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પ્રોજેક્ટ રિપોટટ

ક્રમ વિગત રિમાર્ટસ   /    િર્મ
રૂ 

1 યોજનાન ું નામ (ધુંધાન ું નામ):
2 ધુંધાન ું સ્થળ :
3 પ્રસ્તાિના બજાિ િગેિે.....

4 ઉદ્યોગ માટે ર્ોઈ ખાસ ર્ાન ની ધાિણા રે્ જરૂરિયાત
હોય તો તે જણાિો અને તે પણૂટ થાય છે?

5 ઉત્પાદન પ્રરક્રયા:
6 િપિાનાિ ર્ાચો માલ:



Today’s Learning Points

1. યોજનાન ું નામ: 

(ધુંધાન ું નામ): .....................................
2. ધુંધાન ું સ્થળ :

સ્થાવનર્ સિનામ ું , વપનર્ોડ નુંબિ.
તાલ ર્ો ,જીલ્લો ,િાજ્ય સ્થળનો ફોટો

૩.પ્રસ્તાિના બજાિ િગેિે
ધુંધાન ું પ્રારૂપ,ધુંધાન ું ભાવિ,પેદાશનો પ્રર્ાિ,
પેદાશન ું ભાવિ, બજાિની સ્સ્થવત,
ભાવિ ગ્રાહર્ િગટ ,ગ્રાહર્ોની શક્યતા 

4. ઉદ્યોગ માટે ર્ોઈ ખાસ ર્ાન ની ધાિણા રે્
જરૂરિયાત હોય તો તે જણાિો અને તે
પણૂટ થાય છે?

લાઈટ-િીજળી,પાણી,પ્રદૂષણ અટર્ાિ વનયમો,ર્ાિખાના ધાિો,ગ માસ્તાધાિો,
િેપાિી ર્ાયદો,મહસેલૂધાિો, ર્ામદાિ અવધવનયમ, સિ-સેઝના વનયમો ..........



Today’s Learning Points

5. ઉત્પાદન પ્રરક્રયા:
સતત ઉત્પાદન, તટૂર્-તટૂર્ ઉત્પાદન, 
જોબ ઉત્પાદન , બેચ ઉત્પાદન   

6. િપિાનાિ ર્ાચો માલ:
એર્ ર્િતા િધ  માલ,માલનો પ્રર્ાિ, ગ ણિતા ,પ્રાપ્તત 



પ્રોજેક્ટ રિપોટટ

ક્રમ વિગત રિમાર્ટસ   /    િર્મ રૂ 

7 સ્થાયી મડૂી િોર્ાણની વિગત:

8 ધુંધા માટે પિૂતી જગ્યા છે રે્ રે્મ ? .......................

9 મશીનિી અને સાધન ઓજાિની વિગત
1 .............................. ........................
2 ................................ ..........................

3 .............................           ........................

4 .............................. ........................

ક લ સ્થાયી મડૂી િોર્ાણ: (8A) .......................................



પ્રોજેક્ટ રિપોટટ

ક્રમ વિગત રિમાર્ટસ   /    િર્મ રૂ 

૧૦. ર્ાયટર્ાિી ભુંડોળની ગણતિી:

૧. મરહનાનો ર્ાચો માલ   
.........................
૨. મરહનાનો િર્ટ ઈન પ્રોસેસ    .........................

૩. મરહનાનો તૈયાિ માલ           
.........................
૪. મરહનાની ઉઘિાણી .........................

ક લ ર્ાયટર્ાિી ભુંડોળ: ( 10B)  (1 x 12) .......................................



પ્રોજેક્ટ રિપોટટ

ક્રમ વિગત રિમાર્ટસ   /    િર્મ
રૂ 

11 નફા - તોટાનો માવસર્ અંદાજ. (અ - બ ) ...............................
અ. સિેિાશ માવસર્ િેચાણ                   
.......................
બ . માવસર્ ખચાટ.

1. ર્ાચો માલ સ્ટોસટ સ્પેિ

2. પાિિ તથા મર્ાન ભાડ ું
3. પગાિ મજ િી િગેિે
4. િહીિટી ખચટ
5. ટ્રાન્સપોટેશન તથા મ સાફિી  ખચટ
6. મશીનિી- સાધન- ઓજાિ ધસાિા ખચટ
7 . બેંર્ માવસર્ હતતો વ્યાજ સાથે
8. અન્ય પિચ િણ ખચટ

(બ) ક લ માવસર્ ખચટ



પ્રોજેક્ટ રિપોટટ

ક્રમ વિગત રિમાર્ટસ   /    િર્મ રૂ

િેચાણમાુંથી ખચટ જતા િધાિો (નફો/ન ર્શાન ૧-૨) >>>િર્મ રૂ>>>

12 ટોટલ પ્રોજેક્ટ ખચટ. (8A+10B) :::::િર્મ રૂ ::::::

૧.સ્થાયી મડૂી િોર્ાણ: (8A)
મશીનિી અને સાધનો ઓજાિો

૨.ક લ ર્ાયટર્ાિી ભુંડોળ: (10B)

અિજદાિની સહી:




