


 
                  

 

      સ્થળ : સશંોધન નનયામકશ્રીની કચેરી, ન.ક.ૃય.ુ,નવસારી 
તારીખ : ૦૫/૦૭/૨૦૨૨ મગંળવાર 

સમય ડીડીઓ નબંર  નવભાગ/કેન્દ્રનુ ંનામ 
૦૯:૧૫ થી ૦૯:૫૦ ૩૦૩  ➢ ન.મ. કૃષિ મહાષિધાલય, નિસારી તથા તનેી હસ્તકના તમામ ષિભાગો  
૦૯:૫૦ થી ૧૦:૩૦ ૩૨૯  ➢ અસ્પી કોલેજ ઓફ હોર્ટીકલ્ચર એન્ડ ફોરેસ્રી,નિસારી તથા તનેી 

હસ્તકના તમામ ષિભાગો અન ેબાગાયત પોલીરે્ટકનીક,નિસારી 
૧૦:૩૦ થી ૧૦:૪૫ ૩૩૧  ➢ પશ ુસશંોધન કેન્ર, નિસારી  
૧૦:૪૫ થી ૧૧:૧૫  ૩૪૧  ➢ એગ્રીબબઝનશે મનેજેમને્ર્ટ ઇન્સ્ર્ટીર્ટયરુ્ટ,નિસારી 
૧૧:૧૫ થી ૧૧:૪૫  ૩૨૭  ➢ લાઇબ્રરેી,નિસારી 

૩૦૧  ➢ ષનયામક ષિધાથી કલ્યાણ પ્રવષૃિઓની કચરેી 

૩૦૧  ➢ કુલસબચિશ્રીની કચરેી 
૧૧:૪૫ થી ૧૨:૦૦  ૩૦૨  ➢ ષિસ્તરણ ષશક્ષણ ષનયામકશ્રીની કચરેી 
૧૪:૧૫ થી ૧૪:૩૦  ૩૨૮  ➢ મગેાસીડ યષુનર્ટ, કઠોળ અન ેદિિેલા સશંોધન કેન્ર ,નિસારી 
૧૪:૩૦ થી ૧૪:૪૫  ૩૧૧  ➢ જળ અન ેજમીન વ્યિસ્થાપન એકમ ,નિસારી 
૧૪:૪૫ થી ૧૫:૦૦   ૩૩૫  ➢ કાયયપાલક ઇજનરેશ્રીની કચરેી,નિસારી 
૧૫:૦૦ થી ૧૫:૪૫  ૩૧૦  ➢ જમીન ષિજ્ઞાન ષિભાગ, ,નિસારી  

૩૦૭  ➢ મખુ્ય શરેડી સશંોધન કેન્ર,નિસારી  
 

      સ્થળ : સશંોધન નનયામકશ્રીની કચેરી, ન.ક.ૃય.ુ,નવસારી 
 તારીખ : ૦૬/૦૭/૨૦૨૨ બધુવાર 

સમય ડીડીઓ નબંર  નવભાગ/કેન્દ્રનુ ંનામ 
૦૯:૩૦ થી ૦૯:૪૦ ૩૧૩  ➢ મખુ્ય કપાસ સશંોધન કેન્ર, સરુત 

૩૧૪ ➢ મખુ્ય જુિાર સશંોધન કેન્ર, સરુત 
૦૯:૪૦ થી ૧૦:૦૦ ૩૩૭ ➢ કોલજે ઓફ એગ્રીકલ્ચર ભરૂચ.  

➢ એગ્રીકલ્ચર પોલીરે્ટકનીક, ભરૂચ  
➢ પ્રાિેષશક કપાસ સશંોધન કેન્ર, ભરૂચ 

૧૦:૦૦ થી ૧૦:૧૫  ૩૩૮  ➢ કોલજે ઓફ એગ્રીકલ્ચર િઘઇ  
➢ એગ્રીકલ્ચર પોલીરે્ટકનીક, િઘઇ 

૧૦:૧૫ થી ૧૦:૩૦ ૩૩૯  ➢ અસ્પી શકીલમ બાયોરે્ટકનોલોજી ઇન્સ્ર્ટીર્ટયરુ્ટ  સરુત 
૧૦:૩૦ થી ૧૦:૪૫ ૩૪૪ ➢ કોલજે ઓફ એગ્રીકલ્ચરલ એંજીનીયરીંગ,ડેડીયાપાડા 

➢ એગ્રીકલ્ચરલ એંજીનીયરીંગ પોલીરે્ટકનીક,ડેડીયાપાડા  
૩૪૨  ➢ કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્ર, ડેદડયાપાડા 

૧૦:૪૫ થી ૧૧:૦૦  ૩૨૧  ➢ પ્રાિેષશક ચોખા સશંોધન કેન્ર, વ્યારા 
૩૨૨  ➢ એગ્રીકલ્ચર પોલીરે્ટકનીક, વ્યારા 

૧૧:૦૦ થી ૧૧:૩૦ ૩૨૫  ➢ કૃષિ પ્રાયોબગક  કેન્ર, પરીયા 
➢ એગ્રીકલ્ચર પોલીરે્ટકનીક, પરીયા 

૧૧:૩૦ થી ૧૧:૪૦  ૩૧૮ ➢ કૃષિ સશંોધન  કેન્ર, તણછા 
૧૪:૧૫ થી ૧૪:૪૫   ૩૨૩  ➢ ઘઉં સશંોધન  કેન્ર, બારડોલી 

૩૩૦  ➢ કૃષિ સશંોધન  કેન્ર, માગંરોલ  
૧૪:૪૫ થી ૧૫:૪૫  ૩૧૯  ➢ કૃષિ સશંોધન  કેન્ર, અછાલીયા 

૩૩૩  ➢ ખરસાણી સશંોધન  કેન્ર,િણારસી 
૩૨૦  ➢ કપાસ સકુારા સશંોધન કેન્ર, હાસંોર્ટ 

 

 

નવકાસ ખચચ (પ્લાન) યોજનાઓના ખચચની પ્રથમ સમીક્ષા બેઠક (Review Meeting) મા ં
હાજર રહવેા અંગેનુ ંટાઇમ ટેબલ 

 



  પત્રક: અ 

નવકાસ ખચચ (પ્લાન યોજના) ”પ્રથમ/દ્વિનતય/તનૃતય/ચતથુચ નત્રમાનસક પ્રગનત અહવેાલ'' 
યોજનાનુ ંનામ :____________________________________________ડીડીઓ ન ં................... બજેટ સદર : ................ 
કચેરીનુ ંનામ: ___________________________________________________________________________ 
(અ) નાણાકકય પ્રગનત: 
અ.
ન ં

નવગત કુલ ફાળવેલ 
ગ્રાન્દ્ટ 

(રૂ. લાખમા)ં 

પ્રથમ નત્રમાનસક 
૦૧/૦૪/૨૦૨૨ થી 

૩૦/૦૬/૨૦૨૨ દરમ્યાન 
થયેલ ખચચ (રૂ. લાખમા)ં 

દ્વિનતય નત્રમાનસક 
૦૧/૦૭/ ૨૦૨૨ થી 

૩૦/૦૯/૨૦૨૨ દરમ્યાન 
થયેલ ખચચ (રૂ. લાખમા)ં 

તનૃતય નત્રમાનસક 
૦૧/૧૦/ ૨૦૨૨ થી 

૩૧/૧૨/૨૦૨૨ દરમ્યાન થયેલ 
ખચચ (રૂ. લાખમા)ં 

૦૧/૦૧/૨૦૨૩ થી 
૩૧/૦૩/૨૦૨૩ સધુી 

થનાર ખચચ 
(રૂ. લાખમા)ં 

કુલ થયેલ ખચચ  
(રૂ. લાખમા)ં 
(કોલમ ન.ં  
(૪+૫+૬+૭) 

વઘ/ધટ 
(રૂ. લાખમા)ં 
(કોલમ ન.ં ૩-

૮) 

વઘ/ધટ ના 
સ્પષ્ટ કારણો 
દશાચવવા 

 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 
૧ પગાર         
૨ રીકરીંગ          
૩ નોનરીકરીંગ         
૪ બાધંકામ          

 કુલ :          
 ફાળવેલ ગ્રાન્દ્ટની ટકાવારી 

% 
     - - 

 આવક (રૂ|. લાખમા)ં        
 

ખાસ નોંધ : ૧) ગજુરાતી શ્રનુત ફોન્દ્ટમાજં યોજના વાર અલગ અલગ પત્રક ભરવુ ં 
 
(બ) ભૌનતક પ્રગનત અને નસદ્વિ: 

 
 
 
 
 
 
 

  

પ્રોજેકટ ઇન્દ્ચાર્જની સહી ઉપાડ અને ચકુવણા અનધકારીની સહી કચેરીના વડાની સહી 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
જા.ન.નકૃય/ુ               /૨૦૨૨        તા.       /    /૨૦૨૨ 
 

પ્રષત, 
સશંોધન ષનયામકશ્રી, 
નિસારી કૃષિ યષુનિષસિર્ટી,નિસારી 
 



PROFORMA-A 
Development charges (PLAN SCHEME) “First/Second/Third/Fourth Trimonthaly Progress Report” 

Name of the Scheme : ___________________________    D.D.O. No: …………….Budget Head..............................  
Office :______________________________________________________________________________ 
(A) Financial Progress : 
Sr. 
No. 

Item Total Allotted 
Grant 

(Rs.in Lakhs) 

First Qtr. 
expenditure 
01/04/2022 

to 
30/06/2022 

(Rs.in Lakhs) 

Second Qtr.  
expenditure 
01/07/2022 

to 
30/09/2022 

(Rs.in Lakhs) 

Third Qtr. 
expenditure 
01/10/2022 

to 
31/12/2022 

(Rs.in Lakhs) 

01/01/2023 
to 

31/03/2023 
Expected 

expenditure 
(Rs.in Lakhs) 

Total 
Expenditure 
(Rs.in Lakhs) 
(Column No. 
4+5+6+7)  

Balance/ deficit 
(Rs.in Lakhs) 

(ColumnNo.3 - 8) 

Reasons for 
Balance/ 
deficit 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Pay         
2 Recurring          
3 Non-Recurring         
4 Civil         

 Total :         
 % Percent Against allotted grant      - - 
 Income (Rs. lakhs)        

 

(B) Physical Progress and Achievement: 
 

Important Note: 1) To be filled in separate sheet for each scheme  
   

Sign of Project in charge Sign of D.D.O Sign of Head  of  Department  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
No. NAU/                                     /2022                               Dt.        /          /2022 
 

To. 
Director of Research, 
Navsari Agricultural University, Navsari 



પત્રક : બ 

વર્ચ : ૨૦૨૨-૨૩ ની કલાસીફાઇડ(બ.સ.૧૨૬૦૦) અને માઇનોર એન્દ્ડ ઓરીજનલ 
વકચસ(બ.સ. ૧૫૩૪) હઠેળની ફાળવેલ ગ્રાન્દ્ટનો પ્રગનત અહવેાલ 

 
  
યોજનાનુ ંનામ :____________________________________________ડીડીઓ ન ં................... 
 
બજેટ સદર : ................ 
 
કચેરીનુ ંનામ: _________________________ 

 

અ.

ન.ં 
કામગીરીની નવગત  

(કલાસીફાઇડ/માઇનોર એન્દ્ડ 

ઓરીજનલ વકચસ 

ફાળવેલ ગ્રાન્દ્ટ 
(રૂ|. લાખમા)ં 

તા. ૩૦/૦૬/૨૦૨૨ 

સધુી થયેલ ખચચ 
(રૂ|. લાખમા)ં 

બચત  
(રૂ|. લાખમા)ં 

કામગીરીની પ્રગનત દશાચવવી 

બ.સ. ૧૨૬૦૦ (કલાસીફાઇડ)     

૧      

૨      

બ.સ. ૧૫૩૪ (માઇનોર એન્દ્ડ 

ઓરીજનલ વકચસ) 

    

૧      

૨      

નોંધ : કામગીરી પણૂય થયેલ હોય તો પ્રમાણપત્ર રજુ કરવુ ં

 
 

  

પ્રોજેકટ ઇન્દ્ચાર્જની સહી ઉપાડ અને ચકુવણા અનધકારીની 
સહી 

કચેરીના વડાની સહી  

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

જા.ન.નકૃય/ુ               /૨૦૨૨                                  તા.       /     /૨૦૨૨ 
 

પ્રષત, 
સશંોધન ષનયામકશ્રી, 
નિસારી કૃષિ યષુનિષસિર્ટી,નિસારી 
  



પત્રક : ક 

વર્ચ : ૨૦૨૨-૨૩ ની નોન રીકરીંગ સદરે ફાળવેલ ગ્રાન્દ્ટ અને ખચચની નવગત 
 
 
  
યોજનાનુ ંનામ :____________________________________________ડીડીઓ ન ં................... 
 
બજેટ સદર : ................ 
 
કચેરીનુ ંનામ: _________________________ 
 
અ.
ન.ં 

મજુંર થયેલ નોન રીકરીંગ 
સાધનનુ ંનામ  

સખં્યા  રકમ 
(રૂ|. લાખમા)ં 

ખરીદી થતા 
થયેલ ખરેખર 

ખચચ  
(રૂ|. લાખમા)ં 

બચત  
(રૂ|. લાખમા)ં 

રીમાકચસ 

       

       

       

       

       

 

 
 

  

પ્રોજેકટ ઇન્દ્ચાર્જની સહી ઉપાડ અને ચકુવણા અનધકારીની સહી કચેરીના વડાની સહી  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
જા.ન.નકૃય/ુ               /૨૦૨૨                                  તા.       /    /૨૦૨૨ 
 

પ્રષત, 
સશંોધન ષનયામકશ્રી, 
નિસારી કૃષિ યષુનિષસિર્ટી,નિસારી 
 


