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        પર પ  :- 

િવષય :- .ૂ . પર ામા ંઈ ટનલ (થીયર  તેમજ ાયોગીક) માકસની એ  શ  કરવા બાબત. 

       ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  સલં ન સવ કોલેજોના માનનીય આચાય ીઓને જણાવવા ુ ં ક, 

ઓકટોબર/નવે બર-૨૦૧૯  દર યાન ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  ારા લેવામા ં આવનાર .ુ . સેમ.- ૧ 

તેમજ બી.કોમ. સેમ ૩ ની  ઈ ટનલ (થીયર  તેમજ ાયોગીક)  પર ાઓના ં ણુની એ  માટની ારંભ થવાની 

તાર ખ તથા ણૂ થવાની તાર ખની િવગત નીચે જુબ દશાવવામા ંઆવેલ છે. 

મ પર ા એ  ારંભ થવાની તાર ખ એ  ણૂ થવાની તાર ખ 

 
 ૧ 

.ુ . સેમ. ૧  ( ઓલ કોષ) 

તેમજ 

બી. કોમ. સેમ ૩ 

૦૯-૧૧-૨૦૧૯ ૧૯-૧૧-૨૦૧૯ 

 

ખાસ જણાવવા ુ ંક, 

૧.  ઉપ ુ ત છે લી તાર ખ બાદ કરવામા ંઆવતી એ  સો વેર ો ામ વીકારશે નહ ,  યાને લેવા િવનિંત છે. 

૨.  ઈ ટનલ મા સની એ  ણૂ થયા બાદ કોલેજ/ક એ ચેકલી ટની  િ ટની ખરાઇ કર  લેવાની રહશે,  છે લી  

    તાર ખ બાદ ધુારો કર  શકાશે નહ . અને જો લૂ આવી હશે તો દંડા મક ફ  ભર  ધુારો કરવાનો રહશે ની ન ધ 

    લેવી. 

૩. ઈ ટનલ મા સના ચેકલી ટ  આચાય ી તથા િવષય અ યાપક ી ારા  તેને સટ ફાઈડ કર ને િવ ાથ ના યાન ે ણ 

     અથ નોટ સ બોડ પર ુ વા ુ ંરહશે. 

૪. ઈ ટનલ મા સની એ  ણૂ થયા બાદ જો કોઇ લુ હોય તો જ ર  ધુારો કર , ચેકલી ટની િ ટ કાઢ  તેની ખરાઇ 

     કર  તેમા ંઆચાય ી તથા િવષય અ યાપક ીએ સહ  િસ ા કર  તેને સટ ફાઈડ કર ને કોલજેના ંરકોડ ઉપર 

   રાખવાની રહશે. િુનવિસટ ને જ ર  લાગશે તો મગંાવે યાર તે નકલ પર ા  િવભાગમા ંજમા ં કરાવવાની રહશે. 

૫. િુનવિસટ  ારા પર ણામ હર થયા બાદ કોઇ પણ સજંોગોમા ંઈ ટનલ મા સમા ં િુનવિસટ  ારા ફરફાર કર   

    દવામા ંઆવશે નહ . 

૬. ઈ ટનલ મા સની એ  દર યાનકોલેજ ના User Name તથા  Password અપાયેલ છે તનેો જ ઉપયોગ કરવો  

    અને તે મા હતી લીક ન થાય તે ગનેી સં ણૂ જવાબદાર  આચાય ીની રહશે  સિવનય િવ દત થાય. 

                                                                                                              

                                                                                                               Contd… 

            



 

 

            ઉપર જુબની ણ કોલેજના શૈ ણક/ બનશૈ ણક કમચાર ઓના યાન ઉપર કુવા અને જ ર  યવ થા  

      ગોઠવવા યો ય કરશો . 

 

ન ધ:-   દરક કોલે  ઈ ટનલ મા સની એ કયા બાદ તેની િ ટ કાઢ  કોલેજના ંનોટ સ બોડ ઉપર ફર યાત  

 લગાવવાની રહશે થી કર  ને િવ ાથ ઓને પોતાના મા સમા ં કોઇ લૂ જણાય તો કોલજેનાં આચાય ીનો  

 સપંક કર  શક અને તેમા ં ધુારો કોલેજ ારા કર  લેવાનો રહશે યાર બાદ કોઇ ધુારો કર  આપવામાં આવશે 

        નહ . ની ન ધ લેવી. 

      

     

           

                પર ા િનયામક 

ન ં:- બીકએનએમ /ુપર ા/૭૧૮૪/૨૦૧૯-૨૦ 

ભકતકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ , 

ગવનમે ટ પોલીટકનીક ક પસ,  

ભકતકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  રોડ, 

ખ ડયા, ુનાગઢ-૩૬૨૨૬૩ 

તા. ૦૫/૧૧/૨૦૧૯ 

 

િત,     

િુનવિસટ  સલં ન તમામ કોલેજોના આચાય ીઓ તરફ 

નકલ સિવનય રવાના:- 

(૧) માન. ુલપિત ી/ ુલસ ચવ ીના ગત સ ચવ ી 

(૨) આઇ.ટ . સેલ (વેબસાઇટ પર િસ ધ થવા અથ.) 

 

 

 


