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આથી સંબંધકર્તા સરે્વને જણતર્વર્વતનંુ કે, અત્રેની યુનનર્વનસાટી ખતર્ે કતયારર્  Standing Charges (સ્થાયી 

ખર્ા) યોજનાનાું ચતલુ નતણતંકીય ર્વર્ા સને ૨૦૨૨-૨૩ ના સ ધાિેલ (િીવાઈઝ) અુંદાજો અને આગતમી ર્વર્ા સને ૨૦૨૩-૨૪ 

ના અુંદાજો આ સતથે સામેલ િાખેલ નનયત પત્રકો અને જમેાું આપેલ સૂર્નાઓને ધ્યાને લઈને ચોક્કસતઈ પૂર્વાક ગણર્રી 

કરી કોઈ આઈટમ બજટેમતં દર્તાર્વર્વતની બતકી રહી જર્વત ન પતમ ે ર્ે પ્રમતણે ર્ૈયતર કરી આપેલ નનયર્ સમય મયતાદતમતં નનયંત્રણ 

અનધકતરીશ્રી મતરફર્ હતર્ા  કોપી નકલ-૧ મતં આ કચેરીને મોકલી આપર્વત જણતર્વર્વતમતં આર્વે છે.  

અંદતજો નનયર્ સમય મયતાદતમતં અત્રે રજુ ન થર્વતનત કતરણે યુનનર્વનસાટીનત સરકતરશ્રીનત બજટેમતં જોગર્વતઈ રહી 

જર્વત પતમરે્ ર્ો ર્ેર્વી કચેરીઓને જ ેર્ે નતણતંકીય ર્વર્ાની ગ્રતન્ટ ફતળર્વર્વતમતં આર્વરે્ નહી. જનેે કતરણે ઉપનથથર્ થર્ત પ્રશ્નો બતબર્ે જ ે

ર્ે કચેરી ર્વર્તશ્રીની જર્વતબદતરી રહેરે્. જનેી નોંધ લેર્વી. 

ર્વધુમતં આ સતથે " CODE CHART" સતમેલ રતખેલ છે ર્ ે મુજબનત ખચતાઓ સરકતરી કોર્મતં ભરર્વતનત રહેરે્ ર્ેમજ 

યુનનર્વનસાટીમતં અંદરોઅંદર ર્બદીલ થયેલ યોજનતઓનત બજટે રજુ કરર્વત બતબર્ે જરે્ ેકચેરીઓએ ર્કેદતરી રતખર્વતની રહેરે્. 
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Circular and Latter માું ઉપલબ્ધ કિાવવામાું આવેલ છે.   

  

                      રિસાબ નનયામક ---------------------------------------------------------------------------------------- 
જા.નું.નકૃય /રિનન/બજટે-૩/સ્થાયી ખર્ા/૪૦૯૨/૨૦૨૨                                   નવસાિી. તા.૦૧-૦૮-૨૦૨૨ 

 

નકલ જયભાિત સિ િવાના (e-પરિપત્ર દ્વાિા):-  

૧. કુલસનચર્વશ્રી, નર્વસતરી કૃનર્ યુનનર્વનસાટી, નર્વસતરી ર્રફ જાણ ર્થત ઘટર્ું થર્વત સતરૂ. 
૨. સંર્ોધન નનયતમકશ્રી, નર્વસતરી કૃનર્ યુનનર્વનસાટી, નર્વસતરી ર્રફ જાણ ર્થત ઘટર્ું થર્વત સતરૂ. 
૩. નર્વથર્રણ નર્ક્ષણ નનયતમકશ્રી, નર્વસતરી કૃનર્ યુનનર્વનસાટી, નર્વસતરી ર્રફ જાણ ર્થત ઘટર્ું થર્વત સતરૂ. 
૪. નર્વસતરી કૃનર્ યુનનર્વનસાટીનત ર્મતમ ર્વર્તશ્રી/અનધકતરીશ્રીઓ ર્રફ જાણ ર્થત અમલ થર્વત સતરૂ. 
૫. અત્રેની યુનનર્વનસાટીનત મતન. કુલપનર્શ્રીનત રહથય સનચર્વશ્રી ર્રફ જાણ સતરૂ. 
નકલ િવાના (e-પરિપત્ર દ્વાિા):- 
ર્વહહર્વટી-ર્વ-હહસતબી અનધકતરીશ્રી, નર્વસતરી કૃનર્ યુનનર્વનસાટી, નર્વસતરી ર્રફ જાણ સતરૂ. 

 

રિસાબ નનયામકશ્રીની કર્ેિી 
નવસાિી કૃનિ ય નનવનસાટી, નવસાિી 

ય નનવનસાટી ભવન, એરૂ ર્ાિ િસ્તા, દાુંડી િોડ, નવસાિી – ૩૯૬૪૫૦  

નવિય:- Standing Charges (સ્થાયી ખર્ા) યોજનાના નાણાકીય વિા ૨૦૨૨-૨૩ ના 

સ ધાિેલા(િીવાઈઝ) અુંદાજો અને ૨૦૨૩-૨૪ ના અુંદાજો િજૂ કિવા બાબત. 
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