
 

 

પરીપત્ર  
 

વિષય : સ્નાતક (ય.ુજી.) સેમ.-૧,૩ અને ૫ તેમજ અનસુ્નાતક (પી.જી.) સેમ.-૧ના એનરોલમેન્ટ/એન્લીસ્ટમેન્ટ/પી.જી. રજીસ્રેશન 
અંગેના ફોમમની ઓનલાઇન એન્રી કરિાની તારીખ તેમજ એનરોલમેન્ટ/ એન્લીસ્ટમેન્ટ/પી.જી. રજીસ્રેશન માટે િધારાની 
જોડાણ ફી (સેક્શન-૪૦ અનસુાર) ઓનલાઈન જમા કરાિિાની મદુ્દતમાાં િધારો કરિા બાબત.  

સાંદર્મ:  ૧) અતે્રની યવુનિવસિટીનાાં પરરપત્ર ક્રમાાંક/બીકેએનએમય/ુએકેડેવમક/૧૨૫૯/૨૦૨૨, તા:૦૩/૦૮/૨૦૨૨. 
        ૨) અતે્રની યવુનિવસિટીનાાં પરરપત્ર ક્રમાાંક/બીકેએનએમય/ુએકેડેવમક/૧૧૦૪/૨૦૨૨, તા:૧૮/૦૭/૨૦૨૨.   
 

 

 ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી, જુનાગઢ સલંગ્ન કોલજેોના આચાર્યશ્રીઓ/અનસુ્નાતક ભિનોના ં
અધ્ર્ક્ષશ્રીઓ/ અનસુ્નાતક કેન્દ્રોના ં પ્રોફેસસય ઇન્દ્ચાર્જશ્રીઓ/માન્દ્ર્ સસં્થાઓના િડાશ્રીઓને જણાિિામા ં આિે છે કે, 
શૈક્ષણણક િર્ય ૨૦૨૨-૨૩મા ં જુદી જુદી વિદ્યાશાખાઓના અભ્ર્ાસક્રમોમા ંપ્રિેશ કન્દ્ફમય થર્ેલા હોર્ તેિા વિદ્યાથીઓના ં
એનરોલમેન્દ્ટ/એન્દ્લીસ્ટમેન્દ્ટ/પી.જી. રજીસ્રેશન અંગેના ફોમયની ઓનલાઈન એન્દ્રી કરિા તથા યવુનિવસિટી ખાતે જમા 
કરિા/સ્િીકારિા અંગેની તારીખ સદંભયદવશિત પરરપત્ર ક્રમાકં(૧) થી વનર્ત કરિામા ંઆિેલ હતી જેમા ંનીચે પત્રકમા ં
દશાયવ્ર્ા મજુબ િધારો કરિામા ંઆિેલ છે. જેની તમામ સબંધંીતોએ ખાસ નોંધ લિેી. 

 

૧ 
એનરોલમેન્ટ 
(ય.ુજી.સેમ.-૧) 

રેગ્યલુર ફી સાથે 
રૂ.૧૫૦/- 

લેઇટ ફી સાથે 
રૂ.૬૫૦/- 

દાંડાત્મક-૧ ફી સાથે 
રૂ.૨૧૫૦/- 

દાંડાત્મક-૨ ફી સાથે 
રૂ.૪૧૫૦/- 

દાંડાત્મક-૩ ફી સાથે 
રૂ.૭૧૫૦/- 

તા.૦૪/૦૮/૨૦૨૨ 
થી 

તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૨ 

તા.૧૧/૦૯/૨૦૨૨ 
થી 

તા.૧૫/૦૯/૨૦૨૨ 

તા.૧૬/૦૯/૨૦૨૨ 
થી 

તા.૧૭/૦૯/૨૦૨૨ 
તા.૧૯/૦૯/૨૦૨૨ તા. ૨૦/૦૯/૨૦૨૨ 

 

૨ 
પી.જી.રજીસ્રેશન 
(પી.જી. સેમ.-૧) 

રેગ્યલુર ફી સાથે 
રૂ.૨૦૦/- 

લેઇટ ફી સાથે 
રૂ.૭૦૦/- 

દાંડાત્મક-૧ ફી સાથે 
રૂ.૨૨૦૦/- 

દાંડાત્મક-૨ ફી સાથે 
રૂ.૪૨૦૦/- 

દાંડાત્મક-૩ ફી સાથે 
રૂ.૭૨૦૦/- 

તા.૦૪/૦૮/૨૦૨૨ 
થી 

તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૨ 

તા.૧૧/૦૯/૨૦૨૨ 
થી 

તા.૧૫/૦૯/૨૦૨૨ 

તા.૧૬/૦૯/૨૦૨૨ 
થી 

તા.૧૭/૦૯/૨૦૨૨ 
તા.૧૯/૦૯/૨૦૨૨ તા. ૨૦/૦૯/૨૦૨૨ 

 

 
િધમુા ં જણાિિાનુ ં કે શૈક્ષણણક િર્ય ૨૦૨૨-૨૩ માટે એનરોલમેન્દ્ટ/એન્દ્લીસ્ટમેન્દ્ટ/પી.જી.રજીસ્રેશન માટેની જોડાણ ફી 

ઓનલાઇન તેમજ યવુનિવસિટી ખાતે જમા કરિા/સ્િીકારિા માટેની છેલ્લી તારીખ ૩૦/૦૮/૨૦૨૨ સદંભયદવશિત પરરપત્ર દ્વારા નક્કી 
કરિામા ંઆિેલ હતી જેમા ંનીચે પત્રકમા ંદશાયવ્ર્ા મજુબ િધારો કરિામા ંઆિેલ છે. જેની તમામ સબંધંીતોએ ખાસ નોંધ લેિી. 
 

No. Faculty/Course 
Affiliation fees for enrolment (UG Course) Late Fees Penalty Fees 

Permanent Affiliation Temporary Affiliation   
1 Arts 60,000 45,000 10,000 15,000 
2 Commerce 60,000 45,000 10,000 15,000 
3 Science 60,000 45,000 10,000 15,000 
4 Law 60,000 45,000 10,000 15,000 
5 Education 60,000 45,000 10,000 15,000 
6 Medical 1,50,000 1,00,000 10,000 15,000 
7 Para-Medical 1,50,000 1,00,000 10,000 15,000 

 
તારીખ ફી ની વિગત 



 

 

તા:૦૪/૦૮/૨૦૨૨ થી તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૨ રેગ્યલુર ફી  
તા.૧૧/૦૯/૨૦૨૨ થી તા.૧૫/૦૯/૨૦૨૨  રેગ્યલુર ફી + લેઇટ ફી  
તા.૧૬/૦૯/૨૦૨૨ થી તા.૧૭/૦૯/૨૦૨૨ રેગ્યલુર ફી + લેઇટ ફી + પેનલ્ટી ફી  

 
ખાસ નોંધઃ- શૈક્ષણણક િષમ ૨૦૨૨-૨૩ માટે બી.એસસી. અભ્યાસક્રમમાાં જે વિદ્યાથીઓનાાં પ્રિેશ ઓફલાઇન માધ્યમ દ્વારા કોલેજ 

કક્ષાએથી કરિામાાં આિેલ છે તે તમામ વિદ્યાથીઓ પાસેથી રૂ.૧૦૦/- પ્રિેશ પ્રોસેવસિંગ ફી િસલુી કોલેજ દ્વારા 
યવુનિવસિટી ખાતે “રજીસ્રાર ર્ક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી જૂનાગઢ” ના નામના રડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ દ્વારા યવુનિવસિટી 
ખાતે જમા કરાિિાની રહશેે. 

 
      કા. કુલસણિિ 

ક્રમાાંક/બીકેએનએમય/ુએકેડેવમક/૧૩૯૫/૨૦૨૨ 
ર્ક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી, 
સરકારી પોલીટેકવનક કેમ્પસ,  
ર્ક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી રોડ, ખડીયા,  
જૂનાગઢ – ૩૬૨૨૬૩  
તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૨.  
 
 
પ્રવત, 

ર્ક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી, જૂનાગઢ સાંલગ્ન કોલેજોનાાં આિાયમશ્રીઓ/અનસુ્નાતક ર્િનના 
અધ્યક્ષશ્રીઓ/અનસુ્નાતક કેન્રના પ્રોફેસસમ ઇન્િાર્જશ્રીઓ/માન્ય સાંસ્થાઓનાાં િડાશ્રીઓ તરફ.... 

 
 
નકલ રિાનાઃ-  
(૧) માન.કુલપવતશ્રી/કુલસણિિશ્રીનાાં અંગત સણિિશ્રી 
(૨) એકેડેવમક ઓરફસરશ્રી, ર્ક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી, જૂનાગઢ  
(૩) પરીક્ષા વિર્ાગ  
(૪) રહસાબી શાખા  
(૫) આઇ.ટી.સેલ વિર્ાગ (િેબસાઇટ ઉપર પ્રવસદ્ધ થિા યોગ્ય કાયમિાહી અથે.) 

 


