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  પરીપત્ર :- 

વિષય :- ય.ૂજી. સેમેસ્ટર-૬  ઈન્ટર્નલ/પે્રક્ટીકલ પરીક્ષાઓર્ાાં માક્સનર્ી  એન્રી માટેર્ી પ્રારાંભ થિાર્ી 

  તારીખ તથા પરૂ્ન થિાર્ી તારીખ અંગે. 

 (૧) ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી સલંગ્ન સિે કોલેજોના માનવનય આચાયયશ્રીઓને જણાિિાનુ ંકે, માચય-

૨૦૧૯ દરમ્યાન ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી દ્વારા ચાલ ુય.ુજી. સમેેસ્ટર-૬ની થીયરી પરીક્ષા માટેના  

ઈન્ટનયલ/પ્રકે્ટીકલ માક્સયની એન્રી માટેની પ્રારંભ થિાની તારીખ તથા પણૂય થિાની તારીખની વિગત નીચ ે

મજુબ દર્ાયિિામા ંઆિેલ છે. 

ક્રમ પરીક્ષા એન્રી પ્રારંભ થિાની તારીખ એન્રી પણૂય થિાની તારીખ 
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       ઓનલાઈન એન્રી College User ID તથા Password Enter કયાય બાદ કરી ર્કારે્. 

  (૨) સેમેસ્ટર-૬ તમામ વિદ્યાર્ાખાઓના ંરેગ્યલુર વિદ્યાથીઓની ઈન્ટનયલ એન્રી GIPL ના ં સોફ્ટ્િેરમા ંકોલેજોના  

Login પરથી કરિાની રહરેે્ 

  (૩) ખાસ જર્ાિિાન ાં કે, 

 ૧. ઉપયુયક્ત છેલ્લી તારીખ બાદ કરિામા ંઆિતી એન્રી સોફ્ટ્િેર પ્રોગ્રામ સ્િીકારર્ે નહી, જે ધ્યાને લિેા 

    વિનવંત છે 

 ૨.  ઈન્ટનયલ માક્સયની એન્રી પણૂય થયા બાદ કોલેજ/કેન્રએ ચેકલીસ્ટની  વપ્રન્ટની ખરાઇ કરી લેિાની  

     રહરેે્, છેલ્લી તારીખ બાદ સધુારો કરી ર્કારે્ નહી. અને જો ભલૂ આિી હરે્ તો દંડાત્મક ફી ભરી સધુારો  

     કરિાનો રહર્ે જેની નોંધ લેિી. 

 ૩. ઈન્ટનયલ માક્સયના ચેકલીસ્ટ  આચાયયશ્રી તથા વિષય અધ્યાપકશ્રી દ્વારા  તેન ેસટીફાઈડ કરીને 

    વિદ્યાથીના ધ્યાને જાણ અથે નોટીસ બોડય પર મકુ્િાનુ ંરહરેે્. 

   ૪. ઈન્ટનયલ માક્સયની એન્રી પણૂય થયા બાદ જો કોઇ ભલુ હોય તો જરૂરી સધુારો કરી, ચેકલીસ્ટની   

 

    વપ્રન્ટ કાઢી તેની ખરાઇ કરી તેમા ંઆચાયયશ્રી તથા વિષય અધ્યાપકશ્રીએ સહી વસક્કા કરી તેને સટીફાઈડ 

   કરીને કોલેજના ંરેકોડય ઉપર રાખિાની રહરેે્. યવુનિવસિટીને જરૂરી લાગરે્ તો મગંાિે ત્યારે તે નકલ  

http://www.bknmu.edu.in/


   પરીક્ષા  વિભાગમા ંજમા ં કરાિિાની રહરેે્. 

૫. યવુનિવસિટી દ્વારા પરીણામ જાહરે થયા બાદ કોઇ પણ સજંોગોમા ંઈન્ટનયલ માક્સયમા ંયવુનિવસિટી દ્વારા  

    ફેરફાર કરી દેિામા ંઆિરે્ નહી. 

 ૬. ઈન્ટનયલ માક્સયની એન્રી દરમ્યાનકોલેજ ના User Name તથા  Password અપાયેલ છે તનેો જ  

     ઉપયોગ કરિો અને તે માહહતી લીક ન થાય તે અંગેની સપંણૂય જિાબદારી આચાયયશ્રીની રહરેે્ જે  

     સવિનય વિહદત થાય. 

  ઉપર મજુબની જાણ કોલેજના ર્ૈક્ષણણક/ણબનર્કૈ્ષણણક કમયચારીઓના ધ્યાન ઉપર મકુિા અને જરૂરી  

   વ્યિસ્થા ગોઠિિા યોગ્ય કરર્ોજી. 
ર્ોંધ:- દરેક કોલેજે ઈન્ટર્નલ માક્સનર્ી એન્રીકયાન બાદ તેર્ી વપ્રન્ટ કાઢી કોલેજર્ાાં ર્ોટીસ બોર્ન ઉપર ફરજીયાત  

 લગાિિાર્ી રહશેે જેથી કરી રે્ વિદ્યાથીઓરે્ પોતાર્ા માક્સનમાાં  કોઇ ભલૂ જર્ાયતો કોલેજર્ાાં આચાયનશ્રીર્ો  

 સાંપકન  કરી શકે અરે્ તેમાાં સ ધારો કોલેજ દ્વારા કરી લેિાર્ો રહશેે ત્યાર બાદ કોઇ સ ધારો કરી આપિામાાં  

 આિશે ર્હી. જેર્ી ર્ોંધ લેિી. 

     :-  કોલેજ દ્વારા જે વિષયર્ી પ્રયોગગક પરીક્ષાઓર્ા ગ ર્  કોલેજે એન્રી કરિાર્ી  રહશેે. 

     

           

           પરીક્ષા વનયામક 
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