
 

 

પરીપત્ર  
 

વિષય : આગામી સમયમાાં યોજાનાર ય.ુજી./એલએલ.બી. સેમ.-૫ ની પરીક્ષાના, પરીક્ષા ફોમમની ઓનલાઇન એન્ટ્રી શરૂ કરિા બાબત. 
 

           આથી ઉપરોક્ત વિષયે ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી સલંગ્ન તમામ કોલેજોના આચાયયશ્રીઓ તથા માન્ય સસં્થાના િડાઓને 
જણાિિાનુ ંકે, આગામી સમયમા ંયોજાનાર ય.ુજી./એલએલ.બી. સેમ.-૫ ની પરીક્ષાના, પરીક્ષા ફોમયની ઓનલાઇન એન્રીની તારીખ નીચે મજુબ રહશેે. 
વનયત સમય-મયાયદામા ંકોલેજ દ્વારા તેમના લોગીન મારફત એન્રી કરિાની રહશેે. 

[પરીક્ષા ફોમમ ફી, અતે્રની યવુનિવસિટીની િેબસાઇટ પર તા.૨૭/૦૭/૨૦૨૨ ના રોજ મકુિામાાં આિેલ પરીપત્ર મજુબ રહશેે.] 

કોષમનુાં નામ રેગ્યલુર ફી 
લેઇટ ફી 

[રેગ્યલુર ફી + ૫૦૦] 
દાંડાત્મક ફી 

[રેગ્યલુર ફી + ૫૦૦ + ૧૫૦૦] 

ય.ુજી./એલએલ.બી. સેમ.- ૫  તા.૦૧/૦૮/૨૦૨૨   થી   તા.૨૨/૦૮/૨૦૨૨ તા.૨૩/૦૮/૨૦૨૨ તા.૨૪/૦૮/૨૦૨૨ 
 

        છેલ્લી તારીખ બાદ કરિામા ંઆિેલ સધુારો સોફટિેર સ્િીકારશે નહી. દંડાત્મક ફી ની તારીખ બાદ પણ જો કોઇ વિદ્યાથીનુ ં પરીક્ષા ફોમય 
ઓનલાઇન ભરિાનુ ંબાકી રહલે હોય તો તેિા વિદ્યાથીઓના પરીક્ષા ફોમય અતે્રની યવુનિવસિટી ખાતેથી ડબલ દાંડાત્મક ફી [દાંડાત્મક ફી * ૨(બે)] ભરી ફોમય 
ભરિાનુ ંરહશેે.  

 

        દંડાત્મક ફી સાથેની છેલ્લી તારીખ બાદ ચાલ ુકામકાજના દદિસ ૨(બે)મા ંફરજીયાત પણે ચેકલલસ્ટ તેમજ ફી મેમો પરીક્ષા વિભાગમા ંજમા 
કરાિિાનો રહશેે, જો કોલેજ દ્વારા વનયત સમયમયાયદા બાદ પરીક્ષા ફોમય જમા કરિામા ંઆિશે તો તેિી કોલેજના બેઠક નબંર જનરેટ થશે નહી જેથી 
તેની સપંણુય જિાબદારી જે-તે કોલેજની રહશેે. જેની ગભંીરતાથી નોંધ લેિી તથા પરીક્ષા ફોમય ફી “રજીસ્ટ્રાર, ભકતકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી, 
જુનાગઢ” ના નામના ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ દ્વારા ભરિાની રહશેે. 
ખાસ નોંધ : 

૧. દરેક વિદ્યાથીએ પરીક્ષા ફોમયમા ંજે વિષય દશાયિેલ હોય તે જ વિષયની કોલેજ દ્વારા સોફટિેરમા ંએન્રી કરિી. 
૨. કોલેજ દ્વારા પરીક્ષા ફોમયની એન્રી થયા બાદ ફરજીયાત િેરીફાય કરી લેિાનુ ંરહશેે. [િેરીફાય કરેલ ફોમયનુ ંજ ચેકલીસ્ટ/બેઠક નબંર જનરેટ થશે] 
૩. રીપીટર વિદ્યાથીના ંવિષયમા ંફેરફાર કરી આપિામા ંઆિશે નહી, જે કોલેજ તેમજ વિદ્યાથીઓએ ધ્યાને લેવુ.ં 
૪. પરીક્ષાના આિેદનપત્ર કોલેજે પોતાની પાસે રેકોડયમા ંસાચિીને રાખિા,ં જરૂર પડયે યવુનિવસિટી દ્વારા મગંાિિામા ંઆિે તો રજુ કરિાના ંરહશેે. 
૫. COVID-19 અંગે સરકારશ્રી દ્વારા િખતોિખત જાહરે કરિામા ંઆિેલ માગયદવશિકાનુ ંચસુ્તપણે પાલન કરિાનુ ંરહશેે. કમયચારીઓએ માસ્ક પહરેી (ફેસ 

કિર) તેમજ સામાજીક અંતર જાળિી ઉપરોક્ત કામગીરી કરિાની રહશેે. 
૬. ય.ુજી./એલએલ.બી. સેમ.-૩ તેમજ પી.જી./બી.એડ. સેમ.-૩ ના પરીક્ષા ફોમયની ઓનલાઇન એન્રીની તારીખ યવુનિવસિટી દ્વારા ટ ંક સમયમા ંજાહરે 

કરિામા ંઆિશે જેથી વિદ્યાથી પાસેથી પરીક્ષાના આિેદનપત્ર મેળિી કોલેજે પોતાની પાસે રાખિા.  
           

 
પરીક્ષા વનયામક 

ક્રમાકં - બીકેએનએમય/ુપરીક્ષા/૧૨૮૭/૨૦૨૨ 
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી,  
ગિનયમેન્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પસ, ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી રોડ,  
ખદડયા, જુનાગઢ-૩૬૨૨૬૩ 
તા. ૨૯/૦૭/૨૦૨૨ 

 
 
 

પ્રવત,  
યવુનિવસિટી સલંગ્ન તમામ કોલેજોના આચાયયશ્રીઓ તેમજ માન્ય સસં્થાના િડાઓ તરફ.... 
 

 

નકલ સવિનય રિાના :- 
(૧) માન.કુલપવતશ્રીના અંગત સલચિશ્રી (જાણ અથે) 
(૨) આઇ.ટી. સેલ (િેબસાઇટ પર પ્રવસધ્ધ થિા તેમજ યોગ્ય કાયયિાહી અથે)   
(૩) દહસાબી શાખા. (યોગ્ય કાયયિાહી અથે) 


