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�.ન/ં.બીક�એનએમ� ુ/બી.એ�્/.

 

::પ�રપ�:: 

 

િવષય : બી.એ�્./એમ

 ઉપરો�ત િવષય અ�વયે

બી.એ�્./એમ.એ�્. કોલેજમા ં�વેશ

ફોમ� ભરતી વખતે પ�રિશ�ટ-૧

થી તા.૨૫/૦૮/૨૦૨૦ સા�ં ૦૬

અ�સુાર http://bknmu.emli.in/adm

કરવાથી ફોમ� ભરતી વખતે આપેલ મોબાઈલ નબંર પર 

નબંર �ારા આપ�ુ ં ફોમ� ઓપન કર� ફોમ�મા ં રહ� ગયેલ �તી

ફોમ�ની નવી િ��ટ લેવાની રહ�શે

 

 આપના �ારા �ધુારો કયા� બાદ લીધેલી ફોમ� િ��ટમા ંદશા�વેલ િવગત જ �િતમ િવગત 

ગણાશે. �યારબાદ કોઈ �િત રહ� ગઈ હોય તો

ગભંીર ન�ધ લેશો. 

 

   

�બડાણ : પ�રિશ�ટ-૧ 

 

નકલ રવાના: માન.�ુલપિત�ી/માન

નકલ રવાના: આઈ.ટ�. સેલ (વેબ સાઈટ પર �િસ� કરવા અથ�
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/.૦૪૯/૨૦૨૦              તા. ૧૦/૦

એમ.એ�્. �વેશ ફોમ�મા ંરહ� ગયેલ �િત �ધુારણા 

 

ઉપરો�ત િવષય અ�વય ે જણાવવા�ુ ં ક�, ભ�તકિવ નરિસ�હ મહ�તા �િુનવિસ�ટ� 

કોલજેમા ં�વેશ ૨૦૨૦-૨૧ માટ� ભર�લ ઓનલાઈન �વશે 

૧મા ંદશા��યા �જુબની �િત રહ� ગયેલ હોય તો 

૦૬:૦૦ વા�યા �ધુીમા ં પ�રિશ�ટ-૧મા ંદશા��યા �જુબની �ચૂનાઓ 

http://bknmu.emli.in/adm-bknmu.php પર જઇ ફોમ� નબંર તથા જ�મ તાર�ખ એ�ટર 

કરવાથી ફોમ� ભરતી વખતે આપેલ મોબાઈલ નબંર પર OTP  એસ.એમ

નબંર �ારા આપ�ુ ં ફોમ� ઓપન કર� ફોમ�મા ં રહ� ગયેલ �તી(�લૂ) �ધુાર� ફોમ� 

ફોમ�ની નવી િ��ટ લેવાની રહ�શે. 

�ધુારો કયા� બાદ લીધેલી ફોમ� િ��ટમા ંદશા�વેલ િવગત જ �િતમ િવગત 

કોઈ �િત રહ� ગઈ હોય તો તે માટ� િવ�ાથ� જ જવાબદાર રહ�શે

 
 
 

      Dr.J.D.Trivedi
 
 
 
 
 
 

માન.�ુલસ�ચવ�ીના �ગત સ�ચવ�ી 

વેબ સાઈટ પર �િસ� કરવા અથ�) 
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૦૮/૨૦૨૦ 

�ધુારણા બાબત. 

ભ�તકિવ નરિસ�હ મહ�તા �િુનવિસ�ટ� સલં�ન 

ભર�લ ઓનલાઈન �વશે ફોમ�મા ંજો �વશે 

મા ંદશા��યા �જુબની �િત રહ� ગયેલ હોય તો તા.૧૦/૦૮/૨૦૨૦ 

મા ંદશા��યા �જુબની �ચૂનાઓ 

ફોમ� નબંર તથા જ�મ તાર�ખ એ�ટર 

એમ.એસ. આવશે � OTP 

�ધુાર� ફોમ� સબિમટ કર� 

�ધુારો કયા� બાદ લીધેલી ફોમ� િ��ટમા ંદશા�વેલ િવગત જ �િતમ િવગત 

જ જવાબદાર રહ�શે. � �ગેની 

Dr.J.D.Trivedi 

http://bknmu.emli.in/adm-bknmu.php
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 િવ�ાથ�ઓએ એ�ડટ ઓ�શન માટ� ફોમ� ચેક કરવા માટ�ના �ચૂનો

૧. �િુનવિસ�ટ� ક�ટ�ગર� કોડ કઈ ર�તે ચેક કરવો

િવ�ાથ�ઓએ િસલે�ટ કરવાનો કોડ

BKNMU 

OUG 

OU 

જો આપના ફોમ�માં ઉપર �જુબ િસલે�ટ કર�લ ન હોય તો એ�ડટ કર� ફ�રફાર કરવા�ુ ંરહ�શે

 

૨. આ ઉપરાતં કોઈપણ બી.એ�્./એમ

જ�મતાર�ખ, પોતાની ક�ટ�ગર�(Male

બી.એ�્.ના મા�સ�, પોતાના �ે��એુશનનો િવષય

ફ�રફાર કરવાનો હોય તો ફોમ� એ�ડટ કર� ફ�રફાર કર� સેવ કર� ફર�વાર ફોમ�  િ��ટ

 

૩. બી.એ�્. �વેશ માટ� � િવ�ાથ�ઓએ �ે��એુશન �ણૂ� કર�લ છે 

માથંી “TY” િસલ�ેટ કરવા�ુ ંરહ�શે અને � િવ�ાથ�ઓએ સેમે�ટર

ઓ�શન િસલે�ટ કરવા�ુ ંરહ�શે. િવ�ાથ�ઓએ ચેક કર� જો તેમા ંફ�રફાર કરવાનો થતો હોય તો ફોમ� એ�ડટ કર� 

ફ�રફાર કર� લવેાનો રહશ.ે 

 

૪. � બી.એ�્./એમ.એ�્. �વેશ માટ� � િવ�ાથ�ઓએ 

કર�લ હોય અન ે SUB CATEGROY

CATEGROYમાથંી “EWC” ડ�લીટ કરવા�ુ ંરહ�શે

* “SEBC” ક�ટ�ગર� િસલે�ટ કરનાર િવ�ાથ�ઓએ જો નોન��મીલીયરની જ�યાએ પણ 

અપલોડ ક�ુ� હોય તો તેઓએ નોન ��મીલીયર ફર�યાત અપલોડ કરવા�ુ ંરહ�શે

 

૫. � િવ�ાથ�ઓના ઓનલાઈન ફોમ� ભરતી વખતે તેમનો ફોટો

�િત�ુ ં�માણપ�, નોન ��મીલીયર સ�ટ��ફક�ટ 

ર�તે સબિમટ થયેલ ન હોય તો તેઓએ ફોમ� એ�ડટ કર� ફર�વાર �

રહ�શે અને ફોમ� િ��ટ કરવા�ુ ંરહ�શે

 

ફોમ� એ�ડટ કરવાથી િવ�ાથ�એ ફોમ� ભરવા દર�યાન આપેલ મોબાઈલ નબંર તેમજ તેમના ફોમ� નબંરમા ં

ફ�રફાર નહ� થાય �ની દર�ક િવ�ાથ�ઓએ 

એ�ડટ ઓ�શનને લગતી અ�ય કોઈ સહાયતા માટ� િવ�ાથ�ઓ બી

હ��પલાઇન નબંર પર સવાર� ૧૧:૦૦ 
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પ�રિશ�ટ-૧ 

િવ�ાથ�ઓએ એ�ડટ ઓ�શન માટ� ફોમ� ચેક કરવા માટ�ના �ચૂનો

�િુનવિસ�ટ� ક�ટ�ગર� કોડ કઈ ર�તે ચેક કરવો? 

િવ�ાથ�ઓએ િસલે�ટ કરવાનો કોડ િવ�ાથ�એ �ે��એુશન/ બી.એ�્

ભ�તકિવ નરિસ�હ મહ�તા �િુનવિસ�ટ�

�જુરાતમા ંઆવેલ કોઇપણ �િુનવિસ�ટ�

�જુરાત બહારની કોઈપણ �િુનવિસ�ટ�

જો આપના ફોમ�માં ઉપર �જુબ િસલે�ટ કર�લ ન હોય તો એ�ડટ કર� ફ�રફાર કરવા�ુ ંરહ�શે

એમ.એ�્. �વેશ માટ� ફોમ� ભર�લ િવ�ાથ�ઓએ ફોમ�મા ંલખેલ પોતા�ુ ંનામ

Male/Female), પોતાની �િતની ક�ટ�ગર�(Caste Category

પોતાના �ે��એુશનનો િવષય, �વેશ પર��ા�ુ ં ક��� એકવાર ચકે કર� લે�ુ ં તેમજ જો 

ફ�રફાર કરવાનો હોય તો ફોમ� એ�ડટ કર� ફ�રફાર કર� સેવ કર� ફર�વાર ફોમ�  િ��ટ કરવા�ુ ંરહ�શે

િવ�ાથ�ઓએ �ે��એુશન �ણૂ� કર�લ છે તેમણે ફોમ�મા ંઆપેલ 

િસલ�ેટ કરવા�ુ ંરહ�શે અને � િવ�ાથ�ઓએ સેમે�ટર-૬ની પર��ા આપવાની બાક� છે તેમણે 

િવ�ાથ�ઓએ ચેક કર� જો તેમા ંફ�રફાર કરવાનો થતો હોય તો ફોમ� એ�ડટ કર� 

�વેશ માટ� � િવ�ાથ�ઓએ CASTE CATEGORYમા ં“SEBC”

SUB CATEGROYમા ં “EWC” એમ બનંે િસલેકટ કર�લ છે તેવા િવ�ાથ�ઓએ 

ડ�લીટ કરવા�ુ ંરહ�શ.ે(EWC જનરલ ક�ટ�ગર�ના આિથ�ક ર�તે પછાત માટ�જ લા� ુપડ� છે

ક�ટ�ગર� િસલે�ટ કરનાર િવ�ાથ�ઓએ જો નોન��મીલીયરની જ�યાએ પણ 

ઓએ નોન ��મીલીયર ફર�યાત અપલોડ કરવા�ુ ંરહ�શે. 

� િવ�ાથ�ઓના ઓનલાઈન ફોમ� ભરતી વખતે તેમનો ફોટો(jpeg format), માક�શીટ

નોન ��મીલીયર સ�ટ��ફક�ટ (pdf format)મા ંસબિમટ કર�લ ન હોય અથવા તો �યવ��થત 

થયેલ ન હોય તો તેઓએ ફોમ� એ�ડટ કર� ફર�વાર �-તે ડો�મુે�ટ �ક�ન કર� અપલોડ કરવા

રહ�શે અને ફોમ� િ��ટ કરવા�ુ ંરહ�શે.  

ફોમ� એ�ડટ કરવાથી િવ�ાથ�એ ફોમ� ભરવા દર�યાન આપેલ મોબાઈલ નબંર તેમજ તેમના ફોમ� નબંરમા ં

ફ�રફાર નહ� થાય �ની દર�ક િવ�ાથ�ઓએ ન�ધ લેવી. 

એ�ડટ ઓ�શનને લગતી અ�ય કોઈ સહાયતા માટ� િવ�ાથ�ઓ બી.એ�્./એમ.એ�્. એડમીશન પોટ�લ પર આપલે 

૦૦ થી સા�ં ૦૬:૦૦ દરિમયાન  (ર�ના �દવસો િસવાય

Mehta University 

Bhakta Kavi Narsinh Mehta University Road, 

2681400 

Email : bed.bknmuni.jnd@gmail.com 

િવ�ાથ�ઓએ એ�ડટ ઓ�શન માટ� ફોમ� ચેક કરવા માટ�ના �ચૂનો. 

એ�્. કર�લ �િુનવિસ�ટ� 

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

કોઇપણ �િુનવિસ�ટ� 

�જુરાત બહારની કોઈપણ �િુનવિસ�ટ� 

જો આપના ફોમ�માં ઉપર �જુબ િસલે�ટ કર�લ ન હોય તો એ�ડટ કર� ફ�રફાર કરવા�ુ ંરહ�શે. 

�વેશ માટ� ફોમ� ભર�લ િવ�ાથ�ઓએ ફોમ�મા ંલખેલ પોતા�ુ ંનામ, 

Caste Category),  �ે��એુશન/ 

�વેશ પર��ા�ુ ં ક��� એકવાર ચકે કર� લે�ુ ં તેમજ જો 

 કરવા�ુ ંરહ�શે. 

તેમણે ફોમ�મા ંઆપેલ SY/TY ઓ�શન 

ની પર��ા આપવાની બાક� છે તેમણે “SY” 

િવ�ાથ�ઓએ ચેક કર� જો તેમા ંફ�રફાર કરવાનો થતો હોય તો ફોમ� એ�ડટ કર� 

“SEBC”, “SC’’, “ST” િસલ�ેટ 

એમ બનંે િસલેકટ કર�લ છે તેવા િવ�ાથ�ઓએ SUB 

જનરલ ક�ટ�ગર�ના આિથ�ક ર�તે પછાત માટ�જ લા� ુપડ� છે) 

ક�ટ�ગર� િસલે�ટ કરનાર િવ�ાથ�ઓએ જો નોન��મીલીયરની જ�યાએ પણ Caste Certificate 

માક�શીટ, લીવ�ગ સટ�ફ�ક�ટ, 

મા ંસબિમટ કર�લ ન હોય અથવા તો �યવ��થત 

તે ડો�મુે�ટ �ક�ન કર� અપલોડ કરવાના 

ફોમ� એ�ડટ કરવાથી િવ�ાથ�એ ફોમ� ભરવા દર�યાન આપેલ મોબાઈલ નબંર તેમજ તેમના ફોમ� નબંરમા ં

એડમીશન પોટ�લ પર આપલે 

ર�ના �દવસો િસવાય) સપંક� કર� શકશે. 


