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

yourself whether you really need a hard copy. 

ખાસ અગત્યન ું/સમય મયાાદા 

  પરિપત્ર   

 

વિષય:- “માઈનસ ગ્રાન્ટ સિભિ” કિિા બાબત... 
 

નવસારી કૃષિ યુષનવષસિટીના તમામ કચેરી અને યોજનાઓના વડાશ્રીઓ, ષનયંત્રણ અષિકારીશ્રીઓ તેમજ 

ઉપાડ અને ચુકવણા અષિકારીશ્રીઓને જણાવવાનંુ કે, અત્રેની કચેરીના ષતજોરી ષવભાગમાં ઘણી કચેરીઓ દ્વારા જુદીજુદી 

યોજનાઓના બીલ પાસીંગ અરે્થ રજુ કરવામાં આવે ત્યારે ગ્રાન્ટ માઈનસમાં હોવાના કારણે બીલો વાંિામાં આપવામાં 

આવે છે. સદર બીલો પાસ કરાવવા માટે જ ેત ેકચરેી તરફર્થી િષાના અુંતે જ ેતે ફું ર ુંગ એજન્સી તિફથી માઈનસ  

ગ્રાન્ટ મેળિી લેિાની શિતે બીલ પાસ કિિા અુંગેન ું “પ્રમાણપત્ર” ઉપિ કચેિી અને યોજના ના િ ાશ્રીની 

ભલામણો મેળવી માઈનસ ગ્રાન્ટના બીલો પાસ કરાવવા અરે્થ અત્રેની કચેરીની ષતજોરી શાખામાં  ફરી રજુ કરવામાં 

આવે છે અને ભલામણોને ધ્યાને રાખી યોજના ના હેતુઓ સમયમયાિદામાં ષસદ્ધ ર્થઇ શકે તેમાટે માઈનસ ગ્રાન્ટ વાળા 

બીલો પાસ કરવામાં આવે છે.  

તો, ઉપરોક્ત બાબતે જ ે કચેરીઓ દ્વારા જુદીજુદી યોજનાઓમાં ચાલુ નાણાંકીય વિિ ૨૦૨૧-૨૨ માં માઈનસ 

ગ્રાન્ટના બીલો પાસ કરાવવામાં આવ્યા છે, એવી યોજનાઓની ફંડડંગ એજન્સી પાસેર્થી ઘટતી વિારાની ગ્રાન્ટ 

૩૧/૦૩/૨૦૨૨ પહેલા મેળિી માઈનસ ગ્રાન્ટ સિભિ કિાિિાની િહેશે. અન્યર્થા આવનાર નવા નાણાુંકીય િષા 

૨૦૨૨-૨૩ માં ચાલ  નાણાુંકીય િષા ૨૦૨૧-૨૨ માં માઈનસ ગ્રાન્ટ રહેલ હોઈ એવી યોજનાઓના બીલો પાસ 

કિિામાું આિશે નહીં, જનેી સવે ખાસ નોંિ લેવી. 

 

જા.નું. નકૃય /રહવન/કુંટર ોલ/બજટે/૨૧૦૦/૨૦૨૨  

નિસાિી, તા. ૧૪/૦૩/૨૦૨૨  

નકલ સવિનય િિાના (e-પરિપત્ર દ્વાિા):-  

(૧) અત્રેની યુષનવષસિટીના તમામ યુષનવષસિટી અષિકારીશ્રીઓ તરફ જાણ સારૂ. 

(૨) અત્રેની યુષનવષસિટીના તમામ કચેરી અને યોજનાઓના વડાશ્રીઓ તરફ જાણ તર્થા અમલ ર્થવા સારૂ. 

(૩) અત્રેની યુષનવષસિટીના તમામ યોજનાઓના ષનયંત્રણ અષિકારીશ્રીઓ તરફ જાણ તર્થા અમલ ર્થવા સારૂ. 

(૪) અત્રેની યુષનવષસિટીના તમામ ઉપાડ અને ચુકવણા અષિકારીશ્રીઓ તરફ જાણ તર્થા અમલ ર્થવા સારૂ. 

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

નકલ િિાના (e-પરિપત્ર દ્વાિા):- 

અત્રેની યુષનવષસિટીના વહીવટી-વ-ડહસાબી અષિકારીશ્રી તરફ જાણ તર્થા અમલ ર્થવા સારૂ. 

 

રહસાબ વનયામકશ્રીની કચેિી 
નિસાિી કૃવષ ય વનિવસાટી, નિસાિી 

ય વનિવસાટી ભિન, એરૂ ચાિ િસ્તા, દાું ી િો , નિસાિી – ૩૯૬૪૫૦  

 
રહસાબ વનયામક 


