
 

 

 

પરીપત્ર  
 

વિષય : ય.ુજી. (એલએલ.બી. સીિાય) સેમ.-૧ થી ૬ ની પે્રકટીકલ/પ્રોજેકટ/િાઇિાની પરીક્ષાના આયોજન બાબત. 
સદંર્ભ  : (૧) એક્ઝિક્યટુીિ કાઉન્સીલની બેઠક નબંર ૩૦ ના ઠરાિ ક્રમાકં ૩૦.૨૨, તા. ૦૯/૦૨/૨૦૨૨. 
         (૨) બોર્ભ ઓફ ગિનભસભની બેઠક નબંર ૫ ના ઠરાિ ક્રમાકં ૫.૧૦, તા. ૨૨/૦૩/૨૦૨૨. 
 

       ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા યવુનિવ િટી  લંગ્ન કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓ, માન્ર્  સં્થાઓના િડાઓ તેમજ વિદ્યાથી ભાઇઓ 
તથા બહનેોને ઉપરોક્ત  દંભય પરત્િે જણાિિાનુ ંકે, ય.ુજી.(એલએલ.બી. સીિાય) સેમેસ્ટર-૧ થી ૬ તેમજ જો કોઇ પરૂક પરીક્ષાનુ ં
આયોજન થયેલ હોય તો તે માટેની પે્રકટીકલ/પ્રોજેકટ/િાઇિાની પરીક્ષા કોલેજ કક્ષાએથી જે-તે વિષર્ના અતે્રની યવુનિવ િટીની 
શૈક્ષણણક માન્ર્તા પ્રાપ્ત અધ્ર્ાપક દ્વારા લેિાની રહશેે. જો કોલેજ પા ે જે-તે વિષર્ના અતે્રની યવુનિવ િટીની શૈક્ષણણક માન્ર્તા 
પ્રાપ્ત અધ્ર્ાપક ન હોર્, તો તેિા કકસ્ ામા ંઅન્ર્ નજીકની કોલેજના, જે-તે વિષર્ના, યવુન. માન્ર્તા પ્રાપ્ત અધ્ર્ાપક દ્વારા 
પે્રકટીકલ/પ્રોજેકટ/િાઇિાની પરીક્ષાનુ ં આર્ોજન કરિાનુ ં રહશેે. કોલેજે વિદ્યાથીઓને પે્રકટીકલ/પ્રોજેકટ/િાઇિાની તારીખ 
અંગેની જાણ કરિાની રહશેે તેમજ વિદ્યાથીઓ પે્રકટીકલ પરીક્ષાના ટાઇમ-ટેબલથી માકહતગાર થાર્ તે હતેથુી તમામ કોલેજોએ 
પે્રકટીકલ પરીક્ષાના ટાઇમ-ટેબલની એક નકલ કોલેજના નોટી  બોડય પર મકુિાની રહશેે. 
 

       િધમુા ં જણાિિાનુ ં કે, ય.ુજી.(એલએલ.બી. સીિાય) સેમેસ્ટર-૧ થી ૬ ની પે્રકટીકલ(આંતરીક તેમજ બાહ્ય) પરીક્ષાની 
ઓનલાઇન એન્રી કોલેજ કક્ષાએથી કરિાની રહશેે. આ અંગેની તારીખ, યવુનિવ િટી દ્વારા જાહરે કરિામા ંઆિે તે દરવમર્ાન 
તમામ કોલેજોએ પોતાના લોગીન મારફત એન્રી કરિાની રહશેે. 
 

 

ખા નોંધ:-    
૧. જર્ા ંસધુી ઉપરોક્ત બાબત  લંગ્ન અન્ર્ પરીપત્ર કરિામા ંના આિે ત્ર્ા સધુી પ્રત્રે્ક િષય માટે આ પરીપત્ર માન્ર્ 

રહશેે તેમજ ઉપરોક્ત મજુબ પ્રત્રે્ક િષે પે્રકટીકલ પરીક્ષાનુ ંઆર્ોજન કરિાનુ ંરહશેે. 
૨. જે-તે કોષય/ ેમેસ્ટરની થીર્રી પરીક્ષા શરૂ થતા પિેૂ પણૂય થાર્ તે રીતે પે્રકટીકલ પરીક્ષાનુ ંઆર્ોજન કરિાનુ ંરહશેે. 
૩. કોલેજોએ પે્રકટીકલ પરીક્ષાના તમામ રેકોડય પોતાની પા ે  ાચિીને રાખિાના રહશેે. જરૂર પડરે્ યવુનિવ િટી દ્વારા 

મગંાિિામા ંઆિે તો રજુ કરિાના ંરહશેે. 
    
 

પરીક્ષા વનયામક 
બીર્ાણ : માકભશીટ તેમજ હાજર/ગેરહાજર રીપોટભનો નમનૂો. 
 

ક્રમાકં - બીકેએનએમય/ુપરીક્ષા/૧૩૨૨/૨૦૨૨ 
ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા યવુનિવ િટી, 
ગિનયમેન્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પ , ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા યવુનિવ િટી રોડ, 
ખકડર્ા, જુનાગઢ-૩૬૨૨૬૩ 
તા. ૨૨/૦૮/૨૦૨૨ 
 

 

પ્રવત, યવુનિવ િટી  લંગ્ન કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓ, માન્ર્  સં્થાઓના િડાઓ તેમજ વિદ્યાથી ભાઇઓ તથા બહનેો તરફ.... 
 

નકલ  વિનર્ રિાના:- 
(૧) માન.કુલપવતશ્રીના અંગત  ણચિશ્રી (જાણ અથે)    
(૨) આઇ.ટી.  ેલ (િેબ ાઇટ પર પ્રવ ધ્ધ થિા તેમજ ર્ોગ્ર્ કાર્યિાહી અથે)  



 

 

 

બીર્ાણ:        FILL ALL DETAILS IN BLOCK LETTERS 

 
➢ જો વિદ્યાથી ગેરહાજર રહલે હોર્ તો OBTAIN MARK મા ંABSENT દશાભિિાનુ ંરહશેે. 

 

 

ANNEXURE-2  
BHAKTA KAVI NARSINH MEHTA UNIVERSITY-JUNAGADH 

REPORT OF ATTENDANCE AT THE PRACTICAL EXAMINATION 

COLLEGE NAME: 

EXAM NAME & SEM: DATE: 

COURSE NAME: SUBJECT NAME: 

SR 
NO. 

STUDENT NAME 
SURNAME         FIRST NAME          LAST NAME 

STUDENT 
SPUID NO. 

SIGNATURE OF STUDENT 

    

 

➢ જો વિદ્યાથી ગેરહાજર રહલે હોર્ તો SIGNATURE OF STUDENT મા ંABSENT દશાભિિાનુ ંરહશેે. 
 

 

 

ANNEXURE-1  
BHAKTA KAVI NARSINH MEHTA UNIVERSITY-JUNAGADH 

 

MARKSHEET OF PRACTICAL EXAMINATIONS 

COLLEGE NAME: 

EXAM NAME & SEM: DATE: 

COURSE NAME: SUBJECT NAME: 

EXAMINER NAME                                                                               SIGN                               MOBILE NO.:  
(1)…………………………………………………………………………      ………………        …………………………………. 
(2)…………………………………………………………………………      ………………        …………………………………. 

SR 
NO. 

STUDENT NAME 
SURNAME         FIRST NAME          LAST NAME 

STUDENT 
SPUID NO. 

TOTAL 
MARK 

OBTAIN 
MARK 

     

     


