પરીપત્ર
વિષય : આગામી સમયમાાં યોજાનાર પી.જી./બી.એડ. સેમ.-૩ ની પરીક્ષાના, પરીક્ષા ફોમમની ઓનલાઇન એન્ટ્રી શરૂ કરિા બાબત.
આથી ઉપરોક્ત વિષયે ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી ભિનના અધ્યક્ષશ્રીઓ, સંલગ્ન અનુસ્નાતક કેન્દ્રના પ્રોફેસસસ ઇન્દ્ચાર્જશ્રીઓ તેમજ
સંલગ્ન તમામ કોલેજોના આચાયસશ્રીઓ તથા માન્દ્ય સંસ્થાના િડાઓને જણાિિાનુ ં કે, આગામી સમયમાં યોજાનાર પી.જી./બી.એડ. સેમ.-૩ ની
પરીક્ષાના, પરીક્ષા ફોમસની ઓનલાઇન એન્દ્રીની તારીખ નીચે મુજબ રહેશે. વનયત સમય-મયાસદામાં કોલેજ દ્વારા તેમના લોગીન મારફત એન્દ્રી કરિાની
રહેશે.

[પરીક્ષા ફોમમ ફી, અત્રેની યુવનિવસિટીની િેબસાઇટ પર તા.૨૭/૦૭/૨૦૨૨ ના રોજ મુકિામાાં આિેલ પરીપત્ર મુજબ રહેશે.]
કોષમન ાંુ નામ
પી.જી./બી.એડ. સેમ.- ૩

રે ગ્યુલર ફી
તા.૦૮/૦૮/૨૦૨૨

થી

તા.૦૩/૦૯/૨૦૨૨

લેઇટ ફી

દાં ડાત્મક ફી

[રે ગ્યુલર ફી + ૫૦૦]

[રે ગ્યુલર ફી + ૫૦૦ + ૧૫૦૦]

તા.૦૫/૦૯/૨૦૨૨

તા.૦૬/૦૯/૨૦૨૨

છે લ્લી તારીખ બાદ કરિામાં આિેલ સુધારો સોફટિેર સ્િીકારશે નહી. દંડાત્મક ફી ની તારીખ બાદ પણ જો કોઇ વિદ્યાથીનુ ં પરીક્ષા ફોમસ
ઓનલાઇન ભરિાનુ ં બાકી રહેલ હોય તો તેિા વિદ્યાથીઓના પરીક્ષા ફોમસ અત્રેની યુવનિવસિટી ખાતેથી ડબલ દાં ડાત્મક ફી [દાં ડાત્મક ફી * ૨(બે)] ભરી ફોમસ
ભરિાનુ ં રહેશે.
દંડાત્મક ફી સાથેની છે લ્લી તારીખ બાદ ચાલુ કામકાજના દદિસ ૨(બે)માં ફરજીયાત પણે ચેકલલસ્ટ તેમજ ફી મેમો પરીક્ષા વિભાગમાં જમા
કરાિિાનો રહેશે, જો કોલેજ દ્વારા વનયત સમયમયાસદા બાદ પરીક્ષા ફોમસ જમા કરિામાં આિશે તો તેિી કોલે જના બેઠક નંબર જનરે ટ થશે નહી જેથી
ુ સ જિાબદારી જે-તે કોલેજની રહેશે. જેની ગંભીરતાથી નોંધ લેિી તથા પરીક્ષા ફોમસ ફી “રજીસ્ટ્રાર, ભકતકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી,
તેની સંપણ
જુનાગઢ” ના નામના ડીમાન્દ્ડ ડ્રાફ્ટ દ્વારા ભરિાની રહેશે.
ખાસ નોંધ :

૧.

દરે ક વિદ્યાથીએ પરીક્ષા ફોમસમાં જે વિષય દશાસિેલ હોય તે જ વિષયની કોલેજ દ્વારા સોફટિેરમાં એન્દ્રી કરિી.

૨.

કોલેજ દ્વારા પરીક્ષા ફોમસની એન્દ્રી થયા બાદ ફરજીયાત િેરીફાય કરી લેિાનું રહેશે. [િેરીફાય કરે લ ફોમસન ું જ ચેકલીસ્ટ/બેઠક નંબર જનરે ટ થશે]

૩.

રીપીટર વિદ્યાથીનાં વિષયમાં ફેરફાર કરી આપિામાં આિશે નહી, જે કોલેજ તેમજ વિદ્યાથીઓએ ધ્યાને લેવ.ું

૪.

પરીક્ષાના આિેદનપત્ર કોલેજે પોતાની પાસે રે કોડસ માં સાચિીને રાખિાં, જરૂર પડયે યુવનિવસિટી દ્વારા મંગાિિામાં આિે તો રજુ કરિાનાં રહેશે.

૫.

COVID-19 અંગે સરકારશ્રી દ્વારા િખતોિખત જાહેર કરિામાં આિેલ માગસદવશિકાનું ચુસ્તપણે પાલન કરિાનું રહેશે. કમસચારીઓએ માસ્ક પહેરી (ફેસ
કિર) તેમજ સામાજીક અંતર જાળિી ઉપરોક્ત કામગીરી કરિાની રહેશે.

૬.

વિદ્યાથીઓની સ્પોર્ટસ સ ફી તેમજ કલ્ચરલ એક્ટીવિટી ફી પ્રવત િષસ, પ્રવત વિદ્યાથી દીઠ લેિાની હોય, જેથી જુ ના વિદ્યાથીઓએ સ્પોર્ટસ સ ફી તેમજ કલ્ચરલ
એક્ટીવિટી ફી સેમ.-૩ અને સેમ.-૫ ના પરીક્ષા ફોમસ ફી સાથે જમા કરાિિાની રહેશે.

પરીક્ષા વનયામક
ક્રમાંક - બીકેએનએમયુ/પરીક્ષા/૧૩૦૨/૨૦૨૨
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી,
ગિનસમેન્દ્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પસ, ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી રોડ,
ખદડયા, જુ નાગઢ-૩૬૨૨૬૩
તા. ૦૨/૦૮/૨૦૨૨
પ્રવત, યુવનિવસિટી ભિનના અધ્યક્ષશ્રીઓ, સંલગ્ન અનુસ્નાતક કેન્દ્રના પ્રોફેસસસ ઇન્દ્ચાર્જશ્રીઓ તેમજ સંલગ્ન તમામ કોલેજોના આચાયસશ્રીઓ તથા
માન્દ્ય સંસ્થાના િડાઓ તરફ....
નકલ સવિનય રિાના :(૧) માન.કુ લપવતશ્રીના અંગત સલચિશ્રી (જાણ અથે)
(૨) આઇ.ટી. સેલ (િેબસાઇટ પર પ્રવસધ્ધ થિા તેમજ યોગ્ય કાયસિાહી અથે)
(૩) દહસાબી શાખા. (યોગ્ય કાયસિાહી અથે)

