
NNOOTTIIFFIICCAATTIIOONN  

AAddmmiissssiioonnss  ttoo  MMBBBBSS  //  BBDDSS  CCoouurrssee  ffoorr  sseeaattss  uunnddeerr  tthhee  QQuuoottaa  ffoorr  

NNoonn  RReessiiddeenntt  IInnddiiaannss  ((NNRRII))  //  PPeerrssoonnss  ooff  IInnddiiaann  OOrriiggiinn  ((PPIIOO))  //  

OOvveerrsseeaass  CCiittiizzeennss  ooff  IInnddiiaa  ((OOCCII))  CCaatteeggoorryy  ccaannddiiddaattee    

ffoorr  tthhee  AAccaaddeemmiicc  YYeeaarr  22001166--1177  

  
BBhhaarraattii  VViiddyyaappeeeetthh  DDeeeemmeedd  UUnniivveerrssiittyy  ((BBVVDDUU)),,  PPuunnee  iiss  aa  DDeeeemmeedd  ttoo  bbee  

UUnniivveerrssiittyy  ffoorrmmeedd  uu//ss..  33  ooff  tthhee  UUGGCC  AAcctt,,  11995566  iinn  AApprriill  11999966..  

  

TThhee  UUnniivveerrssiittyy  wwiiddeellyy  kknnoowwnn  ffoorr  iittss  aaccaaddeemmiicc  eexxcceelllleennccee  hhaass  bbeeeenn  aawwaarrddeedd  

''AA''  ggrraaddee  ssttaattuuss  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  HHuummaann  RReessoouurrccee  DDeevveellooppmmeenntt,,  GGoovvtt..  ooff  

IInnddiiaa  aanndd  hhaass  bbeeeenn  aaccccrreeddiitteedd  aanndd  rreeaaccccrreeddiitteedd  bbyy  tthhee  NNaattiioonnaall  AAsssseessssmmeenntt  

aanndd  AAccccrreeddiittaattiioonn  CCoouunncciill  wwiitthh  ''AA''  ggrraaddee..  

  

AAss  ppeerr  tthhee  ddiirreeccttiivveess  ooff  HHoonn''bbllee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt  ooff  IInnddiiaa,,  OOrrddiinnaanncceess  aanndd  

RRuulleess  pprroommuullggaatteedd  bbyy  tthhee  CCeennttrraall  GGoovvtt..  aanndd  ootthheerr  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittiieess                          

((MMCCII  //  DDCCII,,  eettcc..))  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee,,  tthhee  aaddmmiissssiioonnss  ttoo  MMBBBBSS  aanndd  BBDDSS  

ccoouurrsseess  iinn  ::  

  

11  BBVVDDUU  MMeeddiiccaall  CCoolllleeggee,,  PPuunnee  

22  BBVVDDUU  MMeeddiiccaall  CCoolllleeggee  aanndd  HHoossppiittaall,,  SSaannggllii  

33  BBVVDDUU  DDeennttaall  CCoolllleeggee  aanndd  HHoossppiittaall,,  PPuunnee  

44  BBVVDDUU  DDeennttaall  CCoolllleeggee  aanndd  HHoossppiittaall,,  SSaannggllii  

55  BBVVDDUU  DDeennttaall  CCoolllleeggee  aanndd  HHoossppiittaall,,  NNaavvii  MMuummbbaaii  
  

wwhhiicchh  aarree  ccoonnssttiittuueenntt  ccoolllleeggeess  ooff  tthhiiss  UUnniivveerrssiittyy,,  sshhaallll  bbee  ddoonnee  iinn  tthhee  oorrddeerr  

ooff  tthhee  mmaarrkkwwiissee  mmeerriitt  oobbttaaiinneedd  bbyy  tthhee  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  aaccccoorrddiinnggllyy  aarree  

ddeeccllaarreedd  eelliiggiibbllee  ffoorr  aaddmmiissssiioonn  iinn  tthhee  NNaattiioonnaall  EElliiggiibbiilliittyy  EEnnttrraannccee  TTeesstt                                              

((  UUGG--NNEEEETT  ))  22001166..  
  

TThhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittiieess  ooff  BBVVDDUU  aarree  iinnvviittiinngg  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  aaddmmiissssiioonnss  

ttoo  tthhee  MMBBBBSS  aanndd  BBDDSS  ccoouurrsseess  iinn  tthhee  aabboovvee  CCoolllleeggeess  ffrroomm  eelliiggiibbllee  ccaannddiiddaatteess  

ccoovveerreedd  uunnddeerr  tthhee  wwhhaatt  iiss  kknnoowwnn  aass  NNRRII  qquuoottaa  ccoovveerriinngg  NNRRII//  PPIIOO//  OOCCII  

ccaatteeggoorryy  ssttuuddeennttss..    TThhee  ddeettaaiillss  ooff  ccoolllleeggeewwiissee  aanndd  ccoouurrsseewwiissee  sseeaattss  aavvaaiillaabbllee  

uunnddeerr  tthhiiss  qquuoottaa  aarree  aass  uunnddeerr  ::  
  

SSeeaattss  aavvaaiillaabbllee  ::  1155%%  sseeaattss  ooff  ttoottaall  ssaannccttiioonneedd  iinnttaakkee  aarree  aallllooccaatteedd  uunnddeerr  

tthhiiss  qquuoottaa  

  
SSrr..  

NNoo..  
NNaammee  ooff  CCoolllleeggee  CCoouurrssee  TToottaall  

IInnttaakkee  
NNRRII//PPIIOO//  OOCCII  

CCaatteeggoorryy  

IInnttaakkee  

PPrroocceessssiinngg  

FFeeee  

11  MMeeddiiccaall  CCoolllleeggee,,  PPuunnee  MMBBBBSS  115500  2233    

  

  

      UUSS  $$110000  

22  MMeeddiiccaall  CCoolllleeggee  &&  

HHoossppiittaall,,  SSaannggllii  
MMBBBBSS  115500  2233  

33  DDeennttaall  CCoolllleeggee  &&  

HHoossppiittaall,,  PPuunnee  
BBDDSS  110000  1155  

44  DDeennttaall  CCoolllleeggee  &&  

HHoossppiittaall,,  SSaannggllii  
BBDDSS  110000  1155  

55  DDeennttaall  CCoolllleeggee  &&  

HHoossppiittaall,,  NNaavvii  MMuummbbaaii  

  

BBDDSS  110000  1155  

  



TThhee  oonnlliinnee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm  sshhaallll  bbee  aavvaaiillaabbllee  aatt  wwwwww..bbvvuunniivveerrssiittyy..eedduu..iinn    

aanndd  wwwwww..bbhhaarraattiivviiddyyaappeeeetthhuunniivveerrssiittyy..nneett  ffrroomm  2200//88//22001166  oonnwwaarrddss  ttiillll  

11//99//22001166  uuppttoo  55..0000  ppmm..  

  

EElliiggiibbiilliittyy  CCrriitteerriiaa  ::  

  

TThhee  ccaannddiiddaatteess  hhaavviinngg  ffoolllloowwiinngg  qquuaalliiffiiccaattiioonnss    aanndd  aallssoo  tthhoossee  rreeccooggnniizzeedd  aass  

eeqquuiivvaalleenntt  bbyy  tthhee  AAssssoocciiaattiioonn  OOff  IInnddiiaann  UUnniivveerrssiittiieess  ((AAIIUU))  aarree  oonnllyy  eelliiggiibbllee  ffoorr  

aaddmmiissssiioonnss  ttoo  tthhee  sseeaattss  uunnddeerr  tthhiiss  qquuoottaa..    

11..  AA  ccaannddiiddaattee  sshhoouulldd  hhaavvee  ccoommpplleetteedd  1177  yyeeaarrss  ooff  aaggee  oonn  oorr  bbeeffoorree  3311sstt  

DDeecceemmbbeerr  22001166..  

22..  TThhee  ccaannddiiddaattee  sseeeekkiinngg  aann  aaddmmiissssiioonn  ttoo  MMBBBBSS  //  BBDDSS  ccoouurrssee  mmuusstt  

hhaavvee  ssttuuddiieedd  aanndd  ppaasssseedd  iinn  tthhee  ssuubbjjeeccttss  ooff  PPhhyyssiiccss,,  CChheemmiissttrryy,,  

BBiioollooggyy  aanndd  EEnngglliisshh  aatt  1111  &&  1122  ggrraaddee  oorr  eeqquuiivvaalleenntt  eexxaammiinnaattiioonnss..    

33..  TThhee  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  hhaavvee  ssttuuddiieedd  aanndd  ppaasssseedd  tthhee  qquuaalliiffyyiinngg  

eexxaammiinnaattiioonnss  ffrroomm  tthhee  sscchhoooollss  llooccaatteedd  iinn  ffoorreeiiggnn  ccoouunnttrriieess  sshhaallll  oonnllyy  

bbee  ccoonnssiiddeerreedd  eelliiggiibbllee  ffoorr  aaddmmiissssiioonnss  ttoo  tthhee  sseeaattss  uunnddeerr  tthhiiss  ccaatteeggoorryy..    

TThhee  ssttuuddeennttss  wwhhoo  hhaavvee  ppaasssseedd  tthhee  qquuaalliiffyyiinngg  eexxaammiinnaattiioonn  ffrroomm  aa  

sscchhooooll  aanndd  //  oorr  aa  ccoolllleeggee  ssiittuuaatteedd  iinn  ffoorreeiiggnn  ccoouunnttrryy,,  wwhhiicchh  aaffffiilliiaatteedd  

ttoo  aannyy  BBooaarrdd  ooff  SSeeccoonnddaarryy  EEdduuccaattiioonn  oorr  aa  UUnniivveerrssiittyy  iinn  IInnddiiaa  ccaann  aallssoo  

bbee  ccoonnssiiddeerreedd  eelliiggiibbllee..      HHoowweevveerr,,  tthhee  wwaarrddss  ooff  NNRRII  //  PPIIOO,,  wwhhoo  hhaavvee  

ssttuuddiieedd  ffoorr  tthhee  qquuaalliiffyyiinngg  eexxaammiinnaattiioonn  ffrroomm  sscchhoooollss  //  ccoolllleeggeess  llooccaatteedd  

iinn  IInnddiiaa  aarree  nnoott  eelliiggiibbllee  ffoorr  aaddmmiissssiioonnss  ttoo  tthheessee  sseeaattss..    

44..  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  ssttuuddiieedd  iinn  tthhee  AAmmeerriiccaann  SSyysstteemm  EEdduuccaattiioonn  ccaann  

bbee  ccoonnssiiddeerreedd  eelliiggiibbllee  ffoorr  aaddmmiissssiioonn,,  iiff  hhee//sshhee  hhaass  ssttuuddiieedd  PPhhyyssiiccss,,  

CChheemmiissttrryy  aanndd  BBiioollooggyy  aass  hhiiss//hheerr  ssuubbjjeeccttss  aatt  ““AAPP””  ((AAddvvaanncceedd  

PPllaacceemmeenntt))  lleevveell  aanndd  hhaavvee  oobbttaaiinneedd  mmiinniimmuumm  CC  ggrraaddee  iinn  tthheessee  

ssuubbjjeeccttss..    

TThhee  ccaannddiiddaattee  ccaann  ggeett  aa  qquuaalliiffiiccaattiioonn  eeqquuiivvaalleennccee  cceerrttiiffiiccaattee  ffrroomm  tthhee  

AAssssoocciiaattiioonn  ooff  IInnddiiaann  UUnniivveerrssiittyy  ((AAIIUU)),,  NNeeww  DDeellhhii..  

CCoouurrssee  DDuurraattiioonn  ::  

MMBBBBSS    ::  4411//22  yyeeaarrss  pplluuss  oonnee  yyeeaarr  ooff  CCoommppuullssoorryy  RRoottaattiinngg  IInntteerrnnsshhiipp  

BBDDSS    ::  44  yyeeaarrss  pplluuss  OOnnee  yyeeaarr  ooff  CCoommppuullssoorryy  RRoottaattiinngg  IInntteerrnnsshhiipp  

AAnnnnuuaall  FFeeeess  ::  

MMBBBBSS    ::  UUSS  $$  4400000000  

BBDDSS    ::  UUSS  $$  2200330000  

http://www.aiuweb.org/
http://www.aiuweb.org/


CCaalleennddaarr  ooff  EEvveennttss  ::  

  

LLaasstt  ddaattee  ffoorr  RReecceeiipptt  ooff  

oonnlliinnee  AApppplliiccaattiioonn  FFoorrmm  
  ::    11sstt  SSeepptteemmbbeerr,,  22001166  uuppttoo  55..0000  ppmm..  

          

DDiissppllaayy  ooff  MMeerriitt  LLiisstt    ::    22nndd  SSeepptteemmbbeerr,,  22001166  ((  MMeerriitt  LLiisstt  wwiillll  bbee  

ddiissppllaayyeedd  oonn  UUnniivveerrssiittyy  WWeebbssiittee  

((wwwwww..bbvvuunniivveerrssiittyy..eedduu..iinn  aanndd  

wwwwww..bbhhaarraattiivviiddyyaappeeeetthhuunniivveerrssiittyy..nneett))  

          

DDaatteess  ooff  CCoouunnsseelllliinngg    ::    33rrdd  ttoo  55tthh  SSeepptteemmbbeerr,,  22001166  

          

CCoommmmeenncceemmeenntt  ooff  

AAccaaddeemmiicc  SSeessssiioonn    
  ::    88tthh  SSeepptteemmbbeerr,,  22001166  

  

IImmppoorrttaanntt  NNoottee  ::  AAddmmiissssiioonnss  ggiivveenn  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  aannyy  ffuuttuurree  oorrddeerrss  //  gguuiiddeelliinneess,,  

rruulleess  ooff  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy..  

((  TThhee  ccaannddiiddaatteess  aarree  aaddvviisseedd  ttoo  vviissiitt  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  wweebbssiittee  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  ffoorr  

uuppddaatteedd  iinnffoorrmmaattiioonn))  


