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

 

અગત્યન ું 

વુંચાણે લીધા :-  

 

(૧) Government of Gujarat, G.R.NO.NPN-2003-GOI-10-P Sachivalay, 
Gandhinagar Date 18/03/2005 

 (૨) ઠરાવ ક્રમાાંક ગુજરાત સરકારશ્રીના નાણા વવભાગ, સુધારા ક્રમાાંક : 
નપન/૨૦૦૩/જીઓઈ.૧૦/પી. સવિવાલય, ગાાંધીનગર તા. ૦૬/૦૬/૨૦૦૫  

 (૩) વનયામકશ્રી,  પેન્શન અને પ્રોવવડન્ટ ફાંડ, ગાાંધીનગરના પત્ર ક્રમાાંક: DPPF/NPS 

Account/4003/2022 તારીખ:- 22/04/2022 
  
 

 પરિપત્ર  
 
 

વવષય:-  તફાવતના બીલો માુંથી નવી વવધિત પેન્શન યોજના અુંતગિત 

કમિચાિીશ્રીઓ ના  એન. પી. એસ. ફાળા કપાત કિવા બાબત. 
 

સવવનય ઉપરોક્ત વવષય અન્ વયે જણાવવાનુાં કે, ગુજરાત રાજ્યમાાં તા. ૦૧/૦૪/૨૦૦૫ ની અસરથી અમલમાાં આવેલ નવી 

વવધિત પેન્શન યોજના હેઠળ નવી વનમણાંક પામતા અત્રનેી યુવનવવસિટીના તાબા હેઠળ ફરજ બજાવતા કમિિારી/અવધકારીશ્રીઓના 

એન.પી.એસ. ફાળાની કપાત કરવામાાં આવે છે. જમેાાં તફાવતના બીલો માાંથી કપાત કરવાની થતી એન.પી.એસ.ના ફાળાની રકમ 

જમા લેવા અાંગે માગિદશિન માટે અત્રેવન કિરેીએથી વનયામકશ્રી, પેન્શન અને પ્રોવવડન્ટ ફાં ડ, ગુજરાત રાજ્ય, " વવમા લેખ ભવન" 

ગાાંધીનગરને માગિદશિન આપવા અથે રજૂઆત કરવામાાં આવેલ હતી. જ ેઅાંગ ે વનયામકશ્રી,  પેન્શન અને પ્રોવવડન્ટ ફાં ડ, ગાાંધીનગરના 

વાંિાણે લીધેલ પત્ર – ૦૩ માાં  જણાવ્યા મુજબ ગુજરાત સરકારશ્રીના નાણા વવભાગના વાંિાણ ેલીધેલ પત્ર – ૦૨ ની વવગતે એન. પી. 

એસ. ફાળાની વસુલાત સરકારી કમિિારી સવેામાાં દાખલ/ વનયવમત પગારમાાં થયો હોય તે માસ પછીના માસના પગારમાાંથી શરુ 

થશે આ જોગવાઈ ધ્યાને લેતા સરકારી કમિિારીને  પગાર તરીકે િુકવતા વનયવમત બીલો કે તફાવતના બીલોમાુંથી એન. પી. 

એસ.ની કપાત કિવી ફિજીયાત છે. આ જ માગિદશિન સુિનાઓ અન્વયે આવી કપાત ઉપાડ અને ચૂકવણા અવધકાિીશ્રીએ 

ઉક્ત જોગવાઈઓ ધ્યાને લઇ, પગાિ તિીકે ચ કવતા વનયવમત બીલો કે તફાવતના બીલો માુંથી એન. પી. એસ.ની કપાત 

કિવી ફિજીયાત છે. તેવ ું વનયત કિવામાું આવેલ છે. 

વધુમાાં, ઉક્ત જોગવાઈઓ ધ્યાને લઇ, પ્રસ્તુત બાબતે ઘટટત કાયિવાહી થવા વવનાંતી છે તેમજ આવા તફાવતના બીલો રજુ 

કરતા સમયે અત્રેથી મળેલ માગિદશિન મુજબ એન.પી.એસ.ના ફાળાની િકમના વશડય લો સામેલ રાખવાના રહેશે. 
 

 

જા.નું.નકૃય /રિવન/એન.પી.એસ./૩૫૯૯/૨૦૨૨  

નવસાિી, તા. ૦૬/૦૫/૨૦૨૨   

નકલ સવવનય િવાના:-  

 

(૧)

  

નવસારી કૃવષ યુવનવવસિટીના તમામ કિેરી વડાશ્રીઓ તરફ અમલ થવા સારૂ. 

  
 

 (૨) ઉપાડ અને િુકવણા અવધકારીશ્રીઓ જાણ તથા અમલ થવા સારૂ.  
 (૩) વટહવટી-વ-ટહસાબી અવધકારી, ન.કૃ.યુ., નવસારી તરફ સદરહુાં  પટરપત્રનો િુસ્તપણે 

અમલ કિવા સારુ. 

 

  

 

રિસાબ વનયામકશ્રીની કચેિી 
નવસાિી કૃવષ ય વનવવસિટી, નવસાિી 

ય વનવવસિટી ભવન, એરૂ ચાિ િસ્તા, દાુંડી િોડ, નવસાિી – ૩૯૬૪૫૦  

 
રિસાબ વનયામક 


























































