પરીપત્ર
વિષય : ડીગ્રી સર્ટીફિકેર્ટ મેળિિા માર્ટેના િોમમની ઓનલાઇન એન્ટ્રી શરૂ કરિા બાબત.
ભક્તકવિ નરવ િંહ મહેતા યુવનિવ િટી ભિનનાાં અધ્યક્ષશ્રીઓ, યુવનિવ િટી
કોલેજોના આચાયસશ્રીઓ તેમજ માન્દ્ય
વિદ્યાશાખાઓનાાં ડીગ્રી

લ
ાં ગ્ન અનુસ્નાતક કેન્દ્રનાાં પ્રોફે

સ ઇન્દ્ચાર્જશ્રીઓ,

લ
ાં ગ્ન

સ્ાં થાઓના િડાઓને જણાિિાનુાં કે, ભક્તકવિ નરવ િંહ મહેતા યુવનિવ િટી દ્વારા જુ દી-જુ દી

ટીફફકેટ મેળિિા માટેનાાં ફોમસની ઓનલાઇન એન્દ્રી શરૂ કરિામાાં આિે છે જેની તારીખ નીચે મુજબ રહેશે. વનયત

મય-મયાસદામાાં કોલેજ દ્વારા પોતાના લોગીન મારફત એન્દ્રી કરિાની રહેશે.
કોર્સન ુાં નામ

એન્દ્રી શરૂ થિાની તારીખ

એન્દ્રી પ ૂણસ થિાની તારીખ

યુ.જી./એલએલ.બી. તેમજ પી.જી./બી.એડ. (તમામ કોર્સ)

૩૦/૦૬/૨૦૨૨

૧૧/૦૭/૨૦૨૨

વનયત

મયમયાસદા બાદ ફોમસની ઓનલાઇન એન્દ્રી

કામકાજના ફદિ

ોફટિેર સ્િીકારશે નહીં, જેની નોંધ લેિી. ઓનલાઇન એન્દ્રી કયાસ બાદ ચાલુ

૪ (ચાર)માાં ઓનલાઇન જનરે ટ થયેલ ફી રીપોટસ /ચેકલલસ્ટ (EXCEL SHEET) ની વપ્રન્દ્ટને કોલેજના આચાયસશ્રી દ્વારા

િેરીફાય કયાસ બાદ કુ ફરયર અથિા પોસ્ટ મારફત અથિા રૂબરૂ પરીક્ષા વિભાગમાાં જમા કરાિિાની રહેશે તેમજ કોલેજનાાં લેટરપેડ માાં કોર્સ
પ્રમાણે અલગ-અલગ વિદ્યાથીઓની

ખ્ાં યા સ્પષ્ટ દશાસિી વનયત ડીગ્રી

ટીફફકેટ ફોમસ ફી રૂા.૨૫૦/- “રજીસ્ટ્રાર, ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા

યુવનિવસિર્ટી, જૂનાગઢ” ના નામના ડીમાન્દ્ડ ડ્રાફ્ટ દ્વારા ચુકિિાની રહેશે.
ખાસ નોંધ :૧. દરે ક વિદ્યાર્થીએ ડીગ્રી સર્ટીફિકેર્ટમાાં જે એડ્રેસ ( કાયમી સરનામુ)ાં દશામિેલ હોય, તે જ એડ્રેસની કોલેજ દ્વારા સોિર્ટિેરમાાં એન્ટ્રી કરિી.
૨. જે કોલેજો દ્વારા અગાઉના િષમના ડીગ્રી િોમમ ઓનલાઇન ભરિાના બાકી હોય તેિી કોલેજોએ િરજીયાત પણે ડીગ્રી િોમમ ભરિાના રહેશે.
૩. ડીગ્રી િોમમ કોલેજે પોતાની પાસે રે કોડમ માાં સાચિીને રાખિાાં, જરૂર પડયે યુવનિવસિર્ટી દ્વારા માંગાિિામાાં આિે, તો રજુ કરિાનાાં રહેશે.
(1) ડીગ્રી િોમમ ઓનલાઇન ભરિા માર્ટેના સ્ટ્ર્ટેપ :Year-2021-22

Degree Menu

Degree Application Form

New Record.

(2) ચેકલલસ્ટ્ર્ટ (EXCEL SHEET) ડાઉનલોડ/વિન્ટ્ર્ટ કરિા માર્ટેના સ્ટ્ર્ટેપ :Year-2021-22

Degree Menu

Degree Application Form

Details

Program માાં કોર્સ પ્રમાણે અલગ-અલગ

ફફલ્ટર કયાસ બાદ જમણી બાજુ Refresh બટનની બાજુ માાં આપેલ Export to Excel બટન પર ક્ક્લક કરવુ.ાં
પરીક્ષા વનયામક
બીડાણ : ડીગ્રી િોમમની ઓનલાઇન એન્ટ્રી કરિા માર્ટેની અગત્યની સુચનાઓ.
ક્રમાાંક/બીકેએનએમયુ/પરીક્ષા/૧૧૭૬/૨૦૨૨
ભક્તકવિ નરવ િંહ મહેતા યુવનિવ િટી, ગિનસમેન્દ્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પ , ભક્તકવિ નરવ િંહ મહેતા યુવનિવ િટી રોડ,
ખડીયા, જુ નાગઢ-૩૬૨૨૬૩
તા. ૨૯/૦૬/૨૦૨૨
િવત,
યુવનિવ િટી ભિનનાાં અધ્યક્ષશ્રીઓ, યુવનિવ િટી
માન્દ્ય

લ
ાં ગ્ન અનુસ્નાતક કેન્દ્રનાાં પ્રોફે

સ્ાં થાઓના િડાઓ તરફ ......

નકલ સવિનય રિાના:(૧) માન. કુ લપવતશ્રીના અંગત
(૨) આઇ.ટી.

લચિશ્રી [જાણ અથે]

ેલ (યોગ્ય કાયસિાહી તેમજ િેબ ાઇટ પર પ્રવ ધ્ધ કરિા અથે)

(૩) ફહ ાબી શાખા (યોગ્ય કાયસિાહી અથે)

સ ઇન્દ્ચાર્જશ્રીઓ,

લ
ાં ગ્ન કોલેજોના આચાયસશ્રીઓ તેમજ

ુ નાઓ
ડીગ્રી િોમમની ઓનલાઇન એન્ટ્રી કરિા માર્ટેની અગત્યની સચ
ક્રમ
૧.

વિગત
ક્યા વિદ્યાર્થીઓ ડીગ્રી િોમમ ભરી
શકશે?

૨.

ડીગ્રી િોમમમાાં સીરીયલ નાંબર કેિી

રીમાકમ
• જે વિદ્યાથી પ્રથમ િખત છે લ્લા

• જે વિદ્યાથીએ અગાઉ ડીગ્રી ફોમસ ભરે લ નથી, પરાં ત ુ તમામ
ચુકેલ છે . જેમાાં પા /નાપા
•

ડીગ્રીનો િકાર (Degree Type) માાં ક્યો
વિકલ્પ પસાંદ કરિો.

ેમેસ્ટરની પરીક્ષા આપી

થયેલ હોય તે.

ીરીયલ નાંબરમાાં િધુમાાં િધુ ૬ અંકનો ઉપયોગ કરી જે-તે કોલેજ પોતાની
જરૂરીયાત તેમજ અનુકૂળતા મુજબ કોઇ પણ અંકોનુ ાં કોમ્બીનેશન કરી ને બનતા

રીતે આપિા?
૩.

ેમેસ્ટરની પરીક્ષા આપી રહ્યા છે તે.

ીરીયલ નાંબરનો ઉપયોગ કરી શકશે.
• જે વિદ્યાથીઓ યુવન. માાંથી રૂબરૂ ડીગ્રી

ટીફફકેટ મેળિિા માાંગે છે તેિા વિદ્યાથીઓએ

“IN PERSON” વિકલ્પ પ દ
ાં કરિો.
• જે વિદ્યાથીઓ ડીગ્રી

ટીફફકેટ કુ ફરયર અથિા પોસ્ટ મારફત મેળિિા માાંગે છે તેિા

વિદ્યાથીઓએ “IN ABSENTIA” વિકલ્પ પ દ
ાં કરિો.

૪.

કાયમી સરનામુાં

• જે વિદ્યાથીઓ ડીગ્રી

મેળિિા માાંગે છે તેિા તમામ વિદ્યાથીઓએ કાયમી
• જેમાાં
વિગત

૫.

ડીગ્રી િી ની ચુકિણી

ટીફફકેટ યુવન. માથી રૂબરૂ, કુ ફરયર અથિા પોસ્ટ મારફત
રનામુાં દશાસિિાનુ ાં રહેશે.

રનામુ,ાં શહેર/ગામ, તાલુકો, જીલ્લો, વપનકોડ નાંબર તેમજ મોબાઇલ નાંબરની
ાચી તેમજ

પ
ાં ૂણસ દશાસિિાની રહેશે.

• ડીગ્રી ફોમસ ફી અલગ-અલગ કોર્સ મુજબ અલગ-અલગ ડી.ડી. દ્વારા ચુકિિાની રહેશે.
(ઉદા. B.A./ B.COM. /B.SC. /B.C.A. /B.B.A. etc.…)
•

ુ સ રકમનો ડી.ડી. મોકલિાનો રહેશે.
પ
ાં ણ
(કવમશન બાદ મળિાપાત્ર રહેશે નહીં.)

૬.

પરીક્ષા વિભાગમાાં જમા કરિાના
ડોક્યુમેન્ટ્ર્ટ

• કોલેજનો લેટરપેડ (વિદ્યાથીઓની

ખ્
ાં યા સ્પષ્ટ દશાસ િિી)

• જરૂરી રકમનો ડીમાન્દ્ડ ડ્રાફ્ટ (તારીખ,
ુ સ વિગત
[ પ
ાં ણ

હી, રકમ [શબ્દ અને અંકમાાં]

ાથે]

• ઓનલાઇન જનરે ટ થયેલ ફી રીપોટસ /ચેકલલસ્ટ (EXCEL SHEET),આચાયસશ્રી દ્વારા
િેરીફાય કરે લ.

