
 

પરિપત્ર:-                                                     સ્મતૃિપત્ર 
 

તિષય : એન.એસ.એસ. પ્રોગ્રામ અંિર્ગિ Central Nodal Account (CNA) - ઓપન કિિા બાબિ. 
સદંર્ગ : 1. ઉચ્ચ તિક્ષણ કતમિનિશ્રીની કચેિી, ર્ાધંીનર્િ. નો પત્ર કમાકં NSS/CNA/2023/679-774 

િા. 03/01/2023 
2. અતે્રની કચેિીના ંપત્ર ક્રમાકં બીકેએનએમય/ુએન.એસ.એસ./૦૧૫/૨૦૨૩ િા.૧૭/૦૧/૨૦૨૩ 
3. ઉચ્ચ તિક્ષણ કતમિનિશ્રીની કચેિી, ર્ાધંીનર્િ. નો પત્ર કમાકં NSS/CNA/2023/1504-99 

િા. 20/01/2023 
4. ઉચ્ચ તિક્ષણ કતમિનિશ્રીની કચેિી, ર્ાધંીનર્િ. નો પત્ર કમાકં NSS/CNA/2023/2324-

2419 િા. 01/02/2023 

 

 ઉપરોક્ત વિષય અને સદંર્ભદવશિત પત્ર અન્ િયે ર્ક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી સલંગ્ન 

એન.એસ.એસ. યવુનટ ધરાિતી તમામ કોલેજોના આચાયભશ્રીઓ તથા એન.એસ.એસ. પ્રોગ્રામ ઓફીસસભન ે

જણાિિાનુ ં કે એન.એસ.એસ. પ્રોગ્રામ અંતર્ભત ર્ારત સરકારની ગ્રાન્ ટ મેળિિા માટે આપની કોલેજના 

એન.એસ.એસ. યવુનટનુ ં ZBSA (Zero Balance Subsidiary Account – Current Account) Grand Child 

Account નજીકની સ્ટેટ બેન્ ક ઓફ ઈન્ ડીયામા ંખોલાિિા માટે અત્રેની કચેરી દ્વારા સદંભર્દશીત પત્ર નબંર-૨ 

થી જાણ કરિામા ંઆિેલ હતી અને આપના યવુનટનુ ંઆ ZBSA Account ખોલ્યા બાદ તેની વિર્ત વનચ ે

આપેલ ગરુ્લ ફોમભમા ંર્રી તા. ૨૦/૦૧/૨૦૨૩ સધુીમા ંસબમીટ કરિા જણાિિામા ંઆિેલ હત ુ ંતેમજ ઉક્ત 

વિર્તો આપની કોલેજના લેટર પેડ પર આચાયભશ્રીના સહી-વસક્કા સાથે અત્રેની યવુનિવસિટીના ઇ-મેઇલ 

nss@bknmu.edu.in પર તથા હાડભ કોપીમા ંમોકલી આપિા પણ જાણ કરિામા ંઆિેલ હતી. જે અનસુધંાને 

અત્રેના ં એન.એસ.એસ વિર્ાર્ સલંગ્ન જે એન.એસ.એસ. યવુનટોને પોતાના (Zero Balance Subsidiary 

Account – Current Account) Grand Child Account ખોલાિિાના ંબાકી હોય તે યવુનટોએ પોતાના CNA બેન્ક 

એકાઉન્ટ નજીકની સ્ટેટ બેન્ ક ઓફ ઈન્ ડીયામા ંતા.૧૦/૦૨/૨૦૨૩ સધુીમા ંઅનીિાયભપણે ખોલાિી લેિા માટે 

જણાિિામા ંઆિે છે. 

 િધમુા ંર્ારત સરકારશ્રીની સચુના મજુબ ઉક્ત ખાતા ખોલાવ્યા બાદ જ ર્ારત સરકારશ્રીના ં હહસ્સાનુ ં

અનદુાન આપના ંએન.એસ.એસ. યવુનટોને મળિાપાત્ર થશે જે બાબત નાણાકંીય બાબત હોય, અંર્ત રસ લઈ 

આપશ્રીને ઉક્ત તારીખ સધુીમા ંિહલેામા ંિહલેી તકે CNA ખાતા ખોલાિી લેિા જણાિિામા ંઆિે છે, જેથી 

mailto:nss@bknmu.edu.in


 

આ બાબતે ર્વિષ્યમા ંકોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્સ્થત થિાની શક્યતા ન રહ.ે આ બાબત ર્રં્ીરતાથી ધ્યાને લેિા નમ્ર 

વિનતંી છે. 

 િધમુા ં આપના એન.એસ.એસ. યવુનટના હાલમા ં કાયભરત બેન્ ક એકાઉન્ ટ બધં કરિાના રહતેા નથી 

પરંત ુજે તે સ્સ્થતીએ રાજ્ય સરકારશ્રીની ગ્રાન્ ટ માટે ચાલ ુજ રાખિાના છે. 

ગરુ્લ લલિંક : https://forms.gle/wdqwyBWjsRhpiQHHA  

 

 
 

    
  

  

 

 
         

     
 

 
   

    
     

  

 
પ્રો. કો-ઓડીનેટરશ્રી 

એન.એસ.એસ. વિર્ાર્ 
ર્ક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી 

જુનાર્ઢ 

 

         

       

ર્િમેંન્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પસ, ર્ક્તકવિ નરવસિંહ મહતે ા યવુ નિવસિટી રોડ, ખડીયા, જુ નાર્ઢ.

ક્રમાકં /બીકેએનએમય/ુ એન.એસ.એસ./૦૩૨/૨૦૨૩ર્ક્તકવિ નરવસિંહ મહતે ા યવુ નિવસિટી,

• માન. કુલપવતશ્રી / કુલસચચિશ્રીના અંર્ત સચચિશ્રી
નકલ સાદિ િિાના :
• સદં ર્ભદશીત પત્રો
લબડાણ :

આચાયભશ્રીઓ તથા એન.એસ.એસ. પ્રોગ્રામ ઓહફસસભ તરફ.......
  ર્ક્તકવિ નરવસિંહ મહતે ા યવુ નિવસિટી સલં ગ્ન એન.એસ.એસ. યવુ નટ ધરાિતી તમામ કોલેજોના

પ્રવત,

તા. ૦૩/૦૨/૨૦૨૩

https://forms.gle/wdqwyBWjsRhpiQHHA


7 o..AA. IHI, oAlS i.1R, Gld UIn, sT. JU1 H&ti Hua, A7adi 
iElat2, JIId 21A. Ka 

Amrit Mahotsav 
Government of Gujarat 

1.5.-NS/CNA/2023/679-474 . 03/01/2023 

1. a 9I4e9sial, dalaH 

2. 1H1-Sade21, zNa1,lH.4. 2iGU zcufll « 

Qwa:-Central Nodal Account (CNA) ]uat s241 /9 
iEd- HIRd 4281201 di.31/12/2022al s-Ase 

2eyRio 1 66 q22lAA ÀsI6o2 laqIl GAIHdoll sB1, TCS 4 PFMS 1 QIctIR Uu 

C1H1H 

uR SBlHi ZBSA HIdI lGqIoll i1 8. 

41, dalH GuNe) ia Ma Reeiusigl sålalÀ zBSA (Zero Balance 

Subsidiary Account-Current Account)-Child Account ilGivqIal . dHr IudI dIAl 

SiAN/i2AiR) 24d IIOlt ZBSA (Zero Balance Subsidiary Account Current Account) 

Grand Child Account lGIY9Ill 26. 

8291 28. 

RIIQ ZBSA (Zero Balance Subsidiary Account Current Account) - Grand Child Account 

261. 

sIel: ieclekid 8-ÀJa H12. H12. uèa) 

62 Re slRit2oll sal, 

.21.Elo112 
o1S 2loll 

- lG SieRser=1, dal, a.da. Aelate siedszde, 1EIIE 

.AH.a1, zdH.I.u18., MHEIGIE IdO, jtllat9R 

-H8G ATUSI: nss.uni.hceche@gujgov.edu.in, nss.deo.sc-che@gujgov.edu.in, nss.svks. jc che@gujgov.edu.in 



62 Riei s9idRdfl sa 
a1.1.a. II, oals oi.1a, ofld a1n, sT. H4217 Hddi 4a, Azadi a 

Amrit Mahotsav 
Goveinmont of Gujarat 

.5.:-NSS/CNA/2023/1Soy-99 dI. 20/01/2023 

1. a Aeeesile, dHlH 
2. H S-Bae2:1, da,dal.da. eisau zaull dai 

QN2-Central Nodal Account (CNA) u s24| 2/ 
iee:2dafl salal ua s. NSS/CNA/2023/679-774, al. 03/01/2023 

HIot, 

zal ua Mai Aeenasildl salel) zBSA (Zero Balance Subsidiary Account 
Current Account) - Child Account lGIqqi dur /Ydl dlHId Sled/zi2012 Hd 

110/2lot Z8SA (Zero Balance Subsidiary Account- Current Account) - Grand Child Account 

dH diidl a1/Slad/zieeelati uei 31oS Ides Às1G«e icci ua seià àa 

Csie:6u2 HYA (412. H12. uea) 
213 da1.AN.AA. Asi 
62 ieer sAaiol sai, 

21.1iElot|2 

-HG A1dSI: nss.uni.heche@gujgov.edu.in, nss.deo.sc.che@gujgov.edu.in, nss.svks.je-che@gujgov.edu. in 



 

પરિપત્ર:- 
 

વિષય : એન.એસ.એસ. પ્રોગ્રામ અંતર્ગત Central Nodal Account (CNA) - ઓપન કિિા બાબત. 

 સદંર્ગ : 1. ઉચ્ચ વિક્ષણ કવમિનિશ્રીની કચેિી, ર્ાંધીનર્િ. નો પત્ર કમાંક NSS/CAN/2023/679-774 તા. 03/01/2023 
2. State Ban of India નો તા. ૦૬/૦૧/૨૦૨૩ નો પત્ર 

 

 ઉપરોક્ત વિષય અને સદંર્ભ અન્ િયે ર્ક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી સલંગ્ન એન.એસ.એસ. યવુનટ ધરાિતી તમામ 

કોલેજોના આચાયભશ્રીઓ તથા એન.એસ.એસ. પ્રોગ્રામ ઓફીસસભને જણાિિાનુ ં કે એન.એસ.એસ. પ્રોગ્રામ અંતર્ભત ર્ારત સરકારની 

ગ્રાન્ ટ મેળિિા માટે આપની કોલેજના એન.એસ.એસ. યવુનટનુ ંZBSA (Zero Balance Subsidiary Account – Current Account) 

Grand Child Account નજીકની સ્ટેટ બેન્ ક ઓફ ઈન્ ડીયામા ંખોલાિિાના રહશેે. આપના યવુનટનુ ંઆ ZBSA Account ખોલ્યા બાદ 

તેની વિર્ત વનચે આપેલ ગરુ્લ ફોમભમા ંર્રી તા. ૨૦/૦૧/૨૦૨૩ સધુીમા ંસબમીટ કરિા જણાિિામા ંઆિે છે તેમજ ઉક્ત વિર્તો 

આપની કોલેજના લેટર પેડ પર આચાયભના સહી-વસક્કા સાથે અતે્રની યવુનિવસિટીના ઇ-મેઇલ nss@bknmu.edu.in પર તથા હાડભ 

કોપીમા ંમોકલી આપિી. 

 િધમુા ંઆપના એન.એસ.એસ. યવુનટના હાલમા ંકાયભરત બેન્ ક એકાઉન્ ટ બધં કરિાના રહતેા નથી પરંત ુજે તે સ્સ્થતી રાજ્ય 

સરકારશ્રીની ગ્રાન્ ટ માટે ચાલ ુજ રાખિાના છે. 

ગરુ્લ લલિંક : https://forms.gle/wdqwyBWjsRhpiQHHA  

 

  
 
ક્રમાકં/બીકેએનએમય/ુએન.એસ.એસ./૦૧૫/૨૦૨૩ 
ર્ક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી, 
ર્િમેંન્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પસ, ર્ક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી રોડ, ખડીયા, જુનાર્ઢ. 
તા. ૧૭/૦૧/૨૦૨૩  

પ્રવત, 

ર્ક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી સલંગ્ન એન.એસ.એસ. યવુનટ ધરાિતી તમામ કોલેજોના આચાયભશ્રીઓ તથા 
એન.એસ.એસ. પ્રોગ્રામ ઓફફસસભ તરફ....... 

 

લબડાણ : 
• સદંર્ભદશીત પત્રો 
નકલ સાદિ િિાના : 
• માન. કુલપવતશ્રી / કુલસચચિશ્રીના અંર્ત સચચિશ્રી 

 
પ્રો. કો-ઓડીનેટરશ્રી 

એન.એસ.એસ. વિર્ાર્ 
ર્ક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી 

જુનાર્ઢ 

mailto:nss@bknmu.edu.in
https://forms.gle/wdqwyBWjsRhpiQHHA
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