સને ૨૦૧૪-૧૫ના વર્ષના ફેરફાર કરે લ (Modified)

અંદાજપત્રમાાંથી ડિસેમ્બર-૨૦૧૪ થી જાન્યુઆરી-

૨૦૧૫ના માસ માટે આયોજન બહાર હેઠળની ગ્રાન્ટ
ફાળવવા અંગે.
ગુજરાત સરકાર

વન અને પયાષવરણ વવભાગ

સચિવાલય,સચિવાલય, ગાાંધીનગર

ઠરાવ ક્રમાાંક : ટીએસપી/૧૦૨૦૧૪/નોનપ્લાન/૨૦૭/બ
તારીખ : ૧૮-૧૧-૨૦૧૪

વંચાણે લીધા :ુ ી/૧૦૨૦૧૪-૨૮૫-છ, િારીખ ૦૯-૦૪-૨૦૧૪, ૧૫-૦૫-૨૦૧૪ ,
આદિજાતિ તવકાસતવભાગનો ઠરાવ ક્રમાંક :બીયડ
૦૬/૦૮/૨૦૧૪, ૧૯/૦૯/૨૦૧૪ અને ૧૮/૧૧/૨૦૧૪
ઠરાવ :સાંદભષમાાં દર્ાષવેલ આડદજાવત વવકાસવવભાગના તારીખ ૧૮-૧૧-૨૦૧૪ના ઉપરોકત ઠરાવથી સને ૨૦૧૪ુ રી-૨૦૧૫ એમ કુલ બે
૧૫ ના વર્ષ માટેના ફેરફાર કરે લ અંદાજપત્રના આધારે માહે દડસેમ્બર-૨૦૧૪ થી જાન્યઆ
માસની આયોજન બહાર હેઠળની રૂ. ૪૪૯૫૭ હજારની ગ્રાન્ટ આ સાથે સામેલ પત્રક ુુજબ સાંબવાં ધત ખાતાના વિા
હસ્તક નીિેની ર્રતોને આવધન ફાળવવામાાં આવે છે .
૨. ૨૦૧૪-૨૦૧૫ના ફેરફાર કરે લ અંદાજપત્રમાાં હેત ુ સદર મજુબ માંજુર થયેલી જોગવાઇ મજુબ જ ખિષ કરવાનો
રહર્ે. ખાસ કરીને પગાર ભથ્થા માટે થયેલી જોગવાઇની ગ્રાન્ટની ઉપયોગ અન્ય હેત ુ માટે કરી ર્કાર્ે નડહ. તેમજ
નાણા વવભાગના તા. ૨૩/૦૪/૨૦૧૪ના પડરપત્ર ક્રમાાંક : અપબ/૧૦૨૦૧૪/૫૭૦/ક અનુસાર (૧) કુલ ૭ હેત ુ વગષ
(object class) પૈકી એક વગષના હેત ુ સદરોમાાંથી બીજા વગષના હેત ુ સદરોમાાં પુન: વહેંિણી કે ગ્રાન્ટ તબદીલી
બાબતે નાણા વવભાગની પ ૂવષ માંજુરી લેવાની રહેર્ે. (૨) એક જ વગષના હેત ુ સદરોમાાં અંદરો અંદર પુન: વહેંિણી
સક્ષમ સત્તાવધકારીની માંજુરી બાદ કરી ર્કાર્ે.
૩.

નાણા વવભાગના તા. ૧૬/૦૭/૨૦૧૪ના પત્ર ક્રમાાંક : અપબ/૧૦૨૦૧૪/ઓએનએિ/૮૮૮/ક, અન્વયે

સવે વડહવટી વવભાગોને જણાવવામાાં આવેલ છે કે રાજયની સરકારી કિેરીઓમાાં વનયવમત મહેકમને બદલે અન્ય
સ્ત્રોતથી કામગીરી કરાવવા અંગેનો ખિષ, નવા હેત ુ સદર “3001-Out sourcing (Man Power)” હેઠળ ઉધારવાનો
રહેર્ે. આ બાબતનો ચુસ્તપણે અમલ કરવા સવે વડહવટી વવભાગોને જણાવવામાાં આવે છે .
૪.

વડહવટી વવભાગોને આ પડરપત્ર અગાઉ ફાળવેલ એિવાન્સ ગ્રાન્ટની રકમને આ પડરપત્રોની ગ્રાન્ટ ફાળવણી

હેઠળ સરભર કરી લેવામાાં આવેલ છે . તેથી તે ુુજબ ગ્રાન્ટની જરૂરીયાત અનુસાર ખાતાના વિાશ્રીની કિેરીઓને
પ્રમાણસર ગ્રાાંટની ફાળવણી કરવાની રહેર્ે.
૫.
અનુભાગ-૨ િાલુ બાબતોનો અંદાજપત્રમાાં સમાવેર્ કરાવતાાં અગાઉ ખિષ પ્રભાગનો પરામર્ષ કરવામાાં
આવેલ ન હોય તેવી િાલુ બાબતો માટે ગ્રાન્ટ ુટટી કરતા અગાઉ ખિષ પ્રભાગનો પરામર્ષ કરવાનો રહેર્ે. નવી
સેવાઓ અંગે ખિષ પ્રભાગના પરામર્ષમાાં વહીવટી માંજુરી મેળવ્યા બાદ જ ખિષ કરવાનો રહેર્ે. ફાળવેલ ગ્રાન્ટની
મયાષદામાાં જ ખિષ કરવાનો રહેર્ે.
૬.
આ સાથે ફાળવવામાાં આવેલી ગ્રાન્ટ પી.એલ.એ.માાં જમા કરાવી ર્કાર્ે નડહ.
૭.
કેન્ર સરકાર દ્વારા ફાળવવામાાં આવેલ ગ્રાાંટની નાણા વવભાગ દ્વારા લેખાનુદાન
ાં
અંદાજપત્રમાાં થયેલ
જોગવાઇની જુલાઇ-૨૦૧૪ સુધીની પ્રમાણસર ગ્રાન્ટ રીલીઝ કરી દે વામાાં આવેલ છે . આ પડરપત્રથી ફાળવેલ ગ્રાાંટમાાં
કેન્ર સરકાર તરફથી મળતી ગ્રાાંટ અંગેની કોઇ રકમ ફાળવવામાાં આવેલ નથી. કેન્ર સરકાર તરફથી જેમ જેમ
ગ્રાાંટની ફાળવણી કરવામાાં આવર્ે. તેમ તેમ નાણા વવભાગ તરફથી તે ગ્રાાંટ સાંબવાં ધત વવભાગને ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં

આવર્ે. ભારત સરકાર તરફથી ુટટી થયેલી ગ્રાન્ટ, જે નાણા વવભાગ દ્વારા વહીવટી વવભાગને ફાળવવામાાં આવે છે ,
તે ગ્રાાંટ સાંબવાં ધત વનયાંત્રણ અવધકારીઓએ નાણા વવભાગ દ્વારા ફાળવેલ ગ્રાાંટની મયાષદામાાં જ ફાળવણી કરવાની
રહેર્ે. જે ડકસ્સામાાં ગ્રાન્ટ અગાઉ ફાળવામાાં આવેલ છે તથા રીએમ્બસષ પેટનષ પર આધાડરત હોય તેવા ડકસ્સામાાં
સાંબવાં ધત વનયાંત્રણ અવધકારીએ ભારત સરકાર તરફથી ગ્રાન્ટની પ્રાપ્પ્ત સુવનવિત કરી લેવાની રહેર્ે.
૮.
આ સાથે ફાળવણી કરવામાાં આવતી આયોજન બહાર હેઠળની ગ્રાન્ટની ફાળવણીમાાંથી જે તે પેટા સદરો
હેઠળ િાલુ વર્ષ ૨૦૧૪-૨૦૧૫ના જે કોઇ રકમના સુધારે લા અંદાજો નાણા વવભાગ દ્દારા માંજુર કરવામાાં આવે તેને
ધ્યાનમાાં લઇને તેની મયાષદામાાં જ જરૂરી ખિષ કરવા સબાંવધત ખાતા ના વિાને પણ જ્ણાવવામાાં આવે છે .
૯.

એકાઉન્ટન્ટ જનરલ અમદાવાદ/રાજકોટ ખાતેના ડહસાબોના મેળવણાની પધ્ધવતમાાં સરળતા રહે તે માટે સવે
ઉપાિ અને વનયાંત્રણ અવધકારીઓ ધ્વારા સાંબવાં ધત વતજોરીઓમાાં રજૂ કરવામાાં આવતા બીલોમાાં પેટાસદરના ૧ર
િીજીટના િાજ ેબલ હેિ ઇ.િી.પી. સેલની માડહતી માટે જણાવવાના રહેર્ે તેમજ ડહસાબી સદરના પેટાસદર
સુધીના ૧૧ િીજીટ કોિ યોગ્ય રીતે દર્ાષવાય તેની કાળજી રાખવાની રહેર્ે.

૧૦.

પગાર અને ડહસાબી અવધકારી, ગાાંધીનગર અને અમદાવાદ તથા સવે વતજોરી અવધકારી/પેટા વતજોરી
અવધકારીઓએ છૂટી કરાયેલ ગ્રાન્ટની મયાષદામાાં બીલો પાસ કરવાના રહેર્.ે

૧૧.

ઉપરોકત સુિનાઓનુ ાં ચુસ્તપણે પાલન થાય તે જોવા સાંબવાં ધત વનયાંત્રણ અવધકારીઓ/ખાતાના વિાઓ/
કિેરીના વિાઓ તેમજ પગાર અને ડહસાબી અવધકારી, વતજોરી અને પેટા વતજોરી અવધકારીઓને આથી
જણાવવામાાં આવે છે .
ગુજરાતના રાજયપાલશ્રીના હક
ુ મથી અને તેમના નામે,
એ.એન.પટેલ
ઉપસચિવ
વન અને પયાષવરણ વવભાગ

પ્રવત


એકાઉન્ટન્ટ જનરલશ્રી, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ



સીનીયર િેપ્યુટી એકાઉન્ટન્ટ જનરલશ્રી, રાજકોટ



રે સીિેન્ટ ઓડિટ ઓડફસરશ્રી, ગાાંધીનગર / અમદાવાદ.



વનયામકશ્રી, ડહસાબ અને વતજોરી, ગાાંધીનગર.



પગાર અને ડહસાબી અવધકારી, ગાાંધીનગર / અમદાવાદ.



વતજોરી અવધકારીશ્રી, ગાાંધીનગર / અમદાવાદ.



અગ્ર ુુખ્ય વન સાંરક્ષકશ્રી, ગુજરાત રાજય, ગાાંધીનગર.



નાણાાં વવભાગ “ક ” ર્ાખા, સચિવાલય, ગાાંધીનગર.



વવભાગના સવે નાયબ સચિવશ્રી, વન અને પયાષવરણ વવભાગ, સચિવાલય, ગાાંધીનગર.



વવભાગના સવે ઉપસચિવશ્રીઓ, વન અને પયાષવરણ વવભાગ, સચિવાલય, ગાાંધીનગર.



નાણાાં સલાહકારશ્રી, વન અને પયાષવરણ વવભાગ, સચિવાલય, ગાાંધીનગર.



વવભાગની તમામ ર્ાખાઓ ( બજેટ વસવાય ) તરફ જાણ અને જરૂરી કાયષવાહી માટે.



નાયબ સેકર્ન અવધકારી સીલેકટ ફાઇલ.

વન અને પર્ાા વરણ તવભાગ/બ

સાદર રજૂ,
પૃ

પ.વવ. પરનો આડદજાવત વવકાસવવભાગના તારીખ ૧૮-૧૧-૨૦૧૪ના ઠરાવ તેના બીિાણ

સડહત વાંિાણે લેવા વવનાંવત
આડદજાવત વવકાસવવભાગ સચિવાલયના સવે વવભાગોને ડિસેમ્બર-૨૦૧૪ થી જાન્યુઆરી

૨૦૧૫ ના બે માસ માટે આયોજન બહાર સદર હેઠળની બજેટ ગ્રાન્ટ બધા જ વવગતવાર સદરોએ
ખિષ કરવા સારૂ ુટટી કરે લ છે . તદઅનુસાર વન અને પયાષ વરણ વવભાગ હસ્તક

રૂ. ૪૪૯૫૭/-

હજાર ની ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરવામાાં આવેલ છે .
તદનુસાર નીિેની ર્રતો ને આધીન પ ૃ

પ.વવ. પરના પત્રક ુુજબ વવભાગના તમામ

સાંબવાં ધત વનયાંત્રણ અવધકારીઓને ખિષ કરવા સારૂ I.F.M.S. હેઠળ Online ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરીએ.
ઠરાવનોુુસદ્દો પ ૃ
ુ િ સચચવશ્રી
સંયક
અ.મુ.સચચવશ્રી

પ.વવ. પર અનુમવત અથે રજૂ છે .

