
 

બીએસએનએલકમર્ચાર�મચાટ�વોા્ાારાર�ટમટ્ા�વેનચ 

 

1. �ૂંકરશીષરક 

આયોજનાને 'BSNL સ વ્ૈ�ચ્છનિ નછૃયોજના -2019' ્હ�્ ાશે 

2. ઉદટદ� 

આયોજનાનોઉદેશેશબીબનબનનાનાન્ીવીાસનધનવ optim�પ્નાાઇઝનેજનમશ-

્દેદન્ાધનવચેપાત્નકમા્ચાનેઆ્ કે્ના્ક લ્ ાપાર્ાના �્, 

સ્યવં લછનિ નછૃનશીાનાાય્ા્ચરપહ�નાવસ્યવં લછનિ નછૃને્ાધનવપીવદ્ �્ચે.  

3. વ�ચા�ચ� 

આયોજનાનાવ, છી્ાય �્ીવદ્કનશઆ્વય્્ાછી્ાય, 

 (બ) "શોછે્્નકમા્ચ" બ્નેેશબીબનબનનાવ્ ાયનશસો્મેીનાયેની્્ા્ચનો્્. 

 (ેશ) " વ્ટોરન�લાગઓી્" બ્નેબીરચઈ / રચ્ાય �્ા્નોઝછસ્ા્ચ. નેનેજ્ (ઝથ્ાીન્ક) 

ઝથ્ા્ેથશઉપ્�નશનશમે્નકમા્ચ� લ્ ્ાનાવઆ્ેચે.  

(ીશ) '' ીકનાથોગ્્ચ '' 

બ્નેેશબીબનબનનાછનયનોઝધનીા્્નકમા્ચનશીવે વછસ્ �્ �્લ્ચના �્ઝછસ્ા્નશછનનમ લ્ ્્્શ 

(રચ) આયોજનાનાહ�� નના �્ "�નપ્ઝા્નબશનનશ્ા્ચર" 

નોઝથકહાનનાછનયનોઝધનીા્�નપ્નેા્નબશનનશ્ા્ચર, �નને 60 

્ કેનશ્યનશઝ્છસ્્ચ �્લમ્ાનાવઆ્ેચે.  

()) "રાય �્ક્ગ્રા્ચ" બ્ને �્ેશબીબનબનદા્ા 01.10.2000 

પ્ઝથ્ા્ેપચચીશસશ્્્શથયેન્નકમા્ચ.  

(બઓ) "સ વ્ૈ�ચ્છનિ નછૃનશઝી્્ા્્્ા્ચર" નોઝથકકનોઇનાવજમા્ેન્ા્ચરચે 

 (�) "પાત્નકમા્ચ" નોઝથકબ્ો્નકમા્ચચે�્નન in 

નાવછનસાકગ્્�નજેઆયોજનાનાપાત્ાનાનાપદવર�નજેસ વ્ૈ�ચ્છનિ નછૃને્ાધનવપાતચેઝનેેશબીબનબનના

ઝાય્નકમા્ચાનેઝાયીવસથાનાવાછ્છન્નિક્પ્ઝથ્ાેશબીબનબનનશેહા્પોસ્્્ચદ�્ાશેયોજનાનશ

� લમનાનશ્ા્ચર.ે  



(બમ) "હાનનાછનયનો 

'બ્ને �્ેશબીબનબન્નકમા્ચનેનાાનપર�નશઆયોજનાનશ� લમનાઝથ્ાલોનછનયનોનશ� લમનાનશ્ા્ચરથશ

નાાને શબીબનબનછનયનો.  

(i) "ઓ�છનનશ" બીશીશબી (પેાશા્નયુી, 1972) નાવછનસાકગ્્તન નુ વેનોઝથકચે.  

(જ) "પલા્" નોઝથકસ વ્ૈ�ચ્છનિ નછૃનશઝી્્ા્્્ા્ચરેનાાનથ્ાવ� લં ં લ્ ્ૃા્ૃાનહૃા્�ાનવ. 

 ( �્) "ીે્ા" નોઝથકીશીશબીપેાશનછનયનો 1972 નાહ�� નના �્ક્ોરનઓાાલીછ વ્ીનશનવે ાઈઝને્નકમા્ચ 

(્લક) નશીવે વછસ્ �્ �્લ્ચઇના �્આયોજનાનશ્નન in નાવછનસાકગ્્ચે.  

(l) "યોજના" નોઝથકચે `BSNL સ વ્ૈ�ચ્છનિ નછૃયોજના -2019 '. 

 

 

 

4. �વેનચનીકચમગીાર:  

આયોજના�્લક્સ વ્ૈ�ચ્છનિ નછૃનશઝી્્ા્્્ા્ચર -૧-૦૧-૨૦૧૦્હ�શે. 

યોજનાહ�ઠંસ વ્ૈ�ચ્છનિ નછૃના �્આનવતમઆપ્ાનાછ્્ુપનશ્ લ્આ્નશ્ા્ચરથશઝનનનાવઆ્શેઝનેનશ

મેજમા્ેન્ા્ચરાનામે્ાનલશ્ચનાવ્ હ�શે:  

(a) છ્્ુપશશ્્્ાનશ્ા્ચર: 04-11-2019  

(b) (ેશ) છ્્ુપેવસથ્ાનશ્ા્ચર: 03-12-2019 �નસશનાવ 05:30 ્ાગયા�નસશ.  

5. પચત્ચતચં્ ્:  

ેશબીબનબનનાેસાછનયછન્ઝને્ાયનશ્નકમા્ચા (ેવનેશોછે્્નકમા્ચાઝનેીશસશ્્્શા), 

ઝાયીવસથાનાવાછ્છન્નિક્પ્ઝથ્ાેશબીબનબનનશેહા્નોન / ઝનૌપમાગ્્ / 

ર�પ્ન્ �શનનાઆસા �્પોસ્હ�ઠંસ વ્ૈ�ચ્છનિ નછૃના �્નાછ્્ુપનશ� લમનાનશ્ા્ચરપ્પોસ્્્ાયેન, 

સ વ્ૈ�ચ્છનિ નછૃયોજનાનશ� લરમ્ઝી્્ા્્્ા્ચર�નજે, 

આયોજનાહ�ઠંસ વ્ૈ�ચ્છનિ નછૃનેં્્ાના �્પાત્હ�શે. ીન લ્્શ: 

નશમેનશ �્ �્લ્ચીાથેજોરાયેના્નકમા્ચાયોજનાહ�ઠંસ વ્ૈ�ચ્છનિ નછૃનેં્્ાના �્પાત્હ�શેનહ�:  

(i) ેશ.બી.બન.બન. નાવ્ ાન્્્ાઝાયીવસથાાનાી્્ા્ચ્નકમા્ચા / ્નકમા્ચાર�પ્ન્ �શન / 

ગરમરર�પ્ન્ �શન / નોનઆસા �્ 

(ii) ્નકમા્ચા �્�નનશીે્ાા્ાયનશસો્મેે હ�્ ગહ્નાવ્ �ાન / ્ા�યી્્ા્ / સ્ાયૃીવસથાા / 

ેહ�્ કેતનશઉપનનોઝથ્ાઝાયીવસથાાનેસથાનાવ્ ગ્્્્્ાનાવઆ્ેચે. 



(iii) ્નકમા્ચાયોજનાઝનનનાવઆ્ે્ેપહ�નાવ્ ાયનશસો્મેઝાયીવસથાનાવીનાઈેયચે.  

(iv) �્ઇ� નઝન્ાનદા્ઝને્્ા્્્ના્્નકમા્ચ. 

(v) ્નકમા્ચાછનિ નૃ  / નો્્ચપ્છનિ નૃ થ્ા / ીે્ાનાવથશ્ા�ના�નવઆપશદ�્ા / 

સ્ચનહ�ઠંસ્યવીે્શછનિ નછૃનશઝી્્ા્્્ા્ચરઝથ્ા્ેપહ�નાવ� લરમ્છનયનોહ�ઠંસ્યવં લછનિ ન

ૃથાયચે. 

6. લચભવ 

યોજનાહ�ઠંસ્યવીે્્છનિ નૃ થ્ાપાત્નકમા્ચનશમનેાના્ોના �્હ્દા્્હ�શેઝનેઝાય્ોઈનહ�:  

6.1એકમ-�ળ્ાઅથ�ચ� ૂ્ ��ૂર ટ્્ા�ચ 

(્) ્ોઈપમપાત્નકમા્ચના �્ં લ્ ક લ્ કૂેગ્યાનશ્્ન, ીે્ાનાદ �્્ક લમક્ કેના �્આ્ા્નકમા્ચના 35 35 

ગદ્ીનાપલા્નશીાથેીાથેીે્ાનાદ �્્્ કેના �્આ્ા્નકમા્ચના૨ 25 ગદ્ીનાપલા્નશ�નદ્�નસશ, 

ીનાનહશે.  

આલંઆપેનચે �્આં લ્ ક લ્ કૂેગ્યા્ં્ ,્ 

ઝી્્ા્્્ા્ચરથશ�નદ્�નસશેા્ચ્હ�નીે્ાનાીનયલાંાદ્છનયાનઆ્ા્નકમા્ચબહાનનાસ્ �્ 

(દા.્. � લં ં લ્ ્ૃા્નમપત્્�ાનવસ વ્ૈ�ચ્છનિ નછૃનશઝી્્ા્્્ા્ચર)ે 

ર�મા્ાપલા્નશ્્ન્્્ા્�નનહ�હોય. ્શ.આ્.બી. 

આલંજમા્ેન �્આં લ્ ક લ્ કૂેગ્યા્ં્્્નન 6.1 (c) ઝને .6.1(d)નશજોલ્ાઈાનેઆછસન્હ�શે. 

 

 

(ેશ) લમ્્ચનાહ�� નના �્, ગદ્ીદચઠપલા્ 30 

ગદ્ીથશ્હ�માયેનાઆ્ા્નકમા્ચનાનાછી્પલા્નશે્ાે્હશે. 

ન�ચોરચદચસેનાીે્ાનાબ્્ કેનાઝક લમાા્ના �્, ં લ્ ક લ્ કૂેગ્યાનશલમ્્ચાો- �્્ાઆસા �્્્્ાનાવઆ્શે.  

(ીશ) ્ન�મ A 37 

એહટઠળબીએસએનએલમચસંમચ્�ષાસંં �ુ ્સટ�ચપટ્શનાવનટ� ૂ્ ��ૂર ટ્્ા�ચની��ક�ની:છનયન Do 37-

બહ�ઠંરચા્ચઝનેેશબીબનબનનાવીવ્ નક્ીે્ાના �્પેાશનના �્હ્દા્નાય્્નકમા્ચ (ા) 

ને� લ્ ્્ાનાક લ્ કૂેગ્યાનશ્્નીશ.ા.બી. (પેાશન) છનયનો, ૧22૨નશ્�ન્ ્નપેાશનનશતનન્્ન 

(સ્યવીે્્છનિ નછૃનશઝી્્ા્્્ા્ચરપચચનશ�નદ્નશ્ાહ્્લ્્હામનશ� લં ં લ્ પેાશન) 

ીાથેને્શનયાકગદ્્હ�શે. �નછા્્જjન્ા્ચર�નસશનોેા્ચનોીનયલાંો, ા્ ક્્સ્ �્પલા્નશ્્નના 

125% ્્્ા્સા �્નથશ �્્નકમા્ચ્શઆ્બીનશઝી્્ા્્્ા્ચરથશ�નદ્�નસશર�માય. 



્ચ.બી.બન. યોજનાદા્ાછનયછન્્્ાયેના્નકમા્ચાનાગ્સીાનાવ, ં લ્ ક લ્ ક-લમ્્ચનશલમ્્ચના �્, 

્ેનનશતનનનવે ાઈના 50% ્ચ.બી.બન. ્્ચ �્લમ્ાનાવઆ્શે. '  

(રચ) ેશબીબનબનદા્ા 01.10.2000 

પ્ઝથ્ા્ેપચચછન્નિક્હ�ઠંછન્નિક્્્ાયેનીશસશ્્્શ્નકમા્ચનેં લ્ ક લ્ કૂેગ્યાનો�ન્ ્મશ: 

ેશ.બી.બન.બન. દા્ાીશસશ્્્શથયેન્નકમા્ચ (ી) નાીવદ્કનાવ 01.10.2000 

પ્ઝથ્ા્ેપચચનશ્્નં લ્ ક લ્ કૂેગ્યાનશલમ્્ચેશ.બી.બન.બન. 

નાવ્ ેનનશછનનમ લ્ પચચઆપેનશીે્ાના �્પે્ા .6.1 (બ) ઝને (ેશ) નશન�ર્બ્્્ાનાવઆ્શે. 

આલંનશજોલ્ાઈ�નજે, ્નન .6.1 (ીશ) �નજેં લ્ ક લ્ કૂેગ્યાપ્્�નાછ્ેવસનલા્્ાનશજોલ્ાઈ, 

જમા્ેન્નકમા્ચ (ા) ના �્ીનાવનાાનથશેનહ�. 

 (ા) યોજનાહ�ઠંસ્યવીે્્છનિ નૃ થ્ા્નકમા્ચનેાેયે્ 50% 

નશેેીનાનહપ્ાનાવં લ્ ક લ્ કૂેગ્યાનશ્્ન� લ્ ્્ાનાવઆ્શે. ાથનહપ્ાનામા્ચય્ કે 2019-

20નાવઝનેેશ�હપ્ાનામા્ચય્ કે 2020-21 ના ાથનક્ા ક્્નાવ� લ્ ્્ાનાવઆ્શે. 

 (બઓ) ં લ્ ક લ્ કૂેગ્યાઝનેૂે�્ના્ચનશ્્ન�ન્ ્મશનશ્ા્ચરથશઝનનનાવઆ્્્ે્ા્ાયદા, 1961 

નશજોલ્ાઈાઝધનીા્્નકમા્ચીાનેેા્ચનેમાવનશ્� લના્ઝનેેો્પ્્ે્ાનશ્પા્નેઆછસન્હ�શે. . 

6.2કચ�મીલચભવ: 

યોજનાના્નન .6.1�નજેબ્ન્્્ન્ં્્ઝથ્ાં લ્ ક લ્ કૂેગ્યાનશ્્નઉપ્ાવ્ , 

યોજનાહ�ઠંસ્યવીે્્છનિ નૃ થયેન્નકમા્ચ્છનવનનઝનેઝાયના્ના �્હ્દા્્હ�શે, 

ઉપ્ોક્્નકમા્ચનેનાાન )હાનનાછનયનોહ�ઠં. આ્ાના્ોનશ�ન્ ્મશનશમેનશ્ચ્ે્્્ાનાવઆ્શે: 

(ક) પટ્શન / કૌ��ં �બકપટ્શન:આયોજનાહ�ઠંછનિ નૃ થ્ા્નકમા્ચ (પે) પેાશન / 

તન નુ વરે્પેાશનના �્નાહ્દા્્હ�શે, 

નાાનપર�્ ેાનામ,ેસ વ્ૈ�ચ્છનિ નછૃનશઝી્્ા્્્ા્ચરપચચનશ્ા્ચરઝનેહાનનશાગનયા�નજેઝછસતન્્

હ�શે. EPF ઝનેપ્�ન્ મજોલ્ાઈાઝછસછનયન 1952 ઝને EPS 1995 દા્ાીવમારન્્નકમા્ચ (ા) 

નાાનપર�નાછનયનોઝધનીા્પેાશનનશીય્સથા્્્ાનાવઆ્શે.  

(બી) ્ન� ૃ્� ટ્રં�્ ાર 

(i) ીવ્ નક્ીે્ાપેાશનનશપીવદલશ્્ના્ઝનેછનયન A 37 

બહ�ઠંેશબીબનબનનાવીનાઈલયેના્નકમા્ચાનેસથરલ્ૂે�્ના્ચનશ�ન્ ્મશ: 

�્ાની્્ા્નાવથશેશબીબનબનનાવીનાછ્ર્ઝનેીવ્ નક્ીે્ાપેાશનનશપીવદલશ્્ાયેના્

નકમા્ચને� લ્ ્્ાપાતૂે�્ન્ ચ , સ વ્ૈ�ચ્છનિ નછૃનશઝી્્ા્્્ા્ચર�નસશ, 

�્ાની્્ા્ઝનેેશબીબનબનનાવાદાન્ �્નશીવ્ નક્ક્ોરનઓાાલીે્ાનાઆસા �્લમ્્ચ



્્્ાનાવઆ્શે: જો્ે્નકમા્ચ (ા) �નશસ વ્ૈ�ચ્છનિ નછૃનશઝી્્ા્્્ા્ચર ે55 

્ કેથશ્�ન્ યાાપ્થઈહોય, ્ોઆ્ા્નકમા્ચનશ 

60૦્ કેનશ્યાાપ્થયાપચચૂે�્ના્ચનશ�ન્ ્મશ્્્ાનાવઆ્શે 

(offerઓ્નશ્ા્ચરે્યનયાકદાનશ્ય્શઆ્બી): જો �્ૂે�્ના્ચધનવઆા્ા્ધનવ�ન્ ્મશ 60 

્ કેાાપ્થયાનશ્ા્ચરથશબ્નગહનાનશ�દ્્્્ાનાવઆ્શે. 

આલંક લ્ ચપાર્ાનાવઆ્ેન �્, સ વ્ૈ�ચ્છનિ નછૃનશઝી્્ા્્્ા્ચરે, 55 

્ કે �્્ેથશાચા્યના્નકમા્ચાના �્, ૂે�્ન્ ચઓ��નઆ્ચ, 2025 

નાનગહનાનાવ� લ્ ્્ાનાવઆ્શે. 

 

(ii) ીશસશ્્્શથયેન્નકમા્ચાનેઝનેછનયન under 37 

હ�ઠંછન્નક્્્ાયેનાાનેૂે�્ન્ ચનશ�ન્ ્મશ: 

ેશબીબનબનદા્ાીશસશ્્્શથયેન્નકમા્ચને� લ્ ્્ાનાવઆ્્શૂે�્ન્ ચ, 

ેશબીબનબનનાવ્ ેનનશછનનમ લ્ પચચનંેનશક્ોરનઓાાલીે્ાનાઆસા �્લમ્્ચ્્્ાનાવ

આ્શે, સ વ્ૈ�ચ્્ા્ચર�નસશછનિ નછૃ. જો �્આ્ા્નકમા્ચ (ા) 

દા્ાેશબીબનબનનાવજોરા્ાપહ�નાઝલાઉનાીવલઠનો (ા) નાવઆપ્ાનાવઆ્્શીે્ા, 

ૂે્ેના્ચના્નશલમ્્ચના �્ટયાનનાવને્ાનાવઆ્શેનહ�. જો �્ેશ.બી.બન.બન. 

દા્ાઆયોજના�્લક્સ વ્ૈ�ચ્છનિ નછૃપચચઝને્ેનનાપ્નાાનહાનનશછનયનોઝને્ાયક્ાહચ

�નજેનશછનય્ીનયનયાકદાનાવઆ્ા્નકમા્ચ (ા) નેૂે�્ન્ ચ� લ્ ્્ાનાવઆ્શે. 
 
(iii) ા્ ક્નાન�.પશ.બઓ. દ્ો (હાનનાવ 7.9%) પ્, 

ીાનાાય્ચ્ેઆયોજનાહ�ઠંસ વ્ૈ�ચ્છનિ નછૃનશ્ા્ચરથશૂે�્ન્ ચચ્ચથાયેયાવ� નસશ, ્નન 

.6.૨ 

(ેશ)(i)હ�ઠંઆ્્ચને્ાનાવઆ્ેના્નકમા્ચાના �્સથરલ્ૂે�્ન્ ચ્્નપ્� લ્ ્્ાનાવઆ્

શે. ).  
 
(iv) � લ્ ્મશનશછનય્્ા્ચરપહ�નાવયોજનાહ�ઠંછનિ નૃ થયેન્નકમા્ચ (ા) નશ� ને ્નનશિસથછ્નાવ, 

આપેાશન્નાપગ્્ા્નેઝથ્ાનાનાવગ્્ / ્ાધ લનશ્ા્ીદા્ને (લે્હાજ્ચનાવ) 

સથરલ્ૂે�્ના્ચ્્ન્્્જેહ�્ ્્્ાનાવઆ્શે્ૌ નુ વરે્પેાશન્ધનવ), 

આયોજનાનશ્નન(6.2 (b) (iii) �નજે�ન્ ્મશનશ્ા્ચર�નસશનાાનીયાજીાથે, 

�્ીહોઈશ �્ચે. 

યોજનાહ�ઠંસ વ્ૈ�ચ્છનિ નછૃનશઝી્્ા્્્ા્ચરે્નકમા્ચને� લ્ ્્ાનાવઆ્્શૂે�્ના્ચનશ

્્નીવે વછસ્પેાશનનવ્ લ્ચીૃાદા્ા્નકમા્ચનેજમા્્ાનાવઆ્શે. 



(સી) પટ્શનનીીટા�ા: 

સ વ્ૈ�ચ્છનિ નછૃનશઝી્્ા્્્ા્ચરે 55 ્ કેથશ્�ન્ યાાપ્્ �્નાઝનેસ વ્ૈ�ચ્છનિ નછૃને્ાધનવપીવદ્્્ાવ, 

રચ.ા.્ચ. ઝનેેશ.બી.બન.બન. નાવીવ્ નક્ીે્ાનાઆસા �્પેાશનનશપીવદલશ્્ચ� લ્ �ના્નકમા્ચ, 

ેયા �્જપેાશનેદનશનેપાતેનશેઆ્ા્નકમા્ચ (ા) નશ્ય 60 ્ કે 

(્શઆ્બીનશાઓ્નશ્ા્ચરનશ�નદ્નશ્ય) ાાપ્થાયચે.  

જો �્ઝાય્નકમા્ચાહાનનાવ55 ્ કે �્્ેથશાચા્યનશ, સ વ્ૈ�ચ્છનિ નછૃનશઝી્્ા્્્ા્ચરે, ્ા.૦-0-૦૨-

૨૦૧ from થશીશ.ીશ.બી. (પેાશનનાા્ેશ) છનયનોનાઝછ્શયછનયનોનાવ�છશ્ચ્ચા્દા્ા, 

પેાશનનશઓ�્્્ાનશનવ્ લ્ચઆપ્ાનાવઆ્શે. 1981. પેાશનેદન્ાના �્, 

છનિ નૃ ્નકમા્ચને્ેીનયેા્ ક્નાનછનયનોઝધનીા્પેાશનનવ્ લ્ચઆપના્ઝછસ્ા્ચનેઝ્�્્્ાનશ્હ�શે. 

જો �્્નકમા્ચપેાશનઓ�્્્ાધનવપીવદન્ �્ેયાવ� નસશ્ેનેસ્શતન્શપેક લમકપેાશન્્ન� લ્ ્્ાનાવઆ્શે. 

બ્્ા્્નકમા્ચ (ા) ઉપ્ોક્નાલકદછશવ્ા�નજેપેાશનપગ્્ ક્નના �્પાતેાયાપચચ, 

પેાશનનશશપાવ્ ્ીશીશબી (પેાશન્મ્ન્ �શન) છનયનો, 1981 

દા્ાીવમારન્્્્ાનાવઆ્શેઝનેઆ્ા્નકમા્ચ (ા) 

્ેશેશ્વ�ન ્સ્શ્ લ્્યાકછ્નાપેાશનઓ�્્્ાના �્પાતેનશે. 

�નીાઓ્ચના �્પાતેાયાનશ્ા્ચરથશબ્્ કે�નસશધનવાનામપત, 

આલંઆપેનચે �્બ્્ કે્્્ા્�ન્ ેશેશ્વ�ન ્સ્શાનામપતેના્્ાપ ,્ 

પગ્્ ક્નનશ્ા્ચરનાવઆ્ા્નકમા્ચ (ા) નશ્ય�નજેપગ્્ ક્નપગ્ેંનાાનપરશે.  

(ડર) કમચ�ટલીા� / અધરપગચાા�નવકશચાવ:યોજના�્લક્છનિ નૃ થયેન્નકમા્ચ, 

ેશબીબનબનનાહાનનાછનયનોઝધનીા્ '્નાયેનશ્ે / ઝસકપલા્્ેનશચ્ાપાર્ા' હ્દા્્હ�શે. 

(્) સ�વૈરચક્ન� ૃ્�પચરસથચ�ીસથચનટથ�સચીારમચાટાર.એ. / ડર.એ.:આયોજનાહ�ઠંછનિ નૃ થયેન્નકમા્ચ (્ચ) 

હાનનાછનયનોઝધનીા્ીનાસાનનશજગયાનશ�નીાઓ્ચના �્્ચ.બ. / રચ.બ.  

(એી) 

સાચીુ�ચારાનીારાટ્શન:યોજના�્લક્છનિ નૃ થ્ા્નકમા્ચનેીનયીનયપ્�નસા �્નાહાનનાછનયનોઝધનીા

્સ્ાઓક્ા ક્્નશ્ચ �્ાશનનેં્્ાનોહ્દા્્હ�શે.  

(�) ઝાય�નછ્સાા / હ્દા્ (્હ�માવ્ �્રનઓોન્નેકશન, છનિ નછૃપચચનશ્ેશેશ�નછ્સાા્લે �્) 

ીનયાવ્ �્� નસા �્નાહાનનાછનયનોઝને્ાયક્ાહચદા્ાીવમારન્્્્ાનાવઆ્શે.  

 

7. પ્ત�ચ: 



(i) પાત્નકમા્ચ (ા) 

નેસ વ્ૈ�ચ્છનિ નછૃને્ાનોછ્્ુપીેછન્્્્ોપરશેછનય્ીનયલાંાદ્છનયાનઝનેયોજનાનશજોલ્ાઈા

�નજેયોજનાહ�ઠંનશીે્ાનાવથશ. 

 

 

(ii) છ્્ાલશય / ાયાછય્્ાયક્ાહચનોીાનનો્્ચ્હ�ના્નકમા્ચ (ા) 

નો્શઆ્બીછ્્ુપસ્શ્ા્્ાનાવઆ્શેઝનેીશઆ્બીપેાશનછનયનો 1972 નાછનયન 69 

�નજે્નાયેનશ્ેબા �્શનેા્, ટાાીઓ્ૂાા્, �પશબઓ / 

ીશપશબઓઝનેપેાશનનશજોલ્ાઈથશચ્ા્્્ાનાવઆ્શે. 

ાદાન્ �્ચે �્ં લ્ ક લ્ કૂેગ્યાઝનેૂે�્ના્ચનશ�ન્ ્મશનાત્ �્દા્ચ / 

છશસ્નશ્ાયક્ાહચનાપગ્માનપ્ઝનેે્ચ્્્ાનાવઆ્શે.  

(iii)આયોજનાહ�ઠંબ્્ર્ઉપયોલનાવને્ા્ોછ્્ુપ�છ્નઝનેછનમકયનો્હ�શેીકનઝછસ્ા્ચનશીવે વછસ્

્નકમા્ચ (ા) પ્ેવસન્્ાક્હ�શે. જો �્્નકમા્ચ (ા) 

નેીનાૈપ્ીનયઝનેછ્્ુપનશ્ા્ચર�નસશ્ોઈપમીનયેઓક્બ્જ્ા્પ્્ર�મ્ાનશનવ્ લ્ચઆપ્ાનાવઆ

્શે. આલંઆપેનચે �્છ્્ુપપ્્ર�મ્ાનશછ્નવ્ શ, ીહચ્ �્નશન્નીાથે 

onlineનનાાનીેછન્્્્ાનાવઆ્શે.  

(iv) આયોજનાહ�ઠંછ્્ુપસ્શ્ા્્ાના �્નોઝછસ્ા્બ્નન (3.(ીશ) નાવછનસાકગ્્ીકનઝછસ્ા્હશે. 

8. સચમચ્�શા્વ: 

(i) યોજના્ા્ાઘા્ોજન્નથશઝને્ે્ોઈપમ industrialદોરલ્છ્્ાદનોછ્ેયનથશ.  

(ii) યોજનાહ�ઠંસ વ્ૈ�ચ્છનિ નછૃહો્ાને્ા્મેરાનશપર�નશપોસોીીાનેેશબીબનબનનાવ્ ોઈ્્્શથશેનહ�, 

ઝનેઆજગયાા્દ્્્ાનાવઆ્શે. 

(iii) આયોજનાહ�ઠંછનિ નૃ થયેન્નકમા્ચ(ા) ્ોઈપમઝાયીશપશબીાનાવગ્પનોલનેા્ના �્પાત્હ�શેનહ�.  

જો્ોઈ્નકમા્ચ્ોઈપમીશ.પશ.બી.ઈ. નાવઓ્ચથશ્ોજલા્નેં્્ાા�ચેચે્ો, 

આ્ા્નકમા્ચબઆ્ાીશ.પશ.બી.ઈ. 

નાવજોરા્ાપહ�નાયોજના�્લક્નંેનબકસ �્ગ્યાનશીવક લમક્્નેશ.બી.બન.બન. નેઆપ્શપરશે. 

ેશબીબનબનપ્્ઝપાયેનશ્્ની્્ા્નેનો્નશે.  

(iv) 
યોજનાહ�ઠંનશ્નાન�ન્ ્મશાઝનેેશબીબનબનદા્ા્નકમા્ચને� લ્ ્મશ્્્ાનાવઆ્્ાઝાય્ોઈપમ

ના્ (નોન, બર્ાિાીી, 



ીવપછૃપ્્આપ્શઝનેઆ્ા્નકમા્ચદા્ા� લ્ ્્ાપાતઝાયેા્ચ� લ્ ્મશનશક લ્ ીક લ્ ાપ્ા્્ / 

ઓ્ચથશ�ન્ ્મશનેઆછસન્હ�શે) s) નેેશ.બી.બન.બન.  

ક લ્ ચપાર્ાનાવઆ્ેન �્આ્ા્નકમા્ચ, ેશબીબનબનનેેા્ચ્હ�નેા્ચ્્નનશ� લ્ ્મશનશ્્નનાવથશબકી-

ૂેગ્યા, ૂે�્ના્ચઝથ્ાઝાયછનિ નછૃના્ોહ�ઠં્્ન� લ્ ્્ાનોછ્્ુપઆપશશ �્ચે.  

(v) 

છ્્ુપ્ લ્્યાકપચચ્ોઈ્નકમા્ચના� ને ્નનશિસથછ્નાવપ વ્� નઆયોજનાહ�ઠંસ વ્ૈ�ચ્છનિ નછૃનશઝી્્ા્્્ા્ચ

રપહ�નાવ, � ન્ ્નકમા્ચનાતન નુ વે / ્ાધ લનશ્ા્ીોનેં લ્ ક લ્ કૂેગ્યા� લ્ ્મશનશ્્ન�નક્્્્ાનાવઆ્શેનહ�: 

ઝનેૃ, હાનનાછનયનોઝધનીા્નાાનથ્ાવઝાયછનિ નછૃના્ોપગ્્ા્ / ્ાધ લનશ્ા્ીોને� લ્ ્્ાનાવઆ્શે.  

(vi)યોજનાહ�ઠંનશ્નાન�ન્ ્મશા, �યાવનાાનપર�ે યાવઆ્્્ે્ા્ાયદા 1961 

�નજેેો્પ્્્નશ્પા્નેઆછસન્હ�શે. 

 

(vii) ીકન 

Authorityથોગ્્ચને્ોઈ્ા્મઆપયાછ્નાયોજનાહ�ઠંસ વ્ૈ�ચ્છનિ નછૃને્ાનશનાવલમશ્્્ા્નકમા્ચનશછ્નવ

્શસ્શ્ા્્ાઝથ્ાન્ા્્ાના �્ી વક લમકછ્્ે્હશે.  

(viii)આયોજના�્લક્� લ્ ્્ાપાતના્ો્ોઈપમા્ા્નશાતનછ્નાદા્ાાનશીવક લમકઝને�છ્નીનાસાન

નાવથશે, પચચ્ને્ેયોજનાહ�ઠંઉદ્્ાહોય �્ઝાયથા.  

(ix) 
બ્્નકમા્ચ�આયોજનાહ�ઠંસ્યવીે્્છનિ નૃ થાયચેઝથ્ા્ેનાતન નુ વેઝથ્ા્ાધ લનશ્ા્ીોપાીેયોજનાહ�ઠ

ંનાના્ોછી્ાય્ોઈદા્ાઝથ્ા્ં્્નહ�હોય.  

 

9. ્ોઈપમનાઝથક / ઝથકઘ્નપ્્ોઈશવ્ ાઝથ્ાઝસપર્્ાનાગ્સીાનાવઆયોજનાનશશ્્ો�નજે, 

ીશબનરચેશબીબનબનનોછનમકય�છ્નઝનેેવસન્્ાક્હ�શે. 


