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Bhakta Kavi Narsinh Mehta University 
Govt. Polytechnic Campus, Bhakta Kavi Narsinh Mehta University Road,  

Khadiya, Junagadh, Gujarat (India)-362 263 

Ph.(0)0285-2681400 / Fax : 0285-2681503 

Website :http://www.bknmu.edu.inEmail :cebknmu@gmail.com 

પરીપત્ર:- 
વિષય :- NON CBCS કોષષ :  M.B.B.S., B.SC NURSING, POST BASIC B.SC NURSING અને B.P.T કોષષના  
          એનરોલમેન્ટ ફોમષ તેમજ પ્રોવિઝનલ એલલજજલિલલટી સટીફીકેટ અંગેના ફોમષ સ્િીકારિા િાિત. 

 
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી સલંગ્ન NON CBCS કોર્ષ M.B.B.S., B.SC NURSING, POST BASIC B.SC 

NURSING & B.P.T. કોલેજોના આચાર્ષશ્રીઓ જણાિિામા ં આિે છે કે િર્ષ ૨૦૨૦-૨૧મા ં NON – CBCS કોર્ષ. ના 
એનરોલમેન્ટ તેમજ પ્રોવિઝનલ એલલજજલિલલટી સટીફીકેટ અંગેના ફોમષ સ્િીકારિા અંગેની તારીખ નીચે મજુિની રહશેે. જેની 
નોંધ લેિાની રહશેે.  

૧ એનરોલમેન્ટ  ફોમષ 
ઓનલાઈન એન્રી  
(NON CBCS COURSE) 
 

રેગ્યલુર ફી રૂ.૪૦૦/- સાથે  

તા. ૧૯/૦૨/૨૦૨૧ થી 
તા. ૧૯/૦૩/૨૦૨૧ 

લેઇટ ફી સાથે 
રૂ.૪૦૦+૫૦૦ = ૯૦૦/- 
તા. ૨૦/૦૩/૨૦૨૧ થી 
તા. ૨૪/૦૩/૨૦૨૧ 

દંડાત્મક ફી સાથે 
રૂ. ૪૦૦+ ૫૦૦ + ૧૫૦૦ =૨૪૦૦/- 
તા. ૨૫/૦૩/૨૦૨૧ થી 
તા. ૨૭/૦૩/૨૦૨૧ 

૨ પ્રોવિઝનલ 
એલલજજલિલલટી સટીફફકેટ 
મેળિિા  
(NON CBCS COURSE) 

રેગ્યલુર ફી રૂ.૧૫૦/- સાથે  

તા. ૦૧/૦૨/૨૦૨૧ થી 
તા. ૧૮/૦૩/૨૦૨૧ 

લેઇટ ફી સાથે 
રૂ.૧૫૦+૫૦૦ = ૬૫૦/- 
તા. ૧૯/૦૩/૨૦૨૧ થી 
તા. ૨૩/૦૩/૨૦૨૧ 

દંડાત્મક ફી સાથે 
રૂ. ૧૫૦+ ૫૦૦ + ૧૫૦૦ =૨૧૫૦/- 
તા. ૨૪/૦૩/૨૦૨૧ થી 
તા. ૨૬/૦૩/૨૦૨૧ 

 
ઉપયુષક્ત તારીખ િાદ એનરોલમેન્ટ તેમજ પ્રોવિઝનલ એલલજજલિલલટી સટીફીકેટ અંગેના ફોમષ સ્િીકારિામા ંઆિશે નહી જેની 
સિંધીતોએ ખાસ નોંધ લેિી અને તેન ુચસુ્તપણે પાલન કરિાન ુરહશેે.  

− દરેક વિદ્યાથી દીઠ    (૧) એનરોલમેન્ટ ફી               ૪૦૦/- 
                   (૨) યવુનિવસિટી ડેિલોપમેન્ટ ફી   ૨૦૦/- 
− દરેક એનરોલમેન્ટ ફોમષ સાથે વિદ્યાથીનુ ંલીિીંગ સટીફીકેટ, અંવતમ અને ૧૦/૧૨ પાસ કરેલ પરીક્ષાની માકષશીટ, 

ઉપરાતં GUJCET અથિા NEET ની માકષશીટ મેફડકલ વિદ્યાથીઓ માટે તેમજ િી.એસ.સી નવસિંગ માકષશીટ પોસ્ટ 
િેલઝક િી.એસ.સી નવસિગના વિદ્યાથીઓ માટે, આધારકાડષની ઝેરોક્ષ,જાવતનો દાખલો, અન્ર્ િોડષ/યવુનિવસિટીના 
વિદ્યાથીઓએ P.E.C. ની એક-એક નકલ જોડિી તેમજ એફડમશન મેમો ઝેરોક્ષ પણ ફરજજર્ાત જોડિી.  

− એનરોલમેન્ટ ફોમષ ૩૦નુ ંિચં િનાિવુ.ં (ફોમષ નિંરને આધારે ગોઠિણી કરિાની રહશેે.)  
− અન્ય યવુનિવસિટીના વિદ્યાર્થીઓની રજીસ્રેશનના ફોમષ એન્રી કરતી િખતે P.E.C. નિંર તેમજ P.E.C. તારીખ 

ફરજીયાત એન્ટર કરિાની રહશેે, અન્યર્થા તેિા વિદ્યાર્થીઓની P.E.C. ની કિેરી જનરેટ કરિામા ંઆિશે. 
− જે વિદ્યાથીને અભ્ર્ાસ દરમ્ર્ાન ગેપ હોર્ તેિા વિદ્યાથીએ ૫૦/- રૂવપર્ાના નોટરી કરાિેલ સ્ટેમ્પ પર એફીડેિીટ 

(સોગદંનામુ)ં એન્લીસ્ટમેન્ટ/પી.જી. રજીસ્રેશનના ફોમષ સાથે રજુ કરિાનુ ંરહશેે. 
− થેલેસેવમર્ા ટેસ્ટ નિા એનરોલમેન્ટ થરે્લા વિદ્યાથીના પરીક્ષા ફોમષ જમા કરતી િખતે લાિિાના ંરહશેે. 
− NON CBCS કોર્ષમા ંડીનશ્રી અને આચાર્ષશ્રી દ્વારા લેટરપેડમા ંનીચે મજુિનુ ંિાહેંધરી પત્રક મોકલિાનુ ંરહશેે.  
− ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ “રજીસ્રાર, ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી, જૂનાગઢ” ના નામનો કઢાિિાનો રહશેે. 
− ઓનલાઇન એન્રી કરેલ ચેકલીસ્ટની વપ્રન્ટ તેમજ ઓનલાઇન જનરેટ કરેલ ફી મેમો કોલેજ દ્વારા િેરીફાર્ કરી એક 

નકલ જોડિી અને પ્રિેશ સવમવત દ્વારા વનર્મ પ્રમાણે આપિામા આિેલ ુચેકલલસ્ટ જોડવ.ુ  

નોંધ:-  
(1) NON CBCS કોર્ષ ના એનરોલમેન્ટ ફોમષની કોલેજો દ્વારા ઓનલાઈન એન્રી  http://bknmu.icrp.in  લલન્કમા ંજઈને 

કોલેજો પોતાના યઝુર દ્વારા લોલગન થઈને કરિાની રહશેે. 
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િાહંધેરી પત્રક  

 વિદ્યાથીએ ફોમષમા ં ભરેલ વિગત અને ધોરણ ૧૨ની માકષશીટ પ્રમાણે જ ઓનલાઈન એન્રી કરેલ છે જે અમોએ 
ચકાસેલ છે. ઓનલાઈન એન્રી ખોટી હશે તો જિાિદારી કોલેજ/સસં્થાની રહશેે. તેમજ વિદ્યાથીઓની માકષશીટ અને ફોટો 
ચેકલીસ્ટ સાથે ચેક કરેલ છે. ફોમષમા ં વિદ્યાથીઓનો ફોટો અને સહી અપલોડ કરેલ છે. ખોટો ફોટો અપલોડ કરેલ હશે તો 
માકષશીટમા ંકોલેજ/સસં્થા દ્વારા યવુનિવસિટીના ંવનર્મોનસુાર દંડ ભરી સધુારા અંગેની કાર્ષિાહી કરિામા ંઆિશે. 
  

       પરીક્ષા વનયામક 

ક્રમાકં/િીકેએનએમય/ુપરીક્ષા/૪૦૩/૨૦૨૧ 
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી,  
ગિનષમેન્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પસ, ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી રોડ,  
ખડીર્ા, જૂનાગઢ-૩૬૨૨૬૩  
તા. ૧૮/૦૨/૨૦૨૧,  
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી સલંગ્ન મેફડકલ કોલેજના ડીનશ્રી તેમજ પેરા મેફડકલ કોલેજોના આચાર્ષશ્રીઓ તરફ... 
 
નકલ સાદર રિાના:-  

(1) માન.કુલપવતશ્રી/ કુલસલચિશ્રીના અંગત સલચિશ્રી તરફ 
નકલ રિાના જાણ તર્થા યોગ્ય કાયષિાહી અરે્થ:-  

(1) આઈ.ટી.સેલ જરૂરી કાર્ષિાહી અથે અને િેિસાઈટ પર પ્રવસધ્ધ થિા અથે. 
(2) હીસાિી શાખા. 

 
 
 


