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પરીપત્ર  
 

વિષય : ય.ુજી./એલએલ.બી. સેમ.-૫ ની પે્રકટીકલ/પ્રોજેકટ/િાઇિાની પરીક્ષાનુું આયોજન કોલેજ કક્ષાએથી કરિા બાબત. 
સુંદર્ભ : એકેડેવમક કાઉન્સીલની તા.૨૩/૦૯/૨૦૨૧ ની બેઠક નુંબર ૧૦ ના ઠરાિ ક્રમાુંક ૧૦.૫૭ ના મદુ્દા નુંબર ૨. 
 

        ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી સલંગ્ન કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓ, માન્ર્ સસં્થાઓના િડાઓને જણાિિાનુ ં
કે, પ્રત્રે્ક િરે્ષ ય.ુજી./એલએલ.બી. સેમ.-૫ (રેગ્યલુર તેમજ પરૂક) ની પે્રકટીકલ/પ્રોજેકટ/િાઇિાની પરીક્ષાનુ ં
ઓફલાઇન આર્ોજન યવુનિવસિટી દ્વારા કરિામા ંઆિત ુહત ુ ંજેમા ંયવુનિવસિટી દ્વારા વનમારે્લ પરીક્ષક કોલેજ કક્ષાએ રૂબરૂ 
જઇને વિદ્યાથીઓની પે્રકટીકલ/પ્રોજેકટ/િાઇિાની પરીક્ષા લીધા બાદ તેની માકયશીટ યવુનિવસિટીના પરીક્ષા વિભાગમા ં
જમા ંકરિામા ંઆિતી હતી. 
 

       િધમુા ંજણાિિાનુ ંકે, ઉપરોક્ત સદંભય તેમજ માનનીર્ કુલપવતશ્રીની આજ્ઞાનસુાર માત્ર ચાલ ુશૈક્ષણણક િર્ષય માટે 
આગામી સમર્મા ંર્ોજાનાર ય.ુજી./એલએલ.બી. સેમ. ૫ ની પે્રકટીકલ/પ્રોજેકટ/િાઇિાની પરીક્ષા કોલેજ કક્ષાએથી જે-
તે વિર્ષર્ના યવુન. માન્ર્તા પ્રાપ્ત અધ્ર્ાપક દ્વારા લેિાની રહશેે. જો કોલેજ પાસે જે-તે વિર્ષર્ના યવુન. માન્ર્તા પ્રાપ્ત 
અધ્ર્ાપક ન હોર્, તેિા કકસ્સામા ં અન્ર્ નજીકની કોલેજના જે-તે વિર્ષર્ના યવુન. માન્ર્તા પ્રાપ્ત અધ્ર્ાપક દ્વારા 
પે્રકટીકલ/પ્રોજેકટ/િાઇિાની પરીક્ષાનુ ંઆર્ોજન તા.૦૪/૧૦/૨૦૨૧ થી તા.૩૦/૧૦/૨૦૨૧ દરમ્ર્ાન ઓફલાઇન માધ્ર્મ 
દ્વારા કરિાનુ ંરહશેે. કોલેજે વિદ્યાથીઓને પે્રકટીકલ/પ્રોજેકટ/િાઇિાની તારીખ અંગેની જાણ કરિાની રહશેે. 
 

      વિદ્યાથીના માકયસ મકુિા માટેની માકયશીટ તેમજ હાજર/ગેરહાજર રીપોટય  આ સાથે સામેલ બીડાણ મજુબ તમામ 
કોલેજે ટાઇપ કરેલ ફોમેટમા ંતૈર્ાર કરિાનો રહશેે. ઉપરોક્ત માક્શીટ તૈર્ાર કરતી િખતે ૩ પધ્ધવતમાથંી કોઇ પણ એક 
પધ્ધવતને અનસુરિાની રહશેે. (૧) વિદ્યાથીની ર્ાદી SPUID ના ચડતા ક્રમમા ંગોઠિીને. (૨) વિદ્યાથીની અટક(Surname) 
ના આધારે આલ્ફાબેટના ચડતા ક્રમમા ંગોઠિીને અથિા (૩) વિદ્યાથીના નામ (First Name) ના આધારે આલ્ફાબેટના 
ચડતા ક્રમમા ંગોઠિીને તૈર્ાર કરિાની રહશેે. હાજર/ગેરહાજર રીપોટયમા ંફરજીર્ાત પણે હાજર રહલે વિદ્યાથીઓની સહી 
કરાિિાની રહશેે તેમજ ગેરહાજર રહલે વિદ્યાથીની સામે Absent દશાયિિાનુ ંરહશેે. પે્રકટીકલ પરીક્ષાની માકયશીટ અને 
હાજર/ગેરહાજર રીપોટય  તા.૧૫/૧૧/૨૦૨૧ સધુીમા ંયવુનિવસિટીના પરીક્ષા વિભાગમા ંજમા કરાિિાની રહશેે. યવુન. મા ં
માકયશીટ જમા કરાિેલ છે તેના આધાર પરુાિા માટે તેની પહોંચ(રીસીપ્ટ) પરીક્ષા વિભાગમાથંી મેળિી કોલેજે પોતાના 
રેકોડયમા ંરાખિી.  
 

 

 

ખાસનોંધ:-    ઉપરોક્ત કામગીરી માટે નોિેલ કોરોના િાઇરસ કોિીડ-૧૯ અંગે રાજ્ય તેમજ કેન્ર સરકારશ્રીઓ દ્વારા 
આપિામાું આિેલ માગભદવશિકાનુું ચસુ્તપણે પાલન કરિાનુું રહશેે. કમભચારીઓ તેમજ વિદ્યાથીઓએ માસ્ક 
પહરેી (ફેસ કિર) તેમજ સામાજજક અંતર જાળિી ઉપરોક્ત કામગીરી કરિાની રહશેે. 

 

 પરીક્ષા વનયામક 

બીડાણ : માકભશીટ તેમજ હાજર/ગેરહાજર રીપોટભ 
 

ન ં:- બીકેએનએમય/ુપરીક્ષા/૧૭૬૦/૨૦૨૧ 

ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી, 
ગિનયમેન્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પસ, ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી રોડ, 
ખકડર્ા, જુનાગઢ-૩૬૨૨૬૩ 
તા. ૨૯/૦૯/૨૦૨૧ 
પ્રવત,     
અતે્રની યવુનિવસિટી સલંગ્ન કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓ તેમજ માન્ર્ સસં્થાઓના િડાઓ તરફ... 
નકલ સવિનય રિાના:- 
(૧) માન.કુલપવતશ્રી/કુલસણચિશ્રીના અંગત સણચિશ્રી                     
(૨) આઇ.ટી. સેલ (િેબસાઇટ પર પ્રવસધ્ધ થિા અથે.) 

http://www.bknmu.edu.in/
mailto:cebknmu@gmail.com


બીડાણ                  FILL ALL DETAILS IN BLOCK LETTERS 

 

➢ જો વિદ્યાર્થી ગેરહાજર રહલે હોય તો OBTAIN MARK માાં ABSENT દર્ાાવવાન ાં રહરેે્. 
 

 

 

ANNEXURE-2  
BHAKTA KAVI NARSINH MEHTA UNIVERSITY-JUNAGADH 

REPORT OF ATTENDANCE AT THE PRACTICAL EXAMINATION 

COLLEGE NAME: 

EXAM NAME: DATE: 

COURSE NAME: SUBJECT NAME: 

SR 
NO. 

STUDENT NAME 
SURNAME         FIRST NAME          LAST NAME 

STUDENT 
SPUID NO. 

SIGNATURE OF STUDENT 

    

 

➢ જો વિદ્યાર્થી ગેરહાજર રહલે હોય તો SIGNATURE OF STUDENT માાં ABSENT દર્ાાવવાન ાં રહરેે્. 
 

 

ANNEXURE-1  
BHAKTA KAVI NARSINH MEHTA UNIVERSITY-JUNAGADH 

 

MARK SHEET OF PRACTICAL EXAMINATIONS 

COLLEGE NAME: 

EXAM NAME: 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 

     

     


