Provisional Eligibility Certificate (P.E.C.)
વર્ષ ૨૦૨૨-૨૦૨૩

Rules and Regulations for Online Application Form
1) શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૨-૨૦૨૩ માટે જે વવદ્યાર્થીઓને પી.ઈ.સી. માટેન ું ફોમષ ભરવાન ું છે તેના માટે ના વનયમો/સ ૂચનાઓ વગેરે
યવનવવસિટીની વેબસાઈટ http://www.bknmu.edu.in પર અપલોડ કરવામાું આવશે તે મજબ કાયષવાહી કરવાની રહેશે.
2) પી.ઈ.સી. માટે ન ું ફોમષ ક્યારે ભરવ?ું તેમજ અન્ય કોઈ વવગત માટે અલગર્થી પ ૂછપરછ કરવી નહીં યવનવવસિટીની વેબસાઈટ પર
ફોમષ ભરવા અંગેની વવગત વનિષય ર્થયે મ ૂકવામાું આવશે.
3) જે વવદ્યાર્થીઓએ ભક્તકવવ નરવસિંહ મહેતા યવનવવસિટી / ગજરાત બોડષ માુંર્થી છે લ્લે અભ્યાસ કરે લ હોય તેવા વવદ્યાર્થીઓએ
પી.ઈ.સી. માટે ન ું ફોમષ ભરવાન ું રહેત ું નર્થી, તેમ છતાું શરતચકર્થી જો પી.ઈ.સી. માટેન ું ફોમષ ઓનલાઈન પેમેન્ટ સાર્થે ભરે લ હશે
તો તે માટે ની ફી રરફુંડ ર્થઈ શકશે નહીં.
4) અન્ય માન્ય યવનવવસિટી / બોડષ માુંર્થી આ ભક્તકવવ નરવસિંહ મહેતા યવનવવસિટીમાું પ્રવેશ મેળવતા પહેલા પ્રોવવઝનલ
એણલજજણબણલટી સરટિફીકે ટ (પી.ઈ.સી.) લેવ ું ફરજીયાત છે .
5) પી.ઈ.સી. માટે ના આવેદન પત્ર વવદ્યાર્થી વેબપોટષ લ http://bknmu.gipl.net/Welcome.aspx માું જઈ સ્ટડન્ટ કોનષર ટૅબ માુંર્થી
Apply For PEC ણલન્ક પરર્થી ભરી શકશે, તેમજ તે અંગેન ું પેમેન્ટ પિ ઓનલાઇન જ કરવાન ું રહેશે. અન્ય કોઈપિ પ્રકારનાું
માધ્યમ દ્વારા ફી સ્વીકારવામાું આવશે નરહ. ફી એકવાર ભયાષ પછી કોઇપિ સુંજોગોમાું પરત મળવાપાત્ર નર્થી કે ભવવષ્યના હેત
માટે અનામત રાખવામાું આવશે નરહ.
6) પી.ઈ.સી. અંગેની પ્રરિયા ઓનલાઈન હોય, વવદ્યાર્થી પાસે વેલીડ ઈ-મેઈલ આઈ.ડી. હોવ ું ફરજીયાત છે . અન્યર્થા પ્રમાિપત્ર
મળી શકશે નરહ. પી.ઈ.સી. ફોમષમાું વવદ્યાર્થીએ મોબાઇલ નુંબર તર્થા ઈ-મેઇલ આઈડી સ્પષ્ટ દશાષવવા, અન્ય કોઈનો મોબાઇલ
નુંબર કે ઈ-મેઇલ આઈડી જો ફોમષમાું દશાષ વેલ હશે તો ફોમષ સબવમટ ર્થયા બાદ ફેરફાર કરવાની મુંજૂરી આપવામાું આવશે નહીં.
આ અંગેની સઘળી જવાબદારી પી.ઈ.સી. ફોમષ ભરનાર સુંબવું િત વવદ્યાર્થીની રહેશે.
7) પી.ઈ.સી. ફોમષ સાર્થે જરૂરી આિારો અપલોડ કરવા ફરજીયાત છે . આિારો અપલોડ ન કરે લ કે અધ ૂરા જોડેલ અર્થવા ખોટા
આિારો અપલોડ કયેર્થી પી.ઈ.સી. અત્રેર્થી જારી ન ર્થાય તો તે અંગેની સુંપ ૂિષ જવાબદારી વવદ્યાર્થીની રહેશે તેમ જ તે માટેની ફી
રરફુંડ ર્થઈ શકશે નહીં. આ અંગે યવનવવસિટીની કોઈ જ જવાબદારી રહેશે નહીં.
8) પ્રોવવઝનલ એણલજજણબણલટી સરટિફીકેટ અંગેની ફી રૂ. ૧૫૦/- વનયત કરવામાું આવેલ છે . ફી એકવાર ભયાષ પછી કોઇપિ
સુંજોગોમાું પરત મળવાપાત્ર નર્થી.
9) વવદ્યાર્થીએ ફોમષ તર્થા ફી ભયેર્થી કામકાજના રદવસ ૨ દરમ્યાન વવદ્યાર્થીએ ફોમષ ભરતા સમયે જે ઈ-મેઈલ આઈડી દશાષ વેલ હશે
તે ઈ-મેઇલ આઈડી માું રડજજટલ નકલ ઈસ્ય કરવામાું આવશે. જેર્થી વવદ્યાર્થીએ પ્રોવવઝનલ એણલજજણબણલટી સરટિફીકેટ માટે
યવનવસીટી ખાતે આવવાન ું રહેત ું નર્થી.
10) જો કોઈ તકનીકી કે આકસ્સ્મક કારિો નહીં હોય તો પ્રોવવઝનલ એણલજજણબણલટી સરટિફીકેટ જેટલ ું શક્ય હશે તેટલ ું વહેલ ું
આપવામાું આવશે.
11) ફોમષ સબવમટ/સેવ અને પેમેન્ટ કયાષ પછી તે ફોમષની પેમેન્ટ રીસીપ્ટ ની વપ્રન્ટ સાચવી રાખવી જરૂરી છે .
12) જો વવદ્યાર્થીને સફળતાપ ૂવષક ફીની ચકવિી બાદ પિ ચલિ ન બતાવતા હોય તો તેવા વવદ્યાર્થીઓએ ફરીર્થી પેમેન્ટ ના કરવ ું
તેમજ ફી ભયેર્થી ૨૪ કલાક (૧ રદવસ) સિી રાહ જોવી. ૨૪ કલાક (૧ રદવસ) બાદ ફરીર્થી એક વાર પોતાન ું ફોમષ ઓપન કરી
ને જોવ ું જો તે સમયે પિ ફી ભયાષન ું ચલિ ન બતાવે તો તેવા વવદ્યાર્થીઓએ યવનવવસિટીના મેઈલ આઇડી

pecfecexambknmu@gmail.com પર કામકાજ ના રદવસ દરમ્યાન મેઈલ કરવો. મેઈલ કરતી વખતે વવદ્યાર્થીઓએ પોતાન ું
નામ, સરનામ,ું મોબાઇલ નુંબર તેમ જ સફળતાપ ૂવષક ફીની ચકવિી કરે લ છે તેના આિાર પરાવા સાર્થે જોડવાના રહેશે.
13) જે વવદ્યાર્થીઓના પી.ઈ.સી. ફોમષમાું Payment Success ર્થયેલ હશે તેને જ પી.ઈ.સી. ઈશ્ય કરવાની કાયષવાહી કરવામાું આવશે.
પી.ઈ.સી. માટે ન ું ફોમષ સબવમટ ર્થયા બાદ વવદ્યાર્થીના શેક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૧-૨૦૨૨ ર્થી વવદ્યાર્થીને પી.ઈ.સી. ઈ-મેઇલમાું રડજજટલ
નકલ ઈસ્ય કરવામાું આવશે, જે નકલ વવદ્યાર્થી દ્વારા જે તે કોલેજમાું પ્રેવેશ માટે રજૂ કરવાની રહેશે તેમજ કોલેજ દ્વારા તે
પી.ઈ.સી. ની રડજજટલ વપ્રન્ટને માન્ય રાખી પ્રવેશ અંગેની કાયષવાહી કરવાની રહેશે.
14) કોલેજ ખાતે પી.ઈ.સી. જમા કરાવતી વખતે તમામ અસલ ડોકયમેન્ટ સાર્થે રાખવા જરૂરી છે . તમામ અસલ ડોકયમેન્ટની
ચકાસિી કરવાની જવાબદારી કોલેજની રહેશે. જો કોલેજને વવદ્યાર્થી દ્વારા રજૂ કરવામાું આવેલ ડોકયમેન્ટમાું શુંકા જિાય તો
સત્વરે પરીક્ષા વવભાગનો સુંપકષ કયાષ બાદ જ અને ખરાઈ કયાષ બાદ જ પ્રવેશ અંગેની કાયષવાહી કરવી. વવદ્યાર્થીઓને યવનવવસિટી
ખાતે કોઇપિ સુંજોગોમાું મોકલવા નહી.
15) પી.ઈ.સી. સાર્થે અપલોડ કરવાના ડોક્યમેન્ટની યાદી નીચે મજબ છે :
a) અન્ય યવનવવસિટી / બોડષ માુંર્થી જે કોસષ (પરીક્ષા)ના આિારે પી.ઈ.સી. કાઢવાન ું ર્થત ું હોય તે કોસષ (પરીક્ષા)ની માકષ શીટ (જો
માકષ શીટની ઓનલાઈન (વેબ) કોપી હોય તો જે તે શાળા ના વપ્રન્સીપાલ ના સહી વસક્કા વાળી કોપી જોડવી)
b) િોરિ- ૧૨ ની માકષ શીટ (જો માકષ શીટની ઓનલાઈન (વેબ) કોપી હોય તો જે તે શાળા ના વપ્રન્સીપાલ ના સહી વસક્કા વાળી
કોપી જોડવી)
c) શાળા છોડયાન ું પ્રમાિપત્ર
d) સમકક્ષતાન ું પ્રમાિપત્ર (જો લાગ પડત ું હોય તો)
e) સ્નાતક કક્ષાની છે લ્લા સેમેસ્ટરની માકષ શીટ (જો માકષ શીટની ઓનલાઈન (વેબ) કોપી હોય તો જે તે કોલેજના વપ્રન્સીપાલ ના
સહી વસક્કા વાળી કોપી જોડવી) (જો લાગ પડત ું હોય તો)
f)

અનસ્નાતક કક્ષાની છે લ્લા સેમેસ્ટરની માકષ શીટ (જો માકષ શીટની ઓનલાઈન (વેબ) કોપી હોય તો જે તે કોલે જના
વપ્રન્સીપાલ ના સહી વસક્કા વાળી કોપી જોડવી) (જો લાગ પડત ું હોય તો)

g) જો એજ્યકે શનલ ગેપ હોય તો સ્વ પ્રમાણિત બાુંહિ
ે રી પત્રક (જો લાગ પડત ું હોય તો)
h) જો વવદ્યાર્થી સરકારી કમષચારી હોય તો નોકરીદાતા તરફર્થી NOC પ્રમાિપત્ર (જો લાગ પડત ું હોય તો)
જો એજ્યકેશનલ ગેપ હોય તો સ્વ પ્રમાણિત બાુંહિ
ે રી પત્રક, PhD ના વવદ્યાર્થીઓ માટે Approval Letter Format from Guide
તર્થા LLB ના વવદ્યાર્થીઓ માટે Affidavit for Age, વવદ્યાર્થીએ ઓનલાઈન ફોમષ તર્થા ફી ભરવા અંગેની માગષદવશિકા વવદ્યાર્થીએ
રજૂ કરવા અર્થે પત્ર નો નમ ૂનો નીચેના જોડાિ મજબ છે .
16) િોરિ -૧૨ પાસ પછીના કોસષ (After 12th Pass Course)
સાર્થે જોડવાના(અપલોડ) કરવાના ડોકયમેટ

Sr No.
Course Name
1

Online Attached Document (Uploading) in PEC Form

BA/BA(HS)/BCom/BBA/BSW/BCA/BRS/
BSc/BSc(HS)/BSc(IT)/BSc(FS) Semester-1

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

10th (SSC) Marksheet
12th (HSC) Marksheet
School Leaving Certificate
SC/ST/SEBC/EWS Cast Certificate
NOC Letter form Employer (If Govt. Employee)

❖ જે તે કોસષ માું એડવમશન મેળવવા માટે છે લ્લે અભ્યાસ કરે લ માકષ શીટ અપલોડ કરવી (જોડવી) ફરજજયાત છે .
17) ગ્રેજ્યએટ પાસ પછીના કોસષ (After Bachelor Degree Pass)
Sr No.
1

Course Name
MA/MA(ECO)/MA(ENG)/
MA(GUJ)/MA(HIN)/MA(HIS)/

સાર્થે જોડવાના(અપલોડ) કરવાના ડોકયમેટ
Online Attached Document (Uploading) in PEC Form
(1) School Leaving Certificate
(2) Graduate Marksheet

2

MA(PSY)/MA(PHI)/MA(SAN)/MA(S
OC)/MA(HS)/MSc/MSc(HS)/MSc(FS)/
MSc(IT&CA)/MSc(BOT)/MSc(CHEM)
/MSc(MATHS)/MSc(MICRO)/MSc(PH
Y)/MSc(ZOO)/MSW/ MCom/MRS
PGDCA

3

BEd

4

MEd

5

LLB

6

LLM

7

PhD

(3)
(4)
(5)
(6)

SC/ST/SEBC/EWS Cast Certificate
Minimum 45% for ST, SC, SEBC Category Students
Minimum 50% for Open Category Students
NOC Letter form Employer (If Govt. Employee)

(1) School Leaving Certificate
(2) Graduate Marksheet
(3) SC/ST/SEBC/EWS Cast Certificate
(4) NOC Letter form Employer (If Govt. Employee)
(1) School Leaving Certificate
(2) Eligible for PEC Course Marksheet (Graduate Marksheet OR Master
Marksheet)
(3) SC/ST/SEBC/EWS Cast Certificate
(4) Admission Committee Order (SUCAB)
(5) Minimum 45% for ST, SC, SEBC Category Students
(6) Minimum 50% for Open Category Students
(7) NOC Letter form Employer (If Govt. Employee)
(1) School Leaving Certificate
(2) Eligible for PEC Course Marksheet (Graduate Marksheet OR Master
Marksheet)
(3) SC/ST/SEBC/EWS Cast Certificate
(4) Admission committee Order (SUCAB)
(5) Minimum 45% for ST, SC, SEBC Category Students
(6) Minimum 50% for Open Category Students
(7) NOC Letter form Employer (If Govt. Employee)
(1) School Leaving Certificate
(2) Eligible for PEC Course Marksheet (Graduate Marksheet OR Master
Marksheet)
(3) Attach Affidavit for Age more than 30 years for Other Students (Please
check Annexure-III for your reference)
(4) Attach Affidavit for Age more than 35 years for ST/SC Category
Students (Please check Annexure-III for your reference)
(5) SC/ST/SEBC/EWS Cast Certificate
(6) Minimum 40% for ST, SC Category Students
(7) Minimum 42% for SEBC Category Students
(8) Minimum 45% for Open Category Students
(9) NOC Letter form Employer (If Govt. Employee)
(1) School Leaving Certificate
(2) Eligible for PEC Course Marksheet (Graduate Marksheet OR Master
Marksheet)
(3) SC/ST/SEBC/EWS Cast Certificate
(4) Minimum 45% for ST, SC, SEBC Category Students
(5) Minimum 50% for Open Category Students
(6) NOC Letter form Employer (If Govt. Employee)
(1) School Leaving Certificate
(2) Eligible for PEC Course Marksheet (Graduate and Master / M.Phil.
Marksheet)
(3) SC/ST/SEBC/EWS Cast Certificate
(4) Approval Letter with Guide, Stamp and Signature (only for PhD
Student) (Please check Annexure-II for your reference)
(5) NOC Letter form Employer (If Govt. Employee)

❖ જે તે કોસષ માું એડવમશન મેળવવા માટે છે લ્લે અભ્યાસ કરે લ માકષ શીટ અપલોડ કરવી (જોડવી) ફરજજયાત છે .
18) રડપ્લોમા પાસ પછીના રડગ્રી કોસષ (After Diploma To Degree Course)
Sr No

1

Course Name
BA/BA(HS)/BCom/
BSW/BBA/BCA/BRS/BSc/
BSc(HS)/BSc(IT)/BSc(FS)
Semester-3

સાર્થે જોડવાના(અપલોડ) કરવાના ડોકયમેટ
Online Attached Document (Uploading) in PEC Form

(1) Diploma Last Pass Marksheet
(2) Diploma Degree Certificate
(3) SC/ST/SEBC/EWS Cast Certificate

(4)
(5)
(6)
(7)

10th (SSC) Marksheet
12th Equivalent Certificate by Relevant Board
School Leaving Certificate
NOC Letter form Employer (If Govt. Employee)

❖ જે તે કોસષ માું એડવમશન મેળવવા માટે છે લ્લે અભ્યાસ કરે લ માકષ શીટ અપલોડ કરવી (જોડવી) ફરજજયાત છે .
19) આઈ.ટી.આઈ પાસ પછીના રડગ્રી કોસષ (After ITI To Degree Course)
Sr No

1

Course Name
BA/BA(HS)/BCom/BSW/BBA/BCA/BRS/BSc/
BSc(HS)/BSc(IT)/BSc(FS)
Semester-1

સાર્થે જોડવાના(અપલોડ) કરવાના ડોકયમેટ
Online Attached Document (Uploading) in PEC Form

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ITI Last Pass Marksheet
ITI Degree Certificate
SC/ST/SEBC/EWS Cast Certificate
10th (SSC) Marksheet
English Subject pass Marksheet in 12th (HSC)
12th Equivalent Certificate by Relevant Board
School Leaving Certificate
NOC Letter form Employer (If Govt. Employee)

❖ જે તે કોસષ માું એડવમશન મેળવવા માટે છે લ્લે અભ્યાસ કરે લ માકષ શીટ અપલોડ કરવી (જોડવી) ફરજજયાત છે .
❖ જરૂર પડે તો ફોમષ સાર્થે અન્ય ડોકયમેન્ટ પિ રજૂ કરવાના રહેશે.
20) વવદ્યાર્થીના પી.ઈ.સી. ફોમષની ચકાસિી પરીક્ષા સેલ વવભાગ દ્વારા કરવામાું આવશે અને નીચે દશાષ વ્યા મજબની કાયષવાહી
કરવામાું આવશે:
a) જો કોઈ વવદ્યાર્થી અગર સીિા જ સેમેસ્ટર-3 માું પ્રવેશ લેવા માુંગે છે તો તેમિે અગાઉના એટલે કે સેમેસ્ટર-૧ ર્થી ૨
ફરજીયાત પાસ હોવા જરૂરી છે .
b) જો કોઈ વવદ્યાર્થી અગર સીિા જ સેમેસ્ટર-૫ માું પ્રવેશ લેવા માુંગે છે તો તેમિે અગાઉના એટલે કે સેમેસ્ટર-૧ ર્થી ૪
ફરજીયાત પાસ હોવા જરૂરી છે .
c) િો. ૧૦ પાસ કયાષ પછીના ત્રિ વર્ષ કે તેર્થી વધ વર્ષના રડપ્લોમા કોસષ પાસ કરે લ હોય તેવા વવદ્યાર્થીઓને BA, BCom,
BCA, , BSc, BSc (IT), BSc (HS), BRS, BSW ના ત્રીજા સેમેસ્ટરમાું પ્રવેશ આપવાનો રહેશે જેના માટે વવદ્યાર્થીએ પી.ઈ.સી.
મેળવવ ું ફરજજયાત છે .
d) િો. ૧૦ પાસ કયાષ પછી બે કે તેર્થી વધ વર્ષનો આઈ.ટી.આઈ., એન.સી.વી.ટી., જી.સી.વી.ટી. ની પરીક્ષા પાસ કરે લ હોય
અને ગજરાત માધ્યવમક અને ઉચ્ચતર માધ્યવમક વશક્ષિ બોડષ , ગાુંિીનગર અર્થવા ગજરાત ઓપન સ્કલ એકઝાવમનેશનની
અંગ્રેજી વવર્યની પરીક્ષા પાસ કરે લ હોય તેવા વવદ્યાર્થીઓને BA, BCom, BBA, BCA, BSc, BSc (IT), BSc (HS), BRS,
BSW નાું પ્રર્થમ સેમેસ્ટરમાું પ્રવેશ આપવાનો રહેશે જેના માટે પી.ઈ.સી. લેવાન ું રહેશે જેની ખાસ નોંિ લેશો.
e) વવદ્યાર્થીએ છે લ્લે અભ્યાસ ફોરે ન યવનવવસિટીમાુંર્થી કરે લ હોય તો તેવા વવદ્યાર્થીઓએ Association of Indian Universities

(A.I.U.) માુંર્થી સમકક્ષતા પ્રમાિપત્ર મેળવી તે રજૂ કરવાન ું રહેશે.
(www.aiu.ac.in → Equivalence → Equivalence of Degree)
21) વવદ્યાર્થી દ્વારા જે કોસષ માટે પી.ઈ.સી. મેળવેલ હોય તે કોસષ ને બદલે અન્ય કોસષમાું જો પ્રવેશ મેળવવાનો હોય તો તે માટે અગાઉ
મેળવેલ ઓરરજનલ પી.ઈ.સી. પરીક્ષા સેલ વવભાગમાુંર્થી રદ કરાવવાન ું રહેશે અને તે ફી રરફુંડ મળવાપાત્ર નર્થી તેમજ
ત્યારબાદ અન્ય કોસષ માટે પી.ઈ.સી. ફોમષ ભરવાન ું રહેશે. તેમજ ફોમષમાું દશાષ વેલ કોલેજ વસવાયની અન્ય કોલેજમાું પ્રવેશ મેળવે
તો તે અંગેની પિ લેણખતમાું જાિ પી.ઈ.સી. ની નકલ સામેલ રાખી પરીક્ષા સેલ વવભાગમાું કરવાની રહેશે.
22) વવદ્યાર્થીએ પી.ઈ.સી. મેળવ્યા બાદ કોઈપિ કારિોસર પ્રવેશ મેળવેલ ન હોય તો તેવા સુંજોગોમાું મેળવેલ ઓરરજનલ પી.ઈ.સી.
પરીક્ષા સેલ વવભાગમાું જમા કરાવવાન ું રહેશે તેમજ તે માટે ભરે લ ફી રરફુંડ મળી શકશે નહીં.
23) પી.ઈ.સી. મેળવનાર વવદ્યાર્થીને પી.ઈ.સી. કાઢયાની તારીખર્થી ૪૫ રદવસની અંદર યવનવવસિટી પરીક્ષા સેલમાું જે તે કોલેજ માું
પ્રવેશ મેળવવા સમયે ભરે લ ફી ની રીસીપ્ટ, ઓરરજનલ માઈગ્રેશન સરટિરફકે ટ તર્થા પી. ઈ. સી. ની નકલ રજૂ કરી ફાઇનલ

એણલજજણબણલટી સરટિરફકેટ મેળવી લેવાન ું રહેશે.
24) જે યવનવવસિટી / બોડષ માું અરજદાર છે લ્લે અભ્યાસ કયો હોય તે યવનવવસિટી / બોડષ ના રજીસ્રાર / મુંત્રીશ્રીન ું આ યવનવવસિટીમાું
આગળ અભ્યાસ કરવાની પરવાનગી આપેલ છે તે બાબતન ું પ્રમાિપત્ર ((માઈગ્રેશન સરટિરફકે ટ )અસલ પ્રમાિપત્ર) પાછું
આપવામાું આવશે નહીં.
25) માઈગ્રેશન સરટિરફકે ટ જમા કરાવવા અંગેની સ ૂચના:
a) જે વવદ્યાર્થી પી.ઈ.સી. મેળવે તેઓએ અગાઉના બોડષ /યવનવવસિટીન ું ઓરરજનલ માઈગ્રેશન સરટિરફકે ટ પરીક્ષા વવભાગમાું જમા
કરાવવ ું ફરજજયાત છે જેના માટેની ફી ની વવગત નીચે મજબ છે :
i.

પી.ઈ.સી. કાઢયાની તારીખર્થી ૪૫ રદવસ સિીમાું ઓરરજનલ માઈગ્રેશન સરટિરફકેટ જમા કરવવામાું આવ્યે કોઈ ફી
લેવામાું આવશે નહીં.

ii.

પી.ઈ.સી. કાઢયાની તારીખર્થી ૪૫ રદવસ બાદ અને ૯૦ રદવસ સિીમાું ઓરરજનલ માઈગ્રેશન સરટિરફકેટ જમા
કરાવવામાું આવશે તો તે માટે લેટ ફી રૂ. ૫૦૦/- (અંકે રૂવપયા પાુંચસો) જમા કરાવવાના રહેશે, ત્યારબાદ તેને
એફ.ઈ.સી. ઈસ્ય ૂ કરવામાું આવશે.

iii.

પી.ઈ.સી. કાઢયાની તારીખર્થી ૯૦ રદવસ બાદ જો ઓરરજનલ માઈગ્રેશન સરટિરફકે ટ જમા કરાવવામાું આવે તો
પેનલ્ટી ફી રૂ ૧૦૦૦/- (અંકે રૂવપયા એક હજાર) જમા કરવવાના રહેશે, ત્યારબાદ તેને એફ.ઈ.સી. ઈસ્ય ૂ કરવામાું
આવશે.

26) વર્ષ ૨૦૨૨-૨૦૨૩ ર્થી જે વવદ્યાર્થીઓ પી.ઈ.સી. મેળ વે તેવા વવદ્યાર્થીઓએ ઓરરજનલ માઈગ્રેશન સરટિરફકે ટ તેમજ જે
વવદ્યાર્થીઓને માકષ શીટ વેરરરફકે શનનો આિાર રજૂ કરવાનો ર્થતો હોય તેવા વવદ્યાર્થીઓ દ્વારા જ્યાું સિી એફ.ઈ.સી. મેળવવાની
કાયષવાહી પ ૂિષ કરવામાું નહીં આવે ત્યાું સિી તેમન ું પરરિામ અનામત રાખવામાું આવશે.
27) યવનવવસિટી દ્વારા વખતો વખત કોઈ ફેરફાર કરવામાું આવે તે વવદ્યાર્થીને તેમજ કોલેજને બુંિનકતાષ રહેશે.

ખાસ નોંધ: વર્ષ ૨૦૨૨-૨૦૨૩ ર્થી પી.ઈ.સી. માટે વવદ્યાર્થીએ યવનવવસિટી કક્ષાએ આવવાન ું રહેશે નહીં, વવદ્યાર્થીને પી.ઈ.સી. ઈમેઇલમાું રડજજટલ નકલ ઈસ્ય કરવામાું આવશે જેની વપ્રન્ટ મેળવી વવદ્યાર્થીએ પ્રવેશ અંગેની કાયષવાહી કરવાની રહેતી હોય
જ્યારે વવદ્યાર્થી દ્વારા પી.ઈ.સી. માટે ન ું ફોમષ ભરવામાું આવે ત્યારે મોબાઇલ નુંબર અને ઈ-મેઈલ આઈડી સ્પષ્ટ
દશાષવવાના રહેશે, કોલેજના સ્ટાફનો કે કોલેજનો કે અન્ય કોઈના મોબાઇલ નુંબર અને ઈ-મેઈલ આઈ.ડી. ફોમષમાું દાખલ
કરવા નહીં, ફોમષ સબવમટ ર્થયા બાદ કોઈ ફેરફાર કરવાની મુંજૂરી આપવામાું આવશે નહીં.
28) પી.ઈ.સી. ફોમષ ભરતા સમયે કોઈ ટે કવનકલ પ્રશ્ન ઉપસ્સ્ર્થત ર્થાય તો તે માટે યવનવવસિટીના ફોન નું.: ૦૨૮૫૨૬૮૧૪૦૦ પર
અર્થવા ઈ-મેઈલ આઇડી pecfecexambknmu@gmail.com પર કામકાજ ના રદવસો દરમ્યાન સુંપકષ કરવાનો રહેશે.
29) પ્રોવવઝનલ એલીજીબીલીટી સરટિરફકે ટ (પી.ઈ.સી.) અને ફાઇનલ એલીજીબીલીટી સરટિરફકે ટ (એફ.ઈ.સી.) મેળવ્યા બાદ કોઈપિ
કારિોસર ભવવષ્યમાું રદબાતલ કરવાન ું ર્થશે તો વવદ્યાર્થી દ્વારા આપવામાું આવેલ તમામ પરીક્ષાઓ, રડગ્રી તેમજ અન્ય તમામ
સરટિરફકે ટ રદ કરવા અંગેનો આખરી વનિષય કરવાનો અવિકાર યવનવવસિટીને અબાવિત રહેશે જે વવદ્યાર્થીને બુંિનકતાષ રહેશે.
30) ફ્રોડ માકષ શીટ / ફ્રોડ બોડષ / ફ્રોડ માઈગ્રેશન સરટિરફકેટ / ફ્રોડ માકષ શીટ વેરરરફકેશન અંગેનો જે તે બોડષ / યવનવવસિટીનો પત્ર કોઈ
વવદ્યાર્થીનો માલ ૂમ પડશે તો તેને આપવામાું આવેલ પી.ઈ.સી. તાત્કાણલક રદ કરવામાું આવશે તેમ જ તે અંગે ભવવષ્યમાું કોઈ
કાન ૂની કાયષવાહી ર્થાય તો તેની તમામ જવાબદારી વવદ્યાર્થીની રહેશે અને તેના માટે યવનવવસિટી સામે કોઈ દાવો માુંડી શકશે
નહીં.

Annexure-I
Educational Gap
Self-Declaration
નામ:
સરનામ:ું

મોબાઈલ નુંબર:
તારીખ:

બાુંહધ
ે રી પત્રક
આર્થી હું __________________________________________________________________ આ સાર્થે
બાુંહિ
ે રી આપ ું છું કે, મેં પ્રોવવઝનલ એણલજજણબણલટી સરટિફીકે ટ (પી.ઈ.સી.) મેળવવા માટે મારી માકષ શીટ તર્થા જરૂરી
પ્રમાિપત્રો આ સાર્થે આપેલ છે , તે પ્રમાિપત્રોની ખરાય કરતા કોઈપિ પ્રમાિપત્ર વાુંિાજનક સાણબત ર્થશે તો તેની
સુંપ ૂિષ જવાબદારી મારી રહેશે. તર્થા મેં લીિેલ એડમીશન કોલેજ / યવનવસીટી માુંર્થી રદ કરી કોઈપિ પ્રકારની
કાયષવાહી કરવામાું આવશે તો તેનો હું સ્વીકાર કરીશ. મેં વર્ષ ____________________ પછી કોઈ પિ અભ્યાસિમમાું
/ અન્ય યવનવસીટીમાું પ્રવેશ લીિેલ નર્થી.

_____________________
આપનો વવશ્વાસ

Annexure-II
Approval Letter Format from Guide
(Only for Ph.D. Student)

Mr./Mrs./Ms.

__________________________________________________________________is

admitted in
__________________________ Class on [date]_____________________. The reason for issuing
eligibility certificate as a special case after the expiry of one month from the beginning of
concerned Academic Term are as under.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
The University will not be responsible for any situations, if arises in future in respect of the
appearance at the examination, due to incomplete attendance of the above student.

Date: __________________

Rubber Stamp of the College or the
University Department

________________________________
Signature of the Principal-Head
[College]University Department
Or

____________________________________
Signature of the Guide [For Ph.D. Students]

Annexure-III
:: સોગુંદનામ ું ::
(Only for LLB Students)
આર્થી હું આ નીચે સહી કરનાર_________________________________________________ ઉ.વ.
આ.____________________ રહે. _________________________________________________તે આર્થી, મારી
સત્ય અને િમષ પ્રવતજ્ઞા જાહેર કરું છું કે, સેમેસ્ટર-૧ એલ.એલ.બી. માું એડવમશન લેવા માટે અરજી કરે લ છે .

લીગલ એજ્યકેશન રૂલ્સ ૨૦૦૮ દ્વારા એલ.એલ.બી. ના કોસષ માટે બાર કાઉસ્ન્સલ ઓફ ઇન્ન્ડયા દ્વારા
તા. ૨૭/૦૩/૨૦૦૯ ના ચોક્ક્સ વયમયાષદા જેમાું મહત્તમ વયમયાષદા જનરલ કેટેગરી માટે ૩૦ વર્ષ અને અનસણચત
જાવત/અનસણચત જનજાવત માટે ૩૫ વર્ષ નક્કી કરવામાું આવેલ જે વયમયાષદા સને ૨૦૧૩ માું દર કરવામાું આવેલ.
ત્યારબાદ તેને ફરીર્થી રરસ્ટોર કરવા માટે હકમ કરવામાું આવેલ. પરું ત વતષમાન સમયમાું રીશભ દગ્ગલ અને બીજાઓ
દ્વારા સપ્રીમકોટષ ની ડીવીઝન બેન્ચના જન્સ્ટસશ્રી એસ.એ.બોબદ અને શ્રી એલ. નાગેશ્વર રાવનાઓ સમક્ષ બાર કાઉસ્ન્સલ
ઓફ ઇન્ન્ડયાની મહત્તમ વયમયાષદા નક્કી કરતાું તા. ૧૭/૦૯/૨૦૧૬ ના બીસીઆઇ/૧૫૧૯ (એલ.ઇ.સરક્યલર)-૬ ના
નોરટરફકેશનને પડકારતા નામ. સપ્રીમકોટષ ની ડીવીઝન બૅન્ચ દ્વારા બાર કાઉસ્ન્સલના લોના અભ્યાસ માટેની વયમયાષદા
નક્કી

કરત ું

નોરટરફકેશન

સ્ટે

કરવામાું

આવેલ.

જે

અનસુંિાને

હાલમાું

મને

_______________________________________________________________કોલેજમાું અભ્યાસ માટે એડવમશન
આપવામાું આવેલ છે . પરું ત હાલ કે ભવવષ્યમાું સપ્રીમ કોટષ દ્વારા આ વયમયાષદાને અનલક્ષીને કોઈપિ ફેરફાર ર્થશે તો તે
મને કબલ મુંજર રહેશે અને વયમયાષદાને લઈને જે કોઈ અદાલત દ્વારા જે કોઈ વનિષય આવશે તે મને કબલ મુંજર રહેશે.
આ અંગે કોલેજ અને યવનવવસિટી જવાબદાર રહેશે નહીં.

ઉપરોક્ત તમામ હકીકત ખરી અને સત્ય હોય સોગુંદ ઉપર જાહેર કરું છું.

તા.

/

/૨૦

*_________________________

Annexure-IV
વવદ્યાર્થીએ ઓનલાઈન ફોમષ તર્થા ફી ભરવા અંગેની માગષદવશિકા
1) સૌપ્રર્થમ વવદ્યાર્થીએ યવનવેવસિટીના વેબપોટષ લ http://bknmu.gipl.net/Welcome.aspx માું જઈ સ્ટડન્ટ કોનષર ટૅબ
માુંર્થી Apply For PEC ણલન્ક પર ક્ક્લક કરવ.ું
2) ત્યારબાદ જો વવધ્યાર્થી પ્રર્થમ વખત Apply ર્થતો હોય તો તેિે Have You Already Filled Online Application?
માું No ઓપશન વસલેક્ટ કરવ.ું ત્યાબાદ Program તર્થા Semester જેવી વવગતો ભરી જરૂરી ડોક્યમેન્ટ અપલોડ
કરી Save & Pay બટન પર ક્ક્લક કરવ.ું

3) ત્યારબાદ વવદ્યાર્થી પેમેન્ટ ઓપશન ૧) Cards (Credit/Debit), ૨) Net Banking, ૩) Scan and Pay એમ ત્રિ
વવકલ્પમાુંર્થી ગમે તે વવકલ્પ દ્વારા ફી ની ચકવિી કરી શકશે. અન્ય કોઈપિ પ્રકારનાું માધ્યમ દ્વારા ફી
સ્વીકારવામાું આવશે નરહ.

4) જો વવદ્યાર્થીની સફળતાપ ૂવષક ફીની ચકવિી ર્થઇ હશે તો વવદ્યાર્થીને Your Transaction Status is: Success
Message આવશે તેમ જ Print Fee Receipt Button બતાવશે. જેના પર ક્ક્લક કરતાું વવદ્યાર્થી તેની ફીની ચલિ
ની સોફ્ટ કોપી ડાઉનલોડ કરી શકશે.
5) જો વવદ્યાર્થીની સફળતાપ ૂવષક ફીની ચકવિી ર્થઇ હશે નહી તો વવદ્યાર્થીને Your Transaction Status is: failure
Message આવશે તેમ જ વવદ્યાર્થીનો એક્પ્લકેશન નુંબર આવશે.

6) જો વવદ્યાર્થીએ એક વાર ફોમષ ભરે લ હોય અને ફી ભરે લ ના હોય તો Have You Already Filled Online
Application? માું Yes ઓપશન વસલેક્ટ કરવ.ું ત્યાબાદ Pay બટન પર ક્ક્લક કરવ.ું

7) જો વવદ્યાર્થીને સફળતાપ ૂવષક ફીની ચકવિી બાદ પિ Payment Receipt ન બાતાવે તો તેવા વવદ્યાર્થીઓએ ફરી
વખત

Payment ના કરવ ું તેમ જ ૨૪ કલાક (૧ રદવસ) સિી રાહ જોવી. ૧ રદવસ બાદ ફરી પોતાન ું ફોમષ

ઓપન કરી Have You Already Filled Online Application? માું Yes ઓપશન વસલેક્ટ કરી પોતાની જરૂરી
વવગતો ભરી પોતાન ું ફોમષ ઓપન કરવ.ું તેમાું નીચે Download Receipt પર ક્ક્લક કરવ ું જેર્થી વવદ્યાર્થી તેની
Payment Receipt ડાઉનલોડ કરી શકશે.

