
 

 

પર�પ�  
 

િવષય : આગામી સમયમા ંયો�નાર �.ુ�./એલએલ.બી. સેમ.-૪ તેમજ સેમ.-૬ ની પર��ાના પર��ા ફોમ�ની ઓનલાઇન એ��� શ� કરવા બાબત. 
 

           આથી ઉપરો�ત િવષયે ભ�તકિવ નરિસ�હ મહ�તા �િુનવિસ�ટ� સલં�ન તમામ કોલેજોના આચાય��ીઓ તથા મા�ય સ�ંથાના વડાઓને 

જણાવવા�ુ ંક�, આગામી સમયમા ંયો�નાર �.ુ�./એલએલ.બી. સેમ.-૪ તેમજ સેમ.-૬ ની પર��ાના, પર��ા ફોમ�ની ઓનલાઇન એ���ની તાર�ખ નીચે 

�જુબ રહ�શે. િનયત સમય-મયા�દામા ંકોલેજ �ારા તેમના લોગીન મારફત એ��� કરવાની રહ�શે.  

[પર��ા ફોમ� ફ� મજર� બાબતે અ�ેની �િુન. ના પર�પ� �માકં ન:ં બીક�એનએમ�/ુપર��ા/૩૫/૨૦૨૨, તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૨ �યાને લેવાનો રહ�શે.] 

કોષ��ુ ંનામ ર���લુર ફ� 
લેઇટ ફ� 

[ર���લુર ફ� + ૫૦૦] 

દંડા�મક ફ� 

[ર���લુર ફ� + ૫૦૦ + ૧૫૦૦] 

�.ુ�./એલએલ.બી. સેમ.- ૬  તા.૦૫/૦૩/૨૦૨૨   થી   તા.૧૪/૦૩/૨૦૨૨ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૨ તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૨ 

�.ુ�./એલએલ.બી. સેમ.- ૪ તા.૦૪/૦૩/૨૦૨૨   થી   તા.૧૪/૦૩/૨૦૨૨ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૨ તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૨ 

 

        છે�લી તાર�ખ બાદ કરવામા ંઆવેલ �ધુારો સોફટવેર �વીકારશે નહ�. દંડા�મક ફ� ની તાર�ખ બાદ પણ જો કોઇ િવ�ાથ��ુ ં પર��ા ફોમ� 

ઓનલાઇન ભરવા�ુ ં બાક� રહ�લ હોય તો તેવા િવ�ાથ�ઓના પર��ા ફોમ� અ�ેની �િુનવિસ�ટ� ખાતેથી ડબલ દંડા�મક ફ� [દંડા�મક ફ� * ૨(બે)] ભર� 

ફોમ� ભરવા�ુ ંરહ�શે.  
 

        દંડા�મક ફ� સાથેની છે�લી તાર�ખ બાદ ચા� ુકામકાજના �દવસ ૧(એક)મા ંફર�યાત પણે ચેક�લ�ટ તેમજ ફ� મેમો પર��ા િવભાગમા ંજમા 

કરાવવાનો રહ�શ,ે જો કોલેજ �ારા િનયત સમયમયા�દા બાદ પર��ા ફોમ� જમા કરવામા ંઆવશે તો તેવી કોલેજના બેઠક નબંર જનર�ટ થશે નહ� �થી 

તનેી સ�ંણુ� જવાબદાર� �-તે કોલેજની રહ�શે. �ની ગભંીરતાથી ન�ધ લેવી તથા પર��ા ફોમ� ફ� “ર���ાર, ભકતકિવ નરિસ�હ મહ�તા �િુનવિસ�ટ�, 

�ુનાગઢ” ના નામના ડ�મા�ડ �ા�ટ �ારા ભરવાની રહ�શે. 

ખાસ ન�ધ : 

૧. દર�ક િવ�ાથ�એ પર��ા ફોમ�મા ં� િવષય દશા�વેલ હોય તે જ િવષયની  કોલેજ �ારા સોફટવેરમા ંએ��� કરવી. 

૨. કોલેજ �ારા પર��ા ફોમ�ની એ��� થયા બાદ ફર�યાત વેર�ફાય કર� લેવા�ુ ંરહ�શે. [વેર�ફાય કર�લ ફોમ��ુ ંજ ચેકલી�ટ/બેઠક નબંર જનર�ટ થશે] 

૩. ર�પીટર િવ�ાથ�ના ંિવષયમા ંફ�રફાર કર� આપવામા ંઆવશે નહ�, � કોલેજ તેમજ િવ�ાથ�ઓએ �યાને લે� ુ.ં 

૪. પર��ાના આવેદનપ� કોલે� પોતાની પાસે ર�કોડ�મા ંસાચવીને રાખવા ંજ�ર પડયે �િુનવિસ�ટ� �ારા મગંાવવામા ંઆવ ેતો ર�ુ કરવાના ંરહ�શે. 

૫. COVID-19 �ગે સરકાર�ી �ારા વખતોવખત �હ�ર કરવામા ંઆવેલ માગ�દિશ�કા�ુ ં��ુતપણે પાલન કરવા�ુ ંરહ�શે. કમ�ચાર�ઓએ મા�ક પહ�ર� (ફ�સ 

કવર) તેમજ સામા�ક �તર �ળવી ઉપરો�ત કામગીર� કરવાની રહ�શે. 

૬. ઉપરો�ત િવધાશાખાઓ માટ�ની ર���લુર ફ� અ�ેની �િુનવિસ�ટ�ના પર�પ� �માકં-બીક�એનએમ�/ુપર��ા/૨૮૯/૨૦૨૨, તા.૨૨/૦૨/૨૦૨૨ �જુબ 

રહ�શે. 

૭. � િવ�ાથ�ઓ �.ુ�. સેમ.-૫ ની ર���લુર પર��ામા ંનાપાસ થયેલ છે તેવા િવ�ાથ�ઓ માટ� �રુક પર��ા�ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ છે તેથી તેવા 

િવ�ાથ�ઓએ �.ુ�. સેમ.-૫(�રુક) પર��ાના, પર��ા ફોમ� કોલેજ ખાતે ભરવાના રહ�શે તેમજ � િવ�ાથ�ઓએ �નુ:��ુયાકંન કરાવેલ છે તેવા 

િવ�ાથ�ઓએ �નુ:��ુયાકંનના પર�ણામ �હ�ર થયા બાદ પર��ા�ુ ંફોમ� ભરવા�ુ ંરહ�શે. વ�મુા ંજણાવવા�ુ ંક� �.ુ�. સેમ.-૫(�રુક) પર��ાના, પર��ા 

ફોમ�ની ઓનલાઇન એ��� માટ�ની તાર�ખ હવે પછ�થી �હ�ર કરવામા ંઆવશે. [ �.ુ�. સેમ.-૫(�રુક) પર��ાના, પર��ા ફોમ� ઓનલાઇન ભરવા માટ� 

તમામ કોલેજોને ૩ �દવસનો સમયગાળો આપવામા ંઆવશે �ની ન�ધ લેવી.] 

૮. �.ુ�. તેમજ પી.�. અ�યાસ�મની ડ��ી ફોમ�ની ફ� રકમ �િપયા ૨૫૦/- રહ�શે. ડ��ી ફોમ� ભરવાની તાર�ખ �ંુક સમયમા ં�હ�ર કરવામા ંઆવશ,ે �થી 

તમામ કોલેજોએ િવ�ાથ�ઓ પાસેથી ડ��ી ફોમ� �વીકાર� પોતાની પાસે રાખવા. 
           

પર��ા િનયામક 

�માકં - બીક�એનએમ�/ુપર��ા/૩૩૦/૨૦૨૨ 

ભ�તકિવ નરિસ�હ મહ�તા �િુનવિસ�ટ�,  

ગવન�મે�ટ પોલીટ�કનીક ક��પસ, ભ�તકિવ નરિસ�હ મહ�તા �િુનવિસ�ટ� રોડ,  

ખ�ડયા, �ુનાગઢ-૩૬૨૨૬૩ 

તા. ૦૩/૦૩/૨૦૨૨ 
 

 

 

�િત, �િુનવિસ�ટ� સલં�ન તમામ કોલેજોના આચાય��ીઓ તેમજ મા�ય સ�ંથાના વડાઓ તરફ.... 
 

નકલ સિવનય રવાના:- 

(૧) માન.�ુલપિત�ી/�ુલસ�ચવ�ીના �ગત સ�ચવ�ી   (૨) આઇ.ટ�. સેલ (વેબસાઇટ પર �િસ�ધ થવા/યો�ય કાય�વાહ� અથ�)  (૩) �હસાબી શાખા. 


