
 

 

 

 

જાહેરનામાાં નાં. ૭૮૫/૨૦૨૨   
 

 

આથી સંબધકર્તા સર્વેન ેજણતર્વર્વતમતં આર્વે છે કે, તા.૦૧/૦ર/ર૦રર નત રોજ નર્વસતરી ખતર્ ેમળેલ સંચતલક 

મંડળની ૪૬ મી  બઠેકનત કતર્ાનોંધનત મુદા નાં. ૪૬.રપ થી નીચેની વર્વગર્ે ઠરતર્વ કરેલ છે. 

 

“આથી ઠરતર્વર્વતમતં આર્વે છે કે, નર્વસતરી કૃવિ ર્ુવનર્વવસાટી, નર્વસતરી ખતર્ે કરર્વતનત થર્ત “અ” મુજબનત 

કતમો રીર્વોલ્ર્વીંગ ફંડની આર્વક/ નફત મતંથી અને “બ” મુજબનત કતમો રીર્વોલ્ર્વીંગ ફંડનત વ્ર્તજની આર્વક મતંથી 

હહસાબ નનયામકશ્રી અને સાંશોધન નનયામકશ્રીની ભલામણ સહ માન.કુલપનતશ્રીની માંજુરી મેળવી નનનત 

નનયમો મુજબ ખરીદી/ ખર્ચ કરર્વતની સંચતલક મંડળ દ્વતરત મંજુરી આપર્વતમતં આર્વે છે.”  

                                                                                                         

નબડાણ :-  “અ ”  અને “બ ”                 
 
જા.નાં.નકૃયુ/હહનન/ બી-૭-૧/૧૧૧૪-૨૦/ર૦રર 

તા. ૧૬/૦ર/ર૦રર 

 

નકલ સનવનય રવાના:-  
૧. સંચતલક મંડળનત ર્મતમ સભ્ર્ોશ્રીઓ ર્રફ 

 

નકલ જય ભારત સાથ રવાના:- 

૧. ર્ુવનર્વવસાટીનત ર્મતમ અવધકતરીશ્રીઓ ર્રફ 

ર. ર્મતમ આચતર્ાશ્રીઓ ર્રફ.. 
૩. ર્મતમ ર્ુવનટ/ સબ ર્ુવનટ અવધકતરીશ્રીઓ ર્રફ 

 

નકલ રવાના:- 

૧. મતન.કુલપવર્શ્રીનત રહસ્ર્ સવચર્વશ્રી, નર્વસતરી કૃવિ ર્ુવનર્વવસાટી, નર્વસતરી. 
ર. કુલસવચર્વશ્રી, નર્વસતરી કૃવિ ર્ુવનર્વવસાટી,નર્વસતરી વર્વભતગની બોડા  ઓફ મેનેજમેન્ટ શતખત  ર્રફ (૧૦ નકલમતં) 

૩. જાહેરનતમતની ફતઈલ  
  

રીવોલ્વીંગ ફાંડ (૯૫૧૦-એન)ના આવક/ નફા માાંથી 

હાથ ધરવાના થતાાં વગીકૃત પ્રકારના કામો, ફામચ 

મશીનરી, અન્ય સાધનોની ખરીદી તથા ડેવલોપમેન્ટના 

કામોનાાં ખર્ચ માટે નનનત નક્કી કરવા બાબત... 

 
હહસાબ નનયામક 



(અ) આવક/ નફા માાંથી હાથ ધરવાના થતાાં વગીકૃત પ્રકારના કામો, ફામચ મશીનરી, અન્ય સાધનોની 

ખરીદી તથા ડેવલોપમેન્ટના કામો: 
 

૧.  આબોહર્વત અનુસતર પતકર્ત પતકો અથર્વત ર્ો ર્તંવિક રીર્ે ર્ોગ્ર્ લતગે ર્ેર્વત પતકો અને ફળઝતડનત 

રોપતઓ ર્ૈર્તર કરર્વત સતરં કન્ટીજન્સી ખચા.  
૨.  વર્વવર્વધ કક્ષતનત બીજ ઉત્પતદન કતર્ાક્રમ, કલમો, રોપતઓનત કતર્ાક્રમ, ફેરબદલીનત પતકોનત હેર્ુસર.  
૩.  બતગતર્ર્ી પતકોની રોપતઓ કલમો ર્ૈર્તર કરર્વી ર્થત ખેડૂર્ોન ેપુરી પતડર્વત ર્વેચતણનુ ંઆર્ોજન કરર્વતનત 

હેર્ુસર.  
૪.  બેકરી ઉત્પતદન, ફીશરીઝ ઉત્પતદન, ખેર્ ઓજારોનું ઉત્પતદન/ રીપેરીંગ, પોલ્ટર ી ઉત્પતદન, ડેરી 

ઉત્પતદન જરે્વી પ્રર્વૃવિઓનત હેર્ુસર.  
૫.  ખેર્ ઉત્પતદન ર્વધતરર્વત સહતર્ભૂર્ થતર્ ર્ેર્વુ ંબતંધકતમ કે સંગ્રહ કરર્વત જરૂરીર્તર્ હોર્ ર્ેર્વત બતંધકતમનત 

હેર્ુસર.  
૬.  થે્રવશંગ ર્તડાની કતમગીરી. 
૭. ગોડતઉન/ સ્ટોર રૂમ/ ર્વહીર્વટી મકતન બતંધકતમ. 
૮.  બુલોક શેડ.  
૯. ઇમ્પ્લીમેન્ટ શેડ/પતર્કિં ગ શેડ . 
૧૦. પંપ હતઉસ. 
૧૧.  કુર્વત ઉંડત કરર્વત/ રીચતજ ા કરર્વત.  
૧૨.  પતકત ઢતવળર્ત બનતર્વર્વત.  
૧૩.  પતઇપ લતઇન નતખર્વી.  
૧૪.  ફતમા/ કેમ્પપસનત રસ્ર્ત બનતર્વર્વત ર્થત સમતરકતમ કરતર્વર્વું.  
૧૫.  ફતમા/ કેમ્પપસની ર્દર્વતલ/ કમ્પપતઉન્ડ ર્વોલ.  
૧૬.  ર્વતર્ર ફેન્સીંગ/ ચેઈન વલંક.  
૧૭.  કુર્વત/ ટ્યૂબર્વેલ બનતર્વર્વત.  
૧૮.  સબમવશાબલ પંપ ખરીદર્વત.  
૧૯.  ટરેક્ટર ખરીદી/ ટર ેઇલર ખરીદી ર્ેમજ ર્ેને સલંગ્ન સતધનો.  
૨૦.  ઇલેક્ટર ીક મોટર/ ઓઇલ એન્ીન/પંપ ખરીદી મતટે.  
૨૧.  ખેર્ ર્લતર્વડી/ પતકી ખેર્ ર્લતર્વડી (Paki Khet Talavadi).  
૨૨.  સતર્લો પીટ.  
૨૩.    ર્મતમ ઇરીગેશન વસસ્ટમ.  
૨૪.  ગ્રીન હતઉસ/ પોલી હતઉસ. 
૨૫.  વબન ખેડતણ વર્વસ્ર્તરન ેખેડતણ હેઠળ લતર્વર્વત મતટે ઇલેક્ટર ીક કનેક્શન મતટે ર્વીજ કનેક્શન ચતજ ા.  
૨૬.  જમીન સુધતરણત/ જમીન સમર્લ.  
૨૭.  વપર્ર્ સુવર્વધત ર્વધતરર્વત/ ઘવનષ્ઠ બનતર્વર્વત. 
૨૮.  જર્તં ખતરત પતણી હોર્ ર્ેર્વી જગ્ર્તએ સમ્પપર્વેલ કરર્વત.  
૨૯.  ઉત્પતદનને સહતર્રૂપ થતર્ ર્ેર્વું ઓર્ફસ ફવનાચર.  
૩૦. બ્રીડર સીડનું ર્વતર્વેર્ર. 



૩૧.  ફતમા ઇમ્પ્લીમેન્ટ, ઈકર્ુપમેન્ટ એન્ડ એસેસરીઝ.  
૩૨.  સીડ અને ફુડ પ્રોસેવસંગ ઈકર્ુપમેન્ટ.  
૩૩.  ફમા/ ફતમા ઓફીસનત ડેર્વલોપમેન્ટ/ આધુવનકરણ મતટે જરૂરી આઈ.ટી. સતધનો/ સોફ્ટર્વેર.  
૩૪.  ર્વહીર્વટી વર્વભતગો, વર્વદ્યત શતખતઓ(કોલેજો) ર્ેમજ વર્વસ્ર્રણ કેન્રો ર્ુવનટનત હેર્ુઓ વસદ્ધ કરર્વત જરૂરી 

રીકરીંગ, નોન-રીકરીંગ અને કોઈપણ પ્રકતરનત બતંધકતમનત કતમો (ફક્ત ખાસ હકસ્સામાાં સક્ષમ 

કક્ષાએથી માંજૂરી મેળવી જરૂરી રહેશે). 
૩૫.  કેમ્પપસ ર્વસતહર્ ખતર્ેનત જૂનત મકતનો રીપેર કરતર્વર્વત (રીર્વોલ્ર્વીંગ ફંડનત નફતની ૨૫% રકમ).  
૩૬. કૃવિ ર્ુવનર્વવસાટીમતં નર્વત ર્વતહનોની ખરીદી.  
૩૭.  સોલતર પતર્વર વસસ્ટમ (Solar Power System).  
૩૮.  મતઇક્રો ઇરીગેશન વસસ્ટમ (Micro Irrigation System). 
૩૯. ઇંધણ/ વર્વજળી ખચા. 
૪૦. ફતમા/ કેમ્પપસનત રસ્ર્ત ર્ેમજ મકતનોની આજુબતજુ નર્વી ઇલેવક્ટર ક/સોલતર લતઇટ લગતર્વર્વત ર્ેમજ ર્ેનત 

રીપેરીંગ કરતર્વર્વત. 
૪૧. વપ્રવસઝન ફતવમિંગ (Precision Farming) મતટેનત સતધનો. 

 

(બ) રીવોલ્વીંગ ફાંડના વ્યાજની આવક માાંથી કરવાના થતા કામો: 
 
રીવોલ્વીંગ ફાંડના વ્યાજની આવક મતંથી ર્ુવનર્વવસાટીનત વર્વવર્વધ કતર્ાક્ષેિ વશક્ષણ, સંશોધન, 

વર્વસ્ર્રણ વશક્ષણ અને ર્વહીર્વટી પ્રર્વૃવિઓને ર્વેગ આપર્વત ર્ેમજ વ્ર્ર્વસ્થતપન અને હેર્ુઓને વસદ્ધ કરર્વત અથે કરર્વતનત 

થર્ત ડેર્વલોપમેન્ટનત કતમો અને ર્હસતબ વનર્તમકશ્રીની કચેરી ખતર્ે નતણતંકીર્ વ્ર્ર્વહતરોનત વ્ર્ર્વસ્થતપન, રેકોડાની 

જાણર્વણીની વ્ર્ર્વસ્થત ર્ેમજ અન્ર્ ઓફીસ કતમગીરી વ્ર્ર્વવસ્થર્ થઈ શકે ર્ે મતટે કોઈપણ પ્રકતરનત રીકરીંગ, નોન-

રીકરીંગ અને નર્વત/ રીપેરીંગ/ રીનોર્વેશન બતંધકતમ/ ફવનાચરનત કતમો કરતર્વર્વત મતટે ર્ેમજ ખતસ ર્કસ્સતમતં ર્વતહન 

ખરીદર્વત હહસાબ નનયામકશ્રી અને સાંશોધન નનયામકશ્રીની ભલામણ સહ માન.કુલપનતશ્રીની માંજુરી મેળવી 

નનનત નનયમો મુજબ ખરીદી/ ખર્ચ કરી શકાશે. 
  


