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પરીપત્ર:વિષય :- NON CBCS કોષષ : D.M.L.T. ના એનરોલમેન્ટ ફોમષ તેમજ પ્રોવિઝનલ એલલજજલિલલટી સટીફીકે ટ અંગે ના ફોમષ
સ્િીકારિા િાિત.
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી સંલગ્ન NON CBCS કોર્ષ D.M.L.T. કોલેજોના આચાર્ષશ્રીઓ જણાિિામાં
આિે છે કે િર્ષ ૨૦૨૦-૨૧માં D.M.L.T. ના એનરોલમેન્ટ તેમજ પ્રોવિઝનલ એલલજજલિલલટી સટીફીકે ટ અંગેના ફોમષ
સ્િીકારિા અંગેની તારીખ નીચે મુજિની રહેશે. જેની નોંધ લેિાની રહેશે.
૧

એનરોલમેન્ટ ફોમષ

રે ગ્યુલર ફી રૂ.૪૦૦/- સાથે

લેઇટ ફી સાથે

દં ડાત્મક ફી સાથે

ઓનલાઈન એન્રી

તા. 0૪/૦૧/૨૦૨૧ થી

રૂ.૪૦૦+૫૦૦ = ૯૦૦/-

રૂ. ૪૦૦+ ૫૦૦ + ૧૫૦૦ =૨૪૦૦/-

(DMLT)

તા. ૧૧/૦૧/૨૦૨૧

તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૧ થી

તા. ૧૫/૦૧/૨૦૨૧

તા. ૧૩/૦૧/૨૦૨૧
૨

પ્રોવિઝનલ

રે ગ્યુલર ફી રૂ.૧૫૦/- સાથે

લેઇટ ફી સાથે

દં ડાત્મક ફી સાથે

એલલજજલિલલટી સટીફફકે ટ

તા. ૧૬/૧૦/૨૦૨૦ થી

રૂ.૧૫૦+૫૦૦ = ૬૫૦/-

રૂ. ૧૫૦+ ૫૦૦ + ૧૫૦૦ =૨૧૫૦/-

મેળિિા (DMLT)

તા. ૦૯/૦૧/૨૦૨૧

તા. ૧૧/૦૧/૨૦૨૧ થી

તા. ૧૩/૦૧/૨૦૨૧

તા. ૧૨/૦૧/૨૦૨૧

ઉપયુક્ષ ત તારીખ િાદ એનરોલમેન્ટ તેમજ પ્રોવિઝનલ એલલજજલિલલટી સટીફીકે ટ અંગેના ફોમષ સ્િીકારિામાં આિશે નહી જેની
સંિધીતોએ ખાસ નોંધ લેિી અને તેન ુ ચુસ્તપણે પાલન કરિાનુ રહેશે.
−
−

દરે ક વિદ્યાથી દીઠ

(૧) એનરોલમેન્ટ ફી

૪૦૦/-

(૨) યુવનિવસિટી ડેિલોપમેન્ટ ફી

૨૦૦/-

દરે ક એનરોલમેન્ટ ફોમષ સાથે વિદ્યાથીનુ ં લીિીંગ સટીફીકે ટ, અંવતમ અને િી.એસ.સી પાસ કરે લ પરીક્ષાની માકષ શીટ,
આધારકાડષ ની ઝેરોક્ષ,જાવતનો દાખલો તેમજ અન્ર્ યુવનિવસિટીના વિદ્યાથીઓએ P.E.C. ની એક-એક નકલ જોડિી..

−

એનરોલમેન્ટ ફોમષ ૩૦નુ ં િંચ િનાિવુ.ં (ફોમષ નંિરને આધારે ગોઠિણી કરિાની રહેશે.)

−

અન્ય યુવનિવસિટીના વિદ્યાર્થીઓની રજીસ્રે શનના ફોમષ એન્રી કરતી િખતે P.E.C. નંિર તેમજ P.E.C. તારીખ
ફરજીયાત એન્ટર કરિાની રહેશે, અન્યર્થા તેિા વિદ્યાર્થીઓની P.E.C. ની કિેરી જનરે ટ કરિામાં આિશે.

−

જે વિદ્યાથીને અભ્ર્ાસ દરમ્ર્ાન ગેપ હોર્ તેિા વિદ્યાથીએ ૫૦/- રૂવપર્ાના નોટરી કરાિેલ સ્ટે મ્પ પર એફીડેિીટ
(સોગંદનામુ)ં એન્લીસ્ટમેન્ટ/પી.જી. રજીસ્રે શનના ફોમષ સાથે રજુ કરિાનુ ં રહેશે.

−

થેલેસેવમર્ા ટે સ્ટ નિા એનરોલમેન્ટ થર્ેલા વિદ્યાથીના પરીક્ષા ફોમષ જમા કરતી િખતે લાિિાનાં રહેશે.

−

NON CBCS કોર્ષ (D.M.L.T.) આચાર્ષશ્રી દ્વારા લેટરપેડમાં નીચે મુજિનુ ં િાહેંધરી પત્રક મોકલિાનુ ં રહેશે.

−

ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ “રજીસ્રાર, ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી, જૂનાગઢ” ના નામનો કઢાિિાનો રહેશે.

−

ઓનલાઇન એન્રી કરે લ ચેકલીસ્ટની વપ્રન્ટ તેમજ ઓનલાઇન જનરે ટ કરે લ ફી મેમો કોલેજ દ્વારા િેરીફાર્ કરી એક
નકલ જોડિી.

નોંધ:(1) NON CBCS કોર્ષ(DMLT) ના એનરોલમેન્ટ ફોમષની કોલેજો દ્વારા ઓનલાઈન એન્રી http://bknmu.icrp.in લલન્કમાં
જઈને કોલેજો પોતાના યુઝર દ્વારા લોલગન થઈને કરિાની રહેશે .
(2) NON CBCS કોર્ષ(DMLT) ના કોલેજના આચાર્ષશ્રીઓ દ્વારા લેટરપેડમાં નીચે મુજિનુ ં િાહેંધરી પત્રક મોકલિાનુ ં
રહેશે.
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િાંહધ
ે રી પત્રક
વિદ્યાથીએ ફોમષમાં ભરે લ વિગત અને ધોરણ ૧૨ ની માકષ શીટ પ્રમાણે જ ઓનલાઈન એન્રી કરે લ છે જે અમોએ
ચકાસેલ છે . ઓનલાઈન એન્રી ખોટી હશે તો જિાિદારી કોલેજ/સંસ્થાની રહેશે. તેમજ વિદ્યાથીઓની માકષ શીટ અને ફોટો
ચેકલીસ્ટ સાથે ચેક કરે લ છે . ફોમષમાં વિદ્યાથીઓનો ફોટો અને સહી અપલોડ કરે લ છે . ખોટો ફોટો અપલોડ કરે લ હશે તો
માકષ શીટમાં કોલેજ/સંસ્થા દ્વારા યુવનિવસિટીનાં વનર્મોનુસાર દં ડ ભરી સુધારા અંગેની કાર્ષિાહી કરિામાં આિશે.
પરીક્ષા વનયામક
ક્રમાંક/િીકેએનએમયુ/પરીક્ષા/૦૭/૨૦૨૧
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી,
ગિનષમેન્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પસ, ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી રોડ,
ખડીર્ા, જૂનાગઢ-૩૬૨૨૬૩
તા. ૦૪/૦૧/૨૦૨૧
પ્રવત,
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી સંલગ્ન પેરા મેફડકલ કોલેજોના આચાર્ષશ્રીઓ તરફ...
નકલ સાદર રિાના:(1) માન.કુ લપવતશ્રી/ કુ લસલચિશ્રીના અંગત સલચિશ્રી તરફ
નકલ રિાના જાણ તર્થા યોગ્ય કાયષિાહી અર્થે:(1) આઈ.ટી. સેલ જરૂરી કાર્ષિાહી અથે અને િેિસાઈટ પર પ્રવસધ્ધ થિા અથે.
(2) હીસાિી શાખા.
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