
વશામક અનદુાન ભેલતી વસં્થાનુ ં:

૧. નાભ ::-
૨ વયનામ ું :
૩ કઈ તાયીખ થી વુંસ્થા અસ્સ્તત્લભાું આલેર છે ?/ સ્થાના થમેર છે 
?
૪. જે એકટ / નનમભો શઠે નોંધણી થમેર શોમ તેની નલગત અને 
નોંધણી તાયીખ ::
૫. વુંસ્થાનો કામદાકીમ દયજ્જો ::

૨
જે ઠયાલથી વશામક અન દાન ભેલતી વુંસ્થા તયીકે વૌ પ્રથભ ભાન્મતા 
આલાભાું આલેર શોમ તેના નુંફય અને તાયીખ દળાાલી ઠયાલની 
નકર જોડલી

૩ વુંસ્થા શ ું પ્રવ નત કયે છે ? તેની સ્થાના નો શતે   ?
૪ વુંસ્થાના ક ર ખર્ાભાું ગાય-બથ્થા અંગેના ખર્ાન ું પ્રભાણ ?

૫

વુંસ્થા દ્વાયા જ દા-જ દા શતે   ભાટે કયલાભાું આલતો ક ર ખર્ા અને 
વુંસ્થાને યાજ્મ વયકાય દ્વાયા આલાભાું આલતા અન દાનની શતે  લાય 
યકભ અને ટકાલાયીની છેલ્રા ત્રણ લાની નલગતો (ગાય-
બથ્થા,ભકાન,નલકાવ,જાલણી લગેયે)

૬
કેન્ર વયકાય દ્વાયા અન દાન આલાભાું આલત ું શોમ તો તેન ું પ્રભાણ-
યેનળમો-છેલ્રા ત્રણ લાભાું કેન્ર વયકાય દ્વાયા ભુંજ ય કયલાભાું આલેર 
અને ભેર અન દાન ની નલગતો

૭
વુંસ્થાભાું ક ર કેટરા કભાર્ાયીઓ છે ? ગાય ધોયણ / વુંલગાલાય 
કભાર્ાયીઓની વુંખ્મા ત્રક જોડવ ું ?(નમનૂાના ત્રક-અન સચૂર્-૨ 
મ જફ)(કભાર્ાયીના ઉ..ધો. નશી)

૮

વાતભાું ગાયુંર્ ની બરાભણો વુંદબે જે તે વુંલગાના નલદ્યભાન (Pre-
Revised) ગાયધોયણો (ે ફેન્ડ અને ગે્રડ ે) વાભે વાતભાું 
ગાયુંર્ મ જફ નનમત કયલાભાું આલેર ે ભેટ્રીકવન ું રેલર દળાાલત  ું 
ત્રક યજ  કયવ ું.

અનેક્ષર - એ
શક્ષણ શળભાગના ત્ાાંક/બમ/૧૧૧૬/૭૮૮/ગ તા. ૨/૧૨/૨૦૧૬ ન ાં જોડાણ

સહાયક અન દાન મેલળતી સાંસ્થાઓના કમમચારીઓને સાતમાાં ગારાંચ મ જબ ગાર સ ધારણાનો ાભ માંજ ર કરળા અંગેની દરખાસ્ત 

૧



૯

વસં્થાની તભાભ જગ્માઓ વયકાયની ભજુંયીથી ઉબી કયલાભા ં
આલેરી છે કે કેભ ? વસં્થાને રાગ ુડતા ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ કોડ / 

નનમભોનો અભર કયલાભા ંઆલેર છે કે કેભ ? તા. ૦૧-૦૧-૨૦૦૬ 
ની સ્સ્થનતએ વસં્થાની અનદુાન ભાટે ભજુંય થમેરી જગ્માઓ ૈકી 
કેટરી  જગ્માઓ ખારી શતી .તે ચકાવણી કયી નલગતો યજુ  કયલી.

૧૦

નાણા નલબાગનાના તા.૧૬-૦૨-૨૦૧૬ ઠયાલ શઠે નનમત મ દત 
ભાટે ફપક્વ ગાયથી બયલાની અને મ દત પણૂા થમેથી નનમનભત 
ગાયધોયણ ભુંજ ય કયલાની ળયતે જે જગ્માઓ બયલાભાું આલેર 
શોમ તે જગ્માઓની વુંલગાલાય વુંખ્મા

૧૧

વયકાયી કભાર્ાયીઓને રાગ  ડતા ગ જયાત યાજ્મ મ લ્કી વેલા 
નનમભો,૨૦૦૨ વેલા લતાણ કના નનમભ,૧૯૭૧,નળસ્ત અને 
અીરના નનમભો,૧૯૭૧ તથા વફુંનધત વુંલગા/ જગ્માના બયતી 
નનમભો /યીક્ષા નનમભો વુંસ્થાના કભાર્ાયીઓને રાગ  ડે છે કે 
કેભ ? આ નનમભો રાગ  ાડલા અંગે કોઈ હ કભો કયલાભાું આલેર 
શોમ તો તેની નલગતો યજ  કયલી.

લખતો લખત ગાય ુંર્ના રાબો આેર છે કે કેભ ?            
 (૧) ર્ોથ ું ગાયુંર્ નનમાભક ભુંડની ભુંજ યીથી / લશીલટી 
નલબાગની ભુંજ યીથી કે નાણા નલબાગની ભુંજ યી થી આેર છે ? 
અને તે ભુંજ ય કામાની તાયીખ : (ઠયાલ ની નકર જોડલી)

(૨) ાુંર્મ ું ગાયુંર્ નનમાભક ભુંડની ભુંજ યીથી / લશીલટી 
નલબાગની ભુંજ યીથી કે નાણા નલબાગની ભુંજ યી થી આેર છે ? 
અને તે ભુંજ ય કામાની તાયીખ : (ઠયાલ ની નકર જોડલી)

(૩) છઠ્ઠું ગાયુંર્ નનમાભક ભુંડની ભુંજ યીથી / લશીલટી 
નલબાગની ભુંજ યીથી કે નાણા નલબાગની ભુંજ યી થી આેર છે ? 
અને તે ભુંજ ય કામાની તાયીખ : (ઠયાલ ની નકર જોડલી)

૧૨



 

છઠ્ઠા ગાયુંર્ મ જફની ગાય સ ધાયણા ભુંજ ય કયલા અંગેના 
લશીલટી નલબાગના ઠયાલની તભાભ ળયતોન ું ારન કયલાભાું 
આલેર છે કે કેભ ? (ખાવ કયીને ખારી જગ્માઓ યદ કયલા 
અંગેની,ઉ..ધો. મોજના રાગ  ાડલા અંગે.ONLINE 
ગાયફાુંધણી અને ર્કાવણી અંગેની અને અન્મ તભાભ ળયતો)  
તે અંગે નલનધવય હ કભો કયલાભાું આલેર શોમ તો તેની નકરો યજ  
કયલી.

૧૩

કોઈ ર્ોક્કવ ગાયુંર્ લખતે ઉચ્ર્ત્તય ગાય ધોયણ અને અન્મ 
કોઈ ફાફતો અંગે કોઈ ળયતો રાગ  ાડલાભાું આલેર છે કે કેભ ? 
જો શા, તો તેની નલગત અને વુંસ્થા દ્વાયા તેનો અભર કયલાભાું 
આલેર છે કે કેભ ? તે અંગેન ું પ્રભાણત્ર જોડવ ું - લશીલટી 
નલબાગે પ્રભાચણત કયવ ું.

૧૪

વુંસ્થાના કભાર્ાયીઓને આલાભાું આલતા અન્મ તભાભ રાબો / 
વલરતોની નલગત અને યાજ્મ વયકાયના જે હ કભોથી ભુંજ યી 
આલાભાું આલેર શોમ તેની નકર યજ  કયલી.

૧૫ વયકાયની ભુંજ યી લગય વુંસ્થા દ્વાયા આલાભાું આલતા અન્મ 
રાબો / વલરતો

૧૬

વુંસ્થાના કભાર્ાયીઓને નનવનૃત્ત રાબો આલાભાું આલતા શોમ 
તેની નલગતો અને જે વયકાયના જે હ કભો શઠે રાબ ભુંજ ય 
કયલાભાું આલેર શોમ તે હ કભ / ઠયાલની નકર યજ  કયલી.

૧૭

છઠ્ઠા ગાયુંર્ વુંફનધત તભાભ રાબો આેર છે કે કોઈ ર્ોક્કવ 
રાબો ? જો કોઈ ર્ોક્કવ રાબો આેર શોમ તો તેની નલગત અને 
તેના કાયણો

૧૮

વુંસ્થાના કભાર્ાયીઓ GPF/CPF/NPS/EPF ખાતા ધયાલતા શોમ 
તો પની યકભ કમા દયે કાત કયલાભાું આલે છે ? વુંસ્થા દ્વાયા 
જભા કયલાાત્ર યકભ કભાર્ાયીના ખાતાભાું નનમનભત જભા 
કયાલલાભાું આલે છે કે કેભ ?

૧૯

વુંસ્થા દ્વાયા ફશવાફો નનમનભત ઓડીટ કયાલી ઓડીટ અશલેાર યજ  
કયલાભાું આલેર છે કે કેભ ? છેલ્રા ત્રણ લાના ફશવાફી અશલેાર 
યજ  કયલાભાું આલેર છે કે કેભ ? અશલેારભાું ઓડીટ વત્તાનધકાયી 
દ્વાયા ઉસ્સ્થત કયલાભાું આલેર લાુંધાઓની વુંસ્થા દ્વાયા પતૂાતા 
કયલાભાું આલેર છે કે કેભ ? જો ન કયલાભાું આલેર શોમ તો તેના 
કાયણો યજ  કયલા.



૨૦

લશીલટી નલબાગ /વફુંનધત ખાતાના લડાની કરે્યી દ્વાયા વુંસ્થાની 
કાભગીયીની વભીક્ષા કયલાભાું આલેર છે કે કેભ ?જો કાભગીયીની 
વભીક્ષા કયલાભાું આલેર શોમ તો તેનો વભીક્ષા અશલેાર યજ  
કયલો અને વુંસ્થાની કાભગીયી વુંતોકાયક શોલા અંગે સ્ષ્ટ 
અચબપ્રામ અાલો.

૨૧

જો વુંસ્થાના કભાર્ાયીઓને વાતભાું ગાયુંર્ મ જફ ગાય 
સ ધાયણાની ભુંજ યી આલાભાું આલે તો કેટલ ું લધાયાન ું નાણાકીમ 
બાયણ ડળે ?(આલતાક-અનાલતાક),અને તે અંગેનો ખર્ા 
વુંસ્થાના સ્લબુંડોભાુંથી કયલાભાું આલળે કે યાજ્મ વયકાયની 
ગ્રાન્ટભાુંથી ખર્ા કયલાભાું આલળે ?

૨૨ કેળ-પરો પોયકાસ્ટ (યોકડ પ્રલાશ બુંડો)

૨૩ (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૬ ની સ્સ્થનતએ આલક અને ખર્ાની નલગતો 
,(૨) આલક ક્ાુંથી કઈ યીતે ભે છે ? તેભજ ગાય સ ધાયણા 
ભુંજ યીથી આલક / ખર્ાને શ ું અવય થળે ?

૨૪

વુંસ્થા દ્વાયા રે્ક્રીસ્ટભાું આલાભાું આલેર નલગત -ભાફશતીની 
વુંફનધત ખાતાના લડા અને લશીલટી નલબાગ દ્વાયા ર્કાવણી 
કયલાભાું આલેરી છે કે કેભ ?ર્કાવણીને અંતે ગાય સ ધાયણા 
ભુંજ ય કયલા અંગે સ્ષ્ટ બરાભણ કયલી.

સ્થ ::
તાયીખ ::                                        વસં્થાના લડાની વશી

સ્થ ::
તાયીખ ::                   જીલ્રા નળક્ષણાનધકાયી ની વશી અને નવક્કો

વસં્થાનુ ંયાઉન્ડ વીર

કચેયીનુ ંયાઉન્ડ વીર

આથી પ્રભાણણત કયલાભા ંઆલે છે કે ઉયોક્ત ભાહશતી વસં્થાના લડા દ્વાયા યેકડડ આધાહયત યજુ કયલાભા ંઆલેર છે તેની ચકાવણી / ખયાઈ કયતા

ફયાફય ભાલભુ ડેર છે.જેની ભેં જાતે ખયાઈ કયેર છે.જે ખાત્રી ફદર આ પ્રભાણત્ર આલાભા ંઆલે છે.



ભુંજ ય કયેર 
ક ર જગ્માઓ

બયેરી જગ્માઓ ખારી જગ્માઓ ી.ફી. ે ફેન્ડ રૂ. ગે્રડ ે રૂ.

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧
૧ ભાત  શ્રી એભ.જે.વી.ભશતેા નલદ્યાભુંફદય આર્ામા ૧ ૧ ૦ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦+૪૬૦૦ ૨૦૩૮૦ ૪૬૦૦ ૬૬૦૦૦ ૪૪૯૦૦

સ્થ ::
તાયીખ ::

સ્થ ::

તાયીખ ::

ક્રભ વુંલગા

તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ ની સ્સ્થનતએ યાજ્મ વયકાય 
દ્વાયા અન દાનનત નનમનભત ગાયધોયણની 

જગ્માઓ ૈકી

છઠ્ઠા ગાયુંર્ મ જફની ગાય સ ધાયણા ભુંજ ય કયલાભાું 
આલેર શોમ તે ઠયાલની અન સરૂ્ીભાું દ્દળાાલેર ે ફેન્ડ અને 

ગે્રડ ે

વાતભાું 
ગાયુંર્ 
મ જફની ે 
ભેફટ્રક્ષભાું ગે્રડ 
ે આધાફયત 

કરે્યીન ું યાઉન્ડ વીર જીલ્રા નળક્ષણાનધકાયી ની વશી અને નવક્કો

 ે ભેફટ્રક્ષ 
મ જફ રઘ તભ 

ગાય

વુંસ્થાના લડાની વશી

એનેક્ષય - ફી
નળક્ષણ નલબાગના ત્રાુંક/ફભળ/૧૧૧૬/૭૮૮/ગ તા. ૨/૧૨/૨૦૧૬ ન ું જોડાણ
વાતભાું ગાયુંર્ મ જફ ગાય સ ધાયણાની દયખાસ્ત વુંદબે યજ  કયલાન ું ત્રક

અન દાનનત વુંસ્થાન ું નાભ

આથી પ્રભાચણત કયલાભાું આલે છે કે ઉયોક્ત ભાફશતી વુંસ્થાના લડા દ્વાયા યેકડા આધાફયત યજ  કયલાભાું આલેર છે તેની ર્કાવણી / ખયાઈ કયતા
ફયાફય ભાલ ભ ડેર છે.જેની ભેં જાતે ખયાઈ કયેર છે.જે ખાત્રી ફદર આ પ્રભાણત્ર આલાભાું આલે છે.

વુંસ્થાન ું યાઉન્ડ વીર



એનેક્ષય - વી

૧ ૨ ૩ ૪ ૫
૧ ગાય-ગાયધોયણ (Pay-Pay Scale)

૨ ભોંઘલાયી બથ્થ ું (D.A.)

૩ ઘયબાડા બથ્થ ું (H.R.A.)

૪ સ્થાનનક લતય બથ્થ ું (C.L.A.)

૫ લાશન બથ્થ ું (Transport Allowance)

૬ ગ્ર  લીભો (Group Aiiowance)

૭ વાભાન્મ બનલષ્મ નનનધ (G.P.F.)

૮ C.P.F. / E.P.F.

૯ નલી ેન્ળન મોજના(New Pension Scheme.)

૧૦ તફીફી બથ્થ ું (Medical Allowance)

૧૧ યજા પ્રલાવ યાશત (L.T.C.)

સ્થ :: તાયીખ ::

સ્થ :: તાયીખ ::

ક્રભ બથ્થાઓની નલગત

વશામક અન દાન ભેલતી વુંસ્થાઓના કભાર્ાયીઓને લશીલટી 
નલબાગ દ્વાયા કોરભ ન(૨) ભાું જણાવ્મા મ જફના બથ્થાઓનો રાબ 
આલાભાું આલે છે કે કેભ? "શા" કે "ના" ? તેની સ્ષ્ટ નલગતો તેની 
વાભે જણાલલી.અને જો "શા" તો કોરભ ન,(૪) ભાું નલગતો દળાાલલી

વશામક અન દાન ભેલતી વુંસ્થાઓના કભાર્ાયીઓને આલાભાું આલતા રાબોની નલગતો

(૧) વશામક અન દાન ભેલતી વુંસ્થાન ું નાભ :: ભાત  શ્રી એભ.જે.વી.ભશતેા નલદ્યાભુંફદય - ટીકય(યણ)
(૨) લશીલટી ન ું નાભ :: નળક્ષણ
(૩) ખાતાના લડાન ું નાભ ::

લશીલટી નલબાગ દ્વાયા કોરભ ન(૨) ભાું જણાવ્મા મ જફના 
બથ્થાઓને ભુંજ યી આલાભાું આલેર શોમ તેના હ કભ / 

ઠયાલ નો નુંફય અને તાયીખ

કોરભ ન(૪) ભાું જણાવ્મા 
પ્રભાણે ના હ કભો મ જફ થનાય 

અંદાજીત ખર્ા ની યકભ

આથી પ્રભાચણત કયલાભાું આલે છે કે ઉયોક્ત ભાફશતી વુંસ્થાના લડા દ્વાયા યેકડા આધાફયત યજ  કયલાભાું આલેર છે તેની ર્કાવણી / ખયાઈ કયતા
ફયાફય ભાલ ભ ડેર છે.જેની ભેં જાતે ખયાઈ કયેર છે.જે ખાત્રી ફદર આ પ્રભાણત્ર આલાભાું આલે છે.

નળક્ષણ નલબાગના ત્રાુંક/ફભળ/૧૧૧૬/૭૮૮/ગ તા. ૨/૧૨/૨૦૧૬ ન ું જોડાણ

વાતભાું ગાયુંર્ મ જફ ગાય સ ધાયણાની દયખાસ્ત વુંદબે યજ  કયલાન ું ત્રક



ક ર
બયેરી 
જગ્માઓ

ખારી 
જગ્માઓ

ક ર
બયેરી 
જગ્માઓ

ખારી 
જગ્માઓ

ક ર
બયેરી 
જગ્માઓ

ખારી 
જગ્માઓ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

૧ ભાત  શ્રી એભ.જે.વી.ભશતેા નલદ્યાભુંફદય
નલયભગાભા 
ી.એભ.

આર્ામા ૧૪૦૦-૨૬૦૦ ૧૪૦૦-૨૬૦૦

એનેક્ષય - ડી

ક્રભ અન દાનનત વુંસ્થાન ું નાભ

અન દાનનત 
કયલા 
અંગેના 
ઠયાલનો 
નુંફય અને 
તાયીખ

વુંસ્થાની નનમનભત ગાય 
ધોયણભાું ભુંજ ય કયલાભાું આલેર 

જગ્માઓ

નાણા નલબાગના 
તા.૧૬/૦૨/૨૦૧૬ ના ઠયાલની 
જોગલાઈ શઠે વુંસ્થાની યાજ્મ 
વયકાય દ્વાયા ભુંજ ય કયલાભાું 

આલેર પીકવ ગાયની જગ્માઓ

અન્મ નનમભો/ સરૂ્નાઓ શઠે 
યાજ્મ વયકાય દ્વાયા ભુંજ ય 

કયલાભાું આલેર પીકવ ગાયની 
જગ્માઓ કભાર્ાયીન ું નાભ વુંલગા

નળક્ષણ નલબાગના ત્રાુંક/ફભળ/૧૧૧૬/૭૮૮/ગ તા. ૨/૧૨/૨૦૧૬ ન ું જોડાણ
વાતભાું ગાયુંર્ મ જફ ગાય સ ધાયણા વુંદબે અન દાનનત વુંસ્થાઓ દ્વાયા યજ  કયલાની ભાફશતી નો નમ નો

ાુંર્ભા 
ગાયુંર્ 

મ જફન ું ગાય 
ધોયણ

ર્ોથા 
ગાયુંર્ 

મ જફન ું ગાય 
ધોયણ



ે ફેન્ડ ગે્રડ ે

૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯

સ્થ ::

તાયીખ ::

સ્થ ::
તાયીખ ::

                         એનેક્ષય - ડી

આથી પ્રભાચણત કયલાભાું આલે છે કે ઉયોક્ત ભાફશતી વુંસ્થાના લડા દ્વાયા યેકડા આધાફયત યજ  કયલાભાું આલેર છે તેની ર્કાવણી / ખયાઈ કયતા

ફયાફય ભાલ ભ ડેર છે.જેની ભેં જાતે ખયાઈ કયેર છે.જે ખાત્રી ફદર આ પ્રભાણત્ર આલાભાું આલે છે.

કરે્યીન ું યાઉન્ડ વીર જીલ્રા નળક્ષણાનધકાયી ની વશી અને નવક્કો

તા. 
૦૧/૦૧/૨૦૧૬ 
ના યોજનો છઠ્ઠા 
ગાયુંર્ 
મ જફનો મૂ 

ગાય

વાતભાું ગાયુંર્ 
અન વાયની ે 
ભેફટ્રકવ મ જફન ું 

રેલર

વુંસ્થાન ું યાઉન્ડ વીર વુંસ્થાના લડાની વશી

વાતભાું ગાયુંર્ 
મ જફ ગાય 

સ ધાયલાને કયને 
ડનાય લધાયાન ું 
બાયણ (ભાત્ર મૂ 
ગાય ના કાયણે)

છઠ્ઠા ગાયુંર્ મ જફના ે 
ફેન્ડ અને ગે્રડ ે નોકયીભાું 

દાખર 
તાયીખ

નનવનૃત્ત 
તાયીખ

યાજ્મ વયકાયની 
ભુંજ યી શઠે 
ઉચ્ર્તય 

ગાયધોયણ 
મોજના શઠે 

પ્રથભ ઉધો નો 
રાબ ભેર છે કે 

કેભ ?

જો રાબ ભેર 
શોમ તો ભુંજ ય 
કયલાભાું આલેર 
ગાય ધોયણ 
તથા ભુંજ યી ની 

તાયીખ

 ઉચ્ર્તય 
ગાયધોયણ 
મોજના શઠે 

દ્વદ્વતીમ ઉધો નો 
રાબ ભેર છે કે 

કેભ ?

જો રાબ ભેર 
શોમ તો ભુંજ ય 
કયલાભાું આલેર 
ગાય ધોયણ 
તથા ભુંજ યી ની 

તાયીખ

નળક્ષણ નલબાગના ત્રાુંક/ફભળ/૧૧૧૬/૭૮૮/ગ તા. ૨/૧૨/૨૦૧૬ ન ું જોડાણ
વાતભાું ગાયુંર્ મ જફ ગાય સ ધાયણા વુંદબે અન દાનનત વુંસ્થાઓ દ્વાયા યજ  કયલાની ભાફશતી નો નમ નો

જન્ભતાયીખ

ે ભેફટ્રકવ મ જફ 
વાતભાું 

ગાયુંર્ભાું 
મ જફ નનમત થતો 

ગાય



૧

૨

૩

૪

૫ અતે્રના જીલ્રાના તાફા શઠેની તભાભ ણફન વયકાયી ગ્રાન્ટેડ ળાાઓનો વાતભા ંગાયચંના

ગાય સધુાયણા અથે તભાભ ળાાઓનો વભાલેળ કયલાભા ંઆલેર છે અને કોઈ આલી વભાન

જીલ્રા નળક્ષણાનધકાયી ની વશી અને 
નવક્કો

સ્થ ::

તાયીખ ::

પ્રકાયની ભાન્મ ળાાઓ ફાકી યશી જલા ાભતી નથી જેની યેકડડ આધાહયત ચકાવણી કયી ખાત્રી

કયલાભા ંઆલેર છે.

કરે્યીન ું યાઉન્ડ વીર

કભડચાયીઓનો વભાલેળ થમેર શળે તો તેની વપંણૂડ જલાફદાયી જી.નળ.અ.શ્રી ની અંગત યશળેે.

આથી પ્રભાણણત કયલાભા ંઆલે છે કે નળક્ષણ નલબાગના તા.૧૬/૪/૨૦૦૯ ના ઠયાલની જોગલાઈ

આથી પ્રભાણણત કયલાભા ંઆલે છે તા.૧/૧/૨૦૧૬ ની સ્સ્થનતએ કુર ભજુંય થમેર જગ્માઓ બયામેર

જગ્માઓ અને ખારી જગ્માઓ વહશતની નલગતો ગાય સધુાયણાનીતાયીખે કુર ખારી જગ્માઓની

યેકડડ આધાહયત ભાહશતી યજુ કયેર છે.જેની ચકાવણી કયી ખાત્રી કયલાભા ંઆલેર છે.

મજુફ ણફન વયકાયી ગ્રાન્ટેડ ળાાઓના કભડચાયીઓના  જે ૫૯  વલંગોને  જે  તે  વભમે છઠ્ઠા

ગાયચં નો રાબ આલાભા ંઆલેર છે તેલા અને તેટરાજ વલંગોના કભડચાયીઓને વાતભાં

ગાયચં નો રાબ આલાનો થામ છે.

જેની ભેં  યેકડડ  આધાહયત ચકાવણી કયી  ખાત્રી કયલાભા ંઆલેર છે. અન્મથા આલી ળાાઓના

એનેક્ષય - ઈ

    આથી પ્રભાણણત કયલાભા ંઆલે છે કે અતે્રના જીલ્રાના તાફા શઠેની ણફન વયકાયી ગ્રાન્ટેડ

ળાાઓના કભડચાયીઓની ૫૯ વલંગડ ૈકીની વલંગડ લાઈઝની ભાહશતી યજુ કયલાભા ંઆલેર છે.

જેની ભેં યેકડડ આધાહયત ચકાવણી કયી ખાત્રી કયલાભા ંઆલેર છે.

આથી પ્રભાણણત કયલાભા ંઆલેછે કે અતે્રના જીલ્રાના તાફા શઠેની " નોન ગ્રાન્ટેડ" ળાાઓના

કોઈણ કભડચાયીઓની ૫૯ વલંગડ  ૈકીની વલંગડ લાઈઝની ભાહશતી યજુ કયલાભા ંઆલેર નથી.



૧

૨

૩

૪

૫

કભડચાયીઓનો વેલાોથી ઉયથી વેલાનો વતૃાતં  /  વેલાકા ( ડેટા ફેઝ) સ્લરૂે તૈમાય કયી

અદ્યતન કયલાભા ંઆલેર છે. જેની ભેં યેકડડ આધાહયત ચકાવણી કયી ખાત્રી કયી આ પ્રભાણત્ર

સ્થ ::

તાયીખ :: કરે્યીન ું યાઉન્ડ વીર જીલ્રા નળક્ષણાનધકાયી ની વશી અને નવક્કો

આલાભા ંઆલેર છે.

આથી પ્રભાણણત કયલાભા ંઆલેછે કે અતે્રના જીલ્રાના તાફા શઠેની તભાભ ગ્રાન્ટેડ ળાાઓના

ટૃસ્ટી ભડં ના તભાભ ૫૯ વલંગો ૈકીના વલંગડના કભડચાયીઓનો   ઠયાલ વાય કયેર છે. જે

વાય કયલાભા ંઆલેર ઠયાલભા ંકોઈણ વલંગડના કભડચાયીઓ ફાકી યશી જલા ાભતા નથી.

જેની ભેં યેકડડ આધાહયત ચકાવણી કયી ખાત્રી કયલાભા ંઆલેર છે.

આથી પ્રભાણણત કયલાભા ંઆલેછે કે અતે્રના જીલ્રાના તાફા શઠેની તભાભ ગ્રાન્ટેડ ળાાઓના

તભાભ ૫૯ વલંગો ૈકીના વલંગડના કભડચાયીઓને આ અંગેનો રાબ ભલાાત્ર થામ છે તે

ાડલાભા ંઆલેર છે.અને જે નનમભોની જોગલાઈઓનુ ંવપંણૂડણે ારન થામ છે.જેની ભેં યેકડડ

આધાહયત ચકાવણી કયી ખાત્રી કયલાભા ંઆલેર છે.

આથી પ્રભાણણત કયલાભા ંઆલેછે કે અતે્રના જીલ્રાના તાફા શઠેની તભાભ ગ્રાન્ટેડ ળાાઓના

તભાભ ૫૯  વલંગોના કભડચાયીઓની વાતભા ંગાયચંના ગાય સધુાયણાની વયકાયશ્રીના ભજુંયી
ભેલલાની થતી શોમ વયકાયશ્રીની પલૂડ ભજુંયી લગય કે ભજુંયીની અેક્ષાએ ફયોફય ગાય સધુાયણાનો

રાબ ભજુંય કયલાભા ંઆલળે નહશ તેની ફાશેંધયી આલાભા ંઆલે છે.

એનેક્ષય - એપ

    આથી પ્રભાણણત કયલાભા ંઆલે છે કે નનમભાનવુાય વાતભા ંગાયચંનો રાબ ભલાાત્ર

તભાભ વલંગડના કભડચાયીઓનો વભાલેળ કયલાભા ંઆલેર છે.અને કોઈણ જગ્મા ઉય પયજ

ફજાલતા કોઈણ વલંગડના કભડચાયીઓને વાતભા ંગાયચંના ગાય સધુાયણાભા ંફાકી યશી

આથી પ્રભાણણત કયલાભા ંઆલેછે કે અતે્રના જીલ્રાના તાફા શઠેની તભાભ ણફન વયકાયી ગ્રાન્ટેડ

ળાાઓના તભાભ ૫૯ વલંગડના કભડચાયીઓને યાજ્મ વયકાયશ્રીના વેલા નલમક નનમભો રાગુ

જલા ાભતા નથી જેની યેકોડડ આધાહયત ચકાવણી કયી ખાત્રી કયલાભા ંઆલેર છે.


