
  1 
 



  2 
 

 
 



  3 
 

 

 
 

 



  4 
 

 



  5 
 



  6 
 



  7 
 

  



  8 
  



  9 
 

       ક્રમ ાંક એલ/જુન/ટેક-ર/૪૯૨૨                                                             ત . ૨૫/૧૦/૨૦૧૯ 

 

પ્રતત 

કુલ૫તતશ્રી 
જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિટી 
જુન ગઢ 

  તવિય : જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિટીનો િને ૨૦૧૫-૧૬ન  વિષનો ઓડીટ રીપોટષ  મોકલવ  બ બત. 
 

  િતવનય ઉ૫રોકત તવિય ૫રત્વે જણ વવ નુાં કે, જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિટી જુન ગઢનો િને ૨૦૧૫-૧૬ન  વિષનો ઓડીટ રીપોટષ  આ િહ િ મેલ ર ખી મોકલવ મ ાં આવે છે. જે તવદિત 
થ ય. 
 
 

િહ યક તનદરક્ષક 

સ્ થ તનક ડાંડોહ દહિ બ 

જૂન ગઢ 

 

બબડ ણ : ઉ૫ર મજુબ 

 

નકલ સવિનય રિાના :- 
(૧) િબિવશ્રી, કૃતિ અને િહક ર તવડ ગ, િબિવ લય, ગ ાંઘીનગર 

(ર) ખેતી તનય મકશ્રી, ગજુર ત ર જય, ગ ાંઘીનગર 

(૩) તનદરક્ષક શ્રી, સ્થ તનક ડાંડોહ દહિ બ, ગ.ુર . ગ ાંઘીનગર 

(૪) તનય મકશ્રી, ૫શપુ લન તવડ ગ, ગ.ુર . ગ ાંઘીનગર                
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 જુનાગઢ કૃવિ યવુનિવસર્ટી, જુનાગઢ, સને. ૨૦૧૫-૨૦૧૬ નાાં િિષનો અન્ િેિઅ અહિેાલ 

અનકુ્રવિઅકા 
ક્રિ પારા નાંબર પારાની વિગત શાખા પાના નાંબર  
(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) 
૧ ૧ હોિેિ રોની તવગત  ૦૫ 
૨ ૨ બ કી ફકર ઓની તવગત  ૦૬ 
૩ ૩ અંિ જપત્ર તથ  ન ણ કીય પદરસ્સ્થતી.   ૧૦ 
૪ ૪ આવક,ખિષ અને અતત ખિષ બ બત.   ૧૨ 
૫ ૫ કમષિ રીઑને પગ ર ડથ્થ / મેડીકલ/ વહતર/મિુ ફરી/એલ.ટી.િી./ રોકડ રૂપ ાંતરની રકમ રોકડમ ાં ચકુવવ  અંગે. તવતવઘ શ ખ ઑ ૧૪ 
૬ ૬ ખ નગી ઇિમો/ વ્યદકતઑને એક ઉન્ટ પે થી ન ણ ાં ન ચકુવત  રોકડેથી ચકુવવ  અંગે  તવતવઘ શ ખ ઑ ૧૭ 
૭ ૭ આવકવેર ની ઑછી કપ ત કરવ  અંગે. તવતવઘ શ ખ ઑ ૧૯ 
૮ ૮ વતષમ ન પત્રમ ાં જાહરે ત આપ્ય  તવન  ખરીિી/ ખિષ કરવ  અંગે. તવતવઘ શ ખ ઑ ૨૧ 
૯ ૯ હરીફિરો મેહવ્ય  તવન  ખરીિી/ ખિષ કરવ  અંગે. તવતવઘ શ ખ ઑ ૨૬ 
૧૦ ૧૦ તનવતૃત રજા રોકડ રૂપ ાંતર ચકુ િ મ ાં જણ યેલ અતનયતમતત  બ બત. એગ્રી. કોલેજ ૩૨ 
૧૧ ૧૧ એલ.ટી.િી. બીલમ ાં વઘ ુરકમ ચકુવવ  બ બત. કપ િ િાં.કે. અને ગૌ.િાં.કે. ૩૩ 
૧૨ ૧૨ રજા પ્રવ િ ર હતનો લ ડ લીઘેલ ન હોવ  છત ાં ૧૦ દિવિનો રજા પગ ર તનયમ તવરુઘ્ઘ ચકુવવ  અંગે.  તવતવઘ શ ખ ઑ ૩૬ 
૧૩ ૧૩ રજા પ્રવ િ ર હતન  બીલમ ાં જણ યેલ અતનયતમતત  અંગે. િી.બી.એફ. તવડ ગ ૩૮ 
૧૪ ૧૪ તનવતૃત વતન પ્રવ િ ર હતન  બીલમ ાં જણ યેલ અતનયતમતત  અંગે. તવતવઘ શ ખ ઑ ૩૯ 
૧૫ ૧૫ ઇન્સ્ુમેન્ટ/ મશીનરીની ખરીિની ટેન્ડર પ્રદકય મ ાં જણ યેલ અતનયતમતત  બ બત. તવતવઘ શ ખ ઑ ૪૨ 
૧૬ ૧૬ ઑથોર ઇઝડ ડીલર પ િથેી િીઘી ખરીિી ખિષ કરવ  બ બત. ધઉં િાં.કે. કઠોહ િાં.કે. ૫૩ 
૧૭ ૧૭ જુિી-જુિી કિેરીન  ઉપયોગ મ ટે વ હનોની ખરીિીમ ાં જણ યેલ અતનયતમતત  અંગે. તવતવઘ શ ખ ઑ ૫૫ 
૧૮ ૧૮ ઇ-ટેન્ડર પ્રદકય  કય ષ તિવ ય કરેલ ખરીિી/ ખિષ બ બત.  તવતવઘ શ ખ ઑ ૫૮ 
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ક્રિ પારા નાંબર પારાની વિગત શાખા પાના નાંબર  
(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) 
૧૯ ૧૯ કિેરી ઉપયોગ મ ટે ડી.જી. િીસ્ટમની ખરીિીની અંગેની અતનયતમતત  અંગે. બ યોટેક તવડ ગ  ૮૦ 
૨૦ ૨૦ ગ ય/ડેંિ પશઑુ મ ટે ર જિ ણની ખરીિીની અતનયતમતત  અંગે. િી.બી.એફ. ૮૧ 
૨૧ ૨૧ કન્સ્રકશન ઑફ હોસ્ટેલ બબલ્ડીંગ એટ એગ્રીકલ્િર પોલીટેકનીક કોલેજ, ઘ રીન  બ ાંઘક મની અતનયતમતત  અંગે.  કાયષપાલક ઇજનેર વિભાગ ૮૪ 
૨૨ ૨૨ કન્સ્રકશન ઑદફિ બબલ્ડીંગ ફોર તહ જાન  બ ાંઘક મની અતનયતમતત  અંગે. ક યષપ લક ઇજનેર તવડ ગ  ૮૭ 
૨૩ ૨૩ જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટી દ્ર ર  ચકુવવ મ ાં આવેલ અદકિટેક ફી બ બતની અતનયતમતત  અંગે.  ક યષપ લક ઇજનેર તવડ ગ  ૯૧ 
૨૪ ૨૪ ખ ત કીય ઘોરણે કરેલ બ ાંઘક મ રીપેરીંગની ક મગીરીમ ાં જણ યેલ અતનયતમતત  અંગે. વિવિઘ શાખાઑ ૯૪ 
૨૫ ૨૫ કૃતિ યતુનવતિિટી, જુન ગઢન  જુિ -જુિ  કેન્દ્ર/ ફ મષ ખ તે ખરીફ પ કન  લક્ષય ાંક કરત ાં ઑછાં ઉત્પ િન થવ  અંગે. વિવિઘ શાખાઑ  ૧૨૧ 
૨૬ ૨૬ રીવોલ્વીંગ ફાંડન  દહિ બોમ ાં જણ યેલ અતનયતમતત  અંગે. હહસાબી શાખા ૧૨૮ 
૨૭ ૨૭ ઉચ્િક બીલન  તવગતવ ર બીલો િમય મય ષિ મ ાં િરડર નદહ થવ  બ બત. દહિ બી શ ખ   ૧૩૦ 
૨૮ ૨૮ કેશબકુ તથ  બેંક પ િબકુની તિલકન  તફ વત અંગે. તવતવઘ શ ખ ઑ ૧૩૨ 
૨૯ ૨૯ બબન ઉપયોગી વ હનનો તનક લ કરી ઉપજ મેહવવ  અંગે. તવતવઘ શ ખ ઑ ૧૩૪ 
૩૦ ૩૦ મિુ ફરી ડથ્થ મ ાં બીલમ ાં જણ યેલ અતનયતમતત  બ બત. કૃતિ અથષશ સ્ત્ર  ૧૩૮ 
૩૧ ૩૧ નવી તનમણુાંકથી હ જર થયેલ  કમષિ રી/ અતઘક રીઑન  મેડીકલ દફટનેશ િટીફીકેટ બ બત. તવતવઘ શ ખ ઑ ૧૪૦ 
૩૨ ૩૨ પ્લ સ્ટીકવડુ ઇન્ડીય , જુન ગઢ એજન્િી મ રફતે પી.વી.િી./વોલપેનલીંગ/ િીલીગ/ ડોરનુાં ક મ કરવ  બ બત. એગ્રી.એન્જી.ટેક કોલેજ  ૧૪૨ 
૩૩ ૩૩ જનરલ િેક (તતજોરી) રજીસ્ટરમ ાં જણ યેલ અતનયતમતત  અંગે. દહિ બી શ ખ  ૧૪૫ 
૩૪ ૩૪ જનરલ કેશબકુ/પી.ડી. એક ઉન્ટની કેશબકુની તથ  અન્ય અતનયતમતત  અંગે. વેટરનરી કોલેજ ૧૪૬ 
૩૫ ૩૫ બેંક પ િબકુ તથ  કેશબકુમ ાં જમ /ઉઘ રન  દહિ બોમ ાં ઉિ પત અંગે. બ યોટેકનોલોજી તવડ ગ  ૧૪૮ 
૩૬ ૩૬ અન મત રજીસ્ટર અંગેની અતનયતમતત  બ બત. દહિ બી શ ખ  ૧૫૨ 
૩૭ ૩૭ વ હન રીપેરીંગ મ ટે કર યેલ ખિષની અતનયતમતત  અંગે. ધાંઉ િાંશોઘન કેન્દ્ર ૧૫૫ 
૩૮ ૩૮ કૃતિ યતુનવતિિટીન  જુિ -જુિ  ફ મષ તવડ ગમ ાં ફહ ઝ ડની હર જી કરવ  અંગે. તવતવઘ શ ખ   ૧૫૬ 
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ક્રિ પારા નાંબર પારાની વિગત શાખા પાના નાંબર  
(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) 
૩૯ ૩૯ આવક જમ  (કલેકશન) રજીસ્ટર નહી તનડ વવ  બ બત. એગ્રી. કોલેજ ૧૫૯ 
૪૦ ૪૦ હ ઇટેક પ કષ/ મ્યબુઝયમમ ાં કપ િનો કોમ્પોનેન્ટની ક મગીરીમ ાં જણ યેલ અતનયતમતત  અંગે. મેગ તશડ તવડ ગ  ૧૬૦ 
૪૧ ૪૧ યતુન.સ્ટેચ્યટુ મ ાં િશ ષવેલ િક્ષમ અતઘક રીશ્રીન  આિેશ તવન  અતનયતમત ખિષ કરવ  અંગે.  દહિ બી શ ખ   ૧૬૨ 
૪૨ ૪૨ વેબબેઇઝ જે.એ.યતુન. એકઝ મીનેશન િીસ્ટમ (િોફટવેર) ની ખરીિીની અતનયતમતત  બ બત. દહિ બી શ ખ   ૧૬૪ 
૪૩ ૪૩ ઉપલબ્ઘ ગ્ર ન્ટ ફાંડ/ કરત  વઘ ુખિષ કરવ  અંગે. દહિ બી શ ખ  ૧૬૯ 
૪૪ ૪૪ પેન્શન લેઝરમ ાં જણ યેલ અતનયતમતત  અંગે. દહિ બી શ ખ  ૧૭૩ 
૪૫ ૪૫ િેરમેન, જીમખ ન  સ્ટુડન્ટ યતુનયન ફાંડન  દહિ બો રજુ ન કરવ  અંગે. એગ્રી.એન્જી.ટેક કોલેજ ૧૭૫ 
૪૬ ૪૬ દહિ બી/ ન ણ ાંકીય રેકડષ તનડ વવ મ ાં અતનયતમતત  િ ખવવ  અંગે. એગ્રી.એન્જી.ટેક કોલેજ ૧૭૬ 
૪૭ ૪૭ ગજુર ત ગ્રીન રીવોલ્યશુન કાંપની દ્ર ર  સકુ્ષમ પીયત પઘ્ઘતત અપન વન ર ખેડુતોન  િવેની ક મગીરી બ બતેન  ખિષ બ બત. તવસ્તરણ તશક્ષણ ૧૭૮ 
૪૮ ૪૮ લ લબ ગ પ છહ િોિ યટી બ જુ પડેલ દિવ લનો પ યો ખોિી િણતર ક મ કરવ ન  ક મ બ બત. બ ગ યત શ ખ  ૧૮૦ 
૪૯ ૪૯ િકકરબ ગ ખ તે આર.િી.િી. બન વવ ન  ક મન  ખિષ બ બત. બ ગ યત શ ખ   ૧૮૨ 
૫૦ ૫૦ િકકરબ ગ ખ તે નવ ુબજેટ નેટ હ ઉિ બન વવ ન ાં ખિષ અંગે. બ ગ યત શ ખ  ૧૮૪ 
૫૧ ૫૧ જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટીની વીડીઑ ફીલ્મ ડોકયમેુન્રી કૃતિ મહોત્િવ-૨૦૧૫ િાંબાંઘીત ખિષ બ બતે. તવસ્તરણ તશક્ષણ ૧૮૬ 
૫૨ ૫૨ અન્ય કૃતિ યતુન./ તવડ ગમ ાં બબન- અતઘકૃત રીતે લ ાંબ  િમયથી ડેપ્યટેુશન પર મકુવ  અંગે. કુલ િબિવ  ૧૮૭ 
૫૩ ૫૩ પ્ર થતમક વ ાંઘ ઑની પતૂષત  અંગે. દહિ બ તનય મક ૧૮૯ 
૫૪ ૫૪ ગ્ર ન્ટ વપર શ પ્રમ ણપત્ર બ બત. દહિ બ તનય મક ૧૮૯ 
૫૫ ૫૫ વ તિિક દહિ બો બ બત. દહિ બ તનય મક ૧૮૯ 
૫૬ ૫૬ અન્વેિણ અહવે લમ ાં જવ બ બ બત. દહિ બ તનય મક ૧૯૦ 
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જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટીનાાં સને ૨૦૧૫-૨૦૧૬ નાાં હહસાબોનો અન્ િેિઅ અહિેાલ. 
=============================================================================================================================================== 

.એલ./એિ.કય/ુજુકૃય/ુ૨૦૧૫-૧૬ 

પ્રેિક :-  
તનદરક્ષક, સ્ થ તનક ડાંડોહ દહિ બ,  
ગજુર ત ર જય,  
ગ ાંધીનગર.    

તનદરક્ષકશ્રી, 
સ્ થ તનક ડાંડોહ દહિ બની કિેરી,   
વીમ  અને લેખ  ડવન,  
ડો. જીવર જ મહતે  ડવન,  
જૂન  િબિવ લય, ગ ાંધીનગર.  
ત .     /     /૨૦૧૭ 

પ્રતત,  
કુલપતતશ્રી,  
જૂન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટી,   

જૂન ગઢ.  
ફકરા નાંબર – ૧ – હોદે્દદારોની વિગત. 
======================================================================== 

િરક રશ્રીન  કૃતિ અને િહક ર તવડ ગન  ઠર વ ક્રમ ાંક નાં ગકવ/૧૦૨૦૦૪/૨૧૮૮/ક-૨ ત .૩૧/૦૮/૨૦૦૪ ની જોગવ ઈ અન્ વયે જૂન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટીન ાં િને ૨૦૧૫-૧૬ ન ાં દહિ બ 
અન્ વેિણ ત .૧૦/૦૭/૨૦૧૭ થી ત .૧૬/૦૯/૨૦૧૭ સધુીન ાં િમયમ ાં હ થ ધરી પણૂષ કરવ મ ાં આવેલ હત ુાં. તેમજ િને ૨૦૧૫-૧૬ ઓદડટ અહવે લ િાંબતધત અગત્યન  પ ર ઓ તેમજ અગ ઉન  
વિષન  ઓડીટ અહવે લોન  બ કી પ ર  િાંબતધત ત . ૦૮/૦૩/૨૦૧૯ ન  રોજ જરૂરી િિ ષ કરવ મ ાં આવી અન્ વેિણ વિષ િરમ્ ય ન જૂન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટીન ાં મુ ય હો્ેિ રો નીિે પ્રમ ણે હત ાં 

 

(૧) કુલપવતશ્રી :-  
(૧) ડો. એ.આર. પ ઠક – ત .૦૧/૦૪/૨૦૧૫ થી ત .૩૧/૦૩/૨૦૧૬   

(૨) કુલસચિિશ્રી :-  
(૧) ડો.આર. એલ. તશય ણી       -   ત .૦૧/૦૪/૨૦૧૫ થી ત .૦૮/૦૨/૨૦૧૬  (૨) ડો. એમ. કે. ધમિ ણીય  –    ત . ૦૯/૦૨/૨૦૧૬ થી ત .૩૧/૦૩/૨૦૧૬ 

(૩) હહસાબ વનયાિકશ્રી :-  
(૧) શ્રી એિ.કે.જેઠ ની  –   ત .૦૧/૦૪/૨૦૧૫ થી ત .૩૧/૦૩/૨૦૧૬   
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ફકરા નાંબર – ૨ - 
બાકી ફકરાઓની વિગત.  
  ગજુર ત કૃતિ યતુનવતિિટીનુાં િ ર કૃતિ યતુનવતિિટીમ ાં ત .૦૧/૦૫/૨૦૦૪ થી તવડ જન થત ાં ગજુર ત કૃતિ યતુનવતિિટીન ાં બ કી ફકર ઓ પૈકી િ મેલ પદરતશષ્ ટમ ાં િશ ષવ્ ય  મજુબ જૂન ગઢ કૃતિ 

યતુનવતિિટીન ાં િને ૧૯૭૨-૭૩ થી િને ૨૦૧૪-૧૫ સધુીન ાં વિષન ાં કુલ બ કી ફકર ઓ ૧૧૩૯ છે. જે પૈકી અન્ વેિણ વિષ િરતમય ન ૫૮ ફકર ઓનો તનક લ થયેલ છે. જેથી હવે જૂન ગઢ કૃતિ 

યતુનવતિિટીન ાં પ ાંિ વિષ ઉપરન ાં ૫૪૪ ફકર  છે તથ  ૧૦ (િશ) વિષ ઉપરન ાં કુલ ૩૭૬ ફકર ઓ છે તથ  ૧૫ (પાંિર) વિષ ઉપરન ાં કુલ ૧૬૧ફકર ઓ બ કી રહ ેછે. આમ કુલ ફકર  ૧૦૮૧ બ કી રહ ે

છે. જે ઘણી ગાંડીર બ બત ગણ ય તો આ અંગે હક રત્મક અબડગમ અપન વી અંગત રિ લઈ બ કી પ ર ઓની િત્વરે પતુષત  કરી પતુષત  અહવે લ મોકલી આપી પ ર ઓનો તનક લ કરવ  અનરુોધ 

છે. જેનો િત્ વરે આખરી તનક લ કરવ  યો્ય ક યષવ હી કરવી રહ.ે  

 બ કી ફકર ઓની િક િણી કરત ાં િને ૨૦૧૪-૧૫ન ાં વિષન ાં અન્ વેિણ અહવે લન ાં પ્રથમ વખતન ાં જવ બો પણ થયેલ ન હોય, તમ મ ફકર ઓ બ કીમ ાં જણ યેલ છે. જે ઘણી ગાંડીર બ બત 
ગણ ય. તો િરક રશ્રીન ાં કૃતિ અને ગ્ર મ તવક િ તવડ ગ તરફથી દહિ બ અને તતજોરી તનય મકશ્રીને િાંબોધીને લખ યેલ અંગે્રજી પત્ર નાં.પી/એય/ુ૧૩૭૮/૯૦૫૧૨/જે ત .૩૧/૦૮/૧૯૮૪ અન્ વયે 
ઓદડટ અહવે લનો જવ બ તનદરક્ષકશ્રી, સ્ થ તનક ડાંડોહ દહિ બ, ગ ાંધીનગરને મોકલવ ન  રહ ેછે. તેવી સ્ પષ્ ટત  થયેલ હોય, જે લક્ષમ ાં ર ખી તમ મ બ કી ફકર ઓ/ઓદડટ અહવે લન ાં જવ બો 
કરવ ની ક યષવ હી તવન  તવલાંબે થવી ઘટે.  
ઓદડટ િરતમય ન ધ્ ય ને આવેલ અતનયતમતત ઓ ઉપર જવ બો રજુ ન થવ ન  ક રણે િાંસ્ થ  વાર ર  સધુ ર ત્ મક પગલ  લેવ ય  છે કે કેમ, તે સ્ પષ્ ટ થત ુાં નથી. જેથી ન ણ ાંકીય અતનયતમતત ઓ 
થવ ની અને વધવ ની શક્યત ઓ પણ રહ ેછે. 

 

ફકરા નાંબર – ૨  
બાકી ફકરાઓની વિગત દશાષિત ુાં પત્રક. જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જૂનાગઢ. 

ક્રમ અન્ વેિણ 
વિષ  

અગ ઉન  બ કી 
પ ર ઓની 
િાં ય   

ઓદડટ વિષ િરતમય ન 
તનક લ થયેલ 

પ ર ઓની િાં ય   

ઓદડટ વિષન ાં 
અંતે બ કી 

પ ર ઓની િાં ય   

બ કી પ ર ન  નાંબરો  

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 
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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  

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 ૭૦ -- ૭૦ ૨૩તથ(એફ)૪૭(બ),૬૩,૬૪,૬૫,૬૬, ૬૭,૬૮,૬૯,૭૦,૭૧,૭૨,૭૩,૭૪ (અ) (બ)(ક)(ડ)(ઇ), 
૭૫,૭૬, ૭૭, ૭૮,૭૯,૮૦(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),૧૮૩,૧૮૪, ૧૮૫,૧૮૬,૧૮૭, 
૧૮૮,૧૮૯  

૨૮ ૨૦૦૧-૦૨ ૭૬ -- ૭૬ ૩૭(અ)(બ)(ક),૩૮,૩૯(અ)(બ),૪૦,૪૧, ૪૨,૪૩(અ)(બ),૪૪,૪૫,૪૬,૪૭,૪૮,૪૯, 
૫૦,૫૧,૫૨,૫૩, ૫૪, ૫૫,૫૬,૫૭,૫૮,(અ) (બ)(ક),૫૯,૬૦,૬૧,૬૨,૬૩,૬૪,૬૫,૬૬(અ) 
(બ),૬૭(અ)(બ),૬૮(અ)(બ), ૬૯, ૭૦,૭૧, ૭૨,૭૩,૭૪,૭૫,૭૬,૧૧૦,૧૧૧,૧૧૨(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),૪૫,૪૬,૪૭,૫૦થી૫૩,૫૫,૫૭,૫૮,
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),૨૫,૨૬,૨૭,૨૮(ક)(ખ),૩૦થી૩૨, 
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૩૪થી૩૫,૩૭થી૪૦,૪૪થી૪૮,૫૦થી૫૧,૫૩,૫૫,૫૬,૫૮(ક)થી(ગ), 
૫૯,૬૦,૬૪,૬૮,૬૯(ક)થી(ગ),૭૦,૭૧,૭૩,૭૫,૭૭,૭૯,૮૦થી૮૨,૮૪=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),૨૫થી ૨૮, ૩૧ 
થી ૩૫,૪૦(ક)થી(ઘ),૪૧(ક)થી(છ),૪૩(ક)થી(ગ),૪૪થી૬૩,૬૬(ક)થી(ગ),૬૭(ક)થી(િ),૬૮થી૮૦, 
૮૧(ક)થી (ખ),૮૨થી૯૪ (ક)(ખ),૯૬=૭૪  

૩૪ ૨૦૦૭-૦૮ ૭૯  ૭૯  ૭(ક)(ખ),૯,૧૨,(ક)(ખ),૧૩,૧૮થી૨૨,૨૩(ક) થી(ગ),૨૪થી૨૫, ૨૭થી૩૪,૩૬ થી૩૭,૩૯,૪૧ 
થી૪૯,૫૧થી૫૯,૬૦થી૭૦,૭૨થી૭૬,૭૭(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), ૫૪થી૫૬, ૫૮,૫૯, ૬૦(૧) ,૬૧થી૬૬,૬૭(૧)થી(૨૦),૬૮,૬૯,૭૦, ૭૧,૭૨, ૭૩, ૭૪ 
(૧) (૨),૭૫(૨)થી(૫), ૭૬થી૮૧,૮૨(૧)થી(૯),૮૩થી૯૧=૭૭  

૩૬ ૨૦૦૯-૧૦ ૮૦ ૨૭ ૫૩  ૧,૨,૮થી૧૦,૧૨થી૧૮,૨૧થી૨૪,૨૭,૨૯થી૪૭,૪૯,૫૧, 
૫૨,૫૪થી૫૭,૬૩,૬૬થી૬૮,૭૦થી૭૩,૭૫,૭૬  

૩૭  ૨૦૧૦-૧૧  ૬૭  ૧૨  ૫૫ ૨,૫ થી ૧૪,૧૬થી૨૨,૨૪થી૪૪,૪૬થી૪૯ ૫૧,૫૨,૫૪,૫૫,૫૭થી૬૩ 
૩૮ ૨૦૧૧-૧૨ ૪૫ ૦૮ ૩૭ ૨,૩,૫થી૮,૧૦ થી ૩૫,૩૭ થી ૪૧ 
૩૯ ૨૦૧૩-૧૪ ૬૫ ૧૧ ૫૪ ૧,૫,૬,૮ થી ૨૨ થી ૫૩,૬૧  
૪૦ ૨૦૧૪-૧૫ ૬૦ ૦૦ ૬૦ ૧ થી ૬૦ 
 કુલ  ૧૧૩૯ ૫૮   ૧૦૮૧  

      કૃતિ યતુનવતિિટી, જૂન ગઢન  કુલ ૧૦૮૧ ફકર ઓ ઓદડટ વિષન ાં અંતમ ાં બ કી હત ાં  
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જિાબ 

િને ૨૦૧૨-૧૩ન  વિષન  અન્વેિણન  અહવે લન  પ્રથમ વખતન  જવ બો દહિ બ તનય મકશ્રીની કિેરીન  જુકૃય/ુદહતન/ઓ.અ./૨૦૧૨-૧૩/૮૬૭૯ ત . ૩૧/૩/૨૦૧૬ન  રોજ મોકલી આ૫વ મ ાં 
આવેલ છે.  
     જેન  અનિુાંઘ ને લોકલ ફાંડ જુન ગઢ ઘ્વ ર  તેઓન  ૫ત્ર ક્રમ ાંક એલ/જુન/ટે..૨/એફઆર/૭૬૮૩ ત . ૭/૭/૨૦૧૬થી કુલ ૬૫ ઓડીટ ફકર  પૈકી કુલ ૧૧ ફકર  મ ાંડવ હ કરેલ છે.  
િને ૨૦૧૪-૧૫ન  વિષન  અન્વેિણન  અહવે લન  પ્રથમ વખતન  જવ બો દહિ બ તનય મકશ્રીની કિેરીન  જુકૃય/ુદહતન/ઓ.અ./૨૦૧૪-૧૫/૮૮૪૬ ત . ૨૬/૩/૨૦૧૮ન  રોજ મોકલી આ૫વ મ ાં 
આવેલ છે.  
     જેન  અનિુાંઘ ને લોકલ ફાંડ જુન ગઢ ઘ્વ ર  તેઓન  ૫ત્ર ક્રમ ાંક એલ/જુન/ટે..૨/એફઆર/૪૧૭ ત . ૨૫/૨/૨૦૧૯થી કુલ ૬૭ ઓડીટ ફકર  પૈકી કુલ ૪ ફકર  મ ાંડવ હ કરેલ છે.  

 

ફકરા નાંબર – ૩ - 

અંદાજપત્ર તથા નાઅાાંકીય પહરવ થતી.  

(૧) અંદાજપત્ર બાબત. :-  

   ગજુર ત કૃતિ યતુનવતિિટી અતધતનયમ ૨૦૦૪ ની કલમ-૪૮(૨) મજુબ યતુનવતિિટીએ ન ણ ાંકીય અંિ જ તૈય ર કરવ ન  હોય છે. જય રે ઉકત અતધતનયમની કલમ ૪૮(૩) મજુબ યતુનવતિિટીન  

બોડે આ તૈય ર થયેલ ન ણ ાંકીય અંિ જની તવિ રણ  કરવી જોઇએ અને અંિ જ સ્ વીક રતો ઠર વ કરવો જોઇએ. યતુનવતિિટી વાર ર  ર જય િરક રમ ાંથી મહવ પ ત્ર ગ્ર ાંટ મ ટે ન ણ ાંકીય અંિ જ 

તૈય ર કરવ મ ાં આવે છે, પરાંત ુિમગ્ર યતુનવતિિટી મ ટે ન ણ ાંકીય અંિ જ તયૈ ર કરવ મ ાં આવત  નથી. આ ઉપર ાંત અતધતનયમની કલમ-૧૧(૫) મજુબ કુલપતત બોડષ િમક્ષ યતુનવતિિટીન  વ તિિક 

ન ણ ાંકીય અંિ જ અને િરવૈય ુરજુ કરવ  મ ટે જવ બિ ર રહશેે. તેવી જોગવ ઇ છે. પરાંત ુતે મજુબ ક યષવ હી થયેલ નથી. જેથી ઉકત તવગતે જણ વેલ અતધતનયમની કલમ-૧૧(૫),૪૮(૨) તથ  

૪૮(૩) મજુબ ક યષવ હી કરવી રહ.ે 
 (૨) નાઅાાંકીય પહરવ થવત. :-   
 

 જૂન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટીન ાં દહિ બોની ત રીજ િશ ષવત  પત્રક ડ ગ-૧ તથ  ડ ગ-૨ મજુબ ત .૩૧/૦૩/૨૦૧૩ ન ાં રોજની બાંધ તિલક રૂ. ૩૪.૦૧ કરોડ રહવે  પ મેલ છે. જે ખરેખર 
મહસેલુ તવડ ગન ાં પ્ લ ન િિરન ાં િરક રી અનિુ નની બિત રકમ રૂ.૧૧.૪૯ કરોડ, બબન મહસેલુ તવડ ગન ાં અન મત િિરની રકમ રૂ.૬.૪૯ કરોડ તથ  જૂન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટીન ાં તવતવધ ફાંડની 
રકમ રૂ. ૪.૬૨ કરોડ ની જણ ય છે. દહિ બોની ત રીજ િશ ષવત  પત્રક ડ ગ-૧ મહસેલુ તવડ ગમ ાં બાંધ તિલક રૂ. ૨૨.૪૫ કરોડ તથ  ડ ગ-૨ બબન મહસેલુ તવડ ગમ ાં બાંધ તિલક રૂ. ૧૧.૫૬ કરોડ 
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ધ્ ય ને લેત  ઉપર મજુબ બાંધ તિલક રહવે  પ મેલ છે. યતુનવતિિટીન  ત .૩૧/૦૩/૨૦૧૩ ન ાં રોજની બાંધ તિલક રૂ. ૩૪.૦૧ કરોડ છે. જેમ ાં મુ યત્ વ ેઅધર એજન્ િીની બિત રૂ. ૧૦.૪૮ કરોડ તથ  
ડીપોઝીટની તિલક રૂ. ૬.૪૯ કરોડનો િમ વેશ થ ય છે. જય રે ર જય િરક રન ાં અનિુ ન િ મે િાંસ્ થ એ વ  ુખિષ કરેલ છે. આમ િાંસ્ થ  પ િે રહલે તિલકમ ાં આઇ.િી.એ.આર. અન્ ય એજન્ િીઓની 
બિત તથ  ડીપોઝીટની રકમ રૂ.નો િમ વેશ થતો હોય, િાંસ્ થ ની પોત ની મકુત તિલક નધપધપ ત્ર ન હોય, ન ણ ાંકીય પદરતસ્ થતત નબહી ગણી શક ય. 

 

જિાબ 

અંિ જ૫ત્ર અને ન ણ ાંકીય ૫દરસ્સ્થતી િાંિડે અતે્રથી નીિે મજુબ િશષવ્ય  મજુબ જવ બ કરવ મ ાં આવેલ છે. જેને ઘ્ય ને લઇ ઓડીટ ફકરો મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી.  
મદૃુા નાં.૧:- અંદાજ૫ત્ર બાબતઃ-   

ગજુર ત કૃતિ યતુનવતિિટી અતધતનયમ-ર૦૦૪ની કલમ ૪૮(ર) મજુબ યતુનવતિિટીએ ન ણ ાંકીય અંિ જો તયૈ ર કરવ ન  હોય છે. જે અંગ ેજણ વવ નુાં કે, અત્રેની યતુનવતિિટી દ્ર ર  પ્ લ ન અને નોનપ્ લ ન 

યોજન  અંિ જો તૈય ર કરી યતુનવતિિટીન ાં બોડષમ ાં રજુ કરવ મ ાં આવે છે અને અંિ જો બોડષ દ્ર ર  માંજુર કય ષ બ િ ઠર વ કરવ મ ાં આવે છે. ૫રાંત ુઅતધતનયમની કલમ-૪૮(ર) તથ  ૪૮(૩) મજુબ 

િમગ્ર યતુનવતિિટી મ ટેં િ લ ુન ણ ાંકીય વિષ.ર૦૧૮-૧૯ થી અંિ જો તૈય ર કરી યતુનવતિિટીન ાં િક્ષમ અતધક રીશ્રીને તવિ રણ  કરવ  મ ટે રજુ કરવ મ  આવેલ છે.  
મદૃુા નાં.રઃ- નાઅાાંકીય ૫હરવ થવતઃ-  

જૂન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટી,જૂન ગઢ ગ્ર ન્ ટ ઈન એઈડ િાંસ્ થ  છે. ગજુર ત કૃતિ યતુનવતિિટીમ ાંથી િ ર કૃતિ યતુનવતિિટી અલગ થત  તવડ જન િરમ્ ય ન યતુનવતિિટી ને પોત ન  ફાંડ પેટે ફ ઉન્ ડેશન ફાંડ 

` ૫.૭૮ કરોડ જેવુાં ફાંડ ફ હવવ મ ાં આવેલ જે વિષ ર૦૧૫-ર૦૧૬ મ ાં  ` ૧૬.૬૨ કરોડ થયેલ છે. િરક રશ્રી તરફથી 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 યતુનવતિિટીને થતી આવક/ ફ મષ ઉત્ પ િન/દુધ ઉત્ પ િન/વ્ ય જની આવક તથ  અન્ ય આવકો જે તે િરક રશ્રીન  બજેટ હડેમ ાં 

જમ  કર વવ મ ાં આવે છે. આથી યતુનવતિિટી પોત ની અલગ આવક ઉડી કરી શકે તેમ નથી યોજન કીય આવકમ ાંથી અમકુ દહસ્ િો યતુનવતિિટીન  તવક િ મ ટે અલગથી યતુનવતિિટી પ િે ર ખવ   

તનય મક માંડહમ ાં મકુવ મ ાં આવેલ તેન  મદૃુ નાં.૪૧.૧૯ મજુબ ન ણ  તવડ ગની માંજુરી મ ટે િરખ સ્ ત ૫ત્રનાં.જુ.કૃ.ય.ુ/દહતન/કન્ રોલ/ તન.મ.૪૧/ ૧૪૧૩- ૧૫/૧૬, ત .ર૩.૦૬.ર૦૧૬ થી કરેલ છે 

૫રાંત ુહજુ સધુી માંજુરી મહેલી નથી 
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ફકરા નાંબર – ૪      આિક, ખિષ અને અવત ખિષ બાબત.  
યવુનિવસિર્ટીની સને ૨૦૧૫-૧૬ ની આિક-ખિષની વિગતો નીિે મજુબ હતી.  
 

વિગત ખલુતી તિલક િરક રી અનિુ ન યતુનવતિિટીની આવક કુલ થયેલ ખિષ બાંધ વસલક 

(અ) િહસેલુી હહસાબ (સરકારી અનદુાન) 
(૧) પ્ લાન યોજનાઓ  ૧૯.૩૧ ૯૩.૫૩  ૨.૨૬ ૧૧૫.૧૦  ૯૧.૯૭  ૨૩.૧૩ 
(૨) નોન પ્ લાન યોજનાઓ  ૧૬.૮૩  ૭૬.૨૦  ૬.૮૨ ૯૯.૮૫  ૮૪.૯૩  ૧૪.૯૨ 

કુલ ૧૨.૪૩ ૨૬.૭૨ ૩.૪૯ ૪૨.૬૪ ૨૫.૨૯ ૧૭.૩૫ 
(બ)િહસેલુી હહસાબોનુાં કુલ  ૩૬.૧૪  ૧૬૯.૭૩ ૯.૦૮ ૨૧૪.૯૫  ૧૭૬.૯૦  ૩૮.૦૫ 
(ક) ચબન િહસેલુી હહસાબો  ૧૬.૭૦  ૦.૦૦  ૧૭.૧૯ ૩૩.૮૯  ૭.૫૮ ૨૬.૩૧ 

કુલ ૨૯.૧૩ ૨૬.૭૨ ૨૦.૬૮ ૭૬.૫૩ ૩૨.૮૭ ૪૩.૬૬ 
સિગ્ર હહસાબનુાં કુલ  ૬૫.૨૭ ૧૯૬.૪૫ ૨૯.૭૬ ૨૯૧.૪૮ ૨૦૯.૭૭ ૮૧.૭૧ 

  
(૧) યતુનવતિિટી રેવન્ ય ુએક ઉન્ ટ હઠેહ કુલ ૩૮.૦૫ કરોડની અનિુ ન તિલક જે તે યોજન ન  અમલીકરણન  િાંિડષમ ાં છે. જેથી જુની યોજન ઓનુાં અમલીકરણ પણૂષ કરવ ની ક યષવ હી યતુનવતિિટી 

વાર ર  કરવ ની રહ ે 
(૨) ન ણ ાંકીય વિષન ાં અંતે યતુનવતિિટી પ િે ૮૧.૭૧ કરોડની તિલક ઉપલબ્ ધ હતી. જે ખરેખર તો નોન-રેવન્ ય ુએક ઉન્ ટ હઠેહ જમ ાં રહલે દડપોઝીટની રકમ ૯.૩૭ કરોડ ર જ્ય િરક રની પ્ લ ન 

યોજન ઓની બિત રકમ ૨૩.૧૩ કરોડને ક રણે છે. તે તિવ ય યતુનવતિિટીની પોત ની તિલક નધપધપ ત્ર નથી, મ ટે યતુનવતિિટીની ન ણ ાંકીય તસ્ થતત િ રી કહી શક ય નહીં.  
 (૩) િાંસ્ થ ન ાં છેલ્ લ  ત્રણ વિષની આવક ખિષની તવગતો નીિે મજુબ હતી.  

                                                                                 (રા. કરોડિાાં) 
ક્રિ વિગત ૨૦૧૩-૧૪ ૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ સરેરાશ   ક્રિ વિગત ૨૦૧૩-૧૪ ૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ સરેરાશ  
૧  મહસેલુી આવક ૧૯૦.૭૫ ૧૯૭.૬૫  ૨૦૯.૦૧ ૧૯૯.૧૪  ૩  બીન મહસેલુી આવક  ૨૧.૦૯ ૪.૬૨ ૧૭.૧૯ ૧૪.૩૦  
૨  મહસેલુી ખિષ  ૧૮૩.૨૧ ૧૭૯.૨૬ ૨૦૨.૧૮ ૧૮૮.૨૨  ૪  બીન મહસેલુી ખિષ  ૧૩.૦૯ ૭.૨૬ ૭.૫૮ ૯.૩૧  

 



  21 
 

(૪) ઉપરોક્ત તવગતે ત્રણેય વિષની િરેર શ મહસેલુી આવક તથ  ખિષ અનકુ્રમે ૧૯૯.૧૪ કરોડ તથ  ૧૮૮.૨૨ કરોડ હોય િાંસ્ થ ન  િરેર શ મહસેલુી ખિષ કરત ાં મહસેલુી આવકમ ાં ૧૦.૯૨ 

કરોડનો વધ રો થયેલ છે. જ્ય રે બબન મહસેલુી આવક તથ  ખિષની િરેર શ ૧૪.૩૦ કરોડ તથ  ૦૯.૩૧ કરોડ હોય િરેર શ બીન મહસેલુી આવકમ ાં ૪.૯૯ કરોડનો વધ રો થયેલ છે. િાંસ્ થ એ 

મહસેલુી ખિષમ ાં ઘટ ડો કરી મહસેલુી આવકમ ાં વધ રો થ ય તે અંગે ઘટીત પગલ  લેવ  ઓદડટ સિુન છે. 

(૫) યતુનવતિિટીન ાં જુિ  જુિ  કેન્ દ્રો પ િેથી મેહવેલી તવગતો અનિુ ર િને ૨૦૧૫-૧૬મ ાં કુલ ૧૪૬.૦૨૨ હકે્ટર ખેડ ણ લ યક જમીન પડતર રહલે હતી. યતુનવતિિટીની તમ મ ખેડ ણલ યક 

જમીનમ ાં વ વેતર કરી આવક વધ રવ  ઓદડટ અનરુોધ છે. 
 

 

જિાબ 
સાંશોધન વનયાિકશ્રી પ્ લાન 

 ન ણ ાંકીય વિષ ૨૦૧૫-૧૬મ ાં આયોજીત યોજન  િિરે રહલે બિત રકમ રૂ.૨૩.૧૩ કરોડમ ાંથી ગ્ર ન્ટ-ઇન-એઇડન  તનયમો મજુબ રૂ. ૨૦.૫૬ કરોડ તશક્ષણ, તવસ્તરણ તશક્ષણ અને િાંશોધન 

હઠેહન  જૂિ  જૂિ  બ ાંધક મોમ ાં દડિેમ્બર-૨૦૧૬ સધુીમ ાં ખિષ કરવ  મ ટે સ્સ્પલ ઓવર કરવ મ ાં આવેલ છે.  તેમજ ફ મષ ડેવલોપમેન્ટ મ ટે રૂ.૧.૭૮ કરોડ જૂિ  જૂિ  ફ મષ ડેવલોપમેન્ટ ક યો કરવ  

ફ હવવ મ ાં આવેલ છે. આમ મોટ  ડ ગની બિત સ્સ્પલ ઓવર તરીકે ન ણ ાંકીય વિષ ૨૦૧૬-૧૭ મ ાં ખિષ કરવ  ફ હવી આપલે છે.  

ઉપરોક્ત તવગતો ધ્ય ને લઇ ઓડીટ પ ર  મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી.    
નોન પ્ લાન 

 યતુનવતિિટી રેવન્ ય ુએક ઉન્ ટ હઠેહ કુલ ` ૩૮.૦૫ કરોડની અનિુ ન તિલક જે તે યોજન ન  અમલીકરણ પણૂષ કરવ ની ક યષવ હી યતુનવતિિટી દ્ર ર  કરવ મ ાં આવેલ છે. યતુનવતિિટી રેવન્ ય ુ

એક ઉન્ ટ હઠેહ વિો વિષ આવક વધ રવ ન ાં પ્રયત્ નો કરવ મ ાં આવે છે. િરક 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 યતુનવતિિટી વતી આવક જે તે િરક રશ્રીન  બજેટ હડેમ ાં જમ  રહ ેછે. આથી યતુનવતિિટી યોજન ની અલગ આવક ઉડી કરી શકે તેમ નથી યોજન કીય આવકમ ાંથી 

અમકુ દહસ્ િો યતુનવતિિટીન  તવક િ મ ટે અલગથી યતુનવતિિટી પ િ ે ર ખવ   તનય મક માંડહમ ાં મકુવ મ ાં આવેલ તેન  મદૃુ નાં.૪૧.૧૯ મજુબ ન ણ  તવડ ગની માંજુરી મ ટે િરખ સ્ ત 

૫ત્રનાં.જુ.કૃ.ય.ુ/દહતન/કન્ રોલ/ તન.મ.૪૧/ ૧૪૧૩- ૧૫/૧૬, ત .ર૩.૦૬.ર૦૧૬થી કરેલ છે ૫રાંત ુહજુ સધુી માંજુરી મહેલી નથી તો ઉ૫રોકત ખલુ િો મ ન્ ય ર ખવ  તવનાંતી 
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વિવિધ વિભાગ,જુનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, 
સને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર – ૫  

કિષિારીઓને પગાર ભથ્થા/િેડીકલ િળતર/મસુાફરી/LTC/રોકડ રપાાંતરની રકિ રોકડિાાં ચકુિિા અંગે  
 

જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટીન ાં જુિ ાં-જુિ ાં તવડ ગોન  િને ૨૦૧૫-૧૬ ન  વિષન  અન્વેિણ િરતમય ન વ ઉિરો/ફ ઈલોની િક િણી કરત ાં કમષિ રીઓને પગ ર ડથ્થ /મેડીકલ 

વહતર/મિુ ફરી/LTC/રોકડ રૂપ ાંતર વગેરેની  આ િ થેન  પદરતશષ્ટ-૧મ ાં િશ ષવેલ નમનુ રૂપ દકસ્િ ઓમ ાં રોકડમ ાં ચકુવેલ છે. આ બ બતે નીિે મજુબ અન્વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે. 
 

(૧) િરક રશ્રીન ાં ન ણ  તવડ ગન ાં ઠર વ નાં.તજર/૧૦/૨૦૦૦/૩૬૫/૧૩૫/૨૦૦૨(ઝ) ત .૧૮/૦૨/૨૦૦૨ની જોગવ ઈ અનિુ ર િરક રી કમષિ રી/અતધક રીઓન ાં પગ ર ડથ્થ  ઉપર ાંત અન્ય 

તમ મ ચકુવણ  જે તે કમષિ રીઓન  બેન્ ક એક ઉન્ ટમ ાં જમ  કર વવ  જોઈએ પરત ુાં િ ાંસ્થ ન  ઉપ ડ અતધક રીશ્રીઓ વાર ર  િ મેલ પદરતશષ્ ટ નાંબર–૧ મજુબન  દકસ્િ મ ાં કુલ રૂ .૧૯૭૫૩૫/- ન ાં ચકુવણ  

જે તે કમષિ રીન ાં બેન્ ક એક ઉન્ ટમ ાં જમ  કરવ ન ાં બિલે રોકડમ ાં ચકુવણુાં કરવ મ ાં આવેલ છે. િાંસ્થ એ ઉક્ત ઠર વની જોગવ ઈ મજુબ અમલવ રી કરેલ નથી.  
 

(૨) કમષિ રીઓન  પગ ર ડથ્થ /મધપધવ રી એરીયિષ/પગ રપાંિ મજુબ મહવ પ ત્ર એરીયિષ ચકુ િ  વગેરેની નધપધ પગ ર રજીસ્ટર (ઓદડટ રજીસ્ટર)મ ાં કરવી જોઈએ. જેથી વિષ િરતમય ન  

કમષિ રીઓની કુલ આવકોની િક િણી આવકવેર ન ાં ગણતરીપત્રક િ થે કરી શક ય પરત ુાં તહ જા િાંસ્થ  વાર ર  પગ ર ડથ્થ  રજીસ્ટર રજુ થયેલ ન હોય આ બ બતે આનિુાંબગક િક િણી થઈ શકેલ 

નથી. િાંસ્થ એ પદરતશષ્ ટ નાંબર–૧ મ ાં િશ ષવેલ નમનૂ રૂપ દકસ્િ ઓ તિવ યન  ચકુવણ ાંઓની પણ ખર ઈ કરી યો્ય ક યષવ હી કરવી ધટે. 
  
 ઉક્ત વ ાંધ ઓની પતૂષત  થત  સધુી થયેલ ખિષ રૂ .૧૯૭૫૩૫/-વ ાંધ  હઠેહ ર ખવ મ ાં આવે છે.  

   વ ાંધ  હઠેહ રકમ રૂ .૧૯૭૫૩૫/- 

                       િિર ૫૦૧૧, ૪૫૦૧, ૧૨૪૦૨ 
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ફકરા નાંબર – ૫ –પહરવશષ્ર્ટ નાંબર – ૧ 

કિષિારીઓને પગાર ભથ્થા/િેડીકલ િળતર/મસુાફરી/LTC/રોકડ રપાાંતરની રકિ રોકડિાાં ચકુિિા અંગે 

ક્રિ િાઉિરનાંબર/ તારીખ રકિ રવપયા ચકુાદાની વિગત શાખાન ુનાિ ખિષ નુાં સદર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ ૧૧૧૯/૧૧-૦૫-૧૫ ૧૩૪૩૪ એમ.બી.ડટ્ટ, તિતનયર ક્લકષ LTC બીલ દહિ બ તનય મક ૪૫૦૦ 

૨ ૧૧૮૭/૧૩-૦૫-૧૫ ૨૦૫૩ ડી.પી.મકવ ણ , તિતનયર ક્લકષ ટી.એબીલ દહિ બ તનય મક ૪૫૦૦ 
૩ ૧૧૮૮/૧૩-૦૫-૧૫ ૮૭૩૪ એ.એિ.િમ , LTC બીલ દહિ બ તનય મક ૪૫૦૦ 
૪ ૧૨૨૨/૧૪-૦૫-૧૫ ૩૧૧૨૬ જાન્ ય ુ-૧૫ થી એપ્રીલ-૧૫ મધપઘવ રી તફ વત તહ જા િાંશોધન કેન્દ્ર ૫૦૧૧ 

૫ ૨૩૩૫/૦૮-૦૬-૧૫ ૧૬૧૫૨ ડો.આઈ.ય.ુધ્રજુ,ટી.એબીલ દહિ બ તનય મક ૪૫૦૦ 
૬ ૩૬૬૭/૦૬-૦૭-૧૫ ૫૨૭૮ ડી.આર.ગોહીલ, મેડીકલ વહતર બીલ દહિ બતનય મક ૪૫૦૧ 

૭ ૩૬૮૧/૦૬-૦૭-૧૫ ૧૦૬૮૦ જે.િી.ર જાણી, તનવતૃત ડથ્થ ુ દહિ બ તનય મક ૪૫૦૦ 

૮ ૪૬૭૬/૨૪-૦૭-૧૫ ૧૯૭૨૮ પ્રો.એ.જે.ડટ્ટ,મ. પ્ર ધ્ય પક, ટી.એબીલ દહિ બ તનય મક ૪૫૦૦ 

૯ ૬૫૫૪/૧૮-૦૯-૧૫ ૮૩૫૦ ડી.આર.ગોહીલ, મેડીકલ વહતર બીલ દહિ બ તનય મક ૪૫૦૧ 

૧૦ ૭૪૮૮/૨૦-૧૦-૧૫ ૨૧૭૫૯ જુલ ઇ -૧૫ થી િપ્ટે-૧૫ મધપઘવ રી તફ વત તહ જા િાંશોધન કેન્દ્ર ૫૦૧૧ 

૧૧ ૯૪૫૫/૨૯-૧૨-૧૫ ૨૨૪૪૧ વી.વી. િ કરીય , LTC રોકડ રૂપ ાંતર દહિ બ તનય મક ૪૫૦૦ 

૧૨ ૯૫૪૭/૦૧-૦૧-૧૬ ૩૭૮૦૦ પગ ર ડથ્થ  બ યોટેકનોલોજી તવડ ગ ૧૨૪૦૨ 

કુલ ૧૯૭૫૩૫  
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જિાબ 
 

હહસાબ વનયાિકશ્રી,જુનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જુનાગઢ 
ફકર  નાં ૫ અન્વયે જણ વવ નુાં કે, અત્રેની કિેરીન  વિષ ૨૦૧૫-૧૬ન  હ થ ઘર યેલ ઑડીટ અન્વેિણ િરમ્ય ન લોકલફાંડ ઑડીટ વત ુષહ- ૧ દ્ર ર  પ્ર થતમક ફકર  નાં. ૫ (૨૦૧૫-૧૬) મ ાં િશ ષવ્ય  
મજુબ મેડીકલ વહતર/એલ.ટી.િી. બીલ/ લીવ એનકેશમેન્ટ એ જે તે િમયે તનયમોની યો્ય જાણક રીન  અડ વે રોકડમ ાં પેમેન્ટ કરવ મ ાં આવત ુજે ડ રત િરક ર દ્ર ર  અમલી બનેલ નોટબાંઘી 
તેમજ કેશલેશ ર ન્ઝેકશન નુાં આ કિેરી દ્ર ર  પણૂષત અમલીકરણ કરવ મ ાં આવેલ છે અને કોઇ પણ પ ટી કે અતઘક રી/ કમષિ રીશ્રીને કોઇ પણ પ્રક રે રોકડ પેમેન્ટ કર વવ મ ાં આવતુાં નથી આ અંગ ે
ઑડીટ વત ુષહ-૧ ન  શ્રી ઠુમર િ હબેને િ લ ુન ણ ાંકીય વિષનુાં રેકડષ િશ ષવી ખર ઇ કર વેલ છે જે તવગતો ઘ્ય ને લઇ પ ર  મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી છે. 
 

કૃવિ સાંશોધન કેન્ર, જૂ. કૃ. ય.ુ, તળાજા  
અત્રેની કિેરીન  િને ૨૦૧૫-૧૬ ન ાં વિષન  અન્વેિણ િરમ્ય ન વ ઉિરો/ફ ઈલોની િક િણી કરત  જાન્ય ુ– ૧૫ થી એતપ્રલ – ૧૫ તથ  જુલ ઈ -૧૫ થી િપ્ટેંબર – ૧૫ મધપઘવ રી તફ વત રોકડમ ાં 
ચકૂવવ  અંગેનો ઓડીટ ફકર  નાં – ૫ ની જરૂરી પતૂષત  નીિે મજુબ કરવ મ ાં આવે છે.વિષ ૨૦૧૫-૧૬ ન ાં મધપઘવ રી તફ વતની કુલ રકમ રૂ. ૫૨,૮૮૫/- શરતચકૂથી રોકડમ ાં ચકૂવેલ છે, પરાંત ુહવે 
પછી આવી પગ ર ડથ્થ  / TA – DA ખિષ / મધપઘવ રી તફ વત જેવી તમ મ રકમ કમષિ રીઓન  બેંક એક ઉન્ટમ ાં િીધી જ જમ  કર વવ મ ાં આવે છે, આમ હવે પછી તકેિ રી ર ખવ મ ાં આવે 
છે.વિષ ૨૦૧૫-૧૬ ન ાં કમષિ રી/અતધક રીઓન  પગ ર ડથ્થ /મધપઘવ રી એરીયિષ/પગ ર પાંિ મજુબ મહવ પ ત્ર એરીયિષની નધપધ પગ ર ડથ્થ  રજીસ્ટરમ ાં કરેલ છે, પરાંત ુઓડીટ િમયે િિરહુ 
રજીસ્ટર ઓડીટમ ાં રજુ કરવ નુાં શરતચકૂથી રહી જવ  પ મેલ છે, તો આ િ થે પગ ર ડથ્થ  નધપધણી રજીસ્ટર તથ  આવકવેર ન  ગણતરી પત્રક આધ રિહ િક િણી અથે રજુ કરવ મ ાં આવે છે. 
 

બાયોરે્ટકનોલોજી વિભાગ, જુકૃય,ુ જુનાગઢ. 
૧) િને ર૦૧પ–૧૬ ન  ન ણ કીય વિષમ ાં વ ઉિર નાં.૯પ૪૭/ ૦૧-૦૧-૧૬  થી રૂ .૩૭૮૦૦/-– ન ાં ચકુવણ ાં રોકડ કરેલ જે અતે્રન  તવડ ગન  પ્લ ન યોજન મ ાં કોન્ર કટ બેઈઝમ ાં જુતનયર રીિિષ 
ફેલો ફરજ બજાવત ાં હત ાં તેઓ અભ્ય િની િ થો િ થ ફેલો તરીકે ક મગીરી કરત ાં હોય તેમન ાં બેંક એક ઉન્ટ ન હોય જેથી કિેરીએ રોકડમ ાં ન ણ  આપેલ અને ફેલોઓને ન ણ  મળ્ય  બિલની 
િહીઓ પણ કર વેલ છે. અને તેન ાં આધ રો બીલો િ થે િ મેલ ર ખવ મ ાં આવેલ છે. હ લ કોઈ (િને ૨૦૧૭-૧૮ થી) જાતન  પગ ર ડથ્થ  રોકડમ ાં ચકુવવ મ ાં આવત  નથી તમેજ કન્ટીબબલ પણ 
રોકડમ ાં ચકૂવવ ન  આવત  નથી જે જાણ િ રુાં. 
૨) હ લની વ્યવસ્થ  મજુબ યતુનવતિિટીની હીિ બી કિેરીએથી તમ મ ચકુવણ ાં ઉપ ડ અતધક રીશ્રીન  બેંક ખ ત મ ાં િીધ  જ ન ણ  જમ  કર વીને ઈ–મેઈલથી જાણ કરવ મ ાં આવે છે. અને ન ણ  
ઉપ ડ અને ચકુવણ ાં અતધક રી બેંક ખ તેથી િેકથી અથવ  જરૂરીય ત પ્રમ ણે રોકડથી ન ણ  ચકુવવ મ ાં આવે છે. અને િિર બ બતે યતુનવતિિટીની વડી કિેરીનુાં ધ્ય ન િોરવ મ ાં આવેલ છે. 
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વિવિધ વિભાગ,જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જૂનાગઢ. 
                                                                               સને. ૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર. :- ૬ 
ખાનગી ઈસિો/વ્યહકતોને એકાઉન્ર્ટ-પે થી નાઅા ન ચકુિતા રોકડેથી ચકુિિા અંગે 

 

જૂ.ક્રુ.ય.ુ, જૂન ગઢ ન  િને ૨૦૧૫-૧૬ ન  વિષન  અન્વેિણ િરમ્ય ન અગ્રોનોમી તવડ ગ તથ  એ.બી.એમ. કોલેજન   વ ઉિરો/ફ ઇલની િક િણી કરત  ચકૂવેલ રકમમ ાં નીિે મજુબ અતનયતમતત ઓ 

ધ્ય ને આવત  નીિે મજુબ અન્વેષ્ણ નધપધ આપવ મ  આવે છે.  

(૧) િરક રશ્રીન  ન ણ  તવડ ગન  ત .૨૩/૯/૭૬ ન  ઠર વ ક્રમ ાંક નાં. ટીજેઆર/૧૦૭૪/૩૨૯૯/૭૫/ઝેડ તથ  વખતોવખતન  સધુ ર  અન્વયે ખ નગી ઈિમો/ વ્યસ્ક્તઓને રૂ.૧૫૦૦/- ઉપરની 

ન ણ ની ચકુવણ  એક ઉન્ટ પેઈ િેકથી તેમન  ખ ત મ  જમ  કરવ ની જોગવ ઈ કરવ મ ાં આવેલ છે. તેમ છત  િાંસ્થ  વાર ર  િ મેલ પદરતશિષ્ટ-૧ અને ૨ મ  નમનુ રૂપ દકસ્િ મ ાં િશ ષવેલ વ્યસ્ક્તઓને 

એક ઉન્ટ પે િેકથી ન ણ  તેમન  ખ ત મ ાં જમ  ન કરત  રોકડેથી ચકુવવ મ ાં આવેલ છે. આમ િાંસ્થ એ ઉપરોક્ત ઠર વની જોગવ ઈ મજુબની અમલવ રી કરેલ નથી.    

(૨) ગજુર ત િરક રન  તશક્ષણ તવડ ગન  ત .૨૩/૭/૨૦૧૪ ન  ઠર વ નાં. પરિ /૧૦૨૦૧૪/યઓુઆર-૬/િ મજુબ તવદ્ય થીઓને ચકુવવ મ ાં આવતી તશષ્યવતૃતની રકમો તવદ્ય થીઓન  બેંક ખ ત મ ાં 

જમ  કરવ ની જોગવ ય કરવ મ ાં આવેલ છે તેમ છત ાં એ.બી.એમ. કોલેજ વાર ર  િ મેલ પદરતશિષ્ટ-૨ ની તવગતે તવદ્ય થીઓન ેતશષ્યવતૃતનીન  ન ણ  રોકડેથી ચકુવવ મ ાં આવેલ છે. આમ િાંસ્થ  વાર ર  

ઉપરોક્ત ઠર વની જોગવ ઈઓની અમલવ રી કરેલ નથી. 

વ ાંધ  હઠેહ રકમ રૂ .૧૯૬૯૨૫/-   

િિર - િ મેલ પદરતશિષ્ટ -૧ અને ૨ની તવગત ે
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ફકરા નાંબર. :- ૬ પહરવશષ્ર્ટ -૧                  ખાનગી ઇસિો/વ્યક્તતઓને એકાઉન્ર્ટ-પે થી નાઅા ન ચકુિતા રોકડેથી ચકુિિા અંગે                         વિભાગ - એગ્રોનોવિક 

ક્રિ િૌ.નાં./તારીખ ચકુિેલ રકિ  ખેતિજુરન ુનાિ  વિગત સદર 

૧ ૭૪૫૭/૨૧-૧૦-૧૫  ૧૬૫૦૦/-  જયેશડ ઈ િી. ક છરોલ   મગફહી ખાંખેરી ડેગી કરવી  ૧૮૮૦૩-૧  
૨  ૭૪૫૭/૨૧-૧૦-૧૫  ૧૯૮૦૦/-  તવજયડ ઈ િ દુરડ ઈ  મગફહી ખાંખેરી ડેગી કરવી  ૧૮૮૦૩-૧  
૩ ૭૪૫૭/૨૧-૧૦-૧૫  ૧૫૯૫૦/-  વી.એમ. વ ધેલ   મગફહી ખાંખેરી ડેગી કરવી  ૧૮૮૦૩-૧  
૪ ૭૫૭૪/૨૬-૧૦-૧૫  ૨૭૫૦૦/-  એ.બી. િીકોર   મગફહી ખાંખેરી ડેગી કરવી  ૧૮૮૦૩-૧  
૫  ૭૫૭૪/૨૬-૧૦-૧૫  ૧૯૮૦૦/-  સરેુશડ ઈ ગોરધનડ ઈ  મગફહી ખાંખેરી ડેગી કરવી  ૧૮૮૦૩-૧  
૬  ૮૦૭૬/૬-૧૧-૧૫  ૧૩૨૦૦/-  વી.એમ. વ ધેલ   રેકટર પ છહ મગફહી ડેગી કરવી  ૧૨૯૦૩  
૭  ૮૦૭૬/૬-૧૧-૧૫  ૧૯૮૦૦/-  કેન્દ્રવી.વ ધેલ   રેકટર પ છહ મગફહી ડેગી કરવી  ૧૨૯૦૩  
૮  ૮૦૭૬/૬-૧૧-૧૫  ૨૧૨૫૦/-  એ.વી. િેગ મ ાં  રેકટર પ છહ મગફહી ડેગી કરવી  ૧૨૫૭૩  
૯  ૮૦૭૬/૬-૧૧-૧૫  ૧૯૧૨૫/-  એ.વી. િેગ મ ાં  રેકટર પ છહ મગફહી ડેગી કરવી  ૨૦૪૦  
 કુલ  ૧૭૨૯૨૫/-     

 

ફકર  નાંબર : .- ૬ પદરતશષ્ટ -૨   ખ નગી ઇિમો/ વ્યસ્ક્તઓને એક ઉન્ટ -પે થી ન ણ  ન ચકુવત  રોકડથેી ચકુવવ  અંગે     તવડ ગ  - એ.બી.એમ .કોલેજ  
ક્રિ િા.નાં./તા. વિદ્યાથીનુાં નાિ ચકૂિેલ રકિ સદર 

૧ ૧૧૮૧૦/૦૮-૦૩-૦૧૬ પજુાબેનએન.પાંિ ણી ૧૨૦૦૦ ૧૨૪૦૦ 

૨ ૧૧૮૧૦/૮-૦૩-૨૦૧૬ મ બેુન બી. મ ાંડણ ૬૦૦૦ ૧૨૪૦૦ 
૩ ૧૧૮૧૦/૦૮-૦૩-૨૦૧૬ મેઘ બેનવી.ડઢ ણીય  ૬૦૦૦ ૧૨૪૦૦ 

કુલ ૨૪૦૦૦  
પદરતશષ્ ટ નાંબર – ૧ ૧૭૨૯૨૫  

પદરતશષ્ ટ નાંબર – ૧ અને ર કુલ િરવ હો ૧૯૬૯૨૫  
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જિાબ 
કૃવિ વિજ્ઞાન વિભાગ,જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી,જૂનાગઢ    

ફકરા નાંબર-૬ પહરવશષ્ર્ટ-૧ જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટી,અગ્રોનોમી તવડ ગમ ાં હ થ ધર યેલ ઓદડટ િરમ્ ય ન વિષ ર૦૧૫-૧૬ ખ નગી ઇિમો/વ્યસ્ક્તઓને એક ઉન્ટ-પે થી ન ણ  ન ચકુવત  રોકડેથી 

ચકુવવ  અંગે ઉ૫તસ્ થત કર યેલ ફકર  નાં.૬ ની પતુષત  નીિે મજુબ કરવ મ ાં આવેલ છે. (૧)  પદરતશષ્ટ-૧મ ાં બત વેલ લેબર શ્રમજીવીઓ પ િેથી ઉિકિરથી કૃતિને લગતી જુિી-જુિી ક મગીરી 

લેવ મ ાં આવેલ હતી. જે શ્રમજીવીઓ બબનતશબક્ષત હત . તેમજ જેતે િમયે તેઓ બેંક એક ઉન્ટ ધર વત  ન હત . તેમજ તેઓ બબનતશબક્ષત હોવ ને લીધે બેંક િવલત તેમજ બેંક ક મગીરીમ ાં મશુ્કેલી 

અનડુવત  હત . જેથી ઉપરોક્ત પદરસ્સ્થતતને ધ્ય ને લઈ તેઓને રોકડ પેમેન્ટ કરેલ હત ુાં. હ લમ ાં િરક રન  નોટ બાંધી બ િ િરક રની કેશલેિ પેમેન્ટ ને િફહ બન વવ  તેમજ િરક રન  પ્રય િોને 

ધ્ય નમ ાં ર ખી કેશને લ ગતો તમ મ વહીવટ કેશલેિ બન વવ મ ાં આવેલ છે.  
એ.બી.એિ. કોલેજ, કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જૂનાગઢ   પહરવશષ્ર્ટ-૨ જૂ.કૃ.ય.ુ, જૂન ગઢન  િને ૨૦૧૫-૧૬ ન ાં અન્વેિણ િરતમય ન આ િ થેન  મિુ  નાં૨ ન  પદરતશષ્ટ-૨ ની પતુષત  નીિે મજુબ કરવ મ ાં 

આવેલ છે. એ.બી.એમ. કોલેજ વાર ર  તવદ્ય થીઓની તશષ્યવતૃત જે તે િમયે તવદ્ય થીઓન  બેન્ક ખ ત મ ાં તશષ્યવતૃતન  ન ણ ાં શરતચકુથી રોકડેથી ચકૂવ ઈ ગયેલ છે. જેની નકલ િ મેલ છે. હવેથી 

ચસુ્ત ક હજી લેવ મ ાં આવે છે. અને તવદ્ય થીઓન  બેન્ક ખ ત મ ાં જ ન ણ ાં જમ  કર વવ મ ાં આવે છે.  ઉપરોકત તવગતે થયેલ પતુષત ને ધ્ય ને લઈ ફકર  નાં.૬ ને મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી છે 

 
 

વિવિધ વિભાગ,જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જૂનાગઢ. 
સને. ૨૦૧૫-૧૬ 

 

ફકરા નાંબર. :-૭        આિકિેરાની ઓછી કપાત કરિા અંગે. 
કૃતિ યતુનવતિિટી,  જુન ગઢન  જુિ  જુિ  તવડ ગન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન  અન્વેિણ િરતમય ન પગ ર/ડથ્થ ન  વ ઉિરોની િક િણી કરત ાં નીિે મજુબ અન્વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે. 
(૧) ગૌિર િાંશોધન કેન્દ્ર, ધ રી તથ  સકુીખેતી િાંશોધન કેન્દ્ર, તરઘડીય ન  તમ મ કમષિ રીન  મ હ–ેફેબ્રઆુરી-૧૬ન  પગ ર િ થે િ મેલ આવકવેર  ગણતરી/રીટનષની ચકુવેલ પગ ર ડથ્થ ની 
કિેરી િ થેન  પગ ર/ડથ્થ  ચકુવણી રજીસ્ટર તથ  અન્ય િ ધતનક રેકડષ િ થે િક િણી કય ષ બિલ આવકવેર  ગણતરી/રીટનષમ ાં કિેરીન  વડ /ઉપ ડ અતધક રી (ડી.ડી.ઓ)ન  િહી/તિક્ક  કરવ મ ાં 
આવેલ નથી. જે અંગે જરૂરી સ્પષ્ટત  િહ પતુષત  થવી ઘટે. 
 

(૨) ગૌિર િાંશોધન કેન્દ્ર, ધ રી તેમજ સકુીખેતી િાંશોધન કેન્દ્ર, તરઘડીય ન  આવકવેર ગણતરી/રીટનષની ચકુવેલ પગ રડથ્થ ની કિેરી િ થેન  પગ ર/ડથ્થ  ચકુવણી રજીસ્ટર િ થે િક િણીન  
અડ વે િ મેલ નમનુ રૂપ દકસ્િ  પદરતશષ્ટ-૧ની તવગતેન  કમષિ રીન  આવકવેર  અતધતનયમની કલમ-૧૦ (૧૩-એ)ની જોગવ ઈમજુબ મક ન ડ ડ ની ચકુવણીની રકમ આવકવેર મ ાંથી બ િ મ ટે 
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જે કમષિ રીન  પગ ર/મધપઘવ રી ડથ્થ ન  ૧૦% થી વધતી હોય તે બ િ મહવ ની જોગવ ઈ છે. આમ છત  કમષિ રીન  પગ ર/મધપઘવ રી ડથ્થ ન  ૧૦% થી વધતી હોય તે અને મક નડ ડ  તરીકે 
ચકુવેલ રકમ અને મહેલ મક નડ ડ ની રકમ ત્રણ પૈકી જે રકમ ઓછી હોય તે રકમ આવકવેર મ ાંથી બ િ મહવ પ ત્રછે. આમ છત  ઉક્ત કલમની જોગવ ઈ તવરૂધ્ધ કોઈપણ આવકવેર  બ િની 
ગણતરી કય ષ તિવ ય મહેલ મક નડ ડ ની રકમ આવકવેર મ ાંથી બ િ મેહવેલ છે. જે મ ન્ય રહી શકે નહી અને આવકવેર  ગણતરીમ ાં કિેરીન  વડ /ઉપ ડ અતધક રીશ્રી (ડી.ડી.ઓ) તરફથી કોઈ 
િક િણી કરવ  બિલ િહી/તિક્ક  કરવ મ ાં આવેલ નથી. જે અંગે સ્પષ્ટત  િહ પતુષત  કરી િ મેલ નમનુ રૂપ દકસ્િ  પદરતશષ્ટ નાં.-૧ન  કોલમ નાં.-૫ મ ાં િશ ષવેલ આવકવેર ની વસલુ ત કરી 
િરક રશ્રીમ ાં જમ  કર વી અન્વેિણને આધ રિહ ખ ત્રી કર વવી ઘટે. 
ઉક્ત મુ્   નાં ૧ થી ૨ ની પતૂષત  કરી વસલુ તની આધ ર િહ ખ ત્રી થવી ઘટે.                વસલુ ત પ ત્ર રકમ રૂ .૧૭૮૪૬/- 

 

ફકરા નાંબર – ૭ પહરવશષ્ર્ટ નાં.-૧          આિકિેરાની ઓછી કપાત કરિા અંગે. 
ક્રિ  કિષિારીન ુનાિ િળેલ ઘરભાડુ આઈ.ર્ટી.િાાંથી બાદ િેળિેલ ઘરભાડુ ૧૦% લેખે િસલુાત ભાડાની પાંહોિ વિભાગ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

૧ શ્રી એન.એન. મોટક  ૨૬૬૭૬/- ૨૬૬૭૬/- ૨૬૬૮/- રજુ નથી ગૌિર િાંશોધન કેન્દ્ર, ધ રી 
૨ શ્રી કે.એિ. િરવૈય  ૨૫૨૪૦/- ૨૫૨૪૦/- ૨૫૨૪/- રજુ નથી ગૌિર િાંશોધન કેન્દ્ર, ધ રી 
૩ શ્રી જી.એિ. વ હ  ૩૪૭૯૨/- ૩૪૭૯૨/- ૩૪૭૯/- રજુ નથી ગૌિર િાંશોધન કેન્દ્ર, ધ રી 
૪ શ્રી એિ.જી. કન ર  ૨૩૮૬૮/- ૨૩૮૬૮/- ૨૩૮૭/- રજુ નથી ગૌિર િાંશોધન કેન્દ્ર, ધ રી 
૫ શ્રી એન.જે.ર ાંકજા ૩૦૯૨૦/- ૩૦૯૨૦/- ૩૦૯૨/- રજુ નથી સકુીખેતી , તરઘડીય  
૬ શ્રી વી.એલ.હીંગર જીય  ૧૬૦૭૬/- ૧૬૦૭૬/- ૧૬૦૮/- રજુ નથી સકુીખેતી , તરઘડીય  
૭ શ્રી જે.બી.ર ઠોડ ૨૦૮૮૮/- ૨૦૮૮૮/- ૨૦૮૮/- રજુ નથી સકુીખેતી , તરઘડીય  

કુલ ૧૭૮૪૬/-  
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જિાબ 
ગૌિર સાંશોધન કેન્ર, ધારી  

િિરહ ુઉપસ્થીત ફકર  નાં-૭ અંન્વયનેો પ્રત્યતુર તનિનેી તવગતે કરવ મ  આવેછે  ૧) અતે્રની કિેરીન  મ હ-ેફેબ્રઆુરી-૧૬ ન  પગ ર િ થે િ મેલ આવક્વેર  ગણતરી/રીટનષની ચકુવેલ પગ રડથ્થ ની કિેરી િ થેન  

પગ ર/ડથ્થ  ચકુવણી રજજસ્ટર તથ  અન્ય િ ધનીક રેકડષ િ થે િક િણી કય ષ બિલ આવક્વેર /રીટનષમ  કિેરી વડ / ઉપ ડ અધીક રી (ડી.ડી.ઑ.)ન  િહી તિકક  શરતચકુ થી કરવ ન  રહી ગયેલ હોઇ જે 

િહી/તિકક  કર વી લેવ મ  આવેલ છે તથ  ડતવષ્યમ  આવી ક્ષતત થવ  પ મશે નહી તેની તકેિ રી ર ખવ મ  આવશે ૨) આવક્વેર  અધીનીયમ કલમ-૧૦(૧૩-એ)ની જોગવ ઇ મજુબ મક નડડ  ચકુવણીની રકમ 

આવક્વેર  મ ાંથી બ િ બલધેલ છે. જે યનુીવતિિટીન  ટેક્ષશેન એડ્વોકેટ્ની ગ ઇડ્લ ઇન મજુબજ તમનીમમ મક નડ ડુ બ િ બલધેલ છે તથ  પગ ર/મધપઘવ રીન  ૧૦% થી વધ તી નથી આમ ઉપરોક્ત તમ મ બ બત 

લક્ષમ  લઇ ફકર  નાં -૭ મ ાંડ્વ હ થવ  આપ િ હબેને તવિંનાંતી 
સાંશોધન િૈજ્ઞાવનક (સકુી ખેતી) જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિસીર્ટી ,તરઘડીયા 

અત્રેની કિેરીન  િને ૨૦૧૫-૨૦૧૬ ન  લોકલ ફાંડ ઓંડીટ િરતમય ન ઉપસ્સ્થત થયેલ ફકર  નાંબર-૭  અન્વયે જણ વવ નુાં કે   કમષિ રીઓને જે તે િમયે આવકવેર  ડરપ ઈ કરવ  અંગે ની જાણ કરવ મ ાં આવેલ 

છે, પરાંત ુહજુ સધુી તેમન  તરફથી આવકવેર  ડરપ ઈ કય ષ અંગેની જાણ બ બતનો કોઈ પ્રત્યુાંતર આવેલ નથી, આ વસલુ તન  ન ણ  આવકવેર  પેટે ડરપ ઈ કરી જેતે કમષિ રી વાર ર  જાણ થય ેઅને તેન  આધ રો 

રજુ થયે તવગતવ ર ઓડીટરશ્રીને ખર ઈ કર વવ મ ાં આવશે,   
 

      વિવિધ વિભાગ,કૃવિ યવુનિવસિર્ટી,જુનાગઢ  
       સને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર – ૮  
િતષિાન પત્રિાાં  જાહરેાત આપ્યા વિના ખરીદી/ખિષ કરિા અંગે. 
 કૃતિ યતુનવતિિટી, જુન ગઢન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન  અન્વેિણ િરતમય ન વ ઉિરો/ફ ઈલોની િક િણી કરત ાં યતુનવતિિટીની જુિી-જુિી શ ખ ઓમ ાં ખરીિી/ખિષ બ બતે પદરતશષ્ટ-૧મ ાંિશ ષવેલ નમનુ રૂ૫ દકસ્ િ ઓ 
મજુબ કલૂ ખિષ રૂ .૧૯૪૮૧૦૨/- કરેલ હતો આ બ બતે નીિ ે મજુબ અન્વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે (.૧)ન ણ  તવડ ગન  અંગ્રેજી જાહરેન મ   ક્રમ ાંક નાં. 
જીએન/૨૪/એિએિપી/૧૦૮૯/જીઓઆઈ/૬૩/ઝેડ(૬૮૯)(૨૦૦૩) તથ  ગજુર ત આકસ્સ્મક ખિષન  તનયમો–૧૯૫૯ ન  તનયમ–૧૭૧ન  પદરતશષ્ટર-૬ન  તનયમ–૨ મજુબ રૂ ૨૦૦૦૦/- થી વધ રે રકમની ખરીિી/ખિષ 
કરતી વખતે જાહરે તનતવિ  પ્રતિધ્ધ કરી સ્પધ ષત્મક ડ વો મેહવી ખરીિી કરવી જોઈએ. તેમજ રૂ .૧ લ ખથી વધ રે રકમની ખરીિી/ખિષ કરતી વખત ેબહોહી પ્રતિધ્ધી ધર વત  વતષમ નપત્રમ ાં જાહરે ત આપી, ટેન્ડરર 
પ્રદક્રય  વાર ર  ડ વો મેહવી ખરીિી/ખિષ કરવ  જોઈએ. પરતુાં જુ.કૃ.ય.ુન  જુિ  જુિ  તવડ ગો વાર ર  રૂબરૂ ત્રણ ડ વોમેહવી પદરતશષ્ટ-૧ મજુબ ટુકડ ેટુકડ ેખરીિી/ખિષ કરી તાંદુરસ્ત હરીફ ઈનો લ ડ ગમુ વેલ છે.   

વ ાંધ  હઠેહ રકમ રૂ .૧૯૪૮૧૦૨/-         િિર –પદરતશષ્ ટ-૧ મજુબ 
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ફકરા નાંબર – ૮–પહરવશષ્ ર્ટ નાંબર – ૧ 

િતષિાનપત્રિાાં  જાહરેાત આપ્યા વિના ખરીદી/ખિષ કરિા અંગે. 
ક્રિ િાઉિર નાંબર/ તારીખ ચકૂિેલ રકિ એજન્સીન ુનાિ ખરીદીની વિગત શાખાન ુનાિ સદર 

૧ ૫૮૩૧/૨૧-૦૮-૧૫ ૫૦૬૦૦ તવશ્વકમ ષ તમકેનીક, વઢવ ણ લોખાંડની િ ાંતી, રેક્ટર મ ઉન્ટેડ ર ાંિપોટષર કપ િ િાંશોધન કેન્દ્ર, કુકડ  ૧૨૦૦૬ 
૨ ૫૮૩૨/૨૧-૦૮-૧૫ ૧૦૦૨૮૦ તવશ્વકમ ષ તમકેનીક, વઢવ ણ લોખાંડની િ ાંતી, ર ાંપ, ઓઈલ એન્જીનની 

બેઠક 
કપ િ િાંશોધન કેન્દ્ર, કુકડ  ૧૨૫૯૦ 

કુલ ૧૫૦૮૮૦  
૩ ૬૮૮૦/૦૧/૧૦/૧૫ ૧૦૧૧૫૦ એશીયન રેડીંગ કાં., બગિર  HDPE પ ઈપ્િ, LTLK પેનલ+ ફીનોલેક્ષ 

કેબલ 
પોલીટેકતનક ઈન એગ્રીકલ્િર, 

ધ રી 
૧૨૪૦૯ 

કુલ ૧૦૧૧૫૦  
૪ ૧૧૮૮૩/૦૯-૦૩-૧૬ ૫૪૦૦૦ િીલીપ.વી.પરમ ર ફ મષમ ાં જેિીબી ક મગીરી કે.વી.કે, જામનગર ૧૨૫૭૨-૦૩ 
૫ ૧૨૮૫૮/૧૮-૦૩-૧૬ ૫૪૨૦૦ િીલીપ.વી.પરમ ર ફ મષમ ાં જેિીબી ક મગીરી કે.વી.કે, જામનગર ૨૭૦૪-૫૦ 

કુલ ૧૦૮૨૦૦  
૬ ૧૧૯૦૫/૧૦-૦૩-૧૬ ૧૫૮૪૦૦ ટીપટોપ ફતનિિર, જુન ગઢ ડ ઈનીંગ ટેબલ એન્ડ િેર કૃતિ મહ તવદ્ય લયજુન ગઢ ૧૨૧૨૬-૦૨ 

કુલ ૧૫૮૪૦૦ 
 

 
૭ ૧૨૫૦૫/૨૧-૦૩-૧૬ ૨૦૦૩૩૧ િેવી ઈરીગેશન જામનગર ડ્રીપ ઈરીગેશન તિસ્ટમ બ જર  િાંશોધન કેન્દ્ર, 

જામનગર 
૨૦૦૨ 

૮ ૧૨૫૦૫/૨૧-૦૩-૧૬ ૨૦૧૦૨૧ િેવી ઈરીગેશન જામનગર ડ્રીપ ઈરીગેશન તિસ્ટમ બ જર  િાંશોધન કેન્દ્ર, 

જામનગર 
૨૦૭૬-૦૨ 

કુલ ૪૦૧૩૫૨  
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ક્રિ િાઉિર નાંબર/ તારીખ ચકૂિેલ રકિ એજન્સીન ુનાિ ખરીદીની વિગત શાખાન ુનાિ સદર 

૯ ૧૨૯૧૪/૨૯-૦૩-૧૬ ૧૨૬૨૦૦ રક્ષ  િેલ્િ, જૂન ગઢ રીવોલ્વીંગ િેર, તમટીંગ હોલ ટેબલ મુય તેલીબીય  િાંશોધન 
કેન્દ્ર,જુન ગઢ 

૧૮૦૦૮-૪૮ 

કુલ ૧૨૬૨૦૦  
૧૦ ૧૧૮૧૯,૧૨૭૭૪,૧૨૯૪

૮,૫૪૧૯,૧૦૮૧,૧૩૬૧, 
૨૫૫૮,૧૦૧૦૬ 

૨૬૪૯૬૪ બ લ જી િેનેટરી&હ ડષવેર     
જૂન ગઢ 

કલર ક મની વસ્ત ુ બ યોટેકનોલોજી તવડ ગ, 

જુન ગઢ 
૧૨૦૨૯,૩૦૦૨૦ 

૧૨૮૬૫,૧૨૦૪૪-૦૧, 
૧૨૪૦૧ 

૧૧ ૧૧૮૧૯,૧૨૭૭૪,૩૯૩૮
,૧૧૧૭૧,૧૧૧૭૨, 
૧૧૩૫૩,૧૧૩૫૭ 

૨૩૩૧૬૮ ઈગલ તિમેન્ટ પ ઈપ જૂન ગઢ તિમેન્ટ પ ઈપ/પેવર બ્લોક ખરીિી બ યોટેકનોલોજી તવડ ગ ૧૨૪૦૧,૩૦૨૦ 

૧૨૦૨૯,૧૨૦૪૪-
૦૧,૩૦૦૦૬ 

૧૨ ૭૩૨૬,૮૪૩૧,૧૦૦, 
૧૦૬,૧૩૫,૧૧૪૧૬, 
૭૫૭૭,૧૦૧૦૫,૧૦૧૦૭
,૧૦૪૧૨ 

૪૦૩૭૮૮ હીર જી મહૂ જી તવુર પથ્થર ખરીિી બ યોટેકનોલોજી તવડ ગ ૧૨૦૪૪-૦૧, ૧૮૦૨૪-
૧૧,૯૫૧૦-જે-૪૨, 
૧૨૦૨૯,૧૨૪૦૧ 

કુલ ૯૦૧૯૨૦  

કુલ એકાંદર ૧૯૪૮૧૦૨ 
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જિાબ 
 

કપાસ સાંશોધન કેન્ર, જુનાગઢ કૃવિ યનુીિવસિર્ટી, કુકડા       

 જે તે વખતે જાહરે ત આપીને પ ટીઓ પ િેથી ડ વો માંગ વેલ છે. તેમ ાં ત્રણ પ ટીઓન  ડ વો આવેલ છે જેમ ાં નીિ  ડ વ તવશ્વકમ ષ તમકેતનક, વઢવ ણન  આવેલ હત . તેથી તેમની પ િે ખરીિી 

કરેલ છે તેમજ ડ વો આવ્ય  બ િ િાંશોધન તનય મકશ્રી, જુકૃય,ુ જુન ગઢ પ િેથી તેની માંજુરી મેહવેલ છે જેને ધ્ય ને લઈ ફકર  નાંબર-૮ ને મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી. 
 

પોલીરે્ટકનીક ઈન એગ્રીકલ્િર, જુનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, ધારી (જી.અિરેલી) 

અત્રેની કિેરીએથી HDPE પ ઈપ્િ તેમજ LTLK પેનલ તથ  ફીનોલેક્ષ કેબલ ખરીિવ મ ટેઅલગ અલગ જાહરે તો બહ ર પ ડવ મ ાં આવેલ તેમજ ડ વો મેહવી ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે. તેમજ 

િિરહુ બને્ન ખરીિી અલગ અલગ હોય અને તેની રકમ ર૦૦૦૦/- થી વ  ુહોય જાહરે તનતવિ  પ્રતિધ્ધ કરી ડ વો મેહવવ મ ાં આવેલ છે. તેમજ િિરહુ ખરીિી અલગ હોય ૧.૦૦ લ ખથી વધ રે 

રકમ થતી ન હોય વતષમ નપત્રમ ાં જાહરે ત આપવ મ ાં આવેલ ન હતી.જેથી અતે્રની કિેરીએ ૧.૦૦ લ ખ નીિેની ખરીિી હોય, જાહરે તનતવિ  પ્રતિધ્ધ કરી સ્પધ ષત્મક ડ વો મેહવવ મ ાં આવેલ છે. 

તેમ છત   ડતવષ્યમ  આ બ બતે ક હજી ર ખવ મ ાં આવશે.  
 

કૃવિ વિજ્ઞાન  કેન્ર, જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિસીર્ટી, જાિનગર 

(૧)કૃતિ  યતુનવિીટી જુન ગઢન  કેવીકે જામનગર ખ તે િને. ૨૦૧૫-૧૬ન  વિષ િરમ્ય ન ફ મષમ ાં અલગ અલગ ક મગીરી મ ટે જેિીબી વાર ર  ક મગીરી કરવ મ ાં આવેલ હતી.  આ િરેક વખતે 

ક મગીરી અલગ અલગ પ્રક રની જેવી કે ફ મષન  શેઢ  પ હ  િોખ  કરવ , ઝ ડી ઝ ાંખર  દૂર કરવ  તથ  પવનથી તેમજ પ ણીન  અડ વે ઝ ડ ક ઢવ  મ ટેની ત ત્ક બલક અિરથી જરૂદરય ત ઉપસ્સ્થત 

થત  અગ ઉથી માંજુરી લીધેલ અને તનયમધપઅનિુ ર ત્રણ ડ વની પ્રદક્રય  કરીને િૌથી ઓછ  ડ વો મેહવીને ક મગીરી કર વવ મ ાં આવેલ છે.   

     િિર ક મગીરી ક્રમ નાં. ૧ અને ૨ મજુબ અલગ અલગ બજેટ િિરમ ાં ન ણ ની જોગવ ઈ મજુબ િરક ર તરફથી ન ણ  ઉપલબ્ધ થય ેમ િષ મ િન  અંતે ત ત્ક બલક ક મગીરી કરવ ની હોઈ 

વતષમ ન પત્રમ ાં જાહરે ત આપી શકેલ નથી પરાંત ુિિર ક મગીરી તવશેની જાહરે તને યતુનવિીટીતન વેબિ ઈટ તેમજ કિેરીન  નોટીશ બોડષ, કલેકટર કિેરી ખ તે િોટ ડવ મ ાં આવેલ. 
 

     વ મુ ાં જણ વવ નુાં કે જામનગર શહરેન  SOR મજુબ નીિ  ડ વથી ક મગીરી કર વવ મ ાં આવેલ છે. 

     આમ, ન ણ કીય ઔબિત્યન  તિદ્ ાંતોને ધ્ય નમ ાં ર ખીને નીિ  ડ વ આપન ર પ ટી પ િેથી ક મગીરી કર વવ મ ાં આવલે છે.  
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આિાયષ,કૃવિ િહાવિદ્યાલય,જુ.કૃ.ય.ુજુનાગઢ. 
સ્ટેચ્યટુ ૧૨૧ ન  આઈટમ નાં.૪૦ (૨)  મજુબ આ તવડ ગન  કિેરીન  વડ  આિ યષશ્રી ની િત્ત ની રૂએ ડેડસ્ટોક આઈટમ બજેટની મય ષિ મ ાં આિ યષશ્રી ને ન ણ કીય વિષમ ાં ૩ લ ખ સધુી ખિષ / 
ખરીિવ ની ક્ષત .હોય તેમજ  ડ ઈનીંગ ટેબલ એન્ડ િેર અનકુ્રમે  કીમત રૂ.૯૬૦૦૦/- તેમજ ૬૨૪૦૦/- અલગ-અલગ હોય જેથી બાંને આઈટમ ૧૦૦૦૦૦ થી નીિે હોય વતષમ ન પત્રમ ાં જાહરે ત 
આપવ મ ાં આવેલ નથી..તેમજ પ ટીએ જુન  ડ વે આપવ ની િહમતી િશ ષવત  ઉપરોક્ત મજુબની ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ. 
 

બાજરા સાંશોધન કેન્ર, જુનાગઢ કૃવિ યવુનિસીર્ટી, જાિનગર 

ક્રમ નાંબર (૭) અને (૮) મજુબ ડ્રીપ ઈરીગેશન તિસ્ટમની ખરીિી કરવ  મ ટે જૂન ગઢ કૃતિ યતુનવિીટી જૂન ગઢની વેબિ ઈટ પર બહોહી પ્રતિદ્ધદ્ વાર ર  જાહરે ત આપી સ્પધ ષત્મક ડ વો મેહવી અન ે

િોથી ઓછ  ડ વ આપન ર િેવી ઈરીગેશન,જામનગર પ ટી પ િેથી ખરીિી કરેલ છે.  
 

મખુ્ ય તેચલબીયા સાંશોધન કેન્ર, જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જૂનાગઢ. 

અતે્રન  તવડ ગ વાર ર  જુિ -જુિ  ફનીિર આઈટમ જેવી કે કધપફરન્િ ટેબલ અને જુિી-જુિી રીવોલ્વીંગ િેરની ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હતી. જેમ ાં એક આઈટમન  કધપફરન્િ ટેબલની ખરીિીની દકમત રૂ. 

૬૩,૭૦૦/- અને જુિી-જુિી રીવોલ્વીંગ િેરની ખરીિીન  રૂ. ૬૨,૫૦૦/- થયેલ છે. એટલે કે એક આઈટમન  રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- થી વધ રેની ખરીિી થતી ન હોવ થી તેની બહોહી પ્રતિધ્ધી અથે 

વતષમ ન પત્રમ ાં જાહરે ત આપવ મ ાં આવેલ નથી. પરાંત ુઆવી વસ્તઓુ ર ખતી પ ટી પ િેથી ટપ લ વાર ર  ડ વો માંગ વી િૌથી નીિ  ડ વોવ હી પ ટી રક્ષ  િેલ્િ, જૂન ગઢ પ િેથી ઉપરોક્ત બને્ન 

આઈટમોની ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે. જેનુાં ડ વ િરખ મણી પત્રક બન વી ડ વોની ત ાંતત્રક ડલ મણ મેહવીને િાંશોધન તનય મકશ્રીની માંજુરી મેહવી ખરીિ કરવ મ ાં આવેલ છે 

 

બાયોરે્ટકનોલોજી વિભાગ, જુકૃય,ુ જુનાગઢ. 

િને ર૦૧પ–૧૬ ન  વિષન  અન્વેષ્ણ િરમ્ય નન  ઓડીટ ફકર  નાં-૮ ન  નીિે મજુબન  જવ બ કરવ મ ાં આવે છે.    

િિરહુાં ખરીિી તવડ ગમ ાં જરૂરીય ત મજુબ િમય ાંતરે થયેલ છે. બજેટ આવ્યેથી પ્રદક્રય  હ થ ધરત  િિરહુાં ખિષ એક િ થે થયો કરવો શક્ય નથી આ ક મ આખ  વિષ િરમ્ય ન થયેલ હોય સ્થ તનક 

જાહરે તો દ્ર ર  પ્રદક્રય  હ થ ધરી ક મગીરી કર વવ મ ાં આવેલ છે.  

ઉપરોકત હકીકત ધ્ય નમ ાં ર ખી ઓડીટપ ર  મ ાંડવ હ કરવ  તવનતી. 
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                                                                                                  વિવિધ વિભાગ,કૃવિ યવુનિવસિર્ટી,જુનાગઢ  
                    સને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર – ૯ 

હરીફદરો િેળવ્યા વિના ખરીદી/ ખિષ કરિા અંગે. 
     કૃતિ યતુનવતિિટી, જુન ગઢન  જુિ -જુિ  તવડ ગન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન  અન્ વેિણ િરતમય ન વ ઉિરો/ફ ઈલોની િક િણી કરત ાં જુિી જુિી ક મગીરી તથ  ખરીિી બ બતે પદરતશષ્ટ–

૧મ ાં િશ ષવ્ય  મજુબ કલૂ ખિષ રૂ .૧૫૧૯૬૨૦/- કરેલ હતો આ બ બતે નીિે મજુબ અન્ વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે.  

(૧) ન ણ  તવડ ગન  અંગે્રજી જાહરેન મ   ક્રમ ાંક નાં. જીએન/૨૪/એિએિપી/૧૦૮૯ /જીઓઆઈ/૬૩/ઝેડ(૬૮૯)(૨૦૦૩) તથ  ગજુર ત આકસ્સ્મક ખિષન  તનયમો–૧૯૫૯ન  તનયમ–૧૭૧ન  

પદરતશષ્ ટ-૬ન  તનયમ–૨ મજુબ રૂ .૨૦૦૦૦/- થી વધ રે રકમની ખરીિી કરતી વખતે જાહરે તનતવિ  પ્રતિધ્ ધ કરી સ્પધ ષત્ મક ડ વો મેહવી ખરીિી કરવી જોઈએ તેમજ રૂ .૧ લ ખથી વધ રે 

રકમની ખરીિી–ખિષ કરતી વખતે બહોહી પ્રતિધ્ધી ધર વત  વતષમ નપત્રમ ાં જાહરે ત આપી ટેન્ ડર પ્રદક્રય  વાર ર  ડ વો મેહવી ખરીિી–ખિષ કરવ  જોઈએ. પરાંત ુિ મેલ પદરતશષ્ટ મજુબની 

ખરીિીમ ાં આ પ્રદક્રય  અનિુરવ મ ાં આવેલ જણ તી નથી.  

(ર)  બ ગ યત તવડ ગ જુન ગઢ વાર ર  રૂબરૂ ત્રણ ડ વો મેહવી િ મેલ પદરતશષ્ટ-૧ન  ક્રમ નાં-૬, ૭ની તવગતે પરીન ફતનિિર, ર જકોટ પ િેથી ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે. પરાંત ુનવેિરથી 

ઈટેન્ડરીંગ/ટેન્ડરીંગની પ્રદક્રય  કરવ ને બિલે હોટીકલ્િર તવડ ગ વાર ર  ઈટેન્ડરીંગની જે પ્રદક્રય  કરવ મ ાં આવેલી હતી. તેને અનિુરીને િરિહુાં ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે. આવ  િાંજોગોમ ાં 

ઉદ્યોગ કતમશ્નરશ્રીન  ત .૨૭/૦૫/૨૦૧૧ન  પદરપત્ર ક્રમ ાંક ઉક-એિપી-પરિેઝ તપ્રકોશન/૨૦૫ /૫૪૭૩ મજુબ નીિે મજુબન  તનયમોન ુપ લન કરવ ન ુરહ ેછે. 

(ક) મહુ ઓડષરની ત રીખથી ત્રણ મ િની િમય મય ષિ મ ાં બોલી લગ વન ર પેઢીને ફરીથી ખરીિ પ્રકીય  અંગેનો ખરીિી હુકમ આપવ નો રહ ેછે. 

(ખ) રીપીટ ઓડષર હઠેહ ખરીિી કરન ર કિેરીએ મહુ ઓડષર હઠેહ જે મ લની ખરીિી કરેલ છે. તે મ લની પ્રવતષમ ન બજાર દકિંમતમ ાં ઘટ ડો થયેલ નથી તથ  ટેકનોલોજીકલ અપગે્રડેશન થયેલ 

નથી તે બ બતોનુાં પ્રમ ણપત્ર રજુ કરવ ન ુરહશેે. જે અહી ફ ઈલે િ મેલ નથી. 

(ગ) રીપીટ ઓડષર હઠેહ પ ાંિ લ ખ સધુીની ખરીિી મ ટે ખ ત કીય ખરીિ િતમતતની માંજુરી મેહવવ ની રહ ેછે. જે અહી ફ ઈલે િ મેલ નથી. 

(ઘ) રીપીટ ઓડષર આપવ ન  દકસ્િ મ ાં જેટલો વધ રે જથ્થો ખરીિવ નો હોય તેન  પ્રમ ણમ ાં વધ ર ની તિક્યોરીટી દડપોઝીટ મેહવવ ની રહ ેછે. જે મેહવ્ય ન  આધ રો ફ ઈલે િ મેલ નથી. 
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(િ)  પરિેઝ મેન્યઅુલન  િેપ્ટર-૮ન  ફકર  નાં-૧૪ મજુબ જે એજન્િીન  ડ વ માંજુર થયેલ  હોય તેને ખરીિીનો ઓડષર આપત  પહલે  ૫% તિક્યોરીટી દડપોઝીટન  ૪.૯% મજુબ સ્ટેમ્પ ડયટુી 

વસલુ કરી કર રખત કરવુાં જોઈએ ઉક્ત નમનુ રૂપ િશ ષવેલ દકસ્િ ઓમ ાં તિક્યોરીટી દડપોઝીટ મેહવેલ નથી તેમજ કર રખત કરવ મ ાં આવેલ નથી જેથી ફતનિિર ખરીિીન  ચકુ િ  

રૂ .૨૬૨૦૦૦/- ન  તિક્યોરીટી દડપોઝીટન  ૪.૯% પ્રમ ણે સ્ટેમ્પ ડયટુીની રકમ રૂ .૬૪૨/- ની વસલુ ત કરી ૦૦૩૦ સ્ટેમ્પ િિરે જમ ાં કર વી અન્વેિણને આધ ર િહ ખ ત્રી કર વવી ઘટે. 

ઉક્ત મુ્   નાં. ૧ થી ૨ ની સ્પષ્ટત  િહ પતુષત  થત ાં સધુી કરેલ ખિષ રૂ .૧૫૧૯૬૨૦/- વ ાંધ  હઠેહ ર ખવ મ ાં આવે છે. 
        વ ાંધ  હઠેહ રકમ રૂ .૧૫૧૯૬૨૦/-        િિર:પદરતશષ્ટ-૧ મજુબ 

વસલુ ત પ ત્ર રકમ રૂ .૬૪૨/-                                                    
        િિર: સ્ટેમ્પ ડયટુી ૦૦૩૦ 

 

ફકરા નાંબર – ૯ પહરવશષ્ર્ટ નાં -૧ 

હરીફદરો િેળવ્યા વિના ખરીદી/ ખિષ કરિા અંગે 

 

ક્રિ િા.નાં./ 
તારીખ 

ચકૂિેલ 

રકિ 

એજન્સીન ુનાિ ખરીદીની વિગત વિભાગ સદર 

૧ ૫૫૬૩/૧૩-૦૮-૧૫ 

૭૨૨૮/૧૫-૧૦-૧૫ 
૭૪૨૫૦ 

૬૧૫૦૦ 
િાંદ્રમૌલીટેકનો રેડિષ ,ટીંબ વ ડી  ટેસ્ટ ટયબુ બોટની ૧૨૦૯૨ 

૨ ૫૮૦૮/૨૧-૦૮-૧૫ ૭૨૦૦૦ ઉતમય  કૃપ  ડ્રીલીંગ કુ .જૂન ગઢ  બોરનુાં ક મ  બોટની ૧૨૬૦૦ 

૩ ૭૦૭૦/૧૨-૧૦-૧૫ ૮૭૧૫૦ એમ.એમ.મ ઈક્રો, મહિે ણ  ટ લ્કમ પ ઉડર કૃતિમહ તવદ્ય લય, ૧૨૧૨૬-૦૨ 
૪ ૧૦૭૫૫/૦૫-૦૨-૧૬ ૮૭૧૫૦ એમ.એમ.મ ઈક્રો, મહિે ણ  ટ લ્કમ પ ઉડર કૃતિમહ તવદ્ય લય, ૧૨૦૯૪ 
૫ ૧૨૮૧૫/૨૮-૦૩-૧૬ ૪૨૦૦૦ ગ યત્રી મીનરલ, મહિે ણ  ટ લ્કમ પ ઉડર કૃતિમહ તવદ્ય લય, ૧૨૦૯૪ 
૬ ૧૨૨૦૦/૧૧-૦૩-૧૬ ૨૧૦૦૦૦ પરીન ફનીિર, ર જકોટ બેન્િ વેટરનરી કોલેજ ૧૨૨૦૦ 
૭ ૧૩૨૧૪/૩૧-૦૩-૧૬ ૫૨૦૦૦ પરીન ફનીિર, ર જકોટ સ્ટીલ કબબોડષ વેટરનરી કોલેજ ૩૦૨૯-૦૪ 
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૮ ૧૧૭૧૪/૦૪-૦૩-૧૬ ૨૧૦૦૬૭ અમરેલી ત લકુ  િહક રી ખરીિ વેિ ણ િાંઘ જ ાંતનુ શક િવ ઓ, 
દિવેલ  ખોહ 

તેલીબીય  િાં.કે, અમરેલી ૨૦૦૮-૦૧,૨૦૦૮-
૦૩,૨૦૦૯-૦૧,૨૦૦૯-
૦૨, ૧૨૫૭૫, ૧૮૦૦૯-

૨,૧૮૦૦૯-૧૭ 
૯ ૨૮૭૦/૧૯-૦૬-૧૫ ૩૩૦૦૦ એગ્રો િતવિિ, િધપટીલ  કપ િ કે.વી.કે,ન ન  ક ાંધ િર ૧૨૫૭૨-૦૫ 
૧૦ ૮૮૭૪/૦૮-૧૨-૧૫ ૧૦૪૬૧૦ એગ્રો િતવિિ, િધપટીલ  જીરૂ, જ ાંતનુ શક િવ  કે.વી.કે,ન ન  ક ાંધ િર ૧૨૫૭૨-૦૫ 
૧૧ 

૬૬૧૨/૦૩-૧૨-૧૫ 
૭૮૭૧૦ શ્રી જુન ગઢ ત લકુ  િહક રી ખરીિ વેિ ણ િાંઘ યરુીય / 

પોટ શ 
ઘાંઉ િાંશોધન કેન્દ્ર, જુન ગઢ ૧૨૫૮૩ 

૧૨ ૯૨૦૪/૧૭-૧૨-૧૫ ૫૪૫૨૫ શ્રી જુન ગઢ ત લકુ  િહક રી ખરીિ વેિ ણ િાંઘ યરુીય / 

પોટ શ 
ઘાંઉ િાંશોધન કેન્દ્ર, જુન ગઢ ૧૨૫૮૩ 

૧૩ ૮૩૨૪/૦૯-૧૧-૧૫ ૫૧૨૨૦ શ્રી જુન ગઢ ત લકુ  િહક રી ખરીિ વેિ ણ િાંઘ યરુીય /પોટ શ ઘાંઉ િાંશોધન કેન્દ્ર, જુન ગઢ ૨૦૦૪ 
૧૪ ૨૧/૧૭-૦૬-૧૫ ૪૧૧૬૦ શ્રી જુન ગઢ ત લકુ  િહક રી ખરીિ વેિ ણ િાંઘ એરાંડ  ખોહ ઘાંઉ િાંશોધન કેન્દ્ર, જુન ગઢ ૯૫૧૦-જે-૬ 
૧૫ ૧૦૬૨/૧૧-૦૫-૧૫ ૯૫૧૦૮ શ્રી જુન ગઢ ત લકુ  િહક રી ખ.વે. િાંધ 

લી.,જુન ગઢ  
સકુોિ ણ િ ર 

+ એમો િલ્ફેટ 

 + એરાંડી ખોહ 

મુય તીલીબીય  િાં.કેન્દ્ર, 
જુન ગઢ 

૧૨૦૦૮ 

૧૬ ૯૬૧૩/૦૨-૦૧-૧૬ ૪૬૭૭૦ --//-- યદુરય  ખ તર મુય તીલીબીય  િાં.કેન્દ્ર, 
જુન ગઢ 

૧૮૮૦૩-૦૪ 

૧૭ ૧૨૪૩૮/૨૧-૦૩-૧૬ ૫૪૯૦૦/- 
 

--//-- સકુો િ ણ િ ર 

 

મુય તીલીબીય  િાં.કેન્દ્ર, 
જુન ગઢ 

૨૦૦૮-૧૨ 

૧૮ ૧૨૬૬૮/૨૫-૦૩-૧૬ ૬૩૫૦૦/- --//--  એમો િલ્ફેટ 

 

મુય તીલીબીય  િાં.કેન્દ્ર, 
જુન ગઢ 

૧૮૮૦૩-૦૪ 

કુલ ૧૫૧૯૬૨૦  
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જિાબ 

જનીનવિદ્યા અને પાક સાંિધષન વિભાગ, જુ.કૃ.ય,ુ જુનાગઢ 

ફકરા નાંબર-૯ ક્રિના-૧ િિરહુાં ખરીિીમ ાં ખરીિવ મ ાં આવેલ વસ્તઓુની આઇટમ િીઠ કુલ દકિંમત ૧,૦૦,૦૦૦/-થી વધ રે થતી ન હોય, અતે્રની કિેરીમ ાંથી જાહરે ખબર બહ ર પ ડી ન ાંમ કીત 

પ ટીઓ પ િેથી ડ વ મગ વવ મ ાં આવેલ અને જે પ ટીન  િૌથી ઓછ  ડ વ આવેલ તે પ ટી પ િેથી િાંશોધન તનય મક્શ્રી,જુકૃય,ુજુન ગઠની માંજુરી મેહવી ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે.િિરહુાં ખરીિીમ ાં 

ખરીિ કરવ મ ાં આવેલ વસ્તનુ ુાં ન મ ટેસ્ટ ટયબુ બત વેલ છે.પરત ુાં ખરીિ કરેલ વસ્ત ુટેસ્ટટયબુ અને ટેસ્ટટયબુન  સ્ટેન્ડ એમ બે અલગ આઇટમો છે.ટેસ્ટટયબુ સ્ટેન્ડની ખરીિ દકિંમત રૂ.૭૪૨૫૦/- છે. 

જે ૧,૦૦,૦૦૦/- થી વધ રે થતી નથી. આ ખરીિી બ.િ.૧૨૦૯૨ મ ાં િાં.તન.ની માંજુરી પત્ર નાં/જુકૃય/ુિાં.તન/વહટ-૩/૬૨૬૭-  ૬૮/૧૫,ત .૧૭/૦૭/૧૫ થી કરવ મ ાં આવેલ છે. 

જય રે બીજી વસ્ત ુટેસ્ટટયબુની ખરીિી છે. જેની ખરીિ દકિંમત ૬૧૫૦૦/- છે. જેની દકિંમત પણ આઇટમ િીઠ ૧,૦૦,૦૦૦,/-વધ રે થતી નથી.  આમ ખરીિ દકિંમત એક લ ખથી વધ રે ન 

હોવ થી જાહરેખબર આપી ડ વો મગ વી ઓછ  મહેલ ડ વથી ખરીિ કરેલ છે. .(જેની નકલ િ મેલ છે.)આ ખરીિી અતે્રની કિેરીન  ૧૨૧૩૫ મ ાં કરવ મ ાં આવેલ છે. જે િાંશોધન તનય મકશ્રી, 

જૂકૃયનુી માંજુરી પત્ર નાં જુકૃય ુ/ િાંતન. / વહટ-૩/ માંજુરી / ૬૨૬૭-૬૮ / ૨૦૧૫, ત .૧૭/૦૭/૨૦૧૫ થી ખરીિી કરેલ છે.આમ આઇટમ વ ઇઝ વસ્તનુી દકિંમત ૧,૦૦,૦૦૦/-થી વધ રે થતી ન હોય 

િૈતનક પેપરમ ાં જાહરે ત આપવ મ ાં આવેલ નથી. તેમજ જે જરૂરી જથ્થો ખરીિવ નો હતો તે એક િ થે જ ખરીિ કરેલ છે.ટુકડે-ટુકડે ખરીિ કરવ મ ાં આવેલ નથી. 
ફકરા નાંબર-૯ ક્રિના-૨  રૂ.૭૨,૦૦૦/-નો ખિષ કલ િીફ ઇડમ ાં બોરને ડ્રીંલીગ થયેલ છે તે બ બતે સ્પષ્ટત  કરવ ની કે આ ક મગીરી મ ટે જાહરેખબર બહ ર પ ડી ક મગીરી કરતી પ ટીઓ 

પ િેથી ડ વ માંગ વી િૌથી ઓછ  ડ વમ ાં ક મ કરન ર પ ટી “ઉતમય  કૃપ  દડ્રલીંગ” કાંપની પ િે હડે ઓફ યતુનટની િત  મય ષિ મ ાં સ્થ નીક માંજુરી મેહવી કરવ મ ાં આવેલ છે.  
 

આિાયષ,કૃવિ િહાવિદ્યાલય,જુ.કૃ.ય.ુજુનાગઢ. 

 ક્રમ નાં ૩ થી ૫ મ ાં િશ ષવેલ ટ લ્ક્મ પ વડર ની ખરીિી અલગ-અલગ જાહરે ત આપી ૧ લ ખ નીિેની ખરીિી અલગ-અલગ જાહરે તનતવિ  પ્રતિદ્ કરી સ્પધ ષત્મક ડ વો  મેહવી ખરીિ કરવ મ ાં 

આવેલ હતી.આ ઉપર ાંત રૂ.૧ લ ખ થી વધ રે રકમન  ટ લક્િ પ વડર ની રૂ.૪.૨૦.૦૦૦ ની ખરીિી વતષમ ન પત્રમ ાં જાહરે ત આપી ટેન્ડર પ્રદક્રય  વારર   આિ યષ,કૃતિ મહ તવદ્ય લય,જુ.કૃ.ય.ુજુન ગઢ. 

વાર ર  બન વેલ કતમટીન  આધ રે િક્ષમ અતધક રી િાંિોધન તનય મકશ્રી, જુ.કૃ.ય.ુજુન ગઢ. ની મજુરી લેવ મ ાં આવેલ હતી. 

 ક્રમ નાં ૩ થી ૫ મ ાં િશ ષવેલ ખરીિી યોજન કીય જરૂદરય ત ન  આધ રે અલગ-અલગ બજેટ મ ાં ૧૨૧૨૬-૦૨ તેમજ ૧૨૦૯૪ મ ાં મજુર થયેલ વસ્તઓુન  ન ણ ની જોગવ ઈ ન  આધ રે તથ  ખેડતૂોન  

મ ાંગની આધ રે અલગ-અલગ િમયે જરૂદરય ત મજુબ ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હતી. 
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 ક્રમ નાં ૩ થી ૫ મ ાં િશ ષવેલ ખરીિી ટ લ્ક્મ પ વડર પ્રક રની હોય આ પ વડર ડેજ લ ગવ થી લ ાંબો િમય સધુી િાંગ્રહ કરી શકી તેમ ન  હોય તેમજ જ્ય ની ઉપલબ્ધી ન  આધ રે ખરીિ કરવ મ ાં 

આવેલ હતી. 

 ક્રમ નાં ૩ થી ૫ મ ાં િશ ષવેલ ખરીિી કેન્દ્ર પ્રદક્રય  િરમ્ય ન આવેલ િૌથી ઓછ  ડ વ ધર વતી આ પ વડરની મહૂ ઉત્પ િક કાંપની પ િેથી કતમટીની ડલ મણ ન  આધ રે તનયમ અનિુ ર ખરીિ 

કરવ મ ાં આવેલ હતી.આ અંગેની તવગતવ ર મ દહતી નીિે મજુબ છે. 

વિષ ૨૦૧૫-૧૬ મ ાં અત્રેની કિેરી વાર ર  રૂ.૮૭૧૫૦/- ની દકમતન  ટ લ્ક્મ પ વડરની ખરીિી બ.િ.૧૨૧૨૬-૦૨ મ ાં ૧૦૦૦૦૦ રૂ. નીિે હોવ થી જ.નાં.જુ.કૃય.ુ/એઈ/ટેક-૪/૭૮૭-૯૦/ત .૨૧-૦૫-

૨૦૧૫ ન  આધ રે સ્પ્રધ ત્મક ડ વ માંગ વેલ હત  તેન  આધ રે િક્ષમ અતધક રી િાંિોધન તનય મકશ્રી ,જુ.કૃ.ય.ુજુન ગઢ ન  જ.નાં.જુકૃય.ુ/િની/વહટ ૩ /માંજુરી/૬૨૭૫-૭૬ ત .૧૭-૭-૧૫ ન  રોજ 

લેવ મ ાં આવેલ હતી. 

વિષ ૨૦૧૭-૧૮ મ ાં અત્રેની કિેરી વાર ર  રૂ.૮૭૧૫૦/- ની દકમતન  ટ લ્ક્મ પ વડરની ખરીિી બ.િ.૧૨૦૯૪ મ ાં ૧૦૦૦૦૦ રૂ. નીિે હોવ થી જ.નાં.જુ.કૃય.ુ/એઈ/જૈતવક તનયાંત્રણ/૩૨૩ /ત .૧૧-૦૨-

૨૦૧૬ ન  આધ રે સ્પ્રધ ત્મક ડ વ માંગ વેલ હત  તેન  આધ રે િક્ષમ અતધક રી િાંિોધન તનય મકશ્રી ,જુ.કૃ.ય.ુજુન ગઢ ન  જ.નાં.જુકૃય.ુ/િની/વહટ ૩ /માંજુરી/૧૭૧૩૨-૩૪ ત .૦૫-૦૧-૧૬ ન  રોજ 

લેવ મ ાં આવેલ હતી. 

વિષ ૨૦૧૫-૧૬ મ ાં અત્રેની કિેરી વાર ર  રૂ.૪૨૦૦૦૦/- ની દકમતન  ટ લ્ક્મ પ વડરની ખરીિી બ.િ.૧૨૦૯૪ મ ાં ૧૦૦૦૦૦ રૂ. ઉપર હોવ થી વતષમ ન પત્રમ ાં જાહરે ત આપી ટેન્ડર પ્રદક્રય  હ થ 

ધરવ મ ાં આવી હતી ત્ય ર બ િ યતુનવિીટીન  તનયમ મજુબ ખરીિ કરવ મ ાં આવેલ હતી તેન  આધ રે િાંિોધન તનય મકશ્રી ,જુ.કૃ.ય.ુજુન ગઢ ન  જ.નાં.જુકૃય.ુ/િની/વહટ ૩ /માંજુરી/૨૨૧૬૫-૬૬ 

ત .૧૭-૩-૧૬ ન  રોજ લવે મ ાં આવેલ હતી. 
 

પશચુિહકત્સા અને પશપુાલન િહાવિધાલય,જુ.કુ.ય.ુજૂનાગઢ 

િિરહુ ખરીિી મ ટે ર જય િરક રશ્રીન  નીતત-તનયમોનિુ ર બહોહી પ્રતિધ્ધ્ધ ધર વત  વતષમ નપત્રમ ાં જાહરે ત આપીને ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે.  

િિરહુ ખરીિી મ ટે વતષમ ન પત્રમ ાં જાહરે ત આપી ડ વપત્રકો મેહવવ મ ાં આવેલ છે. તથ  આઈટમોન  ડ વો નક્કી કરવ મ ાં આવેલ છે. જે ડ વો પ ટીને બાંધનકત ષ રહ ેછે. જેથી આ પ્રક રની 

ક યષવ હી કરેલ નથી.િક્ષમ અતધક રીની માંજુરી મેહવેલ છે તથ  રૂ.. પ ાંિ લ ખની મય ષિ મ ાં ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે. િિરહુ ખરીિી બ ગ યત તવડ ગે કરેલ ક યષવ હી પરથી કરવ મ ાં આવી છે. 

બ ગ યત તવડ ગ અને અતે્રની મહ તવદ્ય લય બાંને અલગ અલગ સ્વતાંત્ર યતુનટ છે. જેથી રીપીટ ઓડષર આપવ મ ાં આવેલ નથી. અતે્રની મહ તવદ્ય લય વાર ર  ફક્ત એકજ ઓડષર આપવ મ ાં આવેલ છે.   
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તિક્યોરીટી ડીપોઝીટ શરત ચકૂથી રહી ગયેલ છે. ખરીિીની ત રીખથી અત્ય ર સધુીમ ાં િિરહુ ફતનિિરમ ાં કોઈપણ ડ ાંગ-તટૂ થયેલ નથી. જેથી યતુનવિીટીને કોઈપણ વધ ર નો આથીક બોજો પડેલ 

નથી. હવે પછીની ખરીિીમ ાં તિક્યોરીટી ડીપોઝીટ બ બતે ક હજી લેવ મ ાં આવશે. 
 

કૃવિ સાંશોધન કેન્ર, જુનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, અિરેલી  
 

સ્પધ ષત્મક ડ વો મેહવ્ય  વગર ખરીિી કરવ  અંગે િાંશોધન તનય મકશ્રી, જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢન ાં ૫રી૫ત્ર નાં. જુકૃય/ુિાંતન/વહટ-૩/૮૫૯૯-૮૬૫૯/૨૦૧૭, ત . ૦૨/૦૮/૨૦૧૭ ન ાં ડ યરેકટરશ્રી 

૫રિઝે એન્ડ પ્રો૫ટીઝ, એિ.કે.નગર ત . ૨૭/૧૦/૧૯૯૩ ન ાં િરકયલુર મજુબ ખિષ અને ખરીિ કરેલ છે.  
કૃવિ વિજ્ઞાન કેન્ર, જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, નાના કાાંધાસર(િોર્ટીલા) 
 

    િને ૨૦૧૫-૧૬ મ ાં અત્રેની કિેરી દ્ર ર  એગ્રો િતવિિ િેન્ટર િોટીલ  ખ તેથી ઇનપટુની ખરીિી કરવ  મ  આવેલી િિરહુ એજન્િી ગજુર ત િરક રશ્રી વાર ર  મ ન્ય િાંસ્થ  ગજુર ત ર જ્ય બીજ 

તનગમ ન  અધીકૃત તવકે્રત  હોય તેમજ ગજુર ત એગ્રો ઇન્ડસ્રી કોપોરેશન (ગજુર ત િરક ર ન ુિ હિ) ન  મ ન્ય તવકે્રત  હોય આથી બીજ અને જ ાંતનુ શક િવ ઓ ની ખરીિી અતે્રની ક્િેરી દ્ર ર  

િિરહુ એગ્રો િતવિિ િેન્ટર િોટીલ  ખ તેથી કરવ મ  આવેલ જેની પતુષત  મ ટે  િિરહુ િરક રશ્રીની બને્ન િાંસ્થ ન  પ્રમ ણપત્રો િ મેલ આધ રો મજુબ  સ્પષ્ટત  મ ન્ય ર ખવ  ન્ર  તવનાંતી.       
 ઘઉં સાંશોધન કેન્ર,જુ.કૃ.ય.ુ,જુનાગઢ. 
  આ અંગે જણ વવ નુાં કે, ૫દરતશષ્ ટ નાં.૧ મ ાં િશ ષવ્ ય  મજુબ યદુરય /પોટ શ ખ તર તથ  એરાંડ  ખોહ ની ખરીિી  જૂન ગઢ ત લકુ  િહક રી િાંઘ,જૂન ગઢ  મ ાંથી કરેલ છે. આ બ બતે તવિષજીત 
ગજુર ત કૃતિ યતુનવતિિટી િરિ રકૃતિ નગરન  અંગ્રેજી ૫દર૫ત્ર નાં.NO.GAU/DPP/E-2/8858-75/93 Dated 27/10/1993 મ ાં જણ વ્ ય  મજુબ જીલ્ લ /ત લકુ  િહક રી િાંઘ મ ાંથી ખરીિી કરવ  મ ટે 
સ્પ ધ ષત્ મક ડ વ લેવ ની જરૂરીય ત રહતેી નથી. 

 
 

મખુ્ ય તેચલબીયા સાંશોધન કેન્ર, જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જૂનાગઢ. 

પરીતશષ્ટ નાં.-૧ ન ાં ક્રમ નાં. ૧૫ થી ૧૮ મ ાં ફકર  નાં. ૯ મ ાં ત .૧૧/૦૫/૧૫, ત .૦૨/૦૧/૧૬, ત .૨૧/૦૩/૧૬ તથ  ત .૨૫/૦૩/૧૬ (રૂ.૯૫૧૦૮/-, ૪૬૭૭૦/-, ૫૪૯૦૦/- તથ  ૬૩૫૦૦/-) 

આમ િ ર વખત ર િ યણીક ખ તર ખરીિેલ. જે જુિ -જુિ  િમયે પ ક અને ઋત ુમજુબ ફ મષ શ ખ ને જરૂરીય ત પડે ત્ય રે તેઓની મ ાંગણી મજુબનો જથ્થો ખરીિ યેલ હતો. િિરહુાં ખરીિી ત લકુ  

ખરીિ વેિ ણ િાંઘ લી. િાંસ્થ  પ િેથી કરવ મ ાં આવેલ છે. િિરહુ ખરીિીમ ાં કોઇ એક આઇટમની ૧ લ ખથી વ  ુરકમની કોઇ ખરીિી ન હોવ થી બહોહી પ્રતિધ્ધી કરવ મ ાં આવેલ ન હતી અને 
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ર િ યણીક ખ તરોની ખરીિી વખતો વખત ગજુર ત િરક રશ્રીની િહક રી િાંસ્થ ઓ પ િેથી જ પ્રથમ પિાંિગી કરીને  ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ. જેથી ડ વો માંગ વવ ની જરૂરીય ત ન હોવ થી ડ વો 

લીધેલ નથી. ઉપરોકત તવગતે પતૂષત  ગ્ર હય  ર ખી   ફકર  નાં. ૯ મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી. 
 
 

                                                                                                      એગ્રી કોલેજ,કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જુનાગઢ 

                                                           સને.૨૦૧૫-૧૬  
ફકરા નાંબર – ૧૦ 

વનવવૃિ રજા રોકડ રપાાંતર ચકુાદાિાાં જઅાયેલ અવનયવિતતા બાબત. 

જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટીન  એગ્રી કોલેજ જુન ગઢન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન  વિષન  ઓદડટ િરતમય ન રજા રોકડ રૂપ ાંતરન  ચકુ િ ન  વ ઉિર/બીલોની િક િણી કરત ાં નીિે મજુબ અન્વેિણ 
નધપધ આપવ મ ાં આવે છે. (૧) ગજુર ત મલુ્કી િેવ  (રજા) તનયમો-૨૦૦૨ન  તનયમ-૬૪ થી ૬૭ની જોગવ ઈ મજુબ િરક રી કમષિ રી/અતધક રીને તનવતૃત િબબ લેણી તનકહતી રજાનુાં રોકડ રૂપ ાંતરની 
જોગવ ઈ છે. ઉક્ત જોગવ ઈ અન્વયે શ્રી એન.એન.ગલ ણી િહ પ્રધ્ય પક તનવતૃત ત .૩૦/૦૪/૨૦૧૫ની િેવ પોથીની િક િણી કરત ાં મજકુર િરક રી કમષિ રી /અતધક રીની ત .૩૦/૦૪/૨૦૧૫ન  
રોજ ૩૦૦ મહત્તમ પ્ર પ્ત રજા બત વેલ છે અને ૩૦૦ રજાનુાં રોકડમ ાં રૂપ ાંતરન ુચકુવણુાં ચકુ િો કરવ મ ાં આવેલ છે. મજકુરની િેવ પોથીની િક િણી કરત ાં એલ.ટી.િી. બ્લોક (૨૦૧૨-૧૫)ની ૧૦ 
દિવિની રજાનુાં રોકડમ ાં રૂપ ાંતર કરેલ તે રજા દહિ બમ ાંથી જે તે વખતે ઉધ રેલ નથી. જેથી ૧૦ દિવિ રજાન  દહિ બમ ાં ઉધ રત  ત .૩૦/૦૪/૨૦૧૫ની સ્સ્થતતએ ૨૯૦ દિવિ રજા જમ  રહ ેછે. 
આમ મજકુરને ૩૦૦ દિવિન  રજાનો પગ ર ચકુવ યેલ છે જેથી ૧૦ દિવિન  પગ ર ડથ્થ નો રૂ .૪૩૦૨૬/- નો વ  ુચકુવણુાં કરવ મ ાં આવેલ છે. જેની વસલુ ત કરી અન્વેિણને આધ ર િહ ખ ત્રી 
કર વવી. 

વસલુ ત પ ત્ર રકમ રૂ .૪૩૦૨૬ /-  

િિર  – ૩૧૩૬-૦૧ 

 

ફકરા નાંબર – ૧૦ પહરવશષ્ ર્ટ નાંબર–૧ 

રજા રોકડ રપાાંતર ચકુાદાિાાં જઅાયેલ અવનયવિતતા બાબત. 
 

ક્રિ િા.નાં./તારીખ અવધકારીનુાં નાિ અને હોદો ચકુિેલ રજા રોકડ 
રપાાંતર 

ચકુિેલ રકિ ચકુિિા પાત્ર રજા રોકડિાાં 
રપાાંતર હદિસ 

ચકુિિાપાત્ર 
રકિ 

િસલુાત 
પાત્ર રકિ 

સદર 

૧ ૧૧૩૨૧૨/૫/૧૫ એન.એન.ગલ ણી િહ પ્રધ્ ય પક ૩૦૦ ૧૨૯૦૭૮૦ ૨૯૦ ૧૨૪૭૭૫૪ ૪૩૦૨૬ ૩૧૨૬/૦૧ 
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જિાબ 

આિાયષ,કૃવિ િહાવિદ્યાલય,જુ.કૃ.ય.ુજુનાગઢ. 

 

● મજકુરશ્રી ની અતધક ચકૂવ યેલ દિવિ-૧૦ ની પ્ર પ્ત રજાન  રૂ.૪૩૦૨૬/- મજકુર પ િેથી અતે્રની કિેરીની પહોિ નાં.૧૭૬૯ ત .૦૨/૧૧/૨૦૧૭ થી વસલુવ મ ાં આવેલ છે.જેને ધ્ય ને લઈ 

ફકર  નાં ૧૦ મ ાંડવ હ કરવ  તવનતી  
 

 

વિવિધ શાખા  
કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જુનાગઢ 

સને.૨૦૧૫-૧૬  
ફકરા નાંબર – ૧૧ 

એલ.ર્ટી.સી.બીલિાાં િધ ુરકિ ચકુિિા બાબત.                                                          
 

કૃતિ યતુનવતિટી જુન ગઢન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન  વિષન  અન્વેિણ િરતમય ન જુિ ાં-જુિ ાં તવડ ગોની વ ઉિર ફ ઈલની િક િણી કરત  પદરતશષ્ટ-૧ તવગતેન  વ ઉિરોમ ાં અતનયતમતત  ધ્ય ને 

આવત  નીિે મજુબ અન્વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે. 

(૧) િરક રશ્રીન ાં ન ણ  તવડ ગન  ત .૨૮/૮/૧૫ ન  ઠર વ નાં.મિડ/૧૦૨૦૧૩/૧૪૨૯૬૯ /િ ની જોગવ ઈ મજુબ કમષિ રીને િ ર વિષન ૨૦૧૨-૨૦૧૫ન  એલ.ટી.િી. બ્લોક મ ટે ૬૦૦૦ 
દકમીની મય ષિ મ ાં રેલ્વે અથવ  િરક રી પદરવહનની બિમ ાં રસ્ત  મ ગે મિુ ફરી કરવ ની જોગવ ઈ કરવ મ ાં આવેલ હોવ  છત ાં ઉક્ત પદરતશષ્ ટ-૧મ ાં િશ ષવેલ ક્રમ-૧ તથ  ક્રમ-૨ન  નમનુ રૂ૫ 
કેિોમ ાં િશ ષવેલ ત .૨૫/૫/૧૫ ન ાં રોજ જૂન ગઢથી અમિ વ િ ખ નગી વ હન મહ િ ગર ર વલે્િ, જુન ગઢમ ાં મિુ ફરી કય ષની દટદકટન ાં રૂ .૧૧૪૮/-, ત .૨૬/૫/૧૫ન  રોજ મુાંબઈથી ઈમેજીક  
પરત મુાંબઈ ખ નગી વ હન તથ  નીત  ટુિષ &ર વેલ્િ, મુાંબઈમ ાં મિુ ફરી કય ષની દટદકટન ાં રૂ .૨૧૦૦/- તથ  ત .૦૧/૦૬/૧૫ન ાં રોજ અમિ વ િથી જુન ગઢ ખ નગી વ હન મહ િ ગર ર વેલ્િ, 
જુન ગઢમ ાં મિુ ફરી  કય ષન  દટદકટન ાં રૂ .૮૬૧/- બીલમ ાં આક રેલ છે.આમ, ખ નગી વ હનમ ાં મિુ ફરી કય ષન  ન ણ  મહવ પ ત્ર ન  હોય મજકુર કમષિ રીને ખ નગી વ હનમ ાં કરેલ મિુ ફરીન  
ચકૂવેલ રૂ .૪,૧૦૯/- વસલુ તકરી ઓદડટને આધ દરત ખ ત્રી કર વવી. 
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(૨) એલ.ટી.િી.મ ાં જવ  મ ટે મજકુર કમષિ રીની ત .૨૫/૫/૧૫ થી ત .૨/૬/૧૫ સધુીની કુલિબિવશ્રી જૂ.કૃ.ય.ુ, જૂન ગઢન ાં ત .૨૨/૫/૧૫ન  માંજુરી હુકમનાં. જૂ.કૃ.ય.ુ/રજી/ એડીએમ 

૧.૧/૨૦૧૫(૧૪)/૧૩૨૪૮-૨૫૫ થી રજા માંજુર કરવ મ ાં આવેલ છે. ઉપરોક્ત ક્રમ-૧ ન ાં વ ઉિર વ હ   બીલથી ઉક્ત માંજુર કરેલ રજા િરતમય ન રજા પ્રવ િ ર હતનો લ ડ લીધેલ છે. જે 
બીલમ ાં હૈિર બ િથી પરત જૂન ગઢ ફરતી વખતે કુાંટુાંબન ાં ૪ િભ્યો પૈકી ૧ િભ્યએ હૈિર બ િ ખ તે રોક ણ કરેલ હત ુાં જે િભ્ય ઉક્ત ક્રમ નાં.૨ િશ ષવેલ વ ઉિર વ હ  બીલમ ાં િશ ષવ્ય  મજુબ 
હૈિર બ િથી ત .૧૦/૨/૧૬ ન  રોજ તનકહી જૂન ગઢ ત .૧૦/૨/૧૬ પરત ફય ષની દટદકટ આક રેલ  છે. આમ, ૮ મ િ જેટલ  િમય બ િ કુટુાંબન  એક િભ્યની દટકીટ આક રવ  અંગે સ્પષ્ટત  
કરવી તેમજ આ અંગેની જરૂરી માંજુરી લીધેલ હોય તો તે અંગેન  િક્ષમ અતધક રીન  આધ રો રજુ કરી ઓદડટને આધ દરત ખ ત્રી કર વવી. 
(૩) મજકુર કમષિ રીએ એલ.ટી.િી.ની મિુ ફરી િરતમય ન હરવાર રથી અમિ વ િ ત .૨૨-૬-૧૫ની મિુ ફરીમ ાં રેલવે વાર ર  મિુ ફરી કરેલ છે અને ઇ-દટદકટ રૂ .૫૩૨૫.૬૦ એિી ૩ ટીયર ૩ 

વ્યસ્ક્તની દટદકટ બીલ િ થે ર ખેલ છે. આ દટદકટમ ાં કમષિ રીન  પત્નીનુાં ન મ બત વેલ છે. પણ ખરેખર કમષિ રીનુાં ન મ ઇ-દટદકટમ ાં િશ ષવેલ નથી. જેથી જો ખરેખર કમષિ રીએ મિુ ફરી કરેલ હોય 

તો જરૂરી આધ રો રજુ કરવ . અન્યથ  મિુ ફરીની ચકુવેલ રકમ રૂ .૧૭૭૫/- વસલુ તને પ ત્ર થ ય. જે ખરેખર વસલુ તને પ ત્ર હોય તો વસલુ કરી રેકડષ આધ રીત અન્વેિણને ખ ત્રી કર વવી. 

િાંસ્થ  વાર ર  મુ્   નાંબર–૧ અન્ વયે કુલ વસલુ ત રૂ .૪૧૦૯/- પૈકી રૂ .૨૦૦૯/- ની વસલુ ત કરેલ છે. જે પૈકી બ કી રૂ .૨૧૦૦/- તથ  મુ્   નાંબર–(૩) મજુબ રૂ .૧૧૭૫/- એમ કુલ રૂ .૩૮૭૫/- ની 

વસલુ ત કરી ઓદડટ આધ રથી ખ ત્રી કર વવી.  તેમજ મુ્   નાંબર–૨ ની કરેલ પતુષત  ફકર  અનરુૂપ ન હોય ગ્ર હ્ય ર ખેલ નથી. તેમજ મુ્   નાંબર–૩ નો િાંસ્થ  વાર ર  જવ બ કરેલ નથી.  
 

વ ાંધ  હઠેહ રકમ રૂ .૩૬૫૦૦/- 
વસલુ તપ ત્ર રકમ રૂ .૩૮૭૫/- 
િિર-૧૨૫૮૨ 

 

ફકરા નાંબર – ૧૧ –પહરવશષ્ ર્ટ નાંબર – ૧,  એલ.ર્ટી.સી.બીલિાાં િધ ુરકિ ચકુિિા બાબત. 
ક્રિ બીલ. નાંબર/તારીખ  બીલની રકિ રા. કિષિારીનુાં નાિ તથા હોદ્દો  શાખાન ુનાિ સદર  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ ૫૮૯૦/ ૨૫-૦૮-૧૫ ૨૭૬૯૦ શ્રી ડૉ .જી. કે.કાતહરયા ડી.ડી .ઓ.  કપાસ સાંશોધન વિભાગ ૧૨૫૮૨ 

૨ ૧૨૫૭૫/ ૨૩-૦૩-૧૬ ૩૮૯૭ શ્રી ડૉ .જી. કે.કાતહરયા ડી.ડી .ઓ.  કપાસ સાંશોધન વિભાગ ૧૨૫૮૨ 

3 ૫૨૨૦/ ૦૬-૦૮-૧૫ ૪૯૧૩ શ્રી આર.પી. કુાંભાઅી િ.સ.િૈ. ગૈાિર સાંશોઘન વિભાગ ઘારી - 

કુલ ૩૬૫૦૦  
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જિાબ 

સાંશોધન િૈજ્ઞાવનક (કપાસ), કપાસ સાંશોધન કેન્ ર,જૂ.કૃ.ય.ુ જૂનાગઢ 
મિુ  નાં. ૧ અન્ વયે જણ વવ નુાં કે ત . ર૫/૦૫/ર૦૧૫ ન ાં રોજ જૂન ગઢ થી અમિ વ િ ખ નગી વ હન મહ િ ગર ર વેલ્ િ,જૂન ગઢ મ ાં મિુ ફરી કય ષની ટીકીટન ાં રૂ .૧૧૪૮ તથ  ત . ૦૧/૦૬/ર૦૧૫ 
ન ાં રોજ ૫રત અમિ વ િથી જૂન ગઢ ખ નગી વ હન મહ િ ગર ર વેલ્ િ,જૂન ગઢમ ાં મિુ ફરી કય ષની ટીકીટન ાં રૂ .૮૬૧ એમ કુલ રૂ .૧૧૪૮ + ૮૬૧ =  રૂ . ર૦૦૯ િેક નાં. ૦૯૩૭૩૧ ત . ૧૯.૦૮.ર૦૧૭ 
થી જે.એ.ય.ુ એક ઉન્ ટમ ાં જમ  કર વેલ છે. જેની ક ઉન્ ટર સ્ લી૫ આ િ થે િ મેલ છે. 
 તવશેિમ ાં જણ વવ નુાં કે ત .ર૬/૦૫/ર૦૧૫ ન ાં રોજ મુાંબઈથી ઈમેજીક  ૫રત મુાંબઈ મ ાં મિુ ફરી કય ષની ટીકીટન ાં રૂ .ર૧૦૦/- ચકુવેલ છે. ક રણકે ઈમેજીક  પ કષ અંતદરય હડુાંગર હ તવસ્ ત રમ ાં 
આવેલ છે અને આ પ કષ પ્ર ઈવેટ િાંસ્ થ  દ્ર ર  િલ વવ મ ાં આવે છે આ પ કષમ ાં  જવ  મ ટે  ઉ૫લબ્ ધ ન હોવ થી આ ઈમેજીક  પ કષમ ાં જવ  મ ટે ફકત પ્ર ઈવેટ બિ કે ટેક્ષી િતવિિીિ ઉ૫લબ્ ધ હોત  
તથ  ટેક્ષીનુાં ડ ડુ વ  ુહોત  આ પ કષમ ાં જવ  મ ટે અમોએ પ્ર ઈવેટ બિમ ાં મિુ ફરી કરેલ છે. જેન ાં ટીકીટ િ ર્જન ાં  રૂ .ર૧૦૦/- ખિષ કરેલ છે.  
        મિુ  નાં. ર અન્ વયે જણ વવ નુાં કે હૈિર બ િથી ૫રત જૂન ગઢ ફરતી વખતે કુટુાંબન ાં ૪ િભ્ યો પૈકી ૧ િભ્ ય જૈતમની જી. ક તરીય ને હૈિર બ િ ખ તે GATE ન ાં ટયશુન કલ િીિમ ાં એડમીશન 
મહેલ હોઈ, હૈિર બ િ ખ તે રોક વ નુાં થયેલ હત ુાં જે આઠ મ િ બ િ ટયશુન કલ િ પણૂષ થત ાં ૫રત ફરેલ. આ અંગે સ્ ૫ષ્ ટત  કરત ાં જણ વવ નુાં કે ગજુર ત િરક રન ાં ન ણ ાં  તવડ ગન ાં રજા પ્રવ િ 
ર હત અંગેન ાં ઠર વ ક્રમ ાંક : મિડ/ ૧૦ર૦૧૩ - ૧૪ર૯૬૯ - િ, ત . ર૮/૦૮/ર૦૧૫ ન ાં ઠર વન ાં મિુ  નાં.૮, રજા પ્રવ િ ર હત / વતન પ્રવ િ મ ટેની િ મ ન્ ય શરતો ન ાં ક્રમ નાં. ર મ ાં િશ ષવ્ ય  
મજુબ " િરક રી કમષિ રી અથવ  તેમન ાં કુટુાંબન ાં િભ્ યો કોઈ ૫ણ મ ગષ દ્ર ર  પ્રવ િ કરી શકશે. અથવ  તે મથકેથીમુ ય મથકે પ છ  ફરત  મ ગષમ ાં ગમે ત્ ય ાં રોક ઈ શકશે'' આ અન્ વયે મ રી દિકરી 
જૈતમનીએ રોક ણ કરેલ હત,ુ તથ  આ અંગેની મ દહતી મ રી પ્રવ િ ડ યરીમ ાં િશ ષવેલ છે અને આ પ્રવ િ ડ યરી િક્ષમ અતધક રીએ માંજુર ૫ણ કરેલ છે. એટલે ઓદફિની જાણ હઠેહ જ આ રોક ણ 
કરેલ છે.   
ગૌિર સાંશોધન કેન્ર જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, ધારી  
િિરહુ ઉપસ્થીત ફકર  નાં-૧૧ અંન્વયનેો પ્રત્યતુર તનિેતન તવગતે કરવ મ  આવેછે  
૩) શ્રી આર.પી.કુાંડ ણી4 મિિનીશ િાંશોધન વૈજ્ઞ નીક વાર ર  ત .૨૨/૦૬/૨૦૧૫ ની મિુ ફરીમ  રેલ્વે વાર ર  હરવાર ર થી અમિ વ િ સધુી કરવ મ  આવેલ મિુ ફરીમ  ઇ-ટીદકટ રકમ રૂ.૫૩૨૫.૬૦/- 
એ.િી-૩ ટ યર-૩ વ્યક્તીની બબલ િ થે ર ખેલ છે જેમ  ખરેખર મજ્કુર કમષિ રી તથ  તેમન  પત્નીન  ૨(બે) વ્યક્તીન જ મિુ ફરીન  ન ણ  બબલમ  આક રેલ છે તથ  ત્રીજી વ્યક્તીન  મિુ ફરીન  
ન ણ  મજકુર કમષિ રીએ પોત ન  પિરન  ચકુવેલ છે તેમજ ઇ-ટીદકટ્મ  કમષિ રીન ુશરતચકુ થી ´’કે´ ડ ઇ ન મ લખેલ હોઇ તથ  તેમન  પત્ની ન ુન મ બત વેલ છે જે ન મ ખરેખર મજકુર 
કમષિ રીશ્રીન ુજ છે  જેથી રકમ રૂ.૧૭૭૫/- ચકુવેલ રકમ વધ રે નથી જેથી વસલુ ત પ ત્ર રકમ નથી  
     આમ ઉપરોક્ત તમ મ બ બત લક્ષમ  લઇ ફકર  નાં -૧૧ મ ાંડ્વ હ કરવ  તવિંન ાંતી.  
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વિવિધ શાખા  
કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જુનાગઢ 

સને.૨૦૧૫-૧૬  
 

ફકરા નાંબર – ૧૨ 

રજા પ્રિાસ રાહતનો લાભ લીઘેલ ન હોિા છતા ૧૦ હદિસનો રજા પગાર વનયિ વિરઘ્ઘ ચકુિિા અંગે. 
 

કૃતિ યતુનવતિિટી જૂન ગઢન  જુિ  જુિ  તવડ ગન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન  અન્વેિણ િરતમય ન વ ઉિરોની િક િણી કરત  આ િ થે િ મેલ ર ખેલ પદરતશષ્ ટ નાંબર-૧ની તવગતે રજા પ્રવ િ ર હત 
૨૦૧૨-૧૫ન  બ્ લોક મ ટે ૧૦ દિવિની રજાનુાં રોકડમ ાં રૂપ ાંતર કરી રકમનુાં ચકુવણુાં કરવ મ ાં આવેલ છે. જે બ બતે નીિે મજુબ ઓદડટ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે. 
 

(૧) ન ણ  તવડ ગન  ત રીખઃ૧૫-૦૧-૨૦૧૦ન  ઠર વ નાંબર પી.જી.આર-૧૦૦૯-૧૬-પે િેલ (એમ) તથ  ત .૦૨-૦૨-૨૦૧૨ન  ઠર વ ક્રમ ાંકઃપી.જીઆર-૧૦૦૯-૬૯-પેિેલ (પી)ની જોગવ ઇ મજુબ 
જો િરક રી કમષિ રી રજા પ્રવ િ ર હતનો લ ડ લેતો તેને ૧૦ દિવિની રજાનો પગ ર મહવ પ ત્ર થ ય છે. આ િ થે િ મેલ પદરતશષ્ ટ-૧ની તવગતેન  કમષિ રીઓએ રજા પગ રનો લ ડ મેહવેલ 
છે. પરાંત ુઆ કમષિ રીઓએ િને ૨૦૧૨-૧૫નો રજા પ્રવ િ ર હતનો લ ડ લીધ  હોવ નો તથ  તેન  આધ ર તરીકે મિુ ફરી ડથ્ થ ન  બીલો રજુ કરેલ નથી. જેથી રજા પ્રવ િ ર હતનો લ ડ લીધેલ 
હોવ નુાં મ ની શક ય નહીં. તો ઉપરોક્ત કમષિ રીઓએ એલ.ટી.િી. બ્ લોક ૨૦૧૨-૧૫ ડોગવ્ ય ન  આધ રો રજુ કરવ  રહ.ે અન્ યથ  ચકુવેલ ૧૦ દિવિન  પગ રની િાંબાંતધતથી વસલુ ત કરવી જોઇએ. 

 

વસલુ ત પ ત્ર રકમ રૂ .૧૩૬૭૬૭/-                   િિર –પદરતશષ્ટ-૧ મજુબ 

 

ફકરા નાંબર – ૧૨  – પહરવશષ્ ર્ટ નાંબર – ૧ – 

બોર્ટની વિભાગ દ્વારા એલ.ર્ટી.સી. બ્લોક ૨૦૧૫-૧૬ િારે્ટ ચકુિેલ રજા પગારની વિગતનુાં પત્રક 

 

ક્રિ િાઉિર 
નાંબર 

તારીખ રકિ 
રવપયા 

નાિ હોદો વિભાગ સદર ક્રિ િાઉિર 
નાંબર 

તારીખ રકિ 
રવપયા 

નાિ હોદો વિભાગ સદર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮         
૧ ૩૮૪૪ ૧૩/૭/૧૫  ૬૧૮૬ શ્રી ટી.એમ.સમુર  પાંપ ઓપ. બોટની ૫૦૪૬-એ ૮ ૧૦૭૮ ૧૧/૫/૧૫  ૭૮૭૪ શ્રી બી.કે.ર ડ   ગોવ હ િી.બી.એફ ૫૩૦૨ 

૨ ૯૬૩૦ ૨૩/૧/૧૬  ૬૫૫૭ શ્રી ડી.ડી.ગરેજા  મ હી બોટની ૫૦૪૬-એ ૯ ૧૩૧૩ ૧૮/૫/૧૫  ૬૧૭૦ શ્રીપી.આર.ડરડ   ખેત મજુર િી.બી.એફ ૧૨૩૦૩-૦૫ 

૩ ૧૦૬૦૨ ૧/૧૨/૧૬  ૨૨૪૪૧ શ્રી એલ.જે જેઠવ ણી જુ.ઈજનેર બ ાંધક મ ૪૫૦૩ ૧૦ ૨૬૪૭ ૧૫/૬/૧૫  ૬૧૭૦ શ્રીબી.જે.િમ   ખેત મજુર િી.બી.એફ ૫૩૦૨ 
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ક્રિ િાઉિર 
નાંબર 

તારીખ રકિ 
રવપયા 

નાિ હોદો વિભાગ સદર ક્રિ િાઉિર 
નાંબર 

તારીખ રકિ 
રવપયા 

નાિ હોદો વિભાગ સદર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮         
૪ ૧૦૨૬૪ ૨૦/૦૧/૧૬ ૭૪૫૩ શ્રી એિ.એમ.કુાંજડીય  -- બ ગ યત ૫૨૨૮-જે ૧૧ ૨૯૫૫ ૨૨/૬/૧૫  ૭૯૭૦ શ્રીએ.એમ.કોડ   ગોવ હ િી.બી.એફ ૫૩૦૨ 

૫ ૯૫૦ ૭/૫/૧૫  ૮૧૦૦ શ્રી ઓ.કે.અબડ   ગોવ હ િી.બી.એફ ૫૩૦૨ ૧૨ ૩૧૩૪ ૨૬/૬/૧૫  ૬૧૭૦ શ્રીજી.ટી.તિહ લીય ખેત મજુર િી.બી.એફ ૧૨૩૦૩-૦૫ 

૬ ૯૫૨ ૭/૫/૧૫  ૬૧૭૦ શ્રી બી.એન.પ ઘડ ર મ હી િી.બી.એફ ૫૩૦૨ ૧૩ ૧૨૩૩૮ ૧૯/૩/૧૬ ૬૫૪૦ શ્રી બી.એ.િમ   ગોવ હ િી.બી.એફ ૧૨૩૦૩-૦૫ 

૭ ૯૫૩ ૭/૫/૧૫  ૫૭૩૦ શ્રી જી.ટી.િાંધી  એની.એટે. િી.બી.એફ ૯૦૯૧-૯-જે         

 

 

જિાબ 

જનીનવિદ્યા અને પાક સાંિધષન વિભાગ, જુ.કુ.ય.ુ,  જુનાગઢ : િિરહુાં ઓડીટ ફકર  નાં.૧૨ ની સ્પષ્ટત  કરવ ની કે,રજા પ્રવ િ ર હત બ્લોક વિષ ૨૦૧૨-૧૫ મજકુર બને્ન કમષિ રીએ ડોગવેલ હતો, 
જેમ  બને્ન કમષિ રીએ પ્ર ઇવેટ વ હનમ ાં મિુ ફરી કરેલ હોવ ન  ક રણે શરત ચકુથી નીલ બીલ રજુ કરવ નુાં રહી જવ  પ મેલ છે.  તેવુાં લેબખતમ ાં જણ વેલ છે ડતવષ્યમ ાં આ બ બતે ક હજી ર ખવ મ ાં 
આવશે.  અને એલ.ટી.િી બ્લોક વિષ ૨૦૧૨-૧૫ ન  આિેશમ ાં જણ વ્ય  અનિુ ર બને્ન કમષિ રીએ ખરેખર મિુ ફરી કરેલ છે  

કાયષપાલક ઈજનેરશ્રીની કિેરી જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિૅર્ટી  જૂનાગઢ : ફકર  નાં.૧૨ મ ાં શ્રી એલ.જે.જેઠવ ણી જૂનીયર ઇજનેરશ્રી (િીવીલ) વિષ ૨૦૧૨-૧૫ મ ાં રજા પ્રવ િ ર હત લ ડ લીઘેલ તેમ ાં  
૧૦ દિવિની રજાનુાં રોકડમ ાં રૂપ ાંતરણ કરવ મ ાં આવેલ તેમજ પ્રવ િ પ્ર ઇવેટમ ાં (અંગત વ હન) કરત  જે અંગેનુાં નીલ નુાં બીલ રજુ કરેલ છે. મજકુર ખરેખર પ્રવ િમ ાં ગયેલ છે. તેમ મજકુર 
િવ ર  ત .૦૮.૦૯.૨૦૧૭ ન  ૫ત્ર િવ ર  જણ વવ મ ાં આવેલ છે. જેની નકલ તેમજ નીલ નુાં બીલ વહીવટી-વ-દહિ બી અતઘક રીશ્રીની કિેરી િવ ર  પ િ કરવ મ ાં આવેલ છે. જેન  વૌિર નાંબર 
૫૫૧૪ ત .૨૯.૦૯.૨૦૧૭ છે. જે બ બતને ધ્ય ને લઈ ઓડીટ ફકર  નાં.૧૨ િને ર૦૧૫-૧૬ મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી છે. 

બાગાયત પોલીરે્ટકનીક જુ.કૃ.ય.ુ , જુનાગઢ : આ ફકર ની સ્પષ્ટત  કરત  જણ વવ નુાં કે, શ્રી એિ. એમ. કુાંજડીય  િિરહુ એલ. ટી. િી.  બ્લોક િબબનો જૂન ગઢ થી િોમન થનો પ્રવ િ લોકલ 
રૂટમ ાં િ લત  પ્ર ઈવેટ વ હનમ ાં કરેલ છે જેની શ્રી એિ. એમ. કુાંજડીય એ ખ ત્રી આપેલ છે કે “પ્ર ઈવેટ વ હનમ ાં કરેલ મિુ ફરીન  ટી. એ. બીલની રકમ આક રી શક ય નહી, એવ  અથષઘટનન  
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લીધે શરત ચકૂથી નીલ રકમનુાં બીલ કિેરીમ ાં રજૂ કરવ નુાં રહી જવ  પ મેલ છે.” વ મુ ાં જણ વવ નુાં કે, શ્રી એિ. એમ. કુાંજડીય ,  ખેતીવ ડી મિિનીશ કક્ષ ન   કમષિ રી હોય, નવી તનમણુાંક મળ્ય  
બ િ પ્રથમ વખત જ  િિરહુ રજા પ્રવ િ ર હતનો લ ડ લીધેલ હોવ થી આવુાં બનવ  પ મેલ છે. તો આ અંગેનો શ્રી એિ. એમ. કુાંજડીય  નો જવ બ ગ્ર હય ર ખવ  તવનાંતી છે.  

સાંશોધનિૈજ્ઞાવનકશ્રી (એજીબી), ૫શ ુઉછેર કેન્ર, જુનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જુનાગઢ : િને ર૦૧૫-૧૬ મ ાં એલ.ટી.િી. બ્ લોક વિષ ર૦૧ર-૧૫ નો લ ડ લીધેલ છે.   જે બ બતનો જવ બ રજુ કરત  
જણ વવ નુાં કે  િિરહુાં એલ.ટી.િી. બ્ લોકનો પ્રવ િમ ાં િ લત  પ્ર ઈવેટ વ હનમ ાં કરેલ છે. જેથી  કિેરીમ ાં ટીકીટ રજુ કરેલ ન હતી અને પ્ર ઈવેટ વ હનમ ાં કરેલ મિુ ફરી ટી.એ. બીલની રકમ 
આક રી શક ય નહીં. આવી મ ન્ યત  શરત ચકુથી નીલ રકમનુાં બીલ ૫ણ કિેરીમ ાં રજુ કરવ નુાં રહી જવ  પ મેલ છે.  

સકુીખેતી સાંશોધન કેન્ર રાવતયા : આ અંગ ેજણ વવ નુાં કે કમષિ રીઓ વાર ર  પ્રવ િ નીિેની તવગતે પોત ન  અંગત વ હનમ ાં કરેલ હોય વધ ર ની કોઈ રકમ ચકુવવ ની થતી ન હોય  “નીલ” પેમેન્ટ 
નુાં બીલ જાણક રીન  અડ વે રજુ કરવ મ ાં શરતચકૂ થયેલ છે,તો આ અંગેનો ખલુ િો મ ન્ય ર ખવ  તથ  પ રો મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી. ઉપરોકત બ બતોને ધ્ય ને લઈ ફકર  નાં ૧૨ ને મ ાંડવ હ 
કરવ  તવનતી છે. 

 

સાંશોધનિૈજ્ઞાવનકશ્રી (એજીબી), ૫શ ુઉછેર કેન્ર, 

              જુનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જુનાગઢ 

                      સને.૨૦૧૫-૧૬  
ફકરા નાંબર – ૧૩ 

રજા પ્રિાસ રાહતના બીલિાાં જઅાયેલ અવનયવિતતા અંગે. 
 

૧ ૧૦૦૩૦ ૧૫/૦૧/૧૬ ૭૩૭૦ શ્રી બી બી મથકુીય ., ડ્રlઈવર  ૨૦૦૮ન  બ્લોક ૧૧ન  દિવિ ૧૦ રજા પગ ર  ૫૩૫૩ 

કુલ ૭૩૭૦    
    

   કૃતિ યતુનવતિિટી, જુન ગઢન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન ાં વિષન  અન્વેિણ િરતમય ન િી.બી.એફ. તવડ ગન  વ ઉિરો/ફ ઈલની િક િણી કરત  રજા પ્રવ િ ર હતન  બીલમ ાં જણ યલે 
અતનયતમતત  અંગે નીિ ેમજુબ અન્વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે.   

(૧) િાંસ્થ  વાર ર  મજકુર કમષિ રીનો િને ૨૦૦૮-૧૧ન  વિષનો રજા પ્રવ િ ર હતનો બ્લોક ત .૨૮/૨/૧૧ નાં.જુકૃય/ુએલ.ટી.િી. બ્લોક/૨૦૦૮-૧૧/૫૧૫/૧૮-૨૦૧૧થી માંજુર કરત  મજકુર કમષિ રી 
શ્રી બી.બી.મથકુીય  ડ્ર ઈવરએ તેમન  કુટુાંબન ાં િભ્ય િ થે ત .૭/૩/૧૧ થી ૧૯/૩/૧૧ સધુી દિવિ-૧૩ િરતમય ન જૂન ગઢથી ડ રત િશષન િબબ રજા પ્રવ િ ર હતનો લ ડ લીધેલ છે. 
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(૨) િરક રશ્રીન  ન ણ  તવડ ગન ાં ત . ૨૪/૧/૧૩ ન ાં ઠર વ નાં.મિડ/૧૦૨૦૧૩/૧૫૭૩ (૧૨)/િન  ઠર વથી એલ.ટી.િી. બ્લોક ૨૦૦૮-૧૧ની મિુત ત .૩૦/૬/૧૩ સધુી લાંબ વેલ હોવ  
છત  શ્રી મ થકુીય ને િન ે૨૦૧૫-૧૬ન  વિષમ ાં ૨૦૦૮-૧૧ન ાં બ્લોકની રજા પ્રવ િ ર હતની દિવિ-૧૦ની ચકૂવેલ રજાની રકમ મહવ પ ત્ર ન હોય જે િાંબતધત પ િેથી મેહવી ઓદડટને 
ખ ત્રી કર વવી. 

વસલુ ત પ ત્ર રકમ રૂ .૭૩૭૦/- 
િિર-૫૩૫૩ 

 

જિાબ 
સાંશોધનિૈજ્ઞાવનકશ્રી (એજીબી), ૫શ ુઉછેર કેન્ર, જુનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જુનાગઢ 

ફકર  નાં ૧૩ અન્વય ેજણ વવ નુાં કે, િને ર૦૦૮ - ૧૧ ન  વિષનો રજા પ્રવ િ  ર હત બ્ લોક ત . ર૮/ર/૧૧ નો લ ડ લીધેલ જે િમય િરમ્ ય ન િરક રશ્રી તરફથી દિવિ ૧૦ નુાં રોકડમ ાં રૂપ ાંતરની 

કોઈ જોગવ ઈ થયેલ ન હતી. જેથી કમષિ રી ને િિરહુ એલ.ટી.િી. િબબ દિવિ ૧૦ નુાં રોકડમ ાં રૂપ ાંતર મહેલ નથી. ગજુર ત િરક ર ફ ઈન ન્ િ ડીપ . ન  ૫રી૫ત્ર નાં. પી.જી.આર. - ૧૦૦૯ - 

૭૧ - પે િબિવ લય, ગ ાંધીનગર ત . ૧૮-૪-ર૦૧રન  ૫રી૫ત્ર મજુબ જે કમષિ રીઓ ત . ૧૫-૧-૧૦ થી ત .૦ર-૦ર-ર૦૧ર મ ાં એલ.ટી.િી.નો લ ડ લીધેલ હોઈ, અને તેમને દિવિ ૧૦ નુાં રોકડમ ાં 

રૂપ ાંતર લીધેલ નથી. તે િિરહુાં ઠર વ અન્ વયે લ ડ મહવ પ ત્ર છે. જે િરક રશ્રી તરફથી ૫દર૫ત્ર કરવ મ ાં આવેલ. જે અન્ વયે કમષિ રીએ િિરહુાં િમયગ હ મ ાં મિુ ફરી કરેલ હોવ થી આ લ ડ 

લીધેલ છે. ઉપરોકત જવ બ મ ન્ય ર ખી ફકરો મ ાંડવ હ કરવ  તવનતી. 
 

વિવિધ શાખા  
કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જુનાગઢ 

સને.૨૦૧૫-૧૬  
ફકરા નાંબર – ૧૪               વનવવૃિ િતન પ્રિાસ રાહતના બીલિાાં જઅાયેલ અવનયવિતતા અંગે. 
        કૃતિ યતુનવતિિટી, જુન ગઢન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન ાં વિષન  અન્વેિણ િરતમય ન જુિ  જુિ  તવડ ગન  વ ઉિરો/ફ ઈલની િક િણી કરત  તનવતૃત્ત વતન પ્રવ િ ર હતન  બીલમ ાં જણ યેલ 
અતનયતમતત  અંગે નીિે મજુબ અન્વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે.  
(૧) મજકુર કમષિ રીએ પદરતશષ્ટ-૧ન  ક્રમ નાં.૧ અને ૨ન ાં વ ઉિર નાંબરવ હ  બીલથી ત .૩૦/૬/૧૫ન  રોજ જૂન ગઢથી તેમન  વતન બ વહવ  વ વનુાં વતન પ્રવ િ ર હતન ાં રૂ .૯૧૫૫/- નો 
ચકુ િો મેહવેલ છે. ગ.ુમ.ુિે. મિુ ફરી ડથ્થ ન  તનયમો-૨૦૦૨ તથ  ન ણ  તવડ ગન  ત .૨૩/૪/૧૫ ન  અંગ્રેજી ઠર વ નાં.પીજીઆર/૧૦૦૯/૮૨/ િન  મુ્   નાં.૭ મજુબ કમષિ રી વાર ર  મિુ ફરી 
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ડથ્થ ન ાં બીલોનો એક વખત ક્લેઈમ મેહવી લીધ  બ િ િરક રશ્રી વાર ર  પ છહથી ડથ્થ મ ાં સધુ રો-વધ રો કરવ મ ાં આવે તો કમષિ રીને અગ ઉની ચકૂવેલ રકમનો તફ વત મહવ પ ત્ર થતો 
નથી. આમ, ઉપરોક્ત ઠર વની જોગવ ઈ મજુબ મજકુર કમષિ રીને ઉપરોક્ત ક્રમ નાં.૨ન ાં વ ઉિરવ હ  બીલથી ચકૂવેલ તફ વતની રકમ રૂ .૯૧૫૫/- મહવ પ ત્ર ન હોય જેથી વ  ુચકૂવેલ રકમ 
રૂ .૯૧૫૫/- ની વસલુ ત મેહવી ઓદડટને આધ દરત ખ ત્રી કર વવી  
(૨) િ મેલ પદરતશષ્ટ-૨મ ાં િશ ષવેલ કમષિ રીન  દકસ્િ મ ાં ગજુર ત મલુ્કી િેવ  (મિુ ફરી ડથ્થ ાં) તનયમો-૨૦૦૦ન  પ્રકરણ-૮ ન  ક્રમ નાં.-૯૨ અનિુ ર તથ  ન ણ  તવડ ગન  ત .૨૩/૦૪/૨૦૧૫ન  
ઠર વ નાં.પીજીઆર/૧૦૦૯/૨/િની જોગવ ઈ મજુબ કમષિ રીની તનવતૃત ઉક્ત ઠર વની ત .૨૩/૦૪/૨૦૧૫ પછી થયેલ હોય તો કમષિ રીને બિલી વહતર ડથ્થ ની રકમ આર.ઓ.પી-૨૦૦૯ 
(છઠ્ઠ  પગ ર પાંિ) મજુબ રકમ મહવ પ ત્ર થ ય જ્ય રે િ મેલ પદરતશષ્ટમ ાં િશ ષવેલ કમષિ રીની તનવતૃત ઉક્ત ઠર વની ત .૨૩/૦૪/૨૦૧૫ પહલે  થયેલ હોવ થી છઠ્ઠ  પગ રપાંિ મજુબ બિલી 
વહતર ડથ્થ ની રકમ મહવ પ ત્ર થતી ન હોય જેથી િેવ પોથીમ ાં ખર ઈ કરી પ ાંિમ ાં પગ રપાંિ મજુબનો પગ ર નક્કી કરી વ  ુચકુવ યેલ ડથ્થ ની રૂ .૬૬૫૬/- રકમની વસલુ ત કરવ  અંગે 
ક યષવ હી કરવી. ઉક્ત મુ્   નાં. ૧ થી ૨ની તવગતેની વસલુ ત કરી અન્વેિણને આધ રિહ ખ ત્રી કર વવી. 
વસલુ ત પ ત્ર રકમ રૂ .૯,૧૫૫/-િિર-૫૩૦૨,                      વસલુ ત પ ત્ર રકમ રૂ .૬૬૫૬/- િિર – ૫૦૧૮                               કુલ વસલુ ત રકમ રૂ .૧૫૮૧૧/- 

 

ફકરા નાંબર – ૧૪    પહરવશષ્ ર્ટ નાંબર-૧     વિભાગ-સી.બી.એફ વિભાગ  વનવવૃિ િતન પ્રિાસ રાહતના બીલિાાં જઅાયેલ અવનયવિતતા અંગે. 
ક્રમ વ .નાં. ત રીખ રકમ કમષિ રી નુાં ન મ  /હોિો િિર 

૧ ૩૪૦૦ ૦૩/૦૭/૧૫ ૯૧૫૫ શ્રી પી.એિ.તવિ ણ  હડે ક્લ કષ ૫૩૦૨ 
૨ ૪૪૦૩ ૨૧/૦૭/૧૫ ૯૧૫૫ શ્રી પી.એિ.તવિ ણ  હડે ક્લ કષ ૫૩૦૨ 

કુલ ૧૮૩૧૦   
 

ફકરા નાંબર – ૧૪ પહરવશષ્ ર્ટ – ૨ વિભાગ – અથષશાસ્ત્ર વિભાગ વનવવૃિ િતન પ્રિાસ રાહતના બીલિાાં જઅાયેલ અવનયવિતતા અંગે. 
 

ક્રિ િાઉિર નાં/ તારીખ વિભાગનુાં નાિ કિષિારી/અવધકારીન ુ 
નાિ તથા હોદો 

બીલની  
રકિ 

(છઠ્ઠા પગાર પાંિ મજુબ) ચકુિેલ આર.ઓ.પી. 
પ્રથિ ર્ટી.ર્ટી.એની રકિ પગાર+ ગે્રડપે = કુલ 

(પાાંિિાાં પગાર પાંિ મજુબ) ચકુિેલ આર.ઓ.પી. ૧૯૯૮ 
ર્ટી.ર્ટી.એની રકિ પગાર ૬૭૨૫+૩૩૬૩ ગે્રડપે =કુલ ૧૦૦૮૮ 

િધ ુચકુિેલ 
રકિ 

સદર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 

૧ ૨૫૦૯/ 
૧૧-૦૧-૧૫ 

કૃવિ અથષશાસ્ત્ર  શ્રી જી.આર.ભટ્ટ 
(ખેતી વનહરક્ષક) 

૧૧૭૦૦/- ૯૫૦૦+૨૨૦૦=૧૧૭૦૦ ૫૦૪૪ 
૬૬૫૬ 

 

૫૦૧૮ 

   કુલ ૧૧૭૦૦/-   -  
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જિાબ 

સાંશોધનિૈજ્ઞાવનકશ્રી (એજીબી), ૫શ ુઉછેર કેન્ર, જુનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જુનાગઢ 

       િતવનય િ થ જણ વવ નુાં કે, િને ર૦૧૫-૧૬ અન્ વેિણ અન્ વયે ઉ૫તસ્ થત થયેલ ફકર  નાં. ૧૪ નો પ્રત્ યતુર નીિેની તવગતે આ૫વ મ ાં આવે છે. કમષિ રી વય તનવતૃી િબબ ત . ૩૦/૦૬/ર૦૧૫ 

ન  રોજ તનવતૃ થત   વતન બ વહવ વ ખ તે જવ  વતન પ્રવ િ ર હતનુાં મિુ ફરી ડથ્ થ  બીલ મકેુલ િરક રશ્રીન  ઠર વ ક્રમ ાંક ૫રિ-૧૦ર૦૧૫-૧ર૫૪-ક.ર, ત . ર૩/૦૬/ર૦૧૫ થી કૃતિ અને 

િહક ર તવડ ગ, ગ ાંધીનગરની કિેરી તરફથી આ યતુનવતિિટીને મોકલવ મ ાં આવેલ ન ણ  ખ ત ન  ઠર વ ક્રમ ાંક પીજીઆર / ૧૦૦૯ / ૮ર/િ, ત . ર૩/૦૪/ર૦૧૫ મજુબ તનયમોનિુ ર મહવ પ ત્ર 

રકમનુાં જ બબલ રજુ કરેલ છે. વ મુ ાં જણ વવ નુાં કે, ઉ૫રોકત પ ર -૧ મ ાં િશ ષવેલ ન ણ  ખ ત નો ઠર વ કમષિ રી તનવતૃ થય  ૫હલે  એટલે કે ત . ર૩/૦૪/ર૦૧૫ થી અમલમ ાં આવેલ હોવ થી 

અને કમષિ રીશ્રી ત . ૩૦/૦૬/ર૦૧૫ ન  રોજ તનવતૃ થયેલ હોવ થી એટલે કે ઠર વ અમલમ ાં આવ્ ય  બ િ તનવતૃ થયેલ હોવ થી બેઝીક ૫ગ ર તથ  ગે્રડ પે િદહતની કુલ રકમન  ૧૦૦% લેખે 

તનયમોનિુ ર મહવ પ ત્ર થતી હોય, રીકવરી ડરવ નો પ્રશ્ ન ઉ૫તસ્ થત થતો નથી. જેથી ઉ૫રોકત તવગત ઘ્ ય ને લઈ ફકરો મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી છે. 
 

કૃવિ અથષશાસ્ત્ર, જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિસીર્ટી જૂનાગઢ 

        મજકુર કમષિ રીશ્રી જી.આર.ડટ્ટ ત .૧૩/૦૨/૨૦૧૫ થી બઢતી મહત  ખેતી મિિનીશ મ ાંથી ખેતી તનરીક્ષકની બઢતી મહેલ છે. જય રે િિર કમષિ રીએ પ્રથમ અને દ્ધવારતીય ઉચ્િતર પગ ર 

ધોરણ બઢતી પહલે જ મેહવેલ છે. જેથી શ્રી જી.આર.ડટ્ટને બઢતી અન્વયે કોઈ નવો પગ ર મકુરર કરવ નો રહતેો નથી. તેમને L.P.C.મ ાં િશ ષવેલ ગ્રેડ પ ે ૪૪૦૦ ત .૦૧/૦૧/૨૦૦૬ થી મહવ પ ત્ર 

છે. જે L.P.C.  તેમજ છઠ્ઠ  પગ ર પાંિન  સ્ટીકરમ ાં િશ ષવેલ છે.  જે બર બર છે. તેમજ વ  ુચકૂવ યેલ તફ વતની રકમની વસલુ ત કરી તેને યતુન.ન  ફાંડ એક ઉન્ટમ ાં જમ  કર વી તેની િલણની 

નકલ વડી કિેરીને મોકલી આપવ મ ાં આવેલ છે. ઉપરોકત બ બત ેધ્ય ને લઈ ફકર  નાં ૧૪ ને મ ાંડવ હ  કરવ  તવનતી છે.   
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                                                              વિવિધ શાખા 
        કૃવિ  યવુનિવસિર્ટી, જુનાગઢ  

        સને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર – ૧૫ 

ઇ-રે્ટન્ ડર પ્રહક્રયા કયાષ વસિાય કરેલ ખરીદી/ખિષ જઅાયેલ અવનયવિતતા અંગે. 
 

કૃતિ યતુનવતિિટી, જુન ગઢન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન ાં વિષન  અન્વેિણ િરતમય ન યતુનવતિિટીન  જુિ  જુિ  તવડ ગન  વ ઉિરો/ફ ઈલોની િક િણી કરત ાં િ મેલ પદરતશષ્ ટ-૧ થી ૪ ની તવગતેન   ઈન્સ્ટુમેન્ટ/મશીનરીની 
ખરીિી મ ટે ઈ-ટેન્ડરની પ્રદક્રય  કરવ મ ાં આવેલ અને એજન્િીઓ તનધ ષરીત કરવ મ ાં આવેલ આ ટેન્ડર પ્રદક્રય ન  રેકડષની િક િણી કરત ાં નીિે મજુબ અન્વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવ ેછે. 
(૧) િાંસ્થ એ ઇન્સ્ુમેન્ટ/મશીનરીન  ટેકતનકલ સ્પેતશદફકેશન તનધ ષરીત કરી ઈ-ટેન્ડરથી ટેકતનકલ અને ફ ઈન સ્ન્િયલ બીડ મેહવવ મ ાં આવેલ. િૌપ્રથમ ટેકતનકલ બીડની િરખ મણી કરી િરેક  ઇન્સ્ુમેન્ટ/મશીનરી 
મ ટે T1, T2, T3 એજન્િી નક્કી કરવ મ ાં આવેલ છે. િરક રશ્રી વાર ર  તનયત કર યેલ ટેન્ડર પ્રદક્રય  તેમજ ઉદ્યોગ કતમશ્નરશ્રીન  ત .૨૭/૦૫/૨૦૧૧ન  પદરપત્ર ક્રમ ાંક ઉક-એિપી-પરિેઝ તપ્રકોશન/૨૦૫/૫૪૭૩૧ 
મજુબ ટેકતનકલ બીડન  આધ રે એજન્િી ટેકતનકલી 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  િરક રશ્રીન  ક્ય ાં હકુમો મજુબ 
કરવ મ ાં આવેલ છે તેની ઓદડટને આધ રિહ ખર ઈ કર વવી. તેમજ પદરતશષ્ટ-૧ન  ક્રમ નાં. ૭ન  દકસ્િ મ ાં કોઈ ટેકતનકલ બીડ માંગ વવ મ ાં આવેલ નથી તો ખરીિવ મ ાં આવેલ ઈન્સ્ટુમેન્ટ ટેકતનકલી ફીટ છે કે કેમ? 

તેની ખર ઈ થઈ શકેલ નથી. 
(૨)  િ મેલ પદરતશષ્ટનાં-૧ન  ક્રમ નાં-૧ ની ખરીિીમ ાં િાંસ્થ  વાર ર  ઇન્સ્ુમેન્ટ/મશીનરીન  ટેકતનકલ સ્પેતશદફકેશન તનધ ષરીત કરી ઈ-ટેન્ડરથી ટેકતનકલ અને ફ ઈન સ્ન્િયલ બીડ મેહવવ મ ાં આવેલ. ટેકતનકલ બીડની 
િરખ મણી કરત ાં ૧૦૦% ટેકતનકલ મેિ ધર વતી અન્ય બે કાંપનીઓ હોવ  છત ાં ૯૦% ટેકતનકલ મેિ ધર વતી નોવ  ઇન્સ્ુમેન્ટ પ્ર .લી. ને ખરીિી ઓડષર આપી તેની પ િેથી ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ. તેવી જ રીત ે
િ મેલ પદરતશષ્ટનાં-૧ન  ક્રમ નાં-૨ની ખરીિીમ ાં ૯૪.૧૧% ટેકતનકલ મેિ ધર વતી ર જ િેલ્િ કોપોરેશન હોવ  છત  ૮૮% ટેકતનકલ મેિ ધર વતી Fusiontek, અમિ વ િ પ િેથી ખરીિી કરવ મ ાં આવલે જે અંગ ે
અન્વેિણને જવ બિ રેથી સ્પષ્ટત  કર વવી ઘટે. 
(૩)  ઘણ ાં દકસ્િ ઓમ ાં મ ાંગલે સ્પેતશદફકેશન િ થે ૮૦% કરત  પણ ઓછ મેિીંગ ધર વત  ઇન્સ્ુમેન્ટ/મશીનરીન  ટેકતનકલ બીડ મ ન્ય ર ખવ મ ાં આવેલ છે. આવ  દકસ્િ ઓમ ાં િાંસ્થ એ સ્પેતશદફકેશન યો્ય 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 યો્ય/ઉપયોગી નથી તેમ મ નવ ને ક રણ છે. આવ  નમનુ રૂપ દકસ્િ ઓ િ મેલ 
પદરતશષ્ટનાં-૧ન  ક્રમ નાં ૩ અને ૪ પર િશ ષવેલ છે જ્ય રે પદરતશષ્ટ-૨ન  ક્રમ નાં-૨ પર િશ ષવેલ છે. 
(૪)  ઉપરોક્ત દકસ્િ ઓમ ાં ૮૦% કરત ાં પણ ઓછ મેિીંગ ધર વત  ઇન્સ્ુમેન્ટ/મશીનરીન  ટેકતનકલ બીડ મ ન્ય ર ખવ મ ાં આવેલ છે. પરાંત ુબીજા ઘણ ાં દકસ્િ ઓમ ાં ૮૦% કરત ાં વ  ુમેિીંગ હોવ  છત ાં T1 તરીકે 
અન્ય એજન્િી હોવ ને ક રણે ટેકતનકલ બીડ અમ ન્ય કરવ મ ાં આવેલ અને ફ ઈન સ્ન્િયલ બીડ ખોલવ મ ાં આવેલ નથી. આ રીતે હરીફ ઈ મય ષદિત કરી હરીફડ વોનો લ ડ ગમુ વેલ છે. 
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(૫) િૌથી વ  ુમેિ ધર વતી એજન્િીન  જ ટેકતનકલ બીડ મ ન્ય ર ખવ મ ાં આવેલ હોવ ને ક રણે ઇન્સ્ુમેન્ટ/મશીનરીન  મોટે ડ ગ ેએક જ ફ ઈન સ્ન્િયલ બીડ ખોલવ મ ાં આવેલ છે. આવ  િાંજોગોમ ાં ઉદ્યોગ 
કતમશ્નરશ્રીન  ત .૨૭/૦૫/૨૦૧૧ન  પરીપત્ર ક્રમ ાંક ઉક-એિપી-પરિેઝ-પ્રીકોશન/૨૦૫/૫૪૩૭૧ મજુબ આવેલ ડ વન  વ્ય જબીપણ ની િ યન્ટીદફક મ કેટ િવે કરી ખર ઈ કરવ ની રહ ેછે. િરહદુ દકસ્િ મ ાં આ 
અંગેન  કોઈ આધ રો ઓદડટ િમક્ષ રજુ કરવ મ ાં આવેલ નથી. આવ  નમનુ રૂપ દકસ્િ ઓ િ મેલ પદરતશષ્ટનાં-૧ન  ક્રમ નાં ૩, ૫, ૬,૧૩,૧૦ અને ૧૪ તેમજ પદરતશષ્ ટ-૨ન  ક્રમ નાંબર ૧ અન ે૩ પર િશ ષવેલ છે. 
(૬)  િ મેલ પદરતશષ્ટ મજુબન  દકસ્િ ઓમ ાં િાંસ્થ  વાર ર  કાંપનીને વકષ ઓડષરમ ાં આપેલ મુ્ ત બ િ ક મ પણુષ કરેલ છે તો આવ  દકસ્િ ઓમ ાં આપવ મ ાં આવેલ મુ્ ત બ િ ક મ પણુષ કરવ  બિલ ઈ-ટેન્ડર ની શરત 
નાં- ૨૬ મજુબ પ ટી પ િેથી કોઈ પેનલ્ટી વસલુ કરેલ છે કે નહી તેન  ઓધ રો ઓદડટમ ાં રજુ થયેલ નથી. આવ  નમનુ રૂપ દકસ્િ ઓ િ મેલ પદરતશષ્ટનાં-૧ન  ક્રમ નાં ૧,૬,૧૦,૧૧, ૧૨ અને ૧૫ પર િશ ષવેલ છે. 
(૭) િાંસ્થ  વાર ર  ઈ-ટેન્ડરની શરત નાં-૧૭ મજુબ જે પ ટીન  ડ વો મ ન્ય થ ય તેમને ૬ અઠવ દડય મ ાં મશીનરી ઈન્સ્ટોલેશનની ક મગીરી પણુષ કરવ ની હતી. જે કય ષન  આધ રો ઓદડટમ ાં રજુ થયેલ  નથી. તેમજ 
ખરીિેલ ઇન્સ્ુમેન્ટ/મશીનરી ઉપયોગમ ાં છે કે કેમ ? અને ઉપયોગમ ાં હોય તો તેની કેપેિીટીનો પરુતો ઉપયોગ કરવ મ ાં આવે છે કે કેમ ? તેની તવગતો અન્વેિણમ ાં રજુ થયેલ ન હોય િક િણી થયેલ નથી. 
(૮) પરિેઈઝ મેન્યઅુલન  િેપ્ટર-૮ન  ફકર નાં-૧૨ મજુબ ઓડષર વેલ્યનુ  ૫% લખેે તિક્યોરીટી દડપોઝીટ લેવ ની થ ય છે જે લીધ ન  આધ રો અન્વેિણમ ાં રજુ થયેલ નથી. આવ  નમનુ રૂપ દકસ્િ ઓ િ મેલ 
પદરતશષ્ટનાં-૧ન  ક્રમ નાં ૭, અને ૧૩ પર િશ ષવેલ છે.  
(૯) પરિેઝ મેન્યઅુલન  િપે્ટર-૮ન  ફકર  નાં-૧૪ મજુબ જે એજન્િીન  ડ વ માંજુર થયેલ  હોય તેને ખરીિી નો ઓડષર આપત  પહલે  ૫% તિક્યોરીટી દડપોઝીટન  ૪.૯૦% મજુબ સ્ટેમ્પ ડયટુી વસલુ કરી કર રખત 
કરવુાં જોઈએ પરાંત ુિ મેલ પદરતશષ્ટ-૧ થી ૪ની તવગતે રેઈટ કોન્ર ક્ટ પધ્ધતતથી કરેલ ઈલેક્ટોતનક િ ધનો/મશીનરીની ખરીિીન  ચકુ િ મ ાં  નમનુ રૂપ િશ ષવેલ દકસ્િ ઓન  તમ મ દકસ્િ ઓમ ાં તિક્યોરીટી 
દડપોઝીટ મેહવેલ નથી તેમજ કર રખત કરવ મ ાં આવલે નથી. િ મેલ પદરતશષ્ટ-૧ થી ૪ની તવગતે રેઈટ કોન્ર ક્ટ પધ્ધતતથી ખરીિ કરેલ ઈલકે્ટોતનક િ ધનો/મશીનરીની ખરીિીન  ચકુ િ  રૂ .૨૭૨૪૪૭૯૩/- ન  
તિક્યોરીટી દડપોઝીટન  ૪.૯૦% મજુબ સ્ટેમ્પ ડયટુીની રકમ રૂ .૬૬૭૫૦/- મ ાંથી ૧૦૦ ન  સ્ટેમ્પ પેપર પર કર ર કરેલ છે તો તે બ િ કરત ાંની ઓછી વસલુ ત કરેલ છે. તો તેની વસલુ ત કરી ૦૦૩૦ િિરે જમ ાં 
કર વી અન્વેિણને આધ ર િહ ખ ત્રી કર વવી ઘટે  

(૧૦) ઉદ્યોગ કતમશ્નરશ્રીન  ત .૨૭/૦૫/૨૦૧૧ન  પરીપત્ર ક્રમ ાંક ઉક-એિપી-પરિેઝ-તપ્રકોશન/૨૦૫/૫૪૩૭૧ મજુબ ડી.જી.એિ.એન.ડી. રજીસ્રેશન મહેવેલ હોય તવે  એકમો પ િેથી રૂ .૨ લ ખથી વ  ુરકમની 
ખરીિી મ ટે ૩% તિક્યોરીટી દડપોઝીટ મેહવવ ની રહશેે. િ મેલ પદરતશષ્ટ-૧ન  ક્રમ નાં-૮ન  તથ  પદરતશષ્ટ-૩ન  ક્રમ નાં. ૨ થી ૩ ન નમનુ રૂપ દકસ્િ મ ાં તિક્યોરીટી દડપોઝીટ મેહવ્ય ન  કોઈ આધ રો ઓદડટ િમક્ષ 
રજુ થયેલ નથી. 
(૧૧) િાંસ્થ એ ઇન્સ્ુમેન્ટ/મશીનરીની ખરીિી કરત  પહલે  તમતનમમ બેન્િ મ કષ નક્કી કરવો જોઇએ જે કય ષન  આધ રો ખરીિીની ફ ઇલે ર ખવ મ ાં આવલે ન હત . તમેજ િરેક ઇન્સ્ુમેન્ટ/મશીનરીન  પ ટષ મ ટે 
ટેકતનકલ વેઇટેજ િરખ ુર ખવ મ ાં આવલે છે. જે યો્ય નથી. જે અંગ ેસ્પષ્ટત  કરવી.  
ઉક્ત મુ્   નાં. ૧ થી ૧૧ ની સ્પષ્ટત  િહ પતુષત  થત ાં સધુી કરેલ ખિષ રૂ .૨૭૨૪૪૭૯૩/- વ ાંધ  હઠેહ ર ખવ મ ાં આવે છે. 

વ ાંધ  હઠેહ રકમ રૂ .૨૭૨૪૪૭૯૩/- 
િિર: પદરતશષ્ ટની તવગત ે

વસલુ ત પ ત્ર રકમરૂ .૬૬૬૫૦/- િિર: સ્ટેમ્પ ડયટુી ૦૦૩૦                                                                                                                                                              
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ફકરા નાંબર – ૧૫ પહરવશષ્ર્ટ–૧           િેર્ટરનરી વિભાગ          ઇન્ુિેન્ર્ટ/િશીનરીની ખરીદની રે્ટન્ ડર પ્રહક્રયાિાાં જઅાયેલઅવનયવિતતા બાબત. 
 

ક્રિ 
નાં 

િા.નાં તારીખ રકિ રા. વિગત એજન્સીન ુનાિ ખરીદી 
ઓડષર 
આપ્યા 
તારીખ 

કાિ પઅુષ 
કરિાની 
તારીખ 

એગ્રીિેન્ર્ટ 
કયાષ તારીખ 

સીક્યોરીર્ટી 
હડપોઝીર્ટ 
રજુ કયાષ 
તારીખ 

ઈનિોઈસ 
તારીખ 

સદર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ 

૧ 
૧૧૩૪૩ ૨૩/૦૨/૧૬ ૨૧૨૦૦૦ BOD  ઈન્યબુેટર નોવ  ઈન્સ્ટુમેન્ટ 

પ્ર .લી 
૨૧/૧૧/૧૫ ૩૧/૧૨/૧૫ ૧૦/૧૨/૧૫ ૯/૧૧/૧૫ ૨૭/૦૧/૧૬ ૧૨૪૦૫ 

૨ ૧૩૨૧૬ ૩૧/૦૩/૧૬ ૯૪૦૦૦૦ ય.ુવી.સ્ટેક્ટોફોટોમીટર Fusiontek, અમિ વ િ ૨૧/૧૨/૧૫ - રજુ નથી ૨/૧૨/૧૫ ૧૯/૦૩/૧૬ ૧૨૪૦૫ 

૩ 

૧૨૭૯૭ ૨૬/૦૩/૧૬ ૧૬૧૮૮૯ રીઓલ ટ ઈમ 
હોરીઝોન્ટલ 

ઈલેક્રોફોરેિીિ 

િીવ્ય  િ યન્ટીફીક ૨૭/૧૧/૧૫ ૩૧/૧૨/૧૫ ૧૬/૦૩/૧૬ ૧૭/૧૧/૧૫ ૧૪/૦૩/૧૬ ૧૨૪૦૫ 

૪ 
૧૩૨૧૬ ૨૯/૦૩/૧૬ ૧૦૮૫૦૦૦ ઓલ્ર િોતનક 

પ્રોિેિર 

એડવ ન્િ સ્પેિ 
તિસ્ટમ 

૧૨/૦૧/૧૬ - રજુ નથી ૦૭/૦૧/૧૬ ૧૬/૦૩/૧૬ ૧૨૪૦૫ 

૫ 
૧૩૨૧૭ ૩૧/૦૩/૧૬ ૭૩૭૪૦૪ એમ્રીઓ ફ્રીઝીંગ 

મશીન 

ઈન્ડીય  
પ્ર .લી.,હરીય ણ  

૩૧/૧૨/૧૫ - રજુ નથી ૨૮/૧૨/૧૫ ૨૧/૦૩/૧૬ ૧૨૪૦૫ 

૬ ૧૨૭૯૭ ૨૬/૦૩/૧૬ ૫૯૦૦૦૦ PCR વકષસ્ટેશન ્લોબલ ઈક્વીપમેન્ટ ૩૦/૧૧/૧૫ ૩૧/૧૨/૧૫ ૦૨/૦૩/૧૬ ૨૪/૧૧/૧૫ ૧૬/૦૩/૧૫ ૧૨૪૦૫ 

૭ ૧૩૨૦૬ ૦૧/૦૩/૧૬ ૩૫૦૦૦૦ ડેન્ટલ સ્કેલર વીથ 
ડેન્ટલ પોલીિીંગ 

વેટરનરી ઈક્વીપમેન્ટ 
િાંિીગઢ 

૧૪/૦૩/૧૬ ૧૯/૦૩/૧૬ રજુ નથી રજુ નથી ૨૧/૦૩/૧૬ ૨૩૫૧ 

૮ ૯૪૭૯ ૩૦/૧૨/૧૫ ૪૧૩૩૫૬ મોડયલુર ટેબલ મીત કોપોરેશન ૨૭/૧૧/૧૫ - રજુ નથી રજુ નથી ૦૮/૧૨/૧૫ ૧૨૩૨૦ 



  53 
 

ક્રિ 
નાં 

િા.નાં તારીખ રકિ રા. વિગત એજન્સીન ુનાિ ખરીદી 
ઓડષર 
આપ્યા 
તારીખ 

કાિ પઅુષ 
કરિાની 
તારીખ 

એગ્રીિેન્ર્ટ 
કયાષ તારીખ 

સીક્યોરીર્ટી 
હડપોઝીર્ટ 
રજુ કયાષ 
તારીખ 

ઈનિોઈસ 
તારીખ 

સદર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ 

૯ ૧૧૩૪૨ ૨૩/૨/૧૬ ૩૦૪૨૨૮ એલ્યતુમનીયમ 
િેક્શન પ ટીશન 

સ્ટ રકાંન્સ્રક્શન ૧૧/૧૨/૧૫ - રજુ નથી ૧૫/૧૨/૧૫ - ૧૨૪૦૫ 

૧૦ ૧૨૨૦૦ ૧૭/૩/૧૬ ૧૦૭૨૦૦૦ લ યોફીલ યજર Fusiontek, અમિ વ િ ૦૯/૧૧/૧૫ ૩૧/૧૨/૧૫ ૧૧/૧૨/૧૫ ૦૭/૧૧/૧૫ ૦૮/૦૩/૧૫ ૧૨૪૦૫ 

૧૧ ૧૨૭૯૭ ૨૬/૦૩/૧૬ ૫૭૯૫૦૯ જેલ ડ્ર યર વીથ 
વેયમુ એન્ડ 
એિેિરીઝ 

િીવ્ય  
િ યન્ટીફીક,અમિ વ િ 

૦૨/૦૨/૧૬ ૦૫/૦૩/૧૬ ૧૬/૦૩/૧૬ ૨૭/૦૧/૧૬ ૧૪/૦૩/૧૬ ૧૨૪૦૫ 

૧૨ ૧૧૧૦૨ ૧૭/૦૨/૧૬ ૫૧૩૪૬૩ ન ઈરોજન 
ઈવેપોરેટરવીથ 
એિેિરીઝ 

ક્રીિન િ યન્ટીફીક, 
મુાંબઈ 

૨૬/૧૦/૧૫ ૪ થી ૬ 
ઓઠવ ડીય  
(૧૫/૧૨/૧૫) 

૦૬/૦૧/૧૬ ૨૦/૧૦/૧૫ ૨૮/૦૧/૧૬ ૧૨૦૩૩ 

૧૩ ૧૧૮૫૫ ૦૮/૦૩/૧૬ ૧૦૯૩૪૦ મીટ સ્લ ઈિર િનલેબ ઈક્વીપમેન્ટ રજુ નથી રજુ નથી ૨૦/૦૩/૧૫ રજુ નથી ૨૯/૧૨/૧૫ ૧૨૪૦૫ 

૧૪ ૯૨૮૭ ૨૭/૦૨/૧૫ ૧૫૫૦૦૦ લેબ ઇકવીપમેન્ ટ ડ યન  લેબ 
અમિ વ િ 

૨૦/૧૧/૧૫ ૩૧/૧૨/૧૫ ૦૩/૦૩/૧૫ ૦૭/૧૧/૧૫ ૦૩/૧૧/૧૫ ૧૨૪૦૫ 

૧૫ ૧૧૮૦૯ ૦૮/૦૩/૧૬ ૬૨૭૯૦૦ એકિરે વીથ ટેબલ ઓય ક્ષષ મેડીકલ ૨૧/૧૧/૧૫ - - ૦૩/૧૧/૧૫ ૦૬/૦૨/૧૬ ૧૨૪૦૫ 
૧૬ ૧૩૨૧૬ ૩૧/૦૩/૧૬ ૪૭૮૫૦૦ ડી૫ ફ્રીઝર ્ લોબલ ઇકવી૫મેન્ ટ ૨૧/૦૧/૧૬ - - ૧૮/૦૧/૧૬ ૧૯/૦૩/૧૬ ૧૨૪૦૫ 

કુલ ૮૩૨૯૫૮૯  
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ફકરા નાંબર – ૧૫ પહરવશષ્ર્ટ–૨  બાયોરે્ટક વિભાગ                ઇન્ુિેન્ર્ટ/િશીનરીની ખરીદની રે્ટન્ડર પ્રહક્રયાિાાં જઅાયેલઅવનયવિતતા બાબત. 
 

ક્રિ 
નાં 

િા .નાં  
તારીખ 

રકિ રા. વિગત ખરીદીનો ઓડષર આપેલ એજન્સીન ુ
નાિ 

ર્ટી-૧ મજુબની એજન્સી નુાં નાિ ર્ટી-૨ મજુબની એજન્સી નુાં 
નાિ 

ર્ટી-૩ મજુબની 
એજન્સી નુાં નાિ 

લીધેલ રે્ટમ્પ 
ડયરુ્ટીની રકિ 

સદર 

૧ 
૯૯૧૨/ 

૧૧-૦૧-૧૬ 
૩૨૯૦૪૭૬ ડ્ર ય બ થની ખરીિી ્લોબલ ઇક. અમિ વ િ ્લોબલ ઇક. અમિ વ િ ---- ---- ૧૦૦ ૧૨૦૨૯ 

૨ 
૧૦૧૦૮/ 

૧૮-૦૧-૬ 
૪૭૫૦૦૦૦ િ યન્ટીફીક િ ધનો 

તોસ્સ્વન એન .પ્ર .લી,  

બેં્લોર 

તોસ્સ્વનએન .પ્ર .લી,  

૮૪% 

ર જ િેલ્િ 

૮૪% 

parkin elmer 

૫૬% ૧૦૦ ૧૨૪૦૨ 

૩ 
૧૦૭૪૪/ 

૦૪-૦૨-૧૬ 
૧૦૭૦૦૦૦ િ યન્ટીફીક િ ધનો 

મેરોહોમ ઇન્ન્ડય  
િેન્ન ઈ 

મેરોહોમ ઇન્ન્ડય  ---- ---- ૧૦૦ ૧૨૪૦૨ 

૪ 
૧૦૨૪૭/ 

૨૦-૦૧-૧૬ 
૬૯૮૨૫૦ િ યન્ટીફીક િ ધનો ટેકનો એન્ટ.અમિ વ િ 

ટેકનોએન્ટ.અમિ વ િ 

૯૬% 

્લોબલ ઇક. 
અમિ વ િ 

૮૧% 

િ યન્ટીફીક 
રેડીંગ 

૭૩% 

૧૦૦ ૧૨૦૨૯ 

૫ 
૭૪૯૩/ 

૨૧-૧૦-૧૫ 
૪૯૦૦૦૦ િ યન્ટીફીક િ ધનો ્લોબલ ઇક. અમિ વ િ 

્લોબલ ઇક. 
અમિ વ િ ૧૦૦% 

જયન મ બ યોમેડીકલ 
૧૦૦% 

--- ૧૦૦ 
૧૨૦૪૪
-૦૧ 

૬ 
૭૫૭૯/ 

૨૬-૧૦-૧૫ 
૬૦૦૦૦૦ િ યન્ટીફીક િ ધનો એિ.એિ.િફતરી&િન્િ 

એિ.એિ.િફતરી&િન્િ 
૧૦૦% 

તોસ્સ્વન એન .પ્ર .લી, 
૯૦.૯% 

--- ૧૦૦ ૧૨૪૦૨ 

૭ 
૮૦૮૪/ 

૦૬-૧૧-૧૫ 
૨૪૯૬૫૦૦ િ યન્ટીફીક િ ધનો ્લોબલ ઇક. અમિ વ િ 

્લોબલ ઇક. અમિ વ િ 

૧૦૦% 
ફયઝુન ટેક 
૮૫.૧% 

--- ૧૦૦ ૧૨૦૨૯ 

૮ 
૯૧૨૭/ 

૧૬-૧૨-૧૫ 
૧૨૦૦૦૦૦ િ યન્ટીફીક િ ધનો એલ.િી.જી.િી. એલ.િી.જી.િી. ૧૦૦% 

એલ.-૧ 
્લોબલ ઇક. અમિ વ િ 

૧૦૦%  એલ.-૨ 
જયન મ 

બ યોમેડીકલ 
૧૦૦% એલ-૩ 

૧૦૦ ૧૨૪૦૨ 

૯ 
૯૮૫૦/ 

૦૭-૦૧-૧૬ 
૧૮૦૦૦૦૦ િ યન્ટીફીક િ ધનો એિ.એિ.િફતરી&િન્િ એિ.એિ.િફતરી&િન્િ 

૧૦૦% 
એપેન્ડ્રોપ 
૫૦% 

--- ૧૦૦ ૧૨૪૦૧ 

 કુલ ૧૬૩૯૫૨૨૬        



  55 
 

ફકરા નાંબર–૧૫ પહરવશષ્ર્ટ નાં–૩ પોલીરે્ટકવનક ઈન એગ્રીકલ્િર            રેઈર્ટ કોન્રાતર્ટ પધ્ધતીથી ખરીદ કરેલ ઈલેતર્ટોવનક સાધનો/િશીનરીિાાં જઅાયેલ અવનયવિતતા અંગે. 
ક્રિ નાં. િૌ.નાં. તારીખ રકિ રા. ચકુાદો લેનાર ખરીદીની વિગત કોન્રાતર્ટનો પ્રકાર સદર વિશેિ નોંધ 

૧ ૧૧૪૫૬ ૨૫/૦૨/૨૦૧૬ ૧૩૭૦૮૦/- િેવ ઈન્ફોમેશન ટેક, અમિ વ િ MS. Office std 2013 જી.આઈ.એલ ૧૨૪૦૯  

૨ ૫૨૦૫ ૦૬/૦૮/૨૦૧૫ ૨૫૯૫૧૦/- આનાંિ પેપિષ &સ્ટેશનિષ ડીઝીટલ કોપીયર મશીન DGS&D ૧૨૪૦૯  

૩ ૮૧૩૭ ૦૬/૧૧/૨૦૧૫ ૩૯૮૯૦૭/- એલમેિ એન્જીનીયિષ, ન્ય ુદિલ્લી ડીઝીટલ જનરેટર DGS&D ૧૨૪૦૯  

કુલ ૭૯૫૪૯૭/-  

 

ફકરા નાંબર –૧૫ પહરવશષ્ર્ટ–૪  હફશરીઝ કોલેજ િેરાિળ             રેઈર્ટ કોન્રાતર્ટ પધ્ધતીથી ખરીદ કરેલ ઈલેતર્ટોવનક સાધનો/િશીનરીિાાં જઅાયેલ અવનયવિતતા અંગે. 
ક્રિ નાં. િૌ.નાં. તારીખ રકિ રા. ચકુાદો લેનાર ખરીદીની વિગત કોન્રાતર્ટનો પ્રકાર કરિા પાત્ર રે્ટમ્પ પેપર પર કરાર સદર વિશેિ નોંધ 

૧ ૧૦૪૦૨ ૨૫/૦૧/૨૦૧૬ ૧૧૦૭૩૯/- ર જ િેલ્િ કોપોરેશન ડીઝીટલ હોટપ્લેટ રેઈટ કોન્ર ક્ટથી ૧૯૪/- ૧૨૧૩૭  

૨ ૯૬૪૭ ૦૨/૦૧/૨૦૧૬ ૫૪૬૪૮/- શીલ્પીન ઈલકે્રોનીક્િ એર કાંડીશનર રેઈટ કોન્ર ક્ટથી ૧૦૦/- ૧૨૦૩૪  

૩ ૯૬૪૭ ૦૨/૦૧/૨૦૧૬ ૯૪૦૫૦/- શીલ્પીન ઈલકે્રોનીક્િ ડીસ્પ્લે િીલર રેઈટ કોન્ર ક્ટથી ૧૬૫/- ૧૨૫૭૭  

૪ ૧૧૧૩૧ ૧૭/૦૨/૨૦૧૬ ૫૫૦૭૯/- શીલ્પીન ઈલકે્રોનીક્િ બ્લ ુસ્ટ ર હ ઈ વોલ સ્પ્લીટ  રેઈટ કોન્ર ક્ટથી ૧૦૦/- ૧૨૫૭૭  

૫ ૧૧૬૦૭ ૦૨/૦૩/૨૦૧૬ ૧૧૫૪૭૧/- ર જ િેલ્િ કોપોરેશન લો ટેમ્પરેિર ફ્રીઝર રેઈટ કોન્ર ક્ટથી ૨૦૨/- ૧૨૦૩૪  

૬ ૧૧૬૦૭ ૦૨/૦૩/૨૦૧૬ ૫૧૭૯૦/- ર જ િેલ્િ કોપોરેશન રોકર શેકર રેઈટ કોન્ર ક્ટથી ૧૦૦/- ૧૨૧૩૭  

૭ ૧૧૬૦૭ ૦૨/૦૩/૨૦૧૬ ૭૨૫૨૮/- ર જ િેલ્િ કોપોરેશન ડ્ર ય બ થ રેઈટ કોન્ર ક્ટથી ૧૨૭/- ૧૨૧૩૭  

૮ ૧૨૧૬૬ ૧૬/૦૩/૨૦૧૬ ૧૨૬૯૬૦/- ર જ િેલ્િ કોપોરેશન ઈલેક્રોનીક વેઈટેજ બેલેન્િ રેઈટ કોન્ર ક્ટથી ૨૨૨/- ૧૨૧૩૭  

૯ ૧૨૭૨૮ ૨૫/૦૩/૨૦૧૬ ૩૪૩૬૧૫/- ર જ િેલ્િ કોપોરેશન લીન્ડબગષ  રેઈટ કોન્ર ક્ટથી ૬૦૧/- ૩૦૦૧  

૧૦ ૧૩૦૨૯ ૩૦/૦૩/૨૦૧૬ ૨૪૧૪૫૮/- િીલ્વર ટિ ટેક. ડલે કોમ્પટુર તિસ્ટમ જી.આઈ.એલ ૪૨૩/- ૧૨૫૭૭  

૧૧ ૧૩૩૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ૮૫૬૭૩/- િીલ્વર ટિ ટેક. ડલે મોનીટર જી.આઈ.એલ ૧૫૦/- ૧૨૪૦૬  

૧૨ ૧૩૦૩૩ ૩૦/૦૩/૨૦૧૬ ૧૨૭૪૭૦/- M/S ર ન્ડ રોય ઈન્ફો. મલ્ટીમીડીય  પ્રોજેક્ટર જી.આઈ.એલ ૨૨૩/- ૧૨૪૦૬  

 ૧૩ ૧૨૩૨૦ ૧૮/૦૩/૧૬ ૨૪૫૦૦૦/- િન લેબ ઈક્વીપમેન્ટ, િેન્નઈ વેયમુ ટમ્બલર - ૪૨૯/- ૧૨૧૩૮  

કુલ ૧૭૨૪૪૮૧/- કુલ એકાંદર - ૨૭૨૪૪૭૯૩/- (૩૦૩૬-૩૦૦=૨૭૩૬)     ૩૦૩૬/-     
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જિાબ 

પશચુિહકત્સા અને પશપુાલન િહાવિદ્યાલય,જુ.કુ.ય.ુ,જૂનાગઢ 

ઉધોગ કતમશ્રરશ્રીન  ત .૨૭/૦૫/૨૦૧૧ ન  પદરપત્ર મજુબ ક યષવ હી કરવ મ ાં આવેલ છે.જેમ  િશ ષવવ મ ાં આવેલ છે કે પહલે  ટેકનીકલ બીડ નક્કી કરવી. આ આધ રે ટેકનીકલ બીડ નક્કી 
કરવ  મ ટે T1,T2,T3  રેન્કીંગ આપવ મ ાં આવેલ હત.ુ જો આ રેન્કીંગ આપવ મ ાં ન આવેતો જે તે કાંપનીન  સ્પેશીફીકેશન ૧૦-૨૦% મહત  આવત  હોઇ તો તે કાંપનીન  ડ વ પણ ખલેુ. જે 
હાંમેશ  કોમશીયલ બીડમ ાં  L1 જ રહશેે. પરાંત ુતે િ ધનની ક મગીરી િાંશોધનન  ટેસ્ટીંગમ ાં નબહી રહશેે મ ટે ટેકનીકલ બીડ T1,T2,T3 રેન્કીંગ આપવ મ ાં આવેલ જેથી જે પણ િ ધન માંજુર 
થ ય તે ઉિી ગણુવત  ધર વત ુાં હોઇ મ ટે ટેકનીકલ રેન્કીંગ આપી ત્ય રબ િ કોમશીયલ બીડ ખોલવ મ ાં આવેલ. જે બ બત ધ્ય ને લઇ આ મુ્ ો મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી. પરીતશષ્ટ-૧ન ાં ક્રમ નાં.૧ 
બી.ઓ.ડી. ઇન્યબેુટર િ ધનની ખરીિીન  પ્ર થમીક વ ાંધ  પ્રમ ણે જણ વવ નુાં કે, િ ધનન  ટેકનીકલ બીડમ ાં કુલ-૫ પ ટીઓ વાર ર  ટેકનીકલ બીડ ડરવ મ ાં આવેલ હતી અને જ્ય રે મ ા્ં ય  
મજુબન  ટેકનીકલ સ્પેશીફીકેશન ધર વતી હતી જેને T1 આપેલ જ્ય રે મ ા્ં ય  મજુબન ાં ટેકનીકલ સ્પેશીફીકશન પૈકી એક સ્પેશીફીકેશન ઓછ ધર વતી પ ટી ૯૦% િ થે  T2 પાર્ટી પ િ ેજે 
સ્પેશીફીકેશન મેિ થયેલ ન હત ુતે તવડ ગન  તવધ થીઓન  પ્ર યોગીક ક યષ મ ટે બ ધ રૂપ ન હોઇ તેમને પણ ટેકનીકલ ક્વોલીફ ઇડ કરવ મ  આવેલ આવ ુકરવ થી ટેન્ડર ડરન ર પ ટીઓ વચ્િે 
સ્પધ ષ ઉડી થ ય અને િૌથી ઓછ  ડ વ ધર વતી તથ  ટેકનીકલ પણ ક્વોલીફ ઇડ હોઇ તેવી પ ટી પ િેથી ખરીિી કરી શકીએ આ બ બત ધ્ય ને ર ખત  ૯૦ % ટેકનીકલ ઘર વતી પ ટીને પણ 
િ મેલ કરી કોમષશીયલ બીડ ખોલવ મ ાં આવેલ મેિ કોમષશીયલ બીડ મજુબ T2 પ ટીન  ડ વ િૌથી ઑછ  ખલેુલ T2 પ ટીન  ડ વ T૧ મ ાં રહલે બાંને્ન પ ટીઑ કરત ાં ૫૦ % થી ઑછ  હત  તેથી 
ઉપરોકત િ ઘનમ ાં િરક રશ્રીન ાં ન ણ ાંન ુાં વ્યય મ ત્ર નજીવ  સ્પેશીફીકેશનન ાં દહિ બે વેડફ ઇ નહી તે હતેથુી ૯૦ % ટેકનીકલ મેિ ઘર વતી પ ટી નોવ  ઇન્સ્ટુમેન્ટને ઑડષર આપેલ ઉપરોકત 
બ બતે ન ણ નો વ્યય ન  થ ય તે હતે ુપ્ર .લી. ઘ્ય ને ર ખી ખરીિી કરેલ હોઇ ઉકત સ્પષ્ટત  ગ્ર હય ર ખવ  તવનાંતી. પદરતશષ્ટન  ક્રમ નાં.૨ મ ાં ખરીિી કરવ મ  આવેલ ય.ુવી. સ્પેક્ટોમીટર ૯૪.૧૧% 
ટેકનીકલ મેિ ધર વતી ર જ િેલ્િ કોપોરેશનન  સ્થ ને ૮૮% ટેકનીકલ મેિ ધર વતી ફયઝુનટેક અમિ વ િ પ િેથી ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે. આ દકસ્િ મ ાં િ ધન/મશીનરીનો િાંશોધન/તશક્ષણ 
હતે ુ૮૮% ટેકનીકલ મેિ ધર વતી ફયઝુનટેક અમિ વ િમ ાં િાંતોિ ય છે તથ  િરક રશ્રીન  ન ણ ન  બિ વવ ન  હતેથુી ઓછી દકમત ધર વતી ફયઝુનટેક અમિ વ િ પ િેથી ખરીિી કરેલ છે જે 
બ બત ધ્ય ને લઇ આ મુ્ ો મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી.Nઘણ  દકસ્િ મ ાં ૮૦% કરત  પણ ઓછ મેિીંગ ધર વત  િ ધનો/મશીનરીન  ટેકનીકલ બીડ મ ન્ય ર ખવ મ  આવેલ હત  ક રણ કે, તેવ  
િ ધનો/મશીનરીમ  તેન થી વધ રે ટેકનીકલ મેિીંગ કોઇ કાંપનીન ુઆવેલ જ ન હત,ુ આ િાંજોગોમ  િ ધન ખરીિવ મ ાં જ ન આવે તો િાંશોધન/તશક્ષણનુાં ક મ અટકી જાય મ ટે તેવ  
િ ધનો/મશીનરીન  ટેકનીકલ બીડ ૮૦% કરત  ઓછ મેિીગ ધર વતી કાંપનીન  ટેકનીકલ બીડ મ ન્ય ર ખવ મ ાં આવેલ હત  પરાંત ુજે િ ધનની ટેકનીકલ બીડ ૮૦% કરત  ઓછ મેિીંગ 
ધર વતી હતી અને T1 આપવ મ  આવેલ છે અને તેની કોમશીયલ બીડ ખોલવ મ ાં આવેલ છે તે િ ધનો/મશીનરી ખરીિ કરવી કે નહી તે જે તે ટેકનીકલ નકકી કરેલ કે તે િ ધન ઉપયોગી છે 
કે નહી જે કેિમ  િ ધન ઉપયોગી હશે તેવ  દકસ્િ ઓમ  જ આવ  િ ધનની ખરીિી કરવ મ  આવેલ છે. આવ  કીસ્િ ઓમ  જે તે િ ધન મ ટે ૮૦% કરત  વધ રે મેિ ધર વતી પ ટીઓએ 
ટેકનીકલ બીડ ડરેલ છે જેથી કરીને આવ  િ ધનોમ ાં ૮૦% કે તેથી ઓછ  મેિ થત  િ ધનન  ફ ઇન ન્શીયલ બીડ ખોલવ મ  આવેલ નથી જે બ બત ધ્ય ને લઇ આ મુ્ ો મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી.  
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પરીતશષ્ટ-૧મ  િશ ષવેલ િ ધનોની ખરીિી બ બતે જણ વવ નુાં કે, ક્રમ નાં.૩,૧૩ અને ૧૪ મ  કુલ ત્રણ પ દટિઓએ ટેકનીકલ બીડ ડરેલ જ્ય રે ક્રમ નાં.૬ ન  િ ધનમ ાં કુલ િ ર પ ટીઓએ ટેકનીકલ 
બીડ ડરેલ તથ  ક્રમ નાં.૧૦ મ  કુલ ૬ પ ટીઓએ ટેકનીકલ બીડ ડરેલ આ બધ  િ ધનોન  ટેકનીકલ બીડમ  એક-એક પ ટીન  િૌથી વ  ુટેકનીકલ મેિ અને ક્વોલીફ ઇડ થયેલ જ્ય રે અન્ય 
પ ટીઓ મહત્વન  ટેકનીકલ સ્પેશીફીકેશન ન ધર વતી હોવ ન  ક રણે ટેકનીકલી ઉતરતી કક્ષ મ  ર ખવ મ  આવેલ અને ક્વોલીફ ઇડ થયેલ નહી મ ્ય  મજુબન  સ્પેશીફીકેશન ન હોવ ન  ક રણે 
એવી પ ટીઓન  કોમશીયલ બીડ ખોલવ મ ાં આવેલ ન હત  ઉપરોક્ત ટેન્ડર n-Procure થી થયેલ તથ  બને્ન િ ધનોમ  એક કરત  વધ રે પ ટીઓ િ મેલ થયેલ. િાંસ્થ  ખ તે િ ર મ ાં િ રૂ િ ધન 
તવધ થીઓન  શૈક્ષણીક ક યષને ધ્ય ને ર ખી T1 પ િેથી ખરીિી શક ય તેમ હોઇ મ કેટ િવેમ  િમય વેડફય  વગર તવધ થીઓ તથ  િાંસ્થ ન  દહતમ ાં ઝડપી અને િમયિર ક યષ પણુષ કરવ  ખરીિી 
કરેલ છે. 
પરીતશષ્ટ-૧મ  િશ ષવેલ િ ધનોની ખરીિી બ બતે જણ વવ ન ુકે, િાંસ્થ  વાર ર  આપવ મ ાં આવેલ ખરીિી ઓડષરમ ાં ક મ પણુષ કરવ ની જે ત રીખ લખવ મ ાં આવે છે તે મનોવૈ્ન નીક રીતે િપ્લ ઇ 
કરન ર પ ટી ઝડપથી િપ્લ ઇ કરે તે હતેથુી ટુક ગ હ ની મય ષિ મ  િશ ષવવ મ ાં આવેલ હતી તથ  ઉપરોક્ત બને્ન િ ધનો બ બતે િાંસ્થ  વાર ર  કોઇપણ પ્રક રન ુઆગ ઉ ચકુવણ ુપ ટીને કરવ મ  
આવેલ નથી ઘણી વખતે તવિેશથી િ ધન આવન ર હોઇ તો આવ ુબને છે પરાંત ુઆ દકસ્િ મ  િાંસ્થ ને કોઇ પણ પ્રક રનો ન ણ ની નકુ્શ ની થયેલ નથી.  
ઇન્ટોલેશનની ક મગીરી િમય મય ષિ મ ાં જ પણુષ કરવ મ  આવેલ છે ૫% તિક્યોરીટી દડપોઝીટ લેવ મ  આવે છે અન્ય િ ધન ડ વપત્રકો મેહવી ખરીિ કરવ મ  આવેલ છે તથ  હવે પછીથી આ 
બ બતે િાંપણુષપણે ક હજી ર ખવ મ  આવે છે. િ ધનની ખરીિી કરત  પહલે  ઓડષર વેલ્યનુ  ૫% લેખે તિક્યોરીટી દડપોઝીટ ઓડષર આપ્ય  પહલે  લવે મ  આવેલ છે. તેમજ ટેન્ડરની શરત મજુબ 
રૂ.૧૦૦ ન  સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર એગ્રીમેન્ટ કર ર લેવ મ ાં આવેલ છે.અન્ય ખરીિી કેન્દ્ર િરક રશ્રી વાર ર  કરવ મ  આવત  DGS&D રેઇટ કોન્ર ક્ટ મ રફત ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે તથ  અન્ય 
બ કી રહતેી ખરીિી સ્થ તનક જાહરે ત આપી ડ વપત્રકો મેહવી રૂ.૧ લ ખની મય ષિ મ  ખરીિી કરવ મ  આવેલ છે. પરીતશષ્ટ-૧ ન  ક્રમ નાં.૦૮ની ખરીિી ડ રત િરક ર વાર ર  કરવ મ  આવેલ 
DGS&D રેઇટ કોન્ર ક્ટ મ રફત ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે 
પરીતશષ્ટ-૧ મ  િશ ષવવ મ  આવેલ તમ મ િ ધનો/મશીનરી િરક રશ્રીન  પ્રવતષમ ન તનતત-તનયમોને આતધન રદહ અને બહોહી પ્રતિધ્ધી કરી અને ખરીિી કરવ મ  આવેલ છે તથ  જે િ ધનની 
ખરીિી કરવ મ  આવેલ છે તે િ ધનનો પરેુ પરુો શૈક્ષબણક ઉપયોગ થ ય અને િરક રશ્રીન  ન ણ નો વ્યય ન થ ય તેની પણ ક હજી ર ખવ મ  આવેલ છે તથ  આપશ્રી વાર ર  સિુવવ મ  આવેલ 
મુ્  ઓન ુડતવષ્યમ  ક હજી લેવ મ  આવશે. ઉપરોક્ત મુ્  ઓ ધ્ય ને લઇ મુ્ ો મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી. 
 

બાયોરે્ટકનોલોજી વિભાગ, જુકૃય,ુ જુનાગઢ. 
ઓડીટ ફકર  નાં-૧૫ન  ઈન્સ્ટુમેન્ટ/મશીનરીની ખરીિની ટેન્ડર પ્રદક્રય મ ાં જણ યેલ અતનયતમતત  બ બત અંગે નીિે મજુબ મિુ વ ઈઝ સ્પષ્ટત ાં કરવ મ ાં આવે છે. 
(૧) ઉધોગ કતમશ્રરશ્રીન  ત . ૨૭-૦૫-૨૦૧૧ ન  પદરપત્ર મજુબજ ક યષવ હી કરવ મ ાં આવેલ છે. જેમ ાં િશ ષવવ મ ાં આવેલ કે પહલે  ટેકનીકલ બીડ નક્કી કરવી. આ આધ રે ટેકનીકલ બીડ નક્કી 
કરવ  મ ટે T1, T2, T૩..... રેન્ન્કિંગ આપવ મ ાં આવેલ હત ુાં. જો આ રેન્ન્કિંગ આપવ મ ાં ન આવેતો જે તે કાંપનીન  સ્પેશીફીકેશન ૧૦-૨૦ % મહત  આવત  હોઈ તો તે કાંપનીન  ડ વ પણ ખલુ્લે. 
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જે હાંમેશ  કોમશીયલ બીડ મ ાં L૧ જ રહશેે. પરત ુાં તે િ ધનની ક મગીરી િાંશોધનન  ટેસ્ટીંગમ ાં નબહી રહશેે મ ટે ટેકનીકલ બીડ T1, T2, T૩ રેન્ન્કિંગ આપવ મ ાં આવેલ. જેથી જે પણ િ ધન 
માંજુર થ ય તે ઉિી ગણુવત  ધર વત ુાં હોય મ ટે ટેકનીકલ રેન્ન્કિંગ આપી ત્ય રબ િ કોમશીયલ બીડ ખોલવ મ ાં આવેલ.  
(૨ અને ૩) ઘણ  દકસ્િ મ ાં ૧૦૦ % કરત  પણ ઓછ મેબિિંગ ધર વત  િ ધનો/મશીનરી ન  ટેકનીકલ બીડ મ ન્ય ર ખવ મ ાં આવેલ હત  ક રણ કે તેવ  િ ધનો/મશીનરી મ ાં તેન થી વધ રે 
ટેકનીકલ મેબિિંગ કોઈ કાંપની આવેલ જ નહોતી. આ િાંજોગોમ ાં િ ધન ખરીિવ મ ાં જ ન આવેતો િાંશોધન /તશક્ષણ નુાં ક મ અટકી જાય.મ ટે તેવ  િ ધનો/મશીનરી ન  ટેકનીકલ બીડ ૧૦૦ % 
કરત  ઓછ મેબિિંગ ધર વતી કાંપનીન  ટેકનીકલ બીડ મ ન્ય ર ખવ મ ાં આવેલ હતી. પરાંત ુજે િ ધનોની ટેકનીકલ બીડ ૧૦૦% કરત  ઓછ મેબિિંગ ધર વતી હતી અને T1 આપવ મ ાં આવેલ છે 
અને તેની કોમશીયલ બીડ ખોલવ મ ાં આવેલ છે. તે િ ધન/મશીન ની ખરીિી કરવી કે નદહ તે જે તે વૈજ્ઞ તનકે નક્કી કરેલ કે તે િ ધન ઉપયોગી છે કે નદહ.જે કેશમ ાં િ ધન ઉપયોગી હશે તેવ  
કેશમ ાં જ  આવ  િ ધનની ખરીિી કરવ મ ાં આવેલછે. (૪ અને ૫) િૌથી વ  ુમેિ ધર વતી \એજન્િીન  જ  ટેકનીકલ બીડ મ ન્ય ર ખવ મ ાં આવેલ ક રણકે જો બધી જ એજન્િીન  ટેકનીકલ 
બીડ ખોલવ મ ાં આવે તો જે  એજન્િીન  ટેકનીકલ બીડ ઓછાં મેબિિંગ ધર વે છે તે હમેશ  L1  જ રહશેે. આવ  િાંજોગોમ ાં ઉધોગ કતમશ્રનર ન  પદરપત્ર મજુબ િૌથી ઓછ  ડ વ આપન ર પ ટી 
પ િેથીજ ખરીિી કરવી. જે િ ધનો  ખરેખર િાંશોધન કરવ  મ ટે યો્ય નથી તેવ જ િ ધનો ટેન્ડર પ્રદક્રય મ ાં પ િ થશે. મ ટે જ િૌથી વ  ુમેિ ધર વતી એજન્િીન  જ  ટેકનીકલ બીડ મ ન્ય 
ર ખી તેમન  કોમશીયલ બીડ ખોલવ મ ાં આવેલ. વ મુ ાં જે િ ધન મ ટે એક જ એજન્િી તરફથી ટેન્ડર આવેલ છે. િિર િ ધન મ ટે ડ વ વ્ય જબીપણ  ન  પરુ વ  તરીકે અન્ય કોઈ જ્ય  એ 
તે િ ધન આપેલ હોય તેવ  પરિેજ ઓડષર મેહવી પછીજ આવ  િ ધનની ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે. 
(૬ અન ે૭) ઇ-ટેન્ડર ની શરત નાં ૧૭ મજુબ મશીનનુાં ઈંસ્ટોલેશન મશીનન  િપ્લ યન  છ અઠવ દડય ની અંિર ઈંસ્ટોલેશન કરી િેવ મ ાં આવેલ છે. તદુપર ાંત એક કે બે મશીનમ ાં ઈંસ્ટોલેશનમ ાં 
છ અઠવ દડય  કરત  વ  ુિમય લ ્યો છે, તેનુાં ક રણ એ છે કે એ મશીનને ઇન્સ્ટોલ કરવ  મ ટે અમકુ તૈય રીઓ કરવી પડ ેછે જેમકે ગેિ િપ્લ ય, ડસ્ટ પ્રફૂ કેબીન, અતથિંગ વગેરે. આ બધી 
ક મગીરી પણૂષ કરવ મ ાં િમય લ ગે છે. જેથી અમકુ િ ધનમ ાં છ અઠવ દડય  કરત  વ  ુિમય લ ગેલ છે. (૮) તિયરુીટી ડીપોઝીટ ૫% લેખે લીધેલ છે. (૯) યનુીવિીટી  વાર ર  જે ટેન્ડર પ્રદક્રય  
કરવ મ ાં આવે છે ત ે ઉધોગ કતમશ્રનર ન  પદરપત્ર ધ્ય ને ર ખી કરવ મ ાં આવે છે. આ પદરપત્રમ ાં ૩.૫ % મજુબ સ્ટેમ્પડયટુી વસલુ કરવી તેવુાં ઉલ્લેખ કરેલ ન હોવ થી પરિેજ કતમટી દ્ર ર  એવુાં 
નક્કી કરવ મ ાં આવેલ કે ૫% લેખે તિયરુીટી ડીપોઝીટ વસલુ કરી રૂ. ૧૦૦ ન  સ્ટેમ્પ ઉપર કર રખત કરવ મ ાં આવેલ છે.  (૧૨) મીનીમમ બેન્િ મ કષ નક્કી કરવો િ ઈન્ટીદફક મશીનો / િ ધનો 
મ ટે શક્ય નથી મ ટે મીનીમમ બેન્િ મ કષ નક્કી કરવ મ ાં આવેલ નથી. છત ાં પણ આપનો સિુનને ધ્ય નમ ાં લઇ હવે પછીથી ટેન્ડર પ્રદક્રય  કય ષ પહલે  આ પ્રદક્રય  કરવ મ ાં આવશે. 
 

પોલીરે્ટકનીક ઈન એગ્રીકલ્િર, જુનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, ધારી (જી.અિરેલી) 
એમ.એિ. ઓફીિ સ્ટ ન્ર્ડ -ર૦૧૩ ની ખરીિી બ બતેનો જવ બ  (૧) અતે્રની કિેરી પોલીટેકનીક ઈન એગ્રીકલ્િર જુ.કૃ.ય.ુ ધ રી ખ તે વિષ  ર૦૧પ-૧૬ િરમ્ય ન એમ.એિ. ઓફીિ ર૦૧૩ ની રૂ . 
૧૩૭૦૮૦/- ની ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ. પરિેજ મેન્યઅુલન ાં િેપ્ટર-૮ ન ાં ફકર  નાં. ૧ર મજુબ ઓડષર વેલ્યનુ ાં પ% લેખે િીકયરુીટી ડીપોઝીટ લેવ ની થ ય છે તેમ જણ વેલ છે. પરાંત ુઅતે્રની 
કિેરીએથી િિરહુ િોફટવેર જીઆઈએલ  મ રફત ખરીિવ મ ાં આવેલ હોય અને તે બ બતે જીઆઈએલમ ાં ટેલીફોનીક ખ ત્રી કરત ાં તેઓએ જણ વેલ છે કે િિરહુ લ યિન્િ િોફટવેર હોય તેની 
િીકયરુીટી ડીપોઝીટ લેવ ની થતી નથી. જેથી િીકયરુીટી ડીપોઝીટ લેવ મ ાં આવેલ નથી. તો જવ બ મ ન્ય ર ખી ફકર  નાં. ૧પ (૧) મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી છે. (ર) ડીઝીટલ કોપીઅર મશીન 
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ખરીિી અંગેનો જવ બ િિરહુ ખરીિી િમયે તેઓન ાં ટમષિ એન્ડ કન્ડીશનમ ાં કર રખત અંગેની કોઈ જોગવ ઈ ન હોય અતે્રની કિેરીએથી આવ ુકર રખત કરવ મ ાં આવેલ નથી. તેમજ ઉદ્યોગ 
કમીશનરન ાં ત . ર૭/૦પ/ર૦૧૧ ન ાં પદરપત્ર મજુબ DGS&D રજીસ્રેશન મેહવેલ હોય તેવ  એકમો પ િેથી ર.૦૦ લ ખથી વ  ુરકમની ખરીિી મ ટે ૩% િીકયરુીટી ડીપોઝીટ મેહવવ ની રહશેે 
તેમ જણ વેલ છે. પરાંત ુઅતે્રની કિેરીએથી ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ તેન ાં ટમષિ એન્ડ કન્ડીશન મજુબ િીકયરુીટી ડીપોઝીટ બ બતે કોઈ ઉલ્લેખ ન હોય અતે્રની કિેરીએથી િીકયરુીટી ડીપોઝીટ 
મેહવવ મ ાં આવેલ નથી. તેમજ પદરતશષ્ટ-૧ ન ાં ક્રમનાં. ર ન ાં દકસ્િ મ ાં   DGS&D  રેઈટ કોન્ર કટની મિુત ૩૧/૧૦/ર૦૧૪ ન ાં રોજ પણુષ થઈ ગયેલ હોવ  છત ાં તેન ાં આધ રે ખરીિી કરવ મ ાં 
આવેલ છે તેમ જણ વેલ છે પરાંત ુઅતે્રની કિેરીએથી િિરહુ પ ટી  પ િેથી રેઈટ કોન્ર કટની મિુત પરુી થઈ ગયેલ હોવ  છત ાં તે જ ડ વે આઈટમ આપવ  િાંમાંતત આપવ મ ાં આવેલ જેથી 
ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે.તો જવ બ મ ન્ય ર ખી ફકર  નાં.૧પ (ર)  મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી છે. (૩) જનરેટર મશીન ખરીિી અંગેનો જવ બ ; િિરહુ ખરીિી િમયે તેઓન ાં ટમષિ એન્ડ 
કન્ડીશનમ ાં કર રખત અંગેની કોઈ જોગવ ઈ ન હોય અતે્રની કિેરીએથી આવ ુકર રખત કરવ મ ાં આવેલ નથી. તેમજ ઉદ્યોગ કમીશનરન ાં ત . ર૭/૦પ/ર૦૧૧ ન ાં પદરપત્ર મજુબ DGS&D 
રજીસ્રેશન મેહવેલ હોય તેવ  એકમો પ િેથી ર.૦૦ લ ખથી વ  ુરકમની ખરીિી મ ટે ૩% િીકયરુીટી ડીપોઝીટ મેહવવ ની રહશેે તેમ જણ વેલ છે. પરાંત ુઅતે્રની કિેરીએથી ખરીિી કરવ મ ાં 
આવેલ તેન ાં ટમષિ એન્ડ કન્ડીશન મજુબ િીકયરુીટી ડીપોઝીટ બ બતે કોઈ ઉલ્લેખ ન હોય અતે્રની કિેરીએથી િીકયરુીટી ડીપોઝીટ મેહવવ મ ાં આવેલ નથી. તેમજ પદરતશષ્ટ-૧ ન ાં ક્રમનાં. ર ન ાં 
દકસ્િ મ ાં   DGS&D રેઈટ કોન્ર કટની મિુત ૩૦/૦૬/ર૦૧૪ ન ાં રોજ પણુષ થઈ ગયેલ હોવ  છત ાં તેન ાં આધ રે ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે તેમ જણ વેલ છે પરાંત ુઅતે્રની કિેરીએથી િિરહ ુ
પ ટી  પ િેથી રેઈટ કોન્ર કટની મિુત પરુી થઈ ગયેલ હોવ  છત ાં તે જ ડ વે આઈટમ આપવ  િાંમાંતત આપવ મ ાં આવેલ જેથી ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે.તો જવ બ મ ન્ય ર ખી ફકર  નાં.૧પ 
(૩)  મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી છે. 
ડીન અને આિાયષ, હફશરીઝ કોલેજ, જુનાગઢ કૃવિ યવુનિસીર્ટી, િેરાિળ  
(૧) અત્રેની કોલેજ ખ ત ેવિષ ૨૦૧૫-૧૬ િરમ્ય ન િશ ષવેલ જુિ  જુિ  બજેટ હડે હઠેહ થયેલ ખરીિ પ્રદક્રય  એ જૂન ગઢ કૃતિ યનુીવિીટી, જૂન ગઢ વાર ર  વિષ ૨૦૧૫-૧૬ મ ટે િ યન્ટીફીક 
ઇન્િુમેન્ટ, ઇસ્ક્વપમેન્ટન  વ તિિક રેઈટ કોન્ર કટ અનિુ ર કરવ મ ાં આવેલ જેની િાંપણૂષ તવગત  પદરપત્ર ક્ર. જૂકૃય/ુિાંતન/વહટ-૩/૧૮૦૧૫-૦૯૫/૨૦૧૬ ત . ૨૫/૦૧/૨૦૧૬ મજુબ િશ ષવેલછે. 
િિર ખરીિ પ્રદક્રય  િાંશોધન તનય મકશ્રી, જૂકૃય,ુ જૂન ગઢન  પત્ર ક્ર. જૂકૃય/ુિાંતન/વહટ-૩/૬૩૯૧-૯૭/૨૦૧૬  ત . ૨૨.૦૭.૨૦૧૫થી િ ઈન્ટીદફક િ ધનોની ખરીિી મ ટે યનુીવિીટી કક્ષ એ 
રિવ મ ાં આવેલ પરિેઝ કતમટી વાર ર  n-procure portal ની મિિથી હ થ ધરવ મ ાં આવેલ. જે મજુબ જે કાંપનીઓ પ્ર ઈમરી બીડમ ાં ક્વોલીફ ઈ થઈ તે કાંપનીઓન  ડરેલ િ ધનનુાં પરિેઝ કતમટી 
વાર ર  િરખ મણી પત્રકો બન વી િરેક િ ધન મ ટે ટેકનીકલ ક્વોબલદફકેશન પ્રમ ણે રેન્ન્કિંગ (T1, T2, T3...) કરવ મ ાં આવેલ. આમ ટેકનીકલ ક્વોલીફીકેશન રેન્ન્કિંગ પ્રમ ણે જે તે િ ધનમ ાં જે કાંપની 
T1 હતી તથ  જે કાંપનીનુાં ટેકનીકલ ક્વોબલદફકેશન ડીફરન્િ ૧૦% કરત  ઓછ હત ુાં તેવી T2 કાંપનીનુાં કોમશીયલ બીડ ખોલ્ય  બ િ તેનુાં ટેકનીકલી અને કોમશીયલ રેન્ન્કિંગ કરી િૌથી ઓછ  આવેલ 
ડ વો (L1T1 તથ  T1L1) પરિેઝ કતમટી વાર ર  માંજુર કરવ મ ાં આવેલ. આમ, િૌથી ઓછ  ડ વ િ થે યો્ય ટેકનીકલી ફીટ ઇન્િુમેન્ટ ખરીિ કરવ મ ાં આવેલ છે. (૩) િાંસ્થ એ સ્પેિીફીકેશન 
જરૂદરય ત પ્રમ ણે યો્ય રીતે તૈય ર કરેલ છે પરાંત ુજે તે ઇન્સ્ુમેન્ટ મ ટે જેટલી પ ટીન  ડ વો આવેલ તેન  ટેકનીકલ બીડ િક િત ાં જે હતે ુમ ટે ખરીિ કરવ નુાં છે તે યો્ય રીતે િમ ધ નક રી 
હોઈ મહત્તમ મેબિિંગ ધર વત  ટેકનીકલ મ ન્ય ર ખવ મ ાં આવેલ છે.   (૪) િિર બ બતે ઉપરોક્ત ક્ર.(૨) મજુબ તવગતવ ર સ્પષ્ટત  કરેલ છે. તદુપર ાંત જણ વવ નુાં કે, (૧) ફ્લોરોમીટર 
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ઈન્સ્ુમને્ટન  મ ગેલ સ્પેિીફીકેશન જે તે એજન્િીન  સ્પેિીફીકેશન િ થે ૧૦૦% મેિ થ ય છે. (૨) શેકર ઇન્યબેુટર ઈન્સ્ુમને્ટન  મ ગેલ સ્પેિીફીકેશન જે તે એજન્િીન  સ્પેિીફીકેશન િ થે ૯૦% 
મેિ થ ય છે. (૩) શેકર ઇન્યબેુટર ઈન્સ્ુમેન્ટન  મ ગેલ સ્પેિીફીકેશન જે તે એજન્િીન  સ્પેિીફીકેશન િ થે ૧૦૦% મેિ થ ય છે.  (૪) વેસ્ટનષ બ્લોટર ઈન્સ્ુમને્ટન  મ ગેલ સ્પેિીફીકેશન જે તે 
એજન્િીન  સ્પેિીફીકેશન િ થે ૭૦% મેિ થ ય છે. જેમ ાં બે પ ટીએ ડ વ ડરેલ છે જેમ ાં એક પ ટીન  કોઈ પણ સ્પેિીફીકેશન (૦%) મેિ થયેલ નથી. (૫) થમષલ િ યકલર ઈન્સ્ુમેન્ટન  મ ગેલ 
સ્પેિીફીકેશન જે તે એજન્િીન  સ્પેિીફીકેશન િ થે ૮૬% મેિ થ ય છે.  આમ, જણ વ્ય  પ્રમ ણે ઉપરોક્ત દકસ્િ ઓમ ાં ૮૦% કરત  વ  ુમેબિિંગ હોવ  છત ાં T1 તરીકે અન્ય એજન્િી હોવ ને ક રણે 
ટેકનીકલ બીડ અમ ન્ય કરવ મ ાં આવેલ અને ફ ઈન ન્િીયલ બીડ ખોલવ મ ાં આવેલ નથી તે વ ત ખરી નથી. જેથી હરીફ ઈ મય ષદિત કરી હરીફડ વોનો લ ડ ગમુ વેલ નથી. ૫) અત્રેની કોલજે 
ખ તે વિષ ૨૦૧૫-૧૬ િરમ્ય ન િશ ષવેલ જુિ  જુિ  બજેટ હડે હઠેહ થયેલ ખરીિ પ્રદક્રય  એ જૂન ગઢ કૃતિ યનુીવિીટી, જૂન ગઢ વાર ર  વિષ ૨૦૧૫-૧૬ મ ટે િ યન્ટીફીક ઇન્િુમેન્ટ, ઇસ્ક્વપમેન્ટન  
વ તિિક રેઈટ કોન્ર કટ અનિુ ર કરવ મ ાં આવેલ જેની િાંપણૂષ તવગત િ મેલ પદરપત્ર ક્ર. જૂકૃય/ુિાંતન/વહટ-૩/૧૮૦૧૫-૦૯૫/૨૦૧૬ ત . ૨૫/૦૧/૨૦૧૬ મજુબ િશ ષવેલ છે. િિર ખરીિ પ્રદક્રય  
િાંશોધન તનય મકશ્રી, જૂકૃય,ુ જૂન ગઢન  પત્ર નાં.જૂકૃય/ુિાંતન/વહટ-૩/૬૩૯૧-૯૭/૨૦૧૬ ત .૨૨.૦૭.૨૦૧૫થી િ ઈન્ટીદફક િ ધનોની ખરીિી મ ટે યનુીવિીટી કક્ષ એ રિવ મ ાં આવેલ પરિેઝ 
કતમટી વાર ર  n-procure portal ની મિિથી હ થ ધરવ મ ાં આવેલ. જેની પદ્તત અનિુ ર િૌથી વ  ુમેિ ધર વતી એજન્િીન  જ ટેકનીકલ બીડ મ ન્ય ર ખી તેન  જ  ફ ઇનસ્ન્િઅલ બીડ ખોલવ મ ાં 
આવે છે. િિરહુ દકસ્િ મ ાં યનુીવિીટી કક્ષ ની પરિેઝ કતમટી વાર ર  મ ન્ય થયેલ પ ટીન  ખોલ યેલ ફ ઇનસ્ન્િઅલ બીડની મ કેટ રેટ પ્રમ ણેની      ખર ઈ કરી જરૂર જણ યે ડ વ ઓછ  કરવ  
મ ટે તનગોતશએશન મ ટે બોલ વવ મ ાં આવે છે (૯) અત્રેની કોલેજ ખ ત ેવિષ ૨૦૧૫-૧૬ િરમ્ય ન િશ ષવેલ જુિ  જુિ  બજેટ હડે હઠેહ થયેલ ખરીિ પ્રદક્રય  એ જૂન ગઢ કૃતિ યનુીવિીટી, જૂન ગઢ 
વાર ર  વિષ ૨૦૧૫-૧૬ મ ટે કેતમકલ્િ, ્ લ િવેિષ, પ્લ ન્સ્ટકવેિષ તેમજ સ્મોલ ઇન્િુમેન્ટન  વ તિિક રેઈટ કોન્ર કટ અનિુ ર કરવ મ ાં આવેલ જેની િાંપણૂષ તવગત િ મેલ પદરપત્ર ક્ર. જૂકૃય/ુિાંતન/વહટ-
૩/૧૮૦૧૫-૦૯૫/૨૦૧૬ ત . ૨૫/૦૧/૨૦૧૬ મજુબ િશ ષવેલ છે. િિર કેતમકલ્િ, ્લ િવેિષ, પ્લ ન્સ્ટકવેિષ તેમજ સ્મોલ ઇન્િુમેન્ટની ખરીિ પ્રદક્રય  િાંશોધન તનય મકશ્રી, જૂકૃય,ુ જૂન ગઢની 
અનમુતત મજુબ પ્ર ધ્ય પક અને વડ શ્રી, કૃતિ રિ યણ શ સ્ત્ર તવડ ગ, જૂકૃય,ુ જૂન ગઢન  પરીપત્ર ક્ર. જૂકૃય/ુિોઇલ/ટેક-૧/૧૮૯૨-૯૯/૨૦૧૫ ત . ૧૯.૦૫.૨૦૧૫થી યનુીવિીટી કક્ષ એ રિવ મ ાં 
આવેલ પરિેઝ કતમટી વાર ર  કરવ મ ાં આવેલ. જે વાર ર  ક યષવ હી કરી િાંશોધન તનય મકશ્રીને મહેલ સ્ટે. ૧૨૧ ની આઈટમ નાં. ૪૩(ii) મજુબ મહેલ િત્ત ની રૂએ માંજુર થયેલ પ ટીઓન  ડ વો 
મ ટે િાંશોધન તનય મકશ્રીન  પત્ર ાંક નાં. જૂકૃય/ુિાંતન/વહટ-૩ /રે.કો. ૨૦૧૫-૧૬/૧૦૩૭૬-૪૩૫/૨૦૧૫ ત . ૧૫/૦૯/૨૦૧૫ મજુબ યનુીવિીટીની વેબિ ઈટ પર પ્રતિદ્ કરવ મ ાં આવેલ. િિર 
રેઈટ કોન્ર કટ યનુીવિીટી કક્ષ એ થયેલ હોય તેની શરતો અનિુ ર માંજુર થયેલ િ ધનો મ ટે જે એજન્િીન  ડ વો માંજુર થયેલ હોય તેને ખરીિીનો ઓડષર આપત  પહલે  તિક્યોરીટી ડીપોઝીટ 
વસલુ ત બ બતે તથ  સ્ટેમ્પડયટુી વસલુ કરવ  બ બતે ટેન્ડરની શરતોમ ાં સ્પષ્ટત  તવિે મ દહતગ ર ન હોય તિક્યોદરટી ડીપોઝીટન  ૪.૯૦% મજુબ સ્ટેમ્પડયટુી વસલુ કરેલ નથી જે બ બતે હવેથી 
યો્ય કરવ મ ાં આવશે. 
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                                                                                                                 તવતવધ શ ખ  
        કૃતિ  યતુનવતિિટી, જુન ગઢ  

        િને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકર  નાંબર – ૧૬          ઓથોર ઈઝડ ડીલર પ િેથી િીધી ખરીિી ખિષ કરવ  બ બત. 
       કૃતિ યતુનવતિિટી, જુન ગઢન  જુિ -જુિ  તવડ ગોન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન ાં વિષન  અન્વેિણ િરતમય ન વ ઉિરોની િક િણી કરત  નીિેની તવગત ેખરીિી પ્રદક્રય મ ાં અતનયતમતત  ધ્ય ને 
આવત  અન્વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે. 
(૧) ગજુર ત આકસ્સ્મક ખિષ તનયમો-૧૯૫૯ન  તનયમ-૧૭૧ તથ  પદરતશષ્ટન  તનયમ-૨ મજુબ રૂ .૧ લ ખ કે તેથી વ  ુરકમની ખરીિીન  દકસ્િ મ ાં બહોહી પ્રતિધ્ધી ધર વત  વતષમ નપત્રમ ાં 

જાહરે ત આપી હરીફિરો મેહવી િૌથી ઓછ  ડ વે ખરીિી કરવી જોઈએ. પરાંત ુિાંસ્થ  વાર ર  ઉક્ત ડ્રીપ ઈરીગેશન તિસ્ટમ જી.જી.આર.િી. વાર ર  મ ન્ય ઓથોર ઈઝ ડીલરવ હી પ ટી િોરઠ 
એગ્રીટેક, જુન ગઢ પ િેથી ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે. જે અંગે ઉક્ત પ્રદક્રય  ન કરવ  અંગે જરૂરી આધ ર િહ ખ ત્રી કર વવી ઘટે. 

(૨) પરિેઈઝ મેન્યઅુલન  િેપ્ટર-૮ન  ફકર  નાં-૧૪ મજુબ જે તે એજન્િીને ઓડષર આપત  પહલે  તનયત રકમન ાં સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર કર રખત કરવ નુાં હોય છે. આવ ુકર રખત કય ષન  આધ રો 
અન્વેિણમ ાં રજુ કરેલ નથી. 

(૩) િરહદુ ડ્રીપ ઈરીગેશન તિસ્ટમન ાં ક મ મ ટે વ પરવ મ ાં આવેલ પ ઈપલ ઈન તેમજ તેને િાંલ્ન આઈટમન ાં મદટદરયલની ગણુવત્ત ની િક િણી થય નો દરપોટષ  ઓદડટને રજુ થયેલ નથી. 
(૪) ઉદ્યોગ કતમશ્નરશ્રી ગ ાંધીનગરન ાં ત .૨૭/૦૫/૨૦૧૧ન  પરીપત્ર ક્રમ ાંક ઉક-એિપી-પરિેઝ તપ્રકોશન/૨૦૫/૫૪૭૩ મજુબ ખરીિી હઠેહની મલુ્યન ાં ૫% તિક્યોરીટી દડપોઝીટ લેવ ની થ ય 

છે. જે લીધેલ હોવ ન  અધ રો અન્વેિણમ ાં રજુ કર યેલ નથી. 
(૫) ડ્રીપ ઈરીગેશન તિસ્ટમ ઈન્સ્ટોલેશન કય ષ અંગેન  આધ રો ફ ઈલે ર ખેલ ન હોવ થી િક િણી થઈ શકેલ નથી. 
       ઉક્ત મુ્   નાં ૧ થી ૫ ની પતુષત  થત  સધુી કરેલ ખિષ રૂ .૫૫૮૭૧૬/- વ ાંધ  હઠેહ ર ખવ મ ાં આવે છે. 

વ ાંધ  હઠેહ રકમ રૂ .૫૫૮૭૧૬/-         િિર :૧૨૫૮૩,૨૩૭૪-૦૫ 

 
 

ફકરા નાંબર – ૧૬ પહરવશષ્ ર્ટ નાંબર-૧         ઓથોરાઈઝડ ડીલર પાસેથી સીધી ખરીદી ખિષ કરિા બાબત. 
ક્રિ નાં. િા. નાં/ તારીખ ખરીદીની વિગત રકિ રા. પાર્ટીન ુનાિ વિભાગન ુનાિ સદર 

૧ ૧૨૮૨૦/ ૨૩-૦૩-૧૬ ડ્રીપ ઈરીગેશન તિસ્ટમ  ૧૩૧૧૦૫/- િોરઠ એગ્રીટેક, જુન ગઢ  ઘઉં િાંશોધન કેન્દ્ર ૧૨૫૮૩ 

૨ ૧૩૧૫૮/ ૩૧-૦૩-૧૬ ડ્રીપ ઈરીગેશન તિસ્ટમ  ૪૨૭૬૧૧/- િોરઠ એગ્રીટેક, જુન ગઢ  કઠોહ િાંશોધન કેન્દ્ર ૨૩૭૪-૦૫ 

કુલ ૫૫૮૭૧૬/-  
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જિાબ 
ઘઉં સાંશોધન કેન્ર ,જુ.કૃ.ય ુ,. જુનાગઢ 
લોકલફાંડ ઓડીટ વત ુષહ -૫ વાર ર  વિષ ૨૦૧૫-૧૬ મ ાં ઘઉં િાંશોધન કેન્દ્રમ ાં હ થ ધરવ મ ાં આવેલ ઓદડટ િરમ્ ય ન ઉ૫તસ્ થત થયેલ પ્ર થતમક વ ાંધ ની જરૂરી પતુષત  નીિે મજુબ કરવ મ ાં આવેલ 
છે. 
૧. ગજુર ત િરક રશ્રી વાર ર  ટ૫ક તિિંિ ઈ ૫ઘ્ ધતતની ખરીિી કરવ  મ ટે જુિીજુિી કાં૫નીઓન  મ લ-મટીરીયલ્ િ અને ગણુવત ને ઘ્ ય ને લઈ GGRC વાર ર  કાં૫નીઓ મ ન્ ય કરેલ. જેમ ાંથી િોરઠ 
એગ્રી ટેક જૂન ગઢ મ ન્ ય થયેલ કાં૫ની તેમજ ટ૫ક-તિિંિ ઈ ૫ઘ્ ધતતની ઉત્ પ િક કાં૫ની નેટ ફીમ ઈરીગેશનન  ઓથોર ઈઝ ડીલર હોવ થી તેઓશ્રી પ િેથી કવોટેશન મેહવી ખરીિ કરવ મ ાં આવલે 
છે GGRC ન  તનયત કરેલ ડ વો કરત ાં ૫ % ઓછ  ડ વે મ લ પરુો પ ડલે છે. વ મુ ાં જેતે એક આઈટેમનો ડ વ એક લ ખથી વધતો ન હોવ થી જાહરેખબરવાર ર  જાહરે તઆપવ  મ ાં આવેલ ન 
હોય અને ઉત્પ િક હોવ થી ખરીિકરવ મ ાં આવેલ છે.  
૨. GGRC િવ ર  મ ન્ ય ઓથોર ઈઝડ ડીલર હોવ થી સ્ ટેમ્ ૫ પે૫ર ઉ૫ર કર ર ખત  કરેલ ન હત ુ૫રાંત ુ પ ટીન  ત . ૨૬/૦૨/૧૬ન  લેટર પેડ ૫ર ટમષિ અને કાંડીશન અંગેની તવગત મેહવેલ 
હતી. અને GGRC એ નક્કી કરેલ ડ વ તથ  કર ર મજુબ જ આ ક મગીરીન  યતુનવતિિટી િવ ર  નીયકુત કરેલ ત ાંતત્રક તનષ્ ણ ાંત િાંશોધન વૈજ્ઞ તનક (ખતેી ઈજનેરી), જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢન  સ્ થહ 
૫ર મ ગષિશષન િેખરેખ હઠેહ ક મગીરી કર વેલ હતી. તેમજ ડ વ અંગેની ત ાંતત્રક માંજુરી ૫ણ આ અંગેન  ત ાંતત્રક તનષ્ ણ ાંત િાંશોધન વૈજ્ઞ તનક (ખેતી ઈજનેરી), જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢની માંજુરી મેહવેલ 
છે.  
૩. GGRC િવ ર  ડ્રી૫ ઈરીગેશન િીસ્ ટમ ખડુેતોને િપ્ લ ય કરવ  મ ટેની મ ન્ યત  મેહવવ  િિર કાં૫નીની જુિી જુિી મટીરીયલ્ િની ગણુવત્ ત ન  આધ રે GGRC તેજ પ્રક રનો મ લ અને ડ વ 
નીયત કરી તેને િિર કાં૫નીને મ ન્ યત  આપેલ છે અને તે મજુબ આ ક મગીરી / ખરીિી કરવ મ  આવેલ છે અને તેન  ડ વોની ૫ણ િક િણી િાંશોધન વૈજ્ઞ તનક (ખેતી ઈજનેરી), જુ.કૃ.ય.ુ, 
જુન ગઢ તરફથી મેહવેલ છે  
૪. GGRC ગજુર ત િરક ર િવ ર  મ ન્ ય થયેલી કાં૫ની હોય, અને તેન  ડ વ ૫ત્રક જે ઓનલ ઈન ઉ૫લબ્ ધ છે. તેમ  િીકયરુીટી ડીપોઝીટ લેવ નુાં િશ ષવેલ ન હત ુાં. છત  ૫ણ ડતવષ્ય આ બ બતે 
ક હજી લેવ મ  આવશે. 
૫. ડ્રી૫ ઈરીગેશન િીસ્ ટમ તેની ડીઝ ઈન મજુબ અતે્રની કિેરીન  ફ મષન  જે તે પ્ લોટમ  ઈન્ સ્ ટોલેશન કય ષ અંગેની નધપધ ફ મષ વકષિ રજીસ્ ટરમ ાં કરેલ છે. 
સાંશોધન િૈજ્ઞાવનક(િઅા)4 કઠોળ સાંશોધન કેન્ર4 જૂકૃય.ુ4 જૂનાગઢ 

૧. અત્રેની કિેરી િવ ર  ડ્રી૫ િીસ્ ટમ રૂ . ૪,ર૭,૬૧૧/- ની ખરીિી જી. જી. આર. િી. વાર ર  તનયકુ્ત કરેલ નેટ દફલ્મ ઓથોર ઇઝડ પ ટી  િોરઠ એગ્રીટેક, જુન ગઢ પ િેથી ખરીિી કરેલ છે. િિરહુાં 
ડ વ પેરોલ/દડઝલની જેમ િરક રશ્રીન  મ ન્ય કરેલ તનયાંત્રણ હઠેહન ાં માંજૂર કરેલ ડ વથી ખરીિ કરવ મ ાં આવેલ છે. જેથી વતષમ નપત્રમ ાં જાહરે ત આપી હરીફ િરો મેહવવ નો બબનજરૂરી 
ખિષ કરવ ની જરૂદરય ત ન જણ ત  િિરહુ ખિષ કરવ મ ાં આવેલ છે.  
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૨. િાંશોધન તનય મકશ્રીએ માંજુર કરેલ માંગ વેલ ડ વોની જાહરે તમ ાં સ્ટેમ્પ પેપર પર કર રખત કરવ  અંગેન  કોઈ કર ર ન હત  તેથી સ્ટેમ્પ પેપર પર કર રખત કર વેલ ન હત ાં તથ  રૂ . ૧ 
લ ખની મય ષિ મ ાં આ તવડ ગએ ખરીિી કરેલ હોય સ્ટેમ્પ પેપર પર કર રખત કરેલ ન હત  છત પણ ડતવષ્યમ ાં આ બ બતે તેનો અમલ કરવ મ ાં આવશે. જેની આથી ખ ત્રી આપવ મ ાં આવે 
છે.  
૩. િાંશોધન તનય મકશ્રી એ માંજુર કરેલ ડ વમ ાં િીકયરુીટી પ % લેવી એવો કોઈ ઉલ્લેખ કરેલ ન હતો તેથી િીકયરુીટી લીધેલ ન હતી તથ  આ કિેરીએ રૂ|. ૧ લ ખની મય ષિ મ ાં રૂ. ૮૮,૮૦૦/- 
ની જ ખરીિી કરેલ હતી. છત  પણ ડતવષ્યમ ાં આવી કોઈ ખરીિી અંગે ક હજી લેવ મ ાં આવશે.  
૪. જી. જી. આર. િી.  ગજુર ત િરક ર વાર ર  મ ન્ ય થયેલી કાં૫ની હોય, અને તેન  ડ વ ૫ત્રક જે ઓનલ ઈન ઉ૫લબ્ ધ છે. તેમ  િીયરુીટી ડીપોઝીટ લેવ નુાં િશ ષવેલ ન હત ુાં. આ કિેરી િવ ર  
જય રે ૫ણ પ્ર ઈવેટ પ ટી પ િેથી ખરીિી કરવ મ  આવે છે. ત્ ય રે તનયમોનિુ ર િીકયરુીટી ડીપોઝીટ લેવ મ  આવે છે.  
૫. ડ્રી૫ ઈરીગેશન િીસ્ ટમ તેની ડીઝ ઈન મજુબ અતે્રની કિેરીન  ફ મષન  જે તે પ્ લોટમ  ઈન્ સ્ ટોલેશન કય ષ અંગેની નધપધ પ્ લોટ ઈતતહ િ રજીસ્ ટરમ ાં કરેલ છે.  
ઉપરોક્ત જવ બો ને મ ન્ય ર ખી ફકર  નાં.૧૬ ને મ ાંડવ હ કરવ  તવનતી છે . 

 

                                                                                                     વિવિધ વિભાગ 

જુનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, 
સને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર - ૧૭     
જુદી-જુદી કિેરીના ઉપયોગ િારે્ટ િાહનોની ખરીદીિાાં જઅાયેલ અવનયવિતતા અંગે. 
 

         જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટી િને ૨૦૧૫-૧૬ન  દફશરીઝ મહ તવદ્ય લય વેર વહન  ન ણ કીય વિષન  વ ઉિરો/ફ ઈલોની િક િણી કરત ાં કિેરીન  ઉપયોગ મ ટે બોલેરો ખરીિી મ ટે િાંશોધન તનય મકશ્રીની 
વ હન ખરીિી કતમટીની ડલ મણ અનિુ ર ખરીિી કરત ાં નીિે મજુબ અન્વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે.  
(૧) િરક રશ્રીન  િ મ ન્ય વહીવટ તવડ ગન  ઠર વ નાં.મકમ/૨૦૦૪/૨૫૩૯/(૨)/ખ૩, ત .૧/૪/૨૦૧૦ન  ઠર વની જોગવ ઈ અનિુ ર િરક રી કિેરીમ ાં તેમને સપુરત મુય ક મગીરી અને જવ બિ રીઓ 
િરહત થી પરૂી કરવ  મ ટે તેમની જરૂરીય ત અનિુ ર વ હન સતુવધ  તથ  વ હન હાંક રન રની િેવ ઓ શક્યતમ ધોરણે તે િેવ  પરૂી પ ડતી એજન્િી પ િેથી આઉટિોિષથી મેહવવ ની રહશેે. પરતુાં ઉપરોક્ત 
ઠર વોમ ાં જણ વ્ય  મજુબ િાંસ્થ એ આઉટિોિષથી વ હનોની િેવ  ઉપલબ્ધ કર વવ ને બિલ ેખરીિી કરેલ છે. જે અંગે સ્પષ્ટત  કરે તનયમો અનિુ ર ખરીિી કય ષન  આધ રિહ અન્વેિણને ખ ત્રી કર વવી ઘટે. 
(૨) યતુનવતિિટી સ્ટેચ્યટુ ૪૫.૭મ ાં થયેલ જોગવ ઈ અનિુ ર યતુનવતિિટી જુિ -જુિ  સ્પેતશયલ ફાંડ ઉડ  કરી શકે છે. પરાંત ુઆ મ ટે કુલપતતશ્રી તેમજ ર જ્ય િરક રશ્રીની માંજુરી અતનવ યષ છે. યતુનવતિિટીમ ાં થયેલ 
જુિ ાં-જુિ ાં રીવોલ્વીંગ ફાંડ ઉડ  કરવ મ ાં આવેલ છે. પરાંત ુતે મ ટે ર જ્ય િરક રશ્રીની માંજુરીન  આધ રો ઓદડટ િમક્ષ રજુ થયેલ નથી. 
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(૩) પોત ન  રીવોલ્વીંગ ફાંડન  િિર.૯૫૧૦-જે-૪૫.મ ાં પરુત ુાં ડાંડોહ ન હોવ થી દહિ બ તનય મકશ્રી વાર ર  અન્ય રીવોલ્વીંગ ફાંડમ ાંથી રૂ .૫૭૧૪૬૫/-લ ખ દફશરીઝ મહ તવદ્ય લયન  રીવોલ્વીંગ ફાંડમ ાં તબિીલ કરી 
ખરીિીન  ન ણ  ઉડ  કરેલ હોવ ન ુજણ ય છે. રીવોલ્વીંગ ફાંડન ાં ન ણ નો વપર શ જે તે તવડ ગની પ્રવતૃતઓ/તનડ વ મ ટે કરવ નો હોય છે. પરાંત ુકિેરીએ બોલેરોની ખરીિી મ ટે રીવોલ્વીંગ ફાંડન  ન ણ નો 
ઉપયોગ કરવ  િક્ષમ િત્ત તધક રીશ્રી/િરક રશ્રીની માંજુરી મેહવ્ય ન  કોઈ આધ રો અન્વેિણમ ાં રજુ કરેલ નથી. જેથી રીવોલ્વીંગ ફાંડન  ડાંડોહનો જે તે હતેઓુ મ ટે જ ઉપયોગ કરેલ છે. તેની ખ ત્રી થઈ શકેલ 
નથી. 
(૪) દફશરીઝ મહ તવદ્ય લય, વેર વહને દહિ બ તનય મકશ્રી તરફથી ફ હવેલ રીવોલ્વીંગ ફાંડ િિર-૧૮૦૦૦૩ન  હકુમની નકલ તથ  આ રીવોલ્વીગ ફાંડમ ાં કઈ-કઈ આવકો જમ  લેવ ની તથ  ક્ય ાં ક્ય ાં પ્રક રન ાં 
ખિષ કરી શકશો ? તે અંગેન ાં િક્ષમ અતધક રીશ્રીન  હકુમોની નકલ ખર ઈ અથે રજુ થયેલ નથી. જેથી આ બ બતની આનિુાંબગક િક િણી થઈ શકેલ નથી. 
(૫) પરિેઝ મેન્યઅુલન  િપે્ટર-૮ન  ફકર  નાં-૧૪ મજુબ જે એજન્િીન  ડ વ માંજુર થયેલ  હોય તેને ખરીિીનો ઓડષર આપત  પહલે  ૫% તિક્યોરીટી દડપોઝીટન  ૪.૯૦% મજુબ સ્ટેમ્પ ડયટુી રૂ..૬૯૫૨/- ની 
વસલુ કરી કર રખત કરવુાં જોઈએ. ઉક્ત નમનુ રૂપ િશ ષવેલ દકસ્િ ઓમ ાં તિક્યોરીટી દડપોઝીટ મેહવેલ નથી તેમજ કર રખત કય ષન  આધ રો અન્વેિણમ ાં રજુ થયેલ નથી. 
ઉક્ત મુ્   નાં. ૧ થી ૪ ની સ્પષ્ટત  િહ પતુષત  થત ાં સધુી કરેલ ખિષ રૂ .૨૮૩૭૫૭૪/- વ ાંધ  હઠેહ ર ખવ મ ાં આવે છે. 

વ ાંધ  હઠેહ રકમ રૂ .૨૮૩૭૫૭૪/- 
વસલુ ત  પ ત્ર રકમ રૂ..૬૯૫૨/- 

િિર- પદરતશષ્ ટ નાંબર – ૧ મજુબ િિર-૦૦૩૦ 

ફકરા નાંબર -   ૧૭ - પહરવશષ્ ર્ટ નાંબર – ૧ 

જુદી- જુદી કિેરીના ઉપયોગ િારે્ટ િાહનોની ખરીદીિાાં જઅાયેલ અવનયવિતતા અંગે. 

ક્રિ િૌ.નાં/તારીખ સદર રકિ એજન્ સીનુાં નાિ વિગત શાખાન ુનાિ 

૧ ૧૧૧૩૩/૧૭/૦૨/૧૬ ૧૮૦૦૩ ૫,૭૧,૪૬૫ DGS&D મદહન્દ્ર  યટુીલીટી વ ન બોલેરો કેમ્પર 

(GJ-32G-0271) 
દફશરીઝ મહ તવદ્ય લય, વેર વહ 

૨ ૮૦૦૨/૦૫/૧૧/૧૫ ૧૮૦૦૮-૪૪ ૬,૯૦,૧૬૫ ઓવધરેક્ટિષ, જૂન ગઢ મદહન્દ્ર  રેક્ટર (GJ-11GA-0419) મુય તેલીબીય  િાંશોધન કેન્દ્ર, જૂન ગઢ 

૩ ૧૩૩/૧૦/૧૨/૧૫ ૯૫૧૦-જે-૧૦ ૮,૫૦,૦૦૦ મહીન્દ્ર  એન્ડ મહીન્દ્ર  લી. 
અમિ વ િ 

બોલેરો જીપ એગ્રી.એન્જી.કોલેજ,જુન ગઢ 

૪ ૧૧૯૨૪/૧૦/૦૩/૧૬ ૨૨૫૮-ડી ૭,૨૫,૯૪૪ ઓજય રેક્ટર, જુન ગઢ જોનડીયર ૫૦૫૦ એિ.પી. ૪૩/૪ રેક્ટર એગ્રી.એન્જી.કોલેજ,જુન ગઢ 

કુલ ૨૮૩૭૫૭૪  
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જિાબ 

 

હફશરીઝ કોલેજ, જુનાગઢ કૃવિ યવુનિસીર્ટી,િેરાિળ. 

(૧) યતુન.ક્ક્ષ એ દરવોલ્વીંગ ફાંડ ઉપલબ્ધ હોવ થી અને અત્રેની કિેરીન  તવધ થીઓન ેદફલ્ડમ ાં વ રાંવ ર જવ નુાં થત ુાં હોવ થી ખરીિી કરેલ છે તથ  િરક ર વાર ર  તનયકુ્ત ક યષરત  DGS&D મ ન્ય 

ઓથોર ઇઝ પ ટી  પ િેથી ખરીિ કરેલ છે  

(૨)િિરહુ ક મગીરી યનુી.ક્ક્ષ એ થયેલ હોય જેન  આધ રો તેમની પ િે  જ હોવ થી અતે્રની કિેરી વાર ર  ઓડીટ િમક્ષ રજૂ થઇ શકેલ નથી તેમજ મ નનીય કુલપતતની માંજુરી મેહવ્ય  બ િ જ 

િાંશોધન તનય મકશ્રીએ વ હન ખરીિવ ની માંજુરી આપેલ છે.  

(૩)દહિ બ તનય મકશ્રીએ દરવોલ્વીંગ ફાંડ તબિીલ કરવ ની માંજુરી મ નનીય કુલપતી િ હબેશ્રી પ િેથી મેહવીને જ ફાંડ તબિીલ કરેલ છે.  

(૪)તબિીલ કરેલ ફાંડ ફક્ત વ હન ખરીિી મ ટે જ ઉપયોગમ ાં લેવ ન  આિેશ છે. િિરહુ િિર દહિ બ તનય મકશ્રીન  ત બ  હઠેહનુાં હોઈ કઈ કઈ આવકો જમ  લેવી તેની જાણ યતુન.ક્ક્ષ એ 
દહિ બ તનય મકશ્રીની કિરેીમ ાં હોવ થી અત્રેથી રજૂ થયેલ નથી. 
(૫) િાંશોધન તનય મકશ્રીની માંજુરીમ ાં તિયદુરટી ડીપોઝીટ લેવ નો તથ  કર રખત કરવ નો કોઈ જ ઉલ્લેખ થયલે ન હોવ થી તિયદુરટી ડીપોઝીટ લીધેલ નથી તેમજ કર રખત કરેલ નથી. 
  
મખુ્ ય તેચલબીયા સાંશોધન કેન્ર,જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જૂનાગઢ. 
 

િિરહુાં મદહન્દ્ર  રેકટર ખરીિી એક જ આઈટમની કરવ ની હતી, જેની ખરીિી ઓથોર ઈઝ ડીલર પ િેથી કરેલ. જેનુાં કર ર ખત કર વેલ ન હોવ થી ૫% િીયરુીટી ડીપોઝીટ અને ૪.૯૦ % મજુબ 
સ્ટેમ્પ ડયટુી વસલુ કરવ મ ાં આવેલ ન હતી. 
 

કૃવિ ઇજનેરી અને રે્ટકનોલોજી કોલેજ જુનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જુનાગઢ 

 

(૧) અત્રેની કિેરી અતષગત બોલેરો જીપ વ હન ની ખરીિી મ ટે  રીવો.ફાંડન  ન ણ  ઉપયોગ કરવ  મ ટે િક્ષમ િત તધક રીશ્રી ની માંજુરી મેહવવ મ ાં આવેલ છે. ગજુર ત કૃતિન  તનય મકશ્રી  
ખરીિ અને તમલકત કિેરી, િ. કૃ.નગર ન  જાહરેન મ ાં જા.નાં. જૂ.કૃ.ય.ુ/ડીપીપી/ઈ–૬/ર૬૧૪–૩પ/ર૦૦૩,ત . ર૭/૦૮/ર૦૦૩ અન્વય ેતનય મક માંડહ ધ્વ ર  ઠર વવ મ ાં આવેલ છે કે,રીવો.ફાંડન  
નફ  મ ાંથી જરૂરીય ત અન ેગણુવત  ને િય ને લઈ ખ િ દકસ્િ મ ાં વ હન ખરીિવ  ફાંડ ફ હવવ  તમેજ ખરીિીની માંજુરી ની િત્ત  કુલપતતશ્રી ને હોઈ તે મજુબ િાંશો.તનય મકશ્રીન  માંજુરી જા.નાં. 
જૂ.કૃ.ય.ુ/િ.તન./ટેક.–પ/વ હન ખરીિી માંજુરી /૧૪૦૯૪–૧૦૭/૧પ,ત .ર૦/૧૧/ર૦૧પ થી મ ન.કુલપતતશ્રી, જૂ.કૃ.ય.ુની  માંજુરી મહેલ છે. અત્રેની કિેરીમ ાં અગ ઉ એમ્બેિેડર ક ર વ હન નાં. 



  66 
 

જીજે–૮–એ-૩૦૫૦ વિષ ડીિેમ્બર ૧૦ થી િપ્ટેમ્બર ૧પ સઘુી ઉપયોગમ ાં લવે મ ાં આવત ુહત ુજે લગડગ ર૧ વિષ જુન ુહોઈ વ હનન  સ્પેરપ ટષ/રીપેંરીગ થઈ  શકે તેમ ન હોઈ રિબ તલ થત  
કોલેજ/તવડ ગન  શૈક્ષબણક/ િાંશોધન/તવસ્તરણ ક મગીરી હતે ુિિરહુાં વ હન તનયમોનિુ ર  રીવો.ફાંડમ ાંથી ખરીિવ મ ાં આવેલ. 
 

(૩) અત્રનેી કિેરી હઠેહ ખેડુતોન ાં ખેતરે/અખતર  ખેડુત ડલ મણો આયોજન કરવ મ ાં આવે છે. યતુન. ન ાં જુિ ાં –જુિ ાં કેન્દ્રો પર એ.આઈ.િી.આર.પી. / િીઆરપી તેમજ તવડ ગ ધ્વ ર  િ લતી 

અન્ય યોજન ઓન ાં યતુન. ન ાં જુિ ાં-જુિ ાં કેન્દ્રો પર આઈ.િી.આર.પી. / િીઆરપી તેમજ તવડ ગ ધ્વ ર  િ લતી અન્ય યોજન ઓન ાં યતુન. ન ાં જુિ ાં-જુિ ાં ફ મષ પર િ લત  અખતર ઓ અને યતુન. 

ન ાં ક મ–ક જ હતે ુિબબ બહ ર જવ ન ુહોઈ તેમજ પી.જી. તવદ્ય થીઓન ાં પ્રેકટીકલ/તશક્ષણ મ ટે અન્ય િાંસ્થ ઓ/ઈન્ડસ્રીઝ ની મલુ ક ત ક મગીરી હતે ુવ હન જરૂરીય ત પડતી હોઈ છે.મુ્  -૧મ ાં 

જણ વ્ય નિુ ર કિેરીનુાં અગ ઉન ુવ હન ખબુજ જૂનુાં થવ થી રિબ િલ થત ાં નવ  વ હનની િક્ષમ અતધક રીશ્રી તનયમોનિુ ર માંજુરી મેહવી કોલેજન ાં રીવો.ફાંડ મ ાંથી  ખરીિી કરવ મ ાં  આવેલ 

છે.. 
 

અત્રેન  તવડ ગ હસ્તકની FIM સ્કીમમ ાં ખેત ઓજારો ઉપરન  િાંશોધનની, ટેસ્ટીંગની તેમજ ડેમોન્સ્રેશનની ક મગીરી હોઈ, ગમે ત્ય રે ઉપરોક્ત ક મગીરીઓ મ ટે રેક્ટરની જરૂદરય ત ઉડી થતી 

હોય છે. હવે ડ ડેથી કે આઉટિોિષથી રેક્ટર ર ખવ નુાં અને તે પણ ગમે ત્ય રે ગમે તેટલ  િમય મ ટે (ઘણી વખત ૧૦ મીનીટન  વપર શ મ ટે આખો દિવિ) રેક્ટર મહે પણ નદહ અને આખ  

દિવિનુાં ડ ડુાં આપવુાં પોિ ય પણ નદહ અને તે યતુનવિીટીન  દહતમ ાં પણ નથી. આથી સ્કીમમ ાં રેકટરની જરૂદરય ત િમયિર પરૂી પડે તે મ ટે ખરીિી કરવી અત્યાંત જરૂરનુાં જણ યેલ જેથી 

રેક્ટરની ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે    ઉપરોક્ત જવ બો ને મ ન્ય ર ખી ફકર  નાં.૧૭ ને મ ાંડવ હ કરવ  તવનતી છે . 
 

તવતવધ તવડ ગ, 

કૃતિ યતુનવતિિટી જુન ગઢ  

િને.૨૦૧૫-૧૬ 
ફકર  નાંબર – ૧૮ 
ઇ-ટેન્ ડર પ્રદક્રય  કય ષ તિવ ય કરેલ ખરીિી/ખિષ બ બત. 
કૃતિ યતુનવતિિટી, જૂન ગઢન  એગ્રોનોમીક તવડ ગન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન ાં અન્વેિણ િરતમય ન વ ઉિરોની િક િણી કરત  નીિેની તવગતે ખરીિી પ્રદક્રય મ ાં અતનયતમતત  ધ્ય ને આવત  અન્વેિણ 
નધપધ આપવ મ ાં આવે છે. 
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(૧)  િરક રશ્રીન ાં ઉદ્યોગ અને ખ ણ તવડ ગન ાં ઠર વ નાં.એિપીઓ/૧૦૨૦૦૫/૧૪૦૭/િ, ત .૨૨/૧૧/૨૦૦૬ ઉદ્યોગ અને ખ ણ તવડ ગન ાં ઠર વ નાં.એિપીઓ/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  કરીન ેડ વો મેહવી ખરીિી કરવી 

જોઈએ. પરત ુાં િ ાંસ્થ  વાર ર  િ મેલ પદરતશષ્ટ-૧મ ાં િશ ષવેલ નમનુ રૂપ દકસ્િ ઓમ ાં એકી િ થે ૫ લ ખ કે એક જ પ ટી પ િેથી ટુકડે ટુકડે પ ાંિ લ ખથી વ  ુખરીિીન  દકસ્િ ઓમ ાં ઓથોર ઈઝડ 

ડીલર કે અન્ય એજન્િીઓ પ િેથી હરીફિરો મેહવી ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે. જે અંગે ઈ-ટેન્ડરીંગ રીવોલ્વીંગ ફાંડ ન કરવ  અંગે સ્પષ્ટત  કરી મ ન્ય ખરીિ પદ્તત મજુબ ખરીિી કય ષન  જરૂરી 

આધ ર િહ અન્વેિણને ખ ત્રી કર વવી  

(૨) પરિેઈઝ મેન્યઅુલન  િેપ્ ટર–૮ન  ફકર  નાં–૧૪ મજુબ જે એજન્ િીન  ડ વ માંજુર થ ય તેની િ થે ઓડષર આપત  પહલે  સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર કર રખત કરવ નુાં હોય છે. આવ ુકર રખત કરવ મ ાં 

આવ્ય ન  આધ રો અન્વેિણમ ાં રજુ કરેલ નથી. 

(૩) પરિેઈઝ મેન્યઅુલન ાં િેપ્ ટર–૮ન  ફકર  નાં-૧૪ મજુબ પદરતશષ્ ટન  ક્રમ-નાં. ૧ થી ૮૪ની ખરીિીમ ાં જે એજન્ િીન  ડ વો માંજુર થયેલ   હોય તેને ખરીિીનો ઓડષર આપત  પહલે  ૫% તિક્યોરીટી 

દડપોઝીટન  ૪.૯૦% મજુબ સ્ટેમ્પ ડયટુી વસલુ કરી કર રખત કરવુાં જોઈએ. િાંસ્થ  વાર ર  કર રખત કય ષન  આધ રો ફ ઈલે ર ખેલ ન હોય ખર ઈ થઈ શકેલ નથી. જેથી રૂ .૧૫૨૫૬૦૬૧/- ન  પ% 

તિક્યોરીટી રૂ .૭૬૨૮૦૩/- ન  ૪.૯૦% લેખે રૂ .૩૭૩૭૭/- સ્ટેમ્પ ડયટુીની વસલુ ત કરી ૦૦૩૦ િિરે જમ  કર વી અન્વેિણને આધ ર િહ ખ ત્રી કર વવી.  

(૪) પદરતશષ્ટ-૧ન  ક્રમ ાંક ૧ થી ૮૪મ ાં િશ ષવેલ આઈટમો જેવી કે, બ યોમ િ ગેિીફ યર મશીન, ડ્રીપ ઇરીગેશન તિસ્ટમ, એલ.ઈ.ડી. ડીસ્પ્લે, કેતમકલ્િ, િોલ ર લ ઈટ, લેબ િ ધનો, તથ  એગ્રો 

ખોહ વગેરેન  મ લિ મ નની ગણુવત્ત ની િક િણી થય નો દરપોટષ  ઓદડટને રજુ થયેલ નથી જેથી તે અંગેની આનિુાંબગક િક િણી થઈ શકેલ નથી. 

(૫) ઉદ્યોગ કતમશ્ર્નરશ્રી ગ ાંધીનગરન ાં ત .૨૭/૫/૨૦૧૧ ન  પરીપત્રની સિુન નિુ ર ખરીિ મલુ્ યન ાં ૫% તિક્યોરીટી દડપોઝીટ લેવ ની થ ય છે. જે મેહવ્ય ન  આધ રો અન્વેિણમ ાં રજુ કર યેલ 

નથી. (૬)પદરતશષ્ટ-૧ન  ક્રમ ાંક ૧ થી ૮૪મ ાં િશ ષવેલ આઈટમો જેવી કે, બ યોમ િ ગેિીફ યર મશીન, ડ્રીપ ઇરીગેશન તિસ્ટમ, એલ.ઈ.ડી. ડીસ્પ્લે, કેતમકલ્િ, િોલ ર લ ઈટ, લેબ િ ધનો ઈનસ્ટોલ 

કય ષ અંગેન  આધ રો ફ ઈલે ર ખેલ ન હોવ થી િક િણી થઇ શકેલ નથી.                       ઉક્ત મુ્   નાં. ૧ થી ૬ ની પતુષત  થત  સધુી કરેલ ખિષ રૂ .૧૫૨૫૬૦૬૧/- વ ાંધ  હઠેહ ર ખવ મ ાં 

આવે છે.                                                                

વ ધ  હઠેહ રકમ રૂ .૧૫૨૫૬૦૬૧/-                           િિર- પદરતશષ્ ટની તવગતે                       વસલુ ત રકમ રૂ . ૩૭૩૭૭/                            િિર ૦૦૩૦ સ્ ટેમ્ પ ડયટુી  
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ફકરા નાંબર – ૧૮- પહરવશષ્ર્ટ-૧ 

ઇન્ુિેન્ર્ટ / િશીનરીની ખરીદીની રે્ટન્ ડર પ્રહક્રયાિાાં જઅાયેલ અવનયવિતતા અંગેના નમનુારપ હકસાઓ 

 

ક્રિ િા./તા. ખરીદીની વિગત રકિરા. પાર્ટીનુાં નાિ સદર વિભાગ નુાં નાિ ખરીદીની પ્રહક્રયા 

૧ 
૧૧૭૪૫ ૫-૩-૧૬ બ યોમ િ ગેિીફ યર મશીન ૯૧૨૦૦૦ ઈનરિોલ બ યો પ વર 

લી.જયપરુ 
૧૨૧૨૧ એગ્રી એન્ જી. કોલેજ ઓફ લ ઇન ટેન્ડર 

૨ 
૧૩૩૮૬ ૩૧-૦૩-૧૬ બ યોમ િ રીક કટીંગ મશીન ૧૩૩૮૧૨૬ રોનક એગ્રો ટેક.એન્ જી. 

પ્ર .લી. ર જકોટ 
૧૨૧૨૧ એગ્રી એન્ જી. કોલેજ ઓફ લ ઇન ટેન્ડર 

કુલ ૨૨૫૦૧૨૬   
૩ ૧૩૧૬૪ ૩૧-૩-૧૬ ડ્રીપ ઇરીગેશન તિસ્ટમ ૧૯૪૫૯૪૨ િોરઠ એગ્રીટેક, જૂન ગઢ ૧૨૦૯૬ એગ્રોનોમીક તવડ ગ ઓથોર ઇઝ ડીલર 

કુલ ૧૯૪૫૯૪૨   
૪ ૧૨૮૫૮ ૨૮ -૩-૧૬ ડ્રીપ ઇરીગેશન તિસ્ટમ ૧૧૨૯૩૮૬ િેવી ઈરીગેશન જામનગર ૧૨૫૭૨-૦૩ કે.વી.કે જામનગર  ઓથોર ઇઝ ડીલર 

કુલ ૧૧૨૯૩૮૬   

૫ 
૧૨૪૧૧ ૧૯-૩-૧૬ ડ્રીપ ઇરીગેશન તિસ્ટમ ૮૩૦૫૩૧ હ લ ર ડ્રીપ ઈરીગેશન 

ખાંડ હીય  
૧૨૦૧૯ સકુી ખેતી કેન્ દ્ર, 

જામખાંડ હીય   
ઓથોર ઇઝ ડીલર 

કુલ ૮૩૦૫૩૧   
૬ ૧૨૫૭૭ ૨૩-૩-૧૬ ડ્રીપ ઇરીગેશન તિસ્ટમ ૫૦૦૩૯૭ િોરઠ એગ્રીટેક, જુન ગઢ ૧૨૦૨૨ મેગ શીડ, જુન ગઢ  ઓથોર ઇઝ ડીલર 

કુલ ૫૦૦૩૯૭   
૭ ૧૨૫૭૩ ૨૩-૩-૧૬ ડ્રીપ ઇરીગેશન તિસ્ટમ ૭૮૧૬૨૮ િોરઠ એગ્રીટેક, જુન ગઢ ૧૨૫૮૨ કપ િ િાંશોધન કેન્ દ્ર  ઓથોર ઇઝ ડીલર 

કુલ ૭૮૧૬૨૮ 
 

 
 

૮ ૧૩૨૦૦/૩૧-૩-૧૬ કેતમકલ્િ ૨૩૮૦૦૦ ATGC બ યોટેક ૧૨૦૩૨ દકટકશ સ્ ત્ર તવડ ગ  ઓફ લ ઇન ટેન્ડર 
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ક્રિ િા./તા. ખરીદીની વિગત રકિરા. પાર્ટીનુાં નાિ સદર વિભાગ નુાં નાિ ખરીદીની પ્રહક્રયા 

૯ ૧૩૨૦૦/૩૧-૩-૧૬ કેતમકલ્િ ૪૫૯૦૦૦ ATGC બ યોટેક ૧૨૦૩૨ દકટકશ સ્ ત્ર તવડ ગ  ઓફ લ ઇન ટેન્ડર 

૧૦ ૧૩૨૦૦/૩૧-૩-૧૬ કેતમકલ્િ ૩૪૦૦૦૦ ATGC બ યોટેક ૧૨૦૯૪ દકટકશ સ્ ત્ર તવડ ગ ઓફ લ ઇન ટેન્ડર 

૧૧ ૧૩૨૦૦/૩૧-૩-૧૬ કેતમકલ્િ ૨૦૪૦૦૦ ATGC બ યોટેક ૧૨૦૯૪ દકટકશ સ્ ત્ર  તવડ ગ ઓફ લ ઇન ટેન્ડર 

૧૨ ૧૩૨૦૦/૩૧-૩-૧૬ કેતમકલ્િ ૪૭૬૦૦૦ ATGC બ યોટેક ૧૨૦૯૪ દકટકશ સ્ ત્ર તવડ ગ ઓફ લ ઇન ટેન્ડર 

૧૩ ૧૩૨૦૦/ ૩૧-૩-૧૬ કેતમકલ્િ ૪૫૯૦૦૦ ATGC બ યોટેક ૧૨૫૬૪ દકટકશ સ્ ત્ર તવડ ગ ઓફ લ ઇન ટેન્ડર 

કુલ ૨૧૭૬૦૦૦   

૪૩ 
૧૨૮૧૪/ 

૨૩-૦૩-૧૬ 

LED દડિપ્લે યનુીટ ૩૧૮૦૦૦ બાંિલ ઓડીયો તવઝયઓુલ, 

અમિ વ િ 

૧૨૦૯૪ એગ્રી કોલેજ, જુન ગઢ ઓથોર ઇઝ ડીલર 

૪૪ 
૧૨૮૧૫/ 

૨૮-૦૩-૧૬ 

LED દડિપ્લે યનુીટ ૩૩૯૨૦૦ બાંિલ ઓડીયો તવઝયઓુલ, 

અમિ વ િ 

૧૨૫૬૪ એગ્રી કોલેજ, જુન ગઢ ઓથોર ઇઝ ડીલર 

કુલ ૬૫૭૨૦૦   

૪૫ 
૧૨૪૧૫/ 

૧૯-૦૩-૧૬ 

િોઈલ ટેસ્ટીંગ કીટ વીથ 

રીએજન્ટ 

૧૨૪૮૯૦ W.S. ટેલીમેટીકિ. પ્ર ન્ય.ુ  

િીલ્હી. લી.  

૨૭૦૪ -૫૨  કે.વી.કે. ખ પટ ઓફ લ ઇન ટેન્ડર 

૪૬ 
૧૨૮૫૮/ 

૨૮-૦૩-૧૬ 

િોઈલ ટેસ્ટીંગ કીટ વીથ 

રીએજન્ટ 

૧૧૯૦૦૦ W.S. ટેલીમેટીકિ. પ્ર ન્ય.ુ  

િીલ્હી. લી. 

૨૭૦૪૫૨- કે.વી.કે. જામનગર ઓફ લ ઇન ટેન્ડર 
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૪૭ 
૧૨૩૩૪/ 

૧૮-૦૩-૧૬ 

િોઈલ ટેસ્ટીંગ કીટ વીથ 

રીએજન્ટ 

૯૫૭૫૦ W.S. ટેલીમેટીકિ. પ્ર ન્ય.ુ  

િીલ્હી. લી. 

૨૭૦૪ -૫૨  કે.વી.કે. ન ન  ક ાંઘ િર  ઓફ લ ઇન ટેન્ડર 

૪૮ 
૧૨૭૪૬/ ૨૫-૩-૧૬ િોઈલ ટેસ્ટીંગ કીટ વીથ 

રીએજન્ટ 

૧૧૯૦૦૦ W.S. ટેલીમેટીકિ. પ્ર ન્ય.ુ  

િીલ્હી. લી. 

૨૭૦૪ -૫૨  કે.વી.કે. અમરેલી  ઓફ લ ઇન ટેન્ડર 

૪૯ 
૧૨૮૫૨/૨૮-૩-૧૬ િોઈલ ટેસ્ટીંગ કીટ વીથ 

રીએજન્ટ 

૯૫૭૫૦ W.S. ટેલીમેટીકિ. પ્ર ન્ય.ુ  

િીલ્હી. લી. 

૨૭૦૪ -૫૨  કે.વી.કે. તરઘડીય   ઓફ લ ઇન ટેન્ડર 

કુલ ૫૫૪૩૯૦   

૫૦ ૮૩૨૧/૦૯-૧૧-૧૬ નવ  પ્રીન્ ટેડ બ રિ ન ૩૪૫૦૦ રતવર જ કોપોરેશન જૂન ગઢ ૧૨૦૨૨ મેગ િીડ જૂન ગઢ ઓફ લ ઇન ટેન્ડર 

૫૧ ૧૦૬૬૩/૦૪-૨-૧૬ નવ  પ્રીન્ ટેડ બ રિ ન ૧૦૧૦૦૦ રતવર જ કોપોરેશન જૂન ગઢ ૧૨૦૨૨ મેગ િીડ જૂન ગઢ 

 

ઓફ લ ઇન ટેન્ડર 

૫૨ ૧૧૧૮૯/૧૯-૨-૧૬ નવ  પ્રીન્ ટેડ થેલ  ૮૦૫૦૦ રતવર જ કોપોરેશન જૂન ગઢ ૧૨૦૨૨ મેગ િીડ જૂન ગઢ ઓફ લ ઇન ટેન્ડર 

૫૩ ૧૨૦૯૪/૧૬-૩-૧૬ નવ  પ્રીન્ ટેડ થેલ  ૪૬૦૦૦ રતવર જ કોપોરેશન જૂન ગઢ ૧૨૦૨૨ મેગ િીડ જૂન ગઢ ઓફ લ ઇન ટેન્ડર 

૫૪ ૧૨૬૫૯/૨૫-૩-૧૬ નવ  પ્રીન્ ટેડ બ રિ ન ૩૪૫૦૦ રતવર જ કોપોરેશન જૂન ગઢ ૧૨૪૦૩ મેગ િીડ જૂન ગઢ ઓફ લ ઇન ટેન્ડર 

૫૫ ૧૨૫૪૬/૨૨-૩-૧૬ નવ  પ્રીન્ ટેડ બ રિ ન ૪૧૩૦૦ રતવર જ કોપોરેશન જૂન ગઢ ૧૨૦૦૮ તેલીબીય  િાંશોમ ણ વિર ઓફ લ ઇન ટેન્ડર 

૫૬ ૧૦૬૮૮/૪-૦૨-૧૬ નવ  પ્રીન્ ટેડ બ રિ ન ૧૭૭૦૦ રતવર જ કોપોરેશન જૂન ગઢ ૨૨૫૯ િાંશોઘન કેન્ દ્ર તહ જા ઓફ લ ઇન ટેન્ડર 

૫૭ ૧૦૦૪૨/૧૫-૧-૧૬ નવ  પ્રીન્ ટેડ બ રિ ન ૧૧૮૦૦૦ રતવર જ કોપોરેશન જૂન ગઢ ૧૨૫૮૪ તેલીબીય  કેન્ દ્ર જૂન ગઢ ઓફ લ ઇન ટેન્ડર 

૫૮ ૧૦૩૦૦/૨૧-૧-૧૬ નવ  પ્રીન્ ટેડ બ રિ ન ૮૮૫૦૦ રતવર જ કોપોરેશન જૂન ગઢ ૨૦૦૮ -૧૨  તેલીબીય  કેન્ દ્ર જૂન ગઢ ઓફ લ ઇન ટેન્ડર 

૫૯ 
૧૨૯૫૪/૩૦-૩-૧૬ નવ  પ્રીન્ ટેડ બ રિ ન ૬૯૮૫૦ રતવર જ કોપોરેશન જૂન ગઢ ૨૦૦૨ -૦૭  બ જર  િાંશોઘન કેન્ દ્ર 

જામનગર 
ઓફ લ ઇન ટેન્ડર 
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ક્રિ િા./તા. ખરીદીની વિગત રકિરા. પાર્ટીનુાં નાિ સદર વિભાગ નુાં નાિ ખરીદીની પ્રહક્રયા 
કુલ ૬૩૧૮૫૦   

૬૦  ૧૨૭૨૧/૨૫-૦૩-૧૬ િોલ રલ ઇટ ૮૮૮૦૦ ક્રીશ  ઇન્ ટરનેશનલ જૂન ગઢ ૧૨૦૦૮ તેલીબીય  મ ણ વિર ઓથોર ઇઝ ડીલર 

૬૧ ૧૧૫૮૨/૦૨-૦૩-૧૬ િોલ રલ ઇટ ૮૮૮૦૦ ક્રીશ  ઇન્ ટરનેશનલ જૂન ગઢ ૨૩૭૪ કઠોહ િાંશોઘન જૂન ગઢ ઓથોર ઇઝ ડીલર 

૬૨ ૧૩૦૫૬/૩૧-૦૩-૧૬ િોલ રલ ઇટ ૪૧૩૦૦ ક્રીશ  ઇન્ ટરનેશનલ જૂન ગઢ -- ખેતી ઇજનેરી જૂન ગઢ ઓથોર ઇઝ ડીલર 

૬૩    ૧૨૫૫૯/ ૨૩-૦૩-૧૬ િોલ રલ ઇટ ૫૯૨૦૦ ક્રીશ  ઇન્ ટરનેશનલ જૂન ગઢ -- ખેતી ઇજનેરી જૂન ગઢ ઓથોર ઇઝ ડીલર 

૬૪ ૧૨૪૪૯/૨૧-૩-૧૬ િોલ રલ ઇટ ૮૮૮૦૦ ક્રીશ  ઇન્ ટરનેશનલ જૂન ગઢ ૨૦૦૯ કપ િ િાંશોઘન જૂન ગઢ ઓથોર ઇઝ ડીલર 

૬૫  ૧૨૮૨૦/૨૩-૦૩-૧૬ િોલ રલ ઇટ ૮૮૮૦૦ ક્રીશ  ઇન્ ટરનેશનલ જૂન ગઢ ૧૨૫૮૩ ઘઉં િાંશોઘન જૂન ગઢ ઓથોર ઇઝ ડીલર 

૬૬ 
૧૯૮/૨૮-૦૩-૧૬ િોલ રલ ઇટ ૮૮૮૦૦ ક્રીશ  ઇન્ ટરનેશનલ જૂન ગઢ ૯૫૧૦ -જે  

-૧૨  
ગૈ િર િાંશોઘન ઘ રી ઓથોર ઇઝ ડીલર 

૬૭ ૧૩૧૯૬/૩૧-૩-૧૬ િોલ રલ ઇટ ૨૯૬૦૦ ક્રીશ  ઇન્ ટરનેશનલ જૂન ગઢ ૧૨૧૧૯ કૃતિ મહ તવદ્ય લય જૂન ગઢ ઓથોર ઇઝ ડીલર 

૬૮ 
 

૧૨૨૩૭/૧૭-૦૩-૧૬ 
 

િોલ રલ ઇટ 

 

૮૮૮૦૦ 
 

ક્રીશ  ઇન્ ટરનેશનલ જૂન ગઢ 
૧૨૧૧૯ કૃતિ મહ તવદ્ય લય જૂન ગઢ ઓથોર ઇઝ ડીલર 

૬૯ ૧૧૭૨૬/૦૪-૦૩-૧૬ િોલ રલ ઇટ ૮૮૮૦૦ ક્રીશ  ઇન્ ટરનેશનલ જૂન ગઢ ૧૨૫૮૫ શેરડી િાંશોઘન કોડીન ર ઓથોર ઇઝ ડીલર 

૭૦ ૧૨૨૮૦/૧૮-૦૩-૧૬ િોલ રલ ઇટ ૮૮૮૦૦ ક્રીશ  ઇન્ ટરનેશનલ જૂન ગઢ ૨૦૦૮ /૧૨  તેલીબીય  િાંશો જૂન ગઢ ઓથોર ઇઝ ડીલર 

કુલ ૮૪૦૫૦૦   

૭૧ ૨૪૫૪/૨૨-૬-૧૫ લેબોરેટરી કન્ ઝયએુબલ ૫૬૦૫૬ આઈ.એમ.ઈ.ટેક.હદરય ણ  ૧૨૯૫૩ િી.બી.એફ તવડ ગ ઓફ લ ઇન ટેન્ડર 

૭૨ ૫૯૭૨/૨૮-૮-૧૫ લેબોરેટરી કન્ ઝયએુબલ ૬૮૭૪૯ આઈ.એમ.ઈ.ટેક.હદરય ણ  ૨૩૦૫-૦૩ િી.બી.એફ તવડ ગ ઓફ લ ઇન ટેન્ડર 
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ક્રિ િા./તા. ખરીદીની વિગત રકિરા. પાર્ટીનુાં નાિ સદર વિભાગ નુાં નાિ ખરીદીની પ્રહક્રયા 

૭૩ ૭૨૦૬/ ૧૪-૧૦-૧૫ લેબોરેટરી કન્ ઝયએુબલ ૨૬૯૦૨ આઈ.એમ.ઈ.ટેક. હદરય ણ  ૨૩૦૫-૦૩ િી.બી.એફ તવડ ગ ઓફ લ ઇન ટેન્ડર 

૭૪ ૯૧૨૦/૧૬-૧૨-૧૫ લેબોરેટરી કન્ ઝયએુબલ ૩૮૧૬૯૦ આઈ.એમ.ઈ.ટેક. હદરય ણ  ૨૩૦૩-૦૮ િી.બી.એફ તવડ ગ ઓફ લ ઇન ટેન્ડર 

૭૫ ૧૧૩૫૧/૨૪-૨-૧૬ લેબોરેટરી કન્ ઝયએુબલ ૩૫૩૨૯ આઈ.એમ.ઈ.ટેક.હદરય ણ  ૨૩૦૩-૦૯ િી.બી.એફ તવડ ગ ઓફ લ ઇન ટેન્ડર 

૭૬ ૧૨૯૬૦/ ૩૦-૦૩-૧૬ લેબોરેટરી કન્ ઝયએુબલ ૨૭૬૬૦ આઈ.એમ.ઈ.ટેક. હદરય ણ  ૨૩૦૩-૦૯ િી.બી.એફ તવડ ગ ઓફ લ ઇન ટેન્ડર 

૭૭ ૧૧૮૪૪/ ૦૯-૦૩-૧૬ લેબોરેટરી કન્ ઝયએુબલ ૩૧૭૪૩ આઈ.એમ.ઈ.ટેક. હદરય ણ  ૨૩૦૩-૦૯ િી.બી.એફ તવડ ગ ઓફ લ ઇન ટેન્ડર 

૭૮ ૧૨૭૮૬/ ૨૬-૩-૧૬ લેબોરેટરી કન્ ઝયએુબલ ૫૯૭૮૨ આઈ.એમ.ઈ.ટેક. હદરય ણ  ૨૩૦૩-૦૯ િી.બી.એફ તવડ ગ ઓફ લ ઇન ટેન્ડર 

કુલ ૬૮૭૯૧૧   

૭૯ ૨૬૪૨/ ૧૫-૦૬-૧૫ કપ િીય  ખોહ ૪૮૬૦૦૦ તનલકાંઠ દિવેલ  ઓોઇલ ઇન્ ડ. ૧૨૩૦૩-૦૫ િી.બી.એફ  ઓથોર ઇઝ ડીલર 

૮૦ ૩૦૩૭/૨૪-૦૬-૧૫ કપ િીય  ખોહ ૩૨૪૪૦૦ તનલકાંઠ દિવેલ  ઓોઇલ ઇન્ ડ. ૧૨૩૦૩-૦૫ િી.બી.એફ. ઓથોર ઇઝ ડીલર 

૮૧ ૪૪૯૧/૨૨-૦૭-૧૫ કપ િીય  ખોહ ૩૨૪૪૦૦ તનલકાંઠ દિવેલ  ઓોઇલ ઇન્ ડ. ૧૨૩૦૩-૦૫ િી.બી.એફ. ઓથોર ઇઝ ડીલર 

૮૨ ૪૪૯૨/૨૨-૦૭-૧૫ કપ િીય  ખોહ ૩૨૪૪૦૦ તનલકાંઠ દિવેલ  ઓોઇલ ઇન્ ડ. ૧૨૩૦૩-૦૫ િી.બી.એફ. ઓથોર ઇઝ ડીલર 

૮૩ ૭૨૦૬/ ૧૪-૧૦-૧૫ કપ િીય  ખોહ ૧૬૨૨૦૦ તનલકાંઠ દિવેલ  ઓોઇલ ઇન્ ડ. ૧૨૩૦૩-૧૪ િી.બી.એફ ઓથોર ઇઝ ડીલર 

૮૪ ૭૨૯૦/ ૧૫-૧૦-૧૫ કપ િીય  ખોહ ૬૪૮૮૦૦ તનલકાંઠ દિવેલ  ઓોઇલ ઇન્ ડ. ૧૨૩૦૩-૧૪ િી.બી.એફ. ઓથોર ઇઝ ડીલર 

કુલ ૨૨૭૦૨૦૦   
એકાંદર ૧૫૨૫૬૦૬૧   
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જિાબ : 
કૃવિ ઇજનેરી અને રે્ટક કોલેજ જુનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી 
૧) િરક રશ્રીન ાં ઉધોગ અન ેખ ણ તવડ ગ ન ાં ઠર વ નાં. એિપીઓ/૧૦ર૦૦પ/૧૪૦૭/િ ત . રર–૧૧–૦૬ તથ   સધુ ર  ઠર વ  એિપીઓ/૧૦ર૦૦પ/૧૪૦પ/િ ત . ૮–૭–ર૦૧૧ ન ાં ઠર વોની 
જોગવ ઈ મજુબ િિર હુ ાં િ ધનો (૧) બ યોમ િ ગિેીફ યર (ર)  બ યોમ િ રીકવેટીંગ મશીન (રૂ . પ.૦૦ લ ખ થી વ )ુ મ ટે કરવ મ ાં આવેલ ઈ–ટેન્ડરીંગની પ્રદક્રય  કરવ મ ાં આવેલ છે  જે 
ધ્ય ને લઈ વ ાંધો મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી 
              અત્રેની કિેરી ધ્વ ર  ક્રમ (૧) જે િ ધન િરક રશ્રી ધ્વ ર   વિે ર૦૧૪–૧૫ ન  માંજુર થયેલ   જે અન્વય ેબે વખત  ઓનલ ઈન ટેન્ડરીંગ ની ક યષવ હી પ્રથમ ર–૧૧–ર૦૧૪ અને બીજી 
વખત ૮/ર/ર૦૧પ મ ાં ફરી ડ વો માંગ વવ મ ાં આવેલ  પરાંત ુતે અનિુાંધ ને કોઈ ટેન્ડર  ન આવત  વિે ર૦૧૪–૧પ મ ાં  ખરીિી થઈ શકેલ ન હોઈ પરીણ મે અત્રેની કિેરીન  પત્ર નાં. 
જા.નાં.જૂકૃય/ુકૃઈટેકો/આરઈઈ/બજેટ/પર૮–ર૯/૧પ ત .૧૭/૦૩/ર૦૧પ થી િાંશોધન તનય મકશ્રી, જૂકૃય,ુ જુન ગઢ ને િિરહુાં િ ધન તવધ થીન  પ્રેકટીકલ તશક્ષણ મ ટે ખબુ જ  જરૂરી હોઈ આ 
િ ધનની  ગ્ર ન્ટ વિે ર૦૧પ–૧૬ િરમ્ય ન  કેરી ફોરવડષ કરવ  તવનાંતી કરેલ જે  અનિુાંધ ને િાંશોધન તનય મકશ્રી, પત્ર નાં. જા.નાં.જૂકૃય/ુિાં.તન./પ્લ ન/૧૦૭૪–૭૯/ર૦૧પ થી આ  ગ્ર ન્ટ વિ ે
ર૦૧પ–૧૬મ ાં ડીિેમ્બર, ર૦૧પ સધુી ઉપયોગ કરવ ની શરત ે કેરી ફોરવડષ કરવ મ ાં આવેલ. આથી જુલ ઈ ર૦૧પ મ ાં આ િ ધનની ઈ–ટેન્ડરની પ્રદક્રય   થી ફરીથી ડ વ માંગ વવ મ ાં આવેલ 
જે અનિુાંધ ને એક પ ટી IMAX, અમિ વ િ  પ ટી ન ાં ડ વ રૂ .૧૯,૯૩,૯પ૦/– મહેલ હત . ટેન્ડર િમીતી   ધ્વ ર   આ ડ વ ખબુ જ ઊંિ  અને વ્ય જબી ન જણ ત  ન  માંજુર કરવ મ ાં આવેલ 
તેમજ પ ટી ને રૂબરૂ બોલ વી દડસ્ક ઉન્ટ આપવ   તૈય ર છે કે કેમ ?તે િક િી ને જણ વત  આ અંગ ેિાંશોધન તનય મકશ્રી ન ાં પત્ર િાંિષડ જૂકૃય/ુિાં.તન./વહટ–૩/માંજુરી/૧ર૪૦૩–૦૪, ત . 
૧૭/૧૦/૧પ અન્વય ેપ ટી ને  દડસ્ક ઉન્ટ આપવ   અંગ ે િક િણી કરવ  તપ્રન્િીપ લ અને ડીનશ્રીની અધ્યક્ષમ ાં ત .૪/૧૧/૧પ ન  રોજ રૂબરૂ બોલ વી ડ વો તનગોશીયેશન કરત ાં પ ટી ન  ઈ–
મેઈલ પત્ર જા.ન. IA:JAU:રૂબરૂ  ૧પ–૧૬,૧૪૮ ત . ૦૬/૧૧/૧પ  થી રીવ ઈઝડ ઓફર રૂ . ૧૪,૬૪,૭પ૦/– કરવ મ ાં આવેલ પરાંત ુઆ ડ વો પણ ખબૂ જ  ઊંિ  હોઈ ટેન્ડર િમીતી ધ્વ ર  
ન  માંજુર કરવ મ ાં આવેલ. આથી િમય મય ષિ  ખબૂ જ ઓછી હોઈ  યતુન.ની  વેબિ ઈડ પર જાહરે ત/ટેન્ડર પ્રક શીત કરી(મેન્યઅુલી ડ વો માંગ વવ મ ાં આવેલ નથી.) બહોહી પ્રતિધ્ધી  ધ્વ ર  
ડ વો માંગ વવ મ ાં આવેલ જે અનિુાંધ ને પ ાંિ પ ટી ન ાં ડ વો મહેલ હત  જેમ ાંથી િ ૈથી ઓછ  ડ વ ખરીિ પ ટી ન ાં ડ વ ઈ–ટેન્ડરીંગની પ્રદક્રય  થી માંગ વવ મ ાં આવેલ ડ વો  કરત ાં અડધ થી 
પણ ઓછ  અન ે ટેન્ડરીંગ િમીતી  ધ્વ ર  વ્ય જબી જણ ત  ખરીિીની  ક યષવ હી કરવ  જણ વેલ જે મજુબ યતુન. િક્ષમ અતધક રીશ્રી ની માંજુરી  મેહવી  ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ.   
ક્રમ (ર) િ ધન વિષ ર૦૧પ–૧૬મ ાં િરક રશ્રી ધ્વ ર   માંજુર થત  જુલ ઈ ર૦૧પમ ાં ઈ–ટેન્ડરીંગની પ્રદક્રય  થીં ડ વો  માંગ વવ મ ાં આવેલ જે અનિુાંધ ને એક પ ટી IMAX, અમિ વ િ  ન ાં ડ વ 
રૂ .ર૭,૧ર,૧પ૦/– મહેલ હત . ટેન્ડરીંગ િમીતી  ધ્વ ર  આ ડ વ ખબુ જ ઊંિ  જણ ત  ન  માંજુર કરવ મ ાં આવેલ. આથી ૧પ/૧/ર૦૧૬ ન ાં રોજ િૈતનક પેપરમ ાં આ અંગ ેજાહરે ત આપવ મ ાં  
આવેલ (મેન્યઅુલી ડ વો માંગ વવ મ ાં આવેલ નથી.) જે અન્વય ેબે પ ટી ન  ડ વો મહેલ જેમ ાં િૈ થી ઓછ  ડ વ રૂ .૧૩,૬૯,૬૬૪/–રોનક એગ્રોટેક, ર જકોટ પ ટી ન ાં મહેલ જે ટેન્ડર િમીતી  
ધ્વ ર   વ્ય જબી જણ ત  ખરીિીની  ક યષવ હી કરવ  જણ વેલ જે મજુબ યતુન. િક્ષમ અતધક રીશ્રી ની માંજુરી મહત  ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ.  
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      આ અંગ ેબાંન ેિ ધનોન  બજારમ ાં અન ેઅન્ય મહ તવધ લયોમ ાં ખરીિી થઈ હોઈ ત્ય ાં િિરહુાં િ ધનોની દકિંમત અંગ ેફોનથી અને યલો–પેજીિ (ઈન્ટરનેટ)  ધ્વ ર  જાણક રી મેહવત   
વ્ય જબી/કરકિરયકુત જણ યેલ. ઉપરોકત સ્પષ્ટત  ધ્ય ને લઈ વ ાંધો મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી.                          
(૨–૩) િાંસ્થ એ િિરહુાં  િ ધનો ન ાં વકષ ઓડષર આપત ાં િાંબાંધીત પ ટીઓ પ િેથી પ% લેખે િીકયોરીટી ડીપોઝીટ મેહવેલ હતી જે મજુબ ક્રમ(૧) િ ધનની  પ ટી પ િેથી રૂ .૪પ૬૦૦/– તથ   
ક્રમ(ર) િ ધનની પ ટી પ િેથી રૂ .૬૮પ૦૦/–િોઢ વિે મ ટે મેહવેલ હત .  ક્રમ(૧) પ ટી નેશનલ સ્મોલ ઈન્ડસ્રી કોપોરેશન મ ાં રજીસ્ટર હોઈ તથ  ખરીિીની ર૦૧૧મ ાં સ્ટેમ્પ ડયટુી નો ઉલ્લેખ 
ન હોઈ સ્ટેમ્પ ડયટુી લેવ મ ાં આવેલ નથી. ઉપરોકત સ્પષ્ટત  ધ્ય ને લઈ વ ાંધો મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી. 
૪) ખરીિી કરેલ ઉપરોકત બાંને િ ધનોની ડીલીવરી મેહવ્ય  બ િ સ્પેશીફીકેશન મજુબની તમ મ શરતોનુાં પ લન થયેલ હતે ુતે અંગ ેતવડ ગ ન ાં ટેકતનકલ અતધક રીશ્રીઓ ધ્વ ર  ખ તરી કરવ મ ાં 
આવેલ હતી તેમજ  કાંપનીન ાં ટેકતનકલ કમષિ રીઓ ધ્વ ર  ટેસ્ટીંગ/ઈન્સ્ટોલેશન કરવ મ ાં આવેલ હત . 
(૫) િાંસ્થ એ િિરહુાં  િ ધનો ન ાં વકષ ઓડષર આપત ાં િાંબાંધીત પ ટીઓ પ િેથી પ% લેખે િીકયોરીટી ડીપોઝીટ મેહવેલ હતી જે મજુબ ક્રમ(૧) િ ધનની  પ ટી પ િેથી રૂ .૪પ૬૦૦/– તથ   
ક્રમ(ર) િ ધનની પ ટી પ િેથી રૂ .૬૮પ૦૦/–િોઢ  વિે મ ટે મેહવેલ હત .  
૬) ખરીિી કરેલ ઉપરોકત બાંને િ ધનોની ડીલીવરી મેહવ્ય  બ િ સ્પેશીફીકેશન મજુબની તમ મ શરતોનુાં પ લન થયેલ હતે ુતે અંગ ેતવડ ગ ન ાં ટેકતનકલ અતધક રીશ્રીઓ ધ્વ ર  ખ તરી કરવ મ ાં 
આવેલ હતી તેમજ  કાંપનીન ાં ટેકતનકલ કમષિ રીઓ ધ્વ ર  ટેસ્ટીંગ/ઈન્સ્ટોલેશન કરવ મ ાં આવેલ હત  ત્ય રબ િ આજની ત રીખે િિરહુાં િ ધનો વ્યવસ્સ્થત રીત ેિ લ ુછે. અને તવધ થીઓન ાં 
પ્રેકટીકલ વ્યવસ્સ્થત રીતે કર વવ મ  આવે છે.જે ધ્ય ને લઈ વ ાંધો મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી. 
કૃવિ વિજ્ઞાન વિભાગ  જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જૂનાગઢ 

જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટી, જૂન ગઢમ ાં લોકલફાંડ ઓદડટ વત ુષહ વાર ર  વિષ ર૦૧૫-૧૬ન  વિષનુાં ઓડીટ હ થ ધરવ મ ાં આવેલ હત.ુ તેમ  ફકરા નાં. :- ૧૮ ના પહરશીષ્ર્ટ નાં.૧ ના ક્રિ. નાં-૩ િાાં 
અત્રેની કિેરીન ાં બ.િ.૧૨૦૯૬ ડ્રી૫ઈરીગેશન િીસ્ ટમ રૂ .૧૯,૪૫,૯૪ર/- ખિષ  અંગેન  ઉપસ્સ્થત કરેલ ઓદડટ ફકર  નો જવ બ નીિે મજુબ રજુ કરવ મ ાં આવેલ છે. 
(૧) ગજુર ત િરક ર ઠર વ ક્રમ ાંક: પરિ-૧૦૨૦૦૫-૪૯૭-ન િબિવ લય, ગ ાંધીનગર ત .૦૯/૦૫/૨૦૦૫ ન ાં ઠર વથી ર જ્યમ ાં સકુ્ષમ તિિ ઈ ટપક અને ફુવ ર  પદ્ તતન ાં ક યષક્રમની યોજન ન  
િરહ અને એક િમ ન ધોરણે અમલીકરણ મ ટે ર જ્ય િરક રેજી.જી.આર.િી. ની સ્થ પન  કરેલ છે. તેમજ ડ રત િરક રન  નોટીફીકેશન નાં.૧૧-૮/૨૦૦૬- હોટી.,ડ રત િરક ર, ન્ય ુદિલ્હી. 
ત .૨૦/૦૯/૨૦૦૬ થી જી.જી.આર.િી.ને ડ રત િરક ર અને ગજુર ત િરક ર વતી સકુ્ષમ તપયત પધ્ધતત મ ટે અમલીકરણ િાંસ્થ    તરીકે મ ન્યત  આપવ મ ાં આવેલ છે. આમ ડ રત િરક ર 
અને ગજુર ત િરક ર વાર ર  સ્થ તપત કર યેલ િાંસ્થ  વાર ર  જ તનયત થયેલ ડ વો િરક ર વાર ર  નક્કી થયેલ ખરીિ પ્રદકય ન ેધ્ય ને લઈ અને િરક રશ્રીની િેખરેખ નીિે ડ વો તનયત થયેલ  હોય 
છે. તેમ ાં ઈ-ટેન્ડરીગ પ્રદક્રય  હ થ ધરવ ની રહતેી નથી.  
(૨) ગજુર ત િરક રન  ઠર વ ક્રમ ાંક: પરિ-૧૦૨૦૦૫-૪૯૭-ન િબિવ લય, ગ ાંધીનગર ત .૦૯/૦૫/૨૦૦૫ ન  ક્રમ નાં.૮ ન  પેટ  ક્રમ નાં.૩ મ ાં સકુ્ષમ તપયત પધ્ધતત મ ટે નેટ ફીમ  
ઇરીગેશન ઇન્ન્ડય  લી. વડોિર  ન મ ાંદકત કાંપનીને િરક ર વાર ર  પ્રમ બણત કરવ મ ાં આવેલ છે. તેમજ જી.જી.આર.િી. વાર ર  િિરહુ કાંપની િ થે ડ વો અને કાંપનીએ દફલ્ડ ઉપર સકુ્ષમ તપયત  
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પધ્ધતતન  અમલીકરણ મ ટે કરવ ની થતી ક મગીરી તેમજ તેન ેલગતી જરૂરી િેવ  અંગે કર ર કરવ મ ાં આવેલ  હોય છે. જેથી ફરીથી સ્ટેમ્પ પેપર ઉંપર આવ  કર ર ખત કરવ ની જરૂદરય ત  
રહતેી નથી. 
(૩) જી.જી.આર.િી. વાર ર  િિરહુ કાંપની િ થે ડ વો અને કાંપનીએ દફલ્ડ ઉપર સકુ્ષમ તપયત પધ્ધતતન  અમલીકરણ મ ટે કરવ ની થતી ક મગીરી તેમજ તેન ેલગતી જરૂરી િેવ  અંગે િરક રશ્રીન   
ધ ર  ધોરણો પ્રમ ણે કર રખત કરવ મ ાં આવેલ  હોય છે.  જેથી ફરીથી સ્ટેમ્પ ડયટુી વસલુ કરી કર રખત કરવ ની જરૂદરય ત રહતેી નથી. 
(૪) ગજુર ત િરક ર ઠર વ ક્રમ ાંક: પરિ-૧૦૨૦૦૫-૪૯૭-ન િબિવ લય, ગ ાંધીનગર ત .૦૯/૦૫/૨૦૦૫ ઠર વન  ક્રમ નાં.૮ ન  પેટ  ક્રમ નાં.૩ મ ાં સકુ્ષમ તપયત પધ્ધતત મ ટે નેત ફીમ  
ઇરીગેશન ઇન્ન્ડય  લી. વડોિર  ન મ ાંદકત કાંપનીને િરક ર વાર ર  પ્રમ બણત કરવ મ ાં આવેલ છે. િિરહુાં ડ્રી૫ઈરીગેશન િીસ્ ટમમ ાં વ૫ર યેલ પ ઈપો અને િાંલ્ન ધન મટીરીયલ્ િ જે સ્ ટ ન્ ડષડ  
કાં૫નીન  અને ISI મ ક ષવ હ  ઉ૫યોગમ ાં લેવ મ ાં આવેલ છે જેની ગણુવત  િરક ર વાર ર જ પ્રમ બણત કરવ મ ાં આવેલ હોય તેની ફરી વખત ગણુવત ની િક શણી કરવ ની જરૂદરય ત રહતેી  
નથી. નેટ ફીમ ઇરીગેશન ઇન્ન્ડય  લી. વડોિર  ન મ ાંદકત કાંપની સકુ્ષમ તપયત પધ્ધતતન  ગણુવત  યકુ્ત મટીરીયલ્ િ મ ટે જાણીતી છે. 
(૫) જી.જી.આર.િી. વાર ર  િિરહુ કાંપની િ થે ડ વો અને કાંપનીએ દફલ્ડ ઉપર સકુ્ષમ તપયત પધ્ધતતન  અમલીકરણ મ ટે કરવ ની થતી ક મગીરી તેમજ તેન ેલગતી જરૂરી િેવ  અંગે િરક રશ્રીન   
ધ ર  ધોરણો પ્રમ ણે કર રખત તેમજ તિયરુીટી ડીપોઝીટ લેવ મ ાં આવેલ  હોય છે.  
(૬) ડ્રી૫ઈરીગેશન િીસ્ ટમ આ તવડ ગન  કુલ ૧ર.૭૫ હ.ેતવસ્ ત રમ ાં ઈન્ સ્ ટોલેશન કરવ મ ાં આવેલ છે.. 
કૃવિ વિજ્ઞાન કેન્ર,જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિસીર્ટી,જાિનગર 
ઓડીર્ટ ફકરા નાંબર:- ૧૮(૪)/૨૦૧૫-૧૬   
(૧)ક્રમ નાંબર (૧) મજુબ ડ્રીપ ઇરીગેશન તિસ્ટમની ખરીિી  કરવ  મ ટે જૂન ગઢ કૃતિ યતુનવિીટી જૂન ગઢની વેબિ ઈટ પર બહોહી પ્રતિધ્ધ્ધ  વાર ર  જાહરે ત આપી સ્પધ ષત્મક  ડ વો મેહવી  
અને િૌથી ઓછ  ડ વ આપન ર િેવી ઇરીગેશન,જામનગર પ ટી  પ િેથી  ખરીિી કરેલ છે. વ મુ ાં જણ વવ નુાં કે જી.જી.આર.િી. એ  ગજુર ત િરક ર વાર ર  બન વેલ એક િરક રી બોડી છે  
અને નેટ ફીમ ઈરીગેશન એ જી.જી.આર.િી. મ ન્ય કાંપની છે અને િેવી ઈરીગેશન જામનગર જીલ્લ ન  જી.જી.આર.િી. મ ન્ય ડીલર હોઈ  તેમની પ િે થી ખરીિ કરવ મ ાં આવેલ હોઈ િીધી 
રીતે િરક રી િાંસ્થ  પ િેથી િરક રન  નીતતતનયમ મજુબિરક ર વાર ર  અતધકૃત પ ટી પ િેથી ખરીિ કરવ મ ાં આવેલ છે.આ ઉપર ાંત િાંશોધન વૈજ્ઞ તનક(ખેતી ઈજનેરી)  
જુન ગઢ કૃતિ યતુનવિીટી, જુન ગઢ વાર ર  ડ વ વ્ય જબી પણ નો અબડપ્ર ય મેહવેલ છે. 
(૨) ક્રમ નાંબર (૨) મ ાં િશ ષવેલ  એજન્િીન ાં ડ વો માંજુર થય  બ િ સ્ટેમ્પ પેપર  પર કર રખત કર વવ નુાં જણ વત  જે તનયમો આ કિેરીની જાણ બહ ર હોય એટલે એજન્િી પ િેથી કર ર 
ખત મેહવેલ નથી. તે િમયે અમોને િબિીડી મહવ  પ ત્ર ન હોવ થી કાંપનીએ અમ રી પ િેથી કર ર કર વેલ ન હતો અને અમ રી જાણમ ાં પણ ન હતો.  પરાંત ુપ ટીન  લેટરપેડ પર  
બાંનેપ ટીનો દ્ધવાર પક્ષીય કર ર કરવ મ ાં આવેલ હતો જે આ િ થે િ મેલ ર ખેલ છે.  આથી હવે પછી આપન  વાર ર  અપ યેલ સિુન નુાં પ લન કરવ મ ાં આવશે.  
(૩) ક્રમ નાંબર (૩)મ ાં ડ્રીપ ઇરીગેશન તિસ્ટમન ાં ક મ મ ટે માંજુર થયેલ પ ટી ર જ્ય િરક રની જી.જી.આર.િી. મ ન્ય હોય, જેથી કાંપનીએ મટીરીયલની ગણુવત ની િક િણીનુાં િટીફીકેટ  
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મેહવેલ છે. જે િરખ સ્ત િ થે જ હત ુાં  
(૪) ક્રમ નાં (૪) ન ાં ત .૨૭/૦૫/૨૦૧૧ન ાં પદરપત્રની સિુન  અનિુ ર ખરીિી હઠેહની મલૂ્યન  ૫ % તિક્યોદરટી લેવ ની થ ય છે પરાંત ુઆવ  તનયમો અમ રી જાણ બહ ર હોય િબાંતધત  
પ ટીપ િેથી ૫ % તિક્યોદરટી ડીપોઝીટ લેવ મ ાં આવેલ નથી. હવે પછી આપશ્રીની સિુન નુાં પ લન કરવ મ ાં આવશે. પરાંત ુપ ટી પ િેથી પ ાંિ વિષ સધુી મેઈન્ટેનન્િ કરવ  અંગેનુાં  
પ્રમ ણપત્ર કર રખત િ થે જ લેવ મ ાં આવેલ છે અન ેડ્રીપ ઇરીગેશન તિસ્ટમ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કરવ મ ાં આવેલ છે. 
ઓડીર્ટ ફકરા નાં. ૧૮(૪૬)      

૧)  િિરહુ બ બત ેજણ વવ નુાં કે અત્રેન  કૃતિ તવજ્ઞ ન કેન્દ્ર, જામનગરને કેન્દ્ર વાર ર  “પિુ ” ડીજીટલ એિટીએફઆર મીટર ખરીિી મ ટે તવસ્તરણ તશક્ષણ તનય મકશ્રી, જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢ વાર ર  જુન ગઢ કૃતિ 

યતુનવિીટીની વેબિ ઈટ પર અને ન્યઝુ પેપરમ ાં જાહરે ત આપીને બહોહી પ્રતિદ્ધદ્ કરવ મ ાં આવેલ છે. અત્રેન  કેન્દ્ર વાર ર  િાંશોધન તનય મકશ્રી, જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢન  ક ય ષલય આિેશ 

જા.નાં.જુકૃય/ુિાંતન/વહટ-૩/માંજુરી/૧૯૬૯૮-૭૦૦/૨૦૧૬, જુન ગઢ ત .૨૦/૦૨/૨૦૧૬ મજુબ િિરહુ કીટ ૧ નાંગ રૂ.૪૯૨૫૦/- (િોઇલ કીટ-પેટીસ્ટોર કન્ઝયમેુબલ) અને વધ ર ન  રીએજન્ટ કીટ- ૫૦ િેમ્પલ 

એવ  ૩ નાંગ રૂ.૨૩૨૫૦/- એમ કુલ રૂ.૭૨૫૦૦/-ની ખરીિી કરેલ છે તિઉપર ાંત િાંશોધન તનય મકશ્રી, જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢન  ક ય ષલય આિેશ જા.નાં.જુકૃય/ુિાંતન/વહટ-૩/માંજુરી/૧૯૬૯૫-૯૭/૨૦૧૬, જુન ગઢ 

ત .૨૦/૦૨/૨૦૧૬ મજુબ વધ ર ન  રીએજન્ટ કીટ- ૫૦ િેમ્પલ એવ  ૬ નાંગ કુલ રૂ.૪૬૫૦૦/-ની ખરીિી કરેલ છે જે િીજવસ્ત ુવપર શ પૈકીની િાંપણૂષ કન્ઝયમેુબલ આઈટમની ખરીિી એમ કુલ 

રૂ.૧,૧૯,૦૦૦/-ની ખરીિી કરેલ છે. 

         િિરહુ આઈટમો િાંપણૂષ કન્ઝયમેુબલ પૈકીની હોય જરૂરીય ત મજુબ અને િરક રશ્રીની િોઇલ હલે્થક ડષની અગત્યત ન ેધ્ય ને લઇ આપેલ જાહરે ત મજુબ ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે. આમ પ ાંિયે 

કૃતિ તવજ્ઞ ન કેન્દ્ર મ ટે ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ િોઇલટેસ્ટીંગ કીટ મશીનની કુલ દકિંમત રૂ. ૨૪૬૨૫૦/- (પ્રતત મશીન રૂ.૪૯૨૫૦/- × ૫) થ ય છે. તે ઉપર ાંતની ખરીિી િોઇલ ટેસ્ટીંગ કીટ મ ટેની રીએજન્ટ 

કીટ ની ખરીિી  કરવ મ ાં આવેલ છે જે િાંપણૂષપણ ેકન્ઝયમેુબલ છે. તવસ્તરણ તશક્ષણ તનય મકશ્રી, જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢન  પત્ર નાં.જૂકુય/ુતવતશતન/ટેક-૬/૮૪૦-૪૫/૧૬ ન  પત્ર મજુબ ક યષવ હી કરેલ છે. િિરહ ુ

મહૂ કીટની ખરીિી રૂ.૫ લ ખ થી વ  ુથતી ન હોય ઈટેન્ડરીગ પ્રદક્રય  કરવ ની રહતેી નથી. તે  મજુબ સ્પષ્ટત  મ ન્ય ર ખવ  ન્ર  તવનાંતી. 
(૨)  િિરહુ બ બતની પતૂષત  કરત  જણ વવ નુાં કે, િરેક કૃતિ તવજ્ઞ ન કેન્દ્રોની વડી કિેરી, તવસ્તરણ તશક્ષણ તનય મકશ્રી, જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢ,  વાર ર  િાંયકુ્તપણે ખરીિીની તમ મ પ્રદક્રય  કરેલ છે. જેમ ાં 

િૌથી ઓછ  ડ વ આપન ર પ ટી અને િરક રશ્રી વાર ર  મ ન્ય ઓથોર ઈઝ ઉત્પ િક W.S. Telematics Pvt. Ltd, New Delhi વાર ર  તવસ્તરણ તશક્ષણ તનય મકશ્રી, જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢ વાર ર  આપેલ ટમષ, 

કાંડીશન અને દડકલેરેશનને પ ટી વાર ર  સ્વીક રી, મ ન્ય ર ખી તે મજુબ ખરીિી કરેલછે.  આ આઈટમો િાંપણૂષ  કન્ઝયમેુબલ પ્રક રની હોય અને ખરીિી પ્રદક્રય  વડી કિેરી વાર ર  થયેલ હોય કર રખત અત્રેની 

કિેરીએ કરવ નુાં થત ુનથી. તો સ્પષ્ટત  મ ન્ય ર ખવ  ન્ર  તવનાંતી.  

(૩)  િિરહુ બ બતની પતૂષત  કરત  જણ વવ નુાં કે,  વડી કિેરી, તવસ્તરણ તશક્ષણ તનય મકશ્રી, જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢ,  વાર ર  િાંયકુ્તપણે ખરીિીની તમ મ પ્રદક્રય  કરેલ છે અને ઉદ્યોગ કમીશ્નરશ્રી, ગ ાંધીનગરન  
પદરપત્ર મજુબ ૫ % લેખે કુલ રૂ.૧૪૦૦૦/- તિયદુરટી ડીપોઝીટ પેટે વડી કિરેી વાર ર  આપેલ શરતો મજુબ પ ટી પ િેથી FDR રૂપે વસલુ કરેલ છે.            
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સકુી ખેતી જાિ-ખાંભાલીયા  
(!)  ક|મ ન\ (!) મ]જબ ડ્રીપ  .રીગ[શન તિસ્ટમ  ખિરીિી કરવ  મ ટ[ જ}.કૃ.ય ] જ]ન ગ-ની વેબિ ઇટ  પર બહોહી પ્રતિદ્ધદ્  વાર ર  જાહરે ત આપી સ્પધ ષત્મક  ડ વો મેહવી અન[ િૌથી ઓછ  ડ વ આપન ર 

હ લ ર ડ્રીપ  .રીગ[શન ખ\ડ હીય  પ ટી પ િેથી ખરીિી કરેલ છે. વધ]મ  જણ વ ન] કે  જી.જી.આર.િી  અ [ ગ]જર ત િરક ર વાર ર   બન વ [લ અ[ક બોડી છે  અન[ નેટ ફીમ ઇરીગ[શન એ. જી.જી.આર.િી મ ન્ ય 

કાંપની  છે .અન[ હ લ ર ડ્રીપ .રીગ[શન ખ\ડ હીય  ન  જી.જી.આર.િી મ ન્ ય ડીલર હો. ત[મની પ િેથી ખરીિી કરવ મ  આવ[લ હો. િીધી  િરક રી િાંસ્થ  પ િેથી િરક રન  તનતતતનયમ મ]જબ િરક ર 

વાર ર  અતધકૃત પ ટી પ િથેી ખરીિી કરવ મ  આવ[લ છ[.આ ડ વ િરક રમ ન્ ય કાંપની  જી.જી.આર.િી  ન  હોય ત[થી અબડપ્ર ય  મેહવેલ નથી.   
(ર)   ક|મ ન\ (ર) મ  િશ ષવેલ  એજન્િી ન  ડ વો મ\જ]ર થય  બ િ સ્ટેમ્પ પેપર ૫ર કર રખત કર વવ ન] જણ વત  જે તનયમો આ કિેરીની જાણ બહ ર હોય ઍટલ ેએજન્િી પ િે થી કર રખત મેહવેલ  

નથી.ત[ િમયે અમોન[ િબતિડી મહવ  પ ત્ર  ન હોવ થી  ક\૫ની ઍ  અમ રી પ િથેી કર ર કર વેલ ન હતો અન[ અમ રી જાણમ  પણ ન હતો.આથી હવ[ પછી આપન  વાર ર  અપ યેલ સિુન  ન] પ લન   
કરવ મ  આવશ [.અને પ છહની અિરથી કર રખત મેહવવ મ ાં આવેલ છે  
(૩) ક|મ ન\ (૩)  પરિેઈઝ મ[ન્ યઅુલ ન  િેપ્ટર-૮ ન  ફક ર નાં-૧૪ મ]જબ પદરતશસ્ટ ક્રમ –નાં. ૧ થી ૮૪ ની ખરીિી મ ાં જે એજન્િી ન   ડ વો મ \જ]ર થયેલ  હોય તેને ખરીિી નો ઓડષર આપત   
પહલે  ૫ %  તિક્યોદરટી દડપોઝીટ ન , ૪.૯૦% મજુબ સ્ટેમ્પ ડયદૂટ વસલૂ કરી કર રખત કરવુાં જોઇએ.પરાંત ુ આવ  તનયમો  અમ રી જાણ બહ ર હોય િાંબાંતધત પ ટી  પ િે થી ૫ @ તિક્યોદરટી   
ડીપોઝીટ ન  ૪.૯૦‰ મજુબ સ્ટેમ્પ ડયદૂટ વસલૂ કરવ મ ાં આવ[લ નથી.પરાંત ુ હવ[ ૫છી આ૫શ્રીની સિૂન ન ુપ લન કરવ મ  આવશ[.પરાંત ુપ ટી  પ િે થી પ ાંિ વિષ સધુી મેઇનટેનન્િ  કરવ  અંગેનુાં 
પ્રમ ણપત્ર લેવ મ  આવેલ છે.. 
(૪)   ક|મ ન\ (૪) મ  ડ્રીપ  .રીગ[શન તિસ્ટમન   ક મ મ ટે  મ\જ]ર થયેલ પ ટી  ર જય િરક રન  જી.જી.આર.િી  મ ન્ ય હોય, જેથી કાંપની એ મટીરીયલની ગ]ણવત ન] િદટિદફકેટ મેહવેલ છે. 
(૫)   ક|મ ન\ (૫) ન  ત .ર*/૦૫/ર_!! ન  પદરપત્ર  ની સિુન  અનિુ ર  ખરીિી હઠેહની મ]<યન \ ૫ @ તિદકયોદરટી  લેવ ની થ ય છે  પરાંત ુ આવ  તનયમો  અમ રી જાણ બહ ર હોય િાંબ\તધત પ ટી  પ િ ે
થી ૫ @ તિક્યોદરટી  ડીપોઝીટ લેવ મ  આવ[લ નથી.પરાંત ુ હવ [ ૫છી આ૫શ્રીની સિૂન  ન ુપ લન કરવ મ  આવશ[.પરાંત ુપ ટી  પ િે થી પ ાંિ વિ¶ સધુી મેઇનટેનન્િ  કરવ  અ \ગ [ન] પ્રમ ણપત્ર લેવ મ  
આવ[લ છે. 
 (૬)  ક|મ ન\ (૬) મ  ડ્રીપ  .રીગ[શન તિસ્ટમ  ઇન્સ્ટોલ  કય ¶ અ\ગ[ન  આધ રો પણ છે. 
 

બીજ  વિજ્ઞાન  અને  તકવનકી  વિભાગ,જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિસીર્ટી,  જુનાગઢ. 
િિર બ બતે જણ વવ નુાં કે િ ગડીવીડી ફ મષ પર વ વવ મ ાં આવત  ખેતી પ કોમ ાં તપયત આપવ  મ ટે ડ્રીપ તથ  મીની ફુવ ર  ઈરીગેશન તિસ્ટમની ખરીિી કરવ ની જરૂરીય ત ઉડી થત  
જી.જી.આર.િી. િરક રશ્રીએ મ ન્ય કરેલ કાંપની છે તેથી તેઓન  ડ વ પત્રક મજુબ ક યષવ હી કરેલ છે જેથી ઈ-ટેન્ડરીંગ કરવ મ ાં આવેલ નથી. જી.જી.આર.િી. વાર ર  તનયત કરેલ ડ વ પત્રક 
૨૦૧૬ મજુબ િોરઠ એગ્રીટેક, પ્રીઝમ કોમ્પ્લેક્ષ, એિ. ટી. રોડ, જુન ગઢ જે જી.જી.આર.િી. ન  ઓથોર ઇઝ ડીલર હોઈ અતે્રથી પત્ર નાં. ૩૬૯/૧૬ ત . ૧૫/૦૨/૨૦૧૬ થી ડ્રીપ અને મીની ફુવ ર  
ઈરીગેશન િીસ્ટમ ફીટ કરવ ની ક મગીરીન  ડ વો માંગ વવ મ ાં આવેલ જેનો વ્ય જબીપણ નો અબડપ્ર ય િાંશોધન વૈજ્ઞ તનક (ખેતી ઈજનેરી), જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢ પ િે મ ગત  તેઓશ્રીએ પત્ર નાં. 
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જુકૃય/ુિ.વૈ. (ખે.ઈ.)/ટેક-૨/૧૦૧૯/૧૬ ત . ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ થી ડ વો વ્ય જબી હોવ નો ત ાંતત્રક અબડપ્ર ય આપેલ ત્ય ર પછી અતે્રથી િોરઠ એગ્રીટેક જુન ગઢ જી.જી.આર.િી. ન  ઓથોર ઇઝ 
ડીલરન  ડ વો િ થે અત્રેથી પત્ર નાં. ૫૨૦ ત . ૧૯/૦૨/૨૦૧૬ થી િાંશોધન તનય મકશ્રી જુકૃય,ુ જૂન ગઢને ખિષ કરવ ની માંજુરી મ ટે િરખ સ્ત કરત  તેઓશ્રીએ ક ય ષલય આિેશ નાં. 
જુકૃયુાં/િની/વહટ-૩/મજુરી/૧૯૯૮૬-૮૭/૨૦૧૬ ત . ૨૫/૦૨/૨૦૧૬ થી માંજુરી આપેલ છે તે મજુબ ખરીિીની ક યષવ હી કરવ મ ાં આવેલ છે. જી.જી.આર.િી. િરક રશ્રી વાર ર  મ ન્ય થયેલ છે 
તેમજ રૂતપય  પ ાંિ લ ખથી વધ રેની ખરીિી મ ટે ઈ-ટેન્ડદરિંગની પ્રદક્રય  કરવ ની હોઈ છે તે અંગેનુાં જ્ઞ ન અતે્રની કિેરીને છે, પરાંત ુિરક રશ્રીએ જી.જી.આર.િી. ને મ ન્યત  આપેલ હોઈ ઈ-
ટેન્ડરીંગનો ખિષ કરેલ નથી. ઈ-ટેન્ડરીંગ કરેલ હોત તો પણ ડ વ જી.જી.આર.િી. એ નક્કી કરેલ તે મજુબ જ આવત ઉપર ાંત એક આઈટમન  ડ વ પ ાંિ લ ખથી વધ રે ન હોઈ તેથી ઈ-
ટેન્ડરીંગની જરૂરીય ત રહતેી નથી િિર એજન્િી જી.જી.આર.િી. વાર ર  મ ન્યત  પ્ર પ્ત હોઈ જી.જી.આર.િી. તથ  એજન્િી વચ્િે સ્ટેમ પેપર પર કર રખત કરવ ન  થ ય છે જેથી અત્રેથી કર રખત 
કરવ મ ાં આવેલ નથી. 
િિરહુ ડ્રીપ/મીની ફુવ ર  ઇરીગેશનન  ક મ મ ટે વ પરવ ન  આવેલ પ ઈપ લ ઈન તેમજ િલ્ન આઈટમન  મદટદરયલની ગણુવત્ત ની િક િણી જી.જી.આર.િી. વાર ર  થ ય છે તે મજુબ ફ મષન  
પ્લોટ પર વપર યેલ છે એની ખ તરી ફ મષન  કમષિ રી/અતધક રી એ જોઈ તપ િીને ફીટ કર વેલ હોઈ તેથી પ ટી તરફથી ગણુવત્ત નો રીપોટષ  ન મહત  રજુ કરવ મ ાં આવેલ નથી. 
      જી.જી.આર.િી. િરક રશ્રી વાર ર  મ ન્ય થયેલ હોઈ તેથી િિર પ ટી િ થે જે તે િમયે રૂબરૂમ ાં િિ ષ કરત  તેઓએ પ ાંિ ટક  તિયરુીટી ડીપોઝીટ આપવ ની ન  પ ડેલ જેથી લેવ મ ાં આવલે 
નથી. 
     ડ્રીપ/મીની ફુવ ર  ઈરીગેશન િીસ્ટમ ઇન્સ્ટોલમેન્ટન  આધ ર બ બતે જણ વવ નુાં કે યનુીવિીટીએ િરક રશ્રીની િબિીડી લીધેલ ન હોઈ ઓથોર ઇઝ ડીલર વાર ર  ઇન્સ્ટોલમેન્ટન  આધ ર 
આપવ ન  રહતે  નથી પરાંત ુફ મષન  કમષિ રી/અતધક રીની હ જરીમ ાં િ લ ુકરી િક િણી કરવ મ ાં આવેલ છે. 
     જે િય ને લઈને િિરહુ ફકર  નાં.- ૧૮ ન  ક્રમ ૬ અંગે પતૂષત  કરવ મ ાં આવેલ છે. અત્રેથી ૫ લ ખથી વ નુી ખરીિી ઈ-ટેન્ડરીગથી કરવ મ ાં આવે જ છે. િિર બ બત િરક રશ્રીએ 
જી.જી.આર.િી. ને મ ન્ય કરેલ હોઈ તે ઈ-ટેન્ડરીંગ કરેલ નથી.  
     ઉપરોક્ત બ બતે જણ વવ નુાં કે અતે્રન  તવડ ગે ત .૧૬/૫/૧૫ન  રોજ ક પડની તપ્રન્ટેડ થેલી તથ  તપ્રન્ટેડ કાંત નન  ડ વ અંગેની જાહરે ત આપેલ તે જાહરે ત િૈતનક િમ િ ર પત્ર ‘િેશ 
પરિેશની આજકલ’મ ાં ત .૨૨/૫/૧૫ન  રોજ પ્રતિધ્ધ થત  જુિી-જુિી પ ટીઓએ ડ વો મોકલેલ તેમ ાં િ ર પ ટીઓન  ડ વો અતે્રની કિેરીને મહેલ હત  તેમ ાં રતવર જ કોપોરેશન, િોલતપર , 
જુન ગઢન  ડ વ િૌથી ઓછ  જણ ત  અતે્રથી ડ વ-પત્રકો-ડ વ િરખ મણી િ થે પત્ર નાં.૩૨૫૦ ત .૧૫/૬/૧૫ થી િાંશોધન તનય મકશ્રી, જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટી, જુન ગઢની કિેરીને િરખ સ્ત 
િ િર કરત  તેઓશ્રીએ ક ય ષલય આિેશ નાં. જુકૃય/ુિાંતન/વહટ-૩/માંજુરી ૪૦૫૩-૫૪/૨૦૧૫ ત .૧૭/૬/૧૫ થી ખરીિીની માંજુરી આપેલ તે મજુબ તવેુરની તપ્રન્ટેડ થેલી , મગફહીન  તપ્રન્ટેડ 
બ રિ ન, તલ, અડિ, કપ િ, મગની તપ્રન્ટેડ થેલી ક્રમ ૫૦ થી ૫3 સધુીની આઇટમ કુલ રકમ રૂ|.૨૯૨૫૨૫/- ની મય ષિ મ ાં ખરીિવ મ ાં આવેલ છે. તેમજ ક્રમ નાં. ૫૪ ની વ .નાં. ૧૨૬૫૯ 
ત .૨૫/૩/૧૬ રકમ રૂ|.૩૪૫૦૦/- ફ ઉન્ડેશન મગફહી મ ટે તપ્રન્ટેડ બ રિ ન નાંગ-૬૦૦ રૂ|.૫૯/-ન  ડ વે ત્રણ ડ વોથી જાહરે ખબર વાર ર  સ્થ તનક માંજુરી નાં.૬૧ સ્ટે.૧૨૧ ની આઇટમ નાં.૯૯(૧) 
મજુબ ત .૩/૩/૨૦૧૬ મજુબ ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે. 
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 ફકર  પદરતશષ્ટ-૧ ન  ક્રમ નાં. ૫૦ થી ૫૪ ની ખરીિીની રકમ રૂ|.૫ લ ખ કરત  વધ રે થતી નહોતી તેથી ઇ-ટેન્ડરીંગ કરેલ નથી તેમજ ૫% તિક્યોરીટી દડપોબઝટ લેવ મ ાં આવેલ નથી. 
િૈતનક િમ િ ર પત્રમ ાં જાહરે ત આપી ડ વો માંગ વી િાંશોધન તનય મકશ્રીની માંજુરી લઇને ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે. ઇ-ટેન્ડરીંગમ ાં તિક્યોરીટી ૫% દડપોઝીટ તથ  ઇએમડી લવે મ ાં આવે જ 
છે. 
કપાસ સાંશોધન કેન્ર  જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિસીર્ટી,  જુનાગઢ 
૧. અત્રેન  ફ મષ મ ટે રૂ.૮૮,૦૦૦/- રકમનો ખિષિોલ ર લ ઈટ ખરીિી કરવ  મ ટે કરેલ હતો.િિર ખરીિી રૂ.પ લ ખથી ઓછી હોઇને િરક રશ્રીન  ઉધોગ અને ખ ણ તવડ ગન  ઠર વ નાં.એિ.પી 
ઓ/૧૦૨૦૦૫/૧૪૦૫/િ, ત .૦૮/૦૭/૨૦૧૧ મજુબ ઈ-ટેન્ડરીગ કરવ ની જરૂદરય ત રહતેી ન હોઈન ેિાંશોધન  તનય મકશ્રી,જુ.કુ.ય.ુ,જુન ગઢની કિેરીએ ડ વો મેહવી માંજુર કરેલ ડ વથી 
િિર ખિષકરવ મ ાં આવેલ છે. 
૨. િાંશોઘન તનય મકશ્રીએ માંજુર કરેલ ડ વોની જાહરેતમ ાં સ્ટેમ્પ પે૫ર ૫ર કર રખત કરવ  અંગેન  કોઇ કર ર ન હત  તેથી સ્ટેમ્પ પે૫ર ૫ર કર રખત કરેલ ન હત  છત  ૫ણ ડતવષ્યમ ાં આ 
બ બતે તેનો અમલ કરવ મ ાં આવશે. જની ખ ત્રી આ૫વ મ ાં આવે છે. તો પ્ર થતમક વ ાંઘ  મ ાંડવ ણ કરવ  તવનાંતી.  
૩. જી.જી.આર.િી. મજુબ ખરીિી કરેલ હોય, ૫ ટક  તિકયોરીટી ડીપોઝીટન ાં ૪.૯૦ ટક  લેખેજની સ્ટેમ્પ ડયટુી રકમ લેવ મ ાં આવેલ નથી.  
૪. જી.જી.આર.િી. મજુબ મ લ - મટીરીયલ્િ મોકલ વેલ, જેની ખર ઇ કરેલ હતી.  
૫. જી.જી.આર.િી. મજુબ ખરીિી કરેોલ હોય, ૫ ટક  તિકયોરીટી ડીપોઝીટ લવે મ ાં આવેલ નથી. 
૬. બ યોમ િ ગેિીફય ર મશીન, ડ્રીપ ઇરીગેશન તિસ્ટમ, એલ.ઇ.ડી. દડસ્પ્લે, કેતમકલ્િ, િોલ ર લ ઇટ, લેબ િ ઘનો, ઇન્સ્ટોલ કય ષ અંગેન  આઘ ર િ મલે ર ખી મોકલી આપવ મ ાં આવે છે.  
કૃવિ કીર્ટકશાસ્ત્ર  વિભાગ ,જુકયૂ ુ, જુનાગઢ 
૧. છ િભ્યોની ખરીિ કતમટી તથ  તપ્રન્િીપ લ અને ડીન કૃતિ મહ તવદ્ય લય જુન ગઢ કૃતિ યતુનવિીટી જુન ગઢની માંજુરી થી વતષમ ન પત્ર મ ાં જાહરે ત આપી ટેન્ડીંગ પ્રદક્રય  હ થ ધરવ મ ાં 
આવેલ હતી ત્ય રબ િ યતુનવિીટી ન  તનયમ મજુબ ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હતી. 
૨.અતે્રની ખરીિી એટીજીિી બ યોટેક પ િેથી જુિ  જુિ  પ્રક રન  કેતમકલની ખરીિી જુિ  જુિ  બજેટ િિરમ ાં ખેડતૂોની મ ાંગને ધ્ય નમ ાં ર ખીને ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હતી.આ કાંપની ડ રત 
િરક રન  મીનીસ્રી ઓફ િ યન્િ અને ટેકનોલોજી તવડ ગ વાર ર  મ ન્યત  ધર વતી  એક મ ત્ર ઉત્પ િક કાંપની છે. 
૩.આ પ્રક રન  કેતમકલ્િ ડ રતમ ાં અન્ય કોઇ પણ કાંપની લ યિન્િ ધર વતી નથી.આમ ઉપરોક્ત બ બતો ને ધ્ય ને ર ખી આ ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હતી. 
અતે્રની ખરીિી કન્ઝયમેુબલ (કેતમકલ) પ્રક ર ની હોવ થી અને મ લ માંજુરી િ થે રેડીમેન્ડ પ્રક ર ની હોવ થી સ્ટેમ્પ ઉપર કર રખત લેવ મ ાં આવ્યો નથી.પરાંત ુપ ટી પ િેથી ટીડીએિ ની કપ ત 
બબલમ ાંથી કરી બબલ પ િીંગ મ ટે મોકલવ મ ાં આવેલ હત ુાં. આ મ દહતી અતે્રની કિેરીને લ ગ ુપડતી નથી. 



  80 
 

અતે્રની ખરીિી કન્ઝયમેુબલ (કેતમકલ) પ્રક રની હોય અને તે મ લ માંજુરી િ થે રેડીમેન્ડ પ્રક રની હોવ થી ૫% લેખે તિયરુીટી ડીપોઝીટ લેવ ની થતી નથી.પરાંત ુપ ટી પ િેથી ટીડીએિ ની 
કપ ત તનયમ મજુબ બબલમ ાંથી કરી બબલ પ િીંગ મ ટે મોકલવ મ ાં આવેલ હત ુાં.   
 કૃવિ િહાવિદ્યાલય જુકયૂ ુ, જુનાગઢ 

ક્રિ નાં.૪૩ તથા ૪૪ ન  િશ ષવેલ  LED દડસ્પ્લે રૂ. ૧૦૦૦૦૦/- ઉપર હોવ થી વતષમ ન પત્રમ ાં જાહરે ત આપી ટેન્ડર પ્રદક્રય  વતષમ ન પત્રમ ાં જાહરે ત આપી ટેન્ડર પ્રદક્રય  વારર   આિ યષ,કૃતિ 
મહ તવદ્ય લય,જુ.કૃ.ય.ુજુન ગઢ. વાર ર  બન વેલ કતમટીન  આધ રે િક્ષમ અતધક રી િાંિોધન તનય મકશ્રી, જુ.કૃ.ય.ુજુન ગઢ. ની મજુરી લેવ મ ાં આવેલ હતી. 
ક્રિ નાં.૪૩ તથા ૪૪ ન  િશ ષવેલ  LED દડસ્પ્લે યોજન કીય જરૂદરય તન  આધ રો અલગ-અલગ બજેટમ ાં ૧૨૦૯૪/ ૧૨૫૬૪ મ ાં માંજુર થયેલ વસ્તઓુ અને ન ણ  ની જોગવ ઇઑ અલગ-અલગ 
િમયે જરૂદરય ત મજુબ ખરીિી કરવ મ ાં આવી હતી. 
ક્રિ નાં.૪૩ તથા ૪૪ ન  િશ ષવેલ  ખરીિી ટેન્ડર પ્રદક્રય  િરમ્ય ન આવેલ િૌથી ઓછ  ડ વ ધરવતી કાંપની પ િેથી કતમટીની ડલ મણ ન  આધ રે તનયમ અનિુ ર ખરીિ કરવ મ ાં આવેલ 
હતી.આ અંગેની માંજુરીની મ દહતી નીિે મજુબ છે. વૌ.નાં. ૧૨૮૧૪ ત .૨૩/૦૩/૧૬ વિષ ૨૦૧૫-૧૬ મ ાં અત્રેની કિેરી વાર ર  રૂ.૧૮૦૦૦ ની દકમતની LED દડસ્પ્લે ખરીિી બ.િ. ૧૨૦૯૪ રૂ. ૫ 
લ ખ નીિેની હોવ થી જ.નાં.જુ.કૃય.ુ/એઈ/જૈતવક તનયાંત્રણ/૩૨૩ /ત .૧૧-૦૨-૨૦૧૬ ન  આધ રે વતષમ ન પત્રમ ાં જાહરે ત આપી ત્ય ર બ િ યતુનવિીટીન  તનયમ મજુબ ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ 
હતી. તેન  આધ રો િાંશોધન તનય મકશ્રી ,જુ.કૃ.ય.ુજુન ગઢ ન  જ.નાં.જુકૃય.ુ/િની/વહટ ૩ /માંજુરી/૨૧૮૮૧-૮૩ ત .૧૬-૩-૧૬ ન  રોજ લેવ મ ાં આવેલ હતી. 
વૌ.નાં..ત . ૧૨૮૧૫ ત .૨૩/૦૩/૧૬ વિષ ૨૦૧૫-૧૬ મ ાં અત્રેની કિેરી વાર ર  રૂ. ૩૩૯૦૦૦ ની દકમતની LED દડસ્પ્લે ખરીિી બ.િ. ૧૨૫૬૪ રૂ. ૫ લ ખ નીિેની હોવ થી જા.નાં.જુ.કૃય.ુ/એઈ/જૈતવક 
તનયાંત્રણ/૩૨૩ /ત .૧૧-૦૨-૨૦૧૬ ન  આધ રે વતષમ ન પત્રમ ાં જાહરે ત આપી ટેન્ડર પ્રદક્રય  હ થ ધરવ મ ાં આવેલ હતી. ત્ય ર બ િ યતુનવિીટીન  તનયમ મજુબ ખરીિી કરવ મ ાં આવલે હતી. 
તેન  આધ રે િાંશોધન તનય મકશ્રી ,જુ.કૃ.ય.ુજુન ગઢ ન  જા.નાં.જુકૃય.ુ/િની/વહટ ૩ /માંજુરી/૨૬૬૨૮-૩૦ ત .૧૮-૩-૧૬ ન  રોજ લેવ મ ાં આવેલ હતી. 
પરીશીષ્ટ  ૬૭-૬૮ મજુબ જરૂદરય ત મજુબ ની િોલ ર લ ઈટ ક્રીશ  ઈન્ટરનેશનલ જુન ગઢ પ િેથી ખરીિ કરવ મ ાં આવેલ છે.આથી ઈ-ટેન્ડર પ્રદક્રય  હ થ ધરવ મ ાં આવેલ નથી.િ મેલ 
પરીશીસ્ટ મજુબ જુિી જુિી કિેરી વાર ર  જુિ -જુિ  બજેટ િિર મ ાં કરવ મ ાં આવેલ છે..એકી િ થે એક જ ઓફીિ વાર ર  ખરીિી થયેલ નથી..આથી બધી જ ખરીિી ન  એક િ થે ગણી લેવ થી 
પ્રશ્ન ઉપસ્સ્થત થઇ છે.પરાંત ુહકીકતમ ાં બધ  કેશ અલગ હોય છે.અને તનયમ અનિુ ર ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે. પરીશીસ્ટ ૬૭-૬૮ ની આઈટમ રીકરીંગ હોય જેથી સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર કર રખત 
કરવ મ ાં આવેલ નથી.િોલ ર લ ઈટમ ાં કોઈં ગેરેંટી આપવ મ ાં આવતી નથી.મ લ આવી ગય  બ િ જ પ ટી ન  બીલન  ચકુ િ  મ ટે મોકલવ મ ાં આવેલ છે.તેમજ તિક્યોરીટી ડીપોઝીટ લેવ મ ાં 
આવેલ નથી.જાહરે ત તવગતો મજુબ ખરીિી કરી ત્ય ર બ િ ચકૂવ ણ  મ ટે ક યષવ હી કરવ મ ાં આવેલ.તેમજ િરક રશ્રીન  તનયમ અનિુ ર વેટ ૫ % કપ ત કરવ મ ાં આવેલ છે.  
તેલીબીયા િાઅાિદર :   ૧.પ્રીન્ ટેડ બ રિ ન ખરીિી મ ટે અત્રેની કિેરીન ાં વૌિર નાંબર ૧૨૫૪૬  ત .૨૨/૦૩/૧૬ મજુબથી કુલ રૂ .૪૧૩૦૦/- થ ય છે, આ ખરીિી ‘િાંશોધન વૈજ્ઞ નીકશ્રી, 
મુય તેલીબબય  િાંશોધન કેન્દ્ર, જુ.કૃ.ય.ુ જુન ગઢ’ ની કિેરી વાર ર  વતષમ નપત્રોમ  બહોહી પ્રતિઘ્ઘી વાર ર  જહરે ત આપી જુિી જુિી પ ટીઓ પ િેથી ડ વો મેહવી િૌથી ઓછ  આવલે ડ વો વ હી 
પ ટી “રતવર જ કોપોરેશન, જુન ગઢ” પ િેથી ખરીિી કરેલ છે. આ ખરીિીની કુલ રકમ   રૂપીય  પ ાંિ લ ખ કરત  ઓછી હોઈ ઇ-ટેન્ડરીંગ કરવ ન ુરહતે ુનથી.  વૌિર નાં.૧૨૭૧૨ ત .૧૨/૦૩/૧૬ 
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મજુબથી િાંશોધન તનય મકશ્રી, જુ.કૃ.ય.ુ જુન ગઢની કિેરી ખ તેથી િોલ રલ ઇટ ખરીિવ  મ ટેની  જાહરે ત િૈનીકપત્રમ ાં આપેલ હતી. તે મજુબથી માંજૂર ડ વો પ્રમ ણે અતે્રની કિેરીએ િોલ ર 
લ ઇટની ખરીિી કરેલ છે. જેમ ાં ખરીિીની કુલ રકમ રૂ.૮૮,૮૦૦/- નીજ હોય જે રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/-થી વધતી નથી. જેથી ઇ-ટેન્ડરીંગ કરવ ન ુરહતે ુનથી. 
૨.િિરહુ તપ્રન્ટેડ બ રિ ન કન્ઝયમેુબલ આઇટમ હોવ થી ઓડષર આપત  પહલે  સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર કર રખત કરવ ની જરૂર રહતેી નથી. 
૩. િિરહુાં ખરીિી એક જ આઈટમની કરવ ની હતી, જેની ખરીિી વતષમ ન પત્રમ ાં બહોહી પ્રતિધ્ધીની પ્રક્રીય  મ રફત કરત  જેનુાં કર રખત કરવ ન ુન હોવ થી ૫% િીયરુીટી ડીપોઝીટ અને 
૪.૯૦ % મજુબ સ્ટેમ્પ ડયટુી વસલુ કરવ મ ાં આવેલ ન હતી. 
૪. નવ  પ્રીન્ટેડ બ રિ ન ખરીિી કરી મગફહી બરડર િીડ પેકીંગની ક મગીરી મ ટે યો્ય ઉપયોગ કરવ મ ાં આવે છે. તેમજ િોલ ર લ ઈટની ગણુવત ની િક િણી કરીને ખરીિી કરેલ છે. જે 
હ લમ  પણ અપેક્ષ  મજુબજ યો્ય ક મ આપે છે. 
૫. િિરહુાં પ્રીન્ ટેડ બ રિ ન કન્ ઝયમેુબલ આઈટમ હોવ થી ખરીિી હઠેહની મલુ્ યન ાં પ% િીકયરુીટી લેવ ની થતી ન હોવ થી લીધેલ નથી. 
કૃવિ સાંશોધન કેન્ર તળાજા 
અત્રેની કિેરીન  િને ૨૦૧૫-૧૬ ન ાં વિષન  અન્વેિણ િરમ્ય ન વ ઉિરો/ફ ઈલોની િક િણી કરત  વ ઉિર નાં. ૧૦૬૮૮/૦૪-૦૨-૧૬ રકમ રૂ. ૧૭,૭૦૦/- ની નવ  તપ્રન્ટેડ બ રિ ન ખરીિી 
પ્રદક્રય મ ાં અતનયતમતત   અંગેનો ઓડીટ ફકર  નાં. – ૧૮ ની જરૂરી પતૂષત  નીિે મજુબ કરવ મ ાં આવે છે. 
      અત્રેની કિેરીન ાં વૌિર નાંબર ૧૦૬૮૮/૦૪-૦૨-૧૬ ની રકમ રૂ . ૧૭,૭૦૦/-  થ ય છે, જે પ ાંિ લ ખ કરત  ઓછ  હોઈ જેની ઈ-ટેન્ ડરીંગ પ્રદક્રય  કરવ ની જરૂરીય ત ન હોવ થી, જે મુય 
તેલીબીય  િાંશોધન કેન્દ્ર, જૂન ગઢ કૃતિ યતુનવિીટી, જૂન ગઢે કરેલ ખરીિ િરખ સ્તને આધ રે જરૂરી માંજુરી મેહવી ખરીિીની પ્રદક્રય  કરવ મ ાં આવેલ છે. 
િિરહુાં પ્રીન્ ટેડ બ રિ ન કન્ ઝયમેુબલ આઈટમ હોવ થી ઓડષર આપત  પહલે  સ્ ટેમ્ પ પેપર ઉપર કર રખત કરવ નુાં ન હોઈ જેથી કરીને કર રખત કરવ મ ાં આવેલ નથી. 
િિરહુાં ખરીિી એક જ આઈટમની કરવ ની હતી, જેની ખરીિી ઓથોર ઈઝડ ડીલર પ િેથી કરેલ. જેનુાં કર રખત કરવ ની કોઈ સિુન  ન હોવ થી ૫ % તિયરુીટી ડીપોઝીટ અને ૪.૯૦% મજુબ 

સ્ટેમ્પ ડયટુી વસલુ કરવ મ ાં આવેલ ન હતી.નવ  પ્રીન્ટેડ બ રિ ન ખરીિી કરી મગફહી રીડર બીજ પેદકિંગની ક મગીરી મ ટે ઉપયોગ કરવ મ ાં આવે છે. 

િિરહુાં પ્રીન્ ટેડ બ રિ ન કન્ ઝયમેુબલ આઈટમ હોવ થી ખરીિી હઠેહની મલુ્ યન ાં પ % િીકયરુીટી લેવ ની થતી ન હોવ થી લીધેલ નથી. 
મખુ્ ય તેચલબીયા સાંશોધન કેન્ર જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી જૂનાગઢ. 
પ્રીન્ ટેડ બ રિ ન ખરીિી મ ટે અત્રેની કિેરીન ાં વૌિર નાંબર ૧૦૦૪ર / ૧પ.૦૧.૧૬  રકમ રૂ .૧,૧૮,૦૦૦/- અને  વૌિર નાંબર ૧૦૩૦૦/ ર૧.૦૧.૧૬ રકમ રૂ . ૮૮પ૦૦/- મહી કુલ એકાંિરે 
રૂ . ર,૦૬,પ૦૦/- થ ય છે, જે પ ાંિ લ ખ કરત  ઓછ  હોઈ વતષમ ન પત્રમ ાં બહોહી પ્રતિઘ્ઘી મ ટે જાહરે ત આપી ખરીિીની પ્રદક્રય  કરવ મ ાં આવેલ છે.  
તેમજ વૌિર નાંબર ૧૨૨૮૦/ ૧૮.૦૩.૧૬ રકમ રૂ . ૮૮૮૦૦/- ની ખરીિી એક લ ખ કરત  ઓછી હોવ થી િાંશોધન તનય મકશ્રીની કિેરી વાર ર  જાહરે ત આપી ત્રણ ડ વ મેહવી ખરીિી કરેલ 
છે. જે અનિુાંધ ને અતે્રન  કેન્દ્ર વાર ર  ખરીિી કરેલ છે 
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િિરહુાં પ્રીન્ ટેડ બ રિ ન કન્ ઝયમેુબલ આઈટમ હોવ થી ઓડષર આપત  પહલે  સ્ ટેમ્પ પેપર ઉપર કર રખત કરવ ની જરુરીય ત ન હોઈ જેથી કરીને કર રખત કરવ મ ાં આવેલ નથી. િિરહુાં 
ખરીિી એક જ આઈટમની કરવ ની હતી, જેની ખરીિી વતષમ ન પત્રમ ાં બહોહી પ્રિીધ્ધીની પ્રક્રીય  મ રફત કરત  જેનુાં કર રખત કરવ ન ુન હોવ થી ૫% િીયરુીટી ડીપોઝીટ અને ૪.૯૦ % 
મજુબ સ્ટેમ્પ ડયટુી વસલુ કરવ મ ાં આવેલ ન હતી. નવ  પ્રીન્ટેડ બ રિ ન ખરીિી કરી મગફહી બરડર િીડ પેકીંગની કમગીરી મ ટે યો્ય ઉપયોગ કરવ મ ાં આવે છે.  િિરહુાં પ્રીન્ ટેડ બ રિ ન 
કન્ ઝયમેુબલ આઈટમ હોવ થી ખરીિી હઠેહની મલુ્ યન ાં પ % િીકયરુીટી લેવ ની થતી ન હોવ થી લીધેલ નથી. તેલીબબય ાંન ાં ફ મષ પર આવેલ પ્લોટ નાં. ડી-૪ / ૯ તથ  િી-૫ તેમજ ડી-૨ ન ાં 
શેઢ પ હ  પર િોલ રલ ઈટ દફટ કરેલ છે. પદરતશષ્ ટ-૧ ન ાં ક્રમ નાં. ૫૭, ૫૮ અને ૭૦ ન  ઉકત મિુ  નાં. ૧ થી ૬ ની પતૂષત  ઘ્ ય ને લઈ પ્ર થમીક વ ાંધ  નાં. ૧૮ મ ાંડવ હ કરવ   તવનાંતી. 
બાજરા સાંશોધન કેન્ર, જુનાગઢ કૃવિ યવુનિસીર્ટી, જાિનગર 
(૧) ક્રમ નાંબર (૧) મજુબ ખરીિી કરેલ આઈટમની ખરીિ કીમત રૂતપય  ૬૯,૮૫૦/- હોઈ,જે રૂતપય  ૫,૦૦,૦૦૦/- (અંકે રૂતપય  પ ાંિ  લ ખ પરુ ) થી વધતી ન હોવ થી ઇ-ટેન્ડરીંગ પ્રદક્રય  
કરવ મ ાં આવેલ નથી. અને ત .૧૪/૦૩/૨૦૧૬ન  જાહરે ત વાર ર  રૂબરૂ ત્રણ ડ વો મેહવી ખરીિી કરેલ છે. 
(૨) ક્રમ નાંબર (૨) મ ાં િશ ષવેલ  એજન્િીન  ડ વો માંજુર થય  બ િ સ્ટેમ્પ પેપર પર કર રખત કર વવ નુાં હોય જે તનયમ આ કિેરીની જાણ  બહ ર હોય એટલે એજન્િી પ િેથી કર રખત 
મેહવેલ નથી અને હવે પછી આપન  વાર ર  અપ યેલ સિૂન નુાં પ લન કરવ મ ાં આવશે.   
(૩) ક્રમ નાંબર (૩) મ ાં િશ ષવ્ય  મજુબ ખરીિ કરવ મ ાં આવેલ વસ્ત ુનવ  તપ્રન્ટેડ બ રિ ન હોય જે ક્ન્ઝયમેુબલ વસ્ત ુહોવ થી ૫% તિક્યોરીટી ડીપોઝીટન  ૪.૯૦% મજુબ સ્ટેમ્પ ડયટુી વસલુ 
કરેલ નથી. 
(૪) ક્રમ નાં(૪) પદરતશષ્ટ-૧ ન  ક્રમ ાંક ૧ થી ૮૪ મ  િશ ષવેલ આઈટમો પૈકી ક્રમ નાંબર-૫૯ મ ાં ખરીિ કરવ મ ાં આવેલ વસ્ત ુનવ  તપ્રન્ટેડ બ રિ ન હોય જેની ગણુવત  િક િણી થય નો રીપોટષ 
લેવ નો થ ય છે. જે તનયમ અમ રી જાણ બહ ર હોય જેથી ગણુવત  િક િણી થય નો રીપોટષ  લીધેલ નથી. હવે પછી આપશ્રીની સિૂન નુાં પ લન કરવ મ ાં આવશે.  
(૫) ક્રમ નાંબર (૫) મ ાં િશ ષવ્ય  મજુબ ખરીિ કરવ મ ાં આવેલ વસ્ત ુ નવ  તપ્રન્ટેડ બ રિ ન હોય જે કન્ઝયમેુબલ વસ્ત ુ હોવ થી ૫% તિક્યોરીટી ડીપોઝીટ લેવ મ ાં આવેલ નથી. 
(૬) ક્રમ નાં (૬) પદરતશષ્ટ-૧ ન ાં ક્રમ ાંક ૧ થી ૮૪ મ  િશ ષવેલ આઈટમો પકૈી ક્રમ નાંબર-૫૯ મ ાં ખરીિ કરવ મ  આવેલ વસ્ત ુનવ  તપ્રન્ટેડ બ રિ ન કન્ઝયમેુબલ વસ્ત ુહોય જેથી ઈન્સ્ટોલેશન  
કરવ ની જરૂરીય ત રહતેી નથી. 
 ઉપરોક્ત મિુ ઓની સ્પષ્ટત ઓ ધ્ય ને લઈ િિરહુ ફકર  નાંબર-૧૮ નો વ ાંધો મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી. 
સાંશોધન િૈજ્ઞાવનક(િઅા) કઠોળ સાંશોધન કેન્ર, જૂકૃય.ુ જૂનાગઢ 

અતે્રન  ફ મષ મ ટે રૂ . ૮૮4૮૦૦/– રકમનો ખિષ િોલ ર લ ઈટ ખરીિ કરવ  મ ટે કરેલ હતો. િિર ખરીિી રૂ . પ લ ખથી ઓછી હોઈને િરક રશ્રીન  ઉધોગ અને ખ ણ તવડ ગન  ઠર વ 
નાં.એિપીઓ/૧૦ર૦૦પ/૧૪૦૭/િ4 ત . રર/૧૧/ર૦૦૬ તથ  ઠર વ નાં. ત . રર/૧૧/ર૦૦૬ તથ  ઠર વ નાં. એિપીઓ/૧૦ર૦૦પ/૧૪૦પ/િ4    ત . ૦૮/૦૭/ર૦૧૧ મજુબ ઈ–ટેન્ડરીંગ 
કરવ ની જરૂરીય ત રહતેી ન હોઈને િાંશોધન તનય મકશ્રી4 જુ.કૃ.ય.ુ4 જુન ગઢની કિેરીએ ડ વો મેહવી માંજુર કરેલ ડ વથી િિર ખિષ કરવ મ ાં આવેલ છે.  
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િાંશોધન તનય મકશ્રીએ માંજુર કરેલ માંગ વેલ ડ વોની જાહરે તમ ાં સ્ટેમ્પ પેપર પર કર રખત કરવ  અંગેન  કોઈ કર ર ન હત  તેથી સ્ટેમ્પ પેપર પર કર રખત કર વેલ ન હત ાં તથ  રૂ . ૧ 
લ ખની મય ષિ મ ાં આ તવડ ગએ ખરીિી કરેલ હોય સ્ટેમ્પ પેપર પર કર રખત કરેલ ન હત  છત પણ ડતવષ્યમ ાં આ બ બતે તેનો અમલ કરવ મ ાં આવશે. જેની આથી ખ ત્રી આપવ મ ાં આવ ે
છે. તો િિરહુાં ઓડીટ પ રો/ફકર  નાં. ૧૮ મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી. િાંશોધન તનય મકશ્રી એ માંજુર કરેલ ડ વમ ાં િીકયરુીટી પ % લેવી એવો કોઈ ઉલ્લેખ કરેલ ન હતો તેથી િીકયરુીટી લીધલે 
ન હતી તથ  આ કિેરીએ રૂ|. ૧ લ ખની મય ષિ મ ાં રૂ. ૮૮,૮૦૦/- ની જ ખરીિી કરેલ હતી. છત  પણ ડતવષ્યમ ાં આવી કોઈ ખરીિી અંગે ક હજી લેવ મ ાં આવશે. તો િિરહુાં ઓડીટ ફકર  નાં. 
૧૮ મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી  િિરહુાં ખરીિી કય ષ અંગેન  મ લની (િોલ ર લ ઇટ) ની સ્થહ પર ફીટ કરી ઇન્સ્ટોલેશન કરી અને આ કિેરીન  ઓથોર ઇઝડ કમષિ રી/અતધક રીઓની રૂબરૂમ ાં સ્થહ 
પર જોઇ તપ િી િોલ ર લ ઇટ બરોબર ક મ આપે છે તે અંગેની િક િણી/તનિશષન કય ષ બ િ જ પ ટીને પેમેંન્ટ કરેલ છે. તો િિરહુાં ઓડીટ ફકર  નાં. ૧૮ મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી િાંશોધન 
તનય મકશ્રી એ માંજુર કરેલ ડ વમ ાં િીકયરુીટી પ % લેવી એવો કોઈ ઉલ્લેખ કરેલ ન હતો તેથી િીકયરુીટી લીધેલ ન હતી તથ  આ કિેરીએ રૂ. ૧ લ ખની મય ષિ મ ાં રૂ. ૮૮,૮૦૦/- ની જ 
ખરીિી કરેલ હતી. છત  પણ ડતવષ્યમ ાં આવી કોઈ ખરીિી અંગે ક હજી લેવ મ ાં આવશે. તો િિરહુાં ઓડીટ ફકર  નાં. ૧૮ મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી િોલ ર લ ઈટ ઇન્સ્ટોલેશન/ફીટીંગ  કય ષ 
અંગેની નધપધ આ કિેરીન  પ્લોટ ઈતતહ િ રજીસ્ટરમ ાં કરેલ છે. તો િિરહુાં ઓડીટ ફકર  નાં. ૧૮ મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી. 
કૃવિ વિજ્ઞાન વિભાગ, ઈન્  રકશનલ ફાિષ, જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જૂનાગઢ 

અત્રેની કિેરી હઠેહન  હીર વ ડી ફ મષ તેમજ કિેરી પરની િોલ ર લ ઈટમ ાં લુાંમીન ર તેમજ બેટરીની જરૂદરય ત હોવ થી જાહરે ત વાર ર  જુિી જુિી પ ટીઓ પ િથેી ડ વો માંગ વી, બ.િ. ૧૨૫૭૪ 
હઠેહ િાંશોધન તનય મકશ્રી, જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢ ન  ક ય ષલય આિેશ નાં. જૂ.કૃ.ય/ુિાં.તન/વહટ-૩/માંજુરી/ ૨૨૬૪૨-૪૩, ત .૧૯/૦૩/૨૦૧૬થી માંજુરી મેહવી િૌથી ઓછ  ડ વ ડરન ર પ ટી દક્રિ  
ઇન્ટરનેશનલ, જુન ગઢ પ િેથી ફીટ કરવ મ ાં આવેલ છે. તથ  બે િોલ ર લ ઈટની જરૂદરય ત હોય િાંશોધન તનય મકશ્રીની કિેરી વાર ર  માંગ વવ મ ાં આવેલ ડ વોની િરખ સ્ત મેહવી િક્ષમ 
અતધક રીશ્રી ની ખરીિીમ ટેની માંજુરી જૂ.કૃ.ય/ુિાં.તન/વહટ-૩/માંજુરી/૨૦૯૨૯-૩૦,ત .૦૫/૦૩/૧૬  થી મેહવી ફીટ કરવ મ ાં આવેલ છે. િિર ખરીિી રીપેરીંગ તેમજ નવી લ ઈટની કીમત 
મજુબ જાહરે ત વાર ર  આવલે ડ વો મજુબ  ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હોય મ ન્ય ર ખવ  તવનાંતી અત્રેની કિેરી હઠેહન  બ.િ. ૧૨૫૭૪ હઠેહ ફ મષ તેમજ કિેરી પર િોલ ર લ ઈટન  પ ટષિ તેમજ 
બેટરી બિલવ મ ાં આવેલ હોય કર રખત કરેલ નથી તેમજ બ.િ. ૧૨૧૦૧-૦૧ હઠેહ  નવી ખરીિ કરવ મ ાં આવેલ િોલ ર લ ઈટન  વકષ ઓડષર આપત  પહલે  સ્ટેમ્પ પેપર પર કર રખત 
કરવ નુાં શરતચકૂથી રહી જવ  પ મેલ છે, જે હવેથી ધ્ય ને લઇ કરવ મ ાં આવશે જેની ઓડીટને ખ તરી આપવ મ ાં આવે છે. પદરતશષ્ટ ૧, ક્રમ ાંક ૬૨ તમેજ ૬૩ અન્વયે અત્રેની કિેરી હઠેહન  
બ.િ. ૧૨૫૭૪ હઠેહ ફ મષ તેમજ કિેરી પર િોલ ર લ ઈટન  પ ટષિ તેમજ બેટરી બિલવ મ ાં આવેલ હોય કર રખત કરેલ નથી તેમજ બ.િ. ૧૨૧૦૧-૦૧ હઠેહ  નવી ખરીિ કરવ મ ાં આવેલ 
િોલ ર લ ઈટન  વકષ ઓડષર આપત  પહલે  સ્ટેમ્પ પેપર પર કર રખત કરવ નુાં શરતચકૂથી રહી જવ  પ મેલ છે, જે હવથેી ધ્ય ને લઇ કરવ મ ાં આવશે જેની ઓડીટને ખ તરી આપવ મ ાં આવ ે
છે. પદરતશષ્ટ ૧, ક્રમ ાંક ૬૨ તેમજ ૬૩ની િોલ ર લ ઈટન  પ ટષિ તેમજ બટેરી બિલવ મ ાં આવેલ જે ઓથોરીઝ્ડ કાંપનીન  હોય ગ્ર હ્ય ર ખવ  તવનાંતી. અત્રેની કિેરી હઠેહન  બ.િ. ૧૨૫૭૪ 
હઠેહ  ફ મષ તેમજ કિેરી પર િોલ ર લ ઈટન  પ ટષિ તેમજ બેટરી બિલવ મ ાં આવેલ હોય તિયરુીટી ડીપોઝીટ લીધેલ નથી તેમજ બ.િ. ૧૨૧૦૧-૦૧ હઠેહ નવી ખરીિ કરવ મ ાં આવેલ 
િોલ ર લ ઈટની ખરીિીન  મલૂ્યની ૫% તિક્યોદરટી ડીપોઝીટ લેવ ની શરતચકૂથી રહી જવ  પ મેલ છે જે હવેથી ધ્ય ને લઇ કરવ મ ાં આવશે જેની ખ તરી આપવ મ ાં આવે છે. 
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પદરતશષ્ટ ૧, ક્રમ ાંક ૬૨ તેમજ ૬૩ની િિર લ ઈટ ફીટ કય ષ અંગનેી નોધ મક ન રજીસ્ટરમ ાં કરેલ છે તો ગ્ર હ્ય ર ખવ  તવનાંતી. ઉપરોક્ત હદકકત ધ્ય ને લઇ મુ્   નાં. ૧ થી ૬ ની પતૂષત  ગ્ર હ્ય 
ર ખી ફકર  નાં. – ૧૮  મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી છે. 
ઘઉં સાંશોધન કેન્ર,જુ.કૃ.ય.ુ,જુનાગઢ. 

૧.અતે્રન  ફ મષ મ ટે રૂ .૮૮,૮૦૦/- રકમનો ખિષ િોલ ર લ ઈટ ખરીિ કરવ  મ ટે કરેલ હતો. િિર ખરીિી રૂ .૫ લ ખથી ઓછી હોઈને િરક રશ્રીન  ઉદ્યોગ અને ખ ણ તવડ ગન  ઠર વ 
નાં.એિપીઓ/ ૧૦ર૦૦૫/ ૧૪૦૭/િ, ત .રર/૧૧/ર૦૦૬ તથ  ઠર વ નાં.એિપીઓ/૧૦ર૦૦૫/૧૪૦૫/િ, ત .૦૮/૦૭/ર૦૧૧ મજુબ ઈ-ટેન્ ડરીંગ કરવ ની જરૂરીય ત રહતેી ન હોઈને િાંશોધન 
તનય મકશ્રી,જૂ.કૃ.ય.ુ,જૂન ગઢની કિેરીએ ડ વો મેહવી માંજુર કરેલ ડ વથી િિર ખિષ કરવ મ ાં આવેલ છે 
ર.િાંશોધન તનય મકશ્રીએ માંજુર કરેલ ડ વોની જાહરે તમ ાં સ્ ટેમ્ ૫ પે૫ર ૫ર કર રખત કરવ  અંગેન  કોઈ કર ર ન હત  તેથી સ્ ટેમ્ ૫ પે૫ર ૫ર કર રખત કરેલ ન હત  છત  ૫ણ ડતવષ્ યમ ાં આ 
બ બતે તેનો અમલ કરવ મ ાં આવશે. જેની ખ ત્રી આ૫વ મ ાં આવે છે. તો પ્ર થતમક વ ાંધો મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી. 
૩.િાંશોધન તનય મકશ્રીએ માંજુર કરેલ ડ વોની જાહરે તમ ાં સ્ ટેમ્ ૫ પે૫ર ૫ર કર રખત કરવ  અંગેન  કોઈ કર ર ન હત  તેથી સ્ ટેમ્ ૫ પે૫ર ૫ર કર રખત કરેલ ન હત  છત  ૫ણ ડતવષ્ યમ ાં આ 
બ બતે તેનો અમલ કરવ મ ાં આવશે. જેની ખ ત્રી આ૫વ મ ાં આવે છે. તો પ્ર થતમક વ ાંધ  મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી. 
િોલ ર લ ઈટની ખરીિી ઓથોર ઈઝડ ડીલરપ િેથી કરેલ હોવ થી તેમજ મ લિ મ ન આઈ.એિ.આઈ. અને િરક ર મ ન્ય હોવ થી ગણુવત્ત  પરુવ ર કરે છે  છત  ૫ણ ડતવષ્ યમ ાં આ બ બતે 
તેનો અમલ કરવ મ ાં આવશે. જેની ખ ત્રી આ૫વ મ ાં આવે છે.તો પ્ર થતમક વ ાંધ  મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી.  
૪.િાંશોધન તનય મકશ્રી એ માંજુર કરેલ ડ વમ ાં િીકયરુીટી ૫ % લેવી એવો કોઈ ઉલ્ લેખ કરેલ કરેલ ન હતો તેથી િીકયરુીટી લીધેલ ન હતી છત  ૫ણ ડતવષ્ યમ ાં આવી કોઈ ખરીિી અંગે ક હજી 
લેવ મ ાં આવશે.તો પ્ર થતમક વ ાંધ  મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી.  
૫.િોલ ર લ ઈટ ફીટ કય ષ અંગેની નધપધ ફ મષ વકષિન  પ ન  નાં.૧૧ ૫ર ત .૧૯/૦૩/ર૦૧૭ન  રોજ રજીસ્ ટરમ ાં કરેલ છે. તો પ્ર થતમક વ ાંધ  મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી. 
ગૌિર સાંશોધન કેન્ર જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, ધારી 
૧) િોલ ર લ ઇટ ખરીિવ  મ ટે િાંશોધન તનય મકશ્રી જુ. કૃ.ય.ુ જૂન ગઢની કિેરી ખ તેથી િૈતનક પત્રમ ાં જાહરે ત આપી ડ વો માંગ વેલ  તે માંજુર થયેલ  ડ વો મજુબ જ તથ  િાંશોધન તનય મકશ્રી 
જુ. કૃ.ય.ુ જૂન ગઢની કિેરીની સિુન  મજુબ જ અતે્રની કિેરીએ િોલ ર લ ઇટની ખરીિી કરેલ છે જેની કુલ રકમ રૂ। ૮૮૮૦૦/- થયેલ છે જે અત્રેની કિેરીની ખરીિી રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- થી 
વધતી ન હતી જેથી આ અંગેન  ડ વો મ ટે ઇ-ટેંન્ડરીંગ કરેલ ન હત . 
૨) જણ વેલ િોલ ર લ ઇટની ખરીિીનો ઓડેર આપત  પહલે  સ્ટેમ્પ ઉપર કર રખત કરવ નુાં થત ુહોઇ પરાંત ુિિરહુાં બ બત શરતચકુથી રહી જવ  પ મેલ હોય જેથી ડતવષ્યમ ાં આ અંગેની 
ક હજી ર ખવ મ ાં આવશે. 
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૩) જણ વેલ િોલ ર લ ઇટની ખરીિીનો ઓડેર આપત  પહલે  સ્ટેમ્પ ડયટુી લેવ ની થતી હોય પરાંત ુિિરહુાં બ બત શરતચકુથી રહી જવ  પ મેલ હોય જેથી ડતવષ્યમ ાં આ અંગેની ક હજી 
ર ખવ મ ાં આવશે. 
૪) િોલ ર લ ઇટો અતે્રની કિેરીની જાણ હઠેહ અતે્રન  ફ મષ ખ તે જે તે સ્થહ ઉપર  લગ વવ મ ાં આવેલ છે જે હ લની ત રીખે પણ જે તે સ્થહ ઉપર મોજુિ છે.  
૫) જણ વેલ િોલ ર લ ઇટની ખરીિી મલુ્યન  ૫% તિક્યોરીટી ડીપોઝીટ લેવ ની શરતચકુથી રહી જવ  પ મેલ હોય જેથી ડતવષ્યમ ાં આ અંગેની ક હજી ર ખવ મ ાં આવશે. 
૬) િોલ ર લ ઇટો અતે્રની કિેરીની જાણ હઠેહ અતે્રન  ફ મષ ખ તે જે તે સ્થહ ઉપર  લગ વવ મ ાં આવેલ છે જે હ લની ત રીખે પણ જે તે સ્થહ ઉપર મોજુિ છે.  
 

મખુ્ય શેરડી સાંશોધન કેન્ર, જુનાગઢ કૃlિ યવુનિવસિર્ટી, કોડીનાર 
અત્રેન  મુય શેરડી િાંશોઘન કેન્દ્ર, જુ.કૃ.ય.ુ, કોડીન રન  િને ૨૦૧૫-૧૬ ન  અન્વેિણ િરમ્ય ન ખરીિ કરેલ િોલર લ ઇટની ખરીિીમ ાં જણ વેલ અતનયતમતત  અંગે િક િણી િરમ્ય ન 
આ૫વ મ ાં આવેલ ફકર  નાંબર -૧૮ (ક્રમ ૬૯) મ ાં નીિે મજુબ સ્પષ્ટત  તથ  જરૂરી મ દહતી િ થે  રજુ કરવ મ ાં આવે છે. 
અન્વેિણ નધપઘ નાં (૧) અન્વયે જણ વવ નુાં કે, િિરહુ મિુ  હઠેહ કરવ મ ાં આવેલ ખરીિીની દકિંમત રૂ . ૫ લ ખથી નીિે હોવ થી ઇ-ટેન્ડરીંગ પ્રદક્રય ની જરૂરીય ત રહતેી નથી. આ ખરીિી મ ટે 
તનયમ નિુ ર જાહરે ત બહ ર પ ડીને ડ વ માંગ વી તમ મ માંજુરીની પ્રદકય ઓ કરીને ખરીિી/ખિષની ક મગીરી કરવ મ ાં આવેલ છે. તો મિુ  નાં-૧ મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી. 
અન્વેિણ નધપઘ નાં (૨) અન્વયે જણ વવ નુાં કે, કેન્દ્ર ખ તે અત્ય ર સઘુી કર રખત લેવ ની પ્રથ  અમલમ ાં ન હતી જે હવે પછીથી સ્ટેમ્પ ઉપર કર રખત  લેવ ની પ્રથ  િ લ ુકરવ મ ાં આવશે. 
જેની ખ ત્રી આપવ મ ાં આવેછે. જે અંગે ઘટત ુકરવ  તવનાંતી. 
અન્વેિણ નધપઘ નાં (૩) અન્વયે જણ વવ નુાં કે, કેન્દ્ર ખ તે તિકયરુીટી ડીપોઝીટ એક લ ખ કે તેથી ઉપરન  િ ઘનો ૫ર તિકયરુીટી ડીપોઝીટ લેવ મ ાં આવેલ છે. ૫રાંત ુહવેથી એક લ ખથી ઓછી 
ખરીિીમ ાં પણ ૫ ટક  તિકયરુીટી ડીપોઝીટ લેવ ની તેમજ તિકયરુીટી ડીપોઝીટન  ૪.૯૦ ટક   પ્રમ ણે સ્ટેમ્પ ડયટુી વસલુ કરીને કર રખત કર વવ ની પ્રથ  િ લ ુકરવ મ ાં આવશે. જેની ખ ત્રી 
આપવ મ ાં આવેછે. જે અંગે ઘટત ુકરવ  તવનાંતી 
અન્વેિણ નધપઘ નાં (૪) અન્વયે જણ વવ નુાં કે, અતે્રન  કેન્દ્ર ખ તે િોલ ર લ ઇટ નાંગ-૩ ફીટ કરીને કાંપની ઘ્વ ર  િ લ ુકરી આપવ મ ાં આવેલ છે. જે અતે્રન  કેન્દ્ર ખ તે ફીટેડ અને િ રી હ લતમ ાં 
છે. જેની ખ ત્રી આપવ મ ાં આવે છે જે અંગે ઘટત ુકરવ  અને મુ્   મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી. 
અન્વેિણ નધપઘ નાં (૫) અન્વયે જણ વવ નુાં કે, કેન્દ્ર ખ તે અત્ય ર સધુી તિકયરુીટી ડીપોઝીટ એક લ ખ કે તેથી ઉપરન  િ ધનો પર લેવ મ ાં આવેલ છે. પરાંત ુહવેથી એક લ ખથી ઓછી ખરીિીમ ાં 
પણ તિકયરુીટી ડીપોઝીટ લેવ ની પ્રથ  િ લ ુકરવ મ ાં આવશે  જે અંગે ઘટત ુથવ  તવનાંતી.  
અન્વેિણ નધપઘ નાં (૬) અન્વયે જણ વવ નુાં કે, કેન્દ્ર ખ તે ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ િોલર લ ઇટન  ત્રણ નાંગ ઇન્િટોલ કરેલ છે જે હ લ િ લ ુહ લતમ ાં છે જેની ખ ત્રી આપવ મ ાં આવે છે.  
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સાંશોધન િૈજ્ઞાવનકશ્રી (એજીબી), ૫શ ુઉછેર કેન્ ર, જુનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જુનાગઢ   
જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટીન  ૫શ ુઉછેર કેન્ દ્ર,ની કિેરીમ ાં િને ર૦૧૫ - ૧૬ વિષન  અન્ વેિણ િરમ્ ય ન કપ િીય  ખોહ ખરીિી અંગે ઉ૫સ્ થીત થયેલ ફકર  નાંબર  - ૧૮ ન  ૫દરતશષ્ ટન  ક્રમ નાં. 
૭૯ થી ૮૪ મજુબનો તવગતવ ર  જવ બ નીિે મજુબ કરવ મ ાં આવે છે. 
(૧) અત્રેન  ફ મષન  ૫શઓુન  આહ ર  મ ટે ખરીિ કરવ મ ાં આવત  કપ િીય  ખોહ રોજ બરોજની જરૂરીય ત હોય, મ િીક અંિ જીત ૪૦૦ ગણુી × ૫૦ દક.ગ્ર .   ર૦,૦૦૦ દક.ગ્ર . ની ખરીિી 
કરવ મ ાં આવે છે. આમ, આખ ુવિષ એક - એક રક / ગ ડી ર૦૦ ગણુી × ૫૦ દક.ગ્ર . ૧૦,૦૦૦ દક.ગ્ર . ની ખરીિી  િરેક ૧૦ થી ૧૫ દિવિન  અંતરે જરૂરીય ત મજુબ કરવ મ ાં આવે છે. તમ મ 
ખરીિી એક િ થ ેકરવ મ ાં આવતી નથી. આખ  વિષ િરમ્ ય ન જરૂરીય ત મજુબ ખરીિી કરવ મ ાં આવે છે. કપ િીય  ખોહ સ્ થ નીક ઉત્ પ િન છે. જેથી સ્ થ નીક પ ટીઓન ેઓછ  ડ વે િપ્ લ ય 
કરવો પોિ ય ત ેસ્ વ ડ વીક છે. જય રે  બહ રની પ ટીઓને વહન ખિષ ઉમેરીને ડ વો ડરવ ન  હોવ થી તેમન  કપ િીય  ખોહન  ડ વો ઉંિ  જાય છે. અને તેમને ઓછ  ડ વે િપ્ લ ય કરવો 
ન પોિ ય તે સ્ વ ડ વીક છે. મ ટે બહ રની પ ટીઓ ૫ણ ઈ-ટેન્ ડરીંગ પ્રદક્રય મ ાં જોડ ત  નથી / ડ વ ડરત  નથી. ઈ-ટેન્ ડરીંગ મ રફત ડ વો ડરવ  મ ટે પ ટી પ િે nprocureનુાં લ યિન્ િ હોવ ુ
જરૂરી છે. જે લ યિન્ િ મેહવવ  મ ટે અમકુ ખિષ થ ય છે. કપ િીય  ખોહની ખરીિી િરક રશ્રીમ ાં થતી હોય એવ ુમ ત્ર ૫શઓુ ધર વત  ફ મષ ૫રજ શકય છે. મ ત્ર એક જ િાંસ્ થ મ ાં વેપ ર કરવ  
મ ટે કપ િીય  ખોહન  વેપ રીઓ ઈ-ટેન્ ડરીંગ પ્રદક્રય  તથ  એનપ્રોકયોરમેન્ ટ મ રફત વેપ ર કરવ  ઈચ્ છત  નથી. મોટ  ડ ગન  કપ િીય  ખોહન  ઉત્ પ િક / વેપ રી ઈ-ટેન્ ડરીંગ પ્રદક્રય થી 
વ કેફ નથી. ઈ-ટેન્ ડરીંગ મ રફત ઓન લ ઈન ડ વો ડરવ નુાં ઓછાં ડણેલ  / અડણ વેપ રી - મીલર કે પેઢીઓને ફ વત ુનથી અને એક ય  બીજા ક રણોિર તેમન  ટેન્ ડરો રીજેકટ થ ય તેવ ુ
૫ણ બને છે. એટલે ૫ણ તેઓ ઈ-ટેન્ ડરીંગ પ્રદક્રય મ ાં રિ ધર વત  નથી. આમ, ઉ૫રોકત ક રણો િબબ અત્રેની કિેરી દ્ર ર  ઈ-ટેન્ ડરીંગ મ રફત િમગ્ર ર જય કે િમગ્ર િેશ ડરમ ાં જાહરે ત ન 
કરત  બહોહી પ્રિીતઘ્ ધ ધર વત  િૈતનક વતષમ ન ૫ત્રની સ્ થ નીક તવસ્ ત રમ  ર જકોટ આવતૃી મ ાં જાહરે ત દ્ર ર  બહોહી પ્રિીતઘ્ ધ કરી સ્ ૫ધ ષત્ મક ડ વો મેહવી કપ િીય  ખોહની ખરીિી કરવ મ ાં 
આવેલ છે.  
(ર) કપ તિય  ખોહ ખરીિીમ ાં મયરુ જીનીંગ એન્ ડ પ્રેિીંગ પ્ર . લી., મ ણ વિરન  ૫૦ દક.ગ્ર .ની ગણુી ૧ ન  ફ મષ ૫હધપિ ઉતર ઈ મજુરી િદહતન  રૂ. ૭૦૧/- પરુ  માંજુર કરવ મ ાં આવેલ છે. 
જેમ ાં કપ તિય  ખોહનો ઓડષર આ૫ત  ૫હલે  રૂ. ૧૦૦/- ન  સ્ ટેમ્ ૫ પે૫ર ૫ર જે તે એજન્ િી િ થે િધપગિન મુાં કરવ મ ાં આવેલ છે. તેઓ કપ િીય  ખોહન  ઉત્ પ િક છે. 
(૩, ૫) ૫દરતશષ્ ટન  ૧ ન  ક્રમ નાં. ૭૯ થી ૮૪ મ ાં િશ ષવેલ રકમ રૂ. રર,૭૦,ર૦૦/- ખરીિીની કુલ રકમ છે. જય રે િિરહુાં ખરીિીન  દકસ્ િ મ ાં તિકયોરીટી ડીપોઝીટની રકમ રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- 
ન  ૪.ર૫ % લેખે સ્ ટેમ્ ૫ ડયટુી રૂ.૪ર૫૦/- વસલુ કરવ મ ાં આવેલ છે. આમ તિકયોરીટી ડીપોઝીટનીરકમ ઉ૫ર સ્ ટેમ્ ૫ ડયટુી વસલુ કરવ મ ાં આવેલ છે. 
(૪) અત્રેન  ફ મષન  ૫શઓુને આહ ર તરીકે આ૫વ મ ાં આવત  ખોહ મ ટે િરેક મહીને ર શન િ ટષ બન વવ મ ાં આવે છે. જેને ૫શ ુપોિણ તનષ્ ણ ાંતની ડલ મણ અને કિેરી વડ ની માંજુરી 
મેહવીને તે મજુબ કપ િીય  ખોહ ૫શઓુને ખવર વવ મ ાં આવે છે.  કપ િીય  ખોહની વ તિિક િાંપણુષ જરૂરીય ત એક િ થે ખરીિ કરવ મ ાં અવ તી નથી. ૫રાંત ુજરૂરીય ત પ્રમ ણે ૫શઓુની 
િાં ય ઘ્ ય ને લઈ અને અન્ ય આહ રની ઉ૫લબ્ ધત  ઘ્ ય ને લઈ વધત  ઓછ  પ્રમ ણમ ાં મ િીક ધોરણે ખરીિી થ ય છે. વેપ રી મ રફત િપ્ લ ય કરવ મ ાં આવત  ખોહની તમ મ ગ ડીઓન  
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ખોહન  નમનુ  લઈ અતે્રની કિેરીની લેબોરેટરીમ ાં તનયમીત ૫રીક્ષણ કરવ મ ાં આવે છે. િિરહુ ૫રીક્ષણનુાં રજીસ્ ટર તનડ વવ મ ાં આવે છે. જેમ ાં ૫શ ુપોિણ તનષ્ ણ ાંત અને કિેરીન  વડ ની 
િહીઓ કર વવ મ ાં આવે છે.  લેબોરેટરી ૫રીક્ષણ કરત  પ્રોટીન, ઓઈલ, િીલીક  વગેરે યો્ ય પ્રમ ણમ ાં છે.  ઉ૫રોકત તવગતે જવ બ ગ્ર હય ર ખી ફકરો મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી. 
(એ.આઇ.લેબોરેર્ટરી)  
િતવનય ઉપરોકત તવિય અને િાંિડષ પત્ર અન્વયે જણ વવ નુાં કે, લોકલ ફાંડ દ્ર ર  આપવ મ ાં આવેલ ફકર  નાં. ૧૮ ની સ્પષ્ટત  નીિે મજુબ છે. જે મ ન્ય ર ખવ  તવનાંતી.  
૧) ફકર  નાં.૧૮ ન  પદરતશષ્ટ ૧ મ  િશ ષવેલ ક્રમ નાં. ૭૧ થી ૭૮ મ ાં કુલ ખરીિી રૂ .૬,૮૭,૯૧૧/- ની િશ ષવેલ. આ બ બતે સ્પષ્ટત  કરવ ની કે ઉપરોકત ક્રમ નાં. ૭૧ થી ૭૩ અને ૭૫ થી 
૭૮ ની ખરીિી એ.આઇ.ન  િાંશોઘન ક યષમ ાં ઉપયોગમ ાં લેવ મ ાં આવત  કેમીકલ તથ  કન્ઝયમેુબલ આઇટમોની કરવ મ ાં આવે છે.એન.ડી.ડી.બી. આણાંિની ગ ઇડ લ ઇનમ ાં જણ વ્ય  મજુબ 
એ.આઇ. ન  િાંશોઘન ક યષ મ ટે ઉતમ કવોલીટીન  કેમીકલ તથ  કન્ઝયમેુબલ આટીકલ ઉપયોગ કરવ  જણ વેલ છે. ઉપરોકત આઇટમો આઇ.એમ.વી. ટેકનોલોજીિ, ફ્ર ન્િની પ્રોડકટ છે. અને 
તેન  ડ રતમ ાં અતઘકૃત તવકે્રત  આઇ.એમ.વી. ઇન્ડીય  પ્ર .લી., હદરય ણ  એક જ પ ટી છે. જે ડ રતમ ાં એક મ ત્ર અતઘકૃત તવકે્રત  હોઇ તેવ ુિ બીત થ ય છે. વઘમુ ાં જણ વવ નુાં કે, ઉતમ 
કવોલીટીન  કેમીકલ તથ  કન્ઝયમેુબલ આટીકલ આ કાંપનીન ાં હોવ થી તેમની પ િેથી ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે. તેથી હદરફ ઇ યકુત ડ વો મેહવવ નો પ્રશ્ન રહતેો નથી.  
 
૨) િિરહુાં ખરીિી મ ટે આવી એજન્િી નકકી કરવ નો પ્રશ્ન  રહતેો ન હોઇ એક મ ત્ર પ ટી હોઇ તેમની પ િેથી ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે. અને િ મેલ પદરતશષ્ટ નાં. ૧ ન  ક્રમ ૭૪ મ ાં 
િશ ષવેલ ખિષ લેબોરેટરી િ ઘન ખર બ થઇ જવ ન  ક રણે દરપેરીંગ કર વવ  મ ટેનો હોઇ આ િ ઘન પણ આઇ.એમ.વી. ફ્ર ન્િની કાંપનીનુાં હોવ થી તેજ કાંપનીન ાં સ્પેર પ ટષિ વપર શમ ાં લઇ 
શક ય તેથી તેમન  એકમ ત્ર અતઘકૃત પ ટી પ િેથી કરવ મ ાં આવેલ હોઇ અન્ય કોઇ તવકલ્પ ન હોવ ને ક રણે ઉપરોકત તમ મ ખિષ હદરફ ઇ યકુત ડ વો મેહવ્ય  તિવ ય કરવ મ ાં આવે છે. 
વઘમુ ાં જણ વવ નુાં કે, ક્રમ નાં.૧ થી ૭૩ અને ૭૫ થી ૭૮ની આઇટમો અલગ-અલગ કન્ઝયમેુબલ હોઇ, કુલ ખરીિી રૂ .૫,૦૦,૦૦૦/- થી વઘનુી થતી નથી. 
           ઉપરોકત બ બતો ઘ્ય ને લઇ િિરહુાં ફકર નો જવ બ ગ્ર હય ર ખવ  તવનાંતી.  
 
કૃવિ વિજ્ઞાન કેન્ર ખાપર્ટ, જાિનગર, નાનાકાાંઘાસર, અિરેલી, તરધડીયા: 
          લોકલ ફાંડ ઑદડટન  અન્વેિણ અન્વયે આપવ મ ાં આવેલ ફકર  નાં.૧૮ મ ાં ક્રમ ૪૫ થી  ૪૯ ની ગ્ર ન્ટ કેન્દ્ર િરક રની આઇ.િી.એ.આર દ્ર ર  ગ્ર ન્ટ મહેલ છે. જેનુાં ઑદડટ એ.જી. 
ઑદડટ, અમિ વ િન  ૫ત્ર નાં. ઇએિ-૧/ઇન્ટીમેશન ઑફ ઑદડટ/૨૦૧૭-૧૮/ઑડબલ્ય/ુ૧૯૭૦ અન્વયે પણૂષ થઇ ગયેલ છે. જે ધ્ય ને લેવ  તવનતી.  ઉપર ાંત ઑદડટ દ્ર ર  આપવ મ ાં આવેલ 
અન્વેિણ અન્વયે એ.જી. ઑદડટ અમિ વ િ દ્ર ર  િાંબાંતઘત ખરીિી બ બતે કોઇ ઑદડટ પ ર  આપવ મ ાં આવેલ નથી. ઉપરોકત િમગ્ર બ બત ઘ્ય ને લઇ ઑદડટ ફકર  નાં. ૧૮ મ ાંડવ હ કરવ  
તવનાંતી છે. 
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                                                                                                         બાયોરે્ટકનોલોજી વિભાગ 

        જુનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, 
                                      સને.૨૦૧૫-૧૬   

ફકરા નાંબર: - ૧૯ 

કિેરીના ઉપયોગ િારે્ટ ડી.જી.વસર્ટિની ખરીદી અંગેની અવનયવિતતા. 
ક્રમ વૌ.નાંબર/ત રીખ રકમ એજન્ િીનુાં ન મ તવગત 

૧ ૨૦૯/૩૧-૩-૧૬  ૮,૨૧,૦૦૦/- રેદડયન્ટ પ વર પ્રોજેક્ટ,અમિ વ િ ડી.જી. તિસ્ટમની ખરીિી  
 

જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટી, િને ૨૦૧૫-૧૬ન  બ યોટેક તવડ ગ ન ણ કીય વિષન  વ ઉિરો/ફ ઈલોની િક િણી કરત ાં કિેરીન  ઉપયોગ મ ટે ડી.જી. તિસ્ટમની ખરીિી મ ટે િાંશોધન તનય મકશ્રીની 
ખરીિી કતમટીની ડલ મણ અનિુ ર ખરીિી કરત ાં નીિે મજુબ અન્ વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે.  
(૧) યતુનવતિિટીન  સ્ટેચ્યટુ ૪૫.૭મ ાં થયેલ જોગવ ઈ અનિુ ર યતુનવતિિટી જુિ –જુિ  સ્પેતશયલ ફાંડ ઉડ  કરી શકે છે. પરત ુાં આ મ ટે કુલપતતશ્રી તેમજ ર જ્ય િરક રશ્રીની માંજૂરી અતનવ યષ છે. 

યતુનવતિિટીમ ાં થયેલ જુિ ાં–જુિ ાં રીવોલ્ વીંગ ફાંડ ઉડ  કરવ મ ાં આવેલ છે. પરત ુાં તે મ ટે ર જ્ય િરક રશ્રીની માંજુરીન  આધ રો ઓદડટ િમક્ષ રજુ થયેલ નથી.   

(૨) બ યોટેક તવડ ગે પોત ન  રીવોલ્વીંગ ફાંડન  િિર ૯૫૧૦-જે-૦૪મ ાંથી ખરીિ કરેલ હોવ નુાં જણ ય છે. રીવોલ્વીંગ ફાંડન  ન ણ નો વપર શ જે તે તવડ ગન  પ્રવતૃતઓ/ તનડ વ મ ટે કરવ નો હોય 
છે. પરત ુાં બ યોટેક તવડ ગે ડી.જી. તિસ્ટમની ખરીિી મ ટે રીવોલ્વીંગ ફાંડન  ન ણ  ઉપયોગ કરવ  મ ટે િમક્ષ િત્ત તધક રીશ્રી/િરક રશ્રીની માંજૂરી મેહવ્ય ન  કોઈ આધ રો અન્ વેિણમ ાં રજુ કરેલ 
નથી. જેથી રીવોલ્વીંગ ફાંડન  ડાંડોહન  જે તે હતેઓુ મ ટે જ ઉપયોગ કરેલ છે. તેની ખ ત્રી થઈ શકેલ નથી.  

(૩) બ યોટેક તવડ ગે દહિ બ તનય મકશ્રી તરફથી ફ હવેલ રીવોલ્વીંગ ફાંડ િિર ૯૫૧૦-જે-૦૪ ન  હુકમની નકલ તથ  આ રીવોલ્વીંગ ફાંડમ ાં કઈ–કઈ આવકો જમ  લેવ ની તથ  કય ાં પ્રક રન  ખિષ 
કરી શકશો. તે અંગેન  િક્ષમ અતધક રીશ્રીન  હુકમોની નકલ ખર ઈ અથે રજુ થયેલ નથી. જેથી આ બ બતની આનિુાંબગક િક િણી થઈ શકેલ નથી.  

(૪) પરિેઈઝ મેન્ યઅુલન  િપે્ ટર–૮ન  ફકર  નાંબર–૧૪ મજુબ જે એજન્ િીન  ડ વ માંજુર થ ય તેને ખરીિી ઓડષર આપત  પહલે  જરૂરી સ્ટેમપ પેપર પર કર રખત કરવ નુાં હોય છે. તેમજ ખરીિી 
ઓડષરન  દકિંમતન  પ% તિક્યોરીટી દડપોઝીટ મેહવ ની હોય છે. જે અંગેન  કોઈ આધ રો અન્ વેિણમ ાં રજુ થયેલ નથી.મુ્   ન ાં. ૧ થી ૪ ની પતૂષત  કર વત  સધુી કરેલ ખિષ રૂ .૮,૨૧,૦૦૦/- 
અન્વેિણમ ાં વ ાંધ  હઠેહ ર ખવ મ ાં આવે છે 

      વ ાંધ  હઠેહ રકમ રૂ .૮,૨૧,૦૦૦/- 
  િિર –૯૫૧૦-જે-૦૪ (રીવોલ્વીંગ ફાંડ) 
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જવાબ     બાયોટકેનોલોજી વવભાગ, જુકયૃ,ુ જુનાગઢ. 

ઓડીટ ફકરા નં. ૧૯ ના કચેરીના ઉપયોગ માટે ડી.જી. સીસ્ટમની ખરીદી કરવા અંગની અવનયવમતતા  નીચે મુજબ મુદાવાઈઝ સ્પષ્ટતાં કરવામાં આવે છે. 

(૧) બાયોટેકનોલોજી વવભાગમાં રીવોલ્વીંગ ફંડ ઉભુ કરવાની મંજુરી સંશોધન વનયામકશ્રીના પત્રથી મળેલ છે. 
(ર) સદરહું બજેટ સદર ૯પ૧૦–જે–૪ર માં થયેલ ડી.જી.સીસ્ટમની ખરીદી બાયોટેકનોલોજીની લેબોરેટરીમાં પ્રવૃવત તથા વનભાવ માટે થયેલ છે. તેની મંજુરી સંશોધન વનયામકશ્રી એ આપેલ છે.  
(૩)  બાયોટેકના બ.સ.૯પ૧૦–જે–૪ર માં  કઈ કઈ આવકો જમા કરી શકાય તેનો સક્ષમ અવધકારીના આદેશ સામેલ છે. 
(૪) આ ખરીદી બાબતે એગ્રીમેન્ટ રા.૧૦૦ ના સ્ટેમ્પપેપર ઉપર કરેલ છે. તેમ આ પાટીમાં  એની સીકયુરીટી ડીપોઝીટ ૫ % લીધેલ છે.. ઉપરોત સ્પષ્ત ઓ ધ્ય ને લઈ પ રો મ ાંડવ હ કરવ  તવનતી છે 

 

૫શ ુઉછેર કેન્ર, 

  જુનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, 
       સને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર: - ૨૦        ગાય / ભેંસ પશઓુ િારે્ટ રાજદાઅની ખરીદીની અવનયવિતતા અંગે. 
કૃતિ યતુનવતિિટી, જુન ગઢન  િી.બી.એફ તવડ ગન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન  અન્વેિણ િરતમય ન ગ ય/ડેંિ પશઓુન  તનડ વ મ ટે ર જિ ણની ખરીિીન  વ ઉિરો ફ ઈલોની િક િણી કરત  ઇન્ ડીયન 
ઇમ્ યનુોલોજીકલ્ િ લી. મ.ુખાંઢેરી ત .પડધરી જજ.ર જકોટન  ત .૦૪/૦૬/૨૦૧૪ન  પત્રથી નક્કી કરેલ ડ વો મજુબ ૧પ૦ કી.ગ્ર . બેગન  રૂ .૯૦૦/- લેખે તેમની પ િેથી આ િ થેન  પદરતશષ્ટ નાં.-
૧ની તવગતે ખરીિી કરવ મ  આવેલ અને કુલ રૂ .૩૩૮૪૦૦૦/- નો ખિષ કરેલ હતો. આ બ બતે નીિે મજુબ અન્વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે.  

(૧)િરક રશ્રીન  ઉદ્યોગ અને ખ ણ તવડ ગન  ઠર વ નાં.એિપીઓ/૧૦૨૦૦૫/૧૪૦૭/િ ત .૨૨-૧૧-૨૦૦૬ તથ  ત .૦૮-૦૭-૨૦૧૧ની જોગવ ઇ અનિુ ર રૂ .૫ લ ખ કે તેથી વ  ુરકમની ખરીિી 
કરવ ની હોય ત્ય રે ઇ-ટેન્ડરીંગ પ્રદક્રય  કરી ડ વો મગ વી ખરીિી કરવ ની હોય ત્ય રે ઈ-ટેન્ ડરીંગ પ્રદક્રય  કરી ડ વો મગ વી ખરીિી કરવી જોઈએ. તેમ છત ાં િાંસ્થ એ ઈન્ ડીયન ઈમ્ યનુોલોજીકલ્ િ 
લી. મ.ુખાંઢેરી ત .પડધરી જી.ર જકોટ પ િેથી ઉક્ત ડ વોએ ખરીિી કરેલ છે. જેથી િાંસ્થ એ હરીફ ઈ યકુ્ત ડ વો મેહવી ખરીિી કરેલ નથી. આમ િાંસ્થ એ હદરિ રો નહીં મેહવવ મ ાં ક રણે 
સ્ પધ ષત્મક લ ડ ગમુ વેલ છે. િાંસ્થ એ પદરતશષ્ ટ નાં–૧ની તવગતે રૂ .૩૩૮૪૦૦૦/- જેવી મોટી રકમની ખરીિી કરવી હોય ત્ય રે હરીફ ઈ યકુ્ત ડ વો મેહવીને ખરીિી કરવી જોઈએ. 
(૨) પરિેઈઝ મેન્યઅુલન ાં િેપ્ ટર–૮ન  ફકર  ન:-૧૪ મજુબ જે એજન્ િીન  ડ વો માંજુર થયેલ   હોય તેને ખરીિીનો ઓડષર આપત  પહલે  ૫% તિક્યોરીટી દડપોઝીટન  ૪.૯૦% મજુબ સ્ટેમ્પ 
ડયટુી વસલુ કરી કર રખત કરવુાં જોઈએ. િાંસ્થ  વાર ર  કર રખત કય ષન  આધ રો ફ ઈલે ર ખેલ ન હોય ખર ઈ થઈ શકેલ નથી. જેથી રૂ .૩૩૮૪૦૦૦/- ન  પ% તિક્યોરીટી રૂ .૧૬૯૨૦૦/- ન  
૪.૯૦% લેખે રૂ .૮૨૯૦/- સ્ટેમ્પ ડયટુીની વસલુ ત કરી ૦૦૩૦ િિરે  જમ  કર વી અન્વેિણને આધ ર િહ ખ ત્રી કર વવી.  ઉક્ત મુ્   નાંબર ૧ થી ૨ ની પતુષત  કર વત  સધુી કરેલ ખિષ 
રૂ .૩૩૮૪૦૦૦/- અન્વેિણમ ાં વ ાંધ  હઠેહ ર ખવ મ ાં આવે છે.                વ ાંધ  હઠેહ રકમ રૂ .૩૩૮૪૦૦૦/-         િિર પદરતશષ્ ટ મજુબ             વસલુ ત રકમ રૂ .૮૨૯૦/-          િિર: ૦૦૩૦ 
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ફકરા નાંબર – ૨૦ પહરવશષ્ ર્ટ નાંબર – ૧ 

પશ ુઉછેર કેન્ ર, જુનાગઢ દ્વારા ખરીદેલ રાજદાઅની વિગતનુાં પત્રક  

ક્રિ િૌ.નાં તારીખ ચકુિેલ રકિ નાિ ખરીદેલ બેગની વિગત સદર 

૧ ૧૯૨૭ ૩-૬-૧૫ ૩૬૦૦૦૦ ઈન્ ડીયન ઈમ્ યનુોલોજીકલ્ િ લીમીટેડ  

મ.ુ ખાંઢેરી ર જકોટ. પડધરી જી.ત .  

૪૦૦ બેગ ૧૨૩૦૩-૦૫ 

૨ ૨૬૪૩ ૧૫-૬-૧૫ ૫૪૦૦૦૦ ----//---- ૬૦૦ બેગ ૧૨૩૦૩-૦૫ 

૩ ૪૪૯૨ ૨૨-૭-૧૫ ૧૮૦૦૦૦ ----//---- ૨૦૦ બેગ ૧૨૩૦૩-૦૫ 

૪ ૫૫૪૯ ૧૩-૮-૧૫ ૩૬૦૦૦૦ ----//---- ૪૦૦ બેગ ૧૨૩૦૩-૦૫ 

૫ ૫૫૯૩ ૧૩-૮-૧૫ ૧૮૦૦૦૦ ----//---- ૨૦૦ બેગ ૬૩૧૬ 

૬ ૭૨૦૬ ૧૪-૧૦-૧૫ ૫૪૦૦૦૦ ----//---- ૬૦૦ બેગ ૧૨૩૦૩-૧૪ 

૭ ૭૨૯૦ ૧૫-૧૦-૧૫ ૧૮૦૦૦૦ ----//---- ૨૦૦ બેગ ૨૩૦૫-૦૩ 

૮ ૮૦૩૩ ૫-૧૧-૧૫ ૩૨૪૦૦૦ ----//---- ૩૬૦ બેગ ૧૨૩૦૩-૧૪ 

૯ ૮૫૬૦ ૨૬-૧૧-૧૫ ૩૬૦૦૦૦ ----//---- ૪૦૦ બેગ ૨૩૦૩-૦૮ 

૧૦ ૮૭૮૫ ૪-૧૨-૧૫ ૩૬૦૦૦૦ ----//---- ૪૦૦ બેગ ૧૨૩૦૩-૦૮ 

કુલ ૩૩૮૪૦૦૦  
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જિાબ 
૫શ ુઉછેર કેન્ ર, જુનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જુનાગઢ 
 
જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટી, જુન ગઢન  ૫શ ુઉછેર કેન્ દ્રની કિેરીમ ાં િને ર૦૧૫-૧૬ વિષન  અન્ વેિણ િરમ્ ય ન ર જિ ણ ખરીિી ઉ૫તસ્ થત થયેલ ઓડીટ ફકર  નાં. ર૦ ન  ૫દરતશષ્ ટ-૧ મજુબનો 

તવગતવ ર જવ બ આધ ર િહ નીિે મજુબ છે. 

(૧) ઈન્ ડીયન ઈમ્ યનુોજીકલ્ િ લી., મુાં. ખાંઢેરી ત . ૫ડધરી, જી. ર જકોટએ કોઈની મ લીકીની પ્ર ઈવેટ ઉત્ પ િક કાં૫ની નથી. ઈન્ ડીયન ઈમ્ યનુોજીકલ્ િ લી., મુાં. ખાંઢેરીએ નેશનલ ડેરી ડેવલો૫મેન્ ટ 

બોડષની પેટ  કાં૫ની છે. એ ટેકઓવર કરેલી િ ણની ફેકટરી ખાંઢેરી, ર જકોટ ૧૯૬૯ થી ક યષરત છે અને િ ણનુાં ઉત્ પ િન કરે છે. જય રે ઈન્ ડીયન ઈમ્ યનુોલોજીકલ્ િ લી., ખાંઢેરીન  ડ વો જુન ગઢ 

ફ મષ ૫હધપિત ન  િઢ ઈ - ઉતર ઈ મજુરી િહીતન  છે. આમ િાંસ્ થ ને કોઈ જ આથીક નકુિ ની થયેલ નથી. યતુનવતિિટીન  ખિષ/ખરીિીન  તનયમોમ ાં ડ યરેકટર ઓફ ૫રિેઝ એન્ ડ પ્રો૫ટીઝન  

૫રી૫ત્રનાં./ગકૃુય/ુડીપીપી/ઈ- ર/ ૮૮૫૮ - ૭૫/૯૩ ત  ર૭-૧૦-૧૯૯૩ મજુબ એન.ડી.ડી.બી. પ િેથી ડ વ૫ત્રકો મેહવ્ ય  તિવ ય ખરીિી કરવ ની જોગવ ઈ હોવ થી તે મજુબ ર જિ ણની 

ખરીિી કરવ મ ાં આવે છે. ઈન્ ડીયન ઈમ્ યનુોલોજીકલ્ િ લી. એ નેશનલ ડેરી ડેવલો૫મેન્ ટ બોડષની પેટ  કાં૫ની છે. 

(ર) ઈન્ ડીયન ઈમ્ યનુોજીકલ્ િ લી., મુાં. ખાંઢેરી ત . ૫ડધરી, જી. ર જકોટએ કોઈની મ લીકીની પ્ર ઈવેટ ઉત્ પ િક કાં૫ની નથી. ઈન્ ડીયન ઈમ્ યનુોજીકલ્ િ લી., મુાં. ખાંઢેરીએ નેશનલ ડેરી ડેવલો૫મેન્ ટ 

બોડષની પેટ  કાં૫ની છે. એ ટેકઓવર કરેલી િ ણની ફેકટરી ખાંઢેરી, ર જકોટ ૧૯૬૯ થી ક યષરત છે અને િ ણનુાં ઉત્ પ િન કરે છે. જય રે ઈન્ ડીયન ઈમ્ યનુોલોજીકલ્ િ લી., ખાંઢેરીન  ડ વો જુન ગઢ 

ફ મષ ૫હધપિત ન  િઢ ઈ - ઉતર ઈ મજુરી િહીતન  છે. ઈન્ ડીયન ઈમ્ યનુોલોજીકલ્ િ લી. એ નેશનલ ડેરી ડેવલો૫મેન્ ટ બોડષની પેટ  કાં૫ની છે જેથી ઈન્ ડીયન ઈમ્ યનુોલોજીકલ્ િ પ િેથી કર રખત 

તેમજ સ્ ટેમ્ ૫ ડયટુીની વસલુ ત કરવ ની રહતેી નથી. 

ઉ૫રોકત તવગતે જવ બ ગ્ર હય ર ખી ફકર  નાં. ર૦ મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી. 
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કાયષપાલક ઇજનેર, 

  જુનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, 
             સને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર –  ૨૧ 

કન્રકશન ઓફ હોરે્ટલ ચબલ્ડીંગ એર્ટ એગ્રીકલ્િર પોલીરે્ટકવનક કોલેજ, ધારીના બાાંધકાિની અવનયવિતતા અંગે. 
 

૧ એજન્ સીનુાં નાિ િ ક્ષી બબલ્ડકોન, અમિ વ િ 
૨ િહીિર્ટી િાંજુરી, તારીખ રકિ રા. જે.એ.ય.ુ/રજી/એિઈએ/૧/નીમ/૨૨/૯૬-

૧૧૦/૨૦૧૨ત .૩-૧-૧૨, ૨૧૮.૪૫ લ ખ   
૩ તાાંવત્રક િાંજુરી, તારીખ રકિ રા. જે.એ.ય.ુ/ઈઈ/પી.બી./૨/૮૩૩/૩૭/૨૦૧૨ 

ત .૮-૨-૧૨, ૨૧૮.૪૫  લ ખ   
૪ અંદાજીત રકિ રા. ૨૧૮.૪૫  લ ખ   
૫ ઉિા/નીિા ભાિોની વિગત  ૧.૩૭% ઉિ  ડ વ ે
૬ િકષ ઓડષર તારીખ ૧૨/૪/૧૨  
૭ કાિ શર કરિાની તારીખ મદુ્દત ૧૨/૪/૧૨  મિુત- ૨૦ મ િ  
૮ કાિ પરુ કરિાની તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩  
૯ ખરેખર કાિ પઅૂષ થયા તારીખ તથા મદુત િધારાની વિગતો ૮/૭/૧૪  
૧૦ િાપપોથી નાંબર કોમ્પ્યટુર ઈઝ  એમ.બી. 
૧૧ આખરી બીલ િૌ.નાં,. તારીખ, કુલ ખિષ ૩૯૧૭/૧૪-૭-૧૫ રૂ .૪૩૪૦૯૮/- 

રૂ .૧,૯૫,૦૪,૦૧૧/- 
૧૨ કાિનુાં સદર ૧૨૬૮૧ 
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કન્સ્રકશન ઓફ હોસ્ટેલ બબલ્ડીંગ ઇન એગ્રી કલ્િર િ યન્િ કોલેજ, ધ રીન  બ ાંઘક મ ઉક્ત ટેન્ડર પ્રદક્રય  હ થ ધરી િ ક્ષી બબલ્ડકોન, અમિ વ િને રૂ .૨૦૪.૦૮ લ ખ (૧.૩૭% ઉિ  ડ વે) વકષ 
ઓડષર આપવ મ ાં આવેલ આ ક મન  િ ધતનક રેકડષની િક િણી કરત ાં નીિે મજુબની અતનયતમતત ઓ ઘ્ય ને આવેલ છે. (૧) િરક રશ્રીન ાં મ ગષ અને મક ન તવડ ગન ાં ત .૩૧/૦૫/૦૭ન  
પરીપત્ર ક્ર મ ક.આર.જી.એન/૬૦૨૦૦૬/(૩૫)િ મજુબ રૂ .૧૦૦ લ ખ કે તેથી વધ રે રકમની અંિ જીત દકિંમતન  ક મોમ  એજન્િી વાર ર  કલૂ ટ ઇમ ક્વોબલફ ઇડ એન્જીતનયર તનયકુ્તી કરી તેની 
તવગતો ક યષપ લક ઇજનેર શ્રીની જાણ હઠેહ ન યબ ક યષપ લક ઇજનેરને આપવ ની હોય છે. તેમજ એજન્િી વાર ર  એન્જીતનયરની તનમણકુ કરવ મ  ન આવેતો પ્રતતમ િ રૂ .૧૫,૦૦૦/- મજુબ 
બીલ મ ાંથી કપ ત કરવ ન  હત ાં આ ક મમ ાં એન્જીતનયરની તનમણુાંક થય ન  આદ્ય રો ફ ઇલે ઉપલબ્ઘ નથી. તેમજ પ્રતત મ િ રૂ .૧૫૦૦૦/- એજન્િીન  બીલમ ાંથી કપ ત પણ કરેલ નથી. તો 
ક મની મિુત મ િ ૨૭ ન  રૂ .૧૫૦૦૦/- લેખે કુલ રૂતપય  ૪,૦૫,૦૦૦/-ની વસલૂ ત િાંબાંતધત પ િેથી મેહવી ઓદડટને આધ દરત ખ ત્રી કર વવી ઘટે. (૨) મ ગષ અને મક ન તવડ ગન ાં 
ત .૦૬/૦૪/૧૯૯૮ ન  પદરપત્ર ક્રમ ાંક.ટીએનિી/૧૦૮૮/ આઇ.બી.-૨૨૦/૧૮/િ મજુબ ઇજારિ રે ISI પ્રમ ણપત્રવ હો તથ  મહુ ઉત્પ િક કાંપની મ ાંથી િીઘી રીતે તિમેન્ટ મેહવવ નો રહ ેછે. 
અને તેની ખર ઇ મ ટે તેન  ચકુવણ ાંન  બીલો િાંબતઘત ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીને રજુ કરવ ન  રહ ેછે. ઉપરોક્ત ક મે વપર યેલ મ લિ મ ન િીમેન્ ટ, સ્ ટીલ, ક ાંકરી વગેરેન  બીલોની પ્રમ બણત 
ઝેરોક્ષ નકલો એજન્ િી પ િેથી મેહવી ફ ઇલે ર ખવ જોઇએ. જે વપર યેલ મ લિ મ નની પ્રમ બણત ઝેરોક્ષ નકલો મેહવવ મ ાં આવેલ નથી. જેથી વ પરેલ મ લની ગણુવત્ત ની ખ ત્રી થઇ શકેલ 
નથી. (૩) આ ક મન  વકષ ઓડષર ત .૧૯/૧/૧૩થી ૨૦ મ િમ ાં ક મ પણૂષ કરવ ન ુહત ુપરાંત ુએજન્િીએ ત .૮/૭/૧૪ન  રોજ ક મ પણૂષ કરત  ૨૦૯ દિવિનો તવલાંબ કરેલ છે. આ ક મ મ ટે 
એજન્િીએ મિુત વધ ર ની અરજી કય ષન  તથ  િક્ષમ અતધક રી વાર ર  મિુત વઘ રો મ ન્ય કય ષન  આઘ રો રજુ થયેલ ન હોય ટેન્ડર કોસ્ટન  અંિ જન  ૧૦%ની મય ષિ મ ાં દિવિ ૨૦૯ન  કલૂ 
રૂ .૨૦૧૩૨૬/- તવલાંબ વહતર િાંબતઘત એજન્િી પ િે થી વસલુ ત મેહવી િાંસ્થ મ  જમ  કર વી ઓદડટને આઘ રથી ખ ત્રી કર વવી. (૪) મ ગષ અને મક ન તવડ ગન ાં ત .૩૧/૧૨/૨૦૦૯ન ાં 
પદરપત્ર નાં.પરિ/૧૦૨૦૦૭/૨૮ /િ મજુબ િિરહુ ક મમ ાં વપર ત  મ લિ મ નની ગણુવત્ત ન  ઓછ મ ાં ઓછ  ૧૦% પદરક્ષણો ગેરી પ િે કર વવ  ફરજીય ત છે. જે બ બતે ગેરીન  પદરક્ષણ 
કર વ્ય ન  કે અન્ય ખ નગી એજન્િીમ ાં પદરક્ષણ કર વ્ય ન  આધ રો ફ ઇલે િ મેલ ર ખવ મ ાં આવેલ નથી. (૫) મ પપોથીની િક િણી કરત  એક પણ મ પપોથીમ ાં નધપધ યેલ  મ પો પૈકી લીધેલ 
૧૦ % મ પો ક યષપ લક ઇજનેરે િક િવ  જોઇએ .જે મજુબ એમ.બી.મ ાં ક યષવ હી કર વમ ાં આવતી નથી (૬) મ પપોથીમ ાં મ પો લ લશ હીથી ક્રોિ કરી કેન્ િલ કરવ મ ાં આવત  નથી. જેથી 
ડતવષ્ ય મ ાં ડુપ્ લીકેટ પેમેન્ ટ થવ ની શક્યત  રહલેી છે. તો બીલોની ચકુવણી થય  બ િ મ પો ક્રોિ કરવ ની પધ્ધતત અમલમ ાં મકુી ખ ત્રી કર વવી. (૭) ઉપરોક્ત ક મ મ ટે કર રખત કરેલ છે, 

જેમ ાં તનયમ મજુબ સ્ટેમ્પ ડયટુી વસલુ કરેલ છે, પરાંત ુકર રખતમ ાં કર ર કરન રની તનયત જ્ય એ િહી મેહવવ મ ાં આવેલ નથી.  આ બ બતે જવ બિ રેથી સ્પ્ષ્ટત  થવી ઘટે. (૮) િરક રશ્રીન  
જાહરેન મ  જી.એિ.એન.-૧૪/વેટ/૨૦૦૮/એિ.૫૯(૫)/૩(૧)૫ મજુબતેમજ નવ  સધુ ર  અનિુ ર રૂ .૧ કરોડથી અતધક રકમન  અંિ જ મ ટે ૦.૬૦% વેટ કપ ત કરવ પ ત્ર હતો. િાંસ્થ  વાર ર  ૫ 
થી ૭ ન  રનીંગ બીલમ ાંથી વેટની કપ ત કરેલ છે જ્ય ાંરે ૧ થી ૪ રનીંગ બીલ મ ાંથી વેટની કપ ત કરેલ નથી તો ૧ થી ૪ન  રનીંગ બીલન ુકુલ ચકુવણ ુરૂ .૧,૩૧,૩૧,૩૨૦/- કરેલ હોય તેન  
૦.૬૦% અનિુ ર રૂ .૭૮,૭૮૮/- વેટની વસલુ ત મેહવી િરક રશ્રીન  તનયત િિર ૦૦૪૦ િિરે જમ  કર વી રેકડષ આધ રીત ખ ત્રી કર વવી રહ.ે ઉપરોક્ત તવગતે મુ્   નાં ૧ થી ૮ સ્પષ્ ટત  િહ 
પતુષત  થત  સધુી કરવ મ ાં આવેલ ખિષ રૂ .૧,૯૫,૦૪,૦૧૧/-અન્વેિણમ ાં વ ાંધ  હઠેહ ર ખવમ ાં આવે છે. 
વ ાંધ  હઠેહ રૂ .રૂ .૧,૯૫,૦૪,૦૧૧/-     વસલુ ત પ ત્ર રૂ .૪,૦૫,૦૦૦/-    વસલુ ત પ ત્ર રૂ .૨,૦૧,૩૨૬/-      િિરઃ૧૨૬૮૧    િિરઃતવલાંબ વહતર  વસલુ ત પ ત્ર રૂ .૭૮,૭૮૮/-  િિર:વેટ,  ૦૦૪૦ 
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જિાબ 

કાયષપાલક ઈજનેરશ્રીની કિેરી જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિૅર્ટી  જૂનાગઢ   

િતવનય ઉપરોકત તવિય અન્વય ેજણ વવ નુાં કે અત્રેની કિેરીન  વિૅ ર૦૧૫-૧૬ ન  ઓડીટ  િરમ્ય ન  આપવ મ ાં  આવેલ ઓડીટ ફકર  નાં. ર૧ ન  પ્રત્યતુ્તર નીિ ેમજુબ આપવ મ ાં  આવે છે. 

૧. એજન્િી િવ ર  એન્જીનીયર તનયદુકત કરેલ છે.. 

૨. તિમેન્ટ મહૂ ઉત્પ િક કાંપનીન  તવકે્રત ઓ ડ યરેકટ મહૂ ઉત્પ િક કાંપનીમ ાંથી તિમેન્ટ બબલ્ડર કોટ મ ાં ઠેકેિ રશ્રીને તિમેન્ટ કાંપની વાર ર  િપ્લ ય કરે છે. િિર તિમેન્ટ ડ યરેકટ મહૂ ઉત્પ િક કાંપનીમ ાંથી 

તિમેન્ટ બ ાંધક મની િ ઈટ પર આવતો હોય છે. જેન  બબલો કાંપની િીધ  જ ઠેકેિ રશ્રીને આપે છે. ઉ૫રોકત ક મે વ૫ર યેલ મ લ-િ મ ન િીમેન્ટ, સ્ટીલ તવગેરેન  બીલોની પ્રમ બણત ઝેરોક્ષ નકલો 

એજન્િી પ િેથી મેહવવ મ ાં આવેલ છે.  

 ઉક્ત ક મ મ ટે ટેન્ડર ક્લોઝ-ર મજુબ ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીને િમય મય ષિ  માંજુર કરવ ની િત્ત  એન યત થયેલ હોય, જે િમય મય ષિ  માંજુર કય ષની નધપધ ફ ઇલ ેર ખવ ની રહી જવ  પ મેલ છે. 

૪ મટીરીયલ્િ ટેસ્ટીંગ રીપોટષ  ઠેકેિ રશ્રી વાર ર  અત્રેની કિેરીમ ાં રજુ કરેલ છે. 

૫ મ ૫પોથીમ ાં નધપઘ યેલ  મ પો પૈકી લીઘેલ ૧૦ ટક  મ પો ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી િવ ર  િક િણી કરવ મ ાં આવેલ છે.  

૬ મ ૫પોથીમ ાં મ પો લ લશ હીથી ક્રોિ કરી કેન્િલ કરવ મ ાં આવેલ છે. ઓડીટ વતુષહને ખ ત્રી કર વવ મ ાં આવશે. 

૭ કર રખતમ ાં કર ર કરન રની નીયત જ્ય એ િહી શરતચકૂથી લેવ ની રહી ગયેલ હોય જે લેવ મ ાં આવેલ છે.  

૮ એજન્િીએ ડરેલ વેટન  િલણ આ િ થે િ મેલ ર ખવ મ ાં આવેલ છે. 

૯ િિરહુ બ ાંઘક મની ક મગીરી િરમ્ય ન તવદ્ય થીઓ મ ટે જે.એ.ય.ુ ઘ રી ૫રીિરમ ાં આવેલ કૃતિશ હ મ ાં રહવે ની વ્યવસ્થ  કરવ મ ાં આવેલ.  

        જે બ બતન ેધ્ય ને લઈ ઓડીટ ફકર  નાં.ર૧ િને ર૦૧૫-૧૬ મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી છે. 
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કાયષપાલક ઇજનેર, 

  જુનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, 
             સને.૨૦૧૫-૧૬ 

 
ફકરા નાંબર - ૨૨  
કન્રકશન ઓફ ઓહફસ ચબલ્ડીંગ ફોર તળાજાના બાાંધકાિની અવનયવિતતા અંગે. 
 

કન્સ્રકશન ઓફ ઓદફિ બબલ્ડીંગ ફોર તહ જાન  બ ાંઘક મ ઉક્ત ટેન્ડર પ્રદક્રય  હ થ ધરી બકુલ કન્સ્રકશન ડ વનગરને રૂ .૧૮૭.૦૯લ ખ (૫.૪૨%ઉિ ) વકષ ઓડષર આપવ મ ાં આવેલ આ ક મન  

િ ધતનક રેકડષની િક િણી કરત ાં નીિે મજુબની અતનયતમતત ઓ ઘ્ય ને આવેલ છે.  

(૧) િરક રશ્રીન ાં મ ગષ અને મક ન તવડ ગન ાં ત .૩૧/૦૫/૨૦૦૭ન  પરીપત્ર ક્રમ ક. આરજી એન/૬૦૨૦૦૬/(૩૫)િ મજુબ રૂ .૧૦૦લ ખ કે તેથી વધ રે રકમની અંિ જીત દકિંમતન  ક મોમ  

એજન્િી વાર ર  કલૂ ટ ઇમ ક્વોબલફ ઇડ એન્જીતનયર તનયકુ્તી કરી તેની તવગતો ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીની જાણ હઠેહ ન યબ ક યષપ લક ઇજનેરને આપવ ની હોય છે. તેમજ એજન્િી વાર ર  એન્જીતનયરની 

તનમણકુ કરવ મ  ન આવે તો પ્રતતમ િ રૂ .૧૫,૦૦૦/-મજુબ બીલ મ ાંથી કપ ત કરવ ન  હત ાં આ ક મમ ાં એન્જીતનયરની તનમણુાંક થય ન  આધ રો ફ ઇલે ઉપલબ્ઘ નથી. તેમજ પ્રતત મ િ 

રૂ .૧૫૦૦૦/- એજન્િીન  બીલ મ ાંથી કપ ત પણ કરેલ નથી.તો ક મની મિુત મ િ ૨૪ ન  રૂ .૧૫૦૦૦/- લેખે કુલ રૂતપય  ૩૬૦૦૦૦/-ની વસલૂ ત િાંબાંતધત પ િેથી મેહવી  

ઓદડટને આધ દરત ખ ત્રી કર વવી ઘટે. 
 

(૨) મ ગષ અને મક ન તવડ ગન ાં ત .૦૬/૦૪/૧૯૯૮ન  પદરપત્ર ક્રમ ાંક.ટીએનિી/૧૦૮૮/આઇ.બી./૨૨૦/૧૮/િ મજુબ ઇજારિ રે ISI પ્રમ ણપત્રવ હો તથ  મહુ ઉત્પ િક કાંપનીમ ાંથી  

િીઘી રીતે તિમેન્ટ મેહવવ નો રહ ેછે અને તેની ખર ઇ મ ટે તેન  ચકુવણ ાં ન  બીલો િાંબતઘત ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીને રજુ કરવ ન  રહ ેછે. ઉપરોક્ત ક મે વપર યેલ મ લિ મ ન િીમેન્ ટ,  

સ્ ટીલ, ક ાંકરી વગેરેન  બીલોની પ્રમ બણત ઝેરોક્ષ નકલો એજન્ િી પ િેથી મહેવી ફ ઇલે ર ખવ  જોઇએ. જે વપર યેલ મ લિ મ નની પ્રમ બણત ઝેરોક્ષ નકલો મેહવવ મ ાં આવેલ નથી. જેથી  

વ પરેલ મ લની ગણુવત્ત ની ખ ત્રી થઇ શકેલ નથી. 
 

(૩) આ ક મન  વકષ ઓડષર ત .૧૯/૧/૧૩ થી ૨૦ મ િમ ાં ક મ પણૂષ કરવ ન ુહત ુપરાંત ુએજન્િીએ ત .૩/૨/૧૫ ન  રોજ ક મ પણૂષ કરત  ૧૩૭ દિવિનો તવલાંબ કરેલ છે. આ ક મ મ ટે  
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એજન્િીએ મિુત વઘ ર ની અરજી કય ષન  તથ  િક્ષમ અતધક રી વાર ર  મિુત વઘ રો  મ ન્ય કય ષન  આઘ રો રજુ થયેલ ન હોય ટેન્ડર કોસ્ટન  અંિ જન  ૧૦% ની મય ષિ મ ાં દિવિ ૧૩૭ન   

કલૂ રૂ .૧૭૭૪૮૦/- તવલાંબ વહતર િાંબતઘત એજન્િી પ િેથી વસલુ ત મેહવી િાંસ્થ મ  જમ  કર વી ઓદડટને આધ રથી ખ ત્રી કર વવી. 

 

(૪) મ ગષ અને મક ન તવડ ગન ાં ત .૩૧/૧૨/૨૦૦૯ ન ાં પદરપત્ર નાં.પરિ/૧૦૨૦૦૭/ ૨૮/િ મજુબ િિરહુ ક મમ ાં વપર ત  મ લિ મ નની ગણુવત્ત ન  ઓછ મ ાં ઓછ  ૧૦%પદરક્ષણો  

ગેરી પ િે કર વવ  ફરજીય ત છે. જે બ બતે ગેરીન  પદરક્ષણ કર વ્ય ન  કે અન્ય ખ નગી એજન્િીમ ાં પદરક્ષણ કર વ્ય ન  આધ રો ફ ઇલે િ મેલ ર ખવ મ ાં આવેલ નથી. 
 

(૫) મ પપોથીની િક િણી કરત  એકપણ મ પપોથીમ ાં નધપધ યેલ  મ પો પકૈી લીધેલ ૧૦% મ પો ક યષપ લક ઇજનેરે િક િવ  જોઇએ. જે મજુબ એમ.બી.મ ાં ક યષવ હી કર વમ ાં આવતી  

નથી 
 

(૬) મ પપોથીમ ાં મ પો લ લશ હીથી ક્રોિ કરી કેન્ િલ કરવ મ ાં આવત  નથી. જેથી ડતવષ્ ય મ ાં ડુપ્ લીકેટ પેમેન્ ટ થવ ની શક્યત  રહલેી છે. તો બીલોની ચકુવણી થય  બ િ મ પો ક્રોિ  

કરવ ની પધ્ધતત અમલમ ાં મકુી ખ ત્રી કર વવી.  

ઉપરોક્ત તવગતે મુ્   નાં ૧ થી ૬ સ્પષ્ ટત  િહ પતુષત  થત  સધુી કરવ મ ાં આવેલ ખિષ રૂ .૧,૮૭,૦૯,૩૧૩/- અન્વેિણમ ાં વ ાંધ  હઠેહ ર ખવમ ાં આવે છે.  

                                                                                            વ ાંધ  હઠેહ રૂ .૧,૮૭,૦૯,૩૧૩/- 

                                                                           િિરઃ૧૨૬૨૯ 

                                                                                           વસલુ ત પ ત્ર રૂ .૩૬૦૦૦૦/- 

                                                                            િિરઃ૧૨૬૨૯ 

                                                                                            વસલુ ત પ ત્ર રૂ .૧૭૭૪૮૦/- 

                                                                                                                                                                િિર:તવલાંબ વહતર 
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ફકરા નાંબર -૨૨ પહરવશષ્ ર્ટ નાંબર – ૧ 
કન્રકશન ઓફ ઓહફસ ચબલ્ડીંગ ફોર તળાજાના બાાંધકાિની અવનયવિતતા અંગે. 

 

૧ એજન્ સીનુાં નાિ બકુલ કન્સ્રકશન કાંપની,ડ વનગર 

૨ િહીિર્ટીિાંજુરી, તારીખ રકિ રા. જે.એ.ય.ુ/રજી/એિીઈ/૧૮૬૪૩/૬૭ત .૨૮-૮-૧૨ ૨૦૦.૦૦ લ ખ  

૩ તાાંવત્રક િાંજુરી, તારીખ રકિ રા. જે.એ.ય.ુ/ઈઈ/પી.બી./૨/૮૭૧૫-૧૯ત .૧૩-૯-૧૨ ૧૯૬.૫૩ લ ખ   

૪ અંદાજીત રકિ રા. ૧૭૭૪૮૦૦૪/- 

૫ ઉિા/નીિા ભાિોની વિગતરા. ૧૮૭.૦૯ લ ખ (૫.૪૨%ઉિ ) 

૬ િકષ ઓડષર તારીખ ૧૯/૧/૧૩  

૭ કાિ શર કરિાની તારીખ મદુ્દત ૧૯/૧/૧૩ મિુત- ૨૦ મ િ  

૮ કાિ પરુ કરિાની તારીખ ૧૮/૯/૧૪ 

૯ ખરેખર કાિ પઅૂષ થયા તારીખ તથા મદુત િધારાની વિગતો ૩/૨/૧૫ 

૧૦ િાપપોથી નાંબર કોમ્પ્યટુરર ઈઝ  એમ.બી. 

૧૧ આખરી બીલ િૌ.નાં,. તારીખ, કુલ ખિષ ૮૧૮૬/૩-૯-૧૫ રૂ .૪,૭૫,૮૨૪/- રૂ .૧,૮૭,૦૯,૩૧૩/- 

૧૨ કાિનુાં સદર ૧૨૬૨૯ 
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જિાબ 

કાયષપાલક ઈજનેરશ્રીની કિેરી જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિૅર્ટી  જૂનાગઢ   

િતવનય ઉપરોકત તવિય અન્વય ેજણ વવ નુાં કે અત્રેની કિેરીન  વિૅ ર૦૧૫-૧૬ ન  ઓડીટ  િરમ્ય ન  આપવ મ ાં  આવેલ ઓડીટ ફકર  નાં. રર ન  પ્રત્યતુ્તર નીિ ેમજુબ આપવ મ ાં  આવે છે. 

૧. બકુલ કન્સ્રકશન,  ડ વનગરએ શ્રી અતનલકુમ ર આર. પ્રિ િને એન્જીનીયર તનયદુકત કરેલ છે.  

૨. તિમેન્ટ મહૂ ઉત્પ િક કાંપનીન  તવકે્રત ઓ ડ યરેકટ મહૂ ઉત્પ િક કાંપનીમ ાંથી તિમેન્ટ બબલ્ડર કોટ મ ાં ઠેકેિ રશ્રીને તિમેન્ટ કાંપની વાર ર  િપ્લ ય કરે છે. િિર તિમેન્ટ ડ યરેકટ મહૂ ઉત્પ િક કાંપનીમ ાંથી 

તિમેન્ટ બ ાંધક મની િ ઈટ પર આવતો હોય છે. જેન  બબલો કાંપની િીધ  જ ઠેકેિ રશ્રીને આપે છે. ઉ૫રોકત ક મે વ૫ર યેલ મ લ-િ મ ન િીમેન્ટ, સ્ટીલ, તવગેરેન  બીલોની પ્રમ બણત ઝેરોક્ષ નકલો 

એજન્િી પ િેથી મેહવવ મ ાં આવેલ છે. 

૩ ઉક્ત ક મ મ ટે ટેન્ડર ક્લોઝ-ર મજુબ ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીને િમય મય ષિ  માંજુર કરવ ની િત્ત  ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીને એન યત થયેલ હોય, જે િમય મય ષિ  માંજુર કય ષની નધપધ ફ ઇલ ેર ખવ મ ાં 

આવેલ છે  

૪ મટીરીયલ્િ ટેસ્ટીંગ રીપોટષ  ઠેકેિ રશ્રી વાર ર  અત્રેની કિેરીમ ાં રજુ કરેલ છે.  

૫ મ ૫પોથીમ ાં નધપઘ યેલ  મ પો પૈકી લીઘેલ ૧૦ ટક  મ પો ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી િવ ર  િક િણી કરવ મ ાં આવેલ છે.  

૬ મ ૫પોથીમ ાં મ પો લ લશ હીથી ક્રોિ કરી કેન્િલ કરવ મ ાં આવેલ છે. ઓડીટ વતુષહને ખ ત્રી કર વવ મ ાં આવશે. 

        જે બ બતન ેધ્ય ને લઈ ઓડીટ ફકર  નાં.રર િને ર૦૧૫-૧૬ મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી છે. 
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કાયષપાલ ઇજનેર, 
કૃવિ યવુનિવસિર્ટી જુનાગઢ  

સને.૨૦૧૫-૧૬  
ફકરા નાંબર –  ૨૩      
જુનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી દ્વારા ચકુિિાિાાં આિેલ આહકિરે્ટકર્ટ ફી બાબતની અવનયવિતતા અંગે. 
 

કૃતિ યતુનવતિિટી જૂન ગઢન  ક યષપ લક ઈજનેર તવડ ગ િને ૨૦૧૫-૧૬ન  અન્વેષ્ણ િરતમય ન વ ઉિરોની િક િણી કરત  આ િ થે િ મેલ પદરતશષ્ ટ – ૧ તવગતે રૂ .૪૮૭૯૦૪૪/- બ ાંધક મન  

ક મોમ ાં જુિ –જુિ  િરે આદકિટેકટ ફી ચકુવ મ ાં આવેલ છે. જે બ બતે નીિે મજુબ ઓદડટ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે.  

(૧) જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટી વાર ર  જુિ –જુિ  બ ાંધક મન  પ્ લ ન,એસ્ ટીમેટ,ટેન્ ડરીંગ પ્રકીય  મ ટે  ચકુવેલ ફી મ ટે કોઈ રજીસ્ટર તનડ વવ મ ાં આવેલ નથી. જેથી કય ાં ક મ  

મ ટે કેટલી રકમ ચકુવવ ની હતી કય રે ચકુવેલ છે. તેમજ કોઈ ક મ મ ટે બવ રૂ રકમ ચકુવ ય નથી તેની િક િણી થઈ શકેલ નથી. તો ચકુવેલ ફી નુાં ક મ વ ર રજીસ્ટર  

બન વી વ ઉિર નાંબર િહીતની નધપધ કરી પતુષત  કરવ ની રહ.ે  

(૨) ગજુર ત આકસ્સ્મક ખિષન  તનયમો – ૧૯૫૯ ન  તનયમ – ૧૭૧ ન  પદરતશષ્ ટ – ૬ન   તનયમ – ૨ મજુબ ૧ લ ખથી વ  ુરકમની ખરીિી કરત ાં પહલે  વતષમ ન  

પત્રમ ાં જાહરે ત આપી ખરીિી કરવી જોઈએ તથ  ઉધોગ અને ખ ણ તવડ ગન  ત રીખ ૮/૭/૧૧ન  ઠર વ નાંબર એિપીઓ/૧૦૨૦૦૫/૧૪૦૫/િ મજુબ  રૂ .૫. લ ખ ઉપરની  

ખરીિી ઈ- ટેન્ ડરીંગ કરીને કરવી જોઈએ જેની અમલવ રી થયેલ નથી. તેમજ આદકિટેકટ ર ખી તે અંગેની ફી ચકુવવ  અંગનેી િક્ષમ અતધક રીન  માંજૂરીન  આધ રો ફ ઈલે  

ર ખવ મ ાં આવેલ નથી 

(3) બીલમ  િતવિિટેક્ષની રકમ ઉમેરો કરવ મ  આવેલ છે. એજન્િીએ રકમ િરક રશ્રીમ  જમ  કર વ્ય ન  આધ રો રજુ કરેલ નથી. જે રજુ કરી ખ ત્રી કર વવી. 

ઉપરોક્ત મુ્   નાં ૧ થી ૩ ની પતુષત  થત ાં સધુી કરેલ ખિષ રકમરૂ .૪૮૭૯૦૪૪/- વ ાંધ હઠેહ ર ખવ મ ાં આવે છે.   

           વ ાંધ  હઠેહ રકમ રૂ .૪૮૭૯૦૪૪/- 

િિર- પદરતશષ્ ટ મજુબ 
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ફકરા નાંબર – ૨૩– પહરવશષ્ ર્ટ નાંબર –૧ – 

જુનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી દ્વારા ચકુિાિાાં આિેલ આહકિરે્ટકર્ટ  ફી ની વિગતનુાં પત્રક 

ક્રિ િા./તારીખ રકિ એજન્ સીનુાં નાિ ૧૦ % પ્રિાઅે કપાત કરિાની  

થતી આિકિેરાની રકિ 

વિગતો સદર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

૧ ૭૬૬૦/ ૨૮-૧૦-૧૫  ૫૮૪૬૧૯ એરે દડઝ ઈન િતવિિ,સરુત ૫૮૪૬૨ ગલ્િષ હોસ્ટેલનુાં ક મ અમરેલી  ૧૨૬૭૪ 

૨ ૮૩૦૬/ ૯-૧૨-૧૫  ૨૦૩૩૮૩ એરે દડઝ ઈન િતવિિ,સરુત ૨૦૩૩૮ ગલ્િષ હોસ્ટેલનુાં ક મ અમરેલી ૧૨૬૨૬ 

૩ ૯૪૨૫/ ૨૦-૧૨-૧૫  ૫૫૭૭૨૭ એરે દડઝ ઈન િતવિિ,સરુત ૫૫૭૭૩ ગલ્િષ હોસ્ટેલનુાં ક મ જૂન ગઢ ૧૨૬૭૩ 

૪ ૯૪૨૮/ ૨૮-૧૨-૧૫  ૨૯૨૩૪૬ એરે દડઝ ઈન િતવિિ,સરુત ૨૯૨૩૫ ગલ્િષ હોસ્ટેલનુાં ક મ  ૧૨૬૭૪ 

૫ ૯૯૩૫/ ૧૨-૧-૧૬  ૭૭૪૨૨ એરે દડઝ ઈન િતવિિ,સરુત ૭૭૪૨ ઓફીિ બબલ્ડીંગનુાં ક મ  ૧૨૬૭૧ 

૬ ૯૯૩૬/ ૧૨-૧-૧૬  ૨૬૨૫૦૦ એરે દડઝ ઈન િતવિિ,સરુત ૨૬૨૫૦ કોલેજ બબલ્ડીંગ,વેર વહ ૧૨૬૫૮ 

૭ ૧૩૧૪૪/ ૩૧-૩-૧૬  ૧૮૭૧૧૨ એરે દડઝ ઈન િતવિિ,સરુત ૧૮૭૧૧ વેટરનરી કોલેજ ,જૂન ગઢ ૧૨૬૫૪ 

૮ ૧૩૧૪૬/ ૩૧-૩-૧૬  ૧૫૯૫૫૩ એરે દડઝ ઈન િતવિિ,સરુત ૧૫૯૫૫ કોલેજ બબલ્ડીંગ,અમરેલી ૧૨૬૪૩ 

૯ ૮૨૭૮/ ૯-૧૧-૧૫ ૨૨૦૪૦૧ એન.એિ.બ રોટ  ૨૨૦૪૦ કોલેજ બબલ્ડીંગ,વેર વહ ૧૨૬૫૮ 

૧૦ ૬૧૮૦/ ૩-૯-૧૫  ૪૫૫૫૭૪ એન.એિ.બ રોટ ૪૫૫૫૭ ગલ્િષ હોસ્ટેલનુાં ક મ વેર વહ ૧૨૬૭૮ 

૧૧ ૬૧૭૪/ ૩-૯-૧૫  ૧૫૪૮૪૬ એન.એિ.બ રોટ  ૧૫૪૮૫ ઓફીિ બબલ્ડીંગનુાં ક મ ૧૨૬૭૧ 

૧૨ ૯૪૨૬/ ૨૩-૧૨-૧૫   ૨૨૭૭૮૭ એન.એિ.બ રોટ  ૨૨૭૭૯ ગલ્િષ હોસ્ટેલનુાં ક મ વેર વહ ૧૨૬૭૮ 

૧૩ ૧૩૧૩૮/ ૩૧-૩-૧૬  ૩૯૪૬૭૮ એન.એિ.બ રોટ ૩૯૪૬૮ કલીનીક કોમ.,જૂન ગઢ ૧૨૬૫૫ 
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૧૪ ૮૨૯૨/ ૯-૧૧-૧૫  ૧૧૪૯૬૨ સ્થતપત ડીઝ ઇનર &કન્િ.પ્ર .લી. નવિ રી ૧૧૪૯૬ ઓફીિ બબલ્ડીંગનુાં ક મ અમરેલી ૧૨૬૮૧ 

૧૫ ૮૩૦૩/ ૯-૧૧-૧૫  ૭૨૯૧૩ સ્થતપત ડીઝ ઇનર & કન્િ.પ્ર .લી. નવિ રી ૭૨૯૧ ઓફીિ બબલ્ડીંગનુાં ક મ અમરેલી ૧૨૬૪૩ 

૧૬ ૮૩૦૭/ ૯-૧૧-૧૫  ૫૨૫૬૦૭ સ્થતપત ડીઝ ઇનર & કન્િ.પ્ર .લી. નવિ રી ૫૨૫૬૧ ઓફીિ બબલ્ડીંગનુાં ક મ અમરેલી ૧૨૬૭૯ 

૧૭ ૧૩૧૪૫/ ૩૧-૩-૧૬  ૩૮૭૬૧૪ સ્થતપત ડીઝ ઇનર & કન્િ.પ્ર .લી. નવિ રી ૩૮૭૬૧ હોસ્ટેલનુાં ક મ ,તરઘડીય  ૧૨૬૭૯ 

કુલ ૪૮૭૯૦૪૪  ૪૮૭૯૦૪   

 

જિાબ 

કાયષપાલક ઈજનેરશ્રીની કિેરી જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિૅર્ટી  જૂનાગઢ   

િતવનય ઉપરોકત તવિય અન્વય ેજણ વવ નુાં કે અત્રેની કિેરીન  વિષ ર૦૧૫-૧૬ ન  ઓડીટ  િરમ્ય ન  આપવ મ ાં  આવેલ ઓડીટ ફકર  નાં. ૨૩ ન  પ્રત્યતુ્તર નીિ ેમજુબ આપવ મ ાં  આવે છે. 

૧ બ ાંઘક મન  પ્લ ન, એસ્ટીમેટ, ટેન્ડર પ્રદક્રય  મ ટે ચકુવેલ ફી ની તવગેરે મ ટે ક મવ ર રજીસ્ટર બન વવ  અંગેની જાણ અત્રેની કિેરીને ન હોય, તનડ વવ મ ાં આવેલ નથી. હવે ૫છી આવ ુરજીસ્ટર 

તનડ વવ મ ાં આવશે  

૨. રૂ .૫.૦૦ લ ખ ઉ૫રન  બ ાંઘક મો  (www.nprocure.com) મ રફત ઇ-ટેન્ડરીંગ કરીને જ કરવ મ ાં આવે છે તેમજ તનયમ મજુબ આદકિટેકટ ર ખી તે અંગેની ફી ચકુવવ  અંગેની િક્ષમ અતઘક રીની  માંજુરી 

લેવ મ ાં આવેલ છે.   

૩. આદકિટેકટ એજન્િીન  બીલમ ાં િતવિિ ટેક્ષની રકમનો ઉમેરો કરવ મ ાં આવેલ છે. એજન્િીએ રકમ િરક રશ્રીમ ાં જમ  કર વ્ય ન  આઘ રો બ બત ેઆદકિટેકટ ફી ની તવગતન  ૫ત્રક મજુબની આદકિટેકટ 

એજન્િીઓ પ િેથી િતવિિ ટેક્ષની રકમ િરક રશ્રીમ ાં જમ  કર વવ મ ાં આવેલ છે. 

૪. પ્રોફેશનલ િતવિિમ ાં આઇ.ટી. એકટની કલમ ૧૯૪ જે મજુબ ૧૦ ટક  ટી.ડી.એિ. કપ ત કરવ નો થ ય છે. જે તનયમ મજુબ જ ૧૦ ટક  પ્રમ ણ ેકરવ મ ાં આવેલ છે.  

          વઘમુ ાં જણ વવ નુાં કે, જૂન ગઢ કૃતિ યતુનવતિૅટી િવ ર  ચકુવવ મ ાં આવેલ આદકિૅટેકટ ફી ની તવગત બ બત ેજણ વવ નુાં કે આવકવેર ની રકમ િલણથી ડરવ મ ાં આવેલ છે. જે બ બતને ધ્ય ને 

લઈ ઓડીટ ફકર  નાં.૨૩ િને ર૦૧૫-૧૬ મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી છે. 

 

http://www.nprocure.com/
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વિવિધ વિભાગ, 
કૃવિ યવુનિવસિર્ટી જુનાગઢ  

સને.૨૦૧૫-૧૬  
ફકરા નાંબર –  ૨૪ 
ખાતાકીય ઘોરઅે કરેલ બાાંઘકાિ રીપેરીંગની કાિગીરીિાાં જઅાયેલ અવનયવિતતા અંગે. 
 

જુન ગઢ કૃતિ. યતુનન  એગ્રી એન્જી ટેક. કોલેજન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન  ન ણ કીય વિષન  અન્વેિણ િરતમય ન િ મેલ પદરતશષ્ટ-૧મજુબ િાંસ્થ ની જુિી-જુિી શ ખ /કિેરીઓ મ રફત 

સ્ટોરેજ/શેડ/બ ાંધક મ/ફ મષ િીવ લ/ િેન લીંક જાહી/ કિેરી રીનોવેશન/ િીમેંટ પોલ/ કુવ  રીપેરીંગ/મ લિ મ ન ખરીિી જેવ  ખ ત કીય ઘોરણે કરેલ બ ાંઘક મન  ક મો ક .ઈ. જુ.કૃ.ય ુવાર ર  

ખ ત દકય ક મોન  નક્કી કરેલ રેઈટ કોન્ર ક્ટન  આધ રે કુલ રૂ .૩૪૨૯૨૨૭૭/-નો ખિષ કરવ મ ાં આવેલ હતો ઉક્ત ક મોન  વ ઉિર ફ ઇલોની િક િણી કરત  નીિે મજુબ અન્વેિણ નધપઘ 

આપવ મ ાં આવે છે. 

(૧) ઉક્ત ક મોન  પ્લ ન/નકશ  તથ  અંિ જો ક યષપ લક ઇજનેર વાર ર  ટેકતનકલ રીતે બન વવ મ ાં આવેલ નથી. 

(૨) વહીવટી અને ત ાંત્રીક માંજૂરી મેહવેલ નથી. 

(૩) આ ક મો અંગે કરવ ન  કર રો કરવ મ ાં આવેલ નથી. 

(૪) આ ક મોની મ પપોથી તનડ વેલ નથી. જેથી ક મન  મ પો મજુબ ચકુ િ  કય ષની ખ ત્રી થઇ શકેલ નથી. 

(૫) આ ક મોની િમય મય ષિ મ ાં પણૂષ થય  અંગેન  પણુષત  પ્રમ ણપત્રક ક યષપ લક ઇજનેર પ િેથી મેહવવ માં આવેલ નથી. 

(૬) કૃતિ યતુનવતિિટી પ િે ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીની કિેરીમ ાં ત ાંત્રીક કમષિ રીઓ છે તેમ છત  ખ ત કીય રીતે બબન ત ાંત્રીક કમષિ રી પ િે ક મો કર વી ખિષ કરેલ છે. જેથી ક મનીગણુવત્ત  

જહવ યેલ હતી કે  કેમ !  તેની ખ ત્રી થયેલ નથી. 

(૭) આ ક મ અંગે મુાંબઇ અતધતનયમ-૧૯૫૮ન  આટીકલ્િ ૨૭ મજુબ ક મની દકમતન  ૫%િીકયોરીટી દડપોઝીટ લેવ ની રહ ેછે તેમજ િીકયોરીટી દડપોઝીટન  ૪.૯૦% મજુબ સ્ટેમ્પ ડયટુી  
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       વસલુ કરી કર રખત કરવ ુજોઇએ જે અનેસ્ટમની દડપોઝીટ િીકયોરીટી દડપોઝીટ મેહવેલ નથી.તેમજ કર રખત કરવ મ ાં આવેલ નથી તો સ્ટેમ્પ ડયટુીની રકમ રૂ .૮૪૦૧૬/-ની વસલુ ત 

કરી ૦૦૩૦ સ્ટેમ્પ િિરે જમ  કરવવી.  

(૮) ઉક્ત દકસ્િ ઓ ફકત નમનુ  રૂપ િશ ષવેલ હોય આવ  ખ ત કીય ઘોરણે કરેલ તમ મ ક મોન  કેિ રીવ્ય ુકરી ઉક્ત મજુબ ક યષવ હી કય ષન  આઘ રો રજુ કરવ . 

ઉક્ત ૧ થી ૮ મુ્  ની પતુષત  થત  સઘુી કરેલ ખિષ રકમ રૂ .૩૪૨૯૨૨૭૭/- વ ાંધ  હઠેહ આપવ મ ાં આવે છે. 

વ ાંધ  હઠેહ રૂ .૩૪૨૯૨૨૭૭/- 
િિર: પદરતશષ્ ટની તવગતે 
વસલુ ત રૂ .૮૪૦૧૬/- 

િિર:  ૦૦૩૦ 

 

 

ફકરા નાંબર: ૨૪  પહરવશષ્ર્ટ-૧ 

ખાતાકીય ઘોરઅે કરેલ કાિોની વિગત દશાષિત ુપત્રક 

ક્રિ િૌિર નબર નાં./ તારીખ  રકિ રા. કાિની વિગત કાિનુાં નાિ સદર વિભાગનુાં નાિ 
૧ ૧૩૩૮૪, ૩૧/૩/૧૬ ૧૦૬૦૫૭ ર ઠોડ બચડુ ઇ બેિર સ્ટોરેજ એન્ડ બ ાંઘક મ ૩૦૦૨ એગ્રી એન્ જી. કોલેજ 
૨ ૧૩૩૮૪,૩૧/૩/૧૬ ૩૬૯૧૫૫ ર ઠોડ બચડુ ઇ બેિર સ્ટોરેજ એન્ડ બ ાંઘક મ ૩૦૦૨ એગ્રી એન્ જી. કોલેજ 
૩ ૧૩૩૮૫,૩૧/૩/૧૬ ૪૩૮૩૦૩ ર ઠોડ બચડુ ઇ બેિર પલ્િ મીલીંગ પ્લ ન્ટ એન્ડ બ ાંઘક મ ૧૨૫૭૬ એગ્રી એન્ જી. કોલેજ 
૪ ૧૩૩૮૫,૩૧/૩/૧૬ ૪૩૮૩૦૩ કુલિીપ કન્સ્રકશન પ ઇલોટ પલ્િ મીલ પ્લ ન્ટ શેડ ૧૨૫૭૬ એગ્રી એન્ જી. કોલેજ 
૫ ૧૨૮૫૭,૨૮/૦૩/૧૬ ૪૯૮૫૦૨ યોગી કન્સ્રકશન,જૂન ગઢ ફ મષ દિવ લનુાં ક મ ૧૨૦૦૨ કે.વી.કે. જામનગર 

૬ ૧૨૮૫૮,૨૮/૦૩/૧૬ ૯૪૧૨૫૫ યોગી કન્સ્રકશન,જૂન ગઢ ફ મષ દિવ લનુાં ક મ ૧૨૫૭૨ -૦૩  કે.વી.કે. જામનગર 

૭ ૬૬૧૩ ૨૧/૦૯/૧૫ ૪૮૭૫૫૦ ગરુૂકૃપ  વ યર મેટીંગ ઇન્ડ જુન  િ િર 
જી.આણાંિ 

િેઇન લીક જાહીનુાં ક મ ૫૦૧૪ મહુવ  ફહ િાંશોઘન 
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ક્રિ િૌિર નબર નાં./ તારીખ  રકિ રા. કાિની વિગત કાિનુાં નાિ સદર વિભાગનુાં નાિ 
૮ ૧૦૦૭૧ ૧૫/૧/૧૬ ૭૪૬૨૫ ગરુૂકૃપ  વ યર મેટીંગ ઇન્ડ જુન  િ િર 

જી.આણાંિ 

િેઇન લીક જાહીનુાં ક મ ૧૨૬૦૦ મહુવ  ફહ િાંશોઘન 

૯ ૭૧૪૫, ૧૩/૧૦/૧૫ ૪૩૮૯૦૦ વી.એન.જી.એન્ટર પ્ર ઇઝિ સરુત િીમેન્ ટ પોલનુાં ક મ ૧૨૦૧૬ મહુવ  ફહ િાંશોઘન 
૧૦ ૫૮૧૭,૨૧/૦૮/૧૫ ૭૫૦૦૦ દિવ્ય  કન્સ્રકશન,ખોર િ  િ ગડીવીડી ફ મષ ખ તે બ ાંઘક મ ૧૨૬૦૦ મેગ િીડ 
૧૧ ૫૯૭૮,૨૮/૦૮/૧૫ ૩૮૬૨૪ દિવ્ય  કન્સ્રકશન,ખોર િ  િ ગડીવીડી ફ મષ ખ તે બ ાંઘક મ ૧૨૦૨૨ મેગ િીડ 
૧૨ ૧૨૫૭૭,૨૩/૦૩/૧૬ ૨૫૮૯૪૦ દિવ્ય  કન્સ્રકશન,ખોર િ  િ ગડીવીડી ફ મષ ખ તે બ ાંઘક મ ૧૨૦૨૨ મેગ િીડ 
૧૩ ૧૨૫૭૭,૨૩/૦૩/૧૬ ૨૨૨૧૧૩ દિવ્ય  કન્સ્રકશન,ખોર િ  િ ગડીવીડી ફ મષ ખ તે બ ાંઘક મ ૧૨૦૨૨ મેગ િીડ 

૧૪ ૧૨૫૭૭,૨૩/૦૩/૧૬ ૨૦૫૨૨૮ દિવ્ય  કન્સ્રકશન,ખોર િ  િ ગડીવીડી ફ મષ ખ તે બ ાંઘક મ ૧૨૦૨૨ મેગ િીડ 
૧૫ ૧૨૭૨૩,૨૫/૩/૧૬ ૧૪૯૪૮૨ મકેુશ એિ ગૌસ્વ મી ફ મષમ ાં બ ાંઘક મ - તેલીબીય  
૧૬ ૩૦૩૬,૨૪/૦૬/૧૫ ૧૪૦૬૫૫ જે.વી.પરમ ર બ ાંઘક મ ખિષ ૧૨૩૦૩ -૧૫  િી.બી.એફ. 
૧૭ ૪૫,૧૬/૦૭/૧૫ ૨૦૮૬૨૪ જે.વી.પરમ ર બ ાંઘક મ ખિષ ૯૫૧૦ -જે-૧૦  િી.બી.એફ. 
૧૮ ૬૨૫૮,૦૪/૦૯/૧૫ ૭૭૦૬૨ જે.વી.પરમ ર બ ાંઘક મ ખિષ ૬૩૧૬ િી.બી.એફ. 
૧૯ ૮૨,૧૪/૦૯/૧૫ ૪૧૮૦૦ જે.વી.પરમ ર બ ાંઘક મ ખિષ ૯૫૧૦ -જે-૧૦  િી.બી.એફ. 
૨૦ ૮૦૩૩,૦૫/૧૧/૧૫ ૧૬૮૦૦ જે.વી.પરમ ર બ ાંઘક મ ખિષ ૯૦૯૧ -૦૯  િી.બી.એફ. 
૨૧ ૧૧૮૪૨,૦૯/૦૩/૧૬ ૧૨૯૮૪૨ જે.વી.પરમ ર બ ાંઘક મ ખિષ ૧૮૨૪૭ -૮ બી  િી.બી.એફ. 
૨૨ ૧૨૭૮૭,૨૬/૦૩/૧૬ ૧૯૭૧૮૨ જે.વી.પરમ ર બ ાંઘક મ ખિષ ૨૩૦૩-૦૮ િી.બી.એફ. 
૨૩ ૪૪૦૯,૨૧/૦૭/૧૫ ૭૪૮૦૦ એિ.બી.ઘડુક ક ાંટ હો ત ર ૧૨૬૦૦ િી.બી.એફ. 
૨૪ ૫૫૪૮,૧૩/૦૮/૧૫ ૧૬૯૬૫૦ એિ.બી.ઘડુક ક ાંટ હો ત ર ૧૨૩૦૩-૧૪ િી.બી.એફ. 
૨૫ ૧૨૩૩૬,૧૯/૧૨/૧૫ ૧૬૯૬૫૦ એિ.બી.ઘડુક ક ાંટ હો ત ર ૧૨૯૫૩ િી.બી.એફ. 
૨૬ ૧૨૭૮૬,૨૩/૦૩/૧૬ ૮૮૫૦૦ એિ.બી.ઘડુક ક ાંટ હો ત ર ૨૩૦૩ -૦૮  િી.બી.એફ. 
૨૭ ૭૦,૨૮/૦૮/૧૫ ૭૦૦૦૦ મે.વલ્લડિ િ ન થ લ લ િેઇન લીંક ૯૫૧૦ -જે-૧૦  િી.બી.એફ. 
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ક્રિ િૌિર નબર નાં./ તારીખ  રકિ રા. કાિની વિગત કાિનુાં નાિ સદર વિભાગનુાં નાિ 
૨૮ ૯૧૨૦,૧૬/૧૨/૧૫ ૫૫૬૫૩ મે.વલ્લડિ િ ન થ લ લ િેઇન લીંક ૨૩૦૩ -૦૮  િી.બી.એફ. 
૨૯ ૮૦૩૩,૦૫/૧૧/૧૫ ૨૮૮૦૦ મે.વલ્લડિ િ ન થ લ લ િેઇન લીંક ૭૨૫૩ િી.બી.એફ. 
૩૦ ૭૪,૨૫/૦૮/૧૫ ૧૮૫૦૦ જય ગોપ લ તિમેન્ટ પ્રો. િીમેન્ ટ પોલ ૯૫૧૦ -જે-૧૦  િી.બી.એફ. 
૩૧ ૮૫૬૦,૨૬/૧૧/૧૫ ૯૯૬૯૪ જય ગોપ લ તિમેન્ટ પ્રો. િીમેન્ ટ પોલ ૨૩૦૫ -૦૮  િી.બી.એફ. 
૩૨ ૧૨૭૮૬,૨૩/૦૩/૧૬ ૨૭૧૧૮ જય ગોપ લ તિમેન્ટ પ્રો. િીમેન્ ટ પોલ ૭૨૫૩ િી.બી.એફ. 
૩૩ ૪૬૦૭,૧૩/૦૭/૧૫ ૬૭૫૦૦ જય ખોદડય ર રેકર જેિીબી ૬૩૧૬ િી.બી.એફ. 
૩૪ ૧૧૩૫૨,૨૪/૦૨/૧૬ ૬૭૫૦૦ જય ખોદડય ર રેકર જેિીબી ૬૩૧૬ િી.બી.એફ. 
૩૫ ૧૩૩૦૦,૩૧/૦૩/૧૬ ૯૬૦૦૦ િોમ ડ ઇ ટી. વઘેર  કુવ નુાં ક મ ૧૨૩૦૩ -૧૪  િી.બી.એફ. 
૩૬ ૧૨૭૮૬,૨૩/૦૩/૧૬ ૮૭૦૦૦ ઈગલ તિમેન્ટ પ ઈપ િી.પ ઇપ ૧૨૩૧૯ િી.બી.એફ. 
૩૭ ૧૨૭૮૭,૨૬/૦૩/૧૬ ૧૫૯૫૧૦ િોરઠ િેલ્િ જૂન ગઢ ગે. કલર કોટેિ  ૧૨૩૧૯ િી.બી.એફ. 
૩૮ ૮૨૩૩-૧૭/૧૧/૧૫ ૧૭૮૬૪૦ ર ઠોડ બચડુ ઇ બી. ઇવનગર કિેરી રીનોવેશન ૧૮૦૦૯-૦૯ કપ િ િાંશોઘન 
૩૯ ૯૫૮૨-૦૧/૦૧/૧૬ ૩૭૩૧૨૦ ર ઠોડ બચડુ ઇ બી. ઇવનગર કિેરી રીનોવેશન ૧૮૦૦૯-૦૯ કપ િ િાંશોઘન 

૪૦ ૧૧૧૧૧-૧૭/૦૨/૧૬ ૧૬૦૯૨૮ ર ઠોડ બચડુ ઇ બી. ઇવનગર કિેરી રીનોવેશન ૧૮૦૦૯-૦૯ કપ િ િાંશોઘન 

૪૧ ૧૨૦૬૩-૧૬/૦૩/૧૬ ૯૮૪૫૧ ર ઠોડ બચડુ ઇ બી. ઇવનગર કિેરી રીનોવેશન ૧૨૫૮૨ કપ િ િાંશોઘન 

૪૨ ૧૨૮૩૦-૦૮/૦૩/૧૬ ૪૦૫૪૨ ર ઠોડ બચડુ ઇ બી. ઇવનગર કિેરી રીનોવેશન ૧૨૫૮૨ કપ િ િાંશોઘન 

૪૩ ૧૧૨૫૫-૨૮/૦૨/૧૬ ૧૩૨૦૦ ર ઠોડ બચડુ ઇ બી. ઇવનગર કિેરી રીનોવેશન ૧૮૦૦૯-૦૯ કપ િ િાંશોઘન 

૪૪ ૧૨૪૪૯-૨૧/૦૩/૧૬ ૬૬૦૦૦ ર ઠોડ બચડુ ઇ બી. ઇવનગર કિેરી રીનોવેશન ૨૦૦૯ કપ િ િાંશોઘન 

૪૫ ૩૦૫૯,૨૫/૦૬/૧૫ ૧૨૭૫૭૦ યોગી કન્સ્રકશન,જૂન ગઢ કિેરી રીનોવેશન ૧૨૧૦૧-૦૧ ખેતી ઇજનેર 
૪૬ ૪૫૯૯,૨૩/૦૭/૧૫ ૧૧૪૯૬૩ યોગી કન્સ્રકશન,જૂન ગઢ કિેરી રીનોવેશન ૧૨૧૦૧-૦૧ ખેતી ઇજનેર 
૪૭ ૫૮૮૯,૨૫/૦૮/૧૫ ૪૫૧૯૪ યોગી કન્સ્રકશન,જૂન ગઢ કિેરી રીનોવેશન ૧૨૧૦૧-૦૧ ખેતી ઇજનેર 
૪૮ ૪૫૧૦,૨૨/૦૭/૧૫ ૧૨૪૩૨૪ ડ તવન કેન્દ્રબ બદરય  કિેરી રીનોવેશન ૧૨૧૦૧ -૦૧  ખેતી ઇજનેર 
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૪૯ ૭૫૦૩,૨૧/૧૦/૧૫ ૬૦૩૯૦ ડ તવન કેન્દ્રબ બદરય  કિેરી રીનોવેશન ૧૨૧૦૧ -૦૧  ખેતી ઇજનેર 
૫૦ ૧૧૪૨૯,૨૫/૦૨/૧૬ ૩૮૪૦૪૩ ડ તવન કેન્દ્રબ બદરય  કિેરી રીનોવેશન ૧૨૧૦૧૦૧ ખેતી ઇજનેર 

૫૧ ૧૦૯૬૫,૧૨/૦૨/૧૬ ૧૫૫૭૬ ડ તવન કેન્દ્રબ બદરય  કિેરી રીનોવેશન ૧૨૧૦૧ -૦૧  ખેતી ઇજનેર 
૫૨ ૧૨૫૬૦,૨૩/૦૩/૧૬ ૧૦૦૦૫૭ ડ તવન કેન્દ્રબ બદરય  કિેરી રીનોવેશન ૧૨૧૦૧ -૦૧  ખેતી ઇજનેર 
૫૩ ૧૨૦૦૮,૧૫/૦૩/૧૬ ૩૦૦૯૨૬ ડ તવન કેન્દ્રબ બદરય  કિેરી રીનોવેશન કિેરી રીનોવેશન ૧૨૫૭૪ ખેતી ઇજનેર 
૫૪ ૧૨૫૬૧, ૨૩/૦૩/૧૬ ૭૬૨૧૯૯ ડ તવન કેન્દ્રબ બદરય  કિેરી રીનોવેશન કિેરી રીનોવેશન ૧૨૫૭૪ ખેતી ઇજનેર 
૫૫ ૯૧૪૮,૧૬/૧૨/૧૫ ૪૮૮૭૫૦ િી.કેન્દ્રવ ઘલે  કિેરી રીનોવેશન કિેરી રીનોવેશન ૧૨૫૭૪ ખેતી ઇજનેર 
૫૬ ૧૧૪૨૯,૨૫/૦૨/૧૬ ૨૧૨૫૦ િી.કેન્દ્રવ ઘલે  કિેરી રીનોવેશન ૧૨૫૭૪ ખેતી ઇજનેર 
૫૭ ૧૩૦૧૬,૩૧/૦૩/૧૬ ૩૨૨૯૭૫ એડેપ્ટ એન્જી .જામનગર  કિેરી રીનોવેશન ૧૨૫૭૪ ખેતી ઇજનેર 
૫૮ ૭૫૭૭- ૦૧/૦૧/૧૬ ૪૮૨૧૬૦ િ શ્વત સ્મ ટષ  ટેક જુન ગઢ નેટ ન ુક મ ૧૨૦૨૯ બ યોટેક 
૫૯ ૧૩૩૦૩- ૩૧/૦૩/૧૬ ૮૫૪૭૩ િ શ્વત સ્મ ટષ  ટેક જુન ગઢ ફ ઇલ રેક તથ  કમ્પ. ટેબલ ખરીિી ૧૨૮૬૫ બ યોટેક 
૬૦ ૧૧૩૫૩- ૨૪/૦૨/૧૬ ૧૪૪૩૩૦ િ શ્વત સ્મ ટષ  ટેક જુન ગઢ તપ્રન્ટર પ્લેટન ુક મ ૩૦૦૦૬ બ યોટેક 
૬૧ ૫૪૨૦- ૧૧/૦૮/૧૫ ૬૯૨૪૫ િ શ્વત સ્મ ટષ  ટેક જુન ગઢ ગલિષ હોસ્ટેલ મ ટે ખરીિી ૧૨૦૨૯ બ યોટેક 
૬૨ ૧૧૧૭૬- ૦૮/૦૨/૧૬ ૯૮૪૦૪ િ શ્વત સ્મ ટષ  ટેક જુન ગઢ એલ્યતુમતનયમ િેકશનન ુક મ ૧૨૪૦૨ બ યોટેક 
૬૩ ૫૮૮૭,૨૫/૦૮/૧૫ ૫૮૦૬૭ િ શ્વત સ્મ ટષ  ટેક જુન ગઢ ફ ઇલ રેક તથ  કમ્પ. ટેબલ ખરીિી ૧૨૦૨૯ બ યોટેક 
૬૪ ૧૦૮૮- ૧૧/૦૫/૧૫ ૮૭૦૬૬ િ શ્વત સ્મ ટષ  ટેક જુન ગઢ એલ્યતુમતનયમ િેકશનન ુક મ ૧૨૦૨૯ બ યોટેક 
૬૫ ૯૨૩૫- ૧૮/૧૨/૧૫ ૨૫૧૪૭૯ િ શ્વત સ્મ ટષ  ટેક જુન ગઢ જુિી જુિી ક મગીરી ૧૨૦૨૯ બ યોટેક 
૬૬ ૯૫૭૮-  ૦૧/૦૧/૧૬ ૫૪૨૧૫૬ જય મ ત જી સ્ટીલ ફેરીકેશન જુન ગઢ લોખાંડની ગ્રીલન ુક મ ૧૨૦૨૯ બ યોટેક 
૬૭ ૯૫૭૯-  ૦૧/૦૧/૧૬ ૧૭૬૭૪૮ જય મ ત જી સ્ટીલ ફેરીકેશન જુન ગઢ રુફીંગ ક મ ૧૨૦૪૪-૦૧ બ યોટેક 
૬૮ ૧૧૧૭૬- ૧૮/૦૨/૧૬ ૧૮૩૨૬૪ જય મ ત જી સ્ટીલ ફેરીકેશન જુન ગઢ એલ્યતુમતનયમ િેકશનન ુક મ ૧૨૪૦૨ બ યોટેક 
૬૯ ૧૧૧૭૨- ૧૮/૦૨/૧૬ ૧૫૭૭૭૧ જય મ ત જી સ્ટીલ ફેરીકેશન જુન ગઢ લોખાંડની ગ્રીલન ુક મ ૧૨૦૨૯ બ યોટેક 
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૭૦ ૧૧૧૭૧- ૧૮/૦૨/૧૬ ૧૪૯૦૪૮  જય મ ત જી સ્ટીલ ફેરીકેશન જુન ગઢ લોખાંડની ગ્રીલન ુક મ ૧૨૦૪૪-૦૧ બ યોટેક 
૭૧ ૪૭૪૨- ૩૦/૦૭/૧૫ ૨૦૮૭૫૯ કુલિીપ એલ ર ઠોડ એક્ષટે. યઝુર બન વવ ની ક મગીરી ૧૨૦૨૯ બ યોટેક 
૭૨ ૫૪૨૦- ૧૧/૦૮/૧૫ ૧૫૪૮૨૮ કુલિીપ એલ ર ઠોડ ક હી મ ટી ખરીિી ૧૨૪૦૨ બ યોટેક 
૭૩ ૫૮૮૭- ૨૫/૦૮/૧૫ ૧૦૭૧૨૩ કુલિીપ એલ ર ઠોડ ક હી મ ટી ખરીિી ૧૨૦૨૯ બ યોટેક 
૭૪ ૬૩૧૬-   ૦૯/૦૯/૧૫ ૧૨૩૯૩૦ કુલિીપ એલ ર ઠોડ ક હી મ ટી ખરીિી ૧૨૪૦૨ બ યોટેક 
૭૫ ૯૨૩૫- ૧૮/૧૨/૧૫ ૧૪૦૫૨૦ કુલિીપ એલ ર ઠોડ ક હી મ ટી ખરીિી ૧૨૦૪૪-૦૧ બ યોટેક 
૭૬ ૫૨૩૬- ૧૮/૧૨/૧૫ ૩૦૫૩૪૮  કુલિીપ એલ ર ઠોડ ક હી મ ટી ખરીિી ૧૨૪૦૧ બ યોટેક 
૭૭ ૧૩૧૫૮,૩૧/૦૩/૧૬ ૮૦૭૩૦૦ યોગી કન્સ્રકશન જુન ગઢ િણ  ર ગી પ્લોટ ફરતે ત ર ફેંતિિંગની ક મ ૧૨૦૦૭ કઠોહ િાંશોઘન 
૭૮ ૮૬૭૫,૦૨/૧૨/૧૫ ૯૯૨૬૭ િ જીિ એ .દુવેશ  િેન લીંગની જાહી ફીટીંગ કરવ નુાં ક મ 

મ લિ મ ન િદહત 

૧૨૪૦૦ એ.બી.એમ. કોલજ 

૭૯ ૯૮૪૮,૦૭/૦૧/૧૬ ૭૩૫૩૬ શ્રીન થ એજન્િી ૬ ફૂટ ઊંિ ઈપોલ તથ ૧૦ ગેઈઝ જાહીનુાં ક મ ૧૨૪૦૦ એ.બી.એમ. કોલજ 
૮૦ ૧૦૭૩૫,૦૫/૦૨/૧૬ ૬૬૦૧૮ િ જીિ એ .દુવેશ  લોખાંડન  િરવ જાનુાં ક મ ૧૨૪૦૦ એ.બી.એમ. કોલજ 

૮૧ ૧૧૨૨૦/૨૦-૦૨-૧૬ ૩૩૬૦૦ ખીમ  હરિ િડ ઈ વ રોતરીય  ક હી મ ટીન ુક મ ૧૨૧૧૯ બ ગ યત શ સ્ત્ર 
૮૨ ૧૧૨૧૮,૨૦-૦૨-૧૬ ૪૦૪૮૬૩ યોગી કન્સ્રક્શન, જુન ગઢ િક્કરબ ગ ફ મષ ખ તે િ ઈડની દિવ લ ઉિી 

કરવ ન ુક મ. 
૧૨૧૧૯ બ ગ યત શ સ્ત્ર 

૮૩ ૧૨૦૪૧,૧૬-૦૩-૧૬ ૮૧૪૧૬ યોગી કન્સ્રક્શન, જુન ગઢ િક્કરબ ગ ફ મષ ખ તે પેવર બ્લોકન ુક મ. ૧૨૧૧૯ બ ગ યત શ સ્ત્ર 
૮૪ ૧૨૮૧૯,૨૩-૦૩-૧૬ ૩૫૭૫૮ યોગી કન્સ્રક્શન, જુન ગઢ િેઈન લીંક જાહી. ૧૨૧૧૯ બ ગ યત શ સ્ત્ર 
૮૫ ૬૫૨૦,૧૮-૦૯-૧૫ ૪૯૫૭૦૬ યોગી કન્સ્રક્શન, જુન ગઢ લ લબ ગ ખ તે દિવ લ િણતરની ક મગીરી. ૧૨૧૧૯ બ ગ યત શ સ્ત્ર 
૮૬ ૧૦૪૭૯,૨૯-૦૧-૧૬ ૮૮૩૭૮ કુલિીપ કન્સ્રકશન રીનોવેશન ૧૨૫૮૪ ઘઉં િાંશોઘન 
૮૭ ૧૧૬૪૮,૦૩-૦૩-૧૬ ૧૭૭૭૭૭ કુલિીપ કન્સ્રકશન રેક્ટર શેડની ક મગીરી ૧૨૫૮૪ ઘઉં િાંશોઘન 
૮૮ ૧૧૦૬૯,૧૫-૦૨-૧૬ ૭૪૮૮૮ કુલિીપ કન્સ્રકશન રેક્ટર શેડની ક મગીરી ૧૨૬૦૦ ઘઉં િાંશોઘન 
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૮૯ ૧૨૯૧૨,૨૯-૦૩-૧૬ ૧૦૩૬૧૪ 

૧૩૧૨૩૩ 

કુલિીપ કન્સ્રકશન રીનોવેશન ૧૨૫૮૪ ઘઉં િાંશોઘન 

૯૦ ૬૭૯૫,૩૦-૦૯-૧૫ ૧૯૯૫૧૯ કુલિીપ કન્સ્રકશન રીનોવેશન ૧૮૦૦૮-૦૧ ઘઉં િાંશોઘન 
૯૧ ૫૮૫૩,૨૪-૦૮-૧૫ ૧૯૯૨૫૮ કુલિીપ કન્સ્રકશન રીનોવેશન ૧૮૦૦૮-૪૦ ઘઉં િાંશોઘન 
૯૨ ૭૫૯૯,૨૭-૧૦-૧૫ ૧૯૬૧૪૫ કુલિીપ કન્સ્રકશન રીનોવેશન ૧૮૦૦૮-૪૩ ઘઉં િાંશોઘન 
૯૩ ૧૩૧૩૬,૩૧-૦૩-૧૬ ૩૭૬૦૫૦ જય-શન બબલ્ડિષ રીનોવેશન ૧૨૦૦૮ ઘઉં િાંશોઘન 
૯૪ ૧૨૯૧૫,૨૯-૦૩-૧૬ ૧૯૬૫૮૦ 

૪૩૯૩૬ 
જય-શન બબલ્ડિષ રીનોવેશન ૧૨૦૦૮ ઘઉં િાંશોઘન 

૯૫ ૧૩૧૩૪,૩૧-૦૩-૧૬ ૮૫૮૯૬ િ મુાંડ સ્ટીલ ફેબરકેશન કુવ  તથ  િાંપન  ઢ ાંકડ નુાં ક મ ૨૦૦૮-૧૨ ઘઉં િાંશોઘન 
૯૬ ૫૪૧૮,૧૧-૦૮-૧૫ ૭૦૬૫૦ િેગ મ  ઓતશ્વનડી પ હ નુાં ક મ ૧૨૫૮૪ ઘઉં િાંશોઘન 
૯૭ ૧૦૬૪,૧૧-૦૫-૧૫ ૫૧૩૦૦ ન્ય ુઅંબ જી િપ્લ યર રેતી, પથ્થર ૧૨૦૦૮ ઘઉં િાંશોઘન 
૯૮ ૩૧૭૧,૨૯-૦૬-૧૫ ૫૦૬૭૯ શ્રીજી વોટરપ્રફુીંગ કલરક મ (મ લ મજુરી િ થે) ૧૨૦૦૮ ઘઉં િાંશોઘન 
૯૯ ૧૯૦૫,૦૩-૦૬-૧૫ ૪૮૬૦૧ શ્રીજી વોટરપ્રફુીંગ કલરક મ (મ લ મજુરી િ થે) ૧૨૦૦૮ ઘઉં િાંશોઘન 
૧૦૦ ૫૮૨૧,૨૧-૦૮-૧૫ ૧૪૧૧૦૬ એિ. એમ. હ લ  ઇલેન્ક્રક વકષની ક મગીરી ૧૮૦૦૮-૩૯ ઘઉં િાંશોઘન 
૧૦૧ ૧૧૯૦૮,૧૦-૦૩-૧૬ ૬૬૦૦૦ િેગ મ  ઓશ્વીન ટ ાંિ/ક ાંકરી પ થરવ ની ક મગીરી ૧૨૫૮૩ ઘઉં િાંશોઘન 
૧૦૨ ૧૨૧૦૩,૧૬-૦૩-૧૬ ૮૫૭૩૯ િીવ્ય  કન્સ્રક્શન RCC કોલમ તથ  િરવ જાન ુક મ ૧૨૫૮૩ ઘઉં િાંશોઘન 
૧૦૩ ૧૨૩૬૦,૧૯-૦૩-૧૬ ૨૫૫૨૩૪ િીવ્ય  કન્સ્રક્શન િાંપને લોખાંડન  સ્રક્િરથી ઢ ાંકવ ની ક મગીરી ૧૨૫૮૩ ઘઉં િાંશોઘન 
૧૦૪ ૬૬૬૯,૨૩-૦૯-૧૫ ૪૨૨૭૯ િીવ્ય  કન્સ્રક્શન ફ મષ પરન  કુવ ન  ઈલેક્રીક રૂમન  

રીનોવેશનની ક મગીરી 
૧૨૬૦૦ ધઉં ધિાંશોઘન 

૧૦૫ ૬૬૬૯, ૨૩-૦૯-૧૫ ૩૨૩૮૮ િીવ્ય  કન્સ્રક્શન ફ મષ પરન  કુવ ન  ઈલેક્રીક રૂમન  
રીનોવેશનની ક મગીરી 

૧૨૬૦૦ પોલીટેકતનક 
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૧૦૬ ૯૮૫૭,   ૦૭/૦૧/૧૬ ૯૯૬૩૨ મહીપ લ કન્સ્રકશન કમ્પ ઉન્ડ રીપેરીંગ ૧૨૪૧૦ પોલીટેકતનક 
૧૦૭ ૧૦૦૬૩,      ૧૫-૦૧-૧૬ ૩૫૯૦૪૨ દિવ્ય  કન્સ્રકશન કમ્પ ઉન્ડ વોલ રીપેરીંગ ૧૨૪૧૦ પોલીટેકતનક 
૧૦૮ ૧૨૪૫૦,  ૨૫/૦૨/૧૬ ૧૮૬૮૪૯ દિવ્ય  કન્સ્રકશન પેવર બ્લોકન ુક મ ૧૨૪૧૦ પોલીટેકતનક 
૧૦૯ ૯૬૩૬,૦૨/૦૧/૧૫ ૫૭૮૩૧ બ બડુ ઈ મીઠ ડ ઈ વ ઘેલ  ગોડ ઉન રીપેરીંગ ૧૨૬૦૦ શેરડી િાંશોઘન 
૧૧૦ ૯૬૩૬,૦૨/૦૧/૧૫ ૪૭૮૮૨ બ બડુ ઈ મીઠ ડ ઈ વ ઘેલ  ગોડ ઉન ફ્લોરીંગ ૧૨૬૦૦ શેરડી િાંશોઘન 
૧૧૧ ૯૬૩૫,૦૨/૦૧/૧૫ ૨૩૬૧૦૮ શ્રી પ્રક શ બીલ્ડિષ કુવ ઓ પર લોખાંડની જાહી ૧૨૬૦૦ શેરડી િાંશોઘન 
૧૧૨ ૧૨૦૪૧,૧૬-૦૩-૧૬ ૩૭૩૫૨૭ િીવ્ય  કન્સ્રક્શન પ્લેટફોમષ તેમજ ગે્રન ઈટ ફીટ કરવ ની 

ક મગીરી 
૧૨૫૬૪ કીટક શ સ્ ત્ર 

૧૧૩ ૧૨૫૫૨,૨૩-૦૩-૧૬ ૯૬૫૬૦ િીવ્ય  કન્સ્રક્શન જેિીબી થી લેવલીંગની ક મગીરી ૧૨૦૯૪ કીટક શ સ્ ત્ર 

૧૧૪ ૧૨૫૫૨,૨૩-૦૩-૧૬ ૧૪૭૨૨૨ િીવ્ય  કન્સ્રક્શન ફ્લોરીંગની ક મગીરી ૧૨૦૯૪ કીટક શ સ્ ત્ર 

૧૧૫ ૧૦૪૦૭,૨૫/૦૧/૧૬ ૪૦૮૦૦૧ િીવ્ય  કન્સ્રક્શન ટેરેિ પર પ ટીશન ની ક મગીરી ૧૨૧૨૬-૦૨ કીટક શ સ્ ત્ર 

૧૧૬ ૮૯૮૮,૧૧/૧૨/૧૫ ૪૦૬૪૮૯ િીવ્ય  કન્સ્રક્શન પી.વી.િી ક મગીરી ૧૨૧૨૬-૦૨ કીટક શ સ્ ત્ર 

૧૧૭ ૧૨૮૧૪,૨૩-૦૩-૧૬ ૨૫૯૫૬૫ પ્લ સ્ટીવડુ ઈન્ડીય  લી.ર જકોટ વોલ પેનેલીંગની ક મગીરી ૧૨૦૩૨ કીટક શ સ્ ત્ર 

૧૧૮ --//-- ૨૪૧૦૦૦ --//-- પી.વી.િી પ્લેટફોમષની ક મગીરી ૧૨૦૯૪ કીટક શ સ્ ત્ર 

૧૧૯ ૧૨૮૧૪,૨૩-૦૩-૧૬ ૨૩૦૦૦૦ --//-- પી.વી.િી પ્લેટફોમષની ક મગીરી ૧૨૦૯૪ કીટક શ સ્ ત્ર 

૧૨૦ --//-- ૨૨૩૭૯ --//-- પી.વી.િી ડ્રોઓર ૧૨૦૯૪ કીટક શ સ્ ત્ર 

૧૨૧ ૧૩૦૬૨, ૩૧/૦૩/૧૬ ૮૩૫૦૦ પ્રીઝમ એગ્રીટેક િોલ્યિુન, ઓમરેલી નેટહ ઉિ રીપેરીંગ+ પોલીહ ઉિ બન વવ ની 
ક મગીરી 

૧૨૯૨૯/૦૧ વનસ્ પતત રોગશ સ્ ત્ર 

૧૨૨ --//-- ૮૫૭૫૦ --//-- પોલીક બોનેટ શીટ ફીટ કરવ ની ક મગીરી ૧૨૯૨૯/૦૧ વનસ્ પતત રોગશ સ્ ત્ર 
૧૨૩ --//-- ૯૮૪૦૦ --//-- મોસ્કીટો નેટની ક મગીરી ૧૨૯૨૯/૦૧ વનસ્ પતત રોગશ સ્ ત્ર 
૧૨૪ ૫૫૪૬,૧૩/૦૮/૧૫ ૩૬૦૦૦ િાંદ્રક ાંત આર,િૌહ ણ કોટ સ્ટોન ફીટ કરવની ક મગીરી ૧૨૦૧૫ વનસ્ પતત રોગશ સ્ ત્ર 
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ક્રિ િૌિર નબર નાં./ તારીખ  રકિ રા. કાિની વિગત કાિનુાં નાિ સદર વિભાગનુાં નાિ 
૧૨૫ ૧૨૮૧૨,૨૮-૦૩-૧૬ ૨૦૬૩૨૦ યોગી કન્સ્રક્શન રીનોવેશન ૧૨૦૧૫ વનસ્ પતત રોગશ સ્ ત્ર 
૧૨૬ ૧૨૦૪૧,૧૬/૦૩/૧૬ ૧૨૦૦૫૫ પરમ ર જગિીશડ ઈ વ લજીડ ઈ ગ્રીલ બન વવ ની ક મગીરી ૧૨૧૨૬-૦૨ હોસ્ ટેલ રેકટરતવડ ગ 
૧૨૭ ૧૨૮૧૯,૨૯/૦૩/૧૬ ૯૭૯૬૭ કુલિીપ કન્સ્રક્શન રિોડ ન  છ પર ની ક મગીરી ૧૨૧૨૬-૦૨ હોસ્ ટેલ રેકટરતવડ ગ 
૧૨૮ ૧૨૮૧૯,૨૯/૦૩/૧૬ ૧૨૬૧૪૧ ર ઠોડ બચ ુબેિર પ ઈપલ ઈન રીપેરીંગન ુક મ ૧૨૧૨૬-૦૨ હોસ્ ટેલ રેકટરતવડ ગ 
૧૨૯ ૧૨૮૧૭,૨૩-૦૩-૧૬ ૧૬૪૨૭૦ ડ વીન કેન્દ્ર બ બરીય  સ્ટોર રૂમ રીનોવેશન ૨૦૩૦-૦૨ બ ગ યત શ સ્ ત્ર 
૧૩૦ ૧૨૮૧૭,૨૩-૦૩-૧૬ ૪૦૨૮૨૬ ડ વીન કેન્દ્ર બ બરીય  રૂમની બ રીઓ રીનોવેશન ૧૨૦૨૩ બ ગ યત શ સ્ ત્ર 
૧૩૧ ૯૮૯૫,૧૧-૦૧-૧૬ ૩૧૯૯૭૩ ડ વીન કેન્દ્ર બ બરીય  રીનોવેશન ૧૨૦૨૩ બ ગ યત શ સ્ ત્ર 
૧૩૨ ૧૩૨૦૧,૩૧-૦૩-૧૬ ૧૬૯૧૩૩ ડ વીન કેન્દ્ર બ બરીય  ટોઈલેટ રીનોવેશન ૧૨૦૨૩ બ ગ યત શ સ્ ત્ર 
૧૩૩ ૧૩૨૦૧,૩૧-૦૩-૧૬ ૮૮૦૯૮ ડ વીન કેન્દ્ર બ બરીય  કિેરી રીનોવેશન ૧૨૦૨૩ બ ગ યત શ સ્ ત્ર 
૧૩૪ ૧૨૯૨૨,૩૦-૦૩-૧૬ ૪૨૧૦૮ તવક્રમ બી. િ િ  લોખાંડન  િરવ જાન ુક મ ૧૨૦૨૩ બ ગ યત શ સ્ ત્ર 
૧૩૫ --//-- ૯૬૬૮૭ તવક્રમ બી. િ િ  પેવર બ્લોકન ુક મ ૧૨૦૨૩ બ ગ યત શ સ્ ત્ર 
૧૩૬ --//-- ૨૬૨૦૯૯ તવક્રમ બી. િ િ  લોખાંડની ફે્રમ વ હી જાહીન ુક મ ૧૨૦૨૩ બ ગ યત શ સ્ ત્ર 
૧૩૭ --//-- ૨૫૬૮૭૪ તવક્રમ બી. િ િ  લોખાંડની ફે્રમ વ હી જાહીન ુક મ ૧૨૦૨૩ બ ગ યત શ સ્ ત્ર 
૧૩૮ ૯૮૯૫,૧૧-૦૧-૧૬ ૨૮૩૦૦૯ વીવેક બ બરીય  કન્સ્રક્શન રીનોવેશન ૧૨૦૨૭ બ ગ યત શ સ્ ત્ર 
૧૩૯ ૧૧૨૧૯,૨૦-૦૨-૧૬ ૪૦૪૬૩૧ વીવેક બ બરીય  કન્સ્રક્શન રીનોવેશન ૧૨૦૨૭ બ ગ યત શ સ્ ત્ર 
૧૪૦ ૧૯૫,૨૩-૦૩-૧૬ ૧૫૨૧૫૨ વીવેક બ બરીય  કન્સ્રક્શન કોટ  સ્ટોનની ક મગીરી ૯૫૧૦-J-31 બ ગ યત શ સ્ ત્ર 
૧૪૧ ૧૨૮૧૭,૨૩-૦૩-૧૬ ૨૨૫૯૮૭ િીવ્ય  કન્સ્રક્શન લોબી રીનોવેશન ૧૨૦૨૩ બ ગ યત શ સ્ ત્ર 
૧૪૨ ૧૧૬૦૭,૦૨-૦૩-૧૬ ૩૭૬૮૫૭ પથૃ્વીર જ ઈન્ફ્ર સ્રક્િર બોય્ઝ હોસ્ટેલમ ાં કલરક મ તેમજ પ કીંગ શેડ. ૩૦૦૦૩ દફશરીઝ કોલેજ વેર વહ 
૧૪૩ ૧૧૬૦૭,૦૨-૦૩-૧૬ ૧૧૬૦૭૨ પથૃ્વીર જ ઈન્ફ્ર સ્રક્િર ઓ.ટી.એિમ ાં ફ્લોરીંગ તેમજ એફ.આર.એમમ ાં 

પ્લેટફોમષ ની ક મગીરી. 
૩૦૦૦૩ દફશરીઝ કોલેજ વેર વહ 

૧૪૪ ૧૨૩૨૦,૧૮-૦૩-૧૬ ૨૬૦૮૨૭ પથૃ્વીર જ ઈન્ફ્ર સ્રક્િર પ્લ સ્ટર, કલરક મ તેમજ ગન ઈટીંગ ન ુક મ. ૩૦૦૦૩ દફશરીઝ કોલેજ વેર વહ 



  111 
 

ક્રિ િૌિર નબર નાં./ તારીખ  રકિ રા. કાિની વિગત કાિનુાં નાિ સદર વિભાગનુાં નાિ 
૧૪૫ ૧૨૭૨૮,૨૫-૦૩-૧૬ ૧૮૮૯૫૨ પથૃ્વીર જ ઈન્ફ્ર સ્રક્િર પી.િી.આર લેબ બ ાંધક મ. ૨૦૦૨-૦૩ દફશરીઝ કોલેજ વેર વહ 
૧૪૬ ૧૩૦૨૯,૩૦-૦૩-૧૬ ૫૨૪૪૨ પથૃ્વીર જ ઈન્ફ્ર સ્રક્િર આર.કેન્દ્રવી.વ ય બીલ્ડીંગમ ાં િોલ ર ડ્ર યરશેડ ૩૦૦૦૩ દફશરીઝ કોલેજ વેર વહ 
૧૪૭ ૪૨૧૫,૧૬-૦૭-૧૫ ૨૯૪૭૦૩ પથૃ્વીર જ ઈન્ફ્ર સ્રક્િર એફ.આર.એમ લેબમ ાં એક્વ કલ્િર વેટ લેબ 

ઓપગે્રડેશન તેમજ ગલ્િષ હોસ્ટેલ કલરક મ 

૨૯૦૩૯ દફશરીઝ કોલેજ વેર વહ 

૧૪૮ ૫૩૯૩,૧૦-૦૮-૧૫ ૨૩૬૭૬૨ પથૃ્વીર જ ઈન્ફ્ર સ્રક્િર પ કીંગ શેડ, એન્રેિ ગેટ, ગલ્િષ હોસ્ટેલ ગેટ ૨૯૦૩૯ દફશરીઝ કોલેજ  
૧૪૯ ૨૮૩, ૧૮-૦૯-૧૫ ૨૫૩૭૯૬ પથૃ્વીર જ ઈન્ફ્ર સ્રક્િર નવ  ટોઈલેટ બ્લોક ૨૯૦૩૯ દફશરીઝ કોલેજ વેર વહ 
૧૫૦ ૭૬૩૨/,૨૭-૧૦-૧૫ ૩૯૫૫૭૦ પથૃ્વીર જ ઈન્ફ્ર સ્રક્િર એક્વ કલ્િર વેટ લેબમ ાં પ્લેટફોમષ, શેડલ અને 

હોસ્ટેલમ ાં રેલીંગ 

૨૯૦૩૯૦૧ દફશરીઝ કોલેજ વેર વહ 

૧૫૧ ૯૮૬૩,૦૭/૦૧/૧૬ ૧૦૭૨૯૩ પથૃ્વીર જ ઈન્ફ્ર સ્રક્િર ઓટીએિ પ્લ સ્ટર અને કલરક મ ૨૯૦૩૯૦૧ દફશરીઝ કોલેજ વેર વહ 
૧૫૨ ૬૨૧,૧૧-૦૧-૧૬ ૧૫૬૮૦૮ પથૃ્વીર જ ઈન્ફ્ર સ્રક્િર કોલેજ તથ  હોસ્ટેલમ ાં રીપેરીંગ ૨૯૦૩૯૦૧ દફશરીઝ કોલેજ વેર વહ 
૧૫૩ ૬૨૨,૧૧-૦૧-૧૬ ૪૧૯૩૯૬ પથૃ્વીર જ ઈન્ફ્ર સ્રક્િર કોલેજ તથ  હોસ્ટેલમ ાં ગન ઈટીંગ. ૨૯૦૩૯૦૧ દફશરીઝ કોલેજ વેર વહ 
૧૫૪ ૧૨૪૦૮,૧૯-૦૩-૧૬ ૨૬૫૬૮ પથૃ્વીર જ ઈન્ફ્ર સ્રક્િર હોસ્ટેલ છજ્જજા ફેરીકેશન ૨૯૦૩૯૦૧ દફશરીઝ કોલેજ વેર વહ 
૧૫૫ ૧૦૪૦૨,૨૫/૦૧/૧૬ ૧૬૮૦૦૦ ્લોબલ ઈક્વેપમેન્ટ ફ્લોરોમીટર ૧૨૧૩૭ દફશરીઝ 
૧૫૬ ૧૦૪૦૨,૨૫/૦૧/૧૬ ૩૭૭૦૦૦ ્લોબલ ઈક્વેપમેન્ટ શેકર ઈન્યબેુટર ૧૨૧૩૭ દફશરીઝ 

૧૫૭ ૧૧૧૩૧,૨૭/૦૨/૧૬ ૫૨૫૦૦૦ ર જ િેલ્િ શેકર ઈન્યબેુટર ૧૨૦૩૪ દફશરીઝ 

૧૫૮ ૧૧૧૩૧,૨૭/૦૨/૧૬ ૮૨૫૦૦૦ ર જ િેલ્િ, ડ વનગર થમોિ યન્ટીફીક ફોમ ષ ૧૨૪૦૬ દફશરીઝ 

૧૫૯ ૧૦૪૦૨,૨૫/૦૧/૧૬ ૧૩૫૦૦૦ ્લોબલ ઈક્વેપમેન્ટ વેસ્ટનષ બોટર ૧૨૧૩૭ દફશરીઝ 

૧૬૦ ૧૦૪૦૨,૨૫/૦૧/૧૬ ૪૯૮૫૦૦ ્લોબલ ઈક્વેપમેન્ટ થમષર િ યકલર ૧૨૧૩૭ દફશરીઝ 

૧૬૧ ૧૧૬૦૭,૦૨/૦૩/૧૬ ૮૧૦૦૦૦ ર જ િેલ્િ, ડ વનગર થમોિ યન્ટીફીક ફોમ ષ ૧૨૫૧૭ દફશરીઝ 

૧૬૨ ૧૨૧૬૬,૧૬/૦૩/૧૬ ૨૮૫૩૦૦ િ યન્ટીફીક રેડીંગ કોપોરેશન મલ્ટીપેર મીટર તવથ કમ્પ્લીટ એિેિરીઝ ૧૨૪૦૬ દફશરીઝ 

૧૬૩ ૧૦૫૮૧,૦૨-૦૨-૧૬ ૧૬૨૩૩૯ ડ વીન .કેન્દ્ર બ બરીય  પેવર બ્લોકન ુક મ ૧૨૪૧૨ િરિ ર સ્ મતૃત કેન્ દ્ર 
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ક્રિ િૌિર નબર નાં./ તારીખ  રકિ રા. કાિની વિગત કાિનુાં નાિ સદર વિભાગનુાં નાિ 
૧૬૪ ૧૨૩૬૭,૧૯-૦૩-૧૬ ૬૩૩૩૫ ડ વીન .કેન્દ્ર બ બરીય  બિ શેડ પ િે ડોરન ુક મ ૧૨૫૭૨-૦૧ િરિ ર સ્ મતૃત કેન્ દ્ર 
૧૬૫ ૧૨૫૨૦,૨૨-૦૩-૧૬ ૮૪૬૦૦ ડ વીન .કેન્દ્ર બ બરીય  પ ઈપલ ઈન ખોિ ણ અને ફીટીંગન ુક મ ૧૨૫૭૨-૦૧ િરિ ર સ્ મતૃત કેન્ દ્ર 
૧૬૬ ૧૨૩૬૪,૧૯-૦૩-૧૬ ૨૨૪૭૮૦ વીવેક બ બરીય  કન્સ્રક્શન, જુન ગઢ મ્યઝુીયમ અને લેક્િર હોલમ ાં ફ્લોરીંગન ુક મ ૧૨૫૭૨-૦૧ િરિ ર સ્ મતૃત કેન્ દ્ર 
૧૬૭ ૧૦૨૬૬,૨૦-૦૧-૧૬ ૧૮૫૨૪૦ જાિવ બીલ્ડિષ, જુન ગઢ બીલ્ડીંગની બહ રની િ ઈડન ુરીનોવેશન ૧૨૫૬૨ કૃતિઅથષશ સ્ત્ર 
૧૬૮ ૧૨૮૨૭,૨૮-૦૩-૧૬ ૪૦૮૪૯૬ જાિવ બીલ્ડિષ, જુન ગઢ બીલ્ડીંગની અંિરની િ ઈડન ુરીનોવેશન ૧૨૫૬૨ કૃતિઅથષશ સ્ત્ર 
૧૬૯ ૧૩૨૧૬,૩૧-૦૩-૧૬ ૨૬૩૪૧૪ િીવ્ય  કન્સ્રક્શન, ખોર િ  વેટરનરી પોલીટેકતનકમ ટે ઉપરન  મ હે 

ટોઈલેટ બ થરૂમ બ્લોક રીપેર કરવ ની 
ક મગીરી 

૧૨૩૨૦ વેટરનરી તવડ ગ 

૧૭૦ ૧૩૨૧૭,૩૧-૦૩-૧૬ ૨૬૩૪૧૪ િીવ્ય  કન્સ્રક્શન, ખોર િ  વેટરનરી પોલીટેકતનકમ ટે ઉપરન  મ હે 
ટોઈલેટ બ થરૂમ બ્લોક રીપેર કરવ ની 
ક મગીરી 

૧૨૩૨૦ વેટરનરી તવડ ગ 

૧૭૧ ૧૧૦૭૬,૧૫-૦૨-૧૬ ૨૫૩૭૯ યોગી તિમેન્ટ તિમેન્ટન  પોલનુાં ક મ ૧૨૫૭૩ એગ્રોનોમી 
૧૭૨ ૧૧૭૦૬,૦૪-૦૩-૧૬ ૧૩૫૦૦ િ મુાંડ  સ્ટીલ ફેરીકેશન શેડનુાં ક મ ટ ટ  કલર કોટેડ પતર  ૧૨૯૦૩ એગ્રોનોમી 
૧૭૩ ૧૧૭૫૧,૦૫-૦૩-૧૬ ૫૮૬૫૬ િોરઠ િેલ્િ શેડનુાં ક મ ટ ટ  બ્લ ુસ્કોપ તિસ્મ પતર  ૧૨૫૭૩ એગ્રોનોમી 
૧૭૪ ૧૧૭૫૧, ૦૫-૦૩-૧૬ ૨૩૧૦૦ િેગ મ ઓતશ્વન ડી. કપિીની ખરીિી ૧૨૫૭૩ એગ્રોનોમી 
૧૭૫ ૧૧૭૫૧, ૦૫-૦૩-૧૬ ૫૦૦૦ વોર  રેડિષ,જૂન ગઢ તિમેન્ટની ખરીિી ૧૨૫૭૩ એગ્રોનોમી 
૧૭૬ ૧૨૯૮૪,૩૦-૦૩-૧૬ ૧૫૨૦૦ ન્ય ુઅંબ જી િપ્લ યિષ બેલ ની ખરીિી ૧૨૫૭૩ એગ્રોનોમી 
૧૭૭ ૧૨૯૮૬,૩૦-૩-૧૬ ૧૫૫૨૨ િોરઠ સ્ટીલ ,જૂન ગઢ  શેડનુાં ક મ લોખાંડન ાંએંગલ ૧૨૯૮૬ એગ્રોનોમી 
૧૭૮ ૧૩૧૬૬,૩૧-૦૩-૧૬ ૯૨૮૫ ર ઠોડ તવક્રમડ ઈ િી શેડન  િણતરનુાં ક મ ૯૨૮૫ એગ્રોનોમી 
૧૭૯ ૧૩૨૯૬,૩૧-૦૩-૧૬ ૧૬૧૦૦ ક ાંતતલ લ આિોદડય  શેડન  િણતરનુાં ક મ ૧૨૫૭૩ એગ્રોનોમી 
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ક્રિ િૌિર નબર નાં./ તારીખ  રકિ રા. કાિની વિગત કાિનુાં નાિ સદર વિભાગનુાં નાિ 
૧૮૦ ૧૦૯૬૭,૧૨/૦૨/૧૬ ૪૨૦૦૬ ડલ ણીરેડલીંક,જૂન ગઢ પ ઈપલ ઈન નુાં ક મ  પી .વી.િી.પ ઇપ 

વ લ્વની ખરીિી 
૧૨૫૭૩ એગ્રોનોમી 

૧૮૧ ૧૦૯૬૯,૧૨/૦૨/૧૬ ૫૧૯૦ દિપક રેદડિંગ કુ .જૂન ગઢ  તિમેન્ટ કરબબનનુાં ક મ તિમેન્ટ ખરીિી  એગ્રોનોમી 
૧૮૨ ૧૦૯૬૯,૧૨/૦૨/૧૬ ૩૦૪૦૦ ર જલક્ષમી તિમેન્ટ પ્રોડકિ તિમેન્ટ કરબબનનુાં ક મ  તિમેન્ટ પ પડ ની 

ખરીિી 
૧૨૯૨૭ એગ્રોનોમી 

કુલ ૩૪૨૯૨૨૭૭  
 

જિાબ :-  
કૃવિ ઈજનેરી અને રે્ટક. કોલેજ, જૂ.કૃ.ય.ુ, જૂનાગઢ 

૧.  ક મગીરીનુાં એસ્ટીમેટ ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરી િવ ર  તૈય ર કય ષ મજુબ ક મગીરી કરવ મ ાં આવેલ છે.  
ર.  ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરીન  એસ્ટીમેટ મજુબ ક મગીરી કરવ મ ાં આવેલ છે.  
૩.  ક મ અંગે કરવ ન  કર ર રેઈટ કોન્ર કટ િમયે ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરી વાર ર  કરવ મ ાં આવેલ છે.  
૪.  આ મ પોનુાં મ પપોથીમ ાં નોધો  કરવ મ ાં આવલે છે.  
પ. કમ્પલીશન િટીફીકેટ મહેવવ મ ાં આવેલ છે.  
૬. ક યષપ લક ઈજનેર કિેરીન  ક યષડ રણને ધ્ય ન ેલઈ તેમન ાં મ ગષિશષન મજુબ તવડ ગીય કક્ષ  એથી ક મગીરી કરવ મ ાં આવેલ છે. 
૭. િીકયોરીટી ડીપોઝીટ તથ  તેને િબાંધીત ક મગીરી રેઈટ કોન્ર કટ િમયે ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરી વાર ર  કરવ મ ાં આવે છે 

૧4 ક્રમ નાં. – ૧.તથ  ૨. વૈ . નાં. / ત રીખ : ૧૩૩૮૪ / ૩૧.૩.૧૬4 રૂ . ૧૦૬૦પ૭.૦૦ તથ  ૩4૬૯4૧પપ.૦૦ સ્ટોરેજ શેડ બ ાંધક મ–ર ઠોડ બચડુ ઈ બેિર બ.િ.૩૦૦ર (૩૦૦ર િશ ષવેલ છે. જે બર બર નથી.) 
૧. ઉકત ક મોન  અમ રી જરૂદરય ત મજુબન  પ્લ ન એસ્ટીમેટ ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીન  કિેરી દ્વ્ર ર  બન વવ /માંજુર કરવ મ ાં આવેલ. 
૨. િિરહુાં આઈટમની ક મગીરી  ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરી પત્ર નાં.  જૂકૃય/ુ ક ઈ / પીબી – ર / ૧૧૦૯ / ર૦૧૬, ત . ૧૮/ ર / ર૦૧૬ થી  ત ાંતત્રક ડલ મણ માંજૂરી મેહવ્ય   બ િ કરવ મ ાં આવેલ છે. આ 
પ્રક રની ક મગીરી હતે ુિાંશોધન તનય મકશ્રી, ન  પત્ર નાં.  જૂકૃય/ુ િાંતન / વહટ – ૩  / માંજૂરી / ર૧રપ૦ – પર / ર૦૧૬, ત . ૧૦/ ૩ / ર૦૧૬ ન  ક ય ષલય આિેશથી ક મગીરી કરવ મ ાં આવલે છ 

૩.િિર ક મ યતુન.વાર ર  રેટ કોન્ર કટ કરેલ પ ટી પ િે કર વેલ જેન  EMD/SD ન  વહીવટી ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરી વાર ર  કરવ મ ાં આવેલ. 
૪. િિરહુાં  ક મગીરીન  મ પ – પોથીમ ાં તનડ વવ મ ાં આવેલ છે. 
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પ.  િિરહુાં  ક મગીરી અત્ર ેન  તવડ ગમ ાં આવલે િીતવલ એન્જીનીયર હઠેહ કરવ મ ાં આવેલ હોય તેથી ક મ ની ગણુવત  જહવ ઈ રહલે છે.  
૬. િિરહુાં  ક મગીરી અત્ર ેન  તવડ ગમ ાં  િક્ષમ ઈજનરેશ્રીની િેખરેખ હઠેહ કરવ મ ાં આવલે છે. 
૭. િિરહુાં ખરીિી અતે્રન  તવડ ગ વાર ર  ટેન્ડર મગ વીને કરેલ ન રહી પરાંત ુક યષપ લક ઇજનેર શ્રી, જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢ વાર ર  કરવ મ ાં આવેલ રેટ કોન્રકટ પત્ર જા.નાં. જુ.કૃ.ય.ુ/ક .ઈ./એબી-૨/૯૮૦-૧૦૧૨ /૨૦૧૫ 
ત . ૦૬.૦૧.૨૦૧૫ મજુબ કરવ મ ાં આવેલ હોય ક મગીરી મ ટે EMD, કર રખત,સ્ટેમ્પ ડયટુી વગેરે ની ક મગીરી ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી વાર ર  કરવ મ ાં આવેલ હોય અત્રેથી ક યષવ હી કરવ ની રહતેી નથી. તવશેિ મ ાં 
ખરીિ નીતત ૨૦૧૧ ઉદ્યોગ અને ખ ન તવડ ગ પદરપત્ર ક્રમ ાંક- એિપીઓ-૧૦૨૦૦૮-૭૯૪-િ, ગ ાંધીનગર, ત .૧૮.૦૫.૨૦૧૧ મજુબ સ્ટેમ્પ ડયટુી વસલુ તનો ઉલેખ કરવ મ ાં આવલેમ નથી. 
કૃવિ વિજ્ઞાન કેન્ર,જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિસીર્ટી,જાિનગર  

(૧)  ક્રમ નાંબર (૧) મજુબ ડ્રીપ ઇરીગેશન તિસ્ટમની ખરીિી  કરવ  મ ટે જૂન ગઢ કૃતિ યતુનવિીટી જૂન ગઢની વબેિ ઈટ પર બહોહી પ્રતિધ્ધ્ધ  વાર ર  જાહરે ત આપી સ્પધ ષત્મક  ડ વો મહેવી અન ેિૌથી ઓછ  ડ વ આપન ર 

િેવી ઇરીગેશન,જામનગર પ ટી  પ િેથી  ખરીિી કરેલ છે. વ મુ ાં જણ વવ નુાં કે જી.જી.આર.િી. એ  ગજુર ત િરક ર વાર ર  બન વેલ એક િરક રી બોડી છે અન ેનેટ ફીમ ઈરીગેશન એ જી.જી.આર.િી. મ ન્ય કાંપની છે અન ેિેવી 
ઈરીગેશન જામનગર જીલ્લ ન  જી.જી.આર.િી. મ ન્ય ડીલર હોઈ તેમની પ િ ેથી ખરીિ કરવ મ ાં આવેલ હોઈ િીધી રીતે િરક રી િાંસ્થ  પ િેથી િરક રન  નીતતતનયમ મજુબ િરક ર વાર ર  અતધકૃત પ ટી પ િેથી ખરીિ 

કરવ મ ાં આવેલ છે. 

     આ ઉપર ાંત િાંશોધન વૈજ્ઞ તનક (ખેતી ઈજનેરી) જુન ગઢ કૃતિ યતુનવિીટી, જુન ગઢ વાર ર  ડ વ વ્ય જબી પ ન નો અબડપ્ર ય મેહવલે છે અન ેતે આ િ થ ેિ મલે છે. 

(૨) ક્રમ નાંબર (૨) મ ાં િશ ષવલે  એજન્િીન ાં ડ વો માંજુર થય  બ િ સ્ટેમ્પ પેપર  પર કર રખત કર વવ નુાં જણ વત  જે તનયમો આ કિેરીની જાણ બહ ર હોય એટલે એજન્િી પ િેથી કર રખત મેહવલે નથી. તે િમય ેઅમોન ે

િબિીડી મહવ  પ ત્ર ન હોવ થી કાંપનીએ અમ રી પ િથેી કર ર કર વેલ ન હતો અન ેઅમ રી જાણમ ાં પણ ન હતો.  પરાંત ુપ ટીન  લેટરપેડ પર બાંને પ ટીનો દ્ધવાર પક્ષીય કર ર કરવ મ ાં આવેલ હતો જે આ િ થ ેિ મેલ ર ખલે 

છે.  આથી હવે પછી આપન  વાર ર  અપ યેલ સિુન નુાં પ લન કરવ મ ાં આવશે.  
(૩) ક્રમ નાંબર (૩)મ ાં ડ્રીપ ઇરીગેશન તિસ્ટમન ાં ક મ મ ટે માંજુર થયલે પ ટી ર જ્ય િરક રની જી.જી.આર.િી. મ ન્ય હોય, જેથી કાંપનીએ મટીરીયલની ગણુવત ની િક િણીનુાં િટીફીકેટ મેહવેલ છે. જે િરખ સ્ત િ થ ેજ હતુાં 
જે પણિ આ િ થ ેર ખી રજુ કરેલ છે.  

(૪) ક્રમ નાં (૪) ન ાં ત .૨૭/૦૫/૨૦૧૧ન ાં પદરપત્રની સિુન  અનિુ ર ખરીિી હઠેહની મલૂ્યન  ૫ % તિક્યોદરટી લેવ ની થ ય છે પરાંત ુઆવ  તનયમો અમ રી જાણ બહ ર હોય િબાંતધત પ ટી પ િેથી ૫ % તિક્યોદરટી ડીપોઝીટ 

લેવ મ ાં આવેલ નથી. હવ ેપછી આપશ્રીની સિુન નુાં પ લન કરવ મ ાં આવશે. પરાંત ુપ ટી પ િેથી પ ાંિ વિષ સધુી મેઈન્ટેનન્િ કરવ  અંગેનુાં પ્ર મ ણપત્ર કર રખત િ થ ેજ લેવ મ ાં આવેલ છે જે આ િ થ ેરજુ કરવ મ ાં આવેલ 

છે.  (૫) ક્રમ નાંબર (૫)મ ાં ડ્રીપ ઇરીગેશન તિસ્ટમ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કય ષ અંગેન  ઉ૫લબ્ધ છે. ઉપરોક્ત મિુ ઓની સ્પષ્ટત ઓ ધ્ય ને લઈ િિરહ ુપ્ર થતમક વ ાંધો મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતત. 

કૃવિ સાંશોધન કેન્ર (ફળપાકો) જુનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી,િહિુા 
િિરહ ુિેનલીંકજાહી તથ  તિમેન્ટપોલ ની કેન્દ્ર વાર ર  ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે.અને કેન્દ્રન  મસ્ટર ઉપરન  ખતેમજૂર વાર ર  ક મગીરી કરેલ છે,મ ટે ઉક્ત ક મન  પ્લ ન/નકશ  તથ  અંિ જો ક .ઈ.વાર ર  ટેકનીકલ 
રીતે બન વવ મ ાં આવલે નથી,ખરીિી િમયે ડ વ વ્ય જબીપણ નો અબડપ્ર ય મેહવવ મ ાં આવેલ છે િિરહ ુક મગીરી તિતવલવકષ નથી, જે જાણથવ  તવનાંતી છે. િેનલીંકજાહી તથ  તિમેન્ટપોલ ખરીિનીતત-૨૦૧૬ 
મજુબ ન્યઝુપેપર મ ાં જાહરે ત આપી ડ વો મેહવી િરખ સ્ત કરી િાંશોધન તનય મકશ્રી જૂન ગઢની વહીવટી માંજૂરી મેહવેલ છે. રૂ/- ૭૪૬૨૫/-ની િેનલીંકજાહી ખરીિી જે યતુન.સ્ટે.આઈટમ ૮૩(૪) િાંશોધન 
વૈજ્ઞ તનકશ્રીની માંજુરી મેહવેલ છે. વહીવટી માંજૂરી અને ત ાંતત્રક વ્ય જબીપણ નો અબડપ્ર ય મેહવવ મ ાં આવલે છે િિરહ ુક મગીરી તિતવલવકષ નથી  મ ટે આ ક મો અંગે કરવ ન  કર રો કરવ ન  થત  નથી, િિરહ ુ



  115 
 

તિમેન્ટપોલ ખેતમજુરવાર ર  ઉડ  કરવી ખેતમજુરવાર ર  જ િેનલીંકજાહી ફીટીંગ કરી કેન્દ્રન  ફ મષની વ ડ ફેન્િીંગ તથ  વ ડ ફેન્િીંગ રીપેરીંગની ક મગીરી કરેલ છે, તિતવલક મ ન હોય લ ગ ુપડતુાં નથી, મસ્તર ઉપરન  
ખેતમજુરવાર ર  ક મગીરી કર વેલ છે.આધ ર મ ટે સ્ટોર રોજમેહ-િીજવસ્ત ુવપર શ રજી.ની જમ -ઉધ રની નોધ તથ  િૈતનક મજુરી પત્રક મ ાં ક મની નોધ કરેલ છે.  તિતવલ ક મ ન હોય લ ગ ુપડતુાં નથી, ખ ત વહી  
િીજ વસ્ત ુવપર શ રજીસ્ટરમ ાં નધપધ થય  મજુબ તિમેન્ટ પોલ ત :૦૬-૧૦-૨૦૧૫ થી ત :૦૯-૦૨-૨૦૧૬ તથ  ગલે્વે.િેનલીંક ઝ લીત :૧૭-૪-૨૦૧૫ થી ૦૪-૦૩-૨૦૧૬ સધુીમ ાં વપર શ થયેલ છે. પ્લોટની(ખેતરની) 
વ ડફેન્િીંગની ક મગીરી જેવીકે તિમેન્ટપોલ ઉડો કરી િેનલીંકજાહી ખેિી લગ ડી નટ-બોલ્ટ મ રી ક મગીરી કરવ ની હોય છે.જે ,વિોથી અનડુવી મસ્ટર ઉપર ક મ કરત  ખેતમજુરવાર ર  કરવ મ ાં આવેલ હતી. 
તિતવલ ક મ ન હોય ક .ઈ.શ્રીની કિેરીમ ાં ત ાંતત્રક કમષ.પ િે વ ડફેન્િીંગની ક મગીરી કર વેલ નથી,કેન્દ્રની જાણ મજુબ િિરહ ુક મગીરીક પ ષલક.ઈજનેરશ્રીની કિેરી તરફથી થતી પણ નથી.િનેલીંકજાહી જે પ ટી 
પ િેથી ખરીિ કરેલ છે તે પ ટી ર જયન  અતતન ન (સકુ્ષમ) કુદટર અને લઘઉુધોગમ ાં િમ વેશ થતો હોય ગજુર ત ર જ્ય ખરીિનીતત ૨૦૧૬ મજુબ આવ  એકમોને રૂ.૫/- લ ખની સધુીની ખરીિીમ ાં િીયરુીટીડીપોઝીટ 
ડરવ મ ાંથી મસુ્ક્તછે. પ ટીનુાં િટી િ મેલ છે તેમ છત ાં હવે પછીથી ઓડીટ નોધ મજુબ કરવ મ ાં આવશે.િ લ ુવિે ૫% િીયરુીટી ડીપોઝીટઅને કર રખત કરવ મ ાં આવે છે. 
ઉક્ત ક્રમ નાં.૧ થી ૮ મજુબની જરૂરી આધ ર િ થે ન  જવ બ મ ન્ય ર ખી જુ.કૃ.ય.ુન  એગ્રી.એન્જી.ટેક.કોલેજન  િને.૨૦૧૫-૧૬ વિષન  અન્વેિણ િરમ્ય ન પદરતશષ્ટ-૧ મજુબ અન.ુનાં.૭,૮ તથ  ૯ મ ાં િશ ષવેલ મહવુ  
કેન્દ્રન  િેનલીંકજાહી તથ  તિમેન્ટપોલ ની ખરીિી કરી, કિેરીન  મસ્ટર ઉપર ક મ કરત  ખેતમજુરવાર ર  ક મગીરી કર વેલ વ ડ ફેન્િીંગ તથ  વ ડ ફેન્િીંગ રીપેરીંગ ની ક મગીરી ન  ઓડીટ ફકર  નાંબર :- ૨૪  નો 
જવ બ  મ ન્ય ર ખી પ ર મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી છે. 
બીજ  વિજ્ઞાન  અને  તકવનકી  વિભાગ,  જુ.  કૃ.  ય.ુ,  જુનાગઢ.  
ક્રિ નાં.૧૦ :-  ટુકડ ે ટુકડ ેકરવ મ ાં આવેલ બ ાંધક મ અંગે જણ વવ નુાં કે દિવ્ય  ક્ન્રક્શન ગવષમેન્ટ એપ્રવુલ કોન્ર ક્ટર ખોર િ  ત .વાંથલી પ િે યતુનવતિિટીએ પત્ર નાં. જુકૃય/ુક ઇ/એબી-૨/૯૮૦ ૧૦૧૨/૨૦૧૫ 
ત .૬/૨/૧૫ થી રેટ કોન્ર ક્ટ કરેલ તે મજુબન  ડ વે િ ગડીવીડી ફ મષ ખ તે ઇલે. મોટરની ઓરડી રૂમ િ ઇઝ ૫.૫ x ૩.૨૫ મીટર રકમ રૂ|. ૭૫૦૦૦/- ની ક મગીરી બ.િ. ૧૨૬૦૦ મ ાં કર વેલ છે. તેની નધપધ 
અતે્રની કિેરીન  ક મગીરી રજીસ્ટર ઉપર કરવ મ ાં આવેલ છે. તેમજ ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીએ પત્ર નાં. જુકૃય/ુક ઇ/પીબી-૨/૫૫૮૫/૨૦૧૫ ત .૧/૬/૨૦૧૫ થી ડ વ વ્ય જબીપણ નો ત ાંતત્રક અબડપ્ર ય તથ  માંજુરી 
આપેલ છે ક મગીરી બ બતે ક મગીરી રજીસ્ટરમ ાં નધપધ કરેલ છે. ક મગીરી રજીસ્ટર ઓદડટ િમયે રજુ કરેલ છે. મ પપોથી રજુ કરેલ નથી. ક મ પણૂષત  પ્રમ ણપત્ર અંગ ેક યષપ લક ઇજનેરશ્રીએ પત્ર નાં. જુકૃય/ુક ઇ/ 
પીબી.૨/૩૦૪૨/૨૦૧૬ ત .૨૯/૩/૨૦૧૬ થી િટીફીકેટ આપેલ છે. તનયમ મજુબ આઇ.ટી. અને િરક રે નક્કી કરેલ શેિની કપ ત કરવ મ ાં આવેલ છે. િિરહ ુક મગીરીમ ાં તિમેન્ટ, લોખાંડ તથ  અન્ય મટીરીયલ્િ 
મ લિ મ ન ગણુવત્ત વ હો વપર યેલ છે. તેની િક િણી અતે્રની કિેરીએ જોઇ તપ િીને ક મગીરી કર વેલ છે. તેથી તેની િક િણી અન્ય પ િે કર વેલ નથી. કિેરીએ િક િણી બર બર કરેલ છે. કિેરીએ તનયત 
સ્ટેમ્પ ઉપર કર રખત કર વેલ નથી. ક રણ કે ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી ટેન્ડર માંગ વે છે તે િમયે પ ટી પ િેથી ક યષપ લક ઇજનેર કિેરી જરૂરી ડોયમેુન્ટ એકઠ  કરે છે. તેથી કર રખત કર વેલ નથી. િિર બ બત 
મ ન્ય ર ખી ફકર  નાં. ૨૪ ન  ક્રમ-૧૦ ન  વ ાંધ નો જવ બ મ ન્ય ર ખવ  તવનાંતી છે. 
ક્રમ નાં. ૧૧ :- બ.િ. ૧૨૦૨૨ અંગ ેજણ વવ ન ુકે િાંશોધન તનય મકશ્રી એબ.િ.૧૨૬૦૦મ ાં ક્લ િીફ ઇડ વકષ હઠેહ રૂ|.૭૫૦૦૦/- ની ગ્ર ન્ટ ફ હવેલ હતી. ઇલેક્રીક મોટર ૫.૫ x ૩.૨૫ મીટરનુાં એસ્ટીમેટ રૂ|.૧૧૩૯૨૪/- 

થત ુહત.ુ તેમ ાંથી રૂ|. ૭૫૦૦૦/- ની ક મગીરીકર વેલ અને બ કી રહતેી ક મગીરી રૂ|.૩૮૬૨૪/- ની ક મગીરી અતે્રથી પ્ર ધ્ય પક અને વડ શ્રી ની સ્થ તનક માંજુરી નાં. ૨૧ ત .૧૧/૮/૧૫ થી રેટ કોન્ર ક્ટ મજુબ 

કર વવ મ ાં આવેલ છે. ત ેિ ગડીવીડી ફ મષ ખ તેની ઓરડી બન વવ ન  એક ડ ગ રૂપે છે. જો િિર ક મગીરી કર વવ મ ાં ન આવી હોત તો ઓરડીની ક મગીરી બ કી રહી જાત અન ેિોમ િમ ાં ઓરડીમ ાં પ ણી પડત 

અને ઓરડીમ ાં રહલે સ્ટ ટષર પર પ ણી પડવ થી ઇલેન્ક્રક શોટષ-િકીટથી અકસ્મ ત થવ ની શક્યત  પણ રહલે હતી તેથી િિર ક મગીરી કર વવ મ ાં આવેલ છે. જેની સ્પષ્ટત  કરવ મ ાં આવેછે. િિર ફકર  નાં. ૨૪ 

ન  ક્રમ નાં. ૧૧ નો જવ બ મ ન્ય ર ખવ  તવનાંતી છે. 
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ક્રિ નાં. ૧૨ :- બ.િ. ૧૨૦૨૨ િિર બ બત ેજણ વવ ન ુકે િ ગડીવીડી ફ મષ ખ ત ેઆવલે િાંપમ ાં પ ણીનો િાંગ્રહ કરવ મ ાં આવે છે. આ િાંપમ ાં કોઈ પક્ષી, ઝ ડન  પ ાંિડ  કે અન્ય કોઈ જીવજ ાંત ુકે કોઈ પ ણીને અડિણરૂપ વસ્ત ુ

પડ ેનહી અને િાંપ િ થ ેજોડ યેલ લ ઈનો આવ  કિર  પડવ થી બ્લોક ન થ ય તે હતે ુમ ટે પ્લોટ નાં. ૪૩ નો િમ્પ-૧ ઢ ાંકવ  મ ટેની ક મગીરીનુાં ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી એપત્ર નાં. જુકૃય/ુક ઇ/પીબી-૨/૧૧૯૪/૨૦૧૬ 

ત .૧૯/૨/૨૦૧૬ થી એસ્ટીમેટ ક ઢી આપલે તે એસ્ટીમેટ મજુબ અત્રથેી પત્ર નાં.૫૬૯ત .૨૬/૨/૨૦૧૬ થી ક યષપ લકે કરેલ રેટ કોન્ર ક્ટ મજુબ િાંશોધન તનય મકશ્રીન ેિરખ સ્ત િ િર કરત  િાંશોધન તનય મકશ્રીએ સ્ટે.૧૨૧ 

ની આઇટેમ નાં.૯૦(૧) મજુબ અતે્રની કિેરીને ક ય ષલય આિેશ નાં.જુકૃય/ુિાંતન/વહટ-૩/માંજુરી ૨૦૫૮૦-૮૧ ત .૨/૩/૧૬ થી માંજુરી આપેલ તે મજુબ િિર ક મગીરી કર વવ મ ાં આવેલ છે. ક મગીરી પણુષ થય  પછી ક યષપ લક 

ઇજનેરશ્રી એ પત્ર નાં. જુકૃય/ુક ઇ/પીબી.૨/૩૦૪૨/૨૦૧૬ ત .૨૯/૩/૧૬ થી કમ્પ્લીટેશન િટીફીકેટ આપેલ તે મજુબ પ ટીનુાં બીલ રકમ રૂ|.૨૫૮૯૪૦/-નુાં પ િ કર વેલ છે તેમજ તનયમ મજુબ ૧% શેિની રકમ તથ  આઇ.ટી.ની 

કપ ત કરવ મ ાં આવેલ છે. તેથી િિર ફકર  નાં. ૨૪ ન  ક્રમ નાં. ૧૨નો જવ બ મ ન્ય ર ખવ  તવનાંતી છે.  

ક્રિ નાં. ૧૩ :- િિર બ બત ેજણ વવ ન ુકે િ ગડીવીડી ફ મષ ખ ત ેિમ્પ-૧ બન વવ મ ાં આવેલ છે. તેન ેઢ ાંકવ  મ ટે ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટી જુન ગઢે પત્ર નાં.  જુકૃય ુ/ક ઇ/એબી-૨/૯૮૦-૧૦૧૨/૨૦૧૫ 

ત .૬/૨/૨૦૧૫ થી રેટ કોન્ર ક્ટ કરેલ તે મજુબ ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી એ પત્ર નાં. જુકૃય/ુક ઇ/પીબી.૨/૧૧૯૪/૨૦૧૬ ત .૧૯/૨/૧૬ થી િમ્પ ઢ ાંકવ  મ ટેની  એસ્ટીમેટ આપેલ તે મજુબ અત્રેથી પત્ર નાં.૫૩૮ ત .૨૪/૨/૨૦૧૬ 

થી િાંશોધન તનય મકશ્રી જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટી જુન ગઢને િરખ સ્ત િ િર કરત  િાંશોધન તનય મકશ્રીએ અત્રેની કિેરીને  ક ય ષલય આિેશ નાં.જુકૃય/ુિાંતન/વહટ-૩/માંજુરી૨૦૫૯૬-૯૭/૨૦૧૬ ત .૨/૩/૧૬ થી માંજુરી 

આપેલ છે. તે મજુબ અત્રેની કિેરીએ ક મગીરી કર વેલ છે. ક મગીરી પરુી થય  બ િ ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી  ક મગીરી પણૂષ થય  નુાં પત્ર નાં. જુકૃય/ુક ઇ/પીબી.૨/૩૦૪૨/૨૦૧૬ ત .૨૯/૩/૧૬ થી કમ્પ્લીટેશન િટીફીકેટ આપેલ 

તે મજુબ િિર ક મગીરીની નધપધ અત્રેની કિેરીન  ક મગીરી રજીસ્ટર ઉપર નધપધકરીને  પ ટીનુાં બીલ પ િ કર વેલછે. પ ટીન  બીલમ ાંથી તનયમ મજુબ િરક રશ્રી વાર ર  નક્કી થય  મજુબ ૧% શેિ તથ  આઇ.ટી.ની કપ ત 

કરવ મ ાં આવેલ છે. તે અંગેન  આધ ર િહ આ િ થ ેિ મલે છે.તેથી  િિર બ બત ધ્ય ને લઇન ેફકર  નાં. ૨૪ ન  ક્રમ નાં. ૧૩નો જવ બ મ ન્ય ર ખી મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી છે.  
ક્રિ નાં. ૧૪ :- િિર બ બત ેજણ વવ ન ુકે અત્રેની કિેરીમ ાં તવિંગ-૧/તવિંગ-૨ન  રૂમની ઉપરન  ડ ગની લોબી-૨ તથ  રૂમોની છત ઉપર મોઝેક ટ ઇલ્િ લગ ડીને વોટર પ્રફુીંગની ક મગીરી વરિ િથી થત  નકુિ ન તનવ રી 

શક ય તે હતે ુમ ટે તેમજ ઓફીિ રૂમ નાંગ-૪મ ાં કલરની ક મગીરી કર વવ  મ ટે જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટીએ કરેલ રેટ કોન્ર ક્ટ પત્ર નાં. જુકૃય/ુએબી ૨/૯૮૦/૧૦૧૨/૨૦૧૫  ત .૬/૨/૨૦૧૫ મજુબ ક યષપ લકશ્રી એ પત્ર નાં. 

જુકૃય/ુક ઇ/પીબી.૨/ ૬૦૪/૨૦૧૬ ત .૧/૨/૧૬ થી એસ્ટીમેટ ક ઢી આપેલ ત ેમજુબ અત્રેથી પત્ર નાં.૫૨૩ ત .૨૦/૨/૨૦૧૬ થી િાંશોધન તનય મકશ્રી જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટી જુન ગઢને િરખ સ્ત િ િર કરત  િાંશોધન 

તનય મકશ્રીએ અત્રેની કિેરીન ેક ય ષલય આિેશ નાં.જુકૃય/ુિાંતન/વહટ-૩/માંજુરી ૧૯૯૮૮-૮૯/૨૦૧૬ ત .૨૫/૨/૧૬ થી માંજુરી  આપેલ તે મજુબ પ ટી પ િ ેક મગીરી કર વેલ છે. અન ેક મગીરી પણૂષ થય  પછી ક યષપ લકશ્રી એ 

પત્ર નાં. જુકૃય/ુક ઇ/પીબી.૨/૩૦૪૨/૨૦૧૬ ત .૨૯/૩/૧૬ થી કમ્પ્લીટેશન િટીફીકેટ આપેલ તે મજુબ  પ ટીનુાં બીલ પ િ કર વીને ચકુવણ ૂાં કરવ મ ાં આવેલ છે. િરક રશ્રીન  તનયમ મજુબ ૧% શેિ તથ  આઇ.ટી.નીકપ ત 

કરવ મ ાં આવેલ છે.  આમ  ઉપર  મજુબની  તમ મ  હદકકતો   ગ્ર હ્ય  ર ખી  ઓદડટ  ફકર  નાં. ૨૪ ક્રમ  નાં.  ૧૦ થી ૧૪ મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતત 

તેચલબીયા સાંશોધન યોજના, જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, િાઅાિદર. 
િિરહ ુક મગીરી નવ  સ્રકિર ઉડ  કરવ ની ન  હોઇ ફક્ત પહલેેથીજ બન વેલ  જુન  મક નમ જ િિરહ ુરીપેરીંગની ક મગીરી કર વેલ છે. જેથી જુન  સ્થ પીત પ્લ ન / નકશ  ઉપરજ ક મગીરી કર વેલ છે. તેમજ 
ક યષપલક ઇજનીરશ્રી, જુ.કૃ.ય.ુ જુન ગઢ વાર ર  બન વવમ  આવેલ િિરહ ુક મોન  અંિ જો(એસ્ટીમેટ) ઓડીટ િમયે રજુ કરેલ હત  િાંશોધન તનય મકશ્રીની કિેરી તરફથી િિર ક મની ત ાંત્રીક માંજુરી તેમન  પ્રત્ર નાં. 
જુકૃય/ુિાંતન/આયોજન/ક્લ વકષ/૨૧૧૮૩-૮૪/૧૬ ત . ૦૯/૦૩/૨૦૧૬ મજુબથી મહેલ છે. તમેજ વહીવટી માંજુરી મ ટે અત્રેની કિેરીન  સ્થ નીક માંજુરી નાં.૨૮ ત .૨૮/૦૧/૨૦૧૬  મજુબથી ક મગીરી કર વલે 
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છે.િિરહ ુક મગીરી ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી  વાર ર  યતુન. મ ટે કરેલ રેઈટ કોન્ર ક્ટ મજુબ થયેલ છે.િિરહ ુક મોની મેઝરમેન્ટ રજીસ્ટર તનડ વેલ છે. જેમ  િિરહ ુક મની નધપધ તમન  પ ન  નાં.૦૨’ ત .૧૪/૦૩/૧૬ તથ  
પ ન  નાં.૦૩’ ત .૨૧/૦૩/૧૬ પર નધપધેલ છેિિરહ ુક મગીરી પણૂષ થયે ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી પિેથી મેહવવ ન  થત   પણૂષત  પ્રમ ણપત્ર આ િ થે િ મલે ર ખી મોકલવ મ  આવે છે િિરહ ુક મગીરી િાંપણુષ પણ ે
ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીન  િતત મ ગષિશષન અને િતત િેખરેખ હઠેહ થયેલ છે. િિરહ ુપ ટી િ થે ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી, જુ.કૃ.ય.ુ જુન ગઢની કિેરીએ યતુન. મ ટે રેઈટ કોન્ ર ક્ટ કરેલ હોય જે અંગેન   પરીપત્રમ ાં 
િીક્યોરીટી ડીપો તેમજ લબેર િેિ ડીપોઝીટ લવે નો કોઈ ઉલ્લેખ થયલે ન હોવ થી િીક્યોરીટી ડીપોઝીટ તમેજ લબેર િેિ લીધલે નથી.આ પ્રક રન  રીપેરીંગને લગત  ક મો અતે્રની કિેરી વાર ર  અગ ઉ ક્ય રેય 
કર વેલ ન  હોઇ જેથી લ ગ ુપડત ુનથી હવે પછીન  િમયગ હ મ ાં આવી ક મગીરી કર વત  િશ ષવેલ ફકર  મજુબ ચસુ્ત પણ ેનીયમોનુાં પ લન કરવ મ ાં આવશે. 
સાંશોધન િૈજ્ઞાવનકશ્રી (એજીબી), ૫શ ુઉછેર કેન્ ર, જુનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જુનાગઢ  

િ મેલ ૫દરતશષ્ ટ નાં. ૧ ન  ક્રમ નાં. ૧૬ થી ૩૭ મજુબનો જવ બ નીિે મજુબ છે. 

(૧) િિરહુાં ક મો ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરી દ્ર ર  રેઈટ કોન્ ર કટ મજુબ કરવ મ ાં આવેલ છે તથ  અતે્રની કિેરી દ્ર ર  હ થ ધરવ મ ાં આવેલ ક મોન  એસ્ ટીમને્ ટ ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરીમ ાંથી માંગ વી 
એસ્ ટીમેન્ ટ મજુબ રેઈટ કોન્ ર કટમ ાં નકકી થયેલ પ ટીઓ દ્ર ર  ક મો કર વવ મ ાં આવેલ છે તથ  િિરહુાં ક મગીરી ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરી તથ  અતે્રનીકિેરીની િેખરેખ હઠેહ કરવ મ ાં આવલે છે. 
(ર) િિરહુાં ખરીિી / ક મગીરી યતુનવતિિટી દ્ર ર  ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી દ્ર ર  નકકી કરેલ રેઈટ કોન્ ર કટ મજુબ ક મ કર વેલ છે તથ  અત્રેની કિેરી દ્ર ર  સ્ થ તનક / િૈતનક વતષન૫ત્રમ ાં જાહરે ત આપી યતુનવતિિટી 
દ્ર ર  ફ હવવ મ ાં આવલે ગ્ર ન્ ટની જોગવ ઈ અનિુ ર જરૂરીય ત મજુબ ખરીિી / ક મગીરી કર વવ મ ાં આવેલ છે. 
(૩) પ ટી / એજન્ િી પ િેથી રેઈટ કોન્ ર કટ મજુબ ક મગીરી કર વવ મ ાં આવેલ છે. જે રેઈટ કોન્ ર કટ ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી દ્ર ર  કરવ મ ાં આવતો હોય, જેથી પ ટી પ િેથી કર રખત ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરી 
દ્ર ર  લેવ મ ાં આવલે હોય, જેથી અતે્રની કિેરીને પ ટી પ િેથી કર રખત લેવ નુાં રહતે ુ ાં નથી તેમજ ખરીિી વ તિિક ન હોય, વન ટ ઈમ હોય, જેથી પ ટી પ િેથી કર રખત લેવ નુાં રહતે ુ ાં નથી. 
(૪) િિરહુાં બ ાંધક મની ક મગીરી ખ ત કીય ધોરણ ેહ થ ધરવ મ ાં આવેલ છે. જે ખબુ જ ન ની/ઓછ  ખિષવ હી િ મ ન્ ય િીવીલ વકષની ક મગીરી હોવ થી મ ૫પોથી તનડ વવ મ ાંઆવેલ નથી. 
(૫) અતે્રની કિેરી દ્ર ર  ક મગીરીની પણુષત નુાં રોજક મ કરી ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીને ૫ત્ર દ્ર ર  જાણ કરી તેમની કિેરી દ્ર ર  ક મગીરીનુાં તનરીક્ષણ કય ષ બ િ વકષ કમ્ પ્ લીશન િટીફીકેટ આ૫વ મ ાં આવ ેછે. જે તવતવધ 
ક મગીરીન  વકષ કમ્ લીશન િટીફીકેટ આ કિેરી ને ઉપલબ્ધ છે.   
(૬) િિરહુાં ખરીિી / ક મગીરી યતુનવતિિટી દ્ર ર  ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી દ્ર ર  નકકી કરેલ રેઈટ કોન્ ર કટ મજુબ ક મ કર વેલ છે તથ  અતે્રની કિેરી દ્ર ર  સ્ થ તનક / િૈતનક વતષન૫ત્રમ ાં જાહરે ત આપી યતુનવતિિટી 
દ્ર ર  ફ હવવ મ ાં આવલે ગ્ર ન્ ટની જોગવ ઈ અનિુ ર જરૂરીય ત મજુબ ખરીિી / ક મગીરી કર વવ મ ાં આવેલ છે. 
(૭) િિરહુાં રેઈટ કોન્ ર કટ ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી દ્ર ર  કરવ મ ાં આવેલ હોય, જેમન  દ્ર ર  તેમની કક્ષ એથી ક યષવ હી કરી ૧ર% નીિ  ડ વે ટેન્ ડર માંજુર કરેલ. 
(૮) િિરહુાં ફકર મ ાં િશ ષવ્ ય  તિવ યન  અન્ ય કોઈ ક મગીરી કરવ મ ાં આવેલ નથી. 
(૯) આ૫ની સિુન  મજુબ હવે૫છી ડતવષ્ યમ ાં આ બ બતે ક મગીરી કર વત  િમયે તકેિ રી ર ખવ મ ાં આવશે. 
 ઉ૫રોકત તવગતે જવ બ ગ્ર હય ર ખી ફકર  નાં. ર૪ મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી 
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કપાસ સાંશોધન કેન્ ર,જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી,જૂનાગઢ 

૧.રેટ મજુબ ન  એસ્ટીમેંટિી.ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી વાર ર  આપવ મ ાં આવેલ આર.મજુબ ક મગીરી કરવ મ ાં આવલે છે. 
૨.વહીવટી અન ેત ાંતત્રક માંજુરી અંગે ન  આધ રો આ કિરેી મ ાં ઉપલબ્ધ છે    
3. આ ક મો કરત  પહલે  આપવ મ ાં આવેલ ક મગીરી કરવ ન   આિેશમ ાં શરતો ને આધીન  રહીને ક મગીરી કરવ નુાં જણ વવ મ ાં આવેલ છે.     
૪.કર વેલ રીનોવેિનની  નોધ મક ન તમલકત રજીસ્ટરમ ાં કરવ મ ાં આવેલ છે   
૫.ક મ પણૂષત  પ્રમ ણપત્ર કાયષપાલક ઇજનેરશ્રી ણી કિરેી મ ાંથી મેહવેલ છે.  
૬. ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીન  પદરપત્રન ાં જા.નાં. જૂકૃય/ુક ઈ/એબી-૨/૯૮૦-૧૦૧૨/૨૦૧૫ ત .૦૬/૦૨/૨૦૧૫ન  પદરપત્ર મજુબ શરતોન ાંક્રમ નાંબર ૨ મજુબ કોઈ પણ પ ટી પ િેથી કિેરી  
પોત ન  હસ્તક ક મગીરી કર વી શકશે કર વેલ રીનોવેશનન ાં ક મોનુાં રોજક મ કરવ મ ાં આવેલ છે  
૭.તિકયોદરટી ડીપોઝીટન ાં ૫%,મજુબ ખરીિી કરેલ હોય િી.આર.જી.જી.(૭)૯૦ % લખેેની રકમ લેવ મ ાં આવલે નથી   
૮.ઉક્ત દકસ્િ ઓં ફક્ત નમનુ  રૂપ િશ ષવેલ હોય આવ  ખ ત કીય ધોરણ ેકરેલ તમ મ ક મોન  કેિ રીવ્ય ુકરી આધ રો રજુ કરવ મ ાં આવશે 
ખેતી ઈજનેરી , જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિસીર્ટી, જૂનાગઢ  
મુ્   નાં.૧  પદરતશષ્ટન ાં ક્રમ ાંક ૪૫થી ૫૭ મ ાં િશ ષવેલ ક મો મેઈન્ટેનન્િ/રીપેરીંગને લ ગત ાં હોઈ, આ ક મગીરી ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરીન  તજજ્ઞોની િેખરેખ હઠેહ કરવ મ ાં આવેલ, િક્ષમ અતધક રીશ્રીની 
વહીવટી માંજુરી મેહવી, ક મગીરી પણૂષ કય ષ બ િ થયલે ક મની મ પણી કરી રોજક મ કરી યતુનવતિિટીન  ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીનુાં કમ્પલીશન િદટિદફકેટ મેહવવ મ ાં આવેલ છે.  
મુ્   નાં.૨ પદરતશષ્ટન ાં ક્રમ ાંક ૪૫થી ૫૭ મ ાં િશ ષવલે િરેક ક મો યતુનવતિિટીન  ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિરેીન  પત્ર જુ.કૃ.ય/ુક ઈ/એબી-૨/૯૮૦-૧૦૧૨/૨૦૧૫, ત .૦૬/૦૨/૧૫ પત્રથી કિેરી રીનોવેશનની 
ક મગીરી જે તે કિેરી વાર ર  જણ વેલ હોય અન ેતનયત કરેલ રેઈટ કોન્રકટમજુબન  ડ વો મજુબ અન ેવહીવટી માંજુરી ઉપલી કિેરીની લઇ ત્ય રબ િ જ ક મગીરી કરેલ છે. વહીવટી અને ત ાંતત્રક માંજુરી ઓડીટ િમય ે
ફ ઈલમ ાં બત વવ મ ાં આવલે છે.  
મુ્   નાં.૩ પદરતશષ્ટન ાં ક્રમ ાંક ૪૫થી ૫૭મ ાં િશ ષવેલ ક મ મેઈન્ટેનન્િ/રીપેરીંગને લ ગત ાં હોઈ અને રેઈટ કોન્ર કટ મજુબ કર વેલ ાં હોય, રેઈટ કોન્ર કટોની શરતો મજુબ પ ટીએ ડીપોઝીટજમ  કર વેલ હોય છે, આથી 
કર રો કરવ મ ાં આવત  નથી. 
મુ્   નાં. ૪ કિેરી વાર ર  તનયકુ્ત કતમટીની રૂબરૂ પ ટીએ કરેલ ક મગીરીની મ પણી કરી તે મજુબ રોજક મ કરી મ પપોથીમ ાં એન્રી કરી મ પપોથી તનડ વવ મ ાં આવલે છે અન ેઓડીટ િમયે મ પપોથી બત વવ મ ાં 
આવેલ છે. આ રીપેરીંગન ેલ ગત ાં ક મો હોઈ, ક મની અધવચ્િ ેકોઈ પેમેન્ટકરવ મ ાં આવતુાં નથી. ક મો પણૂષ થઇ ગય  બ િ જ મ પપોથી મજુબ કન્ટીબીલ જમ  લઇ અને પ ટીને ચકુ િ  મ ટે રજુ કરવ મ ાં આવ ે
છે.  
મુ્   નાં. ૫ િિરહ ુક મોની ટેકનીકલ/વહીવટી માંજુરી મેહવ્ય  બ િ પ ટીને ઓડષર આપવ મ ાં આવ ેછે. પ ટીની ક મગીરીપણૂષ થત  તનયકુ્ત કતમટી વાર ર  મ પણી કરી મ પપોથી તનડ વી તેનુાં ડીપ ટષમેન્ટલ રોજક મ 
કરી અને ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીને મોકલવ મ ાં આવ ેછે. ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી રોજક મ આધ દરત પ્રમ ણપત્ર આપ ેછે. જે બીલ િ થ ેજોડી બીલ રજુ કરવ મ ાં આવ ેછે. ક મની પતૂષત  થય  બ િ જ બીલ પ િીંગમ ાં 
રજુ કરવ મ ાં આવે છે.  
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મુ્   નાં. ૬ કૃતિ યતુનવિીટી પ િે ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી ફક્ત એક ડીપ ટષમેન્ટ છે. જેની પ િે ખબુ જ મય ષદિત સ્ટ ફ છે. યતુનવિીટીનુાં ક યષક્ષેત્ર બહોહ  તવશ હ ફલકમ ાં પથર યેલ હોય, આથી રીપેરીંગ તથ  ન ન  
ક મો કિેરી વાર ર  તનયકુ્ત કતમટીની િેખરેખ નીિ ેઅને ડીપ ટષમેન્ટન  ત ાંતત્રક સ્ટ ફન  મ ગષિશષન હઠેહ કરવ મ ાં આવે છે.  
મુ્   નાં. ૭ મેઈન્ટેનન્િ એન્ડ એડીશનલ િીવીલ વકષિન ાં રેઈટ કોન્ર કટ કરતી વખત ેમાંજુર થયલ પ ટીની ડીપોઝીટની રકમ ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીની કિેરી પ િ ેજમ  રહ ેછે. આથી વકષ ઓડષર રેઈટ કોન્ર કટની 
શરતો મજુબ આપવ મ ાં આવે છે. ડીપોઝીટ જમ  હોવ થી તિયદુરટી ડીપોઝીટ લેવ મ ાં આવતી નથી. પરાંત ુતનયમોનિુ ર આવકવેર ની ટી.ડી.એિ. ની કપ ત ૧% મજુબ કરવ મ ાં આવલે છે.   
મુ્   નાં. ૮ ઉકત િશ ષવેલ નમનુ  રૂપ ક યષવ હી તિવ ય અન્ય કોઈ ક મો કરવ મ ાં આવેલ નથી.  
 

બાયોરે્ટકનોલોજી વિભાગ, જુકૃય,ુ જુનાગઢ. 
િને ર૦૧પ-૧૬ ન  વિષન  અન્વષે્ણ િરમ્ય નન  ઓડીટ ફકર ન  નીિે મજુબન  જવ બ કરવ મ ાં આવે છે. 
(૧) િિરહ ુ પ્ર થમીક વ ાંધ  નાં ૧૯ ન  પદરતશષ્ટ-૧ મ ાં િશ ષવેલ ય િી જોત ાં તેમ ાં લગડગ ૧૦ પ્રક રન  ક મો છે. વહી ૮ થી ૧૦ અલગ અલગ જ્ય એ આ ક મો થય  છે. તેમજ જય રે જે ક મની જરૂર ઉડી થઈ 
હોય ત્ય રે થય  છે.  કુિરતી રીતે જ આ ક મો ટુકડ-ેટુકડ ેઅલગ અલગ સ્થહ તથ  િમયે થયેલ છે. તમ મ ક મ એક લ ખથી નીિેની કીંમતન  છે. આવ  ક મ મ ટે જરૂરી ટુાંકી મિુતની જાહરે ત બહ ર પ ડી આ 
રકમની મય િ ષમ ાં રહીને િિરહુાં ક મો કરેલ છે. આ ક મો અગ ઉથી ઈ ટેન્ડરીંગ કે એન પ્રોકયોર થઈ શકે તેવી કોઈ આગોતરી ન ણ ાંકીય જોગવ ઈઓ ઉપલબ્ધ ન હતી. ન ણ ાંની જોગવ ઈ થતી ગઈ તમે ક મો 
કર વેલ છે.  જેથી આ ક મો અંગે ઈ ટેન્ડરીંગ કે એન પ્રોકયોર થઈ શકે તેવી ૫દરસ્થીતી ન હતી. 
(ર) િિરહ ુક મે ૧- લ ખ રૂતપય થી નીિેન  હોય િીકયોરીટી ડીપોઝીટ સ્ટેમ્પ ડયટુી કે કર રખત આ બ બતે શકય જણ ત ુન હત.ુ 
(૩) િિરહ ુક મો ન ની રકમન  હોઈ આ બ બતે લેબર શેષા્  વસલુેલ નથી. 
(૪) કિેરી હસ્તકન  આ ક મો ન ન / મોટ  દરપેરીંગ કે અકતશત પ્રક રન  હોય ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરીમ ાં સ્ટ ફની અછતને તેમજ વ્યસ્તત  તથ  ક મની તત્ક લ આવશ્યકત  જોત  ક મગીરીમ ાં તવલાંબ ન થ ય 
અને િમય મય િ ષમ ાં પણૂષ થ ય તે હતેથુી િિરહુાં ક મ કરેલ છે. 
(પ) મ પપોથી તનડ વેલ છે જેન ાં આધ રો િ મેલ ર ખવ મ ાં આવલે છે.  
(૬) ક મ પણુષ થત  પ્રમ ણપત્ર બીલબોડીમ ાં છેલ્લી આઈટમ તરીકે િ મેલ હોય છે. 
(૭) કિેરી હસ્તકન  ક મોની ગણુવત  બ બતે ક મ પણૂષ થયે પ્રમ ણપત્રમ ાં ક મ િાંતોષા્ ક રક ગણુવત વ ળુ થયેલ છે. તેન  આધ રરૂપે ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી તરફથી પ્રમ ણીત કરવ મ ાં આવે છે.  
(૮) ન ન  ક મો હોઈ કર રખત થયલે નથી. 
(૯ )ક મમ ાં વપર યેલ મટીરીયલની ગણુવત  બ બતે ક મ િ લ ુહોય ત્ય રે તથ  પણુષ થયે િિરહ ુક મન  તનષ્ણ ાંતો ક મ િાંતોષા્  ક રક રીતે પણૂષ થયેલ છે તેવો અબડપ્ર ય આપે પછી જ બીલ પ િ થવ  મ ટે 
મોકલવ મ ાં આવે છે. 
કઠોળ સાંશોધન કેન્ર4 જૂકૃય.ુ4 જૂનાગઢ 

િિરહુાં ક મો ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીએ માંજૂર કરેલ ડ વથી તથ  તેમન  તરફથી બન વવ મ ાં આવેલ મેજરમેંટ એબ્સ્રેક શીટ મજુબ જ સ્થહ પર આપેલ પ્લ ન(એબ્સ્રેક) મજુબ જ કર વવ મ ાં આવલે છે.  ક યષપ લક 
ઇજનરેશ્રી તરફથી બન વવ મ ાં આવેલ એબ્સ્રેક શીટ આ કિેરીમ ાં ઉ૫લબ્ધ છે. િાંશોધન તનય મકશ્રી જૂકૃય.ુ, જૂન ગઢન  પત્ર જા.નાં. િાંતન/વહટ-૦૩/માંજૂરી/૨૦૬૦૬-૦૭ ત . ૦૨/૦૩/૨૦૧૬ થી વહીવટી માંજૂરી 
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મેહવેલ છે. તથ  ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી તરફથી ત ાંત્રીક માંજૂરી મેહવેલ છે. ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી ન  પત્ર જા.વ. નાં જૂકૃય/ુક .ઇ./એ.બી.-૨/૯૮૦-૧૦૧૨/૧૫ ત . ૦૬/૦૨/૨૦૧૫ ન  માંજૂર થયેલ પ ટી પ િેથી 
ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીન  ત ાંત્રીક સ્ટ ફ્ન  મ ગષિશષન અને માંજૂર થયેલ કર રો અને શરતો મજુબ િિરહુાં ક મગીરી કર વવ મ ાં આવેલ છે. તે અંગેનુાં રોજક મ આધ રીત પ્રમ ણપત્રની નકલ આ કિરેીમ ાં ઉ૫લબ્ધ  છે. 
િિરહુાં ક મગીરી અંગેની મ પપોથી તનડ વેલ છે  િિરહુાં ક મગીરી િમય મય ષિ  પણૂષ થય  અંગેનુાં રોજક મ આધ રીત પ્રમ ણપત્ર (કમ્પ્લીટેશન િટીફીકેટ) ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી પ િેથી મેહવેલ છે.  આવ  ન ન  
ક મો મ ટે ક યષપ લક ઈજનરેશ્રી પ િ ેત ાંતત્રક સ્ટ ફ પરુતો ન હોવ થી ક યષપ લ ઈજનેરશ્રીન  મ ગષ િશષન મજુબ અન ેવડી કિેરીમ ાં મીટીંગો િરમ્ય ન રૂબરૂ જણ વ્ય  મજુબ આવ  ન ન  ક મો જે તે શ ખ  / કિેરીઓ 
વાર ર  પણુષ કરી ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીનુાં ક મ પણૂષ થય  અંગેનુાં રોજક મ આધ રીત કાંમ્પલીશન િટીફીકેટ મેહવવ મ ાં  આવલે છે િૌથી ઓછ  ડ વ  આપન ર પ ટીન  ડ વ માંજૂર કરવ મ ાં આવેલ હત  જેમ  ક મ 
કર વન ર કિેરીએ તનયત રકમન  સ્ટેમ્પ પેપર પર કર રખત કરવ નુાં જણ વેલ ન હત ુાં જેથી કર રખત કરવ મ ાં આવેલ ન હત ુાં આમ છત  ક યષપ લક ઇજનેરેશ્રીએ રૂ. ૨૫૦૦૦/- તિયરુીટી ડીપોઝીટ યોગી કાંસ્રકશન 
પ િેથી મેહવલે હતી. િિરહુાં ક મગીરી ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીન  ત ાંત્રીક સ્ટ ફની િેખરેખ અને મ ગષિશષન મજુબ જ કર વવ મ ાં આવત  હોય છે. આવ  ક મો પણૂષ થત  રીવ્ય ુમ ટે આવ  કર વેલ ક મો બરોબર થયેલ  
છે. તે મ ટે ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી પ િેથી ક મનુાં રોજક મ આધ રીત કમ્પ્લીટેશન િટીફીકેટ મેહવેલ છે.  
 

એ.બી.એિ. કોલેજ જૂકૃય.ુ4 જૂનાગઢ 

કૃતિ યતુનવતિિટી જૂન ગઢન  િને ૨૦૧૫-૧૬ ન  વિષન  અનવેક્ષણ િરમ્ય ન આ િ થેન  પદરતશષ્ટની તવગતે એ.બી.એમ.કોલેજ વાર ર  કરવ મ ાં આવેલ િી.િી.પોલ/િઈેનલીંક જાહી/ લોખાંડન  િરવ જાની ક મગીરીન  
કુલ રૂ ૨,૩૮,૮૨૧/-ન  ક મો અતે્રની કિેરી વાર ર  કરવ મ ાં આવેલ છે. જેમ ાં રહલે અતનયતમતત ની પતુષત  નીિે મજુબ કરવ મ ાં આવે છે (૧) આ પ્રક રન  ક મો ન ન  પરચરુણ ક મો હોઈ મોટ  બ ાંધક મ નથી જેથી 
પ્લ ન/નકશ  બન વવ મ ાં આવેલ નથી તથ  ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરી વાર ર  આ ક મન ાં અંિ જપત્ર બન વવ મ ાં આવેલ છે  (૨) પદરતશષ્ટ ૧ ક્રમ નાં. (૭૮) અને ક્રમ નાં. (૮૦) ની ક મગીરી ક યષપ લક 
ઇજનેરશ્રી, જૂ.કૃ.ય.ુ, જૂન ગઢ વાર ર  ટેન્ડર પ્રદકય  વાર ર  ડ વો મેહવી પત્ર નાં જા.નાં જૂ.કૃ.ય.ુ/ક ઇ/એબી-૨/  ૯૮૦-૧૦૧૨/૨૦૧૫ જૂન ગઢ ત . ૬/૨/૨૦૧૫ થી થયેલ રેઇટ કોન્ર ક્ટ મજુબ ફીક્િ કરેલ પ ટીઓ 
પ િે િિરહ ુક મગીરી કર વેલ છે. (આધ ર િ મેલ છે.) તેમજ પદરતશષ્ટ - ૧ ક્રમ નાં.(૭૯) ની ક મગીરી અતે્રની કિેરીની જાહરે ત વાર ર  સ્પધ ષત્મક ડ વો મેહવી ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીની ત ાંતત્રક ડલ મણ મજુબ 
િાંશોધન તનય મકશ્રી જૂ.કૃ.ય.ુ, જૂન ગઢની માંજૂરી મેહવીને જ િિરહ ુક મગીરી કર વેલ છે (૩) પદરતશષ્ટ ૧ ક્રમ નાં. (૭૮) અને ક્રમ નાં. (૮૦) ની ક મગીરી ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી, જૂ.કૃ.ય.ુ, જૂન ગઢ વાર ર  ટેન્ડર પ્રદકય  
વાર ર  ડ વો મેહવી પત્ર નાં જા.નાં જૂ.કૃ.ય.ુ/ક ઇ/એબી-૨/૯૮૦-૧૦૧૨/૨૦૧૫ જૂન ગઢ ત .૬/૨/૨૦૧૫ થી થયેલ રેઇટ કોન્ર ક્ટ મજુબ ફીક્િ કરેલ પ ટીઓ પ િે િિરહ ુક મગીરી કર વેલ છે.  (૪)  િિરહ ુઆ 
ક મોની મ પપોથી અતે્રની કિેરી વાર ર  તનડ વમ ાં આવે છે. પદરતશષ્ટ ૧ ક્રમ નાં. (૭૮) મેઝરમેન્ટ બકુ રજીસ્ટર પ ન  નાં. ૮ અને  પદરતશષ્ટ ૧ ક્રમ નાં. (૭૯) પ ન  નાં. ૯ તેમજ પદરતશષ્ટ ૧ ક્રમ નાં. (૮૦)  પ ન  નાં. 
૧૦ ઉપર નધપધ કરવ મ ાં આવેલ છે.  (૫) અતે્રની કિેરીન  અતધક રીશ્રીઓ વાર ર  સ્થહ પર રૂબરૂ તપ િ કરી ક મ પણૂષ થય  અંગેનુાં રોજક મ ક યષપ લકશ્રી ને મોકલવ મ ાં આવેલ છે. જે અંગનેુાં પ્રમ ણપત્ર ક યષપ લક 
ઇજનેરશ્રી, જૂ.કૃ.ય.ુ, જૂન ગઢ વાર ર  આપવ મ ાં આવેલ છે.  (૬) યતુનવતિિટી વાર ર  તનયકુત કરવ મ ાં આવેલ અતધક રી પ િેથી ત ાંતત્રક માંજૂરી મેહવી ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીની કિેરીન  ટેકનીકલ કમષિ રીન  િીધ  
મ ગષિશષન હઠેહ ક મ કરવ મ ાં આવેલ છે. (૭)  ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી, જૂ.કૃ.ય.ુ, જૂન ગઢ વાર ર  ટેન્ડર પ્રદકય  વાર ર  ડ વો મેહવી પત્ર નાં જા.નાં જૂ.કૃ.ય.ુ/ક ઇ/એબી-૨/૯૮૦-૧૦૧૨/૨૦૧૫ જૂન ગઢ ત . ૬/૨/૨૦૧૫ 
થી થયેલ રેઇટ કોન્ર ક્ટ મજુબ ફીક્િ કરેલ પ ટીઓ પ િે િિરહ ુતિક્યોરીટી ડીપોઝીટ પેટેની એફ.ડી.આર./બેંક ગરેેન્ટી ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી,જૂ.કૃ.ય.ુજૂન ગઢ વાર ર  મેહવવ મ ાં આવેલ છે.  (૮)  ઓડીટ વાર ર  ફકર ઓ 
આપવ મ ાં આવેલ જે અનિુ ર ક યષપધ્ધતતમ ાં ફેરફ ર કરેલ છે તેમજ મેઝરમેન્ટ બકુ રજીસ્ટર કિેરી વાર ર  તનડ વવ મ ાં આવે છે. ઉપરોકત તવગતે ઉપસ્સ્થત મુ્  ઓની સ્પષ્ટત  પતૂષત  ધ્ય ને લઇ િિરહુાં મ ૂ્   મ ાંડવ હ 
કરવ  તવનાંતી.   
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ઘઉં સાંશોધન કેન્ર,જુ.કૃ.ય.ુ,જુનાગઢ. 

૧. પદરતશષ્ટ ન.-૧ મજુબ ની ક મગીરીઓન  જરૂરી પ્લ ન એસ્ટીમેટ બન વવ મ ાં આવેલ છે અને તે મજુબ માંજુરી પણ મેહવેલ છે જે જેન  જરૂરી આધ ર પરુ વ ઓ આ િ થે િ મેલ ર ખેલ છે  
૨. આ ક મ ની વહીવટી અને ત ાંત્રીક માંજુરીઓં મેહવેલ છે ઉક્ત આધ રો પતૂષત  મ ટે રજુ કરેલ છે. 
૩.યતુનવતિિટીન  ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરી વાર ર  યતુનવતિિટીન  મેઈન્ટેનન્િ, રીપેરીંગ એડીશનલ અલ્ટરેશન રોડ એન્ડ ન્ય ુતિતવલ વકષને લગતી ક મગીરી મ ટે માંગ વવ મ ાં આવેલ ઈ-ટેન્ડરીંગ વાર ર  મ લ-મજુરી 
િ થેન  ડ વો મ ટેની ૨૬ પ ટીઓન  ટેન્ડર વાર ર  ડ વો આવેલ અને તેઓની િ થે ૩૧/૦૫/૨૦૧૫ ન  રોજ વ ટ ઘ ટો બ િ િૌથી ઓછ  ડ વ ડરન ર ઈજારેિ રશ્રીન  ડ વોને ધ્ય ને લઇ સ્ટેચ્યટુ-એિ ૧૨૧ આઇટેમ 
નાં.૯૩(એ) (ii) મજુબ ૨૬ પ ટીન  ડ વો ટેન્ડર આઇટેમ રકમથી ૧૨% નીિ  ડ વો ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરી વાર ર માંજુર કરવ મ ાં આવેલ છે. ઉક્ત ક યષવ હી ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિરેી વાર ર  પણૂષ કરી પત્ર 
જુ.કૃ.ય/ુક ઈ/એબી-૨/૯૮૦-૧૦૧૨/૨૦૧૫, ત .૦૬/૦૧/૧૫ થી જાહરે કરેલ અને તે મજુબ અતે્રની કિેરી વાર ર  ક મગીરી હ થ ધરવ મ ાં આવેલ છે. જે ગ્ર હ્ય ર ખવ  તવનાંતી. 
 ૪. અતે્રની કિેરી વાર ર  કરવ મ ાં આવેલ જુિી જુિી ક મગીરીઓ પણૂષ થય  બ િ કિેરીન  ફ મષ વકષિ રજીસ્ટર / ક્લ િીફ ઈડ વકષિ રજીસ્ટર મ ાં નોધ કરી િક્ષમ અતધક રી વાર ર  પ્રમ બણત કરેલ છે. 
 ૫. જે તે ક મગીરી પણૂષ કય ષ બ િ ક મગીરીની મ પણી કરી રોજક મ કરી યતુનવતિિટીન  ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી વાર ર  રોજક મ આધ દરત ક મ પણૂષત નુાં િદટિદફકેટ આપવ મ ાં આવલે છે.  
 ૬. અતે્રની યતુનવતિિટીન  ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરીન  પત્ર જુ.કૃ.ય/ુક ઈ/એબી-૨/૯૮૦-૧૦૧૨/૨૦૧૫,ત .૦૬/૦૧/૧૫ પત્રથી મેઈન્ટેનન્િ,રીપેરીંગ, રીનોવેશન જેવી ક મગીરીન  વ તિિક ડ વ માંજુર કરેલ છે 
તે મજુબ આ કિેરીન  વગષ-૧ તથ  વગષ-૨ન  ત ાંતત્રક અતધક રીઓન િીધ  િેખરેખ અને મ ગષિશષન હઠેહ િિર ક મગીરીઓ હ થ ધરવ મ ાં આવેલ. આ ક મગીરી ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરી પ િેથી પ્લ ન 
એસ્ટીમેટ મેહવી તેન  તજજ્ઞોની િેખરેખ હઠેહ કરવ મ ાં આવેલ, િક્ષમ અતધક રીશ્રીની વહીવટી માંજુરી મેહવી, ક મગીરી પણૂષ કય ષ બ િ થયેલ ક મોની મ પણી કરી રોજક મ કરી યતુનવતિિટીન  ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીનુાં 
કમ્પલીશન િદટિદફકેટ મેહવવ મ ાં આવેલ છે. ઉક્ત આધ રો પતૂષત  મ ટે રજુ કરેલ છે.  
૭. યતુનવતિિટીન  ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરી વાર ર  ઈ-ટેન્ડરીંગ વાર ર  ડ વો માંગ વી વ ટ ઘ ટો કરી સ્ટેચ્યટુ-એિ ૧૨૧ આઇટેમ નાં.૯૩(એ) (ii) મજુબ કુલ ૨૬ પ ટીઓન  ડ વો રીનોવેશનની ક મગીરી મ ટે નક્કી 
કરવ મ ાં આવેલ. અને તેઓશ્રીની કિેરીન  પત્ર નાં જુ.કૃ.ય/ુક ઈ/એબી-૨/૯૮૦-૧૦૧૨/૨૦૧૫, ત .૦૬/૦૧/૨૦૧૫ મ ાં િશ ષવેલ શરતો મજુબ ક મગીરી કર વેલ છે તથ  તે પત્રમ ાં ક મ કર વન ર કિેરી વાર ર  તનયત 
રકમન  સ્ટેમ પેપર પર કર રખત કર વવ નુાં જણ વેલ ન હત ુાં. જેથી કર રખત કર વેલ નથી. આમ છત ાં હવે પછી કર રખત કર વવ મ ાં આવશે તેવી ઓડીટને ખ તરી આપવ મ ાં આવે છે. તો ઉ૫રોકત મિુ  નાં.૧ થી 
૭ ન  જવ બો િ મેલ ર ખી રજુ કરવ મ ાં આવે છે. તો ઉ૫રોકત ફકરા નાં. ૨૪ ની પતૂષત ને મ ન્ ય ર ખી મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી છે. 
મખુ્ય શેરડી સાંશોઘન કેન્ર, જુનાગઢ કૃlિ યવુનિવસિર્ટી,કોડીનાર 

અત્રેન  મુયશેરડી િાંશોઘન કેન્દ્ર જુ.કૃ.ય.ુ,કોડીન ર ખ તે લોકલ ફાંડ ઓડીટરશ્રી, વતુષહ- ૬ ઘ્વ ર  આપવ મ ાં આવેલ ફકર  નાંબર- ૨૪/૨૦૧૫-૧૬ ન  અન્વેિણ નધપઘ નાં ૧ થી ૮ નો િમ ઘ ન ક રક રેકડષ આઘ રીત 
જવ બ નીિ ેમજુબની તવગતે આ૫ને મોકલી આપવ મ ાં આવે છે. 
અન્વેિણ નધપઘ નાં (૧) અન્વયે જણ વવ નુાં કે,  કેન્દ્ર ખ તે કર વવ મ ાં આવેલ તમ મ ક મગીરીમ ાં ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી તેમજ તેમન  પ્રતતતનતઘને કેન્દ્ર ખ તે રૂબરૂ બોલ વીને તમ મ ક મગીરીન  તનદરક્ષણ કર વીને 
અંિ જો પ્લ ન તેમજ એસ્ટીમેટ બન વવ મ ાં આવેલ છે. મેજરમેન્ટશીટ તેમજ એબસ્રેટશીટન  જરૂરી આઘ રો આ કિેરીમ ાં ઉ૫લબ્ધ  છે.   
અન્વેિણ નધપઘ નાં (૨) અન્વયે જણ વવ નુાં કે, િિરહ ુકરવ મ ાં આવેલ ક મગીરીમ ાં માંજુરીઓ મેહવીન ેક મગીરી કર વવ મ ાં આવેલ હોય છે. આ ક મની ત ાંત્રીક માંજૂરી ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી, જુકૃય.ુ, જુન ગઢ પ િેથી 
મેહવેલ છે. સ્ટેચ્યટુની િત્ત  મય ષિ  મજુબ વહીવટી માંજુરી પણ મેહવેલ છે જેન  આઘ ર આ કિેરીમ ાં ઉ૫લબ્ધ  છે 
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અન્વેિણ નધપઘ નાં (૩) અન્વયે જણ વવ નુાં કે, હ લ સધુી આવ  ન ન  ક મોમ ાં કર ર કરવ ની પ્રથ  અમલમ ાં નથી. પરાંત ુાં  હવે ડતવષ્યમ ાં આવ  તમ મ ક મગીરીમ ાં કર રખત કર વીને ક મગીરી કર વવ મ ાં આવશ.ે 
જેની ખ ત્રી આપવ મ ાં આવ ેછે. 
અન્વેિણ નધપઘ નાં (૪) અન્વયે જણ વવ નુાં કે, િિરહ ુકરવ મ ાં આવેલ ક મગીરીમ ાં ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી, જુકૃય.ુ, જુન ગઢ ઘ્વ ર  આપવ મ ાં આવેલ એસ્ટીમેટ મજુબ મ પોની નધપઘ કરીને મ પપોથી તનડ વવ મ ાં 
આવે છે  
અન્વેિણ નધપઘ નાં (૫) અન્વયે જણ વવ નુાં કે, િિરહ ુકર વવ મ ાં આવેલ ક મગીરીનુાં ક મગીરી પણૂષ થયેથી ક મગીરી પણૂષત  પ્રમ ણપત્ર ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી, જુકૃય.ુ, જુન ગઢ ઘ્વ ર  આપવ મ ાં આવેલ છે.  
અન્વેિણ નધપઘ નાં (૬) અન્વયે જણ વવ નુાં કે, અતે્રન  કેન્દ્ર ખ તેન  ન ન  તેમજ રીપેરીંગ/રીનોવેશન ક મો જે ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી, જુકૃય.ુ, જુન ગઢની તવશ હ ક મગીરીન  ફલકને જોત  તેમજ તેમન  કિેરી 
મહકેમન  અડ વને ઘ્ય ને લેત  ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીની કિેરી આવ  ન ન -ન ન  ક મો અંગે ઘ્ય ન આપી શકે નહી. જેથી પરીસ્થતીને ઘ્ય ને લઇને કેન્દ્ર ખ તેન  ખ િ જરૂરી એવ  ન ન  રીપેરીંગ ક મો તમ મ 
પ્રક રની માંજુરીની પ્રદક્રય ઓ કરીને તેમજ િાંપણૂષપણે ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીન  મ ગષિશષન અને પર મશષમ ાં રહીને કરવ મ ાં આવેલ છે. જે અંગે ઓડીટ શ ખ ને અમો ખ તરી આપીએ છીએ. 
અન્વેિણ નધપઘ નાં (૭) અન્વયે જણ વવ નુાં કે, કેન્દ્ર ખ તે કરવ ન  થત  ન ન  ક મોમ ાં તિકયોરીટી ડીપોઝીટ લેવ ની પ્રથ  નહતી. ૫રાંત ુહવેથી આવી તમ મ ક મગીરીમ ાં તિકયોરીટી ડીપોઝીટ લેવ મ ાં આવશે. િિરહ ુ
કર વવ મ ાં આવેલ ક મગીરીમ ાં કર રખત કરવ  અંગે જાણક રીન  અડ વે શરત ચકુથી કર રખત કરવ મ ાં આવત  ન હત . પરાંત ુહવેથી કરવ ની થતી તમ મ ક મગીરીઓમ ાં કર રખત લવે ની પ્રથ  ર ખવ મ ાં 
આવશે. જે અંગે ઘટત ુથવ  તવનાંતી. 
અન્વેિણ નધપઘ નાં (૮) અન્વયે જણ વવ નુાં કે,આ વિે િિરહ ુક મગીરી તિવ ય બીજી અન્ય કોઈપણ પ્રક રની બ ાંધક મની ક મગીરી કર વવ મ ાં આવેલ નથી. જેની ખ તરી આપવ મ ાં આવે છે. જે અંગે ઘટત ુકરવ   
તવનાંતી. 

તવશેિમ ાં જણ વવ નુાં કે, કેન્દ્ર ખ તે િિરહ ુતમ મ ક મગીરીમ ાં કૃlિ યતુનવતિિટી તેમજ િરક રશ્રીની કરકિરની નીતીને ઘ્ય નમ ાં લઇન ેિાંપણૂષપણે પ રિશષક રીતે અને િાંપણૂષ તનષ્ઠ થી િિરહ ુતમ મ 
ક મગીરીઓ કર વવ મ ાં આવેલ છે. જે પરીસ્થતતને ઘ્ય ને લઇને અન્વેિણ હઠેહ આ૫વ મ ાં આવલે મુ્  ઓ  ૧ થી ૮ ન  જવ બ ઉપરોકત તવગતે મ ન્ય કરીને મુ્  ઓ મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી છે.  
કૃવિ કીર્ટકશાસ્ત્ર  વિભાગ ,જુકયૂ ુ, જુનાગઢ 

૧. આ ક મ મ ટે એબ્સ્રેકિીટ તથ  મ પપોથી(મેજરમેન્ટ િીટ ) ક યષપ લક ઇજનેર દ્ર ર  બન વમ ાં આવેલ તથ  તેન  આધ રો જે તે િરખ સ્તમ ાં િ મેલ છે. 

૨.અતે્રની કિેરી દ્ર ર  ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી િેખરેખમ ાં અને તેમની ત ાંતત્રક માંજુરી તથ  િાંશોધન તનય મકશ્રી જુકુયુાં, જૂન ગઢ માંજુરી આધ રે ક મગીરી કર વેલ છે આ ક મ કરવ  મ ટે ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી પ િેથી  
એબ્સ્રેકિીટ તથ  મ પપોથી(મેજરમેન્ટ િીટ )તથ  ક મ કરવ ની ની માંજુરી મેહવીને ક મગીરી કરવ મ ાં આવેલ હતી. િાંશોધન તનય મકશ્રી જુકૃયુાં,જૂન ગઢ માંજુરી આધ રે ક મગીરી કર વેલ હતી આ ક મો ક યષપ લક 
ઇજનેરશ્રી તથ  િાંશોધન તનય મકશ્રી જુકુયુાં, જૂન ગઢ માંજુરી મેહવીને રેઈટકોન્ર ક્ટ થી થયેલ હતી. આ ક મ મ ટે કિેરીએ એબ્સ્રેકિીટ તથ  મ પપોથી (મેજરમેન્ટ િીટ) ક યષપ લક ઇજનેર, જુકૃયુાં, જૂન ગઢ દ્ર ર  
બન વમ ાં આવેલ અને ક યષપ લક ઇજનેર, જુકૃયુાં, જૂન ગઢ પ િેથી ત ાંતત્રક અબડપ્ર ય લઈને ક મગીરી  કરવ મ ાં આવેલ હતી.તથ  િાંશોધન તનય મકશ્રી જુકૃયુાં,જૂન ગઢ માંજુરી આધ રે ક મગીરી કર વેલ હતી. અને 
તેન  આધ રો જે ત ેિરખ સ્તમ ાં િ મેલ છે. તેની નધપધ અત્રેની કિેરીન  બબલ્ડીંગ રજી. પ ન  નાં ૧૨ ઉપર ત . ૨૫/૦૩/૨૦૧૫ મ ાં ક મ પણૂષ થય  બ િ પણુત  પ્રમ ણપત્ર મેહવીને રજીસ્ટર પર નધપધ કરવ મ ાં આવેલ 
છે. ૧.અત્રેની કિેરીન  બબલ્ડીંગ રજી. પ ન  નાં ૧૨ ઉપર ત . ૨૫/૦૩/૨૦૧૫ મ ાં ક મ પણૂષ થય  બ િ પણુત  પ્રમ ણપત્ર ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી જુકુયુાં, જૂન ગઢ પ િેથી. મેહવીને તેની નધપધ બબલ્ડીંગ  રજીસ્ટર પર 
નધપધ કરવ મ ાં આવેલ. િાંપણૂષ ક મગીરી  ક યષપ લક ઇજનેર જુકૃયુાં, જૂન ગઢ  ની િેખરેખ નીિે કરવ મ ાં આવેલ હતી. આ ક મ રેઈટકોન્ર ક્ટ  દ્ર ર  કરવ મ ાં આવેલ છે. તથ  તે રેઈટકોન્ર ક્ટ  ની ક યષવ હી યતુનવિીટી 
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લેવલ ેક યષપ લક ઇજનેરશ્રી િાંડ હત  હોવ થી તિયરુીટી ડીપોઝીટ અંગેની ક યષવ હી જે તે િમયે ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી દ્ર ર  હ થ ધરવ મ ાં આવલે હતી  ઉપરોક્ત મિુ  નાં ૦૧ થી ૦૮ ન  જવ બો ગ્ર હ્ય ર ખી આ 
ઓડીટ ફકર  નાંબર ૨૪ રિ કરવ ન્ર  તવનતી 
િનપવત રોગશાસ્ત્ર વિભાગ કૃવિ િહાવિદ્યાલય, 
ઉક્ત ક મન  પ્લ ન/નક્ક્ષ , તથ  અંિ જો (ડ વો)ની ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી વાર ર  ત ાંતત્રક માંજુરી મહેલ છે. તેમજ પોલી હ ઉિ તથ  નેટ હ ઉિન  મહૂ સ્રકિરમ ાંજ રીપેરીંગની ક મગીરી કર વેલ છે. તેથી પ્લ ન/નકક્ષ ની 
જરૂદરય ત રહતેી નથી. િાંશોધન તનય મકશ્રી વાર ર  વહીવટી અને ક યષપ લકશ્રી વાર ર  ત ાંતત્રક માંજુરી મહેલ છે. િિરહુાં ક મગીરી ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી વાર ર  તનયકુ્ત પ ટીઓ પ િે કર વેલ છે. અને મોટ ડ ગની ક મગીરી, 
કન્ઝયમેુબલ/રીપેરીંગ/મેન્ટેનન્િ પ્રક રની અને મ લ-મજુરી િ થેની હોવ થી સ્ટેમ્પ પર કર રખત લેવ મ ાં આવેલ નથી.   યતુનવિીટી વાર ર  તનયત કરેલ મક ન રજીસ્ટર મ ાં ક મોની નધપધ કરેલ છે અને તેની આપશ્રીએ 
ખર ઈ પણ કરેલ છે.  ક મો પણૂષત ન  પ્રમ ણપત્ર ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી પ િેથી મેહવેલ છે.  કૃતિ યતુનવિીટી પ િે ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીની કિેરીમ ાં લીમીટેડ ત ાંતત્રક સ્ટ ફ છે જે મોટ  તિતવલ વકષિની િેખરેખ ર ખ ે
છે અને આવ  ન ન  રીપેરીંગ/મેઇન્ટેન્િન  ક મો મ ટે જ રેઈટ કોન્ર ક્ટ કરેલ છે અને એસ્ટીમેન્ટ ત ાંતત્રક ડલ મણ, ટેકનીકલ ખર ઈ કરી આપે છે અને ડ વોની ત ાંતત્રક તવધી પણ તેઓ વાર ર  જ થ ય છે અને તે ક મો 
તે  દડપ ટષમેન્ટન  ત ાંતત્રક સ્ટ ફન  તનરીક્ષણ હઠેહ કર વવ મ ાં આવે છે. િરેક તવડ ગ પ િેની ગ્ર ન્ટની ઉપલબ્ધત ઓ ધ્ય ને લઈ અને માંજુર થયેલ ગ્ર ન્ટ મજુબ ક મોનો ખિષ પડતો હોય છે. ગણુવત  િડર જ 
ક મગીરી કર વવ મ ાં આવેલ છે. ક મમ ાં વપર ત ુાં મટીરીયલ મ ન્ય કાંપનીનુાં જ વ પરવ મ ાં આવેલ છે.  િિરહુાં પ ટી પ િેથી તિક્યોદરટી ડીપોઝીટ લઈને જ રેઈટ કોન્ર ક્ટ ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી વાર ર  થયેલ હોય 
તિક્યોદરટી ડીપોઝીટ લેવ ની થતી નથી. અતે્રની ક મગીરી રીકરીંગ પ્રક રની (જુન  નેટહ ઉિ/ પોલીહ ઉિ રીનોવેશન) હોઈ િીયુાંરીટી ડીપોઝીટ અલગથી લેવ ની જરૂદરય ત રહતેી નથી. અન્ય ક મગીરી કર વેલ 
નથી. 
પોલીરે્ટકનીક ઇન હોિ સાયન્સ જૂનાગઢ કૃવિ યનુિવસિર્ટી અિરેલી 
મિુ નાં.૧ ન   જવ બમ ાં જણ વવ નુાં કે ઉકત ક મોન  પ્લ ન/નકશ  તથ  અંિ જો ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી  ઘ્વ ર  મેજરમેટશીટ એબસ્રેક  અને એસ્ટીમેન્ટ મેહવવ મ ાં આવેલ છે. જે ટેકનીકલ રીતે બન વવ મ  આવલે 
છે તો ફકર  નાંબર ર૪ ન  મિુ  નાં-૧  મ ાંડવ હ  થવ  તવનાંતી 
મિુ નાં.૨ ન  જવ બમ ાં જણ વવ નુાં કે આ ક મોની વહીવટી અને ત ાંત્રીક માંજૂરી મેહવવ મ ાં આવેલ છે. જે ઘ્ય ને લઇ ફકર  નાંબર ર૪  ન  મિુ  નાં-ર મ ાંડવ હ  થવ  તવનાંતી.  
મિુ નાં.૩ ન  જવ બમ ાં જણ વવ નુાં કે િિરહુાં ક મો  ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી ઘ્વ ર  કરવ મ ાં આવેલ રેઇટ કોન્ર કટથી નકકી થય   મજુબની પ ટી પ િે થી િિરહુાં ક મ   કર વવ મ ાં આવેલ છે જેથી આ અંગેન  કર રો 
ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી ઘ્વ ર  થયેલ  હોઇ આ કિેરીએથી કરવ ન  રહતે  નથી.  
મિુ નાં.૪ ન   જવ બમ ાં જણ વવ નુાં કે, થયેલ ક મની  મેજરમેટશીટ આ કિેરીએ ઉ૫લબ છે.  
મિુ નાં.૫ ન   જવ બમ ાં જણ વવ નુાં કે,  ક મ િમય મય ષિ મ ાં પણૂષ થયેલ છે. જે અંગેનુાં પણૂષત  પ્રમ ણ૫ત્ર ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી  પ િેથી મેહવી રજૂ કરવ મ ાં આવશે.  
મિુ નાં.૬ ન  જવ બમ ાં જણ વવ નુાં કે િિરહુાં ક મ મ ઇનોર પેવર બ્લોક તથ  કાંપ ઉન્ડ વોલ રીપેરીંગનીને લગત ુહોઇ આ અંગે ક મગીરી ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીન  િ મેલ ર ખેલ ૫ત્ર જા.નાં. જુકૃય/ુક .ઇ./બી-૨/૯૮૦-
૧૦૧૨/૨૦૧૫ ત . ૬.૨.૨૦૧૫ થી નકકી થય  મજુબ વ તિિક રેઇટ કોન્ર કટ વ હી પ દટિને ક મગીરી  આપેલ છે. આ ક મો યો્ય ગણુવત વ ળુ  થયેલ છે. જે અંગેન  આઘ ર ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી જુન ગઢ પ િેથી 
મેહવી રજૂ કરવ મ ાં આવે છે.  
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મિુ  નાં. ૭ ન  જવ બમ ાં જણ વવ નુાં કે િિરહુાં ક મ મિુ  ૬ મ ાં જણ વ્ય  મજુબ ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી ઘ્વ ર  કરવ મ ાં આવેલ રેઇટ કોન્ર કટથી નકકી થય   મજુબની પ ટી પ િે થી કર વવ મ ાં આવેલ છે. જે અંગને  
કોન્ર કટ ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી ઘ્વ ર  થયેલ છે જેથી મુાંબઇ અતઘતનયમ-૧૯૫૮ આટીકલ્િ ૨૭  મજુબ ક મની દકિંમતન  ૫ ટક  િીકયોરીટી દડપોઝીટ તથ  ૪.૯૦ ટક  સ્ટેમ્પ ડયટુી વસલુ કરી કર રખત ક યષપ લક 
ઇજનેરશ્રીએ કરવ ન    હોય આ કિેરી પ િે ઉ૫લબ્ઘ નથી જે મહેવી લઇ ખ તરી કર વવ મ ાં આવશે.  
આ કિેરી ઘ્વ ર  િિરહુાં ક મ તિવ ય બ ાંઘક મને લગત  અન્ય કોઇ ક મો કર વેલ ન હોય જેથી તમ મ ક મોન  કેિ રીવ્ય ુકરવ નો મિુો આ કિેરીને લ ગ ુ૫ડતો નથી. 
કૃવિ િહાવિદ્યાલય,જુ.કૃ.ય.ુજુનાગઢ. 
૧) િિરહ ુક મગીરી જૂની બ રીઓ,બ થરૂમ,િાંડ િ,રીનોવેશન મ ટે તેન  નકશ  બન વવ ન  રહતે  ન  હોય િિરહ ુક મગીરી ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરીએથી િોકિ મ પ િ ઈઝ મજુબ એસ્ટીમેટ મેહવી રેડકોન્ટેક્ટ 
વહી પ ટી પ િેથી તનયમ અનિુ ર ક મગીરી કર વેલ છે. 
૨) િિરહ ુક મગીરી ન  ખિષની વહીવટી અને ત ાંતત્રક મજુરી યતુનવિીટીન  સ્ટેચ્યટુ ૧૨૧ મજુબ િક્ષમ અતધક રીની માંજુરી મેહવી ક મગીરી કર વવ મ ાં આવેલ છે. 
૩) િિર ક મગીરી રીનોવેશન તથ  ન ન  ક મ મ ટે હોય જેન  કર રો ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરીએથી રેઇટકોન્ટેક્ટ વહી પ ટી પ િેથી લેવ ત  હોય જેથી અલગ-અલગ થી લેવ મ ાં આવેલ નથી. 
૪)  િિર ક મગીરી રીનોવશેનની ક મગીરી હોય જેની મ પપોથી મ ાં નધપધ કરવ ની રેહતી હોય  ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી વાર ર  િોકિ મ પ િ ઈઝ મજુબ એસ્ટીમેટ મજુબ અતે્રની કિેરી રીનોવેશન કતમટી વાર ર  મ પ 
િ ઈઝ મજુબ બીલો બન વી બીલ ક યષપ લકશ્રીનુાં કમ્પ્લીટેિન િટી મેહવી કિેરીમ ાં તનડ વવ મ ાં આવત  બબલ્ડીંગ રજીસ્ટર મ ાં બીલ મજુબ ન  ખિષની કરી તેન  પ ન .નાં.બીલ બોડી મ ાં િશ ષવી બીલ પ િીંગમ ાં 
મોકલવ મ ાં આવે છે. 
૫) મેન્ટેનન્િ તથ  રીપેરીંગ ક મોનુાં સપુરતવઝન ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરીએની ત ાંતત્રક સ્ટ ફ તથ  ડીપ ટષમેન્ટન  ટેકનીકલ સ્ટ ફ વાર ર  જ થતુાં હોવ થી,ક મની િક્િની કરી ક મગીરી પણૂષ થયે િોક્કિ મ પ 
િ ઈઝ મજુબ બીલો મેહવી કિેરીન  સ્ટ ફ વાર ર  રોજક મ આધ દરત ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી પ િેથી વકષ કમ્પ્લીટેિન િટી મેહવી બીલ પ િીંગમ ાં મોકલવ મ ાં આવ ેછે. 
૬) જુ.કૃ.ય ુપ િે ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીની કિેરીમ ાં મય ષદિત સ્ટ ફ  છે.જેની િેખરેખ નીિે િિર ક મગીરી થતી હોય છે.અને ડ વોની ત ાંતત્રક તવતધ પણ તેઓ વાર ર  જ થ ય છે.િરેક તવડ ગ પ િેથી ગ્ર ન્ટની ઉપલબ્ધત  
ધ્ય ને લઇ અમે માંજુર થયેલ ગ્ર ન્ટ મજુબ ક મોનો ખિષ પડતો હોય છે.ક મમ ાં વપર ત ુાં મટીરીયલ મ ન્ય કાંપનીનાં જ વ પરવ મ ાં આવે છે. 
૭) િિરહ ુક મ મ લ મજુરી િ થેન  રીનોવેશન તથ  મેન્ટેનન્િ પ્રક રની હોય જેથી ડીપોઝીટ પ ટી પ િેથી ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીની કિેરી વાર ર  રેટ કોન્ર ક્ટ કરતી વખતે લેવ મ ાં આવતી હોય જેથી િબાંતધત કિરી 
વાર ર  િિર ક મમ ાં કોઈ પણ પ્રક રનુાં ડીપોઝીટ કર ર લેવ નુાં રહતે ુ ાં નથી. 
૮) િિર ક મગીરી િાંશોધન અને િૈક્ષબણક ક યષમ ાં ગણુવત્ત  યકુ્ત સતુવધ ઓ પરૂી કરવ  મ ટે િરક રશ્રી એ અનિુ ન કરેલ ગ્ર ન્ટમ ાંથી યતુનવિીટીન  મહેલ ક્ષત ની રુએ િક્ષમ અતધક રીશ્રીની મજુરી મેહવી ક મગીરી 
કરવ મ ાં આવેલ છે.  
બાગાયતશાસ્ત્ર વિભાગ, જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જૂનાગઢ  
મદુ્દા નાં.-૧ નો જિાબ:  
પદરતશષ્ટન  અનિુાંધ ન નાં. ૮૨,૮૩,૮૪,૮૫ ન  ક મોન  મેજરમેન્ટ તથ  એબ્સ્રેકટ શીટ, પ્લ ન એન્ડ એસ્ટીમેટ મજુબ બન વી તેઓની ક મની ત ાંતત્રક ડલ મણ ક યષપ લક ઈજનેર પ િેથી લઇ ક મો હ થ ધરવ મ ાં 
આવેલ છે. જે િઘળુાં િફતર ઓડીટ િરતમય ન રજૂ કરવ મ ાં આવલે છે.  
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મદુ્દા નાં.-૨ નો જિાબ: 
પદરતશષ્ટન  અનિુાંધ ન નાં. ૮૨,૮૩,૮૪,૮૫ન  રીપેરીંગ/ રીનોવેશનન  ક મોની ત ાંતત્રક ડલ મણ ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની લઇ ત્ય રબ િ વહીવટી ખિષ મ ટે આિ યષશ્રી/ િાંશોધન તનય મકશ્રીને િરખ સ્ત કરી ત્ય રબ િ 
જ ક મો હ થ ધરવ મ ાં આવલે  છે. જે માંજૂરીઓ ઓડીટ િમયે બત વ મ ાં આવેલ છે.  
મદુ્દા નાં.-૩ નો જિાબ: 
પદરતશષ્ટન  અનિુાંધ ન નાં. ૮૧, ૮૨,૮૩,૮૪,૮૫ ન ાં ક મો રીપેરીંગ/રીનોવેશ કક્ષ ન  છે તથ  યતુનવતિિટી વાર ર  થયેલ રેઈટ કોન્ર કટ મજુબ દફક્િ કરેલ  િરોએ, તનયત પ ટી પ િે કર વેલ  છે. િિરહ ુપ ટીઓની 
ડીપોઝીટ યતુનવતિિટી પ િ ેજમ  રહલેી હોવ થી કર રો કરવ મ ાં આવેલ  નથી.  
મદુ્દા નાં.-૪ નો જિાબ: 
િિરહ ુક મો રીપેરીંગ/ રીનોવેશન કક્ષ ન  હોઈ, ક મો પણૂષ થઇ ગય  બ િ જ કાંન્ટીબબલ જમ  લઇ અને પ ટીને ચકુ િ  મ ટે રજૂ કરવ મ ાં આવે છે. આથી ક મો મ પો િ થે પ્રરચરુણ બબલ રજજસ્ટરમ ાં જમ  લેવ મ ાં 
આવેલ ાં છે. 
મદુ્દા નાં.-૫ નો જિાબ: 
પદરતશષ્ટન  અનિુાંધ ન નાં. ૮૧ થી ૮૫ ન  ક મો પણૂષ થઇ ગય  બ િ રોજક મ સ્થહ ઉપર કરી અને રોજક મ ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરીને મોકલી રોજક મ આધ દરત પ્રમ ણપત્ર મેહવી પછી જ બબલ રજૂ કરવ મ ાં 
આવેલ ાં છે. જેની નકલ કાંટીબબલો િ થ ેજોડવ મ ાં આવલેી જ છે. 
મદુ્દા નાં.-૬ નો જિાબ: 
ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિરેી પ િે ખબૂ જ મય ષદિત સ્ટ ફ છે અન ેયતુનવતિિટીનુાં ક યષક્ષેત્ર બહોહ  તવશ હ ફલકમ ાં પથર યેલ હોઈ, આથી રીપેરીંગ તથ  રીનોવેશનન  ન ન  ક મો ડીપ ટષમેન્ટન  ત ાંતત્રક સ્ટ ફન  
મ ગષિશષન હઠેહ, ક યષપ લકશ્રીએ એપ્રવુલ કરેલ પ્લ ન/એસ્ટીમેટ મજુબ કર વવ મ ાં આવે છે.  
મદુ્દા નાં.-૭ નો જિાબ: 
પદરતશષ્ટન  અનિુાંધ ન નાં. ૮૧ થી ૮૫ ન  ક મો યતુનવતિિટી તનયત કરેલ રેઈટ કોન્ર ક્ટ તથ  શરતો મજુબ રીપેરીંગ તથ  રીનોવેશનન  ક મો થયેલ ાં છે. આ કોઈ નવ  ક મો ન હોવ થી ઉપર ાંત પ ટીની ડીપોઝીટ 
યતુનવતિટી પ િે જમ  રહતેી હોવ થી તિયરુીટી ડીપોઝીટ લેવ મ ાં આવતી નથી. 
મદુ્દા નાં.-૮ નો જિાબ: 
નમનૂ રૂપ િશ ષવલે ખ ત કીય ધોરણે કરેલ  અન્ય ક મો પણ યતુનવતિિટીએ નીયત કરેલ રેઈટ કોન્ર ક્ટ પ્રમ ણે તનયત કરેલ  િરોએ તથ  તનયત પ ટી પ િે કર વવ મ ાં આવે છે. 
હફશરીઝ કોલેજ, જુનાગઢ કૃવિ યવુનિસીર્ટી, િેરાિળ. 
(૧) ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી વાર ર  િિરહ ુક મગીરીન  પ્લ ન/નક્શ  અને અંિ જો  બન વવ મ ાં આવેલ અને િાંશોધન તનય મકશ્રીની માંજુરી મેહવી ક યષ કર વેલ છે. 
(૨) વહીવટી માંજુરી િાંશોધન નીય મકશ્રી પ િેથી મેહવી ક યષ કર વેલ છે. 
(૩) િિરહ ુક મગીરી ક યષપ લક ઈજનેર વાર ર  કરેલ રેઈટ કોન્ર ક્ટ મજુબ થયેલ છે.  
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(૪) િિરહ ુક મોની મ પ પોથી તનડ વેલ છે. 
(૫) િિરહ ુક મગીરી પણૂષ થયે ક યષપ લક ઈજનેર વાર ર  પણૂષત  પ્રમ ણપત્ર આપવ મ ાં આવેલ છે. 
(૬) િિરહ ુક મગીરી ક યષપ લક ઇજનેરન  િતત મ ગષિશષન અને િતત િેખરેખ હઠેહ થયેલ છે. 
(૭) રેઈટ કોન્ ર ક્ટન  પરીપત્રમ ાં િીક્યોરીટી ડીપો તેમજ લેબર િેિ ઝીટ લેવ નો કોઈ ઉલ્લેખ થયેલ ન હોવ થી િીક્યોરીટી ડીપોઝીટ તમેજ લેબર િેિ લીધેલ નથી. 
સરદાર મવુત કેન્ર, જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિસીર્ટી, જૂનાગઢ 

મુ્   નાં.૧  પદરતશષ્ટન ાં ક્રમ ાંક ૧૬૩,૧૬૪,૧૬૫ અને ૧૬૬મ ાં િશ ષવેલ ક મો મેઈન્ટેનન્િ/રીપેરીંગને લ ગત ાં હોઈ, આથી ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરી વાર ર  પ્લ ન/નકશ  મજુબ મેજરમેન્ટ તથ   એબ્સ્રેકશીટ 
બન વી અને તે મજુબ બન વવ મ ાં આવલે  છે. 
મુ્   નાં.૨ પદરતશષ્ટન ાં ક્રમ ાંક ૧૬૩,૧૬૪,૧૬૫ અને ૧૬૬મ ાં િશ ષવેલ િરેક ક મોની મેજરમેન્ટ તથ  એબ્સ્રેકશીટ ક યષપ લકશ્રીએ બન વી એપ્રવુલ કરેલ છે તે મજુબ તઓેની ત ાંતત્રક ડલ મણ મજુબ, ઉપલી કિેરીની 
વહીવટી માંજુરી લઇ ત્ય રબ િ જ ક મગીરી કરેલ છે. વહીવટી અન ેત ાંતત્રક માંજુરી ઓડીટ િમયે ફ ઈલમ ાં બત વવ મ ાં આવલે છે. 
મુ્   નાં.૩ પદરતશષ્ટન ાં ક્રમ ાંક ૧૬૩,૧૬૪,૧૬૫ અન૧ે૬૬મ ાં િશ ષવેલ ક મ મેઈન્ટેનન્િ/રીપેરીંગને લ ગત ાં હોઈ અને રેઈટ કોન્ર કટ મજુબ કર વેલ ાં હોય, રેઈટ કોન્ર કટોની શરતો મજુબ પ ટીએ ડીપોઝીટ જમ  
કર વેલ હોય છે, આથી કર રો કરવ મ ાં આવત  નથી. 
મુ્   નાં. ૪ રીપેરીંગને લ ગત ાં ક મો હોઈ, ક મની અધવચ્િે કોઈ પેમેન્ટ કરવ મ ાં આવતુાં નથી. ક મો પણૂષ થઇ ગય  બ િ જ કન્ટીબીલ જમ  લઇ અને પ ટીને ચકુ િ  મ ટે રજુ કરવ મ ાં આવે છે. ડીપ ટષમેન્ટમ ાં 
મ પપોથીન  બિલે બ ાંધક મ રજીસ્ટર તનડ વવ મ ાં આવે છે. જેમ ાં બીલ જમ  લઇ મોકલવ મ ાં આવે છે. 
મુ્   નાં. ૫ િિરહ ુક મોની ટેકનીકલ/વહીવટી માંજુરી મેહવ્ય  બ િ પ ટીને ઓડષર આપવ મ ાં આવે છે. પ ટીની ક મગીરી પણૂષ થત  ડીપ ટષમેન્ટલ રોજક મ કરી અને ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીને મોકલવ મ ાં આવે છે. 
ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી રોજક મ આધ દરત પ્રમ ણપત્ર આપે છે. જે બીલ િ થ ેજોડી બીલ રજુ કરવ મ ાં આવે છે. ક મની પતૂષત  થય  બ િ જ બીલ પ િીંગમ ાં રજુ કરવ મ ાં આવે છે. 
મુ્   નાં.૬ કૃતિ યતુનવિીટી પ િે ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી ફક્ત એક ડીપ ટષમેન્ટ છે. જેની પ િે ખબુ જ મ ય ષદિત સ્ટ ફ છે. યતુનવિીટીનુાં ક યષક્ષેત્ર બહોહ  તવશ હ ફલકમ ાં પથર યેલ હોય, આથી રીપેરીંગ તથ  ન ન  
ક મો ડીપ ટષમેન્ટન  ત ાંતત્રક સ્ટ ફન  મ ગષિશષન હઠેહ કરવ મ ાં આવે છે  
મુ્   નાં. ૭ મેઈન્ટેનન્િ એન્ડ એડીશનલ િીવીલ વકષિન ાં રેઈટ કોન્ર કટ કરતી વખત ેમાંજુર થયેલ પ ટીની ડીપોઝીટની રકમ ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીની કિેરી પ િ ેજમ  રહ ેછે. આથી વકષ ઓડષર રેઈટ કોન્ર કટની 
શરતો મજુબ આપવ મ ાં આવે છે. ડીપોઝીટ જમ  હોવ થી તિયદુરટી ડીપોઝીટ લેવ મ ાં આવતી નથી. પરાંત ુતનયમોનિુ ર આવકવેર ની ટી.ડી.એિ.ની કપ ત ૧% મજુબ કરવ મ ાં આવલે છે. 
મુ્   નાં. ૮ ઉકત િશ ષવેલ નમનુ  રૂપ ક યષવ હી તિવ ય અન્ય કોઈ ક મો કરવ મ ાં આવેલ નથી. 
કૃવિ અથષશાસ્ત્ર, જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિસીર્ટી જૂનાગઢ 

૧) ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરી પ િેથી બબલ્ડીંગમ ાં રીનોવેશનની ક મગીરી મ ટે ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી ની ત ાંતત્રક ડલ મલ તેમજ એસ્ટીમેટ લીધેલ છે,  

૨)ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરી પ િેથી બબલ્ડીંગમ ાં રીનોવેશનની ક મગીરી મ ટે ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી ની ત ાંતત્રક ડલ મલ તેમજ એસ્ટીમેટ લીધેલ છે, તેમજ િાંશોધન તનય મકશ્રીની કિેરીમ ાં િરખ સ્ત કરી  માંજુરી લીધેલ 

છે.   



  127 
 

૩)ક યષપ લકશ્રીની કિેરી વાર ર  ઈ-ટેન્ડરીંગ વ તિિક રેઈટ કોન્ર ક્ટ કરવ મ ાં આવેલ અન ેયતુનવિીટીની બધીજ કિરેીઓમ ાં પદરપત્ર કરી રેઈટ કોન્ર ક્ટ મજુબની ક મગીરી કરવ  જણ વેલ જે િાંિડષ િિરહુાં ક મગીરી કર વેલ 

છે.            

૪)િિરહુાં ક મગીરીની મ પપોથી તનડ વેલ છે.  

૫)ક યષપ લકશ્રીનુાં કરેલ ક મગીરીનુાં કમ્પ્લીશન િટીદફકેટ લીધેલ છે.    

૬)ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરી પ િેથી બબલ્ડીંગમ ાં ક મગીરી મ ટે ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી ની ત ાંતત્રક ડલ મલ તેમજ એસ્ટીમેટ લીધેલ છે, તેમજ િાંશોધન તનય મકશ્રીની કિરેીમ ાં િરખ સ્ત કરી  માંજુરી લીધેલ છે 

૭)ક યષપ લકશ્રી ની કિેરી વાર ર  ઈ-ટેન્ડરીંગ વ તિિક રેઈટ કોન્ર ક્ટ કરવ મ ાં આવેલ અન ેયતુનવિીટીની બધીજ કિેરીઓમ ાં પદરપત્ર કરી રેઈટ કોન્ર ક્ટ મજુબની ક મગીરી કરવ  જણ વેલ જે િાંિડષ િિરહુાં ક મગીરી કર વેલ 

છે. ઈ-ટેન્ડરીંગ વાર ર  રેઈટ કોન્ર ક્ટ કરતી વખત ેક યષપ લકશ્રીની કિેરી વાર ર  તિક્યોરીટી ડીપોઝીટ લેવ મ ાં આવે છે. 

૮)ક યષપ લકશ્રી ની કિેરી વાર ર  ઈ-ટેન્ડરીંગ વ તિિક રેઈટ કોન્ર ક્ટ કરવ મ ાં આવેલ અન ેયતુનવિીટીની બધીજ કિરેીઓમ ાં પદરપત્ર કરી રેઈટ કોન્ર ક્ટ મજુબની ક મગીરી કરવ  જણ વેલ જે િાંિડષ િિરહુાં અન્ય ક મગીરીઓ 

કર વેલ છે 

પશ ુચિકીત્સા અને પશ ુપાલન િહાવિધાલય જુ.ક.ૂય.ુજુનાગઢ 

ઉપરોક્ત તમ મ ક મો ખબુ જ ન ન  તથ  પરચણુ હોય જેથી ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીન  નકશ  તથ  અંિ જો મેહવેલ નથી પરાંત ુક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરીન  મ ગષિશષન મજુબ ક મો કરવ મ ાં આવેલ છે. વદહવટી 
માંજુરી મેહવેલ છે. તેમજ ત ાંતત્રક માંજુરીની જ્ય એ ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી પ િેથી એબ્સ્રેકટ અને મેજરમેન્ટ શીટ મેહવેલ છે પરચરુણ ક મો તિવ યન  ક મો મ ટે  યતુન. વાર ર  તનયકુત કરવ મ ાં આવેલ અતધક રી 
પ િેથી ત ાંતત્રક માંજુરી મેહવી ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરીન  ટેકનીકલ કમષિ રીન  િીધ  મ ગષિશષન હઠેહ ક મ કરવ મ ાં આવેલ છે. ખબુ જ ન ન  પ્રક રન  પરચરુણ ક મો હોવ થી તથ  બ ાંધક મ ન હોવ થી આ 
પ્રક રની ક યષવ હી કરેલ છે. ખબુ જ ન ન  પ્રક રન  ક મો હોઈ તથ  િિરહ ુક મો પોલીટેકનીકની મીલકતોન  રક્ષણ મ ટે તથ  ખબુજ જુન  બ ાંધક મ હોવ થી ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી વાર ર  ક મગીરી પણૂષત નુાં પ્રમ ણપત્ર 
મેહવેલ છે.  પરચરુણ ક મો તિવ યન  ક મો મ ટે  યતુન. વાર ર  તનયકુત કરવ મ ાં આવેલ અતધક રી પ િેથી ત ાંતત્રક માંજુરી મેહવી ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરીન  ટેકનીકલ કમષિ રીન  િીધ  મ ગષિશષન હઠેહ ક મ 
કરવ મ ાં આવેલ છે. ન ન  પ્રક રન  પરચરુણ ક મો હોવ થી તથ  બ ાંધક મ ન હોવ થી આ પ્રક રની ક યષવ હી કરેલ છે. તથ  બ ાંધક મમ ાં આ ક યષવ હી િય ને ર ખવ મ ાં આવશે. 
કૃવિ વિજ્ઞાન વિભાગ, જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જૂનાગઢ.  
જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટી, જૂન ગઢમ ાં લોકલફાંડ ઓદડટ વતુષહ વાર ર  વિષ ર૦૧૫-૧૬ન  વિષનુાં ઓડીટ હ થ ધરવ મ ાં આવેલ હત.ુ તેમ  ફકરા નાં. :- ૨૪ ના પહરશીષ્ર્ટ નાં.૧ ના ક્રિ. નાં-૧૭૧ િાાં અત્રનેી કિેરીન ાં 
બ.િ.૧૨૫૭૩ તિમેન્ટન  પોલનુાં ક મ રૂ .૨૫,૩૭૯/- ખિષ અંગેન  ઉપસ્સ્થત કરેલ ઓદડટ ફકર  નો જવ બ નીિે મજુબ રજુ કરવ મ ાં આવલે છે.        
૧. િિરહ ુખરીિી નીતત તનયમો મજુબ જાહરે ખબર વાર ર  પ્રતિદ્ કરી આવેલ સ્પધ ષત્મક ડ વો મેહવી અને ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી વાર ર  ડ વોની િક િણી અને ત ાંતત્રક અબડપ્ર ય મહેવીને કરવ મ ાં 

આવેલ છે. 
૨. આ તવડ ગની જરૂદરય ત મજુબ ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે. બ ાંધક મ કર વેલ નથી જેથી ક યષપ લક ઇજનેરશ્રીને ત ાંતત્રક સ્ટ ફન  િેખરેખ / મ ગષિશષનની જરૂદરય ત રહતેી નથી. 
૩. ક મગીરી કર વેલ ન  હોય તેથી કર રો કરવ ન  થત  નથી. 
૪. ક મગીરી થયેલ ન  હોય મ ાંપપોથીની જરૂદરય ત રહતેી નથી. 
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૫. 
 

તિમેન્ટ પોલની ખરીિી કરવ મ ાં આવલે છે. ક મગીરી પણૂષ થયેલ નથી જેથી લ ગ ુપડતુાં નથી. 

૬. ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ તિમેન્ટ પોલ સ્પેિીફીકેિન મજુબ આવેલ હોય અને જે જોઈ િક િણી કરી ખરીિ કરવ મ ાં આવલે છે. જેથી અન્ય રીપોટષની જરૂદરય ત રહતેી નથી. 

૭. પરિેઝ મેન્યઅુલ મજુબ આ ખરીિી પરચરુણ ખિષની મય ષિ મ ાં હોય જેથી સ્ટેમ્પ પેપર/કર રખત કરવ ની જરૂદરય ત રહતેી નથી. 

૮. ર ન્ડડે મટીરીયલ હોવ થી કાંપની તેન  ધ ર  ધોરણ મજુબ મટીરીયલ બન વે છે. જે ધ્ય ને લઈ ખરીિ યેલ છે. મટીરીયલની િાંપણૂષ જવ બિ રી કાંપનીની રહ ેછે. 
વ મુ ાં જણ વવ નુાં કે િિરહ ુખરીિી ખિષ ક મગીરીઓની જરૂદરય તને ધ્ય ને લઈ કરવ મ ાં આવલે છે. ફકરા નાં. :- ૨૪ ના પહરશીષ્ર્ટ નાં.૧ ના ક્રિ. નાં-૧૭૧ ને ઉ૫રોકત તવગતને ઘ્ ય ને લઈન ેમ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી.  

કૃવિ રસાયઅશા ત્ર વિભાગ, જુ.કૃ.ય.ુ, જુનાગઢ  

િિરહુાં ક મગીરી જુની બ રીઓ, લ િી, િાંડ િ-બ થરૂમ રીનોવેશન તથ  પેવરબ્ લોક અને લોખાંડનો િરવ જો, કિેરી ફરતે લોખાંડની ફે્રમવ હી જાહી ફીટ કરવ ની ક મગીરી હોઈ, તેન  પ્ લ ન/નકશ  બન વવ ન  રહતે  

ન હોય,  િિરહુાં ક મગીરી મ ટે ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરીએથી િોકકિ મ ૫ િ ઈઝ મજુબ એસ્ ટીમેટ મેહવી તેમની કિેરીએથી કરવ મ ાં આવેલ રેઈટ કોન્ ર ક વ હી પ ટી પ િેથી તનયમોનિુ ર ક મગીરી 

કર વવ મ ાં આવેલ છે.િિરહુાં ક મગીરીન  ખિષની વદહવટી અને ત ાંત્રીક માંજુરી યતુનવતિિટીન  સ્ ટેચ્ યટુ-૧ર૧ મજુબ િક્ષમ અતધક રીશ્રીની માંજુરી મેહવી ક મગીરી કર વવ મ ાં આવેલ છેિિર ક મગીરી રીનોવેશન તથ  

ન ન  ક મ હોય જેન  કર રો ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરીએથી રેઈટ કોન્ ર કટ વ હી પ ટી પ િથેી લેવ ત  હોય, જેથી અલગથી લેવ મ ાં આવેલ નથીિિર ક મગીરી રીનોવેશનની ક મગીરી હોય જેથી મ ૫ પોથી 

નધપધ કરવ ની રહતેી હોય, ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી ઘ્ વ ર  અપ યેલ િોકકિ મ ૫ િ ઈઝન  એસ્ ટીમેટ મજુબ ક મગીરી અતે્રની કિેરીની રીનોવેશન કમીટી ઘ્ વ ર  મ ૫ િ ઈઝ મજુબ બીલો મેહવી ક યષપ લકશ્રીનુાં 

કમ્પલીશન િટીફીકેટ મેહવીને કિેરીએ નીડ વવ મ ાં આવત  બબલ્ ડીંગ રજીસ્ ટરમ ાં બીલ મજુબન  ખિષની એન્ રી કરી અને તેન  પ ન  નાં. બીલ બોડીમ ાં િશ ષવી બીલ પ િીંગમ ાં મોકલવ મ ાં આવે છે.મેઈન્ ટેનન્ િ તથ  

રીપેરીંગ ક મોનુાં સ૫ુરવીઝન ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરીની ત ાંત્રીક સ્ટ ફ તથ  ડીપ ટષમેન્ ટન  ટેકનીકલ સ્ ટ ફ ઘ્ વ ર  જ થતુાં હોવ થી, ક મની િક િણી કરી ક મગીરી પણુષ થયે િોકકિ મ ૫ િ ઈઝ મજુબ બીલો 

મેહવી કિેરીન  સ્ ટ ફ ઘ્ વ ર  રોજક મ આધ રીત ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી પ િેથી વકષ કમ્ પ્ લીશન િટીફીકેટ મેહવી બીલ પ િ થવ  મ ટે મોકલવ મ ાં આવે છે.કૃતિ યતુનવતિિટી પ િે ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરીમ ાં 

મય ષિીત ત ાંત્રીક સ્ ટ ફ છે. જેની િેખરેખ નીિ ેિિર ક મગીરી થતી હોય છે તથ  તેઓ ક મગીરી તથ  મટીરીયલની ટેકનીકલ ખર ઈ ૫ણ કરી આપ ેછે. અન ેડ વોની ત ાંત્રીક તવતધ ૫ણ તઓે ઘ્ વ ર  જ થ ય છે અન ે

ડીપ ટષમેન્ ટન  ત ાંત્રીક સ્ ટ ફન  તનદરક્ષણ હઠેહ ક મગીરી કરવ મ ાં આવે છે. િરેક તવડ ગ પ િેની ગ્ર ન્ ટની ઉ૫લબ્ ધત  ઘ્ ય ને લઈ અને માંજુર થયેલ ગ્ર ન્ ટ મજુબ ક મોનો ખિષ ૫ડતો હોય છે. ગણુવત  િડર જ 

ક મગીરી કરવ મ ાં આવે છે. ક મમ ાં વ૫ર ત ુાં મીટીરીયલ્ િ મ ન્ ય કાં૫નીનુાં જ વ ૫રવ મ ાં આવે છેિિરહુાં ક મો મ લ-મજુરી િ થેન  રીનોવેશન તથ  મેઈન્ ટેનન્ િ પ્રક રની ન ની ક મગીરી હોય જેની ડીપોઝીટ પ ટીઓ 

પ િેથી ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરી ઘ્ વ ર  રેઈટ કોન્ ર કટ કરતી વખતે જ લેવ મ ાં આવેલ હોય છે. તેથી િિર ક મોમ ાં િબાંતધત કિેરી ઘ્ વ ર  કોઈ૫ણ પ્રક રની ડીપોઝીટ/કર ર ખત લવે નુાં રહતે ુ ાં ન હોય, તેથી 

કોઈ૫ણ પ્રક રની ડીપોઝીટ કે સ્ ટેમ્પ ડયટુી લેવ મ ાં આવેલ નથી.િિર ક મગીરી િાંશોધન અને શૈક્ષબણક ક યોમ ાં વૈજ્ઞ તનકો તથ  તશક્ષકોને ગણુવત્ ત  યકુત સતુવધ ઓ પરુી કરવ  મ ટે િરક રશ્રીએ અનિુ ન કરેલ 
ગ્ર ન્ ટમ ાંથી યતુનવતિિટીને મહેલ િત્ ત ની રૂએ િક્ષમ અતધક રીશ્રીઓની માંજુરી મેહવી ક મગીરી કરવ મ ાં આવેલ છે. ઉ૫રોકત િરેક જવ બ ફકર ને અનરુૂપ હોય ફકર ને મ ાંડવ હ કરવ . 
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વિવિધ વિભાગ, 
કૃવિ યવુનિવસિર્ટી જુનાગઢ  

સને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર –  ૨૫ 

કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જૂનાગઢના જુદા જુદા કેન્ ર/ફાિષ ખાતે ખરીફ પાકના લ્ યાાંક કરતાાં ઓ ાં ઉત્ પાદન થિા અંગે. 
જૂન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટી ન  ૨૦૧૫-૧૬ ન  વિષન ાં અન્ વેિણ િરતમય ન જુિ  જુિ  કૃતિ િાંશોધન કેન્ દ્ર/ફ મષમ ાં થયેલ ઉત્ પ િનન  દહિ બોની િક િણી કરત ાં જે તે કેન્ દ્ર તથ  ફ મષમ ાં ફ હવલે 

લક્ષ ય ાંક કરત ાં ઓછ  ઉત્ પ િન થય  બ બતે નીિે મજુબ અન્ વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે. 
(૧) મુ ય શેરડી િાંશોધન કેન્ દ્ર, કોડીન રન  િ મેલ પદરતશષ્ ટ-૧ મજુબ મગફહી ગજુર ત-૧૧ તથ  ગજુર ત-૨૦ પ કન  કુલ ૧૪ પ્ લોટ પર લક્ષ ય ાંક કરત ાં ૩૬ % થી ૭૪ % જેટલ ુઓછ  ઉત્ પ િન આવેલ હતુાં. 

(૨) કૃતિિ તવજ્ઞ ન કેન્ દ્ર ન ન  ક ાંઘ િરન  િ મેલ પદરતશષ્ ટ-૨ મજુબ મગફહી/તલ/ તવેુરન  પ કન  કુલ–૧૩ પ્ લોટ પર લક્ષ ય ાંક કરત ાં ૩૪%થી૭૩% ઓછ ઉત્ પ િન  આવેલ હતુાં. 

(૩) કૃતિિ શ હ  હહવિન  િ મેલ પદરતશષ્ ટનાં -૩ મજુબ તવેુર-ર પ કન  કુલ – ૪ પ્ લોટ પર ૫૨%થી ૭૯% જેટલ ુઓછાં ઉત્પ િન આવેલ હતુાં. 

(૪) કપ િ િાંશોઘન કેન્ દ્ર કુકડ ન  િ મેલ પદરતશષ્ ટ નાં–૪ મજુબ મગફહી /જુવ ર/કપ િ વગેરે પ ક ન  કુલ– ૬ પ્ લોટ પર લક્ષ ય ાંક કરત  ૧૮% થી૯૭% જેટલુાં ઓછ ઉત્ પ િન આવલે હત ુાં.  

(૫) સકુી ખેતી વલ્ લડીપરુન  િ મેલ પદરતશષ્ ટ નાં–૫ મજુબ િણ /કપ િ/તવેુર વગેરે પ કન   કુલ ૪ પ્ લોટ પર લક્ષય ાંક કરત  ૭૬% થી ૮૩% જેટલ ુઓછાં ઉત્પ િન આવેલ હતુાં  

(૬) કેવીકે કેન્દ્ર ઘ રીન  િ મેલ પદરતશષ્ ટ નાં-૬ મજુબ તલ/િોય બીન/મગફહી અને િણ  ન  કલૂ પ્ લોટ-૧૦ નુાં લક્ષ ય ાંક કરત ાં ૬% થી ૮૯%ઓછાં ઉત્ પ િન આવેલ હતુાં  

(૭) ગૈ િર િાંશોઘન કેન્ દ્ર ઘ રીન  િ મેલ પદરતશષ્ ટ નાં-૭ મજુબ તલ/અહિ/મગફહી/િોય બીન/મગ/િણ ન  કલૂ પ્ લ ટ-૧૮ નુાં લક્ષ ય ાંક કરત ાં ૪૧% થી ૯૦% ઓછાં ઉત્ પ િન આવેલ હતુાં  

(૮) પોલી. ઇન એગ્રીકલ્ િર ઘ રીન  િ મેલ પદરતશષ્ ટ નાં-૮ મજુબ િોય બીન/ ડીંડ  ન  કલૂ પ્ લોટ-૨ નુાં લક્ષ ય ાંક કરત ાં ૬૯% થી ૭૧% ઓછાં ઉત્ પ િન આવેલ હતુાં  

(૯) એગ્રોનોમી/કઠોહ તવડ ગન  િ મેલ પદરતશષ્ ટ નાં-૯ મજુબ તવેુર/ઘઉં/ ઘ ણ / અહિ અને મગફહીન  કલૂ પ્ લોટ-૮નુાં લક્ષ ય ાંક કરત ાં ૩૪% થી ૭૯% ઓછાં ઉત્ પ િન આવેલ હતુાં જુિી-જુિી ત રીખોએ તવતવધ 

કેન્ દ્રોએ રજુ કરેલ પ્ર થતમક વ ાંધ ઓન  જવ બોમ ાં ઓછ  ઉત્ પ િનન  ક રણો તથ  રોજક મો રજુ કરેલ છે. પરાંત ુઆ રોજક મો િક્ષમ અતધક રીશ્રી વાર ર  સ્ વીક ય ષન  આધ રો રજુ થયેલ નથી આમ યતુનવતિિટીન  

પોત ન  પ ક આયોજન મજુબ પ કનુાં ઉત્ પ િન ન થવ ન  ત ાંતત્રક ક રણો અતધકૃત િસ્ ત વેજો સ્ પષ્ ટ કરવ  ઘટે. વ મુ ાં આ પ્રક રન  ઓછ  ઉત્ પ િન થ ય તો યતુનવતિિટી વાર ર  કય  પ્રક રની પ્રદક્રય  વહીવટી રીતે 
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અપન વવ મ ાં આવે છે. ત ેસ્ પષ્ ટ કરવુાં ઘટે. િાંસ્થ એ રજુ િરેલ જવ બ પ્ર થતમક વ ાંધ ને અનરુૂપ/સિુાંગત નથી િાંસ્થ એ આ વ વેતર જુિ -જુિ  અખતર ઓ મ ટે કરેલ હોય અને ઉત્પ િનનો હતે ુન હોવ નો જવ બ 

કરેલ છે પરાંત ુઘણ  મોટ  વ વેતર લ યક તવસ્ત રોમ ાં ઉત્પ િન લક્ષય ાંકથી ૫૦% કરત  ઓછ થ ય છે તે િીંત જનકબ બત ગણ ય તેમજ ઓછ  ઉત્પ િનન  ક રણો તથ  રોજક મો રજુ કરેલ છે. પરાંત ુઆ રોજક મો 

િક્ષમ અતધક રીશ્રી વાર ર  સ્વીક ય ષન  આધ રો રજુ કરેલ નથી તેમજ  ડતવષ્યમ ાં લક્ષય ાંક કરત  ઓછ ઉત્પ િન ન થ ય તેવ ુઆયોજન કરવ  ઓદડટ સિુન છે. 

 

ફકર  નાંબર – ૨૫ –  પદરતશષ્ટ – ૧ –  તવડ ગનુાં ન મઃ- મુય શેરડી િાંશોધન કેન્ દ્ર, કોડીન ર 

મખુ્ય શેરડી સાંશોધન કેન્ ર, કોડીનાર હઠેળના ફાિષ ખાતે પાકના લ્ યાાંક કરતાાં ઓ ાં ઉત્ પાદન થિાઅંગે. 
 

ક્રિ 

 

િાિેતર કરેલ પાકનુાં નાિ પ્લોર્ટ નાંબર પ્લોર્ટનો વિતાર 
હે .આર.  

અંદાજેલ ઉત્પાદન 
કી .ગ્રા.  

આિેલ કુલ ઉત્પાદન 
કી .ગ્રા.  

ઓ  આિેલ 
ઉત્પાદન 

ઓ  આિેલ ઉત્પાદન 
ર્ટકાિારીિાાં 

૧ મગફહી જી.જે.-૧૧ ૧ ૧૦૨૫ ૧૩૭૫ ૮૦૦ ૫૭૫ ૪૧.૮૨% 

૨ મગફહી જી.જી.૧૧ ૭/૨૨ ૧.૧૫ ૧૨૦૮ ૭૦૦ ૫૦૮ ૪૨.૦૫% 

૩ મગફહી જી.જી.૧૧ ૨૩ ૦.૪૦ ૪૦૦ ૨૨૦ ૧૮૦ ૪૫% 

૪ મગફહી જી.જી.૧૧ ૨૪ ૧.૨૦ ૧૩૨૦ ૬૧૫ ૭૦૫ ૫૩.૪૧% 

૫ મગફહી જી.જી.૧૧ ૨૫ ૦.૨૦ ૨૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૫૦% 

૬ મગફહી જી.જી.૧૧ ૨૭ ૦.૪૦ ૪૪૦ ૧૮૦ ૨૬૦ ૫૯.૦૯% 

૭ મગફહી જી.જી.૧૧ ૨૯ ૦.૪૦ ૩૮૦ ૧૮૫ ૧૯૫ ૫૧.૩૨% 

૮ મગફહી જી.જી.૧૧ ૩૦ ૧.૨૦ ૧૦૮૦ ૭૦૦ ૩૮૦ ૩૫.૧૮% 

૯ મગફહી જી.જી.૧૧ ૩૨ ૦.૩૯ ૪૧૦ ૨૦૦ ૨૧૦ ૫૧.૨૨% 

૧૦ મગફહી જી.જી.૨૦ ૧૪ ૧.૨૦ ૧૨૦૦ ૩૩૦ ૮૭૦ ૭૨.૫૦% 

૧૧ મગફહી જી.જી.૨૦ ૧૫ ૧.૨૦ ૧૨૦૦ ૩૪૦ ૮૬૦ ૭૧.૬૭% 

૧૨ મગફહી જી.જી.૨૦ ૧૬ ૧.૨૦ ૧૩૨૦ ૩૪૫ ૯૭૫ ૭૩.૮૬% 

૧૩ મગફહી જી.જી.૨૦ ૧૭ ૧.૧૦ ૧૦૪૫ ૫૫૦ ૪૯૫ ૪૭.૩૭% 

૧૪ મગફહી જી.જી.૨૦ ૧૮ ૦.૮૦ ૭૨૦ ૩૫૫ ૩૬૫ ૫૦.૬૯% 
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ફકરા નાંબર – ૨૫– પહરવશષ્ર્ટ – ૨–  વિભાગ નુાં નાિઃ- કૃવિ વિજ્ઞાન કેન્ ર, નાના કાાંધાસર 

કૃવિ વિજ્ઞાન કેન્ર, નાના કાાંધાસર હઠેળના ફાિષ ખાતે પાકના લ્ યાાંક કરતાાં ઓ ાં ઉત્ પાદન થિા અંગે. 
 

ક્રિ 
િાિેતર કરેલ પાકનુાં નાિ પ્લોર્ટ નાંબર 

પ્લોર્ટનો વિતાર 
હે .આર.  

અંદાજેલ ઉત્પાદન 
કી .ગ્રા.  

આિેલ કુલ ઉત્પાદન 
કી .ગ્રા.  

ઓ  આિેલ 
ઉત્પાદન 

ઓ  આિેલ ઉત્પાદન 
ર્ટકાિારીિાાં 

૧ મગફહી જીજેજી-૩૧ ૧-એ ૧.૧૧ ૬૦૦ ૩૦૨ ૩૬૪ ૫૪.૬૬% 

૨ ગજુ.ગવુ ર-૨ ૨-બી ૦.૨૩ ૯૨ ૨૪.૫ ૬૭.૫ ૭૩.૩૬% 

૩ તલ ગજુ.-૩ ૩-એ ૦.૯૭ ૨૯૧ ૧૯૩ ૯૮ ૩૩.૬૭% 

૪ મગફહી જીજી-૨ ૪-એ ૦.૮૦ ૪૮૦ ૧૯૬ ૨૮૪ ૫૯.૧૬% 

૫ ગજુ.ગવુ ર-૨ ૪-એ ૦.૫૩ ૨૧૨ ૫૫ ૧૫૭ ૭૪.૦૫% 

૬ તલ ગજુ.-૩ ૫-એ ૦.૭૫ ૨૨૫ ૯૪ ૧૩૧ ૫૮.૨૨% 

૭ મગફહી જીજેજી-૯ ૫-બી ૦.૮૬ ૫૧૬ ૩૧૪ ૨૦૨ ૩૯.૧૪% 

૮ તલ ગજુ.-૩ ૫-ડી ૦.૯૦ ૨૭૦ ૧૩૬ ૧૩૪ ૪૯.૬૨% 

૯ મગફહી જીજેજી-૯ ૬-એ ૦.૭૩ ૪૩૮ ૨૫૯ ૧૭૯ ૪૦.૮૬% 

૧૦ મગફહી જીજેજી-૯ ૬-બી ૦.૫૦ ૩૦૦ ૧૭૨ ૧૨૮ ૪૨.૬૬% 

૧૧ તલ ગજુ.-૩ ૭-એ ૧.૦૦ ૩૦૦ ૧૨૮ ૧૭૨ ૫૭.૩૩% 

૧૨ મગફહી જીજેજી-૯ ૮-બી ૦.૭૦ ૪૨૦ ૨૫૭ ૧૬૩ ૩૮.૮૦% 

૧૩ ગજુ.ગવુ ર-૨ ૯-એ ૦.૩૦ ૧૨૦ ૩૪ ૮૬ ૭૧.૬૬% 

 
ફકરા નાંબર – ૨૫- પહરવશષ્ર્ટ – ૩    વિભાગ નુાં નાિઃ- કૃવિ શાળા, હળિદ 

કૃવિ શાળા, હળિદ હઠેળના ફાિષ ખાતે પાકના લ્ યાાંક કરતાાં ઓ ાં ઉત્ પાદન થિા અંગે. 
 

 

ક્રિ 

 

િાિેતર કરેલ પાકનુાં નાિ પ્લોર્ટ નાંબર 
પ્લોર્ટનો વિતાર 

હે .આર.  

અંદાજેલ ઉત્પાદન 
કી .ગ્રા.  

આિેલ કુલ ઉત્પાદન 
કી .ગ્રા.  

ઓ  આિેલ 
ઉત્પાદન 

ઓ  આિેલ ઉત્પાદન 
ર્ટકાિારીિાાં 

૧ તલ ગ.ુ-૨ બી-૧ ૧.૦૦ ૪૦૦=૪૫૦ ૧૨૧ ૨૭૯ ૬૯.૭૫% 
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૨ તલ ગ.ુ-૨ બી-૪ ૧.૦૦ ૪૦૦=૪૫૦ ૧૯૦ ૨૧૦ ૫૨.૫૦% 

૩ તલ ગ.ુ-૨ િી-૨ ૦.૭૨ ૨૮૮ ૫૯ ૨૨૯  ૭૯.૫૦% 

૪ તલ ગ.ુ-૨ િી-૩ ૧.૦૪ ૪૦૦=૪૫૦ ૧૦૪ ૨૯૬ ૭૪.૦૦% 

 

                                     ફકરા નાંબર – ૨૫- પહરવશષ્ર્ટ –  ૪   વિભાગ નુાં નાિઃ- કપાસ સાંશોધન કેન્ર, કુકડા 
કપાસ સાંશોધન કેન્ર, કુકડા હઠેળના ફાિષ ખાતે પાકના લ્ યાાંક કરતાાં ઓ ાં ઉત્ પાદન થિા અંગે. 

 

 

ક્રિ 

 

િાિેતર કરેલ પાકનુાં નાિ પ્લોર્ટ નાંબર 
પ્લોર્ટનો વિતાર 

હે .આર.  

અંદાજજત ઉત્પાદન 
કી.ગ્રા./હતેર્ટર  

આિેલ કુલ ઉત્પાદન 
કી .ગ્રા.  

ઓ  આિેલ 
ઉત્પાદન 

ઓ  આિેલ ઉત્પાદન 
ર્ટકાિારીિાાં 

૧ મગફહી  ૧૩ ૨.૯૫ ૭૦૦ ૫૫ ૨૦૧૦ ૯૭.૩% 

૨ મગફહી ૧૪ ૧.૯૦ ૭૦૦ ૪૫ ૧૨૯૦ ૯૭% 

૩ જુવ ર ફોડર  ૧૦ ૧.૧૮ ૧૦૦૦૦ ૧૦૨૫ ૧૦૭૭૫ ૯૧.૩% 

૪ જુવ ર ફોડર ૧૧ ૨.૮૬ ૧૦૦૦૦ ૩૨૨૫ ૨૫૩૭૫ ૮૮.૭% 

૫ જુવ ર ફોડર ૧૨ ૩.૩૭ ૧૦૦૦૦ ૨૯૦૦ ૩૦૮૦૦ ૯૧.૪% 

૬ કપ િ ૮ ૧.૫૫ ૭૦૦-૮૦૦ ૯૫૫ ૨૦૭ ૧૭.૮% 

 

ફકરા નાંબર – ૨૫- પહરવશષ્ર્ટ –  ૫   વિભાગ નુાં નાિઃ-સકુી ખેતી િલ્ લભીપરુ 

સકુી ખેતી િલ્ લભીપરુ હઠેળના ફાિષ ખાતે પાકના લ્ યાાંક કરતાાં ઓ ાં ઉત્ પાદન થિા અંગે. 
 

 

ક્રિ 

 

પ્ લોર્ટ નાંબર  
િાિેતર કરેલ પાકનુાં નાિ પ્લોર્ટનો વિતાર 

હે .આર.  

અંદાજજત ઉત્પાદન 
કી.ગ્રા./હતેર્ટર  

આિેલ કુલ ઉત્પાદન 
કી .ગ્રા.  

ઓ  આિેલ 
ઉત્પાદન 

ઓ  આિેલ ઉત્પાદન 
ર્ટકાિારીિાાં 

૧ ૫,૬,૧૦,૧૧ િણ ાં ૮.૪૩ ૪૨૦૦ ૯૯૫ ૩૨૦૫ ૭૬% 

૨ ૧,૨ કપ િ બી.ટી ૨.૯૯ ૨૨૦૦ ૩૭૯ ૧૮૨૧ ૮૩% 

૩ ૮એ કપ િ ગજુર ત ૨.૦૨ ૧૨૦૦ ૨૪૮ ૯૫૨ ૭૯% 

૪ બોરડીવ હો તવેુર ૦.૨૦ ૧૦૦ ૨૦ ૮૦ ૮૦% 
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ફકરા નાંબર – ૨૫- પહરવશષ્ર્ટ – ૬   વિભાગ નુાં નાિઃ- કૃવિ સાંશોધન કેન્ર, ધારી 
કૃવિ સાંશોધન કેન્ર, ધારી હઠેળનાફાિષ ખાતે પાકના લ્ યાાંક કરતાાં ઓ ાં ઉત્ પાદન થિા અંગે. 

 

 

ક્રિ 

 

 
 

વિગત 
પ્લોર્ટ નાંબર િાિેતર કરેલ પાકનુાં નાિ 

પ્લોર્ટનો વિતાર 
હે .આર.  

અંદાજેલ ઉત્પાદન 

કી.ગ્રા . 
આિેલ કુલ ઉત્પાદન 

કી.ગ્રા . 

ઓ  આિેલ 
ઉત્પાદન 

ઓ  આિેલ ઉત્પાદન 
ર્ટકાિારીિાાં 

૧ ખરીફ એફ/૨ તલ ગ.ુ-૧૦ ૧-૦૦ ૫૦૦ ૩૦૦ ૨૦૦ ૪૦% 

૨  એફ/૨ િોય બીન ગ.ુ૩ ૦-૬૦ ૪૮૦ ૩૮૩ ૯૭ ૨૦% 

 ૩/૨ મગફહી જીજી-૨૦ ૩-૦૦ ૩૬૦૦ ૨૮૦૮ ૭૯૨ ૨૨% 
૩  ૩/૨ તલ ગ.ુ-૧૦ ૦-૧૬ ૮૦ ૭૦ ૧૦ ૧૨% 

૪  ઓડ/એ મગફહી જીજી-૨૦ ૧-૦૦ ૧૨૦૦ ૧૧૨૦ ૮૦ ૬% 

૫  ઓડ/એ િોય બીન ૦-૭૦ ૫૬૦ ૨૬૫ ૨૯૫ ૫૨% 

૬  ૩/૧ તલ ગ.ુ-૨ ૨-૦૦ ૧૦૦૦ ૧૦૫ ૮૯૫ ૮૯% 

૭  ૩/૧ િોય બીન ૨-૦૦ ૧૬૦૦ ૭૫૦ ૮૫૦ ૫૩% 

૮  ૨/૧ મગફહી જીજી-૨૦ ૧-૦૦ ૧૨૦૦ ૧૦૭૦ ૧૩૦ ૧૦% 

૯  ક્વ ટષર પટ્ટી િોય બીન ૦-૧૦ ૮૦ ૪૦ ૪૦ ૫૦% 

૧ રબી ૧/બી િણ  ગ-ુ૪ ૨-૦૦ ૩૦૦૦ ૯૭૭ ૨૦૨૩ ૬૭% 

 
 

ફકરા નાંબર – ૨૫-પહરવશષ્ર્ટ – ૭   વિભાગ નુાં નાિઃ- ગૌિર સાંશોધન કેન્ર, ધારી 
ગૌિર સાંશોધન કેન્ર, ધારી હઠેળનાફાિષ ખાતે પાકના લ્ યાાંક કરતાાં ઓ ાં ઉત્ પાદન થિા અંગે. 

 

 

ક્રિ 

 

 
 

વિગત 
પ્લોર્ટ નાંબર િાિેતર કરેલ પાકનુાં નાિ 

પ્લોર્ટનો વિતાર 
હ.ેઆરે  

અંદાજેલ ઉત્પાદન 

કી.ગ્રા . 
આિેલ કુલ ઉત્પાદન 

કી.ગ્રા . 

ઓ  આિેલ 
ઉત્પાદન કી.ગ્રા . 

ઓ  આિેલ ઉત્પાદન 
ર્ટકાિારીિાાં 

૧  
 

એ-૧ તલ ગ.ુ-૨ ૦.૫૦ ૧૫૦ ૯ ૧૪૧ ૯૪% 

૨ એ-૧ ઓડિ ગ.ુ-૧ ૧-૦૦ ૪૦૦ ૧૪૦ ૨૬૦ ૬૫% 
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3 ખરીફ ઋત ુ બી-૧ મગફહી જીજી-૨૦ ૩-૧૧ ૩૭૩૨ ૧૯૧૦ ૧૮૨૨ ૪૮.૮૨% 
૪ બી-૨ િોય બીન ૧-૦૦ ૮૦૦ ૭૫ ૭૨૫ ૯૦.૬૩% 

૫ બી-૪ મગ ગ.ુ૪ ૧-૦૦ ૫૦૦ ૫૧ ૪૪૯ ૮૯.૮૦% 

૬ બી-૪ િોય બીન ગ.ુ૩ ૧-૫૧ ૧૨૦૮ ૧૧૯ ૧૦૮૯ ૯૦.૧૪% 

૭ િી-૩ મગફહી જીજી-૨૦ ૧-૩૬ ૧૬૩૨ ૮૧૦ ૮૨૨ ૫૦.૩૬% 

૮ િી-૩/૧ મગફહી જીજી-૨૦ ૦-૫૦ ૬૦૦ ૩૧૦ ૨૯૦ ૪૮.૩૩% 

૯ િી-૩/૨ મગફહી જીજી-૨૦ ૧-૫૦ ૧૮૦૦ ૯૩૦ ૮૭૦ ૪૮.૩૩% 

૧૦ િી-૪ તલ ગ.ુ-૧૦ ૩-૦૦ ૯૦૦ ૫૨૫ ૩૭૫ ૪૧.૬૭% 
૧૧ િી-૪ ઓડિ ગ.ુ-૧ ૧-૦૦ ૪૦૦ ૧૭૨ ૨૨૮ ૫૭% 

૧૨ િી-૫ મગ ગ.ુ-૪ ૩-૦૦ ૧૫૦૦ ૧૫૪ ૧૩૪૬ ૮૯.૭૩% 

૧૩ ડી-૧ તલ ગ.ુ-૨ ૧-૫૦ ૪૫૦ ૧૭૦ ૨૮૦ ૬૨.૨૨% 

૧૪ ડી-૨ મગફહી જીજી-૨૦ ૨-૬૪ ૩૧૬૮ ૧૪૦૦ ૧૭૬૮ ૫૫.૮૦% 

૧૫ ડી-૩ મગફહી જીજી-૨૦ ૨-૩૬ ૨૮૩૨ ૧૩૬૦ ૧૪૭૨ ૫૧.૯૩% 

૧૬ ડી-૪ મગફહી જીજી-૨૦ ૧-૦૦ ૧૨૦૦ ૫૮૦ ૬૨૦ ૫૧.૬૬% 

૧૭ ડી-૫ મગફહી જીજી-૨૦ ૨-૫૩ ૩૦૩૬ ૧૬૨૦ ૧૪૧૬ ૪૬.૬૪ 

૧ રબી ડી-૩ િણ  ગ-ુ૪ ૨-૦૦ ૨૦૦૦ ૯૮૦ ૧૦૨૦ ૫૧% 

 

ફકરા નાંબર – ૨૫-પહરવશષ્ર્ટ –૮   વિભાગ નુાં નાિઃ- પોલીરે્ટકવનક ઈન એગ્રીકલ્ િર, ધારી 
પોલીરે્ટકવનક ઈન એગ્રીકલ્ િર, ધારી હઠેળના ફાિષ ખાતે પાકના લ્ યાાંક કરતાાં ઓ ાં ઉત્ પાદનની વિગત દશાષિત ુાં પત્રક  

 

ક્રિ 

 

 
 

વિગત 
પ્લોર્ટ નાંબર િાિેતર કરેલ પાકનુાં નાિ 

પ્લોર્ટનો વિતાર 
હે .આર.  

અંદાજેલ ઉત્પાદન 
કી .ગ્રા.  

આિેલ કુલ ઉત્પાદન 
કી .ગ્રા.  

ઓ  આિેલ 
ઉત્પાદન 

ઓ  આિેલ ઉત્પાદન 
ર્ટકાિારીિાાં 

૧  

ખરીફ ઋત ુ
૪/૧ િોય બીન ગ.ુ૩ ૧.૫૦ ૮૦૦ ૨૩૦ ૫૭૦ ૭૧% 

૨ ૪/૧ ડીંડ  GJ૦.૩ ૦.૩૦ ૭૦૦ ૨૧૬ ૪૮૪ ૬૯% 
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ફકરા નાંબર – ૨૫ પહરવશષ્ર્ટ- ૯    વિભાગ નુાં નાિઃ- કૃવિ યવુનિસીર્ટી, જૂનાગઢના એગ્રોનોવિક/ કઠોળ વિભાગ 
 

કૃવિ યવુનિસીર્ટી, જૂનાગઢના એગ્રોનોવિક/ કઠોળ વિભાગ હઠેળના ફાિષ ખાતે પાકના લ્ યાાંક કરતાાં ઓ ાં ઉત્ પાદનની વિગત દશાષિત ુાં પત્રક  

ક્રિ 

 

વિભાગનુાં 
નાિ 

પ્લોર્ટ નાંબર િાિેતર કરેલ પાકનુાં નાિ 
પ્લોર્ટનો 

વિતાર હે .આર.  

અંદાજેલ ઉત્પાદન 
કી .ગ્રા.  

આિેલ કુલ ઉત્પાદન 
કી .ગ્રા.  

ઓ  આિેલ 
ઉત્પાદન 

ઓ  આિેલ 
ઉત્પાદન ર્ટકાિારીિાાં 

૧ એગ્રોનોતમક િીડ ફ મષ  તવેુર બી .ડી.એન.-૨  ૧ .૫૦  ૧૮૦૦ ૭૨૦ ૧૦૮૦ ૬૦% 

૨ --//--  ડી . -૩  મગફહી -૨૦  ૧ .૮૦  ૧૪૪૦ ૯૫૦ ૪૯૦ ૩૪% 

૩ --//--  બી -૬  મગફહી -૨૦  ૧ .૮૦  ૧૪૪૦ ૯૫૦ ૪૯૦ ૩૪% 

૪ --//--  એફ .૧/ ૨  મગફહી -૨૦  ૨ .૫૦  ૨૦૦૦ ૧૩૩૦ ૬૭૦ ૩૩% 

૫ --//--  એફ ૩ /૪  મગફહી -૨૦  ૨ .૯૫  ૨૩૬૦ ૧૫૫૦ ૮૧૦ ૩૪% 

૬ --//--  જી .-૧  ઘઉં લોકવન  ૦ .૫૦  ૨૪૦૦ ૧૫૧૦ ૮૯૦ ૩૭% 
૭ --//--  જી .-૩  ઘ ણ  ગજુ .-૨  ૧ .૮૦  ૮૦૦ ૧૭૦ ૬૩૦ ૭૯% 
૮ કઠોહ બી .-૪  ઓડિ ગજુ -૧  ૦ ..૩૫  ૨૮૦ ૧૫૦ ૧૩૦ ૪૬% 

 

જુદા જુદા કેન્ર / ફાિષ ખાતે ખરીફ પાકના લ્થાાંક કરતાાં ઓ ાં  ઉત્પાદન થિા અંગે.  
ફકર  નાં.૨૫મ ાં િશ ષવ્ય  મજુબ જૂન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટી હસ્તકન  જૂિ  જૂિ  ફ મષમ ાં  વિષ ર૦૧૫-૧૬ િરમ્ય ન ખરીફ  પ કન ાં લક્ષય ાંક કરત ાં ઓછાં ઉત્પ િન થયેલ છે. તવશેિમ ાં સ્પષ્ટત  કરવ ની 
કે, યતુનવતિિટી હસ્તકન  જુિ -જુિ  ફ મષમ ાં ખરીફ પ કન  વ વેતર મ ટે આગોતર  આયોજનન  ડ ગ રૂપે પ ક યોજન  તૈય ર કરવ મ ાં આવતી હોય છે. જેમ ાં અલગ-અલગ પ કન  અવત ર  ઉ૫ર ાંત 
િ મ ન્ય પ કની જુિી-જુિી જાતોન  વ વેતર તવસ્ત ર, તેમ ાં થન ર ખિષ અને ઉત્પ િનનો અંિ જ કરવ મ ાં આવતો હોયછે. યતુનવતિિટી હસ્તકન  મોટ  ડ ગન  િાંશોઘન કેન્દ્ર /ફ મષમ ાં તપયતની પરુતી 
િગવડત  ન હોય, ખરીફ એટલ ેકે િોમ િ ની ઋતમુ ાં આગોતરુાં વ વેતરન  કરત  વ વણી લ યક વરિ િ આવ્ય  બ િ વ વેતર કરવ મ ાં આવે છે.  ખરીફ પ કોની પ ક યોજન  િોમ સ ુઋત ુ૫હલે  
તૈય ર કરી ઉત્પ િનન  અંિ જો ર ખેલ  હોય છે  ૫રાંત ુખરીફ ઋતમુ ાં પ ક ઉત્પ િનનો લક્ષય ાંક કુિરતી ૫દરબહો ૫ર આઘ દરત હોય છે. કુિરતી ૫દરબહો પ કની િેહધ તમિક દક્રય  ૫ર અિર કરેછે. 
૫ણ કય રે તવ૫રીત ૫દરબહોથી ખેતી કયે પણ િમયિર થઇ શકત  નથી, આથી િમગ્ર૫ણે નીિેન  ક રણોને લીઘે પ કોન ુતનઘ ષરીત ઉત્પ િન મહત ુનથી.   
૧. િમયિર વ વ ણી લ યક વરિ િ ન થતો હોય વ વેતર મોડુ થ ય છે, તે ઉત્પ િન ઘટ ડે છે.  
ર. પ કની કટોકટી આવ્યે મ ફક વરિ િ /  તપયત, હવ મ ાં ડેજ અને સયૂષત પમ ાં વધ-ઘટ હોય,ઉત્પ િન ઓછ મહે છે.  
૩. અતનયમીત વરિ િમ ાં પ કની કટોકટી અવસ્થ ને વરિ િની અછતથી પ કમ ાં પ ણીની યો્ય વત ષર થી અને તપયતની િગવડ ન હોવ થી ઉત્પ િન ઘટે છે.  
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૪. ઘણી વખત ઉડ  પ કમ ાં િતત વરિ િથી તનિંિ મણ અને ખેતી ક યો િમયિર ન થવ થી પ કની વસુ્ઘ્ઘ અને તવક િ ઘટવ થી ઉત્પ િન ઘટે.  
૫.ઘણી વખત એકી િ થે વઘ ુવરિ િ થવ થી પ કની વઘુ્ઘી ઘટે છે અને ખેતરમ ાં પ ણી ડર વ થી છોડ કોહવ ય જવ થી ઉત્પ િનઘ ઘટે.  
૬. િોમસુાં ઋતમુ ાં ઘણી વખત િતત ડેજવ ળુાં / વ િહછ યુાં હવ મ ન રહતે ુાં હોય ચિુીય  પ્રક રની જીવ તો અતતશય ઉ૫દ્રવ તથ  રોગ જોવ  મહે છે. જીવ તનુાં તનયાંત્રણ કરવ મ ાં આવે છે ૫રાંત ુરોગ 
જમીન / હવ મ ન જન્ય હોય ઉડ  પ કમ ાં તનયાંત્રીત્ત કરવો મશુ્કેલ હોઇ, ઉત્પ િન ૫ર મ ઠી અિર થ ય છે.  
૭. તવ૫રીત હવ મ નથી ફુલ આવવ  તથ  ફલીનીકરણમ ાં અવરોઘ થવ થી ઉત્પ િન ઘટે છે.  
૮. પ કની પુત / ક પણી લ યક અવસ્થ એ કમોિી વરિ િ થવ થી પ ક ઉત્પ િન ૫ર મ ઠી અિર થ ય છે.  
અતે્રની યતુનવતિિટી િવ ર  િરેક કેન્દ્રન  વડ ને િાંશોઘનની રીવ્ય ુમીટીંગમ ાં / ફ મષની રૂબરૂ મલુ ક ત િરમ્ય ન જમીન સઘુ રણ  / જમીન જાહવણી / િેન્દ્રીય ૫િ થોન  ઉ૫યોગ, લીલો ૫ડવ શ, 
ખેતી ક યો, પ ક િાંરક્ષણ િમયિર થ ય, વઘ ુઉત્પ િન મ ટે સિુનો આપવ મ ાં આવે છે. ફ મષન  વડ ઓ િવ ર  અતતવનૃ્ષ્ટ, અન વનૃ્ષ્ટ, રખડત  ૫શઓુ િવ ર  થત ુાં નકુશ ન, રોગ-જીવ ાંત તવગેરેથી 
થત ુાં નકુશ ન, ઉત્પ િન ઘટ મ ટે ન  રોજક મ કરવ મ ાં આવે છે, પરાંત ુઅતે્રની કિેરી િવ ર  ત .૧૪/૦૫/૨૦૧૯થી પ ક ઉત્પ િનને અિર થતી કોઇપણ ૫દરબહની તવ૫રીત ઘટન ને નધપઘ કરવ  
ઇવેન્ટ રજીસ્ટર િરેક ફ મષ ખ તે તનડ વવ  અને રેકોડ ર ખવ  ૫દર૫ત્ર કરેલ છે. 

િહીિર્ટી-િ-હહસાબ અવધકારીશ્રી, 
કૃવિ યવુનિવસિર્ટી જુનાગઢ  

સને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર –  ૨૬ 

રીિોલ્િીંગ ફાંડના હહસાબોિાાં જઅાયેલ અવનયવિતતા અંગે 

     જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટીન ાં દહિ બ શ ખ ન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન  વિષન  અન્વેિણ િરતમય ન રીવોલ્વીંગ ફાંડની કેશબકુ, બેન્ ક, પ િબકુ તથ  વ તિિક દહિ બમ ાં િશ ષવેલ તવગતોની િક િણી કરત   
ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૬ન  રોજ પદરસ્સ્થતી નીિે મજુબ જણ યેલ હતી. 
 

ક્રમ      ફાંડની  તવગત  ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૬ અંતતત 

(૧) રીવોલ્વીંગ ફાંડ કેશબકુ મજુબ તિલક - રૂ .૪૨૫૬૩૯૫૩/-  

(૨) વ તિિક દહિ બ મજુબ તિલક - રૂ .૬૮૬૬૩૯૫૨/-  

(૩) બેન્ ક પ િબકુ મજુબ તિલક - રૂ .૪૪૫૮૩૭૦૩/- 
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ઉક્ત મજુબ રીવોલ્વીંગ ફાંડન  દહિ બોની િક િણી કરત ાં નીિે મજુબ અન્વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે. 

(૧) બેન્ ક પ િબકુ અને કેશબકુની તિલક વચ્િે રૂ .૨૦૧૯૭૫૦/- નો તફ વત હોઈ બેન્ ક  િ થે રીકન્ િીલેશન કરી તફ વત દુર કરી તે અંગેની નધપધ કેશબકુમ ાં કરી આધ ર િ થે ખ ત્રી કર વવી.  

(૨) રીવોલ્વીંગ ફાંડ કેશબકુ અને વ તિિક દહિ બમ ાં િશ ષવેલ બાંધ તિલક વચ્િે રૂ .૨૬૧૦૦૦૦૦/- નો તફ વત જોવ  મહેલ છે. આ તફ વત કેવ  િાંજોગોમ ાં આવેલ છે. તે અંગે સ્ પષ્ ટત  કરી 

મેહવણુાં કરી િ િ  વ તિિક દહિ બ તૈય ર કરી અન્વેિણને આધ ર િ થે ખ ત્રી કર વવી.  

(૩) કેશબકુમ ાં ફાંડની િમગ્ર તિલક િશ ષવી, મ તિક/વ તિિક ત રીજ ક ઢવ મ ાં આવેલ ન હતી જેથી વ તિિક દહિ બ િ થે કેશબકુનુાં મેહવણુાં કરી શક યેલ ન હત ુાં. 

(૪) કેશબકુની શરૂઆતન  પ ન  ઉપર અગ ઉન  વિષની ત .૩૧/૦૩/૨૦૧૫ની બાંધ તિલકને ત .૦૧/૦૪/૨૦૧૫ની ખલુતી તિલક િશ ષવીને િક્ષમ અતધક રીશ્રીની િહીથી પ્રમ બણત કર યેલ ન 

હતી. જે પ્રથ નો અમલ કરી ઓદડટને આધ રીત ખ ત્રી કર વવી ધટે. 

(૫) રીવોલ્વીંગ ફાંડનુાં બિત રોક ણ રજીસ્ટર વિષવ ઈઝ તનડ વવ મ ાં આવતુાં નથી. રોક ણ કરવ મ ાં આવે છે ત્ય રે િમગ્ર રોક ણ ખિષ તરીકે િશ ષવવ મ ાં આવે છે અને જ્ય રે પ કની મિુતે વ્ય જ 

િ થે રોક ણ પરત આવે છે ત્ય રે િમગ્ર રકમ આવક તરીકે િશ ષવવ મ ાં આવે છે. જેથી વ તિિક દહિ બ િ થે કેશબકુનુાં મેહવણુાં કરી શક યેલ નથી જે રીવોલ્ વીંગ ફાંડનુાં બિતનુાં રોક ણ રજીસ્ટર 

વિષવ ઈઝ તનડ વી મહુ રોક ણ તથ  વ્ય જ અલગ-અલગ િશ ષવી રોક ણ રજીસ્ટર તનડ વી આધ ર િ થે ખ ત્રી કર વવી.  ઉક્ત મુ્   નાં ૧ થી ૫ ની પતુષત  કરી અન્વેિણને આધ રો િ થે ખ ત્રી 

કર વવી 

જિાબ 
હહસાબ વનયાિકશ્રી,જુનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જુનાગઢ  
(૧)  વિષ : ૨૦૧૫-૧૬ની કેશબકુમ ાં ત .૩૧/૦૩/૧૬ની પદરસ્સ્થતતએ બેંક પ િબકુ અને કેશબકુની તિલક વચ્િે રૂ. ૨૦૧૯૭૫૦/- નો તફ વત છે, જે અન્વયે સ્પષ્ટત  કરત  જણ વવ નુાં કે, 
ત .૩૧/૦૩/૧૭ન  રોજ વણવટ યેલ િેકની રકમ નીિેની તવગતે રૂ.૧૫૮૦૮૦૮/- હોવ થી િિરહુ વણવટ યેલ િેકની રકમ તફ વતની રકમ રૂ.૨૦૧૯૭૫૧/- બ િ કરત  બ કી રહતેી તફ વતની 
રકમ રૂ.૪૩૮૯૪૩/- છે, જેનુાં વ તિિક દહિ બો િ થ ેમેહવનુાં કરી િાંબતધત અતધક રીશ્રીન  િહી-તિક્ક થી પ્રમ બણત કર વી આગ મી ઓડીટ િમયે ખ તરી કર વવ મ ાં આવશે.  
વણવટ યેલ િેકની તવગત  
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ક્રમ િેક નાંબર ત રીખ  રકમ   ક્રમ િેક નાંબર ત રીખ  રકમ  
૧  ૬૦૯૪૨૨ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ૫૦/- ૫  ૬૦૯૪૧૮ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ૬૮૨૬૭/- 
૨  ૬૦૯૪૨૩ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ૨૯૦૩૨/- ૬  ૬૦૯૪૨૪ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ૨૯૦૦૭૨/- 
૩  ૬૦૯૪૨૫ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ૨૪૦૦૦/- ૭ ૬૦૯૪૨૬ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ૫૮૫/- 
૪  ૬૦૯૪૧૯ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ૧૧૬૦૩૪૬/- ૮ ૬૦૯૪૨૭ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ૮૪૫૬/- 

                                                                                                                                                                                                     કુલ રકમ : ૧૫૮૦૮૦૮/- 
(૨)  રીવોલ્વીંગ ફાંડ કેશબકુ અને વ તિિક દહિ બમ ાં િશ ષવેલ બાંધ તિલકમ ાં આવતી તફ વતની રકમ રૂ.૨,૬૧,૦૦,૦૦૦/- ની વિષ : ૨૦૧૫-૧૬ િરમ્ય ન એફ.ડી. કર વવ મ ાં આવેલ હતી, જેની 
નધપધ એફ.ડી.આર. રજીસ્ટરમ ાં કરવ મ ાં આવેલ છે. 
(૩)  કેશબકુમ ાં િમગ્ર તિલક િશ ષવી, મ તિક/ વ તિિક ત રીજ ક ઢવ મ ાં આવેલ છે. જેને િાંબતધત અતધક રીશ્રીન  િહી-તિક્ક થી પ્રમ બણત કર વી આગ મી ઓડીટ િમયે ખ તરી કર વ મ ાં આવશે. 
(૪)  વિષ : ૨૦૧૫-૧૬ની કેશબકુની શરૂઆતન  પ ન ાં ઉપર અગ ઉન  વિષની ખલુતી તિલક ત .૦૧/૦૪/૨૦૧૫ િશ ષવીને િક્ષમ અતધક રીશ્રીની િહીથી પ્રમ બણત કર વેલ છે. 
(૫)  રીવોલ્વીંગ ફાંડનુાં બિત રોક ણ રજીસ્ટર (એફ.ડી.આર. રજીસ્ટર) અત્રેની કિેરીએ તનડ વવ મ ાં આવેલ છે. રીવોલ્વીંગ ફાંડન  રોક ણની પ કતી મિુતે વ્ય જ િ થે એફ.ડી. ઓટો રીન્ય ુકરવ મ ાં 
આવેલ હોય જેથી વ્ય જને આવક તરીકે િશ ષવેલ નથી. તેમજ જ્ય રે એફ.ડી.ને વટ વવ ની થશે ત્ય રે વ્ય જને આવક તરીકે કેશબકુમ ાં જમ  લેવ મ ાં આવશે. 
ઉપરોક્ત ફકર ની સ્પષ્ટત  મ ન્ય ર ખી ઓડીટ ફકરો મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતત છે.  

 

િહીિર્ટી-િ-હહસાબ અવધકારીશ્રી, 
કૃવિ યવુનિવસિર્ટી જુનાગઢ  

સને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર –  ૨૭ 

ઉચ્ િક બીલના વિગતિાર બીલો સિય િયાષદાિાાં સરભર નહહ થિા બાબત. 
     જુન ગઢ કૃતિયતુનન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન  વિષન  અન્ વેિણ િરતમય ન ઉચ્ િક બીલન  દહિ બોની િક િણી કરત  નીિે મજુબ અન્ વેિણ નધપધ આપવ મ  આવે છે.  ગજુર ત તતજોરી તનયમો-
૨૦૦૦ન  તનયમ-૨૧૧ મજુબ ઉચ્ િક બીલથી ઉપ ડેલ ન ણ  ઉપ ડય ની ત રીખન  બ િન  મ િની પહલેી ત રીખથી ૩મ િમ ાં અથવ  જે તે ન ણ કીય વિષની ત રીખ ૩૧ મ િષ સધુીમ ાં એ બે મ ાં જે 
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વહલે ુહોય તે િમય મય ષિ મ ાં તેન  તવગતવ ર બીલો રજુ કરી ઉપ ડેલ રકમ િરડર કરવ ની હોય છે. જેની અમલવ રી િ મેલ પદરતશષ્ ટ નાંબર-૧મ ાં િશ ષવેલ નમનુ રૂપ દકસ્ િ ઓમ ાં થયેલ નથી. 
નમનુ રૂપે િશ ષવેલ કુલ બીલોની રકમ કુલ રૂ .૧૦૯૯૮૮/- ન  ઉચ્ િક બીલો િરડર કરવ મ ાં ૧ મ િથી ૩ મ િ સધુીનો તવલાંબ થયેલ છે. તેમજ આવ  પ્રક રન  અન્ ય દકસ્ િ ઓ રીવ્ ય ુકરી, તનયત 
િમય મય ષિ મ ાં ઉચ્ િક બીલો િરડર થ ય તે બ બતે તનયમોબિત ક યષવ હી કય ષન  આધ ર િહ અન્વિેણને ખ ત્રી કર વવી. 

                                                                                             વ ાંધ  હઠેહ રકમ રૂ .૧૦૯૯૮૮/- 
ફકરા નાંબર – ૨૭- પહરવશષ્ર્ટ-૧ 

 

ઉચ્ િક બીલના વિગતિાર બીલો સિય િયાષદાિાાં સરભર નહહ થિા અંગેની વિગત દશાષિત ુપત્રક 

ક્રિ િા.નાં./તારીખ રકિ રા. સરભર કયાષ તારીખ વિલાંબના હદિસો 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ ૧૪૧૯/૨૦-૫-૧૫,તવ.તશ. તનય મક ૨૦૦૦૦ ૩૦-૧૧-૧૫ ૩ મ િ 

૨ ૪૯૯૭/૪-૮-૧૫, અમરેલી ૪૯૯૮૮ ૪-૧-૧૬ ૧ મ િ ૪ દિવિ 

૩ ૫૪૭૬/૧૧-૮-૧૫, દહિ બી ૪૦૦૦૦ ૪-૩-૧૬ ૩ મ િ ૪ દિવિ 

કુલ ૧૦૯૯૮૮  
 

જિાબ 
હહસાબ વનયાિકશ્રી,જુનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જુનાગઢ  

ફકર  ૨૭ અન્વયે એબસ્રેક બીલનો દહિ બ મોડ  રજુ થવ  બ બતે જણ વવ નુાં કે, એબસ્રેક ઉપ ડય  ત રીખથી ત્રણ મ િની અંિર િાંપણૂષ ખિષ થઇ ગયેલ છે. કોઇ જ રકમ હ થ ઉપર રહલે ન હોય 

ફકત ક યષબોજન  ક રણે વઘ રે િબ વ ઉિરવ હ  આવ  બીલનો એબસ્રેક ઉપ ડન ર અતઘક રીશ્રી તરફથી િમયિર દહિ બ રજુ થયેલ નથી તેમજ કોઇ  ન ણ ાંકીય અતનયમમીતત  થયેલ ન 

હોવ થી  ડતવષ્યમ ાં દહિ બો રજુ કરવ  અંગે ખ િ િીવટ ર ખી િમયિર ક યષવ હી કરવ મ ાં આવશે. 

 ઉપરોકત જવ બ ગ્ર હય ર ખી ઉપસ્સ્થત થયેલ ફકર  નાં.૨૭ મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી છે.  
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વિવિધ વિભાગ, 
કૃવિ યવુનિવસિર્ટી જુનાગઢ  

સને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર –  ૨૮ 

કેશબકુ તથા બેંક પાસબકુની વસલકના તફાિત અંગે. 
     જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટીન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન  વિષન  અન્વેિણ િરતમય ન આ િ થેન  પદરતશષ્ટ-૧મ ાં િશ ષવેલ શ ખ /તવડ ગોન  રોકહમેહ તથ  બેંક પ િબકુની તિલક વચ્િે તફ વત આવત  

નીિે મજુબ અન્વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે. 

)૧(  િ મેલ પદરતશષ્ટમ ાં િશ ષવેલ ક્રમ નાંબર ૧ થી ૧૩મ ાં િશ ષવેલ શ ખ /તવડ ગોન  પ િબકુની િક િણી કરત  રૂ .૩૭૯૮૧૧૧૮/- નો તફ વત મ લમુ પડેલ છે આ તફ વતો દુર  

કરી જે તે બેન્ક િ થે રીકન્િીલેશન કરી તફ વતો દુર કરી અન્વેિણને આધ ર િહ ખ ત્રી કર વવી ઘટે. 

)૨(  િ મેલ પદરતશષ્ટમ ાં િશ ષવેલ તવડ ગોએ ન ણ કીય વિષન  અંતે ૩૧મી મ િષ ૨૦૧૬ ન  રોજ બેંક પ િબકુ મજુબ તિલકન  પ્રમ ણપત્રો બેંક તરફથી મેહવેલ ન હત  તેમજ અનપેઇડ  

િેકો/િલણોન ુલીસ્ટ રોકડમેહમ ાં ૩૧મીમ િષ ૨૦૧૬ની બાંધ તિલક િ થે રોકડમેહમ ાં ર ખેલ ન હત ુાં જે મેહવી ઓદડટને આધ રીત ખ ત્રી કર વવી.  ઉક્ત તવગતે જુિી જુિી શ ખ ઓન રોકડમેહ તથ  

બેંક પ િબકુ મજુબની તિલક નો કલૂ  તફ વત રૂ . ૩૭૯૮૧૧૧૮/-ન  તફ વતની બેંક િ થે િક િણી કરી રીકન્િીલેશન કરી તફ વત દૂર કરી રોકડમેહ ખ તે તવગતવ ર નધપધ કરી અન્વેિણને 

આધ ર િ થે ખ ત્રી કર વવી.  
 

ફકરા નાંબર –૨૮–પહરવશષ્ર્ટ નાંબર – ૧– 

જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટીની જુદી-જુદી શાખા/વિભાગ રોકડિેળ ઉપરની તથા બેન્ ક પાસબકુ મજુબની વસલકિાાં આિેલ તફાિતની વિગત  દશાષિત ુાં પત્રક. 

ક્રમ શાખા/વિભાગનુાં નાિ કેશબકુ મજુબ 

વસલક ૩૧/૩/૧૬ 

બેંક પાસબકુ મજુબ 

વસલક ૩૧/૩/૧૬ 

તફાિત  ક્રમ શાખા/વિભાગનુાં નાિ કેશબકુ મજુબ 

વસલક ૩૧/૩/૧૬ 

બેંક પાસબકુ મજુબ 

વસલક ૩૧/૩/૧૬ 

તફાિત  

૧ કૃતિ મહ તવદ્ય લય  ,જુન ગઢ  ૧,૦૦૦ ૧૨૦૨૨૭૧૧ ૧૨૦૨૨૬૧૧ ૮ િી.બી.એફ. તવડ ગ ૨૧૬૫૯ ૨૮૬૬૯૯૩ ૨૮૪૫૩૩૪ 

૨ વેટરનરી કોલેજ, જુન ગઢ ૦૦ ૧૦૫૬૨૩૧૧ ૧૦૫૬૨૩૧૧ ૯ મેગ શીડ તવડ ગ ૨૧૩૫ ૧૭૮૪૨૬૫ ૧૭૮૨૧૩૦ 
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૩ 
વેટરનરી કોલેજ, જુન ગઢ 

(પી.ડી.એક ઉન્ટ) 
૯૨૩૬૪૪ ૧૦૮૧૫૩૬ ૧૫૭૮૯૨ ૧૦ કેન્દ્રવી.કે, જામનગર ૦૦ ૪૨૬૪૯૨૬ ૪૨૬૪૯૨૬ 

૪ િરિ ર સ્મતૃત કેન્દ્ર, જુન ગઢ ૨૫૮૫ ૪૮૮૪૧૭ ૪૮૫૮૩૨ ૧૧ તવસ્તરણ તશક્ષણ શ ખ  ૯૧૧૨૬૭ ૬૨૭૨૫ ૮૪૮૫૪૨ 

૫ બ યોટેકનોલોજી તવડ ગ, જુન ગઢ ૧૦૦૦ ૨૭૪૩૧૭૮ ૨૭૪૨૧૭૮ ૧૨ 
વી.િી.ઓફીિ-૧ (SBI 

NO.-1544) 
૧૦૦૦ ૧૭૭૧૭૮૧ ૧૭૭૧૭૮૧ 

૬ ઘાંઉ િાંશોધન કેન્દ્ર, જુન ગઢ ૮૧૫૩ ૩૫૭૧૬૬ ૩૪૯૦૧૩ ૧૩ 
વી.િી.ઓફીિ-૧ (SBI 

NO.-1969) 
૧૦૦૦ પ .બ.ુરજુ. થયેલ નથી. - 

૭ બોટની તવડ ગ ૧૦૦૦ ૧૪૯૫૬૮ ૧૪૮૫૬૮ કુલ ૩૭૯૮૧૧૧૮ 
 

જવ બ 

જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટીન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન  વિષન  ઉ૫સ્સ્થત થયેલ રોકડમેહ તથ  બેંક પ િબકુ મજુબની તિલક વચ્િેન  તફ વતની અન્વેિણ નોઘ િાંિડે જણ વવ નુાં કે ૫દરતશષ્ટમ ાં જણ વ્ય  

મજુબની  કિેરીઓનુાં રોકડમેહ તથ  બેંક પ િબકુ બેલેન્િનુાં મેહવણુાં કરી લેવ મ ાં આવેલ છે. અને જેની િાંબાંઘીત કિેરી ઘ્વ ર  અતે્ર ખર ઇ કર વી લેવ મ ાં આવેલ છે. પેન્ડીંગ િેકો તથ  ર જય 

બહ રની પ ટીઓને આપેલ િેકો રોકડમેહ િ થે પ િબકુમ ાં ઉઘ રત  ન હોવ  મ ત્રને ક રણે જ આ તફ વત ઉડો થતો હોય છે. પ ટીન  બીલોનુાં પેમેન્ટ ક મગીરી િાંપણુષ૫ણે િાંતોિક રક પણુષ થય  

બ િ અને મ લની તનઘ ષરીત સ્પેશીફીકેશન અને ગણુવતત ની િક િણી થય  બ િ ખરીિેલ જથ્થો િાંપણુષ િપ્લ ય થય  બ િ પ ટીઓને ચકુવણ ુથત ુહોય છે. ૩૧.૩.૨૦૧૬ન  બાંઘ તિલકમ ાં આવ  

પેન્ડીંગ િેકોનુાં લીસ્ટ રોકડમેહમ ાં િશ ષવવ  ખ િ સિુન નુાં અમલીકરણ કરવ મ ાં આવશે. અને ડતવષ્યમ ાં આ બ બતે ઓડીટ વત ુષહને ખર ઇ કર વવ મ ાં આવશે લેણ િેણની પ્રદક્રય  િાંપણુષ૫ણ ે

િરક રશ્રીન  તનિેશ મજુબ કેશલેિ થયેલ હોય મ ત્ર પેન્ડીંગ િેકોની િ થે રોકડમેહ અને બેંક પ િબકુનુાં જરૂરીરીકન્િીલેશન થવ ુજોઇએ અને તે પ્રથ  ખબુ જ િોકિ ઇથી અમલમ ાં મકેુલ છે. 

ડતવષ્યમ ાં ઓડીટ વત ુષહને ખર ઇ કર વવ મ ાં આવશે. ઉપરોકત િમગ્ર બ બત ધ્ય ને લઈફકર  નાં ૨૮ મ ાંડવ હ કરવ  તવનતી  
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વિવિધ વિભાગ, 
કૃવિ યવુનિવસિર્ટી જુનાગઢ  

સને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર –  ૨૯ 

ચબન ઉપયોગી િાહનનો વનકાલ કરી ઉપજ િેળિિા અંગે. 

       કૃતિ યતુનવતિિટી જુન ગઢન ાં િને ૨૦૧૫-૧૬ન  અન્વેિણ િરતમય ન જુિ -જુિ  તવડ ગોન  રેકડષની િક િણી કરત  નીિેની તવગતે બબનઉપયોગી વ હનની હર જી કરી તનક લ કરી ઉપજ 
મેહવેલ નથી. સાંથાઓએ પહરવશષ્ર્ટ-૧ની વિગતેના િાહનો રદ બાતલ કયાષ છે પરાંત ુતે કેર્ટલા કી.િી .િાલ્યા છે ? તેની વિગતો અન્િેિઅ સિક્ષ રજુ કરેલ નથી .આથી સરકારશ્રીનાાં ગહૃ વિભાગનાાં 
તા.૧૯/૦૮/૧૯૯૪નાાં ઠરાિ નાં.જીર્ટીએ-૧૦૮૯-૪૦૧-િઅન્િયે િાહન પરુતા કી.િી . િાલેલ છે કે કેિ ? તેની ખરાઈ થઈ શકેલ નથી. ઉપરોતત વિગતે સબાંવધત વિભાગ પાસે ચબનઉપયોગી િાહન છે .

જે વનયિાનસુાર રદ બાતલ કરી ઉપજ િેળિી અન્િેિઅને આધાર સહ ખાત્રી કરાિિી. 
ફકરા નાંબર – ૨૯ -પહરવશષ્ર્ટ-૧ 

ચબન ઉપયોગી િાહનનો વનકાલ કરી ઉપજ િેળિિા અંગે. 

ક્રિ શાખાનુાં નાિ િાહન પ્રકાર િાહન નાંબર ખરીદી િિષ ક્યારથી ચબન ઉપયોગી છે 

૧ િેર્ટરનરી કોલેજ બસ GJ-11-T-1571 ૧૯૯૦ ૨૩/૦૩/૨૦૧૫ 

૨ સરદાર મવૃત કેન્ર બસ GJ-11-T-1557 ૧૯૮૪ જુન-૨૦૧૫ 

૩ ગૌિર સાંશોધન કેન્ર, ધારી રેતર્ટર હહન્દુતાન GTQ 7027 ૧૯૭૮-૭૯ ૨૦૦૬થી 
૪ ગૌિર િાંશોધન કેન્દ્ર રાજદુત િોર્ટરસાઈકલ GTQ 5411 ૧૯૮૪-૮૫ ૨૦૦૯થી 
૫ ગૌિર િાંશોધન કેન્દ્ર ડીઝલ રીક્ષા GJ-10F 1863 ૧૯૯૮-૯૯ ૨૦૧૦થી 
૬ ગૌિર િાંશોધન કેન્દ્ર જીપ િહહન્રા GTU 4568 ૧૯૮૧-૮૨ ૨૦૧૧થી 
૭ ગૌિર િાંશોધન કેન્દ્ર િોર્ટર રે્ટન્કર GJW 8179 ૧૯૮૭-૮૮ ૨૦૧૩થી 
૮ ગૌિર િાંશોધન કેન્દ્ર રેતર્ટર જેર્ટર GTU 3064 ૧૯૭૪-૭૫ ૨૦૦૦થી 
૯ બોર્ટની િોર્ટર રે્ટન્કર GJ-11-X-6120 િાહહવત રજુ નથી જુન-૨૦૧૫ 

૧૦ ઈનલેન્ડ હફશરીઝ રેતર્ટર GTU 3476 િાહહવત રજુ નથી ૨૦૧૪-૧૫ 
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૧૧ ઈનલેન્ડ હફશરીઝ િોર્ટર રે્ટન્કર GJ-11-X-6484 િાહહવત રજુ નથી ૨૦૧૪-૧૫ 
૧૨ ઈનલેન્ડ હફશરીઝ રેઈલર GTU 1258 િાહહવત રજુ નથી ૨૦૧૪-૧૫ 
૧૩ અગ્રોનોિીક િોર્ટરસાઈકલ GCA 3007 િાહહવત રજુ નથી ૧૫-૦૪-૧૦ 

 

જવ બ 

૫શુાંચિહકત્સા અને પશપુાલન િહાવિધાલય જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જૂનાગઢ 

બિ નાં. GJ-11-T-1571 વિષ ૧૯૯૭ થી ત .૨૨/૦૩/૨૦૧૫ સધુી કુલ ૯૩,૯૬૫ દકલોમીટર િ લેલ છે(બિન  રેકડષ મજુબ). વિષ ૧૯૯૭ પહલે  બિ નાં. GJ-11-T-1571 તવડ જજત ગજુર ત કૃતિ 

યતુનવતિિટીન  િ ાંતીવ ડ  કેન્દ્ર ખ તે હોઈ, વિષ ૧૯૯૭ પહલે ન  બિન  રેકડષ અતે્ર ઉપલબ્ધ નથી બિ નાં. GJ-11-T-1571 ત .૦૨/૦૮/૨૦૧૬થી આર.ટી.ઓ. કિેરી, જુન ગઢએ િિર વ હનનુાં 

રજીસ્રેશન રિ કરેલ છે.  રિ બ તલ થયેલ બિ નાં. GJ-11-T-1571ની હર જી અતે્રની કૃતિ યતુનવતિિટીન  તનયમોનિુ ર કરી ઉપજ મેહવીને રકમ યતુનવતિિટીન  બ.િ. ૧૮૦૦૧મ ાં જમ  કર વેલ છે.  
સરદાર મવુત કેન્ર, જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જૂનાગઢ 

તવસ્તરણ તશક્ષણ તનય મકશ્રીની કિેરી જૂકૃય,ુ જૂન ગઢન  પત્ર જા.નાં જુ.કૃ.ય.ુ/ િિકે/ટેક-૪/વ હન/૫૧૬/૧૬ ત :૨૫/0૪/૨૦૧૬ન ાં જુન  વ હન ર ઈટ ઓફ કરવ ની ક યષવ હી બ બતન ાં પત્રમ ાં 

જણ વ્ય  મજુબ અગ ઉ આ વ હન અંિ જીત બે લ ખ દકલોમીટર િ લી ગયેલ છે અને નવ  રીડીંગ મજુબ ૫૮,૪૫૦ દકલોમીટર િ લી ગયેલ છે તેની નકલ  તવસ્તરણ તશક્ષણ તનય મકશ્રીની કિેરી 

જૂકૃય,ુ જૂન ગઢન  પત્ર જા.નાં જુ.કૃ.ય.ુ/િિકે/ટેક-૪/૭૫૬ ત :૧૯/0૫/૨૦૧૬થી પ્ર િેતશક વ હન વ્યવહ ર અતધક રશ્રી આર.ટી.ઓ. ઓફીિ, જૂન ગઢને લખવ મ ાં આવેલ વ હન નાં GJ-11 T-1557 

નોન યઝુ અને રજીસ્રેશન રિ કરવ  અંગેન  પત્ર તથ  પ્ર િેતશક વ હન વ્યવહ ર અતધક રશ્રી આર.ટી.ઓ. ઓફીિ, જૂન ગઢ તરફથી વ હન નાં GJ-11 T-1557નુાં રજીસ્રેશન ક યમી મ ટે રિ કય ષ 

હુકમનો ત .૧૫-૦૬-૨૦૧૬નો થયેલ છે.  િાંશોધન તનય મકશ્રીની કિેરી જૂકૃય,ુ જૂન ગઢન  ક .આ. જા.નાં જુ.કૃ.ય.ુ/િાં તન./વહટ-૩/ર ઈટ ઓફ/૧૮૬૪-૬૬ ત : ૦૪/0૫/૨૦૧૬ થી ને ક યમી ધોરણે 

ર ઈટ ઓફ કરવ ની માંજુરી આપવ મ ાં આવેલ છે. ફ મષ મશીનરી અને પ વર ઈજનેરી તવડ ગ, કૃતિ ઈજનેરી અને ટેકનોલોજી કોલેજ, જૂકૃય,ુ જૂન ગઢન  પત્ર જા.નાં જુ.કૃ.ય.ુ/કૃઈટેકો/એફએમપી/૩૦૨-

૦૬ ત : ૦૨/0૨/૨૦૧૮ થી રિ બ તલ વ હનોની હર જી મજુબ વ હન નાં GJ-11 T-1557 ની આવેલ દકમત રૂ. ૧૮૦૦૦૧/- (અંકે રૂતપય  એક લ ખ એંશી હજાર એક પરુ ) િલન નાં ૧૮૨૮ ત : 

૩૦/0૧/૨૦૧૮ થી જૂન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટી ફાંડ એક ઉન્ટ, બજેટ િિર- ૧૮૦૦૧મ ાં રકમ જમ  કર વેલ છે. આમ  ઉપર  મજુબની  તમ મ  હદકકતો  ગ્ર હ્ય  ર ખી  ઓડીટ ફકર  નાં- ૨૯ મ ાંડવ હ 

કરવ  તવનાંતત. 
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કૃવિ સાંશોધન કેન્ર, ધારી 

િિરહુાં વ હનોની હર જી અંગેની ક યષવ હી હ લ હ થ ઉપર છેજે ક યષવ હી પણુષ થય  બ િ ઉપજ મેહવી તે અંગેની જાણ અન્વેિણને ખ ત્રી કર વી આપવ મ ાં આવશે. િિરહુાં વ હનો રિ બ તલ કય ષ 

છે તેની તવગત નીિે મજુબ કોઠમ ાં િશ ષવવ મ  આવેલ છે. 

૧ રેક્ટર દહન્દુસ્ત ન  GTQ 7027 ૧૯૭૮-૭૯ ૨૦૦૬ થી ૩૧૧૫૩કલ ક ૪ જીપ મદહન્દ્ર   GTU 4568 ૧૯૮૧-૮૨ ૨૦૧૧ થી  ૭૩૧૩૧ દક.મી  

૨ ર જદુત મોટર િ યકલ  GTQ 5411 ૧૯૮૪-૮૫ ૨૦૦૯ થી ૮૨૧૯૨ દક.મી. ૫ વોટર ટેન્કર  GJW 8179 ૧૯૮૭-૮૮ ૨૦૧૩ થી     - 

૩ દડઝલ રીક્ષ   GJ-10-F-1863 ૧૯૮૮-૮૯ ૨૦૧૦ થી ૨૧૯૨૮દક.મી ૬ રેક્ટર જેટર  GTU 3064 ૧૯૭૪-૭૫ ૨૦૦૦ થી ૩૪૪૧ કલ ક 

 
૩૪૪૧ કલ ક અતે્રની કિેરીન  વપર શન  આંકડ  છે.િિરહુાં રેક્ટર પ્ર ધ્ય પકશ્રી કૃિી તવજ્ઞ ન તવડ ગની કિેરી તરફ થી અતે્રની કિેરીને ફ હવણી કરવ મ  આવી .  િિરહુાં પ ર  નાંબર- ૨૯ મ ાંડ્વ હ 
કરવ  તવનાંતી. 
જનીનવિદ્યા અને પાક સાંિધષન વિભાગ, જુ.કૃ.ય,ુ જુનાગઢ 
િિરહુ વોટર ટેન્કર િાંશોધન તનય મક,જુકૃય,ુજુન ગઢન  પત્ર નાં. જુકૃય/ુિાંતન/વહટ-૩/ર .ઓ/૧૬૮૭૨-૭૩/૧૭ ત .૨૪/૦૧/૧૭ થી રિબ તલ કરવ ની માંજુરી મહેલ છે. આ વોટર ટેન્કર રિબ તલ 
કરવ  મ ટે R.T.O ઓફીિની ક યષવ હીમ ાં ખબુજ િમય લ ગેલ તેથી જે તે િમયે યતુનવતિિટી લેવલેથી થતી હરર જીમ ાં હરર જી થઇ શકેલ નદહ. આ વોટર ટેન્કરની યતુનવતિિટી લેવલની કમીટી દ્ર ર  
હરર જી કરી ન ખવ મ ાં આવેલ છે.  આ વોટર ટેન્કરનો ઉપયોગ ગ ડષનમ ાં પ ણી પહધપિ ડવ  મ ટે થતો હતો આ વોટર ટેન્કરને રેકટર િ થે જોડી ઉપયોગ કરવ મ ાં આવતો હોય કીલોમીટરની નધપધ 
વોટર ટેન્કરમ ાં થઇ શકે નહી, તો આ સ્પષ્ટત  ધ્ય નમ ાં ર ખી ફકર .નાં૨૯ મ ાંડવ હ કરવ  ન્ર  તવનાંતી. 
ઈનલેન્ડ હફશરીઝ રીસિષ રે્ટશન  જુ.કૃ.ય ુજુનાગઢ 
૧. િાહન બાંધ ક્થવત સબબ રદ કરિાની કરેલ કાયષિાહી 
અનુાંક્રમ ૧-૩ ન  વ હનો ને ર્બ તલ કરવ  િાંશોધન તનય મકશ્રી ન  ક .આ. ન. જુ.કૃ.ય.ુ/િની/વહટ-૩/ર ઈટઓફ/૮૨૨૧-૨૩/૨૦૧૫ ત . ૬-૦૮-૨૦૧૫ થી માંજુરી આપેલ. 
૨. નોંધ અનુાંક્રમ ૧-૩ ન  વ હનો ત . ૦૧/૦૨/૨૦૧૬ ન  રોજ ફ મષ મશીનરી અને પ વર તવડ ગ ક્રુતિ ઇજનેરી કોલેજ જુન ગઢ.  હર જી  િતમતત વાર ર  ર ઈટઓફ વ હન હર જી કરવ મ ાં આવેલ છે.  
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ક્રિ િાહન    પ્રકાર/નાંબર િાહન ખરીદી િિષ િાહન બાંધ 

હાલત 

(િાસ/િિષ) 

િાહન હરાજી 

થી ઉપજેલ 
હકિત 

િાલેલ કી.િી 

૧ રેક્ટર ન. જી.ટી.ય.ુ ૩૪૭૬ ૨૩/૦૩/૧૯૮૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૩૫૦૦૦/- ૫૫૩૧ કી. મી (વિષ-૨૦૦૧ થી ૨૦૧૪ િરમીય ન,આ પહલે ન  
િ લેલ કી.મી અંગેની મ હીતી ઉપલબ્ધ નથી.) 

૨. વોટર ટેન્કર ન. જી.જે.૧૧ એક્ષ -૬૪૮૪ ૦૬/૦૧/૧૯૭૮ ૨૦૧૪-૧૫ ૩૧૩૩૩/-  
૩. રેલર ન. જી.ટી.ડબ્લ્ય.ુ ૧૨૫૮ ૨૯/૦૩/૨૦૦૭ ૨૦૧૪-૧૫ ૨૫૦૦૦/-  

 
કૃવિ વિજ્ઞાન વિભાગ, જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જૂનાગઢ 

   જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટી, અગ્રોનોમી તવડ ગન  ઈન્િરકશનલ ફ મષન ુલોકલફાંડ ઓદડટ વત ુષહ-૫ વાર ર  વિષ ર૦૧૫-૧૬ હ થ ધરવ મ ાં આવેલ હત.ુ તેમ  ફકરા નાં. :- ૨૯ ના પહરશીષ્ર્ટ નાં.૧ 

ના ક્રિ નાં-૧૩ િાાં અતે્રન  મોટર િ ઈકલ સઝુુકીન  ઉપયોગ અંગેન  અને રિબતલ વ હનનો ઉપસ્સ્થત કર યેલ ઓદડટ વ ાંધ ની પતુષત  નીિે મજુબ કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 ઈંસ્રકશનલ ફ મષ ખ તેની સઝુુકી GC-A-3007 આ તવડ ગ ખ તે ત .૨૧/૦૨/૧૯૮૯ન  ખરીિવ મ ાં આવેલ હતી અને તને  વપર શ ત .૧૫/૦૪/૧૦ સધુી કરવ મ ાં આવેલ હતો. સઝુુકી 

જુની થત  તેનુાં વેરેન્ટેઝ અને પેરોલ/ઓઈલન  વધ રે વપર શ અને એવરેઝ ઓછી થતી. િિરહુાં સઝુુકી ને વ પરવી આતથિક રીતે પરવડે તેમ ન હોવ થી તેને વ પરવી બાંધ રહલે હતી.  

િિરહુાં સઝુુકીને અતે્રથી ર ઈટ ઓફ કર વી અને હર જીથી તનક લ કરવ ની િક્ષમ અતધક રી પ િેથી માંજુરી મેહવીને અતે્રથી ત .૨૬/૧૨/૧૫ ન  રોજ ર ખેલ હરર જીમ ાં મકુવ મ ાં  આવેલ 

હતી. પરાંત ુિિર હર જીમ ાં કોઈપણ ઈસ્મો વાર ર  તેની ખરીિી કર યેલ ન હતી અને હર જી થઈ શકેલ નથી. ફરીથી કન્વીનર અને પ્ર ધ્ય પક અને વડ , ફ મષ મશીનરી અને પ વર ઇજનેરી  તવડ ગન  

ત .૨૪/૦૧/૨૦૧૮ ન  પત્ર મજુબ ત .૩૦/૧૨/૨૦૧૭ ન  િૌર ષ્ર ભતૂમ િેતનક પેપરમ ાં જાહરે ત આપી ડ વો માંગ વેલ પરાંત ુકોઈ પ ટીએ તે વ હનન  ડ વો ડરેલ ન હોય િિરહુ વ હનનો તનક લ 

અત્રેની કિેરીએ થી કરવ  જણ વેલ ત્ય રબ િ અત્રેની કિેરી વાર ર  જાહરે હરર જીની જાહરે ત ક ઢી,  હર જી યોજી, હરર જીમ ાં વ હનની રકમ રૂ.૨૧૦૦/- ઉપજત  કિેરીમ ાં ન ણ  ડરવ ન  પત્રક 

નાં.૮૬૯૩ ત .૨૦/૦૨/૨૦૧૯  થી બ.િ.૩૧૨૬-૧ મ ાં ન ણ  જમ  કર વેલ છે.  ફકર  નાં. :- ૨૯ ન  પદરશીષ્ટ નાં.૧ ન  ક્રમ નાં-૧૩  ને ઉ૫રોકત તવગતને ઘ્ ય ને લઈને મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી. 
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કૃવિ અથષશાસ્ત્ર,  

જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિસીર્ટી જૂનાગઢ , 
સને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર –  ૩૦ 

મસુાફરી ભથ્થાિાાં બીલોિાાં જઅાયેલ અવનયવિતતા બાબત. 
 

જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટીન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન  અન્વેિણ િરતમય ન કૃતિ અથષશ સ્ત્ર તવડ ગન  વ ઉિરોની િક િણી કરત ાં મિુ ફરી ડથ્થ ન  બીલોમ ાં અતનયતમતત  જણ યલે છે. જે અન્વયે નીિ ે
મજુબ અન્વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે. ગજુર ત મલુ્કી િેવ  (મિુ ફરી ડથ્થ ાં) તનયમો, ૨૦૦૨મ ાં થયેલ જોગવ ઈ અનિુ ર ૬ કલ ક સધુીની મિુ ફરી મ ટે ૩૦% િૈતનક ડથ્થ,ુ ૬ કલ કથી વ  ુ
પરાંત ુ૧૨ કલ ક સધુીની મિુ ફરી મ ટે ૫૦ %, અને ૧૨ કલ કથી વધ રે િમયની મિુ ફરી મ ટે ૧ દિવિનુાં િૈતનક ડથ્થુાં મહવ પ ત્ર થ ય છે. કૃતિ અથષશ સ્ત્ર તવડ ગન  નીિે મજુબન  વ ઉિરોમ ાં 
િાંબાંતધત કમષિ રીશ્રી વાર ર  ૧૨ કલ કથી ઓછ  િમય મ ટે કરેલ મિુ ફરી મ ટે ૫૦% ને બિલે ૧ દિવિ પ્રમ ણે િૈતનક ડથ્થુાં આક રેલ છે જે તનયમ તવરુદ્ ગણ ય િબબ નીિે િશ ષવેલ તવગતે કુલ 
રૂ .૧૬૧૦/- ની વસલુ ત િાંબાંતધત કમષિ રી પ િેથી મેહવી ઓદડટને આધ રીત ખ ત્રી કર વવી રહ.ે 

વસલુ ત પ ત્ર રકમ રૂ .૧૬૧૦/-િિર-૧૮૦૫૩ 
 

ફકરા નાંબર – ૩૦ પહરવશષ્ ર્ટ – ૧        મસુાફરી ભથ્થાિાાં બીલોિાાં જઅાયેલ અવનયવિતતા 
ક્રિ કિષિારીનુાં નાિ/ હોદ્દો િૌ.નાં/તા સદર મસુાફરની તારીખ મસુાફરીનો સિય િળિાપાત્ર ડી .એ.  આકારેલ ડી .એ.  િસલુાત પાત્ર 

રકિ 

૧ શ્રી પ્રશ ાંત બી. મ રતવય (એિ.આર.એફ) ૮૦૯૮/૦૫-૧૧-૨૦૧૫ ૧૮૦૫૩ ૦૯/૧૦/૨૦૧૫ ૮ કલ ક ૫૦/- ૧૦૦/- ૫૦/- 
૨ શ્રી કેન્દ્રપી.િોલાંકી (ખે.મ.) ૫૩૩૧/૧૦-૦૮-૨૦૧૫ ૧૮૦૫૩ ૦૧/૦૪/૨૦૧૫ ૯ કલ ક ૧૨૦/- ૨૪૦/- ૧૨૦/- 

૩ --//-- --//-- ૧૮૦૫૩ ૦૪/૦૪/૨૦૧૫ ૮ કલ ક ૧૨૦/- ૨૪૦/- ૧૨૦/- 
૪ --//-- --//-- ૧૮૦૫૩ ૦૬/૦૪/૨૦૧૫ ૮ કલ ક૪૫ તમતનટ ૧૨૦/- ૨૪૦/- ૧૨૦/- 

૫ --//-- --//-- ૧૮૦૫૩ ૩૦/૦૪/૨૦૧૫ ૯ કલ ક૧૫ તમતનટ ૧૨૦/- ૨૪૦/- ૧૨૦/- 
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૬ --//-- ૫૭૬૨/૨૦-૦૮-૨૦૧૫ ૧૮૦૫૩ ૦૧/૦૬/૨૦૧૫ ૯ કલ ક૧૫ તમતનટ ૧૨૦/- ૨૪૦/- ૧૨૦/- 

૭ --//-- --//-- ૧૮૦૫૩ ૦૨/૦૬/૨૦૧૫ ૮ કલ ક૪૫ તમતનટ 

 
૧૨૦/- ૨૪૦/- ૧૨૦/- 

૮ --//-- --//-- ૧૮૦૫૩ ૦૩/૦૬/૨૦૧૫ ૯ કલ ક૧૫ તમતનટ ૧૨૦/- ૨૪૦/- ૧૨૦/- 
૯ શ્રી કેન્દ્રપી.િોલાંકી (ખે.મ.) ૭૨૩૫/૦૪-૧૦-૨૦૧૫ ૧૮૦૫૩ ૧૭/૦૮/૨૦૧૫ ૮ કલ ક૨૫ તમતનટ ૧૨૦/- ૨૪૦/- ૧૨૦/- 
૧૦ --//-- --//-- ૧૮૦૫૩ ૧૯/૦૮/૨૦૧૫ ૭ કલ ક૨૦ તમતનટ ૧૨૦/- ૨૪૦/- ૧૨૦/- 
૧૧ --//-- --//-- ૧૮૦૫૩ ૨૦/૦૮/૨૦૧૫ ૮ કલ ક૨૦ તમતનટ ૧૨૦/- ૨૪૦/- ૧૨૦/- 
૧૨ --//-- ૧૦૪૪૮/૨૭-૦૧-૨૦૧૫ ૧૮૦૫૩ ૧૯/૧૦/૨૦૧૫ ૮ કલ ક૩૦ તમતનટ ૧૨૦/- ૨૪૦/- ૧૨૦/- 
૧૩ --//-- --//-- ૧૮૦૫૩ ૨૦/૧૦/૨૦૧૫ ૭ કલ ક૨૦ તમતનટ ૧૨૦/- ૨૪૦/- ૧૨૦/- 
૧૪ --//-- --//-- ૧૮૦૫૩ ૨૧/૧૦/૨૦૧૫ ૯ કલ ક ૧૨૦/- ૨૪૦/- ૧૨૦/- 

કુલ ૧૬૧૦/- 
 

 

જિાબ 

કૃવિ અથષશાસ્ત્ર, જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિસીર્ટી જૂનાગઢ     

અતે્રન  તવડ ગન  કમષિ રીશ્રીઓએ મિુ ફરી ડથ્થ ન  ૧૨ કલ કથી ઓછ  િમય મ ટે કરેલ મિુ ફરી મ ટે ૫૦% ને બિલે ૧ દિવિ પ્રમ ણે િૈતનક ડથ્થુાં આક રેલ છે . જે અન્વયે િિરહુાં કમષિ રી 

શ્રી પ્રશ ાંત બી.મ રવીય , એિ.આર.એફ. પ િેથી વધ રે ચકુવવ મ ાં આવેલ રકમ અંકે રૂ.૫૦/- તથ  કમષિ રીશ્રી કે.પી.િોલાંકી, ખેતી.મિિનીશ  પ િેથી વધ રે ચકુવવ મ ાં આવેલ રકમ અંકે 

રૂ.૧૫૬૦/- ની વસલુ ત કરી તેને jau ફાંડમ ાં જમ  કર વવ મ ાં આવેલ છે.  ઉપરોકત તવગત ઘ્ય ને લઇ ઉપસ્સ્થત થયેલ ફકર  નાં. ૩૦ મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી 
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વિવિધ વિભાગ, 
કૃવિ યવુનિવસિર્ટી જુનાગઢ  

સને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર –  ૩૧ 

નિી વનિણકુથી હાજર થયેલા કિષિારી/અવધકારીઓના િેડીકલ હફર્ટનેશ સહર્ટિહફકેર્ટ બાબત. 
કૃતિ યતુનવતિિટી, જુન ગઢન  તવતવધ શ ખ ઓન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન  અન્વિેણ િરતમય ન વ ઉિરો તથ  િેવ પોથીઓની ખર ઈ કરત  િાંસ્થ  તરફથી નવી તનમણકુથી હ જર થયેલ  
કમષિ રી/અતધક રીશ્રીન  દકસ્િ મ ાં લીધેલ દફટનેશ િદટિદફકેટમ ાં નીિેની તવગતે અતનયતમતત  ધ્ય ને આવત  અન્વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે. ગજુર ત મલુ્કી િેવ  (નોકરીની િ મ ન્ય 
શરતો) તનયમો-૨૦૦૨ન  તનયમ ૧૧ )૧( ની જોગવ ઈ મજુબ નવી તનમણકુથી હ જર થત  કમષિ રી/અતધક રીન  દકસ્િ મ ાં મેડીકલ દફટનેશ િદટિદફકેટ આપવ ન  અતધક ર તિતવલ િર્જનને 
આપવ મ ાં આવેલ છે. આમ છત ાં િાંસ્થ  વાર ર  તેમન  પદરતશષ્ટ-૧ પ્રમ ણેન  કમષિ રીઓન  દકસ્િ મ ાં કોલમ નાં-૩મ ાં આપેલ હુકમની શરત નાં.-૯ મજુબ મેડીકલ દફટનેશ િદટિદફકેટ કૃતિ 
યતુનવતિિટી, જુન ગઢન  મેદડકલ ઓફીિર વાર ર  આપવ મ ાં આવેલ છે જે અંગેની નધપધ િેવ પોથીમ ાં નધપધ કરવ મ ાં આવેલ છે .આમ, ઉક્ત તનયમોની જોગવ ઈ મજુબ ક યષવ હી ન કરવ  અંગ ે
જરૂરી આધ રથી ખ ત્રી કર વવી. 

 

ફકરા નાંબર – ૩૧-પહરવશષ્ ર્ટ - ૧ 

નિી વનિણકુથી હાજર થયેલા કિષિારી/અવધકારીઓના િેડીકલ હફર્ટનેશ સહર્ટિહફકેર્ટ બાબત. 

ક્રિ નાં. હુકિ તારીખ હુકિ નાં કિષિારી ન ુનાિ શાખાન ુનાિ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
૧ ૨૭/૦૩/૨૦૧૫ જા.નાં.જુકૃય/ુરજી/એડીએમ-૨.૧/૨૦૧૪(૪૫) ૯૬૪૦-૬૩ શ્રી ડી.જી.બ રડ મુય શેરડી િાંશોધન કેન્દ્ર, કોડીન ર 
૨ ૨૭/૦૩/૨૦૧૫ જા.નાં.જુકૃય/ુરજી/એડીએમ-૨.૧/૨૦૧૪(૪૫) ૯૬૩૪-૪૮ શ્રી વી.બી.વ ઢેર મુય શેરડી િાંશોધન કેન્દ્ર, કોડીન ર 
૩ ૨૯/૦૩/૨૦૧૫ જા.નાં.જુકૃય/ુરજી/એડીએમ-૨.૧/૨૦૧૪(૪૪) ૧૦૧૯૨-૧૦૨૦૬ શ્રી એિ.જે.વ ઢેર મુય શેરડી િાંશોધન કેન્દ્ર, કોડીન ર 
૪ ૦૪/૦૪/૨૦૧૫ જા.નાં.જુકૃય/ુરજી/એડીએમ-૨.૧/૨૦૧૪(૪૪) ૧૦૬૬૯-૧૦૬૮૩ શ્રી વી.પી.બ મણીય  મુય શેરડી િાંશોધન કેન્દ્ર, કોડીન ર 
૫ ૨૬/૦૩/૨૦૧૫ જા.નાં.જુકૃય/ુરજી/એડીએમ-૨.૩/૨૦૧૪(૨૬) ૯૩૭૯-૯૩૯૨ શ્રી પી.આર.ર ઠવ  બલુ મધરફ મષ, અમરેલી 
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૬ ૦૩/૦૭/૨૦૧૫ જા.નાં.જુકૃય/ુરજી/એડીએમ-૨.૧/૨૦૧૪(૪૭) ૨૨૦૦૫/ ૨૨૦૧૯ શ્રી વી.આર.તનમ વત બલુ મધરફ મષ, અમરેલી 
૭ ૦૬/૦૫/૨૦૧૫ જા.નાં.જુકૃય/ુરજી/એડીએમ-૨.૧/૨૦૧૪(૪૪) ૧૦૨૩૦-૧૦૨૪૪ શ્રી એ.આર.જાપડ  તેલીબીય  િાંશોધન કેન્દ્ર અમરેલી 
૮ ૨૭/૦૩/૨૦૧૫ જા.નાં.જુકૃય/ુરજી/એડીએમ-૨.૧/૨૦૧૪(૪૫) ૯૬૬૪-૭૮ શ્રી જી.ડી.િોરવડીય  તેલીબીય  િાંશોધન કેન્દ્ર અમરેલી 
૯ ૨૨/૦૪/૨૦૧૫ જા.નાં.જુકૃય/ુરજી/એડીએમ-૧.૧/૨૦૧૪(૪૩-૪) ૧૦૬૦૧-૨૫ શ્રી વી.આર.અકબરી તેલીબીય  િાંશોધન કેન્દ્ર અમરેલી 
૧૦ ૦૬/૦૫/૨૦૧૫ જા.નાં.જુકૃય/ુરજી/એડીએમ-૨.૧/૨૦૧૪(૪૫) ૧૨૨૪૫-૧૨૨૫૯ શ્રી એન.એન.િરવૈય  પોલીટેક હોમિ યન્િ, અમરેલી 
૧૧ ૨૩/૦૩/૨૦૧૫ જા.નાં.જુકૃય/ુરજી/એડીએમ-૧.૧/૨૦૧૪(૪૩-૪) ૮૯૨૨-૮૯૪૨ શ્રી પી.જે.પ્રજાપતત કે.વી.કે. અમરેલી 
૧૨ ૨૩/૦૩/૨૦૧૫ જા.નાં.જુકૃય/ુરજી/એડીએમ-૧.૧/૨૦૧૪(૪૩-૪) ૮૯૬૪-૮૯૮૪ શ્રી એમ.એલ.પટેલ કે.વી.કે અમરેલી 
૧૩ ૨૯/૦૩/૨૦૧૫ જા.નાં.જુકૃય/ુરજી/એડીએમ-૨.૧/૨૦૧૪(૪૪) ૧૦૨૮૨-૧૦૨૯૬ શ્રી વી.એમ.િૌધરી કૃતિ મહતવદ્ય લય, અમરેલી 
૧૪ ૦૪/૦૪/૨૦૧૫ જા.નાં.જુકૃય/ુરજી/એડીએમ-૨.૧/૨૦૧૪(૪૫) ૧૦૬૮૪-૧૦૬૯૯ શ્રી એ.એ.ધ રૈય  કૃતિ મહતવદ્ય લય, અમરેલી 
૧૫ ૦૫/૦૬/૨૦૧૫ જા.નાં.જુકૃય/ુરજી/એડીએમ-૧.૧/૨૦૧૪(૪૩-૬) ૧૮૭૫૬-૭૦ શ્રી એિ.એ.હરીય ણી કૃતિ મહતવદ્ય લય, અમરેલી 
૧૬ ૨૩/૦૩/૨૦૧૫ જા.નાં.જુકૃય/ુરજી/એડીએમ-૧.૧/૨૦૧૪(૪૩-૪) ૮૫૪૩-૬૩ શ્રી એિ.વી.ર ઠોડ કૃતિ મહતવદ્ય લય, અમરેલી 
૧૭ ૨૩/૦૩/૨૦૧૫ જા.નાં.જુકૃય/ુરજી/એડીએમ-૧.૧/૨૦૧૪(૪૩-૪) ૮૧૪૩-૬૩ ડો. િ રાંગ સધુીર કૃતિ મહતવદ્ય લય, અમરેલી 
૧૮ ૨૩/૦૩/૨૦૧૫ જા.નાં.જુકૃય/ુરજી/એડીએમ-૧.૧/૨૦૧૪(૪૩-૪) ૮૩૫૩-૭૩ શ્રી આર.જે.િૌધરી કપ િ િાંશોધન કેન્દ્ર, કુકડ  
૧૯ ૨૭/૦૩/૨૦૧૫ જા.નાં.જુકૃય/ુરજી/એડીએમ-૨.૧/૨૦૧૪(૪૫) ૯૭૫૪-૯૭૬૮ શ્રી એિ.કેન્દ્રિોન ગ્ર  કપ િ િાંશોધન કેન્દ્ર, કુકડ  
૨૦ ૨૯/૦૩/૨૦૧૫ જા.નાં.જુકૃય/ુરજી/એડીએમ-૨.૧/૨૦૧૪(૪૪)૧૦૧૧૭-૧૦૧૩૧  શ્રી ડી.એમ.વેકરીય  ઘાંઉ િાંશોધન કેન્દ્ર, જુનગઢ 
૨૧ ૨૯/૦૩/૨૦૧૫ જા.નાં.જુકૃય/ુરજી/એડીએમ-૨.૧/૨૦૧૪(૪૪)૧૦૧૩૨-૧૦૧૪૬ શ્રી ડી.આર.વધ િીય  ઘાંઉ િાંશોધન કેન્દ્ર, જુનગઢ 

૨૨ ૨૩/૦૩/૨૦૧૫ જા.નાં.જુકૃય/ુરજી/એડીએમ-૧.૧/૨૦૧૪(૪૩-૪) ૮૨૪૮-૮૨૬૮ શ્રી આઈ.બી.ક પડીય  ઘાંઉ િાંશોધન કેન્દ્ર, જુનગઢ 

૨૩ ૨૩/૦૩/૨૦૧૫ જે.એ.ય/ુરજી/એડીએમ-૧-૧/૨૦૧૪(૪૩-૪)/૮૪૩૭-૮૪૫૭/૧૫ શ્રી એિ.જી.કન ર  
(મિિનીશ પ્રધ્ય પક) 

ગૌિર િાંશોધન કેન્દ્ર ધ રી 

૨૪ ૨૭/૦૩/૨૦૧૫ જા.નાં.જુકૃય/ુરજી/એડીએમ-૨.૧/૨૦૧૪(૪૫) ૯૪૭૦-૯૪૮૪ શ્રી બી.આર.ખેર કૃતિ મહ તવદ્ય લય, જુન ગઢ 
૨૫ ૨૮/૦૩/૨૦૧૫ જા.નાં.જુકૃય/ુરજી/એડીએમ-૨.૧/૨૦૧૪(૪૪)૧૦૧૪૭-૧૦૧૬૧ શ્રી પી.આર.મ થકુીય  કૃતિ મહ તવદ્ય લય, જુન ગઢ 
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૨૬ ૨૩/૦૩/૨૦૧૫ જા.નાં.જુકૃય/ુરજી/એડીએમ-૧.૧/૨૦૧૪(૪૩-૪) ૮૫૮૫-૮૬૦૫ શ્રી વી.બી. ર ઠોડ બ યોટેક, જુન ગઢ 
૨૭ ૨૩/૦૩/૨૦૧૫ જા.નાં.જુકૃય/ુરજી/એડીએમ-૧.૧/૨૦૧૪(૪૩-૪) ૮૫૮૫-૮૬૦૫ શ્રી એ.જી.વ હ  બ યોટેક, જુન ગઢ 
૨૮ ૨૩/૦૩/૨૦૧૫ જા.નાં.જુકૃય/ુરજી/એડીએમ-૧.૧/૨૦૧૪(૪૩-૪) ૭૯૫૪-૭૯૭૪ શ્રી વી.એલ.પરમ ર વેટરનરી કોલેજ, જુન ગઢ 

 

જવ બ 

જૂન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટી ગજુર ત િરક રશ્રીન  અન્ ડરમ ાં આવેલી સ્ વ યત િાંસ્ થ  છે. અને આ િાંસ્ થ  પ િે મેડીકલ  હલે્ થ િેન્ ટરની(િવ ખ ન)ુ િવલત  ધર વતી િાંસ્ થ  છે. તેમજ 

કુલ૫તીશ્રી,કુલિબિવશ્રી જૂન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટી,જૂન ગઢ તરફથી કરેલ નીમણકુન  હુકમોમ ાં જણ વ્ ય  મજુબની શરતોમ ાં િીવીલ િર્જન  અથવ  જૂન ગઢ કૃતિ યતુનવતિટી,જૂન ગઢન  હલે્ થ 

િેન્ ટર મ ાંથી ફીટનેશ િટી મેહવવ નુાં જણ વેલ હોવ થી જે તે કમષિ રી/અતધક રીશ્રીઓએ કૃતિ યતુનવતિિટીન  હલે્ થ િેન્ ટરનુાં ફીટનેશ િટીફીકેટ રજુ કરેલ છે.ઉપરોકત િમ ધ ન ક રક જવ બ ગ્ર હય 

ર ખી ઓડીટ ફકર  નાં ૩૧ મ ાંડવ હ કરવ  તવનતી. 
 

 

    કૃવિ ઇજનેરી અને રે્ટકનોલોજી કોલેજ, 
કૃવિ યવુનિવસિર્ટી જુનાગઢ  

સને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર –  ૩૨ 

પ્લાર્ટીવડુ ઇન્ ડીયા, જુનાગઢ એજન્ સી િારફતે પીિીસી/િોલ પેનલીંગ/વસચલિંગ/ડોરનુાં કાિ કરાિિા બાબત. 
 
જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટીન  એગ્રી. એન્ જી. ટેક કોલેજન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન  અન્ વેિણ િરતમય ન વ ઉિરો/ફ ઇલોની િક િણી કરત  આ િ થેન  નમનુ રૂપ દકસ્િ ઓમ ાં પ્લ સ્ ટીક વડુ ઇન્ ડીય , 

જુન ગઢ પ િેથી પીવીિી/વોલ-તિબલિંગ/ડોરનુાં જે તે તવડ ગે ખ ત કીય ધોરણ રૂ .૪૧૫૮૫૪/- નુાં ક મ કર વત  આ બ બતે નીિે મજુબ અન્ વેિણ નધપધ આપવ મ  આવે છે. 

(૧) ગજુર ત આકતસ્ મ ક ખિષ તનયમો ૧૯૫૯ ન  તનયમ ૧૭૧ તથ  પદરતશષ્ટ-૧ન  તનયમ-૨, અનસુબુિ-૧ લ ખ કે તેથી વ  ુખરીિીન  દકસ્િ મ ાં વતષમ નપત્રમ ાં જાહરે ત આપી હરીફિરો  
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મેહવી િૌથી નીિ  ડ વે ખરીિી કરવી જોઇએ. પરાંત ુિાંસ્ થ એ સ્ થ તનક વતષમ નપત્રમ ાં જાહરે ત કરેલ છે. પરાંત ુબહોહી પ્રતિધ્ધી ધર વત  જજલ્ લ  કક્ષ ન  વતષમ નપત્રમ ાં જાહરે ત આપ્ય   

તવન  સ્ થ તનક એજન્ િી પ િે ક મ કર વેલ હત.ુ િાંસ્ થ એ બહોહી પ્રતિધ્ધીન  હરીફિરોનો લ ડ ગમુ વેલ હોય ઉક્ત તનયમોની અમલવ રી કરેલ નથી. આ બ બતે સ્ પષ્ ટત  કરી, કરકિરયકુ્ત  

ડ વે ક મ કર વ્ ય ન  આધ રો રજુ કરી અન્ વેિણને ખ ત્રી કર વવી. 

(૨) િાંસ્ થ એ ઉદ્યોગ કતમશ્નરશ્રી ગ ાંધીનગરન ાં ત .૨૭-૫-૧૧ન  પદરપત્રન  પેર (૧૪) મજુબ ખરીિીન  વકષ ઓડષર ઇસ્ય ુકરતી વખતે ખરીિ મલુ્ યન  પ ટક  તિક્યોરીટી દડપોઝીટ ર ખવ ની  

હોય છે. જે મેહવ્ય ન  કોઇ આધ રો ફ ઇલે રજુ થયેલ ન હત . 

(૩) િાંસ્ થ એ પરિેઇઝ મેન્ યઅુલન  િેપ્ટર-૮ન  ફકર  નાં.૧૪ મજુબ એજન્ િીન  ડ વ માંજુર થયેલ હોય તેને ખરીિી ઓડષર આપત  પહલે  સ્ ટેમ્ પ પેપર ઉપર કર રખત કરવ નુાં હોય છે.  

કર રખત કય ષન  કોઇ આધ રો રજુ થયેલ નથી. જેથી નમનુ રૂપે િશ ષવેલ દકસ્િ ઓન  ખરીિની દકિંમત રૂ .૪૧૫૮૫૪/- ન  પ% તિક્યોરીટી દડપોઝીટ રૂ..૨૦૭૯૩ન  ૪.૯૦% લેખે રૂ .૧૦૨૦/-  

ની સ્ ટેમ્પ ડયટુીની વસલુ ત કરી અન્ વેિણને આધ ર િહ ખ ત્રી કર વવી. 

(૪) યતુનવતિિટી કક્ષ એથી િાંસ્ થ  વાર ર  િર વિે ખરીિવ મ ાં આવત  પીવીિી વોલ પેનલીંગ અને ફોર તિબલિંગ વગેરે ક મો મ ટે રેઇટ કોન્ર ક્ટ કરવ મ ાં આવત  હોય છે. પરાંત ુઅન્ વેિણ વિષ  

િરતમય ન આ ક મન  રેઇટ કોન્ર ક્ટ કરવ મ ાં આવેલ છે કે કેમ ? તે અંગેન  આધ રો અન્ વેિણમ ાં રજુ કરવ . 

(૫) િાંસ્થ એ અનસુબુિમ ાં િશ ષવ્ ય  તિવ યન  આવ  અન્ ય દકસ્િ ઓ રીવ્ ય ુકરી ઉક્ત મજુબ ક યષવ હી કય ષન  આધ ર િ થે અન્ વેિણને ખ ત્રી કર વવી. ઉક્ત મુ્   નાં.૧ થી ૫ ની પતુષત  આધ રો 

િ થે કર વત  સધુી થયેલ કુલ ખિષ રૂ .૪૧૫૮૫૪/- વ ાંધ  હઠેહ ર ખવ માં આવે છે.  

વ ાંધ  હઠેહ રકમ - રૂ .૪૧૫૮૫૪/-                                                                      િિર - અનસુબુિ-૧ મજુબ                            વસલુ ત રકમ રૂ .૧૦૨૦/-                             િિર – ૦૦૩૦ સ્ટેમ્પ 
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ફકરા નાંબર – ૩૨ પહરવશષ્ર્ટ-૧ 

 

પ્લાર્ટીક વડુ ઇન્ ડીયા, જુનાગઢ એજન્ સી િારફતે પીિીસી/િોલ પેનલીંગ/વસચલિંગ/ડોરનુાં કાિ કરાિિા બાબત. 
 

ક્રિનાં િા.નાં/તારીખ રકિ રા. એજન્સીન ુનાિ વિગત સદર 

૧ ૧૩૩૮૧/૩૧-૦૩-૧૬ ૧૭૪૮૨૯/- પ્લ સ્ટીવડુ ઇન્ ડીય  ,જુન ગઢ PVC તિબલિંગ/ફીટીંગન ુક મ ૧૨૫૬૬ 

૨ ૧૩૩૮૧/૩૧-૦૩-૧૬ ૧૧૮૫૪૭/- પ્લ સ્ટીવડુ ઇન્ ડીય , જુન ગઢ PVC પ ટીશન/વોલ પેનેલીંગન ુક મ ૩૦૦૨ 

૩ ૧૩૨૬૮/૩૧-૦૩-૧૬ ૧૨૨૪૭૮/- પ્લ સ્ટીવડુ ઇન્ ડીય  ,જુન ગઢ PVC તિબલિંગ/ વોલન ુક મ ૨૨૫૮ 

કુલ ૪૧૫૮૫૪/-  

  

 

જિાબ 

કૃવિ ઈજનેરી અને રે્ટક. કોલેજ, જૂ.કૃ.ય.ુ, જૂનાગઢ  

૧ િિરહુાં બ બતે અતે્રથી મ દહતી તનય મકશ્રી, મ હીતી ખ ત,ુ જુન ગઢ ખ તે વતષમ નમ ાં જાહરે ત આપવ  મ ટે મોકલી આપવ મ ાં આવેલ છે અને તેઓશ્રીની કક્ષ એથી વતષમ નપત્ર નક્કી કરીને 

જાહરે ત આપવ મ ાં આવે છે. 

ર.  પ % િીકયોરીટી ડીપોઝીટ લીધેલ છે. િીકયોરીટી ડીપોઝીટ પેઠે રૂ.૨૧૦૦૦/- ની એફ.ડી.આર. મેહવેલ છે.  

૩. જાહરે ત મજુબ રૂ.૧૦૦/- ન  સ્ટેમ્પ પેપર કર રખત કરવ મ ાં આવેલ છે. ઉપરોકત બ બત ન ેધ્ય ને લઇ ફકર  નાં ૩૨ મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી. 
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િહીિર્ટી-િ-હહસાબ અવધકારીશ્રી, 
કૃવિ યવુનિવસિર્ટી જુનાગઢ  

સને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર –  ૩૩ 

જનરલ િેક(વતજોરી) રજી ર્ટરિાાં જઅાયેલ અવનયવિતતા અંગે. 
 

જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટીન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન  વિષન  અન્ વેિણ િરતમય ન જનરલ િેક (તતજોરી) રજીસ્ ટરની િક િણી કરત  નીિે મજુબ અન્ વેિણ નધપધ આપવ મ  આવે છે.  
(૧) કૃતિ યતુનવતિ ષટી જુન ગઢન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન  અન્ વેિણ િરતમય ન જનરલ િેક (તતજોરી) રજીસ્ ટરમ ાં િક િણી કરત  ન ણ  તવડ ગન  ત .૨૩-૦૧-૧૯૭૬ ઠર વ ક્રમ ાંક-   ટીજે.આર/ 

૧૦૭૪/૩૨૩૯/૭૫/ઝ મજુબ રૂ .૧૫૦૦/- થી વ  ુરકમનુાં ચકુવણુાં જે તે વ્ યસ્ક્ત /એજન્ િીન  ન મે“એક ઉન્ ટ-પેઇ-ઓન્ લી” ન  ક્રોિ િેકથી કરવ ની જોગવ ઇ છે  આમ છત  દહિ બી શ ખ  તરફથી 
િેક જે તે વ્ યસ્ક્ત / એજન્ િીન  બિલે જે તે કિેરીન ઉપ ડ અતધક રીશ્રીન  ન મ ેઆપવ મ ાં આવે છે જે તનયમ તવરૂધ્ધ છે.  
(૨) દહિ બી શ ખ  તરફથી ઇસ્ ય ુથત  તમ મ િેક જે તે પ ટી/વ્ યસ્ક્ત /એજન્ િીન  ન મનો ક ઢવ ને બિલે જે તે કિેરીન  ઉપ ડ અતધક રીશ્રીન  ન મે આપવ મ ાં આવે છે  અને જે તે કિેરીન  ઉપ ડ 
અતધક રીશ્રી તેમન  અલગ બેન્ ક એક ઉન્ ટમ ાં જમ  કર વી તેએક ઉન્ ટની િેકબકુમ ાંથી જે તે પ ટી/વ્ યસ્ક્ત /એજન્ િીન  ન મે ચકુ િ નો િેક આપવ મ ાં  આવે છે. જેથી િેક આપવ ની ક મગીરી બેવડ ઇ 
છે. આ પ્રથ ને તનવ રી જરૂરી ક યષ મ હખ ુગોઠવવ  ઓદડટ અનરુોધ છે. ક રણ કે વતષમ ન પ્રથ થી કિેરીમ ાં ઉિ પતની  શક્યત  નક રી શક ય નહી.  ઉક્ત મુ્   નાં. ૧ થી ૨ ની પતુષત  કરી ઉક્ત 
તનયમોની જોગવ ઇ મજુબ જે તે ઉપ ડ  અતધક રીશ્રીન  બિલે જે તે વ્ યસ્ક્ત /એજન્ િીન  ન મે િેક આપવ ની પ્રથ  અપન વી  અન્ વેિણને આધ ર િહ ખ ત્રી કર વવી. 

 

જિાબ 

િહીિર્ટી-િ-હહસાબ અવધકારીશ્રી,કૃવિ યવુનિવસિર્ટી જુનાગઢ 

(૧) કૃતિ યતુનવતિિટીની જુિી જુિી કિેરી તરફથી રજુ થત ાં બબલોન  ચકુવણ  અથે અતે્રથી િરક રશ્રી તરફથી મહેલ સિુન ને ઘ્ય ને ર ખી િાંબાંતઘત કિેરીન  બેન્ક   એક ઉન્ટમ ાં અત્રેથી એક જ િેક 

દ્ર ર  તમ મ કિેરીને ન ણ  ઉપ ડ અને ચકુવણ ાં અતઘક રીશ્રીન  કિેરી બેન્ક એક ઉન્ટમ ાં ન ણ  ઓનલ ઇન જમ ાં કર વવ ની અમલમ ાં  મકુવ મ ાં આવેલ છે. જેથી દિવિ િરમ્ય નન  ચકુવણ ાં િબબ 

જુિી જુિી કિેરીન  િેક ક ઢી ચકુવણુાં કરવ મ ાં આવત ુહત.ુ તેમ ાં િમય, શદકત તેમજ સ્ટેશનરીનો વ્યય થતો  હતો.તે અટક વી શકેલ છે. તેમજ ચકુવણ ાંન  િેક મેહવવ  મ ટે બહ રની કિેરીએ અતે્ર 

આવક જાવકન  પ્રવ િ ડથ્થ નો ખિષ થતો હતો તે પણ અટક વી શક યેલ છે.  

(ર) અતે્રથી ઉપરોકત તવગતે ચકુવણ ાંનો િેક િાંબાંતઘત કિેરીન  ઉપ ડ અને ચકુવણ ાં અતઘક રીશ્રીન  કિેરીન  ખ ત મ ાં રકમ જમ ાં થયેથી જે તે િાંબાંતઘત પ ટીને િરક રશ્રીની  હ લની જ મહેલ સિુન  

મજુબ કેશલેિ પઘ્ઘતત અમલમ ાં મકુી એક ઉન્ટ પે થી ચકુવણુાં કરવ મ ાં આવે છે. આમ પ ર -૧મ ાં જણ વ્ય  તવગતે અત્રેથી ફકત એક જ િેક દ્ર ર   કિેરીને ઓનલ ઇન ચકુવણુાં કરવ મ ાં આવત ુ
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હોવ થી િાંબાંતઘત કિેરી દ્ર ર  જે તે પ ટીને કિેરીન  રેકડષ ઉપરથી િક િણી કરી ભલુ રદહત યો્ય રીતે ચકુવણુાં કરવ મ ાં  આવત ુહોવ થી ક મગીરી બેવડ તી નથી. તેમજ દહિ બી ક મગીરીનુાં ડ રણ 

અતે્રની કિેરીમ ાં કે િાંબાંતઘત કિેરીમ ાં વઘવ  પ મત ુાં નથી. 

(૩) ઉપરોકત પ ર  નાં.૧ અને ૨મ ાં જણ વ્ય  તવગતે અતે્રની કિેરી દ્ર ર  તમ મ બબલોનુાં ચકુવણુાં ન ણ  ઉપ ડ અને ચકુવણ ાં અતઘક રીશ્રીને િેક દ્ર ર  કરવ મ ાં આવત ુનથી.  પરાંત ુઓનલ ઇન કિેરીન  

બેન્ક ખ ત મ ાં ફકત એક જ િેક દ્ર ર  ન ણ  જમ ાં કર વવ મ ાં આવત  હોવ થી અને િિરહુાં જમ ાં થયેલ ન ણ  િાંબાંતઘત  વ્યદકત/એજન્િીને કિેરીન  રેકડષની િાંપણુષ િક િણી કય ષ બ િ જ કિેરીન  

ન ણ  ઉપ ડ અને ચકુવણ ાં અતઘક રીશ્રી વ્યદકત/એજન્િીને એક ન્ટ પે િેક દ્ર ર  ચકુવણુાં  કરત  હોવ થી ક મગીરી બેવડ તી નથી કે દહિ બી ક મગીરીનુાં ક યષડ રણ વઘવ  પ મત ુાં નથી, ઉપરોકત ક્રમ 

૧ થી ૩ની તવગત ધ્ય ને લઇ ઉપસ્સ્થત થયેલ ઓડીટ ફકરો મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી. 
 

                ૫શુાંચિહકત્સા અને પશપુાલન િહાવિધાલય જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જૂનાગઢ 

કૃવિ યવુનિવસિર્ટી જુનાગઢ  
સને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર –  ૩૪           જનરલ કેશબકુ/પી.ડી. એકાઉન્ર્ટની કેશબકુની તથા અન્ય અવનયવિતતાઓ અંગે. 
 

કૃતિ યતુનવતિિટી જુન ગઢન  વેટરનરી કોલેજ તથ  દડપ્લોમ  પોબલટેકતનક તવડ ગન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન  અન્વેિણ િરતમય ન વેટરનરી કોલેજની જનરલ કેશબકુ તથ  પી.ડી. એક ઉન્ટની કેશબકુ તથ  

બેંક પ િબકુની િક િણી કરત  નીિે મજુબની અતનયતમતત ઓ ધ્ય ને આવત  નીિે મજુબ અન્વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે. 

(૧) કેશબકુમ ાં મ િન  અંતે કેશબકુ મજુબ કુલ આવક તથ  ખિષની ત રીજ ક ઢી આવક  ખિષની િક િણી કરી તફ વતની તવગતો િ થે િરેક મ િન  અંતે મેહવણ નુાં પ્રમ ણપત્ર આપવ ુજોઈએ 

જે આપવ મ ાં આવત ુનથી. 

(૨) મ િષ-૨૦૧૬ન  વ ઉિરનુાં કેશબકુ િ થે રેિીંગ કરત  વ ઉિર ફ ઈલન  ત . ૩૧/૦૩/૨૦૧૬મ ાં પદરતશષ્ટ-૧ની તવગતેન  કુલ-૨૪ વ ઉિરનો કુલ ખિષ રૂ .૧૦૩૬૫૯૭૨/- નો ખિષ વ ઉિર 

મજુબ િને ૨૦૧૫-૧૬ન  વિષમ ાં થયેલ જણ ય છે. કેશબકુમ ાં આ વ ઉિર ઉધ રેલ જણ ત  નથી. ઉક્ત ખિષન  વ ઉિર િને ૨૦૧૬-૧૭ન  વિષની કેશબકુમ ાં ઉધ રવ મ ાં આવેલ છે. ખરેખર ઉક્ત 

ખિષ ક્ય  વિષનો છે તે કેશબકુ મજુબ લખ યેલ દહિ બો મજુબ જાણી શક યેલ નથી. 

(૩)  પી.ડી એક ઉન્ટ કેશબકુમ ાં દડપ્લોમ ાં પોબલટેકતનક જનરલ ફી કલેશન રજીસ્ટર મજુબની આવકમ ાં નીિે મજુબની કુલ રકમ રૂ .૧૬૬૧૦/- દડપ્લોમ ાં પોબલટેકતનક કેશબકુમ ાં જમ  લેવ ની થ ય 

છે. િાંસ્થ  વાર ર  આ રકમ વેટરનરી પી.ડી.એક ઉન્ટની કેશબકુમ ાં જમ  લેવ મ ાં આવેલ છે. જેથી ઉક્ત બાંને્ન કેશબકુ લખવ ની અતનયતમતત ને ક રણે આવકની યો્ય િક િણી થઈ શકેલ નથી. 
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૧ ૩૬૫૭ થી ૩૬૭૧ તથ  ૨૪૫૭ થી ૨૪૭૧ ૭૪૫૦/- ૩ ૩૬૮૧ થી ૩૬૮૭ તથ  ૨૪૮૧ થી ૨૪૮૭ 

૨ ૩૬૭૨ થી ૩૬૮૦ તથ  ૨૪૭૨ થી ૨૪૮૦ ૪૬૭૦/- ૪ ૩૬૮૮,૨૪૮૮ 

કુલ  ૧૬૬૧૦/-   
 

 

ઉક્ત  તવગતે મુ્   નાં. ૧ થી ૩ની સ્પષ્ટત  િહ પતુષત  કરી અન્વેિણને આધ ર િહ ખ ત્રી કર વવી ઘટે. 

ફકરા નાંબર – ૩૪ પહરવશષ્ર્ટ નાંબર-૧ 

જનરલ કેશબકુ/પી.ડી. એકાઉન્ર્ટની કેશબકુની તથા અન્ય અવનયવિતતાઓ અંગે. 
ક્રિ નાં િૌ.નાં તારીખ રકિ રા.  ક્રિ નાં િૌ.નાં તારીખ રકિ રા.  
૧ ૧૩૦૮૩ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ૧૭,૯૧,૯૫૦/- ૧૩ ૧૩૨૦૯ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ૧૫૫૭૨/- 

૨ ૧૩૦૮૪ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ૪૬૩૦૯/- ૧૪ ૧૩૨૧૦ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ૨૫૭૫/- 

૩ ૧૩૦૮૫ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ૪૯૭૬૦૮/- ૧૫ ૧૩૨૧૧ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ૨૪૦/- 

૪ ૧૩૦૮૬ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ૭૮૧૨/- ૧૬ ૧૩૨૧૨ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ૩૦૪૧૬૦/- 

૫ ૧૩૦૮૭ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ૨૮૭૯/- ૧૭ ૧૩૨૧૩ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ૩૬૫૩/- 

૬ ૧૩૦૮૮ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ૩૩૯૨/- ૧૮ ૧૩૨૧૪ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ૪૨૮૮૪૬/- 

૭ ૧૩૦૮૯ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ૧૨૦/- ૧૯ ૧૩૨૧૫ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ૧૮૨૧૫૮/- 

૮ ૧૩૦૯૦ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ૨૪૦/- ૨૦ ૧૩૨૧૬ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ૩૩૩૭૯૩૧/- 

૯ ૧૩૨૦૫ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ૨૦૯૦૧૨/- ૨૧ ૧૩૨૧૭ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ૨૫૧૨૯૫૨/- 

૧૦ ૧૩૨૦૬ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ૪૯૯૬૭૦/- ૨૨ ૧૩૨૧૮ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ૩૭૪૬૦૦/- 

૧૧ ૧૩૨૦૭ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ૩૩૫૫૧/- ૨૩ ૧૩૨૧૯ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ૧૬૦૦૨/- 

૧૨ ૧૩૨૦૮ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ૯૪૫૦૦/- ૨૪ ૧૩૨૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ૨૪૦/- 

કુલ ૧૦૩૬૫૯૭૨/-     
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જિાબ 

૫શુાંચિહકત્સા અને પશપુાલન િહાવિધાલય જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જૂનાગઢ 

િિરહુાં ઉપસ્સ્થત વ ાંધ  અન્વયે જણ વવ નુાં કે અતે્રથી આ અંગે દહિ બો િેક કરત  આપશ્રીએ વ ાંધ મ ાં િશ ષવેલ બ બતે નીિે મજુબ સ્પષ્ટત  ધ્ય ને લેવ  તવનાંતી આ બ બતે વેટરનરી કોલેજ અને 

પોલીટેકનીક એ પી.ડી. એક ઉન્ટની કેશબકુ વિષ ૨૦૧૭-૧૮ થી મર્જ કરવ મ  આવેલ હોય હવે આ બ બતે ઉપસ્સ્થત થવ  પ મશે નદહ જેથી િિરહુાં તવગત ધ્ય ને લઈ ઓદડટ ફકર  નાંબર – ૩૪ 

ન  મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી ત .૩૧/૦૩/૧૬મ ાં પદરતશષ્ટ-૧ની તવગતે કુલ ૨૪ વ ઉિરનો કુલ ખિષ રૂતપય  ૧૦૩૬૫૯૭૨/- ખરેખર વિષ ૨૦૧૫-૧૬ ન  છે.ત .૩૧/૦૩/૧૬ ન  મોડ  પ િ થયેલ 

હોવ થી આ ખિષ ૨૦૧૬-૧૭ ન  વિષની કેશબકુમ ાં જમ  ઉધ ર કરેલ છે. 
 

બાયોરે્ટકનોલોજી વિભાગ, 

કૃવિ યવુનિવસિર્ટી જુનાગઢ, જુનાગઢ  
સને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર –  ૩૫ 

બેંક પાસબકુ તથા કેશબકુિાાં જિા / ઉધારના હહસાબોિા ઉિાપત અંગે 

 

કૃતિ યતુનવતિિટી, જુન ગઢન  બ યોટેકનોલોજી તવડ ગન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન  અન્વેિણ િરતમય ન બેંક પ િબકુ/કેશબકુ રજીસ્ટર તથ  વ ઉિરોની તથ  બેંક પ િબકુ અને  કેશબકુન  દહિ બોની 

િક િણી કરત  િ મેલ પદરતશષ્ટ-૧ની તવગતે રૂ.. ૧૩૦૪૭૨૮/- ની િબાંતધતો વાર ર  ઉિ પત થય નુાં જણ ય છે. આ બ બતે નીિે મજુબ અન્વેિણ નધપધ  આપવ મ ાં આવે છે.  

(૧)િાંસ્થ ની એિ.બી.આઈ બેંક ખ ત  નાં.૩૦૯૧૦૮૬૯૦૭૫ ની પ િબકુની કેશબકુ િ થે િક િણી કરત  િ મેલ પદરતશષ્ટ-૧ ની તવગતે ક્રમ નાં.૧, ૩ થી ૭ તથ  ૯ ની  તવગતે િેલ્ફ િેકથી કુલ રકમ 

રૂ .૧૪,૭૪,૮૩૮/- + પદરતશષ્ટન  ક્રમ નાં.૨ તથ  ૮ ની તવગતે શ્રી બી.એિ. જોિી વાર ર  િેકથી કુલ રકમ રૂ .૧,૬૫,૫૧૦/- મહી કુલ   રૂ .૧૬,૩૯,૯૪૮/- ઉપ ડ કરવ મ ાં આવેલ છે જ્ય રે કેશબકુમ ાં 

ઉપરોક્ત િેકની રકમ િ મેલ પદરતશષ્ટન ાં કોલમ નાં.-૫ ની તવગતે રૂ .૩,૩૫,૨૨૦/- ઉધ રેલ છે આમ, કેશબકુમ ાં  પદરતશષ્ટન  કોલમ નાં.-૮ ની તવગતે રૂ .૧૩,૦૪,૭૨૮/- િેકથી ઉપ ડેલ રકમ ઓછી 

િશ ષવવ  અંગે જરૂરી સ્પષ્ટત  કરી તેમજ આ બ બતન  કોઈ વ ઉિર કે દહિ બો ઓદડટમ ાં રજુ કરવ મ ાં આવેલ નથી. આ રકમન  દહિ બો અન્વેિણમ ાં રજુ થયેલ ન હોય તેમજ આ રકમ આજિીન 
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સધુી કોન  હ થ પર છે ત ેઅંગે સ્પષ્ટત  કરી. આ રકમની ગાંડીર  ઉિ પત થયેલ હોય  ગજુર ત ન ણદકય તનયમો-૧૯૭૧ન  તનયમ ૨૦ મજુબ જરૂરી ક યષવ હી કરી, આ બ બતે જવ બિ રો િ મ ે

લેવ યેલ પગલ ઓની આધ રિહ અન્વેિણને  ખ ત્રી કર વવી. 

(૨)િાંસ્થ  વાર ર  િ મેલ પદરતશષ્ટ નાં-૨ની  તવગતે જુિી જુિી ત રીખોમ ાં પદરતશષ્ટન ાં કોલમ નાં.-૩ મ ાં બેંક પ િબકુ મજુબ રૂ .૮૩,૪૩,૧૧૮/- રકમ જમ  થયેલ  છે. જ્ય રે  કેશબકુમ ાં પદરતશષ્ટન ાં 

કોલમ-૪ મજુબ રૂ .૭૨,૬૩,૬૬૦/- જમ  લીધેલ છે. આમ, કેશબકુમ ાં પદરતશષ્ટન ાં કોલમ નાં-૫ મજુબ રૂ .૧૦,૭૯,૪૫૮/- ઓછી રકમ જમ  લેવ  અંગે સ્પષ્ટત  કરી ઓદડટને દહિ બો િ િ  હોવ ની 

આધ રિહ ખ ત્રી કર વવી.  

(૩)િાંસ્થ એ બ યોટેક તવડ ગમ ાં જવ બિ રોએ રૂ .૧૩૦૪૭૨૮/- જેવી મોટી રકમની ઉિ પત કરેલ હોવ  છત ાં િાંબાંતધતો િ મે ફકત પ્ર થતમક ખ ત કીય તપ િ કરેલ છે. તે  પણ પણૂષ કરેલ નથી. 

તેમજ જવ બિ રો િ મે પોલીિ કેિ કે કોઈ ખ ત કીય પગલ ાં લીધેલ હોય તેન  આધ રો અન્વેિણ રજુ થયેલ નથી.  િાંસ્થ  વાર ર  ઉિ પત રકમ રૂ .૧૩૦૪૭૨૮/- ની વસલુ ત કરેલ છે. પરત ુાં મુ્   

નાં ૧ થી ૩ની પતુષત નો જવ બ યો્ય કરેલ ન હોય તો ગ્ર હ્ય ર ખેલ નથી. 

વસલુ તપ ત્ર રકમ રૂ .૧૩,૦૪,૭૨૮/- 
 

ફકરા નાંબર –૩૫ પહરવશષ્ર્ટ –૧ 

બાયોરે્ટક વિભાગના બેંક પાસબકુ તથા કેશબકુિાાં િેકની રકિની વિસાંગતા દશાષિત ુાં પત્રક 

 

ક્રિ તારીખ િેક નાં. બેંક પાસબકુ મજુબ િેકથી 
રકિ 

કેશબકુિાાં લખેલ િેકની રકિ કેશબકુિાાં ઓછી દશાષિેલ િેકની 
રકિ 

િેક જેના નાિે લખેલ હોય તેનુાં 
નાિ 

િસલુાતપાત્ર  
રકિ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 
૧ ૦૮/૦૬/૧૫ ૭૮૮૧૩ ૭૪૬૬ --- ૭૪૬૬ િેલ્ફિેક ૭૪૬૬ 
૨ ૧૦/૦૭/૧૫ ૭૮૬૪૨ ૧૨૫૦૦૦ ૧૫૦૦૦ ૧૧૦૦૦૦ બી.એિ.જોિી ૧૧૦૦૦૦ 
૩ ૩૦/૦૭/૧૫ ૭૮૬૬૯ ૭૧૦૨૧ ૮૨૧૭ ૬૨૮૦૪ ---//---  ૬૨૮૦૮ 
૪ ૦૬/૧૧/૧૫ ૬૮૫૭૫૫ ૮૬૫૪૨ ૪૧૫૪૨ ૪૫૦૦૦ િેલ્ફ િેક ૪૫૦૦૦ 
૫ ૦૨/૧૨/૧૫ ૬૮૫૭૭૩ ૮૧૬૦૦ ૩૭૮૦૦ ૪૩૮૦૦ ---//---  ૪૩૮૦૦ 
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૬ ૨૯/૧૨/૧૫ ૯૫૦૭૭૯ ૪૬૯૮૦૦ ---- ૪૬૯૮૦૦ ---//---  ૪૬૯૮૦૦ 
૭ ૦૩/૦૨/૧૬ ૯૫૦૮૪૨ ૨૫૩૬૧૧ ૨૨૮૨૬૩ ૨૫૩૪૮ ---//---  ૨૫૩૪૮ 
૮ ૦૩/૦૩/૧૬ ૧૯૮૧૩૯ ૪૦૫૧૦ ---- ૪૦૫૧૦ બી.એિ.જોિી ૪૦૫૧૦ 
૯ ૧૭/૦૩/૧૬ ૧૯૮૧૫૮ ૫૦૪૩૯૮ ૪૩૯૮ ૫૦૦૦૦૦ કેશ ઉપ ડ ૫૦૦૦૦૦ 

કુલ રકિ ૧૬૩૯૯૪૮ ૩૩૫૨૨૦ ૧૩૦૪૭૨૮  ૧૩૦૪૭૨૮ 
 
 

ફકરા નાંબર – ૩૫–પહરવશષ્ર્ટ નાં. – ૨– 

બાયોરે્ટક વિભાગની બેંક પાસબકુ તથા કેશબકુિાાં જિા લેિાિાાં જઅાયેલ વિસાંગતતા અંગેનુાં પત્રક. 
 

ક્રિ તારીખ બેંક પાસબકુિાાં જિા થયેલ રકિ કેશબકુિાાં જિા થયેલ રકિ તફાિત 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
૧ ૦૧/૧૨/૧૫ ૧૮૭૬૦૦ ૧૪૩૮૦૦ ૪૩૮૦૦ 
૨ ૧૮/૧૨/૧૫ ૨૬૨૯૭૨૬ ૨૨૦૩૭૨૬ ૪૨૬૦૦૦ 
૩ ૦૧/૦૧/૧૬ ૧૯૭૬૦૦ ૧૫૩૮૦૦ ૪૩૮૦૦ 
૪ ૦૨/૦૨/૧૬ ૧૬૮૨૪૮ ૧૪૨૯૦૦ ૨૫૩૪૮ 
૫ ૨૪/૦૨/૧૬ ૪૯૨૧૮૪૪ ૪૪૨૫૧૩૪ ૪૯૬૭૧૦ 
૬ ૦૧/૦૩/૧૬ ૨૩૮૧૦૦ ૧૯૪૩૦૦ ૪૩૮૦૦ 

કુલ ૮૩૪૩૧૧૮ ૭૨૬૩૬૬૦ ૧૦૭૯૪૫૮ 
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જિાબ 

બાયોરે્ટકનોલોજી વિભાગ,કૃવિ યવુનિવસિર્ટી જુનાગઢ, જુનાગઢ 

ઓડીટ ફકર  નાં.-૩૫ ન  બેંક પ િબકુ તથ  કેશબકુમ ાં જમ /ઉધ રની રકમમ ાં જણ યેલ તવિાંગતત /ઉિ પત  અંગે નીિે મજુબ મિુ વ ઈઝ સ્પષ્ટત ાં કરવ મ ાં આવે છે. રોકડમેહ તથ  બેંક પ િ 
બકુની તિલકન  તફ વત અંગેન  નીિે મજુબ સ્પષ્ટત  કરવ મ ાં આવે છે. અતે્રન  બ યોટેકનોલોજી તવડ ગમ ાં દહિ બી શ ખ ની ક મગીરી શ્રી બી.એિ.જોિી,કિેરી અતધક્ષક કમ દહિ બનીશ િાંડ હત ાં 
હત . તેમણે કરેલ ક મગીરીમ ાં તેમની િ મે  ન ણ કીય ઉિ પતન  ૧ થી ૬પ આક્ષોપો લગ વવ મ ાં આવેલ જેમ ાં િૌ પ્રથમ શ્રીજે.એમ.િોઢ , તિ. કલ કષ તથ  ડો. એિ.વી. પટેલ, ન ણ  ઉપ ડ અન ે
ચકુવણ ાં અતધક રી તથ  િહ પ્ર ધ્ય પકની  ત . ર૩/૦૭/ર૦૧૬ ન  િ િર નધપધમ ાં જણ વ્ય  મજુબ અતે્રની હીિ બી શ ખ ન  બીલ નાં. રર ત . ર૪/૦પ/ર૦૧૬ન  વ ઉિર નાં.૧૦૯૭, ત . ર/૬/ર૦૧૬ 
ની િ મે હીિ બી કિેરીએથી  બીલ પ િ થઈને આવેલ બેંક ખ ત મ ાં થયેલ જમ ાં રકમ તથ  કેશબકુમ ાં થયેલ જમ ાં વચ્િે તફ વત આવે છે. તેમ જણ વત ાં આ બ બત ગાંડીર હોય તેવુાં લ ગત ાં 
કિેરીની એસ્ટ .ર શ ખ ની  િિર નધપધ િ થેનો મ ન. કુલપતતશ્રીને ખ નગી પત્ર નાં.૪૭ ત . રપ/૭/ર૦૧૬ની આ બ બતની જાણ તેમજ પ્ર થતમક તપ િ તથ  તેમની િેવ  આંતશક મ ાંથી મકુત 
કરવ  અંગેનો પત્રની  જાણ કરેલ. તે મજુબ યો્ય ક યષવ હીની મ ાંગણી કરેલ ત્ય રબ િ ત . ર૬/૦૭/ર૦૧૬ ન  રોજ શ્રી બી.એિ.જોિી, કિેરી અતધક્ષક કમ દહિ બનીશ કિેરીમ ાં આવત ાં તેમન  
પત્રમ ાં જણ વ્ય  મજુબ મેં શરતચકુથી વટ વેલ છે. તે રકમનુાં બીલ ખોટુાં આક ર ઈ ગયેલ હોય તે રકમ હુાં પરત કિેરીની તીજોરીમ ાં જમ ાં કર વુાં છે. તેમ જણ વત ાં ત્ય રબ િ કિેરીએથી પાંિોની 
હ જરીમ ાં ત . ર૬/૭/ર૦૧૬ ન  ૧૩:૦૦ કલ કષ રોજક મ આધ દરત ન ણ  રૂ .૧,૩૪,૯૦૪/- િીલ બાંધ કરીને તીજોરીમ ાં ર ખેલ. અને તેની જાણ પણ મ ન. કુલપતતશ્રીને ખ નગી પત્રનાં.૪૮  
ત .ર૬/૭/ર૦૧૬ થી જાણ કરેલ છે. ત્ય રબ િ યતુનવતિટીની વડી કિેરીએથી પ્ર થતમક તપ િ અતધક રી તરીકે ડો.એમ.એ.વ ડોિરીય , િાંશોધન વૈજ્ઞ તનકશ્રી, (લિણ-ડુાંગહી, શ કડ જી કેન્દ્ર,  જુકૃય,ુ 
જુન ગઢ)ને િધપપવ મ ાં આવેલ જે કુલિબિવશ્રી, જુકૃય,ુ જુન ગઢન  ક ય ષલય આિેશ નાં. જુકૃય/ુરજી એડીએમ-પ.ર(૩)/ર૦૧૬/૯૭૪-૯૭૭, ત ાં. ર૯/૦૭/ર૦૧૬ થી તપ િ  અંગેન   હુકમ કરવ મ ાં 
આવેલ અને તે મજુબ પ્ર થતમક તપ િ જે ત . ૦૧/૦૪/ર૦૧૬ થી ત . ૩૧/૦૭/ર૦૧૬ સધુીન  િમયગ હ ની તપ િ થત ાં જે ત ાં.૦૪/૦૮/ર૦૧૬ ન ાં પત્રથી પ્ર થતમક તપ િ  અતધક રી અન ે
િાંશોધન વૈજ્ઞ તનકશ્રીએ અહવે લ રજુ કરેલ અને પ્ર થતમક તપ િ િરમ્ય ન શ્રી બી.એિ.જોિીએ તેમન  ક યષક હ િરમ્ય ન થયેલ ન ણ કીય તવિાંગતત ઓ ડરી આપવ ની  કબલુ તન મુાં આપેલ તે 
મજુબ ત . ૦૧/૦૪/ર૦૧૬ થી  ત ાં. ૩૧/૦૭/ર૦૧૬ િરમ્ય ન પ્ર થતમક તપ િ અન્વયે નીકહતી રકમ કુલ રૂ . ૩,પ૯,૯૦ર/- ન ણ  કિેરીમ ાં સ્વૈચ્છ એ ડરત ાં તે  મજુબ રોજક મ આધ રીત ન ણ ાં 
યતુનવિર્તાટીની હીિ બી કિેરીએ તબિીલ કરવ મ ાં આવેલ, ત્ય રબ િ શ્રી બી.એિ.જોિીન  અતે્રન  તવડ ગમ ાં કરેલ િાંપણૂષ ક યષક હ િરમ્ય નની ક મગીરીની  પ્ર થતમક તપ િ અત્રેન  તવડ ગ 
તરફથી મ ાંગણી પત્ર નાં. ૪૯-પ૦ ત . ૦પ/૦૮/ર૦૧૬ થી પત્ર યતુનવતિિટીની વડી કિેરીને લખેલ અને તે મજુબ  ત .રર/૦૯/ર૦૦૯થીત .૩૧/૦૩/ર૦૧૬ન  િમયગ હ ની પ્ર થતમક તપ િ 
અંગેન  કુલિબિવશ્રી, જુકૃય,ુ જુન ગઢન ાં ક ય ષલય આિેશ નાં. જુકૃય/ુરજી એડીએમ-પ.ર(૩)/ર૦૧૬/૩૯૧-૩૯પ, ત ાં. ૦૬/૦૮/ર૦૧૬ ન  આિેશ મજુબ તપ િ અંગેન  યો્ય હુકમ કરવ મ ાં આવેલ. 
તે મજુબ પ્ર થતમક તપ િ અતધક રીશ્રીની રૂબરૂમ ાં તપ િ િરમ્ય ન નીકહતી હીિ બી તવિાંગતત ઓ તેઓ તરફથી વ્ય જ િ થે તેમન  ક યષક હ િરમ્ય નન  ન ણ કીય વિષન  ન ણ  કબલુ તન મ ાંને 
આધ રે ડરપ ઈ કરેલ અને તે પ્રમ ણે વિષ ર૦૧પ-૧૬ મ ાં થયેલ દહિ બી તવિાંગતત ઓ ન ણ  રૂ .૧૪,૦૧,૧૩૯/-  ત .૩૧/૦૮/ર૦૧૬ન  પત્રથી કિેરીમ ાં ડરપ ઈ કરેલ અને કિેરીએથી રોજક મ 
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આધ દરત હીિ બી કિેરીએ ન ણ  તબિીલ કરવ મ ાં આવેલ છે. અને પ્ર થતમક તપ િ અતધક રીશ્રીએ તપ િ  પણૂષ કરીને અહવે લ િધપપવ મ ાં આવેલ છે. ત્ય રબ િ યતુનવતિિટીની વડી કિેરી વાર ર  
કુલિબિવશ્રી, જુકૃય,ુ જુન ગઢન ાં ક ય ષલય આિેશ નાં. જુકૃય/ુરજી એડીએમ-પ.ર(૩)/ર૦૧૬/૧ર૩૭- ૧ર૪૧, ત . ૧૭/૧૦/ર૦૧૬ ન  આિેશથી ખ ત કીય તપ િન  આિેશ થયેલ છે. હ લ તપ િ 
િ લ ુહોય ત્ય રે રેકડષ હીિ બી શ ખ નુાં કસ્ટડી કરેલ છે.બેંક પ િબકુ તથ  કેશબકુમ ાં  જમ /ઉધ રની રકમમ ાં જણ યેલ તવિાંગતત /ઉિ પત અંગે નીિે મજુબ જણ વવ નુાં કે, (૧)અત્રેન  તવડ ગન  
એિ.બી.આઈ.બેંક ખ ત  નાં.૩૦૯૧૦૮૬૯૦૭પ ની પ િબકુ તથ  કિેરીની કેશબકુ િ થે િક િણી આપશ્રીન  ઓડીટ વત ુષહ તરફથી કરેલ જેમ ાં આપશ્રીન  પ્ર થતમક વ ાંધ  િ થે પદરતશષ્ટ નાં.૧ ની 
તવગતે ક્રમ નાં.૧,૩ થી ૭ તથ  ૯ ની તવગતે િેલ્ફ િેકથી કુલ રકમ   રૂ .૧૪,૭૪,૮૩૮/- કેશીયર તરફથી ઉપ ડ કરેલ છે. તથ  પદરતશષ્ટ ન  ક્રમ નાં.ર તથ  ૮ ની તવગતે શ્રી બી.એિ.જોિી દ્ર ર  
િેકથી કુલ રકમ રૂ .૧,૬પ,પ૧૦/- મહી કુલ રૂ .૧૬,૩૯,૯૪૮/-  ઉપ ડ કરવ મ ાં આવેલ છે. જય રે કેશબકુમ ાં કેશીયર તરફથી ઉપરોકત િેકની રકમ પદરતશષ્ટન ાં કોલમ નાં. પ ની તવગતે  
રૂ .૩,૩પ,રર૦/- ઉધ રેલ છે.આમ, પદરતશષ્ટ ન  કોલમ નાં.૮ ની  તવગતે રૂ .૧૩,૦૪,૭ર૮/- િેકથી ઉપ ડેલ રકમ ઓછી િશ ષવવ  અંગે ઉકત જણ વ્ય  મજુબ અતે્રન  તવડ ગમ ાં ફરજ બજાવેલ શ્રી 
બી.એિ.જોિી, કિેરી અતધક્ષ ક કમ દહિ બનીશની િ મે ૧ થી ૬પ ન ણ કીય ઉિ પતન  આક્ષોપો લ ગેલ  જેમ ાં આ િિર રકમ પણ ઉિ પતની હોય જે પ્ર થતમક તપ િ િરમ્ય ન મજકુર કમષિ રી 
તરફથી ઉિ પતની રકમ સ્વૈરછ એ સ્વીક રીને  કિેરીમ ાં વ્ય જ િ થ ેન ણ કીય વિષ ર૦૧પ –૧૬ ની રકમ રૂ .૧૪,૦૧,૧૩૯/- ત .૩૧/૦૮/ર૦૧૬ન  પત્રથી કિેરીમ ાં ડરપ ઈ કરેલ અને કિેરીએથી 
રોજક મ આધ દરત હીિ બી કિેરીએ  ન ણ  તબિીલ કરવ મ ાં આવેલ છે. અને હ લ ખ ત કીય તપ િ િ લ ુછે. અને શ્રી બી.એિ.જોિી, કિેરી અતધક્ષક કમ દહિ બનીશ હ લ ફરજ મોકુફી હઠેહ છે. 
(ર)આપશ્રીન  પ્ર થતમક વ ાંધ   નાં.૧૬ ની િ થે િ મેલ પદરતશષ્ટ નાં. રની તવગતે કોલમનાં. ૩ મ ાં બેંક પ િબકુ મજુબ રૂ .૮૩,૪૩,૧૧૮/- રકમ જમ  થયેલ છે. જય રે કેશબકુમ ાંપદરતશષ્ટન ાં કોલમ  
નાં. ૪ મજુબ રૂ .૭ર,૬૩,૬૬૦/-   જમ  લીધેલ છે અને પદરતશષ્ટન ાંકોલમ નાં.પ મજુબ રૂ .૧૦,૭૯,૪પ૮/- જે ઓછી રકમ જમ  લીધેલ જે કેશીયર તરફથીજમ  લીધેલ છે અને જે મિુ  નાં.૧ મ ાં 
જણ વ્ય  મજુબની ન ણ કીય  ઉિ પત હોય અને તેમની પ િેથી ન ણ ની રીકવરી પ્ર થતમક તપ િ િરમ્ય ન કરવ મ ાં આવેલ છે.કિેરીએથી યતુનવતિિટીની દહિ બી કિેરીએ તબિીલ કરવ મ ાં 
આવેલ છે.  

 

િહીિર્ટી-િ-હહસાબ અવધકારીશ્રી, 
કૃવિ યવુનિવસિર્ટી જુનાગઢ  

સને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર –  ૩૬                         અનાિત રજી ર્ટર અંગેની અવનયવિતતા બાબત. 
જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટીન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન  વિષન  અન્ વેિણ િરતમય ન તનડ વેલ અન મત રજીસ્ ટરની િક િણી કરત  નીિે મજુબ અન્ વેિણ નધપધ આપવ મ  આવે છે.  

(૧) જુ.કૃ.ય.ુ જુન ગઢએ અગ ઉ મેહવેલ દડપોઝીટ પૈકી ત્રણ વિષ કરત  વ  ુિમય પછી પણ આવી રકમની ચકુવણી થય  વગર દડપોઝીટ િિરે જમ  ર ખવ મ ાં આવેલ છે. ગજુર ત તતજોરી 

તનયમો-૨૦૦૦મ ાં તનયમ ૩૬૮ મજુબ ત્રણ વિષ કે તેથી વ  ુિમયની પરત કરવ ની બ કી અન મતોની રકમ લેપ્ િ કરવ ન  હુકમો કરી િાંસ્ થ ન  ફાંડમ ાં  તબિીલ કરવ ની રહ ેછે. તેન  ચકુવણ ન  
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પ્રિાંગે િાંથ ન  ફાંડમ ાંથી ચકુવણી કરી તેની નધપધ અન મત રજીસ્ ટરે કરવ ની રહ ેછે. િાંસ્ થ  વાર ર  ત્રણ વિષ કે તેથી વ  ુિમયની  અન મતની તમ મ રકમ યતુનવતિ ષટી ફાંડમ ાં જમ  કય ષન  આધ રો 

રજુ કરેલ નથી.  

(૨) િાંસ્ થ ની દહિ બી શ ખ  તફથી અન મતો અંગેનુાં રજીસ્ ટર તનડ વેલ છે. પરાંત ુતનયમોની જોગવ ઇ અનિુ ર અગ ઉન  વિષની વણચકુવ યેલ અન મતોની રકમો પ્રથમ  આગહ ખેિેલ ન હોવ થી 

ઓદડટ વિષની શરૂઆતમ ાં અગ ઉન  વિષની કેટલી અન મતો વણચકુવ યેલ હતી તેની િક િણી કરી શક યેલ ન હતી. તેમજ વિષ િરતમય ન મહેલ  અન મતો, પરત કરેલ અન મતો અને વિષની 

આખરે બ કી તિલકની તવગતો િશ ષવતી ત રીજ ક ઢેલ ન હોવ થી જરૂરી િક િણી શકય બનેલ નથી.  

(૩) અન મત રજીસ્ ટર ફકત ઓદડટ વિષ ૨૦૧૫-૧૬ પરુત ુજ તનડ વેલ હોવ થી અને અગ ઉન  વિોની વણચકુવ યેલ અન મતની રકમો આગહ ખેંિવ મ ાં આવેલ ન હોવ થી  અન મતન  પરત 

ચકુવણ ન  પ્રિાંગે અન મતની રકમ જમ  હોવ ની ખ ત્રી કય ષ વગર અન મતોન ુપરત ચકુવણ ુકરવ મ ાં આવે છે. જેન  ક રણે વધ રે ઓછ  કે બેવડ   ચકુવણ ની તથ  ન ણ કીય ગેરરીતી થવ ની 

શક્યત  રહ ેછે. જે ધ્ ય ને લઇ અન મત રજીસ્ ટર અદ્યતન તૈય ર કરી ઓદડટને ખ ત્રી કર વવી.  

(૪) િને ૨૦૧૫-૧૬ન  વિોની દહિ બોની ત રીજ મજુબ અન મત અંગે નીિે મજુબ તસ્ થ તત િશ ષવેલ હતી. 

(૧) ત .૧-૪-૧૫ની ખલુતી તિલક રૂ . ૧૦૪૦૨૦૮૮૬.૨૦ 

(૨) આવક રૂ . ૪૯૭૨૦૬૩૪.૦૦ 

(૩) કુલ અન મત રૂ . ૧૫૩૭૪૧૫૨૦.૦૦ 

(૪) અન મત પરત રૂ . ૬૦૦૩૯૯૯૦.૦૦ 

(૫) ત .૩૧-૩-૧૬ જમ  અન મત રૂ . ૯૩૭૦૧૫૩૦.૦૦ 

 

અન મત રજીસ્ટરની િક િણી કરત  તેમ  મ તિક/વ તિ ષક િરવ હ  અને ત રીજ તૈય ર કરેલ ન હતી. જેથી વ તિ ષક દહિ બ િ થે િક િણી કરી શક યેલ ન હતી. અન મતન  દહિ બોનુાં વ તિ ષક 

ત રીજ તૈય ર કરી વ તિ ષક દહિ બ િ થે મેહવણુાં કરી અતધક રીની િહીથી પ્રમ બણત કરી ઓદડટને ખ ત્રી કર વવી. 
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જિાબ 

િહીિર્ટી-િ-હહસાબ અવધકારીશ્રી, કૃવિ યવુનિવસિર્ટી જુનાગઢ  

 (૧)  જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢએ અગ ઉ મેહવેલ ડીપોઝીટ પૈકી ત્રણ વિષ કરત  વ  ુિમય પછી ૫ણ આવી રકમની ચકૂવણી થય  વગર ડીપોઝીટ િિરે જમ  ર ખવ મ ાં આવેલ છે. ગજુર ત તતજોરી 

તનયમો-૨૦૦૦મ ાં તનયમ-૩૬૮ મજુબ ત્રણ વિષ કે તેથી વ  ુિમયની પરત કરવ ની બ કી અન મતોની રકમ લેપ્િ કરવ ન  હુકમો કરવ  અંગેની ક યષવ હી િાંસ્થ  વાર ર  િ લ ુકરવ મ ાં આવેલ છે, 

તે અંગે  યનુીવિીટીન  િક્ષમ અતધક રીશ્રીની માંજુરી લઇ લ ગ ુપડતી છેલ્લ  ત્રણ વિષથી વ  ુિમયની પરત કરવ ની બ કી રહતેી અન મતની રકમ તનયમોનિુ ર ફોરફીટ કરી જરૂરી ન ણ  

જુ.કૃ.ય.ુ ફાંડ એક ઉન્ટમ ાં પરત જમ  કર વવ મ ાં આવશે. 

(૨)  િાંસ્થ ની દહિ બી શ ખ  તરફથી અન મતો અંગેનુાં રજીસ્ટર તનડ વેલ છે. પરાંત ુતનયમોની જોગવ ઈ અનિુ ર તથ  ઓડીટ વાર ર  આપવ મ ાં આવેલ સિૂન  અનિુ ર વિષ િરમ્ય ન મહેલ 

અન મતો અને પ િ કરેલ અન મતોની ન ણ કીય વિષન  અંતે બ કી િીલકની તવગતોની ત રીજ ક ઢી અન મત દહિ બોનુાં વ તિિક દહિ બો િ થે મેહવણુાં કરી િાંબતધત અતધક રીશ્રી વાર ર  પ્રમ બણત 

કર વી આગ મી ઓડીટ િમયે ખ ત્રી કર વવ મ ાં આવશે. 

(૩)  અન મત રજીસ્ટર ફક્ત ઓડીટ વિષ ૨૦૧૫-૧૬ પરુત ુાં જ નદહ, પરાંત ુિરેક ન ણ કીય વિષ વ ઈઝ અલગ-અલગ તનડ વેલ છે, અને અગ ઉન  વિોની વણચકૂવ યેલ અન મતની રકમો 

આગહ ખેંિવ મ ાં આવેલ છે, તેમજ અન મતન  પરત ચકૂવણ ન  પ્રિાંગ ેઅન મતની રકમ રજીસ્ટરમ ાં જે જ્ય એ જમ  થયેલ છે ત્ય ાં તેની િ મે જ જે-તે કિેરીન  બીલ નાંબર/ત રીખ ન ખી 

ઉધ રવ મ ાં આવે છે અને રકમ ઉધ રી િક્ષમ અતધક રીની િહી લઈ ત્ય રબ િ જ બબલ  પ િ કરવ મ ાં આવે છે. જેથી કરીને ગેરરીતી થવ  પ મતી નથી.     

(૪)  અન મત રજીસ્ટરની િક િણી કરત  તેમ ાં મ તિક/વ તિિક િરવ હ   ત રીજ તૈય ર કરવ ની ક યષવ હી હ લ િ લ ુછે, જેની આગ મી ઓડીટ િમયે ખ ત્રી કર વવ મ ાં આવશે. 
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ઘઉં સાંશોધન કેન્ર,જુનાગઢ, 
કૃવિ યવુનિવસિર્ટી જુનાગઢ  

સને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર –  ૩૭ 

િાહન રીપેરીંગ િારે્ટ કરાયેલ ખિષની અવનયવિતતા અંગે. 
=============================================================== 

કૃતિ યતુનવતિિટી, જુન ગઢન  ઘઉં િાંશોધન કેન્દ્રન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન  અન્વિેણ િરતમય ન વ ઉિરો/ફ ઈલોની િક િણી કરત ાં વ હન રીપેરીંગમ ાં કુલ ખિષ રૂ .૫૭૫૫૩/- કરેલ હતો આ બ બતે 
નીિે મજુબ અન્વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે. 
ક્રિ િૌ.નાં./ તારીખ રકિ રા એજન્સીન ુનાિ ખરીદીની વિગત સદર 

૧ ૭૫૨૨/૨૩-૧૦-૨૦૧૫ ૫૭૫૫૩/- ગોલ્ડ સ્ટ ર મોટિષ, ર જકોટ  મોટર રીપેરીંગ ૨૦૦૪ 

 

(૧) ન ણ  તવડ ગન  અંગે્રજી જાહરેન મ  ક્રમ ાંક નાં. જીએન/૨૪/એિએિપી/૧૦૮૯/ જીઓઆઈ/૬૩/ઝેડ (૬૮૯)(૨૦૦૩) તથ  ગજુર ત આકસ્સ્મક ખિષન  તનયમો-૧૯૫૯ન  તનયમ-૧૭૧ન  
પદરતશષ્ટ-૬ન  તનયમ-૨ મજુબ રૂ .૨૦૦૦૦/- થી વધ રેની ખરીિી કરતી વખતે જાહરે તનતવિ  પ્રતિધ્ધ કરી સ્પધ ષત્મક ડ વો મેહવી ખરીિી કરવી જોઈએ. તેમજ રૂ .૧ લ ખથી વધ રે રકમની 
ખરીિી–ખિષ કરતી વખતે બહોહી પ્રતિધ્ધ્ધ ધર વત  વતષમ ન પત્રમ ાં જાહરે ત આપી ટેન્ ડર પ્રદક્રય  વાર ર  ડ વો મેહવી ખરીિી–ખિષ કરવ  જોઈએ ઉક્ત તવગતે ઘઉં િાંશોધન કેન્દ્ર વાર ર  સ્પધ ષત્ મક 
ડ વો મેહવ્ય  વગર ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે. જેથી તાંદુરસ્ત હરીફ ઈનો લ ડ ગમુ વેલ છે તેમજ ઉક્ત તનયમની જોગવ ઈનો ડાંગ કરેલ છે. 
(૨) િરક રશ્રીન  ન ણ  તવડ ગન  ત .૨૩/૦૯/૭૬ન ાં ઠર વ ક્રમ ાંક ટીજેઆર/૧૦૭૪/ ૩૨૯૯/૭૫/ઝેડ તથ  વખતોવખતન ાં સધુ ર  અન્વયે ખ નગી ઈિમો/વ્યસ્ક્તઓને રૂ .૧૫૦૦/- ઉપરની 
ન ણ ની ચકુવણી એક ઉન્ટ પેઈ િેકથી તેમન  ખ ત મ ાં જમ  કર વવ ની જોગવ ઈ કરવ મ ાં આવેલ છે તેમ છત ાં િાંસ્થ  વાર ર  ઉક્ત દકસ્િ મ ાં એક ઉન્ટ પેઈ િેકથી ન ણ  તેમન  ખ ત મ ાં જમ  ન 
કરત ાં રોકડેથી ચકુવવ મ ાં આવેલ છે. આમ િાંસ્થ એ ઉપરોક્ત ઠર વની જોગવ ઈ મજુબની અમલવ રી કરેલ નથી. 
(૩) ઉક્ત દકસ્િ મ ાં ઉપલી કક્ષ એથી જુન ગઢ વકષશોપનો અબડપ્ર ય લેવ ન ુકહવે મ ાં આવેલ હોવ  છત ાં જુન ગઢ વકષશોપનો અબડપ્ર ય ફ ઈલે િ મેલ ન હતો. જેની જવ બિ રેથી સ્પષ્ટત   
થવી ઘટે.   ઉક્ત મુ્   નાં ૧ થી ૩ ની પતુષત  થત  સધુી કરેલ ખિષ  રૂ .૫૭૫૫૩/- વ ાંધ  હઠેહ ર ખવ મ ાં આવે છે . 

વ ાંધ  હઠેહ રકમ રૂ .૫૭૫૫૩/- 
િિર: ૨૦૦૪ 
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જિાબ 

ઘઉં સાંશોધન કેન્ર,જુનાગઢ,કૃવિ યવુનિવસિર્ટી જુનાગઢ  

લોકલફાંડ ઓડીટ વત ુષહ-૫ વાર ર  વિષ ૨૦૧૫-૧૬ મ ાં ઘઉં િાંશોધન કેન્દ્ર, જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટી, જૂન ગઢ હ થ ધરવ મ ાં આવેલ ઓદડટ િરમ્ ય ન ઉ૫તસ્ થત થયેલ પ્ર થતમક વ ાંધ ની જરૂરી 

પતુષત  નીિે મજુબ કરવ મ ાં આવેલ છે. 

૧. જે અંગે જણ વવ નુાં કે બોલેરો જી૫ જનરલ રીપેરીગ કર વવ  ગ ડી ખોલ્ ય  બ િ જ  ય લ આવી શકે અને કય  પ ટષિ બિલ વવ ની જરૂરીય ત છે તેમ જણ વેલ જેથી રીપેરીંગ મ ટે ગ ડી 

ખોલ વવ  ત્રણ ડ વ માંગ વી ખરીિી કરી રીપેરીંગ મ ટે ઘણો વધ રે િમય લ ગે તેમ હોવ થી ડ વ િક િણી મ ટે િમીતી બન વી સ્ થ નીક બજારમ ાં લીસ્ ટ મજુબ પ ટષિન  ડ વની િક િણી કરી 

િૌથી નીિ  અને વ્ ય જબી ડ વની તપ િ કરીન ેપ ટષિ ખરીિ કરવ મ ાં આવેલ છે. જે અંગે જણ વવ નુાં કે બોલેરો રીપેરીંગ બીલન  ન ણ  આ કિેરી વાર ર  રોકડથી ચકુવવ મ ાં આવેલ નથી. ૫રાંત ુ

િેકનાં.૦૫૮૩૯૩ ત .૨૩/૧૦/૨૦૧૫ થી ચકુવવ મ ાં આવેલ છે. ઉ૫રોકત બ બતે જણ વવ નુાં કે જુન ગઢ બોલેરો ઓથોર ઈડ ડીલર પ િે રૂબરુ તપ િ કરત  જણ વેલ કે અમ રી પ િે આ નુીક 

શો રૂમ ન હોવ થી આ ક મગીરી ર જકોટ ખ તે આ નુીક શો રૂમમ ાં કર વવી જેથી ત્ ય ાં ત . ર૦/૦૫/ર૦૧૭ન  રોજ તપ િ કરત  જણ વેલ કે આ ગ ડીન  રીપેરીંગન  ન ણ  રોકડેથી અથવ  િેકથી 

જ જે તે દિવિે આ૫વ ન  રહ ેછે. બ કી બીલથી ક મગીરી કરી આ૫વ મ ાં આવશે નહી અને અંિ જીત ૮૫૦૦૦/- રૂ . જેટલો ખિષ થશે તેમ જણ વેલ ૫રાંત ુિોકકિ આકડો તો ગ ડી ખોલ્ ય  બ િ જ 

 ય લ આવે તેમ જણ વલે જેથી તેન  પેમેન્ ટ કરવ  મશુ્ કેલી ઉડી થતી હોવ થી સ્ થ નીક બજારમ ાં રીપેરીંગ કર વવ મ ાં આવેલ છે.જે જુન ગઢ તથ  ર જકોટ ખ તે ઓથોર ઈઝડ ડીલરનો િાં૫કષ 

કરવ મ ાં આવેલ છે. જે અંગેની લેખીત બ હેંધરી ન આપત  જેથી ફ ઈલે િ મેલ ન ર ખેલ. 
 

વિવિધ વિભાગ, 
કૃવિ યવુનિવસિર્ટી જુનાગઢ  

સને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર –  ૩૮ 

કૃવિ યવુનિવસિર્ટીના જુદા-જુદા ફાિષ વિભાગિાાં ફળ ઝાડની હરાજી કરિા અંગે. 
કૃતિ યતુનવતિિટી જુન ગઢ જુિ -જુિ  તવડ ગ હસ્તકન  ફ મષની અન્ વેિણ વિષમ ાં ફહ ઉ ઝ હની જાહરે હર જી કરવ મ ાં આવેલ તે અંગેન  િાંબાંતધત રજીસ્ટર/રેકડષની િક િણી કરત  નીિે મજુબ 
અન્ વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવેલ છે.  
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(૧) બોટની ફ મષ તવડ ગમ ાં આવેલ  ફહ ઉ ઝ ડન  પ કની જાહરે હર જી કરત  ન હયેરી-૩૬૦, િીકુ-૧૬૬, આંબલી-૯, પબડી-૫, િેરી-૫, બોરિેલી-૨ તથ  બહડે -૨ ઝ ડન  પ કની હર જી 
રૂ।.૧,૨૫,૦૦૦/- મ  શ્રી ઈમત્ય ઝ યસુફુ બ નવ ને આપવ મ ાં આવેલ. પરાંત ુઉક્ત ફ મષ ખ તેન  કુલ કેટલ  ઝ ડ હત  તેનુાં રેકડષ ઓદડટ અન્વેિણમ ાં ન રજૂ થયેલ નથી. તેમજ કુલ કેટલ  ઝ ડ 
હત . તેમજ બ કી ઝ ડની હર જી થયેલ હતી કે કેમ ? તે અંગે આધ રથી સ્પષ્ ટત /ખ ત્રી કર વવી.  
(૨) બોટની તવડ ગની હર જી ડોયમેુન્ટમ ાં ર ખેલ શરતન  ક્રમ નાં–૬ મ ાં જણ વેલ છે કે વ તિિક ઈજારો રૂ।.૧,૨૫,૦૦૦/- કરત  વધ રે થશે તો આ રકમન  કુલ ત્રણ હપ્ત  કરી આપવ મ ાં આવશે. 
જેમ ાં પ્રથમ હપ્તો ૫૦% પ્રમ ણે દિવિ-૧૦મ ાં અને બીજો હપ્તો ૨૫% પ્રમ ણે ત .૧૫/૮/૨૦૧૫ તથ  ત્રીજો હપ્તો ૨૫% પ્રમ ણે ૧૫/૧૧/૨૦૧૫ સધુીમ ાં ડરવ નો રહશેે. ઈજારેિ ર ઈમત્ય ઝ 
યસુફુ બ નવ  વાર ર  રૂ..૧,૨૫,૦૦૦/- થી વ તિિક ઈજાર નો પ્રથમ હપ્તો રૂ..૬૨,૫૦૦/-ત .૧/૬/૧૫ન  રોજ તેમજ બીજો હપ્તો રૂ।.૩૧,૨૫૦/- ત .૧૪/૯/૧૫ન  રોજ ડરવ મ ાં આવેલ અને છેલ્લો 
હપ્તો રૂ..૩૧,૨૫૦/- ત .૨૧/૧૧/૧૫ન ાં રોજ ડરવ મ ાં આવેલ છે આમ, બીજો હપ્તો ડરવ મ ાં ૩૦ દિવિનો અન ેછેલ્લ  હપ્ત મ ાં ૬ દિવિનો તવલાંબ થયેલ છે જે અંગે િાંસ્થ એ કરેલ ક યષવ હીન ાં 
આધ રો ઓદડટમ ાં રજુ કરેલ નથી.  
(૩) એગ્રોનોમી તવડ ગન  ય ાંતત્રક વ બણજ્ય ફ મષ તવડ ગમ ાં આવેલ  ફહ ઉ ઝ ડન  પ કની જાહરે હર જી કરત  ર વણ ન -૨૭૫ ઝ ડન  પ કની હર જી રૂ..૬૦,૦૦૦/- મ  કેશડુ ઈ વી. પરમ રન ે
આપવ મ ાં આવેલ તેમજ ફ મષ હસ્તકન  વીડી તવસ્ત રમ ાં ગુાંિ - ૨૩ ઝ ડન  પ કની હર જી રૂ..૩૫૦૦/- મ ાં સરેુશડ ઈ ઝ લ ને તેમજ ત્ર ડ ફહ/ન બહયેરી ઝ ડ-૪૯ન  પ કની હર જી રૂ..૩૩૦૦૦/- 
મ ાં ઇમત્ય ઝશ  યિુફશ ને આપવ મ ાં આવેલ. પરાંત ુઉક્ત ફ મષ ખ તેન  કુલ કેટલ  ઝ ડ હત  તેનુાં રેકડષ ઓદડટ અન્વેિણમ ાં રજૂ થયેલ નથી. તેમજ કુલ કેટલ  ઝ ડ હત  તેમજ બ કી ઝ ડની હર જી 
થયેલ હતી કે કેમ ? તે અંગે આધ રથી સ્પષ્ ટત /ખ ત્રી કર વવી.  
(૪) એગ્રોનોમી તવડ ગન  હર જી ડોયમેુન્ટમ ાં ર ખેલ શરતન  ક્રમ નાં–૬મ ાં જણ વેલ છે કે વ તિિક ઈજારો રૂ..૬૦,૦૦૦/- કરત  વધ રે થશે તો આ રકમન  કુલ બે હપ્ત  કરી આપવ મ ાં આવશે. 
જેમ ાં પ્રથમ હપ્તો ૬૦% પ્રમ ણે દિવિ-૩મ ાં અને બીજો હપ્તો ૪૦% પ્રમ ણે ત .૩૧/૧૦/૧૫ સધુીમ ાં ડરવ નો રહશેે. ઈજારેિ ર કેશડુ ઈ વી. પરમ ર વાર ર  રૂ..૬૦૦૦૦/- થી વ તિિક ઈજાર નો 
પ્રથમ હપ્તો રૂ..૧૫૦૦૦/- ત .૧૦/૪/૧૫ન  રોજ તેમજ બીજો હપ્તો રૂ..૧૫૦૦૦/-ત .૨૫/૫/૧૫ન  રોજ ડરવ મ ાં આવેલ અને છેલ્લો હપ્તો રૂ..૩૦૦૦૦/- ત .૧૦/૬/૧૫ન ાં રોજ ડરવ મ ાં 
આવેલ છે આમ, પ્રથમ હપ્તો ડરવ મ ાં ૪૬ દિવિનો  તવલાંબ થયેલ છે જે અંગે િાંસ્થ એ કરેલ ક યષવ હીન ાં આધ રો ઓદડટમ ાં રજુ કરેલ નથી  
(૫) એગ્રોનોમી તવડ ગ િાંસ્થ  વાર ર  ત ડ ફહ/ગુાંિ ની હર જીન  ડોયમેુન્ટ/ કર રખતમ ાં ઉપરોક્ત હર જીન  ન ણ  ઇજારિ ર વાર ર  ક્ય રે િાંસ્થ મ ાં જમ  કર વવ ન  રહશેે તેનો ઉલ્લેખ કરેલ ન હોય 
ઇજારિ ર તરફથી ન ણ  જમ  કર વવ મ ાં તવલાંબ દિવિો જાણી શક યેલ નથી.  
(૬) બ ગ યત તવડ ગન  જાાંબવુ ડી ફ મષન ાં કેહન  ફ લની હર જી ત .૧૬-૬-૨૦૧૫ન  રોજ ર ખવ મ ાં આવેલ હતી. તેમ ાં શ્રી ઇમ્તીય શ  યસુફુશ  બ નવ ને રૂ..૪૦,૦૦૦/- મ ાં ઇજારો આપવ મ ાં 
આવેલ હતો. પરાંત ુછેલ્લ  બે વિષની આ ઇજાર ને લગતી થયેલ આવક મજુબ િરેર શ આવક રૂ..૪૯,૦૦૦/- થયેલ હતી. આ રીતે િરેર શ આવક કરત  રૂ..૯૦૦૦/- ઓછ મ ાં ઇજારો કય ાં આધ રે 
આપેલ છે તેની તવગતવ ર સ્પષ્ટત  કરવી.ઇજાર ની શરતોમ ાં ઓછ મ ાં ઓછી બોલીની રકમ નક્કી કરી તેન થી ઓછી બોલી સ્વીક યષ નથી તેવી જોગવ ઇ શ  મ ટે ર ખી ન હતી. તેની અન્વેિણને 
સ્પષ્ટત  કર વવી. 
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(૭) લ લબ ગ, િક્કરબ ગ, મધડીબ ગ, ખેંગ રબ ગન  ફહ ઉ ઝ ડનો ઇજારો ત .૧૦-૯-૨૦૧૫ન  રોજ ર ખેલ હતો. પરાંત ુડ ગ લેન ર  મ ાંગણીિ રો પ િેથી કુલ ૨૫ આિ મીઓન  રૂ..૫૦૦૦/- ન  
િરે રૂ..૧,૨૫,૦૦૦/- વસલુ આવેલ હત . તેમ રોજક મની તવગતે રોકડમ ાં રકમ મેહવવ મ ાં આવી હતી. પરાંત ુતનયત નમનુ મ ાં પહધપિ આપવ મ ાં આવેલ ન હતી. જે બ બતે સ્પષ્ટત  કરવી. 
(૮) બ ગ યત તવડ ગ વાર ર  જુિ  પ્રક રન  ૯ થી ૧૦ પ્રક રન  ઇજાર ઓ આપવ મ ાં આવે છે. પરાંત ુઆ ઇજાર  બ બતે તવશ હ પ્રતિધ્ધ્ધ કરી વ મુ ાં વ  ુલોકો ઇજાર મ ાં જોડ ય તે ઇચ્છનીય છે. 
ક રણ કે તેન થી યતુનવતિિટીની આવક વધવ ની શક્યત  રહલે છે. યતુનવતિિટી વાર ર  અમકુ પિાંિગીની વ્યદકતઓને જ જાણ કરવ મ ાં આવે છે તે યો્ય નથી. િબબ યો્ય ક યષવ હી કરવ  ઓદડટ 
અનરુોધ છે. 
ઉક્ત મુ્   નાં. ૧ થી ૮ની પતુષત  િહ સ્પષ્ટત  કરી ઓદડટને આધ ર િહ ખ ત્રી કર વવી. 

 

જિાબ 

જવનનવિદ્યા અને પાકસાંિધષનવિભાગ,જુ.કૃ.ય,ુ જુનાગઢ 

૧).આ હરર જી તવડ ગન  ફ મષમ ાં “ઝ ડ-રજીસ્ટર” પર જે ન હયેરી,િીકુ,આંબલી, પબડી,િેરી, બોરિલી તથ  બેહડ  આવેલ છે. તે મજુબ કરવ મ ાં આવેલ છે.આ તવડ ગ હસ્તકનુાં ફ મષ એક વનસ્પતતક 

ઉધ ન છે.જેમ  ઘણ  પ્રક રની જાતીઓ આવેલ છે. અને આ હરર જી ફકત ફહઝ ડ અને બોરિલી જેવ  વકૃ્ષોન  ફહ હરર જીથી આપવ મ ાં આવત  હોય છે.અન્ય તિઝનલ ફહ ઉ ઝ ડ જેવ  કે 

આંબહ , ર વણ ,આંબ  અને ત ડફહ જેવ  ફહની હરર જી મોિમ(િીઝનલ) મજુબ કરવ મ ાં આવે છે.આમ જે પણ ફહ ઉ ઝ ડ આવેલ છે તેની હરર જી કરવ મ ાં આવેલ છે. હરર જીમ ાં િશ ષવેલ 

વકૃ્ષોની િાંય  ફ મષમ ાં આવેલ વકૃ્ષોની િાંય  પ્રમ ણે બર બર હોય,આ ફકર .૩૮ ની સ્પષ્ટત  મ ન્ય ર ખી વ ાંધો રિ કરવ  ન્ર  તવનાંતી. 

(૨). હરર જી ડોયમેુન્ટમ ાં ર ખવ મ ાં આવેલ શરત ક્રમ નાં-૬ મજુબ તેમણે હપ્તો િમય મય ષિ મ ાં નદહ ડરત  તેમને પત્ર દ્ર ર  જાણ કરવ મ ાં આવેલ હતી  પત્ર દ્ર ર  જાણ કરત  તેઓશ્રીએ હપ્ત ન  

ન ણ  ડરપ ઇ કરી આવેલ હોય આગહની કોઇ ક યષવ હી કરવ મ ાં આવેલ નથી તેથી આ વ ાંધ ની સ્પષ્ટત  મ ન્ય ર ખી ફકર  નાં ૩૮- ક્રમ ૧ તથ  ૨ મ ાંડવહ કરવ  ન્ર  તવનાંતી. 
કૃવિ વિજ્ઞાન વિભાગ, જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જૂનાગઢ 

જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટી,અગ્રોનોમી તવડ ગમ ાં હ થ ધર યેલ ઓદડટ િરમ્ ય ન વિષ ર૦૧૫-૧૬ િરમ્ય ન ઉ૫તસ્ થત કર યેલ ફકર  નાં.૩૮ ન  ક્રમ નાં.૩,૪,૫ ની પતુષત  નીિે મજુબ કરવ મ ાં આવેલ 

છે. (૩) આ ફ મષ ખ તે આવેલ જુિ  જુિ  ફહપ કો કેટલ  છે. તેની નધપધણી ઝ ડ રજીસ્ ટરમ ાં કરવ મ ાં આવેલ છે (૪)  હરર જીમ ાં જુિ  જુિ  ફહપ કોની કરવ મ ાં આવતી હરર જી અને તેમ ાં જુિ  

જુિ  ઈિમોઘ્ વ ર  ફહ ઉ પ કો હરર જીમ ાં ર ખત  તેઓની પ િેથી આ તવડ ગની નકકી કરેલ શરતો મજુબ પૈિ ઓની વસલુ ત કરવ મ ાં આવે છે. તેમજ તે અંગેની શરતો આ િ થે િ મેલ છે. 

અમકુ િાંજોગોમ ાં કય રેક ઈજારિ ર ઘ્ વ ર  પૈિ  ડરવ મ ાં તેઓન  િ મ જીક ક રણો િબબ મોડ  વહલે ુથત ુહોય છે. અતે્રન  મોટ  ડ ગન  ફહ ઉ પ કોની મિુત/૫રી૫કવત  ત્રણ મહીન ની 
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મય ષિ મ ાં જ હોય છે. જેવ  કે ર વણ , ગુાંિ  અને ત ડ ફહ જેની વસલુ ત ત્રણ મદહન મ ાં ફરજીય ત થઈ જતી હોય છે. એટલે અમ રી િષ્ ટીએ કોઈ૫ણ ઈજાિ રન  ન ણ ાં  ન વસલુવ નોપ્રશ્ ન 

ઉ૫તસ્ થત થતો નથી થોડ ઘણે અંશે ઈજારિ રન  િ મ જીક પ્રશ્ ન અથવ  અન્ ય ક રણિર મોડુ થત ુહોય જેથી ન ણ ાં મોડ  મહેલ છે (૫) હરર જી મ ાં ડ ગ લેત  ઈિમો મ ટે બાંધનકત ષ શરતો તેમજ 

તેમને ઈજાર ની રકમ અંગેની િાંપણુષ મ દહતી આ શરતોમ ાં િમ વેશ થયેલ છે. ઉ૫રોકત પતુષત  ઓ ઘ્ ય ને લઈ ઓડીટ ફકર  નાં.૩૮ ન  ક્રમ નાં.૩,૪,૫  મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી. 
બાગાયતશાસ્ત્ર વિભાગ, જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જૂનાગઢ 

મદુ્દા નાં.-૬નો જિાબ:બ ગ યત તવડ ગ હસ્તકન  જાાંબવુ ડી ફ મષમ ાં કેહન  ફ લની હરર જી ૧૬-૦૬-૨૦૧૫ન ાં રોજ ર ખેલ, તમે ાં ઈસ્મ્તય શ  યસુફુશ  બ નવ ને રૂ. ૪૦,૦૦૦/-મ ાં આ ફ લ ઈજારો 

આપેલ છે. િિરહ ુઈજારો પ્રથમ વખત જ આપવ મ ાં આવેલ છે. છેલ્લ  બે વિષની િરેર શ આવક રૂ.૪૯,૦૦૦/- જે િશ ષવવ મ ાં આવેલ છે. તે લ લબ ગની છે જાાંબવુ ડી બ ગન  રોજક મ મજુબ 

િિરહુ કેહન  ઈજાર ની રકમ કેહનો બગીિો જોઈ, તપ િી અંિ જ રૂl.૩૫,૦૦૦/- આંકવ મ ાં આવેલ છે. જેન  કરત  ઈજાર ની રકમ વ  ુઆવત  ઈજારો મ ન્ય ર ખી કમીટીએ આપેલ છે.  
મદુ્દા નાં.-૭ નો જિાબ:લ લબ ગ, િક્કરબ ગ, મધડીબ ગ, ખેંગ રવ વબ ગન  ફહ ઉ ઝ ડોનો ઈજારો ત . ૧૦-૦૯-૨૦૧૫ મ ાં ર ખેલ હતો તેમ ાં ઇજારિ રો પ િેથી મ ાંગણીપ ત્ર થવ  મ ટે રૂ. ૫૦૦૦/- 

ડીપોઝીટ પેટે લેવ મ ાં આવેલ છે. િિરહુ રકમ સ્થહ ઉપર લઇ ઇજારિ રોની િહી લઇ લેવ મ ાં આવલે છે. આ ડીપોઝીટ હરર જી પરૂી થયે તરુાંત જ વગર વ્ય જે પરત કરવ ની હોવ થી પહધપિ 

આપવ મ ાં આવતી નથી. પરાંત,ુ રેકડષ તનડ વવ મ ાં આવે છે  
મદુ્દા નાં.-૮ નો જિાબ: બ ગ યત તવડ ગ વાર ર  આજુબ જુ ગ મની ગ્ર મપાંિ યત મ મલતિ ર શ્રી, કતમશનરશ્રી, મહ નગરપ બલક  તથ  તવતવધ ઇજારિ રોને ટપ લ વાર ર  બહોહી પ્રતિદ્ધદ્ કરવ મ ાં 

આવેલ છે. જેન  ક રણે હરર જીમ ાં ૨૫ જેટલ ાં ઈજારિ રોએ હ જર રહી ડ ગ લીધેલ છે . જેથી યતુનવિીટી વાર ર  અમકુ પિાંિગીની વ્યસ્ક્તઓને જ જાણ કરવ નો પ્રશ્ન ઉપસ્સ્થત થતો નથી.  
 

કૃવિ િહાવિધાલય,જૂનાગઢ 

કૃવિ યવુનિવસિર્ટી જુનાગઢ  
સને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર –  ૩૯       આિક જિા (કલેતશન) રજીર્ટર નહી વનભાિિા બાબત. 
જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટીન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન ાં વિષન  ઓદડટ િરતમય ન એગ્રી કોલેજ જુ.કૃ.ય.ુ જુન ગઢન  જમ  થયેલ આવકની િક િણી કરત ાં નીિે મજુબ અન્વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે 
છે. )૧ ( જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટીન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન  વિષન  ઓદડટ િરતમય ન એગ્રી કોલેજ જુ.કૃ.ય.ુ જુન ગઢમ ાં જમ  થયેલ આવકની િક િણી કરત  એગ્રી કોલેજ, જુ.કૃ.ય.ુ જુન ગઢ દકટકશ સ્ત્ર 
તવડ ગ ખ તે વેિ ણ તથ  અન્ય હતે ુિબબ આવક થયેલ છે. પરાંત ુઆવક પહધપિ મજુબ જમ  થયેલ રકમનુાં જમ  કલેક્શન રજીસ્ટર તનડ વવ મ ાં આવેલ નથી. જેથી જમ  થયેલ આવકની 
આનિુાંબગક િક િણી થઈ શકેલ નથી. જેથી તમ મ આવકનુાં જમ  કલેકશન રજીસ્ટર અદ્યતન તનડ વી અન્ વેિણમ ાં આધ રિહ પતુષત  કર વવી.  
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જિાબ 
આિાયષ,કૃવિ િહાવિદ્યાલય,જુ.કૃ.ય.ુજુનાગઢ. 
● જુ.કૃ.ય ુ.ન  િને વિષ ૨૦૧૫-૧૬  િરમ્ય ન એગ્રી કોલેજ જુ.કૃ.ય,ુજુન ગઢ ન  કીટકશ સ્ત્ર તવડ ગ ખ તે વેિ ણથી થયેલ આવક જમ  કલેક્શન રજીસ્ટર તનડ વવ મ ાં આવેલ છે.જેની જાણ 
અન્વેિણ ન  આધ રે િહ પતૂષત  િ થે કરવ મ ાં આવશે.તેમજ અતે્રની કિેરી ન  આવક જમ  કલેક્શન અતધક રીશ્રી ની કક્ષ એથી િક િવ મ ાં આવેલ છે. 

ઉપરોકત જવ બ મ ન્ય ર ખી ફકર  નાં ૩૯ મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી. 

 

બીજ  વિજ્ઞાન  અને  તકવનકી  વિભાગ,   

કૃવિ યવુનિવસિર્ટી જુનાગઢ  
સને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર –  ૪૦ 

હાઈરે્ટક પાકષ / મ્યચુઝયિિાાં કપાસનો કોમ્પોનેન્ર્ટની કાિગીરીિાાં જઅાયેલ અવનયવિતતા અંગે. 
 

ક્રમ વ .નાં. / ત . રકમ એજન્િીનુાં ન મ ક મની તવગત  િિર 

૧ ૯૭૨૦-૨૭/૧૦/૨૦૧૦ ૧૩૯૭૫ પરમ ઈનો. વડોિર  હ ઈટેક પ કષ/ મ્યબુઝયમમ ાં રીપેરીંગક મગીરી ૧૨૪૦૩ 
૨ ૯૬૫૯ ૦૨/૦૧/૨૦૧૬ ૪૦૦૦૦૦ પરમ ઈનો. વડોિર  હ ઈટેક પ કષ/ મ્યબુઝયમમ ાં  કપ િનો કોમ્પોનેન્ટની ક મગીરી ૧૮૦૦૯-૦૯ 

કુલ ૪૧૩૯૭૫    
 

કૃતિ યતુનવતિિટી, જુન ગઢન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન ાં વિષન  અન્વેિણ િરતમય ન મેગ શીડ તવડ ગન  વ ઉિર ફ ઈલો તથ  ક મની ફ ઈલની િક િણી કરત  િાંસ્થ  વાર ર  ઉપરોક્ત ક મ અંગે ઈ- 

ટેન્ડરીંગ પ્રદક્રય  કરી ડ વો માંગ વત  કુલ ત્રણ એજન્િીન  ડ વ ઓનલ ઈન રજુ થત  િૌથી ઓછ  ડ વવ હી એજન્િી પરમ ઈનો. વડોિર ને આ ક મનો વકષ ઓડષર આપી ક મ કર વેલ છે.  

જેની િક િણી કરત  નીિેની તવગતે અતનયતમતત  ધ્ય ને આવત  અન્વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે (૧) આ ક મો અંગે સ્ટેમ્પ અતધતનયમ–૧૯૫૮ન  આદટિકલ–૨૭ મજુબ ક મની દકિંમતન  ૫% 

તિક્યોદરટી દડપોઝીટ લેવ ની રહ ેછે. તેમજ તિક્યોરીટી દડપોઝીટન  ૪.૯૦% મજુબ સ્ટેમ્પ ડયટુી વસલુ કરી કર રખત કરવુાં જોઈએ જે અને સ્ટેમ્પની દડપોઝીટ/તિક્યોરીટી મેહવેલ નથી. તેમજ 

કર રખત કરવ મ ાં આવેલ નથી. જેથી પદરતશષ્ ટની તવગતે કુલ ખિષ રૂ .૪,૦૦,૦૦૦/- ન  ૫% તિક્યોરીટી દડપોઝીટ રૂ .૨૦,૦૦૦/- ન  ૪.૯૦% સ્ટેમ્પ ડયટુીની રકમ રૂ .૯૮૦/- ન  સ્ટેમ્પ ઉપર 
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કર રખત કરવ નુાં હત ુાં જે રૂ..૧૦૦ન  સ્ટેમ્પ ઉપર કરવ મ ાં આવેલ છે જેથી ખટુતી સ્ટેમ્પ ડયટુીની રકમ રૂ..૮૮૦/- વસલુ ત કરી  ૦૦૩૦ સ્ટેમ્પ િિરે જમ  કર વી ખ ત્રી કર વવી. (૨) વકષ  

ઓડેરની શરત નાં.૬ મજુબ ઉપરોક્ત ક મગીરી એજન્િીએ િને ૨૦૧૪-૧૫ ન  વિષમ ાં પણૂષ કરવ ની હતી. આમ, છત ાં આ ક મગીરી િન ે૨૦૧૫-૧૬ ન  વિષમ ાં પણૂષ થયેલ છે. આમ એક વિષ 

મોડી ક મગીરી પણૂષ કરેલ હોવ  છત ાં િાંસ્થ  વાર ર  ઉપરોક્ત એજન્િી પ િેથી કોઈ પેનલ્ટીની રકમ વસલુ કય ષન  કે કોઈ નોદટિ આપ્ય ન  આધ રો ફ ઈલે ર ખેલ ન હોવ થી િક િણી થઈ શકેલ 

નથી. (૩) વકષ ઓડેરની શરત નાં.૧ મજુબ િીજવસ્ત ુિ રી હ લતમ ાં હોવી જરૂરી છે. ડ ાંગેલ/ તટેૂલ કે નકુશ નવ હી વસ્ત ુસ્વીક રવ મ ાં આવશે નદહ. આવી શરત હોવ  છત ાં ઉપરોક્ત ક્રમ નાં.૧ 

મ ાં જણ યેલ તવગતે રૂ..૧૩૯૭૫/- નો રીપેરીંગ અંગેનો ખિષ ચકુવવ  અંગે ઓદડટને આધ દરત ખ ત્રી કર વવી ઉપરોક્ત મુ્   નાં. ૧ થી ૩ ની પતૂષત  કર વત  સધુી કરેલ ખિષ રૂ..૪,૧૩,૯૭૫/- 

ઓદડટમ ાં વ ાંધ  હઠેહ ર ખવ મ ાં આવે છે. 

વ ાંધ  હઠેહ રકમ રૂ..૪,૧૩,૯૭૫/-                              િિર૧૮૦૦૯-૦૯                                            વસલુ તપ ત્ર રકમ રૂ..૮૮૦/-                                 િિર ૦૦૩૦ 

 

જિાબ 

બીજ  વિજ્ઞાન  અને  તકવનકી  વિભાગ,  કૃવિ યવુનિવસિર્ટી જુનાગઢ,. જુનાગઢ 

૧.િિર બ બતે જણ વવ ન ુ કે હ ઇટેક પ કષ/મ્યઝુીયમમ ાંરીપેરીંગની ક મગીરી અંગેન  અતે્રથી જાહરે ત જા.નાં.જુકૃય/ુબીતવતતવ/સ્ટોર ૪૨૪૯-૫૧/૨૦૧૫ ત .૨૭/૧૦/૧૫ થી ત્રણ ડ વો 
માંગ વેલતેમ ાં િૌથી ઓછ  ડ વ પરમ ઇનોવેટીવ ટેકનોલોજી, વડોિર  ર ન્િ-મોતીબ ગ, જુન ગઢ ન  ડ વ િરખ મણી પત્રક મજુબ ઓછ  જણ ત  તેઓને અતે્રથી પત્ર નાં.૪૩૨૮/૧૫ ત .૪/૧૧/૧૫ 
થી ઓડષર આપત  તેઓએ િિર ક મગીરી કરેલ છે. તે અંગેની નધપધ અતે્રન  ક મગીરી રજીસ્ટર ઉપર કરવ મ ાં આવેલ છે. અને તે અંગેની સ્થ તનક માંજુરી નાં.૩૪ ત . ૪/૧૧/૧૫ થી પ્ર ધ્ય પક 
અને વડ શ્રીએ સ્ટે.૧૨૧ ની આઇટેમ નાં.૪૮(૩) મજુબ માંજુરી આપેલ છે. ત્ય ર પછી પ ટીનુાં બીલ રકમ રૂ|.૧૩૯૭૫/-નુાં પ િ કર વેલ છે. આમ િિર ક મગીરી તનયમ મજુબ પ્રોિેિ કરી ને કર વેલ 
છે. તેથી િિર બ બત ધ્ય ને લઇ પ્ર . વ ાંધ  નાં.૪૭ ન  ક્રમ નાં. ૧નો જવ બ મ ન્ય ર ખી પ્ર થતમક વ ાંધો મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી છે. 
ક્રમ નાં.૨ :- િિર બ બતે જણ વવ ન ુકે હ ઇટેક પ કષ/મ્યઝુીયમમ ાં કપ િનો કોમ્પોનન્ટ અગ ઉ વિષ ૨૦૧૧-૧૨ મ ાં હ ઇટેક પ કષ/મ્યઝુીયમ બન વવ મ ાં આવેલ તે િમયે બ કી રહી જત  અત્રેથી 
દિવ્ય ડ સ્કર િમ િ ર પત્રમ ાં ત .૨૨/૧/૨૦૧૪ થી મ્યઝુીયમન  મોડલે્િ બન વતી િાંસ્થ  પ િેથી જાહરે ત આપીને ઇ-ટેન્ડરીંગ કરી ડ વો માંગ વેલ અને અતે્રથી પત્ર નાં. ૧૬૭૨ ત .૩/૬/૨૦૧૪ 
થી િાંશોધન તનય મકશ્રીન ેરૂ|.૨૦૦૦૦૦૦/- (વીિ લ ખ)ની િરખ સ્ત ડ વ પત્રકો/ઇ-ટેન્ડરીંગ િ થે િ િર કરત  તેઓશ્રીએ ક ય ષલય આિેશ નાં.જુકૃય/ુિાંતન/વહટ-૩/માંજુરી/૪૧૯૪-૯૫/૨૦૧૪ 
ત .૨૦/૬/૧૪ થી આપેલ તે િમયે પ ટીએ રૂ|.૧૨૦૦૦૦૦/- (બ ર લ ખ) ની ક મગીરી જે તે ન ણ કીય વિષમ ાં પરૂી કરેલ અને બ કી રહતેી રૂ|.૮૦૦૦૦૦/- (આઠ લ ખ) ની ક મગીરી બ કી 
રહી જત  અત્રેથી દહિ બ તનય મકશ્રી પ િ ેવિષ ૨૦૧૪-૧૫ ની બ કી રહતેી ક મગીરી તૈય ર કરવ  મ લ મટીરીયલ્િની ગ્ર ન્ટ બ.િ.૧૮૦૦૯-૦૯ મ ાં પનુ: જીવીત કર વીને ફરીવ ર િાંશોધન 
તનય મકશ્રીને પત્ર નાં.૩૩૩૭ ત .૨૨/૬/૧૫ થી િરખ સ્ત િ િર કરત  તેઓશ્રીએ ક ય ષલ ય આિેશ નાં. જુકૃય/ુિાંતન/વહટ-૩/માંજુરી/૪૫૨૦-૨૧/૨૦૧૫ ત .૨૪/૬/૧૫ થી માંજુરી આપેલતે મજુબ 
પ ટીને ફરીવ ર ઓડષર આપત  પ ટીએ બે તબક્ક મ ાં િ ર-િ ર લ ખન  બબલો રજુ કરેલ તે બબલો તનયમ મજુબ આઇ.ટી.ની કપ ત કરીને પ િ કર વેલ છે. વ મુ ાં જણ વવ નુાં કે પ ટીએ 
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રૂ|.૬૦૦૦૦/- ની ઇ.એમ.ડી. દડપોઝીટ િેક નાં.૧૦૧૪૨૫ ત .૩૦/૧/૧૪ તથ  ટેન્ડર ફી પેટે નોન રીફન્ડેબલ ટેન્ડર ફી િેક નાં. ૧૦૧૪૨૪ ત .૩૦/૧/૧૪ થી ડરેલ છે. તેમજ કપ િનો કોમ્પોનન્ટની 
રિીિ નાં.૦૦૫૭૫૨ ત .૯/૧૨/૨૦૧૩ થી ડીપોઝીટ લીધેલ હતી આમ કુલ રૂ|.૨૦૦૦૦૦૦/- (વીિ લ ખ)ની ૫% લેખે િીક્યોરીટી ડીપોઝીટ લેવ મ ાં આવેલ તેમજ મ લ િપ્લ ય ઓડષર આપેલ 
તે વખતે રૂ|.૧૦૦/-ન  સ્ટેમ્પ ઉપર કર રખત પણ કરવ મ ાં આવેલ છે. તેથી પ્ર . વ ાંધ  નાં.૪૭ ન  ક્રમ નાં. ૨નો જવ બ મ ન્ય ર ખવ  તવનાંતી છે. આમ  ઉપર  મજુબની  તમ મ  હદકકતો  અને  
આધ રો  ગ્ર હ્ય  ર ખી  ઓદડટ  ફકર  નાં. ૪૦ ક્રમ  નાં.  ૧ અને ૨ મ ાંડવ હ  કરવ  તવનાંતત. 

 

વિવિધ વિભાગ, 
કૃવિ યવુનિવસિર્ટી જુનાગઢ  

સને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર –  ૪૧                    યવુનિવસિર્ટી  રે્ટચ્યરુ્ટિાાં દશાષિેલ સક્ષિ અવધકારીશ્રીના આદેશ વિના અવનયવિત ખિષ કરિા અંગે.  

જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટીન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન  અન્ વેિણ િરતમય ન દહિ બ (કેશ) શ ખ ન  વ ઉિરો/ફ ઇલોની િક િણી કરત ાં નીિે મજુબ અન્ વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે. (૧) સ્ ટેટ 

એગ્રીકલ્ િરલ યતુનવતિિટી ઓફ ગજુર ત (ડેબલગેશન ઓફ પ વિષ) રૂલ્ િ-૨૦૧૧ સ્ ટેચ્યટુ નાં.૧૨૧ન  તનયમ ૪૦,૪૧,૪૨મ ાં અનકુ્રમે ડેડસ્ ટોક/ફતનિિર/કોમ્ પ્યટુર હ ડષવેર તથ  

િોફ્ટવેર/કનેક્ટીવીટી/િોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ ટ/િોફટવેર વેબ-દડઝ ઇનીંગ વગેરેન  ખિષની માંજુરી મ ટે િક્ષમ અતધક રીશ્રીઓને ન ણ કીય મય ષિ મ ાં િત  એન યત કરવ મ ાં આવેલ છે. િાંસ્ થ એ 

િ મેલ પદર.-૧ ની તવગતે ડેડસ્ ટોક/કોમ્ પ્ યટુર િેટ/િોફટવેર-હ ડષવેર વગેરેની ખરીિી કરી ખિષ  કરવ મ ાં આવેલ છે. પરાંત ુઉક્ત જોગવ ઇ અનિુ ર વ ઉિરો િ થે જે તે ખિષની િાંબાંતધત િક્ષમ 

અતધક રીઓની ન ણ કીય માંજુરી આપવ મ ાં આવેલ નથી. આ બ બતે સ્ પષ્ ટત  કરી કરેલ ખિષની અતધકૃતત  અને ઉપલબ્ ધ ન ણ કીય બજેટ મજુબ ખિષ કય ષન  આધ રો િ થે પતુષત  કર વવી. (૨) 

િ મેલ અનસુબુિ ન  ક્રમ નાં.૩,૫,૬,૭ મ ાં િશ ષવેલ તવગતે િાંસ્ થ એ કોમ્ પ્યટુર િેટ / હ ડષવેરની ખરીિી હરીફિરો/DGS&D િ ઇટન  આધ રે અલગ અલગ પ ટી પ િેથી ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ છે. 

કોમ્ પ્ યટુર હ ડષવેરની ખરીિી GIL મ ન્ ય અતધકૃત એજન્ િીઓ પ િેથી કરવ ની હોઇ િરક રશ્રીન  તનયમ તવરૂધ્ધ ખરીિી/ક યષવ હી કરવ મ ાં આવેલ છે. (૩) િ મેલ પદરતશષ્ ટ-૧ની તવગતે ડેડસ્ ટોકની 

ખરીિી િક્ષમ અતધક રીન  આિેશ તવન  કરવ મ ાં આવેલ હોઇ જે તવતનયતમત કર વી આધ રો િ થે અન્ વેિણને ખ ત્રી કર વવી. (૪) િાંસ્ થ એ પવૂષ માંજુરી તવન  કરેલ પદરતશષ્ટ-૧મ ાં િશ ષવેલ દકસ્િ ઓ 

નમનુ રૂપે િશ ષવેલ હોય આવ  અન્ ય દકસ્િ ઓ પણ રીવ્ ય ુકરી જણ ઇ આવેલ ખિષને તવતનયતમત કરી જરૂરી ક યષવ હી પણૂષ કરવ  અન્ વિેણ સિુન છે. ઉક્ત મુ્   નાં.૧ થી ૪ની આધ રો િ થે પતુષત  

કર વત  સધુી થયેલ કુલ ખિષ રૂ..૧૦૧૯૯૬૬/- વ ાંધ  હઠેહ ર ખવ મ ાં આવે છે. 

વ ાંધ  હઠેહ રકમ રૂ।.૧૦૧૯૯૬૬/-      િિર - પદર.-૧ મજુબ 
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ફકરા નાંબર – ૪૧ -પહરવશષ્ ર્ટ - ૧ 

યવુનિવસિર્ટી રે્ટચ્યરુ્ટિાાં દશાષિેલ સક્ષિ અવધકારીશ્રીના આદેશ વિના અવનયવિત ખિષ કરિા અંગે. 
ક્રિ  િા.નાં. 

તારીખ 

રકિ 

ર।. 
પાર્ટીનુાં નાિ  વિગત  સદર ખરીદ પ્રહક્ર યા 

૧ ૨  ૩  ૪  ૫  ૬  ૭ 

૧  ૧૩૯૯ / ૨૩-૪-૧૫  ૨૨૭૨૦૦ તશલ્ પીન ઇલે. જુન ગઢ  ઓ. જનરલ, એિી-૧.૫ ટન, નાંગ-૪  ૧૮૦૦૩  આરિી મજુબ  
૨  ૫૯૯૬ / ૩૧-૮-૧૫ ૫૪૨૫૦  તશલ્ પીન ઇલે. જુન ગઢ ઓ. જનરલ એિી, નાંગ-૪  ૧૮૦૦૩  આરિી મજુબ  
૩  ૧૨૭૯૮ /૨૬-૩-૧૬  ૨૩૩૬૨૫  ક ઇ કોમ્ પ્ યટુર ટેક, જુન ગઢ  એિ. પી. કોમ્ પ્ યટુર િેટ  નાંગ-૫  ૩૦૦૨૮  DGS&D 

૪  ૧૨૭૯૯ / ૨૬-૩-૧૬ ૨૩૭૩૦૦  જય ઓફિટે જુન ગઢ વ . વહીવટી અહવે લ તપ્ર ન્ ટીંગ-બ ઇન્ ડીંગ, નાંગ-૩૦૦  ૩૦૦૨૩-૨ આરિી મજુબ 

૫ ૧૩૩૪૫ / ૩૧-૩-૧૬ ૧૩૬૩૦૭ HCL .ઇન્ ફોટેક લી. અમિ વ િ  કોમ્ પ્ યટુર િેટ, નાંગ-૫ ૩૦૦૦૭  હરીફિર મેહવીને 
૬ ૧૩૩૪૬ / ૩૧-૩-૧૬ ૬૫૬૨૫  ક ઇ કોમ્ પ્ યટુર પ્ર . લી.જુન ગઢ  એિ. પી. કલર, તપ્ર ન્ ટર, નાંગ-૫  ૩૦૦૩૭ DGS&D 

૭ ૧૩૩૫૪ / ૩૧-૩-૧૬ ૬૫૬૫૯ HCL .ઇન્ ફોટેક લી. અમિ વ િ  કોમ્ પ્ યટુર િેટ, નાંગ-૨ ૩૦૦૦૮ હરીફિર મેહવીને 
 કુલ ૧૦૧૯૯૬૬     

 

જિાબ 
હહસાબ વનયાિકશ્રી,જુનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જુનાગઢ 

લોકલ ફાંડ ઑદડટન  અન્વેિણ અન્વયે આપવ મ ાં આવેલ ફકર  નાં.૪૧ મ ાં ક્રમ ૧ થી ૭ની ગ્ર ન્ટ કેન્દ્ર િરક રની આઇ.િી.એ.આર. ડેવલપમેન્ટ હઠેહ તથ  અઘર એજન્િી દ્ર ર  ગ્ર ન્ટ મહેલ છે. 
જેનુાં ઑદડટ એ.જી. ઑદડટ, અમિ વ િન  ૫ત્ર નાં. ઇએિ-૧/ઇન્ટીમેશન ઑફ ઑદડટ/૨૦૧૭-૧૮/ઑડબલ્ય/ુ૧૯૭૦ અન્વયે પણૂષ થઇ ગયેલ છે. જે ધ્ય ને લેવ  તવનતી. ઉપર ાંત ઑદડટ દ્ર ર  
આપવ મ ાં આવેલ અન્વેિણ અન્વયે એ.જી. ઑદડટ અમિ વ િ દ્ર ર  િાંબાંતઘત ખરીિી બ બતે કોઇ ઑદડટ પ ર  આપવ મ ાં આવેલ નથી. ઉપરોકત બ બત ઘ્ય ને લઇ ઑદડટ ફકર  નાં. ૪૧ મ ાંડવ હ 
કરવ  તવનાંતી છે. 
સાંશોધન વનયાિકશ્રીની કિેરી, જૂનાગઢ કૃવિ યનુીિસીર્ટી, જૂનાગઢ (૧) પદરતશષ્ટ-૧ની તવગત ેડેડસ્ટોક આઈટમ ઓ. જનરલ એ.િી. િોઢ ટન નાંગ-૪ નો ખિષ કરવ મ ાં આવેલ છે. તે ખિષની િાંબાંતધત િક્ષમ 

અતધક રીશ્રીની ન ણ કીય માંજુરી મેહવેલ છે.  (૨) અત્રેથી કરેલ ખિષની માંજુરી લીધેલ છે. ઉક્ત તવગત ગ્ર હ્ય ર ખી ઓડીટ ફકર  નાં. ૪૧ ને મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી. 
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આિાયષ,કૃવિ િહાવિદ્યાલય,જુ.કૃ.ય.ુજુનાગઢ. 
અતે્રની કિેરીન  પત્ર નાં.જુકૃય.ુ/કૃમવી./ટેક-૫/૪૩૧-૩૩ ત .૧૮/૦૧/૧૬ થી ICAR ડેવલોપમેન્ટ ગ્ર ન્ટ ન  બજેટ િિર ૩૦૦૦૮ મ ાં ન ણ કીય વિષ ૨૦૧૫-૧૬ ફ હવવ મ ાં આવેલ ગ્ર ન્ટ મ ાંથી 
દહિ બ તનય મકશ્રીની કિેરી ન  કોમ્યટુર ખરીિ કરવ મ ાં મ ટે રૂ.૭૦૦૦૦/-ની મય ષિ મ ાં ખિષ કરવ ની િહમતી આપવ મ ાં આવેલ હતી.. 
કુલસચિિશ્રીની કિેરી, જુનાગઢ કૃવિ યવુનિવસર્ટી, જૂનાગઢ  

ગ્ર હય પદરતશષ્ટ ૧ન  ક્રમ નાંબર ૩ િશ ષવેલ તવગતેની ખરીિી ખિષ ગજુર ત િરક રશ્રીની ગ્ર ન્ટ મ ાંથી કરવ મ ાં આવેલ નથી. આ ખરીિી DGS&D ન  થયેલ રેઈટ કોન્ર કટમજુબ   ICAR  બજેટ િિરે  કરવ મ ાં 
આવેલ છે. આમ િિર ખિષ ગજુર ત િરક રશ્રીની ગ્ર ન્ટ મ ાંથી કરવ મ ાં આવેલ ન હોય ,  ઉપરોક્ત બ બત ધ્ય ને લઇન ેઅત્રે કરવ મ ાં આવેલ સ્પષ્ટત  ગ્ર હ્ય ર ખી ઓડીટ ફકર  મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી.        
યતુનવતિિટીનો વ તિિક અહવે લ યતુનવતિિટીમ ાં વિષ ૨૦૧૫ - ૧૬મ ાં થયેલ રેઇટ કોન્ર કટમ ાં તનયત થયેલ ડ વ મજુબ છ પક મ કર વીને િક્ષમ અતધક રીની પવૂષ માંજુરી મેહવીને કરેલ છે. વ મુ ાં જણ વવ નુાં 
કે, કોઈપણ ખરીિી ખિષ યતુનવતિિટી સ્ટેચ્યટુરી જોગવ ઈ  તિવ ય કરવ મ ાં ન આવતી હોય અને િક્ષમ અતધક રીશ્રીની માંજુરી મેહવેલ હોય, ઉપરોક્ત બ બત ધ્ય ને લઇન ેઅત્રે કરવ મ ાં આવેલ સ્પષ્ટત  
ગ્ર હ્ય ર ખી ઓડીટ ફકર  મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી. 

 

કુલસચિિશ્રીની કિેરી,  
કૃવિ યવુનિવસિર્ટી જુનાગઢ  

સને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર –  ૪૨ 

િેબબેઈઝ જે.એ.યવુનિવસિર્ટી એકઝાિીનેશન વસર્ટિ (સોફર્ટિેર)ની ખરીદીની અવનયવિતતા બાબત. 
 

ક્રમ વૌ.નાં રકમ પ ટીનુાં ન મ િિર  

૧ ૧૨૩૯૦-૧૯/૦૩/૧૬ ૪૯૩૭૦૦ પરમ િોફટવેર, ટ ગોર રોડ, ર જકોટ ૩૦૦૧૪ 

 

કૃતિ યતુનવતિિટી, જુન ગઢન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન  અન્વેિણ િરતમય ન દહિ બી શ ખ ન  વ ઉિરો/િ ધતનક  ફ ઈલોની િક િણી કરત ાં પદરક્ષ  શ ખ ન  સ્ ન તક/અનસુ્ ન તક પોલીટેકતનક કક્ષ ન  

પ્રવેશ રજીસ્રેશન પદરક્ષ નો ક યષક્રમ, મ કષશીટ, રીઝલ્ ટ, નોટીફીકેશન, ર ન્ િકીટ, ડીગ્રી િટી તથ  અન્ય િદટિદફકેટ તૈય ર કરવ  અંગે તવન્ ડો બેઈઝ પ્રોગ્ર મન  િોફટવેરની ઉક્ત મજુબ ખરીિી કરી 

રૂ . ૪૯૩૭૦૦/- નો ખિષ કરવ મ ાં આવેલ હતો. આ બ બતે નીિે મજુબ અન્વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે.  
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(૧) મુાંબઈ આકતસ્ મક ખિષ તનયમો–૧૯૫૯ન  તનયમ–૧૭૧ ન  પદરતશષ્ ટ નાંબર–૧ તનયમ તથ  ન ણ  તવડ ગન  જાહરેન મ ાં નાં.જીએનએન/૨૪/એિએિપી/૧૦૮૯/જીઓઆઈ/ 

૬૩ઝેડ(૬૮૯)(૨૦૦૩)ની જોગવ ઈ અનિુ ર ૧ લ ખ કે તેથી વ  ુરકમની ખરીિી/ખિષ કરતી વખતે બહોહી પ્રતિતધ્ ધ ધર વત  જજલ્ લ  કક્ષ ન  બે વતષમ નપત્રમ ાં જાહરે ત આપી ટેન્ ડર પ્રદક્રય  

વાર ર  હરીફિરો મેહવી ખરીિી/ખિષ કરવો જોઈએ પરત ુાં િ ાંસ્થ  વાર ર  નવિ રી કૃતિ યતુનવતિિટીએ િને ૨૦૧૨-૧૩મ ાં કરેલ ટેન્ ડર પ્રદક્રય થી ઉક્ત િોફટવેરની ખરીિી તેમણે નક્કી કરેલ શરતોન  

આધ રે અને તે જ ધોરણે તથ  તે જ દકિંમતે ખરીિી કરેલ છે. િાંસ્થ એ ઉક્ત તનયમો તવરૂધ્ ધ, હરીફિરો તથ  ટેન્ ડર પ્રદક્રય  કય ષ તવન  ખરીિી કરેલ છે. તે અંગે સ્ પષ્ ટત  કરી ચકુવેલ દકિંમત 

યથ થષત ન  આધ રો િ થ ેઅન્વેિણને ખ ત્રી કર વવી. 

(૨) િાંસ્થ એ તનયમો મજુબ ટેન્ ડર પ્રદક્રય  કય ષ બ િ મેહવેલ હરીફિરો િ થે જો આવી જ ખરીિી અન્ય િાંસ્થ એ કરેલ હોય તો તેની િમીક્ષ  કરી કરકિર યકુ્ત ડ વે ખરીિી કરી તે અંગેન  

આધ રો ફ ઈલ પર ર ખવ  જોઈએ િાંસ્થ એ આવી કોઈ ક યષવ હી કય ષ તવન  નવિ રી કૃતિ યતુનવતિિટીએ નક્કી કરેલ શરતો મજુબ ખરીિી કરેલ છે. જે અતનયતમતત  ગણી શક ય.  

(૩) િાંસ્થ એ ખરીિેલ િોફટવેરની મહુ દકિંમત રૂ .૨,૯૯,૦૦૦/- અને નવિ રી કૃતિ યતૂનવતિિટીએ િોફટવેરમ ાં કર વેલ ફેરફ ર રૂ .૧,૯૪,૭૦૦/- એમ કુલ રૂ..૪,૯૩,૭૦૦/- થ ય છે. જે કૃતિ 

યતુનવતિિટી,જુન ગઢએ પણ આ દકિંમતે ખરીિેલ હોય પરત ુાં નવિ રી કૃતિ યતૂનવતિિટીએ સિુવેલ િોફટવેરન  ફેરફ ર અતે્રની િાંસ્થ એ પણ સ્વીક રેલ છે. ખરેખર બાંને િાંસ્ થ ન  અમકુ અંશે હતે-ુ

ક યષ પ્રણ લી અલગ અલગ હોય અત્રેની િાંસ્ થ ને ૧૦૦% ફેરફ ર લ ગ ુપડે છે. તેની વ સ્ તતવકત ન  આધ રો અન્વેિણમ ાં રજુ થયેલ નથી. ઉપરોક્ત મુ્   નાં. ૧ થી ૩ ની આધ ર િહ પતુષત  થત ાં 

સધુી કરેલ ખિષ રૂ .૪,૯૩,૭૦૦/- વ ાંધ  હઠેહ ર ખેલ છે.  

વ ાંધ  હઠેહ રકમ રૂ .૪ ,૯૩,૭૦૦/-  

િિર – ૩૦૦૧૪ 

 

જિાબ 

કુલસચિિશ્રીની કિેરી, જુનાગઢ કૃવિ યવુનિવસર્ટી, જૂનાગઢ  

જૂન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટીન  વિષ ૨૦૧૫-૧૬ન  ન ણ ાંકીય વિષન  અન્વેિણ િરમ્ય ન સ્ન તક/અનસુ્ન તક અને ડીપ્લોમ ાં અભ્ય િક્રમ મ ટે પ્રવેશ, રજીસ્રેશન, પરીક્ષ  ક યષક્રમ, મ કષશીટ, રીઝલ્ટ 

નોટીફીકેશન, ર ન્િક્રીપ્ટ, ડીગ્રી િટીદફકેટ તથ  અન્ય િટષ દફકેટ તૈય ર કરવ  અંગેનો તવન્ડો બેઇઝડ પ્રોગ્ર મન  િોફટવેરની ખરીિી મ ટે  રૂ . ૪,૯૩,૭૦૦/- નો ખિષ કરવ મ ાં આવેલ જે ખરીિી પ્રદક્રય  અંગે 

અન્વેિણ ટીમ તરફથી ઓડીટ ફકર  ઉપસ્સ્થત કરવ મ ાં આવત  તે અંગે નીિ ેમજુબ  મુ્  વ ર સ્પષ્ટત  કરવ મ ાં આવે છે. પરીક્ષ  શ ખ  મ ટે સ્ન તક/અનસુ્ન તક અને ડીપ્લોમ ાં અભ્ય િક્રમ મ ટે 

પ્રવેશ, રજીસ્રેશન, પરીક્ષ  ક યષક્રમ, મ કષશીટ, રીઝલ્ટ નોટીફીકેશન, ર ન્િક્રીપ્ટ, ડીગ્રી િટીદફકેટ અને અન્ય િટીદફકેટ તૈય ર કરવ  મ ટે જે તે િમયે કોઇ િોફટવેર હતો નહી મ ત્ર પરીક્ષ નુાં રીઝલ્ટ 
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તૈય ર કરવ  મ ટે પ્ર થમીક ધોરણે જુની પધ્ધતત મજુબનો ડેટ  બેઝ પ્રોગ્ર મ ક યષરત હતો, જેન થી મ ત્ર પરીક્ષ ન ુરીઝલ્ટ તૈય ર થત ુઅને તેન  મ ટે પણ જટીલ પ્રદક્રય ઓ કરવી પડતી હતી તેમજ 

જુન  કોમ્પ્યટુર તિસ્ટમો િમય જત  ક મગીરી વ્યવસ્સ્થત કરત  નથી તેન  મ ટે વ રાંવ ર અપડેટ કરવ  પડત  હોવ થી હવે નવી જનરેશન મજુબન  અપડેટ તિસ્ટમમ ાં જુન  ડોઝ બેઝ પ્રોગ્ર મ 

બર બર ક મ કરત  નથી. 

 િિરહુાં િમય િરમ્ય ન નવિ રી કૃતિ યતુનવતિિટીની કુલિબિવશ્રીની પરીક્ષ  શ ખ  અને આઇ.ટી. િેલ વાર ર  નવ  િોફટવેરખરીિ થય ની જાણ થયેલ અને તેની ક મગીરી િાંતોિ ક રક 

હોવ નુાં જાણવ  મહેલ, ગજુર ત ર જ્યની કૃતિ યતુનવતિિટીઓમ ાં સ્ન તક, અનસુ્ન તક તેમજ ડીપ્લોમ ાંન  અભ્ય િક્રમ અને તેને લગતી િઘહી ક મગીરી એક િરખી તથ  એક સતુ્રત  વ હી જ 

હોવ થી આજ િોફટવેર જૂન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટીમ ાં પણ અમલમ ાં થઇ શકે તેવ ુજણ ત  મ ન.કુલપતતશ્રી િ થે િોફટવેર અંગે િિ ષ કરવ મ ાં આવેલ અને િિરહુાં િોફટવેર ખરીિી કરત  જૂન ગઢ 

કૃતિ યતુનવતિિટીને શ ુફ યિો થ ય તે મ ટે એક કતમદટની રિન  કરવ મ ાં આવેલ જેમ ાં ફેકલ્ટીઓન  જૂન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટીન  બે ડીનશ્રીઓ, િાંશોધન તનય મક અને અનસુ્ન તક તવદ્ય શ ખ ન  

ડીનશ્રી, તનય મકશ્રી, ઇન્ફોમેશન અને ટેકનોલોજી (આઇ.ટી.) અને મિિ. કુલિબિવશ્રી(પરીક્ષ )નો િમ વેશ કરવ મ ાં આવેલ, િિરહુ કતમદટની બેઠક ત .૧૬.૦૩.૨૦૧૫ન  રોજ મહેલ જેની ક યષવ હી 

નધપધ  મજુબ સ્ન તક/અનસુ્ન તક અને ડીપ્લોમ ાં અભ્ય િક્રમ મ ટે પ્રવેશ, રજીસ્રેશન, પરીક્ષ  ક યષક્રમ, મ કષશીટ, રીઝલ્ટ નોટીફીકેશન, ર ન્િક્રીપ્ટ, ડીગ્રી િટીદફકેટ અને અન્ય િટીદફકેટ તૈય ર કરવ  

િ રુ તવન્ડો બેઝ પ્રોગ્ર મ િોફટવેરની ખરીિી કરવ  મ ટે િોફટવેરનો અભ્ય િ કરી પ ટી તરફથી આપેલ ડ વ બીડ મજુબ ડ વો ડ વ ખરીિી કરવ  ડલ મણ કરવ મ ાં આવેલ, ત્ય રબ િ ક યષવ હી 

નધપધન  મવુાર  નાં. ૩ મજુબ સ્ન તક, અનસુ્ન તક અને પોલીટેકનીક કક્ષ ન  તવતનયમો મજુબ સધુ ર  વધ ર  કરવ ની જરૂરીય ત રહતેી હોય તેવ  મેજર િેન્જીિ કરવ  મ ટે કતમદટની રિન  કરવ  

ડલ મણ કરવ મ ાં આવેલ તે મજુબ મ ન. કુલપતતશ્રી, જૂન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટી વાર ર  િાંશોધન તનય મક અને અનસુ્ન તક, અનસુ્ન તક તવદ્ય શ ખ ધ્યક્ષશ્રીની અધ્યક્ષત મ ાં હ ઇપ વર કતમદટની 

રિન  કરવ મ ાં આવેલ જેમ  જૂન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટીન  તનય મકશ્રી, આઇ.ટી., આિ યષ અને ડીનશ્રી, કૃતિ ઇજનેરી અને ટેકનોલોજી, મિિ. કુલિબિવ (પરીક્ષ ) િભ્ય તરીકે તનમણુાંક કરવ મ ાં 

આવેલ, અને િિરહુાં કતમદટ વાર ર  પ ટીને ડ વો ઘટ ડવ  મ ટે રૂબરૂ બોલ વેલ અને નવિ રી કૃતિ યતુનવતિિટીન  િોફટવેરની મહુ દકિંમત રૂ . ૨,૯૯,૦૦૦/- અને તેમ ાં િોફટવેરમ ાં કરેલ ફેરફ રની 

દકિંમત રૂ .૧,૯૪,૭૦૦/- િદહતની રૂ .૪,૯૩,૭૦૦/- દકિંમતનો િોફટવેર રૂ .૨,૯૯,૦૦૦/-મ ાં મ ાંગણી કરવ મ ાં આવેલ પરાંત ુિિરહુ પ ટી વાર ર  મ ાંગણી સ્સ્વક રવ મ ાં આવેલ નહી, પરાંત ુપ ટી વાર ર  

જૂન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટીને અનકુુહ અદ્યતન ફેરફ ર વ હો િોફટવેર રૂ .૪,૯૫,૦૦૦/-મ ાં આપવ નુાં કહી તે મજુબ િિરહુ પ ટી પ િેથી ઓફર લેટર માંગ વવ મ ાં આવ્યો, જે ત ાંત્રીક ડલ મણ મ ટે 

તનય મકશ્રી, આઇ.ટી.ને મોકલવ મ ાં આવ્યો, જે તેન  દરમ કષિ મજુબ પ ટી વાર ર  ફરીથી વ ટ ઘ ટો કરત  પ ટીએ ડ વોમ ાં વ ટ ઘ ટો બ િ તેમન  ત .૨૪.૦૪.૨૦૧૫ન  ઓફર પત્રોમ ાં િોફટવેરની 

કુલ દકિંમત રૂ .૪,૯૩,૭૦૦/- અને (૧) ફ્રી િપોટષ  ટ ઇમ એક વિષ (૨) એ.એમ.િી. િ જર્જિ આફટર ફ્રી વિષ ૧૨ % (૩) િ જર્જિ ફોર મેજર કસ્ટમ ઇજેશન રૂ . ૨૫૦/- (પ્રતત કલ ક) (૪) ડેટ  

મ ઇગે્રશન નવિ રી કૃતિ યતુનવતિિટીમ ાંથી જૂન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટીમ ાં કરવ નો િ ર્જ િશ ષવેલ પરાંત ુ તનય મકશ્રી આઇ.ટી.ની ત ાંત્રીક ડલ મણો પછી પ ટી િ થે વ ટ ઘ ટો કય ષ બ િ િિરહ ુ
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બ બતની અત્રેની કિેરીની પરીક્ષ  શ ખ ની ત .૨૨.૦૫.૨૦૧૫ની નધપધ ઉપર મ ન. કુલપતતશ્રીની માંજૂરી મેહવવ  મ ટે રજુ કરત  મ ન. કુલપતતશ્રી (૧) એ.એમ.િી. િ જર્જિ આફટર ફ્રી વિષ ૧૨ 

% ને બિલે ૧૦ % કરી આપવ  તથ  (૨) ડેટ  મ ઇગે્રશન ડેટ  મ ઇગે્રશન નવિ રી કૃતિ યતુનવતિિટીમ ાંથી જૂન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટીમ ાં ફ્રી કરી આપવ  અંગે પ ટી તરફથી મૌબખક િાંમતત ન  બિલે 

લેબખત બ ાંહઘેરી મેહવવ  જણ વેલ તે મજુબ િિરહુ પ ટીએ ત .૨૪/૦૫/૨૦૧૫ન  પત્રથી (૧) ફ્રી િપોટષ  ટ ઇમ એક વિષન  બિલે ત્રણ વિષ આપેલ છે. (૨) એ.એમ.િી. િ જર્જિ આફટર ફ્રી વિષ 

૧૨ % ને બિલે ૧૦ % કરી આપેલ છે. (૩) િ જર્જિ ફોર મેજર કસ્ટમ ઇજેશન રૂ . ૨૫૦/- (પ્રતત કલ ક)ન  બિલે રૂ . ૧૫૦/- (પ્રતત કલ ક) કરી આપવ  (૪) ડેટ  મ ઇગે્રશન નવિ રી કૃતિ 

યતુનવતિિટીમ ાંથી જૂન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટીમ ાં કરવ નો િ ર્જ નહી લેવ  અંગે લેબખત બ ાંહઘેરી આપેલ હતી.  

 આ બાંને્ન યતુનવતિિટીની જરૂરીય ત એક જ િરખી હોવ થી અને લ ાંબી ટેન્ડર પ્રદક્રય  ન કરવી પડે તેમ જ ન ણ કીય ખિષ પણ વધ ર નો કરવો પડે નહી તેમ જ િમયની પણ બિત થ ય 

અને તરુાંત અમલમ ાં મકુી શક ય તે બ બત તવિ રીને નવિ રી કૃતિ યતુનવતિિટી દ્ર ર  કરવ મ ાં આવેલ ક મગીરીની િક િણી કરવ મ ાં આવત  તેમન  તરફથી બહોહી પ્રતિધ્ધ્ધથી િૈતનક પેપરમ ાં 

જાહરે ત આપી સ્પધ ષત્મક રીતે ડ વો મેહવેલ જેમ ાં કુલ પ ાંિ પ ટીઓએ ડ વ પત્રકો રજુ કરેલ જે િાંશોધન તનય મકશ્રી, કુલિબિવશ્રી, તનય મકશ્રી (આઇ.ટી.), ડીનશ્રી (કૃતિ), ડીનશ્રી (વેટરનરી) 

અને દહિ બી અતધક રી-વ-દહિ બ તનય મકશ્રી, નવિ રી કૃતિ યતુનવતિિટી, નવિ રીની હ જરીમ ાં ડ વો ખોલવ મ ાં આવેલ અને ટેન્ડરની શરતો મજુબ ડ વોનુાં િરખ મણી પત્રક તૈય ર કરત  પરમ 

િોફટવેર, ર જકોટન  ડ વો વ્ય જબી હોવ નુાં જણ વત  નવિ રી કૃતિ યતુનવતિિટીન  મ ન. કુલપતતશ્રીએ બેઝીક િોફટવેર રૂ .૨,૯૯,૦૦૦/-ન  ડ વો માંજુર કરેલ હત .   

 ત્ય ર બ િ િોફટવેરન  વપર શ કરત  નવિ રી કૃતિ યતુનવતિિટીની ત .૧૭.૦૬.૨૦૧૪ની નધપધથી િશ ષવેલ છે કે (૧) પી.જી. તવદ્ય થીઓને જે તે િેમેસ્ટરમ ાં કોિષ ઓફર ન હોય તેવ  

તવદ્ય થીઓન ુિ લ ુિેમેસ્ટરનુાં રીઝલ્ટ નીલ તો પણ તેઓને આગહન  િેમેસ્ટરમ ાં લઇ જવ  મ ટે િોફટવેરમ ાં સધુ ર  આવશ્યકત  હત . (ર) સ્ન તક, પી.જી. અને પોલીટેકનીકન  તવદ્ય થીઓ 

વચ્િેથી અભ્ય િ છોડી િે અને યતુનવતિિટીન  તવતનયમો મજુબ ફરીથી રી-રજીસ્રેશન કર વે તો તેવ  તવદ્ય થીઓન  રીઝલ્ટન  જુન  ડેટ  િાંયોજન કરી જે તે િેમેસ્ટરમ ાં તેઓન ુરીઝલ્ટ મેનેજ થ ય 

તે અંગેની જોગવ ઇ એકઝ મ િોફટવેરમ ાં કરવ ની આવશ્યકત  હતી. (૩) વેટરનરી તવદ્ય શ ખ મ ાં સ્ન તક કક્ષ એ વી.િી.આઇ.ન  તનયમો લ ગ ુપડત  હોવ થી તેન  પદરણ મો વી.િી.આઇ. મજુબ 

તૈય ર કરવ  અંગેની જોગવ ઇ એકઝ મ િોફટવેરમ ાં કરવ ની આવશ્યકત  હતી. (૪) એકઝ મ િોફટવેર મજુબ તવદ્ય થીઓને મ કષશીટ આપવ ની થ ય તેમ ાં િલ મતત મ ટે બ રકોડેડ મ કષશીટ 

તૈય ર કરવ  અંગેની જોગવ ઇ એકઝ મ િોફટવેરમ ાં કરવ ની આવશ્યકત  હતી. (પ) એકઝ મ િોફટવેર મજુબ તવદ્ય થીઓને ર ન્િક્રીપ્ટ તેમજ ડીગ્રી િદટિફીકેટ આપવ ની થ ય તેમ  િલ મતત મ ટે 

બ રકોડેડ ર ન્િક્રીપ્ટ અને ડીગ્રી િદટિફીકેટ તૈય ર કરવ  અંગેની જોગવ ઇ એકઝ મ િોફટવેરમ ાં કરવ ની આવશ્યકત  હતી, આમ િોફટવેરમ ાં મેજર િેન્જીિ કરવ નુાં જણ ત  નવિ રી કૃતિ 

યતુનવતિિટી વાર ર  મેજર િેન્જીિ મ ટે ત .૦૯.૧૦.૨૦૧૪ની નધપધ ઉપર મેજર િેન્જીિ અંગેનો કુલ થન ર ખિષ રૂ . ૧,૯૪,૭૦૦/-ને માંજુર કરવ મ ાં આવેલ હતો. આમ નવિ રી કૃતિ યતુનવતિિટીનો 

િોફટવેરની બઝેીક દકિંમત રૂ . ૨,૯૯,૦૦૦/- અને મેજર િેન્જીિ અંગેનો કુલ ખિષ રૂ . ૧,૯૪,૭૦૦/- બને્ન મહી રૂ . ૪,૯૩,૭૦૦/- નો કુલ ખિષ થયેલ છે.  



  176 
 

 આમ જૂન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટી વાર ર  િોફટવેર ખરીિી વખતે િોફટવેરની બેઝીક દકિંમત રૂ . ૨,૯૯,૦૦૦/- તથ  મેજર િેન્જીિનો ખિષ રૂ . ૧,૯૪,૭૦૦/-િ થે િોફટવેર તૈય ર કર વવ નો 

હતો આ પ્રમ ણે િોફટવેર ખરીિ કરવ મ ાં આવેલ િઘહી પ્રદક્રય  ખબુજ વ્ય જબી અને િસ્તી તેમજ કરકિર યકુત થયેલ હોય જે વ્ય જબી દકિંમતની પડેલ છે. જે નવિ રી કૃતિ યતુનવતિિટીન  

૨૦૧૩ન  ડ વોમ ાં કોઇ વધ ર નો િ ર્જ ચકુવ્ય  તિવ ય એજ ડ વમ ાં ૨૦૧૫મ ાં કરકિર યકુત ખરીિી થયેલ છે.  

    જૂન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટી તરફથી ડ વો નક્કી કરવ  મ ટે નવિ રી કૃતિ યતુનવતિિટીએ કરેલ ટેન્ડર પ્રદક્રય  કરી મેહવેલ ડ વોની િમીક્ષ  કરવ  મ ટે નવિ રી ખ તેથી તમ મ ટેન્ડર પ્રદક્રય ની 

ફ ઇલની ઝેરોક્ષ નકલ માંગ વવ મ ાં આવેલ અને તેનો અભ્ય િ કરી શરતો િક િીને ક મગીરીને અનરુૂપ ડ વો વ્ય જબી જણ ત  તમ મ ક યષવ હી મ ન. કુલપતતશ્રી, જૂન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટી, 

જૂન ગઢની માંજૂરી મેહવી ખરીિી કરવ મ ાં આવેલ હતી, તેમજ જૂન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટી વાર ર  િિર પ ટી વાર ર  નવિ રી કૃતિ યતુનવતિિટી શરતો તિવ ય કરકિર યકુત ખરીિીન  ડ ગ રૂપે ત્રણ 

વિષ મ ટે િોફટવેરનો વ તિિક મેઇન્ટેનન્િ કર રની વધ ર ની શરત ઉમેરીનેતવન  મલુ્યે િિર પ ટી વાર ર  ત્રણ વિષનો મેઇન્ટેનન્િ કર ર કરી આપવ મ ાં આવેલ છે. આ ઉપર ાંત રીઝલ્ટની ર ન્િદક્રપ્ટ, 

નોટીફીકેશન, ડીગ્રી િદટિદફકેટની ડીઝ ઇનમ ાં ફેરફ ર કરવ ન  થત  હત  તેન  મ ટે કોઇ અલગ િ ર્જ લગ ડવ મ ાં આવેલ નથી. તિઉપર ાંત આખો િોફટવેર જૂન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટીની જરૂરીય ત 

મજુબ ડીઝ ઇન કરી વ મુ ાં વ  ુયઝુર ફે્રન્ડલી રીતે કોઇપણ વધ ર ન  િ ર્જ લગ ડય  વગર તૈય ર કરી આપેલ છે. 

 િિરહુ મહુ ટેન્ડર પ્રદક્રય  ૨૦૧૩મ ાં કરવ મ ાં આવેલ હતી તે િમયન  ડ વો અને ૨૦૧૫મ ાં ત્રણ વિષ બ િ મધપધવ રીની બ બતો ધ્ય ન લીધ  તિવ ય  ૨૦૧૩ન  ડ વમ ાં જ જૂન ગઢ કૃતિ 

યતુનવતિિટીને ૨૦૧૫મ ાં વધ ર ની જરૂરીય ત મજુબન  ફીિિષ ઉમેરીને તદૃન અદ્યતન લેવલનો િોફટવેર તૈય ર કરી આપવ મ ાં આવેલ છે. આમ કોઇ પણ પ્રક રન  વધ ર ન  ડ વો કે શરતો વગર 

અતે્રની યતુનવતિિટીમ ાં અદ્યતન લેવલનો િોફટવેર આપવ  પ ટીની િહમતી મેહવવ મ ાં આવત  પ ટીએ પોત ની િહમતી આપત  િોફટવેર ખરીિવ ન ુિરવ હે ખબુ જ િસ્ત ુઅને વ્ય જબી 

ડ વમ ાં તૈય ર થયેલ છે, તેથી િોફટવેર ખરીિ કરવ  નક્કી કરવ મ ાં આવ્યુાં.   

  િરેક કૃતિ યતુનવતિિટીઓની હતે ુક યષપ્રણ લી એક િમ ન જ છે જેમ કે િરેક ર જ્ય કૃતિ યતુનવતિિટી ત .૦૧.૦૪.૨૦૦૫ પહલે  ગજુર ત કૃતિ યતુનવતિિટીન  એકજ વહીવટી તાંત્ર હઠેહ ક યષરત હતી 

જે મ ત્ર એગ્રોકલ ઇમેટીક ઝોનને ધ્ય ને લઇ કૃતિ યતુનવતિિટીઓને િ ર ડ ગમ ાં અલગ યતુનવતિિટીનો િરજ્જજો આપવ મ ાં આવેલ જય રે િેશડરની કૃતિ યતુનવતિિટીઓમ ાં શૈક્ષબણક એકસતુ્રત  જહવ ઇ 

રહ ેતે મ ટે આઇ.િી.એ.આર., ન્ય ુદિલ્હી તરફથી નક્કી થયેલ ગ ઇડ લ ઇન મજુબ અને અને ડીન્િ કતમદટની ડલ મણો મજુબ જ ર જ્ય કૃતિ યતુનવતિિટી પદરિિ, ગ ાંધીનગરની ત .૦૮.૦૪.૨૦૧૩ની 

નવમી બેઠકન  મુ્   નાં.૯.૯થી ગજુર ત ર જ્યની કૃતિ યતુનવતિિટીઓમ ાં િ લત  તવતવધ સ્ન તક, અનસુ્ન તક અને પોલીટેકનીક અભ્ય િક્રમોન  તવતનયમો કોમન ર ખવ મ ાં આવેલ છે, તેમજ એક 

િરખ  અભ્ય િક્રમો નક્કી થયેલ છે, અને તે મજુબ જ કોમન એકડેમીક કેલેન્ડર નક્કી કરી ગજુર ત ર જ્યની કૃતિ યતુનવતિિટીઓમ ાં શૈક્ષબણક ક મગીરી અન ેપરીક્ષ લક્ષી ક મગીરી પણ એક 

િરખીઅને એકસતુ્રત  જહવ ઇ રહ ેતે રીતે કરવ મ ાં આવે છે. તેથી િિરહુ િોફટવેર કોમન જરૂરીયત વ હો છે તેવ ુજણ ઇ આવત  ખરીિી કરવ ન ુનક્કી કરવ મ ાં આવેલ છે. આમ િિર મુ્  ઓની 
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તવગતવ ર સ્પષ્ટત ઓને ધ્ય ને લઇને અંતે જણ વવ નુાં કે િિરહુાં િોફટવેર ખરીિી કરવ  મ ટે આખી ટેન્ડરીંગ પ્રોિેિકરવ મ ાં આવે તો જાહરે તનો ખિષ ફરીથી કરવો પડે તેમજ તમ મ ટેન્ડરીંગ 

પ્રોિેિ પણુષ તથ  આશરે ત્રણ મદહન  જેવો િમય પિ ર થ ય તેમજ ૨૦૧૫ન  નવ  ડ વો િિરહ ુ૨૦૧૨ન  જુન  ડ વો કરત  ઉિ  પણ આવી શકે તે િમગ્ર બ બત ધ્ય ને લઇ કરકિરન  

પગલ રૂપે પ ટીને વ ટ ઘ ટ કરવ  બોલ વત  પ ટીએ જુન  ડ વે િોફટવેર આપવ  અને વધ ર ન  ત્રણ વિષ મ ટે જરૂરી મેઇન્ટેનન્િ આપવ  પણ િહમતી આપત  યતુનવતિિટીને વધ ર ન  આતથિક 

બોજામ ાંથી મસુ્ક્ત આપેલ અને િોફટવેર ખરીિીની ક યષવ હી થયેલ છે. ઉપરોકત મુ્  ઓને ધ્ય નમ ાં લઇ આપન  તરફથી ઉપસ્સ્થત કરેલ ઓડીટ ફકર  મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી.   
 

વિવિધ વિભાગ, 
કૃવિ યવુનિવસિર્ટી જુનાગઢ  

સને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર –  ૪૩        ઉપલબ્ધ ગ્રાન્ ર્ટ/ફાંડ કરતા િધ ુખિષ કરિા અંગે. 
    જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટીન  િને ૨૦૧૫-૧૬ ન  વિષન  અન્વેિણ િરતમય ન િરક રશ્રી તરફથી મહેલ ગ્ર ન્ ટ/પ્ર ઇવેટ એજન્ િી તરફથી મહેલ ફાંડ કરત ાં નીિેની તવગતે અતત ખિષ  

કરવ મ ાં આવેલ છે. આ બ બતે નીિે મજુબ અન્વેિણ નધપધ આપવ મ  આવે છે. 

ક્રિ સદર/પેર્ટા સદર  ગૌઅ સદર/હતે ુ અવત ખિષની રકિ રા. 
૧ ૨૪૧૫/કૃતિ િાંશોધન અને તશક્ષણ-પ ક િાંરક્ષણ  મક ન તનડ વણી  - ૨૫૫૬૮૭ 
૨ ૨૪૧૫/કૃતિ િાંશોધન અને તશક્ષણ-પ ક િાંરક્ષણ પેન્ શન અને ગ્રચે્ યઇુટી  - ૨૧૫૮૯૩૧૮૦ 
૩ ૨૪૧૫/ કૃતિ િાંશોધન અને તશક્ષણ-પ ક િાંરક્ષણ આઇિીએઆર ર જ્યડ ગ - ૧૨૨૭૧૯૧૬ 
૪ ૨૪૧૫/ કૃતિ િાંશોધન અને તશક્ષણ-પ ક િાંરક્ષણ િાંશોધન - ૩૦૫૬૮૪૨૦ 
૫ ૨૪૧૫/ તવસ્તરણ પ્ લ ન - ૩૧૩૨૭૫ 
૬ આઇિીએઆર યોજન ઓ ઓઇલ િીડ - ૭૨૪૧૧૮ 
૭ આઇિીએઆર યોજન ઓ સકુી ખેતી - ૨૧૫૪૩૫ 
૮ આઇિીએઆર યોજન ઓ (૨૦૦૮-૧૨) રીવોલ્વીંગફાંડ, અમરેલી - ૩૭૦૭૮ 
૯ ૧૮૦૦૫-૧૪ પ્ર . એજન્ િી એગ્રોનોમી, જુન ગઢ  - ૨૬૯૮૫ 
૧૦ ૧૮૦૨૪-૧૨ પ્ર . એજન્ િી બ યોટેક જુન ગઢ - ૬૧૩૬ 
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(૧) જુ.કૃ.ય.ુ દહિ બી શ ખ  તરફથી રજુ થયેલ રેકડષ/વ તિિક દહિ બની િક િણી કરત  િાંસ્ થ ને ઉક્ત મજુબ િરક રશ્રી તરફથી ફ હવેલ ગ્ર ન્ ટ/અધર એજન્ િીન  મહેલ ફાંડ તથ  રીવોલ્વીંગ 

ફાંડમ ાં જરૂરી ફાંડ ઉપલબ્ ધ ન હોવ  છત ાં જે ત ેમુય િિરે-પેટ  િિર/ગૌણ િિર હઠેહ અતત ખિષ કરવ મ ાં આવેલ છે. જે ગ્ર ન્ ટ/ફાંડ યો્ ય કક્ષ એથી મેહવી દહિ બો િરડર કરી ત્ ય રબ િ વ તિ ષક 

દહિ બમ ાં અિર આપી આધ ર િહ અન્વેિણને ખ ત્રી કર વવી.  

(૨) પ્ર ઇવેટ એજન્ િી તરફથી િાંશોધનની ક યષવ હી મ ટે મહેલ ફાંડ કરત ાં અતત ખિષ કય ાં િાંજોગોમ ાં થયેલ છે તે અંગે સ્ પષ્ ટત  કરી જે તે એજન્ િી પ િથેી અતત ખિષન  ન ણ ાં મહેવી  

અન્વેિણને આધ ર િ થે ખ ત્રી કર વવી. 
 

જિાબ 

સાંશોધન િેજ્ઞાવનક (સકુી ખેતી) જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિસીર્ટી ,તરઘડીયા  
િતવનય જણ વવ નુાં કે,આ કિેરીમ ાં િ લતી યોજન  ઓંલ ઇન્ન્ડય  કોઓંડીનેટેડ દરિિષ ફોર ડ્ર યલેન્ડ એગ્રીકલ્િર, બજેટ િિર ૨૦૪૨-૦૧ એ.આઈ.િી.આર.પી હદે્ર બ િ વાર ર  કરવ મ ાં આવે છે. 
અગ ઉ આ યોજન મ ાં ફરજ બજવત  અતધક રી/કમષિ રીઓ વય નીવતૃીથી તનવતૃ થત  તેઓંને તનવતૃ બ િની પ્ર પ્ત રજાન  રોકડમ ાં રૂપ ાંતરની રકમ અને નીવતૃી પ્રવ િ ડથ્થુાં ચકુ્વેલ હોવ થી 
ઉક્ત તવગત ન  ચકૂવણ  કરવ  મ ટે વધ ર ન  ફાંડની મ ાંગણી અતે્રથી કરેલ ત્ય રે આઈ.િી.આર.વાર ર  મ ાંગણી ગ્ર હય  ર ખેલ નો હતી.પરાંત ુઅગ ઉન  િને ૨૦૧૪-૧૫ વિષની મ ઈનિ ગ્ર ન્ટ 
રૂ.૨૦,૫૦,૬૦૭/- ( વીિ લ ખ પિ િ હજાર છિો િ ત ) હતી જેને લીધે ઓંડીટ વિષ ૨૦૧૫-૨૦૧૬િરતમય ન રૂ,૨,૧૫,૪૩૫/-ગ્ર ન્ટ થયેલ હતી ,અને જે તેન  પછીન  વિષ ૨૦૧૬-૧૭ મ ાં િરડર 
થઈ અને ગ્ર ન્ટ મ ઈનિ રહવે  પ મેલ ન હતી.  આમ ઉપરોક્ત તવગતેની સ્પષ્ટત  પ્રમ ણે વ  ુખિષ થવ થી મ ઈનિ રહતેી ગ્ર ાંન્ટ /ફાંડ તેન  પછીન  વિષમ ાં િરડર થઈ ગયેલ હોય ઉપરોક્ત 
ખલુ િો ગ્ર હય ર ખી ઓંડીટ ફકરો મ ાંડવ હ કરવ  ન્ર  તવનાંતી. 
કૃવિ સાંશોધન કેન્ર, જુનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, અિરેલી  
િમ ધ ન ક રક જવ બ આ૫ત  જણ વવ નુાં કે, આ કિેરીનુાં રીવો. ફાંડ બ.િ. ૨૦૦૮-૧૨ ICAR કમ્પ્રોલરશ્રી, ગ.ુકૃ.ય.ુ, િ ાંતીવ ડ  વિષ-૧૯૯૨ મ ાં રૂ . ૫૦૦૦૦/- ફ હવવ મ ાં આવેલ છે. જે િિરહુ 
બજેટ િિર તેલીબીય  િાંશોધન કેન્દ્ર, જુન ગઢ અને કૃતિ િાંશોધન કેન્દ્ર, અમરેલીને િાંયકુત ફ હવેલ છે. આ કિેરીન ાં ૫ત્ર નાં. જુકૃય/ુિાંવૈ(પ .િાં.)/દહિ બી/૯૭૫-૭૭/૧૩, અમરેલી ત . 
૧૭/૦૬/૨૦૧૩  થી અલગ બજેટ િિર કરવ  તથ  વિષ ૧૯૯૨-૯૩ થી શરૂ કરી વિષ ૨૦૧૧-૧૨ ન ાં આવક-જાવકનો િાંપણુષ દહિ બ જણ વેલ છે અને તે મજુબ આ કિેરીને બેલેન્િ રૂ . 
૧,૪૨,૫૧૩/- ફ હવવ  જણ વવ મ ાં આવેલ છે. આમ ૫ણ વિષ ૧૯૯૨ થી ૨૦૧૧-૧૨ સધુી (-) મ યનિ તિલક થયેલ નથી. વ મુ ાં િ ાંશોધન વૈજ્ઞ તનક (મગફહી), જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢ ન  ૫ત્ર નાં. 
જુકૃય/ુિાંવૈ(મગફહી)/એક -૧/૬૦૩-૦૬/૧૭ જુન ગઢ ત . ૨૨/૦૨/૨૦૧૭ થી દહિ બ તનય મકશ્રી, જુ.કૃ.ય.ુ, જુન ગઢને સ્પષ્ટ ૫ણે જણ વવ મ ાં આવેલ છે. આ કિેરીએથી ૫ણ ૫ત્ર નાં. 
જુકૃય/ુિાંવૈ(પ .િાં.)/એક ઉન્ટ/૮૧૬૩-૬૪/૧૭, અમરેલી ત . ૦૫/૧૦/૨૦૧૭ (-) મ યનિ ગ્ર ન્ટ બ બતે ઘટત ુથવ  જણ વવ મ ાં આવેલ છે. િિરહુ હકીકત ધ્ય ને લઈ આ કિેરીએ (-) મ યનિ 
ગ્ર ન્ટમ ાં ખિષ કરેલ નથી. તો ફકર  નાં.-૪૩ મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી. 
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કૃવિ વિજ્ઞાન વિભાગ, જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી, જૂનાગઢ. 
જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટી, જૂન ગઢમ ાં લોકલફાંડ ઓદડટ વત ુષહ-૧  વાર ર  વિષ ર૦૧૫-૧૬ન  વિષનુાં ઓડીટ હ થ ધરવ મ ાં આવેલ હત.ુ તેમ  ફકરા નાં. :- ૪3 ના ક્રિ. નાં-૯ િાાં અત્રેની કિેરીન ાં 

બ.િ.૧૮૦૦૫-૧૪ પ્ર .એજન્િીમ ાં ઉપલબ્ધ ગ્ર ન્ટ/ફાંડ કરત  વ  ુખિષ કરવ  અંગેન  ઉપસ્સ્થત કરેલ ઓદડટ ફકર  નો જવ બ નીિે મજુબ રજુ કરવ મ ાં આવેલ છે. 
(૧) અત્રનેી કિેરીન ાં બ.િ.૧૮૦૦૫-૧૪ મ ાં મ ઈન્િ થયેલ રકમ રૂ.૨૬૯૮૫/- ને િરડર કરવ   દહિ બ તનય મકશ્રી વાર ર  તેમન  પત્ર નાં.જુકૃય/ુદહઅદહતન/બજેટ.૧(એ) /૭૨૦૫-૦૭/૧૬ 
ત .૦૮/૦૨/૧૬ થી આ તવડ ગનુાં રીવો.ફાંડ બ.િ.૯૫૧૦-જે-૮ મ ાંથી રૂ.૨૬૯૮૫/- બ.િ.૧૮૦૦૫-૧૪ મ ાં ન ખી િરડર કરવ  જણ વેલ. જે  અનિુાંધ ને અતે્રની કિેરી તફથી બ.િ.૧૮૦૦૫-૧૪ મ ાં 
િલન નાં. ૧ ત .૨-૪-૧૬ થી મ ઈન્િ જતી રકમ રૂ.૨૬૯૮૫/- પરત જમ  કરવ મ ાં આવેલ છે.  
(૨) અત્રેની કિેરીમ ાં વિષ ર૦૧૩-૧૪  િરમ્ય ન બ.િ.૧૮૦૦૫-૧૪મ ાં અધર એજન્િી તરફથી મહેલ ગ્ર ન્ટ રૂ.૨૭૦૦૦૦/-મ ાંથી ન ણ ાંકીય વિષ;૨૦૧૩-૧૪ મ ાં ગ્ર ન્ટની મય ષિ મ ાંજ  રૂ.૨૬૯૯૮૫/-
નો ખિષ કરવ મ ાં આવેલ હતો. ત્ય રબ િ પ છહથી િાંશોધન તનય મકશ્રીન  પત્ર નાં.જુકૃય/ુિાંતન/ટેક-૨/૧૨૩-૧૩૧/૧૪ ત .૨/૦૪/૧૪ થી  પ્ર ઇવેટ એજન્િી પ્રોજેક્ટન  બ.િ.૧૮૦૦૫-૧૪મ ાંથી 
૧૦% ઓવર હડે િ ર્જપેટેની રકમ રૂ.૨૭૦૦૦/- ગ્ર ન્ટમ ાંથી ક પી લેવ મ ાં આવત  ગ્ર ન્ટ મ ઈનિ જવ  પ મેલ હતી. આ બ બતે આ તવડ ગને અગ ઉથી કોઈ જાણ કરવ મ ાં આવેલ ન હોવ થી જે 
તે વિષમ ાં ગ્ર ન્ટનો ખિષ પણૂષ કરવ મ ાં આવેલ હતો. મ ઈન્િ થયેલ રકમ રૂ.૨૬૯૮૫/- ને ઉપરોક્ત ક્રમ નાં.(૧) મ ાં જણ વ્ય  મજુબ  િરડર કરવ મ ાં આવેલ છે.. તો ઉપરોક્ત પતૂષત  ધ્ય ને લઈને 
ફકરો મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતત. 
બાયોરે્ટકનોલોજી વિભાગ, જુકૃય,ુ જુનાગઢ. 
ઓડીટ ફકર  નાં. ૪૩ ન  ઉપલબ્ધ ગ્ર ન્ટ / ફાંડ કરત  વ  ુખિષ કરવ  અંગે નીિે મજુબ મિુ વ ઈઝ સ્પષ્ટત ાં કરવ મ ાં આવે છે. અત્રેન  તવડ ગમ ાં િ લતી બજેટ િિર ૧૮૦ર૪-૧ર અધર એજન્િી 
પ્રોજકેટ બે વિષ (ર૦૧પ-૧૬ તથ  ર૦૧૬-૧૭) મ ટે માંજુર થયેલ છે. િિર પ્રોજકેટમ ાં પ્રથમ હપ્તો રીલીઝ થય  બ િ ગ્ર ન્ટ પગ ર ડથ્થ  પેટે (જુતનયર દરિિષ ફેલો) મ ઈન્િ થયેલ પરાંત ુપ્રોજકેટમ ાં 
બીજો હપ્તો િને ર૦૧૬-૧૭ મ ાં રૂ .૩,૧૬,૮૦૦/- આવ્યે આ ખિષ િરડર થયેલ છે. ઉકત જવ બ મ ન્ય ર ખવ  આપ િ હબેને ન્ર  તવનાંતી. 
સાંશોધન વનયાિકશ્રીની કિેરી, જુકૃય,ુ જુનાગઢ. 
(૩) આઇસીએઆર રાજ્યભાગ: આઇિીએઆર ર જ્યડ ગ અંતગષત અતતખિષની રકમ રૂ. ૧૨૨૭૧૯૧૬/- જે આગહન  વિષની મ ઇનિ રકમ રૂ.૧૨૮૫૧૦૪૯.૭૫ન  ક રણે આગહ ખેિ યેલ છે. 
આઇિીએઆરની ૭૫:૨૫% પ્રમ ણેની યોજન ઓમ ાં આઇિીએઆર તરફથી િમયિર ગ્ર ન્ટરીલીઝ ન થવ ન  ક રણે જે તે વિે આઇિીએઆર ર જ્યડ ગમ ાં બિત રહ ેછે જે તે ન ણ ાંદકય વિષમ ાં 
િરક રશ્રીમ ાં પરત જમ ાં/ગ્ર ન્ટ-ઇન-એઇડન  તનયમ મજુબ અન્ય યોજન મ ાં રી-એપ્રોતપ્રએશન થ ય છે જ્ય રે ઉકત બ કી રહતેી ગ્ર ન્ટ આગહન  વિે રીલીઝ કરત  તેમ ાં ર જ્યડ ગ ઉમેરવ નો 
થત  આગહન  ન ણ ાંદકય વિષન  અંિ જ કરત  ખિષ વધ રે થવ  પ મે છે. આમ આઇિીએઆર તરફથી અતનયતમત ગ્ર ન્ટ રીલીઝ કરત  આઇિીએઆર ર જ્યડ ગમ ાં મ ઇનિ ગ્ર ન્ટ અને અતતખિષનો 
પ્રશ્ન ઉસ્સ્થત થ ય છે. તનયતમત ગ્ર ન્ટ રીલીઝ કરવ  મ ટે અને મ ઇનિ ગ્ર ન્ટ રીલીઝ કરવ  મ ટે જે તે પ્રોઝેકટન  કોદડિનેટર િ થે જેતે પ્રોઝેકટ ઇન્િ ર્જ દ્ર ર  પત્રવ્યવહ ર પણ કરવ મ ાં આવે છે. 
વ મુ ાં ગ્ર ન્ટ-ઇન-એઇડન  તનયમ મજુબ તેમજ યતુનવતિિટીન  તનય મક માંડહ દ્ર ર  જાહરેન મ ાંક્રમ ાંકનાં:જૂ.કૃ.ય.ુ/િાંતન/પ્લ ન/તનમાં.૩૭/વ .તવ.ક .૧૫-૧૬/૩૨૪૯-૯૯/૨૦૧૫ ત .૧૦/૦૬/૨૦૧૫ 
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થી મ ન.કુલપતતશ્રીને ફાંડની ફેરફ હવણી મ ટે િત્ત  એન યત થયેલ છે (૪) િાંશોધન:િાંશોધન અંતગષત િરક રશ્રી દ્ર ર  રૂ.૧૯૬૫૫૯૦૦૦/-ફ હવવ મ ાં આવેલ જેમ ાં વિષ ૨૦૧૪-૧૫ની સ્સ્પલઓવર 
ગ્ર ન્ટ રૂ.૯૬૯૧૭૪૪/-તમેજ ગ્ર ન્ટ-ઇન-એઇડન  તનયમ મજુબ ર જ્યન  દહસ્િ મ ાંથી રૂ.૨૨૯૧૯૯/-અને તશક્ષણમ ાંથી રૂ.૩૦૪૬૭૯૮૩/- રી-એપ્રોતપ્રએશન કરત  કુલ રૂ.૨૩૬૯૪૭૯૨૬/-ની 
ગ્ર ન્ટમ ાંથી રૂ.૨૧૯૨૦૨૪૨૫/-નો ખિષ થયેલ અને રૂ.૧૭૭૪૫૫૦૧/-વિષ ૨૦૧૬-૧૭ મ ાં ફ મષ ડેવલોપમેન્ટન  ક મો કરવ  મ ટે જૂિ  જૂિ  િાંશોધન કેન્દ્રો / તવડ ગોને ફ હવવ મ ાં આવેલ હત  
આમ વિષ ૨૦૧૫-૧૬ િરમ્ય ન વ  ુ ખિષ કરવ મ ાં  આવેલ નથી.વ મુ ાં ગ્ર ન્ટ-ઇન-એઇડન  તનયમ મજુબ તેમજ યતુનવતિિટીન  તનય મક માંડહ દ્ર ર  જાહરેન મ ાં ક્રમ ાંકનાં:જૂ.કૃ.ય.ુ/િાંતન/ 
પ્લ ન/તનમાં.૩૭/ વ .તવ.ક .૧૫-૧૬/૩૨૪૯-૯૯/૨૦૧૫ ત .૧૦/૦૬/૨૦૧૫ થી મ ન.કુલપતતશ્રીને ફાંડની ફેરફ હવણી મ ટે િત  એન યત થયેલ છે (૫) વિતરઅ:તવસ્તરણ અંતગષત િરક રશ્રી 
દ્ર ર  રૂ.૫૪૪૯૨૦૦૦/- ગ્ર ન્ટ રીલીઝ કરવ મ ાં આવેલ જેમ ાં વિષ ૨૦૧૪-૧૫ની સ્સ્પલઓવર ગ્ર ન્ટ રૂ.૫૦૦૦૦૦/- તેમજ ગ્ર ન્ટ-ઇન-એઇડન  તનયમ મજુબ િાંશોધનમ ાંથી રૂ.૨૧૪૫૮૫૭/- રી-
એપ્રોતપ્રએશન કરત  કુલ રૂ.૫૭૧૩૭૮૫૭/-ની ઉપલબ્ધ ગ્ર ન્ટ િ મ ેતેટલો જ ખિષ થવ  પ મેલ છે. વ મુ ાં ગ્ર ન્ટ-ઇન-એઇડન  તનયમ મજુબ તેમજ યતુનવતિિટીન  તનય મક માંડહ દ્ર ર  જાહરેન મ ાં 
ક્રમ ાંકનાં:જૂ.કૃ.ય.ુ/િાંતન/પ્લ ન/તનમાં.૩૭/વ .તવ.ક .૧૫-૧૬/૩૨૪૯-૯૯/૨૦૧૫ ત .૧૦/૦૬/ ૨૦૧૫થી મ ન.કુલપતતશ્રીને ફાંડની ફેરફ હવણી મ ટે િત  એન યત થયેલ છે. ઉપરોક્ત તવગતો ધ્ય ન ે
લઇ ઓડીટ પ ર  મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી. 
હહસાબ વનયાિકશ્રી બજેર્ટ  -૨ શાખા  
કૃતિ યતુનવતિિટીઓને ડીમ ન્ડ નાં.ર, ૨૪૧૫ – કૃતિ િાંશોઘન અને તશક્ષણ-૧, પ ક િાંરક્ષણ હઠેહ ગ્ર ન્ટ ફ હવવ મ ાં આવે છે. િરક રશ્રી તરફથી ફ હવેલ ગ્ર ન્ટ િ મે ઘણી વખત અતનવ યષ િાંજોગોમ ાં 
૫ગ ર-ડથ્થ  િિરે માંજુર થયેલ ગ્ર ન્ટ કરત  ખિષ વઘ ુથ ય છે આ અંગે િરક રશ્રીમ ાં રીવ ઇઝ બજેટમ ાં મ ાંગણી મકુવ મ ાં આવે છે. તેમ છત ાં િરક રશ્રી તરફથી મ ાંગણી મજુબની ગ્ર ન્ટ ફ હવવ મ ાં 
આવતી નથી. આથી અમકુ યોજન મ ાં ખિષ વઘ ુથ ય છે જય રે અમકુ યોજન મ ાં ખિષ ઓછો થ ય છે.ગજુર ત કૃતિ યતુનવતિિટી મ ટેન  ગ્ર ન્ટ ઇન એઇડન  ત .૧૪.૦૯.૧૯૭૬ન  ગજુર ત િરક 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.કુલપતતશ્રીની માંજુરી લઇ માંજુર થયેલ ગ્ર ન્ટની મય ષિ મ ાં રી-એપોતપ્રએશન કરવ મ ાં આવ ેછે. આમ, ઉ૫રોકત જવ બ મ ન્ય ર ખી ઓડીટ પ ર  
મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી. વ તિિક દહિ બમ ાં પનુ:તવતનયોગ કરેલ ગ્ર ન્ટ િશ ષવવ  અન્વેિણમ ાં જણ વેલ છે તે અન્વયે જણ વવ નુાં કે, યતુનવતિિટી ૧૦૦% ગ્ર ન્ટેડ િાંસ્થ  છે અને યતુનવતિિટીનુાં બજેટ 
િરક રશ્રીન  ન ણ  તવડ ગમ ાંથી માંજુર કરવ મ ાં આવે છે. િરક રશ્રીમ ાં બજેટ રજુ કરવ  મ ટે બજેટન  ગત વિષની તનયત પત્રકમ ાં જણ વ્ય  મજુબ જે તે બજેટ િિરે ગત વિષની માંજુર થયેલ ગ્ર ન્ટ 
િશ ષવવ ની રહ ેછે. જો વ તિિક દહિ બમ ાં રી-એપ્રોપીએશન કરેલી ગ્ર ન્ટ િશ ષવવ મ ાં આવે તો િરક રશ્રી તરફથી બજેટ માંજુર થયેલ હોય તેની િ થે માંજુર થયેલ ગ્ર ન્ટની રકમ મહે નહીં તેમજ 
માંજુર થયેલ ગ્ર ન્ટની રકમ એ.જી.કિેરી િ થે મહે નહીં આથી વ તિિક દહિ બમ ાં ખરેખર માંજુર થયેલ ગ્ર ન્ટ િશ ષવવ મ ાં આવે છે. િરક રશ્રી તરફથી ઘણી વખત અલગ-અલગ વિષની મ દહતી 
મ ાંગવ મ ાં આવે છે. ત્ય રે િરક રશ્રી તરફથી જે યોજન મ ાં જેટલી ગ્ર ન્ટ માંજુર થયેલ હોય તે િશ ષવવી જરૂરી છે આ૫શ્રીની ઉ૫રોકત સિુન  મજુબ િને.૨૦૧૬-૧૭ન  વ તિિક દહિ બમ ાં અલગથી 
રી-એપ્રોપીએશન થયેલ ગ્ર ન્ટ િશ ષવી ખિષ િશ ષવવ મ ાં આવે છે. તો ઓડીટ પ ર  મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી. 
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િહીિર્ટ-િ-હહસાબી અવધકારી, 
કૃવિ યવુનિવસિર્ટી જુનાગઢ  

સને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર –  ૪૪ 

પેન્ શન લેઝરિાાં જઅાયેલ અવનયવિતતા અંગે. 
      જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટીન  દહિ બ તનય મકશ્રીની પેન્ શન શ ખ ન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન  વિષન  અન્ વિેણ િરતમય ન પેન્ શન ચકુ િ  નધપધ (લેઝર) રજીસ્ ટરની ખર ઇ કરત  નીિેની તવગત ે
અતનયતમતત ઓ ધ્ ય ને આવત  નીિે મજુબ અન્ વેિણ નધપધ આપવ મ  આવે છે.  
પેન્ શન ચકુાદા કરનાર -  
(૧) પેન્ શન લેઝરમ ાં પેન્ શનરનુાં ન મ તથ  પી.પી.ઓ. નાંબર તિવ ય અન્ ય કોઇ તવગતો લખવ મ ાં આવતી નથી.  
(૨) પેન્ શન લેઝરમ ાં પેન્ શન ચકુ િ ની નધપધમ ાં િને ૨૦૧૫-૧૬ન  વિષમ ાં કોઇ િક્ષમ અતધક રીશ્રીની પ્રમ બણત િહી કરવ મ ાં આવલે નથી.  
(૩) પેન્ શન લેઝરમ ાં પેન્ શનરની હય તીની ખર ઇની નધપધ તથ  કુટુાંબ પેન્ શનન  દકસ્િ મ ાં કુટુાંબ પેન્ શનર પનુઃ લ્ન કય ષ/ન કય ષન  આધ રોની નધપધ થયેલ નથી.  
(૪) પેન્શનરોને પેન્ શનનુાં પ્રથમ ચકુવણ ુકરતી વખતે પ્રથમ ચકુવણીની નધપધ ટી.આર.૩૬ રજીસ્ ટરમ ાં કરવી જોઇએ. જે કરવ મ ાં આવતી નથી.  
(૫) પેન્ શનન  પ્રથમ ચકુ િ  િમયે ડી.િી. આર.જી. રજીસ્ટર તનડ વેલ નથી. જે રજીસ્ ટર તનયત નમનુ મ ાં અદ્યતન તનડ વવ.ુ  
પેન્ શન િાંજુર કરનાર- 
(૬) પેન્ શન લેઝર તથ  પેન્ શન ફ ઇલોની િક િણી કરત  પેન્ શનરન  જન્ મન  આધ રો મેહવવ મ ાં આવત  નથી. 
(૭) પેન્ શન ફ ઇલની િક િણી કરત  કુટુાંબ પેન્ શનરન  જન્ મ આધ રોમ  િોગાંિન મ ુમેહવેલ તે મ ન્ ય ર ખેલ હોય જે િરક રશ્રીન  તનયમો મજુબ જન્ મન  આધ રો મેહવી ઓદડટને ખ ત્રી  
       કર વવી. િ .ત. પી.પી.ઓ. નાં.૬૫૫ શ્રીમતત ઉિ બ  જી. ઝ લ   
(૮) પેન્ શન ફ ઇલની િક િણી કરત  તમ મ દકસ્િ મ ાં પેન્ શનરન  અવિ ન બ િ છેલ્ લ  ચકુવણ મ ાં ફકત િોગાંિન મ ુમેહવવ મ ાં આવેલ છે. પરાંત ુજી.િી.એિ.આર.(પેન્ શન) તનયમો  
       મજુબ મહસેલુ અતધક રી પ િે વ રિ ઇ પ્રમ ણપત્ર મેહવવ મ ાં આવેલ નથી. જેની પેન્ શનરન  અવિ ન બ િ છેલ્ લ  ચકુવણ મ ાં જી.િી.એિ.આર.(પેન્ શન) તનયમો મજુબ મહસેલુ અતધક રી  
      પ િે વ રિ ઇ પ્રમ ણપત્ર મેહવવ ની પ્રથ  અપન વી અન્ વેિણને આધ ર િહ ખ ત્રી કર વવી. 
         ઉક્ત મુ્   નાં. ૧ થી ૮ ની પતુષત  કરી અન્ વેિણને આધ ર િહ ખ ત્રી કર વવી. 
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જિાબ 

િહીિર્ટ-િ-હહસાબી અવધકારી, જુકયૃ,ુ જુનાગઢ. 
પેન્શન ચકુાદા કરનાર :- 
 
(૧) પેન્શન લેઝરમ ાં અન્ય તવગતો હવેથી લખવ મ ાં આવેલ છે. 
(ર) પેન્શન લેઝરમ ાં િક્ષમ અતધક રીશ્રીની િહી કર વવ મ ાં આવેલ છે. 
(૩) પેન્શનરની હય તી ખર ઈ તથ  કુટુાંબ પેન્શનરન  દકસ્િ મ ાં પનુ: લ્ન કય ષન / ન કય ષન  આધ રો જે તે િમયે મેહવી લેવ મ ાં આવેલ છેજે હવેથી નધપધ કરવ મ ાં આવશે. 
(૪) પ્રથમ ચકૂવણ ની નધપધ ટી.આર. ૩૬ રજીસ્ટર નવુાં તૈય ર કરવ ની ક યષવ હી િ લ ુછે. 
(પ) પ્રથમ ચકૂવણીન  િમયે ડી.િી.આર.જી. રજીસ્ટર નવ ુતૈય ર કરવ ની  ક યષવ હી િ લ ુછે. 
 

પેન્ શન િાંજુર કરનાર :  
 

૬. પેન્શનરન ાં જન્મન  આધ રો મેહવવ મ ાં આવ ેછે.તેમજ પ્રથમ માંજુર કરતી વખતે જ કમષિ રી / પેન્શનરન ાં પોત ન  તેમજ કુાંટુબ પેન્શનર િભ્યોન ાં જન્મ ત રીખન ાં જરૂરી આધ રો  
   મેહવી જરૂરી  પ્રદક્રય  કરવ મ ાં આવતી રહલે છે. 
૭. કુાંટુાંબ પેન્શનરન ાં દકસ્િ મ ાં તેન  િોગિન મ ાં ઉપર ાંત જન્મન ાં આધ રો પણ મેહવવ ની પ્રથ  અમલી બન વેલ છે તેમજ આ અંગ ેયો્ય તકેિ રી  પણ વખતો વખત ર ખવ મ ાં  
   આવે છે. 
૮. પેન્શનરન ાં અવિ નન ાં દકસ્િ મ ાં પેન્િનર જેટલ  દિવિ હય ત હોય તેટલ  દિવિનુાં જ િડત પેન્િન ચકૂવવ નો હોય છે જે ચકુવણુાં કરતી વખતે પેન્િનરે પીપીંઓ િ થે  રજુ કરેલ  
   નોમીની ફોમષ ને ધ્ય ન ેલેવ મ ાં આવે છે અને ત ેતિવ ય અન્ય વ રિિ રો હોય તો તેને ધ્ય ને લેવ  નોટરી િમક્ષ કર વેલ અલગથી િોગાંધન મુાં પણ મેહવવ મ ાં આવે છે.હય તી િમયની   
   ન ની રકમ હોવ થી મહસેલુ અતધક રીનુાં વ રિ ઈ પ્રમ ણપત્ર લેવ મ ાં આવેલ નથી. 

ઉપરોકત જવ બને ગ્ર હ્ય ર ખી  ફકર  નાં ૪૪ મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી. 
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                                                                                                   કૃવિ ઇજનેરી અને રે્ટકનોલોજી કોલેજ, 
કૃવિ યવુનિવસિર્ટી જુનાગઢ  

સને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર –  ૪૫    િેરિેન, જીિખાના  ટુડન્ ર્ટ યવુનયન ફાંડના હહસાબો રજુ ન કરિા અંગે. 
    જુન ગઢ કૃતિયતુનવતિિટીન  એગ્રી. એન્ જી. ટેક કોલેજન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન  પી.ડી. એક ઉન્ ટન  વ તિ ષક દહિ બોની િક િણી કરત  િેરમેન, જીમખ ન  સ્ ટુડન્ ટ યતુનયન ફાંડન  આવક ખિષન  

દહિ બો  અન્વેિણરજુ થયેલ નથી. આ બ બતે નીિે મજુબ અન્ વેિણ નધપધ આપવ મ  આવે છે.  

(૧) િેરમેન જીમખ ન  સ્ ટુડન્ ટ યતુનયન ફાંડની એિ.બી.આઇ. બેન્ ક પ િબકુ નાં.૫૬૨૧૮૦૦૧૨૧૯ ની િક િણી કરત ાં આવક-ખિષન  નીિે મજુબન  વ્ યવહ રો થયેલ હત . 
  (૧) ત .૧-૪-૨૦૧૫ ખલુતી તિલક  - રૂ..૮૫૪૬૧૨.૩૨ 

  (૨) ૨૦૧૫/૧૬ મ ાં જમ  થયેલ કુલ               - રૂ..૨૩૫૨૭૫/- 
  (૩) ૨૦૧૫/૧૬ મ ાં ઉધ રેલ િેક કુલ  - રૂ..૩૮૮૨૩૮/- 
  ત .૩૧-૩-૧૬ ની બાંધ તિલક   - રૂ..૭૦૧૬૪૯.૩૨ 

(૨) ઉક્ત તવગતે િાંસ્ થ ન  પી.ડી. એક ઉન્ ટન  દહિ બોમ ાંથી રૂ..૨૩૫૨૭૫/- બેન્ ક વ્ ય જ િદહતની રકમ તબિીલ કરી જીમખ ન ન  દહિ બમ ાં જમ  લેવ મ  આવેલ છે. અને રૂ..૩૮૮૨૩૮.૦૦ન  
િેકથી ન ણ  ઉપ ડી ખિષ કરવ મ ાં આવેલ છે. પરાંત ુજીમખ ન  તરફથી ઉક્ત આવક/ખિષન  દહિ બોન ુપ્ર થતમક રેકડષ, કેશબકુ, રોજમેહ/િેક રજીસ્ ટર તથ  ખિષ થય  અંગેન  વ ઉિરો આધ રો 
અન્ વેિણમ ાં રજુ થયેલ નથી. જેથી પી.ડી. દહિ બોમ ાંથી તબિીલ થયેલ રકમ કય ાં હતે ુમ ટે ખિષ થયેલ છે તે અંગેની િક િણી થઇ શકેલ નથી. આ બ બતે જવ બિ રેથી સ્ પષ્ ટત  કરી 
દહિ બી/ન ણ કીય દહિ બોન ુતનયત નમનુ મ ાં રેકડષ તનડ વી આધ ર િહ અન્ વેિણને ખ ત્રી કર વવી. (૩) જીમખ ન ન  બેન્ ક પ િબકુ મજુબ થયેલ વ્ યવહ રોન  દહિ બો અગ ઉન  વિષન  બ કી 
હોય જીમખ ન ન  અન્ વિેણ વિષ પહલે ન  કે પછીન  ન ણ કીય દહિ બો તયૈ ર કરવ ન  બ કી હોય તો જીમખ ન ની પ િબકુ મજુબ આવક ખિષ મજુબ દહિ બો તનડ વી તે મજુબ ક યષવ હી કય ષન  
આધ રો િ થે અન્ વેિણને ખ ત્રી કર વવી. 
કૃવિ ઇજનેરી અને રે્ટકનોલોજી કોલેજ જુ.ક.ૂય.ુ જુનાગઢ 

જૂન ગઢ કૃતિ યતુનવિીટીન  એગ્રી.એન્જી.ટેક કોલેજન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન  પી.ડી. એક ઉન્ટ ન  વ તિિક દહિ બોની િક િણી કરત  િેરમેન, જીમખ ન  સ્ટુડન્ટ યતુનયન ફાંડન  આવક ખિષન  દહિ બો 
અન્વેિણ રજુ થયેલ નથી.  આ બ બતે જણ વવ નુાં કે, દહિ બોની િક િણી વખત ેતમ મ આવક અને ખિષન  વ ઉિર અન્વેિણ િરમ્ય ન બત વેલ છે અને બેંક પ િબકુ તેમજ એફ.ડી. રજીસ્ટર 
અને જીમખ ન  રીિીપ્ટ બકુ પણ રજુ કરેલ, પરાંત ુરોજમેહ શરતચકૂથી અન્ય જ્ય એ મકુ ય જત  અન્વેિણ િરમ્ય ન રજુ થઈ શકેલ નદહ હવે આપન  તરફથી જય રે કહવે મ ાં આવશે ત્ય રે 
ન ણ કીય દહિ બોનુાં રેકડષ અન્વેિણ િમક્ષ ખ ત્રી કર વવ મ ાં આવશે. ઉપરોકત બ બત ન ેધ્ય ને લઇ ફકર  નાં ૪૫ મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી. 
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    કૃવિ ઇજનેરી અને રે્ટકનોલોજી કોલેજ, 
કૃવિ યવુનિવસિર્ટી જુનાગઢ  

સને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર –  ૪૬ 

હહસાબી/નાઅાકીય રેકડષ વનભાિિાિાાં અવનયવિતતા દાખિિા અંગે. 
    જુન ગઢ કૃતિયતુનવતિિટીન  એગ્રી. એન્ જી. ટેક કોલેજન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન  અન્ વેિણ િરતમય ન દહિ બી/તવડ ગોન  રેકડષની િક િણી કરત  નીિે મજુબ અન્ વેિણ નધપધ આપવ મ  આવે છે. 
(૧) એડિાન્ સ રજી ર્ટર વનભાિેલ નથી. 
િાંસ્થ એ અગ ઉન  અન્ વિેણ વિષન  ન ણ કીય વિષ િરતમય ન એલ.ટી.િી./મ.ુડથ્થ  તથ  અન્ ય હતે ુમ ટે કમષિ રીઓને એડવ ન્ િ ચકુવેલ છે. પરાંત ુતનયત નમનુ મ ાં એડવ ન્ િ રજીસ્ ટર તનડ વેલ 
નથી. જેથી તનયત િમય મય ષિ મ ાં એડવ ન્ િ િરડર થયેલ છે કે કેમ ? તેની ખ ત્રી થઇ શકેલ  
નથી. 
 િ .ત. (૧) વ .નાં.૧૫૮૬૩ ત .૧૯-૩-૧૫ રૂ..૨૬૪૦૦/- પી. એન. િરિ વ ડીય               (૩) વ .નાં.૧૧૮૨ ત .૧૩-૫-૧૫ રૂ..૧૯૩૯૦/- એમ. આર. િોકિી 
  (૨) વ .નાં.૧૭૫૯૯ ત .૩૧-૩-૧૫ રૂ..૨૫૬૦૦/- જે. વી. ભવુ                                  (૪)વ .નાં.૧૨૧૭ ત .૧૪-૫-૧૫ રૂ..૨૩૭૦૦/- ડો. કેન્દ્ર કેન્દ્ર જૈન 

(૨) બીલ રજી ર્ટર વનભાિેલ છે. પરાંત ુવનયત કોલિોિાાં વિગતોની નોંધ કરેલ નથી. 
(A) િાંસ્ થ  તરફથી તનયત નમનુ મ ાં બીલ રજીસ્ ટર તનડ વેલ છે. પરાંત ુકોલમ નાં.૬ થી ૧૩ન  આિનોમ ાં બીલની જરૂરી તવગત ડરવ મ ાં આવેલ નથી. િ .ત. ઉપ ડ અતધક રીશ્રીની િહીઓ,  
       માંજુર થયેલ રકમ, કેશબકુમ ાં નધપધ્ ય  ત રીખ/રકમ તથ  બીલન  વ .નાં./ત રીખ િશ ષવવ  જોઇએ. આ તવગતો તનયતમત લખવ ને બિલે આિનો ખ લી ર ખેલ છે. જેથી અગત્ યનુાં આ રેકડષ 

તનડ વવ મ ાં િાંસ્ થ એ તનષ્ક હજી ર ખેલ હોવ નુાં ફબલત થ ય છે. 
(B) બીલ રજીસ્ ટરમ ાં મ િન  અંતે કુલ કેટલ  બીલ બન વેલ છે ? કેટલ  પ િ થયેલ છે ? અને મ િન  અંતે દહિ બી શ ખ  તરફથી કેટલ  બીલો પ િ થય  વગરન  બ કી છે ? તેની  
      તવગત િશ ષવતી ત રીજ ક ઢવી જોઇએ. િાંસ્ થ એ આ પ્રથ ની અમલવ રી કરેલ નથી. 
(૩) િેકબકુ રજી ર્ટર 

(A) િાંસ્ થ એ તનયત નમનુ મ ાં િેક રજીસ્ ટર તનડ વેલ નથી. કોમ્ પ્યટુરમ ાં એક્િેલમ ાં પત્રકન  સ્ વરૂપમ ાં એન્રી કરી તનડ વવ મ ાં આવે છે. પરાંત ુતનયત નમનુ મ ાં િેક રજીસ્ ટર ન હોવ ન  ક રણ ે
જરૂરી તવગતોની મ દહતી ઉપલબ્ધ થયેલ નથી. 

(B) િેક રજીસ્ ટરમ ાં દહિ બી શ ખ મ ાંથી મહેલ િેક તથ  ઉપ ડ અતધક રીશ્રી કક્ષ એ ઇસ્ ય ુથયેલ તમ મ િેકની તવગતોમ ાં એન્રીવ ઈઝ ઉપ ડ અતધક રીશ્રીએ િહીઓ કરી પ્રમ બણ ત  
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       કરવ ની હોય છે. આ બ બતની અમલવ રી ઉપ ડ અતધક રીશ્રી તરફથી કરવ મ  આવતી નથી.  
(૪) િાવસક / િાવિ ષક રીકન્ સીલેશન અંગે  

(A) િાંસ્ થ એ િર મ િે/વિે ચકુવવ ન  બીલોન  દહિ બો મુ ય િિર/પેટ  િિરવ ઇઝ તૈય ર કરી ખિષ પત્રક દહિ બી શ ખ ને મોકલી, દહિ બી શ ખ  પ િેથી બર બર હોવ નુાં પ્રમ ણપત્ર         
મેહવી દહિ બો તનડ વવ ન  હોય છે. િાંસ્ થ એ કેશબકુ/ગ્ર ન્ ટ રજીસ્ ટર પરથી પ્ર થતમક ખિષ  પત્રકો તૈય ર કરી, દહિ બી શ ખ  િ થે િર મ િ ેમેહવણ ુકરી જો તફ વત જણ ય તો ત ત્ ક લીક 
તફ વત દુર કરી દહિ બો બાંધ કરવ ની અમલવ રી કરવ  અન્વિેણ સિુન છે.  

(B) દહિ બી શ ખ  િ થે હ લની પ્રથ  મજુબ વ તિ ષક ધોરણે ખિષ પત્રકનુાં મેહવણુાં કય ષ બ બતનુાં િિરવ ઈઝ કોમ્ પ્યટુર શીટ અન્ વેિણમ ાં રજુ થયેલ નથી. જે વિષ િરતમય ન મેહવેલ ગ્ર ન્ ટ અન ે
થયેલ ખિષની ખર ઇ થઇ શકેલ નથી. 

(૫) હો રે્ટલ રેતર્ટરશ્રી તરફથી હો રે્ટલિાઈઝ ડેડ  ર્ટોક-િીજિ તઓુનુાં રજી ર્ટર નહહ વનભાિિા અંગે.  

       િાંસ્ થ  વાર ર  જુિી-જુિી તવદ્ય  શ ખ ઓન  બોયઝ/ગલ્ િષની િ ર હોસ્ ટેલમ ાં કિેરી તરફથી જરૂરી ડેડસ્ ટોક/િીજવસ્ તઓુની ફ હવણી કરવ મ ાં આવે છે. પરાંત ુહોસ્ ટેલ રેક્ટરશ્રી તરફથી કઇ  
       િીજવસ્ ત ુકઇ હોસ્ ટેલ મ ટે વપર શમ  લીધેલ છે. તેની નધપધનુાં રજીસ્ ટર તનડ વેલ નથી. જેથી કઇ હોસ્ ટેલમ ાં તવદ્ય થીઓન  ઉપયોગમ ાં ફ હવેલ જેવી કે, ફનીિર, તિબલિંગ ફેન-પલાંગ-

આર.ઓ.પ્લ ન્ ટ, દફ્રઝ, ટીવી તથ  અન્ ય િીજવસ્ તઓુન  આધ રો રજુ થયેલ નથી. અને િાંસ્ થ એ ખરીિેલ ડેડસ્ ટોક, િીજવસ્ તઓુ તવદ્ય થીઓને ઉપયોગીત  મ ટે ઉપલબ્ધ કર યલે છે કે કેમ? 

તેની ખ ત્રી/િક િણી થઇ શકેલ નથી. 
 

જિાબ 

કૃવિ ઇજનેરી અને રે્ટકનોલોજી કોલેજ જુ.ક.ૂય.ુ જુનાગઢ  
      ઉપરોક્ત બ બત ેસ્પસ્ટત  કરત  જણ વવ નકેુ એડવ ન્િ રજીસ્ટર તનડ વવ નુાં િ લ ુકરી િેવ મ ાં આવેલ છે. જે તે વખતે બીલ રજીસ્ટરમ ાં સ્ટ ફ ન ાં અડ વે ૬ થી ૧૩ મ ાં જરૂરી એન્રી કરી 
શક ય તેમ નથી પરાંત ુહવે પછી રજીસ્ટરમ ાં તમ મ એન્રી કરીલેવ મ ાં આવે છે. બીલ રજીસ્ટર મજુબ મ િન  અંતે કોમ્પ્યટુર વાર ર  બીલો િક િણી કરી લેવ મ ાં આવે છે. કેમકે િરેક મ િની ૨૫ 
ત રીખ સધુીમ ાં બીલો મોકલી આપવ મ ાં આવે છે. જેથી જેતે મ િમ ાં જ બીલ પ િ થયેલ છે. ખ િ કેઇશમ ાં વ ાંધ મ ાં હોય તો જ બીજા મ િ મ ાં બીલ પ િ થ ય છે. અને તેની તકેિ રી કોમ્પ્યટુરમ ાં 
િક િણી કરવ મ ાં આવે છે. અત્રેની યતુનવિીટીમ ાં બીલો ઓનલ ઈન મોકલવ ની પ્રથ  હોય તેમજ પ િ થય  બ િ તેન  વ ાં.ન ાં. પણ ઓનલ ઈન િશ ષવવ મ ાં આવે છે. જેથી ખ તરી થઈ જાય છે. 
         તનયત નમનુ મજુબ એક્િેલમ ાં કોમ્પ્યટુરર ઈઝડ ડે-ટુ-ડે ની એન્રી કરવ મ ાં આવે છે અને તેમ ાં AAOશ્રીની િહીઓ લેવ મ ાં આવે છે. આજન  ડીજીટલ યગુમ ાં એક્િલ િીટમ ાં દહિ બીય-
ન ણ કીય રીત ેભલૂ રદહત એક્િલશીટમ ાં િમગ્ર યતુનવિીટીમ ાં હવે આજ રીતે ડીડી/િેક રજીસ્ટર કોમ્પ્યટુરર ઈઝડ રીતે જ તનડ વવ મ ાં આવે છે. અન ેવિષ અંતે ડ-ેટુ-ડે વ ઈઝ તપ્રન્ટ ક ઢી રેકડષ 
રૂપે ર ખવ મ ાં આવે છે. િર મ િે  દર-કન્િીલેશન કરવ મ ાં આવે છે અને પ્રત્યેક ઓડીટને  મ િષ-મ િન ુરી-કન્શીલીએશન બત વવ મ ાં આવેલ જ છે અને જે કેશબકુમ ાં લગ ડેલ જ હોય છે. જે 
બ બત ધ્ય ને લઇ રી-કન્શીલીએશન પ રો મ ાંડવ હ કરવ  ઘટત ુાં કરશો. જે તે વિષન  એમઈએિ રજીસ્ટર તનડ વવ મ ાં આવે જછે અને તે દહિ બી અતધક રીશ્રી પ િે વિષન  અંત ેમેહવણુાં કરી 
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લેવ મ ાં આવે છે. કૃતિ ઇજનેરી અને ટેક. કોલેજ હસ્તકની હોસ્ટેલન ાં રેક્ટર એકજ હોય એકજ જ્જ્ય એથી હોસ્ટેલન ાં રજીસ્ટરો  અલગ અલગ નીડ વવ મ ાં આવે છે. હોસ્ટેલ વ ઇઝ ડેડસ્ટોક રજીસ્ટર 
નીડ વવ મ ાં આવત  હોય જે અલગથી નધપધ કરવ મ ાં આવતી નથી જો એક બીજી હોસ્ટેલમ ાં િીજવસ્તઓુ ન ર ખવ ની થ ય ત્ય રે પહધપિ દ્ર ર  આપલે કરવ મ ાં આવે છે. િરક રશ્રીન ાં તનયમો 
મજુબ તવધ થીઓને િગવડત  પરુી પ ડવ ની હોય જેની ખર ઇ હોસ્ટેલ પર સ્થહ તપ િ કરીનેજ થઇ શકે અને હોસ્ટેલમ ાં ખરીિ યેલ તમ મ વસ્તઓુ તવધ થીઓન  ઉપયોગ મ ટે જ લેવ મ ાં 
આવતી હોય ડૌતતક િક િણી િરમ્ય ન આ અંગેની ખ ત્રી કરવ મ ાં આવતી જ હોય છે. જે ધ્ય ને લઇ ફકર  નાં. ૪૬ ને મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી. 

 

   વિતરઅ વશક્ષઅ વનયાિકશ્રીની કિેરી, 
 કૃવિ યવુનિવસિર્ટી જુનાગઢ  

સને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર –  ૪૭ 

ગજુરાત ગ્રીન રીિોલ્યશુન કાંપની દ્વારા સ્ુિ વપયત પધ્ધવત અપનાિનાર ખેડુતોના સિેની કાિગીરી બાબતેના ખિષ બાબત. 
૧ ૧૪૧ / ૨૨-૧૨-૧૫ ૩,૫૬,૨૫૭/- ૧૦,૨૬૩/- શ્રી લીરબાઇ િહહલા વિકાસ સવિવત એજય.ુ રર્ટ જુનાગઢ ૯૫૧૦-જે.૧ 
૨ ૨૧૩ / ૪-૩-૧૬  ૨,૦૦,૯૦૦/- ૬૨૭૩/- શ્રી લીરબાઇ િહહલા વિકાસ સવિવત એજય.ુ રર્ટ જુનાગઢ ૯૫૧૦-જે.૧ 

 

       ઉપરોક્ત વ ઉિરોથી શ્રી લીરબ ઇ મદહલ  તવક િ િતમતત, એજય.ુ રસ્ટ જુન ગઢને ઉપરોક્ત િવેની ક મગીરી બ બતે ૩૦૫૫ િેમ્પલ બ બતે રૂ..૨૪૦/- લેખે ચકુ િો કરેલ હતો. આ બ બતે 
અન્વેિણમ ાં રજુ થયેલ રેકડષની િક િણી કરત ાં નીિે મજુબ વ ાંધ  નધપધ આપવ મ ાં આવે છે. (૧) આવકવેર  અતધતનયમની કલમ ૧૯૪(િી) તથ  તેન  વખતો વખતન  સધુ ર  અન્વયે 
આવકવેર ની કપ ત બેઝીક િર ૨ ટક  + િરિ ર્જ ૦.૨૦ ટક  + એજય.ુ િેિ ૦.૦૬ ટક  મજુબન  િરોએ કરવ ની થ ય છે. પરાંત ુયતુનવતિિટી વાર ર  ફકત બેઝીક િરે કપ ત કરવ મ ાં આવે છે. 
િરિ ર્જ તથ  એજયકેુશન િેિની કપ ત કરવ મ ાં આવતી નથી. જેથી નીિનેી તવગતે આવકવેર ની ઓછી કપ ત કરી છે. તે બ બતે સ્પષ્ટત  કરી જવ બિ રેથી વસલુ લેવી. 
 િા.નાં.-૧૪૧/તા.૨૨-૧૨-૧૫  રકિ– ર।.૩,૫૬,૨૫૭/-                   િા.નાં.-૨૧૩/તા.૦૪-૦૩-૧૬ રકિ– ર।.૨,૦૦,૯૦૦/- 
 િસલુ કરેલ આિક િેરાની રકિ – ર।.૭૪૩૦/-                          િસલુ કરેલ આિક િેરાની રકિ – ર।.૪૧૦૦/- 
 િસલુ કરિાપાત્ર આ.િેરાની રકિ – ર।.૮૨૮૩/-                         િસલુ કરિાપાત્ર આ.િેરાની રકિ – ર।.૪૬૩૭/- 
 ઓછી િસલુ કરેલ રકિ-ર।.૮૫૩/-                                       ઓછી િસલુ કરેલ રકિ-ર।.૫૩૩/-                                        કુલ– ર।.૧૩૮૬/- 
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(૨) આ ક મગીરી બ બતે ઉદ્યોગ ખ ણ તવડ ગન  ઠર વ ક્રમ ાંક એિ.પી.ઓ.-૧૦૯૫-૨૩૩૬(૯૭)િ ત .૨૩-૯-૧૯૯૭ અને તેન  વખતો વખતન  સધુ ર  અન્વયે હરીફિરો મ ાંગવ , વકષ ઓડષર 
આપવ , કર રખત કરવ,ુ ટેન્ડર ફી વસલુ લેવી, િીક્યોરીટી ડીપો. લેવી વગેરેની યતુનવતિિટીન  દહતની કોઇ ક મગીરી કરેલ નથી. ફકત િાંબાંતધત પ ટીની મ ાંગણી મજુબ ક મ આપવ મ ાં આવલે 
છે. જે િાંપણુષ રીતે ગેરક યિેિર છે. જે બ બતે સ્પષ્ટત  કરવી. 
(૩) તવસ્તરણ તશક્ષણ, તનય મકશ્રીન  ક ય ષલય આિેશ નાં.જુ.કૃ.ય.ુતવતશતન/એસ્ટ -૩/૨૫૦૪/ ૦૫ ત .૨૯-૩-૨૦૧૬ અન્વયે િવેન  ફોમષન ુાં કમ્પ ઇલેશન, આંકડ કીય એન લીિીિ તેમજ  
ફ ઇનલ રીપોટષ  તૈય ર કરવ મ ાં પ ટી તનષ્ફહ ગયેલ હતી. જેથી રૂ..૧૫,૦૦૦/- બીલમ ાંથી બ િ કરેલ હત . પરાંત ુઆ કપ ત કરેલ રકમ બ બતેની યો્યત -યથ થષત ની ખ ત્રી થઇ શકેલ ન  
હતી. િબબ જરૂરી સ્પષ્ટત  કરવી ઘટે. 
(૪) આ ક મગીરી બ બતે પ ટીએ કય  પ્રક રની કેટલ  તવસ્ત રમ ાં ક મગીરી કરવ ની થતી હતી. અને કેટલ  િમયમ ાં પણૂષ કરવ ની થતી હતી અને ત્ય ર બ િ કય  પ્રક રનો આખરી  
અહવે લ રજુ કરવ નો થતો હતો. તેની િમગ્ર તવગતો ઓદડટમ ાં ખર ઇ િ થે રજુ કરવ ની રહ ેછે. ઉપરોક્ત મુ્   નાં.૧ થી ૪ ની આધ રિહ સ્પષ્ટત  અને ખર ઇ કર વત  સધુી ખિષની રકમ 
રૂ..૫,૫૭,૧૫૭/- વ ાંધ  હઠેહ ર ખવ મ ાં આવે છે. 

 વ ાંધ  હઠેહ રકમ-રૂ..૫,૫૭,૧૫૭/- 
વસલુ ત પ ત્ર રકમ-રૂ..૧૩૮૬/- 

િિર– આવકવેરો 

 

જિાબ 

વિતરઅ વશક્ષઅ વનયાિકશ્રીની કિેરી, જુકયૃ,ુ જુનાગઢ. 
પતૂષત  કરત  જણ વવ નુાં કે, 
(૧) શ્રી લીરબ ઇ મ ાં મદહલ  તવક િ િતમતત, એજ્યકેુશન રસ્ટ જૂન ગઢન ાં ત . ૦૧/૧૨/૧૫ન ાં રૂ. ૩,૬૬,૫૨૦/- ન  બીલ ઉપર ૨% લેખે આઈ.ટી. કપ ત રૂ.૭૩૩૦/- તથ  અગ ઉન  ત . 
૧૨/૦૫/૧૫ન ાં રૂ.૧,૪૬,૬૪૦/- ન  બીલ ઉપર ૨% લેખે આઈ.ટી. કપ ત રૂ.૨૯૩૩/- આમ કુલ રૂ. ૧૦૨૬૩/- ની આઈ.ટી. કપ ત કરેલ છે.  (વ ઉિર નાં. ૧૪૧, ત .૨૨/૧૨/૧૫) 
(૨) શ્રી લીરબ ઇ મ ાં મદહલ  તવક િ િતમતત, એજ્યકેુશન રસ્ટ જૂન ગઢન ાં ત . ૨૯/૦૩/૧૬ન ાં રૂ.૨,૦૫,૦૦૦/- ન  બીલ ઉપર ૨% લેખે આઈ.ટી. કપ ત રૂ.૪૧૦૦/- કરેલ છે. (વ ઉિર નાં. ૨૧૩, 
ત .૦૪/૦૩/૧૬) આમ બાંને બબલમ ાંથી આઈ.ટી. કપ ત રૂ.૧૦૨૬૩/- તથ  રૂ.૪૧૦૦/- કરવ મ ાં આવેલ છે. જે પ ન નાંબર AAFTS3101Dને ધ્ય ને લઈ કરવ મ ાં આવેલ છે. પતૂષત  કરત  
જણ વવ નુાં કે, ગજુર ત ગ્રીન રીવોલ્યએુશન કાંપની બલતમટેડએ સકુ્ષમ તપયત પધ્ધતત અપન વેલ ખેડતૂોન  પ્રતતડ વ- સિૂનો મ ટે િવે કરવ નુાં ક મ િોપ યેલ પરાંત ુઆ ક મગીરી મ ટે પરુતો 
મેનપ વર ન હોવ થી સ્વૈધ્ચ્છક િાંસ્થ ને િહ આયોજક તરીકે ર ખવ ની િાંમતત આવ્યેથી આ ક મગીરી સ્વૈધ્ચ્છક િાંસ્થ ને િહ આયોજક તરીકે ર ખવ ની મ ન. કુલપતત િ હબેની માંજુરી મેહવીને 
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યતુનવતિિટીન ાં દહત થે કરવ મ ાં આવેલ જે બ બત ેકિેરીન  ઓદડટ િમયે ઓડીટરશ્રીને તમ મ રેકડષ આધ દરત િક િણી કર વવ મ ાં આવેલ છે. પતૂષત  કરત  જણ વવ નુાં કે, ગજુર ત ગ્રીન 
રીવોલ્યએુશન કાંપની બલતમટેડએસકુ્ષમ તપયત પધ્ધતત અપન વેલ ખેડતૂોન પ્રતતડ વ- સિૂનો મ ટે િવે કરવ નુાં ક મ િોપ યેલ હત ુાં પરાંત ુફોમષન ુાં કમ્પ ઇલેશન આંકડ કીય એન લીિીિ રીપોટીગ 
િ ર્જ બ િ કરવ  આ કિેરીન  ક .આ. જા.નાં. જૂકૃય/ુવીશીની/એસ્ટ .૨/૨૫૦૪-૦૫ ત . ૨૯.૦૩.૨૦૧૬ મજુબ રજુ કરેલ બબલમ ાંથી રકમ બ િ કરવ મ ાં આવેલ છે. પતૂષત  કરત  જણ વવ નુાં કે,શ્રી 
લીરબ ઇ મદહલ  તવક િ િતમતત, એજ્યકેુશન રસ્ટ જૂન ગઢ પ િે ક મગીરી કર વવ મ ાં આવેલ છે જે અંગેની તમ મ િ ધતનક આધ રો િ થે ઓડીટરશ્રીન ેરેકડષ આધ રીત ખ ત્રી કર વવ મ ાં આવલે 
છે. ઉક્ત તવગતે કરવ મ ાં આવેલ પતૂષત  ગ્ર હ્ય ર ખી ઓદડટ ફકર  મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી છે. 

 

બાગાયત વિભાગ, 
કૃવિ યવુનિવસિર્ટી જુનાગઢ  

સને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર –  ૪૮ 

લાલબાગ પાછળ સોસાયર્ટી બાજુ પડેલ હદિાલનો પાયો ખોદી િઅતર કાિ કરિાના કાિ બાબત. 

૧ ૭૬૦૩ / ૨૭-૧૦-૧૫ ૧,૫૧,૦૦૬/- યોગી કન્િરકશન ૧૨૦૯૫ 

              ઉપરોક્ત વ ઉિરથી યોગી કન્િરકશન જુન ગઢને તેમન  ત .૧૨-૧૦-૧૫ન  બીલ મજુબ લ લબ ગની દિવ લ ફરીથી ઉડી કરવ ન  ક મ િાંબાંધી રૂ..૧,૦૩,૪૪૬/- ચકુવવ મ ાં આવ્ય  
હત . આ બ બતે રજુ થયેલ િફતરની િક િણી કરત  નીિે મજુબ ઓદડટ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે.  
(૧) આ ખિષ બ ાંધક મ િાંબાંતધત મોટી રકમનો છે. આમ છત ાં તનયત નમનુ મ ાં બીલ બન વવ ને બિલે પ ટી વાર ર  રજુ થયેલ બીલ ઉપર કન્ટીજન્િી બીલ બન વી ચકુ િો  
કરવ  બ બતે સ્પષ્ટત  કરવી. 
(૨) આ ખિષ િાંબાંતધત બ ાંધક મ તનયમિાંગ્રહ (પી.ડબલ્ય.ુડી.) મેન્યઅુલની જોગવ ઇ મજુબ નીિેની તવગતે જરૂરી એવ  િસ્ત વેજ રજુ થયેલ નથી. 
  (૧) કમ્પ્લીશન િદટિદફકેટ                                                  (૩) કઇ ત રીખે કોને મ પ લીધ  તેની તવગત 
  (૨) મ પપોથી અને તેન  મ પો નધપધ્ય  હોવ ની તવગત                    (૪) ક મનો તવગતવ ર વકષ-ઓડષર  
 આમ, પરુત  આધ રો વગર ચકુ િો કરવ  બ બતે સ્પષ્ટત  કરવી. 
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(૩) આ ક મ આર.િી. મજુબ (૨૦૧૪/૧૫) આપેલ હત.ુ પ ટીન  બીલની તવગતે આઇટમ નાં.૪ મજુરી ક મને લગતી હતી. કુલ ક મ ૨૩.૬૨ િો.મી. પ્રતત િો.મી.ન  રૂ..૧૫૪૭/૬૧ ન  િરે કુલ 
રૂ..૪૬૦૦૨/૫૫ આક રેલ હત . પરાંત ુઆર.િી.મ ાં આ પ્રક રની આઇટમનો ઉલ્લેખ નથી. આમ છત ાં કય  આધ રે ચકુવણ ુમાંજુર કરેલ છે તેની આધ ર િહ સ્પષ્ટત  કરવી. 

(૪) આ ક મ બ બતે િીકયોરીટી દડપોઝીટની કોઇ રકમ વસલુ ન કરવ  બ બતે સ્પષ્ટત  થવી ઘટે. 
(૫) બીલની તવગતે લેબર િેિની કોઇ રકમ વસલુ લીધેલ નથી. િબબ જરૂરી સ્પષ્ટત  કરી જવ બિ રથી ૧ ટક  મજુબ રૂ..૧૦૩૪/- વસલુ કરી ઓદડટને ખર ઇ કર વવી.  
(૬) આવકવેર  અતધતનયમની કલમ ૧૯૪(િી) મજુબ આવકવેર ની કપ ત રૂ..૨૧૨૧/- ને બિલે રૂ..૧૦૩૪/- કપ ત કરેલ છે. આ રીતે ઓછી કપ ત કરેલ રકમ રૂ..૧૦૮૭/-  
      જવ બિ રથી સ્પષ્ટત  િહ વસલુ કરી ખર ઇ કર વવી ઘટે. ઉપરોક્ત મુ્   નાં.૧ થી ૬ ની આધ રિહ સ્પષ્ટત  થવી ઘટે. ત્ય ાં સધુી ખિષની રકમ રૂ..૧,૦૩,૪૪૬/- ઓદડટમ ાં વ ાંધ  હઠેહ 

ર ખવ મ ાં આવે છે. 
વ ાંધ  હઠેહ રકમ રૂ..૧,૦૩,૪૪૬/-           વસલુ તપ ત્ર રકમ રૂ..૧૦૮૭/-       વસલુ તપ ત્ર રકમ રૂ..૧૦૩૪/- 

િિર– ૧૨૦૯૫/પ્લ ન                         િિર– આવકવેરો                       િિર– લેબરશેિ 

 

જિાબ 

બાગાયત વિભાગ,જુ.કુ.ય.ુજૂનાગઢ 

મદુ્દા નાં.-૧ નો જિાબ: લ લબ ગ પ છહ િોિ યટી બ જુ ાં પડેલ િીવ લનો પ યો ખોિી નીિેથી િણતર કરી, ઉપર કોતપિંગ ડરી, િીવ લ રીપેરીંગ કરવ ની ક મગીરી રૂ. ૧,૦૩,૪૪૬/-મ ાં યોગી 

કન્સ્રકશન, જૂન ગઢ પ િે યતુનવતિિટીએ દફક્િ કરેલ મેઈન્ટેનન્િ, રીપેરીંગ એડીશનલ અલ્ટરનેશન રોડ એન્ડ ન્ય ુતિતવલ વકષ ઓફ યતુનવતિિટી, બબલ્ડીંગ એટ જે.એ.ય.ુ, જૂન ગઢન  વ તિિક રેઈટ 

કોન્ર ક્ટ મજુબ કર વેલ છે. આ મેઈન્ટેનન્િ/ રીપેરીંગ પ્રક રનુાં ન નુાં ક મ હોવ થી ડીપ ટષ મેન્ટ વાર ર  કરવ મ ાં આવેલ છે. ક મ પણૂષ થય  બ િ કાંટીજન્િી ખિષ હોવ થી પ ટી ધ્વ ર  રજૂ થયેલ બબલ 

ઉપર ચકુ િો કરવ મ ાં આવેલ છે.  
મદુ્દા નાં.-૨ નો જિાબ: િિરહુ ક મગીરી મેઈન્ટેનન્િ/ રીપેરીંગ પ્રક રની હોઈ તથ  ડીપ ટષમેન્ટલી કર વેલ છે. ડીપ ટષમેન્ટ પ િ ેકોઈ ઈજનેર કક્ષ ની પોષ્ટ ન હોવ થી ક મગીરીન  મેઝરમેન્ટ તથ  

એબ્સ્રેકટ શીટ ક યષપ લક ઇજનેરશ્રી પ િે એપ્રવુલ કર વી, ત ાંતત્રક ડલ મણ લઇ ક મગીરી થયેલ છે. અને ક મગીરી પણૂષ થયે ચકુવણુાં કરવ મ ાં આવેલ છે. રીપેરીંગ પ્રક રની ક મગીરી હોવ થી 

પી.ડબલ્ય ુડી . મેન્યઅુલની જોગવ ઈ લ ગ ુપડતી નથી.   
મદુ્દા નાં.-૩ નો જિાબ:િિરહુ ક મગીરી આર.િી. આઇટેમ નાં.-૧૯ (એ) બેલ  િણતર પ્રમ ણે ૧ ઘ.મી.ન  રૂ. ૩,૬૯૭,૬૧ મ ાંથી જૂન  બેલ ઓ િણતર કરેલ, તે ક મન  બેલ ન  ૧ ઘ.મી.ન  રૂ. 

૧૭૫૦/-બ િ કરી (મ દકિટરેટ રેટ પ્રમ ણે) ક મગીરી કર વેલ છે. બીજી અન્ય ક મગીરી આર.િી. રેટ પ્રમ ણે જ થયેલ છે.  
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મદુ્દા નાં.-૪ નો જિાબ: મઈેન્ટેનન્િ, રીપેરીગ એડીશનલ અલ્ટરનેશન રોડ એન્ડ તિતવલ વકષ ઓફ યતુનવતિિટી બબલ્ડીંગ એટ જે.એ.ય.ુ, જુન ગઢન  વ તિિક રેઈટ કોન્ર ક્ટની ક મગીરી ક યષપ લક 

ઈજનેરશ્રીની કિેરીએથી થયેલ હોય, પ ટીઓની ડીપોઝીટ િિરહુ કિેરી પ િે જમ  રહશેે. આથી તિયરુીટી ડીપોઝીટ લેવ મ ાં આવતી નથી.  
મદુ્દા નાં.-૫ નો જિાબ: લબેર િેિની રકમ પ ટી પ િેથી કપ ત કરવ મ ાં આવેલ છે  

મદુ્દા નાં.-૬ નો જિાબ:આવકવેર ની રકમ ઇન્કમટેક્ષ ડીપ ટષમેન્ટ વાર ર  નક્કી થયેલ ગ ઈડલ ઈન મજુબ કુલ બબલની રકમન  ૧% લેખ ેકપ ત કરેલ છે.  

ઉપરોકત જવ બ ગ્ર હ્ય ર ખી  ફકર  નાં ૪૮ મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી. 
 

બાગાયત વિભાગ, 
કૃવિ યવુનિવસિર્ટી જુનાગઢ  

સને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર –  ૪૯ 

સક્કરબાગ ખાતે આર.સી.સી. બનાિિાના ખિષ બાબત. 

૧ ૧૨૨૨૭ ૧૭-૦૩-૧૬ ૧૧,૩૫,૬૬૧/- યોગી કન્િરકશન ૧૨૦૦૫,૧૨૦૮૮ 

   કૃતિ યતુનવતિિટી, જુન ગઢન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન  વિષન  ઓદડટ િરતમય ન બ ગ યત શ ખ ન  રેકડષની તપ િ કરત  ઉપરોક્ત વ ઉિરથી ચકુ િો પૈકી મે. યોગી કન્સ્રકશન,  
જુન ગઢને િક્કરબ ગ ખ તે આર.િી.િી. રોડ બન વવ  િબબ કરેલ હતો. 

બીલની ત રીખ ૧-૩-૨૦૧૬ રૂ.. ૫,૬૭,૪૯૫/- બીલની ત રીખ ૯-૩-૨૦૧૬ રૂ.. ૫,૬૫,૯૬૨/- 
 બ િ આર.િી. મજુબ ૧૨ ટક  રૂ.. ૬૮,૦૯૯/-  બ િ આર.િી. મજુબ ૧૨ ટક  રૂ.. ૬૭,૯૧૫/- 
 નેટ રૂ.. ૪,૯૯,૩૯૬/-  નેટ રૂ.. ૪,૯૮,૦૪૭/- 

  ઉપરોક્ત ખિષ બ ાંધક મ િાંબાંતધત ક મ અંગેનો હતો. આ બ બતે નીિે મજુબ ઓદડટ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે. 
(૧) ઉપરોક્ત ક મન  આર.િી. કરવ મ ાં આવ્ય  હત . પરાંત ુતેને લગત ુિમગ્ર િફતર ઓદડટમ ાં રજુ થયેલ ન હત.ુ (૨) બ ાંધક મ તનયમ િાંગ્રહ (પ.વ.ડી.) મેન્યઅુલની જોગવ ઇ અનિુ ર 
બ ાંધક મને લગત  બીલો અલગ નમનુ મ ાં બન વવ ન  હત . પરાંત ુપ ટીએ આપેલ બીલની ઉપર જ ચકુ િો કરવ  બ બતે સ્પષ્ટત  કરવી. (૩) ટેન્ડરની આઇટમોવ ર મ પ નધપધી એમ.બી. નાંબર 
િશ ષવવ  જોઇએ અને કય રે મ પ લીધ  તેની તવગતો િશ ષવવ મ ાં આવતી નથી. (૪) બીલ પ્રથમ, બીજુ કે ફ ઇનલ બીલ છે તેની તવગત િશ ષવવી જોઇએ. (૫) ક મન  પણૂષત  પ્રમ ણપત્ર 
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(કમ્પ્લીશન િદટિફીકેટ) મળ્ય  બ િ જ ચકુ િો કરવો જોઇએ.આ રીતે બ ાંધક મ તનયમ િાંગ્રહની અગત્યની જોગવ ઇઓની તવરૂધ્ધ ખિષ કરવ  બ બતે સ્પ્ષ્ટત  કરવી. (૬) પ ટીન  બીલની તવગતે 
બીલમ ાં કુલ ૩ આઇટમોનો િમ વેશ થયેલ હતો. આઇટેમ નાં.૧ તથ  ૨ આરિીિીને લગતી છે અને આઇટેમ નાં. ૩ લોખાંડને લગતી છે. પરાંત ુનવ  રોડ બન વત  પહલે ની થતી અગત્યની 
ક મગીરી રોડ-૩ લેવલીંગ, ડરતી તવ. કરવ મ ાં આવેલ નથી. જે ગાંડીર બ બત છે. િબબ જરૂરી આધ રો િહ ખ ત્રી કર વવી. (૭) ઉપરોક્ત ક મ િાંબાંતધત િતવિિ ટેકિની રકમ બીલમ ાં િશ ષવેલ 
નથી. િબબ થતી રકમ રૂ..૧,૨૩,૨૮૮/- િરક રશ્રીમ ાં કય રે જમ  કર વી તેની તવગતો પ ટી પ િેથી મેહવી ઓદડટમ ાં રજુ કરી જરૂરી ખર ઇ કર વવી. (૮) આવકવેર  અતધતનયમની કલમ 
૧૯૪(િી) અન્વયે આવકવેર ની રકમ ૨.૨૬ન  િરે વસલુ લેવ  પ ત્ર થતી હતી. પરાંત ુબીલેથી રૂ..૯૯૪૭/- કપ ત કરેલ છે. આ રીતે ઓછી કપ ત કરેલ રકમ રૂ..૧૨૫૫૮/- બ બતે સ્પષ્ટત  કરી 
જવ બિ રથી વસલુ લેવ  તવનાંતી છે. (૯) ઉપરોક્ત ક મનુાં પ્રમ ણપત્ર કમ્પ્લીશન િદટિદફકેટ મેહવી ઓદડટને ખ ત્રી કર વવ  તવનાંતી છે. ઉપરોક્ત મુ્   નાં. ૧ થી ૯ સધુીની પતુષત  કય ષ સધુી તથ  
આધ ર િહ ખ ત્રી કર વવી. 

          વ ાંધ  હઠેહ રકમ રૂ..૧૧,૩૫,૬૬૧/-            િિરઃ-૧૨૦૦૫/૧૨૦૮૮                              વસલુ તહઠેહ રકમ-રૂ..૧૨,૫૫૮/-        િિર – આવકવેરો                                                                      
 

જિાબ 

બાગાયત વિભાગ,જુ.કુ.ય.ુજૂનાગઢ 

મદુ્દા નાં.-૧ નો જિાબ: આર.િી.િી.ની ક મગીરી ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી વાર ર  થતી હોય છે. અને તેની માંજૂરી િાંશોધન તનય મકશ્રી, જૂ.કૃ.ય.ુ, જૂન ગઢની ઓફીિ વાર ર  આપવ મ ાં આવે છે. માંજૂરી 
અંગેનુાં િઘળુાં રેકડષ માંજૂરી આપન ર ઓફીિ પ િે રહતે ુાં હોય છે. આ અંગેનો આર.િી. નો પદરપત્ર જે તે કિેરીને આવતો હોવ થી બબલ િ થે પદરપત્ર જોડવ મ ાં આવેલ છે. પરાંત,ુ તેન ેલગતુાં િમગ્ર 
િફતર િાંશોધન તનય મકની ઓફીિન  ઓડીટ િમયે બત વવ મ ાં આવે છે.  મદુ્દા નાં.-૨ નો જિાબ: િિરહ ુખિષ કાંટીજન્િી ગ્ર ન્ટમ ાંથી ડીપ ટષ મેન્ટલી કરેલ છે. અને પ ટીને ક મગીરી પણૂષ થયે એકજ 
તબક્ક મ ાં પેમેન્ટ થત ુાં હોવ થી કાંન્ટીજન્િી બબલન  પફોમ ષ મજુબ પ ટીએ બબલો આપેલ ાં છે. મદુ્દા નાં.-૩ નો જિાબ:િિરહ ુક મગીરી મેઈન્ટેનન્િ/ રીપેરીંગ પ્રક રની હોઈ, ડીપ ટષમેન્ટ પ િે ઈજનેરી 
સ્ટ ફ હોતો નથી. આથી ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીની કિેરી વાર ર  બન વેલ પ્લ ન એસ્ટીમેટ મજુબ ક મ પણૂષ થય  બ િ મ પો િેક કરી રોજક મ કરી અને બબલ જમ  લીધ  બ િ પેમેન્ટ મ ટે ક યષવ હી 
કરવ મ ાં આવે છે. મદુ્દા નાં.-૪ નો જિાબ: ક મગીરી પણૂષ થય  બ િ જ એક જ તબકે્ક પેમેન્ટ થત ુાં હોવ થી બબલ પ્રથમ, બીજુ ાં કે ફ ઈનલ બબલ છે. તેની તવગત િશ ષવેલ નથી. મદુ્દા નાં.-૫ નો 
જિાબ:ક મગીરી પણૂષ થય  બ િ ડીપ ટષમેન્ટલી રોજક મ કરી અને ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી જૂ.કૃ.ય.ુ, જૂન ગઢને મોકલવ મ ાં આવે છે. તેનુાં રોજક મ આધ દરત પ્રમ ણપત્ર આવ્યે બબલ િ થે જોડી બબલ 
પ િીંગમ ાં મોકલવ મ ાં આવે છે. મદુ્દા નાં.-૬ નો જિાબ: આર.િી. આઇટેમ નાં.-૨ મ ાં રોડ ફ ઉન્ડેશન, ફૂટીન્ગને લગતી િાંપણૂષ ક મગીરી આવરી લવે મ ાં આવેલ છે. અને આર.િી. ૬૮ બી.મ ાં 
લેવલીંગને લગતી ક મગીરી આવરી લેવ મ ાં આવલે છે. મદુ્દા નાં.-૭ નો જિાબ: આવકવેર ની ગ ઈડલ ઈન મજુબ ઇન્કમટેક્ષ ૧% તથ  લેબરિેિ ૧% કપ ત કરેલ છે. પ ટીએ જમ  કરવ ની રકમની 
તવગતો કિેરી પ િે હોતી નથી. મદુ્દા નાં.-૮ નો જિાબ: ઇન્કમટેક્ષ ડીપ ટષ મેન્ટની ગ ઈડલ ઈન મજુબ વ્યસ્ક્તગત ૧% મજુબ ટીડીએિ કપ તની િર નક્કી થયલે છે. તે મજુબ કપ ત કરવ મ ાં આવેલ 
છે. ૨.૨૬% ન  િર લ ગ ુપડત  નથી. મદુ્દા નાં.-૯ નો જિાબ:ક મગીરી પણૂષ થયે ડીપ ટષમેન્ટલી રોજક મ કરી, રોજક મ આધ દરત કમ્પ્લીશન િટી ક યષપ લક ઈજનેરશ્રીનુાં મેહવી બબલ િ થે જોડી 
બબલ રજૂ કરેલ છે. િમગ્ર િફતર ઓડીટમ ાં રજૂ કરેલ હત ુાં. ઉપરોકત જવ બ ધ્ય ને લઈ ફકર  નાં ૪૯ મ ાંડવ હ કરવ  તવનતી છે. 
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બાગાયત વિભાગ, 
કૃવિ યવુનિવસિર્ટી જુનાગઢ  

સને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર –  ૫૦ 

સક્કરબાગ ખાતે નવ ુનેર્ટ હાઉસ બનાિિાનાાં ખિષ અંગે  

    

ક્રિ િા.નાં./ તારીખ રકિ ર।. પાર્ટીનુાં નાિ  સદર 
૧ ૧૨૩૫૦/ ૧૩-૦૩-૧૬ ૯,૬૪,૨૯૭/- િ ગર એગ્રો, જુન ગઢ ૨૫૦૪ રીવો. ફાંડ 

    ઉપરોક્ત વ ઉિર પૈકી રૂ..૪,૯૦,૭૭૯/- િ ગર એગ્રો ઇન્ડસ્રીઝ, જુન ગઢને તેમન  બીલની તવગતે િક્કરબ ગ ફ મષમ ાં નવ ુનેટ હ ઉિ ૧૧૦ X ૬૦નુાં બન વેલ હત.ુ આ બ બતે નીિે મજુબ 

ઓદડટ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે.  

(૧) આ ક મગીરી બ બત ે૨૦૧૪-૧૫મ ાં િ ગર એગ્રો, જુન ગઢએ નવ ુનેટહ ઉિ બન વેલ તેન  ડ વ મજુબ નેગોતશએશન કરી રૂ..૮૦૦/- ન  પ્રતત િો.મી. ન  િરે ૧૧૦ * ૬૦ ફુટની િ ઇઝ 

બન વવ નો વકષ ઓડષર િાંશોધન નોય મકશ્રી, જુન ગઢન  ૮-૩-૨૦૧૬થી આપવ મ ાં આવેલ હતો. પરાંત ુ૨૦૧૪-૧૫મ ાં માંગ વેલ ડ વો વગેરે ઓદડટમ ાં રજુ થયેલ નથી. િબબ જરૂરી િપષ્ ટત  

કરવી.  

 (૨) આ ક મ બ બતે યતુનવતિિટી વાર ર  નક્કી કરેલ શરતો મજુબ શરત નાં.૧ મજુબ આ ડ વો તમ મ કરવેર  િહીતન  આપવ ન  રહશેે. શરત નાં.૭ મજુબ ટેન્ ડર ફીની રકમ રૂ..૫૦૦/- લેવી. શરત 

નાં.૮ મજુબ અંિ જીત રકમન ાં ૩% લેખે મહુ ઇ.એમ.ડી. લેવો તેમજ શરત નાં.૧૦ મજુબ પ% તિક્યોરીટી દડપોઝીટ લેવી. પરાંત ુએક પણ શરતોનુાં પ લન યતુનવતિિટી વાર ર  ઉપરોક્ત ખિષ િાંબાંતધત 

કરવ મ ાં આવેલ ન હત.ુ જે બ બતે સ્ પષ્ ટત  કરી આધ રો િહ ખર ઇ કર વવી.  

(૩) ડ વો િવષ પ્રક રન ાં કરવેર  િદહત આપવ ન  હત . આમ છત ાં ઉપરોક્ત ચકુ િ  િાંબાંતધત બીલની તવગતે મહુ રકમ રૂ..૪૬૭૫૦૮.૫૦ પૈિ  ઉપર નીિેની તવગતે વેટ આક રેલ છે.  
 ૪ %  ના દરે - ર।.૧૮૬૯૬/-            ૧ %  ના દરે -ર।.૪૬૭૪/-                             ર।.૨૩,૩૭૦/-  
ઉપરોક્ત ચકુ િો યતુનવતિિટીની શરતો તવરૂધ્ ધનો હોય ઓદડટમ ાં કરવ મ ાં આવે છે. જે બ બતે સ્ પષ્ ટત  કરી જવ બિ રેથી રૂ..૨૩,૩૭૦/- વસલુ લઇ ઓદડટને ખર ઇ કર વવી. 

વ ાંધ  હઠેહ રકમ રૂ..૯,૬૪,૨૯૭/-      િિરઃ- ૨૫૦૪(રી.ફાંડ)                       વસલુ તપ ત્ર રકમ - રૂ..૨૩,૩૭૦/-            િિર- વેટ 
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જિાબ 

 

બાગાયત વિભાગ,જુ.કુ.ય.ુજૂનાગઢ 

 

મદુ્દા નાં.-૧ નો જિાબ: િિરહુ ક મગીરી વિષ:૨૦૧૪-૧૫ મ ાં જે ડ વોએ નેટહ ઉિ બન વેલ છે. તે જૂન  ડ વોએ પ ટી શ્રી િ ગર ઇન્ડસ્રીઝ, જૂન ગઢની િહમતી ત . ૦૨/૦૩/૨૦૧૬ન  લઇ જૂન  

ડ વો પ્રમ ણે ૧ િો. મી. ન  રૂ. ૮૦૦/- લેખે ક મગીરી િાંશોધન તનય મકશ્રીની માંજુરી ક .આ. જૂકૃય/ુિાં.તન/ વહટ-૩/માંજૂરી/૨૧૦૩૯-૯૪/૨૦૧૬ જૂન ગઢ, ત . ૦૮/૦૩/૨૦૧૬ થી મેહવી ઓડષર 

પ ટીને આપવ મ ાં આવેલ છે. આથી ગતવિષની પ્રમ બણત નકલો વ ઉિર િ થે ર ખી ઓડીટમ ાં રજૂ થયેલ છે. ઓરીજીનલ ડ વો ૨૦૧૪-૧૫ ન  વિષની ફ ઈલે છે તેનુાં ઓડીટ થઇ ગયેલ છે.  

મદુ્દા નાં.-૨ નો જિાબ:આ ક મ વિષ ૨૦૧૪-૧૫ મ ાં મેહવેલ ડ વોએ િ લ ુવિ ેિહમતત મેહવી કરવ મ ાં આવેલ છે. આથી ડ વોની નવી પ્રોતિઝર કરવ મ ાં આવેલ ન હોવ થી ટેન્ડર ફી, તથ  ઈ-

એમ.ડી લેવ નો પ્રશ્ન રહતેો નથી. પરાંત ુક મન  ૫% લેખે તિયરુીટી ડીપોઝીટ લેવ મ ાં આવેલ છે.  

મદુ્દા નાં.-૩ નો જિાબ:ડ વો ટેક્ષ િદહતન  આવેલ  છે. તે મજુબ બીલમ ાં રકમ આક રેલ છે. કુલ ક મગીરી ૬૧૩.૪૭૪ િો.મી. થયેલ છે. ડ વો ૧ િો.મી. ન ાં રૂl.૮૦૦/- છે. તે મજુબ જ પ ટીનુાં બીલ 

આવેલ છે. અન ેબીલની છેલ્લી રકમ રૂl. ૪,૯૦,૭૭૯/- થ ય છે. પ ટીએ બીલની મહૂ રકમ રૂl.૪,૬૭૪.૦૯ આક રેલ છે. તેની ઉપર વેત ૪% ૧૮,૬૯૬.૩૪ તથ  િરિ ર્જ ૧% ૪,૬૭૪.૦૯ ડરેલ 

છે. પ ટીએ બધ  જ કરવેર  િ થે રૂl.૮૦૦/- ડરેલ છે. તે પ્રમ ણ ેપ ટીને ચકુવવ  આવેલ રકમમ ાં ટેક્ષ આવી ગયેલ છે. ટેક્ષની ગણતરી મ ટે પ ટીએ બ ુાં અલગ િશ ષવેલ છે. પ ટીને તનયમોનુાંિ ર 

જ પેમેન્ટ થયેલ છે. 

ઉપરોકત જવ બ મ ન્ય ર ખી ફકર  નાં ૫૦ મ ાંડવ હ કરવ  તવનતી  
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વિતરઅ વશક્ષઅ વનયાિકશ્રીની કિેરી, 
કૃવિ યવુનિવસિર્ટી જુનાગઢ  

સને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર –  ૫૧ 

જુનાગઢ કૃવિ યવનિવસિર્ટીની વિહડયો હફલ્િ ડોક્યિેુન્રી કૃવિ િહોત્સિ-૨૦૧૫ સાંબાંવધત ખિષ બાબતે. 
         

ક્રિ િા.નાં./તારીખ રકિ ર।. પાર્ટીનુાં નાિ  સદર 

૧ 
૧૩૮૨ 

૧૯-૫-૧૫ 

 
૫,૨૫,૦૦૦/- 

દડઝીટલ એગ્રી. 
તમદડય , 
ગ ાંધીનગર 

૧૮૨૪૬-૦૫ 

         
   ઉપરોક્ત વ ઉિરથી રકમનો ચકુ િો દડઝીટલ એગ્રી. તમદડય  ગ ાંધીનગરને તેન  બીલની તવગતે કૃતિ મહોત્િવ-૨૦૧૫ િાંબાંતધત પ ાંિ નાંગ ડોકયમેુન્રી દફલ્મ તથ  મ સ્ટર ડીવીડી-૧ તથ  ૨ની 
૪૦૦૦ કોપી કરવ ન  ચકુવેલ હત . આ બ બતે રજુ થયેલ િફ્તરની િક િણી કરત  નીિે મજુબ ઓદડટ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે.  
(૧) આ બ બતે ત .૧૯-૩-૨૦૧૫ની નધપધ અન્વયે નવિ રી કૃતિ યતુનવતિિટી વાર ર  ઉપરોક્ત પ ટીન  ટેન્ડર માંજુર કરેલ છે. તે મજુબ તે િરે વકષ ઓડષર આપવો અને શરતો મજુબ ક યષવ હી કરવ  
કુલપતતશ્રીએ માંજુરી આપેલ હતી. પરાંત ુટેન્ડર ફીની રકમ રૂ..૨૬,૨૫૦/- નવિ રી કૃતિ યતુનવતિિટીન  કર ર અન્વયે વસલુ કરેલ ન હતી 
(૨) ઉપરોક્ત ક મગીરી બ બતે જરૂરી કર ર-ખત કરવ મ ાં આવેલન હત . 
(૩) આ ચકુ િ  પૈકી રૂ..૧,૦૦,૦૦૦/- મ સ્ટર ડીવીડી ૧-૨ ની કોપી કરવ ન  ચકુવેલ હત . કુલ ૪૦૦૦ ડીવીડી મ ટે રૂ..૨૫/- ન  િરે ચકુ િો કરેલ હતો. પરાંત ુડીવીડી છેક ત .૨૭-૨-૨૦૧૭ સધુી 
જેમની તેમ સ્ટોરમ ાં પડેલ હતી. એટલે કે બે વિષ સધુી ઉપયોગ થય  વગરની હતી. િબબ આયોજનન  અડ વે આ પ્રક રની તનષ્ક હજી િશ ષવવ  બિલ જવ બિ રેથી સ્પષ્ટત  કરવી.  
(૪) આવકવેર ની અતધતનયમની કલમ–૧૯૪(િી) મજુબ બીલની રકમ રૂ..૫,૨૫,૦૦૦/- ઉપર આવકવેર ની રકમ રૂ..૧૧૮૬૫/- વસલુ કરવ ની થ ય છે. પરાંત ુબીલેથી રૂ..૧૦,૫૦૦/- વસલુ કરેલ 
છે. જેથી ઓછી વસલુ થયેલ રૂ..૧૧૭૬/- ની રકમ જવ બિ રથી વસલુ લઇ ઓદડટને ખર ઇ કર વવી 
 

ઉપરોક્ત મુ્   નાં.૧ થી ૪ સધુીની આધ ર િ થે ખર ઇ કર વત  સધુી ખિષની રકમ રૂ..૫,૨૫,૦૦૦/- ઓદડટન  વ ાંધ  હઠેહ ર ખવ મ ાં આવે છે. 
વ ાંધ  હઠેહ રકમ - રૂ..૫,૨૫,૦૦૦/-         િિર- ૧૮૨૪૬-૦૫                      વસલુ ત પ ત્ર રકમ – રૂ..૧૧૭૬/-      િિર - આવકવેરો 
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જિાબ 

વિતરઅ વશક્ષઅ વનયાિકશ્રીની કિેરી,જુ.કુ.ય,ુજૂનાગઢ 

પતૂષત  કરત  જણ વવ નુાં કે મ ન. કુલપતતશ્રીની ત . ૧૯-૦૩-૨૦૧૫ની નધપધ અન્વયે નવિ રી કૃતિ યતુનવતિિટી, નવિ રી વાર ર  ડીજીટલ એગ્રી મીદડય , ગ ાંધીનગરને ટેન્ડરની શરતો અને બોલી 
મજુબ માંજુરી મહેલ તે મજુબ જ ક યષવ હી કરવ મ ાં આવેલ છે પતૂષત  કરત  જણ વવ નુાં કે મ ન. કુલપતતશ્રીની ત . ૧૯-૦૩-૨૦૧૫ની નધપધ અન્વય ેનવિ રી કૃતિ યતુનવતિિટી, નવિ રી વાર ર  
ડીજીટલ એગ્રી મીદડય , ગ ાંધીનગરને ટેન્ડરની શરતો અને બોલીમ ાં કર રખત પ ટી પ િે મેહવવ નો િમ વેશ કરવ મ ાં આવેલ ન  હોવ થી પ ટી પ િેથી કર રખત કરવ મ ાં આવેલ ન હત . પતૂષત  
કરત  જણ વવ નુાં કે મ ન. કુલપતતશ્રીની ત . ૧૯-૦૩-૨૦૧૫ની નધપધ અન્વયેનવિ રી કૃતિ યતુનવતિિટી, નવિ રી વાર ર  ડીજીટલ એગ્રી મીદડય , ગ ાંધીનગરને ટેન્ડરની શરતો અને બોલીમ ાં મ સ્ટર 
ડીવીડી તૈય ર કરવ મ ાં આવેલ છે અને તૈય ર કરવ મ ાં આવેલ મ સ્ટર ડીવીડી િીડીનો ઉપયોગ કરવ મ ાં આવી રહ્યો છે જે બ બતે ઓડીટરશ્રીન ે રેકડષ આધ દરત ખ તરી કર વવ મ ાં આવેલ છે. 
પતૂષત  કરત  જણ વવ નુાં કે, ડીજીટલ એગ્રી મીદડય , ગ ધીનગરન ાંબબલનાં. બબયએુિ/૧૫-૧૬/૦૨ ત . ૧૧.૦૪.૨૦૧૫ રૂ. ૪,૨૫,૦૦૦/-ન ાં૨% મજુબ રૂ. ૮,૫૦૦/- તથ  બબલ નાં.૨૦૫૧ ત . 
૧૫.૦૪.૨૦૧૫ રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/-ન ાં ૨% મજુબ રૂ. ૨,૦૦૦/- આમ, બાંને બબલમ ાંથી આઈ.ટી. કપ ત રૂ. ૧૦,૫૦૦/- કરવ મ ાં આવેલ છે જે પ ન નાંબર AAEFD6153D ને ધ્ય ને લઈને કરવ મ ાં 
આવેલ છે.(વૌિર નાં-૧૩૮૨,ત .૧૯-૫-૧૫)    ઉક્ત તવગતે કરવ મ ાં આવલે પતૂષત  ગ્ર હ્ય ર ખી ઓડીટ  વ ાંધો મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી છે. 

 

કુલસચિિશ્રીની કિેરી, 
કૃવિ યવુનિવસિર્ટી જુનાગઢ  

સને.૨૦૧૫-૧૬ 

ફકરા નાંબર –  ૫૨ 

અન્ય કૃવિ યવુનિવસિર્ટી/વિભાગિાાં ચબન-અવધકૃત રીતે લાાંબા સિયથી ડેપ્યરેુ્ટશન પર મકુિા અંગે. 
    જુન ગઢ કૃતિ યતુનવતિિટીન  િને ૨૦૧૫-૧૬ન  અન્વેિણ િરતમય ન કુલિબિવશ્રીની કિેરીન  ડપે્યટેુશન હુકમોની ફ ઇલોની િક િણી કરત ાં નીિે મજુબ અન્વેિણ નધપધ આપવ મ ાં આવે છે. 
ક્રિ કિષિારી/અવધકારીનુાં નાિ તથા હોદ્દો ડેપ્યરેુ્ટશન પર મકુ્યા/ ર્ટા કયાષ તારીખ ડેપ્યરેુ્ટશન પર ફરજની કિેરી છેલ્લી મદુત લાંબાિેલ હોય તેની તારીખ 

૧ 
શ્રી ડી. ટી. િૌધરી,દહિ બી અતધક રી (કેશ), 
વી.િી. ઓફીિ-૧ 

ત .૨૧-૬-૨૦૧૩ કૃતિ યતુનવતિિટી નવિ રી ત .૨૧-૬-૧૭ થી ક યમી ધોરણે 

૨ ડો. આર. વી. મ રવીય , િાંશોધન વૈજ્ઞ તનક ત .૧-૭-૨૦૦૦ િરિ ર િરોવર નમષિ  તનગમ લી. ગ ાંધીનગર ત .૯-૩-૨૦૧૫  સધુી 
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(૧) દહિ બી અતધક રીશ્રી(કેશ) વી.િી. કતમટી-૧ તરીકે તનમણ ૂાંક પ મેલ શ્રી ડી. ડી.િૌધરીને ઉક્ત તવગતે જુ.કૃ.ય.ુ તથ  નવિ રી કૃ.ય.ુની અરિપરિની િાંમતતથી કુલ િબિવશ્રી, જુ.કૃ.ય.ુન  આિેશ 
નાં.જુ.કૃ.ય.ુ/રજી/એ-૧,૨/૨૦૧૩(૨૯) ૧૦૨૬૭(૨૯)/૧૦૨૬૭/૮૭ ત .૨૧-૬-૨૦૧૫ સધુી નવિ રી કૃતિ યતુનવતિિટી ખ તે ડપે્યટેુશન ઉપર મકુી તેમન ાં હસ્તકનો ઉપ ડ અતધક રીશ્રીનો િ ર્જ શ્રી 
એન. પી. વૈદ્ય, તિતનયર ક્લ કષને િધપપવ મ ાં આવેલ હતો. ત્ય રબ િ કુલ િબિવશ્રીન  ત .૨૬-૫-૨૦૧૫ન  આિેશથી વ  ુબે વિષ મ ટે ત .૨૧-૬-૨૦૧૭ સધુી ડેપ્યટેુશનની મિુત લાંબ યેલ હતી. આ 
મિુત પણ પણૂષ થત  કુલિબિવશ્રીન  ત .૨૯-૬-૨૦૧૭ ન  આિેશથી શ્રી િૌધરીની િેવ ઓ નવિ રી કૃતિ યતુનવતિિટીમ ાં ક યમી ધોરણે િમ વવ  બ બતે કૃતિ અને િહક ર તવડ ગને કરેલ િરખ સ્ત 
મજુબ િરક રશ્રીનો તનણષય ન આવે ત્ય ાં સધુી અિોક્કિ મિુત હરોહમ ાં ડેપ્યટેુશન પર મકેુલ છે. 
(૨) ઉપરોક્ત કોષ્ટકન  ક્રમ(૨)ન  શ્રી ડો. મ રવીય  ત .૧-૭-૨૦૦૦ થત ાં ત .૨૪-૧૦-૨૦૧૦ સધુી મહસેલુ તવડ ગમ ાં અને ત .૨૫-૧૦-૨૦૧૦ થી ત .૯-૩-૨૦૧૫ સધુી િરિ ર િરોવર નમષિ  
તનગમ લી. ગ ાંધીનગર ખ તે ડેપ્યટેુશન પર ફરજ બજાવત  હત . આ બ બતની છેલ્લી મિુતની ત .૯-૩-૨૦૧૫ સધુીની માંજુરી કૃતિ અને િહક ર તવડ ગન ાં ત .૩-૫-૨૦૧૪ થી મહેલ હતી. 
ત્ય રબ િ ડો. મ રવીય ને ડેપ્યટેુશનથી િ લ ુર ખવ ની કોઇ માંજુરી યતુનવતિિટીએ આપેલ નથી કે િરક રશ્રીન  જે તે તવડ ગમ ાંથી મેહવેલ ન હતી. આમ ડો. મ રવીય  ત .૯-૩-૨૦૧૫ બ િ બબન 
અતધકૃત રીતે ડેપ્યટેુશન પર ફરજ બજાવત  હોવ નુાં મ લમુ પડેલ છે. 
(૩) ઉક્ત જણ વેલ ક્રમ (૧) (૨) ની તવગતે િ ર વિષથી વ  ુડપે્યટેુશન પર મકુવ ન  દકસ્િ મ ાં ગજુર ત િીવીલ િતવિિ (ફરજ પર જોડ વવ ન  િમય, ફરજ મોકુફી) તનયમો-૨૦૦૨ ન  પદરતશષ્ટ-
૪ન  તનયમ-૨ની જોગવ ઇ મજુબ િાંબાંતધત યતુનવતિિટી/તવડ ગે િરક રશ્રીન  િ મ ન્ય વહીવટ તવડ ગની માંજુરી મેહવવ ની રહ ેછે. પ્રસ્તતુ દકસ્િ મ ાં ઉક્ત બાંને કમષિ રી/અતધક રીશ્રીઓને લ ાંબ  
િમયથી ડેપ્યટેુશન પર અનઅતધકૃત રીતે મકુવ મ ાં આવેલ છે. આ બ બતે સ્પષ્ટત  કરી ઉક્ત બાંને દકસ્િ મ ાં િ .વ.તવડ ગની માંજુરી મેહવી ડપે્યટેુશન ક યષવ હીને તવતનયતમત કરી અન્વેિણને 
આધ ર િહ ખ ત્રી કર વવી 

 

જિાબ 
કુલસચિિશ્રીની કિેરી, જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટી,જૂનાગઢ  

િેકશન અતધક રીશ્રી, કૃતિ, ખેડતૂ કલ્ ય ણ અને િહક ર તવડ ગ, િબિવ લય, ગ ાંધીનગરન  ૫ત્ર ક્રમ ાંકઃ નકવ-૧૫ર૦૧૮-૧૫૮૮ -ક.ર, ત .૦૭/૦ર/ર૦૧૯થી શ્રી ડી.ટી.િૌધરી, દહિ બી અતધક રી(કેશ)ને 

ક યમી ધોરણે નવિ રી કૃતિ યતુનવતિિટી ખ તે  િમ વવ  અંગેની માંજુરી અન્ વયે અત્રેની કિેરીન  ક ય ષલય આિેશ જા.નાં.જૂકૃય/ુરજી/એ.૧.ર/ર૦૧૩(ર૯)/૧૬૫૩-૬ર, ત .૧૧/૦ર/ર૦૧૯ મજુબ 

ત .૧૧/૦ર/ર૦૧૯થી પ્રતતતનયદુકતની િેવ ઓ િમ પ્ ત કરી શ્રી િૌધરીને ક યમી ધોરણે નવિ રી કૃતિ યતુનવતિિટી, નવિ રી ખ તે મકૂવ મ ાં આવેલ છે.  (૧) િેકશન અતધક રીશ્રી, કૃતિ, ખેડતૂ કલ્ ય ણ અન ે

િહક ર તવડ ગ, િબિવ લય, ગ ાંધીનગરન  હુકમ ક્રમ ાંકઃ જકવ/૧૩ર૦૧૦/૩ર૮૯/ક.ર, ત .૧૫/૦૯/ર૦૧૭ મજુબ ડો. મ રવીય ની પ્રતતતનયદુકતની મદૃુત ત .૧૦/૦૩/ર૦૧૫ થી વ  ુત્રણ વિષ ત .૯/૩/ર૦૧૮ 

સધુી લાંબ વવ મ ાં આવેલ હતી.  (ર)  ત્ ય રબ િ િેકશન અતધક રીશ્રી, ખેડતૂ કલ્ ય ણ અને િહક ર તવડ ગ, િબિવ લય, ગ ાંધીનગરન  હુકમ ક્રમ ાંકઃ જકવ/૧૩ર૦૧૦/૩ર૮૯/ક.ર, ત .૧૯/૦૬/ર૦૧૮ મજુબ 

ત .૧૦/૦૩/ર૦૧૮ થી વ  ુ એક વિષ મ ટે લાંબ વવ મ ાં આવેલ હતી (૩)  ત્ ય રબ િ િેકશન અતધક રીશ્રી, ખેડતૂ કલ્ ય ણ અને િહક ર તવડ ગ, િબિવ લય, ગ ાંધીનગરન  હુકમ ક્રમ ાંકઃ 
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જકવ/૧૩ર૦૧૦/૩ર૮૯/ક.ર, ત .ર૪/૦૬/ર૦૧૯ મજુબ ત .૧૦/૦૩/ર૦૧૯ થી વ  ુએક વિષ મ ટે લાંબ વવ મ ાં આવેલ છે  ઉકત જણ વેલ ક્રમ -(૧) ઉ૫રન  કમષિ રીને ન મ.િરક રશ્રીમ ાંથી મહેલ માંજુરી 
અન્ વયે ક યમી ધોરણે નવિ રી કૃતિ યતુનવતિિટી, નવિ રી ખ તે મકૂવ મ ાં આવેલ છે. જય રે ક્રમ નાં-(ર)ન  કમષિ રીની પ્રતતતનયદુકતની મદૃુત લાંબ વવ ન  આિેશો િરક રશ્રી તરફથી જ ગજુર તન  
ર જયપ લશ્રીન  હુકમથી અને તેમન  ન મે થત  હોય, િ મ ન્ ય વહીવટ તવડ ગની માંજુરી યતુનવતિિટી કક્ષ એથી લેવ ની રહતેી ન હોય, જે ઘ્ ય ને લઈ ઓડીટ ફકર  નાં ૫૨ મ ાંડવ હ કરવ  તવનતી. 
ફકરા નાંબર –  ૫૩ 

પ્રાથવિક િાાંધાઓની પતૂષતા અંગે  

િરક રશ્રીન ાં પાંિ યત અને ગ્ર મ ગહૃ તનમ ષણ તવડ ગન ાં અ.િ.પત્ર નાં. પી.આર.એ.ડી./૧૦૭૩/૫૦૧/૭૭/જ ત .૨૧/૦૨/૧૯૭૭ તરફ ધ્ ય ન િોરત  જણ વવ નુાં કે, િને ૨૦૧૫-૧૬ ન ાં વિષન ાં 

દહિ બોન  અન્ વેિણ િરતમય ન કુલ ૧૭૯  પ્ર થતમક વ ાંધ ઓ આપવ મ ાં આવેલ હત . જે પૈકી ૧૪૨ પ્ર થતમક વ ાંધ ન  જવ બ કરવ મ ાં આવેલ હત . જે જોત   પતૂષત ની ક મગીરી િાંતોિક રક 

ગણી શક ય નહીં. જો તમ મ પ્ર થતમક વ ાંધ ઓનો િાંપણૂષ તવગતે  િમયિર જવ બો આપવ મ ાં આવ્ ય  હોય તો અહવે લનુાં કિ તથ  ડતવષ્ યમ ાં આ બ બતે થન ર પત્ર વ્ યવહ ર મહિઅંશે ઘટ ડી 

શક યો હોત. જે બ બતે કૃતિ અને િહક ર તવડ ગન ાં ધ્ ય ન ઉપર  લ વવ મ ાં આવે છે.       
જિાબ ઓડીટ ફકર મ ાં થયેલ સિુન મજુબ પ્ર થતમક વ ાંઘ ન  જવ બો િમયિર ઓડીટ િરમ્ય ન આ૫વ મ ાં આવે તેવ  પ્રયત્નો કરવ  િરેક યતુનટ /િબ યતુનટ અતઘક રીઓ અને િાંબાંતઘત કેન્દ્રન  
વડ શ્રીઓને સિુન  આ૫વ મ ાં આવેલ છે આ બ બતો ધ્ય ને લઇ ઓડીટ પ રો મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી છે. 

 

ફકરા નાંબર –  ૫૪ 
ગ્રાન્ ર્ટ િપરાશ પ્રિાઅપત્રો બાબત.  િાંસ્ થ ન ાં િને ૨૦૧૫-૧૬ ન ાં દહિ બોન ાં અન્ વેિણ િરતમય ન િાંસ્ થ એ વિષ િરતમય ન મેહવેલ  અનિુ નોની રકમ રૂ.. જે હતે ુાં િબબ 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. 
જિાબ  – નધપઘ લીઘલે             

 

ફકરા નાંબર –  ૫૫              િાવિિક હહસાબો બાબત  
આથી પ્રમ બણત કરવ મ ાં આવે છે કે, િાંસ્ થ ન  વ તિિક દહિ બોનુાં આનિુાંબગક િફતર િ થે પ્રતતક િક િણી કરત ાં િ િ  મ લમુ પડેલ હત . તેમજ ઓદડટ િમક્ષ રજુ થયેલ દહિ બો, િોપડ ઓ અને 
િબાંતધત િફતર તથ  ઓદડટમ ાં લ ગ ુપ ડેલ પ્રતતક તપ િન  આધ રે તેમજ ઓદડટ અહવે લોમ ાં કરેલ ટીક ઓને આધીન રહીને જણ વવ મ ાં આવે છે કે વ તિિક દહિ બો િાંતોિક રક રીતે ર ખવ મ ાં 
આવેલ હત ાં.     
જિાબ  – આ ફકરો મ દહતી તવિયક હોય મ ાંડવ હ કરવ  તવનાંતી 
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ફકરા નાંબર –  ૫૬ 
અન્ િેિઅ અહિેાલિાાં જિાબ બાબત.  
  િને ૨૦૧૫-૧૬ ન ાં ઓદડટ અહવે લ મળ્ય ની ત રીખથી િ ર મ િમ ાં તેની પતૂષત  જવ બો ત્રણ નકલમ ાં અતે્રની કિેરીને મોકલી આપવ ન  રહ ેછે 

 
 

 

િહ યક તનરીક્ષક 

સ્ થ તનક ડાંડોહ દહિ બ 

જૂન ગઢ 

િાંયકુ્ત તનરીક્ષક 

સ્ થ તનક ડાંડોહ દહિ બ 

ગજુર ત ર જ્ય  
ગ ાંધીનગર 

તનરીક્ષક 

સ્ થ તનક ડાંડોહ દહિ બ 

ગજુર ત ર જ્ય  
ગ ાંધીનગર 

 

જિાબ  – વિષ ૨૦૧૫-૧૬ન  વ તિિક ઓડીટ અહવે લની બકુ છ ૫ક મ કરી બ ઇડીંગ કર વી સવુ્યવસ્સ્થત તૈય ર કરી તેની િક િણી કરી િમય મય ષિ મ ાં ફકર  મ ાંડવ હ કર વવ  ઘટતી ક યષવ હી 
કરવ મ ાં આવે છે. 
જયભારત સાથ રિાના :-  
(૧) િબિવશ્રી, કૃતિ અને િહક ર તવડ ગ િબિવ લય, ગ ાંધીનગર.                                                 (૩) તનય મકશ્રી, પશપુ લન, ગ ાંધીનગર.  
(૨) તનય કશ્રી, ખેતી ગ ાંધીનગર.                                                                                                           (૪) તનરીક્ષકશ્રી, સ્ થ તનક ડાંડોહ દહિ બ, તવમ  અને લેખ  ડવન, જૂન  િબિવ લય, ગ ાંધીનગર  

(૫) એક ઉન્ ટન્ ટ જનરલશ્રી, એ.જી. કિેરી, ર જકોટ.  
 
 

રવ ન  કયુષ 
 
 

િહ યક તનરીક્ષક 
સ્થ નીક ડાંડોર દહિ બ 

જૂન ગઢ 
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જુનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટીનો િાવિિક હહસાબ સને ૨૦૧૫-૧૬ તારીજ પત્રક 

તવગત આવક રૂ.. ખિષ રૂ.. 
(અ) મહસેલુી તવડ ગ ૨૦૯૦૧૮૪૩૯૮.૦૨ ૨૦૨૧૮૪૩૫૪૫.૬૮ 
(બ) બબન મહસેલૂી તવડ ગ  ૧૭૧૯૨૯૨૫૦.૦૦ ૭૫૭૯૪૦૧૧.૦૦ 
(ક) કલૂ આવક ૨૨૬૨૧૧૩૬૪૮.૦૨ ૨૦૯૭૬૩૭૫૫૬.૬૮ 
(ડ) ત .૧/૪/૧૫ ન  રોજ ઉઘડતી તિલક  ૬૫૨૭૧૩૮૯૬.૩૦ ૮૧૭૧૮૯૯૮૭.૬૪ ત .૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ની બાંધ તિલક 
ઇ) કલૂ એકાંદર સરિાળો  ૨૯૧૪૮૨૭૫૪૪.૩૨ ૨૯૧૪૮૨૭૫૪૪.૩૨ 

 

જુનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટીના સને ૨૦૧પ-૧૬ના િિષના હહસાબોની તારીજ દશાષિત ુપત્રક ભાગ-૧( િહસેલૂ વિભાગ ) 
ક્રિ  વિગત  ઉઘડતી વસલક 

તા.૧/૪/૧૫ 
પ્રિાઅે  

યવુનિવસિર્ટી 
આિક સને 
૨૦૧૫-૧૬ 

િળેલ અનદુાન 
સને ૨૦૧૫-૧૬ 

કલૂ સરિાળો  ખિષ સને ૨૦૧૫-
૧૬ 

બાંઘ વસલક 
તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૬પ્રિાઅે 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 
૧ િરક રી અનિુ ન        

પ્લ ન સ્કીમ  ૧૯૩૧૨૮૨૪૩ ૨૨૬૧૩૪૧૭ ૯૩૫૨૫૪૦૦૦ ૧૧૫૦૯૯૫૬૬૦ ૯૧૯૭૩૪૨૭૩ ૨૩૧૨૬૧૩૮૬ 
નોન પ્લ ન સ્કીમ   ૧૬૮૨૬૨૭૫૨ ૬૮૧૮૮૧૬૯ ૭૬૨૦૨૩૦૦૦ ૯૯૮૪૭૩૯૨૧ ૮૪૯૨૫૫૧૫૬ ૧૪૯૨૧૮૭૬૬ 
કોલમ-એ નો િરવ હો   ૩૬૧૩૯૦૯૯૫ ૯૦૮૦૧૫૮૬ ૧૬૯૭૨૭૭૦૦૦ ૨૧૪૯૪૬૯૫૮૧ ૧૭૬૮૯૮૯૪૨૯ ૩૮૦૪૮૦૧૫૨ 

૨ રેવન્ય ુએક ઉન્ટ              

આઇ.િી.એ.આર.કો.ઓ.સ્કીમ  ૩૬૬૮૨૨૨૬ ૧૫૩૪૨૦૫૧ ૧૨૨૬૫૫૦૦૯ ૧૭૪૬૭૯૨૮૫ ૧૦૪૬૨૩૮૬૫ ૭૦૦૫૫૪૧૯ 
આઇ.િી.એ.આર એડ હોક સ્કીમ ૧૨ 
મો પ્લ ન  

૨૪૨૮૮૫ ૦ ૩૪૦૭૨૦૦૦ ૩૪૩૧૪૮૮૫ ૩૩૯૫૭૦૦૦ ૩૫૭૮૮૫ 

આઇ.િી.એ.આર ર વે સ્કીમ  ૯૭૯૯૫૦ ૦ ૦ ૯૭૯૯૫૦ ૮૩૬૬૮૫ ૧૪૩૨૬૫ 
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અઘર એજન્િી સ્કીમ  ૮૩૪૭૦૮૬૦ ૧૯૫૬૬૦૬૪ ૬૭૯૧૫૦૩૮ ૧૭૦૯૫૧૯૬૨ ૭૦૯૫૦૭૫૫ ૧૦૦૦૦૧૨૦૭ 
આર.કેન્દ્રવી.વ ય િી એિ.સ્કીમ  ૨૫૩૩૮૬૭ ૦ ૭૨૦૦૦૦ ૩૨૫૩૮૬૭ ૭૨૦૦૪૦ ૨૫૩૩૮૨૭ 
એન.એિ.એિ. ૫૪૯૩૭૪ ૦ ૬૩૮૬૫૦ ૧૧૮૮૦૨૪ ૭૧૮૭૭૦ ૪૬૯૨૫૪ 
કેવીકે િેન્ટર ઇન જે.એ.ય ુ -૧૫૦૦૦૦ ૦ ૪૧૧૯૭૦૦૦ ૪૧૦૪૭૦૦૦ ૪૧૦૪૭૦૦૦ ૦ 
કોલમ બી નો િરવ હો  ૧૨૪૩૦૯૧૬૨ ૩૪૯૦૮૧૧૫ ૨૬૭૧૯૭૬૯૭ ૪૨૬૪૧૪૯૭૪ ૨૫૨૮૫૪૧૧૫ ૧૭૩૫૬૦૮૫૮ 

૩ કલૂ િરવ હો (એ અને બી) ૪૮૫૭૦૦૧૫૭ ૧૨૫૭૦૯૭૦૧ ૧૯૬૪૪૭૪૬૯૭ ૨૫૭૫૮૮૪૫૫૬ ૨૦૨૧૮૪૩૫૪૬ ૫૫૪૦૪૧૦૧૦ 
 

જુનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટીના સને ૨૦૧૫-૧૬ના િિષના હહસાબોની તારીજ દશાષિત ુપત્રક ભાગ-૨(ચબન  િહસેલૂ વિભાગ ) 
ક્રિ વિગત ઉઘડતી વસલક 

તા.૧/૪/૧૫ 
પ્રિાઅે 

યવુનિવસિર્ટી આિક 
સને ૨૦૧૫-૧૬ 

િળેલ અનદુાન 
સને ૨૦૧૫-૧૬ 

કલૂ સરિાળો ખિષ સને ૨૦૧૫-
૧૬ 

બાંઘ વસલક 
તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૬ 

પ્રિાઅે 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 
૧ અન મત ૧૦૪૦૨૦૮૮૬ ૪૯૭૨૦૬૩૪ ૦ ૧૫૩૭૪૧૫૨૦ ૬૦૦૩૯૯૯૦. ૯૩૭૦૧૫૩૦ 
૨ અન્ય પેશગી -૬૪૧૫૭૬ ૧૭૯૨૦૦૦ ૦ ૧૧૫૦૪૨૪ ૧૮૪૫૦૦૦ -૬૯૪૫૭૬ 
૩ ક યમી પેશગી (બી.એિ.૧૯૫૦૦) ૦ ૧૨૦૦૦૦ ૦ ૧૨૦૦૦૦ ૧૨૦૦૦૦ ૦ 
૪ િ ન અને વ્ય જન  દહિ બો ૫૮૫૩૫૪૪ ૧૨૧૦૧૫૮ ૦ ૭૦૬૩૭૦૨ ૩૧૭૭૮૮૩ ૩૮૮૫૮૧૯ 
૫ જે.એ.ય.ુફ .ફાંડ અને વ્ય જન  દહિ બ ૫૭૭૮૯૭૮૬ ૧૧૪૪૮૬૧૫૧ ૦ ૧૭૨૨૭૫૯૩૭ ૬૦૦૨૦૦૦ ૧૬૬૨૭૩૯૩૭ 
૬ GSLI ( બીએિ.૧૯૫૦૬-૧) -૮૯૦૨ ૪૬૦૦૩૦૭ ૦ ૪૫૯૧૪૦૫ ૪૬૦૯૧૩૮ -૧૭૭૩૩ 

િરવ હો બબનમહસેલુી દહિ બ ૧૬૭૦૧૩૭૩૮.૨૦ ૧૭૧૯૨૯૨૫૦ ૦ ૩૩૮૯૪૨૯૮૮ ૭૫૭૯૪૦૧૧ ૨૬૩૧૪૮૯૭૭ 
િરવ હો મહસેલૂ દહિ બ ૪૮૫૭૦૦૧૫૮.૧૦ ૧૨૫૭૦૯૭૦૧ ૧૯૬૪૪૭૪૬૯૭ ૨૫૭૫૮૮૪૫૫૬ ૨૦૨૧૮૪૩૫૪૫ ૫૫૪૦૪૧૦૧૦ 

કલૂ િરવ હો ૬૫૨૭૧૩૮૯૬.૩૦ ૨૯૭૬૩૮૯૫૧ ૧૯૬૪૪૭૪૬૯૭ ૨૯૧૪૮૨૭૫૪૩ ૨૦૯૭૬૩૭૫૫૬ ૮૧૭૧૮૯૯૮૭ 
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ભાગ-૧ િહસેલૂ વિભાગ સને ૨૦૧૫-૧૬ના િિષના હહસાબો રાજ્ય સરકારના અનદુાનની આિકો અને ખિષન ુ વિગતિાર િગીકરઅ 

આિક  ૨૦૧૪-૧૫ 
(ર।.લાખ) 

૨૦૧૫-૧૬ ખિષ  ૨૦૧૪-૧૫ (ર।.લાખ) ૨૦૧૫-૧૬ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
જનરલ ફાંડ    જનરલ ફાંડ    
એ.૧ િરક ર તરફથી િકેશન ૪૭(a) 
હઠેહ જુ.કૃ.ય ુને મહેલ ઉચ્િક અનિુ ન  

૧૬૧૦૪૩૨૦૦૦ ૧૬૯૭૨૭૭૦૦૦ એ.૧ કલૂપતતશ્રીની કિેરી નો ખિષ  ૯૧૬૬૮૬૨૪ ૧૪૭૨૯૯૫૧૦ 

   (બી) 
 ૧) િાંશોઘન  

                        
૨૪૦૮૯૧૩૯૧૦.૭૫ 

                           
૪૫૦૯૬૦૮૪૫.૭૫ 

   ૨) તશક્ષણ  ૭૪૭૬૬૨૮૧૪ ૮૨૦૦૦૦૪૮૯ 
   ૩) તવસ્તરણ  ૬૩૭૮૯૨૯૮ ૬૦૧૬૩૬૮૨ 
   કલૂ(બી)  ૧૨૨૦૩૬૬૦૨૨.૭૫ ૧૩૩૧૧૨૫૦૨૫.૭૫ 
   કલૂ(૧) (એ+બી) ૧૩૧૨૦૩૪૬૪૬.૭૫ ૧૪૭૮૪૨૪૫૩૫.૭૫ 
   (૨)ક મનો ખિષ    
   (૧) પ્લ ન વકષિ (ફકર મુય ગૌણ અને વગીકૃત  ૧૯૪૪૩૭૯૪૧ ૨૮૭૭૮૩૨૦૩ 
   (૨) જાહવણી અને મર મત (એમ.એન્ડ આર) ૨૯૩૫૪૧૭ ૨૭૮૧૬૯૧ 
   કલૂ-(૨)  ૧૯૭૩૭૩૩૫૮ ૨૯૦૫૬૪૮૯૪ 
કલૂ એ.૧ ૧૬૧૦૪૩૨૦૦૦ ૧૬૯૭૨૭૭૦૦૦ કલૂ(૧+૨) ૧૫૦૯૪૦૮૦૦૪.૭૫ ૧૭૬૮૯૮૯૪૨૯.૭૫ 
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એ-૨ વિશ્વવિદ્યાલયની આિકોનુાં વિગતિાર િગીકરઅ (આયોજીત અને ચબન આયોજીત યોજનાઓ) સને ૨૦૧૫-૧૬ 

ક્રિ આિકની વિગત  ૨૦૧૪-૨૦૧૫  

આયોજીત/બીન આયોજીત 

૨૦૧૫-૨૦૧૬  આયોજીત/બીન 

આયોજીત 

આયોજીત 

૨૦૧૫-૨૦૧૬   

બીન આયોજીત 

૨૦૧૫-૨૦૧૬   

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬  

એ.૨      

(એ) તવશ્વ તવદ્ય લય કોલેજોની ફ્રી  ૨૩૭૩૫૯૩૫ ૨૮૧૧૦૪૭૬ ૮૦૬૨૨૭૦ ૨૦૦૪૮૨૦૬ 

(બી)  બબલ્ડીંગ મક નમ થી મહેલ ડ ડુ  ૧૬૫૯૪૭૯ ૧૫૨૨૨૩૦ ૦ ૧૫૨૨૨૩૦ 

(િી) ખેતી ઉત્પ િનમ થી મહેલ આવક  ૧૪૭૫૨૪૬૩ ૨૦૬૨૦૭૯૮ ૯૬૪૧૪૩૦ ૧૦૯૭૯૩૬૮ 

(ડી) ડેરી ઉત્પ િનમ થી મહેલ આવક  ૮૧૨૭૦૨૧ ૧૦૨૩૧૦૭૪ ૩૨૩૯૯૩૪ ૬૯૯૧૧૪૦ 

(ઇ) અરજી પત્રકોન ુવેંિ ણ  ૪૩૨૧૦ ૩૬૩૬૦૦ ૨૫૭૨૦ ૩૩૭૮૮૦ 

(એફ) અન્ય પરચરૂણ આવકો ૨૭૮૨૦૪૮૮ ૧૪૩૦૩૫૭૬.૩૪ ૧૬૪૪૦૬૩ ૧૨૬૫૯૫૧૩.૩૪ 

(જી) બ ાંઘી મિુતની થ પણોન ુવ્ય જ  ૧૯૫૨૦૦૩૫ ૧૫૬૪૯૮૩૨. ૦ ૧૫૬૪૯૮૩૨ 

 કુલએ-૨ ૯૫૬૫૮૬૩૧ ૯૦૮૦૧૫૮૬.૩૪ ૨૨૬૧૩૪૧૭ ૬૮૧૮૮૧૬૯.૩૪ 

એ-૩ અન્ય િ ઘનોમ થી 

મહેલ અનિુ ન  

૨૦૧૪-૨૦૧૫ 

(રૂ..લ ખમ ાં) 

૨૦૧૫-૨૦૧૬  એ-૩ નીિેની બ બતોનો ખિષ  ૨૦૧૪-૨૦૧૫ 

(રૂ..લ ખમ ાં) 

૨૦૧૫-૨૦૧૬  

આઇ.િી.એ.આર ન્ય ુદિલ્હી    (એ) આઇ.િી.એ.આર. ન્ ય.ુ દિલ્ હી   

(૧)આઇિીએઆર સ્કીમ,કો 

ઓડી-પ્રોજેકટ વીથકેવીકે/ર વે  

૧૧૩૯૪૭૮૮૮ ૧૬૩૮૫૨૦૦૯ (૧) આઇિીએઆર સ્ કીમ, કો-

ઓડી-પ્રોજેકટ વીથ કેવીકે 

૧૨૮૫૯૨૨૦૩.૨૫ ૧૪૬૫૦૭૫૫૦.૯૩ 
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(૨) એડહોક ડેવલોપમેન્ટસ્કીમ  ૩૭૨૭૭૦૦૦ ૩૪૦૭૨૦૦૦ (૨) એડહોક ડેવલોપમેન્ ટ સ્ કીમ ૪૧૭૫૮૫૦૮ ૩૩૯૫૭૦૦૦ 

કલૂ(એ) ૩ ૧૫૧૨૨૪૮૮૮ ૧૯૭૯૨૪૦૦૯ કુલ (એ) ૩ ૧૭૦૩૫૦૭૧૧.૨૫ ૧૮૦૪૬૪૫૫૦.૯૩ 

(બી) અન્ય િાંસ્થ ન  િહ યથી 

િ લતી યોજન   

૯૬૬૬૫૨૨૨ ૬૮૬૩૫૦૩૮ (બી) અન્ ય િાંસ્ થ ન  િહ યથી 

િ લતી યોજન  

૧૧૨૦૦૧૬૪૨ ૭૧૬૭૦૭૯૫ 

(િી) ર ષ્રીય િેવ  યોજન  

(એનએિએિ)  

૮૪૮૯૫૦ ૬૩૮૬૫૦ (િી) ર ષ્ રીય િેવ  યોજન  

(એનએિએિ) 

૯૩૨૨૩૮ ૭૧૮૭૭૦ 

કલૂ એ+બી+િી  ૨૪૮૭૩૯૦૬૦ ૨૬૭૧૯૭૬૯૭ કુલ એ + બી + િી ૨૮૩૨૮૪૫૯૧.૨૫ ૨૫૨૮૫૪૧૧૫.૯૩ 
 

 

(૪) ફાિષ આિક  ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ૨૦૧૫-૨૦૧૬ ખિષ  ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ૨૦૧૫-૨૦૧૬ 

(એ) આઇિીએઆર સ્ કીમ પ્રોજેકટ  ૮૫૬૫૨૫૯ ૧૫૩૪૨૦૫૦.૬૮    

(બી) અન્ ય િાંસ્ થ ની િહ યથી િ લતી યોજન  ૧૩૧૦૬૯૬૫ ૧૯૫૬૬૦૬૪ 
કુલ (એ-૪)  ૨૧૬૭૨૨૨૪ ૩૪૯૦૮૧૧૪.૬૮ 
કુલ આિક    કુલ ખિષ    

(એ) મહસેલુી આવક  ૧૧૭૩૩૦૮૫૫ ૧૨૫૭૦૯૭૦૧.૦૨ (૧) મહસેલુી આવક ૧૭૯૨૬૯૨૫૯૬ ૨૦૨૧૮૪૩૫૪૫.૬૫ 

(બી) ઉમેરો ઉઘડતી તિલક  ૩૦૧૮૯૦૮૩૯ ૪૮૫૭૦૦૧૫૮.૧૦ (૨) ઉમેરો બાંધ તિલક ૪૮૫૭૦૦૧૫૮ ૫૫૪૦૪૧૦૧૦.૪૪ 
કુલ સરિાળો (એ)  ૪૧૯૨૨૧૬૯૪ ૬૧૧૪૦૯૮૫૯.૧૨ કુલ સરિાળો (એ) ૨૨૭૮૩૯૨૭૫૪ ૨૫૭૫૮૮૪૫૫૬.૧૨ 
કુલ આિક (બી)    કુલ ખિષ (બી)    
૧) બબન મહસેલુી દહિ બ   ૪૬૧૬૨૪૭૬ ૧૭૧૯૨૯૨૫૦ ૧) બબન મહસેલુી દહિ બ   ૭૨૬૨૬૮૪૨ ૭૫૭૯૪૦૧૧ 
૨) ઉમેરો : ઉઘડતી તિલક  ૧૯૩૪૭૮૧૦૪.૨૦ ૧૬૭૦૧૩૭૩૮.૨૦ ૨) ઉમેરો : બાંધ તિલક ૧૬૭૦૧૩૭૩૮.૨૦ ૨૬૩૧૪૮૯૭૭.૨૦ 
કુલ સરિાળો (બી)  ૨૩૯૬૪૦૫૮૦.૨૦ ૩૩૮૯૪૨૯૮૮.૨૦ કુલ સરિાળો (બી) ૨૩૯૬૪૦૫૮૦.૨૦ ૩૩૮૯૪૨૯૮૮.૨૦ 
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સને ૨૦૧૫-૨૦૧૬ નાાં િિષનુાં કાયાષવન્ િત (પ્રવવૃતઓનુાં) િગીકરઅનાાં હહસાબો 

 

ક્રિ  વિગતો  અનદુાન  યવુનિવસિર્ટી આિક  ખિષ  
  આયોજીત 

૨૦૧૫-૧૬ 

ચબનઆયોજીત 
૨૦૧૫-૧૬ 

કુલ ૨૦૧૫-૧૬ આયોજીત 
૨૦૧૫-૧૬ 

ચબનઆયોજીત 
૨૦૧૫-૧૬ 

કુલ ૨૦૧૫-
૧૬ 

આયોજીત 
૨૦૧૫-૧૬ 

ચબનઆયોજીત 
૨૦૧૫-૧૬ 

કુલ ૨૦૧૫-૧૬ 

૧  ૨  ૩  ૪  ૫  ૬  ૭  ૮  ૯  ૧૦  ૧૧  
૧  િાંશોધન  ૨૭૨૭૪૯૦૦૦ ૨૩૧૪૪૧૦૦૦ ૫૦૪૧૯૦૦૦૦ ૧૨૮૦૧૧૭૯ ૧૭૩૭૪૮૧૦ ૩૦૧૭૫૯૮૯ ૩૧૮૮૫૩૬૨૬ ૧૯૮૧૧૭૮૮૭ ૫૧૬૯૭૧૫૧૩ 
૨  તશક્ષણ  ૫૨૨૭૮૩૦૦૦ ૫૨૮૬૯૨૦૦૦ ૧૦૫૧૪૭૫૦૦૦ ૮૯૨૬૮૦૩ ૫૦૮૧૩૩૫૯ ૫૯૭૪૦૧૬૨ ૫૦૮૪૮૯૬૦૪ ૬૪૮૯૯૬૮૭૯ ૧૧૫૭૪૮૬૪૮૩ 
૩  તવસ્ તર તશક્ષણ  ૧૩૯૭૨૨૦૦૦ ૧૮૯૦૦૦૦ ૧૪૧૬૧૨૦૦૦ ૮૮૫૪૩૫ ૦ ૮૮૫૪૩૫ ૯૨૩૯૧૦૪૪ ૨૧૪૦૩૯૦ ૯૪૫૩૧૪૩૪ 
 કુલ સરિાળો  ૯૩૫૨૫૪૦૦૦ ૭૬૨૦૨૩૦૦૦ ૧૬૯૭૨૭૭૦૦૦ ૨૨૬૧૩૪૧૭ ૬૮૧૮૮૧૬૯ ૯૦૮૦૧૫૮૬ ૯૧૯૭૩૪૨૭૪ ૮૪૯૨૫૫૧૫૬ ૧૭૬૮૯૮૯૪૩૦ 
૧  ૨૪૧૫   કૃતિ િાંશો.  ૨૭૨૭૪૯૦૦૦ ૨૨૦૯૭૯૦૦૦ ૪૯૩૭૨૮૦૦૦ ૧૨૮૦૧૧૭૯ ૧૬૫૨૫૬૨૩ ૨૯૩૨૬૮૦૨ ૩૧૮૮૫૩૬૨૬ ૧૮૮૩૫૧૯૯૪ ૫૦૭૨૦૫૬૨૦ 
૨  ૨૪૧૫  કૃતિ તશક્ષણ  ૫૨૨૭૮૩૦૦૦ ૫૦૭૫૩૮૦૦૦ ૧૦૩૦૩૨૧૦૦૦ ૮૯૨૬૮૦૩ ૪૫૯૫૩૪૯૩ ૫૪૮૮૦૨૯૬ ૫૦૮૪૮૯૬૦૪ ૬૨૭૦૩૭૫૯૮ ૧૧૩૫૫૨૭૨૦૨ 
૩  ૨૪૧૫ પશપુ લન 

અને પશબુિદકત્ િ  
કોલેજ  

૧૩૯૭૨૨૦૦૦ ૧૨૪૭૦૦૦૦ ૧૫૨૧૯૨૦૦૦ ૮૮૫૪૩૫ ૨૦૯૪૯૮૭ ૨૯૮૦૪૨૨ ૯૨૩૯૧૦૪૪ ૧૧૮૮૧૬૪૬ ૧૦૪૨૭૨૬૯૦ 

૪  ૨૪૧૫ મત્ સ્ યદ્યોગ  ૦ ૨૧૦૩૬૦૦૦ ૨૧૦૩૬૦૦૦ ૦ ૩૬૧૪૦૬૬ ૩૬૧૪૦૬૬ ૦ ૨૧૯૮૩૯૧૮ ૨૧૯૮૩૯૧૮ 
કુલ સરિાળો ૯૩૫૨૫૪૦૦૦ ૭૬૨૦૨૩૦૦૦ ૧૬૯૭૨૭૭૦૦૦ ૨૨૬૧૩૪૧૭ ૬૮૧૮૮૧૬૯ ૯૦૮૦૧૫૮૬ ૯૧૯૭૩૪૨૭૪ ૮૪૯૨૫૫૧૫૬ ૧૭૬૮૯૮૯૪૨૯ 
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સને ૨૦૧૫-૨૦૧૬ ની કાયાષવન્ િત (પ્રવવૃત) મજુબ હહસાબનુાં િગીકરઅ (લાખિાાં)  
વિગતો  અનદુાન  યવુનિવસિર્ટી આિકો  કુલ   ખિષ  

ખરેખર  
૧૪-૧૫ 

અંદાજીત-
૧૫-૧૬ 

ખરેખર  
૧૫-૧૬ 

ખરેખર  
૧૪-૧૫ 

અંદાજીત- 
૧૫-૧૬ 

ખરેખર 
૧૫-૧૬ 

ખરેખર  
૧૪-૧૫ 

અંદાજીત- 
૧૫-૧૬ 

ખરેખર  
૧૫-૧૬ 

ખરેખર  
૧૪-૧૫ 

અંદાજીત- 
૧૫-૧૬ 

ખરેખર  
૧૫-૧૬ 

૧  ૨  ૩  ૪  ૫  ૬  ૭  ૮  ૯  ૧૦  ૧૧  ૧૨  ૧૩  
(એ) સાંશોધન : રાજ્ય અને રાજ્ય સરકાર વસિાયની.  
આયોજીત  ૨૭૦૪.૧૭ ૨૭૯૧.૪૬ ૨૭૨૭.૪૯ ૧૪૮.૯૮ ૦.૦૦ ૧૨૮.૦૧ ૨૮૫૩.૧૫ ૨૭૯૧.૪૬ ૨૮૫૫.૫૦ ૨૭૯૨.૧૮ ૨૭૯૧.૪૬ ૩૧૮૮.૫૩ 

બબનઆયોજીત  ૨૫૦૧.૯૦ ૨૩૧૪.૪૧ ૨૩૧૪.૪૧ ૧૨૯.૮૩ ૧૧૭.૦૦ ૧૭૩.૭૫ ૨૬૩૧.૭૩ ૨૪૩૧.૪૧ ૨૪૮૮.૧૬ ૧૬૨૫.૩૪ ૨૩૧૪.૪૧ ૧૯૮૧.૧૮ 
આઇિીએઆર અને 
અન્ ય િાંસ્ થ   

૭૭૭.૭૧ ૧૪૧૧.૨૨ ૧૨૭૭.૧૫ ૮૫.૬૫ ૧૭૬.૪૩ ૧૫૩.૪૨ ૮૬૩.૩૬ ૧૫૮૭.૬૫  ૧૩૮૦.૫૭ ૯૨૬.૭૬ ૧૪૧૧.૨૨ ૧૦૪૬.૨૪ 

અધર એજન્ િી  ૭૭૭.૦૫ ૫૫૫.૩૫ ૪૮૨.૯૧ ૧૧૯.૮૮ ૨૨૩.૯૬ ૧૯૪.૭૬ ૮૯૬.૯૩ ૭૭૯.૩૧  ૬૭૭.૬૭ ૮૦૦.૩૯ ૫૫૬.૦૪ ૫૫૦.૫૬ 
આરકેવીવ ય  ૧૧.૫૯ ૭.૨૦ ૭.૨૦ ૦ ૦.૦ ૦ ૧૧.૫૯ ૭.૨૦  ૭.૨૦ ૧૧.૬૦ ૭.૨૦ ૭.૨૦ 
કુલ (એ)  ૬૭૭૨.૪૨ ૭૦૭૯.૬૪ ૬૭૫૯.૧૬ ૪૮૪.૩૪ ૫૧૭.૩૯ ૬૪૯.૯૪ ૭૨૫૬.૭૬ ૭૫૯૭.૦૩  ૭૪૦૯.૧ ૬૧૫૬.૨૭ ૭૦૮૦.૩૩ ૬૭૭૩.૭૧ 
(બી) વશક્ષઅ : રાજ્ય અને રાજ્ય સરકાર વસિાયની.  
આયોજીત  ૫૪૬૪.૨૩ ૫૩૩૪.૯૫ ૫૨૨૭.૮૩ ૬૦.૦૧ ૦.૦૦ ૮૯.૨૭ ૫૫૨૪.૨૪ ૫૩૩૪.૯૫ ૫૩૧૭.૧૦ ૪૫૭૪.૫૬ ૫૩૩૪.૯૫ ૫૦૮૪.૯૦ 
બબનઆયોજીત  ૪૪૦૩.૮૭ ૫૪૯૦.૨૮ ૫૨૯૩.૩૧ ૬૧૧.૪૭ ૦.૦૦  ૫૦૮.૧૩ ૫૦૧૫.૩૪ ૫૪૯૦.૨૮ ૫૮૦૧.૪૪ ૪૯૭૫.૨૪ ૫૪૯૦.૨૮ ૬૪૯૭.૧૬ 
આઇિીએઆર અને 
અન્ ય િાંસ્ થ   

૩૮૧.૩૫ ૩૯૧.૮૩ ૩૪૦.૭૨ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૮૧.૩૫ ૩૯૧.૮૩ ૩૪૦.૭૨ ૪૨૨.૦૫ ૩૯૧.૮૩ ૩૪૭.૯૩ 

અધર એજન્ િી  ૭૫.૦૦ ૨૨.૩૯ ૧૯.૪૭ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૫.૦૦ ૨૨.૩૯ ૧૯.૪૭ ૭૪.૪૩ ૨૨.૩૯ ૧૯.૩૯ 
આરકેવીવ ય  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦ ૦ 
કુલ (બી)  ૧૦૩૨૪.૪૫ ૧૧૨૩૯.૪૫ ૧૦૮૮૧.૩૩ ૬૭૧.૪૮ ૦.૦૦ ૫૯૭.૪ ૧૦૯૯૫.૯૩ ૧૧૨૩૯.૪૫ ૧૧૪૭૮.૭૩ ૧૦૦૪૬.૨૮ ૧૧૨૩૯.૪૫ ૧૧૯૪૯.૩૮ 
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(સી) વિ તરઅ  વશક્ષઅ : રાજ્ય અને રાજ્ય સરકાર વસિાયની. 

આયોજીત  ૧૦૧૯.૯૯ ૧૩૯૭.૨૨ ૧૩૯૭.૨૨ ૬.૨૯ ૦.૦૦ ૮.૮૬ ૧૦૨૬.૨૮ ૧૩૯૭.૨૨ ૧૪૦૬.૦૮ ૧૧૨૦.૫૫ ૧૩૯૭.૨૨ ૯૨૩.૯૧ 

બબનઆયોજીત  ૧૮.૬૫ ૧૮.૯૦ ૧૮.૯૦ ૦.૦૦ ૩૬૯.૦૦ ૦.૦૦ ૧૮.૬૫ ૩૮૭.૯૦ ૧૮.૯૦ ૧૫.૫૨ ૧૮.૯૦ ૨૧.૪૦ 

આઇિીએઆર અને 

અન્ ય િાંસ્ થ   

૩૫૩.૧૯ ૪૭૩.૭૭ ૪૧૧.૯૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૫૩.૧૯ ૪૭૩.૭૭ ૪૧૧.૯૭ ૩૫૪.૬૯ ૪૭૩.૭૭ ૪૧૦.૪૭ 

અધર એજન્ િી  ૧૦૩.૦૧ ૨૦૨.૬૦ ૧૭૬.૧૭ ૧૧.૧૯ ૧.૦૪ ૦.૯૦ ૧૧૪.૨૦ ૨૦૩.૬૪ ૧૭૭.૦૭ ૨૩૩.૬૧ ૨૦૨.૬૦ ૧૩૯.૫૬ 

આરકેવીવ ય  ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

કુલ (સી)  ૧૪૯૪.૮૪ ૨૦૯૨.૪૯ ૨૦૦૪.૨૬ ૧૭.૪૮ ૩૭૦.૦૪ ૯.૭૬ ૧૫૧૨.૩૨ ૨૪૬૨.૫૩ ૨૦૧૪.૦૨ ૧૭૨૪.૩૭ ૨૦૯૨.૪૯ ૧૪૯૫.૩૪ 

સરિાળો (એ+બી+સી)  

આયોજીત  ૯૧૮૮.૩૯ ૯૫૨૩.૬૩ ૯૩૫૨.૫૪ ૨૧૫.૨૮ ૦. ૨૨૬.૧૪ ૯૪૦૩.૬૭ ૯૫૨૩.૬૩ ૯૫૭૮.૬૮ ૮૪૮૭.૨૯ ૯૫૨૩.૬૩ ૯૧૯૭.૩૪ 

ચબનઆયોજીત  ૬૯૨૪.૪૨ ૭૮૨૩.૫૯ ૭૬૨૬.૬૨ ૭૪૧.૩ ૪૮૬. ૬૮૧.૮૮ ૭૬૬૫.૭૨ ૮૩૦૯.૫૯ ૮૩૦૮.૫ ૬૬૧૬.૧ ૭૮૨૩.૫૯ ૮૪૯૯.૭૪ 

આઇસીએઆર અને 

અન્ ય સાં થા  
૧૫૧૨.૨૫ ૨૨૭૬.૮૨ ૧૯૭૯.૮૪ ૮૫.૬૫ ૧૭૬.૪૩ ૧૫૩.૪૨ ૧૫૯૭.૯ ૨૪૫૩.૨૫ ૨૧૩૩.૨૬ ૧૭૦૩.૫ ૨૨૭૬.૮૨ ૧૮૦૪.૬૪ 

અધર એજન્ સી  ૯૫૫.૦૬ ૭૮૦.૩૪ ૬૭૮.૫૫ ૧૩૧.૦૭ ૨૨૫. ૧૯૫.૬૬ ૧૦૮૬.૧૩ ૧૦૦૫.૩૪ ૮૭૪.૨૧ ૧૧૦૮.૪૩ ૭૮૧.૦૩ ૭૦૯.૫૧ 

આરકેિીિાય  ૧૧.૫૯ ૭.૨ ૭.૨ ૦. ૦. ૦. ૧૧.૫૯ ૭.૨ ૭.૨ ૧૧.૬ ૭.૨ ૭.૨ 

કુલ સરિાળો  ૧૮૫૯૧.૭૧ ૨૦૪૧૧.૫૮ ૧૯૬૪૪.૭૫ ૧૧૭૩.૩ ૮૮૭.૪૩ ૧૨૫૭.૧ ૧૯૭૬૫.૦૧ ૨૧૨૯૯.૦૧ ૨૦૯૦૧.૮૫ ૧૭૯૨૬.૯૨ ૨૦૪૧૨.૨૭ ૨૦૨૧૮.૪૩ 
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સરકરી અનદુાન યવુનિવસિર્ટી આિકો અને ખિષની વિગતો દશાષિત ુાં પત્રક સને ૨૦૧૫-૨૦૧૬ (ચબન આયોજીત યોજના) 

ક્રિ વિગત 

ગિષિેન્ ર્ટ બજેર્ટ હડે 

ડીિાન્ ડ નાં.૨ 

ઉઘડતી વસલક 
તા.૧/૪/૧૫ 

યવુનિવસિર્ટી 
આિક 

૨૦૧૫-૧૬ 

રાજ્ય સરકાર 
તરફથી િળેલ 
ગ્રાન્ ર્ટ ૧૫-૧૬ 

કુલ સરિાળો ખિષ ૨૦૧૫-
૧૬ 

બાંધ વસલક 
તા.૩૧/૦૩/૧૬ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 
૧ (૧) મેજર હડે ૨૪૧૫ એગ્રીકલ્ િર  રીિિષ એન્ ડ 

એજયકેુશન િબ મેજર હડે-૦૧ ક્રોપ હસ્ બન્ ડરી મ યનોર 
હડે ૦૦૪ િાંશોધન  
(૨) AER-૦૬ ગ્ર ાંટ ઇન એઇટ ટુ જૂન ગઢ એગ્રીકલ્ િર 
યતુનવતિિટી ફોર રીિિષ  
૨૪૧૫ ૦૧ ૦૦૪ ૦૨૯  

૧૮૩૬૧૭૫૨૭ ૧૧૧૧૧૫૪૯ ૨૧૮૮૭૬૦૦૦ ૪૧૩૬૦૫૦૭૬ ૧૮૨૯૦૪૯૯૪ ૨૩૦૭૦૦૦૮૨ 

૨  મેજર હડે ૨૪૧૫ એગ્રીકલ્ િર  રીિિષ એન્ ડ એજયકેુશન 
િબ મેજર હડે-૦૧ ક્રોપ હસ્ બન્ ડરી મ યનોર હડે ૨૭૭ 
એજયકેુશન   
(૨) AGR-૧ ગ્ર ાંટ ઇન એઇટ ટુ જૂન ગઢ એગ્રીકલ્ િર 
યતુનવતિિટી ફોર એજયકેુશન સ્ કીમ  
 ૨૪૧૫ ૦૧ ૨૭૭ ૦૨૭  

૧૪૦૮૮૨૫૦૮.૨૪ ૪૫૭૦૯૫૭૩ ૨૧૨૮૪૮૦૦૦ ૩૯૯૪૪૦૦૮૨ ૩૦૮૯૬૧૮૨૭ ૯૦૪૭૮૨૫૫ 

૩  મેજર હડે ૨૪૧૫ એગ્રીકલ્ િર  રીિિષ એન્ ડ એજયકેુશન 
િબ મેજર હડે-૦૧ ક્રોપ હસ્ બન્ ડરી મ યનોર હડે ૨૭૭ 
એજયકેુશન   

-૨૭૩૯૯૬ ૦ ૨૮૦૦૦૦૦ ૨૫૨૬૦૦૪ ૨૭૮૧૬૯૧ -૨૫૫૬૮૭ 
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(૨) AGR-૧ ગ્ર ાંટ ઇન એઇટ ટુ જૂન ગઢ એગ્રીકલ્ િર 
યતુનવતિિટી ફોર એમ એન્ ડ આર (મેઇટેનન્ િ એડ રીપેિષ 
બબલ્ ડીંગ)  
૨૪૧૫ ૦૧ ૨૭૭ ૦૨૭ 

૪  મેજર હડે ૨૪૧૫ એગ્રીકલ્ િર  રીિિષ એન્ ડ એજયકેુશન 
િબ મેજર હડે-૦૧ ક્રોપ હસ્ બન્ ડરી મ યનોર હડે ૨૭૭ 
એજયકેુશન   
(૨) AGR-૧ ગ્ર ાંટ ઇન એઇટ ટુ જૂન ગઢ એગ્રીકલ્ િર 
યતુનવતિિટી ફોર પેન્ શન એન્ ડ ગે્રચ્ યઇુટી ટુ રીટ યષડ 
યતુનવતિિટી એમ્ પ્ લોઇઝ   
૨૪૧૫ ૦૧ ૨૭૭ ૦૨૭ 

-૧૯૨૯૮૩૪૧૦ ૨૪૩૯૨૦ ૨૯૦૦૦૦૦૦૦ ૯૭૨૬૦૫૧૦ ૩૧૩૧૫૩૬૯૦ -૨૧૫૮૯૩૧૮૦ 

૫  મેજર હડે ૨૪૧૫ એગ્રીકલ્ િર  રીિિષ એન્ ડ એજયકેુશન 
િબ મેજર હડે-૦૧ ક્રોપ હસ્ બન્ ડરી મ યનોર હડે ૨૭૭ 
એજયકેુશન  
(૩) એક્ષટેન્ શન એજયકેુશન પ્રોગ્ર મ ઇન એગ્રી. ફેકલ્ ટી  
૨૪૧૫ ૦૧ ૨૭૭ ૦૩૪  

૩૯૩૯૭૨ ૦ ૧૮૯૦૦૦૦ ૨૨૮૩૯૭૨ ૨૧૪૦૩૯૦ ૧૪૩૫૮૨ 

૬  ડીમ ન્ ડ નાંબર-૨  
મેજર હડે ૨૪૧૫ એગ્રીકલ્ િર  રીિિષ એન્ ડ એજયકેુશન 
િબ મેજર હડે-૦૩ એનીમલ હસ્ બન્ ડરી મ યનોર હડે ૦૦૪ 
રીિિષ એસ્ ટ બ્ લીિમેન્ ટ ઓફ લ ઇવસ્ ટોક રીિિષ સ્ ટેશન 
(ગ્ર ન્ ટ ઇન એઇડ ટુ જી.એ.ય.ુ) ૨૪૧૫ ૦૩ ૦૦૪ ૦૧૪  

૯૭૪૩૯૮૭ ૫૪૧૪૦૭૪ ૨૧૦૩૦૦૦ ૧૭૨૬૧૦૬૧ ૫૪૪૭૦૦૦ ૧૧૮૧૪૦૬૧ 

૭  ડીમ ન્ ડ નાંબર-૨  ૨૫૯૬૩૭૨ ૮૪૯૧૮૭ ૮૮૮૫૦૦૦ ૧૨૩૩૦૫૫૯ ૭૩૫૧૯૭૨ ૪૯૭૮૫૮૭ 
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મેજર હડે ૨૪૧૫ એગ્રીકલ્ િર  રીિિષ એન્ ડ એજયકેુશન 
િબ મેજર હડે-૦૩ એનીમલ હસ્ બન્ ડરી મ યનોર હડે ૦૦૪ 
રીિિષ  
(૨) સ્ ટેટ ફ મષ ફોર ગીર એન્ ડ ક ાંકરેજ કેટલ  
૨૪૧૫ ૦૩ ૦૦૪ ૦૨૧   

૮  ડીમ ન્ ડ નાંબર-૨ મેજર હડે ૨૪૧૫ એગ્રીકલ્ િર  રીિિષ 
એન્ ડ એજય.ુ િબ મેજર હડે-૦૩ એનીમલ હસ્ બન્ ડરી 
મ યનોર હડે ૨૭૭ એજયકેુશન  
(૧) ડેવલોપમેન્ ટ ઓફ વેટરનરી કોલેજ (ગ્ર ાંટ ઇન એઇડ 
ટુ જી.એ.ય.ુ) ૨૪૧૫ ૦૩ ૨૭૭ ૦૧૨   

૨૪૩૦૬૯૨ ૧૨૪૫૮૦૦ ૨૦૦૮૦૦૦ ૫૬૮૪૪૯૨ ૨૧૧૫૭૫૩ ૩૫૬૮૭૩૯ 

૯  ડીમ ન્ ડ નાંબર-૨  
મેજર હડે ૨૪૧૫ એગ્રીકલ્ િર  રીિિષ એન્ ડ એજયકેુશન 
િબ મજેર હડે-૦૩ એનીમલ હસ્ બન્ ડરી મ યનોર હડે ૦૦૪ 
રીિિષ  
(૩) સ્ રેન્ ધનીંગ રીિિષ ઇન વેટ. િ યન્ િ એન્ ડ એનીમલ 
હિબન્ ડરી ૨૪૧૫ ૦૩ ૦૦૪ ૦૩૮  

૧૩૫૧૭૧૬ ૦ ૧૫૭૭૦૦૦ ૨૯૨૮૭૧૬ ૨૪૧૩૯૨૧ ૫૧૪૭૯૫ 

૧૦  ડીમ ન્ ડ નાંબર-૨  
મેજર હડે ૨૪૧૫ એગ્રીકલ્ િર  રીિિષ એન્ ડ એજયકેુશન 
િબ મેજર હડે-૦૫ દફશરીઝ મ યનોર હડે ૨૭૭ 
એજયકેુશન (૧) (ન્ ય.ુ) એસ્ ટ બ્ લીિમેન્ ટ ઓફ ધી કોલેજ 
ઓફ દફશરીઝ િ યન્ િ ૨૪૧૫ ૦૫ ૨૭૭ ૦૧૪  

૨૦૫૦૩૩૮૪ ૩૬૧૪૦૬૬ ૨૧૦૩૬૦૦૦ ૪૫૧૫૩૪૫૦ ૨૧૯૮૩૯૧૮ ૨૩૧૬૯૫૩૨ 

 િરવ હો  ૧૬૮૨૬૨૭૫૨ ૬૮૧૮૮૧૬૯ ૭૬૨૦૨૩૦૦૦ ૯૯૮૪૭૩૯૨૧ ૮૪૯૨૫૫૧૫૬ ૧૪૯૨૧૮૭૬૫ 
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પગાર ભથ્થા કન્ ર્ટીજન્ સીનાાં ખિષની વિગત દશાષિત ુાં પત્રક. 
સરકારી નોન પ્ લાન યોજનાઓ સને ૨૦૧૫-૨૦૧૬ 

(રકમ લ ખમ ાં) 
ક્રિ  યોજનાનો પ્રકાર  પગાર  ભથ્થા  કુલ પગાર ભથ્થા  કન્ ર્ટીજન્ સી  કુલ સરિાળો (પત્રક-૫+૬)  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

૧  ગ્ર ાંટ બજેટ હડે એગ્રીકલ્ િર રીિિષ / ૨૪૧૫ ૦૧ ૦૦૪ ૦૨૯  ૭૮૨.૮૧ ૯૨૪.૭૫ ૧૭૦૭.૫૬ ૧૨૧.૪૯ ૧૮૨૯.૦૫ 

૨  એગ્રીકલ્ િર  એજયકેુશન / ૨૪૧૫ ૦૧ ૨૭૭ ૦૨૭  ૧૨૪૧.૩૫ ૧૪૯૯.૯૫ ૨૭૪૧.૩ ૩૪૮.૩૨ ૩૦૮૯.૬૨ 

૩  મેન્ ટેનન્ િ એન્ ડ રીપેિષ ટુ બબલ્ ડીંગ / ૨૪૧૫ ૦૧ ૨૭૭ ૦૨૭ ૦ ૦ ૦. ૨૭.૮૨ ૨૭.૮૨ 

૪  પેન્ શન એન્ ડ ગે્રજય.ુટ રીટ .યતુનવતિિટીએમ્ પ્ લો. / ૨૪૧૫ ૦૧ ૨૭૭ ૦૨૭  ૨૯૬૧.૩૩ ૧૭૦.૨૧ ૩૧૩૧.૫૪ ૦. ૩૧૩૧.૫૪ 

૫  એક્ષટેન્ િન એજય.ુ પ્રોગ્ર મ / ૨૪૧૫ ૦૧ ૨૭૭ ૦૩૪  ૯.૧૪ ૧૧.૪૨ ૨૦.૫૬ ૦.૮૪ ૨૧.૪ 

૬  રીિિષ ઇન લ ઇવસ્ ટોક રીિિષ સ્ ટેશન / ૨૪૧૫ ૦૩ ૦૦૧ ૦૧૪  ૧૦.૩૩ ૧૩.૩૫ ૨૩.૬૮ ૩૦.૭૯ ૫૪.૪૭ 

૭  રીિિષ ઇન ગીર/કેટલ ફ મષ / ૨૪૧૫ ૦૩ ૦૦૪ ૦૨૧  ૩૪.૯૨ ૩૬.૬૬ ૭૧.૫૮ ૧.૯૪ ૭૩.૫૨ 

૮  એજયકેુશન ડેવપોલોપમેન્ ટ ઓફ વેટ.કોલેજ / ૨૪૧૫ ૦૩ ૨૭૭ ૦૧૨    ૫.૮૮ ૬.૨૯ ૧૨.૧૭ ૮.૯૯ ૨૧.૧૬ 

૯  સ્ ટેન્ ધ. રીિિષ ઇન વેટ. િ યન્ િ / ૨૪૧૫ ૦૩ ૦૦૪ ૦૩૬  ૫.૮૯ ૭.૬૬ ૧૩.૫૫ ૧૦.૫૯ ૨૪.૧૪ 

૧૦  દફશરીઝ કોલેજ, વેર વહ / ૨૪૧૫ ૦૫ ૨૭૭ ૦૧૪  ૮૯.૮૫ ૧૧૪.૩ ૨૦૪.૧૫ ૧૫.૬૮ ૨૧૯.૮૩ 

 કુલ સરિાળો  ૫૧૪૧.૫ ૨૭૮૪.૫૯ ૭૯૨૬.૦૯ ૫૬૬.૪૬ ૮૪૯૨.૫૫ 
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સરકારી અનદુાન યવુનિવસિર્ટી આિકો અને ખિષની વિગતો દશાષિત ુાં પત્રક સને ૨૦૧૫-૨૦૧૬ (આયોજીત યોજના)  
ક્રિ વિગત 

 

ઉઘડતી વસલક 
તા.૧/૪/૧૩ 

ર।. 

યવુનિવસિર્ટી 
આિક 

૨૦૧૩-૧૪ 

ર।. 

રાજ્ય સરકાર 
તરફથી િળેલ ગ્રાાંર્ટ 

૨૦૧૩-૧૪ 

ર।.   

કુલ સરિાળો 
ર।. 

ખિષ ૨૦૧૩-૧૪ 

ર।.  
બાંધ વસલક 
તા.૩૧/૩/૧૪ 

ર।. 

૧ ગવષમેન્ ટ બજેટ હડે  ડીમ ન્ ડ નાં.૧  મેજર હડે ૩૪૫૧  િબ મેજર 
હડે-૦૦૮ ઇન્ ફો. ટેકનો. મ યનોર હડે ૦૦૧૬  (૨) AER-૨,૩ 
ગ્ર ાંટ ઇન એઇડ ટુ જૂન ગઢ એગ્રીકલ્ િર યતુનવતિિટી ઇન્ ફોમેશન 
ટેકનોલોજી ૩૪૫૧ ૦૦૮ ૦૦૧૬  

૬૦૫૫ 

૦ ૦ ૬૦૫૫ ૦ ૬૦૫૫ 

૨  ડીમ ન્ ડ નાં.૨ મેજર હડે ૨૪૧૫ એગ્રીકલ્ િર રીિિષ એન્ ડ 
એજયકેુશન  િબ મેજર હડે-૦૧ ક્રોપ હસ્ બન્ ડરી મ યનોર હડે 
૦૦૪ િાંશોધન  (૨) AER-૦૬ ગ્ર ાંટ ઇન એઇડ ટુ જૂન ગઢ 
એગ્રીકલ્ િર યતુનવતિિટી ફોર રીિિષ ૨૪૧૫ ૦૧ ૦૦૪ ૦૨૯   

-૭૯૨૪૯૯૫.૫૦ ૧૨૮૦૧૧૭૯ ૧૯૬૫૫૯૦૦૦ ૨૦૧૪૩૫૧૮૩.૫૦ ૨૩૨૦૦૩૬૦૪ -૩૦૫૬૮૪૨૦.૫૦ 

૩  ડીમ ન્ ડ નાં.૨ મેજર હડે ૨૪૧૫ એગ્રીકલ્ િર રીિિષ એન્ ડ 
એજયકેુશન   િબ મેજર હડે-૦૧ ક્રોપ હસ્ બન્ ડરી મ યનોર હડે 
૧૫ આિીસ્ ટન્ ટ ટુ આઇિીએઆર  (૨) AER-૯ સ્ ટેટ શેર ઓન 
ક ઉન્ િીલ ઓફ એગ્રીકલ્ િર સ્ કીમ ૨૪૧૫ ૦૧ ૧૫૦ ૦૧૬   

-
૧૨૮૫૧૦૪૯.૭૫ 

૦ ૨૩૯૧૦૦૦૦ ૧૧૦૫૮૯૫૦.૨૫ ૨૩૩૩૦૮૬૬.૭૫ -૧૨૨૭૧૯૧૬.૫૦ 

૪  ડીમ ન્ ડ નાં.૨ મેજર હડે ૨૪૧૫ એગ્રીકલ્ િર રીિિષ એન્ ડ 
એજયકેુશન   િબ મેજર હડે-૦૧ ક્રોપ હસ્ બન્ ડરી મ યનોર હડે 
૨૭૭ એજયકેુશન  (૨) AER-૩ ગ્ર ાંટ ઇન એઇડ ટુ જૂન ગઢ 
એગ્રીકલ્ િર યતુનવતિિટી ૨૪૧૫ ૦૧ ૨૭૭ ૦૨૭  

૪૦૧૪૫૧૨૯.૨૫ ૮૯૨૬૮૦૩ ૩૪૧૬૨૬૦૦૦ ૩૯૦૬૯૭૯૩૨.૨૫ ૩૨૧૦૮૪૮૨૦ ૬૯૬૧૩૧૧૨.૨૫ 
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૫  ડીમ ન્ ડ નાં.૨ મેજર હડે ૨૪૧૫ એગ્રીકલ્ િર રીિિષ એન્ ડ 
એજયકેુશન  િબ મેજર હડે-૦૧ ક્રોપ હસ્ બન્ ડરી મ યનોર હડે 
૨૭૭ એજયકેુશન (૩) એક્ષટેન્ શન એજયકેુશન પ્રોગ્ર મ ઇન 
એગ્રી. ફેકલ્ ટી  ૨૪૧૫ ૦૧ ૨૭૭ ૦૩૪ 

૨૩૩૨૫૮૨ ૮૮૫૪૩૫ ૫૪૪૯૨૦૦૦ ૫૭૭૧૦૦૧૭ ૫૮૦૨૩૨૯૨ -૩૧૩૨૭૫ 

૬  ડીમ ન્ ડ નાં.૨ મેજર હડે ૨૪૧૫ એગ્રીકલ્ િર રીિિષ એન્ ડ એજય.ુ   
િબ મેજર હડે-૦૧ ક્રોપ હસ્ બન્ ડરી મ યનોર હડે ૨૭૭(૦૧) 
AER-૧ ગ્ર ાંટ ઇન એઇડ જી એ ય ુકન્ સ્ રકશન ઓફ  એગ્રીકલ્ િર  
૨૪૧૫ ૦૧ ૨૭૭ ૦૧  

૧૪૨૬૦૯૬૮૭ ૦ ૧૮૧૧૫૭૦૦૦ ૩૨૩૭૬૬૬૮૭ ૧૮૭૪૦૪૭૮૪ ૧૩૬૩૬૧૯૦૩ 

૭  ડીમ ન્ ડ નાં.૨  મેજર હડે ૨૪૧૫ એગ્રીકલ્ િર રીિિષ એન્ ડ 
એજયકેુશન  િબ મેજર હડે-૦૧ ક્રોપ હસ્ બન્ ડરી મ યનોર હડે 
૦૦૪ િાંશોધન ૨૭૭ એજયકેુશન(૦૭) એઇઆર-૬ ગ્ર ાંટ ઇન 
એઇડ જી એ ય ુએગ્રીકલ્ િર ફોર કન્ સ્ રકશન એગ્રીકલ્ િર રીિિષ 
૨૪૧૫ ૦૧ ૦૦૪ ૦૦૭  

૧૬૪૦૯૭૧૧ ૦ ૫૨૨૮૦૦૦૦ ૬૮૬૮૯૭૧૧ ૬૩૫૧૯૧૫૫ ૫૧૭૦૫૫૬ 

૮  ડીમ ન્ ડ નાં.૨  મેજર હડે ૨૪૧૫ એગ્રીકલ્ િર રીિિષ એન્ ડ એજય.ુ   
િબ મેજર હડે-૦૧ ક્રોપ હસ્ બન્ ડરી મ યનોર હડે ૨૭૭ એજયકેુશન 
(૦૨) AER-૨ ગ્ર ાંટ ઇન એઇડ ટુ એકટેશન એજયકેુશન પ્રોગ્ર મ 
ઇન એગ્રીકલ્ િર ફેિેલીટીઝ (ટુ બી ઓપનડ) ૨૪૧૫ ૦૧ ૨૭૭ 
૦૨ 

૧૨૪૦૧૧૨૪ ૦ ૮૫૨૩૦૦૦૦ ૯૭૬૩૧૧૨૪ ૩૪૩૬૭૭૫૨ ૬૩૨૬૩૩૭૨ 

 કુલ સરિાળો ૧૯૩૧૨૮૨૪૩ ૨૨૬૧૩૪૧૭ ૯૩૫૨૫૪૦૦૦ ૧૧૫૦૯૯૫૬૬૦ ૯૧૯૭૩૪૨૭૩.૭૫ ૨૩૧૨૬૧૩૮૬.૨૫ 
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પગાર ભથ્થા કન્ ર્ટીજન્ સીનાાં ખિષની વિગત દશાષિત ુાં પત્રક. 
સરકારી આયોજીત યોજના અને આયોજીત બાાંધકાિની યોજનાઓનુાં સને ૨૦૧૫-૨૦૧૬ 

(રકમ લ ખમ ાં) 
ક્રિ  યોજનાનો પ્રકાર  પગાર  ભથ્થા  કુલ પગાર 

ભથ્થા  
કન્ ર્ટીજન્ સી  પ્ લાન 

બાાંધકાિ  
 રે્ટર્ટ શેર ૨૫ 

% 
કુલ 

સરિાળો 
(પત્રક-૬+૭)  

૧  એગ્રીકલ્ િર રીિિષ / ૨૪૧૫ ૦૧ ૦૦૪ ૦૨૯ ૭૨૮.૬૨ ૬૧૨.૩ ૧૩૪૦.૯૨ ૯૭૯.૧૧ ૦ ૦ ૨૩૨૦.૦૩ 

૨  સ્ ટેટ શેર આઇિીએઆર સ્ કીમ ૨૫% 

૨૪૧૫ ૦૧ ૧૫૦ ૦૧૬  
૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨૩૩.૩૧ ૨૩૩.૩૧ 

૩  એગ્રીકલ્ િર એજયકેુશન / ૨૪૧૫ ૦૧ ૨૭૭ ૦૨૭ ૮૪૦.૧૩ ૭૦૬.૦૦ ૧૫૪૬.૧૩ ૧૬૬૪.૭૨ ૦ ૦ ૩૨૧૦.૮૫ 

૪  એક્ષટેન્ િન એજયકેુશન પ્રોગ્ર મ / ૨૪૧૫ ૦૧ ૨૭૭ ૦૩૪ ૧૮૮.૫૭ ૧૫૮.૪૭ ૩૪૭.૦૪ ૨૩૩.૧૯ ૦ ૦ ૫૮૦.૨૩ 

૫  એગ્રીકલ્ િર રીિિષ એન્ ડ એજયકેુશન વકષિ/  
૨૪૧૫ ૦૧ ૦૦૪  

૦ ૦ ૦ ૦ ૧૮૭૪.૦૪ ૦ ૧૮૭૪.૦૪ 

૬  એગ્રીકલ્ િર રીિિષ / ૨૪૧૫ ૦૧ ૦૦૪ ૦૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૬૩૫.૨ ૦ ૬૩૫.૨ 

૭  એક્ષટેન્ િન એજયકેુશન પ્રોગ્ર મ (કન્ સ્ રકશન) /  
૨૪૧૫ ૦૧ ૨૭૭ ૦૨   

૦ ૦ ૦ ૦ ૩૪૩.૬૮ ૦ ૩૪૩.૬૮ 

  ૧૭૫૭.૩૨ ૧૪૭૬.૭૭ ૩૨૩૪.૦૯ ૨૮૭૭.૦૨ ૨૮૫૨.૯૨ ૨૩૩.૩૧ ૯૧૯૭.૩૪ 
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જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટીનાાં સને ૨૦૧૫-૧૬નાાં ઓહડર્ટ રીપોર્ટષની 
િસલુાતપાત્ર રકિની વિગત દશાષિત ુાં પત્રક. 

ક્રિ પારા નાંબર િસલુાતપાત્ર ર।. ઓહડર્ટ દરવિયાન 
થયેલ િસલુાત 

બાકી રહલે 
િસલુાત  

 ક્રિ પારા નાંબર િસલુાતપાત્ર 
ર।. 

ઓહડર્ટ દરવિયાન 
થયેલ િસલુાત 

બાકી રહલે 
િસલુાત  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
૧ ૭ ૧૭૮૪૬ --- ૧૭૮૪૬ ૧૬ ૨૨ ૧૭૭૪૮૦ ---- ૧૭૭૪૮૦ 
૨ ૯ ૬૪૨ --- ૬૪૨ ૧૭ ૨૪ ૮૪૦૧૬ ---- ૮૪૦૧૬ 

૩ ૧૦ ૪૩૦૨૬ --- ૪૩૦૨૬ ૧૮ ૩૦ ૧૬૧૦ ---- ૧૬૧૦ 
૪ ૧૧ ૫૮૮૪ ૨૦૦૯ ૩૮૭૫ ૧૯ ૩૨ ૧૦૨૦ ---- ૧૦૨૦ 
૫ ૧૨ ૧૩૬૭૬૭ -- ૧૩૬૭૬૭ ૨૦ ૩૫ ૧૩૦૪૭૨૮ ૧૩૦૪૭૨૮ ---- 
૬ ૧૩ ૭૩૭૦ --- ૭૩૭૦ ૨૧ ૪૦ ૮૮૦ --- ૮૮૦ 
૭ ૧૪ ૧૭૭૧૯ ૧૯૦૮ ૧૫૮૧૧ ૨૨ ૪૭ ૧૩૮૬ ---- ૧૩૮૬ 
૮ ૧૫ ૬૬૬૫૦ --- ૬૬૬૫૦ ૨૩ ૪૮ ૨૧૨૧ ---- ૨૧૨૧ 
૯ ૧૭ ૬૯૫૨ -- ૬૯૫૨ ૨૪ ૪૯ ૧૨૫૫૮ ---- ૧૨૫૫૮ 
૧૦ ૧૮ ૩૭૩૭૭ ---- ૩૭૩૭૭ ૨૫ ૫૦ ૨૩૩૭૦ ---- ૨૩૩૭૦ 
૧૧ ૨૦ ૮૨૯૦ ---- ૮૨૯૦ ૨૬ ૫૧  ૧૧૭૬ ---- ૧૧૭૬ 
૧૨ ૨૧ ૪૦૫૦૦૦ ---- ૪૦૫૦૦૦ કલૂ 

સરિાળો ૩૦૦૩૯૮૨ ૧૩૦૮૬૪૫ ૧૬૯૫૩૩૭ 

 

૧૩ ૨૧ ૨૦૧૩૨૬ ---- ૨૦૧૩૨૬      
૧૪ ૨૧ ૭૮૭૮૮ ---- ૭૮૭૮૮      
૧૫ ૨૨ ૩૬૦૦૦૦ ---- ૩૬૦૦૦૦      
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જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિવસિર્ટીનાાં સને ૨૦૧૫-૧૬નાાં ઓહડર્ટ રીપોર્ટષની િાાંધા હઠેળ રકિની વિગત દશાષિત ુાં પત્રક. 
 

ક્રિ પારા 
નાંબર 

િાાંધા હઠેળ  અિાન્ય   ક્રિ પારા નાંબર િાાંધા હઠેળ  અિાન્ય  

૧ ૫ ૧૯૭૫૩૫  ૧૬ ૨૭ ૧૦૯૯૮૮  
૨ ૬ ૧૯૬૯૨૫  ૧૭ ૩૨ ૪૧૫૮૫૪  
૩ ૮ ૧૯૪૮૧૦૨  ૧૮ ૩૭ ૫૭૫૫૩  
૪ ૯ ૧૫૧૯૬૨૦  ૧૯ ૪૦ ૪૧૩૯૭૫  
૫ ૧૧ ૩૬૫૦૦  ૨૦ ૪૧ ૧૦૧૯૯૬૬  
૬ ૧૫ ૨૭૨૪૪૭૯૩  ૨૧ ૪૨ ૪૯૩૭૦૦  
૭ ૧૬ ૫૫૮૭૧૬  ૨૨      ૪૭ ૫૫૭૧૫૭  
૮ ૧૭ ૨૮૩૭૫૭૪  ૨૩ ૪૮ ૧૦૩૪૪૬  
૯ ૧૮ ૧૫૨૫૬૦૬૧  ૨૪ ૪૯ ૧૧૩૫૬૬૧  
૧૦ ૧૯ ૮૨૧૦૦૦  ૨૫ ૫૦ ૯૬૪૨૯૭  
૧૧ ૨૦ ૩૩૮૪૦૦૦  ૨૬ ૫૧ ૫૨૫૦૦૦  
૧૨ ૨૧ ૧૯૫૦૪૦૧૧   કલૂ ૧૩૭૧૮૨૦૬૮   
૧૩ ૨૨ ૧૮૭૦૯૩૧૩      
૧૪ ૨૩ ૪૮૭૯૦૪૪      
૧૫ ૨૪ ૩૪૨૯૨૨૭૭      
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