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ઓનલાઈન પોર્ટલ અંગેની માગટદર્ટક સચૂનાઓ 

૧. સૌ પ્રથમ વિદ્યાથીઓએ િેબપોર્ટલ http://bknmu.gipl.net/Welcome.aspx માાં જઈ સ્ટુડન્ર્ કોર્ટર રૅ્બ 
માાંથી Student Examination Survey લલન્ક પર ક્લલક કરતા “ Student for UG Semester-6, PG, LLB and B.Ed. 

Examination Survey” પર વિદ્યાથી તેમર્ો Enrollment No./Student Permanent ID ર્ાખિાર્ો રહશેે. 

૨. ત્યારબાદ વિદ્યાથીર્ી માહહતી જેિી કે વિદ્યાથીનુાં ર્ામ, તેર્ી કોલેજન ુર્ામ તેમ જ તેર્ી પરીક્ષાનુાં ર્ામ 
આિી જશે. 

૩. ત્યારબાદ વિદ્યાથી એ પોતાર્ો મોબાઈલ ર્ાંબર ર્ાખિો. 

૪. જો UG Semester-6, UG Semester-5(Rem), PG Semester, LLB Semester and B.Ed. Semester ર્ો વિદ્યાથી 
ઓર્લાઈર્/MCQ પરીક્ષા આપિા ઈચ્છતો હોય તો તરે્ે વિકલ્પ ૧ વસલેલર્ કરવુાં. 

 

 

 

 

http://bknmu.gipl.net/Welcome.aspx


૫. જો UG Semester-6, UG Semester-5(Rem), PG Semester, LLB Semester and B.Ed. Semester ર્ો વિદ્યાથી 
ઓફલાઈર્/લેલખત પરીક્ષા આપિા ઈચ્છતો હોય તો તેરે્ વિકલ્પ ૨ વસલેલર્ કરવુાં. 

 

૬. ત્યારબાદ વિદ્યાથીએ Submit ક્લલક કરી પોતાર્ી સહમતી દશાટિિાર્ી રહશેે. 

નોંધ: ૧. જે વિદ્યાથી એક કરતા િધ ુપરીક્ષા મારે્ બસેિાર્ા હોય તેમરે્ પરીક્ષા પસાંદગીમાાં એક જ િાર 
 પસાંદગી કરિાર્ી રહશેે. વિદ્યાથી દ્વારા કરેલ પરીક્ષા પસાંદગી તેર્ી બીજી પરીક્ષા મારે્ પણ ત ેજ 
 રહશેે. વિદ્યાથીએ એક કરતા િધ ુપરીક્ષા મારે્ અલગ અલગ પસાંદગી કરિાર્ી રહતેી ર્થી. જેર્ી 
 વિદ્યાથીઓએ ખાસ ર્ોંધ લિેી. 

 ૨. વિદ્યાથીએ વિકલ્પ ૧ અથિા વિકલ્પ ૨ પૈકી કોઈ પણ એક વિકલ્પ પસાંદ કરિાર્ો રહશેે. 
 વિદ્યાથી વિકલ્પ ફલત એક જ િાર ભરી શકે છે અર્ે ત્યારબાદ બદલી શકાતો ર્થી. તેથી, 
 વિદ્યાથીઓએ વિકલ્પ સાિચેતીથી ભરિો. 


