
અગત્  નનુ     /   ખનબજ     જરૂરર      સન ે૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષના અંદાજા અને 
     સન ે૨૦૧૮-૧૯ ના વર્ષના સનધારરલ 

     અંદાજા માકલલ આપવા બાબત

નિયામક, સમાજ સરુકા ખાત ુત, 
ડૉ. જીવરાજ મહરતા ભવન, ગાુધલનગર

                   પરરપત્ર નુબર : - સસનખાા / હસબ / બજેટ / ૨૦૧૮-૧૯ / ૮૨૦  
તારરખા :  ૦૬ / ૦૯ / ૨૦૧૮

પરરપત્ર   : 

નન્ામક સમાજ સનરકા ખાાતાના તાબા હરઠળ નલનલ  તમામ સરકારર સુસ્ા/કચેરરના વડાને

જણાાવવાનનુ કર આપનલ સુસ્ા/કચેરરના મહરસ સલલ અને મનડર સદર હરઠળના સ્ા્લ ખાચ્ષ,  ચાલન બાબતા

અને આવક માટરના આગામલ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ ના વાનરષિક અંદાજપત્ર તેમજ ચાલન વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ ના

આઠ માનસક અંદાજપત્ર ( સનધારરલ બજેટ ) તતૈ્ાર કરર અત્રે માકલલ આપવા નલચે મનજબનલ સનચનાઓ

આપતા પરરપત્ર કરવામાુ આવે છે. 

(૧) અંદાજા માકલવાનલ આખારર તારરખા : - 

 સને ૨૦૧૯  -  ૨૦ ના વર્ષનનુ વાનરષિક અંદાજપત્ર

 સ્ા્લ ખાચ્ષના ( પગારભથ્ાનલ સકરમ  ) વાનરષિક અંદાજા  -  તા. ૨૯/૦૯/૧૮

 ચાલન બાબતાના ( ્ાજનાકર્ સકરમ ) વાનરષિક અંદાજા -  તા. ૨૯/૧૦/૧૮

 આવકના વાનરષિક અંદાજા( જા કાઇ આવક હા્ તા ) -  તા. ૨૯/૦૯/૧૮

 સને ૨૦૧૮  -  ૧૯ ના વર્ષનનુ આઠ માનસક અંદાજપત્ર   (   સનધારરલ બજેટ   )

 સ્ા્લ ખાચ્ષના ( પગારભથ્ાનલ સકરમ  ) સનધારરલ અંદાજા  -  તા. ૦૫/૧૨/૧૮

 ચાલન બાબતાના ( ્ાજનાકર્ સકરમ ) સનધારરલ અંદાજા -  તા. ૦૫/૧૨/૧૮

 આવકના સનધારરલ અંદાજા ( જા કાઇ આવક હા્ તા ) -  તા. ૦૫/૧૨/૧૮

Page 1



ઉપર દરા્ષવેલ તારરખાા ખાાતાના તાબા હરઠળનલ તમામ સુસ્ા/કચેરરએ ગુભલરતાપનવ્ષક

ધ્ાને લઇ જે તે તારરખાા પહરલાુ આપના અંદાજા અત્રેનલ કચેરરને મળર જા્ તે સ નનનન સુનિશ્ચિત

કરવાનન રહરર.ે નાણાાુ નવભાગ દારા સમ્ મ્ા્ષદા બાદ મળતા અંદાજા સવલકારવામાુ ન આવે તા

તેનલ આખારર જવાબદારર સુબુધલત સુસ્ા/કચેરરનલ રહરર.ે

વધનમાુ જણાાવવાનનુ કર વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ્લ પ્ાિ અિન િનોિ પ્ાિ યનોજિાઓ મર

કરવામાત આવતા અમકુ યનોજિાઓિા િામમાત ફફરફાર થયન્ છન .  આથી આપનલ

સુસ્ા/કચેરરને ચાલન વર્ષે જે જે ્ાજનાઓ હરઠળ ળ ગાુટ ાંટ ફાળવવામાુ આવેલ હા્ તે દરરક ્ાજના

માટર અલગ અલગ પત્રકમાુ બજેટ માકલલ આપવનુ  .

 

(૨) અંદાજપત્ર તતૈ્ાર કરતલ વખાતે ધ્ાનમાુ રાખાવાનલ બાબતા : -

 અંદાજ પત્રકમાુ રજન કરવાનલ તમામ રકમ લાખામાુ દરા્ષવવલ ( રૂનપ્ા લાખામાુ )

 એક કરતા વધારર ્ાજનાઓ માટર અલગ અલગ પત્રકમાુ દરખાાસત માકલવલ. 

 અંદાજ પત્રકમાુ ્ાજનાના બજેટ હરડનલ નવગતા જેવલ કર માુગણાલ નુબર, મનખ્્ સદર, પેટા મનખ્્

સદર, ્ાજનાનનુ નામ ( SSW ) વગેરર નવગતા બરાબર ચકાસલ સાચલ દરા્ષવવલ  . 

 બજેટ દરખાાસત Object Head Class wise કરવાનલ હાઇ દરરક Object Head Class હરઠળ ક્ા

ક્ા   Object Head     ના સમાવેર ્ા્ છે ? અને ક્ા Object Head     સામે રાના ખાચ્ષ ્ઇ રકર ?

તેનલ વધન સમજણા માટર નાણાાુ નવભાગના તા.  ૦૧/૦૯/૧૮ ના પરરપત્રનલ નકલ આ સા્ે

સામેલ રાખેાલ છે જેના પનરરપ નરા અભ્્ાસ કરર વ્વસસ્ત બજેટ દરખાાસત રજન કરવલ. 

 આપનલ સુસ્ા/કચેરરને આગામલ વર્ષ દરમ્ાન ક્ા હરત ન સદર (Object Head) સામે કરટલલ

ળ ગાુટનલ જરૂરર્ાત રહરરે તેનલ કાળજી પનવ્ષક ગણાતરર કરર દરખાાસત રજન કરવલ અન્્ા

જાગવાઇના અભાવે જે તે હરત ન સદરર આપને ળ ગાુટ ાંટ ફાળવલ રકારે નહર. જેનલ ખાાસ નનોંધ લેવલ. 

 બજેટ દરખાાસતમાુ રરમાક્ષસના કાલમમાુ ચાલન વર્ષનલ જાગવાઇ સામે કરવામાુ આવેલ

વધારા  /  ઘટાડા ના કારણાા   (   ટન ુકમાુ   )   અવશ્્ દરા્ષવવા. 

 વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ ના આપના સ સચચત અંદાજાના સમ્્ષનમાુ નવરેર કારણાા હા્ તા તે અલગ

પત્રકમાુ માકલલ આપવા.
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 આગામલ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦  દરમ્ાન નનવ વત્ત ્નાર અનધકારર  /  કમ્ષચારરઓના નામ,  હાદા,

નનવ વત્તલનલ તારરખા, રજાના રાકડ રૂપાુતરનલ ચ સકવવાપાત્ર રકમ તેમજ સુબુનધત બજેટ હરડ વગેરર

નવગતા અલગ પત્રકમાુ માકલલ આપવાના રહરર.ે

 આપનલ સુસ્ા/કચેરરમાુ નન્નમત મહરકમને બદલે અન્ સાત્લ ( Out Sourcing ) કામગલરર

કરાવવા અંગેના ખાચ્ષના હરત ન સદર માટરના નાણાાુ નવભાગના પત્ર ર કમાુક :  અપબ-૧૦૨૩૦૧૪-

ONH-૮૮૮/ક, તા. ૧૬/૦૭/૨૦૧૪ માુ જણાાવ્ા પ્રમાણેા Object Head Class : C-3 હરઠળના

Object Head     : 3001 : Out sourcing (Man Power) –  “  Expenditure on out sourcing

Contractual Services (Man Power) ”  માુ જાગવાઇ કરાવવાનલ રહરર.ે આવા ખાચ્ષ માટર અન્

Object Head જેવા કર કચેરર ખાચ્ષ કર વેતન વગેરર સામે જાગવાઇ કરાવવલ નહર. 

 તહરવાર પેરગલ અને અનાજ પેરગલ માટર આપનલ સુસ્ા/કચેરરનલ જરૂરર્ાત મનજબ જાગવાઇ

સ સચચત કરવલ તેમજ કમ્ષચારરઓનલ સુખ્્ા રરમાક્ષસના કાલમમાુ દરા્ષવવલ. 

 આપનલ સુસ્ા/કચેરરનલ બજેટ દરખાાસતના સમ્્ષનમાુ લાગન પડતા હા્ તેવાજ પત્રકા જાડવા.

શનન્  /  નનલ મારહતલવાળા પત્રકા જાડવા નહર  . 

(૩) વર્ષ ૨૦૧૯  -  ૨૦ ના સ્ા્લ ખાચ્ષના   (   પગાર ભથ્ાનલ સકરમ   )   અંદાજા : -

 આપનલ સુસ્ા/કચેરરના વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માટરના પગાર ભથ્ાને લગતા સ્ા્લ ખાચ્ષના અંદાજા

આ સા્ે સામેલ ( Form-B )   મનજબ નન્ત નમનનામાુ જ માકલલ આપવાના રહરર.ે 

 Form-B ના કાલમ નુ. ૨, ૩ અને ૪ માુ અનનક્રમે વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬, ૨૦૧૬-૧૭ અને ૨૦૧૭-૧૮

(   પાછલા ત્રણા વર્ષ ) ના ખારરખાર ખાચ્ષનલ નવગતા દરા્ષવવલ. 

 Form-B ના કાલમ નુ. ૫ માુ ચાલન વર્ષ ૨૦૧૮  -  ૧૯ નલ આપનલ સુસ્ા  /  કચેરરનલ બજેટ જાગવાઇ

દરા્ષવવલ ( જા નવગત ઉપલ્ધ હા્ તા દરા્ષવવલ )

 કાલમ ન.ુ  ૬ માુ પાછલા વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ના છેલલા આઠ માસના ખારરખાર ખાચ્ષનલ નવગતા

દરા્ષવવલ. 

 કાલમ ન.ુ  ૭  માુ ચાલન વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ ના પ્ર્મ ચાર માસના ખારરખાર ખાચ્ષનલ નવગતા

દરા્ષવવલ. 

 કાલમ નુ  .   ૮  ,   ૯ અને ૧૦ ભરવાના ન્લ  . 

 કાલમ નુ  .    ૧૧ માુ આપનલ સુસ્ા/કચેરરનલ આગામલ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ નલ વાનરષિક અંદાજનલ

નવગતા દરા્ષવવલ. ( આગામલ વર્ષ ૨૦૧૯  -  ૨૦ માટર કનલ ળ ગાુટ જરૂરર્ાત )
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 કાલમ ન.ુ  ૧૨ માુ રરમાક્ષસ હરઠળ ચાલન વર્ષનલ જાગવાઇ સામે વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ નલ બજેટ

દરખાાસતમાુ  કરવામાુ આવેલ વધારા  /  ઘટાડા ના કારણાા   (   ટન ુકમાુ   )   અવશ્્ દરા્ષવવા. 

 આપનલ સુસ્ા/કચેરરના પગાર ભથ્ાના અંદાજાના સમ્્ષનમાુ આ સા્ે સામેલ નલચે મ નજબના

જાડાણામાુ સનચચત ખાચ્ષનલ મારહતલ અચનકપણેા રજન કરવા.

 Form-B     નનુ જાડાણા  -  ૧   :   મહરકમને લગતલ મારહતલ તેમજ સનચચત ખાચ્ષ 

 Form-B     નનુ જાડાણા   -  ૨   :   રાજમદાર   /   વક્ષ  -  ચાર્જ મહરકમ અને સનચચત ખાચ્ષ

 Form-B     નનુ જાડાણા   -  ૩   :   આઉટસાસ્ષ્લ લેવામાુ આવતલ સેવાના ખાચ્ષને લગતલ મારહતલ

(૪) વર્ષ ૨૦૧૯  -  ૨૦ નલ ચાલન બાબતા   (   ્ાજનાકર્ સકરમ   )   અંદાજા : -

 આપનલ સુસ્ા/કચેરરના વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માટરનલ ્ાજનાકર્ સકરમ (ચાલન બાબતા) ના ખાચ્ષના

અંદાજા આ સા્ે સામેલ ( Form-E )   મનજબ નન્ત નમનનામાુ જ માકલલ આપવાના રહરર.ે 

 Form-E ના કાલમ નુ. ૨ અને ૩ માુ અનનક્રમે વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ અને ૨૦૧૭-૧૮ (   પાછલા બે

વર્ષ ) ના ખારરખાર ખાચ્ષનલ નવગતા દરા્ષવવલ. 

 Form-E ના કાલમ નુ. ૪ માુ ચાલન વર્ષ ૨૦૧૮  -  ૧૯ નલ આપનલ સુસ્ા  /  કચેરરનલ બજેટ જાગવાઇ

દરા્ષવવલ ( જા નવગત ઉપલ્ધ હા્ તા દરા્ષવવલ ) 

 કાલમ નુ  .    ૫ માુ આપનલ સુસ્ા/કચેરરનલ આગામલ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ નલ વાનરષિક અંદાજ પનત્ર્

દરખાાસત દરા્ષવવલ. ( આગામલ વર્ષ ૨૦૧૯  -  ૨૦ માટર કનલ ળ ગાુટ જરૂરર્ાત )

 કાલમ નુ  .   ૬  ,   ૭  ,   ૮  ,   અને ૯ ભરવાના ન્લ  . 

 કાલમ ન.ુ  ૧૦ માુ રરમાક્ષસ હરઠળ ચાલન વર્ષનલ જાગવાઇ સામે વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ નલ બજેટ

દરખાાસતમાુ  કરવામાુ આવેલ વધારા  /  ઘટાડા ના કારણાા   (   ટન ુકમાુ   )   અવશ્્ દરા્ષવવા. 

 સ સચચત અંદાજાના સમ્્ષનમાુ લાગન પડતલ ્ાજના માટર જે તે ્ાજના હરઠળના લાભા્ભાર્થીઓને

લગતલ નવગતા પણા અલગ પત્રકમાુ રજન કરવલ. દા.ત.. પાછલા વર્ષના લાભા્ભાર્થીનલ સુખ્્ા, ચાલન
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વર્ષના લાભા્ભાર્થીનલ સુખ્્ા અને સુભનવત લાભા્ભાર્થીનલ સુખ્્ા તેમજ ્ાજનાકર્ કનલ ખાચ્ષનલ

ગણાતરર ( પ્રનતમાસ સહા્ * કનલ માસ ) વગેરર નવગતા દરા્ષવવલ. 
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(૫) સને ૨૦૧૮  -  ૧૯ ના વર્ષનનુ આઠ માનસક અંદાજપત્ર   (   સનધારરલ બજેટ   )

 વર્ષ ૨૦૧૮  -  ૧૯ ના સનધારરલ અંદાજા   Form-C   માુ   રજન કરવા  .   આ નમનના સ્ા્લ ખાચ્ષ અને ચાલન

બાબતા બને માટર લાગન પડરે  .    પત્રક કામન છે જે આ સા્ે સામેલ છે  . ૨૦૧૮-૧૯ ના આઠ

માસના ખારરખાર ખાચ્ષના આધારર સ્ા્લ ખાચ્ષ અને ચાલન બાબતાના સનધારરલ અંદાજા નન્ત

નમનનામાુ અલગ અલગ પત્રકમાુ માકલલ આપવાના રહરર.ે

 આઠ માનસક અંદાજપત્રક Form-C ના કાલમ નુ.  ૨ માુ ચાલન વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ નલ આપનલ

સુસ્ા/કચેરરનલ બજેટ જાગવાઇ દરા્ષવવલ 

 Form-C કાલમ ન.ુ ૩, ૪, અને ૫ ભરવાના ન્લ / લાગન પડતા હા્ તા જ ભરવા. 

 કાલમ નુ. ૬ નલ નવગત કાલમ નુ. ૨ મનજબ. 

 કાલમ નુ. ૭ માુ પાછલા વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ખારરખાર ખાચ્ષનલ નવગતા દરા્ષવવલ. 

 કાલમ નુ. ૮ માુ ચાલન વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ ના પ્ર્મ આઠ માસના ખારરખાર ખાચ્ષ 

 કાલમ નુ.  ૯ માુ ચાલન વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ ના બાકરના (આગામલ)  ચાર માસ (ડરસેમબર-૧૮ ્લ

માચ્ષ-૧૯ )  ના સુભનવત ખાચ્ષ

 કાલમ નુ. ૧૦ માુ ચાલન વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ ના સનધારરલ અંદાજા ( કાલમ ન.ુ ૮ અને કાલમ નુ. ૯

ના સરવાળા )

 કાલમ નુ. ૧૧ માુ આગામલ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ નલ સનચચત બજેટ દરખાાસત 

 કાલમ નુ. ૧૨ ્લ ૧૬ ભરવાના ન્લ. 

 કાલમ ન.ુ ૧૭ માુ રરમાક્ષસમાુ  ચાલન વર્ષનલ જાગવાઇમાુ સનચવેલ  વધારા  /  ઘટાડા ના કારણાા   (

ટનુકમાુ   )   દરા્ષવવા. 

(૬) આવકના અંદાજા 

 જા આપનલ સુસ્ા/કચેરરનલ વર્ષ દરમ્ાન કાઇ સુભનવત આવક ્નાર હા્ તા તેના અંદાજા

આ સા્ે સામેલ નન્ત નમનનામાુ માકલલ આપવાના રહરર.ે 

 આવકના અંદાજા માકલવાનલ આખારર તારરખા : 

સને ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષનનુ વાનરષિક અંદાજપત્ર -  તા. ૨૯/૦૯/૧૮
સને ૨૦૧૮-૧૯ ના વર્ષનનુ આઠ માનસક અંદાજપત્ર ( સનધારરલ બજેટ ) -  તા. ૦૫/૧૨/૧૮
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(૭) અન્ અગત્નલ સનચનાઓ   : - 

 બજેટ બનાવવાનલ કામગલરર સા્ે સુકળા્ેલ તમામ અનધકારરશલઓ/કમ્ષચારરશલઓને આ

પરરપત્રના બારરકાઇ્લ અભ્્ાસ કરવા તેમજ તેમાુ દરા્ષવેલ તમામ સ નચનાઓનનુ ્ાયોગ્ રરતે

પાલન ્ા્ તેનલ ચાકસાઇ રાખાવા નવનુતલ જે્લ દરરક તબકે છેલલલ ઘડરના ઘસારા નનવારર

રકા્, અંદાજપત્ર સમ્સર તતૈ્ાર ્ા્ અને સરકારના ખાચ્ષના સચાટ અળ ગતાક્રમ જાણાવા માટર

બજેટનલ કામગલરર તવરા્લ અને કાળજી પ સવ્ષક ્ા્.

 આપનલ સુસ્ા/કચેરરના અંદાજાનલ નપ્રનટરડ નકલ (Hard Copy)  વડર કચેરરને ટપાલ મારાંટ ફતે

માકલલ આપવલ ત્ા રક્ય હા્ તેનલ Soft Copy નન્ામકશલના નલચેના E-Mail I.D. પર પણા

માકલલ આપવલ. ( dir-sd@gujarat.gov.in ) 

 વર્ષ દરમ્ાન કરવાનલ ્તલ ળ ગાુટ ાંટ ફાળવણાલ/બજેટ ને લગતલ બાબતે ટરલલાંટ ફાનલક પનછપરછ /

સુપક્ષ માટર આપનલ સુસ્ા/કચેરરમાુ ળ ગાુટ/બજેટનલ કામગલરર સુભાળતા અનધકારરશલ /

કમ્ષચારરઓને લગતલ નવગતા દરા્ષવત નુ પત્રક “  Statement – A ” પણા બજેટ દરખાાસત સા્ે

માકલલ આપવન. નમનના સામેલ રાખેાલ છે. 

 બજેટ દરખાાસત સા્ે જાડવાના તમામ પત્રકા/જાડાણાા/નમનના આ પરરપત્ર સા્ે સામેલ છે.

જા કર વધન નવગતા માટર વડર કચેરરમાુ રહસાબલ રાખાાના ટરલલાંટ ફાનલક સુપક્ષ કરવા. 

 વધનમાુ જણાાવવાનનુ કર વર્ષ દરમ્ાન આપનલ સુસ્ા/કચેરરને ખાાતા દારા ાંટ ફાળવવામાુ આવતલ

ળ ગાુટ ઉપરાુત વધન ળ ગાુટનલ જરૂરર્ાત હા્ તા તેનલ માુગણાલ કરતલ વખાતે આ સા્ે સામેલ

નન્ત નમનના મનજબ જ ળ ગાુટ જરૂરર્ાતનલ નવગત દરા્ષવત નુ પત્રક માકલલ આપવન.ુ નમનના સામેલ

રાખેાલ છ.ે

                                                                     રહસાબલ અનધકારર

                                                                    સમાજ સનરકા ખાાત નુ

ચબડાણા : -                                                               ગનજરાત રાજ્, ગાુધલનગર

 Object Head Class નલ નવગતા દરા્ષવત નુ પત્રક ( પાના ન.ુ ૮ ્લ ૧૨ )

 Statement – A ( પાના ન.ુ ૧૩ )

 વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦  પગારભથ્ા અંદાજા  માટર :  Form-B  ( પાના ન.ુ ૧૪ ્લ ૧૬ )
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 Form-B ના જાડાણાા – ૧, ૨ અને ૩ ( પાના નુ. ૧૭ ્લ ૧૯ )

 વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦  ્ાજનાકર્ સકરમ માટર :  Form-E  ( પાના ન.ુ ૨૦ ્લ ૨૧ )

 વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯  પગારભથ્ા/્ાજનાકર્ સકરમ માટર સનધારરલ અંદાજાનનુ પત્રક ( પાના નુ. ૨૨

્લ ૨૪ )

 વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦  આવકના અંદાજા માટરન નુ પત્રક ( પાના નુ. ૨૫ )

 વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯  સનધારરલ આવકના અંદાજા માટરન નુ પત્રક ( પાના નુ. ૨૬ )

 ળ ગાુટ માુગણાલ માટરન નુ પત્રક ( પાના નુ. ૨૭)

      
પ્રનત, 

 વરડ કચેરરના તમામ રાખાા અનધકારરશલ,

 તમામ જજલલા સમાજ સનરકા અનધકારરશલ, 

 તમામ સરકારર સુસ્ા/કચેરરના વડાશલ
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Statement - A 
 

ક્રમ નવગત નવગત

૧ સુસ્ા / કચેરરનન ુનામ  

૨ સુસ્ા / કચેરરનન ુપનરૂ સરનામન  

૩ સુસ્ા / કચેરરના ટરલલાંટ ફાન નુબર  

૪ સુસ્ા / કચેરરના ાંટ ફરકસ નુબર  

૫ સુસ્ા / કચેરરનન ુE-Mail ID  

   

૬ કચેરરના વડાનન નામ  

૭ કચેરરના વડાના માબાઇલ નુબર  

૮
કચેરરના વડાનન ુE-Mail ID

 
( જા હા્ તા ) 

   

૯
બજેટ / ળ ગાુનટને લગતલ કામગલરર 
સુભાળતા કમ્ષચારરનન ુનામ

 

૧૦ કમ્ષચારરના માબાઇલ નુબર  

૧૧
કમ્ષચારરનન ુE-Mail ID

 
( જા હા્ તા ) 
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