
 

પ રપ :-  

 આથી ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  સલં ન િવ ાન, આટસ, કોમસ, મેનેજમે ટ, હોમ-સાય સ તથા 

ામિવ ાશાખાઓના આચાય ીઓને જણાવવા ુ ંક  િવષયોમા ં ાયો ગક પર ાઓ લેવાની થાય છે યા ંસેમે ટર -2 અન ે૪ 

ના ર લુર તેમજ ર પીટર િવ ાથ ઓની ાયો ગક પર ા કોલેજ ક ાએ તા. ૧૫/૦૨/૨૦૧૯ થી ૨૮/૦૨/૨૦૧૯ દર યાન 

કોલેજના આચાય ીઓ ારા ગોઠવવાની રહશે અને તેની ણ કોલેજના િવ ાથ ઓને કરવાની રહશ.ે ગોઠવાયેલ ાયો ગક 

પર ાઓના કાય મની નકલ તેમજ ાયો ગક પર ાના પર કોને અપાયેલ િનમ ુકં ઓડરની નકલ પર ા િનયામક ી, 

પર ા િવભાગને મળે તે ર તે મોકલી આપવાની રહશ.ે 
 

 તપાસાયેલ ાયો ગક પર ાની ઉ રવહ ઓ કોલેજોએ તેમના રકોડ પર રાખવાની રહશ.ે િુનવિસટ ને જ ર પડ 

માગંણી કરવામા ંઆવે યાર જ ર ૂ કરવાની રહશે અને કોલેજ પણ  તે પર ા ુ ંર ઝ ટ હર થયા પછ  છ માસ ધુી 

સાચવવાની રહશે આ ગેની તમામ કોલેજના આચાય ી એ ન ધ લેવી. અન ેકોલેજમા ંફરજ બ વતા સબંિધત કમચાર ઓને 

ણ કરવાની રહશ.ે ઓનલાઇન એ  કરવાની તાર ખ હવે પછ  જણાવવામા ંઆવશે.  
 

 િવ ાથ ઓના ંસીટ નબંરની યાદ   કોલેજને મળેલ ન હોય તેવા સજંોગોમા ંિવ ાથ ઓના નામ અને SPU ID ઉપર 

ાયો ગક પર ા લેવડાવવાની રહશ.ે  
 

 આચાય ીઓએ ાયો ગક પર ામા ં પોતાની કોલેજના મા ય/િસિનયર અ યાપકોને િનમ ુકં આપી ાયો ગક 

પર ાઓ લેવડાવવાની રહશે, અને જો કોલેજમા ંમા ય અ યાપક ન હોય તો યાથંી ન કની કોલેજમાથંી મા ય અ યાપકોનો 

સપંક કર ને પર ા ણુ કરવાની રહશ.ે 

 પર ક ીઓએ કોઇ પણ કાર ુ ં ેિસગ કરવા ુ ંનથી તેમજ િનયમા સુાર આઉટ ઓફ ટન પર ા લેવાની રહશે 

ન હ. 

 ાયો ગક પર ાના સચંાલન પટે  તે કોલેજના આચાય ીને કો- ઓડ નેટર તર ક િનમ ુકં કરવા અથવા આચાય ી 

 અ યાપકોન ેિન કુત કર તેમને . ૧૨૫/- ( િપયા એકસો પ ચીસ) ુ ંમહનતા ુ ં િત દન કુવ ુ.ં આ ફકત સરકાર  તથા 

ા ટ-ઇન-એઇડ કોલેજોને જ લા  ુપડશે. 

ઉપર જુબની ણ કોલેજના ં શૈ ણક/ બનશૈ ણક કમચાર ઓ તથા િવ ાથ ઓના યાન પર કુવા અને જ ર  યવ થા 

ગોઠવવા યો ય કરશો . 

ન ધ : વિનભર સં થાઓએ ાયો ગક પર ાનો તમામ ખચ સં થાએ જ ભોગવવાનો રહશ.ે 

 

               પર ા િનયામક  

માકં/બીકએનએમ /ુપર ા/૫૯૨૪/૨૦૧૯ 

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ ,  

ગવનમે ટ પોલીટકનીક ક પસ, ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  રોડ,  

ખડ યા, ૂનાગઢ-362263  

તા. ૧૪/૦૨/૨૦૧૯  

િત,  

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  સલં ન તમામ કોલેજોના આચાય ીઓ/ પી. .સે ટરના વડાઓ તરફ... 

નકલ સાદર રવાના:-  

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

(2) આઈ.ટ . સેલ વબેસાઈટ પર િસ ધ થવા અથ.  
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