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            એકેડેમિક કેલેન્ડર ૨૦૨૧-૨૨ 

પરિપત્ર: 
 ભક્તકવિ નિવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટીનાાં વિવિધ અનસુ્નાતક ભિનોનાાં અધ્યક્ષશ્રીઓ/અધ્યાપકો તેમજ તમામ અનસુ્નાતક કેન્દ્રોનાાં 
િડાશ્રીઓ તથા યવુનિવસિટી સાંલગ્ન તમામ વિદ્યાશાખાની કોલેજોનાાં આચાયયશ્રીઓને શૈક્ષણિક િર્ય: ૨૦૨૧-૨૨ માટેનાાં નીચે દશાયવ્યા મજુબનાાં 
એકેડેવમક કેલેન્દ્ડિની નોંધ લેિા વિનાંતી.  

સત્ર તથા પરીક્ષાની મિગત તારીખ 

સ્નાતક સેિેસ્ટર - ૩ અને ૫ તથા અનસુ્નાતક સેિેસ્ટર – ૩ તા: ૦૭/૦૬/૨૦૨૧ થી તા: ૩૧/૧૦/૨૦૨૧ 

સ્નાતક સેિેસ્ટર – ૧ અને અનસુ્નાતક સેિેસ્ટર – ૧  

અનસુ્નાતક સેિેસ્ટર – ૩ની પરીક્ષા તા: ૨૫/૧૦/૨૦૨૧ થી શરુ (સભંમિત) 
સ્નાતક સેિેસ્ટર – ૫ની પરીક્ષા તા: ૧૫/૧૧/૨૦૨૧ થી શરુ (સભંમિત) 
સ્નાતક સેિેસ્ટર – ૩ની પરીક્ષા તા: ૨૯/૧૧/૨૦૨૧ થી શરુ (સભંમિત) 

દિિાળી િેકેશન પ્રારંભ : તા: ૦૧/૧૧/૨૦૨૧ થી તા: ૧૩/૧૧/૨૦૨૧ 

સ્નાતક સેિેસ્ટર – ૧ની પરીક્ષા તા: ૨૪/૦૧/૨૦૨૨ થી શરુ (સભંમિત) 
અનસુ્નાતક સેિેસ્ટર – ૧ની પરીક્ષા તા: ૦૭/૦૨/૨૦૨૨ થી શરુ (સભંમિત) 
સ્નાતક સેિેસ્ટર - ૪ અને ૬ તથા અનસુ્નાતક સેિેસ્ટર – ૪ તા: ૧૪/૧૧/૨૦૨૧ થી તા: ૩૧/૦૩/૨૦૨૨ 

સ્નાતક સેિેસ્ટર – ૨ તા: ૦૫/૦૨/૨૦૨૨ થી તા: ૨૧/૦૫/૨૦૨૨ 

અનસુ્નાતક સેિેસ્ટર – ૨ તા: ૧૨/૦૨/૨૦૨૨ થી તા: ૩૧/૦૫/૨૦૨૨ 

સ્નાતક સેિેસ્ટર – ૬ની પરીક્ષા તા: ૧૪/૦૩/૨૦૨૨ થી શરુ (સભંમિત) 
સ્નાતક સેિેસ્ટર – ૪ની પરીક્ષા તા: ૨૪/૦૩/૨૦૨૨ થી શરુ (સભંમિત) 
અનસુ્નાતક સેિેસ્ટર – ૪ની પરીક્ષા તા: ૦૪/૦૪/૨૦૨૨ થી શરુ (સભંમિત) 
સ્નાતક સેિેસ્ટર – ૨ની પરીક્ષા તા: ૨૩/૦૫/૨૦૨૨ થી શરુ (સભંમિત) 
અનસુ્નાતક સેિેસ્ટર – ૨ની પરીક્ષા તા: ૦૨/૦૬/૨૦૨૨ થી શરુ (સભંમિત) 

શૈક્ષણિક િર્ષ: ૨૦૨૨-૨૩નો પ્રારંભ: તા: ૧૫/૦૬/૨૦૨૨થી...... 

 

ખાસ સચૂના:  

૧. શૈક્ષણિક િર્ય: ૨૦૨૧-૨૨ માટે આંતરિક મલૂયાાંકન ફિજીયાત છે. જેનુાં માળખુાં ૩૦ : ૭૦ (આંતરિક:યવુનિવસિટી) મજુબ યથાિત િહશેે. 
૨. આંતરિક/સતત મલૂયાાંકન, િીકલી ટેસ્ટ, પ્રોજેક્ટ િકય , ઓનલાઈન/ઓફલાઈન ગ્રપુ રડસ્કશન, પ્રશ્ન બેંક, અસાઈન્દ્મેન્દ્ટ, ક્િીઝ િગેિે ધ્િાિા કિી 

શકાશે. 
૩. પ્રાયોણગક કાયો યવુનિવસિટીની સચૂના અનસુાિ ૧૫-૨૦ વિદ્યાથીઓની બેચમાાં શરુ કિી શકાશે. 
૪. પ્રથમ સેમેસ્ટિનુાં અધ્યાપનકાયય સમયસિ પિૂય કિિાનુાં િહશેે. અવનિાયય હોય તેિા રકસ્સામાાં જ પે્રક્ટીકલ/Hands-on/Training અને અન્દ્ય 

માગયદશયન માટે ચસુ્તપિે CoVid-19ની SOPનુાં પાલન કિીને જ કોલેજ/વિભાગ/અઘ્યાપક સાથે સાંકલન કિી કાયયિાહી કિિાની િહશેે. 
૫. યવુનિવસિટી મલૂયાાંકન ઓનલાઈન/ઓફલાઈન/બ્લેન્દ્ડેડ માધ્યમથી કિિામાાં આિશે. 
૬. સાંસ્થા અને વિદ્યાથીઓએ CoVid-19ની માગયદવશિકાનુાં ચસુ્તપિે પાલન કિિાનુાં િહશેે. 
૭. જે વિર્ય/વિદ્યાશાખામાાં કાઉન્ન્દ્સલ/બોડયનાાં વનયમો લાગ ુપડતાાં હોય તેમાાં સમયાાંતિે આપિામાાં આિતી માગયદવશિકાનુાં પાલન કિિાનુાં િહશેે. 
૮. આંતરિક મલૂયાાંકનને લગતી કામગીિી જે-તે વિર્યનાાં અધ્યાપકોએ ફિજનાાં ભાગરૂપે કિિાની િહશેે. 
 ૯. બી.એડ./એમ.એડ. (વશક્ષિ વિદ્યાશાખા) તથા એલએલ.બી./એલએલ.એમ. (કાયદા વિદ્યાશાખા) સેમેસ્ટિ -૧નાાં પ્રાિાંભ માટે યવુનિવસિટી ધ્િાિા 

અલગથી પરિપત્ર કિિામાાં આિશે.   

કા.કુલસણચિ   

ક્રમાાંક/બીકેએનએમય/ુએકેડેવમક/૧૨૦૬/૨૦૨૧ 
તા:૨૫/૦૯/૨૦૨૧, જૂનાગઢ  

તા: ૨૭/૦૯/૨૦૨૧ થી તા: ૨૨/૦૧/૨૦૨૨










