
 

પર પ : 

િવષય  :   LL.B. સેમ. 3 ની પર ાના પર ણામ બાબત.  
 

 ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  સલં ન સવ સબંધંીત કોલેજોના આચાય ીઓ, મા ય સં થાઓના 

વડાઓ તથા ોફસર ઇ ચા ીઓને જણાવવામા ંઆવે છે ક અ ેની િુનવિસટ  ારા ડસે બર, ૨૦૨૦ દર યાન 

લેવાયેલ LL.B. સેમ. 3 ની પર ાના પર ણામ િુનવિસટ ની વબેસાઇટ http://bknmu.gipl.net પર Student 

Online Result પર જઇને િવ ાથ ઓએ પોતાના સીટ નબંર અને SPU ID એ ટર કર  માકશીટની સો ટકોપી 

ડાઉનલોડ કર ન ેતેની િ ટ કાઢ  પોતાની પાસે રાખવી. 
 

  િવ ાથ ઓ .ુ ./પી. . મા ં નુ: ુ યાકંન (વ મુાં વ  ુ બે િવષય) કરાવવા માગંતા હોય તેવા 

િવ ાથ ઓએ તા.૦૫/૦૨/૨૦૨૧ થી તા.૧૧/૦૨/૨૦૨૧ ધુીમા ં િુનવિસટ ની વેબસાઇટ http://bknmu.gipl.net પર 

પોતાના ઝુર આઇ.ડ . તેમજ પાસવડ એ ટર કર  ર એસેસમે ટ ફોમ ભરવા ુ ંરહશે. િવ ાથ એ ઝુર આઇ.ડ  તર ક 

પોતાના SPU ID એ ટર કરવાના રહશે તેમજ ર એસેસમે ટ ફોમ ભયા બાદ ઓનલાઇન પેમે ટ કરવા ુ ંરહશે. 
 

  િવ ાથ ઓના પર ણામમા ં– (ડસ) અથવા ગેરહાજર, િવષયમા ંફરફાર હોય તેમજ અ ય વેર  હોય તેવા 

િવ ાથ ઓના પર ણામમા ં ધુારો કરવા માટ  તે કોલેજ ારા કોલેજના ંલેટરપેડ સાથે િવ ાથ એ  પર ા આપલેી 

છે તેના જ ર  ડો મુે ટ સાથે િુનવિસટ ના પર ા િવભાગને તા.૧૧/૦૨/૨૦૨૧ ધુીમા ં(પર ણામની હાડકોપી ની 

રાહ જોયા િવના) અર  સાથે જમા કરાવવાના રહશે. સમયમયાદા બાદ આવનાર અર ઓ યાન ેલેવામા ંઆવશે 

નહ  ની ન ધ લેવી.  
 

ન ધઃ ઉપરો ત કામગીર  માટ નોવેલ કોરોના વાઇરસ COVID-19 ગે સરકાર ી ારા આપવામા ં આવેલ 

માગદિશકા ુ ં ુ તપણે પાલન કરવા ુ ં રહશે. કમચાર ઓ તેમજ િવ ાથ ઓએ મા ક પહર  (ફસ કવર) તેમજ 

સામા જક તર ળવી ઉપરો ત કામગીર  કરવાની રહશે. 
 

બીડાણ : િવ ાથ ઓએ ર એસેસમે ટ ફોમ ઓનલાઇન ભરવા ગેની માગદશ કા 

 

પર ા િનયામક 

માકં/બીકએનએમ /ુપર ા/૨૬૭/૨૦૨૧ 

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ ,  

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

ખડ યા, ૂનાગઢ-362263  

તા.૦૪/૦૨/૨૦૨૧  

િત,  

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

ભાઇઓ તથા બહનો 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. 
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િવ ાથ ઓએ ર એસેસમે ટ ફોમ ઓનલાઇન ભરવા ગેની માગદશ કા 
 

1) સૌ થમ િવ ાથ ઓએ િુનવિસટ ની વબેસાઇટ http://bknmu.gipl.net પર પોતાના ઝુર આઇ.ડ .(SPUID) 

તેમજ પાસવડ એ ટર કરવાના ં રહશે. (  િવ ાથ ઓ પાસે પાસવડ ના હોય તેમણે કોલેજમાથંી પાસવડ 

મેળવી લેવાના રહશે.) 

2) િવ ાથ ઓએ પોતાના મોબાઇલ તેમજ કો ટુર ના વેબ ાઉઝરના સટે ગમા ંજઇ POP-UP Block ને Allow 

કર ુ.ં 

3) યારબાદ User’s Desk મે  ુમા ંReassessment પર લીક કરવા ુ ંરહશે. 

4) યારબાદ િવ ાથ એ પોતાની પર ા પસદં કર  બેઠક નબંર એ ટર કર  View બટન પર લીક કરતા પોત ે

પસદં કરલ િવષય તેમજ મા સ દશાવેલ હશે મા ંિવ ાથ   િવષયમા ંર એસેસમે ટ કરાવવા ઇ છતો હોય  

તે િવષય ની સામે ટ કમાક કરવા ુ ંરહશે. (વ મુા ંવ  ુબે િવષય). 

5) યારબાદ િવ ાથ એ પોતાની બક ખાતાની િવગત વી ક નામ, ખાતા નબંર, બક ુ ંનામ, બકની શાખા ુ ં

નામ તેમજ IFSC કોડ એ ટર કરવાનો રહશે. 

6) ઉપર જુબની તમામ િવગત ભર  Save કયા બાદ Payment Options પર લીક કર  (૧) Credit/Debit 

Cards (૨) Net Banking (૩) QR Code Scan and Pay એમ ણ િવક પમાથંી ગમે તે િવક પ ારા ફ  ની 

કૂવણી કર  શકાશે. અ ય કોઇપણ કારના ંમા યમ ારા ફ  વીકારવામા ંઆવશે નહ . સફળતા વૂક ફ  ની 

કૂવણી થયા બાદ  Reassessment Challan ની સો ટકોપી ડાઉનલોડ કર ને તેની િ ટ કાઢ  પોતાની પાસે 

રાખવી. 

7) જો િવ ાથ ઓને સફળતા વૂક ફ  ની કૂવણી બાદ પણ Reassessment Challan ન બતાવતા હોય તો 

તેવા િવ ાથ ઓએ ફર  વખત Payment ના કર  ુતેમજ ૨૪ કલાક (1 દવસ) ધુી રાહ જોવી. 1 દવસ 

બાદ ફર  પોતા  ુર એસેસમે ટ ફોમ ચા  ુકર  ુતે સમયે પણ Reassessment Challan ન બતાવે તો તેવા 

િવ ાથ ઓએ િુનવિસટ ના મેઇલ આઇ.ડ . exambknmu@gmail.com  પર Mail કરવો  

(Mail કરતી વખતે િવ ાથ ઓએ પોતાનો SPUID, પોતા  ુ ુ ુનામ, સીટનબંર, મોબાઈલ નબંર, કોષ ુ ંનામ 

દશાવવા ુ ંરહશે તેમજ સફળતા વૂક ફ  ની કૂવણી કરલ છે તેના આધાર રુાવા સાથ ેજોડવાના રહશે.) 

 

ખાસ ન ધઃ-  

િવ ાથ  ારા નુ: ુ યાકંન કરાવતા નાપાસ થયલે િવ ાથ  પાસ હર થયે ૫૦% પરત રકમ ર એસસેમે ટ 

ફોમમા ં  બક ખાતાની િવગત ભરવામા ંઆવેલ હશ ેતે ખાતા નબંરમા ંજ પરત જમા કરવામા ંઆવશે થી 

િવ ાથ  ારા કાળ વુક બક ખાતાની િવગત પ ટ દશાવવી.  

 


