
 

 

પરીપત્ર  
 

વિષય : સ્નાતક (ય.ુજી.) સેમ.-૧,૩ અને ૫ તેમજ અનસુ્નાતક (પી.જી.) સેમ.-૧ના એનરોલમેન્ટ/એન્લીસ્ટમેન્ટ/પી.જી. રજીસ્રેશન તેમજ 
પ્રોવિઝનલ એલલજજલિલલટી સટીફીકેટ(PEC) અંગેના ફોમમની ઓનલાઇન એન્રી કરિા િાિત તેમજ 
એનરોલમેન્ટ/એન્લીસ્ટમેન્ટ/પી.જી. રજીસ્રેશન માટે િધારાની જોડાણ ફી (સેક્શન-૪૦ અનસુાર) ઓનલાઈન જમા કરાિિા 
િાિત  

સદંર્મ:  પ્રોવિઝનલ એલલજજલિલલટી સટીફીકેટ(PEC) અંગેનો પરરપત્ર ક્રમાકં/િીકેએનએમય/ુએકેડેવમક/૭૫૧/૨૦૨૨, તા:૨૧/૦૬/૨૦૨૨  
 
 

 ર્ક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી, જુનાગઢ સલંગ્ન કોલેજોના આચાયમશ્રીઓ/અનસુ્નાતક ર્િનોના ં અધ્યક્ષશ્રીઓ/ 
અનસુ્નાતક કેન્રોનાં પ્રોફેસસમ ઇન્ચાર્જશ્રીઓ/માન્ય સસં્થાઓના િડાશ્રીઓને જણાિિામા ંઆિે છે કે, શૈક્ષલણક િષમ ૨૦૨૨-૨૩મા ંજુદી 
જુદી વિદ્યાશાખાઓના અભ્યાસક્રમોમાં પ્રિેશ કન્ફમમ થયેલા હોય તેિા વિદ્યાથીઓનાં એનરોલમેન્ટ/એન્લીસ્ટમેન્ટ/પી.જી. રજીસ્રેશન 
તેમજ પ્રોવિઝનલ એલલજજલિલલટી સટીફીકેટ(PEC) અંગેના ફોમમની ઓનલાઈન એન્રી કરિા તથા યવુનિવસિટી ખાતે જમા 
કરિા/સ્િીકારિા અંગેની તારીખ નીચે પત્રકમા ંદશામવ્યા મજુિની રહશેે. જેની તમામ સિંધંીતોએ ખાસ નોંધ લેિી. 
 

ખાસ નોંધ: એનરોલમેન્ટ/એન્લીસ્ટમેન્ટ/પી.જી. રજીસ્રેશન તેમજ પ્રોવિઝનલ એલલજજલિલલટી સટીફીકેટ(PEC) અંગેના ફોમમની 
ઓનલાઈન એન્રી તથા યવુનિવસિટી ખાતે ફોમમ જમા કરાિિા અંગે નીચે મજુિની જરૂરી સચૂનાઓની અમલિારી કરિા 
જણાિિામા ંઆિે છે. 

(A) પ્રોવિઝનલ એલલજજલિલલટી સટીફીકેટ(PEC)/ ફાઈનલ એલલજજલિલલટી સટીફીકેટ(FEC) અંગે સચૂના  
(B) સ્નાતક (ય.ુજી.) સેમ.-૧ તેમજ અનસુ્નાતક ર્િનોમા ં (પી.જી.) સેમ.-૧ના એનરોલમેન્ટ/એન્લીસ્ટમેન્ટ/પી.જી. રજીસ્રેશન 

અંગે (Fetch Data મજુિ) તેમજ યવુનિવસિટી માન્યતા ધરાિતા સલંગ્ન અનસુ્નાતક કેન્રોમા ં (પી.જી.) સેમ.-૧ના 
એનરોલમેન્ટ/એન્લીસ્ટમેન્ટ/પી.જી. રજીસ્રેશન અંગે (New Registration મજુિ) સચૂના   

(C) સ્નાતક (ય.ુજી.) સેમ.-૩ અને ૫મા ંનિા પ્રિેશ મેળિેલ વિદ્યાથીઓના ંએનરોલમેન્ટ અંગે સચૂના  
(D) એનરોલમેન્ટ/એન્લીસ્ટમેન્ટ/પી.જી. રજીસ્રેશન માટે િધારાની જોડાણ ફી (સેક્શન-૪૦ અનસુાર) ઓનલાઈન જમા કરાિિા 

અંગેની સચૂના  
(E) એનરોલમેન્ટ/એન્લીસ્ટમેન્ટ/પી.જી. રજીસ્રેશન/યવુનિવસિટી ડેિલપમેન્ટ ફી/સ્પોર્ટમસ ફી/કલ્ચરલ એક્ટીિીટી ફી અંગેની વિગત  
(F) એનરોલમેન્ટ / પી.જી રજીસ્રેશન અંગે િે પ્રકારની અલગ-અલગ લલિંક હોઈ ધ્યાનપિૂમક કાયમિાહી કરિા વિનતંી જે અતે્ર 

પરરપત્રમા ંદશામિેલ છે. 
 

(A) પ્રોવિઝનલ એલલજજલિલલટી સટીફીકેટ(PEC)/ ફાઈનલ એલલજજલિલલટી સટીફીકેટ(FEC) અંગે સચૂના : 
 

• પ્રોવિઝનલ એલલજજલિલલટી સટીફીકેટ(PEC)/ ફાઈનલ એલલજજલિલલટી સટીફીકેટ(FEC) અંગે સદંર્મ મજુિ 
તા:૨૧/૦૬/૨૦૨૨ના ંપરરપત્ર (આ સાથે સામેલ છે) મજુિની સચૂનાઓનુ ંપાલન કરવુ.ં 

• િી.એડ./એમ.એડ./એલએલ.િી./એલએલ.એમ. અભ્યાસક્રમમા ં પ્રિેશ પ્રરક્રયાના રાઉન્ડ શરુ થયેથી પ્રોવિઝનલ 
એલલજજલિલલટી સટીફીકેટ(PEC)ની કાયમિાહી શરુ કરિામાં આિશે. 

• નીચે મજુિ પત્રકમા ં દશામિેલ વનયત તારીખો અનસુાર પ્રોવિઝનલ એલલજજલિલલટી સટીફીકેટ(PEC)/ ફાઈનલ 
એલલજજલિલલટી સટીફીકેટ(FEC) અંગે કાયમિાહી પણૂમ કરિી ત્યારિાદ ફોમમ સ્િીકારિામા ંઆિશે નહી. 

• G.H.S.E.B. િોડમ સીિાયના અન્ય િોડમ/યવુનિવસિટીના વિદ્યાથીઓએ એનરોલમેન્ટ ફોમમ ર્રતી િખતે P.E.C. નિંર તેમજ 
તારીખની ફરજીયાત એન્રી કરિાની રહશેે, અન્યથા તેિા વિદ્યાથીઓની P.E.C. ની કિેરી જનરેટ કરિામાં આિશે. 

• જે વિદ્યાથીએ વનયમાનસુારનો રડપ્લોમા અભ્યાસ કરેલ હોય અને સીધા સેમેસ્ટર-૩ મા ંપ્રિેશ મેળિેલ હોય અથિા અન્ય 
યવુનિવસિટીમાથંી રડપ્લોમા અભ્યાસ કરેલ હોય અને અગાઉના કોઇપણ શૈક્ષલણક િષમમા ંઅતે્રની યવુનિવસિટીમા ંF.E.C. 
મેળિીને સીધા સેમેસ્ટર-૩ અથિા સેમેસ્ટર-૫ મા ંપ્રિેશ મેળિેલ હોય માત્ર તેિા વિદ્યાથી ફરી િખત અભ્યાસ શરૂ કરિા 
માગંતા હોય તો તેિા વિદ્યાથીના ફોમમની એન્રી SPU ID ના આધારે કરિાની રહશેે. આિા વિદ્યાથીએ ફરી િખત P.E.C. 



 

 

મેળિિાની જરૂરીયાત રહતેી નથી પરંત ુઆિા વિદ્યાથીએ અગાઉના િષમમા ં મેળિેલ P.E.C. તેમજ F.E.C. ની નકલ 
ફરજીયાત જોડિાની રહશેે. 

 

(B) સ્નાતક(ય.ુજી.) સેમ.-૧ / અનસુ્નાતક ર્િનોમા(ંપી.જી.) સેમ.-૧ના એનરોલમેન્ટ/એન્લીસ્ટમેન્ટ/પી.જી. રજીસ્રેશન અંગે (Fetch 
Data મજુિ) તેમજ યવુનિવસિટી માન્યતા ધરાિતા સલંગ્ન અનસુ્નાતક કેન્રોમા ં (પી.જી.) સેમ.-૧ના 
એનરોલમેન્ટ/એન્લીસ્ટમેન્ટ/પી.જી. રજીસ્રેશન અંગે (New Registration મજુિ) સચૂના    

 

• સ્નાતક (ય.ુજી.) સેમ.-૧,૩ અને ૫ તેમજ અનસુ્નાતક ર્િનોમા ં (પી.જી.) સેમ.-૧ના એનરોલમેન્ટ/એન્લીસ્ટમેન્ટ/ પી.જી. 
રજીસ્રેશન તેમજ યવુનિવસિટી માન્યતા ધરાિતા સલંગ્ન અનસુ્નાતક કેન્રોમાં (પી.જી.) સેમ.-૧ના 
એનરોલમેન્ટ/એન્લીસ્ટમેન્ટ/પી.જી. રજીસ્રેશન અંગે સાથે સામેલ પરરવશષ્ટ – અ મજુિની માગમદવશિકા અનસુાર કાયમિાહી 
કરિાની રહશેે.  

• યવુનિવસિટી સલંગ્ન કોલેજોના ં આચાયમશ્રીઓ તથા અનસુ્નાતક ર્િનનાં અધ્યક્ષશ્રીઓ/ અનસુ્નાતક કેન્રોનાં પ્રોફેસર 
ઇન્ચાર્જશ્રીઓ/માન્ય સસં્થાના ંિડાશ્રીઓને જણાિિાનુ ં કે માગમદવશિકાની સાથે કાયમિાહી કેિી રીતે કરિી તે માટે વિડીયો 
લલિંક પણ મકુિામા ંઆિેલ છે જે ધ્યાને લેિા માટે વિનતંી. 

 

(C) સ્નાતક (ય.ુજી.) સેમ.-૩ અને ૫મા ંનિા પ્રિેશ મેળિેલ વિદ્યાથીઓના ંએનરોલમેન્ટ અંગે સચૂના   
 

• સ્નાતક (ય.ુજી.) સેમ.-૩ અને ૫મા ંએનરોલમેન્ટ અંગે સામેલ પરરવશષ્ટ – િ મજુિની માગમદવશિકા અનસુાર કાયમિાહી 
કરિાની રહશેે. 

 
 

૧ 
એનરોલમેન્ટ 
(ય.ુજી.સેમ.-૧) 

રેગ્યલુર ફી સાથે 
રૂ.૧૫૦/- 

લેઇટ ફી સાથે 
રૂ.૬૫૦/- 

દંડાત્મક-૧ ફી સાથે 
રૂ.૨૧૫૦/- 

દંડાત્મક-૨ ફી સાથે 
રૂ.૪૧૫૦/- 

દંડાત્મક-૩ ફી સાથે 
રૂ.૭૧૫૦/- 

તા.૦૪/૦૮/૨૦૨૨ 
થી 

તા.૩૦/૦૮/૨૦૨૨ 

તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૨ 
થી 

તા.૦૫/૦૯/૨૦૨૨ 

તા.૦૬/૦૯/૨૦૨૨ 
થી 

તા.૦૭/૦૯/૨૦૨૨ 
તા.૦૮/૦૯/૨૦૨૨ તા.૦૯/૦૯/૨૦૨૨ 

 

૨ પી.જી.રજીસ્રેશન 
(પી.જી. સેમ.-૧) 

રેગ્યલુર ફી સાથે 
રૂ.૨૦૦/- 

લેઇટ ફી સાથે 
રૂ.૭૦૦/- 

દંડાત્મક-૧ ફી સાથે 
રૂ.૨૨૦૦/- 

દંડાત્મક-૨ ફી સાથે 
રૂ.૪૨૦૦/- 

દંડાત્મક-૩ ફી સાથે 
રૂ.૭૨૦૦/- 

તા.૦૪/૦૮/૨૦૨૨ 
થી 

તા.૩૦/૦૮/૨૦૨૨ 

તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૨ 
થી 

તા.૦૫/૦૯/૨૦૨૨ 

તા.૦૬/૦૯/૨૦૨૨ 
થી 

તા.૦૭/૦૯/૨૦૨૨ 
તા.૦૮/૦૯/૨૦૨૨ તા.૦૯/૦૯/૨૦૨૨ 

 

૩ 
પ્રોવિઝનલ એલલજજલિલલટી સટીફીકેટ 
(ય.ુજી. સેમ.- ૧ તેમજ પી.જી. સેમ.-૧) 

રેગ્યલુર ફી સાથે 
રૂ.૧૫૦/- 

લેઇટ ફી સાથે 
રૂ.૬૫૦/- 

દંડાત્મક-૧ ફી સાથે 
રૂ.૨૧૫૦/- 

દંડાત્મક-૨ ફી સાથે 
રૂ.૪૧૫૦/- 

દંડાત્મક-૩ ફી સાથે 
રૂ.૭૧૫૦/- 

તા.૨૧/૦૬/૨૦૨૨ 
થી 

તા.૨૯/૦૮/૨૦૨૨ 

તા.૩૦/૦૮/૨૦૨૨ 
થી 

તા.૦૩/૦૯/૨૦૨૨ 

તા.૦૪/૦૯/૨૦૨૨ 
થી 

તા.૦૬/૦૯/૨૦૨૨ 
તા.૦૭/૦૯/૨૦૨૨ તા.૦૮/૦૯/૨૦૨૨ 

૪ એનરોલમેન્ટ 
(ય.ુજી. સેમ.- ૩ અને ૫) 

તા.૦૪/૦૮/૨૦૨૨ 
થી 

તા.૨૪/૦૮/૨૦૨૨ 

તા.૨૫/૦૮/૨૦૨૨ 
થી 

તા.૨૬/૦૮/૨૦૨૨ 
--- 

૫ પ્રોવિઝનલ એલલજજલિલલટી સટીફીકેટ 
(ય.ુજી. સેમ.-૩ અને ૫ 

તા.૨૧/૦૬/૨૦૨૨ 
થી 

તા.૨૩/૦૮/૨૦૨૨ 

તા.૨૪/૦૮/૨૦૨૨ 
થી 

તા.૨૫/૦૮/૨૦૨૨ 
--- 

 



 

 

એનરોલમેન્ટ/એન્લીસ્ટમેન્ટ/પી.જી. રજીસ્રેશન સિંવંધત જરૂરી સામાન્ય સચુનાઓ 
 

(1) જે વિદ્યાથીએ અગાઉના કોઇપણ શૈક્ષલણક િષમમા ંઅતે્રની યવુનિવસિટીમા ંઅભ્યાસ કરેલ છે તેમજ અભ્યાસ િચ્ચેથી મકૂી દીધેલ હોય 
અને એનરોલમેન્ટ રદ કરાિેલ હોય અને તે વિદ્યાથીએ હજુ સધુી અતે્રની યવુનિવસિટીમાથંી માઇગે્રશન સટીરફકેટ કઢાિેલ નથી તેિા 
વિદ્યાથીના ફોમમની એન્રી SPU ID ના આધારે કરિાની રહશેે. 

(2) જો વિદ્યાથી િચ્ચેના સમયગાળા દરમ્યાન અન્ય યવુનિવસિટીમાં જોડાયેલ ન હોય, તેિા જ વિદ્યાથીની એન્રી SPU ID ના આધારે કરિી, 
અન્યથા નિા P.E.C. નિંર મેળિી તેના આધારે એન્રી કરિાની રહશેે. 

(3) જે વિદ્યાથીઓ અગાઉ સ્નાતક કક્ષાએ અતે્રની યવુનિવસિટીમાથંી ઉતીણમ થયેલ હોય અને અનસુ્નાતક કક્ષાએ પણ અતે્રની યવુનિવસિટીમા ં
એનરોલ થિાના હોય તેિા તમામ વિદ્યાથીઓના પી.જી. રજીસ્રેશનના ફોમમની એન્રી કોલેજ દ્વારા સ્નાતક કક્ષાના SPU ID ના આધારે 
કરિાની રહશેે. 

(4) વિદ્યાથી િચ્ચેના સમયગાળા દરમ્યાન અન્ય યવુનિવસિટીમા ંજોડાયેલ ન હોય, તેિા જ વિદ્યાથીની એન્રી SPU ID ના આધારે કરિી, 
અન્યથા નિા P.E.C. નિંર મેળિી તેના આધારે એન્રી કરિાની રહશેે. 

(5) વિદ્યાથીની તમામ વિગત કેપીટલ લેટરમા ર્રિાની રહશેે. 
(6) એકેડેમીક વિર્ાગના સદંર્મ પરીપત્ર ક્રમાકં:િીકેએનએમય/ુએકેડેમીક/૭૫૧/૨૦૨૨, તા.૨૧/૦૬/૨૦૨૨ ના િીડાણમા ં દશામિેલ તમામ 

જરૂરી આધાર પરુાિા રજુ રાખિાના રહશેે. 
(7) એનરોલમેન્ટ/પી.જી. રજીસ્રેશનના ફોમમ ૩૦-૩૦ ના િચં િનાિી જમા કરિાના રહશેે. ચેક લીસ્ટમા ંદશામિેલ સીરીયલ નિંર મજુિ 

કોઇએ પણ ફોમમની ગોઠિણી કરિાની નથી. (માત્ર ફોમમ નિંર મજુિ ગોઠિણી કરિાની રહશેે) દરેક િચંની ઉપર િચંમા ંસામેલ કુલ 
ફોમમની સખં્યા દશામિિાની રહશેે. 

(8) તમામ આધાર પરુાિાની નકલ યોગ્ય રીતે િચંાય તેિી જોડિાની રહશેે. 
(9) માત્ર જરૂરીયાત મજુિના જ આધાર પરુાિા જોડિાના રહશેે. 
(10) એનરોલમેન્ટ/પી.જી. રજીસ્રેશન ફોમમની સાથે જરૂરી આધાર પરુાિા નીચે મજુિના ક્રમમા ંગોઠિણી કરી ફરજીયાત જોડિાના રહશેે. 

ક્રમ સલંગ્ન આધાર પરુાિાનો ક્રમ 

૧. 
P.E.C. ની નકલ 
G.H.S.E.B. િોડમ સીિાયના અન્ય િોડમના વિદ્યાથી અથિા અન્ય યવુનિવસિટીના વિદ્યાથીઓએ P.E.C. ની નકલ જોડિાની રહશેે. 

૨. 

• માકમશીટની નકલ  
    [એકથી િધ ુપ્રયાસ આપેલ હોય તો તેિા રકસ્સામા ંપ્રથમ પાસ થયેલ િષમની માકમશીટ ત્યારિાદ નાપાસ થયેલ િષમની તમામ માકમશીટ 

જોડિાની રહશેે.] 
• સ્નાતક કક્ષાએ સેમ.-૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીએ ધો.-૧૨ની માકમશીટની નકલ જોડિી. 
• સ્નાતક કક્ષાએ સીધા સેમેસ્ટર-૩ અથિા સેમેસ્ટર-૫ મા ંઅથિા અનસુ્નાતક કક્ષાએ સેમ.-૧ મા ંપ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીએ અગાઉના 

અભ્યાસની તમામ િષમ/સેમેસ્ટરની ક્રમાનસુાર માકમશીટની નકલ જોડિી. 

૩. 

જાવત અંગેના પ્રમાણપત્રની નકલ  
રાજ્ય અથિા કેન્ર સરકાર દ્વારા માન્ય કરેલ ફોમેટમા ંજાતી અંગેના પ્રમાણપત્રની નકલ જોડિી. [આિક અંગેનુ ંપ્રમાણપત્ર માન્ય રહશેે નહીં.] 

- જાવતના ંપ્રમાણપત્ર સાથે ઉન્નત િગમમા ંસમાવિષ્ટ નથી (Non-Creamy Layer) તેવુ ંપ્રમાણપત્ર જોડવુ.ં (SEBC / EWS માટે) 
- PH (Disability) અંગેનુ ંયોગ્ય સક્ષમ કક્ષાનુ ંપ્રમાણપત્ર  

૪. આધાર કાડમની નકલ 
૫. વિદ્યાથીના લીિીંગ સટીફીકેટની (L.C.) નકલ 

૬. 

અભ્યાસ દરવમયાન ગેપ અંગેનુ ંસોગદંનામ:ુ 
જે વિદ્યાથીને અભ્યાસ દરમ્યાન ગેપ હોઇ તેિા વિદ્યાથીએ ૫૦/- રૂવપયાનાં સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર ગેપ દરમ્યાન કોઇ પણ અભ્યાસ કરેલ નથી તેમજ 
તે સમયગાળા દરમ્યાન કોઇ યવુનિવસિટી કે કોલેજમા ંકોઇ અભ્યાસક્રમમા ંજોડાયેલ નથી તે મજુિનુ ંઓરીજીનલ એફીડેિીટ (સોગદંનામ)ુ 
ઓરીજીનલ એફીડેિીટ (સોગદંનામ)ુ ની અિેજીમા ંએફીડેિીટ (સોગંદનામા)ની નકલ રજુ રાખી શકાશે જેમા જે-તે કોલેજના સહી-વસક્કા (ઝેરોક્ષ 
િાળા સહી-વસક્કા ચાલશે નહીં.) કરેલ હોિા ફરજીયાત છે. (સોગદંનામાનો નમનુો સદંર્મ પત્રમા ંસામેલ છે) (Self-Attested ચાલશે.) 

૭ 
અન્ય આધાર પરુાિા 

- યવુનિવસિટી વનયમાનસુારની તમામ ફી ર્રેલ હોય તેની વિગત (જો લેઇટ ફી / પેનલ્ટી ફી હોય તો તેની વિગત) 
- એનરોલમેન્ટ / પી.જી.રજીસ્રેશન માટેની જોડાણ ફી ની વિગત (પહોંચની નકલ જોડિી) 



 

 

(11) કોલેજ ના લેટરપેડ ઉપર કોષમ મજુિ વિદ્યાથીઓની સખં્યા તેમજ ફીની રકમ સ્પષ્ટ દશામિિી. 
(12) ર્રિાપાત્ર થતી પરુી રકમનો જ ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ મોકલિાનો રહશેે, અન્યથા એનરોલમેન્ટ ફોમમ સ્િીકારિામા ંઆિશે નહીં. (કવમશન િાદ 

મળિા પાત્ર રહશેે નહી) 
(13) કોષમ પ્રમાણે અલગ અલગ ડીમાન્ડ ડ્રાફટ જમા કરાિિાનો રહશેે તેમજ ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ “રજીસ્રાર, ર્ક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી, 

જૂનાગઢ” ના નામનો કઢાિિાનો રહશેે. 
(14) ઓનલાઇન એન્રી કરેલ ચેકલીસ્ટની વપ્રન્ટ તેમજ ફી મેમો જનરેટ કયામ િાદ કોલેજ દ્વારા િેરીફાય કરીને એક નકલ જોડિી. જેટલી 

સખં્યાનો ફી મેમો જનરેટ કરેલ હશે તેટલા જ વિદ્યાથીઓના એનરોલમેન્ટ નિંર જનરેટ કરિામા ંઆિશે. 
(15) જોડાણ વિર્ાગમા ં ઓનલાઇન માધ્યમ દ્વારા ર્રેલ, એનરોલમેન્ટ/એન્લીસ્ટમેન્ટ/પી.જી.રજીસ્રેશન અંગેની જોડાણ ફી ની પહોંચની      

૧ (એક) નકલ (ઝેરોક્ષ) જોડિી ફરજીયાત છે, અન્યથા એનરોલમેન્ટ/એન્લીસ્ટમેન્ટ/પી.જી.રજીસ્રેશન ફોમમ સ્િીકારિામા ંઆિશે નહીં. 
(16) એનરોલમેન્ટ/એન્લીસ્ટમેન્ટ/પી.જી. રજીસ્રેશન પ્રરક્રયાનાં સ્ક્સ્ક્રન શોટ તેમજ વિડીયો લલિંક સાથે સામેલ છે. 
(17) કોલેજના આચાયમશ્રી અથિા સસં્થાના િડા દ્વારા નીચે મજુિનુ ંિાહેંધરી પત્રક મોકલિાનુ ંરહશેે. 

 

િાહેંધરી પત્રક 
 

 વિદ્યાથીઓએ ફોમમમા ંર્રેલ વિગત અને ધોરણ ૧૨ ની માકમશીટ પ્રમાણે/ સ્નાતક કક્ષાની માકમશીટ પ્રમાણે જ ઓનલાઇન 
એન્રી થયેલ છે, જે અમોએ ચકાસેલ છે. ઓનલાઇન એન્રી ખોટી હશે તો જિાિદારી કોલેજ/સસં્થાની રહશેે તેમજ વિદ્યાથીઓની 
માકમશીટ અને ફોટો ચેકલીસ્ટ સાથે ચેક કરેલ છે. ફોમમમાં વિદ્યાથીઓનો ફોટો અપલોડ કરેલ છે. ખોટો ફોટો અપલોડ કરેલ હશે તો 
માકમશીટમા ંકોલેજ/સસં્થા દ્વારા યવુનિવસિટીના વનયમાનસુાર દંડ ર્રી સધુારા અંગેની કાયમિાહી કરિામાં આિશે. 
 

(D) એનરોલમેન્ટ/એન્લીસ્ટમેન્ટ/પી.જી. રજીસ્રેશન માટે િધારાની જોડાણ ફી (સેક્શન-૪૦ અનસુાર) ઓનલાઈન જમા કરાિિા 
અંગેની સચૂના  
 

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:૩૦/૦૮/૨૦૨૨  રેગ્યલુર ફી  
તા:૩૧/૦૮/૨૦૨૨ થી તા:૦૫/૦૯/૨૦૨૨  રેગ્યલુર ફી + લેઇટ ફી  
તા:૦૬/૦૯/૨૦૨૨ થી તા:૦૯/૦૯/૨૦૨૨  રેગ્યલુર ફી + લેઇટ ફી + પેનલ્ટી ફી  

 
• પી.જી. રજીસ્રેશન માટે જોડાણ ફી સેક્શન-૪૦ મજુિ વનયત થયેલ છે જે અંગે માનનીય કુલપવતશ્રી ધ્િારા માત્ર િષમ:૨૦૨૨-૨૩ 

માટે તમામ સ્િવનર્મર અનસુ્નાતક કેન્રો માટે પી.જી.રજીસ્રેશન માટેની જોડાણ ફી રૂ.૪૫,૦૦૦/- વનયત કરિામા ંઆિેલ છે. એ 
તમામ અનસુ્નાતક કેન્રો ધ્િારા પી.જી. રજીસ્રેશન પિેૂ યવુનિવસિટીમા ંઓનલાઈન જમા કરાિિાની રહશેે. 

• એનરોલમેન્ટ/એન્લીસ્ટમેન્ટ/પી.જી.રજીસ્રેશન માટે જોડાણ ફી ની પહોંચ એકેડેવમક વિર્ાગમા ંએનરોલમેન્ટ/પી.જી.રજીસ્રેશન ફોમમ 
સાથે જમા કરાિિાની રહશેે. 



 

 

• એનરોલમેન્ટ/એન્લીસ્ટમેન્ટ/પી.જી.રજીસ્રેશન માટેની જોડાણ ફી ફરજીયાત ઓનલાઈન માધ્યમથી ર્રિાની રહશેે. આ માટે 
કોલેજ/અનસુ્નાતક કેન્ર દ્વારા http://bknmuforms.gipl.net/  લલિંક મા ંજઈ કોલેજ/અનસુ્નાતક કેન્રના ંUSER ID/Password ઉપર 
લોગીન કરી ઓનલાઈન ર્રિાની રહશેે. 
 

(E) એનરોલમેન્ટ/એન્લીસ્ટમેન્ટ/પી.જી. રજીસ્રેશન/યવુનિવસિટી ડેિલપમેન્ટ ફી/સ્પોર્ટમસ ફી/કલ્ચરલ એક્ટીિીટી ફી અંગેની વિગત 
  

ક્રમ એનરોલમેન્ટ/પી.જી.રજીસ્રેશન ફોમમ સાથે ર્રિાની થતી ફી ની વિગત  ફી ની રકમ (રૂ)  
૧.  એનરોલમેન્ટ ફી  ૧૫૦/-  
૨. પી.જી. રજીસ્રેશન ફી  ૨૦૦/-  
૩.  યવુનિવસિટી ડેિલપમેન્ટ ફી  ૨૦૦/-  
૪.  સ્પોર્ટમસ ફી  ૭૦/-  
૫.  કલ્ચરલ એક્ટીિીટી ફી  ૭૦/- 
 

• વિદ્યાથીઓની સ્પોટમસ ફી અને કલ્ચરલ એક્ટીિીટી ફી પ્રવત િષમ પ્રવત વિદ્યાથી દીઠ લેિાની રહશેે. 
• નિા એનરોલમેન્ટ થયેલ વિદ્યાથીની સ્પોટમસ ફી અને કલ્ચરલ એક્ટીિીટી ફી એનરોલમેન્ટ ફોમમ ફી સાથે જમા 

કરાિિાની રહશેે 
• જુના વિદ્યાથીઓએ સ્પોટમસ ફી અને કલ્ચરલ એક્ટીિીટી ફી સેમ.- ૩ અને ૫ ના પરીક્ષા ફોમમ ફી સાથે જમા 

કરાિિાની રહશેે. 
 

(F) એનરોલમેન્ટ / પી.જી રજીસ્રેશન અંગે િે પ્રકારની અલગ-અલગ લલિંક હોઈ ધ્યાનપિૂમક કાયમિાહી કરિા વિનતંી જે અતે્ર 
નીચે મજુિ દશામિેલ છે. 
 

સ્નાતક(ય.ુજી.) સેમ-૧ અને અનસુ્નાતક ર્િનોમા ંપી.જી. સેમ-૧ માટે એનરોલમેન્ટ/રજીસ્રેશન તથા 
પી.જી. સેન્ટસમ (અનસુ્નાતક કેન્રો)મા ંપી.જી. સેમ-૧ માટે એનરોલમેન્ટ/પી.જી. રજીસ્રેશન માટેની લલિંક 

 

https://bknmuerp.in/ 
 

વિડીયો લલિંક : 
https://drive.google.com/file/d/1mltC0IcX_9pfmWXWjc6hmTEhSmf0xtVP/view?us
p=sharing  

સ્નાતક(ય.ુજી.) સેમ-૩ અને ૫ મા ંએનરોલમેન્ટ માટેની લલિંક 
 

https://bknmu.gipl.net/Welcome.aspx 
 

      કા. કુલસલચિ 
લિડાણ: 
(૧) પ્રોવિઝનલ એલલજજલિલલટી સટીફીકેટ અંગેના ંપરરપત્ર ક્રમાકં/િીકેએનએમય/ુએકેડેવમક/૭૫૧/૨૦૨૨, તા:૨૧/૦૬/૨૦૨૨ની નકલ  

http://bknmuforms.gipl.net/
https://bknmuerp.in/
https://drive.google.com/file/d/1mltC0IcX_9pfmWXWjc6hmTEhSmf0xtVP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mltC0IcX_9pfmWXWjc6hmTEhSmf0xtVP/view?usp=sharing
https://bknmu.gipl.net/Welcome.aspx
http://bknmuforms.gipl.net/
https://bknmuerp.in/
https://drive.google.com/file/d/1mltC0IcX_9pfmWXWjc6hmTEhSmf0xtVP/view?us
https://bknmu.gipl.net/Welcome.aspx
http://bknmuforms.gipl.net/
https://bknmuerp.in/
https://drive.google.com/file/d/1mltC0IcX_9pfmWXWjc6hmTEhSmf0xtVP/view?us
http://bknmuforms.gipl.net/
https://bknmuerp.in/
https://drive.google.com/file/d/1mltC0IcX_9pfmWXWjc6hmTEhSmf0xtVP/view?us
https://bknmu.gipl.net/Welcome.aspx


 

 

(૨) સ્નાતક (ય.ુજી.) સેમ.-૧ તેમજ અનસુ્નાતક ર્િનોમા ં (પી.જી.) સેમ.-૧ના એનરોલમેન્ટ/એન્લીસ્ટમેન્ટ/પી.જી. રજીસ્રેશન માટે 
તેમજ યવુનિવસિટી માન્યતા ધરાિતા સલંગ્ન અનસુ્નાતક કેન્રોમા ં (પી.જી.) સેમ.-૧ના પી.જી. રજીસ્રેશન અંગે માગમદવશિકા 
(પરરવશષ્ટ – અ) 

(૩) સ્નાતક (ય.ુજી.) સેમ.-૩ અને ૫માં એનરોલમેન્ટ અંગે માગમદવશિકા (પરરવશષ્ટ – િ) 
 
 
 
ક્રમાકં/િીકેએનએમય/ુએકેડેવમક/1259/૨૦૨૨ 
ર્ક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી, 
સરકારી પોલીટેકવનક કેમ્પસ,  
ર્ક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી રોડ, ખડીયા,  
જૂનાગઢ – ૩૬૨૨૬૩  
તા.૦૩/૦૮/૨૦૨૨, બધુિાર  
 
 
પ્રવત, 

ર્ક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી, જૂનાગઢ સલંગ્ન કોલેજોના ં આચાયમશ્રીઓ/અનસુ્નાતક ર્િનના 
અધ્યક્ષશ્રીઓ/અનસુ્નાતક કેન્રના પ્રોફેસસમ ઇન્ચાર્જશ્રીઓ/માન્ય સસં્થાઓના ંિડાશ્રીઓ તરફ.... 

 
 
નકલ રિાનાાઃ-  
(૧) માન.કુલપવતશ્રી/કુલસલચિશ્રીના ંઅંગત સલચિશ્રી 
(૨) એકેડેવમક ઓરફસરશ્રી, ર્ક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી, જૂનાગઢ  
(૩) પરીક્ષા વિર્ાગ  
(૪) રહસાિી શાખા  
(૫) આઇ.ટી.સેલ વિર્ાગ (િેિસાઇટ ઉપર પ્રવસદ્ધ થિા યોગ્ય કાયમિાહી અથે.) 

 



























Bhakta Kavi Narsinh Mehta University
Junagadh

College Copy

 Cash Chalan ( Enrolment / PG Registration )

             

           

 

      
 

      

Payment Transaction No. : EN2208010000301

Payment For : Enrollment for 2022-2023 Batch - B.A. 2022-23

Payment No. : EN22080100003

S.E.T. MAHILA  ARTS, COMM., B.B.A., HOME SCI.College Name : COLLEGE

S.E.T. MAHILA  ARTS, COMM., B.B.A., HOME SCI.College info : COLLEGE

Self Finance

Gujarati

Amount : 490.00

Payment Type : Bulk - No of Students : ( 1 )

EN2208010000301

Payment Date                : 

Payment Reference No. : 

Valid Upto :  01/08/2022

A.Y. 2022-2023 A.Y. 2022-2023

Bhakta Kavi Narsinh Mehta University
Junagadh

University Copy

Cash Chalan ( Enrolment / PG Registration )

Payment Transaction No. : EN2208010000301

Payment For                     : Enrollment for 2022-2023 Batch - B.A. 2022-23

Payment No.                 : EN22080100003

College Name : S.E.T. MAHILA  ARTS, COMM., B.B.A., HOME SCI. 
COLLEGE

College info                   : S.E.T. MAHILA  ARTS, COMM., B.B.A., HOME SCI. 
COLLEGE

      
 Self Finance

      Gujarati

Amount                           : 490.00

Payment Type                : Bulk - No of Students : ( 1 )

EN2208010000301

Payment Date                : 

Payment Reference No. : 

Valid Upto :  01/08/2022

Printed Date : 01/08/2022 3:28 PM Page 1 of 2

REGISTRAR OFFICE
Typewriter
Enrollment fees Rs. 150/-Uni. Devlopment fess Rs. 200/-Sports fees Rs. 70/-Cultural Activity Fees Rs. 70/-

REGISTRAR OFFICE
Typewriter
Enrollment fees Rs. 150/-Uni. Devlopment fess Rs. 200/-Sports fees Rs. 70/-Cultural Activity Fees Rs. 70/-



Bhakta Kavi Narsinh Mehta University
Junagadh

Student Payment List for EN2208010000301

Sr No Student Name Student Payment Mode Student Payment Reference No Amount Student Payment Date Query Head

1 BARAD BHUMIBEN DHANABHAI Cash Challan 789 490.00 01/08/2022 -

Printed Date : 01/08/2022 3:28 PM Page 2 of 2
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