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ખાસ અગત્યનું

 પરિપત્ર 
વિષય:- રિવિટલાઇઝ/ પેપિલેસ કામગીિીઓ માટે નિા ઓનલાઈન/ ઓફલાઈન
સોફ્ટિેિ/ મોડ્યલ/ પોટટ લ/ એપ્લીકે શનો બનાિિાની મારિતીઓ બાબત.
આથી સંબંધકર્તા સર્વેને જણતર્વર્વતનું કે , અત્રેની યુનનર્વનસાટીની અગત્યની મુખ્ય કતમગીરીઓ જેર્વી કે
સંશોધન, નશક્ષણ, નર્વસ્ર્રણ નશક્ષણ અને એડનમનનસ્ટરે શનની રોજબરોજની ઘણી કતમગીરીઓ ઓફલતઈન/
મેન્યુઅલ કરર્વતમતં આર્વે છે . કમ્પ્યુટરતઇઝ્ડ કતમગીરીઓ ન હોર્વતનત કતરણે ઓફલતઈન/ મેન્યુઅલ કરર્વતમતં
આર્વર્ી કતમગીરીઓમતં ર્વધુ પડર્ત પેપર ર્વકા કરર્વતનું થર્ું હોય છે . જેનત કતરણે ર્વધુ સમય અને મતનર્વબળનો
ઉપયોગ થર્ો હોય છે . ઘણી ર્વખર્ એકજ પ્રકતરની કતમગીરીઓ જુ દતજુ દત નર્વભતગોમતં અલગ અલગ ફોરમેટમતં
ર્ૈયતર કરી રે કોડા નનભતર્વર્વતમતં આર્વર્ત હોય છે . જેથી મતહહર્ીનત વ્યર્વસ્થતપનમતં અને રે કોડા નનભતર્વર્વતમતં
એકસૂત્રર્ત જળર્વતઈ ન રહે ર્વતનત ર્ેમજ સમયમયતાદતમતં સતચી ર્ેમજ ચોક્કસ મતહહર્ીઓ ર્ૈયતર કરર્વતમતં ઘણી
ર્કલીફો ઉપનસ્થર્ થર્વત પતમે છે.
ઉક્ર્ બતબર્ે યુનનર્વનસાટીનત કતયાક્ષેત્રમતં જુ દતજુ દત યુનનટ/ સબ યુનનટ ર્ેમજ નર્વભતગ દ્વતરત કરર્વતમતં

આર્વર્ી રોજબરોજની હે ર્ુલક્ષી કતમગીરીઓમતં સરળર્ત ખતર્ર કમ્પ્યુટરતઇઝ્ડ ર્ેમજ ડીજીટલ સ્ર્વરૂપે
મતહહર્ીઓનત વ્યર્વસ્થતપનમતં હડનજટલતઇઝ/ પેપરલેસ કતમગીરીઓ મતટે ઓનલતઈન/ ઓફલતઈન
સોફ્ટર્વેર/ મોડ્યુલ/ પોટા લ/ એ્લીકે શનોનું ડે ર્વલોપ કરતર્વી યુનનક ડે ટતબેઝ ર્ૈયતર કરતર્વર્વતની જરૂહરયતર્
જણતર્ી હોય ર્ો અત્રેનત આઈ.ટી. નર્વભતગને રિન-૧૫ મતં આ અંગેની મતહહર્ીઓ નીચે મુજબનત ફોમાટમતં
ફકત ઈમેઇલ દ્વાિા સોફ્ટ/સ્કે ન કોપી સ્ર્વરૂપે itcell@nau.in ઉપર મોકલી આપર્વત જણતર્વર્વતમતં આર્વે
છે. જેથી આગળની ઘટર્ી કતયાર્વતહી હતથ ધરી શકતય .

જા.નું. નકૃ ય/રિવન/આઈ.ટી./ટી-૫/૧૫૦/૨૦૨૨
નિસાિી, તા. ૧૬/૦૫/૨૦૨૨

વનયુંત્રણ અવિકાિી (આઈ.ટી.)

નકલ સવિનય િિાના (e-પરિપત્ર દ્વાિા):(૧) અત્રેની યુનનર્વનસાટીનત ર્મતમ યુનનર્વનસાટી અનધકતરીશ્રીઓ ર્રફ જાણ સતરૂ.
(૨) અત્રેની યુનનર્વનસાટીનત ર્મતમ કચેરીનત ર્વડતશ્રીઓ ર્રફ જાણ ર્થત અમલ થર્વત સતરૂ.
(૩) અત્રેની યુનનર્વનસાટીનત મતન. કુ લપનર્શ્રીનત રહસ્ય સનચર્વશ્રી ર્રફ જાણ સતરૂ.
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પત્રક
કચેિીનું નામ:
વિભાગનું નામ:
અનું.
નું.
(૦૧)

સોફ્ટિેિ/ મોડ્યલ/ પોટટ લ/ ઓનલાઈન

નિા િે િલોપમેન્ટ માટેના િીકિીંગ ખચટ માટે

એપ્લીકે શનની વિગત

ફુંિ/ ગ્રાન્ટ ઉપલબ્િ િોય તો એ અુંગેની

(િરૂરિયાત અુંગેની ટું કમાું મારિતી િશાટિિી)

મારિતી
બજેટ સદર:

કામગીિીની મારિતી પિી પાિિા માટે કચેિી દ્વાિા
વનયક્ત કિિામાું આિેલ કમટચાિીઓની વિગત
(૧)

કુ લ ફતળર્વેલ રીકરીંગ ફંડ/ગ્રતન્ટ મતંથી સદર નતમ:
કતમગીરીનત ખચા મતટે અનતમર્ રતખર્વતની થર્ી હોદ્દો:
અંદતજીર્ રકમ:

મોબતઈલ નંબર:
ઈમેલ એડર ે સ:

કચેિી િિાની સિી અને વસક્કો
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