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પરિપત્ર : 

વિષય :  બાહ્ય અભ્યાસક્રમ (External) ય.ુજી. સેઁમ – ૫, ૩ & પી.જી. સેમ - ૩ પરીક્ષાના પરરણામ જાહરે કરિા બાબત 
તથા ય.ુજી સેમ – ૫ (રરવમરિયલ) પરીક્ષા ફોમમની ઓનલાઈન એન્ટ્રી શરૂ કરિા બાબત. 

ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી જુનાગઢ દ્વારા ડિસેમ્બર – ૨૦૨૧ માાં લેિાયેલ બાહ્ય અભ્યાસક્રમ         
બી.એ. & બી.કોમ સેમેસ્ટર ૫ &  ૩ (રેગ્યલુર/રરવપટર) તથા એમ.એ. & એમ.કોમ. સેમેસ્ટર ૧(રરવપટર) ની પરીક્ષાનુાં પડરણામ 
યવુનિવસિટીની બાહ્ય અભ્યાસક્રમની િેબસાઈટ http://external.bknmu.edu.in પર તારીખ ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ નાાં રોજ જાહરે 
કરિામાાં આિે છે. 

જે વિદ્યાથીઓ ડર-એસેસમેન્ટ કરિા માાંગતા હોય તેઓ યવુનિવસિટીની બાહ્ય અભ્યાસક્રમની િેબસાઈટ પરથી ડર-
એસેસમેન્ટ નુાં ફોમમ િાઉનલોિ કરી ઓનલાઈન માકમશીટની કોપી તથા હોલ ડટડકટ સાથે જોિીને તા.૦૮/૦૩/૨૦૨૧ સધુીમાાં 
યવુનિવસિટી કાયામલય ખાતે (િડકિંગ ડિિસોમાાં) રૂબરૂ ફી ભરીને જમા કરાિિાનુાં રહશેે. સમયમયામિા બાિ આિેલી અરજીઓ 
ધ્યાને લેિામાાં આિશે નહી જેની ખાસ નોધ લિેી. 

નોંધ : ય.ુજી સેમ – ૫ (રરવમરિયલ) પરીક્ષા ફોમમની ઓનલાઈન એન્ટ્રી શરૂ કરિા બાબત 
 

બી.એ./બી.કોમ. (બાહ્ય અભ્યાસક્રમ) સેમ-૫ (રરવમરિયલ) પરીક્ષા ફોમમ ૦૩/૦૩/૨૦૨૦ થી ૧૦/૦૩/૨૦૨૦. 
વિદ્યાથીઓએ પરીક્ષા ફોમમ ફી નીચે આપેલ માળખા મજુબ ફરજજયાત ભરિાની રહશે. જે વિદ્યાથીઓએ 
પ્રોવિઝનલ/ફાઈનલ/ટ્રાન્સફર સટીફીકેટ જમા કરાિલે નથી તેિા વિદ્યાથીઓ પરીક્ષા ફોમમ ભરી શકશે નહી તેમજ તારીખ 
સમાપ્ત થયા બાિ વિદ્યાથીઓ કોઈ પણ સાંજોગોમાાં ફોમમ ભરી શકશે નડહ જેની સિે વિદ્યાથીઓએ ખાસ નોધ લેિી. 

Sr. No. Faculty 
Category 

OPEN OBC SC ST 

1 BA SEM-V (Remedial) 1000 1000 800 800 

2 BCOM SEM-V (Remedial) 1000 1000 800 800 

પરીક્ષા ફોમમ ભરિા માટે અગત્યની સચુના. 
➢ વિદ્યાથીએ પોતાના લોગીનામાાંથી લોગીન થઇ પરીક્ષા ફોમમ (Exam Form) નામનુાં મેન ુપર ક્ક્લક કરવુાં. 
➢ ત્યારબાિ વિદ્યાથીએ જે સેમેસ્ટરમાાં ફોમમ ભરિાનુાં હોય તે બટન પર ક્ક્લક કરવુાં. 
➢ ત્યારબાિ વિધાથી માટેની સચૂના આિશે જે વિદ્યાથીએ અિશ્ય િાચિી. ત્યારબાિ I Agree બટન ક્ક્લક કરવુાં. 
➢ ત્યારબાિ વિદ્યાથીએ પોતાની જિાબની ભાષા, પરીક્ષા કેન્ર અને વિષય પસાંિ કરિાના રહશેે. 
➢ ત્યારબાિ Save & Confirm બટન પર ક્ક્લક કરવુાં. 
➢ ત્યારબાિ વિદ્યાથીએ ફી ભરિા માટે Confirm To Payment બટન પર ક્ક્લક કરવુાં. 
➢ એકિાર Confirm To Payment બટન પર ક્ક્લક કયામ પછી વિષય બિલી શકશે નડહ. 
➢ પેમેન્ટ થયા બાિ Print બટન પર ક્ક્લક કરી ફોમમ ની વપ્રન્ટ મેળિી લેિી. 

પરીક્ષા વનયામક 
 

ક્રમાાંક/બીકેએનએમય/ુપરીક્ષા/૪૯૯/ર૦૨૧ 

ભકતકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસ મટી, સરકારી પોલીટેકનીક કેમ્ પસ,  
ભકતકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસ મટી રોિ, ખિીયા. 
જુનાગઢ - ૩૬રર૬૩  
તા. ૦૩/૦૩/૨૦૨૧  
• નકલ િવાના : (૧) માનનીય કુલપવતશ્રી/કુલસચચિશ્રીના અંગત સચચિશ્રી  
• નકલ િવાના જાણ તથા યોગ્ ય કાયયવાહી અથે :  (૧) ડહસાબી શાખા 
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