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Govt. Polytechnic College Campus, Bhakta Kavi Narsinh Mehta
Univarsity Road, Khadiya, Junagadh
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Website : http://www.bknmu.edu.in
email. : info@bknmu.edu.in
પરીપત્ર :ુ ની
વિષય :- B.ED. સેમેસ્ટર-૧ અને M.ED. સેમેસ્ટર- ૧ જુના તથા નિા કોષષના ઈન્ટનષલ પરીક્ષાઓનાાં ગણ
એન્રી માટેની પ્રારાં ભ થિાની તારીખ તથા પ ૂણષ થિાની તારીખ અંગે .
(૧)

ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી સંલગ્ન સિે B.ED / M.ED કોલેજોના માનવનય આચાયયશ્રીઓ, સંલગ્ન
કોલેજોમાં કાયયરત સિે માન.પ્રોફેસર-ઈનચાર્જશ્રીઓ તથા માન. સંસ્થાના િડાશ્રીઓને જણાિિાનુ ં કે,
જાન્યુઆરી-૨૦૧૯ દરમ્યાન ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી દ્વારા લેિાયેલ B.ED. સેમેસ્ટર-૧ અને
M.ED. સેમેસ્ટર- ૧ (જુના તથા નિા કોર્ય)ના ઈન્ટનયલ પરીક્ષાઓનાં ગુણની એન્રી માટેની પ્રારં ભ થિાની
તારીખ તથા પ ૂણય થિાની તારીખની વિગત નીચે મુજબ દર્ાયિિામાં આિેલ છે .
ક્રમ

પરીક્ષા

૧

B.ED. સેમેસ્ટર-૧
M.ED. સેમેસ્ટર-૧

એન્રી પ્રારં ભ થિાની તારીખ

એન્રી પ ૂણય થિાની તારીખ

૨૫/૦૧/૨૦૧૯

૭/૦૨/૨૦૧૯

ઓનલાઈન એન્રી College User ID તથા Password Enter કયાય બાદ કરી ર્કાર્ે.
(૨)

B.ED. સેમેસ્ટર-૧ અને M.ED. સેમેસ્ટર- ૧ની તમામ વર્ક્ષણર્ાખાઓનાં રે ગ્યુલર વિદ્યાથીઓની ઈન્ટનયલ
એન્રી GIPL નાં સોફ્ટ્િેરમાં કોલેજોના

(૩)

Login પરથી

કરિાની રહેર્ે

ખાસ જણાિિાન ાંુ કે,
૧. ઉપયુક્ય ત છે લ્લી તારીખ બાદ કરિામાં આિતી એન્રી સોફ્ટ્િેર પ્રોગ્રામ સ્િીકારર્ે નહી, જે ધ્યાને લેિા
વિનંવત છે
૨. ઈન્ટનયલ માક્સયની એન્રી પ ૂણય થયા બાદ કોલેજે ચેકલીસ્ટની વપ્રન્ટની ખરાઇ કરી લેિાની
રહેર્,ે છે લ્લી તારીખ બાદ સુધારો કરી ર્કાર્ે નહી. અને જો ભ ૂલ આિી હર્ે તો દં ડાત્મક ફી ભરી સુધારો
કરિાનો રહર્ે જેની નોંધ લેિી.
૩. ઈન્ટનયલ માક્સયના ચેકલીસ્ટ આચાયયશ્રી તથા વિર્ય અધ્યાપકશ્રી દ્વારા તેને સટીફાઈડ કરીને
વિદ્યાથીના ધ્યાને જાણ અથે નોટીસ બોડય પર મુક્િાનુ ં રહેર્ે.
૪. ઈન્ટનયલ માક્સયની એન્રી પ ૂણય થયા બાદ જો કોઇ ભુલ હોય તો જરૂરી સુધારો કરી, ચેકલીસ્ટની

વપ્રન્ટ કાઢી તેની ખરાઇ કરી તેમાં આચાયયશ્રી તથા વિર્ય અધ્યાપકશ્રીએ સહી વસક્કા કરી તેને સટીફાઈડ
કરીને કોલેજનાં રે કોડય ઉપર રાખિાની રહેર્ે. યુવનિવસિટીને જરૂરી લાગર્ે તો મંગાિે ત્યારે તે નકલ
પરીક્ષા વિભાગમાં જમાં કરાિિાની રહેર્ે.
૫. યુવનિવસિટી દ્વારા પરીણામ જાહેર થયા બાદ કોઇ પણ સંજોગોમાં ઈન્ટનયલ માક્સયમાં યુવનિવસિટી દ્વારા
ફેરફાર કરી દે િામાં આિર્ે નહી.
૬. ઈન્ટનયલ માક્સયની એન્રી દરમ્યાનકોલેજ ના

User Name તથા Password અપાયેલ

છે તેનો જ

ઉપયોગ કરિો અને તે માહહતી લીક ન થાય તે અંગેની સંપ ૂણય જિાબદારી આચાયયશ્રીની રહેર્ે જે
સવિનય વિહદત થાય.
ઉપર મુજબની જાણ કોલેજના ર્ૈક્ષણણક/ણબનર્ૈક્ષણણક કમયચારીઓના ધ્યાન ઉપર મુકિા અને જરૂરી
વ્યિસ્થા ગોઠિિા યોગ્ય કરર્ોજી.
નોંધ:- દરે ક કોલેજે ઈન્ટનષલ માર્કસષની એન્રીકયાષ બાદ તેની વપ્રન્ટ કાઢી કોલેજનાાં નોટીસ બોર્ષ ઉપર ફરજીયાત
લગાિિાની રહેશે જેથી કરી ને વિદ્યાથીઓને પોતાના માર્કસષમાાં કોઇ ભ ૂલ જણાયતો કોલેજનાાં આચાયષશ્રીનો
ુ ારો કોલેજ દ્વારા કરી લેિાનો રહેશે ત્યાર બાદ કોઇ સધ
ુ ારો કરી આપિામાાં
સાંપકષ કરી શકે અને તેમાાં સધ
આિશે નહી. જેની નોંધ લેિી.

પરીક્ષા વનયામક

૫૮૬૪

૨૪/૦૧/૨૦૧૯

૨૦૧૯

