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પરીપત્ર:
વિષય

: પી.જી. પરીક્ષાઓનાાં પરીણામ બાબત.

ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી સંલગ્ન સિે સંબધ
ં ીત કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓ, માન્ર્
સંસ્થાઓના િડાઓ, સિે અનુસ્નાતક ભિનોના આચાર્યશ્રીઓ તથા પ્રોફેસર ઇન્ચાર્જશ્રીઓને જણાિિામાં
આિે છે કે અત્રેની યુવનિવસિટી દ્વારા ઓક્ટોબર-નિેમ્બર-ડીસેમ્બર ર૦૧૮ માં લેિાર્ેલ M.A. Sem.-3
(Sociology, English, Sanskrit, History, Hindi, Gujarati) ની પરીક્ષાઓનાં પરીણામ યુવનિવસિટીની
િેબસાઇટ www.bknmu.edu.in પર Result Menu પર જઇને વિદ્યાથીઓએ પોતાના સીટ નંબર અને SPU
ID એન્ટર કરી માકય શીટની કોપી ડાઉનલોડ કરીને પોતાની પાસે રાખિી.
જે વિદ્યાથીઓ પી.જી.માં ફેરચકાસણી (િધુમાં િધુ બે વિષર્) કરાિિા માંગતા હોર્ તેઓએ
રીએસેસમેન્ટ ફોમય યુવનિવસિટીની િેબસાઇટ Student ની ટેગ પરથી ડાઉનલોડ કરી તા.૦૪/૦૨/૨૦૧૯
સુધીમાં કોલેજમાં ફોમય ભરી જમા કરિાના રહેશે, ત્ર્ારબાદ કોલેજ દ્વારા લોગીનમાં ઓનલાઇન એન્રી કરી,
કોલેજના લેટરપેડ પર પી.જી.ની સંખ્ર્ા સ્પષ્ટપણે દશાયિીને તેમજ રીએસેસમેન્ટ ફી પેટેનો રજીસ્ટ્રારશ્રી,
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યવુ નિવસિટી, જૂનાગઢ ના નામનો ડડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ અત્રેની યુવનિવસિટીમાં િધુમાં િધુ
૦૩ ડદિસની સમર્મર્ાયદા એટલે કે તા.૦૭/૦૨/૨૦૧૯ સુધીમાં જમા કરિાનો રહેશે. ત્ર્ાર બાદ આિેલ
અરજીઓ ધ્ર્ાને લેિામાં આિશે નહી.
જે વિદ્યાથીઓના પરીણામમાં – (ડેસ) અથિા ગેરહાજર, વિષર્માં ફેરફાર હોર્ તેિા વિદ્યાથીઓના
પરીણામમાં સુધારો કરિા માટે કોલેજનાં લેટરપેડ સાથે વિદ્યાથીએ જે પરીક્ષા આપેલી છે તેના જરૂરી
ડોક્યુમેન્ટ યુવનિવસિટીના પરીક્ષા વિભાગને પરીણામ જાહેર થર્ાના ડદન-૧૫ માં એટલે કે તા.૦૭/૦ર/૨૦૧૯
સુધીમાં જાણ કરિાની રહેશ.ે સમર્મર્ાયદા બાદ આિનાર અરજીઓ ધ્ર્ાને લેિામાં આિશે નહી જેની નોંધ
લેિી.
પરીક્ષા વનયામક
ક્રમાંક/બીકેએનએમયુ/પરીક્ષા/ ૫૮૬૨/૨૦૧૮-૧૯
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી,
ગિનયમેન્ટ પોલીટે કનીક કેમ્પસ, ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી રોડ,
ખડીર્ા, જૂનાગઢ-362263
તા.૨૩/૦૧/૨૦૧૯
પ્રવત,
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી સંલગ્ન તમામ કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓ, માન્ર્ સંસ્થાઓના િડાઓ તથા વિદ્યાથી
ભાઇઓ તથા બહેનો તરફ...
નકલ સાદર રિાના:(1) માન.કુ લપવતશ્રી/ કુ લસચચિશ્રીના અંગત સચચિશ્રી,
(2) ડહસાબી શાખા
નકલ રિાના જાણ તથા યોગ્ય કાયયિાહી અથે:(1) આઈ.ટી. સેલ જરૂરી કાર્યિાહી અથે અને િેબસાઈટ પર પ્રવસધ્ધ થિા અથે.

