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પર પ :િવષય : કોલેજ ારા િવ ાથ ઓને પોતાના

ુ ર આઇ.ડ . તેમજ પાસવડ
ઝ

િુ નવિસટ ભવનનાં અ ય

ભ તકિવ નરિસહ મહતા

ીઓ,

ગે મા હતગાર કરવા બાબત.

િુ નવિસટ સંલ ન અ ુ નાતક ક નાં

વડાઓ તેમજ સંલ ન કોલેજોના આચાય ીઓ તેમજ મા ય સં થાઓના વડાઓને જણાવવા ું ક ભ તકિવ
નરિસહ મહતા

િુ નવિસટ

ારા તમામ કોલેજોને િવ ાથ ઓના એનરોલમે ટ સમયે દરક િવ ાથ દ ઠ પસનલ

ુ ર આઈ.ડ તેમજ પાસવડ આપવામાં આવતા હોય છે
ઝ
ઉપયોગ કર ને ઓનલાઇન પોતાની શૈ
િુ વધાઓનો ઘરબેઠા લાભ લઇ શક

થી િવ ાથ ઓ ારા બહોળા

ણક િવગત જોઇ શક તેમજ
થી ઓનલાઇન કામગીર

િુ નવિસટ

માણમાં ટકનોલો નો

ારા આપવામાં આવતી િવિવધ

ારા સમય અને નાણાની બચત થઇ શક તો આ

ગે તમામ િવ ાથ ઓને અિનવાયપણે મા હતગાર કરવા જણાવવામાં આવે છે . િવ ાથ ઓના
તેમજ પાસવડની મા હતી લીક ન થાય તે

કોલેજ

ઝ
ુ ર આઇ.ડ .

ગેની ત ે દાર કોલેજ ારા રાખવાની રહશે.

ારા પોતાના લોગીન મારફત નીચે

ુ બના મે ુ પરથી િવ ાથ ઓના લોગીન આઇ.ડ . તેમજ
જ

પાસવડની િવગતો મેળવી શકાશે.
Reports

Enrollment Reports Module

ન ધઃ ઉપરો ત કામગીર માટ નોવેલ કોરોના વાઇરસ COVID-19

Enrolled/PG Student List With User Name

ગે સરકાર ી

ારા આપવામાં આવેલ માગદિશકા ંુ

ુ તપણે પાલન કરવા ંુ રહશે. કમચાર ઓ તેમ જ િવ ાથ ઓએ મા ક પહર (ફસ કવર) તેમજ સામા જક

તર

ળવી

ઉપરો ત કામગીર કરવાની રહશે.
પર
ુ પર
માંક/બીકએનએમ /
ભ તકિવ નરિસહ મહતા

ા િનયામક

ા/૫૫૬/૨૦૨૦
િુ નવિસટ ,

ગવનમે ટ પોલીટકનીક ક પસ,
ભ તકિવ નરિસહ મહતા
ખ ડયા,

િુ નવિસટ રોડ,

ુ નાગઢ-૩૬૨૨૬૩

તા.૨૭/૦૭/૨૦૨૦
િત,
િુ નવિસટ ભવનનાં અ ય

ીઓ,

િુ નવિસટ સંલ ન અ ુ નાતક ક નાં વડાઓ તેમજ સંલ ન કોલેજોના આચાય ીઓ

તેમજ મા ય સં થાઓના વડાઓ તથા િવ ાથ ભાઇઓ તેમજ બહનો તરફ......
નકલ સિવનય રવાના:(૧) માન. ુ લપિત ી/ ુ લસ ચવ ીના
(૨) આઇ.ટ . સેલ (વેબસાઇટ પર

ગત સ ચવ ી

િસ ધ થવા અથ)

