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પરીપત્ર  

 

વિષય  :   પી.જી. સેમ.-૧ ની પી.જી. રજીસ્ટ્રેશન તેમજ પ્રોવિઝનલ એલલજજલિલલટી સટીફીકેટ(PEC) ની તારીખમાાં િધારો કરિા િાિત   
સાંદર્ભ   : અતે્રની યવુન.ના પરીક્ષા વિર્ાગના પરીપત્ર ક્રમાાંક/િીકેએનએમય/ુપરીક્ષા/૧૬૮૩/૨૦૨૧, તા.૨૪/૦૯/૨૦૨૧. 
 

       ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા યવુનિવ િટી ભિનના અધ્યક્ષશ્રીઓ, યવુનિવ િટી  લંગ્ન અનસુ્નાતક કેન્દ્રોના આચાયયશ્રીઓ/પ્રોફે  ય 
ઇન્દ્ચાર્જશ્રીઓ તથા માન્દ્ય  સં્થાઓના િડાઓને  દંભય પરીપત્રથી જણાિિામા ંઆિેલ હત ુ ંકે, શૈક્ષણણક િર્ય ૨૦૨૧-૨૨ મા ંઅનસુ્નાતક 
કક્ષાના જુદી જુદી વિદ્યાશાખાઓના પી.જી. રજીસ્રેશન તેમજ પ્રોવિઝનલ એણલજજણિણલટી  ટીફીકેટ અંગેના ફોમય સ્િીકારિા અંગેની 
રેગ્યલુર ફી  ાથેની છેલ્લી તારીખ અનકુ્રમે તા.૧૪/૧૦/૨૦૨૧ તેમજ ૧૩/૧૦/૨૦૨૧ તથા તમામ દાંડાત્મક ફી  ાથેની છેલ્લી 
તારીખ અનકુ્રમે તા.૨૯/૧૦/૨૦૨૧ તેમજ ૨૮/૧૦/૨૦૨૧ નક્કી કરિામા ંઆિેલ હતી, જેમા ંકોલેજ દ્વારા ઓનલાઇન માધ્યમ દ્વારા 
પી.જી. રજીસ્રેશનના ફોમયની એન્દ્રી કરિાનુ ંજણાિિામા ંઆિેલ હત.ુ 
 

       માનનીય કુલપવતશ્રીની આજ્ઞાન ુાર વિદ્યાથીઓના હીતને ધ્યાને લઇ પી.જી.રજીસ્રેશન તેમજ પ્રોવિઝનલ એણલજજણિણલટી  ટીફીકેટ 

(PEC) અંગેના ફોમય સ્િીકારિા અંગેની તારીખ નીચે મજુિ લિંાિિામા ંઆિે છે. જેની તમામ  િંધંીતોએ નોંધ લેિી. 

૧ પી.જી. રજીસ્રેશન  
(પી.જી. ેમેસ્ટર-૧) 

રેગ્યલુર ફી  
રૂ.૨૦૦/- 

લેઇટ ફી સાથે 
૭૦૦/- 

દાંડાત્મક-૧ ફી સાથે 
રૂ.૨૨૦૦/- 

દાંડાત્મક-૨ ફી સાથે 
રૂ.૪૨૦૦/- 

દાંડાત્મક-૩ ફી સાથે 
રૂ.૭૨૦૦/- 

તા.૨૫/૦૯/૨૦૨૧  
થી 

તા.૧૯/૧૦/૨૦૨૧ 

તા.૨૦/૧૦/૨૦૨૧ 
થી 

તા.૨૫/૧૦/૨૦૨૧ 

તા.૨૬/૧૦/૨૦૨૧ 
થી 

તા.૨૭/૧૦/૨૦૨૧ 

તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૧ 
થી 

તા.૨૯/૧૦/૨૦૨૧ 
તા.૩૦/૧૦/૨૦૨૧ 

 

૨ 

 

પ્રોવિઝનલ 
એણલજજણિણલટી 
 ટીફીકેટ 

(પી.જી. ેમેસ્ટર-૧) 

રેગ્યલુર ફી 
રૂ.૧૫૦/- 

લેઇટ ફી સાથે 
૬૫૦/- 

દાંડાત્મક-૧ ફી સાથે 
રૂ.૨૧૫૦/- 

દાંડાત્મક-૨ ફી સાથે 
રૂ.૪૧૫૦/- 

દાંડાત્મક-૩ ફી સાથે 
રૂ.૭૧૫૦/- 

તા.૨૬/૦૮/૨૦૨૧ 
થી 

તા.૧૮/૧૦/૨૦૨૧ 

તા.૧૯/૧૦/૨૦૨૧  
થી 

તા.૨૩/૧૦/૨૦૨૧ 

તા.૨૪/૧૦/૨૦૨૧ 
થી 

તા.૨૬/૧૦/૨૦૨૧  

તા.૨૭/૧૦/૨૦૨૧ 
થી 

તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૧ 
 તા.૨૯/૧૦/૨૦૨૧ 

 

           ખા  નોંધ : 
 

૧. ઉપયુયક્ત તારીખ િાદ પી.જી. રજીસ્રેશન તેમજ પ્રોવિઝનલ એણલજજણિણલટી  ટીફીકેટ(PEC) અંગેના ફોમય સ્િીકારિામા ં
આિશે નહી. 

૨.  દંભય પરીપત્ર(જુનો પરીપત્ર) મા ંદશાયિિામા ંઆિેલ તમામ સચુનાઓનુ ંપાલન કરિાનુ ંરહશેે.  
૩. COVID-19 અંગે  રકારશ્રી દ્વારા િખતોિખત જાહરે કરિામા ંઆિેલ માગયદવશિકાનુ ં ચસુ્તપણે પાલન કરિાનુ ં રહશેે. 

કમયચારીઓએ માસ્ક પહરેી (ફે  કિર) તેમજ  ામાજીક અંતર જાળિી ઉપરોક્ત કામગીરી કરિાની રહશેે. 
   

               પરીક્ષા વનયામક 

ક્રમાકં/િીકેએનએમય/ુપરીક્ષા/૧૮૩૦/૨૦૨૧ 

ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા યવુનિવ િટી,  
ગિનયમેન્દ્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પ , ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા યવુનિવ િટી રોડ,  
ખડીયા, જૂનાગઢ-362263  
તા. ૧૩/૧૦/૨૦૨૧ 

પ્રવત,  
ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા યવુનિવ િટી ભિનના અધ્યક્ષશ્રીઓ, યવુનિવ િટી  લંગ્ન અનસુ્નાતક કેન્દ્રોના આચાયયશ્રીઓ/પ્રોફે  ય 
ઇન્દ્ચાર્જશ્રીઓ તથા માન્દ્ય  સં્થાઓના િડાઓશ્રી તરફ.... 
નકલ સાદર રિાના:-  

(1) માન.કુલપવતશ્રી/ કુલ ણચિશ્રીના અંગત  ણચિશ્રી તરફ 
(2) હહ ાિી શાખા 
(3) આઈ.ટી.  ેલ િેિ ાઈટ પર પ્રવ ધ્ધ થિા અથે. 
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