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�.ન.ં/બીક�એનએમ�/ુબી.એ�્./૦
 

:: પ�રપ� ::. 

િવષય : બી.એ�્./એમ.એ�્
 

 બી.એ�્./એમ.એ�્. શૈ��ણક વષ� 

ક�, આપ �વેશ ફોમ� તથા �વેશ ફોમ� ફ� ઓનલાઈન ભર�

http://www.bknmu.edu.in  પર તા

�ટ�પ ફોલો કરવાથી તા.૦૧/૦૭/

તા.૧૦/૦૮/૨૦૨૧ �ધુી લઈેટ ફ� સાથે 

કોઈપણ ��ુક�લી માટ� આપ હ��પલાઇન નબંર

ના �દવસો િસવાયના �દવસોમા ંસવાર� 

�ટ�પ  :  1.GO TO BKNMU SITE

  2. CLICK STUDENT MENU
  3. CLICK – ADMISSION
  4. CLICK – B.Ed. / M.Ed. ONLINE ADMISSION
 

:: ખાસ ન�ધ :: 

 હાલ �નાતક ક�ાએ સેમે�ટર

 હાલ બી.એ�્.ની સેમે�ટર-૪ ની પર��ા આપનાર િવ�ાથ� પણ 

 બી.એ�્.મા ં�વેશ સમયે �નાતક ક�ાની સેમે�ટર

એમ.એ�્.મા ં�વેશ સમયે બી

જ �વેશ માટ� લાયક ગણવામા ંઆવશે અ�યથા �વેશ મળવાપા� 

 કોવીડ-૧૯ની પ�ર��થિતને �યાને લઇ �વેશ ફોમ� તથા ફ� ઓનલાઈન સબિમટ કયા� બાદ કોઈ કોલેજમા ં

ફોમ� જમા કરાવવા�ુ ં રહ�શે ન�હ પરં� ુ �વેશ સમયે ફોમ� િ��ટ તેમજ ઓનલાઈન સબિમટ કર�લ 

ડો�મેુ�ટસની ઝેરો� કોપી તથા ઓર�જનલ 

 

 

નકલ સાદર રવાના :  માન.�ુલપિત�ી

નકલ સાદર રવાના :  આઈ.ટ�. સેલ (

Bhakta Kavi Narsinh Mehta University
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૦૦૪/૨૦૨૧-૨૨                    

એ�્. �વેશ ���યા ૨૦૨૧-૨૨ ઓનલાઈન �વેશ ફોમ� 

શૈ��ણક વષ� ૨૦૨૧-૨૨ મા ં�વેશ મેળવવા માગંતા િવ�ાથ�

તથા �વેશ ફોમ� ફ� ઓનલાઈન ભર�, સબિમટ કરવા માટ�

પર તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૧ ના રોજ સવાર� ૧૧:૦૦ વા�યા બાદ 

/૨૦૨૧ થી તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૧ �ધુી ર���લુર ફ� તથા તા

�ધુી લઈેટ ફ� સાથે આપના �વેશ  ફોમ� ભર� શકશો. ઓનલાઈન 

આપ હ��પલાઇન નબંર ૯૧૭૩૧૨૧૧૨૧, ૯૪૦૮૫૮૯૮૩૯ પર 

�દવસોમા ંસવાર� ૧૧:૦૦ થી સા�ં ૦૫:૦૦ વા�યા �ધુી સપંક� કર� શકશો

1.GO TO BKNMU SITE (http://www.bknmu.edu.in

STUDENT MENU 
ADMISSION 
B.Ed. / M.Ed. ONLINE ADMISSION 

હાલ �નાતક ક�ાએ સેમે�ટર-૬ની પર��ા આપનાર િવ�ાથ� પણ B.Ed. �વેશ 

ની પર��ા આપનાર િવ�ાથ� પણ M.Ed.�વેશ ફોમ� ભર� શકશે

મા ં�વેશ સમયે �નાતક ક�ાની સેમે�ટર-૧ થી ૬ની પાસની માક�શીટ ર�ૂ કરવાની રહ�શે તથા 

મા ં�વેશ સમયે બી.એ�્.ની સેમે�ટર-૧ થી ૪ની પાસની માક�શીટ ર�ૂ કરવાની રહ�શે �યારબાદ 

જ �વેશ માટ� લાયક ગણવામા ંઆવશે અ�યથા �વેશ મળવાપા� રહ�શે નહ�. 

ની પ�ર��થિતને �યાને લઇ �વેશ ફોમ� તથા ફ� ઓનલાઈન સબિમટ કયા� બાદ કોઈ કોલેજમા ં

ફોમ� જમા કરાવવા�ુ ં રહ�શે ન�હ પરં� ુ �વેશ સમયે ફોમ� િ��ટ તેમજ ઓનલાઈન સબિમટ કર�લ 

તથા ઓર�જનલ સાથે લાવવાની રહ�શે.   

 

     Dr. Jay 

�ુલપિત�ી/માન.�ુલસ�ચવ�ીના �ગત સ�ચવ�ી 

(વેબસાઈટ પર �િસ� કરવા અથ�)  
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      તા. ૩૦/૦૬/૨૦૨૧ 

ઓનલાઈન �વેશ ફોમ� લ�ક બાબત. 

િવ�ાથ� િમ�ોને જણાવવા�ુ ં

સબિમટ કરવા માટ�ની વેબ સાઈટ 

વા�યા બાદ ઓપન કર� નીચેના 

ર���લુર ફ� તથા તા.૦૧/૦૮/૨૦૨૧ થી 

ઓનલાઈન �વેશ ફોમ� માટ�ની 

પર રિવવાર તેમજ �હ�ર ર� 

વા�યા �ધુી સપંક� કર� શકશો.  

http://www.bknmu.edu.in) 

�વેશ ફોમ� ભર� શકશે. 

ફોમ� ભર� શકશે. 

ની પાસની માક�શીટ ર�ૂ કરવાની રહ�શે તથા 

ની પાસની માક�શીટ ર�ૂ કરવાની રહ�શે �યારબાદ 

 

ની પ�ર��થિતને �યાને લઇ �વેશ ફોમ� તથા ફ� ઓનલાઈન સબિમટ કયા� બાદ કોઈ કોલેજમા ં

ફોમ� જમા કરાવવા�ુ ં રહ�શે ન�હ પરં� ુ �વેશ સમયે ફોમ� િ��ટ તેમજ ઓનલાઈન સબિમટ કર�લ 

  

Dr. Jay Trivedi 

http://www.bknmu.edu.in/
http://www.bknmu.edu.in/

