વે શ પ રપ ઃિુ નવિસટ સંલ ન િવ ાન િવ ાશાખા/બી.એડ./એલએલ.બી. િસવાયની તમામ

ભ તકિવ નરિસહ મહતા

સરકાર / ા ટ-ઈન-એઈડ/ વિનભર કોલેજોના આચાય ીઓ/મા ય સં થાઓનાં વડાઓને જણાવવામાં આવે છે ક
િવ ાન િવ ાશાખા/બી.એડ./એલએલ.બી. િસવાયના નાતક ક ાનાં અ યાસ મોમાં શૈ
ઓનલાઇન

વેશ

યા તા.૨૧/૦૬/૨૦૨૨ થી કોલેજ ક ાએથી કરવાની રહશે. ઓનલાઇન

કોલેજના આચાય ીઓને/મા ય સં થાના વડાઓને ઓનલાઇન પોટલનાં નવા
આપવામાં આવશે. કોલેજ/સં થા
ુ બની
જ
1.

ણક વષ ૨૦૨૨-૨૩ માટ
વેશ માટ

યેક

ુ ર આઇ.ડ . તથા પાસવડ
ઝ

ુ િનયત કરવા ુ ં રહશે તેમજ નીચે દશા યા
વેશ માટ ુ ં શેડ લ

ારા ઓનલાઇન

ૂચનાઓ ુ ં પાલન કરવા ુ ં રહશે.
દરક કોલેજોએ ઓનલાઇન

વેશ

યા કરવાની રહશે.

2. સરકાર ી/ .ુ .સી.ના ધારાધોરણ
ું ૧૦%

3. EWS કટગર

ુ ં ધોરણ

ુ બ અનામત િનતી ુ ં
જ
ળવવા ુ ં રહશે

Supernumerary તર ક લેવાની રહશે.

within category માં વેશ આપવાનો રહશે.

4. PH કટગર માટ ૦૫% અનામત રાખવાની રહશે
5. ઇ ટકની મયાદામાં

ૂ તપણે પાલન કરવા ુ ં રહશે.

વેશ આપવાનો રહશે.

6. કોલેજ ક ાએ ઓનલાઇન એડમીશન કયા બાદ રોજબરોજ
તેમજ ક ફમ કરવામાં આવેલ
7. કોલેજની

િુ નવિસટ ના એડમીશન પોટલ પર

વેશ અપડટ કરવાના રહશે.

વેશ તથા તે સંબિં ધત મા હતી કોલેજની વેબસાઇટ પર

8. GSHSEB બોડ િસવાયના મા ય બોડમાંથી

િસ ધ કરવાની રહશે.
િુ નવિસટ ના સો ટવેર

વેશ મેળવેલ િવ ાથ ઓએ અ ેની

(http://bknmu.gipl.net) માંથી ઓનલાઇન ફોમ ભર
વેશ મેળવેલ કોલેજમાં ર ુ કરવા ુ ં રહશે. અ યથા
9. તમામ કોલજો

યા

ારા િવ ાથ ઓની ઓનલાઇન

ોિવઝનલ એલી બીલીટ સટ ફ કટ (PEC) કઢાવી
વેશ રદ થવાને પા

વેશ

થશે.

યા તા.૦૨/૦૭/૨૦૨૨

ુ ીમાં
ધ

ુ ીમાં
ધ

ૂણ

કરવાની રહશે.
10. કોલેજ ક ાએ નવા શૈ
11. િવ ાથ ઓનાં

વેશ

ણક સ નો

ારં ભ તા.૦૫/૦૭/૨૦૨૨ થી કરવાનો રહશે.

ગેના િનયમો,

વેશની સં યા (ઇ ટક) તેમજ સરકાર / ા ટ ઇન એઇડ/ વિનભર

કોલેજો/મા ય સં થાઓની મં ુ ર થયેલ ઇ ટકની મયાદામાં જ િવ ાથ ઓને
(તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૨ નો ઇ ટક
એનરોલમે ટ/ એનલી ટમે ટ/ર

ગેનો પ રપ ) ઇ ટક કપેસીટ થી વ ુ આપવામાં આવેલ
શન વીકારવામાં આવશે નહ અને તે

જવાબદાર આચાય ી/સંચાલક ીની રહશે
12.

વેશ આપવાનો રહશે.
વેશનાં

ગે ઉપ થત થતી તમામ

ની ખાસ ન ધ લેવી.

વિનભર કોલેજોને મં ુ ર કરલ ડવીઝન/િવ ાથ સં યા ઉપરાંત વ ુ ડવીઝન/િવ ાથ સં યા ઉભા
ુ ીમાં જ ટ ફ કશન સાથે જ ર મં ુ ર મેળ યા બાદ જ
ધ

કરવાના થાય તો તે માટ તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૨

વેશ આપવાનો રહશે. સરકાર / ા ટ ઇન એઇડ કોલેજોએ સં યા વધારા માટ ફ ભરવાની રહશે નહ .
13. કોલેજો ારા ફ

ુ ાર ફ લેવાની રહશે. (પર પ
ચર અ સ

14. કોલેજોમાં ચાલતાં િવષયો તથા ઉપલ ધ

િુ વધાઓ

માંક બીકએનએમ /ુ એકડિમક/૬૩૨/૨૦૨૨)
ગેની મા હતી િવ ાથ ઓએ પસંદગીની

કોલેજની વેબસાઈટ ઉપરથી મેળવી લેવાની રહશે.
15. િવ ાથ

ુ ાર જ ર િશ કોની િનમ ક
ુ ં કરવાની રહશે.
વેશ યાને લઇ કોલેજોએ કાયભાર અ સ

16. ઓનલાઇન

વેશ માટની વેબસાઇટઃ-

http://bknmuerp.in/ રહશે.
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-તે

શૈ

ણક વષ ૨૦૨૨-૨૩ માટ િવનયન તેમજ વા ણ ય િવ ાશાખાની કોલેજો ખાતે
આધાર

વેશ કાયવાહ

થમ સેમે ટરમાં મેર ટ યાદ નાં

ંુ સમય પ ક

નાતક ક ા
મ

કાયવાહ
કોલેજ ક ાએ ઓનલાઇન

(૧)
(૨)

યા

ૂણ કરવાનો સમયગાળો

ુ િનયત કર
વારા આ સમયગાળામાં િશડ લ

(કોલેજ
યા

વેશ

તાર ખ
વેશ

તા.૨૧/૦૬/૨૦૨૨ થી તા.૦૨/૦૭/૨૦૨૨

ૂણ કરવાની રહશે)

સેમે ટર-૧ નાં શૈ
ન ધઃ ઓનલાઇન

ણક સ નો

ારં ભ

તા.૦૫/૦૭/૨૦૨૨
ાઉઝર ંુ Pop-up Blocker ને On રાખવા ંુ રહશે.

વેશ ફોમ ભરતી વખતે વેબ

કા. ુ લસ ચવ
બડાણઃ-

ઓનલાઇન

વેશ

યા

ગેની માગદિશકા

ુ એકડિમક/૭૫૬/૨૦૨૨
માંક/બીકએનએમ /
ભ તકિવ નરિસહ મહતા

િુ નવિસટ ,

ગવમ ટ પોલીટકનીક ક પસ, ભ તકિવ નરિસહ મહતા
ખડ યા,

િુ નવિસટ રોડ,

ુ નાગઢ.

તા.૨૨/૦૬/૨૦૨૨
િત,
ભ તકિવ નરિસહ મહતા

િુ નવિસટ સંલ ન િવ ાન િવ ાશાખા/બી.એડ./એલએલ.બી. િસવાયની તમામ સરકાર / ા ટ-

ઈન-એઈડ/ વિનભર કોલેજોના આચાય ીઓ/મા ય સં થાઓનાં વડાઓને તેમજ િવ ાથ ભાઇઓ-બહનો તરફ...
નકલ સાદર રવાના:(૧) માન. ુ લપિત ી/ ુ લસ ચવ ીના
(૨) પર

ગત સ ચવ ી

ા િવભાગ, ભ તકિવ નરિસહ મહતા

નકલ રવાના

િુ નવિસટ ,

ૂ નાગઢ.

ણ તથા યો ય કાયવાહ અથ:-

(૧) આઈ.ટ .સેલ. વેબસાઈટ પર

િસ

થવા અને યો ય કાયવાહ અથ...
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6/21/22, 11:47 AM

BKNMU Admission Admin Portal :

Basic Details
Last Qualifying S.S.C Exam Board *

GSHSEB
Exam Month / Year *

MAR
2020
Seat No *

D12345
Note :
Please Enter GSEB Seat No In B999999 Format ( without dash and space )
Last Qualifying H.S.C Exam Board *

GSHSEB
HSC Other Board Name *

GSHSEB
Exam Month / Year *

MAR
2022
Seat No *

BXXXXXX
Please Enter Seat No
Note :
Please enter XXXXXXX here if 12th result is not declared. (ધોરણ 12 નું પરિણામ જાહેર થયેલ ન હોય આ જગ્યાએ ધોરણ 12
ના સીટ નમ્બરને બદલે XXXXXXX એન્ટર કરો)
Surname *

TEST
Name *

TEST
Father/Husband/Mother Name *
https://admissionadmin.bknmuerp.in/Student/QuickRegistration.aspx

1/2

6/21/22, 11:47 AM

BKNMU Admission Admin Portal :

TEST
Birth Date *

06/03/2014
Email *

ABC@GMAIL.COM
Mobile No *

8401101198
Father / Mother / Guardian Mobile No *

8425963255
Alternate Mobile No 1

Alternate Mobile No 2

Category *

SEBC
Gender *

Male
Do You Have Any Disability ( PH ) *

None

Save and Next

https://admissionadmin.bknmuerp.in/Student/QuickRegistration.aspx

2/2

6/21/22, 11:50 AM

Admission Admin Portal :



College *

GOVERNMENT ARTS & COM. COLLEGE,VANTHALI
Faculty For Admission *

FACULTY OF COMMERCE
Admission Form *

ADMISSION FOR BACHELOR OF COMMERCE 2022-23
Last Qualifying S.S.C Exam Board *

GSHSEB
Exam Month / Year *

MAR
2020
Seat No *

E12345
Note :
Please Enter GSEB Seat No In B999999 Format ( without dash and space )
Last Qualifying H.S.C Exam Board *

GSHSEB
Exam Month / Year *

MAR
2022
Seat No *

G 379812

Get Data
Note :
Please enter XXXXXXX here if 12th result is not declared. (ધોરણ 12 નું પરિણામ જાહેર થયેલ ન હોય આ જગ્યાએ ધોરણ 12 ના સીટ
નમ્બરને બદલે XXXXXXX એન્ટર કરો)
https://admissionadmin.bknmuerp.in/Student/CollegeLevelQuickRegistration.aspx

1/2

6/21/22, 11:50 AM

Admission Admin Portal :

Surname *

MALAN
Name *

BHOOMI
Father/Husband/Mother Name *

JAYESHBHAI
Birth Date *

DD/MM/YYYY
Email *

Mobile No *

Submit

https://admissionadmin.bknmuerp.in/Student/CollegeLevelQuickRegistration.aspx

2/2

6/21/22, 12:19 PM

BKNMU Admission Admin Portal :

H.S.C. TOTAL MARKS DETAILS
HSC SCHOOL NAME

HSC JOIN DATE
DD/MM/YYYY
HSC TRY

HSC LEAVE DATE
DD/MM/YYYY
H.S.C. TOTAL MARKS
/

421.00

700.00

=

60.1429

%

ENTER TOTAL MARKS DETAIL OF H.S.C. EXAMINATION
SSC TOTAL MARKS
Obtained

/

Total

=

0.0000

%

DETAILS OF DEFENCE PERSONAL/EX-SERVICE MAN /SPORTS/CULTURAL PERSONAL
DEFENCE PERSONAL

EX-SERVICE MAN

SPORTS/CULTURAL PERSONAL

Student Qualifying Result Information

https://admissionadmin.bknmuerp.in/Student/StudentAcadamicDetails.aspx

1/2

6/21/22, 12:19 PM

BKNMU Admission Admin Portal :

Subject Name

Obtained Marks

Total Marks

ENGLISH(S.L)

61.00

100.00

GUJARATI (FIRST LANGUAGE)

66.00

100.00

ECONOMICS

52.00

100.00

ORG OF COMMERCE

55.00

100.00

STATISTICS

65.00

100.00

ELEMENTS OF ACCOUNTS

71.00

100.00

SECRETARIAL PRACTICE AND VANIJYA VYAVHAR

51.00

100.00

Save and Next

https://admissionadmin.bknmuerp.in/Student/StudentAcadamicDetails.aspx

2/2

