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પર પ : 

િવષય: પી.  સેમ -૨ & સેમ -૪ નાં નુ: ૂ યાંકન ુ ંપ રણામ હર કરવા બાબત. 
  

 આથી ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  સલં ન તમામ કોલેજના આચાય ીઓ, મા ય સં થાઓના વડાઓ 

તેમજ  િવ ાથ ઓએ નુ: ુ યાકંન કરાવેલ તેઓને જણાવવામા ંઆવે છે ક, િુનવિસટ  ારા ઓ ટોબર - નવે બર 

૨૦૨૦ મા ંલેવાયેલ પી.  સેમ-૦૨ & પી.  સેમ-૦૪ ની પર ાના પ રણામ સદંભ  િવ ાથ ઓએ નુ: ૂ યાકંન 

માટ અર  કરલ હતી તેઓ ુ ં નુ: ુ યાકંન ુ ંપ રણામ હર થઈ કુલ છે.  

  િવ ાથ ઓને ર -એસસમે ટ કરા  ુહશે તે િવ ાથ ઓ દન ૧૦ ધુી ઓનલાઈન માકસ જોઈ શકશે અને 

એની િ ટ કાઢ  ને પોતાની યાદ મા ંરાખવી. 

        નીચે દશાવેલ િવ ાશાખાઓના નુ: ુ યાકંનના પર ણામમા ં કોઇ પણ તનો ધુારો થયેલ ન હોવાથી તે 

િવ ાશાખાઓના પ રણામ ઓનલાઇન દશાવવામા ંઆવેલ નથી. 
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(1)  િવ ાથ ઓ ઓગ ટ-સ ટ બર ૨૦૨૦મા ંયો યેલ બી.એડ./પી. . સેમ. ૪ની પર ામા ંનાપાસ થયેલ 

હોય તેમજ નુ: ુ યાંકનના પ રણામ બાદ નાપાસ થયેલ હોય તથા  િવ ાથ ઓના ઓગ ટ-સ ટ બર 

૨૦૨૦મા ંયો યેલ પર ામા ં કોપી કસમા ંનામ હતા તેમજ તે િવ ાથ ઓને (F+૦) સ  થયેલ છે તવેા 

બી.એડ./પી. . સેમ. ૪ ના િવ ાથ ઓએ નીચે જણાવેલ તાર ખમા ં પર ા ફોમની ઓનલાઇન એ  

કરવાની રહશે. 
  

(2) ર લુર ફ  સાથે પર ા ફોમ  

બી.એડ./પી.  સેમ – ૪ તાર ખ: ૦૩/૧૧/૨૦૨૦ થી તાર ખ: ૦૪/૧૧/૨૦૨૦ 

 

પર ા િનયામક 

માક/બીકએનએમ /ુપર ા/૧૦૪૮/૨૦૨૦ 

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ , 

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

ખડ યા, ુનાગઢ. 

તા. ૦૨/૧૧/૨૦૨૦ 
િત, 

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  સલં ન તમામ કોલેજોના આચાય ીઓ, મા ય સં થાઓના વડાઓતથા 

અ ુ નાતક ક ોના ોફસર ઇ ચા ીઓ તથા િવ ાથ  ભાઇઓ તથા બહનો તરફ... 

નકલ સાદર રવાના:- 

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

(૨) આઈ.ટ .સેલ. વેબસાઈટ પર િસ  થવા અન ેયો ય કાયવાહ  અથ.... 


