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 :: પ�રપ� :: 

 

 િવષય: બી.એ�્./એમ.એ�્. �વેશ 

   

  ઉપરો�ત િવષય સદંભ� જણાવવા�ુ ં ક�

�થમ રાઉ�ડ તા.૦૫/૦૭/૨૦૧૯ (��ુવાર

આવશે, �થમ રાઉ�ડમા ં �વેશ �ા�ત િવ�ાથ�ઓએ ઓનલાઈન એડમીશન મેમો �ી�ટ કર� જ�ર� 

આધારો સાથે � તે કોલેજમા ંએડમીશન મેમોમા ંદશા�વેલ તાર�ખ �ધુીમા ંફ� ભર� એડમીશન ક�ફોમ� 

કરવી લેવા�ુ ંરહ�શે. સમય મયા�દા બાદ આપ�ું

 �થમ રાઉ�ડમા ં કોઈ કોલેજમા ંએડમીશન મળેલ નથી તેવા િવ�ાથ�ઓએ આગળના રાઉ�ડ 

માટ� વેબ-સાઈટ પરના બી.એ�્./એમ.એ�્

�ારા �ણ કરવામા ંઆવશે નહ� �ની ન�ધ લેવી

ન�ધ: ઓનલાઈન એડમીશન ક�ફોમ� કરતા પહ�લા આપને �ણ

વાચંી, સમ� �યારબાદ જ િવક�પ પસદં કરવો

કયા� બાદ તેમા ંફ�રફાર થઇ શકશ ેનહ� �ની ખાસ ન�ધ લેવી

        

�માકં/બીક�એનએમ�/ુબી.એ�્./ ૭૦ /૨૦૧૯ 

ભ�તકિવ નરિસ�હ મહ�તા �િુનવિસ�ટ�, 

ગવન�મે�ટ પોલીટ�કનીક ક��પસ, બીલખા રોડ, 

ખડ�યા, �ૂનાગઢ – ૩૬૨૨૬૩.        

તા. ૦૩/૦૭/૨૦૧૯ 

 

નકલ સાદર રવાના : 

(૧) માન. �ુલપિત�ી / માન.�ુલસ�ચવ�ીના �ગત સ�ચવ�ી

નકલ રવાના વેબસાઈટ પર �િસ� કરવા અથ�

 -  આઈ. ટ�. સેલ   
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�વેશ ઓનલાઈન �થમ રાઉ�ડ તાર�ખ બાબત. 

િવષય સદંભ� જણાવવા�ુ ં ક�, બી.એ�્./એમ.એ�્. �વેશ ૨૦૧૯-૨૦ માટ� 

વાર)ના રોજ સવાર� ૧૧:૦૦ વા�યા પછ� ઓનલાઈન �કુવામા ં

�થમ રાઉ�ડમા ં �વેશ �ા�ત િવ�ાથ�ઓએ ઓનલાઈન એડમીશન મેમો �ી�ટ કર� જ�ર� 

મા ંએડમીશન મેમોમા ંદશા�વેલ તાર�ખ �ધુીમા ંફ� ભર� એડમીશન ક�ફોમ� 

સમય મયા�દા બાદ આપ�ુ ંએડમીશન આપોઆપ રદ થશે �ની ન�ધ લેવી. 

રાઉ�ડમા ં કોઈ કોલેજમા ંએડમીશન મળેલ નથી તેવા િવ�ાથ�ઓએ આગળના રાઉ�ડ 

એ�્. પોટ�લ પર  જોતા રહ�� ુ.ં હવે પછ� કોઇપણ �કારના મેસેજ 

ન�ધ લેવી. 

એડમીશન ક�ફોમ� કરતા પહ�લા આપને �ણ(૩) િવક�પ આપેલા હશે �ને �યાનથી 

પસદં કરવો, એકવાર િવક�પ પસદં કર� એડમીશન મેમો જનર�ટ 

કયા� બાદ તેમા ંફ�રફાર થઇ શકશ ેનહ� �ની ખાસ ન�ધ લેવી. 

                

        

ના �ગત સ�ચવ�ી. 

નકલ રવાના વેબસાઈટ પર �િસ� કરવા અથ�: 

 

info@bknmu.edu.in 

માટ� 

વા�યા પછ� ઓનલાઈન �કુવામા ં

�થમ રાઉ�ડમા ં �વેશ �ા�ત િવ�ાથ�ઓએ ઓનલાઈન એડમીશન મેમો �ી�ટ કર� જ�ર� 

મા ંએડમીશન મેમોમા ંદશા�વેલ તાર�ખ �ધુીમા ંફ� ભર� એડમીશન ક�ફોમ� 

રાઉ�ડમા ં કોઈ કોલેજમા ંએડમીશન મળેલ નથી તેવા િવ�ાથ�ઓએ આગળના રાઉ�ડ 

હવે પછ� કોઇપણ �કારના મેસેજ 

ક�પ આપેલા હશે �ને �યાનથી 

એકવાર િવક�પ પસદં કર� એડમીશન મેમો જનર�ટ 


