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પરિપત્ર :
વિષય : PG (EXTERNAL) વિદ્યાર્થીઓના પરીક્ષા ફોર્મની ઓનલાઈન એન્ટ્રી ર્ાટે ની તારીખ િધારિા બાબત.
ભક્તકવિ નરવસિંહ ર્હેતા યુવનિવસિટીના વિવિધ બાહ્ય અભ્યાસક્રર્ર્ાાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને
જણાિિાનુ ાં છે કે આગાર્ી ઓક્ટોબર/નિેમ્બર – ૨૦૧૯ ર્ાાં યોજનાર એર્.એ./એર્.કોર્ (બાહ્ય અભ્યાસક્રર્) સેર્-૧
(રરવપટર), સેર્-૩ (રરવપટર) ર્ાટેના પરીક્ષા ફોર્મની ઓનલાઈન એન્ટ્રીની તારીખ ૨૫/૦૯/૨૦૧૯ ર્થી ૨૮/૦૯/૨૦૧૯
સુધી િધારે લ હતી. આ ઉપરાાંત ઘણા વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા ફોર્મ ભરિાના બાકી હોય તેિા વિદ્યાર્થી પોતાના લોગીન
આઈ.ડી. પરર્થી લોગીન પરીક્ષા કરી વનયત કરે લ ફીની બે ગણી ફી (દાં ડાત્ર્ક ફી) ભયામ બાદ તારીખ ૧૦/૧૦/૨૦૧૯
ર્થી ૧૩/૧૦/૨૦૧૯ સુધી પરીક્ષા ફોર્મ ભરી શકશે. વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા ફોર્મ ફી ફરજજયાત ભરિાની રહશે.જે
વિદ્યાર્થીઓએ પ્રોવિઝનલ/ફાઈનલ/રાન્ટ્સફર સટીફીકેટ જર્ા કરાિેલ નર્થી તેિા વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા ફોર્મ ભરી શકશે
નહી તેર્જ તારીખ ૧૩/૧૦/૨૦૧૯ બાદ વિદ્યાર્થીઓ કોઈ પણ સાંજોગોર્ાાં ફોર્મ ભરી શકશે નરહ છે જેની સિે વિદ્યાર્થીઓએ
ખાસ નોધ લેિી.

પરીક્ષા ફોર્મ ભરિા ર્ાટે અગત્યની સુચના.
➢ વિદ્યાર્થીએ પોતાના લોગીનાર્ાાંર્થી લોગીન ર્થઇ પરીક્ષા ફોર્મ (Exam Form) નાર્નુ ાં ર્ેન ુ પર ક્ક્લક કરવુ.ાં
➢ ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીએ જે સેર્સ્ે ટરર્ાાં ફોર્મ ભરિાનુ ાં હોય તે બટન પર ક્ક્લક કરવુ.ાં
➢ ત્યારબાદ વિધાર્થી ર્ાટેની સ ૂચના આિશે જે વિદ્યાર્થીએ અિશ્ય િાચિી. ત્યારબાદ I Agree બટન ક્ક્લક કરવુ.ાં
➢ ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીએ પોતાની જિાબની ભાષા, પરીક્ષા કેન્ટ્ર અને વિષય પસાંદ કરિાના રહેશે.
➢ ત્યારબાદ Save & Confirm બટન પર ક્ક્લક કરવુ.ાં
➢ ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીએ ફી ભરિા ર્ાટે Confirm To Payment બટન પર ક્ક્લક કરવુ.ાં
➢ એકિાર Confirm To Payment બટન પર ક્ક્લક કયામ પછી વિષય બદલી શકશે નરહ.
➢ પેર્ેન્ટ્ટ ર્થયા બાદ Print બટન પર ક્ક્લક કરી ફોર્મ ની વપ્રન્ટ્ટ ર્ેળિી લેિી.

પરીક્ષા વનયાર્ક
ક્રર્ાાંક/બીકેએનએર્યુ/પરીક્ષા/૭૦૪૦/ર૦૧૯-૨૦
ભકતકવિ નરવસિંહ ર્હેતા યુવનિવસમટી, સરકારી પોલીટેકનીક કેમ્પસ,
ભકતકવિ નરવસિંહ ર્હેતા યુવનિવસમટી રોડ, ખડીયા.
જુનાગઢ - ૩૬રર૬૩
તા. ૦૯/૧૦/૨૦૧૯

•
•

નકલ િવાના : (૧) ર્ાનનીય કુલપવતશ્રી/કુલસચચિશ્રીના અંગત સચચિશ્રી
નકલ િવાના જાણ તથા યોગ્ય કાયયવાહી અથે :
(૧) રહસાબી શાખા

