
Please consider your environmental responsibility. Before printing this circular message, ask 

yourself whether you really need a hard copy. 

ખાસ અગત્યન ું 

  પરિપત્ર   
 

વિષય:- ગ્રાન્ટ/ફુંડ સ્પીલ ઓિિ તેમજ પિત કિિા બાબત.... 
 

નવસારી કૃષિ યુષનવષસિટીના તમામ કચેરીના વડાશ્રીઓ/યોજનાના વડાશ્રીઓને જણાવવાનુું કે, ચાલુ નાણાુંકીય વિિ 

દરમ્યાન યુષનવષસિટી હસ્તક ચાલતી જુદીજુદી યોજનાઓમાું બાુંધકામનો ખચિ તથા નોન-િીકિીંગ આઈટમનો ખચિ 

નાણાુંકીય િષષ ૨૦૨૧-૨૨ માું થઈ શકે તેમ ન હોય અને સદર ગ્રાન્ટ નામદાર સરકારશ્રી (ગ્રાન્ટ ઇન એઇડના 

ષનયમોનુસાર)/ફું ડડુંગ એજન્સીના ષનષત ષનયમો મુજબ પાકિ  કરવાની થતી હોય તો ફાળવેલ ગ્રાન્ટ, દરખાસ્તની તારીખ 

સુધીમાું થયેલ ખચિ તથા બચત રહેતી ગ્રાન્ટ દર્ાિવતુ પત્રક સાથે જ ે તે યોજનાના વડાશ્રી (સુંશોધન વનયામકશ્રી/ 

ક લસવિિશ્રી/વિસ્તિણ વશક્ષણ વનયામકશ્રી) ની ભલામણ સાથે આ કચેરીને તા. ૦૪.૦૪.૨૦૨૨ ના સાુંજ ે૧૮:૦૦ 

કલાક સુધીમાું મોકલી આપવા જણાવવામાું આવે છે. 

યુષનવષસિટી હસ્તકની જ ેયોજનાઓની ગ્રાન્ટ PFMS પોટિલ દ્વારા આપવામાું આવતી હોય અને એવી બચત રહેતી 

ગ્રાન્ટ જો પાકિ  કરવાની થતી હોય તો જટેલી ગ્રાન્ટ પાકિ  કરવાની થાય છે તેટલી જ રકમ PFMS માું જ ેતે DDO ના LOGIN 

કરી EAT MODULE માું ખિષ તિીકે દશાષિિાની િહેશે (આધાિો વિન્ટ કિિા). તેમજ ગ્રાન્ટ પાકિ  કરવાની દરખાસ્ત 

સાથે ખચિ બતાવ્યા અુંગેના આધારો સાથે કચેરી વડાશ્રીના સહી ષસક્કા કરી જ ેતે યોજનાના વડાશ્રીની ભલામણ મેળવી આ 

કચેરીને તા. ૦૪.૦૪.૨૦૨૨ ના રોજ સાુંજ ે૧૮:૦૦ કલાક સુધીમાું પહોચતી કરવા જણાવવામાું આવે છે. અને જો આ મુજબના 

આધારો દરખાસ્ત સાથે રજૂ કરવામાું નહીં આવ ે તો તે કચેરીની ગ્રાન્ટ પાકષ  કિિામાું આિશે નહીં. વધુમાું જણાવવાનુું કે 

ગ્રાન્ટ પાકષની દિખાસ્ત સાથે ગ્રાન્ટ િીિેવલડેટની દિખાસ્ત કિિી નહીં, ગ્રાન્ટ પાકિ  કરવા માટે જ ેતે યોજનાના વડાશ્રીની 

ભલામણ મળ્યા બાદ જ ગ્રાન્ટ રીવેષલડેટની અલગથી જ ેતે યોજનાના વડાશ્રીની ભલામણ સાથે દરખાસ્ત કરવાની રહેર્ે. 

તેમ છતાું નાણાુંકીય િષષના અુંતે ગ્રાન્ટ/ફુંડ િણિપિાયેલી બિત િહેિા પામે તો તેિી ગ્રાન્ટ/ફુંડ 

સિકાિશ્રી/જતેે ફું રડુંગ એજન્સીને પિત કિિા માટેની દિખાસ્તો જરૂિી આધાિ-પ િાિા સાથે યોગ્ય કાિણો 

દશાષિીને કિેિીના િડાશ્રી/યોજનાના િડાશ્રીની ભલામણ સહ સક્ષમ કક્ષાએ મુંજ િી મેળિીને નાણાુંકીય િષષના 

અુંતે અત્રેની કિેિીએ િજ  કિી આપિાની િહેશે. 

જો ઉપિોત તમામ બાબતે સમય મયાષદા સરહતની કોઈપણ બાબતે વનષ્કાળજી દાખિિામાું આિશે અને 

આ અુંગે ભવિષ્યમાું કોઈપણ િકાિના ઓડીટ પર્શ્નો કે નાણાુંકીય અવસ્થિતા/અવ્યિસ્થાના પર્શ્નો ઉપવસ્થત થિા 

પામશે તો તેની સુંપૂણષ જિાબદાિી જતેે કિેિીના િડાશ્રી/યોજનાના િડાશ્રીની િહેશે. 
સદિહ ું  પરિપત્ર માન. ક લપવતશ્રીને ધ્યાને લાિી િવસદ્ધ કિિામાું આિે છે.  

 

 

જા.નું. નકૃય /રહવન/કુંટર ોલ/બજટે/૨૦૫૭/૨૦૨૨  

નિસાિી, તા.૧૪/૦૩/૨૦૨૨  

નકલ સવિનય િિાના (e-પરિપત્ર દ્વાિા):-  

(૧) અત્રેની યુષનવષસિટીના તમામ કચેરી અને યોજનાઓના વડાશ્રીઓ તરફ જાણ તથા અમલ થવા સારૂ. 

(િ) અત્રેની યુષનવષસિટીના તમામ યોજનાઓના ષનયુંત્રણ અષધકારીશ્રીઓ તરફ જાણ તથા અમલ થવા સારૂ. 

(૩) અત્રેની યુષનવષસિટીના તમામ ઉપાડ અને ચુકવણા અષધકારીશ્રીઓ તરફ જાણ તથા અમલ થવા સારૂ. 

(૪) અત્રેની યુષનવષસિટીના માન. કુલપષતશ્રીના રહસ્ય સષચવશ્રી તરફ જાણ સારૂ. 

 

રહસાબ વનયામકશ્રીની કિેિી 
નિસાિી કૃવષ ય વનિવસષટી, નિસાિી 

ય વનિવસષટી ભિન, એરૂ િાિ િસ્તા, દાુંડી િોડ, નિસાિી – ૩૯૬૪૫૦  

 
રહસાબ વનયામક 


