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નનમભ 2 : વ્માખ્માઓ 

 નાણાાંનલબાગ  ગજુયાત વયકાયનો નાણાાં નલબાગ  

વયકાય  ગજુયાય વયકાય 

ખાતાના લડા  ગજુયાત યાજ્ય ભુલ્કી વેલા નનમભો ના   

     યીળીષ્ટ 2 ભાાં આેર ખાતાના લડા) 

જાશેય નશવાફ ગજુયાત યાજ્યનો જાશેય નશવાફ  

નતજોયી નનમભ ગજુયાત નતજોયી નનમભ 2000  

 



નનમભ 3 ળંકાન  ંનનલાયણ 

નનમભોની કોઇ જોગલાઇઓભાાં અથથઘટનનો પ્રશ્ન થામ તો એ ફાફતભાાં નનણથમ ભાટે 

નાણાાં નલબાગન ેૃચ્છા કયલી  



વયકાયી નાણાંનો સ્લીકાય   (નનમભ 4 થી 6) 

વયકાયી નાણાાં એટરે યાજ્યના એકતત્રીત બાંડોભા જભા 

રેલાભાાં આલ ે(કયલેયા તથા કેન્દ્ર વયકાયની ગ્રાટ) 

નલના નલરાંફ ેનશવાફભાાં જભા રેલા 
જી ટી આય પોભમ નં 2 (કેળફ ક) ભા ંજભા રેલા 

શોાંચ આલી (નભુના નાં 5) 

વયકાયી નતજોયીભાાં નલના નલરાંફ ેજભા કયાલલા (નભુના નાં 6 
ચરણ) 

ચરણભાાં વાચુ લગીકયણ દળાથલલુાં 



નફન વયકાયી નાણાાંનો સ્લીકાય (નનમભ 7)  

 કોઇણ વયકાયી કભથચાયીએ કચેયીના લડાની ખાવ ભાંજૂયી નવલામા નફન 
વયકાયી નાણાાંનો વ્મલશાય ોતાની શેનવમત થી કયલો નનશ 

 જ ે નાણાાં યાજ્ય ના એકનત્રત બાંડોભાાં જભા કયલલાભાાં આલતા નથી યાંતુ 
વયકાય એક જાશેય નશતભાાં એાંજટ કે ફેંકય તયીકે કામથ કય ેછે. 

 ઉદા. ટુાંકી ભુદતના યોકાણો, જીલન લીભા પ્રીભીમભ, વશકાયી ફેંક કે ભાંડીના 
શપ્તાની કાત  

 વયકાયી નાણા અને નફન વયકાયી નાણા અરગ કેળ ફોક્વભાાં યાખલા P 

 વયકાયીનાણા અન ેનફન વયકાયીનાણાનો નશવાફ અરગ યાખલો 

 ખચથ કયતી લખત ેજ ેનનનધને રગતાાં નાણા શોમ તે નનનધના નનમભોને અનુવયલુાં 



ખર્મ અને નાણાંની ર્ કલણી  
(નનમભ 8) 
જાશેય નાણાાંભાાંથી ખચથ કયતા મોગ્મ વતાનધકાયીની ભાંજૂયી રેલી  

નાણાકીમ ઔનચત્મતાના નવધધાાંતો( નનમભ -8 નનચેની નોાંધ ) 

ોતાના નાણાાં ખચથતા જ ેતકેદાયી યાખલાભાાં તેલી તકેદાયી વયકાયી નાણાાં ખચથતા 
યાખલી 

ખચથ અભુક પ્રવાંગે કયલુ જરુયી શોમ એ કયતા પ્રથભ રષ્ટીએ લધુ શોલુાં જોઇએ નનશ 

પ્રત્મક્ષ કે યોક્ષ યીત ેોતાના રાબભાાં ખચથ ન કયલો 

અભુક રોકોને જ રાબ થામ તે યીત ેજાશેયનાણાાંભાાંથી ખચથ ભાન્દ્મ નનનત ભજુફનો શોમ  

લતય બથ્થ/ુભુવાપયી બથ્થુાં નપાનુાં વાધન ન ફને 

ખચથ ભાન્દ્મ નનનત, નનમભો અને નળયસ્તા ભજુફનુાં શોલુાં જોઇએ 

તાત્કારીક ચુકલણી ભાટે નાણાાં જરુયી શોમ ત ેનવલામ નાણાાં ઉાડલા જોઇએ નનશ 

 

 



નનમભ 9  

જુદા જુદા પ્રકાયના ખચથ આકાયલાના નફરો તૈમાય કયલા ભાટે અન ે 

જુદી જુદી ચુકલણી ભાટે ફીર કે ચેક દ્વાયા નતજોયીભાાંથી નાણાાં ભેલલાની ધધનત અાંગ ે

 “ગ જયાત નતજોયી નનમભો, 2000” ભાં નલગતલાય નનમભો આપ્મા છે.  



નશવાફ યાખલા ફાફતભા ંપયજો  

નનમભ 10થી 14  
નશવાફના નનમત ત્રકો વભમવય ભોકરલા (નનમભ 10)  

કોઇણ પ્રભાણત્ર ઉય વશી કયતા શેરા શકીકતની ચકાવણી કયી વશી કયલી- 
વશી કયનાય અનધકાયી પ્રભાણત્રભા છાલાભા આલેર ફાફત અાંગ ેજલાફદાય 
યશેળ.ે (નનમભ 11)  

નશવાફ તાવણી અનધકાયી દ્વાયા ભાાંગલાભાાં આલરે ભાનશતી ચોડા કે દસ્તાલજેો 
ુયા ાડલા  (નનમભ 12)  

નશવાફ તાવણી અનધકાયી દ્વાયા આલાભાાં આલરે લાાંધાના જલાફ કયલા (નનમભ 
13)  

નશવાફ તાવણી અનધકાયી તયપથી ભેર લાાંધાઓ કે ભાશીતી ભાંગાલતા ત્રો તયપ 
અાંગત ધમાન આલુાં (નનમભ 14 )  

 એક ખલાડીમાભાં જલાફ આલો  
 આભ કયલાન ં ળક્ય ન શોમ તો નલરંફના કાયણો જણાલલા   



કયાયના નવધધાંતો  
Sનનમભ 15 થી 19)  

કયાયની ળયતો ચોક્ક્વ અને સ્ષ્ટ શોલી જોઇએ તેભજ આલી ળયતોભાાં 
નલયીત અથથઘટનનો અલકાળ ન યશેલો જોઇએ 

ટેન્દ્ડય બયનાયની નાણાકીમ નસ્થનત ણ રક્ષભા રેલી 

કયાય ય વશી નવક્કા ન થામ ત્માાંવુધી કાભગીયી ળરુ ન કયાલલી 

કયાયની ભુદત ચોક્ક્વ અને સ્ષ્ટ શોલી જોઇએ 

કયાયની ભુદત ચોક્ક્વ અને સ્ષ્ટ શોલી જોઇએ 

વયકાયી નભરકતના ઉમોગ ફદર બાડુ તથા વરાભતી ની જોગલાઇ 

રાાંફાગાાના કયાયભાાં કયાય યદ કયલાની નફનળયતી જોગલાઇ 

 

 



કયાયના નવધધાંતો (નનમભ 15 થી 19)  

ખચથ ઉયાાંત નપાના કયાય કયલાનુાં ટાલુાં P 

જરદી ફગડી જામ તેલી લસ્તુઓ ખયીદતા ફામાંધયી ભેલલી 

ઉચ્ચક કયાય કયલાનુાં ટાલુાં P 

લેયાઓ અાંગ ેસ્ષ્ટતા P 

એકાઉન્દ્ટાંન્દ્ટ જનયર કયાયો ચકાવે ળકળ ે

F O B(લશાણ વુધી ખચથ નલનાના ધોયણ)ે . C I F (નલભો અને નુય ચુકલલાના ધોયણ ે ) 
અાંગ ેસ્ષ્ટતા P 

એકલાય કયાય કયી રીધા છી વક્ષભ અનધકાયીની ભાંજૂયી લગય કોઇ પેયપાય કયલા નનશ 

નાણાાં નલબાગની ૂલથભાંજુયી નવલામ  કોઇ અવાભાન્દ્મ ળયતો લાો કયાય સ્લીકાયલો 
નનશ 

ટેન્દ્ડય ભાંગાલીન ેજ કયાય કયલો  જોઇએ-લાટોઘાટો દ્વાયા ટેન્દ્ડયો ભાંજુય કયલાભાાં આવ્મુાં 
શોમ તો સ્ષ્ટ નોાંધ કયલી. અને વક્ષભ અનધકાયીની રેનખત ભાંજુયી ભેલલી 



      ગોટાા અને ન કળાન  
        નનમભ 20 થી 25  

 વયકાયી નાણાાં ખાતાકીમ ઊજ, આલક, સ્ટેમ્, સ્ટોય કે ફીજી 
નભરકતભાાં ગોટાા કે અન્દ્મ કાયણવય નુકળાન કે ઘટ ધમાન નય આલ ે
તો નુકળાન બયાઇ થઇ ગમુાં શોમ તો ણ ઉયી અનધકાયીને અને 
નશવાફ તાવણી અનધકાયીને તયતજ જાણ કયલી 

 500 વુધીના નુકળાન ગૌણ નુકળાન ગણામ છે જ ે નલચાયણા ભાાંગી ર ે
તેલી ફાફત ન શોમ ઓ તેની જાણ ઓડીટન ેકયલાની યશેતી નથી  

  તેથી લધ ુથમેર નુકળાન ની જાણ તુયાંત ઉયી અનધકાયીને કયલી 

 5000થી ઉયના નુકળાનને ગાંબીય નુકળાન ગણલાભાાં આલે છે તેની 
જાણ વયકાયશ્રી ને તથા ઓડીટ ઓપીવયને તુયત જ કયલી 

 10000 થી ઉયના નુકળાનને લાસ્તનલક નુકળાન કશેલાભાાં આલે છે 

 તાવના અશેલાર ભોકરતા યશેલુાં 

 નુકળાન ભાડલા કયલાની કામથલાશી કયલી. 

 કુદયતી ઘટનાન ે કાયણે થમેર નુકળાનની જાણ વયકાયને મોગ્મ યાશે 
કયલી 

 જરુય જણામ તેલા કેવોભા ોરીવ તાવ વોાંલી 
 

 

 

 



ઉર્ાત અટકાલલાના ગરા  
નનમભ 25 નીર્ેની નોધં  

 

નફર લટાલલાનુાં કાભ કાયકુન કે કેળીમયને વોાંલુાં 

ભશીનાભાાં એક લખત ઓનચાંનત યોકડની ચકાવણી કયલી 

યોકડ ળાખાના કભથચાયીઓની કાભગીયીના ભાગથદળથન ભાટે 
વુચનાઓ ફશાય ાડલી 

કચેયીના વાભાનમક નનયીક્ષણ દયનભમાન નનમભો અને 
વુચનાઓન ુારન થામ છે કે કેભ તેની ચકાવણી કયલી 



લધ  આકાયરે યકભ ભાટે જલાફદાયી 

 નનમભ 26  
 ગાય બથ્થા કે આાંકનસ્ભક ખચથની લધ ુયકભ  આાંકાયલા ભાટે નફર આાંકાયનાય 

અનધકાયી જલાફદાય ગણળ ે 

 વાભી વશી કયનાય અનધકાયીની જલાફદાયી ફધા નનમાંત્રણ અનધકાયીઓની 

જલાફદાયી જટેરી યશેળે 

 નફરની ચુકલણી કયતાાં નફરભાાં દળાથલેર યકભની ગણતયી વાચી શોલા અાંગેની ખાતયી 

નતજોયી અનધકાયીએ કયલાની યશેળ ે

 નતજોયી અનધકાયી બૂરો ળોધી કાઢલા ભાટે અન ેપેયપાય વુચલતા શુકભો અનુવાય નલા 

દય ભાંજુય કયલા જલાફદાય યશેળ ે 

 ૂલથ ઓડીટ ર્ક્ાથ લગયના ચુક્વણા ભાટે નતજોયી અનધકાયી જલાફદાય  

આભ ભ ખ્મત્લ ેજલાફદાયી નફર આંકાયનાયની યશેળ ે 



ભશેવૂરી આલક  
નનમભ 28 થી 48   

વયકાયની રેણી નનકતી ફધી  યકભો ઝડથી લવુર થામ તે જોલાને 
જલાફદાયી નનમાંત્રણ અનધકાયીની છે.   

નનમાંત્રણ અનધકાયી એ આલકના ભાનવક નનમત ત્રકો વભમવય 
ભેલલા P  

જભા થમેર આલકનુાં ભેલણુાં કયલુાં 

દય ત્રણ ભાવ ેગત લથના આજ વભમ ગાાની આલક વાથ ે
વયખાભણી કયલી અને તપાલતના કાયણો વાથે લશીલટી નલબાગન ે
ત્રીભાનવક ત્રક ભોક્રલુાં નકર નાણા નલબાગને આલી  

તાફાના અનધકાયીએ લવુર કયરે યક્ભ તયતજ નતજોયીભાાં જભા થામ છે 
કે કેભ તે જોલાની જલાફદાયી નનમાંત્રણ અનધકાયીની છે. 

નનમાંત્રણ અનધકાયીએ આલકના ભાનવક નનમત ત્રકો વભમવય 
ભેલલા 

લવુર આલેર યકભનો વીધે વીધો નલનનમોગ ન કયલો  
 



ભશેકભની વ ધાયણા  
નનમભ 50-51  

ભશેકભભાાં પેયપાય અાંગ ેવયકાયની વુચનાઓનુાં ારન કયલુાં 

થનાય ખચથનો ચોક્ક્વ અાંદાજ કાઢલો 

લધેર કામથ ફોજની નલચાયણા કયલી 



વંદેળા લાશક દ્વાયા નફરની ર્ કલણી 
 નનમભ 52  

 નાણા ચુક્વલાાત્ર શોમ એ તાયીખ અથલા તે છીની 
તાયીખનો વયકાયી કભથચાયીની વશીલાો 
અનધકાયત્ર શોલો જરુયી છે  

કચેયીના યોકડ નલબાગના કભથચાયીના નાભનો 
અનધકાયત્ર ન શોલો જોઇએ.  

અનધકાયત્ર ઉય કભથચાયીએ કયરે વશીની ચકાવણી 
કયલી  

કચેયીના લડાએ વાંદેળાલાશકની ઓખ કયલી  
વાંદેળાલાશકની ણ શોાંચ ઉય વશી રેલી. 

 

 

  



શલારાની પેયફદરી  
નનમભ 54  

 શલારો વાંબાતા યોકડ, સ્ટોય, કામભી ેળગી નવરક ચકાવલી અને તેની નોાંધ વાંફાંધીત યનજસ્ટયભાાં 

કયલી 

 શલારો વાંબાતા અને છોડતા ફાંન્ને અનધકાયીએ વશી કયલી 

 શલારો છોડતા અને શલારો વાંબાતા અનધકાયીએ પોભથ ન 6 ભાાં ખાતાનાલડા, એ જી  અને નતજોયી 

અનધકાયીને જાણ કયલી  

 કેળફુકભાાં ચાજથ રેનાય અને ચાજથ વાંબાનાય ેવશી કયલી  

 ચાજથ વાંબાતી લખતે જરુય જણામતો ભશત્લની ફાફતોનો ચાજથ ત્રભાાં ઉલ્રેખ કયલો.  

 



ભ દત ફશાયના ભાંગણા 

કામદાની કોઇણ જોગલાઇ શેઠ ભુદત ફશાય ઠયરે ભાાંગણા નકાયી કાઢલા           

અથલા 

વયકાયશ્રીની ભાંજૂયી નવલામ ચુકલી ળકાતા નથી 

 

 



કભમર્ાયીઓના ભ દત ફશાય ના ભાંગણા 

પ્રલાવ બથ્થા નફર 

વાભાન્દ્મ ઇજાપો 

યજા ગાય 

ાછરી અવયથી અભરી ફન ેતેલી ભાંજૂયી ના શુકભની તાયીખથી 

 એક લમની અંદય યજ  કયલાભા ંન આલ ેતો ભ દત ફશાયન  ંભાંગણ  કશેલામ 



ટીકા કયો 

લેચાણલેયા કચેયીના કેળીમય કભથચાયીના ગાયભાાંથી કત કયરે જીલનલીભા પ્રીભીમભ 

યકભ તથા લણચુકલામેરા ગાયબથ્થાની યકભ એક જ કેળ ફોક્ષભાાં યાખ ેછે. 

આયોગ્મ ખાતાની એક કચેયીના લડા તેભની કચેયી ભાટે પનનથચય ખયીદલા ભાટે ભાંગાલેર 

ટેન્દ્ડય ૈકી લધાય ે બાલલા ુટેન્દ્ડય સ્લીકાય ેછે 

 



જ.1 ગજુયાત નાણાકીમ નનમભ 7(1) ભજુફ વયકાયી નાણાાં વાથ ેનફન વયકાયી નાણાાંની 

રેલડ દેલડ કયલાભાાં આલ ેત્માય ેનફનવયકાયી નાણાાં વાથ ેબેગા ન યાખતા કેળ 

ફોક્ષભાાં અરગ યીતે યાખલા જોઇએ આથી કેળીમય ેકયરેી કામથલાશી અનનમનભત છે 

જ.2 ગુ.ના.નન 18 ભજુફ કોઇણ કયાય કયતાાં શેરાાં ટેન્દ્ડયો ભાંગાલી ઓછા બાલલાુાં 

ટેન્દ્ડય સ્લીકાયલુાં જોઇએ અન ેજો ત ેસ્લીકાયી ળકામ તેભ ન શોમ તો ત ેઅાંગે જરુયી 

કાયણો દળાથલી ઉયી અધીકાયીની રેખીત ભાંજૂયી ભેલલી જોઇએ આભ વદયશુાં  

અનધકાયીએ કયરે કામથલાશી નનમભ નલરુધધની છે 



ટીકા કયો 

 તફીફી કચેયીના લડા ોતાની કચેયીભાટે યઇેટ કોન્દ્ટર ાકટ ભજુ્ફ ભાર વાભાન ખયીદે 

છેયાંત ુેટર ોર તથા કાચાભારના બાલ લધલાથી કયાયભાાં નક્કી કયરે બાલ કયતા 5% 

લધાય ેબાલ આ ેછે 

 એક નતજોયી અનધકાયી 4000 નો 4 લથ જુનો દાલો વક્ષભ અનધકાયીની ભાંજૂયી લગય 

ચુકલ ેછે 

 ભત્વઉધોગ ખાતાની તાફાની કચેયીભાાં થમેર 9000/- ની જાણ પક્ત ભત્સ્મઉધોગ 

કનભળનયન ેજ કય ેછે  



 જ  ગુ.ના.નન 16 ભજુ્ફ એકલાય કયાય ર્ક્ાથ છી વક્ષભ અનધકાયીની ભાંજૂયી લગય તેભા 

વુધાયો કયી ળકામ નનશ તેભજ કોન્દ્ટર ાકટયને કોઇણ જાતનુાં લતય ચુકલી ળકામ નનશ 

આભ કચેયીના લડા દ્વાયા કોન્દ્ટર ાકટયને 5% લધ ુબાલ આલાની કાભગીયી અનનમનભત 

છે. 

 જ.   ગુ. ના. નન 55(1) ભજુફ વયકાયી કભથચાયીનો શક્ક દાલો ત ેભલાાત્ર થામ 

ત્માયથી એક લથની અાંદય નફર નતજોયીભાાંયજુ ન થામ  તો વક્ષભ અનધકાયીની ૂલથ 

ભાંજૂયી લગય ચુકલી ળકામ નનશ તેથી નતજોયી અનધકાયી દ્વાયા વક્ષભ અનધકાયીની 

ભાંજૂયી લગય ચુકલેર 4 લથ જુનો દાલો ચુકલલાભાાં આલ ેછે ત ેઅનનમનભત છે. 



  

રોન  (નનમભ  69 થી 79 )  

 

રોન ભાંજુય કયતી લખતે ધમાનભાાં યાખલાની ફાફતો  

અાંદાજત્રભાાં ુયતી જોગલાઇ છે કે કેભ 

રોન વયકાયની ભાન્દ્મનનનત અનુવાય છે કે કેભ  

શેતુ ૂણથ કયલા ુયતો અનુબલ છે કે કેભ ? 

છેલ્રા ત્રણ લથના નપા નુકળાનની નલગતો ભેલલી  

નનમત વભમભાાં રોન યત કયલાભાટેનુાં આમોજન 

બુતકાભાાં વયકાય ાવેથી રીધેર રોનની નલગત 

ુયતી જાભીનગીયી                                                                                                                                              



ેળગીની વાભાન્મ ળયતો  
(નનમભ 80 થી 91) 

વાભાન્દ્મ યીતે  કામભી કભથચાયીને ભે . (જીએપઆય 82 ) 

શાંગાભી કભથચાયી જાભીન ખત યજુ કય ેતો ભે પોભથ નાં 10 (જી એપ આય 

83) 

ભાંજુય કયનાય અનધકાયીને મોગ્મ જણામ તો ટુાંકાગાાની ેળગી 

જાભીનખત નવલામણ ભાંજુય કયી ળકામ (જી એપ આય 83) 

લવુરાતના શપ્તા એ iયીતે નક્કી કયલા જથેી નનલૃતી  શેરા વ્માજ વનશત 

લવુરાત થઇ જામ (જી એપ આય 84) 

શપ્તાની યકભ ુયા રુનમાભાાં નક્કી કયલી  (જી એપ આય 85) 

 

 

 



 નાણા ઉરબ્ધતાનુાં પ્રભાણત્ર નાણાકીમ લથના અાંત ેયદ થળ ેજો પાંડ ઉરબ્ધતા નુાં 

પ્રભાણત્ર ભળ્મા ફાદ વક્ષભ અનધકાયીએ ત્રણ ભાવની અાંદય ેળગી ભાંજુય કમાથના 

આદેળ ન કય ેતો પ્રભાણત્ર યદ થામ છે અન ેપયી ભેલલ ુડ ે(જી એપ આય 86) 

 શુકભ થમ ેફે ભાવ/ એક ભાવ ભાાં ઉાડલાભાાં ન આલ ેતો યદ થામ  

 ચેક આલાભાાં આલે તે તાયીખથી વ્માજ ગણાળ ે 

 વાદુ વ્માજ દયભાવની ફાકી નવરક  ગણાળ.ે (જી એપ આય 90) 

 વાભાન્દ્મ યીતે ેળગી ચુકલલાભાાં આલ ેતેના છીના ભાવના ગાયથી લવુરાત થામ 

 ૦૧/૦૪/૧૯૮૯ છી નોકયીભાાં દાખર થમા શોમ અન ેફે થી લધ ુફાકો શોમ તેભન ે

ભકાન અન ેલાશન ેળગી ભલાાત્ર નથી  

 ેળગીના નશવાફ નનમાભક, ેન્દ્ળન અન ેપ્રોનલડન્દ્ટપાંડની કચેયી યાખળ.ે  

 

 



યીક્ષાભાાં ુછી ળકામ તેલો પ્રશ્ન  

 વયકાયી કભમર્ાયીન ેભલાાત્ર ેળગીઓના પ્રકાય જણાલી તે અંગેના વાભાન્મ નવધધાંત 

જણાલો 

 

જલાફ : વ્માજ મ ક્ત ેળગીઑ 

   વ્માજ ભ ક્ત ેળગીઑ 

    



ભકાન ેળગી (નનમભ 92 થી 102) 

ભાંજુય કયલાની વતા ( જી એપ આય 92) 

 

   ખાતાના લડા ભાંજુય કય ે 

   ખાતાના લડાના કીસ્વાભાાં લશીલટી નલબાગ 

 

 

 



ભકાન ેળગી (નનમભ 92 થી 102) 

 

• ભકાન ેળગી કોને ભે ( જીએપઆય 93 ) 

 vકામભી કભથચાયીને  

 vશાંગાભી કભથચાયી કે જઓેની ાાંચ લથની નોકયી શોમ 

 vઅાંધ  કભથચાયી કે જઓેની ફે લથની નોકયી શોમ 

 v લકથ ચાજથ કે જનેે કામભી કયલાભાાં આવ્મા શોમ તેભનો લકથ ચાજથ 
તયીકેનો અધોબાગ ાાંચ લથની ગણતયીભાાં ધમાને રઇ ળકામ 

 v પ્રનતનનમુક્તી ય શોમ તેલા કભથચાયીઓને 

 v નત નિ ફાંન્ન ેવયકાયી કભથચાયી શોમ તો ફે ભાાંથી કોઇ એક ને 
જ ભે  

- ૦૧/૦૪/૧૯૮૯ છી નોકયીભાાં દાખર થમા શોમ અન ેફે થી લધુ 
ફાકો શોમ તેભને ભકાન અને લાશન ેળગી ભલાાત્ર નથી 

 



ભકાન ેળગી (નનમભ 92 થી 102) 

શેતુ :- જી એપ આય 94 

 

 નલા ભકાન(જભીન ખયીદીના શેત ુવશ) કે પરેટના ફાાંધકાભ ભાટે 

 તૈમાય ભકાન કે પરેટ ખયીદલા 

 નનલાવની જગ્મા લધાયલા  

 અવાધાયણ ભયાભત ભાટે  

 અન્દ્મ નાણાકીમ વાધનોભાાંથી રીધેર રોન યત બયાઇ ભાટે.   

 



ભકાન ેળગીની વાભાન્મ ળયતો  
નનમભ 95 

 

એકથી લધાય ેભકાન ભાટે ન ભે 

પયજના સ્થે, લતનભાાં ભકાન ફાાંધલા/ખયીદલા ભાટે P 

અગાઉ રીધેર ેળગી ુયેુયી બયાઇ ન થામ ત્માાં વુધી 

ફીજીલાય ન ભે  

કભથચાયીન ેયશેલાના ળુધધ શેત ુભાટે જ ભલાાત્ર છે  

ભાંજુય કયરે યકભ કયતાાં ઓછો ખચથ થામ તો લધાયાની ફધી 
યકભ તુયતજ વયકાયશ્રીભાાં જભા કયાલલાની યશેળે.  



કભથચાયીના ોતાના, નિના કે ફાકોના નાભ ેભકાન ન શોલુાં 
જોઇએ.  

વાંમુક્ત ભાનરનકનુાં ભકાન શોમતો સ્લાંતાંત્ર ભકાન  ખયીદલા ભાટે 
ભે  

 ૦૧/૦૪/૧૯૮૯ છી નોકયીભાાં દાખર થમા શોમ અન ેફ ેથી લધ ુ
ફાકો શોમ તેભન ેભકાન ેળગી ભલાાત્ર નથી 

ભકાન કે પરેટની નકાંભત 200 ભુ ગાય અથલા લધુભાાં લધુ 
રુનમા અઢાય રાખથી લધલી ન જોઇએ. 

વયકાયી કભથચાયી ચારુ નોકયીએ અલવાન ાભ ેતો ફાકી યકભ 
ભાાંડલા કયલાની છે 

ભકાન ેળગીની વાભાન્મ ળયતો  

નનમભ 95 



ેળગીની યકભ નનમભ 96 

 તૈમાય ભકાન/ફ્રેટ ખયીદી અથલા જભીન ખયીદી ભકાન ફાંધકાભ ભાટે 

 

રૂનમા ૧૫ રાખ 

૫૦ ભુ ગાય        ત્રણભાાંથી જ ેઓછુાં  શોમ ત ે 

ભકાનની નકાંભત  

 

  નનલાવની જગ્મા લધાયલા ભાટે 

રૂનમા ૨ રાખ  

૪૦ ભુ ગાય    ત્રણ ભાાંથી જ ેઓછુાં  શોમ તે 

વાંબનલત ખચથ 



અન્મ જોગલાઇઓ 

નાણા ઉરબ્ધતાનુાં પ્રભાણત્ર ભળ્મા ફાદ ત્રણ ભાવભા શુકભ કયલા  

ભાંજૂયીના શુકભ છી ફે ભાવભાાં નાણા ઉાડલા  

ભાંજૂયીના શુક્ભ ખાતાના લડા કયળ,ે ખાતાના લડા ભાટે લનશલટી નલબાગ શુકભ કયળ.ે  

ેળગીની અયજી નનમત નભુનાભાાં કયલી. 

લેયા નનમભીત બયલા 



ેળગીની ર્ કલણી 

જભીન ખયીદી ફાાંધકાભ કયલાનુાં શોમ ત્માય ે 

 10 ટકા અાંગત યોકાણ  

 પ્રથભ હ્પ્પ્તો 40 ટકા કયાયનાભ ુકય ેત્માય ે

 ફીજો શતો 20 ટકા ગીયોખત કય ેત્માય ે

 ત્રીજો શતો 30 ટકા ફાાંધકાભ પરી ાંથ રેલર વુધી આલ ેત્માય ે

 ચોથો શતો 10 ટકા ફાાંધકાભ છાયા વુધી આલ ેત્માય ે



ભાત્ર ફાંધકાભ ભાટે  
10 ટકા અાંગત યોકાણ 

પ્રથભ શપ્તો 30 ટકા ગીયોખત કય ેત્માય ે

ફીજો શતો 40 ટકા પરી ાંથ રેલર વુધી આલ ેત્માય ે

ત્રીજો શતો 30 ટકા ફાાંધકાભ છાયા વુધી આલ ેત્માય ે 

 

તૈમાય ભકાન ખયીદલા 

કયાય કય ેત્માય ે100 ટકા યકભ એક શપ્તાભાાં 



દસ્તાલજેો યજ  કયલાની વભમ ભમામદા 

 

ફાાંધકાભના નકસ્વાભાાં છેલ્રો શતો ચુકલામા તાયીખથી એક લથભાાં ફાાંધકાભ ૂણથ કયી દસ્તાલજે યજુ કયલા 

તૈમાય ભકાનના નકસ્વાભાાં નાણાાં ચુકવ્મા તાયીખથી ત્રણ ભાવભાાં ખયીદી દસ્તાલજે યજુ કયલા 

 જો ેળગી પેબ્રુઆયી કે ભાચથ ભાવભાાં ચુકલલાભાાં આલી શોમ તો ાાંચ ભાવભા ખયીદી કયી દસ્તાલજે યજુ 

કયલા 



ભકાન ેળગીની લવ રાત 

ફાાંધકાભ ના નકસ્વાભાાં પ્રથભ શતો ચુકલામા 
તાયીખથી ચોલીવ ભાવભાાં અથલા ફાાંધકાભ ૂણથ 
થામ તે છીના ભાવથી ફ ેભાાંથી જ ેલશેર ુશોમ 

જભીન ખયીદીન ેછી ફાાંધકાભના નકસ્વાભાાં પ્રથભ 
શપ્તો ચુકલામા તાયીખ થી ચોલીવ ભાવભાાં 
અથલા ફાાંધકાભ ૂણથ થામ તે છીના ભાવ ફ ે
ભાાંથી જ ેલશેરુાં શોમ તે 

તૈમાય ભકાનના નકસ્વાભાાં જ ેભાવભાાં નાણા ચુકવ્મા 
શોમ તે છીના ભાવથી 

 

 

 

 

 



લવ રાતના શપ્તાની વંખ્મા 

 ભુદર યકભ ભાટે 180 શપ્તા 

 વ્માજ 60 શપ્તા  

 કૂર 240 શપ્તા 

 

નનલાવની જગ્મા લધાયલા  

 ભુદર યકભ ભાટે 72 શપ્તા 

 વ્માજ 24 શપ્તા 

 કૂર 96 શપ્તા 

 



ભોટયકાય ેળગી નનમભ 103 થી 112  

ભાંજુય કયલાની વતા  

 ખાતાના લડા ભજં ય કય ે 

 ખાતાના લડાના નકસ્વાભાં લશીલટી લડા 

 

નાણા ઉરબ્ધતાનુાં પ્રભાણત્ર ભળ્મા છી એક ભાવભાાં ભાંજૂયીનો શુકભ કયલો 

 

ભાંજૂયીના શુકભ છી ફે ભાવભાાં નાણા ઉાડલા 



વાભાન્મ ળયતો 

ભાનવક રુ ૧૯૫૩0 થી લધુ ભુ ગાય ભેલતા કભથચાયીને 
ભે 

નત – નિ ની વાંમુક્ત આલક ધમાન ેરેલાળ ે

આઇ એ એવ અનધકયીઓ અને ગજુયાત વયકાયના લગથ-1 
અનધકાયીઓ કે જઓેનુ કામથક્ષેત્ર એક કયતા લધુ નજલ્રા 
શોમ તેભને ભે  

લાશનથી કભથચાયીની કામથક્ષભતા લધળ ેતેભ ેવક્ષભ 
વતાનધકાયીન ેરાગ ે

ભાંજુય કયનાય ને વાંતો થામ કે કભથચાયી ેળગીની યત 
ચુકલલાની ળનક્ત ધયાલ ેછે.  

કભથચાયી પયજ કે યજા ય શોમ તો ેળગી ચુકલી ળકામ 
યાંતુ પયજ ભોકૂપી ય શોમ તો ેળગી ચુકલી ળકામ નનશ 



• લાશન ખયીદ્યા ફાદ ત્રણ ભાવભા ંઅયજી કયી શોમ 
તો ત ેલાશન ભાટે ેળગી ભલાાત્ર છે 

૦૧/૦૪/૧૯૮૯ છી નોકયીભાાં દાખર થમા શોમ અન ેફે થી લધ ુફાકો શોમ તેભને લાશન 
ેળગી ભલાાત્ર નથી 

આ શેત ુભાટે ેળગી ઉાડ્મા ફાદ ત્રણ લથ વુધી ફીજીલાય આ ેળગી ભલાાત્ર નથી 

ફીજી લાય ેળગી ભાંજુય કયલાભાાં આલ ેત્માય ેઅગાઉની ેળગીની ફાકી યકભ વયબય કયી 

તપાલતની યકભ ચુકલાળ ે

 



ભલાાત્ર યકભ  

 

રૂનમા ૫૦૦000        

                                ફે ભાાંથી જ ેઓછુાં  શોમ તે  

લાશનની નકાંભત  
 

લવુરાત  

જ ેભાવભા ેળગી ઉાડી શોમ તે છીના ભાવથી લવુરાત કયલી  

ભુદર તથા વ્માજની યકભ 120 શપ્તાથી લધલી ન જોઇએ  

 

લીભો અને ગીયોખતJLDM VG[ ULZMBT 

  ેળગી ચુકવ્મા તાયીખથી એક ભાવભા લાશન ખયીદી વયકાયની 
તયપેણભામ ગીયો કયલુાં 

વાભાન્દ્મ લીભા કાંનીની કોઇણ કાંની ાવ ેલીભો ઉતયલલો 

 

 



ભોટય વામકર સ્ક ટય ભોેડ ેળગી  
(નનમભ 103 થી 112)  
ભાંજુય કયલાની વતા  

ખાતાના લડા ભજં ય કય ે 

ખાતાના લડાના નકસ્વાભ ંલશીલટી લડા 

 

નાણા ઉરબ્ધતાનુાં પ્રભાણત્ર ભળ્મા છી એક ભાવભાાં ભાંજૂયીના શુકભ કયલા 

 

ભાંજૂયીના શુકભ છી ફે ભાવભાાં નાણા ઉાડલા 



કોન ેભે 

સ્કુટય ભાટે ભાનવક રૂનમા ૮૫૬૦ થી 
લધુ ભુ ગાય શોમ 

નત-નિ ની વાંમુક્ત આલક ધમાન ે
રેલાળ ે

ભોેડ ભાટે ભાનવઅક રૂનમા ૮૫૬૦ 
થી લધુ ભુ ગાય શોમ 



વાભાન્મ ળયતો 

[   

 લાશનથી કભથચાયીની કામથક્ષભતા લધળ ેતેભ વક્ષભ 
વતાનધકાયીન ેરાગે  

 

 ભાંજુય કયનાયન ેવાંતો થામ કે કભથચાયી ેળગીની યત 
ચુકલલાની ળનક્ત ધયાલ ેછે  

 
 કભથચાયી પયજ કે યજા ય શોમ તો ેળગી ચુકલી ળકામ  

 

 યાંતુ જો કભથચાયી પયજ ભોકૂપી ય શોમ તો ચુકલી ન 
ળકામ 

 



કેટરી યકભ ભે 

  સ્કુટય ભાટે  

રૂનમા ૬0000 

છ ભુ ગાય               ત્રણ ભાાંથી જ ેઓછુ શોમ તે 

સ્કુટયની નકાંભત  
 

  ભોેડ ભાટે  

  રૂનમા ૩૦000                  

                                 ફે ભાાંથી જ ેઓછુાં  શોમ તે 
ભોેડની નકાંભત 

 

 



લવ રાત  

 જ ેભાવભાાં ેળગી ઉાડી શોમ ત ેછીના ભાવથી લવુરાત કયલી 

ભુદર યકભ 80 શપ્તાભાાં વ્માજ 40 શપ્તાભાાં 

લીભો અન ેગીયોખત  
ેળગી ચુકવ્મા તાયીખથી એક ભાવભાાં લાશન 

ખયીદી વયકાયની તયપેણભાાં ગીયો કયલુાં 

વાભાન્દ્મ લીભા કાંનીની કોઇણ કાંની ાવે લીભો 
ઉતયાલલો 

 



વામકર ખયીદલા ભાટેની ેળગી  નનમભ  
113 થી 118  

કચેયીના લડા ભાંજુય કયી ળકે  

 જ ેકભથચાયીનો ભાનવક ગાય રુનમા 5000 વુધી શોમ તે કભથચાયીને વામકર ેળગી ભલાાત્ર છે  

ેળગીની યકભ રુનમા 1500 યાંતુ વામકરની નકભતની ભમાથદાભાાં ભલાાત્ર છે  

ચુકલણીની તાયીખથી એકભાવભાાં ખયીદી કયી જાણ કયલી 

ત્રણ લળથ વુધી ફીજીલાય ભલાાત્ર નથી 

12 ભાનવક શપ્તાભાાં લવુરાત કયલી 



ંખા ેળગી (18/12/1981 નો ઠયાલ )  

 કચેયીના લડા ભાંજુય કયી ળકે   

 નફનયાજ્ય ત્રીત કભથચાયીને ભે 

 ભલાાત્ર યક્ભ રુનમા 1000   

 ચુકલણીની તાયીખથી એક ભાવભાાં  ખયીદી કયી જાણ કયલી 

 10 લથ વુધી ફીજીલાય ભલાાત્ર નથી 

 20 ભાનવક શપ્તાભાાં લવુરાત કયલી 

 કુટુમ્ફભાાં એક વભ્મન ેભી 

 



કભમર્ાયીઓન ેભલાાત્ર ેળગીના પ્રકાય જણાલો 

વ્માજ મુક્ત ેળગી 

 રાંફાગાાની ેળગી 

 ભકાન ફાંધલા કે ખયીદલા ેળગી 

 ભોટયકાય ખયીદલા ભાટેની ેળગી 

 ભોટયવામકર ખયીદલા ભાટેની ેળગી 

 ટ ંકાગાાની ેળગી 

 વામકર તથા અન્મ લાશન ખયીદલા ભાટેની ેળગી 

 ંખા ખયીદલાભાટેની ેળગી 

 

  



વ્માજભુક્ત ેળગીઓ 

 તશેલાય ેળગી 

 યજા ગાય ેળગી 

 નોકયી દયમ્માન ભૃત્મ  ાભેરા કભમર્ાયીના ક ંટ ંફને તાત્કારીક નાણાકીમ યાશત  યી ાડલા 

ભાટેની ેળગી 

 નોકયી દયમ્માન ભૃત્મ  ાભેર કભમર્ાયીના કંટ ંફને લતન પ્રલાવ ખર્મન ેશોરં્ી લલા ભાટેની 

ેળગી 

 ફદરી લખત ેઆલાભા ંઆલતી ેળગી 

 પ્રલાવ બથ્થા ેળગી 

 યજા પ્રલાવ ેળગી 

 ખાતાકીમ શેત ઓ ભાટે ેળગી 

 અનાજ ેળગી 



તશેલાય ેળગી (નનમભ 124 થી 130) તથા નાણાં નલબાગનો 
5/10/09 નો ઠયાલ) 

કેરેડય લથભા એકલાય ભે  
 

નીચે ૈકી કોઇ એક તશેલાય ભાટે ભે 
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લગથ 4 ના કમ્રૅચાયીન ેજ ભે 

ભલાાત્ર યક્ભ રુનમા 5000 

10 ભાનવક શપ્તાભાાં લવુરાત કયલી 

કુાં ટુમ્ફભાાં એક વભ્મન ેભે  

તશેલાય જ ેતાયીખે આલતો શોમ તો ત ેતાયીખના 14 નદલવ અગાઉ ચુકલી ળકામ 

આ ેળગી કચેયીના લડા ભાંજુય કયી  ળકે  

કચેયીના લડા ોતાના ભાટે ણ ભાંજુય કયી ળકે 

 

 



યજા ગાય ેળગી (નનમભ 131 થી 133 ) 

ભાંજૂયી ની વતા  

 કભમર્ાયી યજા ય જામ ત્માય ેઆ ેળગી કર્ેયીના લડા ભજં ય અથલા વભકક્ષ અનધકાયી ભજં ય 
કયી ળકે 

કોને ભલાાત્ર ? 

 ઓછાભા ંઓછી 30 નદલવની યજા ઉય જતા કભમર્ાયીન ેભલાાત્ર  



ેળગીની યકભ : 

 કાત ફાદ કમામ છીનો એક ભાવનો ગાય 

ેળગીની લવુરાત  

 યજા ગાય નફરની વાભ ેેળગી વયબય કયલી તેભ છતા ંકોઇ યકભ ફાકી યશેતી શોમ તો ફીજા 

ગાય નફરભાંથી લવ ર કયી ળકામ છે 

 



નોકયી દયમ્માન ભૃત્મ  ાભેર કભમર્ાયીના ક ંટ ંફને તાત્કારીક 

યાશત  યી ાડલા ભાટેની ેળગી નનમભ  
134 થી 137 

ભાંજૂયી ની વતા  

 ઓછાભા ઓછા ત્રણ લમ નોકયી કયી શોમ તેલા કભમર્ાયી ના ક ંટ ંફ ન ેનક્વાઓઆત્ર 

 આ ેળગી કર્ેયીના લડા/ખાતાના લડા ભજં ય કયી ળકે 

ેળગીની યકભ  

 ફે ભાવના ગાયની ભમામદાભા લધ ભા ંલધ  રુ.2500/- ની ભમામદાભાં 



કોને ચુકલી ળકામ  

 ેન્ળન, ગ્રજે્ય ઇટી ભાટે નનમ ક્ત કયરે વ્મનક્તન ેર્ કલલી 

ેળગીનો નશવાફ ભે 

 ગ્રજે્ય ઇટી, જીીએપ ભાંથી લવ રાત ભાંડલા કયી ળકામ 

 



નોકયી દયમ્માન ભૃત્મ  ાભેર કભમર્ાયીના ક ંટ ંફને પ્રલાવ ખર્મન ેશોરં્ી 
લલા ેળગી (નનમભ 138 થી 140) 

પ્રલાવ બથ્થ ુભાંજૂય કયનાય અનધકાયી ભાંજુય કયી ળકે  

ભલાાત્ત્ર  પ્રલાવ બથ્થાની 3/4 યકભ 

પ્રલાવ બથ્થા નફર વાભે નશવાફ ભે કયલો 

પ્રલાવ ૂયો થમા છી એક ભાવભાાં નશવાફ યજુ કયલો  

પ્રલાવ છ ભાવભાાં ૂણથ કયલો 



ફદરી લખતે આલાભાં આલતી ેળગી  
નનમભ 141 થી 143 

ભાંજૂયી ની વતા 
ખાતાના લડા કે કર્ેયીના લડા ભજં ય કયી ળકે 

ખાતાના લડા ોતાના ભાટે ણ ભજં ય કયી ળકે 

 કર્ેયીના લડા ોતાના ભાટે ણ ભજં ય કયી ળકે 

ેળગીની યકભ  : 
ફદરી લખતે ભતો ગાય અને ફદરી છી ભલાાત્ર ગાય ફે ભાંથી ઓછો શોમ 
તેટરા ગાય જટેરી યકભ  

ફદરી ભ વાપયી બથ્થાની યકભની ભમામદાભાં ફદરી પ્રલાવ ેળગી ભી ળકે 

ળયતો : 
જો કભમર્ાયીએ જ ના ભથકે ેળગી રીધેર ન શોમ તો તેલ  પ્રભાણત્ર રઇ નલા ભથકેથી 
આલ ેેળગી રઇ ળકે  

જો કભમર્ાયીન  અરગથી છ ભાવના ગાાભા ંનલા ભથકે આલલા ભાટે ભ વાપયી કયલા 
ભાંગત  શોમ તો તેભને થનાય ખર્મને શોરં્ી લલા ફીજી ેળગી ભજં ય કયી ળકામ જો 
કભમર્ાયીએ ક ંટ ંફ ભાટે પ્રથભલાય ેળગી રીધેર ન શોમ તો  

 

 



ેળગીની લવુરાત 

 લવ રાત નલા ભથકે શાજય થમા છી ત્રણ વયખા ભાનવક શપ્તાભા\ં ગાયભાંથી કાત  કયલાભા ં

આલ ેછે  

    અથલા 

    

 ફદરી ભ વાપયી બથ્થા ેળગીની લવ રાત ભ વાપયી બથ્થા નફર વાભ ેવયબય કયલાભા ંઆલ ે
છે  

 



ભ વાપયી બથ્થા ેળગી નનમભ  
144 થી 146 

ભાંજૂયીની વતા 
જ ેવયકાયી કભમર્ાયીન ેવદય ભ કાભે ફશાય પ્રલાવ કયલો ડતો શોમ તેઓન ે

30 નદલવના ખર્મની ભમામદાભાં\ 

કર્ેયીના લડા ભજં ય કયી ળકે 

ળયતો  
અગાઉન ં નફર યજ  ન ક્ય મ શોમ તો ફીજી ેળગી ન ભે 

ભ વાપયી બથ્થા નફરની વાભ ેવયબય કયલી 

જો  યે યી વયબય ન થમેર શોમ તો અન્મ ભ વાપયી બથ્થા ઉગલી ળકામ 

નનશ 

ેળગીની લવુરાત 
ભ વાપયી  યી થમે ત યંતજ અથલા 31ભી ભાર્મ તેટરા વભમ ભા વયબય 

કયલાની યશે 



યજા પ્રલાવ યાશત ેળગી  
(નનમભ 147)  

ભાંજૂયી ની વતા 

 ભ વાપયી ખર્મ ભાટે જ ેનનમંત્રણ અનધકાયી છે તે ભજં ય કયી ળકે       

ેળગી ની યકભ  

 વંબનલત ખર્મના 80 ટકા 

 યરેલે ભાં યીઝમલેળન ભાટે 60 નદલવ અગાઉ તે નવલામ પ્રલાવના 30 નદલવ અગાઉ ભજં ય કયી ળકામ 



યજા પ્રલાવ યાશત ેળગી 

ળયતો  

 જો કભમર્ાયીના ક ંટ ંફના વભ્મો અરગ યતે ેયજા યાશત ભ વાપયીનો રાબ રેલા ઇચ્છતા શોમ તો 

ભલાાત્ર યકભની ભમામદાભા અરગ યીતે ભજં ય કયી ળકામ 

 90 નદલવના પ્રલાવ ભાટે ભાત્ર જલાના ખર્મ જટેરી  

 શંગાભી કભમર્ાયી કામભી કભમર્ાયીની જાભીનગીયી યજ  કય ેતો ભી ળકે 

 જો ેળગી ભજં ય ક્યામના 15 નદલવભા ંભ વાપયી ભજં ય કયલાભા ંન આલ ેતો ેળગીની યકભ 

ત યતજ યત કયલાની યશે છે 

 



યજા પ્રલાવ યાશત ેળગી 

ભ વાપયી  યી ક્યામ છી એક ભાવભા ંફીર યજ  કયલ  ં

જો નનમત વભમ ભમામદભાં નફર યજ  કયલાભા ંન આલ ેતો લાશન 

ખયીદી ભાટે નક્કી કયરેા વ્માજ દય ઉયાંત 2.5% ના દય ેવ્માજ 

લવ રલાભા ંઆલ ેછે. 

પ્રનતક  વજંોગોભાં ખાતાના લડા વ્માજની યકભ ભાપ કયી ળકે છે. 

ેળગીની લવુરાત  
ેળગી ભ વાપયીના નફર વાભ ેવયબય કયલી 

 નફર યજ  કયલાની વભમ ભમામદા એક ભાવ છે 

અરગ અરગ જૂથ ભાટે અરગ અરગ નફર ફનાલી યજ  કયી ળકામ 

 



અનાજ ેળગી (તા.12/03/1974તથા નાણાં નલબાગ ના 
2/5/09 તથા 22/5/09 નો ઠયાલ) 

લગથ 4 ને ૧૦000 

10 ભાનવક શપ્તાભાાં લવુરાત કયલી 

કુાં ટુાંફભાાં એક વભ્મને જ ભે  

આ ેળગી રીધા છી ફે ભાવભા અનાજ ખયીદી નફર 

યજુ કયલુ  અન્દ્મથા 8.25 

આ ેળગી કચેયીના લડા ભાંજુય કયી ળકે 

કચેયીના લડા ોતાના ભાટે ણ ભાંજુય કયી ળકે 

નાણાકીમ લથભાાં એકલાય ભે 



ખાતાકીમ શેત ઓ ભાટે ેળગી  

નનમભ 148 થી 150 

ભાંજુય કયલાની વતા 
 નજલ્રા નતજોયી અનધકાયી કે જીલ્રા ોરીવ અધીક્ષક વયકાયી કભમર્ાયીન ે

નતજોયીભાં બયણા અંગેના ખર્મન ેશોરં્ી લલા ભાટે ેળગી ભજં ય કયી 

ળકળે ( નોન ફેંકીગ નતજોયી ના કીસ્વાભાં ) 

 નનમંત્રણ અનધકાયી કે જભેા વયકાય ક્ષકાય તયીકે શોમ એલા કાન ની 

દાલા વંફંધભા ંેળગી ભજં ય કયી ળકળે 

ેળગીની યકભ 
ઉયોક્ત નનમભ શેઠ ેળગી ભજં ય કયલાની વતા ધયાલતા અનધકાયી 

લાજફી ગણે તેટરી 



ેળગીનો નશવાફ ભે 

 જ ેકાભ ભાટે ભજં ય કયલાભા ંઆલ ેશોમ તે કાભ  રુ થમે કયલાનો યશેળ ે

 ેળગીન ેઆંકસ્ભીક ખર્મ તયીકે ગણી વંફંધીત કર્ેયીના આંકસ્ભીક ખર્મ તયીકે આકાયી 

નશવાફભા રેલી 

 



વક્ષભ અનધકાયી દ્વાયા અાતી નાણાકીમ ભજૂંયી 

નનમભ 158 થી 162 

વક્ષભ અનધકાયી દ્વાયા ખચથ ભાંજુય કયલાની વતાઓ  

 ખર્મ ભજં ય કયલાની વતા નાણાકીમ વતા વોંણી તેભજ ખાતાકીમ નનમભો દ્વાયા 

 ખર્મ વયકાયશ્રીએ કયરેા શ કભો અન વાય કયલાનો યશેળ ે

 જ ેનાણાકીમ વતાઓની વોંણી તાફાના અનધકાયીઓન ેકયરે ન શોમ તેની વતા નાણા ં

નલબાગ ાવ ેયશેળ ે

 



નાણાકીમ ભજૂંયીની જાણ કયલાની ધધતી : 

તભાભ નાણાકીમ ભાંજૂયીની જાણ નીચેની ફાફતો ધમાને રઇ 
ઓડીટ ઓપીવ ને કયલી 

 ોતાની વતાભા ંયશી કયરે ખર્મ ભજૂંયીની જાણ વીધી ઓડીટ ઓપીવન ેકયલી 
 લશીલટી નલબાગ/નાણાં નલબાગ/નાણાંનકમ વરાશકાય દ્વાયા આલાભા ંઆલેર 
ભજૂંયી 

 ર્ોક્કક્કવ યકભના અથલા નનમત ભમામદાલાા ખર્મની ભજૂંયી આતા શ કભોભા ં
ભજં ય ેકયરે યકભ આંકડા અન ેળબ્દોભા ંદળામલલી જરુયી છે  

 નતજોયીભાંથી ખર્મ ઉગલલાનો શોમ તો તેની વશીલાી નકર નતજોયી 
અનધકાયીન ેભોકરલી 

ખાતાના લડાએ આેર ભજૂંયીઓ  અનધકૃત કયરેા યાજ્યનત્રત અનધકાયીએ 
વશી કયી ઓડીટ ઓપીવન ેભોકરલી 

 કયાય અન ેખર્મના દયોની અન વ ર્ી  ઓડીટ ઓપીવય જોલા ભાંગે ત્માય ેદયકે 
ાન  ંવશીથી પ્રભાણીત કયી આલ  
 
 



કાભર્રાઉ ભજૂંયીના શ કભભ ંનનમત કયરે ભ દતનો ઉલ્રેખ સ્ષ્ટ 

ણ ેજણાલલાનો યશે છે 

ખાવ ગાય કે લતય બથ્થા ંભજં ય કયતા શ કભભા ંત ેભજં ય 

ક્યામના કાયણો સ્ષ્ટણ ેજણાલલા 

ખર્મ અંગેની તભાભ ભજૂંયીના શ કભભા ંખર્મ કઇ ગ્રાન્ટ ભાંથી 

કયલાનો છે તેની સ્ષ્ટતા કયલી જોઇએ 
 



ખર્મ ભજૂંયીના શ કભ ભોકરલાની ટારમાદીભા ંઓડીટ 

ઓપીવનો વભાલેળ કયલો 

કોઇ ખર્મ નાણાનલબાગની ૂલમ ભજૂંયી રઇ કયલાનો શોમ તો 

નાણાંનલબાગ ેજ ેળયત ેભજૂંયી આે તે ળયતોનો ઉલ્રેખ ખર્મ 

ભજૂંયીના શ કભભા ંકયલો જોઇએ 

નાણાકીમ શ કભની બાા ભા ંકોઇ ક્ષનત કે ખાભી યશેલી ન 

જોઇએ કે જનેા કાયણે ખોટા અથમઘટનન ેઅલકાળ યશે અને 

વયકાયન ેવીધી કે આડકતયી યીત ેઆનથમક ન કળાન શોરં્ ે

 



વક્ષભ અનધકાયી દ્વાયા અામેર ખર્મ ભજૂંયીનો અભર 

તથા યદ થલાની જોગલાઇ (નનમભ 168 ) 

ભાંજૂયીના શુકભો ફશાય ાડ્મા તાયીખથી અભરભાાં આલે 

શાંગાભી જગા ભાંજુય કયલાના શુકભ તે જગા કઇ તાયીખથી અભરભાાં આલળે ત ેસ્ષ્ટ 

દળાથલલુાં 

ગાય વુધાયણા કે યાશતો ાછરી અવયથી અભરભાાં ભુકી ળકામ નનશ નવલામકે 

નાણાાંનલબાગની ૂલથ ભાંજૂયી શોમ 

અનનમનભતતા નલનનમનભત કયતા શુકભો નાણાાં નલબાગની ૂલથ ભાંજૂયી નવલામ કયલા 

નનશ નવલામ કે તાાંત્રીક પ્રકાયની શોમ 

ભાંજૂયીના શુકભો 12 ભાવ છી યદ થામ છે  નવલામ કે શુકભો યીલેરીડ કયાલેર શોમ 

ખચથ ભાંજૂયીના શુકભોભાાં જ ેનાણાકીમ લથ ના અાંદાજત્રભાાંથી ભેલલાનુાં દળાથલેર 

શોમ ત ેનાણાકીમ લથ ૂણથ થતા એ ભાંજૂયી યદ થામ છે 

જીીએપ ભાાંથી અાતી ેળગી ના શુકભો જો ત્રણ ભાવભાાં ેળગી ઉગલલાભાાં ન 

આલે તો યદ થામ છે 

 

 

 



વયકાયી કભમર્ાયી ાવેથી ક્યા વજંોગોભાં જાભીનગીયી 

રેલાની જરૂનયમાત યશેતી નથી 

ગુ જા નન 178 ભજુ્ફ વયકાયી સ્ટોવથ, ટીકીટો, અન્દ્મ સ્રકાયી નભરકતની જલણી 

કયલાની યશેતી શોમ તેભણ ેકોઇણ એક સ્લરુે જાભીનગીયી આલી જોઇળે 

ખાતાના લડા નીચેના વાંજોગોભા કામથકાયી નનભાેર કભથચાયીન ેેળગીભાાંથી ભુનક્ત 

આી ળકે 

  કભમર્ાયીને કોઇણ વ પ્રત કયરે કાભગીયીભાં કોઇ જોખભ નથી 

 કભમર્ાયી કામભી શોમ તો ભ નક્ત આી ળકે છેએ 

 કામમકાયી નનભણૂક ર્ાય ભાવ કયતા ંલધ  ન શોમ તો 

 

ગુ.ના.નન 1971 ના નનમભ 176 ભજુ્ફ નીચેના કભથચાયીએ જાભીનગીયી આલાની 

યશેતી નથી 

ખાતાના લડાના અનબપ્રામ ભ જ્ફ  જ ેકભમર્ાયીની ભારવાભાનનો કફજો આેર ન 

શોમ 

ગ્રંથાર અન ેગ્રંથારનો સ્ટાપ 

વયકાયી લાશનના ડર ામલયો 
 

 



જાભીનગીયીના સ્લરુો 

અાંગત જાભીનગીયી 

યોક્ડ જાભીનગીયી 

કેન્દ્ર કે યાજ્ય વયકાયની પ્રોભીવયી નોટ 

યાષ્ટર ીમ ફચત ત્ર 

અનુવુચીત ફેંકનીએ અનાભતો 

જાભીનગીયી લીભો 

ોસ્ટલીભાની ોરીવી 

ટાર કચેયી ફચત ફેંક ાવ ફુક 



વશામક ગ્રાન્ટની ભજૂંયી લખતે અન વયલાની કામમધધતી 

(નનમભ 153 થી 154) 

જાશેય ભાંડો તથા વાંસ્થાઓને નીચેના નનમભો અને નવધધાાંતો રક્ષભાાં રઇ વશામક 

ગ્રાાંટ ભાંજુય કયી ળકામ 

ક્યા શેત  ભાટે અન ેકઇ ળયતોને આનધન ભજં ય થામ છે તે દળામલલ  ં

વશામક ગ્રાંટ ભેલતી વંસ્થા કે ભંડનો લશીલટ મોગ્મ યીતે ર્ારે છે કે કેભ તેની ખાતયી 

કયલી 

  એ.જી અથલા વી.એ ાવ ેઓડીટ કયાલી ળકામ 

 ગ્રાંટ ભજં ય કયતા શેરા વંસ્થાની નાણાકીમ નયનસ્થતીની ખાતયી-ઓડીટ કયાલી 

ળકામ-ઓડીટપી ર્ કલલાભાંથી નાણાંનલબાગની વંભતીથી ભ નક્ત ભેલી ળકામ 

 ગ્રાંટના શ કભભા ંકયરે ખર્મના ત્રકો ઓડીટ કયાલી વયકાયશ્રીભા ંયજ  કયલાની જોગલાઇ 

યાખલી 

જ ેશેત  ભાટે ગ્રાંટ ભજં ય કયલાભા ંઆલ ેછે ત ેભાટે વંસ્થા ાવ ેજરુયી વ્મલસ્થા ળક્તી, 

અન બલ અન ેવાધનવાભગ્રી છે ? 

અગાઉ લણલયામેરી ગ્રાંટ વયકાયશ્રીને યત કયરે છે કે કેભ ? 



વાંસ્થા ય અકુળ યાખલા અનધકૃત કયરે અનધકાયી નશવાફ તાવ કયી ળક્ળ ેતેલી જોગલાઇ 
યાખલી જોઇએ 

ભાંજુય કયલાભાાં આલતી વશામક ગ્રાાંટ ભાંજૂયી શેરાાંના એક લથના ખચથ ભાટે લાયી ળકામ છે 

 વાધન કે વાભગ્રી સ્લરુે ગ્રાંટ ભજં ય થમેર શોમ તો ક્યા ઉમોગ ભાટે ભજં ય કયલાભાં આલેર છે ત ે
સ્ષ્ટ કયલ  

વયકાયની ગ્રાાંટ ભાાંથી ઉબી કયરે અસ્કમાભતો વયકાયની ૂલથ ભાંજૂયી લગય લશેંચી ળકે નનશ અન ે
તેના ય કોઇ ફોજ ઉબો કયી ળકે નનશ તેલી જોગલાઇ યાખલી 

આ અસ્ર્ક્ભતોનો નનમત શેતુ નવલામ ઉમોગ કયી ળકળે નનશ 

વશામક ગ્રાાંટ ના નશવાફો નનમત નભુનાભાાં નનબાલલાના યશેળે  

વશામક ગ્રાાંટ ભાંજુય કયતા શેરા ફે જાભીનો નુાં જાભીનખત રેલ ુ

જાભીન યજુ કયલાભાાંથી નાણાાં નલબાગ કામદા નલબાગ છુટછાટ આી ળકે 

ગ્રાાંટ મુટીરાઇઝેળન વટીપીકેટ (મુટીવી) 

ગ્રાાંટનુાં નફર યજુ કયલુાં જીટીઆય 42 



નાણાંકીમ વતા વોંણી 

પ્રકયણ 3  

 ગજુયાત નાણાાંકીમ નીમભો શેઠ ની વતા 

નલબાગ-2 

19 ભાંજુયીની વતા : 

 વયકાયી કભમર્ાયીની ેળગી ભજં ય કયલાની વતા કોઠા-2 ભ જફ 

 ખ દ ોતાના ભાટે ેળગી ભજં ય કયલાની વતા 



ેળગીનો પ્રકાય  ગ .ના.ની.ના નીમભ  વતાધીકાયી  લીળેનોધં 

ભકાન ેળગી 92 ખાતાનાલડા - 

લાશન ેળગી 103,113(1) ખાતાના લડા - 

વાઇકર ેળગી 113(2) કર્ેયીના લડા - 

તશેલાય ેળગી 112(4) નાણાંલીબાગનો 

04-04-00 નો ઠયાલ 
કર્ેયીના લડા ોતાના ભાટે ભંજ ય કયી ળકે 

ંખા ેળગી 4/7/69  નો ઠયાલ કર્ેયીના લડા ોતાના ભાટે ભંજ ય કયી ળકે 

અનાજ ેળગી 12/3/74 નો ઠયાલ કર્ેયીના લડા ોતાના ભાટે ભંજ ય કયી ળકે 

યજાગાય ેળગી 131 કર્ેયીના લડા ોતાના ભાટે ભંજ ય કયી ળકે અન ે

વતા વોંણી કયી ળકળે. 

મ્ર ત્મ  ાભેર કભમર્ાયીના કંટ ફને 

તાત્કારીક વશામ 
134 કર્ેયીના લડા 

મ્ર ત્મ  ાભેર કભમર્ાયીના કંટ ફ 

પ્રલાવ બથ્થા ેળગી 
138 નીમત્રણ અધીકાયી 

ફદરી પ્રલાવ બથ્થા ેળગી 141 કર્ેયીના લડા ોતાના ભાટે ભંજ ય કયી ળકે અન ે

વતા વોંણી કયી ળકળે. 

પ્રલાવ બથ્થા ેળગી  144  કર્ેયી ના લડા  ોતાના ભાટે ભંજ ય કયી ળકે અન ે

વતા વોંણી કયી ળકળે. 

યજા-પ્રલાવ યાશત ેળગી  147 નનમંત્રણ અધેકાયી  

કર્ેયીના લડા  

તાફાના કભમર્ાયીઓ તેઆ  ોતાની 

ફાફતભા 

તેભના તાફાના કભમર્ાયીઓની 

ફાફતભાં 



નાણાંકીમ વતા વોંણી 

પ્રકયણ 3 

 નલબાગ 3 

નુકળાન ભાાંડી લાલાની વતા : 
  ગ જયાત નાણાંકીમ નીમભ 160 ભ જફ  

ભજં યી ની વતા 
 કોઠા નં 3 ભ જ્ફ     

ધધતી/નીમભોભા ંલગેયભેાં ખાભી 
 કામમ ધધતીભા ંખાભી જણામ તો ઉચ્ર્ વતાધીકાયી અથલા નાણા ંનલબાગને જાણ કયલી 

ર્ોયી લગેયનેા કેવો 
ર્ોયી ઉર્ાત કટ અન ેગંબીય ફેદયકાયીના કીસ્વાભા ંનાણા ંલીબાગના ધમાનભાં રાલલા 
અન ેકાન ની/ખાતાકીમ ગરા ંબયલા 

રેણી નીકતી યકભ લવ રાત કયલાના પ્રમત્નો 
રોન ેળગી કય અન ેઅન્મ ભશેવ ર ની ફીન લવ રાતાત્ર યકભ કામદેવયના વાધનો 
ભાયપતે ભશેવ રી અધીકાયી દ્વાયા કયરે પ્રમત્નો નીષ્પ જામ છી જ યકભ ભાંડલા 
કયલી. 



કોઠા નં 3 

ન કળાન નો 

પ્રકાય  

વતાધીકાયી નાણાંકીમ 

ભમામદા  

લીળે નોધં 

ભાર વાભાન, વયકાયી નાણા, 

નફન લવ રાતાત્ર નાણા  

લશીલટી લીબાગ 

ખાતાના લડા  

કર્ેયીના લડા  

100000 

 20000 

   1000 

ર્ોયી કટ ઉર્ાત કે ફેદયકાયી ને 

કાયણી ન કળાન થમેર  ન શોમ તે 

ળયતે 

ર્ઢેરા વ્માજ વશીત ફીન 

લવ રાતાત્ર રોન અને 

ેળગીની ભાંડલા 

લશીલટી લીબાગ 

ખાતાના લડા  

50000 

10000 

કભમર્ાયી ની ેળગી-રોન 

ભાંડલા કયલાની વતા નો 

વભાલેળ થતો નથી  

ખાતાકીમ ભશેવ ર ની ફીન 

લવ રાતાત્ર ફાફતોની 

ભાંડલા 

લશીલટી લીબાગ 

ખાતાના લડા  

50000 

50000 

ભશેવ રી અધીકાયીએ 

પ્રભાણીત કયરે શોમ ત ેળયતે 

ઉમોગીતા-કા લટાલી ગમેર 

લાશનો, ઓજાયો, અને વંમંત્ર 

વાધન વાભગ્રી વશીત 

નનરુમોગી લસ્ત ઓ ભાંડલા 

કયલી 

લશીલટી લીબાગ 

ખાતાના લડા  

 

 

 

 

કર્ેયી ના લડા  

 

વં ણમ વતા 

1.તેઓ જ ેખયીદલાની વતા 

ધયાલતા શોમ તેભી ંવં ણમ વતા 

2.અન્મ કેવોભાં 15000 વ ધી 

1.તેઓ જ ેખયીદલાની વતા 

ધયાલતા શોમ તેભા વં ણમ વતા 

2.અન્મ કેવોભાં 1000 વ ધી 



કામભી ેળગી 

નનમભ 56 (ભ ંફઇ આંકસ્ભીક ખર્મના 

નનમભો) તાત્કારીક ચુકલણી ભાટે શાથ ય યાખલાભાાં આલતી યકભ 

કામભી ેળગી છેલ્રા 12 ભાવના વયયેાળ ખચથ થી લધલી ન 
જોઇએ. 

ખાતાના લડાની કચેયી ભાટે લશીલટી નલબાગ નક્કી કય ેછે 

તાફાની કચેયી ભાટે ખાતાના લડા કામભી ેળગીની યક્ભ ભાંજુય 
કયી ળકે. 

લગથ 4 ના કભથચાયીન ેભુવાપયી બથ્થા ેળગી ચુકલી ળકામ છે 

કામભી ેળગી જનેા શસ્તક શોમ તેણે ગભે ત્માય ેનાણાાંનો 
નશવાફા આલા તૈમાય યશેલુ જોઇએ. 

15 એનપ્રર વુધીભાાં ભાંજુય કયામેર કામભી ેળગી ની યકભભાાંથી 
આગરી 31 ભાચથ ના યોજ ોતાન ેાવ ેયશેર યક્ભ ની જાણ 
ભાંજુય કયતાાં અનધકાયી ને કયલાની યશે છે 

 

 



ઉાડ અનધકાયીની જલાફદાયી 

નનમભ 13 
નફર નનમભીત યીત ેઅને નનમભોનુવાય તૈમાય કયલુ 
જોઇએ  

ભાંજુય કયરે નલનનમોગની ભમાથદાભાાં ખચથ કયરે શોલો 
જોઇએ 

અાંદાજત્રભાાં જોગલાઇ ન શોમ તેલો ખચથ કયલો જોઇએ 
નનશ 

જો ગ્રાાંટ કયતાાં લધુ ખચથ થામ તેભ શોમ તો લધાય ેગ્રાટાં  
ભેલલા પ્રમિ કયલો જોઇએ. 

નાણાાંનકમ રેલડ દેલડ અાંગેના દયકે નનમભ ન ુચુસ્ત ણ ે
ારન થામ તેને તકેદાયી યાખલી જોઇએ. 



નનમત્રંણ અનધકાયીની જલાફદાયી 

નનમભ 14 
ઔનચત્મતા 

ખચથ ભાટે ુલથ ભાંજુયી આલશ્મક શતી કે કેભ ? 

ફધા જ લાઉચયો ભેલેર છે કે કેભ  

જો નલનનમોગ કયતાાં ખચથ લધતો શોમ તો તાફા ના અનધકાયીન ેખચથ નનમાંત્રણ કયલા વુચના 
આલી 

ખચથ નલનનમોગના પ્રભાણભાાં જ યશે ત ેભાટે ભાનવક ખચથ ના અશેલાર તાફાના અનધકાયી 
ભોકરતા યશે ત ેજોલ ુજોઇએ. 



ટીકા કયો 

એક કભથચાયીન ે1,85,000 ભકાન ેળગી ભાંજુય કયલાભાાં આલી. તેની નજીકના બનલષ્મભાાં 

નનવ્રુત થલાનો શોલાથી ેળગીની ફાકી યશેતી યકભ ૈકી 85000 તેની સ્લનલનાંતીથી 

gratuity ભાાંથી લવુર કયલાનો શુકભ કયલાભાાં આલ ેછે. 



જલાફ 

ગુ.ના.નન.84 અન ે100(3) ભજુફ વયકાયી કભથચાયી જ્યાય ેવયકાયી નોકયીભાાંથી નનવ્રુત 

થનાય શોમ તો ેળગીના શપ્તા એ યીતે નક્કી કયલા જોઇએ જથેી નનવ્રુતી શેરા તેની 

ુયી ેળગી લવુર થઇ જામ. જથેી અશી  gratuity ભાાંથી લવુર કયલાનો શુકભ કયલાભાાં 

આલેર છે ત ેઅનનમનભત છે.  



ટીકા કયો 

ભકાન ેળગી અાંગે નાણાાં પ્રાપમ શોલાનુાં પ્રભાણત્ર  તા. 01/02/2009 ના યોજ નલબાગ દ્વાયા 

આલાભાાં આલે છે. તા. 10-04-2009 ના યોજ ખાતાના લડા દ્વાયા ભકાન ેળગીના ભાંજૂયીએ 

શુકભ કયલાભા આલે છે. 



જલાફ 

ગુ. ના. નન 86 ભજુફ નાણાાંનકમ લથના અાંત ેપાંડ ઉરબ્ધતાનુાં પ્રભાણ ત્ર આોઆ યદ 

થઇ જામ છે ભાટે ખાતાના લડાએ 10-04-2009 ના યોજ કયલાભાાં આલેર ેળગીના 

શુકભો અનનમભીત છે. કાયણકે પાંડ ઉરબ્ધતાના આધાય ેનાણાાંનકમ લથ ુરુ થામ એ 

શેરા ેળગીની ચુકલણી થઇ જામ ત ેજરુયી છે. 



ટીકા કયો 

એક શાંગાભી કભથચાયીની નોકયી પક્ત છ લથની થઇ છે અન ેત ેભકાન ેળગી ભાંજુય કયલા 

કચેયીના લડાન ેઅયજી કય ેછે. 



જલાફ 

ગુ. ના.નન.93 ભજુફ વયકાયી કભથચાયીએ ાાંચ લથ કે તેથી લધ ુનોકયી કયી શોમતો ત ે

ભકાનેળગી ભાટે અયજી કયી ળકે છે અન ેઅન્દ્મ ળયતો વાંતોાતી શોમ તો તેન ેભકાન 

ેળગી ભી ળકે છે  



એક વયકાયી કભથચાયી 
ભશેવૂર ખાતાભાાં 
નોકયી કય ે છે તે ભકાન 
ેળગી ભેલલા ભાટે 
અયજી કય ેછે અને તેની 
નિ નળક્ષણ ખાતાભાાં 
નોકયી કય ેછે અન ેતેઓ 
ણ ભકાન ેળગી ભાટે 
અયજી કય ેછે 

 



જલાફ 

ગુ. ના નન 93 શેઠની નોાંધ 1 ભજુફ નત નિ ફાંન્ને યાજ્ય વયકાયની નોકયીભાાં શોમ તો 

ફે ૈકી એક ન ેજ ભકાન ેળગી ભલાાત્ર છે આ નકસ્વાભાાં ફાંન્ન ેયાજ્ય વયકાયના 

કભથચાયી શોમ ફે ભાાંથી એક ન ેજ ેળગી ભલાાત્ર છે. 



ટીકા કયો 

એક લગથ -2 ના અનધકાયી કે જભેનો ભાનવક ગાય 8800 ચી જ ેઅનધકુ્રત લેાયી ાવેથી 

નલી ભોટય ખયીદલા ભાટે 1,80,000 ભોટયકાય ેળગી ની ભાાંગણી કય ેછે 



જલાફ 

ગુ.ના.નન 105(2) તથા નાણાાં નલબાગના ત. 13-09-98 ના ઠયાલ ભજુફ કભથચાયીનો ભુ 

ગાય 10000 કે તેથી લધુ શોમ તો ભોટયકાય ેળગી ભલાાત્ર થામ તેથી આ 

અનધકાયીન ેભોટયકાય ેળગી ભલાાત્ર થતી નથી. 



ટીકા કયો 

એક વયકાયી કભથચાયી એનપ્રર , 2009 ભાાં યજા દયમ્માન ભુવાપયી યાશતની ેળગી રુ. 5500 

ભાંજુય કયી ચુકલલાભાાં આલી શતી અન ેત ેકભથચાયી જુન 2009 ભાાં ભુવાપયી ુયી કયી 

ઓગષ્ટ 2009 ભાાં તેન ુનફર યજુ કય ેછે. 



જલાફ 

ગુ. ના નન 147 ભજુફ ભુવાપયી યાશત ેળગી રીધા ફાદ 15 નદલવ ભાાં ભુવાપયી કયલી 

જોઇએ અન ેભુવાપયી ુયી થમા ફાદ એક ભાવભાાં નફર યજુ કયલ ુજોઇએ. આભ 

વદયશુ કભથચાયી દ્વાયા કયલાભાાં આલેર કામથલાશી અનનમનભત છે અન ેતેની ાવેથી 

દાં ડનકમ વ્માજ લવુર કયલુ જોઇએ. 



ટીકા કયો 

એક વયકાયી કભથચાયી પયજ ભોકૂપી શેઠ છે અન ેતેઓન ેભાંજુય કયલાભાાં આલેરી રૂ. 

30000 ની સ્કુટય ખયીદલાની ેળગીઓ ઉાડ કયી ચુકલલાભાાં આલ ેછે. 



જલાફ 

ગુ. ના નન 105 ભજુફ જો વયકાયી કભથચાયી પયજ ભોકૂપી ય શોમ તો સ્કુટય ેળગી ચુકલી 

ળકામ નનશ. જથેી આ નકસ્વાભા ેળગીનો ઉાડ કયી ચુકલણીની કામથલાશી 

અનનમભીત છે. 



ટીકા કયો 

એક વયકાયી કભથચાયીનો ભાનવક ભુ ગાય રૂ.8000 છે અને તેભના નિ ખાનગી 

વાંસ્થાભાાં નોકયી કયતા શોઇ તેણીને રૂ 2800 ગાય ભે છે ફાંન્ને ના ગાયની યકભ 

10000 ઉય થતી શોમ ભોટયકાય ેળગી ભેલલા અયજી કય ે છે. જ ેભાંજુય કયલાભાાં 

આલતી નથી. 



જલાફ 

ગુ.ના.નન 105(2) તથા નાણાાં નલબાગના ત. 13-09-98 ના ઠયાલ ભજુફ કભથચાયીનો ભુ 

ગાય 10000 કે તેથી લધુ શોમ તો ભોટયકાય ેળગી ભલાાત્ર થામ ત ેભજુફ તેભના 

નિ અન્દ્મ યનજસ્ટડથ ેઢી અથલા કાંની ભાાં નોકયી કયતા શોમ તો તેભની આલક 

ધમાન ેરઇ ળકામ આ નકસ્વાભાાં તેભના િી ખાનગી વાંસ્થાભાાં નોકયી કયતા શોમ 

તેભની આલક ધમાન ેરઇ ળકામ નનશ તેથી તેભન ેભોટયકાય ેળગી ભલાાત્ર થતી 

નથી. 



ટીકા કયો 

ભાચથ 2000 ભાાં અામેર નાણાકીમ ભાંજૂયીન ેરગતુાં એક નફર ભ ે2000 ભા યજુ કયલાભાાં 

આલ ેછે જ ેચુકલલાની નતજોયી અનધકાયીના ાડ ેછે 




