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લેટર ઓફ ઇન્વટેેશ 

 

�િત,  

_____________ 

_____________ 

 
િ્ષય : ડાંગ િજ�ાશે ૧૦૦% સેિન્ય  ેતવ  ેેઠ  ્રવ લે્ાશવ યયજશાશવ  ાાગવરવ સસો્ા  ાાટે સંસ્ા 

ોસંદગવ  ર્ા બાબત.  

ા ાેય; 

ભારત સર ારશવ શવ ોંરોરાગત   િષ િ્ ાસ યયજશાશા ા  ય કશે તેશા નયરધય  ા જબ 

 ગાાવ ોાંચ ્ષરાાં સામ ડાંગ િજ�ય, ્લસાડ િજ�ાશા નરાો ર કશે  ાોરાડા તેાજ  શ્સારવ િજ�ાશા 
્ાસંદા તાલ  ા શે  ્ષર ૨૦૧૭- ૧૮ ્વ સેિન્ય  ેતવ  ેેઠ  ્રવ લે્ા ાાટે શવ યયજશા ્ષર ૨૦૧૭ ાાં 

કાલાાં ા  ્ાાાં  ્ેલ છે.   યયજશાાાં  ેડૂત જ ્ય તૈયાર  ર્ા, તાંિત  ાાગરદ રેશ  ો્ ં, 

ઓશલાઇશ ડેટા એનટટ વ,રે ડર  િશભા્્ા, ઓગ�િશ  ઉોજશવ ્ેચાધ વય્સ્ા ગયે્્વ ્ગેરે બાબતય ોયાશે 

લેતા સ�્  ેતવ કેતે કશ ભ્ નરા્તવ વયિ ત/સંસ્ા  ાાગવરવ સસો્ા િશયત ્યેલ.  

જ ેકન્યે સ�્  ેતવ કેતે કશ ભ્ કશે સંસાનશય નરા્તવ સ  ારવ/ િબશ સર ારવ 

સંસ્ા, વયિ ત,  ેડૂત જૂ્, ફાારસર  લબ, ફાારસર �ય� સર  ંોશવ,  ાશગવ  ંોશવ,   િષ િ્જાશ  ેન્ય, 

મામય િેકધ  ોતવ સંસ્ાઓશે    ાાગવરવ  ર્ા  ાંતધ  ો્ાાાં  ્ે છે. લેટર ઓફ ઇન્વટેેશ 

સા્ે ાાગરદિ રે ા સાાેલ  ર્ાાાં  ્ેલ છે. ાાગરદિ રે ાશય સંોૂધર ક્યાસ  રવ ાાંગયા ા જબશવ ાાી તવ 

સાયાયારદાાાં કતેશવ  ચેરવશે ાય લવ  ો્ા િ્શંિત છે.  

 (સ વ) 

 ેતવ િશયાા , 

ગ .રા., ગાંનવશગર 

 
 
 
 
 
 
 
 



૧. ોીરચય  
૧.૧. �સતા્શા 

ગ જરાત રાજય, લા ય  ેડૂતયશવ ા ેશત ્ વ   િષ િ્ ાસાાં કમેસર ર� ં છે.   િષ િ્ ાસશે ગિતેવલ 

રા ્ા સાયાંતરે   િષ િ્ભાગ �ારા િ્િ્ન શવિત � ેર  રવ યયજશાઓશય કાલ  ર્ાાાં  ્ે છે. 

 જ ે ેતવ કેતે રાસાયિધ   ાતરય કશે જતં શાે  દ્ાઓશય ્ન  ઉોયયગ ોયાર્રધ ાાટે સાશ   ઠ 

શ્વ.  

સાયશવ ાાંગશે ોાર વ   િષ કેતે ઉરોાદશ �ઠ્વ રા ્ા, સં િલત કશે ટ ાઉ   િષ િ્ ાસ �ઠ્વ 

રા ્ાશા  ેત સર રાજય સર ાર �ારા સેિન્ય  ેતવ શવિત � ેર  ર્ાાાં  ્ેલ છે. ડાંગ 

િજલ�ાશે૧૦૦% સેિન્ય  ેતવ  ેેઠ  ્રવ લે્ાશવ યયજશા કંતગરત સામ ડાંગ િજ�ય, ્લસાડ 

િજ�ાશા નરાો ર કશે  ોરાડા તેાજ શ્સારવ િજ�ાશા ્ાસંદા તાલ  ાાાં સ�્  ેતવ શે �યરસા શ 

 ો્ા   કેતશા િશાધાંત લય ય/સંસ્ાશવ સે્ાઓ લે્ા ાાટે શવ  ગ્ાઇ છે.  

૧.૨. �સતાિ્ત �  ્િિ 

ડાંગ િજ�ાશે ૧૦૦% સેિન્ય  ેતવ  ેેઠ  ્રવ લે્ાશવ યયજશા કંતગરત ભારત સર ારશવ શવ 

ોંરોરાગત   િષ િ્ ાસ યયજશા ા  ય કશે તેશા નયરધય  ા જબ  ગાાવ ોાંચ ્ષરાાં સામ ડાંગ 

િજ�ય, ્લસાડ િજ�ાશા નરાો ર કશે   ાોરાડા  તેાજ શ્સારવ િજ�ાશા ્ાસંદા તાલ  ાાાં સ�્ 

 ેતવ ાાટે  ેડૂતયશાં ૨૦  ે ટરશા  લસટર બશા્્ા કશે સ�્  ેતવ કંગેશા  ાાગરદ રેશ  ો્ા 

સિ્રસ �ય્ાઇડર તરવ ે સ  ારવ/ િબશ સર ારવ સંસ્ા, વયિ ત,  ેડૂત જૂ્, ફાારસર  લબ, ફાારસર 

�ય� સર  ંોશવ,  ાશગવ  ંોશવ,   િષ િ્જાશ  ેન્ય, મામય િેકધ  ોતવ સંસ્ાઓશવ સે્ા 

લે્ાશ ં શ�વ  ર્ાાાં  વય ં છે.   યયજશાાાં �્ા ્ષર ાાટે ૫૦ એ ર (૨૦ ે ટર) શ  એ  

 લસટર એ્ા   લ ૮૬૮  લસટર બશા્ાશ ં શ  વ  રેલ છે. જશેા ાાટે લેટર ઓફ એ સેેટનસ કશે 

સા્ે  ોેલ િ્ગતયશા ાૂલયાં શશાં  નારે ોસંદગવ ોાાેલ વયિ ત/સંસ્ાએ  ાાગવરવ  

સર ારશવશા ેરા્ વાાં : બજટ- ૧૦-૨૦૧૬-૧૪૩૩- -૫ તા. ૦૩/૦૫/૧૭ શવ ેરતય કશે 

ાગરદ રે  સ ચશાઓ  ા જબ  ાાગવરવ  ર્ાશવ  ર ેેે કશે તે વયિ ત/સંસ્ાશે બાોય ર ેેે.   

યયજશા  ેેઠ ેરા્ાાં શ�વ ્યેલ તાાા ાટ યશ ં કાલવ રધ િશયત શાધાં વય ાાયારદાાાં  ર્ાશ ં 

ર ેેે. 

૧.૩. લેટર ઓફ ઇન્વટેેશ કશે ાાગરદિ રે ાશય  ેત   

ગ જરાત સર ારશવ �ારા � ેર  ર્ાાાં  ્ેલ ડાંગ િજ�ાશે ૧૦૦% સેિન્ય  ેતવ  ેેઠ  ્રવ 

લે્ાશવ યયજશાશવ સર ારશવશા ેરા્ વાાં : બજટ- ૧૦-૨૦૧૬-૧૪૩૩- -૫ તા. 

૦૩/૦૫/૧૭ાાં િશયત ્યેલ ાટ ્ાર  ાાગવરવ ાાટે   કેતશય કશ ભ્ નરા્તવ સ  ારવ/ 

િબશ સર ારવ સંસ્ા, વયિ ત,  ેડૂત જૂ્, ફાારસર  લબ, ફાારસર �ય� સર  ંોશવ,  ાશગવ  ંોશવ, 

  િષ િ્જાશ  ેન્ય, મામય િેકધ  ોતવ સંસ્ાઓશવ ોસંદગવ  ર્ાશાં  ેત ્વ સબંિનતય ોાસે 

લેટર ઓફ એ સેેટનસ કશે જેરવ િ્ગતય ાંગા્્ાાાં  ્ે છે.  



૧.૪.  ાાગવરવશ ં ્ઠતર/ા ેશતાણં  

વયિ ત/સંસ્ા શે    યયજશા  ેેઠ  ર્ાશવ ્તવ   ાાગવરવ ોેટે  યઇ ા ેશતાધા ક્્ા ્ઠતર 

ાઠ્ાોાત ર ેેે શ ી કશે સ�્  ેતવશવ લાભા્�  ેડૂતયશે ાઠ્ાોાત લાભ  ેડૂતય ક્્ા  ેડૂત 

જ ્શા બેન  એ ાઉનટાાં સવના જાા  રા્્ાાાં  ્ેે.  સંસ્ા �ારા સાા ી   નયરધેશા ાટ ય ાાટે 

્યેલ  ાાગવરવ ાાટે  રેલ  ચરશા શાધાં યયોય જધાયે તય સંસ્ાશા એ ાઉનટાાં જાા  રા્ાાાં 

 ્ેે.  

યયજશા વય  ગ્ાઇ કશ સાર  લસટર દવે ્ષર્ાર િશયત ્યેલ  નટવજશેસવશા શાધાં  

િશયાયશ સાર ાઠ્ાોાત ર ેેે. જશેા ાાટે  ચરશા  નાર ો રા્ા સા્ે ેરાવયા ા જબ દર ાસત 

 ર્ાશવ ર ેેે.  

૨. ાાગરદેરશ કશે સ ચશાઓ 
૨.૧. લેટર ઓફ ઇન્વટેેશ કશે ાાગરદિ રે ા 

ડાંગ િજ�ાશે ૧૦૦% સેિન્ય  ેતવ  ેેઠ  ્રવ લે્ાશવ યયજશા કાલવ રધશવ  ાાગવરવ સસો્ા  

 ેત   ેતવ િશયાા શવ, ગ જરાત રાજય, ગાંનવશગર �ારા કમધવ ક બારાાં � ેર િશિ્દા � ાિેત 

્યા બાદ લેટર  ઓફ ઇન્વટેેશ કશે ાાગરદિ રે ા   િષ િ્ભાગશવ ્ેબસાસટ 

www.agri.gujarat.gov.in  ોર્વ ડાઉશલયડ  રવ ે ાેે.  

૨.૨. ાાગરદિ રે ા ફવ  

લેટર ઓફ ઇન્વટેેશ કશે ેરા્ ઉોર દેાર્ેલ ્ેબસાસટ ોર્વ િ્શાાૂલયે ડાઉશલયડ  રવ ે ાેે.  

૨.૩. ાાગરદિ રે ા કંગે ાાગરદ રેશ/ સોપવ રધ  

ેરા્ાાં  ોેલ િ્ગતય ક્્ા લેટર ઓફ એ સેેટનસ સા્ે ભર્ાશવ િ્ગતય કંગે  યસ ાાગરદ રેશ/ 

સોપતાશવ જેર જધાય તય  sajeevkheti.pkvy@gmail.com ોર સ-ાેસલ  ર્ા્વ ાેઠ્વ ે ાેે 

ક્્ા સ�્  ેતવ સેલ,   િષ ભ્શ, ગાંનવશગર (૦૭૯-૨૩૨૫૭૪૭૬) ોાસે્વ  ચેરવ સાય 

દરિાયાશ ાઠવ ે ાેે.  

૨.૪. લા િા લાય ાત 

વયિ ત/સંસ્ા ોાસે શવચે દેાર્ેલ તાાા લા િા લાય ાત  ય્વ જેરવ છે. 

૨.૪.૧.  યધ કર�  રવ  ે ે ? : સ  ારવ સંસ્ા, િબશ સર ારવ સંસ્ા, વયિ ત,  ેડૂત જૂ્, 

ફાારસર  લબ, ફાારસર �ય� સર  ંોશવ,  ાશગવ  ંોશવ,   િષ િ્જાશ  ેન્ય, મામય િેકધ 

 ોતવ સંસ્ા. 

૨.૪.૨. કશ ભ્ : સ�્  ેતવ  ેેઠશ ં ોયતાશવ ાાિલ વશ ં નય શતા ૧ એ રશ ં ફાાર ક્્ા સ�્  

 ેતવ કોશા્ેલ  યય તે્ા ઓછાાાં ઓછા ૧૦  ેડૂતય સા્ે સ�્  ેતવ સંબનવ  ાાગવરવ 

http://www.agri.gujarat.gov.in/
mailto:sajeevkheti.pkvy@gmail.com


 રા્ેલવ  ય્વ  ઇેે ક્્ા સર ારશવશવ   િષ sસંલ� યયજશાઓ  ેેઠ �્ િતઓ/ 

 ાાગવરવ  રેલ  ય્વ  ઇેે.   

૨.૪.૩. વયિ ત/સંસ્ાએ સાાશ � ારશવ ક્્ા કનય  યસ ોધ  ાાગવરવ ાાટે ગ જરાત સર ાર 

ક્્ા કનય  યસ રાજય સર ાર ક્્ા ભારત સર ાર ક્્ા   ોૈ વ  યસ ોધ  સત શા 

િ્ભાગ,  ાતા, બયડર ,  યો�રેેશ, ય િશ્િસરટવ �ારા  લે  િલસટ ્યેલવ શા  ય્વ  સએ.  

૨.૪.૪. વયિ ત/સંસ્ાઓ  ેતવ િશયાા શવ �ારા િશયત  ર્ાાાં  ્ે તે ા જબશા ફયા�ટાાં 

રવોયીટ�ગ સબંિનતયશે  ર્ાશ  ર ેેે.   

૨.૫. લેટર ઓફ ઇન્વટેેશ કંતગરત ભર્ાશવ ્તવ િ્ગતય  

ડાંગ િજ�ાશે ૧૦૦% સેિન્ય  ેતવ  ેેઠ  ્રવ લે્ાશવ યયજશા ાાટે  ાા  ર્ા સઈછતવ 
વયિ ત/સંસ્ાએ શવચે દેાર્ેલ િ્ગતય ાાગરદિ રે ાાાં  ોેલ સ ચશાઓ ા જબ કશે ોીરિેપ તરવ ે 
 ડેલ ોત  ા જબ િ્ગતય દેાર્્ાશવ ર ેેે.  

૨.૫.૧. ાાગરદિ રે ાાાં દેાર્ેલ ેરતય ા જબ  ાાગવરવ  ર્ા તૈયાર  ય્ા કંગેશય લેટર ઓફ 
એ સેેટનસ (ોીરિેપ-૧ ા જબ). વયિ ત  િસ્ાયશા તાાા િ સસાાાં લેટર ેડ ોર લેટર 
ઓફ એ સેેટનસ  ો્ય. 

૨.૫.૨. �ા્િા  િ્ગતય (ોીરિેપ-૨ ા જબ) 

૨.૫.૩. સ�્  ેતવ કંગેશવ ાાી તવ 

 ક. સ�્  ેતવ કંગેશવ ાાી તવ ાાટેશ  ોત  (ોીરિેપ-૩ ક ા જબ) 

 બ. સર ારશવશવ   િષ સંલ� યયજશાઓ  ેેઠ  રેલ �્ િતઓ/  ાાગવરવ ાાટેશ  ોત  
(ોીરિેપ-૩ બ ા જબ) 

૨.૫.૪. તાંિત  કશે સ યયગવ સટાફશવ સં યા કશે િેકધ, કશ ભ્શવ િ્ગત (ોીરિેપ-૪ 
ા જબ) 

૨.૫.૫. સ�્  ેતવ ાાટે િશયત ્યેલ  લસટરrશવ ાાી તવ (ોીરિેપ-૫ ા જબ) 

૨.૫.૬. તાલવા  ો્ા ાાટે �ા� સન્ાસટટ ચરશવ િ્ગત.  

૨.૫.૭. સ�્  ેતવ કંગે ા ી્ત  રેલ સાી રય (શ લ સાાેલ  ર્વ) 

૨.૫.૮. સ�્  ેતવ કંગે  યઇ ાય�ૂલ/ ોિોોત િ્ સા્ેલ છે  ે  ેા ? (િ્ગત સાાેલ  ર્વ) 

૨.૫.૯. છે�ા તધ ્ષર દરમયાશ  ેટલા  ેડૂતયશે  યા િ્ષયય ોર તાલવા  ોેલ છે ? (ોીરિેપ-
૬ ા જબ) 

૨.૫.૧૦. તાલવા  ોેલ  ેડૂતયશા શાા સરશાાા કશે ાયબાઇલ શંબર સી તશ ં લવસટ 



૨.૫.૧૧. સ�્  ેતવ કંગે  ેડૂત ઉોયયગવ  ાાગવરવ ાાટે રાજય  કા/રાપટ   કાએ/ ંતરરાપટ વય 

 કાએ  યઇ એ્યડર   ે �ેિસતોત ાેઠ્ેલ  યય તય તેશવ િ્ગત.  

૨.૫.૧૨. યયજશા  ેઠઠ  ર્ાશવ ્તવ  ાાગવરવ  ર્ા કંગેશય િ્સત ત ેલાશ ઓફ એ ેશ  

૨.૫.૧૩.  લે  િલસટ ્યેલ શ્વ તે બાબતશ ં સ્-�ાાિધત �ાાધોત  

૨.૫.૧૪. કનય સંલ� િ્ગતય,    યસ  યય તય.  

િ્ગતય કન રવ  ેે ક્્ા શી   યય એ્ા િ સસાાાં ાૂલયાં શ  ેત સર જેર લાગે તય  ેતવ 

િશયાા શવ િ્ગતય ાંગા્વ ે ેે કશે વયિ ત/સંસ્ાએ સાયાયારદાાાં ાાી તવ ઉોલ ન 

 રા્્ાશવ ર ેેે. 

૨.૬. ભાષા  

લેટર ઓફ એ સેેટનસ કશે તે સ વત ભર્ાશવ ્તવ િ્ગતય ગ જરાતવ, ી નદવ ક્્ા કંમે� 

ભાષાાાં  ય્વ જેરવ છે. કનય ભાષાાાં િ્ગત  યય તય તેશા ગ જરાતવ, ી નદવ ક્્ા કંમે� 

ભાષાંતરશવ �ાાિધત શ લ  ડ્ાશવ ર ેેે. 

૨.૭. જાા  ર્ાશવ િ્ગત  

લેટર ઓફ એ સેેટનસ સી તશવ ાાંગેલવ િ્ગતય જેરવ દસતા્ે  સ વત  ્ર ોર “ડાંગ િજ�ાશે 

૧૦૦% સેિન્ય  ેતવ  ેેઠ  ્રવ લે્ાશવ યયજશા  ાાટે દર ાસત” શ ં ાાિ �ગ  રવ સવલબંન  ્રાાં 

 ેતવ િશયાા શવ, ગ જરાત રાજય,   િષ ભ્શ, સે ટર-૧૦એ, ગાંનવશગર  ાતે તા. 

.................. શા રયજ ......  લા  સ નવ ેબે, ર�સટડર  ોયસટ, સોવડ ોયસટ ક્્ા   ીરયર્વ 

જાા  રા્્ાશવ ર ેેે.  ્ર ોર ાાિ �ગ  યાર ્ગરશવ કશે સાય ાયારદા  રતા ાયડવ ાઠેલ િ્ગતય 

ોયાશે લે્ાાાં  ્ેે શી .    

૨.૮. ાૂલયાં શ કશે ોસંદગવ   

વયિ ત/સંસ્ા ોસંદગવ  ો્ાાાં  ્ેલ િ્ગતયશા ાૂલયાં શ કશે ોસંદગવશાં ા  ય નારા નયરધય 

 નારે શ�વ  ર્ાાાં  ્ેલ  િાટવ �ારા  ર્ાાાં  ્ેે. ૨.૪ ાાં દેાર્્ાાાં  ્ેલ  લા િા 

લાય ાત શા નરા્શાર કોાત ેરેે જશેે ાૂલયાં શાાં ોયાશે લે્ાાાં  ્ેે શી .  

ોસંદગવશા ા  ય નારા નયરધય શવચે ા જબ ર ેેે.  

૨.૮.૧. સ�્  ેતવ ાાટેશ ં ફાાર કશે તેશ ં વય્સ્ાોશ 

૨.૮.૨. સ�્  ેતવશ ં સા વરય- બ  , બ  લેટ, ઇ-સા વરય 

૨.૮.૩. સ�્  ેતવ કંગેશા તાલવા  ાયરવા ાાટે સગ્ડ, ાયડય લ કશે  રેલ  ાાગવરવ 

૨.૮.૪. સ�્  ેતવ  ેેઠ ઉરોાીદત  ેત ોેદાેય/ઉરોાદશયશવ બ�ર વય્સ્ા 



૨.૮.૫. સ�્  ેતવશા કેતે ાઠેલ એ્યડર , �ાાધોત ાાશ, સનાાશ િ્ગેરે 

૨.૮.૬. ા ે ા કશે  િ્ર  સોનરતા  

૨.૮.૭. યયજશા કાલવ બશા્્ા ાાટેશય ેલાશ ઓફ એ ેશ  

િ્ગતયશા ાૂલયાં શ ઉોરાંત  િાટવશે જેર જધાય તય �રયક ઇનટરવય  લઇ ે ેે.  

૨.૯.  ાાગવરવ ફાઠ્ધવ કશે રદ  ર્ાશા કિન ાર 

લેટર ઓફ એ સેેટનસ કશે િ્ગતય ાંગાવયા બાદ, ાૂલયાં શ ો ેલા  ે ોછવ  યસ ોધ  ારધયસર િશિ્દા 

રદ  ર્વ,  ાાગવરવ શા ફાઠ્્વ,  ંિે  ફાઠ્્વ  ે ેરતયાાં બદલા્  ર્ાશય કબાિનત કિન ાર કશે 

તાાા સિા રાજય  કાશવ સાેતવ ોાસે ર ેેે. 

ોસંદગવ ોાાેલ વયિ ત/સંસ્ાશે  ેતવ િશયાા શવ તરફ્વ લેિ તાાં �ધ  ર્ાાાં  ્ેે.  

  



ોીરિેપ-૧ (લેટર ઓફ એ સેે ટનસ) 

 

�િત,  

 ેતવ િશયાા શવ,  

સ�્  ેતવ સેલ, ોયડવયા લે્લ, 

 ેતવ િશયાા શવશવ  ચેરવ,   

  િષ ભ્શ, સે ટર-૧૦એ,  

ગાંનવશગર.  

િ્ષય :  ડાંગ િજ�ાશે ૧૦૦% સેિન્ય  ેતવ  ેેઠ  ્રવ લે્ાશવ યયજશાશવ  ાાગવરવ  ર્ા બાબત. 

સિ્શય જધા્્ાશ ં  ે  ોશવશવ  ચેરવ �ારા દૈિશ  ક બાર ................ાાં તારવ  

............... શાં રયજ ડાંગ િજ�ાશે ૧૦૦% સેિન્ય  ેતવ  ેેઠ  ્રવ લે્ાશવ યયજશાશવ 

 ાાગવરવ  ર્ા  ેત  િશિ્દા  ો્ાાાં  ્ેલ  તવ.  
જ ેકન્યે જધા્્ાશ ં  ે કાય ડાંગ િજ�ાશે ૧૦૦% સેિન્ય  ેતવ  ેેઠ  ્રવ લે્ાશવ 

યયજશાશવ  ાાગવરવ  ર્ા રસ નરા્વએ છવએ. કાય ાાગરદિ રે ાાાં દેારવયા ા જબશય સ�્  ેતવ 

કંગેશય કશ ભ્ કશે લાય ાત નરા્વએ છવએ. ાાગરદિ રે ાાાં ાાંોયા ા જબશવ તાાા િ્ગતય કશે 

જેરવ �ાાધોતય   સા્ે સાાેલ રા ્ાાાં  ્ેલ છે.  
ાાગરદિ રે ાાાં વયિ ત/સંસ્ા તરવ ે  ા ેશતાધા બાબતશવ િ્ગતે વયિ ત/સંસ્ાશે  

 ાાગવરવ ોેટે  યઇ ા ેશતાધા ક્્ા ્ઠતર ાઠ્ાોાત ર ેેે શ ી કશે સ�્  ેતવશવ લાભા્� 

 ેડૂતયશે ાઠ્ાોાત લાભ  ેડૂતય ક્્ા  ેડૂત જ ્શા બેન  એ ાઉનટાાં સવના જાા  રા્્ાાાં 

 ્ેે. જ ેકંગે સંાિત નરા્વએ છવએ કશે   બાબતે ભિ્ાયાાં ોધ કાયશે  ોશવશય િશધરય 

ાાનય ર ેેે.  
ાાગરદિ રે ા કશે સાાેલ સર ારશવશય ેરા્ વાાં  બજટ- ૧૦-૨૦૧૬-૧૪૩૩- -૫ 

તા. ૦૩/૦૫/૧૭શય કાે સંોૂધર ક્યાસ  રેલ છે કશે તેાાં દેાર્ેલ તાાા િ્ગતય કાશે 

ાાનય છે કશે ેરા્શવ ેરતય-બયલવઓ ા જબ તેાજ ્ તય્ ત ાઠશાર સ ચશા ા જબ  ાાગવરવ 

 ર્ાશવ સ ાિત  ોવએ છવએ. ાાંોયા ા જબશવ તાાા ાાી તવ સાાેલ  ર્ાાાં  ્ેલ છે કશે 

  જેર જધાયે ્ન   યસ ોધ ાાી તવ ાાંગ્ાાાં  ્ેે તય તે ોૂરવ ોાડ્ાશવ બા ેનરવ  ોવએ 

છવએ.  
  

(સ વ)  

(શાા કશે  ય�ય) 

 

 



ોીરિેપ-૨ (�ા્િા  િ્ગતય ાાટેશ ં ોત ) 

ક.શ. િ્ગત ાાી તવ 
૧.  કર�  રશારશ ં શાા 

(વયિ ત/સંસ્ા/જૂ્/ ંોશવ ્ગેરે) 
 

૨.  ોૂરં સરશાા ં ( ફયશ શંબર કશે ઇાેલ એડટેસ 
સી ત ) 

 

૩.  સંસ્ા/ ંોશવ  યય તય કિસતર્ાાં  વયા 
તારવ /્ષર (શ લ  ડ્વ) 

 

૪.  સંસ્ાશય શયનધવ શંબર  
(શ લ  ડ્વ) 

 

૫.  સંસ્ા/ ંોશવશા  ય�ેદારય/સ્યયશવ સં યા   

૬.  ્ડાશ ં શાા કશે  ય�ય   

૭.  જ્ાબદાર કિન ારવશ ં શાા,  ય�ય, િેકધ 
કશે કશ ભ્ 

 

૮.  ોાશ શંબર/ટેશ શંબર  

૯.  ગ જરાતાાં ા  ય ઓીફસ શા  યય એ્ા 
િ સસાાાં સ્ાિશ  ઓીફસશ ં સરશાા ં કશે 
સંો ર  િ્ગત  

 

૧૦.  વયિ ત/સંસ્ાશ    લ ટશર ઓ્ર (છે�ા તધ 
્ષરશવ ઓડવટેડ બેલેનસ ેવટ/ ઇન ા ટેક 
ીરટશર શવ શ લ  ડ્વ)  

 

 

  



ોીરિેપ-૩ ક(સ�્  ેતવ કંગેશવ ાાી તવ ાાટેશ ં ોત ) 

ક.શ. િ્ગત ાાી તવ 
૧.  નારધ  રેલ જાવશ (એ રાાં) કશે  યાં 

 ્ેલ છે. ?  
 

૨.  નારધ  રેલ જાવશ ોૈ વ  ેટલવ જાવશાાં 
સ�્  ેતવ  રે છે ? 

 

૩.  છે�ા તધ ્ષર દરમયાશ  રેલ ઓગ�શવ  
ઉોજશય જથ્ય  

 

૪.  ઉરોપ  રેલ ઓગ�શવ  ઉોજશય ્ેચાધ  રેલ 
જથ્ાશવ છે�ા તધ ્ષરશવ િ્ગત(જથ્ય 
 ્ીનટલાાં)   

 

૫.  ઉરોપ  રેલ ઓગ�શવ  ઉોજશય જથ્ય  યશે 
્ેચાધ  રેલ છે ?  

 

૬.  સ�્  ેતવ બાબતે  યા � ારશવ  ાાગવરવ 
 યાર્વ  ર્ાાાં  ્ે છે ? 

 

૭.   ારચારવઓ/સ્યયએ  સ�્  ેતવ કંગે  યઇ 
તાલવા ાેઠ્ેલ છે  ે   ેા ? (સ્યશ ં શાા 
કશે તાલવા  ાયરવાશવ િ્ગત) 

 

૮.  કોેડા ાાનય સંસ્ા ોાસે સટ�ીફ ેેશ 
 રા્ેલ  યય તય િ્ગત  

 

 ોયતાશવ ાાિલ વશ ં ફાાર શ  યય તે્ા િ સસાાાં વયિ ત/સંસ્ાશા ાગરદ રેશાાં સ�્ ેતવ 

 રા્્ાાાં  ્ેલ  યય તે્ા  ેડ ત  ાતેદારશવ િ્ગતય : 
ક.શં
  

સ�્ ેતવ  રા્ેલ 
 યય તે  ેડ તશ ં 
શાા 

ગાા
  

તાલ  ય  િજ�ય
  

સ�્ ેતવ 
 ેેઠશય 
િ્સતાર  

સ�્ 
 ેતવ 
ેર 
 યારશ ં 
્ષર  

ાયબાઇલ 
શબંર  

સ યો 
સટ� 
નરા્ે છે 
 ે  ેા 

ોીરિેપ-૩ બ(સર ારશવશવ   િષ સંલ� યયજશાઓ  ેેઠ  રેલ �  ્િતઓ/  ાાગવરવ ાાટેશ  ોત ) 

ક.શં �્ િતઓ 
/ ાાગવરવશવ 
િ્ગત  

યયજશાશ ં 
શાા 

ાટ શવ 
િ્ગત  

 ાાગવરવ 
ફાઠ્ધવ 
્યેલ 
 દેે શવ 
િ્ગત  

લાભા્� 
 ેડૂતઓ 
શવ િ્ગત 

  લ સ ાયશવ 
ર ા 

રવાા રસ 

 

 



ોીરિેપ-૪ (તાંિત  કશે સ યયગવ સટાફકંગેશવ ાાી તવ ાાટેશ ં ોત ) 

ક.શં  શાા  લાય ાત/ીડમવ  કશ ભ્  સંસ્ા સા્ે 
 ડાયાશય સાય  

     
 

ોીરિેપ-૫ (સ�્  ેતવ ાાટે િશયત ્યેલ  લસટરશવ ાાી તવ ાાટેશ ં ોત ) 

ક.શં િજ�ય તાલ  ય િશયત ્યેલ 
 લસટરશવ 

સં યા 
* 

સંસ્ા/ વયિ ત 
�ારા  ર્ા 
ાાંગતા 

 લસટરશવ 
સં યા 

 ાાગવરવ 
ાાટે ોસંદ 
 રેલ ગાાશ ં 

શાા 

૧ ડાંગ    ્ા  ૧૫૦    
૨ ડાંગ  ્ાાઇ ૧૫૦    
૩ ડાંગ  સાો તારા  ૧૪૮   
૪ શ્સારવ ્ાંસદા  ૧૪૦    
૫ ્લસાડ  નરાો ર  ૧૪૦    
૬ ્લસાડ   ોરાડા  ૧૪૦    
* િશયત ્યેલ  લસટરશા લલયાં  ા જબ સ  ારવ/ િબશ સર ારવ સંસ્ા, વયિ ત,  ેડૂત જૂ્, ફાારસર 
 લબ, ફાારસર �ય� સર  ંોશવ,  ાશગવ  ંોશવ,   િષ િ્જાશ  ેન્ય, મામય િેકધ  ોતવ સંસ્ાઓશે 
 ાાગવરવ ફાઠ્્ાશય િશધરય કશ ભ્, સટાફ, સંેયનશય-સ િ્નાશે ોયાશે લઇ રાજય  કાશવ સિાિત �ારા 
 ર્ાાાં  ્ેે.  

ોીરિેપ-૬ (છે�ા તધ ્ષર દરમયાશ  રેલ  ેડૂતયશે  ોેલ તાલવાશવ ાાી તવ ાાટેશ ં ોત ) 

ક.શં
  

યયજશાશ ં શાા
  

ાટ શ ં શાા લાભા્�  ેડૂતયશવ સં યા    લ સ ાયશવ ર ા રવાા રસ 

      
 


