
 

 

અણદં કૃનષ યુનનવનસિટીના ેન્શનરો / 
કુટંુબ ેન્શનરોને વાનષિક હયાતીની 
ખરાઆ કરવા બાબત. 

 

કહસાબ નનયામકશ્રીની કચેરી 
અણદં કૃનષ યુનનવનસિટી 
આિુંદ – ૩૮૮૧૧૦ – ગ જયાત 

કયત્ર ક્રભાુંક : આકૃમ /ે એન્ડ ેંળન વેર /  ૮૩૮-૪૩   /૨૦૧૯ 

તા. ૧૦/૦૫/૨૦૧૯ 
 

લુંચાિ ેરીધો :- નાિાું ણલબાગ, ગ જયાત વયકાય, ઠયાલ ક્રભાુંક :- તજય – ૧૦૨૦૦૭ – ૧૩૨ - ઝ  તા. :- ૧૭ / ૦૯ / ૨૦૧૨. 
 

:::: કરત્ર ::: 
 

 આિુંદ કૃણિ મ ણનલણવિટી, આિુંદ ખાતેથી ેન્ળન/ક ટ ુંફ ેન્ળન ભેલતા તભાભ ેન્ળનયો અને ક ટ ુંફ ેન્ળનયોને 

જિાલલાન  કે, નાિાુંકીમ લિ ૨૦૧૯-૨૦ભાું લાણિક શમાતી ખયાઈ કયલા ફાફતે યાજ્મ વયકાય દ્વાયા ેન્ળનયોની લાણિક 

શમાતીની ખયાઈની ધ્ધણત નક્કી કયલાભાું આલેર છે, ગ જયાત ણતજોયી ણનમભો-૨૦૦૦ના ણનમભ-૨૭૨ અને ૨૭૩ભાું કયલાભાું 

આલેર જોગલાઈ તેભજ વુંદબિ યના ઠયાલ ભ જફ ેન્ળનયોએ લાણિક શમાતીની ખયાઈ દય લે મે- મકહનામાં કયલાન ું 

ઠયાલલાભાું આલેર, અને જ ેેન્ળનયો ભે ભકશનાભાું શમાતીની ખયાઈ ન કયાલી ળકે તેભને શમાતીની ખયાઈ કયાલલા ભાટે 

જુાઇ માસ સુધી છુટ અવામાં અવે છે. જો છ ટના આ ભકશનાઓ દયમ્માન િ ેન્ળનય શમાતીની ખયાઈ 

કયાલલાભાું ણનષ્પ જામ તો તેલા ેન્ળનયોના કકસ્વાભાું ઓગષ્ટ ભાવથી ેન્ળનની યકભન ું ચૂકલું ું સ્થણગત કયલાભાું 

આલળે. લધ ભાું ેન્ળન ચ કલિા અણધકાયી/ ણતજોયી અણધકાયી / ેટા ણતજોયી અણધકાયી / ભાભરતદાય અથલા પસ્ટ 
કરાવ જ્મ ડીળીમર ભેજીસ્ટરે ટના વકશ/ણવક્કા અથલા ણનમભ ભ જફ ગેઝેટેડ ઓકપવયશ્રી વભક્ષ શાજય થઈ વશી/અુંગ ઠાની 

છા કયી લાણિક શમાતીની ખયાઈ કયલાન ું ઠયાલલાભાું આલેર છે. 
 

આથી આિુંદ કૃણ મ ણનલણવિટી ખાતેથી ેન્ળન / ક ટ ુંફ ેન્ળન ભેલતા તભાભ ેન્ળનયો અને ક ટ મ્ફ ેન્ળનયોને 

જિાલલાન ું કે લાણિક શમાતીની ખયાઇ ઉક્ત અણધકાયીશ્રીઓ દ્રાયા તેભજ કૃણ મ ણનલણવિટીના કશવાફ ણનમાભકશ્રી, કશવાફી 

અણધકાયી (ીએપ/ેંળન), ઓડીટ ઓપીવય, કશવાફી અણધકાયી (કેળ) દ્રાયા શમાતીની ખયાઇ કયલાની યશેળે. જ ે

ેન્ળનયો આિુંદ ખાતે રૂફરૂભાું આલી ળકલા વક્ષભ ના શોમ તો ણલણલધ જીલ્લાભાું આલેર આિુંદ કૃણ મ ણનલણવિટીના વફ-

વેન્ટયભાું મ ણનટ અણધકાયી વભક્ષ રૂફરૂ શાજય યશી શમાતીની ખયાઇ કયાલલાની યશેળે અને વશી-વીક્કા કયાલી લાણિક 
શમાતીનો દાખર અત્રેની કચેયીને તા. ૩૧/૦૭/૨૦૧૯ હેા મોકી અવાનો રહેશે. લધ ભાું જિાલલાન ું કે ણલદેળભાું 

લવતા ેન્ળનયો/ક ટ મ્ફ ેન્ળનયોએ ણનમભ ભ જફ જ ે તે દેળના વયકાય ભાન્મ નોટયી ાવે રૂફરૂભાું ોતાની શમાતીની 
ખયાઇ કયાલી લાણિક શમાતીનો દાખરો નોટયીના વશી-વીક્કા કયાલી ણનમત વભમ-ભમાિદાભાું ભોકરી આલાનો યશેળે.  
 

ઉક્ત લાણિક શમાતીના દાખરાભાું વશી કયનાય વક્ષભ અણધકાયીશ્રીઓએ જ ેતે ેન્ળનય/ક ટ મ્ફ ેન્ળનયની જાત 
તાવ અને ખયાઇ કયી વશી ણવક્કા કયલાના યશેળે અન્મથા આ અુંગેની વુંૂિિ જલાફદાયી આની યશેળે જ ેણલકદત થામ. 

 

ઉક્ત ણલગતે લધ  સ્ષ્ટતાની જરૂય શોમ તો અત્રેની કચેયીના ઓડીટ ઓપીવય શ્રી જી.એ. ફાયૈમાનો વુંકિ  કયલો. 

ટેરપોન નુંફય. ૦૨૬૯૨-૨૬૩૩૩૮, ૦૨૬૯૨-૨૨૫૭૮૮  ઈ ભેર : - pension@aau.in 

  
 

ણફડાિ – લાણિક શમાતી દાખરાનો નભ નો                                                                          કહસાબ નનયામક  
 

નક રવાના :- 
 

(૧)  આિુંદ કૃણ મ ણનલણવિટીના તભાભ ેન્ળનય/ક ટ ુંફ ેન્ળનય તયપ જાિ અને અભર વારૂ. 
(૨)  આિુંદ કૃણ મ ણનલણવિટીના તભાભ મ ણનટ અને વફ મ ણનટ અણધકાયીશ્રીઓ તયપ જાિ અને અભર વારૂ. 

(૨)  પ્રભ ખશ્રી, ણનલૃત ણળક્ષક ભુંડ, આિુંદ કૃણ મ ણનલણવિટી, આિુંદ. 

(૩)  પ્રભ ખશ્રી, ણનલૃત ફીન ળૈક્ષણિક  ભુંડ, આિુંદ કૃણ મ ણનલણવિટી, આિુંદ. 

(૪)  બ્ાુંચ ભેનેજયશ્રી, વેંટરર ફેંક ઓપ ઇંડીમા, ખેતીલાડી બ્ાુંચ, આિુંદ – નોટીવ ફોડિ  ય ભ કલા વારૂ. 

(૫)  ચીપ ભેનેજયશ્રી, સ્ટેટ ફેંક  ઓપ ઇંડીમા, આિુંદ ભઇન બ્ાુંચ, આિુંદ – નોટીવ ફોડિ  ય ભ કલા વારૂ. 



 

 

 

 

 
 

 
 

ી.ી.ઓ. નંબર :-                   

 

 

 

    આથી શ ું  નીચે વશી કયનાય પ્રભાણિત કરું  છ ું  કે, આિુંદ કૃણ મ ણનલણવિટીભાુંથી ેન્ળન / ક ટ મ્ફ ેન્ળન 

ભેલતા  શ્રીભાન/શ્રીભતી ______________________________________________________________ 

ી.ી.ઓ. નુંફય______________ આજ વ ધી શમાત છે અન ે તેભન ું શારના યશેઠાિન ું  રૂ વયનાભ  

_______________________________________________________ ગાભ / ળશેય ________________  

ભ .ોષ્ ટ            _______________ તાર કો______________જીલ્ રો_____________ યાજ્મ : _______________ 

ીન કોડ નુંફય  ___________ેન્ળનય/ક ટ મ્ફ ને્ળનયનો ઘયનો ટેરીપોન નુંફય :  _____________________  

ભોફાઇર નુંફય : ____________________ ઇ ભેર આઇ.ડી. : ____________________________________. 
આજયોજ ભાયી વભક્ષ જાતે શાજય યશમા છે અને તેભિે ભાયી રૂફરૂભાું નીચે પ્રભાિે વશી/અુંગ ઠાન ું ણનળાન કયેર છે 
જનેે શ ું  નીચે વશી કયનાય પ્રભાણિત કરૂ છ ું.  

 

     ેન્ળનય/ક ટ મ્ફ ને્ળનયની વશી  :  __________________                     
અથલા  ેન્ળનય/ક ટ મ્ફ ને્ળનયના  

અુંગ ઠાન ું ણનળાન         :  __________________ 
 

સ્ થ :-          ચકાવિી કયનાય અણધકાયીની વશી________________________ 

તાયીખઃ-        /        / ૨૦૧૯  અણધકાયીશ્રીન ું નાભ      :  _________________________________ 

કોન્ટેક નુંફય                :  _________________________________ 

શોદ્દો અન ેકચેયી દળાિલતો વીક્કો 

 

 
           

-:      ેન્શનર/કુટંુબ ેન્શનરે અવાનંુ ુનઃ નનયુકકત ંગેનંુ પ્રમાણ૫ત્ર :- 
 

૧. આથી શ ું  એકયાય કરું  છ ું  કે, ેન્ ળન/ક ટ ુંફ ેન્ ળનની રેિી થતી યકભની ભ દત  દયમ્ માન  કોઈ૫િ વુંસ્ થાભાું, રોકર પું ડભાું  

કે બાયતની કોઈ૫િ વયકાય તયપથી ૂિિ અથલા અુંળતઃ નાિાુંકીમ ભદદ ભેલતી શળે તેભાું શ ું  બયતી થમેર નથી. તેભજ 

આિુંદ કૃણ મ ણનલણવિટીભાું  ન:ણનમ કકત ાભેર નથી. 

ય. શ ું  લધ ભાું જાશેય કરું  છ ું  કે, શ ું  નીચે વશી કયનાય ___________________________ તયીકે તાયીખ 

__________________થી  ___________________________________________ વુંસ્થા/કચેયીભાું  નઃણનમ કકત 

થમેર છ ું  જથેી કાભચરાઉ લધાયાની ભાુંગિી કયેર નથી. 

૩. લાયવદાય તયીકે આજયોજ ભાયી ઉભય ય૫ લિની થઈ ગમેર નથી / છે. તેભજ ભે રગ્ન કયેર નથી / છે. (તે અુંગેનો 

ભાભરતદાય / ગ્રાભ ુંચામત / તરાટીનો દાખરો યજ  કયલો.) 

૪. ભેં આજકદન વ ધી  નઃરગ્ન કયેર નથી / છે. (ભાયી ઉભય ૫૦ લિ કયતા ઓછી શોઈ/  નઃરગ્ન કયેર નથી તે અુંગેનો 

ભાભરતદાય/ગ્રાભ ુંચામત/તરાટીનો દાખરો યજ  કયલો. 

 

    તાયીખ :-       /        /૨૦૧૯                         ને્ ળનયની વશી______________________ 

હયાતીનો દાખો 


