
 

 

પરીપત્ર  

વિષય : પી.જી./બી.એડ./એલએલ.બી. સેમ.-૧ ની પરીક્ષામાાં પરીક્ષા સ્થળ સાંચાલક વનયકુકત બાબત. 
સાંદર્ભ  : અતે્રની યવુન. ના પરીપત્ર ક્રમાાંક : બીકેએનએમય/ુપરીક્ષા/૫૮/૨૦૨૩, તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૩ 
 

          ઉપર્યકુત વિષય અન્િયે જણાિિાનયું કે, ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા ર્યવનિવ િટી ભિન,  ુંલગ્ન અનયસ્નાતક કેન્ર તેમજ  ુંલગ્ન કોલેજોમાું 
અભ્યા  કરતા પી.જી./બી.એડ./એલએલ.બી. સેમ.-૧ ના વિદ્યાર્થીઓની ઓફલાઇન પરીક્ષાઓ તારીખ: ૨૦/૦૧/૨૦૨૩ ર્થી શરૂ ર્થઇ રહી છે. આ 
પરીક્ષા માટે માનનીય કયલપવતશ્રીના આદેશ અનય ાર  ુંબુંધીત કોલેજના આચાયુશ્રીને પરીક્ષા સ્ર્થળ  ુંચાલક તરીકે વનર્યક્ત કરિામાું આિે છે. 
પરીક્ષાનયું સયચારૂ  ુંચાલન ર્થાય તેમજ પરીક્ષા કેન્ર ખાતે ગેરરીવત/ગેરિતુણયક ના ર્થાય તે અંગેની  ઘળી જિાબદારી પરીક્ષા સ્ર્થળ  ુંચાલકની 
રહશેે. પરીક્ષા  ુંચાલન અંગેના તમામ વનયમોનયું ચયસ્તપણે પાલન ર્થાય તેની  ુંપણૂુપણે કાળજી લેશો. આપના તાબા હઠેળના પરીક્ષા કેન્રમાું જો 
અન્ય કોલેજોના વિદ્યાર્થીઓનો  માિેશ કરિામાું આિેલ હોય, તો આ અંગેની સયચારૂ વ્યિસ્ર્થા ગોઠિિાની જિાબદારી આપશ્રીની રહશેે તેમજ 
પરીક્ષા દરમ્યાન પરીક્ષા સ્ર્થળ  ુંચાલકશ્રીએ હાજર રહવેય ફરજીયાત છે. આ  ારે્થ ૨૨ પરીક્ષા કેન્રોની યાદીનયું લીસ્ટ  ામેલ છે. 
         િધયમાું જણાિિાનયું કે, તારીખ:૨૦/૦૧/૨૦૨૩ ર્થી શરૂ ર્થતી પી.જી./બી.એડ./એલએલ.બી. સેમ.-૧ ની પરીક્ષાનયું ટાઇમ ટેબલ ( મયપત્રક) આ 
 ારે્થ  ામેલ છે. જેની તમામ  ુંબુંધીતોએ ખા  નોંધ લેિી તેમજ તે અંગે વિધાર્થીઓને માહીતગાર કરિાના રહશેે. 
ખાસ નોંધ :  

૧. શૈક્ષણણક િષુ : ૨૦૨૨-૨૩ ર્થી એલએલ.બી. તેમજ એલએલ.એમ. ની પરીક્ષાનો  મયગાળો, નિા અભ્યા ક્રમ મયજબ ૦૩:૦૦ કલાકનો રહશેે 
જેની તમામ પરીક્ષા કેન્રએ ખા  નોંધ લેિી. 

૨. પરીક્ષા સ્ર્થળ  ુંચાલક વનર્યક્ક્ત અંગેનો પત્ર અલગર્થી આપિામાું આિશે નહી જેની નોંધ લેશો. 
૩. ર્યવનિવ િટી તરફર્થી જયના તેમજ નિા  ોફ્ટિેરના બારકોડ સ્ટીકર અલગ-અલગ આપિામાું આિશે જેર્થી તે મયજબ બેઠક વ્યિસ્ર્થાની ગોઠિણી 

કરિાની રહશેે. 
૪. વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા પણુૂ ર્થયે ઉતરિહીઓનયું પેકીંગ અલગ-અલગ કરિાનયું રહશેે. જયના  ોફ્ટિેરના વિદ્યાર્થીઓનયું અલગ પેકીંગ અને નિા 

 ોફ્ટિેરના વિદ્યાર્થીઓનયું અલગ પેકીંગ કરિાનયું રહશેે. ઉપરોક્ત બાબત અંગે ખા  તકેદારી રાખિી અને કોઇ ભલૂચયક ના રહ ે તે જોિાની 
તમામ જિાબદારી જે-તે પરીક્ષા કેન્રના પરીક્ષા સ્ર્થળ  ુંચાલકની રહશેે. 

૫. પરીક્ષા દરમ્યાન ગેરહાજર રહલે વિદ્યાર્થીઓની ઓનલાઇન એન્રી GIPL  ોફ્ટિેરમાું (જયના તેમજ નિા) ફરજીયાત પણે જે-તે પરીક્ષા કેન્ર 
દ્વારા તે જ દદિ ે કરિાની રહશેે. 

૬. ર્યવનિવ િટી દ્વારા કોલેજોને મયખ્ય ઉતરિહીઓ તેમજ પયરક ઉતરિહીઓ પયરી પાડિામાું આિે છે તેનો દહ ાબ “સ્ટેશનરી રજીસ્ટર” સ્િરૂપે પરીક્ષા 
કેન્ર દ્વારા વનભાિિાનો રહશેે તેમજ જ્યારે ર્યવનિવ િટી દ્વારા મુંગાિિામાું આિે ત્યારે રજય કરિાનો રહશેે. 

૭. ર્યવનિવ િટી ખાતેર્થી CCTV CAMERA નયું લાઇિ મોવનટરીંગ ર્થઇ શકે તે માટે પરીક્ષા  મયગાળા દરમ્યાન કનેકટીિીટી  તત ચાલય રહ ેઅને 
િીજ પ્રિાહ બુંધ ન રહ ે તે અંગેની તકેદારી કોલેજના આચાયુશ્રી/પરીક્ષા સ્ર્થળ  ુંચાલકશ્રીએ રાખિી અને જો ઉક્ત  મય દરમ્યાન કોઇપણ 
ક્ષતી રહ,ે તો તે  ુંજોગોમાું ર્યવનિવ િટી દ્વારા દુંડાત્મક કાયુિાહી કરિામાું આિશે જેની  ુંબુંધીતોએ નોંધ લેિી. 

૮.  રકારશ્રી દ્વારા જાહરે કરિામાું આિતી કોવિડ–૧૯ ની િખતોિખતની ગાઇડલાઇનનયું ચસૂ્તપણે પાલન કરિાનયું રહશેે. વિદ્યાર્થીઓ તેમજ 
કમુચારીઓએ માસ્ક પહરેી (ફે  કિર) તેમજ  ામાજીક અંતર જાળિી ઉપરોક્ત કામગીરી કરિાની રહશેે. 
                

પરીક્ષા વનયામક  
બબડાણ :  ૧. ૨૨ પરીક્ષા કેન્દ્રોની યાદી                  ૨. ઉપરોક્ત પરીક્ષાનયું ટાઇમ ટેબલ ( મયપત્રક) 

 
 

નું :- બીકેએનએમર્ય/પરીક્ષા/૭૪/૨૦૨૩, તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૩ 
ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા ર્યવનિવ િટી, ગિનુમેન્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પ , ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા ર્યવનિવ િટી રોડ, ખદડયા, જૂનાગઢ-૩૬૨૨૬૩ 
પ્રવત,     
ર્યવનિવ િટી ભિનના અધ્યક્ષશ્રીઓ,  ુંલગ્ન અનયસ્નાતક કેન્રના પ્રોફે  ુ ઇન્ચાર્જશ્રીઓ,  ુંલગ્ન કોલેજોના આચાયુશ્રીઓ/ સ્ર્થળ  ુંચાલકશ્રીઓ, 
 ુંસ્ર્થાઓનાું િડાઓ તેમજ વિદ્યાર્થી ભાઇઓ તર્થા બહનેો તરફ... 
નકલ સવિનય રિાના:- 
(૧) માન. કયલપવતશ્રીના અંગત  ણચિશ્રી (જાણ અરે્થ)             (૨) આઇ.ટી.  ેલ (યોગ્ય કાયુિાહી તેમજ િેબ ાઇટ પર પ્રવ ધ્ધ કરિા અરે્થ.) 


















































































