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પરીપત્ર  
 

વિષય : પી.જી./બી.એડ   સેમ.-૨ અને ૪, ય.ુજી. સેમ.-૫(પરૂક) તથા એલએલ.બી. સેમ.-૧ ની પરીક્ષામાાં ઈન્ટનનલ (થીયરી તેમજ પ્રાયોગીક)  

         માકનસની એન્રી શરૂ કરિા બાબત. 

       ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા યવુનિવ િટી ભિનના અધ્યક્ષશ્રીઓ, યવુન.  લંગ્ન અનસુ્નાતક કેન્દ્રોના પ્રોફે  સ ઇન્દ્ચાર્જશ્રીઓ તેમજ 
 લંગ્ન કોલજેોના આચાયસશ્રીઓ તથા માન્દ્ય  સં્થાઓના િડાઓને જણાિિાનુ ંકે, જુલાઇ-૨૦૨૧ દરમ્યાન ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા યવુનિવ િટી 
દ્વારા લેિામા ંઆિનાર પી.જી./બી.એડ   સેમ.-૨ અને ૪, ય.ુજી. સેમ.-૫(પરૂક) તથા એલએલ.બી. સેમ.-૧ ની પરીક્ષામા ં ઈન્દ્ટનસલ (થીયરી તેમજ 

પ્રાયોગીક) પરીક્ષાઓના ંમાકસ ની એન્દ્રી માટેની પ્રારંભ થિાની તારીખ તથા પણૂસ થિાની તારીખની વિગત નીચ ેમજુબ દર્ાસિિામા ંઆિેલ છે. 
પરીક્ષાનુાં નામ એન્રી પ્રારાંભ થિાની તારીખ એન્રી પરૂ્ન થિાની તારીખ 

૧. પી.જી./બી.એડ   સેમ.-૨ અને ૪ 

૨. ય.ુજી. સેમ.-૫ (પરૂક પરીક્ષા) 
૩. એલએલ.બી. સેમ.-૧ 

૦૩/૦૭/૨૦૨૧ ૧૫/૦૭/૨૦૨૧ 

 

ખાસ જર્ાિિાનુાં કે, 

૧. ઉપયુસક્ત છેલ્લી તારીખ બાદ કરિામા ંઆિતી એન્દ્રી  ોફ્ટ્િેર પ્રોગ્રામ સ્િીકારરે્ નહી, જે ધ્યાને લેિા વિનવંત છે. 
૨. ઈન્દ્ટનસલ માકસ ની એન્દ્રી પણૂસ થયા બાદ કોલેજ/કેન્દ્રએ ચેકલીસ્ટની વપ્રન્દ્ટની ખરાઇ કરી લેિાની રહરેે્,  છેલ્લી તારીખ બાદ સધુારો 

કરી ર્કારે્ નહી. અને જો ભલૂ આિી હરે્ તો દંડાત્મક ફી ભરી સધુારો કરિાનો રહરે્ જેની નોંધ લેિી. 
૩. ઈન્દ્ટનસલ માકસ ના ચેકલીસ્ટ  આચાયસશ્રી તથા વિષય અધ્યાપકશ્રી દ્વારા  તેને  ટીફાઈડ કરીને વિદ્યાથીના ધ્યાને જાણ અથે નોટી  

બોડસ પર મકુ્િાનુ ંરહરેે્. 

૪. ઈન્દ્ટનસલ માકસ ની એન્દ્રી પણૂસ થયા બાદ જો કોઇ ભલુ હોય તો જરૂરી સધુારો કરી, ચેકલીસ્ટની વપ્રન્દ્ટ કાઢી તેની ખરાઇ કરી તેમા ં
આચાયસશ્રી તથા વિષય અધ્યાપકશ્રીએ  હી વ ક્કા કરી તેને  ટીફાઈડ કરીને કોલેજના ં રેકોડસ ઉપર રાખિાની રહરેે્. યવુનિવ િટીને 

જરૂરી લાગરે્ તો મગંાિે ત્યારે તે નકલ પરીક્ષા  વિભાગમા ંજમા ંકરાિિાની રહરેે્. 

૫. યવુનિવ િટી દ્વારા પરીણામ જાહરે થયા બાદ કોઇ પણ  જંોગોમા ંઈન્દ્ટનસલ માકસ મા ંયવુનિવ િટી દ્વારા ફેરફાર કરી આપિામા ંઆિરે્ 

નહી. 
૬. ઈન્દ્ટનસલ માક્ સની એન્દ્રી દરમ્યાન કોલેજ ના User Name તથા  Password અપાયેલ છે તેનો જ ઉપયોગ કરિો અને તે માહહતી લીક 

ન થાય તે અંગેની  પંણૂસ જિાબદારી આચાયસશ્રીની રહરેે્ જે  વિનય વિહદત થાય.  
૭. ઈન્દ્ટનસલ માક્ સની એન્દ્રી પણુસ થયે તેમજ ખરાઇ કરીને ત્યારબાદ જ માકસ  એન્દ્રી લોક કરિાની રહરેે્. જો માક્ સની એન્દ્રીમા ંએકથી 

િધ ુપેજ હોય તેિા  જંોગોમા ંતમામ પેજની એન્દ્રી થયા બાદ જ માકસ  એન્દ્રી લોક કરિાની રહરેે્. 
 

                      ઉપર મજુબની જાણ કોલેજના રૈ્ક્ષણણક/ણબનરૈ્ક્ષણણક કમસચારીઓના ધ્યાન ઉપર મકુિા અને જરૂરી વ્યિસ્થા ગોઠિિા યોગ્ય 
કરર્ોજી. 

 

ખાસ નોંધ:-    
૧. ઉપરોક્ત કામગીરી માટે નોિેલ કોરોના િાઇરસ COVID-19 અંગે સરકારશ્રી દ્વારા આપિામાાં આિેલ માગનદવશિકાનુાં ચસુ્તપરે્ પાલન 

કરિાનુાં રહશેે. કમનચારીઓએ માસ્ક પહરેી (ફેસ કિર) તેમજ સામાજજક અંતર જાળિી ઉપરોક્ત કામગીરી કરિાની રહશેે. 
૨. દરેક કોલેજે ઈન્ટનનલ માકનસની એન્રીકયાન બાદ તેની વપ્રન્ટ કાઢી કોલેજનાાં નોટીસ બોર્ન ઉપર ફરજીયાત લગાિિાની રહશેે જેથી 

કરી ને વિદ્યાથીઓને પોતાના માકનસમાાં  કોઇ ભલૂ જર્ાય તો કોલેજનાાં આચાયનશ્રીનો સાંપકન કરી શકે અને તેમાાં સધુારો કોલેજ દ્વારા 
કરી લેિાનો રહશેે ત્યાર બાદ કોઇ સધુારો કરી આપિામાાં આિશે નહી જેની નોંધ લેિી. 

 

                                                                                                     OSD 

                      પરીક્ષા વિભાગ 

ન ં:- બીકેએનએમય/ુપરીક્ષા/૧૦૬૦/૨૦૨૧ 

ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા યવુનિવ િટી, 
ગિનસમેન્દ્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પ , ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા યવુનિવ િટી રોડ, 
ખહડયા, જુનાગઢ-૩૬૨૨૬૩ 
તા. ૦૨/૦૭/૨૦૨૧ 
પ્રવત,     
યવુનિવ િટી ભિનના અધ્યક્ષશ્રીઓ, યવુન.  લંગ્ન અનસુ્નાતક કેન્દ્રોના પ્રોફે  સ ઇન્દ્ચાર્જશ્રીઓ તેમજ  લંગ્ન કોલેજોના આચાયસશ્રીઓ તથા માન્દ્ય 

 સં્થાઓના િડાઓને તરફ... 
નકલ સવિનય રિાના:- 
(૧) માન.કુલપવતશ્રી/કુલ ણચિશ્રીના અંગત  ણચિશ્રી                    (૨) આઇ.ટી.  ેલ (િેબ ાઇટ પર પ્રવ ધ્ધ થિા અથે.) 
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