
 

 

 

  

Bhakta Kavi Narsinh Mehta University 

Govt. Polytechnic Campus, Bhakta Kavi Narsinh Mehta University Road, Khadiya, 

Junagadh, Gujarat (India)-362 263  

Ph.(0)0285-2681400 / Fax : 0285-2681503 

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

પરીપત્ર  
 

વિષય : એલએલ.બી. સેમ.-૨ ની પરીક્ષામાાં ઈન્ટનનલ થીયરી માર્નસની એન્રી શરૂ ર્રિા બાબત. 

       ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા યવુનિવ િટી  લંગ્ન કાયદા વિદ્યાશાખાની તમામ કોલેજોના આચાયયશ્રીઓ તેમજ  સં્થાઓના 
િડાઓને જણાિિાનુ ં કે, ઓગષ્ટ–૨૦૨૧ દરમ્યાન ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા યવુનિવ િટી દ્વારા લેિામા ંઆિનાર એલએલ.બી. સેમ. ૨ ની 
પરીક્ષામા ં  ઈન્ટનયલ થીયરી પરીક્ષાઓના ંમાકય ની એન્રી માટેની પ્રારંભ થિાની તારીખ તથા પણૂય થિાની તારીખની વિગત નીચ ેમજુબ 

દશાયિિામા ંઆિેલ છે. 
પરીક્ષાન ાં નામ એન્રી પ્રારાંભ થિાની તારીખ એન્રી પરૂ્ન થિાની તારીખ 

એલએલ.બી. સેમ.-૨ ૧૮/૦૮/૨૦૨૧ ૨૭/૦૮/૨૦૨૧ 

 

ખાસ જર્ાિિાન ાં રે્, 

૧. ઉપયુયક્ત છેલ્લી તારીખ બાદ કરિામા ંઆિતી એન્રી  ોફ્ટ્િેર પ્રોગ્રામ સ્િીકારશે નહી, જે ધ્યાને લેિા વિનવંત છે. 
૨. ઈન્ટનયલ માકય ની એન્રી પણૂય થયા બાદ કોલેજ/કેન્રએ ચેકલીસ્ટની વપ્રન્ટની ખરાઇ કરી લેિાની રહશેે,  છેલ્લી તારીખ બાદ સધુારો 

કરી શકાશે નહી. અને જો ભલૂ આિી હશે તો દંડાત્મક ફી ભરી સધુારો કરિાનો રહશે જેની નોંધ લેિી. 
૩. ઈન્ટનયલ માકય ના ચેકલીસ્ટ આચાયયશ્રી તથા વિષય અધ્યાપકશ્રી દ્વારા તેને  ટીફાઈડ કરીને વિદ્યાથીના ધ્યાને જાણ અથે નોટી  બોડય 

પર મકુ્િાનુ ંરહશેે. 

૪. ઈન્ટનયલ માકય ની એન્રી પણૂય થયા બાદ જો કોઇ ભલુ હોય તો જરૂરી સધુારો કરી, ચેકલીસ્ટની વપ્રન્ટ કાઢી તેની ખરાઇ કરી તેમા ં
આચાયયશ્રી તથા વિષય અધ્યાપકશ્રીએ  હી વ ક્કા કરી તેને  ટીફાઈડ કરીને કોલેજના ં રેકોડય ઉપર રાખિાની રહશેે. યવુનિવ િટીને 

જરૂરી લાગશે તો મગંાિે ત્યારે તે નકલ પરીક્ષા  વિભાગમા ંજમા ંકરાિિાની રહશેે. 

૫. યવુનિવ િટી દ્વારા પરીણામ જાહરે થયા બાદ કોઇ પણ  જંોગોમા ંઈન્ટનયલ માકય મા ંયવુનિવ િટી દ્વારા ફેરફાર કરી આપિામા ંઆિશે 

નહી. 
૬. ઈન્ટનયલ માક્ યની એન્રી દરમ્યાન કોલેજ ના User Name તથા  Password અપાયેલ છે તેનો જ ઉપયોગ કરિો અને તે માહહતી લીક 

ન થાય તે અંગેની  પંણૂય જિાબદારી આચાયયશ્રીની રહશેે જે  વિનય વિહદત થાય.  
૭. ઈન્ટનયલ માક્ યની એન્રી પણુય થયે તેમજ ખરાઇ કરીને ત્યારબાદ જ માકય  એન્રી લોક કરિાની રહશેે. જો માક્ યની એન્રીમા ંએકથી 

િધ ુપેજ હોય તેિા  જંોગોમા ંતમામ પેજની એન્રી થયા બાદ જ માકય  એન્રી લોક કરિાની રહશેે. 
 

                      ઉપર મજુબની જાણ કોલેજના શૈક્ષણણક/ણબનશૈક્ષણણક કમયચારીઓના ધ્યાન ઉપર મકુિા અને જરૂરી વ્યિસ્થા ગોઠિિા યોગ્ય 
કરશોજી. 

 

ખાસ નોંધ:-    
૧. ઉપરોક્ત ર્ામગીરી માટે નોિેલ ર્ોરોના િાઇરસ COVID-19 અંગે સરર્ારશ્રી દ્વારા આપિામાાં આિેલ માગનદવશિર્ાન ાં ચ સ્તપરે્ પાલન 

ર્રિાન ાં રહશેે. ર્મનચારીઓએ માસ્ર્ પહરેી (ફેસ ર્િર) તેમજ સામાજજર્ અંતર જાળિી ઉપરોક્ત ર્ામગીરી ર્રિાની રહશેે. 
૨. દરેર્ ર્ોલેજે ઈન્ટનનલ માર્નસની એન્રીર્યાન બાદ તેની વપ્રન્ટ ર્ાઢી ર્ોલેજનાાં નોટીસ બોર્ન ઉપર ફરજીયાત લગાિિાની રહશેે જેથી 

ર્રીને વિદ્યાથીઓને પોતાના માર્નસમાાં  ર્ોઇ ભલૂ જર્ાય તો ર્ોલેજનાાં આચાયનશ્રીનો સાંપર્ન ર્રી શરે્ અને તેમાાં સ ધારો ર્ોલેજ દ્વારા 
ર્રી લેિાનો રહશેે ત્યાર બાદ ર્ોઇ સ ધારો ર્રી આપિામાાં આિશે નહી જેની નોંધ લેિી. 

 

                                                                                                      

                      પરીક્ષા વનયામર્ 

ન ં:- બીકેએનએમય/ુપરીક્ષા/૧૩૮૯/૨૦૨૧ 

ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા યવુનિવ િટી, 
ગિનયમેન્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પ , ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા યવુનિવ િટી રોડ, 
ખહડયા, જુનાગઢ-૩૬૨૨૬૩ 
તા. ૧૭/૦૮/૨૦૨૧ 
પ્રવત,     
યવુનિવ િટી  લંગ્ન કાયદા વિદ્યાશાખાની તમામ કોલેજોના આચાયયશ્રીઓ તેમજ  સં્થાઓના િડાઓ તરફ... 
નર્લ સવિનય રિાના:- 
(૧) માન.કુલપવતશ્રી/કુલ ણચિશ્રીના અંગત  ણચિશ્રી                     
(૨) આઇ.ટી.  ેલ (િેબ ાઇટ પર પ્રવ ધ્ધ થિા અથે.) 
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