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:: પ�રપ� :: 

િવષય : બી
 

 બી.એ�્./એમ.એ�્. શૈ��ણક વષ� 

તથા ફ� સબિમટ કર�લ િવ�ાથ�

તાર�ખ:૦૩/૦૯/૨૦૨૧ના રોજ યોજશે

ના રોજ બપોર� ૦૧:૦૦ વા�યા 

શકશે. હોલ ટ�ક�ટ સાથે રહ�લ બાહ�ધર� પ�કની િ��ટ દર�ક પર��ાથ�ઓએ લઇ 

પોતાના પર��ા ક��� પર ફર�યાત 

�જુબ રહ�શે. કોઈપણ ��ુક�લી માટ� આપ હ��પલાઇન નબંર

રિવવાર તેમજ �હ�ર ર� ના �દવસો િસવાયના 

�ધુી સપંક� કર� શકશો. 

:: �વેશ પર��ા �ગેના િનયમો

 હાલ કોવીડ-૧૯ની પ�ર��થિતને �યાને લઇ

ફર�યાત પહ�રવા�ુ ંરહ�શે.

 િવ�ાથ�ઓએ પીવાના પાણીની બોટલ પોતાની સાથે 

 પર��ા ક���મા ંપર��ા શ�ુ થતા �વૂ� તથા �ણૂ� થયા બાદ િવ�ાથ�ઓએ સામા�જક �રૂ� જળવાય 

રહ� તે ર�તે ઉભા રહ�વા�ુ ંતથા આવવા

 કોવીડ-૧૯ની પ�ર��થિતને કારણે

પ�રપ� �ારા �ણ કરવામા ંઆવશે

 

        

નકલ સાદર રવાના :  માન.�ુલપિત�ી

નકલ રવાના �ણ તથા વેબસાઈટ પર �િસ� કરવા અથ�
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�્./૦૩૧/૨૦૨૧                     

બી.એ�્./એમ.એ�્. �વેશ પર��ા ૨૦૨૧-૨૨ બાબત

શૈ��ણક વષ� ૨૦૨૧-૨૨ મા ં�વેશ મેળવવા માટ� ઓનલાઈન �વેશ ફોમ� 

િવ�ાથ� િમ�ોને જણાવવા�ુ ં ક�, બી.એ�્./એમ

રોજ યોજશે. પર��ાથ�ઓ પોતાની હોલટ�ક�ટ આજરોજ 

વા�યા બાદ http://bknmu.emli.in લ�ક પર જઈ 

હોલ ટ�ક�ટ સાથે રહ�લ બાહ�ધર� પ�કની િ��ટ દર�ક પર��ાથ�ઓએ લઇ 

ફર�યાત જમા કરાવવાની રહ�શે. �વેશ પર��ા �ગેના િનયમો નીચે 

કોઈપણ ��ુક�લી માટ� આપ હ��પલાઇન નબંર ૯૧૭૩૧૨૧૧૨૧

તેમજ �હ�ર ર� ના �દવસો િસવાયના �દવસોમા ંસવાર� ૧૧:૦૦ થી સા�ં 

�વેશ પર��ા �ગેના િનયમો :: 

પ�ર��થિતને �યાને લઇ દર�ક િવ�ાથ�ઓએ �વેશ પર��ા દર�યાન 

. 

પાણીની બોટલ પોતાની સાથે લાવવાની રહ�શે. 

પર��ા ક���મા ંપર��ા શ�ુ થતા �વૂ� તથા �ણૂ� થયા બાદ િવ�ાથ�ઓએ સામા�જક �રૂ� જળવાય 

ઉભા રહ�વા�ુ ંતથા આવવા-જવા�ુ ંરહ�શે. 

ની પ�ર��થિતને કારણે કોઈપણ �કારના ફ�રફાર થશે તો �િુનવિસ�ટ�ની વેબસાઈટ પર 

પ�રપ� �ારા �ણ કરવામા ંઆવશે. 

          (Dr.Jay 

�ુલપિત�ી/માન.�ુલસ�ચવ�ીના �ગત સ�ચવ�ી 

વેબસાઈટ પર �િસ� કરવા અથ�: આઈ.ટ�. સેલ િવભાગ 
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     તા. ૨૬/૦૮/૨૦૨૧ 

બાબત. 

મા ં�વેશ મેળવવા માટ� ઓનલાઈન �વેશ ફોમ� 

એમ.એ�્. �વેશ પર��ા 

આજરોજ તા.૨૬/૦૮/૨૦૨૧ 

લ�ક પર જઈ ડાઉનલોડ/િ��ટ કર� 

હોલ ટ�ક�ટ સાથે રહ�લ બાહ�ધર� પ�કની િ��ટ દર�ક પર��ાથ�ઓએ લઇ �વેશ પર��ા સમયે 

પર��ા �ગેના િનયમો નીચે 

૯૧૭૩૧૨૧૧૨૧, ૯૪૦૮૫૮૯૮૩૯ પર 

થી સા�ં ૦૫:૦૦ વા�યા 

�વેશ પર��ા દર�યાન મા�ક 

પર��ા ક���મા ંપર��ા શ�ુ થતા �વૂ� તથા �ણૂ� થયા બાદ િવ�ાથ�ઓએ સામા�જક �રૂ� જળવાય 

કોઈપણ �કારના ફ�રફાર થશે તો �િુનવિસ�ટ�ની વેબસાઈટ પર 

ay Trivedi)  

http://bknmu.emli.in/adm-bknmu.php

