રિસાબ વનયામકશ્રીની કચેિી
નિસાિી કૃ વષ યુવનિવસિટી, નિસાિી
યુવનિવસિટી ભિન, એરૂ ચાિ િસ્તા, દાંડી િોડ, નિસાિી – ૩૯૬૪૫૦

 પરિપત્ર 
વિષય:- પ્રોવિડંડ ફંડના આખિી ચુકિણાની દિખાસ્ત બાબત.
નવસારી કૃ ષિ યુષનવષસિટીનાાં તમામ કચેરીનાાં વડાશ્રીઓ તેમજ નાણા ઉપાડ અને ચુકવણા
અષિકારીશ્રીઓને જણાવવાનુાં કે , જે તે કચેરીએથી વયષનવૃષિથી ષનવૃત થતા કમિચારી/ અષિકારીશ્રીઓની
પ્રોષવડાંડ ફાંડના આખરી ચુકવણા અાંગેની દરખાસ્તો અત્રેની કચેરીએ મોકલવામાાં આવે છે. જે બાબતે ઘણી ખરી
કચેરીઓથી મોકલવામાાં આવતી દરખાસ્તોમાાં ક્ષષતઓ ધ્યાન પર આવેલ છે. જેના કારણે વયષનવૃષિથી ષનવૃત
થતા કમિચારી/ અષિકારીશ્રીઓને સમયસર આખરી ચુકવણા કરવામાાં ષવલાંબ થાય છે. અને લોકલ ફાંડ
ષપ્ર.ઓડીટની કાયિવાહી પણ સમયસર પૂણિ કરી શકાતી નથી. જેથી ઉપરોકત બાબતોને ધ્યાને લઈ, ષનવૃત
થતા કમિચારી/ અષિકારીશ્રીઓને જે તે માસની ષનવૃષિની તારીખે આખરી ચુકવણાં કરી શકાય, એ માટે આ
સાથે સામેલ પત્રક-૧ અને ૨ ના ચેક લીસ્ટ મુજબ આખરી ચુકવણાની દરખાસ્ત (બે નકલમાાં) અત્રેની
કચેરીએ મોકલવા આથી જણાવવામાાં આવે છે.

જા.નં. નકૃ યુ/રિવન/પી.એફ./૩૮૯૭/૨૦૨૨
નિસાિી, તા.૨૩/૦૫/૨૦૨૨

રિસાબ વનયામક

સામેલ :- ઉપર મુજબ
નકલ જયભાિત સાથ િિાના (e-પરિપત્ર દ્વાિા ) :આ યુષનવષસિટીની તમામ કચેરીઓના વડાશ્રીઓ અને નાણાાં ઉપાડ અને ચુકવણાાં અષિકારીશ્રીઓ તરફ
જાણ તથા અમલ થવા સારૂ.
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::- પ્રો.ફંડ ફોમિ નં ૧૦માં ભિિાની થતી વિગતોનું ચેક લીસ્ટ::પત્રક-૧
૧ પ્રો.ફાંડ ફોમિ નાં ૧૦ ના પાન નાં. ૨ અનુક્રમ નાં.(૬) માાં સ્થળ/ તારીખ/ અરજદારની સહી/અરજદારનુાંદારનુાં
પૂરેપૂરાં નામ અને સરનામુાં અવશ્ય લખવુાં.
૨ પ્રો.ફાંડ ફોમિ નાં ૧૦ ના પાન નાં. ૨ અનુક્રમ નાં.૧ થી ૫ માાં જે તે માસમાાં કરે લ ઉપાડ ચુકવણાની ષવગતો
માસવાર દશાિવવી તેમજ વાઉચર નાંબર/ તારીખ અવશ્ય લખવી.
૩ પ્રો.ફાંડ ફોમિ નાં ૧૦ ના ભાગ નાં.૨ ના અનુક્રમ નાં.૩ માાં પ્રો.ફાંડની કરે લ છેલ્લી કપાત અને કરે લ
ઉપાડના વાઉચર નાંબર/ તારીખ અવશ્ય લખવી.
૪ પ્રો.ફાંડ ફોમિ નાં ૧૦ ના પાન નાં. ૪ ના અનુક્રમ નાં.૯ માાં અરજદારના બેંકની લગતી જરૂરી ષવગત
અવશ્ય લખવી.
૫ પ્રો.ફાંડ ફોમિ નાં ૧૦ ના પાન નાં. ૫ ના અનુક્રમ નાં.૬ માાં માગ્યા મુજબની માહહતી ષવગતવાર લખવી.
તેમજ પાન નાં.૫(અ) અનુક્રમ નાં.૮ માાં માગ્યા મુજબની માહહતી ષવગતવાર અચુક લખવી.
::-આખિી ચુકિણાની દિખાસ્ત સાથે મોકલિાની થતી વિગતોનું ચેક લીસ્ટ::પત્રક-૨
૧
૨
૩
૪
૫
૬

અરજદારની જી.પી.એફ. પાસબૂક
ફોમિ નાં ૧૦ માાં પત્રક-૧ મુજબની માહહતી ભરી મોકલવુાં.( બે નકલમાાં)
કુ લસષચવશ્રીના વય ષનવૃષિ પરવાનગી હુકમ પેન્સન પહરષશસ્ટ.૧૮/૨૦(બે નકલમાાં)
કચેરીએ છુટા કયાાંનો કાયિલય આદેશ.(બે નકલમાાં) પ્રમાષણત કરે લ
અરજદારના સહીના ત્રણ નમૂના અગ્રેજી/ ગુજરાતી પ્રમાષણત કરે લ.(બે નકલમાાં)
છેલ્લા પાાંચ વિિના અરજદારના જી.પી.એફ. હહસાબોનુાં ચકાસણી અાંગેનુાં કચેરીના વડાએ
આપવાનુાં થતુ પ્રમાણપત્ર.(બે નકલમાાં) પ્રમાષણત કરે લ
૭ અરજદારની છેલ્લા પાાંચ વિિના હહસાબી પત્રક. (જી.પી.એફ. સ્લીપ) (બે નકલમાાં) પ્રમાષણત
કરે લ
૮ આખરી ચુકવણી કરતા કદાચ વિારે રકમની ચુકવણી થાય તો તે વિારે ચૂકવાયેલ રકમ પરત
ભરવા અાંગેનુાં બાહે િરી પત્રક.(બે નકલમાાં) પ્રમાષણત કરે લ
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