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-- :: પરિપત્ર ::-વિષય:- સિકાિશ્રી/ફંર ં ગ એજન્સી તિફથી મળેલ
અનુદાનનો ખર્ચ સમયસિ કિિા બાબત...
નવસારી કૃ ષિ યુષનવષસિટી, નવસારીના તમામ કચેરીના વડાશ્રીઓ/યોજનાના વડાશ્રીઓને
જણાવવાનુું કે , અત્રેની યુષનવષસિટીની અગત્યની મુખ્ય કામગીરી જેવી કે , સુંશોધન, ષશક્ષણ અને ષવસ્તરણ ષશક્ષણની
ષવષવધ પ્રવૃષિઓ ષસદ્ધ કરવા માટે યુષનવષસિટી દ્વારા બજેટ રજૂ કરી જોગવાઈ મુંજૂર કરાવવામાું આવે છે અને થયેલ
જોગવાઈ મુજબ નામદાર રાજ્ય સરકાર, ભારત સરકાર, તથા અન્ય એજન્સીઓ યોજનાઓના ચોક્કક્કસ હે તુઓ ષનયત
સમયમયાિદામાું ષસદ્ધ કરવા માટે યુષનવષસિટીને અનુદાન ફાળવે છે , યુષનવષસિટીને મળેલ ગ્રાન્ટ/ફુંડ જે તે યોજનાઓની
કામગીરી બોલીઓ અને શરતો મુજબ સમયસર પૂણિ કરવા માટે જે તે કચેરીના વડાશ્રી/યોજનાના વડાશ્રીના હવાલે મૂકી
અત્રેથી ફાળવણી કરી આપવામાું આવે છે
સરકારશ્રી/ફુંડડુંગ એજન્સી તરફથી મળેલ અનુદાનનો ખચિ ષનયમો અને શરતો મુજબ જે તે
નાણાુંકીય વિિમાું પૂણિ કરવાનો હોય છે અને બચત રહે લ ગ્રાન્ટ ખચિ ન થવા અુંગન
ે ા યોગ્ય કારણો દશાિવી સરકારશ્રી/ જેતે
ફુંડડુંગ એજન્સીને જે તે નાણાુંકીય વિિના અુંતે પરત મોકલી આપવાની હોય છે . આથી કચેરીના વડાશ્રીઓ/યોજનાના
વડાશ્રીઓને ષવનુંતી સહ જણાવવાનુું કે , આપની યોજનાની ફાળવેલ ગ્રાન્ટનો સુંપણ
ૂ િ ખચિ ષનયત સમય મયાિદામાું અને
ષનયમોનુસાર થઈ જાય તેની કાળજી રાખવા જણાવવામાું આવે છે
તેમ છતાં નાણાંકીય િષચના અંતે ગ્રાન્ટ/ફં િણિપિાયેલી બર્ત િહે િા પામે તો તેિી
ગ્રાન્ટ/ફં સિકાિશ્રી/જેતે ફંર ં ગ એજન્સીને પિત કિિા માટે અથિા ગ્રાન્ટ ઇન એઇ ના વનયમોનુસાિ ત્યાિ
પછીના નાંણાંકીય િષચમાં ખર્ચ કિિાનો થતો હોય તો તે માટે ની દિખાસ્તો જરૂિી આધાિ-પુિાિા સાથે યોગ્ય
કાિણો જણાિીને કર્ેિીના િ ાશ્રી/યોજનાના િ ાશ્રીની ભલામણ સહ સક્ષમ કક્ષાએ મંજુિી મેળિીને જે તે
નાણાંકીય િષચના અંતે અત્રેની કર્ેિીએ િજુ કિી આપિાની િહે શ,ે જો આ બાબતે વનષ્કાળજી દાખિિામાં
આિશે અને આ અંગે ભવિષ્યમાં કોઈપણ પ્રકાિના ઓ ીટ પર્શ્નો કે નાણાંકીય અવસ્થિતા/અવ્યિસ્થાના
પર્શ્નો ઉપવસ્થત થિા પામશે તો તેની સંપૂણચ જિાબદાિી જેતે કર્ેિીના િ ાશ્રી/યોજનાના િ ાશ્રીની િહે શે.

મુસદ્દો માન. કુ લપવતશ્રી દ્વાિા મંજૂિ કિિામાં આિેલ છે.
જા.નં.નકૃ યુ/રહવન/કંટરોલ/બજેટ/૯૭૬૯/૨૦૨૧ નિસાિી,
તા. ૧૭/૧૨/૨૦૨૧

રહસાબ વનયામક

નકલ જય ભાિત સાથ િિાના:અત્રેની યુષનવષસિટીના તમામ કચેરીના વડાશ્રીઓ/યોજનાના વડાશ્રીઓ તરફ જાણ તથા અમલ થવા સારૂ

Please consider your environmental responsibility. Before printing this circular message, ask
yourself whether you really need a hard copy.

