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પરીપત્ર  
 

  વિષય  :   ય.ુજી. સેમ.- ૧ની પ્રિેશ કાયયિાહી તેમજ ય.ુજી. સેમ.- ૧ ના એનરોલમેન્ટ તેમજ પ્રોવિઝનલ એલલજજલિલલટી સટીફીકેટ(PEC) 
અંગેના ફોમય સ્િીકારિા િાિત. 

 સદંર્ય:  (૧) િીકેએનએમય/ુએકેડેવમક/૯૭૩/૨૦૨૧, તા: ૦૪/૦૮/૨૦૨૧  
         (૨) િીકેએનએમય/ુએકેડેવમક/૯૭૩/૨૦૨૧, તા: ૦૪/૦૮/૨૦૨૧ 
         (૩) ક્રમાાંક/બીકેએનએમય/ુપરીક્ષા/૧૫૩૬/૨૦૨૧, તા. ૦૩/૦૯/૨૦૨૧ 
 

 ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા યવુનિવ િટી  ાંલગ્ન તમામ કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓ તથા માન્ર્  ાંસ્થાઓના િડાઓને 
જણાિિામાાં આિે છે કે શૈક્ષણણક િર્ય ૨૦૨૧-૨૨માાં  ાંદભય (૧) અને (૨)થી પ્રિેશ કાર્યિાહી કરિા જણાિિામાાં આિેલ. 
કોલેજો તથા વિદ્યાથીઓની રજૂઆત ધ્ર્ાને લઇ માનનીર્ કુલપવતશ્રી ધ્િારા વિદ્યાથી હહતમાાં અને વિદ્યાથી પ્રિેશથી 
િાંણચત ના રહ ેતે હતેથુી જે વિદ્યાથીઓએ ઓનલાઈન ફોમય ભરેલા છે અને પ્રિેશ નથી મેળિેલ તેિા વિદ્યાથીઓ તેમજ 
ઓનલાઈન ફોમય ભરેલા નથી અને પ્રિેશ મેળિિાનો બાકી છે તેિા તમામ વિદ્યાથીઓ માટે ઓફલાઈન ફોમય સ્િીકારી 
કોલેજ કક્ષાએથી ઓનલાઈન કાર્યિાહી કરી રાજ્ર્  રકારશ્રીનાાં પ્રિતયમાન અનામતનાાં વનર્મો અન ુાર પ્રિેશ કાર્યિાહી 
તા:૧૬/૧૦/૨૦૨૧ સધુીમાાં પણૂય કરિાની રહશેે. 
 િધમુાાં, જુદી જુદી વિદ્યાશાખાઓના એનરોલમેન્ટ તેમજ પ્રોવિઝનલ એણલજજણબણલટી  ટીફીકેટ અંગેના ફોમય 
સ્િીકારિા અંગેની તારીખ નીચે મજુબ રહશેે. જેની તમામ  ાંબાંધીતોએ ખા  નોંધ લેિી. 

૧ એનરોલમેન્ટ 
(ય.ુજી. ેમેસ્ટર-૧) 

રેગ્યલુર ફી 
રૂ.૧૫૦/- 

લેઇટ ફી સાથે 
૬૫૦/- 

દંડાત્મક-૧ ફી સાથે 
રૂ.૨૧૫૦/- 

દંડાત્મક-૨ ફી સાથે 
રૂ.૪૧૫૦/- 

દંડાત્મક-૩ ફી સાથે 
રૂ.૭૧૫૦/- 

તા.૦૪/૦૯/૨૦૨૧ 
થી 

તા.૧૮/૧૦/૨૦૨૧ 

તા.૧૯/૧૦/૨૦૨૧ 
થી 

તા.૨૨/૧૦/૨૦૨૧ 

તા.૨૩/૧૦/૨૦૨૧ 
થી 

તા.૨૭/૧૦/૨૦૨૧ 

તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૧ 
થી 

તા.૨૯/૧૦/૨૦૨૧ 

તા.૩૦/૧૦/૨૦૨૧ 
 

 

૨ 

 
પ્રોવિઝનલ 

એણલજજણબણલટી 
 ટીફીકેટ 

(ય.ુજી. ેમેસ્ટર-૧) 

તા.૦૫/૦૮/૨૦૨૧ 
થી 

તા.૧૭/૧૦/૨૦૨૧ 

તા.૧૮/૧૦/૨૦૨૧ 
થી 

તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૧ 

તા.૨૨/૧૦/૨૦૨૧ 
થી 

તા.૨૬/૧૦/૨૦૨૧ 

તા.૨૭/૧૦/૨૦૨૧ 
થી 

તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૧ 

તા.૨૯/૧૦/૨૦૨૧ 
 

   
ઉક્ત બાબતે  ાંદભય પહરપત્ર (૩) મજુબની બાકીની તમામ વિગત અને સચૂનાઓ ર્થાિત રહશેે.  
                                                                                                                                   કા.કુલ ણચિ   
ક્રમાાંક/બીકેએનએમય/ુએકેડેવમક/૧૨૨૫/૨૦૨૧ 
ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા યવુનિવ િટી, 
ગિનયમેન્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પ , ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા યવુનિવ િટી રોડ, 
ખડીર્ા, જૂનાગઢ-362263 
તા. ૨૯/૦૯/૨૦૨૧ 
 

પ્રવત, 
ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા યવુનિવ િટી  ાંલગ્ન તમામ કોલેજના આચાર્યશ્રીઓ તથા માન્ર્  ાંસ્થાઓના િડાઓ તરફ.... 
 

નકલ  ાદર રિાના:- 
(૧) માન.કુલપવતશ્રી/ કુલ ણચિશ્રીના અંગત  ણચિશ્રી 
(૨) આઈ.ટી.  ેલ િેબ ાઈટ પર પ્રવ ધ્ધ થિા અથે.  
(૩) હહ ાબી શાખા 
(૪) એકેડેવમક વિભાગ 
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