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પરીપત્ર
વિષય : યુ.જી. સેમ.-૬ તથા એલએલ.બી. સેમ.-૪ ની પરીક્ષામાાં ઈન્ટનનલ (થીયરી તેમજ પ્રાયોગીક) માકન સની એન્રી શરૂ કરિા બાબત.
ભક્તકવિ નરવ િંહ મહેતા યુવનિવ િટી

લ
ં ગ્ન કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓ તથા માન્ર્

સ્ં થાઓના િડાઓને જણાિિાનું કે, જુ લાઇ-૨૦૨૧

દરમ્ર્ાન ભક્તકવિ નરવ િંહ મહેતા યુવનિવ િટી દ્વારા લેિામાં આિનાર યુ.જી. સેમ.-૬ તથા એલએલ.બી. સેમ.-૪ ની પરીક્ષામાં ઈન્ટનયલ

(થીર્રી તેમજ પ્રાર્ોગીક) પરીક્ષાઓનાં માકય ની એન્રી માટેની પ્રારં ભ થિાની તારીખ તથા પ ૂણય થિાની તારીખની વિગત નીચે મુજબ દર્ાયિિામાં
આિેલ છે .

પરીક્ષાનુાં નામ

એન્રી પ્રારાં ભ થિાની તારીખ

એન્રી પ ૂર્ન થિાની તારીખ

૦૯/૦૭/૨૦૨૧

૨૩/૦૭/૨૦૨૧

યુ.જી. સેમ.-૬ તથા એલએલ.બી. સેમ.-૪
ખાસ જર્ાિિાનુાં કે,
૧.

૨.
૩.
૪.

૫.
૬.
૭.

ઉપયુક્ય ત છે લ્લી તારીખ બાદ કરિામાં આિતી એન્રી

ોફ્ટ્િેર પ્રોગ્રામ સ્િીકારર્ે નહી, જે ધ્ર્ાને લેિા વિનંવત છે .

ઈન્ટનયલ માકય ની એન્રી પ ૂણય થર્ા બાદ કોલેજ/કેન્રએ ચેકલીસ્ટની વપ્રન્ટની ખરાઇ કરી લેિાની રહેર્ે, છે લ્લી તારીખ બાદ સુધારો
કરી ર્કાર્ે નહી. અને જો ભ ૂલ આિી હર્ે તો દંડાત્મક ફી ભરી સુધારો કરિાનો રહર્ે જેની નોંધ લેિી.
ઈન્ટનયલ માકય ના ચેકલીસ્ટ આચાર્યશ્રી તથા વિષર્ અધ્ર્ાપકશ્રી દ્વારા તેને
બોડય પર મુક્િાનું રહેર્ે.

ટીફાઈડ કરીને વિદ્યાથીના ધ્ર્ાને જાણ અથે નોટી

ઈન્ટનયલ માકય ની એન્રી પ ૂણય થર્ા બાદ જો કોઇ ભુલ હોર્ તો જરૂરી સુધારો કરી, ચેકલીસ્ટની વપ્રન્ટ કાઢી તેની ખરાઇ કરી તેમાં

આચાર્યશ્રી તથા વિષર્ અધ્ર્ાપકશ્રીએ

હી વ ક્કા કરી તેને

ટીફાઈડ કરીને કોલેજનાં રે કોડય ઉપર રાખિાની રહેર્ે. યુવનિવ િટીને

જરૂરી લાગર્ે તો મંગાિે ત્ર્ારે તે નકલ પરીક્ષા વિભાગમાં જમાં કરાિિાની રહેર્ે.
યુવનિવ િટી દ્વારા પરીણામ જાહેર થર્ા બાદ કોઇ પણ
નહી.

જ
ં ોગોમાં ઈન્ટનયલ માકય માં યુવનિવ િટી દ્વારા ફેરફાર કરી આપિામાં આિર્ે

ઈન્ટનયલ માક્ યની એન્રી દરમ્ર્ાન કોલેજ ના User Name તથા Password અપાર્ેલ છે તેનો જ ઉપર્ોગ કરિો અને તે માહહતી લીક
ન થાર્ તે અંગેની

પ
ં ૂણય જિાબદારી આચાર્યશ્રીની રહેર્ે જે

વિનર્ વિહદત થાર્.

ઈન્ટનયલ માક્ યની એન્રી પુણય થર્ે તેમજ ખરાઇ કરીને ત્ર્ારબાદ જ માકય
િધુ પેજ હોર્ તેિા

જ
ં ોગોમાં તમામ પેજની એન્રી થર્ા બાદ જ માકય

એન્રી લોક કરિાની રહેર્ે. જો માક્ યની એન્રીમાં એકથી
એન્રી લોક કરિાની રહેર્ે.

ઉપર મુજબની જાણ કોલેજના ર્ૈક્ષણણક/ણબનર્ૈક્ષણણક કમયચારીઓના ધ્ર્ાન ઉપર મુકિા અને જરૂરી વ્ર્િસ્થા ગોઠિિા ર્ોગ્ર્

કરર્ોજી.
ખાસ નોંધ:૧.

ઉપરોક્ત કામગીરી માટે નોિેલ કોરોના િાઇરસ COVID-19 અંગે સરકારશ્રી દ્વારા આપિામાાં આિેલ માગનદવશિકાનુાં ચુસ્તપર્ે પાલન

૨.

દરે ક કોલેજે ઈન્ટનનલ માકન સની એન્રીકયાન બાદ તેની વપ્રન્ટ કાઢી કોલેજનાાં નોટીસ બોર્ન ઉપર ફરજીયાત લગાિિાની રહેશે જેથી

કરિાનુાં રહેશે. કમનચારીઓએ માસ્ક પહેરી (ફેસ કિર) તેમજ સામાજજક અંતર જાળિી ઉપરોક્ત કામગીરી કરિાની રહેશે.

કરી ને વિદ્યાથીઓને પોતાના માકન સમાાં કોઇ ભ ૂલ જર્ાય તો કોલેજનાાં આચાયનશ્રીનો સાંપકન કરી શકે અને તેમાાં સુધારો કોલેજ દ્વારા
કરી લેિાનો રહેશે ત્યાર બાદ કોઇ સુધારો કરી આપિામાાં આિશે નહી જેની નોંધ લેિી.

નં :- બીકેએનએમયુ/પરીક્ષા/૧૧૧૬/૨૦૨૧
ભક્તકવિ નરવ િંહ મહેતા યુવનિવ િટી,

ગિનયમેન્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પ , ભક્તકવિ નરવ િંહ મહેતા યુવનિવ િટી રોડ,
ખહડર્ા, જુ નાગઢ-૩૬૨૨૬૩
તા. ૦૮/૦૭/૨૦૨૧
પ્રવત,

યુવનિવ િટી લ
ં ગ્ન કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓ તથા માન્ર્ સ્ં થાઓના િડાઓ તરફ...
નકલ સવિનય રિાના:-

(૧) માન.કુ લપવતશ્રી/કુ લ ણચિશ્રીના અંગત ણચિશ્રી
(૨) આઇ.ટી.

ેલ (િેબ ાઇટ પર પ્રવ ધ્ધ થિા અથે.)

પરીક્ષા વનયામક

