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પરિપત્ર :
વિષય : UG/PG (EXTERNAL) વિદ્યાર્થીઓના પરીક્ષા ફોર્મની ઓનલાઈન એન્ટ્રી શરૂ કરિા બાબત.
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટીના વિવિધ બાહ્ય અભ્યાસક્રમમાાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને

જણાિિાનુ ાં છે કે આગામી ર્ે-જૂન ૨૦૨૧ માાં યોજાનાર બી.એ/બી.કોર્ સેર્-૨,૪,૬(બાહ્ય અભ્યાસક્રર્)

અને

એર્.એ/એર્.કોર્(બાહ્ય અભ્યાસક્રર્) સેર્-૨,૪ માટેના પરીક્ષા ફોમમની ઓનલાઈન એન્ટ્રીની તારીખ ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ર્થી

૧૨/૦૪/૨૦૨૧ સુધી વિદ્યાર્થી પોતાના લોગીન આઈ.ડી. પરર્થી લોગીન કરી પરીક્ષા ફોમમ ભરી શકશે વિદ્યાર્થીઓએ
પરીક્ષા ફોમમ ફી ફરજજયાત ભરિાની રહશે. જે વિદ્યાર્થીઓએ પ્રોવિઝનલ/ફાઈનલ/રાન્ટ્સફર સટીફીકેટ જમા કરાિેલ

નર્થી તેિા વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા ફોમમ ભરી શકશે નહી તેમજ તારીખ પુરી ર્થયા પછી વિદ્યાર્થીઓ કોઈ પણ સાંજોગોમાાં
ફોમમ ભરી શકશે નહહ છે જેની સિે વિદ્યાર્થીઓએ ખાસ નોધ લેિી

Category

Sr. No.

Faculty

OPEN

OBC

SC

ST

1

BA SEM-2 & 4 & 6

1000

1000

800

800

2

BCOM SEM-2 & 4 & 6

1150

1150

800

800

3

MA SEM-2 & 4

1200

1200

960

960

4

MCOM SEM-2 & 4

1300

1300

960

960

ુ ના.
પરીક્ષા ફોર્મ ભરિા ર્ાટે અગત્યની સચ

➢ વિદ્યાર્થીએ પોતાના લોગીનામાાંર્થી લોગીન ર્થઇ પરીક્ષા ફોમમ (Exam Form) નામનુ ાં મેન ુ પર ક્ક્લક કરવુ.ાં
➢ ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીએ જે સેમસ્ે ટરમાાં ફોમમ ભરિાનુ ાં હોય તે બટન પર ક્ક્લક કરવુ.ાં

➢ ત્યારબાદ વિધાર્થી માટેની 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 માટે Confirm To Payment બટન પર ક્ક્લક કરવુ.ાં

➢ એકિાર Confirm To Payment બટન પર ક્ક્લક કયામ પછી વિષય બદલી શકશે નહહ.
➢ પેમેન્ટ્ટ ર્થયા બાદ Print બટન પર ક્ક્લક કરી ફોમમ ની વપ્રન્ટ્ટ મેળિી લેિી.

પરીક્ષા વનયાર્ક
ક્રમાાંક/બીકેએનએમયુ/પરીક્ષા/૭૧૪/ર૦૨૧

ભકતકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસમટી, સરકારી પોલીટેકનીક કેમ્પસ,
ભકતકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસમટી રોડ, ખડીયા.
જુ નાગઢ - ૩૬રર૬૩
તા. ૦૧/૦૪/૨૦૨૧

•
•

નકલ િવાના : (૧) માનનીય કુ લપવતશ્રી/કુ લસચચિશ્રીના અંગત સચચિશ્રી
નકલ િવાના જાણ તથા યોગ્ય કાયયવાહી અથે :
(૧) હહસાબી શાખા

