
 

 

પરીપત્ર  

વિષય : NON CBCS કોષષ : F.Y. M.B.B.S., F.Y. B.SC. Nursing, Post Basic B.Sc.Nursing. તથા F.Y.B.H.M.S. ના  
        એનરોલમેન્ટ તેમજ પ્રોવિઝનલ એલલજજલિલલટી સટીફીકેટ(PEC) અંગેના ફોમષની ઓનલાઇન એન્રી  કરિા િાિત. 

 

        ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા યવુનિવ િટી  લંગ્ન NON CBCS કોષષ : F.Y. M.B.B.S., F.Y. B.SC. Nursing, Post Basic 

B.Sc.Nursing. તથા F.Y.B.H.M.S. તમામ કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓ, મેડીકલ કોલેજના ં ડીનશ્રી તથા અધ્ર્ક્ષશ્રીઓન ે

જણાિિામા ંઆિે છે કે, શકૈ્ષણણક િર્ય ૨૦૨૧-૨૨ મા ં જુદા-જુદા કોર્યઓના એનરોલમેન્ટ તેમજ પ્રોવિઝનલ એણલજજણિણલટી 
 ટીફીકેટ અંગેના ફોમય સ્િીકારિા અંગેની તારીખ નીચે મજુિ રહશેે. જેની તમામ  િંધંીતોએ ખા  નોંધ લેિી. 
 

૧ 
એનરોલમેન્ટ 

 

રેગ્યલુર ફી સાથે રૂ.૪૦૦/- 
લેઇટ ફી સાથે 

(રૂ.૪૦૦+ રૂ.૫૦૦) રૂ.૯૦૦/- 

દંડાત્મક ફી સાથે 

(રૂ.૪૦૦+ રૂ.૫૦૦+ રૂ.૧૫૦૦) 

રૂ.૨૪૦૦/- 

તા.૦૬/૦૮/૨૦૨૨ 

થી 
તા.૩૦/૦૮/૨૦૨૨ 

તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૨ 

થી 
તા.૦૩/૦૯/૨૦૨૨ 

તા.૦૫/૦૯/૨૦૨૨ 

થી 
તા.૦૭/૦૯/૨૦૨૨ 

૨ 

પ્રોવિઝનલ 

એણલજજણિણલટી 
 ટીફીકેટ 

 

રેગ્યલુર ફી સાથે રૂ.૧૫૦/- 
લેઇટ ફી સાથે 

રૂ.૬૫૦/- 

દંડાત્મક ફી સાથે 

રૂ.૨૧૫૦/- 

તા.૩૦/૦૭/૨૦૨૨ 

થી 
તા.૨૯/૦૮/૨૦૨૨ 

તા.૩૦/૦૮/૨૦૨૨ 

થી 
તા.૦૨/૦૯/૨૦૨૨ 

તા.૦૩/૦૯/૨૦૨૨ 

થી 
તા.૦૬/૦૯/૨૦૨૨ 

 

 
ખાસ નોંધ  

❖ નિા એનરોલમેન્ટ થયેલા વિદ્યાથીઓના થેલેસેમીયા ટેસ્ટ પરીક્ષા ફોમષ જમા કરતી િખતે રજુ કરિાના રહશેે. 

❖ ઉપરોક્ત કામગીરી માટે નોિેલ કોરોના િાઇરસ COVID-19 અંગે કેન્ર તેમજ રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા િખતોિખત જાહરે કરિામા ં
આિેલ માગષદવશિકાનુ ંચસુ્તપણે પાલન કરિાનુ ંરહશેે. કમષચારીઓએ માસ્ક પહરેી (ફેસ કિર) તેમજ સામાજજક અંતર જાળિી ઉપરોક્ત 

કામગીરી કરિાની રહશેે. 

❖ ઉપયુષક્ત તારીખ પણૂષ થયા િાદ એનરોલમેન્ટ તેમજ પ્રોવિઝનલ એલલજજલિલલટી સટીફીકેટ (PEC) અંગેના ફોમષ સ્િીકારિામા ંઆિશે 

નહી. 
યવુનિવસિટી ખાતે રજુ રાખિાની ફી તેમજ જરૂરી આધાર પરુાિા: 
 દરેક વિદ્યાથી દીઠ એનરોલમેન્ટ ફી  
➢ એનરોલમેન્ટ ફી                   રૂ.૪૦૦/- 

➢ યવુનિવ િટી ડેિલોપમેન્ટ ફી   રૂ.૨૦૦/- 

➢ સ્પોટય  ફી                       રૂ.૭૦/- 

➢ કલ્ચરલ એક્ટીિીટી ફી                 રૂ.૭૦/- 



 

 

➢ દરેક એનરોલમેન્ ટ ફોમય  ાથે વિદ્યાથીનુ ંલીિીંગ  ટીફીકેટ, અંવતમ પા  કરેલ પરીક્ષાની માકયશીટ, ધો. ૧૦ ની માકયશીટ, NEET/ 

GUJCET ની માકયશીટ (જેને લાગ ુપડતુ ંહોર્ તેને), એડવમશન મેમો, આધારકાડયની ઝેરોક્ષ, જાતીનો દાખલો તેમજ અન્ર્ 

િોડય/યવુનિવ િટીના વિદ્યાથીઓએ P.E.C. ની એક-એક નકલ જોડિી. 
➢ એનરોલમેન્ ટ ફોમય ૩૦ નુ ંિચં િનાિવુ ં(ફોમય નિંરને આધારે ગોઠિણી કરિાની રહશેે.) 

➢ અન્ર્ િોડય/યવુનિવ િટીના વિદ્યાથીઓની એનરોલમેન્ ટ ફોમય ની એન્ રી કરતી િખતે P.E.C. નિંર તેમજ P.E.C. તારીખ ફરજીર્ાત 

એન્ ટર કરિાની રહશેે, અન્ ર્થા તેિા વિદ્યાથીઓની P.E.C. ની ક્િેરી જનરેટ કરિામા ંઆિશે. 

➢ જે વિદ્યાથીને અભ્ર્ા  દરમ્ર્ાન ગેપ હોર્ તેિા વિદ્યાથીએ ૫૦/- રૂપીર્ાના નોટરી કરાિેલ સ્ટેમ્પ પર  ોગદંનામુ ંકોલેજે વિદ્યાથીઓ 

પા ેથી લઈને એનરોલમેન્ ટ ફોમય  ાથે જોડી યવુનિવ િટી ખાતે ઓરીજનલ કોપી જમા ંકરિાની રહશેે. 

➢ કોલેજ ના લેટરપેડ ઉપર કોર્ય મજુિ વિદ્યાથીઓની  ખં્ર્ા તેમજ ફીની રકમ સ્પષ્ટ દશાયિિી તેમજ ચાલ ુકામકાજના ંદદિ  ૨ (િે) 
મા ંફરજીર્ાત પણે એનરોલમેન્ ્ ના ફોમય, ચેકણલસ્ટ તેમજ ફી મેમો પરીક્ષા વિભાગમા ંજમા ંકરાિિાનો રહશેે. 

➢ િીજુ, ત્રીજુ અને ચોથા િર્યના વિદ્યાથીઓની સ્પોર્ટય  અને કલ્ચર ફી પરીક્ષા ફોમય  ાથે પ્રવતિર્ય પ્રવત વિદ્યાથીદીઠ ભરિાની 
રહશેે 

➢ એનરોલમેન્ ટ ફોમય જમા ંકરાિતી િખતે કોલેજે એડટ વમશન કમીટી રીપોટય તેમજ જે કોટા પ્રમાણે એડમીશન મળેલ હોર્ તેન ુ
ણલસ્ટ જમા ંકરાિિાનુ ંરહશેે.. 

➢ ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ “રજીસ્રાર, ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી, જૂનાગઢ” ના નામનો કઢાિિાનો રહશેે. 

 
ખાસ નોંધ : NON CBCS કોષષના એનરોલમેન્ ટ ફોમષની એન્ રી http://bknmu.icrp.in લલન્ કમાં જઈને કોલેજો પોતાના યઝુર દ્વારા 
લોગીન થઈને કરિાની રહશેે.  

 િાહેંધરી પત્રક 

 વિદ્યાથીઓએ ફોમયમા ંભરેલ વિગત અને ધોરણ ૧૨ ની માકયશીટ પ્રમાણે જ ઓનલાઇન એન્રી કરેલ છે, જે અમોએ ચકા ેલ છે. 

ઓનલાઇન એન્રી ખોટી હશે તો જિાિદારી કોલેજ/ સં્થાની રહશેે તેમજ વિદ્યાથીઓની માકયશીટ અને ફોટો ચેકલીસ્ટ  ાથે ચેક કરેલ છે. 

ફોમયમા ંવિદ્યાથીઓનો ફોટો અપલોડ કરેલ છે. ખોટો ફોટો અપલોડ કરેલ હશે તો માકયશીટમા ંકોલેજ/ સં્થા દ્વારા યવુનિવ િટીના 
વનર્માન ુાર દંડ ભરી સધુારા અંગેની કાર્યિાહી કરિામા ંઆિશે. 

  

    પરીક્ષા વનયામક 

ક્રમાકં/િીકેએનએમય/ુપરીક્ષા/૧૩૧૨/૨૦૨૨,  

ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા યવુનિવ િટી,  
ગિનયમેન્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પ , ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા યવુનિવ િટી રોડ,  

ખડીર્ા, જૂનાગઢ-362263 

તા. ૦૬/૦૮/૨૦૨૨   

 

 

પ્રવત, ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા યવુનિવ િટી  લંગ્ન તમામ મેદડકલ, પેરા મેદડકલ કોલેજોના દડન/આચાર્યશ્રીઓ તરફ.... 

 

નકલ સાદર રિાના:-  

(૧) માન.કુલપવતશ્રી/કુલ ણચિશ્રીના અંગત  ણચિશ્રી (જાણ અથે)  

(૨) આઈ.ટી.  ેલ (િેિ ાઈટ પર પ્રવ દ્ધ કરિા તેમજ ર્ોગ્ર્ કાર્યિાહી અથે)  (૩) દહ ાિી શાખા (ર્ોગ્ર્ કાર્યિાહી અથે) 

http://bknmu.icrp.in/

