
 

 

પરીપત્ર  
વિષય : ય.ુજી. સેમ.-૩ ની પરીક્ષામાાં આંતરીક (થીયરી અને પ્રાયોગીક) માકકસની એન્ટ્રી શરૂ કરિા બાબત. 
   ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી સલંગ્ન કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓ તથા માન્ર્ સસં્થાઓના િડાઓને જણાિિાનુ ંકે, નિેમ્બર-
૨૦૨૨ દરમ્ર્ાન ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી દ્વારા લેિામા ં આિનાર ય.ુજી. સેમ.- ૩ ની આંતરીક (થીર્રી અને પ્રાર્ોગીક) 
પરીક્ષાઓના ંમાકયસની એન્રી માટેની પ્રારંભ થિાની તારીખ તથા પણૂય થિાની તારીખની વિગત નીચે મજુબ દર્ાયિિામા ંઆિેલ છે. 

પરીક્ષાનુાં નામ એન્ટ્રી પ્રારાંભ થિાની તારીખ એન્ટ્રી પરૂ્ક થિાની તારીખ 
ય.ુજી. સેમ.-૩ 

(એલએલ.બી. સીિાય તમામ કોષક) 
૧૭/૧૦/૨૦૨૨ ૩૦/૧૧/૨૦૨૨ 

ખાસ જર્ાિિાનુાં કે, 

૧. ઉપયુયક્ત છેલ્લી તારીખ બાદ કરિામા ંઆિતી એન્રી સોફ્ટ્િેર સ્િીકારરે્ નહી. 

૨. ઈન્ટનયલ માકયસની એન્રી પણૂય થર્ા બાદ SAVE કરીને જ માકયસ એન્રી લોક કરિાની રહરેે્. માકયસની એન્રી SAVE કર્ાય સીિાર્ 

માકયસ એન્રી લોક કરિામા ંઆિરે્ તો તેિા સજંોગોમા ંસોફ્ટ્િેર માકયસની એન્રી સ્િીકારરે્ નહી. 

૩. ઈન્ટનયલ માકયસની એન્રી પણૂય થર્ા બાદ જો કોઇ ભલુ હોર્ તો ઉપરોક્ત સમર્ગાળામા ંજરૂરી સધુારો કરી, ચેકલીસ્ટની વપ્રન્ટ કાઢી 

કોલેજ/કેન્રએ ચેકલીસ્ટની ખરાઇ કરી લેિાની રહરેે્. આચાર્યશ્રી તથા વિષર્ અધ્ર્ાપકશ્રીએ પ્રમાણણત કરી સહી વસક્કા સાથે 

કોલેજના ં રેકોડય ઉપર રાખિાનુ ં રહરેે્. યવુનિવસિટીને જરૂર જણાર્ તો મગંાિે ત્ર્ારે તે નકલ પરીક્ષા વિભાગમા ંજમા ંકરાિિાની 

રહરેે્. 

૪. છેલ્લી તારીખ બાદ સધુારો કરી ર્કારે્ નહી અને જો ભલૂ આિેલ હરે્ તો પરીણામ જાહરે થર્ા પહલેા વનર્ત ફી ભરી સધુારો 

કરિાનો રહરેે્, યવુનિવસિટી દ્વારા પરીણામ જાહરે થર્ા બાદ કોઇ પણ સજંોગોમા ંઈન્ટનયલ માકયસમા ંફેરફાર કરી આપિામા ંઆિરે્ 

નહી, જેની નોંધ લેિી. 

૫. ઈન્ટનયલ માક્સયની એન્રી દરમ્ર્ાન કોલેજ ના User Name તથા  Password અપારે્લ છે તેનો જ ઉપર્ોગ કરિો અને તે 

માહહતીની ગોપનીર્તા જળિાઇ તે અંગેની જિાબદારી આચાર્યશ્રીની રહરેે્ જે સવિનર્ વિહદત થાર્. 

          ઉપર મજુબની જાણ કોલેજના રૈ્ક્ષણણક/ણબનરૈ્ક્ષણણક કમયચારીઓના ધ્ર્ાન ઉપર મકુિા અને જરૂરી વ્ર્િસ્થા ગોઠિિા ર્ોગ્ર્ કરર્ોજી. 
                                                                                                 

 પરીક્ષા વનયામક 
ન ં:- બીકેએનએમય/ુપરીક્ષા/૧૫૧૬/૨૦૨૨,   
 

ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી, 
ગિનયમેન્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પસ,  
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી રોડ, ખહડર્ા, જૂનાગઢ-૩૬૨૨૬૩ 
તા.૧૬/૧૦/૨૦૨૨ 
 

પ્રવત,  
      યવુનિવસિટી સલંગ્ન કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓ તથા માન્ર્ સસં્થાઓના િડાઓ તરફ... 
 

નકલ સવિનય રિાના:- 
     (૧) માન.કુલપવતશ્રીના અંગત સણચિશ્રી (જાણ અથે)         
     (૨) આઇ.ટી. સેલ (ર્ોગ્ર્ કાર્યિાહી તેમજ િેબસાઇટ પર પ્રવસધ્ધ થિા અથે.) 


