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

yourself whether you really need a hard copy. 

ખાસ અગત્યન ું 

  પરિપત્ર   
 

વિષય:- સને ૨૦૨૨-૨૩ ના નાણાુંકીય િષષ દિમ્યાન પ્રપોઝડ  ગ્રાન્ટમાું ખર્ષ કિિા બાબત... 
 

આથી સંબંધકર્તા સર્વેને જણતર્વર્વતન ં કે, આ ય નનર્વનસાટીમતં કતયારર્ પ્લતન/નોન પ્લતન/આઈ.સી.એ.આર. ર્થત અધર 

એજન્સી યોજનતઓમતં સને ૨૦૨૨-૨૩ ના નાણાુંકીય િષષ દરમ્યતન રેગ્ય લર ગ્રતન્ટ ફતળર્વણી થર્તં સ ધીમતં નીચે પ્રમતણેની 

સૂચનતઓને આધીન રહી પ્રપોઝડ ગ્રાન્ટમાું ખર્ષ કરર્વત જણતર્વર્વતમતં આર્વ ેછે. 

સદિહ ું  પરિપત્ર માન. ક લપવતશ્રીને ધ્યાને લાિી પ્રવસદ્ધ કિિામાું આિે છે.   

 

જા.નું. નકૃય /રહવન/બજટે/૨૦૫૮/૨૦૨૨  

નિસાિી, તા. ૧૪/૦૩/૨૦૨૨  

નકલ સવિનય િિાના (e-પરિપત્ર દ્વાિા):-  

(૧) અત્રેની ય નનર્વનસાટીનત ર્મતમ કચેરી અને યોજનતઓનત ર્વડતશ્રીઓ ર્રફ જાણ ર્થત અમલ થર્વત સતરૂ. 

(૨) અત્રેની ય નનર્વનસાટીનત ર્મતમ યોજનતઓનત નનયંત્રણ અનધકતરીશ્રીઓ ર્રફ જાણ ર્થત અમલ થર્વત સતરૂ. 

(૩) અત્રેની ય નનર્વનસાટીનત ર્મતમ ઉપતડ અને ચ કર્વણત અનધકતરીશ્રીઓ ર્રફ જાણ ર્થત અમલ થર્વત સતરૂ. 

(૪) અત્રેની ય નનર્વનસાટીનત મતન. ક લપનર્શ્રીનત રહસ્ય સનચર્વશ્રી ર્રફ જાણ સતરૂ. 

નકલ િિાના (e-પરિપત્ર દ્વાિા):- 

અત્રેની ય નનર્વનસાટીનત ર્વહીર્વટી-ર્વ-હહસતબી અનધકતરીશ્રી ર્રફ જાણ ર્થત અમલ થર્વત સતરૂ. 

 

રહસાબ વનયામકશ્રીની કર્ેિી 
નિસાિી કૃવષ ય વનિવસષટી, નિસાિી 

ય વનિવસષટી ભિન, એરૂ ર્ાિ િસ્તા, દાુંડી િોડ, નિસાિી – ૩૯૬૪૫૦  

૧. પ્લતન/નોન પ્લતન યોજનતઓમતં નનયનમર્ પગાિ ભથ્થા મતટે ૧૦૦% ખર્ષ કિિો ર્ેમજ એલ.ટી.સી. સંદર્ભે ૧૦ હદર્વસ રજા પગતર ર્થત 

એલ.ટી.સી. બીલ  પ્રપોઝડ ગ્રતન્ટમતં ૧૦૦% ખચા કરર્વો, જયતરે રેગ્ય લર ગ્રતન્ટ ફતળર્વર્વતમતં આર્વે ત્યતરે મેડીકલ રીએમ્બેસામેન્ટ/મ સતફરી 

ર્ભથ્થત ર્થત અન્ય પગતર-ર્ભથ્થત એરીયસાનત બીલોનત ખચા મતટે રજૂ કરર્વત.   

૨. કન્ટીજન્સી ખર્ષ મતટે ગર્ નતણતંકીય ર્વર્ામત ં  કન્ટીજન્સી સદરે થયેલ ક લ ખર્ષના નોન પ્લાન યોજનાઓમાું ૨૦% ની મયતાદતમતં ર્થત 

પ્લતન યોજનતઓમતં ૩૦% ની મયતાદતમતં રહીને ખચા કરર્વતનો રહેશે. 

૩. આઈ.સી.એ.આિ. ર્થત અધિ એજન્સી યોજનતઓમતં ફરજ બજાર્વર્ત અનધકતરી/કમાચતરીશ્રીઓનત નનયનમર્ પગતર ર્ભથ્થતનો ખચા ગર્ 

નતણતંકીય ર્વર્ામતં પગાિ-ભથ્થા સદિે થયેલ ક લ ખર્ષના ૪૦% ની મયતાદત સ ધી જ કરર્વતનો રહેશે. ત્યતરબતદ જો રેગ્ય લર ગ્રતન્ટ મળેલ હશે 

ર્ો જ રેગ્ય લર પગતર-ર્ભથ્થતનત બીલો પતસ કરર્વતમતં આર્વશે. જયતરે  કન્ટીજન્સી, અન્ય ર્ભથ્થત બીલો ર્થત એરીયસા બીલોનો ખચા રેગ્ય લર 
ગ્રતન્ટ ફતળવ્યત પછી જ કરર્વતનો રહેશે.   

૪. જ ે યોજનતની કતમગીરી મતટે પ્રર્વતસ કરર્વતમતં આર્વે, ર્ેર્વત પ્રર્વતસ-ર્ભથ્થતનો ખચા ર્ ે જ યોજનતનત બજટે સદરે ઉધતરર્વતનો રહેશે. જથેી ર્ે 
યોજનતમતં કરેલ ખચાનો હેર્  જળર્વતઈ રહે.  

૫. ઘણી કચેરી ર્રફથી શરૂઆર્નો બધો ખચા નોન પ્લતન યોજનતમતં કરર્વતમતં આર્વે છે, જ્યતરે પ્લતન યોજનતમતં ખચા નહીર્વર્ કરર્વતમતં આર્વે છે, જ ે
વ્યતજબી નથી. સરકતરશ્રી ર્રફથી પ્લતન યોજનતનત ખચાની સમીક્ષત દર મતસે કરર્વતમતં આર્વર્ી હોય, પ્લતન યોજનતમતં ઓછો ખચા થર્તં આ 
અંગે સરકતરશ્રીમતં ખ લતશતઓ આપર્વત પડે છે. આથી જ ેકચેરીમતં પ્લતન યોજનત હોય ર્ેર્વી કચેરીએ આયોજન પૂર્વાક પ્લતન યોજનતમતં ગ્રતન્ટની 

મયતાદતમતં નનયનમર્ ખચા કરર્વતનો રહેશે.  

૬. જ ે કચેરીઓમતં આઈ.સી.એ.આર. ર્થત અધર એજન્સી યોજનતઓ ચતલર્ી હોય, ર્ેર્વી યોજનતઓની ગ્રતન્ટ સમયસર મેળર્વર્વત યોજનતનત 
વનયુંત્રણ અવધકાિીશ્રીએ પૂરર્ત પ્રયત્નો કરર્વતનત રહેશે.  

૭. સરકતરશ્રી ર્રફથી નોન પ્લાન યોજનામાું પગતર ર્ભથ્થત પૂરર્ી જ ગ્રતન્ટ ફતળર્વર્વતમત ંઆર્વર્ી હોર્વતથી ર્વર્ા ૨૦૨૨-૨૩ દરમ્યતન નોન પ્લતન 

યોજનતમતં ફ્ક્ર્ આર્વશ્યક ખચા નસર્વતય અન્ય કોઈ ખચા કરર્વો નહીં, ર્ેમજ જ ેર્ે યોજનતની આર્વક ર્ે જ યોજનતમતં જમતં થતય ર્ેની કતળજી કચેરી 
ર્વડતએ રતખર્વતની રહેશે.  

૮. નોન પ્લતન યોજનતમતં ર્વધ  ને ર્વધ  આર્વક જમતં થતય ર્ે અંગે યોજનતનત ર્વડત/કચેરીનત ર્વડતશ્રીએ ર્મતમ પ્રયત્નો કરર્વતનત રહેશે.  

૯. ઉપરો્ર્ વિગતે  પ્રપોઝડ ગ્રાન્ટમાું કરેલ ખચા સને ૨૦૨૨-૨૩ નત ર્વર્ા મતટે ફતળર્વર્વતમતં આર્વનતર રેગ્ય લર ગ્રતન્ટ સતમે સરર્ભર કરી લેર્વતનો 

રહેશે.   

 
રહસાબ વનયામક 


