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વંચાણે:-                                                                                                 ખાસ અગત્યન ં 

(૧) ગુજરાત કૃષિ યુષિવષસિટી ગ્રાન્ટ-ઈિ-એઈડિાાં ષિયમો Agriculture, Forests and Cooperation  Dept. 

Resolution No . GAU-1372/11/E, Sachivalaya, Gandhinagar,Dt.14thSept. 1976 
(૨) Revised Common Statutes for Agricultural Universities of Gujarat, Statutes No.S.121. 

(૩) અત્રેિી કચેરીિાાં પરરપત્ર જા.િાં.િકૃયુ/રિષિ/બજટે-૩/પરરપત્ર/૫૦૦૮-૧૧/તા.૦૨-૦૭-૨૦૨૧. 
(૪) સાંશોધિ ષિયામક અિે અિુસ્િાતક ષવદ્યાશાખાધ્યક્ષશ્રી, િવસારી કૃષિ યુષિવષસિટી, િવસારીિી કચેરીિાાં 

પરરપત્ર ક્રમાાંક: જા.િાં.િકૃયુ/સાંષિ/૯૦૦૪-૯૦૨૯/તા.૩૦-૧૦-૨૦૨૧. 
(૫) અત્રેિી કચેરીિાાં પરરપત્ર જા.િાં.િકૃયુ/રિષિ/કાં ટર ોલ/બજટે/૯૭૬૯/તા.૧૭-૧૨-૨૦૨૧. 

  

 પરિપત્ર  
 

 

આથી સાંબાંધકતાિ સવેિે જણાવવાિુાં કે, અત્રેિી યુષિવષસિટીિી અગત્યિી મુખ્ય કામગીરી જવેી કે, સાંશોધિ, 

ષશક્ષણ અિે ષવસ્તરણ ષશક્ષણિી ષવષવધ પ્રવૃષિઓ ષસદ્ધ કરવા માટે યુષિવષસિટી દ્વારા બજટે રજૂ કરી જોગવાઈ માંજૂર 

કરાવવામાાં આવે છે અિે થયેલ જોગવાઈ મુજબ િામદાર રાજ્ય સરકાર, ભારત સરકાર તથા અન્ય એજન્સીઓ 

યોજિાઓિા ચોક્કસ િેતુઓ ષિયત સમયમયાિદામાાં ષસદ્ધ કરવા માટે યુષિવષસિટીિે અિુદાિ ફાળવે છે. યુષિવષસિટીિે 

મળેલ ગ્રાન્ટ/ફાંડ જ ેત ેયોજિાઓિી કામગીરી બોલીઓ અિે શરતો મુજબ સમયસર પૂણિ કરવા માટે જ ેતે કચેરીિા 

વડાશ્રી/યોજિાિા વડાશ્રીિા િવાલે મૂકી અત્રેથી ફાળવણી કરી આપવામાાં આવે છે. જમેાાં નામદાિ િાજ્ય સિકાિ, 

ભાિત સિકાિ, તથા અન્ય એજન્સીઓ તરફથી મળેલ અિુદાિ (ગ્રાન્ટ/ફાંડ) િીચે મુજબિા મુદ્દાઓ અિ ેવાંચાણે 

લીધેલ  તમામ સાંદભોિે ધ્યાિે રાખી માાંગણી અિે વપરાશ કરવાિો રિેશે. 

(૧) ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ફાંડિો ખચિ ષિયમો અિે શરતો મુજબ જ ેત ેિાણાકીય વિિમાાં પૂણિ કરવાિો રિેશે. 

(૨) ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ફાંડિો સાંપૂણિ ખચિ ષિયત સમયમયાિદામાાં અિે ષિયમોિુસાર થઈ જાય તેિી કાળજી 
રાખવાિી રિેશે. 

(૩) ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ફાંડ માાંથી બચત રિેલ ગ્રાન્ટ/ફાંડ ખચિ િ થવા અાંગેિા યોગ્ય આધારો સાથે કારણો 
દશાિવી  સક્ષમ કક્ષાએ માંજુરી મેળવી સરકારશ્રી/જ ેતે ફાં રડાંગ એજન્સીિે (પુિઃજીષવત/પાકિ  કરવાિી િ 
થતી િોય તો) જ ે તે િાણાકીય વિિિા અાંતે પરત મોકલી આપવાિી કાયિવાિી કરવા અથે રિસાબ 
ષિયામકશ્રીિી કચેરીિે જાણ કરવાિી રિેશે. 

(૪) ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ફાંડ િાણાકીય વિિિા અાંતે વણવપરાયેલી બચત રિેવા પામ ે તો તેવી ગ્રાન્ટ/ફાંડ 
સરકારશ્રી/જ ેતે ફાં રડાંગ એજન્સીિે પરત કરવા માટે અથવા ગ્રાન્ટ ઈિ એઈડિા ષિયમોિુસાર ત્યાર 
પછીિા િાણાકીય વિિમાાં ખચિ કરવાિો થતો િોય તો તે માટેિી દરખાસ્તો જરીરી આધાર-પુરાવા સાથે 
યોગ્ય કારણો જણાવીિે કચેરીિા વડાશ્રી/યોજિાિા વડાશ્રીિી ભલામણ સિ સક્ષમ કક્ષાએ માંજૂરી 
મેળવીિે જ ેતે િાણાકીય વિિિા અાંતે રિસાબ ષિયામકશ્રીિી કચેરીિે રજુ કરી આપવાિી રિેશે. 

(૫) ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ફાંડિી મયાિદા કરતા વધુ ખચિ કરવામાાં આવશે તેમજ ષિયમોિુસાર ખચિ િ કરવાથી 
ભષવષ્યમાાં કોઈપણ પ્રકારિા ઓડીટ પ્રશ્નો કે િાણાકીય અષસ્થરતા/ અવ્યવસ્થાિા પ્રશ્નો ઉપષસ્થત 
થવા પામશે તો તેિી સાંપૂણિ જવાબદારી જ ેતે કચેરીિા વડાશ્રી/યોજિાિા વડાશ્રીિી રિેશે. 

 

રિસાબ નનયામકશ્રીની કચેિી 
નવસાિી કૃનિ ય નનવનસિટી, નવસાિી 

ય નનવનસિટી ભવન, એરૂ ચાિ િસ્તા, દાંડી િોડ, નવસાિી – ૩૯૬૪૫૦  

નવિય:- ગ્રાન્ટ/ફંડની  માંગણી અને વપિાશ માટે ધ્યાને િાખવાના મ દ્દાઓ. 
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(૬) ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ફાંડિો ખચિ યોજિાિાાં િેતુસર તેમજ ઉપલબ્ધ ગ્રાન્ટ/ફાંડિી મયાિદામાાં કરવાિો રિેશે 
તેમજ બાાંધકામ માટે ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ફાંડિો ખચિ માંજુર થયેલ જ ેતે કામમાાં જ કરવાિો રિેશે. 

(૭) બાાંધકામ માટે ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ફાંડ માાંથી કરવાિા થતા તમામ બાાંધકામિા કામો પૂણિ થતા તેમજ ફાઈિલ 
બીલિા ચૂકવણા થયા બાદ બચત રિેતી ગ્રાન્ટ સરકારશ્રી/જ ેતે ફાં રડાંગ એજન્સીિે (પુિઃજીષવત/પાકિ  
કરવાિી િ થતી િોય તો) પરત મોકલી આપવા માટે આધારો સાથે કારણો દશાિવી  સક્ષમ કક્ષાએ માંજુરી 
મેળવી કાયિવાિી કરી રિસાબ ષિયામકશ્રીિી કચેરીિે જાણ કરવાિી રિેશે. 

(૮) બાાંધકામ માટે ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ફાંડિો ખચિ માંજુર થયેલ કામમાાં જ કરવાિો િોવાથી જ ેતે કામિાાં ફાઈિલ  
બીલિા ચૂકવણા થયા બાદ બચત રિેલ ગ્રાન્ટ/ફાંડ સરકારશ્રી/જ ેતે ફાં રડાંગ એજન્સીિે પરત િ કરતા 
અન્ય કામો માટે ઉપયોગમાાં લેવામાાં આવશે અિ ેઆ અાંગે ભષવષ્યમાાં કોઈપણ પ્રકારિા ઓડીટ પ્રશ્નો  કે 
િાણાકીય અષસ્થરતા/ અવ્યવસ્થાિા પ્રશ્નો ઉપષસ્થત થવા પામશે તો તેિી સાંપૂણિ જવાબદારી જ ે
કચેરીિા િવાલે ગ્રાન્ટ મુકવામાાં આવી િોય એ કચેરીિા વડાશ્રી અિે યોજિાિા વડાશ્રીિી રિેશે. 

(૯) િામદાર રાજ્ય સરકાર, ભારત સરકાર, તથા અન્ય એજન્સીઓ તરફથી મળેલ અિુદાિ 
(ગ્રાન્ટ/ફાંડ)િી ફાળવણી/ફેરફાળવણી થયા બાદ આ અાંગેિી કોઈ પણ રજુઆતો, સુધારા-વધારા કે 
વાાંધા અત્રે સીધા િિીં મોકલતા જ ેતે કચેરીિા વડાશ્રી અિે યોજિાિા વડાશ્રીિી ભલામણ સિ અત્રે 
મોકલાવવાિુાં રિેશે. 

(૧૦) ષવકાસ ખચિ (Development Charges)િી યોજિાઓિી ગ્રાન્ટિી ફાળવણી/ફેરફાળવણી િા િુકમો 
સાંશોધિ ષિયામકશ્રીિી કચેરી િસ્તક કાયિરત આયોજિ શાખાિી ભલામણ મુજબ અત્રેથી કરવામાાં 
આવે છે. આથી આ અાંગેિી કોઈ પણ રજુઆતો, સુધારા-વધારા કે વાાંધા અત્રે સીધા િિીં મોકલતા 
સાંશોધિ ષિયામકશ્રીિી કચેરીિી આયોજિ શાખા મારફત ભલામણ સિ અત્રે મોકલાવવાિુાં રિેશે. 

(૧૧) યોજિાઓિા બજટે સદરે જ ેત ેિાણાાંકીય વિિ દરમ્યાિ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ફાંડિી મયાિદામાાં રિીિે જ ખચિ 
કરવાિો રિેશે. આમ, છતાાં ફાળવેલ ગ્રાન્ટિી મયાિદા કરતા વધ ુખચિ કરવામાાં આવશે તો આ અાંગેિી 
જવાબદારી જ ેતે યોજિાિા ષિયાંત્રણ અષધકારીશ્રી અિે માઈિસ ગ્રાન્ટમાાં બીલ પાસ કરિાર વરિવટી-
વ-રિસાબી અષધકારીશ્રીિી રિેશે. 

(૧૨) ગ્રાન્ટ-ઈિ-એઈડિાાં ષિયમો મુજબ રીવેલીડ (પુિઃજીષવત) કરેલ ગ્રાન્ટ/ફાંડિો ખચિ જ ે તે િાણાકીય 
વિિિી તારીખ ૩૧, રડસેમ્બર સુધી જ કરવાિો રિેશે. 

(૧૩) જ ે ત ે યોજિામાાં ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ફાંડિો ખચિ થઇ ગયા બાદ ખૂટતી ગ્રાન્ટ માટે રીવાઈઝ અાંદાજપત્રમાાં 
દરખાસ્ત/ રજૂઆત કરવાિી રિેશે. 

(૧૪) જ ે કચેરીઓ સમયમયાિદામાાં અાંદાજપત્ર રજુ િિીં કરે તે કચેરીઓિે ગ્રાન્ટ/ફાંડિી ફાળવણી કરવામાાં 
આવશે િિીં. 

(૧૫) િવા બાાંધકામ/જૂિા બાાંધકામ રીપેરીંગ માટેિી ગ્રાન્ટિી ફાળવણી માટે ઉપરોક્ત સાંદભિ પરરપત્ર-(૩) માાં 
દશાિવેલ આધાર પૂરાવા સાથે સક્ષમકક્ષાએ માંજૂરી મેળવીિે દરખાસ્ત/રજૂઆત કરવાથી ગ્રાન્ટિી 
ફાળવણી કરવામાાં આવશે. 

(૧૬) માયિસ રિેલ ગ્રાન્ટ વિિિા અાંતે ફાંડીંગ એજન્સી પાસેથી મેળવી સરભર કરાવી લેવાિી રિેશે. 

(૧૭) ભારત સરકારશ્રી તરફથી PFMS પોટિલ દ્વારા જ ેપણ ગ્રાન્ટ/ફાંડ ફાળવવામાાં આવતુાં િોય છે તેિા 
ખચાિિી એન્ટર ી સમયમયાિદામાાં PFMS પોટિલમાાં જ ે તે િાણાાંકીય વિિ દરમ્યાિ ષિયષમતપણે પૂણિ 
કરવાિી રિેશે. PFMS પોટિલમાાં ખચિિી એન્ટર ી િ કરવાથી ભષવષ્યમાાં કોઈપણ પ્રકારિા ઓડીટ પ્રશ્નો  
કે િાણાકીય અષસ્થરતા/ અવ્યવસ્થાિા પ્રશ્નો ઉપષસ્થત થવા પામશે તો તેિી સાંપૂણિ જવાબદારી જ ેત ે
કચેરીિા વડાશ્રી/યોજિાિા વડાશ્રીિી રિેશે. 

(૧૮) િાણાાંકીય વિિ પૂણિ થયા બાદ જ ેત ેયોજિાિાાં AUC/UTC ષિયત િમૂિામાાં જ ેત ેફાંડીંગ એજન્સીિે 
મોકલી આપવાિાાં રિેશે. 

(૧૯) ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ફાંડ માાંથી ખરીદી કયાિ બાદ ખરીદી કરેલ સાધિ/સામગ્રીિા સુચારી ઉપયોગ અિે 
અમલવારી માટે Operation and Maintenance િી યોગ્ય વ્યવસ્થા અિે આયોજિ કરવાિુાં રિેશે. 

(૨૦) ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ફાંડ માાંથી કરવાિા થતા ખચિ અાંગે િાણાકીય ઔષચત્યિાાં ષસદ્ધાાંતોિુાં પાલિ કરવુાં અિે 
સરકારશ્રી દ્વારા વખતોવખત િક્કી કરવામાાં આવેલ જોગવાઈઓ અિે લાગુ પડતા ધારાધોરણિે 
આષધિ ષિયત પદ્ધષતથી કરવાિુાં રિેશે તેમજ યોજિાઓિી ષિયત થયેલ શરતોિુાં પાલિ કરવાિુાં રિેશે. 
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(૨૧) ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ફાંડિો સદુપયોગ મયાિદામાાં સમયસર પૂણિ થાય તે રીતે સમયબધ્ધ િાણાાંરકય આયોજિ 
કરવાિુાં રિેશે તેમજ ખૂટતી ગ્રાન્ટ/ફાંડ જરીરી િાણાકીય સ્ત્રોત પાસેથી સમયસર ઉપલબ્ધ થાય તેિુાં 
આયોજિ કરવાિુાં રિેશે. 

(૨૨) ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ફાંડિો ખચિ જ ેતે વિિિી અાંદાજપત્રીય જોગવાઈિે આધીિ અિે િામદાર રાજ્ય સરકાર, 
ભારત સરકાર, તથા અન્ય એજન્સીઓ દ્વારા વખતોવખત ફાળવવામાાં આવતી ગ્રાન્ટિી મયાિદામાાં 
કરવાિો રિેશે. 

(૨૩) યોજિાિાાં િેતુ ષસદ્ધ કરવા માટે પ્રવતિમાિ ષિયમોિે આધીિ ચાલુ તથા આગામી િાણાકીય વિિમાાં પયાિપ્ત 
અાંદાજપત્રીય જોગવાઈ કરાવી લેવાિી રિેશે. 

(૨૪) યોજિા િેઠળ ષિયત કરવામાાં આવેલ શરતોિુાં ચૂસ્તપણે પાલિ કરવાિુાં રિેશે. 

(૨૫) ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ફાંડિા વપરાશ/ખરીદી માટે ટેન્ડર પ્રોસેસીંગ બાબતમાાં ઉદ્યોગ અિે ખાણ ષવભાગિા 

ઠરાવ ક્રમાાંકઃ- એસપીઓ-૧૦૨૦૦૫-૧૪૦૭-ચ, તા.૨૨-૧૧-૨૦૦૬ અન્વયે “ઈ” ટેન્ડરીંગ બાબતમાાં 
કરવામાાં આવેલ જોગવાઈઓિી/સૂચિાઓિુાં ચૂસ્તપણે પાલિ કરવાિુાં રિેશે તમેજ જો કોઈપણ વસ્તુિી 
ખરીદી કરવાિી િોય તો તે સરકારશ્રીિા પ્રવતિમાિ ધારાધોરણો અિે ષિયમોિુસાર કરવાિી રિેશે. 

(૨૬) ગ્રાન્ટ મળવાિી અપેક્ષાએ ખરીદી કરાવવાિી રિેશે િિીં. 

(૨૭) યોજિામાાં માંજુર થયેલ સાધિ સામગ્રીિી ખરીદી માટેિુાં મેઈન્ટેિન્સ યોગ્ય રીતે થાય અિે તેિા પૂણિ 
આયુષ્ય મયાિદા સુધી તેિો મિિમ ઉપયોગ ઔષચત્ય પૂણિ રીતે થાય તે મુજબ કાયિવાિી કરવાિી રિેશે. 

(૨૮) િવા સાધિોિી ખરીદી માટેિુાં ડેડ સ્ટોક રજીસ્ટર તેમજ રિસ્ટર ી શીટ ષિભાવવાિી રિેશે. વધુમાાં 
ભષવષ્યમાાં આ યુષિવષસિટી દ્વારા ઓિલાઈિ સ્ટોક મેિેજમેન્ટિી પદ્ધષત અપિાવવામાાં આવે તો જ ેત ે
સમયે પ્રષસદ્ધ કરવામાાં આવતી સુચિાઓ મુજબ કાયિપદ્ધષત અપિાવવાિી રિેશે. 

(૨૯) ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ફાંડિા ખચિ/ખરીદી માટે ગુજરાત સરકારશ્રીિાાં ઉદ્યોગ અિે ખાણ ષવભાગિા ઠરાવ મુજબ 
ખરીદી ગવમેન્ટ Government e-Marketplace (GeM) પોટિલ મારફતે કરવા ખરીદ પદ્ધષત 
મુજબિી સુચિાઓિુાં ચુસ્તપણે પાલિ કરવાિુાં રિેશે. પરાં તુ જ ેવસ્તુઓ GeM Portal પર ઉપલબ્ધ િ 
િોય એવી વસ્તુઓિી ખરીદી માટે ઉદ્યોગ અિે ખાણ ષવભાગિા તા.૦૧-૧૦-૨૦૧૮ િા ઠરાવ તથા 
ત્યારબાદિા વખતો વખત થયેલ સુધારાઓિુાં ચુસ્તપણે પાલિ કરવાિુાં રિેશે. 

(૩૦) ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ફાંડિો ઉપયોગ ખૂબ જ કરકસર પવૂિક કરવાિો રિેશે અિે યોજિાઓમાાં વધમુાાં વધ ુ
આવક જમા થાય તેવા પ્રયત્િો કરવાિા રિેશે તમેજ િાણા ષવભાગિા કરકસર પ્રભાગ દ્વારા વખતો 
વખત બિાર પાડવામાાં આવતી કરકસર અાંગેિી સૂચિાઓિુાં ચુસ્તપણે પાલિ કરવાિુાં રિેશે. 

(૩૧) ફાળવેલ ગ્રાન્ટિો ખચિ િેડ વાઈઝ (પગારભથ્થા, રીકરીંગ, િોિરીંકરીંગ અિે બાાંધકામ) માંજુર થયેલ 
રકમિી મયાિદામાાં તેમજ સરકારશ્રી/ફાંડીંગ એજન્સી તરફથી િક્કી કરવામાાં આવેલ ધારાધોરણ મુજબ 
ખચિ કરવાિો રિેશે. 

(૩૨) ભારત સરકારશ્રી તરફથી માંજુર કરેલ યોજિાઓમાાં તેમજ અન્ય અધર એજન્સીિી યોજિાઓમાાં જ ેત ે
સમયે કરવાિી થતી સમયસર િાણાાં મેળવવાિી ડીમાન્ડોિી દરખાસ્ત ફાંડીંગ એજન્સીિે અત્રેિી 
કચેરીિી જાણ િેઠળ કરવાિી રિેશે. જો આ બાબતે સમયસર ડીમાન્ડ કરવામાાં િ આવે અિે પૂરતુાં ફાં ડ 
ફાંડીંગ એજન્સી તરફથી િ ફાળવવામાાં આવે તો આ અાંગેિી સાંપૂણિ જવાબદારી કચેરી વડાશ્રી/યોજિાિાાં 
વડાશ્રીિી રિેશે તેમજ માઈિસ ગ્રાન્ટમાાં બીલો પાસ કરવામાાં આવશે િિીં. 

(૩૩) જ ે ત ે યોજિાઓમાાં ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ફાંડ માાંથી પગાર-ભથ્થાાંિી તેમજ ષિવૃષિિા લાભોિી ચુકવણીિે 
અગ્રતા આપવાિી રિેશે તેમજ બાાંધકામ અાંગેિો ખચિ સરકારિા સ્થાયી તેમજ વખતો વખતિા પ્રવતિમાિ 
ઠરાવો/પરરપત્રો અિે ષિયમોિી જોગવાઈઓ મુજબ ષિયત પદ્ધષતથી કરવાિો રિેશે જ્યારે 
રીકરીંગ/િોિ રીકરીંગ સાધિોિી ખરીદી અાંગે રાજ્ય સરકારિી પ્રવતિમાિ ખરીદિીષતિી જોગવાઈઓિુાં 
ચુસ્તપણે પાલિ કરવાિુાં રિેશે. િવી બાબતો અાંગેિો ખચિ જ ેતે યોજિા અાંતગિત મળેલ વિીવટી માંજૂરી 
િા ધારાધોરણ અિુસાર કરવાિો રિેશે. 

(૩૪) ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ફાંડિો અન્ય િેતુ માટે ઉપયોગ કરી શકાશે િિીં. બચત રિેતી રકમ વિિ આખરે સરન્ડર 
કરવાિી રિેશે. જ ેિેતુ માટે બજટે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે તે િેતુ માટે જ ખચિ કરવાિો રિેશે. 

(૩૫) જ ેતે યોજિાઓમાાં ગ્રાન્ટિી માાંગણી, માઈિસ ગ્રાન્ટમાાં ખચિ કરવા તેમજ UTC/AUC જ ેતે ફાં રડાંગ એજન્સીિે જમા 
કરાવવા માટે ષશક્ષણિી યોજિાઓ માટે કુલસષચવશ્રીિી ભલામણ, સાંશોધિિી યોજિાઓ માટે સાંશોધિ 
ષિયામકશ્રીિી ભલામણ અિે ષવસ્તરણ ષશક્ષણિી યોજિાઓ માટે ષવસ્તરણ ષશક્ષણ ષિયામકશ્રીિી ભલામણ 
મેળવી રજૂઆત/દરખાસ્તો  કરવાિી રિેશે. 
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(૩૬) પગારભથ્થા, રીકરીંગ, િોિરીકરીંગ અિે તમામ પ્રકારિા બાાંધકામ અાંગેિી વધારાિી ખૂટતી ગ્રાન્ટો જ ે
તે યોજિામાાં ફાંડ/ગ્રાન્ટિી ઉપલબ્ધતા િશ ેતો જ ફાળવવામાાં આવશે. આ અાંગે અત્ર ેતાત્કાષલક ધોરણે 
ગ્રાન્ટ ફાળવણી માટે રજૂઆતો કરવાિી રિેશે િિીં. 

(૩૭) ગ્રાન્ટ માાંગણીિી દરખાસ્તોિા પત્રકોમાાં દશાિવવામાાં આવેલ મારિતીઓિી યોગ્ય અિે રેકોડિ  આધારરત 
તેમજ આાંકડાકીય મારિતીિી ચકાસણી/ગણતરી કરીિે કરવાિી રિેશે. 

(૩૮) ષવકાસ ખચિ/સ્થાયી ખચિ યોજિાઓમાાં જ ેકચેરીઓએ અાંદાજો ષિયત સમય મયાિદામાાં રજુ િ થવાિા 
કારણે યુષિવષસિટીિા સરકારશ્રીિા બજટેમાાં જોગવાઈ રિી જવા પામશે તો તેવી કચેરીઓિે જ ે ત ે
િાણાકીય વિિિી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવશે િિીં. 

વધુમાાં જણાવવાિુાં કે, આ પરરપત્ર થયેથી િાડિ  કોપી સ્વરીપે ગ્રાન્ટિી ફાળવણીિા િુકમો મોકલવાિી પ્રરક્રયા 

સદાંતર બાંધ કરેલ છે. િવેથી ફક્ત યુષિટ િેડિાાં ઈ-મેઈલ એડર ેસ ઉપર ઓટો જિરેટ ઈ-મેઈલ દ્વારા તમેજ URP 

સોફ્ટવેરમાાં જ ેતે યુષિટ પ્રમાણે જોવા મળશે. 

 

જા.નં. નકૃય /રિનન/બજટે/૩૭૬૪/૨૦૨૨  

નવસાિી, તા. ૧૩/૦૫/૨૦૨૨  

નકલ સનવનય િવાના (e-પરિપત્ર દ્વાિા):-  

(૧) અત્રેિી યુષિવષસિટીિા તમામ યુષિવષસિટી અષધકારીશ્રીઓ તરફ જાણ સારી. 

(૨) અત્રેિી યુષિવષસિટીિા તમામ યોજિાઓિા વડાશ્રીઓ તરફ જાણ સારી. 

(૩) અત્રેિી યુષિવષસિટીિા તમામ કચેરીિા વડાશ્રીઓ તરફ જાણ તથા અમલ થવા સારી. 

(૪) અત્રેિી યુષિવષસિટીિા તમામ ઉપાડ અિે ચુકવણા અષધકારીશ્રીઓ તરફ જાણ તથા અમલ થવા સારી. 

(૫) અત્રેિી યુષિવષસિટીિા માિ. કુલપષતશ્રીિા રિસ્ય સષચવશ્રી તરફ જાણ સારી. 

નકલ િવાના (e-પરિપત્ર દ્વાિા):- 

અત્રેિી યુષિવષસિટીિા વિીવટી-વ-રિસાબી અષધકારીશ્રી તરફ જાણ તથા અમલ થવા સારી. 

 

 
રિસાબ નનયામક 


