
 

 

પરીપત્ર  
 

વિષય : નિા સોફ્ટિેર અંગે માહીતગાર કરિા તેમજ ટે્રનીંગ આપિા બાબત. 
 

ઉપરોક્ત વિષયે અતે્રની યવુનિવસિટી ભિનના િડાઓ, સલંગ્ન અનસુ્નાતક કેન્દ્રના પ્રોફેસસસ ઇન્દ્ચાર્જશ્રીઓ, સલંગ્ન કોલેજોના આચાયસશ્રીઓ 
તેમજ માન્દ્ય સસં્થાના િડાઓને, માનનીય કુલપવતશ્રીની આજ્ઞાનસુાર જણાિિાનુ ં કે, અતે્રની યવુનિવસિટી દ્વારા શૈક્ષણણક િષસ : ૨૦૨૨-૨૩ થી 
એડ્વમશનથી માડંીને તમામ પ્રકારની ઓનલાઇન કામગીરી માટે એક નિો સોફ્ટિેર વિકસાિિામા ં આિેલ છે. આ સોફ્ટિેરથી કોલેજના 
આચાયસશ્રીઓ તથા કમસચારીગણ/ક્લાકસ કે જે રોજબરોજ આ સોફટિેરના સપંકસમા ં આિે છે તેિા કમસચારીઓને આ સોફટિેરની તબક્કાિાર 
કાયસપ્રણાલીથી માહહતગાર કરિા તેમજ વિદ્યાથીઓના વિષયની પસદંગી કેિી રીતે કરિી અને વિદ્યાથીઓના પરીક્ષા ફોમસની ઓનલાઇન એન્દ્ટ્રી કેિી 
રીતે કરિી તે અંગે તેઓને ટે્રનીંગ આપિા, અતે્રની યવુનિવસિટી ખાતે એક ટે્રનીંગ પ્રોગ્રામનુ ંઆયોજન કરેલ છે. જેની સણંક્ષપ્ત વિગત નીચે મજુબ છે 
જેની સિે સબંવંિતોએ ખાસ નોંિ લેિી. 
 

જે કોલેજો દ્વારા શૈક્ષણણક િષસ : ૨૦૨૨-૨૩ મા ંનિા સોફ્ટિેરમા ંય.ુજી./પી.જી./એલએલ.બી./એલએલ.એમ./બી.એડ./એમ.એડ. સેમ.-૧ મા ં
એનરોલમેન્દ્ટ કરેલ છે માત્ર તે કોલેજો માટે આ ટે્રનીંગ પ્રોગ્રામનુ ંઆયોજન કરેલ છે. 

 

મદુ્દા 
નબંર 

મદુા વિગત 

૧. ટે્રનીંગની તારીખ, સમય અને સ્થળ 
કોમ્પપ્યટુર લેબ, પહલેો માળ, ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી, ખડીયા (જૂનાગઢ) 
તા.૧૨ અને ૧૩ ડીસેમ્પબર, ૨૦૨૨, સિારે ૧૦:૩૦ િાગ્યે હાજર રહિેાનુ ંરહશેે. 

૨. ટે્રનીંગ માટે કોને આિિાનુ ંરહશેે. 
િધમુાં િધ ુ બે(૨) કમસચારી/અધ્યાપક, કે જેઓ કોલેજમા ં ચાલતા વિષયોથી માહહતગાર 
હોય અને પરીક્ષા ફોમસની ઓનલાઇન એન્દ્ટ્રી સાથે સકંળાયેલ હોય. 

૩. ટે્રનીંગમા ંસાથે લાિિાના થતા ડોક્યમેુન્દ્ટ 

1. કોલેજનો લેટરપેડ, જેમા ંકોલેજના પ્રવતવનિી તરીકે આિનાર કમસચારીની વિગત 
2. કોલેજ તરફથી જો વિદ્યાથીઓને રોલ નબંર ફાળિિામા ંઆિેલ હોય, તો તેની યાદી 
3. વિદ્યાથીઓના એનરોલમેન્દ્ટ નબંર અને Student ID નુ ંલીસ્ટ 
4. યવુન. દ્વારા માન્દ્યતા આપિામા ંઆિેલ કોષસ મજુબ વિષયોની યાદી 
5. ય.ુજી./પી.જી./એલએલ.બી./એલએલ.એમ./બી.એડ./એમ.એડ. સેમ.-૧ માં વિદ્યાથીઓ 

દ્વારા ભરિામા ંઆિેલ પરીક્ષા ફોમસ 
6. જે કોલેજ લેપટોપની સવુિિા િરાિતી હોય, તે કોલેજોના કમસચારીઓએ લેપટોપ સાથે 

લઇ આિિા નમ્ર અપીલ. 
નીચે જણાિેલ તારીખ અને સમય મજુબ કમસચારીઓએ આિિાનુ ંરહશેે. 

તા.૧૨/૧૨/૨૦૨૨ ને સોમિાર તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૨ ને મગંળિાર 

ગીર સોમનાથ તેમજ પોરબદંર જીલ્લાની તમામ કોલેજો       
            

 
ક્રમ ાંક - બીકેએનએમય/ુપરીક્ષ /૧૬૭૧/૨૦૨૨, ત . ૦૭/૧૨/૨૦૨૨ 
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતે  યવુનિવસિટી, 
ગિનનમેન્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પસ, ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતે  યવુનિવસિટી રોડ, ખડડય , જૂન ગઢ-૩૬૨ ૨૬૩ 

 

પ્રવત,  
યવુનિવસિટી ભિનન  અધ્યક્ષશ્રીઓ, અનસુ્ન તક કેન્રન  પ્રોફેસસન ઇન્ચ ર્જશ્રીઓ, સાંલગ્ન તમ મ કોલેજોન  આચ યનશ્રીઓ તથ  મ ન્ય સાંસ્થ ન  િડ ઓ 
તરફ.... 
 

 

નકલ સવિનય રિ ન  :- 
(૧) મ ન.કુલપવતશ્રીન  અંગત સચચિશ્રી (જાણ અથે)         
(૨) સીસ્ટમ મેનેજરશ્રી, આઇ.ટી. સેલ (િેબસ ઇટ પર પ્રવસધ્ધ થિ  તેમજ યોગ્ય વ્યિસ્થ  ગોઠિિ  અથે)   

જૂનાગઢ તેમજ દ્વારકા જીલ્લાની તમામ કોલેજો

પરીક્ષા વનયામક


