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પ રપ
િવષય :- ગે રહાજર પર

ાથ ઓની ઓનલાઇન એ

ભ તકિવ નરિસહ મહતા

અ ુ નાતક ક ના વડાઓ, પર
અ ેની

િુ નવિસટ

િુ નવિસટ

કરવા બાબત.
િુ નવિસટ

સંલ ન તમામ કોલેજના આચાય ીઓ,

ા થળ સંચાલક ીઓને તેમજ વહ વટ
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૨, ૪, પી. .ડ .સી.એ. સેમ. ૨ તથા ડ .એમ.એલ.ટ . ની પર
પર

ા દરિમયાન આપના પર

ાથ ઓ ગેરહાજર હોય તેઓના સીટનંબરની GIPL સો ટવેર માં ઓનલાઇન એ

ુ ીમાં ફર યાતપણે કરવાની રહશે તથા એ
ધ

ા ક માં

સાં

કરલ ઓનલાઇન ર પોટની હાડકોપી ટ

દરરોજ ઉ રવહ ની સાથે અલગથી (ઉ રવહ ના પેકટની બહાર) મોકલાવવાની રહશે

૪ વા યા

ુ રવાઇઝરને
પ

ની તમામ

સંબધ
ં ીતોએ ન ધ લેવી.
ન ધઃ-

િવ ાથ ઓના પર

ા ક ોમાં ફરફાર કરવામાં આવેલ છે તેવા િવ ાથ ઓમાંના ગે રહાજર

િવ ાથ ઓની GIPL સો ટવેર માં ઓનલાઇન એ

કરવાની રહશે નહ . પરં ુ પર

ા ક

ા સફર થયેલ િવ ાથ ઓમાંથી ગે રહાજર રહલા િવ ાથ ઓની મા હતી CCTV મોનીટર ગ ટ મને
દરરોજ ફોન નંબર ૦૨૮૫-૨૬૮૧૪૧૦/૨૬૮૧૪૧૧ પર મા હતી આપવાની રહશે.
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ભ તકિવ નરિસહ મહતા

િુ નવિસટ ,

ભ તકિવ નરિસહ મહતા

િુ નવિસટ રોડ,

ગવનમે ટ પોલીટકનીક કોલેજ ક પસ,
ખડ યા,

ૂનાગઢ-૩૬૨૨૬૩

તા.૨૪/૦૮/૨૦૨૦
િત,

ભ તકિવ નરિસહ મહતા
પર

િુ નવિસટ સંલ ન તમામ કોલેજના આચાય ીઓ,

ા થળ સંચાલક ીઓને તેમજ વહ વટ

બડાણઃ-

ઓનલાઇન એ

નકલ સાદર રવાના:-

ટાફ તરફ...

િુ નવિસટ અ ુ નાતક ક ના વડાઓ,

કરવા માટની માગદશ કા

(1) માન. ુ લપિત ી/ ુલસ ચવ ીના ગત સ ચવ ી,

નકલ રવાના

ણ તથા યો ય કાયવાહ અથ:-

(1) આઈ.ટ . સેલ જ ર કાયવાહ અથ અને વેબસાઈટ પર

િસ ધ થવા અથ

