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પર પ : 

 

િવષય   : ર એસેસમે ટની, વેર વાળ  તથા ર લુર માકશીટ મેળવી લવેા બાબત. 
 

 ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  સલં ન તમામ કોલેજોના આચાય ીઓ, મા ય સં થાઓના વડા ીઓ 

તથા અ ુ નાતક ક ોના ોફસર ઇ ચા ીઓન ે જણાવવામા ં આવે છે ક અ ેની િુનવિસટ  ારા માચ-એ ીલ 

ર૦૧૯ મા ંલેવાયેલ U.G & P.G સેમે ટર 2&4 ની પર ાની ર એસેસમે ટની માકશીટ િુનવિસટ મા ં ુની માકશીટ 

જમા કરાવી કોલેજના ં લેટરપેડ પર માકશીટની િવગત લખીને િુનવિસટ ના પર ા િવભાગમાથંી મેળવી લેવા 

જણાવવામા ંઆવે છે. 

 આ ઉપરાતં માચ-એિ લ ૨૦૧૮ની પી.  સેમ-૪ની B.Ed, LLM, MA(ALL), MCOM, M.ED MRS, 

MSC(HS), MSC(IT), MSC(ALL), MSW, અને PGDCA ની  ુની માકશીટ આપેલી હતી તેને બદલે પી.  સેમ-૪ 

ઓલઓવરવાળ (Combined) માકશીટ આવી ગયલે હોવાથી -તે કોલેજોએ કોલેજના લેટરપેડ ઉપર િવ ાથ ઓની 

સં યા પ ટ દશાવી િુનવિસટ એ લઈ જવાની અને ુની માકશીટ કોલે  િવ ાથ ઓ પાસથેી પરત લઈને જ 

િવ ાથ ઓને નવી માકશીટ આપવી યા ધુી ુની માકશીટ િવ ાથ ઓ ના આપે યા ધુી કોલેજોએ નવી માકશીટ 

આપવી નહ . તેમજ ુની માકશીટ ફર જયાત િુનવિસટ મા ં જમા કરાવવાની રહશે આ ગે આચાય ી તેમજ 

અ ુ નાતક ક ના વડાઓને બાહધર  આપવાની રહશ.ે   

  

  પર ા િનયામક 

માકં/બીકએનએમ /ુપર ા/૬૮૩૭/૨૦૧૯-૨૦ 

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ ,  

ગવનમે ટ પોલીટકનીક ક પસ, ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  રોડ,  

ખડ યા, ૂનાગઢ-362263  

તા.૨૦/૦૮/૨૦૧૯  

 

િત,  

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  સલં ન તમામ કોલેજોના આચાય ીઓ, મા ય સં થાઓના વડાઓ તથા 

અ ુ નાતક ક ોના ોફસર ઇ ચા ીઓ તરફ... 

નકલ સાદર રવાના:-  

(1) માન. ુલપિત ી/ ુલસ ચવ ીના ગત સ ચવ ી,  

નકલ રવાના ણ તથા યો ય કાયવાહ  અથ:-  

(1) આઈ.ટ . સેલ જ ર  કાયવાહ  અથ અને વેબસાઈટ પર િસ ધ થવા અથ.  

 


