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

 

વંચાણમા:ં (૦૧)  કુલસચિવશ્રી, નકૃયુ, નવસારીના પત્ર ક્રમાાંક: જા.નાં. નકૃયુ/રજી/એડીએમ-૨ શાખા/૩૭૦૬-૦૮/૨૦૨૨.          

તા.૨૫/૦૪/૨૦૨૨. 

(૦૨) રાજ્ય કૃચિ યુચનવચસિટી પરરિદ, ગાાંધીનગરના પત્ર ક્રમાાંક: કૃયુકા/રિસાબી/૩૦૭/૨૦૨૨. 
તા.૨૭/૦૪/૨૦૨૨. 

(૦૩) ગુજરાત સરકારશ્રીના કૃચિ ખેડૂત કલ્યાણ અને સિકાર ચવભાગના ઠરાવ ક્રમાાંક: ગકવ-૧૬૨૦૧૮-૬૯૧-ક.૨ 
તા.૩૦/૦૫/૨૦૨૨. 

(૦૪) કુલસચિવશ્રી, નકૃયુ, નવસારીના પત્ર ક્રમાાંક: જા.નાં. નકૃયુ/રજી/એડીએમ-૩.૨/૫૩૧૮/૨૦૨૨. 
તા.૦૩/૦૬/૨૦૨૨. 

(૦૫)  આ કિેરીની તા. ૦૬/૦૬/૨૦૨૨ ની નોંધ ઉપર માન. કુલપચતશ્રીની મળેલ માંજૂરી.  

  પરિપત્ર   

વવષય:- વિન-શૈક્ષવણક સંવર્ગના કમગચાિીઓ /પેન્શનિોના સાતમા પર્ાિપંચના 
પર્ાિ/પેન્શન તફાવતની િકમની ચુકવણી કિવા િાિત. 

 

અત્રેની યુચનવચસિટીના તમામ ઉપાડ અન ે િૂકવણા અચધકારીશ્રીઓને જણાવવાનુાં કે, કુલસચિવશ્રીના 

વાંિાણે લીધેલ પત્ર ક્રમાંક-૧ અન ે રાજ્ય કૃચિ યુચનવચસિટી પરરિદના પત્ર ક્રમાંક-૨ થી ગુજરાત રાજ્ય 

સરકારશ્રીના કૃચિ ખેડૂત કલ્યાણ અને સિકાર ચવભાગને રાજ્ય કૃચિ યુચનવચસિટીઓના ચબન શૈક્ષચણક સાંવગિના 

કમિિારીઓ/ પેન્શનરોના સાતમા પગારપાંિના પગાર/ પેન્શન તફાવતની રકમની િુકવણી કરવા અથે રજૂઆત 

કરવામાાં આવેલ િતી. જ ે અન્વયે રજૂઆતને ધ્યાને રાખી ગુજરાત રાજ્ય સરકારશ્રીના કૃચિ ખેડૂત કલ્યાણ અને 

સિકાર ચવભાગ દ્વારા વાંિાણે લીધેલ ઠરાવ ક્રમાંક -૩ થી સદર તફાવતના િૂકવણા કરવા માટે માંજૂરી આપવામાાં 

આવેલ છે. સદર તફાવતની રકમના િૂકવણાના થનાર ખિિ માટે વાંિાણે લીધેલ ક્રમાંક-૫ થી અત્રેની 

યુચનવચસિટીના માન. કુલપવતશ્રી દ્વારા માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે. જ ે સાંદભે યુચનવચસિટીના ચબન-શૈક્ષચણક 

સાંવગિના કમિિારીઓ/ પેન્શનરોના સાતમા પગારપાંિના પગાર/ પેન્શન તફાવતની રકમની િુકવણી કરવા 

નીિેની ચવગતો ધ્યાને રાખી અત્રેની કિેરીની ચતજોરી ચવભાગમાાં બીલો રજૂ કરવા જણાવવામાાં આવે છે. 

વિન-શૈક્ષવણક સંવર્ગના કમગચાિીઓના સાતમા પર્ાિપંચના પર્ાિ તફાવતના િીલો િજુ કિવા માટે 
ધ્યાને િાખવાના મુદ્દા :- (તા.૦૧/૦૧/૧૬ થી તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૭ (૧૯-માસ)) 

 
(૦૧) સદર તફાવતના બીલો ફક્ત ઓનલાઈન માધ્યમ (URP સોફ્ટવેિ) દ્વારા જરૂરી આધારો સામેલ રાખી 

મોકલાવવાના રિેશે. 

(૦૨) સદર તફાવતની રકમના બીલનો ખિિ યુચનવચસિટી બજટે સદર ૦૪૫૦૨/7NTA િેઠળ ઉગાવવાનો રિેશે. 

(૦૩) સદર તફાવતના બીલો ઉક્ત બજટે સદરે માયનસ ગ્રાન્ટમાાં પાસ કરવામાાં આવશે. જથેી માઈનસ ગ્રાન્ટમાાં 

બીલો રજુ કરવાના રિેશે. તફાવત બીલો પાસ થયેથી અત્રેની કિેરીને જાણ કરી ગ્રાન્ટના િુકમો મેળવી 

માઈનસ ગ્રાન્ટ સરભર કરાવી લેવાનુાં રિેશે.  

(૦૪) જ ેકમિિારીને સદર સમયગાળા દરચમયાનનુાં સાતમાાં પગારપાંિનો તફાવત મળવાપાત્ર છે તેમના 7th Payના 

સાંપૂણિ IFMS ઓડિર અને ઓડીટ માન્ય આધાર (સ્ટીકર) ઓનલાઈન સામેલ રાખવાના રિેશે. 

(૦૫) ઉપરોક્ત સમયગાળા દરમ્યાન બઢતી, ઉચ્િતર કે અન્ય લાભ દ્વારા પગારમાાં ફેરફાર થયેલ િોય તો તેને 

સાંલગ્ન તમામ આધારો ઓનલાઈન સામેલ રાખવાના રિેશે. 

 

રિસાિ વનયામકશ્રીની કચેિી 
નવસાિી કૃવષ યુવનવવસગટી, નવસાિી 

યુવનવવસગટી ભવન, એરૂ ચાિ િસ્તા, દાંડી િોડ, નવસાિી – ૩૯૬૪૫૦  
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(૦૬) યુચનવચસિટીના કૃચિ ચવજ્ઞાન કેન્રોના ચબન શૈક્ષચણક સાંવગિના કમિિારીઓ પૈકી જ ેકમિિારીઓને કે.વી.કે.ની 

ફાં રડાંગ એજન્સી દ્વારા અગાઉ 7th Pay એરીયસિનુાં િુકવણાં કરી દેવામાાં આવેલ િોય તેઓનો સમાવેશ સદર 

િુકવણામાાં કરવાનો રિેશે નિીં તેમજ આ ચસવાય અન્ય કોઈ ફાં રડાંગ એજન્સી દ્વારા સદર એરીયસિનુાં િુકવણાં 

કરવામાાં આવેલ િોય તો આવા તફાવતના બીલો પણ રજુ કરવાના રિેશે નિીં. તેમ છતાાં જો િુકવણા અાંગે 

કાયિવાિી કરવામાાં આવે તો તેની સાંપૂણ જવાબદારી જ ેતે કિેરીના બીલ બનાવનાર  કમિિારી તેમજ ઉપાડ 

અને િુકવણા અચધકારીશ્રીની રિશે. 

(૦૭) ચબન શૈક્ષચણક સાંવગિના કમિિારીઓને સદર સમયગાળા દરચમયાનનુાં મળવાપાત્ર સાતમાાં પગારપાંિના 

તફાવતના બીલ માાંથી ચનયમોનુસાર કરવાની થતી કપાતો જવેી કે એન.પી.એસ., ઇન્કમ ટેક્ષ કે અન્ય કપાત 

કરી અત્રેની યુચનવચસિટીની પ્રથા પ્રમાણે જરૂરી બીડાણો (સ્ટેટમેન્ટ) ઓનલાઈન સામેલ રાખવાના રિેશે. 

(૦૮) ચબન શૈક્ષચણક સાંવગિના કમિિારીઓને સદર સમયગાળા કરતા ઓછા સમયગાળાની આકારણી  કરવામાાં 

આવેલ િોય તો તેના સાંપૂણિ આધાર ઓનલાઈન સામેલ રાખવાનુાં રિેશે. 

(૦૯) ચબન શૈક્ષચણક સાંવગિના જ ે કમિિારીઓનો રેગુલર પગાર માિે મે-૨૦૨૨ માાં જ ે કિેરી દ્વારા િુકવવામાાં 

આવેલ િોય તેઓના તફાવત બીલ તે જ કિેરી દ્વારા રજુ કરવાના રિશે. 

(૧૦) ચનવૃત્ત થયેલ ચબન શૈક્ષચણક સાંવગિના કમિિારીને તા.૦૧-૦૧-૧૬ થી તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૭ (૧૯-માસ) 

દરમ્યાનનુાં રેગ્યુલર કમિિારી તરીકે તફાવત બીલ બનાવી િુકવણાં કરવાનુાં થતુાં િોય તો એવા કેસ માાં આવા 

કમિિારીનુાં એરીયસિ બીલ જ ેકિેરીએ થી કમિિારી ચનવૃત્ત થયેલ છે એ કિેરીએ બીલ રજુ કરવાનુાં રિેશે. 

(૧૧) સદર તફાવત બીલમાાં દશાિવેલ ચબન શૈક્ષચણક સાંવગિના કમિિારીઓના  7th Pay એરીયસિનુાં િુકવણાં આ 

અગાઉ કરવામાાં આવેલ નથી એ બાબતનુાં પ્રમાણપત્ર તેમજ તા.૦૧-૦૧-૧૬ થી તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૭ સુધી ફરજ 

બજાવેલ િોઈ તેમજ ચનવૃત્ત થયેલ િોય તેવા તમામ કમિિારીઓની ચવગતો જ ેતે કિેરીના રેકોડિ  તથા સેવાપોથી 

સાથે ખરાઈ (જવેી કે ચબનપગારી રજા ચવગેરે) કરી બરાબર માલુમ પડેલ તે સબબનુાં પ્રમાણપત્ર ઉપાડ અને 

િૂકવણા અચધકારીશ્રીઓએ અલગથી ઓનલાઈન સામેલ રાખવાનુાં રિેશે. 

(૧૨) સદર તફાવત બીલનુાં િુકવણાં થયેથી જ ેત ે ચબન શૈક્ષચણક સાંવગિના કમિિારીઓની સેવાપોથીમાાં  7th Pay 

એરીયસિના િૂકવણા થયાની નોંધ અવશ્યપણે કરવાની રિેશે. 

વિન-શૈક્ષવણક સંવર્ગના પેન્શનિોના સાતમા પર્ાિપંચના પેન્શન તફાવતના િીલો િજુ કિવા માટે 
ધ્યાને િાખવાના મુદ્દા :- (તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ થી તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૬ (૯-માસ)) 

(૦૧) સદર તફાવતની રકમના બીલનો ખિિ યુચનવચસિટી બજટે સદર ૧૯૦૦૨/7NTA િેઠળ ઉગાવવાનો રિેશે. 

(૦૨) સદર તફાવતના બીલો ઉક્ત બજટે સદરે માયનસ ગ્રાન્ટમાાં પાસ કરવામાાં આવશે. જથેી માઈનસ ગ્રાન્ટમાાં 

બીલો રજુ કરવાના રિેશે. તફાવત બીલો પાસ થયેથી અત્રેની કિેરીને જાણ કરી ગ્રાન્ટના િુકમો મેળવી 

માઈનસ ગ્રાન્ટ સરભર કરાવી લેવાનુાં રિેશે. 

(૦૩) સદર તફાવત બીલમાાં દશાિવેલ ચબન શૈક્ષચણક સાંવગિના પેન્શનરોના તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૬ થી 

તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૬ દરમ્યાન 7th Pay એરીયસિનુાં િુકવણાં આ અગાઉ કરવામાાં આવેલ નથી એ બાબતની 

યોગ્ય િકાસણી કરી બીલનુાં િુકવણાં કરવાનુાં રિેશે. એક જ પેન્શનરને સદર સમયગાળા દરમ્યાનનુાં એક 

કરતા વધુ વખત સાતમા પગારપાંિના પેન્શન તફાવતનુાં િુકવણાં કરવામાાં આવશે તો તેની સાંપૂણ જવાબદારી 

જ ે તે પેન્શન તફાવત બીલ બનાવનાર કમિિારી તેમજ બીલ પાસ કરનાર વિીવટી-વ-રિસાબી 

અચધકારીશ્રીની રિેશે. 

નોંધ:- ઉક્ત તફાવતના િીલો દિેક કચેિીએ તા.૧૫/૦૬/૨૦૨૨ સુધીમાં તેમજ કચેિી પ્રમાણે દિેક કમગચાિીઓના 

એકીસાથે િીલ િજૂ કિવાના િિેશે. પાટગલી િીલ સ્વીકાયગ િિેશે નિીં.   

જા.નં. નકૃયુ/રિવન/િજટે/૪૧૩૪/૨૦૨૨  

નવસાિી, તા. ૦૭/૦૬/૨૦૨૨  
 

રિસાિ વનયામક 



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

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

(૦૧) સિ પ્રાધ્યાપકશ્રી, રાજય કૃચિ યુચનવચસિટી પરરિદ, કૃચિ ભવન, ગાાંધીનગર તરફ જાણ સારાં . 

(૦૨) કુલસચિવશ્રી, નવસારી કૃચિ યુચનવચસિટી, નવસારી તરફ જાણ સારાં . 

(૦૩) આ યુચનવચસિટીની તમામ કિેરીઓના વડાશ્રીઓ અન ેનાણાાં ઉપાડ અને િુકવણાાં અચધકારીશ્રીઓ તરફ જાણ 

તથા અમલ થવા સારૂ. 

(૦૪) માન. કુલપચતશ્રીના રિસ્ય સચિવશ્રી, નવસારી કૃચિ યુચનવચસિટી, નવસારી તરફ જાણ સારાં . 

 

નકલ િવાના (e-પરિપત્ર દ્વાિા ) :- 

વિીવટી-વ-રિસાબી અચધકારીશ્રી, નવસારી કૃચિ યુચનવચસિટી, નવસારી તરફ જાણ તથા અમલ થવા સારૂ તેમજ 

ચબન શૈક્ષચણક સાંવગિના કમિિારી/ પેન્શનરોના તફાવતની રકમના બીલોના િુકવણા કરવાની કાયિવાિી િાથ ધરવા 

સારૂ. 


