
 

ભ�તકિવ નરિસ�હ મહ�

વેબસાઈટ

 

 ::પ�રપ� ::  

િવષય 

�ીમાન, 

 સિવનય ઉપરો�ત િવષય પર�વે જણાવવા�ુ ંક�

રાઉ�ડ દર�યાન � ઉમદેવારોને કોલેજમા ં�વશે મળેલ છે અને ક�ફોમ� કર�લ છે ક� 

આગળની બી.એડ. ��ય� �વેશ ���યામા ંભાગ લેવા ઈ�છતા હોય તો નીચ ે�જુબની ���યા કરવાની રહ�શે

 (૧) બી.એ�્. ઓનલાઈન �વશે ���યાના  �થમ 

  તેઓ ��ય� �વશે ���યામા ંભાગ લેવા ઈ�છતા હોય તો  

  િવ�ાથ�ઓએ કોલેજના િનયત સમય દર�યાન એડમીશન

  કરવાની રહ�શ ેતથા 

 (૨) એડમીશન ક��સલ કરાવનાર િવ�ાથ�ઓ જ ��ય� �વશે ���યામા ંભાગ લઇ શકશ ેઅને 

  ખાલી રહ�લી જ�યા પર 

 (૩) બી.એ�્. �વશે ���યાના �થમ �ણ ઓનલાઈન રાઉ�ડમા ં

   રહ�લ ઉમદેવારો જો ઈ�છે તો હાલમા ં�વેશ મેળવેલ કોલેજમા ંતા

   દર�યાન પોતાનો �વેશ ક�ફોમ� 

   આચાય��ીએ આ અર� બી

   મોકલી આપવાની રહ�શ ેતથા હાડ� કોપી �વેશ સિમતી કાયા�લયે મોકલી આપવાની રહ�શે

 (૪) બી.એ�્. �વશે ���યાના �થમ �ણ ઓનલાઈન રાઉ�ડમા ં

   રહ�લ ઉમદેવારો જો

   અર� �-તે કોલેજમા ંઆપવાની રહ�શે અન ેતવેા ઉમદેવારોએ ��ય� �વે

  ધોરણે �વેશ મળેવવાનો રહ�શે

   

�માકં/બીક�એનએમ�/ુબી.એ�્./ ૯૧ /૨૦૧૯

ભ�તકિવ નરિસ�હ મહ�તા �િુનવિસ�ટ�, 

ગવન�મે�ટ પોલીટ�કનીક ક��પસ, બીલખા રોડ

ખડ�યા, �ૂનાગઢ – ૩૬૨૨૬૩. 

તા. 30/૦૭/૨૦૧૯ 
 

�િત, 

િ��સીપાલ�ી / સચંાલક�ી, 

ભ�તકિવ નરિસ�હ મહ�તા �િુનવિસ�ટ�, �ૂનાગઢ

-સલં�ન તમામ બી.એ�્./એમ.એ�્. કોલેજો
 

નકલ સાદર રવાના : (૧) માન. �ુલપિત�ી

નકલ રવાના વેબસાઈટ પર �િસ� કરવા અથ�

 

ભ�તકિવ નરિસ�હ મહ�તા �િુનવિસ�ટ�

ગવન�મે�ટ પોલીટ�કનીક ક��પસ ,બીલખા રોડ

�ૂનાગઢ-૩૬૨૨૬૩   ફોન.(ઓ) ૦૨૮૫-૨૬૮૧૪૦૦

વેબસાઈટ : http://www.bknmu.edu.in      ઇ  -મેઈલ  : info@bknmu.edu.in

િવષય  : બી .એ�્ . �વેશ મેળવેલ િવ�ાથ�ઓની �ણ �ગે 

પર�વે જણાવવા�ુ ંક�, શૈ��ણક વષ� ૨૦૧૯-૨૦ના બી.એ�્. ઓનલાઈન �વશે ���યાના  �થમ 

રાઉ�ડ દર�યાન � ઉમદેવારોને કોલેજમા ં�વેશ મળેલ છે અને ક�ફોમ� કર�લ છે ક� TAKE_WAIT િવક�પ પસદં કર�લ છેતેવા ઉમદેવારો 

��ય� �વેશ ���યામા ંભાગ લેવા ઈ�છતા હોય તો નીચ ે�જુબની ���યા કરવાની રહ�શે

ઓનલાઈન �વશે ���યાના  �થમ -૩ રાઉ�ડ દર�યાન � ઉમદેવારોએ ક�ફોમ� એડમીશન મેળવેલ છે 

તેઓ ��ય� �વશે ���યામા ંભાગ લેવા ઈ�છતા હોય તો  તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૯�ધુીમાં

લેજના િનયત સમય દર�યાન એડમીશન ક��સલની અર� એડમીશન ક�ફોમ� મેમા ંસાથે 

 કોલે� ભર�લી સ��ણૂ� ફ� પરત કરવાની રહ�શે.  

એડમીશન ક��સલ કરાવનાર િવ�ાથ�ઓ જ ��ય� �વશે ���યામા ંભાગ લઇ શકશ ેઅને 

ખાલી રહ�લી જ�યા પર મેર�ટના ધોરણે �વશે માટ� હ�દાર બનશ.ે 

�વશે ���યાના �થમ �ણ ઓનલાઈન રાઉ�ડમા ંTAKE_WAIT િવક�પ પસદં કર� �વેશ

રહ�લ ઉમદેવારો જો ઈ�છે તો હાલમા ં�વશે મેળવેલ કોલેજમા ંતા.૩૧/૦૭/૨૦૧૯ 

દર�યાન પોતાનો �વેશ ક�ફોમ� કરાવી શકશ,ે � માટ� અર� �-તે કોલેજના આચાય��ીન ેઆપવા

આચાય��ીએ આ અર� બી.એ�્. �વશે સિમિતના ઈ-મેઈલ પર તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૯ 

મોકલી આપવાની રહ�શ ેતથા હાડ� કોપી �વેશ સિમતી કાયા�લયે મોકલી આપવાની રહ�શે

વશે ���યાના �થમ �ણ ઓનલાઈન રાઉ�ડમા ંTAKE_WAIT િવક�પ પસદં કર� �વેશ ���યામા ંઉભા

રહ�લ ઉમદેવારો જો હાલ મળેલ કોલેજમા ંએડમીશન ક�ફોમ� કરવા ઈ�છતા ન હોય તો તઓેએ �વશે રદની

તે કોલેજમા ંઆપવાની રહ�શે અન ેતવેા ઉમદેવારોએ ��ય� �વેશ ���યામા ં�બ� હાજર રહ� મેર�ટના 

ધોરણે �વેશ મળેવવાનો રહ�શે.  

       

૨૦૧૯     

બીલખા રોડ, 

               

�ૂનાગઢ- 

કોલેજો. 

�ુલપિત�ી/માન. �ુલસ�ચવ�ીના �ગત સ�ચવ�ી  

રવાના વેબસાઈટ પર �િસ� કરવા અથ� :     : -  આઈ. ટ�. સેલ   

તા �િુનવિસ�ટ� ,�ૂનાગઢ 
બીલખા રોડ ,ખડ�યા, 

૨૬૮૧૪૦૦ 

info@bknmu.edu.in 

ગે  

ઓનલાઈન �વશે ���યાના  �થમ -૩ 

િવક�પ પસદં કર�લ છેતેવા ઉમદેવારો 

��ય� �વેશ ���યામા ંભાગ લેવા ઈ�છતા હોય તો નીચ ે�જુબની ���યા કરવાની રહ�શ.ે 

રાઉ�ડ દર�યાન � ઉમદેવારોએ ક�ફોમ� એડમીશન મેળવેલ છે 

�ધુીમા ંએડમીશન મેળવેલ 

એડમીશન ક�ફોમ� મેમા ંસાથે �બ�  

એડમીશન ક��સલ કરાવનાર િવ�ાથ�ઓ જ ��ય� �વશે ���યામા ંભાગ લઇ શકશે અને �-તે કોલેજમા ં 

િવક�પ પસદં કર� �વેશ ���યામા ંઉભા 

૨૦૧૯ �ધુીમા ંકોલેજના િનયત સમય 

કોલેજના આચાય��ીન ેઆપવાની રહ�શ.ે 

૨૦૧૯ સા�ં ૦૫:૦૦ કલાક �ધુીમા ં

મોકલી આપવાની રહ�શ ેતથા હાડ� કોપી �વેશ સિમતી કાયા�લયે મોકલી આપવાની રહ�શે. 

િવક�પ પસદં કર� �વેશ ���યામા ંઉભા 

હાલ મળેલ કોલેજમા ંએડમીશન ક�ફોમ� કરવા ઈ�છતા ન હોય તો તેઓએ �વશે રદની 

શ ���યામા ં�બ� હાજર રહ� મેર�ટના 

  

 

  


