પ્ લન
                                                       સને ર૦૧૫-૧૬ના વષર્ન �દાજપતમાંથી ઓગસ્-     
                                                       ૨૦૧૫ થી સપ્ટ �મ્-૨૦૧૫�ુધીની આયોજન હ�ઠળની
                                                       ગ્રા ફાળવણી �ગે.માંગણી નં. રપ, ર૬, અને ર૭
�ુજરાત સરકાર,
વન અને પયાર ્વર િવભાગ
ઠરાવ ક્રમાં બજટ-૧૦૨૦૧૫-૨૭૨૧૭૦-બ
સ�ચવાલય, ગાંધીનગર.
તાર�ખઃ ૨૩-૦૭-૨૦૧૫
વંચાણે લીધોઃ
(૧)

નાણાં િવભાગનો પ�રપત ક્રમાંકઃઅ-૧૦ર૦૧૫-૮૮૮-ક, તા.૦૪.૦૪.૨૦૧૫,તા.૨૫-૦૫- ૨૦૧૫,     
તા.૧૭- ૦૭-૨૦૧૫

ઠરાવઃઉપર આ�ુખમાં દશાર્વે નાણાં િવભાગના તા.૧૭-૦૭-૨૦૧૫ના પ�રપત્ર સ�ચવાલયના સવ� િવભાગોને
માહ� ઓગસ્-૨૦૧૫ થી સપ્ટ �મ્- ૨૦૧૫ ના બે માસ માટ� આયોજન સદર હઠ
� ળની બ�ટ ગ્રા બધા જ
િવગતવાર સદરોએ ખચર કરવા સા� �ટ� કરવામાં આવેલ છે . તદઅ�ુસાર વન અને પયાર્વર િવભાગ
હસ્ક

આયોજનના સદર� �ુ લ �. ૭૬૯૪૩૧/-હ�ર ( �ક� �િપયા સલત્

લખ્ ઓગણસી�ેર

હ�ર

ચારસો એકત્રી હ�ર � ૂરા) ની ગ્રાન ફાળવણી કરવામાં આવેલ છે . તદ�ુસાર નીચેની શરતો ને
આધીન આ સાથેના પત્ �ુજબ િવભાગના તમામ સંબિં ધત િનયંત્ અિધકાર�ઓને ખચર કરવા સા�
I.F.M.S. હ�ઠળ Online ગ્રાન ફાળવણી કરવામાં આવે છે .
(૧)

આ �ગેનો ખચર ચા�ુ વષર્ન મં�ૂર થયેલ બ�ટ ગ્રા સામે ઉધારવાનો રહ�શ.ે આ સાથે I.F.M.S. હઠ
� ળ
Online �ટ� કરવામાં આવેલ  ગ્રાનમાંથી પગાર ભથ્ થાની તથા  િન� ૃિ�ના લાભોની   � ૂકવણીને અગ્રત
આપવાની રહ�શે.ખાસ કર�ને પગાર અને ભથ્થાં માટ � થયેલ જોગવાઇની ગ્રાન્ટનોઉપયોગ અન્યહ��ુ
કર� શકાશે ન�હ તેમજ ઉપાડ અને વહ�ચણી અિધકાર�એ ૨૦૧૫-૧૬ના  �દાજપત્રમાં હ��ુ સદર �ુજ
મં�ૂર થયેલ  જોગવાઇ  �ુજબ  જ ખચર્  કરવાનો રહ�શેનાણા  િવભાગના  તા. ૨૩-૦૪-૨૦૧૪ના  પ�રપત્
ક્રમાં-અપબ-૧૦૨૦૧૪-૫૭૦-ક અ�ુસાર   િનયંત્રણ અિધકાર�થી િનયંત્રણ અિધકાર� અને િનય
અિધકાર�થી ઉપાડ અને વહ�ચણી અિધકાર� �ુધી �ુ લ(૭) હ��ુ વગર્ (object class) �ુજબની ચોકસાઇથી  
ગ્રાન ફાળવણીમાં કરવાની રહ�શે. એક વગર્ના હ��ુ સદરોમાંથી બી� વગર્ના હ��ુ સદરોમાં �ુનઃ વહણી
ક�  ગ્રાન્ટની તબદ�લી બાબતે દરખાસ્ત ત કર� નાણા  િવભાગને   ર�ૂ કરવા માટ�  કાયર્વાહ� કરવાની
રહ�શે. તથા (૨) એક જ વગર્ના હ��ુ સદરમાં �દરો�દર �ુનઃવહ�ચણી સક્ષમ સ�ા અિધકાર�નીવર્મં�ૂર�
લેવાની રહ�શે.

(૨)

િવભાગ- ૧ નવી બાબતો, િવભાગ-ર ચા�ુ બાબતો અને પ્રથમવા આવતી નવી બાબતો(CFT)  
�દાજપત્રમ સમાવેશ કરતાં અગાઉ ખચ્ર  પ્રભ નાણાક�ય સલાહકારશ્રી પરામશર કરવામાં આવેલ ન
હોય તેવી ચા�ુ બાબતો માટ� ગ્રા �ટ� કરતાં � ૂવ� ખચ્ર  પ્રભ નાણાક�ય સલાહકારશ્નો પરામશર
કરવાનો રહ�શે. નવી સેવાઓ/ નવી બાબતો �ગે નાણા  સલાહકારશ્ના પરામશર્માં વહ�વટ� મં�ૂર�

મેળવ્યા બાદ જ ખચર્ કરવાનો રહ�શેફાળવેલ ગ્રાન્ટમા મં�ૂર� કરતાં વ�ુ ખચર કરનાર અિધકાર�ઓને તે
માટ� જવાબદાર ગણવામાં આવશે.
(૩)

આ સાથે દશાર્વેલ પત્રકમાં ક �ુરસ્�ૃ યોજનાની કોઇ  ગ્રા સમાવેશ થયેલ  નથી. ક�ન્દ્ર �ુરસ્
યોજના માટ� ભારત સરકારનો પરામશર્  કર� ભારત સરકાર તરફથી�મ �મ ગ્રાન્ટની ફાળવણી કરવામ
આવશે તેમ તેમ નાણા િવભાગ તરફથી તે ગ્રા અલગથી ફાળવવામાં આવશે.

          � યોજના  �શતઃ  ક�ન્ �ુરસ્�ૃ યોજના છે તેની પણ રા�ય �હસ્સાની કોઇ રકમ ફાળવવમાં આવેલ 
નથી �શતઃ  ક�ન્ �ુરસ્�ૃ યોજના માટ�  ભારત સરકાર તરફથી �મ �મ ગ્રાન્ટની ફાળવણી કરવામ
આવશે તેમ તેમ નાણા  િવભાગ તરફથી તે

અગે ક�ન્ તથા  રા�યના  �હસ્સાની રકમ એક સાથે ગ્રા

અલગથી ફાળવવામાં આવશે.
(૪)

આ ગ્રાન્ટ પી.એલ.એ માં જમા કર� શકાશે ન

(૫)

નાણા  િવભાગના  તા.૧૬-૦૭-૨૦૧૪ના  પત્ ર ક્રમાંકઃ  ૧૦૨૦૧૪/ ઓએનએચ/ ૮૮૮/ ક અન્ યે  
િનયંત્રણ અિધકાર�થી િનયંત્રણ અિધકાર� અને િનયંત્રણ અિધકાર�થ અને વહ�ચણી અિધકાર�શ્રીન
જણાવવામાં આવે છે ક� રા�ય સરકારની કચેર�ઓમાં િનયિમત મહક
� મને બદલે અન્ સ્ તતથી કામગીર�
કરાવવા �ગેનો ખચર્ નવા હ��ુ સદર“ 3001- Out sourcing ( Man Power)” હઠ
� ળ ઉધારવાનો રહશ
� ે.

(૬)

એકાઉન્ટન જનરલ અમદાવાદ/ રાજકોટ ખાતેના �હસાબોના મેળવણાની પધ્ધિતમા સરળતા રહ� તે માટ�
સવ� ઉપાડ અને િનયંત્ અિધકાર�ઓ ધ્વાર સંબિં ધત િતજોર�ઓમાં ર�ૂ કરવામાં આવતા બીલોમાં
પેટાસદરના ૧ર ડ��ટના ચા�ર્બલ હ�ડ ઇ.ડ�.પી. સેલની મા�હતી માટ� જણાવવાના રહ�શે તેમજ�હસાબી
સદરના પેટાસદર �ુધીના ૧૧ ડ��ટ કોડ યોગ્ ર�તે દશાર્વા તેની કાળ� રાખવાની રહશ
� ે.
આ ઉપરાંત સામાન્ વહ�વટ િવભાગ(આયોજન પ્રભાગ) દ્વારા � તે યોજનાઓના ફાળવવામાંલ છ
�કડાનો કોડ(6 Digit Code) પણ અ� ૂકપણે દશાર્વવાનો રહ�શે. કોઇ યોજના માટ � આવેલ છ �કડાનો
કોડ(6 Digit Code) મેળવવામાં આવેલ ન હોય તો તે મેળવી લેવાનો રહશ
� ે.

(૭)

પગાર અને �હસાબી અિધકાર�, ગાંધીનગર અને અમદાવાદ તથા સવ� િતજોર� અિધકાર�/ પેટા િતજોર�

અિધકાર�ઓએ �ટ� કરાયેલ ગ્રાન્ મયાર્દામા બીલો પાસ કરવાના રહ�શ.ે
(૮)

ઉપરોકત �ુચનાઓ�ુ ં �ુસ્તપણ પાલન થાય તે જોવા સંબિં ધત િનયંત્ અિધકાર�ઓ/ ખાતાના વડાઓ/
કચેર�ના વડાઓ તેમજ પગાર અને �હસાબી અિધકાર�, િતજોર� અને પેટા િતજોર� અિધકાર�ઓને આથી
જણાવવામાં આવે છે .
�ુજરાતના રાજયપાલશ્ના �ક
ુ મથી અને તેમના નામે,
(આર.સી.સથવારા)
ઉપસ�ચવ
વન અને પયાર્વર િવભાગ

પ્ર
•

એકાઉન્ટન જનરલશ્, �ુજરાત રાજય, અમદાવાદ

•

સીનીયર ડ�પ્�ુટ એકાઉન્ટન જનરલશ્, રાજકોટ

•

ર� સીડ�ન્ ઓ�ડટ ઓ�ફસરશ્, ગાંધીનગર / અમદાવાદ.

•

િનયામકશ્, �હસાબ અને િતજોર�, ગાંધીનગર.

•

પગાર અને �હસાબી અિધકાર�, ગાંધીનગર / અમદાવાદ.

•

િતજોર� અિધકાર�શ્, ગાંધીનગર / અમદાવાદ.

•

અગ �ુખ્ વન સંરક્ષક, �ુજરાત રાજય, ગાંધીનગર.

•

નાણાં િવભાગ  “ ક ”   શાખા, સ�ચવાલય, ગાંધીનગર.

•

િવભાગના સવ� સં�કુ ત/ નાયબ સ�ચવશ્, વન અને પયાર્વર િવભાગ, સ�ચવાલય, ગાંધીનગર.

•

િવભાગના સવ� ઉપસ�ચવશ્ર, વન અને પયાર્વર િવભાગ, સ�ચવાલય, ગાંધીનગર.

•

નાણાં સલાહકારશ્, વન અને પયાર્વર િવભાગ, સ�ચવાલય, ગાંધીનગર.

•

િવભાગની તમામ શાખાઓ ( બ�ટ િસવાય ) તરફ �ણ અને જ�ર� કાયર્વાહ માટ�.

•

નાયબ  સેકશન અિધકાર� સીલેકટ ફાઇલ.  

•

સીલેકટ ફાઇલ.

