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

yourself whether you really need a hard copy.

અગ યનુ ં
વંચાણમાં :- અ ેની કચેરીના પ રપ  માંક નં

          નવસારી, તા.૨૫/૦૩



 

આથી યિુનવિસટીના તમામ 

બીલોની કામગીરી સાથે સકંળાયેલા કમચારીઓને જણાવવાનું કે

અને તમામ કારના તફાવતના બીલો

અથ રજુ કરવા માટેની તાલીમ તા

કરવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે

શાખાના િનયિમત કમચારી ી તથા ઉપાડ અને ચકુવણાં અિધકારી ીએ ઓનલાઈન હાજર રહેવું

ઓનલાઈન તાલીમની લ ક ઈ-

   
.ન.ં નકૃયુ/ હિન/વવ હઅશાખા

નવસારી, તા.૨૬/૦૩/૨૦૨૨ 
 

નકલ જય ભારત સાથ રવાના:

(૧)   અ ેની યિુનવિસટીના તમામ 

(ર)   અ ેની યિુનવિસટીના તમામ 

             કરાવવા સા . 
(૩)  અ ેની યિુનવિસટીના આઇ

 
નકલ રવાના:- 
  વ હવટી-વ- હસાબી અિધકારી

             થવા સા . 
 
 

 

હસાબ િનયામક ીની

યુિનવિસટી

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

yourself whether you really need a hard copy. 

પ રપ  માંક ન.ં .ન.ંનકૃયુ/ હિન/વવ હઅ/બી-૨/

૦૩/૨૦૨૨ 

  સુધારેલ પ રપ    
 

િવષય:- ERP Software માં પગારભ થા તફાવત 
બીલો રજુ કરવા અંગેની તાલીમ બાબત

 

આથી યિુનવિસટીના તમામ ઉપાડ અને ચૂકવણા-ંઅિધકારી ીઓ તેમજ 

યેલા કમચારીઓને જણાવવાનું કે, પગારભ થાને સલં  

તફાવતના બીલો ERP સોફટવેરના HRMS મોડયુલમાં ઓનલાઈન વ પે

તા:૦૪/૦૪/ર૦રર ના રોજ બપોરે ૩:૩૦ કલાકે ઓનલાઈન 

કરવામાં આવેલ છે. જ ે માટે આપની કચેરી ખાત ે પગારબીલની કામગીરી સંભાળનાર 

શાખાના િનયિમત કમચારી ી તથા ઉપાડ અને ચકુવણાં અિધકારી ીએ ઓનલાઈન હાજર રહેવું

-મેઈલ ારા મોકલાવવામાં આવશે.  

      
વવ હઅશાખા/બી-૨/૨૭૫૮-૬૦/૨૦૨૨  

૨૦૨૨  
    હસાબ િનયામક

:-  
ના તમામ યુિનટ/ સબ યુિનટ તરફ ણ તથા ઘટતુ ંથવા સા

ના તમામ ઉપાડ અન ેચૂકવણાં -અિધકારી ીઓ તરફ ણ તથા અમલ  

આઇ.ટી. િવભાગ તરફ ણ તથા અમલ થવા સા . 

હસાબી અિધકારી,ન.કૃ.ય.ુ, નવસારી તરફ  સદરહંુ પ રપ નો ચુ તપણ ેઅમલ  

હસાબ િનયામક ીની કચેરી 
નવસારી કૃિષ યુિનવિસટી, નવસારી 

યુિનવિસટી ભવન, એ  ચાર ર તા, દાડંી રોડ, નવસારી –  ૩૯૬૪૫૦ 

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

/૮૬૮-૭૦/૨૦૨૨ 

માં પગારભ થા તફાવત  
બીલો રજુ કરવા અંગેની તાલીમ બાબત... 

તેમજ તમામ પગારભ થા 

ને સલં  પુરવણી બીલો 

મોડયુલમાં ઓનલાઈન વ પ ેપાિસગ 

ઓનલાઈન મા યમથી 

જ ે માટે આપની કચેરી ખાત ે પગારબીલની કામગીરી સંભાળનાર 

શાખાના િનયિમત કમચારી ી તથા ઉપાડ અને ચકુવણાં અિધકારી ીએ ઓનલાઈન હાજર રહેવું. 

 

હસાબ િનયામક 

થવા સા . 
ણ તથા અમલ   

 

સદરહંુ પ રપ નો ચુ તપણ ેઅમલ   

 


