ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ અમદાિાદ – 380 014
જા નં.

તા. 17/07/2018
તાકીદન ં/સમય મયાાદા
આથી ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ ઉચ્ચ વિક્ષણ વિભાગના સૌ સેિકો (વનયત િેતન

મેળિતા સેિક સહિત)ને જણાિિાન ં કે યજીસીએ તા.26-06-2018ના પત્રથી અનદાન
મેળિતી બધી યવનિવસિટીઓને ભારત સરકારના પીએફએમએસના EAT (Expenditure
Advance Transfer) મોડ્યલના અમલ અંગે જણાવય ં છે . આથી િિેથી પગારની,
એડ્િાન્સની તથા ખચાના રીઇમ્બસામેન્ટ પીએફએમએસ મારફતે િક્ય તેટલા િિેલા
કરિાના થિે. આ માટે દરે ક સેિકના નામ પીએફએમએસ પોટા લ ઉપર Personal
કેટેગરીમાં િેન્ડ્ર તરીકે નોંધાિિાના રિેિે આ માટે સેિકે નીચે મજબની માહિતી
વિભાગના સંબવં ધત સેિકને આપીને તેમના નામ િેન્ડ્ર તરીકે હિએટ થયા છે કે કેમ તેની
ખાતરી કરિાની રિેિે. સેિકે આપિાની માહિતી નીચે મજબ છે .
(1)
Name
(2)
Father/Husband’s Name
(3)
Date of Birth
(4)
Adhar No.
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

PAN નં.
Address
Mobile No.
Phone No.
Email ID
Bank Details (Give details of salary account)
- Bank Name
-Branch

-Bank Account No.
સેિકોના નામના િેન્ડ્સા હિએટ કરિા માટે નીચે મજબ વિભાગિાર મેકસા
બનાિિામાં આવયા છે .
િમ
1.

વિભાગ
મખ્ય

કાયાાલય,

વિનય

મંહદર,

મેકર
કમાર શ્રી િર્ાદભાઇ વત્રપાઠી
આજીિન (

સામે

દિાાિેલ

વિભાગના

સેિકો

તથા

વિક્ષણ તથા બાકી રિેતા પેન્િનસાના નામ)
વિભાગ માટે

શ્રી અરવિિંદભાઇ લેઉિા
(િેપારીના નામ)

2.

પરીક્ષા વિભાગ

શ્રી જીતેન્ર સોલંકી
(પરીક્ષકો, તજજ્ઞશ્રીઓ િગેરે પરીક્ષા વિભાગ
સાથે સંકળાયેલા તજજ્ઞશ્રીઓ

3.
4.

રાંધેજા

1.રીનાબેન (મ.દે .)

(સેિકો તથા િેપારીઓ)

2.મનિરભાઇ (ગ્રા.વય.કે.)

સાદરા

1.રાજેિભાઇ (માઇિોબાયોલોજી પહરસર)

(સેિકો તથા િેપારીઓ)

2.આસિભાઇ (મ.દે . ગ્રામસેિા)
3.રમેિભાઇ પટે લ (િા.વિ.મિા.)

5.

મ.દે .અમદાિાદ

કમ્્યટર શ્રી િેલેર્ભાઇ બ્રહ્મભટ્ટ

વિભાગ, ગાંધી દિાન, િાંવત (સેિકો તથા િેપારીઓ)
સંિોધન સહિત
6.

વિક્ષણ મિાવિદ્યાલય

શ્રી હકિોરભાઇ(સેિકો તથા િેપારીઓ)

7.

ગ્રંથાલય

શ્રી મિેિભાઇ(સેિકો તથા િેપારીઓ)

જે સેિકોની વિગત પ્રા્ત થિે નહિ તેમનો પગાર કરિાન ં મશ્કેલ થિે તેથી સૌ
સેિકોએ આ કાયાને અગ્રતા આપી જરૂરી આધાર સાથે સંબવં ધત સેિકને રૂબરૂ મળીને
તેમન ં નામ પીએફએમએસ પોટા લ ઉપર યોગ્યરીતે દાખલ થાય તે જોિા વિનંતી.
(રાજેન્ર ખીમાણી)
કલસચચિ

