
 

પર પ : 

િવષય  :   માકશીટ મેળવી લેવા બાબત. 

 આથી ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  સલં ન તમામ કોલેજોના આચાય ીઓ, મા ય 

સં થાઓના વડાઓ અ ુ નાતક ક ના ોફસર ઈ ચા ીને જણાવવામા ં આવે છે ક િુનવિસટ  ારા 

માચ/એિ લ/મે -૨૦૧૯ મા ંલેવાયેલ .ુ  સેમ-૨ ની B.Com, B.B.A, LL.B., B.ED. ની માકશીટ આવી 

ગયલે હોવાથી -તે કોલેજોએ કોલેજના લેટરપેડ ઉપર િવ ાથ ઓની સં યા પ ટ દશાવી િુનવિસટ ના 

પર ા િવભાગમાથંી તા.30/07/2019 ધુીમા ંમેળવવાની રહશે. 

 તેમજ  સેમ ટરના નુ ુ યાકન(Re Assessment) પ રણામ હર થયેલા છે તેની રએસસમે ટની 

માકશીટ પણ -તે કોલેજોએ કોલેજના લેટરપેડ ઉપર િવ ાથ ઓની સં યા પ ટ દશાવી િુનવિસટ ના 

પર ા િવભાગમાથંી તા.30/07/2019 ધુીમા ંમેળવવાની રહશે. 

 આ ઉપરાતં  િવ ાથ ઓને પ રણામમા ં પડ ગ આવે  ુ હોય તેમની .ુ . સેમ-૬ ના B.A-6, 

B.Com-6, B.Sc.-6 ની ુની પડ ગવાળ  માકશીટ િુનવિસટ એ જમા કરાવી અને નવી માકશીટ લઈ જવી 

અને  િવ ાથ ઓની .ુ /પી. -૧ અને ૩ મા શ ટ વેર વાળ  છે ત ે કોલેજના લેટરપેડ ઉપર 

િવ ાથ ઓની સં યા પ ટ દશાવી ુની મા શ ટ જમા કરાવી અને નવી મા શ ટ લઈ જવી.  

 

    પર ા િનયામક 
 

માકં/બીકએનએમ /ુપર ા/૬૭૦૫/૨૦૧૯-૨૦ 

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ ,  

ગવનમે ટ પોલીટકનીક ક પસ, ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  રોડ,  

ખડ યા, ૂનાગઢ-362263  

તા. ૧૮/૦૭/૨૦૧૯  

િત,  

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  સલં ન તમામ કોલેજોના આચાય ીઓ, મા ય સં થાઓના વડાઓ તથા િવ ાથ  

ભાઇઓ તથા બહનો તરફ... 

 

નકલ સાદર રવાના:-  

- માન. ુલપિત ી/ ુલસ ચવ ીના ગત સ ચવ ી,  

 

નકલ રવાના ણ તથા યો ય કાયવાહ  અથ:-  

- આઈ.ટ . સેલ જ ર  કાયવાહ  અથ અને વેબસાઈટ પર િસ ધ થવા અથ. 
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