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પરિપત્ર
વિષય :- આગામી માર્ચ/એવિલ - ૨૦૧૯ માાં લેિાનાિ બી..એ. સેમ-૬ ના વિધાર્થીંનાાં પિીક્ષા ફોમચની ઓનલાઈન એન્ટ્રી
તા. ૨૦/૦૨/૨૦૧૯ ર્થી શરૂ કિિા બાબત.
ભક્તકવિ નરવ િંહ મહેતા યુવનિવ િટી

લ
ં ગ્ન

િે ભિનોનાં માન.આચાર્યશ્રીઓ તેમજ

િે

સ્ં થાના િડાશ્રીઓને

જણાિિાનુ ં કે, માચય/એવિલ – ૨૦૧૯ માં લેિાનાર બી..એ. સેમ-૬ ના વિધાથીંના પરીક્ષા ફોમયની ઓનલાઈન એન્ટ્રી
તા.૨૦/૦૨/૨૦૧૯ ર્થી 0૨/૦૩/૨૦૧૯ સુધી કિી શકાશે તે અંગે

બ
ં ધ
ં ીત ભિન - કોલેજ દ્વારા તેમના લોગીન મારફત એન્ટ્રી

કરિાની રહેશ.ે
૧

બી.એ.

ેમ- ૬ના પરીક્ષા

ફોમય ની ઓનલાઇન એન્ટ્રી

રે ગ્યુલર ફી

ાથે

લેઇટ ફી

ાથે

દં ડાત્મક ફી

ાથે

તા.૨૦/૦૨/૨૦૧૯ થી

ફી + રા.૫૦૦/-

ફી + રા.૫૦૦/- + રા.૧૫૦૦/-

તા.૦૨/૦૩/૨૦૧૯

તા.૦૫/૦૩/૨૦૧૯

તા.૦૬/૦૩/૨૦૧૯

ઓનલાઈન િોગ્રામમાં એન્ટ્રી કર્ાય બાદ જરરી ધુધારો

મર્-મર્ાય દામાં કરિાનો રહેશે. છે લ્લી તારીખ બાદ ધુધારો થઇ શકશે

નહહ. રિગ્રી ફોમચ માટે ઓનલાઈન એન્ટ્રી તાિીખ હિે પછીર્થી જાહેિ કિિામાાં આિશે.
નોંધ : કોલેજ દ્વારા બી.એ સેમ-૬ ની પરીક્ષાઓની ઓનલાઈન એન્ટ્રી કરિાની લેઇટ ફી
ફી

ાથેની છે લ્લી તારીખ બાદ હદિ

ાથેની છે લ્લી તારીખ તેમજ દં ડાત્મક

એકમાં ફી મેમો,ચેકલલસ્ટ તથા પરીક્ષા ફી ભર્ાય ની ર ીદ પરીક્ષા વિભાગમાં આપિાની

રહેશે. પિીક્ષાના આિેદનપત્ર કોલેજે પોતાની પાસે (િે કોિચ )માાં િાખિાના િહેશે જરૂિ પિયે યુવનિવસિટી દ્વાિા માંગાિિામાાં આિે તો
િજૂ કિિાનાાં િહેશે. તેમજ પરીક્ષા ફી “ િજીસ્ટ્રાિ, ભક્તકવિ નિવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી, જૂનાગઢ” ના નામનાં ડીમાન્ટ્ડ ડ્રાફ્ટ દ્વારા
જ ચ ૂકિી શકાશે.
ખા

જણાિિાનુ ં કે,

ઓનલાઈન એન્ટ્રી કરિાની લેઇટ ફી

ાથેની છે લ્લી તારીખ (ફી + ર.૫૦૦) તેમજ દં ડાત્મક ફી

ાથેની છે લ્લી તારીખ (ફી + ર. ૫૦૦ + ર. ૧૫૦૦) બાદ કરિામાં આિતી એન્ટ્રી

ોફ્ટિેર િોગ્રામ સ્િીકારશે નહી, જે ધ્ર્ાને

લેિા વિનંતી છે .
નોંધ:- ૧) દરે ક કોલેજે વિદ્યાથીએ જે પરીક્ષા ફોમયમાં વિષર્ દશાય િેલા હોર્ તે જ વિષર્ની

ોફ્્િેરમાં એન્ટ્રી

કરિી. પરીક્ષા ફોમય ભર્ાય બાદ વિષર્માં ફેરફાર કરી આપિામાં આિશે નહી. જેથી કાળજીપુિયક ફોમય ભરવુ.ં
૨) કોલેજ દ્વારા પરીક્ષા ફોમયની એન્ટ્રી થર્ા બાદ ફરજીર્ાત િેરીફાર્ (verify) કરી લેિાનુ ં રહેશ.ે

પિીક્ષા વનયામક

ક્રમાંક/બીકેએનએમયુ/પરીક્ષા/૦૨/ ૫૯૮૭ /૨૦૧૯
ભક્તકવિ નરવ િંહ મહેતા યુવનિવ િટી,
ગિનયમેન્ટ્ટ પોલીટે કનીક કેમ્પ , ભક્તકવિ નરવ િંહ મહેતા યુવનિવ િટી રોડ,
ખડીર્ા, જૂનાગઢ-362263
તા.૨૦/૨/૨૦૧૯

િવત,
ભક્તકવિ નરવ િંહ મહેતા યુવનિવ િટી

લ
ં ગ્ન તમામ કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓ/પી.જી. ેન્ટ્ટરના િડાઓ તરફ...

નકલ સાદિ િિાના:(1) માન.કુ લપવતશ્રી/ કુ લ લચિશ્રીના અંગત

લચિશ્રી,

નકલ િિાના જાણ તર્થા યોગ્ય કાયચિાહી અર્થે:(1) આઈ.ટી.

ેલ જરરી કાર્યિાહી અથે અને િેબ ાઈટ પર િવ ધ્ધ થિા અથે અને ર્ોગ્ર્ કાર્યિાહી અથે.

(2) એકાઉન્ટ્ટ શાખામાં જાણ અથે.

