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

yourself whether you really need a hard copy. 

વંચાણે: અત્રેની કચેરીના પરરપત્ર ક્રમાાંક નાં.: જા.નાં. નકૃયુ/વવરિઅધિ/બી.૫./૭૭૩/૨૦૨૨, તા.૦૮/૦૩/૨૦૨૨. 

  પરિપત્ર   
 

વવષય:- વિજોિી શાખા ચાલુ િાખવા િેમજ  એબસ્ટ ર્ેક્ બીલોથી 

ઉપાડેલ નાણાંના રિસાબો િજુ કિવા બાબિ.. 
 

 

આથી સાંબાંિકતાા સવેને જણાવવાનુાં  કે, િા. ૨૬-૨૭/૦૩/૨૦૨૨ ની જાિેિ િજાઓ દિમ્યાન  

અત્રેની કચેરીની વિજોિી શાખા નાણાાંકીય કામગીરી માટે ચાલુ રિેશે. જનેી નોંિ લેવી.  

વિુમાાં, વાંચાણે લીિેલ પરરપત્ર મુજબની સમય મયાાદાઓને ધ્યાને લઈને ફક્ત એડવાન્સ 

ઉપાડોના રિસાબો સરભર કરવા તથા એબસ્ટટરેકટ બીલોથી ઉપાડેલ નાણાાંના એનપીડીસી બીલો જ ે

કચેરીઓએ રજૂ કરવાના બાકી િોય તેવી કચરીઓએ િા. ૨૮/૦૩/૨૦૨૨ ના ૧૬:૦૦ કલાક સુિીમાાં 

સદર બીલો ધતજોરી શાખાને અચૂક રજૂ કરી આપવા જણાવવામાાં આવે છે. ત્યારબાદ કોઈપણ પ્રકારના 

બીલો સ્ટવીકારવાાં આવશે નિીં તેમજ સમયસર બીલો/ રિસાબો રજુ નિીં થવાના કારણે ભધવષ્યમાાં કોઈપણ 

પ્રકારના નાણાાંકીય અવ્યવસ્ટથાના કે ઓડીટ પ્રશ્નો ઉપધસ્ટથત થશે તો તે બાબતે સાંપણૂા જવાબદારી જ ે તે 

કચેરીના વડાશ્રીની રિેશે. 

સદરિુ સદિ પરિપત્ર માન. કુલપવિશ્રીની મંજૂિી મેળવીને બિાિ પાડવામાં આવે છે.  

 

જા.નં. નકૃયુ/રિવન/વિ્/૧૮૮૦-૮૫/૨૦૨૨  

નવસાિી, િા. ૧૦/૦૩/૨૦૨૨  

 

નકલ સવવનય િવાના:-  

(૧) અત્રેની યુધનવધસાટીના તમામ કચેરીના વડાશ્રીઓ તરફ જાણ સારૂ. 

(િ) અત્રેની યુધનવધસાટીના તમામ ઉપાડ અને ચુક્વણા અધિકારીશ્રીઓ તરફ જાણ સારૂ. 

(૩) કુલસધચવશ્રી, ન. કૃ. યુ., નવસારી તરફ જાણ સારૂ. 

(૪) માન. કુલપધતશ્રીના રિસ્ટય સધચવશ્રી, ન. કૃ. ય.ુ, નવસારી તરફ જાણ સારૂ. 

(૫) મેનેજરશ્રી, સ્ટટેટ બેન્ક ઓફ ઈધન્ડયા, કેમ્પસ બ્રાન્ચ, નવસારી તરફ જરૂરી સેવા પૂરી પાડવા ધવનાંતી. 

નકલ િવાના:- 

વિીવટી-વ-રિસાબી અધિકારી, નવસારી કૃધિ યુધનવધસાટી, નવસારી તરફ જાણ તથા અમલ થવા સારૂ. 

 

રિસાબ વનયામકશ્રીની કચેિી 
નવસાિી કૃવષ યુવનવવસા્ી, નવસાિી 

યુવનવવસા્ી ભવન, એરૂ ચાિ િસ્ટિા, દાંડી િોડ, નવસાિી – ૩૯૬૪૫૦  

 
રિસાબ વનયામક 
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