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પરીપત્ર
વિષય : યુ.જી. સેમ.- ૧ ના એનરોલમેન્ટ તેમજ પ્રોવિઝનલ એલલજજલિલલટી સટીફીકેટ(PEC) અંગેના ફોમમ સ્િીકારિા િાિત.
ભક્તકવિ નરવ િંહ મહેતા યુવનિવ િટી

લ
ં ગ્ન તમામ કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓ તથા માન્ર્

સ્ં થાઓના િડાઓને જણાિિામાં

આિે છે કે શૈક્ષણણક િર્ય ૨૦૨૧-૨૨ માં જુ દી જુ દી વિદ્યાશાખાઓના એનરોલમેન્ટ તેમજ પ્રોવિઝનલ એણલજજણિણલટી
સ્િીકારિા અંગેની તારીખ નીચે મુજિ રહેશે. જેની તમામ

૧

(યુ.જી. ેમેસ્ટર-૧)

પ્રોવિઝનલ

એણલજજણિણલટી

૨

લેઇટ ફી સાથે

દં ડાત્મક-૧ ફી સાથે

દં ડાત્મક-૨ ફી સાથે

દં ડાત્મક-૩ ફી સાથે

તા.૦૪/૦૯/૨૦૨૧

તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૧

તા.૦૭/૧૦/૨૦૨૧

તા.૧૦/૧૦/૨૦૨૧

તા.૧૩/૧૦/૨૦૨૧

તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૧

તા.૦૬/૧૦/૨૦૨૧

તા.૦૯/૧૦/૨૦૨૧

તા.૧૨/૧૦/૨૦૨૧

તા.૧૪/૧૦/૨૦૨૧

તા.૦૫/૦૮/૨૦૨૧

તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૧

તા.૦૬/૧૦/૨૦૨૧

તા.૦૯/૧૦/૨૦૨૧

તા.૧૨/૧૦/૨૦૨૧

તા.૨૯/૦૯/૨૦૨૧

તા.૦૫/૧૦/૨૦૨૧

તા.૦૮/૧૦/૨૦૨૧

તા.૧૧/૧૦/૨૦૨૧

તા.૧૩/૧૦/૨૦૨૧

થી

થી

ટીફીકેટ

(યુ.જી. ેમેસ્ટર-૧)

નોંધ લેિી.

રે ગ્યુલર ફી
રૂ.૧૫૦/-

એનરોલમેન્ટ

િ
ં ધ
ં ીતોએ ખા

ટીફીકેટ અંગેના ફોમય

૬૫૦/થી

થી

રૂ.૨૧૫૦/થી

થી

રૂ.૪૧૫૦/થી

થી

રૂ.૭૧૫૦/થી

થી

ખાસ નોંધ
❖

એલએલ.િી./એલએલ.એમ. સેમ.-૧ તેમજ પી.જી./િી.એડ./એમ.એડ. સેમ.-૧ ના એન્લીસ્ટમેન્ટ/પી.જી. રજીસ્રેશન તેમજ પ્રોવિઝનલ
એલલજજલિલલટી સટીફીકેટ અંગેના ફોમમ સ્િીકારિા અંગેની તારીખ હિે પછીથી જાહેર કરિામા આિશે.

❖
❖

વિદ્યાથીઓની સ્પોટમ સ ફી અને કલ્ચરલ એક્ટીિીટી ફી પ્રવત િષમ પ્રવત વિદ્યાથી દીઠ લેિાની રહેશે.

ઉપરોક્ત કામગીરી માટે નોિેલ કોરોના િાઇરસ COVID-19 અંગે કેન્ર તેમજ રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા િખતોિખત જાહેર કરિામાં આિેલ

માગમદવશિકાનું ચુસ્તપણે પાલન કરિાનું રહેશે. કમમચારીઓએ માસ્ક પહેરી (ફેસ કિર) તેમજ સામાજજક અંતર જાળિી ઉપરોક્ત કામગીરી
કરિાની રહેશે.
❖

ઉપયુમક્ત તારીખ િાદ યુ.જી. સેમ.-૧ ના એનરોલમેન્ટ તેમજ પ્રોવિઝનલ એલલજજલિલલટી સટીફીકેટ (PEC) અંગેના ફોમમ સ્િીકારિામાં
આિશે નહી. જેની તમામ સંિધ
ં ીતોએ ખાસ નોંધ લેિી અને તેન ુ ચુસ્તપણે પાલન કરિાનું રહેશે.

એનરોલમેન્ટના ફોમમ જમા કરાિિા સાથે નીચેની િાિતોનો સમાિેશ કરિાનો રહેશે.
•

G.H.S.E.B. િોડય

ીિાર્ના અન્ર્ િોડય ના વિદ્યાથીઓએ એનરોલમેન્ટ ફોમય ભરતી િખતે P.E.C. નંિર તેમજ તારીખ ફરજીર્ાત

એન્ટર કરિાની રહેશે, અન્ર્થા તેિા વિદ્યાથીઓની P.E.C. ની કિેરી જનરે ટ કરિામાં આિશે.
•

જે વિદ્યાથીઓને અભ્ર્ા
અભ્ર્ા

દરમ્ર્ાન ગેપ હોઇ તેિા વિદ્યાથીએ ૫૦/- રૂવપર્ાનાં નોટરી કરાિેલ સ્ટેમ્પ પર ગેપ દરમ્ર્ાન કોઇ પણ

કરે લ નથી તેમજ તે

મર્ગાળા દરમ્ર્ાન કોઇ યુવનિવ િટી કે કોલેજમાં કોઇ અભ્ર્ા ક્રમમાં જોડાર્ેલ નથી તે મુજિનુ ં

એફીડેિીટ ( ોગંદનામુ) કોલેજે વિદ્યાથીઓ પા ેથી લઇને એનરોલમેન્ટ ફોમય

ાથે જોડી યુવનિવ િટી ખાતે ઓરીજીનલ કોપી જમા

કરાિિાની રહેશે.
•
•

એનરોલમેન્ટના ફોમય ૩૦-૩૦ ના િંચ િનાિી જમા કરિાના રહેશે.

દરે ક એનરોલમેન્ટ ફોમય ાથે વિદ્યાથીનુ ં લીિીંગ ટીફીકેટ, ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ ની પા

કરે લ પરીક્ષાની માકય શીટ, આધાર કાડય ,

અનામત કેટેગરીનાં વિદ્યાથીઓએ જાતી અંગેના પ્રમાણપત્રની નકલ જોડિી(રાજ્ર્ અથિા કેન્ર
તેમજ G.H.S.E.B. િોડય
•

ીિાર્ના અન્ર્ િોડય ના વિદ્યાથીઓએ P.E.C. ની એક નકલ ફરજીર્ાત જોડિી.

દરે ક વિદ્યાથી દીઠ (૧) એનરોલમેન્ટ ફી

(ર) યુવનિવ િટી ડેિલોપમેન્ટ ફી
(૩) સ્પોટય

ફી

(૪) કલ્ચરલ એક્ટીિીટી ફી

•
•

રકાર દ્વારા માન્ર્ ફોમેટમાં)

રૂ.૧૫૦/-

રૂ.૨૦૦/રૂ.૭૦/રૂ.૭૦/-

જુ ના વિદ્યાથીઓની સ્પોટય

ફી તેમજ કલ્ચરલ

એકટીિીટી ફી ેમ. ૩ તેમજ ેમ. ૫ ના
પરીક્ષા ફોમય જોડે ભરિાની રહેશે.

કોલેજ ના લેટરપેડ ઉપર કોર્ય મુજિ વિદ્યાથીઓની ખ્
ં ર્ા તેમજ ફીની રકમ સ્પષ્ટ દશાયિિી.

ઓનલાઇન એન્રી કરે લ ચેકલીસ્ટની વપ્રન્ટ તેમજ ફી મેમો જનરે ટ કર્ાય િાદ કોલેજ દ્વારા િેરીફાર્ કરીને એક નકલ જોડિી.
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•

ઉપયુક્ય ત પ્રમાણે ભરિાપાત્ર થતી પુરી રકમનો જ ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ મોકલિાનો રહેશે, અન્ર્થા એનરોલમેન્ટ ફોમય સ્િીકારિામાં આિશે
નહીં. (કવમશન િાદ મળિા પાત્ર રહેશે નહી)

•

કોર્ય પ્રમાણે અલગ અલગ ડીમાન્ડ ડ્રાફટ જમા કરાિિાનો રહેશે તેમજ ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ “રજીસ્રાર, ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા
યુવનિવસિટી, જૂનાગઢ” ના નામનો કઢાિિાનો રહેશે.

•

દંડાત્મક-૩ ફી

ાથેની છે લ્લી તારીખ િાદ ચાલુ કામકાજના દદિ

તેમજ ફી મેમો પરીક્ષા વિભાગમાં જમા કરાિિાનો રહેશે.
•

૨(િે)માં ફરજીર્ાત પણે એનરોલમેન્ટના ફોમય, ચેકણલસ્ટ

જોડાણ વિભાગમાં ઓનલાઇન/ઓફલાઇન માધ્ર્મ દ્વારા ભરે લ, એનરોલમેન્ટ જોડાણ ફી ની પહોંચની ૧ (એક) નકલ (ઝેરોક્ષ)
જોડિી ફરજીર્ાત છે , અન્ર્થા એનરોલમેન્ટ ફોમય સ્િીકારિામાં આિશે નહીં.

•

નિા એનરોલમેન્ટ થર્ેલા વિદ્યાથીઓના થેલે ેમીર્ા ટેસ્ટ યુ.જી.

•

કોલેજના આચાર્યશ્રીઓ, માન્ર્

ેમ.-૧ ના પરીક્ષા ફોમય જમા કરતી િખતે રજુ કરિાના રહેશે.

સ્ં થાઓના િડાશ્રીઓ દ્વારા નીચે મુજિનુ ં િાહેંધરી પત્રક મોકલિાનુ ં રહેશે.
િાહેંધરી પત્રક

વિદ્યાથીઓએ ફોમયમાં ભરે લ વિગત અને ધોરણ ૧૨ ની માકય શીટ પ્રમાણે જ ઓનલાઇન એન્રી કરે લ છે , જે અમોએ ચકા ેલ

છે . ઓનલાઇન એન્રી ખોટી હશે તો જિાિદારી કોલેજ/ સ્ં થાની રહેશે તેમજ વિદ્યાથીઓની માકય શીટ અને ફોટો ચેકલીસ્ટ

ાથે ચેક

કરે લ છે . ફોમયમાં વિદ્યાથીઓનો ફોટો અપલોડ કરે લ છે . ખોટો ફોટો અપલોડ કરે લ હશે તો માકય શીટમાં કોલેજ/ સ્ં થા દ્વારા યુવનિવ િટીના
વનર્માનુ ાર દંડ ભરી સુધારા અંગેની કાર્યિાહી કરિામાં આિશે.
પરીક્ષા વનયામક

ક્રમાંક/િીકેએનએમયુ/પરીક્ષા/૧૫૩૬/૨૦૨૧
ભક્તકવિ નરવ િંહ મહેતા યુવનિવ િટી,

ગિનયમેન્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પ , ભક્તકવિ નરવ િંહ મહેતા યુવનિવ િટી રોડ,
ખડીર્ા, જૂનાગઢ-362263
તા. ૦૩/૦૯/૨૦૨૧
પ્રવત,
ભક્તકવિ નરવ િંહ મહેતા યુવનિવ િટી
નકલ

લ
ં ગ્ન તમામ કોલેજના આચાર્યશ્રીઓ તથા માન્ર્

સ્ં થાઓના િડાઓ તરફ....

ાદર રિાના:-

(૧) માન.કુ લપવતશ્રી/ કુ લ ણચિશ્રીના અંગત
(૨) આઈ.ટી.

ણચિશ્રી

ેલ િેિ ાઈટ પર પ્રવ ધ્ધ થિા અથે.

(૩) દહ ાિી શાખા
(૪) એકેડેવમક વિભાગ
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