
 

 

        ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા યવુનિવ િટી, જૂનાગઢ 

          રકારી પોલીટેકનીક કેમ્પ , ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા 
યવુનિવ િટી રોડ, ખડડયા, જૂનાગઢ 

નવા અભ્યાસક્રમ જોડાણ માટેની જાહરેાત 

ભક્તકવવ નરવસિંહ મહતેા યવુનવવસિટી, જૂનાગઢ ધ્વારા નવા અભ્યાસક્રમ/નવી કોલેજ 
સ્વવનભભર ધોરણે શરૂ કરવા માાંગતી કોલેજ/સાંસ્થા/રજીસ્ટડભ ટ્રસ્ટ પાસેથી ઓનલાઈન 

અરજીઓ માંગાવવામાાં આવે છે.  

શૈક્ષણણક વર્ભ: ૨૦૨૧-૨૨ માટે  

નવી સ્નાતક કોલેજો (બી.એ./બી.કોમ./બી.એસસી. વગેરે)  

અરજી કરવાની અંવતમ તારીખ: ૨૫/૦૭/૨૦૨૧ 

નવા અભ્યાસક્રમ શરૂ કરવા ઓનલાઈન અરજી, અરજી ફી, વગેરે અંગેની વધ ુમાહહતી 
યવુનવવસિટી વેબસાઈટ www.bknmu.edu.in ઉપરથી મેળવી શકાશે. વધ ુ માહહતી માટે 

રજાનાાં હિવસો વસવાય યવુનવવસિટી એકેડેવમક વવભાગમાાંથી રૂબરૂ માહહતી મેળવી શકાશે. 

એકેડેવમક વવભાગ સાંપકભ  નાંબર: ૦૨૮૫-૨૬૮૧૪૦૭, ૦૨૮૫-૨૬૮૧૪૦૩  

બીકેએનએમય/ુમાડહતી/એકેડેવમક/જા.ખ./િેબ ાઈટ પ્રવ દ્ધ/૮૯૭ /૨૦૨૧ 

તારીખ: ૧૪/૦૭/૨૦૨૧                                                                       કા. કુલ ચિિ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.bknmu.edu.in/


                ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી, જૂનાગઢ 

 
 

િિંાણે:  (૧) એક્ઝીક્યટુીિ કાઉન્સ લની બેઠક ન.ં૨૭ ના ંઠરાિ ક્રમાકં ૨૭.૦૨.૦૮  
 (૨) અતે્રની કિેરીનો પત્ર ક્રમાકં બીકેએનએમય/ુએકેડેવમક/૭૯૧/૨૦૨૧, તા: ૨૫/૦૬/૨૦૨૧  

(૩)  વમવતનો અહિેાલ, તા: ૦૮/૦૭/૨૦૨૧  
 

પડરપત્ર: 
 

વિષય:       ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા યવુનિવ િટીમા ંનિા અભ્યા ક્રમ/નિી કોલેજના ંજોડાણ બાબત 
 

 ભક્તકવવ નરવસિંહ મહતેા યવુનવવસિટી, જૂનાગઢ ધ્વારા કોવીડ-19ની મહામારીની પહરસ્સ્થવતમાાં રાજ્ય સરકારશ્રી 
ધ્વારા ધોરણ-૧૨માાં પરીક્ષા ના લેતાાં પ્રમોશન આપવા અંગે લેવાયેલ વવદ્યાથીલક્ષી વનણભય અનસુાંધાને ભક્તકવવ 
નરવસિંહ મહતેા યવુનવવસિટીનાાં કાયભક્ષેત્રનાાં ચાર જીલ્લાઓ (જૂનાગઢ, પોરબાંિર, ગીર-સોમનાથ અને િેવભવૂમ દ્વારકા)માાં 
કોલેજનાાં પ્રથમ વર્ભમાાં પ્રવેશ મેળવવા ઈચ્છુક વવદ્યાથીઓ માટે અને કોઈપણ વવદ્યાથી પ્રવેશથી વાંણચત ના રહ ે તે 
વવગત ધ્યાને લઇ વર્ભ: ૨૦૨૧-૨૨માાં નવી કોલેજોને (NCTE, BCI, INC, IMC, વગેરે કાઉસ્સસલ વસવાય) જોડાણ 
માંજુર કરવા અંગેની વનયમાનસુારની પ્રહક્રયા હાથ ધરવા વવચારણા કરવામાાં આવેલ છે. જે અનસુાંધાને સ્વવનભભર ધોરણે 
નવા અભ્યાસક્રમ શરુ કરવા માાંગતી કોલેજ/સાંસ્થા/રજીસ્ટડભ ટ્રસ્ટ પાસેથી નીચે મજુબની વવગતે અરજીઓ માંગાવવામાાં 
આવે છે. શૈક્ષણણક વર્ભ: ૨૦૨૧-૨૨ માટે નવી સ્નાતક કોલેજ (NCTE, BCI, INC, IMC, વગેરે કાઉસ્સસલ વસવાય) 
સ્વવનભભર ધોરણે શરૂ કરવા અંગે વનયત તા: ૨૫/૦૭/૨૦૨૧ સધુીમાાં માત્ર ચાલ ુ શૈક્ષણણક વર્ભ:૨૦૨૧-૨૨ માટે જ 
સેક્શન-૪૦ (નોંધ–૧ થી ૪) મજુબ અને યવુનવવસિટી વનયમાનસુાર અરજી કરવાની રહશેે. 
 

નોંધ:  
(૧) ટ્રસ્ટ/કોલેજ/ સં્થાએ નિા અભ્યા ક્રમનાં જોડાણ માટે  ેક્શન-40 મજુબ / યવુનિવ િટીના ંવનયમાન ુાર ઓનલાઈન 

અરજી કરિાની રહશેે.  
(૨) શૈક્ષચણક િષષ: ૨૦૨૧-૨૨ માટે નિી કોલેજનુ ંજોડાણ મેળિિા ઈચ્છતા ટ્રસ્ટ/કોલેજ/ સં્થાએ િાલ ુ શૈક્ષચણક િષષ 

૨૦૨૧-૨૨ માટે જ  ેક્શન-૪૦મા ંકરેલ સધુારા મજુબની ઓનલાઈન અરજી ફી રકમ રૂ. 4,25,000/- (four lakh 
twenty-five thousand rupees) ભરિાની રહશેે.  

(૩) અરજી ફી ઓનલાઈન ભરિાની રહશેે તેમજ  બંવંધત દસ્તાિેજો ઓનલાઈન અપલોડ કરિાના રહશેે. ઓનલાઈન 
અરજી ફોમષમા ંદશાષિેલ તમામ જરૂરી વિગતો ફરજીયાત ભરિાની રહશેે. 

(૪) અરજી ફોમષ ઓનલાઈન ભરિા માટેની ચલિંક http://affibknmu.gipl.net/ અથિા યવુનિવ િટી િેબ ાઈટ ઉપર 
Academic         Affiliation          Apply Online (Application form for new Affiliation) જઈ ઓનલાઈન 
અરજી કરી શકાશે. 

(૫)  પંણૂષ ભરાયેલ અરજી ફોમષ તમામ  બંવંધત દસ્તાિેજો  ાથે હાડષ કોપીમા ં યવુનિવ િટી એકેડેવમક વિભાગ ખાતે 
વનયત  મયમા ંજમા કરાિિાનુ ંરહશેે. 

                Sd/- 
           કા.કુલસણચવ  
નાં.બીકેએનએમય/ુએકેડેવમક/૮૯૬/ ૨૦૨૧  
ભક્તકવવ નરવસિંહ મહતેા યવુનવવસિટી, 
સરકારી પોણલટેકનીક કેમ્પસ, ભક્તકવવ નરવસિંહ મહતેા યવુનવવસિટી રોડ,  
ખહડયા, જૂનાગઢ. તા: ૧૪/૦૭/૨૦૨૧ 

http://affibknmu.gipl.net/

