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પરીપત્ર   
વિષય : ય.ુજી. તેમજ પી.જી. ની પરીક્ષાના પરીક્ષા ફોમમની ઓનલાઇન એન્ટ્રી કરિાની તારીખમાાં િધારો કરિા બાબત. 
સાંદર્મ  : અતે્રની યવુનિવસિટીના પરીપત્ર ક્રમાાંક-બીકેએનએમય/ુપરીક્ષા/૬૮૬/૨૦૨૧, તા. ૨૬/૦૩/૨૦૨૧. 
        
       આથી ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી ભિનના અધ્યક્ષશ્રીઓ, યવુનિવસિટી સલંગ્ન અનસુ્નાતક કેન્દ્રના પ્રોફેસસસ ઇન્દ્ચાર્જશ્રીઓ, સલંગ્ન 
તમામ કોલેજોના આચાયસશ્રીઓ, સસં્થાના િડાઓ તેમજ વિદ્યાથી ભાઇઓ તેમજ બહનેોને જણાિિાનુ ંકે સદંભસ પત્રથી  મે/જુન–૨૦૨૧ મા ંયોજાનાર 
ય.ુજી. સેમ. ૨, ૪, ૬, પી.જી./બી.એડ. સેમ. ૨, ૪ તેમજ એલએલ.બી. સેમ. ૪, ૬ ની પરીક્ષાના પરીક્ષા ફોમસની ઓનલાઇન એન્દ્રી ની તારીખો જાહરે 
કરિામા ંઆિેલ હતી. 
 

       ઉપરોક્ત વિષયે માનનીય કુલપવતશ્રીની આજ્ઞાનસુાર કોિીડ-૧૯ ની પરરસ્સ્થતી તેમજ વિદ્યાથી રહતને ધ્યાને લઇ પરીક્ષા ફોમસની ઓનલાઇન 
એન્દ્રીની તારીખમા ંિધારો કરિામા ંઆિેલ છે તેમજ ઓનલાઇન એન્દ્રી માટેની નિી તારીખો નીચે મજુબ રહશેે. વનયત સમય-મયાસદામા ંકોલેજ દ્વારા 
તેમના લોગીન મારફત એન્દ્રી કરિાની રહશેે જેની સિે સબધંીતોએ નોંધ લેિી. 
 

કોષમનુાં નામ રેગ્યલુર ફી લેઇટ ફી 
[રેગ્યલુર ફી + ૫૦૦] 

દાંડાત્મક ફી 
[રેગ્યલુર ફી + ૫૦૦ + ૧૫૦૦] 

ય.ુજી./એલએલ.બી.  સેમ. ૬ તેમજ સેમ. ૪ 
(તમામ કોષમ) 

તા.૨૭-૦૩-૨૦૨૧  થી 
તા.૧૦-૦૪-૨૦૨૧ તા.૧૨-૦૪-૨૦૨૧ તા.૧૫-૦૪-૨૦૨૧ 

પી.જી./બી.એડ. સેમ. ૪ 
(તમામ કોષમ) 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૧  થી 
તા.૨૦-૦૪-૨૦૨૧ 

તા.૨૨-૦૪-૨૦૨૧  થી  
તા.૨૩-૦૪-૨૦૨૧ તા.૨૪-૦૪-૨૦૨૧ 

ય.ુજી./પી.જી./બી.એડ. સેમ. ૨ 
(એલએલ.બી. સેમ. ૨ સીિાય તમામ કોષમ) 

તા.૧૫-૦૪-૨૦૨૧  થી 
તા.૩૦-૦૪-૨૦૨૧ 

તા.૦૧-૦૫-૨૦૨૧  થી 
તા.૦૩-૦૫-૨૦૨૧ તા.૦૪-૦૫-૨૦૨૧ 

 
       

ખાસ નોંધ : 
સદંભસ પરીપત્ર(જુનો પરીપત્ર) મા ંદશાસિિામા ંઆિેલ તમામ સચુનાઓનુ ંપાલન કરિાનુ ંરહશેે જેની તમામ સબંધંીતોએ નોંધ લેિી. 
 

    
પરીક્ષા વનયામક 

ક્રમાકં - બીકેએનએમય/ુપરીક્ષા/૬૯૯/૨૦૨૧ 
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી, 
ગિનસમેન્દ્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પસ, ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી રોડ, 
ખરડયા, જુનાગઢ-૩૬૨૨૬૩ 
તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ 
 

પ્રવત,  
યવુનિવસિટી ભિનના અધ્યક્ષશ્રીઓ, યવુનિવસિટી સલંગ્ન અનસુ્નાતક કેન્દ્રના પ્રોફેસસસ ઇન્દ્ચાર્જશ્રીઓ, સલંગ્ન તમામ કોલેજોના આચાયસશ્રીઓ, સસં્થાના 
િડાઓ તેમજ વિદ્યાથી ભાઇઓ તેમજ બહનેો તરફ.... 
 

નકલ સવિનય રિાના:- 
   (૧) માન.કુલપવતશ્રી/કુલસચચિશ્રીના અંગત સચચિશ્રી 
   (૨) આઇ.ટી. સેલ (િેબસાઇટ પર પ્રવસધ્ધ થિા તેમજ યોગ્ય કાયસિાહી અથે )               
   (૩) રહસાબી શાખા. 
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