
 

 

પર�પ�  
 

િવષય : પર��ા દરિમયાન રાખવાની થતી તક�દાર� તેમજ �ચુા� સંચાલન બાબત. 
 

આથી ઉપરો�ત િવષયે માનનીય �ુલપિત�ીની આ�ા�સુાર જણાવવા�ુ ં ક�, �િુનવિસ�ટ� સલં�ન સવ� સબંિંધત કોલેજોના આચાય��ીઓ/ 

�થળસચંાલક/સચંાલક�ીઓ, મા�ય સ�ંથાઓના વડાઓ, ર�સીવ�ગ ડ��પેચ�ગ સે�ટર તેમજ તમામ �ટ �પુરવાઇઝર�ીઓએ નીચે �જુબની તક�દાર� 

રાખવાની રહ�શે. 

૧. કોલેજના આચાય��ી �ારા પર��ા �થળ સચંાલકનો ચા� �-તે કોલેજના જો કોઇ અ�ય �યકિતને સોપવામા ંઆવે તો તેની લેખીત મા�હતી 

cctv.bknmu@gmail.com પર ઇ-મેઇલ �ારા મોકલવાની રહ�શે 

૨. કોઇ પર��ા ક���મા ંજો ��પ� સમય પહ�લા ખોલવામા ંઆવશે તો, �િુન. �ારા દંડા�મક કાય�વાહ� તેમજ કોલેજની મા�યતા રદ કરવા �ધુીની 

કાય�વાહ� કરવામા ંઆવશે.  

૩. ર�સીવ�ગ ડ��પેચ�ગ સે�ટર તેમજ તમામ �ટ �પુરવાઇઝરોએ પર��ા ક���ના સચંાલક �ારા િન�કુત થયેલ જવાબદાર અ�યાપકને ��પ� 

સીલબધં કવરમા ંઆપવા�ુ ંરહ�શે અને તેનો ર�પોટ�  �િુન. મા ંજમા કરાવવાનો રહ�શે. 

૪. પર��ા સમયગાળા દર�યાન કનેકટ�વીટ� ચા� ુ રહ� અને વીજ �વાહ બધં ન રહ� તે �ગેની કાળ� લેવાની જવાબદાર� કોલેજના 

આચાય��ીઓ/�થળસચંાલક/સચંાલક�ીઓ તેમજ સ�ંથાઓના વડાઓની રહ�શે. 

૫. ર�સીવ�ગ ડ��પેચ�ગ સે�ટર તેમજ તમામ �ટ �પુરવાઇઝર તેમજ પર��ા ક���ના સચંાલક�ીઓએ સમય, તાર�ખ અને િવષય �જુબ ��પ�ના 

પેક�ટની ગણતર� કર� વેર�ફાય કર�ને આપવાના રહ�શે, �યારબાદ જ પર��ાખડંમા ં��પ�ની વહ�ચણી કરવાની રહ�શે તેમજ ઉપરો�ત બાબત 

�ગે કોઇ �� જણાય તો પર��ા િનયામક�ી તેમજ CCTV િવભાગના ઇ-મેઇલ આઇ.ડ�. અ��ુમે cebknmu@gmail.com અને 

cctv.bknmu@gmail.com પર તેની �ણ કરવાની રહ�શે. 

૬. માસ કોપીક�સ ક� કોઇપણ ટ��નોલો�ના મા�યમથી ઉતરવહ�મા ંલખાણ કરવામા ંઆવે� ુ છે તે�ુ ં�િુન.ના મ�ય�થ ��ુયાકંન ક���મા ંચકાસણી 

કરતા મા�મુ પડશે તો �િુન. �ારા તેવી કોલેજની મા�યતા રદ કરવામા ંઆવશે, �ની સવ� સબંધંીતોએ ખાસ ન�ધ લેવી. 

૭. પર��ાખડંમા ંખડંિનર��કો મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ ના કર� તેની ગભંીરતા �વુ�ક ન�ધ લેવી. 

૮. પર��ા ક���મા ં કોઈપણ �કારની ગેરર�તી/ગેરવત��કુ ના થાય તેના માટ� �રુતી તક�દાર� રાખવી. �િુન. �ારા મોકલવામા ં આવેલ 

�કવોડ/ઓ�ઝવ�રમા ંઆવેલ અ�યાપકો સાથે �-તે પર��ા ક���ના કમ�ચાર�ઓએ યો�ય વતા�વ કરવાનો રહ�શ ેતેમજ સી.સી.ટ�.વી. મોનીટર�ગ 

માથંી કોઇ કવેર� બાબતે ફોન આવે તો �યવ��થત ���તુર આપવાનો રહ�શે �ની જવાબદાર� �-તે કોલેજના આચાય��ીની રહ�શે. 

૯. �િુનવિસ�ટ� �ારા આપવામા ંઆવેલ ર�સીવ�ગ ડ��પેચ�ગ સે�ટરોએ પર��ાની કામગીર� સાથે સકંળાયેલ કમ�ચાર�ઓને લેખીતમા ં િનમ�કૂનો 

ઓડ�ર આપવાનો રહ�શે તેમજ તેની એક કોપી �-તે કોલે� પોતાની પાસે સાચવીને ર�કોડ�મા ંરાખવાની રહ�શ,ે જો �િુનવિસ�ટ�ને જ�ર જણાય �યાર� 

મગંાવવામા ંઆવે તો તેની મા�હતી મો�લવાની રહ�શે. 

૧૦. સરકાર� તેમજ �ા�ટ-ઇન-એઇડ કોલેજોના આચાય��ીઓને ખાસ િવનતંી ક�, આપની કોલેજોના વ�મુા ંવ� ુઅ�યાપકોને �કવોડમા ંગોઠવવાના 

રહ�શે �થી પર��ા �ચૂા� ર�તે પાર પાડ� શકાય. 
 

ઉપરો�ત ��ુા િસવાય પર��ામા ંકોઇપણ �કુ ના રહ� ત માટ� �રૂતી તક�દાર� રાખવી તેમજ �યા ં�ધુી અ�ેની �િુનવિસ�ટ� �ારા ઉપરો�ત ��ુા 

સબંધંીત અ�ય પર�પ� કરવામાં ના આવે �યા �ધુી મા�ય રહ�શે �થી તમામ સબંધંીતોએ આ પર�પ�ને પોતાના ર�કોડ�માં રાખવાનો રહ�શે �થી આગામી 

સમયમા ંયો�નાર� પર��ામા ંપણ તેની અમલવાર� થઇ શક� � બાબત �યાને લેવી. 
 

    પર��ા િનયામક 

ન ં:- બીક�એનએમ�/ુપર��ા/૮૯૭/૨૦૨૨,  તા.૨૨/૦૪/૨૦૨૨ 

ભકતકિવ નરિસ�હ મહ�તા �િુનવિસ�ટ�, ગવન�મે�ટ પોલીટ�કનીક ક��પસ, ભકતકિવ નરિસ�હ મહ�તા �િુનવિસ�ટ� રોડ, 

ખ�ડયા, �ુનાગઢ-૩૬૨૨૬૩   

�િત,  �િુનવિસ�ટ� સલં�ન સવ� સબંિંધત કોલેજોના આચાય��ીઓ/�થળસચંાલક/સચંાલક�ીઓ, મા�ય સ�ંથાઓના વડાઓ, ર�સીવ�ગ ડ��પેચ�ગ સે�ટર 

તેમજ તમામ �ટ �પુરવાઇઝર તરફ... 

નકલ રવાના:-   

(૧) માન.�ુલપિત�ી/�ુલસ�ચવ�ીના �ગત સ�ચવ�ી (�ણ અથ�)    (૨) આઇ.ટ�. સેલ (યો�ય કાય�વાહ� તેમજ વેબસાઇટ પર �િસ�ધ થવા અથ�) 


