
Please consider your environmental responsibility. Before printing this circular message, ask 

yourself whether you really need a hard copy. 

 

વંચાણે: અત્રેની યુનનવનસિટીના જાહેરનામાાં નાં. ૭૮૫/૨૦૨૨, તા. ૧૬/૦૨/૨૦૨૨. 
 

  પરિપત્ર   
 

વવષય:- િીવોલ્વીંગ ફંડ (૯૫૧૦-એન)ના આવક/ નફા માંથી હાથ ધિવાના 

થતાં વગીકૃત પ્રકાિના કામો, ફામમ મશીનિી, અન્ય સાધનોની ખિીદી 

તથા ડેવલોપમેન્ટના કામોનાં ખચમ માટે વનવત નક્કી કિવા બાબત... 
 

આથી સાંબાંધકતાિ સવેને જણાવવાનુાં કે, હાલ નવસારી કૃનિ યુનનવનસિટી, નવસારી દ્વારા 

રીવોલ્વીંગ ફાંડના આવક/ નફા માાંથી કરવામાાં આવતા વગીકૃત પ્રકારના કામો તથા ફામિ મીીનરીની રરીીી માટે 

તેમજ અન્ય ડેવલોપમેન્ટના કામોની રરીીી/ રર્િ માટે ગુજરાત કૃનિ યુનનવનસિટી, નનયામકશ્રી, રરીી અને 

નમલકતની કર્ેરી, સરીાર કૃનિનગર-૩૮૫ ૫૦૬નાાં જાહેરનામાાં ક્રમાાંક: જા.નાં. ગુકૃયુ/ડીપીપી/પીબી-૧/૮૩૦૬-૪૫ 

તા.૧૮/૦૧/૨૦૦૧ તેમજ જા.નાં. ગુકૃયુ/ડીપીપી/ ઈ.૬/૨૬૧૪-૩૫/૨૦૦૩ તા.૨૭/૦૮/૨૦૦૩ થી નક્કી કરવામાાં 

આવેલ નનનત નનયમો પ્રમાણે રરીીી/ રર્િ કરવામાાં આવે છે. જમેાાં પ્રવતિમાન પરરનથથનત, સમય અને સાંજોગોને 

ધ્યાને લઇ યુનનવનસિટીના નવનવધ કાયિક્ષેત્ર નીક્ષણ, સાંીોધન અને નવથતરણ નીક્ષણની પ્રવૃનિઓને વેગ આપવા 

તેમજ વ્યવથથાપન અને હેતુઓને નસદ્ધ કરવા અથે સીર નનનત નનયમોમાાં સાંીોધન કરી સુધારા-વધારા કરવામાાં 

આવેલ છે. જ ેઅન્વયે નીર્ ેમુજબના (અ) અન ે(બ)ની નવગતે રીવોલ્વીંગ ફાંડ (૯૫૧૦-એન)ના આવક/ નફા માાંથી 

હાથ ધરવાના થતાાં વગીકૃત પ્રકારના કામો, ફામિ મીીનરી, અન્ય સાધનોની રરીીી તથા ડેવલોપમેન્ટના કામોનાાં 

રર્િ માટે નવસારી કૃનિ યુનનવનસિટીની નાણાં સવમવતની ૨૦મી બેઠકની કાયમવાહી નોંધના મુદ્દા નં. ૨૦.૮ થી 

થયેલ ભલામણ મુજબ તમેજ સંચાલક મંડળની ૪૬મી બેઠકની કાયમવાહી નોંધના મુદ્દા નં. ૪૬.િ૫ થી મંજુિી 

મળેલ છે (જાહેરનામાાં નાં. ૭૮૫/૨૦૨૨). 

(અ) આવક/ નફા માંથી હાથ ધિવાના થતાં વગીકૃત પ્રકાિના કામો, ફામમ મશીનિી, અન્ય સાધનોની 

ખિીદી તથા ડેવલોપમેન્ટના કામો: 
૧.  આબોહવા અનુસાર પાકતા પાકો અથવા તો તાાંનત્રક રીતે યોગ્ય લાગે તેવા પાકો અને ફળઝાડના 

રોપાઓ તૈયાર કરવા સારાં  કન્ટીજન્સી રર્િ.  
૨.  નવનવધ કક્ષાના બીજ ઉત્પાીન કાયિક્રમ, કલમો, રોપાઓના કાયિક્રમ, ફેરબીલીના પાકોના હેતુસર.  
૩.  બાગાયતી પાકોની રોપાઓ કલમો તૈયાર કરવી તથા રેડૂતોને પુરી પાડવા વેર્ાણનુાં આયોજન 

કરવાના હેતુસર.  
૪.  બેકરી ઉત્પાીન, ફીીરીઝ ઉત્પાીન, રેત ઓજારોનુાં ઉત્પાીન/ રીપેરીંગ, પોલ્ટર ી ઉત્પાીન, ડેરી 

ઉત્પાીન જવેી પ્રવૃનિઓના હેતુસર.  
૫.  રેત ઉત્પાીન વધારવા સહાયભૂત થાય તેવુાં બાાંધકામ કે સાંગ્રહ કરવા જરૂરીયાત હોય તેવા 

બાાંધકામના હેતુસર.  

 

રહસાબ વનયામકશ્રીની કચેિી 
નવસાિી કૃવષ યુવનવવસમટી, નવસાિી 

યુવનવવસમટી ભવન, એરૂ ચાિ િસ્તા, દાંડી િોડ, નવસાિી – ૩૯૬૪૫૦  
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૬.  થે્રનીાંગ યાડિની કામગીરી. 
૭. ગોડાઉન/ થટોર રૂમ/ વહીવટી મકાન બાાંધકામ. 
૮.  બુલોક ીેડ.  
૯. ઇમ્પ્લીમેન્ટ ીેડ/પારકિં ગ ીેડ . 
૧૦. પાંપ હાઉસ. 
૧૧.  કુવા ઉંડા કરવા/ રીર્ાજિ કરવા.  
૧૨.  પાકા ઢાનળયા બનાવવા.  
૧૩.  પાઇપ લાઇન નારવી.  
૧૪.  ફામિ/ કેમ્પપસના રથતા બનાવવા તથા સમારકામ કરાવવુાં.  
૧૫.  ફામિ/ કેમ્પપસની રીવાલ/ કમ્પપાઉન્ડ વોલ.  
૧૬.  વાયર ફેન્સીંગ/ ર્ેઈન નલાંક.  
૧૭.  કુવા/ ટ્યૂબવેલ બનાવવા.  
૧૮.  સબમનીિબલ પાંપ રરીીવા.  
૧૯.  ટરેક્ટર રરીીી/ ટર ેઇલર રરીીી તમેજ તેને સાંલગ્ન સાધનો.  
૨૦.  ઇલેક્ટર ીક મોટર/ ઓઇલ એન્ીન/પાંપ રરીીી માટે.  
૨૧.  રેત તલાવડી/ પાકી રેત તલાવડી (Paki Khet Talavadi).  
૨૨.  સાયલો પીટ.  
૨૩.    તમામ ઇરીગેીન નસથટમ.  
૨૪.  ગ્રીન હાઉસ/ પોલી હાઉસ. 
૨૫.  નબન રેડાણ નવથતારને રેડાણ હેઠળ લાવવા માટે ઇલેક્ટર ીક કનેક્ીન માટે વીજ કનેક્ીન ર્ાજિ.  
૨૬.  જમીન સુધારણા/ જમીન સમતલ.  
૨૭.  નપયત સુનવધા વધારવા/ ઘનનષ્ઠ બનાવવા. 
૨૮.  જયાાં રારા પાણી હોય તેવી જગ્યાએ સમ્પપવેલ કરવા.  
૨૯.  ઉત્પાીનને સહાયરૂપ થાય તેવુાં ઓરફસ ફનનિર્ર.  
૩૦. બ્રીડર સીડનુાં વાવેતર. 
૩૧.  ફામિ ઇમ્પ્લીમેન્ટ, ઈકયુપમેન્ટ એન્ડ એસેસરીઝ.  
૩૨.  સીડ અને ફુડ પ્રોસેનસાંગ ઈકયુપમેન્ટ.  
૩૩.  ફમિ/ ફામિ ઓફીસના ડેવલોપમેન્ટ/ આધુનનકરણ માટે જરૂરી આઈ.ટી. સાધનો/ સોફ્ટવેર.  
૩૪.  વહીવટી નવભાગો, નવદ્યા ીારાઓ(કોલેજો) તેમજ નવથતરણ કેન્રો યુનનટના હેતુઓ નસદ્ધ કરવા 

જરૂરી રીકરીંગ, નોન-રીકરીંગ અને કોઈપણ પ્રકારના બાાંધકામના કામો (ફક્ત ખાસ રકસ્સામાં 

સક્ષમ કક્ષાએથી મંજૂિી મેળવી જરૂિી િહેશે). 
૩૫.  કેમ્પપસ વસાહત રાતેના જૂના મકાનો રીપેર કરાવવા (રીવોલ્વીંગ ફાંડના નફાની ૨૫% રકમ).  
૩૬. કૃનિ યુનનવનસિટીમાાં નવા વાહનોની રરીીી.  
૩૭.  સોલાર પાવર નસથટમ (Solar Power System).  
૩૮.  માઇક્રો ઇરીગેીન નસથટમ (Micro Irrigation System). 
૩૯. ઇંધણ/ નવજળી રર્િ. 
૪૦. ફામિ/ કેમ્પપસના રથતા તેમજ મકાનોની આજુબાજુ નવી ઇલેનક્ટર ક/સોલાર લાઇટ લગાવવા તેમજ 

તેના રીપેરીંગ કરાવવા. 
૪૧. નપ્રનસઝન ફાનમિંગ (Precision Farming) માટેના સાધનો. 
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ઉક્ત (અ) મુજબની કામગીરીઓ માટે થનાર રર્િ, જ ેતે કેન્રોએ પોતાના રીવોલ્વીંગ ફાંડમાાં જમાાં 

થયેલ આવક/ નફા માાંથી જ કરવાનો રહેીે પણ જો કોઈ રાસ રકથસામાાં ઉપરોક્ત (અ) મુજબની કામગીરીઓ માટે 

થનાર રર્િ જ ેતે કેન્ર ઉપર થયેલ આવક/ નફા માાંથી કરવાના બીલે યુનનવનસિટીના અન્ય કેન્રો ઉપર  રીવોલ્વીંગ 

ફાંડમાાં થયેલ આવક/ નફા માાંથી કરવાનો થતો હોય તો જ ે તે કેન્રના વડાશ્રીઓની અરસ-પરસ સહમતીની 

દિખાસ્ત/ નોંધ ઉપિ રહસાબ વનયામકશ્રી અને સંશોધન વનયામકશ્રીની ભલામણ મેળવી 

માન.કુલપવતશ્રીની મંજુિી મેળવવાની િહેશે. રીવોલ્વીંગ ફાંડના આવક/ નફા માાંથી હાથ ધારવાના થતાાં વગીકૃત 

પ્રકારના કામો તથા ફામિ મીીનરીની રરીીી તેમજ અન્ય ડેવલોપમેન્ટના કામોની રરીીી/ રર્િ થટેચ્યુટરી જોગવાઈ 

મુજબ સક્ષમ કક્ષાએથી માંજૂરી મેળવી નનયમોનુસાર કરવાનો રહેીે. આ સાથે અરતરા લેવા માટે જ ે જમીનનો 

ઉપયોગ થાય છે તે નસવાયની સઘળી જમીનને વાવેતર હેઠળ આવરી લઈ સઘન પ્રયત્નો દ્વારા વધુમાાં વધુ ઉત્પાીન 

મળે અને વધુમાાં વધ ુ આવક ઊભી થાય તેવા ઘનનષ્ઠ પ્રયત્નો કરવાના રહેીે. રીવોલ્વીંગ ફાંડ (૯૫૧૦-એન)ના 

આવક/ નફા માાંથી હાથ ધરવાના થતાાં વગીકૃત પ્રકારના કામો તથા ફામિ મીીનરીની રરીીી તેમજ અન્ય 

ડેવલોપમેન્ટના કામોની રરીીી/ રર્િ માટે આથી નક્કી કરેલ નનનત નનયમો નસવાયની િીવોલ્વીંગ ફંડની અન્ય 

વનવત વનયમો યથાવત િહેશે. 

(બ) િીવોલ્વીંગ ફંડના વ્યાજની આવક માંથી કિવાના થતા કામો: 
િીવોલ્વીંગ ફંડના વ્યાજની આવક માાંથી યુનનવનસિટીના નવનવધ કાયિક્ષેત્ર નીક્ષણ, સાંીોધન, 

નવથતરણ નીક્ષણ અને વહીવટી પ્રવૃનિઓને વેગ આપવા તેમજ વ્યવથથાપન અન ે હેતુઓને નસદ્ધ કરવા અથે 

કરવાના થતા ડેવલોપમેન્ટના કામો અને રહસાબ નનયામકશ્રીની કર્ેરી રાતે નાણાાંકીય વ્યવહારોના વ્યવથથાપન, 

રેકોડિની જાણવણીની વ્યવથથા તેમજ અન્ય ઓફીસ કામગીરી વ્યવનથથત થઈ ીકે તે માટે કોઈપણ પ્રકારના 

રીકરીંગ, નોન-રીકરીંગ અન ે નવા/ રીપેરીંગ/ રીનોવેીન બાાંધકામ/ ફનનિર્રના કામો કરાવવા માટે તેમજ રાસ 

રકથસામાાં વાહન રરીીવા રહસાબ વનયામકશ્રી અને સંશોધન વનયામકશ્રીની ભલામણ સહ 

માન.કુલપવતશ્રીની મંજુિી મેળવી વનવત વનયમો મુજબ ખિીદી/ ખચમ કિી શકાશે. 

 

 

જા.નં. નકૃયુ/રહવન/વવરહઅ/બી-૭-૧ /૧૧૬૦/૨૦૨૨  

નવસાિી, તા. ૧૬/૦૨/૨૦૨૨  

 

નકલ સવવનય િવાના:-  

(૧) અત્રેની યુનનવનસિટીના તમામ યુનનટ /સબ યુનનટ તરફ જાણ થવા સારૂ. 

(ર) અત્રેની યુનનવનસિટીના તમામ ઉપાડ અને ર્ૂકવણાાં  અનધકારીશ્રીઓ તરફ જાણ થવા સારૂ. 

(૩) વરહવટી-વ-રહસાબી અનધકારી, ન.કૃ.યુ., નવસારી તરફ જાણ તથા ઘટતુાં થવા સારૂ. 

 

 
રહસાબ વનયામક 


