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પ રપ :- 

િવષય :- પદવી માણપ  મેળવવા માટ ુ ંઆવેદનપ  ભરવા બાબત. 

         
 આથી ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  ભવનના અ ય ીઓ, િુનવિસટ  સલં ન અ ુ નાતક ક ના ોફસર 

ઇ ચા ીઓ, સલં ન કોલેજના આચાય ીઓ તથા મા ય સં થાઓના વડાઓને સિવનય જણાવવા ુ ંક, 

  

1. ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  તરફથી લવેામા ં આવનાર ુદ - ુદ  પદવી ક ાની ફાઇનલ પર ામા ં બસેનાર હોય 

(GIPL સો ટવેર તેમજ NON CBCS સો ટવેર તગત) તેવા િવ ાથ ઓએ પર ાઓના આવેદનપ  સાથ ેફર યાત પદવી 

ફોમ ભરવા ુ ંરહશે. 

2.  િવ ાથ ઓ અ ુ નાતક ક ામા ં સેમે ટર ૧ થી ૩ તેમજ નાતક ક ામા ં ૧ થી ૫ સેમે ટરમા ં નાપાસ થયેલા હોય તેવા 

િવ ાથ ઓએ પી. . સમેે ટર ૪ અને .ુ . સેમે ટર- ૬ ના પર ા ફોમ સાથે પદવી ફોમ ભરવાના રહશે. 

3.  િવ ાથ ઓ અગાઉ આપલે પર ામા ં નાપાસ થયેલ છે, તેમજ અગાઉ ઓનલાઇન પદવી ફોમ ભરલ છે તેવા તમામ 

િવ ાથ ઓએ ફર  વખત પદવી ફોમ ભરવાની જ ર રહશે નહ  ની ન ધ લેવી. 

4. પદવી માણપ  મેળવવા માટના ંઆવેદનપ ની િનયત ફ  . ૨૫૦/-છે. .ુ . સેમે ટર- ૬ તેમજ પી. . સેમે ટર-૪ ના  

િવ ાથ ઓ ફાઇનલ પર ામા ંબેસનાર હોય તેવા િવ ાથ ઓને પર ા ફોમ ફ  સાથે પદવી માણપ  ફ  l. ૨૫૦/- ઉમેર  

રસીદ આપવાની રહશ.ે 

5. આ રસીદ િવ ાથ એ પદવીપ  ન મળે યા ધુી સાચવીન ે રાખવાની તેમજ પદવીપ  મેળવતી વખત ે િુનવિસટ મા ંઆ 

રસીદ જમા ં કરાવવાની રહશે ની િવ ાથ ઓ, િુનવિસટ  ભવનના અ ય ીઓ, િુનવિસટ  સલં ન અ ુ નાતક ક ના 

ોફસર ઇ ચા ીઓ, સલં ન કોલેજના આચાય ીઓ તથા મા ય સં થાઓના વડાઓએ યાનમા ંલે ુ.ં 

6. ડ ી ક ાની પર ાઓના પદવી ુ ં ફોમ (PDF FILE) િુનવિસટ ની વેબસાઇટ www.bknmu.edu.in પરથી ડાઉનલોડ કર  

આગળની કાયવાહ  કરવાની રહશે.    

7. િવ ાથ ઓએ પદવી ફોમમા ંજણા યા જુબની િવગત ેપદવી ફોમ ભરવા ુ ંરહશે તેમજ કાયમી એ સ દશાવવા ુ ંરહશ.ે 

8.  િવ ાથ ઓ બી.એડ, પી. . તેમજ ડ લોમા ની પર ા પાસ કર  કૂયા છે તેઓના પદવી ફોમ કોલેજ મારફત ભરવાના ં

રહશે.( સો વેર  લવેલ ેઓનલાઇન એ  કોલજે મારફત કરવાની રહશે.) આવા િવ ાથ ઓએ દન ૩૦  મા ંકોલજેમા ંફોમ 

ભર  દવાના રહશે યારબાદ કોલેજ ારા ફોમ વીકારવામા ંઆવશે નહ . ની િવ ાથ ઓએ ગંભરતા વુક ન ધ લેવી. 

9.  તે ડ ી ક ાના પદવી ફોમ A TO Z ધુીના આ ફાબેટ અ સુાર ૧ થી ૧૦૦ ની ફાઇલ બનાવીન ેતે ુ ંલી ટ બ ેનકલમા ં

કોલે  પોતાની પાસ ેરાખવા જ ર જણાય ેપર ા િવભાગને આપવા ુ ંરહશે. 

 

પર ા િનયામક 

માકં: બીકએનએમ /ુપર ા/૦૦૧૩/૨૦૨૦ 

ભકતકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ ,  

ગવનમે ટ પોલીટકનીક કોલજે ક પસ,  

ભકતકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  રોડ,  

ખ ડયા, ુનાગઢ. 

તા. ૦૩/૦૧/૨૦૨૦ 
 

િત, 

િુનવિસટ  ભવનના અ ય ીઓ, િુનવિસટ  સલં ન અ ુ નાતક ક ના ોફસર ઇ ચા ીઓ, સલં ન કોલેજના આચાય ીઓ તેમજ 

ુદ  ુદ  િવ ાશાખાના ંર લુર તેમજ બા   અ યાસ મના િવ ાથ ઓને ણ અથ... 

 

નકલ સાદર રવાના : 

1. માનનીય ુલપિત ી/ ુલસ ચવ ી ના ગત સ ચવ ી 

2. આઇ.ટ . સેલ( વેબસાઇટ પર િસ ધ થવા અથ ) 
CONTD...



 

BHAKTA KAVI NARSINH MEHTA UNIVERSITY      
 

 

DEGREE APPLICATION FORM 

ફોર્મ નબંરઃ ....................... 

પ્રતિ,  
કુલસચિવશ્રી, 
ભક્િકતવ નરતસિંહ ર્હિેા યતુનવતસિટી, 
જૂનાગઢ.  
 ર્ેં ર્ાહ ેર્ાિમ/એતપ્રલ- ઓક્ટોમ્બર/નવેમ્બર સને ..........................................ની સાલર્ા ંલેવાનાર 
..................................................................પરીક્ષા ર્ાટેનુ ંફોર્મ ભરેલ છે. જો હુ ંપરીક્ષાર્ા ંપાસ થાઉ િો હુ ં
પદવી ર્ેળવવા ઇચ્છ ંછ.ં જે અંગેની જરૂરી ફી રૂા.૨૫૦/- રોકડા ભરેલ છે. જેનો પહોંિ નબંર................... 
િારીખ ....................................છે. 

- નીિેની સપંરૂ્મ તવગિો અંગ્રેજીર્ા ંકેતપટલ અક્ષરર્ા ંભરવીઃ- 

COLLEGE CODE                 

         

STUDENT'S SPU ID          

 

NAME OF COLLEGE 

NAME OF EXAM 

        DETAILOF STUDENTS 

SURNAME 

NAME 

FATHER’S/HUSBAND'S 

NAME 

  

MALE/FEMALE                (M OR F) 

 જે વિદ્યાર્થી રૂબરૂ પદિી પ્રમાણપત્ર લેિા આિિાના હોય તેિા વિદ્યાર્થીએ સામેના ખાનામાાં  (√) 

નીશાની કરિી.  

FULL ADDRESS (FILL ALL DETAILS IN CAPITAL LETTER) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

CITY    

TALUKA      

DIST.                  

PIN CODE 

DATE:                                                                                       __________________________________ 

PLACE:                                                                                                SIGNATURE OF APPLICANT 

       

              

                        

                        

                        

                        

                        

 

 

          

          

          

          

MOBILE NUMBER 

          

 




