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ક્રમ ાંક એલ/જુન/ટેક-ર/૧૫૮૯                                                                                                                                                                           ત . ૧૬/૦૩/૨૦૨૧ 
 

 

પ્રતિ 

કુલ૫તિશ્રી 
જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી   

જુનાગઢ. 
 

                     તિષય : જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી નો સને ૨૦૧૭-૧૮ન  વિષનો ઓડીટ રીપોટષ  મોકલવ  બ બત. 
 

સષવનય ઉ૫રોકત ષવિય ૫રત્વે જણ વવ નુાં કે, જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી જુન ગઢનો સને ૨૦૧૭-૧૮ન  વિષનો ઓડીટ રીપોટષ  આ સહ સ મેલ 
ર ખી મોકલવ મ ાં આવે છે. જે ષવદિત થ ય. 

 
 

                     સહાયક તનરિક્ષક 

                       સ્ થાતનક ડોળ હ રહસા  

                      જૂનાગઢ 

 

બ ળાણ : ઓડીટ રીપોટષ   
 

નકલ સતિનય િિાના :- 
(૧) સચિવશ્રી, કૃષિ અને સહક ર ષવભ ગ, સચિવ લય, ગ ાંઘીનગર. 
(ર) ખેતી ષનય મકશ્રી, ગજુર ત ર જય, ગ ાંઘીનગર. 
(૩) ષનદરક્ષકશ્રી, સ્થ ષનક ભાંડોળ દહસ બ, ગ.ુર . ગ ાંઘીનગર. 
(૪) ષનય મકશ્રી, ૫શપુ લન ષવભ ગ, ગ.ુર . ગ ાંઘીનગર .  
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જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસર્ટી, જુનાગઢ, સને. ૨૦૧૭-૨૦૧૮નાો િષષન  અન્ િેષણ અહાિાલ 

- :: અનકુ્રમબણકા ::-  
ક્રમ પાિા નો િ પાિાની તિગિ પાનાનો િ 

(૧)  (૨)  (૩)  )૪( 
૧ ૧ હોદે્દિ રોની ષવગત. ૦૬ 
૨ ૨ બ કી ફકર ઓની ષવગત.  ૦૭ 
૩ ૩ અંિ જપત્ર તથ  ન ણ ાંકીય પદરષસ્ થતી.  ૧૧ 
૪ ૪ આવક, ખિષ અને અષત ખિષ બ બત.  ૧૩ 

અતિતનયમ/તનયમ ના ડોગ અંગેની અતનયતમિિા 
૫ ૫ એલ.ટી.સી. ચબલન  ચકુ િ ની અષનયષમતત  બ બત. ૧૭ 
૬ ૬ એલ.ટી.સી. રજા રોકડન  ચકુ િ મ ાં જણ યેલ અષનયષમતત  અંગે ૧૮ 
૭ ૭ ક નનુી સલ હક રોને અષનયષમત રીતે મસુ ફરી ભથ્થ  ચકુવણ  અંગે ૧૯ 
૮ ૮ જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટીન  પેન્શનરોને ષનયમ ષવરૂધ્ધ દહયરીંગ એઇડની રકમ ચકૂવવ  અંગે ૨૪ 
૯ ૯ નવી ષનમણુાંકથી હ જર થયેલ  કમષિ રી/અષધક રીશ્રીઓન ાં મેડીકલ દફટનેશ સટીફીકેટ બ બત ૨૫ 

૧૦ ૧૦ ષનયમ ષવરૂધ્ધ ઉચ્િક ષનવષૃત વતન પ્રવ સ ભથ્થ ની ચકુવણી કરવ  બ બત ૨૭ 
૧૧ ૧૧ બિલી વળતર  પ્રવ સ ભથ્થ ની અષનયષમત ચકુવણી કરવ  બ બત ૨૯ 
૧૨ ૧૨ સરક ર કે સ્વ યત સાંસ્થ ન  આર મગહૃમ ાં રોક ણ બિલ હોટલ રેઇટ આક રવ  અંગે ૩૦ 
૧૩ ૧૩ મેડીકલ ચબલન  અષનયષમતત  ચકુ િ  બ બત ૩૬ 
૧૪ ૧૪ ખ નગી ઇસમો/વ્યક્તતઓને/શ્રમજીવીને એક ઉન્ટ-પે થી ન ણ ાં ન ચકુવત  રોકડેથી ચકુવવ  અંગે ૩૮ 

ઉચાપિ/આતથિક નકુશાન અંગેની અતનયતમિિા 
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ક્રમ પાિા નો િ પાિાની તિગિ પાનાનો િ 

(૧)  (૨)  (૩)  )૪( 
૧૫ ૧૫ એક ને એક ચબલ બે વખત ખિે પ ડવ  બ બત ૫૪ 
૧૬ ૧૬ સાંસ્થ  દ્વ ર  આવક હ થ ઉપર ર ખવ  બ બત અને રકમ મોડી જમ  કર વવ  અંગે ૫૫ 

ખિીદી અંગેની અતનયતમિિા 
૧૭ ૧૭ આઇ.ટી.ષવભ ગ દ્વ ર  નેટવકષ સીક્યોરીટી મ ટે ફ યરવોલ અંગે કર ર કરી ખિષ કરવ  અંગે ૫૭ 
૧૮ ૧૮ ઇન્ટરનેટ લીઝ લ ઇન અંગેન  ખિષ અંગે ૫૯ 
૧૯ ૧૯ ઇન્સ્ુમેન્ટ/મશીનરીની ખરીિની ટેન્ડર પ્રદક્રય મ ાં જણ યેલ અષનયષમતત  બ બત. ૬૧ 
૨૦ ૨૦ એે.સી.ખરીિીમ ાં જણ યેલ અષનયષમતત  અંગ ે ૬૪ 
૨૧ ૨૧ કપ સ સાંશોધન કેન્ર ર ર  વૈજ્ઞ ષનક સ ધનોની ખરીિીમ ાં જણ યેલ અષનયષમતત  અંગે ૬૬ 
૨૨ ૨૨ કેમીકલ/ગ્લ સવેસષ/પ્લ સ્ટીક વેસષ/લેબ વેસષ તથ  ન ન  સ ધનોની ખરીિ પ્રદક્રય મ ાં જણ યેલ અષનયષમતત  બ બત ૬૮ 
૨૩ ૨૩ જનરેટર ખરીિી અંગેની અષનયષમતત  ૭૭ 
૨૪ ૨૪ ષપ્રન્ટીંગ/બ ઇન્ડીંગની ટેન્ડર પ્રદક્રય મ ાં જણ યેલ અષનયષમતત  બ બત ૭૯ 
૨૫ ૨૫ દફશરીઝ સાંશોધન કેંર  ઓખ  ર ર  રેઇટ કોન્ર કટ દ્વ ર  કરવ મ ાં આવેલ ક મમ ાં જણ યેલ અષનયષમતત  અંગે ૮૨ 
૨૬ ૨૬ રેઈટ કોન્ ર કટ પધ્ ધષતથી ખરીિ કરેલ મશીનરી સ ઘનો ખરીિીમ ાં જણ યેલ અષનયષમતત  અંગે ૮૫ 
૨૭ ૨૭ વતષમ ન પત્રમ ાં  જાહરે ત ષવન  હરીફિરો મેળવી ખિષ કરવ  અંગે ૮૮ 
૨૮ ૨૮ વ હન ખરીિી અંગેની અષનયષમતત  ૧૦૯ 
૨૯ ૨૯ હલે્થ સેન્ટર મ ટે  ડીઝીટલ એતસરે મશીન વીથ સી.આર.સીસ્ટમ ખરીિવ  અંગે ૧૧૨ 

 ાોિકામ અંગેની અતનયતમિિા 
૩૦ ૩૦ અથષશ સ્ત્ર ષવભ ગ ર ર  વીરીફ ઇડ ટ ઇલ્સની ક મગીરીમ ાં જણ યેલ અષનયષમતત  અંગે ૧૧૭ 
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ક્રમ પાિા નો િ પાિાની તિગિ પાનાનો િ 

(૧)  (૨)  (૩)  )૪( 
૩૧ ૩૧ કન્સ્રકશન ઓફ કોલેજ ચબલ્ડીંગ ઓફ ફીશરીઝ કોલેજ એટ વેર વળન  બ ાંધક મની અષનયષમતત  અંગે. ૧૧૮ 
૩૨ ૩૨ કન્સ્રકશન ઓફ ગલ્સષ હોસ્ટેલ ચબલ્ડીંગ ફોર એગ્રી એન્જી. એન્ડ ટેકનોલોજી કોલેજ એટ જુન ગઢ ન  બ ાંધક મની 

અષનયષમતત  અંગે. 
૧૨૨ 

૩૩ ૩૩ જે.સી.બી.ની ક મગીરીમ ાં જણ યેલ અષનયષમતત  અંગે ૧૨૫ 
૩૪ ૩૪ સાંસ્થ  ર ર  ટુકડે–ટુકડે કરવ મ ાં આવેલ બ ાંધક મોમ ાં જણ યેલ અષનયષમતત  અંગ ે ૧૨૬ 
૩૫ ૩૫ ડ્રીપ ઇરીગેશન ક મગીરીમ ાં જણ યેલ અષનયષમતત  બ બત ૧૫૨ 
૩૬ ૩૬ મળુ અંિ જન  ૧૦% કરત  નીિ  ભ વે ટેન્ડર માંજુર કરેલ ક મોન  સધુ રેલ અંિ જો તૈય ર ન કરવ  બ બત ૧૫૪ 
૩૭ ૩૭ રીનોવેશન ઓફ હોસ્ટેલ ચબલ્ડીંગ એટ હળવિન  બ ાંધક મની અષનયષમતત  અંગે. ૧૫૬ 
૩૮ ૩૮ પી.વી.સી. વોલ પેનલીંગની ક મગીરીમ ાં જણ યેલ અષનયષમતત  અંગે ૧૫૯ 

અન્ય અતનયતમિિાઓ 
૩૯ ૩૯ અન મત રજજસ્ટર ન ષનભ વવ  બ બત ૧૭૨ 
૪૦ ૪૦ આવક જમ  (કલેતશન) રજીસ્ટર નહી ષનભ વવ  બ બત. ૧૭૪ 
૪૧ ૪૧ ઉચ્િક ચબલન  ષવગતવ ર બીલો સમય મય ષિ મ ાં સરભર નહીં થવ  બ બત ૧૭૭ 
૪૨ ૪૨ એગ્રોબેઈઝ આઈ.ટી.આઈ. મહુવ નો ષનરથષક ખિષ થવ  અંગે ૧૭૮ 
૪૩ ૪૩ પ ક યોજન  અંતગષત કેન્ર/ફ મષ ખ તે પ કન  લક્ષય ાંક કરત ાં ઓછાં ઉત્પ િન થવ  અંગે ૧૮૧ 
૪૪ ૪૪ તવ ટસષન  ષવજળી બીલોની ચકૂવણી બ બત ૧૮૪ 
૪૫ ૪૫ ન ળીયેરી/આંબ /િીકુ/જામફળી/ઝ ડન  અપ યલે ઇજાર ની અષનયષમતત  અંગ ે ૧૮૬ 
૪૬ ૪૬ પી.ડી શ ખ ન  દહસ બોની અષનયષમતત  અંગ ે ૧૮૯ 
૪૭ ૪૭ બીન ઉપયોગી બાંઘ વ હનનો ષનક લ કરી ઊપજ મેળવવ  અંગે ૧૯૦ 
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ક્રમ પાિા નો િ પાિાની તિગિ પાનાનો િ 

(૧)  (૨)  (૩)  )૪( 
૪૮ ૪૮ રીવોલ્વીંગ ફાંડન  દહસ બોમ ાં જણ યેલ અષનયષમતત  અંગે ૧૯૧ 
૪૯ ૪૯ રોકડમેળ તથ  બેંક પ સબકુની ષસલકન  તફ વત અંગે. ૧૯૪ 
૫૦ ૫૦ વઘ ુચકુવ યેલ િ ર્જ એલ ઉન્સન  ચકુ િ  અંગે ૨૦૨ 
૫૧ ૫૧ વ ઉિસષની અષનયષમતત  અંગે. ૨૦૩ 
૫૨ ૫૨ ષવજળી ચબલની રકમમ ાં ષવદ્યતુશલુ્કની રકમ ચકુવવ  અંગે ૨૦૫ 
૫૩ ૫૩ દહસ બી અષનયમીતત  બ બત ૨૦૭ 
૫૪ ૫૪ અન્ય કૃષિ યષુનવષસિટી ષવભ ગમ ાં ચબન-અષધકૃત રીતે લ ાંબ  સમયથી ડેપ્યટેુશન પર મકુવ  અંગે ૨૧૦ 
૫૫ ૫૫ બિત ગ્ર ન્ટ તથ  અષત ખિષ થવ  અંગે ૨૧૨ 
૫૬ ૫૬ િોરી-છળકપટ-ઉિ પત-આગ-અકસ્ મ તથી સાંસ્ થ ની ષમલ્ કતને થયેલ નકુશ નની મ દહતી આપવ  બ બત ૨૧૪ 
૫૭ ૫૭ પ્ર થષમક વ ાંધ ઓની પતૂષત  અંગે 
૫૮ ૫૮ ગ્ર ન્ટ વપર શ પ્રમ ણપત્રો અંગે ૨૧૫ 
૫૯ ૫૯ વ ષિિક દહસ બો બ બત 
૬૦ ૬૦ અન્વેિણ અહવે લન  જવ બ બ બત ૨૧૫ 
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જૂનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટીનાો સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ નાો રહસા  ન  અન્ િેષણ અહાિાલ. 
નાં.એલ./ એિ.કય/ુ જુકૃય/ુ ૨૦૧૭-૧૮ 

 

પે્રષક :-  
તનિીક્ષક, સ્ થાતનક ડોળ હ રહસા ,  
ગજુર ત ર જય,  

ગાોિીનગિ.    

 

સહ યક ષનરીક્ષકશ્રી, 
સ્ થ ષનક ભાંડોળ દહસ બની કિેરી,  

જુન ગઢ. 
ત .     /     /૨૦૨૦ 

 

પ્રતિ,  
કુલપતિશ્રી,  
જૂન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી,   

જૂનાગઢ.  
 

સરક રશ્રીન  કૃષિ અને સહક ર ષવભ ગન  ઠર વ ક્રમ ાંક નાં ગકવ/૧૦૨૦૦૪/૨૧૮૮/ક-૨, ત .૩૧/૦૮/૨૦૦૪ ની જોગવ ઈ અન્ વયે જૂન ગઢ કૃષિ 

યષુનવષસિટીન ાં સને ૨૦૧૭-૧૮ ન ાં દહસ બ અન્ વેિણ ત .૧૮/૦૬/૨૦૧૯ થી ત .૨૧/૦૮/૨૦૧૯ સધુીન ાં સમયમ ાં હ થ ધરી પણૂષ કરવ મ ાં આવેલ હત ુાં. અહવે લની 

િિ ષ ત .૨૬/૧૧/૨૦૨૦ ન  રોજ કરવ મ ાં આવેલ હતી. અન્ વેિણ વિષ િર ય ન જૂન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટીન ાં મખુ્ ય હોદે્દિ રો નીિે પ્રમ ણે હત ાં.  
 

 

ફકિા નો િ – ૧                 હ દે્દદાિ ની તિગિ. 
 

(૧) કુલપષતશ્રી           :-     (૧)  ડો.આર.એ.પ ઠક ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૭ થી ત .૩૧ -૦૩-૨૦૧૮ 
  

(૨) કુલસચિવશ્રી         :-     (૧)  ડો.એ.આર.પ રખીય  ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૭ થી ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 
 

(૩) દહસ બ ષનય મકશ્રી   :-    (૧)  શ્રી.એસ.કે.જેઠ ની ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૭ થી ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 
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ફકિા નો િ – ૨ -   ાકી ફકિાઓની તિગિ.  
 

ગજુર ત કૃષિ યષુનવષસિટીનુાં િ ર કૃષિ યષુનવષસિટીમ ાં ત .૦૧/૦૫/૨૦૦૪ થી ષવભ જન થત ાં ગજુર ત કૃષિ યષુનવષસિટીન ાં બ કી ફકર ઓ પૈકી સ મેલ પદરષશષ્ ટમ ાં 
િશ ષવ્ ય  મજુબ જૂન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટીન ાં સને ૧૯૭૨-૭૩ થી સને ૨૦૧૬-૧૭ સધુીન ાં વિષન ાં કુલ બ કી ફકર ઓ ૧૧૯૬ છે. જે પૈકી અન્ વેિણ વિષ િર ય ન એક 
પણ ફકર ઓનો ષનક લ થયેલ નથી. જેથી હવે જૂન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટીન ાં પ ાંિ વિષ ઉપરન ાં ૯૬૭ ફકર  છે તથ  ૧૦ (િશ) વિષ ઉપરન ાં કુલ ૬૬૬ ફકર ઓ છે 
તથ  ૧૫ (પાંિર) વિષ ઉપરન ાં કુલ ૩૦૭ ફકર ઓ બ કી રહ ેછે. જે ઘણી ગાંભીર બ બત ગણ ય તો આ અંગે હક રત્મક અચભગમ અપન વી અંગત રસ લઈ બ કી 
પ ર ઓની સત્વરે પતુષત  કરી પતુષત  અહવે લ મોકલી આપી પ ર ઓનો ષનક લ કરવ  અનરુોધ છે. જેનો સત્ વરે આખરી ષનક લ કરવ  યોગ્ય ક યષવ હી કરવી રહ.ે   

બ કી ફકર ઓની િક સણી કરત ાં સનેેઃ૨૦૧૪-૧૫ન ાં વિષન ાં અન્ વેિણ અહવે લન ાં પ્રથમ વખતન ાં જવ બો પણ થયેલ ન હોય, તમ મ ફકર ઓ બ કીમ ાં 
જણ યેલ છે. જે ઘણી ગાંભીર બ બત ગણ ય. તો સરક રશ્રીન ાં કૃષિ અને ગ્ર મ ષવક સ ષવભ ગ તરફથી દહસ બ અને ષતજોરી ષનય મકશ્રીને સાંબોધીને લખ યેલ અંગ્રેજી 
પત્ર નાં.પી/એય/ુ૧૩૭૮/૯૦૫૧૨/જે ત .૩૧/૦૮/૧૯૮૪ અન્ વયે ઓડીટ અહવે લનો જવ બ ષનરીક્ષકશ્રી, સ્ થ ષનક ભાંડોળ દહસ બ, ગ ાંધીનગરને મોકલવ ન  રહ ેછે. 
તેવી સ્ પષ્ ટત  થયેલ હોય, જે લક્ષમ ાં ર ખી તમ મ બ કી ફકર ઓ/ઓડીટ અહવે લન ાં જવ બો કરવ ની ક યષવ હી ષવન  ષવલાંબે થવી ઘટે.  

ઓડીટ િર ય ન ધ્ ય ને આવેલ અષનયષમતત ઓ ઉપર જવ બો રજુ ન થવ ન  ક રણે સાંસ્ થ  દ્વ ર  સધુ ર ત્ મક પગલ  લેવ ય  છે કે કેમ, તે સ્ પષ્ ટ થત ુાં નથી. 
જેથી  ન ણ ાંકીય અષનયષમતત ઓ થવ ની અને વધવ ની શકયત ઓ પણ રહ ેછે. 

 

 ાકી ફકિાઓની તિગિ દશાષિત ુો પત્રક.                                                                                                                                                       જૂનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી, જૂનાગઢ. 
ક્રમ અન્ િેષણ 

િષષ  
અગાઉ 
ના ાકી 
પાિાઓની 
સોખ્ યા 

ઓળીર્ટિષષ 
દિમ્ યાન તનકાલ 
થયેલ પાિાઓની 

સોખ્ યા 

ઓળીર્ટ િષષનાો 
અંિે  ાકી 
પાિા ઓની 
સોખ્ યા 

 
 
 

 ાકી પાિાના નો િ   

૧ ૧૯૭૨-૭૩ ૨  -- ૨  ૩૦,૩૮  
૨ ૧૯૭૩-૭૪ ૨  -- ૨  ૩૪,૩૫(અ)(બ)  
૩ ૧૯૭૪-૭૫ ૪  -- ૪  ૧૦(અ)(બ),૩૫,૬૫(અ),૬૬  
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૪ ૧૯૭૫-૭૬ ૧  -- ૧  ૧૭૪  
૫ ૧૯૭૬-૭૭ ૧  -- ૧  ૧૭૪  
૬ ૧૯૭૭-૭૮ ૫  -- ૫  ૧૪૫,૧૪૯,૧૬૨,૧૮૦,૧૮૪  
૭ ૧૯૭૮-૭૯ ૪  -- ૪  ૧૨૮,૧૩૭,૧૫૦,૧૫૧  
૮ ૧૯૮૦-૮૧ ૨  -- ૨  ૨૩(૧),૬૨  
૯ ૧૯૮૧-૮૨ ૧  -- ૧  ૪૬(૨)  

૧૦ ૧૯૮૨-૮૩ ૩ -- ૩ ૩૩,૧૧૪,૨૦૬ 
૧૧ ૧૯૮૩-૮૪ ૩ -- ૩ ૧૫,૩૫(૧),૪૨ 
૧૨ ૧૯૮૪-૮૫ ૮ -- ૮ ૧૮,૨૮,૩૧,૧૧૬,૧૩૭,૧૯૪,૨૦૦, ૨૦૯ 
૧૩ ૧૯૮૫-૮૬ ૮ -- ૮ ૪૯(૨),૬૬,૭૩,૮૪,૧૧૮,૧૯૩(૩), ૨૭૫,૩૨૮ 
૧૪ ૧૯૮૭-૮૮ ૧૫ -- ૧૫ ૨૨,૨૯,૫૨,૧૧૭,૧૨૧,૧૨૨,૧૨૩,૧૨૪,૧૨૫, ૧૬૪,૧૭૦,૧૮૫,૧૮૬ (૨)(૩),૧૮૭(૨),૨૭૭  
૧૫ ૧૯૮૮-૮૯ ૮ -- ૮ ૮,૨૬,૨૩(૧),૫૫,૬૭,૧૩૭,૧૯૪ (૪),૧૯૮ 
૧૬ ૧૯૮૯-૯૦ ૫ -- ૫ ૩૭,૧૧૭,૧૫૨,૧૫૪,૧૬૪ 
૧૭ ૧૯૯૦-૯૧ ૨ -- ૨ ૧૮,૩૬ 
૧૮ ૧૯૯૧-૯૨ ૧ -- ૧ ૬૯ 
૧૯ ૧૯૯૨-૯૩ ૪ -- ૪ ૮,૨૮(બ),૧૧૦,૧૪૬(અ) 
૨૦ ૧૯૯૩-૯૪ ૮ -- ૮ ૬,૩૭,૪૧,૫૬,૧૭૫,૧૭૬,૧૮૦, ૧૮૪ 
૨૧ ૧૯૯૪-૯૫ ૧૦ -- ૧૦ ૩૩,૫૨(૧),૭૯,૧૩૧(૧),૧૩૨(૨),૧૬૨,૧૯૦(૩),૧૯૧(૧),૧૯૩,૧૯૫ 
૨૨ ૧૯૯૫-૯૬ ૧૧ -- ૧૧ ૪૩,૪૪,૪૬,(૧)(૨)(૩),૪૭,૫૭(બ),૧૧૯,૧૨૧,૧૨૨,૧૩૦(ડ),૧૭૮,૧૮૨(બ)  
૨૩ ૧૯૯૬-૯૭ ૫ -- ૫ ૬૧,૬૫,૬૭,૧૧૨(ક)(ડ),૧૧૫ 
૨૪ ૧૯૯૭-૯૮ ૮ -- ૮ ૪૯,૫૧,૫૨,૫૩,૫૮,૫૯,૧૧૮, ૧૧૯ 
૨૫ ૧૯૯૮-૯૯ ૧૩ -- ૧૩ ૩૯(અ),૪૨(અ)(બ)(ડ),૪૬,૪૭,૪૮(૮),૪૯,૫૧,૫૨,૬૦,૯૪(અ),૧૨૦,૧૬૭(અ)(બ)(ક)(ડ)૧૬૯  
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૨૬ ૧૯૯૯-૨૦૦૦ ૨૭ -- ૨૭ ૩૪,૩૫(બ),૩૭(બ),૩૯,૪૧(અ)(બ),૪૨(અ)(બ)(ડ),૪૫,૪૬,૪૭,૫૦,૭૯,૮૮(અ)(બ),૮૮(અ),૯૬(બ),(ક)
૧૧૪(અ),૧૧૭(અ)(બ),૧૨૫,૧૨૬,૧૩૨,૧૪૩,૧૪૪,૧૪૫(અ),૧૬૭(બ)(ક),૧૬૮(ક),૧૭૬,૧૭૮(અ),૧૭૯ 

૨૭ ૨૦૦૦-૦૧ ૪૬ -- ૪૬ ૨૩(એફ),૪૭(બ),૬૩,થી,૭૩,૭૪(અ)(બ)(ક)(ડ)(ઇ),૭૫,૭૬,થી૭૯,૮૦(અ)(બ),૮૧,૮૨(અ)(બ),૮૩,૮૪,
૮૫(અ)(બ)(ક),૮૬,૮૭,૮૮(અ)(બ)(ક)(ડ),૯૬,(અ),૧૦૬,૧૧૮,૧૩૬(અ)(બ)(ક),૧૩૭,૧૩૮(અ)(બ)(ક)
(ડ),૧૩૯(અ)(બ), ૧૪૦,૧૪૧(બ)(ક),૧૮૧,૧૮૨(અ)(બ)(ક),૧૮૩થી ૧૮૯  

૨૮ ૨૦૦૧-૦૨ ૫૫ -- ૫૫ ૩૭(અ)(બ)(ક),૩૮,૩૯(અ)(બ),૪૦,૪૧,૪૨,૪૩(અ)(બ),૪૪થી૫૭,૫૮,(અ)(બ)(ક),૫૯,થી૬૫,૬૬(અ)(બ
),૬૭(અ)(બ),૬૮(અ)(બ),૬૯,થી૭૬,૧૧૦,૧૧૧,૧૧૨(અ)(બ),૧૨૫(અ)(બ)(ક)(ડ)(ઇ)(એફ)(જી)(એિ)(
આઇ)(જે),૧૨૬(અ) (બ),૧૨૭,૧૨૮,૧૨૯,૧૬૪,૧૬૫,૧૬૬,૧૬૮ (અ)(બ),૧૬૯,૨૨૭,૨૨૮ 

૨૯ ૨૦૦૨-૦૩ ૮૬ -- ૮૬ ૨૦૦ થી ૨૮૫  
૩૦ ૨૦૦૩-૦૪ ૧૧૪ -- ૧૧૪ ૨૦૮ થી ૩૨૧  
૩૧ ૨૦૦૪-૦૫ ૩૭   ૩૭  ૬(ક)થી(છ),૭(ક)૭(ઠ),૮(૧)થી(૩),૯(૧),૧૩,૧૪,૧૫,૨૧,૨૨,૨૩,૨૪,૨૭,૩૧,૩૨,૩૩(૧)થી(૭),૩૪,૩૫,

૩૬,૩૭,૩૮ (૧),૪૨,૪૩(૧),૩૮(૨),૩૯(૧)થી(૩),૪૦,૪૩(૨),૪૫,૪૬,૪૭,૫૦થી ૫૩,૫૫,૫૭, ૫૮,૫૯ (૧) 

થી (૯)=૩૭  
૩૨ ૨૦૦૫-૦૬ ૪૮   ૪૮  ૧૩(ક)(ખ),૧૪,૧૫(ક)(ખ),૧૬(ક)થી(ગ),૧૭,૧૯(ક)(િ)(છ),૨૧(ક)થી(િ),૨૨(ક)થી(િ),૨૩(ક)થી(ઘ),૨૫,

૨૬, ૭,૨૮(ક)(ખ),૩૦થી૩૨,૩૪થી૩૫,૩૭થી૪૦,૪૪થી૪૮,૫૦થી૫૧,૫૩,૫૫,૫૬, ૫૮(ક)થી(ગ), ૫૯,૬૦,૬૪, 
૬૮,૬૯ (ક)થી(ગ),૭૦,૭૧,૭૩,૭૫,૭૭,૭૯,૮૦થી ૮૨,૮૪=૪૮ 

૩૩ ૨૦૦૬-૦૭ ૭૪   ૭૪  ૫(ક)(ઘ)(િ),૮(ક)થી(ઘ),૧૦(ક)(ખ),૧૨,૧૩,૧૪,૧૬,૧૭,૧૮,૨૧,૨૩,૨૪(ક),(ખ),૨૫થી૨૮,૩૧થી૩૫,૪૦ 

(ક)થી(ઘ)૪૧(ક)થી(છ),૪૩(ક)થી(ગ),૪૪થી૬૩,૬૬(ક)થી(ગ),૬૭(ક)થી(િ),૬૮થી૮૦,૮૧(ક)થી(ખ),૮૨ 

થી૯૪(ક)(ખ),૯૬=૭૪  
૩૪ ૨૦૦૭-૦૮ ૭૯   ૭૯  ૭(ક)(ખ),૯,૧૨,(ક)(ખ),૧૩,૧૮થી૨૨,૨૩(ક)થી(ગ),૨૪થી૨૫,૨૭થી૩૪,૩૬થી૩૭,૩૯,૪૧થી૪૯,૫૧થી 

૫૯,૬૦ થી૭૦,૭૨થી૭૬,૭૭ (ક)થી(ખ),૭૮થી૧૦૦,૧૦૫=૭૯ 
૩૫ ૨૦૦૮-૦૯ ૭૭   ૭૭  ૬,૮(૧)(૨),૯,૧૦(૨),૧૧(૧)(૩),૧૨(૨)૧૪,૧૬,૧૯(ક),૨૧થી૩૩,૩૫,૩૬(૧)(૨)(૩)૩૭,૩૮,૩૯(૧)થી(૯

) ,૪૧(૧) થી (૭),૪૨,૪૩,૪૪,૪૫(૧)થી(૪),૪૬(૧)થી(૩),૪૭,૪૮,૪૯,૫૦(૧)થી(૧૨),૫૧,૫૨,૫૩(૧)(૨), 
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૫૪થી૫૬,૫૮,૫૯,૬૦(૧),૬૧થી૬૬,૬૭(૧)થી(૨૦),૬૮,૬૯,૭૦,૭૧,૭૨,૭૩,૭૪(૧)(૨),૭૫(૨)થી(૫),૭૬
થી૮૧,૮૨(૧)થી(૯),૮૩થી૯૧=૭૭  

૩૬ ૨૦૦૯-૧૦ ૫૩  ૦૦ ૫૩  ૧,૨,૮થી૧૦,૧૨થી૧૮,૨૧થી૨૪,૨૭,૨૯થી૪૭,૪૯,૫૧,૫૨,૫૪થી૫૭,૬૩,૬૬થી૬૮,૭૦થી૭૩,૭૫,૭૬  
૩૭  ૨૦૧૦-૧૧  ૫૫ ૦૦  ૫૫ ૨,૫ થી ૧૪,૧૬થી૨૨,૨૪થી૪૪,૪૬થી૪૯ ૫૧,૫૨,૫૪,૫૫,૫૭થી૬૩ 
૩૮ ૨૦૧૧-૧૨ ૩૭ ૦૦ ૩૭ ૨,૩,૫થી૮,૧૦ થી ૩૫,૩૭ થી ૪૧ 
૩૯ ૨૦૧૨-૧૩ ૫૪ ૦૦ ૫૪ ૧,૫,૬,૮ થી ૨૨ થી ૫૩,૬૧ 
૪૦ ૨૦૧૩-૧૪ ૫૪ ૦૦ ૫૪ ૧ થી ૫૪ 
૪૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૬૨ ૦૦ ૬૨ ૧, ૪ થી ૬૪ 
૪૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૫૬ ૦૦ ૫૬ ૧ થી ૫૬ 
૪૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૪૮ ૦૦ ૪૮ ૧ થી ૪૮ 
 કુલ  ૧૧૯૬ ૦૦ ૧૧૯૬  

 

                                                  કૃતષ યતુનિતસિર્ટી, જૂનાગઢના કુલ ૧૧૯૬ ફકિાઓ ઓળીર્ટ િષષનાો અંિમાો  ાકી હિાો.  
જિા  

 )૧( અન્વેિણન  અહવે લન  પ્રથમ વખતન  જવ બો દહસ બ ષનય મકશ્રીની કિેરીન  ત .૧૧/૮/૨૦૧૭થી સને ૨૦૧3-૧૪ન , ૨૬/૩/૨૦૧૮થી સને ૨૦૧૪-૧૫ન , 
ત . ૧૩/૧૨/૨૦૧૯ થી ૨૦૧૫-૧૬ન ,  ત .૩૧/૦૩/૨૦૨૧થી સને ૨૦૧૬-૧૭ન  વિષન  મોકલી આ૫વ મ ાં આવેલ છે. 

)૨( વધમુ ાં જણ વવ નુાં કે, અત્રેની કિેરી દ્વ ર  જૂન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી,જૂન ગઢન ાં વિષ ૨૦૦૪-૦૫ થી વિષ ૨૦૧૬-૧૭ સઘુીન ાં કુલ ૯૫૭ ફકર  ષનક લ અથ ે
સહ યક ષનરીક્ષકશ્રી સ્થ ષનક ભાંડોળ દહસ બ, જુન ગઢની કિેરીને મોકલી આપવ મ ાં આવેલ છે. જેમ ાંથી સહ યકષનરીક્ષકશ્રી સ્થ ષનક ભાંડોળ દહસ બ,જુન ગઢ દ્વ ર  
૨૨૯ ફકર ન  જવ બને મ ન્ય ર ખી ષનક લ કરેલ છે. 

)૩(  સિરહુાં બ બતે બ કી રહલે ફકર ન ાં આઘ રસહ જવ બો તૈય ર કરી ષનક લ કરવ ની પ્રદકિ્ય ને અચગ્રમત  આપવ મ ાં આવશે.  
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ફકિા નો િ – ૩ -  અસ્કયામિ-જિા દાિી, અંદાજપત્ર િથા નાણાકીય પરિતસ્ થિી.  
  

)૧(    અસ્કયામિ  અને જિા દાિી:-                                                                                                                િા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ અંતિિ  
જિા દાિીઓ િકમ રા. અસ્કયામિ  િકમ રા. 
સરક રી બિત અનિુ ન (૧૭-૧૮)(પત્રક – ૨) ૩૮૨૦૬૨૪૫૫.૧૮ બાંઘ ષસલક (પત્રક –૧) ૯૮૪૫૮૭૪૩૯.૭૭ 

અઘર એજન્સી બિત ૧૭૭૮૬૩૯૨૪.૪૬ પેશગી -- 
એન.એસ.એસ.બિત ૪૯૬૦૬૨.૦૦  -- 
આઇ.સી.એ.આર.બિત ૭૮૪૫૭૩૮૨.૭૫  -- 
RKVYCS સ્કીમ ૧૯૪૦૦૫૧.૦૦  -- 
અન મત ચકુવવી બ કી ૧૨૮૩૯૭૯૭૩.૨૦  -- 
અસ્કય મતોમ ાં વઘ રો ૨૧૫૩૬૯૫૯૧.૧૮  -- 
એંકદિ કુલ િકમ રા. ૯૮૪૫૮૭૪૩૯.૭૭ એંકદિ કુલ િકમ રા. ૯૮૪૫૮૭૪૩૯.૭૭ 

 

આ રીતે સાંસ્થ ની અસ્ક્ય મતોમ ાં રૂ .૨૧.૫૪ કરોડનો વધ રો થયેલ છે. સાંસ્થ ની બિત/ રોકડ ષસલકમ ાં ઘણો મોટો દહસ્સો સરક રશ્રીની ગ્ર ન્ટ તથ  ICAR અન ે
અન્ય એજન્સીઓન  અનિુ નની બિત રકમનો છે. જે જોત ાં સાંસ્થ એ જે હતે ુમ ટે ગ્ર ન્ટ- અનિુ ન પ્ર પ્ત થયેલ છે. તે હતે ુમ ટે યોગ્ય આયોજન કરી સત્વરે હતે ુ
ષસધ્ધ્ધ મ ટે ક યષવ હી કરવી ધટે.  
 

)૨( અંદાજપત્ર  ા િ. :-  

ગજુર ત કૃષિ યષુનવષસિટી અષધષનયમ ૨૦૦૪ ની કલમ-૪૮(૨) મજુબ યષુનવષસિટીએ ન ણ ાંકીય અંિ જ તૈય ર કરવ ન  હોય છે. જય રે ઉકત અષધષનયમની 
કલમ ૪૮(૩) મજુબ યષુનવષસિટીન  બોડે આ તૈય ર થયેલ ન ણ ાંકીય અંિ જની ષવિ રણ  કરવી જોઇએ અને અંિ જ સ્ વીક રતો ઠર વ કરવો જોઇએ. યષુનવષસિટી દ્વ ર  
ર જય સરક રમ ાંથી મળવ પ ત્ર ગ્ર ાંટ મ ટે ન ણ ાંકીય અંિ જ તૈય ર કરવ મ ાં આવે છે, પરાંત ુસમગ્ર યષુનવષસિટી મ ટે આવક-ખિષન  ન ણ ાંકીય અંિ જ તૈય ર કરવ મ ાં 
આવત  નથી. આ ઉપર ાંત અષધષનયમની કલમ-૧૧(૫) મજુબ કુલપષત બોડષ સમક્ષ યષુનવષસિટીન  વ ષિિક આવક-ખિષન  ન ણ ાંકીય અંિ જ અને સરવૈય ુરજુ કરવ  



12 
 

મ ટે જવ બિ ર રહશેે. તેવી જોગવ ઇ છે. પરાંત ુતે મજુબ ક યષવ હી થયેલ નથી. જેથી ઉકત ષવગતે જણ વેલ અષધષનયમની કલમ-૧૧(૫),૪૮(૨) તથ  ૪૮(૩) મજુબ 
ક યષવ હી કરવી રહ.ે  

 

)૩( નાણાોકીય પરિતસ્ થતિ. :-   
 

જૂન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટીન ાં દહસ બોની ત રીજ િશ ષવત  પત્રક ભ ગ-૧ તથ  ભ ગ-૨ મજુબ ત .૩૧/૦૩/૨૦૧૮ન ાં રોજની બાંધ ષસલક ૯૮.૪૬ કરોડ રહવે  
પ મેલ છે. જે ખરેખર મહસેલુ ષવભ ગન ાં પ્ લ ન સિરન ાં સરક રી અનિુ નની બિત રકમ રૂ.૨૧.૭૯ કરોડ, ચબન મહસેલુ ષવભ ગન ાં અન મત સિરની રકમ પત્રક – 
૧ મજુબ ૧૨.૮૪ કરોડ તથ  જૂન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટીન ાં ષવષવધ ફાંડની રકમ પત્રક ભ ગ – ૨ મજુબ રૂ.૨૧.૧૪ કરોડની જણ ય છે. દહસ બોની ત રીજ િશ ષવત  
પત્રક ભ ગ-૧ મહસેલુ ષવભ ગમ ાં બાંધ ષસલક ૬૪.૦૮ કરોડ તથ  ભ ગ-૨ ચબન મહસેલુ ષવભ ગમ ાં બાંધ ષસલક ૩૪.૩૮ કરોડ ધ્ ય ને લેત  ઉપર મજુબ બાંધ ષસલક 
રહવે  પ મેલ છે. યષુનવષસિટીન  ત .૩૧/૦૩/૨૦૧૮ ન ાં રોજની બાંધ ષસલક ૯૮.૪૬ કરોડ છે. જેમ ાં મખુ્ યત્ વ ેઅધર એજન્ સીની બિત ૧૭.૭૯ કરોડ તથ  ડીપોઝીટની 
ષસલક રૂ.૧૨.૮૪ કરોડનો સમ વેશ થ ય છે. જય રે ર જય સરક રન ાં અનિુ ન સ મે સાંસ્ થ એ વધ ુખિષ કરેલ છે. આમ સાંસ્ થ  પ સે રહલે ષસલકમ ાં આઇ.સી.એ.આર. 
અન્ ય એજન્ સીઓની બિત તથ  ડીપોઝીટની રકમનો સમ વેશ થતો હોય, સાંસ્ થ ની પોત ની મકુત ષસલક નધપધપ ત્ર ન હોય, ન ણ ાંકીય પદરષસ્ થષત સ રી કહી  શક ય 
નહી. 
જિા  

૧. અંદાજ૫ત્ર  ા િઃ-    
ગજુર ત કૃષિ યષુનવષસિટી અષધષનયમ-ર૦૦૪ની કલમ ૪૮(ર) મજુબ યષુનવષસિટીએ ન ણ ાંકીય અંિ જો તયૈ ર કરવ ન  હોય છે. જે અંગ ેજણ વવ નુાં કે, અત્રેની 

યષુનવષસિટી ર ર  પ્ લ ન અને નોનપ્ લ ન યોજન  અંિ જો તૈય ર કરી યષુનવષસિટીન ાં બોડષમ ાં રજુ કરવ મ ાં આવે છે અને અંિ જો બોડષ ર ર  માંજુર કય ષ બ િ ઠર વ 
કરવ મ ાં આવે છે. ૫રાંત ુઅષધષનયમની કલમ-૪૮(ર) તથ  ૪૮(૩) મજુબ સમગ્ર યષુનવષસિટી મ ટેં િ લ ુન ણ ાંકીય વિષ.ર૦૧૯-૨૦ થી અંિ જો તૈય ર કરી યષુનવષસિટીન ાં 
સક્ષમ અષધક રીશ્રીને ષવિ રણ  કરવ  મ ટે રજુ કરવ મ  આવેલ છે.  
 

િ. નાણાોકીય ૫રિતસ્ થતિઃ-  
જૂન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી,જૂન ગઢ ગ્ર ન્ ટ ઈન એઈડ સાંસ્ થ  છે. ગજુર ત કૃષિ યષુનવષસિટીમ ાંથી િ ર કૃષિ યષુનવષસિટી અલગ થત  ષવભ જન િર ય ન યષુનવષસિટી 

ને પોત ન  ફાંડ પેટે ફ ઉન્ ડેશન ફાંડ ` ૫.૭૮ કરોડ જેવુાં ફાંડ ફ ળવવ મ ાં આવેલ જે વિષ ર૦૧૭-ર૦૧૮ મ ાં  ` ૨૧.૧૪ કરોડ થયેલ છે. સરક રશ્રી તરફથી 
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પ્ લ ન/નોનપ્ લ ન યોજન ન  બજેટ નેટ ખિષ ઉ૫ર માંજુર થ ય છે એટલ ેકે યોજન ની આવક બ િ કરી જોગવ ઈ માંજુર કરવ મ ાં આવે છે આથી યષુનવષસિટીને થતી 
આવક/ ફ મષ ઉત્ પ િન/દુધ ઉત્ પ િન/વ્ ય જની આવક તથ  અન્ ય આવકો જે તે સરક રશ્રીન  બજેટ હડેમ ાં જમ  કર વવ મ ાં આવે છે. આથી યષુનવષસિટી પોત ની 
અલગ આવક ઉભી કરી શકે તેમ નથી યોજન કીય આવકમ ાંથી અમકુ દહસ્ સો યષુનવષસિટીન  ષવક સ મ ટે અલગથી યષુનવષસિટી પ સે ર ખવ  ષનય મક માંડળમ ાં 
મકુવ મ ાં આવેલ તેન  મદૃુ નાં.૪૧.૧૯ મજુબ ન ણ  ષવભ ગની માંજુરી મ ટે િરખ સ્ ત ૫ત્રનાં.જુ.કૃ.ય.ુ/દહષન/કન્ રોલ/ ષન.મ.૪૧/ ૧૪૧૩- ૧૫/૧૬, ત .ર૩.૦૬.ર૦૧૬ 
થી કરેલ છે ૫રાંત ુહજુ સધુી માંજુરી મળેલી નથી 

-****- 

 

ફકિા નો િ – ૪ આિક, ખચષ અને અતિ ખચષ  ા િ.  
 

                                                   યતુનિતસિર્ટીની સને ૨૦૧૭-૧૮ ની આિક-ખચષની તિગિ  નીચે મજુ  હિી.                             )રા. કિ ળમાો( 
 

તિગિ ખલુિી તસલક સિકાિી અનદુાન યતુન.ની આિક કુલ થયેલ ખચષ  ોિ તસલક 

)અ( મહાસલુી રહસા  )સિકાિી અનદુાન( 
              (૧) પ્ લ ન યોજન ઓ ૧૨.૬૬ ૯૫.૪૧ ૨.૫૦ ૧૧૦.૫૭ ૮૮.૭૮ ૨૧.૭૯ 

(૨) નોન પ્ લ ન યોજન ઓ  ૧૪.૮૨ ૯૦.૪૫ ૬.૬૫ ૧૧૧.૯૨ ૯૫.૫૦ ૧૬.૪૨ 
)અ( ન ુકુલ ૨૭.૪૮ ૧૮૫.૮૬ ૯.૧૫ ૨૨૨.૪૯ ૧૮૪.૨૮ ૩૮.૨૧   

) ( અન્ય એજન્સીઓના રહસા નુો કુલ   ૨૩.૭૧ ૩૩.૨૯ ૪.૯૯ ૬૧.૯૯ ૩૬.૧૨ ૨૫.૮૭ 
)ક( બ ન મહાસલુી રહસા    ૨૭.૦૪ -- ૧૨.૫૫ ૩૯.૫૯ ૫.૨૧ ૩૪.૩૮ 

)અ+ +ક( રહસા નુો કુલ  ૭૮.૨૩ ૨૧૯.૧૫ ૨૬.૬૯ ૩૨૪.૦૭ ૨૨૫.૬૧ ૯૮.૪૬ 
(૧) યષુનવષસિટી રેવન્ ય ુએક ઉન્ ટ હઠેળ કુલ ૨૭.૪૮ કરોડની અનિુ ન ષસલક જે તે યોજન ન  અમલીકરણન  સાંિભષમ ાં છે. જેથી જુની યોજન ઓનુાં અમલીકરણ 

પણૂષ કરવ ની ક યષવ હી યષુનવષસિટી દ્વ ર  કરવ ની રહ.ે  

(૨) ન ણ ાંકીય વિષન ાં અંતે યષુનવષસિટી પ સે રૂ .૯૮.૪૬ કરોડની ષસલક હતી જે ખરેખર સરક રી અનિુ નોની બિત રકમ રૂ . ૩૮.૨૧ તથ  અન્ય એજન્સીઓન  
અનિુ નની રકમ રૂ .૨૫.૮૭ ને ક રણે છે યષુનવષસિટીની પોત ની ષસલક નધપધપ ત્ર નથી.   
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(૩) સાંસ્ થ ન ાં છેલ્ લ  ત્રણ વિષની આવક ખિષની ષવગતો નીિે મજુબ હતી. 
                                                                                                                          (રૂ .કરોડમ ાં) 
ક્રમ તિગિ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ સિાિાશ  
૧  મહાસલુી આિક ૨૦૯.૦૧ ૨૦૬.૬૩ ૨૩૩.૨૯ ૨૧૬.૩૧ 
૨  મહાસલુી ખચષ  ૨૦૨.૧૮ ૨૧૦.૮૫ ૨૨૦.૩૯ ૨૧૧.૧૪ 

૩   ીન મહાસલુી આિક  ૧૭.૧૯ ૫.૧૭ ૧૨.૫૪ ૧૧.૬૩ 

૪   ીન મહાસલુી ખચષ  ૭.૫૮ ૪.૪૪ ૫.૨૧ ૫.૭૪ 

 

(૪) ઉપરોકત ષવગતે ત્રણેય વિષની સરેર શ મહસેલુી આવક તથ  ખિષ અનકુ્રમે ૨૧૬.૩૧ કરોડ તથ  ૨૧૧.૧૪ કરોડ હોય સાંસ્ થ ન  સરેર શ મહસેલુી ખિષ કરત ાં 
મહસેલુી આવકમ ાં ૫.૧૭ કરોડનો વધ રો થયેલ છે. જય રે ચબન મહસેલુી આવક તથ  ખિષની સરેર શ ૧૧.૬૩ કરોડ તથ  ૫.૭૪ કરોડ હોય સરેર શ બીન 
મહસેલુી આવકમ ાં ૫.૮૯ કરોડનો વધ રો થયેલ છે. સાંસ્ થ એ મહસેલુી ખિષમ ાં ઘટ ડો કરી મહસેલુી આવકમ ાં વધ રો થ ય તે અંગે ઘટીત પગલ  લેવ  ઓડીટ 
સિુન છે.  

(૫) યષુનવષસિટી ન ાં જુિ  જુિ  કેન્ રો પ સેથી મેળવેલી ષવગતો અનસુ ર સને ૨૦૧૭-૧૮ મ ાં કુલ ૧૪૬.૦૨૨ હકેટર ખેડ ણ લ યક જમીન પડતર રહલે હતી. 
યષુનવષસિટીની  તમ મ ખેડ ણલ યક જમીનમ ાં વ વેતર કરી આવક વધ રવ  ઓડીટ અનરુોધ છે.   

 

જિા   પ્ લાન                                                                                                                                       સોશ િન તનયામકશ્રી  
૧.  જૂની પ્લ ન યોજન ઓ પણૂષ કરવ મ ાં આવેલ છે અને સમ ન હતે ુવ ળી આયોજીત યોજન ઓને મર્જ કરવ ની ક યષવ હી પણ કરવ મ  આવેલ છે.  
૨.  ર જ્ય સરક રની પ્લ ન યોજન ઓમ ાં નોન-રીકરીંગ સ ધનો, ષવક સ ક યો તથ  બ ાંધક મો અંતગષત ગ્ર ન્ટ- ઇન- એઇડન  ષનયમો મજુબ ક્સ્પલઓવર કરેલ હોવ ન  

ક રણે બિત રકમ રૂ. ૨૧.૭૯ કરોડ રહવે  પ મેલ છે જેથી તેને ગણતરીમ ાં લઇ ન ણ ાંકીય ક્સ્થષતનુાં આકલન કરવ ુયોગ્ય નથી.  
૩. અને ૪ સાંશોધન ષવભ ગ હઠેળ આવતી તમ મ યોજન ઓમ ાં ખિષમ ાં ઘટ ડો કરી આવકમ ાં વધ રો કરવ  અંગે જરૂરી પગલ  લેવ મ ાં આવેલ છે.  તેમજ ભષવષ્યમ ાં 

પણ આવક વધે તે મ ટે સધન પ્રયત્ન હ થ ધરવ મ ાં આવશે.  
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૫. જૂકૃયનુો મખુ્ય ઉિેશ ષશક્ષણ-સાંશોધન-ષવસ્તરણ ષશક્ષણ છે. આ ઉિેશને અનલુક્ષ ીને કરવ ની થતી ક મગીરીને પ્ર ધન્ય આપવ ુએ કૃષિિ યષુનવસીટીની પ્ર થષમકત  
છે. તેથી ખેતી સાંશોધન ક યષને પ્ર થષમકત  આપવ ની થ ય છે. તે સાંજોગોમ ાં સાંશોધનન  ભોગે જનરલ પ ક ઉત્પ િન ઉપર ધ્ય ન આપવ ુયોગ્ય નથી. સાંશોધનન  
પદરણ મે એકમ ષવસ્ત રમ ાં ઉત્પ િનમ ાં જે પણ વધ રો મેળવી શક ય તે સરવ ળે ર જય અને િેશની આ આથીક ક્સ્થષત સધુ રવ મ ાં ફ યિ રૂપ છે. જનરલ પ ક 
ઉત્પ િન કરવ ુએ પછીન  ક્રમે આવે છે. સાંશોધનન  ક યષક્રમો જાળવીને વધ ર ની પ્રવષૃત તરીકે પ ક ઉત્પ િનની ક મગીરી કરવ મ ાં આવે છે. એ પણ ઉપલબ્ધ 
રીસોરસીંસ, મહકેમ, ખેત મજુરો, કુિરતી પદરબળોમ ાં ખ સ કરીને વરસ િનુાં પ્રમ ણ અને ષપયતન  પ ણીની ઉપલબ્ધી વગેરે. આ બધી બ બતો ધ્ય ને ર ખીને 
પ ક ઉત્પ િન કરવ નુાં આયોજન કરવ મ ાં આવત ુહોય છે.  

ખેડ ણ લ યક પડતર જમીનની ષવગતો :: જૂન ગઢ યષુનવસીટીન  જુિ -જુિ  કેન્રો હસ્તકની કુલ જમીન પૈકી ખેડ ણલ યક તમ મ જમીનમ ાં ખરીફ ઋતમુ ાં 
આયોજન મજુબન  ષવષવધ પ કોનુાં વ વેતર કરવ મ ાં આવે છે. જય રે રબી અને ઉન ળુ ઋતમુ ાં જે તે ફ મષ ઉપર ફ મષની ભૌગોચલક ક્સ્થતી, ષપયતની ઉપલબ્ધ 
સષુવધ , ફ મષ ઉપર મહકેમની સાંખ્ય , શ્રમયોગીઓની ઉપલબ્ધત  તેમજ અન્ય ટેકનીકલ ક રણોસર પરેુપરુી ખેડ ણલ યક જમીનમ ાં પ ક વ વેતર કરી શક ય તેમ 
હોત ુનથી. જેમકે, સકુી ખેતી સાંશોધન કેન્રો ઉપર ષપયતન  પ ણીની ઉપલબ્ધી હોતી નથી, જમીનમ ાં ખ ર શ ધર વત  ષવસ્ત રન  કેન્રો ઉપર ભગૂભષનુાં પ ણી ષપયત 
કરવ  લ યક હોત ુનથી, તેમજ કેટલ ક કેન્રો ઉપર પરુત ુમહકેમ ન હોવ ન  ક રણે મેનેજમેન્ટ કરવ મ ાં મશુ્કેલી હોય છે અને કેટલ ક કેન્રો મહ નગર ષવસ્ત રમ ાં 
આવત  હોવ થી મોટ  ઉધોગોન  ક રણે શ્રમયોગીઓની ક યમી અછત હોવ ન  ક રણે ફ મષન  ખેતી ક યરિ્ોો કર વવ મ ાં ખબુ જ મશુ્કેલીઓ પડતી હોય છે. આવ  
ક રણોસર રબી અને ખરીફ ઋતઓુમ ાં અમકુ જમીન ફરજીય ત પડતર રહતેી હોય છે. 

 

ન ન પ્ લાન 

યષુનવષસિટી રેવન્ ય ુએક ઉન્ ટ હઠેળ કુલ ` ૩૮.૨૦ કરોડની અનિુ ન ષસલક જે તે યોજન ન  અમલીકરણ પણૂષ કરવ ની ક યષવ હી યષુનવષસિટી ર ર  કરવ મ ાં 
આવેલ છે. યષુનવષસિટી રેવન્ ય ુએક ઉન્ ટ હઠેળ વિો વિષ આવક વધ રવ ન ાં પ્રયત્ નો કરવ મ ાં આવે છે. સરક રશ્રી તરફથી પ્ લ ન/નોનપ્ લ ન યોજન  બજેટ નેટ 
ખિષ ઉ૫ર માંજુર થ ય એટલ ેકે યોજન ની આવક બ િ કરી જોગ વઈ માંજુર કરવ મ ાં આવે છે. આથી યષુનવષસિટી વતી આવક જે તે સરક રશ્રીન  બજેટ હડેમ ાં 
જમ  રહ ેછે. આથી યષુનવષસિટી યોજન ની અલગ આવક ઉભી કરી શકે તેમ નથી યોજન કીય આવકમ ાંથી અમકુ દહસ્ સો યષુનવષસિટીન  ષવક સ મ ટે અલગથી 
યષુનવષસિટી પ સે ર ખવ   ષનય મક માંડળમ ાં મકુવ મ ાં આવેલ તેન  મદૃુ નાં.૪૧.૧૯ મજુબ ન ણ  ષવભ ગની માંજુરી મ ટે િરખ સ્ ત ૫ત્રનાં.જુ.કૃ.ય.ુ/દહષન/કન્ રોલ/ 
ષન.મ.૪૧/ ૧૪૧૩- ૧૫/૧૬, ત .ર૩.૦૬.ર૦૧૬થી કરેલ છે ૫રાંત ુહજુ સધુી માંજુરી મળેલી નથી તો ઉ૫રોકત ખલુ સો મ ન્ ય ર ખવ  ષવનાંતી 

-****- 
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જૂનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી, જૂનાગઢ 

સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ 

 

૧.અતિતનયમ/તનયમ ના ડોગ અંગેની અતનયતમિિા 
ફકિા નો િ- ૫ થી ૧૪ 
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પશ ુઉછેિ કાન્ર જુનાગઢ યતુનિતસિર્ટી,  સને ૨૦૧૭-૧૮ 

ફકિા નો િ – ૫ એલ.ર્ટી.સી.  ીલના ચકુાદા ની અતનયતમિિા  ા િ 

 

ર જય સરક રન  કમષિ રી/અષધક રીઓને રજા પ્રવ સ ર હત િર િ ર વિે એકવ ર આપવ ની સરક રશ્રીન ન ણ ાં ષવભ ગન ાં ત .૧૫/૧૦/૧૯૬૬ન  મળુ 
ઠર વ તેમજ તેમ ાં સમય ાંતરે થયેલ સધુ ર ઓ ને અંતે ઠર વ ક્રમ ાંક મસભ-૧૦૨૦૧૩૧૪૨૯૬૯-િ- ત .૨૨/૦૩/૨૦૧૬ન  સાંકલીત ઠર વ થયેલ છે.  

કૃષિ યષુનવષસિટી જુન ગઢ ન  પશ ુઉછેર કેંર  ષવભ ગન  સને૨૦૧૭-૧૮ ન  વિષન  અન્વેિણ િરય ન પસાંિગીન  મ સન  ખિષન  આનસુ ાંચગક વ ઉિર ની 
િક સણી કરત  નીિે મજુબ અષનયષમતત  ધ્ય ને આવેલ છે.      

ન ણ ાંષવભ ગન   ૨૧/૦૫/૨૦૦૮ ન ાં ઠર વ નાં.મસભ/૧૦૨૦૦૮/૧૦૬૫(૧)/િ ની જોગવ ઇ મજુબ કમષિ રીને િ ર વિષન  એલટીસી બ્ લોક િર ય ન ૬૦૦૦ 
દકમીની મય ષિ મ ાં રેલ્ વેમ ાં કરેલ મસુ ફરીન  આઘ રો રજુ કરવ મ ાં આવે તો અને બસમ ગષમ ાં કરેલ મસુ ફરીની એસટીની અસલ ટીકીટન  આઘ રો રજુ કરવ મ ાં આવે 
તો આવ  મસુ ફરી ભ ડ ની રકમ .૫રત મળવ પ ત્ર છે.તેમજ ઉકત સાંકચલત ઠર વ ની જોગવ ઇ અનસુ ર જે અષધક રીઓ મ ઇલેજ ભથ્થ ુઆક રી શતત  હોય તેવ  
જ અષધક રીઓને પોત ની મ ચલકી ન  વ હન કે ખ નગી ટેક્ષી દ્વ ર  ભ ડૂાં રેલવે/બસ ભ ડ  ની મય ષિ મ ાં આક રી શકશે. ૫રાંત ુસ મેલ પદરષશષ્ટનાંબર - ૧મ ાં િશ ષવ્ય  
મજુબન  નમનુ રૂપ  દકસ્સ ઓમ ાં ખ નગીવ હન/ ટેક્ષી ભ ડ ઓ આક રેલ છે. જે ઉકત ન ણ  ષવભ ગની જોગવ ઇ ષવરુઘ્ ઘ કરેલ છે. તો ખરેખર મળવ પ ત્રભ ડુ અને 
ખરેખર લીધેલ ભ ડ  ન  વચ્િેન  તફ વતની રકમની વસલુ ત કરવ ની થ ય છે.પદરષશષ્ટ નાંબર - ૧ મ ાં નમનુ રૂપ દકસ્સ ઓજ િશ ષવ્ય  હોય, પદરષશષ્ટ ની ષવગત ે
તેમજ આવ  જોગવ ઇ ષવરુઘ્ ઘ ચકુવણી થયેલ અન્ય દકસ્સ ઓમ ાં પણ વસલુ ત કરી અન્ વેિણને  આધ રસહ ખ તરી કર વવી ઘટે.                                                                                                   

                                                                                                                                         િસલુાિ રા.૨૨૯૩૯/-સદિ –૬૩૧૬   ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 

 

ફકિા નો િ – ૫ પરિતશષ્ ર્ટ નો િ –૧અતનયમીિ િીિે ખાનગી િાહનમાો કિાલ મસુાફિીની એલ.ર્ટી.સી.  ીલમાો ચકુિણીની તિગિ દશાષિત ુ૫ત્રક 

ક્રમ  િાઉ.નો િાિીખ િકમ રુ.. નામ ખાનગી િાહન  િસલુાિપાત્ર િકમ સદિ 

૧  ૩૯૯૫ ૧૧/૦૮/૧૭ ૩૭૪૭૫ ડો.પી.ય.ુગજભયે  સાંશોધન વૈજ્ઞ ષનક  ખ નગીટેક્ષી ૩૦૮૦ ખ નગી ટેક્ષી ૩૩૭૫ ખ નગી ટેક્ષી૩૧૮૪ ૯૬૩૯ ૬૩૧૬ 

૨ ૩૯૯૫ ૧૧/૦૮/૧૭ ૩૭૪૭૫ ડો.પી.ય.ુગજભયે સાંશોધન વજૈ્ઞ ષનક  એર ટેકસીમ ાં મસુ ફરી મદુર ઇ થી અમિ વ િ ચબલ સ થે 
ટીકીટ કે બોડીંગ પ સ સ મેલ નથી. 

૧૩૩૦૦ ૬૩૧૬ 

 કુલ ૨૨૯૩૯  



18 
 

જિા  
ઓડીટ ફકર  નાં. ૫ ન  ૫દરષશષ્ ટન  ક્રમ નાં. ૧ અન્ વયે જણ વવ નુાં કે મદુર ઈથી કોડ ઈકેન લ તથ  મનુ ર જવ  મ ટે ૫હ ડી ષવસ્ ત રન  ક રણે ર જય ૫દરવહન 

સેવ  ઉ૫લબ્ ધ ન હોવ થી ખ નગી ટેક્ષીમ ાં મસુ ફરી કરવ મ ાં આવેલ છે તેમજ મજકુર અષધક રી ૧૦,૦૦૦/- ગ્રેડ પે મેળવત  હોય, ષનયમોનસુ ર તેમને પોત ની 
મ લીકીન  વ હન કે ખ નગી ટેક્ષી ર ર  ભ ડુ આક રી શક ય, ૫રાંત ુમળવ પ ત્ર મસુ ફરી ભથ્ થ ુઓનલ ઈન ર વેલન  િર મજુબ આક રવ મ ાં આવેલ છે. ઓડીટ 
ફકર નો જવ બ ગ્ર હય ર ખી મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી. 

-****- 

સોશ િન તનયામકની કચેિી જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી સને ૨૦૧૭-૧૮ 

ફકિા નો િ – ૬  એલ.ર્ટી.સી. િજા િ કળના ચકુાદામાો જણાયેલ અતનયતમિિા અંગે 

જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટીન  સાંશોધન ષનય મકની કિેરીન  સને ૨૦૧૭-૧૮ન  વિષન  અન્વેિણ િરય ન વ ઉિરોની િક સણી કરત  સ મેલ પદરષશષ્ટ નાંબર 
- ૨ ષવગતેન  કમષિ રીને એલ.ટી.સી. રજા પ્રવ સ ર હત અન્વયે ૧૦ દિવસન  રજા રોકડનો ચકુ િો કરવ મ ાં આવેલ છે. જે અંગે નીિે મજુબ અન્વેિણ નધપઘ 
આપવ મ ાં આવે છે.(૧)સરક રશ્રીન  ન ણ  ષવભ ગન  ઠર વ ક્રમ ાંક પગર/૧૦૨૦૧૬/૧/પગ રએકમ ત .૧૬/૦૮/૧૬ થી સ તમ ાં પગ રપાંિ અંગેની જોગવ ઇ 
કરવ મ ાં આવેલ છે. જેન  મિુ  નાં.-૭ થી અન્ય કોઇ હુકમો ન થ ય ત્ય ાં સઘુી કમષિ રીને મધપઘવ રી ભથ્થ  ષસવ ય ન  તમ મ ભથ્થ  છઠ  પગ રપાંિ (આર.ઓ.પી. 
૨૦૦૯) મજુબ ચકુવવ ન  રહ ેછે. આમ છત  ઉકત ષવગતેન  કમષિ રીને એલ.ટી.સી. રજા પ્રવ સ ર હત અન્વયે ૧૦ દિવસન  રજા પગ રની ચકુવણી ૭મ ાં પગ ર 

પાંિ(આર.ઓ.પી.૨૦૧૬) મજુબ કરવ મ ાં આવેલ છે. જે ષનયમ ષવરૂઘ્ઘ છે. આમ વઘ ુચકુવ યેલ રકમ સાંબષઘત કમષિ રી પ સેથી વસલુ કરી ઓડીટને આઘ રથી 
ખ ત્રી કર વવી રહ.ે                                                                                                                        િસલુાિ પાત્ર િકમ રા.૭૬૩૬/-  સદિ – ૫૦૭૫  ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 

ફકિા નો િ -  ૬ પરિતશષ્ર્ટ નો િ – ૨ એલ.ર્ટી.સી. િજા િ કળના ચકુાદાની તિગિ દશાષિત ુો પત્રક 
 

ક્રમ િાઉ.નો િ િાિીખ નામ/હ દ  ૭ માો પગાિપોચ મજુ  
ચકુિેલ િજા પગાિ 

છઠા પગાિપોચ મજુ  
ચકુિિાપાત્ર િજા પગાિ 

િઘ ુચકુિેલ િજા 
પગાિની િકમ 

સદિ 

૧ ૮૯૦૪ ૨૭/૧૨/૧૭ બી.જે.શ સ્ત્રી (ષસ.ક ) ૧૮૨૦૦ ૧૪૮૯૫ ૩૩૦૩ ૫૦૭૫ 
૨ ૧૦૪૪૬ ૦૨/૦૨/૧૮ પી.વી.સ કરીય  ખેતી અષધ. ૨૮૦૮૪ ૨૩૭૫૩ ૪૩૩૧ ૫૦૭૫ 

કુલ ૭૬૩૬  
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જિા  

શ્રી બી.જે.શ સ્ત્રી, ષસ.તલ કષ અને શ્રી વી.વી.સ કરીય , ખેતીવ ડી અષધક રીને ષનવષૃત પહલે  છઠ્ઠ  પગ ર પાંિ મજુબ એલ.ટી.સી.રજા પ્રવ સ ર હત ચકુવવ મ ાં 
આવેલ પરાંત ુઉપરોતત કમષિ રીશ્રીઓન ાં ષનવષૃત બ િ સ તમ ાં પગ ર પાંિ મજુબનુાં લોકલ ફાંડ ગ ાંધીનગર તરફથી સ્ટીકર આવત  બાંને્ન કમષિ રીશ્રીઓને સ તમ ાં 
પગ ર પાંિ મજુબ દિન-૧૦નો પગ ર તફ વત ચકુવવ મ ાં આવેલ. વધમુ ાં જણ વવ નુાં કે, એલ.ટી.સી.રજા ર હત પ્રવ સ ભથ્થ મ ાં મ ત્ર પગ ર અને ડી.એ.ની ચકુવણી 
કરવ મ ાં આવેલ છે અન્ય કોઇ ભથ્થ ની ચકુવણી કરેલ નથી. જવ બ ગ્ર હય ર ખી ફકર  મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી.   

-****- 

રહસા  તનયામકશ્રીની કચેિી કૃતષ યતુનિતસિર્ટી જૂનાગઢ સને.૨૦૧૭-૧૮ 

ફકિા નો િ - ૭  કાનનુી સલાહકાિ ને અતનયતમિ િીિે મસુાફિી ડથ્થા ચકુિિા અંગે.  

જૂન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટીન ાં સને. ૨૦૧૭-૧૮ન ાં અન્વેિણ િરય ન દહસ બ ષનય મકશ્રીની કિેરીન  વ ઉિરોની િક સણી કરત ાં સ મેલ ૫દરષશષ્ટ નાંબર -૩ 
ષવગતે ષનવતૃ અષઘક રીશ્રીઓને ક નનુી સલ હક ર બીલ પેટે કુલ રૂ.૨૦૬૮૦૩/- ચકુવવ મ ાં આવેલ છે જેમ ાં નીિે મજુબ અન્વેિણ નધપઘ આપવ મ ાં આવે છે.   

(૧) ગજુર ત મલુ્કી સેવ  (મસુ ફરી ભથ્થ ) ષનયમો-૨૦૦૨ ન  ષનયમ-૭૩ ની જોગવ ઈ મજુબ પ્રવ સ િરય ન સરક રી કમષિ રીને રહવે  તથ  જમવ નુાં મફત 
આપવ મ ાં આવ્ય ુહોય ત્ય રે તેને જે તે સ્થળન ાં મળવ પ ત્ર િૈષનક ભથ્થ  ૧/૪ િરે િૈષનક ભથ્થુાં મળવ પ ત્ર થ ય છે. ઉતત અષધક રીશ્રીઓને યષુનવષસિટી દ્વ ર  
રહવે  તથ  જમવ ની મફત સગવડત  આપેલ હોવ થી પરુૂ િૈષનકભથ્થુાં મળવ પ ત્ર ન હોય પદરષશષ્ટની  ષવગતે વધુાં ચકુવેલ િૈષનક ભથ્થ ની રકમ 
રૂ .૨૩૯૯૬.૨૫/-વસલુ ત કરી ખ ત્રી કર વવી રહ.ે 

(૨) ઉતત ષનવતૃ અષધક રીશ્રીઓને ક નનુી સલ હક ર તરીકે મસુ ફરી ભથ્થ  બીલમ ાં રોજન ાં િૈષનક-૧ દિવસન  રૂ.૧૦૦૦/- લેખે પદરષશષ્ટની ષવગતે કુલ.૧૦૬૮૦૦/-
રૂષપય  ચકુવવ મ ાં આવેલ છે. ગજુર ત મલુ્કીસેવ  (મસુ ફરી ભથ્થ ) ષનયમો-૨૦૦૨ મ ાં આવી રકમ ચકુવવ  કોઈ જોગવ ઈ કરેલ ન હોય ચકુવેલ રકમ 
રૂ.૧૦૬૮૦૦/-વસલુ ત કરી ઓદડટને ખ ત્રી કર વવી રહ.ે 

(૩) મસુ ફરી ભથ્થ  બીલોમ ાં પ્રષત દકલોમીટર રૂ.૮/- લેખે મ ઈલેજ ભથ્થ  પેટે કુલ રકમ રૂ.૬૬૫૦૫/-આક રવ મ ાં આવેલ છે. મ ઈલેજ ભથ્થુાં ચકુવવ  અંગેન  
આધ રો ઓદડટમ ાં રજુ થયેલ નથી  
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(૪) મસુ ફરી બીલોમ ાં આ પ્રક રની ક મગીરી મ ટે હ જરી આપવ ન  કોઈ હકુમો સ મેલ ન હોય ઓદડટને હ જરી અંગેન  આધ રો સહ ખ ત્રી કર વવી ઘટે. 
(૫) શ્રીજે.કે.િરજી ક નનુી સલ હક રશ્રીને મ િષ-૨૦૧૮ ન ાં મસુ ફરી ભથ્થ  બીલથી સીટીંગિ ર્જન  રૂ. ૧૦૦૦/- મ ાં વધ રો કરી રૂ.૧૬૦૦/- લેખે ચકુ િો કરેલ છે. આ 

રકમમ ાં વધ રો સરક રશ્રીન  ઠર વો/પદરપત્રો રજુ કરેલ નથી. આ રકમ માંજુર અંગે સક્ષમ અષધક રીશ્રીન  કોઈ અલગથી હુકમો સ મેલ નથી યોગ્ય ચકુવણ  
અંગે આધ રસહ ખ ત્રી કર વવી. 

(૬) મસુ ફરીભથ્થ  બીલમ ાં ટોલટેક્ષ પેટે રૂ .૧૫૦૩/-પદરષશષ્ટની ષવગતે આક રવ મ ાં આવેલ છે. ટોલટેક્ષ આક રવ  અંગેન  આધ રો/હુકમો ઓદડટમ ાં રજુ કરવ મ ાં 
આવેલ નથી.ઉપરોતત મદુ્દ  નાં. ૧ થી ૬ ની પતુષત  સહ સ્પષ્ટત  કરત  સધુી કરેલ ખિષ રૂ.૨૦૬૮૦૩/- વ ાંધ  હઠેળ ર ખવ મ ાં આવે છે 

િાોિા હાઠહ િકમ ર.૨૦૬૮૦૩/-િસલુાિ ર.૧૯૭૩૦૧.૨૫/-સદિ – ૪૫૦૦ ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 
 

ફકિા નો િ – ૭ પરિતશષ્ર્ટ નો િ – ૨ કાનનુી સલાહકાિને અતનયતમિિા િીિે ચકુિેલ મસુાફિી ડથ્થાની તિગિ દશાષિત ુો પત્રક 

ક્રમ િા.નો. 
િાિીખ 

િકમ ર. તિગિ ચકુિેલ દૈતનક 
ડથ્થાનીતિગિ 

મહિાપાત્રદૈતનક 
ડથ્થાની તિગિ 

િધચુકુિેલદૈતનક 
ડથ્થાની તિગિ 

ર.૮/ રક.મી.લેખે 
ચકુિેલ િકમ 

સીર્ટીંગચાર્જ પેર્ટા 
ચકુિેલ િકમ 

ર્ટ લ 
ર્ટાક્ષ 

િીમર્કસષ 

૧ ૫૭૦/૫-૫-૧૭ ૨૮૧૦/- એ.એમ.શેખ ખ ત દકય તપ સ 
અષધક રી ટી.એ.બીલ એષપ્રલ-૧૭ 

૮૧૦/- ૨૦૨.૫૦/- ૬૦૭.૫૦/- - ૨૦૦૦/- -  

૨ ૫૭૧/૫-૫-૧૭ ૧૦૩૪૫/- જે.કે.િરજી મિિનીશ  

ટી.એ. બીલ એષપ્રલ-૧૭ 
૯૪૫/- ૨૩૬.૨૫/- ૭૦૮.૭૫/- ૭૧૨૦/- ૨૦૦૦/- ૨૮૦/-  

૩ ૧૦૨૦/૨૫-૫-૧૭ ૧૩૧૦૦/- જે.કે.િરજી મિિનીશ  

ટી.એ. બીલ મે-૧૭ 
૧૬૨૦/- ૪૦૫/- ૧૨૧૫/- ૭૨૦૦/- ૪૦૦૦/- ૨૮૦/-  

૪ ૧૦૨૧/૨૧-૬-૧૭ ૨૮૧૦/- એ.એમ.શેખ ખ ત દકય તપ સ 
અષધક રી ટી.એ.બીલ મે-૧૭ 

૮૧૦/- ૨૦૨.૫૦/- ૬૦૭.૫૦/- - ૨૦૦૦/- -  

૫ ૧૭૯૭/૨૧-૬-૧૭ ૪૦૮૦/- એ.એમ.શેખ ખ ત દકય તપ સ 
અષધક રી ટી.એ.બીલ જુન-૧૭ 

૧૦૮૦/- ૨૭૦/- ૮૧૦/- - ૩૦૦૦/- -  

૬ ૧૭૯૮/૨૧-૬-૧૭ ૪૦૮૦/- જે.કે.િરજી મિિનીશ  

ટી.એ. બીલ જુન-૧૭ 
૧૦૮૦/- ૨૭૦/- ૮૧૦/- - ૩૦૦૦/- -  

૭ ૩૭૫૩/૮-૮-૧૭ ૩૦૮૦/- જે.કે.િરજી મિિનીશ  ૧૦૮૦/- ૨૭૦/- ૮૧૦/- - ૨૦૦૦/- -  
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ક્રમ િા.નો. 
િાિીખ 

િકમ ર. તિગિ ચકુિેલ દૈતનક 
ડથ્થાનીતિગિ 

મહિાપાત્રદૈતનક 
ડથ્થાની તિગિ 

િધચુકુિેલદૈતનક 
ડથ્થાની તિગિ 

ર.૮/ રક.મી.લેખે 
ચકુિેલ િકમ 

સીર્ટીંગચાર્જ પેર્ટા 
ચકુિેલ િકમ 

ર્ટ લ 
ર્ટાક્ષ 

િીમર્કસષ 

ટી.એ. બીલ જુલ ઈ-૧૭ 
૮ ૩૭૫૪/૮-૮-૧૭ ૨૮૧૦/- એ.એમ.શેખ ખ ત દકય તપ સ 

અષધક રી ટી.એ.બીલ જુન-૧૭ 
૮૧૦/- ૨૦૨.૫૦/- ૬૦૭.૫૦/- - ૨૦૦૦/- -  

૯ ૪૧૨૯/૨૩-૮-૧૭ ૯૩૯૦/- જે.એ.પટેલ તપ સ અષધક રી  

ટી.એ.બીલ જુલ ઈ-૧૭ 
૮૧૦/- ૨૦૨.૫૦/- ૬૦૭.૫૦/- ૬૩૨૦/- ૨૦૦૦/- ૨૬૦/-  

૧૦ ૪૫૭૮/૬-૯-૧૭ ૧૨૩૬૦/- જે.કે.િરજી મિિનીશ  

ટી.એ.બીલ ઓગસ્ટ-૧૭ 
૨૧૬૦/- ૫૪૦/- ૧૬૨૦/- ૫૨૦૦/- ૫૦૦૦/- -  

૧૧ ૪૭૧૩/૧૧-૯-૧૭ ૪૦૮૦/- જે.એ.પટેલ તપ સ અષધક રી  

ટી.એ.બીલ સપ્ટેબર-૧૭ 
૧૦૮૦/- ૨૭૦/- ૮૧૦/- - ૩૦૦૦/- -  

૧૨ ૫૭૩૪/૬-૧૦-૧૭ ૨૮૧૦/- એ.એમ.શેખ ખ ત દકય તપ સ અષધક રી 
ટી.એ.બીલ સપ્ટેબર-૧૭ 

૮૧૦/- ૨૦૨.૫૦/- ૬૦૭.૫૦/- - ૨૦૦૦/- -  

૧૩ ૫૭૩૫/૬-૧૦-૧૭ ૧૪૯૬૫/- જે.કે.િરજી લીગલ એડવ ઇઝર 

ટી.એ.બીલ સપ્ટેબર-૧૭ 
૨૭૦૦/- ૬૭૫/- ૨૦૨૫/- ૫૨૬૫/- ૭૦૦૦/- -  

૧૪ ૬૬૭૯/૨-૧૧-૧૭ ૪૦૮૦/- વી.પી.મેકવ ન ખ .ત.અષધ. 
ટી.એ.બીલ ઓતટોબર-૧૭ 

૧૦૮૦/-  ૨૭૦/- ૮૧૦/-  - ૩૦૦૦/- -  

૧૫ ૭૧૦૦/૯-૧૧-૧૭ ૮૨૭૦/- જે.એ.પટેલ તપ સ અષધક રી  

ટી.એ.બીલ નવેબર-૧૭ 
૮૧૦/- ૨૦૨.૫૦/- ૬૦૭.૫૦/- ૬૩૨૦/- ૧૦૦૦/- ૧૪૦/-  

૧૬ ૭૩૫૮/૧૫-૧૧-૧૭ ૯૩૧૮/- જે.એ.પટેલ તપ સ અષધક રી  

ટી.એ.બીલ ઓતટોબર-૧૭ 
૮૧૦/- ૨૦૨.૫૦/- ૬૦૭.૫૦/- ૬૩૨૦/- ૨૦૦૦/- ૧૮૮/-  

૧૭ ૭૫૫૦/૨૦-૧૧-૧૭ ૫૬૨૦/- એ.એમ.શેખ તપ સ અષધક રી 
ટી.એ.બીલ ઓતટોબર-૧૭ 

૧૬૨૦/- ૪૦૫/- ૧૨૧૫/- - ૪૦૦૦/- -  

૧૮ ૭૭૯૪/૨૯-૧૧-
૧૭ 

૯૭૬૦/- જે.એ.પટેલ તપ સ અષધક રી  

ટી.એ.બીલ નવેબર-૧૭ 
૧૦૮૦/- ૨૭૦/- ૮૧૦/- ૬૬૮૦/- ૨૦૦૦/-   
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ક્રમ િા.નો. 
િાિીખ 

િકમ ર. તિગિ ચકુિેલ દૈતનક 
ડથ્થાનીતિગિ 

મહિાપાત્રદૈતનક 
ડથ્થાની તિગિ 

િધચુકુિેલદૈતનક 
ડથ્થાની તિગિ 

ર.૮/ રક.મી.લેખે 
ચકુિેલ િકમ 

સીર્ટીંગચાર્જ પેર્ટા 
ચકુિેલ િકમ 

ર્ટ લ 
ર્ટાક્ષ 

િીમર્કસષ 

૧૯ ૮૮૨૧/૭-૧૨-૧૭ ૧૭૭૮૦/- જે.કે.િરજી તપ સ અષધક રી  

ટી.એ.બીલ સપ્ટે થી નવે-૧૭ 
૩૭૮૦/- ૯૪૫/- ૨૮૩૫/- - ૧૪૦૦૦/- -  

૨૦ ૯૧૮૭/૩-૧-૧૮ ૬૮૯૦/- વી.પી.મેકવ ન તપ સ અષધક રી 
ટી.એ.બીલ નવે-ડીસે-૧૭ 

૧૮૯૦/- ૪૭૨.૫૦/- ૧૪૧૭.૫૦/- - ૫૦૦૦/- -  

૨૧ ૯૧૮૮/૩-૧-૧૮ ૯૧૯૦/- જે.એ.પટેલ તપ સ અષધક રી  

ટી.એ.બીલ ડીસેબર-૧૭ 
૮૧૦/- ૨૦૨.૫૦/- ૬૦૭.૫૦/- ૬૨૪૦ ૨૦૦૦/- ૧૪૦/-  

૨૨ ૯૧૮૯/૩-૧-૧૮ ૯૩૬૭/- જે.કે.િરજી તપ સ અષધક રી 
ટી.એ.બીલ નવે-ડીસે-૧૭ 

૫૪૦/- ૧૩૫/- ૪૦૫/- ૨૭૫૨/- ૬૦૦૦/- ૭૫/-  

૨૩ ૧૦૧૦૮/ ૨૩-૧-
૧૮ 

૨૮૧૦/- એ.એમ.શેખ ખ ત દકય તપ સ 
અષધક રી ટી.એ.બીલ જાન્ય-ુ૧૮ 

૮૧૦/- ૨૦૨.૫૦/- ૬૦૭.૫૦/- - ૨૦૦૦/- -  

૨૪ ૧૧૧૧૨/૧૭-૨-૧૮ ૭૨૧૦/- વી. પી. મેકવ ન તપ સ અષધક રી  

ટી.એ.બીલ જાન્ય-ુફેબ્ર-ુ૧૮ 
૮૧૦/- ૨૦૨.૫૦/- ૬૦૭.૫૦/- - ૬૪૦૦/- -  

૨૫ ૧૧૯૨૬/૭-૩-૧૮ ૨૮૧૦/- એ. એમ. શેખ ખ ત દકય તપ સ 
અષધક રી ટી.એ.બીલ ફેબ્ર-ુ૧૮ 

૮૧૦/- ૨૦૨.૫૦/- ૬૦૭.૫૦/- - ૨૦૦૦/- -  

૨૬ ૧૧૯૨૭/૭-૩-૧૮ ૧૫૧૬૮/- જે. કે. િરજી  ક નનુી સલ હક ર - - - ૭૬૮/- ૧૪૪૦૦/- -  
૨૭ ૧૨૫૯૧/૧૪-૩-

૧૮ 
૯૨૭૦/- જે. એ. પટેલ પ્ર થષમક તપ સ 

અષધક રી ટી.એ.બીલ મ િષ-૧૮ 
૮૧૦/- ૨૦૨.૫૦/- ૬૦૭.૫૦/- ૬૩૨૦/- ૨૦૦૦/- ૧૪૦/-  

૨૮ ૧૩૨૯૧/૨૧-૩-૧૮ ૨૫૪૦/- એ. એમ. શેખ ખ ત દકય તપ સ 
અષધક રી ટી.એ.બીલ મ િષ-૧૮ 

૫૪૦/- ૧૩૫/- ૪૦૫/- - ૨૦૦૦/- -  

 કુલ ૨૦૬૮૦૩/-  ૩૧૯૯૫ ૭૯૯૯૮.૭૫ ૨૩૯૯૬.૨૫ ૬૬૫૦૫ ૧૦૬૮૦૦ ૧૫૦૩  
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જિા  
યષુનવષસિટી પોત ન  અષધષનયમ, સ્ટેચ્યટુસ અને સ્ટેચ્યટુસ નીિે ઘડવ મ ાં આવેલ ષનયમો પ્રમ ણે અમલ કરે છે. યષુનવષસિટીએ સરક રન ાં ષનયમોનો અમલ 

કરેલ નથી, પણ તેનુાં અનસુરણ- ADOPTION - જય ાં જરૂર જણ ાંય ત્ય ાં કરવ નુાં ઠર વેલ છે, જેથી ર જય સરક રન ાં ષનયમો IN TOTO લ ગ ુ પડત  નથી. 

યષુનવષસિટીન ાં ષનય મક માંડળન ાં ઠર વ ત .૨૭-૧-૯૯(સ મેલ-૧)  મ ાં ઠર વ્ય  મજુબ ષનય મક મડળ કે અન્ય સમીતીની બેઠકોમ ાં હ જરી આપી હોય તો આખ  

દિવસનુાં  િૈષનક ભથ્થુાં આપવ નુાં ઠર વેલ છે. આ પરાંપર  ષવસજર્જત ગજુર ત કૃષિ યષુનવષસિટીન ાં ક યષક ળથી િ લી આવી છે તથ  અંગત વ હન ખિષ દક.મી. ધોરણે 

તથ  ભ ડ ની ટેક્ષી-રેન કે બસની મસુ ફરી મજુબ ચકુવણી કરવ મ ાં આવે છે. આવ  યષુનવષસિટી બહ રન ાં મહ નભુ વોને યષુનવષસિટીન ાં મહમે ન ગણીને તેમને લોજીંગ-

બોડીંગની વ્યવસ્થ  તથ  ખિષ યષુનવષસિટી ભોગવે છે, જેથી આ ખ સ/ ષવષશષ્ટ ક મગીરી મ ટે સેવ ઓ લેવ મ ાં આવતી હોવ થી તે મજુબ સીટીંગ એલ ઉન્સ, મસુ ફરી 

ખિષ, િૈષનક ભથ્થુાં, લોજીંગ-બોડીંગ યષુનવષસિટી સક્ષમ અષધક રીશ્રીની મજુરી મેળવી ચકુવવ મ ાં આવે છે. ક નનુી ષનષ્ણ ાંતોને સ્ટેચ્યટુસ-૧૨૧ની આઇટમ-૬૯ મજુબ 

ફી-ક નનુી ખિષ ચકુવવ મ ાં આવે છે. જે ધ્ય ને ર ખીને નીિે મજુબ સ્પષ્ટત  કરવ મ ાં આવે છે.  

૧. જે ષનષ્ણ ાંતોને બોલ વવ મ ાં આવે છે, તેઓ યષુનવષસિટીન ાં અષધક રીઓ કે કમષિ રીઓ નથી. વળી યષુનવષસિટીને ગજુર ત મલુ્કી સેવ  (મસુ ફરી ભથ્થ ) ષનયમો -

૨૦૦૨ આપોઆપ લ ગ ુપડત  નથી, પણ જય ાં જોગવ ઇ કરી હોય ત્ય ાં જ લ ગ ુપડે છે. 

૨. ક નનુી સલ હક ર/ખ ત દકય તપ સ અષધક રી તરીકે રોકેલ આ ષનવતૃ અષધક રીઓને અપ ત  રૂ .૧૦૦૦/- િૈષનક ભથ્થુાં નથી પણ ફી/ સીટીંગ એલ ઉન્સ છે. 

ર જય સરક રન ાં મસુ ફરી ભથ્થ ન  ષનયમ-૨૦૦૨ યષુનવષસિટીને આપોઆપ લ ગ ુપડત  નથી.  જય ાં જોગવ ઇ કરી હોય ત્ય ાં જ લ ગ ુપડે છે.   

૩. પ્રષત દકલોમીટર લેખે મ ઇલેજ ભથ્થુાં સરક રી ધોરણે ચકુવવુાં તેવુાં યષુનવષસિટીન  નોન-ઓફીસીયલ સિસ્યશ્રીઓન  ષનયમમ ાં(ષનયમ-પ)જોગવ ઇ છે. 

૪. ડો.એ.એમ.શેખ, ભતુપવૂષ કુલપષતશ્રી,આણાંિને આ કિેરીનો ક .આિેશ જાન. જુકૃય/ુરજી/એ-પ.૨(૩)/૨૦૧૬(૧૦-૩)/૧૨૩૭-૧૨૪૧, ત .૧૭-૧૦-૨૦૧૬ ન ાં હુકમથી 

શ્રી ભ ષવક જોિી ષવરુધ્ધની ખ ત દકય તપ સમ ાં તપ સ અષધક રી તરીકે નીમવ મ ાં આવેલ છે અને સિર તપ સમ ાં શ્રી જે. કે. િરજીને તપ સ અષધક રીન ાં મિિનીશ 

તરીકે આ કિેરીન  ક .આિેશ જાન. જુકૃય/ુરજી/એ-પ.૨(૩)/૨૦૧૬(૧૦-૩)/૬૦-૬૫, ત .૧૩-૦૧-૨૦૧૭ ન  હુકમથી ષનમવ મ ાં આવેલ છે.  ડો.જે.એ.પટેલ, ષનવતૃ 

સશો.વૈજ્ઞ ષનક, ગ ધીનગરને આ કિેરીનો ક .આિેશ જાન. જુકૃય/ુરજી/એ-પ.૨(૩)/૨૦૧૭(૪)/૧૧૯૪-૯૭, ત .૧૦-૦૭-૨૦૧૭ ન ાં હુકમથી ડો.આર.એલ.ષશય ણી 

ષવરુધ્ધની પહલેી પ્ર થષમક તપ સમ ાં તપ સ અષધક રી તરીકે નીમવ મ  આવેલ છે અને શ્રી વી.પી.મેકવ ન, ભતુપવૂષ કુલસચિવ, આણિને આ કિેરીનો ક .આિેશ 
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જાન. જુકૃય/ુરજી/એ-પ.૨(૩)/૨૦૧૭(૧૧)/૧૭૧૮, ત .૨૪-૧૧-૨૦૧૭ ન ાં હકુમથી ડો. આર. એલ. ષશય ણી ષવરુધ્ધની બીજી પ્ર થષમક  તપ સમ ાં  તપ સ અષધક રી 

તરીકે નીમવ મ ાં આવેલ છે આ તમ મને યષુન ગેસ્ટ ગણી તેમન  રહવે /જમવ ની વ્યવસ્થ  કરવ  અગે તથ  સીટીંગ િ ર્જ/ટીએ/ડીએ ચકુવવ  અગે સક્ષમ 

અષધક રીની મજુરી ફ ઇલ ઉપર લેવ મ ાં આવેલ છે.  
૫. શ્રી જે. કે. િરજી, ક નનુી સલ હક રશ્રીની ફી/ સીટીંગ િ ર્જન ાં વધ ર  બ બતને સરક રન ાં ષનયમો લ ગ ુપડત  નથી. પણ યષુનવષસિટીન ાં સ્ટેચ્યટુસ-૧૨૧ ની 

આઇટમ-૬૯ નીિે કુલપષતશ્રીને મળેલ સત્ત ની રૂએ તે નકકી થયેલ છે. રૂ .૧૦૦૦/-થી રૂ .૧૬૦૦/-નો વઘ રો કરવ મ ાં આવલે છે. 
૬. ષનષ્ણ ાંતો યષુનવષસિટીન ાં ક મે આવે છે, તેથી વ હન ખિષ સ થે સાંકળ યેલ ટોલટેક્ષ ચકુવવ  તેવી કોઇ જોગવ ઇન ાં હુકમ કે પદરપત્ર ન  હોય પણ યષુનવષસિટીન ાં 

ક મે અંગત વ હન લઇન ેઆવત  ષનષ્ણ ાંતોને તે ષવવેકબધુ્ધ્ધથી ચકુવી આપવ મ ાં આવે છે.સબબ,  ઉપરોકત સ્પષ્ટત  ધ્ય ને લઇ ક નનુી સલ હક રન  ખિષ-ફી-
ભથ્થ નો અન્વેષ્ણ વ ાંધો પડતો મકુવ  ષવનાંતી 

-****- 
કૃતષ યતુનિતસિર્ટી જુનાગઢ રહસા ી શાખા )પેન્શન(,સને.૨૦૧૭-૧૮ 

ફકિા નો િ – ૮  જુનાગઢ કૃતષયતુનિતસિર્ટીના પેન્શનિ ને તનયમ તિરધ્િ રહયિીંગ એઇળની િકમ ચકૂિિા અંગે 

કૃષિ યષુનવષસિટી જુન ગઢન  સને ૨૦૧૭-૧૮ન  વિષમ ાં અન્વેિણ િરષમય ન દહસ બી શ ખ  હઠેળની પેન્શન શ ખ ન  વ ઉિરોની િક સણી કરત  સ મેલ 

પરીષશષ્ટ-૪ની ષવગતે પેન્શનરોને દહયરીંગ એઇડન  મેડીકલ રીએબસષમેન્ટન  બીલ પેટે રૂ.૯૧,૫૦૦/- ચકૂ િો કરવ મ ાં આવેલ છે જે અંગે નીિે મજુબ અન્વેિણ 

નધપધ આપવ મ ાં આવે છે. 

(૧) ગજુર ત સરક ર આરોગ્ય અને પરીવ ર કલ્ય ણ ષવભ ગ ગ ાંધીનગરન  ત .૨૪/૦૮/૨૦૧૫ ન  ઠર વ નાં. એમએજી/૧૦૨૦૦૩/૨૭૧૨/અ (પ .ફ )ન  મદુ્દ  નાં. 

૩(૩) મજુબ આ પ્રક રનુાં રીએબસષમેન્ટ સમગ્ર જીવનમ ાં એક જ વ ર મળવ પ ત્ર હોય પેન્શનરશ્રીએ સમગ્ર નોકરી િરષમય ન આ પ્રક રનુાં રીએબસષમેન્ટ અગ ઉ 

મેળવેલ નથી તેવ ુસક્ષમ અષધક રીશ્રીનુાં પ્રમ ણપત્ર બીલ સ થે સ મેલ ર ખેલ નથી. જેથી પેન્શનરશ્રીઓએ આ અગ ઉ આ પ્રક રનુાં રીએબસષમેન્ટ લીધ ની 

ઓડીટને ખ ત્રીકર વેલ નથી.ઉતત મદુ્દ ની પતુષત  સહ સ્પષ્ટત  કરત  સધુી કરેલ ખિષ રૂ.૯૧૫૦૦/- ઓડીટમ ાં વ ાંધ  હઠેળ ર ખવ મ ાં આવે છે. 
િાોિાહાઠહ િકમ ર.૯૧૫૦૦/-સદિ – ૧૯૦૦૨ ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 
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ફકિા નો િ -  ૮ પિીતશષ્ર્ટ નો િ - ૪જુનાગઢ કૃતષયતુનિતસિર્ટીના પેન્શનિ ને તનયમ તિરધ્િ રહયિીંગ એઇળ  ીલના ચકુાદાની તિગિ દશાષિત ુપત્રક 
 

ક્રમ િાઉચિ નો/િાિીખ િકમ ર. પેન્શનિનુો નામ તિગિ સદિ 

૧ ૯૬૦ ૨૨/૦૫/૧૭ ૧૭૫૦૦ ષવનોિર ય ગીરધરલ લ લોઢીય  મેડીકલ હીયરીંગ એઇડ ૧૯૦૦૨ 

૨ ૫૧૮૯  ૨૨/૧૨/૧૭ ૨૫૦૦૦ શ ાંષતલ લ સુાંિરજી ગોદહલ મેડીકલ હીયરીંગ એઇડ ૧૯૦૦૨ 

૩ ૧૯૦૪  ૨૮/૦૩/૧૭ ૪૯૦૦૦ દિવ કર િાંરપ્રસ િ ધોળકીય  મેડીકલ હીયરીંગ એઇડ ૧૯૦૦૨ 

કુલ ૯૧૫૦૦  
 

જિા  
ગજુર ત સરક રશ્રીન  આરોગ્ય અને પદરવ ર કલ્ય ણ ષવભ ગ ગ ાંધીનગરન  ત .ર૪/૦૮/ર૦૧પન  ઠર વ ક્રમ ાંક એમએજી/૧૦ર૦૦૩/ ર૭૧ર/અ/(પ .ફ .)ન  

મિુ  નાં.-૩(૩) મજુબ હીયરીંગ એઈડનુાં કલેઈમ સમગ્ર જીવનમ ાં એકજવ ર મળવ  પ ત્ર હોય પેન્શનરશ્રીએ સમગ્ર નોકરી િરય ન આ પ્રક રનુાં રીએબસષમેન્ટ કલેઈમ 
અગ ઉ મેળવેલ નથી. તે મતલબનુાં સક્ષ મ અષધક રીશ્રીનુાં પ્રમ ણપત્ર બીલ સ થે સ મેલ ર ખવ મ ાં આવેલ છે. જેને ધ્ય ને લઈ ઓડીટ ફકર -૮ વિષ ર૦૧૭-૧૮ 
મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી છે.   

-****- 

જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી, જુદા-જુદા તિડાગ સને ૨૦૧૭-૧૮ 

ફકિા નો િ – ૯    નિી તનમણકુથી હાજિ થયેલા કમષચાિી/અતિકાિીશ્રીઓનાો મેળીકલ રફર્ટનેશ સર્ટીરફકાર્ટ સીિીલ સર્જનની જગ્યાએ મેળીકલ ઓફીસિ રાિા આપિા અંગે. 
 

કૃષિ યષુનવષસિટી, જુન ગઢન  જુિ -જુિ  ષવભ ગન  સને ૨૦૧૭-૧૮ન  અન્વેિણ િરય ન સેવ પોથીઓની િક સણી કરત  સાંસ્થ  તરફથી નવી ષનમણુાંક થી 
હ જર થયેલ  કમષિ રી/ અષધક રીશ્રીઓન  દકસ્સ મ ાં લીધેલ દફટનેશ સટીદફકેટમ ાં નીિેની ષવગતે અષનયષમતત  ધ્ય ને આવત  અન્વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે. 
યષુનવષસિટી સ્ટેચ્યટુ નાંબર ૫.૧૧૯ન  િેપ્ટર ш ન  ષનયમ ૧૦.૦ની તથ  ગજુર ત મલુ્કી સેવ  (નોકરીની સ મ ન્ય શરતો) ષનયમો-૨૦૦૨ન  ષનયમ ૧૧(૧)ની જોગવ ઈ 
મજુબ નવી ષનમણકુથી હ જર થત  કમષિ રી/અષધક રીન  દકસ્સ મ ાં મેડીકલ દફટનેશ સટીદફકેટ આપવ ન  અષધક ર ષસષવલ સર્જનને આપવ મ ાં આવેલ છે. આમ છત ાં 
સાંસ્થ  દ્વ ર  સ મેલ પદરષશષ્ટ નાંબર - ૫ મજુબન  કુલ – ૨૦ કમષિ રી/અષઘક રીશ્રીન  દકસ્સ મ ાં ઉકત મેડીકલ દફટનેશ સટીદફકેટ કૃષિ યષુનવષસિટી, જુન ગઢન  મેદડકલ 
ઓફીસર દ્વ ર  આપવ મ ાં આવેલ છે.જે અંગેની નધપધ સેવ પોથીમ ાં કરવ મ ાં આવેલ છે. આમ ઉતત ષનયમોની જોગવ ઈ મજુબ ક યષવ હી ન કરવ  અંગે આધ રથી 
ખ ત્રી કર વવી. ફકર ને અનરુૂપ જવ બ ન હોય અમ ન્ય 
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ફકિા નો િ – ૯ પરિતશષ્ર્ટ નો િ – ૫      જુદા જુદા તિડાગના સને ૨૦૧૭-૧૮માો નિી તનમણુોક હાજિ થયેલ કમષચાિી /અતિકાિીની તિગિ દશાષિત ુપત્રક 

ક્રમ નામ હ દ  તિડાગનુો નામ  ક્રમ નામ હ દ  તિડાગનુો નામ 
૧ શ્રી પી.જી.ડોડીય  વેટરનરી ઓફીસર વેટરનરી કોલેજ ૧૧ શ્રી સી.બી.ડોડીય  પશઘુન ષનરીક્ષક વેટરનરી કોલેજ 
૨ શ્રી એિ.સી.પરમ ર પશઘુન ષનરીક્ષક વેટરનરી કોલેજ ૧૨ શ્રી વૈભવકુમ ર બી.પરડવ  ખેતીવ ડી અષધક રી કઠોળ સાંશોધન 
૩ શ્રી પી.ટી.િૈ ઘરી પશઘુન ષનરીક્ષક વેટરનરી કોલેજ ૧૩ શ્રી  જીગ્નેશ જી. કણઝ રીય  ખેતીવ ડી મિિનીશ કઠોળ સાંશોધન 
૪ શ્રી વી.આઇ.ક કરેિ  પશઘુન ષનરીક્ષક વેટરનરી કોલેજ ૧૪ શ્રીએસ.આર.વસ વ  મિિનીશ પ્ર ધ્ય પક કઠોળ સાંશોધન 
૫ શ્રી એિ.આર.િોવટીય  પશઘુન ષનરીક્ષક વેટરનરી કોલેજ ૧૫ શ્રી એમ.કે.ચડુ સમ  મિિનીશ સાંશોધનવૈજ્ઞ ષનક કઠોળ સાંશોધન 
૬ શ્રી ષનલોફર જી.શખે પશઘુન ષનરીક્ષક વેટરનરી કોલેજ ૧૬ શ્રી ષનત બેન ક ન ભ ઇ બ રડ ખેતીવ ડી અષધક રી એગ્રી ચબઝનેશમેનેજમેન્ટ 

૭ શ્રી ટી.કે.પટેલ પશઘુન ષનરીક્ષક વેટરનરી કોલેજ ૧૭ ડો. િેતન ડી.લખલ ણી પ્રોફેશર એગ્રી ચબઝનેશ મેનેજમેન્ટ 

૮ શ્રી એમ.વી.સોલાંકી પશઘુન ષનરીક્ષક વેટરનરી કોલેજ ૧૮ ડો. ષશલ્પ બેન એમ.ષત્રવેિી એઓસીએટ પ્રોફેશર એગ્રી ચબઝનેશ મેનેજમેન્ટ 

૯ શ્રી શશીકલ  ર ઉત પશઘુન ષનરીક્ષક વેટરનરી કોલેજ ૧૯ એન.એન.િૌધરી ખેતીવ ડી અષધક રી બ જર  સાં.કેન્ર જામનગર 
૧૦ શ્રી એમ.એસ.પરમ ર પશઘુન ષનરીક્ષક વેટરનરી કોલેજ ૨૦ એિ.એન.કરમટ  ખેતીવ ડી મિિનીશ બ જર  સાં. કેન્ર જામનગર 

 

જિા   
સને.૨૦૧૭-૧૮ન  વિષન  અન્વેિણ િરષમય ન વૌિરો તથ  સેવ પોથીઓની ખરી કરત  સાંસ્થ  તરફથી નવી ષનમણકુથી હ જર થયેલ કમષિ રી/ અષધક રીશ્રી 

ઓન  દકસ્સ મ ાં લીધેલ દફટનેશ સટીફીકેટમ ાં કમષિ રીન  એપોઇન્ટમને્ટ કાંડીશનસ(શરતો)મ ાં મિુ નાં ૯ પ્રમ ણે જણ વત  તેઓએ કૃષિ યષુનવસીટીન  મેડીકલ ઓદફસર 
અથવ  ષસષવલ સર્જન, ગવન્મેન્ટ હોક્સ્પટલ દ્વ ર  અપ યેલ મેડીકલ દફટનેશ સટીફીકેટ હ જર થય  પહલે  રજુ કરવ નુાં જણ વવ મ ાં આવેલ છે. સિર મેડીકલ દફટનેશ 
સટીફીકેટમ ટે કુલસચિવશ્રી, જુન ગઢ કૃષિ યષુનવસીટી, જુન ગઢન  નોદટદફકેશન No.JAU/REG/ACA-1/STATUTES -AMEND/12472-12500 /2017 Dt.14.07.17 થી  
Amendment in Common Statute S.001 to S.121 for all the four State Agricultural Universities of Gujarat ન  પેઈજ નાં ૩૩પર સ્ટેચ્યટુ ૧૧૯ન Rule-10.0 મ ાં સધુ ર  
થત  યષુનવસીટીન  મેડીકલ ઓદફસરને મેડીકલ દફટનેશ સટીફીકેટ આપવ ની સત્ત  આપવ મ ાં આવેલ છે. આમ મજકુર તરફથી રજુ કરવ મ ાં આવેલ મેડીકલ દફટનેશ 
સટીફીકેટ યષુનવસીટીન  મેડીકલ ઓદફસર દ્વ ર  આપેલ છે. જે ઉપરોતત જોગવ ઈ અનસુ ર મ ન્ય ગણી શક ય તેમ હોઈ મજકુર ને હ જર લેવ મ ાં આવેલ છે. ઉપરોતત 
મિુ ઓની સ્પષ્ટત ઓ ધ્ય ને લઈ સિરહુ પ્ર થષમક વ ાંધો મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંષત. 

-****- 
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ફકિા નો િ – ૧૦   તનયમ તિરધ્િ ઉચ્ચક તનવતૃિ િિન પ્રિાસ ડથ્થાની ચકુિણી કિિા  ા િ 

 

      કૃષિ યષુનવષસટી જુન ગઢ ન  સને.૨૦૧૭-૨૦૧૮ ન  વિષન  અન્વેિણ િરય ન વ ઉિરોની િક સણી કરત  ઉતત સ મેલ પદરષશષ્ટ નાંબર– ૬ની ષવગતેથી ષનવષૃત વતન 
પ્રવ સ ભથ્થ ની ઉચ્િક રકમની ચકૂવણી કરવ મ ાં આવેલ છે. જે અંગ ેનીિે મજુબ ઓદડટ દરમ કષસ આપવ મ ાં આવે છે. 
(૧) જી.સી.એસ.આર.-૨૦૦૨ મસુ ફરી ભથ્થ ન ાં ષનયમ-૧૦૭ અન્વયે ષનવષૃત વતન પ્રવ સ ભથ્થ ની ઉચ્િક ચકુવણી મ ટે સાંબાંષધત કમષિ રીએ તેમની ષનવષૃત ત રીખ અગ ઉ ષનવષૃત 

વતન પ્રવ સનો ષવકલ્પ આપવ નો રહ ેછે તથ  ષનવષૃત ત રીખ અગ ઉ અરજી આપી માંજુર કર વવી રહ ેસમગ્ર આધ રો વ ઉિરો સ થે રજુ કરવ ન  રહ ેછે નહીતર આ ઉચ્િક 
પ્રવ સ ભથ્થ ની રકમ મળવ પ ત્ર નથી મ ત્ર મસુ ફરી ભ ડ ની રકમ મળવ પ ત્ર છે આ અંગનેી સ્પષ્ટત  સ મ ન્ય વહીવટ ષવભ ગ ગ ાંધીનગર દ્વ ર  પણ ત .૦૧/૦૪/૨૦૧૩ 
ન  પત્રથી કરવ મ ાં આવેલ. 

(ર) ઉકત કમષિ રી/અષઘક રશ્રીએ વતનપ્રવ સ મ ટે અરજી કય ષન  કોઇ આઘ રો ફ ઇલે સ મેલ ર ખેલ નથી. તેમજ અરજી માંજુર થવ ન  કોઇ આઘ રો જોડલે નથી. તેમજ 
કમષિ રીનીઅરજી ષનવષૃત ત રીખ બ િની સ મેલ ર ખેલ છે તેમજ માંજુરીન  આિેશકરવ મ ાં આવેલ ન હોય ષનયમોનુાંસ ર ક યષવ હી થત સઘુી ચકુવેલ રકમ વ ાંધ  હઠેળ ર ખવ મ ાં 
આવે છે.                                                                                                                                                                          િાોિા હાઠહ િક મ રા.૫૭૬૬૭૫/-  ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 

 

ફકિા નો િ – ૧૦ પરિતશષ્ર્ટ નો િ- ૬  તનયમ તિરધ્િ ઉચ્ચક તનવિૃ િિન પ્રિાસ ડથ્થાની ચકુિણી દશાષિત ુો પત્રક 

ક્રમ િાઉચિ 
નો િ 

િાિીખ િકમ 
રતપયા 

સદિ તિગિ  ક્રમ િાઉચિ 
નો િ 

િાિીખ િકમ 
રતપયા 

સદિ તિગિ 

૧. ૩૩૪૨ ૩૧/૦૭/૧૭ ૧૦૭૬૫ ૪૫૦૨ શ્રી એન.કે.ટ ાંક ષન.ખેતી અષધક રી ૮. ૮૦૭૬ ૦૬/૧૨/૧૭ ૭૬૫૨૦ ૧૨૧૧૫ ડો. આર.એ.ગપુ્ત  પ્ર .અને વડ  
૨. ૫૫૧૬ ૨૯/૦૯/૧૭ ૨૩૩૭૦ ૪૫૦૧ શ્રી પી.બી.ક છડીય  ષન.ખેતી ષનરીક્ષક ૯. ૨૬૮૩ ૧૩/૦૭/૧૭ ૩૬૬૫૦ ૭૦૮૨ -એ  ડો .એ.આર. મોરદડય   મ.સાં .વૈ.  
૩. ૩૩૪૭ ૩૧/૦૭/૧૭ ૨૬૦૯૦ ૫૦૪૨ શ્રી આર. એલ. વસોય  ખેતી ષનરીક્ષક ૧૦. ૧૪૯૨૭ ૩૧/૦૩/૧૮ ૩૫૫૦૦ ૨૦૦૮-૧-સી ડો.એ.વી.નચલયપર  મ.સાં.વૈ 
૪. ૨૦૮૫ ૩૦/૦૬/૧૭ ૫૮૮૩૦ ૧૨૧૧૫ એમ.આર.િોતસી સહ પ્ર ધ્ય પક ૧૧. ૪૫૦ ૦૨/૦૫/૧૭ ૬૭૧૦૦ ૧૨૫૮૪ આર.પી.લખતદરય  મ.સાં.વૈ 
૫. ૧૧૬૮૯ ૦૬/૦૩/૧૮ ૨૪૨૩૦ ૭૧૧૫ જે.એલ.ગોહલે લેબ ટેક. ૧૨. ૨૦૮૯ ૩૦/૦૬/૧૭ ૬૪૩૦૦ ૧૨૫૮૪ કે.ડી.વેકદરય  મ.સાં.વૈ 
૬. ૧૪૮૨૭ ૩૧/૦૩/૧૮ ૨૦૦૨૦ ૧૨૧૧૫ એન.પી.વસોય  હડે કલ કષ ૧૩. ૧૧૨૧૮ ૧૫/૦૨/૧૮ ૨૩૩૭૦ ૫૦૦૯ શ્રી સી.એમ.લ ઠીય  ખે.ષન. 
૭. ૪૯૪૭ ૨૯/૦૮/૧૭ ૩૭૭૧૦ ૭૧૧૫ એસ.જી.પટેલ ડ્ર ફ્સમેન ૧૪. ૨૮૨૧ ૧૪/૦૭/૧૭ ૭૨૨૨૦ ૫૦૦૮ શ્રી બી.એ.મોણપર  સાં.વૈ. 

                                                                                                                                     કુલ     ૫૭૬૬૭૫ 
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જિા  

મખુ્ ય િેલીબ યાો સોશ િન કાન્ ર જુ.કૃ.ય.ુ, જૂનાગઢ 
અતે્રની કિેરીમ ાંથી ષનવતૃ્ત થયેલ ડો. એ. એમ. મોરદડય , મ.સાં.વૈ., ડો. એમ. વી. નળીય ધર , મ.સાં.વૈ., શ્રી આર.પી.લખતરીય , મ.સાં.વૈ., શ્રી કે. ડી. વેકરીય , 

મ.સાં.વૈ.શ્રીઓએ અતે્રની કિેરીમ ાં ષનવષૃત વતન પ્રવ સ ભથ્ થ  ચબલ ચકુવણ ુમળવ  મ ટે રજુઆત કરવ મ ાં આવેલ. સિરહુાં ચકુવણ ુમાંજુર કરવ  મ ટે અતે્રથી જે તે 
સમયે ક ય ષલય આિેશ કરવ નો હતો જે શરતચકુથી રહી ગયેલ હોય તેમજ ભષવષ્ યમ ાં આ ક યષવ હી પણૂષ કરવ ની તકેિ રી ર ખવ મ ાં આવશે. જે જવ બ ગ્ર હય 
ર ખી ફકર  નાંબર ૧૦ મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી 

કૃતષ ઇજનેિી અને ર્ટાકન લ જી ક લેજ જુકૃય ુજૂનાગઢ. 
વ ાંધ મ ાં િશ ષવેલ અષધક રી/કમષિ રીઓએ સમય મય ષિ મ ાં જ વતન પ્રવ સ મ ટેની રજૂઆત કરેલી છે. પરાંત ુજે ત ેવખત ેકિેરીમ ાંથી આિેશ ક ઢવ મ ાં 

આવતો ન હતો, પરાંત ુઆપન  તરફ થી ઓડીટ વ ાંધો આપત  હવે પછી તમ મ ષનવતૃ અષધક રી/કમષિ રીઓન  સમય મય ષિ મ ાં આિેશ ક ઢી ચકુવણ ની ક યષવ હી 
હ થ ધરવ મ ાં આવશે  જે ધ્ય ને લઇ ઓડીટ ફકર  નાં. ૧૦ ન ાં પદરષશષ્ટ નાં.-૬ ક્રમ નાં. ૪,૫,૬,૭,૮ ને મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી. 

રહસા ી અતિકાિી કાશ, જુકૃય ુો, જુનાગઢ 

અન્વેિણ િરય ન ષનવષૃત્ત બ િ વતનન  સ્થળે જવ  મ ટે આક રવ મ ાં આવલે લમસમ વળતર ભથ્થ  ષનયમોનસુર ષનવષૃત્ત બ િ ચકુવણુાં કરવ  અંગે કરવ મ ાં 
આવેલ ઓડીટ સિુન અનસુ ર હવે પછી નીવતૃ થત  અષધક રી/કમષિ રીશ્રીને ષનવષૃત્ત બ િ વતનન  સ્થળે સ્થ યી થવ  સબબ વળતર ભથ્થ ન  ચકુવણ  કરવ મ ાં 
આવશે આથી ઉપક્સ્થત થયેલ ઓડીટ ફકર   મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનતી. 
 

મખુ્ય સકુી ખેિી સોશ િન કાન્ર, જૂનાગઢ કૃતષ યતુનિસીર્ટી, િિઘળીયા 
જી.એસ.આર.-૨૦૦૨ મસુ ફરીન  ષનયમ-૧૦૭ અન્વયે ષનવષૃત્ત વતન પ્રવ સ ભથ્થ ની ઉચ્િક ચકૂવણી મ ટે સાંબાંષધત કમષિ રીએ તેમની ષનવષૃત્ત ત રીખ 

આગ ઉ અરજી ષનવતૃ વતન પ્રવ સનો ષવકલ્પ આપવ નો રહ ેછે. તથ  ષનવષૃત્ત ત રીખ અગ ઉ અરજી માંજુર કર વવી રહ.ે શ્રીઆર.એલ.વસોય , ખેતી ષનરીક્ષકે તેઓની 
વયષનવષૃત્ત ત .૩૧/૦૭/૨૦૧૭ પહલે ની ત રીખે એટલે કે, ત  ૨૫/૦૭/૨૦૧૭ ની રોજની અરજીથી વયષનવષૃત સબબ લમ-સમ ષનવષૃત્ત પ્રવ સ ભથ્થુાં મેળવવ  રજુ 
કરેલ, ક ય ષલય આિેશ ક ય ષલય આિેશ જા.નાં.જુકૃય/ુસ.ુખે.સાં.કે./એસ્ટ -૩/૧૮૮૫-૮૮/૨૦૧૭, ત .૨૫/૦૭/૨૦૧૭ થી ષનવષૃત્ત પ્રવ સ ભથ્થુાં મ ાંજુર કરેલ છે. જે 
સમગ્ર આધ રો વ ઉિરો સ થે રજુ કરવ ન ાં રહ ેછે. પરાંત ુસિર આધ રો ઓડીટ વખતે સ થે ન ર ખત  અન્ય જગ્ય એ ફ ઈલ કરેલ હોય બત વી શકેલ ન  હોવ થી 
ફકર નો જવ બ મ ન્ય ર ખી મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી છે.      
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-****- 

ફકિા નો િ- ૧૧   દલી િહિિ  પ્રિાસ ડથ્થાની અતનયતમિ ચકુિણી કિિા  ા િ 
 

ક્રમ િા.નો. / િાિીખ િકમ નામ/હ દ  તિગિ સદિ 
૧ ૪૦૦૦   ૧૧-૦૮-૧૭ ૨૧૬૦૦ જી.કે.સ પર   મ.સાં.વૈ. ર ન્સફર ટી.એ.  ૫૦૦૮ 
૨ ૮૮૭૦   ૨૬-૧૨-૧૭ ૨૧૬૦૦ એન.કે.જાિવ મ.ષવ.ષશ ર ન્સફર ટી.એ.  ૫૨૨૮ 
 કુલ ૪૩૨૦૦    

 

કૃષિ યષુનવષસિટી જુન ગઢન  સને ૨૦૧૭-૧૮ન  અન્વેિણ િરય ન વ ઉિરોની િક સણી કરત  ઉકત વ ઉિરથી બિલીવળતર પ્રવ સ ભથ્થ રકમની ચકુવણી 
કરવ મ ાં આવેલ છે. જે અંગે નીિે મજુબ અન્વેિણ નધપઘ આપવ મ ાં આવે છે.  
(૧) જી.સી.એસ.આર.-૨૦૦૨ મસુ ફરી ભથ્થ ન  ષનયમ-૭૭ અન્વયે કમષિ રીની બિલી જાહરે દહત થે  કરવ મ  આવેલ હોયતો બિલીવળતર ભથ્થ ની રકમ ચકુવી 

શક ય બીલ સ થે સ મેલ કુલ સચિવ ન  ત રીખ ૨૯/૫/૨૦૧૭ ન  બિલી હુકમ મ  કમષિ રીની બિલી જાહરે દહત થે  કરવ મ  આવેલ હોવ નો કોઇ ઉલ્લેખ ન 
હોય બિલી વળતર ભથ્થ ની રકમ ચકુવી શક ય નહી ચકુવેલ રકમની  વસલુ ત કરી ઓદડટને ખ ત્રી કર વવી રહ.ે 

િસલુાિ પાત્ર િકમ રા.૪૩૨૦૦/-ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 
 

જિા  

મખુ્ ય િેલીબ યાો સોશ િન કાન્ ર જુ.કૃ.ય.ુ, જૂનાગઢ 
શ્રી જી.કે.સ પર , મિિનીશ સાંશોધન વૈજ્ઞ ષનકશ્રીની કુલસચિવશ્રી, જુ.કૃ.ય.ુ, જૂન ગઢન  ક ય ષલય આિેશ જુકૃય/ુરજી/એડી એમ-૧.ર/ ર૦૧૭ (૧)/ ૮૩૬૬-

૮૩૮૦,જૂન ગઢ ત .ર૯/૦પ/૧૭ થી બિલી સહ સાંશોધન વૈજ્ઞ ષનકશ્રી, બીટી કોટન રીસિષ સેન્ ટર, જુકૃય,ુ કુકડ ન  બ.સ. ૧રપ૯૦ મ ાંથી મળત  પગ ર અને પગ ર 
ધોરણ સ થે બિલી સાંશોધન વૈજ્ઞ ષનકશ્રી (મગફળી), મખુ્ ય તેલીચબય ાં સાંશોધન કેન્ર, જુકૃય,ુ જૂન ગઢન  બજેટ સિર પ૦૦૮ મ ાં યષુનવષસિટી દહત થે જ કરવ મ ાં 
આવેલ છે. સિરહુાં ક ય ષલય આિેશ થી શ્રી જી.કે.સ પર ની બિલી તેમની મ ાંગણી મજુબ જૂન ગઢની કિેરીમ ાં કરવ મ ાં આવેલ છે તેવો કોઈ ઉલ્ લેખ નથી.  આ 
ઉપર ાંત જૂન ગઢની કે અન્ ય કિેરીમ ાં બિલી મ ટે લેચખતમ ાં કોઈ અરજી કરેલ નથી  જેથી  ર ન્ સફર ટી.એ. બીલનો લ ભ યષુનવષસિટીન  ષનષત ષનયમ મજુબ 
આપવ મ ાં આવેલ છે.  આ ષવગત ઘ્ ય ને લઈ જવ બ ગ્ર હય ર ખી ફકર  નાંબર ૧૧ મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી. 
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મદદનીશ તિસ્િિણ તશક્ષણ શાસ્ત્રીશ્રી, કૃતષ શાહા, જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી, હહિદ 
એન.કે.જાિવ, મ.ષવ.ષશ ન  ર ન્સફર ટી.એ.બીલમ ાં યષુનવષસિટી દહત થે બિલી કરવ મ  આવેલ હોવ નો ઉલ્લેખ હુકમમ ાં કરવ નો શરતચકુ થી રહી જવ  

પ મેલ હતો, જે ધ્ય નમ  આવત  કુલસચિવશ્રી ધ્વ ર  ત રીખ ૦૩/૧૦/૨૦૧૯ ન  સધુ ર  હુકમ બહ ર પ ડવ મ  આવેલ છે કે જેમ  કમષિ રીની બિલી યષુનવષસિટી 
દહત થે કરવ મ  આવેલ હોવ નો ઉલ્લેખ કરવ મ  આવેલ છે જેથી  ઉપરોતત ષવગતોને ધ્ય ને લઇન ેફકર  નાં.૧૧ મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી 

-****- 

રહસા  તનયામક  જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી સને.૨૦૧૭-૧૮ 

 

ફકિા નો િ – ૧૨  સિકાિ કા સ્િાયિ સોસ્થાના આિામગહૃમાો િ કાણ  દલ હ ર્ટલ િાઇર્ટ આકાિિા અંગે 

કૃષિ યષુનવષસિટી, જૂન ગઢન  સને ૨૦૧૭-૧૮ ન ાં વિષન ાં અન્ વેિણ િર ય ન ચકુવેલ િૈષનક ભથ્થ ન  વ ઉિરોની િક સણી કરત ાં નીિે મજુબ અન્ વેિણ નધપધ 
આપવ મ ાં આવે છે.  
(૧) ગજુર ત મલુ્ કી સેવ  (મસુ ફરી ભથ્ થ ) ષનયમો-૨૦૦૨ ન  ષનયમ- ૭૨ ની જોગવ ઇ મજુબ સરક રી કમષિ રી/અષઘક રી સરક રી ક મ સબબ મસુ ફરી કરે અને 

હોટલમ ાં રોક ણ કરે ત્ ય રે ષનયમોનસુ ર હોટલિર િૈષનકભથ્ થ  મળવ પ ત્ર છે અને ગજુર ત મલુ્ કી સેવ  (મસુ ફરી ભથ્ થ ) ષનયમો-૨૦૦૨ ન  ષનયમ- ૭૪ ની 
જોગવ ઇ મજુબ સરક રી કમષિ રી/અષઘક રી સરક રની કે સ્ વ યત સાંસ્ થ ની મ ચલકીન  સરકીટ હ ઉસ, ઈન્ સ્ પેકશન બાંગલ ,રેસ્ ટ હ ઉસ,આર મગહૃ,૫ષથક શ્રમ 
રોક ણ સબબ જીસીએસઆર ષનયમ-૬૯ મજુબ િૈષનકભથ્ થ  મળવ પ ત્ર છે. ૫રાંત ુજીસીએસઆર ષનયમ-૭૨ મજુબ હોટલિરે િૈષનકભથ્ થ  મળવ પ ત્ર નથી. આમ 
છત  જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જૂન ગઢન  સને ૨૦૧૬-૧૭ ન ાં વિષન ાં અન્ વેિણ િર ય ન  સ મેલ પદરષશષ્ ટ-૭ ની ષવગતે નમનુ રુ૫ દકસ્ સ ઓકૃષિ યષુનવષસિટી 
સાંસ્ થ ની મ લીકીન  સરકીટ હ ઉસ , ઈન્ સ્ પેકશન બાંગલ , રેસ્ ટ હ ઉસ, આર મગહૃ,૫ષથક શ્રમ રોક ણ સબબ જીસીએસઆર ષનયમ-૬૯ ન  બિલે જીસીએસઆર 
ષનયમ-૭૨ મજુબ હોટલિરે િૈનીકભથ્ થ  ચકુવેલ છે જે મળવ પ ત્ર નથી. જે મ ન્ ય ર ખી શક ય નહીં. તો વધ ુચકુવેલ રકમરૂ.૫૨૫૫૪/-ની વસલુ ત કરી 
અન્ વિેણને આઘ રસહ ખ ત્રી કર વવી ઘટે. 

(ર) ઉકત સ મેલ પદરષશષ્ ટ-૧ ની ષવગતે નમનુ રુ૫ દકસ્સ ઓ હોય આવ  કૃષિ યષુનવષસિટી સાંસ્ થ ની મ લીકીન  સરકીટ હ ઉસ , ઈન્ સ્ પેકશન બાંગલ , રેસ્ ટ હ ઉસ, 
આર મ ગહૃ,૫ષથક શ્રમ રોક ણ સબબ જીસીએસઆર ષનયમ-૬૯ ન  બિલે ષનયમ-૭૨ મજુબ હોટલિર િૈષનકભથ્ થ  ચકુવણી તમ મ ઉપ ડ અષઘક રીશ્રી અને ઉપ ડ 
અને ચકુવણી અષઘક રીશ્રી તરીકે રીવ્ ય ુકરી વધ ુચકુવેલ રકમની વસલુ ત કરી અન્ વેિણને આઘ રસહ ખ ત્રી કર વવી રહ.ે 
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 ઉકિ મદુા નો. ૧ થી િ ની પિૂષિા કિી િધ ુચકુિેલ િકમ  રા.૫૨૫૫૪/- ની િસલુાિ કિી અન્ િેષણને આઘાિસહ ખાત્રી કિાિિી િહા. 
િસલુાિપાત્ર િકમરા.૫૨૫૫૪/- સદિ- પરિતશષ્ર્ટ મજુ  ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય  

 

ફકિા નો િ–  ૧૨ પરિતશષ્ ર્ટ નો િ – ૭ હ ર્ટલદિા દૈતનક ડથ્ થામાો િઘ ુચકુિેલ િકમની તિગિ દશાષિત ુો પત્રક. 
ક્રમ િા.નો.  િાિીખ  ીલની િકમ કમષચાિીનુો નામ /હ દ  િ કાણના રદિસ  ખિાખિ મહિા પાત્ર  િકમ ચકુિેલ િકમ િઘ ુચકુિેલ િકમ સદિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧ ૧૨૨૧૨  /૦૯-૦૩-૧૮ ૩૩૨૪ શ્રી બી.કે.ગઢવી મ.સાં.વૈ. ૯ ૨૧૬૦ ૨૮૪૪ ૬૮૪ ૫૦૧૮ 
૨ ૧૨૪૫૯/૧૩-૦૩-૧૮ ૮૬૦ શ્રી એમ.બી.ઠ કોરખે.ષન. ૨ ૪૮૦ ૬૨૦ ૧૪૦ ૫૦૧૮ 
૩ ૧૨૪૬૦/૧૩-૦૩-૧૮ ૮૬૦ શ્રી એિ.ડી.પટેલ  ખે.ષન. ૨ ૪૮૦ ૬૨૦ ૧૪૦ ૫૦૧૮ 
૪ ૧૮૬૦/૨૧-૦૬-૧૭ ૪૦૯૫ શ્રી િાંરક ન્ત ષસિંગ સ.સાં.વૈ. ૩ ૯૦૦ ૧૧૮૫ ૨૮૫ ૧૨૫૮૩ 
૫ ૧૮૬૧/૨૧-૦૬-૧૭ ૨૧૮૪ શ્રી એ.જી.પ નસરુીય  સ.સાં.વૈ. ૪ ૯૬૦ ૧૪૬૪ ૫૦૪ ૧૨૫૮૩ 

૬ ૩૨૯૩/૨૭-૦૭-૧૭ ૭૨૮૨ શ્રી એિ.એન.પટેલ. મ.સાં.વૈ. ૩ ૭૨૦ ૧૭૦૮ ૯૮૮ ૧૨૫૮૩ 

૭ ૧૦૫૩૭/૦૩-૦૨-૧૮ ૮૯૬૪ શ્રી આઇ.બી.ક પડીય  મ.સાં.વ.ૈ ૪ ૯૬૦ ૨૦૬૪ ૧૧૦૪ ૧૨૫૮૩ 

૮ ૧૦૫૩૮/૦૩-૦૨-૧૮ ૮૯૬૪ શ્રી વી.બી.ર મ ણી મ.સાં.વૈ. ૪ ૯૬૦ ૨૦૬૪ ૧૧૦૪ ૧૨૫૮૩ 

૯ ૧૦૫૩૯/૦૩-૦૨-૧૮ ૮૯૬૪ શ્રી એ.જી.પ નસરુીય  મ.સાં.વ.ૈ ૪ ૯૬૦ ૨૦૬૪ ૧૧૦૪ ૧૨૫૮૩ 

૧૦ ૧૧૭૩૨/૦૩-૦૩-૧૮ ૨૫૮૪ શ્રી આઇ.બી.ક પડીય  મ.સાં.વ.ૈ ૨ ૪૮૦ ૬૩૨ ૧૫૨ ૧૨૫૮૩ 

૧૧ ૧૨૪૬૮/૧૩-૦૩-૧૮ ૮૧૬ શ્રી િાંરક ન્ત ષસિંગ સ.સાં.વૈ. ૨ ૪૮૦ ૬૭૨ ૧૯૨ ૧૨૫૮૩ 

૧૨ ૨૯૨૮/૧૯-૦૭-૧૭ ૨૧૫૩૭ ડો.એલ.એલ.જીવ ણી સ.સાં.વૈ. ૧.૫ ૪૦૫ ૪૯૩ ૮૮ ૨૦૧૨ 
૧૩ ૨૭૫૪/૧૪-૦૭-૧૭ ૧૧૨૩૩ શ્રી વ .એ.ક વઠીય  મ.પ્ર . ૪ ૧૮૪૦ ૨૪૫૬ ૬૧૬ ૨૦૧૩-૧ 

૧૪ ૩૨૬/૨૬-૦૭-૧૮ ૧૨૧૯૩ શ્રી એ.એસ.જેઠવ  મ.પ્ર . ૪ ૧૮૪૦ ૨૪૫૬ ૬૧૬ ૨૦૧૩-૧ 

૧૫ ૩૨૬૯/૨૬-૦૭-૧૭ ૧૧૧૧૩ શ્રી કે.બી.આસોિરીય  મ.પ્ર . ૪ ૧૮૪૦ ૨૪૫૬ ૬૧૬ ૨૦૧૩-૧ 

૧૬ ૩૫૧૧/૦૩-૦૮-૧૭ ૯૫૯૬ શ્રી એમ.એ.વ ડોિરીય  સાં.વૈ. ૩ ૧૨૬૦ ૩૧૫૦ ૧૮૯૦ ૨૦૧૨ 

૧૭ ૩૫૧૦/૦૩-૦૮-૧૭ ૬૪૫૭ શ્રી વ ય.એ.ક વઠીય  મ.પ્ર . ૧ ૩૭૦ ૮૩૩ ૪૬૩ ૨૦૧૨ 

૧૮ ૩૬૪૪/૦૮-૦૮-૧૭ ૯૨૮૩ ડો.એલ.એલ.જીવ ણી સ.સાં.વૈ. ૩ ૧૨૬૦ ૩૧૫૦ ૧૮૯૦ ૨૦૧૨ 
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૧૯ ૭૩૦૩/૦૯-૧૧-૧૭ ૧૨૬૯ ડો.એલ.એલ.જીવ ણી સ.સાં.વૈ. ૩ ૮૧૦ ૯૯૯ ૧૮૯ ૧૨૦૧૩ 

૨૦ ૭૮૧૮/૨૯-૧૧-૧૭ ૧૨૬૯ શ્રી એમ.એ.વ ડોિરીય  સાં.વૈ. ૩ ૮૧૦ ૯૯૯ ૧૮૯ ૫૦૧૩ 

૨૧ ૧૦૯૪૯/૧૫-૦૨-૧૮ ૫૭૬ શ્રી વ ય.એ.ક વઠીય  મ.પ્ર . ૧ ૨૪૦ ૩૩૬ ૯૬ ૨૦૧૩-૧ 

૨૨ ૧૨૧૯૯/૦૬-૦૩-૧૮ ૧૧૭૩ ડો.એલ.એલ.જીવ ણી સ.સાં.વૈ. ૧ ૨૭૦ ૩૬૩ ૯૩ ૧૨૦૧૩ 

૨૩ ૧૨૭૬૫/૧૫-૦૩-૧૮ ૧૪૯૦ શ્રી જે.એિ.વ છ ણી સાં.વૈ. ૧ ૨૭૦ ૩૬૩ ૯૩ ૫૦૧૩ 

૨૪ ૧૪૫૩૭/૩૧-૦૩-૧૮ ૪૬૮૦ શ્રી વી.બી.ભલ ુમ.પ્ર . ૬ ૧૪૪૦ ૧૬૫૬ ૨૧૬ ૩૧૨૬-૧ 
૨૫ ૩૨૫૨/૨૬-૦૭-૧૭ ૩૭૩૯ શ્રી કે.એમ.ક રેથ  સ.પ્ર . ૭ ૧૮૯૦ ૨૪૦૧ ૫૧૧ ૧૨૧૧૯ 

૨૬ ૩૨૮૮/૨૭-૦૭-૧૭ ૭૬૭૮ શ્રી દિવ્ય  સી. મ.પ્ર . ૩ ૮૫૦ ૧૫૪૮ ૬૯૮ ૧૨૧૧૯ 

૨૭ ૪૮૩૪/૧૩-૦૯-૧૭ ૧૦૧૬૭ શ્રી કે.એમ.ક રેથ  સ.પ્ર . ૩ ૯૬૦ ૧૯૫૭ ૯૯૭ ૧૨૧૧૯ 

૨૮ ૧૦૧૬૨/૨૪-૦૧-૧૮ ૫૦૦૧ શ્રી એ.એસ.જાડજેા મ.પ્ર . ૫ ૧૫૯૦ ૨૨૪૧ ૬૫૧ ૫૧૦૬ 

૨૯ ૧૦૧૬૩/૨૪-૦૧-૧૮ ૫૪૧૦ શ્રી વી.એન.િ વડ  સ.પ્ર . ૫ ૧૮૦૦ ૨૪૦૦ ૬૦૦ ૫૧૦૬ 

૩૦ ૫૬૯૯/૦૫-૧૦-૧૭ ૫૦૧૧ શ્રી વી.આર.અકબરી મ.સાં.વૈ. ૨ ૯૦૦ ૧૧૮૫ ૨૮૫ ૫૦૦૮ 
૩૧ ૮૬૫૩/૧૮-૧૨-૧૭ ૪૦૪૯ શ્રી બી.વી.ર િડીય  સ.સાં.વૈ. ૧ ૨૭૦ ૩૪૩ ૭૩ ૨૦૦૮-૧ 
૩૨ ૧૨૦૦૮/૧૫-૦૩-૧૮ ૨૬૧૫ શ્રી બી.વી.ર િડીય  સ.સાં.વૈ. ૨ ૫૪૦ ૬૮૬ ૧૪૬ ૨૦૦૮-૧ 

૩૩ ૧૨૮૦૧/૧૫-૦૩-૧૮ ૧૦૫૬ શ્રી બાંસી એમ.િેવ ણી મ.સાં.વ.ૈ ૧ ૨૪૦ ૩૬૬ ૧૨૬ ૨૦૦૮-૧ 

૩૪ ૧૨૮૦૧/૧૫-૦૩-૧૮ ૧૦૫૬ શ્રી બાંસી. એમ.િેવ ણી મ.સાં.વૈ. ૨ ૨૪૦ ૪૫૦ ૨૧૦ ૨૦૦૮-૧ 

૩૫ ૩૩૩૭/૨૯-૦૭-૧૭ ૪૯૧૨ શ્રી ર કેશ એસ.પરમ ર પ્ર ઘ્ય પ્ક ૧૧ ૨૬૪૦ ૩૦૩૬ ૩૯૬ ૧૨૧૧૮ 
૩૬ ૪૨૨૯/૨૩-૦૮-૧૭ ૨૫૫૪ શ્રી એસ.વી.ર ઠોડ પ્ર ઘ્ય પ્ક ૭ ૧૬૮૦ ૨૨૧૨ ૫૩૨ ૧૨૧૧૮ 

૩૭ ૬૩૮૫/૧૬-૧૦-૧૭ ૧૪૫૨ શ્રી એ.કે.ગોહીલ જુ.ક . ૪ ૭૨૦ ૧૦૪૦ ૩૨૦ ૧૨૧૧૮ 

૩૮ ૮૯૮૫/૨૭-૧૨-૧૭ ૫૩૬૦ શ્રી ષમન ક્ષી કે.બ રીય  સ.પ્ર . ૧૦ ૩૧૫૦ ૪૨૭૪ ૧૧૨૪ ૧૨૧૧૮ 

૩૯ ૯૬૭૬/૧૧-૦૧-૧૮ ૪૯૧૬ શ્રી એસ.એસ.સપ્રે મ.પ્ર . ૧૦ ૨૭૯૦ ૩૯૫૬ ૧૧૬૬ ૧૨૧૧૮ 

૪૦ ૯૮૫૫/૧૬-૦૧-૧૮ ૪૦૬૪ શ્રી એલ.કે.શમ ષ મ.પ્ર . ૩ ૭૨૦ ૧૦૯૮ ૩૭૮ ૧૨૧૧૮ 
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૪૧ ૧૨૫૬૮/૧૩-૦૩-૧૮ ૪૬૩૪ શ્રી એલ.કે.શમ ષ મ.પ્ર . ૭ ૧૬૮૦ ૨૫૬૨ ૮૮૨ ૧૨૧૧૮ 
૪૨ ૧૨૫૬૯/૧૩-૦૩-૧૮ ૬૦૨૩ શ્રી વી.એ.સ વલીય  પ્ર ઘ્ય પક ૭ ૧૬૮૦ ૨૫૬૨ ૮૮૨ ૧૨૧૧૮ 
૪૩ ૧૨૫૭૧/૧૩-૦૩-૧૮ ૫૨૬૬ શ્રી ષમન ક્ષી કે.બ રીય  સ.પ્ર . ૧૨ ૩૨૪૦ ૪૧૧૬ ૮૭૬ ૧૨૧૧૮ 
૪૪ ૫૨૮- ૦૪/૦૫/૧૭ ૧૦૧૯ રૂકમષસિંગ તોમર આસી..પ્રો. ૩ ૧૩૮૦ ૨૭૪૨ ૧૩૬૨ ૧૨૫૮૨ 
૪૫ ૭૮૪-૧૬/૦૫/૧૭ ૧૩૨૫૭ જી.કે.ક તરીય   રી.સ યન્ટીસ ૪ ૧૩૬૦ ૧૮૨૪ ૪૬૪ ૧૨૫૮૨ 
૪૬ ૭૮૩-૧૫/૦૫/૧૭ ૧૩૨૫૭ એમ.જી.વળૂ  સહ સાંશોધક ૪ ૧૩૬૦ ૧૮૨૪ ૪૬૪ ૧૨૫૮૨ 
૪૭ ૪૫૧૩-૦૫/૦૯/૧૭ ૯૬૪૬ એમ.વી.વરીય  આ.સી.રી.સ  ૪ ૧૨૦૦ ૧૬૮૦ ૪૮૦ ૧૨૫૮૨ 
૪૮ ૨૭૮૦-૧૪/૦૭/૧૭ ૧૨૫૨૬ વી.એલ.દકક ણી  આ.સી.રી.સ  ૪ ૧૨૦૦ ૨૪૩૦ ૧૨૩૦ ૨૦૦૯ 
૪૯ ૨૯૩૪- ૧૯/૦૭/૧૭ ૧૧૮૮ વી.એલ.દકક ણી આ.સી.રી.સ  ૧ ૨૪૦ ૩૧૬ ૭૬ ૨૦૦૯ 
૫૦ ૬૦૦૧- ૧૦/૧૦/૧૭ ૨૬૦૦ એમ.વી.વરીય  આ.સી.રી.સ  ૨ ૬૦૦ ૯૨૦ ૩૨૦ ૨૦૦૯ 
૫૧ ૭૨૧૪- ૧૩/૧૧/૧૭ ૧૩૨૪૯ ડો.વી.વી.ર જાણી સાં.વૈ. ૪ ૧૩૬૦ ૧૮૨૪ ૪૬૪ ૧૨૫૮૨ 
૫૨ ૭૨૧૫-૧૩/૧૧/૧૭ ૧૪૩૩૧ ડો.એલ.કે.ધડકૂ સાં.વૈ. ૪ ૧૩૬૦ ૨૮૨૪ ૧૪૬૪ ૧૨૫૮૨ 
૫૩ ૧૦૨૬૦-૨૯/૦૧/૧૮ ૩૪૧૧ ડો.એલ.કે.ધડકૂ સાં.વૈ. ૧ ૨૭૦ ૩૯૩ ૧૨૩ ૧૨૫૮૨ 
૫૪ ૧૧૧૫૧-૧૭/૦૨/૧૮ ૫૩૯૪ ડો.એલ.કે.ધડકૂ સાં.વૈ. ૨ ૭૨૦ ૧૧૧૨ ૩૯૨ ૧૨૫૮૨ 
૫૫ ૧૪૫૮૬-૩૧/૦૩/૧૮ ૧૨૯૦ ડો.એલ.કે.ધડકૂ સાં.વૈ. ૧ ૩૪૦ ૮૫૦ ૫૧૦ ૨૦૦૯ 
૫૬ ૧૧૭૫૫-૦૩/૦૩/૧૮ ૧૪૭૯૩ એમ.ડી.ખ નપર  સ.વૈ. ૨ ૮૪૦ ૧૨૫૬ ૪૧૬ ૨૦૦૨-૦૫ 
૫૭ ૧૪૨૧૬-૨૮/૨/૧૮ ૮૮૩ કે.કે.ઢેઢી સ.સાં.વ ૈ ૧ ૨૭૦ ૩૪૩ ૭૩ ૨૦૭૬-૦૨ 
૫૮ ૬૦૨૧- ૧૦/૧૦/૧૭ ૧૧૫૩૧ એમ.ડી.ખ નપર  સ.વૈ. ૨ ૧૦૪૦ ૧૪૩૬ ૩૯૬ ૧૨૦૦૨ 
૫૯ ૧૪૩૦૫-૨૯/૦૩/૧૮ ૧૯૧૭ એમ.ડી.ખ નપર  સ.વૈ. ૧ ૨૭૦ ૩૪૩ ૭૩ ૧૨૦૦૨ 
૬૦ ૧૪૨૧૯ ૨૮/૦૩/૧૮ ૧૩૦૦ એ.સી.િેત્રોજા મ.સ.વ ૈ ૧ ૨૪૦ ૩૧૬ ૭૬ ૭૦૮૨-બી 
૬૧ ૧૪૨૧૭-૨૮/૦૩/૧૮ ૯૧૬ જે.એસ. સોરઠીય  અ,રી.સ. ૧ ૨૪૦ ૩૧૬ ૭૬ ૭૦૮૨-બી 
૬૨ ૧૨૩૫૮- ૨/૦૩/૧૮ ૩૬૪૮ એમ.કે.ક ન ણી  મ.સ.વૈ ૭ ૧૬૮૦ ૨૨૧૨ ૫૩૨ ૭૦૮૨-બી 
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૬૩ ૧૪૨૧૮ ૨૮/૦૩/૧૮ ૭૮૩૦ કે.ડી.મુાંગર  સ.સાં.વૈ. ૧ ૨૭૦ ૩૪૩ ૭૩ ૭૦૮૨-બી 
૬૪ ૧૪૨૧૮ ૨૮/૦૩/૧૮ ૭૮૩૦ કે.ડી.મુાંગર  સ.સાં.વૈ. ૧ ૨૭૦ ૩૪૩ ૭૩ ૨૦૦૨ 
૬૫ ૧૪૨૧૮ ૨૮/૦૩/૧૮ ૭૮૩૦ કે.ડી.મુાંગર  સ.સાં.વૈ. ૧ ૨૭૦ ૩૪૩ ૭૩ ૨૦૦૨ 
૬૬ ૧૪૨૧૮ ૨૮/૦૩/૧૮ ૭૮૩૦ કે.ડી.મુાંગર  સ.સાં.વૈ. ૧ ૨૭૦ ૩૪૩ ૭૩ ૨૦૦૨ 
૬૭ ૧૪૨૧૮ ૨૮/૦૩/૧૮ ૭૮૩૦ કે.ડી.મુાંગર  સ.સાં.વૈ. ૧ ૨૭૦ ૩૪૩ ૭૩ ૨૦૦૨ 
૬૮ ૧૪૨૧૮ ૨૮/૦૩/૧૮ ૭૮૩૦ કે.ડી.મુાંગર  સ.સાં.વૈ. ૧ ૨૭૦ ૩૪૩ ૭૩ ૨૦૦૨ 
૬૯ ૧૪૨૧૮ ૨૮/૦૩/૧૮ ૭૮૩૦ કે.ડી.મુાંગર  સ.સાં.વૈ. ૧ ૨૭૦ ૩૪૩ ૭૩ ૨૦૦૨ 
૭૦ ૯૪૯૦ ૦૫-૦૧-૧૮ ૪૫૬૨ ડો. એ.જી.વ ળ  ૧ ૨૪૦ ૨૭૬ ૩૬ ૧૨૪૦૧ 
૭૧ ૧૧૭૮૨૦ ૦૩/૦૩/૧૮ ૩૮૩૬ ડો. ય.ુકે.કાંડૉરીય  ૧૧ ૨૬૪૦ ૩૧૧૬ ૪૭૬ ૧૨૦૪૪ 
૭૨ ૧૨૦૪૦ ૦૭/૦૩/૧૮ ૨૪૪૦ ડો.જી.વી.મ રવ ણીય  ૬.૫ ૧૫૬૦ ૨૦૦૦ ૪૪૦ ૧૨૪૦૧ 
૭૩ ૨૮૧૮ ૧૪/૦૪/૧૭ ૨૬૦૮ પી.ડી.કુમ વત ૪ ૧૦૮૦ ૧૩૭૨ ૨૯૨ ૧૨૫૮૫ 
૭૪ ૧૨૦૮૧/૮-૩-૧૮ ૯૫૦ ડો. એન.કે.ધમસ ણીય /સહ પ્ર . ૩.૫ ૯૪૫ ૯૫૦ ૫ ૩૨૦૦૬ 
૭૫ ૧૨૪૪૪/૧૩-૩-૧૮ ૫૨૫૪ ડો. એસ.પી.િોલેર / મિિ. પ્ર . ૧૨ ૨૮૮૦ ૪૫૩૪ ૧૬૫૪ ૫૨૫૨ 
૭૬ ૨૯૧૬/૧૯-૭-૧૭ ૧૭૦૪ ડો. એમ.જે.ગોજીય / મિિ. પ્ર . ૪ ૯૬૦ ૧૪૬૪ ૫૦૪ ૭૧૧૫ 
૭૭ ૩૦૭૨/૨૪-૭-૧૭ ૧૬૧૪ ડો. વી.પી.સ ાંગ ણી/ મિિ. પ્ર . ૪ ૯૬૦ ૧૩૭૪ ૪૧૪ ૭૧૧૫ 
૭૮ ૩૬૪૧/૮-૮-૧૭ ૨૬૦૦ ડો. વ ઢેર એ. એલ./મિિ પ્ર . ૪ ૯૬૦ ૧૩૨૪ ૩૬૪ ૧૨૧૨૧ 
૭૯ ૩૧૩/૨૬-૪-૧૭ ૨૨૧૩ ડો. એિ. એિ. મશરૂ/મિિ પ્ર . ૪ ૧૦૮૦ ૧૧૦૪ ૨૪ ૧૨૧૧૫ 
૮૦ ૪૧૬૯/૨૩-૮-૧૭ ૨૭૯૮ ડો. એિ. એિ. મશરૂ/મિિ પ્ર . ૬ ૧૬૨૦ ૨૨૫૮ ૬૩૮ ૧૨૧૧૫ 
૮૧ ૪૭૭૬/૧૨-૯-૧૭ ૩૫૦૭ ડો. પી. પી. ગજ્જર/મિિ પ્ર . ૪ ૧૦૮૦ ૧૪૮૨ ૪૦૨ ૧૨૧૧૫ 
૮૨ ૫૭૪૬/૬-૧૦-૧૭ ૨૯૬૪ ડો. આર. જે. પટેલ/મિિ પ્ર . ૨ ૪૮૦ ૭૩૨ ૨૫૨ ૧૨૧૧૫ 
૮૩ ૧૨૦૭૪/૮-૩-૧૮ ૫૩૨૩ ડો. જી. એન. ખર ળી/મિિ પ્ર . ૬ ૧૪૪૦ ૨૪૨૧ ૯૮૧ ૧૨૧૧૫ 
૮૪ ૧૩૭૨૨/૨૬-૩-૧૮ ૧૪૧૦ ડો. આર. જે. પટેલ/મિિ પ્ર . ૩ ૭૨૦ ૧૦૯૮ ૩૭૮ ૧૨૧૧૫ 
૮૫ ૫૮૯૮/૧૦-૧૦-૧૭ ૧૫૩૦ ડો.પી.એમ.િૌહ ણ/ પ્ર .અને વડ  ૩ ૮૧૦ ૧૦૮૯ ૨૭૯ ૨૨૬૦ 
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ક્રમ િા.નો.  િાિીખ  ીલની િકમ કમષચાિીનુો નામ /હ દ  િ કાણના રદિસ  ખિાખિ મહિા પાત્ર  િકમ ચકુિેલ િકમ િઘ ુચકુિેલ િકમ સદિ 

૮૬ ૬૧૩૭/૧૨-૧૦-૧૭ ૧૩૩૮ ડો. એિ. વી. કેલૈય /મિિ પ્ર . ૩ ૭૨૦ ૧૦૯૮ ૩૭૮ ૧૨૧૧૫ 
૮૭ ૩૬૩૫/૮-૮-૧૭ ૨૪૭૪ ડો.પી. આર. ડ વર /મિિ પ્ર . ૪ ૯૬૦ ૧૨૭૪ ૩૧૪ ૨૨૫૮ 
૮૮ ૩૮૩૪/૧૦-૮-૧૭ ૨૭૨૦ ડો. પી. પી. વોર /ટેક. આષસ. ૪ ૯૬૦ ૧૩૬૪ ૪૦૪ ૨૨૫૮ 
૮૯ ૧૧૦૭૩/૧૬-૨-૧૮ ૩૨૦૪ ડો.એિ. ડી. ર ાંક/ પ્ર . અને વડ  ૩ ૮૧૦ ૧૧૭૯ ૩૬૯ ૨૨૫૮-એ 
૯૦ ૯૬૮૪/૧૧-૧-૧૮ ૯૮૦૪ ડો. વી. કે. તીવ રી/ પ્ર . ૩ ૮૧૦ ૧૧૭૯ ૩૬૯ ૨૨૫૮-ડી 
૯૧ ૯૦૧૦/૩૦-૧૨-૧૭ ૧૫૩૦ ડો. ડી. કે. અંટ ણ /મિિ પ્ર . ૩ ૮૧૦ ૧૧૭૯ ૩૬૯ ૨૨૫૮-બી 
૯૨ ૯૬૮૫/૧૧-૧-૧૮ ૧૦૧૧૧ ડો.એમ.એસ.દુલ વત/મિિ. પ્ર . ૩ ૭૨૦ ૧૦૯૮ ૩૭૮ ૨૨૫૮-ડી 
૯૩ ૯૨૧૫/૩-૧-૧૮ ૧૩૩૮ આર.એમ.સત સીય /સાંસોધન ઇજ ૩ ૭૨૦ ૧૦૯૮ ૩૭૮ ૨૨૫૮-બી 
૯૪ ૧૦૪૦૧/૨-૨-૧૮ ૧૪૫૨૪ ડો. ડી. કે. અંટ ણ /મિિ પ્ર . ૨ ૫૪૦ ૧૩૪૦ ૮૦૦ ૨૨૫૮-બી 
૯૫ ૮૨૫૭/૮-૧૨-૧૭ ૧૦૩૨ ડો. પી. આર. ડ વર /મિિ પ્ર . ૨ ૪૮૦ ૫૫૨ ૭૨ ૨૨૫૮ 
૯૬ ૮૨૫૮/૮-૧૨-૧૭ ૧૭૧૯ ડો. એમ. એન. ડ ભી/સહ પ્ર . ૩ ૮૧૦ ૧૧૭૯ ૩૬૯ ૨૨૫૮ 
૯૭ ૧૨૦૭૩/૮-૩-૧૮ ૫૩૨૩ ડો. એ. એમ. જોિી/મિિ પ્ર . ૧૨ ૨૮૮૦ ૪૩૬૩ ૧૪૮૩ ૨૨૫૮ 
૯૮ ૧૨૧૯૫/૯-૨-૧૮ ૧૦૬૫૨ ડો.પી.આર.ડ વર /મિિ સાં. ઇજ. ૫ ૧૨૦૦ ૨૨૫૦ ૧૦૫૦ ૨૨૫૮ 
૯૯ ૧૩૧૪૦/૨૦-૩-૧૮ ૧૩૧૪ ડો. એમ. એન. ડ ભી/સહ પ્ર . ૩ ૮૧૦ ૧૧૭૯ ૩૬૯ ૨૨૫૮ 

૧૦૦ ૧૮૬૮/૨૨-૦૬-૧૭ ૯૩૬૭ ડો.એ.એમ.ભ રદિય /સહસાંશો.વૈજ્ઞ . ૪ ૧૦૮૦ ૧૫૨૨ ૪૪૨ ૭૦૮૨-એ 

૧૦૧ ૩૮૪૭/૧૦-૦૮-૧૭ ૧૦૮૬૪ ડો.કે.એલ. ડોબરીય /સાંશો. વૈજ્ઞ . ૩ ૮૧૦ ૧૪૭૯ ૬૬૯ ૨૦૦૮-૧-જી 

૧૦૨ ૩૯૯૭/૧૧-૦૮-૧૭ ૯૩૩૭ ડો.પી.એમ.વઘ સીય /સાંશો વૈજ્ઞ . ૩ ૮૧૦ ૧૪૭૯ ૬૬૯ ૨૦૦૮-૧-જી 

૧૦૩ ૭૪૫૧/૧૭-૧૧-૧૭ ૨૦૬૮ ડો.ડી.એસ.કેલૈય /સહસાંશો. વૈજ્ઞ . ૧ ૨૭૦ ૩૪૩ ૭૩ ૨૦૦૮-૧-જી 

૧૦૪ ૧૨૪૧/૦૫-૦૬-૧૭ ૯૩૭૫ ડો.ડી.એસ.કેલૈય /સહસાંશો. વૈજ્ઞ . ૪ ૧૦૮૦ ૧૫૨૨ ૪૪૨ ૧૨૦૦૮ 

   કુલ    ૫૨૫૫૪  
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જિા    

જુન ગઢ કૃષિ યષુનવસીટી જુન ગઢમ ાં ફરજ બજાવત  અષધક રીશ્રી/કમષિ રીશ્રીઓન  મસુ ફરી ભથ્થુાં સ મ ન્ય રીતે સરક રી/જાહરે સેવ ન ાં દહતમ ાં પોત ની 
ફરજને ક રણે જેને પ્રવ સ કરવો પડેલ હોય તે અંગેન  ખિષને પહધપિી વળવ  મ ટે સરક રી કમષિ રીને આપવ મ ાં આવતુાં ભથ્થુાં છે.  

ગજુર ત મલુ્કી સેવ  ષનયમો ૨૦૦૨ ન  ષનયમ – ૭૨  મજુબ  હોટલ અથવ  અન્ય આર મ ગહૃમ ાં રહવે  મ ટેન  ન ણ ાંન ુાં ચકુવણુાં કરીને રહલે  હોય ત્ય રે 
જીસીએઆર ષનયમ- ૬૯ મજુબ િૈષનક ભથ્થ  મળવ  પ ત્ર છે.  અષધક રીશ્રી/કમષિ રીશ્રીઓ જે સાંસ્થ મ ાં રોક ણ કરેલ તેન  દ્વ ર  હોટલ િર મજુબ ન ણ ની વસલુ ત 
કરેલ છે અને ન ણ ાં ચકૂવેલ પહધપિ બીલ સ થે જોડવ મ ાં આવેલ છે. એટલે સાંસ્થ  દ્વ ર  આપવ મ ાં આવેલ રોક ણ ષન:શલુ્ક/લઘતુ્તમ િરે આપવ મ ાં આવેલ ન હોવ થી 
ગજુર ત મલુ્કી સેવ  ષનયમો ૨૦૦૨ ન  ષનયમ -૭૨ અને ષનયમ -૬૯ મજુબ ન ણ ાંની આકરણી કરી બીલ બન વવ મ ાં આવલે છે. તિઉપર ાંત પરીષશષ્ટ -૭ન   
કમષિ રી/અષધક રીશ્રીઓએ મસુ ફરી ભથ્થ  બીલમ ાં વધ ુચકુવ યેલ રકમ ભરી આપેલ છે તો સ્પષ્ટત  મ ન્ય ર ખી ફકર  નાં ૧૨,મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી છે 

-****- 

રહસા  તનયામકની કચેિી, જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી,જૂનાગઢ,  

 

ફકિા નો િ – ૧૩  મેળીકલ બ લના અતનયતમિ ચકુાદા  ા િ 
 

કૃષિ યષુનવષસિટી જુન ગઢન  સને ૨૦૧૭-૧૮ન   અન્વેિણ િરષમય ન દહસ બ ષનય મક હઠેળન  પેન્શન શ ખ ન   વ ઉિરોની  િક સણી કરત  આ સ થે 
સ મેલ પદરષશષ્ટ નાંબર - ૮ મજુબન  નમનુ રૂપ દકસ્સ ઓમ ાં મેડીકલ બીલોની ચકુવણી પેન્શનરોને કરવ મ ાં આવેલ છે જે અંગે નીિે મજુબ અન્વેિણ નધપધ આપવ મ ાં 
આવે છે. 

સરક રશ્રીન  આરોગ્ય અને પદરવ ર કલ્ય ણ ષવભ ગન  ત . ૨૪/૦૮/૨૦૧૫ન  ઠર વ નાં. એિએજી/૧૦૨૦૦૩/૨૭૧૨/અ(પ .ફ .) ષનયમ-૫ મજુબ પેકેજ 
ષસવ યન  કે બહ રન  િિી તરીકે લીધેલ સ રવ ર મ ટે િિી િીઠ રૂ.૫૦૦૦/- પ્રષતમ સથી વધ ુખિષન  રીએબસષમેન્ટ મ ટે સરક રી હોક્સ્પટલન  અષધકૃત ચિદકત્સકની 
પ્રષતસહી કરવ ની રહશેે. ષનયમ(૫-૨) એપેનલ્ડ હોક્સ્પટલમ ાં િિીએ લીધેલ તબીબી સ રવ રન  ખિષન  રીએબસષમેન્ટ મ ટે જજલ્લ ન  મખુ્ય જજલ્લ  તબીબ સહ 
ષસષવલ સર્જન/ષનવ સી તબીબી અષધક રી દ્વ ર  ષનયત કરેલ પરીષશષ્ટ-૨મ ાં પ્રષત સહી કર વવી ફરજીય ત હતી તેમ છત ાં ક ઉન્ટર સ ઇન ષવન  ચકુવણુાં કરેલ છે જે 
ષનયમ ષવરૂધ્ધ છે.ક ઉન્ટર સહી ષવન  ચકુવેલ બીલો સક્ષમ અષધક રી દ્વ ર  પતૂષત  કર વત  સધુી કરેલ ખિષ રૂ.૨૦૭૬૬૬/- વ ાંધ  હઠેળ ર ખવ મ ાં આવે છે. 

િાોિા હાઠહ િકમ રા.૨૦૭૬૬૬/-  સદિ –૧૯૦૦૨    ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 
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ફકિા નો િ – ૧૩ પરિતશષ્ર્ટ નો િ – ૮ 

તસતિલ સર્જનની પ્રતિ સહી તિના પેન્શનિ ને ચકુિેલ મેળીકલ બ લના નમનુારપ રકસ્સાઓની તિગિ દશાષિત ુપત્રક 

ક્રમ િાઉચિ નો િ િાિીખ િકમ રતપયા પેન્શનિનુો નામ  ીલની તિગિ સદિ 

૧ ૫૧૩૫ ૧૮/૦૯/૨૦૧૭ ૩૭૬૫૬  
ગીત બેન દિલીપભ ઇ મહતે  

 
જી.ટી.શેઠ કેન્સર હોસ્પીટલ, ર જકોટ (એન.પી.કેન્સર ઇન્સ્ટ. ર જકોટ) 

૧૯૦૦૨ 

૨ ૭૩૫૧ ૧૪/૧૧/૨૦૧૭ ૧૮૫૬૯ 

૩ ૧૨૨૮૮ ૦૯/૦૩/૨૦૧૮ ૫૮૩૪૧ 
૪ ૪૮૦૯ ૧૨/૦૯/૨૦૧૭ ૯૩૧૦૦  શ્રી ડી. જી.બોિર જી.ટી.શેઠ કેન્સર હોસ્પીટલ, ર જકોટ (એન.પી.કેન્સર ઇન્સ્ટ. ર જકોટ) ૧૯૦૦૨ 

કુલ િકમ રતપયા ૨૦૭૬૬૬    
 

જિા  
  ક્રમ-૧4ર અને ૩ મેડીકલ ચબલોન  દકસ્સ મ ાં પેન્શનર ગીત બેન દિલીપભ ઈ મહતે એ તેમન  પષત દિલીપભ ઈ મહતે ની કેન્સર રોગની સ રવ ર મ ન્ય 

હોસ્પીટલ શ્રી ન થ લ લ પ રેખ કેન્સર હોસ્પીટલ  ર જકોટ ખ તે લીધેલ હતી. ત .ર૪/૦પ/ર૦૧પન  ઠર વન  ષનયમ (પ.ર) પ્રમ ણે જજલ્લ ન  ષસવીલસર્જનની સહી 
કર વવ ની થતી હતી. પરાંત ુતેને બિલે ષનયમ (પ.૧) પ્રમ ણ ેજે તે સાંસ્થ ન  તબીબી અષધક રીની પ્રષત સદહ કર વેલ છે. હવે ચકુ િો થઈ ગયેલ  વૌિરમ ાંથી અસલ 
ચબલો અને પદરષશષ્ટ જે પ્રષત સહી થઈ ગયેલ  છે. તેન  ઉપર ફરીવ ર પ્રષત સહી કર વવ  પેન્શનરને મશુ્કેલીરૂપ છે. ઉકત સ રવ ર લીધેલ િરિીનુાં પણ ત્ય ર બ િ 
અવસ ન થઈ ગયેલ છે. હવે પછી ઠર વ/ષનયમની જોગવ ઈ મજુબ પ્રષત સહી થયેલ હોય તેવ  ચબલોને ચકુવણ ાં મ ટે મ ન્ય ર ખવ મ ાં આવશે. જે ધ્ય ને લેવ  
ષવનાંતી છે.  

ક્રમ-૪ન  પેન્શનરે પણ શ્રીન થ લ લ પ રેખ કેન્સર હોસ્પીટલ4 ર જકોટમ ાં કેન્સરની સ રવ ર લીધેલ હતી. આ પેન્શનર હ લ અમિ વ િમ ાં રહ ેછે. અને કેન્સર 
પીડીત હોય તેઓને ફરીવ ર અસલ ચબલો અને પદરષશષ્ટ પ્રષત સહી કર વવ  મોકલીએ અને પરત ન મોકલે તો પણ મશુ્કેલી થ ય ઉપર ાંત તેઓને ફેબ્રઆુરી-ર૦૧૭થી 
ઓગસ્ટ-ર૦૧૭ િરય ન જુિી જુિી ત રીખે લીધેલી સ રવ રન  ખિષન  ચબલો સાંયકુત રીતે મકેુલ હત . આ બ બતે પણ હવે પછી ઠર વ/ ષનયમની જોગવ ઈઓ 
મજુબન  પ્રષતસહી થયેલ હોય તેવ  ચબલોનુાં ચકુવણ ાં મ ટે મ ન્ય ર ખવ મ ાં આવશે. જે ધ્ય ને લેવ  ષવનાંતી. તો ઉપરોકત ફકર ની સ્પષ્ટત  મ ન્ય ર ખી ઓડીટ ફકરો 
મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી છે. 

-****- 
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જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી,જુદા-જુદા તિડાગસને ૨૦૧૭-૧૮ 

ફકિા નો િ- ૧૪  ખાનગી ઇસમ /વ્યક્ર્કિઓને/શ્રમજીિીને એકાઉન્ર્ટ-પે થી નાણા ન ચકુિિા િ કળાથી ચકુિિા અંગે  
 

જૂ.કૃ.ય.ુ,જૂન ગઢન  સને ૨૦૧૭-૧૮ ન ાં અન્વેિણ િરય ન જુિ  જુિ  ષવભ ગન ાં વ ઉિર ફ ઈલોની િક સણી કરત  ચકૂવેલ રકમમ ાં નીિે મજુબ 
અષનયષમતત ઓ ધ્ય ને આવત  નીિે મજુબ અન્વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે. 
(૧) સરક રશ્રીન  ન ણ  ષવભ ગન  ત .૨૩/૯/૭૬ ન ાં ઠર વ ક્રમ ાંક ટીજેઆર/૧૦૭૪/૩૨૯૯/૭૫/ઝેડ તથ  વખતો વખતન ાં સધુ ર  અન્વયે ખ નગી ઇસમો/ 

વ્યક્તતઓને રૂ .૧૫૦૦/- ઉપરની ન ણ ની ચકૂવણ  એક ઉન્ટ પેઈ િેકથી તમેન  ખ ત મ ાં જમ  કરવ ની જોગવ ઈ કરવ મ ાં આવેલ છે તેમ છત ાં સાંસ્થ  દ્વ ર  

સ મેલ પદરષશષ્ટમ ાં નમનુ રૂપ દકસ્સ મ ાં િશ ષવેલ વ્યદકતઓને એક ઉન્ટ પે િેકથી ન ણ  તેમન  ખ ત મ ાં જમ   ન કરત  રોકડથેી ચકુવવ મ ાં આવેલ છે આમ 

સાંસ્થ એ ઉપરોતત ઠર વની જોગવ ઈ મજુબની અમલવ રી કરેલ નથી  

(૨) અિ જપત્રમ ાંન  વગીકરણનુાં મ ગષિશષન લઇ ષવભ ગન  ઉપ ડ અષધક રીએ િરેક બીલ પર દહસ બનુાં પરેુપરુુ વગીકરણ અને અનિુ નન  ક્રમ નાંબર નધપધવ ન  રહ ે

છે. પરાંત ુષવભ ગ દ્વ ર  ચબલ ઉપર એક કરત  વધ ુસિર લખવ થી સિરહુ બીલનો ખિષ સાંસ્થ  દ્વ ર  અંિ જપત્રની કઇ જોગવ ઇ મજુબ અને ક્ય  અનકુ્રમ મજુબ 

ખિષ કરેલ છે. જે સ્પષ્ટ થત ુનથી. જેથી સાંસ્થ ન  આ ષવભ ગમ ાં ઉપરોતત ઠર વની જોગવ ઈઓની અમલવ રી કરવ મ ાં આવતી નથી. 

(૩) ભ રતીય સ્ટેપ અષધષનયમ (૧૮૯૯ નો અષધષનયમ-૨) ની અનસુિુી-૧ ની બ બત-૫૩ સ થે વ ાંિત  કલમ-૩ અનસુ ર ,તેમજ તેમ ાં થયેલ વખતોવખતન  

સધુ ર  અનસુ ર રૂ।.૫૦૦૦=૦૦ કરત ાં વધી જતી રકમો ની તમ મ ચકુવણી રેવન્ય ુસ્ટેપ ચબલ પર લગ ડી રકમ મેળવન ર ની સદહ લેવ ની રહ ેછે.પરાંત ુનમનુ  

રૂપ દકસ્સ ઓમ ાં ઉકત બ બતનો અમલ થયેલ નથી. 

(૪) બીલ સ થે સ મેલ મજુરોન  હ જરી પત્રકમ ાં ષનરક્ષર શ્રમજીવી(મજુરો) દ્વ ર  બીલન  ચકુ િ ની રકમ સ મે અંગઠુો મ રવ મ ાં આવે તો તે અંગઠુો મ રન ર વ્યક્તતની 

ઓળખ ન મ લખી શ ખ જવ બિ ર વ્યક્તત દ્વ ર  પ્રમ ચણત કરવ ની રહ ેછે. જે આ ષવભ ગ દ્વ ર  અમલવ રી કરવ મ ાં આવતી નથી. 

(૫)  શ્રમજીવી(મજુરો)ન  હ જરીપત્રકમ ાં ચકુવણી કિેરીન  ઉપ ડ અષધક રીશ્રીન  વ્યક્તતવ ર કે જૂથવ ર હ જરી તથ  ચકુવણી પ્રમ ચણત કરવ ની રહ ેછે. અને તેમણે 

તે અંગે નધપધ પ્રમ ચણત કરી સદહ કરવ ની રહ ેછે. જે ઉકત ષવભ ગ દ્વ ર  અમલવ રી થતી નથી.જેથી ઓડીટ સ્પષ્ટત  સધુી રૂ .૪૫,૯૭,૪૬૦/- ની રકમ  

િાોિા હાઠહ િાખિામાો આિે છે.ઉકિ મદુા ૧થી ૫ની આિાિસહ પિુષિા કિી ઓરળર્ટને ખાત્રી કિાિિી ઘર્ટા. 
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 િાોિા હાઠહ િકમ રા.૪૫,૯૭,૪૬૦/-સદિ – પરિતશષ્ર્ટની તિગિે      ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 
િાિીજ 

ક્રમ પિીતશષ્ર્ટ ક્રમ નો િ સોસ્થાનુો નામ િ કળાથી ચકુિેલ િકમ   ક્રમ પિીતશષ્ર્ટ ક્રમ નો િ સોસ્થાનુો નામ િ કળાથી ચકુિેલ િકમ 
૧ ૧ થી ૧૨ પોલીટેકનીક ઈન હોટીકલ્િર  ૬,૨૮,૫૧૧/- ૬ ૬૬ થી ૭૮ કે.વી.કે.ખ પટ ૧૦,૬૭,૭૮૧/- 

૨ ૧૩ થી ૨૪ કે.વી.કે. પીપળીય  ૫,૮૨,૬૫૦/- ૭ ૭૯ થી ૮૮ તેલીબીય  સાંશોધન  મ ણ વિર   ૪,૭૩,૪૭૯/- 

૩ ૨૫ થી ૪૧ કે.વી.કે. જામનગર  ૪,૦૪,૬૪૦/- ૮ ૮૯ થી ૯૧ બ યો ટેકનોલોજી કૃષિ કોલેજ, જૂન ગઢ ૧,૩૪,૫૬૮/- 

૪ ૪૨ થી ૫૩ બ જરી સાંશોધનકેન્ર, જામનગર  ૮,૮૨,૫૪૭/- ૯ ૯૨ કે.વી.કે. તરધડીય  ૫૮,૦૧૮/- 

૫ ૫૪ થી ૬૫ સકુીખેતી, ખાંભ ળીય  ૩,૬૫,૨૬૬/-  કુલ  ૪૫,૯૭,૪૬૦/- 
 

ફકિા નો િ – ૧૪  પરિતશષ્ર્ટ નો િ – ૯  ખાનગી ઇસમ /વ્યક્ર્કિઓને એકાઉન્ર્ટ-પે થી નાણા ન ચકુિિા િ કળાથી ચકુિિા અંગે 
 

 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ક્રમ િા નો/ િા. બ લ ની 
િકમ 

મજુિ િ જમદાિ 
)શ્રમય ગી( ની સોખ્યા 

સમય ગાહ  સદિ સોસ્થાનુો નામ 

૧ ૫૨૫- ૦૪/૦૫/૧૭ ૪૭૫૨૮ ૧૦ ૦૧/૦૪/૧૭ થી ૩૦/૦૪/૧૭ ૧૨૪૦૮ પોલીટેકનીક ઈન હોટીકલ્િર 

૨ ૧૨૨૪-  ૦૩/૦૬/૧૭ ૬૦૪૩૦ ૧૦ ૦૧/૦૫/૧૭ થી ૩૧/૦૫/૧૭ ૧૨૪૦૮ પોલીટેકનીક ઈન હોટીકલ્િર 

૩ ૨૨૬૫- ૦૭/૦૭/૧૭ ૫૩૯૫૬ ૯ ૦૧/૦૬/૧૭ થી ૩૦/૦૬/૧૭ ૧૨૪૦૮ પોલીટેકનીક ઈન હોટીકલ્િર 

૪ ૩૫૧૩- ૦૩/૦૮/૧૭ ૫૪૦૫૪ ૯ ૦૧/૦૭/૧૭ થી ૩૧/૦૭/૧૭ ૧૨૪૦૮ પોલીટેકનીક ઈન હોટીકલ્િર 

૫ ૪૫૧૦- ૦૫/૦૯/૧૭ ૩૭૩૬૮ ૯ ૦૧/૦૮/૧૭ થી ૩૧/૦૮/૧૭ ૧૨૪૦૮ પોલીટેકનીક ઈન હોટીકલ્િર 

૬ ૫૬૩૦-૦૪/૧૦/૧૭ ૪૫૫૮૦ ૯ ૦૧/૦૯/૧૭ થી ૩૦/૦૯/૧૭ ૧૨૪૦૮ પોલીટેકનીક ઈન હોટીકલ્િર 

૭ ૬૭૪૨- ૦૩/૧૧/૧૭ ૩૭૧૦૬ ૯ ૦૧/૧૦/૧૭ થી ૩૧/૧૦/૧૭ ૧૨૪૦૮ પોલીટેકનીક ઈન હોટીકલ્િર 

૮ ૮૨૬૨- ૦૮/૧૨/૧૭ ૫૭૬૩૦ ૧૧ ૦૧/૧૧/૧૭ થી ૩૦/૧૧/૧૭ ૧૨૪૦૮ પોલીટેકનીક ઈન હોટીકલ્િર 

૯ ૯૨૧૯ ૦૩/૦૧/૧૮ ૫૩૮૯૭ ૧૧ ૦૧/૧૨/૧૭ થી ૩૧/૧૨/૧૭ ૧૨૪૦૮ પોલીટેકનીક ઈન હોટીકલ્િર 
૧૦ ૧૦૫૨૫ ૦૩/૦૨/૧૮ ૬૯૨૮૯ ૧૧ ૦૧/૦૧/૧૮ થી ૩૧/૦૧/૧૮ ૧૨૪૦૮ પોલીટેકનીક ઈન હોટીકલ્િર 
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૧૧ ૧૧૬૯૮/૦૩/૦૩/૧૮ ૫૮૪૪૫ ૧૨ ૦૧/૦૨/૧૮ થી૨૮/૦૨/૧૮ ૧૨૪૦૮ પોલીટેકનીક ઈન હોટીકલ્િર 
૧૨ ૧૪૪૪૬/૩૦/૦૩/૧૮ ૫૩૨૨૮ ૧૨ ૦૧/૦૩/૧૮ થી૨૮/૦૩/૧૮ ૧૨૪૦૮ પોલીટેકનીક ઈન હોટીકલ્િર 
૧૩ ૧/૧૭/૦૫/૧૭ ૩૦૮૨૮ ૧૦ ૦૧/૦૪/૧૭ થી૩૦/૦૪/૧૭ ૨૦૭૬-૨૩ કે.વી.કે.પીપળીય  
૧૪ ૪/૨૭/૦૬/૧૭ ૨૯૩૫૬ ૧૦ ૦૧/૦૫/૧૭થી ૩૧/૦૫/૧૭ ૨૭૦૪-૧૨ કે.વી.કે.પીપળીય  
૧૫ ૭/૧૮/૦૭/૧૭ ૨૪૦૦૦ ૬ ૦૧/૦૬/૧૭ થી૩૦/૦૬/૧૭ ૨૭૦૪-૧૨ કે.વી.કે.પીપળીય  
૧૬ ૨/૦૮/૦૮/૧૭ ૩૩૧૨૬ ૧૩ ૦૧/૦૭/૧૭ થી ૩૧/૦૭/૧૭ ૨૦૭૬-૨૩ કે.વી.કે.પીપળીય  
૧૭ ૫/૦૬/૦૯/૧૭ ૧૫૦૭૨ ૫ ૦૧/૦૮/૧૭ થી ૩૧/૦૮/૧૭ ૨૦૭૬-૨૩ કે.વી.કે.પીપળીય  
૧૮ ૮/૧૨/૧૦/૧૭ ૧૨૯૩૬ ૨ ૦૧/૦૯/૧૭ થી ૩૦/૦૯/૧૭ ૨૦૭૬-૨૩ કે.વી.કે.પીપળીય  
૧૯ ૯/૧૩/૧૧/૧૭ ૧૩૬૯૬ ૩ ૦૧/૧૦/૧૭ થી ૩૧/૧૦/૧૭ ૨૦૭૬-૨૩ કે.વી.કે.પીપળીય  
૨૦ ૧૨/૧૯/૧૨/૧૭ ૨૨૬૬૪ ૮ ૦૧/૧૧/૧૭ થી ૩૦/૧૧/૧૭ ૨૦૭૬-૨૩ કે.વી.કે.પીપહીયા 
૨૧ ૪૩/૧૨/૦૧/૧૮ ૧૪૦૫૨ ૩ ૦૧/૧૨/૧૭ થી ૩૧/૧૨/૧૭ ૨૭૦૪-૧૨ કે.વી.કે.પીપહીયા 
૨૨ ૪૭/૦૯/૦૩/૧૮ ૩૪૪૪૬૦ ૧૯ ૦૧/૦૧/૧૮ થી ૩૧/૦૧/૧૮ ૨૭૦૪-૧૨ કે.વી.કે.પીપહીયા 
૨૩ ૧૩૩૩૦- ૨૨/૦૩/૧૮ ૧૭૬૦૪ ૧૩ ૦૧/૦૨/૧૮ થી ૨૮/૦૨/૧૮ ૨૭૦૪-૧૨ કે.વી.કે.પીપળીય  
૨૪ ૧૪૬૮૨- ૩૧/૦૩/૧૮ ૨૪૮૫૬ ૯ ૦૧/૦૩/૧૮ થી ૩૧/૦૩/૧૮ ૨૭૦૪-૧૨ કે.વી.કે.પીપહીયા 
૨૫ ૭૬૬-૧૧/૦૫/૧૭ ૭૫૬૧ ૧ ૦૧/૦૪/૧૭ થી ૩૦/૦૪/૧૭  ૧૨૫૭૨-૦૩ કે.વી.કે.જામનગર 
૨૬ ૮૨૨-૧૬/૦૫/૧૭ ૨૮૪૮૦ ૧૦ ૩૦/૦૩/૧૭ થી ૨૯/૦૪/૧૭ ૧૨૫૭૨-૦૩ કે.વી.કે.જામનગર 
૨૭ ૭-૦૬/૦૬/૧૭ ૨૧૬૨૭ ૯ ૦૧/૦૫/૧૭ થી ૩૧/૦૫/૧૭ ૨૦૭૬-૨૧ કે.વી.કે.જામનગર 
૨૮ ૯- ૧૩/૦૬/૧૭ ૮૨૫૩ ૧ ૦૧/૦૫/૧૭ થી ૩૧/૦૫/૧૭ ૨૦૭૬-૨૧ કે.વી.કે.જામનગર 
૨૯ ૧૬- ૧૩/૦૭/૧૭ ૨૦૭૩૭ ૮ ૦૧/૦૬/૧૭ થી ૩૦/૦૬/૧૭ ૨૭૦૪-૧૭ કે.વી.કે.જામનગર 
૩૦ ૧૬-૧૩/૦૭/૧૭ ૮૩૩૩ ૧ ૦૧/૦૬/૧૭ થી ૩૦/૦૬/૧૭ ૨૭૦૪-૧૭ કે.વી.કે.જામનગર 
૩૧ ૨૪/૧૧/૦૮/૧૭ ૪૬૦૧૩ ૨૦ ૦૧/૦૭/૧૭ થી ૩૧/૦૭/૧૭ ૨૭૦૪-૧૭ કે.વી.કે.જામનગર 
૩૨ ૩૨/૧૧/૦૮/૧૭ ૮૦૦૦ ૧ ૦૧/૦૭/૧૭ થી ૩૧/૦૭/૧૭ ૨૭૦૪-૧૭ કે.વી.કે.જામનગર 
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૩૩ ૩૭-૧૨/૦૯/૧૭ ૩૪૮૮૮ ૨૨ ૦૧/૦૮/૧૭ થી ૩૧/૦૮/૧૭ ૨૭૦૪-૧૭ કે.વી.કે.જામનગર 
૩૪ ૫૬- ૦૬/૧૦/૧૭ ૪૬૯૯૨ ૧૮ ૦૧/૦૯/૧૭ થી ૩૦/૦૯/૧૭  ૨૭૦૪-૧૭ કે.વી.કે.જામનગર 
૩૫ ૭૫-૦૭/૧૧/૧૭ ૨૪૭૪૨ ૧૧ ૦૧/૧૦/૧૭ થી ૩૧/૧૦/૧૭ ૨૦૭૬-૨૧ કે.વી.કે.જામનગર 
૩૬ ૯૨/૧૯/૧૨/૧૭ ૨૮૭૪૭ ૧૦ ૦૧/૧૧/૧૭ થી ૩૦/૧૧/૧૭ ૨૦૭૬-૨૧ કે.વી.કે.જામનગર 
૩૭ ૯૩૯૩/૦૪/૦૧/૧૮ ૨૭૩૨૩ ૧૧ ૦૧/૧૨/૧૭ થી ૩૧/૧૨/૧૭ ૧૨૫૭૨-૦૩ કે.વી.કે.જામનગર 
૩૮ ૧૦૯૨૫/૧૪/૦૨/૧૮ ૩૭૪૬૯ ૧૨ ૦૧/૦૧/૧૮ થી ૩૧/૦૧/૧૮ ૧૨૫૭૨-૦૩ કે.વી.કે.જામનગર 
૩૯ ૧૨૨૭૩/૦૯/૦૩/૧૮ ૨૫૫૪૩ ૧૦ ૦૧/૦૨/૧૮ થી ૨૮/૦૨/૧૮ ૧૨૫૭૨-૦૩ કે.વી.કે.જામનગર 
૪૦ ૧૨૬/૩૧/૦૩/૧૮ ૨૨૬૦૬ ૧૦ ૦૧/૦૩/૧૮ થી ૩૧/૦૩/૧૮ ૨૭૦૪-૧૭ કે.વી.કે.જામનગર 
૪૦ ૧૨૬/૩૧/૦૩/૧૮ ૨૨૬૦૬ ૧૦ ૦૧/૦૩/૧૮ થી ૩૧/૦૩/૧૮ ૨૭૦૪-૧૭ કે.વી.કે.જામનગર 
૪૧ ૧૨૭/૩૧/૦૩/૧૮ ૭૩૨૬ ૧ ૦૧/૦૩/૧૮ થી ૩૧/૦૩/૧૮ ૨૭૦૪-૧૭ કે.વી.કે.જામનગર 
૪૨ ૪૮૩/૦૩/૦૫/૧૭ ૮૩૪૨૨ ૨૮ ૦૧/૦૪/૧૭ થી ૩૦/૦૪/૧૭ ૧૨૦૦૨ બ જરી સાંશોધન જામનગર 
૪૩ ૧૨૦૫/૦૨/૦૬/૧૭ ૭૮૧૫૯ ૨૭ ૦૧/૦૫/૧૭ થી ૩૧/૦૫/૧૭ ૧૨૦૦૨ બ જરી સાંશોધન જામનગર 
૪૪ ૨૪૦૬/૧૦/૦૭/૧૭ ૯૯૧૩૮ ૨૭ ૦૧/૦૬/૧૭ થી ૩૦/૦૬/૧૭ ૫૦૦૨ બ જરી સાંશોધન જામનગર 
૪૫ ૩૪૫૯/૦૨/૦૮/૧૭ ૯૫૯૨૧ ૨૮ ૦૧/૦૭/૧૭ થી ૩૧/૦૭/૧૭ ૨૦૦૨-૦૭ બ જરી સાંશોધન જામનગર 
૪૬ ૪૪૫૭/૦૪/૦૯/૧૭ ૮૫૩૯૫ ૩૧ ૦૧/૦૮/૧૭ થી ૩૧/૦૮/૧૭ ૫૦૦૨ બ જરી સાંશોધન જામનગર 
૪૭ ૫૬૪૯/૦૪/૧૦/૧૭ ૭૮૮૮૪ ૨૯ ૦૧/૦૯/૧૭ થી ૩૦/૦૯/૧૭ ૨૦૦૨ બ જરી સાંશોધન જામનગર 
૪૮ ૬૭૬૮/૦૩/૧૧/૧૭ ૫૧૪૭૮ ૨૭ ૦૧/૧૦/૧૭ થી ૩૧/૧૦/૧૭ ૨૦૭૬-૦૫ બ જરી સાંશોધન જામનગર 
૪૯ ૮૦૧૧- ૦૪/૧૨/૧૭ ૭૯૩૦૫ ૨૩ ૦૧/૧૧/૧૭ થી ૩૦/૧૧/૧૭ ૨૦૭૬-૦૫ બ જરી સાંશોધન જામનગર 
૫૦ ૯૨૬૩ -૦૩/૦૧/૧૮ ૭૭૭૩૫ ૨૩ ૦૧/૧૨/૧૭ થી ૩૧/૧૨/૧૭ ૧૨૦૦૨ બ જરી સાંશોધન જામનગર 
૫૧ ૧૦૫૫૯-૦૩/૦૨/૧૮ ૭૬૩૦૯ ૨૦ ૦૧/૦૧/૧૮ થી ૩૧/૦૧/૧૮ ૨૦૭૬-૦૫ બ જરી સાંશોધન જામનગર 
૫૨ ૧૧૭૫૨- ૦૩/૦૩/૧૮ ૬૧૦૭૩ ૨૧ ૦૧/૦૨/૧૮ થી ૨૮/૦૨/૧૮  ૧૨૦૦૨ બ જરી સાંશોધન જામનગર 
૫૩ ૬૯-૦૬/૦૪/૨૦૧૭ ૧૫૭૨૮ ૨૭ ૨૮/૦૩/૧૭ થી ૩૧/૦૩/૧૭ ૫૦૦૨ બ જરી સાંશોધન જામનગર 
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૫૪ ૬૪૧/૦૬/૦૫/૧૭ ૨૫૪૩૮ ૭ ૦૧/૦૪/૧૭ થી ૩૦/૦૪/૧૭ ૫૦૪૨ સકુીખેતી, ખાંભ ળીય  
૫૫ ૩૫૪૯/૦૩/૦૮/૧૭ ૨૧૫૬૦ ૯ ૦૧/૦૭/૧૭ થી ૩૧/૦૭/૧૭ ૫૦૪૨ સકુીખેતી, ખાંભ ળીય  
૫૬ ૪૪૬૭ ૦૪/૦૯/૧૭ ૨૨૭૫૨ ૧૪ ૦૧/૦૮/૧૭ થી ૩૧/૦૮/૧૭ ૫૦૪૨ સકુીખેતી, ખાંભ ળીય  
૫૭ ૫૭૫૯/૦૬/૧૦/૧૭ ૩૯૬૨૩ ૧૫ ૦૧/૦૯/૧૭ થી ૩૦/૦૯/૧૭ ૫૦૪૨ સકુીખેતી, ખાંભ ળીય  
૫૮ ૬૭૭૫/૦૩/૧૧/૧૭ ૨૬૪૫૬ ૧૧ ૦૧/૧૦/૧૭ થી ૩૧/૧૦/૧૭ ૫૦૪૨ સકુીખેતી, ખાંભ ળીય  
૫૯ ૯૨૮૬/૦૪/૦૧/૧૮ ૩૬૦૭૨ ૧૧ ૦૧/૧૨/૧૭ થી ૩૧/૧૨/૧૭ ૫૦૪૨ સકુીખેતી, ખાંભ ળીય  
૬૦ ૧૨૫૨/૦૩/૦૬/૧૭ ૩૮૫૨૨ ૧૦ ૦૧/૦૫/૧૭ થી ૩૧/૦૫/૧૭ ૧૨૦૧૯ સકુી ખેતી ખાંભ ળીય  
૬૧ ૨૪૪૪/૧૦/૦૭/૧૭ ૨૩૭૩૦ ૮ ૦૧/૦૬/૧૭ થી ૩૦/૦૬/૧૭ ૧૨૦૧૯ સકુી ખેતી ખાંભ ળીય  
૬૨ ૮૧૦૮/૦૬/૧૨/૧૭૭ ૧૯૩૮૫ ૧૦ ૦૧/૧૧/૧૭ થી ૩૦/૧૧/૧૭ ૧૨૦૧૯ સકુી ખેતી ખાંભ ળીય  
૬૩ ૧૦૫૭૮/૦૩/૦૨/૧૮ ૪૫૮૫૮ ૧૧ ૦૧/૦૧/૧૮ થી ૩૧/૦૧/૧૮ ૧૨૦૧૯ સકુી ખેતી ખાંભ ળીય  
૬૪ ૧૨૨૫૮/૦૯/૦૩/૧૮ ૨૭૩૯૦ ૧૦ ૦૧/૦૨/૧૮ થી ૨૮/૦૨/૧૮ ૧૨૦૧૯ સકુી ખેતી ખાંભ ળીય  
૬૫ ૧૪૨૨૬/૨૮/૦૩/૧૮ ૩૮૪૮૦ ૧૧ ૦૧/૦૩/૧૮ થી ૨૭/૦૩/૧૮ ૧૨૦૧૯ સકુી ખેતી ખાંભ ળીય  
૬૬ ૦૧/૦૧/૦૪/૧૭ ૯૭૨૩૯ ૧૬ ૦૧/૦૩/૧૭ થી ૩૧/૦૭/૧૭ ૨૦૭૬ કે.ષવ.કે. ખ પટ 
૬૭ ૧૪/૦૪/૦૯/૧૭ ૭૬૨૯૨ ૧૩ ૦૧/૦૮/૧૭ થી ૩૧/૦૮/૧૭ ૨૦૭૬ કે.ષવ.કે. ખ પટ 
૬૮ ૧૮/૦૫/૧૦/૧૭ ૯૩૩૮૨ ૧૫ ૦૧/૦૯/૧૭ થી ૩૦/૦૯/૧૭ ૨૦૭૬ કે.ષવ.કે. ખ પટ 
૬૯ ૨૧/૦૬/૧૧/૧૭ ૮૦૩૪૮ ૧૬ ૦૧/૧૧/૧૭ થી ૩૧/૧૦/૧૭ ૨૦૭૬ કે.ષવ.કે. ખ પટ 
૭૦ ૨૬/૦૭/૧૨/૧૭ ૬૮૪૧૩ ૧૬ ૦૧/૧૧/૧૭ થી ૩૦/૧૧/૧૭ ૨૦૭૬ કે.ષવ.કે. ખ પટ 
૭૧ ૫૫૯/૦૪/૦૫/૧૭ ૯૨૬૨૪ ૧૯ ૦૧/૦૪/૧૭ થી ૩૦/૦૪/૧૭ ૨૦૭૬ કે.ષવ.કે. ખ પટ 
૭૨ ૧૨૬૯/૦૩/૦૬/૧૭ ૧૦૮૫૪૭ ૧૭ ૦૧/૦૫/૧૭ થી ૩૧/૦૫/૧૭ ૨૦૭૬ કે.ષવ.કે. ખ પટ 
૭૩ ૨૩૫૧/૦૭/૦૭/૧૭ ૯૯૨૫૬ ૧૬ ૦૧/૦૬/૧૭ થી ૩૦/૦૬/૧૭ ૨૦૭૬ કે.ષવ.કે. ખ પટ 
૭૪ ૩૫૫૮/૦૩/૦૮/૧૭ ૯૩૧૮૨ ૧૫ ૦૧/૦૬/૧૭ થી ૩૧/૦૭/૧૭  ૧૨૫૭૨ કે.ષવ.કે. ખ પટ 
૭૫ ૯૪૮૫/૦૫/૦૧/૧૮ ૬૮૫૦૧ ૧૬ ૦૧/૧૨/૧૭ થી ૩૧/૧૨/૧૭ ૧૨૫૭૨ કે.ષવ.કે. ખ પટ 
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૭૬ ૧૦૫૦૨/૦૨/૦૨/૧૮ ૯૩૫૨૯ ૧૬ ૦૧/૦૧/૧૮ થી ૩૧/૦૧/૧૮ ૧૨૫૭૨ કે.ષવ.કે. ખ પટ 
૭૭ ૧૧૮૫૨/૦૫/૦૩/૧૮ ૭૪૮૫૮ ૧૧ ૦૧/૦૨/૧૮ થી ૨૮/૦૨/૧૮ ૧૨૫૭૨ કે.ષવ.કે. ખ પટ 
૭૮ ૨૦/૧૨/૧૦/૧૭ ૨૧૬૧૦ સાંતોિ ગજર  સોલાંકી 

૮૯૧૪ લીરલ પેરો 
લીયમ ૧૨૬૯૬ 

 ૨૦૭૬-૧૮ કે.ષવ.કે. ખ પટ 
 

૭૯ ૭૩/૦૬/૦૪/૧૭ ૫૦૩૫૯ ૧૭ ૦૧/૦૩/૧૭ થી  ૩૧/૦૩/૧૭ ૧૨૦૦૮ તેલીબીય  સાંશોધન મ ણ વિર 
૮૦ ૪૯૮/૦૩/૦૫/૧૭ ૫૧૦૩૦ ૧૭ ૦૧/૦૪/૧૭ થી ૩૦/૦૪/૧૭ ૧૨૦૦૮ તેલીબીય  સાંશોધન મ ણ વિર 
૮૧ ૧૩૭૦/૦૫/૦૬/૧૭ ૪૪૭૬૮ ૧૨ ૦૧/૦૫/૧૭ થી ૩૧/૦૫/૧૭ ૧૨૦૦૮ તેલીબીય  સાંશોધન મ ણ વિર 
૮૨ ૨૩૨૫/૦૭/૦૭/૧૭ ૬૨૬૬૪ ૧૫ ૦૧/૦૬/૧૭ થી ૩૦/૦૩/૧૭ ૧૨૦૦૮ તેલીબીય  સાંશોધન મ ણ વિર 
૮૩ ૩૪૬૫/૦૨/૦૮/૧૭ ૫૦૫૧૨ ૧૨ ૦૧/૦૭/૧૭ થી  ૩૧/૦૭/૧૭ ૧૨૦૦૮ તેલીબીય  સાંશોધન મ ણ વિર 
૮૪ ૪૪૭૦/૦૪/૦૯/૧૭ ૬૧૨૬૨ ૧૨ ૦૧/૦૮/૧૭ થી ૩૧/૦૮/૧૭ ૧૨૦૦૮ તેલીબીય  સાંશોધન મ ણ વિર 
૮૫ ૯૩૭૪/૦૪/૦૧/૧૮ ૨૧૪૭૮ ૮ ૦૧/૧૨/૧૭ થી ૩૧/૧૨/૧૭ ૧૨૦૦૮ તેલીબીય  સાંશોધન મ ણ વિર 
૮૬ ૧૦૪૯૩/૦૨/૦૨/૧૮ ૪૫૬૯૦ ૧૦ ૦૧/૦૧/૧૮ થી  ૩૧/૦૧/૧૮ ૧૨૦૦૮ તેલીબીય  સાંશોધન મ ણ વિર 
૮૭ ૧૧૮૩૬/૦૫/૦૩/૧૮ ૩૯૮૪૮ ૧૦ ૦૧/૦૨/૧૮ થી  ૨૮/૦૨/૧૮ ૧૨૦૦૮ તેલીબીય  સાંશોધન મ ણ વિર   
૮૮ ૧૪૬૪૯/૩૧/૦૩/૧૮ ૪૫૮૬૮ ૧૦ ૦૧/૦૩/૧૮ થી ૩૧/૦૩/૧૮ ૧૨૦૦૮ તેલીબીય  સાંશોધન  મ ણ વિર   
૮૯ ૧૨૬૩/૦૩/૦૬/૧૭ ૪૭૪૨૬ લેબ આસી. ૬ ૦૧/૦૫/૧૭ થી ૩૧/૦૬/૧૭ ૧૨૪૦૧ બ યો ટેક. કૃષિ કોલેજ જૂન ગઢ  
૯૦ ૨૪૩૦/૧૦/૦૭/૧૭ ૫૧૯૦૪ લેબ આસી ૬ સફ ઈ 

ક મિ ર ૧ 
૦૧/૦૬/૧૭ થી ૩૦/૦૬/૧૭ ૧૨૪૦૧ બ યો ટેક. કૃષિ કોલેજ જૂન ગઢ 

૯૧ ૫૬૫૮/૦૪/૧૦૧૭ ૩૫૨૩૮ લેબ આસી ૪ સફ ઈ 
ક મિ ર ૧ 

૦૧/૦૯/૧૭ થી ૩૦/૦૯/૧૭ ૧૨૪૦૧ બ યો ટેક.કૃષિ કોલેજ જૂન ગઢ 

૯૨ ૧/૦૬/૦૪/૧૭ ૫૮૦૧૮ ૧૧ ૦૧/૦૪/૧૭ થી ૧૧/૦૪/૧૭ ૨૦૭૬ -૨૦  કે.ષવ.કે તરઘડીય  
કુલ િકમ રા. ૪૫૯૭૪૬૦     
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જિા  
સખુી ખેિી સોશ િન કાન્ર  જામ ખોડાહીયા 

 
(૧) ખ નગી ઇસમો /વ્યક્તતઓને રૂ.૧૫૦૦/- ઉપરની ન ણ ની ચકૂવણ  એક ઉન્ટપેઈ િેક થી તેમન  ખ ત મ ાં  જમ  કરવ ની જોગવ ઈ કરવ મ ાં આવલે છે પરાંત ુ

અત્રેની કિેરીન   ખ નગી ઇસમો/વ્યક્તતઓન  બેંક એક ઉન્ટ ન હોવ થી એક ઉન્ટ પે િેકથી ન ણ  તમેન  ખ ત મ ાં જમ  ન કરત  રોકડેથી ચકુવવ મ ાં આવેલ 
છે પરાંત ુહવે બેંક એક ઉન્ટ ધર વન ર ખ નગી ઇસમો/વ્યક્તતઓને જ  ર ખવ મ ાં આવે છે અને તેમને એક ઉન્ટ પે િેક થી ન ણ  ચકુવવ મ ાં આવે છે. 

(ર) િરેક બીલ પર દહસ બનુાં પરેૂપરુૂાં વગીકરણ અને અનિુ નન  ક્રમ નાંબર  નોધવ ન  રહ ેછે આ બીલ અંિ જપત્રની કઈ જોગવ ઈ મજુબ અને ક્ય ાં અનકુ્રમ મજુબ 
ખિષ કરેલ છે જેની નોધ સરત ચકૂ થી કરેલ નથી તે આપની સિુન  પછી નોધ કરવ મ ાં આવે છે અને હવે પછી આવી ક્ષતી ન થ ય તેની ખ તરી આપવ મ ાં 
આવે છે. 

(૩) રૂ.૫૦૦૦/- કરત  વધી જતી રકમો ની તમ મ ચકુવણી રેવન્ય ુસ્ટેપ  બીલ પર લગ ડી રકમ મેળવન રની સહી લેવ ની રહ ેછે જેમ ાં અમકુ બીલ મ ાં સરત 
ચકૂથી રેવન્ય ુસ્ટેપ બીલ પર લગ ડી રકમ મેળવન રની સહી લીધેલ નથી તે આપની સિુન  પછી આ બ બત નો અમલ કરવ મ ાં આવે છે અને હવ ેપછી 
આવી ક્ષતી ન થ ય તેની ખ તરી આપવ મ ાં આવે છે. 

(૪) બીલ સ થે સ મેલ મજુરો ન   હ જરી પત્રક મ ાં ષનરક્ષર શ્રમજીવી (મજુરો) દ્વ ર  બીલ ન  ચકુ િ ની રકમ સ મે અંગઠુો મ રવ મ ાં આવે તો તે અંગઠુો મ રન ર 
વ્યક્તત ની ઓળખ ન મ લખી શ ખ જવ બિ ર વ્યક્તત દ્વ ર  પ્રમ ચણત કરવ ની રહ ેછે જે અમકુ બીલ મ ાં સરત ચકૂ થી રહી ગયેલ હોય તેને પ્રમ ચણત કરવ મ ાં 
આવેલ છે. અને હવે પછી આવી ક્ષતી ન થ ય તેની ખ તરી આપવ મ ાં આવ ેછે. 

(૫) મજુબ શ્રમજીવી (મજુરો) ન  હ જરીપત્રકમ ાં ચકુવણી કિેરીન  ઉપ ડ અષધક રીશ્રીન  વ્યતતીવ ર કે જુથવ ર હ જરી તથ  ચકુવણી પ્રમ ચણત કરવ ની રહ ેછે 
અને તેમને તે  અંગે નોધ પ્રમ ચણત કરી સહી કરવ ની રહ ેછે જે અમકુ બીલમ ાં સરત ચકૂ થી રહી ગયેલ હોય જેની અમલવ રી આપની સિુન  મજુબ કરવ મ ાં 
આવે છે અને હવે પછી આવી ક્ષતી ન થ ય તેની ખ તરી આપવ મ ાં આવે છે. 

 

સીનીયિ સાયન્ર્ટીસ્ર્ટ અને હાળ, કૃતષ તિજ્ઞાન કાન્ર, જુનાગઢ કૃતષ યતુનિસીર્ટી, પીપહીયા 
 ૧)  સરક રશ્રીન  ન ણ  ષવભ ગન  ત  ૨૩/૯/૭૬ન  ઠર વ ક્રમ ાંક ટીજેઆર/૧૦૭૪/૩૨૯૯/૭૫/ઝડે તથ  વખતોવખતન  સધુ ર  અન્વય ેખ નગી ઈસમો/વ્યક્તતઓ 

રૂ.૧૫૦૦/- ઉપરની ન ણ ાંની ચકુવણ  એક ઉન્ટ-પે િેકથી તેમન  ખ ત મ ાં જમ  કરવ ની જોગવ ઈ મજુબ િરેક શ્રમયોગી જે તે સમયે બેંકમ ાં ખ ત  ધર વત  
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ન હત  અને યષુનવસીટી ફ મષની આવશ્યક ક મગીરી ખોરવ યન જાય તે મ ટે રોકડ ે થી ચકુવણુાં કરવ મ ાં આવેલ છે અને વિષ: ૨૦૧૮-૧૯થી િરેક 
શ્રમયોગી/ઈસમોન  બેંકમ ાં ખ ત  ખોલ વવ મ ાં આવેલ છે અને િરેક ને ચકુવણ  એક ઉન્ટ પેઇ િકેથી જ તેમન  ખ ત મ ાં જ જમ  કરવ મ ાં આવે છે. 

૨)   અંિ જપત્રમ ાંન  વગીકરણ મજુબ િરેક બીલ પર દહસ બનુાં પરેૂપરુૂાં વગીકરણ અને અનિુ નન  ક્રમ નાંબર નધપધવ  મ ટે િરેક બીલ મ ાં જરૂરી સધુ ર  કરીને સહીઓ 
કરેલ છે અન ેિરેક બીલ પર જે તે સિર લખેલ છે અને જરૂરી સધુ ર  કરીને સહી ષસક્ક  કરવ મ ાં આવેલ છે. 

૩)  ભ રતીય સ્ટેપ અષધષનયમ (૧૮૯૯નો અષધષનયમ -૨)ની અનસુિૂી-૧ ની બ બત ૫૩ સ થ ે વ ાંિત  કલમ -૩ અનસુ ર , તેમજ તેમ ાં  થયેલ વખતો વખતન  
સધુ ર  અનસુ ર રૂ.૫૦૦૦=૦૦ કરત  વધી જતી રકમોની તમ મ ચકુવણીન  બીલો પર રેવન્ય ુસ્ટેપ બીલ પર લગ ડી િીધેલ છે અને રકમ મેળવન રની 
સહીઓ થયેલ છે અને હવે પછી આ બ બતે ખ સ તકેિ રી ર ખવ મ ાં આવેલ છે. 

૪) બીલ સ થે સ મેલ મજુરોન  હ જરીપત્રક મ ાં ષનરક્ષર શ્રમજીવી(મજૂરો) દ્વ ર  બીલન  ચકુ િ ની રકમ સ મે અંગઠુો મ રી અંગઠુ ની ઓળખ ન મ લખી જવ બિ ર 
વ્યક્તત દ્વ ર  પ્રમ ચણત કરવ મ ાં આવેલ છે અને તે મજુબ અમલવ રી કરવ મ ાં આવે છે. 

(૫) શ્રમજીવી(મજૂરો)ન  હ જરીપત્રકમ ાં ચકુવણી કિેરીન  ઉપ ડ અષધક રી ન  વ્યક્તતવ ર કે જૂથ વ ર હ જરી પ્રમ ચણત કરવ મ ાં પ્રમ ચણત કરેલ બીલ નો એક 
નમનુો આ સ થે સ મેલ છે અને તે મજુબ અમલવ રી કરવ મ ાં આવે છે. જે બિલ ખ તરી આપવ મ ાં આવે છે. ઉતત ઓડીટ ફકર  મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી છે. 

 

િેબલ ીયા સોશ િન ય જના, જૂનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી, માણાિદિ 
 

૧) અત્રેની કિેરી ખ તેન  ફ મષ ખ ત ેસને.૨૦૧૭-૧૮ િરય ન િૈનીક િર થી આવત  છટક મજુરો પૈકી  કોઇ પણ ક યમી મજુર ન હોય તેઓ પોત ની અનકુુળત  
મજુબથી આવત  હત . આ મજુરો પ સે પોત ન ુકોઇ પણ બેંકમ  ખ ત ુન હત.ુ જેથી આવ  મજુરોને કિેરી તરફથી અવ ર નવ ર પોત ન ુબેંક ખ ત ુખોલ વવ ન ુ
કહવે મ  આવે. પરાંત ુક યમી ધોરણે મજુરોને ક મ પર આવવ નુાં ન હોય જેથી આવ  મજુરો જુિ  જુિ  ક રણો બત વી બેંકમ  પોત ન ુખ ત ુખોલ વત  ન હત . 
અને પોત ન  ન ણ  રોકડમ જ મેળવવ  જણ વત  હત . અને જો તેઓ પ સ ેફરજીય ત બેંક ખ ત ુખોલ વવ ન ુકહવે મ  આવે તો આવ  મજુરો બીજા દિવશથી 
ફ મષ પર ક મે આવત  નથી. જેથી અત્રેન  ફ મષની ષનયત સમય મય ષિ મ ાં કરવ ની રહતેી ક મગીરી ખોરાંભ ઇ જાય છે. અતે્રન  કેન્રની આસ પ સન  પરુ  
મ ણ વિર ષવસ્ત રમ  ખેત મજુરોની ખબુજ ખેંિ રહ ેછે. તેમજ અન્ય ખેડુતો પોત ને ત્ય  ક મે આવત  મજુરોને અત્રેન  ષનયત સરક રી િૈનીક િર કરત  વધ ુ
િૈનીકિર આપત  હોય તેમજ િ -પ ણી તથ  એક ટાંકનુાં જમવ નુાં આપત  હોય છે. આવી પરીસ્થીતીમ ાં અત્રે આવત  મજુરોને તેમની મ ાંગ મજુબ રોકડથેી ન ણ  
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ચકુવ વ  પડે છે. વધમુ  જણ વવ ન ુકે, હ લમ  કિેરીન  પ્રયત્નો થકી ફ મષ ખ તે આવત  મજુરો પ સેથી બેંક ખ ત  ખોલ વળ વી આવત  તમ મ મજુરોને તેમન  
વેતનન  ન ણ  સીધ  તેમન  બેંક ખ ત મ જ જમ  ક ર વવ મ  આવે છે. તેમજ આ પ્રથ  હવે ક યમ મ ટે અમલી રહશેે. 

૨) અત્રેની કિેરી દ્વ ર  િરેક બીલોમ  બીલ બોડીન ાં અંતે સિરવ ઇઝ દહસ બનુાં પરેુપરુુ વગીકરણ, તથ  ગ્ર ાંટની પરુી ષવગત િશ ષવવ મ  આવેલ છે.જેથી આ કિેરીન ે
લ ગ ુપડત ુનથી 

૩) અત્રેની કિેરી દ્વ ર  િરેક બીલોમ  રૂ.૫૦૦૦=00 કરત  વધી જતી રકમો ની તમ મ ચકુવણી રેવન્ય ુસ્ટેપ ચબલ/પહધપિ પર લગ ડીને જ ચકુવણુાં કરવ મ  આવેલ 
છે.  જેથી આ કિેરીને લ ગ ુપડત ુનથી. 

૪) અત્રેની કિેરી દ્વ ર  િરેક બીલોન  ચકુવણ મ ાં જે કોઇ પણ શ્રમજીવી(મજુરો) દ્વ ર  બીલન  ચકુ િ ની રકમ સ મે અંગઠુો મ રવ મ ાં આવે છે તે અંગઠુો મ રનર 
વ્યક્તતની ઓળખ ન મ લખી શ ખ જવ બિ ર વ્યક્તત દ્વ ર  પ્રમ ણીત કરવ મ  આવેલ છે. જેથી આ કિેરીને લ ગ ુપડત ુનથી. 

૫) અત્રેની કિેરી દ્વ ર  િરેક શ્રમજીવી(મજુરો)ન  હ જરીપત્રકમ ાં શ્રમજીવી(મજુરો)ની વ્યક્તતવ ર કે જુથવ ર હજરી તથ  ચકુવણી કિેરીન  ઉપ ડ અધીક રી દ્વ ર  
સહી કરી પ્રમ ણીત કરવ મ ાં આવેલ છે. જેથી આ કિેરીને લ ગ ુપડત ુનથી. ફકર  મ ાંડવ ળ કરવ   ષવનાંતી. 

 

 ાય ર્ટાકન લ જી તિડાગ. જુ.કૃ.ય.ુ જુનાગઢ. 
 

શ્રમજીવીઓમ ાં ઘણ  શ્રમજીવીઓની પદરક્સ્થષત એટલી નબળી હોય છે કે, તેમની પ સે જે તે સમયે તેમનુાં પોત નુાં બેંક એક ઉન્ટન હોવ થી શરૂઆતમ ાં થોડ ક 
મદહન  સધુી એક ઉન્ટ પે ની જગ્ય એ રોકડમ ાં ચકુવણુાં કરવ મ ાં આવ્યુાં છે. પરાંત ુતેમની પ સે બેંક એક ઉન્ટ ઉપલબ્ધ થત  તેમને એક ઉન્ટ પે થી ન ણ ની ચકુવણી 
કરવ મ ાં આવેલ છે. અંિ જપત્રમ ાં વગીકરણ કરવ મ ાં આવે છે, તેમ ાં રોજમિ રોન  પગ રનુાં વગીકરણ કરવ મ ાં આવતુાં નથી. રોજમિ રોન  પગ ર રીકરીંગ ગ્ર ન્ટમ ાંથી 
જ કરવ મ ાં આવે છે. મ ટે જે તે ચબલમ ાં રીકરીંગ ગ્ર ન્ટ િશ ષવવ મ ાં આવેલ છે તથ  તેમનુાં બજેટ હડે િશ ષવેલ છે.વખતો વખતન  સધુ ર  અનસુ ર રૂ.૫૦૦૦/- કરત  
વધ ુરકમોન  તમ મ ચકૂવણ  પર રેવન્ય ુસ્ટેપ બીલ પર લગ ડી રકમ મેળવન રની સહી લીધેલ છે. બીલન  ચકુ િ ની રકમ સ મે અંગઠુો મ રવ મ ાં આવે છે, તેમનો 
અંગઠુો પ્રમ ચણત કરેલ નથી પરાંત,ુ હવેથી તે પ્રમ ચણત કરવ મ ાં આવશે અને જે તે વ્યક્તતને ચકુવણુાં જવ બિ ર અષધક રીની હ જરીમ ાં જ કરેલ છે, જેની ખ તરી 
આપીએ છીએ. શ્રમજીવી (મજુરો)ન  હ જરી પત્રકમ ાં ચકુવણી પ્રમ ચણત એકી સ થે નીિે સહી કરી કરવ મ ાં આવે છે. િરેક વ્યક્તતની ચકુવણી પ્રમ ચણત કરવ મ ાં 
આવેલ નથી, આખુાં બીલ જ પ્રમ ચણત કરવ મ ાં આવે છે. હવે પછીથી ચકુવણી પ્રમ ચણત કરવ મ ાં આવશે. 
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કૃતષ તિજ્ઞાન કાન્ર, જુ.કૃ.ય.ુ, ખાપર્ટ-પ િ ોદિ 
 

        આ બ બતે સ્પષ્ટત  કરત  જણ વવ નુાં કે અતે્રન  કેન્ર ખ તે અંિ જીત ૧૩ હતેટર જેટલી જમીન છે. છટક મજુર (સ મ ન્ય સ્ત્રી/પરુુિ) અતે્રન  નજીકન  વ ડી 
ષવસ્ત ર તથ  ખ પટ ગ મ મ ાંથી આવત  હોય છે. છટક મજૂરોનો ટ ઈમ પીરીયડ નક્કી ન  હોય, પોત પોત ની જરૂદરય ત મજુબ ક મ ઉપર આવત  હોય આમ તેઓ 
િર મહીને બિલત  હોય છે. આવ સ મ ન્ય મજુરો પ સે બેંક એક ઉન્ટ ખોલવ  મ ટેન  જરૂરી આધ રો ન હોય તેઓન ેબેંક એક ઉન્ટ ખ ત  ખોલી આપવ મ ાં આવત  
નથી. વળી બેંક ન  ષનયમો મજુબ ખ ત ુાં ખોલવ  મ ટે રૂ. બે થી ત્રણ હજાર ર ખવ  જરૂરી હોય જે આવ  મજુરને પરવડે નદહ તેથી તેઓ પ સે ફ મષની ક મગીરીની 
અગત્યત ને પ્ર થષમકત  આપીને ફ મષની ક મગીરી કર વેલ છે. તે પેટે મજુરીન  ન ણ  રોકડમ ાં ચકૂવેલ છે. તેની ચકુવણ  અંગેની સહી/અંગઠુો લઇને જવ બિ ર 
અષધક રી દ્વ ર  અંગઠુ ઓ ઓળખ વીને ટુકી સહી કરેલ છે. બીજા અન્ય તમ મ રોજમિ રો જેવ  કે, ડ્ર ઈવર,તલ કષ ,સફ ઈ ક મિ ર,પટ્ટ વ ળ ,કોપ્યટુર પ્રોગ્ર મર આવ  
કુલ ૬ (છ) રોજમિ ર/ઈસમોને િર મહીને ષનયષમત તેમન  પગ રન  ન ણ  બેંક એક ઉન્ટમ ાં જ ચકુવવ મ ાં આવે છે. તથ  ઉચ્િક િરથી કર વેલ ક મો પણ સ મ ન્ય 
મજુર  સ્ત્રી/પરુુિ પ સે કર વેલ હોય જેઓ પ સે બેંક એક ઉન્ટન  હોય તેથી રોકડમ ાં ચકુવણુાં કરવ મ ાં આવેલ છે. જેમ ાં સક્ષમ અષધક રીની સહી લેવ મ ાં આવેલ છે. 
હવેથી ફરજીય ત માંજુર તથ  રોજમિ રને એક ઉન્ટ પે િેકથી બેંક ખ ત મ ાં ચકુવણુાં કરવ મ ાં આવે છે. તો સ્પષ્ટત  ગ્ર હ્ય ર ખવ  નમ્ર ષવનાંતી. 
 
 

છટક મજૂરોને ઉચ્િક િરથી રોકડમ ાં ચકૂવેલ રકમ રૂ. ૫૫૫૦૭૬ 

રોજમિ રોને બેંક એક ઉન્ટમ ાં ચકૂવેલ રકમ રૂ. ૫૧૧૨૬૫ 
ઉપરોતત સમય િરય ન કપ ત થયેલ P-TAX ની રકમ બેંકમ ાં િલણથી જમ  કરેલ છે. ૧૪૪૦ 
કુલ િકમ ર. ૧૦૬૭૭૮૧ 

 

આ બ બતે સ્પષ્ટત  કરત  જણ વવ નુાં કે અતે્રન  કેન્રની ફ મષની જરૂદરય ત મજુબ કે.વી.કે. દરવો. ફાંડ બ.સ. ૨૦૭૬-૧૮ મ ાં તથ  બ.સ. ૧૨૫૭૨-૦૬ પ્લ નમ ાં 
જે તે બ.સ.મ ાં ગ્ર ન્ટની જોગવ ઈ મજુબ ખિષ કરેલ છે. સ મ ન્ય રીતે લેબર બીલનો ખિષ રીવો. ફાંડ મ ાંથી કરવ મ ાં આવે છે. પ્લ ન યોજન મ ાં રકમ વધતી હોય 
તેમજ પ્લ ન યોજન ન  OFT / FLD  તેન  મ ટે પણ લેબર ચબલનો ખિષ કરવ મ ાં આવેલ છે. તેમજ બીલ બોડી ઉપર સ્પષ્ટ શબ્િોમ ાં બજેટ સિરનુાં ન મ, સ્કીમનુાં 
ન મ, પેટ  સિર વગેરે પરેુપરુી ષવગત િશ ષવેલ છે. મ ત્ર છટક  મજુરો સ મ ન્ય સ્ત્રી/પરુુિ ને જ ન ણ  રોકડથી આપવ મ ાં આવેલ છે. જે કોઈન  પણ મ ષસક રૂ. 
૫૦૦૦ (પ ાંિ હજાર) થી વધ રે ચકૂવેલ નથી. જે રોજમિ રોન   રૂ.૫૦૦૦ (પ ાંિ હજાર) થી વધ રે પગ ર પેટેની રકમ ચકૂવેલ છે. તેવ  તમ મન ેબેંક એક ઉન્ટમ ાં 
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િેકથી ચકુવણુાં કરવ મ ાં આવેલ છે. જે-તે રોજમિ રો પ સેથી ચકુવણ  અંગેની સહી લેવ મ ાં આવેલ છે. આમ બેંક દ્વ ર  ચકૂવેલ રકમમ ાં રેવન્ય ુસ્ટેપની જરૂર રહતેી 
નથી. હવેથી ભષવષ્યમ ાં આ બ બત ેતકેિ રી ર ખવ મ ાં આવશે. 

આ બ બતે સ્પષ્ટત  કરત  જણ વવ નુાં કે, વિષ ૨૦૧૭-૧૮ મ ાં છટક મજુરોન  તમ મ મસ્ટર રોલ પર જે મજુરો સહી કરી શકી છે. તેની સહી કર વેલ છે. 
તેમજ જે મજુરો સહી કરત  નથી તેમન  અંગઠુ  લીધેલ છે. અને તે  અંગઠુ ઓની છ પ જવ બિ ર અષધક રી દ્વ ર  ટુકી સહી કરી ઓળખ વેલ છે.  હવેથી ભષવષ્યમ ાં 
આ બ બત ેમજુરનુાં ન મ લખી અને અંગઠુ ઓ ઓળખ વવ ની પ્રથ  ર ખવ મ ાં આવશે. અત્રેન  કેન્રન  તમ મ મજૂરો તથ  રોજમિ રોની િૈનીક મજુરી પત્રક તથ   
િૈનીક હ જરી પત્રક ષનભ વવ મ ાં તથ  લેબર મસ્ટર રોલમ ાં જવ બિ ર અષધક રી/કમષિ રી દ્વ ર  સહી કરવ મ ાં આવે છે. તેમજ કિેરીન  વડ  તથ  ડી.ડી.ઓની 
ડેટુડેની ખ ન મ ાં ટૂાંકી સહી કરવ મ ાં આવે છે. તથ  મજુર ત રીજની નીિે કિેરી વડ  ની સાંપણૂષ હોિ  સ થે સહી ષસક્ક  સ થે કરવ મ ાં આવે છે. તો સ્પષ્ટત  ગ્ર હ્ય 
ર ખવ  નમ્ર ષવનાંતી 

 ાગાયિ પ લીર્ટાકનીક  જુ.કૃ.ય.ુ  જૂનાગઢ 

અત્રેની કિેરી દ્વ ર  રોકવ મ ાં આવેલ રોજમિ ર પૈકી અમકુ રોજમિ રોને બેંકમ ાં એક ઉન્ટ ન હોય  જેથી કરી રોજમિ રોની સરળત  ખ તર તેમન ાં ન ણ ાં 
રોકડથી ચકૂવવ મ ાં આવલે છે. વિષ ૨૦૧૮-૧૯ થી જે તે રોજમિ રોને તેમને એક ઉન્ટમ ાં ડ યરેતટ કોરબેંકીગથી જમ ાં કરવ મ  આવેલ છે. ખ નગી ઈસમો /વ્યક્તતઓને/ 

શ્રમજીવીનો ખિષ એક જ બજેટ સિર ૧૨૪૦૮ હઠેળ જ કરવ મ ાં આવેલ છે. આમ ચબલ ઉપર એક કરત ાં વધ ુસિર લખવ નો પ્રશ્ન રહતેો નથી. અત્રેની કિેરીમ ાં 
રોજમિ રમ ાં હ જરી પત્રતમ ાં રૂ. ૫૦૦૦/- કરત ાં વધી જતી રકમની તમ મ ચકુવણી ઉપર રેવન્ય ુસ્ટેપ ચબલ પર લગ વી સદહ લેવ મ ાં આવ ેછે અત્રેની કિેરી દ્વ ર  
મજૂરોન  હ જરી પત્રકમ ાં શ્રમજીવી (મજૂરો) દ્વ ર  ચબલની રકમ સ મે અંગઠુો મ રવ મ ાં આવેલ છે  અને તેની શ ખ જવ બિ ર વ્યક્તત દ્વ ર  પ્રમ ચણત કરવ મ ાં આવેલ 
છે. વિષ ૨૦૧૮-૧૯ થી જે તે રોજમિ રોને  તેમને એક ઉન્ટમ ાં ડ યરેતટ કોરબેંકીગથી જમ ાં કરવ મ  આવેલ છે. શ્રમજીવી (મજૂરો)ન  હ જરીપત્રકમ ાં ચકુવણી કિેરીન  
સૌથી ઉચ્િ િરજ્જાન  (સક્ષમ સત્ત ષધક રી) વ્યક્તતવ ર હ જરીની તથ  રકમની ત રીજ બન વી તેને પ્રમ ચણત કરી સદહ કરવ મ ાં આવેલ છે. તો ઉતત ષવગતોને 
ધ્ય નમ ાં ર ખી ઓડીટ ફકર  મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી 
 

કા.િી.કા. જામનગિ 

૧) સિર ઠર વ તેમજ વખતો વખતન  સધુ ર  અન્વયે ખ નગી ઇસમો/વ્યક્તતઓને રૂ.૧૫૦૦/- ઉપરની ન ણ ની ચકુવણ  એક ઉન્ટ પેઇ િેકથી તેમન  ખ ત મ ાં 
જમ  કરવ ની જોગવ ઈ મજુબ િરેક વ ઉિર િશ ષવેલ છે તે મજુબ િેકથીજ પેમેન્ટ કરવ મ ાં આવેલ છે.  આમ છત ાં જેતે વ ઉિરની સ મે તેમની ક્ષણ વટ કરવ મ ાં 
આવે છે. અને સિર ઠર વનુાં વ રાંવ ર ધ્ય ન ર ખીને અમલવ રી કરવ મ ાં આવેલ છે.   
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૨) અતે્રની કિેરીમ ાં તમ મ બીલ ઉપર જે તે દહસ બનુાં વગીકરણ પત્રક જોડવ મ ાં આવેલ છે અને સિરવ ઈઝ અલગ અલગ વ ઉિર બન વવ મ ાં આવેલ છે.  જે 
આપ સ હબેશ્રીને અન્વેિણ િરય ન બત વી ખ તરી કર વવ મ ાં આવેલ છે. 

 ૩) ભ રતીય સ્ટેપ અષધષનયમ (૧૮૯૯ નો અષધષનયમ-૨)ની અનસુિૂી-૧ની બ બત-૫૩ સ થે વ ાંિત  કલમ-૩ અનસુ ર તેમજ તેમ ાં થયેલ વખતો વખતન  સધુ ર  
અનસુ ર રૂ.૫૦૦૦=૦૦ કરત  વધી જતી રકમોની તમ મ ચકુવણી રેવન્ય ુસ્ટેપ બીલ પર લગ ડી રકમ મેળવન રની સહી કર વેલ છે અથવ  તેમની પ સેથી 
રેવ્યન્યુાં સ્ટેપ પર સહી કર વેલ પહધપિ મેળવેલ છે.   

 ૪) બીલ સ થે સ મેલ મજુરોન  હ જરી પત્રકમ ાં નીરક્ષર શ્રમજીવી (મજુરો) દ્વ ર  બીલન  ચકુ િ ની રકમ સ મે અંગઠુો મ રવ મ ાં આવેલ છે અને તે અંગઠુો મ રન ર 
વ્યક્તતની ઓળખ ન મ લખી શ ખ જવ બિ ર વ્યક્તત દ્વ ર  પ્રમ ચણત કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 ૫) શ્રમજીવી(મજુરો)ન  હ જરીપત્રકમ ાં ચકુવણી કિેરીન  સૌથી ઉચ્િ િરજ્જાન  (સક્ષમ સત ષધક રી) વ્યક્તતવ ર કે જૂથ વ ર હ જરી તથ  ચકુવણી પ્રમ ચણત કરવ મ ાં 
આવેલ છે અને નધપધ પ્રમ ચણત કરી સહી કરવ મ ાં આવેલ છે. ૧. બજેટ સિર 12572-03 કેશબકુ પ ન ાં નાં.૨ પર િેક નાં. ૧૦૪૭૧૪ ત . ૧૧.૦૫.૨૦૧૭થી જે તે 
વ્યક્તતને િેકથી જ ન ણ  આપવ મ ાં આવેલ છે.  ૨. બજેટ સિર 12572-03 સિર પેમેન્ટ જે તે સમયે બીલ પ સ થવ મ ાં ખબૂજ મોડુાં થયેલ  અને આ સમય 
િરય ન શ્રમયોગીની જરૂદરય તને ધ્ય ન ેલઈને ફ મષ મેનેજર દ્વ ર  પિરન  પૈસ  ચકૂવેલ હત .  આમ આ બીલન  ન ણ  ખરેખર ફ મષ મેનેજર દ્વ ર  વહલે  ચકૂતે 
કરીને જે ત ેશ્રમયોગીની તેમની સ મ ેસહીઓ લીધેલ છે.  તેમજ આ બીલન  ન ણ  ફ મષ મેનેજરન  ન મનો આપીન ેતેમન  ખ ત મ ાં િેકથી ચકુવવ મ ાં આવેલ 
છે. જે િેક નાં.૧૦૪૭૧૬ ત . ૧૭.૦૫.૨૦૧૭ છે. જે કેશબકુ પ ન  નાં. ૨ પર નધપધ કરવ મ ાં આવેલ છે  આ ઉપર ાંત ઉપરોતત મજુરોન  બેંકમ ાં બિત કે જનધન 
ખ ત  ન હોવ થી તેમન  ખ ત મ ાં પૈસ  જમ  કરવ ની ખબૂજ મશુ્કેલ પડે છે. ખબૂજ ન ની રકમ કમ ત  અને છૂટક મજુરી ક મ કરત  મજુરો મ ટે ખ ત મ ાં ઓછ મ ાં 
ઓછ  રૂ.૩૦૦૦/- ન  બેલેન્સ થી ખ ત ુાં ખોલવુાં ખબૂજ મશુ્કેલ રહ ેછે. આજ રીતે અતે્રની કિેરી ખ તે વ રાંવ ર મજુરો આવત  અને જત  હોવ થી પરમેનેન્ટ મજુરો 
ન હોઈ તેમને બેંક ખ ત  મ ટે આગ્રહ ર ખવ થી અતે્રની કિેરી ખ તે ક મ પર આવત  નથી. વળી જામનગર મેગ સીટી અને ઔદ્યોચગક શહરે હોવ થી અતે્રની 
કિેરી પર સરક રન  પ્રવતષમ ન મજુરીન  િરથી કોઈ પણ ક મ પર આવવ  ખશુી ન હોઈ  ઉપરોતત તમ મ મશુ્કેલીઓને ધ્ય નમ ાં ર ખી તેમને રોકડ ન ણ  
ચકુવવ ની જરૂદરય ત ઉભી થ ય છે.  આમ ન ણ કીય બ બતો અને સાંશોધન ક મગીરીની બ બતોને ધ્ય નમ ાં ર ખીને તેમને ન ણ  ચકુવવ મ ાં આવે છે.  ૩. બજેટ 
સિર 2704-17 કેષવકે કેશબકુ પ ન ાં નાં.૪૨ પર િેક નાં. ૧૦૪૭૩૪  ત .૦૬.૦૬.૨૦૧૭થી રોકડમ ાં ન ણ  ઉપ ડીને ઉકત ક રણોસર રોકડમ ાં ચકુવણુાં કરવ મ ાં 
આવેલ છે. ૪. બજેટ સિર 2704-17 કેષવકે કેશબકુ પ ન ાં નાં.૪૨ પર િેક નાં. ૧૦૪૭૩૬ ત . ૧૩.૦૬.૨૦૧૭થી જે ત ેવ્યક્તતને િેકથી જ ન ણ  આપવ મ ાં આવેલ 
છે. ૫. બજેટ સિર 2704-17  કેષવકે કેશબકુ પ ન ાં નાં.૪૮ પર િેક નાં. ૧૦૪૭૭૧  ત .૧૫.૦૭.૨૦૧૭થી રોકડમ ાં ન ણ  ઉપ ડીને ઉકત ક રણોસર રોકડમ ાં ચકુવણુાં 
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કરવ મ ાં આવેલ છે. ૬. બજેટ સિર 2704-17  કેષવકે કેશબકુ પ ન ાં નાં.૪૮ પર િેક નાં. ૧૦૪૭૭૨ ત . ૧૩.૦૭.૨૦૧૭થી જે ત ેવ્યક્તતને િેકથી જ ન ણ  આપવ મ ાં 
આવેલ છે.  ૭. બજેટ સિર 2704-17 કેષવકે કેશબકુ પ ન ાં નાં.૫૧ પર િેક નાં. ૨૧૨૨૧૬  ત .૦૪.૦૮.૨૦૧૭થી રોકડમ ાં ન ણ  ઉપ ડીને ઉકત ક રણોસર રોકડમ ાં 
ચકુવણુાં કરવ મ ાં આવેલ છે. ૮. બજેટ સિર 2704-17 કેષવકે કેશબકુ પ ન ાં નાં.૫૨ પર િેક નાં. ૨૧૨૨૧૯ ત . ૧૩.૦૭.૨૦૧૭થી જે તે વ્યક્તતને િેકથી જ ન ણ  
આપવ મ ાં આવેલ છે.   ૯. બજેટ સિર 2704-17 કેષવકે કેશબકુ પ ન ાં નાં.૫૪ પર િેક નાં. ૨૧૨૨૩૪  ત .૧૨.૦૯.૨૦૧૭થી રોકડમ ાં ન ણ  ઉપ ડીને ઉકત 
ક રણોસર રોકડમ ાં ચકુવણુાં કરવ મ ાં આવેલ છે. ૧૦. બજેટ સિર 2704-17 કેષવકે કેશબકુ પ ન ાં નાં.૬૧ પર િેક નાં. ૨૧૨૨૭૪  ત .૦૬.૧૦.૨૦૧૭થી રોકડમ ાં 
ન ણ  ઉપ ડીને ઉકત ક રણોસર રોકડમ ાં ચકુવણુાં કરવ મ ાં આવેલ છે. ૧૧. બજેટ સિર 2076-21 રીવોલ્વીંગ ફાંડ કેશબકુ પ ન ાં નાં.૩૯ પર િેક નાં. ૫૦૪૫૬૬  
ત .૦૭.૧૧.૨૦૧૭થી રોકડમ ાં ન ણ  ઉપ ડીને ઉકત ક રણોસર રોકડમ ાં ચકુવણુાં કરવ મ ાં આવેલ છે. ૧૨. બજેટ સિર 2076-21 રીવોલ્વીંગ ફાંડ કેશબકુ પ ન ાં 
નાં.૩૯ પર િકે નાં. ૫૦૪૫૮૦ થી ૫૦૪૫૮૯ (૧૦) ત .૧૯.૧૨.૧૭થી જે તે વ્યક્તતને િેકથી જ ન ણ  આપવ મ ાં આવેલ છે. ૧૩. બજેટ સિર 12572-03 અધર 
એજન્સી કેશબકુ પ ન ાં નાં.૮ પર િેક નાં. ૩૦૧૦૧૮ થી ૩૦૧૦૨૮ (૧૧) ત .૦૪.૦૧.૧૮થી જે તે વ્યક્તતન ેિેકથી જ ન ણ  આપવ મ ાં આવેલ છે. ૧૪. બજેટ સિર 
12572-03 અધર એજન્સી કેશબકુ પ ન ાં નાં.૮ પર િકે નાં. ૫૬૨૩૧૪ થી ૫૬૨૩૨૫ (૧૨) ત .૧૮.૦૨.૧૮થી જે તે વ્યક્તતને િેકથી જ ન ણ  આપવ મ ાં આવેલ 
છે.   ૧૫. બજેટ સિર 12572-03 અધર એજન્સી કેશબકુ પ ન ાં નાં.૨૦ પર િકે નાં. ૫૬૨૩૬૭ થી ૫૬૨૩૭૬ (૧૦)ત .૧૮.૦૩.૧૮થી જે તે વ્યક્તતને િેકથી જ 
ન ણ  આપવ મ ાં આવેલ છે ૧૬.બજેટ સિર12572-03 કેષવકે કેશબકુ પ ન ાં નાં.૮૨ પર િેકનાં.૫૬૨૩૯૯ થી ૫૬૨૪૦૦ તથ  ૩૬૪૧૨૬ થી ૩૬૪૧૩૩ સધુી (૧૦) 
શ્રમયોગીને ત .૩૧.૦૩.૧૮થી જે તે વ્યક્તતને િેકથી જ ન ણ  આપવ મ ાં આવેલ છે.  ૧૭. બજેટ સિર 2704-17 કેષવકે કેશબકુ પ ન ાં નાં.૮૨ પર િેક નાં. ૩૬૪૧૩૪ 
શ્રમયોગીને ત . ૩૧.૦૩.૨૦૧૮થી જે તે વ્યક્તતને િેકથી જ ન ણ  આપવ મ ાં આવેલ છે ઉપરોતત મિુ ઓની સ્પષ્ટત ઓ ધ્ય ને લઈ સિરહુ પ્ર થષમક વ ાંધો 
મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંષત. 

 

 ાજિા સોશ િન કાન્ર, જૂનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી, જામનગિ  
૧. સરક રશ્રીન  ન ણ  ષવભ ગન  ત .૨૩/ ૯/ ૭૬ ન ાં ઠર વ ક્રમ ાંક ટીજેઆર/ ૧૦૭૪/ ૩૨૯૯/ ૭૫/ ઝેડ તથ  વખતો વખતન ાં સધુ ર  અન્વયે ખ નગી ઈસમો/ 

વ્યક્તતઓને રૂ! ૧૫૦૦/- ઉપરથી ન ણ ની ચકુવણ  એક ઉન્ટ પેઇ િેકથી તેમન  ખ ત મ ાં જમ  કરવ ની જોગવ ઈ કરવ મ ાં આવેલ છે. પરાંત ુઆ સાંસ્થ  મ ાં ક મ 
કરત  વ્યક્તતઓન  જે-તે સમયે બેંકમ ાં ખ ત ુન  હોય અને તેઓ રોકડ  ન ણ  ચકૂવીએ તો જ ક મ કરવ નો આગ્રહ ર ખત  હોય તેથી ન ની રકમ રોકડેથી ચકૂવી 
અને મોટી રકમન  િેકથી ચકુવણુાં કરવ મ ાં આવે છે. પરાંત ુહવેથી આપની સિુન  મજુબ ચકુવણુાં કરવ મ ાં આવશે. 
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૨. સષવનય ઓડીટ ફકર  વ ાંધ  નાં-૧૪ ન  ક્રમ નાં-૨ ન  જવ બમ ાં જણ વવ નુાં કે લેબર કન્ટીન  બીલ ઉપર દહસ બનુાં વગીકરણ અને અનિુ નન  ક્રમ નધપધવ નુાં શરુ 
કરેલ છે. જે અમકુ બીલમ ાં રહી જવ  પ મેલ છે. પરાંત ુહવે પછી િરેક બીલો ઉપર દહસ બનુાં વગીકરણ અને અનિુ ન ન  ક્રમ નધપધવ નુાં િ લ ુર ખવ મ ાં આવશે 
અને આપની સિુન  મજુબ અમલવ રી કરવ મ ાં આવશે.  

૩. સષવનય જવ બમ ાં અન્વયે જણ વવ નુાં કે ભ રતીય સ્ટેપ અષધષનયમ (૧૮૯૯ નો અષધષનયમ-૨)ની બ બત-૫૩ સ થે વ ાંિત  કલમ-૩ અનસુ ર આ કિેરી દ્વ ર  
રૂષપય  ૫૦૦૦/- થી વધ ુરકમનુાં  િેક દ્વ ર  ચકુવણુાં કરવ મ ાં આવે છે. તેથી તેમ ાં રેવન્ય ુસ્ટેપ ની જરૂરત રહતેી નથી રોકડે થી આવુાં કોઈ પણ ચકુવણુાં કરવ મ ાં 
આવતુાં નથી. તેમ છત ાં આપની સિુન  મજુબ હવેથી રેવન્ય ુસ્ટેપ લગ ડી ન ણ  મેળવન રની સહી લેવ મ ાં આવશે.   

૪. ષનરક્ષર શ્રમજીવી ની શ ખ જવ બિ ર વ્યક્તત દ્વ ર  પ્રમ ચણત કરેલ છે.  

૫. શ્રમજીવી ન ાં હ જરી પત્રકમ ાં હ જરી તેમજ ચકુવણી સક્ષમ અષધક રી દ્વ ર  પ્રમ ચણત કરેલ છે.  
 

             સષવનય ફકર  નાં ૧૪ પદરષશષ્ટ નાંબર ૯ અન્વયે જણ વવ નુાં કે, ક્રમ. નાં ૪૨ મ ાં કુલ રૂ! ૮૩૪૨૨/- મ ાંથી મ ત્ર રૂ! ૫૦૪૦/- ત્રણ અલગ-અલગ મજુરોને 
રોકડ  ચકૂવ યેલ  છે. જે રકમ રૂ!૨૦૦૦/- ની  મય ષિ મ ાં છે. તેવીજ રીતે ક્રમ નાં ૪૩ ન ાં કુલ ૭૮૧૫૯/- મ ાંથી રૂ! ૨૦૦૦/-ની મય ષિ  મ ાં ૬-વ્યક્તતઓને મ ત્ર રૂ! 
૧૦૬૮૦/- રોકડ  ચકૂવલે  છે. ક્રમ નાં ૪૪ મ ાં રૂ! ૯૯૧૩૮/- મ ાંથી તમ મ રકમ િેક થી ચકૂવ યેલ  છે. પરાંત ુઓડીટ વખતે એક મજુરને ચકૂવ યેલ  ન ણ નો િેક 
નાં લખેલો ન ાં હોવ થી તે િેક નાંબર લખી ન ખેલ છે. ક્રમ નાં ૪૫ મ ાં રૂ! ૯૫૯૨૧/- મ ાંથી રૂ! ૨૦૦૦/- ની મય ષિ  મ ત્ર ૩ વ્યક્તતઓને રૂ! ૬૬૭૫/- રોકડ  ચકૂવેલ  
છે. ક્રમ નાં ૪૬મ ાં કુલ રકમ ૮૫૩૯૫/- મ ાંથી મ ત્ર ૩ વ્યક્તતઓને રૂ! ૪૯૫૮/- રોકડ  ચકૂવેલ  છે. ક્રમ નાં ૪૭ મ ાં કુલ રકમ ૭૮૮૮૪/- મ ાંથી રૂ! ૨૦૦૦/- ની 
મય ષિ મ ાં ૬  મજુરોને ૧૦૯૧૧/- રોકડ  ચકૂવેલ છે. ક્રમ નાં ૪૮ મ ાં કુલ રકમ ૫૧૪૭૮/- મ ાંથી રૂ! ૨૦૦૦/-ની મય ષિ મ ાં ૨ મજૂરો ને રૂ! ૩૨૯૩/- રોકડ  ચકૂવેલ  
છે. ક્રમ નાં ૪૯ મ ાં કુલ રકમ ૭૯૩૦૫/- મ ાંથી રૂ! ૨૦૦૦/- ની મય ષિ મ ાં મ ત્ર ૧ મજુર ને રૂ! ૧૭૮૦/- રોકડ  ચકૂવેલ  છે. ક્રમ નાં ૫૦ મ ાં કુલ રકમ ૭૭૭૩૫/- 
મ ાંથી રૂ! ૫૮૩૧૯/- ક્રમ નાં ૫૧ મ ાં રૂ! ૭૬૩૦૯/- મ ાંથી ૫૫૭૩૮/-, ક્રમ નાં ૫૨ મ ાં ૬૧૦૭૩/- મ ાંથી ૪૪૪૨૫/- અને ક્રમ નાં ૫૩ મ ાં ૧૫૭૨૮/- મ ાંથી તમ મ 
રકમ િેક થી ચકૂવ યેલ છે. આમ તમ મ રકમ રૂ! ૧૫૦૦/- ની જગ્ય એ રૂ! ૨૦૦૦/- ની મય ષિ મ ાં રોકડેથી ચકૂવેલ છે. પરાંત ુક્રમ નાં ૫૦, ૫૧, અને ૫૨ મ ાં મજૂરોને  
રોકડ  ચકુવણી બ બતે જણ વવ ન ુકે વિષ નવેબર-૨૦૧૭ મ ાં નોટબાંધી લ ગ ુપડવ થી ફ મષ મજૂરો જો કિેરી રોકડ  પૈસ  ચકુવે તો જ ક મે આવવ  તૈય ર થત  
હત  અને ઘણ  મજૂરો પ સે બેંકમ ાં ખ ત  ન  હોવ થી િેક સ્વીક રત  પણ ન હત  અને નોટબાંધીની લ ાંબી લ ઈનોને લીધે નવ  ખ ત  મ ટે મજુરોને રોજગ રી પ ડીને 
લ ઈનમ ાં ઉભ  રહીને િેક ન ખવ  તેમજ નવ  ખ ત  ખોલ વવ  ખબુજ મશુ્કેલી જણ તી હતી. વળી આ સમયમ ાં ખેતરમ ાં પ ક ઉભેલો હતો. અને નવી ઉન ળુ 
સીઝનની તૈય રી કરવ ની હોવ થી મજૂરોની ત તી જરૂરીય ત હતી આમ સમગ્રપણે ષવિ રીને સાંશોધનન  દહતમ ાં મ ત્ર ૩ મદહન  પરુત ુજ જે મજૂરો િેક સ્વીક રત  
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ન  હત  તેઓનેજ મ ત્ર રોકડ  પૈસ  ચકૂવેલ  છે. બ કીન  ગ ળ મ ાં રૂ! ૨૦૦૦ ની રોકડ ની મય ષિ મ ાં ન ણ  ચકૂવેલ  છે.  આમ ઉપરોતત હકીકતને ધ્ય ને લઈન ે
ઓડીટ ફકર  મ ાંડવ ળ થવ  ષવનાંતી છે. 

કૃતષ તિજ્ઞાન  કાન્ર  જૂનાગઢ કૃતષ યતુનિસીર્ટી  િિઘળીયા 
 

કૃષિ  યષુનવસીટી જુન ગઢન  કેવીકે તરઘડીય   સને.  ૨૦૧૭-૧૮ન  વિષન  અન્વેિણ િરષમય ન કૃષિ ષવજ્ઞ ન કેન્ર, તરઘડીય ન  વૌિર/ફ ઈલની િક સણી 

કરત ાં ચકૂવેલ રકમમ ાં નીિે મજુબ મદુ્દ વ ઈઝ ક્ષણ વટ કરવ મ ાં આવે છે.    

૧) સિર ઠર વ તેમજ વખતો વખતન  સધુ ર  અન્વયે ખ નગી ઇસમો/વ્યક્તતઓને રૂ.૧૫૦૦/- ઉપરની ન ણ ની ચકુવણ  એક ઉન્ટ પેઇ િેકથી તેમન  ખ ત મ ાં 

જમ  કરવ ની જોગવ ઈ મજુબ િરેક વ ઉિર િશ ષવેલ છે તે મજુબ િેકથીજ પેમેન્ટ કરવ મ ાં આવેલ છે.  આમ છત ાં જેતે વ ઉિરની સ મે તેમની ક્ષણ વટ 

કરવ મ ાં આવે છે. અને સિર ઠર વનુાં વ રાંવ ર ધ્ય ન ર ખીને અમલવ રી કરવ મ ાં આવેલ છે.  

૨) અતે્રની કિેરીમ ાં તમ મ બીલ ઉપર જે તે દહસ બનુાં વગીકરણ પત્રક જોડવ મ ાં આવેલ છે, અને સિરવ ઈઝ અલગ અલગ વ ઉિર બન વવ મ ાં આવેલ છે.  જે 

આપ સ હબેશ્રીને અન્વેિણ િરય ન બત વી ખ તરી કર વવ મ ાં આવેલ છે.  

૩) ભ રતીય સ્ટેપ અષધષનયમ (૧૮૯૯ નો અષધષનયમ-૨)ની અનસુિૂી-૧ની બ બત-૫૩ સ થ ેવ ાંિત  કલમ-૩ અનસુ ર  તેમજ તેમ ાં થયેલ વખતો વખતન  સધુ ર  

અનસુ ર રૂ.૫૦૦૦=૦૦ કરત  વધી જતી રકમોની તમ મ ચકુવણી રેવન્ય ુસ્ટેપ બીલ પર લગ ડી રકમ મેળવન રની સહી કર વેલ છે અથવ  તેમની પ સેથી 

રેવ્યન્યુાં સ્ટેપ પર સહી કર વેલ પહધપિ મેળવેલ છે.  

૪) બીલ સ થે સ મેલ મજુરોન  હ જરી પત્રકમ ાં નીરક્ષર શ્રમજીવી (મજુરો) દ્વ ર  બીલન  ચકુ િ ની રકમ સ મે અંગઠુો મ રવ મ ાં આવેલ છે અને તે અંગઠુો મ રન ર 

વ્યક્તતની ઓળખ ન મ લખી શ ખ જવ બિ ર વ્યક્તત દ્વ ર  પ્રમ ચણત કરવ મ ાં આવેલ છે. 

૫) શ્રમજીવી(મજુરો)ન  હ જરીપત્રકમ ાં ચકુવણી કિેરીન  સૌથી ઉચ્િ િરજ્જાન  (સક્ષમ સત ષધક રી) વ્યક્તતવ ર કે જૂથ વ ર હ જરી તથ  ચકુવણી પ્રમ ચણત કરવ મ ાં 

આવેલ છે અને નધપધ પ્રમ ચણત કરી સહી કરવ મ ાં આવેલ છે.  ઉપરોતત મિુ ઓની સ્પષ્ટત ઓ ધ્ય ને લઈ સિરહુ પ્ર થષમક વ ાંધો મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંષત.   
-****- 
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જૂનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી, જૂનાગઢ 

સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ 

 

૨. ઉચાપિ/આતથિક નકુશાન અંગેની અતનયતમિિા 
ફકિા નો િ- ૧૫ થી ૧૬ 
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ફકિા નો િ – ૧૫  એકને એક  ીલ  ે િખિ ખચે પાળિા  ા િ                                                                    કૃતષ તિજ્ઞાન કાન્ર, જામનગિ સને : ૨૦૧૭-૧૮ 
 

સને ૨૦૧૭-૧૮ન  અન્વેિણ િરય ન વ ઉિરો/ફ ઈલોની િક સણી કરત ાં પગ ર ભથ્થ  અને ટીએ બીલન  દહસ બી વ ઉિરની કેશબકૂ સ થે િક સણી કરત  
નીિે મજુબન  વ ઉિરનો ચકુ િો દુબ ર  થયેલ હતો. આ બ બતે નીિે મજુબ અન્વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે. 

 

ક્રમ િા.નો િાિીખ િકમ તિગિ  ીલન પ્રકાિ સદિ  ક્રમ િા.નો િાિીખ િકમ તિગિ  ીલન પ્રકાિ સદિ 

૧ ૧૧૦ ૨૭/૦૩/૧૭ ૩૯૪૨ પી.એસ.ગોરફ ડ ટી.એ.બીલ ૨૭૦૪-૧૭ ૬ ૧૨૦ ૩૧/૦૩/૧૭ ૨૫૫૨ પી.એસ.ગોરફ ડ ટી.એ.બીલ ૨૭૦૪-૧૭ 

૨ ૧૧૧ ૨૭/૦૩/૧૭ ૬૬૬ જે.એન.ઠ કર ટી.એ.બીલ ૨૭૦૪-૧૭ ૭ ૧૨૧ ૩૧/૦૩/૧૭ ૧૩૯૧૨ કે.પી.બ રૈય  ટી.એ.બીલ ૨૭૦૪-૧૭ 

૩ ૧૧૭ ૩૧/૦૩/૧૭ ૪૦૪૨ એસ,એિ.લ ખ ણી ટી.એ.બીલ ૨૭૦૪-૧૭ ૮ ૧૨૨ ૩૧/૦૩/૧૭ ૩૫૪૦ વી.સી.ગઢીય  ટી.એ.બીલ ૨૭૦૪-૧૭ 

૪ ૧૧૮ ૩૧/૦૩/૧૭ ૩૦૭૬ જે.એિ.િૌધરી ટી.એ.બીલ ૨૭૦૪-૧૭ ૯ ૧૨૩ ૩૧/૦૩/૧૭ ૮૧૬ એ.કે.બ રૈય  ટી.એ.બીલ ૨૭૦૪-૧૭ 

૫ ૧૧૯ ૨૭/૦૩/૧૭ ૮૦૪ જે.એન.ઠ કર ટી.એ.બીલ ૨૭૦૪-૧૭   કુલ ૩૩૩૫૦    
 

ઉકત બીલન  િેક નાં.૧૦૪૬૮૬ ત .૩૧/૦૩/૨૦૧૭ન  રોજ તેમજ એજ બીલન  િેક નાં.૧૦૪૬૯૫ ત .૩૧/૦૩/૨૦૧૭થી સમ ન રકમનો ચકુ િો થયેલ હતો. 
જેનો સિરહુ ઓડીટ વિષ ૨૦૧૭-૧૮મ ાં વ ઉિર નાં.૪ ત .૦૩/૦૫/૨૦૧૭ન  પગ ર બીલેથી જે તે કમષિ રીન  પગ રમ ાંથી બીજી વખત થયેલ ચકુ િ ની રીકવરી 
કરેલ હતી. સાંસ્થ એ કેવ  સાંજોગોમ ાં એક જ બીલનો બવ રૂ ચકુ િો થયેલ છે તે અંગે સ્પષ્ટત  કરવી રહ ેતેમજ જવ બિ ર સ મે કરવ મ ાં આવેલ ક યષવ હીની ઓદડટને 
જાણ કરવી.                                                                                                                                                                                                   ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 
 

જિા                                                                                                                                                                                                                                                   કા.તિ.કા.જામનગિ 
સિર ચકૂવણ  બ બતે જણ વવ નુાં કે મ િષ મ સની અંતે ગ્ર ન્ટની ફ ળવણી છેલ્લી ઘડીએ થત  સિર બજેટમ ાં મ ઈનસ ગ્ર ન્ટ ન થ ય તેવ  હતેથુી ઉતત 

ટી.એ. બીલોને મ િષ મ સમ ાં ન ચકુવવ  ષનયષણ કરેલ હતો અને છેલ્લે રકમ ખ ત મ ાં જમ  થત  આ વ ઉિરોને ચકૂવવ મ ાં મ ટે લીધેલ હત  આમ, સિર વ ઉિરો 
શરત ચકૂથી એક વખત ચકુવણી થય  બ િ તેમને ન ચકૂવવ ન  ફ ઈલમ ાં ર ખી મકુવ થી ફરીવ ર તેમને શરતચકૂથી બીજી બખત પેમેન્ટ થઇ ગયેલ હત ુાં. આમ, 
આ પેમેન્ટ થય  બ િ તરત જ ખબર પડત  જે તે કમષિ રીઓને પ સેથી રીકવરી કરવ  મ ટે મૌચખક જણ વેલ. પરાંત ુઉતત કમષિ રીઓ પૈકે બે કમષિ રીઓની બિલી 
થવ  પ મેલ હોઈ, તેઓ હ જર ન હત  આથી, તેમની પ સેથી રીકવરી કરવ  મ ટે વધ ુસમયની જરૂદરય ત રહ ેતેમ હતી. તેમજ હ જર રહલે કમષિ રીઓને પણ આ 
બ બતે મૌચખક વ તિીત કરવ મ ાં આવેલ તો તમ મ કમષિ રીઓએ પગર બીલ મ ાંથી વસલુ ત કરી લેજો તેવી મૌચખક બ હધેરી આપેલ. આથી, ઉતત ચકુવણી 
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સરભર કરવ  મ ટે, શરતચકૂથી પગ ર ચબલમ ાંથી ક પી લેવ મ ાં આવેલ હત . ઉપરોતત વ ાંધ નો જવ બ ગ્ર હ્ય ર ખી પ રો મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી છે. 
-****- 

જીિ િસાયણ શાસ્ત્ર  જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી સને.૨૦૧૭-૧૮ 

ફકિા નો િ – ૧૬    સોસ્થા દ્વાિા આિક હાથ ઉપિ િાખિા  ા િ અને િકમ મ ળી જમા કિાિિા અંગે 
 

ગજુર ત ન ણ કીય દહસ બો અને અંિ જપત્ર બ બતન  ષનયમોન  ષનયમ ૧૪,૧૫ અને ૧૬ની જોગવ ઈ મજુબ વસલુ આવેલ કોઇપણ રકમ તરુાંત જ દહસ બમ ાં 
જમ  લેવી જોઇએ. તેવી જોગવ ઇ થયેલ છે. કૃષિ યષુનવષસિટી, જૂન ગઢન  સને ૨૦૧૭-૧૮ન ાં વિષન ાં અન્ વેિણ િર ય ન આવક અને ખિષન  રેકડષની િક સણી કરત  
જીવરસ યણશ સ્ત્ર ષવભ ગ દ્વ ર  સાંસ્થ ની લેબોરેટરી દ્વ ર  વ્ય પ રીક નમનુ ની િક સણી જેવી કે પ ણી, મ ટી, ચબય રણ, ખ તર, ઇન્ડસ્રીઝન  પેકીંગ, ફૂડ સેપલની 
િક સણી દ્વ ર  રૂ।. ૪૧,૧૧,૫૨૫=૦૦ જેવી આવક 

ક્રમ ખલુિી તસલક િષષ દિમ્યાન આિક કુલ િષષ દિમ્યાન ખચષ  ોિ તસલક  
૧ ૨,૭૨,૮૭,૯૦૯ ૪૧,૧૧,૫૨૫ ૬૮,૪૦,૪૩૪ ૨,૭૮,૫૩૯ ૬૫,૬૧,૮૯૫ 

 

સિરહુ આવક સાંસ્થ  દ્વ ર  રોજે રોજ જમ  કર વવ  ને બિલે અઠવ ડીક િલણ ભરી રીવોલ્વીંગ ફાંડ પેટે સાંસ્થ  ની દહસ બી ષનય મકની કિેરીમ ાં બ રોબ ર 
જમ  કર વવ મ ાં આવે છે. દહસ બ ષનય મકની આવકની ખર ઇ થયે ષવભ ગને િલણની રકમ જમ  કરવ  અનમુોિન આપવ મ ાં આવે છે. જેથી જેતે દિવસની આવક 
કેશબકૂમો ોાં જેતે ત રીખન  બિલે અઠવ દડય ન  અંતે સાંસ્થ  દ્વ ર  થયેલ આવક મોડી જમ  કર વવ  સ્પષ્ટત  થવી રહ.ે સાંસ્થ ન  પ્રત્યતુરમ ાં રેગ્યલુર કમષિ રી ન 
હોવ ને લીધે રકમ મોડી બેન્કમ ાં જમ  કરવવ મ ાં આવે છે. જે પ્રત્યતુર ન ણ કીય જવ બિ રીનો પ્રશ્ન હોય ઉતત ન ણ કીય ઔચિત્યન  ભાંગ સમ ન હોય સાંસ્થ એ 
ન ણ કીય ષનયમોનસુ ર ક યષવ હી કર વવી રહ.ે                                                                                                                                                  ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 

 

જિા    આ સમય િરય ન આ ષવભ ગ પ સ ેક યમી કમષિ રી ન હોવ  ઉપર ાંત અતે્રન  ત્રણ ષવભ ગ જેવ  કે ,બ યોટેક ,બ યોકેમ અને ફૂડ ટેસ્ટીંગ લેબન  દહસ બ સબાંષધત 

ક મગીરીન  ભ રણને ક રણે ન ણ  જે તે દિવસ ેનદહ પરાંત ુિ ર-પ ાંિ દિવસન  ભેગ  કરી બેંકમ ાં જમ  કરવ મ ાં આવત  હત  .પરાંત ુઆ સમય િરય ન કોઈ પણ પ્રક રનો 
ન ણ નો તફ વત આવેલ નથી .તેમજ સ િર ષવભ ગોમ ાં િરરોજની કોઈ િોક્ક સ આવક ન હોય ઉપર ાંત કોઈ દિવસ નજીવી આવક એટલે કે રૂ.૫૦૦ /- ની થયલે હોય આવી 
રકમ રોજ જમ  કર વવ  મ ટે કમષિ રીની અછતમ ાં વધ રે સમય લ ગતો હોય ત્રણ-િ ર દિવસે ન ણ  જમ  કર વવ ની ફરજ પડેલ છે. પરાંત ુહવે પછીથી થયેલ સિુન  અન્વયે 
ન ણ  રોજે રોજ જમ  કર વવ મ ાં આવશ ે,જે ખ ત્રી થવ  સ રૂ.                                -****-  
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જૂન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી ,જૂન ગઢ 

સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ 

૩.ખિીદી અંગેની અતનયતમિિા 
ફકિા નો િ- ૧૭ થી ૨૯ 
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રહસા  તનયામકની કચેિી  જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી સને ૨૦૧૭-૧૮ 

ફકિા નો િ – ૧૭      આઇ.ર્ટી.તિડાગ દ્વાિા નેર્ટિકષ સીક્ય િીર્ટી માર્ટા ફાયિિ લ અંગે કિાિ કિી ખચષ કિિા અંગે 

વ .નાં./ત રીખ રકમ રૂ. ષવગત સિર 

૧૪૨૪૯/૨૯-૦૩-૧૮ ૭૮૯૯૩૬ હીટ િી સીસ્ટમ મ ઇક્રો તલીનીક પ્ર .લી., અમિ વ િ ૧૨૪૦૭ 

 

કૃષિ યષુનવષસિટી જુન ગઢન  સને ૨૦૧૭-૧૮ન   અન્વેિણ િરષમય ન દહસ બ ષનય મક હઠેળન  આઇ.ટી. ષવભ ગન  વ ઉિરોની િક સણી કરત  ઉતત વ ઉિરથી 
ઇ-ટેન્ડરીંગ દ્વ ર  હીટ િી ષસસ્ટમ મ ઇક્રો તલીનીક પ્ર .લી. અમિ વ િ સ થે નેટવકષ સીક્યોરીટી મ ટે ફ યરવોલ અંગે વ ષિિક કર ર કરી રૂ .૭૮૯૯૩૬/-નો ખિષ કરવ મ ાં 
આવેલ છે. જે અંગે નીિે મજુબ ઓદડટ રીમ કષસ આપવ મ ાં આવે છે. 
(૧)  ગજુર ત સરક ર ગ ાંધીનગરન  સ યન્સ અને ટેતનોલોજી ષવભ ગન  ત .૩૦/૦૭/૨૦૦૪ન  ઠર વ નાં LAN/2004/927/DST ની જોગવ ઈ મજુબ ઈલેકરોનીક 

સ ધનોની  ખરીિી જી.આઈ.એલ (ગજુર ત ઈન્ફોટેક લીમીટેડ) મ રફતે કરવ ની જોગવ ઈ કરેલ છે. જે સરક રશ્રીની જોગવ ઈઓ ષવરૂધ્ધ કેવ   ક રણોસર ક મગીરી 
કરવ મ ાં આવેલ છે. જે અંગે આધ રસહ ઓદડટને પતુષત  કર વવી રહ.ે  

(૨) ગજુર ત સરક ર ન ણ  ષવભ ગ ગ ાંધીનગરન  ત . ૧૨/૦૯/૨૦૧૭ન  ઠર વ નાં. જીએફઆર/૧૦૨૦૧૭/૮૦૫/૪૧૮૦૪૪/૦૬ મજુબ ર જ્ય સરક રન  ઉદ્યોગ 
અને ખ ણ ષવભ ગ દ્વ ર  ભ રત સરક ર દ્વ ર  ષવકષસત કરવ મ ાં આવેલ Gem (Government e-marketing) પોટષલ મ રફતે ખરીિી કરવ ની જોગવ ઇ કરેલ 
હોવ  છત  કિેરી દ્વ ર  ઇ-ટેન્ડરીંગ દ્વ ર  ભ વો મેળવી ખિષ કરવ  બ બતે સ્પષ્ટત  થવી ઘટે. 

(૩) સરક રશ્રીન  ઉદ્યોગ અને ખ ણ ષવભ ગન  ઠર વ નાં. એસપીઓ/૧૦૨૦૧૫/ ૬૯૧૦૯૩/ િ ત .૦૩/૦૬/૨૦૧૬ ન  ક્રમ નાં (૩) મજુબ જે એજન્સીન  ભ વ માંજુર 
થ ય તેની સ થે ઓડષર આપત  પહલે  ૫% સીક્યરુીટી ડીપોઝીટ તથ  સીક્યોરીટી ડીપોઝીટ પર ૪.૯૦%લેખે રૂ .૧૯૦૦/- સ્ટેપ ડયટુી વસલુવ ની હોય છે. જે 
લીધ ન  આધ રો અન્વેિણમ ાં રજુ થયેલ નથી.  

(૪)  ઈન્સ્ટોલેશન કય ષન  આધ રો રજુ થયેલ નથી. જેથી સાંસ્થ  ર ર  સોફ્ટવેર સમય-મય ષિ મ ાં પ્રસ્થ પન થય ની ખ ત્રી થયેલ નથી. ખ ત્રી કર વવી રહ ે મદુ્દ  નાં 
૧ થી ૪ પતુષત  સહ સ્પષ્ટત  કરત  સધુી કરેલ ખિષ રૂ.૭,૮૯,૯૩૬/- ઓડીટમ ાં વ ાંધ  હઠેળ ર ખવ મ ાં આવે છે. 

 

િાોિા હાઠહ ર.૭૮૯૯૩૬/- સદિ – ૧૨૪૦૭, િસલુાિ પાત્ર િકમ રા.૧૯૦૦/-સદિ – ૦૦૩૦  

ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય  



58 
 

જિા  

સિર ખિષ નેટવકષ ષસક્યોદરટી મ ટે ફ યરવોલન  વ ષિિક મેઈન્ટેનન્સ મ ટે કરવ મ ાં આવેલ હોય  જી.આઈ.એલ. (ગજુર ત ઇન્ફોટેક લીમીટેડ) તેમજ GeM 

પોટષલ મ રફત આવી સષવિસીસ મ ટેની કોઈ ઉપલબ્ધત  ન હોવ થી  કુલસચિવશ્રી જુ.કૃ.ય ુજુન ગઢની કિેરીન  ક ય ષલય આિેશ જા.નાં. જુકૃય/ુરજી/આઈ.ટી./૧૯૬૫-

૭૦/૨૦૧૭  ત . ૨૮/૧૨/૨૦૧૭ મજુબ સષમષતની ષનયકુ્તત કરવ મ ાં આવેલ હતી આ સષમષતમ ાં National Informatics Center, New Delhi ન  જુન ગઢ જીલ્લ  

અષધક રીશ્રી પણ એક સભ્ય હત . સિર સષમષત દ્વ ર  તમ મ ખરીિીની શક્યત ઓ તપ સીને બ િમ ાં ભલ મણ મજુબ ન્યઝુ પેપરમ ાં જાહરે ત આપીને ઈ-ટેન્ડરીંગ 

દ્વ ર  ભ વો મેળવી ખરીિીની ક યષવ હી કરવ મ ાં આવેલ છે સિર ક મગીરી યષુનવષસિટીન  દહતમ ાં કરવ મ ાં આવેલ હતી.  સરક રશ્રીન  ઉદ્યોગ અને ખ ણ ષવભ ગન  

ઠર વ નાં. એસપીઓ/૧૦૨૦૧૫/૬૯૧૦૯૩/િ ત . ૦૩/૦૬/૨૦૧૬ ન  ક્રમ નાં. (૩) મજુબ ખરીિીન  ૫ % ટક  લેખે ષસક્યરુીટી ડીપોઝીટ પેટે રૂ. ૩૯૪૯૭/- ની બેંક 

ગેરાંટી લેવ મ ાં આવેલ છે. અત્રેની કિેરીન  ઓડીટ વિષ ૨૦૧૪-૧૫ ન  ફકર  નાં. ૧૭ મજુબન  ફકર મ ાં પ ાંિ ટક  ષસક્યોરીટી ડીપોઝીટન  ૩.૫૦ % મજુબ સ્ટેપ 

ડયટુી વસલુ કરી કર રખત કરવુાં જોઈએ તેવુાં જણ વેલ હત ુાં. જે મજુબ િ લ ુફકર ન  પ્ર થષમક વ ાંધ  નાં. ૩૦ ન  પ્રત્યતુરમ ાં અત્રેની કિેરી દ્વ ર  પ ટી પ સેથી 

ષસક્યોરીટી ડીપોઝીટન  ૩.૫૦ % મજુબ રૂ. ૧૪૦૦/- ન  સ્ટેપ પેપર ઉપર કર રખત લેવ મ ાં આવેલ છે. જેની ખર ઈ ત . ૦૪-૦૯-૨૦૧૯ ન  રોજ રૂબરૂ ઓડીટરશ્રીને 

દહસ બી અષધક રીશ્રીની કિેરીમ ાં કર વવ મ ાં આવલે હતી. તેમ છત ાં પ્ર થષમક વ ાંધ મ ાં જણ વ્ય  અનસુ ર ૪.૯ % મજુબ ગણતરી કરત  બ કીન  રૂ| ૫૦૦/- ની સ્ટેપ 

ડયટુી પ ટી દ્વ ર  આપવ ની સાંમતી આપવ મ ાં આવેલ છે જે આવ્યે રજુ કરવ મ ાં આવશે. 

     મે. દહટ િી સીસ્ટમ મ ઈક્રો કલીનીક પ્ર .લી. અમિ વ િ પ સેથી વિષ ૨૦૧૬-૧૭ િરય ન ફ યરવોલ હ ડષવેર તેન  સોફ્ટવેર સપોટષ  સ થે ખરીિ કરવ મ ાં આવેલ 

જેનો ત .૨૧/૦૧/૨૦૧૭ ન  રોજનો ઇન્સ્ટોલેશનનો રીપોટષ  લેવ મ ાં આવેલ છે.. આજ હ ડષવેરમ ાં વિષ ૨૦૧૭-૧૮ િરય ન સોફ્ટવેર લ ઇસન્સ દરન્યઅુલ તથ  

ફ યરવોલન  વ ષિિક મેઈન્ટેનન્સ મ ટે કરવ મ ાં આવેલ એ.એમ.સી.ન  દરન્યઅુલનો રીપોટષ  જે ફ યરવોલન  ડેસબોડષ પરથી લેવ મ ાં આવેલ છે   સિર ક મગીરી 

યષુનવષસિટીન  દહતમ ાં કરવ મ ાં આવેલ હતી. જે ધ્ય ને લઈ કરવ મ ાં આવેલ સ્પષ્ટત  ગ્ર હ્ય ર ખી પ ર  મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી. 
 

-****- 
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 ફકિા નો િ – ૧૮  ઇન્ર્ટિનેર્ટ લીઝ લાઇન માર્ટાના ખચષ અંગે 
િા.નો./િાિીખ િકમ ર. તિગિ સદિ 

૧૪૨૫૦/૨૯-૦૩-૧૮ ૩૭૯૩૫૦/- ઇશ ન નેસ્ટોલ પ્ર .લી. ર જકોટ ઇન્ટરનેટ લીઝ્ડ લ ઇન બેન્ડ વીથ ૪૫ એમ.બી.પી.એસ. ૧૨૪૦૭ 

 

કૃષિ યષુનવષસિટી જુન ગઢન  સને ૨૦૧૭-૧૮ન   અન્વેિણ િરષમય ન દહસ બ ષનય મક હઠેળન  આઇ.ટી. ષવભ ગન  વ ઉિરોની િક સણી કરત  ઉતત વ ઉિરથી 
જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી હસ્તકન  સબ સેન્ટરને આઇ.ટી. સેલન  નેટવકષ સ થે જોડવ  ઇન્ટરનેટ લીઝ્ડ લ ઇન બેન્ડ વીથ ૪૫ એમ.બી.પી.એસ.ન  જોડ ણ અંગ ે
ઇશ ન નેસ્ટસોલ ર જકોટને રૂ.૩૭૯૩૫૦/- નો ચકુ િો કરવ મ ાં આવેલ છે જે અંગે નીિે મજુબ ઓદડટ રીમ કષસ આપવ મ ાં આવે છે.  

 

(૧) ગજુર ત સરક ર, ગ ાંધીનગરન  સ યન્સ અને ટેતનોલોજી ષવભ ગન  ત .૩૦/૦૭/૨૦૦૪ ન  ઠર વ નાં LAN/2004/927/DSTની જોગવ ઈ મજુબ ઈલેકરોનીક 
ક મગીરી જી.આઈ.એલ (ગજુર ત ઈન્ફોટેક લીમીટેડ) મ રફતે કરવ ની જોગવ ઈ કરેલ છે. ઉતત ષવગતે ઇન્ટરનેટ લીઝ લ ઇન મ ટેલ ઇન બેન્ડ વીથ ૪૫ 
એમ.બી.પી.એસ.ની ક મગીરી  (ગજુર ત ઈન્ફોટેક લીમીટેડ) મ રફતે ન કર વવ  અંગે ઓડીટને પતુષત  કર વવી ઘટે.  

(૨) ગજુર ત સરક ર ન ણ  ષવભ ગ ગ ાંધીનગરન  ત .૧૨/૦૯/૨૦૧૭ ન  ઠર વ નાં. જીએફઆર/૧૦૨૦૧૭/૮૦૫/૪૧૮૦૪૪/૦૬ મજુબ ર જ્ય સરક રન  ઉદ્યોગ 
અને ખ ણ ષવભ ગ દ્વ ર  ભ રત સરક ર દ્વ ર  ષવકષસત કરવ મ ાં આવેલ Gem (Government e-marketing) પોટષલ મ રફતે ખરીિી કરવ ની જોગવ ઇ કરેલ 
હોવ થી આ ખરીિી GemPortal પર ઉપલબ્ધ હતી કે કેમ તે અંગેન  કોઈ આધ રો ફ ઈલે સ મેલ ર ખવ મ  આવેલ નથી.  છત  કિેરી દ્વ ર  ઇ-ટેન્ડરીંગ દ્વ ર  
ભ વો મેળવી ખિષ કરવ  બ બતે સ્પષ્ટત  થવી ઘટે. 

(૩) સરક રશ્રીન  ઉદ્યોગ અને ખ ણ ષવભ ગન  ઠર વ નાં. એસપીઓ/૧૦૨૦૧૫/ ૬૯૧૦૯૩/ િ, ત .૦૩/૦૬/૨૦૧૬ ન  ક્રમ નાં (૩) મજુબ જે એજન્સીન  ભ વો 
માંજુર થયેલ  હોય તેને ખરીિીઓ ઓડષર આવત  પહલે  પ% ષસક્યોરીટી ડીપોઝીટન  ૪.૯૦% મજુબ સ્ટેપ ડયટુી વસલુ કરી કર રખત કરવ ુજોઇએ. સાંસ્થ એ 
રૂ.૧૮૯૬૮/- ષસક્યોરીટી ડીપોચઝટ લીધેલ છે, જેન  ૪.૯૦% મજુબ રૂ.૯૩૦/- નો સ્ટેપ ઉપર કર રખત કરવ ુજોઇએ.સાંસ્થ એ રૂ.૧૦૦/- ન  સ્ટેપ પેપર ઉપર 
કર રખત કરેલ છે જેથી સાંસ્થ એ રૂ. ૮૩૦/- સ્ટેપ ડયટુીની વસલુ ત કરી ૦૦૩૦ સિરે જમ  કર વી ઓડીટને આધ ર સહ ખ ત્રી કર વવી રહ.ે 

(૪) ઈન્સ્ટોલેશન કય ષન  આધ રો રજુ થયેલ નથી. તેમજ ઈન્ટરનેટની સ્પીડ રેગ્યલુર બેન્ડવીથ મજુબ મળી રહવે ન  આધ રો સ મેલ ર ખવ મ ાં આવેલ નથી. 
જેથી સાંસ્થ  ર ર  સોફ્ટવરે સમય-મય ષિ મ ાં પ્રસ્થ પન થય ની તેમજ આ ઈન્ટરનેટની સ્પીડ રેગ્યલુર બેન્ડવીથ મજુબ મળીરહવે ની  ખ ત્રી થયેલ નથી. 
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ઉપિ ર્કિ મદુ્દા નો ૧ થી ૪ પિુષિા સહ સ્પષ્ર્ટિા કિિા સિુી કિાલ ખચષ ર.૩,૭૯,૩૫૦/- ઓળીર્ટમાો િાોિા હાઠહ િાખિામાો આિે છે. 
િાોિા હાઠહ ર.૩,૭૯,૩૫૦/- સદિ – ૧૨૪૦૭     િસલુાિ પાત્ર િકમ રા.૮૩૦/- સદિ – ૦૦૩૦ 

ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 

જિા  : 

સિર ખિષ ઈન્ટરનેટ લીઝ લ ઈન મ ટે કરવ મ ાં આવેલ હોય, જી.આઈ.એલ. (ગજુર ત ઇન્ફોટેક લીમીટેડ) તેમજ GeM પોટષલ મ રફત આવી સષવિસીસ મ ટેની 

કોઈ ઉપલબ્ધત  ન હોવ થી, કુલસચિવશ્રી, જુ.કૃ.ય,ુ જુન ગઢની કિેરીન  ક ય ષલય આિેશ જા.નાં. જુકૃય/ુરજી/આઈ.ટી./૧૯૬૫-૭૦/૨૦૧૭, ત . ૨૮/૧૨/૨૦૧૭ 

(નકલ સ મેલ) મજુબ સષમષતની ષનયકુ્તત કરવ મ ાં આવેલ હતી. આ સષમષતમ ાં National Informatics Center, New Delhi ન  જુન ગઢ જીલ્લ  અષધક રીશ્રી પણ 

એક સભ્ય હત . સિર સષમષત દ્વ ર  તમ મ ખરીિીની શક્યત ઓ તપ સીને બ િમ ાં ભલ મણ મજુબ ન્યઝુ પેપરમ ાં જાહરે ત આપીને ઈ-ટેન્ડરીંગ દ્વ ર  ભ વો મેળવી 

ખરીિીની ક યષવ હી કરવ મ ાં આવેલ છે. સિર ક મગીરી યષુનવષસિટીન  દહતમ ાં કરવ મ ાં આવેલ હતી. 

પ ાંિ ટક  ષસક્યોરીટી ડીપોઝીટન  ૩.૫૦ % મજુબ સ્ટેપ ડયટુી વસલુ કરી કર રખત કરવુાં જોઈએ તેવુાં જણ વેલ હત ુાં. પરાંત ુસિર ખરીિીમ ાં ષસક્યરુીટી 

ડીપોઝીટન  ૪.૯૦ % મજુબ સ્ટેપ ડયટુીની રકમની વસલુ તનુાં જણ વવ મ ાં આવેલ છે. આમ, સ્ટેપ ડયટુીની રકમની વસલુ ત બ બતે ષવસાંગતત  થયેલ છે. તેમ 

છત ાં હવે પછી ભષવષ્યમ ાં આવી ખરીિીમ ાં ષનયમોનસુ ર સ્ટેપ ડયટુીની વસલુ ત કર વવ મ ાં આવશે.  

ષવશેિમ ાં સિર ફકર મ ાં જણ વ્ય  અનસુ ર રૂ|. ૮૩૦/- ની સ્ટેપ ડયટુી વસલુ ત મ ટે પ ટીનો સાંપકષ કરત , પ ટી દ્વ ર  સિર રકમની સ્ટેપ ડયટુી પેટે 

આપવ ની સાંમતી આપવ મ ાં આવેલ છે જે આવ્યે રજુ કરવ મ ાં આવેશે. સિર ક મગીરી યષુનવષસિટીન  દહતમ ાં કરવ મ ાં આવેલ હતી. આમ,  સ્પષ્ટત  ગ્ર હ્ય ર ખી 

પ ર  મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી. આ સ થે પ ટી દ્વ ર  ત . ૨૭/૦૪/૨૦૧૮ ન  રોજ આપવ મ ાં આવેલ ઇન્સ્ટોલેશન રીપોટષ  પણ છે  ઈન્ટરનેટ સ્પીડ રેગ્યલુર બેન્ડષવથ 

મજુબનો આધ ર પણ છે.  

   

   -****- 
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જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી, સોશ િન તનયામકશ્રીની કચેિી સને.૨૦૧૭-૧૮ 

 

ફકિા નો િ – ૧૯   ઇન્સ્ુમેન્ર્ટ/મશીનિીની ખિીદની ર્ટાન્ ળિ પ્રરક્રયામાો જણાયેલ અતનયતમિિા  ા િ. 
 

કૃષિ યષુનવષસિટી, જુન ગઢન  સને૨૦૧૭-૧૮ન ાં વિષન  અન્વેિણ િરષમય ન યષુનવષસિટી ન  જુિ  જુિ  ષવભ ગન  વ ઉિરો/ફ ઈલોની િક સણી કરત ાં સ મેલ 
પદરષશષ્ ટ-૧૦ની ષવગતેન  ઈન્સ્ુમેન્ટ/મશીનરીની ખરીિી મ ટે ઈ-ટેન્ડરની પ્રદક્રય  કરવ મ ાં આવેલ હતી અને એજન્સીઓ ષનધ ષરીત કરવ મ ાં આવેલ આ ટેન્ડર 
પ્રદક્રય ન  રેકડષની િક સણી કરત ાં નીિે મજુબ અન્વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે. 
(૧)  સાંસ્થ એ ઇન્સ્ુમેન્ટ/મશીનરીન  ટેકનીકલ સ્પેષસદફકેશન ષનધ ષરીત કરી ઈ-ટેન્ડરથી ટેકનીકલ અને ફ ઈન ક્ન્સયલ બીડ મેળવવ મ ાં આવેલ. સૌપ્રથમ ટેકનીકલ 

બીડની સરખ મણી કરી િરેક  ઇન્સ્ુમેન્ટ/મશીનરી મ ટે T1, T2, T3 એજન્સી નક્કી કરવ મ ાં આવેલ છે. સરક રશ્રી દ્વ ર  ષનયત કર યેલ ટેન્ડર પ્રદક્રય  તેમજ 
ઉદ્યોગ કષમશનરશ્રીન  ત .૨૭/૦૫/૨૦૧૧ન  પદરપત્ર ક્રમ ાંક ઉક-એસપી-પરિેઝ ષપ્રકોશન/૨૦૫/૫૪૭૩૧ મજુબ ટેકનીકલ બીડન  આધ રે એજન્સી 
ટેકનીકલી ફીટ છે કે કેમ તે નક્કી કરવ ન ુરહ.ે તેન  આધ રે કોઈ ક્રમ ાંક/અગ્રત  નક્કી કરવ ની રહતેી નથી. આથી કરવ મ ાં આવેલ પ્રદક્રય  સરક રશ્રીન  ક્ય ાં 
હુકમો મજુબ કરવ મ ાં આવેલ છે તેની ઓદડટને આધ રસહ ખ ત્રી કર વવી ઘટે  

(૨) સાંસ્થ એ ઘણ ાં દકસ્સ ઓમ ાં મ ાંગેલ સ્પેષસદફકેશન સ થે ૯૦%કરત  પણ ઓછ મેિીંગ ધર વત  ઇન્સ્ુમેન્ટ/મશીનરીન  ટેકનીકલ બીડ મ ન્ય ર ખવ મ ાં આવેલ 
છે. આવ  દકસ્સ ઓમ ાં સાંસ્થ એ સ્પેષસદફકેશન યોગ્ય રીતે તૈય ર કરેલ જણ ત  નથી અથવ  તો ખરીિવ મ ાં આવેલ ઇન્સ્ુમેન્ટ/મશીનરી જે હતે ુમ ટે ખરીિવ મ ાં 
આવેલ છે. તે હતે ુમ ટે યોગ્ય/ઉપયોગી નથી તેમ મ નવ ને ક રણ છે. આવ  નમનુ રૂપ દકસ્સ ઓદડજજટલ પીએિ.મીટર ૮૦ ટક , જેલ ડોક ષસસ્ટમ ૬૬.૬૬ 
ટક  હોવ  છત  ઇન્સ્ુમેન્ટ/ મશીનરીન  ટેકનીકલ બીડ મ ન્ય ર ખવ મ ાં આવેલ છે.  

(૩) સરક રશ્રીન  ઉદ્યોગ અને ખ ણ ષવભ ગન  ઠર વ નાં. એસપીઓ/૧૦૨૦૧૫/ ૬૯૧૦૯૩/ િ, ત .૦૩/૦૬/૨૦૧૬ ન  ક્રમ નાં (૩) મજુબ જે એજન્સીન  ભ વ 
માંજુર થયેલ  હોય તેને ખરીિીનો ઓડષર આપત  પહલે  ૫% ષસક્યોદરટી દડપોઝીટન  ૪.૯૦% મજુબ સ્ટેપ ડયટુી વસલુ કરી કર રખત કરવુાં જોઈએ પરાંત ુ
સ મેલ પદરષશષ્ટની ષવગતે  નમનુ રૂપ િશ ષવેલ દકસ્સ ઓ મ  રૂ .૧૦૦/-ન  સ્ટેપપેપર ઊપર કર રખત કરવ મ  આવેલ છે. ૫% ષસક્યોદરટી દડપોઝીટન  
૪.૯૦% મજુબ સ્ટેપડયટુીની રકમ રૂ .૪૭૨૦/- વસલુ ત કરી સિર: ૦૦૩૦ સ્ટેપડયટુીસિરે જમ ાં કર વી અન્વેિણને આધ રસહ ખ ત્રી કર વવી ઘટે.  
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(૪) ગજુર ત સરક ર ન ણ  ષવભ ગ ગ ાંધીનગરન  ત . ૧૨/૦૯/૨૦૧૭ન  ઠર વ નાં. જીએફઆર/૧૦૨૦૧૭/૮૦૫/૪૧૮૦૪૪/૦૬ મજુબ ર જ્ય સરક રન  ઉદ્યોગ 
અને ખ ણ ષવભ ગ દ્વ ર  ભ રત સરક ર દ્વ ર  ષવકષસત કરવ મ ાં આવેલ Gem (Government e-marketing) પોટષલ મ રફતે ખરીિી કરવ ની જોગવ ઇ કરેલ 
હોવ  છત  કિેરી દ્વ ર  ઇ-ટેન્ડરીંગ દ્વ ર  ભ વો મેળવવ  પ છળ રૂ .૨,૯૦,૪૦૦/-નો  ખિષ કરવ  બ બતે સ્પષ્ટત  થવી ઘટે. 

ઉતત મિુ  નાં. ૧ થી ૪ ની સ્પષ્ટત સહ પતુષત  કરી વસલુ તપ ત્ર રકમ રૂ ૪૭૨૦/- વસલુ ત કરીસિર:૦૦૩૦ સ્ટેપડયટુીસિરે જમ ાં કર વી અન્વેિણને                     
આધ રસહ ખ ત્રી કર વવી ઘટે. 

િસલુાિ પાત્ર િકમરા.૪૯૨૦/-  સદિ : ૦૦૩૦  ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 

ફકિા નો િ – ૧૯  - પરિતશષ્ર્ટ નો િ – ૧૫    ઇન્સ્ુમેન્ર્ટ/મશીનિીની ખિીદીની ર્ટાન્ ળિ પ્રરક્રયાની તિગિ દશાષિત ુ૫ત્રક 

ક્રમ 
નો 

િાઉચિનો/િાિીખ િકમ રુ. તિગિ એજન્સીન ુનામ કચેિીનુો નામ  િાપિિા 
પાત્ર 

એગ્રીમેન્ર્ટ 
સ્ર્ટામ્પ ની 
િકમ  

િાપિાલ 

એગ્રીમેન્ર્ટ 
સ્ર્ટામ્પની 
િકમ 

ખરુ્ટિી 
સ્ર્ટામ્પ 
ળયરુ્ટીની 
િકમ  

સદિ  

૧ ૧૪૪૩૯ ૩૧/૦૩/૧૮ ૩૯૮૮૪૦ ડીચઝટલ કોન પેરોમીટર ન્ય ુટેક ઇંન્ટરનેશનલ યજુી દિલ્લી  કૃષિ ઇજ્નેરી કોલેજ જુન ગઢ ૯૮૦ ૧૦૦ ૮૮૦ ૨૨૫૮-ડી 
૨ ૧૪૮૧૭ ૩૧/૦૩/૧૮ ૨૨૫૧૪૪ પોટેબલ લોડષ મીટર આઇ મેતશ એસોષસયેટ અમિ વ િ  કૃષિ ઇજ્નેરી કોલેજ જુન ગઢ ૫૬૦ ૧૦૦ ૪૬૦ ૨૨૫૮-ડી 
૩ ૧૪૯૨૦ ૩૧/૦૩/૧૮ ૭૬૬૦૮૦ રેકટર કટ મોડલ આઇ મેતશ એસોષસયેટ અમિ વ િ કૃષિ ઇજ્નેરી કોલેજ જુન ગઢ ૧૮૮૦ ૧૦૦ ૧૭૮૦ ૧૨૧૧૫ 

૪ ૧૩૯૧૧ ૨૬/૦૩/૧૮ ૧૫૦૨૯૮ લેબોરેટરીન  સ ધનો સ યન્ન્ટ રેદડિંગ  કોપો અમિ વ િ  ખ પટ ૪૦૦ ૧૦૦ ૩૦૦ ૧૨૧૧૪ 
૫ ૧૩૦૩૦ ૧૭/૦૩/૧૮ ૭૪૫૭૬ એન લીટીકલ બેલેન્સ સ યન્ન્ટ રેદડિંગ કોપો અમિ વ િ  ખ પટ ૨૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૨૧૧૪ 
૬ ૧૩૪૫૨ ૨૨/૦૩/૧૮ ૧૦૬૨૦૦ બ યોલોજીકલમ ઈક્રોસ્કોપ શદકત સ યન્ન્ટદફક વડોિર   ખ પટ ૨૬૦ ૧૦૦ ૧૬૦ ૧૨૧૧૪ 
૭ ૧૨૧૧૩ ૦૮/૦૩/૧૮ ૪૮૬૧૬ સ્પોલ ઈન્સ્ટુમેન્ટ સીટી કેપ કોપો. વડોિર   દફશરીઝ  ષસક્ક   ૧૨૦ ૧૦૦ ૨૦ ૧૨૫૭૯ 
૮ ૧૨૧૧૩ ૦૮/૦૩/૧૮ ૪૬૦૨૦ સ્પોલ ઈન્સ્ટુમેન્ટ સીટી કેપ કોપો. વડોિર   દફશરીઝ  ષસક્ક   ૧૨૦ ૧૦૦ ૨૦ ૧૨૫૭૯ 
૯ ૧૨૧૧૩ ૦૮/૦૩/૧૮ ૯૫૮૭૫ સ્પોલ ઈન્સ્ટુમેન્ટ સીટી કેપ કોપો. વડોિર   દફશરીઝ  ષસક્ક   ૧૨૦ ૧૦૦ ૨૦ ૧૨૫૭૯ 

૧૦ ૧૪૯૨૫ ૩૧/૦૩/૧૮ ૪૨૪૮૦૦ લેમીનેટ એર ફલો. લેબરોનીક કપ સ સાંશોધન  ૧૦૪૦ ૧૦૦ ૯૪૦ ૧૮૦૦૯.૦૯ 
૧૧ ૧૪૭૧૭ ૩૧/૦૩/૧૮ ૧૩૮૦૯૦ ઓટોતલેટ એસ.એસ.િફતરી કપ સ સાંશોધન  ૩૪૦ ૧૦૦ ૨૪૦ ૧૮૦૦૯.૦૯ 
  ૨૪૭૪૫૩૯    ૬૦૨૦ ૧૧૦૦ ૪૯૨૦  
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જિા  

રફશિીઝ સોશ િન કાન્ર જુકૃય ુો તસક્કા 
 

સિરહુ સ્મોલ instrument ની ખરીિી યનુીવસીટીન  નીષતષનયમો મજુબ રેઈટ કોન્ર તટ કરેલ પ ટી પ સેથી સબાંષધત અષધક રી પ સેથી પવૂષ માંજુરી બ િ ખરીિ 
કરવ મ ાં આવેલ છે અન્વેિણ નધપધ ક્રમ નાં ૧,૨ ક મગીરી  યનુીવસીટી લેવેલ પર થતી હોઈ તેમજ સિરહુ દકસ્સ  મ ાં લ ગ ુપડત ુાં ન  હોઈ કોઈ સ્પષ્ટત  કરેલ નથી 
ક્રમ નાં ૩મ ાં યનુીવસીટીન  ધ ર ધોરણ મજુબની ષસક્યરુીટી દડપોઝીટ લેવ યેલ છે અને સિરહુ બ બતે વધ ર ની સ્ટેપ ડયટુી અંગે યનુીવસીટી તરફથી સિૂન મળ્યે 
ઘટતી ક યષવ હી કરવ મ ાં આવશે. અને ક્રમ નાં ૪ અંગે અત્રેની કિેરી તરફથી કોઈ ઈ ટેન્ડરીંગની ક મગીરી કરેલ ન  હોઈ અત્રેની કિેરીને લ ગ ુપડત ુાં નથી  જે 
ધ્ય ને લેવ  ષવનાંતી 

કૃતષ મહાતિદ્યાલય, જુ.કૃ.ય.ુ, ખાપર્ટ-પ િ ોદિ 

આ બ બતે સ્પષ્ટત  કરત  જણ વવ નુાં કે આ તમ મ પ્રદક્રય  કિેરી સાંશોધન ષનય મકશ્રી, જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢથી કરવ મ ાં આવેલ હોય તે મજુબ અતે્રની 
કિેરીએથી ખરીિી કરેલ છે. આ બ બતે સ્પષ્ટત  કરત  જણ વવ નુાં કે વડી કિેરીની સિુન  નજુબ બેંક કર રખત ઉપર ૫% ડીપોઝીટ લેવ મ ાં આવેલ છે. સિરહુ 
વિષ-૨૦૧૭-૧૮મ ાં GeMની પ્રદક્રય ની શરૂઆત થયેલ હોઈ કિેરીન  સ્પેસીફીકેશન મજુબન  સ ધનો જે ત ેસમયે GeMમ ાં ઉપલબ્ધ ન હોય વ ડી કિેરીએ કરેલ 
રેઈટ કોન્રકટ મજુબ ખરીિ પ્રદક્રય  કરેલ છે. તેમજ ટેન્ડર પ્રદક્રય  તથ  આર.સી. મ ટે જાહરે તનો ખિષ વડી કિેરી દ્વ ર  કરવ મ ાં આવેલ છે. અત્રેની કિેરીએથી ટેન્ડર 
કે આર.સી. બ બતમ ાં કોઈ પણ પ્રક રનો ખિષ કરવ મ ાં આવેલ નથી 

ર્ટાક ક લેજ જુનાગઢ 
સિરહુ ખરીિીપ્રદક્રય  n-procure પોટષલ પરથી કરેલ છે ૨. લ ગ ુપડત ુાં નથી. ૩. n-procure ન  ટેન્ડર ટસષ મજુબ ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે પ ટીને આ 

અંગે પત્ર લખીને જાણ કરવ મ ાં આવેલ છે. જેથી તેની ક યષવ હી િ લ ુહોય પણૂષ થયે જાણ કરવ મ ાં આવશે. ૪. સિરહુ આઈટમ ડીઝીટલ પેનીરોમીટર અને પોટેબલ 
લોડ મીટર જેવી અઈતમ Gem પોટષલ ઉપર ન હોવ થી  ઈ  ટેન્ડરીંગ દ્વ ર  ભ વો મેળવેલ હત . 

કપાસ સોશ િન કાન્ર જૂનાગઢ 

૧.ઈન્સ્ુમેન્ટની ખરીિી ટેન્ડર દ્વ ર  T૧, T૨ અન ેT૩ એજન્સી નક્કી કરવ મ ાં આવેલ તેમ ાં L1,T1/L1,T2 પ્રદક્રય થી ખરીિી કરેલ છે  L1,T1/L1,T2 ની સરખ મણીમ ાં 
ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ સ ધનની ગણુવત  વધ રે મ લમુ પડેલ છે જેથી ખરીિી કરેલ  ઈન્સ્ુમેન્ટની વધ રે સક્ષમ ધર વે છે. 
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૨. ખરીિવ મ ાં આવેલ ઈન્સ્ુમેન્ટ મ ગ્ય  મજુબ સ્પેસીફીકેશન મજુબ છે જેમ ાં પી.એિ.મીટર ૮૦% જેલ ડોક ષસસ્ટમ ૬૬.૬૬ ટક  % કોઈ જરૂદરય ત છે નહી જેથી 
ખરીિીલ હોય સ ધન ૧૦૦% સ્પેસીફીકેશન મજુબ છે.  

૩.ઈન્સ્ુમેન્ટની ખરીિી કરત  પહલે  ૫% ષસકયોરીટી દડપોઝીટન  ૪.૯૦ % મજુબ સ્ટેપ ડયટુી વસલુ કરેલ છે.આજ ત . ૦૩/૦૫/૨૦૨૧ની  ત રીખ સધુીમ ાં 
ઈન્સ્ુમેન્ટને ક ઈ રીપેરીંગ જરૂદરય ત રહલે નથી.  

૪. સરક રશ્રીન  ત .૧૨/૦૯/૨૦૧૭ બ ઠર વ મજુબ gem મ ાંથી ખરીિી કરવ ની જોગવ ય કરવ મ ાં આવેલ પરાંત ુઅતે્રની કિેરીમ ાં ખરીિી ક્ર્વ મ ાંતેની ક યષવ હી 
ત . ૧૨/૦૪/૨૦૧૭ થી હ થ ધરવ મ ાં આવેલ છે. તેમજ યષુનવસીટીન  જુિ -જુિ  ૧૬ ષવભ ગમ ાં ઘણ  સ ધનોની ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ તો રૂ.૨,૯૦,૪૦૦/- 
થી પણ કિ િ વધી જાતી હોય તો જવ બ મ ન્ય ર ખવ  ષવનતી છે.  

-****- 

કૃતષ યતુનિતસિર્ટી જુનાગઢ એગ્રી ક લેજ અમિાલી સને.૨૦૧૭-૧૮ 

ફકિા નો િ – ૨૦   એે.સી.ખિીદીમાો જણાયેલ અતનયતમિિા અંગે  

 

કૃષિ યષુનવષસટી જુન ગઢન  સને.૨૦૧૭-૨૦૧૮ ન  વિષન  અન્ વેિણ િરય ન એગ્રી કોલેજ અમરેલી ર ર  કોલેજમ ાં લેબોરેટરીન  હતે ુમ ટે નીિેની ષવગતે 

એ.સી.ખરીિી પ છળ કલૂ રૂ .૬,૦૯,૬૦૦/- નો ખિષ કરેલ  હતો. જે વ ઉિસષ/ફ ઈલની િક સણી કરત ાં નીિે મજુબની અષનયષમતત  ધ્ ય ને આવેલ છે. 

ક્રમ િા.નો/િાિીખ િકમ નામ તિગિ સદિ 

૧ ૧૪૭૮૨૩૧/૦૩/૧૮ ૬૦૯૬૦૦ અક્ષર સેલ્સ અમરેલી એ.સી. ૨ ટન ખરીિી નાંગ – ૧૨ ૧૨૧૧૮ 
કુલ  ૬૦૯૬૦૦  

 

(૧) સરક રશ્રીન ાં ઉદ્યોગ અને ખ ણ ષવભ ગન ાં ઠર વ નાંબર - એસપીઓ/ ૧૦૨૦૦૫/ ૧૪૦૭/િ, ત .૨૨/૧૧/૨૦૦૬ તથ  ઠર વનાંબર - એસપીઓ/ 
૧૦૨૦૦૫/૧૪૦૫/િ ત .૦૮/૦૭/૨૦૧૧ મજુબ ઈ-ટેન્ ડરીંગ પ્રદક્રય  મ ટેની ન ણ ાંકીય વ્ યવહ રની રકમ રૂ. ૫ લ ખથી વધ રે રકમની ખરીિી/ખિષ કરતી 
વખતે ઈ-ટેન્ ડરીંગ પ્રદક્રય  કરીને ભ વો મેળવવ  જોઈએ. પરાંત ુસાંસ્થ  ર ર  સ્થ ષનક કક્ષ એથી ત્રણ ભ વ માંગ વી ખરીિી કરેલ છે. જે અંગે જવ બિ રેથી 
સ્પષ્ટત  કરવી. 
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(૨)  ગજુર ત સરક ર ન ણ  ષવભ ગ ગ ાંધીનગરન  ત .૧૨/૦૯/૨૦૧૭ ન  ઠર વ નાં. જીએફઆર/૧૦૨૦૧૭/૮૦૫/૪૧૮૦૪૪/૦૬ મજુબ ર જ્ય સરક રન  ઉદ્યોગ 
અને ખ ણ ષવભ ગ દ્વ ર  ભ રત સરક ર દ્વ ર  ષવકષસત કરવ મ ાં આવેલ Gem (Government e-marketing) પોટષલ મ રફતે ખરીિી કરવ ની જોગવ ઇ કરેલ 
હોવ થી આ ખરીિી GemPortal પર ઉપલબ્ધ હતી કે કેમ તે અંગેન  કોઈ આધ રો ફ ઈલે સ મેલ ર ખવ મ  આવેલ નથી. 

(૩) સરક રશ્રીન  ઉદ્યોગ અને ખ ણ ષવભ ગન  ઠર વ નાં. એસપીઓ/૧૦૨૦૧૫/ ૬૯૧૦૯૩/ િ, ત .૦૩/૦૬/૨૦૧૬ ન  ક્રમ નાં (૩) મજુબ પ ટી/ એજન્ સીને   વકષ 
ઓડષર આપત  પહલે  સીક્યોરીટી ડીપોઝીટ લઈ તને  ઉપર ૪.૯૦% લેખે રૂ .૧૫૦૦/- ન  સ્ ટેપ ઉપર કર રખત કરવુાં જોઈએ જે કય ષન  આધ રો રજુ થયેલ 
નથી. 

(૪) એજન્સીએ ષનયત સમય મય ષિ મ ાં ક મગીરી પણુષ કરેલ તથ  ઇન્સ્ટોલેશન સાંતોિક રક રીતે કય ષ હોવ ન  કોઇ આઘ રો સાંસ્થ  ર ર  ફ ઇલે સ મેલ ર ખલે 
નથી.                                                                                                                                              િાોિાહાઠહ િકમ રા.૬૦૯૬૦૦/- સદિ –૧૨૧૧૮     

                                                                                                                            િસલુાિ પાત્ર રા.૧૫૦૦/-સદિ – ૦૦૩૦     ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 

 

જિા  

 

૧  વિષ ૨૦૧૭-૧૮ મ ાં સરક રશ્રી એ Gem મ રફત થી ખરીિી કરવ નો પદરપત્ર કરેલ હતો.જેથી ૧૨-નાંગ A.C. (ટ ટ  વોલ્ટ સ ) Gem મ રફતથી સરખ મણી પત્રક 

બન વીને સાંશોધન ષનય મકશ્રી ની માંજુરી લઈને  જય રે Gem ઉપર UPLOAD કરવ નો થયો ત્ય રે Bidding  અન ેRA પ્રદક્રય  કરવ નુાં િશ ષવત ુાં હત ુાં જેમ  કલૂ ૧૫ દિન 

વધ ુલ ગે તેમ હત . ત્ય રે  છેલ્લી ત રીખ ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ હતી, તેની કીમત Rs.૬,૧૬,૭૮૮/- ૧૨-નાંગ A.C. (ટ ટ  વોલ્ટ સ ) હતી તે સમયે Gem પરથી ખરીિીની નવી 
શરૂઆત થઇ હતી. ત્ય રબ િ યષુનવસીટી ર ર  નક્કી કરેલ કમીટી ર ર  રોજક મ કરવ મ ાં આવ્ય ુહત ુાં. જણ વવ નુાં કે અત્રેષન કૃષિ મહ ષવદ્ય લય નવી શરુ થયેલ હોવ થી 
પ્ર યોચગક લોબોરેટરીન  સ ધનો યોગ્ય સ િવણી મ ટે ૧૨-નાંગ A.C. (ટ ટ  વોલ્ટ સ ) ની ખ સ જરૂરીય ત હોવ થી માંજુર થયેલ ભ વ કરત  ઓછ  ભ વ Rs.6,09,900/- 

૧૨-નાંગ A.C. (ટ ટ  વોલ્ટ સ ) વીથ ઇન્સટોલેશન સ થે, મ ન.સાંશોધન ષનય મકશ્રી, જુન ગઢની માંજુરી ર ર  ખરીિેલ છે. ષનયકુત કમીટી ર ર  યષુનવસીટી દહત થે ૧૨-

નાંગ A.C. (ટ ટ  વોલ્ટ સ ) ખરીિેલ છે.  જે કાંપની પ સેથી ૧૨-નાંગ A.C. (ટ ટ  વોલ્ટ સ ) ખરીિેલ છે.તે અમરેલી જીલ્લ નો ઓથોરીઝ ડીલર તથ  ડીસ્રરુબટુર છે. તથ  
કાંપની દ્વ ર  પહલે  વિે ત્રણ સષવિસ ફ્રી આપેલ છે.  

૨ અત્રેની કૃષિ મહ ષવદ્ય લય રર  વિષ ૨૦૧૭-૧૮ મ ાં મ ન. સરક રશ્રીન  પત્ર મજૂબ  Gem મ રફત થી ખરીિી કરેલ હતી.એસી (૧૨-નાંગ) Gem મ રફતથી સરખ મણી 
પત્રક બન વીને સાંશોધન ષનય મકશ્રી ની માંજુરી લઈને  જય રે Gem ઉપર UPLOAD કરવ નો થયો ત્ય રે Bidding  અને RA પ્રદક્રય  કરવ નુાં િશ ષવત ુાં હત ુાં. છેલ્લીત રીખ 
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૩૧-૦૩-૨૦૧૮ હતી, જેમ તેની કીમત Rs.૬,૧૬,૭૮૮/- ૧૨-નાંગ A.C. (ટ ટ  વોલ્ટ સ ) હતી. Gem કરત  ઓછ  ભ વ Rs.6,09,900/- ૧૨-નાંગ A.C. (ટ ટ  વોલ્ટ સ ) 

વીથ ઇન્સટોલેશન સ થે અમરેલી જીલ્લ નો ઓથોરીઝ ડીલર તથ  ડીસ્રરુબટુર  છે તેવી પ ટી પ સે થી બજાર ભ વે વ્ય જબી ખરીિી કરેલ છે.  

૩ Rs.૧૫૦૦/-  જેએય.ુ, ફન્ડ એક ઉંટ  મ  જમ  કર વે છે.  

૪ શરિચકૂ થી ઈંસ્ટોલેશન કય ષ હોવ નો રીપોટષ  ષનયત પ ટી પ સ ેથી સમય મય ષિ મ ાં ક મ કરેલ નથી તેવો રીપોટષ  મ ાંગેલ નથી , પરાંત ુ- ૧૦૦/-  નો સેપ ઉપર કર રખત 

જોડેલ છે.  જેમ  ત્રણ વિષ સધુી ફ્રી સષવિસની બ હીધરી આપેલ છે. તો ઉપરોતત બ બતો ધ્ય નમ ાં ર ખીને ઓડીટ ફકરો મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી 
 

-****- 

કપાસ સોશ િન કાન્ર  જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી, સને ૨૦૧૭-૧૮ 

ફકિા નો િ– ૨૧  કપાસ સોશ િન કાન્ર દ્વાિા િૈજ્ઞાતનક સાિન ની ખિીદીમાો જણાયેલ અતનયતમિિા અંગે 
 

કૃષિ યષુનવષસટી જુન ગઢન  સને૨૦૧૭-૨૦૧૮ ન  વિષન  અન્ વેિણ િરય ન જુિ  જુિ  ષવભ ગ ર ર  પદરષશષ્ટ નાંબર-૧૧ ષવગતેન  ક મમ ાં કલૂ 
રૂ .૧૩૦૪૪૦૧/- ન  ખિષ કરેલ વ ઉિસષ/ફ ઈલની િક સણી કરત ાં નીિે મજુબની અષનયષમતત  ધ્ ય ને આવેલ છે. 
(૧) સરક રશ્રીન  ઉધોગ અન ેખ ણ, ખનીજ ષવભ ગન  ઠર વ નાં એસપીઓ/૧૦૨૦૦૫/ ૧૪૦૭/િ ત .૨૨/૧૧/૨૦૦૬ તેમજ ત .૦૮/૦૭/૨૦૧૧ ની જોગવ ઈ 

મજુબ રૂ.૨૦૦૦૦/- થી વધ રે રકમની ખરીિી કરતી વખતે જાહરે ષનષવિ  પ્રષસધ્ ધ કરી સ્પધ ષત્મક ભ વો મેળવી ખરીિી કરવી જોઈએ. તેમજ રૂ।.૧ લ ખથી 
વધ રે રકમની ખરીિી–ખિષ કરતી વખતે બહોળી પ્રષસધ્ધી ધર વત  વતષમ નપત્રમ ાં જાહરે ત આપી ટેન્ ડર પ્રદકય  દ્વ ર  ભ વો મેળવી ખરીિી–ખિષ કરવ  
જોઈએ.પરાંત ુાં કપ સ સાંશોધન ષવભ ગ,જુન ગઢ દ્વ ર  રૂબરૂત્રણભ વો મેળવી ઉકત ષવગતે ટુકડે-ટુકડે ખરીિી/ખિષ કરી તાંદુરસ્ત હરીફ ઈનો લ ભ ગમુ વેલ છે.સાંસ્થ  
દ્વ ર  પોત ની વેબસ ઈટ ઉપર ઓફલ ઈન ટેન્ ડર મકુી સ્થ ષનક કક્ષ એ જાહરે ત કરી આર.સી. કરેલ એજન્સી મ રફત ક મ કર વેલ છે. 

(૨) સિરહુાં ઇલેકરોષનતસ સ ધનોની ક્ય ાં ક રણોસર જરૂરીય ત ઉપલબ્ધથઇ તે અંગે ઓડીટ આધ રીત ખર ઇ કર વવી ઘટે . 
(૩) સાંસ્થ  દ્વ ર  ખરીિી કરેલ ઇલેકરોષનતસ સ ધનોસાંસ્થ ની જરૂરીય ત અનરુૂપ છે કે કેમ? તેમજ તેમન  ઇન્સ્ટોલમેંટ બર બર થયેલ છે કે કેમ તે અંગે જરુરી 

આધ રસહ ઓડીટ ખર ઇ કર વ વી ઘટે. તેમજ  ઇલેકરોનીતસ સ ધનો મટીરીયલ મ લ-સ મ નની ગણુવત  ની િક સણી થયેલ છે કે કેમ તેનો ટેસ્ટ રીપોટષ  
ઓડીટને રજુ થયેલ નથી.                                                                                                                                                                               

(૪)  સરક રશ્રીન  ઉદ્યોગ અને ખ ણ ષવભ ગન  ઠર વ નાં. એસપીઓ/૧૦૨૦૧૫/ ૬૯૧૦૯૩/ િ, ત .૦૩/૦૬/૨૦૧૬ ન  ક્રમ નાં (૩) મજુબ પ ટી/ એજન્ સીને વકષ 
ઓડષર આપત  પહલે  ષનયત રકમન  ૫% લેખે રૂ .૬૫૨૨૦/- ની સીક્યરુીટી ડીપોઝીટ લેવી જોઈએ. અને ૪.૯ % લેખે રૂ .૩૨૦૦/- ની રકમન  સ્ટેપ ઉપર  
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 કર રખત કરવુાં જોઈએ જે સાંસ્થ એ કરેલ નથી. જેથી રૂ .૩૨૦૦/- ની વસલુ ત કરી ઓડીટને ખ ત્રી કર વવી રહ.ે  
 

(૫)  સાંસ્થ  દ્વ ર  ખરીિી કરેલ ઇલેકરોનીતસ સ ધનોની ગેરાંટી / વોરાંટી તેમજ તેન  એન્જીનીયર રીપોટષ  સાંસ્થ  દ્વ ર  મેળવવ મ ાં આવેલ છે કે કેમ તેની ઓડીટ ખર ઇ 
થવી ઘટે.                                                                           ઉકિ મદુા નો ૧ થી ૫ ની પિુષિા થિા સિુી કિાલ ખચષ રા.૧૩૦૪૪૦૧/- િાોિા હાઠહ િાખિામાો આિે છે.  

 િાોિાહાઠહ િકમ રા.૧૩૦૪૪૦૧/- સદિ –પિીતશષ્ર્ટ મજુ     િસલુાિ પાત્ર િકમ રા.૩૨૦૦/-સદિ – સ્ર્ટામ્પ ળયરુ્ટી  
ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 

ફકિા નો િ – ૨૧ પરિતશષ્ર્ટ નો િ - ૧૧                      િૈજ્ઞાતનક સાિન ની ખિીદીની તિગિ દશાષિત ુપરિતશષ્ર્ટ 

ક્રમ િા.નો િ/િાિીખ િકમ એજન્સી નામ તિગિ સદિ 

૧ ૧૪૪૯૬ ૩૦/૦૩/૧૮ ૪૯૭૩૦ સ યન્ટીફીક રેડીંગ કોપોરેશન  મ ઇક્રો સ્કેલ ખરીિી ૧૮૦૦૯-૦૯ 
૨ ૧૪૭૧૭ ૩૧/૦૩/૧૮ ૧૩૮૦૯૦ એસ.એસ.િફતરી અમિ વ િ  ઓટૉતલેવ-ખેર  ખરીિી ૧૮૦૦૯-૦૯ 
૩ ૧૪૯૨૫ ૩૧/૦૩/૧૮ ૪૨૪૮૦૦ લેબેરોષનતસ અમિ વ િ લેષમન ર એર ફ્લો ની ખરીિી ૧૮૦૦૯-૩૩ 
૪ ૧૪૪૫૪ ૩૦/૦૩/૧૮ ૬૬૮૨૭ ગ્લોબલ ઇતવીપમેન્ટ અમિ વ િ  એગ્ર રોઝ અલ્ર પ્યોર ૫૦૦જી. નાંગ-૨ ને ખરીિી  ૧૮૦૦૯-૩૩ 

૫ ૧૪૫૯૯ ૩૧-૦૩-૧૮ ૧૦૭૮૫૨ 
વચુષઅલ હ ઇડ્રોમેટ  રૂરકી રૂ।. ૨૦૬૦૦ ડીજીટલ સોઇલ મોઇશ્ચર મીટર ૧૨૧૦૧-૦૧ 

ડીપી એન લીટીકલ અમિ વ િ રૂ।.૮૭૭૯૨ ડીજીટલ સોઇલ મોઇશ્ચર સેન્સર નાંગ -૧૨ ૧૨૧૦૧-૦૧ 
૬ ૧૨૮૯૭ ૧૬/૦૩/૧૮ ૨૯૭૩૬ ૯૯-ઇન્સ્ુમેન્ટ –વ પી ડીજીટલ મેનોમીટર ૧૨૧૦૧-૦૧ 
૭ ૧૨૭૮૦ ૧૫/૦૩/૧૮ ૯૯૯૬૫ IF&FS EDUCATION & TECHNOLOGY SEVICE LTD. દિલ્હી કે-ય ન કોયનુીટી –કોપ્યટુર ૧૨૧૦૧-૦૧ 
૮ ૯૭૪૬ ૧૨/૦૧/૧૮ ૧૨૦૨૦૭ NORINCOPVT, VAN VEEN GRAB ખરીિી ૧૨૫૭૯ 

    ષનશકીન વોટર સેપલર ખરીિી ૧૨૫૭૯ 

૯ ૧૨૧૧૩-૦૮/૦૩/૧૮ ૨૬૭૧૯૪ 
CHITICHEMCORPO 

ELE-2602 38055/- 

૧૨૫૭૯ 

ELE-1501 48616/- 
ELE-5101G 46020/-  

ELE-101G 95875/- 

B.HITEN& CO. WATER BATH DIGITAL  38628/- 

 કુલ ૧૩૦૪૪૦૧  
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જિા  

૧. ઉપરોતત  ક્રમ ૧ થી ૪ મ ાં કોઈપણ ક મગીરી ૫ લ ખથી વધરે ખિષ કરેલ નથી . જેથી ઈ-ટેન્ડરીંગ કરવ ની જરૂદરય ત રહતેી નથી તેમજ ક મગીરી 
કરવ મ ાં આવે છે. તે યષુનવસીટી થયેલ આર.સી. મજુબ કરવ મ ાં આવેલ છે િ. અતે્રની કિેરીમ ાં કપ સમ ાં આવત  રોગોનુાં એન લીસીસ કરવ  મ ટે ખરીિી કરેલ છે. 
૩. ક્રમ નાંબર ૧ થી ૩ ની ખરીિીન  સ ધનોન ાં ઇન્સ્ટોલેશન રીપોટષ  લેવ મ ાં આવેલ છે. તેમજ અત્રેની કિેરી ર ર  ઇન્સ્ટોલેશન કરવ  ટ ઇમ ેઅષધક રીશ્રી રૂબરૂ હ જર 
રહલે . ૪.સરક રશ્રી ન  ષનતી ષનયમ મજુબ ખરીિી કરેલ છે. વકષ ઓડષર આપત  પહલે  સીકયરુીટી ડીપોઝીટ તેમજ સ્ટેપ ઉપર ક્રર રખત કરેલ છે. પ. ગેરાંટી/વોરાંટી 
અંગેન  આઘ રો અતે્રની કિેરીન ાં રેકડષમ ાં ર ખેલ છે. તો ફકર ાં ન ાં.ર૧ મિુ  નાં. ૧ થી પ મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી. 

-****- 
 

એગ્રી કૉલેજ )કીર્ટકશાસ્ત્ર (  જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી, સને ૨૦૧૭-૧૮ 
 

ફકિા નો િ – ૨૨  કાતમકલ/ગ્ લાસિેસષ/પ્ લાસ્ ર્ટીક િેસષ/લે  િેસષ િથા નાના સાિન ની ખિીદ પ્રરક્રયામાો જણાયેલ અતનયતમિિા  ા િ 
 

કૃષિ યષુનવષસિટી, જુન ગઢન એગ્રી કૉલેજ કીટકશ સ્ત્ર ન  સને ૨૦૧૭-૧૮ન  અન્વેિણ િરય ન વ ઉિરો/ફ ઈલોની િક સણી કરત ાં બ યો પ વડર/ઇન્સેકટ 
રેપ/સોલ્યબુલ સ્ટ િષ /કેમીકલ ની ખરીિી બ બતે સ મેલ પદરષશષ્ટ-૧૨ની ષવગતે કુલ રૂ .૬૪,૪૦,૮૦૯/- નો ખિષ કરેલ હતો. આ બ બતે નીિે મજુબ અન્વેિણ 
નધપધ આપવ મ ાં આવે છે. 
(૧) ન ણ  ષવભ ગન  અંગે્રજી જાહરેન મ   ક્રમ ાંક નાં. જીએન/ ૨૪/ એસએસપી/ ૧૦૮૯/ જીઓઆઈ/૬૩/ઝેડ (૬૮૯) (૨૦૦૩) તથ  ગજુર ત આકસ્મીક ખિષન  

ષનયમો – ૧૯૫૯ ન  ષનયમ – ૧૭૧ ન  પદરષશષ્ ટ -૬ ન  ષનયમ – ૨ મજુબ રૂ.૨૦૦૦૦/- થી વધ રે રકમની ખરીિી કરતી વખતે જાહરે ષનષવિ  પ્રષસધ્ ધ 
કરી સ્પ ઘષત્મક ભ વો મેળવી ખરીિી કરવી જોઈએ. તેમજ રૂ.૧ લ ખ થી વધ રે રકમની ખરીિી – ખિષ કરતી વખતે બહોળી પ્રષસધ્ ધ ધર વત  વતષમ ન પત્રમ ાં 
જાહરે ત આપી ટેન્ ડર પ્રદકય  ર ર  ભ વો મેળવી ખરીિી – ખિષ કરવ  જોઈએ તેમજ ઉદ્યોગ અન ેખ ણ ષવભ ગન  ઠર વ નાં. એસપીઓ/ ૧૦૨૦૦૫/ ૧૪૦૫/િ 
ત .૦૮/૦૭/૨૦૧૧ મજુબ રૂ . ૫ લ ખથી વધ રે રકમની ખરીિી/ખિષ કરતી વખતે ઈ-ટેન્ ડરીંગ પ્રદક્રય  કરીને ભ વો મેળવવ  જોઈએ.  

(ર) સ મેલ પદરષશષ્ટ-૧૨ની ષવગતે સાંસ્થ  ર ર  કરેલ િરેક ખરીિી રૂ . પ લ ખથી વઘ ુહોવ  છત  વતષમ નપત્રમ ાં જાહરે ત આપી ખરીિી કરેલ છે. જે ષનયમ 
ષવરૂઘ્ઘ છે. 
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(૩) સરક રશ્રીન  ઉદ્યોગ અને ખ ણ ષવભ ગન  ઠર વ નાં. એસપીઓ/૧૦૨૦૧૫/ ૬૯૧૦૯૩/  િ, ત .૦૩/૦૬/૨૦૧૬ ન  ક્રમ નાં (૩) મજુબ ઓડષર વેલ્યનુ  ૫% 
લેખે ષસક્યોરીટી દડપોઝીટ લેવ ની થ ય છે જે ષસક્યોરીટી દડપોઝીટ લીધ ન  આધ રો રજુ થયેલ નથી તેમજ ષસક્યોરીટી દડપોઝીટન  ૪.૯૦% મજુબ 
રૂ .૧૬૦૦૦/- સ્ટેપ ડયટુી વસલુ કરી કર રખત કરવુાં જોઈએ. પરાંત ુસિરહુાં કિેરીએ કર રખત કય ષન  ષસક્યોરીટી દડપોઝીટ લેવ  અંગે િરેક કિેરીને સિુન  
આપ્ ય  અંગેન  આધ રોઅન્વેિણમ ાં રજુ થયેલ નથી. જેની અન્વેિણને આધ રસહ ખ ત્રી કર વવી ઘટે. 

                   ઉકિ મદુા નો. ૧ થી ૩ ની સ્પષ્ ર્ટિાસહ પિૂષિા કિી અન્ િેષણને આઘાિસહ ખાત્રી કિાિિી ઘર્ટા. 
િાોિા હાઠહ િકમ રા.૬૪૪૦૮૦૯/-સદિ –૯૫૧૦-જે-૪૦           િસલુાિ પાત્ર િકમ રા.૧૬૦૦૦/- સદિ – ૦૦૩૦  

ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 

  ફકિા નો િ – ૨૨  પરિતશષ્ર્ટ નો િ – ૧૨   કાતમકલ/ગ્ લાસિેસષ/પ્ લાસ્ ર્ટીક િેસષ/લે  િેસષ િથા નાના સાિન ની ખિીદ પ્રરક્રયામાો જણાયેલ અતનયતમિિા  ા િ 

ક્રમ િા.નો િ/િાિીખ િકમ પાર્ટી નુો નામ તિગિ સદિ સોસ્થાનુો નામ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
૧ ૩૦૦/૦૯-૦૩-૧૮ ૮૨૦૦૦ ગ યત્રી મીનરલ મહસે ણ  બ યો પ વડર ૯૫૧૦-જે-૪૦ એગ્રી કોલેજ કીટક 
૨ ૧૪૯ ૧૩-૧૧-૧૭ ૧૫૧૯૨૦ ગ યત્રી મીનરલ મહસે ણ  બ યો પ વડર ૯૫૧૦-જે-૪૦ એગ્રી કોલેજ કીટક 
૩ ૧૬૩ ૧૬-૧૧-૧૭ ૪૬૬૨૦૦ ગ યત્રી મીનરલ મહસે ણ  બ યો પ વડર ૯૫૧૦-જે-૪૦ એગ્રી કોલેજ કીટક 
૪ ૨૦૨ ૧૩-૧૨-૧૭ ૧૭૦૫૦૦ ગ યત્રી મીનરલ મહસે ણ  બ યો પ વડર ૯૫૧૦-જે-૪૦ એગ્રી કોલેજ કીટક 
૫ ૨૭૭ ૧૬-૦૨-૧૮ ૪૯૬૭૫૫ ગ યત્રી મીનરલ મહસે ણ  બ યો પ વડર ૯૫૧૦-જે-૪૦ એગ્રી કોલેજ કીટક 

કુલ  ૧૩૬૭૩૭૫     
૬ ૩૨૧ ૧૭-૦૩-૧૮ ૩૨૬૭૪૨ મોડષન ઇલેકરીકલ ર જકોટ ઇન્સેકટ રેપ ૯૫૧૦-જે-૪૦ એગ્રી કોલેજ કીટક 
૭ ૩૨૨ ૧૭-૦૩-૧૮ ૪૮૧૭૯૪ મોડષન ઇલેકરીકલ ર જકોટ ઇન્સેકટ રેપ ૯૫૧૦-જે-૪૦ એગ્રી કોલેજ કીટક 
૮ ૧૬૪ ૧૬-૧૧-૧૭ ૪૯૪૭૯૮ મોડષન ઇલેકરીકલ ર જકોટ ઇન્સેકટ રેપ ૯૫૧૦-જે-૪૦ એગ્રી કોલેજ કીટક 
૯ ૨૪૩ ૧૮-૦૧-૧૮ ૪૮૧૭૯૪ મોડષન ઇલેકરીકલ ર જકોટ ઇન્સેકટ રેપ ૯૫૧૦-જે-૪૦ એગ્રી કોલેજ કીટક 
૧૦ ૨૪૩ ૧૮-૦૧-૧૮ ૩૨૭૯૨૨ મોડષન ઇલેકરીકલ ર જકોટ ઇન્સેકટ રેપ ૯૫૧૦-જે-૪૦ એગ્રી કોલેજ કીટક 

કુલ  ૨૧૧૩૦૫૦     
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ક્રમ િા.નો િ/િાિીખ િકમ પાર્ટી નુો નામ તિગિ સદિ સોસ્થાનુો નામ 
૧૧ ૧૪૭ ૧૩-૧૧-૧૭ ૪૮૯૨૧૬ ર જ સેલ્સ કોપો, ભ વનગર  સોલ્યબુલ સ્ટ િષ ૯૫૧૦-જે-૪૦ એગ્રી કોલેજ કીટક 
૧૨ ૧૮૦ ૨૯-૧૧-૧૭ ૪૯૫૪૮૮ ર જ સેલ્સ કોપો, ભ વનગર સોલ્યબુલ સ્ટ િષ ૯૫૧૦-જે-૪૦ એગ્રી કોલેજ કીટક 
૧૩ ૧૮૧ ૨૯-૧૧-૧૭ ૪૯૫૪૮૮ ર જ સેલ્સ કોપો, ભ વનગર સોલ્યબુલ સ્ટ િષ ૯૫૧૦-જે-૪૦ એગ્રી કોલેજ કીટક 
૧૪ ૨૪૦ ૧૮-૦૧-૧૮ ૪૯૫૪૮૮ ર જ સેલ્સ કોપો, ભ વનગર સોલ્યબુલ સ્ટ િષ ૯૫૧૦-જે-૪૦ એગ્રી કોલેજ કીટક 

કુલ ૧૯૭૫૬૮૦     
૧૫ ૨૫૦ ૨૯-૦૧-૧૮ ૪૮૯૨૧૬ એટીજીસી બ યોટેક પ્ર .લી. હૈિર બ િ  ઈ-૧૧-હકેઝ . કેમીકલ  ૯૫૧૦-જે-૪૦ એગ્રી કોલેજ કીટક 
૧૬ ૨૫૧ ૨૯-૦૧-૧૮ ૪૯૫૪૮૮ એટીજીસી બ યોટેક પ્ર .લી. હૈિર બ િ ઈ-૧૧-હકેઝ . કેમીકલ  ૯૫૧૦-જે-૪૦ એગ્રી કોલેજ કીટક 

કુલ ૯૮૪૭૦૪ અંકાદિ કુલ ૬૪૪૦૮૦૯  

 

જિા                                                                                                                                                                                                                    કીર્ટક શાસ્ત્ર .જુનાગઢ  
આ ખરીિી ટેન્ડર પ્રદક્રય થી કરવ મ ાં આવેલ હતી ખરીિી િરય ન આવેલ સૌથી ઓછ  ભ વો ધર વતી આ પ વડરની મહૂ ઉત્પાદક કોપની પ સેથી કષમટીની 

ભલ મણન  આધ રે ષનયમ અનસુ ર ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હતી. આ અંગેની ષવગતવ ર માંજુરીની મ દહતી નીિે મજુબ છે ક્રમ નાં. ૧.સન ૨૦૧૭-૧૮ મ ાં અત્રેની 
કિેરી દ્વ ર  રૂ ૮૨૦૦૦/-ની દકમતની એગ્રો બ યો પ વડરની ખરીિી ૧ લ ખ નીિે હોવ થી જા.નાં જુ.કૃ.ય/ુએઈ/બ યો/૧૧૫૨- ૫૫/૨૦૧૭) ૧૫/૦૭/૨૦૧૭ ન  
આધ રે સ્પધ ષત્મક ભ વ માંગ વેલ હત .  

૧.  ાય  પાિળિ :- ક્રમ નો ૧માો િશ ષવેલ વસ્ત ુએગ્રો બ યો પ વડરહોયતો  તેન  આધ રે સક્ષમ અષધક રી સાંશોધન ષનય મકશ્રીજુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જુન ગઢ 
ન  જા.નાં  જુ.કૃ.ય/ુસષન/વહટ-૩/માંજુરી/૧૮૭૯૦-૯૧/૨૦૧૮ ત .૧૪/૨/૧૮ રોજ લેવ મ ાં આવેલ હતી. ક્રમ નો.૨.૧. સન ૨૦૧૭-૧૮ મ ાં અત્રેની કિરેી દ્વ ર  રૂ 
૮૮,૫૦૦/-ની દકમતની ર ય કેધ્લ્શયમ ફોસ્ફેટ ૮૦૦ મેશ ખરીિી ૧ લ ખ નીિે હોવ થીજા.નાંજુ.કૃ.ય/ુએઈ/બ યો/૧૧૬૦-૬૩/૨૦૧૭) ૧૫/૦૭/૨૦૧૭ ન  આધ રે 
સ્પધ ષત્મક ભ વ માંગ વેલ હત . ક્રમ નાં ૨.૧મ ાં િશ ષવેલ વસ્ત ુર ય કેધ્લ્શયમ ફોસ્ફેટ ૮૦૦ મેશહોયતો  તેન  આધ રે સક્ષમ અષધક રી સાંશોધન ષનય મકશ્રીજુન ગઢ 
કૃષિ યષુનવષસિટી, જુન ગઢ ન  જા.નાં જુ.કૃ.ય/ુસષન/વહટ-૩/માંજુરી/૧૧૦૯૩-૯૪-૮૫/૨૦૧૭ ત .૨૮/૦૯/૨૦૧૭ રોજ લેવ મ ાં આવેલ હતી. ક્રમ નો.૨.૨.સન ૨૦૧૭-
૧૮ મ ાં અત્રેની કિેરી દ્વ ર  રૂ ૮૧,૪૨૦/-ની દકમતની કેધ્લ્શયમ ક બોનેટ  પ વડર ૮૦૦ મેશ ખરીિી ૧ લ ખ નીિે હોવ થીજા.નાંજુ.કૃ.ય/ુએઈ/બ યો/૧૧૫૬-
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૫૯/૨૦૧૭) ૧૫/૦૭/૨૦૧૭ ન  આધ રે સ્પધ ષત્મક ભ વ માંગ વેલ હત . ક્રમ નાં૨.૨મ ાં િશ ષવેલ વસ્ત ુર ય કેધ્લ્શયમ ફોસ્ફેટ ૮૦૦ મેશહોયતો  તેન  આધ રે સક્ષમ 
અષધક રી સાંશોધન ષનય મકશ્રીજુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જુન ગઢ ન  જા.નાં  જુ.કૃ.ય/ુસષન/વહટ-૩/માંજુરી/૧૧૦૫૪-૫૫/૨૦૧૭ ત .૨૭/૦૯/૨૦૧૭ રોજ લેવ મ ાં 
આવેલ હતી.ક્રમ નો.૨.૩.સન ૨૦૧૭-૧૮ મ ાં અત્રેની કિેરી દ્વ ર  રૂ ૮૨૦૦૦/-ની દકમતની એગ્રોબ યોપ વડરની ખરીિી ૧ લ ખ નીિે હોવ થી 
જા.નાંજુ.કૃ.ય/ુએઈ/બ યો/૧૧૫૨-૫૫/૨૦૧૭ ૧૫/૦૭/૨૦૧૭ ન  આધ રે સ્પધ ષત્મક ભ વ માંગ વેલ હત . ક્રમ નાં૨.૩મ ાં િશ ષવેલ વસ્ત ુ એગ્રોબ યો પ વડરની હોયતો  
તેન  આધ રે સક્ષમ અષધક રી સાંશોધન ષનય મકશ્રીજુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જુન ગઢ ન  જા.નાં  જુ.કૃ.ય/ુસષન/વહટ-૩/માંજુરી/૧૧૦૫૨-૫૩/૨૦૧૭ 
ત .૨૭/૦૯/૨૦૧૭ રોજ લેવ મ ાં આવેલ હતી. ક્રમ નો ૨.૧+૨.૨+૨.૩ )૮૮૫૦૦+૮૧૪૨૦+૮૨૦૦૦( =  કુલ િકમ ૨૫૧૯૨૦/- ક્રમ નો.૩.સન ૨૦૧૭-૧૮ મ ાં અત્રેની 
કિેરી દ્વ ર  રૂ ૪,૬૬,૨૦૦/-ની દકમતની ટ લ્ક પ વડર પ વડર૮૦૦મેશની ખરીિી ૫ લ ખ નીિે હોવ થી જા.નાં જુ.કૃ.ય/ુએઈ/ બ યો /૧૦૨૩/૨૦૧૭) ૧૭/૦૬/૨૦૧૭ 
ન  આધ રે વતષમ ન પત્રમ ાં જાહરે ત આપી  ટેન્ડરીંગ પ્રદક્રય  હ થ ધરવ મ ાં આવેલ હતી.ત્ય રબ િ યષુનવષસિટીન  ષનયમ મજુબ ખરીિી કરવ  મ ાંઆવેલ હતી. ક્રમ 
નાં ૩મ ાં િશ ષવેલ વસ્ત ુ  ટ લ્ક પ વડર પ વડરહોયતો  તેન  આધ રે સક્ષમ અષધક રી સાંશોધન ષનય મકશ્રીજુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જુન ગઢ ન  જા.નાં  
જુ.કૃ.ય/ુસષન/વહટ-૩/માંજુરી/૯૯૬૧-૬૨ ત .૩૧/૦૮/૧૭ રોજ લેવ મ ાં આવેલ હતી. ક્રમ નો.૪.૧.સન ૨૦૧૭-૧૮ મ ાં અત્રેની કિેરી દ્વ ર  રૂ ૮૮,૫૦૦/-ની દકમતની 
ર ય કેધ્લ્શયમ ફોસ્ફેટ ૮૦૦ મેશ ખરીિી ૧ લ ખ નીિે હોવ થીજા.નાંજુ.કૃ.ય/ુએઈ/બ યો/૧૧૬૦-૬૩/૨૦૧૭) ૧૫/૦૭/૨૦૧૭ ન  આધ રે સ્પધ ષત્મક ભ વ માંગ વેલ 
હત . ક્રમ નાં૪.૧મ ાં િશ ષવેલ વસ્ત ુર ય કેધ્લ્શયમ ફોસ્ફેટ ૮૦૦ મેશ હોયતો  તેન  આધ રે સક્ષમ અષધક રી સાંશોધન ષનય મકશ્રીજુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જુન ગઢ 
ન  જા.નાં જુ.કૃ.ય/ુસષન/વહટ-૩/માંજુરી/૧૪૦૮૪-૮૫/૨૦૧૮ ત .૧૩/૧૧/૨૦૧૭ રોજ લેવ મ ાં આવેલ હતી ક્રમ નો.૪.૨.સન ૨૦૧૭-૧૮મ ાં અત્રેની કિેરી દ્વ ર  રૂ 
૮૨૦૦૦/- ની દકમતની એગ્રો બ યો પ વડરની ખરીિી ૧ લ ખ  નીિે હોવ થી જા. નાં જુ.કૃ.ય/ુએઈ/બ યો/૧૧૫૨-૫૫/૨૦૧૭) ૧૫/૦૭/૨૦૧૭ ન  આધ રે 
સ્પધ ષત્મક ભ વ માંગ વેલ હત . ક્રમ નાં ૪.૨ મ ાં િશ ષવેલ વસ્ત ુએગ્રો બ યો પ વડર હોયતો તેન  આધ રે સક્ષમ અષધક રી સાંશોધન ષનય મકશ્રી જુન ગઢ કૃષિયષુનવષસિટી, 
જુન ગઢ જુ.કૃ.ય/ુસષન/વહટ-૩/માંજુરી/૧૪૦૮૬-૮૭/૨૦૧૭ત .૧૩/૧૧/૨૦૧૭ રોજ લેવ મ ાં આવેલ હતી. ક્રમ નો ૪.૧ અને ૪.૨ ની કુલ િકમ 
)૮૮૫૦૦+૮૨૦૦૦=૧૭૦૫૦૦( ક્રમ નો.૫. સન ૨૦૧૭-૧૮ મ ાં અત્રેની કિેરી દ્વ ર  રૂ ૪,૯૬,૭૫૫/-ની દકમતની ટ લ્ક પ વડર પ વડર ૮૦૦ મેશની ખરીિી ૫ લ ખ 
નીિે હોવ થી.જા.નાંજુ.કૃ.ય/ુએઈ/બ યો/૧૨૩૮/૨૦૧૭) ૨૯/૦૭/૨૦૧૭ ન  આધ રે વતષમ ન પત્રમ ાં જાહરે ત આપી  ટેન્ડરીંગ પ્રદક્રય  હ થ ધરવ મ ાં આવેલ 
હતી.ત્ય રબ િ યષુનવષસિટીન  ષનયમ મજુબ ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હતી.ક્રમ નાં ૦૫મ ાં િશ ષવેલ  ટ લ્ક પ વડર પ વડર ૮૦૦ મેશહોયતો  તેન  આધ રે સક્ષમ 
અષધક રી સાંશોધન ષનય મકશ્રીજુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જુન ગઢ ન  જા.નાં જુ.કૃ.ય/ુસષન/વહટ-૩/માંજુરી/૧૫૮૨૪-૨૫ ત .૦૧/૦૧/૨૦૧૮ રોજ લેવ મ ાં આવેલ 
હતી. 
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૨.  ઉપરોતત ક્રમનાં ૦૧થી ૦૫ મ ાં િશ ષવેલ ખરીિી અલગ અલગ પ્રક રન  પ વડર જેવ  કે એગ્રો બ યો પ વડર ,ર ય કેધ્લ્શયમ ફોસ્ફેટ, કેધ્લ્શયમ ક બોનેટ અને ટ લ્ક 
પ વડર પ્રક રની હોય તથ  અલગ અલગ જાહરે ત આપી. ૧ લ ખ નીિેની  દકમતન  એગ્રોબ યો પ વડર (રૂ. ૮૨,૦૦૦/-),  ર ય કેધ્લ્શયમ ફોસ્ફેટ (રૂ. ૮૮,૫૦૦/-
) અને કેધ્લ્શયમ ક બોનેટ  (રૂ. ૮૧,૪૨૦/-) ની ખરીિી અલગ અલગ જાહરે ષનષવિ  પ્રષસદ્ધ કરી સ્પધ ષત્મક ભ વો મેળવી ખરીિ કરવ મ ાં આવેલ હતી. આ ઉપર ાંત 
રૂ. એક લ ખથી વધ રે રકમની ટ લ્ક પ વડરની (રૂ. ૪,૬૬,૨૦૦/-) ખરીિી વતષમ ન પત્રમ ાં જાહરે ત આપી ટેન્ડર પ્રદક્રય  દ્વ ર  આિ યષશ્રી, કૃષિ મહ ષવદ્ય લય, 
જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢ દ્વ ર  બન વેલ કષમટીને આધ રે સક્ષમ અષધક રી સાંશોધન ષનય મકશ્રી, જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢની માંજુરી લેવ મ ાં આવેલ હતી. ક્રમ નાં ૦૧ થી ૦૫ મ ાં 
િશ ષવેલ આ ખરીિી યોજન કીય જરૂરદરય ત તથ  ખેડતૂોની મ ાંગન  આધ રે અલગ અલગ સમયે જરૂદરય ત મજુબ ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હતી ક્રમ નાં ૦૧ થી ૦૫ 
મ ાં િશ ષવેલ અલગ અલગ પ્રક રની ખરીિેલ વસ્તઓુ અલગ અલગ પ વડર હોય તથ  આ પ વડર ભેજ લ ગવ થી લ ાંબો સમય સધુી સાંગ્રહ કરી શક ય તેમ ન હોય 
તથ  જગ્ય ની ઉપલબ્ધીન  આધ રે ખરીિ કરવ મ ાં આવેલ હતી .  
 

૩. આમ ઉપરોતત ક્રમ નાં ૧થી ૦૫  ખરીિી કન્ઝયમેુબલ પ્રક ર ની હોવ થી ષસક્યોરીટી ડીપોઝીટ લેવ મ ાં આવેલ નથી પરાંત ુષનયમ મજુબ કાંપની પ સેથી બીલમ ાં 
િશ ષવેલ જી.એસ.ટી ઉપર ાંત SGST1% + CGST1% કુલ ૨% લેખે બીલનીરકમ ઉપર કપ ત કરી બીલ પ સીંગ થવ  મ ટે મોકલવ મ ાં આવેલ હત ુાં. અને આ ન ણ  
જે તે સમયે બીલ મજુબ સરક રશ્રીને જમ  કર વેલ હત .  
 

૧. ઇન્સેર્કર્ટ ટ્રાપ:- ૫ લ ખ ની નીિે હોવ થી વતષમ નપત્ર મ ાં જાહરે ત આપી ટેન્ડર પ્રદક્રય  થી ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હતી ઉપર ાંત અ ખરીિીમ ાં સૌથી ઓછ  ભ વો 
ધર વતી કાંપની પ સેથી આ ફનેલ ડ ય, લીડ ડ ય અને ઇન્સેકટ રેપ મળૂ ઉત્પ િક કાંપની પ સેથી કષમટીની ભલ મણન  આધ રે ષનયમ અનસુ ર ખરીિી કરવ મ ાં 
આવેલ હતી. આ અંગેની ષવગતવ ર માંજુરીની મ દહતી નીિે મજુબ છે. ક્રમ નો. ૧.સન ૨૦૧૭-૧૮ મ ાં અત્રેની કિેરી દ્વ ર  રૂ ૩,૨૬,૭૪૨/-ની દકમતની ઇન્સેતટ રેપ 
લીડ ડ ય ૪ કેવીટી લશ્કરી ઈયળ મ ટે, ઇન્સેતટ રેપ ફનેલડ ય ૩૨ કેવીટી ગલુ બી ઈયળ ખરીિી ૫ લ ખ નીિે હોવ થી જા.નાંજુ.કૃ.ય/ુએઈ/બ યો/૧૨૩૮/૨૦૧૭) 
૨૯/૦૭/૨૦૧૭ ન  આધ રે વતષમ ન પત્રમ ાં જાહરે ત આપી  ટેન્ડરીંગ પ્રદક્રય  હ થ ધરવ મ ાં આવેલ હતી.ત્ય રબ િ યષુનવષસિટીન  ષનયમ મજુબ ખરીિી કરવ મ ાં 
આવેલ હતી.ક્રમ નાં ૦૧મ ાં િશ ષવેલ ઇન્સેતટ રેપ લીડ ડ ય ૪ કેવીટી લશ્કરી ઈયળ મ ટે, ઇન્સેતટ રેપ લીડ ડ ય ૩૨ કેવીટી ગલુ બી ઈયળ  મ ટે હોયતો  તેન  
આધ રે સક્ષમ અષધક રી સાંશોધન ષનય મકશ્રી જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જુન ગઢ ન  જા.નાં  જુ.કૃ.ય/ુસષન/વહટ-૩/માંજુરી/ ૧૮૯૬૮-૬૯/૨૦૧૮ ત .૧૭/૨/૧૮ 
રોજ લેવ મ ાં આવેલ હતી. ક્રમ નો.૨. સન ૨૦૧૭-૧૮ મ ાં અત્રેની કિેરી દ્વ ર  રૂ ૪,૮૧,૭૯૪/- ની દકમતની ઇન્સેતટ રેપ ફનેલડ ય ૪ કેવીટી લશ્કરી ઈયળ મ ટે, 
ઇન્સેતટ રેપ ફનેલ ડ ય ૦૪ કેવીટી બીએસએફબી ઈયળ ની ખરીિી ૫ લ ખ નીિે હોવ થી જા.નાંજુ.કૃ.ય/ુએઈ/બ યો/૧૨૩૮/૨૦૧૭) ૨૯/૦૭/૨૦૧૭ ન  આધ રે 
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વતષમ ન પત્રમ ાં જાહરે ત આપી  ટેન્ડરીંગ પ્રદક્રય  હ થ ધરવ મ ાં આવેલ હતી.ત્ય રબ િ યષુનવષસિટીન  ષનયમ મજુબ ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હતી.ક્રમ નાં ૦૨મ ાં 
િશ ષવેલ ઇન્સેતટ રેપ લીડ ડ ય ૪ કેવીટી લશ્કરી ઈયળ મ ટે, ઇન્સેતટ રેપ લીડ ડ ય ૩૨ કેવીટી ગલુ બી ઈયળ  મ ટે હોયતો તેન  આધ રે સક્ષમ અષધક રી સાંશોધન 
ષનય મકશ્રીજુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જુન ગઢ ન  જા.નાં  જુ.કૃ.ય/ુસષન/વહટ-૩/માંજુરી/ ૧૮૮૯૪-૯૫/૨૦૧૮ ત .૧૬/૨/૧૮ રોજ લેવ મ ાં આવેલ હતી. ક્રમ નો.૩. 
સન ૨૦૧૭-૧૮ મ ાં અત્રનેી કિેરી દ્વ ર  રૂ ૪,૯૪,૭૯૮/- ની દકમતની ઇન્સેતટ રેપ, ની ખરીિી ૫ લ ખ નીિે હોવ થી જા.નાંજુ.કૃ.ય/ુએઈ/બ યો/૧૨૩૮/૨૦૧૭) 
૨૯/૦૭/૨૦૧૭ ન  આધ રે વતષમ ન પત્રમ ાં જાહરે ત આપી ટેન્ડરીંગ પ્રદક્રય  હ થ ધરવ મ ાં આવેલ હતી.ત્ય રબ િ યષુનવષસિટીન  ષનયમ મજુબ ખરીિી કરવ મ ાં 
આવેલ હતી. ક્રમ નાં ૦૪મ ાં િશ ષવેલ ઇન્સેતટ રેપ ફનેલડ ય ૪ કેવીટી ગલુ બી ઈયળ મ ટે, ઇન્સેતટ રેપ ફનેલ ડ ય ૦૪ કેવીટી લીલી ઈયળમ ટે હોય તો તેન  આધ રે 
સક્ષમ અષધક રી સાંશોધન ષનય મકશ્રી જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જુન ગઢ ન  જા.નાં  જુ.કૃ.ય/ુસષન/વહટ-૩/માંજુરી/ ૧૫૪૦૫-૦૬/૨૦૧૭ ત .૨૭/૧૨/૨૦૧૭ રોજ 
લેવ મ ાં આવેલ હતી. ક્રમ નો.૪. સન ૨૦૧૭-૧૮ મ ાં અત્રેની કિેરી દ્વ ર  રૂ ૪,૮૧,૭૯૪/- ની દકમતની ઇન્સેતટ રેપ ફનેલડ ય ૪ કેવીટી ગલુ બી ઈયળ મ ટે, ઇન્સેતટ 
રેપ ફનેલ ડ ય ૦૪ કેવીટી લીલી ઈયળ ની ખરીિી ૫ લ ખ નીિે હોવ થી જા.નાંજુ.કૃ.ય/ુએઈ/બ યો/૧૨૩૮/૨૦૧૭) ૨૯/૦૭/૨૦૧૭ ન  આધ રે વતષમ ન પત્રમ ાં 
જાહરે ત આપી  ટેન્ડરીંગ પ્રદક્રય  હ થ ધરવ મ ાં આવેલ હતી.ત્ય રબ િ યષુનવષસિટીન  ષનયમ મજુબ ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હતી.ક્રમ નાં ૦૪મ ાં િશ ષવેલઇન્સેતટ રેપ 
ફનેલડ ય ૪ કેવીટી ગલુ બી ઈયળ મ ટે, ઇન્સેતટ રેપ ફનેલ ડ ય ૦૪ કેવીટી લીલી ઈયળમ ટે હોયતો  તેન  આધ રે સક્ષમ અષધક રી સાંશોધન ષનય મકશ્રીજુન ગઢ 
કૃષિ યષુનવષસિટી, જુન ગઢ ન  જા.નાં  જુ.કૃ.ય/ુસષન/વહટ-૩/માંજુરી/ ૧૫૪૦૫-૦૬/૨૦૧૭ ત .૨૭/૧૨/૨૦૧૭ રોજ લેવ મ ાં આવેલ હતી ક્રમ નાં.૫. સન ૨૦૧૭-૧૮ 
મ ાં અત્રેની કિેરી દ્વ ર  રૂ ૩,૨૭,૯૨૨/- ની દકમતની ઇન્સેતટ રેપ લીડડ ય ૪ કેવીટી ગલુ બી ઈયળ મ ટે, ઇન્સેતટ રેપ લીડડ ય ૦૪ કેવીટી લીલી ઈયળ ની ખરીિી 
૫ લ ખ નીિે હોવ થી જા.નાંજુ.કૃ.ય/ુએઈ/બ યો/૧૨૩૮/૨૦૧૭) ૨૯/૦૭/૨૦૧૭ ન  આધ રે વતષમ ન પત્રમ ાં જાહરે ત આપી  ટેન્ડરીંગ પ્રદક્રય  હ થ ધરવ મ ાં 
આવેલ હતી.ત્ય રબ િ યષુનવષસિટીન  ષનયમ મજુબ ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હતી. ક્રમ નો ૦૫મ ાં િશ ષવેલ ઇન્સેતટ રેપ લીડડ ય ૪ કેવીટી ગલુ બી ઈયળ મ ટે, ઇન્સેતટ 
રેપ લીડડ ય ૦૪ કેવીટી લીલી ઈયળમ ટે હોય તો  તેન  આધ રે સક્ષમ અષધક રી સાંશોધન ષનય મકશ્રીજુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જુન ગઢ ન  જા.નાં  
જુ.કૃ.ય/ુસષન/વહટ-૩/માંજુરી/ ૧૫૪૩-૦૪/૨૦૧૭ ત .૨૬/૧૨/૨૦૧૭ રોજ લેવ મ ાં આવેલ હતી.  
૨. ક્રમનાં  ૦૧  થી  ૦૫ મ ાં િશ ષવેલ ખરીિી અલગ અલગ પ્રક રનીવસ્તઓુ ની હોય તથ  ૫ લ ખ નીિેની હોય તેથી તેને વતષમ નપત્રમ ાં જાહરે ત આપી નીિે 
મજુબ ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે ૧( ઇન્સેતટ-રેપલીડ ડ ય ૪ કેવીટી લશ્કરી ઈયળ મ ટે અનેઇન્સેતટ-રેપ ફનેલડ ય ૩૨ કેવીટી ગલુ બી ઈયળ મ ટે(રૂ. ૩,૨૬,૭૪૨/-
), ૨( ઇન્સેતટ-રેપ ફનેલડ ય ૪ કેવીટી લશ્કરીઈયળ મ ટેઅને ઇન્સેતટ-રેપ ફનેલડ ય ૪ કેવીટી બીએસએફ્બીઈયળ મ ટે (રૂ. ૪,૮૧,૭૯૪/-), ૩( ઇન્સેતટ રેપ(રૂ. 
૪,૯૪,૭૮૭/-),  ૪(ઇન્સેતટ રેપ ફનેલડ ય ૪ કેવીટી ગલુ બી ઈયળ મ ટે અનેઇન્સેતટ રેપ ફનેલડ ય ૪ કેવીટી લીલીઈયળ મ ટે(રૂ. ૪,૮૧,૭૯૪/-) ૫( ઇન્સેતટ રેપ 
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લીડડ ય ૪ કેવીટી ગલુ બી ઈયળ મ ટે અનેઇન્સેતટ રેપ લીડડ ય ૪ કેવીટી  લીલીઈયળ મ ટે  (રૂ. ૩,૨૭,૯૨૨/-) ક્રમ નાં ૧ થી ૫ મ ાં િશ ષવલે ઉપરોતત ખરીિી  રૂ. 
એક લ ખથી વધ રે રકમની હોવ થી આ ખરીિી વતષમ ન પત્રમ ાં જાહરે ત આપી ટેન્ડર પ્રદક્રય  દ્વ ર  આિ યષશ્રી, કૃષિ મહ ષવદ્ય લય, જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢ દ્વ ર  બન વેલ 
કષમટીને આધ રે સક્ષમ અષધક રી સાંશોધન ષનય મકશ્રી, જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢની માંજુરી લેવ મ ાં આવેલ હતી ક્રમ નાં ૦૧ થી ૦૫ મ ાં િશ ષવેલ આખરીિી યોજન કીય 
જરૂરદરય ત તથ  ખેડતૂોની મ ાંગન  આધ રે અલગ અલગ સમયે જરૂદરય ત મજુબ ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હતી ક્રમ નાં ૦૧ થી ૦૫ મ ાં િશ ષવેલ અલગ અલગ 
પ્રક રની ખરીિેલ વસ્તઓુ અલગ અલગ ફનેલ ડ ય, લીડ ડ ય અને ઇન્સેકટ રેપજુિી જુિી જીવ તો મ ટે હોય તથ  જગ્ય ની ઉપલબ્ધીન  આધ રે ખરીિ કરવ મ ાં 
આવેલ હતી.ઉપરોતત ક્રમ નાં ૦૧ થી ૦૫ મ ાં િશ ષવેલ ખરીિીટેન્ડર પ્રદક્રય  િરય ન આવેલ સૌથી ઓછ  ભ વો ધર વતી આ ફનેલ ડ ય, લીડ ડ ય અને ઇન્સેકટ 
રેપ મહૂ ઉત્પાદક કોપની પાસેથી કષમટીની ભલ મણન  આધ રે ષનયમ અનસુ ર ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હતી. આ અંગેની ષવગતવ ર માંજુરીની મ દહતી ઉપર મજુબ 
છે.  
૩. આમ ઉપરોતત ક્રમ નાં ૧થી ૦૫ ખરીિી ડેડસ્ટોક પ્રક ર ની હોવ થી ષસક્યોરીટી ડીપોઝીટ લેવ મ ાં આવેલ નથી પરાંત ુષનયમ મજુબ કાંપની પ સેથી માંગ વેલ બીલમ ાં 
િશ ષવેલ જી.એસ.ટી ઉપર ાંત SGST1% + CGST1% કુલ ૨% લેખે બીલનીરકમ ઉપર કપ ત કરી બીલ પ સીંગ થવ  મ ટે મોકલવ મ ાં આવેલ હત ુાં. અને આ ન ણ  
જે તે સમયે બીલ મજુબ સરક રશ્રીને જમ  કર વેલ હત   
 

૧. કાતમકલ  :- નીિે િશ ષવલે ક્રમ નો  ૦૧ થી ૦૪ મ ાં િશ ષવેલ ખરીિી વતષમ નપત્ર મ ાં જાહરે ત આપી ટેન્ડર પ્રદક્રય  થી   સૌથી ઓછ  ભ વો ધર વતી  કાંપની પ સેથી 
કષમટીની ભલ મણન  આધ રે ષનયમ અનસુ ર ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હતી. આ અંગેની ષવગતવ ર માંજુરીની મ દહતી નીિે મજુબ છે. ક્રમ નો.૧.સન ૨૦૧૭-૧૮ મ ાં 
અત્રેની કિેરી દ્વ ર  રૂ ૪,૮૯,૨૧૧/- ની દકમતની સોલ્યબુલ સ્ટ િષ વ ઈટ કલર પ વડર, ની ખરીિી ૫ લ ખ નીિે હોવ થી જા.નાંજુ.કૃ.ય/ુએઈ/બ યો/૧૨૩૮/૨૦૧૭) 
ત .૨૯/૦૭/૨૦૧૭ ન  આધ રે વતષમ ન પત્રમ ાં જાહરે ત આપી  ટેન્ડરીંગ પ્રદક્રય  હ થ ધરવ મ ાં આવેલ હતી.ત્ય રબ િ યષુનવષસિટીન  ષનયમ મજુબ ખરીિી કરવ મ ાં 
આવેલ હતી. ક્રમ નાં ૦૧મ ાં િશ ષવેલ સોલ્યબુલ સ્ટ િષ વ ઈટ કલર પ વડર, હોય તો  તેન  આધ રે સક્ષમ અષધક રી સાંશોધન ષનય મકશ્રીજુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, 
જુન ગઢ ન  જા.નાં  જુ.કૃ.ય/ુસષન/વહટ-૩/માંજુરી/ ૯૯૫૯-૬૦/૨૦૧૭ ત .૩૧/૦૮/૨૦૧૭ રોજ લેવ મ ાં આવેલ હતી.  ક્રમ નો.૨.સન ૨૦૧૭-૧૮ મ ાં અત્રેની કિેરી 
દ્વ ર  રૂ ૪,૯૫,૪૮૮/- ની દકમતની કોલ્ડ વોટર સોલ્યબુલ સ્ટ િષ, ની ખરીિી ૫ લ ખ નીિે હોવ થી જા.નાં જુ.કૃ.ય/ુએઈ/બ યો/૧૨૩૮/૨૦૧૭) ત .૨૯/૦૭/૨૦૧૭ 
ન  આધ રે વતષમ ન પત્રમ ાં જાહરે ત આપી  ટેન્ડરીંગ પ્રદક્રય  હ થ ધરવ મ ાં આવેલ હતી.ત્ય રબ િ યષુનવષસિટીન  ષનયમ મજુબ ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હતી. ક્રમ 
નાં ૦૨ મ ાં િશ ષવેલ કોલ્ડ વોટર સોલ્યબુલ સ્ટ િષ  હોય તો  તેન  આધ રે સક્ષમ અષધક રી સાંશોધન ષનય મકશ્રીજુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જુન ગઢ ન  જા.નાં  
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જુ.કૃ.ય/ુસષન/વહટ-૩/માંજુરી/ ૧૪૯૮૪-૮૫/૨૦૧૭ ત .૧૫/૧૨/૨૦૧૭ રોજ લેવ મ ાં આવેલ હતી. ક્રમ નો.૩.સન ૨૦૧૭-૧૮ મ ાં અત્રેની કિેરી દ્વ ર  રૂ ૪,૯૫,૪૮૮/- 
ની દકમતની સોલ્યબુલ સ્ટ િષ વ ઈટ કલર પ વડર, ની ખરીિી ૫ લ ખ નીિે હોવ થી જા.નાંજુ.કૃ.ય/ુએઈ/બ યો/૧૨૩૮/૨૦૧૭) ત .૨૯/૦૭/૨૦૧૭ ન  આધ રે 
વતષમ ન પત્રમ ાં જાહરે ત આપી  ટેન્ડરીંગ પ્રદક્રય  હ થ ધરવ મ ાં આવેલ હતી.ત્ય રબ િ યષુનવષસિટીન  ષનયમ મજુબ ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હતી. ક્રમ નાં ૦૩ મ ાં 
િશ ષવેલ સોલ્યબુલ સ્ટ િષ વ ઈટ કલર પ વડર, હોય તો  તેન  આધ રે સક્ષમ અષધક રી સાંશોધન ષનય મકશ્રીજુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જુન ગઢ ન  જા.નાં  
જુ.કૃ.ય/ુસષન/વહટ-૩/માંજુરી/ ૧૧૦૪૧-૪૨/૨૦૧૭ ત .૨૭/૦૯/૨૦૧૭ રોજ લેવ મ ાં આવેલ હતી. ક્રમ નો. ૪.સન ૨૦૧૭-૧૮ મ ાં અત્રેની કિેરી દ્વ ર  રૂ 
૪,૯૫,૪૮૮/- ની દકમતની સોલ્યબુલ સ્ટ િષ વ ઈટ કલર પ વડર, ની ખરીિી ૫ લ ખ નીિે હોવ થી જા.નાંજુ.કૃ.ય/ુએઈ/બ યો/૧૨૩૮/૨૦૧૭) ત .૨૯/૦૭/૨૦૧૭ 
ન  આધ રે વતષમ ન પત્રમ ાં જાહરે ત આપી  ટેન્ડરીંગ પ્રદક્રય  હ થ ધરવ મ ાં આવેલ હતી.ત્ય રબ િ યષુનવષસિટીન  ષનયમ મજુબ ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હતી. ક્રમ 
નાં ૦૩ મ ાં િશ ષવેલ સોલ્યબુલ સ્ટ િષ વ ઈટ કલર પ વડર, હોય તો  તેન  આધ રે સક્ષમ અષધક રી સાંશોધન ષનય મકશ્રીજુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જુન ગઢ ન  જા.નાં  
જુ.કૃ.ય/ુસષન/વહટ-૩/માંજુરી/ ૧૩૫૦૯-૧૦/૨૦૧૭ ત .૩૦/૧૦/૨૦૧૭ રોજ લેવ મ ાં આવેલ હતી.  
 

૨. આમ ઉપરોતત ક્રમ નાં ૦૧ થી ૦૪ મ ાં િશ ષવેલ ખરીિી અલગ અલગ પ્રક રન  કેષમકલ હોય  અને તે રૂ ૫ લ ખ નીિેની હોય.  અલગ અલગ પ્રક રન  કેષમકલની 
ખરીિી મ ટે અલગ અલગ સમયે સક્ષમ અષધક રી પ સેથી માંજુરી મ ાંગવ મ ાં આવેલ હતી અને તેન  આધ રે ખરીિી ર જ સેલ્સ કોપોરેશન, ભ વનગર પ સેથી 
કરવ મ ાં આવેલ હતી. ઉપરોતત ખરીિી જુિ  જુિ  સમયે યોજન કીય ભાંડોળને આધ રે તથ  ખેડતૂોની મ ાંગન  આધ રે જરૂદરય ત મજુબ ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે.  
ક્રમનો ૦૧થી ૦૪ મ ાં િશ ષવેલ ખરીિી અલગ અલગ પ્રક રન  પ વડર અને ખેડતૂોની મ ાંગને આધ રે અલગ અલગ સમયે જરૂદરય ત મજુબ ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ 
હતી. આ ખરીિીમ ાં સોલ્યબુલ સ્ટ િષ વ ઈટ કલર પ વડર રૂ. (૪,૮૯,૨૧૧/-), કોલ્ડ વોટર સોલ્યબુલ સ્ટ િષ રૂ. (૪,૯૫,૪૮૮/-), સોલ્યબુલ સ્ટ િષ વ ઈટ કલર પ વડર 
રૂ. (૪,૯૫,૪૮૮/-), સોલ્યબુલ સ્ટ િષ વ ઈટ કલર પ વડર રૂ. (૪,૯૫,૪૮૮/-) ની ખરીિી રૂ. એક લ ખથી વધ રે રકમની હોવ થી, આ ખરીિી વતષમ ન પત્રમ ાં 
જાહરે ત આપી ટેન્ડર પ્રદક્રય  દ્વ ર  આિ યષશ્રી, કૃષિ મહ ષવદ્ય લય, જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢ દ્વ ર  બન વેલ કષમટીને આધ રે સક્ષમ અષધક રી સાંશોધન ષનય મકશ્રી, જુ.કૃ.ય.ુ, 
જુન ગઢની માંજુરી લેવ મ ાં આવેલ હતી.  ક્રમ નો ૦૧ થી ૦૪ મ ાં િશ ષવેલ અલગ અલગ પ્રક રની ખરીિેલ વસ્તઓુ અલગ અલગ પ વડર હોય તથ  ખેડતૂોની મ ાંગને 
આધ રે તેમજઆ પ વડર ભેજ લ ગવ થી લ ાંબો સમય સધુી સાંગ્રહ કરી શક ય તેમ ન હોય તથ  જગ્ય ની ઉપલબ્ધીન  આધ રે ખરીિ કરવ મ ાં આવેલ હતી. ઉપરોતત 
ક્રમ નાં ૦૧ થી ૦૪ મ ાં િશ ષવેલ ખરીિીટેન્ડર પ્રદક્રય  િરય ન આવેલ સૌથી ઓછ  ભ વો ધર વતી આ પ વડરની કાંપની પ સેથી કષમટીની ભલ મણન  આધ રે ષનયમ 
અનસુ ર ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હતી. આ અંગેની ષવગતવ ર માંજુરીની મ દહતી ઉપર  મજુબ છે.  
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૩. આમ ઉપરોતત ક્રમ નાં ૧થી ૦૪ ખરીિી કન્ઝયમેુબલ / કેષમકલ પ્રક ર ની હોવ થી ષસક્યોરીટી ડીપોઝીટ લેવ મ ાં આવેલ નથી પરાંત ુષનયમ મજુબ કાંપની પ સેથી 
બીલમ ાં િશ ષવેલ જી.એસ.ટી ઉપર ાંત SGST1% + CGST1% કુલ ૨% લેખે બીલનીરકમ ઉપર કપ ત કરી બીલ પ સીંગ થવ  મ ટે મોકલવ મ ાં આવેલ હત ુાં. અને આ 
ન ણ  જે તે સમયે બીલ મજુબ સરક રશ્રીને જમ  કર વેલ હત .  
 

૧. એર્ટીજીસી કાતમકલ:-સિરહુ ખરીિીનો ખિષ વતષમ ન પત્રમ ાં જાહરે ત આપી  ભ વ આપન ર સરક રશ્રી દ્વ ર  મ ન્ય સાંસ્થ (DSIR) દ્વ ર  મ ન્ય કરેલ ઉત્પ િક પ ટી 
ATGC biotech pvt. ltd., Hyderabad પ સેથી ષનયમ અનસુ ર ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હતી. જુિ  જુિ  બજેટ સિરમ ાં ખેડતૂોની મ ાંગને ધ્ય નમ ાં ર ખીને ખરીિી 
કરવ મ ાં આવેલ હતી.આ કાંપની ભ રત સરક રન  મીનીસ્રી ઓફ સ યન્સ અને ટેકનોલોજી ષવભ ગ દ્વ ર મ ન્યત  ધર વતી ઉત્પ િક કાંપની છે.  આ પ્રક રન  કેષમકલ્સ 
ભ રતમ ાં અન્ય કોયપણ કાંપની લ યસન્સ ધર વતી નથી.આમ ઉપરોતત બ બતો ને ધ્ય ને ર ખી આ ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હતી.આ અંગેની ષવગતવ ર માંજુરીની 
મ દહતી નીિે મજુબ છે. ક્રમ નાં.૧.સન ૨૦૧૭-૧૮ મ ાં અત્રેની કિેરી દ્વ ર  રૂ ૪,૭૫,૯૯૯/- ની દકમતની E-11 hexadecenyl acetate & E-11 hexadecenyl 1-01 
(100:1)  , ની ખરીિી ૫ લ ખ નીિે હોવ થી જા.નાંજુ.કૃ.ય/ુએઈ/બ યો/૧૦૨૩/૨૦૧૭) ૧૭/૦૬/૨૦૧૭ ન  આધ રે વતષમ ન પત્રમ ાં જાહરે ત આપી  ટેન્ડરીંગ 
પ્રદક્રય  હ થ ધરવ મ ાં આવેલ હતી.ત્ય રબ િ યષુનવષસિટીન  ષનયમ મજુબ ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હતી. ક્રમ નાં ૦૧ મ ાં િશ ષવેલ E-11 hexadecenyl acetate & E-
11 hexadecenyl 1-01(100:1), હોય તો  તેન  આધ રે સક્ષમ અષધક રી સાંશોધન ષનય મકશ્રીજુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જુન ગઢ ન  જા.નાં  જુ.કૃ.ય/ુસષન/વહટ-
૩/માંજુરી/ ૧૩૪૬૮-૬૯/૨૦૧૭ ત .૨૮/૧૦/૨૦૧૭ રોજ લેવ મ ાં આવેલ હતી.   
૨.સન ૨૦૧૭-૧૮ મ ાં અત્રેની કિેરી દ્વ ર  રૂ ૪,૭૫,૯૯૯/- ની દકમતની  7-11 hexadecenyl acetate & E-11 hexadecenyl 1-01(1:1)  ની ખરીિી ૫ લ ખ નીિે 
હોવ થી જા.નાં જુ.કૃ.ય/ુએઈ/બ યો/૧૦૨૩/૨૦૧૭) ૧૬/૦૬/૨૦૧૭ ન  આધ રે વતષમ ન પત્રમ ાં જાહરે ત આપી  ટેન્ડરીંગ પ્રદક્રય  હ થ ધરવ મ ાં આવેલ 
હતી.ત્ય રબ િ યષુનવષસિટીન  ષનયમ મજુબ ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હતી. ક્રમ નાં ૦૨ મ ાં િશ ષવેલ 7-11 hexadecenyl acetate & E-11 hexadecenyl 1-01(1:1)  હોય 
તો  તેન  આધ રે સક્ષમ અષધક રી સાંશોધન ષનય મકશ્રીજુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જુન ગઢ ન  જા.નાં  જુ.કૃ.ય/ુસષન/વહટ-૩/માંજુરી/ ૧૩૪૬૦-૬૧/૨૦૧૭ 
ત .૨૮/૧૦/૨૦૧૭ રોજ લવે મ ાં આવેલ હતી. સિરહુ ખરીિીનો ખિષ વતષમ ન પત્રમ ાં જાહરે ત આપી ભ વ આપન ર સરક રશ્રી દ્વ ર  મ ન્ય સાંસ્થ (DSIR) દ્વ ર  
મ ન્ય કરેલ ઉત્પ િક પ ટી ATGC biotech pvt. ltd.,hydrabadપ સેથી ષનયમ અનસુ ર ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હતી. જુિ  જુિ  બજેટ સિરમ ાં ખેડતૂોની મ ાંગને 
ધ્ય નમ ાં ર ખીને ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હતી.આ કાંપની ભ રત સરક રન  મીનીસ્રી ઓફ સ યન્સ અને ટેકનોલોજી ષવભ ગ દ્વ ર મ ન્યત  ધર વતી ઉત્પ િક કાંપની 
છે. આ પ્રક રન  કેષમકલ્સ ભ રતમ ાં અન્ય કોયપણ કાંપની લ યસન્સ ધર વતી નથી.આમ ઉપરોતત બ બતો ને ધ્ય ને ર ખી આ ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હતી.આ 
અંગેની ષવગતવ ર માંજુરીની મ દહતી નીિે મજુબ છે. 
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આમ ઉપરોતત ક્રમ નાં ૧થી ૦૨ મ ાં િશ ષવેલ ખરીિી અલગ અલગ કેષમકલ હોય તથ  અલગ અલગ સમયે ખરીિેલ છે. અને તેની રકમ રૂ ૫ લ ખથી નીિે 

હોવ થી આિ યષ કૃ.મ.ષવ, જુ.કૃ.ય ુજૂન ગઢ દ્વ ર  ૬ સભ્યોની કષમટી દ્વ ર  માંજુરી મેળવી વતષમ ન પત્ર ન  આધ રે જાહરે ત આપી. સ્પધ ષત્મક ભ વોને આધ રે સાંશોધન 

ષનય મકશ્રીજુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જુન ગઢની માંજૂરી લઇ ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હતી. આમ ઉપરોતત ક્રમ નાં ૧થી ૦૨ ખરીિી કન્ઝયમેુબલ / કેષમકલ પ્રક ર 

ની હોવ થી ષસક્યોરીટી ડીપોઝીટ લેવ મ ાં આવેલ નથી પરાંત ુષનયમ મજુબ કાંપની પ સેથી બીલમ ાં િશ ષવેલ જી.એસ.ટી ઉપર ાંત SGST1% + CGST1% કુલ ૨% લેખે 

બીલનીરકમ ઉપર કપ ત કરી બીલ પ સીંગ થવ  મ ટે મોકલવ મ ાં આવેલ હત ુાં. અને આ ન ણ  જે તે સમયે બીલ મજુબ સરક રશ્રીને જમ  કર વેલ હત . 
-****- 

  ાગાયિશાસ્ત્ર તિડાગ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી જુનાગઢસને.૨૦૧૭-૧૮ 

ફકિા નો િ – ૨૩     જનિાર્ટિ ખિીદી અંગેની અતનયતમિિા  
 

ક્રમ િા. નો િાિીખ િકમ રતપયા એજન્સીનુો નામ તિગિ  સદિ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
    ૧ ૧૧૩૧૪ ૨૦/૦૨/૧૮ ૨૨૫૦૦૦ ષવવેક બ બરીય  કન્રશન કુ ાં- જૂન ગઢ  ૬ દકલો વોલ્ડ દડઝલ જનરેટર ૧૨૦૯૫ 

 

જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટીન  સને  ૨૦૧૭-૧૮ન  અન્વેિણ િરષમય ન બ ગ યત શ સ્ત્રન  રેકડષની િક સણી કરત  સાંસ્થ  દ્વ ર  સ્થ ષનક પ્રક ષશત થત  િૈષનક 
પેપરમ ાં જાહરે ત આપી ભ વો મેળવી ખરીિ પ્રદક્રય  હ થ ધરી ઉતત ષવગતે ખરીિી કરી ખિષ કરેલ છે. જે અંગે નીિે મજુબ ઓદડટ દરમ કષસ આપવ મ ાં આવે છે.  

 

(૧) ખરીિી અંગેની જાહરે તમ ાં હોન્ડ  અથવ  દકલોસ્કર કાંપનીન  ૨(બે) ડીઝલ જનરેટર ૬ દકલોવોલ્ટન  ખરીિવ ન  હત  ખરીિ સષમષત દ્વ ર  સૌથી ઓછ  ભ વ વ ળી 
પ ટી ષવવેક બ બરીય  કન્સ્રતશન કાંપની જુન ગઢન  ભ વ માંજુરકરેલ હત . જેન  બીલની િક સણી કરત  ષવવેક બ બરીય  કન્સ્રતશન કાંપની હોવ નુાં જણ ય છે. 
હોન્ડ  તથ  દકલોસ્કર કાંપનીન  જનરેટર વેિ ણ કરત  હોય અથવ  દડલરશીપ ધર વત  હોવ ન  કોઇ આધ રો બીલે કે ફ ઇલ સ થે સ મેલ ર ખવ મ ાં આવેલ નથી 
તેમ છત ાં ખરીિ સષમષત દ્વ ર  તથ  ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી દ્વ ર  જનરેટરન  ભ વની ત ાંષત્રક માંજુરી કેવ  ક રણોસર આપવ મ ાં આવેલ છે. જેની આધ ર સહ સ્પષ્ટત  
કરવ  ષવનાંતી. 
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(૨) ગજુર ત સરક ર ન ણ  ષવભ ગ ગ ાંધીનગરન  ત રીખ ૧૨/૯/૨૦૧૭ન  ઠર વ નાં. જીએફઆર/૧૦૨૦૧૭/૮૦૫/૪૧૮૦૪૪/૦૬ મજુબ ર જ્ય સરક રન  ઉદ્યોગ 
અને ખ ણ ષવભ ગ દ્વ ર  ભ રત સરક ર દ્વ ર  ષવકષસત કરવ મ ાં આવેલGem (Government e-marketing)પોટષલ મ રફતે ખરીિી કરવ ની જોગવ ઇ કરેલ હોવ  
છત  સ્થ ષનક પ્રષસધ્ધ થત  છ પ મ ાં જાહરે ત આપી ૩(ત્રણ) ભ વો મેળવી ખરીિી ષનયમો ષવરૂધ્ધ કરવ  બ બતે સ્પષ્ટત  થવી ઘટે. 

 

(૩) ગજુર ત સરક ર ઉધોગ અને ખ ણ ષવભ ગ, ગ ાંધીનગરન  ઠર વ ક્રમ ાંક એસપીઓ/૧૦૨૦૧૫/૬૯૧૦૯૩/િ ત .૦૩/૦૬/૨૦૧૬ ની ખરીિ નીતી – ૨૦૧૬ન  
ફકર  નાંબર – ૧૨ની શરત "અ"મજુબ બ્ર ન્ડેડ આઈટમની ખરીિી કરવ  મ ટે સાંબષધત ખ ત /ષવભ ગન  સચિવશ્રીનો પ્રમ ણપત્ર તેમજ વહીવટી માંજુરી મેળવેલ 
નથી. શરત "બ" મજુબ ટેકનીકલ સ્પેષશફીકેશન રીપોટષ  તથ  ખ ત ન  વડ ની અને ભલ મણ મેળવેલ નથી. શરત "ક" મજુબ વ્ય જબીપણ ાંન ુાં પ્રમ ણપત્ર  
મેળવવ નુાં રહ ેછે. જે મેળવેલ નથી. ઉતત શરતો પરીપણૂષ કય ષ ષસવ ય બ્ર ન્ડડે આઈટમની ખરીિી કરવ  અંગે સ્પષ્ટત  થવી ઘટે.  

ઉપિ ર્કિ તિગિે આિાિ સહ સ્પષ્ર્ટિા કિિા સિુી કિાલ ખચષ ર. ૨૨૫૦૦૦/- િાોિા હાઠહ િાખિામાો આિે છે.  
િાોિાહાઠહ િકમ ર.૨૨૫૦૦૦/-       સદિ - ૧૨૦૯૫ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 

જિા  

૧.  દકલો વોલ્ટ ડીઝલ જનરેટરની ખરીિી  બહોળી પ્રષસધ્ધ્ધ ધર વત  “દિવ્ય ભ સ્કર” િૈષનક પેપરમ ાં આપી ભ વો મેળવેલ છે. તેમ ાં કુલ િ ર પ ટીઓન  ભ વો મળેલ 
છે. ખરીિ સષમષત દ્વ ર  ઓછ  ભ વવ ળી પ ટી પ સેથી પણ નેગોશીએશન કરી રૂl.૧૦,૦૦૦/- નુાં દડસ્ક ઉન્ટ મેળવી, ઓછ  ભ વવ ળી પ ટી શ્રી ષવવેક બ બરીય  
કન્સ્રકશન કાંપનીન  ભ વો માંજુર કરેલ  છે. તેમન  ભ વ સ થ ેસ ઈ જનરેટસષ પ્ર .લી. ર જકોટન  દકલોસ્કર કાંપનીન ાં ઓથોર ઇઝડ ડીલરન  સબડીલર હોવ નુાં 
સટીફીકેટ આપેલ છે. પ્રવતષમ ન મ કેટ મજુબ ભ વો બર બર હોવ થી ખરીિ સષમષત તથ  ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી દ્વ ર  ભ વોની જ ત ાંષત્રક માંજુરી આપેલ છે.  

૨. ર જ્ય સરક રે ૦૪/૧૦/૨૦૧૭ ન  ઠર વથી ખરીિી GeM પોટષલ મ રફત કરવ નુાં ઠર વેલ છે. પરાંત ુસિરહુ ખરીિીની જાહરે ત િૈષનક પેપરમ ાં ત .૨૦/૦૭/૨૦૧૭ 
મ ાં પ્રષસધ્ધ કરી ભ વો મળેવેલ છે. આથી GeM ખરીિીની શરૂઆત પહલે ાંની ખરીિી છે. GeM મ ાં રજીસ્રેશન અંગેની શરૂઆત જૂન ગઢ કૃષિ યનુીવસીટીમ ાં 
૨૬/૦૨/૨૦૧૮ ન  ષમદટિંગ બ િ થયેલ છે આથી GeM ની શરૂઆત પહલે ાંની ખરીિી હોવ થી અગ ઉની પ્રોષસઝર મજુબ ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે.   

3.  સિરહુ ખરીિી બ્ર ન્ડેડ આઈટેમ મજુબ કરવ મ ાં આવેલ નથી. પરાંત ુબજારમ ાં જે સ રી બ્ર ન્ડન  હોન્ડ  તથ  દકલોસ્કર કાંપનીન  મળે છે તે મજુબ િૈષનક પેપરમ ાં 
જાહરે ત આપી ખરીિીની પ્રોસીઝર કરેલ છે. બ્ર ન્ડેડ આઈટેમમ ાં તો ફતત એક જ કાંપની બન વતી હોય ત્ય રે લ ગ ુપડે છે. જે આ દકસ્સ મ ાં લ ગ ુપડત ુાં નથી 
પરાંત ુસ રી કાંપની પસાંિ કરી ખરીિી થયેલ છે.   

-****- 
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કૃતષ યતુનિતસિર્ટી જુનાગઢ સોશ િન તનયામકશ્રીની કચેિી, જુનાગઢ સને.૨૦૧૭-૧૮ 

 ફકિા નો િ – ૨૪    તપ્રન્ર્ટીંગ/ ાઇન્ળીંગની ર્ટાન્ળિ પ્રરક્રયામાો જણાયેલ અતનયતમિિા  ા િ 
 

કૃષિ યષુનવષસિટી જુન ગઢન  સને ૨૦૧૭-૧૮ન  વિષમ ાં અન્વેિણ િરષમય ન સાંશોધન  ષનય મકશ્રીની કિેરી જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી દ્વ ર  સને ૨૦૧૫-૧૬ન  
વિષન  માંજુર થયેલ વ ષિિક ભ વ (રેઇટ કોન્ર તટ) સહમષત મેળવી આગ મી સને ૨૦૧૭-૧૮ન  વિષ મ ટે વ ષિિક ભ વ માંજુર કરવ મ ાં આવેલ છે. જે અન્વયે 
ષપ્રન્ટીંગ/બ ઇન્ડીંગની ટેન્ડર પ્રદક્રય ન  રેકડષની િક સણી કરત  નીિે મજુબ અન્વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે. 
(૧) સરક રશ્રીન  ઉદ્યોગ અન ેખ ણ ષવભ ગન  ઠર વ નાં. એસપીઓ/૧૦૨૦૧૫/ ૬૯૧૦૯૩/િ ત .૦૩/૦૬/૨૦૧૬ મજુબ ઇ-ટેન્ડરીંગ પ્રદક્રય  મ ટેની ન ણ દકય 

વ્યવહ રની રકમ રૂ. પ ાંિ લ ખથી વધ રે રકમની ખરીિી/ક મગીરીન  ખિષ કરતી વખતે ઇ-ટેન્ડરીંગ પ્રદક્રય  કરીને ભ વો મેળવવ  જોઇએ પરાંત ુજુન ગઢ કૃષિ 
યષુનવષસિટીદ્વ ર  ઉતત ક મગીરી સને ૨૦૧૬-૧૭ન  વિષમ ાં મ ાંજુર થયેલ વ ષિિક ભ વ સહમષત મેળવી આગ મી સને ૨૦૧૭-૧૮ન  વિષ મ ટે વ ષિિક ભ વ માંજુર 
કરવ મ ાં આવેલ છે જેથી ઠર વોમ ાં જણ વ્ય  અનસુ ર ઇ-ટેન્ડરીંગ પ્રદક્રય  કરેલ નથી જે ષનયમ ષવરૂધ્ધ છે. 

(૨) ગજુર ત સરક રશ્રીન  ન ણ  ષવભ ગ ગ ાંધીનગરન  ત રીખ ૧૨/૦૯/૨૦૧૭ન  ઠર વ નાં. જીએફઆર/૧૦૨૦૧૭/૮૦૫/૪૧૮૦૪૪૬/૬ મજુબ ર જ્ય સરક રન  
ઉદ્યોગ અને ખ ણ ષવભ ગ દ્વ ર  ભ રત સરક ર દ્વ ર  ષવકષસત કરવ મ ાં આવલે Gem(Govt. e- Marketing) પોટષલ મ રફતે ખરીિી કરવ ની જોગવ ઇ કરેલ 
હોવ  છત ાં વ ષિિક રેઇટ કોન્ર તટ સને ૨૦૧૭-૧૮ન  વિષ મ ટે લાંબ વવ  બ બતે સ્પષ્ટત  થવી ઘટે. 

(૩) ગજુર ત સરક ર ઉદ્યોગ અને ખ ણ ષવભ ગ ગ ાંધીનગરન  ક્રમ ાંક એસપીઓ/ ૧૦૨૦૧૫/૬૯૧૯૩/િ ત .૩/૬/૨૦૧૬ થી ગજુર ત ર જ્ય ખરીિ નીષત-૨૦૧૬ 
બહ ર પ ડેલ છે જેમ ાં ફકર -૧૩(બ) નધપધ-(II)  મજુબ ટેન્ડર પ્રદક્રય  અનસુય ષ ષસવ ય મળૂ ઓડષરની સ મે બીડર પેઢી પ સેથી રીપીટ ઓડષર નીિેની શરતોને 
આધીન આપવ ની જોગવ ઇ કરેલ છે.  મળૂ ઓડષરની ત રીખથી છ મ સની અંિર અથવ  ન ણ દકય વિષ પરુૂ થ ય તે પહલે  અને મ ત્ર એક જ વખત રીપીટ 
ઓડષર આપી શક શે. સાંસ્થ એ સને ૨૦૧૫-૧૬/૨૦૧૬-૧૭/૨૦૧૭-૧૮ આમ ૩ વિષ રીપીટ ઓડષર આપેલ છે જે ષનયમો ષવરૂધ્ધ ક યષવ હી કરેલ છે રીપીટ 
ઓડષર અંગેન  આવ  િરેક પ્રસાંગે સ થે સ થ નવ  ટેન્ડર પ્રષસધ્ધ કરવ ની ક યષવ હી શરૂ કરવ ની થ ય છે જે કરવ મ ાં આવેલ નથી. ઓરીજનલ ટેન્ડર સ્વીકૃષત 
પત્રથી ખરીિી મ ટે આપવ મ ાં આવેલ ઓડષરન  પ૦% અથવ  તેથી ઓછ  જથ્થ ની ખરીિી કરી શક શે. સાંસ્થ એ આવ  કોઇ આધ રો ફ ઇલ સ થે ર ખવ મ ાં 
આવેલ નથી જેથી ઉતત શરતોનુાં પ લન કય ષની કોઇ ખ ત્રી થયેલ નથી. આધ ર સહ ખ ત્રી કર વવી ઘટે. રીપીટ ઓડષર હઠેળ િીજવસ્તઓુની ખરીિી કરન ર 
મળૂ ઓડષર હઠેળ જે મ લની ખરીિી/ક મગીરી કરેલ છે તે મ લ/ક મગીરીની પ્રવતષમ ન બજાર દકિંમતમ ાં ઘટ ડો થયેલ નથી તથ  ટેતનોલોજી અપગે્રડેશન 



80 
 

થયેલ નથી તે બ બતનુાં પ્રમ ણપત્ર રજુ કરવ નુાં રહશેે. આવ  કોઇ આધ રો ફ ઇલે ર ખવ મ ાં આવેલ નથી જેથી આ શરતો મજુબ યોગ્ય ક યષવ હી થય નુાં 
ઓદડટને ખ ત્રી થયેલ નથી. જે અંગે ઓડીટને આધ ર સહ ખ ત્રી કર વવી રહ.ે 

(૪) સરક રશ્રીન  ઉદ્યોગ અને ખ ણ ષવભ ગન  ઠર વ નાં. એસપીઓ/૧૦૨૦૧૫/ ૬૯૧૦૯૩/િ, ત .૦૩/૦૬/૨૦૧૬ ન  ક્રમ નાં (૩) મજુબ ઓડષર વેલ્યનુ  ૫% લેખે 
ષસક્યોરીટી દડપોઝીટ લેવ ની થ ય છે જે ષસક્યોરીટી દડપોઝીટ લીધ ન  આધ રો રજુ થયેલ નથી તેમજ ષસક્યોરીટી દડપોઝીટન  ૪.૯૦% મજુબ સ્ટેપ ડયટુી 
વસલુ કરી કર રખત કરવ ુજોઇએ પરાંત ુકિેરીએ યોગ્ય કર રખત કય ષન  આધ રો રજુ થયેલ નથી જે અંગે ઓડીટને આધ ર સહ ખ ત્રી કર વવી રહ.ે 

(૫) સાંસ્થ એ કરવ મ ાં આવેલ રેઇટ કોન્ર તટ લેચખતસ્વરૂપે કય ષ અંગેન  કોઇ આધ રો અન્વેિણમ ાં રજુ થયેલ નથી.જે અંગે ઓડીટને આધ  સહ ખ ત્રી કર વવી રહ.ે 
ઉપિ ર્કિ મદુ્દા નો. ૧ થી ૫ ની સ્પષ્ર્ટિા સહ પિૂષિા કિી અન્િેષણને આિાિ સહ ખાત્રી કિાિિી િહા. 

ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 

જિા    
૧.  જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જૂન ગઢ ખ તે ષપ્રન્ટીંગ બ ઈન્ડીંગની ક મગીરી મ ટે વિષ-૨૦૧૫-૧૬ મ ટે છ પ મ ાં બહોળી પ્રષસદ્ધદ્ધથી જાહરે ત આપીને ભ વો માંગ વવમ ાં 

આવેલ હત  અને કુલ ૪ પ ટીન  ભ વો આવેલ હત ાં. જેમ ાં ષપ્રન્ટીંગની જુિી-જુિી સ ઈઝ જુિી-જુિી આઈટમ એમ કુલ-૧૮૬ ષપ્રન્ટીંગની આઈટમન / વસ્તનુ  
ભ વો માંગ વવ મ ાં આવેલ હત ાં. આવેલ પ ટીમ ાંથી ત્રણ પ ટીન  ભ વો શરતોને આધીન રહીને નીિેની ષવગતે મ ન્ય રહલે અને ષપ્રન્ટીંગ ક મગીરી તેઓની પ સ ે
કર વેલ. સિરહુ ભ વ પરિેઝ કષમદટ દ્વ ર  માંજુર કરવ મ ાં આવેલ છે જય ઓફસેટ–૬૮ આઈટમ િોશી ષપ્રન્ટીંગ પ્રેસ –૬3 આઈટમ  મેરો ઓફસેટ–૫૪ આઈટમ 

આમ ત્રણ પ ટીને ઉપરોકત ષવગતે જુિી-જુિી આઈટમ ષપ્રન્ટીંગ મ ટે આપેલ, આમ ાંની િરેક આઈટમની ષપ્રન્ટીંગની ક મગીરી પ ાંિ લ ખની અંિર રહલે જ છે. 
જેની ઈ-ટેન્ડીંગની જરૂરીય ત જણ યેલ નથી. તેને ધ્ય નમ ાં ર ખી વિષ ૨૦૧૭-૧૮ મ ટે જે તે પ ટી પ સેથી જુન  જ ભ વની સહમતી મેળવી તેઓને એક વિષ 
મ ટેનો ષપ્રન્ટીંગ બ ઈન્ડીંગનો કોન્રકટ લાંબ વી આપેલ હતો. 

૨.  ગજુર ત સરક રશ્રીન  ન ણ  ષવભ ગ ગ ાંધીનગર ત .૧૨/૯/૨૦૧૭ ન  ઠર વ નાં. જીએફઆર/૧૦૨૦૧૭/૮૦૫/૪૧૮૦૪૪૬/૬ મજુબ ર જ્ય સરક રન  ઉદ્યોગ 
અને ખ ણ ષવભ ગ દ્વ ર  ભ રત સરક ર દ્વ ર  ષવકષસત કરવ મ ાં આવેલ GeM(Govt. e-Marketing) પોટષલમ ાં સિષ કરત  કૃષિ યષુનવષસિટીને જે પ્રક રની કૃષિ 
સાંલગ્ન ષપ્રન્ટીંગની ક મગીરી કર વવ ની થતી હતી તે ઉપલબ્ધ ન હતી, વળી ષપ્રન્ટીંગ બ ઈન્ડીંગની ક મગીરી મ ટે ખેડતૂ ઉપયોગી સ દહત્ય છપ વવ નુાં હોય, 
જેથી પ્રફુ રીડીંગ કરવુાં જરૂરી હોવ થી, વળી GeMમ ાં સિરહુાં ષપ્રન્ટીંગની ક મગીરી કરતી એક પણ પ ટી ન હોવ થી ન છટકે વિષ ૨૦૧૭-૧૮ મ ટે રેઈટ કોન્રકટ 
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લાંબ વી આપેલ હતો. ૧. ષપ્રન્ટીંગ બ ઈન્ડીંગની અગત્યની ક મગીરી તથ  સરક રશ્રી તરફથી સસ્ત  ભ વે ખેડતૂોને કૃષિ સ દહત્ય મળી રહ,ે તેન ેધ્ય નમ ાં ર ખી બ ે
વિષ, રીપીટ ઓડષર આપલે હતો. વળી સરક રશ્રી દ્વ ર  આયોજીત કૃષિ મહોત્સવ અને કૃષિ મેળ  િરય ન ખેડતૂોને જે તે ઋતનુ  પ કને અનરુૂપ કૃષિ સ દહત્ય 
મળે તેવો ખ સ આગ્રહ સરક રશ્રી તરફથી કરવ મ ાં આવે અને સરક રશ્રી તરફથી તરુાંત જ કૃષિ સ દહત્ય પરુૂાં પ ડવ નો ખ સ આિેશ હોય છે. તેન ેધ્ય ને ર ખી 
ટેન્ડરીંગની પ્રદક્રય  ન કરત  જે તે પ ટીની સહમતી મેળવી  કોન્રકટ લાંબ વવ મ ાં આવેલ. ૨. સરક રશ્રી તરફથી કેટલ  જથ્થ મ ાં અને કેટલી દકમતનુાં કૃષિ 
સ દહત્ય આપવ નુાં થ ય છે તે નકકી ન હોવ થી મળૂ ઓડષરન  ૫૦% અથવ  ઓછ ાં જથ્થ ની ખરીિીનો અમલ કરવો શક્ય ન હોવ થી, વળી જુિ  જુિ  ષવભ ગ 
તથ  કેન્રો દ્વ ર  કેટલ  જથ્થ મ ાં કૃષિ સ દહત્ય છપ વવ મ ાં આવેલ છે, તેની રકમ/કીમત મળવી પણ શક્ય ન હોવ થી ૫૦%નો અમલ થઇ શકેલ નદહ. 

૩. ષપ્રન્ટીંગ બ ઈન્ડીંગની ક મગીરી મ ટે ક િો મ ળ ક ગળ તથ  તેમ ાં વ પરવ મ ાં આવતી સ હીની દકમતમ ાં ઘટ ડો ન થવ  છત ાં જે તે પ ટીએ મળૂ ભ વે જ 
ષપ્રન્ટીંગની ક મગીરી કરી આપવ ની સહમતી આપલે છે. વળી ષપ્રન્ટીંગની ક મગીરીમ ાં ટેકનોલોજી અપગે્રડેશન થયેલ નથી. ષપ્રન્ટીંગની ક મગીરીમ ાં કોઈ ટેકનોલોજી 
અપગે્રડેશનનો પ્રશ્ન રહતેો નથી. વળી, ખેડતૂોને સસ્ત મ ાં સસ્ત  ભ વે કૃષિ સ દહત્ય મળી રહ ેતેવો ખ સ આગ્રહ આ સાંસ્થ નો રહ ેછે, તેમજ પ ટી પ સેથી વિષ 
૨૦૧૫-૧૬, ૨૦૧૬-૧૭ તથ  ૨૦૧૭-૧૮ન  ક ગળન  ભ વ તથ  ષપ્રન્ટીંગ ક મગીરીન  ભ વમ ાં ઘટ ડો થયેલ નથી.  જેમ ાં ઉતરોતર ભ વમ ાં વધ રો થતો જોવ  
મળેલ છે. ષવશેિમ ાં સ્પષ્ટત  કરત  જણ વવ નુાં કે, સિરહુાં ખરીિી/ ક મગીરીમ ાં ટેકનોલોજી/વસ્તનુી ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ નથી, પરાંત ુષપ્રન્ટીંગ બ ઈન્ડીંગની 
ક મગીરીનુાં જોબવકષ (મજુરી ક મ જેવુાં કે, ટ ઈપીંગ, પેઈઝ સેદટિંગ, પ્રફૂ રીડીંગ, બ ઈડીંગ વગેરે) કર વવ મ ાં આવેલ છે. પરાંત ુનવી ટેકનોલોજી ખરીિવ મ ાં આવેલ 
નથી, જેથી ભ વ ઘટ ડ નો પ્રશ્ન રહતેો નથી. વળી, મજુરી ક મમ ાં ઉતરોતર વધ રો જ થતો રહલે છે. તેમજ જરૂરીય તને ધ્ય નમ ાં ર ખી ષપ્રન્ટીંગ બ ઈન્ડીંગની 
ક મગીરી કર વવ મ ાં આવતી હોય છે. 

૪. છ પ મ ાં આપેલ જાહરે ત મજુબ િરેક પ ટી પ સેથી ૨૦,૦૦૦/- (વીસ હજાર)ની ષસક્યોરીટી ડીપોઝીટ લેવ મ ાં આવેલ છે. વધમુ ાં જણ વવ નુાં કે, જુન ગઢ કૃષિ 
યષુનવષસિટી, જૂન ગઢની  જુિી-જુિી કિેરીઓ દ્વ ર  વિષ િરય ન કેટલ  રૂષપય નુાં ષપ્રન્ટીંગ/બ ઈન્ડીંગ કર વવ નુાં થ ય તે નકકી ન હોવ થી ૫% લેખે ષસક્યોરીટી 
ડીપોઝીટ ગણ વી મશુ્કેલ હોય, આગલ  વિષની ષપ્રન્ટીંગની ક મગીરીને ધ્ય ન ેલઈન ેિરેક પ ટી પ સેથી રૂ.૨૦,૦૦૦/-(વીસ હજાર)ની ષસક્યોરીટી ડીપોઝીટ લેવ મ ાં 
આવેલ હતી. ૫% ષસક્યોરીટી ડીપોઝીટને બિલે િરેક પ ટી પ સેથી વીસ-વીસ હજારની ષસક્યોરીટી ડીપોઝીટ મેળવેલ છે. ક રણકે વિષ િરય ન કેટલી દકમતનુાં 
ષપ્રન્ટીંગ/બ ઈન્ન્ડિંગ કર વવ મ ાં આવશે તે દકમત નકકી ન હોવ થી ૫% પ્રમ ણ ેગણતરી કરી શક ય નદહ.વધમુ ાં િરેક પ ટી પ સેથી સ્ટેપ પેપર ઉપર કર રખત 
કરવ મ ાં આવેલ છે. ષપ્રન્ટીંગ બ ઈન્ડીંગની ક મગીરી મ ટે આવેલ ભ વોની સરખ મણી કરીને પરિેઝ કષમટીને સોપવ મ ાં આવેલ. આ પરિેઝ કષમટીમ ાં સરક રશ્રીન  
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પ્રષતષનષધઓનો પણ સમ વેશ થયેલ હોય છે. પરિેઝ કષમટીમ ાં ભ વો માંજુર કર વી ષનયમોનસુ ર જેને પ ટીને લેચખતમ ાં ભ વો માંજુર કરેલ છે. તેની જાણ કરવ મ ાં 
આવેલ છે. આમ ઉપર મજુબની તમ મ હદકકતો અને આધ રો ગ્ર હ્ય ર ખી ઓદડટ ફકર  નાં. ૨૪ન  ક્રમ નાં. ૧ થી ૫ન  મદુ્દ ઓ મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંષત  

-****- 

કૃતષ યતુનિતસિર્ટી જુનાગઢ રફશિીઝ સોશ િન કાન્ર ઓખા સને.૨૦૧૭-૧૮ 
 

ફકિા નો િ – ૨૫   રફશિીઝ સોશ િન કેંર  ઓખા રાિા િાર્ટ ક ન્ટ્રાકર્ટ દ્વાિા કિિામાો આિેલ કામમાો જણાયેલ અતનયતમિિા અંગે 
 

કૃષિ યષુનવષસટી જુન ગઢન  સને.૨૦૧૭-૨૦૧૮ ન  વિષન  અન્ વેિણ િરય ન દફશરીઝ સાંશોધન કેંર ઓખ  ષવભ ગ ર ર  નીિેની ષવગતોની સેવ ઓ મેળવવ  
રેઈિ્ટ કોન્ર કટ કરી રૂ . ૧૫૦૦૦૦/- ખિષ કરેલ છે. જેન  વ ઉિસષ/ફ ઈલની િક સણી કરત ાં નીિે મજુબની અષનયષમતત  ધ્ ય ને આવેલ છે.  

 

ક્રમ િાઉચિ નો િ િકમ એજન્સીનુો નામ તિગિ સદિ  ક્રમ િાઉચિ નો િ િકમ એજન્સીનુો નામ તિગિ સદિ 

૧ ૧૯૩૯ ૨૬/૦૬/૧૭ ૧૪૦૦૦ જીન્નતબેન એમ. ભટૃી વેવ 

 ર ઈડર ને 

સમરુમ ાંથી 

શોવ નુાં 

ક મ 

 

 

૧૮૦૨૫ 

૫ ૨૨૩૨૦ ૨૦/૦૨/૧૭  ૧૬૦૦૦ રહમેત 

ક્રુઝ 

સેવ  

વેવ 

ર ઈડર ને 

સમરુમ ાંથી 

શોવ નુાં 

ક મ 

 

 

૧૮૦૨૫ 
૨ ૫૫૪૬ ૨૯/૦૯/૧૭   ૧૪૦૦૦ રહમેત ક્રુઝ સેવ  ૬ ૧૩૨૩૦ ૨૦/૦૨/૧૮  ૧૬૦૦૦ 

૩ ૫૫૪૬ ૨૯/૦૯/૧૭  ૧૪૦૦૦ રહમેત ક્રુઝ સેવ  ૭ ૧૪૦૮૪ ૨૬/૦૩/૧૮  ૧૬૦૦૦ 

૪ ૯૦૭૮ ૩૦/૧૨/૧૭  ૧૬૦૦૦ રહમેત ક્રુઝ સેવ  ૮ ૫૫૫૦ ૨૯/૦૯/૧૭  ૧૪૦૦૦ 

 ૯૦૭૮ ૩૦/૧૨/૧૭ ૧૬૦૦૦ રહમેત ક્રુઝ સેવ    ૧૪૦૦૦ 

                                                                            ૧૫૦૦૦૦ 
 

(૧)  ન ણ ાં ષવભ ગન  અંગે્રજી જાહરેન મ   ક્રમ ાંક નાં. જીએન/૨૪/ એસએસપી/૧૦૮૯/જીઓઆઈ/૬૩/ઝેડ (૬૮૯) (૨૦૦૩) તથ  મુાંબઈ આકક્સ્મક ખિષન  ષનયમો 
– ૧૯૫૯ ન  ષનયમ – ૧૭૧ ન  પદરષશષ્ ટ -૬ ન  ષનયમ – ૨ મજુબ રૂ.૨૦,૦૦૦/- થી વધ રે રકમની ખરીિી કરતી વખતે જાહરે ષનષવિ  પ્રષસધ્ ધ કરી સ્પધ ષત્મક 
ભ વો મેળવી ખરીિી કરવી જોઈએ. તેમજ રૂ.૧ લ ખ થી વધ રે રકમની ખરીિી – ખિષ કરતી વખતે બહોળી પ્રષસષધ્ ધ ધર વત  વતષમ ન પત્રમ ાં જાહરે ત આપી 
ટેન્ ડર પ્રદકય  ર ર  ભ વો મેળવી ખરીિી– ખિષ કરવ  જોઈએ પરાંત ુસાંસ્થ  ર ર  ત્રણ ભ વ માંગ વીક મ કર વેલ છે. 

(૨) સિરહુાં ક મ મ ટે રેઈટ કોન્ર કટ થયેલ હોવ  છત ાં ૮ પૈકી ૫ દકસ્સ મ ાં નક્કી થયેલ રકમ રૂ .૧૪૦૦૦/- ન  બિલે રુ .૧૬૦૦૦/- ની ચકુવણી કરેલ છે. જેથી 
વધ ુચકુવ યેલ રકમ રૂ .૧૦૦૦૦/- ની વસલુ ત કરવી.   
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(૩)  સરક રશ્રીન  ઉદ્યોગ અને ખ ણ ષવભ ગન  ઠર વ નાં. એસપીઓ/૧૦૨૦૧૫/ ૬૯૧૦૯૩/ િ, ત .૦૩/૦૬/૨૦૧૬ ન  ક્રમ નાં (૩) મજુબ ઓડષર વેલ્યનુ  ૫% લેખે 
ષસક્યોરીટી દડપોઝીટ લેવ ની થ ય છે જે ષસક્યોરીટી દડપોઝીટ લીધ ન  આધ રો રજુ થયેલ નથી તેમજ ષસક્યોરીટી દડપોઝીટન  ૪.૯૦% મજુબ રૂ .૪૦૦/- સ્ટેપ 
ડયટુી વસલુ કરી કર રખત કરવ ુજોઇએ પરાંત ુકિેરીએ યોગ્ય કર રખત કય ષન  આધ રો રજુ થયેલ નથી જે અંગે ઓડીટને આધ ર સહ ખ ત્રી કર વવી રહ.ે 

ઉકિ મદુા નો ૧ થી ૩ ની પિુષિા થિા સિુી કિાલ ખચષ રા.૧,૫૦,૦૦૦/- િાોિા હાઠહ િાખિામાો આિે છે.  
 િાોિાહાઠહ િકમ રા.૧,૫૦,૦૦૦/- સદિ –૧૮૦૨૫ િસલુાિ પાત્ર િકમ - રા.૧૦૦૦૦/- સદિ –૧૮૦૨૫ િસલુાિ પાત્ર િકમ રા.૪૦૦/- સદિ – ૦૦૩૦ 

 ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 

જિા  
રફશિીઝ સોશ િન કાન્ર, ઓખા દ્વાિા કિિામાો આિેલ કામમાો જણાયેલ અતનયમીિિા  અંગે  

(૧) ફીશરીઝ સાંશોધન કેન્ર ઓખ  ખ તે સને ૨૦૧૭-૧૮ િરય ન INCOIS, Hydrabad દ્વ ર  બે અલગ અલગ પ્રોજેતટ અલગ-અલગ બજેટ સિરો ૧૮૦૨૫-
૦૪ અને ૧૮૦૨૫-૦૫ તળે ક યષરત હત . બાંને પ્રોજેતટોન  ઉિેશો અને ક મગીરી અલગ પ્રક રની હતી. બ.સ. ૧૮૦૨૫-૦૪ન  પ્રોજેતટમ ાં ઓખ થી આશરે ૩૦ દકમી 
દૂર િદરય મ ાંથી અલગ-અલગ જગ્ય એથી પ ણીન  નમનુ  એકત્ર કરવ ની ક મગીરી હતી. જ્ય રે બ.સ. ૧૮૦૨૫-૦૫ન  પ્રોજેતટમ ાં આશરે ૨૦૦ કીગ્ર નુાં વેવ ર ઈડર 
બોય ૫૦૦ થી ૬૦૦ દકગ્ર ન  એન્કર સ થે તેને ઓખ થી આશરે ૧૮ દકમી દૂર િદરય મ ાં પ્રસ્થ ષપત કરવ નુાં અને તે ત્ય ાંથી છટુ પડી જાય ત્ય રે  તેને શોધી પરત 
લ વવ ની ક મગીરી કરવ ની હતી. બને બજેટ સિર અંતગષત પ્રોજેતટ ક મગીરી અનલુક્ષીને ક્રમ ૧ થી ૮ મ ાં પ ટીની બોટ જરૂરત મજુબ અમકુ સમય મય ષિ  મ ટે 
જ ભ ડે ર ખી ક મગીરી કરેલ છે. જેમ ાં કોઈ સ ધનો, વસ્તઓુ કે ડેડ સ્ટોક આદટિકલ્સની ખરીિી-ખિષ કરેલ નથી.   જેર્ટ સદિ ૧૮૦૨૫-૦૫ અંતગષત નીિ ેપત્રક મજુ્બ 
પ્રોજેતટની જરૂરીય ત મજુબ બોટ ભ ડે ર ખી પ્રોજેતટ સાંલગ્ન કયો કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 

ક્રમ િાઉચિ નો.-િાિીખ િકમ ર. ખિીદી પ્રરક્રયા, મેહિેલ મોજુિીની તિગિ અને  ખાસ નોંિ 
 ૧ ૧૯૩૯-૨૧/૦૬/૧૭ ૧૪૦૦૦/- કયોતર ક .આ. ન. ૧૬૭૨-૭૬, ત . ૨૯/૦૪/૨૦૧૭ રકમ રૂ. ૧૪૦૦૦/-. િદરય મ ાં પ્રસ્થ ષપત કરેલ દકમતી વેવર ઈડર બોયુાં 

ઓચિિંત ુાં-અકસ્મ ત ે છટુાં પડી ડ્રીફટ થત ાં, તેને શોધવ  કયોતર માંજુરી મેળવી ક મગરી કરેલ છે.  
૨ થી ૩ ૫૫૪૬-૨૯/૦૯/૧૭ ૨૮૦૦૦/- બહોળી પ્રસીધી ધર વતી જાહરે ત દ્વ ર  ભ વ પત્રક મેળવી, તલુન ત્મક પત્રક મજુબ સૌથી ઓછ  ભ વ આપન  પ ટી પ સેથી 

ક મગીરી કર વેલ છે. જેન ાં ક .આ. ન. ૧૦૨૧-૨૨, ત .૧૫/૦૪/૨૦૧૭ રૂ. ૭૦૦૦૦/-.ખરીિી-ખિષ પ્રદક્રય ની કરેલ છે.  
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કુલ ખચષ ર. )ક્રમ ૧ થી ૩(  ૪૨૦૦૦/- સિરહ ુપ્રોજેતટ મ િષ-૧૭ મ ાં પણૂષ થયેલ પણ સાંસ્થ  દ્વ ર  એષપ્રલ-૧૭ થી સેપ્ટેબર-૧૭ સધુી ૬ મ સ મ ટે લાંબ વેલ. મ ટે ત ે
સમય મય ષિ  પષૂતિ જરૂરત મજુબ ખિષ કરેલ છે. 

૪ થી ૫ ૯૦૭૮-૩૦/૧૨/૧૭ 
૧૧૩૨૦- 
૨૦/૦૨/૧૮ 

૪૮૦૦૦/- સિરહ ુપ્રોજેતટ સાંસ્થ  દ્વ ર  ઓતટોબ-૧૭ થી મ િષ-૧૮ સધુી ૬ મ સ મ ટે ફરી લાંબ વત , ખરીિીની પ્રદક્રય  અલગથી કરવ મ ાં 
આવેલ. જે મ ટે જાહરે ત દ્વ ર  ભ વ પત્રક મેળવી, તલુન ત્મક પત્રક મજુબ સૌથી ઓછ  ભ વ આપન  પ ટી પ સેથી ક મગીરી 
કર વેલ છે. નવેસરથી ખરીિીની પ્રદક્રય  થત ાં નવ  ભ વ રૂ. ૧૪૦૦૦/- મ ાંથી રૂ. ૧૬૦૦૦/- થત ાં ભ વમ ાં રૂ. ૨૦૦૦/-નો 
વધ રો આવેલ. તે મજુબ તલુન ત્મક ભ વ આધ રે ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે. જેન ાં ક .આ. ન. ૧૩૩૨૫-૨૬, 
ત .૨૭/૧૦/૨૦૧૭, રૂ. ૪૮૦૦૦/-. ખરીિી-ખિષ પ્રદક્રય ની કરેલ છે.  

કુલ ખચષ ર. )ક્રમ ૪-૫(  ૪૮૦૦૦/-  
૬ થી ૭ ૧૩૨૩૦-

૨૦/૦૩/૧૮ 
૧૪૦૮૪-૨૬/૦૩/૧૮ 

૩૨૦૦૦/- સિરહ ુપ્રોજેતટ મ િષ-૧૮ સધુી લાંબ ત  બોટ ભ ડ ેઆપન ર પ ટી દ્વ ર  એજ ભ વે અને શરતે સેવ  આપવ  સહમતી પત્ર રજૂ 
થત ાં તે મજુ્બ મજુરી મેળવી ક મક જ કર વેલ છે. જેન  ક .આ. નાં. ૧૭૪૯૩-૯૪, ત . ૨૩/૦૧/૧૮  રૂ. ૮૦૦૦૦/- ખરીિી-
ખિષ પ્રદક્રય ની કરેલ છે.  

કુલ ખચષ ર. )ક્રમ ૬-૭(  ૩૨૦૦૦/-  
ઉકત વ ાંધ હઠેળ ન  ક્રમ ૧ થી ૩ વ ઉ. નાં. ૧૯૩૯ અને ૫૫૪૬ મ ાં રૂ. ૧૪૦૦૦/- લેખે કલૂ રૂ. ૪૨૦૦૦/- નો ખિષ,  બ.સ. ૧૮૦૨૫-૦૫ તળે કરેલ છે. સિરહ ુ

પ્રોજેતટ મ હ ેમ િષ-૨૦૧૭મ ાં પણૂષ થવ નો હતો પરાંત ુસાંસ્થ ન ાં પત્ર ત . ૨૮/૦૩/૨૦૧૭ ન  પત્ર મજુબ એષપ્રલ-૨૦૧૭ થી સેપ્ટેબર-૨૦૧૭ સધુી ૬ મ સ મ ટે સાંસ્થ  

દ્વ ર  લાંબ વવ મ ાં (જેની આજ રીતે આજ પ્રોજેતટ ફરીને સાંસ્થ ન ાં પત્ર ત . ૨૮/૦૯/૨૦૧૭ન  પત્ર મજુબ ઓતટોબર-૨૦૧૭ થી મ િષ-૨૦૧૮ સધુી વધ ુ૬ મ સ મ ટે 

લાંબ વવ મ ાં  આવેલ. મ ટે  ઉકત ક્રમ ૪ થી ૫ વ ઉ. નાં. ૯૦૭૮, અને ૧૧૩૨૦ મ ાં માંજુર થયેલ રકમ રૂ. ૧૬૦૦૦/- લેખે કલૂ રૂ. ૪૮૦૦૦/- નો ખિષ અને ઉકત 

વ ાંધ  ક્રમ ૬ અને ૭ વ ઉ. નાં. ૧૩૨૩૦ અને ૧૪૦૮૪ મ ાં માંજુર થયેલ રકમ રૂ. ૧૬૦૦૦/- લેખે કલૂ રૂ. ૩૨૦૦૦/- નો ખિષ બ.સ. ૧૮૦૨૫-૦૫ તળે કરવ મ ાં આવેલ 

છે. જેન ેધ્ય ને લઈ આ પ્રક રની સેવ  મેળવવ  ખરીિીની ક યષવ હી, બહોળી પ્રષસધી ધર વતી જાહરે ત દ્વ ર  ભ વ માંગ વી, તલુન ત્મક પત્રક આધ રે સૌથી ઓછ  

ભ વ આપન ર પ ટી પ સે થી, સક્ષમ અષધક રીશ્રીની માંજૂરી મેળવીને ખિષ કરવ મ ાં આવેલ છે. આમ ઉકત વ ાંધ  ક્રમ ૧ થી ૭ (બ.સ. ૧૮૦૨૫-૦૫) મ ટે સેવ ની 

જરૂરત મજુબ અલગ અલગ સમયે અને પદરસ્થીતીએ અલગ અલગ પ્રદક્રય  દ્વ ર  સક્ષમ અષધક રીશ્રીની અલગ અલગ માંજૂરી મળેવીને ખિષ કરવ મ ાં આવેલ છે.  
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જય રે બ.સ. ૧૮૦૨૫-૦૪ જે અલગ પ્રક રની અને અલગ હતેનુી (પ ન  નાં. ૧ અને ૨ મજુબ) ક મગીરી છે તે અંતગષત ઉકત વ ાંધ  ક્રમ ૮, વ ઉ. નાં. ૫૫૫૦ 

ત . ૨૯/૦૯/૨૦૧૭ મ ાં માંજુર થયેલ રકમ રૂ. ૧૪૦૦૦/- લેખે કલૂ રૂ. ૨૮૦૦૦/- નો ખિષ બ.સ. ૧૮૦૨૫-૦૪ તળે સક્ષમ અષધક રીશ્રીની અલગ માંજૂરી મેળવીને 

ખિષ કરવ મ ાં આવેલ છે. સિરહુ, બ.સ. ૧૮૦૨૫-૦૪ અંતગષત પ્રોજેતટની જરૂરીય ત મજુબ બોટ ભ ડે ર ખી પ્રોજેતટ સાંલગ્ન કયો કરવ મ ાં આવેલ છે. જે અન્વયે ફતત 

રૂ. ૧૦૦૦૦૦/-નીિેનો ખિષ કરવ મ ાં આવેલ છે. 

આમ અલગ અલગ પદરસ્થીતી અને સમયે તેમજ પ્રોજેતટની અવધીને ધ્ય ને ર ખી, જરૂરત મજુબ ક મગીરી કરવ ની થતી હતી. સિરહુ બને બ.સ. ૧૮૦૨૫-

૦૪ અને ૧૮૦૨૫-૦૫ પ્રોજેતટ અંતગષત ક મગીરી ફતત રીકરીગ પ્રક રની (િરેક વખતે રૂ. ૧ લ ખ ની અંિર) કે જેમ ાં પ્રોજેતટ ક મગીરી અનલુક્ષીને વ ાંધ  હઠેળ ક્રમ 

૧ થી ૮ મ ાં પ ટીની બોટ જરૂરત મજુબ અમકુ દિવસે, અમકુ સમય મય ષિ  મ ટે જ ભ ડ ેર ખી ક મગીરી કરેલ છે. જેમ ાં કોઈ સ ધનો, વસ્તઓુ કે ડેડ સ્ટોક આદટિકલ્સની 

ખરીિી અંગ ેખિષ કરેલ નથી. બોટ ભ ડ ેમેળવવ  મ ટે બહોળી પ્રસીધી ધર વતી જાહરે ત દ્વ ર  ભ વ પત્રક મેળવી, તલુન ત્મક પત્રક મજુબ સૌથી ઓછ  ભ વ આપન  

લ યક ત ધર વતી પ ટી પ સેથી ક મગરી કર વેલ છે. આ ક મગીરીમ ાં પ ટીએ તેની બોટ ભ ડે આપવ ની હતી. જેનુાં ચકુવણુાં સફળત પવૂષક રીપ પરૂી થત  કરવ મ ાં 

આવેલ છે.   

આમ ઉપર મજુબ અલગ અલગ સમયે અને ક્સ્થષત મજુબ વતષમ ન પત્રમ ાં જાહરે ત આપી ટેન્ડર પ્રદક્રય  દ્વ ર  ભ વો મેળવી ખરીિી–ખિષ કરવ ની ક યષવ હી 

શક્ય થયેલ નથી. ઉપરોકત હક્કીકતને ધ્ય ને ર ખી મિુ  ક્રમ ૧. નો જવ બ ગ્ર હ્ય ર ખવ  ષવનીતી છે. 
 

-****- 

જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી, જીિ િસાયણશાસ્ત્ર સને.૨૦૧૭-૧૮ 
 

ફકિા નો િ – ૨૬    િાઈર્ટ ક ન્ ટ્રાકર્ટ પધ્ િતિથી ખિીદ કિાલ મશીનિી સાઘન  ખિીદીમાો જણાયેલ અતનયતમિિા અંગે 
 

કૃષિ યષુનવષસિટીએ ૨૦૧૭-૧૮ ન  વિષ િરય ન ષવષવધ ષવભ ગ મ ટે સ યન્ટીફીક સ ધનો ખરીિવ ની જરુરીય તને અનલુક્ષીને કન્વીનરશ્રી પ્ર ધ્ય પક અને 
વડ  બ યો ટેકનોલોજી ષવભ ગ દ્વ ર  એક કષમટીની રિન  કરવ મ ાં આવી હતી. તેઓએ સાંસ્થ ન  ષવષવધ ષવભ ગો- સબ સેન્ટરો પ સેથી સ્પેશીફીકેશન માંગ વી એન 
પ્રોક્યરુ પોટષલ મ ટે ડૉક્યમેુન્ટ તૈય ર કરેલ હત . અને ત .૧૮/૦૮/૨૦૧૭ન  રોજ ઓલ ઇન્ડીય  આવષૃતમ ાં જાહરે ત આપેલ હતી. જેમ ાં ટેન્ડર ભરવ ની ત રીખ 
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૨૧/૦૮/૨૦૧૭ અને છેલ્લી ત રીખ ૧૮/૦૯/૨૦૧૭ એમ ૨૯ દિવસની મિુત આપેલ હતી.ટેન્ડરફી રૂ।.૫૦૦૦/- ર ખેલ, જેમ ાં ૪૯ પ ટીઓનુાં આઇટમ રેટ એલ-૧ 
, ટી-૧ લીસ્ટ તૈય ર કરેલ જેમ ાં ૪૯ પ ટીઓન  ભ વ જુિી-જુિી આઇટમ મ ટે મ ન્ય ર ખેલ હત .  જીવ રસ યણશ સ્ત્ર  ષવભ ગ,જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જુન ગઢન  
વ ઉિરોની િક સણી કરત ાં  સ મેલ ૫દરષશષ્ ટ નાંબર- ૧૩ની ષવગતે નમનુ રુપ દકસ્સ ઓ મજુબ રેઈટ કોન્ ર કટ પધ્ ધષતથી મશીનરી સ ઘનોની ખરીિી સબબ કુલ 
રકમ રૂ .૪,૭૬,૯૧,૯૬૨/- નો ખિષ કરવ મ ાં આવેલ હતો. જે રેઈટ કોન્ ર કટ પધ્ ધષતથી ખરીિ કરેલ મશીનરી સ ઘનોની ખરીિીન  વ ઉિર/ફ ઇલ ની િક સણી 
કરત ાં નીિે મજુબ અન્ વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે.  

(૧)  સાંસ્થ એ ઇન્સ્ુમેન્ટ/મશીનરીન  ટેકનીકલ સ્પેશીફીકેશન ષનધ ષરીત કરી ઈ-ટેન્ડરથી ટેકનીકલ અને ફ ઈન ન્સીયલ બીડ મેળવવ મ ાં આવેલ. સૌપ્રથમ ટેકનીકલ 
બીડની સરખ મણી કરી િરેક  ઇન્સ્ુમેન્ટ/મશીનરી મ ટે T1, T2, T3એજન્સી નક્કી કરવ મ ાં આવેલ છે. સરક રશ્રી દ્વ ર  ષનયત કર યેલ ટેન્ડર પ્રક્રીય  તેમજ 
ઉદ્યોગ કષમશ્નરશ્રીન  ત . ૨૭/૦૫/૨૦૧૧ન  પદરપત્ર ક્રમ ાંક ઉક-એસપી-પરિેઝ ષપ્રકોશન/૨૦૫/૫૪૭૩૧મજુબ ટેકનીકલ બીડન  આધ રે એજન્સી ટેકનીકલી 
ફીટ છે કે કેમ તે નક્કી કરવ ન ુરહ.ે તેન  આધ રે કોઈ ક્રમ ાંક/અગ્રત  નક્કી કરવ ની રહતેી નથી. આથી કરવ મ ાં આવેલ પ્રક્રીય  સરક રશ્રીન  ક્ય ાં હુકમો મજુબ 
કરવ મ ાં આવેલ છે તેની ઓડીટને આધ રસહ ખ ત્રી કર વવી ઘટે  

(૨) સૌથી વધ ુમેિ ધર વતી એજન્સીન  જ ટેકનીકલ બીડ મ ન્ય ર ખવ મ ાં આવેલ હોવ ને ક રણે ઇન્સ્ુમેન્ટ/મશીનરીન  મોટેભ ગે એકજ ફ ઈન ન્સીયલ બીડ 
ખોલવ મ ાં આવેલ છે. આવ  સાંજોગોમ ાં ઉદ્યોગ કષમશ્નરશ્રીન  ત .૨૭/૦૫/૨૦૧૧ન  પરીપત્ર ક્રમ ાંક ઉક એસપી-પરિેઝ-પ્રીકોશન/૨૦૫/૫૪૩૭૧ મજુબ આવેલ 
ભ વન  વ્ય જબીપણ ની સ યન્ટીફીક મ કેટ સવે કરી ખર ઈ કરવ ની રહ ેછે. સરહદુ દકસ્સ મ ાં આ અંગેન  કોઈ આધ રો ઓડીટ સમક્ષ રજુ કરવ મ ાં આવેલ 
નથી.આવ  નમનુ રૂપ દકસ્સ ઓ સ મેલ પદરષશષ્ટનાં-૧ન  ઉપર િશ ષવેલ છે. 

(૩) સરક રશ્રીન  ઉદ્યોગ અન ેખ ણ ષવભ ગન  ઠર વ નાં. એસપીઓ/૧૦૨૦૧૫/ ૬૯૧૦૯૩/ િ, ત .૦૩/૦૬/૨૦૧૬ ન  ક્રમ નાં (૩) મજુબ જે એજન્ સીન  ભ વ 
માંજુર થયેલ  હોય તેને ખરીિી/ક મગીરીન  ઓડષર આપત  પહલે  પ ાંિ ટક  સીકયોરીટી ડીપોઝીટન  ૪.૯૦ % મજુબ સ્ ટે પ ડયટુી વસલુ કરી કર રખત કરવુાં 
જોઇએ ૫રાંત ુસ મેલ ૫દરષશષ્ ટ નાં.૧૩ની ષવગતે રેઈટ કોન્ ર કટ પધ્ ધષત મશીનરી સ ઘનોની ખરીિીન  ચકુ િ મ ાં નમનુ રૂ૫ િશ ષવેલ દકસ્સ ઓમ ાં પદરષશષ્ટન  
સીરીયલ ક્રમ નાં – ૨મ ાં (સ સ્વત સ્મ ટષ  ટેક) સીકયરુીટી ડીપોઝીટ રૂ।.૫૬૪૫૦/-ઓછી મેળવેલ છે. તેમજ િરેક દકસ્સ મ ાં કર રખત રૂ।.૧૦૦ ન  સ્ટેપ પેપર 
ઉપર કરેલ છે. જેથી સ મેલ ક્રમ- ૧ ન  ક્રમ-૪  ની ષવગતે રેઈટ કોન્ ર કટ પધ્ ધષતથી ખરીિ કરેલ મશીનરી સ ઘનોની ખરીિીન  ચકુ િ  રૂ .૪,૭૬,૯૧,૯૬૨/-
ન  સીકયોરીટી ડીપોઝીટન  ૪.૯૦ ટક  મજુબ સ્ ટે પ ડયટુીની રકમ રૂ .૧,૧૬,૮૬૦/-ની સ મે રૂ।.૪૦૦/-ન  સ્ટેપ પેપર ઉપર કર ર કરેલ હોય ઘટતી 
રૂ।.૧,૧૬,૪૬૦/-વસલુ ત કરી જે વસલુ ત કરી ૦૦૩૦ સ્ ટે પ સિરે જમ ાં કર વી અન્ વેિણને આધ રસહ ખ ત્રી કર વવી ઘટે.  
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                 ઉકિ મદુા નો ૩ ની સ્પષ્ર્ટિાસહ પિૂષિા થિાો સિુી કિાલ ખચષ રા.૪,૭૬,૯૧,૯૬૨/-િાોિા હાઠહ િાખિામાો આિે છે. 
િાોિા હાઠહ િકમ ર. ૪,૭૬,૯૧,૯૬૨/- સદિ- જુદા જુદા સદિા િસલુાિપાત્ર િકમ ર. ૧,૧૬,૪૬૦/- સદિ- જુદા જુદા સદિા 

ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 

ફકિા નો િ-૨૬   પરિતશષ્ ર્ટ નો િ – ૧૩ અને ૧૪     િાઈર્ટ ક ન્ ટ્રાકર્ટ પધ્ િતિથી ખિીદ કિાલ મશીનિી સાઘન ની તિગિ દશાિત ુ૫ત્રક 

ક્રમ વ ઉ.નાં. ત રીખ રકમ રૂ . ચકુ િો લેન ર ખરીિીની ષવગત કોન્ ર કટ 

નો પ્રક ર 
કરવ પ ત્ર 
સ્ ટે પ પે૫ર  

ઉ૫ર કર રખત 

ડીપોઝીટ  ઇ.એમ.ડી.. કરેલ કર ર 
મ ાં વ પરેલ  
સ્ ટે પ પે૫ર 

ઓછી 
લીધેલ 
એસ .ડી.  

સિર 

૧ ૧૩૫૬૧ ૨૨/૦૩/૧૮ ૧૯૬૨૦૦૦ એસ.એસ.િફતરી Fragment Analser  

રેટ 
કોન્ર કટ 

૪૮૧૦ ૯૮૧૦૦ ૧૦૦૦૦૦ ૧૦૦  ૧૨૦૨૯ 
૨ ૧૪૫૩૧ ૩૧/૦૩/૧૮ ૨૮૪૮૯૬૨ સ સ્વત સ્મ ટષ  ટેક  VRF LabCooling System ૬૯૮૦ ૮૬૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦ ૧૦૦  ૧૨૪૦૨ 

૩ ૧૪૫૩૦ ૩૧/૦૩/૧૮ ૨૯૭૬૦૦૦ એજીલેટ 
ટેકનોલોજીસ પ્ર .લી. 
જસોલ  ન્ય ુદિલ્હી  

HPCL SYSTEM WITH 
PCA AND FAL 
DETECTOR 
INCLUDING COBRA 
CELL 

૭૩૦૦ ૧૪૮૮૦૦ ૧૦૦૦૦૦ ૧૦૦ ૫૬૪૫૦ ૧૮૨૪૭ 

૪ ૧૪૫૨૯ ૩૧/૦૩/૧૮ ૩૯૯૦૫૦૦૦ ડી.એિ.આર.હોલ્ડીંગ 
ઇન્ડીય  પ્ર .લી. 

Nano LC-Tandem 
Qtofsyatem for 
proteomics 
&metabolomis 
application 

૯૭૭૭૦ ૧૯૯૫૨૫૦ ૧૦૦૦૦૦ ૧૦૦  ૧૨૪૦૧ 

કુલ િકમ રા. ૪૭૬૯૧૯૬૨   કુલ ૧૧૬૮૬૦ ૨૩૨૮૧૫૦  ૪૦૦ ૫૬૪૫૦  
 

જિા  
ઉદ્યોગ કષમશ્નરશ્રીન  ત .૨૭/૦૫/૨૦૧૧ન પદરપત્ર મજુબ જ ક યષવ હી કરવ મ ાં આવેલ છે. જેમ ાં િશ ષવવ મ ાં આવેલ છે કે પહલે  ટેકનીકલ બીડ ખોલવી. 

આ આધ રે ટેકનીકલ સપુીરીયર પ ટી નક્કી કરવ  મ ટે T1, T2, T3.... રેન્ન્કિંગ આપવ મ ાં આવેલ હત ુાં. જો આ રેન્કીંગ આપવ મ ાં ન આવે તો જે તે કાંપનીન  
સ્પેસીફીકેશન ૧૦-૨૦ % મળત  આવત  હોઈ તો તે કાંપનીન  ભ વ પણ ખલેુ. જે હમેશ  કોમષશિયલ બીડમ ાં T1 જ રહશેે. પરાંત ુતે સ ધનની ક મગીરી સાંશોધનન  
ટેસ્ટીંગમ ાં નબળી રહશેે મ ટે ટેકનીકલ બીડ  T1, T2, T3 રેન્ન્કિંગ આપવ મ ાં આવેલ. જેથી જે પણ સ ધન માંજુર થ ય તે ઉંિી ગણુવત્ત  ધર વત ુાં હોય મ ટે ટેકનીકલ 
રેન્ન્કિંગ આપી ત્ય રબ િ કોમષશિયલબીડ ખોલવ મ ાં આવેલ. સૌથી વધ ુમેિ ધર વતી એજન્શીન  જ ટેકનીકલ ચબલ મ ન્ય ર ખવ મ ાં આવેલ જો ઓછ  ટેકનીકલ બીડ 
મ ન્ય ર ખવ મ ાં આવે તો તે હમેશ  L1 થશે સ િર સ ધનની ખરીિી તેમની પ સેથી જ કરવ ની રહશેે. જે ખરેખર ટેકનીકલ સવોત્તમ ઘી હોઈ. જે સ ધન મ ટે એક 
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જ ટેન્ડર આવેલ છે તેમનો ભ વ વ્ય જબીપણ  નો  પરુ વો મેળવી પછી જ ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે. આધ રમ ાં ભ વ ખર ઈ મ ટે અન્ય સાંસ્થ ન  આ સ ધનની 
ખરોિીન  વકષ ઓડષર છે જે અહીની ખરીિી કરત  ઊંિ  િરે છે.  ષસક્યરુીટી ડીપોઝીટ ૫%ન  બિલે ૩% લેખે વસલુ કરવ મ ાં આવેલ છે. જે તે કાંપની તરફથી 
ઈ.એમ.ડી. ૩% લેખે ભરવ ની હોઇ, તેથી તેમની શરતચકૂથી ષસક્યરુીટી ડીપોઝીટ પણ ૩% લેખે ભરેલ છે. સીક્યરુીટી ૧૮ મ સ મ ટે લેવ મ ાં આવે છે. સ િર સ ધનમ ાં 
આ ૧૮ મ સ િરય નકોઈ પણ પ્રક રની ઇન્સ્ટોલેશનથી લઇ સષવિસીસ મેન્ટેનન્સન ાં પ્રશ્નો ઉિભવેલ નથી કે તેમની ષસક્યરુીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કરવી પડ.ે તેમન  ૧૮ 
મ સ પણૂષ થયે તેની ષસક્યરુીટી ડીપોઝીટ પરત કરવ મ ાં આવે છે. જેથી તેની બ કી ૨% લેખે ષસક્યોરીટી ડીપોઝીટ લેવ નો કોઈ મતલબ નથી. આન થી સાંસ્થ ન ે
કોઈપણ પ્રક રનો ફ યિો કે નકુશ ન થત ુાં નથી. 

કર રખત ૧૦૦ રૂષપય ન  સ્ટેપ પેપર ઉપર પરિેજ કષમટીની ભલ મણને આધ રે કરવ મ ાં આવે છે. જો ૪.૯૦% લેખે સ્ટેપ ડયટુી વસલુવ મ ાં આવે તો જે 

ખિષ થ ય તેમનુાં ભ રણ સાંસ્થ  પર જ આવે. ક રણ કે જે વધ રે ટેપ ડયટુી મ ટે જે રૂષપય નો વધ રો જે તે આઈટમની આ ભ વની અંિર ઉમેરો કરી ને ભ વ ભરવ મ ાં 

આવે છે. જે તે સ ધનોની ખરીિી કરેલ છે તે ગ્લોબલ ટેન્ડરીંગ n-Procure મ રફત કરેલ છે મ ટે જે ભ વ આવેલ તે કપેરેટીવ ભ વો છે અને ઘણ  સ ધનોન  જે ભ વ 

આવેલ છે, તેમ ાં પણ વધ ર નુાં દડસ્ક ઉન્ટ લઇ ને બજેટની જોગવ ઈ પ્રમ ણે ખરીિી કરેલ છે જે સાંસ્થ ન  ફ યિ  મ ટે છે. હવે પછીથી કર રખત ૪.૯૦% લેખે સ્ટેપ 

ડયટુી વસલુ કરી કરવ મ ાં આવશે.    

-****- 

ફકિા નો િ – ૨૭  િિષમાન પત્રમાો  જાહાિાિ તિના હિીફદિ  મેહિી ખચષ કિિા અંગે  
 

કૃષિ યષુનવષસિટી, જુન ગઢન  જુિ  જુિ  ષવભ ગન  સને ૨૦૧૭-૧૮ન  અન્ વેિણ િરય ન વ ઉિરો/ફ ઈલોની િક સણી કરત ાં જુિી જુિી ક મગીરી તથ  
ખરીિી બ બતે પરીષશષ્ટની ષવગતેન  નમનુ રૂપ દકસ્સ ઓ પૈકી ખિષ રૂ .૮૪,૯૮,૨૧૦/- કરેલ હતો આ બ બતે નીિે મજુબ અન્ વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે.  

 

(૧) ન ણ ાં ષવભ ગન  અંગ્રેજી જાહરેન મ  ક્રમ ાંક નાં.જીએન/૨૪/એસએસપી/ ૧૦૮૯/ જીઓઆઈ/૬૩/ઝેડ (૬૮૯) (૨૦૦૩) તથ  મુાંબઈ આકક્સ્મક ખિષન  ષનયમો–
૧૯૫૯ન  ષનયમ–૧૭૧ન  પદરષશષ્ ટ-૬ન  ષનયમ–૨ મજુબ રૂ।.૨૦,૦૦૦/- થી વધ રે રકમની ખરીિી કરતી વખતે જાહરે ષનષવિ  પ્રષસધ્ ધ કરી સ્પધ ષત્મક ભ વો 
મેળવી ખરીિી કરવી જોઈએ. તેમજ રૂ।.૧ લ ખથી વધ રે રકમની ખરીિી–ખિષ કરતી વખતે બહોળી પ્રષસધ્ધી ધર વત  વતષમ ન પત્રમ ાં જાહરે ત આપી ટેન્ ડર 
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પ્રદકય  ર ર  ભ વો મેળવી ખરીિી–ખિષ કરવ  જોઈએ. પરત ુાં જુિ  જુિ  ષવભ ગ દ્વ ર  રૂબરૂત્રણભ વો મેળવી ઉતત ષવગતે ટુકડે-ટુકડેખરીિી/ખિષ કરી તાંદુરસ્ત 
હરીફ ઈનો લ ભ ગમુ વેલ છે.  

(૨) સરક રશ્રીન  ઉદ્યોગ અને ખ ણ ષવભ ગન  ઠર વ નાં. એસપીઓ/૧૦૨૦૧૫/ ૬૯૧૦૯૩/ િ, ત .૦૩/૦૬/૨૦૧૬ ક્રમ નાં (૩) મજુબ પ ટી/ એજન્ સીને વકષ 
ઓડષર આપત  પહલે  ષનયત રકમની સીક્યોરીટી દડપોઝીટ વસલુ કરી તેન  ઉપર ૪.૯૦% લેખે સ્ ટેપ ડયટુી નક્કી કરી કર રખત કરવુાં જોઈએ જે કય ષન  
આધ રો રજુ થયેલ નથી.  

(૩) ખરીિી કર યેલ વસ્ત ુજરૂરીય ત મજુબ અને ગણુવત્ત યતુત હોવ ન  આધ ર ફ ઇલે સ મેલ ન હત .   
(૪)  ગજુર ત સરક ર ન ણ  ષવભ ગ ગ ાંધીનગરન  ત .૧૨/૦૯/૨૦૧૭ ન  ઠર વ નાં. જીએફઆર/૧૦૨૦૧૭/૮૦૫/૪૧૮૦૪૪/૦૬ મજુબ ર જ્ય સરક રન  ઉદ્યોગ 

અને ખ ણ ષવભ ગ દ્વ ર  ભ રત સરક ર દ્વ ર  ષવકષસત કરવ મ ાં આવેલ Gem (Government e-marketing) પોટષલ મ રફતે ખરીિી કરવ ની જોગવ ઇ કરેલ 
હોવ થી આ ખરીિી GemPortal પર ઉપલબ્ધ હતી કે કેમ તે અંગેન  કોઈ આધ રો ફ ઈલે સ મેલ ર ખવ મ  આવેલ નથી.   

(૫) સ મેલ પદરષશષ્ટ મજુબની ખરીિી Gem-પોટષલ ઉપર લીસ્ટેડ થયેલ હતી. કે કેમ ? તેન  કોઈ આધ રો ફ ઈલે સ મેલ ર ખવ મ ાં આવેલ ન હત ાં  
 

િાોિા હાઠહ િકમ રા.૮૬,૯૬,૧૪૨/-  સદિ –પરિતશષ્ર્ટની તિગિે ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 
ફકિા નો િ - ૨૭ પરિતશષ્ર્ટ નો િ – ૧૫      િિષમાન પત્રમાો  જાહાિાિ તિના હિીફદિ  મેહિી ખચષ દશાષિત ુો પત્રક 

ક્રમ િાઉ.નો./ િાિીખ ચકૂિેલિકમ એજન્સીન ુનામ ખિીદીની તિગિ સદિ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
૧ ૧૧૬૯૯-૦૩/૦૩/૧૮ ૮૯૦૦૦ સતન મ ષસમેન્ટ આટીકલ નવ ગ મ ષસમેન્ટ ન  થ ાંભલ   ૧૨૪૦૮ 

૨ ૯૦૧૨- ૩૦/૧૨/૧૭ ૧૩૭૪૪૦ ભૌષતક સેલ્સ એન્ડ સષવિસ જુન ગઢ એલ.ઇ.ડી.ટીવી બ્લ્ય ુસ્ટ ર વોટર કુલર  ૧૨૭૧૨-૦૫ 

૩ ૧૦૮૬૪- ૦૩/૦૨/૧૮ ૯૯૫૦૪ શ્રી ગૌ સેવ  સમ જ ઇવનગર ૪૮ ફેર  x૨૦૭૩ લેખે છ ળયુાં ખ તર ખરીિી ૧૨૫૮૨ 

૪ ૬૨૪૪- ૧૩/૧૦/૧૭ ૫૬૭૦૦ માંથન કવેરી વતસષ જુન ગઢ  બ્લેક રેપ -૬ એમ.એમ. ૩૧૫x૧૮૦ ટન  ૧૮૦૦૯-૦૯ 

૫ ૮૬૯૩- ૧૯/૧૨/૧૭ ૨૬૪૬૦ માંથન કવેરી વતસષ જુન ગઢ  બ્લેક રેપ -૬ એમ.એમ. ૩૧૫x૮૪ ટન ૧૮૦૦૯-૦૯ 

૬ ૯૨૨૭- ૦૩/૦૧/૧૮ ૪૬૯૦૦ યષુનવસષલ એન્જીનીયરીંગ કુાં. જુન ગઢ ટ યર ખરીિી ૧૮૦૦૯-૦૯ 
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૭ ૧૧૧૫૩- ૧૭/૦૨/૧૮ ૯૭૦૦૦ ર ઠોડ બચભુ ઇ બેિરભ ઇ  ઇવનગર ષસમેન્ટ , રેતી, બેલ  ખરીિી ૧૮૦૦૯-૦૯ 

૮ ૮- ૧૨/૧૦/૧૭ ૩૮૦૧૮૬ એગ્રી ચબઝ્નશે સેન્ટર  જામકાંડોરણ  કૃષિ ની િવ ઓ ૨૦૭૬ 

૯ ૩૯-૧૩/૧૧/૧૭ ૭૯૩૫૬ એગ્રી ચબઝ્નશે સેન્ટર  જામકાંડોરણ  કૃષિ ની િવ ઓ ૨૭૦૪ 

૧૦ ૧૪૦૯૨- ૨૬/૦૩/૧૮ ૯૭૩૫૦ જય વેલન થ સ્પ્લ યસષ  ગળતીયુાં ખ તર ૨૭૦૪ 

૧૧ ૧૪૦૯૨-૨૬/૦૩/૧૮ ૯૧૦૦૦ િાંરક ાંત આર િૌહ ણ  જુન  પડતર પ્લોટ મ ાં જેસીબી દ્વ ર  સ ફ સફ ઈ ૨૭૦૪ 
૧૨ ૧૩૦૯૨ ૧૯/૦૩/૧૮ ૮૩૦૦૦ સ્વક્સ્તક કલર લબે જામનગર ષનકોન કેમેર  મ ટે લેન્સ ખરીિી ૧૨૫૭૯ 

૧૩ ૫૧૮૨ ૨૦/૦૯/૧૭ ૫૯૦૫૦ સ્વક્સ્તક કલર લબે જામનગર ષનકોન કેમેર  મ ટે લેન્સ ખરીિી ૧૨૫૭૯ 

૧૪ ૧૨૫૫૩-૧૩/૦૩/૧૮ ૯૫૭૭૩ િેવી ઇરીગેશન જામનગર ડીપ ઇરીગેશન ૧૨૫૭૨-૦૩ 

૧૫ ૧૪૮૯૨- ૩૧/૦૩/૧૮ ૬૯૭૮૧ દહલ્સન ટેકનોલોજી અમિ વ િ કોપ્યટુર ખરીિી ૧૨૫૭૨-૦૩ 

૧૬ ૧૪૮૮૮- ૩૧/૦૩/૧૮ ૯૭૪૯૮ ર જ ઇન્ફો એન્ટરપ્ર ઇઝ પ્ર .લી.ર જકોટ સી.સી.ટી.વી. કેમેર  ૧૨૫૭૨-૦૩ 

૧૭ ૧૨૫-૩૧/૦૩/૧૮ ૩૫૩૦૦ ખીર  અખ્તર હસેુન વલીમ મિ બ થરૂમ ની છત, પ્લ સ્ટર જેવ  ક મો ૨૭૦૪ 

૧૮ ૧૨૫-૩૧/૦૩/૧૮ ૪૬૩૦૦ બષથય  એન્ટરપ્ર ઇઝ  ટ યર નાંગ -૪ ખરીિી ૨૭૦૪ 

૧૯ ૧૨૯૦૫ -૧૬/૦૩/૧૮ ૩૨૦૯૬ ELE ઈન્સ્ુમેન્ટ પ્ર .લી. ઓવન હોટ એર ડીજીટલ  ૧૨૦૦૨ 

૨૦ ૧૪૬૩૦-૩૧/૦૩/૧૮ ૧૫૬૬૯૩ ર જ ઇન્ફો એન્ટરપ્ર ઇઝ પ્ર .લી.ર જકોટ    ઇન્ટરનેટ કનેકશન લગ ડવ  ની ક મગીરી ૧૨૦૦૨ 

૨૧ ૧૩૩૪૧ ૨૧/૦૩/૧૮ ૫૪૦૦૦ ઇશ ન નેટસોલ  ઇન્ટરનેટ કનેકશન લગ ડવ  ની ક મગીરી ૧૨૦૦૨ 

૨૨ ૩૮૩૪- ૦૬/૧૧/૧૭ ૪૮૦૮૯ ફ લ્કન સબમષશિબલ પાંપ   સબમષશિબલ પાંપ ૧૮૦૦૫ 

૨૩ ૯૯૦૪ ૧૭/૦૧/૧૮ ૬૦૫૦૦ વિૃ વન એન્જીનીયરીંગ વતસષ જશિણ મીની ઓપનર ખરીિી ૧૮૦૦૫ 

૨૪ ૧૦૫૫૮- ૦૩/૦૨/૧૮ ૬૩૭૫૦ આર.કે.રેડીંગ કુાં  દિવેલ  ખોળ ખરીિી ૨૭૦૪ 

૨૫ ૨૫૭૯- ૧૨/૦૭/૧૭ ૩૦૭૫૦ આર.કે.રેડીંગ કુાં  દિવેલ  ખોળ ખરીિી ૨૭૦૪ 

૨૬ ૯૫૮૯ ૧૦/૦૧/૨૦૧૮ ૨૨૬૮૭૯ પરશોતમભ ઇ ગોષવિંિભ ઇ વ ણવી સકુ  ઘ સ ન  પળુ  કરી ગ ાંસડી બન વવ નુાં ક મ  ૧૨૩૦૩ 
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૨૭ ૯૬૦૨ ૧૦/૦૧/૧૮ ૧૦૨૯૧૪ પરશોતમભ ઇ ગોષવિંિભ ઇ વ ણવી સકુ  ઘ સ ન  પળુ  કરી ગ ાંસડી બન વવ નુાં ક મ  ૧૨૩૦૩ 

૨૮ ૯૯૬૯ ૧૯/૦૧/૧૮ ૪૫૮૭૫૩ પરશોતમભ ઇ ગોષવિંિભ ઇ વ ણવી ઘ સ નુાં વ ઢક મ કરી પળુ  બન વવ નુાં ક મ ૧૨૩૦૩ 

૨૯ ૯૫૯૦ ૧૦/૦૧/૧૮ ૧૬૦૬૯૪ પરશોતમભ ઇ ગોષવિંિભ ઇ વ ણવી સકુ  ઘ સ ન  પળુ  કરી ગ ાંસડી બન વવ નુાં ક મ  ૨૩૦૫-૦૩ 

૩૦ ૯૫૮૪ ૧૦/૦૧/૧૮ ૨૪૪૪૨૦ પરશોતમભ ઇ ગોષવિંિભ ઇ વ ણવી ઘ સ નુાં વ ઢક મ કરી પળુ  બન વવ નુાં ક મ ૨૩૦૫-૦૩ 

૩૧ ૯૫૮૫ ૧૦/૦૧/૧૮ ૨૭૦૩૬૬ પરશોતમભ ઇ ગોષવિંિભ ઇ વ ણવી ઘ સ નુાં વ ઢક મ કરી પળુ  બન વવ નુાં ક મ ૧૨૯૫૩ 

૩૨ ૯૫૮૮ ૧૦/૦૧/૧૮ ૨૧૫૨૪૯ પરશોતમભ ઇ ગોષવિંિભ ઇ વ ણવી ઘ સ નુાં વ ઢક મ કરી પળુ  બન વવ નુાં ક મ ૧૨૯૫૩ 

૩૩ ૯૫૮૩ ૧૦/૦૧/૧૮ ૧૦૨૦૪૨ પરશોતમભ ઇ ગોષવિંિભ ઇ વ ણવી જૌનપરુ ખ તે તૈય ર થયેલ ગ સડી ટૃક મ ાં ગોઠવી 
જુન ગઢ ગોડ ઉને ગોઠવી આપવ ની ક મગીરી 

૧૨૩૦૩ 

૩૪ ૯૫૯૧ ૧૦/૦૧/૧૮ ૧૮૩૬૮૪ પરશોતમભ ઇ ગોષવિંિભ ઇ વ ણવી -//- ૧૨૩૦૩ 

૩૫ ૯૫૮૭ ૧૦/૦૧/૧૮ ૧૪૯૩૬૪ પરશોતમભ ઇ ગોષવિંિભ ઇ વ ણવી સકુ  ઘ સ ની ગ સડી બન વવ ને ક મગીરી ૫૩૦૨ 
૩૬ ૯૯૬૬ ૧૯/૦૧/૧૮ ૧૬૮૮૧૭ પરશોતમભ ઇ ગોષવિંિભ ઇ વ ણવી  સકૂ ઘ સન  પળૂ  બન વી ગોડ ઉનમ ાં ર ખવ ની ક મગીરી ૫૩૦૨ 

૩૭ ૯૯૬૮ ૧૯/૦૧/૧૮ ૧૯૨૪૪૨ પરશોતમભ ઇ ગોષવિંિભ ઇ વ ણવી તૈય ર થયેલગ સડી રકમ ાં ગોઠવીગોડ ઉનએ પહધપિ ડવ નુાં ક મ   ૫૩૦૨ 

૩૮ ૧૦૧૮૪ ૨૪/૦૧/૧૮ ૩૦૪૧૧ પરશોતમભ ઇ ગોષવિંિભ ઇ વ ણવી તૈય ર ગ સડી ગોડ ઉન મ ાં ગોઠવવ ની ક મગીરી ૫૩૦૨ 

૩૯ ૧૧૧૫૭ ૧૭/૦૨/૧૮ ૫૪૩૮૯ પરશોતમભ ઇ ગોષવિંિભ ઇ વ ણવી ઘ સન  પળુ  બન વવ ની ક મગીરી ૫૩૦૨ 

૪૦ ૨૬૭- ૨૧/૦૪/૧૭ ૧૧૦૫૦૦ ર મ ભ ઇ ર ન ભ ઇ ઓડિેર  ફ મષ ન  જુિ -જુિ  પ્લોટ મ ાંથી મક ઇ વ ઢવ નુાં ક મ ૧૨૩૧૯ 

૪૧ ૩૬૫૧ ૦૮/૦૮/૧૭ ૯૫૭૭૭ ર મ ભ ઇ ર ન ભ ઇ ઓડિેર  (૬૮૯૦૦) ફ મષ ન  જુિ -જુિ  પ્લોટ મ ાંથી મક ઇ વ ઢવ નુાં ક મ ૧૨૩૧૯ 

૪૨ ૯૬૦૩  ૧૦/૦૧/૧૮ ૪૯૪૪૬૬ પરશોતભ ઇ ગોષવિંિભ ઇ ડ ભી જોનપરુ ખ તે જુિીજુિી વીડી મ ાંથી ઘ સ નુાં વ ઢક મ  ૫૩૫૩ 

૪૩ ૧૧૭૬૦/૦૩-૦૩-૧૮ ૧૫૮૮૦૦ મહશે ફોમ એન્ ડ ફેબ્રીકસ જૂન ગઢ ગ િલ  ફોમ મેરીકસ ૧૨૪૧૨ 

૪૪ ૭૩૭૧/૧૮-૧૧-૧૭ ૧૨૧૬૫૦ શીલ્ પીન ઇલેકરોનીકસ જૂન ગઢ ૧.૫ ટન એસી ખરીિી ૩ નાંગ  ૧૮૦૫૩ 

૪૫ ૧૩૯૪૪/૨૬-૦૩-૧૮ ૧૩૦૦૦૦ ક્રીષ્ન  મ કેટીંગ જુન ગઢ સોલ ર લ ઇટ-૫ ૧૨૮૬૫ 
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૪૬ ૧૪૨૬૬  ૨૯-૦૩-૧૮ ૫૨૦૦૦ ક્રીષ્ન  મ કેટીંગ જુન ગઢ સોલ ર લ ઇટ-૨ ૧૨૮૬૫ 

૪૭ ૯૦૦૨  ૩૦-૧૨-૧૭ ૭૮૦૦૦ ક્રીષ્ન  મ કેટીંગ જુન ગઢ સોલ ર લ ઇટ-૩ ૧૨૬૭૯-એસ 

૪૮ ૮૯૯૬  ૩૦-૧૨-૧૭ ૮૫૦૦૦ મનોજ વ લજી ષસઘ્ઘપરુ  જૂન ગઢ લોખાંડ શેટી-૨૦ ૧૨૬૭૯-એસ 

૪૯ ૮૯૯૭  ૩૦-૧૨-૧૭ ૮૫૦૦૦ મનોજ વ લજી ષસઘ્ઘપરુ  જૂન ગઢ લોખાંડ શેટી-૨૦ ૧૨૬૭૯-એસ 

૫૦ ૩૪૦  ૨૩-૦૩-૧૮ ૬૧૮૫૦ મે.ગજુર ત એગ્રો ઇન્ડ. જૂન ગઢ રેડીમેઇડ ગેઇટ ૯૫૧૦-જે-૪૦ 

૫૧ ૩૪૦ ૨૩-૦૩-૧૮ ૬૧૯૦૦ આર.કે.વેલ્ડીંગ વકષસ જૂન ગઢ રેડીમેઇડ ગેઇટ ૯૫૧૦-જે-૪૦ 

૫૨ ૧૧૩૮૫/૨૨-૦૨-૧૮ ૧૦૫૩૨૭ જલ ર મ સ્ટીલ ફષનિિર પ્ર .લી.  પ્રી સીટર બેન્િ ૧૨૪૧૦ 

૫૩ ૧૨૭૩૬/૧૫-૦૩-૧૮ ૯૭૨૬૪ સ ગર પ ઇપ રીવ . અમરેલી પીવીસી પ ઇ૫ અન ેએસેસરીઝ ૧૨૧૧૮ 

૫૪ ૧૨૧૫૮/૧૯-૦૨-૧૮ ૯૭૨૬૪ સ ગર પ ઇપ રીવ . અમરેલી પીવીસી પ ઇ૫ અન ેએસેસરીઝ ૩૧૦૦૩-૧ 

૫૫ ૮૯૩૦/૨૭-૧૨-૧૭ ૮૨૬૪૦ સ્વક્સ્તક એગ્રો એજન્સી અમરેલી પીવીસી પ ઇ૫ અન ેએસેસરીઝ ૧૨૭૧૨-૫-એસ 

૫૬ ૧૪૧૫૨/૨૭-૦૩-૧૮ ૮૪૯૬૦ પષૃ્ટી મ કેટીંગ જૂન ગઢ આર.ઓ.-૧ ૩૧૦૦૩-૧ 

૫૭ ૧૨૫૬૫/૧૩-૦૩-૧૮ ૮૪૯૬૦ પષૃ્ટી મ કેટીંગ જૂન ગઢ આર.ઓ.-૧ ૩૨૦૧૮ 

૫૮ ૧૩૨૬૬/૨૦-૦૩-૧૮ ૯૯૫૯૦ હકીમી ગ્લ સ રેડસષ અમરેલી એલ્ય.ુસેકશન ક મગીરી ૩૧૦૦૩-૧ 

૫૯ ૧૪૬૮૪/૩૧-૦૩-૧૮ ૯૮૪૪૦ હકીમી ગ્લ સ રેડસષ અમરેલી એલ્ય.ુસેકશન ક મગીરી ૧૨૧૧૮ 

૬૦ ૮૯૩૦/૨૭-૧૨-૧૭ ૯૯૦૦૦ જય દહિંગળ જ સીમેન્ટ પ્રોડકટ અમરેલી સીમેન્ટ પોલ ૧૨૭૧૨-૫-એસ 

૬૧ ૧૧૨૮૬/૧૯-૦૨-૧૮ ૯૯૦૦૦ જય દહિંગળ જ સીમેન્ટ પ્રોડકટ અમરેલી સીમેન્ટ પોલ ૩૧૦૦૩-૧ 

૬૨ ૧૩૪૩૪/૨૨-૦૩-૧૮ ૯૯૦૦૦ ખોડલ અથષ મવુસષ મોટ  ભાંડ રીય  રેકટર ફેર  કરવ ની ક મગીરી ૧૨૧૧૮ 

૬૩ ૧૪૧૫૨/૨૭-૦૩-૧૮ ૯૬૭૫૦ ખોડલ અથષ મવુસષ મોટ  ભાંડ રીય  રેકટર ફેર  કરવ ની ક મગીરી ૩૧૦૦૩-૧ 

૬૪ ૧૩૫૪૮ ૨૨/૦૩/૧૮ ૭૯૮૦૦ અંચબક  ટીન વતસષ  સ્ટોરેજ બીજ પેટી નાંગ- ૪ 100cmx100cmx120mm ૧૨૦૨૨ 

૬૫ ૧૩૫૪૯ ૨૨/૦૩/૧૮ ૧૯૪૮૯૭ ભ રત રેડીંગ જુન ગઢ  બ રિ ન કાંત ન નાંગ ૨૦૦૦ ખરીિી -“- 



93 
 

 
જિા                                                                                                                          સીનીયિ સાયન્ર્ટીસ્ર્ટ અને હાળ, કૃતષ તિજ્ઞાન કાન્ર, જુનાગઢ કૃતષ યતુનિસીર્ટી, પીપહીયા 
         

૧( અતે્રનુાં કેન્ર નવુાં ડેવલપ થઈ રહલે હોઈ જુિી જુિી ફ મષ ડેવલપમેન્ટની ક મગીરી ત ત્ક ચલક અસર થી કર વવ ની જરૂદરય ત ઉભી થયેલ હતી ક રણકે જે તે સમયે 
સિર ક મગીરી કર વવ મ ાં ન આવે તો વ વેતર કરેલ ઉભ  પ કને નકુશ ન થઈ શકે તેમ હત ુાં જો વતષમ નપત્ર મ ાં જાહરે ત્ત આપીને ક મગીરી કર વવ મ ાં આવ ે
તો ખબુજ સમય નીકળી જાય તેમ હતો અને ઉભો પ ક ષનષ્ફળ જાય તેમ હતો જેથી સિર ક મગીરી ત્રણ ભ વ મેળવીને કરવ મ ાં આવેલ હતી. પરાંત ુહવે પછી 
સિર બ બતે િય ન ર ખવ મ ાં આવશે જે બિલ ખ તરી આપવ મ ાં આવે છે.  

૨( ક્રમ નાં. ૮ થી ૧૧ મજુબ જ ાંતનુ શક િવ , ગળતીયુાં ખ તર તથ  જુન  પડતર પ્લોટ મ ાં જેસીબી દ્ધ્ર ર  સ ફ સફ ઈ કર વેલ હતી જેમની ષનયમ નસુ ર આઈ.ટી.કપ ત 
કરવ મ ાં આવેલ છે.  

૩( ક્રમ નાં. ૮ થી ૯ મજુબ સ રી ગણુવત ની સી.આઈ.બી.રજીસ્રેશન ધર વતી િવ  સરક ર મ ન્ય ડીલર પ સેથી ખરીિ કરવ મ ાં આવેલ હતી તેમજ પદરષશષ્ટ મ ાં 
િશ ષવેલ રકમ આખ  વૌિરે ની રકમ છે ખરેખર બીલ ની રકમ ક્રમ નાં.૮ મ ાં રૂ. ૯૮૫૮૦  તથ  ક્રમ નાં ૯મ ાં ૨૪૯૦૦ છે. ક્રમ નાં. ૧૦ તથ  ૧૧ મજુબ સિર 
બ બતની ખરીિી કરતી વખતે જે તે પ ટી સ રી ગણુવત  િક સીને ખરીિી કરેલ હતી.  

૬૬ ૧૩૮૬૪ ૨૬/૦૩/૧૮ ૯૭૯૦૦ અંચબક  ટીન વતસષ  સ્ટોરેજ બીજ પેટી નાંગ- ૧૧ 85cmx85cmx90cm -“- 

૬૭ ૫૪૧૫  ૨૭/૦૯/૧૭ ૧૦૩૯૫૦ અક્ષર એગ્રો એન્જીનીરીંગ  ગ્ર ઉન્ડનટ ડીગર કમ શેકર FM-III ખરીિી -“- 

૬૮ ૩૮૯૫ ૧૦/૦૮/૧૭ ૨૪૨૯૩ ન ઘરે  એગ્રો સષવિસ  િવ  ખરીિી -“- 

૬૯ ૧૨૫૩૦ ૧૩/૦૩/૧૮ ૯૮૯૪૦ સરિ ર ઇરીગેશન સીસ્ટમ પ્ર .લી.  ૫-૩ pvcપ ઇપ 110mm x 6 KGF ભ વ 582MTRX144.07 -“- 

૭૦ ૧૨૯૯૧-૧૭/૦૩/૧૮ ૮૨૧૧૬ સ રથી એગ્રો ઇનપટુ  સીલ પલુીન ત ડપત્રી  ૧૮૧૨૭ 

૭૧ ૧૩૨૧૪ ૨૦/૦૩/૧૮ ૨૧૯૩૫૧ વૈભવ લક્ષમી પેકેજીંગ પ્ર .લી. PP/HDPE/WOWEN BAGS ૧૮૧૨૭ 

૭૨ ૧૩૨૧૫ ૨૦/૦૩/૧૮ ૧૨૪૫૦૦ ચગરન ર ઇન્ડસ્રીજ   દિવેલ  ખોળ ખરીિી ૧૮૧૨૭ 

૭૩ ૮૮૭૭ ૨૬/૧૨/૧૭ ૯૯૪૨૫ ર ણ  બ લ  વાંધ  િેશી ગળતીય ુછ ળીયુાં ખ તર  ૧૨૭૧૨ 

૭૪ ૩૧૨૩ ૨૪/૦૭/૧૭ ૧૯૭૯૩૨ જગિીશ વ લજી પરમ ર રેતી/મેટલની ભરતીનુાં ક મ  ૧૨૭૧૨-પ-એસ 
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૪( સિર ખરીિી જે તે સમયે Gem Portal પર ઉપલબ્ધ ન હતી. ૫( પદરષશષ્ટ નાંબર-૧૫ ન  ક્રમ નાં. ૮ થી ૧૧ મજુબની ખરીિી Gem Portal ઉપર લીસ્ટેડ ન હતી. 
તો ઉપરોતત ફકર  નાં.૨૭  પદરષશષ્ટ નાંબર-૧૫ ન  ક્રમ નાં. ૮ થી ૧૧ ગ્ર હ્ય ર ખી મ ાંડવ ળ કરવ  નમ્ર ષવનતી છે. 

 

કૃતષ મહાતિદ્યાલય મ ર્ટા ડોળાિીયા )અમિાલી( 
 

(૧( જવ બમ ાં જણ વવ નુાં કે, નવી શરૂ થયેલ કૃષિ મહ ષવધ લય પ્ર થષમક તબ્બ કમ ાં હોય અતે્રની કોલેજ હઠેળ િ લતી જુિી-જુિી યોજન ઓ મ ટે સિરહુ વસ્તઓુ 
તેમજ ક મગીરી કર વવ ની ખ સ જરૂદરય ત હતી તેને ધ્ય ને લઈ જુિ -જુિ  ષવભ ગોની જરૂદરય ત મજુબની વસ્તઓુ તેમજ ક મગીરીન  જુિ -જુિ  હતે ુઅને 
ગ્ર ન્ટની ઉપલબ્ધત ન  આધ રે સ્થ ષનક કક્ષ એથી જાહરે ત દ્વ ર  બહોળી પ્રષસધ્ધ્ધથી ભ વો માંગ વવ મ ાં આવેલ હત , જે ભ વો પ્રવતષમ ન બજાર ભ વો તથ  
અન્ય હરીફ કરત ાં નીિ  અને વ્ય જબી હોય અને મ લની ઊંિી ગણુવત ન  ક રણે સ્પધ ષત્મક ભ વો મેળવવ મ ાં આવેલ છે અને જુિ -જુિ  ષવભ ગોની જરૂદરય ત 
મજુબ જે તે ષવભ ગની ગ્ર ન્ટની ઉપલબ્ધત ન  આધ રે વસ્તઓુની ખરીિી તેમજ ક મગીરી કર વેલ છે. જે ષવગત ધ્ય ને ર ખીને ફકર  નાં.૨૭ ન  ક્રમ નાં. ૧ 
મ ાંડવ ળ કરવ  આપશ્રી ને ષવનાંતી. / જવ બમ ાં જણ વવ નુાં કે વિષ ૨૦૧૭-૧૮મ  કૃષિ મહ ષવદ્ય લય ર ર  પષૃ્ટી મ કેટીંગ જૂન ગઢ પ સેથી ૧ લ ખની મય ષિ મ ાં 
૧ નાંગ ઇન્ડસ્રીયલ આર.ઓ ત .૧૩-૦૩-૨૦૧૮ બ.સ.-૩૨૦૧૫ રૂ/-૮૪૯૬૦  ખરીિેલ હત . ત્ય રબ િ મ િષ મદહન મ  ૧ નાંગ આર.ઓ ત . ૦૬-૦૩-૨૦૧૮ 
બ.સ.-૩૧૦૦૩-૧ મજૂર થત  ન્યઝૂ પેપરમ  જાહરે ત આપી ખરીિી શક્ય ન  હોવ થી, ઓછ   સમયમ ાં ખરીિી કરવ ની હોવ થી, એજ રકમમ ાં પષૃ્ટી મ કેટીંગ, 

જુન ગઢ ઓથોર ઇઝ ડીલર છે.  જેની પ સેથી ઇન્ડસ્રીયલ આર.ઓ  બજાર અને વ્ય જબી ભ વથી ખરીિેલ હત . ઉપરોતત બ બતો ધ્ય નમ ાં ર ખીને ઓડીટ ફકરો 
મ ાંડવ ળ કરવ  આપશ્રી ને ષવનાંતી  

 

)૨( જવ બમ ાં જણ વવ નુાં કે ષસક્યોદરટી દડપોઝીટ લીધેલ છે અને તેન  ૪.૯૦% લેખે કુલ રકમ રૂ.૨૧૩૦/- (અંકે રૂષપય  બે હજાર એકસો એકત્રીસ પરૂ ) ન  સબાંષધત 
પ ટીઓ (કુલ પ ાંિ પ ટીઓ) પ સેથી િેક લીધેલ છે જેની નકલો સ મેલ િેક નાં.૨૯૮૮૦૨, ૦૭૬૪૭૧, ૦૦૦૧૫૪, ૦૯૫૧૬૩ અને ૧૪૦૪૪૪ છે, મિુ  નાં.-૨ 
જવ બમ  જણ વ નુાંકે,  રૂ/-.૪૨૦/ જે. એ. ય.ુ, ફ્ન્ડ એક ઉંટ જમ  કર વેલ છે.  

 

)૩( રોજક મની નકલ સ મેલ છે. પત્રમ ાં ઇન્ડસ્રીયલ આર.ઓ  ન  ગણુવત્ત ન  આધ રો અત્રે ર ખેલ છે. તેથી ઉપરોતત બ બતો ધ્ય નમ ાં ર ખીન ેફકર  નાં.૨૭ મ ાંડવ ળ 
કરવ  આપશ્રી ને ષવનાંતી  
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(૪( જવ બમ ાં જણ વવ નુાં કે વિષ ૨૦૧૭-૧૮ મ ાં સરક રશ્રી એ Gem મ રફત થી ખરીિી કરવ નો પદરપત્ર કરેલ હતો પરાંત ુઅતે્રની કૃષિ મહ ષવદ્ય લય એ સમયે 
નવી શરૂ થયેલ હતી તેમજ કૃષિ મહ ષવદ્ય લય અંતદરય ળ ષવસ્ત રમ ાં હોવ થી GeM (Government e-marketing) પોટષલ મ રફતે ખરીિી કરવ મ  મશુ્કેલી ઉભી 
થયેલ હોવ થી ખરીિી થઇ શકે તેમ ન હતી.   

 

)૫( જવ બમ ાં જણ વવ નુાં કે વિષ ૨૦૧૭-૧૮ મ ાં સરક રશ્રી એ Gem મ રફત થી ખરીિી કરવ નો પદરપત્ર કરેલ હતો પરાંત ુઅતે્રની કૃષિ મહ ષવદ્ય લય એ સમયે 
નવી શરૂ થયેલ હતી તેમજ કૃષિ મહ ષવદ્ય લય અંતદરય ળ ષવસ્ત રમ ાં હોવ થી GeM (Government e-marketing) પોટષલ મ રફતે ખરીિી કરવ મ  મશુ્કેલી ઉભી 
થયેલ હોવ થી ખરીિી થઇ શકે તેમ ન હતી. તિઉપર ાંત આ ક મગીરીઓ જેવી કે એલ્ય.ુ સેકસનની ક મગીરી અને રેતટર ફેર  કરવ ની ક મગીરી GeMમ ાં 
ઉપલબ્ધ ન  હોવ થી તેની જાહરે ત આપી ક મગીરી કર વવી જરૂરી હતી. તેથી ઉપરોતત બ બતો ધ્ય નમ ાં ર ખીને ફકર  નાં.૨૭ મ ાંડવ ળ કરવ  આપશ્રી ને 
ષવનાંતી 

કૃતષ અથષશાસ્ત્ર, જૂનાગઢ કૃતષ યતુનિસીર્ટી જૂનાગઢ 
)૧( અત્રેની કિેરીમ  ૧૫ વિષ જુન  ૨ નાંગ ષવન્ડો એ.સી. તથ  ૧ નાંગ સ્પ્લીટ એ.સી. બાંધ હ લતમ ાં હત , જુન  એ.સી. બ યબેક કરી નવ  ત્રણ એ.સી. ખરીિી કરેલ છે. આપન  

ફકર  નાં.૨૭ મજુબ બોટની ષવભ ગ ને બિલ ેઅત્રેની કિેરી દ્વ ર  જાહરે ખબર આપી ખરીિી કરેલ છે. તેમજ બહોળી પ્રષસદ્ધદ્ધ મ ટે મહ નગર પ ચલક  નોટીસ બોડષ જૂન ગઢ 

પર જાહરે ખબર પ્રષસદ્ધ કરવ મ ાં આવેલ હતી.  
(૨( ક મગીરી યષુનવસીટી દ્વ ર  કરવ મ ાં આવેલ રેઈટ કોન્ર તટ જા.નાં.જુકૃયુાં/સાંષન/વહટ-૩/રે.કો.૨૦૧૫-૧૬/૧૫૦૦૭-૦૫૭/૨૦૧૫ જુન ગઢ ત .૦૯/૧૨/૨૦૧૫ મજુબ 

કરવ મ ાં આવેલ પદરપત્રમ ાં િરેક કિેરીએ ષસક્યોરીટી ડીપોઝીટ લેવી એવો કોઈ ઉલ્લેખ કરેલ નથી. જેથી સ્ટેચ્યટુ મજુબ જે તે સત્ત  અષધક રીની ખિષની માંજુરી મેળવી  
ક મગીરી કર વેલ છે.  ભષવષ્યમ ાં આ બ બતની તકેિ રી ર ખી આવી ક મગીરી કર વત  પહલે  ષસક્યોરીટી ડીપોઝીટ લેવ મ ાં આવશે.  

(૩( ૧.૫ ટન એ.સી. ની ખરીિી જાહરે ખબર આપી મ કેટ મ ાંથી ત્રણ પ ટી પ સેથી ભ વો માંગ વી મ લ ની િક સણી તેમજ ગણુવત્ત ની િક સણી કરી કિેરી દ્વ ર  જે તે 

સત્ત ષધક રીન  પ વરમ ાં  જુન  એ.સી. બ યબેક કરી ખરીિી કર યેલ છે .  

(૪( ભ રત સરક ર દ્વ ર  ષવકષસત કરવ મ ાં આવેલ GEM (Government e-marketing) પોટષલ મ રફતે ખરીિી કરવ ની જોગવ ઈ કરેલ પરાંત ુGEM મ ાંથી ખરીિી કરવ મ ાં 
આવે તો પ ટી જો ર જ્ય બહ રની આવે તો આવ  સમય ેર ન્સપોટેશન ખિષ તેમજ સષવિસની તકલીફો ભષવષ્યમ ાં ઉદ્ભવવ ની શક્યત  રહ ેછે. તેની જગ્ય એ લોકલ પ ટી 
પ સેથી ખરીિી કરવ મ ાં સરળત  રહ ેઅને સષવિસમ ાં પણ ભષવષ્યમ ાં તકલીફો ઉભી થતી નથી. મ ટે ત્રણ ભ વો માંગ વી સિરહ ુખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે.    
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(૫( GEM મ ાંથી ખરીિી કરવ મ ાં આવે તો પ ટી જો ર જ્ય બહ રની આવે તો આવ  સમયે ર ન્સપોટેશન ખિષ તેમજ સષવિસની તકલીફો ભષવષ્યમ ાં ઉદ્ભવવ ની શક્યત  રહ ે

છે. તેની જગ્ય એ લોકલ પ ટી પ સેથી ખરીિી કરવ મ ાં સરળત  રહ ેઅને સષવિસમ ાં પણ ભષવષ્યમ ાં તકલીફો ઉભી થતી નથી. મ ટે ત્રણ ભ વો માંગ વી સિરહ ુખરીિી 
કરવ મ ાં આવેલ છે.   

ફીશિીજ તસક્કા 
 

(૧) સિરહુ સ્મોલ instrumentની ખરીિી યનુીવસીટીન  નીષતષનયમો મજુબ રેઈટ કોન્ર તટ કરેલ પ ટી પ સેથી સબાંષધત અષધક રી પ સેથી પવૂષ માંજુરી બ િ ખરીિ 
કરવ મ ાં આવેલ છે સિરહુ આઈટમ એક લ ખ કરત  નીિી કીમતની હોઈ જાહરે ષનષવિ  પ્રષસદ્ધ કરી સ્પધ ષત્મક ભ વો મેળવી જામનગરન  ઓથોર ઇઝડ ડીલર 
પ સેથી વસ્તનુી વોરાંટી ગેરાંટી સદહતની ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ. ટુકડે ટુકડે ખરીિી કરવ  અંગે સિરહુ દકસ્સ મ ાં આપનુાં ધ્ય ન િોરત  જણ વવ નુાં કે સિરહુ 
ખરીિી મ ટે પ્લ ન સ્કીમ ૧૨૫૭૯મ ાં કેમેરો માંજુર થયેલ જેની ષનયમ નસુ ર ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હતી અને નોન રીકરીંગ સિરે માંજુર થયેલ સ ધનોની 
ખરીિી બ િ વધેલ બિતમ ાંથી આશરે ૫ મ સ બ િ સિરહુ ષવસ્ત ર મરીન પ્રોટેતટેડ ષવસ્ત ર હોઈ પ્ર ણીઓને છાંછેડય  વગર દુરથી તેમ ાંજ ક િવ કીિડવ ળી 
જગ્ય મ ાંન  પ્ર ણીઓની  ફોટોગ્ર ફી મ ટે જરૂરી હોઈ સાંશોધન ષનય મકશ્રીની પવૂષ માંજુરી બ િ  સ્પધ ષત્મક ભ વો મેળવવ  જાહરે ષનષવિ  આપી સૌથી ઓછ  ભ વ 
આપન ર ઓથોર ઇઝ ડીલર પ સેથી ગેરાંટી વોરાંટી સ થે ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ. આમ કેમેર  અને કેમેર  લેન્સ એમ બાંને વસ્ત ુઅલગ અલગ હોઈ અલગ 
અલગ ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હતી. 

(૨) સમય િરય ન યનુીવસીટી સ થે રેઈટ કોન્રકટ થયેલ પ ટી પ સેથી ષસક્યરુીટી ડીપોઝીટ લેવ ની પ્રથ  કિેરીમ ાં િ લતી હોઈ સિરહુ પ ટી પ સેથી ષસક્યરુીટી 
ડીપોઝીટ લેવ મ ાં આવેલ ન હતી પરાંત ુવોરાંટી અને ગેરાંટી ક ડષ લેવ મ ાં આવેલ હત  અને અન્વેિણ િરય ન આપેલ સિુન  મજુબ હવે કોઈ પણ પ ટી પ સેથી 
સિરહુ ષસક્યરુીટી ડીપોઝીટ અને તેન  પર ૪.૯૦ % સ્ટેપ ડયટુી લેવ ની પ્રથ  અમલમ ાં ર ખેલ છે.  

(૩) સિરહુ વસ્ત ુકિેરીમ ાં િ લતી સાંશોધન અખતર મ ાં િદરય ઈ જીવસષૃ્ટીની ઓળખ મ ટે તેને છાંછેડય  વગર દુરથી ઓળખ મ ટે ફોટોગ્ર ફી મ ટે જરૂરી હોઈ સ્કીમ 
મ ાં માંજુર થયેલ અને સક્ષમ અષધક રી દ્વ ર  માંજ્રુરી બ િ ખરીિવ મ ાં આવેલ અને સિરહુ લેન્સ ની મિિથી તેમજ કેમેર ની ફોટોગ્ર ફીને લીધે કિેરી દ્વ ર  ષવષવધ 
પ્ર ણીઓની જીવસનૃ્ષ્ટન  ૩ પેપલેટ બન વવ મ ાં આવેલ છે આમ સિરહુ વસ્ત ુજરૂરીય ત વ ળી છે અને ગણુવત  બ બતે હજુ સધુી સિરહુ વસ્ત ુષવન  રૂક વટ 
ક મ આપી રહી છે અને  ડીલેવરી વખતે વસ્ત ુપરૂી પ ડન ર તરફથી કિેરીમ ાં સમગ્ર સ્ટ ફ ટીમ સ મે ડમેો આપવ મ ાં આવેલ તેમજ ફોટોગ્ર ફીની બેઝીક બ બત 
સમજવ મ ાં આવેલ પરાંત ુસિરહુ બ બત અંગે કોઈ રેકોડષ ન  હોઈ અન્વેિણ િરય ન રજુ થઇ શકેલ નથી.  
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(૪) યનુીવસીટીમ ાં વિષ ૨૦૧૭-૧૮ િરય ન gem પરથી ખરીિી અંગે અને એક ઉન્ટ ખોલવ  અંગ ે૨૩/૨/૧૮ ન  રોજ રેનીંગ આપવ મ ાં આવેલ અને સિરહુ 
ખરીિી મ ટેન  એક ઉન્ટ મ િષ ૨૦૧૮ બ િ ફન્કશનલ થયેલ હોઈ ખરીિી યનુીવસીટીન  નીષતષનયમો મજુબ જાહરે ષનષવિ  આપી સ્પધ ષત્મક ભ વો મેળવી 
કરવ મ ાં આવેલ છે અને હ લમ ાં કેન્રની જરૂદરય તની વસ્ત ુgem પરથી ખરીિી થ ય છે.  

(૫) અંગે જણ વવ નુાં કે જે તે ખરીિી સમયે કિેરીમ ાં gem એક ઉન્ટ ઓપેન થયેલ ન  હોઈ સિરહુ બ બત ન  કોઈ આધ ર ફ ઈલે ર ખવ મ ાં આવેલ નથી જે ધ્ય ને 
લેવ  ષવનાંતી. સિરહુ સ્મોલ instrument ની ખરીિી યનુીવસીટીન  નીષતષનયમો મજુબ રેઈટ કોન્ર તટ કરેલ પ ટી પ સેથી સબાંષધત અષધક રી પ સેથી પવૂષ માંજુરી 
બ િ ખરીિ કરવ મ ાં આવેલ છે.  

સિદાિ સ્મતૃિ કાન્ર, જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી, જુનાગઢ. 
ફકર  નાં. ૨૭ ન ાં પદરષશષ્ટ ક્રમ ાંક નાં. ૪૩ મજુબ આ કિેરી દ્વ ર  ગ િલ  ૪૦ નાંગ િર ૨,૪૮૦/- મજુબ રૂ.૯૯,૨૦૦/- અનેબેડશીટ, ષપલો,ગ િલ  કવર ત્રણેયમળી 

કુલ રૂ.૫૯,૬૦૦/- નો ખિષ કરેલ છે. ગ િલ  તથ  અન્ય વસ્તઓુની જુિી જુિી જાહરે ત કરી ખરીિી સ્પધ ષત્મકભ વો મેળવી ષનયમોનુાંસ ર ખરીિી કરેલ છે. કોઈપણ 
વસ્તનુી ખરીિી૧ લ ખ ઉપર ાંતનીથતીન હોવ થી વતષમ નપત્રમ ાં જાહરે ત આપવ મ ાં આવેલ નથી.ખરીિીસ્પધ ષત્મક ભ વોમેળવી બ્ર ન્ડેડઆઈટમોની કરવ મ ાં આવેલ 
છે અને કિેરીની જરૂરીય ત તથ  ગ્ર ન્ટની ઉપલબ્ધી પ્રમ ણે ક મ ગીરી કરેલ છે સિરહુાંખરીિી સાંપણૂષકન્ઝયમેુબલ પ્રક રની હોવ થી તથ  પ છળથી કોઈ વોરાંટી ન 
હોવ થી કન્ઝયમેુબલ આઈટેમોમ ાં ષસક્યરુીટી ડીપોઝીટ લેવ મ ાં આવેલ નથી તથ  સ્ટેપડયટુી નકકી કરીકર કખત કરવ મ ાં આવેલ નથી. કન્ઝયમેુબલન ાં ષનયમો 
મજુબ ખરીિી થયેલ છે. બ્ર ન્ડેડ કાંપનીન ાં ભ વો લઇ ખરીિી કરેલ છે. જે વસ્ત ુખરીિ કરેલ છે તેન  HSN/SAC કોડ નાંબર પણ બીલમ ાં આપેલ  જ છે જે પરુવ ર 
કરે છે કે વસ્ત ુગણુવત  યતુત છે. ર જ્ય સરક રે ૦૪/૧૦/૨૦૧૭ ન ાં ઠર વથી ખરીિી GEM મ રફત કરવ નુાં ઠર વેલ છે. જૂન ગઢ કૃષિ યનુીવસીટીમ ાં GEM 
રજીસ્ટેશન અંગેનીશરૂઆત૨૬/૦૨/૨૦૧૮ન ાં મીટીંગ થય  બ િ શરૂઆત થયેલ છે. સિરહુ ખરીિીનીજાહરે ત૧/૧/૨૦૧૮ ન ાં થયેલ છે એટલે કે GEMની 
શરૂઆતપહલે ની ખરીિી હોવ થી અગ ઉન  ષનયમો મજુબ ખરીિી થયેલ છે. જૂન ગઢ કૃષિ યનુીવસીટીમ ાં GEM રજીસ્ટેશનનીશરૂઆત૨૬-૦૨-૨૦૧૮ ન ાં મીટીંગ થય  
બ િ થયેલ છે સિરહુખરીિીતેપહલે ની હોવ થી GEM PORTALન ાંકોઈ આધ રો સ મેલ નથી પરાંત ુખરીિીની પહલે ન  ષનયમોનસુ ર ભ વો મેળવી ખરીિી થયેલ 
છે. આમ ઉપર મજુબની તમ મ હદકકતો અને આધ રો ગ્ર હ્ય ર ખી ઓદડટ ફકર  નાં. ૨૭ન  ક્રમ નાં. ૧ થી ૫ન  મદુ્દ ઓ મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંષત 

પશ ુઉછેિ કાન્ર જુનાગઢ 
 )૧(જોનપરુ ખ તેની ષવડીમ ાંથી ધ ાંસનુાં વ ઢક મ કરવ ની ક મગીરી સાંપણુષ ૫ણે લેબરવકષ પ્રક રની હોય છે અને ખેતીન  મજુર ર ર  કર વવ મ ાં આવે છે. આ ક મગીરી 

ર ખત  મ ણસો પણ મજુર વગષન  અને ઓછ ભણેલ  હોય છે. જેથી તેઓને ઈ-ટેન્ડરીંગ પ્રદક્રય થી ભ વ ભરવ ની સમજણ હોતી નથી. મ ટે જો ઈ-ટેન્ડરીંગ 
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મ રફત ભ વ માંગ વવ મ ાં આવે અને ઈ-ટેન્ ડરીંગની અસમજણ ન ેલીધે એક ૫ણ ભ વ ન આવ ેતો, યષુનવષસિટીને આશરે ર૦,૦૦૦/- નો ખિષ થ ય અને ફરી 
ટેન્ ડર પ્રદકય થી ભ વ માંગ વવ  મ ટેની લ ાંબી વહીવટી પ્રદક્રય  (આશરે બે મ સ) હ થ ધરવી ૫ડ ેઅને તેન  ક રણે ઘ સ વ ઢક મની ક મગીરીમ ાં ઘણો જ ષવલાંબ 
થ ય. જેથી કરીને ઘ સની કોવોલીટી અને કવોનટીટી ઉપર મ ઠી અસર થ ય અને ૫શ ુઉછેર કેન્ ર, જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસટી ખ તેન  અંિ જીત ૧૦૦૦ ૫શ ુ
ષનભ વવમ ાં અવ્ યવસ્ થ  ઉભી થ ય અને સરવ ળે સાંસ્થ ને નકુશ ન થ ય જેથી ઈ-ટેન્ડરીંગને બિલે વતષમ ન પત્રમ ાં જાહરે ત આપી ટેન્ડર પધ્ધષતથી સાંસ્થ ન  
દહતમ ાં ક મગીરી કર વેલ છે. કિેરી ર ર  સ્ થ ષનક નહી ૫રાંત ુજીલ્ લ  મ દહતી અષધક રશ્રીની કિેરી ર ર  િૈષનક વતષમ ન ૫ત્ર સ ાંજ સમ િ ર ર જકોટ આવષૃતમ ાં 
ત .ર૭/૦૯/ર૦૧૭ ન  રોજ બહોળી પ્રષસઘ્ ધી મ ટે જાહરે ત આપી સ્ ૫ધ ષત્ મક ભ વો માંગવેલ છે. આ ક મગીરી સાંપણુષ ૫ણે લેબર વકષ પ્રક રની હોય અન ેઆવી 
ક મગીરી કરન ર મ ણસો મજુર વગષન  અને ઓછ ભણેલ  હોય, મ ટે તેમને અંગે્રજી ભ િ નુાં જ્ઞ ન બીલકુલ હોત ુનથી અને અંગે્રજી પે૫રની આવતૃી ૫ણ સહલે ઈથી 
ઉ૫લબ્ ધ થઈ શકે તમે ન હોય, અંગ્રેજી વતષમ ન૫ત્રમ ાં જાહરે ત આ૫વ નો કોઈ અથષ નથી. મ ટે યષુનવષસિટીન  દહતમ ાં અંગે્રજી વતષમ ન૫ત્રમ ાં જાહરે ત આપેલ 
નથી.  

(િ( એજન્ સીને અત્રેની કિેરીન  ૫ત્ર જા.નાં. જુકૃય ુ/ સાંવૈ (એજીબી) / ૫ઉકે / જોનપરુ / ઘ સવ ઢક મ / ર૭૯૦-૯૧ / ૧૭, ત . ૦૬/૧૧/ર૦૧૭ થી ભ વ માંજુર 
થત  ષસકયોરીટી ડીપોઝીટ તરીકે કિેરીમ ાં રૂ. ૧,૩૬,૦૦૦/- અન મત પેટે મકેુલ તેન  ૫ર સરક રશ્રીન  ૫દર૫ત્ર મજુબ ૪.ર૫% લેખે રૂ. ૬૦૦૦/- ન  સ્ ટે ૫ પે૫ર 
૫ર ત . ૦૬/૧૧/ર૦૧૭ ન  રોજ કર રખત કરવ મ ાં આવેલ છે.  

(૩( સિરહુાં ખરીિી એ ઘ સ વ ઢી અને ગ ાંસડી કરીને ૫શ ુઉછેર કેન્ ર સધુી ૫હાંિ ડીને ગોડ ઉનમ ાં ગોઠવી આ૫વ ની છે. જે અત્રેની કિેરીન  એક વગષ-ર ન  અને એક 
વગષ-૩ ન  અષધક રી / કમષિ રીની િેખરેખ અને સાંશોધન વૈજ્ઞ ષનકન  સ૫ુરવીઝન નીિે ટેન્ ડરની શરતો પ્રમ ણે કરેલ છે. આ લેબર ક મગીરી હોવ થી ક મગીરી 
સ૫ુરવીઝન ર ર  જ ગણુવત યકુત રીતે કર વવ મ ાં આવે છે.  

(૪(-૫( સિરહુાં ક મગીરી ખેતીન  મજુરો ર ર  કર વ મ ાં આવ ેછે અન ેકોન્ ર કટ ર ખત  મ ણસો ૫ણ ગ મડ ન  મજુર વગષન  હોય છે. મ ટે આવી કોઈ પ ટી GeM ૫ર 
ઉ૫લબ્ ધ ન હતી. ઉ૫રોકત ષવગતે જવ બ ગ્ર હય ર ખી ઓડીટ ફકર  નાં. ર૭ મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી. 

 ાગાયિ પ લીર્ટાકનીક જુ.કૃ.ય.ુ , જુનાગઢ 
)૧( વ ઉ.નાં/ત રીખ ૧૧૬૯૯-૩/૩/૧૮ થી રૂ.૮૯૦૦૦=૦૦ તથ  વ .નાં/  ત રીખ  ૯૦૧૨/૩૦-૧૨-૧૭ અન્વયે ચકુવેલ રકમ રૂ. ૧,૩૭,૪૪૦=૦૦ ની ખરીિી ની 

ષવગત નીિે મજુબ છે. ૧. ભૌતીક સેલ્સ એન્ડ સવીસ એજન્સી, જૂન ગઢ દ્વ ર  LED ટેલીવીઝન તથ  વોટરકુલરની ખરીિી રૂ. ૮૭,૧૦૦=૦૦ કરેલ છે.  ૨. મેનપર  
સેલ્સ એજન્સી, જૂન ગઢ દ્વ ર  સબમશીબલ પપ તેમજ HDPE પ ઈપની ખરીિી રૂ.૨૫,૫૬૦=૦૦  કરેલ છે. ૩. પ્રસ િ આર. ઓ. ફીલ્ટર જૂન ગઢ પ સેથી 
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આર.ઓ. સીસ્ટમની ખરીિી રૂ. ૨૪,૭૮૦=૦૦ કરેલ છે.ખરીિી રૂ. ૧.૦૦ લ ખથી ઓછીની હોય કિેરી દ્વ ર  સ્પધ ષત્મક ભ વો મ ટે જાહરે ત પ્રષસધ્ધ કરેલ છે. બહોળી 
પ્રષસધ્ધી અથે યષુનવસીટીની વેબસ ઈટ, સેન્રલ લ ઈબે્રરી નોટીસ બોડષ, અત્રનેી કિેરીન  નોટીસબોડષ, ક યષપ લક ઈજનેર મ ગષ અને મક નની કિેરી, જૂન ગઢન   
નોટીસબોડષ પર લગ વીને તાંદુરસ્ત હરીફ ઈનો લ ભ મેળવેલ છે  

)૨( આ ફકર ની સ્પષ્ટત  કરત  જણ વવ નુાં કે સિર ખરીિી આઈટમ રૂ. ૧.૦૦ થી ઓછી વસ્ત ુખરીિી તેમજ ISI મ કષ કાંપનીની વસ્ત ુખરીિ કરેલ છે. તેમજ કાંપની 
તરફથી વોરાંટી આપેલ હોય સ્ટેપ ડયટુી કે સીક્યરુીટી દડપોઝીટ વસલુ કરવ ની જરૂરીય ત રહતેી નથી.  

)૩( ખરીિ કર યેલ વસ્ત ુસ્ટ ન્ડડષ ISI મ કષવ ળી તેમજ સ્ટ ન્ડડષ મોડેલ નાંબર મજુબ ગણુવત્ત યતુત જ ખરીિ કરેલ છે. ૪ આ ફકર ની સ્પષ્ટત  કરત  જણ વવ નુાં કે 
સિર ખરીિીની પ્રદક્રય  ત .૧૪/૧૨/૨૦૧૭થી શરૂ કરેલી હોય ત્ય ાં સધુી અતે્રની કિેરીમ ાં GeM પોટષલ પર એક ઉન્ટ બનેલ ન હત ુGeM મ રફત ખરીિી કરી  
શક ય તેમ નહતી. તેથી સિર  ખરીિી જાહરે ત ક ઢી સ્પધ ષત્મક ભ વો મેળવી કરેલ છે. ૫ અત્રેની કિેરીનુાં જે તે  ખરીિી વખતે GeM નુાં એક ઉન્ટ બનેલ ન હોય 
આ મદુ્દો લ ગ ુ પડતો નથી. 

કા.િી.કા જામનગિ 
(૧) સિરહુ બ બતે જણ વવ નુાં કે સાંશોધન વૈજ્ઞ ષનક (ખેતી ઈજનેરી)ની કિેરી, જુન ગઢ કૃષિ યષુનવસીટી, જુન ગઢ દ્વ ર  પત્ર જા.નાં  જુકૃય/ુસાં.વૈ.(ખે.ઈ.)/ટેક-

૨/ટપક ષસિંિ ઈ રેઈટ કોન્ર તટ/૭૦-૭૨/૧૬, ત . ૨૭.૦૪.૨૦૧૬ થી ટપક ષસિંિ ઈ પધ્ધષતની જાળવણી મ ટે વ ષિિક રેઈટ કોન્ર તટ અંગે નેટ ફીમ ઈરીગેશન 

ઇન્ન્ડય  પ્ર .લી. સ થે ૨૦૧૬-૧૭ મ ટે કરવ મ ાં આવેલ હતો. સિર કિેરીન  સરખ  પત્ર ક્રમ ાંક  જા.નાં  જુકૃય/ુસાં.વૈ.(ખે.ઈ.)/ટેક-૨/ટપક ષસિંિ ઈ રેઈટ કોન્ર તટ/૬-

૮/૧૭, ત . ૦૬.૦૪.૨૦૧૭  તેમજ સાંશોધન ષનય મકશ્રી, જુન ગઢ કૃષિ યષુનવસીટી, જુન ગઢ દ્વ ર  પત્ર જા.નાં.જુકૃય/ુસાં.ષન./ટેક-૧/૩૯૮/૧૭, જુન ગઢ ત . 

૦૪.૦૪.૨૦૧૭થી સિર રેઈટ કોન્ર તટ ત . ૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી ૩૧.૦૩.૨૦૧૮ સધુી રીન્ય ુકરવ મ ાં આવેલ છે. સિર ખિષ ઉતત રેઈટ કોન્ર તટ મજુબ જ અને જેતે 

કાંપનીન  ઓથોર ઇઝ ડીલર પ સેથી જ કરવ મ ાં આવેલ છે. વળી ઉપરોતત રેઈટ કોન્ર તટ મ ટે ઈ-ટેન્ડરીંગ (N-PROCURE) પદ્ધષતથી વ ષિિક રેઈટ કોન્ર તટ 

કરવ મ ાં આવેલ. જેની સાંપણૂષ ષવગતો અતે્રની કિેરી ખ તે નથી પરાંત ુઉપરોતત કિેરી ખ તે તમ મ ષવગતો ષનભ વવ મ ાં આવેલ છે. આમ મદુ્દ  નાં. ૧ મજુબ 

હરીફ ઈનો લ ભ ગમુ વવ નો કોઈ પ્રશ્ન ઉપક્સ્થત રહતેો નથી.; મદુ્દ  નાં ૨ ઉપરોતત ટેન્ડર િરય ન લીધેલ હોવ થી અલગથી લેવ મ ાં આવેલ નથી; મદુ્દ  ૩ મજુબ 

મજુરી ક મ હોવ થી ગણુવત્ત  િક સણી જરૂર જણ તી નથી.; મદુ્દ  નાં. ૪ મ ાં આપેલ સરક રશ્રીન  પદરપત્ર જાહરે થયેલ પહલે  સિર ક મગીરી હ થ ધરવ મ ાં 

આવેલ હોઈ સિર પદરપત્ર અનસુરવ નો પ્રશ્ન ઉપક્સ્થત થતો નથી.  મદુ્દ  નાં. ૫ મજુબ સિર ક મગીરી કરવ મ ાં GeM પોટષલ ઉપર લીસ્ટેડ થયેલ ન હતી. 
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(૨)  દહલ્સન ટેતનોલોજી મ ાંથી કોપ્યટુર ખરીિી GeM (Government E Market Place) મ રફત કરવ મ ાં આવેલ છે.  જેથી સિર મદુ્દ  નાં. ૧ થી ૫ મજુબ બર બર 

ખરીિી કરેલ આધ ર પરુ વ  સ થે ઓડીટ વખતે રજુ કરવ  આવેલ હત .  

(૩) CCTV Camera purchase :- Gujarat Informatics Limited (GIL), Government દ્વ ર  દફકસ કરેલ એજન્સી પ સેથી કરવ મ ાં આવેલ છે.  આથી, આ ખરીિી 

બ બતે ભ વો માંગ વવ નો પ્રશ્ન જ ઉપક્સ્થત રહતેો નથી. કે મદુ્દ  નાં. ૧ થી ૫ મજુબ બર બર ખરીિી કરેલ આધ ર પરુ વ  સ થે ઓડીટ વખતે રજુ કરવ  આવેલ 

હત .   

(૪)  ખીર  અખતર હુસેન વ લીમ ાંમિ પ સેથી કર વવ મ ાં આવેલ પરચરુણ ક મગીરી યષુનવસીટીન  પદરપત્ર મજુબ છે.  તેમજ સિર ખિષ રૂ. ૧ લ ખ થી ઓછો છે.  

તેમજ સિર ખિષ કરવ  મ ટે જાહરે ત કલેકટર કિેરી, કોપોરેશન , કેવીકે નોટીશ બોડષ, બ જર  સાંશોધન કેન્ર નોટીશ બોડષ, મ કેદટિંગ ય ડષ તેમજ બસ સ્ટેશન વગેરે 

જાહરે જગ્ય ઓ પર જાહરે ત િોટ ડીને ભ વો ટપ લ દ્વ ર  માંગ વવ મ ાં આવલે છે. આથી, સ્પધ ષત્મક ભ વો મેળવી ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે.    

(૫) બથીય  ટ યર :- તેમજ સિર ખિષ રૂ. ૧ લ ખ થી ઓછો છે.  તેમજ સિર ખિષ કરવ  મ ટે જાહરે ત કલેકટર કિેરી, કોપોરેશન , કેવીકે નોટીશ બોડષ, બ જર  

સાંશોધન કેન્ર નોટીશ બોડષ, મ કેદટિંગ ય ડષ તેમજ બસ સ્ટેશન વગેરે જાહરે જગ્ય ઓ પર જાહરે ત િોટ ડીને ભ વો ટપ લ દ્વ ર  માંગ વવ મ ાં આવેલ છે.  આથી, 

સ્પધ ષત્મક ભ વો મેળવી ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે.   

આમ, ઉતત ખરીિીઓ સરક રશ્રી ન  ન ણ  ષવભ ગન  પદરપત્ર મજુબ જ ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે.  જે આપશ્રીને અન્વેિણ િરય ન રજુ કરવ મ ાં આવેલ 

હત . ઉપરોતત વ ાંધ નો જવ બ ગ્ર હ્ય ર ખી પ રો મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી છે. 
 ાજિા સોશ િન કાન્ર, જૂનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી, જામનગિ 

  

૧(  ક્રમ નો િ ૧૯ થી ૨૧ પ્રમ ણેની કરવ મ ાં આવેલી ખરીિી યષુનવસીટી દ્વ ર  નક્કી કરવ મ ાં આવેલ જે અનકુ્રમે (૧૯) The INDIAN EXPRESS  વતષમ ન પત્રમ ાં 
ત .૧૮/૦૮/૧૭ ન ાં રોજ જાહરે ત આપીને e-tender દ્વ ર ,(૨૦)ગજુર ત ઇન્ફોમેશન ટેકનોલોજી લી.ગ ાંધીનગર દ્વ ર  માંજુર કરવ મ ાં આવેલ સી.સી.ટી.વી.કેમેર  
અને સાંલગ્ન એસેસરીઝન ાં ષનયત કર વમ ાં આવેલ ભ વ પ્રમ ણેયષુનવસીટી દ્વ ર  કરવ મ ાં આવેલ પદરપત્ર જા.નાં.જુકૃયુાં/રજી./આઈટી/૨૨૭-૨૯૭/૧૮ 
ત .૧૫/૦૨/૧૮ મજુબ અને ક્રમ નાંબર (૨૧)ની ક મગીરી કુલસિીવશ્રી,જુકૃયુાં,જૂન ગઢ દ્વ ર  આપવ મ ાં આવેલ  માંજુરી  જા.નાં.જુકૃયુાં/રજી/આઈટી/૪૪૮/૧૮ 
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ત .૧૨/૦૩/૧૮ મજુબ કરવ મ ાં આવેલ છે.જ્ય રે ક્રમ નાંબર ૨૨ થી ૨૫ પ્રમ ણેની ખરીિી અતે્રન  કેન્ર દ્વ ર  સ્થ ષનક કક્ષ એ થી જાહરે ત આપીભ વ મેળવી અને 
કરવ મ ાં આવેલ છે.હવે પછી આપન  દ્વ ર  અપ યેલ સિુન નુાં પ લન કરવ મ ાં આવશે.  

)૨( ક્રમ નો િ ૨૦ થી ૨૨મ ાંસરક રશ્રીન ાં ઉદ્યોગ અને ખ ણ ષવભ ગન  ઠર વ નાં.એસપીઓ/૧૦૨૦૧૫/૬૯૧૦૯૩/િ ત .૦૩/૦૬/૧૬મજુબ પ ટી/એજન્સીને વકષ 
ઓડષર આપત  પહલે  ષનયત રકમની ષસક્યોદરટી ડીપોઝીટ વસલુ કરવ મ ાં આવેલ છે. ક્રમ નાંબર ૧૯ અને ૨૩મ ાં  ષનયત રકમની ષસક્યોદરટી ડીપોઝીટ અન ે 
૪.૯૦ % લેખે સ્ટેપ ડયટુી નક્કી કરી કર રખત કરેલ નથી.પરાંત ુહવે પછી આપન  દ્વ ર  અપ યેલ સિુન નુાં પ લન કરવ મ ાં આવશે.ક્રમ નાંબર ૨૪ થી ૨૫ 
કન્ઝયમુેંબલ વસ્ત ુ(દિવેલ ખોળ) હોય તેન  પર  ષનયત રકમની ષસક્યોદરટી ડીપોઝીટ અને ૪.૯૦ % લેખે સ્ટેપ ડયટુી નક્કી કરી કર રખત કરેલ નથી.  

)૩( ખરીિ કર યેલ વસ્ત ુજરૂદરય ત મજુબ અને ગણુવત યતુત હોવ ન  આધ ર લેવ મ ાં આવેલ નથી.હવે પછી આપન  દ્વ ર  અપ યેલ સિુન નુાં પ લન કરવ મ ાં 
આવશે.  

)૪( ક્રમ નો િ ૧૯ થી ૨૧ પ્રમ ણે કરવ મ ાં આવેલી ખરીિી યષુનવસીટી દ્વ ર  નક્કી કરવ મ ાં આવેલ અનકુ્રમે (૧૯)The INDIAN EXPRESS  વતષમ ન પત્રમ ાં ત . 
૧૮/૦૮/૧૭ ન ાં રોજ જાહરે ત આપીને e-tender દ્વ ર ,(૨૦)ગજુર ત ઇન્ફોમેશન ટેકનોલોજી લી.ગ ાંધીનગર દ્વ ર  માંજુર કરવ મ ાં આવેલ  સી.સી.ટી.વી.કેમેર  
અને સાંલગ્ન એસેસરીઝન ાં ષનયત કર વમ ાં આવેલ ભ વ પ્રમ ણેયષુનવસીટી દ્વ ર  કરવ મ ાં આવેલ પદરપત્ર જા.નાં.જુકૃયુાં/રજી/આઈટી/૨૨૭-૨૯૭/૧૮ 
ત .૧૫/૦૨/૧૮ મજુબ અને ક્રમ નાંબર (૨૧)ની ક મગીરી કુલસિીવશ્રી,જુકૃયુાં,જૂન ગઢ દ્વ ર  આપવ મ ાં આવેલ માંજુરી જા.નાં.જુકૃયુાં/રજી/ આઈટી/૪૪૮/૧૮ 
ત .૧૨/૦૩/૧૮ મજુબ કરવ મ ાં આવેલ છે.જ્ય રે ક્રમ નાંબર ૨૨ થી ૨૫ પ્રમ ણેની ખરીિી અતે્રન  કેન્ર દ્વ ર  સ્થ ષનક કક્ષ એ થી જાહરે ત આપીભ વ મેળવી અને 
કરવ મ ાં આવેલ છે. હવે પછી આપન  દ્વ ર  અપ યેલ સિુન નુાં પ લન કરવ મ ાં આવશે.  

)૫( ક્રમ નો િ )૧૯(ની ખરીિી યષુનવસીટી દ્વ ર  The INDIAN EXPRESS  વતષમ ન પત્રમ ાં ત .૧૮/૦૮/૨૦૧૭ન ાં રોજ જાહરે ત આપીને e-tender દ્વ ર ,ક્રમ 
નાં(૨૦)ની ખરીિી ગજુર ત ઇન્ફોમેશન કનોલોજી લી.ગ ાંધીનગર દ્વ ર  માંજુર કરવ મ ાં આવેલ સી.સી.ટી.વી.કેમેર  અને સાંલગ્ન એસેસરીઝન ાં ષનયત કર વમ ાં 
આવેલ ભ વ પ્રમ ણેયષુનવસીટી દ્વ ર  કરવ મ ાં આવેલ પદરપત્ર જા.નાં.જુકૃયુાં/રજી/આઈટી/૨૨૭-૨૯૭/૧૮ ત .૧૫/૦૨/૧૮ મજુબ અને ક્રમ નાંબર (૨૧)ની 
ક મગીરી યષુનવસીટી કક્ષ એ ટેન્ડર No.1/17-18 આઈટેમનાં1 Sr.No.1.12 મજુબ જાહરે ત આપેલ અનેતેન ાં અનુાંસ ાંધ નેકુલસિીવશ્રી, જુકૃયુાં,જૂન ગઢ દ્વ ર  
આપવ મ ાં આવેલ માંજુરી જા.નાં.જુકૃયુાં/રજી/આઈટી/૪૪૮/૨૦૧૮ત .૧૨/૦૩/૧૮ મજુબ કરવ મ ાં આવેલ છે.જ્ય રે ક્રમ નાંબર ૨૨ થી ૨૫ પ્રમ ણનેી ખરીિી 
રૂ.૧.૦૦ લ ખથી ઓછી હોવ થી અતે્રન  કેન્ર દ્વ ર  સ્થ ષનક કક્ષ એ બહોળી પ્રષસધ્ધ્ધથી જાહરે ત આપીભ વ મેળવી અને કરવ મ ાં આવેલ છે.આમ છત ાંહવે પછી 
આપન  દ્વ ર  અપ યેલ સિુન નુાં પ લન કરવ મ ાં આવશે.ઉપરોતત મિુ ઓની સ્પષ્ટત ઓ ધ્ય નેલઈ સિરહુ ફકર ને મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંષત. 
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પ લીર્ટાકનીક ઇન હ મ સાયન્સ જૂ.કૃ.ય.ુ અમિાલી.   
 

મદુાનો.૧ ન  જવ બમ ાં જણ વવ નુાં કે થ્રી સીટર બેન્િની ખરીિી મ ટે સ્થ ષનક  શહરેમ ાં જાહરે ત ઘ્વ ર  બહોળી પ્રષસઘ્ઘી કરી સ્પઘ ષત્મક ભ વો માંગ વવ મ ાં 
આવેલ હત  જેમ ાં સૌથી ઓછ  ભ વ જલ ર મ સ્ટીલ ફષનિિર(પ્ર ) લીમીટેડ સરુતન  આવેલ હત  જે મેન્યફેુકિરીંગ (ઉત્પ િક) મ લ સ મ ન બન વતી  પ્ર . લીમીટેડ 
સાંસ્થ  હોય તેમજ પોતે ઉત્પ િક સાંસ્થ  હોવ થી પ્રવતષમ ન બજાર ભ વ તથ  અન્ય હરીફ કરત  નીિ  અને વ્ય જબી ભ વ તથ  મ લની ઉંિી ગણુવત ન  ક રણ ે
તેમજ કિરેીની શૈક્ષણીક આકક્સ્મક જરુરીય તને લીઘે સિરહુાં ખરીિી વતષમ ન પત્રમ ાં જાહરે ત ષવન  હરીફિરો મેળવી ખિષ કરવ મ ાં આવેલ હતો  જે ઘ્ય ને લઇ  
ઓડીટ ફકર  નાં.-૨૭ વિષ ૨૦૧૭-૧૮ મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી. 

કપાસ સોશ િન કાન્ર જૂનાગઢ 

 

૧. ક્રમ નાંબર ૧ થી પ ની ખરીિીં / ક મગીરી અલગ-અલગ પ્રક રની છે. િરેક ખરીિી / ક મગીરી રૂ . ૧ લ ખથી નીિેની છે. જેથી ખરીિી / ક મગીરી જાહરે ત 
આપી સૈ થી નીિ  ભ વ ધર વતી પ ટી પ સેથી કરેલ  છે.   

૨. અતે્રની કિેરી દ્વ ર  જાહરે તથી ત્રણ ભ વ માંગ વી ખરીિી કરેલ છે સરતચકૂ થી વકષઓડર આપત  પહલે  સીકયોરીટી દડપોઝીટ તેમજ કર રખત કરવ મ ાં આવેલ 
નથી. હવે આપશ્રીની શિુન  મજુબ સ્ટેપ ડયટુી તેમજ કર રખત નીયોમો અનસુ ર કરવ  આવશે.  

૩. ખરીિી કરેલ વસ્ત ુગણુવત યતુત તેમજ સ રી ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીની કિેરી દ્વ ર  િક સણી કરવ મ ાં આવેલ છે.  
૪. GEM ઉપર ઉપલબ્ધ ન હોવ થી જાહરે ત દ્વ ર  ત્રણ ભ વ થી ખરીિી કરેલ છે.  
૫. Gem પોટષલ ઉપર લીસ્ટેડ થયેલ નહોતી. તો ફકર ાં ન ાં.ર૭ મિુ  નાં. ૧ થી પ મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી. 

કૃતષ મહાતિિાલય, જુ. કૃ. ય.ુ, જુનાગઢના તિડાગ 

 

ક્રમ નો ૫૦ થી ૫૧ મ ાં િશ ષવેલ ખરીિી અલગ અલગ પ્રક રન  રેડીમેન્ટ એન્રીગેટો તથ  અલગ ષવભ ગો જેવ કે જૈષવક ષનયાંત્રણ પ્રયોગશ ળ  મ ટે રેડીમેન્ટ 

એન્રીગેટ અને કીટકશ સ્ત્ર ષવભ ગ મ ટે રેડીમેન્ટ એન્રીગેટ હોય તથ  અલગ અલગ જાહરે ત આપી ૧ લ ખ નીિેની કીમત ન  જૈષવક ષનયાંત્રણ પ્રયોગશ ળ  મ ટે 

રેડીમેન્ટ એન્રીગેટ રૂ.(૬૧૮૫૦/-) અન ેકીટકશ સ્ત્રષવભ ગ મ ટે રેડીમેન્ટ એન્રીગેટ રૂ.(૬૧૯૦૦) ની ખરીિી અલગ અલગ જાહરે ષનષવિ  પ્રષસદ્ધકરી સ્પધ ષત્મક ભ વો 

મેળવી ખરીિ કરવ મ ાં આવેલ હત .  ઉપરોતત અલગ અલગ પ્રક રની ખરીિી જુિી જુિી જાહરે ષનવેદિત  આપી જુિ  જુિ  સમયે જરૂરીય ત મજુબ અલગ પ ટી               
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( પ ટી નાં ૧ મેં.ગજુર ત એગ્રો ઇન્ડસ્રી જોશીપર , જૂન ગઢ પ સેથી જૈષવક ષનયાંત્રણ પ્રયોગશ ળ નો રેડીમેઈડ એન્રી ગેઇટ અને પ ટી નાં ૨ આર.કે. વેલ્ડીંગ વકષસ 
જૂન ગઢ પ સેથી દકટકશ સ્ત્ર ષવભ ગ મ ટે રેડીમેઈડ એન્રી ગેઇટ જરૂરીય ત મજુબ ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હતી. ક્રમ નો . ૫૦ .સન ૨૦૧૭-૧૮ મ ાં અત્રનેી કિેરી દ્વ ર  

રૂ ૬૧,૮૫૦ /- ની દકમતની જૈષવક ષનયાંત્રણ પ્રયોગશ ળ  મ ટે રેડીમેન્ટ એન્રીગેટ ખરીિી ૧ લ ખ નીિ ેહોવ થી જા.નાં જુ.કૃ.ય/ુએઈ/બ યો/૬૭૪-૬૭૭/૨૦૧૮ ત . 

૦૩/૦૩/૨૦૧૮ ન  આધ રે સ્પધ ષત્મક ભ વ માંગ વેલ હત  .ક્રમ નાં ૫૦ મ ાં િશ ષવેલ વસ્ત ુજૈષવક ષનયાંત્રણ પ્રયોગશ ળ  મ ટે રેડીમેન્ટ એન્રીગેટ હોય  તેન  આધ રે 

સક્ષમ અષધક રી સાંશોધન પ્ર ધ્ય પક અને વડ શ્રી દકટકશ સ્ત્ર ષવભ ગ જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જુન ગઢ ન  જા.નાંજુ.કૃ.ય/ુસ્ટોર/માંજુરી/૭૯૨ ત .૧૭/૦૩/૨૦૧૮ 

રોજ માંજુરી લેવ મ ાં આવેલ હતી. ક્રમ નાં ૫૦મ ાં િશ ષવેલ આ ખરીિી યોજન કીય જરૂરદરય ત હોય તથ   તેન   આધ રે અલગ અલગ સમયે જરૂદરય ત મજુબ ખરીિી 

કરવ મ ાં આવેલ હતી. સિરહુ ખરીિી ૩ ભ વ માંગ વી સૌથી ઓછ  ભ વ આપન ર પ ટી ગજુર ત એગ્રો ઇન્ડસ્રી, જોશીપર , જુન ગઢ પ સેથી ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ 
હતી .માંજુરી મજુબની ક મગીરી /ખરીિી  ષનયતુત કષમટીની મ ન્યત  બ િ કરવ મ ાં આવેલ હતી. ક્રમ નો ૫૧ .સન ૨૦૧૭-૧૮ મ ાં અત્રેની કિેરી દ્વ ર  રૂ ૬૧,૯૦૦ /-  

ની દકમતની દકટકશ સ્ત્ર ષવભ ગ મ ટે રેડીમેન્ટ એન્રીગેટની ખરીિી ૧ લ ખ નીિ ેહોવ થી જા.નાં જુ.કૃ.ય/ુએઈ/બ યો/૬૭૮ -૬૮૧/ ૨૦૧૮ ત . ૦૩/૦૩/૨૦૧૮ ન  

આધ રે સ્પધ ષત્મક ભ વ માંગ વેલ હત  .ક્રમ નાં ૫૧મ ાં િશ ષવેલ વસ્ત ુદકટકશ સ્ત્ર ષવભ ગ મ ટે રેડીમેન્ટ એન્રીગેટ  આધ રે સક્ષમ અષધક રી સાંશોધન પ્ર ધ્ય પક અને 

વડ શ્રી, દકટકશ સ્ત્ર ષવભ ગ, જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જુન ગઢ ન  જા.નાંજુ.કૃ.ય/ુસ્ટોર/માંજુરી/૭૯૫ ત .૧૭/૦૩/૨૦૧૮ રોજ  માંજુરી લેવ મ ાં આવેલ હતી. ક્રમ નાં 

૫૧મ ાં િશ ષવેલ આ ખરીિી યોજન કીય જરૂરદરય ત હોય તથ   તેન   આધ રે અલગ અલગ સમયે જરૂદરય ત મજુબ ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હતી. સિરહ ુખરીિી ૩ 

ભ વ માંગ વી  સૌથી ઓછ  ભ વ આપન ર પ ટી આર.કે. વેલ્ડીંગ વકષસષ, જુન ગઢ પ સેથી ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હતી. આમ માંજુરી મજુબની ક મગીરી ષનયતુત 
કષમટીની મ ન્યત  બ િ કરવ મ ાં આવેલ હતી . ક્રમ નો ૫૦ અને ૫૧ ની ખરીિી પ્રદક્રય  રેડીમેન્ટ ખરીિી હોય અને જે તે સમયે ડેડ સ્ટોક રજીસ્ટર મ ાં જમ  લેવ મ ાં 

આવેલ હતી. અને ત્ય ર બ િ દકટકશ સ્ત્ર ષવભ ગ દ્વ ર  બીલ માંજુરીમ ાં મકેુલ હત ુાં અને યષુનવષસિટી-ન  નીષત ષનયમો મજુબ કષમટીએ કરેલ ભલ મણ મજુબ અતે્રની 

કિેરી દ્વ ર  ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હોવ થી સ્ટેપ પેપર પર કર ર ખત લેવ મ ાં આવેલ નથી. પરાંત ુપ ટી પ સેથી આવક વેર ની કપ ત બીલ મ ાંથી ૨% લેખે 
કરવ મ ાં આવેલ છે અને ત્ય ર બ િ બીલ પ સીંગ મ ટે મોકલવ મ ાં આવેલ. ક્રમ નો ૫૦ અને ૫૧ મજુબ ની ખરીિી કર યેલ વસ્ત ુજરૂરીય ત મજુબ અને ગણુવત્ત યતુત 
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હોવ ન  ષનયતુત કષમટી એ જે તે સમયે રેડીમેન્ટ ગેટ લગ ડવ મ ાં આવેલો ત્ય રે િક સણી કરી અને આગળની ક યષવ હી કરેલ. ક્રમ નો ૫૦ અને ૫૧ ની ખરીિી વખત ે

યષુનવષસિટી મ ાં Gem  Portal ની જોગવ ઈ ન હોવ થી. ઉપરોતત જવ બ ગ્ર હ્ય ર ખી ફકર ( વ ાંધ ) નાંબર ૨૭ ન  ક્રમ નાં ૫૦ અને ૫૧ ને મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી. 
 

 ીજ  તિજ્ઞાન  અને  િકતનકી  તિડાગ,  જુ.  કૃ.  ય.ુ,  જુનાગઢ 

 

ફકિાનો. ૨૭ના ક્રમ નો.-૬૪ :- સિરહુ સ્ટોરેજ બીજ પેટીની ખરીિી મ ટેની ગ્ર ન્ટ નોન-રીકરીંગ સિરે દહસ બી ષનય મકશ્રીન  પત્ર જા.ન. જુકૃયુાં/કોપ્ટ/બજેટ/ પ્લ ન/ 
૨૦૧૭-૧૮/૬૪૦-૪૮/૧૭ ત .૪/૫/૧૭ થી રૂ.૯૦૦૦૦/- અંકે રૂષપય  નેવુાં હજાર પરુ  ફ ળવવ મ ાં આવેલ જેની મજુરી સાંશોધન ષનય મકશ્રીન  પત્ર જા.ન. 
જુકૃયુાં/સાંષન/પ્લ નીગ/૨૪૧૫-૧૬/૨૦૧૭ ત .૧૦/૦૫/૧૭ થી આપવ મ ાં આવેલ. આથી અતે્રની કિેરી દ્વ ર  જાહરે ષનષવિ  જા.ન.જુકૃય/ુબી.વી.ત.વી./ફ મષ/ 
સ્ટોર/૬૮૯-૯૧/૧૮ ત .૧૫/૦૨/૧૮ થી પ્રષસદ્ધ કરી સ્પધ ષત્મક ભ વો માંગ વવ મ ાં આવેલ. તે મજુબ િ ર પ ટીઓન  ભ વો આવેલ હત . આ ભ વોનો 
વ્ય જબીપણ નો અચભપ્ર ય સાંશોધન વૈજ્ઞ ષનક, ખેતી ઈજનેરી, જ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢનો જા.ન. જુકૃય/ુસાં.વૈ.(ખે.ઈ.)/ટેક-૧/૨૧૬/૧૮ ત .૦૩/૦૩/૧૮ થી મેળવવ મ ાં 
આવેલ. આથી સૌથી ઓછ  ભ વ અંચબક  ટીન વકષસન  આવત  આ પ ટીને સ્ટોરેજ બીજ પેટી બન વવ  મ ટેનો ઓડષર અતે્રની કિેરીન  
જા.ન.જુકૃય/ુબી.વી.ત.વી./સ્ટોર/૯૫૭/૧૮ ત .૦૯/૦૩/૧૮ થી આપવ મ ાં આવેલ. આપેલ જાહરે ષનષવિ  પ્રમ ણેન  સ્પેસીફીકેશન મજુબ સ્ટોરેજ બીજ પેટીની 
ગણુવત્ત ની િક સણી અતે્રની કિેરીન  કમષિ રી/અષધક રીઓ દ્વ ર  કરવ મ ાં આવેલ જે સાંતોિક રક જણ યેલ. આથી અતે્રની કિેરીન  સ્થ ષનક માંજુરી નાં. એફ-
૩૭૮ ત .૧૭/૦૩/૧૮ થી લેવ મ ાં આવેલ છે.  

ફકિા નો. ૨૭ના ક્રમ નો.-૬૫ :- સિરહુ કાંત ન બેગ બ્રીડર બીજન  ઉત્પ િનન  લક્ષય ાંક પ્રમ ણે બન વવ મ ાં આવેલ છે. સિરહુ કાંત ન બેગ મ ટે અતે્રની કિેરીન  
પ કયોજન  સ્ટેચ્યટુ-૧૨૧ ની આઈટમ નાંબર-૯૯(૧) મજુબ બન વવ મ ાં આવેલ જેમ ાં કાંત ન બેગનો સમ વેશ કરવ મ ાં આવેલ છે. આ પ ક યોજન ની માંજુરી 
સાંશોધન ષનય મકશ્રીન  પત્ર જા.ન.જુકૃય/ુસાંષન/ટેક-૫/પ કયોજન /૧૦૪૪૮/૧૭ ત .૧૨/૦૯/૧૭ થી આપવ મ ાં આવેલ છે. સિરહુ કાંત ન બેગની ખરીિી એક 
લ ખથી ઓછ ની મય ષિ મ ાં કરવ ની થતી હોવ થી અતે્રની કિેરી દ્વ ર  જાહરે ષનષવિ   જા.ન. જુકૃય/ુએસ.એસ.ટી./ફ મષ/સ્ટોર/૬૯૬-૯૯/૧૮ ત .૧૬/૦૨/૧૮ 
થી પ્રષસદ્ધ કરી સ્પધ ષત્મક ભ વો માંગ વવ મ ાં આવેલ. તે મજુબ ત્રણ પ ટીઓન  ભ વો આવેલ હત . આ પ્રમ ણ ેસૌથી ઓછ  ભ વ ભ રત રેડસષ, જીઆઇડીસી-૨, 
સ બલપરુ, જુન ગઢન  આવત  તે પ્રમ ણે ૨૦૦૦ કાંત ન બેગન  રૂ.૯૭૨૫૦/- થત  હોવ થી આ પ ટીને બ્રીડર બીજન  બ રિ ન બન વી સપ્લ ય કરવ  મ ટેનો 
ઓડષર અતે્રની કિેરીન  જા.ન. જુકૃય/ુબી.વી.ત.વી./ફ મષ/સ્ટોર/૮૮૪/૧૮ ત .૨૮/૦૨/૨૦૧૮ થી આપવ મ ાં આવેલ. આપેલ જાહરે ષનષવિ  પ્રમ ણેન  
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સ્પેસીફીકેશન મજુબ કાંત નની ગણુવત્ત ની િક સણી અતે્રની કિેરીન  કમષિ રી/અષધક રીઓ દ્વ ર  કરવ મ ાં આવેલ જે સાંતોિક રક જણ યેલ. આથી અત્રેની 
કિેરીન  સ્થ ષનક માંજુરી નાં. એફ-૩૬૫ ત .૦૯/૦૩/૧૮ થી લેવ મ ાં આવેલ છે.  

ફકિા નો. ૨૭ના ક્રમ નો.-૬૬ :- સિરહુ સ્ટોરેજ બીજ પેટીની ખરીિી મ ટેની ગ્ર ન્ટ નોન-રીકરીંગ સિરે દહસ બી ષનય મકશ્રીન  પત્ર જા.ન. જુકૃયુાં/કોપ્ટ /બજેટ /પ્લ ન 
/૧૭-૧૮/૬૪૦-૪૮/૧૭ ત .૦૪/૦૫/૧૭ થી રૂ.૯૦૦૦૦/- (અંકે રૂષપય  નેવુાં હજાર પરુ ) ફ ળવવ મ ાં આવેલ જેની મજુરી સાંશોધન ષનય મકશ્રીન  પત્ર જા.ન. 
જુકૃયુાં/સાંષન/પ્લ નીગ/૨૪૧૫-૧૬/૨૦૧૭ ત .૧૦/૦૫/૧૭ થી આપવ મ ાં આવેલ. આથી અતે્રની કિેરી દ્વ ર  જાહરે ષનષવિ  જા.ન.જુકૃય/ુબી. વી. ત.વી. /ફ મષ/ 
સ્ટોર/૮૫૦-૫૨/૧૮ ત .૨૩/૦૨/૧૮ થી પ્રષસદ્ધ કરી સ્પધ ષત્મક ભ વો માંગ વવ મ ાં આવેલ. તે મજુબ િ ર પ ટીઓન  ભ વો આવેલ હત . આ ભ વોનો 
વ્ય જબીપણ નો અચભપ્ર ય સાંશોધન વૈજ્ઞ ષનક, ખેતી ઈજનેરી, જ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢનો જા.ન.જુકૃય ુ/સાં.વૈ.(ખેઈ.)/ટેક-૧/૨૩૯/૧૮ ત .૧૪/૦૩/૧૮ થી મેળવવ મ ાં 
આવેલ. આથી સૌથી ઓછ  ભ વ અંચબક  ટીન વકષસન  આવત  આ પ ટીને સ્ટોરેજ બીજ પેટી બન વવ  મ ટેનો ઓડષર આપવ મ ાં આવેલ. આપેલ જાહરે ષનષવિ  
પ્રમ ણેન  સ્પેસીફીકેશન મજુબ સ્ટોરેજ બીજ પેટીની ગણુવત્ત ની િક સણી અતે્રની કિેરીન  કમષિ રી/અષધક રીઓ દ્વ ર  કરવ મ ાં આવેલ જે સાંતોિક રક જણ યેલ. 
આથી અતે્રની કિેરીન  સ્થ ષનક માંજુરી નાં. એફ-૩૯૪ ત .૨૩/૦૩/૧૮ થી લેવ મ ાં આવેલ છે.  

ફકિા નો. ૨૭ના ક્રમ નો.-૬૭ :- સ ગડીવીડી ફ મષ પર વ વેતર કરવ મ ાં આવત  જુિી-જુિી કક્ષ ન  મગફળીન  પ કમ ાં હ વેસ્ટીંગ સરળ થ ય અને મજુરીની બિત 
થ ય તે મ ટે ગ્ર ઉન્ડનટ ડ્રીગર કમ શેકર (જમીનમ ાંથી  મગફળી ક ઢવ નુાં કચળયુાં મશીન) ખરીિી મ ટેની ગ્ર ન્ટ નોન-રીકરીંગ સિરે દહસ બી ષનય મકશ્રીન  પત્ર 
જા.ન.જુકૃયુાં/કોપ્ટ/બજેટ/પ્લ ન/૨૦૧૭-૧૮/૬૪૦-૪૮/૧૭ ત .૦૪/૦૫/૧૭ થી રૂ.૧૪૦૦૦૦/- અંકે રૂષપય  એક લ ખ િ લીસ હજાર પરુ  ફ ળવવ મ ાં આવેલ 
જેની માંજુરી સાંશોધન ષનય મકશ્રીન  પત્ર જા.ન. જુકૃયુાં/સાંષન/પ્લ નીગ/૨૪૧૫-૧૬/૧૭ ત .૧૦/૦૫/૧૭ થી આપવ મ ાં આવેલ. આથી અત્રેની કિેરી દ્વ ર  આ 
મશીન ખરીિવ  ગજુર ત સરક રન  એગ્રીકલ્િર એન્ડ કોઓપરેટીવ ફ મષર વેલ્ફેર ડીપ ટષ મેન્ટન  આઈ-ખેડતૂ પોટષલ પર રહલે પ ટીઓન  ભ વો સરક ર દ્વ ર  
મ ન્ય ર ખેલ છે. આ ભ વો મજુબ અક્ષર એગ્રો એન્જીન્યરીંગ, શ પર વેર વળ, ર જકોટ પ સેથી લેવ નુાં થત  સિર પ ટીની સાંમતી મેળવેલી. સાંશોધન નીય મકશ્રી, 
જુકૃય,ુ જુન ગઢને િરખ સ્ત કરી ખરીિી કરવ  મ ટેની મજુરી જા.ન.જુ.કૃ.ય.ુ/સાં.ષન./વહટ-૩/માંજુરી/૧૦૧૬૦-૬૧/૧૭ ત .૦૫/૦૯/૧૭ થી મેળવી ઉપરોતત 
પ ટીને અતે્રની કિેરીન  પત્ર નાંબર જા.નાં.જુકૃય/ુબીષવતવી/ફ મષ/૨૪૯૯/૨૦૧૭ ત .૦૬/ ૦૯/૨૦૧૭ થી સપ્લ ય ઓડષર આપવ મ ાં આવેલ છે આથી અત્રેની 
કિેરીન  સ્થ ષનક માંજુરી નાં. એફ-૧૬૫ ત .૧૨/૦૯/૧૭ થી લેવ મ ાં આવેલ છે.  

ફકિા નો. ૨૭ના ક્રમ નો.-૬૮ :- સ ગડીવીડી ફ મષ પર વ વેતર કરવ મ ાં આવત  જુિી-જુિી કક્ષ ન  મગફળીન  પ કમ ાં ષનિંિ મણન  ષનયાંત્રણ મ ટે ષનિંિ મણન શક િવ  
ની જરૂરીય ત હોઈ સિરહુ ષનિંિ મણન શક િવ  મ ટે અતે્રની કિેરીન  પ કયોજન  સ્ટેચ્યટુ-૧૨૧ ની આઈટમ નાંબર-૯૯(૧) મજુબ ખરીિી કરવ મ આવેલ જેમ ાં 
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ષનિંિ મણન શક િવ  ખરીિીનો સમ વેશ કરવ મ ાં આવેલ છે. આ પ ક યોજન ની માંજુરી સાંશોધન ષનય મકશ્રીન  પત્ર જા.ન.જુકૃય/ુસાંષન/ટેક-
૫/પ કયોજન /૧૦૪૪૮/૧૭ ત .૧૨/૯/૧૭ થી આપવ મ ાં આવેલ છે. સિરહુ િવ ની ખરીિી અતે્રની યનુીવસીટીન  પ્ર ધ્ય પક અને વડ , કૃષિ ષવજ્ઞ ન ષવભ ગ, 
જુકૃય,ુ જૂન ગઢની કિેરી દ્વ ર  જાહરે ષનષવિ  જા.ન.જુકૃય/ુએજીઆર/આઈ.એફ./૨૪૧૦-૧૩/૧૭ ત .૦૪/૦૭/૧૭ થી પ્રષસદ્ધ કરી સ્પધ ષત્મક ભ વો માંગ વવ મ ાં 
આવેલ.તે મજુબ ત્રણ પ ટીઓન  ભ વો આવેલ હત . તે મજુબ સૌથી ઓછ  ભ વ ન ઘેર  એગ્રો સષવિસ, જુન ગઢન  આવત  તે પ્રમ ણ ે૧૦ લીટર ષનિંિ મણન શક 
િવ નો ખિષ રૂ.૧૬૩૦૦/-થત  હોવ થી આ પ ટીને ષનિંિ મણન શક િવ  સપ્લ ય કરવ  મ ટેનો ઓડષર અતે્રની કિેરીન  જા.ન.જુકૃય/ુ એસએસટી 
/ફ મષ/સ્ટોર/૨૨૪૪/૧૭ ત .૦૧/૦૮/૧૭ થી આપવ મ ાં આવેલ. સિરહુ િવ ની ખરીિી જો એક લ ખથી વધ રે કરવ ની થ ય તો તે વખતે બહોળી પ્રષસદ્ધદ્ધ 
ધર વત  વતષમ ન પત્રમ ાં જાહરે ત આપી ટેન્ડર પ્રદક્રય  દ્વ ર  ભ વો મેળવી ખરીિી કરવ નુાં જ્ઞ ન અતે્રની કિેરીને છે. આથી અતે્રની કિેરીન  સ્થ ષનક માંજુરી નાં. 
એફ-૧૨૯ ત .૦૧/૦૮/૧૭ થી લેવ મ ાં આવેલ છે. 

ફકિા નો. ૨૭ના ક્રમ નો.-૬૯ :- સ ગડીવીડી ફ મષ પર આવેલ જુિ -જુિ  પ્લોટમ ાં પ ણી પહોિ ડવ  મ ટે પીવીસી પ ઈપની જરૂરીય ત હોય છે. સિરહુ પીવીસી પ ઈપ 
મ ટે અતે્રની કિેરીન  પ કયોજન  સ્ટેચ્યટુ-૧૨૧ ની આઈટમ નાંબર-૯૯(૧) મજુબ બન વવ મ ાં આવલે જેમ ાં પીવીસી પ ઈપનો સમ વેશ કરવ મ ાં આવલે છે. આ 
પ ક યોજન ની માંજુરી સાંશોધન ષનય મકશ્રીન  પત્ર જા.ન.જુકૃય/ુસાંષન/ટેક-૫/પ કયોજન /૧૪૭૧૦/૧૭ ત .૦૫/૧૨/૧૭ થી આપવ મ ાં આવેલ છે. સિરહુ 
પીવીસી પ ઈપની ખરીિી એક લ ખથી ઓછ ની મય ષિ મ ાં કરવ ની થતી હોવ થી અત્રેની કિેરી દ્વ ર  જાહરે ષનષવિ  જા.ન.જુકૃય/ુબી.ષવ.ત.ષવ. /ફ મષ/સ્ટોર/૭૨૬-
૨૮/૧૮ જુન ગઢ ત .૧૯/૦૨/૧૮ થી પ્રષસદ્ધ કરી સ્પધ ષત્મક ભ વો માંગ વવ મ ાં આવેલ. તે મજુબ ત્રણ પ ટીઓન  ભ વો આવેલ હત . સૌથી ઓછ  ભ વ સરિ ર 
ઈરીગેશન સીસ્ટમ પ્ર . લી., જુન ગઢન  આવત  આ ભ વોનો વ્ય જબીપણ નો અચભપ્ર ય સાંશોધન વૈજ્ઞ ષનક, ખેતી ઈજનેરી, જ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢ નો 
જા.ન.જુકૃય/ુસાં.વૈ.(ખે.ઈ.)/ટેક-૧/૨૧૫/૨૦૧૮ત .૦૩/૦૩/૧૮ થી મેળવવ મ ાં આવેલ. તેન  ભ વો પ્રમ ણે ૬૦૦ મીટર પીવીસી પ ઈપન  રૂ. ૯૮૯૪૦/-  થત  
હોવ થી સ્ટેચ્યટુ ૧૨૧ ની આઈટમ નાં. ૯૯ (૧) મજુબ અતે્રની કિેરીન  વડ શ્રીને સત  એન યત થયેલ હોઈ આ પ ટીને પીવીસી પ ઈપ સપ્લ ય કરવ  મ ટે નો 
ઓડષર અતે્રની કિેરીન  જા.ન. જુકૃય/ુબી.વી.ત.વી./સ્ટોર/૯૨૫/૧૮ ત .૦૫/૦૩/૧૮ થી આપવ મ ાં આવેલ. તેમજ ભ રત સરક ર મ ન્ય ISI મ કો ગણુવત્ત ની 
પનૃ્ષ્ટ કરે છે. આમ આપેલ જાહરે ષનષવિ  પ્રમ ણેન  સ્પેસીફીકેશન મજુબ પીવીસી પ ઈપ ISI મ ક ષ વ ળી છે અને તેની િક સણી અત્રેની કિેરીન  
કમષિ રી/અષધક રીઓ દ્વ ર  કરવ મ ાં આવેલ છે. આથી અત્રેની કિેરીન  સ્થ ષનક માંજુરી નાં. એફ-૩૬૦ ત .૦૬/૦૩/૧૮ થી લેવ મ ાં આવેલ છે.  

ફકિા નો. ૨૭ના ક્રમ નો.-૭૦ :- સીલ પલુીન ત લ૫ત્રી રકમ રૂ .૮ર૧૧૬/- વ .નાં.૧ર૯૯૧ ત .૧૭/૦૩/૧૮ સ રથી એગ્રો ઈનપટુ, ગ ાંધીનગર બ બતે જણ વવ નુાં કે 
ષનયમ મજુબ રૂ .૧.૦૦ લ ખ કે તેન  કરત ાં વધ ુરકમની ખરીિી મ ટે િૈષનક સમ િ ર ૫ત્રમ ાં જાહરે ત આપી ભ વ માંગ વવ ની પ્રથ નો અતે્રથી અમલ કરવ મ ાં 
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આવે જ છે. ૫રાંત ુઆ સીલ પલુીન ત લ૫ત્રીની ખરીિી રૂ .૧.૦૦ લ ખ કરત ાં નીિેની રકમની હોય તેની ખરીિી મ ટે અતે્રથી ૫ત્ર જા.નાં.૭૧ર-૧૫ થી જાહરે ત 
દ્વ ર  ૫ત્રોથી ભ વો માંગ વલે તે ભ વો ત .ર૬/૦ર/ર૦૧૮ સધુીમ ાં સ્ વીક રેલ, તે મજુબ ભ વો નીિે ષવગતે ત્રણ પ ટીન  સમય મય ષિ મ ાં આવેલ હત .  

ક્રમ ડાિ આિેલ પાર્ટીનુો નામ ડાિ પ્રતિ એક નોગના 
૧ સ્પન મ કેટીંગ4 રીલીફ ષસનેમ  પ સ4ે સ્ લોપોઝ રોડ4 અમિ વ િ રૂ .૯૯૯૪૮/- 

૨ ષનરજ એન્ ટરપ્ર ઈઝ4 મહસે ણ  િ ર રસ્ ત 4 ષવસનગર રૂ .૯૫૭૩૦/- 

૩ સ રથી એગ્રો ઈનપટુ4 ગ ાંધીનગર રૂ .૮ર૧૧૬/- 

 

ઉ૫રોકત ત્રણેય પ ટીઓન  ભ વોની સરખ મણી કરીને અત્રેથી ૫ત્ર જા.નાં.૮૭૫ ત .ર૬/૦ર/૧૮ ન  રોજ િરખ સ્ ત સાંશોધન ષનય મકશ્રી જૂ.કૃ.ય.ુ4 જૂન ગઢને 
સ િર કરત ાં તેઓશ્રીએ ક .આ.જા.નાં.જૂકૃય/ુસાંષન/વહટ-૩/માંજુરી/૧૯૫૯ર-૯૩/૧૮ ત .૦૧/૦૩/૧૮ થી સીલ પલુીન ત લ૫ત્રી ર૫૦ GSM નાંગ-ર રકમ રૂ .૮ર૧૧૬/- 
ખરીિવ ની માંજુરી આપેલ હતી. તે મજુબ જે તે સમયે સિર આઈટેમ ખરીિવ મ ાં આવેલ હતી. વકષ ઓડષર આપેલ તે સમય સ્ ટેપ ઉ૫ર કર રખત પ ટીએ કરી 
આપેલ નહોત ુાં. તેઓએ જણ વેલ કે અમ રી પ સેથી લ ખો રૂષપય ની જે તે પ ટી ખરીિી કરે છે. તેનુાં કર રખત અમે કરી આ૫ત  નથી અને ગણુવત્ત વ ળ  જ મ લ 
સપ્ લ ય કરી આપીએ છીએ. આમ આ િેખ યેલ તે મજુબ ખરીિીની પ્રદકય  હ થ ધરવ મ ાં આવેલ છે.  
ફકિા નો. ૨૭ના ક્રમ નો.-૭૧ :- PP/HDPE/ WOWEN BAGS રકમ રૂ .ર૧૯૩૫૧/- વ .નાં.૧૩૧ર૧૪ ત .ર૦/૦૩/૧૮ વૈભવ લ૧મી પેકેજીંગ પ્ર .લી., અમિ વ િ 

સિર બ બતે જણ વવ નુાં કે સરક ર મ ન્ ય સહક રી સાંસ્ થ  ગજુર ત ર જય બીજ ષનગમ લી., ગ ાંધીનગરે વિષ ર૦૧૬-૧૭ મ ાં ટેન્ ડરીંગ કરીને જુિી-જુિી પ ટીઓ 
પ સેથી જુિ -જુિ  પ કની પી.પી. પ્ લ સ્ ટીક બેગ ખરીિીન  ભ વો માંગ વેલ હત , તે બ બતે અત્રેની કિેરીએ વૈભવ લક્ષમી પેકેજીંગ પ્ર .લી., અમિ વ િની પ ટીનો 
ટેલીફોનીક સાં૫કષ કરેલ અને ષવગત મેળવેલ હતી. તેથી તેઓએ અતે્રની કિેરીને મગફળીન  પ કની બેગો ટેલીફોનથી તેમજ ઈમેઈલથી ત .૦ર/૦૮/૧૭ ન  
૫ત્રથી ગરુ બીષન, ગ ાંધીનગર દ્વ ર  માંજુર કરેલ ભ વે જ તે જ ગણુવત્ત વ ળી બેગો બન વી આ૫વ ની સાંમષત આપેલ અને તે મજુબન  ભ વ અતે્રની કિેરીએ 
મ ન્ ય ર ખી બીજ ષનગમ લી., ગ ાંધીનગરે મેળવેલ ભ વો મજુબ અતે્રથી ૫ત્ર જા.નાં.રર૯ર/૧૭ ત .૦૩/૦૮/૧૭ ન  રોજ સાંશોધન ષનય મકશ્રી, જૂ.કૃ.ય.ુ, જૂન ગઢને 
િરખ સ્ ત સ િર કરત ાં તેઓશ્રીએ ક .આ.જા.નાં.જૂકૃય/ુસાંષન/ટેક-૧/૮૮૩૫/૧૭ ત .૦૪/૦૮/૧૭ થી સિર આઈટેમ ખરીિીની માંજુરી આપેલ તે મજુબ અતે્રની 
કિેરી ખરીિી મ ટે ૫ત્ર જા.નાં.ર૩ર૯/૧૭ ત .૧૦/૦૮/૧૭ ન  રોજ પ ટીને વકષ ઓડષર આપીને મગફળી મ ટે પી.પી.બેગ રકમ રૂ .ર૧૯૩૫૧/- ની ખરીિી કરેલ 
હતી.  
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ફકિા નો. ૨૭ના ક્રમ નો.-૭૨ :- સ ગડીવીડી ફ મષ પરની જમીનની ફળદ્રપુત  વધ રી તેમ ાં વ વેતર કરવ મ ાં આવત  જુિી-જુિી કક્ષ ન  જુિ -જુિ  પ કમ ાં વધ ુઉત્પ િન 
મળી શકે તે દહત થે દિવેલ  ખોળની ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે. સિરહુ દિવેલ ન  ખોળ મ ટે અતે્રની કિેરીન  પ કયોજન  સ્ટેચ્યટુ-૧૨૧ ની આઈટમ નાંબર-
૯૯(૧) મજુબ બન વવ મ ાં આવેલ જેમ ાં દિવેલન  ખોળનો સમ વેશ કરવ મ ાં આવેલ છે. આ પ ક યોજન ની માંજુરી સાંશોધન ષનય મકશ્રીન  પત્ર જા.ન. 
જુકૃય/ુસાંષન/ટેક-૫/પ કયોજન /૧૪૭૧૦/૧૭ ત .૦૫/૧૨/૧૭ થી આપવ મ ાં આવેલ છે. સિરહુ દિવેલ ન  ખોળની ખરીિી એક લ ખથી ઓછ ની મય ષિ મ ાં 
કરવ ની થતી હોવ થી અતે્રની કિેરી દ્વ ર  જાહરે ષનષવિ  જા.ન.જુકૃય/ુબી.ષવ.ત.ષવ./ ફ મષ/સ્ટોર/૯૩૬-૩૯/૧૮ ત .૭/૩/૧૮ થી પ્રષસદ્ધ કરી સ્પધ ષત્મક ભ વો 
માંગ વવ મ ાં આવેલ. તે મજુબ િ ર પ ટીઓન  ભ વો આવેલ હત . તેમ ાંથી સૌથી ઓછ  ભ વ ગીરન ર ઇન્ડસ્રીઝ, જુન ગઢન  આવત  અતે્રની કિેરીન  કમષિ રી/ 
અષધક રીઓ દ્વ ર  રૂબરૂ ગીરન ર ઇન્ડસ્રીઝ પર જઈને િક સણી કરી િીવેલ ન  ખોળની યોગ્ય ગણુવત્ત  લ ગત  તેમજ ૧૯૦૦૦ દકલોન  રૂ.૯૯૭૫૦/- થત  
હોવ થી સ્ટેચ્યટુ ૧૨૧ ની આઈટમ નાં. ૯૯ (૧) મજુબ અતે્રની કિેરીન  વડ શ્રીને સત  એન યત થયેલ હોઈ આ પ ટીને િીવેલ નો ખોળ સપ્લ ય કરવ  મ ટેનો 
ઓડષર અતે્રની કિેરીન  જા.ન. જુકૃય/ુબી.વી.ત.વી./સ્ટોર/૧૦૦૩/૧૮ ત .૧૫/૦૩/૧૮ થી આપવ મ ાં આવેલ. આથી અત્રેની કિેરીન  સ્થ ષનક માંજુરી નાં. એફ-
૩૭૬ ત .૧૬/૦૩/૧૮ થી લેવ મ ાં આવેલ છે.  

ફકિા નો. ૨૭ના ક્રમ નો.-૭૩ :- સ ગડીવીડી ફ મષ પરની જમીનની ફળદ્રપુત  વધ રી તેમ ાં વ વેતર કરવ મ ાં આવત  જુિી-જુિી કક્ષ ન  જુિ -જુિ  પ કમ ાં વધ ુઉત્પ િન 
મળી શકે તે દહત થે િેશી ગળતીય  છ ણીય  ખ તરની ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે. તેમજ બ.સ.-૧૨૭૧૨-૦૫-એસ હઠેળ ફ મષ ડેવલોપમેન્ટ હતે ુઅંતગષત અતે્રની 
કિેરીને સાંશોધન ષનય મકશ્રીન  પત્ર જા.ન. જુકૃયુાં/સાંષન/આયોજન/૪૭૭૧-૭૪/૧૭ ત .૦૯/૦૬/૧૭ થી રૂ.૧૦૦૦૦૦/- અંકે રૂષપય  એક લ ખ પરુ  િેશી 
ગળતીય  છ ણીય  ખ તરની ખરીિી મ ટે ફ ળવવ મ ાં આવેલ. આથી અતે્રની કિેરી દ્વ ર  આ િેશી ગળતીય  છ ણીય  ખ તર રૂષપય  એક લ ખ કરત  ઓછ ની 
મય ષિ મ ાં ખરીિવ નુાં થતુાં હોવ થી અતે્રની કિેરી દ્વ ર  જાહરે ષનષવિ  જા.ન. જુકૃય/ુબીષવતષવ/ફ મષ/સ્ટોર/ ૩૩૦૫-૦૭/૧૭ ત .૧૩/૧૧/૧૭ થી પ્રષસદ્ધ કરી 
સ્પધ ષત્મક ભ વો માંગ વવ મ ાં આવેલ. તે મજુબ પ ાંિ પ ટીઓન  ભ વો આવેલ હત . આ પ્રમ ણે સૌથી ઓછ  ભ વ ર ણ  બ લ  વૈશ, જુન ગઢન  આવત  અતે્રની 
કિેરીન  કમષિ રી/અષધક રીઓ દ્વ ર  રૂબરૂ ખ તરન  સ્થળ પર જઈને િક સણી કરવ મ ાં આવેલ અને ખ તરની ગણુવત્ત  યોગ્ય લ ગત  ઉપરોતત પ્રષસદ્ધ થયેલ 
જાહરે ત મજુબ આ પ ટીને િેશી ગળતીયુાં છ ણીયુાં ખ તર સપ્લ ય કરવ  મ ટેનો ઓડષર અતે્રની કિેરીન  જા.ન.જુકૃય/ુબી.વી.ત.વી./સ્ટોર ૩૪૧૪/૧૭ 
ત .૩૦/૧૧/૧૭ થી આપવ મ ાં આવેલ. આથી અત્રેની કિેરીન  સ્થ ષનક માંજુરી નાં.એફ-૨૬૧ ત .૧૬/૧૨/૧૭ થી લેવ મ ાં આવલે છે. સિર ખરીિી યનુીવસીટીન  
નીષત-ષનયમો તથ  યનુીવસીટીન  દહત થે કરવ મ ાં આવેલ છે તો આ મજુબની તમ મ હદકકતો અને સ મેલ આધ રો ગ્ર હ્ય ર ખી ઓદડટ ફકર  નાં.૨૭ ન  ક્રમ નાં.-
૬૪ થી ૭૩ નો જવ બ મ ન્ય ર ખીને સિર ઓદડટ ફકર ને મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંષત. 
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નોંિ :-  
સાંશોધન ષનય મકશ્રી, જૂ. કૃ.ય.ુ, જૂન ગઢે Gem (Government e-marketing) પોટષલ મ રફતે ખરીિી કરવ  અંગે ત .૧૮-૦૧-૨૦૧૮ ન  રોજ પદરપત્ર કરવ મ ાં 

આવેલ છે. પરાંત ુસિર આઇટમ Gem પોટષલ પર ઉપલબ્ધ ન હોવ થી, સિર આઇટમ Gem પોટષલ પરથી ખરીિી કરવ મ ાં આવલે નથી. આઇટમની ખરીિી સ્પધ ષત્મક 
ભ વો માંગ વવ મ ાં આવલે છે.  

-****- 
જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી, જુદા-જુદા તિડાગ સને ૨૦૧૭-૧૮ 

 

ફકિા નો િ – ૨૮    િાહન ખિીદી અંગેની અતનયતમિિા  
 

જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, સને.૨૦૧૭-૧૮ન  જુિ  જુિ  ષવભ ગન  વ ઉિરો/ફ ઈલોની િક સણી કરત ાં કિેરીન  ઉપયોગ મ ટે સ મેલ પરીષશષ્ટ નાંબર – 
૧૬ની ષવગતે વ હનની ખરીિી કરત ાં નીિે મજુબ અન્ વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે.  
(૧)  સરક રશ્રીન  સ મ ન્ય વહીવટ ષવભ ગન  ઠર વ નાં.મકમ/૨૦૦૪/૨૫૩૯/(૨)/ખ૩ ત .૧/૪/૧૦ ન  ઠર વની જોગવ ઈ અનસુ ર સરક રી કિેરીઓ તેમને 

સપુરત મખુ્ય ક મગીરી અને જવ બિ રીઓ સરળત થી પરૂી કરવ  મ ટે તેમની જરૂરીય ત અનસુ ર વ હન સષુવધ  તથ  વ હન હાંક રન રની સેવ ઓ પરૂી 
પ ડતી એજન્સી પ સેથી આઉટસોસષ થી મેળવવ ન  રહશેે.પરત ુાં ઉપરોકત ઠર વોમ ાં જણ વ્ય  મજુબ ક યષપધ્ ધતી અનસુ રની  પ્રદકય  સાંસ્થ  દ્વ ર  કરેલ છે કે 
કેમ તે અંગેન ાં આધ રો ઓદડટ સમક્ષ રજુ થયેલ નથી. તેમજ સાંસ્થ ને વ હન ખરીિવ  સૈધ ાંષતક માંજુરી આપવ મ ાં આવેલ છે. 

(૨) ગજુર ત સરક રશ્રીન  બાંિરો અને વ હન વ્યવહ ર ષવભ ગન  ઠર વ ક્રમ ાંક જીટીએસ/ ૧૦૨૦૦૬/યઓુ-૮/ઘ,ત .૨૪-૦૯-૨૦૦૮ અન્વયે સચિવ લયન  વદહવટી 
ષવભ ગો ષસવ યની ક્ષેષત્રય કિેરીન  અષઘક રીઓને રૂ .૫.૦૦ લ ખની મય ષિ મ ાં (૧) મદહન્ર એન્ડ મદહન્ર કુાં.ની બોલેરો ડીઝલ (ર) ટ ટ  સમુો ડીઝલ કે ટ ટ  
ષવસ્ટ ,ડીઝલ ચબન વ ત નકુુચલત વ હન સ્ટ ફ ક ર તરીકે ખરીિવ ની જોગવ ઇ છે. તેમ છત ાં સાંસ્થ  દ્વ ર  સરક રશ્રીન  ધ ર ધોરણને અનસુય ષ ષવન  વ ત નકુુચલન 
વ હનો ખરીિેલ છે. જે ઉપરોતત ષનયમ જોગવ ઈને ષવરૂઘ્ઘ છે. 

(૩) સરક રશ્રીન  ઉદ્યોગ અને ખ ણ ષવભ ગન  ઠર વ નાં. એસપીઓ/૧૦૨૦૧૫/ ૬૯૧૦૯૩/ િ, ત .૦૩/૦૬/૧૬ ક્રમ નાં (૩) મજુબ પ ટી/ એજન્ સીને વકષ ઓડષર 
આપત  પહલે  ષનયત રકમની સીક્યોરીટી દડપોઝીટ વસલુ કરી તેન  ઉપર ૪.૯૦% લેખે સ્ ટેપ ડયટુી નક્કી કરી કર રખત કરવુાં જોઈએ જે કય ષન  આધ રો રજુ 
થયેલ નથી.  
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(૪)  પદરષશષ્ટ નાંબર– ૧૬ન  ક્રમ નાં – (૨) ની વ હન ખરીિી સ થે કાંપની તરફથી મેળવવ ન  થત  ફોમષ–૨૦ અને ફોમષ-૨૧ મોડ  મળવ થી આર.ટી.ઓ. પ સીંગમ ાં 
લેટ પ સીંગ ફી રૂ।.૪૪૧૧૭/- થયેલ છે. જેથી ગ ડી ખરીિી સ થે જરૂરી ચબલ/ફોમષ/પ સીંગ પ્રોસીઝર જરૂરી ક ળજીનો અભ વ જણ ય છે. જેથી સાંસ્થ એ 
રૂ।.૪૪૧૧૭/- જેટલી વધ રે રકમ ચકુવવ  અંગે સ્પષ્ટત  થવી ઘટે.  

 

ઉકિ મદુા નો.૧ થી ૫ ની જિા દાિાથી સ્પષ્ર્ટિા થિા સઘુી કિિામાો આિેલ ખચષ રા.૩૦,૬૫,૦૫૨/- િાોઘા હાઠહ િાખિામાો આિે છે. 
િાોિા હાઠહ િકમ રા.૩૦,૬૫,૦૫૨/- દિ –પિીતશષ્ર્ટની તિગિે 

        ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 

ફકિા નો િ – ૨૮ પિીતશષ્ર્ટ નો િ – ૧૬  િાહન ખિીદીની તિગિ દશાષિત ુપત્રક  
ક્રમ િા.નો/િાિીખ િકમ એજન્ સીનુો નામ તિગિ સદિ શાખાનુો નામ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
૧ ૨૮૭  ૨૮-૦૨-૧૮ ૧૭૫૩૧૫૯ ટોયોટ  કીલોસ્કર પ્ર . લી. બેંગલોર  ટોયોટ  ઇનોવ  ક્રીસ્ટ  ૯૫૧૦ જે૦૧  ષવસ્તરણ ષશક્ષણ ષનય મક 
૨ ૨૪  ૧૪-૧૧-૧૭ ૧૩૧૧૮૯૩ મદહન્ર  એન્ડ મદહન્ર   ન ષશક સ્કોરપીયો એસ-૧૦ ખરીિી  ૨૦૭૬ -૧૮   કે.વી.કે. ખ પટ  
 કુલ ૩૦૬૫૦૫૨     

 

જિા  

તિસ્િિણ તશક્ષણ તનયામકશ્રીની કચેિી, જૂ.કૃ.ય.ુ, જૂનાગઢ. 

૧) ગ ડીની ખરીિી મ ટે અતે્રથી સૌપ્રથમ મ ન.કુલપષતશ્રીની સૈધ્ધ ાંષતક માંજુરી મેળવવ મ ાં આવેલ હતી અને સૈધ્ધ ાંષતક માંજુરી મેળવ્ય  બ િ સાંશોધન ષનય મકશ્રીની 
માંજુરીથી યષુનવષસિટીન  ખરીિીન  નીષત ષનયમો મજુબ જાહરે ત દ્વ ર  કાંપનીન  ઓથોર ઇઝડ ડીલસષ પ સેથી પોસ્ટ/ સ્પીડ પોસ્ટ મ રફત ભ વ માંગ વીને ખરીિી 
કરવ મ ાં આવેલ હતી. વધમુ ાં ષવસ્તરણ ષશક્ષણ ષનય મકનો હોદ્દો યષુનવષસિટી અષધક રી તરીકે સપુર કલ સ-૧ની કક્ષ મ ાં આવે છે. તેથી તેઓને હોદ્દ ની રૂએ 
યષુનવષસિટી દ્વ ર  વ હન ફ ળવવ મ ાં આવેલ છે. અને જૂન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટીન  ક યષકે્ષત્રમ ાં સૌર ષ્રન  ૧૦ જજલ્લ ઓનો સમ વેશ થ ય છે. જેથી તેઓ સરક રશ્રી 
દ્વ ર  ગ ાંધીનગર ખ તે યોજાતી મીટીંગો તેમજ ષવષવધ કૃષિલક્ષી ક યષતમોમ ાં હ જરી આપવ  તેમજ અતે્રની કિેરીન  ષનયાંત્રણ હઠેળન  કેન્રો ખ તે અવ રનવ ર 
યોજાતી મીટીંગો, ત લીમ ક યષક્રમો તેમજ ખેડતૂોન  ખેતી ષવિયક પ્રશ્નોન  સાંતોિક રક સમ ધ ન મ ટે ખેડતૂોન  ખેતરની પ્રત્યક્ષ મલુ ક ત લઇ ષનર કરણ મ ટે 
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જવ  તેમજ ષવષવધ કૃષિ ષવસ્તરણલક્ષી ક યષક્રમો મ ટે સમયસર પહધપિી શકે જેથી આઉટસોસૅથી વ હન ભ ડે ર ખવ નુાં શકય નથી. તેમજ ગજુર ત કૃષિ યષુનવષસિટીન  
ત . ૨૭/૦૮/૨૦૦૩ન  જાહરેન મ ની જોગવ ઇ મજુબ વ હનની ખરીિી સક્ષમ અષધક રીશ્રીઓની માંજૂરી મેળવીને ષનયમોનસુ ર અતે્રની કિેરીન  રીવોલ્વીંગ ફાંડ 
બસ- ૯૫૧૧-જે-૦૧મ ાંથી ખરીિી કરેલ છે.  

૨) ગ ડીની ખરીિી મ ન.કુલપષતશ્રીની એડવ ન્સ સૈધ્ધ ાંષતક માંજુરી મેળવી અને ડ યરેતટ કાંપની પ સેથી સ્પેશીયલ ગવમેન્ટ કીંમતે ખરીિી કરેલ છે. તેમજ યષુનવષસિટી 
અષધક રી તરીકે ષવસ્તરણ ષશક્ષણ ષનય મકશ્રીને હોદ્દ ની રૂએ વ હન ફ ળવવ મ ાં આવેલ છે અને તેમજ સિર ગ ડીની ખરીિી અત્રેની કિેરીન  સ્વઉપ જર્જત 
આવકન  રીવોલ્વીંગ ફાંડ બ.સ. ૯૫૧૧-જે- ૦૧મ ાંથી ખરીિી કરેલ હતી. વધમુ ાં, સિરહુ ગ ડીમ ાં ઇનચબલ્ટ એ.સી. આવતુાં હોય. 

૩) ગ ડીની ખરીિી ડ યરેતટ કાંપની પ સેથી કરેલ છે. કાંપનીએ ગવમેન્ટ મ ટેની સ્પેષશયલ કીંમતથી સિરહુ ગ ડી આપેલ છે જેમ ાં યષુનવષસિટીને રૂષપય  િોઢ લ ખની 
બિત થયેલ છે. કાંપનીન  નીષતષનયમો મજુબ વોરાંટી તેમજ ફ્રી સષવિસ આપવ મ ાં આવતી હોય તે આપલે છે. તેથી ષસક્યોરીટી ડીપોઝીટ ઉપર ૪.૯૦% લેખે સ્ટેપ 
ડયટુી મેળવેલ નથી અને કર રખત કરેલ નથી તો ઉપરોકત સ્પષ્ટત  ધ્ય ને લઈ ખલુ સો ગ્ર હ્ય ર ખવ  નમ્ર ષવનાંતી. 

 

કૃતષ તિજ્ઞાન કાન્ર, જુ.કૃ.ય.ુ, ખાપર્ટ-પ િ ોદિ 

 

ગ ડીની ખરીિી મ ન. કુલપષતશ્રીની એડવ ન્સ સૌઘ્ઘ ાંષતક માંજુરી આપત તે મજુબ સાંશોધન ષનય મકશ્રીની માંજુરીથી GEM(ગવમેન્ટ ઈ-મ કેટ) દ્વ ર  જુન ગઢ 
કૃષિ યષુનવસીટીમ ાં આઉટસોસૅથી વ હન  ભ ડ ેર ખવ ની કોઈ જોગવ ઈ ન હોવ થી અમે વ હનની ખરીિી યષુનવસીટીમ ાંથી માંજૂરી મેળવીને ખરીિી કરેલ છે જેથી 
સરક રશ્રીન  સ મ ન્ય વહીવટ ઠર વ અનસુ ર એજન્સી પ સેથી સેવ  મેળવવ ની રહતી નથી.  

અત્રેની કિેરીન  પગ ર બીલ, કાંન્ટી બીલ તેમજ અન્ય ઓફીસ ક મ સબબ જુ.કૃ.ય.ુ જુન ગઢ ખ તે જવ નુાં હોઈ તેમજ કેન્ર દ્વ ર  ખેડતૂોને આપવ ન  થત  
એફ.એલ.ડી., ઓ.એફ.ટી., ખેડતૂોની મલુ ક ત અને રેનીગ/પ્રોગ્ર મ મ ટે અવ ર-નવ ર ગ મડ મ ાં જવ નુાં હોવ થી ખેતર પરન  રસ્ત ઓ ઉબડ-ખ બડ(ખર બ રસ્ત ઓ) 
હોય સ્કોષપિયો ગ ડીનુાં ગ્ર ઉન્ડ તલીયરન્સ વધ ુહોવ થી સિર ગ ડીની ખરીિી મ ટે અત્રેની વડી કિેરી દ્વ ર  માંજુરી આપેલ હોય ત્ય ર બ િ સરક રશ્રીન  ષનયમો મજુબ  
GEM(ગવમેન્ટ ઈ-મ કેટ) પરથી ખરીિી કરેલ છે. તેમજ કાંપની તરફથી હવે િરેક નવ  વ હનમ ાં ઇન્બીલ્ટ વ ત નકુુલીત સીસ્ટમ ફરજીય ત આપવ મ ાં આવે છે. તો 
તે મજુબ વ હનની ખરીિી કરવ મ ાં આવે છે.   

આ બ બતે સ્પષ્ટત  કરત  જણ વવ નુાં કે, સરક રશ્રીન  પદરપત્ર મજુબ GEM(ગવમેન્ટ ઈ-મ કેટ) દ્વ ર  ખરીિી કરેલ છે અને ડ યરેતટ કાંપની પ સેથી 
GEM(ગવમેન્ટ ઈ-મ કેટ) પોટષલ પરથી સરક રન  ષનયમો મજુબ ખરીિી કરેલ છે.   



112 
 

આ બ બતે સ્પષ્ટત  કરત  જણ વવ નુાં કે, સરક રશ્રીન  ષનયમો મજુબ GEM(ગવમેન્ટ ઈ-મ કેટ) પરથી ખરીિી કરવ ની થત  તે મજુબ ડ યરેતટ કાંપની મ ાંથી 
ગ ડી ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હોય આ બ બત ેકાંપની દ્વ ર  જરૂરી િસ્ત વેજ તથ  સેલ લેટર આપવ મ ાં ષવલાંબ કરેલ અતે્રની કિેરીને આ િસ્ત વેજની બ બતમ ાં કોઈ 
જાણ ન હોવ થી  કાંપની દ્વ ર  જય રે ગ ડીની ડીલવેરી આપેલ તે સમયે કાંપની દ્વ ર   ફોમષ-૨૦ અન ે ફોમષ-૨૧ આપેલ નથી અને ત્ય ર બ િ RTO મ ાં રજીસ્રેશન 
સમયે અત્રેને ધ્ય ન ઉપર આવેલ આ બ બત ેકાંપનીને વ રાંવ ર ટેલીફોનીક અને ઈ-મેઈલ થી જાણ કરવ  છત ાં કાંપનીએ યોગ્ય સમય મય ષિ મ ાં અત્રેને ફોમષ ન 
મોકલી આપત  આર.ટી.ઓ પ સીંગ મ ાં લેટ પ સીંગ ફી નો વધ ુખિષ થયેલ છે. જેથી કુલસચિવશ્રીની કિેરીને આ બ બતે જાણ કરી અને માંજુરી મેળવ્ય  બ િ ગ્ર હક 
સરુક્ષ  ફોમ કેસ િ ખલ કરેલ હતો. જેનો ચકુ િો સાંસ્થ  તરફ આવી જત  કાંપની તરફ થી વધ રે થયેલ ખિષ તેમજ અન્ય ફી પેટેન  AXIS BANK ન  િેક નાં. 
૦૦૦૪૨૭ ત . ૧૦/૦૧/૨૦૨૦ થી રૂ. ૫૨૧૧૭/- ચકૂવી આપેલ છે. અને અતે્રની કિેરીન  રીવોલ્વીંગ ફાંડ એક ઉન્ટમ ાં જમ  લેવ મ ાં આવેલ છે. તો સ્પષ્ટત  ધ્ય ન ે
લઈ ખલુ સો ગ્ર હ્ય ર ખવ  નમ્ર ષવનાંતી. 

-****- 

જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી રહસા  તનયામકની કચેિી,જૂનાગઢ સને ૨૦૧૭-૧૮ 

 

ફકિા નો િ – ૨૯  હાલ્થ સેન્ર્ટિ માર્ટા  ળીઝીર્ટલ એર્કસિા મશીન િીથ સી.આિ.સીસ્ર્ટમ ખિીદિા અંગે 

 

કૃષિ યષુનવષસિટી જુન ગઢન  સને ૨૦૧૭-૧૮ન   અન્વેિણ િરષમય ન દહસ બ ષનય મક હઠેળન  હલે્થ સેન્ટરન   વ ઉિરોની  િક સણી કરત  વ ઉિરનાં. 
૧૨૮૨૨ ત .૧૬/૦૩/૧૮ થી રૂ.૧૦,૮૦,૦૦૦/- નુાં ડીઝીટલ એતસ-રે મશીન વીથ સી.આર.સીસ્ટમ Inspire Hive, Ahmadabad  મ ાંથી હલે્થ સેન્ટર મ ટે ખરીિવ મ ાં 
આવેલ છે. જે અંગે નીિે મજુબ ઓદડટ રીમ કષસ આપવ મ ાં આવે છે. 
 

(૧) હલે્થ સેન્ટરન  સેટઅપની િક સણી કરત  હલે્થ સેન્ટરમ ાં ક યમી તવોલીફ ઇડ ષનષ્ણ ાંત તબીબની કે તવોલીફ ઇડ એતસ-રે ટેકષનશયનની જગ્ય  ભરેલ નથી 
હલે્થ સેન્ટરમ ાં ષનવતૃ થયેલ  એમ.બી.બી.એસ. તબીબી અષધક રી તથ  ગ યનેક મ ટે મ નિ તબીબી અષધક રી તરીકે બી.એ.એમ.એસ.ની સેવ  લેવ મ ાં આવે 
છે. પ્ર થષમક વ ાંધ  નાં.-૬ ન  પ્રત્યતુ્તરમ ાં અપ યેલ મ દહતી મજુબ હલે્થસેન્ ટર મ ટે માંજુર થયેલ સેટઅપમ ાં ષનષ્ણ ાંત તબીબી અષધક રી કે એતસ-રે ટેક્તનષશયનની 
જગ્ય ઓ માંજુર થયેલ નથી.આમ ષનષ્ણ ાંત તબીબી અષધક રી કે ટેક્તનષશયન ન હોવ  છત ાં ડીઝીટલ એતસ-રે મશીન વીથ સી.આર.સીસ્ટમ ખરીિવ  અંગે 
સ્પષ્ટત  કરવી રહ.ે  
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(૨) સાંસ્થ  દ્વ ર  ડીઝીટલ એતસરે મશીન ખરીિવ  અંગે ઇ-ટેન્ડર દ્વ ર  ક યષવ હી હ થ ધરેલ તેમ ાં ફતત એક જ પ ટીનો ભ વ આવેલ હતો. ગજુર ત ર જ્ય ખરીિ 
નીષત ૨૦૧૬ ઉદ્યોગ અન ેખ ણ ષવભ ગ સચિવ લય ગ ાંધીનગરન  ઠર વ ક્રમ ાંક એસપીઓ/૧૦૨૦૧૫/ ૬૯૧૦૯૩/િ ત .૦૩/૦૬/૨૦૧૬ન  ઠર વથી થયેલ 
જોગવ ઇ મજુબ સોલીટરી ઓફર એટલે કે એકજ ટેન્ડર મળેલ હોય અને ત ાંષત્રક િક સણીમ ાં એક જ ટેન્ડર સ્વીક યષ રહતે ુહોય તેવ  દકસ્સ મ ાં પણ બીડર પેઢીનુાં 
ફ યન ન્સીયલ બીડ ઓપન કરવ નુાં રહ ેછે. સોલીટરી ઓફર અથવ  સ્પધ ષ મય ષિીત થયેલ હોય તેવ  દકસ્સ મ ાં ખરીિી અંગેન  આખરી ષનણષય મ ટે ભ વન  
વ્ય જબીપણ નો આધ ર લેવ નો રહશેે. બીડરપેઢી દ્વ ર  ઓફર કરવ મ ાં આવેલ ભ વ સ મે  તેજ િીજવસ્તઓુન  બજારભ વ (મ કેટસવે) ટેન્ડર પ્રષસધ્ધ કરન ર 
કિેરી ઇ-ટેન્ડર કિેરીની છેલ્લી ખરીિીની ષવગતો બીડર પેઢી દ્વ ર  આ િીજવસ્તઓુ ક્ય  ભ વે સપ્લ ય કરે છે તેની ષવગત મ ટે સ યન્ટીદફક મ કેટ સવે કરી 
ભ વન  વ્ય જબીપણ નો અચભપ્ર ય સ થે ખરીિી અંગેનો એજન્ડ  જે તે સષમષત સમક્ષ ષનણષય અથે રજુ કરવ નો રહશેે. જે મજુબની ક યષવ હી કય ષન  આધ રો 
ઓદડટમ ાં રજુ થયેલ નથી. 

(૩) ગજુર ત સરક ર ન ણ  ષવભ ગ ગ ાંધીનગરન  ત .૧૨/૦૯/૨૦૧૭ ન  ઠર વ નાં. જીએફઆર/૧૦૨૦૧૭/૮૦૫/૪૧૮૦૪૪/૦૬ મજુબ ર જ્ય સરક રન  ઉદ્યોગ 
અને ખ ણ ષવભ ગ દ્વ ર  ભ રત સરક ર દ્વ ર  ષવકષસત કરવ મ ાં આવેલ Gem (Government e-marketing) પોટષલ મ રફતે ખરીિી કરવ ની જોગવ ઇ કરેલ 
હોવ થી આ ખરીિી GemPortal પર ઉપલબ્ધ હતી કે કેમ તે અંગેન  કોઈ આધ રો ફ ઈલે સ મેલ ર ખવ મ  આવેલ નથી.   

(૪) સરક રશ્રીન  ઉદ્યોગ અન ેખ ણ ષવભ ગન  ઠર વ નાં. એસપીઓ/૧૦૨૦૧૫/ ૬૯૧૦૯૩/ િ, ત .૦૩/૦૬/૨૦૧૬ ન  ક્રમ નાં (૩) મજુબ જે એજન્સીન  ભ વો 
માંજુર થયેલ  હોય તેને ખરીિીનો ઓડષર આપત  પહલે  પ% ષસક્યોરીટી ડીપોઝીટન  ૪.૯૦%મજુબ સ્ટેપ ડયટુી વસલુ કરી કર રખત કરવ ુજોઇએ. સાંસ્થ એ 
રૂ.૫૪૦૦૦/- ષસક્યોરીટી ડીપોચઝટ લીધેલ છે, જેન  ૪.૯૦% મજુબ રૂ. ૨૬૫૦/- નો સ્ટેપ ઉપર કર રખત કરવ ુજોઇએ.સાંસ્થ એ રૂ. ૧૦૦/- ન  સ્ટેપ પેપર 
ઉપર કર રખત કરેલ છે જેથી સાંસ્થ એ રૂ. ૨૫૫૦/- સ્ટેપ ડયટુીની વસલુ ત કરી ૦૦૩૦ સિરે જમ  કર વી ઓડીટને આધ ર સહ ખ ત્રી કર વવી રહ.ે 

(૫) યોગ્ય લ યક ત ધર ાંવત  સ્ટ ફન  અભ વે ખરીિવ મ ાં આવેલ એતસ-રે મશીનનો યોગ્ય ઉપયોગ થયેલ છે કે કેમ ? તેમજ મશીન મ ટે કરવ મ ાં આવેલ ખિષ 
યોગ્ય છે કે કેમ ? તેની ઓડીટને ખ ત્રી કર વવી રહ.ે  

ઉપિ ર્કિ મદુ્દા નો. ૧ થી ૫ ની પિુષિા સહ સ્પષ્ર્ટિા કિિા સિુી કિાલ ખચષ ર. ૧૦,૮૦,૦૦૦/- ઓળીર્ટમાો િાોિા હાઠહ િાખિામાો આિે છે. 
ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય                               િાોિા હાઠહ ર. ૧૦,૮૦,૦૦૦/- સદિ - ૧૨૫૬૮  િસલુાિ પાત્ર િકમ રા.૨૫૫૦/- સદિ – સ્ર્ટામ્પ ળયરુ્ટી  
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જિા   
 

૧  આ કિેરીન ાં પત્ર નાં.જૂકૃય/ુડીએસડબલ્ય/ુટે.૧/ફ .૪(૯)/પ૧પ૦-પ૧,ત .૧૧/૧૦/૧૯થી સ્પષ્ટત  કરવ મ ાં આવેલ છે. જેમ ાં જણ વ્ય  પ્રમ ણે તબબી અષધક રીશ્રી 
નીજગ્ય  ભરવ  મ ટે અગ ઉ િરખ સ્ત કરવ મ ાં આવેલ. પરાંત ુ સરક રશ્રીની વદહવટી તાંત્રમ ાં ન ણ કીય બિ વની હક ર ત્મક ષનતીને ધ્ય ને લઈ ફકત 
રૂ .૧૮,૦૦૦/- જેવ  િરે કોન્ર કટ કરી તબીબી અષધક રીની સેવ  મળી રહ ેછે. તેમજ સુાંિર રતે બહોળ  કમષિ રી, મજુર, ષવદ્ય થી સમહુને સ રી આરોગ્ય સેવ ઓ 
અને એકસ-રે મશીનન ાં ક રણે ઓથ્રોપેડીક સબાંધી તપ સ થઈ શકે છે. આવી તપ સ શહરેની ખ નગી લેબોરેટરીમ ાં કર વ થી ન ન  સાંવગષન ાં કમષિ રી, મજુર વગષ, 
ષવદ્ય થીઓન ેઆથીક બોજ આવે છે. જય રે અહીથી તપ સ થય  બ િ ઓથ્રોપેડીક સર્જનની ફકત કન્સલ્ટ ફી ભરવી પડે છે અને આવી સેવ નો લ ભ ષવન  મલુ્યે 
મળી રહ ેછે. હવ,ે મેડીકલ ઓફીસરની જગ્ય  ભરવ ની સરક શ્રી માંજુરી આપે તો હ લન ાં પગ ર ધોરણ પ્રમ ણે ફકત પગ ર ભથ્થ નો આથીક બોજ કેટલો આવે, 

તેવીજ રીતે એકસ-રે ટેકનીશ્યનની જગ્ય  ભર ય તો તેનો વ ષિિક ખિષ કેટલો થ ય, ત દકિક રીતે આ બ બત સમજી શક ય છે.વધમુ ાં, સ્ટ ફ/ષવદ્ય થી/મજુર સમહુને 
આરોગ્ય સેવ  મળવ  અંગે કોઈ ફરક પડતો ન હોય અને ક યમી મેડીકલ ઓફીસર અને એકસ-રે ટેકનીશ્યન વગર કોન્ર કટ બેઈઝથી તિન ઓછો ખિષ એકસ-
રે અને બ્લડ-યરુીન તપ સ અને તેની સ રવ ર ઉપલબ્ધ બનતી હોય તો તેનો લ ભ યષુનવસીટીન ાં સ્ટ ફ સમહુ મ ટે લેવો જોઈએ. એકસ-રે મશીન ઓપરેટર 
કરન ર કમષિ રી પણ કોન્ર કટ બેઈઝથી મ મલુી પગ રે સેવ  આપે છે. તેમજ આ ક ગીરીનો અનભુવ છે અને ત ચલમ મેળવેલી છે. આ બ બત કમષિ રી સમહુ 
અને યષુનવસીટીન ાં દહતમ ાં વધ,ુ યષુનવસીટીને એકે્રડીટેશન સ્ટેટસ ICAR ન્ય ુદિલ્હી આપે છે. જેન  મ ટે કોલેજોમ ાં કલ સ, લેબોરેટરીઓ, હોસ્ટેલ સષુવધ ઓ, રમત-
ગમતની સષુવધ ઓ વગેરે, સ થે આરોગ્ય લક્ષ ી સષુવધ ઓન ાં મ પિાંડ એકે્રડેટીશન ટીમએ ષનરીક્ષ ણ કરેલ છે. આ સ્ટેટસ મેળવવ  મ ટે કેપસ હલે્થ સેન્ટરનો 
પણ ફ ળો છે. જેથી કૃષિિ યષુનવસીટીન ેICAR મ ાં ન મન  મેળવેલ છે. તો આવી બ બતો ધ્ય ન પર લઈ ઓછ  ખિષથી ત ચલમ બધ્ધ કમષિ રી ધ્વ ર  એકસ-રેની 
સેવ  મળતી હોય એકસ-રે મશીનની ખરીિીને બહોળ  સ્ટ ફ/ષવદ્ય થી અને યષુનવસીટીન ાં દહતમ ાં છે. 

૨. ઉપર િશ ષવેલ એકસ-રે મશીનની ઉપયોગીત ને લક્ષ મ ાં લેત  ઈ-ટેન્રીંગથી એક જ ભ વ મળેલ હોય તો પણ તેની અગત્યત  ધ્ય ને લેવ ની હોય છે. આ ખરીિીમ ાં 
સોલીટરી ઓફર હોવ થી સ્પધ ષ મય ષિીત છે. આ સાંજોગોમ ાં ગજુર ત ર જય ખરીિ ષનતી ઉદ્યોગ અને ખ ણ ષવભ ગ સચિવ લય, ગ ાંધીનગરન ાં ફર વ ક્રમ ાંક 
નાં.એસઓપી/ ૧૦ર૦૧પ/ ૬૯૧૦૯૩/ િ, ત .૦૩/૦૬/૧૬ની જોગવ ઈ મજુબ લીડર પેઢીનુાં ફ યન ન્સીયલ લીડ ઓપન કરેલ છે. આ ઉપર ાંત યષુનવસીટી 
ધ્વ ર  ષનયકુત કષમટી કે જેની રિન  સ યન્ટીફીક ઈન્સ્ુમેન્ટની આઈટેમોની ખરીિી મ ટે જ કરવ મ ાં આવેલ તે કષમટીએ લીડર પેઢી ધ્વ ર  ઓફર કરવ મ ાં 
આવેલ ભ વની સ મે અન્ય કાંપનીઓન ાં ભ વ અંગે મ કેટ સરવ ેકય ષ બ િ જ ખરીિીની આગળ ક યષવ હી કરેલ હતી. ઓપન થયેલ ફ યન ન્સીયલ લીડની 
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િક સણી ઓડીટ ધ્વ ર  થયેલ છે. આ ઓપન થયેલ લીડ સ યન્ટીફીક મ કેટ સરવ ેકય ષ અંગેનુાં ટકનીકલ કાંપેરેટીવ સ્ટેટમેન્ટ અને સોલીટરી ઓફર મળેલ હોવ થી 
તેનુાં રોજક મ કરેલ છે. તો, સરક શ્રીની ખરીિ ષનતી અને ઉદ્યોગ અને ખ ણ ષવભ ગ, ગ ાંધીનગરન ાં ઠર વની જોગવ ઈ અનસુ ર પ્રદકય  કરેલ છે. 

૩. ગજુર ત સરક રશ્રીન ાં ન ણ  ષવભ ગ, ગ ાંધીનગરન ાં ત .૧ર/૦૯/૧૭ન ાં ઠર વ નાં. જીએફઆર/૧૦ર૦૧૭/૮૦પ/૪૧૮૦૪૪/૦૬ મજુબ સરક રશ્રીન ાં ઉદ્યોગ અને 
ખ ણ ષવભ ગ ધ્વ ર  Gem (Govt. e-marketing) મ રફત ખરીિી કરવ ની જોગવ ઈ કરવ મ ાં આવેલ છે. પરાંત ુઆ વિષ િરય ન આ પ્રકીય ની અંશત: શરૂઆત 
સરક રશ્રીન ાં વદહવટી ષવભ ગ ધ્વ ર  સરક રી કિેરીઓમ ાં ત લીમ Gem બ યરની પ્રક્રીય  તેમજ Gem મ રફત ખરીિી કરવ ની િીજ વસ્તઓુ સષુનિીત થવ ની 
પ્રક્રીય  િલતી હોવ થી ઈ-ટેન્ડરથી ભ વો માંગ વવ ની પ્રદકિ્રય  કરેલ હતી. પરાંત ુએકસ-રે મશીન કે અમકુ ઈલેકરોનીક ઈકવીપમેન્ટ જે તે સમયે Gem નીખરીિી 
મ ટેની ય િીમ ાં ન હોવ થી ખરીિી સ મ ન્ય પ્રકીય  મજુબ કરેલ હતી. 

૪. પરિેઈઝ મેન્યઅુલન ાં િેપ્ટર-૮ન ાં ફકર  નાં.૧૪મ ાં સમ ષવષ્ટ જોગવ ઈઓ અને ષનયમોની જાણક રીન ાં અભ વ ે૦પ% દકયોરીટી ડીપોજીટન ાં ૪.૯૦% મજુબ સ્ટેપ 
ડયટુીની રકમ રૂ .ર,૬પ૦/-ન ાં સ્ટેપ પર કર રખત થઈ શકેલ ન હોય તે સ્વ ભ ષવક છે. તેમજ યષુનવસીટીન  ષવભ ગો/ યષુનટો/ કિેરીઓન ાં સક્ષ મ 
અષધક રીશ્રીઓ ર જય સરક રશ્રીએ માંજુર કરેલ સ્ટુચ્યટુ-૧ર૧-ડેલીગેશન ઓફ પ વર પ્રમ ણે જે તે કિેરીને મળેલ સત્ત ની રૂએ ષનયમોનસુ ર રીકરીંગ, નોન 
રીકરીંગ આઈટેમોની ખરીિી તેમજ સ્રેન્ધનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ યોજન ઓ હઠેળ ખિષ કરત  હોય છે. ઉપર ાંત, પરિેઈઝ મેન્યઅુલની તમ મ કિેરીઓમ ાં 
ઉપલબ્ધત  ન હોવ ની શકયત ઓને લીધે તેનો અભ્ય સ ન થઈ શકેલ હોય તે સ્વ ભ ષવક છે. જેને લીધે ષનયમોની અજાણત ને ક રણે આવ ુબની શકે. પરાંત,ુ 

હવે આ બ બતને ખ સ ધ્ય નમ ાં લઈ વસ્તઓુની ખરીિી કરીશ.ુ  

૫. યષુનવસીટી હલે્થ સેન્ટરમ ાં ખરીિવ મ ાં આવેલ એકસ-રે મશીનનો યોગ્ય ઉપયોગ થઈ રહલે છે જ, ખ  મ ટે પ્ર ઈવેટ હોસ્પીટલમ ાં એકસ-રે મશીન ઓપરેટ કરેલ 
હોય તેવ  અનભુવી વ્યદકત રોજમિ ર તરીકે અતે્રન  હલે્થ સેન્ટરમ ાં ફરજ બજાવે છે.તેમજ એકસ-રે મશીનન  ઉપયોગ મ ટેનુાં એકસ-રે લોગબકુ રજીસ્ટરમ ાં તેની 
નધપધ ષનયમીત પણે કરવ મ ાં આવે છે. તો આ વ ાંધો મ ાંડવ ળ કરવ  ઓડીટન ેષવનાંતી છે. 

 

-****- 
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જૂનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી, જૂનાગઢ 

સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ 

 

૪. ાોિકામ અંગેની અતનયતમિિા  
ફકિા નો િ- ૩૦ થી ૩૮ 
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કૃતષ યતુનિતસિર્ટી જુનાગઢ અથષશાસ્ ત્ર તિડાગ સને ૨૦૧૭-૧૮ 

ફકિા નો િ – ૩૦   અથષશાસ્ ત્ર તિડાગ રાિા િીટ્રીફાઇળ ર્ટાઇલ્ સની કામગીિીમાો જણાયેલ અતનયતમિિા અંગે     
 

કૃષિ યષુનવષસિટી,જુન ગઢન  સને.૨૦૧૭-૨૦૧૮ન  વિષન  અન્ વેિણ િરય ન અથષશ સ્ ત્ર ષવભ ગ ર ર  વ ઉિરનાં.૧૧૪૧૧ ત .૨૩-૦૨-૧૮ રૂ .૨,૭૬,૧૨૯/- 
નો ખિષ  વીરીફ ઇડ ટ ઇલ્ સની ક મગીરી પ છળ કરેલ હતો. જે અંગેનીિે મજુબની અષનયષમતત  ધ્ ય ન ેઆવેલ છે. 
(૧) સિરહુાં ક મો યષુનવષસિટીન  ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી અને ત ાંષત્રક સ્ ટ ફ હોવ  છત ાં તેઓ ર ર  ક મ નહીં કર વત  જે તે શ ખ / કિેરીઓ ર ર  હ થ ધરેલ અને પણૂષ 

કરેલ હત ાં આ ક મો યોગ્ ય ગણુવત વ ળ  થયેલ હોવ ન  આધ ર અન્ વેિણમ ાં રજુ થયેલ નહીં હોવ થી જેની ખ તરી ઓડીટને થઈ શકેલ નથી.  
(૨) ગજુર ત જાહરે બ ાંધક મ ષનયમ સાંગ્રહન  એપેન્ન્ડતસ નાંબર-૧૪ મજુબ મ પો મ પપોથીમ ાં નધપધવ ન  રહ ે છે. મ ગષ અને મક ન ષવભ ગન  પદરપત્ર ક્રમ ાંક - 

પીડબલ્ય-ુએન-૨૪૭૮૯૫ ત .૦૬/૦૬/૧૯૮૧ મજુબ સક્ષમ ઈજનેરશ્રી એ ઠર વેલ ક મોમ ાં વખતો વખત િેકીંગ કરવ નુાં અને તેની નધપધ રજીસ્ટરમ ાં કરવ ની 
જોગવ ઇ છે. સાંસ્થ એ મ પપોથી ષનભ વેલ નથી.  

(૩) બ ાંધક મ મેન્યઅુલન  પેર  નાં.૨૮૬ મજુબ ટેન્ડર મેન્યઅુલ ફોમષ ખ-૧ ની સ મ ન્ય શરતોની શરત-૭ મજુબ ક મ પણૂષત  પ્રમ ણપત્રઆપવ નુાં હોય છે. સાંસ્થ  દ્વ ર  
ક મપણૂષત  પ્રમ ણપત્ર  ષનયત નમનૂ મ ાં તૈય ર કરી અન્ વેિણમ ાં રજુ કરેલ નથી.  

(૪) મ ગષ અને મક ન ષવભ ગન  પદરપત્ર ક્રમ ાંક- એસ.એસ.આર./૧૦૯૨/આઈબી/૧૨૯/૧૦ સ ત .૨૪/૧૦/૧૯૯૪ મજુબ મ લ સ મ નન  પદરક્ષણ કરવ નુાં ધોરણ 
ષનયત કરેલ છે. સિરહુાં ક મો મ ટે વ પરવ મ ાં આવેલ મટીરીયલ મ લ- સ મ નની ગણુવત  ની િક સણી થય નો રીપોટષ  ઓડીટને રજુ થયેલ નથી.  

(૫) સરક રશ્રીન  ઉદ્યોગ અને ખ ણ ષવભ ગન  ઠર વ નાં. એસપીઓ/૧૦૨૦૧૫/ ૬૯૧૦૯૩/ િ, ત .૦૩/૦૬/૨૦૧૬ ન  ક્રમ નાં (૩) મજુબ પ ટી/ એજન્ સીને વકષ 
ઓડષર આપત  પહલે  એજન્સી પ સેથી ૫% લેખે સીક્યોરીટી ડીપોઝીટ લઈ તેન  ૪.૯૦% લેખે રૂ .૭૦૦/-ન  સ્ ટેપ ઉપર એગ્રીમેન્ટ કય ષ બ િ વકષ ઓડષર કરવો  
જોઈએ જે કય ષન  આધ રો રજુ થયેલ નથી.  

(૬) મ ગષ અને મક ન ષવભ ગન  પરીપત્ર ક્રમ ાંક એસએસઆર/૧૦૯૨/ આઇબી/ ૧૨૯/ ૧૦/સ ત .૨૪/૧૦/૯૪ મજુબ ક મમ ાં વપર શ થયેલ ષસમેન્ ટ –લોખાંડ – 
ક ાંકરી – રેતી ષવગેરેન  મટીદરયલ્ સ ટેસ્ટીંગ કર વ્ય ન  આધ રો અન્ વેિણમ ાં રજુ થયેલ નથી. જેથી વપર યેલ મ લસ મ ન ગણુવત વ ળો હતો કે કેમ તેની 
િક સણી થઈ શકેલ નથી. 
                           ઉકિ મદુા નો ૧ થી ૬ ની પિુષિા થિા સિુી કિાલ ખચષ રા.૨૭૬૧૨૯/- િાોિા હાઠહ િાખિામાો આિે છે.  

ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય                                            િાોિાહાઠહ િકમ રા.૨૭૬૧૨૯/- સદિ –૧૮૦૫૩  િસલુાિ પાત્ર િકમ રા.૭૦૦/- સદિ – ૦૦૩૦ 
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જિા  

ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરી પ સેથી ચબલ્ડીંગમ ાં ષવરીફ ઈડ ટ ઈલ્સની ક મગીરી મ ટે ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી ની ત ાંષત્રક ભલ મ૬ણિ્  તેમજ એસ્ટીમેટ લીધેલ 
છે, તેમજ સાંશોધન ષનય મકશ્રીની કિેરીમ ાં િરખ સ્ત કરી  માંજુરી લીધેલ છે. તેમજ ક યષપ લકશ્રીનુાં કરેલ ક મગીરીનુાં કપ્લીશન સટીદફકેટ લીધેલ છે.  સિરહુાં 
ક મગીરીની મ પપોથી ષનભ વેલ છે ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી નુાં ષવરીફ ઈડ ટ ઈલ્સન  ક મ કરેલ ક મગીરીનુાં કપ્લીશન સટીદફકેટ લીધેલ છે. ક યષપ લકશ્રીનુાં ષવરીફ ઈડ 
ટ ઈલ્સન  ક મન  મ લ સ મ નની િક સણી કરી ક મગીરીનુાં કપ્લીશન સટીદફકેટ લીધેલ છે. ક યષપ લકશ્રી ની કિેરી દ્વ ર  ઈ-ટેન્ડરીંગ વ ષિિક રેઈટ કોન્ર તટ કરવ મ ાં 
આવેલ અને યષુનવસીટીની બધીજ કિેરીઓમ ાં પદરપત્ર કરી રેઈટ કોન્ર તટ મજુબની ક મગીરી કરવ  જણ વેલ જે સાંિભષ સિરહુાં ક મગીરી કર વેલ છે. રેઈટ કોન્ર તટ 
મજુબ આવી કોઈ સિુન  આપવ મ ાં આવેલ ન હોય, સ્ટેપ ઉપર કર રખત કરવ મ ાં આવેલ નથી પરાંત ુહવે પછીથી આ બ બતે કર રખત કરી ઓડષર આપવ મ ાં 
આવશે.  ક યષપ લકશ્રીનુાં ષવરીફ ઈડ ટ ઈલ્સન  ક મન  મ લ સ મ નની િક સણી કરી ક મગીરીનુાં કપ્લીશન સટીદફકેટ લીધેલ છે. બ બતને ધ્ય ને લઈ ઓડીટ ફકર  
મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી છે. 

-****- 

જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી  ાોિકામ શાખા  સને.૨૦૧૭-૧૮ 
 

ફકિા નો િ –  ૩૧    કન્સ્ટ્રકશન ઓફ ક લેજ બ લ્ળીંગ ઓફ ફીશિીઝ ક લેજ એર્ટ િેિાિહ ના  ાોિકામની અતનયતમિિા અંગે 
 

ક્રમ કામની તિગિ તિગિ 
૧ ક મનુાં ન મ કન્સ્રકશન ઓફ કોલેજ ચબલ્ડીંગ ઓફ ફીશરીઝ કોલજે એટ વેર વળ 
૨ વદહવટી માંજૂરીન  નાંબર, ત રીખ અને રકમ રૂ. જેએય/ુરજી/એસીએ૧/ષન.મ.૩૪/૨૪૦૨૦-૫૯/ર૦૧૪ ત .૧૫/૧૨/૧૪ થી રૂ .૧૪૬૦ લ ખ 
૩ ત ાંષત્રક માંજૂરીન  હકુમ નાંબર ત રીખ અને રકમ રૂ. જેએય/ુરજી/એસીએ૧/ષન.મ.૩૪/૨૪૦૨૦-૫૯/ર૦૧૪ ત .૧૫/૧૨/૧૪ થી રૂ .૧૪૬૦ લ ખ 
૪ ક મની અંિ જીત રકમ રૂ .૧૪૬૦.૦૦ લ ખ 
૫ ટેન્ડર અપલોડ કય ષ ત રીખ ત .૧૬/૦૧/૨૦૧૫ 
૬ ટેન્ડર ડ ઉનલોડ કય ષ ત રીખ ત .૦૯/૦૨/૨૦૧૫ 
૭ મળેલ ટેન્ડર ની કલૂ સાંખ્ય  ૧૪ 
૮ ટેન્ડર ખલુ્ય  ત રીખ ૧૯/૦૨/૨૦૧૫ 
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૯ માંજુર થયેલ ટેન્ડરની રકમ રૂ.(ઉંિ /નીિ  ટક વ રી સ થે )  આઇટમ રેટ (૧૬.૦૯% નીિ ) ૦.૫૦ % રીબેટ સ થ(ે૧૨૨૫૦૮૬૦૦/-) 
૧૦ એજન્સીનુાં ન મ મે પથૃ્વી ચબલ્ડસષ     
૧૧ વકષ ઓડષર નાંબર, ત રીખ  જેએય/ુઈઈ/એબી-ર/૪૦૬૬-૪૦૭૧/૨૦૧૫ત .૨૦/૦૩/૨૦૧૫ 
૧૨ કર ર કય ષ ત રીખ  ૨૦/૦૩/૨૦૧૫                                                                            
૧૩ ક મ શરુ કરવ ની ત રીખ ત .૨૦/૦૩/૨૦૧૫ 
૧૪ ક મ ખરેખર શરૂ કય ષ ત રીખ  ત .૨૦/૦૩/૨૦૧૫ 
૧૫ ક મની મિુત  ૨૫ મ સ(મિુત વધ રો  ૧૯-૧૧-૨૦૧૭) 
૧૬ ક મ પણૂષ કરવ ની ત રીખ ત .૧૯/૦૪/૨૦૧૭ (વકષ ઓડષર મજુબ) 
૧૭ કાંપ્લીશન સટીની  મજુબ ક મ પણૂષ થય  ત રીખ તથ  રકમ રૂ।. ત .૧૫/૧૧/૨૦૧૭   રૂ।.૧૧૮૯૫૮૬૦૨=૦૦ 
૧૮ મ પપોથી નાંબર અને પેજ નાંબર કોપયટુર ઈઝડ એમ .બી.  
૧૯ છેલ્લ  (ફ ઇનલ) બીલની રકમ અને તેન  વ ઉિર નાંબર/ ત રીખ વ ઉ.નાં.૮૯૭૧  ત .૨૯/૧૨/૨૦૧૭   રૂ .૧૯૬૨૭૫૪=૦૦ 
૨૦ થયેલ કલૂ ખિષ  રૂ .૧૧,૮૯,૫૮,૬૦૨=૦૦ 
૨૧ ષસક્યોરીટી ડીપોઝીટની રકમ  રૂ।. રૂ।.૩૪,૦૯,૨૯૦=૦૦ 
 (૧) એસ.ડી. ક્ય  સ્વરૂપે લીધેલ છે. તેની ષવગત (જેમ કે રોકડ, 

દડમ ન્ડ ડ્ર ફટ, બેન્ક ગેરાંટી, એફ.ડી.આર., બિત પત્રો. એન.એસ.સી)  
દફતસ દડપોઝીટ-િેન બેંક, કોડીન ર    ત .૨૦/૦૩/૨૦૧૫ 
એફ.ડી.આર. નાં.૯૯૩૧૨૬૨  રૂ.૩૪,૦૯,૨૯૦/- 

૨૨ વ પરેલ સ્ટેપની રકમ રૂ।. રૂ।.૧,૬૭,૧૬૦=૦૦ 
૨૩ સ્ટ ર રેઈટની રકમ રૂ।. અને ચબલ નાંબર ત રીખ સ્ટીલ  રૂ।. -૩૬,૧૬,૪૮૨/- (ફ ઇનલ બીલમ ાંથી વસલુ ત કરેલ છે) 

 

કન્સ્રકશન ઓફ કોલેજ ચબલ્ડીંગ ઓફ ફીશરીઝ કોલેજ એટ વેર વળ ન  બ ાંધક મ મ ટે આઇટમ રેટ ટેન્ડર પ્રદકય  હ થ ઘરી મેં પથૃ્વી ચબલ્ડસષ ને રૂ .(૧૬.૦૯% 
નીિ ૦.૫૦% રીબેટ સ થે) વકષ ઓડષર આપવ મ ાં આવેલ. આ ક મન  સ ઘષનક રેકડષની િક સણી કરત ાં નીિે મજુબની અષનયષમતત ઓ ઘ્ય ને આવેલ છે.  

 

(૧) સરક રશ્રીન ાં મ ગષ અને મક ન ષવભ ગન ાં ત .૩૧/૦૫/૨૦૦૭ ન  પરીપત્ર ક્રમ ક.આર.જી.એન/૬૦૨૦૦૬/(૩૫)સ મજુબ રૂ.૧૦૦લ ખ કે તેથી વઘ રે રકમની 
અંિ જીત દકિંમતન  ક મોમ  એજન્સી દ્વ ર  ફુલ ટ ઇમ તવોલીફ ઇડ એન્જીષનયરની ષનયતુતી કરી તેની ષવગતો ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીની જાણ હઠેળ ન યબ ક યષપ લક 
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ઇજનેરને આપવ ની હોય છે. તેમજ એજન્સી દ્વ ર  એન્જીષનયરની ષનમણકુ કરવ મ ાં ન આવેતો પ્રષતમ સ રૂ.૧૫,૦૦૦/- મજુબ ચબલ મ ાંથી કપ ત કરવ ન  હત ાં. 
આ ક મમ ાં એન્જીષનયરની ષનમણુાંક થય ન  આધ રો ફ ઇલે ઉપલબ્ઘ નથી. તેમજ પ્રષત મ સ રૂ.૧૫૦૦૦/- એજન્સીન  ચબલમ ાંથી કપ ત પણ કરેલ નથી. તો ક મ 
પણુષ થત  સઘુીન  મ સ ૩૨ ન  રૂ.૧૫,૦૦૦/- લેખે કુલ રૂષપય  ૪,૮૦,૦૦૦/-ની વસલૂ ત સાંબાંષધત પ સેથી મેળવી ઓડીટને આધ દરત ખ તરી કર વવી ઘટે. 

(૨) મ ગષ અને મક ન ષવભ ગન ાં ત .૦૬/૦૪/૧૯૯૮ ન  પદરપત્ર ક્રમ ાંક.ટીએનસી/૧૦૮૮/ આઇ.બી.-૨૨૦/૧૮/સ મજુબ ઇજારિ રે આઇએસ પ્રમ ણપત્ર વ ળો 
તથ  મળુ ઉત્પ િક કાંપનીમ ાંથી સીઘી રીતે ષસમેન્ટ મેળવવ નો રહ ેછે. અને તેની ખર ઇ મ ટે તેન  ચકુવણ ાંન  ચબલો સાંબષઘત ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીને રજુ 
કરવ ન  રહ ેછે.ઉપરોકત ક મે વપર યેલ મ લસ મ ન સીમેન્ટ, સ્ટીલ, ક ાંકરી ષવગેરેન  ચબલોની પ્રમ ચણત ઝેરોક્ષ નકલો એજન્સી પ સેથી મેળવી ફ ઇલ ેર ખવ  
જોઇએ. જે વપર યેલ મ લસ મ નની પ્રમ ચણત ઝેરોક્ષ નકલો મેળવવ મ ાં આવેલ નથી. જેથી વ પરેલ મ લની ગણુવત ની ખ ત્રી થઇ શકેલ નથી. 

(૩)  ઉપરોકત ક મ મ ટે કર રખત કરેલ છે, જેમ ાં નીયમ મજુબ સ્ટેપ ડયટુી વસલુ કરેલ છે, પરાંત ુકર રખતમ ાં કર ર કરન રની નીયત જગ્ય એ સહી મળેવવ મ ાં 
આવેલ નથી. આ બ બતે જવ બિ રેથી સ્પ્ષ્ટત  થવી ઘટે.  

(૪)  રોયલ્ટી બ બત - મ ગષ અને મક ન ષવભ ગન  પદરપત્ર ક્રમ ાંક પીએનસી/૨૨૮૬/યઓુ/૩૯-૧૯ ત .૩૦/૯/૯૧ મ ાં થયેલ સ્પષ્ટત  મજુબ રોયલ્ટી ભય ષન  
આધ રો બીલ સ થે સ મલે ર ખવ ન  હોય છે. ઉતત ક મની વકષ ફ ઇલની િક સણી કરત ાં આખરી બીલ સ થે નો ડય ુસટી કે રોયલ્ટી ભય ષન  આધ રો સ મેલ 
ર ખેલ ન હોય સરક રશ્રીને રોયલ્ટી ભય ષની આધ રીત ખ ત્રી થઇ શકેલ નથી. 

(૫) મ પપોથીની િક સણી કરત  એકપણ મ પપોથીમ ાં નધપધ યેલ  મ પો પૈકી લીધેલ ૧૦% મ પો ક યષપ લક ઇજનેરે િક સવ  જોઇએ. જે મજુબ એમ.બી.મ ાં ક યષવ હી 
કરવ મ ાં આવેલ નથી. 

(૬) મ પપોથી કપ્યટુર ઇિ્ઝડ ષનભ વત  હોય, મ પપોથીન  ષસરીયલ નાંબર આપી ષસક્ક  એકુન કરેલ નથી. તેમજ મ પપોથીમ ાં મ પો લ લશ હીથી ક્રોસ કરી કેન્સલ 
કરવ મ ાં આવત  નથી. જેથી ભષવષ્યમ ાં ડુપ્લીકેટ પેમેન્ટ થવ ની શકયત  રહલેી છે. તો ચબલોની ચકુવણી થય  બ િ મ પો ક્રોસ કરવ ની પધ્ધષત અમલમ ાં મકુી 
ખ ત્રી કર વવી. 

(૭) મ ગષ અને મક ન ષવભ ગન  પદરપત્ર નાં. ટીએસી-૧૦૨૦૦૭-૧-સ ત .૧૭-૦૩-૧૭ થી થયેલ જોગવ ઇ મજુબ ૩૦૦.૦૦ લ ખથી ઉપરન  ક મ મ ટે ટેન્ડર સમય 
મય ષિ  ૩૦ દિવસની ર ખવ ની હોય છે. જય રે ઉકત કેસમ ાં પરુતી સમય મય ષિ  ન ર ખવ  બિલ સ્પષ્ટત  કરવી રહ.ે 
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(૮) સાંસ્થ  ર ર  રજુ ક મની અંિ જીત રકમ ૧૪.૬૦ લ ખનુાં હત ુાં ક મ ૧૬.૦૯% ઓછ  ભ વથી ક મો આપેલ હત ુાં જેથી અંિ જીત ખિષ આશ રે રૂ .૧૨,૨૫,૦૮,૬૦૦/-  
થ ય તેમ હતો. તેને બિલે સાંસ્થ  ર ર  રૂ .૧૧,૮૯,૫૮,૬૦૨/-નો થયેલ છે. આમ ઉતત ક મમ ાં રૂ .૩૫,૪૯,૯૯૮/-ની બિત રહલે છે. જેથી આ બિત 
એકસેસ/સેવીંગ સ્ટેટમેન્ટ રજુ થયેલ ન હોવ  આ બિત ક્ય ાં ક રણોસર રહલે છે. જે અન્વેિણમ ાં જાણી શક યેલ નથી. જેની આધ ર સહ ખ ત્રી કર વવી રહ.ે  

    ઉપરોકત ષવગતે મિુ  નાં ૧ થી ૮ સ્પષ્ટત  સહ પતુષત  થત  સધુી કરવ મ ાં આવેલ ખિષ રૂ .૧૧૮૯૫૮૬૦૨/- અન્વેપિણમ ાં વ ાંધ  હઠેળ ર ખવ મ ાં આવે છે. 
િાોઘા હાઠહ ર.૧૧,૮૯,૫૮,૬૦૨/- સદિઃ૧૨૬૫૮   િસલુાિ પાત્ર ર.૪,૮૦,૦૦૦/-સદિઃ૧૨૬૫૮ 

ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 

જિા  

કાયષપાલક ઈજનેિશ્રી, જૂ.કૃ.ય.ુ, જૂનાગઢ 

વિષ ર૦૧૭-૧૮ ન  ઓડીટ  િરય ન  આપવ મ ાં  આવેલ ઓડીટ ફકર  નાં.૩૧ ન  પ્રત્યતુ્તર નીિે મજુબ આપવ મ ાં આવે છે.  

૧) કવોલીફ ઇડ એન્જીનીયર ષનયદુકત કરેલ છે.   

૨) સિરહુ ક મમ ાં વ૫ર યેલ મ લ-સ મ ન ષસમેન્ટ, સ્ટીલ, ક કરી ષવગેરેન  બીલો કિેરીમ ાં ર ખેલ છે.   

૩) કર રખત ષનયમ મજુબ સ્ટેપ ડયટુી વસલુ કરેલ છે, જેમ ાં કર ર કરન રની સહી કર વવ મ ાં આવલે છે.   

૪) રોયલ્ટી ભય ષન  આઘ રોની કિેરીમ ાં ર ખેલ છે 

૫) મ ૫પોથીમ ાં નધપઘ યેલ  મ પો પૈકી લીઘેલ ૧૦ ટક  મ પો ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી િવ ર  એમ.બી.મ ાં ક યષવ હી પણૂષ કરેલ છે.  

૬) મ ૫પોથીમ ાં મ પો લ લસ હીથી ક્રોસ કરી કેન્સલ કરવ મ ાં આવેલ છે.  

૭) સિરહુ ક મ ષવદ્ય ષથિઓનો અભ્ય સમ ાં અડિણ ઉભી ન થ ય, જે તે કિેરીની મ ાંગણી અને વડી કિેરીની સિૂન થી ક મ શોટષ  ટ ઇમમ ાં પરુૂ કરવ નુાં હોવ થી સિરહુ 

ક મમ ાં સમય મય ષિ  ઓછી ર ખેલ હતી ૫રાંત ુહવે ૫છીથી સિૂન નુાં પ લન કરવ મ ાં આવશે.   

૮) સિરહુ ક મનુાં આ બિત એકસેસ / સેવીંગ સ્ટેટમેન્ટ કિેરીમ ાં ર ખેલ છે.  જે બ બતને ધ્ય ને લઈ ઓડીટ ફકર  નાં.૩૧ મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી છે. 
-****- 
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જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી   ાોિકામ શાખા  સને.૨૦૧૭-૧૮ 
 

    ફકિા નો િ –  ૩૨    કન્સ્ટ્રકશન ઓફ ગલ્સષ હ સ્ર્ટાલ બ લ્ળીંગ ફ િ એગ્રી એન્જી એન્ળ ર્ટાકન લ જી ક લેજ એર્ટ જુનાગઢ ના  ાોિકામની અતનયતમિિા અંગે 
 

૧ કામનુો નામ કન્સ્ટ્રકશન ઓફ ગલ્સષ હ સ્ર્ટાલ બ લ્ળીંગ ફ િ એગ્રી એન્જી એન્ળ ર્ટાકન લ જી ક લેજ એર્ટ અંગે 
૨ વદહવટી માંજૂરીન  નાંબર, ત રીખ અને રકમ રૂ. જેએય/ુરજી/એસીએ૧/ષન.મ.૩૪/૧૯૦૦૮-૨૭/૨૦૧૫ત .૦૮/૦૬/૧૫થી રૂ .૫૫૨.૯૦લ ખ  
૩ ત ાંષત્રક માંજૂરીન  હકુમ નાંબર ત રીખ અને રકમ રૂ. જેએય/ુઈઈ/પીબી-૨/૮૨૧૬-૮૨૨૦/૨૦૧૫ ત .૦૬/૦૮/૨૦૧૫ થી રૂ .૫,૫૧,૩૩,૫૦૦/- 
૪ ક મની અંિ જીત રકમ રૂ .૫,૧૭,૨૬,૦૭૩=૦૦ 
૫ ટેન્ડર અપલોડ કય ષ ત રીખ ૧૩/૧૦/૨૦૧૫ 
૬ ટેન્ડર ડ ઉનલોડ કય ષ ત રીખ ૦૬/૧૧/૨૦૧૫ 
૭ મળેલ ટેન્ડર ની કલૂ સાંખ્ય  ૧૧ 
૮ ટેન્ડર ખલુ્ય  ત રીખ ૦૩/૧૨/૦૧૫ 
૯ માંજુર થયેલ ટેન્ડરની રકમ રૂ.(ઉંિ /નીિ  ટક વ રી સ થે )  આઈટમ રેઈટ (૨૫.૦૬%) નીિ  ) ૫.૫૦% રીબેટ સ થ ે(૩૮૭૮૧૧૦૬.૦૦) 
૧૦ એજન્સીનુાં ન મ ગરુૂકૃપ  કાંસ્રકશન કુ ાં – ર જકોટ  
૧૧ વકષ ઓડષર નાંબર, ત રીખ  જેએય/ુઈઈ/એબી૨/૩૨૨૬-૩૨૩૦/૨૦૧૬ ત .૦૫/૦૪/૨૦૧૬ 
૧૨ કર ર કય ષ ત રીખ  ત .૦૫/૦૪/૨૦૧૬ (વકષ ઓડષર મજુબ) 
૧૩ ક મ શરુ કરવ ની ત રીખ ત .૦૫/૦૪/૨૦૧૬ 
૧૪ ક મ ખરેખર શરૂ કય ષ ત રીખ  ૨૦ મ સ  
૧૫ ક મની મિુત  ત .૦૪/૧૨/૨૦૧૭ 
૧૬ ક મ પણૂષ કરવ ની ત રીખ ત .૩૦/૧૧/૨૦૧૭ 
૧૭ કાંપ્લીશન સટીની  મજુબ ક મ પણૂષ થય  ત રીખ તથ  રકમ રૂ।. રૂ ૩,૯૫,૨૫,૬૫૩/- 
૧૮ મ પપોથી નાંબર અને પેજ નાંબર કોપ્યટુર ઈઝડ એમ.બી. 
૧૯ છેલ્લ  (ફ ઇનલ) બીલની રકમ અને તેન  વ ઉિર નાંબર/ ત રીખ વ .નાં.૧૨૯૫૫ ત .૧૭/૦૩/૨૦૧૮  રૂ .૧૯૭૭૩૬૧/- 
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૨૦ થયેલ કલૂ ખિષ  રૂ .૩,૯૫,૨૫,૬૫૩=૦૦ 
૨૧ ષસક્યોરીટી ડીપોઝીટની રકમ  રૂ।. રૂ .૧૨૯૩૧૬૦=૦૦ 
 એસ.ડી.ક્ય  સ્વરૂપે લીધેલ છે. તેની ષવગત (જેમ કે રોકડ, દડમ ન્ડ 

ડ્ર ફટ, બેન્ક ગેરાંટી, એફ.ડી.આર., બિત પત્રો. એન.એસ.સી)  
િેન  બેંક એફ.ડી.આર નાં ૫૧૦૭૪૨૮ 
ત .૨૮/૦૩/૨૦૧૬ રકમ રૂ .૧૨૯૩૧૬૦=૦૦ 

૨૨ વ પરેલ સ્ટેપની રકમ રૂ।. રૂ .૬૩૭૪૦=૦૦ 
૨૩ સ્ટ ર રેઈટની રકમ રૂ।. અને ચબલ નાંબર ત રીખ સ્ટીલ રૂ .૧૭૦૮૬૦=૦૦ ફ ઈનલ બીલેથી વસલુ ત કરેલ છે.  

 

કન્સ્રકશન ઓફ ગલ્સષ હોસ્ટેલ ચબલ્ડીંગ ફોર એગ્રી એન્જી એન્ડ ટેકનોલોજી કોલેજ એટ જુન ગઢ ન  બ ાંધક મ મ ટે ટેન્ડર પ્રદકય  હ થ ઘરી શ્રી ગરુૂકૃપ  
કાંન્સ્રકશન કુાં ર જકોટ  ને રૂ .(૨૫.૦૨૬% નીિ  ૫.૫૦% રીબેટ સ થ ે)વકષ ઓડષર આપવ મ ાં આવેલ. આ ક મન  સ ઘષનક રેકડષની િક સણી કરત ાં નીિે મજુબની 
અષનયષમતત ઓ ઘ્ય ને આવેલ છે.  

(૧) સરક રશ્રીન ાં મ ગષ અને મક ન ષવભ ગન ાં ત .૩૧/૦૫/૨૦૦૭ ન  પરીપત્ર ક્રમ ાંક.- આર.જી.એન/૬૦૨૦૦૬/(૩૫)સ મજુબ રૂ.૧૦૦લ ખ કે તેથી વઘ રે રકમની 
અંિ જીત  દકિંમતન  ક મોમ  એજન્સી દ્વ ર  કલૂ ટ ઇમ તવોલીફ ઇડ એન્જીષનયર ષનયકુ્તત કરી તેની ષવગતો ક યષપ લક ઇજનરેશ્રીની જાણ હઠેળ ન યબ ક યષપ લક 
ઇજનેરને આપવ ની હોય છે. તેમજ એજન્સી દ્વ ર  એન્જીષનયરની ષનમણકુ કરવ મ  ન આવેતો પ્રષતમ સ રૂ.૧૫,૦૦૦/- મજુબ ચબલ મ ાંથી કપ ત કરવ ન  હત ાં. 
આ ક મમ ાં એન્જીષનયરની ષનમણુાંક થય ન  આદ્ય રો ફ ઇલે ઉપલબ્ઘ નથી. તેમજ પ્રષત મ સ  રૂ.૧૫૦૦૦/- એજન્સીન  ચબલમ ાંથી કપ ત પણ કરેલ નથી. તો 
ક મ પણુષ થત  સધુીન  મ સ ૨૦ ન  રૂ.૧૫૦૦૦/- લેખે કુલ રૂષપય  ૩,૦૦,૦૦૦/-ની વસલૂ ત સાંબાંષધત પ સેથી મેળવી ઓડીટને આધ દરત ખ તરી કર વવી ઘટે.
  

(૨)  મ ગષ અન ેમક ન ષવભ ગન ાં ત .૦૬/૦૪/૧૯૯૮ ન  પદરપત્ર ક્રમ ાંક.ટીએનસી/૧૦૮૮/ આઇ.બી.-૨૨૦/૧૮/સ મજુબ ઇજારિ રે આઇએસ પ્રમ ણપત્ર વ ળો 
તથ  મળુ ઉત્પ િક કાંપનીમ ાંથી સીઘી રીતે ષસમેન્ટ મેળવવ નો રહ ેછે. અને તેની ખર ઇ મ ટે તેન  ચકુવણ ાંન  ચબલો સાંબષઘત ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીને રજુ કરવ ન  
રહ ેછે.ઉપરોકત ક મે વપર યેલ મ લસ મ ન સીમેન્ ટ, સ્ ટીલ, ક ાંકરી ષવગેરેન  ચબલોની પ્રમ ચણત ઝેરોક્ષ નકલો એજન્ સી પ સેથી મેળવી ફ ઇલે ર ખવ  જોઇએ. જે 
વપર યેલ મ લસ મ નની પ્રમ ચણત ઝેરોક્ષ નકલો મેળવવ મ ાં આવેલ નથી. જેથી વ પરેલ મ લની ગણુવત ની ખ ત્રી થઇ શકેલ નથી.  

(૩)  ઉપરોકત ક મ મ ટે કર રખત કરેલ છે, જેમ ાં નીયમ મજુબ સ્ટેપ ડયટુી વસલુ કરેલ છે, પરાંત ુકર રખતમ ાં કર ર કરન રની નીયત જગ્ય એ સહી મેળવવ મ ાં 
આવેલ નથી. આ બ બતે જવ બિ રેથી સ્પ્ષ્ટત  થવી ઘટે.  
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(૪)  રોયલ્ટી બ બત- મ ગષ અને મક ન ષવભ ગન  પદરપત્ર ક્રમ ાંક પીએનસી/૨૨૮૬/યઓુ/૩૯-૧૯ ત .૩૦/૯/૯૧ મ ાં થયેલ સ્પષ્ટત  મજુબ રોયલ્ટી ભય ષન  આધ રો 
બીલ સ થે સ મેલ ર ખવ ન  હોય છે. ઉતત ક મની વકષ ફ ઇલની િક સણી કરત ાં આખરી બીલ સ થે નો ડય ુસટી કે રોયલ્ટી ભય ષન  આધ રો સ મેલ ર ખેલ ન હોય 
સરક રશ્રીને રોયલ્ટી ભય ષની આધ રીત ખ ત્રી થઇ શકેલ નથી.   

(૫) મ પપોથીની િક સણી કરત  એકપણ મ પપોથીમ ાં નધપધ યેલ  મ પો પૈકી લીધેલ ૧૦% મ પો ક યષપ લક ઇજનેરે િક સવ  જોઇએ. જે મજુબ એમ.બી.મ ાં ક યષવ હી 
કરવ મ ાં આવેલ નથી.  

(૬) મ પપોથી કપ્યટુર ઈઝડ ષનભ વત  હોય, મ પપોથીન  ષસરીયલ નાંબર આપી ષસક્ક  એક્કુન કરેલ નથી તેમજમ પપોથીમ ાં મ પો લ લશ હીથી ક્રોસ કરી કેન્ સલ કરવ મ ાં 
આવત  નથી. જેથી ભષવષ્ યમ ાં ડુપ્ લીકેટ પેમેન્ ટ થવ ની શકયત  રહલેી છે. તો ચબલોની ચકુવણી થય  બ િ મ પો ક્રોસ કરવ ની પધ્ધષત અમલમ ાં મકુી ખ ત્રી કર વવી.   

(૭)  મ ગષ અને મક ન ષવભ ગન  પદરપત્ર નાં. ટીએસી-૧૦૨૦૦૭-૧-સ ત .૧૭-૦૩-૧૭ થી થયેલ જોગવ ઇ મજુબ ૩૦૦.૦૦ લ ખથી ઉપરન  ક મ મ ટે ટેન્ડર સમય મય ષિ  
૩૦ દિવસની ર ખવ ની હોય છે. જય રે ઉકત કેસમ ાં પરુતી સમય મય ષિ  ન ર ખવ  બિલ સ્પષ્ટત  કરવી રહ.ે ઉપરોકત ષવગતે મિુ  નાં ૧ થી ૭ સ્પષ્ ટત  સહ પતુષત  
થત  સધુી કરવ મ ાં આવેલ ખિષ રૂ .૩૯૫૨૫૬૫૩/- અન્ વિેણમ ાં વ ાંધ  હઠેળ ર ખવમ ાં આવે છે.  

િાોઘા હાઠહ ર.૩૯૫૨૫૬૫૩/-સદિઃ૧૨૬૭૩ િસલુાિ પાત્ર ર.૩૦૦૦૦૦/- સદિઃ૧૨૬૭૩           ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 

 

જિા                                                                                                                      કાયષપાલક ઈજનેિશ્રી, જૂ.ક.ૃય.ુ, જૂનાગઢ 

૧) કવોલીફ ઇડ એન્જીનીયર ષનયદુકત કરેલ છે.  
૨) સિરહુ ક મમ ાં વ૫ર યેલ મ લ-સ મ ન ષસમેન્ટ, સ્ટીલ, ક કરી ષવગેરેન  બીલો કિેરીમ ાં ર ખેલ છે   

૩) કર રખત ષનયમ મજુબ સ્ટેપ ડયટુી વસલુ કરેલ છે, જેમ ાં કર ર કરન રની સહી કર વવ મ ાં આવેલ છે.  

૪) રોયલ્ટી ભય ષન  આઘ રોની નકલ કિેરીમ ાં ર ખેલ છે  

૫) મ ૫પોથીમ ાં નધપઘ યેલ  મ પો પૈકી લીઘેલ ૧૦ ટક  મ પો ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી િવ ર  એમ.બી.મ ાં ક યષવ હી પણૂષ કરેલ છે.  

૬) મ ૫પોથીમ ાં મ પો લ લસ હીથી ક્રોસ કરી કેન્સલ કરવ મ ાં આવેલ છે.  

૭) સિરહુક મ ષવદ્ય ષથિઓ મ ટે રહવે મ ટે બીજો ષવકલ્પ ન હતો જેની મોટી સમસ્ય  હતી, જે તે કિેરીની મ ાંગણી અને વડી કિેરીની સિૂન થી ક મ શોટષ  ટ ઇમમ ાં પરુૂ કરવ નુાં 
હોવ થી સિરહુ ક મમ ાં સમય મય ષિ  ઓછી ર ખેલ હતી ૫રાંત ુહવે ૫છીથી સિૂન નુાં પ લન કરવ મ ાં આવશે. જે ધ્ય ને લઈ ઓડીટ ફકર  મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી છે. 

 

-****- 
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કૃતષ યતુનિતસિર્ટી જુનાગઢ એગ્રી ક લેજ,અમિાલી સને.૨૦૧૭-૧૮  
ફકિા નો િ –  ૩૩  જે.સી. ી.ની કામગીિીમાો જણાયેલ અતનયતમિિા અંગે 

 

કૃષિ યષુનવષસટી જુન ગઢન  સને.૨૦૧૭-૨૦૧૮ ન  વિષન  અન્ વેિણ િરય ન એગ્રી કોલેજ અમરેલી ર ર  નીિેની ષવગતેન  ક મમ ાં કલૂ રૂ .૮૭૭૫૦૦/- ન  
ખિષ કરેલ વ ઉિસષ/ફ ઈલની િક સણી કરત ાં નીિે મજુબની અષનયષમતત  ધ્ ય ને આવેલ છે.  

 

ક્રમ િા.નો િ િાિીખ િકમ નામ તિગિ સદિ 

૧ ૧૧૦૩૧ ૧૫/૦૨/૧૮ ૯૮૮૦૦ ખોડલ અથષ મવુસ જેસીબી ક મગીરી ૧૨૧૧૮ 

૨ ૧૩૪૩૪ ૨૨/૦૩/૧૮ ૧૯૨૪૦૦ રમેશગીરી એસ ગોસ ઈ જેસીબી ક મગીરી ૧૨૧૧૮ 

૩ ૧૪૬૮૭ ૩૧/૦૩/૧૮ ૧૩૦૦૦૦ રમેશગીરી એસ ગોસ ઈ જેસીબી ક મગીરી ૧૨૧૧૮ 

૪ ૯૮૧૦ ૧૫/૦૧/૧૮ ૮૯૭૦૦ રમેશગીરી એસ ગોસ ઈ જેસીબી ક મગીરી ૧૨૭૧૨ એસ-૫ 

૫ ૯૯૪૯ ૧૮/૦૧/૧૮ ૧૦૫૩૦૦ રમેશગીરી એસ ગોસ ઈ જેસીબી ક મગીરી ૩૧૦૦-૩૧ 

૬ ૧૧૨૮૫ ૧૯/૦૧/૧૮ ૯૮૪૭૫ રમેશગીરી એસ ગોસ ઈ જેસીબી ક મગીરી ૩૧૦૦-૩૧ 

૭ ૧૨૫૬૭ ૧૩/૦૩/૧૮ ૬૪૦૨૫ રમેશગીરી એસ ગોસ ઈ જેસીબી ક મગીરી ૩૧૦૦-૩૧ 

૮ ૧૨૫૬૭ ૧૩/૦૩/૧૮ ૭૨૮૦૦ રમેશગીરી એસ ગોસ ઈ જેસીબી ક મગીરી ૩૧૦૦-૩૧ 

૯ ૧૨૭૩૭ ૧૫/૦૩/૧૮ ૨૬૦૦૦ રમેશગીરી એસ ગોસ ઈ જેસીબી ક મગીરી ૩૧૦૦-૩૧ 

કુલ ૮૭૭૫૦૦    

(૧) સરક રશ્રીન ાં ઉદ્યોગ અન ે ખ ણ ષવભ ગન ાં ઠર વ નાં.એસપીઓ/૧૦૨૦૦૫/૧૪૦૭/િ, ત .૨૨/૧૧/૨૦૦૬ તથ  ઠર વ નાં.એસપીઓ/૧૦૨૦૦૫/૧૪૦૫/િ 
ત .૦૮/૦૭/૧૧ મજુબ ઈ-ટેન્ ડરીંગ પ્રદક્રય  મ ટેની ન ણ ાંકીય વ્ યવહ રની રકમ રૂ. ૫ લ ખથી વધ રે રકમની ખરીિી/ખિષ કરતી વખતે ઈ-ટેન્ ડરીંગ પ્રદક્રય  કરીને 
ભ વો મેળવવ  જોઈએ. પરાંત ુસાંસ્થ  ર ર  સ્થ ષનક ભ વો ભાંગ વી ટુકડે-ટુકડ ેક મગીરી કર વેલ છે. જે અંગે જવ બિ રેથી સ્પષ્ટત  કરવી રહ.ે  
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(૨) સરક રશ્રીન  ઉદ્યોગ અને ખ ણ ષવભ ગન  ઠર વ નાં. એસપીઓ/૧૦૨૦૧૫/૬૯૧૦૯૩/િ, ત .૦૩/૦૬/૧૬ ન  ક્રમ નાં (૩)મજુબ પ ટી/ એજન્ સીને વકષ ઓડષર 
આપત  પહલે ૫% લેખે સીક્યોરીટી ડીપોઝીટ વસલુ કરી તેન  પર ૪.૯૦% લેખે રૂ .૨૧૦૦/- ન  સ્ ટેપ ઉપર કર રખત કરવુાં જોઈએ જે કય ષન  આધ રો રજુ 
થયેલ નથી. ઉકત મિુ  નાં ૧ થી ૨ ની પતુષત  થત  સધુી કરેલ ખિષ રૂ .૮૭૭૫૦૦/- વ ાંધ  હઠેળ ર ખવ મ ાં આવે છે.  

િાોિાહાઠહ િકમ રા.૮૭૭૫૦૦/- સદિ –તિતિઘ   િસલુાિ પાત્ર િકમ રા.૨૧૦૦/-સદિ – ૦૦૩૦ 

ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 

જિા  

ફકર  નાં.-33ન  જવ બમ ાં જણ વવ નુાં કે, નવી શરૂ થયેલ કૃષિ મહ ષવધ લય પ્ર થષમક તબ્બ કમ ાં હોય અતે્રની કોલેજ હઠેળ િ લતી જુિી-જુિી યોજન ઓ મ ટે 
સિરહુ ક મગીરી કર વવ ની આકક્સ્મક જરૂદરય તને ધ્ય ને લઈ જુિ -જુિ  ષવભ ગોની જરૂદરય ત મજુબની ક મગીરીન  હતે ુજુિ -જુિ  હત  અને ગ્ર ન્ટની ઉપલબ્ધત ન  
આધ રે સ્થ ષનક કક્ષ એથી બહોળી પ્રષસધ્ધ્ધ ધર વત  િૈષનક વતષમ નપત્રોમ ાં જાહરે ત દ્વ ર  બહોળી પ્રષસધ્ધ્ધથી ભ વો માંગ વવ મ ાં આવેલ હત , જે ભ વો પ્રવતષમ ન 
બજાર ભ વો તથ  અન્ય હરીફ કરત ાં નીિ  અને વ્ય જબી હોય સ્પધ ષત્મક ભ વો મેળવવ મ ાં આવેલ છે અને જુિ -જુિ  ષવભ ગોની જરૂદરય ત મજુબ જે તે ષવભ ગની 
ગ્ર ન્ટની ઉપલબ્ધત ન  આધ રે ક મગીરી કર વેલ છે. ષસક્યોદરટી દડપોઝીટ લીધેલ છે અને તેન  ૪.૯૦% લેખે  કુલ રકમ રૂ.૨૧૦૦/- ન  સબાંષધત પ ટી પ સેથી િકે 
લીધેલ છે તો આ બ બતો ધ્ય નમ ાં લઈને ફકર  મ ાંડવ ળ કરવ  આપશ્રી ને ષવનાંતી. 

-****- 
 
ફકિા નો િ –  ૩૪         સોસ્થા રાિા ટુકળા–ટુકળા કિિામાો આિેલ  ાોિકામ માો જણાયેલ અતનયતમિિા અંગે 
 

કૃષિ યષુનવષસિટી, જુન ગઢન  સને૨૦૧૭-૧૮ ન  વિષન  અન્ વેિણ િરય ન જુિ  જુિ  ષવભ ગો દ્વ ર  પદરષશષ્ટ નાં.-૧૭ ની ષવગતેન  ક મમ ાં કુલ 
રૂ .૧૯૨૪૩૧૪૫/- ન  ખિષ કરેલ વ ઉિસષ/ફ ઈલની િક સણી કરત ાં નીિે મજુબની અષનયષમતત  ધ્ ય ને આવેલ છે. 

(૧) સરક રશ્રીન ાં ઉદ્યોગ અને ખ ણ-ખનીજ ષવભ ગન ાં ઠર વ નાં.એસપીઓ/૧૦૨૦૦૫/ ૧૪૦૭/િ, ત .૨૨/૧૧/૨૦૦૬ ઉદ્યોગ અન ેખ ણ-ખનીજ ષવભ ગન ાં ઠર વ 
નાં.એસપીઓ/૧૦૨૦૦૫/૧૪૦૫/િ ત .૦૮/૦૭/૧૧ મજુબ ઈ-ટેન્ ડરીંગ પ્રદક્રય  મ ટેની ન ણ ાંકીય વ્ યવહ રની રકમ રૂ. ૫ લ ખથી વધ રે રકમની ખરીિી/ખિષ 
કરતી વખતે ઈ-ટેન્ ડરીંગ પ્રદક્રય  કરીને ભ વો મેળવવ  જોઈએ. પરાંત ુસાંસ્થ  ર ર  આર.સી. કરેલ એજન્સી મ રફત ક મ કર વેલ છે.  
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(૨)  સિરહુાં ક મો યષુનવષસિટીન  ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી અને ત ાંષત્રક સ્ ટ ફ હોવ  છત ાં તેઓ ર ર  ક મ નહીં કર વત  જે તે શ ખ / કિેરીઓ ર ર  હ થ ધરેલ અને પણૂષ  
કરેલ હત ાં આ ક મો યોગ્ ય ગણુવત વ ળ  થયેલ હોવ ન  આધ ર અન્ વેિણમ ાં રજુ થયેલ નહીં હોવ થી જેની ખ તરી ઓડીટને થઈ શકેલ નથી.  

(૩) આ ક મોની મ પપોથી રજુ કરેલ નથી.  
(૪) ક મ પણૂષત  પ્રમ ણપત્ર ષનયત નમનૂ મ ાં તૈય ર કરી અન્ વેિણમ ાં રજુ કરેલ નથી.   
(૫) સિરહુાં ક મો મ ટે વ પરવ મ ાં આવેલ મટીરીયલ મ લ- સ મ નની ગણુવત  ની િક સણી થય નો રીપોટષ  ઓડીટને રજુ થયેલ નથી.  
(૬)  સરક રશ્રીન  મ ગષ અને મક ન ષવભ ગન  પરીપત્ર ક્રમ ાંક – ટીએનસી/૧૦૯૧/આઈબી/ (૧૦)/(૧૧)/સ ત .૩૧/૦૩/૧૯૯૯ મજુબ વકષ ઓડષર આપત  પહલે  

ઈજારેિ ર પ સેથી ૨.૫% લેખે સીક્યોરીટી ડીપોઝીટ વસલુ કરવ ની રહ ેછે. આ ઉપર ાંત સષુપ્ર. ઓફ સ્ટેપની કિેરી, ગ ાંધીનગરન  પત્ર ક્રમ ાંક– સ્ટેપ/અસન/૧૪/ 
૨૦૦૭/૯૩૯ ત .૦૫/૦૨/૨૦૦૭ મજુબ સીક્યોરીટી દડપોઝીટ પર આટીકલ- ૩૬(ક) સ થે આટીકલ–૨૦(ક) તેમજ પત્ર નાંબર–
સ્ટેપ/કયિ/૨૧૩/૨૦૧૭/૨૬૧૮ ત .૦૩/૦૨/૧૮ અચભપ્ર ય મજુબ ૪.૯૦% સ્ટેપ ડયટુી લેવ ની રહ ેછે. જેન  આધ રો ફ ઈલે સ મેલ નથી.  

(૭) ક મમ ાં વપર શ થયેલ ષસમેન્ ટ–લોખાંડ–ક ાંકરી–રેતીવગેરેન  મટીદરયલ્ સ ટેસ્ટીંગ કર વ્ય ન  આધ રો અન્ વેિણમ ાં રજુ થયેલ નથી.જેથી વપર યેલ મ લસ મ ન  
ગણુવત્ત વ ળો હતો કે કેમ ?તેની િક સણી થઈ શકેલ નથી.  

(૮)  સ મેલ પદરષશષ્ટન  ક્રમ નાં.૮૫ થી ૯૦ ની ક મગીરી યષુનવષસિટી દ્વ ર  બ ાંધક મન  ક મો મ ટે આર.સી. દ્વ ર  એજન્સીની ષનમણકુ કરેલ હોવ  છત ાં સાંસ્થ  દ્વ ર  
સ્થ ષનક કક્ષ એથી ભ વો માંગ વીને ટુકડે-ટુકડે ક મગીરી કરવ  અંગે જવ બિ રેથી સ્પષ્ટત  કરવી. 

ઉકિ મદુા નો ૧ થી ૮ ની પિુષિા થિા સિુી કિાલ ખચષ રા.૧૯૨૪૩૧૪૫/- િાોિા હાઠહ િાખિામાો આિે છે.  
િાોિાહાઠહ િકમ રા.૧૯૨૪૩૧૪૫/- સદિ –પરિતશષ્ર્ટની તિગિે ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 

 

ફકિા નો િ – ૩૪ પરિતશષ્ર્ટ નો િ -૧૭ 

સોસ્થાદ્વાિા ટુકળા–ટુકળા કિિામાો આિેલ  ાોિકામ ની તિગિ દશાષિત ુપત્રક 

ક્રમ િા.નો િ/િાિીખ િકમ એજન્સી નામ તિગિ સદિ શાખાનુો નામ 

૧ ૮૨૬૧ ૧૩/૧૨/૧૭ ૩૬૬૬૬ અષનલકુમ ર આર.પ્રસ િ ઓટો તથ  પતર  નો શેડ બન વવ ની ક મગીરી ૧૨૪૦૮ હોટીકલ્ િર પોચલટેકષનક 
૨ ૭૩૭૦ ૧૧/૧૨/૧૭ ૧૧૪૨૭૩ અષનલકુમ ર આર.પ્રસ િ ઓટો તથ  પતર  નો શેડ બન વવ ની ક મગીરી ૧૨૪૦૮ હોટીકલ્ િર પોચલટેકષનક 
૩ ૭૨૦૫ ૦૮/૧૨/૧૭ ૫૫૭૦૧ અષનલકુમ ર આર.પ્રસ િ ઓટો તથ  પતર  નો શેડ બન વવ ની ક મગીરી ૧૨૪૦૮ હોટીકલ્ િર પોચલટેકષનક 
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ક્રમ િા.નો િ/િાિીખ િકમ એજન્સી નામ તિગિ સદિ શાખાનુો નામ 

૪ ૩૩૩૦ ૧૭/૬/૧૭ ૭૮૯૯૬ દિવ્ય  કન્સ્રકશન કાં. ખોર સ  આર.સી.સી.ની કોલમ તથ  દિવ લ નુાં ક મ ૧૨૪૦૮ હોટીકલ્ િર પોચલટેકષનક 

૫ ૩૩૨૯ ૧૭/૬/૧૭ ૪૭૦૧૨ દિવ્ય  કન્સ્રકશન કાં. ખોર સ  ફ મષ મ ાં આર.સી.સી. રોડ બન વવ નુાં ક મ ૧૨૪૦૮ હોટીકલ્ િર પોચલટેકષનક 

૬ ૮૫૩૧ ૧૫/૧૨/૧૭ ૨૯૯૮૯૫ દિવ્ય  કન્સ્રકશન કાં. ખોર સ  હોસ્ટેલ અરીય મ ાં િેઇન લીંક જાળી ની ફેન્સીંગનુાં ક મ ૧૨૪૦૮ હોટીકલ્ િર પોચલટેકષનક 
૭ ૧૪૭૧૬-૧/૦૩/૧૮ ૪૨૯૦૧૧ પ્લ સ્ટીવડુ ઇન્ડીય  જૂન ગઢ કોપ્યટુર રૂમ મ ાં વોલ પેનેલીંગ નુાં ક મ ૧૨૪૦૮ હોટીકલ્ િર પોચલટેકષનક 
 કુલ  ૧૦૬૧૫૫૪  

૮ ૧૪૫૮૫-૧/૦૩/૧૮ ૧૩૧૪૧૮ પ્લ સ્ટીવડુ ઇન્ડીય  જૂન ગઢ કિેરી મ ાં ડીસ્પ્લે પેનલ ની ક મગીરી     ૧૮૦૦૯-એસ-૬ કપ સ સાંશોધન 
૯ ૧૪૪૫૧-૩૦/૦૩/૧૮ ૯૩૨૧૬ ર ઠોડ બચભુ ઇ બિેરભ ઇ 

ઇવનગર 
કિેરીન  ફ મ ખ તે આવલે ગોળસાંપમ ાં વ્હ ઇટ ષસમેન્ટ  
તેમજ ઓરડી ની બ જુ મ ાં કબીંગ ની ક મગીરી 

૧૮૦૦૯-૦૯ કપ સ સાંશોધન 

૧૦ ૧૪૫૮૪-૩૧/૦૩/૧૮ ૧૯૭૨૯૪ રક્ષ  સેલ્સ જુન ગઢ કિેરીન  પહલે મ ળે પષશ્ચમ દિશ મ ાં મોતર રૂમમ ાં જીપ્સમ 

ની ષસચલિંગ તેમજ ષસમેન્ટ બોડષન ુવોલ પેનેલીંગ નુાં ક મ 
૧૮૦૦૯-૦૯ કપ સ સાંશોધન 

૧૧ ૧૪૪૪૭-૩૦/૦૩/૧૮ ૮૬૩૭૬ િશષન કન્સ્રકશન ઇવનગર જીનીંગરૂમ ની તમેજ મષશન ની ઓરડીન  આગળન  
ભ ગે આર.સી.સી. તેમજ પીસીસી ક મ 

૧૮૦૦૯-૦૯ કપ સ સાંશોધન 

કુલ  ૫૦૮૩૦૪  
૧૨ ૩૦૨૫ ૨૦/૦૭/૧૭ ૩૯૫૪૬૦ પ્લ સ્ટી વડુ ઇન્ન્ડય  , જુન ગઢ યચુઝયમ હોલમ ાં વોલ પેનેલીંગ, પ્લેટફોમષ તથ  શોકેસ 

ટ ઇપ કપબોડષની ક મગીરી 
૧૨૫૭૨ કેવીકે જામનગર 

૧૩ 
 

૧૪૮૯૧ ૨૮/૦૩/૧૮ ૪૯૨૩૦૮ પ્લ સ્ટી વડુ ઇન્ન્ડય  , જુન ગઢ વોલ પેનલેીંગ ક મ (૩૪૨૨૬૪=૦૦) ૧૨૫૭૨ કેવીકે જામનગર 
પ્લ સ્ટી વડુ ઇન્ન્ડય  , જુન ગઢ લોબીમ ાં વોલ પેનલેીંગ ક મ (૧૫૦૦૪૪=૦૦) ૧૨૫૭૨ કેવીકે જામનગર 

૧૪ ૧૪૮૮૭ ૩૧/૦૩/૧૮ ૪૬૯૭૬૭ યોગી કાંસ્રકશન ફ મષની પ્રોટેકશન દિવ લનુાં ક મ ૧૨૫૯૨-૦૩ કેવીકે જામનગર 

૧૫ ૧૪૫૨૩ ૩૦/૦૩/૧૮ ૬૦૦૦૦ ખીર  સચલમ ઓસમ ણ જેસીબી દ્વ ર  ફ મષન  રસ્ત  રીપેરીંગ ૧૨૫૭૨ કેવીકે જામનગર 

૧૬ ૯૪૮૪  ૫/૧/૨૦૧૮ ૩૩૪૬૧૧ પરમ ર જગિીશ વ લજી સાંસ્થ ની િચક્ષણ દિશ મ ાં પ્રોટેકશનદિવ લ બન વવ નીક મગીરી ૧૨૭૧૨ કેવીકે જામનગર 
૧૭ ૧૪૭૭૩  ૩૦/૦૩/૧૮ ૧૬૧૮૫૦ દિલીપ વી.પરમ ર સાંસ્થ ની પ્રોટેકશનદિવ લ બન વવ ની ક મગીરી ૧૨૭૧૨-૦૫ કેવીકે જામનગર 

કુલ  ૧૯૧૩૯૯૬   
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ક્રમ િા.નો િ/િાિીખ િકમ એજન્સી નામ તિગિ સદિ શાખાનુો નામ 

૧૮ ૯૨૫૪  ૦૩/૦૧/૧૮ ૯૮૮૦૦ ક્રીએટીવ ષસમેન્ટ પ્રોડતટ ૬૦ એમ.એમ. ષસમેન્ટ બ્લોક ની ખરીિી ૧૨૭૧૨-૫-s એગ્રોનોમી ષવભ ગ 

૧૯ ૧૨૩૩૫ ૧૨/૦૩/૧૮ ૯૮૮૦૦ ક્રીએટીવ ષસમેન્ટ પ્રોડતટ ૬૦ એમ.એમ. ષસમેન્ટ બ્લોક ની ખરીિી ૧૨૯૦૩ એગ્રોનોમી ષવભ ગ 
૨૦ ૧૩૪૯૪ ૨૨/૦૩/૧૮ ૨૭૧૭૦ િશષન એમ.સીણૉજીય  ૬૦ એમ.એમ. ષસમેન્ટ બ્લોક નુાં મજુરી ક મ ૧૨૦૯૬ એગ્રોનોમી ષવભ ગ 
૨૧ ૧૪૦૩૦-૨૬/૦૩/૧૮ ૨૭૧૭૦ િશષન એમ.સીણૉજીય  ૬૦ એમ.એમ. ષસમેન્ટ બ્લોક નુાં મજુરી ક મ ૧૨૯૦૩ એગ્રોનોમી ષવભ ગ 

કુલ ૨૫૧૯૪૦ 
૨૨ ૧૩૩૩૯-૨૧/૦૩/૧૮ ૨૦૯૮૪૬ ષવક્રમ િેવ  હુાંબલ ગ્રીનહ ઉસ ચબલ્ડીંગપ સે ટોયલેટકમ બ થબન વવ નુાં ક મ ૧૨૭૧૨ જામનગર (બ જર )  
૨૩ ૧૩૨૦૩-૨૦/૦૩/૧૮ ૨૩૦૯૧૨ બ વરીય  એન્જીનીયરીંગ હબ  એન્ટોમોલોજી ષવભ ગ પ છળ દિવ લ બન વવ નુાં ક મ ૧૨૭૧૨ જામનગર (બ જર ) 
૨૪ ૧૩૨૦૨-૨૦/૦૩/૧૮ ૧૬૯૧૭૮ ષવક્રમ િેવ  હુાંબલ કિેરી ન  પદરશર મ ાં આવેલ પ્લોટ નાં ૧૧ અને ૧૨ મ ાં 

ગેલ્વેન ઇઝ િેંઈન લીંક જાળી થી ફેન્સીંગ ક મ 
૧૨૭૧૨ જામનગર (બ જર )  

૨૫ ૫૯૨૧- ૧૦/૧૦/૧૭ ૭૫૨૪૦ દિવ્ય  કાંસ્રતશન કુાં ખોર સ  કિેરી ન  પદરશર મ ાં આવેલ પ્લોટ નાં ૧૧ અને ૧૨ મ ાં 
ગેલ્વેન ઇઝ િેંઈન લીંક જાળી થી ફેન્સીંગ ક મ 

૧૨૭૧૨ જામનગર (બ જર )  

૨૬ ૩૭૯૫ ૦૯/૦૮/૧૭ ૯૫૨૦૦ ષવનોિભ ઇ એન.સ વલીય  કુવો ઉંડો ઉત રવ ની ક મગીરી ૧૮૦૦૫ જામનગર (બ જર )  

૨૭ ૧૪૩૦૩ ૨૯/૦૩/૧૮ ૫૯૪૯૪ ભરતભ ઇ ક ન ભ ઇ ક રેથ  યરુીનલ ટોયલેટ બન વવ નુાં ક મ ૧૨૦૦૨ જામનગર (બ જર )  

કુલ ૮૩૯૮૭૦  
૨૮ ૩    ૦૫/૦૭/૧૭ ૪૭૨૫૦૦ ન ગ  કરશન કેશવ લ  ટૉડ  ની નવી દિવ લ બન વવ  ની ક મગીરી ૨૦૭૬ કૃષિ ષવજ્ઞ ન કેન્ ર ખ પટ 
૨૯ ૮૯૨૦ ૨૭/૧૨/૧૭ ૧૦૬૭૯૦ ષવક્રમ બી.િ સ  ફ મષન  સ્ટ ફમ ટે દ્વીિક્રીય વ હનપ કીંગ શેડની ક મગીરી ૧૨૭૧૨ કૃષિ ષવજ્ઞ ન કેન્ ર ખ પટ 
૩૦ ૮૯૨૧ ૨૭/૧૨/૧૭ ૨૫૭૬૦૦ ષવક્રમ બી.િ સ   ખેડૂતહોસ્ટેલપ સે પેવરબ્લોક,હને્ડવોસ સ્ટેન્ડ,છપરુનીક મગીરી ૧૨૭૧૨ કૃષિ ષવજ્ઞ ન કેન્ ર ખ પટ 
૩૧ ૯૬૬૮-૧૧/૦૧/૧૮ ૪૯૯૬૩૨ ષવજય એક.જોશી ફ મષની િક્ષીણ દિશ મ ાં આવેલ હય ત આડસ દૂર કરી 

નવી ટૉડ  ની દિવ લ બન વવ નુાં ક મ 
૧૨૭૧૨ કૃષિ ષવજ્ઞ ન કેન્ ર ખ પટ 

૩૨ ૧૧૨૪૭-૧૭/૦૨/૧૮ ૩૨૭૨૫૦ ષવજય એક.જોશી ફ મષ ન  મેઇન ગઇેટ આજુબ જુ પ ક  રોડ તરફ બલે  
પથ્થર ની ૫ ફૂટ ઉંિી દિવ લ બવ વવ નુાં ક મ 

૧૨૭૧૨ કૃષિ ષવજ્ઞ ન કેન્ ર ખ પટ 

કુલ  ૧૬૬૩૭૭૨   
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ક્રમ િા.નો િ/િાિીખ િકમ એજન્સી નામ તિગિ સદિ શાખાનુો નામ 

૩૩ ૭૧૨૯-૦૯/૧૧/૧૭ ૭૯૩૦૦ ષશવશક્તત સ ઉન્ડ સીસ્ટમ લ ઇટ પાંખ  , સ ઉન્ડ સીસ્ટમ ભ ડૂાં ૧૨૧૧૪ કૃષિ મહ ષવદ્ય લય ખ પટ 

૩૪ ૯૬૦૦-૧૦/૦૧/૧૮ ૫૨૦૦૦ ન્ય ુઅશોક ટ યર ટ યર ખરીિી -“- કૃષિ મહ ષવદ્ય લય ખ પટ 

૩૫ ૧૩૪૫૬-૨૨/૦૩/૧૮ ૭૨૨૨૩ ર જ ઇંન્ફો એન્ટરપ્ર ઇઝ ઇન્ટર નેટ ન  સ ધનો ની ખરીિી -“- કૃષિ મહ ષવદ્ય લય ખ પટ 
૩૬ ૧૩૯૧૧-૨૬/૦૩/૧૮ ૧૫૦૨૯૮ સ યન્ટીફીક રેડીંગ કોપો . લબેોરેટરી મ ટે જુિ -જુિ  સ ધનો ની ખરીિી -“- કૃષિ મહ ષવદ્ય લય ખ પટ 
૩૭ ૬૩૮૭-૧૬/૧૦/૧૭ ૯૬૦૦૦ પનુમ ફષનિિર સ્ટીલ બડે ખરીિી -“- કૃષિ મહ ષવદ્ય લય ખ પટ 
૩૮ ૧૩૦૩૦-૧૭/૦૩/૧૮ ૭૪૫૭૬ સ યન્ટીફીક રેડીંગ કોપો લબે મ ટે એન લીસીસ બલેેન્સ ખરીિી -“- કૃષિ મહ ષવદ્ય લય ખ પટ 
૩૯ ૧૩૪૫૨-૨૨/૦૩/૧૮ ૧૦૬૨૦૦ શક્તત સ યન્ટીફીક લબે મ ટે યષુપ્રન્ટ બ યોલોજીકલ મોનેક્યલુર મ ઇક્રો સ્કોપ -“- કૃષિ મહ ષવદ્ય લય ખ પટ 
૪૦ ૯૭૫૪-૧૨/૦૧/૧૮ ૯૩૫૦૦ ર મ ઇલેકરીનીતસ એલ.ઇ.ડી.ટી.વી./ ફ્રીજ  ખરીિી ૩૨૦૧૮ કૃષિ મહ ષવદ્ય લય ખ પટ 
૪૧ ૧૧૧૦૧-૧૬/૦૨/૧૮ ૯૦૫૦૦ શભુમ  ઇલેકરીનીતસ આર.ઓ. અને વોટર કુલર ખરીિી ૩૨૦૧૮ કૃષિ મહ ષવદ્ય લય ખ પટ 

કુલ  ૮૧૪૫૯૭  
૪૨ ૧૩૭૪૮-૨૬/૦૩/૧૮ ૨૯૭૧૨૫ ક સમભ ઇ આિમભ ઇ સીડ   રેતી ખરીિી ૧૨૩૦૩ પશ ુઉછેર કેન્ ર  

આર.વી.પરમ ર (૯૯૩૭૫) સફેિ પથ્થર ખરીિી ૧૨૩૦૩ પશ ુઉછેર કેન્ ર  
આર.વી.પરમ ર (૯૮૦૦૦) બ્લેક મેટલ ખરીિી ૧૨૩૦૩ પશ ુઉછેર કેન્ ર  

૪૩ ૨૦૮૮-૩૦/૦૬/૧૭ ૧૬૨૪૪૦ આર.સી.પરમ ર ક ાંટ ળ  ત ર ની ફેંસીંગ કરવ ની ક મગીરી ૧૨૩૦૩ પશ ુઉછેર કેન્ ર  
૪૪ ૧૩૭૫૩-૨૬/૦૩/૧૮ ૧૩૩૬૫૦ સમથષ સેલ્સ ષસમેંન્ટ થી ૪૫૦ ખરીિી ૧૨૩૦૩ પશ ુઉછેર કેન્ ર  
૪૫ ૧૩૭૫૬-૨૬/૦૩/૧૮ ૧૩૩૬૫૦ સમથષ સેલ્સ ષસમેંન્ટ થી ૪૫૦ ખરીિી ૧૨૩૦૩ પશ ુઉછેર કેન્ ર  
૪૬ ૧૪૦૧૧-૨૬/૦૩/૧૮ ૧૦૬૦૬૦ ક સમભ ઇ આિમભ ઇ સીડ   તબલે  તથ  િ ફકટર શેડમ ાં પતર નોશેડની ક મગીરી ૧૨૩૦૩ પશ ુઉછેર કેન્ ર  
૪૭ ૨૭૮૫ ૧૪/૦૭/૧૭ ૬૧૧૭૫ સોરઠ સેલ્સ બ્લ્ય ુડયરુ સેલ રૂફ પતર  ની ખરીિી ૧૨૩૧૮ પશ ુઉછેર કેન્ ર  
૪૮ ૧૪૫૮૮ ૩૧/૦૩/૧૮ ૯૯૯૭૫ જય જાનલ કૃપ  અથષ મવુર શેઢ પ ળ  , ઝ ડી ઝ ખર  દુર કરવ ની ક મગીરી ૨૩૦૩ પશ ુઉછેર કેન્ ર  
૪૯ ૧૯૬૮-૨૨/૦૬/૧૭ ૮૯૮૨૨ જગિીશભ ઇ વ લજીભ ઇ પરમ ર મોરમ પ થરવ ની ક મગીરી ૧૨૬૦૦ પશ ુઉછેર કેન્ ર  
૫૦ ૪૯૧૯ ૧૩/૦૯/૧૭ ૨૬૯૪૭૦ જગિીશભ ઇ વ લજીભ ઇ પરમ ર દિવ લ ઉપર િેંઇનલીંક જાળી ફીટ કરવ નુાં ક મ ૧૨૭૧૨ પશ ુઉછેર કેન્ ર  
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૫૧ ૯૯૭૦ ૧૯/૦૧/૧૮ ૬૭૮૫૦ આર.વી.પરમ ર દિવ લ ઉપર સફેિ પથ્થર િણતર ક મ ૧૨૭૧૨ પશ ુઉછેર કેન્ ર  
૫૨ ૧૪૧૯૬ ૨૩/૦૮/૧૭ ૯૯૭૫૦ આર.વી.પરમ ર મ ટી ક ઢી ષસમેન્ટ કધપક્રીટ ક મ ૧૨૬૦૦ પશ ુઉછેર કેન્ ર  
૫૩ ૧૩૭૫૫ ૨૬/૦૩/૧૮ ૪૯૯૫૨૮ સોરઠ સેલ્સ બ્લ્ય ુડયરુ સેલ રૂફ પતર  ની ખરીિી ૧૨૩૦૩ પશ ુઉછેર કેન્ ર  

કુલ  ૨૦૨૦૪૯૫  
૫૪ ૧૪૫૭૦ ૩૧-૦૩-૧૮ ૪૪૨૬૭ ષવક્રમ િેવ  હુાંબલ ખોર સ  આરસીસી ફલોરીંગ/પ્લ સ્ટર ૧૨૯૩૧ શ કભ જી સાંશોધન કેન્ ર 

૫૫ ૧૪૫૭૧ ૩૧-૦૩-૧૮ ૫૫૨૪૫ ષવક્રમ િેવ  હુાંબલ ખોર સ  ષવરીફ ઇડ લ િી ફીટીંગ ૧૨૦૧૩ શ કભ જી સાંશોધન કેન્ ર 

૫૬ ૧૪૫૭૦ ૩૧-૦૩-૧૮ ૭૮૪૨૮ દિવ્ય  કન્સ્રકશન કાં. ખોર સ  રેકડષરૂમ/સ્ટોરરૂમ/ કોપ્યટુર રૂમ રીનોવેશન ૧૨૯૩૧ શ કભ જી સાંશોધન કેન્ ર 
૫૭ ૧૪૫૭૧ ૩૧-૦૩-૧૮ ૧૮૪૧૬૧ ક રેથ  ભરત ક ન  કેશોિ િેબર/ રૂમ નાં.૫ મ ાં રીપેરીંગ તથ  પરચરુણ ક મગીરી ૧૨૦૧૩ શ કભ જી સાંશોધન કેન્ ર 
૫૮ ૩૯૩૬ ૧૧-૦૮-૧૭ ૪૪૨૧૮૦ દિવ્ય  કન્સ્રકશન કાં. ખોર સ  ફ મષ ખ તે પેવર બ્લોક /તળીય ુપ કુ કરવ ની ક મગીરી ૧૨૦૧૪ શ કભ જી સાંશોધન કેન્ ર 

કુલ  ૮૦૪૨૮૧  

૫૯ ૧૧૬૭૦ ૦૩-૦૩-૧૮ ૯૯૭૮૩ યોગી કન્સ્રકશન જૂન ગઢ કોન્ફરન્સ રૂમની છત ૫ર િ ઇન  મોઝેક ૧૨૧૨૬-૦૨ એગ્રી કોલેજ જુન ગઢ 

૬૦ ૧૩૫૯૯ ૨૩-૦૩-૧૮ ૯૯૭૮૩ દિવ્ય  કન્સ્રકશન કોન્ફરન્સ રૂમની છત ૫ર િ ઇન  મોઝેક ૧૨૧૨૬-૦૨ એગ્રી કોલેજ જુન ગઢ 

૬૧ ૧૩૬૧૯ ૨૩-૦૩-૧૮ ૮૩૯૨૧ દિવ્ય  કન્સ્રકશન ગલ્સષ હોસ્ટેલમ ાં ટુ વ્હીલર પ કીગ પ્લેટફોમષ ૧૨૬૭૩ એગ્રી કોલેજ જુન ગઢ 
૬૨ ૧૩૯૩૨ ૨૦-૦૩-૧૮ ૪૫૯૭૫ ક રેથ  ભરત ક ન  ગલ્સષ હોસ્ટેલમ ાં પ કીગ મ ટે ગે.પતર ની ક મગીરી ૧૨૬૭૩ એગ્રી કોલેજ જુન ગઢ 
૬૩ ૧૩૯૭૦ ૨૬-૦૩-૧૮ ૬૭૨૫૬ ક રેથ  ભરત ક ન  ગલ્સષહોસ્ટેલમ ાં પ કીગશેડ તથ  પેવર બ્લોકની ક મગીરી ૧૨૬૭૩ એગ્રી કોલેજ જુન ગઢ 
૬૪ ૧૩૦૪૨૧૯-૦૩-૧૮ ૮૯૪૪૦ ક રેથ  ભરત ક ન  ગલ્સષ હોસ્ટેલમ ાં લેફટ સ ઇડ શેડ તથ  આરસીસી ૧૨૬૭૩ એગ્રી કોલેજ જુન ગઢ 
૬૫ ૧૨૮૪૩ ૧૬-૦૩-૧૮ ૫૦૮૬૯ ષવક્રમ િેવ  હુાંબલ જૂન ગઢ ગલ્સષ હોસ્ટેલ દિવ લ ઉંિી કરવ નુાં ક મ ૧૨૬૭૩ એગ્રી કોલેજ જુન ગઢ 
૬૬ ૧૩૧૩૨ ૨૦-૦૩-૧૮ ૬૮૩૩૪ ષવક્રમ િેવ  હુાંબલ જૂન ગઢ ગલ્સષ હોસ્ટેલ દિવ લ ઉંિી કરવ નુાં ક મ ૧૨૬૭૩ એગ્રી કોલેજ જુન ગઢ 
૬૭ ૧૩૯૩૫ ૨૬-૦૩-૧૮ ૭૭૬૫૧ ક રેથ  ભરત ક ન  ગલ્સષ હોસ્ટેલ દિવ લ ઉંિી કરવ નુાં ક મ ૧૨૬૭૩ એગ્રી કોલેજ જુન ગઢ 
૬૮ ૧૩૯૩૬ ૨૬-૦૩-૧૮ ૮૩૭૬૨ ક રેથ  ભરત ક ન  ગલ્સષ હોસ્ટેલ દિવ લ ઉંિી કરવ નુાં ક મ ૧૨૬૭૩ એગ્રી કોલેજ જુન ગઢ 
૬૯ ૧૩૯૩૯ ૨૬-૦૩-૧૮ ૭૬૭૬૬ દિવ્ય  કન્સ્રકશન ગલ્સષ હોસ્ટેલ દિવ લ ઉંિી કરવ નુાં ક મ ૧૨૬૭૩ એગ્રી કોલેજ જુન ગઢ 
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૭૦ ૧૩૯૩૪ ૨૬-૦૩-૧૮ ૮૪૫૦૧ ષવક્રમ િેવ  હુાંબલ જૂન ગઢ ગલ્સષ હોસ્ટેલ દિવ લ કલર ક મગીરી ૧૨૬૭૩ એગ્રી કોલેજ જુન ગઢ 
૭૧ ૧૩૬૦૨ ૨૩-૦૩-૧૮ ૬૪૦૦૮ ક રેથ  ભરત ક ન  ગલ્સષ હોસ્ટેલ દિવ લ ૫ર ક િની ક મગીરી ૧૨૬૭૩ એગ્રી કોલેજ જુન ગઢ 
૭૨ ૧૨૮૪૨ ૧૬-૦૩-૧૮ ૬૭૭૯૧ ક રેથ  ભરત ક ન  ગલ્સષ હોસ્ટેલ ગેઇટની ક મગીરી ૧૨૬૭૩ એગ્રી કોલેજ જુન ગઢ 
૭૩ ૧૨૮૪૧ ૧૬-૦૩-૧૮ ૯૪૭૬૦ ષવક્રમ િેવ  હુાંબલ ગલ્સષ હોસ્ટેલમ ાં િોકડી આરસીસી ક મગીરી ૧૨૬૭૩ એગ્રી કોલેજ જુન ગઢ 
૭૪ ૧૩૯૬૫ ૨૬-૦૩-૧૮ ૯૩૭૭૫ ષવક્રમ િેવ  હુાંબલ ગલ્સષ હોસ્ટેલમ ાં િોકડી આરસીસી ક મગીરી ૧૨૬૭૩ એગ્રી કોલેજ જુન ગઢ 
૭૫ ૧૪૨૫૬ ૨૯-૦૩-૧૬ ૭૨૦૫૧ ક રેથ  ભરત ક ન  ગલ્સષ હોસ્ટેલમ ાં સીકયોરીટી કેબીનની ક મગીરી ૧૨૮૬૫ એગ્રી કોલેજ જુન ગઢ 
૭૬ ૧૪૨૬૩ ૨૯-૦૩-૧૬ ૯૩૮૫૬ ક રેથ  ભરત ક ન  ગલ્સષ હોસ્ટેલમ ાં ગેસ્ટરૂમ તથ  ટોયલેટબ્લોકની ક મગીરી ૧૨૮૬૫ એગ્રી કોલેજ જુન ગઢ 
૭૭ ૧૪૩૯૯ ૩૦-૦૩-૧૮ ૯૨૯૦૩ ષવક્રમ િેવ  હુાંબલ ગલ્સષ હોસ્ટેલમ ાં ગેસ્ટ રૂમની ક મગીરી ૧૨૮૬૫ એગ્રી કોલેજ જુન ગઢ 
૭૮ ૧૪૪૦૦ ૩૦-૦૩-૧૮ ૯૩૭૮૪ ષવક્રમ િેવ  હુાંબલ ગલ્સષ હોસ્ટેલમ ાં ગેસ્ટરૂમ તથ  ટોયલેટબ્લોકની ક મગીરી ૧૨૮૬૫ એગ્રી કોલેજ જુન ગઢ 

કુલ  ૧૬૦૦૯૬૯    
૭૯ ૫૪૪૫/ ૨૮-૦૯-૧૭ ૨૯૯૪૫૭ પરમ ર જગિીશ વ લજી ફ મષમ ાં પવુષ તરફની દિવ લની ક મગીરી ૧૨૬૦૦-૦૩ ફળ સાંશોધન મ ાંગરોળ  

કુલ  ૨૯૯૪૫૭   
૮૦ ૭૦૮૨/ ૦૮-૧૧-૧૭ ૨૮૨૫૫૩ ક્રીએટીવ ચબલ્ડ જૂન ગઢ ફ મષમ ાં દિવ લની ક મગીરી ૧૨૭૧૨-૫-એસ કષૂિસાંશોધન કેન્ ર અમરેલી 
૮૧ ૭૦૮૨/ ૦૮-૧૧-૧૭ ૪૪૭૭૮૬ ભ ષવન કે.બ બરીય  જૂન ગઢ ફ મષમ ાં પવૃષ તરફની દિવ લની ક મગીરી ૧૨૭૧૨-૫-એસ કષૂિસાંશોધન કેન્ ર અમરેલી 
૮૨ ૧૦૦૭૨/૯૦૬૪/ 

૧૧૨૧૫/૧૨૦૦૮/ 
૧૨૭૯૮ 

૨૩૬૪૦૦ કુષિ સાંશોધન કેન્ર, અમરેલી ઇંટ ખરીિી ૧૨૭૧૨-૫-
એસ 

કષૂિસાંશોધન કેન્ ર અમરેલી 

૮૩ ૯૦૬૪/ ૧૨૭૯૮ ૧૧૪૦૦૦ કુષિ સાંશોધન કેન્ર, અમરેલી સીમેન્ટ ખરીિી ૧૨૭૧૨-૫-એસ કષૂિસાંશોધનકેન્ ર અમરેલી 
૮૪ ૯૦૬૪ ૬૬૦૧૩ કુષિ સાંશોધન કેન્ર, અમરેલી લોખાંડ ખરીિી ૧૨૭૧૨-૫-એસ કષૂિસાંશોધનકેન્ ર અમરેલી 
૮૫ ૧૦૦૭૨/ ૧૨૭૯૮ ૭૭૯૦૦ કુષિ સાંશોધન કેન્ર, અમરેલી રેતી ખરીિી ૧૨૭૧૨-૫-એસ કષૂિસાંશોધનકેન્ ર અમરેલી 
૮૬ ૯૦૬૪ ૧૧૪૦૦ કુષિ સાંશોધન કેન્ર, અમરેલી કપિી ખરીિી ૧૨૭૧૨-૫-એસ કષૂિસાંશોધનકેન્ ર અમરેલી 
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૮૭ ૧૧૯૦૯/૧૧૯૦૯/ 
૧૩૮૫૫ 

૨૬૬૦૨૦ કુષિ સાંશોધન કેન્ર, અમરેલી મજુરીક મ ૧૨૭૧૨-૫-એસ કષૂિસાંશોધનકેન્ ર અમરેલી 

કુલ  ૧૫૦૨૦૭૨  
૮૮ ૪૦૧૪/ ૧૯-૦૮-૧૭ ૨૭૮૯૭૧ પથુ્વીર જ ઇન્ફ્ર સ્રકિર ગડુ બોયઝ હોસ્ટેલમ ાં ટોયલેટ બ્લોક મર મત ક મગીરી ૧૨૪૦૬ દફશરીઝ કોલેજ વેર વળ 

કુલ  ૨૭૮૯૭૧  
૮૯ ૧૬૦૪૫ ૨૬/૦૩/૧૮ ૯૨૯૦૩ ષવક્રમ િેવ  હુબલ ન્ય ુષનષવદિત  ગલ્સષ હોસ્ટેલમ ાં ગેસ્ટ રૂમ ૧૨૮૬૫ દહસ બ ષનય મક 
૯૦ ૧૬૦૪૬ ૨૬/૦૩/૧૮ ૯૩૭૮૪ ષવક્રમ િેવ  હુબલ ન્ય ુષનષવદિત  ગલ્સષ હોસ્ટેલમ ાં ગેસ્ટ રૂમ/ટોઇલેટ ૧૨૮૬૫ દહસ બ ષનય મક 
૯૧ ૧૬૦૪૭ ૨૬/૦૩/૧૮ ૯૩૮૫૬ ક રેથ  ભરત ક ન  ન્યષુનષવદિત  ગલ્સષહોસ્ટેલમ ાં ગેસ્ટરૂમ/ટોઇલેટ/સેનટેરી ૧૨૮૬૫ દહસ બ ષનય મક 
૯૨ ૧૬૦૪૮ ૨૬/૦૩/૧૮ ૭૨૦૫૦ ક રેથ  ભરત ક ન  રીધ્ધી ગલ્સષ હોસ્ટેલમ ાં સીક્યરુીટી/વકષ ૧૨૮૬૫ દહસ બ ષનય મક 
 કુલ  ૩૫૨૫૯૩      

૯૩ ૧૪૪૨૫ ૩૦/૩/૧૮ ૮૮૨૬૮ ર ઠોડ બચભુ ઇ બિેર સોલ ર ડ્ર યર શેડ ન  િણતર બ ાંઘક મ ૧૨૧૧૫ કૃષિ ઇજનેરી કોલજે 
૯૪ ૧૪૮૨૫ ૩૧/૩/૧૮ ૯૦૯૦૦ સોલાંકી  કરસન તલુશી સોલર પ વર એપ્રોિ બ ાંઘક મ ૩૨૦૨૩ કૃષિ ઇજનેરી કોલજે 

૯૫ ૧૪૫૬૧ ૩૧/૩/૧૮ ૪૯૮૭૬ સોલાંકી  કરસન તલુશી લેડીસ જ ેંન્્સ ટોયલેટ બ્લોક રીપેરીંગ ૩૨૦૨૩ કૃષિ ઇજનેરી કોલજે 
૯૬ ૧૪૮૨૪ ૩૧/૩/૧૮ ૪૫૮૬૪ સોલાંકી  કરસન તલુશી સોલ ર પ વર પ્લ ન્ટ ન ુબ ાંધક મ ૨૨૦૬૦ કૃષિ ઇજનેરી કોલજે 
૯૭ ૧૩૧૩૪ ૨૦/૩/૧૮ ૧૨૭૮૦૫ આર. વી. પરમ ર પ્રોટેતશન વોલ રકમ રૂ. ૯૯૭૩૨/- ૧૨૭૧૫-૫-એસ કૃષિ ઇજનેરી કોલજે 

પરમ ર જગિીશ વ લજી ફ મષ ગઇેટ બન વવ નુાં ક મ રકમ રૂ. ૨૮૦૭૩/- ૧૨૭૧૫-૫-એસ કૃષિ ઇજનેરી કોલજે 
૯૮ ૨૦૩૬ ૨૧/૩/૧૮ ૨૮૦૭૩ પરમ ર જગિીશ વ લજી ફ મષ ગઇેટ બન વવ નુાં ક મ ૧૨૭૧૫-૫-એસ કૃષિ ઇજનેરી કોલજે 
૯૯ ૧૫૯૭૦ ૩૦/૩/૧૮ ૮૬૧૧૯ આર. વી. પરમ ર ફ મષ મ ટે સફેિ બલે  પથ્થર ૧૨૭૧૨-૫-એસ કૃષિ ઇજનેરી કોલજે 

૧૦૦ ૧૪૮૯૫ ૩૧/૩/૧૮ ૭૪૬૯૦ સોલાંકી  કરસન તલુશી પેવર બ્લોકની ક મગીરી ૨૨૫૮ કૃષિ ઇજનેરી કોલજે 
૧૦૧ ૧૪૪૨૫ ૩૦/૩/૧૮ ૮૮૨૬૯ ર ઠોડ બચભુ ઇ બિેર સોલ ર ડ્ર યર શેડન  િણતર ૧૨૧૧૫ કૃષિ ઇજનેરી કોલજે 
૧૦૧ ૧૪૪૩૩ ૩૦/૩/૧૮ ૬૮૧૧૭ આર. વી. પરમ ર કલર ક મ ૫૨૫૮-ડી કૃષિ ઇજનેરી કોલજે 

કુલ  ૭૪૭૯૮૧   
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૧૦૨ ૧૧૦૮૮/ ૧૬-૨-૧૮ ૯૯૮૪૦ યોગી કન્સ્રતશન, જુન ગઢ દિવ લ પ્લ સ્ટરનુાં ક મ ૧૨૦૨૧ બ ગ યત શ સ્ત્ર ષવભ ગ 
૧૦૩ ૧૨૦૨૮/ ૭-૩-૧૮ ૨૨૫૦૦ યોગી કન્સ્રતશન, જુન ગઢ સફેિ બેલ  પથ્થર ખરીિી ૧૨૦૨૧ બ ગ યત શ સ્ત્ર ષવભ ગ 

૧૦૪ ૧૪૦૭૫/ ૨૬-૩-૧૮ ૬૮૬૪૫ યોગી કન્સ્રતશન, જુન ગઢ શેડની ક મગીરી ૧૨૦૨૧ બ ગ યત શ સ્ત્ર ષવભ ગ 
૧૦૫ ૮૯૧૭/ ૨૭-૧૨-૧૭ ૯૦૦૦૦ મે. દક્રષ્ન  રેડીંગ કુ ાં, જુન ગઢ સીમેન્ટની ખરીિી ૧૨૭૧૨૦-૦૫ બ ગ યત શ સ્ત્ર ષવભ ગ 
૧૦૬ ૯૦૭૫/ ૩૦-૧૨-૧૭ ૪૪૯૨૮૬ મયરુ કન્સ્રતશન, જુન ગઢ પ્રોટેતશન દિવ લનુાં ક મ ૧૨૭૧૨-૦૫ બ ગ યત શ સ્ત્ર ષવભ ગ 
૧૦૭ ૯૯૪૨/ ૧૮-૧-૧૮ ૯૬૫૬૦ શ સ્વત સ્મ ટષ ટેક., જુન ગઢ લોખાંડનો િરવ જો બન વવ નુાં ક મ ૧૨૭૧૨-૦૫એસ બ ગ યત શ સ્ત્ર ષવભ ગ 
૧૦૮ ૧૦૦૯૦/ ૧૮-૧-૧૮ ૬૩૧૨૩ શ સ્વત સ્મ ટષ ટેક., જુન ગઢ પ ઇપ ફીટીંગ તથ  રસ્તો બન વવ નુાં ક મ ૧૨૭૧૨-૦૫એસ બ ગ યત શ સ્ત્ર ષવભ ગ 
૧૦૯ ૧૧૦૮૬/ ૧૬-૨-૧૮ ૯૯૦૦૦ યોગી કન્સ્રતશન, જુન ગઢ લ લબ ગ તથ  મધડીબ ગ બલે  પથ્થર ખરીિી ૧૨૭૧૨-૦૫એસ બ ગ યત શ સ્ત્ર ષવભ ગ 
૧૧૦ ૧૭૦૮૭/ ૧૬-૨-૧૮ ૫૦૪૦૦ ખીમ ભ ઇ હરિ સભ ઇ વ રોતરીય   રેતી (િ ાંળેલી) ખરીિી ૧૨૭૧૨-૦૫એસ બ ગ યત શ સ્ત્ર ષવભ ગ 
૧૧૧ ૧૪૦૭૨/ ૨૬-૩-૧૮ ૮૩૬૩૩ શ સ્વત સ્મ ટષ ટેક., જુન ગઢ ગ્રીન હ ઉસ રીનોવેશન ૧૮૮૦૪-૧ બ ગ યત શ સ્ત્ર ષવભ ગ 
૧૧૨ ૧૧૦૮૯/ ૧૬-૨-૧૮ ૬૪૯૨૦ યોગી કન્સ્રતશન, જુન ગઢ લ લબ ગ દિવ લ પ્લ સ્ટરની ક મગીરી ૧૨૭૧૨-૦૫એસ બ ગ યત શ સ્ત્ર ષવભ ગ 
૧૧૩ ૧૪૦૭૩/ ૨૨-૩-૧૮ ૯૯૦૦૦ યોગી કન્સ્રતશન, જુન ગઢ સફેિ બેલ  પથ્થર ખરીિી ૨૫૦૪ રી.ફાં. બ ગ યત શ સ્ત્ર ષવભ ગ 
૧૧૪ 

 

૧૪૦૭૪/ ૨૨-૩-૧૮ ૧૪૧૫૧૮ ૪૪૧૯૦/- શ સ્વત સ્મ ટષ ટેક, ખેંગ રવ વ મેઇનગેઇટ ૨૫૦૪ રી.ફાં. બ ગ યત શ સ્ત્ર ષવભ ગ 
૬૦૮૪૦/- મયરુ કન્સ્રતશન,  લ લબ ગ મધડીવ ડી દિવ લ િણતર ૨૫૦૪ રી.ફાં. બ ગ યત શ સ્ત્ર ષવભ ગ 

કુલ  ૧૪૨૮૪૨૫   
૧૧૫ ૭૨૩૭/ ૧૩-૧૧-૧૭ ૧૯૯૨૦૦ સ ધ ુઇશ્વરિ સ પ્રભિુ સ, ભિ ઉ  ત ર ફેન્સીંગની ક મગીરી  ૧૨૭૧૨-૦૫એસ આઈટીઆઈ મોરબી 
૧૧૬ ૮૭૬૫/ ૨૧-૧૨-૧૭ ૪૯૯૬૬૦ સ ધ ુઇશ્વરિ સ પ્રભિુ સ, ભિ ઉ  ત ર ફેન્સીંગની ક મગીરી ૧૨૭૧૨-૦૫એસ આઈટીઆઈ મોરબી 
૧૧૭ ૧૦૦૫૧ ૨૦-૦૧-૧૮ ૩૦૭૧૦૦ સ ધ ુઇશ્વરિ સ પ્રભિુ સ, ભિ ઉ  ત ર ફેન્સીંગની ક મગીરી ૧૨૭૧૨-૦૫એસ આઈટીઆઈ મોરબી 

કુલ  ૧૦૦૫૯૬૦  
૧૧૮ ૧૨૭૧૪/૧૫-૦૩-૧૮ ૧૨૫૪૪૯ બ લભુ ઇ મીઠ ભ ઇ વ ઘેલ  મોટીફ ફણી કેન્રન  ગોડ ઉન રીપેરીંગ ૧૨૬૦૦ શેરડી સાંશો કોડીન ર 
૧૧૯ ૧૨૭૧૩/૧૫-૦૩-૧૮ ૨૪૨૬૯ બ લભુ ઇ મીઠ ભ ઇ વ ઘેલ  મોટીફ ફણી કેન્રન  ગોડ ઉન રીપેરીંગ ૧૨૬૦૦ શેિળી સોશ  ક ળીનાિ 
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૧૨૦ ૯૮૪૧/૧૬-૧-૧૮ ૮૯૮૩૨ બ લભુ ઇ મીઠ ભ ઇ વ ઘેલ  મોટીફ ફણી કેન્રન  ફોડર રોડ રીપેરીંગ ૧૨૬૦૦ શેિળી સોશ  ક ળીનાિ 

કુલ  ૨૩૯૫૫૦   
૧૨૧ ૩૮૫૦  ૧૦-૦૮-૧૭ ૨૨૫૨૭૫ કુલિીપ કન્સ્રતશન, ઇવનગર દરનોવેશન ઓફ સ્ટોર ગોડ ઉન ૧૮૦૦૮-૫૧ તેચલચબય  સાંશોધન 

૧૨૨ ૩૮૩૯/ ૧૦-૦૮-૧૭ ૨૩૭૯૭૨ કુલિીપ કન્સ્રતશન, ઇવનગર દરનોવેશન ઓફ સ્ટોર ગોડ ઉન ૧૮૦૦૮-૫૩ તેચલચબય  સાંશોધન 
૧૨૩ ૫૯૧૧/ ૧૦-૧૦-૧૭ ૧૧૮૩૨૫ અરચણય ળ  મ.સ.મ.ચલ., મેંિરડ  દિવ લ બન વવ ની ક મગીરી ૧૮૦૦૮-૫૩ તેચલચબય  સાંશોધન 
૧૨૪ ૧૪૧૧૮/ 

૨૭/૦૩/૧૮ 

૮૩૬૫૯/- 
૨૨૪૦૦/- 

૭૩૬૦/- 

કુલિીપ કન્સ્રતશન, ઇવનગર બળિ મ ટે શેડ બન વવ ની ક મગીરી ૧૨૬૦૦ તેચલચબય  સાંશોધન 
ખીમ  હરિ સ વ રોતરીય  રેતી/ ક ાંકરી ખરીિી તેચલચબય  સાંશોધન 
ર ઠોડ બચ ુબિેરભ ઇ સીમેન્ટ ખરીિી તેચલચબય  સાંશોધન 

 કુલ  ૬૯૪૯૯૧      

૧૨૫ ૧૧૦૯૭-૧૬/૦૨/૧૮ ૯૬૦૩૦ આઇશ્રી મીણલકૃપ  મજુરબ ાંધક મ 
સહક રી માંડળી , પોરબાંિર 

ટ ઇલ્સ ક મ અને ડૉર ઓફ ટોયલેટ બ્લોક ફોર હોસ્ટેલ 
ની ક મગીરી 

૩૧૦૦૩ કૃષિ મહ ષવદ્ય લય ખ પટ 

૧૨૬ ૧૧૦૯૮-૧૬/૦૨/૧૮ ૯૫૩૫૧ આઇશ્રીમીણલકૃપ  મજુર બ ાંધક મ 
સહક રી માંડળી , પોરબાંિર 

ષવધ થી હોસ્ટેલ મ ટે ફ્લોરીંગ w.p. પ્લ સ્ટર એન્ડ 
ટોઇલટે એસસેરીજ 

૩૧૦૦૩ કૃષિ મહ ષવદ્ય લય ખ પટ 

૧૨૭ ૧૧૦૯૯-૧૬/૦૨/૧૮ ૯૬૮૦૬ આઇશ્રીમીણલ કૃપ મજુર બ ાંધક મ 
સહક રી માંડળી , પોરબાંિર 

ષવધ થી હોસ્ટેલ મ ટે ડે્રનેજ પ ઇપ લ ઇન , સેપ્ટીક ટેંક , 
સોકવલે ઓફ ટોયલેટ ક મ 

૩૧૦૦૩ કૃષિ મહ ષવદ્ય લય ખ પટ 

૧૨૮ ૫૨૫૦- ૨૨/૦૯/૧૭ ૪૦૦૪૧૦ ષવક્રમ બી.િ સ  ષવધ થીઓને રહવે  મ ટે લબેર તવ રટર રીનોવેશન ક મ ૩૮૦૦૮ કૃષિ મહ ષવદ્ય લય ખ પટ 
૧૨૯ ૫૨૫૧- ૨૨/૦૯/૧૭ ૩૬૧૦૮૦ ષવક્રમ બી.િ સ  ષવધ થીઓને રહવે  મ ટે લબેર તવ રટર રીનોવેશન ક મ ૩૧૦૦૮ કૃષિ મહ ષવદ્ય લય ખ પટ 
૧૩૦ ૭૧૨૮-૦૯/૧૧/૧૭ ૭૦૯૫૮ મ રુષત એલ્યષુમનીયમ સેકશન કોલેજ હોસ્ટેલમ ાં એલ્યષુમનીયમસેકશન ષવન્ડોની ક મગીરી ૩૧૦૦૮ કૃષિ મહ ષવદ્ય લય ખ પટ 
૧૩૧ ૧૧૨૪૮-૧૭/૦૨/૧૮ ૯૨૭૩૨ આઇશ્રીમીણલકૃપ  મજુરબ ાંધક મ 

સહક રી માંડળી , પોરબાંિર 
ટોયલેટ બ્લોક અપ ટુ સ્લેબ લેવલ ૧૨૧૧૪ કૃષિ મહ ષવદ્ય લય ખ પટ 

 કુલ  ૧૨૧૩૩૬૭      
 એકોદિ કુલ ૧૯૨૪૩૧૪૫     
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જિા                                                                                                                                                                                             મખુ્ ય િેલીબ યાો સોશ િન કાન્ ર જુ.કૃ.ય.ુ, જૂનાગઢ 
 

રીનોવેશન/રીપેરીંગ ક મગીરી કરવ  મ ટે અતે્રથી યષુનવષસિટીની ક યષલય ઇજનેરશ્રીની કિેરીન  પરીપત્ર નાં.-જુ.કૃ.ય.ુ/ક .ઈ./એબી-ર/પ૬૪૪-૮૮/૧૬, 

જુન ગઢ ત .પ/૭/૧૬ તથ  નાં.-જુ.કૃ.ય.ુ/ક .ઈ./એબી-ર/પપ૭૮-પ૬૦પ/૧૭, જુન ગઢ ત .૩૦/૦૬/૧૭મજુબ નકકી કરવ મ ાં આવેલ જુિી-જુિી પ ટીન  રીનોવેશન 

/રીપેરીંગ બ ાંધક મ ક મગીરીન ાં સ્ પધ ષત્ મક ભ વો માંગ વી ટેંડરીંગ આઈટમથી ૧૦% નીિ  ભ વ માંજુબ કરી જુિ -જુિ  ષવભ ગોને આ ભ વે રીનોવેશન/રીપેરીંગ 

તથ  બ ાંધક મન  સધુ ર -વધ ર  મ ટે ઉપરોકત પરીપત્રોથી જણ વવ મ ાં આવત  તે મજુબ આ કિેરી દ્વ ર  જુિી-જુિી ચબલ્ ડીંગો/શેડિ્  મ ાં રીનોવેશનની ક મગીરી 

કર વવ મ ાં આવેલ છે. તેમજ વૌિર નાં. ૧૪૧૧૮ ત .ર૭/૦૩/૧૮ નુાં ક મ ઉપરોકત આર.સી. પણૂષ થય  બ િ કર વેલ છે જે ક મગીરી પણ ત્રણ ભ વ લઈ સૌથી 

નીિ  ભ વ આપન ર પ ટી પ સે ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીન  એસ્ ટીમેન્ ટ મજુબ કર વેલ છે જુિી-જુિી રીનોવેશન / રીપેરીંગ ક મગીરી મ ટે સૌપ્રથમ ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી 

પ સેથી એસ્ ટીમેન્ ટ મેળવી એસ્ ટીમેન્ ટ મજુબ િશ ષવેલ ગણુવત  મજુબ મ લ સ મ નનો ઉપયોગ કર વ મ ાં આવેલ છે. જેની ખ ત્રી અતે્રની કિેરીન ાં અષધક રીશ્રીઓ 

દ્વ ર  કરવ મ ાં આવેલ છે. જે અંગેનુાં ક મગીરી પણૂષ થયે રોજક મ કરેલ છે. એસ્ ટીમેન્ ટની રીનોવેશન/રીપેરીંગ ષવગેરેની ક મગીરી અતે્રન  ષવભ ગ દ્વ ર  ઉપરોકત બાંને 

પરીપત્રોમ ાં જણ વેલ ભ વો મજુબ કર વવ મ ાં આવેલ છે. જેથી તેઓશ્રીન  બીલ/એસ્ ટીમેન્ ટ મજુબ અને નકકી થયેલ ભ વો પ્રમ ણે બન વવ મ ાં આવેલ છે.  કર વેલ 

ક મગીરીની મ દહતી તથ  તેન  મ પો અત્રેન  ચબલ્ ડીંગ રજીસ્ ટરમ ાં નધપધેલ છે. જુિી જુિી ક મગીરી/રીનોવેશન પરીપત્રોમ ાં િશ ષવેલ ગણુવત  મજુબ મ લ-સ મ નનો 

ઉપયોગ કર વ મ ાં આવલે છે. જેની ખ ત્રી અતે્રની કિેરીન ાં અષધક રીશ્રીઓ દ્વ ર  કરવ મ ાં આવેલ છે.  જે અંગેનુાં ક મગીરી પણૂષ થયે રોજક મ કરેલ છે, તેમજ 

ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી, દ્વ ર  પણૂષત  સટી આપેલ છે જુિી-જુિી ક મગીરી/રીનોવેશન પરીપત્રોમ ાં િશ ષવેલ ગણુવત  મજુબ મ લ-સ મ નો ઉપયોગ કર વ મ ાં આવેલ 

છે.  જેની ખ ત્રી અતે્રની કિેરીન ાં અષધક રીશ્રીઓ દ્વ ર  કરવ મ ાં આવેલ છે.  જે અંગેનુાં ક મગીરી પણૂષ થયે રોજક મ કરેલ છે,  ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીન  પરીપત્રોમ ાં 

રીનોવેશન / રીપેરીંગ વગેરેની ક મગીરી કર વવ મ ાં વકષ ઓડરષ  આપત  પહલે  ષનયત રકમન  સ્ ટે પ ઉપર કર રખત કરવ  કોઈ જાણક રી ન હોવ થી અત્રેની કિેરી 

દ્વ ર  જે તે ક મગીરીની કર રખત કરવ મ ાં આવેલ નથી. જુિી-જુિી ક મગીરી / રીનોવેશન પરીપત્રોમ ાં િશ ષવેલ ગણુવત  મજુબ મ લ-સ મ નનો ઉપયોગ કર વ મ ાં 

આવેલ છે.  જેની ખ ત્રી અતે્રની કિેરીન ાં અષધક રીશ્રીઓ દ્વ ર  કરવ મ ાં આવેલ છે.  જે અંગેનુાં ક મગીરી પણૂષ થયે રોજક મ કરેલ છે, તેમજ મટીરીયલ ટેસ્ ટીંગ 

કર વવ ની સિુન  રેઈટ કોન્ ર કટ પદરપત્રમ ાં ન હોવ થી કર વવ મ ાં આવેલ નથી.  
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મદદનીશ સોશ િન િૈજ્ઞાતનક, ફહ સોશ િન કાન્ ર, જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી, માોગિ હ 
(૧) સિરહુ ક મગીરી ખિષ ૫ લ ખથી વધ રે  ન હોય તેમજ ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી જુન ગઢ કૃષિ યષુનવસીટી જુન ગઢ દ્વ ર  ઈ-ટેન્ડરીગ પદક્રય  દ્વ ર  ભ વો મગ વી  

કુલ ૩૯ પ ટીઓન  ભ વ માંજુર કરવવ મ ાં આવેલ છે. અને િરેક પ ટીઓ પ સેથી સીક્યરુીટી ડીપોઝીટ તથ  કર રન મ  કરવ મ ાં આવેછે.  

(૨) ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી ન  મ ગષિશષન હઠેળ રેઈટ કોન્રતટ થયેલ પ ટી  દ્વ ર  અમ ર  ત ાંત્રીક સ્ટ ફની િેખરેખ  હઠેળ ક મગીરી કર વવ મ ાં આવેલ છે અન ેક મગીરી 
સાંતોિક રક થયેલ છે જે અંગે  ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી નુાં કપ્લીસન સટીફીકેટ મેળવવ મ ાં આવેલ છે   

(૩) મ પ પોથી ષનભ વવ મ ાં આવેલ છે   

(૪) ક મ પણુષત  પ્રમ ણપત્ર ષનયત નમનુ મ ાં તૈય ર કરેલ નથી પરત ુાં  ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી નુાં ક મ પણૂષત  પ્રમ ણ મેળવવ મ ાં આવેલ છે   

(૫) સિરહુ ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીન  મ ગષિશષન હઠેળ કરવવ મ ાં આવેલ છે િ લ ુક મિરય ન ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી રૂબરૂ મલુ ક ત લઈ મ લ સ મ ન ની ગણુવત    

        ની િક સણી કરવવ મ ાં આવેલ છે ત્ય ર બ િજ ક મ પણુષત  પ્રમ ણપત્ર આપવ મ ાં આવેલ છે   

(૬) પ ટીને વકષ ઓડર આપત  પહલે  કર રખત કરવ મ ાં આવેલ નથી પરત ુાં ક યેપ લક ઈજનેર શ્રી જુન ગઢ કૃષિ યષુનવસીટી જુન ગઢ દ્વ ર  ઈ-ટેન્ડરીગ પ્રદક્રય  
       દ્વ ર  ભ વો મગ વી કુલ ૩૯ પ ટીઓન  ભ વ માંજુર કરવવ મ ાં આવેલ છે અને િરેક પ ટીઓ પ સેથી સીક્યરુીટી ડીપોઝીટ તથ  કર રન મ  કરવ મ ાં આવે છે.  

(૭) ક મમ ાં વપર શ થયલે ષસમેન્ટ-લોખાંડ- ક ાંકરી-રેતી વગેરે મટીરીયલ્સની િક સણી સ્થ નીક ત ાંત્રીક સ્ટ ફની િેખરેખ તેમજ  ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી ન  મ ગષિશષન 
હઠેળ કરવવ મ ાં આવેલ છે િ લ ુક મિરય ન ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી રૂબરૂ મલુ ક ત લઈ મ લ સ મ ન ની ગણુવત  ની િક સણી કરવવ મ ાં આવેલ છે ત્ય ર 
બ િજ ક મ પણુષત  પ્રમ ણપત્ર આપવ મ ાં આવેલ છે   

 

પ્રાઘ્ યાપક અને િળા, કૃતષ તિજ્ઞાન તિડાગ, જૂનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી, જૂનાગઢ. 
 (૧)ઓડીટ ફકર  નાં.૩૪ ન  ક્રમ નાં.૧૮ થી ૧૯ ષસમેન્ટ બ્લોક ખરીિીન  બીલો છે જય રે ક્રમ નાં. ૨૦ થી ૨૧ ષસમેન્ટ બ્લોકન  ફીટીગની મજુરીન  બીલો છે અને 

તમ મ ખિષ રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- કરત  નીિે તેમજ જુિ  જુિ  બજેટ સિરે માંજુર થયેલ ક મગીરી અને ગ્ર ન્ટની ઉપલબ્ધત  મજુબ ખિષ કરવ મ ાં આવેલ છે. વધમુ ાં 
જણ વવ નુાં કે જે તે સમયે ક્રમ નાં.૧૮ ની ખરીિી ફ મષ ડેવલોપમેન્ટ અંતગષત બ.સ.૧૨૭૧૨-૫-એસ મ ાં ષસમેન્ટ બ્લોક ન ખવ ની ક મગીરીન  ફતત રૂ.૧૦૦૦૦૦/- 
માંજુર થયેલ તે મજુબ અમે રૂ ૯૮૮૦૦/-ની ખરીિી ન ણ  ષવભ ગન  અંગ્રેજી જાહરેન મ ાં ક્રમ ાંક નાં.જીએન/૨૪/ એસએસપી / 
૧૦૮૯/જીઓઆઈ/૬૩/ઝેડ/(૬૮૯)(૨૦૦૩)તથ  ગજુર ત આકક્સ્મક ખિષન ાં ષનયમો-૧૯૫૯ન ાં ષનયમ-૧૭૧ન ાં પદરશીષ્ટ-૬ન ાં ષનયમ-૨ મજુબ જાહરે ષનષવિ  
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પ્રષસધ્ધ કરી સ્પધ ષત્મક ભ વો મેળવી ખરીિી કરેલ અને આવેલ ભ વોન  વ્ય જબી પણ  અંગે ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની ત ાંષત્રક ભલ મણ પણ  લેવ મ ાં આવેલ. 
તેથી તાંદુરસ્ત હરીફ ઈનો લ ભ ગમુ વેલ નથી. પરાંત ુઉપરોતત ક મગીરી મ ટે સિરહુ ગ્ર ન્ટ અપરૂતી હોય અને ક મગીરી અધરુી રહતેી હોય વધ રે ગ્ર ન્ટની 
મ ાંગણી કરેલ ત્ય રબ િ બ.સ. ૧૨૯૦૩ અન ેબ.સ.૧૨૦૯૬ મ ાં ગ્ર ન્ટની જોગવ ઈ થત  અધરુી ક મગીરી અને ખિષ પણૂષ કરવ મ ાં આવેલ. ઉપરોતત તમ મ ખિષ 
રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- કરત  નીિે હોય જેથી ઈ-ટેન્ડરીગની પ્રદક્રય  કરવ ની જરૂદરય ત રહતેી નથી. કિેરી દ્વ ર  સ્થ નીક જાહરે ત આપી સ્પધ ષત્મક ભ વો મેળવી 
ક મગીરી કરવ મ ાં આવેલ છે. જેથી તાંદુરસ્ત હરીફ ઈનો લ ભ ગમુ વેલ નથી. 

(૨)કરવ મ  આવેલ ક મગીરી અંગે જાહરે ષનષવિ  પ્રષસધ્ધ કરી સ્પધ ષત્મક ભ વો મેળવી ખરીિી અન ેક મગીરી કર વેલ અને આવેલ ભ વોન  વ્ય જબી પણ  અંગ ે
ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની ત ાંષત્રક ભલ મણ પણ  લવે મ ાં આવેલ. તે મજુબની સૌથી  ઓછ  ભ વ આપન ર પ ટી પ સેથી આ ષવભ ગ ન  વગષ-૧ અને વગષ-૨ 
કક્ષ ન  ત ષત્રક અષધક રીની સીધી િેખરેખ નીિે ક મગીરી કર વવ મ  આવેલ છે. યષુનવસીટી કક્ષ એ ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી પ સે રહલે બહોળી ક મગીરી અને 
મય ષદિત ટેકનીકલ સ્ટ ફને દહસ બે બધી જગ્ય એ તેઓ જાત ષનરીક્ષણ મ ટે મય ષદિત ન હોય ફતત જરુરીય ત મજુબન ુમ ગષિશષન આપેલ છે. 

(૩)આ ક મગીરી ષવગત મ પપોથીમ ાં નધપધ કરેલ છે. પરાંત ુઓડીટ સમયે મેજરમેન્ટ રજીસ્ટર (મ પપોથી) રજુ કરેલ છે. 
(૪)ક મગીરી પણુષ થય  અંગેન ુરોજક મ અતે્રન  અષધક રી તેમજ ત ાંત્રીક કમષિ રીઓની સહીઓં લીધેલ છે. થયેલ ક મગીરી સાંપણુષ િોતતસ ઈ પણુષ નીતીષનયમો  

મજુબ થેયેલ છે જરુરીય ત મજુબ રોજક મ આધ રીત ક મગીરી પણુષ કય ષ અંગેન ુપ્રમ ણપત્ર આપેલ છે. 
(૫)મટીરીયલ/મ લ સ મ નની ખરીિી નીષતષનયમો મજુબ કરવ મ ાં આવેલ છે અને ગણુવત યતુત મટીરીયલની ખરીિી કર યલે છે. ક મગીરી ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી 

જરુરીય ત મજુબન ુમ ગષિશષન પરુૂાં પ ડી અને આ ષવભ ગ ન  વગષ-૧ અને વગષ-૨ કક્ષ ન  ત ષત્રક અષધક રીની સીધી િેખરેખ નીિે ક મગીરી પણુષ કરેલ છે. જેથી 
મ લ-સ મ નની ગણુવત  િક સણી રીપોટષની જરૂદરય ત રહતેી નથી. 

(૬)ઓડીટ ફકર  નાં.૩૪ ન  ક્રમ નાં.૧૮થી૧૯ ષસમેન્ટ બ્લોક ખરીિીન  બીલો અને ક્રમ નાં. ૨૦ થી ૨૧ ષસમેન્ટ બ્લોકન  ફીટીગની મજુરીન  બીલોછે. જે ક મગીરી મ ાં 
ખરીિી વસ્તઓુ કન્ુમેબલ આઇટમો હોય અને મજુરી ક મગીરી ને ધ્ય ને લઈ ષસક્યરુીટી ડીપોજીટ અને સ્ટેપ ડયટુી મેળવવ ની જરૂરીય ત રહતેી નથી. 

(૭)કરવ મ ાં આવેલ ક મગીરી અંગે ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી જરુરીય ત મજુબન ુ મ ગષિશષન પરુૂાં પ ડી અને આ ષવભ ગ ન  વગષ-૧ અને વગષ-૨ કક્ષ ન  ત ષત્રક 
અષધક રીની સીધી િેખરેખ નીિે ક મગીરી પણુષ કરેલ છે.  તેમજ ખરીિ કરવ મ ાં આવેલ ક મગીરી િરય ન વપર યેલ ષસમેન્ટ-ચનૂો-રેતી ષવગેરે જે કુિરતી 
વસ્તઓુ જે આ ષવભ ગન  વગષ-૧ અને વગષ-૨ કક્ષ ન  ત ાંત્રીક કમષિ રીઓની સીધી િેખરેખ હઠેળ મ લ મટીરીયલ્સની ખરીિી નીતી ષનયમો મજુબ કરવ મ ાં 
આવેલ છે. થયેલ ક મગીરી સપણુષ િોતતસ ઈ પણુષ નીતી ષનયમો મજુબ થયેલ છે. જેથી તેન  ટેસ્ટીંગની જરૂરીય ત રહતેી નથી.   
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કૃતષ તિજ્ઞાન  કાન્ર, જૂનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી, મ િ ી  
૧( કૃષિ કોલેજ, ગોરખીજડીય (મોરબી)ની જમીન ફરતે ફેન્સીંગ કરવ ની ક મગીરી, આ કેન્રને સધપપવ મ ાં આવેલ હતી. તે અન્વયે જાહરે ત આપી કે.ષવ.કે., મોરબી 

તથ  આ કિેરી દ્વ ર  ક મગીરી શરૂ કરવ મ ાં આવલે હતી, આ ક મગીરીની િરખ સ્ત બીલ વગેરે આ કિેરી હસ્તક છે. આ કેન્રને વ ાંધ  મજુબ એકી સ થે બધી જ 
ગ્ર ન્ટ ફ ળવેલ ન હતી, પરાંત ુજુિ -જુિ  હપ્ત મ ાં ગ્ર ન્ટ ફ ળવવ મ ાં આવલે. પ્રથમ હપ્ત મ ાં ૫ લ ખથી ઓછી ગ્ર ન્ટની ફ ળવણી હતી, જેથી પેપરમ ાં જાહરે ત 
આપી, ક મગીરી શરૂ કરવ મ ાં આવેલ આ ગ્ર ન્ટ એકી સ થે ફ ળવણી હોત તો ઈટેન્ડરીંગ દ્વ ર  જ ક મગીરી કર વવ મ ાં આવત ાં બીજા હપ્ત મ ાં ગ્ર ન્ટ ફ ળવણી 
થશે એવી આ કિેરીને કોઈ જાણ નહોતી તેથી તે મજુબ ક મગીરી જ કરવ મ ાં આવેલ હતી.   

૨( આ ક મગીરી મ ટે ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી, જુ.કૃ.ય.ુ,જુન ગઢનો રૂબરૂ સાંપકષ કરી ક મગીરી મ ટે રજુઆત કરેલ પરાંત ુ તેઓન ાં કહવે  મજુબ ફેન્સીંગ ક મગીરી 
બ ાંધક મમ ાં ન આવતી હોય, િરેક કેન્ર પર સ્થ ષનક કિેરી દ્વ ર  જ ક મગીરી કર વવ મ ાં આવે છે તેવુાં જણ વેલ તેમ છત ાં િૈષનક પેપરમ ાં તેઓન ાં જણ વ્ય  મજુબ 
સ્પેશીદફકેશન મજુબ જાહરે ત આપવ મ ાં આવેલ અને તે મજુબ આ કેન્ર ખ તે મકુ િમ તરીકે ષસષવલ ઇજનેરને ર ખી ગણુવત્ત  જળવ ઈ તે રીતે ક મગીરી 
કર વવ મ ાં આવેલ છે.   

૩( બ ાંધક મ રજીસ્ટરમ ાં નધપધ કરેલ છે.   

૪) ક મગીરી પણૂષત નુાં સદટિફીકેટ મેળવવ મ ાં આવલે છે.  

૫( આ ક મગીરીમ ાં મખુ્યત્વે ષસમેન્ટ પોલ અને ત ર આવે છે. ષસમેન્ટ કપિી રેતીનુાં પ્રમ ણતો ફતત થ ાંભલ ન  સપોટષ  મ ટે હોય છે અને તેમ ાં આર.સી.સી.વકષ કે લોડ 
બેરીંગ ક મગીરી નથી એટલે ક મગીરી પણૂષ થયેલ કપ્લીશન સદટિદફકેટ  લેવ મ ાં આવેલ છે અને ક મગીરી ષસષવલ ઈજનેરશ્રી હ જરીમ ાં કર વવ મ ાં આવેલ છે.  

૬( ષસક્યરુીટી ડીપોઝીટન  કર ર થઇ શકેલ  નદહ.પરાંત ુસાંબાંષધત પ ટી પ સેથી સ્ટેપ ડયટુીની રકમની રકમ વસલુ કરીને સરક રશ્રી જમ ાં કરવ  અંગે ક યષવ હી િ લુાં 
છે સિરહુ રકમ મળ્યેથી સ્ટેપ ડયટુી સિરે જમ ાં કરવ મ ાં આવશે  

૭( આર.સી.સી. વકષ નથી આપન  જણ વ્ય  મજુબ લોખાંડનો વપર શ થતો નથી. જે રેષશય  મજુબ ક મગીરી કરવવ ની છે. તે અમ રી કિેરી દ્વ ર  રોકવ મ ાં આવેલ 
ષસષવલ ઈજનેરશ્રીની હ જરીમ ાં કર વેલ છે.  

૮( આ ક મગીરી મ ટે ક યષપ લકઇજનેરશ્રી,જુ.કૃ.ય.ુ,જુન ગઢનો રૂબરૂ સાંપકષ કરી ક મગીરી મ ટે રજુઆત કરેલ પરાંત ુતેઓન ાં કહવે  મજુબ ફેન્સીંગ ક મગીરી બ ાંધક મમ ાં 
ન આવતી હોય, િરેક કેન્ર પર સ્થ ષનક કિેરી દ્વ ર  જ ક મગીરી કર વવ મ ાં આવે છે તેવુાં જણ વેલ તેમ છત ાં િૈષનક પેપરમ ાં તેઓન ાં જણ વ્ય  મજુબ સ્પેશીદફકેશન 
મજુબ જાહરે ત આપવ મ ાં આવેલ અને તેમજુબ આ કેન્ર ખ તે મકુ િમ તરીકે ષસષવલઇજનેરને ર ખી ગણુવત્ત  જળવ ઈ તે રીતે ક મગીરી કર વવ મ ાં આવેલ છે.  
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મખુ્ય શેિળી સોશ ઘન કાન્ર, જુનાગઢ કૃlષ યતુનિતસિર્ટી,ક ળીનાિ 
 

)૧( કેન્ર ખ તેન  ગોડ ઉન તેમજ ફોડર શેડ રીપેરીંગ/રીનોવેશન ક મગીરીની અગત્યત ને ધ્ય ને લઈને સિર ક મગીરી મ ટે યષુન.વડ  અષધક રી ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી, 
પ સેથી ક મન  એબ્સ્રેક તથ  મેજરમેન્ટ મેળવીને ત્ય ર બ િ ન્યઝુ પેપરમ ાં બહોળી પ્રષસધ્ધી આપીને ન્યઝુ પેપરમ ાં જાહરે ત આપેલ છે. અને ત્ય ર બ િ મેળવેલ 
ભ વોની ત ાંષત્રક ખર ઈ ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી, જુ.કૃ.ય.ુ,જુન ગઢ પ સે કર વીને ત્ય ર બ િ યષુન.વડ ની ક મની માંજુરી મેળવીને તમ મ ક મગીરીઓ ખબુજ ખાંત 
અને ષનષ્ઠ થી સાંપણૂષ વફ િ રી પવૂષક સરક રશ્રીન  કરકસરન  ષનતી ષનયમોને ધ્ય ને લઈને કરવ મ ાં આવેલ હોય  

)૨( સિરક મો કર વવ મ ટે યષુનવષસિટી લેવલે ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી ધ્વ ર  કર વવ ન  થ ય છે પરાંત ુઅમોએ સિર તમ મ ક મો યષુનવષસિટીન વડ  ક યષપ લક 
ઈજનેર શ્રી ધ્વ ર  તેમન  પ સેથી ક મન  એસ્ટીમેટ,એબ્સ્રેક,મેજરમેટશીટ મેળવીને તેમજ આવેલ ભ વોની ત ાંષત્રક ખર ઈ તેમની પ સે કર વીને તમ મ ક મગીરી 
તેમન  મ ગષિશષન હઠેળ કર વવ મ ાં આવેલ હોય   

)૩( સિર ક મગીરી કર વવ  મ ટે અતે્રન  કેન્ર ખ તે મ પપોથી ષનભ વવ મ ાં આવેલ છે.  

)૪( સિરહુ કરવ મ ાં આવેલ ક મગીરી પણૂષ થય  બ િ ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી, જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢ ધ્વ ર  ક મ પણૂષત  પ્રમ ણપત્ર આપવ મ ાં આવેલ છે.  

)૫( સિરહુ કરવ મ ાં આવેલ ક મગીરીમ ાં વ પરવ મ ાં આવેલ મ લ મટીરીયલ મ લ સ મ નની ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી, જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢને રૂબરૂમ ાં બોલ વીને  
ગણુવત ની િક સણી કરીને સિર તમ મ ક મો કર વવ મ ાં આવેલ હોય જેથી મ લ મટીરીયલની ગણુવત મ ાં કોઈ પ્રશ્ન રહતેો ન હોય  

)૬( સિર ક મગીરી કર વવ  મ ટે પ ટી પ સેથી સ્ટેપ ડયટુી લેવ મ ાં આવેલ છે.   

)૭( ક મમ ાં વપર શ થયલે સીમેન્ટ-લોખાંડ-ક ાંકરી રેતી વગેરે મટીરીયલની ગણુવત ની િક સણી મ ટે ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી, જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢ ને કેન્ર ખ તે રૂબરૂ 
બોલ વીને ગણુવત ની િક સણી કર વીને તેમની મ ગષિશષન હઠેળ સિર ક મગીરી કર વેલ હોય  

)૮( સિરહુ ક મો કર વવ  મ ટે યષુનવષસટીન  બ ાંધક મન  વડ  ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી, જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢ પ સેથી સિર ક મન  એબસ્રેક, મેજરમેટ તેમજ એસ્ટીમેટ 
મેળવીને તેમજ ભ વોની તેમની પ સે ત ાંષત્રક ખર ઈ કર વીને સાંપણૂષપણે તેમન  મ ગષિશષન હઠેળ ક મો કર વેલ હોય તેમજ ક મન  કપ્લીશન સટીફીકેટ તેમન  
મેળવેલ હોય આમ તમ મ પ્રક્રીય  સાંપણૂષપણે ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીન  મ ગષિશષન હઠેળ કર વવ મ ાં આવેલ હોય જેથી મ ાંડવ ળ કરવ  અંગે ધટત ુકરવ  ષવનાંતી.   
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શાકડાજી સોશ િન કાન્ ર જૂનાગઢ 

અન્ વેિણમ ાં આપવ મ ાં આવેલ ક્રમ નાં. પ૪ થી પ૮ ન  ક મો જુિ  જુિ  પ્રક રન  હોવ થી આર.સી. કરેલ એજન્ સીઓ મ રફત ક મગીરી કર વવ મ ાં આવેલ 
છે. એક જ પ્રક રનુાં ક મ જો પ ાંિ લ ખથી ઉપર હોય તો ષનયમ મજુબ ઈ-ટેન્ ડીંગ કરવ ુપડે પરાંત ુઆ દકસ્ સ મ ાં આ લ ગ ુપડત ુાં નથી. રીપેરીંગ/રીનોવેશન પ્રક રન  
ન ન  ક મો હોવ થી ડીપ ટષમેન્ ટન  ત ાંષત્રક સ્ ટ ફન  મ ગષિશષન હઠેળ ક મો કરવ મ ાં આવેલ  છે. ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરીમ ાં મય ષદિત સ્ ટ ફ હોવ થી આ કિેરી 
ફકત આર.સી. કરી આપે છે. ડીપ ટષમેન્ ટલ ક મો કર યેલ હોવ થી ડીપ ટષમેન્ ટમ ાં કોઈ એન્ જીનીયર કક્ષ  ની પોસ્ ટ ન હોવ થી મ પપોથી ષનભ વવ મ ાં આવતી નથી. 
પરાંત ુક મગીરી પણૂષ થયે રજીસ્ ટરમ ાં મ પ સ થે બીલ જમ  લેવ મ ાં આવે છે. ક મો પણૂષ થઈ ગય  પછી જ ષનયત નમનુ મ ાં પ્રમ ણપત્ર આપી બીલ પ સીંગમ ાં 
મોકલવ મ ાં આવેલ છે. ખિષ કન્ ઝયમેુબલ પ્રમ ણે કરેલ હોવ થી પ્રમ ણપત્ર પણ તે જ રીત ેતૈય ર કરવ મ ાં આવેલ છે. ક મો મ ટે વ પરવ મ ાં આવેલ મટીરીયલ્ સ 
આર.સી. પ્રમ ણે સ્ પેશીફીકેશન મજુબ જ હોવ થી ખ ત્રી કરી અને પછી જ બીલ મોકલવ મ ાં આવેલ છે. આ અંગેનુાં ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીનુાં ક યષ પણૂષ થઈ ગય  બ િ 
ક પ્ લીશન સટીફીકેટ લેવ મ ાં આવેલ છે આર.સી. પ્રમ ણે ક મો કર વેલ હોવ થી તથ  આર.સી.મ ાં સમ વેશ પ ટીઓની ડીપોઝીટ ક યષપ લક ઈજનેરની કિરેીમ ાં જમ  
રહતેી હોવ થી સ્ ટે પ પેપર ઉપર કર ર ખત લેવ મ ાં આવત ુનથી. વપર યેલ મટીરીયલ્ સ આર.સી.મ ાં િશ ષવ્ ય  મજુબન  સ્ પેશીફીકેશન પ્રમ ણેની િક સણી િ લ ુ
ક મગીરી િર ય ન કરેલછે અને ક યષપ લકઈજનેરશ્રીનુાં ક મગીરી પણૂષત ન ુપ્રમ ણપત્ર પણ મેળવેલછે.આથી વપર યેલ મ લસ મ ન ગણુવત યકુત જ વપર યેલ છે. 

 

કૃતષ તિજ્ઞાન કાન્ર, ખાપર્ટ  
        વિષ ૨૦૧૭-૧૮ મ ાં િીવ લ રીપેરીંગ તથ  બ ાંધક મ કોઇપણ એક ક મ રૂ. ૫ લ ખથી વધ રેનુાં નથી ષનયમ મજુબ રૂ. ૧ લ ખ થી વધ રેન  બ ાંધક મ ખિષ 
મ ટે અતે્રથી િૈષનક પેપરમ ાં જાહરે ત આપી સ્પધ ષત્મક ભ વ મેળવી ક મ કર વેલ છે. તેમજ યષુનવષસિટીએ કરેલ રેઇટ કોન્ર કટ મજુબ અન્ય બ ાંધક મ કર વેલ છે. 
અત્રેની કિેરી ખ તે ક યષપ લકની જગ્ય  ન હોય તેમજ જુ.કૃ.ય ુજુન ગઢ ક યષપ લકની કિેરી ખ તે પરુતો ત ાંષત્રક સ્ટ ફ ન હોય તે મજુબ તે મજુબ ક યષપ લકશ્રીન  
એસ્ટીમેટ, ત ાંષત્રક ભલ મણ લઇ તેન  મ ગષિશષન નીિે ક મ કર વેલ છે. જે ક મ પણૂષ થય ાં અંગેનુાં રોજક મ તથ  વકષકાંપ્લીશન પ્રમ ણપત્ર લેવ મ ાં આવેલ છે. 
મ પપોથી લખવ ની સત્ત  મ ત્ર ક યષપ લકનેજ હોય છે. અત્રેની કિેરી દ્વ ર  મેજરમેન્ટ રજીસ્ટર ષનભ વેલ છે. સિરહુાં ક મ પણૂષ થય  અંગેનુાં વકષકાંપ્લીશન પ્રમ ણપત્ર 
મેળવેલ છે. ભષવષ્યમ ાં આવ  ક મ પણૂષ થય  અંગેનુાં ષનયત નમનુ  મજુબનુાં પ્રમ ણપત્ર ષનભ વવ મ ાં આવશે. સિરહુ ક મો િ લ ુકરત  પહલે  અત્રનેી કિેરીન  
અષધક રીઓ દ્વ ર  મટીરીયલ મ લ-સમ નની ગણુવત  સ્થળ પર િક સણી કરેલ છે. ભષવષ્યમ ાં આવ  બ ાંધક મ સમયે રીપોટષ  તૈય ર ર ખવ મ ાં આવશે.  આવ  ક મો 
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મ ટે  યષુનવષસિટી દ્વ ર  RC કરવ મ ાં આવેલ ન હોય જેથી પ ટીઓ પ સેથી ક મ કર વેલ હોય પ ટી પ સેથી ષસક્યોરીટી ડીપોઝીટ અને સ્ટેપ ડીયટુી લેવ મ ાં આવેલ 
નથી. સિર ક મ ન ન  હોય જેથી પ ટી  ષસક્યોરીટી ડીપોઝીટ અને સ્ટેપ ડીયટુી  આપવ  મ ટે સક્ષમ ન હોય તેથી  ષસક્યોરીટી ડીપોઝીટ અને  સ્ટેપ ડીયટુી  અત્રેની 
કિેરી દ્વ ર  મેળવેલ નથી. હવે પછી ભષવષ્યમ ાં આ બ બત ે ધ્ય ન આપવ મ ાં આવશે.  સિરહુાં બ ાંધક મ મ ઈનોર હોય, ક મમ ાં વપર યેલ મ લ-મટીરીયલ 
અષધક રી/કમષિ રીઓ દ્વ ર  સ્થળ પર િક સણી કરવ મ ાં આવેલ છે.  ટોળ ન  પથ્થરની િીવ લ ની ક મગીરીન  RC યષુનવષસિટી દ્વ ર  કરવ મ ાં આવેલ ન હોય જેથી 
સિર ક મ મ ટે અત્રેની કિેરી દ્વ ર  ન્યઝુ પેપેરમ ાં જાહરે ત આપી આવેલ ભ વોનો ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી, જુ.કૃ.ય,ુ જુન ગઢ પ સેથી ભ વ વ્ય જબી પણ  અને ત ાંષત્રક 
ભલ મણ આપ્ય  બ િ આ ક મગીરી કરવ મ ાં આવલે છે. તો સ્પષ્ટત  ધ્ય ને લઈ ખલુ સો ગ્ર હ્ય ર ખવ  નમ્ર ષવનાંતી. 
 

કૃતષ મહાતિદ્યાલય, જુ.કૃ.ય.ુ, ખાપર્ટ-પ િ ોદિ 
 

ઓડીટ ફકર  નાં.૩૪ મ ાં રજૂ કરેલ બીલ પૈકી કોઈ પણ બીલની રકમ રૂ. ૫ લ ખથી વધ રે થતી નથી. તેમજ આવ  ન ન ક મો મ ટે મોટી પ ટી ક મ  કરે નદહ 
તેથી ન ની પ ટીઓ પ સથેી ક મ કર વેલ છે. અન ેજ્ય ાં સધુી નવી હોસ્ટેલ ન બને ત્ય ાં સધુી ષવદ્ય થીઓને રહવે  મ ટેની વ્યવસ્થ  ત ત્ક લીક ધોરણે કરવ ની જરૂદરય ત 
ઉભી થયેલ હોવ થી યષુનવષસિટીન  દહત થે તેમજ ષવદ્ય થીઓની રહવે ની સગવડત  મ ટે આ ક મો કર વેલ છે. તેમજ આ પ્રદક્રય  સ્થ ષનક કક્ષ એ જાહરે ત આપી 
સ્પધ ષત્મક ભ વ માંગ વી કરેલ છે. હવે પછી ભષવષ્યમ ાં આ બ બત ધ્ય નમ ાં ર ખવ મ ાં આવશે અતે્રન  કૃષિ મહ ષવદ્ય લયમ ાં કર વવ મ ાં આવેલ બધ  ક મો જુન ગઢ 
કૃષિ યષુનવષસિટીન  ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીન  એસ્ટીમેટ મજુબ કર વવ મ ાં આવેલ છે. તેમજ વકષ કપ્લીશન સટીદફકેટની નકલ અતે્રની કિેરીન  અષધક રીઓન  રોજક મ 
કરવ મ ાં આવેલ છે. તેમજ આ ષસષવલ ક મો મ ટે યષુનવષસિટીન  ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની ત ાંષત્રક આ ક મો ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની િેખરેખ નીિે તેમજ તેમની સિુન  
મજુબ કરવ મ ાં આવેલ છે અને યષુનવષસિટીન  ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીને અન્ય કિેરીઓમ ાં પણ ક મ િ લત  હોય િરેક ક મ પર ષનયષમત હ જરી આપી શકે નદહ પરાંત ુ
તેઓની સિુન  તેમજ મ ગષિશષન મજુબ આ ક મગીરી કરવ મ ાં આવેલછે. સિરહુાં ક મપણૂષત  અંગેનુાં અતે્રન  કમષિ રીઓની હ જરીમ ાં રોજક મ કરેલ છે. તેમજ   
ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢ પ સેથી વકષ કપ્લીશન સટીદફકેટ પણ મેળવેલ છે. મ લની ગણુવત  અહીન  કમષિ રીઓ દ્વ ર  રૂબરૂ સ્થળ પર િક સણી 
કરેલ જે બર બર મ લમુ પડેલ છે. ક મ પણૂષત  પ્રમ ણપત્ર યષુનવષસિટીન  ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની સહમતી તેમજ અતે્રની કિેરીઓન  અષધક રીઓન  રોજક મ સહીત 
રજૂ કરવ મ ાં આવેલ છે. આ ષનયત નમનુો યષુનવષસિટીન  ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી પ સેથી મેળવી લેવ મ ાં આવશે અને ભષવષ્યમ ાં આ ષનયત નમનુો ષનભ વવ મ ાં 
આવશે, ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી દ્વ ર  તૈય ર કરવ મ ાં આવેલ એસ્ટીમેટ મજુબન  જ મટીરીયલ્સ કોન્ર તટરે વ પરેલ  છે તેની િક સણી ક મ પણૂષત ન  પ્રમ ણપત્ર સ થે 
અતે્રની કિેરીન  અષધક રીઓની હ જરીમ ાં કરવ મ ાં આવેલ છે. સિરહુ બ ાંધક મ મ ઈનોર હોય પ ટી ડીપોઝીટની રકમ આપવ  સક્ષમ ન હોય યષુનવષસિટી દહત થે 
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ક મગીરીની અગત્યત ને ધ્ય ને લઇ ક મગીરી કર વેલ છે. ડીપોઝીટ લેવ મ ાં આવેલ નથી. આ બ બતે ભષવષ્યમ ાં તકેિ રી ર ખવ મ ાં આવશે અતે્રની કિેરીમ ાં 
કર વવ મ ાં આવેલ  ષસષવલ ક મો યષુનવષસિટીન  ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીન  એસ્ટીમેટ મજુબ કર વવ મ ાં આવેલ છે. સિરહુાં આ ક મો મ ઇનોર હોઈ તેમ ાં કોઈ R.C.C. 
વકષની જરૂદરય ત ન હોઈ છત ાં પણ ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની સહમતી સ થે અત્રેની કિેરીન  અષધક રી/કમષિ રીઓ દ્વ ર  સ્થળ પર મ લ મટીરીયલ્સ રૂબરૂ િક સણી 
કરત  બર બર મ લમુ પડેલ. આ ઉપર ાંત જુન ગઢ કૃષિ યષુન. ખ તેની ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરી અંતગષત ફરજ બજાવત  ષસષવલ એધ્ન્જષનયરની િેખરેખ નીિે 
આ ક મો કર વવ મ ાં આવેલ છે. તેમજ યષુનવષસિટીન   ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી દ્વર  વખતોવખત બ ાંધક મોની જગ્ય ની રૂબરૂ મલુ ક ત લઇ િક સણી કરેલ છે. તો આ 
બ બતે  સ્પષ્ટત  ગ્ર હ્ય ર ખવ  નમ્ર ષવનાંતી. હવે પછી ભષવષ્યમ ાં આ બ બત ધ્ય નમ ાં ર ખવ મ ાં આવશે 

પશ ુઉછેિ કાન્ર જુનાગઢ 
(૧( સિરહુાં ખરીિી /ક મગીરી યષુનવષસિટી ર ર  ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી ર ર  નકકી કરેલ રેઈટ કોન્ ર કટ મજુબ ક મ કર વેલ છે તથ  અત્રેની કિેરી ર ર  સ્ થ ષન / 

િૈષનક વતષન૫ત્રમ ાં જાહરે ત આપી યષુનવષસિટી ર ર  ફ ળવવ મ ાં આવેલ ગ્ર ન્ ટની જોગવ ઈ અનસુ ર જરૂરીય ત મજુબ ખરીિી  ક મગીરી કર વવ મ ાં આવેલ છે. 
(િ( સિરહુાં ક મો ક યષપ લક ઈજનેર શ્રીની કિેરી ર ર  રેઈટ કોન્ ર કટ મજુબ કરવ મ ાં આવેલ છે તથ  અતે્રની કિેરી ર ર  હ થ ધરવ મ ાં આવેલ ક મોન  એસ્ ટીમેન્ ટ 

ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરીમ ાંથી માંગ વી એસ્ ટીમેન્ ટ મજુબ રેઈટ કોન્ ર કટમ ાં નકકી થયેલ પ ટીઓ ર ર  ક મો કર વવ મ ાં આવેલ છે તથ  સિરહુાં ક મગીરી 
ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરી તથ  અતે્રની કિેરીની િેખરેખ હઠેળ કરવ મ ાં આવેલ છે. 

(૩( સિરહુાં બ ાંધક મની ક મગીરી ખ ત કીય ધોરણે હ થ ધરવ મ ાં આવેલ છે. જે ખબુ જ ન ની / ઓછ  ખિષવ ળી રીપેરીંગ / રીનોવેશનવ ળી સ મ ન્ ય સીવીલ 
વકષની ક મગીરી હોવ થી મ ૫પોથી ષનભ વવ મ ાં આવેલ નથી.  

(૪( અત્રેની કિેરી ર ર  ક મગીરીની પણુષત નુાં રોજક મ કરી ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીને ૫ત્ર ર ર  જાણ કરી તેમની કિેરી ર ર  ક મગીરીનુાં ષનરીક્ષણ કય ષ બ િ વકષ 
ક પ્ લીશન સટીફીકેટ આ૫વ મ ાં આવે છે.  

(૫( સિરહુાં સમ રક મ રીપેરીંગ / રીનોવેશન ક મગીરીમ ાં કોઈ૫ણ પ્રક રનુાં સ્ લેબ કે િણતર આવેલ નથી. આથી મટીરીયલ્ સ મ લ સ મ નનુાં ટેસ્ ટીંગ કરવ મ ાં આવેલ 
નથી. ઉ૫ર ાંત સિરહુાં ક મગીરી નવુાં બ ાંધક મ નથી, ૫રાંત ુરીપેરીંગ / રીનોવેશન હોવ થી મટીરીયલ્ સ મ લ સ મ નનુાં ટેસ્ ટીંગ કર વવ મ ાં આવેલ નથી.  

(૬( પ ટી / એજન્ સી પ સેથી રેઈટ કોન્ ર કટ મજુબ ક મગીરી કર વવ મ ાં આવેલ છે. જે રેઈટ કોન્ ર કટ ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી ર ર  કરવ મ ાં આવતો હોય, જેથી પ ટી 
પ સેથી કર રખત ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરી ર ર  લેવ મ ાં આવેલ હોય, જેથી અતે્રની કિેરીને પ ટી પ સેથી કર રખત લેવ નુાં રહતે ુાં નથી તેમજ અતે્રની 
ઓફીસની ખરીિી વ ષિિક ન હોય, વન ટ ઈમ હોય, જેથી પ ટી પ સેથી કર રખત લેવ નુાં રહતે ુાં નથી.  
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(૭( સિરહુાં સમ રક મ રીપેરીંગ/રીનોવેશન ક મગીરીમ ાં કોઈ૫ણ પ્રક રનુાં સ્ ટીલ,લોખાંડ વ ૫રવ મ ાં આવેલ નથી તેમજ િણતર કે સ્ લેબન હોવ થી મટીરીયલ્ સ મ લ 
સ મ નનુાં ટેસ્ ટીંગ કરવ મ ાં આવેલ નથી. ઉ૫ર ાંત સિરહુાં ક મગીરીનવુાં બ ાંધક મ નથી, ૫રાંત ુરીપેરીંગ હોવ થી મટીરીયલ્ સ મ લસ મ નનુાં ટેસ્ ટીંગ કર વવ મ ાં 
આવેલ નથી.  

(૮( સિરહુાં રેઈટ કોન્ ર કટ ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી ર ર  કરવ મ ાં આવેલ હોય, જેમન  ર ર  તેમની કક્ષ એથી ક યષવ હી કરી ૧ર% નીિ  ભ વે ટેન્ ડર માંજુર કરેલ.રેતી, 
મેટલ તથ  સીમેન્ ટની ખરીિી મ ટે રેઈટ કોન્ ર કટ થયેલ ન હોય અને ફ મષન  તબેલ ઓન  મ ઈનોર રીપેરીંગ કડીય  ર ખી કર વવ ન  હોવ થી સ્ થ ષનક ભ વ 
માંગ વી ખરીિી કરેલ છે. ઉ૫રોકત ષવગતે જવ બ ગ્ર હય ર ખી ઓડીટ ફકર  મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી. 

 ાગાયિ પ લીર્ટાકનીક જુ.કૃ.ય.ુ , જુનાગઢ 

૧ અતે્રન  ફ મષમ ાં જ ાંગલી ભુાંડ, નીલગ ય વગેરે દ્વ ર  હોસ્ટેલ પદરસર તથ  ફ મષમ ાં ષવદ્ય થીઓન  પે્રકટીકલન  પ્લોટમ ાં નકુશ ન થત ુહોય, રક્ષણ મ ટે િેઈલીંક જાળીથી 
ફેન્સીંગની અલગ અલગ ક મગીરી કરેલ છે. તેમજ ઓદફસમ ાં આિ યષશ્રીની િેબરમ ાં તથ  વેઈટીંગ રૂમમ ાં વોલ પેનેલીંગ તથ  ફોલ્સ સીલીંગની ક મગીરી, 
યષુનવષસિટી દહત થે ક મગીરીની જરૂરીય ત મજુબનો ખિષ રૂ. ૫ લ ખથી ઓછો હોઈ, યષુનવસીટીએ નક્કી કરેલ એજન્સી દ્વ ર  રેઈટ કોન્ર તટ મજુબ કરેલ છે.  

૨ આ રીપેરીંગ/રીનોવેશન પ્રક રન  ક યો કે જે ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી, જુ. કૃ્ર. ય.ુ, જૂન ગઢ પ સે કરવ ન  થ ય છે. ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરીન ાં ત ાંત્રીક સ્ટ ફન ાં 
મ ગષિશષન મજુબ, તેમજ તેમની કિેરી દ્વ ર  આપવ મ ાં આવેલ એસ્ટીમેન્ટ તથ  ત ાંષત્રક ભલ મણ મજુબ તેમની િેખરેખ હઠેળ અતે્રની કિેરી દ્વ ર  કર વેલ છે.  

૩ આ ક મગીરી રીપેરીંગ/રીનોવેશન પ્રક રની હોય,યષુન.ન  ક યષપ લકઈજનેરશ્રી દ્વ ર  અગ ઉ આ ક મગીરીનુાં જરૂરી એસ્ટીમેન્ટ તથ  મેજરમેન્ટ બન વવ મ ાં આવેલ 
છે. અનેિ લ ુક મગીરી ક યષપ લકઈજનેરશ્રીન  સતત મોનીટરીંગ દ્વ ર  કરવ મ ાં આવેલછે.આ ક મગીરી પણુષ થય  બ િ કર વેલ ક મનીનધપધ પણ જેતે લ ગ ુપડત  
અત્રે કિેરીન ાં રજીસ્ટરે કરવ મ ાં આવેલ છે.  

૪ ક મગીરી પણુષ થય  બ િ, ક મગીરી પણુષ થય નુાં રોજક મ આધ રીત ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીન ુપ્રમ ણપત્ર પણ મેળવવ મ ાં આવેલ છે.  
૫ સિરહુ ક મો રીપેરીંગ/રીનોવેશન પ્રક રન ાં હોય  િ લ ુક મગીરી િરય ન ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીન ાં કિેરીમ ાં ત ાંત્રીક સ્ટ ફ દ્વ ર  સતત મોનીટરીંગ થત ુહોય, મ લ-

સ મ ન ઉચ્િ ગણુવત  વ ળો તેમજ રૂબરૂ િક સણી થય  બ િ જ ઉપયોગમ ાં લેવ મ ાં આવેલ છે.  
૬ આ ક મગીરી ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરી, જુન ગઢ કૃષિ યષુનવસીટી દ્વ ર  નક્કી થયેલ એજન્સી દ્વ ર  રેઈટ કોન્ર કટ મજુબ, નક્કી થયેલ ભ વ અને શરતો 

મજુબ કર વેલ છે તેથી સ્ટેપ ઉપર કર ર ખત કરવ મ ાં આવેલ નથી.  
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૭ સિર ક મમ ાં વપર શ થયેલ ષસમેન્ટ લોખાંડ-ક ાંકરી-રેતી ષવગેરેની ક મગીરી િરય ન ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરીન  ત ાંષત્રક સ્ટ ફ દ્વ ર , જોઇ તપ સી ગણુવત ની 
િક સણી કય ષ બ િ જ ક મગીરી કર વવ મ ાં આવલે છે 

 ાગાયિશાસ્ ત્ર તિડાગ, જૂ.કૃ.ય.ુ, જૂનાગઢ 
૧ પી.વી.સી. સીલીંગ અન ેવોલ પેનલીંગની ક મગીરીન  વ ષિિક રેઈટ કોન્ ર કટ n-procure િવ ર  સ્ ટ ન્ ડડષ કાં૫નીન  ઓથોર ઈઝડ ડીલરો પ સેથી મેળવી સને ર૦૧૬-

૧૭ ન  વિષન  ત .૦૫/૧ર/૧૭ સધુીન  આર.સી. કરવ મ ાં આવેલ હત . સમય જાય તેમ મધપધવ રીન  િરોમ ાં ૫ણ વધ રો થ ય છે. તેમ છત ાં પ ટી દ્વ ર  જુન  
ભ વોએ ક મગીરી કરવ  પ ટીઓ સહમત થત ાં સાંશોધન ષનય મકશ્રી, જૂ.કૃ.ય.ુ,જૂન ગઢ િવ ર  તેમને એન યત થયેલ સત  મજુબ સ્ ટેચ્ યટુ ૧ર૧ ની આઈટમ 
નાં.૪૩(iii) મજુબ સિરહુ રેઈટ કોન્ ર કટ ૫દર૫ત્રજા.નાં.જૂકૃય/ુસાંષન/વહટ-૩/રેકો ર૦૧૭-૧૮/ર૮૧૮/૭૮/૧૭ ત .૧૬/૦૫/૧૭ થી ત .૩૧/૦૩/૧૮ સધુી લાંબ વી 
આપેલ છે. અને ૫દર૫ત્ર મજુબ ખરીિીની પ્રદક્રય  હ થ ધરવ  જણ વેલ છે.  

િ પી.વી.સી.ફોલ્ સ સીલીંગ/પેનેલીંગની ક મગીરી નવી ઉભી થયેલ બ ગ યત  મહ ષવદ્ય લય, જૂન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જૂન ગઢની કોલેજ બીલ્ ડીંગમ ાં કોલજે નીિેન  
ગ્ર ઉન્ ડ ફલોરમ ાં આ કોલેજમ ાં અભ્ય સ કરત ાં ય.ુજી/પી.જી.ન ાં ષવદ્ય થીઓ તથ  ખેડતૂોન  સેમીન રન  આયોજન મ ટે તથ  સાંશોધનને લગત  વકષશો૫ન  આયોજન 
મ ટેની સષુવધ  મ ટે સેમીન ર હોલ બન વવ મ ાં આવેલ છે. તેમ ાં ક મગીરી કરવ મ ાં આવેલ છે. સિરહુ ક મગીરી કોઈ અષધક રીની િે બરની સષુવધ  મ ટે  કરવ મ ાં 
આવેલ નથી. ષવદ્ય થીઓન  અભ્ય સ તથ  સાંશોધનની ક મગીરીની સદૃુઢ કરવ  સાંશોધન ષનય મકશ્રીની માંજુરી મેળવી ક મગીરી થયેલ છે.  

૩ જૂન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી,જૂન ગઢ હસ્ તકની ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરીમ ાં લીમીટેડ ત ાંત્રીક સ્ ટ ફ છે. જે મોટ  સીવીલ વકષસની િેખરેખ ર ખે છે. ન ન  મેઈન્ ટેનન્ સ 
/રીપેરીંગને લગત  ક મોન  ભ વો n-procure િવ ર  સ્ ટ ન્ ડડષ કાં૫નીન  મટીરીયલ્ સન  ઓથોર ઈઝડ ડીલસો પ સેથી માંગ વી યષુનવષસિટી લેવલે વ ષિિક રેઈટ 
કોન્ ર કટ સાંશોધન ષનય મકશ્રી િવ ર  કરવ મ ાં આવે છે. અને તે મજુબ કિેરીઓ િવ ર  ક મો હ થ ધરવ મ ાં આવે છે. કિેરી િવ ર  કરવ ન  થત ાં ક મોન  અંિ જો 
તથ  મ પ-સ ઈઝની ટેકનીકલ ખર ઈ અને ભ વોની ત ાંત્રીકભલ મણ ક યષપ લકઈજનેરશ્રી િવ ર  લઇ અને ત્ય રબ િ તેમજુબ કિેરીન  ત ાંત્રીકસ્ ટ ફ િવ ર  
ક મગીરી કરવ મ ાં આવેલછે. સિરહુ રેઈટ કોન્ ર કટ n-procure િવ ર  ર જશ્રી કાં૫ની, ઈન્ િોરન  સોલીડ પી.વી.સી.શીટ મ ાંથી ઉચ્ િગણુવત  યકુત મટીરીયલ્ સમ ાંથી 
ક મગીરી કરવ મ ાં આવલે છે.  

૪: ડીપ ટષમેન્ ટલી કરવ ન  થત  ક મો પણૂષ થય  બ િ જ ચકુવણુાં કરવ મ ાં આવે છે. ક મની અધવચ્ િે ચકુવણુાં કરવ મ ાં આવતુાં નથી. સિરહુ રેઈટ કોન્ર તટમ ાં 
રીપેરીંગ/મેઈન્ ટેનન્ સ જેવ ાં ન ન  ક મો જ કરવ મ ાં આવત ાં હોય છે. પ ટીની ક મગીરી પણૂષ થઈ ગય  બ િ જ રજીસ્ ટરમ ાં જરૂરી મ પો સ થેની એન્ રી કરી અન ે
બીલ પ સીંગમ ાં મોકલવ મ ાં આવે છે. ડીપ ટષમેન્ ટ પ સે કોઈ ઈજનેર કક્ષ ની પોસ્ ટ ન હોવ થી મ ૫પોથી ષનભ વવ મ ાં આવતી નથી.  



146 
 

૫ રેઈટ કોન્ ર કટમ ાં જણ વેલ સિુન  મજુબ ક મ પણૂષ થયે જે તે ષવભ ગ દ્વ ર  રોજક મ કરી, ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીનુાં રોજક મ આધ રીત ક પ્ લીટનુાં સટી મેળવીને 
કન્ટીબીલ બન વી અને કપલીશન સટીફીકેટ સ થે બીલની ચકુવણીની ક યષવ હી મ ટે રજુ કરવ મ ાં આવે છે. સાંશોધન ષનય મકશ્રી દ્વ ર  સિરહ ુક મો મ ટે આર.સી. 
કરવ મ ાં આવેલ છે. તેમ ાં પણ આ પ્રમ ણેની શરતો આપેલ છે.  

૬: સિરહુ ક મો મ ટે વ ૫રવ મ ાં આવેલ મટીરીયલ્ સ આર.સી.મ ાં બત વેલ ર જશ્રી કાં૫ની, ઈન્ િોરનુાં સોલીડ પીવીસી શીટમ ાંથી બન વવ મ ાં આવેલ છે જેની િક સણી 
ત ાંત્રીક સ્ ટ ફ િવ ર  િક સણી કરેલ છે.  

૭ : સરિહુ ક મો બ ાંધક મ કક્ષ ન  નથી ૫રાંત ુકન્ઝયમુેબલ કક્ષ ન  હોવ થી, સ્ટેપ પેપર ઉ૫ર કર રખત કરવ મ ાં આવત  નથી. આર.સી. કરતી વખતે પ ટીઓ 
પ સેથી ડીપોઝીટ લેવ મ ાં આવે છે. જે ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરી પ સે જમ  હોય છે. આર.સી. પણૂષ થયે ષનયમોનસુ ર ચકૂવ ઈ છે. 

 
કૃતષ તિજ્ઞાન  કાન્ર,જૂનાગઢ કૃતષ યતુનિસીર્ટી,જામનગિ 

 

(૧( સિરહુ બ બતે જણ વવ નુાં કે સાંશોધન ષનય મકશ્રી, જુન ગઢ કૃષિ યષુનવસીટી, જુન ગઢ દ્વ ર  પ્રોવ ઇડીંગ એન્ડ દફતસીંગ વોલ પેનેલીંગ, ફોલ્સ સીલીંગ, ડીઝ ઇન 
િોર, કપબોડષ, પ્લેટફોમષ ટેબલ વગેરે અઈત મોન  ક મગીરી કર વવ  મ ટે ઈ-ટેન્ડરીંગ (N-PROCURE) પદ્ધષતથી વ ષિિક રેઈટ કોન્ર તટ કરવ મ ાં આવેલ.  જેની 
સાંપણૂષ ષવગતો અતે્રની કિેરી ખ તે નથી પરાંત ુઉપરોતત કિેરી ખ તે તમ મ ષવગતો ષનભ વવ મ ાં આવેલ છે અને તે પૈકી ૩ પ ટીઓ નક્કી કરવ મ ાં આવેલ છે.  
જેમનો સાંશોધન ષનય મકશ્રીની કિેરી દ્વ ર  જા.નાં. જુકૃય/ુવ.હ.ટ.-૩/૧૩૯૯૪-૧૪-૫૪/૧૬ જુન ગઢ ત .૦૬.૧૨.૧૬થી પદરપત્ર કરેલ તેમજ સિર રેઈટ કોન્રકટને 
પત્રજા.નાં.જુકૃય/ુવહટ-૩/રે.કો.૨૦૧૭-૧૮/૨૮૧૮-૭૮/૧૭ત ૧૬.૦૫.૧૭થી રીન્ય ુકરવ મ ાં આવેલઅને તેમજુબ ક યષપ લકશ્રી,જુન ગઢ કૃષિ યષુનવસીટી, જુન ગઢ 
દ્વ ર  સબ સેન્ટરોમ ાં ન ન  ક મો હ થ ધરવ  તેઓશ્રી દ્વ ર  એસ્ટીમેટ ક ઢી આપીને કર વવ મ ાં આવલે છે. સિરહુ બ બતે જણ વવ નુાં કે ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી, 
જુકૃય,ુ જુન ગઢ દ્વ ર  મેઇન્ટેનન્સ, રીપેરીંગ, એડીશનલ અલ્રેશન, રોડ એન્ડ ન્ય ુષસષવલ વકષ ઓફ યષુનવસીટી ચબલ્ડીંગ અને  પરચરુણ ક મગીરી તેમજ વોલ્પેનલીંગ 
કર વવ  મ ટે ઈ-ટેન્ડરીંગ (N-PROCURE) પદ્ધષતથી વ ષિિક રેઈટ કોન્ર તટ કરવ મ ાં આવેલ.જેની સાંપણૂષ ષવગતો અતે્રની કિેરી ખ તે નથી પરાંત ુઉપરોતત કિેરી 
ખ તે તમ મ ષવગતો ષનભ વવ મ ાં આવેલછે અને તે પૈકી ૩૯ પ ટીઓ નક્કી કરવ મ ાં આવેલ છે. જેમનો ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીની કિેરી દ્વ ર  જા.નાં.જુકૃય/ુક ઈ 
/એબી-૨/૫૬૪૪-૮૮/૨૦૧૬ જુન ગઢ ત  ૦૫.૦૭.૧૬થી પદરપત્ર કરીને સબ સેન્ટરોમ ાં ન ન  ક મો હ થ ધરવ  તેઓ શ્રી દ્વ ર  એસ્ટીમેટ ક ઢી આપીને કર વવ મ ાં 
આવેલ છે.વધમુ ાં જણ વવ નુાં કે સિર ખિષ મ ટે કૃષિ ષવજ્ઞ ન કેન્ર, જુકૃય,ુ જામનગરન  પ્લોટ નાં.૧૮ મ ાં દિવ લનુાં બ ાંધક મ કરવ  મ ટે રૂ. ૫ લ ખ માંજુર કરવ મ ાં 
આવેલ હત .જે પૈકી ક યષપ લક ઈજનેર સ હબેે પ્રથમ રૂ.૧૬૧૮૫૦/-નુાં એસ્ટીમેટ કિેરી સ મે િીવ લ પડી જવ થી તેમની ખ સ જરૂદરય ત હોવ થી ત ત્ક ચલક 
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ક મગીરી કર વવ મ ટે ન્યઝુપેપરમ ાં જાહરે ત આપીને ભ વો માંગ વી ક મગીરી કર વવ મ ાં આવેલ.જે ક મગીરી રૂ.૫લ ખ કરત  ઓછી હતી.ત્ય ર બ િ બ કી રહતેી 
રકમ વ પરવ  મ ટે પ્લોય નાં.૩૩૪૬૧૧/- નુાં યષુનવસીટી રેઈટ કોન્રકટ મજુબ પ છળથી એસ્ટીમેટ લઈને દડસેબર મ સ પહલે  ગ્ર ન્ટ વ પરવ ની હોઈ ક મગીરી 
કર વવ મ ાં આવેલ હતી.આ ઉપર ાંત રૂ.૪૬૯૭૬૭/- જાન્યઆુરી મ સ પછી ફ ળવત  મ િષ મ સ િરય ન  યષુનવસીટી રેઈટ કોન્રકટ મજુબ એસ્ટીમેટ લઈને ખિષ 
કરવ મ ાં આવેલ છે. આમ, જુિ જુિ  પ્લોટ અને જુિી જુિી ઓફીસ મ ટે રકમ ફ ળવેલ હોઈ અલગ અલગ ખિષ કરવ મ ાં આવેલ છે.  

(૨( સિરહુ ક મગીરી મ ટે ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી, જુકૃય,ુ જુન ગઢન  ત ાંષત્રક સ્ટ ફ દ્વ ર  વખતો વખત મલુ ક ત લેવ મ ાં આવતી હતી તેમજ તેમની ર હબર હઠેળ અને 
તેમન  દ્વ ર  એસ્ટીમેટ બન વવ મ ાં આવેલ છે આ ક મગીરી પણૂષ થત  કષમટી દ્વ ર  િક સણી કરીને ખ તરી કરવ મ ાં આવેલ અને તેમનુાં કપ્લીશન સટીફીકેટ 
પણ મેળવીને બીલ સ થે જોડેલ છે.    

(૩( આ ક મગીરીની મ પ પોથીમ ાં બન વવ મ ાં આવેલ છે.  
(૪( ક મ કપ્લીશન સટીફીકેટ ષનયત નમનૂ મ ાં બન વવ મ ાં આવેલ છે 
(૫( મ લ-મટીરીયલ વપર શમ ાં લીધેલ નુાં ગણુવત્ત  િક સણી સટીફીકેટ બન વવ મ ાં આવેલ છે  
(૬( વકષઓડષર આપત  પહલે  જે તે સમયે તેમન  લેટરપેડ પર કર રખત કરવ મ ાં આવેલ છે સ િર બ બતે આ કર ર સ્ટેપ પેપર કરવ ની જાણ અતે્રની કિેરીને ન  

હોવ થી પ ટીન  લેટરપેડ પર કર ર કરેલ હોઈ મ ન્ય ર ખવ  ષવનાંતી.  
(૭( ક મમ ાં વપર શ થયલે ષસમેન્ટ-લોખાંડ ષવગેરેન  મટેદરયલ્સ ટેસ્ટીંગ કર વ્ય ન  ગણુવત્ત  િક સણી સટીફીકેટ બન વવ મ ાં આવેલ છે. 
 

 ાજિા સોશ િન કાન્ર,જૂનાગઢ કૃતષ યતુનિસીર્ટી,જામનગિ 

)૧( ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીની કિેરી દ્વ ર  જરૂરી એસ્ટીમેટ ક ઢી અનેજે એસ્ટીમેટ પ િ લ ખથીઓછ  હોય તેવી ક મગીરી કર વવ  મ ટે ન યબ મ દહતી ષનય મકશ્રી,લ લ 
બાંગલ ,જામનગર દ્વ ર  જામનગર ખ તેથી પ્રશીધ્ધ્ધ થત  ગજુર તી િેષનક પત્રમ ાં તેમજ યષુનવસીટીનીવેબસ ઈટ પર બહોળી પ્રશીધ્ધ્ધદ્વ ર  સ્પધ ષત્મક ભ વો 
માંગ વી અને આવેલ ભ વન ાં વ્ય જબીપણ નો ત ાંષત્રક અચભપ્ર ય ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરી  પ સેથીમેળવી અને ક મગીરી કર વેલ છે. ક્રમ નાંબર :-૨૫ની 
ક મગીરી કર વવ  મ ટે ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી,જૂકૃય,ુજૂન ગઢ દ્વ ર  મેઈન્ટેનન્સ,રીપેરીગ,એડીશનલઅલ્ટરનેશનએન્ડ ન્ય ુ ષસષવલ વકષ ઓફ યષુનવસીટી ચબલ્ડીંગ 
અને પરચરુણ ક મગીરી કર વવ  મ ટે ઈ-ટેન્ડરીંગ (n-procure) પદ્ધષતથી વ ષિિક રેઈટ કોન્ર તટ કરવ મ ાં આવેલ. ઉપરોતત તમ મ ષવગતો ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી, 
જૂકૃય,ુજૂન ગઢ દ્વ ર  ષનભ વવ મ ાં આવે છે. અને  ઈ-ટેન્ડરીંગ (n-procure) દ્વ ર  ૩૮ પ ટીઓ નક્કી કરવ મ ાંઆવેલ છે. જેમનો ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીની કિેરી દ્વ ર  
જા.નાં.જુ.કૃ.ય.ુ/ક ઈ/એબી-૨/૫૫૭૮-૫૬૦૫/૧૭,જૂન ગઢ,ત .૩૦/૦૭/૧૭થી પદરપત્ર કરવ મ ાં આવેલ.ક મની જરૂરીય ત મજુબ ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીની કિેરી 
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દ્વ ર  જરૂરી એસ્ટીમેટ ક ઢી આપવ મ ાં આવતુાં હત ુાં જે એસ્ટીમેટ પ િ લ ખથી ઓછ  હોય તેવી ક મગીરી આર.સી.કરેલ એજન્સી પ સેથી કર વવ મ ાં આવલે હત ુાં. 
ક્રમ નાંબર :-૨૬ની કુવો ઊંડો ઉત રવ ની ક મગીરી એક લ ખ થી ઓછી હોય ત્રણ ભ વો મેળવીને ક મગીરી કર વવ મ ાં આવલે છે.  

)૨)સિરહુ ક મગીરી કર વવ  મ ટે જરૂરી એસ્ટીમેટ ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી, જૂકૃય,ુજૂન ગઢની કિેરી દ્વ ર  આપવ મ ાં આવેલ છે.જે એસ્ટીમેટ અન ેમેઝરમેન્ટશીટ  મજુબ 
ક મગીરી થ ય છે કે નહી તે મ ટે અત્રેની કિેરી દ્વ ર  કષમટીની રિન  કરી  ષનમ યેલ કષમટી દ્વ ર   ક મગીરીની શરૂ કય ષન ાં સમયથી ક મગીરી પણૂષ થ ય ત્ય ાં 
સધુી ક મગીરી મ ટે  જરૂરી મ પસ ઈઝ યોગ્ય છે કે નહી તેની િક સણી ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીન ાં સતત સાંપકષમ ાં રહીને કરવ મ ાં આવેલ છે અને જરૂર જણ ય 
ત્ય ાં ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીનુાં ત ાંષત્રક મ ગષિશષન મેળવવ મ ાં આવેલ છે અને ક મગીરી પણૂષ થયે રોજક મ આધ દરત સટીફીકેટ ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી, જૂકૃય,ુ જૂન ગઢ 
ની કિેરીમ ાં રજુ કરવ મ ાં આવેલ છે.જેન  આધ રે ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીની  કિેરી  દ્વ ર  કપલીશન સટીફીકેટ આપવ મ ાંઆવલે છે.જે કપ્લીશન સટીદફકેટ ચબલ 
સ થે જોડેલ હોય જે આપશ્રીને અન્વેિણ િરય ન રજુ કરવ મ ાં આવેલ.  

)૩)આ ક મગીરીની નધપઘ મ પપોથીમ ાં કરેલ છે.  

)૪(ક મ કપ્લીશન સટીદફકેટ ષનયત નમનુ મ ાં બન વવ મ ાં આવેલ છે  
(૫)સિરહુ ક મો મ ટે વ પરવ મ ાં આવેલ મટીરીયલ મ લ- સ મ નની ગણુવત્ત ની િક સણી થય નો રીપોટષ  લેવ નો હોય છે  જે ષનયમ આ કિેરીની જાણ બહ ર 

હોય એટલે  મટીરીયલ મ લ- સ મ નની ગણુવત્ત ની િક સણી થય નો રીપોટષ  લેવ મ ાં આવેલ નથી. અનેહવ ેપછી આપન  દ્વ ર  અપ યેલ સિુન નુાં પ લન 
કરવ મ ાં આવશે.  

(૬(સરક રશ્રીન ાં મ ગષ અને મક ન ષવભ ગન  પદરપત્ર ક્રમ ાંક–ટીએનસી/૧૦૯૧/આઈબી/(૧૦)/(૧૧)/સ ત .૩૧/૦૩/૧૯૯૯ મજુબ વકષ ઓડર આપત  પહલે  
ઇજારેિ ર પ સેથી ૨.૫% લેખે ષસક્યોદરટી ડીપોઝીટ વસલુ કરવ ની રહ ેછે.આ ઉપર ાંત સષુપ્ર. ઓફ સ્ટેપની કિેરી, ગ ાંધીનગરન ાં પત્ર ક્રમ ાંક-સ્ટેપ/અસન /૧૪ 
/૨૦૦૭/૯૩૯ ત .૦૫/૦૨/૨૦૦૭ મજુબ ષસક્યોદરટી દડપોઝીટ પર આટીકલ-૩૬(ક) સ થ ેઆટીકલ-૨૦(ક) તેમજ પત્ર નાંબર-સ્ટેપ/ક્યિ/૨૧૩/૨૦૧૭/૨૬૧૮ 
ત .૦૩/૦૨/૧૮ અચભપ્ર ય મજુબ ૪.૯૦% સ્ટેપડયટુી લેવ ની રહ ેછે. જે ષનયમો આ કિેરીની જાણ બહ ર હોય એટલ ેએજન્સી પ સેથીસ્ટેપ ડયટુી  મેળવેલ 
નથી. અને હવ ેપછી આપન  દ્વ ર  અપ યેલ સિુન નુાં પ લન કરવ મ ાં આવશે  

(૭( ક મમ ાં વપર શ થયલે ષસમેન્ટ-લોખાંડ-ક ાંકરી-રેતી ષવગેરેન  મદટરીયલ્સ ટેસ્ટીંગ કર વવ નો દરપોટષ  ક મગીરી કરતી એજન્સી પ સેથી લેવ મ ાં આવે છે.જે ષનયમો 
આ કિેરીની જાણ બહ ર હોય એટલ ેક મમ ાં વપર શ થયેલ ષસમેન્ટ-લોખાંડ-ક ાંકરી-રેતી ષવગેરેન  મદટરીયલ્સ ટેસ્ટીંગ કર વવ નો દરપોટષ  ક મગીરી કરતી એજન્સી 
પ સેથી મેળવેલ નથી.હવ ેપછી આપન  દ્વ ર  અપ યેલ સિુન નુાં પ લન કરવ મ ાં આવશે. 
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મત્સ્યતિજ્ઞાન મહાતિિાલય, િેિાિહ 
૧( અત્રેની કોલેજ ખ ત ેવિષ ૨૦૧૬-૧૭ િરય ન િશ ષવેલ જુિ  જુિ  બજેટ હડે હઠેળ થયેલ ખરીિ પ્રદક્રય  એ જૂકૃય,ુજૂન ગઢ દ્વ ર  વિષ ૨૦૧૬-૧૭ મ ટે બ ાંધક મ 

મ ટેન  વ ષિિક રેઈટ કોન્ર કટ અનસુ ર કરવ મ ાં આવેલ જેની સાંપણૂષ ષવગત સ મેલ પદરપત્ર ક્ર.જુકૃય/ુક ઈ/એ.બી.-૨/૫૬૪૪-૮૮/૧૬ ત . ૦૫/૦૭/૧૬ મજુબ 
િશ ષવેલ છે. સિર ખરીિ પ્રદક્રય  સાંશોધન ષનય મકશ્રીની કિેરી, જૂકૃય,ુ જૂન ગઢ દ્વ ર  યનુીવસીટી કક્ષ એ રિવ મ ાં આવેલ કષમટી દ્વ ર  વ ષિિક રેઈટ કોન્ર કટ 
કરવ ની ક યષવ હી કરવ મ ાં આવત  જે મજુબ લ ગપુડત  બજેટસિરમ ાં આઈટમ વ ઈઝ રૂ.પ ાંિ લ ખથી વધ રે રકમની ખરીિી/ક મગીરી કરવ મ ાં આવલે નથી.   

૨( સિરહુ ક મગીરી ક યષપ લક ઇજનેરની કિેરીન  મ ગષિશષન અને િેખરેખ હઠેળ થયેલ છે.   
૩( મ પપોથી નીભ વવ મ ાં આવેલ છે.  
૪( ક મપણૂષત નુાં પ્રમ ણપત્ર ક યષપ લક ઈજનેર તરફથી મેળવવ મ ાં આવેલ છે.  
૫( સિરહુ ક મગીરી ક યષપ લક ઇજનેરન  િેખરેખ હઠેળ થયેલ છે અને મ લસ મ નની ગણુવત્ત  જળવ યેલ છે.  
૬( રેઈટ કોન્ર કટન  ટેન્ડરની પ્રદક્રય  ક યષપ લક ઈજનેર,જુકૃયુાં,જુન ગઢ ની કિેરી દ્વ ર  કરવ મ ાં આવેલ છે. જેથી કર રખત ક યષપ લક ઈજનેર, જુકૃયુાં, જુન ગઢની 

કિેરી દ્વ ર  કરવ મ ાં આવેલ છે. રેઈટ કોન્ ર તટન  પરીપત્રમ ાં સીક્યોરીટી ડીપોઝીટ લેવ નો કોઈ ઉલ્લેખ થયેલ ન હોવ થી સીક્યોરીટી ડીપોઝીટ લીધેલ નથી.  
૭( હવે પછી તે બ બતનુાં ધ્ય ન ર ખવ મ ાં આવશે. 
૮( લ ગ ુપડત ુાં નથી. જે જવ બ ધ્ય ને લઇ પ્ર થષમક વ ાંધ  મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી. 

ર્ટાક ક લેજ જુનાગઢ 
૧. આ ક મગીરી સમયે યષુનવસીટી િવ ર  આર.સી. કરેલ ન  હોઈ ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીની કિેરી તરફથી એસ્ટીમેટ તૈય ર કરીને એક લ ખ કરત ાં ઓછી કીમત 

હોવ થી જાહરે ત દ્વ ર  માંગ વેલ ભ વોને આધ રે ઓછ  ભ વની પ ટી પ સે કર વેલ છે.  
૨. ઉતત ક મોન  અમ રી જરૂરીય ત મજુબન  પ્લ ન એસ્ટીમેટ ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરી દ્વ ર  બન વવ /માંજુર કરવ મ ાં આવેલ છે . સિર ક મક જ મ ટેની 

વહીવટી માંજુરી મેળવેલ છે  
૩. મ પોની જરૂરી નોધ છે 
૪. ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીની સિૂન  મજુબ કષમટી દ્વ ર  કર વેલ ક મોનુાં ગણુવત  સભર કપલીશન અંગેનુાં રોજક મ કરવ મ ાં આવેલ જેને આધ રે ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી 

દ્વ ર  કપલીશન પ્રમ ણપત્ર આપવ મ ાં આવેલ 
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૫. સિરહુાં ક મગીરી એક લ ખ કરત ાં ઓછી કીમતન  હોઈ ક મો મ ટે વ પરવ મ ાં આવેલ મટીરીયલ મ લ-સમ નની ગણુવત  ની િક સણી થય નો રીપોટષ  કર વેલ 
નથી.  

૬. સિર ક મ કરેલ પ ટી પ સે કર વેલથી સ્ટેપ ડયટુી લીધેલ છે  
૭. સિરહુાં ક મગીરી એકલ ખ કરત ાં ઓછી કીમતન હોઈ ક મો મ ટે વ પરવ મ ાં આવેલ મટીરીયલ મ લ-સમ નની ગણુવત ની િક સણી થય નો રીપોટષ  કર વેલનથી  
૮. લ ગ ુપડત ુાં નથી. 

કપાસ સોશ િન કાન્ર જૂનાગઢ 
 

૧. ઉપરોકત ક્રમ નાં. ૧ થી ૪ મ ાં કોઇપણ ક મગીરી રૂ . પ લ ખથી વધ રે ખિષ કરેલ નથી. જેથી ઇ-ટેન્ડરીંગ કરવ ની જરૂરીય ત રહતેી નથી. તેમજ જે ક મગીરી 
કરવ મ ાં આવે છે. તે યષુનવસીટીન  થયેલ આર.સી. મજુબ કરવ મ ાં આવેલ છે.  

િ. ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીન ાં પદરપત્રન ાંજા.નાં.જૂકૃય/ુક ઈ/પીબી-ર/૩૦૯૭/૧૮ ત .૧૪/૦૩/૧૮ન ાં પદરપત્ર મજુબ કોઈ પણ પ ટી પ સેથી કિેરી પોત ન ાં હસ્તક  
ક મગીરી કર વી શકશે. કર વેલ રીનોવેશનન ાં ક મોનુાં રોજક મ કરવ મ ાં આવેલ છે.  

૩. કર વેલ રીનોવેશનની નધપધ મક ન ષમલ્કત રજીરસ્ટરમ ાં  કરવ મ ાં આવેલ છે.  

૪. ક મ પણૂષત  પ્રમ ણપત્ર ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીમ ાંથી મેળવેલ છે.  

પ. ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીએ આપેલ એસ્ટીમેટ મજુબ મ લ મટીરીયલ વ પરવ મ ાં આવેલ  છે.  

૬. રીનોવેશનણી ક મગીરી અંગે પ ટીને ષનતી ષનયમ મજુબ ક મગીરી કરવ ની શરતો આપેલ છે.જેથી કર ર ખત કર વેલ નથી. હવે પછી આવી ક મગીરી કરવ મ ાં 
આવશે ત્ય રે સ્ટેપ ઉપર કર રખત લેવ મ ાં આવશે  

૭. ષસમેન્ટ તેમજ લોખાંડનો થયેલ વપર શ એસ્ટીમેટ મજુબ િક સણી કરીને જ વ પરવ મ ાં આવેલ છે. તો ફકર ાં ન ાં.૩૪ મિુ  નાં. ૧ થી ૭ મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી 
 

કૃતષ સોશ િન કાન્ર, જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી, અમિાલી 
(૧) સિરહુ આઈટમોમ ાં ક્રમ નાં. ૧થી૬ મ ાં કોઈની રકમ રૂ .૫ લ ખથી વધતી નથી. જેથી આ મટીરીયલન ાં ઈ-ટેન્ડરીંગ કરવ નો પ્રશ્ન ઉ૫ક્સ્થત થતો નથી. વધમુ ાં 

ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી, જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢ દ્વ ર  R.C. એજન્સીની ષનમણુાંક કરવ મ ાં આવેલ હતી ૫રાંત ુતેની અવધી ૩૧ ઓગષ્ટ-૧૭ ન ાં રોજ પણુષ થઈ ગયેલ 
હતી. જેથી કિેરી દ્વ ર  આ ક મગીરી ત્ય ર ૫છીન ાં સમયમ ાં સ્થ ષનક કક્ષ એ ભ વો માંગ વી કર વવ મ ાં આવેલ હતી.  
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(૨) સ મ ન્ય રીતે આ પ્રક રન ાં ક મો ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી, જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢ દ્વ ર  કરવ મ ાં આવેલી રેઈટ કોન્ર કટ મજુબની પ ટીઓ પ સેથી જેતે કિેરીની િેખરેખ 
ષનિે કર વવ મ ાં આવત  હોય છે. ઉકત ક મગીરી મ ટેની ગ્ર ાંટ મળવ  સમયે રેઇટ કોન્ર કટની અવધી પણુષ થઈ ગયેલ હતી. જેથી અતે્રની કિેરી દ્વ ર  સ્થ ષનક 
કક્ષ એ જાહરે ત બહ ર પ ડી સ્પધ ષત્મક ભ વો મેળવી સૌથી ઓછ  ભ વ આ૫ન ર પ ટી પ સેથી ખરીિી/ક મગીરી કર વવ મ ાં આવેલ છે. ઉ૫રોકત ભ વોન ાં 
વ્ય જબીપણ નો અભીપ્ર ય ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી, જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢ પ સેથી મેળવ્ય  બ િ જ ખરીિી/ક મગીરી કર વવ મ ાં આવેલ છે. વ ૫રવ મ ાં આવેલ 
મટીરીયલ મ લ સ મ ન અત્રેની કિેરીન ાં અષધક રીશ્રીઓ/ કમષિ રીશ્રીઓ દ્વ ર  જાત તપ સ કરી યોગ્ય ગણુવત  જણ ત  સ્વીક રવ મ ાં આવેલ છે. ક મગીરી 
પણુષ થયે ક મગીરીની ગણુવત  બ બતનુાં રોજક મ અતે્રની કિેરીન ાં અષધક રીશ્રીઓ/કમષિ રીશ્રીઓ દ્વ ર  કરી ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી પ સેથી ક મગીરી પણુષ થય  
અંગેનુાં પ્રમ ણ૫ત્ર મેળવવ મ ાં આવેલ છે.  

)૩(  કરેલ ક મની ષવગત મક ન રજીસ્ટરમ ાં િશ ષવેલ છે.  
)૪( અતે્રન ાં અષધક રીશ્રીઓ/કમષિ રીશ્રીઓ દ્વ ર  રોજબરોજ ક મનુાં સ૫ુરવીઝન કરવ મ ાં આવેલ છે. ક મ પણુષ થયે તે અંગેનુાં રોજક મ કરી ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી, 

જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢ પ સેથી ક મગીરી પણુષ થય  અંગેનુાં પ્રમ ણ૫ત્ર મેળવવ મ ાં આવેલ છે.   
)૫( ખરીિ કરવ મ ાં આવલે મ લ મટીરીયલ, સ મ ન અતે્રની કિેરીન ાં અષધક રીશ્રીઓ/કમષિ રીશ્રીઓ દ્વ ર  જાત તપ સ કરી યોગ્ય ગણુવત  જણ ત  સ્વીક રવ મ ાં 

આવેલ છે અને તેને બ ાંધક મમ ાં ઉ૫યોગમ ાં લેવ મ ાં આવેલ છે. ક મગીરી પણુષ થયે ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી, જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢ પ સેથી ક મગીરી પણુષ થય  અંગેનુાં 
પ્રમ ણ૫ત્ર મેળવવ મ ાં આવેલ છે.  

)૬)  સિરહુ ક મગીરી સ્પધ ષત્મક ભ વો મેળવી સૌથી ઓછ  ભ વ આ૫ન ર પ ટી પ સેથી કર વવ મ ાં આવેલ છે તથ  ભ વન ાં વ્ય જબી૫ણ નો અચભપ્ર ય ક યષપ લક 
ઈજનેરશ્રી, જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢ પ સે મેળવ્ય  બ િ જ ક મગીરી કર વવ મ ાં આવેલ છે. ક મગીરી યષુનવષસિટીન ાં હીતમ ાં કરવ મ ાં આવેલ છે.  

)૭( વ ૫રવ મ ાં આવેલ ષસમેન્ટ, લોખાંડ, ક ાંકરી, રેતી વગેરે મટીરીયલ્સ તથ  ક મગીરીનુાં અતે્રની કિેરીન ાં અષધક રીશ્રીઓ/કમષિ રીશ્રીઓ દ્વ ર  સતત સ૫ુરષવઝન 
કરવ મ ાં આવેલ છે. અતે્ર ક મગીરી પણુષ થય  બ િ તે અંગેનુાં રોજક મ કરી ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી, જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢ પ સેથી તે ક મગીરી પણુષ થય  અંગેનુાં 
પ્રમ ણ૫ત્ર મેળવવ મ ાં આવેલ છે તથ  ક મગીરી યષુનવષસિટી હીતમ ાં કરવ મ ાં આવેલ છે. 

)૮(  આર.સી. કરેલ એજન્સીઓની અવધી ૩૧ ઓગષ્ટ ૨૦૧૭ ન ાં રોજ પણુષ થઈ ગઈ હતી તેમજ આ ક મ અંગેની ગ્ર ાંટ ઉ૫રોકત સમય બ િ મળેલ હતી. જેથી 
સિર ક મગીરી કિેરી દ્વ ર  ખ ત દકય ર હ ેકર વેલ છે. તો ઉ૫રોકત મદુ્દ  નાં. ૧ થી ૮ મ ન્ય ર ખી ફકર  નાં. ૩૪ મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી છે. 
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આચાયષ કૃતષ મહાતિદ્યાલય જુ.કૃ.ય.ુ જુનાગઢ 

૧. ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી દ્વ ર  આર.સી. રેટ કરેલ ન  હોઈ અન ેકૃષિ મહ વીદ્ય લયન  કોન્ફરન્સ હોલમ ાં અવ રનવ ર મીટીંગ થતી હોઈ અને છતમ ાંથી પ ણી પડત ુાં 
હોઈ ક યષપ લકશ્રીનો ત ાંષત્રક અચભપ્ર ય લઇ ક મગીરી કરેલ છે.  ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી દ્વ ર  આર.સી. રેટ કરેલન  હોઈ ગલ્સષ હોસ્ટેલોમ ાં ત ત્ક લીક ક મગીરી હ થ 

ધરવ મ ાં આવેલ ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી ત ાંષત્રક અચભપ્ર ય લઇ ક મગીરી કરેલછે. રૂ.૫૦૦૦૦૦/- ઉપરની ક મગીરી કરવ મ ાં આવલે નથી.  અત્રેની કૃષિ મહ ષવદ્ય લય 
હસ્તકની ગલ્સષ હોસ્ટેલોમ ાં ટુષવહલરપ દકિંગ,પ દકિંગ સેડ, પેવરબ્લોક,િીવ લ ઉંિીકરવી, િીવ લપર ક િ લગ ડવ ની ક મગીરી , ષસક્યદુરટી કેબીન, ગેસ્ટરૂમ તથ  
ટોઇલેટની ક મગીરી વગેરે તમ મ ક મગીરી અગત્યન  ધોરણે ક યષવ હી પણૂષ કરવ મ ટે ષનય મકશ્રી ષવદ્ય થી કલ્ય ણ પ્રવષૃત્તઓ,જુ,કૃ,ય.ુ,જુન ગઢન  પત્ર ન.૧૦૧૧૩ 
-૧૧૪ ત . ૧૪-૧૨-૧૭થી જણ વ્ય  મજુબ ત ત્ક લીક ક મગીરી હ થ ધરવ મ ાં આવેલ જેનો ખિષ બ.સ.૧૨૬૭૩ તથ  બ.સ.૧૨૮૬૫મ ાંજે ત ેકિરેીની સહમતીથી 
કરવ મ ાં આવેલ. ક યષપ લકઇજનેરશ્રીની સિરહુ ક મગીરી મ ટે સહમતી પત્ર ત .૨૧-૦૨-૧૮ તથ ત . ૦૧-૦૫-૧૮ તથ  ષનય મકશ્રી ષવદ્ય થી કલ્ય ણ પ્રવષૃત્તઓ, 
જુ,કૃ,ય.ુ, જુન ગઢન  પત્ર ન. ૧૦૧૧૩-૧૧૪ ત . ૧૪-૧૨-૧૭નો પત્ર.   

૨. સ િરહુાં ક મગીરી યોગ્ય રીતે પણૂષ થયેલ ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીન  પત્ર નાં. ૨૦૬૮ત . ૦૧-૦૩-૨૦૧૮ મજુબયોગ્ય ગણુવત્ત નુાં પ્રમ ણપત્ર મેળવેલ છે.  

૩. આ ક મોની  બ ાંધક મ રજીસ્ટર મ ાં નધપધ કરવ મ ાં આવેલ છે.  

૪. ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી તરફથી જે તે ક મગીરી પણૂષ  થત  રોજક મ આધ રીત પ્રમ ણપત્ર આપવ મ ાં આવેલ છે   

૫.  રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- ની અંિરનુાં ક મ હોઈ તેથી મ લ-સ મ નની ગણુવત  ની િક સણી થય ન  રીપોટષ  ની જરૂર રહતેી નથી.  
૬.  રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- થી નીિેનુાં ક મ હોઈ મ ટે ષસક્યોરીટી ડીપોઝીટની જરૂર રહતેી નથી.     ૭. આર.સી.સી. વકષ કરેલ ન  હોઈ  જેથી િક સણી કરવ મ ાં આવેલ નથી  
૮.  ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી તરફથીઆર.સી. કરેલ ન  હોઈ મ ટે ભ વ માંગ વીને ક મ કરેલ છે.  

-****- 
કૃતષ યતુનિતસિર્ટી જુનાગઢ  શેિળી સોશ િન કાન્ર, ક ળીનાિ સને.૨૦૧૭-૧૮ 

ફકિા નો િ –  ૩૫  ડ્રીપ ઇિીગેશનની કામગીિીમાો જણાયેલ અતનયતમિિા  ા િ 

જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટીન  જુિ  જુિ  ષવભ ગ દ્વ ર  સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ન  ઓદડટ િરષમય ન વ ઉિરોની િક સણી કરત  ડ્રીપ ઇરીગેશન બન વવ  નીિેની 
ષવગતે રૂ.૫૦૨૪૨૮/- નો ખિષ કરેલ હતો જે અંગે સ ધષનક રેકડષની િક સણી કરત  નીિે મજુબ ઓદડટ રીમ કષસ આપવ મ ાં આવે છે. 
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ક્રમ િા.નો િાિીખ િકમ પાર્ટીનુો નામ તિગિ સદિ 

૧ ૯૦૬૩ ૩૦/૧૨/૧૭ ૨૯૯૯૯ સોમન થ ઈરીગેશન કોડીન ર ડ્રીપ ઈરીગેશન સીસ્ટમ ૨૭૭૧૨-૫ 

૨ ૧૩૮૯૫ ૨૬/૦૩/૧૮ ૨૯૧૦૧૫ સોરઠ એગ્રી ટેક. જૂન ગઢ ડ્રીપ ઈરીગેશન સીસ્ટમ ૧-૦૨ હકેટર ૧૨૭૧૨-૫એસ 

૩ ૮૭૭૦ ૨૧/૧૨/૧૭ ૧૮૧૪૧૪ સોરઠ એગ્રી ટેક. જૂન ગઢ સક્કરબ ગ ફ મષ નસષરી સ્પ્રીકાંલર ફીંટીગ ક મગીરી ૧૨૭૧૨-૦૫ 
 

(૧) મુાંબઈ આકક્સ્મક ખિષ ષનયમો – ૧૯૫૯ન  ષનયમ-૧૭૧ તથ  પદરષશષ્ટ ષનયમ-૨ મજુબ રૂ.૧ લ ખ કે તેથી વધ ુરકમની ખરીિીન  દકસ્સ મ ાં બહોળી પ્રષસધ્ધી 
ધર વત  વતષમ નપત્રમ ાં જાહરે ત આપી હરીફિરો મેળવી સૌથી ઓછ  ભ વે ખરીિી કરવી જોઇએ પરાંત ુસાંસ્થ  દ્વ ર  ડ્રીપ ઇરીગેશન ષસસ્ટમ જી.જી.આર.બી. દ્વ ર  
મ ન્ય ઓથોર ઇઝ ડીલર વ ળી પ ટી સોરઠ એગ્રી ટેક જુન ગઢ પ સેથી ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે જે અંગે ઉતત પ્રદક્રય  ન કરવ  અંગે જરૂરી આધ ર સહ ખ ત્રી 
કર વવી રહ.ે 

(૨) સરક રશ્રીન  ઉદ્યોગ અને ખ ણ ષવભ ગન  ઠર વનાં.એસપીઓ/૧૦૨૦૧૫/૬૯૧૦૯૩/િ,ત .૦૩/૦૬/૧૬ ન  ક્રમ નાં (૩)મજુબ પ ટી/એજન્ સીન ેવકષ ઓડષર આપત  
પહલે  ૫%લેખે સીક્યોરીટી ડીપોઝીટ વસલુ કરી તેન  પર ૪.૯૦% લેખે રૂ .૧૨૦૦/- ન  સ્ ટેપ ઉપર કર રખત કરવુાં જોઈએ જે કય ષન  આધ રો રજુ થયેલ નથી. 

(૩) સિરહુ ડ્રીપ ઇરીગગેશન સીસ્ટમન  ક મ મ ટે વ પરવ મ ાં આવેલ પ ઇપલ ઇન સ્પેશીફીકેશન મજુબન  મ લની ઓડષર/બીલમ ાં િશ ષવ્ય  મજુબ હોવ ની ખ ત્રી 
થયેલ નથી. 

(૪) ડ્રીપ ઇરીગેશન ષસસ્ટમ ઇન્સ્ટોલેશન કય ષ અંગેન  આધ રો ફ ઇલે સ મેલ ર ખેલ ન હોવ થી િક સણી થઇ શકેલ નથી. 
    ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય                ઉર્કિ મદુ્દા નો. ૧ થી ૪ ની પિુષિા કિાવ્યા સિુી કિાલ ખચષ ર.૫૦૨૪૨૮/- િાોિાહાઠહ િાખિામાો આિે છે. 

િાોિા હાઠહ િકમ ર.૫૦૨૪૨૮/- સદિ : સામેલ ક ષ્ર્ટકની તિગિે િસલુાિ પાત્ર િકમ રા.૧૨૦૦/-સદિ – ૦૦૩૦ 
જિા  

૧( ડ્રીપ ઈરીગેશન સીસ્ટમ ન્યઝુ પેપરમ ાં જાહરે ત આપીને બહોળી પ્રષસધ્ધી કરીને હરીફિ રો મેળવીને સૌથી ઓછ  ભ વે ખરીિી કરેલ છે. વતષમ નપત્ર મ ાં જાહરે ત 
આપવ  મ ટે અતે્રની કિેરીથી જીલ્લ  મ હીતી અષધક રી, જુન ગઢની કિેરીમ ાં જાહરે ત આપવ મ ાં આવે છે. અને જીલ્લ  મ હીતી અષધક રી તેમની પ્રક્રીય  મજુબ 
સાંબધીત વતષમ ન પત્રની કિેરીમ ાં પ્રષસધ્ધી મ ટે મોકલે છે.  
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૨( પ ટીને ઓડષર આપત  સમય રૂ . પ૦.૦૦ ન  સ્ટેપ ઉપર બ ાંહઘેરી લખ વીને કર રખત કરવ મ ાં આવેલ છે. હવે ભષવષ્યમ ાં ષસકયરુીટી ડીપોઝીટ ૪.૯૦% લેખે 

કર રખત કર વવ મ ાં આવશે. જેની ખ ત્રી કરવ મ ાં આવે છે.  

૩( કેન્ર ખ તે કરવ મ ાં આવેલ સિરહુાં ડ્રીપ ઈરીગેશન સીસ્ટમન  ક મ મ ટે વ પરવ મ ાં આવેલ પ ઈપલ ઈન તેમજ સાંલગ્ન આઈટમન  મટીરીયલની ગણુવત ની 

િક સણી થય નો રીપોટષ ડ્રીપ ઈરીગેશન પ ટી દ્વ ર  વ્યવ્સ્થીત િ લ ુકરી પણૂષ ષસસ્ટમ દડજાઇન મજુબ ફીટીંગ કરી આપેલ છે. ડ્રીપ ઇરીગેશનનુાં મ લ-સ મ ન 

ગજુર ત સરક ર મ ન્ય GGRC કાંપનીની મ ન્યત  ધર વે છે. જેથી મટીરીયલ્સની ગણુવત  નો પ્રશ્ન રહતેો નથી જે અંગેનો િક સણી દરપોટષ  આપવ મ ાં આવે છે. 
૪( કેન્ર ખ તે ડ્રીપ ઈરીગેશન ષસસ્ટમ ઈન્સ્ટોલેશન કય ષ અંગેન  િક સણી રીપોટષ  સ થેનુાં સટીફીકેટ સ મેલ ર ખી મોકલી આપવ મ ાં આવે છે. મ ાંડવ ળ કરવ  અંગ ે

ધટત ુકરવ  ષવનાંતી. 
-****- 

કૃતષ યતુનિતસિર્ટી જુનાગઢ  ાોિકામ  જુનાગઢ  સને. ૨૦૧૭-૧૮ 

 

ફકિા નો િ –  ૩૬ મહુ અંદાજના ૧૦% કિિા નીચા ડાિે ર્ટાન્ળિ મોજુિ કિાલ કામ ના સિુાિાલ અંદાજ  િૈયાિ ન કિિા  ા િ ) ાોિકામ શાખા( 

ગજુર ત જાહરે બ ાંધક મ ષનયમ સાંગ્રહ ભ ગ-૧ન  ફકર  નાં.૧૫૧ અનસુ ર ક મન  મળુ અંિ જ થી ૧૦% કરત  નીિ  ભ વે ટેન્ડર માંજુર કરવ મ ાં આવે ત્ય રે 

નવેસરથી ક મન  સધુ રેલ પ્લ ન એસ્ટીમેટ નવેસરથી તૈય ર કરવ ન  રહ ેછે . મ ગષ અને મક ન ષવભ ગન  ત .૨૧/૧૨/૧૯૮૭ ન  ઠર વ નાં ટીએનસી /૧૦૮૭/ 

૨૫૦(સી) ની જોગવ ઇ અનસુ ર ટેન્ડર માંજુર કરન ર સક્ષમ અષધક રીશ્રીએ રેઇટ એન લીસીસ દ્વ ર  ભ વોની વકેબીલીટી િક સી અને પોિણક્ષમ ભ વો કરત  પણ 

નીિ  ભ વો લ ગત  હોય ત્ય રે સૌથી ઓછ  ભ વો ભરન ર ઇજારિ ર ક મ પરુૂ કરી શકશે કે કેમ તેની સાંપણૂષ િક સણી કરી ઓછ  ભ વન  ટેન્ડરો સ્વીક રવ ની 

ભલ મણ કરવ ની રહ ેછે. જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટીન  ૨૦૧૭-૧૮ અન્વેિણ સમયે આ સ થેન  પદરષશષ્ટ નાં–૧૮મ ાં િશ ષવેલ નમનુ રૂપ ક મોન  ટેન્ડર અંિ જી િરથી 

૧૦% કરત  નીિ  ભ વોથી માંજુર કરેલ છે અને આ ક મો અંગે કુલ રૂ .૨૧,૭૭,૭૮,૫૩૫/-નો ખિષ કરવ મ ાં આવેલ છે. આ ક મોન  સધુ રેલ પ્લ ન એસ્ટીમેટ ઉકત 
ષનયમોની જોગવ ઇ અનસુ ર તૈય ર ન કરવ  બ બતે સ્પષ્ટત  કરવી ઘટે.                                                 ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 
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ફકિા નો િ – ૩૬  પરિતશષ્ર્ટ નો િ – ૧૮   મહુ અંદાજના ૧૦%  કિિા નીચા ડાિ થી ર્ટાન્ળિ મોજુિ કિાલા કામ ની તિગિ દશાષિત ુપત્રક 
 

ક્રમ કામનુો નામ એજન્સીનુો નામ અંદાજી િકમ ર. નીચા 
દિ % 

મોજુિ કિાલ 

ર્ટાન્ળિની િકમ ર. 
કામન  કુલ ખચષ 

ર. 
ખચષનુો 
સદિ 

૧ કાંસ્રતશનઓફ ગલ્સષહોસ્ટેલ ચબલ્ડીંગફોરએગ્રીએન્જી એન્ડ ટેકનોલોજીકોલેજ એટ 
જુન ગઢ 

શ્રીગરુૂકૃપ  કાંસ્રતશનકુ. ૫,૫૨,૯૦,૦૦૦ ૨૫.૦૬ આઇટમ રેટ  ૩,૯૫,૨૫,૬૫૩ ૧૨૬૫૮ 

૨ તન્સ્રકશન ઓફકોલેજ ચબલ્ડીંગ ઓફ ફીશરીઝ એટ વેર વળ  મેં પથૃ્વી ચબલ્ડસષ  ૧૪,૬૦,૦૦,૦૦૦ ૧૬.૦૯ આઇટમ રેટ  ૧૧,૮૯,૫૮,૬૦૨ ૧૨૬૫૮ 

૩ રીપેંરીંગ એન્ડ રીનોવેશન ઓફ ફ મષરહોસ્ટેલ એટ ડી.એફ.આર.એસ. તરઘડીય   વ ઘેલ  કાંસ્રકશન  ૧૯,૨૬,૮૦૦ ૨૨.૩૦ આઇટમ રેટ  ૧૬,૯૨,૭૩૫ ૧૨૬૪૭ 

૪ રીનોવેશન ઓફ હોસ્ટેલ ચબલ્ડીંગ એટ હળવિ ઓલવેલ પ્રોજેતટ  ૧,૨૦,૬૮,૨૭૪ ૨૩.૩૧ આઇટમ રેટ  ૧,૦૬,૬૭,૪૧૦ ૧૨૬૮૨ 

૫ તન્સ્રકશન ઓફ ફ મષ પ્રોટેકશન ફેઝ ---૨ એટ મ ણ વિર ભવ નીરેડીંગકુાં વેર વળ ૨૪,૯૩,૪૬૧ ૨૭.૯૬ આઇટમ રેટ  ૧૬,૦૧,૬૬૪ ૧૨૬૬૨ 

 કુલ ૨૧૭૭૭૮૫૩૫  
 

જિા                                                                                                     કાયષપાલક ઈજનેિશ્રીની કચેિી જૂનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિૅર્ટી, જૂનાગઢ  
૧(  રૂ .ર૫.૦૦ લ ખથી ઉ૫રની રકમન  ટેન્ડર ક મની એજન્સી માંજુર કરવ ની સત  યષુનવષસૅટી કક્ષ ની બ ાંઘક મ સષમષતને સ્ટેચ્યટુ મજુબ સત  એન યત થયેલ છે.  

રૂ .ર૫.૦૦ લ ખથી નીિેની રકમન  ટેન્ડર ક મની એજન્સી માંજુર કરવ ની સત  ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીને સ્ટેચ્યટુ મજુબ સત  એન યત થયેલ છે.  

૨( ઉ૫રોકત બ બતે ટેન્ડર માંજુર કરત  ૫હલે  ઠેકેિ રશ્રીને નેગોસીએશન મ ટે બોલ વી, રેટ એન લીસીસ મેળવી િરખ સ્ત તૈય ર કરી માંજુરી અથે બ ાંઘક મ સષમષતમ ાં 
રજુ કરવ મ ાં આવે છે.  

૩( બ ાંઘક મ સષમષતની મીટીંગમ ાં મ ગષ અને મક ન ષવભ ગન  સક્ષમ અષઘક રીશ્રી સપુ્રીટેન્ડેન્ટ/ક યષપ લક ઇજનેર સભ્યશ્રી તરીકે  હ જર રહતે  હોય છે.  
૪( ટેન્ડર માંજુર કરત  ૫હલે  બ ાંઘક મ સષમષતમ ાં િિ ષ કરવ મ ાં આવે છે. ત્ય રબ િ ટેન્ડર માંજુર કરવ  માંજુરી આ૫વ મ ાં આવે છે.  
૫( ચબલ્ડીંગોન  પ્લ ન ષનયત કરેલ કષમટીમ ાં જે તે ષવભ ગન  જરુરીય ત મજુબ માંજુર કરવ મ ાં આવે છે, ત્ય રબ િ બ ાંઘક મની ક મગીરી પણૂષ થયે સઘુ રેલ પ્લ ન 

મજુબ ચબલ્ડીંગ જે તે ષવભ ગને સધપ૫વ મ ાં આવે છે.   

૬( ટેન્ડરન  સઘુ રેલ અંિ જ ૫ત્રક આ૫ની સિૂન  મજુબ તૈય ર કરવ મ ાં આવશે. જે બ બતને ધ્ય ને લઈ ઓડીટ ઓડીટ ફકર  નાં.૩૬ વિષ ર૦૧૭-૧૮ મ ાંડવ ળ 
કરવ  ષવનાંતી છે. 

-****- 
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જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી  ાોિકામ શાખા  સને.૨૦૧૭-૧૮ 
ફકિા નો િ –  ૩૭  િીન િેશન ઓફ હ સ્ર્ટાલ બ લ્ળીંગ એર્ટ હહિદ ના  ાોિકામની અતનયતમિિા અંગે 
 

ક્રમ કામની તિગિ તિગિ 
૧ ક મનુાં ન મ રીનોવેશન ઓફ હોસ્ટેલ ચબલ્ડીંગ એટ હળવિ 
૨ વદહવટી માંજૂરીન  નાંબર, ત રીખ અને રકમ રૂ. જેએય/ુરજી/ એસીએ૧/ષન.મ.૩૭/૧૮૯૮૮-૧૯૦૦૭ ત .૨૮/૦૬/૧૫થી રૂ .૧૨૦.૬૮ લ ખ 
૩ ત ાંષત્રક માંજૂરીન  હુકમ નાંબર ત રીખ અને રકમ રૂ. જેએય/ુઈઈ/પીબી-૨/૬૩૩૫-૬૩૩૯/૨૦૧૫ ત .૧૮/૦૬/૧૫ થી રૂ .૧૨૦૬૮૨૭૪.૦૪ 
૪ ક મની અંિ જીત રકમ રૂ .૧૨૦૬૮૨૭૪.૦૪ 
૫ ટેન્ડર અપલોડ કય ષ ત રીખ ૩૦/૦૬/૨૦૧૫ 
૬ ટેન્ડર ડ ઉનલોડ કય ષ ત રીખ ૨૧/૦૭/૨૦૧૫ 
૭ મળેલ ટેન્ડર ની કલૂ સાંખ્ય  ૮ 
૮ ટેન્ડર ખલુ્ય  ત રીખ ૩૦/૦૭/૨૦૧૫ 

૯ માંજુર થયેલ ટેન્ડરની રકમ રૂ.(ઉંિ /નીિ  ટક વ રી સ થે )  આઈટમ રેઈટ (૨૩.૩૧%) નીિ  )  
૧૦ એજન્સીનુાં ન મ ઓલવલે પ્રોજેતટ – મોરબી  

૧૧ વકષ ઓડષર નાંબર, ત રીખ  જેએય/ુઈઈ/એબી૨/૯૫૯૭-૯૫૯૧/૨૦૧૫ ૦૩/૧૦/૨૦૧૫ 
૧૨ કર ર કય ષ ત રીખ  ૦૩/૧૦/૨૦૧૫ 
૧૩ ક મ શરુ કરવ ની ત રીખ ૦૩/૧૦/૨૦૧૫ 
૧૪ ક મ ખરેખર શરૂ કય ષ ત રીખ  ૦૩/૧૦/૨૦૧૫ 
૧૫ ક મની મિુત  ૧૫ મ સ  
૧૬ ક મ પણૂષ કરવ ની ત રીખ ૦૨/૦૧/૨૦૧૭ (વકષ ઓડષર મજુબ)  
૧૭ કાંપ્લીશન સટીની  મજુબ ક મ પણૂષ થય  ત રીખ તથ  રકમ રૂ।. ૦૨/૦૪/૨૦૧૭ (ત .૦૪/૦૪/૧૭ મિુત વધ રો કરેલ છે. ) 
૧૮ મ પપોથી નાંબર અને પેજ નાંબર કોપ્યટુર ઈઝડ એમ.બી. 
૧૯ છેલ્લ  (ફ ઇનલ) બીલની રકમ અને તને  વ ઉિર નાંબર/ ત રીખ વ .નાં.૩૮૬૪ ત .૧૦/૦૮/૨૦૧૭  રૂ .૮૩૧૮૧૫/- 
૨૦ થયેલ કલૂ ખિષ  રૂ .૧,૦૬,૬૭,૪૧૦=૦૦ 
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૨૧ ષસક્યોરીટી ડીપોઝીટની રકમ  રૂ।. રૂ .૩,૦૧,૭૧૦=૦૦ 
 એસ.ડી. ક્ય  સ્વરૂપે લીધલે છે.તેની ષવગત (જેમ કે રોકડ, દડમ ન્ડ ડ્ર ફટ, બેન્ક 

ગેરાંટી, એફ.ડી.આર., બિત પત્રો. એન.એસ.સી)  
એફ.ડી.આર નાં ૩૫૨૬૦૦૨૯૪૧૧ એસ.બી.આઈ મોરબી ત .૦૧/૧૦/૦૧૫ 
 

૨૨ વ પરેલ સ્ટેપની રકમ રૂ।. રૂ .૧૪૮૯૦ =૦૦ 
૨૩ સ્ટ ર રેઈટની રકમ રૂ।. અને ચબલ નાંબર ત રીખ --- નીલ ---  

 

રીનોવેશન ઓફ હોસ્ટેલ ચબલ્ડીંગ એટ હળવિ ન  બ ાંધક મ મ ટે ટેન્ડર પ્રદકય  હ થ ઘરી શ્રી ઓલવેલ પ્રોજેકટ મોરબી ન ેરૂ .(૨૩.૩૧% નીિ )વકષ ઓડષર 
આપવ મ ાં આવેલ. આ ક મન  સ ઘષનક રેકડષની િક સણી કરત ાં નીિે મજુબની અષનયષમતત ઓ ઘ્ય ને આવેલ છે.  

(૧) સરક રશ્રીન ાં મ ગષ અને મક ન ષવભ ગન ાં ત .૩૧/૦૫/૨૦૦૭ ન  પરીપત્ર ક્રમ ાંક.આર.જી.એન/૬૦૨૦૦૬/(૩૫)સ મજુબ રૂ.૧૦૦લ ખ કે તેથી વઘ રે રકમની 
અંિ જીત દકિંમતન  ક મોમ  એજન્સી દ્વ ર  ફુલ ટ ઇમ તવોલીફ ઇડ એન્જીષનયર ષનયકુ્તત કરી તેની ષવગતો ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીની જાણ હઠેળ ન યબ ક યષપ લક 
ઇજનેરને આપવ ની હોય છે.તેમજ એજન્સી દ્વ ર  એન્જીષનયરની ષનમણુાંક કરવ મ ાં ન આવેતો પ્રષતમ સ રૂ.૧૫,૦૦૦/- મજુબ ચબલમ ાંથી કપ ત કરવ ન  હત ાં.આ 
ક મમ ાં એન્જીષનયરની ષનમણુાંક થય ન  આધ રો ફ ઇલે ઉપલબ્ઘ નથી. તેમજ પ્રષત મ સ રૂ .૧૫૦૦૦/- એજન્સીન  ચબલમ ાંથી કપ ત પણ કરેલ નથી. તો ક મ 
પણુષ થત  સઘુીન  મ સ ૧૮ ન  રૂ.૧૫૦૦૦/-લેખે કુલ રૂષપય  રૂ .૨,૭૦,૦૦૦/-ની વસલૂ ત સાંબાંષધત પ સેથી મેળવી ઓડીટને આધ દરત ખ તરી કર વવી ઘટે. 

(૨) મ ગષ અને મક ન ષવભ ગન ાં ત .૦૬/૦૪/૧૯૯૮ ન  પદરપત્ર ક્રમ ાંક.ટીએનસી/૧૦૮૮/ આઇ.બી./૨૨૦/૧૮/સ મજુબ ઇજારિ રે આઇએસ પ્રમ ણપત્ર વ ળો 
તથ  મળુ ઉત્પ િક કાંપનીમ ાંથી સીઘી રીતે ષસમેન્ટ મેળવવ નો રહ ે છે. અને તેની ખર ઇ મ ટે તેન  ચકુવણ ાંન  ચબલો સાંબષઘત ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીને રજુ 
કરવ ન  રહ ેછે.ઉપરોકત ક મે વપર યેલ મ લસ મ ન સીમેન્ ટ, સ્ ટીલ, ક ાંકરી ષવગેરેન  ચબલોની પ્રમ ચણત ઝેરોક્ષ નકલો એજન્ સી પ સેથી મેળવી ફ ઇલે ર ખવ  
જોઇએ. જે વપર યેલ મ લસ મ નની પ્રમ ચણત ઝેરોક્ષ નકલો મેળવવ મ ાં આવેલ નથી. જેથી વ પરેલ મ લની ગણુવત ની ખ ત્રી થઇ શકેલ નથી. 

(૩) ઉપરોકત ક મ મ ટે કર રખત કરેલ છે, જેમ ાં નીયમ મજુબ સ્ટેપ ડયટુી વસલુ કરેલ છે, પરાંત ુકર રખતમ ાં કર ર કરન રની નીયત જગ્ય એ સહી મેળવવ મ ાં 
આવેલ નથી.  આ બ બતે જવ બિ રેથી સ્પ્ષ્ટત  થવી ઘટે.  

(૪) રોયલ્ટી બ બત - મ ગષ અને મક ન ષવભ ગન  પદરપત્ર ક્રમ ાંક પીએનસી/૨૨૮૬/યઓુ/૩૯-૧૯ ત .૩૦/૯/૯૧ મ ાં થયેલ સ્પષ્ટત  મજુબ રોયલ્ટી ભય ષન  
આધ રો બીલ સ થ ેસ મલે ર ખવ ન  હોય છે. ઉતત ક મની વકષ ફ ઇલની િક સણી કરત ાં આખરી બીલ સ થે નો ડય ુસટી કે રોયલ્ટી ભય ષન  આધ રો સ મેલ 
ર ખેલ ન હોય સરક રશ્રીને રોયલ્ટી ભય ષની આધ રીત ખ ત્રી થઇ શકેલ નથી. 
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)૫(  મ પપોથીની િક સણી કરત  એકપણ મ પપોથીમ ાં નધપધ યેલ  મ પો પૈકી લીધેલ ૧૦% મ પો ક યષપ લક ઇજનેરે િક સવ  જોઇએ. જે મજુબ એમ.બી.મ ાં ક યષવ હી 
કરવ મ ાં આવેલ નથી. 

(૬) મ પપોથી કોપ્યટુર ઇઝડ ષનભ વત  હોય, મ પપોથીન  ષસરીયલ નાંબર આપી ષસક્ક  એકુાંન કરેલ નથી તેમજ મ પપોથીમ ાં મ પો લ લશ હીથી ક્રોસ કરી કેન્ સલ 
કરવ મ ાં આવત  નથી. જેથી ભષવષ્ યમ ાં ડુપ્ લીકેટ પેમેન્ ટ થવ ની શકયત  રહલેી છે. તો ચબલોની ચકુવણી થય  બ િ મ પો ક્રોસ કરવ ની પધ્ધષત અમલમ ાં મકુી 
ખ ત્રી કર વવી.  

(૭) મ ગષ અને મક ન ષવભ ગન  પદરપત્ર નાં. ટીએસી-૧૦૨૦૦૭-૧-સ ત .૧૭-૦૩-૧૭ થી થયેલ જોગવ ઇ મજુબ ૩૦૦.૦૦ લ ખથી ઉપરન  ક મ મ ટે ટેન્ડર સમય 
મય ષિ  ૩૦ દિવસની ર ખવ ની હોય છે. જય રે ઉકત કેસમ ાં પરુતી સમય મય ષિ  ન ર ખવ  બિલ સ્પષ્ટત  કરવી રહ.ે 

ઉપરોકત ષવગતે મિુ  નાં ૧ થી ૭ સ્પષ્ ટત  સહ પતુષત  થત  સધુી કરવ મ ાં આવેલ ખિષ રૂ .૧૦૬૬૭૪૧૦/- અન્ વેિણમ ાં વ ાંધ  હઠેળ ર ખવમ ાં આવે છે.  
 

 ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય                                                           િાોઘા હાઠહ ર.૧૦૬૬૭૪૧૦/- સદિઃ૧૨૬૮૨  િસલુાિ પાત્ર ર.૩૦૦૦૦૦/-સદિઃ૧૨૬૭૩  
 

જિા                                                                                                                                                                            કાયષપાલક ઈજનેિશ્રીની કચેિી જૂનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિૅર્ટી, જૂનાગઢ 

૧( કવોલીફ ઇડ એન્જીનીયર ષનયદુકત કરેલ છે.  

૨( સિરહુ ક મમ ાં વ૫ર યેલ મ લ-સ મ ન ષસમેન્ટ, સ્ટીલ, ક કરી ષવગેરેન  બીલો કિેરીન  રેકડમ ાં ર ખવ મ ાં આવેલ છે. 
૩( કર રખત ષનયમ મજુબ સ્ટેપ ડયટુી વસલુ કરેલ છે, જેમ ાં કર ર કરન રની સહી કર વવ મ ાં આવલે છે.  

૪( રોયલ્ટી ભય ષન  આઘ રો કિેરીન  રેકડમ ાં ર ખવ મ ાં આવેલ છે. 
૫( મ ૫પોથીમ ાં નધપઘ યેલ  મ પો પૈકી લીઘેલ ૧૦ ટક  મ પો ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી િવ ર  એમ.બી.મ ાં ક યષવ હી પણૂષ કરેલ છે.  

૬( મ ૫પોથીમ ાં મ પો લ લસ હીથી ક્રોસ કરી કેન્સલ કરવ મ ાં આવેલ છે.  

૭( સિરહુ ક મ ષવદ્ય ષથિઓ મ ટે રહવે  મ ટે બીજો ષવકલ્પ ન હતો જેની મોટી સમસ્ય  હતી, જે તે કિેરીની મ ાંગણી અન ેવડી કિેરીની સિૂન થી ક મ શોટષ  ટ ઇમમ ાં 
પરુૂ કરવ નુાં હોવ થી સિરહુ ક મમ ાં સમય મય ષિ  ઓછી ર ખેલ હતી ૫રાંત ુહવે ૫છીથી સિૂન નુાં પ લન કરવ મ ાં આવશે. જે ધ્ય ને લઈ ઓડીટ ફકર   મ ાંડવ ળ 
કરવ  ષવનાંતી છે. 

-****- 
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જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી, જુદા-જુદા તિડાગ સને ૨૦૧૭-૧૮ 
 

ફકિા નો િ –  ૩૮  પી.િી.સી. િ લ પેનલીંગનીકામગીિીમાો જણાયેલ અતનયતમિિા અંગે 
 

કૃષિ યષુનવષસટી જુન ગઢન  સને ૨૦૧૭-૧૮ન  વિષન  અન્ વેિણ િરય ન જુિ  જુિ  ષવભ ગ દ્વ ર  પદરષશષ્ટ નાં-૧ની ષવગતેન  ક મગીરીમ ાં કલૂ 
રૂ .૮૮૦૦૧૨૦/- ન  ખિષ કરેલ વ ઉિસષ/ફ ઈલની િક સણી કરત ાં નીિે મજુબની અષનયષમતત  ધ્ ય ને આવેલ છે.  
(૧) સરક રશ્રીન ાં ઉદ્યોગ અન ેખ ણ ષવભ ગન ાં ઠર વ નાં.એસપીઓ/૧૦૨૦૦૫/૧૪૦૭/િ, ત .૨૨/૧૧/૨૦૦૬ ઉદ્યોગ અને ખ ણ ષવભ ગન ાં ઠર વ નાં.એસપીઓ 

/૧૦૨૦૦૫/ ૧૪૦૫/િ ત .૦૮/૦૭/૧૧ મજુબ ઈ-ટેન્ ડરીંગ પ્રદક્રય  મ ટેની ન ણ ાંકીય વ્ યવહ રની રકમ રૂ।. ૫ લ ખથી વધ રે રકમની ખરીિી/ખિષ કરતી વખતે 
ઈ-ટેન્ ડરીંગ પ્રદક્રય  નવેસરથી કરવી જોઈએ તેન  બિલે સાંસ્થ  તરફથી સને.૨૦૧૬-૧૭ ન  કરેલ રેઈટ કોન્ર કટ સને.૨૦૧૭-૧૮ ન  વિષ મ ટે કોઈપણ પ્રદકય  
વગર લાંબ વવ મ ાં આવેલ હતો.  

(૨) પી.વી.સી. ફોલ્સ ષસચલિંગ/પેનેલીંગની સષુવધ  તથ  સ ઉન્ડપ્રફુની સષુવધ ઓ કઇ કક્ષ ન  અષધક રીઓને મળવ પ ત્ર છે તેન  કોઇ આધ રો લગત ફ ઇલે સ મેલ 
ર ખવ મ ાં આવેલ નથી. તેમ છત ાં મોટ  પ્રમ ણમ ાં વોલ પેનલીંગ ક પેટ,ફલોરીંગ અને સ ઉન્ડ પ્રફુની ક મગીરી કરવ  મ ટે સક્ષમ સત્ત ષધક રીશ્રી (સાંશોધન 
ષનય મકશ્રી) દ્વ ર  માંજુરી આપવ મ ાં  આવેલ છે. જે અંગે જવ બિ રેથી સ્પષ્ટત  કરવી રહ.ે  

(૩) સિરહુાં ક મો યષુનવષસિટીન  ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી અને ત ાંષત્રક સ્ ટ ફ હોવ  છત ાં તેઓ ર ર  ક મ નહીં કર વત  જે તે શ ખ / કિેરીઓ દ્વ ર  હ થ ધરેલ અને પણૂષ 
કરેલ હત ાં આ ક મો યોગ્ ય ગણુવત્ત વ ળ  થયેલ હોવ ન  આધ ર અન્ વેિણમ ાં રજુ થયેલ નહીં હોવ થી જેની ખ ત્રી ઓડીટને થઈ શકેલ નથી.  

(૪)  આ ક મોની મ પપોથી રજુ કરેલ નથી. 
(૫)  ક મ પણૂષત  પ્રમ ણપત્ર ષનયત નમનૂ મ ાં તૈય ર કરી અન્ વેિણમ ાં રજુ કરેલ નથી.  
(૬)  સિરહુાં ક મો મ ટે વ પરવ મ ાં આવેલ મટીરીયલ મ લ-સ મ નની ગણુવત્ત ની િક સણી થય નો રીપોટષ  ઓડીટને રજુ થયેલ નથી.  
(૭)  સરક રશ્રીન  ઉદ્યોગ અને ખ ણ ષવભ ગન  ઠર વ નાં. એસપીઓ/૧૦૨૦૧૫/ ૬૯૧૦૯૩/ િ, ત .૦૩/૦૬/૧૬ ન  ક્રમ નાં (૩)મજુબ પ ટી/ એજન્ સીને વકષ ઓડષર  

આપત  પહલે  ૫% લેખે સીક્યોરીટી ડીપોઝીટ વસલુ કરી તેન  પર ૪.૯૦% લેખે સ્ ટેપ ઉપર કર રખત કરવુાં જોઈએ જે કય ષન  આધ રો રજુ થયેલ નથી. 
ઉકત મિુ  નાં ૧ થી ૭ની પતુષત  થત  સધુી કરેલ ખિષ રૂ .૮૮૦૦૧૨૦/- વ ાંધ  હઠેળ ર ખવ મ ાં આવે છે.  

િાોિાહાઠહ િકમ રા.૮૮૦૦૧૨૦/-     સદિ –પરિતશષ્ર્ટ મજુ         ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 
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િાિીજ 

ક્રમ પરિતશષ્ર્ટના ક્રમ 
નો િ 

સોસ્થાનુો નામ િકમ  ક્રમ પરિતશષ્ર્ટના 
ક્રમ નો િ 

સોસ્થાનુો નામ િકમ 

૧ ૧ થી ૮ અથષશ સ્ત્ર ષવભ ગ, જૂન ગઢ ૮,૫૭,૫૪૨/- ૭ ૩૩ થી ૩૬ બ ગ યત શ સ્ત્ર, ષવભ ગ ૧૦,૧૯,૧૦૪/- 
૨ ૯ થી ૧૧ હોટીકલ્િર ષવભ ગ, જૂન ગઢ  ૮,૨૯,૩૩૬/- ૮ ૩૭ એન.એસ.એસ ષવભ ગ ૪૫,૧૧૧/- 
૩ ૧૨ ગૌિર ફ મષ, ધ રી ૪,૧૯,૮૩૪/- ૯ ૩૮ હલે્થ સેન્ટર ષવભ ગ,  ૫૩,૭૧૬/- 
૪ ૧૩ થી ૧૪ હોમસ યન્સ પોલીટેકનીક, અમરેલી  ૭,૮૦,૫૬૭/- ૧૦ ૩૯ કે.વી.કે. ક ાંધ સર ૩,૧૨,૯૦૯/- 
૫ ૧૫ થી ૩૦ સાંશોધન ષનય મકશ્રી,  ૨૭,૬૫,૩૮૦/- ૧૧ ૪૦ શેરડી સાંશોધન કેન્ર, કોડીન ર ૮,૦૩,૧૦૬/- 
૬ ૩૧ થી ૩૨ કૃષિ ઈજનેરી અને ટેક કોલેજ, ૨,૬૭,૫૨૦/- ૧૨ ૪૧ પોલીટેકનીક ધ રી ૬,૪૫,૯૯૫/- 

કુલ સિિાહ   ૮૮,૦૦,૧૨૦/- 
ફકિા નો િ - ૩૮પરિતશષ્ર્ટ નો િ - ૧૯ 

પી.િી.સી. િ લ પેનલીંગની કામગીિીમાો જણાયેલ અતનયતમિિા દશાષિત ુપત્રક 

ક્રમ િા.નો િ/િાિીખ િકમ એજન્સી નામ તિગિ સદિ સોસ્થાનુો નામ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
૧ ૬૫૦૯/૨૭-૧૦-૧૭ ૬૭૦૯૦ રક્ષ  સેલ્ સ જૂન ગઢ કો.હોલમ ાં ષવ ન યલ ક પેટ ફલોરીંગ ૧૮૦૫૩ કૃષિ અથષશ સ્ત્ર ષવભ ગ, જૂન ગઢ 
૨ ૧૧૩૨૦/૨૦-૦૨-૧૮ ૧૩૦૪૫૧ રક્ષ  સેલ્ સ જૂન ગઢ રુમ નાં૧૭/૧૯  મ ાં ષવ ન યલ ક પેટ ફલોરીંગ ૧૮૦૫૩ કૃષિ અથષશ સ્ત્ર ષવભ ગ, જૂન ગઢ 
૩ ૧૧૫૮૯/૨૮-૦૨-૧૮ ૪૬૧૩૩ રક્ષ  સેલ્ સ જૂન ગઢ રુમ નાં ૨૧  મ ાં ષવ ન યલ ક પેટ ફલોરીંગ ૧૮૦૫૩ કૃષિ અથષશ સ્ત્ર ષવભ ગ, જૂન ગઢ 
૪ ૧૧૫૯૦/૨૮-૦૨-૧૮ ૩૧૪૪૯ રક્ષ  સેલ્ સ જૂન ગઢ રુમ નાં ૯મ ાં ષવ ન યલ ક પેટ ફલોરીંગ ૧૮૦૫૩ કૃષિ અથષશ સ્ત્ર ષવભ ગ, જૂન ગઢ 
૫ ૧૧૫૯૨/૨૮-૦૨-૧૮ ૭૦૭૦૩ રક્ષ  સેલ્ સ જૂન ગઢ રુમ નાં ૬-૭-૮મ ાં ષવ ન યલ ક પેટ ફલોરીંગ ૧૮૦૫૩ કૃષિ અથષશ સ્ત્ર ષવભ ગ, જૂન ગઢ 
૬ ૧૧૫૮૮/૨૮-૦૨-૧૮ ૧૭૭૯૪૩ રક્ષ  સેલ્ સ જૂન ગઢ પીજી/વીજી રુમમ ાં વોલપેનલીંગ/ સ ઉન્ ડપ્રફુ ૧૮૦૫૩ કૃષિ અથષશ સ્ત્ર ષવભ ગ, જૂન ગઢ 
૭ ૧૧૫૯૧/૨૮-૦૨-૧૮ ૧૪૫૭૬૪ રક્ષ  સેલ્ સ જૂન ગઢ રુમ નાં ૨૧  મ ાં વોલ પેનલીંગ/સ ઉન્ડપ્રફુ ૧૮૦૫૩ કૃષિ અથષશ સ્ત્ર ષવભ ગ,જૂન ગઢ 
૮ ૧૧૫૯૩/૨૮-૦૨-૧૮ ૧૮૮૦૦૯ રક્ષ  સેલ્ સ જૂન ગઢ રુમ નાં ૧૭મ ાં વોલપેનલીંગ/ સ ઉન્ ડપ્રફુ ૧૮૦૫૩ કૃષિ અથષશ સ્ત્ર ષવભ ગ, જૂન ગઢ 
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ક્રમ િા.નો િ/િાિીખ િકમ એજન્સી નામ તિગિ સદિ સોસ્થાનુો નામ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
૯ ૧૦૨૫૭/૨૫-૦૧-૧૮ ૪૪૫૮૩૦ પ્ લ સ્ ટીવડુઇન્ ડીય  જૂન ગઢ સેમીન ર હોલમ ાં પીવીસી સીલીગની ક મગીરી ૧૨૧૧૯ હોટીકલ્િર, જૂન ગઢ 

૧૦ ૧૧૪૦૫  ૨૩-૦૨-૧૮ ૧૯૦૫૨૨ પ્ લ સ્ ટીવડુઇન્ ડીય  જૂન ગઢ સેમીન ર હોલમ ાં પીવીસી સીલીગની ક મગીરી ૧૨૧૧૯ હોટીકલ્િર, જૂન ગઢ 
૧૧ ૧૧૪૯૫ ૨૭-૦૨-૧૮ ૧૯૨૯૮૪ પ્ લ સ્ ટીવડુઇન્ ડીય  જૂન ગઢ સેમીન ર હોલમ ાં પીવીસી સીલીગની ક મગીરી ૧૨૧૧૯ હોટીકલ્િર, જૂન ગઢ 
૧૨ ૪૫૩૦/ ૦૫-૦૯-૧૭ ૪૧૯૮૩૪ પ્ લ સ્ ટીવડુઇન્ ડીય  જૂન ગઢ કોપ્યટુર રૂમ તથ  કિેરી વડ ની િેબરમ ાં 

પીવીસી પનલીગની ક મગીરી 
૧૨૯૦૫ ગૌિર ફ મષ, ધ રી  

૧૩ ૧૩૪૨૨ ૨૨-૦૩-૧૮ ૪૪૬૬૯૧ રક્ષ  સેલ્સ જૂન ગઢ લ યબ્રેરી રૂમમ ાં ફોલ્સ સીલીંગ, વોલ પેનલીંગ 
તથ  ડીસપ્લે કપબોડષ 

૧૨૪૧૦ હોમસ યન્સપોલીટેકનીક, અમરેલી  

૧૪ ૧૩૪૨૨ ૨૨-૦૩-૧૮ ૩૩૩૮૭૬ રક્ષ  સેલ્સ જૂન ગઢ યઝુીયમરૂમમ ાં ફોલ્સસીલીંગ તથ ડીસપ્લે કપબોડષ ૧૨૪૧૦ હોમસ યન્સપોલીટેકનીક,અમરેલી 
૧૫ ૧૦૮૨૭/૦૯/૦૨/૧૮ ૨૦૨૩૨૬ રક્ષ  સેલ્સ જુન ગઢ સીલીંગ/ પીવીસી પેનલીગ ક મ ૩૧૦૦૮ ICAR સાંશોધન ષનય મક  
૧૬ ૧૦૮૨૮ ૦૯/૦૨/૧૮ ૨૧૭૧૦૧ રક્ષ  સેલ્સ જુન ગઢ સીલીંગ/ પીવીસી પેનલીગ ક મ ૩૧૦૦૮ ICAR સાંશોધન ષનય મક 
૧૭ ૧૦૮૨૯ ૦૯/૦૨/૧૮ ૨૮૮૯૬૬ રક્ષ  સેલ્સ જુન ગઢ સીલીંગ/ પીવીસી પેનલીગ ક મ ૩૧૦૦૮ICAR સાંશોધન ષનય મક 
૧૮ ૧૦૮૩૦ ૦૯/૦૨/૧૮ ૨૨૫૯૨૬ રક્ષ  સેલ્સ જુન ગઢ સીલીંગ/ પીવીસી પેનલીગ ક મ ૩૧૦૦૮ICAR સાંશોધન ષનય મક 
૧૯ ૧૦૮૩૧ ૦૯/૦૨/૧૮ ૩૪૦૮૦૫ રક્ષ  સેલ્સ જુન ગઢ સીલીંગ/ પીવીસી પેનલીગ ક મ ૩૧૦૦૮ICAR સાંશોધન ષનય મક 
૨૦ ૧૦૮૩૨ ૦૯/૦૨/૧૮ ૪૨૬૬૪ રક્ષ  સેલ્સ જુન ગઢ સીલીંગ/ પીવીસી પેનલીગ ક મ ૩૧૦૦૮ICAR સાંશોધન ષનય મક 
૨૧ ૧૦૮૩૩ ૦૯/૦૨/૧૮ ૧૦૭૦૧૭ રક્ષ  સેલ્સ જુન ગઢ સીલીંગ/ પીવીસી પેનલીગ ક મ ૩૧૦૦૮ICAR સાંશોધન ષનય મક 
૨૨ ૧૦૮૩૪ ૦૯/૦૨/૧૮ ૨૧૩૦૫૮ રક્ષ  સેલ્સ જુન ગઢ સીલીંગ/ પીવીસી પેનલીગ ક મ ૩૧૦૦૮ICAR સાંશોધન ષનય મક 
૨૩ ૧૦૮૩૫ ૦૯/૦૨/૧૮ ૧૪૧૬૪૨ રક્ષ  સેલ્સ જુન ગઢ સીલીંગ/ પીવીસી પેનલીગ ક મ ૩૧૦૦૮ICAR સાંશોધન ષનય મક 
૨૪ ૧૦૮૩૬ ૦૯/૦૨/૧૮ ૧૭૨૮૯૨ રક્ષ  સેલ્સ જુન ગઢ સીલીંગ/ પીવીસી પેનલીગ ક મ ૩૧૦૦૮ICAR સાંશોધન ષનય મક 
૨૫ ૧૦૮૩૭ ૦૯/૦૨/૧૮ ૧૦૭૨૬૭ રક્ષ  સેલ્સ જુન ગઢ સીલીંગ/ પીવીસી પેનલીગ ક મ ૩૧૦૦૮ICAR સાંશોધન ષનય મક 
૨૬ ૧૦૮૩૮ ૦૯/૦૨/૧૮ ૧૨૦૩૭૯ રક્ષ  સેલ્સ જુન ગઢ સીલીંગ/ પીવીસી પેનલીગ ક મ ૩૧૦૦૮ICAR સાંશોધન ષનય મક 
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ક્રમ િા.નો િ/િાિીખ િકમ એજન્સી નામ તિગિ સદિ સોસ્થાનુો નામ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

૨૭ ૧૪૭૦૩ ૩૧/૦૩/૧૮ ૧૦૬૬૬૧ રક્ષ  સેલ્સ જુન ગઢ સીલીંગ/ પીવીસી પેનલીગ ક મ ૩૧૦૦૮ICAR સાંશોધન ષનય મક 
૨૮ ૧૪૮૦૯ ૩૧/૦૩/૧૮ ૧૭૭૬૯૨ પ્લ સ્ટીવડુ જુન ગઢ સીલીંગ/ પીવીસી પેનલીગ ક મ ૩૧૦૦૮ICAR સાંશોધન ષનય મક 
૨૯ ૧૪૮૧૦ ૩૧/૦૩/૧૮ ૧૫૮૨૨૫ રક્ષ  સેલ્સ જુન ગઢ સીલીંગ/ પીવીસી પેનલીગ ક મ ૩૧૦૦૮ICAR સાંશોધન ષનય મક 
૩૦ ૧૪૯૦૨ ૩૧/૦૩/૧૮ ૧૪૨૭૫૯ રક્ષ  સેલ્સ જુન ગઢ સીલીંગ/ પીવીસી પેનલીગ ક મ ૩૧૦૦૮ICAR સાંશોધન ષનય મક 
૩૧ ૩૪૪૭/૦૨-૦૮-૧૭ ૧૦૮૩૨૧ પ્ લ સ્ ટીવડુઇન્ ડીય  જૂન ગઢ સીલીંગ/ પીવીસી પેનલીગ ક મ ૧૨૧૧૫ કૃષિ ઈજ્નેરી અને ટેક.કોલેજ 
૩૨ ૧૪૯૨૨/૩૧-૩-૧૮ ૧૫૯૧૯૯ પ્ લ સ્ ટીવડુઇન્ ડીય  જૂન ગઢ સીલીંગ/ પીવીસી પેનલીગ ક મ ૨૨૫૮-ડી કૃષિ ઈજ્નેરી અને ટેક.કોલેજ 
૩૩ ૧૧૩૧૫/૮-૨-૧૮ ૭૮૭૮૧ પ્ લ સ્ ટીવડુઇન્ ડીય  જૂન ગઢ સીલીંગ/ પીવીસી પેનલીગ ક મ ૧૨૦૩૦ બ ગ યત શ સ્ત્રષવભ ગ  
૩૪ ૧૦૭૯૭/૭-૨-૧૮ ૪૯૭૬૨૦ પ્ લ સ્ ટીવડુઇન્ ડીય  જૂન ગઢ સીલીંગ/ પીવીસી પેનલીગ ક મ ૧૨૦૨૧ બ ગ યત શ સ્ત્રષવભ ગ  
૩૫ ૧૩૦૮૮/૧૯-૩-૧૮ ૨૪૩૦૧૮ પ્ લ સ્ ટીવડુઇન્ ડીય  જૂન ગઢ સીલીંગ/ પીવીસી પેનલીગ ક મ ૧૨૦૨૧ બ ગ યત શ સ્ત્રષવભ ગ  
૩૬ ૧૨૯૦૭/૧૬-૩-૧૮ ૧૯૯૬૮૫ પ્ લ સ્ ટીવડુઇન્ ડીય  જૂન ગઢ સીલીંગ/ પીવીસી પેનલીગ ક મ ૧૨૦૯૫ બ ગ યત શ સ્ત્રષવભ ગ  
૩૭ ૨૪૫૦/ ૧૧-૦૬-૧૭ ૪૫૧૧૧ પ્ લ સ્ ટીવડુઇન્ ડીય  જૂન ગઢ કિેરીન NSSરૂમ તથ  ટેકનીકલ રૂમમ ાં PVC પેનલીગ ૧૨૮૬૫ NSSષવભ ગ 
૩૮ ૧૧૨૯૨/ ૨૦-૦૨-૧૮ ૫૩૭૧૬ પ્ લ સ્ ટીવડુ ઇન્ ડીય જૂન ગઢ હલે્થ સેન્ટરન  ડોતટરોની િેબરન  એકઝ મીનેશન 

પ્લેટફોમષ PVC. પ્લેટફોમષ/ટેબલ તથ કિેરી ક મગીરી 
૧૨૫૬૮ હલે્થ સેન્ટર ષવભ ગ  

૩૯ ૨૪૩૩/૧૦-૦૭-૧૭ ૩૧૨૯૦૯ પ્ લ સ્ ટીવડુઇન્ ડીય  જૂન ગઢ યચુઝયમ હોલમ ાં પીવીસી પેનલીગ તથ  
કબ ટ બન વવ નુાં ક મ 

૧૨૫૭૨-૦૫ કે.વી.કે ન ન  કાંધ સર  

૪૦ ૬૪/ ૧૦-૦૮-૧૭ ૮૦૩૧૦૬ પ્ લ સ્ ટીવડુઇન્ ડીય  જૂન ગઢ ગેસ્ટ હ ઉસમ ાં સીલીંગ પીવીસી પેનલીગ ક મ ૧૨૫૮૫ શેરડી સાંશોધન કોડીન ર  
૪૧ ૪૫૩૧/૦૫-૦૯-૧૭ ૬૪૫૯૯૫ પ્ લ સ્ ટીવડુઇન્ ડીય  જૂન ગઢ કોપ્યટુર રૂમ તથ  કિેરી વડ ની િેબરમ ાં 

પીવીસી પેનલીગની ક મગીરી 
૧૨૪૦૯ પોલીટેકનીક ધ રી  

 કુલ ૮૮૦૦૧૨૦     
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જિા                                                                        સહ સોશ િન િૈજ્ઞાતનકની કચેિી  ગૌચિ સોશ િન કાન્ર જૂનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી, િાિી 
 ૧( સિરહુ ક મો યષુનવષસિટીન  સાંશોધન ષનય મકશ્રી જુ.કૃ.ય ુજુન ગઢ ન  જા.નાં.જુકૃય/ુસાં.ષન./વહટ–૩/રે.કો.ર૦૧૭-૧૮/ર૮૧૮-૭૮/ર૦૧૭ ત .૧૬/૦પ/૧૭ ધ્વ ર  

રેઈટ કોન્ર કટ કરેલ પ ટી ધ્વ ર  ક મગીરી કરવ મ ાં આવે છે. સક્ષમ અષધક રી પ સેથી માંજુરી મેળવી ક મગીરી કરવ મ ાં આવેલ છે.અતે્રની કિેરી ધ્વ ર  સતત 
ષનરીક્ષણ/િેખરેખ નીિે ક મગીરી કરવ મ ાં આવેલ છે.  

૨( સિરહુ આ ક મની મ પપોથી રજુ કરવ મ ાં આવેલ છે.  
૩( સિરહુ ક મની પણુષત  સાંતોિક રક રીતે થયેલ છે. તેમજ ક યષપ લક પ સેથી ક મગીરી પણુષ થય  અંગેન ુપ્રમ ણપત્ર મેળવવ મ ાં આવેલ છે.   

૪( સિરહુ ક મગીરીની િેખરેખ અતે્રની કિેરી ધ્વ ર  સતત ષનરીક્ષણ/િેખરેખ નીિે ક મગીરી કરવ મ ાં આવેલ છે.તેમજ કિેરી ધ્વ ર  કમીટી બન વવ મ ાં આવેલ 
છે. મટીરીયલ્સ મ લ-સ મ નની ગણુવત ની િક સણીની કરવ મ ાં આવેલ છે. હવે પછી જે અંગેન ુધ્ય ન ર ખવ મ ાં આવશે.  

પ( સિરહુ ક મો યષુનવષસિટીન  સાંશોધન ષનય મકશ્રી4જુ.કૃ.ય4ુજુન ગઢ ન  જા.નાં.જુકૃય/ુસાં.ષન./વહટ-૩/રે.કો.ર૦૧૭-૧૮/ર૮૧૮-૭૮/૧૭ ત .૧૬/પ/૧૭ ધ્વ ર  રેઈટ 
કોન્ર કટ કરેલ પ ટી ધ્વ ર  ક મગીરી કરવ મ ાં આવે છે.  ષનયત રકમન  સ્ટેપ ઉપર કર રખત સાંશોધન ષનય મકશ્રી જુ.કૃ.ય ુજુન ગઢની કિેરી ધ્વ ર  કરવ મ ાં 
આવેલ છે. સક્ષમ અષધક રીશ્રીની માંજુરી મેળવી ક મગીરી કરવ મ ાં આવેલ છે. હવે પછી આ અંગે ધ્ય ન ર ખવ મ ાં આવશે. જે ગ્ર હય ર ખવ  નમ્ર ષવનાંતી 

 

કૃતષ તિજ્ઞાન કાન્ર નાના કાોિાસિ 

 

 )૧( સિરહુ કરવ મ ાં આવેલ ક મગીરીનો ખિષ ની રકમ રૂ.૫ લ ખથી ઓછી છે તેમજ સિરહુ કરવ મ ાં આવેલ ક મગીરી જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટીન  પદરપત્ર જા.નાં. 
જુકૃય ુ/સાંષન/વહટ-૩/રે.કો.૨૦૧૭-૧૮/૨૮૧૮-૭૮/૧૭ જુન ગઢ ત .૧૬/૦૫/૧૭ મજુબ યષુનવષસિટી દ્વ ર  ષનયત થયેલ  રેઈટ કોન્ર તટ પ ટી પ સેથી સિરહુાં 
ક મગીરી ષનયમોને આષધન કર વવ મ ાં આવેલ છે   

)૨( અતે્રની કિેરીન  યઝુીયમમ ાં વોલ પેનચલિંગ તથ  કબ ટ બન વવ ની ક મગીરી કર વવ મ ાં આવેલ છે. આ યઝુીયમમ ાં ખેતી અને સાંલગ્ન ષવિયોને લગત  
નમનુ  ર ખવ મ ાં આવ્ય  છે જે અતે્રન  કેન્ર ખ તે મલુ ક તે આવત  ખેડતૂોન  ષનિષશન મ ટે છે. પેનલીંગ તથ  કબ ટ બન વવ ની ક મગીરી કોઈ અષધક રીન  
વ્યક્તતગત િેબરમ ાં કર વવ મ ાં આવેલ નથી  

)૩( ક મની િરેક આઈટમમ ાં ક મગીરી કેમ કરવી તેનો ઉલ્લેખ ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી દ્વ ર  કરવ મ ાં આવતો હોઈ જે અંગેન  જરૂરી ત ાંષત્રક મ ગષિશષનથી ક મગીરી 
પ રિશષક રીતે પણુષ કરવ મ ાં આવેલ છે. જેથી ગણુવત  જળવ યેલ છે કેમ તે બ બતે કોઈ પ્રશ્ન રહતેો નથી.  
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)૪( યષુનવષસિટીન ાં સ્ટેચ્યટુ ૧૨૧ ની આઇટેમ નાં ૯૬ મજુબ મ પપોથી ષનભ વવ ની સત્ત  જુષનયર એન્જીનીયર/ ન યબ એન્જીનીયર અને ક યષપ લક એન્જીનીયરને 
એન યત હોઈ અત્રેથી મ પપોથી ષનભ વવ મ ાં આવતી નથી.  

)૫( સિરહુાં ક મગીરીમ ાં ક મગીરી પણૂષ થય  બ િ ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી  જુકૃય ુ જુન ગઢનુાં ક મગીરી પણૂષત  પ્રમ ણપત્ર મેળવેલ છે.   

)૬( ક મની િરેક આઈટમમ ાં ક મગીરી કેમ કરવી તેનો ઉલ્લેખ ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી દ્વ ર  કરવ મ ાં આવતો હોઈ જે અંગેન  જરૂરી ત ાંષત્રક મ ગષિશષનથી ક મગીરી 
પ રિશષક રીતે પણુષ કરવ મ ાં આવેલ છે. જેથી ગણુવત  જળવ યેલ છે કેમ તે બ બતે કોઈ પ્રશ્ન રહતેો નથી.  

)૭( જે તે સમયે આ ક મો અંગે કરવ ન  થત  કર રો શરતચકુથી રહી જવ  પ મેલ છે. આથી ભષવષ્યમ ાં આ  પ્રક રની ક મગીરી મ ટે આપ સ હબેશ્રીન ાં સિુન 
અનસુ ર વકષ ઓડષર આપત  પહલે  ષનયત રકમન ાં સ્ટેપ ઉપર કર રખત કરવ મ ાં આવશે. ઉપરોતત બ બતો ધ્ય નમ ાં લઈ ફકરો મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંષત.  

 

પ્રાધ્યાપકશ્રી કતૃષ અથષશાસ્ત્ર, જૂનાગઢ કૃતષ યતુનિસીર્ટી જૂનાગઢ 
૧( ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરી પ સેથી ચબલ્ડીંગમ ાં ફલોદરિંગ ,સ ઉન્ડ પ્રફૂ, તેમજ વોલ પેનેલીંગની ક મગીરી મ ટે ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી ની ત ાંષત્રક ભલ મલ તેમજ 

એસ્ટીમેટ લીધેલ છે, તેમજ રૂમ વ ઈઝ એસ્ટીમેટ રૂ. ૫ લ ખની અંિર હોય યષુનવસીટી દ્વ ર  કરવ મ ાં  આવેલ રેઈટ કોન્ર તટ વ ળી પ ટી પ સેથી સ્ટેચ્યટુ મજુબ જે તે 

સત્ત  અષધક રીની ખિષની માંજુરી મેળવી  ક મગીરી કર વેલ છે.   

૨( ક યષપ લકઈજનેરશ્રીની કિેરી પ સેથી કોન્ફરન્સ હોલમ ાં ફલોદરિંગ, સ ઉન્ડ પ્રફૂ/વોલ પેનેલીંગની ક મગીરી મ ટે ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી ની ત ાંષત્રક ભલ મલ તેમજ 

એસ્ટીમેટ લીધેલ છે, તેમજ સાંશોધનષનય મકશ્રી તમેજ આિ યષશ્રી ની કિેરીમ ાં િરખ સ્ત કરી માંજુરી લીધેલ છે. તેમજ ક યષપ લકશ્રીનુાં કરેલ ક મગીરીનુાં કપ્લીશન 

સટીદફકેટ લીધેલ છે.    

૩( ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરી પ સેથી કોન્ફરન્સ હોલમ ાં ફલોદરિંગ, સ ઉન્ડ પ્રફૂ / વોલ પેનેલીંગની ક મગીરી મ ટે ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી ની ત ાંષત્રક ભલ મણ તેમજ 

એસ્ટીમેટ લીધેલ છે, તેમજ સાંશોધન ષનય મકશ્રી તેમજ આિ યષશ્રી ની કિેરીમ ાં િરખ સ્ત કરી  માંજુરી લીધેલ છે. તેમજ ક યષપ લકશ્રીનુાં કરેલ ક મગીરીનુાં કપ્લીશન 

સટીદફકેટ લીધેલ છે.    

૪( સિરહુાં ક મગીરીની મ પપોથી ષનભ વેલ છે.  

૫( ક યષપ લકશ્રીનુાં કોન્ફરન્સ હોલમ ાં ફલોદરિંગ,સ ઉન્ડપ્રફૂ  વોલ પેનેલીંગની ક મગીરી મ ટે ક મન  મ લસ મ નની િક સણી કરી ક મગીરીનુાં કપ્લીશન સટીદફકેટ લીધેલછે.  

૬( ક યષપ લક દ્વ ર  કરવ મ ાં આવેલ રેઈટ કોન્ર તટ વ ળી પ ટી પ સેથી ક મગીરી કરવ મ ાં આવેલ તેમજ ક મગીરી મ ટે ક મન  મ લ સ મ નની િક સણી કરી ક મગીરીનુાં 
કપ્લીશન સટીદફકેટ લીધેલ છે.   
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૭( ક મગીરી યષુનવસીટી દ્વ ર  કરવ મ ાં આવેલ રેઈટ કોન્ર તટ જા.નાં.જુકૃયુાં/સાંષન/વહટ-૩/રે.કો.૨૦૧૫-૧૬/૧૫૦૦૭-૦૫૭/૧૫ જુન ગઢ ત .૦૯/૧૨/૧૫ મજુબ કરવ મ ાં 
આવેલ પદરપત્રમ ાં િરેક કિેરીએ ષસક્યોરીટી ડીપોઝીટન  ૪.૯૦% મજુબ સ્ટેપ ડયટુી વસલુ કરવ  અંગ ેકોઈ ઉલ્લેખ કરેલ નથી. જેથી સ્ટેચ્યટુ મજુબ જે તે સત્ત  
અષધક રીની ખિષની માંજુરી મેળવી ક મગીરી કર વલે છે. ભષવષ્યમ ાં આ બ બતની તકેિ રી ર ખી આવી ક મગીરી કર વત  પહલે  ષસક્યોરીટી ડીપોઝીટન  ૪.૯૦% 

મજુબ સ્ટેપ ડયટુી વસલુ કરવ મ ાં આવશે. 
 

મખુ્ય શેિળી સોશ ઘન કાન્ર, જુનાગઢ કlૃષ યતુનિતસિર્ટી,ક ળીનાિ 
)૧( કેન્ર ખ તે ગેસ્ટ હ ઉસની બીલ કુલ સષુવધ  ન હોવ થી અન્ય કેન્ર ખ તેથી આવત  અષધક રી તેમજ પિ ષધક રીઓ મ ટે રહવે ની અ સષુવધ ઓ થતી હોય જેને 

ધ્ય ને લઈને કેન્ર ખ તે ગેસ્ટ હ ઉસની સષુવધ  ઉભી કરવ  મ ટે વોલ પેનલીંગ ક મગીરી કર વવી જરૂરી હોય, તે મ ટે જુ.કૃ.ય.ુ જુન ગઢ તરફથી થયેલ રેઈટ 
કોન્ર કટ પદરપત્ર મજુબ મ ન્ય થયેલ પ ટી પ સેથી સિર ક મગીરી કર વવ મ ાં આવેલ હોય.  

)૨( સિર કરવ મ ાં આવેલ ક મગીરી જુકૃય,ુ જુન ગઢ ધ્વ ર  ષનયત થયેલ એજન્સી પ સે ક મગીરીની જરૂરીય તને ધ્ય ને લઈને માંજુરીની પ્રદક્રય ઓ કરીને કર વવ મ ાં 
આવેલ હોય,  

)3( સિર કરવ મ ાં આવેલ ક મગીરી જુકૃય,ુન  બ ાંધક મન  વડ  ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી, જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢ ધ્વ ર  અતે્રન  કેન્ર ખ તે રૂબરૂ બોલ વીને મ લ-મટીરીયલસની 
ગણુવત ની તમ મ િક સણી કર વીને સિર તમ મ ક મગીરીઓ કર વેલ હોય, શાંક ને કોઈ સ્થ ન નથી. સાંપણૂષ પણે જરૂરીય તને અનલુક્ષીને ક મો કર વવ મ ાં 
આવેલ હોય,  

)૪( સિર કર વેલ ક મોની મ પપોથી  ષનભ વેલ છે.  
)૫( સિરહુ કરવ મ ાં આવલે ક મો પણૂષ થય  બ િ ક મ પણૂષત  પ્રમ ણપત્ર ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી, જુકૃય.ુ, જુન ગઢ દ્વ્ર ર  આપવ મ ાં આવેલ છે.  
)૬( સિરહુ કરવ મ ાં આવેલ ક મગીરીમ ાં વ પરવ મ ાં આવેલ મ લ સ મ નની ગણુવત ની િક સણી મ ટે અતે્રન  કેન્ર ખ તે ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીને રૂબરૂમ ાં બોલ વીને 

તમ મ મ લસ મ નની િક સણી કર વીને તેમન  મ ગષિશષન હઠેળ તમ મ ક મગીરી કરેલ હોય જેથી સિરહુ ક મગીરીમ ાં કોઈ સાંક ને સ્થ ન ન હોય. 
)૭( પ ટી/એજન્સીને વકષ ઓડષર આપત  પહલે  પ% લેખે સીકયરુીટી ડીપોઝીટ પર ૪.૯૦% લેખે સટેપ ઉપર કર ખત કરવ ુજોઈએ જે શરત ચકુથી રહી જવ  

પ મેલ હોય હવે પછીથી ક મગીરી કર વતી વખતે  આપની સિુન ન ુપ લન કરવ મ ાં આવશે. ઉપરોતત સ્પષ્ટત ઓ ગ્ર હ્ય ર ખી ફકર  નાં.૩૮ મ ાંડવ ળ કરવ  નમ્ર 

ષવનાંતી. 
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 ાગાયિશાસ્ ત્ર તિડાગ, જૂ.કૃ.ય.ુ, જૂનાગઢ 
૧. જૂન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી દ્વ ર  િૈષનક પેપર તથ  વેબ સ ઈટમ ાં જાહરે ત મકૂી પ ાંિ લ ખ સધુીન  મેઈન્ટેનન્સ/રીપેરીંગ તથ  એડીશ્ નલ સીવીલ વકષસન  ષવષવધ 

પ ટીઓન  ભ વો માંગ વલે છે. સૌથી ઓછ  આવેલ ભ વોમ ાં પણ ડીસ્ક ઉનટ ૧૦% મેળવી કષમટી તરફથી ભ વો માંજુર કરેલ છે. સિરહ ુક મોમ ાં પ ાંિ લ ખથી 
વધ રેન  ક મોનો સમ વશે થતો નથી. સાંસ્થ  દ્વ ર  આર.સી. કરી અને િરેક ઓદફસનો સમય બિ વેલ છે. ઉપર ાંત એક જ હરીફ િર પણ જાળવેલ છે. ક મની 
ગષત વધ ેતેવ ાં પ્રય સો કરેલ છે.   

૨. ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી પ સે મય ષદિત સ્ ટ ફ હોવ થી જે તે શ ખ ન  ત ાંત્રીક સ્ ટ ફ િવ ર  ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીન  ઈજનેરશ્રીની કિેરી પ સે પ્ લ ન/એસ્ ટીમેતથ  
મેજરમેન્ટ શીટ બન વી તે પ્રમ ણ ે ડીપ ટષમેન્ટન ાં ત ાંષત્રક સ્ટ ફ દ્વ ર  સતત ક મગીરી િરય ન િક સણી કરી ક મગીરી પણૂષ કરેલ છે. ક મગીરી પણૂષ થયે 
ડીપ ટષમેન્ટલી રોજક મ કરી અને ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીની કિેરીનુાં રોજક મ આધ દરત કપ્લીશન સટીફીકેટ મેળવી કન્ટીબીલ સબષમટ કરવ મ ાં આવેલ છે.   

૩. ડીપ ટષમેન્ ટલી કરવ ન  થત  રીપેરીંગ/મેઈન્ ટેનન્ સ તથ  એદડશનલ ન્ય ુ ષસષવલ વકષસ પ્રક રન  ક મો પણૂષ થય  બ િ જ ચકુવણુાં કરવ મ ાં આવે છે. ક મની 
અધવચ્ િ ેચકુવણુાં કરવ મ ાં આવતુાં નથી. ક મ પણૂષ થય  બ િ રજીસ્ ટરમ ાં એન્ રી કરી ૫છી બીલો પ સીંગમ ાં જાય છે. ડીપ ટષમને્ ટ પ સે કોઈ ઈજનેરી કક્ષ નો સ્ ટ ફ 
ન હોવ થી મ ૫પોથી ષનભ વવ મ ાં આવતી નથી.  

૪. ક મ પણૂષ થય  બ િ જ પ ટીઓનુાં ચકુવણુાં કરવ  મ ટે યષુનવસીટીન  ષનયમ પ્રમ ણે કન્ટીજન્સી બીલ ફોમેટમ ાં બીલ િોડી અને પ્ર મ ણપત્ર ભરી અષધક રીઓની 
સહી કરી બીલ રજુ કરવ મ ાં આવે છે. બીલ સ થે ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની ગ ઈડલ ઈન મજુબ ક મ પણૂષ થયે રોજક મ જે તે ષવભ ગ િવ ર  કરી રજુ કરવ થી, 
રોજક મ આધ રીત ક પ્ લીશન સટીફીકેટ ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીનુાં લઇ બીલ સ થે જોડી અને બીલ પ ષસિંગમ ાં મોકલવ મ ાં આવે છે આથી ક મની પણૂષત નુાં 
પ્ર મ ણપત્ર િરેક બીલ સ થે ઓદડટમ ાં રજુ કરવ મ ાં આવે છે.  

૫. પદરષશષ્ટમ ાં જણ વેલ ક મો યનુીવસીટીન  ક યષપ લકઈજનેરશ્રી િવ ર  ષનયત કરેલ રેઈટ કોન્ર કટમ ાં સમ વેશ પ ટીઓ અને માંજુર કરેલ સ્પેષશદફકેશન તથ  િરો 
મજુબ, ડીપ ટષમેન્ટલી ત ાંષત્રકસ્ટ ફ દ્વ ર  વ રાંવ ર િક સણીકરી અને ક મગીરી રેઈટ કોન્ર કટન  સ્પેષશદફકેશન પ્રમ ણે જ ઉચ્િગણુવત્ત  યકુત કરવ મ ાં આવલે છે.   

૬. ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી િવ ર  ષનયત કરેલ રેઈટ કોન્ર કટ તથ  શરતો મજુબ સ્ટેચ્યટુ એસ ૧૨૧ ની આઇટેમ નાં.૯૩(એ)(૨) મજુબ તેમને એન યત થયેલ સત  
મજુબ ૫.૦૦ લ ખથી અંિરન  રીપેરીંગ, મેઈન્ટેનન્સ તથ  એડીશનલ ન્ય ુષસષવલ વકષસ પ્ર ક રન  ક મો રેઈટ કોન્ર કટ મજુબ કરવ મ ાં આવેલ છે. પ ટીઓની 
ડીપોઝીટ ક યષપ લક ઇતનરેશ્રીની કિેરી પ સ ેજમ  હોય છે. આથી ષસક્યદુરટી ડીપોઝીટ િરેક ક મની અલગ લેવ મ ાં આવતી નથી.  
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૭. ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી િવ ર  ષનયત કરેલ રેઈટ કોન્ ર કટમ ાં સમ ષવષ્ટ પ ટીઓ અને માંજુર કરેલ સ્પેષશફીકેશન તથ  િરો મજુબ, ડીપ ટષમેન્ટન  ત ાંષત્રક સ્ટ ફ દ્વ ર  
િક સણી કરી ઉચ્િગણુવત્ત  યકુત મ લસ મ ન વપર યેલ છે.  

૮. ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી િવ ર  કરવ મ ાં આવેલ રેઈટ કોન્ ર કટની મિુત પણૂષ થઇ ગય  બ િ ડીપ ટષમેન્ટમ ાં જરૂરી રહી ગયેલ ાં ક મો ષનષત-ષનયમોનસુ ર ભ વો 
મેળવી, ક યષપ લક ઇજનરેશ્રીની ત ાંષત્રક માંજુરી મેળવી અને પછી જ ક મો કરવ મ ાં આવેલ ાં છે. િરેક ક મો અલગ પ્રક રન  હોવ થી ભ વો પણ અલગ માંગ વવ મ ાં 
આવેલ ાં છે.   

પ લીર્ટાકનીક ઈન એગીી્િકલ્ચિ, જૂ.કૃ.ય.ુ, િાિી. 
 

)૧( ઈ-ટેન્ડરીંગની પ્રદક્રય  મ ટે ન ણ ાંદકય વ્યવહ રની રકમ રૂ . પ લ ખથી વધ રે રકમની ખરીિી / ખિષ કરતી વખતે ઈ-ટેન્ડરીંગ પ્રદક્રય  નવેસરથી કરવી જોઈએ 
જે અત્રેની કિેરીએથી કરવ મ ાં આવેલ ન હોય તેમજ ઈ-ટેન્ડરીંગ પ્રદક્રય  નવેસરથી કરવી જોઈએ તેન  બિલે સાંસ્થ  તરફથી સને ર૦૧૬-૧૭ન  કરેલ રેઈટ 
કોન્ર કટ સને ર૦૧૭-૧૮ન  વિષ મ ટે કોઈપણ પ્રદક્રય  વગર લાંબ વવ મ ાં આવેલ હતો.જે યષુનવષસિટી લેવલેથી સને ર૦૧૭-૧૮ન  વિષ  મ ટે રેઈટ કોન્રક 
લાંબ વ મ ાં આવેલ હોય તે મજુબ અતે્રની કિેરીએ સિરહુાં ક મગીરી કર વેલ છે  

)િ( પી.વી.સી. ફોલ્સ ષસલીંગ/પેનેલીંગની સષુવધ  તથ  સ ઉન્ડપુિ્રફની સષુવધ ઓ બ બતે જણ વવન ુકે, અત્રેની કિેરીન  વડ શ્રી વગષ-૧ન  અષધક રીશ્રી હોય તેઓની 
િેબસષમ ાં તેમજ ષવદ્ય ષથિઓન  શેક્ષ ણીક અભ્ય સ મ ટે કોપ્યટુર લેબમ ાં ફકત વોલ પેનેલીંગ તેમજ સીંલીગની ક મગીરી અતે્રની કિેરીએથી સક્ષ મ સત્ત ષધક રીશ્રી 
(સાંશોધન ષનય મકશ્રી) િવ ર  માંજુરી મેળવવ મ ાં આવેલ અને ત્ય ર બ િ ક મગીરી કરવ મ ાં આવેલ છે.  

)૩( સિરહુ ક મો યષુનવષસિટીન  ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી અને ત ાંત્રીક સ્ટ ફ હોવ  છત  તેઓ ધ્વ ર  ક મ નહી કર વત  બ બતે જણ વવ ન ુકે યષુનવષસિટી ન ુક યષ ક્ષેત્ર 
મોટુ હોય અને તેઓની પ સે સ્ટ ફ પરુતો ન હોય જેથી અતે્રની શ ખ /કિેરી ધ્વ ર  હ થ ધરેલ અને પણુષ કરેલ હત ુઅને સિરહુ ક મો આર.સી. મજુબ ન  
ગણુવત વ ળુ ક મ કરી પણુષ કરવ મ  આવેલ છે અને તેન ુકિેરી ધ્વ ર  સિરહુ ક મગીરીન ુ/ગણુવત ન ુરોજક મ કરવ મ  આવેલ છે.  

)૪( સિરહુ ક મોની મ પ અંગેની રોજક મ મેળવેલ છે. જે બ બતે ષવદિત થવ  ષવનાંતી છે  

)પ( સિરહુ ક મ પણુષત  પ્રમ ણપત્ર ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢ ધ્વ ર  આપવ મ  આવેલ છે  

)૬( સિરહુ ક મો આર.સી. થય  મજુબ મટીરીયલ મ લ-સ મ નની ગણુવત વ ળુ હોવ  અંગેન ુકિેરી ધ્વ ર  સિરહુ બ બતે ગણુવત ની િક સણી કરી રોજક મ 
કરવ મ  આવેલ છે.  
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)૭( સિરહુ ક મો આર.સી. થય  મજુબ મટીરીયલ મ લ-સ મ નની ખરીિી યષુનવષસિટીએ આર.સી.કરેલ  હોય જેથી અત્રેની કિેરીએ પ ટી /એજન્સીન ેવકષ ઓડષર 
આપત  પહલે   ષનયત રકમન  સ્ટેપ પેપર ઉપર કર ર ખત કરેલ નથી તેમ છત  ભષવષ્યમ  પ ટી/ એજન્સીને વકષ ઓડષર આપત  પહલે   ષનયત રકમન  સ્ટેપ 
પેપર ઉપર કર ર ખત કરવ મ ાં આવશે તેમજ આ બ બતે ક ળજી ર ખવ મ ાં આવશે  જે બ બતે  ષવદિત થવ  ષવનાંતી છે. તો સિરહુ જવ બ મ ન્ય ર ખવ  ષવનાંતી.    

 

કૃતષ ઈજનેિી અને ર્ટાક ક લેજ, જુનાગઢ 
૧. સિરહુ રેઈટ કોન્ર તટની ક યષવ હી સાંશોધન ષનય મકશ્રી, જુકૃય,ુ જૂન ગઢની કિેરી મ રફત કરવ મ ાં આવેલ છે.  
૨. સાંશોધન ઈજનેરશ્રીની િેબરમ ાં ટેપરેિર અને ડસ્ટ સેન્સેટીવ તેમજ કીમતી ઈક્તવપમેન્ટ સ િવવ  મ ટે જરૂદરય ત હોવ થી ક મગીરી કર વેલ છે.  
૩. અત્રેની મહ ષવદ્ય લય એક ઈજનેરી કક્ષ ની કિેરી છે જેમ ાં ઉચ્િ કક્ષ ન  તજજ્ઞો ક મ કરત  હોય તેમની િેખરેખ નીિે ક મગીરી કર વેલ છે  
૪. સિરહુ ક મગીરીની નધપધ અતે્રન  પેટીસ્ટોર રજીસ્ટરમ ાં કરવ મ ાં આવેલ છે.  
૫. સિરહુ ક મગીરીની પણૂષત નુાં પ્રમ ણપત્ર મેળવેલ છે.  
૬. સાંશોધન ષનય મકશ્રી તરફથી રેઈટ કોન્ર તટ થયેલ હોય જે મજુબ જ ક મગીરી કર વેલ છે અને આ કિેરી ઈજનેરી કક્ષ ની હોય જેમ ાં ઉચ્િ કક્ષ ન  ષશક્ષણ પ મેલ 

અષધક રીઓ ફરજ બજાવત  હોય તેમની િેખરેખ નીિે ક મગીરી કર વેલ હોય ગણુવત ની િક સણી કરવ મ ાં આવેલ જ છે  
૭. સાંશોધન ષનય મકશ્રી તરફથી કરવ મ ાં આવેલ રેઈટ કોન્ર તટન ાં આધ રે ક મગીરી કર વેલ છે. 

રહસા  તનયામકશ્રી,જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી, જુનાગઢ  
 

૧. જૂન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, હસ્તકની ક યષપ લકશ્રી, જૂ.કૃ.ય.ુ,જૂન ગઢની કિેરી ર ર  મેઇન્ટેનન્સ/ રીપરીંગને લગત  ક મોન  ઇ-ટેન્ડરીંગની પ્રક્રીય  કરી ભ વો  
માંગ વી યષુનવષસિટી લેવલે આર.સી. કરવ મ ાં આવે છે.  

િ. પી.વી.સી. ફોલ્સ સીલીંગ/પેનેલીંગની ક મગીરી મ ટે અતે્રની કિેરીની ગ્ર ન્ટની મ ાંગણી અન્વયે (આપન  ઑડીટ ફકર  નાં.૩૮ ન  પદરષશષ્ટ નાં.૧ ન  ક્રમ નાં. ૧૫ 
થી ૩૦ સઘુીની ગ્ર ન્ટ) આઇ.સી.એ.આર. ૧૦૦% ડેવલોપમેન્ટની ગ્ર ન્ટ ફ ળવવ મ ાં આવેલ છે, જેનુાં ઑડીટ એ.જી.ઑડીટની કિેરી ર ર  પણૂષ થયેલ છે, તે સાંિભે 
કોઇ ઑડીટ પ રો આપવ મ ાં આવેલ નથી.   

૩. સિરહુાં ક મોનુાં કપ્લીમેશન સટીફીકેટ ક યષપ લકશ્રીની કિેરી, જૂ.કૃ.ય.ુ,જૂન ગઢ ર ર  આપવ મ ાં આવેલ છે.   
૪. સિરહુાં ક મોની મ પપોથી રજુ કરેલ છે.   



169 
 

૫. સિરહુાં ક મો પણૂષ થત  પ્રમ ણપત્ર ક યષપ લકશ્રી,જૂ.કૃ.ય.ુ, જૂન ગઢ ર ર  આપવ મ ાં આવેલ છે.   
૬. સિરહુાં ક મો મ ટે વ પરવ મ ાં આવેલ મટીરીયલ્સ મ લસ મ નની ગણુવત ની િક સણી અંગેન  રોપોટષ  રજુ કરવ મ ાં આવેલ છે.   
૭. આર.સી. કરેલ પ ટી રક્ષ  સેલ્સ, જૂન ગઢ અને પ્લ સ્ટીક વડુ ઇન્ડીય , જૂન ગઢને વકષ ઑડષર આપન  પહલે  ષનયત રકમન  સ્ટેપ ઉપર કર રખત કરેલ છે. 
 

પ લીર્ટાકનીક ઇન હ મ સાયન્સ જૂ.કૃ.ય.ુ અમિાલી.   

૧ થી ૨ અતે્રની કિેરીને લ ગ ુ૫ડત  નથી  મદુાનો. ૩  થી ૭ ન  જવ બમ ાં જણ વવ નુાં કે સિર ક મગીરી સાંશોઘન ષનય મકશ્રી જૂન ગઢન  ૫રી૫ત્ર જા.નાં. જુકૃય/ુ 
સાંષન/ વહટ-૩/રે.કો.૨૦૧૭-૧૮/૨૮૧૮-૭૮/૧૭ ત .૧૬.૦૫.૧૭ મજુબ વ ષિિક રેઇટ કોન્ર કટ વ ળી પ દટિ રક્ષ  સેલ્સ જૂન ગઢ પ સે થી કર વવ મ ાં આવેલ હતી. 

૩. સિરહુાં ક મ લ યબે્રરી તથ  યઝુીયમ રુમમ ાં ફોલ્સ સીલીંગ/વોલ પેનલીંગ તથ  ડીસપ્લે ક૫બોડષ મ ઇનોર ક મ હોય જે તૈય ર મ લ સ મ ન મ ાંથી કરવ મ ાં 
આવતુાં હોવ થી ક યષપ લક ઇજનેર શ્રી અને ત ાંષત્રક સ્ટ ફ હોવ  છત ાં  આ કિેરી ઘ્વ ર  કરવ મ ાં આવેલ છે. ક મો યોગ્ય ગણુવત વ ળ  થયેલ હોવ  અંગેન   
રોજક મ આઘ રીત ક મગીરી પણૂષત ન  આઘ ર ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી જુ.કૃ.ય.ુ જુન ગઢ પ સેથી મેળવવ મ ાં આવેલ છે.  

૪. આ ક મની મેજરમેટશીટ બનવવ મ ાં આવેલ છે.  

૫. ક મ પણૂષત  રોજક મ આઘ રીત પ્રમ ણ૫ત્ર ષનયત નમનૂ  મજુબનુાં ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી ઘ્વ ર  આ૫વ મ ાં આવેલ છે  
૬. સિરહુ ક મગીરી મ ટે વ ૫રવ મ ાં આવેલ મટીરીયલ મ લ-સ મ ન ગણુવત  મજુબનો હોઇ જેની ખ તરી કરવ મ ાં આવેલ છે. જે અંગેનુાં ક મગીરી પણૂષ થય  સમયે 

કિેરી ઘ્વ ર  રોજક મ કરવ મ ાં આવેલ.   
૭. સિરહુાં ક મ સાંશોઘન ષનય મકશ્રી જૂન ગઢન  ૫રી૫ત્ર જા.નાં. જુકૃય/ુસાંષન/વહટ-૩/રે.કો.૨૦૧૭-૧૮/૨૮૧૮૮-૭૮/૧૭ ત .૧૬.૦૫.૧૭ મજુબ વ ષિિક રેઇટ કોન્ટ કટ 

ઘ્વ ર  કરવ મ ાં આવેલ જેથી ષનયત રકમન  સ્ટેપ ઉ૫ર કર રખત આ કિેરી ઘ્વ ર  કરવ નુાં થત ુાં નથી જેથી કર રખત સ મેલ ર ખેલ નથી. 
 

તનયામક તિદ્યાથી કલ્યાણ પ્રવતૃિઓ 
૧. યષુનવસીટીન ાં હલે્થ સેન્ટરમ ાં થયેલ એકઝમીનેશન પ્લેટફોમષ, પી.વી.સી.પ્લેટફોમષ, ટેબલ બન વવ  તથ  હલે્થ સેન્ટરન ાં સ્ટ ફ કવ ટષરમ ાં પી.વી.સી. ડીઝ ઈનર 

ડોર (ટોઈલેટ તથ  બ થરૂમ મ ટે) અને આ કવ ટષરન ાં રસોડ ન ાં કબ ટમ ાં પી.વી.સી. ડોર,વગેરે, જેવી ક મગીરીનો ખિષ રૂ .પ૩,૭૧૬/-છે.જેથી નવેસરથી ઈ-
ટેન્ડરીંગની પ્રદક્રય  કરવ ની રહતેી નથી. તેમ છાંત  સાંશોધન ષનય મકશ્રી, જૂ.કૃ.ય.ુ, જૂન ગઢન ાં ત .૦૬/૧ર/૧૬ તથ  ત .૧૬/૦પ/૧૭ન ાં પદરપત્રન ાં અનસુાંધ ને 
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ષનયમોનસુ ર પ્રક્રીય  કરી ષનય કમશ્રી, ષવદ્ય થી કલ્ય ણ પ્રવષૃત્તઓને સ્ટેચ્યટુ-૧ર૧ ની આઈટેમ નાં.૪૬(બી)(૩)(૩)અન્વયે હડે ઓફ યષુનટ તરીકે મળેલ સત્ત ની 
રૂએઆ ખિષ કરેલ છે.જેનો ક ય ષલય આિેશ ત .૦૩/૦ર/૧૮ અને રોજક મ ત .૦૯/૦ર/૧૮ જેવી ક યષવ હી કરેલ હોય, વ ાંધ  મ ાંડવ ળ કરવ  ઓડીટને ષવનાંતી  

૨. વ ાંધ  નાં.ર િશ ષવેલ રીમ કષસ યષુનવસીટીન ાં હલે્થ સેન્ટરને લ ગ ુપડત  નથી. જાણ થવ  ષવનાંતી છે.  
૩. યષુનવસીટી કક્ષ  એ રિ યેલ સષમષત ધ્વ ર સરિહુાં ક મો મ ટે યોગ્ય થયેલ રેઈટ કોન્ર કટ મજુબ ક મગીરી કર વવ મ ાં આવેલ છે, સિરહુ ક મ પણૂષ થત  

અષધક રીશ્રીઓ તથ  કમષિ રીશ્રીઓ ધ્વ ર  રોજક મ કરી જેન ાં આધ રે ક યષપ લક ઈજનેરીશ્રી, જૂ.કૃ.ય.ુ, જૂન ગઢ પ સે પ્રમ ણપત્ર મેળવવ મ ાં આવેલ છે.  
૪. હલે્થ સેન્ટરમ ાં થયેલ ક મગીરી આરોગ્ય લક્ષ ી  સષુવધ ઓ વધ રવ ન ાં ભ ગ રૂપે તેમજ રીપેરીંગ-રીનોવેશનને લગતી થયેલ છે. તેમ ાં કોઈ પણ પ્રક રનુાં સીવીલ 

વકષ કરેલ નથી. ડોકટરોની િેબરો, બ જુન ાં કવ ટષરમ ાં ટોઈલેટ-બ થરૂમન ાં ડોર ફીટ થય  પહલે  ખ લી િધપગઠ  તથ  કવ ટષરન ાં રસોડ ન ાં પી.વી.સી. ડોર લગ વ્ય  
પહલે ન ાં ખ લી કબ ટોન ાં મ પપોથી ભતૂક ળમ ાં તેન ાં બ ાંધક મ થય બ િ રજુ થયેલ હોય છે. હ લ જે ત્રણ પ્રક રની ક મગીરી થયેલ છે. તે સીવીલ વકષની રષ્ટીએ 
ફીકસ જ હોવ થી તેની મ પપોથી રજુ કરવ ની જરૂરીય ત રહતેી નથી.  

૫. હલે્થ સેન્ટરની ક મગીરી પણૂષ થય  બ િ રોજક મને ધ્ય ને લઈ ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીએ અત્ર ે લેખીતમ ાં જાણ કરી તેઓશ્રીન ાં ત .૧પ/૦ર/૧૮ન ાં પત્રમ ાં 
પ્રમ ણપત્રનો ઉલ્લેખ કરેલ છે. તેમ છાંત  ભષવષ્યમ ાં આવી ક મગીરીનુાં પ્રમ ણપત્ર આપવ મ ાં આવશે.  

૬. યષુનવસીટીન ાં હલે્થ સેન્ટરમ ાં થયેલ બાંને ડોકટરોની િેબરોમ ાં એકઝમીનેશન મ ટે પી.વી.સી. પ્લેટફોમષ/ ટેબો બન વવ ની, બ જુમ ાં આવેલ સ્ટ ફ કવ ટષરમ ાં 
પી.વી.સી. ડીઝ ઈનર ડોર(ટોઈલેટ તથ  બ થરૂમન ાં ડોર) અને રસોડ ન ાં કબ ટન ાં પી.વી.સી. ડોર બન વવ ની ક મગીરી પણૂષ થત  રોજક મ આધ રીત પ્રમ ણપત્ર 
ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી, જૂ.કૃ.ય.ુ, જૂન ગઢએ તેઓશ્રીન ાં ત .૧પ/૦ર/૧૮ન  પત્રથી આપેલ છે.  

૭. આ પ ટી સ થે અગ ઉ રેઈટ કોન્ર કટ થયેલ હોવ થી અતે્રની કર રખત કરેલ નથી.તેમ છાંત  સાંશોધન ષનય મકશ્રીની કિેરી ધ્વ ર  રેઈટ કોન્ર કટ કરેલ પ ટી સ થ ે
આવ ુકર રખત કરેલ હશે તો તેની નકલ રજુ કરવ મ ાં આવશે. જેથી આ વ ાંધ  મ ાંડવ ળ કરવ  ઓડીટને ષવનાંતી છે.  

-****- 
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જૂનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી, જૂનાગઢ 

સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ 

 

૫.અન્ય અતનયતમિિા 
ફકિા નો િ- ૩૯ થી ૫૫ 
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ફકિા નો િ –  ૩૯   અનામિ િજજસ્ર્ટિ ન તનડાિિા  ા િ 

જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટીન  જનીન ષવધ   અને પ ક સાંવધષન ષવભ ગ તથ  એગ્રી  ચબઝનેસ મેનેજમેન્ટન  સને ૨૦૧૭-૧૮ ન  વિષન  અન્વેિણ િરય ન 
જુિ  જુિ  રેકડષની િક સણી કરત સિરહુ જનીન ષવધ   અને પ ક સાંવધષન ષવભ ગ શ ખ  હઠેળ પેટ  શ ખ ઓ જેવી કે લ લઢોરી, પરીતળ વ , મોતીબ ગ નસષરી, તથ  
બોટની ષવભ ગ દ્વ ર  આપવ મ ાં આવત  જુિ -જુિ  ફળ ઉ ઝ ડન  વ ષિિક ઇજાર ઓની અન મત જમ  લીધેલ છેઅને પરત ચકુવણીઓ કરવ મ ાં આવે છે પરાંત ુશ ખ  
દ્વ ર  અન મત રજીસ્ટર ષનભ વેલ નથી તેમજ એગ્રી ચબઝનેસ મેનેજમન્ટ દ્વ ર  ષવધ થી પ સેથી અન મત જમ  લેવ મ ાં આવે છે. અને જે પૈકી અમકુ રકમ દહસ બ 
ષનય મકની કિેરીમ ાં જમ  કરે છે. અને બ કીની રકમ ષવભ ગ જમ  કરે છે. અને સમય ાંતરે પરત ચકુવણીઓ કરવ મ ાં આવે છે પરાંત ુશ ખ  દ્વ ર  અન મત રજીસ્ટર 
ષનભ વેલ નથી.જે અંગે નીિે મજુબ અન્વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે. 
(૧) જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટીની જનીન ષવધ   અને પ ક સાંવધષન ષવભ ગ શ ખ મ ાં ડીપોઝીટ લેવ મ ાંઆવે છે ગજુર ત ષતજોરી ષનયમો - ૨૦૦૦ મ ાં ષનયમ - ૩૬૮ 

મજુબ ત્રણ વિષ કે તેથી વધ ુસમયની પરત કરવ ની બ કી અન મતોની રકમ (LAPSE) કરવ ન  હુકમો કરી સાંસ્થ ન  ફાંડમ ાં તબિીલ કરવ ની રહ ેછે. તેન  
ચકૂવણ ન  પ્રસાંગે સાંસ્થ ન  ફાંડમ ાંથી ચકૂવણી કરી તેની નધપઘઅન મત રજીસ્ટરે કરવ ની રહ ેછે. સસ્થ  દ્વ ર  ત્રણ વિષ કે તેથી વધ ુસમયની અન મતની તમ મ 
રકમ યષુનવષસિટી ફાંડમ ાં જમ   ન કર વવ  અગે સ્પષ્ટત  કરવી રહ.ે 

(૨)  સાંસ્થ ની સિરહુ શ ખ  દ્વ ર  અન મત રજીસ્ટર ષનભ વેલ ન હોય ઓદડટ વિષ ૨૦૧૭-૧૮ ન  અન્વેિણ વિષ િરય ન અગ ઉન  વિષની વણચકુવ યેલ અન મતોની 
કેટલી  રકમો જમ  છે. વિષ િરય ન કેટલી  અન મત ની રકમ જમ  થયેલ છે.  તેની િક સણી કરી શક યેલ ન હતી.તેમજ વિષ િરય ન મળેલ અન મતો, 
૫રત કરેલ અન મતો અને વિષની આખરે બ કી ષસલક ની ષવગતોની  જરૂરી િક સણી શકય બનેલ નથી. જેથી  વ ષિક દહસ બ સ થે િક સણી કરી શક યેલ ન 
હતી.અન મતન  દહસ બોનુાં વ ષિિક ત રીજ તૈય ર કરી વ ષિિક દહસ બ સ થે મેળવણુાં કરી અષધક રીની સહીથી પ્રમ ચણત કરી ઓડીટને ખ ત્રી કર વવી. અન મત 
રજજસ્ટર અદ્યતન તૈય ર કરી ઓદડટને ખ ત્રી કર વવી. 

(૩)  જનીન ષવધ અને પ ક સાંવધષન ષવભ ગ દ્વ ર  અન્વેિણ વિષ િરય ન નીિેની ષવગતે અન મત ની ચકુવણી કરેલ હતી. 
 
 
 
 

ક્રમ િાઉચિનો િાિીખ તિગિ િકમ સદિ  ક્રમ િાઉચિનો િાિીખ તિગિ િકમ સદિ 

૧ ૨૪૦૯ ૧૦/૦૭/૧૭ કયમુશ બરસ તઅલી ૭૦૦૦ દડપોઝીટ  ૫ ૪૧૯૫ ૨૩/૦૮/૧૭ ગોબરભ ઇ રૂડ ભ ઇ ૧૬૫૦ દડપોઝીટ  

૨ ૨૪૦૭ ૧૦/૦૭/૧૭ ઇક્તય ઝ  યશુફુશ  ૭૦૦ દડપોઝીટ  ૬ ૪૧૯૬ ૨૩/૦૮/૧૭ ગોબરભ ઇ રૂડ ભ ઇ ૪૦૦ દડપોઝીટ  
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૩ ૨૪૦૮ ૧૦/૦૭/૧૭ ઇક્તય ઝ  યશુફુશ  ૪૦૦૦ દડપોઝીટ  ૭ ૪૧૯૭ ૨૩/૦૮/૧૭ ક ન  ભનભુ ઇ વ ઘેલ  ૭૭૭૮ દડપોઝીટ  

૪ ૪૧૯૪ ૨૩/૦૮/૧૭ ગોબરભ ઇ રૂડ ભ ઇ ૩૬૦૦ દડપોઝીટ  ૮ ૧૨૬૮૩ ૧૫/૦૩/૧૮ ગોબરભ ઇ રૂડ ભ ઇ ૪૦૦ દડપોઝીટ  

કુલ  ૨૫૫૨૮  
  

શ ખ  દ્વ ર  અન મત રજીસ્ટર ષનભ વેલ ન હોય રૂ।.૨૫૫૨૮=૦૦ રકમ ની ચકુવણી ની યથ તષત  ની ખર ઇ થઇ શકેલ નથી. 
 )૪(  અન મત રજીસ્ટરન  અભ વે લેપ્સ જવ  પ ત્ર ડીપોઝીટ કેટલી હતી તેની ષવગત િક સી શક યેલ નથી તો લેપ્સપ ત્ર ડીપોઝીટની ષવગતો મેળવી ડીપોઝીટ   

      લેપ્ સ કરી સ્વભાંડોળ સિરે  જમ  કરી પતુષત  થવી ઘટે. 
)૫(    સને ૨૦૧૬-૧૭ન  ઓડીટ રીપોટષન  ફકર  નાંબર ૪૩થી સિર બ બતોનો વ ાંધો લેવ મ ાં આવેલ છે. તેમ છત ાં આ બ બતે કોઈ ક યષવ હી કરવ મ ાં આવેલ  

      નથી. ઉકત ષવગતે મિુ  નાં – ૧ થી ૫ ની અન્ વેિણને આધ ર સહ પતુષત  કરી ખ ત્રી કર વવી  ઘટે. 
ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય                                 િાોિા હાઠહ િકમ ર।.૨૫૫૨૮/- સદિ – રળપ ઝીર્ટ 

જિા   

જનીનતિદ્યા અને પાક સોિિષન તિડાગ, જુ.કુ.ય.ુ, જુનાગઢ 

)૧(  અતે્રન  ષવભ ગમ ાં ડીપોઝીટ લેવ મ ાં આવે છે. ગજુર ત ષતજોરી ષનયમો -૨૦૦૦ મ ાં ષનયમ ૩૬૮ મજુબ ત્રણ વિષ કે તેથી વધ ુસમયની પરત કરવ ની બ કી 
અન મતોની રકમ  (LAPES) કરવ ન  હુકમો કરી સાંસ્થ ન  ફાંડમ ાં તબદિલ કરવ ની રહ ેછે. જે અંગે જણ વવ નુાં સ ાંસ્થ મ ાં ત્રણ વિષથી વધ ુઅન મતની રકમ જમ ાં 
પડેલ નથી. અને લેપ્સ જવ  પ ત્ર નથી.   

)૨( અત્રેન  ષવભ ગમ ાં આપશ્રી દ્વ ર  વિષ ૨૦૧૭-૧૮નુાં ઓડીટ કર વ મ ાં આવેલ ત્ય રે અન મત રજીસ્ટર ષનભ વવ મ ાં આવેલ ન હત ુાં પરાંત ુઆપશ્રીની સિુન  મજુબ 
અત્રેન  ષવભ ગ દ્વ ર  અગ ઉન  વિષ ૨૦૧૬-૧૭ થી અન મત રજીસ્ટર તૈય ર કરેલ છે. જેથી વિષ ૨૦૧૭-૧૮ન  અન્વેિણ વિષ િરય ન અગ ઉન  વિષની વણ 
ચકૂવ યેલ અન મતોની કેટલી રકમો જમ  છે. વિષ િરય ન કેટલી અન મતની રકમ જમ  થયેલ છે. તેની િક સણી કરી શકશે. તેમજ વિષ િરય ન મળેલ 
અન મતો, પરત કરેલ અન મતો અને વિષની આખરે બ કી ષસલકની ષવગતોની જરૂરી િક સણી શક શે. જેથી વ ષિિક દહસ બ સ થે િક સણી કરી શક શે  
અન મતન  દહસ બોનુાં વ ષિિક ત રીજ તૈય ર કરી વ ષિિક દહસ બ સ થે મેળવણુાં કરી અષધક રીની સહીથી પ્રમ ચણત કરી તેમજ અન મત રજીસ્ટર તૈય ર કરેલ છે.  

)૩( અતે્રન  ષવભ ગમ ાં આપશ્રીની સિુન  મજુબ અતે્રન  ષવભ ગ દ્વ ર  અગ ઉન  વિષ ૨૦૧૬-૧૭ થી અદ્યતન અન મત રજીસ્ટર તૈય ર કરેલ છે. જેથી વિષ ૨૦૧૭-
૧૮ન  અન્વેિણ વિષ િરય ન ક્રમ નાંબર ૧ થી ૮ નુાં ચકૂવ યેલ અન મતોની ખર ઈ કરી શક શે.  
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(૪) અતે્રન  ષવભ ગ દ્વ ર  અન મત રજીસ્ટર ષનભ વવ મ ાં આવેલ છે. જેથી લેપ્સ જવ  પ ત્ર ડીપોઝીટ છે કે નહી તેની ષવગત િક સણી કરી શક શે. તદ્દઉપર ાંત 
અતે્રન  ષવભ ગમ ાં ત્રણ વિષથી વધ ુઅન મતની રકમ જમ ાં પડેલ નથી. અને લેપ્સ જવ  પ ત્ર નથી.  

)૫( અત્રેન  ષવભ ગમ ાં સિર બ બતો ને હવેથી ધ્ય નમ ાં ર ખવ મ ાં આવેલ છે. અને આ બ બતે પ છ  વ ાંધ ઓ આવે નહી તેની ખ ત્રી આપવ મ ાં આવે છે. આમ, આ 
સ્પષ્ટત  ધ્ય નમ ાં ર ખી ફકરો મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી. 

પી.જી. ઇન્સ્ર્ટીર્ટયરુ્ટ ઓફ એ. ી.એમ જૂનાગઢ 

(૧) અત્રેની સાંસ્થ મ ાં ષવદ્ય થીઓ પ સેથી ડીપોઝીટ લેવ મ ાં આવે છે. જે આપશ્રીએ નધપધમ ાં જણ વ્ય  મજુબ અન મતની રકમ (LAPSE) કરવ ની થતી રહ ે છે. 
આપશ્રીએ જણ વ્ય  મજુબ ગજુર ત ષતજોરી ષનયમો-૨૦૦ મ ાં ષનયમ ૩૬૮ મજુબ ત્રણ વિષ કે તેથી વધ ુસમયની અન મતની રકમ યષુનવષસિટી ફાંડમ ાં જમ  
કરવ ની હોય છે. પરાંત ુશરતચકુથી સિરહુ રકમ જમ  કરવ ની રહી ગયેલ છે. જે બ બતે હવે પછી ક ળજી ર ખવ મ ાં આવશે. જે ધ્ય ને લેવ  ષવનાંતી છે. 

(૨) અત્રેની સાંસ્થ મ ાં અન મત રજીસ્ટર વિષ ૨૦૦૯-૧૦ થી ષનભ વવ મ ાં આવેલ છે. જેન  વિષ ૨૦૦૯-૧૦ન ાં પ્રથમ પ ન ની નકલ તથ  ડીપોઝીટ ચકૂવલે છેલ્લ  
પ ન ની નકલ પ્રમ ચણત કરી ઓડીટને ખ ત્રી અથે મોકલી આપવ મ ાં આવે છે.  

(૩) અન મત રજીસ્ટરન  અભ વે લેપ્સ જવ  પ ત્ર ડીપોઝીટની રકમ દહસ બ ષનય મકશ્રી, જૂ.કૃ.ય.ુ, જૂન ગઢન  ક ય ષલય આિેશ નાં. જૂકૃય/ુદહષન/કાંન્રોલ/દરફાંડ-ઓડષર/ 

૫૩૩૧-૩૩/૧૯, ત .૦૧/૧૦/૧૯ મજુબ રૂ|.૭૯૩૦૦/- (ઓગણએંશી હજાર ત્રણસો પરુ .) લેપ્સ કરી જે.એ.ય.ુ રીવોલ્વીંગ ફાંડ બ.સ. જીજે-જે-૪૪મ ાં જમ  કરેલ 
છે તો ઉપરોકત ષવગતે  ધ્ય ને લઈ ફકર  નાં. ૩૯ ને આપની કક્ષ એથી મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી છે. 

-****- 

ફકિા નો િ –  ૪૦  આિક જમા )કલેર્કશન( િજીસ્ર્ટિ નહી તનડાિિા  ા િ 
 

જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટીન  ષવષવધ ષવભ ગોન સને ૨૦૧૭-૧૮ન  વિષન  જમ  થયેલ આવકની િક સણી કરત ાં નીિે મજુબ અન્વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે 
છે. જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટીન  સને ૨૦૧૭-૧૮ન  વિષન  ઓડીટ િરય ન ષવષવધ ષવભ ગોમ ાં જમ  થયેલ આવકની િક સણી કરત  ફ મષ ઉત્પ િન વેંિ ણ,કેળ  ન  
ટીસ્ય ુનસષરીન  ફૂલ–છોડ ઝ ડન  વેિ ણ તથ  ષવદ્ય થી કોલેજ ફી તથ  દડપોઝીટ સબબ આવક થયેલ છે. પરાંત ુઆવક પહધપિ મજુબ જમ  થયેલ રકમનુાં જમ  
કલેતશન રજીસ્ટર ષનભ વવ મ ાં આવેલ નથી જેથી જમ  થયેલ આવકની આનિુ ાંચગક િક સણી થઈ શકેલ નથી. તેમજ સ મેલ પદરષશષ્ટ નાંબર – ૨૦ની ષવગત ે
થયેલ તમ મ આવકનુાં જમ  કલેકશન રજીસ્ટર અધતન ષનભ વી અન્ વેિણમ ાં આધ રસહ પતુષત  કર વવી.                  ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 
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ફકિા નો િ – ૪૦ પરિતશષ્ર્ટ નો િ – ૨૦ 

ફામષ ના ઉત્પાદન િેંચાણ િેમજ કાહા ના પીલા/ર્ટીસ્ય/ુછ ળ ,ફૂલ છ ળ િેચાણ આિક િથા તિદ્યાથીની ક લેજ ફી િથા રળપ ઝીર્ટ ની પહોંચબકૂ તિગિ દશાષિત ુપત્રક 

ક્રમ પહોંચ નો િ િાિીખ થી િાિીખ િીમાર્કસષ  ક્રમ પહોંચ નો િ િાિીખ થી િાિીખ િીમાર્કસષ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ ૨૭૮૬૪ થી ૨૭૯૦૦ ૦૧/૦૪/૧૭ ૦૬/૦૪/૧૭  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

મોતીબ ગ 

ફૂલ છોડ 

વેંિ ણ 

 

૨૨ ૧૦૦૧ થી ૩૦૦૦ ૧૭/૦૭/૧૭ ૧૭/૦૧/૧૮ કોલેજ ફી 
૨ ૨૭૯૦૧ થી ૨૮૨૦૦ ૦૬/૦૪/૧૭ ૦૨/૦૬/૧૭ ૨૩ ૪૦૦૧ થી ૪૫૦૦ ૧૭/૦૭/૧૭ ૧૮/૦૭/૧૭  

 
 
 

ષવદ્ય થી દડપોઝીટ 

૩ ૨૮૨૦૧  થી ૨૮૫૦૦ ૦૨/૦૬/૧૭ ૨૯/૦૬/૧૭ ૨૪ ૪૭૦૧  થી ૫૪૦૦ ૧૮/૦૭/૧૭ ૧૬/૦૮/૧૭ 

૪ ૦૦૧ થી  ૩૦૦ ૨૯/૦૬/૧૭ ૧૦/૦૭/૧૭ ૨૫ ૬૦૦૧ થી ૬૫૦૦ ૧૬/૦૮/૧૭ ૨૩/૦૧/૧૭ 

૫ ૩૦૧  થી ૬૦૦ ૧૦/૦૭/૧૭ ૧૮/૦૭/૧૭ ૨૬ ૬૭૪૯ થી ૬૮૦૦ ૧૪/૦૭/૧૭ ૧૭/૦૭/૧૭ 

૬ ૬૦૧ થી ૯૦૦ ૧૮/૦૭/૧૭ ૨૯/૦૭/૧૭ ૨૭ ૭૫૦૧ થી ૮૪૦૦ ૨૩/૦૧/૧૮ ૦૩/૦૩/૧૮ 

૭ ૯૦૧  થી ૧૨૦૦ ૨૯/૦૭/૧૭ ૧૧/૦૮/૧૭ ૨૮ ૮૮૮ થી ૯૦૦ 

૨૦૧૭-૧૮ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

૨૦૧૭-૧૮ 

 
 
 
 
 
 

ક લેજ ફીિથા 
ળીપ ઝીર્ટ 

 

૮ ૧૨૦૧ થી ૧૫૦૦ ૧૧/૦૮/૧૭ ૦૪/૦૯/૧૭ ૨૯ ૪૦૯૪ થી ૪૧૦૦ 

૯ ૧૫૦૧  થી ૧૮૦૦ ૦૪/૦૯/૧૭ ૨૫/૦૯/૧૭ ૩૦ ૬૮૧૧ થી ૬૯૦૦ 

૧૦ ૧૮૦૧  થી ૨૧૦૦ ૨૫/૦૯/૧૭ ૨૮/૧૦/૧૭ ૩૧ ૩૩૦૧ થી ૩૪૦૦ 

૧૧ ૨૧૦૧  થી ૨૪૦૦ ૨૮/૧૦/૧૭ ૨૮/૧૧/૧૭ ૩૨ ૬૯૦૧ થી ૭૦૦૦ 

૧૨ ૨૪૦૧  થી ૨૭૦૦ ૨૮/૧૧/૧૭ ૦૨/૦૧/૧૮ ૩૩ ૭૦૦૧ થી ૭૧૦૦ 

૧૩ ૨૭૦૧  થી ૩૦૦૦ ૦૨/૦૧/૧૮ ૦૮/૦૨/૧૮ ૩૪ ૩૦૦૧ થી ૩૧૦૦ 

૧૪ ૩૦૦૧  થી ૩૩૦૦ ૦૮/૦૨/૧૮ ૨૬/૦૩/૧૮ ૩૫ ૭૧૦૧ થી ૭૨૦૦ 

૧૫ ૩૩૦૧  થી ૩૩૪૩ ૨૬/૦૩/૧૮ ૦૨/૦૪/૧૮ ૩૬ ૩૪૦૧ થી ૩૫૦૦ 

૧૬ ૯૧૫૬૦  થી ૯૧૫૭૨ ૧૯/૦૬/૧૭ ૦૭/૧૨/૧૭ ટીસ્ય ુકલ્િર કેળન રોપ નુાં વેંિ ણ ૩૭ ૭૨૦૧ થી ૭૨૩૯ 

૧૭ 
૩૯૫૯  થી ૪૦૦૦ ૧૦/૦૪/૧૭ ૧૪/૦૯/૧૭ 

અન્ય આવક ટેબ્લેટ વગેરે 
૩૮ ૭૩૦૧ થી ૭૩૨૮ 

૫૩૦૧  થી ૫૩૦૪ ૨૩/૧૧/૧૭ ૩૧/૦૩/૧૮ ૩૯ ૩૧૦૧ થી ૩૧૦૮ 

૧૮ 
૮૬૩૧ થી ૮૭૦૦ ૨૬/૦૭/૧૭ ૦૭/૦૨/૧૮ 

ષવધ થી  ની ફી 
૪૦ ૩૨૦૧ થી ૩૨૨૧ 

૮૦૧ થી ૮૫૬ ૦૭/૦૨/૧૮ ૦૭/૦૨/૧૮ ૪૧ ૫૫૧ થી ૬૦૦ ૨૦૧૭-૧૮  

૧૯ ૩૭૭૭  થી ૩૮૦૦ ૧૩/૦૪/૧૭ ૧૨/૦૩/૧૮ વનસ્પષત વેંિ ણ ૪૨ ૪૧૦૧ થી ૪૧૫૨ ૨૦૧૭-૧૮  
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જિા  

જનીનતિદ્યા અને પાક સોિિષન તિડાગ, જુ.કુ.ય.ુ, જુનાગઢ 

સિરહુ અન્વેિણ બ બત ેજણ વવ નુાં કે આવેલ ફકર  નાંબર ૪૦ પદરષશષ્ટ નાંબર ૨૦ (ક્રમ ૧થી૧૬)ની  ષવગત ફ મષ ન  ઉત્પ િન વેિ ણ તેમજ કેળન  પીલ / 
ટીસ્ય ુ/છોડ, ફૂલ છોડ વેિ ણ આવક મજુબન ાં વ ાંધ ની સ્પષ્ટત  કરત  જણ વવ નુાં કે, અતે્રન  ષવભ ગમ ાં આપશ્રીની સિુન  મજુબ અતે્રન  ષવભ ગ દ્વ ર  વિષ ૨૦૧૭-
૧૮થી ફ મષ ઉત્પ િન વેિ ણ, કેળન  ટીસ્ય ુનસષરીન  ફૂલ-છોડ ઝ ડન  વેિ ણનુાં આવક પહોિ (િલણ) મજુબ જમ  થયેલ રકમનુાં અદ્યતન જમ  કલેતશન રજીસ્ટર 
ષનભ વવ મ ાં આવેલ છે. જેથી જમ  થયેલ આવકની આનસુ ાંચગક િક સણી થઈ શકેશે .આમ, આ સ્પષ્ટત  ધ્ય નમ ાં ર ખી ફકરો મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી. 

 

ફીશિીઝ સોશ િન કાન્ર, જુ.ક.ૃય.ુ, ઓખા 
 

સને ૨૦૧૭-૧૮ ન  વિષ િરય ન દફશરીઝ સાંશોધન કેન્ર, ઓખ મ ાં ગેસ્ટ હ ઉસ ભ ડુાં/મેડીકલ ફીટનેશ ફી, િરીય ઇ વનસ્પષત, ષસષવડ ફટીલ ઈઝર વેંિ ણ, 
વસલુ ત વગેરે મ ાંથી કલૂ રૂ. ૯૯૭૬૨/-ની આવક થયેલ છે. પરાંત ુઅત્રે ષનપણુ, ક યમી અને જવ બિ ર કમષિ રીની અવેજીમ ાં અજ્ઞ નત  વશ આવક પહધપિ મજુબ 
જમ  થયેલ રકમનુાં જમ  કલેતશન રજીસ્ટર ષનભ વવ મ ાં આવેલ નથી. વિષ ૨૦૧૭-૧૮ન  ઓડીટ િરય ન આપન  દ્વ ર  રૂબરૂ સિૂન થત જ આવક પહધપિ મજુબ 
જમ  થયેલ રકમનુાં જમ  કલેતશન રજીસ્ટર ષનભ વવ નુાં ત્વરીત શરૂ કરેલ છે. તેમજ પ્ર થષમક વ ાંધ  નાં.૩૦ અન્વેિણ ૨૦૧૭-૧૮ ન ાં અત્રેની કિેરીન ાં પ્રત્યતુ્તરમ ાં 
રજુ પણ કરેલ છે. ઉપરોકત ષવગત, સ્પષ્ટત  ગ્ર હ્ય ર ખી ફકર  નાં. ૪૦, પદરષશષ્ટ-૨૦ ન  ક્રમ નાં. ૧૯ અને ૨૦ નો વ ાંધો મ ાંડ વ ળ કરવ  ષવનાંતી છે.   
 

 ાગાયિ પ લીર્ટાકનીક, જુ.કૃ.ય.ુ, જુનાગઢ 
 

વ ાંધ ની પતૂષત  કરવ  જણ વવ નુાં કે કુલસચિવન  પત્ર નાં જુ.કૃ.ય.ુ/રજીસ્ટર/ પરીક્ષ /ટેક-૪/૭૩૪૩-૫૪ ત .૨૧/૧૦/૧૭  મજુબ ટેબ્લેટન ાં ન ણ  િેક નાં 
૫૪૬૭૪૨ ત .૨૬/૧૦/૧૭ થી બ.સ. ૪૫૦૦ મ ાં જમ  કર વેલ છે. તેમજ ક્રમ નાં ૩ તથ  ૪ ષવદ્ય થીની ફી ની કલેતશન રજીસ્ટરમ ાં નધપધ કરવ મ ાં આવેલ છે. આમ 
ઉપરોતત ષવગત મ ન્ય ર ખી પ્ર થષમક વ ાંધ  નાં ૪૦ મ ાંડવળ કરવ  ષવનાંતી 

 કૃતષ તિજ્ઞાન  કાન્ર,જૂનાગઢ કૃતષ યતુનિસીર્ટી,જામનગિ 
  

સિર બબ ત ેજણ વવ નુાં કે અત્રેની કિેરી ખ તે આગ ઉ ક્ય રેય જમ  કલેતશન (કોન્સોચલડેટેડ) રજીસ્ટર ષનભ વવ મ ાં આવતુાં ન હત ુાં.  તેમજ અત્ય ર સધુીમ ાં 
ક્ય રેય કોઈ પણ ઓડીટર દ્વ ર  આવ  કોન્સોચલડેટેડ રજીસ્ટર બન વવ /ષનભ વવ  મ ટે ભલ મણ પણ કરવ મ ાં આવેલ નથી. આ કિેરી ખ તે એક ઉન્ટ/તલ કષ 
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એકપણ ન હોવ થી ન ણ કીય આવુાં રજીસ્ટર ષનભ વવ મ ાં આવેલ નથી.  આ ઉપર ાંત આ રજીસ્ટર મ ટે અત્રેની કિેરી ખ તે કોઈ પ્રફોમ ાં પણ ઉપલબ્ધ ન હોઈ, હવે 
પછી, િ લ ુન ણ કીય વિષથી ષનભ વવ મ ાં આવશે.  

પશ ુબચકીત્સા અને પશપુાલન મહાતિદ્યાલય, જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી,જુનાગઢ  
સિરહુ ઉપક્સ્થત વ ાંધ  અન્વય ેજણ વવ નુાં કે આવક જમ  (કલેતશન) રજીસ્ટરમ ાં આપશ્રીની સિૂન  મજુબ આવક પહધપિ નાંબરો પ્રમ ણે લેજરમ ાં જમ  લીધેલ 

છે. જે ષવગતે ધ્ય ને લઈ વ ાંધ નો જવ બ ગ્ર હ્ય ર ખી પ રો મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી છે. 
આચાયષ કૃતષ મહાતિદ્યાલય જુ.કૃ.ય.ુ, જુનાગઢ 

પી.ડી. એક ઉન્ટ શ ખ  મ રફત જય રે ફી ઉઘર વવ મ ાં આવે છે, ત્ય રથી કોપટુરમ ાં એકે્ષલ ફ ઈલમ ાં જમ  કલેશ્સન રજીસ્ટરની  જેમ એ-૪ સ ઈઝમ ાં ષપ્રન્ટ 
કરી વિષને અંતે ફી રસીિ નાંબરનુાં રજીસ્ટર બ ઈદડિંગ કરી વ્યવસ્થીત રીતે રજીસ્ટર બન વવ મ ાં આવેલ છે જે ઓડીટન ેખ ત્રી કર વવ મ ાં આવશે જે  ધ્ય ને લઇ 
ઓડીટ ફકર નાં.૪૦ મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી. 

-****- 

જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી  અથષશાસ્ ત્ર તિડાગ સને.૨૦૧૭-૧૮ 
 

ફકિા નો િ –  ૪૧           ઉચ્ચક બ લના તિગિિાિ  ીલ  સમય મયાષદામાો સિડિ નહીં થિા  ા િ. 
જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટીન  અથષશ સ્ ત્ર ષવભ ગ ન  સને ૨૦૧૭-૧૮ન  વિષન  અન્વેિણ િરય ન ઉચ્િક ચબલન  દહસ બોની િક સણી કરત  નીિેન  ષવગતે 

અન્વેિણ નધપઘ આપવ મ ાં આવે છે.  

ક્રમ બ લ નો િ િાિીખ િકમ સિડિ કયાષ િાિીખ તિલો  ના રદિસ  સદિ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
૧ ૧૩ ૨૫/૦૫/૧૭ ૧૫૧૨૬ ૦૬/૦૨/૧૮ ૧૬૪ ૧૨૫૬૨ 

 

ગજુર ત ષતજોરી ષનયમો ૨૦૦૦ન  ષનયમ-૨૧૧ મજુબ ઉચ્િક બીલથી ઉપ ડલે ન ણ ઉપ ડય ની ત રીખ થી ૩ મ સમ  અથવ  જે તે ન ણ કીય વિષની ત રીખ ૩૧ મ િષ 

સઘુીમ ાં એ બ ેમ ાંથી જે વહલે ુહોય તે સમય મય ષિ મ  તેન  ષવગતવ ર બીલો રજુ કરી ઉપ ડલે રકમ સરભર કરવ ની હોય છે. જેની અમલવ રી ઉકત િશ ષવેલ કેસમ ાં થયેલ નથી. 
ઉચ્િકબીલો સરભર કરવ મ ાં ૧૬૪ દિવસ સઘુીનો ષવલાંબ થયેલ છે. જે અંગે સ્પષ્ટત  કરવી રહ.ે                                          ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 

 



178 
 

જિા  
અત્રેની કિેરી દ્વ ર  રૂ. ૧૫૧૨૬/-થી એબ્સ્રેક બીલ ઉપ ડવ મ ાં આવેલ છે. જે સમય મય ષિ મ ાં ખિષ કરવ મ ાં આવેલ હતો. પરાંત ુશરત ચકૂથી  એબ્સ્રેક બીલનો 

દહસ બ રજુ કરવ નો રહી ગયેલ હોય, તેમજ હવે પછી આવી ભલૂ નહી થ ય તેની તકેિ રી ર ખવ મ ાં આવશે.  ઉપરોતત સ્પષ્ટત ઓ ગ્ર હ્ય ર ખી ફકર  નાં.૪૧ મ ાંડવ ળ કરવ  
નમ્ર ષવનાંતી. 

-****- 

જૂનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી ફહ સોશ િન કાન્ ર , માુિા સને ૨૦૧૭-૧૮ 

ફકિા નો િ –  ૪૨  એગ્ર  ેઈઝ આઈ.ર્ટી.આઈ.માુિાન  તનિથષક ખચષ થિા અંગે 

 

ફળ સાંસોધન કેન્ ર, મહુવ  જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી ન  સને-૨૦૧૭-૨૦૧૮ ન  અન્ વેિણ િરય ન વ ષિિક ખિષ પત્રકો (એમ.ઇ.એસ)ની િક સણી કરત  
એગ્રોબેઈઝ આઈ.ટી.આઈ પ્ લ ન સિર હઠેળ અન્ વેિણ વિષ િરય ન કુલ ખિષ રૂ.૨૯,૯૪,૯૬૩/- નો કરવ મ ાં આવેલ હતો. આ બ બતે નીિે મજુબ અન્ વેિણ નધપધ 
આપવ મ ાં આવે છે.  

(૧) સરક રશ્રીન  કૃષિ અને સહક ર ષવભ ગ ન  ઠર વ નાં ગકવ/૧૨૨૦૧૧-૫૨/૨ ત .૨૩-૮-૨૦૧૧ થી એગ્રોબેઈઝ નવી આઈ.ટી.આઈ મહુવ  ખ તે માંજુર થયેલ 
હતી. અને મહુવ  ખ તે આઈ.ટી.આઈ ચબલ્ ડીંગ તથ  હોસ્ ટેલ જેવી મ ળખ ગત સષુવધ  ઉભી કરવ  મ ટે સને ૨૦૧૫મ ાં રૂ.૩,૨૩,૩૯,૮૨૧/- નો ખિષ કરેલ હોવ  
છત ાં અન્વેિણ ત રીખ સધુીમ ાં એક૫ણ ષવદ્ય થીએ અભ્ ય સક્રમ પણુષ કરેલ નથી. જેથી સરક રશ્રીનો હતે ુષસધ્ધ થય નુાં જણ ત ુનથી.  

(૨) સાંસ્થ એ સને-૨૦૧૧-ર૦૧ર થી એગ્રોબેઈઝ આઈ.ટી.આઈ અભ્ય સ મ ટે િ ર કોિષ નકકી કરી એડમીશન ની પ્રદકય  શરૂ કરેલ હોવ નુાં જણ ય છે. પરત ુાં સ ાંસ્થ  
એ કરેલ જવ બ મજુબ સને ૨૦૧૩-૧૪ મ ાં મ ત્ર બે જ ષવદ્ય થી હ જર રહલે, સને ૨૦૧૪-૧૫ મ ાં એક પણ ષવદ્ય થી હ જર ન રહલે તેમજ સને ૨૦૧૫-૧૬ મ ાં 
૨૭ ષવદ્ય થીઓને પ્રવેશ આપવ મ ાં આવેલ હતો પરાંત ુષવદ્ય થી ની સતત ૮૦% ગેરહ જરીને ક રણે અભ્ય સક્રમ પણૂષ થયેલ નથી. 

(૩) સાંસ્થ એ સ મેલ પરીષશષ્ટનાં.૨૧ ની ષવગતે એગ્રોબઈેઝ આઈ.ટી.આઈ. શરૂ થય ન  વિષથી ૨૦૧૭-૧૮સધુી પ્ લ ન સિર–૧૨૧૧૬ હઠેળ પગ ર ભથ્થ મ ાં 
રૂ.૫૭,૮૯,૧૬૧/-, કન્ ટીજ ાંસી ખિષ રૂ।. ૭૧,૯૮,૧૭૩ /- તથ  નોન રીકરીંગ ખિષ રૂ.૭૫૬૪૦૩/-એમ મળી કુલ ખિષ રૂ.૧,૩૭,૪૩,૭૩૭/- કરેલ હતો તેમ છત ાં 
સરક રશ્રીએ નકકી કરેલ પ્ લ નયોજન  મજુબ આઈ.ટી.આઈ. શરૂ કય ષની અમલવ રી  થયેલ ન હોય આઈ.ટી.આઈ. પ છળ અત્ ય ર સધુી કરેલ ખિષ ષનરથષક 
ગયેલ હોવ નુાં મ ની શક ય જેથી આ અંગે જવ બિ રે થી સ્ પષ્ ટત  કરી ખિષની યથ ષથત ની ખ ત્રી કર વવી ઘટે .  
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(૪) સાંસ્થ એ સને-૨૦૧૧-૧ર થી એગ્રોબેઈઝ આઈ.ટી.આઈ અભ્ય સ મ ટે િ ર કોિષ નકકી કરી એડમીશન ની પ્રદકય  શરૂ  કરી જરુરી શૈક્ષચણક અને બીનશૈક્ષચણક 
કમિ રીઓની ષનમણુાંક કરેલ છે અને એગ્રોબેઈઝ આઈ.ટી.આઈ મ ાં ષવધ થીઓની હ જરીન  અભ વે ષનયષમત અભ્ય સ િ લ ુરહલે ન હોય ષનમણુાંક પ મેલ 
શૈક્ષચણક અને બીનશૈક્ષચણક કમષિ રીઓ પ સેથી અન્ વેિણ વિષ િર ય ન વૈકધ્લ્પક કઇ ક મગીરી લેવ મ  આવેલ છે ત ેઅંગેન  આધ રો અન્ વેિણમ ાં રજુ થયેલ 
નથી. જેથી કરવ મ ાં આવલે ૫ગ ર/ભથ્ થ  ખિષની ખિષની યથ ષથત ની અન્ વિેણને આધ રસહ ખ ત્રી કર વવી ઘટે.  

(૫) સાંસ્થ  પ સેથી ઓદડટ વિષ ૨૦૧૭-૧૮ િરય ન શરૂ કરવ મ ાં આવેલ નવ  અભ્ય સક્રમોની ષવગતો મ ાંગવ મ ાં આવેલી. પરત ુાં સ ાંસ્થ એ ષવગતો પરુી પ ડલે નથી.  
 

ઉકત ષવગતો જોત ાં સાંસ્થ એ યોગ્ય આયોજન અને શરૂ કર યેલ અભ્ય સક્રમ અંગે ષવધ થીઓમ ાં યોગ્ય જાગ્રતુી લ વવ ન  પ્રય સને અભ વે સાંસ્થ એ 
રૂ.૩,૨૩,૩૯,૮૨૧/- નો મડૂી ખિષ અને રૂ.૧,૩૭,૪૩,૭૩૭/-નો ૨૦૧૧-૧૨ થી ૨૦૧૭-૧૮ સધુીનો રીકરીંગ ખિષ કરેલ છે જે વ્યથષ ગયેલ છે.  

ઉકિ મદુા નો ૧ થી ૫ ની સ્પષ્ ર્ટિાસહ પિુષિા કિાિિા સિુી સને ૨૦૧૭-૧૮માો કિાલ કુલ ખચષ ર.૨૯૯૪૯૬૩/- િાોિા હાઠહ િાખિામાો આિે છે.  
િાોિા હાઠહ િકમ ર.૨૯,૯૪,૯૬૩/- સદિ – ૧૨૧૧૬ ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 

 

ફકિા નો િ – ૪૨  પરિતશષ્ર્ટ નો િ – ૨૧ 

એગ્ર  ેઈઝ આઈ.ર્ટી.આઈ. માિુા પાછહ થયેલ તનિથષક ખચષ દશાષિત ુો પત્રક 
 

ક્રમ િષષ કન્ ર્ટીજ ોસી ખચષ િકમ ર।. પગાિ સદિા થયેલ ખચષ િકમ ર।. ન ન િીકિીંગ સદિા થયેલ ખચષ િકમ ર।. કુલ થયેલ ખચષ િકમ ર।. 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
૧ ૨૦૧૧-૧૨ ૧,૯૯,૯૦૧/- ૦૦ 00 ૧,૯૯,૯૦૧/- 
૨ ૨૦૧૨-૧૩ ૧૦,૦૮,૯૫૯/- ૩,૩૧,૪૫૫/- ૫,૯૫,૩૯૫/- ૧૯,૩૫,૮૦૯/- 
૩ ૨૦૧૩-૧૪ ૭,૯૯,૫૦૧/- ૬,૦૦,૬૨૦/- ૪૨,૦૦૪/- ૧૪,૪૨,૧૨૫/- 
૪ ૨૦૧૪-૧૫ ૧૨,૯૯,૯૮૫/- ૫,૯૩,૬૪૬/- ૦૦ ૧૮,૪૨,૧૨૫/- 
૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૧૭,૪૯,૯૦૧/- ૯,૭૦,૮૦૫/- ૦૦ ૨૭,૨૦,૭૦૬/- 
૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૯,૩૯,૯૯૨/- ૧૫,૬૭,૫૦૬/- ૪૯,૧૦૪/- ૨૫,૫૬,૬૦૨/- 
૭ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૧,૯૯,૯૩૪/- ૧૭,૨૫,૧૨૯/- ૬૯,૯૦૦/- ૨૯,૯૪,૯૬૩/- 
કુલ ખચષ િકમ ર। ૭૧,૯૮,૧૭૩/- ૫૭,૮૯,૧૬૧/- ૭,૫૬,૪૦૩/- ૧,૩૭,૪૩,૭૩૭/- 
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જિા                                                                                                 કૃતષ સોશ િન કાન્ર )ફહપાક ( જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી,માુિા 
સરક રશ્રીન  કૃષિ અને સહક ર ષવભ ગન  ઠર વ નાં ગકવ/૧૨૨૦૧૧-૫૨/૨ ત .૨૩.૮.૧૧ ન  ઠર વથી નવી એગ્રોબેઇઝ આઈ.ટી.આઈ..મહુવ  ખ તે માંજુર 

થયેલ,તથ  સને ૨૦૧૨-૧3 મ ાં મહુવ  એગ્રોબેઇઝ આઈ.ટી.આઈ. તથ  હોસ્ટેલ જેવી મ ળખ ગત સષુવધ  ઉભી કરવ મ ાં આવેલ તથ  મહુવ  ખ તે તે વિષમ ાં બે વખત 
એટલે કે િર ૬ મ સે ષવદ્ય થીઓન  પ્રવેશ પ્રદક્રય  ની ક મગીરી ષવસ્તરણ ષશક્ષણ ષનય મકશ્રી જુન ગઢ તરફથી કરવ મ ાં આવતી,તે મ ટે ષવસ્તરણ ષશક્ષણ ષનય મકશ્રી 
જુન ગઢ તરફથી િૈષનક સમ િ ર પત્રમ ાં જાહરે ષનષવિ   તથ  યષુનવષસિટી વેબસ ઈટ પર પ્રવેશ પ્રદક્રય ની લીંક મકુવ મ ાં આવેલ તેમજ અતે્રની કિેરીન  નોદટસ બોડષ 
તેમજ નજીકન  એ.પી.એમ.સી.સેન્ટરનનોદટસ બોડષ તથ  અન્ય સાંસ્થ ઓને પત્ર દ્વ ર  બહોળો પ્રિ ર કરી ષવદ્ય થીઓન ાં પ્રવેશ પ્રદક્રય ન  ક યો હ થ ધરવ મ ાં આવેલ ,  

આમ ઉપર મજુબ િરેક સમયે િૈષનક સમ િ ર પત્રમ ાં  જાહરે ષનષવિ  આપી શક્ય એટલી બહોળીપ્રષસધી કરવ  છત  સને ૨૦૧૩-૧૪ મ ાં ૩ ષવદ્ય થીઓ,રૂબરૂ 
સમયે તો ફતત બે ષવદ્ય થીઓ હ જર રહતે  બને્ન ને યષુનવષસિટીન ાં ષનયમ મજુબ પ્રવેશ આપવ મ ાં આવેલ, તેમજ વિષ ૨૦૧૪-૧૫ મ ાં ત્રણ ષવદ્ય થીઓ આવત  પરાંત ુ
રૂબરૂ મલુ ક ત સમયે કોઈ પણ ષવદ્ય થી હ જર ન થત  કોઈને પ્રવેશ આપેલ ન હતો, વિષ ૨૦૧૫-૧૬ મ ાં ૨૭ ષવદ્ય થીઓને યષુનવષસિટીન ાં ષનયમ મજુબ પ્રવેશ 
આપવ મ ાં આવેલ,પરાંત ુષવદ્ય થીઓની સતત ગેરહ જરીન  ક રણે ૮૦% હ જરી ન થત  તેઓનો અભ્ય સક્રમ પરૂો થયેલ નથી.આમ ષવદ્ય થીન  અભ વે/ષવદ્ય થીની 
૮૦% હ જરી ન થત  એગ્રોબેઇઝ આઈ.ટી.આઈ. મહુવ  ખ તે એક પણ ષવદ્ધ થીએ અભ્ય સ પણૂષ કરેલ નથી વધમુ ાં ષવસ્તરણ ષશક્ષણ ષનય મકશ્રી, જુન ગઢ કૃષિ 
યષુનવષસિટી જુન ગઢન  જાહરેન મ ાં નાં:જા.ન./ જુકૃયુાં/વીષશની/ટેક-૨/ષન.મ.-૪૨/૭૦૩૮-૬૩/૨૦૧૬ત .૪.૮.૧૬ થી એક અઠવ દડય ન  નવ  ત્રણ સ્કીલઓદરએન્ટલ 
ત લીમની શરૂઆત કરેલ, જેમ ાં વિષ ૨૦૧૬-૧૭ મ ાં કુલ ૨૫ ત લીમ થીઓને તથ  વિષ-૨૦૧૭-૧૮ મ ાં કુલ-૧3 ત લીમ થીઓને યષુનવષસિટીન ાં ષનયમ મજુબ પ્રવેશ 
આપી ત લીમ આપવ મ ાં આવેલ, સરક રશ્રીનો હતે ુષસધ્ધ કરવ નો પ્રયત્ન કરેલ છે.  

આ ઉપર ાંત વિષ-૨૦૧૭-૧૮ મ ાં એગ્રોબેઇઝ આઈ.ટી.આઈ.મહુવ  ખ તે જુિ -જુિ  ૨૦ ક યષક્રમો થયેલ છે. આ ક યષક્રમો એગ્રોબેઇઝ આઈ.ટી.આઈ.ચબલ્ડીગ તથ  
હોસ્ટેલનો ઉપયોગ કરવ મ ાં આવલ છે.અતેની કિેરીની ફેકલ્ટી તેમજ કમષિ રીઓ દ્વ ર  લેકિર,દફલ્ડ ષવજીત દ્વ ર  મ દહતી,પ્રેતટીકલ ષનિશષન આપવ મ ાં આવેલ છે.આ 
થયેલ ૨૦ ક યષક્રમો મ ાં બે સ્કીલઓદરએન્ટલ ત લીમ,ત્રણ ર વે પ્રોગ્ર મ,બે દફશરીઝ સ થે સાંકળ યેલ ખેડતૂ ત લીમ ઉપર ાંત ષવષવધ સાંસ્થ ન  સહયોગથી ખેડતૂોને 
/ત લીમ થીઓને મ દહતી/ત લીમ પરૂી પ ડી એગ્રોબેઇઝ આઈ.ટી.આઈ. યોજન ન  હતે ુષસધ્ધ થ ય તે મ ટે બનત  પ્રયત્નો કરવ મ ાં આવેલ છે. ઉપરોતત ષવગતે 
ષવદ્ય થીઓ મોટી સાંખ્ય મ ાં આવે અને એગ્રોબેઇઝ આઈ..ટી.આઈ ન  ષનયત કરેલ િ ર કોસષનો ષવદ્ય થી લ ભ મેળવે તથ  એક અઠવ દડય ન  નવ  ત્રણ સ્કીલઓદરએન્ટલ 
ત લીમથી ષવદ્ય થીઓ/ખેડતૂો લ ભ મેળવે તે મ ટેન  અતે્રન  મહુવ  કેન્ર પરથી સતત પ્રયત્ન કરવ મ ાં આવેલ જેથી સરક રશ્રીનો હતે ુષસધ્ધ થ ય. સને.૨૦૧૫ મ ાં 
રૂ.3,23,૩૯,૮૨૧/- ખિષ ની ષવગત મજુબ સને.૨૦૧૫-૧૬ ન  વિષન  કન્ટીજન્સી ખિષ રૂ/- ૧૭,૪૯,૯૦૧/-નુાં  ષવગતવ ર પત્રક બન વવ મ ાં આવેલ છે.બ કીનો ખિષ 
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પગ રભથ્થ નો છે. એગ્રો બેઇઝ આઈ.ટી.આઈ-મહુવ ન  ઓડીટ વિષ ૨૦૧૭-૧૮ન  પગ ર-ભથ્થ ,કાંટીજ્ન્સી,નોન રીકરીંગનો  કુલ રૂ/-૨૯,૯૪,૯૬૩/-છે.જેમ ાં રૂ/- 
૧૧૯૯૯૩૪/-ન  કન્ટીજન્સી ખિષ  અન્વયે મહતમ ખિષ યોજન  ન  એગ્રોબેઈજ ITI ચબલ્ડીગ,હોસ્ટેલ ચબલ્ડીંગ મ ટેન  લ ઈટ બીલ, જ્યોષત ગ્ર મ વીજ કનેતશન ખિષ, 
બેનર ખિષ, ઓદરયેન્ટલ ત લીમ સબબ ભોજન, પસુ્તક ખિષ , આઈ.ટી.આઈ. ચબલીંગ મ ાં વપર શ અંગે ન  પ્લ ન્સ્ટક ન  સમ ન ખિષ તથ  જનરેટરન  ઓઈલ, ડીઝલ 
ખિષ,ઓફીસ ટેલીફોન ખિષ,પે્રતટીકલ મ ટેન  કન્ુમેબલ આઈટમ ખિષ, ત લીમ મ ટે જમવ ન  બીલન ,િ , નો ખિષ તેમજ એગ્રોબેઈજ ITI ચબલ્ડીગ, હોસ્ટેલ ચબલ્ડીંગની 
આજુબ જુ સફ ઈ તેમજ ઓફીસ ની આગળન  બગીિ ની સાંભ ળન  ખિષ પેટે મ ષસક લેબર બીલ  ખિષ કરેલ છેઆમ યષુન.ન   પ્રોજેિ્ટ ઇન્િ ર્જની ષવવેકબદુ્ધદ્ધથી ,કેન્રની 
જરૂદરય ત અને ગ્ર ન્ટની ઉપલબ્ધત  મજુબ ખિષ કરેલ છે. જે ધ્ય ને લેવ  ષવનતી છે. 

 વધમુ ાં એગ્રો બેઇઝ આઈ.ટી.આઈ શરુ થય ન  વિષ ૨૦૧૧-૧૨ થી  ૨૦૧૬-૧૭ તથ  ઉપરોતત ષવગતે  ઓડીટ વિષ ૨૦૧૭-૧૮ન   પગ ર-ભથ્થ ,કાંટીજ્ન્સી,નોન 
રીકરીંગ  આમ  કુલ રૂ/-૧,૩૭,૪૩,૭૩૭/-  વિષવ ર તેમજ વ ઉિર વ ઈઝ ખિષની ષવગત પત્રક  બન વવ મ ાં છે.સિરહુ અતે્રન  કૃિી સાંશોધન કેન્ર મહુવ  ન  
આઈ.ટી.આઈ.યોજન  મ ટે તથ  ફ્ર મષ મ ટે યષુન.ન  દહતમ ાં કરેલ છે.જે જાણ થવ  સ રુાં ષવનાંતી છે.  

સને.૨૦૧૧-૧૨ થી એગ્રો બેઇઝ આઈ.ટી.આઈ-મહુવ  ખ તે સેટઅપમ ાં માંજુર થયેલ સ્ટફ તથ  મહુવ  ખ તે ભર યેલ જગ્ય ની ષવગત િશ ષવત ુાં પત્રક અલગથી 
સ મેલ ર ખેલ છે.તથ  મહવુ  ખ તે ફરજ બજાવત  શૈક્ષચણક અને ચબન શૈક્ષચણક કમષિ રી પ સેથી એગ્રો આઈ.ટી.આઈ ઉપર ાંત કેન્રની અન્ય ક મગીરી લેવ મ ાં આવલે 
છે. તે લીધેલ ક મગીરી તથ  ક મગીરી ફ ળવણીન  વિષવ ર ક ય ષલય આિેશ કરવ મ ાં આવેલ છે. 

  એગ્રો બેઇઝ આઈ.ટી.આઈ અભ્ય સક્રમો મ ાં ષવધ થી ને વૈજ્ઞ ષનક ખેતી પદ્ધષતનો અચભગમ શીખવવ મ ાં આવે છે. જેથી ખેતી ખિષ ઘટ ડી વધ ુઆવક મેળવી 
શક ય ઓડીટ અનરુોધ મજુબ ષવધ થી ને રોજગ રી મ ટે કે ઉપયોગી થ ય તેવ  કોસષન ુાં આયોજન બ બતે વડી કિેરીને અત્રેન  જા.પત્ર નાં.ટી-3ડી /૨૨૨૫ /૨૦૧૯ 
/ત .૨૯.૮.૧૯ થી જણ કરવ મ ાં આવેલ ,ષવસ્તરણ ષશક્ષણ ષનય મક સ ાં.જુન ગઢ તરફ થી જાણ થય  મજુબ NIPHM ની ગ ઈડલ ઈન્સ મજુબ સટીફીકેટ કોસષ ઓન 
પેસ્ટીસ ઇડ મેનેજમેન્ટ કોસષ ઈનપટુ ડીલરો મ ટે અતે્રન  મહુવ  કેન્ર ઉપર સને૨૦૨૧ થી િ લ ુથવ નો છે.તો ઉપરની ષવગત ધ્ય ને લઈ જવ બ મ ન્ય કરવ  ષવનાંતી  

-****-     

ફકિા નો િ – ૪૩ પાક ય જના અંિગષિ કાન્ર/ફામષ ખાિે પાકના લક્ષ યાોક કિિાો ઓ ો ઉત્ પાદન થિા અંગે 

જૂન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટીન  ૨૦૧૭-૧૮ન  વિષન ાં અન્ વેિણ િર ય ન સકુી ખેતી વલ્લભીપરુ તથ  હળવિ ષવભ ગ દ્વ ર  સાંશોધન તેમજ બીજ ઉત્પ િનન  
હતેસુર પ્લોટ ફ મષમ ાં િોમ સ  િરષમય ન વ વેતર કરવ મ ાં આવેલ અખતર ઓમ ાંથી ઉત્પ િન ઓછ થવ  બ બતે નીિે મજુબ અન્ વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે. 
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કૃષિ યષુનવષસિટી, જુિ –જુિ  ફ મષ દ્વ ર  પ ક યોજન  બન વી કય પ કનુાં વ વેતર કેટલ  ષવસ્ત રમ ાં કરવ મ ાં આવશે. અને અંિ જે કેટલો ઉત રો/ઉત્પ િન થશે. તેની 
ષવગતો તૈય ર કરી પ ક યોજન  સક્ષમ કક્ષ એ માંજુર કરવ મ ાં આવે છે.  

આ યોજન  મજુબ વ વેતરથી ઉત્પ િન સધુીન  જુિ ાં-જુિ ાં તબક્ક ઓ િરય ન બનેલ બન વોની ષવગતો ઈવેન્ ટ રજીસ્ટરમ ાં નધપધવી જોઈએ. તેમજ ફ મષમ ાં 
મલુ ક તે આવેલ અષધક રીઓ, સાંશોધન વૈજ્ઞ ષનકો, અન્ ય તજજ્ઞો દ્વ ર  લેવ મ ાં આવેલ મલુ ક ત િરય ન કરેલ સિુનો અને પ કન  ષવક સની નધપધો અંગે ષવઝીટ 
રજીસ્ટર ષનભ વવુાં જોઈએ. ઓદડટ િરય ન સાંસ્થ  દ્વ ર  ઈવેન્ ટ રજીસ્ટર કે ષવઝીટ રજીસ્ટર રજુ થયેલ નથી.  

સકુી ખેતી વલ્લભીપરુન  સ મેલ પદરષશષ્ ટ નાં–૨૨ મજુબ કપ સ/તવેુર ષવગેરે પ કન  કુલ ૭ પ્ લોટ પર લક્ષય ાંક કરત  ૮૪% થી ૧૦૦% જેટલ ુઓછાં ઉત્પ િન 
આવેલ હત ુાં. 
આિ યષ કષૂિ પોલીટેકનીક હળવિન  સ મેલ પદરષશષ્ ટ નાં–૨૩ મજુબ તલ,િીવેલ  તથ  કપ સ  ષવગેરે પ કન  કુલ ૧૪ પ્ લોટ પર લક્ષય ાંક કરત  ૮૦% થી ૧૦૦% 
જેટલ ુઓછાં ઉત્પ િન આવેલ હત ુાં.  

આમ યષુનવષસિટીન  પોત ન  પ ક આયોજન મજુબ પ કનુાં ઉત્ પ િન ન થવ ન  ત ાંષત્રક ક રણો અષધકૃત િસ્ ત વેજો સ્ પષ્ ટ કરવ  ઘટે. વધમુ ાં આ પ્રક રન  
ઓછ  ઉત્ પ િન થ ય તો યષુનવષસિટી દ્વ ર  કય  પ્રક રની પ્રદક્રય  વહીવટી રીતે અપન વવ મ ાં આવે છે. તે સ્ પષ્ ટ કરવુાં ઘટે. ઘણ  મોટ  વ વેતર લ યક ષવસ્ત રોમ ાં 
ઉત્પ િન લક્ષય ાંકથી ૮૦% કરત ાં ઓંછાં થ ય છે. તે ચિિંત જનક બ બત ગણ ય તેમજ ઓછ  ઉત્પ િનન  ક રણો તથ  રોજક મો રજુ કરેલ છે તથ  આ રોજક મો સક્ષમ 
અષધક રીશ્રી દ્વ ર  સ્વીક ય ષન  આધ રો રજુ કરેલ છે. ભષવષ્યમ ાં લક્ષય ાંક કરત  ઓછાં ઉત્પ િન ન થ ય તેવુાં આયોજન કરવ  ઓડીટ સિુન છે. ફકર ન ેઅનરુૂપ 
જવ બ ન હોય અમ ન્ય 

ફકિા નો િ – ૪૩  પિીરિતશષ્ર્ટ –૨૨      તિડાગનુો નામઃ-સકુી ખેિી િલ્ લડીપિુ 

સકુી ખેિી સોશ િન કાન્ર, િલ્ લડીપિુ હાઠહના ફામષ ખાિે પાકના લક્ષ યાોક કિિાો ઓ ો ઉત્ પાદન થિા અંગે. 
 

ક્રમ 

 

પ્ લ ર્ટ 
નો િ 

િાિેિિ કિાલ 
પાકનુો નામ 

પ્લ ર્ટન  તિસ્િાિ  
હાિ આિ. 

આદજજિ ઉત્પાદન 
કી.ગ્રા / હાર્કર્ટિ  

આિેલ કુલ 
ઉત્પાદન કી.ગ્રા. 

ઓ  આિેલ 
ઉત્પાદન 

ઓ  આિેલ 
ઉત્પાદન ર્ટકાિાિીમાો 

િાિેિિન  
હાત ુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 
૧ ૧ કપ સ બી .ટી  ૧ .૪૫  ૮૭૦ ૧૩૨ ૭૩૮ ૮૪% સાંશોધન 
૨ ૨ કપ સ બીટી ૦ .૮૦  ૪૮૦ ૭૩ ૪૦૭ ૮૪% સાંશોધન 
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૩ ૨ કપ સ િેશી ૦ .૫૯  ૩૫૪ ૦ ૩૫૪ ૧૦૦% સાંશોધન 
૪ ૫ /૬  કપ સ િેશી ૦ .૪૧  ૨૪૬ ૦ ૨૪૬ ૧૦૦% સાંશોધન 

૫ ૧૧એ તવેુર ૦ .૫૨  ૨૦૦ ૦ ૨૦૦ ૧૦૦% સાંશોધન 

૬ ૧૧બી તવેુર ૦ .૬૪  ૧૬૦ ૦ ૧૬૦ ૧૦૦% સાંશોધન 

૭ ૧૨ તવેુર ૦ .૫૨  ૧૩૦ ૦ ૧૩૦ ૧૦૦% સાંશોધન 
 

 
ફકિા નો િ -  ૪૩   પરિતશષ્ર્ટ નો િ –૨૩           તિડાગનુો નામ :-આચાયષ કતૂષ પ લીર્ટાકનીક હહિદ 
આચાયષ કતૂષ પ લીર્ટાકનીક હહિદ હાઠહના ફામષ ખાિે પાકના લક્ષ યાોક કિિાો ઓ ો ઉત્ પાદન થિા અંગે 

 

 

ક્રમ 

 

પ્ લ ર્ટ 
નો િ 

િાિેિિ કિાલ 
પાકનુો નામ 

પ્લ ર્ટન  તિસ્િાિ  
હાિ આિ. 

આદજજિ ઉત્પાદન 
કી.ગ્રા / હાર્કર્ટિ  

આિેલ કુલ 
ઉત્પાદન કી.ગ્રા. 

ઓ  આિેલ 
ઉત્પાદન 

ઓ  આિેલ 
ઉત્પાદન ર્ટકાિાિીમાો 

િાિેિિન  
હાત ુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 
૧ A2 તલ ગુ .૨  ૦ .૪૩  ૩૫૦ નીલ  ૩૫૦ ૧૦૦ બીજ સાંશોધન 
૨ A4 તલ ગુ .૨  ૧ .૦૦  ૩૫૦ ૫૫ ૨૯૫ ૮૪ બીજ સાંશોધન 
૩ B1 તલ ગુ .૨  ૦ .૫૦  ૩૫૦ નીલ  ૩૫૦ ૧૦૦ બીજ સાંશોધન 
૪ C1 કપ સ ગુ .૧૩  ૦ .૬૧  ૪૦૦ નીલ  ૪૦૦ ૧૦૦ બીજ સાંશોધન 
૫ D1 તલ ગુ .૨ TF  ૧ .૧૦  ૩૫૦ ૬૦ ૨૯૦ ૮૨ બીજ સાંશોધન 
૬ D4 તલ ગુ .૨  ૦ .૯૦  ૪૦૦ ૪૦ ૩૬૦ ૯૦ બીજ સાંશોધન 
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જિા                                                                                                                                                   િલ્લડીપિુ 
કોઈ પણ પ્રક રની પ ક યોજન  બન વતી વખતે સ રી ઋતુાં મ નીને પ ક ઉત્પ િનનો અંિ જ મકૂવ મ ાં આવે છે. તે મજુબજ સિરહુ કેસમ ાં અંિ જ મકેુલ છે. 

પરાંત ુ ત રીખ ૧૭/૦૭/૧૭ થી ૨૮/૦૭/૧૭ િરય ન સતત વરસ િ પડત ાં સમયસર નીંિ મણ ન થત ાં ઓછાં ઉત્પ િન મળેલ છે. પ ક પદરક્સ્થતી મજુબ ઓછ  
ઉત્પ િન મ ટે રોજક મ કરવ મ ાં આવે છે અને તેની સક્ષમ અષધક રી પ સે સાંમષત મેળવવ મ ાં આવે છે. આ સ થે વિષ ૨૦૧૭-૧૮નુાં રોજક મ કરવ મ ાં છે. ઓછ  
ઉત્પ િન મ ટે કિેરીન  કમષિ રીઓ દ્વ ર  પ ક પદરક્સ્થતીની સમીક્ષ  કરી રોજક મ કરવ મ ાં આવે છે અને તે રોજક મને સક્ષમ અષધક રી પ સે માંજુર કર વવ મ ાં આવે 
છે.ભષવષ્યમ ાં લક્ષય ાંક કરત ાં ઓછ ઉત્પ મન ન થ ય તેની ક ળજી ર ખવ મ  આવશે ઉપરોકત ષવગતો ગ્ર હય ર ખી ઓડીટ પ રો મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી. 

 

આચાયષ કૃતષ પ લીર્ટાકનીક જુ.કૃ.ય.ુ, હહિદ 
 

૧. ફરમ પ્લોટ નાં D1, D4, B1, A4, A2 મ ાં તલ ગ.ુ-૨ ની વ વણી કરેલ હતી પરાંત ુવ વણી બ િ તરુાંત જ ૩૧૨mm જેવો ભ રે વરસ િ થત  પ ક ન નો હોય િ સ 
મ ાં પ ણી ભર ય રહતે  પ ક બળી જવ  પ મેલ છે આ અંગેનુાં રોજક મ કરીને સક્ષમ અષધક રીશ્રી ની માંજુરી મેળવેલ છે. આમ કુિરતી આફતન  ક રણોસર ઉત્પ િન 
ઓછ તેમજ નીલ મળેલ છે.  

૨. ફ મષ પ્લોટ C1 મ ાં કપ સ ગ.ુ-૧૩ ની વ વણી કરેલ હતી પરાંત ુજમીન મ પણી આવત  સિરહુ પ્લોટ નાં. C1-૦.૬૧ હ.ે હળવિ કૃષિ પોલીટેકનીક ની મચલકીન  
કબ્જા મ ાં ન રેહત  સ મે ની પ ટીએ ઉભ  પ કમ ાં રોટ વેટર હકી પ કનો ન શ કરેલ છે. જેથી સિરહુાં પ્લોટ C1 મ ાં કપ સ-ગ.ુ-૧૩ નુાં ઉત્પ િન નીલ પ મેલ છે  આ 
બ બતનુાં રોજક મ કરેલ છે. વધમુ ાં જણ વ નુાં કે વિષ -૨૦૧૯-૨૦થી અતે્રન  કેન્ર પર ઇવેન્ટ રજીસ્ટર ષનભ વવ મ ાં આવેલ છે. તો જવ બ મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનતી.  

-****- 

જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી શેિળી સોશ િન કાન્ર, ક ળીનાિસને ૨૦૧૭-૧૮ 

ફકિા નો િ – ૪૪   ર્કિાર્ટસષના તિજહી ીલ ની ચકૂિણી  ા િ 

 

જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી હસ્તકન  શેરડી સાંશોધન કેન્ર, કોડીન રન  સને ૨૦૧૭-૧૮ન  વિષમ ાં કમષિ રી/અષધક રીઓન  બાંધ તવ ટષસન  ષવજળીબીલોની 
ચકૂવણી કિેરી દ્વ ર  રૂ. ૨૯૧૫/-નો ખિષ કરવ મ ાં આવેલ છે જેન  નીિેની ષવગતે નમનૂ રૂપ દકસ્સ  િશ ષવવ મ ાં આવેલ હોય જે અંગે નીિે મજુબ ઓદડટ નધપધ 
આપવ મ ાં આવે છે. 
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ક્રમ િાઉચિ નો િ/િાિીખ િકમ તિગિ સદિ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ ૪૫૧૩  ૨૨/૦૭/૧૭ ૧૩૮૪ ષવજળી ચબલ  ૫૦૧૧ 

૨ ૪૬૮૪   ૦૮/૦૯/૧૭ ૧૫૩૫ ષવજળી ચબલ  ૫૦૧૧ 

કુલ િકમ રા.              ૨૯૧૫ 
 

(૧) આ ફ મષ હસ્તક કમષિ રી/અષધક રીન  કુલ – ૧૦ તવ ટસષ આવેલ છે જે પૈકી ૩ તવ ટસષ રહવે  લ યક ન હોય ડીમોલેશન કરવ  ક યષપ લક ઇજનેર જુન ગઢ કૃષિ 
યષુનવષસિટીને પત્ર વ્યવહ ર કરેલ હતો જેન  અનસુાંધ ને ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી દ્વ ર  ત .૧૫/૦૪/૨૦૧૯ન  પત્રથી જરૂરી મ દહતી મ ાંગેલ છે આમ કુલ -૧૦ 
તવ ટસષ પૈકી ૩ તવ ટસષ રહવે લ યક ન હોય તેમ ગણી શક ય પરાંત ુબ કી રહતે  ૭ તવ ટસષ બાંધ રહવે  પ મેલ છે જેન  ષવજળીબીલોની ચકુવણી કિેરી દ્વ ર  
કરવ મ ાં આવે છે આમ ફ મષમ ાં તવ ટસષ ઉપલબ્ધ હોવ  છત ાં કેવ  સાંજોગોમ ાં ફ ળવવ મ ાં આવેલ નથી. કિેરીન  અષધક રી/કમષિ રીઓ કોડીન ર શહરેમ ાં ભ ડે 
રહી ભ ડ ની પહોિો ઇન્કમટેક્ષની ગણતરીમ ાંથી બ િ લેવ  રજુ કરે છે જે જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટીન  દહતમ ાં ન હોય ક રણકે આવ  અષધક રી/કમષિ રીને 
યષુનવષસિટી દ્વ ર  પગ રમ ાં ઘરભ ડુ ચકૂવવ ુપડશે તેમજ કૃષિ યષુનવષસિટી દ્વ ર  જે હતે ુમ ટે તવ ટસષ બન વી આવડો મોટો ખિષ કરેલ છે જે હતે ુબર આવતો નથી 
આવી પ્રથ  બાંધ કરી કમષિ રીની કેટેગરી વ ઈઝ તવ ટષસ બન વેલ હોય જે તે અષધક રી/કમષિ રીને તવ ટસષ ફ ળવી ઓદડટને આધ ર સહ ખ ત્રી કરવ  ષવનાંતી. 

(૨) ઉતત તવ ટષસ પૈકી જે તવ ટસષ રહવે  લ યક નથી જેન  ષવજળી મીટરો રિ કર વવ ની ક યષવ હી કરવી જેથી ષવજળી િ ર્જન  મીનીમમ બીલોનો ખિષ ષનવ રી 
શક ય.                         ઉપિ ર્કિ મદુ્દા નો. ૧ થી ૨ ની પિુષિા સહ સ્પષ્ર્ટિા કિિા સિુી કિાલ ખચષ ર.૨૯૧૫/- ઓરળર્ટમાો િાોિા હાઠહ િાખિામાો આિે છે. 

                                                                                    ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય િાોિા હાઠહ ર.૨૯૧૫/- સદિ – ૫૦૧૧ 

જિા   

મખુ્ય શેિળી સોશ ઘન કાન્ર, જુનાગઢ કlૃષ યતુનિતસિર્ટી,ક ળીનાિ 

 

૧. અન્વયે જણ વવ ન ુ કે, અતે્રન  કેન્ર ખ તે હ લમ ાં કુલ ૧૩ રહણે ાંકોન  કવ ટષર આવેલ  છે. જે કુલ ૧૩ મક નો પૈકીન  ૮ કવ ટષર રીપેરીંગ ગ્ર ન્ટન  અભ વ ે
રીનોવેશન થઈ શકેલ ન હોય સિર કવ ટષર રહવે ને લ યક નથી. તેમજ કવ ટષર રીપેરીંગન  અભ વે જર્જરીત હોવ થી કેન્ર ખ તેન  કમષિ રી/ અષધક રીઓ રહવે  
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મ ટે કવ ટષર પસાંિ કરત  નથી જેથી કવ ટષરમ ાં વસવ ટ થત ુન હોવ થી લ ઈટન  બીલો વપર શ થય  વગરન  મીનીમમ બીલો આવે છે. જેથી સિર કવ ટષરને 
રીપેરીંગ/રીનોવેશન ગ્ર ન્ટ ફ ળવણી થયેથી રીપેરીંગ કરીને કમષિ રી/ અષધક રીઓને કવ ટષર રહવે  મ ટે ફ ળવી શક ય. હ લમ ાં જે મીનીમમ બીલો આવે છે તે 
કનેકશનો િ લ ુર ખવ  મ ટે જરૂરી હોય. 

૨. અતે્રન  કેન્ર ખ તે રહણે ાંકન  કવ ટષરોમ ાં જયોતીગ્ર મ પ વર યોજન  હઠેળ પ વર સ્પ્લ ય યોજન  અગ ઉ ન હતી. પરાંત ુસિર કેન્ર ખ તે પ ય ની જરૂરીય તને 
અનલુક્ષીને પી.જી.વી.સી.એલ. કોડીન ર ખ તેથી અતે્રન  કેન્ર ખ તે જયોતીગ્ર મ પ વર યોજન  લ વવ  મ ટે મ ાંગણી કરેલ હતી. પરાંત ુપી.જી.વી.સી.એલ. ન  
જણ વ્ય  મજુબ કેન્ર ખ તે ષવજળી વપર શન  મીટર ઓછ  હોવ થી જ્યોતીગ્ર મ પ વર સપ્લ ય થઈ શકે તેમ ન હોય પરાંત ુષવજળી મીટર (કનેકશનો) જો વધ રે 
લેવ મ ાં આવે તો જયોતીગ્ર મ યોજન નો પ વર સપ્લ ય થઈ શકે તેવ ુજણ વેલ હત.ુ જે ધ્ય ને લઈને જુન  િ ર કવ ટષરોમ ાં ષવજળી મીટરો નવ  નખ વીન ે
જયોતીગ્ર મ પ વર અતે્રન  કેન્ર ખ તે લ વવ મ ાં આવેલ છે. જો સિર નવ  આવેલ કનેકશનો (નવ  મીટરો) બાંધ કરવ મ ાં આવે તો અતે્રન  કેન્ર ખ તે જયોતીગ્ર મ 
પ વર આવી શકે નહી. જેથી હ લન  તમ મ મીટર કનેકશનો િ લ ુર ખવ  પડે તેમ છે. જે ધ્ય ને લઈ મદુ્દ  નાં ૨ મ ાંડવ ળ કરવ  અંગે ધટત ુકરવ  ષવનાંતી. 

 
 

જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી  શેિળી સોશ િન કાન્ર, ક ળીનાિ સને ૨૦૧૭-૧૮ 

 

ફકિા નો િ – ૪૫  નાહીયેિી/ આં ા/ ચીકુ/ જામફહી ઝાળના અપાયેલ ઇજાિાની અતનયતમિિા અંગે 

 

(૧) ત .૧૫/૪/૧૭ ન  રોજ કરવ મ ાં આવેલ જાહરે હરર જીમ ાં ફળ વ આંબ નો ઇજારો શ્રી લ ખ ભ ઇ મળુ ભ ઇ બ ાંભચણય ને રૂ.૩,૩૫,૫૦૦/-મ ાં અપ યેલ હતો જેનો 
૫૦% મજુબ પહલેો હપ્તો રૂ.૧,૬૭,૭૫૦/- હરર જી વખતે વસલુ કરવ મ ાં આવેલ છે જ્ય રે બીજો હપ્ત ની રકમ ફળ ઉત રી લીધ  બ િ વસલુ કરવ મ ાં આવે 
છે જેથી ઇજાર ની શરતનો ભાંગ થવ ની શક્યત  રહલેી છે મ ટે એક જ હપ્ત મ ાં રકમ વસલુ કરવ  ઓદડટ સિુન છે, જેથી ભષવષ્યમ ાં રકમ વસલુવ  નોટીસો ન 
આપવી પડે/ વહીવટી પ્રદક્રય  ઘટ ડી શક ય તથ  એકી સ થે રકમ વસલુ થવ થી સાંસ્થ ને આષથિક નકુશ ન ન જાય. 

(૨) ફળ વ ન ચળયેરીનો ઇજારો શ્રી રણછોડભ ઇ હમીરભ ઇને રૂ.૧,૫૫,૦૦૦/-મ ાં અપ યેલ હતો જેમ ાં પણ મદુ્દ નાં. ૧ મજુબ પ્રથમ હપ્તો રૂ.૭૭,૫૦૦/-ની વસલુ ત 
હરર જી વખતે કરેલ છે. બીજા હપ્ત ની રકમ છેલ્લે વસલુ કરવ મ ાં આવે છે.તો ઉપર મજુબની ક યષવ હી હ થ ધરવ  ઓદડટ સિુન છે. 
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(૩) કુલ – ૯ બ બતોન  જાહરે હરર જીથી ઇજાર  આપવ મ ાં આવેલ છે જે તમ મ ઇજારેિ ર પ સે રૂ.૨૦/-ન  સ્ટેપ પેપર ઉપર ફતત બ હેંધરી લેવ મ ાં આવે છે 
ઇજાર ની શરતો લખવ મ ાં આવતી નથી ખરીિષનતી -૨૦૧૬ન   પ્રકરણ – ૮ ન  ફકર  – ૧૪ મજુબ ષસક્યોરીટી દડપોઝીટન  ૪.૯૦% લેખે સ્ટેપ ડયટુી મજુબ 
કર રખત કરવ ુજોઇએ નમનુ રૂપ દકસ્સ  તરીકે આંબ નો ઇજારો રૂ.૩,૩૫,૫૦૦/-મ ાં લ ખ ભ ઇ મળુ ભ ઇ ને આપેલ જેન  ૫% લખેે રૂ.૧૬૭૭૫/- દડપોઝીટ લેવ ની 
થ ય તેન  ૪.૯૦% લેખે રૂ.૮૩૦/- ન  સ્ટેપ પેપર ઉપર ઇજાર ની શરતો લખી કર રખત કરવ નુાં થ ય છે. સાંસ્થ એ રૂ.૨૦/- ન  સ્ટેપ પેપર ઉપર બ હેંધરી 
લખેલ છે જેથી રૂ.૮૧૦/- સ્ટેપ ડયટુીની વસલુ ત કરી ૦૦૩૦ સિરે જમ  કર વી તમ મ દકસ્સ  િક સી ઓદડટને ખ ત્રી કર વવી રહ.ે 

(૪) ફળ વ ન ળીયેરી, આંબ , િીકુ, જામફળી, ગુાંિ , શેરડીન  આગળ , ઘઉં ફોડર, ન ળીયેરીન  પ ન , સોરણ લ કડ  ષવગેરેની જાહરે હરર જી અંગે કિેરીન  નોટીસ 
બોડષ ઉપર તેમજ સ્થ ષનક કિેરીઓન  નોટીસબોડષ ઉપર પ્રષસધ્ધ કરવ મ ાં આવે છે.જેમ ાં ઝ ડની સાંખ્ય  િશ ષવવ મ ાં આવતી નથી તેમજ બહોળી પ્રષસધ્ધી ધર વત  
અખબ રોમ ાં ટેન્ડર દ્વ ર  બહ ર પ ડી જાહરે હરર જીની જાહરે ત પ્રષસધ્ધ કરવ મ ાં આવતી નથી જો ક યષવ હી અપન વવ મ ાં આવે તો સાંસ્થ ને યોગ્ય હરીફ ઇયતુત 
ઇજાર ની રકમ ઉપજી શકે. તેમજ સરક રશ્રીને ટેન્ઠરફીની રકમ મળી શકે. 

(૫) ફળ વ ઝ ડન  જાહરે હરર જી મ ાં છેલ્લ  ત્રણ વિષમ ાં ઉપજેલ/મળેલ રકમન  આધ રે સરેર શ રકમ નક્કી કરવ મ ાં આવે છે પરાંત ુફળ વ ઝ ડની સાંખ્ય નો 
સમ વેશ છેલ્લ ાં ત્રણ વિષની હરર જીની ઉપજેલ રકમમ ાં કરવ મ ાં આવતો નથી. આમ છેલ્લ ાં ત્રણ વિષની ઉપજ તેમજ ઝ ડની સાંખ્ય ન  આધ રે અંિ જજત રકમ 
નક્કી કરવ ની થ ય છે. પરાંત ુસાંસ્થ  દ્વ ર  છેલ્લ ાં ત્રણ વિષની ઉપજન  આધ રે અંિ જજત રકમ નક્કી કરવ ની પ્રથ  અમલમ ાં છે ફળ વ ન ચળયેરીની સરેર શ 
આવક રૂ.૧૦૭૦૦૦/- હતી જેની અંિ જજત રકમ રૂ.૮૦,૦૦૦/- નક્કી કરેલ છે. આમ સરેર શ રકમ કરત  અંિ જજત રકમ ઓછી નક્કી કરવ  અંગે ઓદડટને 
આધ ર સહ ખ ત્રી કર વવી રહ.ે ફ મષમ ાં જાહરે હરર જીથી થત  તમ મ દકસ્સ  િક સી ષનયમ નસુ ર યોગ્ય અમલવ રી કરી ઓદડટને ખ ત્રી કર વવી. 

                                                                      ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય     િસલુાિ પાત્ર િકમ ર.૮૧૦/- સદિ:- સ્ર્ટામ્પ ળયરુ્ટી 
જિા                                                                           

મખુ્ય શેિળી સોશ ઘન કાન્ર, જુનાગઢ કlૃષ યતુનિતસિર્ટી,ક ળીનાિ 
 

)૧( અન્વયે જણ વવ નુાં કે, કેન્દ્દ ખ તે ત .૧પ/૦૪/૧૭ ન  રોજ કરવ મ ાં આવેલ જાહરે હરર જીમ ાં ફળ વ આંબ નો ઈજારો શ્રી લ ખ ભ ઈ મળુ ભ ઈ બ ાંભણીય ને 
રૂ .૩૩પપ૦૦.૦૦ મ ાં અપ યેલ હતો. જેનો પ૦% મજુબ પહલેો હપ્તો રૂ .૧૬૭૭પ૦.૦૦ હરર જી વખતે વસલુ કરવ મ ાં આવેલ છે.જય રે બીજા હપ્ત ની રકમ 
ફળ ઉત રી લીધ  પહલે  વસલુ કરવ મ ાં આવેલ છે. આ અત્રેની કિેરીમ ાં વિોથી  હપ્ત ની રકમ બે હપ્ત મ ાં વસલુ કરવ મ ાં આવે છે. આ ષવસ્ત રન  ઇજારિ રોની 
આથીક પદરસ્થીતી સધર ન હોવ થી તે એક સ થે પરુો હપ્તો ભરવ મ ાં મશુકેલી ઈિભવે છે. અને એક સ થે હપ્તો લેવ થી હરર જીની રકમમ ાં પણ ઘટ ડો થવ ની 
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શક્યત  રહ ેછે. જેથી બે હપ્ત ની પ્રક્રીય  િ લ ુરહ ેતો યષુનવષસિટીને વધ રે ફ યિો થવ ની શક્યત  રહ ેછે. આપશ્રીની સિુન  મજુબ બીજા હપ્ત ની રકમ ફળ 
ઉત ય ષ પહલે  વસલુવ મ ાં આવશે જેથી ઇજાર ની શરતનો ભાંગ નહી થ ય.  

)૨( કેન્દ્દ ખ તે આ અત્રેની કિેરીમ ાં વિોથી  હપ્ત ની રકમ બે હપ્ત મ ાં વસલુ કરવ મ ાં આવે છે. પહલેો હપ્તો હર જીન  સમયે વસલુવ મ ાં આવે છે. અને બીજો હપ્તો 

છ મ સ બ િ વસલુવ મ ાં આવે છે.ન ળીયેરીનો ઇજારો એક વિષનો હોયછે જેથી બીજા હપ્ત ની વસલુી ઇજારો પણૂષ થવ ન  છ મહીન પહલે  વસલુ થઈ જાય છે.  

)૩( કેન્દ્દ ખ તે ફકર -૧૪ મજુબ ષસકયોરીટી ડીપોઝીટન  ૪.૯૦% લેખે સ્ટેપ ડયટુી મજુબ કર રખત કરવ ુ જોઈએ નમનુ રૂપ દકસ્સ  તરીકે આંબ નો ઈજારો 

રૂ .૩૩પપ૦૦.૦૦ મ ાં લ ખ ભ ઈ મળુ ભ ઈને આપેલ જેન  પ% લેખે રૂ .૧૬૭૭પ.૦૦ ડીપોઝીટ લેવ ની થ ય તેન  ૪.૯૦% લેખે રૂ .૮૩૦.૦૦ ન  સ્ટેપ પેપર 

ઉપર ઈજાર ની શરતો લખી કર રખત કરવ નુાં થ ય છે. કિેરી દ્વ ર  શરત ચકુથી રૂ ૨૦ ન  સ્ટેપ પેપર પર કર રખત કરવ મ ાં આવેલ છે. પરાંત ુહવે ભષવષ્યમ ાં 

આપશ્રીની સિુન  મજુબ ૫% ષસકયોરીટી ડીપોઝીટન  ૪.૯૦% લેખેન   સ્ટેપ પેપર ઉપર કર રખત કરવ મ ાં આવશે. જેની ખ ત્રી આપવ મ ાં આવે છે.  

)૪( કેન્દ્દ ખ તે ફળ ઉ ન ળીયેરી, આંબ , િીકુ, જામફળી, ગુાંિ , શેરડીન  આગળ , ઘઉં ફોડર, ન ળીયેરીન  પ ન , સોરણ લ કડ  ષવગેરેની જાહરે હરર જી અંગે કિેરીન  

નોટીસ બોડષ ઉપર તેમજ સ્થ ષનક કિેરીઓન  નોટીસ બોડષ ઉપર પ્રષસધ્ધ કરવ મ ાં આવે છે. બહોળી પ્રષસધ્ધી અથે અતે્રની કિેરી દ્વ ર  હર જીમ ાં ભ ગ લેવ  મ ટે 

જાહરે તની પ્રષસધ્ધી કોડીન રની જુિી જુિી કિેરી તેમજ જુિી જુિી ગ્ર મ પાંિ યતન  ૧૭ થી વધ રે ગ મોમ ાં બહોળી પ્રષસધ્ધી કરવ મ ાં આવે છે. અને રૂબરૂ ખેડુત 

ભ ઈઓ તેમજ વેપ રીઓને પણ જાહરે ત મોકલવ મ ાં આવે છે. જેથી બહોળી પ્રષસધ્ધી બ બત નો પ્રશ્ન રહતેો નથી. હરર જીમ ાં ભ ગ લહને ર મોટ  ભ ગન  

ઇજારેિ રો ઓછ  ભણેલ હોય છે તેમજ િરરોજ છ પ ુપણ વ ાંિત  નથી જેથી છ પ મ ાં જાહરે ત આપવ થી ષવશેિ લ ભ નહી થવ ની શક્યત  રહ ેછે.  

)૫( અતે્રન  કેન્ર ખ તે ફળ વ ન ળીયેરી હવ મ ન તથ  કુિરત આધ રીત હોય ઓછો ફ લ જોવ  મળે છે. જેથી હર જી કમેટી દ્વ ર  આ વિે થન ર અંિ જીત ઉત્પ િન 

અને બજાર ભ વને ધ્ય ને ર ખીને અંિ જીત રકમ નક્કી કરવ મ ાં આવે છે. જેથી ત્રણ વિષમ ાં અંિ જીત રકમ ૮૦૦૦૦.૦૦ કરત  ઓછી નક્કી કરવ મ ાં આવે છે. 

હવે પછી આપની સિુન  મજુબ વધ ુિોકસ ઈથી ભ વો નક્કી કરવ મ ાં આવશે જેની આપશ્રીને ખ ત્રી આપવ મ ાં આવે છે. જે જવ બ મ ન્ય કરીને ફકર  મ ાંડવ ળ 

કરવ  ષવનાંતી. 
-****- 
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કૃતષ યતુનિતસિર્ટી જુનાગઢ િેર્ટિનિી ક લેજ)પીળીશાખા( સને : ૨૦૧૭-૧૮ 
 

ફકિા નો િ – ૪૬  પી.ળી.શાખાના રહસા  ની અતનયતમિિા અંગે 

જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટીન  વેટનરી કોલેજન  પી.ડી.શ ખ ન  સને ૨૦૧૭-૧૮ન  દહસ બોની િક સણી કરત  નીિે મજુબની અષનયષમતત  ઘ્ય ને આવેલ છે. 

(૧) સાંસ્થ એ કેશબકુ ષનભ વેલ છે. પરત ુાં ગજુર ત ષતજોરી– ૨૦૦૦ ન  ષનયમ – ૨૮ (૧) મજુબ ન ાંણ  સ્વીક રન ર િરેક અષધક રીએ ગજુર ત ષતજોરી ષનયમ – 
ફોમષ નાંબર – ૨ મજુબ કેશબકુ ષનયત નમનુ મ ાં ષનભ વવી જોઈએ. જેની અમલવ રી કરવ મ ાં આવેલ નથી. 

(ર) કેશબકુમ ાં થયેલ ખિષન  વ ઉિર નાંબર આપવ  જોઇએ. જે આપવ મ ાં આવત  નથી. 
(૩) થયેલ ખિષન  વ ઉિરોની ફ ઇલ ષનભ વવી જોઇએ. જે વ ઉિર ફ ઇલ ષનભ વેલ નથી. 
(૪)  કલેકશન રજીસ્ટરમ ાં થયેલ આવકની ષનયષમત નધપઘ કેશબકુમ ાં થયેલ ન હોય કેશબકુ સ થે આનિુાંચગક િક સણી થઇ શકેલ નથી. 
(૫) કેશબકુમ ાં િર મ સે થયેલ આવક તથ  ખિષની મ ષસક ત રીજ તથ  વિષને અંતે વ ષિિક ત રીજ બન વવી જોઇએ. જે બન વેલ નથી. જેથી વિષ િરય ન 

થયેલ કુલ આવક અને ખિષની િક સણી થઇ શકેલ નથી. 
(૬) સ મેલ પદરષશષ્ટ નાં - ૨૪ મજુબકેશબકુમ ાં બેંકિ જીસની કપ તની નધપધ કરેલ છે. પરાંત ુબેંકપ સબકુની િક સણી કરત  આવી કોઇ કપ ત થયેલ નથી. 

રોજમેળ મજુબની ષસલક બેંક પ સબકુની ષસલક સ થે મેળવણુાં આધ દરત ખ તરી કર વવી રહ.ે                     ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 

ફકિા નો િ – ૪૬   પરિતશષ્ર્ટ નો. – ૨૪ પી.ળી.શાખાના રહસા  ની અતનયતમિિા અંગે 

ક્રમ િાિીખ કાશબકુમાો ઉઘાિાલ  ેંક ચાજીસની િકમ પાસબકુમાો ઉઘાિ થયેલ  ેંક ચાજીસની િકમ 

૧ ૨૮/૦૭/૧૭ ૨૬૧૪.૯૪ - 

૨ ૦૯/૦૧/૧૮ ૨૦૩૯.૦૭ - 

૩ ૨૩/૦૧/૧૮ ૧૯૨૪.૮૮ - 

૪ ૧૮/૦૧/૧૮ ૨૨૪.૬૧ - 

૫ ૨૪/૦૧/૧૮ ૧૩૨૫.૩૫ - 
૬ ૨૫/૦૧/૧૮ ૩૪૯.૪૦ - 
૭ ૩૦/૦૧/૧૮ ૧૩૫.૯૪ - 
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જિા                                                                              પશ ુબચકીત્સા અને પશપુાલન મહાતિદ્યાલય, જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી,જુનાગઢ  
 

 (૧) કેશબકુ યષુનવષસિટી તરફથી નક્કી થયેલ ષનયત નમુાંન મ ાં ષનભ વવ મ ાં આવેલ છે . 
 )૨ ( આ ખ ત વહી ફકત દફ મ ટે હોય તેમ ાંથી કોઈ ખિષ કરવ મ ાં આવતો નથી જે જાવક છે તે   શીષ્યવતૃી પરત ફી/  ડીપોઝીટને લગતી છે. ફતત ડીપોઝીટ  

પરત બ બતે વ ઉિર નાંબર ડીપોઝીટ રજીસ્ટરમ ાં લખવ મ ાં આવે છે.  

 )૩ ( થયેલ દડપોઝીટ પરત અંગે ખિષનુાં રજીસ્ટર અને વ ઉિર નાંબર ષનભ વવ મ ાં આવી રહલે છે.  

  (૪) કલેકશન રજીસ્ટરમ ાં થયેલ આવકની ષનયમીત નધપધ કેશબકુ સ થે િક સણી થઈ શકે તે રીતે રજીસ્ટર નીભ વવ મ ાં આવે છે. 
 )૫ (  કેશબકુમ ાં વિષ અંતે વ િીક ત રીજ ક ઢવ મ ાં આવે છે. 
 )૬ (  આપની સિૂન  મજુબ બેંક િ ર્જની કપ તની નધપધ કેશબકુ રજીસ્ટરમ ાં કરવ મ ાં આવે છે. 

 

-****- 
 

ફકિા નો િ –  ૪૭   ીન ઉપય ગી/ ોઘ િાહનન  તનકાલ કિી ઊપજ મેહિિા અંગે 
 

કૃષિ યષુનવષસિટી જુન ગઢન  સને ૨૦૧૭-૧૮ ન  અન્વેિણ િરય ન ગૈ િર સાંશોઘન કેન્ર ઘ રી તથ  પોલીટેકનીક ઘ રીન  રેકડષની તથ  રજુ થયેલ મ દહતીની 
િક સણી કરત  નીિેની ષવગતેન  વ હન લ ાંબ  સમયથી બાંધ હ લતમ ાં હોઈ રીપેંરીગ કે મર મત થઈ શકે તેવ  વ હનો રીપેર કરી િ લ ુકર વી ઉપયોગમ ાં લેવ  
અન્યથ  સરક રશ્રીન  ગહૃ ષવભ ગન  ઠર વ ક્રમ ાંકેઃજીટીએસ-૧૦૨૦૦૧-૩૦૨૬-ઘ,ત .૭/૧૨/૦૨ની જોગવ ઈ અન્વયે બીન ઉપયોગી /બાંઘહ લતમ ાં હોય હર જી કરી 
ષનક લ કરી ઊપજ મેળવલે નથી. 

 

ક્રમ િાહન પ્રકાિ િાહન નો િ ખિીદી િષષ કયાિથી  ીન ઉપય ગી છે તિશેષ નોંઘ 

૧ રેકટર  GTQ-7027 -- સને ૨૦૦૬ થી -- 
૨ મોટરસ યકલ GTQ-5411 -- સને ૨૦૦૯ થી  
૩ જીપ GCA-0032 -- ૦૫-૦૭-૧૭ થી -- 

 

ઉપરોકત ષવગતે વ હન જો બીનઉપયોગી હોય જે ષનયમ નસુ ર રિબ તલ કરી, તેની હર જી કરી ઊપજ મેળવી અન્વેિણને ખ ત્રી કર વવી. 
ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 



191 
 

જિા                                                                       સહ સોશ િન િૈજ્ઞાતનકની કચેિી  ગૌચિ સોશ િન કાન્ર જૂનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી, િાિી 
 

બીન ઉપયોગી/બાંધ વ હનનો ષનક લ કરી ઉપજ મળેવવ  અંગે ષનિે મજુબ સ્પષ્ટત  કરવ મ  આવે છે  ગૌિર સાંશોધન કેંર રહલે વ હનો ચબનઉપયોગી તથ  
બાંધ હ લતમ  છે તેમજ દરપેરીંગ કર વી િ લ ુકરષવ શક ઇ તેમ ન  હોવ થી  સરક રશ્રીન  ગ્રહુ ષવભ ગન  ઠર વ ક્રમ ાંક:જીટીએસ-૧૦૨૦૦૧-૩૦૨૬-ઘ4ત .૭/૧૨/૦૨ની 
જોગવ ઇ અન્વયે િશ ષવેલ વ હનોની હરર જી અંગેની ક યષવ હી હ લ હ થ ઉપર છે જે ક યષવ હી પણુષ થય  બ િ ઉપજ મેળવી તે અંગેની જાણ અન્વેિણને ખ ત્રી 
કર વી આપવ મ  આવશે આમ ફકર ન  જવ બ ગ્ર હ્ય ર ખી ફકરો મ ાંડ્વ ળ કરવ  આપ સ હબેને ષવનાંષત 

પ લીર્ટાકનીક ઈન એગીી્િકલ્ચિ, જૂ.કૃ.ય.ુ, િાિી 
 

અત્રેન ાં કેન્ર પોલીટેકનીક ઈન એગ્રીકલ્િર, જુ.કૃ.ય.ુ, ધ રી ખ તે રહલેી જીપ નાં. જીસીએ-૦૦૩ર ને ૦પ/૦૭/ર૦૧૭ થી રીપેરીંગ મ ટે પ્રયત્ન કરવ મ ાં આવત  
હત . ધ રી ત લકુ  કક્ષ  નુાં ન ન ુસેન્ટર હોય, રીપેરીંગ મ ટેન ાં ક રીગર મય ષદિત સાંખ્ય મ ાં મળત  હોવ  છત ાં રૂબરૂ સ્થળ ઉપર બોલ વી રીપેરીંગ કર વવ  મ ટેન ાં 
પ્રયત્ન કરવ મ ાં આવત  હત . કિેરી મ ટે નવ  વ હન ફ ળવવ  બ બતે વડી કિેરીએ અવ ર નવ ર રજુઆતો કરવ મ ાં આવતી હતી. એટલે કિેરીને નવ ુવ હન ન 
મળે ત્ય ાં સધુી રીપેરીંગ અંગેની ક યષવ હી કરવ મ ાં આવેલ, પરાંત ુરીપેરીંગ મ ટે ક રીગર િવ ર  સ્પષ્ટ જણ વેલ છે કે આ વ હન ખબુ જ જુન ુહોય તેન ાં મ ટેન ાં જરૂરી 
સ્પેરપ ટષ  હ લન ાં સમયે ઉપલબ્ધ થઈ શકે નહી.  જેથી હવે રીપેરીંગ મ ટેની ક યષવ હી બાંધ કરવ મ ાં આવેલી છે. િ લ ુવિષનુાં સ્ટોર વેરીફીકેશન પણુષ થઈ ગયેલ ુ
હોવ થી િ લ ુસ લ િરય ન વ હન રિબ તલ થઈ શકે તેમ નથી. આવત  વિે  આ બ બતે ક ળજી ર ખી વ હન રિબ તલ કરવ મ ાં આવશે. આમ ફકર ન  જવ બ 
ગ્ર હ્ય ર ખી ફકરો મ ાંડ્વ ળ કરવ  આપ સ હબેને ષવનાંષત 

-****- 

 

જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી રહસા  તનયામકની કચેિી,જૂનાગઢ સને ૨૦૧૭-૧૮  
ફકિા નો િ –  ૪૮ િીિ લ્િીંગ ફોળના રહસા  માો જણાયેલ અતનયતમિિા અંગે 

 
 

જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટીન ાં દહસ બ શ ખ ન  સને ૨૦૧૭-૧૮ન  વિષન  અન્વેિણ િરય ન રીવોલ્વીંગ ફાંડની કેશબકુ, બેન્ ક, પ સબકુ તથ  વ ષિિક દહસ બમ ાં 
િશ ષવેલ ષવગતોની િક સણી કરત  ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૮ ન  રોજ પદરક્સ્થતી નીિે મજુબ જણ યેલ હતી. 
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ક્રમ     ફોળ ની તિગિ                                 િા.૩૧-૦૩-૨૦૧૭ અંતિિ 

(૧)        રીવો.ફાંડ કેશબકુ મજુબ  ષસલક-    રૂ .૯,૮૨,૭૬,૯૧૪=૫૦ 

(૨)       વ ષિિક દહસ બ મજુબ ષસલક-       રૂ .૧૩,૯૮,૩૫,૩૯૧=૫૦ 

(૩)       બેન્ ક પ સબકુ મજુબ ષસલક-       રૂ .૬૩,૫૦,૫૨૭=૧૫ 

 

ઉકત મજુબ રીવો.ફાંડન  દહસ બોની િક સણી કરત ાં નીિે મજુબ અન્વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે. 
(૧) બેન્ ક પ સબકુ અને કેશબકુની ષસલક વચ્િે રૂ .૯,૧૯,૨૬,૩૮૭.૪૦/- નો તફ વત હોઈ બેન્ ક સ થે રીકન્ સીલેશન કરી તફ વત દુર કરી તે અંગેની નધપધ કેશબકુમ ાં 

કરી આધ ર સ થે ખ ત્રી કર વવી.  

(૨) રીવો.ફાંડ કેશબકુ અને વ ષિિક દહસ બમ ાં િશ ષવેલ બાંધ ષસલક વચ્િે રૂ .૪,૧૫,૫૮,૪૭૭/- નો તફ વત જોવ  મળેલ છે. આ તફ વત કેવ  સાંજોગોમ ાં આવેલ છે. 
તે અંગે સ્ પષ્ ટત  કરી મેળવણુાં કરી સ િ  વ ષિિક દહસ બ તૈય ર કરી અન્વેિણને આધ ર સ થે ખ ત્રી કર વવી.  

(૩) કેશબકુમ ાં ફાંડની સમગ્ર ષસલક િશ ષવી, મ ષસક/વ ષિિક ત રીજ ક ઢવ મ ાં આવેલ ન હતી જેથી વ ષિિક દહસ બ સ થે કેશબકુનુાં મેળવણુાં કરી શક યેલ ન હત ુાં. 
(૪) કેશબકુની શરૂઆતન  પ ન  ઉપર અગ ઉન  વિષની ત .૩૧/૦૩/૨૦૧૭ની બાંધ ષસલકને ત .૦૧/૦૪/૨૦૧૭ની ખલુતી ષસલક િશ ષવીને સક્ષમ અષધક રીશ્રીની 

સહીથી પ્રમ ણીત કર યેલ ન હતી. જે પ્રથ નો અમલ કરી ઓડીટને આધ રીત ખ ત્રી કર વવી ધટે. 
(૫) રીવોલ્વીંગ ફાંડનુાં બિત રોક ણ રજીસ્ટર વિષ વ ઈઝ ષનભ વવ મ ાં આવતુાં નથી. રોક ણ કરવ મ ાં આવે છે. ત્ય રે સમગ્ર રોક ણ ખિષ તરીકે િશ ષવવ મ ાં આવે છે. 

અને જય રે પ કની મિુતે વ્ય જ સ થે રોક ણ પરત આવે છે. ત્ય રે સમગ્ર રકમ આવક તરીકે િશ ષવવ મ ાં આવે છે. જેથી વ ષિિક દહસ બ સ થે કેશબકુનુાં મેળવણુાં 
કરી શક યેલ નથી. જે રીવોલ્ વીંગ ફાંડનુાં બિતનુાં રોક ણ રજીસ્ટર વિષવ ઈઝ ષનભ વી મળુ રોક ણ તથ  વ્ય જ અલગ- અલગ િશ ષવી રોક ણ રજીસ્ટર ષનભ વી 
આધ ર સ થે ખ ત્રી કર વવી. 

(૬) રીવોલ્ વીંગ ફાંડની કેશબકુમ ાં જય રે રોક ણ કરવ મ ાં આવે છે. ત્ય રે સમગ્ર રોક ણ ખિષ તરીકે િશ ષવવ મ ાં આવે છે. અને જય રે પ કતી મિુતે વ્ય જ સ થે રોક ણ 
પરત આવે છે. ત્ય રે સમગ્ર રકમ આવક તરીકે િશ ષવવ મ ાં આવે છે. જેથી વ ષિિક દહસ બ સ થે કેશબકુનુાં મેળવણુાં કરી શક યેલ નથી. જે કેશબકુ તથ  દહસ બન ાં 
ષસધ્ધ ાંત મજુબ સમગ્ર રોક ણ ખિષ તરીકે નહીં રોક ણ તરીકે તથ  પ કતી મિુતે પરત વ્ય જ સ થે રોક ણ પરત આવે છે. સમગ્ર રકમ નહીં પરત ુાં ફકત મળેલ 
વ્ય જ આવક તરીકે િશ ષવી વ ષિિક ત રીજ ક ઢી વ ષિિક દહસ બ સ થે મેળવણુાં કરી ઓન્ વેિણને આધ ર સહ ખ ત્રી કર વવી. રહ.ે ઉકત મિુ  નાં ૧ થી ૬ ની 
પતુષત  કરી ઓન્ વેિણને આધ રો સ થે ખ ત્રી કર વવી. 
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જિા  

 

૧(  કેશબકુ અને પ સબકુન  તફ વત સાંબાંષધત ન ણ દકય વિષ ર૦૧પ-૧૬ન  અન્વેિણ િરય ન ઉપક્સ્થત થયેલ  ઓદડટ પ ર  અન્વયે ન ણ દકય વિષ ર૦૧પ-૧૬ 
થી લઈને ન ણ દકય વિષ ર૦૧૯-ર૦ સધુી િરેક કિેરી સ થે મેળવણુાં કરી બ કી રહતેી તફ વતની રકમ રૂ .રપ૮પ૪૦પ/- (અંકે રૂપીય  પચ્િીસસ લ ખ પાંિ સી 
હજાર િ રસો પ ાંિ પરુ  ) બ બતે આ શ ખ ની ત .૦૮/૦૭/ર૦ર૦ની અન્વયે મળેલ હુકમ મજુબ સિરહુ રકમની એફ.ડી. કર વવ મ ાં આવેલ છે.  

િ(  કેશબકુ અને પ સબકુન  તફ વત સાંબાંષધત ન ણ દકય વિષ ર૦૧પ-૧૬ન  અન્વેિણ િરય ન ઉપક્સ્થત થયેલ  ઓદડટ પ ર  અન્વયે ન ણ દકય વિષ ર૦૧પ-૧૬ 
થી લઈને ન ણ દકય વિષ ર૦૧૯-ર૦ સધુી િરેક કિેરી સ થે મેળવણુાં કરી બ કી રહતેી તફ વતની રકમ રૂ .રપ૮પ૪૦પ/- (અંકે રૂપીય  પચ્િીસ લ ખ પાંિ સી 
હજાર િ રસો પ ાંિ પરુ  ) બ બતે આ શ ખ ની ત .૦૮/૦૭/ર૦ર૦ની અન્વયે મળેલ હુકમ મજુબ સિરહુ રકમની એફ.ડી. કર વવ મ ાં આવેલ છે    

૩(   કેશબકુમ ાં સમગ્ર ષસલક િશ ષવી મ ષસક / વ ષિિક ત રીજ ક ઢવ મ ાં આવેલ છે. જેને સાંબષધત અષધક રીશ્રીન  સહી-ષસકક થી પ્રમ ણીત કર વી આગ મી ઓડીટ 
સમયે ખ ત્રી કર વવ મ ાં આવશે.  

૪(  વિષ : ર૦૧૭-૧૮ની કેશબકુની શરૂઆતન  પ ન   ઉપર અગ ઉન  વિષની ખલુતી ષસલક ત રીખ: ૦૧/૦૪/૧૭ િશ ષવીને સક્ષમ અષધક રીશ્રીની સહી કરી પ્રમ ચણત 
કર વેલ છે.  

પ(  દરવોલ્વીંગ ફાંડન  રોક ણની પ કતી મિુતે વ્ય જ સ થે એફ.ડી. ઓટો રીન્ય ુકરવ મ ાં આવેલ હોય જેથી વ્ય જને આવક તરીકે િશ ષવેલ નથી. તેમજ જય રે એફ.ડી.ને 
વટ વવ ની થશે ત્ય રે વ્ય જને આવક તરીકે કેશબકુમ ાં લેવ મ ાં આવશે. અને એફ.ડી. પણ જમ  બત વવ મ ાં આવશે તેમજ આગ મે ઓદડટ સમયે ખ ત્રી 
કર વવ મ ાં આવશ ે    

૬(  દરવોલ્વીંગ ફાંડન  રોક ણની પ કતી મિુતે વ્ય જ સ થે એફ.ડી. ઓટો રીન્ય ુકરવ મ ાં આવેલ હોય જેથી વ્ય જને આવક તરીકે િશ ષવેલ નથી. તેમજ જય રે એફ.ડી.ને 
વટ વવ ની થશે ત્ય રે વ્ય જને આવક તરીકે કેશબકુમ ાં લેવ મ ાં આવશે. અને એફ.ડી. પણ જમ  બત વવ મ ાં આવશે તેમજ આગ મે ઓદડટ સમયે ખ ત્રી 
કર વવ મ ાં આવશે.  તો ઉપરોકત ફકર ની સ્પષ્ટત  મ ન્ય ર ખી ઓડીટ ફકરો મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી છે 

 

-****- 
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જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી, જુદા-જુદા તિડાગ સને.૨૦૧૭-૧૮ 

ફકિા નો િ –  ૪૯  િ કળમેહ િથા  ેંક પાસબકુની તસલકના િફાિિ અંગે. 
 

જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી ન  જુિ -જુિ  ષવભ ગોમ ાં સને ૨૦૧૭-૧૮ ન  અન્વેિણ િરય ન નીિે મજુબ રોકળમેળ તથ  બેંક પ સબકુની ષસલક વચ્િે તફ વત 

આવત  નીિે મજુબ અન્વેિણ નધપઘ આપવ મ ાં આવે છે.  

(૧) રોકળમેળ તથ  બેંક પ સબકુની િક સણી કરત  સ મેલ પદરષશષ્ટ નાં - ૨૫ ની ષવગતે તફ વત મ લમુ પડેલ છે. આ તફ વત બ બતે જે તે બેન્ક સ થે 

રીકન્સીલેશન કરી તફ વતો દૂર કરી અન્વેિણને આઘ ર સ થે ખ તરી કર વવી. 

(૨) ન ણ કીય વિષન  અંતે ૩૧ મી મ િષ ૨૦૧૮ ન  રોજ બેંક પ સબકુ મજુબ ષસલકન  પ્રમ ણપત્રો  બેંક તરફથી મેળવેલ  ન હત . 

(૩)  અનપેઇડ િેકો\િલણોન ુચલસ્ટ રોતડમેળ મ ાં ૩૧ મી મ િષ ૨૦૧૮ ની બાંઘ ષસલક સ થે ર ખવ મ ાં આવેલ ન હત.ુ   

ફકર ને અનરુૂપ જવ બ ન હોય અમ ન્ય 
 

ફકિા નો િ – ૪૯  પરિતશષ્ર્ટ નો િ – ૨૫  િ કળમેહ િથા  ેંક પાસબકુની તસલકના િફાિિ અંગેન ુપત્રક 

ક્રમ િ કળમેહ 
મજુ  તસલક 

 ેંક પાસબકુ 
મજુ  તસલક 

િફાિિ તિડાગનુો નામ  ક્રમ િ કળમેહ મજુ  
તસલક 

 ેંક પાસબકુ 
મજુ  તસલક 

િફાિિ તિડાગનુો નામ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
૧ ૫૨૯૫ ૨૩૬૦૧૭૨૩.૨૫ ૨૩૫૯૬૪૨૮.૨૫ ક યષપ લક ઇજનેર ૭ ૨૫૦૨.૦૦ ૧૦૭૩૮૯.૫૪ ૧૦૪૮૮૭.૫૪ ગૌિર સાંશોધન કેન્ર,ધ રી 
૨ ૧૬૬૩.૦૦ ૧૬૭૨૧૯.૨૫ ૧૬૫૫૫૬.૨૫ ફીશરીઝ સાંશોધન ઓખ  ૮ ૭૪૮૭૩.૨૫ ૮૯૬૧૦૩.૦૦ ૮૨૧૨૨૯.૭૫ કૃષિ સાંશોધન કેન્ર,અમરેલી 
૩ ૨૯૫૯૩.૩૩ ૨૨૮૪૭૫.૩૩ ૧૯૮૮૮૨.૦૦ શેરડી સાંશોધન કોડીન ર ૯ ૨૨૪૪૨.૫૦ ૨૩૬૯૯૦૩.૦૦ ૨૩૪૭૪૬૦.૫૦ ષવસ્તરણ ષશક્ષણ ષનય મક 
૪ ૮૬૮૨.૦૦ ૨૧૧૮૦.૧૯ ૧૨૪૯૮.૧૯ સકુીખેતી સાંશોધનકેંર 

ર તીય  ન સ 
૧૦ ૨૦૧૭૪.૭૩ ૫૪૪૭૨૦.૦૦ ૫૨૪૫૪૫.૨૭ મત્સયષવજ્ઞ ન કેંર વેર વળ 

૫ ૧૦૦૦ ૫૭૦૦૭૦૦ ૫૬૯૯૭૦૦ જીવ રસ યણશ સ્ત્ર ૧૧ ૨૨૬૨૮૫૯૦.૨૭ ૨૩૦૮૯૦૩૯.૭૧ ૪૬૦૪૪૯.૪૪ એગ્રીકોલેજ(પીડી એક ઉન્ટ) 
૬ ૫૭૦૩૫૯૩.૦૦ ૫૯૦૬૪૯૮.૫૫ ૨૦૨૯૦૫.૫૫ વેટરનરી કોલેજ      
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જિા                                                                                                                                                                                                                                           ગૌચિ જુ.કૃ.ય.ુ, િાિી 
૧) પદરષશષ્ટ-૨૫ ન  ક્રમ નાં.૦૭ મજુબ બેંક સ થે રીકન્સીલેશન કરી રોકડમેળ તથ  પ સબકુમ ાં રહલે તફ વત નીિેની ષવગત દુર કરવ મ ાં આવે છે  

 
 

 
 
 
 
, 

રોકડમેળ મજુબ મેળવણુાં 
રોકડ મેળ મજુબ ત  ૩૧-૦૩-૧૮ ની બાંધ ષસલક 
વિષ િરય ન જમ  થયેલ વ્ય જ ની રકમ રૂ 

   ૨૫૦૨.૨૯ 
    ૭૦૬૮-૦૦ 

રોકડ્મેળષન બાંધ ષસલક તથ  વ્ય જ્ની રકમનો કુલ સરવ ળો              ૯૫૭૦.૨૯ 
વિષ િરય ન અલગ અલગ િ ર્જ ની રકમ રૂ.   -  ૬૧૨.૭૫ 

કપાિ  ાદની તસલક િકમ ર/-      ૮૯૫૭.૫૪ 
એસ.બી.આઈ.ધ રી શ ખ ની ત . ર૧/૦૬/ર૦૧૭ન  રોજ રધપગ એન્રીથી જમ ાં થયેલ રકમ જમ ાં લેત .  ૨૩૩-૦૦ 

ત . ર૮/૦૩/ર૦૧૮ થી એસ.બી.આઈ.ધ રી શ ખ મ ાં રૂ . ૧૬૧૮૭ર/– જમ ાં કર વેલ હોય પરાંત ુએસ.બી. આઈ. ધ રી ની શ ખ  એ શરતચકુ થી રૂ . ૧૬૧૮૮૭/– જમ ાં 
કરેલ છે. તેનો તફ વત રૂ . ૧પ/– કેશમ ાં જમ ાં લેત  

૧૫-૦૦ 

કિેરીની ત .ર૮/૦૬/૧૮ ની થયેલ કુલ આવક રકમ રૂ .ર૪રપ/–મ ાંથી રકમ રૂ .ર૦૩૦/–જે.એ.ય ુ ફાંડમ ાં જમ ાં કર વવ ન  હત  પરાંત ુ અતે્રની કિેરીન  િેકનાં ૮૩પ૩૭ર 
ત .૦૮/૦૧/૧૮ થી િલણનાં ૧૧ર૮ ત .૧૮/૦૧/૧૮ થી જમ ાં કર વેલ કુલ રકમ રૂ . ૩ર૦૯ર૪/મ ાં ઉપરોકત રકમ રૂ .ર૦૩૦/ ની બિલે રકમ રૂ .ર૪રપ/–શરતચકુથી જમ ાં થઈ 
ગયેલ હોય તેનો તફ વત શ ખ  અષધક રીએ પોત ન  પિરન  રૂ . ૩૯પ/– અતે્રની કકિેરીન  બેંક એક ઉન્ટમ ાં ત .ર૬/૦૯/ર૦૧૯ન  રોજ પરત જમ ાં કર વત  તે ન ણ  જમ ાં લેત  

૩૯૫-૦૦ 

કાશબકુ મજુ  મેહિણ ુકિાલ િકમ ર/- ૯૬૦૦.૫૪ 

બેંકપ સ બકુ મજુબનુાં મેળવણુાં 
ત  ૩૧-૦૩-૧૮ ન  રોજ 

પ સબકુ મજુબ રકમ રૂ.  

૯૦૪૦૯.૫૪ 

અનપેઈડ િેક 

ક્રમ િેક નાંબર/            ત રીખ રકમ રૂ 

૧ ૩૧૭૦૯૨/         ૩૧-૩-૧૮ ૫૨૯૨૦ 

૨ ૩૧૭૦૯૪/        ૩૧-૩-૧૮ ૨૭૮૮૯ 

અન પેઇળ ચેકની િકમ સિિાહ  ૮૦૮૦૯-૦૦ 
ત .૩૧-૦૩-૧૭ ન ાં રોજ બેકન પ સબકુ ની રકમ મ ાંથી અનપેઈડ િેક ની રકમ બ િ કરત  

બેક પ સબકુ મજુબ ત  ૩૧-૦૩-૧૭ની ખરેખર બાંધ ષસલક રૂ 
૯૦૪૦૯.૫૪ 

-  ૮૦૮૦૯-૦૦ 

૯૬૦૦.૫૪ 
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૨( ન ણ કીય વિષ ન ાં અંતે ૩૧ મી મ િષ, ૨૦૧૭ ન  રોજ બેંક ત્તરફ થી બેંક સ્ટેટમેન્ટ મેળવી બેંકપ સ બકુ તથ  રોકડમેળ નુાં બાંધ ષસલક નુાં મેળવણુાં  કરી કેશબકુ 
ભ ગ -૩ ન ાં પ ન  નાંબર ૧૩ પર નોધ કરવ મ ાં આવેલ છે  

 ૩( અનપેઈડ િેકો/િલણોનુાં લીસ્ટ રોકડમેળમ ાં ર ખવ મ ાં આવેલ છે આમ ઉપરોતત તમ મ બ બત લક્ષમ  લઇ ફકર  નાં -૪૯ મ ાંડ્વ ળ થવ  ષવિંન ાંતી 
  

મખુ્ય શેિળી સોશ િન કાન્ર, જુનાગઢ કlૃષ યતુનિતસિર્ટી, ક ળીનાિ 
 

 )૧(  વદહવટી-વ દહશ બી અષઘક રીશ્રી, જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢની કિેરીમ ાં વિ" ૨૦૧૭-૧૮ ન  વિ"મ ાં રજુ કરવ મ ાં આવેલ બીલો ત . ૩૧/૦૩/૧૮ રોજ પ સ બકુમ ાં કુલ 

બેલેન્સ ૨૨૮૪૭૫.૩૩ હોય જે રોજમેળમ ાં રૂ .૨૯૫૯૩.૩૩ રૂ . છે. કુલ તફ વત રૂ . ૧૯૮૮૮૨.૦૦ હોય જે ખરેખર વદહવટી વ- દહશ બી અષઘક રીશ્રી જુ.કૃ્ર.ય.ુ 

જુન ગઢ તરફથી કિેરીન  ખ ત મ ાં પ સ થયેલ બીલન  રૂ .૧૯૦૭૫૯ ત રીખ ૩૧/૦૩/૧૭ ન  રોજ કિેરી તરફથી બેન્કમ ાં જમ  કરવ મ ાં આવેલ છે. તથ  

કિેરી તરફથી જુિી જુિી પ ટીઓને નીિેની ષવગતે ચકુવેલ છે.  

ક્રમ ચેક નો િાિીખ કચેિીએ ચકુિેલ િકમ પાર્ટીએ મેહિેલ િાિીખ પાર્ટીનુો નામ 
૧ ૪૨૨૯૫૪ ૩૧/૦૩/૧૮ ૫૭૦૦ ૩/૪/૧૮ િ મુાંડ  માંડળી, કોડીન ર  
૨ ૪૨૨૯૪૭ ૨૬/૩/૧૮ ૫૨૯૨૦ ૪/૪/૧૮ ઇશ ન નેટસોલ પ્ર .લી. 
૩ ૪૨૨૯૫૫ ૩૧/૩/૧૮ ૧૨૦૦૦ ૦૫/૪/૧૮ નીલેશ ર યસીંગ સોલાંકી  
૪ ૪૨૨૯૪૨ ૨૬/૩/૧૮ ૯૯૯૬૫ ૧૨/૪/૧૮ આઇ.એલ.એન્ડ એમ.એફ.ટેકનોલોજી    
૫ ૪૨૨૯૪૫ ૨૬/૩/૧૮ ૯૧૮૯ ૬/૪/૧૮ સનસ ઇન એન્ ટરપ્ર ઇઝ, જુન ગઢ 

૬ ૪૨૨૯૩૮ ૨૩/૩/૧૮ ૩૨૪૫ ૨૩/૪/૧૮ આનાંિપેપર એન્ડ સ્ટેશનરી, જુન ગઢ  
૭ ૪૨૨૯૪૮ ૨૬/૩/૧૮ ૭૩૯૦ ૬/૪/૧૮ ષશવશકતી મરુ લય, જુન ગઢ 

   ૧૯૦૪૦૯.૦૦   
                          નધપઘ:- પ સબકુ બેલેન્ સ રૂ .૨૨૮૪૭૫.૦૦ કેશબકુ બેલેન્ સ રૂ .  ૨૯૫૯૩.૦૦ અનપેઇડ િેક રૂ . ૧૯૦૪૦૯.૦૦ તફ વત રૂ . ૮૪૭૩.૦૦ 

બેન્ ક તરફથી કપ ત કરવ મ ાં આવેલ ડી.ડી.પી. િ ર્જ રૂ . ૫૯.૦૦  તફ વત રૂ . ૮૪૧૪.૦૦  જે પ ટીને આપેલ િેક અનપેઇડ હોય જે કેશબકુ પ ન  નાં. ૬૨ 
ત .૨૦/૦૯/૨૦૧૯ ન  રોજ જમ  લેવ મ ાં આવેલ છે. જે જવ બ મ ન્ય કરીને મદુ્દ ઓ મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી. છે.  
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૨ ન ણ કીય વિષન  અંત ે૩૧/૦૩/૧૭ ન  રોજ બેન્ક પ સબકુ મજુબ ષસલકન  પ્રમ ણપત્ર મ ટે બેન્કમ ાં તપ સ કરત  તેઓશ્રીએ જણ વેલ છે. કે ત .૩૧/૦૩/૧૮ ન  
રોજની ષસલક પ સબકુમ ાં બત વવ મ ાં આવેલ છે. જેથી અલગ પ્રમ ણપત્રની જરુરીય ત રહતેી નથી.  

૩ પ સબકુમ ાં જે ષસલક બત વેલ છે. તેજ ષસલક ખરેખર છે. તેમજ ત .૩૧/૦૩/૧૮ ન  રોજ રૂ . ૧૯૦૪૦૯.૦૦ અનપેઇડ છે. અને રોકડમેળમ ાં રૂ .૨૩૫૯૩ ષસલક 
છે. જેથી રૂ . ૨૨૮૪૭૫.૩૩ પ સબકુમ ાં બોલતી બેલેન્સ સ થે મળી જતી હોય કોઇપણ પ્રક રનો તફ વત રહતેો નથી. અને અનપેઇડ િેકની ષવગત રોકડમેળની 
ત .૩૧/૦૩/૧૮ ની એન્રીન  ખ ત વર કરવ મ ાં આવેલ છે. તો સિરહુાં જવ બ મ ન્ય ર ખી  મિુો મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી છે.   

 

 ાય ર્ટાકન લ જી તિડાગ. જુ.કૃ.ય.ુ જુનાગઢ. 
 

રોકડમેળ તથ  બેંક પ સબકૂમ ાં તફ વત જણ યેલ ક રણકે જે સ ધનની ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે તે સ ધન ષવિેશથી આવતુાં હોવ થી ત .૩૦/૦૩/૧૮ન ાં 
રોજ તેની સપ્લ ય થઇ ઇન્સ્ટોલેશન કરવ મ ાં આવ્યુાં હત ુાં. તેથી તેમનુાં પેમેન્ટ ત .૩૧/૦૩/૧૮ન  રોજ કરવ મ ાં આવેલ છે. િેક ૩૧મી ત રીખે ઇસ્ય ુકરેલ હોઈ તે જ 
દિવસે તેમન  એક ઉન્ટમ ાં રકમ ર ન્સફર થયેલ નથી ક રણ કે કાંપની મલ્ટીનેશનલ હોવ થી તેમન  દ્વ ર  િેક જમ  કર વવ ની પ્રદક્રય મ ાં જે સમય લ ગેલ છે ત ે
સમય પછી તેમન  એક ઉન્ટમ ાં રકમ ર ન્સફર થયેલ છે. મ ટે ત .૩૧/૦૩/૧૮ન  રોજ બેલન્સ વધ ુબત વેલ છે. ન ણ કીય વિષન  અંતે ૩૧મી મ િષ,૧૮ન  રોજ બેંક 
પ સબકૂ મજુબ પ્રમ ણપત્રો મેળવી લેવ મ ાં આવલે છે. તો સિરહુાં જવ બ મ ન્ય ર ખી  મિુો મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી છે 

 

રફશિીઝ સોશ િન કાન્ર, જુનાગઢ કૃતષ યનુીિસીર્ટી, ઓખા 
 

(૧) અત્રેની કિેરી દ્વ ર  અગ ઉન  વિોથી તત્ક લીન અષધક રીઓ દ્વ ર  કેશ બકુમ ાં ઉઘડતી ષસલક રૂ. ૧૬૬૩/- ખેિવ નુાં િ લ ુર ખેલ અને બેંક વ્ય જની રકમ કેશ 
બકુમ ાં એક સ થે જમ ાં લઇને, સીધી જે. એ. ય.ુ ફાંડ એક ઉન્ટમ ાં જમ  કર વવ ની પ્રથ  હતી. આ રીતે દહસ બમ ાં સ મ ન્ય તફ વત કિેરીને ધ્ય ને આવેલ.  સિરહુ, 
આ ષસલકને સમજવ  અને છેક વિષ ૨૦૧૫-૧૬ થી ૨૦૧૭-૧૮ ન  તમ મ દહસ બો તપ સી અને બેંક મેળવણુાં આ સ થે રજુ કરેલ છે. તમ મ દહસ બ તપ સત  
મ લમુ થયેલ કે ત .૬/૧૦/૨૦૧૬ પછી રોકળમેળમ ાં આગળ ખેિવ ની થતી  ષસલક રૂ.૧૬૬૩/- ની બિલ ેરૂ. ૧૨૮૯/- નીિ ેમજુબ ખેિવ ની થ ય છે.  

 

તિગિ )વિષ ૨૦૧૬-૧૭) તસલક ર. 
રોકળમળેમ ાં આગળથી ખેિ તી આવતી ષસલક  ૧૬૬૩/- 
જે. એ. ય.ુ મ ાં વધ રે જમ  થયેલ રકમ (ત .૧૨/૪/૧૬)  (-) ૩૭૧/- 
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જે. એ. ય.ુ મ ાં વધ રે જમ  થયેલ રકમ (ત .૧૩/૭/૧૬) (-) ૫/- 
બેક વધ રે જમ  થયેલ રકમ (ત . ૬/૧૦/૧૬) (+) ૨/- 
ર.૧૬૬૩/- ની  દલે િા.૬/૧૦/૧૬ પછી િ કહમેહમાો આગહ ખેચિાની થિી  તસલક.  ૧૨૮૯/- 

આ ઉપર ાંત ત  ૬/૧૦/૧૬ ની બેલેન્સ રૂ. ૧૨૮૯/-  + વિષ ૨૦૧૬-૧૭ નુાં બેંક નુાં કુલ વ્ય જ રૂ. ૩૬૬૪/- અન ે– (ઓછ ) બેંક કુલ કપ ત (ખિષ) રૂ.૯૬૫/- 
= રૂ. ૩૯૮૮/- જે વિષ ૨૦૧૬-૧૭ ની બાંધ ષસલક થ ય છે. પરાંત ુતે મજુબ રોકડમેળમ ાં રકમ ન  ખેિ ત ાં દહસ બમ ાં તફ વત આવેલ છે. જે વિષ ૨૦૧૬-૧૭ ન  
રોકડમેળ પ ન ાં નાં. ૧૧ ઉપર પરુવણી તરીકે સમ ષવષ્ઠ કરી કેસબકુ અને બેક ષસલક સ થે મેળવણુાં કરેલ છે.  

આજ રીતે વિષ ૨૦૧૭-૧૮ ની સધુ રેલ ખલુતી ષસલક રૂ. ૧૬૬૩/- ને બિલે રૂ. ૩૯૮૮/- લેત  આ વિષની ગણતરી નીિે મજુબ છે. 
 

તિગિ )વિષ ૨૦૧૭-૧૮) તસલક ર. 
રૂ.૧૬૬૩/- ની બિલ ેવિષ ૨૦૧૭-૧૮ની રોકળમેળમ ાં આગળ ખિેવ ની થતી  ષસલક. ૩૯૮૮/- 
વૌિર નાં.૩૬૨૪/૦૫-૦૮-૨૦૧૭મ ાં લેબરની પીટી કપ તન  ન ણ  રૂ. ૩૨૦/- શરતચકૂથી હડેઓફીસ મ ાંથી કપ ત કરવ ની રહી જત  અત્રે જમ   +૩૨૦/- 
વિષ ૨૦૧૭-૧૮ નુાં કુલ વ્ય જ +૨૬૮૮/- 
વિષ ૨૦૧૭-૧૮ ની કુલ કપ ત/બેંક ખિષ  -૧૭૨૪.૭૫  
મ િષ-૧૮ નો જે. આર. એફ. નો પગ ર જમ ાં +૧૦૮૫૦/- 
વિષ ૨૦૧૭-૧૮ ની સધુ રેલ કેશબકુ બાંધ ષસલક  (રૂ. ૧૬૬૩/- બિલ)ે  ૧૬૧૨૧.૨૫ 

 

વિષ ૨૦૧૭-૧૮ ન  રોકડમેળ પ ન ાં નાં. ૮૨ ઉપર પરુવણી તરીકે સમ ષવષ્ટ કરી કેસબકુ અને બેક ષસલક સ થ ેમેળવણુાં કરેલ છે. આમ તફ વત દુર કરેલ છે. 
ઉકત હકીક્કત અને સ્પસ્ટત ને ગ્ર હ્ય ર ખી,   

)૨( ન ણ કીય વિષન  અંતે ૩૧ મી મ િષ ૨૦૧૮ ન  રોજ બેંક પ સબકુ મજુબ સીલકનુાં મેળવણુાં કરવ મ ાં આવેલ છે. 
)૩( અનપઈેડ િેકો/િલણોનુાં ચલસ્ટ રોકડમેળમ ાં ૩૧ મી મ િષ ૨૦૧૮ ની બાંધ ષસલક િશ ષવત ુાં બેંક મેળવણ  પત્રક રેકડમ ાં ર ખેલ છે. વધમુ ાં રજુ કરત  જણ વવ નુાં 

કે, અતે્રની કિેરીમ ાં ક યમી, જવ બિ ર, ષનપણુ, અનભુવી અને સક્ષમ દહસ બી અને વહીવટી કમષિ રીઓની અવેજીમ ાં અસ્થ યી/ક મિલ ઉ રોજમિ ર પ સે ક મ 
કર વવ નુાં થત ુાં હોઈ સરત ચકૂથી ન ની ક્ષષતઓ થયેલ મ લમૂ પડેલ છે. આ ઉપર ાંત કેન્રમ ાં અષધક રીઓની અછત અને તેમન  અસલાંગન ષવિયને અને ક મન  
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ભ રણને ક રણે દહસ બી અને વહીવટી ક મમ ાં મશુ્કેલી થ ય છે. આ સાંજોગોમ ાં પણ પવૂષ વિોન  દહસ બમ ાં ન ની ક્ષષત શોધી અન્વેિણ િરય ન રોકળમેળ તથ  
બેંક પ સબકુની ષસલક વચ્િે તફ વતની સ્પટત  અન્વેિણ િરય ન રજુ કરી આ તફ વત દુર કરેલ છે.  તો ઉકત ફકર ની સ્પષ્ટત  ગ્ર હય ર ખી વ ાંધો મ ાંડ વ ળ 
કરવ  ષવનાંષત છે. 

કાયષપાલક ઇજનેિની કચેિી, જૂનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી, જૂનાગઢ 
સષવનય જણ વવ નુાં કે,આ કિેરીન ાં અન્વેિણ િરય ન આપવ મ ાં આવલે ફકર  નાં.૪૯  અન્વયે આ કિેરીન  બેંક ખ ત મ ાં ત .૩૧/૦૩/૨૦૧૮ન ાં રોજ 

રૂ .૨૩૬૦૧૭૨૩.૨૫  છે જેમ ાં રૂ .૧,૦૦૦=૦૦ કિરેીની જમ ાં ષસલક છે. તમેજ  રૂ .૪૨૯૫.૦૦ જી.એસ.ટી.ની વધ ર ની રકમન  છે. તેમજ અનપેઇડ િેકની રકમ 
ખરેખર રૂ .૨૩૪૪૫૧૩૧.૦૦ થ ય છે. પરાંત ુ શરતચકુથી અનપેઇડ િેકની રકમ રૂ .૨૩૪૫૭૭૮૪.૦૦ િશ ષવેલ છે. જય રે ખેરેખર અનપેઇડ િેકની રકમ રૂ . 
૨૩૪૪૫૧૩૧.૦૦ થ ય છે. જે શરતચકુ રહી ગયેલ છે. 

 

અનપેઇળ ચેકની િકમ િકમ 
િા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ 

કચેિીની જમાો તસલક જી.એસ.ર્ટી. ની 
િિાિાની િકમ સરહિ િા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ 

 ેન્ક વ્યાજની િકમ 
 

ચેકબકુ કપાિ િકમ  ેંકપાસ બકુ મજુ  તસલક 
િા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ 

રા.૨૩૪૪૫૧૩૧.૦૦ ()  રા.૫૨૯૫.૦૦ ()  ૧૫૧૮૭૬.૦૦ (-) ૫૭૮.૭૫ રા.૨૩૬૦૧૭૨૩.૨૫ 
 

)૧( સિર જણ વવ ન ુ કે, ત .૩૧/૦૩/૧૮ ન  રોજ બેન્ક ખ ત મ ાં રકમ રૂ .૨૩૬૦૧૭૨૩.૨૫ છે. જેમ ાંથી પ ટીને ચકુવવ ન  થતી અનપેઇડ િેકોની રકમ 
રૂ .૨૩૪૪૫૧૩૧.૦૦ છે. તથ  બેન્ક વ્ય જની રકમ રૂ .૧૫૧૮૭૬.૦૦ છે. તથ  રૂ .૫૨૯૫.૦૦ બેન્ક બાંધ ષસલક તથ  જી.એસ.ટી. વધ ર ની રકમ છે. અનપેઇડ િેક 
 બેન્ક બાંધ ષસલક તથ  જી.એસ.ટી.   બેન્ક વ્ય જની રકમનો સરવ ળો કરત  કુલ રકમ રૂ .૨૩૬૦૨૩૦૨.૦૦ મળે છે. જેમ ાંથી બેન્ક િેકબકુની કપ તની રકમ 
રૂ .૫૭૮.૭૫ બ િ કરત  બેન્ક ખ ત મ ાં ત .૩૧/૦૩/૧૮ ન  રોજ જમ ાં રકમ રૂ .૨૩૬૦૧૭૨૩.૨૫ મળે છે.  

)િ( ન ણ ાંકીય વિષ ૩૧મી મ િષ ૨૦૧૮ન  રોજ બેંક પ સબકુ મજુબ ષસલકન  પ્રમ ણપત્રો બેંક પ સેથી મેવવ મ ાં આવેલ છે.  
)૩( ખરેખર અનપેઇડ િેકોની રકમ રૂ .૨૩૪૪૫૧૩૧.૦૦ છે. જે સ મેલ લીસ્ટમ ાં િશ ષવવ મ ાં આવેલ છે. જે ત .૩૧/૦૩/૨૦૧૮ની બેન્ક ષસલક રૂ . ૨૩૬૦૧૭૨૩.૨૫ 

મ ાં થી અનપેઇડ િેકની રકમ રૂ .૨૩૪૪૫૧૩૧.૦૦ તથ  બેન્ક ખ ત મ ાં જમ ાં ષસલક રૂ .૫૨૯૫.૦૦ બ િ કરત  રકમ રૂ .૧૫૧૨૯૭.૨૫ મળે છે. જેમ ાં થી બેન્ક 
વ્ય જની રકમ રૂ .૧૫૧૮૭૬.૦૦ બ િ કરત  રકમ  (-)રૂ .૫૭૮.૭૫ મળે છે. જે બેન્ક િેકબકુ કપ તની રકમ રૂ .૫૭૮.૭૫  મળત  તફ વત ની રકમ રૂ . નીલ 
આવે છે.  
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પશ ુબચકીત્સા અને પશપુાલન મહાતિદ્યાલય, જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી,જુનાગઢ  
 

)૧( રોકડમેળ તથ  બેંક પ સબકુ ની િક સણી કરત  રૂ .૨૦૨૯૦૫.૫૫ તફ વતનુાં આ સ થે એનેક્ષર (પત્રક) મ ાં ષવગત િશ ષવવ મ ાં આવેલ છે.  
)૨( હવેથી ન ણ કીય વિષન  અંતે બેંક તરફથી ષસલક પ્રમ ણપત્રો મેળવવ મ ાં આવી રહલે છે.   
)૩(  અનપઈડ િેકો/િલણોનુાં લીસ્ટ રોકડમેળમ ાં વિષ ન  અંતે બાંધ ષસલક રોકડમેળમ ાં સિુન  મુાંજબ ક મગીરી હ થ ધરવ મ ાં આવી રહલે છે અને વ્ય જની રકમ   
     રોકડમેળમ ાં જમ  લવે મ ાં આવે છે. ઉપરોકત ષવગતો ધ્ય ને લઈ ઓડીટ ફકરોનો વ ાંધ  મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી છે. 
 

કૃતષ સોશ િન કાન્ર, જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી, અમિાલી 
)૧( રોકડમેળ તથ  બેંકપ સબકુની િક સણી કરત  તફ વત મ લમુ પડેલ છે.આ તફ વત બ બતે જેતે બેન્ક સ થ ેરીકન્સીલેશનકરી તફ વતો દુર કરવ મ ાં આવેલ છે.  

)૨( ન ણ ાંકીય વિષન ાં અંતે ૩૧ મી મ િષ ૨૦૧૮ ન ાં રોજ બેંક પ સબકુ મજુબ ષસલકન ાં પ્રમ ણ૫ત્રો બેંક તરફથી મેળવેલ છે.   

)૩( અનપેઈડ િેકો/િલણોનુાં ચલસ્ટ રોકડમેળમ ાં ૩૧ મી મ િષ, ૨૦૧૮ ની બાંધ ષસલક સ થે રોકડમેળમ ાં ર ખવ મ ાં આવેલ છે તેમજ જમ  થયેલ વ્ય જની નધપધ 
રોકડમેળમ ાં વિષ ૨૦૧૭-૧૮ કેશબકુ ભ ગ-ર મ ાં કરવ મ ાં આવેલ છે  ફકર  નાં. ૪૯ ગ્ર હય ર ખી મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી. 

સકુી ખેિી સોશ િન ય જના િાિીયા )ઘેળ( 
 

)૧( કિેરી દ્વ ર  આપવ મ ાં આવેલ િેક જેતે ઇસમો દ્વ ર  વટ વવ ન  બ કી રહતે ાં તફ વતો આવેલ છે,ષવશેિમ ાં અત્રેની કિેરીમ ાં વહીવટી સ્ટ ફની જગ્ય  ખ લી હોય 
તેંજ બેંક વ્યવહ ર એસબીઆઈ પોરબાંિર સ થે હોય મદહન મ ાં એક બે વખત બેન્કન  ક મ અથે જવ નુાં થત ુાં હોય બેંક પ સબકુમ ાં સમયસર નધપધ ન થઇ શકતી 
હોય બેંક સ થે રીતન્સીલેશન થઇ શકેલ નથી.  

)૨( ન ણ ાંકીય વિષન  અંતે ૩૧ મી મ િષ ૨૦૧૮ ન  રોજ બેંક પ સબકુ મજુબ ષસલકન  પ્રમ ણપત્રો બેંક તરફથી મેળવવ  રહી ગયેલ છે, િ લ ુન ણ ાંકીય વિષથી 
મેળવી લેવ મ ાં આવશે.  

)૩( અન પેઈડ િેકો/િલણોનુાં લીસ્ટ રોકડમેળ મ ાં૩૧ મી મ િષ ૨૦૧૮  ની બાંધ ષસલક સ થે ર ખવ મ ાં શરતચકૂ થયેલ છે, િ લ ુન ણ ાંકીય વિષથી અન પેઈડ 
િેકો/િલણોનુાં લીસ્ટ રોકડમેળ ર ખવ મ ાં આવશે. તો ઉતત બ બતેનો જવ બ મ ન્ય ર ખવ   ષવનાંતી. 
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મત્સ્યતિજ્ઞાન મહાતિિાલય, િેિાિહ 
)૧( રોકડમેળ તથ  બેંક પ સબકુની િક સણી કરત  રૂ|.૫૨૪૫૪૫.૨૭ નો તફ વત મ લમુ પડેલ છે.  બેંક મેળવણ  પત્રક તથ  બેંક સ્ટેટમેન્ટ સ થ ેમેળવનુાં  કરવ મ ાં 

આવેછે 
)૨(  ન ણ કીય વિષન  અંતે ૩૧ મી મ િષ ૨૦૧૮ ન  રોજ બેંક પ સબકુ મજુબ ષસલકન  પ્રમ ણપત્રોને બિલે બેંક સ્ટેટમેન્ટ મેળવવ મ ાં આવેલ છે અને તેમ ાં આવક 

– જાવકન  આકડ ઓન ુમેળવણુાં િેકબકુન  ક ઉન્ટર ફોઇલ્સ, રોકડમેળ તથ  િેક રજીસ્ટર સ થે તથ  કોન્સોલેટેડ રજીસ્ટર સ થે મેળવી પ્રમ ણપત્ર કિેરી દ્વ ર  
આપવ મ ાં આવેલ છે.  

)૩( અનપેઇડ િેકો/િલણોન ુલીસ્ટ રોકડમેળ મ ાં ૩૧ મી મ િષ ૨૦૧૮ ની બાંધ ષસલક સ થે રોકડમેળ રજીસ્ટરન  પ ન  નાં. ૯૬ ઉપર લગ વી આપવ મ ાં આવલે છે. જે 

જાણ થવ  અન ેફકરો મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી. 
 

તિસ્િિણ તશક્ષણ તનયામકશ્રીની કચેિી, જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી, જુનાગઢ 

ફકર  નાંબર -૪૯ ન  પદરષશષ્ઠ-૨૫મ ાં િશ ષવેલ ક્રમ નાંબર-૯ ન ાં રોકડમેળની િક સણી કરત  બેંક પ સબકુ અને રોકડમેળ સ થ ેતફ વત રહલે છે જે તફ વત 
પ ટીઓને આપવ મ ાં આવેલ િેકો જે તે ત રીખમ ાં રોકડમેળમ ાં ઉધ રવ મ ાં આવે છે. અને પ ટીઓ તરફથી િેકો મોડ  જમ  કર વત  પ ટીઓને આપેલ િેકોની રકમ 
ત .૩૧/૦૩/૧૮ મજુબ બેંક પ સબકુમ ાં જમ  રહલે પરાંત ુત્ય ર બ િ પ ટીઓ તરફથી આપવ મ ાં આવલે િેકો બેન્કમ ાં જમ  કર વત  રકમ સરભર થયેલ છે  ફીઝીકલ 
વ્ય જ રકમ રૂ.૧૩,૩૩૭.૫૦ અંકે રૂષપય નો િેક નાં. ૭૨૨૨૬૮ SBI એક ઉન્ટ નાંબર ૩૦૦૨૬૮૫૦૮૨૦ ત .૧૪-૦૬-૨૦૨૧ મોકલી આપત  આ રકમ દહસ બ ષનય મકશ્રી 
ને ફ ઉન્ડેસન ફાંડમ ાં જમ  કર વ્યે અતે્રનુાં બેલેન્સ સરભર થ ય છે. જે થ્ય ને લઇ પ રો મ ાંડવ ળ થવ  ષવનાંતી. 
 

કૃતષ મહાતિદ્યાલય, જુનાગઢ કૃતષ યતુનિસીર્ટી, જુનાગઢ 

જવ બમ ાં જણ વવ નુાં કે, પી.ડી. એક ઉન્ટ શ ખ  મ રફત જય રે ફી ઉઘર વવ મ ાં આવે છે, ત્ય રે પ્રથમ વિ ેષવદ્ય થીઓ પ સેથી જે ફી સ્વીક રવ મ ાં આવે 
તેમ ાં કુલ િ ર ડીપોઝીટ લીવ મ ાં આવે છે જે અનકુ્રમે (૧) કોસનમની (૨) છ ત્ર લય(૩) ભોજન અન મત તથ  (૪) વીજ વપર શ અન મત લેવ મ ાં આવે છે, તે 
પૈકી કોસનમની અન મતની રકમ તથ   છ ત્ર લય અન મતની રકમ તે મઈેન દહસ બી શ ખ  (દહસ બ ષનય મકશ્રીની કિરેી) ખ તે જમ  કર વવ મ ાં આવે છે તેન  
રજીસ્ટર ષનયષમત પણે  ષનભ વવ મ ાં આવે છે, જય રે ભોજન અન મત તથ  વીજ વપર શ અન મતની રકમ અત્રેન  ખ ત  નાં. ૫૬૨૧૮૦૦૧૬૧૬ ખ ત મ ાં જમ  
ર ખવ મ ાં આવે છે તથ  ષવદ્ય થીઓનીલ ઈટબીલની રકમ જે ફી સ થે લેવ મ ાં આવે છે તથ  રેકટરશ્રીઓતરફથી જે લ ઈટબીલની રકમ આવે તે રકમ 
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૫૬૨૧૮૦૦૧૬૧૬ ખ ત મ ાં જમ રહ ેછે પરાંત ુઆ ખ ત મ ાં જે રકમ છે તે રકમ પૈકી કેટલી રકમ ભોજન અન મતની છે તથ  કેટલી રકમ વીજ વપર શ અન મતની 
રકમ તેમ ાં જમ  છે તે િશ ષવવુાં મશુ્કેલ છે, ક રણકે કોલેજની સ્થ પન  થઇ ત્ય રથી શરુ કરી ત . ૨૧/૦૮/૧૦ સધુી કેસબકુમ ાં ક્ય ાંય ત રીજ િશ ષવવ મ ાં આવેલ 
નથી. દહસ બી અષધ.-વ- દહસ બ ષનય મકશ્રીની ત . ૨૫/૦૮/૧૦ની ષવઝીટ િરય ન મૌચખક સિુન  પ્રમ ણે ત .૨૫/૦૮/૧૦ થી ત રીખ વ ઈઝ કેસબતુમ ાં ત રીજ 
િશ ષવવ મ ાં આવેલ છે. વધમુ ાં જુન  સમયથી જ મદહન ન  અંતે અનપેઈડ રકમ િશ ષવેલ ન હોવ થી િોક્કસ રકમ / આંકડો મળવો મસુ્કેલ છે. અને અત્ય ર સધુી 
આ રકમનુાં રજીસ્ટર પ્રથમથી જ ષનભ વવ મ ાં આવતુાં નથી. જેથી કરીને દહસ બો મળી શકત  નથી. આમ,  કેશબકુમ ાં અને બેંક પ સબકુમ ાં તફ વત આવે છે. આવ  
સાંજોગોમ ાં બેંક પ સબકુ અને કેશબકુનુાં બેલેન્સ વધ ર ની રકમ ફોરફીટ કરી યષુનવસીટી ફડમ ાં જમ  કર વવ મ ાં આવશે. પ રો મ ાંડવ ળ થવ  ષવનાંતી. 

-****- 

જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી િેર્ટિનિી ક લેજ સને૨૦૧૭-૧૮ 

ફકિા નો િ – ૫૦ િઘ ુચકુિાયેલ ચાર્જ એલાઉન્ સના ચકુાદા અંગે 
 

ક્રમ િાઉ.નો. િાિીખ ચકુિેલ િકમ નામ/હ દ  ચાર્જન સમય ગાહ  ખિાખિ ચકુિિાપાત્ર િકમ િઘ ુચકુિેલ િકમ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
૧ ૧૦૧૯૧  ૨૪-૦૧-૧૮ ૨૫૫૦ બી.બી.ખ ાંભલ  સી.ક . ત .૦૧/૧૦/૧૭ થી ત .૩૦/૧૧/૧૭ ૮૭૨ ૧૬૭૮ 
 કુલ ૨૫૫૦   ૮૭૨ ૧૬૭૮ 

 

કૃષિ યષુનવષસિટી જૂન ગઢન  વેટરનરી કોલેજન  સને.૨૦૧૭-૧૮ન  અન્ વેિણ િર ય ન વ ઉિરોની િક સણી કરત  શ્રી બી.બી.ખ ાંભલ એ ત .૦૧/૧૦/૧૭ 
થી ત .૩૦/૧૧/૧૭ સઘુી શ્રી વી.ડી.કરમટ નો િ ર્જ સાંભ ળેલ હતો. જેન ુિ ર્જ એલ ઉન્સસ તમ ાં પગ રપાંિ મજુબ ચકુવવ મ ાં આવેલ છે. સરક રશ્રીન  ન ણ  ષવભ ગન  
ઠર વ ક્રમ ાંક પગર/૧૦૨૦૧૬/૧/પગ રએકમ ત .૧૬/૦૮/૧૬ થી સ તમ ાં પગ રપાંિ અંગેની જોગવ ઇ કરવ મ ાં આવેલ છે. જેન  મિુ  નાં.-૭ થી અન્ય કોઇ હુકમો 
ન થ ય ત્ય ાં સઘુી કમષિ રીને મધપઘવ રી ભથ્થ  ષસવ યન  તમ મ ભથ્થ  છઠ  પગ રપાંિ(આર.ઓ.પી.૨૦૦૯) મજુબ ચકુવવ ન  રહ ેછે. આમ છત  મજકુરને સ તમ ાં 
પગ રપાંિ મજુબ િ ર્જ એલ ઉન્સનો ચકુ િો કરવ મ ાં આવેલ છે. જેથી વઘ ુચકુ િો કરેલ રકમ રૂ .૧૬૭૮/- વસલુ ત કરી અન્વેિણને આઘ રથી ખ ત્રી કર વેલ નથી 

વસલુ ત હઠેળ રકમ રૂ .૧૬૭૮/- સિર ૧૨૪૦૫  ફકર ને અનરુૂપ જવ બ ન હોય અમ ન્ય 
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જિા  

સિરહુાં ઉપક્સ્થત વ ાંધ  અન્વયે જણ વવ નુાં કે મજકુર કમષિ રી પ સે વ ાંધ  અન્વયેની વધ ુચકૂવ યેલ રકમ રૂ. ૧૬૭૮/- અત્રેની કિેરીમ ાં પહધપિ ન. ૨૦૬૦ 
ત .૧૨-૦૪-૨૧ થી ભરપ ઈ કરેલ છે.  

-****- 
 

ફકિા નો િ –  ૫૧  િાઉચસષ ની અતનયતમિિા અંગે. 
જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી ન  જુિ  જુિ  ષવભ ગન  સને ૨૦૧૭-૧૮ન  વિષન  અન્વેિણ િરય ન કેશબકૂ તથ  વ ઉિસષ ની િક સણી કરત ાં નીિે મજુબ 

અન્વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે.  
)૧( કૃષિ મહ ષવધ લય ષવભ ગન  વ ઉિસષ ની િક સણી કરત  વ ઉિસષ ક્રમ નસુ ર ફ ઇલીંગ કરવ  આવતુાં નથી.  

(૨(  વ ઉિસષમ ાં સ મેલ પેટ  વ ઉિરની િક સણી કરત  પ સફોર પેમેન્ટ તથ  કેન્સલેશન અંગેંનો લ લશ હીથી શેરો કરવો જરુરીછે.જે પેટ  વ ઉિરમ ાં કરવ મ ાં 
આવતુાં નથી.  

(૩( સ્ટોરની વસ્ત ુખરીિી વખતે સ્ટોક રજજસ્ટર મ ાં ક્ય  પ ને અને ક્ય  અનકુ્રમ નાંબર પર નધપધ કરવ મ ાં આવી છે. તે િશ ષવવ મ ાં આવત ુનથી.  
)૪( સાંસ્થ ની મ ચલકીન  વ હન રીંપેરીંગ અંગેન  ચબલોમ ાં ન ણ કીય સત  સધપપણીન  ષનયમો-૧૯૯૮ ન  પ્રકરણ -૪ ન   કોષ્્ક -૨, આઇટમ-૨મજુબ સક્ષમ સત ષધક રી 

ન  માંજૂરી હુકમો ચબલ સ થે સ મેલ ર ખવ મ ાં આવત  નથી. જે જરૂરી છે  

(૫( આઉટસોસીંગ અંગેન  ચબલોમ ાં શ્રમ અને રોજગ ર ષવભ ગ ,ગ ાંધીનગર ન  પદરપત્ર ૭-૦૩-૨૦૧૭ મજુબ આઉટસોસષ દ્વ ર  ફ ળવ યેલ કમષિ રીઓને સ મ જીક 
સરુક્ષ ન  લ ભ મળે છે કે નદહ તેની ખ તરી કરી લેવ ની રહ ેછે.  

)૬( પેટ  વ ઉિર પર કર રન  ક્રમ ાંક અને કર ર નો સમયગ ળો સ્પષ્ટ રીતે લખવ નો રહ ેછે. જેનો અમલ થતો નથી.  
)૭(  ચબલ રજીસ્ટર અધરુી ષવગતે ષનભ વવ મ ાં આવે છે.  

)૮( કમષિ રીન  અવસ ન બ િ ઉચ્િક સહ યની ચકુવણીન  ચબલોમ ાં કમષિ રીનુાં મરણ પ્રમ ણપત્ર, નોમીનેશન ફોમષની નકલ, વ રસિ રની ઓળખષવષઘ, બેંક 
પ સબકુની નકલ ષવગેરે િસ્ત વેજો ચબલ સ થે સ મેલ ર ખવ  જોઇએ જે ર ખવ મ ાં આવત  નથી.   

)૯( ષનવષૃત વતન પ્રવ સ ર હતન  ચબલોમ ાં વતનની ખર ઇ સબબ સેવ પોથીનો આઘ રની નકલ સ થે સ મેલ ર ખવી જોઇએ. જે ર ખવ મ ાં આવતી નથી.  
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(૧૦( મસુ ફરી ભથ્થ ન  ચબલોમ ાં મીટીંગ/સેમીન રમ ાં હ જરી આપ વ  જત  તે અંગેનો ક ય ષલયઆિેશ સ મેલ ર ખવો જોઇએ. જે ર ખવ મ ાં આવતો નથી. )૧૧(
અન્ય યષુનવષસિટીમ ાંથી ક મગીરી અથે (થીસીસ/વ ઈવ )આવત  પ્ર ઘ્ય ૫કોન ેચકુવવ  મ ાં આવત  મસુ ફરી ભથ્થ ન  ચબલોમ ાં સિરહુાં મસુ ફરી ભથ્થ ુતેમની 
યષુનવષસિટી મ ાંથી નહી ચકુવ્ય  અંગેનુાં પ્રમ ણપત્ર સ મેલ ર ખવ ુજોઇએ. જે ર ખવ મ ાં આવત ુનથી. 

 ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 

 

જિા                                                                                                         કૃતષ મહાતિદ્યાલય ,જુનાગઢ કૃતષ યતુનિસીર્ટી ,જુનાગઢ 

૧  દહસ બ ષનય મકશ્રીની કિેરી, જુન ગઢ કૃષિ યષુનવસીટી, જુન ગઢન  પત્ર જા.નાં.જુકૃય/ુદહષન/બી-૧(એ)/૧૬૭૪-૧૭૪૪/૧૭ ત .૦૭-૦૬-૧૭ ન  પદરપત્રમ ાં જણ વ્ય નસુ રન  
ક્રમ નાંબર (૧) આઈ.સી.એ.આર./ એ.આઈ.સી.આર.પી. યોજન ઓ (૨) અધર એજન્સી યોજન ઓ (૩) આઈ.સી.એ.આર. ડવેલપમેન્ટ યોજન ઓ (૪) આર.કે.વી.વ ય. 
યોજન ઓમ ાં િર વિષની જેમ બજેટ હડે વ ઈઝ અલગ-અલગ વ ઉિસષ ફ ઈચલિંગ કરવ  જણ વવ મ ાં આવેલ છે.  

૨  ઓડીટર વતુષળ-૪ સ્થ ષનક ભાંડોળ દહસ બ જુન ગઢ, લોકલ ફાંડ ઓડીટ વિષ ૨૦૧૭-૧૮ ન  ફકર  નાંબર – ૫૧ ન  ક્રમ નાંબર ૦૨ મ ાં િશ ષવવ મ ાં આવલે પેટ  વ ઉિસષની 
પ છળન  ભ ગેપ સ ફોર પેમેન્ટ લ લશ હીથી લખવ મ ાં આવે છે તેમજ પેઈડ એન્ડ કેન્સલન  ષસક્કો મ રવ મ ાં આવે છે. જેમ ાં ન ણ  ઉપ ડ અને ચકુવણ  અષધક રીશ્રીની સદહ 
પણ લેવ મ ાં આવે છે. જે ભષવષ્યમ ાં આવન ર ઓડીટ વતુષળને ખ ત્રી કર વવ મ ાં આવશે.  

૩  ઓદડટરશ્રીની સિુન  મજુબ સ્ટોરની વસ્ત ુખરીિી વખતે સ્ટોક રજીસ્ટરમ ાં ક્ય ાં પ ને અને ક્ય ાં અનકુ્ર્મ નાંબર પર નોધ કરવ મ ાં આવે છે, જે ઓડીટને ખ તરી કર વવ મ ાં આવશે.  
૪  સાંસ્થ ન  મ ચલકીન  વ હન રીપેરીંગ અંગેન  બીલોમ ાં સક્ષમ સત્ત ષધક રીન  માંજુરી હકુમો બીલ સ થે સ મેલ ર ખવ મ ાં આવે જ છે. આગ મી ઓડીટ િરય ન ઓડીટને ખ તરી 

કર વવ મ ાં આવશે.  
૫  આઉટ સોષસિંગ અંગેન  બીલોમ ાં આઉટ સોસષ દ્વ ર  ફ વ યેલ કમષિ રીઓને સ મ જજક સરુક્ષ ન  લ ભ મળે છે જેની ખ તરી કરવ મ ાં આવલે છે.  
૬  ઓદડટરશ્રીની સિુન  મજુબ પેટ  વ ઉિર પર કર રન   ક્રમ ાંક અને કર રનો સમયગ ળો  સ્પસ્ટ રીતે લખવ મ ાં આવે છે.  
૭. બીલ રજીસ્ટરમ ાં બીલ ક્રમ ાંક, ત રીખ, બીલની ષવગત, બજેટ સિર, કુલ રકમ, કપ ત, ખરેખર ચકુવવ ની રકમ, અને છેલ્લ ેવ ઉિર નાંબર અને ત રીખ િશ ષવવ મ ાં આવ ેછે. 

તેમ છત ાં આપશ્રી તરફથી અન્ય ષવગત જણ વવ મ ાં આવશે તો તેનો અમલ કરવ મ ાં આવશે.  
૮. લોકલ ફાંડ ઓડીટ વિષ ૨૦૧૭-૧૮ ન  ફકર  નાં.૫૧ ન  ક્રમ નાં.-૦૮ ન  વ ાંધ   મજુબ કમષિ રીનુાં મરણ પ્રમ ણપત્ર, નોમીનેશન ફોમષની નકલ વ રસિ રની ઓળખષવષધ, બેંક 

પ સબકુની નકલ ષવગેરે િસ્ત વેજો બીલમ ાં સ મેલ ર ખવ મ ાં આવેજ છે. તેમ છત ાં આવી બ બતોનુાં ધ્ય ન ર ખી ક યષવ હી કરવ મ ાં આવશે, અને ભષવષ્યમ ાં આવન ર ઓડીટ 
વતુષળને ખ ત્રી કર વવ મ ાં આવશે.  
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૯  લોકલ ફાંડ ઓડીટ વિષ ૨૦૧૭-૧૮ ન  ફકર  નાં.૫૧ ન  ક્રમ નાં.-૦૯ ન  વ ાંધ   મજુબ ષનવષૃત્ત વતન પ્રવ સ ર હતન  બીલોમ ાં વતનની ખર ઈ સબબ સેવ પોથીનો આધ રની 
નકલ સ થે સ મેલ ર ખવ મ ાં આવેજ છે, જે અંગે  ભષવષ્યમ ાં આવન ર ઓડીટ વતુષળને ખ ત્રી કર વવ મ ાં આવશે.  

૧૦ લોકલ ફાંડ ઓડીટ વિષ ૨૦૧૭-૧૮ ન  ફકર  નાં.૫૧ ન  ક્રમ નાં.-૧૦ ન  વ ાંધ   મજુબ હવે  મસુ ફરી ભથ્થ ન  બીલોમ ાં મીટીંગ / સેષમન રમ ાં હ જરી આપવ  જત  તે અંગેન  
ક ય ષલય આિેશ બીલમ ાં સ મેલ ર ખવ મ ાં આવે છે. તેમ છત ાં આવી બ બતોનુાં ધ્ય ન ર ખી ક યષવ હી કરવ મ ાં આવશે, અને ભષવષ્યમ ાં આવન ર ઓડીટ વતુષળને ખ ત્રી 
કર વવ મ ાં આવશે.  

૧૧ લોકલ ફાંડ ઓડીટ વિષ ૨૦૧૭-૧૮ ન  ફકર  નાં.૫૧ ન  ક્રમ નાં.-૧૧ ન  વ ાંધ   અંગે અન્ય યષુનવસીટીમ ાંથી ક મગીરી અથે (થીસીસ / વ ઈવ  ) આવત  પ્ર ધ્ય પકોને ચકૂવવ મ ાં 
આવત  મસુ ફરી ભથ્થ ન  બીલોમ ાં સિરહ ુ મસુ ફરી ભથ્થુાં તેમની યષુનવસીટીમ ાંથી નહી ચકૂવ્ય  અંગેનુાં પ્રમ ણપત્ર બીલબોડીમ ાં આપવ મ ાં આવે છે. આમ, ઉપરોતત જવ બ 
મ ન્ય ર ખી ફકર   મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી. 

-****- 
 

ફકિા નો િ –  ૫૨  તિજહી બ લની િકમમાો તિદ્યિુશલુ્ કની િકમ ચકુિિા અંગે 

 

કૃષિ યષુનવષસિટી, જૂન ગઢન  વેટરનરી કોલેજ, જુન ગઢ તથ  એગ્રી કોલેજ અમરેલીન  અન્ વેિણ વિષ ૨૦૧૭-૧૮ િર ય ન વ ઉિસષની િક સણી કરત ાં આ 
સ થેન  પદરષશષ્ ટનાં.૨૬ મજુબની ષવગતેન  ષવજળી બીલોમ ાં ષવદ્યતુશલુ્ ક રૂ.૨,૮૮,૬૪૬/-નુાં ચકુવણુાં થત ુાં હોવ નુાં જણ યેલ છે. ગજુર ત ષવદ્યતુ શલુ્ક અષઘષનયમ-૧૯૫૮ 
અને તે હઠેળ  ઘડ યેલ મુાંબઇ ષવદ્યતુ શલુ્ક (ગજુર ત) ષનયમો-૧૯૮૬ અન્વયે સરક રશ્રીન ાં ષનયમો મજુબ શૈક્ષચણક સાંસ્ થ ઓ કે જે સરક રી સાંસ્ થ ઓ છે. તેને ષવજળી 
બીલ પૈકી ષવદ્યતુશલુ્ ક ભરવ ની મ ફી છે. જેથી ષવજળી બીલ સ થે ષવદ્યતુશલુ્ કની રકમ ભરવ ની હોતી નથી. જૂન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી પણ એક શૈક્ષચણક સાંસ્ થ  છે. 
ઉપરોકત ષવગતે જણ વ્ ય  મજુબ આ બ બતે ષવદ્યતુ ખ ત  (PGVCL) સ થે પત્ર વ્ યવહ ર કરીસાંસ્થ એ વીજ બીલ સ થે ચકુવેલ રૂ .૨૮૮૬૪૬/-ષવદ્યતુશલુ્ કની રકમ 
મ ફી મેળવી ષવદ્યતુશલુ્ ક ષવન ન  બીલો ભરવ  ક યષવ હી કરવ ની રહ.ે   જૂન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટીનીઘણી શૈક્ષચણક સાંસ્ થ ઓ હોય ષવદ્યતુશલુ્ ક પેટે રકમ 
રૂ .૨,૮૮,૬૪૬/-નો  બીન જરૂરી રીતે ષવદ્યતુશલુ્ કનુાં ચકુવણુાં કરવ મ ાં આવે છે. તો આ બ બતે ષવદ્યતુશલુ્ કની મ ફી મેળવી લેવ મ ાં આવે તો ઘણી મોટી રકમ બિ વી 
શક ય. તો આ બ બતે ઓદડટ સિુન ધ્ ય ને લઇ યોગ્ ય ક યષવ હી કરી ઓડીટને જાણ કરવ  ષવનાંતી.  

ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 
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ફકિા નો િ –૫૨– પરિતશષ્ ર્ટ નો િ – ૨૬ િેર્ટિનિી ક લેજ,જુનાગઢ િથા એગ્રી ક લેજ અમિાલીના સને ૨૦૧૭-૧૮ ના િાઉચિ થી િસલુાિ કિિામાો આિેલ 
તિદ્યિુશલુ્ કની તિગિ દશાષિત ુો પત્રક )નમનુારપ રકસ્ સાઓ( 

ક્રમ િાઉ.નો. િાિીખ  િાઉચિની િકમ  તિદ્યિુશલુ્ કની િકમ  સદિ  શાખાનુો નામ  ક્રમ િાઉ.નો. િાિીખ  િાઉચિની િકમ  તિદ્યિુશલુ્ કનીિકમ  સદિ  શાખાનુો નામ 
૧  ૩  ૪  ૫  ૬  ૭  ૧  ૩  ૪  ૫  ૬  ૭ 
૧ ૨૪૧/૧૯-૦૪-૧૭ ૧૨૭૪૦૫ ૨૫૨૯૮ ૧૨૪૦૫  

 
 
 
 

વેટરનરી 
કોલેજ 

જુન ગઢ 

 ૨૩ ૮૧૯૫/૦૭-૧૨-૧૭ ૨૩૮૮૮ ૪૨૯૨ ૧૨૪૦૫  
 
 
 
 
 
 

વેટરનરી 
કોલેજ 

જુન ગઢ 

૨ ૨૪૧/૧૯-૦૪-૧૭ ૪૪૦૪ ૫૭૦ ૧૨૪૦૫  ૨૪ ૮૩૭૨/૧૧-૧૨-૧૭ ૨૨૬૩૭ ૪૦૩૯ ૧૨૪૦૫ 
૩ ૧૦૪૧/૨૫-૦૫-૧૭ ૧૭૬૨૬૧ ૩૬૯૯૫ ૧૨૪૦૫  ૨૫ ૮૩૭૩/૧૧-૧૨-૧૭ ૧૨૨૨૮૦ ૧૫૮૪૧ ૧૨૪૦૫ 
૪ ૧૦૬૬/૨૯-૦૫-૧૭ ૮૮૫૧ ૧૮૩૯ ૧૨૪૦૫  ૨૬ ૮૯૮૩/૨૯-૧૨-૧૭ ૪૭૧૨ ૬૦૭ ૧૨૪૦૫ 
૫ ૧૬૦૧/૧૨-૦૬-૧૭ ૨૧૪૩૪ ૪૪૧૬ ૧૨૪૦૫  ૨૭ ૮૯૮૪/૨૯-૧૨-૧૭ ૯૭૫૫૦ ૧૩૫૦૫ ૧૨૪૦૫ 
૬ ૨૦૩૯/૨૩-૦૬-૧૭ ૬૧૭૩ ૧૦૬૫ ૧૨૪૦૫  ૨૮ ૧૦૧૩૨/૨૩-૦૧-૧૮ ૯૧૮૪૨ ૧૧૮૭૨ ૧૨૪૦૫ 
૭ ૨૧૬૫/૦૧-૦૭-૧૭ ૯૦૧૪૭ ૧૪૩૫૭ ૧૨૪૦૫  ૨૯ ૧૦૪૭૩/૦૨-૦૨-૧૮ ૩૦૪૭૮ ૪૯૯૦ ૧૨૪૦૫ 
૮ ૨૩૦૧/૦૭-૦૭-૧૭ ૯૩૨૧ ૧૮૩૬ ૧૨૪૦૫  ૩૦ ૧૧૩૦૭/૨૦-૦૨-૧૮ ૭૬૬૬ ૧૧૫૦ ૧૨૪૦૫ 
૯ ૩૧૮૬/૨૫-૦૭-૧૭ ૯૦૯૭ ૧૩૬૪ ૧૨૪૦૫  ૩૧ ૧૧૪૪૨/૨૩-૦૨-૧૮ ૮૫૧૫૮ ૧૧૦૯૪ ૧૨૪૦૫ 

૧૦ ૩૧૮૭/૨૫-૦૭-૧૭ ૯૫૪૯૮ ૧૧૮૪૯ ૧૨૪૦૫  ૩૨ ૧૧૫૯૬/૨૮-૦૨-૧૮ ૨૮૬૩૯ ૨૯૫૭ ૧૨૪૦૫ 
૧૧ ૩૨૯૭/૨૭-૦૭-૧૭ ૧૪૩૨૧ ૨૬૭૩ ૧૨૪૦૫  ૩૩ ૧૩૫૨૮/૨૨-૦૩-૧૮ ૧૧૨૧૪૨ ૧૫૩૮૬ ૧૨૪૦૫ 
૧૨ ૩૫૩૪/૦૩-૦૮-૧૭ ૧૮૫૪૬ ૩૪૪૦ ૧૨૪૦૫  ૩૪ ૧૩૬૫૫/૨૨-૦૩-૧૮ ૧૩૦૩૩ ૨૫૧૯ ૧૨૪૦૫ 
૧૩ ૪૨૦૪/૨૩-૦૮-૧૭ ૧૭૧૧૬ ૩૩૭૦ ૧૨૪૦૫  ૩૫ ૧૭૮૩/૧૭-૦૬-૧૭ ૨૪૧૪૦ ૩૩૬૨ ૧૨૧૧૮ એગ્રી કોલેજ 

અમરેલી ૧૪ ૪૨૬૫/૨૪-૦૮-૧૭ ૨૯૪૧ ૨૯૬ ૧૨૪૦૫  ૩૬ ૨૯૭૨/૧૯-૦૭-૧૭ ૧૯૨૫૦ ૨૫૦૭ ૧૨૧૧૮ 

૧૫ ૪૨૮૬/૨૮-૦૮-૧૭ ૧૫૯૦૭૫ ૨૦૭૫૮ ૧૨૪૦૫  ૩૭ ૫૨૩૧/૨૧-૦૯-૧૭ ૩૦૭૨૨ ૩૫૯૧ ૧૨૧૧૮ 

૧૬ ૪૩૩૩/૨૯-૦૮-૧૭ ૪૮૫૯ ૯૪૮ ૧૨૪૦૫  ૩૮ ૬૩૮૧/૧૬-૧૦-૧૭ ૩૦૦૮૩ ૩૯૯૭ ૧૨૧૧૮ 

૧૭ ૫૪૦૯/૨૭-૦૯-૧૭ ૧૫૮૭૨ ૩૧૧૬ ૧૨૪૦૫  ૩૯ ૭૬૫૮/૨૨-૧૧-૧૭ ૧૭૦૧૫ ૨૧૯૦ ૧૨૧૧૮ 

૧૮ ૫૪૧૧/૨૭-૦૯-૧૭ ૧૨૪૦૧૬ ૧૬૨૦૩ ૧૨૪૦૫  ૪૦ ૮૯૨૭/૨૭-૧૨-૧૭ ૨૦૭૦૧ ૨૫૧૮ ૧૨૧૧૮ 

૧૯ ૫૫૩૮/૨૯-૦૯-૧૭ ૨૪૦૦૦ ૪૧૦૬ ૧૨૪૦૫  ૪૧ ૯૯૪૮/૧૮-૦૧-૧૮ ૧૫૯૩૧ ૨૦૪૮ ૧૨૧૧૮ 

૨૦ ૬૪૮૦/૨૬-૧૦-૧૭ ૧૨૩૨૪૭ ૧૬૯૯૧ ૧૨૪૦૫  ૪૨ ૧૧૨૮૨/૧૯-૦૨-૧૮ ૧૪૯૬૪ ૧૯૨૨ ૧૨૧૧૮ 
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ક્રમ િાઉ.નો. િાિીખ  િાઉચિની િકમ  તિદ્યિુશલુ્ કની િકમ  સદિ  શાખાનુો નામ  ક્રમ િાઉ.નો. િાિીખ  િાઉચિની િકમ  તિદ્યિુશલુ્ કનીિકમ  સદિ  શાખાનુો નામ 
૧  ૩  ૪  ૫  ૬  ૭  ૧  ૩  ૪  ૫  ૬  ૭ 

૨૧ ૬૪૮૧/૨૬-૧૦-૧૭ ૪૭૮૨ ૪૮૧ ૧૨૪૦૫  ૪૩ ૧૨૯૧૬/૧૬-૦૩-૧૮ ૪૧૫૩૬ ૫૪૦૨ ૧૨૧૧૮ 

૨૨ ૭૧૭૨/૧૦-૧૧-૧૭ ૪૫૫૩ ૮૮૬ ૧૨૪૦૫  કુલ ૧૯૧૬૨૮૬ ૨૮૮૬૪૬  
 

જિા                                                                                                                                                                                                    કૃતષ મહાતિદ્યાલય, જુ.કૃ.ય.ુ, મ ર્ટા ડોળાિીયા 
 

આપશ્રીન  જણ વ્ય  અનસુ ર ષવદ્યતુ શલુ્ક અષધષનયમ-૧૯૫૮ અન્વય ેસરક રશ્રીન  ષનયમો મજુબ શૈક્ષચણક સાંસ્થ ઓ કે જે સરક રી સાંસ્થ ઓ છે. તેન ેવીજળી બીલ 

પૈકી ષવદ્યતુ શલુ્ક ભરવ ની મ ફી છે. પરાંત ુPGVCL દ્વ ર  હ લ વપર શ િ ર્જન  ૧૫% પ્રમ ણ ેષવદ્યતુ શલુ્ક  આક રવ મ ાં આવતુાં હોય. ષવદ્યતુ શલુ્ક મ ફ કરવ  અને અત્ય ર 

સધુી વસલૂેલ  ષવદ્યતુશલુ્ક પરત કરવ  અંગેની અરજી કરતો પત્ર ન યબ ઈજનેરશ્રી, PGVCL, અમરેલી ગ્ર ય, અમરેલી (ગજુર ત) ને મોકલેલ છે. આથી ઉપરોતત બ બતો 
ધ્ય ને લઇ ઓડીટ ફકરો મ ાંડવ ડ કરવ  ષવનાંતી. 
 

પશ ુબચકીત્સા અને પશપુાલન મહાતિદ્યાલય, જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી,જુનાગઢ 

સિરહુાં ઉપક્સ્થત વ ાંધ  અન્વયે જણ વવ નુાં કે અતે્રની કિેરી દ્વ ર  ષવદ્યતુ શલુ્ક સમ હત ષની કિેરી, ગ ાંધીનગર ને આ બ બતે અગ ઉન  વિષન  ઓડીટ પ ર  
અન્વયે ષવદ્યતુ શલુ્કની મ ફી બ બતે પત્ર ન. સ્ટોર/૯૩૬૨ ત . ૧૪-૧૦-૧૫ અને પત્ર ન. ૨૫૩૯ ત . ૦૮-૦૪-૨૧ થી જણ વેલ હત ુાં આક રણી અષધક રી, ષવદ્યતુ શલુ્ક 
સમ હત ષની કિેરી, ગ ાંધીનગર દ્વ ર  પત્ર નો. ૮૫૭૮, ત . ૨૮-૦-૧૭ અને પત્ર ન. ૩૩૯૮ ત . ૨૬-૦૪-૨૧ થી જણ વેલ છે કે યનુીવસીટી શૈક્ષચણક સાંસ્થ  છે જેથી 
તેનો ષવદ્યતુ શલુ્ક અન્ય િર કરત  ર હત િરે આક રવ મ ાં આવી રહલે છે પરાંત ુઆ બ બતે મ ફી આપવ ની જોગવ ઈ નથી.  

-****- 
ફકિા નો િ – ૫૩ રહસા ી અતનયમીિિા  ા િ 

જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટીની બ ાંધક મશ ખ  તથ  ફીશરીઝ સાંશોધન કેન્ર ઓખ ન  સને ૨૦૧૭-૧૮ન  વિષન અન્વેિણ િરય ન આવક, ખિષ, કેશબકુ અને 
સ ધષનક રેકડષ ની િક સણી કરત  નીિે મજુબ અન્વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે. જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટીન  સને ૨૦૧૭-૧૮ ન  વિષન  ઓડીટ િરય ન ફીશરીઝ 
સાંશોધન કેન્ર ઓખ મ ાં જમ  થયેલ આવકની િક સણી કરત  ગેસ્ટ હ ઉસ ભ ડુાં/મેડીકલ ફીટનેશફી, િરીય ઇ વનસ્પષત અને ષસષવલ ફટીલ ઇઝરવેંિ ણમ ાંથી કુલ 
રૂ।.૬૧૪૦૫/- જેવી આવક થયેલ છે. 
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જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટીન  સને ૨૦૧૭-૧૮ ન  વિષન  ઓડીટ િરય ન બ ાંધક મ શ ખ મ ાં ઓડીટોરીયમ ભ ડુાં, સરિ ર પટેલ સભ ખાંડ , કોયષુનટી હોલ, 

ટેન્ડર ફી, પરચરુણ આવક  તેમજ ગેસ્ટ હ ઉસ ન  ભ ડ  પેટે રૂ।. ૧૯,૭૧,૩૯૦=૦૦ ની કુલ આવકજમ  થઇ હતી. જેન  રેકડષ ની પહધપિબકૂ,િલન ની િક સણી કરત  
નીિેની ષવગતે ગેસ્ટ હ ઉસ ભ ડ  મ ાંથી કુલ રૂ।.૨૧૧૨=૦૦ ની આવકનુાં િલણ થી રકમ જમ  થયેલ ન હતી.જેથી ઉતત રકમ કેશબકૂમ ાં જમ  થયેલ ન હતી. 
 

ક્રમ પહોંચ નો િાિીખ િકમ તિગિ  ક્રમ પહોંચ નો િાિીખ િકમ તિગિ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
૧ ૦૦૫૪૫૫ ૩૧/૦૧/૧૮ ૧૭૬ ગેસ્ટ હ ઉસ ભ ડૂાં ૬ ૦૦૫૫૫૪ ૨૧/૦૩/૧૮ ૮૮ ગેસ્ટ હ ઉસ ભ ડૂાં 
૨ ૦૦૫૪૫૬ ૩૧/૦૧/૧૮ ૧૭૬ ગેસ્ટ હ ઉસ ભ ડૂાં ૭ ૦૦૫૫૫૫ ૨૨/૦૩/૧૮ ૨૬૪ ગેસ્ટ હ ઉસ ભ ડૂાં 
૩ ૦૦૫૫૪૭ ૧૮/૦૩/૧૮ ૨૬૪ ગેસ્ટ હ ઉસ ભ ડૂાં ૮ ૦૦૫૫૫૬ ૨૩/૦૩/૧૮ ૩૫૨ ગેસ્ટ હ ઉસ ભ ડૂાં 
૪ ૦૦૫૫૪૮ ૧૮/૦૩/૧૮ ૧૭૬ ગેસ્ટ હ ઉસ ભ ડૂાં ૯ ૦૦૫૫૫૭ ૨૩/૦૩/૧૮ ૩૫૨ ગેસ્ટ હ ઉસ ભ ડૂાં 
૫ ૦૦૫૫૫૩ ૨૦/૦૩/૧૮ ૨૬૪ ગેસ્ટ હ ઉસ ભ ડૂાં  કુલ ૨૧૧૨  

 

ગજુર ત ન ણ કીય ષનયમો ૧૯૭૧ અને અંિ જપત્ર  બ બત ષનયમોન  ષનયમ ૧૪, ૧૫ તથ  ૧૬ ની જોગવ ઇ મજુબ વસલુ આવેલ કોઇપણ રકમ તેજ દિવસ ે
દહસ બો મ ાં જમ  લેવી જોઇએ,તેમ છત ાં નીિેની ષવગતે વસલુ આવેલ રકમ િલણ થી મોડી ભરેલ હોય, ઓડીટ વિષ મ ાં રોજમળેે જમ  લેવ મ ાં આવેલ ન હતી. તો 
ઉકત જમ  આવેલ રકમ ક્ય ાં ક રણોસર બેંક મ ાં મોડી ભરવ મ ાં આવી અન ેક્ય  ક રણો સર ઓડીટ વિષમ ાં રોકડમેળે જમ  ન લીધી ત ેઅંગ ેઓદડટ આધ રીત ખર ઇ 
થવી ઘટે.                                                                                                                                                                                                    ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 

ક્રમ પહધપિ નાં ત રીખ રકમ ષવગત િલણ ભય ષ ત રીખ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
૧ ૩૭૮૮ ૨૭/૦૭/૧૭ ૫ મેદડકલ ફીટનેશ સટી ૨૦/૦૪/૧૯ 

૨ ૩૭૯૩ ૦૧/૧૧/૧૭ ૩૬૦ ગેસ્ટ હ ઉસ ભ ડૂાં ૨૭/૦૩/૧૯ 

૩ ૩૭૮૪ ૦૫/૧૧/૧૭ ૨૪૦ ગેસ્ટ હ ઉસ ભ ડૂાં ૨૭/૦૩/૧૯ 

૪ પહધપિ બકુ પત્રક ૪૦૧૨૪૭ ૧૧/૧૧/૧૭ ૫૨૫ ષસષવલ ફટીલ ઇઝર ૨૭/૦૩/૧૯ 
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જિા                                                                                                                                                                                                                                       ફીશિીઝ સોશ િન કાન્ર, 

જુ.ક.ૃય.ુ, ઓખા  

કિેરીને દહસ બમ ાં ઉિભવેલ ન ની ન ની ક્ષષતઓ સધુ રવ  અને દહસ બમ ાં િોતસ ઈ કરવ  હતેથુી છેક વિષ ૨૦૧૫-૧૬ થી ૨૦૧૭-૧૮ ન  તમ મ દહસ બો, 
રેકડો તપ સત  અને બેંક મેળવણુાં કરત  મ લમુ પડેલ કે સને ૨૦૧૭-૧૮ ન  વિષ િરય ન દફશરીઝ સાંશોધન કેન્ર, ઓખ મ ાં ગેસ્ટ હ ઉસ ભ ડુાં/મેડીકલ ફીટનેશ ફી, 
િરીય ઇ વનસ્પષત, ષસષવડ ફટીલ ઈઝર વેંિ ણ, વસલુ ત વગેરે મ ાંથી કલૂ રૂ. ૯૯૭૬૨/-ની આવક થયેલ છે. જે મ ાંથી કલૂ રૂ. ૧૧૩૦/-ની રકમ જેતે સમયે રોકડમેળ 
જમ  લેવ યેલ ન હતી. આ ભલૂ ધ્ય ને આવત , વસલુ આવેલ રકમ વિષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં કેશબકુ પ ન  નાં.૨૮, ત . ૨૭/૦૩/૧૯ મ ાં જમ  લઈ, બેંકમ ાં ભરપ ઈ કરી, 
િલણ દ્વ ર  યષુનવષસિટી મ ાં જમ ાં કર વેલ છે. અત્રે દહસ બી ક મગીરી હાંગ મી, ચબન અનભુવી અને ચબનકુશળ કમષિ રી મ રફત વધ ર ની જવ બિ રી રૂપે કર વવ ની 
થયેલ હોઈ સરત ચકૂથી જેતે સમયે દહસ બી પ્રદક્રય  રહી જવ  પ મેલ છે તે કિેરીને િક સણી િરય ન ડીસેબર ૨૦૧૮મ ાં ધ્ય ને આવેલ છે. આ ભલૂ ધ્ય ને આવત  
તે વખતન ાં ટેબલ સાંભ ળત  હાંગ મી કમષિ રી જેને અન્ય નોકરી મળત  આ નોકરી મ ાંથી ર જીન મુાં આપી મકુ્તત મેળવેલ, તેને પત્ર દ્વ ર  દહસ બની િોખવટ કરવ  
નોટીસ/સિૂન  આપેલ છે. તેઓ અત્રે રૂબરૂ આવી, દહસ બની િોખવટ કરી, રૂ.૧૧૩૦/- જે દહસ બમ ાં લવે ન  રહી જવ  પ મલે છે. દહસ બી પ્રદક્રય  પણૂષ કરેલ છે. 
ઉકત સ્પષ્ટત  અન ેહદકકતને ધ્ય ને લઈ ખર ઈ મ ન્ય ર ખવ  અને વ ાંધ નો જવ બ ગ્ર હ્ય ર ખવ  ષવનાંતી છે.  

 

કાયષપાલક ઇજનેિની કચેિી, જૂનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી, જૂનાગઢ 
આ કિેરીન  ખ તેની ગેસ્ટ હ ઉસ શ ખ  ર ર  પહધપિ નાં.૦૦૫૪૫૫ ત .૩૧/૦૧/૧૮ ની રકમ રૂ .૧૭૬.૦૦ તથ  પહધપિ નાં.૦૦૫૪૫૬ ત .૩૧/૦૧/૧૮ની રકમ 

રૂ .૧૭૬.૦૦ શરતચકુ કેિરીની કેશશ ખ  ખ તે જમ ાં કરવ ની રહી જત  જે તે ઓડીટ વિષમ ાં જમ ાં કરવ મ ાં આવેલ નથી. જે શરતચકુ રહી ગયેલ છે. પરાંત ુસિર 
શરતચકુ ધ્ય ને આવત  તરુાંત જ ત .૦૧/૦૮/૧૯ થી પહધપિ નાં.૦૦૫૪૫૫ ત .૩૧/૦૧/૧૮ ની રકમ રૂ .૧૭૬.૦૦ તથ  પહધપિ નાં.૦૦૫૪૫૬ ની ત .૩૧/૦૧/૧૮ 
ની રકમ રૂ .૧૭૬.૦૦ ની કુલ રકમ રૂ .૩૫૨.૦૦ કિેરીની કેશશ ખ મ ાં જમ ાં કર વી ત . ૦૧/૦૮/૧૯થી િલણ ર ર  બેન્કમ ાં જમ ાં કર વી કેશબકુમ ાં જમ ાં લેવ મ ાં 
આવેલ છે. પહધપિ નાં.૦૦૫૫૪૭/ ૦૦૫૫૪૮/૦૦૫૫૫૩ થી ૦૦૫૫૫૭ ની કુલ રકમ રૂ .૧૭૬૦.૦૦ ત .૦૭/૦૪/૨૦૧૮થી િલણ ર ર  બેન્કમ ાં જમ ાં કરી કેશબકુમ ાં 
જમ ાં લેવ મ ાં આવેલ છે. જે પહધપિો મ િષ-૨૦૧૮ ન  મ સન  અંષતમ દિવસોમ ાં આપવ મ ાં આવેલ હોવ થી ત .૩૧/૦૩/૧૮ પહલે  જમ ાં કરવ ન  રહી ગયેલ છે. 
પરાંત ુસિર ન ણ ાં એષપ્રલ મ સની શરૂઆતન  દિવસોમ ાં તરુાંત જ જમ ાં કરવ મ ાં આવેલ છે. ઉપરોકત ષવગતો ધ્ય ને લઈ પ્ર થષમક વ ાંધ  મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી છે. 

-****- 
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ફકિા નો િ – ૫૪  અન્ય કૃતષ ય.ુતન./તિડાગમાો બ ન-અતિકૃિ િીિે લાો ા સમયથી ળાપ્યરુ્ટાશન પિ મકુિા અંગે 

જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટીન  સને ૨૦૧૭-૧૮ન  અન્વેિણ િરય ન કુલસચિવશ્રીની કિેરીન  ડેપ્યટેુશન હુકમોની ફ ઇલોની િક સણી કરત ાં નીિે મજુબ 
અન્વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે. 
ક્રમ કમષચાિી/અતિકાિીનુો નામ અને હ દ  ળાપ્યરુ્ટાશન પિ મકુયા /  ર્ટા કયાષ 

િાિીખ 
ળાપ્યરુ્ટાશન પિ ફિજની કચેિી તિશેષ 

૧ ડો. બી.આર.મ રવીય   સાં.વૈ. ૩૦/૦૬/૨૦૦૦ ન યબ મેનેજરશ્રી, સરિ ર સરોવર નમષિ  ષનગમ લી. નવ  સચિવ લય, ગ ાંધીનગર   
૨ એસ.કે.જેઠ ની દહસ બ ષનય મક ૦૬/૦૬/૨૦૧૮ કુલ સચિવશ્રી, ક મધેન ુયષુનવષસિટી, ગ ાંધીનગર  
૩ ડી.એમ.પટેલ  ખેતીવ ડી મિિનીશ ૨૮/૦૨/૨૦૧૪કિેરી સમય બ િ નવસ રી કૃષિ યષુનવષસિટી  નવસ રી   
૪ દહન બેન એસ િૌધરી  ખેતીવ ડી મિિનીશ ૨૪/૧૦/૧૭ કિેરી સમય બ િ સરિ ર કૃષિનગર િ ાંતીવ ડ , કૃષિ યષુનવષસિટી, સરિ ર યષુનવષસિટી   

 
(૧) ઉપરોકત કોષ્ટકન  ક્રમ (૧)ન  શ્રી ડો. મ રવીય  ત .૧-૭-૨૦૦૦ થત  ત .૨૪-૧૦-૨૦૧૦ સધુી મહસેલુ ષવભ ગમ ાં અને ત .૨૫-૧૦-૨૦૧૦ થી ત .૯-૩-૨૦૧૫ 

સધુી સરિ ર સરોવર નમષિ  ષનગમ લી. ગ ાંધીનગર ખ તે ડેપ્યટેુશન પર ફરજ બજાવત  હત . આ બ બતની છેલ્લી મિુતની ત .૯-૩-૧૫ સધુીની માંજુરી કૃષિ 
અને સહક ર ષવભ ગન ાં ત .૩-૫-૧૪ થી મળેલ હતી. ત્ય રબ િ ડો. મ રવીય ને ડેપ્યટેુશનથી િ લ ુર ખવ ની કોઇ માંજુરી યષુન.એ આપેલ નથી. કે સરક રશ્રીન  
જે તે ષવભ ગમ ાંથી મેળવેલ ન હતી. આમ ડો. મ રવીય  ત .૯-૩-૧૫ બ િ ચબન અષધકૃત રીતે ડેપ્યટેુશન પર ફરજ બજાવત  હોવ નુાં મ લમુ પડેલ છે. 

(૨) ઉપરોકત કોષ્ટકન  ક્ર્મ ૨ન  શ્રી એસ. કે. જેઠ ની ત .૦૬/૦૬/૧૮થી કુલ સચિવશ્રી, ક મધેન ુયષુનવષસિટી, ગ ાંધીનગર ખ તે ડેપ્યટેુશન પર મકુવ મ ાં આવેલ છે. 
(૩) ઉપરોકત કોષ્ટકન  ક્ર્મ ૩ન  શ્રી ડી.એમ.પટેલ ત .૦૧/૦૩/૨૦૧૪થી નવસ રી કૃષિ યષુનવષસિટી ખ તે ડેપ્યટેુશન પર મકુવ મ ાં આવેલ છે. 
(૪) ઉપરોકત કોષ્ટકન  ક્ર્મ ૪ન  શ્રી દહન બેન એસ. િૌધરી ત .૨૪/૧૦/૨૦૧૭ કિેરી સમય બ િ થી સરિ ર કૃષિનગર િ ાંતીવ ડ , કૃષિ યષુનવષસિટી, સરિ ર 

યષુનવષસિટી ખ તે ડેપ્યટેુશન પર મકુવ મ ાં આવેલ છે. 
(૫) ઉતત જણ વેલ ક્રમ (૧) અને (૩)ન  કમષિ રી/અષધક રીશ્રી લ  ાંબ  સમયથી ડેપ્યટેુશન પર ગયેલ છે. ક્રમ (૧) ન  દકસ્સ મ ાં ત .૦૯/૦૩/૨૦૧૫ પછી  સક્ષમ 

સત્ત ષધક રીશ્રીની માંજુરી મેળવેલ નથી. તે જ રીતે ક્રમ (૩) ન  દકસ્સ મ ાં પણ િ ર વિષથી વધ રે સમય થયેલ હોય યષુનવષસિટીન  સ્ટેચ્યટુ નાંબર -૧૧૯ન  ષનયમ 
– ૨૪૭ મજુબ સક્ષમ કક્ષ એથી માંજૂરી મેળવવી રહ.ે  

ફકિાને અનરુપ જિા  ન હ ય અમાન્ય 
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જિા   –  

૧. આ યષુનવષસિટીન  ષશક્ષક સાંવગષન  ડો.આર.બી.મ રવીય ,સાંશોધન વૈજ્ઞ ષનક ગ ાંધીનગર ખ તે પ્રષતષનયદુકતન  ન મ.સરક રશ્રીન  સમય ાંન્તરે થયેલ આિેશો મજુબ 
સેવ  બજાવેલ છે.(૧( સેકશન અષધક રીશ્રી, કૃષિ, ખેડતૂ કલ્ય ણ અને સહક ર ષવભ ગ, સચિવ લય, ગ ાંધીનગરન  હુકમ ક્રમ ાંકેઃ જકવ/૧૩ર૦૧૦/૩ર૮૯/ ક.ર, 

ત .૧૫/૦૯/૧૭ મજુબ ડો.મ રવીય ની પ્રષતષનયદુકતની મદૃુત ત .૧૦/૦૩/૧૫ થી વધ ુત્રણ વિષ ત .૦૯/૦૩/૧૮ સધુી લાંબ વવ મ ાં આવેલ હતી. (િ( ત્ય ર 
બ િ સેકશન અષધક રીશ્રી, ખેડતૂ કલ્ ય ણ અને સહક ર ષવભ ગ, સચિવ લય,ગ ાંધીનગરન  હુકમ ક્રમ ાંકેઃજકવ/૧૩ર૦૧૦/૩ર૮૯/ક.ર, ત .૧૯/૦૬/૧૮ મજુબ પ્રષત 
ષનયદુકતની મદૃુત ત .૧૦/૦૩/૧૮ થી વધ ુએક વિષ મ ટે ત . ૦૯/૦૩/૧૯ સધુી લાંબ વવ મ ાં આવેલ (૩( ત્ય રબ િ સેકશન અષધક રીશ્રી, ખેડતૂ કલ્ય ણ અને 
સહક ર ષવભ ગ, સચિવ લય, ગ ાંધીનગરન  હુકમ ક્રમ ાંકેઃ જકવ/૧૩ર૦૧૦/૩ર૮૯/ક.ર, ત .ર૪/૦૬/૧૯ મજુબ પ્રષતષનયદુકતની મદૃુત ત .૧૦/૦૩/૧૯ થી વધ ુ
એક વિષ મ ટે ત .૦૯/૦૩/૨૦ સધુી  લાંબ વવ મ ાં આવેલ. ૪( આસી.જનરલ મેનેજરશ્રી(પસોનલ), સરિ ર સરોવર નમષિ  ષનગમ લીમીટેડ, ગ ાંધીનગરન  પત્ર 
ક્રમ ાંકેઃસસનષનલી/પએસટી/૨૦૦૩/૩૪/ખ,ત .૧૮/૦૨/૨૧ મજુબ ડો.મ રવીય ની પ્રષતષનયદુકતની સેવ  સમ પ્તકરી અત્રેની યષુનવષસિટી ખ તે 
ત .૦૧/૦૩/૨૧ન  કિેરી સમયથી પરત કરત  હુકમો કરવ મ ાં આવત , ડો. મ રવીય  ત . ૦૧/૦૩/૨૦૨૧ન  રોજ જૂન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જૂન ગઢ ખ તે 
હ જર થયેલ છે.  

૨. અત્રેની કિેરીન  ક .આ.જા.નાં.જુકૃય/ુરજી/એડીએમ-૧.૧/ર૦૧૮(ર૫)/૧૪૮૭૫-૮૮,ત .૦૫/૧૦/૧૯ મજુબ શ્રી એસ.કે.જેઠ ની, દહસ બ ષનય મકની પ્રષતષનયદુકતની 
સેવ ઓ ટુાંક વવ મ ાં આવત ાં,શ્રી એસ.કે.જેઠ ની ત .૦૪/૧૧/૧૯થી જૂન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી,જૂન ગઢ ખ તે ફરજ બજાવ ેછે.  

૩. શ્રી ડી.એમ.પટેલ, ખેતીવ ડી મિિનીશન ેત .૦૧/૦૩/૧૪થી નવસ રી કૃષિ યષુનવષસિટી, નવસ રીન  કમષિ રી સ મે અરસ-પરસ ડેપ્યટેુશન ઉપર સ્વખિ ેમકુવ મ ાં 
આવેલ. પ્રથમ િ ર વિષ મ ટે અત્રેની યષુનવષસિટીની સત્ત  મય ષિ ને ધ્ય ને લઇ ડેપ્યટેુશન ઉપર મકુવ મ ાં આવેલ ત્ય રબ િ કમષિ રીન  કૌટુાંબીક તેમજ સ મ જીક 
ક રણોસર ડેપ્યટેુશન લાંબ વવ  અંગ ેરજૂઆત આવત  ન મ.સરક રશ્રીમ ાં વધ ુડેપ્યટેુશન લાંબ વવ  અંગેની માંજુરી મ ાંગવ મ ાં આવેલ હતી  પરાંત ુમાંજૂરી મળેલ 
નહી જેથી કમષિ રીન  કૌટુબીંક તથ  સ મ જીક ક રણોસર તેમજ બાંને કમષિ રીની તથ  યષુનવષસિટીની સહમષતથી ડેપ્યટેુશનની મદુ્દત લાંબ વવ મ ાં આવલે અન ે
ફરીથી ન મ.સરક રશ્રીમ ાં ડેપ્યટેુશનની મદુ્દત લાંબ વવ  અંગ ેમાંજૂરી મ ાંગવ મ ાં આવેલ હતી પરાંત ુસરક રશ્રી તરફથી માંજૂરી મળેલ ન હોવ થી કુલસચિવશ્રી, 
નવસ રી કૃષિ યષુનવષસિટી, નવસ રીન  ક .આ.નાં. નકૃય/ુરજી/એડીએમ-૨.૩/૧૫૫૪-૬૪, ત .૨૫/૦૨/૨૦ મજુબ શ્રી પટેલની પ્રષતષનયકુ્તતની સેવ  પણૂષ થત  
અત્રેની યષુનવષસિટી ખ તે હ જર થવ  ત .૨૯/૨/૨૦ન  કિેરી સમયબ િ છટ  કરવ મ ાં આવત  ત .૧.૩.૨૦થી મજકુર કમષિ રી જૂ.કૃ.ય.ુ,જૂન ગઢ ખ તે હ જર 
થયેલ છે.  
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૪. કુ.દહન બેન એસ.િૈ ધરી, ખેતીવ ડી મિિનીશ ત .૨૪.૧૦.૨૦૧૭થી સરિ ર કૃષિનગર િ ાંતીવ ડ  કૃષિ યષુનવષસિટી ખ તે કમષિ રીની કેોટુબીંક તેમજ સ મ જીક 
ક રણોસર તથ  બને્ન યષુનવષસિટીની સહમષતથી અત્રનેી યષુનવષસિટીની િ ર વિષ સધુીની સત્ત  મય ષિ ન ેધ્ય ને લઇ ડેપ્યટેુશન ઉપર મકુવ મ ાં આવેલ છે.  

૫. આમ ક્રમ નો-)૧(ન  કમષિ રીની પ્રષતષનયદુકતની મદૃુત લાંબ વવ ન  આિેશો સરક રશ્રી તરફથી ગજુર તન  ર જયપ લશ્રીન  હુકમથી અને તેમન  ન મ ેથયેલ હોય, 

યષુનવષસિટી કક્ષ એ ગ્ર હય ર ખેલ છે. તેમજ ક્રમ નો.)િ(ન  અષધક રીની પ્રષતષનયદુકતની સેવ ઓ ટુાંક વવ મ ાં આવત ાં જેઓ, હ લમ ાં જૂન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, 
જૂન ગઢ ખ તે દહસ બ ષનય મકશ્રી તરીકે ફરજ બજાવત  હોય, અને ક્રમ નો. )૩( ન  કમષિ રી શ્રી પટેલની પ્રષતષનયકુ્તતની સવે  પણૂષ થત  અત્રેની યષુનવષસિટી 
ખ તે હ જર થવ  ત .૨૯/૨/૨૦ન  કિેરી સમયબ િ છટ  કરવ મ ાં આવત  ત .૧.૩.૨૦ થી મજકુર કમષિ રી જૂ.કૃ.ય.ુ,જૂન ગઢ ખ તે હ જર થયેલ છે. જે સમ ધ ન 
ક રક જવ બ ગ્ર હય ર ખી બને્ન ઓડીટ ફકર  મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી.   

-****- 
ફકિા નો િ – ૫૫    ચિ ગ્રાન્ર્ટ િથા અતિ ખચષ થિા અંગે. 

જુન ગઢ કૃષિ યષુનવષસિટીન  સને ૨૦૧૭-૧૮ન  અન્વેિણ િરય ન નીિે આપેલ કોષ્ટકની ષવગતે વેટરનરી કોલેજ, ખ તે ષવક સ અંગેની ગ્ર ન્ટ અન્વેિણ 
વિષ િરય ન બિત રહવે  પ મેલ છે. તથ  મખુ્ય સિર – ૨૪૧૫ અન્વેિણ વિષ િરય ન અષત ખિષ થવ  પ મેલ છે. જે અંગે નીિે મજુબ અન્વેિણ નધપધ આપવ મ ાં 
આવે છે.  

ક્રમ મખુ્ય સદિ િષષ દિમ્યાન મહેલ ગ્રાન્ર્ટ િષષ દિમ્યાન થયેલ ખચષ  ચિ/અતિ ખચષની તિગિ 
૧ ૨૪૧૫ – એનીમલ હસબન્ડરી ૫,૪૩,૬૯,૯૯૭ ૧,૮૨,૦૮,૭૩૬ (+)૩,૬૧,૬૧,૨૬૧ 
૨ ૨૪૧૫ – ફીશરીઝ ૫,૨૮,૭૦,૭૦૬ ૨,૫૯,૦૩,૯૭૭ (+)૨,૬૯,૬૬,૭૨૯ 
૩ ૨૪૧૫-૦૧-૦૦૪-૦૨૯AER-3 ૨,૧૬,૦૦,૦૦૦ ૨૩,૨૯,૫૬,૬૧૮ (-)૧,૬૯,૫૬,૬૧૮ 
૪ ૨૪૧૫-૦૧૧-૫૦૦-૧૦૦ AER-9 ૨,૭૫,૦૦,૦૦૦ ૨,૮૫,૬૪,૭૩૫ )-( ૧૦,૯૪,૭૩૫ 
૫ ૨૪૧૫-૦૧-૨૭૭-૦૩૪ ૬,૬૮,૧૫,૦૦૦ ૬,૪૮,૦૫,૬૮૬ )-( ૨૦,૦૯,૩૧૪ 

 
ઉતત પદરષશષ્ટન  ક્રમ – ૧ તથ  ૨ની ગ્ર ન્ટ બિત હોઈ સત્વરે સરક રશ્રીમ ાં જમ  કર વવી તથ  ક્રમ – ૩ થી ૫ ની ષવગતે મળેલ ગ્ર ન્ટ કરત  અષત ખિષ 

હોઈ જવ બિ રેથી સ્પષ્ટત  કરવી. 
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જિા                                                                                                                           રહસા  તનયામકશ્રી  જેર્ટ   - ૨ શાખા  
કૃષિ યષુનવષસિટીઓને ડીમ ન્ડ નાં.ર, ૨૪૧૫ – કૃષિ સાંશોઘન અને ષશક્ષણ-૧, પ ક સાંરક્ષણ હઠેળ ગ્ર ન્ટ ફ ળવવ મ ાં આવ ેછે. સરક રશ્રી તરફથી ફ ળવેલ ગ્ર ન્ટ 

સ મે ઘણી વખત અષનવ યષ સાંજોગોમ ાં ૫ગ ર-ભથ્થ  સિરે માંજુર થયેલ ગ્ર ન્ટ કરત  ખિષ વઘ ુથ ય છે આ અંગે સરક રશ્રીમ ાં રીવ ઇઝ બજેટમ ાં મ ાંગણી મકુવ મ ાં 
આવે છે. તેમ છત ાં સરક રશ્રી તરફથી મ ાંગણી મજુબની ગ્ર ન્ટ ફ ળવવ મ ાં આવતી નથી. આથી અમકુ યોજન મ ાં ખિષ વઘ ુથ ય છે જય રે અમકુ યોજન મ ાં ખિષ 
ઓછો થ ય છે.ગજુર ત કૃષિ યષુનવષસિટી મ ટેન  ગ્ર ન્ટ ઇન એઇડન  ત .૧૪.૦૯.૧૯૭૬ન  ગજુર ત સરક રશ્રીન  ઠર વ તથ  કલોઝ નાં.૮ (જી) મ ાં જણ વ્ય  મજુબ 
"The University is at liberty to make re-appropriation under the same demand number, provided this is between the approved scheme" ને ઘ્ય ને લઇ 
મ ન.કુલપષતશ્રીની માંજુરી લઇ માંજુર થયેલ ગ્ર ન્ટની મય ષિ મ ાં રી-એપોષપ્રએશન કરવ મ ાં આવ ેછે. આમ, ઉ૫રોકત જવ બ મ ન્ય ર ખી ઓડીટ પ ર  મ ાંડવ ળ કરવ  
ષવનાંતી. વ ષિિક દહસ બમ ાં પનુ:ષવષનયોગ કરેલ ગ્ર ન્ટ િશ ષવવ  અન્વેિણમ ાં જણ વેલ છે તે અન્વયે જણ વવ નુાં કે, યષુનવષસિટી ૧૦૦% ગ્ર ન્ટેડ સાંસ્થ  છે અને 
યષુનવષસિટીનુાં બજેટ સરક રશ્રીન  ન ણ  ષવભ ગમ ાંથી માંજુર કરવ મ ાં આવે છે. સરક રશ્રીમ ાં બજેટ રજુ કરવ  મ ટે બજેટન  ગત વિષની ષનયત પત્રકમ ાં જણ વ્ય  
મજુબ જે તે બજેટ સિરે ગત વિષની માંજુર થયેલ ગ્ર ન્ટ િશ ષવવ ની રહ ેછે. જો વ ષિિક દહસ બમ ાં રી-એપ્રોપીએશન કરેલી ગ્ર ન્ટ િશ ષવવ મ ાં આવે તો સરક રશ્રી 
તરફથી બજેટ માંજુર થયેલ હોય તેની સ થે માંજુર થયેલ ગ્ર ન્ટની રકમ મળે નહીં તેમજ માંજુર થયેલ ગ્ર ન્ટની રકમ એ.જી.કિેરી સ થે મળે નહીં આથી વ ષિિક 
દહસ બમ ાં ખરેખર માંજુર થયેલ ગ્ર ન્ટ િશ ષવવ મ ાં આવે છે. સરક રશ્રી તરફથી ઘણી વખત અલગ-અલગ વિષની મ દહતી મ ાંગવ મ ાં આવે છે. ત્ય રે સરક રશ્રી તરફથી 
જે યોજન મ ાં જેટલી ગ્ર ન્ટ માંજુર થયેલ હોય તે િશ ષવવી જરૂરી છે આ૫શ્રીની ઉ૫રોકત સિુન  મજુબ સને.૨૦૧૭-૧૮ન  વ ષિિક દહસ બમ ાં અલગથી રી-એપ્રોપીએશન 
થયેલ ગ્ર ન્ટ િશ ષવી ખિષ િશ ષવવ મ ાં આવે છે. તો ઓડીટ પ ર  મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી. 

સોશ િન તનયામક 
સાંશોધન અંતગષત ફ મષ ડવેલોપમેન્ટ અંતગષત વિષ ૨૦૧૬-૧૭ની ક્સ્પલ ઓવર કરેલ ગ્ર ન્ટ વિષ ૨૦૧૭-૧૮મ ાં દડસે .સધુીમ ાં થત  વિષ ૨૦૧૭-૧૮મ ાં વધ રે 

ખિષ નધપધ યેલ છે. જેએયમુ ાં  00 એઆઈસીઆરપી પ્રોજેતટ િ લ ુછે અને સાંબાંષધત પ્રોજેતટન  પ્રોજેતટ કો-ઓડીનેટર છે જે આખ  ભ રતમ ાં ફેલ યેલ  છે .િર વિે, 
આઈસીએઆર દ્વ ર  મ ન્ય કુલ બજેટ અંિ જ મજુબ એઆઇસીઆરપીન  હડે યષુનટ િ ર તવ ટષરમ ાં ગ્ર ન્ટ દરલીઝ કરે છે. જેમ ાં જેએયુ  02% દહસ્સો ઉમેરી જે તે 
પ્રોજેતટન  ખિષને પહધપિી વળવ  સાંબાંષધત પ્રોજેતટ ઇન્િ ર્જને ફ ળવે છે .જુિ  જુિ  કો-ઓદડિનેટીંગ યષુનટ અને જુિ  જુિ  હપ્ત ત મ ાં ગ્ર ન્ટ છૂટી થવ ન ેલીધે, કેટલ ક 
પ્રોજેતટન  કો-ઓદડિનેટીંગ યષુનટમ ાં તકનીકી-ન ણ કીય સમસ્ય ને ક રણ ેન ણ કીય વિષન  અંતમ ાં બજેટ અંિ જ સ મે ગ્ર ન્ટ દરલીઝમ ાં વધ રો/ઘટ ડો થ ય છે .આમ 
વિેન  અંતીમ દિવસોમ  રીલીઝ થયેલ ગ્ર ન્ટ પછીન  વિષમ ાં સરભર થતી હોઇ છે .જેથી  આ યષુનવષસિટીન  અન્ય હડે ેરહલે બિત ગ્ર ન્ટ-ઇન-એઇડ ન  ષનયમ 
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મજુબ ગ્ર ન્ટ સરભર કરવ મ ાં આવે છે. ષવસ્તરણમ  થયેલ બિત અન્ય હડે ેથયેલ વધ ર નો ખિષ ગ્ર ન્ટ-ઇન-એઇડ ન  ષનયમ મજુબ ગ્ર ન્ટ સરભર કરવ મ ાં આવે 
છે . આમ સરક રશ્રી તરફથી ફ ળવવ મ ાં આવતી ગ્ર ન્ટનો ગ્ર ન્ટ-ઇન-એઇડ ન  ષનયમ મજુબ સરભર કરત  ઓવરઓલ ઉપયોગ થ ય છે 

-****- 
 

ફકિા નો િ – ૫૬ ચ િી- છહકપર્ટ –ઉચાપિ -આગ- અકસ્ માિથી સોસ્ થાની તમલ્ કિને થયેલ નકુશાનની મારહિી આપિા  ા િ 
 

કૃષિ યષુનવષસિટી, જુન ગઢ તેમજ તેન  હસ્ તકની તમ મ પેટ  સાંસ્ થ ઓમ ાં સને ૨૦૧૭-૧૮ ન  વિષ િર ય ન િોરી, છળકપટ, ઉિ પત, આગ, અકસ્ મ તથી 
સાંસ્ થ ની ષમલ્ કતને થયેલ નકુશ નની ષવગતો આપવ  મ ટે પ્ર થષમક વ ાંધ  નાંબર-૧ થી મ ાંગવ મ ાં આવેલ હતી. તેન  જવ બમ ાં સાંસ્ થ એ જણ વેલ છે કે આવો કોઇ 
બન વ બનવ  પ મેલ નથી, જેથી મ દહતી ’’શનૂ્ ય’’ હોવ નો જવ બ મળેલ છે. જેથી આ બ બતે કાંઇ ટીપ્ પણી કરેલ નથી. 
જિા  - નોંઘ લીઘેલ 

-****- 
 

ફકિા નો િ – ૫૭  પ્રાથતમક િાોિાઓની પિૂષિા અંગે. 

સરક રશ્રીન ાં પાંિ યત અને ગ્ર મ ગહૃ ષનમ ષણ ષવભ ગન ાં અ.સ.પત્ર નાં.પી.આર.એ.ડી./૧૦૭૩/૫૦૧/૭૭/જ ત .૨૧/૦૨/૧૯૭૭ તરફ ઘ્ય ન િોરત  
જણ વવ નુાં કે, સને ૨૦૧૭-૧૮ન ાં વિષન ાં દહસ બોન  અન્ વેિણ િરષમય ન કુલ ૧૮૪ પ્ર થષમક વ ાંધ ઓ આપવ મ ાં આવેલ હત . જે પૈકી ૧૬૬ પ્ર થષમક વ ાંધ ન  
જવ બ કરવ મ ાં આવેલ હત . જે જોત  પતૂષત ની ક મગીરી સાંતોિક રક ગણી શક ય નહીં. જો તમ મ પ્ર થષમક વ ાંધ ઓનો સાંપણૂષ ષવગતે સમયસર જવ બો આપવ મ ાં 
આવ્ ય  હોય તો અહવે લનુાં કિ તથ  ભષવષ્ યમ ાં આ બ બતે થન ર પત્ર વ્ યવહ ર મહિઅંશે ઘટ ડી શક યો હોત. જે બ બતે કૃષિ અને સહક ર ષવભ ગન ાં ધ્ ય ન ઉપર 
લ વવ મ ાં આવે છે.   

 

જિા  

ઓડીટ ફકર મ ાં થયેલ સિુન મજુબ પ્ર થષમક વ ાંઘ ન  જવ બો સમયસર ઓડીટ િરય ન આ૫વ મ ાં આવે તેવ  પ્રયત્નો કરવ  િરેક યષુનટ /સબ યષુનટ 
અષઘક રીઓ અને સાંબાંષઘત કેન્રન  વડ શ્રીઓને સિુન  આ૫વ મ ાં આવેલ છે આ બ બતો ધ્ય ને લઇ ઓડીટ પ રો મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી છે. 
 

-****- 
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ફકિા નો િ – ૫૮       ગ્રાન્ ર્ટ િપિાશ પ્રમાણપત્ર   ા િ.  
  

સાંસ્ થ ન ાં સને ૨૦૧૭-૧૮ ન ાં દહસ બોન ાં અન્ વેિણ િરષમય ન સાંસ્ થ એ વિષ િરષમય ન મેળવેલ અનિુ નોની રકમ રૂ. ૨૧૯૧૫.૨૪/- કરોડજે હતે ુસબબ 
અપ યેલ હતી, તે હતે ુાં મ ટે વપર શ થયેલ છે. જેનુાં આથી પ્રમ ણપત્ર આપવ મ ાં આવે છે. આ પ્રમ ણપત્ર ઓદડટ વ ાંધ ને અનરુૂપ આપેલ છે. 
જિા   -   નોંઘ લીઘેલ                                                               

-****- 
 

ફકિાનો િ– ૫૯      િાતષિક રહસા    ા િ. 
 

આથી પ્રમ ચણત કરવ મ ાં આવે છે કે, સાંસ્ થ ન  વ ષિિક દહસ બોનુાં આનિુાંચગક િફતર સ થે પ્રષતક િક સણી કરત ાં સ િ  મ લમુ પડેલ હત . તેમજ ઓદડટ 
સમક્ષ રજુ થયેલ દહસ બો, િોપડ ઓ અને સબાંષધત િફતર તથ  ઓદડટમ ાં લ ગ ુપ ડેલ પ્રષતક તપ સન  આધ રે તેમજ ઓદડટ અહવે લોમ ાં કરેલ ટીક ઓને આધીન 
રહીને જણ વવ મ ાં આવે છે કે વ ષિિક દહસ બો સાંતોિક રક રીતે ર ખવ મ ાં આવેલ હત ાં. 

 

જિા  - આ ફકરો મ દહતી ષવિયક હોય મ ાંડવ ળ કરવ  ષવનાંતી 
-****- 

 

ફકિા નો િ – ૬૦ અન્ િેષણ અહાિાલમાો જિા   ા િ.  
સને ૨૦૧૭-૧૮ ન ાં ઓદડટ અહવે લ મળ્ય ની ત રીખથી િ ર મ સમ ાં તેની પતૂષત  જવ બો ત્રણ નકલમ ાં અતે્રની કિેરીને મોકલી આપવ ન  રહ ેછે. 

 
 
 
 

સહ યક ષનરીક્ષક 

સ્ થ ષનક ભાંડોળ દહસ બ 

જૂન ગઢ 

 સાંયતુત ષનરીક્ષક 

 સ્ થ ષનક ભાંડોળ દહસ બ 

 ગજુર ત ર જ્ય ગ ાંધીનગર 

ષનરીક્ષક 

સ્ થ ષનક ભાંડોળ દહસ બ 

ગજુર ત ર જ્ય ગ ાંધીનગર 
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જયડાિિ સાથ િિાના :-  
(૧)  સચિવશ્રી, કૃષિ અને સહક ર ષવભ ગ સચિવ લય, ગ ાંધીનગર.             

(૨)  ષનય કશ્રી, ખેતી ગ ાંધીનગર         

(૩)  ષનય મકશ્રી, પશપુ લન, ગ ાંધીનગર.  

(૪)  ષનરીક્ષકશ્રી, સ્ થ ષનક ભાંડોળ દહસ બ, ષવમ  અને લેખ  ભવન, જૂન  સચિવ લય, ગ ાંધીનગર          

(૫)  એક ઉન્ ટન્ ટ જનરલશ્રી, એ.જી. કિેરી, ર જકોટ.                                                                                            
 

                                                                                                                                  રવ ન  કયુષ 
 

                                                                                                                                   સહ યક ષનરીક્ષક                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                    સ્થ ષનક ભાંડોળ દહસ બ                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                     જુન ગઢ 
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જુનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટીન  િાતષિક રહસા  સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮  િાિીજ પત્રક 
ષવગત આવક રૂ . ખિષ રૂ . 

(અ) મહસેલુી ષવભ ગ ૨,૩૩,૨૯,૮૧,૪૧૪.૮૫ ૨,૨૦,૩૯,૮૨,૬૮૩.૯૦ 

(બ) ચબન મહેસલૂી ષવભ ગ  ૧૨,૫૪,૪૨,૦૯૮.૧૮ ૫,૨૧,૧૫,૫૨૮.૦૦ 

(ક) કૂલ આવક ૨,૪૫,૮૪,૨૩,૫૧૩.૦૩ ૨,૨૫,૬૦,૯૮,૨૧૧.૯૦ 

(ડ) ત .૧/૪/૧૬ ન  રોજ ઉઘડતી ષસલક  ૭૮,૨૨,૬૨,૧૩૮.૬૪ ૯૮,૪૫,૮૭,૪૩૯.૭૭ 

)ઇ( કલૂ એકોદિ સિિાહ   ૩,૨૪,૦૬,૮૫,૬૫૧.૮૭ ૩,૨૪,૦૬,૮૫,૬૫૧.૬૭ 

 

પત્રક - ૧ 

જૂનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટી, જૂનાગઢના સને.૨૦૧૭-૧૮ ના િષષમાો ગજુિાિ સિકાિ િિફથી મહેલ ગ્રાન્ર્ટ અને ખચષ/ ચિનુો પત્રક )ન ન પ્લાન( 

અ.નો  મખુ્ય સદિ મખુ્ય સદિનુો નામ  હાત ુ ઉિળિી તસલક  યતુનિતસિર્ટી આિક  સિકાિી અનદુાન  કુલ અનદુાન (૫+૬( યતુનિતસિર્ટીન  ખચષ  

અન્ય 
સોસ્થાને 

ફાહિે
લ  

સિકાિ
શ્રીમ 
પિિ 

જમા  

ખચષ 
કિિાની 
મદુિ  

તિલો ન  
સમય  

તિલો
 નુો 
કાિણ 

િૈકલ્લ્પક 
વ્યિસ્થા 
અંગે થયેલ 
ખચષ  

કુલ ખચષ 
)૮+૯+૧
૦( 

 ોિ તસલક )૭-૧૫( 

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

૧ ૨૪૧૫  
 
 

Agricultural 
Research 

And 
Education 

Agricultural Research ૨૦૭,૨૧૫,૪૦૮.૦૦ ૧૧,૭૦૦,૪૩૦.૦૦ ૧૮૬,૪૯૩,૦૦૦.૦૦ ૪૦૫,૪૦૮,૮૩૮.૦૦ ૧૯૮,૨૩૯,૪૩૩.૦૦ - - - - - - - ૨૦૭,૧૬૯,૪૦૫.૦૦ 
૨ ૨૪૧૫ Agricultural Education 

Scheme 
૧૧૩,૦૪૧,૪૧૭.૫૮ ૪૮,૧૦૨,૭૩૦.૦૦ ૨૨૬,૯૩૨,૦૦૦.૦૦ ૩૮૮,૦૭૬,૧૪૭.૫૮ ૨૪૮,૯૮૨,૮૨૩.૯૦ - - - - - - - ૧૩૯,૦૯૩,૩૨૩.૬૮ 

૩ ૨૪૧૫ Maintenance & Repairs 
Building 

-૨૫૪,૩૭૨.૦૦ ૦ ૩,૩૦૦,૦૦૦.૦૦ ૩,૦૪૫,૬૨૮.૦૦ ૩,૦૨૧,૪૬૮.૦૦ - - - - - - - ૨૪,૧૬૦.૦૦ 

૪ ૨૪૧૫ Pension & Gratuity to 
Retired University Empl. 

-૨૧૬,૨૨૩,૪૬૨.૦૦ ૬૨૫,૨૬૯.૦૦ ૪૩૯,૨૨૩,૦૦૦.૦૦ ૨૨૩,૬૨૪,૮૦૭.૦૦ ૪૫૪,૪૫૪,૫૨૫.૦૦ - - - - - - - -૨૩૦,૮૨૯,૭૧૮.૦૦ 
૫ ૨૪૧૫ Programming in 

Agricultural Faculty 
-૩૮૬,૮૪૮.૦૦ ૦ ૩,૦૪૭,૦૦૦.૦૦ ૨,૬૬૦,૧૫૨.૦૦ ૨,૭૬૨,૮૨૪.૦૦ - - - - - - - -૧૦૨,૬૭૨.૦૦ 

૬ ૨૪૧૫ Lice Stock Research 
Station 

૧૨,૭૩૪,૪૧૦.૦૦ ૨,૦૦૦,૦૦૪.૦૦ ૨,૯૦૭,૦૦૦.૦૦ ૧૭,૬૪૧,૪૧૪.૦૦ ૩,૪૨૨,૧૯૩.૦૦ - - - - - - - ૧૪,૨૧૯,૨૨૧.૦૦ 

૭ ૨૪૧૫ State Farm For Gir & 
Kankrrj Cattle 

૫,૨૬૩,૨૯૯.૦૦ ૨,૦૨૩,૨૨૨.૦૦ ૭,૩૯૧,૦૦૦.૦૦ ૧૪,૬૭૭,૫૨૧.૦૦ ૧૧,૩૭૨,૩૫૦.૦૦ - - - - - - - ૩,૩૦૫,૧૭૧.૦૦ 

૮ ૨૪૧૫ Development Of veterinary 
College 

૩,૫૦૦,૨૯૮.૦૦ ૯૨,૦૦૦.૦૦ ૪,૪૪૦,૦૦૦.૦૦ ૮,૦૩૨,૨૯૮.૦૦ ૪,૭૩૭,૩૭૨.૦૦ - - - - - - - ૩,૨૯૪,૯૨૬.૦૦ 

૯ ૨૪૧૫ Veterinary Science & 
Animal Husbandry 

૧,૨૪૩,૯૩૬.૦૦ ૭,૨૪૨.૦૦ ૧,૯૦૯,૦૦૦.૦૦ ૩,૧૬૦,૧૭૮.૦૦ ૨,૦૯૯,૦૧૪.૦૦ - - - - - - - ૧,૦૬૧,૧૬૪.૦૦ 

૧૦ ૨૪૧૫ Establishment of the College 
Of Fisheries 
Science 

૨૨,૦૨૫,૮૯૭.૦૦ ૧,૯૪૧,૮૦૯.૦૦ ૨૮,૯૦૩,૦૦૦.૦૦ ૫૨,૮૭૦,૭૦૬.૦૦ ૨૫,૯૦૩,૯૭૭.૦૦  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

૨૬,૯૬૬,૭૨૯.૦૦ 

કુલ (A) ૧૪૮,૧૫૯,૯૮૩.૫૮ ૬૬,૪૯૨,૭૦૬.૦૦ ૯૦૪,૫૪૫,૦૦૦.૦૦ ૧,૧૧૯,૧૯૭,૬૮૯.૫૮ ૯૫૪,૯૯૫,૯૭૯.૯૦  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

૧૬૪,૨૦૧,૭૦૯.૬૮ 
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જૂનાગઢ કૃતષિ યતુનિતસિર્ટી, જૂનાગઢ ના સને.૨૦૧૭-૧૮ના  િષષમાો ગજુિાિ સિકાિ િિફથી મહેલ ગ્રાન્ર્ટ અને ખચષ/ ચિનુો પત્રક પ્લાન( 
 

મહેલ અનદુાન 

અ. 
નો  

મખુ્ય  
સદિ 

મખુ્ય સદિનુો 
નામ  

હાત ુ ઉિળિી તસલક  યતુનિતસિર્ટી આિક  સિકાિી અનદુાન  કુલ અનદુાન (૫+૬( યતુનિતસિર્ટીન  ખચષ  
અન્ય 
સોસ્થાને 
ફાહિેલ  

સિકાિશ્રી
માો પિિ 
જમા  

ખચષ 
કિિાની 
મદુિ  

તિલો ન  
સમય  

તિલો નુો 
કાિણ 

િૈકલ્લ્પક 
વ્યિસ્થા 
અંગે 
થયેલ 
ખચષ  

કુલ 
ખચષ 
)૮+૯+
૧૦( 

 ોિ તસલક  
)૭-૧૫( 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(૧ ૬ ૨) ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ 
૧ ૩૪૫૧ Agricultural 

Research 
And 

Education 

Agricultural Informatin 
Technology 

૨૨,૦૨૮.૦૦   ૨૨,૦૨૮.૦૦ ૧૫,૯૭૩.૦૦ - - - - - - - ૬,૦૫૫.૦૦ 

૨ ૨૪૧૫ Agricultural Research -૩૬,૨૭૨,૩૫૬.૫૦ ૧૮,૬૬૮,૩૨૨.૦૦ ૨૧૬,૦૦૦,૦૦૦.૦૦ ૧૯૮,૩૯૫,૯૬૫.૫૦ ૨૩૨,૯૫૬,૬૧૮.૦૦ - - - - - - - -૩૪,૫૬૦,૬૫૨.૫૦ 

૩ ૨૪૧૫ Agricultural Scheme -૧૧,૨૨૭,૧૧૪.૦૦  ૨૭,૫૦૦,૦૦૦.૦૦ ૧૬,૨૭૨,૮૮૬.૦૦ ૨૮,૫૯૪,૭૩૫.૨૫ - - - - - - - -૧૨,૩૨૧,૮૪૯.૨૫ 

૪ ૨૪૧૫ Agricultural Research ૮૧,૭૭૨,૦૪૦.૨૫ ૪,૮૭૭,૪૧૦.૦૦ ૩૬૭,૨૦૦,૦૦૦.૦૦ ૪૫૩,૮૪૯,૪૫૦.૨૫ ૩૬૫,૮૫૩,૭૮૭.૦૦ - - - - - - - ૮૭,૯૯૫,૬૬૩.૨૫ 

૫ ૨૪૧૫ Agricultural Faculty -૮,૮૦૪,૮૪૮.૦૦ ૧,૪૯૯,૫૫૮.૦૦ ૬૬,૮૧૫,૦૦૦.૦૦ ૫૯,૫૦૯,૭૧૦.૦૦ ૬૪,૮૦૫,૬૮૬.૦૦ - - - - - - - -૫,૨૯૫,૯૭૬.૦૦ 

૬ ૨૪૧૫ Agricultural Education ૫૬,૯૫૨,૫૨૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬૫,૨૧૮,૦૦૦.૦૦ ૨૨૨,૧૭૦,૫૨૧.૦૦ ૧૧૮,૦૫૬,૭૩૨.૦૦ - - - - - - - ૧૦૪,૧૧૩,૭૮૯.૦૦ 

૭ ૨૪૧૫ Construction Agricultural 
Research 

૧૪,૫૮૧,૧૧૮.૦૦ ૦.૦૦ ૪૯,૫૩૮,૪૭૫.૦૦ ૬૪,૧૧૯,૫૯૩.૦૦ ૩૧,૩૩૬,૦૩૧.૦૦ - - - - - - - ૩૨,૭૮૩,૫૬૨.૦૦ 

૮ ૨૪૧૫ Construction ૨૯,૫૩૦,૪૬૬.૦૦ ૦.૦૦ ૬૧,૮૦૦,૦૦૦.૦૦ ૯૧,૩૩૦,૪૬૬.૦૦ ૪૬,૧૯૦,૩૧૨.૦૦ - - - - - - - ૪૫,૧૪૦,૧૫૪.૦૦ 

કુલ A) ૧૨૬,૫૫૩,૮૫૪.૭૫ ૨૫,૦૪૫,૨૯૦.૦૦ ૯૫૪,૦૭૧,૪૭૫.૦૦ ૧,૧૦૫,૬૭૦,૬૧૯.૭૫ ૮૮૭,૮૦૯,૮૭૪.૨૫ ૦.0 ૦.0 ૦.0 ૦.0 ૦.0 ૦.0 ૦.0 ૨૧૭,૮૬૦,૭૪૫.૫૦ 
 

જૂન ગઢ કૃષિિ યષુનવષસિટી, જૂન ગઢ ન  સને.૨૦૧૭-૧૮ મ ાં વિષમ ાં ની  ICAR ની ગ્ર ન્ટ અને ખિષ/બિતનુાં પત્રક 

મહેલ અનદુાન 

અ.નો  મખુ્ય સદિ મખુ્ય સદિનુો નામ  હાત ુ ઉિળિી તસલક  ICAR િિફથી મહેલ ગ્રાન્ર્ટ  અિિ ફામષ િીસીપ્ર્ટ  કુલ અનદુાન (૫+૬( યતુનિતસિર્ટીન  ખચષ  
અન્ય 
સોસ્થાને 
ફાહિેલ  

સિકાિશ્રીમાો 
પિિ જમા  

ખચષ કિિાની 
મદુિ  

તિલો ન  
સમય  

તિલો નુો 
કાિણ 

િૈકલ્લ્પક 
વ્યિસ્થા 
અંગે થયેલ 
ખચષ  

કુલ ખચષ 
)૮+૯+૧૦( 

 ોિ તસલક 
 )૭-૧૫( 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(૧) ૬(૨) ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ 
૧ જુિ -જુિ  સિરે (૧૦૦%) -- ૪૪,૫૬૨,૮૫૪.૨૧ ૧૭,૯૨૨,૧૪૨.૦૦ ૧૫,૪૨૦,૭૦૯.૦૦ ૭૭,૯૦૫,૭૦૫.૨૧ ૨૯,૯૮૯,૫૩૨.૦૦ - - - - - - - ૪૭,૯૧૬,૧૭૩.૨૧ 
૨ જુિ -જુિ  સિરે (૭૫%) -- ૨૫,૦૪૭,૯૭૮.૪૪ ૮૯,૯૬૪,૯૮૧.૦૦ ૮૪૨,૯૪૮.૮૫ ૧૧૫,૮૫૫,૯૦૮.૨૯ ૮૮,૪૯૪,૧૬૬.૫૦ - - - - - - - ૨૭,૩૬૧,૭૪૧.૭૯ 

૩ ૨૮૪૯૯ Strengthening And 
Deveopment Of AUS 

-- ૬,૧૬૩,૩૦૭.૦૦ ૦.૦૦ ૬૩,૦૦૦.૦૦ ૬,૨૨૬,૩૦૭.૦૦ ૩,૫૬૩,૦૪૮.૨૫ - - - - - - - ૨,૬૬૩,૨૫૮.૭૫ 

 ૭૫,૭૭૪,૧૩૯.૬૫ ૧૦૭,૮૮૭,૧૨૩.૦૦ ૧૬,૩૨૬,૬૫૭.૮૫ ૧૯૯,૯૮૭,૯૨૦.૫૦ ૧૨૨,૦૪૬,૭૪૬.૭૫ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ૭૭,૯૪૧,૧૭૩.૭૫ 
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જૂન ગઢ કૃષિિ યષુનવષસિટી, જૂન ગઢ ન  સને.૨૦૧૭-૧૮ ન  વિષમ ાં અન્ય સાંસ્થ  તરફથી ગ્ર ન્ટ અને ખિષ/બિતનુાં પત્રક 

 
 

અ.નો  મખુ્ય સદિ મખુ્ય સદિનુો નામ  હાત ુ ઉિળિી તસલક  મહેલ અનદુાન  યતુનિતસિર્ટી ફામષ િીસીપ્ર્ટ   કુલ અનદુાન (૫+૬( યતુનિતસિર્ટીન  ખચષ  

અન્ય 

સોસ્થાને 

ફાહિેલ  

સિકાિશ્રી

માો પિિ 

જમા  

ખચષ 

કિિાની 

મદુિ  

તિલો ન  

સમય  

તિલો નુો 

કાિણ 

િૈકલ્લ્પક 

વ્યિસ્થા 

અંગે 

થયેલ ખચષ  

કુલ 

ખચષ 

)૮+૯+

૧૦( 

 ોિ તસલક )૭-૧૫( 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(૧
) 

૬(૨
) 

૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧
૨ 

૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ 

કુલ (C) જુિ -જુિ  સિરે  જુિ -જુિ  સિરે  -- ૧૫૯,૭૮૩,૫૩૭.૪૬ ૮૩,૮૦૫,૬૨૦.૦૦ ૩૩,૫૯૨,૬૪૩.૦૦ ૨૭૭,૧૮૧,૮૦૦.૪૬ ૯૯,૩૧૭,૮૭૬.૦૦ - - - - - - - ૧૭૭,૮૬૩,૯૨૪.૪૬ 

કુલ એકોદિ                

 

 

 નોન પ્લ ન  -- ૧૪૮,૧૫૯,૯૮૩.૫૮ ૬૬,૪૯૨,૭૦૬.૦૦ ૯૦૪,૫૪૫,૦૦૦.૦૦ ૧,૧૧૯,૧૯૭,૬૮૯.૫૮ ૯૫૪,૯૯૫,૯૭૯.૯૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬૪,૨૦૧,૭૦૯.૬૮ 

પ્લ ન  -- ૧૨૬,૫૫૩,૮૫૪.૭૫ ૨૫,૦૪૫,૨૯૦.૦૦ ૯૫૪,૦૭૧,૪૭૫.૦૦ ૧,૧૦૫,૬૭૦,૬૧૯.૭૫ ૮૮૭,૮૦૯,૮૭૪.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૧૭,૮૬૦,૭૪૫.૫૦ 

ICAR ગ્ર ન્ટ  -- ૭૫,૭૭૪,૧૩૯.૬૫ ૧૦૭,૮૮૭,૧૨૩.૦૦ ૧૬,૩૨૬,૬૫૭.૮૫ ૧૯૯,૯૮૭,૯૨૦.૫૦ ૧૨૨,૦૪૬,૭૪૬.૭૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૭,૯૪૧,૧૭૩.૭૫ 

અન્ય સાંસ્થ  તરફથી ગ્ર ન્ટ  
 

-- 
૧૫૯,૭૮૩,૫૩૭.૪૬ ૮૩,૮૦૫,૬૨૦.૦૦ ૩૩,૫૯૨,૬૪૩.૦૦ ૨૭૭,૧૮૧,૮૦૦.૪૬ ૯૯,૩૧૭,૮૭૬.૦૦ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

૧૭૭,૮૬૩,૯૨૪.૪૬ 

કુલ સિિાહ   -- ૫૧૦,૨૭૧,૫૧૫.૪૪ ૨૮૩,૨૩૦,૭૩૯.૦૦ ૧,૯૦૮,૫૩૫,૭૭૫.૮૫ ૨,૭૦૨,૦૩૮,૦૩૦.૨૯ ૨,૦૬૪,૧૭૦,૪૭૬.૯૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૩૭,૮૬૭,૫૫૩.૩૯ 
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પત્રક – ૨ 
જૂનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટીનાો સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ નાો ઓરળર્ટ રિપ ર્ટષની 

 

ક્રમ પાિા નો િ િસલુાિપાત્ર 
રા. 

ઓરળર્ટદિતમયાન 
થયેલ િસલુાિ 

 ાકી િહાલ 
િસલુાિ 

 ક્રમ પાિા નો િ િસલુાિપાત્ર 
રા. 

ઓરળર્ટદિતમયાન 
થયેલ િસલુાિ 

 ાકી િહાલ 
િસલુાિ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
૧ ૫ ૨૨૯૩૯ --- ૨૨૯૩૯ ૧૩ ૨૫ ૧૦૦૦૦ -- ૧૦૦૦૦ 
૨ ૬ ૭૬૩૬ --- ૭૬૩૬ ૧૪ ૨૬ ૧૧૬૪૬૦ --- ૧૧૬૪૬૦ 
૩ ૭ ૧૯૭૩૦૧ --- ૧૯૭૩૦૧ ૧૫ ૨૯ ૨૫૫૦ --- ૨૫૫૦ 
૪ ૧૧ ૪૩૨૦૦ --- ૪૩૨૦૦ ૧૬ ૩૦ ૭૦૦ --- ૭૦૦ 
૫ ૧૨ ૫૨૫૫૪ --- ૫૨૫૫૪ ૧૭ ૩૧ ૪૮૦૦૦૦ --- ૪૮૦૦૦૦ 
૬ ૧૭ ૧૯૦૦ --- ૧૯૦૦ ૧૮ ૩૨ ૩૦૦૦૦૦ --- ૩૦૦૦૦૦ 
૭ ૧૮ ૮૩૦ --- ૮૩૦ ૧૯ ૩૩ ૨૧૦૦ --- ૨૧૦૦ 
૮ ૧૯ ૪૯૨૦ --- ૪૯૨૦ ૨૦ ૩૫ ૧૨૦૦ -- ૧૨૦૦ 
૯ ૨૦ ૧૫૦૦ --- ૧૫૦૦ ૨૧ ૩૭ ૩૦૦૦૦૦ --- ૩૦૦૦૦૦ 

૧૦ ૨૧ ૩૨૦૦ --- ૩૨૦૦ ૨૨ ૪૫ ૮૧૦ --- ૮૧૦ 
૧૧ ૨૨ ૧૬૦૦૦ --- ૧૬૦૦૦ ૨૩ ૫૦ ૧૬૭૮ --- ૧૬૭૮ 

૧૨ ૨૫ ૪૦૦ --- ૪૦૦ કલૂ સરવ ળો ૧૫૬૭૮૭૮  ૧૫૬૭૮૭૮ 
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પત્રક - ૩ 

જૂનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટીનાો સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ નાો ઓરળર્ટ રિપ ર્ટષની િાોિા હાઠહ િકમની તિગિ દશાષિત ુો . 
ક્રમ પાિા નો િ િાોિા હાઠહ  અમાન્ય  ક્રમ પાિા નો િ િાોિા હાઠહ  અમાન્ય 
૧ ૭ ૨૦૬૮૦૩  ૧૫ ૨૮ ૩૦૬૫૦૫૨   
૨ ૮ ૯૧૫૦૦  ૧૬ ૨૯ ૧૦૮૦૦૦૦   
૩ ૧૦ ૫૭૬૬૭૫  ૧૭ ૩૦ ૨૭૬૧૨૯  
૪ ૧૩ ૨૦૭૬૬૬  ૧૮ ૩૧ ૧૧૮૯૫૮૬૦૨  
૫ ૧૪ ૪૫૯૭૪૬૦  ૧૯ ૩૨ ૩૯૫૨૫૬૫૩  
૬ ૧૭ ૭૮૯૯૩૬  ૨૦ ૩૩ ૮૭૭૫૦૦  
૭ ૧૮ ૩૭૯૩૫૦  ૨૧ ૩૪ ૧૯૨૪૩૧૪૫  
૮ ૨૦ ૬૦૯૬૦૦  ૨૨ ૩૫ ૫૦૨૪૨૮  
૯ ૨૧ ૧૩૦૪૪૦૧  ૨૩ ૩૭ ૧૦૬૬૭૪૧૦  

૧૦ ૨૨ ૬૪૪૦૮૦૯  ૨૪ ૩૮ ૮૮૦૦૧૨૦  
૧૧ ૨૩ ૨૨૫૦૦૦  ૨૫ ૩૯ ૨૫૫૨૮  
૧૨ ૨૫ ૧૫૦૦૦૦  ૨૬ ૪૨ ૨૯૯૪૯૬૩  
૧૩ ૨૬ ૪૭૬૯૧૯૬૨  ૨૭ ૪૪ ૨૯૧૫  
૧૪ ૨૭ ૮૪૯૮૨૧૦  કલૂ ૨૭૭૭૮૮૮૧૭  

 

પત્રક – ૪    જૂનાગઢ કૃતષ યતુનિતસિર્ટીનાો સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ નાો ઓરળર્ટ રિપ ર્ટષની િસલુાિપાત્ર િકમની તિગિ દશાષિત ુો પત્રક 
 

ક્રમ ફકિા નો િ મખુ્ય સદિનુો નામ મખુ્ય સદિ અમાન્ય કિાલ િકમ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

- નીલ  - 
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