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

yourself whether you really need a hard copy. 

 

 

-- ::  પરિપત્ર  ::-- 
 

વિષય:- તમામ પ્રકાિની પિત કિિાની થતી રિપોવિટોની મારિતીઓ 
આપિા તેમજ લાાંબા સમયથી જમા િિેલ રિપોવિટોના 
ચુકિણા/ફોિફીટ કિિા જરૂિી કાયયિાિી કિિા બાબત... 

 

નવસારી કૃષિ યુષનવષસિટી તમામ કચેરીના વડા તમેજ ઉપાડ અને ચુકવણા અષિકારીશ્રીઓને જણાવવાનુું કે, 

ગુજિાત વતજોિી વનયમો ૨૦૦૨ ના વનયમ ૩૮૬ અન્વયે કોઈ પણ પ્રકારની ડીપોઝીટો વિુમાું વિુ ત્રણ િષય સુિી જમા 

રાખવાની જોગવાઈ થયલે છે. જથેી ત્રણ વિિની અુંદર પાટી દ્વારા ડીપોઝીટ રરફુંડની માુંગણી કરવામાું નહીં આવે તો 

ષનયમોનસુાર ડીપોઝીટ ફોરફીટ કરી યુષનવસીટી ફુંડમાું નાુંણા જમા લેવાના થાય છે. ત્રણ વિિથી વિુ સમયની 

વણવપરાયેલ ડીપોઝીટ ફોરફીટ ન થવાને કારણે ભૂતકાળમાું ઓડીટ તરફથી વાુંિા ઉપષથથત કરવામાું આવે છે. 

 ત્રણ વિિ કરતા વિુ સમયની રડપોઝીટો જમે કે, પિચુિણ રિપોિીટ, સીકયિુીટી રિપોિીટ, અનેસ્ટ મની  

રિપોિીટ, ટાઈમ લીમીટ રિપોિીટ તેમજ અન્ય કોઈપણ પ્રકાિની રિફાં િેબલ રિપોિીટો આપની કચેરીમાું રાખવામા 

આવતા રડપોઝીટ રજીથટરો સાથે રેકડિ  આિારરત ચકાસણી કરી જ ેતે પાટીઓને ષનયમોનસુાર ચુકવણું કરવાનુું થત ુ

હોય તો રિન-૩૦ માું યોગ્ય કાયિવાહી પુરી કરી રેકડિ  આિારરત ચકાસણી કરી ચુકવણું કરી દેવા જણાવવામાું આવે છે. 

અન્યથા જો રડપોઝીટો ફોરફીટ કરી યુષનવસીટી ફુંડમાું જમા કરાવવાની થતી હોય તો જ ે રિપોિીટ ફોિફીટ કરવાપાત્ર 

થતી હોય તેની સક્ષમ કક્ષાએ મુંજુરી મેળવી યોગ્ય કારણો દર્ાિવી ઘટતી કાયિવાહી કરવા જણાવવામાું આવે છે, જથેી 

રડપોઝીટો જપ્ત કરવાની કાયિવાહી હાથ િરી ર્કાય. વિુમાું નિા ERP સોફ્ટવેરમાું ઓનલાઈન િીપોિીટના 

વ્યિસ્થાપન માટે તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ ની પરરષથથષતએ આ સાથે સામલે એકે્ષલ ફાઈલમાું માગ્યા મજુબની 

મારહતીઓ અત્રેની કચેરીને તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ સુિીમાું સોફ્ટ કોપીમાું આ કચેરીના ષતજોરી ષવભાગના ઈમલે 

adm@nau.in ઉપર મોકલવા જણાવવામાું આવે છે. રડપોઝીટ પૈકી છૂટી કરવા બાબતે ટેન્ડરમાું દર્ાિવવામાું આવેલ 

કલોઝ પ્રમાણે જો કોઈ રડપોઝીટ ત્રણ િષયથી િધુ સમય માટે જમા િાખિાની થતી િોય તો જરૂરી આિાર પુરાવા 

ઈમઈેલમાું સામેલ રાખી એકે્ષલ ફાઈલમાું કોલમ નાં. ૨૦ માું  ઉલે્લખ  કરવાનો  રહેર્ે.  જથેી જ ેતે સુંબષિત પાટીઓની 

રડપોઝીટ જમા રાખી ર્કાય. 

ઉક્ત બાબતે મારિતીની િાિય  કોપી મોકલિી નિીં જનેી નોંધ લેિા વિનાંતી તેમજ અધૂિી/અપૂિતી 

મારિતી િજૂ કિિામાાં આિશે તો તેની સાંપૂણય જિાબિાિી કચેિીના િિાશ્રી તથા ઉપાિ અને ચૂકિણાાં 

અવધકાિીશ્રીની િિેશે. 

 મુસદ્દો માન. કુલપવતશ્રી દ્વાિા માંજૂિ કિિામાાં આિેલ છે. 

વબિાણ:- રડપોષઝટનુું મારહતી પત્રક (એક્ષેલ ફાઈલ) 

 
 
 

નકલ જય ભાિત સાથ િિાના:-  
 (૧) અત્રેની યુષનવષસિટીના તમામ યુષનટ /સબ યુષનટ તરફ જાણ તથા ઘટતુું થવા સારૂ. 
 (ર)  અત્રેની યુષનવષસિટીના તમામ ઉપાડ અને ચકૂવણાું  અષિકારીશ્રીઓ તરફ અમલ થવા સારૂ. 
 (૩) વરહવટી-વ-રહસાબી અષિકારી, ન.કૃ.યુ., નવસારી તરફ જાણ તથા ઘટતુું થવા સારૂ. 

 રિસાબ વનયામકશ્રીની કચેિી 
નિસાિી કૃવષ યવુનિવસયટી, નિસાિી 

યુવનિવસયટી ભિન, એરૂ ચાિ િસ્તા, િાાંિી િોિ, નિસાિી - ૩૯૬૪૫૦ 

 
રિસાબ વનયામક 

જા.નાં.નકૃયુ/રિવન/િિટ/૯૧૪૭-૪૯/૨૦૨૧  નિસાિી, 
 તા. ૨૦/૧૧/૨૦૨૧  


