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પરીપત્ર  
 

વિષય : ય.ુજી. સેમ. ૬ ની પે્રકટીકલ/પ્રોજેકટ/િાઇિાની માકકશીટ અતે્રની યવુન.ના પરીક્ષા વિભાગમાાં જમા કરાિિા બાબત. 
સાંદભક : અતે્રની યવુન.ના પરીક્ષા વિભાગના તા. ૨૬/૦૩/૨૦૨૧ ના પરીપત્ર ક્રમાાંક- બીકેએનએમય/ુપરીક્ષા/૬૮૨/૨૦૨૧. 
 

         ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી સલંગ્ન તમામ કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓ તથા માન્ર્ સસં્થાઓના િડાઓને 
જણાિિાનુ ંકે, માનનીર્ કુલપવતશ્રીની આજ્ઞાનસુાર કોિીડ-૧૯ ની પરરસ્સ્થવતને ધ્ર્ાને લઇ ઉપરોક્ત સદંભય પરીપત્રથી 
જણાિિામા ંઆિેલ કે, માત્ર ચાલ ુશૈક્ષણણક િર્ય માટે ય.ુજી. સેમ. ૬ ની પે્રકટીકલ/પ્રોજેકટ/િાઇિાની પરીક્ષાનુ ંઆર્ોજન 
કોલેજ કક્ષાએથી જે-તે વિર્ર્ના યવુન. માન્ર્તા પ્રાપ્ત અધ્ર્ાપક દ્વારા કરિાનુ ંરહશેે.  
  
         ઉપરોક્ત વિર્રે્ જણાિિાનુ ંકે, કોલેજ દ્વારા લેિારે્લ ય.ુજી. સેમ. ૬ ની પે્રકટીકલ/પ્રોજેકટ/િાઇિા ની માકયશીટ 
તા.૧૭/૦૭/૨૦૨૧ સધુીમા ંયવુનિવસિટીના પરીક્ષા વિભાગમા ંજમા કરાિિાની રહશેે. યવુન. મા ંમાકયશીટ જમા કરાિેલ 
છે તેના આધાર પરુાિા માટે તેની પહોંચ(રીસીપ્ટ) પરીક્ષા વિભાગમાથંી મેળિી કોલેજે પોતાના રેકોડયમા ંરાખિી. 
 

         પે્રકટીકલ/પ્રોજેકટ/િાઇિાના માકયસ મકુિા માટેની માકયશીટ અતે્રની યવુનિવસિટીના G.I.P.L. સોફ્ટિેરમા ં
કોલેજોએ પોતાનુ ંલોગીન કરી નીચે મજુબના સ્ટેપ અનસુરીને રીપોટય મેળિી શકશે જેને PDF સ્િરૂપે ડાઉનલોડ/વપ્રન્ટ 
કરી તેમા ંમાકયસ મકુિાના રહશેે. જો પરીક્ષાનુ ંઓફલાઇન આર્ોજન કરિામા ંઆિેલ હોર્ તો હાજર/ગેરહાજર રીપોટયમા ં
વિદ્યાથીઓની સહી સાથેનો રીપોટય જમા કરાિિો ફરજીર્ાત રહશેે. અન્ર્ કોઇ પણ પ્રકારના ફોમેટમા ંમાકયસ સ્િીકારિામા ં
આિશે નહીં જેની તમામ કોલેજના આચાર્યશ્રીઓ તેમજ સસં્થાઓના િડાઓએ ખાસ નોંધ લેિી. 
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ખાસનોંધ:-    ઉપરોક્ત કામગીરી માટે નોિેલ કોરોના િાઇરસ કોિીડ-૧૯ અંગે રાજ્ય/કેન્દ્ર સરકારશ્રી દ્વારા આપિામાાં 
આિેલ માગકદવશિકાનુાં ચસુ્તપણે પાલન કરિાનુાં રહશેે. કમકચારીઓએ માસ્ક પહરેી (ફેસ કિર) તેમજ 
સામાજજક અંતર જાળિી ઉપરોક્ત કામગીરી કરિાની રહશેે. 

 

 
   

                   પરીક્ષા વનયામક 

ન ં:- બીકેએનએમય/ુપરીક્ષા/૧૧૧૭/૨૦૨૧ 

ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી, 
ગિનયમેન્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પસ, ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી રોડ, 
ખરડર્ા, જુનાગઢ-૩૬૨૨૬૩ 
તા. ૦૮/૦૭/૨૦૨૧ 
પ્રવત,     
યવુનિવસિટી સલંગ્ન તમામ કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓ તથા માન્ર્ સસં્થાઓના િડાઓ તરફ... 
નકલ સવિનય રિાના:- 
(૧) માન.કુલપવતશ્રી/કુલસણચિશ્રીના અંગત સણચિશ્રી                     
(૨) આઇ.ટી. સેલ (િેબસાઇટ પર પ્રવસધ્ધ થિા અથે.) 
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