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પર પ :
િવષય: આગામી ડસે બર-૨૦૨૦ દરિમયાન લેવાનાર પર

ાઓના પર

ાક

બદલવા ઇ છતાં િવ ાથ ઓ માટ

ઓનલાઇન પોટલ શ કરવા બાબત.

સંદભઃ અ ેની

િુ નવિસટ નાં પર પ

માંક બીકએનએમ /ુ પર

િુ નવિસટ ભવનના અ ય

ભ તકિવ નરિસહ મહતા

ા/૧૨૭૫/૨૦૨૦, તા.૨૮/૧૧/૨૦૨૦.

િુ નવિસટ સંલ ન અ ુ નાતક ક ના

ીઓ,

ોફસર ઇ ચા

ીઓ,

િુ નવિસટ સંલ ન તમામ કોલેજના આચાય ીઓ, મા ય સં થાઓના વડાઓ તેમજ તમામ િવ ાથ ઓને જણાવવામાં આવે છે ક Covid-19
વૈિ ક મહામાર ને યાને લઇ િવ ાથ ઓના િવશાળ હતમાં િવ ાથ ઓ પોતાના રહઠાણથી ન કના પર

ા ક

પર પર

ા આપી શક તે

ુ ાર િવ ાથ ઓના િવશાળ હત ને યાને લઇ “Student Examination Center Choice” ઓનલાઇન પોટલ
માટ માન. ુ લપિત ીની આ ા સ
ુ ી શ કરવામાં આવશે તથા આ
ધ

તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૦ થી તા.૦૫/૧૨/૨૦૨૦ રા ીનાં ૧૨:૦૦ વા યા
ુ બ છે .
જ

ઓનલાઇન પોટલ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

ૂચનાઓઃ-

પર આવ યક િવગતો નીચે દશાવેલ

ૂચના

ૂજબ ભરવાની રહશે.

યારબાદ Phase(તબ ો) સીલે ટ કરવો. ( થમ)
યારબાદ

-તે િવ ાશાખાઓની પર

ા તથા સેમે ટર પસંદ કરવા.

યારબાદ એનરોલમે ટ નંબર એ ટર કરવાનો રહશે.

યારબાદ Student Permanent ID એ ટર કરવા ું રહશે.
યારબાદ વેલીડ ઇ-મેઇલ આઇ.ડ . એ ટર કરવા ું રહશે.

યારબાદ િવ ાથ એ પોતાનાં મોબાઇલ નંબર એ ટર કર “Send OTP” ઓ શન પર લીક કરવા ું રહશે.
િવ ાથ એ ડસે બર-૨૦૨૦ માં યો નાર પર

ા માટ પોતા ું પર

યારબાદ િવ ાથ એ ોપ-ડાઉન મે ુ ં માંથી પોતાની પસંદગી ું પર

ાક

ાક

બદલવા માટ િવક પ પસંદ કરવાનો રહશે.
સીલે ટ કર .ું

યારબાદ િવ ાથ એ પોતા ુ ં મોબાઇલ નંબર સહ ત ું હાલ ું સરના ું ટાઇપ કર પોતાનાં રહઠાણનો દ તાવેજ (જો બં ે બા ુ હોય તો મ

અપલોડ કરવાનો રહશે.

100kb થી 250kb સાઇઝ

વા ક આધાર કાડ, ાઇવ ગ લાઇસ સ,

કર ને)

ટં ૂ ણી કાડ પૈક કોઇપણ એક દ તાવેજ (JPG/JPEG/BMP/PDF ફોમટમાં ફાઇલ

ુ ીની મયાદામાં અપલોડ કરવાનો રહશે.)
ધ

યારબાદ િવ ાથ એ પોતાનાં મોબાઇલ નંબર પર આવેલ OTP Enter કર “Verify OTP” નામનાં મે ું પર લીક કર Submit આપવા ુ ં રહશે.

નહ

ારા પર

ાક

ની ખાસ ન ધ લેવી.

પસંદ કર Submit આ યા બાદ િવ ાથ ઓનાં પર

ા ક માં કોઇપણ

કારનો ફરફાર કર આપવામાં આવશે

િવ ાથ ઓને ઓનલાઇન પોટલમાં વેર હોય તો તે િવ ાથ ઓએ centerchoicebknmu@gmail.com પર ઇ-મેલ ારા

પર
બડાણઃ ઓનલાઇન પોટલ
ુ પર
માક/બીકએનએમ /
ભ તકિવ નરિસહ મહતા

ગેનો

ણ કરવાની રહશે.

ા િનયામક

નશોટ

ા/૧૩૦૫/૨૦૨૦
િુ નવિસટ ,

ગવનમે ટ પોલીટકનીક ક પસ, ભ તકિવ નરિસહ મહતા
ખડ યા,

ૂચનાઓ નીચે

સૌ થમ િવ ાથ ઓએ http://bknmu.gipl.net/StudentExamCenterChoice.aspx લી ક પર લીક કરતાં “Student Examination Center Choice”

12. એક વખત િવ ાથ
13.

ગે ની માગદશક

ગેની માગદશક

ુ નાગઢ.

િુ નવિસટ રોડ,

તા.૦૨/૧૨/૨૦૨૦
િત,
ભ તકિવ નરિસહ મહતા

તથા અ ુ નાતક ક ોના

િુ નવિસટ સંલ ન અ ુ નાતક ભવનના વડા તેમજ તમામ કોલેજોના આચાય ીઓ, મા ય સં થાઓના વડાઓ
ોફસર ઇ ચા

ીઓ તથા િવ ાથ ભાઇઓ તથા બહનો તરફ...

નકલ સાદર રવાના:-

(૧) માન. ુ લપિત ી/ ુ લસ ચવ ીના
નકલ રવાના

ગત સ ચવ ી

ણ તથા યો ય કાયવાહ અથ:-

(૧) આઈ.ટ .સેલ. વેબસાઈટ પર

િસ

થવા અને યો ય કાયવાહ અથ.
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