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િકલ સનવિય રવાિાઃ 
૧. કુલ સનચવશ્રી, આણંદ કૃનિ યુનિવનસિટી, આણદં  

૨. નવસ્તરણ નશક્ષણ નિયામકશ્રી, આણદં કૃનિ યુનિવનસિટી, આણંદ  
૩.  નિયામકશ્રી, નવદ્યાથી કલ્યાણ પ્રવૃનિઓ, આણંદ કૃનિ યુનિવનસિટી, આણંદ  
૪.  નિયામકશ્રી, ઇન્ફોમેશિ ટેકિોલોજી, આણદં કૃનિ યુનિવનસિટી, આણંદ  
૫. યુનિવનસિટી લાઈબ્રેરીયિશ્રી, આણદં કૃનિ યુનિવનસિટી, આણંદ  
૬.  હિસાબ નિયામકશ્રી, આણદં કૃનિ યુનિવનસિટી, આણદં  

૭.  પ્લાિ યોજિાઓિા સવે નિયંત્રણ અનધકારીશ્રીઓ, આણંદ કૃનિ યુનિવનસિટી  
૮.  સવે યુનિટ/સબ યુનિટ અનધકારીશ્રી, આણંદ કૃનિ યુનિવનસિટી  
           /-તરફ જરૂરી કાયિવાિી સારૂ. 
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                   પ્રથમ રીવ્ય ુ
પત્રક-અ 

વર્ષ ર૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન પ્લાન પ્રોજેક્ટ હઠેળ થયેલ ખર્ષ અને થનાર ખર્ષની વવગત 
                                                                                                                                                 (રા. લાખમાાં) 

અનાં યોજનાનુાં 
નામ 

કેન્દ્ર બજેટ 
સદર 

વર્ષ ર૦૨૧-૨૨ માટે ફાળવેલ 
ગ્રાન્દ્ ટ
  

૧ એવપ્રલ, ૨૦૨૧ થી ૩૧ જુલાઇ, 
૨૦૨૧ સધુી નોધાયેલ (બકુ) 

ખરેખર ખર્ષ 

૧ ઓગષ્ટ, ૨૦૨૧ થી ૩૧ 
માર્ષ, ૨૦૨૨ સધુી થનાર ખર્ષ  

વર્ષ ર૦૨૧-૨૨ ની કુલ જરરરયાત  ૩૧ 
જુલાઇ, 
૨૦૨૧ 
સધુી 
થયેલ 
આવક 

૫ગાર રીકરીંગ નોન      
રીકરીંગ 

કુલ 
(૫ 
થી 
૭)  

૫ગાર રીકરીંગ નોન      
રીકરીંગ 

કુલ 
(૯ 
થી 
૧૧)  

૫ગાર રીકરીંગ નોન      
રીકરીંગ 

કુલ 
(૧૩ 
થી 
૧૫) 

૫ગાર      
(૯+૧૩) 

રીકરીંગ 
(૧૦+૧૪) 

નોન 
રીકરીંગ 
(૧૧+૧૫) 

કુલ 
(૧૭ થી 
૧૯) 

અથવા 
(૧૨+૧૬) 

૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧ર ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ 
  

 

                   

  
 

                   

                     

                     

  
નોંધઃ  (૧) પગાર-ભથ્થા સદરે ફેબ્રઆુરી, ૨૦૨૨ સધુીના પગારની ગણતરી થનાર ખર્ષમાાં કરવાની રહશેે તથા અવધકારી તથા કમષર્ારીઓને ચકૂવવાના થતાાં એરીયસષની ગણતરી કરી અને  

          પગાર-ભથ્થા સદરે કુલ ગ્રાન્દ્ટની જરરીયાત અંગેની સ્પષ્ટ વવગતો લાવવાની રહશેે.  
(૨)  રીકરીંગ કન્દ્ટીજન્દ્સી ખર્ષ તથા ગ્રાન્દ્ટની જરરીયાતની વવગતો ૫ત્રક-બ માાં પણ દશાષવવી. 

 (૩) નોંધાયેલ (બકુ) ખર્ષ ઉપરાાંત બીલ પેન્દ્ડીંગ હોય તેમજ રહસાબ રજુ કરેલ હોય તેની વવગત પત્રક નીરે્ અલગથી દશાષવવી. 
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            પ્રથમ રીવ્ય ુ

પત્રક-બ 
વર્ષ ર૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન પ્લાન પ્રોજેક્ટમાાં રીકરીંગ કન્દ્ટીજન્દ્સી સદરે ખર્ષ અને ગ્રાન્દ્ટની જરરરયાતની વવગત 

દશાષવત ુ૫ત્રક 
 

યોજનાનુાં નામઃ       
બજેટ સદરઃ  

                                                        (રા.લાખમાાં) 
અ.નાં. વવગત ૧ એવપ્રલ, ૨૦૨૧ 

થી ૩૧ જુલાઇ, 
૨૦૨૧સધુી 

નોધાયેલ (બકુ) 
ખરેખર ખર્ષ 

૧ ઓગષ્ટ, ૨૦૨૧ 
થી ૩૧ માર્ષ, ૨૦૨૨ 

સધુી થનાર ખર્ષ 

કુલ જરરરયાત 

૧ ર ૩ ૪ ૫ 
૧ પસુ્તકો તથા સામવયકો વગેરે     

ર રદવાબત્તી    

૩ ટેલલફોન ખર્ષ    

૪ ટપાલ / તાર ખર્ષ    

૫ ભાડા, કરવેરા, પાણીવેરા વગેરે     

૬ કર્ેરી વાહન માટે પેટ્રોલ/ ડીઝલ/ સી.એન.જી     

૭ કર્ેરીના વાહનની મરામત ખર્ષ    

૮ મજુરી અને વાવેતર ખર્ષ    

૯ વવજળી ખર્ષ (ઓરફસ તથા ફામષ)    

૧૦ વપયત ખર્ષ    

૧૧ ફામષના વાહન માટે પેટ્રોલ /ડીઝલ    

૧ર લબયારણ તથા ધર માટે ખર્ષ     

૧૩ ફામષના યાંત્રો વનભાવ અને તેમને ર્ાલ ુ
સ્સ્થવતમાાં રાખવાનો ખર્ષ 

   

૧૪ ૫શધુનની ખરીદી     

૧૫ પશધુનનો વનભાવ ખર્ષ    

૧૬ કેમીકલ્સ તથા ગ્લાસવેર ખર્ષ     

૧૭ ગેસ બીલ (ઓફીસ તથા ફામષ)    

૧૮ વપ્રન્દ્ટીંગ અને બાઈન્દ્ડીંગ     

૧૯ સ્ટેશનરી    

૨૦ ઓરફસ તથા ફામષ ખાતેના સ્સ્કલ/સેમી સ્કીલ/ 
અન સ્કીલ લેબર માટે ખર્ષ  
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૨૧ કોમ્યટુર/વપ્રન્દ્ટર/કોપીયર/ફેક્સ/સ્કેનર માટે 
કન્દ્ઝયમેુબલ ખર્ષ  

   

૨૨ ઓરફસ તથા ફામષ ખાતે સાફ અને સફાઈનો 
ખર્ષ  

   

૨૩ કર્ેરીના લબલ્ડીંગની મરામત      

૨૪ સીલ્યરુીટી ખર્ષ     

૨૫ કવૃર્ મેળા અને ખેડૂત તાલીમ અંગે ખર્ષ      

૨૬ ખાતર તથા દવાઓ     

૨૭ ઓરફસ તથા ફામષ ખાતે કન્દ્ઝયમેુબલ ખર્ષ     

૨૮ એજ્યકેુશનલ ટુર    

૨૯ વવદ્યાથી માટે સ્ટાઈપેન્દ્ડ /સ્કોલરશીપ / 
ફેલોશીપ વગેરે  

   

૩૦ વકષશોપ/સેમીનાર/મીટીંગ વગેરે માટે ખર્ષ       

૩૧ આઉટ સોસીગ રારા મેનપાવરનો ખર્ષ     

૩૨ કવૃર્ અને સાંલગ્ન વનદશષન    

૩૩ જાહરેાત ખર્ષ     

૩૪ ડેરી અને ફુડની વવવવધ પ્રોડકટ માટે 
કન્દ્ઝયમેુબલ ખર્ષ    

   

૩૫ પરચરુણ ખર્ષ (ખર્ષની સ્પષ્ટ વવગતો 
દશાષવવી) 

   

કુલ     

 
નોંધઃ યોજનાવાર અલગ પત્રક દશાષવવુાં.  
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પત્રક–ક  
વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માાં પ્લાન પ્રોજેક્ટમાાં નોન-રીકરીંગ સદરે માંજૂર થયેલ સાધનો સામે ખરીદ કરેલ સાધનોની 
વવગત...  

(રા. લાખમાાં) 
અન.ુ 
નાં. 

યોજનાનુાં નામ 
તથા બજેટ 

સદર 

યોજનામાાં માંજુર થયેલ સાધનોની વવગત ૩૧ જુલાઇ, ૨૦૨૧ સધુી સાધન ખરીદવામાાં 
આવેલ ન હોય તો, સાધન ખરીદવા અંગેની 

પ્રગવત તથા આયોજનની વવગત 
સાધનનુાં 
નામ 

જોગવાઈ /  
ફાળવેલ ગ્રાન્દ્ટ 

થયેલ 
ખર્ષ 

૧      
    
    

૨      
    
    

૩      
    
    

 
પત્રક–ડ 

 

વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માાં પ્લાન પ્રોજેક્ટ હઠેળ મેળવેલ ભૌવતક વસધ્ધધઓની વવગત... 
 
૧. બજેટ સદર  :   
૨. યોજનાનુાં નામ  :   
૩. યોજનાના હતેઓુ  :   

   
  
  

  

૪. યોજનાના હતેઓુ મજુબ વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માાં ૩૧ જુલાઇ, ૨૦૨૧ સધુી કરવામાાં આવેલ કામગીરીની 
વવગતો :  
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 પત્રક–ઇ 
વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માાં પ્લાન પ્રોજેક્ટમાાં બાાંધકામ સદરે માંજુર થયેલ ક્લાસીફાઇડ વક્સષની વવગત  

 
કરે્રીન ુાં નામ: 
પ્રોજેક્ટનુાં નામ: 
બજેટ સદર: 

(રા. લાખમાાં) 

અ.નાં. પ્રોજેક્ટમાાં માંજુર થયેલ ક્લાસીફાઇડ વક્સષ કામગીરીની પ્રગવત તથા કામગીરી 
પણુષ કરવામાાં આવેલ ન હોય તો, 

આયોજનની વવગત 
 વક્સષન ુાં નામ જોગવાઇ/ફાળવેલ ગ્રાન્દ્ટ થયેલ ખર્ષ 

૧     
૨     
 ટોટલ    
 
સ્થળ:  

પ્રોજેક્ટના યવુનટ હડેની સહી 
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