પરીપત્ર:
વિષય

: B.Ed., M.Com., M.R.S., M.Sc.(Botany) સેમ. ૪ ની પરીક્ષાનાાં પરીણામ જાહેર કરિા બાબત.
ભક્તકવિ નરવ હ
િં મહેતા યુવનિવ િટી

લ
ં ગ્ન

િે

બ
ં ધ
ં ીત કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓ, માન્ર્

સ્ં થાઓના િડાઓ

તથા પ્રોફે ર ઇન્ચાર્જશ્રીઓને જણાિિામાં આિે છે કે અત્રેની યુવનિવ િટી દ્વારા લેિાર્ેલ B.Ed., M.Com., M.R.S.,
M.Sc.(Botany) સેમ. ૪ ની પરીક્ષાનાં પરીણામ યુવનિવ ટ
િ ીની િેબ ાઇટ http://bknmu.gipl.net પર Student Online Result
પર જઇને વિદ્યાથીઓએ પોતાના

ીટ નંબર અને SPU ID એન્ટર કરી માકય શીટની

ોફ્ટકોપી ડાઉનલોડ કરીને તેની વપ્રન્ટ કાઢી

પોતાની પા ે રાખિી.
જે વિદ્યાથીઓ યુ.જી./પી.જી. માં પુન:મુલર્ાંકન (િધુમાાં િધુ બે વિષય) કરાિિા માંગતા હોર્ તેિા વિદ્યાથીઓએ
તા.૦૭/૦૭/૨૦૨૨ થી તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૨ સુધીમાં યુવનિવ ટ
િ ીની િેબ ાઇટ http://bknmu.gipl.net પર પોતાના યુઝર આઇ.ડી.
તેમજ પા િડય એન્ટર કરી રીએ ે મેન્ટ ફોમય ભરિાનુ ં રહેશે.વિદ્યાથીએ યુઝર આઇ.ડી તરીકે પોતાના SPU ID એન્ટર કરિાના
રહેશે તેમજ રીએ ે મેન્ટ ફોમય ભર્ાય બાદ ઓનલાઇન પેમેન્ટ કરિાનુ ં રહેશે.
જે વિદ્યાથીઓના પરીણામમાં – (ડે ) અથિા ગેરહાજર, વિષર્માં ફેરફાર હોર્ તેમજ અન્ર્ ક્િેરી હોર્ તેિા
વિદ્યાથીઓના પરીણામમાં સુધારો કરિા માટે જે તે કોલેજ દ્વારા કોલેજનાં લેટરપેડ
જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ
અરજી

ાથે વિદ્યાથીએ જે પરીક્ષા આપેલી છે તેના

ાથે યુવનિવ િટીના પરીક્ષા વિભાગને તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૨ સુધીમાં (પરીણામની હાર્ડ કોપી ની પ્રવતક્ષા કયાડ િગર)

ાથે જમા કરાિિાના રહેશે.

મર્મર્ાયદા બાદ આિનાર અરજીઓ ધ્ર્ાને લેિામાં આિશે નહી જેની નોંધ લેિી.

નોંધઃ ઉપરોક્ત કામગીરી માટે નોિેલ કોરોના િાઇરસ COVID-19 અંગે સરકારશ્રી દ્વારા આપિામાાં આિેલ માગડદવશિકાનુાં
ચુસ્તપણે પાલન કરિાનુાં રહેશે. કમડચારીઓ તેમજ વિદ્યાથીઓએ માસ્ક પહેરી (ફેસ કિર) તેમજ સામાજજક અંતર જાળિી
ઉપરોક્ત કામગીરી કરિાની રહેશે.
બીર્ાણ : વિદ્યાથીઓએ રીએસેસમેન્ટ ફોમડ ઓનલાઇન ભરિા અંગેની માગડદશીકા.

પરીક્ષા વનયામક
ક્રમાંક/બીકેએનએમયુ/પરીક્ષા/૧૨૦૩/૨૦૨૨
ભક્તકવિ નરવ િંહ મહેતા યુવનિવ િટી,
ગિનયમેન્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પ , ભક્તકવિ નરવ િંહ મહેતા યુવનિવ િટી રોડ,
ખડીર્ા, જૂનાગઢ-362263
તા.૦૬/૦૭/૨૦૨૨
પ્રવત,
ભક્તકવિ નરવ િંહ મહેતા યુવનિવ િટી

લ
ં ગ્ન તમામ કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓ, માન્ર્

ભાઇઓ તથા બહેનો તરફ...
નકલ રિાના જાણ તથા યોગ્ય કાયડિાહી અથે:(૧) આઈ.ટી.

ેલ જરૂરી કાર્યિાહી અથે અને િેબ ાઈટ પર પ્રવ ધ્ધ થિા અથે

(૨) માન.કુ લપવતશ્રી/કુ લ ચચિશ્રીના અંગત

ચચિશ્રી

સ્ં થાઓના િડાઓ તથા વિદ્યાથી

વિદ્યાથીઓએ રીએસેસમેન્ટ ફોમડ ઓનલાઇન ભરિા અંગેની માગડદશીકા
1)

ૌપ્રથમ વિદ્યાથીઓએ યુવનિવ િટીની િેબ ાઇટ http://bknmu.gipl.net પર પોતાના યુઝર આઇ.ડી.(SPUID)
તેમજ પા િડય એન્ટર કરિાનાં રહેશે. (જે વિદ્યાથીઓ પા ે પા િડય ના હોર્ તેમણે કોલેજમાંથી પા િડય મેળિી
લેિાના રહેશે.)

2) વિદ્યાથીઓએ પોતાના મોબાઇલ તેમજ કોમ્્યુટર ના િેબ બ્રાઉઝરના

ેટીંગમાં જઇ POP-UP Block ને Allow

કરવુ.ં
3) ત્ર્ારબાદ User’s Desk મેન ુ માં Reassessment પર ક્લીક કરિાનુ ં રહેશે.
4) ત્ર્ારબાદ વિદ્યાથીએ પોતાની પરીક્ષા પ દ
ં કરી બેઠક નંબર એન્ટર કરી View બટન પર ક્લીક કરતા પોતે
પ દ
ં કરે લ વિષર્ તેમજ માક્ ય દશાયિેલ હશે જેમાં વિદ્યાથી જે વિષર્માં રીએ ે મેન્ટ કરાિિા ઇચ્છતા હોર્ તે
વિષર્ ની

ામે ટીકમાકય કરિાનુ ં રહેશે. (િધુમાં િધુ બે વિષર્).

5) ત્ર્ારબાદ વિદ્યાથીએ પોતાની બેંક ખાતાની વિગત જેિી કે નામ, ખાતા નંબર, બેંકનુ ં નામ, બેંકની શાખાનુ ં નામ
તેમજ IFSC કોડ એન્ટર કરિાનો રહેશે.
6) ઉપર મુજબની તમામ વિગત ભરી Save કર્ાય બાદ Payment Options પર ક્લીક કરી (૧) Credit/Debit Cards
(૨) Net Banking (૩) QR Code Scan and Pay એમ ત્રણ વિકલપમાંથી ગમે તે વિકલપ દ્વારા ફી ની ચ ૂકિણી
કરી શકાશે. અન્ર્ કોઇપણ પ્રકારનાં માધ્ર્મ દ્વારા ફી સ્િીકારિામાં આિશે નહી.
થર્ા બાદ Reassessment Challan ની
7) જો વિદ્યાથીઓને

ફળતાપ ૂિયક ફી ની ચ ૂકિણી

ોફ્ટકોપી ડાઉનલોડ કરીને તેની વપ્રન્ટ કાઢી પોતાની પા ે રાખિી.

ફળતાપ ૂિયક ફી ની ચ ૂકિણી બાદ પણ Reassessment Challan ન બતાિતા હોર્ તો તેિા

વિદ્યાથીઓએ ફરી િખત Payment ના કરવુ તેમજ ૨૪ કલાક (1 દદિ ) સુધી રાહ જોિી. 1 દદિ
પોતાનુ રીએ ે મેન્ટ ફોમય ચાલુ કરવુ તે

બાદ ફરી

મર્ે પણ Reassessment Challan ન બતાિે તો તેિા વિદ્યાથીઓએ

યુવનિવ િટીના મેઇલ આઇ.ડી. programmerbknmu@gmail.com પર Mail કરિો
(Mail કરતી િખતે વિદ્યાથીઓએ પોતાનો SPUID, પોતાનુ પુરુનામ, સીટનાંબર, મોબાઈલ નાંબર, કોષડન ાંુ નામ
દશાડિિાનુાં રહેશે તેમજ સફળતાપ ૂિડક ફી ની ચ ૂકિણી કરે લ છે તેના આધાર પુરાિા સાથે જોર્િાના રહેશ.ે )

