
 

 

પરીપત્ર  
 

વિષય : (૧) પી.જી./બી.એડ. સેમ.- ૨ અને ૪ ની પ્રાયોગીક પરીક્ષાન ું ટાઇમ ટેબલ મોકલિા બાબત. 
         (૨) આગામી સમયમાું યોજાનાર ય .જી./એલએલ.બી. સેમ.-૧ થી ૬ અને પી.જી./બી.એડ. સેમ.-૧ થી ૪ ની પરીક્ષાની પેપર  
             સેટરની પેનલ મોકલિા બાબત. 
 

ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી ભિનના અધ્યક્ષશ્રીઓ, યવુનિવસિટી સલંગ્ન અનસુ્નાતક કેન્દ્રોના પ્રોફેસસસ ઇન્દ્ચાર્જશ્રીઓ, 
યવુનિવસિટી સલંગ્ન કોલેજોના આચાયસશ્રીઓ, માન્દ્ય સસં્થાઓના િડાઓ તેમજ બોડસ ઓફ સ્ટડીઝ (BOS) ના ચેરમેનશ્રીઓને ઉપયુસક્ત 
વિષય-૧ મજુબ જણાિિાનુ ં કે, પી.જી./બી.એડ. સેમ.- ૨ અને ૪ ની પ્રાયોગીક પરીક્ષાનુ ંઆયોજન કરિાનુ ં હોય, જે વિદ્યાશાખાઓમા ં
પ્રાયોગીક પરીક્ષાઓ હોય તે બોડસ ઓફ સ્ટડીઝ (BOS) ના ચેરમેનશ્રીઓએ, જે કોલેજમા ં તે અભ્યાસક્રમ ચાલતા હોય તેિી 
કોલેજ/અનસુ્નાતક કેન્દ્ર/ભિનની વિગત મેળિીને આ સાથે સામેલ બીડાણ-૧ મજુબનુ ંપત્રક બનાિી અતે્રની યવુનિવસિટીના બોડસ ઓફ 
સ્ટડીઝ વિભાગને (BOS) સોફ્ટ કોપી મારફત ઇ-મેઇલ આઇ.ડી. bos@bknmu.edu.in પર મોકલિાની રહશેે જેથી કરીને તે 
વિદ્યાશાખાઓની પ્રાયોગીક પરીક્ષાનુ ં સમયસર આયોજન કરી શકાય. અનસુ્નાતક કેન્દ્રોના પ્રોફેસસસ ઇન્દ્ચાર્જશ્રીઓ તેમજ સલંગ્ન 
કોલેજોના આચાયસશ્રીઓએ બોડસ ઓફ સ્ટડીઝ (BOS) ના ચેરમેનશ્રીનો સપંકસ સાધી પોતાની કોલેજમા ંચાલતા અભ્યાસક્રમની માહહતી 
આપિાની રહશેે જેની સિે સબંવંધતોએ ખાસ નોંધ લેિી. 

િધમુા ં જણાિિાનુ ં કે, માનનીય કુલપવતશ્રીની આજ્ઞાનસુાર પી.જી./બી.એડ. સેમ.- ૨ અને ૪ ની પ્રાયોગીક પરીક્ષાનુ ંઆયોજન 
તા.૦૧-૦૫-૨૦૨૨ બાદ કરિાનુ ંરહશેે તેમજ જો તે વિદ્યાશાખાઓની થીયરી પરીક્ષાઓ ચાલ ુહોય તો તેિી વિદ્યાશાખાઓની પ્રાયોગીક 
પરીક્ષાઓ થીયરી પરીક્ષા શરૂ થતા પિેૂ અથિા થીયરી પરીક્ષા સપંણૂસ થયે આયોજન કરિાનુ ંરહશેે જેની બોડસ ઓફ સ્ટડીઝ (BOS) ના 
ચેરમેનશ્રીઓએ ખાસ નોંધ લેિી. 

ઉપરોક્ત વિષય-૨ મજુબ બોડસ ઓફ સ્ટડીઝ (BOS) ના ચેરમેનશ્રીઓને જણાિિાનુ ં કે, શૈક્ષાણણક િષસ:૨૦૨૨-૨૩ મા ંયોજાનાર 
ય .જી./એલએલ.બી. સેમ.-૧ થી ૬ તેમજ પી.જી./બી.એડ. સેમ.-૧ થી ૪ ની પરીક્ષાની પેપર સેટરની પેનલ આ સાથે સામેલ બીડાણ-૨ 
પ્રમાણે (A) સેમેસ્ટર મ જબ, (B) વિષય મ જબ, (C) નિા અને જ ના અભ્યાસક્રમ (Syllabus) મ જબ અલગ-અલગ તૈયાર કરિાની રહશેે. 
એક વિષયમા ંફરજીયાત પણે જે-તે વિષયના વનષણાતં ત્રણ અધ્યાપકોની વનમણકુ કરિાની રહશેે. તૈયાર કરેલ સોફ્ટ કોપી (Excel or 

Word File) બોડસ ઓફ સ્ટડીઝ (BOS) ના ઇ-મેઇલ આઇ.ડી. bos@bknmu.edu.in પર મોકલિા જણાિિામા ંઆિે છે. જેમા ંબીડાણ 
મજુબની તમામ વિગતો ફરજીયાત પણે ભરિાની રહશેે. આ કામગીરી ખબુજ ચોકસાઇ પિૂસક કરિાની રહશેે જેથી ભલુ થિાની સભંાિના 
નહહિત રહ ેજે બાબત ચેરમેનશ્રીઓએ ધ્યાને લેિી.  

 

    પરીક્ષા વનયામક 
 

બીડાણ : (૧) પ્રાયોગીક પરીક્ષાન ું ટાઇમ ટેબલ તૈયાર કરિાનો નમ નો   (૨) પેપર સેટરની પેનલ તૈયાર કરિાનો નમ નો. 
ક્રમાકં - બીકેએનએમય/ુપરીક્ષા/૯૦૧/૨૦૨૨ 
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી, 
ગિનસમેન્દ્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પસ, ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી રોડ, 
ખહડયા, જુનાગઢ-૩૬૨૨૬૩ 
તા.૨૩/૦૪/૨૦૨૨ 
 

પ્રવત,  
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી ભિનના અધ્યક્ષશ્રીઓ, યવુનિવસિટી સલંગ્ન અનસુ્નાતક કેન્દ્રોના પ્રોફેસસસ ઇન્દ્ચાર્જશ્રીઓ, યવુનિવસિટી 
સલંગ્ન કોલેજોના આચાયસશ્રીઓ, માન્દ્ય સસં્થાઓના િડાઓ તેમજ બોડસ ઓફ સ્ટડીઝ (BOS) ના તમામ ચેરમેનશ્રીઓ તરફ.... 
 

નકલ સવિનય રિાના:- 
(૧) માન.કુલપવતશ્રી/કુલસણચિશ્રીના અંગત સણચિશ્રી (જાણ અથે)    
(૨) આઇ.ટી. સેલ (િેબસાઇટ પર પ્રવસધ્ધ કરિા અથે)  
(૩) એકેડેવમક વિભાગ (યોગ્ય કાયસિાહી અથે) 

mailto:bos@bknmu.edu.in
mailto:bos@bknmu.edu.in


 

 

 

ANNEXURE-1  

BHAKTA KAVI NARSINH MEHTA UNIVERSITY-JUNAGADH 

PRACTICAL EXAMINATION TIME TABLE 

COURSE/FACULTY NAME: 

CHAIRMAN NAME: 

CHAIRMAN’S COLLEGE/DEPARTMENT NAME: 

CHAIRMAN CONTACT NO.:                                                    

CHAIRMAN EMAIL ID: 

SR 
NO. 

NAME OF 
COLLEGE 

NAME OF 
EXAMINATION 

CENTRE 

DATE OF 
EXAMINATION 

EXAMINER 
NAME 

EXAMINER 
COLLEGE 

NAME 

CONTACT 
NO. 

EMAIL ID 
OF 

EXAMINER 
        

        

 
 

ANNEXURE-2 

BHAKTA KAVI NARSINH MEHTA UNIVERSITY-JUNAGADH 

PAPER SETTER PANEL LIST  

COURSE NAME: 

COURSE TYPE: OLD/NEW 

SEMESTER NAME: 

SR 
NO. 

PAPER 
SETTER 
NAME 

PAPER SETTER 
COLLEGE NAME 

PAPER 
SETTER 

CITY 
NAME 

PETTER 
SETTER 

CONTACT 
NO. 

PAPER 
SETTER  

E-MAIL ID 

SUBJECT 
NAME 

SUBJECT CODE 
CORE/ELECTIVE 

etc. 

૧. અધ્યાપક-૧ ની ઉપર મજુબની વિગત 
વિષય-૧ નુ ંનામ અને વિષય 
કોડ 

૨. અધ્યાપક-૨ ની ઉપર મજુબની વિગત 
વિષય-૧ નુ ંનામ અને વિષય 
કોડ 

૩. અધ્યાપક-૩ ની ઉપર મજુબની વિગત 
વિષય-૧ નુ ંનામ અને વિષય 
કોડ 

 

૪. અધ્યાપક-૧ ની ઉપર મજુબની વિગત 
વિષય-૨ નુ ંનામ અને વિષય 
કોડ 

૫. અધ્યાપક-૨ ની ઉપર મજુબની વિગત 
વિષય-૨ નુ ંનામ અને વિષય 
કોડ 

૬. અધ્યાપક-૩ ની ઉપર મજુબની વિગત 
વિષય-૨ નુ ંનામ અને વિષય 
કોડ 

 

➢ ઉપરોક્ત ઉદાહરણ મજુબ પેનલ તૈયાર કરિાની રહશેે. 
➢ પેપર સેટરની કોલેજનુ ંનામ પણૂસ(આખ)ુ લખિાનુ ંરહશેે. 


