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:: પ�રપ� :: 

િવષય: બી.એ�્./એમ

�હ�ર કરવા બાબત

 

  આથી તમામ બી

ઈ��ક િવ�ાથ�ઓન ે જણાવવા�ુ ં ક�

તાર�ખ:૩૧/૦૭/૨૦૨૧ �ધુી હતી અને

તાર�ખ:૦૧/૦૮/૨૦૨૧ થી તા.૧૦/

માગંણીઓને �યાને લઇ તેમજ કોવીડ

આથી �હ�ર કરવામા ંઆવે છે. � નીચે 

  તા.૦૭/૦૮/૨૦૨૧

�વેશ ફોમ� ભર� શકાશ.ે જયાર� તા.૦૮

ઉ�ત તાર�ખમા ં ફોમ� ફ� �.૩૦૦ + લેઇટ ફ� 

તેમજ એમ.એ�્.મા ં �વેશ ઈ��ક િવ�ાથ�ઓ ઉ�ત તાર�ખમા ં ઓનલાઈન ફોમ� ફ� 

૧૦૦૦/- (�ક� �િપયા એક હ�ર

આચાય��ીઓએ તથા બી.એ�્./એમ.એ�્

 

    
    
    
    
 

�માકં/બીક�એનએમ�/ુબી.એ�્./૦૨૧

ભ�તકિવ નરિસ�હ મહ�તા �િુનવિસ�ટ�, 

ગવન�મ�ેટ પોલીટ�કનીક ક��પસ, બીલખા રોડ

ખડ�યા, �ૂનાગઢ – ૩૬૨૨૬૩.       

તા. ૩૧/૦૭/૨૦૨૧ 

 

�િત, 

િ��સીપાલ�ી / સચંાલક�ી, 

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

-સલં�ન તમામ બી.એ�્./એમ.એ�્. કોલજેો

 

નકલ રવાના : 

- માન. �ુલપિત�ી / માન. �ુલસ�ચવ�ીના 

-  વેબસાઈટ પર �િસ� કરવા અથ�   
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એમ.એ�્. ઓનલાઈન ર���લુર �વેશ ફોમ� ફ� તથા લેઇટ ફ� સાથેની 

બાબત. 

આથી તમામ બી.એ�્./એમ.એ�્. કોલેજના આચાય��ીઓને તથા બી.

જણાવવા�ુ ં ક�, બી.એ�્./એમ.એ�્. ઓનલાઈન �વેશ ફોમ� ભરવાની છે�લી 

અને લેઇટ ફ� સાથે બી.એ�્./એમ.એ�્. ઓનલાઈન 

/૦૮/૨૦૨૧ �ધુી હતી. � િવ�ાથ�ઓ અને બી.એ�્

તેમજ કોવીડ-૧૯ની પ�ર��થિતને �યાને લઇ �વેશ ફોમ� ભરવાની નવી 

નીચે �જુબ રહ�શ.ે  

૨૦૨૧ �ધુી રા�ે ૧૨:૦૦ વા�યા �ધુી લેઇટ ફ� વગર બી.એ�્./

૦૮/૦૮/૨૦૨૧ થી તા.૧૫/૦૮/૨૦૨૧ �ધુી બી.એ�્.મા ં�વેશ ઈ��ક િવ�ાથ�ઓ 

લેઇટ ફ� ૫૦૦ = ૮૦૦/- (�ક� �િપયા આઠસો �રુા) 

મા ં �વેશ ઈ��ક િવ�ાથ�ઓ ઉ�ત તાર�ખમા ં ઓનલાઈન ફોમ� ફ� ૫૦૦ 

એક હ�ર �રુા) સાથે ફોમ� ભર� શકશ,ે �ની દર�ક બી.એ�્

એ�્. �વેશ ઈ��ક િવ�ાથ�ઓએ  ન�ધ લેવી. 

                    
     
     
      (Dr. Jay 

૦૨૧/૨૦૨૧ 

બીલખા રોડ, 

         

�ૂનાગઢ- 

કોલજેો. 

�ુલસ�ચવ�ીના �ગત સ�ચવ�ી 

   -  આઈ. ટ�. સેલ  
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લેઇટ ફ� સાથેની નવી તાર�ખ 

.એ�્./એમ.એ�્. �વેશ 

ફોમ� ભરવાની છે�લી 

 �વેશ ફોમ� ભરવાની 

એ�્./એમ.એ�્. કોલેજોની 

નવી તાર�ખ ફ�રફાર સાથે 

./એમ.એ�્. ઓનલાઈન 

મા ં�વેશ ઈ��ક િવ�ાથ�ઓ 

) સાથે ફોમ� ભર� શકશ,ે 

૫૦૦ + લેઇટ ફ� ૫૦૦ = 

એ�્/એમ.એ�્. કોલેજના 

ay Trivedi) 


