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વેશ પ રપ ઃ- 
 
 
  ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  સલં ન તમામ સરકાર / ા ટ-ઈન-એઈડ/ વિનભર બી.એસસી. 

કોલેજોના ંઆચાય ીઓ/સચંાલકોને જણાવવા ુ ંક, શૈ ણક વષઃ૨૦૨૨-૨૩મા ં થમ વષ બી.એસસી. અ યાસ મમા ં

વેશ કાયવાહ  તા.૦૨/૦૬/૨૦૨૨થી શ  કરવાની થાય છે. થમ વષ બી.એસસી. અ યાસ મ માટની વેશ 

યા ઓનલાઈન કરવાની રહશે.  માટ આ સાથે સામેલ િનયમો સુાર અને વેશ યા સમયપ ક જુબ 

તમામ કોલેજોએ કાયવાહ  કરવાની રહ છે. તા.૦૨/૦૬/૨૦૨૨થી િવ ાથ ઓએ ઓનલાઈન વેશ ફોમ ભરવાના 

રહ છે.  માટ િુનવિસટ  વેબસાઈટ (http://www.bknmu.edu.in/) ઉપર એડિમશન પોટલમા ં દશાવેલ લક 

(http://admission.bknmuerp.in/ ) ારા વેશ ફોમ ભરવા ુ ંરહ છે. િવ ાથ ઓને જ ર જણાય યા ંકોલેજો ારા 

માગદશન આપવા ુ ં રહશે અને દરક કોલેજોએ પોતાની વબેસાઈટ ઉપર સં ણૂ મા હતી દશાવવાની રહશે. 

િુનવિસટ  વેશ યાના ંિનયમો ુ ંતમામ કોલેજોએ ુ તપણે પાલન કરવા ુ ંરહશે. 
 

શૈ ણક વષઃ૨૦૨૨-૨૩ માટ B.Sc. થમ સેમે ટરમા ં વેશ માટના િનયમો 
 
વેશ સબંિંધત જ ર  ચૂનાઃ- 

1)  િવ ાથ ઓએ ધોરણ-૧૨(H.S.C.) િવ ાન વાહની પર ા રા ય સરકાર ક ક  સરકારના મા ય બોડમાથંી 

પાસ કરલ હશે તેવા તમામ િવ ાથ ઓ B.Sc.ના ંઅ યાસ મમા ં વેશ માટ લાયક ગણાશે. 

2) વેશ માટ ુ ં મેર ટ ધોરણ-૧૨ િવ ાન વાહમા ં મેળવેલ ુલ ણુ ( ે ટ કલ સાથે) ને યાનમા ં રાખી 

બનાવવામા ંઆવશ.ે 

3) ધોરણ-૧૨ િવ ાન વાહમા ં ુલ ણુ સરખા હશે તેવા ક સામા ં મશઃ ધોરણ-૧૦ના ુલ ણુ અને (જ મ 

તાર ખ) મરમા ં  વ  ુહશે તેને યાનમા ંરાખી મેર ટમા ંઅ તા આપવામા ંઆવશે.  

4) વેશ માટના અનામતના િનયમો જુરાત સરકાર ીના વતમાન ધારાધોરણો જુબના રહશે. તમામ 

કોલેજોએ વેશ મેર ટ યાદ  તૈયાર કરતા ંસમયે અનામતનીિત ુ ં ુ તપણે પાલન કરવા ુ ંરહશે. 

5)  અનામત કટગર ના ંિવ ાથ ઓએ, જો  તે કટગર ના ંમેર ટના ંઆધાર વેશ મેળવેલ હોય તે વેશ મળેવેલ 

િવ ાથ ઓએ, વેશ ફ  ભરતી વખતે સ મ અિધકાર ુ ં માણપ  (દાખલો) વેશ મળેવેલ કોલેજમા ં

અ કુપણ ેર ુ કરવાનો રહશે. અ યથા તેમનો વેશ ર  કરવામા ંઆવશે. 

6) EWS કટગર મા ં ૧૦% બેઠકો -તે કોલેજોમા ં મં ુર બેઠકો ઉપરાતંની રહશે. (Supernumerary Seats) આ 

બેઠકો ઉપર મા  EWS કટગર ના ંિવ ાથ ઓ જ વેશ મળેવવાપા  રહશે. 

7) GSHSEB બોડ િસવાયના બોડમાથંી વેશ મેળવેલ િવ ાથ એ વેશ ફ  ભયાના દવસ ૧૦ મા ં અ ેની 

િુનવિસટ ના સો ટવેર (http://bknmu.gipl.net) માથંી ઓનલાઇન ફોમ ભર  ોિવઝનલ એલી બીલીટ  

સટ ફ કટ (PEC) કઢાવી વેશ મેળવેલ કોલેજમા ંર ુ કરવા ુ ંરહશે. અ યથા વેશ રદ થવાને પા  થશે. 

8) ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ , ૂનાગઢ સલં ન B.Sc. કોલેજોમા ં વેશ માટ િવ ાથ ઓએ િુનવિસટ  

વેબસાઈટ (http://www.bknmu.edu.in/) ઉપર એડિમશન પોટલમા ં દશાવેલ લક 

(http://admission.bknmuerp.in/) ઉપરથી ઓનલાઈન એક જ વેશ ફોમ ભરવા ુ ંરહશે. 

9) િવ ાથ ઓએ ઓનલાઈન વેશ ફોમ ભર ુ ં ફર યાત છે. ઓનલાઈન વેશ ફોમ ભરલ ન હ હોય તવેા 

િવ ાથ  વેશપા  ગણવામા ંઆવશે ન હ. 
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10) વેશ ફોમમા ં િવ ાથ   કોલેજમા ં વેશ મળેવવા ઈ છતો હોય તેવી પોતાની પસદંગીની કોલેજો ઉપર ટ ક 

 કરવાની રહશે. િવ ાથ  એક કરતા ંવ  ુકોલેજની પસદંગી કર  શક છે.  

11) િવ ાથ એ ઓનલાઈન વેશ ફોમમા ંનીચે દશાવેલ દ તાવેજો અપલોડ કરવાના ંરહશે. 

 ધોરણ-૧૦ની માકશીટ 

 ધોરણ-૧૨ની માકશીટ 

 શાળા છોડ ા ુ ં માણપ  (L.C.) 

 િવ ાથ નો પોતાનો ફોટો 

 અનામત કટગર ના ંિવ ાથ ઓએ િત ુ ં માણપ  

 PH કટગર  ગે સ મ અિધકાર ુ ં માણપ  

 OTHER 

12) િવ ાથ એ વેશ યા માટ ઓનલાઈન વેશ ફોમ ફ  .૧૦૦/- ઓનલાઈન પેમે ટ મા યમથી ભરવાની 

રહશે. યારબાદ િવ ાથ એ કોઈપણ કોલેજ ખાતે વેશ ફોમ ફ  ભરવાની રહશે ન હ. 

13) િવ ાથ એ ઓનલાઈન વેશ ફોમમા ંપસદં કરલ તમામ કોલેજોમા ં(કોલેજ વાઈઝ) તેમ ુ ંમેર ટ હર થશ.ે 

14) કોલેજોમા ંચાલતા ં િવષયો તથા ઉપલ ધ િુવધાઓ ગેની મા હતી િવ ાથ ઓએ પસદંગીની -તે કોલેજની 

વેબસાઈટ ઉપરથી મેળવી લેવાની રહશે. 

15) િવ ાથ ઓ તેમણે ઓનલાઈન ફોમમા ં પસદં કરલ કોલેજોમા ં પોતાના મેર ટના ં આધાર એક કરતા ં વધાર 

કોલેજમા ં વેશ મળેવવા પા  રહશે.  િવ ાથ ઓને એક કરતા વ  ુકોલેજમા ંએડમીશન મળેલ હોય તો તે 

િવ ાથ એ મા  પસદંગીની એક જ કોલેજમા ં એડમીશન ફ  ભરવાની રહશે. અ ય કોલેજમા ં એડમીશન 

મેળવવા ુ ં થ ુ ં હોય તો થમ કોલેજમા ં યા ંફ  ભરલ હોય તે કોલેજમાથંી એડમીશન રદ કરાવવા ુ ં રહશે 

યાર બાદ જ બી  કોલેજમા ંફ  ભર  શકાશે.  

16) િુનવિસટ એ દશાવેલ વેશ કાયવાહ ના ંસમયપ ક અ સુાર પોતાની પસદંગીની કોલેજોમા ંમેર ટ અ સુાર 

વેશ મળેવેલ છે ક ન હ તે બાબતે ચકાસણી કરવાની જવાબદાર  િવ ાથ ઓની પોતાની રહશે. દરક 

િવ ાથ ઓએ પોત ે  કોલેજોમા ંપસદંગી કરલ હોય તે કોલેજોની વેબસાઈટ પરથી મેર ટ યાદ / વેશ ગેની 

મા હતી ા ત કરવાની રહશે. 

17) િવ ાથ ને તેમના મરે ટ આધાર એક કરતા ં વ  ુ કોલેજમા ં વેશપા  થયલે હોય યાર િવ ાથ એ પોતાની 

પસદંગીની કોઈ એક કોલેજમા ં વેશ ક ફમ કર  િનયત સમય મયાદામા ં વેશ ફ  ભરવાની રહશે. 

18) િવ ાથ ઓ ારા વેશ મેળવેલ કોલેજમા ં વેશ ક ફમ કરાવતી વખતે પોતાની અસલ માકશીટ અન ેઅ ય 

અસલ દ તાવેજો ખરાઈ માટ ર ૂ રાખવાના ંરહશે. 

19)  િવ ાથ  થમ મેર ટ યાદ મા ંમળેલ વેશ પૈક  કોઇપણ કોલેજમા ંફ  ભર  વેશ ક ફમ કરાવશે ન હ તો 

થમ મેર ટ યાદ મા ં વેશ પા  કોલેજ િસવાયની અ ય પસદંગીની કોલેજમા ં જ મેર ટના ં આધાર વેશ 

મળવાપા  રહશે.  

20)  િવ ાથ  થમ મેર ટ યાદ મા ં વેશ ફ  ભર  પોતાનો વેશ ક ફમ કર છે તે િવ ાથ ને અ ય પસદંગીની 

કોલેજમા ં વેશ મળવાપા  થાય અને િવ ાથ  અ ય કોલેજમા ં વેશ મેળવવા ઇ છતો હોય તો તેવા િવ ાથ  

તીય મેર ટ યાદ  હર થયાના ં બે દવસમા ં પોતાનો વેશ થમ વેશ મળેલ કોલેજમાથંી રદ કરાવી 

તીય મેર ટ યાદ  જુબ વેશ મેળવી શકશે. આ જ માણે તે િવ ાથ ઓ તૃીય મેર ટ હર થયા બાદ 
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પસદંગીની કોલેજમા ં વેશ મળે અને તે કોલેજમા ં વેશ મેળવવા ઇ છતો હોય તો અગાઉ વેશ મેળવલે 

કોલેજમાથંી મેર ટ હર થયાના ંબે દવસમા ં વેશ રદ કરાવી િવ ાથ  અ ય કોલેજમા ં વેશ મેળવી શકાશે. 

યારબાદ તે અ ય કોલેજમા ં વેશ માટ હકદાર રહશે ન હ.  

21) િવ ાથ ને વેશ રદ કરાવતા ં િુનવિસટ ના ંફ  ર ફંડના િનયમા સુાર ફ  પરત મળવાપા  રહશે.  

22)  િવ ાથ ઓને ઓનલાઇન વેશ ફોમ ભરવા ુ ંબાક  રહલ હોય તેવા િવ ાથ ઓને થમ રાઉ ડની વેશ 

યા ણૂ થયા બાદ જો કોઇ બેઠકો ખાલી રહશે તો જ પસદંગીની  કોલેજમા ંબેઠકો ખાલી હોય તે કોલેજના ં

મા યમથી વેશ ફોમ ફ  ઓનલાઇન પેમે ટ મા યમથી ભર  મેર ટ આધાર વેશ મળવાપા  રહશે.  

23) વેશ મેળવવા ઇ છતા િવ ાથ ઓએ ધોરણ ૧૨ (H.S.C.) મા ંએક કરતા ંવધાર ય નો થી પર ા પાસ કર  

હોય તેવા સજંોગોમા ં યેક ય ન દ ઠ ૩% ણુ કપાત કરવામા ંઆવશે.  

24) શૈ ણક વષ ૨૦૨૧-૨૨ પહલા  િવ ાથ ઓએ ધોરણ ૧૨ (H.S.C.) ની પર ા પાસ કર  હોય તો યેક વષ 

દ ઠ ૩% ણુ કપાત કરવામા ંઆવશે.  

25) -તે મેર ટ લી ટમા ંિનયત સમયમા ંફ  ન હ ભરનાર િવ ાથ  -તે કોલેજમા ં વેશ માટ હકદાર રહશે નહ .  

કોલેજો માટ જ ર  ચૂનાઃ 
 

1) િવ ાથ  ારા ઓનલાઇન વેશ ફોમ ભયા બાદ કોલે  િુનવિસટ  ારા િનયત કરવામા ંઆવેલ તાર ખે મેર ટ 

હર કરવા ુ ંરહશે અને મેર ટ આધાર અને અનામતનીિતના ંઆધાર િવ ાથ  વેશ ગેની સં ણૂ જવાબદાર  

-તે કોલેજની રહશે.  

2) -તે કોલેજમા ંચાલતા ંCore ( ુ ય િવષય) અને Elective(ગૌણ િવષય) તથા ફાઉ ડશન કોષની િવગત કોલે  

િવ ાથ  વેશ સમયે કોલેજોની વેબસાઇટ ઉપર કુવાની રહશે. વ મુા,ં કોલેજમા ં ઉપલ ધ િુવધાઓ તથા 

કોલજે ગેની િવગતવાર મા હતી કોલે  પોતાની વબેસાઇટ ઉપર કુવાની રહશે.  

3) તમામ કોલે  ઇ ટકની મયાદામા ં િવ ાથ  વેશ આપવાનો રહશે. ઇ ટક કરતા ં વ  ુ વેશ મા ય ગણવામા ં

આવશે ન હ.  

4) મં ુર કરલ ડવીઝન/િવ ાથ  સં યા ઉપરાતં વ  ુ ડવીઝન/િવ ાથ  સં યા ઉભા કરવાના થાય તો તે માટ જ ર  

મં ુર  મેળ યા બાદ જ વેશ આપવાનો રહશે.  

5) કોલે  વેશ કાયવાહ મા ં િુનવિસટ  ારા આપેલ સમયપ ક અ સુાર અને મેર ટ અ સુાર વેશ આપવાનો 

રહશે. િવ ાથ ના ંદ તાવેજોની ખરાઇ કોલેજ ક ાએથી વેશ ક ફમ કરાવતી વખતે કરવાની રહશે.  

6) વેશ આપતી વખતે કોલેજ ારા કોલેજમા ંભરાયેલ તમામ ફોમ ુ ંજનરલ મેર ટ યાને લઇ ઓપન મેર ટમા ં

િવ ાથ  વેશ આપવાનો રહશે. યારબાદ જ અનામત કટગર ુ ંમેર ટ િુનવિસટ  સમયપ ક અ સુાર હર 

કર  વેશ કાયવાહ  કરવાની રહશે.  

7) કોલજે ારા વેશ યાના ંસમયપ ક જુબ દ તાવેજ વેર ફ કશન અને વેશ ફ  ભરવા ગે નીચે જુબની 

ચૂનાઓ ુ ંપાલન કરવા ુ ંરહશે.  

1) કોલેજો ારા ફ  ચર અ સુાર ફ  લેવાની રહશે. (પર પ  માકં બીકએનએમ /ુએકડિમક/૬૩૨/૨૦૨૨)  

2) કોલેજો ારા યેક મેર ટ યાદ  જુબ આપલે વેશની િવગત િુનવિસટ , એકડિમક િવભાગને તબ ા જુબ 

મોકલવાની રહશે.  

3) િવ ાથ  વેશ યાને લઇ કોલેજોએ કાયભાર અ સુાર જ ર  િશ કોની િનમ ુકં કરવાની રહશે.  
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શૈ ણક વષ ૨૦૨૨-૨૩ બી.એસસી. થમ સેમે ટરમા ંમેર ટ યાદ ના ંઆધાર વેશ કાયવાહ ુ ંસમય પ ક  

મ કાયવાહ  તાર ખ 

(૧) િવ ાથ ઓન ેઓનલાઇન વેશ ફોમ ભરવાની તાર ખ તા.૦૨/૦૬/૨૦૨૨ થી તા.૧૧/૦૬/૨૦૨૨ 

(૨) કોલેજ વાઇઝ થમ મેર ટ યાદ  હર (ઓપન મેર ટ) તા.૧૫/૦૬/૨૦૨૨ 

(૩) 
ઓપન તથા અનામત થમ મેર ટ યાદ ના કોલેજ વાઇઝ 

િવ ાથ ઓની ફ  વીકારવાનો સમયગાળો  
તા.૧૬/૦૬/૨૦૨૨ થી તા.૨૦/૦૬/૨૦૨૨ 

(૪) કોલેજ વાઇઝ તીય મેર ટ યાદ  હર (ઓપન મેર ટ) તા.૨૩/૦૬/૨૦૨૨ 

(૫) 
ઓપન તથા અનામત તીય મેર ટ યાદ ના ં કોલેજ વાઇઝ 

િવ ાથ ઓની ફ  વીકારવાનો સમયગાળો  
તા.૨૪/૦૬/૨૦૨૨ થી તા.૨૮/૦૬/૨૦૨૨ 

(૬) કોલેજ વાઇઝ િૃતય મેર ટ યાદ  હર (અનામત મેર ટ) તા.૦૪/૦૭/૨૦૨૨ 

(૭) 
ઓપન તથા અનામત િૃતય મેર ટ યાદ ના ં કોલેજ વાઇઝ 

િવ ાથ ઓની ફ  વીકારવાનો સમયગાળો  
તા.૦૫/૦૭/૨૦૨૨ થી તા.૦૯/૦૭/૨૦૨૨ 

(૮) કોલેજવાઇઝ ખાલી જ યાઓ પર મેર ટ યાદ   તા.૧૪/૦૭/૨૦૨૨ 

(૯) સેમે ટર-૧ ના શૈ ણક સ નો ારંભ તા.૧૫/૦૭/૨૦૨૨ 

ન ધઃ ધોરણ ૧૨ સામા ય વાહ ુ ંપ રણામ હર થયેથી અ ય અ યાસ મોની વેશ યા શ  થશ.ે  
 

કા. ુલસ ચવ 

બડાણઃ- 

- ઓનલાઇન વેશ ફોમ ભરવા ગેની માગદિશકા   

 

માકં/બીકએનએમ /ુએકડિમક/૬૭૧/૨૦૨૨ 

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ , 

ગવમ ટ પોલીટકનીક ક પસ, ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  રોડ, 

ખડ યા, ુનાગઢ. 

તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૨ 

િત, 

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  સલં ન તમામ સરકાર / ા ટ-ઇન-એઇડ/ વિનભર બી.એસસી. કોલેજોના 

આચાય ીઓ તેમજ િવ ાથ  ભાઇઓ-બહનો તરફ... 
 

નકલ સાદર રવાના:- 

(૧) માન. ુલપિત ી/ ુલસ ચવ ીના ગત સ ચવ ી 

(૨) પર ા િનયામક ી, પર ા િવભાગ, ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ , ૂનાગઢ.  
 

નકલ રવાના ણ તથા યો ય કાયવાહ  અથ:- 

(૧) આઈ.ટ .સેલ. વેબસાઈટ પર િસ  થવા અને યો ય કાયવાહ  અથ...  
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