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

yourself whether you really need a hard copy. 

ખાસ અગત્યન ું 

  પરિપત્ર   
 

વિષય:- “જાણ સારૂ” માટેના પત્રો ફક્ત ઇમેલ દ્વાિા મોકલિા બાબત... 
 

આથી સંબંધિત સરે્વને જણાર્વર્વાન ં કે, અત્રેની કચેરીને તેમજ અત્રેની કચેરીના તમામ ધર્વભાગો/ ટેબલો સાથે 

કરર્વાના થતા તમામ પ્રકારના પત્ર વ્યર્વહારો જમેાં ફક્ત “જાણ સારૂ (for information only)” થી આપર્વામાં 

આર્વતી ધપ્રન્ટ કરેલ નકલો ૦૧/૦૪/૨૦૨૨ થી હાર્ડ  કોપી સ્િરૂપે સ્િીકાિિાન ું બુંધ કિેલ છે. જાણ સારૂ (for 

information only) માટે આપર્વામાં આર્વતી ધપ્રન્ટ કરેલ નકલો સદર પરરપત્ર થયેથી અત્રેની કચેરીને ફક્ત ઇમેઇલ 

દ્વાિા સોફ્ટ/સ્કેન કોપી સ્ર્વરૂપે comptroller@nau.in ઉપર તેમજ ધતજોરી શાખાને adm@nau.in ઉપર 

મોકલાર્વર્વા જણાર્વર્વામાં આર્વે છે. 

ર્વિ માં, અત્રેની કચેરી/ શાખા તરફથી અત્રેની ય ધનર્વધસિટીમાં અન્ય કોઈપણ કચેરી/ધર્વભાગને કરર્વાના થતા 

“જાણ સારૂ (for information only)” ના પત્ર વ્યર્વહારો પણ ફક્ત ઈમેલ દ્વારા જ જ ે તે કચેરી/ધર્વભાગને 
સોફ્ટ/સ્કેન કોપી સ્ર્વરૂપ ે મોકલાર્વર્વામાં આર્વશે (ફક્ત comptroller@nau.in અને adm@nau.in ઉપરથી 

મોકલાર્વેલ ઈમેલ તમેજ જ ેત ેસમયે ઈ.આર.પી. સોફ્ટરે્વર દ્વારા (@nau.in domain only) મોકલાર્વર્વામાં આર્વતા 

ઓટો મેઈલ જ માન્ય રાખર્વા). ઉક્ત તમામ ઇમેલ દ્વારા કરર્વાના થતા ઇમેલ પત્ર વ્યર્વહારો ય ધનર્વધસિટી અધિકારીશ્રીઓ, 

ય ધનટ/સબ ય ધનટના ર્વડાશ્રીઓ અન ે ધર્વભાગીય ર્વડાશ્રીઓના ઓરફસીયલ ઇમેલ એકાઉન્ટ (@nau.in domain 

only) ઉપરથી કરર્વામાં આર્વશે તો જ માન્ય રાખર્વામાં આર્વશે, કોઈપણ કચેિીના ટેબલ પ્રમાણે ફાળિેલ/ 

બનાિિામાું આિેલ ઇમેલ એકાઉન્ટ ઉપિથી અત્રે સીધો ઈમેલ દ્વાિા પત્ર વ્યિહાિ કિિો નહીં. 

ઉક્ત પહેલ સમય અને સ્ટેશનિીના બચાિ માટે ય વનિવસડટી રહતમાું પ્રવસધ્ધ કિિામાું આિે છે. 

સદિહ ું  પરિપત્ર માન. ક લપવતશ્રીને ધ્યાને લાિી પ્રવસદ્ધ કિિામાું આિે છે.  

 

જા.નું. નકૃય /રહવન/િહટ/૨૦૫૬/૨૦૨૨  

નિસાિી, તા. ૧૪/૦૩/૨૦૨૨  

નકલ સવિનય િિાના (e-પરિપત્ર દ્વાિા):-  

(૧) અત્રેની ય ધનર્વધસિટીના ય ધનર્વધસિટી અધિકારીશ્રીઓ તરફ જાણ સારૂ. 

(િ) અત્રેની ય ધનર્વધસિટીના તમામ ય ધનટ/સબ ય ધનટના ર્વડાશ્રીઓ તરફ જાણ તથા અમલ થર્વા સારૂ. 

(૩) અત્રેની ય ધનર્વધસિટીના તમામ ધર્વભાગીય ર્વડાશ્રીઓ તરફ જાણ તથા અમલ થર્વા સારૂ. 

(૪) અત્રેની ય ધનર્વધસિટીના માન. ક લપધતશ્રીના રહસ્ય સધચર્વશ્રી તરફ જાણ સારૂ. 

નકલ િિાના (e-પરિપત્ર દ્વાિા):- 

અત્રેની ય ધનર્વધસિટીના ર્વહીર્વટી-ર્વ-રહસાબી અધિકારીશ્રી તરફ જાણ તથા અમલ થર્વા સારૂ. 

 

રહસાબ વનયામકશ્રીની કચેિી 
નિસાિી કૃવષ ય વનિવસડટી, નિસાિી 

ય વનિવસડટી ભિન, એરૂ ચાિ િસ્તા, દાુંર્ી િોર્, નિસાિી – ૩૯૬૪૫૦  

 
રહસાબ વનયામક 

mailto:comptroller@nau.in

