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

yourself whether you really need a hard copy. 

વંચાણમાં:- આ કચેરીના પત્ર ક્રમાાંક નાંજા.નાં. નકૃયુ/હિનન/વિટ/૩૨૩૯/૨૦૨૨ નવસારી, તા.૧૯/૦૪/૨૦૨૨. 
 

  પરિપત્ર   
 

વવષય:- સને ૨૦૨૨-૨૩  ના વષષ માટે GST-TDS ના 

રિટનષ ફાઈલ કિી TDS Certificate ઈશ્યુ 
કિવાની કામગીિી સોપવા બાબત. 

 

નવસારી કૃનિ યુનનવનસિટીના તમામ કચેરીના વડાશ્રીઓ તેમજ ઉપાડ અને ચકુવણા 

અનિકારીશ્રીઓને જણાવવાનુાં કે, ઉપરોક્ત વાંચાણમાાં લીિેલ પત્ર ક્રમાાંકથી નવસારી કૃનિ યુનનવનસિટીની તમામ 

કચેરીઓની નાણાાંકીય વિિ ૨૦૨૨-૨૩ માટે પાટીઓના બીલોના ચૂકવણીની રકમ માાંથી કપાત કરવામાાં આવતા 

GST-TDS ના હરટનિ ફાઈલ કરી TDS Certificate ઈશ્યુ કરવાની કામગીરી SHAP & ASSOCIATES, 

Surat ને સોપવામાાં આવેલ છે. જથેી ચાલુ નાણાાંકીય વિિની GST-TDS સાંબિી ઓનલાઇન ફાઈલીંગની સઘળી 

કામગીરી ઉપરોક્ત એજન્સી/ પાટી દ્વારા નનયુક્ત કરેલ વ્યનક્ત પાસેથી કરાવવાની રિેશે. તો દરેક કચેરી દ્વારા 

માનસક કરવામાાં આવતા પાટીઓના બીલોના ચૂકવણીની રકમ માાંથી કપાત કરવામાાં આવતા GST-TDS ના હરટનિ 

ફાઈલ કરી TDS Certificate ઈશ્યુ કરવાની થતી િોય, જ ેમાટે આપની કચેરીના GST-TDS ની માહિતી સમય 

મયાિદામાાં (દિ માસની ૧ થી ૩ તાિીખ સુધીમાં) ઉક્ત એજન્સી/ પાટીના ઈમેલ ઉપિ સોફ્ટકોપી મોકલી 

આપવાની રિેશે તેમજ ઉપરોક્ત એજન્સી/ પાટી પાસેથી ચલણ મેળવી બેંકમાાં ચલણમાાં દશાિવેલ રકમ દિ માસની 

૧૦ તાિીખ પહેલા જમા કરાવવાની થાય છે. તેમ છતાાં સમય મયાિદામાાં સદરિુ માહિતી જ ેતે કચેરી તરફથી પૂરી 

પાડવામાાં નિીં આવે તો GST-TDS ના હરટનિ ફાઈલ સાંબિી જ ેકોઈ પ્રશ્નો ઉપનથથત થશે તેની સઘળી જવાબદારી 

નાણાાં ઉપાડ અને ચૂકવણા અનિકારીશ્રીની રિેશે.  

વધુમાં, સદિહુ કામગીિીના બીલોના ચુકવણા અત્રેની કચેિીથી કિવામાં આવશે જથેી 

અન્ય કોઈ કચેિીએ આ બાબતે કોઈપણ પ્રકાિનંુ ચૂકવણં કિવાનંુ િહેશે નહીં. જનેી નોંધ લેવી.  

૧. એજન્સી/ પાટીનંુ નામ  : SHAP & ASSOCIATES 

૨. 
એજન્સી/ પાટીનંુ સિનામું  અને 
સંપકષ  માટેની મારહતી 

: 

301, Deepkamal-1, Nr.zoo park,sarthana 

zakatnaka, varachha road, Surat-395 006 
Mo: 9586048187, 9099374148 Email: 

shap.associates@gmail.com 

૩. 

સદિ કામગીિી માટે એજન્સી/ પાટી 

દ્વાિા વનયુક્ત કિેલ વ્યવક્તનંુ નામ 
અને મોબાઇલ નંબિ અને ઈમેલ  
એડ્રેસ 

: 

Name: Pratik J Purani 
Email: tender.shap@gmail.com 

Mo: 9099374148 

 

જા.નં. નકૃયુ/રહવન/વહટ/૩૨૮૬/૨૦૨૨  

નવસાિી, તા. ૨૧ /૦૪/૨૦૨૨  

 

રહસાબ વનયામકશ્રીની કચેિી 
નવસાિી કૃવષ યુવનવવસષટી, નવસાિી 

યુવનવવસષટી ભવન, એરૂ ચાિ િસ્તા, દાંડ્ી િોડ્, નવસાિી – ૩૯૬૪૫૦  

 
રહસાબ વનયામક 



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

yourself whether you really need a hard copy. 

 

નકલ સવવનય િવાના (e-પરિપત્ર દ્વાિા જાણ તથા અમલ થવા  સારૂ):-  

(૧) અત્રેની યુનનવનસિટીના તમામ કચેરી વડાશ્રીઓ તરફ. 

(૨) અત્રેની યુનનવનસિટીના તમામ ઉપાડ અને ચુકવણા અનિકારીશ્રીઓ તરફ. 

નકલ િવાના (e-પરિપત્ર દ્વાિા જાણ તથા અમલ થવા  સારૂ):- 

(૧) અત્રેની યુનનવનસિટીના વિીવટી-વ-હિસાબી અનિકારીશ્રી તરફ. 

(૨) SHAP & ASSOCIATES, Surat તરફ જાણ સારાં  તથા ટેન્ડરની શરત મુજબ કામગીરી િાથ િરવાની 

રિેશે. 


