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

yourself whether you really need a hard copy. 

ખાસ અગત્યન ું 

  પરિપત્ર   
 

વિષય:- બ કએડજસ્ટમેન્ટની પદ્ધવિ િદ કિિા બાબિ.... 
 

નવસારી કૃષિ યુષનવષસિટીના તમામ કચેરી અન ેયોજનાઓના વડાશ્રીઓ, ષનયંત્રણ અષિકારીશ્રીઓ તેમજ 

ઉપાડ અને ચુકવણા અષિકારીશ્રીઓને જણાવવાનંુ કે, હાલમાં યુષનવષસિટી હસ્તકની જુદીજુદી કચેરીઓ પાસે કોઈપણ 

પ્રકારની ચીજવસ્તુઓ/ ખેતપેદાશો/ સેવાઓ ખરીદવા માટે જ ે તે કચેરીથી નમુનો ''અ'' મુજબની માંગણીના 

આિારે ચીજવસ્તુઓ/ ખતેપેદાશો/ સેવાઓ પૂરી પાડનાર કચેરી દવારા ઉધાિબીલ સાથે નમુનો ''બ'' ઈશ્યુ 

કરવામાં આવે છે અને જ ે તે કચેરી ધ્વારા ગ્રાન્ટ ભરી નમુનો ''બ'' સાથે ઉિારબીલ અત્રેની કચેરીની ષતજોરી 

શાખામાં રજુ કરવામાં આવતા ષતજોરી શાખા ધ્વારા નમુનો ''ક'' ઈશ્યુ કરી ખચિ અને આવક જ ેત ેકચરેીના બજટે 

સદરે સરભર કરવામાં આવે છે. અનુભવે જણાયેલ છે કે, જ ેત ેકચેરી ધ્વારા ચીજવસ્તુઓ/ ખેતપેદાશો/ સેવાઓની 

ખરીદી માટેની માંગણી મુજબ ખરીદીનું ઉિારબીલ અને નમુનો ''બ'' ઈશ્યુ કયાિ પછી સંબંિીત કચેરી ધ્વારા કોઈ 

કાયયિાહી ન થિાને કાિણે ખચિ-આવકનો હવાલો નાંખી શકાતો નથી. જથેી ઓડડટના પ્રશ્નો ઉપષસ્થત થાય છે. જ ે

અન્વયે સવેને જણાવવાનંુ કે, િા. ૦૧/૦૪/૨૦૨૨ થી અત્રેની યુષનવષસિટીમાં તમામ પ્રકારના ખચિ-આવકના 

બ કએડજસ્ટમેન્ટની પદ્ધવિ િદ કિિામાું આિે છે. જનેી ખાસ નોંધ લેિી. 

હાલમાં નવસારી કૃષિ યુષનવષસિટી હસ્તકની કચેરી ધ્વારા તમામ બીલોનાં નાણાંકીય વ્યવહારો માટે 

ડીડીઓનાં બેંક ખાતા ખોલાવવામાં આવેલ છે, જથેી જયારે પણ  યુષનવષસિટી હસ્તકની જુદીજુદી કચરેીઓ દ્વારા 

અંદરોઅંદર કોઈપણ પ્રકારની ચીજવસ્તુઓ/ ખેતપેદાશો/ સેવાઓ ખરીદવાની થાય ત્યારે જ ે ત ે કચેરી પાસેથી 

ઉિારબીલ મેળવી બ કએડજસ્ટમેન્ટની દિખાસ્િ ન કિિા ષનષત ષનયમો મુજબ ખરીદી કરી ષતજોરી શાખામાં 

પાષસિંગ અથે બીલ રજુ કરી બેંક ખાતા મારફત જ ેતે કચેરીને પેમેન્ટ કરવાની પ્રથા અપનાવવા જણાવવામાં આવે છે. 

ઉપિોકિ પરિપત્ર નાણાુંકીય વ્યિહાિોન ું વ્યિસ્થાપન સાિી િીિે થઇ શકે િે અથે બહાિ 

પાડિામાું આિે છે. 

સદિહ ું  પરિપત્ર માન. ક લપવિશ્રીની મુંજૂિી મેળિીને પ્રવસદ્ધ કિિામાું આિે છે.  
 

જા.નું. નકૃય /રહવન/િિરહઅ/બી.૩/૧૯૪૩/૨૦૨૨  

નિસાિી, િા. ૧૧/૦૩/૨૦૨૨  

નકલ સવિનય િિાના:-  

(૧) અત્રેની યુષનવષસિટીના તમામ કચેરી અને યોજનાઓના વડાશ્રીઓ તરફ જાણ સારૂ. 

(િ) અત્રેની યુષનવષસિટીના તમામ યોજનાઓના ષનયંત્રણ અષિકારીશ્રીઓ તરફ જાણ સારૂ. 

(૩) અત્રેની યુષનવષસિટીના તમામ ઉપાડ અને ચુકવણા અષિકારીશ્રીઓ તરફ જાણ સારૂ. 

 (૪) માન. કુલપષતશ્રીના રહસ્ય સષચવશ્રી, ન. કૃ. યુ., નવસારી તરફ જાણ તથા અમલ થવા સારૂ. 

નકલ િિાના:- 

વહીવટી-વ-ડહસાબી અષિકારી, ન. કૃ. યુ., નવસારી તરફ જાણ તથા અમલ થવા સારૂ. 

 

રહસાબ વનયામકશ્રીની કચેિી 
નિસાિી કૃવષ ય વનિવસયટી, નિસાિી 

ય વનિવસયટી ભિન, એરૂ ચાિ િસ્િા, દાુંડી િોડ, નિસાિી – ૩૯૬૪૫૦  

 
રહસાબ વનયામક 


