
  
                                

 

    સંશોધન િનયામક ીની કચરેી           
     આણંદ કૃિષ  યુિનવિસટી  

 આણદં-૩૮૮૧૧૦   
 

    

પ રપ   

 

 
 

 આથી, આણંદ કૃિષ  યુિનવિસટીના સવ લાન યોજનાઓના િનયં ણ અિધકારી ીઓને જણાવવાનંુ કે, અંદાજપ  તૈયાર 

કરવા માટે લાન યોજના હેઠળની "ચાલ ુયોજનાઓનો રી ય"ુ કરી,  જ ેતે વિૃ ના િનયં ણ અિધકારી સાથ ેપરામશમા ંરહીને 

આગામી વષ ૨૦૨૩-૨૪ નું અદંાજપ  તેમજ ચાલ ુ વષ ૨૦૨૨-૨૩નુ ં સધુારેલ અદંાજપ  રજૂ કરવાનુ ં રહેશ.ે છે ા ણ વષના 

ખરેખર ખચના આંકડાને આધારે અંદા  અંગનેી દરખા ત કરવાની રહેશ ે અને વષ ૨૦૨૨-૨૩ મા ં મંજૂર થયેલ હોય તવેા નવા 

કાય મોનો તેમાં સમાવેશ કરવાનો રહેશે. મહેકમના પગાર-ભ થાં, રીકર ગ, નોન-રીકર ગ અને બાંધકામ માટે ગવાઇની 

દરખા ત અંગે સૂચનાઓનંુ ચીવટપૂવક પાલન કરવાનંુ રહેશે. 
 

 લાન યોજનાઓના બજટે તૈયાર કરતી વખતે નીચે જણા યા મુજબના મુ ાઓ યાને લઇ, અંદાજપ  સમય-મયાદામાં 

તૈયાર કરી મોકલી આપવાનું રહેશ.ે  
 

(૧)  અંદાજપ  તૈયાર કરવા માટે િનયત થયેલ પ કનાં કોલમમાં જ રી કારણો સ હત માંગેલ મા હતીની િવગત આપવાની 

રહેશે તથા તમામ ગવાઈ અન ેખચની આકંડાકીય મા હિત લાન ગ અન ેબજટેના સોફટવરેમા ંઅં ે  આકંડામાં તથા 

પ ક-૨ સીવાયના તમામ પ કની ગવાઈના આકંડા િપયા લાખમા ંઅપલોડ કરવાના રહેશ.ે 

(ર)  મહેકમ ખચઃ આપના કે  ખાતેની લાન યોજનામાં વષ ૨૦૨૨-૨૩ માં મંજૂર થયેલ મહેકમ પ ક-૧ માં દશાવવાની               

રહે છે. ખાલી જ યા હોય તો ત ેકઇ તારીખથી ખાલી છે? તથા જ યા ખાલી રહેવાના કારણો પણ અવ ય દશાવવાના 

રહેશ.ે વષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે મહેકમના પગાર અને ભ થાંની િવગત પ ક-૨ માં દશાવવાની રહેશે જમેાં, ભરાયલે જ યા 

માટે ૧૨ માસ તથા ખાલી જ યા માટે ૬ માસના પગારની ગણતરી કરવાની રહેશ.ે િનવૃિ ના ક સામા ંજતે ેકમચારીની 

િનવૃિ  તારીખ અન ેતેને ચકૂવવાપા  રકમની ચો સ ગણતરી કરી દશાવવાની રહેશે. યોજનામાં દરખા ત કરેલ હોય 

અને મંજૂર થયેલ ન હોય તેવી જ યાઓની  જ રયાત હોય તો સામેલ પ ક-૩ માં પરુા જ ટીફીકેશન સાથે નવી 

જ યાની દરખા ત કરવાની રહેશ.ે  

 (૩) નોન-રીકર ગ ખચઃ નોન-રીકર ગ સદરે વષ ૨૦૨૩-૨૪ માં ખરીદવાના જ રયાત મુજબના સાધનોની દરખા ત સામેલ 

પ ક-૪ તથા ૫ મુજબ કરવી. કોલજેના બજટે સદર માટે િવભાગવાર અલગ-અલગ દરખા ત ન કરતા સમ  કોલજે માટે 

એક બજટે સદરની એક જ યાદી અ તા મ માણ ેરજૂ કરવી, જમેા ંસાધનોની જ રયાત અંગ ેિવગતવાર જ ટીફીકેશન 

તુી ફો ટમા ંગજુરાતી ભાષામા ંહાડ તેમજ સોફટ કોપીમાં આપવાનુ ંરહેશ.ે 
 

 ફિનચર, ડીપ ીઝ, રે ીજરેટર, એરક ડીશનર, વાહન કે લકઝુરીયસ આઇટમ, ઇલેકટોિનકસ સાધનો જવેા કે લેપટોપ,  

ઝેરો  મશીન વગેરે અંગેની દરખા ત સંશોધન/િશ ણના હેત ુમાટે ખાસ જ રીયાત હોય તો જ પૂરા જ ટીફીકેશન સાથે તુી 

ફો ટમાં ગજુરાતી મા ંન ધ આપવાની રહેશ.ે 

  નોન રીકર ગ ગવાઇ અંગે અનુભવે જણાયેલ છે કે, ઘણી કચેરીઓ તરફથી બજટે દરખા ત કયા બાદ ા ટ રીલીઝ થાય 

તે પહેલા ખરીદવાની આઇટમો બદલવા અંગે દરખા ત કરવામાં આવે છે. તેમજ સાધનોની અંદા ત કંમત યા વગર દરખા ત 

કરવામાં આવે છે. જથેી યારે સાધન ખરીદવાનંુ થાય યારે વધારે ફંડની માંગણી કરવામાં આવે છે. તેમજ ઘણી વખત સાધન 

ખરીદ કયા બાદ સાધનની કંમત કરતાં પણ વધારે બચત રહેવા પામે છે. આથી, બજટે રજૂ કરતા પહેલા નોન-રીકર ગ આઇટમોની 

બ ર કંમત ણી અથવા કે  સરકાર ીની  Government e-marketplace (GeM) મા ંસાધનની કંમત ણી અદંાજ 

મુકવો  કે જથેી વધારાના ફંડનો અથવા બચત રહેવાનો  ઉપિ થત થાય નહ .  

અદંાજપ  વષ ૨૦૨૩-૨૪ અને 
સધુારેલ અદંાજપ  વષ ૨૦૨૨-૨૩ 
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કો  યટુર/આઈ.ટી. અને તેને સંલ  સાધનો માટેની દરખા ત િનયામક ી, આઇટીની ભલામણ સાથે મોકલી આપવાની 

રહેશ,ે અ યથા દરખા ત વીકારવામાં આવશે નહ .  
 

(૪)  બાધંકામઃ 
 

 લાન યોજના હેઠળ બાંધકામ સદરે કોઇ જ રયાત હોય તો તેની દરખા ત કાયપાલક ઈજનેર ીને કરવાની રહેશે. 

કાયપાલક ઈજનેર ીએ અંદાજપ ીય દરખા તમાં અ તા મ મુજબ સમાવેશ કરીને આ સાથે સામેલ પ ક-૬ માં નવા 

બાંધકામોની દરખા ત જ રીયાત અંગેના પુરા જ ટીફીકેશન સાથે અ ે મોકલી આપવાની રહેશે. 
 

 વધુમાં જણાવવાનું કે, નવા બાંધકામોની દરખા તો સરકાર ીના નાણાં િવભાગના પ રપ  માંકઃ અપબ-૧૦૨૦૨૧-૬૫-

ક, તા.૦૮/૦૯/૨૦૨૧ માં આપેલ સુચનાઓ તેમજ ખાસ કરીને નીચેની બાબતો યાને લેવા િવનંતી છે.  
 

૧    ૧ (એક) કરોડ સુધીના અંદા ત ખચવાળા નવા કામો એક વષના સમયગાળામાં પૂરા કરવા અન ે આવા કામો માટે 

અંદાજપ માં  પૂરેપૂરી ગવાઇ કરાવવી.  

૨  ૧ (એક) કરોડ થી વધ ુઅન ે  ૫ (પાચં) કરોડ સુધીના ખચવાળા નવા કામો માટે કામના કુલ અંદા ત ખચના ર(બે) વષ 

સુધી દર વષ ૧/૨ લેખે ૫૦% (પચાસ ટકા) માણે ગવાઇ કરવાનું ધોરણ રાખવાનું રહેશે અને િનયત સમય મયાદામાં   

આ કામો પૂણ થઇ ય તે મુજબ પહેલેથી તબકકાવાર આયોજન કરવાનું રહેશે.  

૩  ૫ (પાંચ) કરોડ થી વધુ ખચવાળા નવા કામો માટે કામોના કુલ અંદા ત ખચના ૩ ( ણ) વષ સુધી દર વષ ૧/૩ એટલ ેકે 

૩૩.૩૩% ( ેતીસ. ેતીસ ટકા) ગવાઇ કરવાનું ધોરણ રાખવાનું રહેશે. જથેી ણ વષના સમયગાળામાં કામો પૂરા થઇ શકે. 

 આ કામો એક વષમા ંપૂ ં  કરવાના થતાં હોય તો, અદંા ત ખચના ૧૦૦% (સો ટકા) અન ે  આ કામો બ ેવષમા ંપરૂા 

કરવાના ંથતા ં હોય તો અદંા ત ખચના  ૫૦% (પચાસ ટકા) ગવાઇ કરવાનુ ંધોરણ રાખવાનુ ં રહેશ ેતેમજ યારબાદના 

વષ મા ંપણ આ મજુબની માણસર ગવાઇ અચકૂપણ ેકરવાની રહેશ.ે  

૪  ૫ (પાંચ) કરોડ થી વધુ ખચવાળા ચાલુ કામો માટે વષ દર યાન જટેલી કામગીરી થવાનો અંદાજ હોય તેના માટે જ રી 

રકમની ગવાઇ તે અંગેની િવગતો દશાવીને સચૂવવાની રહેશ.ે તેમજ કુલ અંદા ત કંમતના ૧/૩ એટલ ેકે  ૩૩.૩૩ ટકાથી 

ઓછી ગવાઇ કરવાની રહેશે નહી.  
 

(૫) રીકર ગ ખચઃ  રીકર ગ કારના ખચ માટે ચાલુ વષ ૨૦૨૨-૨૩ માં મંજૂર કરેલ મૂળ ગવાઇ કરતાં ૧૦ ટકા થી વધુ ગવાઇ 

સૂચવવાની રહેશે નહી. રીકર ગની ગવાઇ સામા ય રીતે બજટેમાં દશાવતા અગાઉના વષના આઠ માસનો ખચ અને ચાલ ુ

વષના ચાર માસના ખચને યાનમાં રાખી દશાવવા ઇએ. જનેી િવગતો સામેલ પ ક-૭ માં દશાવવાની રહેશે. 
 

(૬) લાન યોજના હેઠળ છે ા ણ વષમાં મેળવેલ િસિ ધઓની િવગતો દશાવતી ન ધ અં ે  તથા ગુજરાતીમાં બજટે દરખા ત 

સાથે અવ ય મોકલવાની રહેશે. જમેાં, યોજના હેઠળ નવી ભલામણ કરેલ ત, સંશોધનની અ ય ભલામણો અન ે બીજ 

ઉ પાદન કામગીરી તથા આ યોજના વષ ૨૦૨૩-૨૪ શા માટે ચાલુ રાખવાની જ રયાત છે?, િવગતો જણાવવાની રહેશે.             

 આ યોજના િશ ણ કે તાલીમની હોય તો યોજના હેઠળ આવરી લેવાયેલ લાભાથ ઓની સં યા તેમજ અ ય મેળવેલ 

િસિ ધઓ પણ દશાવવા િવનંતી છે. ત  ઉપરાંત કોઈ પણ ે માં િવિશ  િસિ ધઓ મેળવેલ હોય તો ત ેહાઈલાઈટ કરીન ેઆ 

સાથે સામેલ પ ક-૮ માં દશાવવાની રહેશે. 
 

(૭) ચાલ ુતથા નવા ોજ ે ટ:  
 

વષ ૨૦૨૨-૨૩ ના અંદાજપ ના ચાલુ ોજકેટ ઉપરાંત વષ ૨૦૨૩-૨૪ ના અંદાજપ માં નવા રજૂ કરવાના થતા ોજકેટ 

અંગે જણાવવાનું કે, કામગીરીની અગ યતા યાને લઇ નવા ોજકેટ જ ેતે વૃિ ના િનયં ણ અિધકારી ીઓ (િશ ણ માટે 

કુલસિચવ ી, િવ તરણ િશ ણ માટે િવ તરણ િશ ણ િનયામક ી અને સંશોધન માટે સંશોધન િનયામક ી) મારફત 

મંજૂરી મેળવી રજુ કરવાના રહેશે. સદર નવા ોજ ે ટ અગંેની દરખા ત અન ેત ેસાથ ેસામેલ એને ર-૧ તથા ૨ ની મા હતી 

સામલે િનયત ફોમામા ં યિુનવિસટીના લાન ગ એ ડ બજટે સો ટવરે http://pnb.aau.in માં અપલોડ કરી અન ે

િ ટઆઉટની (વષ ૨૦૨૨-૨૩મા ં  Plan Budget Report ના  New Plan Project Proposal Report ના 
Export to word ના ઓપશનનો ઉપયયોગ કરી) પાચં નકલ અ ેની કચરેીન ે તા. ૨૦/૦૭/૨૦૨૨ સધુી મોકલી 

આપવાની રહેશે. 

 
 



6ue)sd eluorot'l uarQnfl fQqcr <rQaai ouqd crd, +rr err0 qrilcr qas q etl z o0 arrtbtd errilc{ Iaqcr

ue)alai (Xverdl orruai r1[d r)oaai) gldal-{/lorr rcrrofi"r Qos qtaor er)eade http://pnb.aau.in
(a{ coce-es ai PIan Budget ari errile uzs'l)ai orqcl)s s{l +rd fioaorr6aofl r}s orsc-t dr. eo/ors/coae

gtlla i eraqaqlera i a)sc{l +uqq r ",{ er seq ra i ea rd b.

a4gQrt lcrs foq tq tu ttqE
f&stst: 6ue grr<l (uas-r ell e) crelr oror u)isa{ut)al

v. oi. aa r gg/ eilir 7 16-1 1 6q - q ( sqs ) / q0a€ -ay /q.t - 2 Y' 3f*

ctt. o?- /o.g/eoeE

otsc{ Qqlofl qq elt:b:

(q) gcrullr{lorr e6eet etl-tq*[], uteie pl-t gl]rol^i{dl, aateie

(e) eld gl}oRldl +r[trsr{lg0ca), a{rqie gl-t gGol-i{dl, +rreie de& q{q e{li
(s) lbettq fdqtatsg{I, aareie plt gliroli{Jl, aateie dea q{q Q{l+

(x) stelutcrs tlqrdeg{I, +rreie plt glirol-{ldl, aatsie oea qiqsta etee booo{l tautad "r3a1 a-le{ldl}eror erdlcrofl

qsrerg0 sell aad orc{ra{q seqra{ri.

(.{) fhqrarsg{I, doa)ilero }so)cilu, a,upu arrgie oee s)ar.gae/a'rrd.dl. qd dd aicrn elrqor)ofl eertran vjd
e-ie{ldl}ero erdloo{l qsrersfl sd qad orc{tarq seqre{ra.

oscr eqtou sldl srelqrdlseqr err{p:

(q) tetot q)ryoltor gltra/aru glira a'rl-0srdg{lca), eareie plt gGrali{dl, qrsie ne& qq der uego arl6R erara

arqlerari a)sdl aa ruo r er rtr.

(e) lberrc,fl a,tfasree{l fser;, a'1eie glt gltroti{dl, uteie de& a{luott Oerrso{l .crtot q),rottEa)o{l uqte oreelio{l

. I-drrcr) fiqre sd a)sc{l aaruorerrtr

(s) aat silellorlorcr oi.x (aaroeflQaate) ctee elag)e (Eartle{h)eare eu:ou)or qiaai aige ailo "rrqrq,i), urc{l

' ryrqtq,t) aad i rrrdl ,|'rqt o)q d sd crrdr,rell r,rrc{l E ? 6lreio ordl vrqraa)o{l v1liurcr vldl ryeJldl]srot Err0 *
d silellaa) ure)ell c,ier"/urofl ldrro) iluldl eislCrcr sdl Ea)ofl aarq'l"ro qrrrarari eraqaqlerai aaruqro{l ebs).

\ .ardeflalqre cresell q)sottqte aige aOcl qrrqt (Eatde{la)aateort a{tqra errO) oar eto/q a{asteg{l cretell

aige ailcl "r,qlo{l l-Qrro eU seqro{l srelqrdl seqr err;b.

(x) aat sildor qdlqdl crerr lberrofl)qc{ da& sildl{',-crror q)ryorrd a,iervua fiure ay seqro{l srelqrdl seqr elr;b.
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પ ક-૧ 
 

વષ ૨૦૨૩-૨૪ના અંદાજપ  માટે દરખા ત કરવાની થતી જ યાઓની િવગત  
(વષ ર૦૨૨-૨૩ મા ં લાન યોજનામાં મંજૂર થયેલ, ભરેલી તથા ખાલી જ યાઓ યાનમાં લેવી) 

 
 
કચેરીનું નામ    - 

ોજ ે ટનું નામ -  
બજટે સદર  -  
 

અ.નં.  જ યાનો હો ો  મંજુર થયેલ જ યાની સં યા  ભરેલી જ યાની સં યા  ખાલી જ યાની સં યા  ખાલી જ યા હોય તો કઇ તારીખથી ખાલી છે? જ યા ખાલી રહેવાનું કારણ રીમાકસ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 

        

        

        

        

        

        

        

 
 

થળઃ- 
તારીખઃ- 

            યોજનાના યુિનટ હેડની સહી
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પ ક-૨ 
 

વષ ૨૦૨૩-૨૪ના અંદાજપ માં દરખા ત કરવામાં આવતી જ યાઓના પગારની િવગત   
 
કચેરીનું નામ - 

ોજ ે ટનું નામ - 
બજટે સદર  - 
 
અ. 
ન.ં  

ફરજ બ વતા 
અિધકારી ી/ 

કમચારીની 
પો ટની ટાઈપ 

ફરજ બ વતા 
અિધકારી ી/ 
કમચારીનું નામ 

હો ો  પગાર 
ધોરણ  

ા.  
(e.g. 

57700-
182400) 

તા. ૧-૮ -૨૦૨૨ 
ના રોજ થનાર 

મૂળ પગાર 
(જુલાઇના 

ઇ ીમે ટ છો ા 
પછીનો) 

તા. ૧-૮ -
૨૦૨૩ ના 
રોજ થનાર 
મૂળ પગાર 
(જુલાઇના 
ઇ ીમે ટ 

છો ા 
પછીનો) 

મ ઘવારી 
ભ થું 

(સાતમા 
પગાર પંચ 

મુજબ ૪૩% 
લેખે 

ગણતરી 
કરવી) 

 

ઘરભાડા 
ભ થું  

મેડીકલ 
ભ થું 

કુલ 
પગાર  
(૭ થી 
૧૧) 

કુલ 
પગાર  
X  ૧ર  
(બાર 

મહીનાનો 
પગાર) 

ર  
વાસ 

રાહત 
(LTC) 

િનવૃિ  સમયે 
મળવાપા  ૩૦૦ 

હ  ર નું 
રોકડમાં પાંતર 

(Leave 
Encashment) 

 

અ ય 
ભ થા 

કુલ સરવાળો 
(કોલમ નં. ૧૨ 

થી ૧૫)  

વષ ૨૦૨૩-૨૪ 
મા ંિનવૃ  

થનાર 
અિધકારી/ 
કમચારીની  

િનવૃિ  તારીખ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ 
                 

                 

                 

                 

                 

 

ન ધઃ પ કના કોલમ નં.૧૩ થી ૧૫ માં  જ ેઅિધકારી / કમચારી વષ ૨૦૨૩-૨૪ મા ંિનવૃત થનાર હોય તનેી િનવૃિ  તારીખ તથા  ચૂકવવાપા  િનવૃિ ના લાભોની િવગત તેમજ પગાર ભ થા સદરે ચૂકવવાના થતાં અ ય એરીયસની રકમ દશાવવાની રહેશે.  
યારે પ કના કોલમ ન.ં૧૨માં ભરેલ જ યા માટે ૧૨ માસ તથા ખાલી જ યા માટે ૬ માસની પગાર ગણતરી દશાવવાની રહેશે. 

 
થળઃ- 

તારીખઃ- 
            યોજનાના યુિનટ હેડની સહી 
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પ ક-૩ 
વષ ૨૦૨૩-૨૪ના અંદાજપ માં દરખા ત કરવાની થતી નવી જ યાની િવગત  

 
 

કચેરીનું નામ         -  
ોજ ે ટનું નામ -  

બજટે સદર  -  
 

અ.ન.ં  જ યાનંુ નામ પગાર  
ધોરણ  

(e.g. 57700-
182400) 

ોજ ે ટમાં દરખા ત કરેલ 
જ યાની સં યા  

વષ ૨૦૨૨-૨૩ સુધી ોજ ે ટમાં 
મંજૂર થયેલ જ યાની સં યા 

વષ ૨૦૨૩-૨૪ ના અંદાજપ મા ં
દરખા ત કરવાની જ યાની સં યા 

દરખા ત કરેલ જ યાનો છ માસનો 
અંદા ત ખચ (કોલમ ન.ં૬ ની જ યાનો 

ખચ)  

નવી જ યાની 
ોજ ે ટમાં 

કામગીરી/જ રયાત 
અંગે જ ટીફીકેશનની 

િવગત  

રીમાકસ  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 

         

         

         

         

         

         

         
 

ખાસ ન ધઃ દરેક સંવગની જ યા માટેના યુિનવિસટીએ મંજૂર કરેલ નોમ   ( ટે યુટ)ની નકલ બીડવાની રહેશે.   
થળઃ- 

તારીખઃ- 
 
 

            યોજનાના યુિનટ હેડની સહી 
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પ ક-૪ 
 

વષ ર૦૨૩-૨૪ના અંદાજપ મા ંનોન-રીકર ગ સદરે દરખા ત કરવાના થતા ા. ૫.૦૦ લાખથી ઓછી કંમત (એક સાધનની કંમત)ના સાધનોની િવગત 
 
કચેરીનું નામ -  
યોજનાનું નામ - 
બજટે સદર  - 
 
 

અ. 
નં.  

વષ ર૦૨૩-૨૪ માં દરખા ત કરવાના 
થતા નવા સાધનોના નામ 

કચેરી ખાતે ઉપલ ધ 
સાધનોની સં યા 

વષ ર૦૨૩-૨૪માં જ રી 
સાધનોની સં યા 

એક સાધનની અંદા ત  
કંમત  

( ા.લાખમા)ં 
 

સાધન માટે કુલ ાં ટની 
જ રીયાત  

( ા. લાખમાં)  
(૪ x ૫ = ૬) 

ોજ ે ટમાં સાધનની ઉપયોગીતા/જ રયાત અંગે જ ટીફીકેશનની િવગત 
 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
       

       

       

       

       

       
 

ન ધઃ (૧) કો  યટુર અને તેને આનસુાંગીક સાધનો માટેની દરખા ત િનયામક ી, આઇટીની ભલામણ સાથે મોકલી આપવાની રહેશે, અ યથા દરખા ત વીકારવામા ંઆવશે નહ .  
 (૨) બજટે સદરવાર સાધનોની જ રીયાત અંગે અ તા મ માણે યાદી રજૂ કરવી. 

 
થળઃ- 

તારીખઃ- 
 
 

              યોજનાના યિુનટ હેડની સહી 
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પ ક-૫ 
 

વષ ર૦૨૩-૨૪ના અંદાજપ મા ંનોન-રીકર ગ સદરે દરખા ત કરવાના થતા ા. ૫.૦૦ લાખથી વધુ કંમત (એક સાધનની કંમત)ના સાધનોની િવગત 
 
કચેરીનું નામ -  
યોજનાનું નામ - 
બજટે સદર  - 
 
 

અ. 
નં.  

વષ ર૦૨૩-૨૪ માં દરખા ત કરવાના 
થતા નવા સાધનોના નામ 

કચેરી ખાતે ઉપલ ધ 
સાધનોની સં યા 

વષ ર૦૨૩-૨૪માં જ રી 
સાધનોની સં યા 

એક સાધનની અંદા ત  
કંમત  

( ા.લાખમા)ં 
 

સાધન માટે કુલ ાં ટની 
જ રીયાત  

( ા. લાખમાં)  
(૪ x ૫ = ૬) 

ોજ ે ટમાં સાધનની ઉપયોગીતા/જ રયાત અંગે જ ટીફીકેશનની િવગત 
 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
       

       

       

       

       

       
 

ન ધઃ (૧) કો  યટુર અને તેને આનસુાંગીક સાધનો માટેની દરખા ત િનયામક ી, આઇટીની ભલામણ સાથે મોકલી આપવાની રહેશે, અ યથા દરખા ત વીકારવામા ંઆવશે નહ .  
 (૨) બજટે સદરવાર સાધનોની જ રીયાત અંગે અ તા મ માણે યાદી રજૂ કરવી. 

 
થળઃ- 

તારીખઃ- 
 
 

              યોજનાના યિુનટ હેડની સહી 
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પ ક-૬ 
 

વષ ૨૦૨૩-૨૪ના અંદાજપ માં દરખા ત કરવાના થતા નવા બાધંકામોની િવગત   
 

કચેરીનું નામ     -  
ોજ ે ટનું નામ -  

બજટે સદર -  
( ા.લાખમાં) 

અ.ન.ં  બાધંકામનું નામ થળ  અંદા ત  કંમત  વષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે ા ટની જ રયાત  બાધંકામની જ રયાત બાબતેનું જ ટીફીકેશન રીમાકસ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
ન ધઃ  બાંધકામ અંગેની દરખા ત કાયપાલક ઇજનેર ી મારફત મોકલવાની રહેશે. 
 

થળઃ- 
તારીખઃ- 

 
 

યોજનાના યુિનટ હેડની સહી 
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પ ક-૭ 
લાન યોજના વષ ૨૦૨૨-૨૩ ના સુધારેલ અંદાજ અને વષ ૨૦૨૩-૨૪ ના અંદાજપ ની િવગત      

કચેરીનું નામ -  
ોજ ે ટનું નામ -  

બજટે સદર -  
અ.નં. મુ ય  સદર 

 
હસાબ/ખચના ખરેખર 

આંકડા 
ચાલુ વષ ૨૦૨૨-૨૩ નો ખરેખર ખચ આગામી વષ 

૨૦૨૩-૨૪ માટે 
અંદાજ (બજટે 

ગવાઈ)  

વષ ૨૦૨૨-૨૩ 
ના અંદાજ સામે 
વષ ૨૦૨૩-૨૪  

ની વધઘટ            
(૧૨-૬) 

વષ ૨૦૨૩-૨૪ 
ના વધઘટના 

કારણો  વષ 
૨૦૧૯-૨૦ 

 

વષ 
૨૦૨૦-૨૧ 

 

વષ 
૨૦૨૧-૨૨ 

 

અંદાજ (મળુ 
ગવાઈ) 

સુધારેલ અંદાજ 
( ગવાઈ) 

વધઘટ 
(૭ - ૬) 

સુધારેલ અંદાજ 
વધઘટના 
કારણો 

વષ ૨૦૨૧-૨૨ ના 
છે ા આઠ 

માસનો ખચ 

વષ ૨૦૨૨-૨૩ 
ના થમ 

ચાર માસનો ખચ 

૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧ર ૧૩ ૧૪ 

(અ)  પગાર 0100             

૧ અિધકારીઓનો પગાર 0101             

ર કમચારીઓનો પગાર 0102             

૩ મ ઘવારી ભ થંુ  0103             

૪ અ ય ભ થાં  0104             

૫ ર  વાસ રાહત  0105             

૬ તબીબી ખચની ભરપાઇ 0106             

૭ તબીબી ભ થંુ  0107             

૮ બોનસ 0108             

૯ ર નંુ રોકડમાં પાંતર 0109             

૧૦ ઘરભાડા ભ થું  0110             

૧૧ થાિનક વળતર ભ થંુ  0111             

૧૨ પ રવહન ભ થું  0113             

૧૩ આર.ઓ.પી. એરીયસ- રા યપિ ત  0117             

૧૪ આર.ઓ.પી.એરીયસ-િબન રા યપિ ત 0118             

૧૫ વેતન 0200             

૧૬ થાિનક વાસ ખચ 1100             

 કુલ પગાર ભ થાનો ખચ (અ)               
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૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧ર ૧૩ ૧૪ 

(બ)   રીકર ગ ક ટીજ સી/   કચેરી ખચ          
(િવજળી બીલ/ ટેલીફોન બીલ/ મજૂરોનું 
વેતન/ પાણી વેરો/ સાધનોની મરામત/ 
ટપાલ ખચ/ વાહનોનો ડીઝલ અને પટેોલ 
ખચ / વાહનોનો રીપેર ગ ખચ / ખાતર, 
દવા, િબયારણ ખરીદી ખચ, યોગશાળા 
માટે રાસાયણીકની ખરીદી ખચ, પશુધન 
ની ખરીદી અને તેનો િનભાવ ખચ, 
િ િ ટંગ શૈ િણક વાસ, હેરાત ) 

1300 

 

            

(ક)  નોન રીકર ગ               
૧ વાહનની ખરીદી 5100             

૨ યં  સામ ી અને સાધન સામ ી  
(ફામના સાધનો/લબેોરેટરીના સાધનો/ 
પુ તકાલયની સાધન સામ ી/ફન ચર 
ખરીદી ફિનૅચર અને ડેડ ટોક િવ.) 

5200             

 કુલ નોન રીકર ગ (ક)               
(ડ)  બાધંકામ               

૧ નાના કામ ( માઇનોર અને ઓરીજનલ 
વકસ તથા કલાસીફાઇડ વકસ)  

2700             

૨ મોટા કામ (બાધંકામ)  5300             
 કુલ બાંધકામ (ડ)              
 કુલ સરવાળો (અ+બ+ક+ડ)               

 આવક              
અ    ૧ ફામ  ઉ પાદકની આવક              

  ૨ ડેરી ઉ પાદકની આવક              

  ૩ ખેતી કોલે  અને શાળાઓની આવક              

  ૪ ટયુશન ફીના              

  ૫ હો ટેલ ભાડાના              

  ૬ ૫રી ા ફીના              

  ૭ લાય ેરી ફીના              

   ૮ મખાના ફીના              
   ૯ અ ય આવક              

 કુલ આવક              

 
થળઃ- 

તારીખઃ-                 યોજનાના યુિનટ હેડની  સહી  
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પ ક-૮ 
 

લાન યોજનામાં છે ા ણ વષમાં કરવામાં આવેલ કામગીરીની િવગત 
 

૧. બજટે સદર  :   

૨. યોજનાનું નામ  :   

૩. યોજનાના હેતુઓ  :   

૪. યોજનાના હેતુઓ મુજબ ણ વષમાં કરવામાં આવેલ કામગીરીની િવગતો :   

   
  
  

  
  

  

૫. યોજનાના હેતુઓ અનુસાર વષ ૨૦૨૩-૨૪ માં યોજનામાં કરવામાં આવનાર કામગીરીનું આયોજન   

   
  
  
  
  

  

 
થળઃ 

તારીખઃ  

યોજનાના યુિનટ હેડની  સહી 

 
Achievement made in plan scheme in last three years 

1 Budget Head :   

2 Name of Scheme  :   

3 Objective of Scheme  :   

4 Achievement made according to scheme in last 
three years : 

  

   
  
  

  
  

  

5 Planning of Plan scheme during 2023-24 as per 
objective of plan scheme 

  

   
  
  
  
  

  

 
Place: 
Date:  

                                                                                       Signature of Unit Head 
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PROFORMA 
 

FOR  

SUBMISSION  

OF  

NEW PROJECT 

UNDER  

PLAN SCHEME 
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ANAND AGRICULTURAL UNIVERSITY 
 

Proposal for New Plan Project for Budget 2023-24 
 

1. Name of the Project :  
2. Officer-in-charge & officer responsible for 

implementation of Project 
:  

3. Centre :  
4. Sector : Agriculture & Allied Services 

 
5. Head of Development : Agricultural Research & Education 

 
6. Background information / Justification of the 

Project 
:  

7. Objectives :  
8. Financial Requirement   

 (i) Land required : :  

 (ii) Building required : :  
   

 

Sr. No. Name of Civil works  
(New or renovation works) 

Proposed amount (Rs in Lakhs) 

  Estimated Cost For year 2023-24 
    

    

    

    
 Total   

 

 (iii) Manpower required with post and 
justification: 

:  

 (a)  Financial requirement per post   

                    (Rs. in Lakhs) 

Name of post Pay Scale  
(as per 7th Pay) 

Salary amount required per month 
(Basic + Allowns) 

Salary amount required 
per year 

    

    
    

    
Total    

 

 (b) Year wise financial requirement for manpower (Pay & Allowances) of the project   
 

 
 
 
 
 

Name of Post Amount require per year            (Rs. in Lakhs) 

I II III IV V Total 

       

       
       

       
Total       
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 (iv) Non recurring contingency 
 

:  

 Details of equipment/instrument required 
  

Name of Equipment/Instrument Amount proposed for five year (Rs. in Lakhs) 

I II III IV V Total 

       
       

       

       
Total:       

 

9. Five Year Financial Requirement (Rs. in Lakhs)  :  

 

 
 

Component Year 

I II III IV V Total 
Pay & Allowances       
Recurring Contingencies       
Non-Recurring Contingencies       
Construction / Renovation       

Total        

10.  Year wise expected physical out put :  

 1st Year :  

 2nd Year :  

 3rd Year :  

 4th Year :  

 5th year  :  

11. Foreign exchange required with details :  

12. Whether Project can work on self sufficient basis, if so give 

details 

:  

13. Receipt for five year (Approximate Rs. in lakhs) :  

14. Central assistance or share of ICAR with details available 

quoting the authority. 

:  

 

  
 

:  
 
 
 
 

Place: 
Date: 

Signature of Head of Department/Project In-charge  

 

 
 
 
 

Signature of Unit Head /Principal  
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એને ર-૧ 
નવા લાન ોજ ે ટમાં થમ વષ ર૦૨૩-૨૪ માટેના નોન રીકર ગ સદરના સાધનોની જ રયાતની  િવગત 

 
કચેરીનું નામ -  
 

યોજનાનું નામ - 
 

બજટે સદર - 
 
 

અ. 
નં.  

વષ ર૦૨૩-૨૪ મા ંદરખા ત કરવાના 
થતા નવા સાધનોના નામ 

વષ ર૦૨૩-૨૪ મા ંજ રી સાધનોની 
સં યા 

એક સાધનની અંદા ત  કંમત  
( ા.લાખમાં) 

 

સાધન માટે કુલ ાં ટની 
જ રીયાત  

( ા. લાખમાં)  
(૩ x ૪ = ૫) 

ોજ ે ટમાં સાધનની ઉપયોગીતા/જ રયાત અંગે જ ટીફીકેશનની િવગત 
 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

      

      

      

      

      

      
 

 
ન ધઃ (૧) સાધનોની જ રીયાત અંગે અ તા મ માણે યાદી રજૂ કરવી. 
 
 
 

યોજનાના યિુનટ હેડની  સહી 
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એને ર-૨ 
 

વષ ર૦૨૩-૨૪ ના અદંાજપ માં દરખા ત કરેલ નવા લાન ોજ ે ટની જ રીયાત અંગેના જ ટીફીકેશનની િવગત  
 

૧. ોજ ે ટનું નામ  :   

૨. ોજ ે ટના હેતુઓ  :   

૩. ોજ ે ટના હેતુઓ મુજબ થમ પાંચ વષમાં કરવામાં આવનાર કામગીરી (આઉટકમ) ની િવગત : :   

૪.   
  
  

  
  

  

૫. ોજ ે ટના જ રીયાત અંગેનું જ ટીફીકેશન    

   
  
  
  
  

  

 
 

થળઃ 
તારીખઃ  

 
યોજનાના યુિનટ હેડની  સહી 
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