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પ રપ
િવષય :- પર

ાક

બદલનાર ગેરહાજર પર

ભ તકિવ નરિસહ મહતા

થળ સંચાલક ીઓને તેમજ વહ વટ

તા.૨૫/૦૮/૨૦૨૦ થી શ થનાર

ાથ ઓની મા હતી ઇ-મેલ ારા મોકલવા બાબત.

િુ નવિસટ સંલ ન તમામ કોલેજના આચાય ીઓ,
ટાફને જણાવવામાં આવે છે ક, અ ેની

થમ તબ ાની તથા તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૦ થી શ થનાર

એલએલ.બી. સે મ. ૨, ૪, ૬, એલએલ.એમ. સેમ. ૨,
પર

ામાં

િવ ાથ ઓના પર

ન ુ પર

ારા ઓગ ટ-સ ટ બર, ૨૦૨૦ દરિમયાન

તીય તબ ાની

.ુ . સે મ. ૬, પી. . સેમ. ૨, ૪,

બી.એડ./એમ.એડ. સેમ. ૨, ૪, પી. .ડ .સી.એ. સેમ. ૨ તથા ડ .એમ.એલ.ટ . ની

ા ક

ા ક , કોષ, સેમે ટર સ હતની મા હતી પર

મોનીટર ગ ટ મને દરરોજ સાં

૪ વા યા

ા સફર થયેલ િવ ાથ ઓમાંથી ગેરહાજર રહલા િવ ાથ ઓના નામ, સીટનંબર,

ા ક નાં લેટરપેડ પર પર

ા

થળ સંચાલક ીનાં સ હ િસ ા સાથે CCTV

ુ ીમાં ફર યાતપણે cctv.bknmu@gmail.com પર ઇ-મેલ
ધ

માટ ફોન નંબર ૦૨૮૫-૨૬૮૧૪૧૦/૨૬૮૧૪૧૧ પર સંપક કરવાનો રહશે.

ારા મોકલવાની રહશે. વ ુ મા હતી

પર
માંક/બીકએનએમ /ુ પર

ભ તકિવ નરિસહ મહતા

ા િનયામક

ા/૬૩૬/૨૦૨૦

િુ નવિસટ ,

ગવનમે ટ પોલીટકનીક કોલેજ ક પસ,
ભ તકિવ નરિસહ મહતા
ખડ યા,

િુ નવિસટ રોડ,

ૂનાગઢ-૩૬૨૨૬૩

તા.૨૫/૦૮/૨૦૨૦
િત,

ભ તકિવ નરિસહ મહતા

િુ નવિસટ સંલ ન તમામ કોલેજના આચાય ીઓ,

સંચાલક ીઓને તેમજ વહ વટ

િુ નવિસટ અ ુ નાતક ક ના વડાઓ, પર

ટાફ તરફ...

નકલ સાદર રવાના:-

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

નકલ રવાના

ા

ા ક ોમાં ફરફાર કરવામાં આવેલ છે તેવા િવ ાથ ઓમાંના ગેરહાજર િવ ાથ ઓની GIPL સો ટવેર માં

કરવાની રહશે નહ . પરં ુ પર

ઓનલાઇન એ

િુ નવિસટ અ ુ નાતક ક ના વડાઓ, પર

િુ નવિસટ

ણ તથા યો ય કાયવાહ અથ:-

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

િસ ધ થવા અથ

ા થળ

