પરિશિષ્ટ-ક
બાાંધકામ અંગેની નવી બાબતો માટેન ુ ચેક લીસ્ટ
(નાાંણા શવભાગનો તા.૧૪/૧૦/૨૦૧૬નો પરિપત્ર ક્રમાાંક:ખિચ/૧૦િ૦૧૬/૧૭૩૦/ઝ-૧)
૧

મુળભુત શવગતો
યોજનાનુ ાં નામ
શવભાગનુ ાં નામ
અંદાજપત્ર પ્રકાિના નાંબિ
માાંગણી ક્રમાાંક
અંદાજપત્રીય મુખ્ય સદિ
પેટા મુખ્ય સદિ
ગૌણ સદિ
પેટા સદિ
શવગતવાિ સદિ
બજેટ જોગવાઈ

િ

યોજનાનો હેત ુ અને કાિણો (જસ્ટીફીકેિન)

૩

જે હેત ુ માટે મકાન બાાંધવાનુ ાં છે તે અંગે જરૂિી સ્ટાફની

૪

બાાંધકામ અંગેના કામોની શવગત

શવગતો અને માળખુાં

(૧) મકાન બાાંધકામ અંગે બબલ્ટઅપએિીયા(સ્કવેિફુટ)
(િ) એસ.ઓ.આિ.વર્ષ િ૦૧૫-૧૬ મુજબ યુશનટ કોસ્ટ
(૩) કુલ અંદાજીત ખચષ

પ

જમીનની ઉપલબ્ધ્ધતા

(૧) આ કામ અંગે જમીનની જરૂિીયાત (ચોફુટ)
(િ) હાલ કેટલી જમીન ઉપલબ્ધધ છે .(ચો.ફુટ)

(૩) જો જમીન ઉપલબ્ધધ થયેલ ન હોય તો કિવામાાં
આવેલ કાયષવાહીની શવગત
૬

પ્રાથશમક અંદાજો

૧. આ કામ અંગે કુલ કેટલો ખચષ થનાિ છે . ?
જમીન અંગેનો ખચષ, જમીન શવકાસ ખચષ
સીવીલ ખચષ, ઈલેકટ્રીફીકેિન ખચષ

ફશનચિ ફીકચસષનો ખચષ,અન્ય ખચષ
કુલ ખચષ

૭

અન્ય સમાન પ્રકાિની યોજનાઓ

આ જ પ્રકાિની યોજના કેન્ર સિકાિ/િાજય સિકાિના અન્ય

શવભાગો કે અન્ય સાંસ્થા ્વાિા હાથ ધિવામાાં આવેલ છે કે કેમ?

જો હા, તો તે યોજના અંગેની શવગતો િજુ કિવી. પ્રસ્તુત યોજના
હાથ ધિવા અંગેન ુ ાં જસ્ટીફીકેિન િજૂ કિવુ.ાં
કેન્ર સિકાિ પુિસ્કૃત યોજના

૮

જો આ યોજના કેન્ર સિકાિ પુિસ્કૃત હોય તો યોજનાની સાંપ ૂણષ
શવગતો ભાિત સિકાની ગાઈડ લાઈન્સની નકલ સાથે કિવી.

૯

નાણાાંકીય સ્ત્રોતની શવગતો

૧.આ કામ માટે ભાંડોળની વર્ષવાિ જરૂિીયાત
િ. આ યોજના/કામ માટે ભાંડોળ કયાાંથી મેળવવામાાં આવનાિ
છે . (સ્પષ્ટ શવગતો િજુ કિવી)

૧૦

ગુણવત્તાનુ ાં પ્રમાણપત્ર

દિે ક તબકકે યોજનાનુ ાં સુપિ શવઝન
(૧) શવભાગીય િીતે કિવાનુ ાં છે ?

(િ) થડષ પાટી ઈન્સ્પેકિનથી કિવાનુ ાં છે ?

(૩)પ્રાજેકટ મોનીટિીંગ કન્સ્ટન્સી એજન્સી માિફત કિવાનુ ાં છે ?
(આ અંગે થનાિ ખચષની શવગતો િજુ કિવી)
૧૧

(૧) આ યોજના અન્વયે ઉભા થનાિ માળખા ના શનભાવણી
અને જાળવણી અંગ શુ ાં વ્યવસ્થા શવચાિે લ છે ?
(િ) આ અંગે વર્ષવાિ થનાિ ખચષ

(૩) િે વન્યુ ઈમ્પ્લીકેિન ઓફ કેપીટલ એક્ષપેન્ડીચિ

પ્રમાણપત્ર

આથી પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવે છે કે પ્રસ્ત ૃત બબલ્ડીંગની અંદાજીત રકિંમત િ૦૧૫-૧૬ના એસ.ઓ.આિ.

ને અનુરુપ લેવામાાં આવેલ છે . લમ્પપસમ આઈટમો પ્રવતષમાન પ્રણાલી અનુસાિ ટકાવાિી મુજબ લેવામાાં આવેલ
છે . ઉપિોકત મુજબ મકાનની અંદાજીત રકિંમત રૂ....................... થાય છે .

કાયષપાલક ઈજનેિ/અશધક્ષક ઈજનેિ/મુખ્ય ઈજનેિ

............................................................... શવભાગ.

તાિીખઃ સ્થળઃ -

ખાસ નોંધઃ -ચેકલીસ્ટએ સપોટીંગ ડોકયુમેન્ટ છે શવભાગે તેની નોંધમાાં ચેકલીસ્ટની શવગતો સરહત જરૂિી
જસ્ટીફીકેિન અને શવગતો સાથે સ્વયાંસ્પષ્ટ દિખાસ્ત િજુ કિવાની િહેિે.

