નોનપ્લાન
સને ર૦૧૪-૧૫ના વર્ષના ફેરફાર કરે લ(Modified)
અંદાજપત્રમામાાંથી ડિસેમ્બર-૨૦૧૪થીજાન્યુઆરી૨૦૧૫
સુધીનીઆયોજન બહારહેઠળની ગ્રાન્ટ ફાળવણી અંગે.
માાંગણી નાં. રપ, ર૬, અને ર૮
ગુજરાત સરકાર,
વન અને પયાષ વરણ વવભાગ
ઠરાવ ક્રમાાંકઃ બજટ-૧૦૨૦૧૪-નોનપ્લાન-૧૯૪(૩)-બ
સચિવાલય, ગાાંધીનગર.
તારીખઃ ૧૮-૧૧-૨૦૧૪
વાંિાણે લીધોઃ
(૧)

નાણાાં વિભાગનો પરરપત્ર ક્રમાાંકઃઅપબ-૧૦ર૦૧૪-૬૬૬-૨૪૪૮૮૦-ક, તા.૦૪.૦૪.૨૦૧૪,
તા.૧૪.૦૫.૨૦૧૪ તા.૦૨.૦૮.૨૦૧૪, તા.૧૮.૦૯.૨૦૧૪ અને તા.૧૫.૧૧.૨૦૧૪

ઠરાવઃઉપર આમુખમાાં દર્ાા િેલ નાણાાં વિભાગના તા.૧૫.૧૧.૨૦૧૪ ના પરરપત્રથી સચિિાલયના સિે
વિભાગોને ડિસેમ્બર-૨૦૧૪થીજાન્યુઆરી૨૦૧૫ના બે માસ માટે આયોજન બહાર સદર હેઠળની બજેટ
ગ્રાન્ટ બધા જ વિગતિાર સદરોએ ખિા કરિા સારૂ છુટી કરિામાાં આિેલ છે . તદઅનુસાર િન અને
પયાા િરણ વિભાગ હસ્તક રૂ.૧૨૨,૪૮,૭૬.૮ હજાર િાર્જનુ એડીર્નલ ઓથોરાઇઝેર્ન મળી આયોજન
બહારના સદરે કુ લ રૂ.૩૧૭,૭૯,૧૭,૮૦૦/- ( અંકે રૂવપયા ત્રણસો સત્તરકરોડ ઓગણએંસી લાખ
સત્તરહજાર આઠસો પ ૂરા ) ની ગ્રાન્ટ ફાળિણી અત્યાર સુધી કરિામાાં આિેલ છે . તદનુસાર નીિેની ર્રતો
ને આધીન આ સાથેના પત્રક મુજબ વિભાગના તમામ સાંબવાં ધત વનયાંત્રણ અવધકારીઓને ખિા કરિા સારૂ
I.F.M.S. હેઠળ Online ગ્રાન્ટ ફાળિણી કરિામાાં આિે છે .
(૧)

આ અંગેનો ખિા િાલુ િર્ાની માંજૂર થયેલ બજેટ ગ્રાન્ટ સામે ઉધારિાનો રહેર્ે. આ સાથે I.F.M.S. હેઠળ
Online છૂટી કરિામાાં આિેલ ગ્રાન્ટમાાંથી પગાર ભ્થાાંની ચ ૂકિણીની અગ્રતા આપિાની રહેર્ે.ખાસ
ુ ાટે કરી ર્કાર્ેનરહ
કરીને પગાર અને ભ્થાાં માટે થયેલ જોગિાઇની ગ્રાન્ટનોઉપયોગ અન્યહેતમ
તેમજનાણા વિભાગના તા. ૨૩-૦૪-૨૦૧૪ના પરરપત્ર ક્રમાાંકઃ-અપબ-૧૦૨૦૧૪-૫૭૦-ક અનુસાર

(૧)

કુ લ(૭) હેત ુ િગા (object class) પૈકી એક િગાના હેત ુ સદરોમાાં થી બીજા િગાના હેત ુ સદરોમાાં પુનઃ
િહેંિણી કે ગ્રાન્ટની તબદીલી બાબતે દરખાસ્ત તૈયારકરી નાણા વિભાગને

રજૂ કરિામાટે કાયાિાહી

કરિાની રહેર્ે. મુજબ જ ખિા કરિાનો રહેર્ે તથા (૨) એકજ િગાના હેત ુ સદરમાાં અંદરોઅંદર
પુનઃિહેંિણી સક્ષમ સત્તા અવધકારીની પિામજ
ાં ૂરી લેિાની રહેર્ે.
(૨)

અનુભાગ-ર, િાલુ બાબતોનો અંદાજપત્રમાાં સમાિેર્

કરતાાં અગાઉ નાણાકીય

સલાહકારશ્રીના

પરામર્ા કરિામાાં આિેલ ન હોય તેિી િાલુ બાબતો માટે ગ્રાન્ટ છૂટી કરતાાં પ ૂિે નાણાાંકીય
સલાહકારશ્રીના પરામર્ા કરિાનો રહેર્ે. નિી સેિાઓ અંગે નાણા સલાહકારશ્રીના પરામર્ામાાં િહીિટી
માંજૂરી મેળવ્યા બાદ જ ખિા કરિાનો રહેર્ે. ફાળિેલ ગ્રાન્ટમાાંથી માંજૂરી કરતાાં િધુ ખિા કરનાર
અવધકારીઓને તે માટે જિાબદાર ગણિામાાં આિર્ે.
(૩)

આ ગ્રાન્ટ પી.એલ.એ માાં જમા કરી ર્કાર્ે નહીં.

(૪)

આ સાથે દર્ાા િેલ પત્રકમાાં કેન્ર પુરસ્કૃ ત યોજનાની ગ્રાન્ટનો પણ સમાિેર્ થયેલ છે . કે ન્ર પુરસ્કૃત
યોજના માટે ભારત સરકારનો પરામર્ા કરી ભારત સરકાર તરફથી છુટી થયેલી ગ્રાન્ટની મયાા દામાાં ખિા
કરિાનો રહે છે . ભારત સરકારને ફાંડ ઉપયોચગતા પ્રમાણપત્ર સમયસર મોકલી રીએમ્બસામેન્ટ મેળિીને
તેની જાણ નાણા વિભાગને કરિાની રહેર્ે.
ુ ર જે
અગ્ર મુખ્ય િન સાંરક્ષકની કિેરીને ફાળિિામાાં આિતી ગ્રાન્ટમાાં વ્યાજની ચુકિણી કરિાના હેતસ

(૫)

એડિાન્સ ગ્રાન્ટ ફાળિેલ છે તે માટે ફેરફાર કરે લ અંદાજપત્રમાાં જોગિાઇ કરે લ નથી તેથી તેઓએ આ
ગ્રાન્ટસરભર કરિામાટે અંગે સુધારે લ અંદાજમાાં જોગિાઇ કરાિિા માટે કાયાિાહી કરિાની રહેર્ે..
(૬)

આ સાથે ફાળિણી કરિામાાં આિતી આયોજન બહાર હેઠળની ગ્રાન્ટની ફાળિણીમાાંથી જે તે પેટા સદરો
હેઠળ િાલુ િર્ા ૨૦૧૪-૨૦૧૫ના જે કોઇ રકમના સુધારે લા અંદાજો નાણા વિભાગ દ્દારા માંજુર કરિામાાં
આિે તેને ધ્યાનમાાં લઇને તેની મયાા દામાાં જ જરૂરી ખિા કરિા સબાંવધત ખાતા ના િડાને પણ
જ્ણાિિામાાં આિે છે .

(૭)

આથી, વિભાગને સાંબવાં ધત કિેરીઓને જણાિિામાાં આિે છે કે , જે કિેરીઓ હેઠળના િાલુ િર્ાના
અંદાજપત્રમાાં ર્ેર મ ૂડી ફાળા, સબસીડી અને લોન અંગેની આયોજન બહાર હેઠળ જે જોગિાઇ કરિામાાં
આિેલ છે , તેિી િહીિટી કિેરીઓએ જે તે બોડા /કોપોરે ર્ન/કાંપની તેમજ સાંસ્થાને આ અંગેની ગ્રાન્ટ
ફાળિતા પહેલાાં નાણા વિભાગની પ ૂિા માંજૂરી લેિાની રહેર્ે.

(૭)

એકાઉન્ટન્ટ જનરલ અમદાિાદ/રાજકોટ ખાતેના રહસાબોના મેળિણાની પધ્ધવતમાાં સરળતા રહે તે માટે
સિે ઉપાડ અને વનયાંત્રણ અવધકારીઓ ધ્િારા સાંબવાં ધત વતજોરીઓમાાં રજૂ કરિામાાં આિતા બીલોમાાં
પેટાસદરના ૧ર ડીજીટના િાજ ેબલ હેડ ઇ.ડી.પી. સેલની મારહતી માટે જણાિિાના રહેર્ે તેમજ રહસાબી
સદરના પેટાસદર સુધીના ૧૧ ડીજીટ કોડ યોગ્ય રીતે દર્ાા િાય તેની કાળજી રાખિાની રહેર્ે.

(૮)

પગાર અને રહસાબી અવધકારી, ગાાંધીનગર અને અમદાિાદ તથા સિે વતજોરી અવધકારી/પેટા વતજોરી
અવધકારીઓએ છૂટી કરાયેલ ગ્રાન્ટની મયાા દામાાં બીલો પાસ કરિાના રહેર્ે.

(૯)

ઉપરોકત સુિનાઓનુ ાં ચુસ્તપણે પાલન થાય તે જોિા સાંબવાં ધત વનયાંત્રણ અવધકારીઓ/ખાતાના િડાઓ/
કિેરીના િડાઓ તેમજ પગાર અને રહસાબી અવધકારી, વતજોરી અને પેટા વતજોરી અવધકારીઓને આથી
જણાિિામાાં આિે છે .
ગુજરાતના રાજયપાલશ્રીના હક
ુ મથી અને તેમના નામે,
એ.એન.પટે લ
ઉપસચિિ
િન અને પયાા િરણ વિભાગ

પ્રવત


એકાઉન્ટન્ટ જનરલશ્રી, ગુજરાત રાજય, અમદાિાદ



સીનીયર ડેપ્યુટી એકાઉન્ટન્ટ જનરલશ્રી, રાજકોટ



રે સીડેન્ટ ઓરડટ ઓરફસરશ્રી, ગાાંધીનગર / અમદાિાદ.



વનયામકશ્રી, રહસાબ અને વતજોરી, ગાાંધીનગર.



પગાર અને રહસાબી અવધકારી, ગાાંધીનગર / અમદાિાદ.



વતજોરી અવધકારીશ્રી, ગાાંધીનગર / અમદાિાદ.



અગ્ર મુખ્ય િન સાંરક્ષકશ્રી, ગુજરાત રાજય, ગાાંધીનગર.



નાણાાં વિભાગ “ક ” ર્ાખા, સચિિાલય, ગાાંધીનગર.



વિભાગના સિે નાયબ સચિિશ્રી, િન અને પયાાિરણ વિભાગ, સચિિાલય, ગાાંધીનગર.



વિભાગના સિે ઉપસચિિશ્રીઓ, િન અને પયાાિરણ વિભાગ, સચિિાલય, ગાાંધીનગર.



નાણાાં સલાહકારશ્રી, િન અને પયાાિરણ વિભાગ, સચિિાલય, ગાાંધીનગર.



વિભાગની તમામ ર્ાખાઓ ( બજેટ વસિાય ) તરફ જાણ અને જરૂરી કાયાિાહી માટે.



નાયબ સેકર્ન અવધકારી સીલેકટ ફાઇલ.



સીલેકટ ફાઇલ.
વિણા/૨૩-૦૯-૨૦૧૩

વન અને પયાષ વરણ વવભાગ/બ

સાદર રજૂ,
પૃ

પ.વિ. પરનો નાણાાં વિભાગનો તા.૧૫.૧૧.૨૦૧૪નો પરરપત્ર ક્રમાાંકઃઅપબ-

૧૦ર૦૧૪-૬૬૬-૨૪૪૮૮૦-ક, તેના બીડાણ સરહત િાંિાણે લેિા વિનાંવત
નાણા વિભાગે

સચિિાલયના સિે વિભાગોને રડસેમ્બર-૨૦૧૪ થી જાન્યુઆરી

૨૦૧૫ ના બે માસ માટે આયોજન બહાર સદર હેઠળની બજેટ ગ્રાન્ટ બધા જ વિગતિાર
સદરોએ ખિા કરિા સારૂ છુટી કરે લ છે . તદઅનુસાર િન અને પયાાિરણ વિભાગ હસ્તક
રૂ.૧૨૨,૪૮,૭૬.૮ હજાર િાર્જનુ એડીર્નલ ઓથોરાઇઝેર્ન મળી આયોજન બહારના
સદરે કુલ રૂ. ૩૧૭,૭૯,૧૭,૮૦૦/- ( અંકે રૂવપયા ત્રણસો સત્તરકરોડ ઓગણએંસી લાખ
સત્તરહજાર આઠસો પ ૂરા ) ની ગ્રાન્ટ ફાળિણી અત્યાર સુધી કરિામાાં આિેલ છે .
તદનુસાર નીિેની ર્રતો ને આધીન પ ૃ પ.વિ. પરના પત્રક મુજબ વિભાગના
તમામ સાંબવાં ધત વનયાંત્રણ અવધકારીઓને ખિા કરિા સારૂ I.F.M.S. હેઠળ Online ગ્રાન્ટ
ફાળિણી કરીએ. ઠરાિનોમુસદ્દો પ ૃ
ુ તસચિવશ્રી
સાંયક
અ.મુ.સચિવશ્રી

પ.વિ. પર અનુમવત અથે રજૂ છે .

