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      પરિપત્ર:-  

 વિષય :- આગામી માર્ચ/એવિલ - ૨૦૧૯ માાં લેિાનાિ  ય.ુજી. સેમ- ૫(Repeater) અને પી.જી. સેમ- ૨(ALL-OLD/NEW) 
           ના વિધાર્થીંનાાં પિીક્ષા  ફોમચની ઓનલાઈન એન્ટ્રી તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૯  ર્થી શરૂ કિિા બાબત. 
 ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા યવુનિવ િટી  લંગ્ન  િે અનસુ્નાતક ભિનોના ં માન.આચાર્યશ્રીઓ તેમજ  િે  સં્થાના 
િડાશ્રીઓન ે જણાિિાનુ ં કે, માચય/એવિલ – ૨૦૧૯ મા ં લિેાનાર ય.ુજી. સેમ- ૫(Repeater) અને પી.જી.સેમ- ૨(ALL-OLD/NEW) ના 
વિધાથીંના પરીક્ષા ફોમયની ઓનલાઈન એન્ટ્રી તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૯ ર્થી ૦૭/૦૪/૨૦૧૯ સધુી કરી શકાશે ત ેઅંગે  બંધંીત ભિન - કોલજે દ્વારા 
તમેના લોગીન મારફત એન્ટ્રી કરિાની રહશે.ે 

 

૧  
ય.ુજી.  મે- ૫(Repeater) અન ે
પી.જી. મે૨(ALLOLD/NEW)ના 
પરીક્ષા ફોમય ની ઓનલાઇન 
એન્ટ્રી 

રેગ્યલુર ફી  ાથ ે 
તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૯  થી  
તા.૦૭/૦૪/૨૦૧૯   

લઇેટ ફી  ાથે 
ફી + રા.૫૦૦/- 

તા.૦૮/૦૪/૨૦૧૯   

દંડાત્મક ફી  ાથે 
ફી +  રા.૫૦૦/- + રા.૧૫૦૦/- 

તા.૦૯/૦૪/૨૦૧૯   

 

ઓનલાઈન િોગ્રામમા ંએન્ટ્રી કર્ાય બાદ જરરી સધુારો  મર્-મર્ાયદામા ંકરિાનો રહશે.ે છેલ્લી તારીખ બાદ સધુારો થઇ શકશ ેનહહ. .  
નોંધ : કોલજે દ્વારા ય.ુજી.  મે- ૫(Repeater)  અને પી.જી.  મે- ૨(ALL-OLD/NEW) ની પરીક્ષાઓની ઓનલાઈન એન્ટ્રી કરિાની લેઇટ ફી 
 ાથનેી છેલ્લી તારીખ તમેજ દંડાત્મક ફી  ાથનેી છેલ્લી તારીખ બાદ હદિ  એક (૧૦/૦૪/૨૦૧૯)મા ંફી મેમો,ચકેલલસ્ટ, બાહંધેરીપત્ર તથા 
પરીક્ષા ફી ભર્ાયની ર ીદ પરીક્ષા વિભાગમા ંઆપિાની રહશે.ે પિીક્ષાના ફોમચ કોલેજે પોતાની પાસે (િેકોર્ચ)માાં િાખિાના િહશેે જરૂિ પર્યે 
યવુનિવસિટી દ્વાિા માંગાિિામાાં આિે તો િજૂ કિિાનાાં િહશેે. તમેજ પરીક્ષા ફી “ િજીસ્ટ્રાિ, ભક્તકવિ નિવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી, જૂનાગઢ” ના 
નામના ંડીમાન્ટ્ડ ડ્રાફ્ટ દ્વારા જ ચકૂિી શકાશ.ે  
 ખા  જણાિિાનુ ં કે, ઓનલાઈન એન્ટ્રી કરિાની લઇેટ ફી  ાથેની છેલ્લી તારીખ (ફી + ર.૫૦૦) તમેજ દંડાત્મક ફી  ાથનેી 
છેલ્લી તારીખ (ફી + ર. ૫૦૦ + ર. ૧૫૦૦)  બાદ કરિામા ંઆિતી એન્ટ્રી  ોફ્ટિરે િોગ્રામ સ્િીકારશ ેનહી, જે ધ્ર્ાન ેલિેા વિનતંી છે.  
નોંધ:-  ૧) દરેક કોલજેે વિદ્યાથીએ જે પરીક્ષા ફોમયમા ંવિષર્ દશાયિેલા હોર્ ત ેજ વિષર્ની  ોફ્્િરેમા ંએન્ટ્રી કરિી. પરીક્ષા ફોમય ભર્ાય બાદ  
                     વિષર્મા ંફેરફાર કરી આપિામા ંઆિશ ેનહી. જેથી કાળજીપિુયક ફોમય  ભરવુ.ં 

          ૨) કોલેજ દ્વારા પરીક્ષા ફોમયની એન્ટ્રી થર્ા બાદ ફરજીર્ાત િરેીફાર્ (verify) કરી લિેાનુ ંરહેશ.ે 
            

         

         
         
           પિીક્ષા વનયામક 

ક્રમાકં/બીકેએનએમય/ુપરીક્ષા /૦૨/ ૬૨૧૮/૨૦૧૯  
ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા યવુનિવ િટી,  
ગિનયમને્ટ્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પ , ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા યવુનિવ િટી રોડ,  
ખડીર્ા, જૂનાગઢ-362263  
તા.૨૭/૩/૨૦૧૯  
િવત,  
ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા યવુનિવ િટી  લંગ્ન તમામ કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓ/પી.જી. ને્ટ્ટરના િડાઓ તરફ... 
નકલ સાદિ િિાના:-  

(1) માન.કુલપવતશ્રી/ કુલ લચિશ્રીના અંગત  લચિશ્રી,  
નકલ િિાના જાણ તર્થા યોગ્ય કાયચિાહી અરે્થ:-  

(1) આઈ.ટી.  લે જરરી કાર્યિાહી અથ ેઅન ેિેબ ાઈટ પર િવ ધ્ધ થિા અથ ેઅન ેર્ોગ્ર્ કાર્યિાહી અથે.   
(2) એકાઉન્ટ્ટ શાખામા ંજાણ અથ.ે 

http://www.bknmu.edu.in/

