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ુ ા ન.ં 11. યેક સં થાને ફાળવાયેલ દાજપ  

યોજનાઓ, ૂચત ખચ અને કરલી વહચણી પરના અહવાલની િવગતો અને દાજપ ની િવગતો 

વષર્ ૨૦૧૮-૧૯ના અંદાજપતર્મા ંઆયોજન-બહાર હઠેળ કમર્ચારીઓ/ અિધકારીઓના ંપગાર-ભથ્થા ંવગેરેની ચકુવણી 

માટે કુલ . રપ૯.૭૮  હજારની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. 

જયારે આયોજન હઠેળ જુદી જુદી યોજનાઓ માટે . ૧૦.૦૦ લાખની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે, ની યોજનાવાર 

િવગતો નીચ ેદશાર્ યા મજુબની છે. 

મખુ્ય સદર : ર૦૭૦, બીજી વહીવટી સેવાઓ, ૦૦૩-તાલીમ, ભાષા િનયામકની કચરેી, રાજભાષાનો િવકાસ (આયોજન)

કર્મ િવગત 
. 

લાખમા ં

1. અ ા ય ુ તકો ુ ં કાશન, કચેર ના ં કાશનો સી.ડ . વ પે તૈયાર કરવા.ં 02.00

ર. 
રાજભાષા- દશન/પ રસવંાદ અને રાજભાષા જુરાતી ( ૈમાિસક) તથા રાજભાષા હ દ  
( ૈમાિસક) 

03.00

3. 
તાલીમી સા હ ય તૈયાર કર ુ ંતથા તાલીમાથ ઓને ો સાહન પે આપવાના ં ુ તકો અને 
ફો ડરોની ખર દ  

00.50

4. 
ઈ-ગવન સ, કો ટુર તથા ઇલેક કલ અને ઇલેક ોિનક સાધનો વસાવવા ંતથા તેની મરામત 
કરાવવી. 

1.00

પ. આઉટસોસ ગથી વાહન ભાડ રાખવા 3.50

ુલ. . 10.00

6. આઉટસોસીર્ંગથી ખાનગી ભાષાતંકારો પાસે ભાષાતંર કરાવવા માટેની જોગવાઇ  ૧.પ૯

ુ ય સદર : રરપ1 સચવાલય, સામા જક સેવાઓ, 09ર અ ય કચેર ઓ (1) ભાષા િનયામકની કચેર   

0.01 પગાર 

101 અિધકાર ઓનો પગાર 49.78 

102 કમચાર ઓનો પગાર 140.00 

103 મ ધવાર  ભ ુ ં 13.ર8 

104 બી  ભ થા ં 0.0પ 

105 ર  વાસ રાહત 1.00 
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106 તબીબી ખચની ભરપાઇ 0.પ0

107 
 

તબીબી ભ ુ ં 0.95

108 બોનસ 0.30

109 ર ુ ંરોકડમા ં પાતંર 13.રપ 

110 ઘરભાડા ભ થા ં 11.00  

111 થાિનક વળતર ભ ુ ં 0.70

112 વચગાળાની રાહત 0

113 વાહન ભ ુ ં ર.67 

117 આર.ઓ.પી. (રાજપિ ત) 9.00 

118 આર.પો.પી. (બન રાજપિ ત) 11.00 

119 ડ .પી. રાજપિ ત અિધકાર  0

120 બન રાજપિ ત અિધકાર  0

200 વેતન 0

1100 વાસ ભ થા ં 0.75

1300 કચેર  ખચ 6.00

2800 યાવ. સેવા બદલ કુવણી 4.6પ 

7057 તહવાર પેશગી 0.30

7058 અનાજ પેશગી 0.60

સરવાળો.. રપ9.78 

  

7057 તહવાર પેશગી 0.30

7058 અનાજ પેશગી 0.60
  

 


