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પરિપત્ર:વિષય:- રિગ્રી પ્રમાણપત્ર મેળિિા માટે ન ું ફોમમ ભિિા બાબત.
આથી ભક્તકવિ નરવ િંહ મહેતા યુવનિવ િટી ભિન ના અધ્યક્ષશ્રીઓ, યુવનિવ િટી
ઇન્દ્ચાર્જશ્રીઓ,

લ
ં ગ્ન કોલેજના આચાયયશ્રીઓ તથા માન્દ્ય

સ્ં થાઓના િડાઓને

લ
ં ગ્ન અનુસ્નાતક કેન્દ્રના પ્રોફે ર

વિનય જણાિિાનુ ં કે ભક્તકવિ નરવ િંહ મહેતા

યુવનિવ િટી તરફથી લેિામાં આિનાર જુ દી-જુ દી પદિી કક્ષાની ફાઇનલ પરીક્ષામાં બે નાર હોય (GIPL
CBCS

ોફ્ટિેર અંતર્યત) તેિા વિદ્યાથીઓના પરીક્ષાઓના આિેદનપત્ર

ોફ્ટિેર અને NON

ાથે ફરજીયાત પદિી ફોમય ભરાિિાના રહેશે.

૧. પરીક્ષાના આિેદનપત્રો સ્િીકારિાની જે તારીખ આપિામાં આિેલ હોય તે મુજબ પદિી ફોમય તથા ફી સ્િીકારિાની રહેશે.
૨. જે તે ડડગ્રી કક્ષાના પદિી ફોમય A TO Z સુધીના આલ્ફાબેટ અનુ ાર ૧ થી ૧૦૦ ની ફાઇલ બનાિીને તેન ુ ં લીસ્ટ બે નકલમાં
પરીક્ષા વિભાર્ને આપિાનુ ં રહેશે. (પદિી ફોમય

ાથે માકય શીટ જોડિી ફરજીયાત નથી.)

૩. પદિી ફી ડહ ાબી વિભાર્માં જમા કયાય બાદ ફી ની પહોંચ

ાથે પરીક્ષા વિભાર્માં પદિી ફોમય જમા કરાિિાના રહેશે.

૪. વિદ્યાથીઓએ પદિી ફોમયમાં જણાવ્યા મુજબની વિર્તે પદિી ફોમય ભરિાનુ ં રહેશે અને કાયમી એડ્રે
૫. ડડગ્રી કક્ષાની પરીક્ષાઓના પદિીનુ ં આિેદન પત્રની

દશાય િિાનુ ં રહેશે.
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પરથી ડાઉનલોડ કરી આર્ળની કાયયિાહી કરિાની રહેશે.
૬. વનયત થયેલી તારીખ બાદ પદિી ફોમય સ્િીકારિામાં આિશે નહીં
૭. ડડગ્રીનાં ફોમય પરીક્ષા ફોમયની

ાથે કોલેજ દ્વારા જ ઓનલાઈન ભરિા તેમજ વિદ્યાથી દ્વારા ડીગ્રી ફોમયમાં જે

હોય તે પ્રમાણે ભરીને તેનો ફી મેમો જનરે ટ કરીને પરીક્ષા વિભાર્માં ફી

ાથે જમાં કરિાની રહેશે.

૮. જે વિદ્યાથીઓ બી.એડ. તેમજ પી.જી., ડડપલોમા, પી.જી. ડડપલોમાં ની પરીક્ષા પા
મારફત ભરિાનાં રહેશે.(

રનામુ ં આપયુ ં

કરી ચ ૂકયા છે તેઓના ડડગ્રી ફોમય કોલેજ

ોફ્્િેર લેિલે ઓનલાઇન એન્દ્રી કોલેજ મારફત કરિાની રહેશે.) આિા વિદ્યાથીઓએ ડદન ૩૦

માં કોલેજમાં ફોમય ભરી દે િાના રહેશે ત્યારબાદ કોલેજ દ્વારા ફોમય સ્િીકારિામાં આિશે નહી. જેની વિદ્યાથીઓએ ર્ંભભરતાપુિયક
નોંધ લેિી.
૯. ય.જી. સેમેસ્ટિ- ૬ અને પી.જી. સેમેસ્ટિ-૪ના વિદ્યાર્થીઓને પિીક્ષા ફી િસીદ સાર્થે રૂl. ૨૫૦/- ઊમેિીને વિદ્યાર્થીને િસીદ
આપિાની િહેશે, આ િસીદ વિદ્યાર્થીએ પદિીપત્ર ન મળે ત્યા સધી સાચિીને િાખિાની તેમજ પદિીપત્ર મેળિતી િખતે
યવનિવસિટીમાું આ િસીદ જમાું કિાિિાની િહેશે જેની વિદ્યાર્થીઓ તેમજ કોલેજ તેમજ પી.જી. સેન્ટિનાું િિાઓએ ધ્યાનમાું
લેવ.ું
નોંધ:- જે વિદ્યાર્થીઓને અનસ્નાતક કક્ષામાું સેમેસ્ટિ ૧ ર્થી ૩ તેમજ સ્નાતક કક્ષામાું ૧ ર્થી ૫ સેમેસ્ટિમાું નાપાસ ર્થયેલા હોય
તેિા વિદ્યાર્થીએ પી.જી. સેમેસ્ટિ ૪ અને ય.જી. સેમેસ્ટિ- ૬ ના પિીક્ષા ફોમમ સાર્થે પદિી ફોમમ ભિિાના િહેશે.

નોંધ: િીગ્રી ફોમમની વનયત ફી રૂl. ૨૫૦/- લેખે િહેશે ( વિદ્યાર્થીઓ તેમજ આચાયમશ્રીઓની િજૂઆતને આધાિે માનવનય
કલપવતશ્રી દ્વાિા ઉપિોક્ત ફી માું ઘટાિો કિિામાું આિેલ છે .

પરીક્ષા વનયામક
ક્રમાંક: બીકેએનએમયુ/પરીક્ષા/૦૨/૫૯૨૫/૨૦૧૯
ભકતકવિ નરવ િંહ મહેતા યુવનિવ િટી,
ર્િનયમેન્દ્ટ પોલીટે કનીક કોલેજ કેમ્પ , ભકતકવિ નરવ િંહ મહેતા યુવનિવ િટી રોડ, ખડડયા, જુ નાર્ઢ.
તા.૧૫/૦૨/૨૦૧૯
પ્રવત,
લ
ં ગ્ન કોલેજોના આચાયયશ્રીઓ તેમજ પી.જી.
અભ્યા ક્રમના વિદ્યાથીઓને જાણ

ેન્દ્ટરના િડાઓ તેમજ જુ દી જુ દી વિદ્યાશાખાનાં રે ગ્યુલર તેમજ બાહ્ય

ારૂ.

નકલ સાદિ િિાના :
૧. માનનીય કુ લપવતશ્રી/કુ લ ભચિશ્રી ના અંર્ત
૨. આઇ.ટી.

ભચિશ્રી

ેલ( િેબ ાઇટ પર પ્રવ ધ્ધ કરિા અને યોગ્ય કાયયિાહી અથે.)

