતા ી પણ તપાસ ઼રવા ી 

રહ�શન. આ નપન ઓડ�્ અહ�વાલમાન એ઼ અલપ ફ઼રા ર સમાવનશ ઼રવર ુરઈએ.  

(j) ઓડ�્ મા �્ િ મવામાન આવનલ સી.એ. ી પની�એ ઓડ�્ �માણપં, કપભરપ 

�માણપં અ ન વાતર વાત અા� ઼રઈપણ ુ�ર� �માણપં આપવા�ુન રહ�શન.  

(k) ઓડ� �્ રાા� અમલી઼રણ સરસા�્�, બધી �લલા �રુ ા ા ઼ા�ારલ�ર અ ન 

બી.આર.સી, સી.આઅ.સી, શાસાઓાવી.ઈ.સી. ા  ા બધા �હસાબર ંણ વષર ા 

ઓડ�્ચ્માન સામનલ થઈ �� તનવી ર�તન આવર� લનવા ા રહ�શન, િસવા� �઼ તન 

શાસાઓાવી.ઈ.સી. વાિષ�઼  �. ૧.૦૦ લાા ઼રતાન વવ ુમનસવતી હર� અ ન તન    ૂામાન 

સમાવી લનવામાન આવતી હર�. ઓડ�્માન આવર� લનવામાન આવનલી વી.ઈ.સી.  ી ્ુલ 

સનખ�ા ઓડ�્ અહ�વાલમાન  શારવવા ી રહ�શન. 

�રુ ા ા  ાણાન઼ �� અહ�વાલર 



�રુ ા ા  ાણાન઼ �� અહ�વાલરમાન સામનલ ઼રવા ી િવપતર� 

( a )  ભા રત  સર઼ા ર  અ ન  રા ા�  સર઼ા ર  તરફથી  �ા ્ત  થ�નલા  ભનડરસર ર  

અલપ અલપ �ૂન ઼ર  અહ�વાલ  

(b) અા� ર�તન બી� ઼રઈ કપુ ી �ાા્ત. 

(c)  ખુ� �રુ ા િશષર઼ હ�ઠસ બતાવવામાન આવનલવતરમા   ાણાન઼ �� વષર અ ન આુ �ધુી 

એ઼ં થ�નલા ાચર ર સન�શ્ત અહ�વાલ  અ ન 

(d) �રુ ા�ુન એ઼ં ઼ર��ુન ભનડરસ, બ�઼  િસલ઼, �રુ ા ી અા� િમલ઼તર અ ન ુર 

ુવાબ ાર�ઓ હર� તર તન બતાવતી બનલનાસ શી્. 

ઓડ�્ અ�ભ�ા� 

�રુ ા ા  ાણાન઼ �� અહ�વાલરમાન �ાથિમ઼ ઓડ�્ અ�ભ�ા� અ ન �રુ ા ા �હસાબર ર વાિષ�઼ 

અહ�વાલ સામનલ ઼રવર ુરઈએ. ઓડ�્ ુણાવનલા �હસાબી સમ�પાસા ી સમાા્ત પે� રાા� 

અમલી઼રણ સરસા�્� �ારા (ંણ થી ે) માસથી ઓેા  �હ તન્લાન સમ�માન ઓડ�્ ર�પર ર્  

સાથન ર  ાણાન઼ �� અહ�વાલ મનસવવર ુરઈએ. ઓડ�્ર� સરસા�્� ી એસ.પી.ડ� ન અપાકથી 

અહ�વાલ ર�ૂ ઼રવા ર રહ�શન �઼   ઓડ�્ ઼ર�લા �હસાબર ી બન  ઼લર મનસવી અ ન અહ�વાલ 

ભારત સર઼ાર(ઈ.ઈ. ્રુર) ન મર઼લી આપસ ી ઼ા�રવાહ� ઼રશન. 

વહ�વ્� પં 

ઓડ�્ અહ�વાલ કપરાનત, ઓડ�્ એ઼ “વહ�વ્� પં” તૈ�ાર ઼રશન,  માન ઓડ�્ર� 

(a) ઓડ�્ ા સમ�પાસા  રિમ�ા  તપાસવામ� આવનલી �હસાબી  �ધર, પ ધિતઓ, 

અ ન �ત�ર઼ ન્શૂ પર �ચૂ ર અ ન અવલર઼ ર આપશન. 

(b) �ત�ર઼ ન્શૂ અ ન વ�વસથામાન રહ�લી ાાસ સણપર ી અ ન ાામીઓ ા અવ઼ાશર િવશન 

�ણ઼ાર� આપશન તનમુ તનમાન �ધુારા મા �્ �ચૂ ર આપશન. 



(c)  ાણાન઼ �� વ�વહારર ી ઼�લૂાતર નપન ા  ર�઼  ાણાન઼ �� ઼રારર ા પાલ  ાન  રજ� 

નપન ર અહ�વાલ આપવર અ ન આવા પાલ  નપન ઼રઈ �ત�ર઼ અ ન બા� બાબતર 

અસર ઼રતી હર� તર તન ી કપર �ચૂ ર આપવા. 

(d) �રુ ા ાન અમલી઼રણ કપર  �ધપાં અસર પડ� શ �઼ તનમ હર� તનવી ઓડ�્ 

 રિમ�ા   �ા માન આવનલી બાબતર નપન ચચાર ઼રવી  અ ન 

(e) ઓડ�્ર ન �સુ નપત લાપતી હર� તનવી અા� ઼રઈપણ બાબત અમલી઼રણ એુાસી ી 

 �ા માન લાવવી. 

 ખુ� ઼મરચાર�પણ 

ઓડ�્ ્�મમાન  ખુ� ઼મરચાર�પણ, તનમ ી લવ�ુમ લા�઼તર, અ ન તનમ ી ન ા�ત મા�હતી 

 ીચન  શારવવામાન આવનલ ને� 

(a) ઓડ�્ ઼ા�ર ા ઓેામાન ઓેા પાનચ વષર ા અ�ભુવ સાથન ચા ર્ડર એ઼ાકા્ા્ ઓડ�્ 

્�મ�ુન  ન� ૃવ ઼રતર હરવર ુરઈએ. 

(b) ઓડ�્ ્�મન લીધનલ ઼ામ ન અ��ુપ ઼  અ ન અવ઼ાશ �માણન એરૂતી સનખ�ામાન �રો� 

઼મરચાર�પણ(઼ા� ૂીા ઓડ�્ ઼ાર્ૂ ર અ ન અા� ઓડ�્ સ્ાફ)  ર સમાવનશ ઼રવર 

ુરઈએ. 

 

સામાા� 

તમામ ઼ા� ૂી  સતાવનુર, �હસાબી ચરપડાઓ, ાર� �  સતાવનુર, પંવ�વહાર, �રુ ા સાથન 

સન઼ સા�નલી અ ન ઓડ�્ર ન ુ�ર� લાપન તનવી અા� ઼રઈપણ મા�હતી મનસવવા ી ઓડ�્ર ન  ્ 

હરવી ુરઈએ.  

 

 



પ�રિશષ્- XIX 

(�ુઓ- ફ઼રર  ન- 106.17) 

એસ.એસ.એ. હ�ઠસ એરૂાન થતાન વષર          �ુન કપભરપ �માણપં 

રાા��ુન  ામ          (�. લાામાન)  

અ�ુ્ મ 
 ન  

પરવા પી પં  ન 
અ ન તાર�ા 

એસ.એસ.એ. એ .પી.ઈ.�.ઈ.એલ  �઼.�.બી.વી ્ુલ 

      
      
 ્ુલ     

 

1. આથી �માણપં આપવામાન ને �઼ વષર ..........  રિમ�ા  મા વ સનશાધ  િવ઼ાસ 

મનં ાલ�, �ાથિમ઼ િશશણ અ ન સાશરતા િવભાપ ા .............  ા  ામન અ� ુા  ી મન�ૂર 

થ�નલ ર઼મ �. ................... માનથી (�. .............................).  ર�઼ ી સામન લન્ર  નબર ી 

 �ધ ઼રવામાન આવનલ ને અ ન �. ......... (�. ..............)   પૈ઼� તન સમ�પાસા 

............ રિમ�ા  ી �ા્ત થ�નલ વ�ાુ ી ર઼મ તનમુ અા� �ાા્તઓ �. .........(�. 

.........)   પૈ઼� અપાક ા વષર ી વણવપરા�નલી િસલ઼ ા ાાતન �. ..........(�. ...........) 

માનથી   હ�� ુમા �્ તન ર઼મ મન�ૂર ઼રવામાન આવી હતી તન મા �્ કપ�રપમાન લનવામાન આવનલ 

ને અ ન બા઼� ી િસલ઼ �. ....... (�િપ�ા............) વષર ાન નતન વણવપરા�નલા રહ� ને,   

આપામી વષર  રિમ�ા   ૂ઼ વાવા ા થતાન અ� ુા  સામન સરભર ઼રવામાન આવશન. 

2. આ કપરાનત તન પણ �મા�ણત ઼રવામાન આવન ને �઼ ર઼મ �. ........... (�િપ�ા........... માનથી 

વણવપરા�નલી  શારવનલી ર઼મ �. ......... (�િપ�ા........... �બડ�લી મા�હતી �માણન હ� �ધુી 

અમલી઼રણ એ઼મરા એુાસીઓ પાસનથી મનસવવા ી બા઼� ને �઼   નપન આપસ લઈ 

ુવા મા �્ અ�મુિત આપવામાન આવનલ ને. 

3. �મા�ણત ઼રવામાન આવન ને �઼   શરતરએ અ� ુા  મન�ૂર ઼રવામાન આવ્ુન હ� ુન તનમ ન 

�રો� ર�તન પાલ  ઼રવામાન આવ્ુન   નપન મ ન સનતરષ ને અ ન   હ�� ુમા �્  ાણાન મન�ૂર 



઼રવામાન આવ�ાન હતાન તન ા મા �્ ાર�ાર વાપરવામાન આવ�ાન ને �઼ �઼મ તન �ણવા મન 

 ીચન ી તપાસ હાથ ધર� ને. 

હાથ ધર�લ તપાસર ા �઼ારર   

1. �હસાબર ા ઓડ�્ ઼ર�લા અહ�વાલર (  ઼લ સામનલ) 

2. કપભરપ �માણપં 

3. �પિત ર અહ�વાલ (  ઼લ સામનલ) 

4.                                                        િસ�ા સાથન હસતાશર 

એસ.પી.ડ� 

તાર�ા� 

ઓડ�્ર�ુન �માણપં 

અમાર� ારાઈ મા �્ અમાર� સમશ ર�ૂ ઼રવામાન આવનલાન ચરપડાન અ ન  �ધરમાનથી અમરએ કપરર�ત 

અહ�વાલર ી તપાસ ઼ર� ને અ ન   તનમાન  શારવ�ા  ુુ બ ા ુ હરવા�ુન મા�મૂ પડ�લ ને. 

 

ચા ર્ડર એ઼ાકા્ા્ પની� 

તાર�ા� 

 

 

 

 

 

 



પ�રિશષ્- XX 

(�ુઓ- ફ઼રર  ન- 108.1) 

સન્ �ુત વાિષ�઼  ાણાન઼ �� અહ�વાલ       (�. લાામાન) 

રાા� 

વષર ર નત 

 રત અ ન અર� 
 એસ.એસ.એ એ .પી.ઈ.�.ઈ.એલ �઼.�.બી.વી ્ુલ 

શ�આત ી િસલ઼     

 (a) હાથ કપર ી િસલ઼     

 (b) બ�઼ િસલ઼     

 (c) કપલ઼ કપાડર     

  ્ુલ     

 (a)  રતર (�ાા્ત)     

 (b) ભારત સર઼ાર પાસનથી 
�ા્ત થ�નલ ભનડરસ 

    

 (c) રાા� સર઼ાર પાસનથી 
�ા્ત થ�નલ ભનડરસ 

    

 (d) વ�ાુ     

 (e) અા� �ાા્તઓ     

  ્ુલ �ાા્તઓ     

  અર� (ાચર) આપસ ા�ચનલ 
સ�હત�ુન મન�ૂર થ�ન�ુન 
એ.ડબલ્.ુપી અ ન 
બી 

થ�નલ ાચર બચતા 
વધારર 

 (a) િશશ઼ ર પપાર    

 (b) બી.આર.સી.    

 (c) સી.આર.સી    



 (d) બાનધ઼ામ (ફ �ચર અ ન મર�ુન સમાર઼ામ)    

 (e) ઈ.�.એસ.ાએ.આઈ.ઈ    

 (f) કપચારા મ઼ િશશણ    

 (g) મફત પાઠઠ એસુત઼ર    

 (h)  વી તમ ��િૃ�ઓ    

 (i) આઈ.ઈ.ડ�    

 (j) શાસા િ ભાવ અ� ુા     

 (k) વહ�વ્ ાચર    

 (l) િશશણ �ાૃ ધ �રુ ા    

 (m) શરધ અ ન  લૂ�ાન઼      

 (n) શાસા અ� ુા     

 (o) િશશ઼ અ� ુા     

 (p) ્�.એલ.ઈ    

 (q) િશશ઼ તાલીમ    

 (r) સામા�઼ તાલીમ    

 (s) એસ.આઈ.ઈ.એમ.એ.્�.    

 (t) રાા� ઘ઼્    

 (u) એ .પી.ઈ.�.ઈ.એલ    

 (v) �઼.�.બી.વી    

 (w) અા�    

  ્ુલ    

  નિતમ િસલ઼    

 (a) હાથ કપર ી િસલ઼    

 (b) બ�઼ િસલ઼    

 (c) કપલ઼ કપાડર    

  ્ુલ    

 

 



પ�રિશષ્- XX I 

(�ુઓ- ફ઼રર  ન- 108.1) 

 

તા.         ા રરુ સન્ �ુત બનલનાસ શી્ 

એસ.આઈ.એસ.�ુન  ામ            

 

ુવાબ ાર�ઓ ��ૂચ વતરમા  
વષર ી 
ર઼મ 

અપાક ા 
વષર ી ર઼મ 

િમલ઼તર ��ૂચ વતરમા  
વષર ી 
ર઼મ 

અપાક ા 
વષર ી 
ર઼મ 

 ડૂ� ભનડરસ 
કઘડતી િસલ઼ 
 
 
 
 
ભારત સર઼ાર પાસનથી 
�ા્ત ઼ર�લ ભનડરસર 
(a)  એસ.એસ.એ 
(b)  
એ .પી.ઈ.�.ઈ.એલ 
(c)  �઼.�.બી.વી 
 
અા� 
�લલાઓ ી િસલ઼ 
(a)   
(b)   
(c)   
કમનરર� ાચર ી સામન 
આવ� ર વધારર  
ફર�થી  ૂ઼ વવાપાં 
કપાડ 

   સથાવર િમલ઼તર 
બાનધ઼ામ 
઼રમ્્ુ્ ર 
ફ �ચર 
વાહ ર 
સાધ ર 
વણ ૂ઼ વા�નલા 
કપાડર 
(a)   
(b)   
 
 
 
 
 
�લલાઓ ી િસલ઼ 
(a)  બ�઼ િસલ઼ 
(b)  હાથ કપર ી 
િસલ઼ 
(c)    
વણ ૂ઼ વા�નલા 

   



વતરમા  
ુવાબ ાર�ઓ 

કપાડર 
(d)   લર઼ ાાતન ી 
િસલ઼ 
એસ.પી.ઓ ાાતન 
બ નધ િસલ઼ 
(a)  બ�઼ િસલ઼ 
(b)  હાથ કપર ી 
િસલ઼ 
 
 

્ુલ    ્ુલ    

 

 

 

ચા ર્ડર એ઼ાકા્ા્ પની�     સ �્્ �ર �્ ડ�ર��્ર (એસ.એસ.એ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પ�રિશષ્- XXII 

(�ુઓ- ફ઼રર  ન- 108.1) 

�� તા.         ા રરુ એરૂાન થતાન વષર મા �્ સન્ �ુત આવ઼ અ ન ાચર ર �હસાબ 

એસ.આઈ.એસ.�ુન  ામ            

ાચર ��ૂચ વતરમા  
વષર ી 
ર઼મ 

અપાક ા 
વષર ી 
ર઼મ 

આવ઼ ��ૂચ વતરમા  
વષર ી 
ર઼મ 

અપાક ા 
વષર ી 
ર઼મ 

�લલા અ ન પન્ા 
�લલા ાાતન થ�નલ 
ાચર 
િશશ઼ ર પપાર 
બી.આર.સી. 
સી.આર.સી. 
બાનધ઼ામ (ફ �ચર 
અ ન મર�ુન સમાર઼ામ 
સ�હત) 
ઈ.�.એસ.ાએ.આઈ.ઈ 
કપચારા મ઼ િશશણ 
મફત પાઠઠ એસુત઼ર 
 વી તમ ��િૃ�ઓ 
આઈ.ઈ.ડ�. 
શાસા િ ભાવ અ� ુા  
વહ�વ્ ાચર 
િશશણ �ાૃ ધ �રુ ા 
શરધ અ ન  લૂ�ાન઼   
શાસા અ� ુા  
િશશ઼ અ� ુા  
્�.એલ.ઈ. 
િશશ઼ તાલીમ 
સામા�઼ તાલીમ 
એ .પી.ઈ.�.ઈ.એલ 

   ભારત સર઼ાર 
પાસનથી �ા્ત ઼ર�લ 
ભનડરસર 
(a)  એસ.એસ.એ 
(b)  
એ .પી.ઈ.�.ઈ.એલ 
(c)  �઼.�.બી.વી 
રાા� સર઼ાર 
પાસનથી �ા્ત ઼ર�લ 
ભનડરસર 
(a)  એસ.એસ.એ 
(b)  
એ .પી.ઈ.�.ઈ.એલ 
(c)  �઼.�.બી.વી 
વ�ાુ 
(a)  એસ.એસ.એ 
(b)  
એ .પી.ઈ.�.ઈ.એલ 
(c)  �઼.�.બી.વી 
અા� �ાા્ત 
�લલાઓ ી િસલ઼ 
(a)   
(b)   
(c)   
આવ઼ ી સામન 
ાચર ર વધારર 

   



�઼.�.બી.વી 
અા� 
રાા� ઼શા 
એસ.આઈ.ઈ.એમ.એ.્� 
વહ�વ્ ાચર 
શરધ અ ન  લૂ�ાન઼   
 �ાર�ા અ  િ �નં ણ 
અા� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

્ુલ    ્ુલ    

 

 

 

ચા ર્ડર એ઼ાકા્ા્ પની�     સ �્્ �ર �્ ડ�ર��્ર (એસ.એસ.એ) 

 

 

 



પ�રિશષ્- XXIII 

(�ુઓ- ફ઼રર  ન- 108.1) 

�� તા.         ા રરુ એરૂાન થતાન વષર મા �્ સન્ �ુત �ાા્ત અ ન  ૂ઼ વણી ર �હસાબ 

એસ.આઈ.એસ.�ુન  ામ            

ાચર ��ૂચ વતરમા  
વષર ી 
ર઼મ 

અપાક ા 
વષર ી 
ર઼મ 

આવ઼ ��ૂચ વતરમા  
વષર ી 
ર઼મ 

અપાક ા 
વષર ી 
ર઼મ 

�કઘડતી િસલ઼ 
(a)  બ�઼ િસલ઼ 
(b)  હાથ કપર ી 
િસલ઼  
(c) કપલ઼ િસલ઼ 
ભારત સર઼ાર પાસનથી 
�ા્ત ઼ર�લ ભનડરસર 
(a)  એસ.એસ.એ 
(b)  
એ .પી.ઈ.�.ઈ.એલ 
(c)  �઼.�.બી.વી 
રાા� સર઼ાર પાસનથી 
�ા્ત ઼ર�લ ભનડરસર 
(a)  એસ.એસ.એ 
(b)  
એ .પી.ઈ.�.ઈ.એલ 
(c)  �઼.�.બી.વી 
વ�ાુ 
(a)  એસ.એસ.એ 
(b)  
એ .પી.ઈ.�.ઈ.એલ 
(c)  �઼.�.બી.વી 
પર રૂણ �ાા્ત 
 
 �લલા અ ન પન્ા 

   �લલા અ ન પન્ા 
�લલાઓ સતર� થ�નલ 
ાચર મા �્ �લલા અ ન 
પન્ા �લલાઓ સતર� 
ર઼મ  ૂ઼ વવામાન આવી 
િશશ઼ ર પપાર 
બી.આર.સી. 
સી.આર.સી. 
બાનધ઼ામ (ફ �ચર 
અ ન મર�ુન સમાર઼ામ 
સ�હત) 
ઈ.�.એસ.ાએ.આઈ.ઈ 
કપચારા મ઼ િશશણ 
મફત પાઠઠ એસુત઼ર 
 વી તમ ��િૃ�ઓ 
આઈ.ઈ.ડ�. 
શાસા િ ભાવ અ� ુા  
વહ�વ્ ાચર 
િશશણ �ાૃ ધ �રુ ા 
શરધ અ ન  લૂ�ાન઼   
શાસા અ� ુા  
િશશ઼ અ� ુા  
્�.એલ.ઈ. 
િશશ઼ તાલીમ 

   



�લલાઓ સતર� થ�નલ 
ાચર કપાડર સામન 
સરભર ઼રવામાન 
આવ�ાન 
�લલા અ ન પન્ા 
�લલાઓ સતર� થ�નલ 
કપાડર આ�રુ  
��િૃ�ઓ સામન સરભર 
઼રવામાન આવ�ાન 
રાા� સતર ી 
આ�રુ  ��િૃ�ઓ 
મા �્ ાન કપાડર �લલા 
અ ન પન્ા �લલાઓ 
સતર�થી પરત થથનલ 
ફનડર ન સામન સરભર 
઼રવામાન આવ�ાન 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

સામા�઼ તાલીમ 
એ .પી.ઈ.�.ઈ.એલ 
�઼.�.બી.વી 

અા� 
રાા� ઼શા 
એસ.આઈ.ઈ.એમ.એ.્� 
વહ�વ્ ાચર 
શરધ અ ન  લૂ�ાન઼   
 �ાર�ા અ  િ �નં ણ 
અા� 
પર રૂણ  ૂ઼ વણી  
(a)   
(b)   
(c)   
બનધ િસલ઼ 
(a)  બ�઼ િસલ઼ 
(b)  હાથ કપર ી 
િસલ઼ 
(c)  કપલ઼ િસલ઼ 
 
 

્ુલ    ્ુલ    

 

 

ચા ર્ડર એ઼ાકા્ા્ પની�     સ �્્ �ર �્ ડ�ર��્ર (એસ.એસ.એ) 



 

 

પ�રિશષ્- XXIV 

(�ુઓ- ફ઼રર  ન- . 110.1) 

બા઼� રહ�લા ઓડ�્ વાનધાઓ� ુપં઼ 

 

અ�ુ્ મ 
 ન 

ઓડ�્ �ારા આવર� 
લનવામાન આવનલર 
સમ�પાસર 

ઓડ�્ 
ફ઼રા  ન 

બહાર 
પાડઠા ી 
તાર�ા 

ઓડ�્ 
વાનધાઓ�ુન 
�ૂન઼માન વણર  

લનવામાન 
આવનલ 
પપલાન 

પતાવ્ ી 
તાર�ા 

 �ધ 

        
        
        
        
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 



પ�રિશષ્- XXV 

(�ુઓ- ફ઼રર  ન- . 110.5) 

બા઼� રહ�લા ઓડ�્ વાનધાઓ ી યસથતી નપન ર િંમાિસ઼ અહ�વાલ 

 

રાા��ુન  ામ�       ંણ માસ ન નતન� 

અ�ુ્ મ 
 ન  

�લલાા 
એસ.પી.ઓ. ન 
લપતા 
ઓડ�્ 
વાનધાઓ 

ઓડ�્ �ારા 
આવર� 
લનવામાન 
આવનલર 
સમ�પાસર 

ઓડ�્�ુન 
સનચાલ  
઼ર ાર 
એુાસી�ુન 
 ામ 

ઓડ�્ 
ફ઼રા  ન 

બહાર 
પાડઠા ી 
તાર�ા 
ફ઼રર 

ઓડ�્ 
વાનધાઓ�ુન 
�ૂન઼માન 
વણર  

લનવામાન 
આવનલ 
પપલાનઓ 
�ુન �ૂન઼માન 
વણર  

ઓડ�્ 
વાનધાઓ ી 
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