
 

 
 

 

 ગ્રાન્ટ, આવક,ખર્ચ, જી.પી.એફ, અને  

સી.પી.એફ્ના મેળવણા બાબત…….  
 

 
 

૧.  વર્ચ-૨૦૧૮-૧૯માાં તમામ યોજનાની ગ્રાાંટ,આવક અને ખર્ચ અાંગેન ાં મેળવણાં કરવા બાબત...................... 
 
 

                આથી તમામ યુનિટ/સબ યુનિટ અનિકારીશ્રીઓ અિે ઉપાડ અિે ચુકવણા અનિકારીશ્રીઓિે જણાવવાિુું કે, ચાલુ િાણાુંકીય વર્ષ 

૨૦૧૮-૧૯માું આપિી કચેરી ખાતે ચાલતી નવનવિ યોજિાઓ જવેી કે પ્લાિ / િોિ-પ્લાિ / આઈ.સી.એ.આર. / આર.કે.વી.વાય. / અિર એજન્સી/ 

રીવોલ્વીંગ ફું ડ/ ડીપોઝીટ તેમજ અન્ય સ્કીમો હેઠળ તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી  તા. ૩૧/૦૮/૨૦૧૮ સુિીમાું આપિી કચેરીિા તમામ બજટે સદર હેઠળ 

ફાળવેલ ગ્ાુંટ, થયેલ આવક અિે ખચષિુું મેળવણું તેમજ રીવોલ્વીંગ ફું ડ અિે ડીપોઝીટિા બુંિ નસલકિુું મેળવણું અતે્રિી કચેરીિી એમ.ઈ.એસ. 

/એમ.આઇ.એસ. શાખામાું આ સાથે સામેલ પત્રક માું દશાષવેલ તારીખ, સમય અિે સ્થળે રૂબરૂમાું આવી અચુક કરાવી લેવાિુું રહેશે અિે ત્યારબાદ 

કોઈ પણ સુિારા/વિારા ગ્ાહ્ય રાખવામાું આવશે િહી તેિી ખાસ િોંિ લેશો.  સ્કીમના અલગ પત્રકો તૈયાર કરી ય નનટ અનિકારીશ્રી અને ઉપાડ 

અને ર્ કવણા અનિકારીશ્રીની સહી સાથે જરુરી રજીસ્ટર સાથે લઇને આવવાન  રહેશે. 

 તમામ કરે્રીના ય નનટ અનિકારી અને ઉપાડ અને ર્ કવણા અનિકારી દ્રારા ગ્રાાંટ, આવક અને ખર્ચના આાંકડા આપની કરે્રીના 

એમ.ઈ.એસ. / એમ.આઇ.એસ. રજીસ્ટર મુજબ તૈયાર કરવાિા રહેશે તેમજ આ આકડાુંઓ ઓન-લાઇન એકાઉન્ટીગ સીસ્ટમ મ જબ પણ 

બરાબર છે કે નહી તેની ખરાઇ કરીને જ પત્રકો લઇને આવાન ાં રહેશે, જો કોઇ ભ લ હોય તો તેની નોંિ કરી જરૂરી સ્પષ્ટતા સાથે રૂબરૂ આવો 

ત્યારે હહસાબી અનિકારી (પીએફ/પેન્શન)ને બતાવી અને જરૂરી સ િારા કરાવવાના રહેશે. 

 

૨.  ૨૦૧૭-૧૮ની આપની કર્ેરીની વાનર્ચક આવક અને ખર્ચની માહહતી બાબત......................................... 
 
               વિ માાં નાણાાંકીય વર્ચ ૨૦૧૭-૧૮ની આપિી કચેરીિી વાનર્ષક આવક અિે ખચષિી માહહતી પ્લાન/નોન-

પ્લાન/આઇસીએઆર/અિર એજન્સી /રીવોલ્વીંગ ફાંડ/ ડીપોઝીટ વગેરે સ્કીમના અલગ પત્રકો તૈયાર કરી ય નનટ અનિકારીશ્રી અને 

ઉપાડ અને ર્ કવણા અનિકારીશ્રીની સહી સાથે લઇિે આવવાિુું રહેશે. 

 

૩.  જી.પી.એફ. / સી.પી.એફ.ની  કમચર્ારીઓની પાસબ ક બાબત......................................................... 
 

                        તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તમામ કમચર્ારીઓનો પગાર અને પી.એફ.ની પેશગી અને અશત: આખરી ઉપાડ વગેરે  

પે એન્ડ પેન્શન સેલ ધ્વારા ર્ કવવામાાં આવત  હોય આથી આ સાથે સામેલ પત્રકમાાં દશાચવ્યા મ જબની તારીખ અને સ્થળે તમામ 

કમચર્ારીઓની જી.પી.એફ અને સી.પી.એફની પાસબ કમાાં ૩૧/૦૮/૨૦૧૮ સ િીની નોંિ અને સહી કરી ઓડીટ ઓફીસર પે એન્ડ પેન્શન 

સેલ પાસે ખરાઇ કરાવીને આપની કરે્રીના તમામ કમચર્ારીઓની જી.પી.એફ./ સી.પી.એફ. પાસબ કો ઓડીટ ઓફીસરને સોપવા આથી 

જણાવવામાાં આવે છે. 

               વિ માાં  પે એન્ડ પેન્શન સેલને દરેક કરે્રીએ જી.પી.એફ. અને સી.પી.એફ પાસબ કો પે સેલને આપતી વખત ે કમચર્ારીન ાં 

નામ,પી.એફ નાંબર, સી.પી.એફ નાંબર ૩૧/૦૮/૨૦૧૮ના રોજ ક્લોજીંગ બેલેન્સ અાંગેન ાં સ્ટેટમેન્ટ બનાવી પાસબ કો હેન્ડ ઓવર કરવાની 

રહેશે.  

 
 

જા.િું. આકૃયુ/હહનિ/એમઈએસ/    ૩૮૫૧   / ૨૦૧૮                            હહસાબ નનયામક    

તા. ૨૮/૦૮/૨૦૧૮                
િકલ રવાિા જાણ અિે અમલ સારૂ :- 

(૧)તમામ યુનિટ / સબ યુનિટ અનિકારીશ્રીઓ અિે તમામ ઉપાડ અિે ચુકવણા અનિકારીશ્રી ,આણુંદ કૃનર્ યુનિવનસષટી, આણુંદ. 
 

:::::- પહરપત્ર  -:::::: 



જનરલ ફાંડ અાંગેન ાં પત્રક (૧) 
 

કચેરીિુું િામ :-                                                                                                       વર્ષ : ૨૦૧૮-૧૯ 
 

સ્કીમ 
બજટે 
સદર 

ફાળવેલ ગ્રાાંટ 
તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા. ૩૧/૦૮/૨૦૧૮ 

સ િી થયેલ ખર્ચ 
તા. ૦૧/૦૯/૨૦૧૮ના રોજ બર્ત ગ્રાન્ટ ખર્ચની 

ટકાવારી 

(ક લ ખર્ચ x 

100 / ક લ ગ્રાાંટ 

આવક 
પગાર-
ભથ્થા 

રીકરીંગ 
િોિ 

રીકરીંગ/વર્કસષ 
કુલ ગ્ાુંટ 

પગાર-
ભથ્થા 

રીકરીંગ 
િોિ રીકરીંગ/ 

વર્કસષ 
કુલ ખચષ પગારભથ્થા રીકરીંગ 

િોિ 
રીકરીંગ/ 

વર્કસષ 
કુલ બચત 

 
 

               

કુલ 
 

               

 

િોંિ :-  આથી પ્રમાણીત કરવામાું આવ ેછે કે ઉર્કત ગ્ાુંટ, આવક અિે ખચષિા આુંકડા અતે્રિી કચેરીિા એમ.ઈ.એસ. / એમ.આઇ.એસ. રજીસ્ટર મુજબ અિે ઓિ-લાઇિ એકાઉન્ટીગ સીસ્ટમ મુજબ બરાબર છે, તેિી િીચ ે
સહી કરિારે ખાત્રી કરેલ છે. 

 

 
 

તારીખ:-                                      ઉપાડ અિે ચુકવણા અનિકારીિી સહી 

 
 

યુનિટ અનિકારીિી સહી 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

રીવોલ્વીંગ ફાંડ અાંગેન ાં પત્રક  (૨) 
 

કચેરીિુું િામ :-                                                                                                       વર્ષ : ૨૦૧૮-૧૯ 
 

નવગત બજટે સદર 

ફાળવેલ ગ્રાાંટ 
તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા. ૩૧/૦૮/૨૦૧૮ 

સ િી થયેલ ખર્ચ 
બાંિ સીલક રીમાક્સચ તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૮િા 

રોજ ઉઘડતી નસલક 
વર્ષ દરમ્યાિ થયેલ આવક / 

ફાળવેલ સીડ મિી 
કુલ સરવાળો 

(૩ + ૪) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 

રીવોલ્વીંગ ફુંડ        

સીડ મિી        

કુલ        

 
 

તારીખ:-                                      ઉપાડ અિે ચુકવણા અનિકારીિી સહી 

 
 

યુનિટ અનિકારીિી સહી 
 

  



ડીપોઝીટની માહહતી દશાચવત ાં પત્રક (3)  
 
 

   કચેરીિુું િામ :-                                                                                                       વર્ષ : ૨૦૧૮-૧૯ 
 

નવગત 
બજટે 

સદર 

ફાળવેલ ગ્રાાંટ 
તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા. ૩૧/૦૮/૨૦૧૮ સ િી પરત કરેલ ક લ 

ડીપોઝીટની રકમ 

બાંિ 

સીલક 
રીમાક્સચ 

તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૮િા રોજ ઉઘડતી નસલક 
વર્ષ દરમ્યાિ જમા કરેલ 

ડીપોઝીટ 
કુલ સરવાળો 

(૩ + ૪) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 

        

કુલ        

 
 
તારીખ:-                                                  

 
 
ઉપાડ અિે ચુકવણા અનિકારીિી સહી                                                                           

 
 
યુનિટ અનિકારીિી સહી 

 
 

નોટ-ફોર પેમેન્ટ / મેગા સીડ  અાંગેન ાં પત્રક (૪)  

 
 

      કચેરીિુું િામ :-                                                                                                       વર્ષ : ૨૦૧૮-૧૯ 
 

નવગત 
બજટે 

સદર 

ફાળવેલ ગ્રાાંટ 
તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા. ૩૧/૦૮/૨૦૧૮ સ િી 

થયેલ ખર્ચ 

બાંિ 

સીલક 

રીમા

ક્સચ 
તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૮િા રોજ ઉઘડતી 

નસલક 
વર્ષ દરમ્યાિ થયેલ 

આવક 
કુલ સરવાળો 

(૩ + ૪) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 

િોટ-ફોર પેમેન્ટ/મેગા સીડ        

કુલ        

 
 
તારીખ:-                                                  

 
 
ઉપાડ અિે ચુકવણા અનિકારીિી સહી                                                                           

 
 
યુનિટ અનિકારીિી સહી 

 
 
 
 
 
 
 



નીરે્ દશાચવેલ તારીખ અને સ્થળે  કરે્રીના  સાંબનિત કમચર્ારીએ પહરપત્રમાાં દશાચવ્યા મ જબની નવગતો સાથે અર્ ક હાજર રહેવાન ાં રહેશે. 
સ્થળ :- પે એન્ડ પેન્શન સેલ, હહસાબ નનયામકશ્રીની કરે્રી, આ.કૃ.ય ., આણાંદ 

આણાંદ ખાતે આવેલ કરે્રીઓ:- 

ક્રમ કરે્રીન ાં નામ તારીખ સમય 

૧ હહસાબી અનિકારી )કેશ( ,હહસાબ નિયામકશ્રીિી કચેરી આણુંદ ૧૦-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  

૨ આચાયષશ્રી બું.કૃનર્  મહાનવિાલય, આણુંદ ૧૧-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે 

૩ આચાયષશ્રી પશનુચહકત્સા અિે પશુપાલિ મહાનવિાલય, આણુંદ ૧૨-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે 

૪ આચાયષશ્રીશેઠ મડેરી નવહાિ મહાનવિાલય, આણુંદ ૧૪-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  

૫ યુનિટ અનિકારીશ્રી નવભાગીય સુંશોિિ કેન્ર, આણુંદ ૧૫-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  

૬ નિયામકશ્રી, પ્રસાર નશક્ષણ ભવિ, આણુંદ ૧૭-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  

૭ બીડી તમાકુ સુંશોિિ કેન્ર, આણુંદ ૧૮-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  

૮ યુનિટ ઓહફસરશ્રી આઇ.સી.એ.આર , આણુંદ ૧૯-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  

૯ નવસ્તરણ નશક્ષણ નિયામકશ્રીિી કચેરી,આણુંદ ૨૦-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  

૧૦ ફૂડ પ્રોસેસીંગ ટેર્કિોલોજી એન્ડ બાયોએિજી મહાનવિાલય, આણુંદ  ૨૪-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  

૧૧ યુનિટ અનિકારીશ્રી,  મુખ્ય શાકભાજી સુંશોિિ કેન્ર, આણુંદ ૨૫-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  

૧૨ કાયષપાલક ઇજિેરશ્રી, આણુંદ ૨૬-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  

૧૩ ડીપાટષ મેન્ટ ઓફ બાયોટેર્કિોલોજી, આણુંદ ૨૭-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  

૧૪ ઇન્ટરિેશિલ એગ્ીઇન્સ્ટીટુ્યટ વીઝિેશ મેિેજમેન્ટ ,આણુંદ   ૨૭-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  

૧૫ એગ્ીકલચર ઇન્ફોમેશિ ટેર્કિોલોજી મહાનવિાલય, આણુંદ ૨૮-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  

૧૬ બાગાયત મહાનવિાલય, આણુંદ ૨૮-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  

  આણાંદ બહારના સબસેન્ટર:- 
ક્રમ કરે્રીન ાં નામ તારીખ સમય 

૧ કૃનર્ સુંશોિિ કેન્ર, સણસોલી ૧૦-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  

૨ મુખ્ય મકાઇ સુંશોિિ કેન્ર, ગોિરા ૧૫-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  

૩ કૃનર્ ઇજિેરી અિે ટેર્કિોલોજી કોજલે, ગોિરા ૧૫-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  

૪ બાગાયત પોલીટેકિીક, વડોદરા ૧૨-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  

૫ કઠોળ સુંશોિિ કેન્ર, વડોદરા ૧૨-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  

૬ મુખ્ય ચોખા સુંશોિિ કેન્ર, િવાગામ ૧૪-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  

૭ કૃનર્ સુંશોિિ કેન્ર, ઠાસરા ૧૫-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  

૮ આહદવાસી સુંશોિિ - તાલીમ કેન્ર દેવગઢબારીઆ ૧૭-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  

૯ કૃનર્ નવહાિ કેન્ર, દેવાતજ ૧૭-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  

૧૦ હદવેલા બીજ મસાલા સુંશોિિ કેન્ર, સાણુંદ ૧૮-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  

૧૧ કૃનર્ સુંશોિિ કેન્ર, નવરમગામ ૧૮-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  

૧૨ હલકા િાન્ય સુંશોિિ કેન્ર, દાહોદ ૧૯-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  

૧૩ કૃનર્ ઇજિેરી પોલીટેકિીક, દાહોદ ૧૯-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  

૧૪ કૃનર્ નવહાિ કેન્ર,દાહોદ ૧૯-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  

૧૫ કૃનર્ સુંશોિિ કેન્ર, ડભોઇ ૨૦-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  

૧૬ કૃનર્ સુંશોિિ કેન્ર, ડેરોલ ૨૪-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  

૧૭  િમંદા નપયત સુંશોિિ કેન્ર, ખાુંિા  ૨૬-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  

૧૮ કૃનર્ સુંશોિિ કેન્ર, અરણેજ ૨૫-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  

૧૯ કૃનર્ નવહાિ કેન્ર,અરણેજ ૨૫-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  

૨૦ કૃનર્ સુંશોિિ કેન્ર, િુંિુકા ૨૭-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  

૨૧ કૃનર્ મહાનવિાલય, જબુગામ ૨૮-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  

૨૨ કૃનર્ મહાનવિાલય, વસો ૨૮-૦૯-૨૦૧૮ ૧૧. કલાકે  
 


