
 

 

પરીપત્ર  
 

વિષય : શૈક્ષણિક િષષ ૨૦૨૨-૨૩ મ ાં સેમ.-૧ મ ાં એનરોલમેન્ટ થયેલ ન  હોય તેિ  ય.ુજી./પી.જી./એલએલ.બી./બી.એડ. સેમ.-૧ ન  
         બ કી રહલે  વિદ્ય થીઓન  પરીક્ષ  ફોમષની ઓનલ ઇન એન્રી શરૂ કરિ  બ બત. (ય.ુજી./પી.જી./એલએલ.બી./બી.એડ.સેમ.-૧ મ ાં 
        રીપીટર/A.T.K.T. િ ળ  વિદ્ય થીઓ મ ટે) 
સાંદર્ષ : બીકેએનએમય/ુપરીક્ષા/૧૬૨૮/૨૦૨૨   તા. ૧૯/૧૧/૨૦૨૨ 
           આથી ઉપરોક્ત વિષયે ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી ભિનના અધ્યક્ષશ્રીઓ, સલંગ્ન અનસુ્નાતક કેન્દ્રના પ્રોફેસસસ ઇન્દ્ચાર્જશ્રીઓ 
તેમજ સલંગ્ન તમામ કોલેજોના આચાયસશ્રીઓ તથા માન્દ્ય સસં્થાના િડાઓને જણાિિાનુ ં કે, આગામી સમયમા ં યોજાનાર 
ય.ુજી./પી.જી./એલએલ.બી./બી.એડ. સેમ.-૧ ની પરીક્ષાના, પરીક્ષા ફોમસની ઓનલાઇન એન્દ્રીની તારીખ નીચે મજુબ રહશેે. વનયત સમય-
મયાસદામા ંકોલેજ દ્વારા તેમના લોગીન મારફત એન્દ્રી કરિાની રહશેે. (પરીક્ષ  ફોમષની એન્રી જુન  સોફ્ટિેરમ ાં કરિ ની રહશેે. જેની ણલિંક આ 
મજુબ છે -  https://bknmu.gipl.net ) 

[પરીક્ષ  ફોમષ ફી, અતે્રની યવુનિવસિટીની િેબસ ઇટ પર ત .૧૮/૧૧/૨૦૨૨ ન  રોજ મકુિ મ ાં આિેલ પરીપત્ર મજુબ રહશેે.] 

કોષષનુાં ન મ રેગ્યલુર ફી 

ય.ુજી./પી.જી./એલએલ.બી./બી.એડ. સેમ.-૧ તા.૦૬/૧૨/૨૦૨૨  થી  તા.૧૨/૧૨/૨૦૨૨ 

શૈક્ષણિક િષષ : ૨૦૨૨-૨૩ મ ાં ય.ુજી./પી.જી./એલએલ.બી./બી.એડ. સેમ.-૧ મ ાં નિ  સોફ્ટિેરમ ાં એનરોલમેન્ટ 
થયેલ વિદ્ય થીઓ કે જેઓન  એનરોલમેન્ટ નાંબર જનરેટ થયેલ છે તેિ  વિદ્ય થીઓન  પરીક્ષ  ફોમષ ર્રીને કોલેજે 
પોત ની પ સે ર ખિ ન  રહશેે, જ્ય રે યવુનિવસિટી દ્વ ર  ઓનલ ઇન પરીક્ષ  ફોમષ ર્રિ  અંગેની ત રીખ જાહરે કરિ મ ાં 
આિે તે દરવમય ન નિ  સોફ્ટિેરમ ાં કોલેજ કક્ષ એથી પરીક્ષ  ફોમષ ઓનલ ઇન એન્રી કરિ ની રહશેે. 
         ય.ુજી./પી.જી./એલએલ.બી./બી.એડ. સેમ.-૧ ની પરીક્ષ  શરૂ થિ ની સાંર્વિત ત રીખ જાન્યઆુરી રહશેે. 
        છેલ્લી તારીખ બાદ કરિામા ંઆિેલ સધુારો સોફટિેર સ્િીકારશે નહી. હિે પછી જો કોઇ વિદ્યાથીનુ ંપરીક્ષા ફોમસ ઓનલાઇન ભરિાનુ ં

બાકી રહલે હોય તો તેિા વિદ્યાથીઓના પરીક્ષા ફોમસ અતે્રની યવુનિવસિટી ખાતેથી ડબલ દાંડ ત્મક ફી [દાંડ ત્મક ફી * ૨(બે)] ભરી ફોમસ 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 સમયમયાસદા બાદ પરીક્ષા ફોમસ જમા કરિામા ંઆિશે તો તેિી કોલેજના બેઠક નબંર 
જનરેટ થશે નહી જેથી તેની સપંણુસ જિાબદારી જે-તે કોલેજની રહશેે. જેની ગભંીરતાથી નોંધ લેિી તથા પરીક્ષા ફોમસ ફી “ રજીસ્ટ્ર ર, ર્કતકવિ 
નરવસિંહ મહતે  યવુનિવસિટી, જૂન ગઢ ” ના નામના ડીમાન્દ્ડ ડ્રાફ્ટ દ્વારા ભરિાની રહશેે. 
ખ સ નોંધ : સાંદર્ષ પત્ર અનસુ ર સચુન નુાં પ લન કરિ  નુાં રહશેે.જેની ખ સ નોંધ લેિી.  

પરીક્ષ  વનય મક 
ક્રમાકં - બીકેએનએમય/ુપરીક્ષા/૧૬૬૪/૨૦૨૨ 
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી,  
ગિનસમેન્દ્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પસ, ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી રોડ, ખદડયા, જૂનાગઢ-૩૬૨ ૨૬૩ 
તા.૦૬/૧૨/૨૦૨૨ 
પ્રવત, યવુનિવસિટી ભિનના અધ્યક્ષશ્રીઓ, સલંગ્ન અનસુ્નાતક કેન્દ્રના પ્રોફેસસસ ઇન્દ્ચાર્જશ્રીઓ, સલંગ્ન તમામ કોલેજોના આચાયસશ્રીઓ તથા 
માન્દ્ય સસં્થાના િડાઓ તેમજ વિદ્યાથી ભાઇઓ તથા બહનેો તરફ... 
નકલ સવિનય રિાના :- 
(૧) માન.કુલપવતશ્રીના અંગત સલચિશ્રી (જાણ અથે) 
(૨) આઇ.ટી. સેલ (િેબસાઇટ પર પ્રવસધ્ધ થિા તેમજ યોગ્ય કાયસિાહી અથે)  (૩) દહસાબી શાખા. (યોગ્ય કાયસિાહી અથે) 

https://bknmu.gipl.net/

