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પર પ  :- 

િવષય :- .ુ .સેમ. ૨, ૪, ૬  પર ાના ઈ ટનલ તેમજ .ુ . સેમ. ૨, ૪ ાયોગીક પર ાના માકસની શરત કૂથી  

          બાક  રહલ ઓનલાઇન એ  કરવા બાબત. 
 

સદંભ :- ૧) અ ેની િુનવિસટ નો પર પ  માકંઃ બીકએનએમ /ુપર ા/૩૪૫/૨૦૨૦, તા.૧૨/૦૩/૨૦૨૦. 

 ૨) અ ેની િુનવિસટ નો પર પ  માકંઃ બીકએનએમ /ુપર ા/૩૮૦/૨૦૨૦, તા.૦૬/૦૫/૨૦૨૦. 

 ૩) રા ય સરકાર ીનાં િશ ણ િવભાગ, ગાધંીનગરના ંઠરાવ માકં કરન/૧૦૨૦૨૦/ ૦૬૦૫૨૦૨૦/ખ-૧,  

     તા.૨૪/૦૫/૨૦૨૦. 

 ૪) રા ય સરકાર ીનાં િશ ણ િવભાગ, ગાધંીનગરના ંઠરાવ માકં કરન/૧૦૨૦૨૦/ ૦૬૦૫૨૦૨૦/ખ-૧,  

     તા.૨૬/૦૫/૨૦૨૦. 
 
 ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  સલં ન કોલજેના આચાય ીઓ તથા મા ય સં થાઓના વડાઓન ે

જણાવવા ુ ંક .ુ . સેમ. ૨, ૪, ૬ ની ઈ ટનલ પર ાઓના ંમાકસની એ  માટની છે લી તાર ખ ૨૬/૦૫/૨૦૨૦ 

ન  કરવામા ંઆવલે હતી તેમ છતા ંપણ અ કુ કોલજેોને ઈ ટનલ પર ાઓના ંમાકસની એ  કરવાની બાક  રહ  

ગયેલ છે તે ુ ં સો ટવેરમા ં ચકાસણી કરતા ં મા મુ પડલ છે તો  કોલેજો ારા .ુ . સેમ. ૨, ૪, ૬ ની ઈ ટનલ 

પર ાઓના ં માકસની એ  શરત કૂથી બાક  રહ  ગયલે હોય તો િુનવિસટ ના ં પર ા િવભાગન ે -ત ે કોલજેના ં

આચાય ીના ં સહ -િસ ા સાથ ે લેટરપેડ પર કારણ દશાવી ઇ-મેલ ારા exambknmu@gmail.com પર મોકલી 

તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૦ ધુીમા ંઅિનવાયપણે ણૂ કરવાની રહશે. 

Covid-19 ની મહામાર ને કારણે -તે કોલેજમા ં .ુ . સેમ. ૨, ૪ ની ાયો ગક પર ાઓ લેવાની બાક  રહ  

ગયેલ હોય તો ત ેકોલેજોએ આ સાથે સામેલ સદંભ પ  માકં ૩ અન ે૪ જુબ ગાઇડલાઇનને યાન ેલઇ ાયો ગક 

પર ાઓના ંમાકસની એ  તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૦ ધુીમા ંઅિનવાયપણે ણૂ કરવાની રહશે. 

ન ધઃ  

  કોલેજોને ઇ ટનલ તેમજ ાયો ગક પર ાઓના માકસની એ  Save કયા વગર Lock થઇ ય તો 

િુનવિસટ ના ં પર ા િવભાગન ે -ત ે કોલજેના ં આચાય ીના ં સહ -િસ ા સાથ ે લેટરપેડ પર ઇ-મેલ ારા 

exambknmu@gmail.com પર મોકલી આપવા ુ ંરહશે.  

ખાસ જણાવવા ુ ંક, 

૧.   ઉપ ુ ત છે લી તાર ખ બાદ કરવામા ંઆવતી એ  સો વેર ો ામ વીકારશે નહ ,  યાન ેલેવા િવનિંત છે. 

ર.  ઉપરો ત સમયગાળા બાદ પણ જો કોઇ કોલેજ ારા ઈ ટનલ (થીયર  તેમજ ાયોગીક) માકસની એ  બાક  રહ    

    જશે તો િુનવિસટ  ારા દંડનીય રકમ વ લુવામા ંઆવશે.  

 
Contd…  



૩.  ઈ ટનલ માકસની એ  ણૂ થયા બાદ કોલજે/ક એ ચેકલી ટની  િ ટની ખરાઇ કર  લેવાની રહશે, છે લી 

    તાર ખ બાદ ધુારો કર  શકાશે નહ . અને જો લૂ આવી હશે તો દંડા મક ફ  ભર  ધુારો કરવાનો રહશે ની ન ધ 

    લેવી. 

૪. ઈ ટનલ માકસના ચેકલી ટ આચાય ી તથા િવષય અ યાપક ી ારા તેને સટ ફાઈડ કર ને િવ ાથ ના યાને ણ 

     અથ નોટ સ બોડ પર ુ વા ુ ંરહશે. 

૫. ઈ ટનલ માકસની એ  ણૂ થયા બાદ જો કોઇ લુ હોય તો જ ર  ધુારો કર , ચેકલી ટની િ ટ કાઢ  તેની ખરાઇ 

     કર  તેમા ંઆચાય ી તથા િવષય અ યાપક ીએ સહ  િસ ા કર  તેને સટ ફાઈડ કર ને કોલેજના ંરકોડ ઉપર                 

     રાખવાની રહશે. િુનવિસટ ને જ ર  લાગશે તો મગંાવે યાર તે નકલ પર ા  િવભાગમા ંજમા ં કરાવવાની રહશે. 

૬.  િુનવિસટ  ારા પર ણામ હર થયા બાદ કોઇ પણ સજંોગોમા ંઈ ટનલ માકસમા ં િુનવિસટ  ારા ફરફાર કર   

       આપવામા ંઆવશે નહ . 

૭.  ઈ ટનલ મા સની એ  દર યાન કોલજે ના User Name તથા Password અપાયેલ છે તનેો જ ઉપયોગ કરવો  

    અન ેતે મા હતી લીક ન થાય તે ગેની સં ણૂ જવાબદાર  આચાય ીની રહશે  સિવનય િવ દત થાય. 

    ઉપર જુબની ણ કોલેજના શૈ ણક/ બનશૈ ણક કમચાર ઓના યાન ઉપર કુવા અને જ ર  યવ થા  

    ગોઠવવા યો ય કરશો . 
 

ન ધઃ ઉપરો ત કામગીર  માટ નોવલે કોરોના વાઇરસ COVID-19 ગે સરકાર ી ારા આપવામા ંઆવેલ માગદિશકા ુ ં 

      ુ તપણ ેપાલન કરવા ુ ંરહશે. કમચાર ઓ તેમજ િવ ાથ ઓએ મા ક પહર  (ફસ કવર) તેમજ સામા જક તર 

      ળવી ઉપરો ત કામગીર  કરવાની રહશે. 
 

ખાસ ન ધ:-    

દરક કોલે  ઈ ટનલ માકસની એ  કયા બાદ તેની િ ટ કાઢ  કોલેજના ંનોટ સ બોડ ઉપર ફર યાત  

 લગાવવાની રહશે થી કર  ને િવ ાથ ઓને પોતાના માકસમા ં કોઇ લૂ જણાયતો કોલેજના ંઆચાય ીનો  

 સપંક કર  શક અને તેમા ં ધુારો કોલેજ ારા કર  લેવાનો રહશે યાર બાદ કોઇ ધુારો કર  આપવામા ંઆવશ ે

        નહ  ની ન ધ લેવી. 

 
           પર ા િનયામક 

ન ં:- બીકએનએમ /ુપર ા/૩૯૦/૨૦૨૦ 

ભકતકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ , 

ગવનમે ટ પોલીટકનીક ક પસ,  

ભકતકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  રોડ, 

ખ ડયા, ુનાગઢ-૩૬૨૨૬૩ 

તા.૨૮/૦૫/૨૦૨૦ 
 

િત, 

િુનવિસટ  ભવનના અ ય ીઓ, િુનવિસટ  સલં ન અ ુ નાતક ક ના ોફસર ઇ ચા ીઓ, સલં ન કોલેજના 

આચાય ીઓ તથા મા ય સં થાઓના વડાઓ તેમજ િવ ાથ  ભાઇઓ તથા બહનો તરફ... 
 

નકલ સિવનય રવાના:- 

(૧) માન. ુલપિત ી/ ુલસ ચવ ીના ગત સ ચવ ી 

(૨) આઇ.ટ . સેલ (વેબસાઇટ પર િસ ધ થવા અથ.) 
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8.CLLa{l <&it <>ll l{it8:lL<>li E.<[i{CJ.Lai. l-ll~8, W~CJ.C{ (S~~{l)L <>l~ ~falGL5~<atl 

Gl{~Jl Ei<CLL ~5l.aD. l-llJlc~L8 ~:F-lai.L<>liaj <;!Ml{~ l{LC-1.ai. Ei<Cllaj <&it. 

<. l{it8:llatl ~l-l2.lJlluU ?lt;l 8C{l8a1.l C>lc&l ~ 8C{L8atl <LWCLLatl <&it. <>l~ ~~< 

~t;ll~ l-lC-il.l{C{ ~~Gl-ll l{it8:lL 8.CLLa{l <&it~ l{it8:ll 8.CLLaD. 8ll{J(lit l-llZ ctlCj8l 

88:ll~/~·Wfal8 88:ll~ l{it8:lla1.l 8~ JU6CLClla1.l <&it. 

3 . COVID-19 a{l l-l<?ll-llita{l l{~(W(ct ~ll-lla<-l a1. W2.l <>l~ W~2.lC{ (S~crtlbla{l 

l-llJLC~L8 ~<-lai.L<>liaj l{l({ai. a1. 8it ~l8l2.l ct t-1.°l?LJUl-ll eae<(i{(S~G ~(i{~< <,'11',S ai.l 

(q 'c..Uill <>ti l-llZ 4.0 % Jj t;l <>llct~ 8 itC-C.tl8a1.a1.l <>ll 'c..tl~ <>l~ C>lL8latL 4.0 % Jj t;l ct< ct 

<>lJllGai.l(Previous) ~(i{~<atl <>ll'c..tl~ <>lll{Cllai.l <&it. <>ll ~~ai.l~ Merit Based 

Progression atll-l <>lll{Clll-ll <>lLCLit. CL\1l-ll, <j.~.illa{l Jll5SC-tleat~ 'c2.l.L~ c-te~ a{l~ 

l.j.l-ll~ itC-C.tl8a1. 8it ~l8Lit. 

cl \H.C{l ct its <;!fat qfiltll-ll <>llct~ 8 itC-C.tl8a1.~l 3 0 Jl t;L ei ctl-llW (q 'c..tlill ~ ~o 
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4.0% Jjt;la{l Jjt;l 3 Ol-llW l-LCfLC { 
~G8. ~O ai.l 4.0% = 

30 
Jlt;l ct it 4.0 Jjt;l 

4.0X ~O =33.33 Jjt;l 
cl.ct.~O Jjt;l 

30 

ct< ct ~({ ~({ Jjt;l ct< ct <>{Jll Gai.l (Previous) 

<>lJllGai.l(Previous) Jjt;l 'lOOl-lLW l-lCfLC { ~(i{~<ai.L ~({ Jjt;l ~G8. B '90a1.l 

~(i{~<ai.L 4.0% 4.0 Jjt;l 4.0%=34. Jjt;l 

Jj t;la{l Jlt;lct it E, l. ct. '90 J J t;l 

(C{'c..tlill~ ~({ Jjt;l 9.00 33.33+34.= Sc.33 Jjt;l 

l-l (fl Cll l{l ?l J J t;l = s c Jjt;L C'{t;Ll8l-ll Jlt;Lctl) 

°l?L l.j.L~(3l8 l{itau 8.CLLl-lL <>uClc-t at ~2.l ctl. ctatL JJt;LaD. Jlt;Lctit l{t;L Gl{< 

c ~LL c<.{l lJ~C>l 8 < CLLaD. <&il. °l?L l.j.l ~(31_8 l{ it8:ll 8. CLL5 Jl ~C-1. ~2.l ctl ct l{ it8:ll l-ll 

ilcn.Clc-t W~W< Jjt;l 'c2.l.l~ 8.ctlai.l <&it. 



(a) ~PLLGat.L ~ril~< ~~cu cr~.at.L ::>J~L Gl.lC-<A.l at. $\.2.1. ctCll ~<il::>D.l-li ~l-ll Cll~8 

l.l~at.LW ci:\.°151.2.L t9 ctCll r?sffill-ll ~Lct~8 l-J._C~L8at.at.L ~Lt.LL~ 'l00% ::>J~LL8at. 8<ClLaj 

<&~. 

(b) ~ 81.e fcl.t.LLill lUctlat.l 5)..Sl-ll ~t.1.Lil 8<Cll l-lL51. ctl ct ~L::>LLill ~(i{~<l-ll ct 

l-ll~a{l 8-ctLat.L< fc\.~"t{ l.l~all ~Llfl ~L8~. 

(c) eae<rilfS~c ~ril~< l.l~at.LwaD. ~L ~::>LctLe cov10-19a{l l-1.c?Ll-lL~at.L 8L<~ 

GE.Q{Cl.c-t l.l~~c-0.;;i. ~ojc-tafi;;i_ l-lL?l <.tLCj ~at.~8 ct"tl ~oci.~-~o l-lL~ °IS' 8<ctLaD. 

WGL t9 . 

(d) 81.e fc\.1:{2.Ll-ll fcl.mill ~ojtci.~1 ~~({ $\.2.1. ctl l.l~L <.lLCj ~at.~8 ct"tl ~O<\.~-~o 

l-ll~ ct fc\..€1.Lill;;i. " Carry Forward " 8~;,:i_ ~L::>LLill ~ill~<l-ll <>t~c-0. ~Ll.lctlaD. <&~. ~ 

fcl. "\:{ 2.1. l-lL fcl. mill ~ 1tct.~1 ~ ~ c -t $\. 2.1. 1 51. < c? L °IS'< < ~ c -t $\. 2.1. ct fcl. "\:{ 2.1. l-lL ct fcl. mill~ 

~L~ l.l~atl 8-ctll-ll ~LCl. ~L~ ct -0.~atl ~Llfl;;i_ ctl-ll (3.Jl~L ~Cllaj <~~-

(e) ~ 81.e fcl.mill lD.ctLat.L 5)..s ~t.tL<ctL l1.L51. ctl ct fcl.mill;;i. ctt.LL<LaD. ~8 ct8 

W8~<>l< 1 at.Cl.i<>t<l-ll U·IHl l.l~atl ci)_~;;i_ ~Ll.lClll-ll ~LCl~. 

~. 11.Ls-tl °151.&< ~GLLat.L E.~ rE, ct ~l-lL ~rat ctfiltl ~ fcl. t.LLill l.lL ~ill wm l.l ~at.L l-lL 

ctW Q{L::>L cActL l1.L51. t9 1 Bl-l ct oi.51.ail fcl.8C--l.l Online Portal l-ll cActlat.L <&~. ~L 

<>ll<>lct ~ralctfiltl~ Portal a{l alClWL 8<ctLaD. <&~. ~L ctl-lll-l -y_(82.1.L ~ralctfiltl~ 

ctl.<\.O.OS.~O~O ~Ull-ll 'Y._~L 8<Clla{l <&~. 

II ADMISSION PROCESS ("1,A.Cl.~L "l,A.(8~.U) 

<\. . ACPC Admission RtClLGLat.L ctl-lll-l ~<!-2.LL~~l{la{l -y_q~L -y_(BGLL 

ctl.<\.4. . 0S.~o~oill ~L~ 8<ctLaD. <&~. -y_Cl.~L l-ll~ Gl.lC-lW ~C-l Seats -0.Bt ~0% Seats 

l.l< c?LC-ll-ll -y_q~L ~Ll.lClll-ll ~Let~. ~L~ <>lLBl <~c-D. <\.0% Seats l-ll~ ~C{LGLil ~ct 

W::>L"t:G-~O~O l-ll CBSE ctW ~<TGI. v{l~at.L l.l~~Lll{l °151.&< ~2.LL <>lLE. -y_q~L "Y.r?sGLL 

8<ctLaD. <~~- ~L <\.0% Seats l-ll ctl-lll-l v{lSat.L fcl.t.LLillwaD. i{~G GI.Lil <>lat.LClctlaD. 

<&~ ~;;i_ ctW;;i_ ~LCl~ 8-ctll-ll ~LCl~. 

~ . fcl. ~Lat. 'Y. Cllc?at.L 81.fil ~ l-ll 'Y. q~L l-ll~at.L ~ i{ ~L l.l Cll a{l -y_Gs 2.LL 

ctl.~S.04. . ~0~oill ~Rctfiltlw 11.L<L Online 8<ctLaD. <&~. 

~ .c .. 



3. <>l~ <1.<>l&&Loi.L ~5~~Lo1.l-LL Seats a{l ~LCJ\.Cll~0.l-LL '.Olo1.Ll-L<1.aU C-1.LQl '.Oll\.lClll-LL 

'.OlLCl~; "6l-LL SC/ST /OBC oi.L lcl'c.1.Lill~ (~ 8~C1. \!l-LL~L\.l?l.~ 'tZLL~ c-1.e~ \D.lcl~oi.C-1. 

~5~~Lo1. '.Olll.l.Clll-LL '.OlLCl~. ~L(<>lLE. \!~l-L ~~~( l-LLeaD. 1.l~el.Loi.L Admit Card 

lclWill~ '.Oll\.lClll-LL '.OlLCl rt 1.1.&C-1.L o6 \!l-LL~L\.l?l. <~ 8<L~L ~~ rt ~5\.oi.L '.OltlC-1. 

E.L\J.lC-1.La{l lH.<Le ~(c;lq_Rt[l; 8\.&\.o6 8(Clla{l <&~ . 

"I!. EWS/Non Creamy Layer ~5\.oi.L E.L\J.lC-1.L Online l-Lufi ~LB rt l-LLea{l c.2.lClWL 

tlll-LL~8 cKJ.L~ '.Ol~ '.Olr8.8L~<1.L lclQlPL ~L<L JU6ClClla{l <&~ '.Ol~ Online E.L\J.lC-1.Loi.L 

'.Oll'c.ll~ ~(;lq_Rt[l~ ~L<L \D.lcl~oi.C-1. ~5~~Lo1. '.Oll\.lClll-LL '.OlLCl~, o?a{l 'l>-l<W l.l~ill 

Physical Document oi.L '.Oll'c.ll~ ~fc;lq_Rt[l~ 8(CllaD. <&~. 

Ill ACADEMIC SESSION (~el.@B tl?l) 

'l. ~it~< 3 , \.l '.Ol~ ~ aj ~el.~8 8Lcl <1.l.('l.OS .<O<Oill ~L~ 8(Clll-LL '.OlLCl~. 

~L~'.Oll<1.l-LL ~el.~8 8Lcl Online \.lWr-lill 8(Clll-LL '.OlLCl~. COVID-19 a{l l-L<?Ll-LL~a{l 

1.1.~(W.(ct ralc.i.?L~Ll-LL '.OlLCl '.Ol~ tll-LJJ.\.l~ \.l~(W_(ct '.Olaj~CJ\. °IS'~LL~ ~L<<>lLE. °IS' Physical 

Classes <.lC-1.LClClll-LL '.OlLCl~. U.G/ P.G oi.L ~it~< 'l oi.L ~el.~8 tl?l <1.L.O'l.Ol.<O<O 

ill ~L~ 8(Clll-LL '.OlLCl~. 

<. ACPC 8\.Rltll-LL tll-LLClL2:l.C1. '.OlQ-<.lltl~iU. l-LLe <1.L.30.0~.<0<0oi.L ~°IS' GUJCET 

GClll-LL '.OlLCl~ rt~ 'tZLL~ c-1.e~ \!Cl~L l-LLeaj BGo5( JU6ClClll-LL '.OlLCl~. 

3. COVID-19 U~Loi. \.l~el.L~ '.Ol~ ~el.~8 \!q_8_~~ C-1.JLc-0. lclWill~a{l 

~~~L£l;l:{~Cl~Uo1.L ralClL<~L l-LLe °IS'~~ tl<?L~ "lj~ \.ll5Cll l-LLe E.~8 ~(c;lq_Rt[l~ ~8 

'.OlC-1.L~E.L · ~c-1. · a{l (<loi.L 8(CllaD. <&~ :o{~ rt · ~c-1. ' ~51. <>l~ull \!Rl(W 8~~ 

lcl.will~~ :o{tl(8L(8 ~rt °IS'L~L8L~ '.Olll.l.CllaD. <&~.s 

J J °IS'( L <1. oi.L < L ~ \.ll C 1. ~ oi.L ~ 8 l-L ill '.Ol ~ rt l-L oi.L oi.L it 

~ _...,~()) 

( ~ oi.8 l-L& <1.L ) 

oi.L ~ <>l ttl<l Cl 

~el.~L lclQll JL 

oi.Ll-LE.L< <L~\.lLC-1.~oi.L ttl<lCl~, <L°IS'QlCloi., JLLUloi.Jl( 

l-LL o1..1JU<l l-i.?(l ~ oi.L ~JL<1. ttl<l Cl~. ttl<l ClLC 1. ~. JLL t.0. oi.JL < 

-.. 

• r ~ 



1-ll al. all Cl 0l lJ 1><.L ii.?(l 53fi all <>{ J L ct. t-tl<l.. Cl 53fi, t-tl<l Cll c -1. Cl, J LL 'c.(l al J L ~ 

1-ll al. l{?(l 53{l ( ®at.~L )all <J.l Jl<i. t-tl<l.. Cl 53fi, t-tl<l Cl.LC-I. Cl, JLL 'c.(lalJL ~ 

1-ll al. ~ L. 8 . il ?(l 53fi all <>{ J L ct. t1. L<l Cl 53fi, t-tl<l.. Cll C -1. Cl, J LL 'c.(l al J L ~ 

lilJJ.t-tl<lct53fi, ®at.~L (QQl.LJL, t-tl<l..ctLC-1.Cl, JLL'c.(lalJL~. 

lilJJ.t-tl<lct53fi, t-ll1-ll~8 o<lLCl lil~ l!llU8L~<i.L (QQ-1.LJL, t-tl<l..ctLC-1.Cl, JLL'c.(lalJL~. 

ralClL1-l853D., Gut ®at.~La{l 8~~. SL. ~Cl~L°IS' 1-l~<i.L (ii.Cl.al. JLL'c.(lalJL~ 

ralClL1-l853fi, ~8ral8C-l ®at.~La{l 8~~. 8i.lcil.J(l (ii.Cl.al, JLL'c.(lalJL~ 

ClLet-1. ~L~C-L~53D.w, <i.1-lll-l t1.~8L~ ejralctRltlw. 

<i.1-ll 1-l t1. ~ 8L ~;Lvlal t1. ~ 8L ~ lilaj clralct./1J.ll alJ(l SL&\. ci1.( <3 u.t ®at.~L ralClL 1-l8 53fia{l 

8 ~ ~ 1-ll ~ ~ct.) 

ill&s-c ~Lec-1. 

o..,,,.., c;: nf i;: 






