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એરૂ ચાર રસ્તા, નવસારી- ૩૯૬ ૪૫૦
નવકાસ ખચચ યોજનાઓ અંતગચ ત ગ્રાન્ટના વપરાશ માટે
ધ્યાને રાખવાના જરૂરી મદ્દુ ાઓ બાબત…

ૂ કલ્યાણ અને સહકાર ષિભાગ ઠરાિ ક્રમાાંક – નકિ-૧૨૨૦૨૨-૪૩૦-ક.૨
વંચાણે: ૧. કૃષિ, ખેડત
તા.૧૯.૦૪.૨૦૨૨

૨. હહસાબ ષનયામકશ્રી, નિસારી કૃષિ યુષનિષસિટીના પહરપત્ર ક્રમાાંક – ૩૭૬૪/૨૦૨૨ તા.૧૩.૦૫.૨૦૨૨

-:: પરરપત્ર ::-

આથી સબાંધકતાા સિેને જણાિિાનુ ાં કે, અત્રેની યુષનિષસિટીમાાં સાંશોધન, ષશક્ષણ અને ષિસ્તરણ

ુ ને
ષશક્ષણ અંતગાતા ષિકાસ ખર્ા(પ્લાન) યોજનાઓ કાયારત છે જેમાાં નામદાર રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા યોજનાઓના હેતઓ
ધ્યાનમાાં રાખીને જે તે નાણાકીય િિામાાં ગ્રાન્ટની ફાળિણી કરિામાાં આિે છે . સદર ગ્રાન્ટના યોગ્ય િપરાશ માટે નીર્ે
મુજબના મુદ્દાઓ ધ્યાને રાખિાના રહેશે.
૧)

નામદાર સરકારશ્રી માંથી મળે લ ગ્રાન્ટ પગાર ભથ્થા, રરકરીંગ, નોન-રરકરીંગ અને બાંધકામ એમ જે સદરે ફાળવવામાં આવી
ુ માટે જ ખચચ કરવાનો રહેશે. અન્ય હેતઓ
ુ માટે ખચચ કરી શકાશે નરહ.
હોય તે જ સદરે અને તે હેતઓ

૨)

જે તે નાણારકય વિચ માટે ફાળવવામાં આવેલ ગ્રાન્ટની મયાચ દામાં રહીને ચાર કવાટચ રમાં સપ્રમાણ ખચચ થાય તે રીતે યોગ્ય
વાનિિક આયોજન કરીને ખચચ કરવાનો રહેશે. આયોજનના અભાવે ફાળવેલ ગ્રાન્ટથી વધારે ખચચ થઈ ગયા પછી રરવ્યુ બેઠકમાં
ગ્રાન્ટ મળી જ જશે તેવી અપેક્ષા રાખવી નરહ. તેમજ આ અંગે અત્રે તાત્કાલલક ધોરણે ગ્રાન્ટ ફાળવણી માટે રજુઆતો કરવી
નરહ.
જે તે નવકાસ ખચચ (પ્લાન) યોજનાઓની આવક તે જ નવકાસ ખચચ (પ્લાન)ના બજેટ સદર માં જ જમા કરાવવાની રહેશે. તેમજ

3)

વધુમાં વધુ આવક જમા થાય તેવા પ્રયાસો કરવાના રહેશે.
૪)

ક્લાસીફાઇડ વક્સચ (બ.સ..૧૨૬૦૦) તથા માઇનોર અને ઓરીજીનલ વક્સચ (બ.સ.૧૫૩૪) હેઠળ ફાળવેલ ગ્રાન્ટનો ખચચ જે તે
નાણાકીય વિચની તારીખ ૩૧ ડીસેમ્બર સુધીમાં કરવાનો રહેશે.

૫)

Goverment e Marketplace (GeM) પોટચ લ પર આઉટસોનસિંગથી રોકવામાં આવતા ઈસમો માટે જે તે બજેટ સદરમાં વાનિિક
નાણાકીય આયોજન મુજબ જોગવાઇ છે કે કેમ તે ધ્યાને લઈને પછી જ આગળની કાયચવાહી કરવાની રહેશે.
બજેટ રજુ કરતી વખતે નવા સાધનોની ખરીદીના નવકલ્પે Rental Model, Outsourcing થી કે પછી અન્ય Hybrid model થી

૬)

કામગીરી લઈ શકાય તેમ હોય તો તેનો તુલનાત્મક અભ્યાસ કરી યોગ્ય નવકલ્પ મુજબ કામગીરી લેવાની રહેશે.
૭)

નાણા નવભાગના કરકસર પ્રભાગ દ્વારા વખતો વખત બહાર પાડવામાં આવતી કરકસર અંગેની સ ૂચનાઓનું ચુસ્તપણે પાલન
કરવાનું રહેશે.

રહેશે.

િધુમાાં હહસાબ ષનયામકશ્રીના િાંર્ાણે લીધેલ પહરપત્ર-૨ મુજબની સુર્નાઓનો પણ અમલ કરિાનો

જા.નં.નકૃય/ુ સંનન/આયોજન/૩૫૬૦-૬૧/ર૦૨૨
તા.૨૬.૦૫.૨૦૨૨

સંશોધન નનયામક અને

અનસ્ુ નાતક નવધાશાખાઘ્યક્ષ

નકલ રવાના:

૧. માન. કુ લપષતશ્રીના રહસ્ય સચર્િશ્રી, નિસારી કૃષિ યુષનિષસિટી, નિસારી તરફ જાણ સારૂ.

૨. સાંબષાં ધત કમાર્ારીઓ/અષધકારીશ્રીના કર્ેરી િડા તરફ ઉક્ત બાબતે તાત્કાલીક કાયાિાહી કરિા સારૂ.

