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 આણંદ કૃિષ યુિનવિસર્ટ, આણંદ નમૂનો નં.1 

2020-21 ના સુધારેલ અંદાજ અન ે2021-22ના અંદાજ (નોન પલાન) 

1 યુિન્નુ ંનામ :  

2 પે્ા યુિન્નુ ંનામ :  

3 યોજનાનુ ંનામ :  

4 યોજના શર થયેલ તારટખ :  

5 યોજનાના કુલ વષર  :  

6 યોજના પુરટ થવાનટ તારટખ :  

- :અંદાજ૫ત બનાવતટ વખત ેઘયાનમા ંલેવાનટ ખાસ નોધ :- 
(1) યુિન્ અિધકારટ તથા પે્ા અિધકારટ પોતાનટ કચેરટ મા્ેનુ ંઅંદાજ આ નમુનામા ંયોજનાવાર તૈયાર કરવું. 

દરેક યોજના મા્ે અલગ ફોમરનો ઉ૫યોગ કરવો. 
 
(2) અંદાજ૫તમા ંબતાવેલ ખચરના ખરેખર આંકડા તેઓએ મોકલેલા આંકડા માિસક ખચરના ૫તકમાં દશારવેલ 

આંકડા સાથ ેબરોબર મેળ બેસે ત ેખાસ �વુ.ં કારણ કે, સદરહુ આંકડાનો વાિષરક  હસાબો સાથ ે૫ણ 
મેળ કરવાનો રહેશે. 

 
(3) ફામર મા્ેના આકિસમક (કન્ટજનસટ) ખચરનટ �ગવાઈ મા્ે જ ેઅંદાજ બતાવવામા ંઆવ ેતે અંદાજ �ોપીગ 

સકટમ (Cropping Scheme)  માં જણાવયા મુજબ હોવો �ઈએ. ત ેખાસ �વુ.ં 
 
(4) સુધારેલ અંદાજમા ં મંજુર થયેલ અંદાજ કરતા ં વધારે ખચર દશારવયો હોય તો તેવટ દરેક આઈ્મ મા્ે 

વયાજબટ કારણો આપટ, જરર હોય તયા ં િવગતવાર કારણો આપટ અલાયદટ નોધ તૈયાર કરટ આ સાથ ે
સામેલ રાખવટ.  

 
(5) ચાલુ વષરના સુધારેલ અંદાજ કરતાં હવ ે૫છટના વષરના અંદાજમા ંવધુ રકમનો સમાવેશ કય� હોય તો ત ે

મા્ે આઈ્મવાર સપપતા અને િવગત ે અલાયદટ નોધ તૈયાર કરટ આ સાથે સામેલ રાખવટ. નોધ 
િસવાયનટ આઈ્મ અંદાજ મંજુર કરતા ઘયાનમા ંલેવામા ંઆવશે નહટ. 

 
(6) અંદા�ત રકમ (ખરેખર ખચરના આંકડા િસવાય) હ�ર અને તેના ગુણાંકમા ંદશારવવટ. 
   
(7) ૫તક-૧ માં િશકક, અિધકારટ તેમજ કચેરટના મહેકમનટ િવગત દશારવતુ ં૫તક કુલસિચવશટનટ કચેરટ સાથે  
        ચકાસણટ કરટ તયારબાદ ચોકસાઈ પૂવરક ભરવાનુ ંરહેશે.  
 
 

ઉપાડ અન ે ચ ુકવણા અિધકારટનટ સહટ             યુિન્ હેડન ું ન ામ અન ે હો�ો  
      અને હો�ો   

 

બજ ે્  સદર:-  



વક�ગ શટ્ 
 

આણંદ કૃિષ યુિનવિસર્ટના               ………………....................…......................................................... કેન્ ઉપર 

ચાલતટ “.........................................................................................” સથાયટ ખચર (બટન આયો�ત) 

યોજના બજ ે્  સદર ......................ના  સને ૨૦૨૦ -૨૧ ના સુધારેલ અંદાજ તથા ૨૦૨૧-૨૨ના અંદાજ મા્ે �ાન્નટ 

જરરટયાત નટચેનટ િવગતે રહેશે. 
અ.ન ં. િવગત ૨૦૧૯-૨૦ નો ખચર ૨૦૨૦-૨૧ નો 

સ ુધારેલ અ ંદાજ 
૨૦૨૧-૨૨ નો 

અ ંદાજ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ અિધકારટ પગાર    

૨ કમરચારટ પગાર    

૩ 
િનવૃત થતાં અિધકારટ/કમરચારટઓનો પગાર 
(૩૦૦ ર� )  

   

૪ મોઘવારટ ભથથુ ં (27 %)    

૫ ઘરભાડા ભથથુ ં    

૬ તબટબટ ભથથું (M. A.)    

૭ તબટબટ ભથથું (Medical Reimbursement)    

૮ ર� �વાસ રાહત (L.T.C)     

૯ બોનસ    

૧૦ અનય ભથથા    

૧૧ CAS હેઠળ ચુકવવા પાત એરટયસરનટ રકમ    

૧૨ સરવાળો (૧ થટ ૧૧) :-     

૧૩ કન્ટજનસટ    

૧૪ આઉ્ સોસ�ગ (મેન પાવર)    

૧૫ કુલ સરવાળો (૧૨  થટ ૧૪)  :-     

૧૬ આવક     

૧૭ ન ે્ સરવાળો (૧૫  -  ૧૬) :-     

 

 
ઉપાડ અન ે ચ ુકવણા અિધકારટનટ સહટ           કચ ેરટના વડાનટ સહટ  



િશક ક, અિધકારટ તેમજ કચેરટના મહેકમનટ િવગત દશારવતું ૫તક 
નમુના ૧ ન ું બટડાણ ૧/૧ 
 

બજ ે્  સદર    :-                  કેન્ : આણંદ 
યોજનાનું નામ :-                         પે્ા કેન્: 
 

અ.ન ં. જગયાન ું નામ મંજુર થયેલ 
જગયાનટ સંખયા 

ભ રેલ જગયાનટ 
સંખયા 

ખાલટ જગયાનટ સંખયા ખાલટ હોય તો કઈ 
તારટખથટ ખાલટ છે 

જગયા ખાલટ રહેવાન ું 
કારણ 

રટમાકરસ 

૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 
        
        
        
        
        
        
  

 
 

      

અ.ન ં. િવગત ભ રેલટ ખાલટ કુલ  
 
 
 
 
 
 

૧ ર ૩ ૪ ૫ 
૧ યુ.�.સટ. ૫ગાર ધોરણનટ જગયાનટ સંખયા    

ર નોન ય.ુ�.સટ. ૫ગાર ધોરણનટ જગયાનટ     
     

 

 
         કચેરટના વડાનટ સહટ 

 



િશક ક, અિધકારટ તેમજ કચેરટના મહેકમના ૫ગાર ભ થથાંન ટ િવગત દશારવતું ૫તક 

નમુના ૧ ન ું બટડાણ ૧ / ર 

બજ ે્  સદર   :-            કેન્     :- આણંદ  
યોજનાનું નામ :-                   પે્ ા કેન્   :- 
 

અ.ન ં. ફરજ બ�વતા કમરચારટન ુ ંનામ હોદો પે-બ ેનડ તા.૧ .૭ .૨૦ના 
રોજ મુળ ૫ગાર 

(ઈન�ટમેન્ છોડયા 
૫છટનો)  

લેવલ કુલ ૫ગાર 
(૫+૬) 

×૧ર માસ  

મોઘવારટ 
ભ થથું 

×૧ર માસ  

ઘરભ ાડા 
ભ થથું ×૧ર 

માસ  

મેડટકલ 
ભ થથું ×૧ર 

માસ  

અનય  
ભ થથા 

×૧ર માસ  

કુલ સરવાળો 
(કોલમ ન ં.૭ 

થટ ૧૧)  

૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧ર 

            

            

            

            

            

 

                               કચેરટના વડાનટ સહટ 

 

 



 

આ ણંદ  કૃિષ યુિનવિસ ર્ટ, આ ણંદ 
 

   (૧)                                                                                                નમુન ા : ૧  ન ું િબડાણ 
 

અ.નં. મુખય  સદર 
 હસાબના ખરેખર 

આ ંકડા 

ચાલ ુવષરન ો 
અંદાજ 

 
ર૦૨૦-૨૧  

ચાલ ુ
વષરન ો 

સુધારેલ 
અંદાજ 

ર૦૨૦-૨૧  
 

વધઘ્ 
સુધારેલ 
અંદાજ 

ર૦૨૦-૨૧  

ખરેખર ખચર 

ર૦૨૦-૨૧ના   
સુધારેલ 
અંદાજના 
વધઘ્ના 
કારણો 

આ વતા 
વષરન ો 
અંદાજ 

ર૦૨૧-૨૨  

વધઘ્ 
ર૦૨૧-૨૨  

ર૦૨૧-૨૨  
ના વધઘ્ના 

કારણો 

 
૨૦૧૭-૧૮  

 
ર૦૧૮-૧૯  

 
ર૦૧૯-૨૦  

ર૦૨૦-૨૧ 
�થમ 

ચાર માસ 

ર૦૧૯-૨૦  
છે�ા   આ ઠ 

માસ 

૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧ર ૧૩ ૧૪  

 ખચર              

૧. ૫ગાર             

ર. ર� રાહત �વાસ ભથથંુ/બોનસ             

૩.(૧) મુસાફરટ ભથથંુ             

(૨) ઘરભાડંુ             

(૩) મોઘવારટ ભથથંુ             

(૪) સટ.એલ.એ./ ર્ ાયબલ એલા.             

(૫) તબટબટ ભથથા             

 કુલ ભ થથાં              

(અ) કચેરટ આકિસમક ખચર              

૧. ૫રચુરણ ખચર              

૨ પુસતકો અને સામિયકો             

૩ યુિનફોમૅ/સ્ેશનરટ             

૪ તાર ્પાલ/ ્ેલટફોન ખચર              

 



(૨)  

અ.ન ં. મુખય  સદર  હસાબના ખરેખર 
આ ંકડા 

ચાલ ુવષરન ો 
અંદાજ 

ર૦૨૦-૨૧  

ચાલ ુ
વષરન ો 

સુધારેલ 
અંદાજ 

ર૦૨૦-૨૧  
 

વધઘ્ 
સુધારેલ 
અંદાજ 

ર૦૨૦-૨૧  

ખરેખર ખચર 
ર૦૨૦૨૧ના   

સુધારેલ 
અંદાજના 
વધઘ્ના 
કારણો 

આ વતા વષરન ો 
અંદાજ 

ર૦૨૧-૨૨  

વધઘ્ 
ર૦૨૧-૨૨  

ર૦૨૧-૨૨  
ના વધઘ્ના 

કારણો 

 
 

 
૨૦૧૭-૧૮ 

 
ર૦૧૮-૧૯ 

 
ર૦૧૯-૨૦ 

ર૦૨૦-૨૧  
�થમ 

ચારમાસ 

ર૦૧૯-૨૦ 
છે�ા   આ ઠ 

માસ 

૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧ ર ૩ 
૫ ભાડાં,દર અને કરવેરા             

૬ વાહન મરામત ખચર             

૭ પે્ ર ોલ,ડટઝલ િવગેરેનો ખચર              

(બ) ૧  મજૂરટ ખચર/વાવેતર             

૨ ફામરના ર્ે ક્ર/વાહન મરામત             

૩ ર્ે ક્ર,વાહનના પે ર્ ોલ ડટઝલ     
િવગેરે 

            

૪ પાણટ પુરવઠા ખચર              

૫  ફામર યંતોના િનભાવ તથા તેમને 
ચાલુ િસથિતમાં રાખવાનો ખચર   

            

૬ પશુધન નટ ખરટદટ અને તેનો િનભાવ 
ખચર  

            

૭ સાધનો અને રાસાયિણક પદાથ� 
(દવા ખાતર બટજ િવ.) 

            

૮ િ�િન્ંગ              

૯ શૈકિણક �વાસ             

૧૦ િવજળટ ખચર              

૧૧ �હેરાત             

(ક)૧ ફિનૅચર અને ડેડ સ્ોક             

  ૨ લેબોરે્રટ સાધનો ફિનૅચર             

  ૩ યંતો િવ.ખરટદટ             
 કૂલ આકિસમક ખચર             
 

એકંદરે સરવાળો  

           
 
 
 
 
 



અ.ન ં. મુખય  સદર         હસાબના ખરેખર આ ંકડા ચાલ  ુવષરન ો 
અંદાજ 

ર૦૨૦-૨૧  

ચાલ  ુવષરન ો 
સુધારેલ 
અંદાજ 

ર૦૨૦-૨૧ 
ર૦૨૦-૨૧  

�થમ 
ચારમાસ 

વધઘ્ 
સુધારેલ 
અંદાજ 

ર૦૨૦-૨૧ 

ખરેખર ખચર ર૦૨૦-૨૧ના   
સુધારેલ અંદાજના 
વધઘ્ના કારણો 

આ વતા વષરન ો 
અંદાજ 

ર૦૨૧-૨૨  

વધઘ્ 
ર૦૨૧-૨૨ 

ર૦૨૧-૨૨ 
ના વધઘ્ના કારણો 

 
 

 
૨૦૧૭-૧૮ 

 
ર૦૧૮-૧૯ 

 
ર૦૧૯-૨૦ 

ર૦૧૯-
૨૦ 

�થમ 
ચાર માસ 

ર૦૧૮-૧૯ 
છે�ા   

આ ઠ માસ 

૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧ર ૧૩ ૧૪ 
 આવક             

(અ)૧ ફામર  ઉતપાદકનટ આવક             

  ૨ ડેરટ ઉતપાદકનટ આવક             

  ૩ અનય ૫રચુરણ આવક             

  ૪ કૃિષ કોલે� અને પોલટ્ેકનટકનટ 
આવક 

            

  ૫ ્યુશન ફટના             

  ૬ હોસ્ેલ ભાડાના             

  ૭ ૫રટકા ફટના             

   ૮ લાય�ેરટ ફટના             

   ૯ �મખાના ફટના             

 ૧૦ પરચુરણ              

 કુલ આવક             

 

 

સથળળ- 
 
તારટખળ-                                કચ ેરટના  વડાનટ  સહટ  
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 આ ણંદ કૃિષ યુિનવિસ ર્ટ, આ ણંદ નમૂન ો ન ં..2 

 એકતટત અ ંદાજપત  

2020-21ના સુધારેલ અંદાજ અને 2021-22ના અંદાજ (સથાયટ ખચર (નોન પલાન) ) 

બજ ે્  સદર :  

યોજનાન ું ન ામ :                             

યુિન્ન ું ન ામ :  

 

-: અંદાજ૫ત બનાવતટ વખતે ઘયાનમાં લેવાનટ ખાસ નોધ :- 

(1)  પે્ા  યુિન્ અિધકારટ પાસેથટ નમૂના નં.૧માં અંદાજ૫ત તણ નકલમાં આવયેથટ (યુિન્ અિધકારટ) અંદાજ એકિતત કરનાર 

અિધકારટ પોતાનટ કચેરટનંુ અંદાજ નમુના નં.૧માં તણ નકલમાં બનાવટ યુિન્ મા્ે યોજનાવાર આ નમૂનામાં એકિતત કરટ 
િનયત સમયમાં યુિનવિસર્ટના િનયંતણ અિધકારટને બે નકલમાં મોકલવુ.ં    

(2)  એકિતત  કરેલ અંદાજનટ દરેક નકલ સાથે પે્ા યુિન્ તરફથટ આવેલ અંદાજનટ નકલો સાથે સામેલ રાખવટ. 

(3)  અંદાજ૫તમાં  બતાવેલ ખચરના ખરેખર આંકડા તેઓએ મોકલેલા આંકડા માિસક ખચરના૫તકમા ં દશારવેલ આંકડા સાથે 

બરોબર મેળ બેસે તે ખાસ �વું. કારણ કે, સદરહંુ આંકડાનો વાિષરક  હસાબો સાથે ૫ણ મેળ કરવાનો રહેશે. 

(4)  ફામર  મા્ેના કન્ટજનસટ ખચરનટ �ગવાઈ મા્ે જ ેઅંદાજ બતાવવામા ંઆવ ેતે અંદાજ �ોપીગ સકટમ (Cropping Scheme) માં 

જણાવયા મુજબ હોવો �ઈએ તે  ખાસ �વું અને �ોપીગ સકટમના �ો�ામનટ નકલ અંદાજ૫તકનટ સાથે મોકલટ આ૫વાનટ 
રહેશે. 

(5)  નમૂના  નં.૧ના �થમ પાન ઉ૫રનટ નોધ નં.૪ અને ૫ મુજબનટ િવગતોનટ ચકાસણટ કરટ અંદાજ સામેલ રાખવો. 

(6)  કોલમ નં .ર માં કૌસમાં જણાવેલ (1), (2), (3), (4) અને (5) નટ સામે જ ેયુિન્ અને પે્ા યુિન્માં અંદાજ એકિતત કયાર 

હોય તે યુિન્ અને પે્ા યુિન્માં જણાવવા જ ેયુિન્ હેઠળ આવા પે્ા યુિન્ોનટ સંખયા ચાર કરતાં વધારે હોય તો તેમનટ 
હ કકત એકથટ વધુ ફોમરમાં એકિતત કરટ મોકલવટ.  

(7)  યુિન્  તથા પે્ા યુિન્ તરફથટ આવેલ અંદા� યોજનાવાર એકિતત અિધકારટ તેમજ િનયંતણ અિધકારટને સદરહંુ 

અંદા�નટ ચકાસણટ કરટ સબંિધત કોલમ નં.(5), (6), (9) અને (10)માં માનય કરટ મંજુર કરેલ રકમ દશારવવટ.  

 

 

 

ઉપાડ અને ચૂકવણાં અિધકારટનટ સહટ 
 અન  ેહોદો 

  યુિન્ હેડન ુ ંનામ અને હોદો 
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                                                                                                                                                                                                       નમુન ા-ર ન ું બટડાણ (૧) 

 
અ.ન ં. મુખય અન  ે ગૌણ  સદરો ચાલ ુવષરન ો 

અંદાજ ર૦૨૦-૨૧  

ચાલ ુવષરન ો  
સુધારેલ અંદાજ 

ર૦૨૦-૨૧  

જ  ેત ે
એકિતતકરણ 

અિધકારટશટના 
ઉ૫યોગ મા્ે 

િનયતણ 
અિધકારટશટના 
ઉ૫યોગ મા્ે 

 હસાબ  િનયામક 
િવભ ાગના 

ઉ૫યોગ મા્ે 

ર૦૨૦-૨૧ 
ચાલ ુવષરન ો 

અંદાજ  

જ  ેત ે
એકિતતકરણ 

અિધકારટશટના  
ઉ૫યોગ મા્ે 

િનયંતણ 
અિધકારટશટના 
ઉ૫યોગ મા્ે 

૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 
૧. આવક         
          
          
 સરવાળો         
          

ર. ૧. ૫ગાર         
 અિધકારટનો પગાર          
 કમરચારટનો પગાર          
  સરવાળો         
 ર.ધરભાડંુ         
 ૩.મોઘવારટ ભથથંુ         
 ૪. સ્ાઈપેનડ         
 ૫. અનય  ભથથાં         
 ૬. તબટબટ ભથથાં         
    કુલ ભથથાં          

૩ (અ) ફામર આકિસમક ખચર          

(બ) ફન�ચર ડેડસ્ોક લેબો.ના 
સાધનો  યંતો િવગેરે 

        

(ક) કુલ આકિસમક ખચર          

 એકંદરે સરવાળો  
 

        

૪ અ કચેરટ આકિસમક ખચર          



અ.ન ં. મુખય અન  ે ગૌણ  સદરો ચાલ ુવષરન ો 
અંદાજ       ર૦૨૦-

૨૧ 

ચાલ ુવષરન ો  
સુધારેલ અંદાજ 

ર૦૨૦-૨૧  

જ  ેત ે
એકિતતકરણ 

અિધકારટશટના 
ઉ૫યોગ મા્ે 

િનયતણ 
અિધકારટશટના 
ઉ૫યોગ મા્ે 

 હસાબ  િનયામક 
િવભ ાગના 

ઉ૫યોગ મા્ે 

ર૦૨૦-૨૧ 

ચાલ ુવષરન ો 
અંદાજ  

જ  ેત ે
એકિતતકરણ 

અિધકારટશટના  
ઉ૫યોગ મા્ે 

િનયંતણ 
અિધકારટશટના 
ઉ૫યોગ મા્ે 

૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 
બ ફામર આકિસમક ખચર          

  
 

        

  
 

        

ક ફન�ચર ડેડસ્ોક  
લેબો.સાધન યંતો  િવગેરે  

        

  
 

        

  
 

        

 કુલ આકિસમક ખચર          
  

 
        

  
 

        

 
સથળ :- 
 
તારટખ :-                                                                                                                                                                   કચેરટના વડાનટ સહટ 


	b-2
	b-3

