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પરીપત્ર
વિષય : યુ.જી. સેમ. ૫ (પ ૂરક પરીક્ષા) ની પ્રેકટીકલ/પ્રોજેકટ/િાઇિાની પરીક્ષા કોલેજ કક્ષાએથી લેિા બાબત.
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી સંલગ્ન કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓ તથા માન્ર્ સંસ્થાઓના િડાઓને
જણાિિાનુ ં કે, પ્રત્ર્ેક િર્ષે યુ.જી. સેમ.-૫ (રે ગ્યુલર તેમજ પ ૂરક) ની પ્રેકટીકલ/પ્રોજેકટ/િાઇિાની પરીક્ષાનુ ં ઓફલાઇન
આર્ોજન યુવનિવસિટી દ્વારા કરિામાં આિતુ હતું જેમાં યુવનિવસિટી દ્વારા વનમાર્ેલ પરીક્ષક કોલેજ કક્ષાએ રૂબરૂ જઇને
વિદ્યાથીઓની પ્રેકટીકલ/પ્રોજેકટ/િાઇિાની પરીક્ષા લીધા બાદ તેની માકય શીટ યુવનિવસિટીના પરીક્ષા વિભાગમાં જમાં
કરિામાં આિતી હતી.
કોિીડ-૧૯ ની પરરસ્સ્થવતને ધ્ર્ાને લઇ માનનીર્ કુ લપવતશ્રીની આજ્ઞાનુસાર માત્ર ચાલુ શૈક્ષણણક િર્ષય માટે યુ.જી.
સેમ. ૫ (પ ૂરક પરીક્ષા) ની પ્રેકટીકલ/પ્રોજેકટ/િાઇિાની પરીક્ષા કોલેજ કક્ષાએથી જે-તે વિર્ષર્ના યુવન. માન્ર્તા પ્રાપ્ત
અધ્ર્ાપક દ્વારા લેિાની રહેશે. કોલેજ દ્વારા પ્રેકટીકલ/પ્રોજેકટ/િાઇિાની પરીક્ષાનુ ં આર્ોજન તા. ૧૦/૦૭/૨૦૨૧ થી
તા. ૧૭/૦૭/૨૦૨૧ દરમ્ર્ાન ઓફલાઇન/ઓનલાઇન માધ્ર્મ દ્વારા કરિાનુ ં રહેશે તેમજ તેની માકય શીટ
તા.૨૦/૦૭/૨૦૨૧ સુધીમાં યુવનિવસિટીના પરીક્ષા વિભાગમાં જમા કરાિિાની રહેશે. યુવન. માં માકય શીટ જમા કરાિેલ
છે તેના આધાર પુરાિા માટે તેની પહોંચ(રીસીપ્ટ) પરીક્ષા વિભાગમાંથી મેળિી કોલેજે પોતાના રે કોડય માં રાખિી. કોલેજે
વિદ્યાથીઓને પ્રેકટીકલ/પ્રોજેકટ/િાઇિાની તારીખ અંગેની જાણ કરિાની રહેશે.
વિદ્યાથીના માકય સ મુકિા માટેની માકય શીટ તેમજ હાજર/ગેરહાજર રીપોટય અત્રેની યુવનિવસિટીના G.I.P.L.
સોફ્ટિેરમાં કોલેજે પોતાનુ ં લોગીન કરી નીચે મુજબના સ્ટે પ અનુસરી PDF સ્િરૂપે ડાઉનલોડ કરી તેમાં માકય સ મુકિાના
રહેશે. જો પરીક્ષાનુ ં ઓફલાઇન આર્ોજન કરિામાં આિે તો હાજર/ગેરહાજર રીપોટય માં વિદ્યાથીની સહી સાથેનો રીપોટય
જમા કરાિિો ફરજીર્ાત રહેશે. અન્ર્ કોઇ પણ પ્રકારના ફોમેટમાં માકય સ સ્િીકારિામાં આિશે નહી જેની તમામ કોલેજના
આચાર્યશ્રી તેમજ સંસ્થાઓના િડાઓએ ખાસ નોંધ લેિી.
રીપોટટ ડાઉનલોડ કરિા માટે ના સ્ટેપ :Year-2020-21
ખાસનોંધ:-

Pre-Examination Menu

Marks

Practical Marks Template

ઉપરોક્ત કામગીરી માટે નોિેલ કોરોના િાઇરસ કોિીડ-૧૯ અંગે સરકારશ્રી દ્વારા આપિામાાં આિેલ

માગટદવશિકાનુાં ચુસ્તપણે પાલન કરિાનુાં રહેશે. કમટચારીઓ તેમજ વિદ્યાથીઓએ માસ્ક પહેરી (ફેસ કિર)
તેમજ સામાજજક અંતર જાળિી ઉપરોક્ત કામગીરી કરિાની રહેશે.

પરીક્ષા વનયામક
નં :- બીકેએનએમયુ/પરીક્ષા/૧૧૧૪/૨૦૨૧
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી,
ગિનયમેન્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પસ, ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી રોડ,
ખરડર્ા, જુ નાગઢ-૩૬૨૨૬૩
તા. ૦૮/૦૭/૨૦૨૧
પ્રવત,
યુવનિવસિટી સંલગ્ન કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓ તથા માન્ર્ સંસ્થાઓના િડાઓ તરફ...
નકલ સવિનય રિાના:(૧) માન.કુ લપવતશ્રી/કુ લસણચિશ્રીના અંગત સણચિશ્રી
(૨) આઇ.ટી. સેલ (િેબસાઇટ પર પ્રવસધ્ધ થિા અથે.)

