
 
 

 
 
 

 પરિપત્ર  
 
 

વિષય:-  પેન્શન બાાંધણી માટે પેન્શન દિખાસ્ત તથા સેિાપોથી િજુ કિતી  િખતે  

ધ્યાનમાાં િાખિાના મુદાઓ. 

              

આથી નવસારી કૃષિ યુષનવષસિટીના તમામ યુષનટ/સબ યુષનટના વડાશ્રીઓ તથા ષનયંત્રણ  

અષિકારીશ્રીઓને જણાવવાનું  કે, ષનવૃત્ત થનાર કમિચારી/અષિકારીશ્રીઓની પેન્શન દરખાસ્ત અત્રેની 

કચરેીએ પેન્શન બાંિણી માટે મોકલવામાં આવે છે, જમેાં સેવાપોથીમાં કરવાની થતી અગત્યની નોંિ/પતૂિતા 

કરવા તેમજ પેન્શન દરખાસ્ત રજુ કરતી વખત ેધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દાઓ માટેનું ચેક લીસ્ટ આ સાથે સામેલ 

રાખવામાં આવેલ છે. જથેી ષનવૃત્ત થનાર કમિચારી/અષિકારીશ્રીઓને સમયસર પેન્શન મીી રેે તે માટે  સામેલ 

મુદ્દાઓ દયાને લઈ પેન્શન કેસો સમયમયાિદામાં તૈયાર કરી મોકલી આપવાના રેેશે. 

 

જા.નાં.નકૃયુ/રિવન/પેન્શન/૪૧૭૦/૨૦૨૨ 

તા. ૧૦/૦૬/૨૦૨૨ 
 

 

નકલ જયભાિત સાથ િિાના (e-પરિપત્ર દ્વાિા ) :- 

યુષનટ/સબ યુષનટના અષિકારીશ્રીઓ તરફ જાણ તથા જરૂરી અમલ થવા સારં. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

રિસાબ વનયામકશ્રીની કચેિી 
નિસાિી કૃવષ યુવનિવસિટી, નિસાિી 

યુવનિવસિટી ભિન, એરૂ ચાિ િસ્તા, દાાંડી િોડ, નિસાિી – ૩૯૬૪૫૦  

 
રિસાબ વનયામક 



પેન્શન દિખાસ્ત સાથે સેિાપોથી િજુ કિતી િખતે ધ્યાનમાાં લેિાના મુદ્દાઓ અને ચેક લીસ્ટ 

૦૧. પેન્શન દરખાસ્ત પપેસિ ભાગ-૧  પાના નં.૧ થી ૬ ના અનકુ્રમ નં-૧ થી ૨૪ ની ષવગતો તથા ભાગ-૨ પાનાં 
નં. ૭ થી સંપૂણિ અભ્યાસ કયાિ બાદ જ ભરવી. (પને્શન પેપસિ ભાગ-૨ ના ક્રમ નાં.૧૪ માાં પુત્ર-પુત્રી 
અાંધ/ અપાંગ/ માંદબુવિના િોય તો સમાિેશ કિિો તથા અપિવણત િોય અને ૨૫ િષિથી ઓછી 
ઉંમિ િોય તો જ સમાિશે કિિો) 

૦૨. નમુનો-અ, બ, ક માં જણાવ્યા મુજબનાં પ્રમાણપત્રો કચરેીએ આપવાના રેેશે તેમજ કમિચારી પાસે 
બા ેેંિરી પત્રક લેવાનું રેેશે તથા  સિેાપોથીમાાં  નમુનો-બ ની  નોંધ કિિાની િિેશે. 

૦૩. છેલ્લા બે વિિની સેવાની ચકાસણી કરવામાં આવલે છે તે બાબતનું પ્રમાણપત્રની નોંિ સેવાપોથીમાં કરવાની 
રેેશે. 

૦૪. છેલ્લા ઇજાફા અગંેની નોંિ સેવાપોથીમાં કરવાની રેેશે. 

૦૫. છેલ્લા ઇજાફા સુિીનો  IFMS ઓડિર તથા સ્ટીકર સહેત દરખાસ્ત સાથે જોડવાના રેેશે તેમજ સ્ટીકરની 
નકલ સેવાપોથીમાં ચોટાડવાની રેેશે. 

૦૬. છેલ્લા દશ માસ દરમ્યાન કમિચારીએ મેીવલે પગારનું પત્રક પેન્શન દરખાસ્ત સાથે જડેવાનું રેેશે. 

૦૭. વારસદારના ફોટા દરખાસ્તના છેલ્લા કોરા પાના ઉપર ચોટાડી અષિકારીની સેી કરાવવી તેમજ 
એલ.સી.ની ઝેરોક્ષ  નકલ દરખાસ્ત સાથે જોડવાની રેેશે. 

૦૮. પેન્શનરના બેંક એકાઉન્ટ પાસબુકની પેેલા પાનાની ઝેરોક્ષ નકલ તેમજ મોબાઈલ નબંર ખાસ જણાવવાનો 
રેેશે. 

૦૯. અવસાન કેશમાં રૂ।.૧૦૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર પ્રથમ વારસદારનું સોગંદનામંુ લેવાનું રેેશે. 

૧૦. પેન્શન દરખાસ્ત પપેસિ ભાગ-૧ માં ક્રમ નં.૧૬ મા ંમાસનો સરવાીો તેમજ સરેરાશ પગાર લખવો તેમજ 
ક્રમ ૧૮ માં છેલ્લો પગાર લખવો તથા ક્રમ ન.ં૧૯ માં રૂપાંતર કરવા માટે ભાગ-૨ માં ક્રમ ન.ં૧૫ માં કરેલ 
ષવનંતીની તારીખ લખવી. 

૧૧. પષત-પત્નીનો સયુંકત કલર ફોટો જનેું  બેકગ્રાઉન્ડ સફેદ ેોવુ જોઈએ. (પવત-પત્નીનો સયુાંકત ફોટા 
સિી-વસક્કા િગિના ત્રણ મોકલિાના િિેશે) (વનિતૃ્ત થનાિ કમિચાિી જમણી તિફ અને ડાબી 
તિફ પવત/પત્ની) (પરુુષ (વનિતૃ્ત થનાિ કમિચાિી)   સ્ત્રી (િાિસદાિ)) 

૧૨. કોમ્્યુટર પરીક્ષા તેમજ હેન્દી પરીક્ષા પાસ  કયાિ અંગેની નોંિ સેવાપોથીમાં કરવાની રેેશે. (મુરકત  
મળેલ િોય તો તે અાંગેની નોંધ કિિી તેમજ આધાિ-પુિિા જોડિાના િિેશે) 

૧૩. નવસારી કૃષિ યષુનવષસિટી કાયિપાલક ઇજનરેશ્રી,/કમિચારી કલ્યાણ મંડી/ન.કૃ.ય.ુ, કમિચારી બચત અન ે

ષિરાણ સેકારી મંડીી ષલ./ગુજરાત એગ્રીકલ્ચર યુષન. સેન્ટરલ કો-ઓપરેટીવ કન્્યુમસિ સ્ટોસિ 
ષલ.,/યુષન. લાઈબ્રરેીના નો ડુ્ય સટીફીકેટો મોકલવાના રેેશે. 

૧૪. પેન્શનરના તેમજ તેમના પત્નીના આિાર કાડિ/પાન કાડિ/એલ.સી. ની ઝરેોક્ષ નકલો જોડવાના રેેશે. 

૧૫. પેન્શનરનો સેીનો નમુનો. (ગુજરાતી તેમજ અંગ્રજેીમાં) 

૧૬. અવસાન હકસ્સામાં સેવા સમાષિની નોંિ સેવાપોથીમાં કરી મરણનું પ્રમાણપત્ર સામેલ રાખવુ.ં 

૧૭. 
 

પેન્શન દરખાસ્ત ત્રણ નકલમાં અતે્ર રજુ કરવામા ંઆવે છે. જ ેએક પેન્શન  દખાસ્ત સાથે એલ.પી.સી./ 

IFMS ઓડિર તથા સ્ટીકર/નમુનો-અ, બ, ક/બા ેેંિરી પત્રક તેમજ પુત્ર-પુત્રી અંિ/અપગં/મંદબુષિના 
ેોય તેવા હકસ્સામાં ષસષવલ સજિનનું દાકતરી પ્રમાણપત્ર/ કમિચારીએ પોતાનું ગેઝેટ બદલાવલે ેોય તો 
સેવાપોથીમાં નોંિ કરી નકલ જોડવી. અવસાનના હકસ્સામાં મરણનું પ્રમાણપત્ર તથા રૂ।.૧૦૦/- ના સ્ટેમ્પ 
પપેર ઉપર પ્રથમ વારસદારનું સોગંદનામંુ જોડવું. 

૧૮. કચેરીના વડાશ્રી/ યુષનટ ે ેડ પોતે અથવા ઇન્ચાજિ તરીકે ષનયુક્ત કરેલ કચેરીના વડાશ્રી/ યષુનટ ે ેડ ષનવૃત 
થતા ેોય તો પેન્શન દરખાસ્ત રજુ કરતી વખતે પેન્શન દરખાસ્તમાં આપવાના થતા નો ડુ્ય સટીફીકેટો 
તથા અન્ય પ્રમાણપત્રો ઉપર કચેરીના વડાશ્રી/ યષુનટ ેેડ જાતે સિી કિી િજુ કિી શકશે નિી, તેમના 
ઉપલી અષિકારી/ વડી કચરેીએથી નો ડુ્ય સટીફીકેટો તથા અન્ય પ્રમાણપત્રો મેીવી પેન્શન દરખાસ્ત 
રજુ કરવાની રેેશે. 



૧૯. પેન્શન કેસ મંજુર કરવા માટે ષનવૃત થયાના એક માસ અગાઉ અતે્ર રજુ કરવાના રેેશે.  ષનવૃત થયાના 
એક વિિ બાદ રજુ કરવામાં આવશે તો રૂપાંતર પેન્શન મંજુર કરવા માટે તબીબી તપાસ ષવના તેના પને્શન 
હેસ્સાની રૂપાંતહરત રકમ મેીવવા ેક્કદાર બનશે નેી. તો પણ  પેન્શન હેસ્સાનું રૂપાંતર કરાવવા 
કમિચારી/અષિકારીશ્રી ઈચ્છે તો તેણે જીસીએસ આર પેન્શન-૨૦૦૨ ના ષનયમ ૧૦૭ (૨) બી મુજબ 
તબીબી તપાસ કરાવી નમુનો-૧૬માં નવેસરથી અરજી કરવાની રેેશે.  

૨૦. પેન્શન કેસો તથા NPS ેેઠી ગ્રેજયુઈટીના કેસો ષવલબંથી રજુ કરવામાં આવશે તો તે અંગે જ ેતે કચેરીએ 
ષવલબં થવાની જરરી સ્પષ્ટતા તેમજ આિારો રજુ કરવાના રેેશે.  

૨૧. અષિકારીશ્રી/કમિચારીએ આપલે સામાન્ય ષનયુહકત ફોમિ (નોમીની) ની સેવાપોથીમાં નોંિ કરવાની રેેશે. 
તેમજ પેન્શન પપેસિ ભાગ-૨ ના ક્રમ ન.ં ૧૪/૧૬ મા ંસામાન્ય ષનયુહકત ફોમિમાં ષનયુક્ત કરેલ વ્યહકતઓના 
નામ/ટકાવારી દશાિવવાની રેેશે.  

૨૨. ગુજરાત સરકારના નાણાં ષવભાગના પરીપત્ર  ક્રમાંક:પપફ-૧૦૯૮-૯૦૨-(૨)-પી, તા.૧૨-૦૧-૧૦૯૯ 
તેમજ ગુજરાત સરકારના નાણા ંષવભાગના પરીપત્ર ક્રમાંક: પશન-૧૦૨૦૧૦-ઓ-૧૬૬-પી, તા.૦૫-૧૨-
૧૧ ના પરીપત્રો મુજબ ૧૨-માસ અગાઉ પેન્શન પપેસિની માંગણી કરવાની રેેશે તેમજ અતે્રની કચેરીએ 
૬-માસ અગાઉ પેન્શન દરખાસ્ત તૈયાર કરી ચકાસણી માટે મોકલવાની રેેશે. તેમજ પેન્શન કેસોના 

ઝડપી ષનકાલ માટે તેમજ  પેન્શનરોને  મીવાપાત્ર લાભો સમયસર મીી રેે  તે માટે પેન્શન કેસો સમય 
મયાિદામાં તૈયાર મોકલવાના રેેશે. 

૨૩. તમામ ઝેરોક્ષ નકલો વરેીફાઈ (ખરી નકલ) કરી પને્શન દરખાસ્ત સાથે જોડવાના રેેશે. 
 


