
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી, જૂનાગઢ 
 
 

વિષય:       ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટીમાિં નિા અભ્યાસક્રમના જોડાણ બાબત 
 

રયત્ર: 

 બક્તકવલ નયસવશ ભશેતા મુવનલર્સવટી, જૂનાગઢ ધ્લાયા સ્લવનબભય ધોયણે નલા અભ્માવક્રભ ળરુ કયલા ભાાંગતી 

કોરેજ/વાંસ્થા/યજીસ્ટર્ભ ટ્રસ્ટ ાવેથી નીચે ભુજફની વલગતે ઓનરાઈન અયજીઓ ભાંગાલલાભાાં આલે છે.  

(૧) ળૈક્ષવણક લભ: ૨૦૨૦-૨૧ ભાાં નલા અનુસ્નાતક કેન્દ્રો સ્લવનબભય ધોયણે ળરુ કયલા અાંગે વનમત તાયીખ 

૧૫/૦૬/૨૦૨૦ વુધીભાાં અયજી કયલાની યશેળે.  

(૨) ળૈક્ષવણક લભ: ૨૦૨૦-૨૧ ભાટે નલા ી.જી. રર્પ્રોભા, રર્પ્રોભા તથા માદી ભુજફનાાં વસ્કર ફેઈઝર્ રર્પ્રોભા-

વટીપીકેટ કોવભ સ્લવનબભય ધોયણે ળરૂ કયલા તા: ૧૫/૦૬/૨૦૨૦ વુધીભાાં અયજી કયલાની યશેળે.  

(૩) ળૈક્ષવણક લભ: ૨૦૨૧-૨૨ ભાટે નલી સ્નાતક કોરેજ સ્લવનબભય ધોયણે ળરૂ કયલા અાંગે વનમત તા: ૩૦/૦૬/૨૦૨૦ 

વુધીભાાં અયજી કયલાની યશેળે. 

નોંધ:  

(અ) ક્રભ નાં.૨ભાાં દળાભલેર વસ્કર ફેઇઝ્ર્ રર્પ્રોભા અને વટીપીકેટ કોવભ ળરૂ કયલા અાંગે ભાત્ર ભાન્દ્મ મુવનલર્સવટી વાંરગ્ન 

કોરેજો/વાંસ્થાઓ જ અયજી કયી ળકળે. વસ્કર ફેઇઝ્ર્ રર્પ્રોભા અને વટીપીકેટ કોવભ ળરૂ કયલા અાંગે બક્તકવલ 

નયસવશ ભશેતા મુવનલર્સવટી વાથે જોર્ાણ ધયાલતી ના શોમ તેલી વાંસ્થાઓની અયજી  સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશી .  

(ફ) જે ટ્રસ્ટ/કોરેજ/વાંસ્થાએ ૂલે નલા અભ્માવક્રભનાાં જોર્ાણ ભાટે અયજી કયેર શોમ તેભણે આ વાથેનાાં ઓનરાઈન 

પોયભેટભાાં યીલાઈઝર્ વેક્ળન-40 નાાં વનમભાનુવાય નલેવયથી અયજી કયલાની યશેળે. 

 લધુભાાં, ઉક્ત વલગતે નલા અભ્માવક્રભ ળરૂ કયલા ભાાંગતી કોરેજ/વાંસ્થા/યજીસ્ટર્ભ ટ્રસ્ટ ધ્લાયા ઓનરાઇન અયજી 

પોભભ, અયજી પી બયલાની યશેળે તથા વાંફાંવધત દસ્તાલેજો ઓનરાઈન અરોર્ કયલાના યશેળે. ઓનરાઈન અયજી પોભભભાાં 

દળાભલેર તભાભ જરૂયી વલગતો પયજીમાત બયલાની યશેળે. અયજી પોભભ બયલા ભાટે લેફવાઈટ 

http://affibknmu.gipl.net છે તથા મુવનલર્સવટી લેફવાઈટ www.bknmu.edu.in ઉય ણ નલા 

અભ્માવક્રભના જોર્ાણ અાંગેની વલગત આલાભાાં આલેર છે. 

 વાંૂણભ બયામેર અયજી પોભભ તભાભ વાંફાંવધત દસ્તાલેજો વાથે શાર્ભ કોીભાાં મુવનલર્સવટી એકેરે્વભક વલબાગ ખાતે 

ઉયોક્ત ક્રભ ૧ થી ૩ પ્રભાણેની રાગુ ર્તી છેલ્રી તાયીખ વુધીભાાં જભા કયાલલાનુાં યશેળે.    
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      બક્તકવલ નયસવશ ભશેતા મુવનલર્સવટી, જૂનાગઢ          

       વયકાયી ોરીટકેનીક કેમ્વ, બક્તકવલ નયસવશ ભશેતા 

મુવનલર્સવટી યોર્, ખરર્મા, જૂનાગઢ 

નલા અભ્માવક્રભ જોર્ાણ ભાટેની જાશેયાત 
બક્તકવલ નયસવશ ભશેતા મુવનલર્સવટી, જૂનાગઢ ધ્લાયા નલા અભ્માવક્રભ સ્લવનબભય 

ધોયણે ળરૂ કયલા ભાાંગતી કોરેજ/વાંસ્થા/યજીસ્ટર્ભ ટ્રસ્ટ ાવેથી ઓનરાઈન અયજીઓ 

ભાંગાલલાભાાં આલે છે.  

ળૈક્ષવણક લભ: ૨૦૨૦-૨૧ ભાટ ે
નલા અનુસ્નાતક કેન્દ્રો/ી.જી.રર્પ્રોભા/રર્પ્રોભા અભ્માવક્રભો  

વસ્કર ફેઇઝ્ર્ રર્પ્રોભા – વટીપીકેટ અભ્માવક્રભો   

અયજી કયલાની અાંવતભ તાયીખ:૧૫/૦૬/૨૦૨૦  

ળૈક્ષવણક લભ: ૨૦૨૧-૨૨ ભાટે  
નલી સ્નાતક કોરેજો (ફી.એ./ફી.કોભ./ફી.એવવી. લગેયે)  

અયજી કયલાની અાંવતભ તાયીખ: ૩૦/૦૬/૨૦૨૦ 

નલા અભ્મવક્રભ ળરૂ કયલા ઓનરાઈન અયજી, અયજી પી, અભ્માવક્રભોની માદી 

લગેયે અાંગેની લધુ ભાવશતી મુવનલર્સવટી લેફવાઈટ www.bknmu.edu.in ઉયથી 

ભેલી ળકાળે.  

એકેર્ેવભક વલબાગ વાંકભ નાંફય: ૦૨૮૫-૨૬૮૧૪૦૭, ૦૨૮૫-૨૬૮૧૪૦૩  

ફીકેએનએભમુ/ભાવશતી/એકેર્ેવભક/જા.ખ./૭૦૭/૨૦૨૦  

તાયીખ: ૩૦/૦૫/૨૦૨૦                                              કામભકાયી કુરવવચલ  
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