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પરીપત્ર: 
વિષય  :   આગામી S.Y.M.B.B.S. (Rem), T.Y.M.B.B.S PART-1 (Rem) & T.Y.M.B.B.S. PART-2 (Rem) કોષષના પરીક્ષા ફોમષની 
           ઓનલાઇન એન્ટ્રી શરૂ કરિા બાબત. 
 

 ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી સલંગ્ન સલંગ્ન મેડીકલ કોલેજના ંડીનશ્રી અને પ્રોફેસરશ્રીઓ તેમજ સબંવિત વિદ્યાર્થીઓને  
જણાિિાન ુછે કે આગામી સમયમા ંપરીક્ષા યોજાનાર હોિાર્થી નીચે મજુબના કોર્ષના ંવિદ્યાર્થીઓના પરીક્ષા ફોમષની ઓનલાઈન એન્ટ્રીની 
તારીખ નીચે મજુબ રહશેે. જે વનયત સમય મયાષદામા ંકોલેજ દ્વારા તેમના લોગીન મારફત એન્ટ્રી કરિાની રહશેે જેની સિે સબંિીતોએ 
નોંિ લેિી.  

ક્રમ કોષષન ુનામ રેગ્યલુર ફી લેઈટ ફી 
1 S.Y.M.B.B.S. (Remedial) (રેગ્યલુર ફી ૪૯૫૦/-) 

તા. ૨૬/૦૬/૨૦૨૧ થી 
તા.૨૮/૦૬/૨૦૨૧ 

( ફી + ૪૯૫૦/-) 
  તા. ૨૯/૦૬/૨૦૨૦  2 T.Y.M.B.B.S. PART 1 (Remedial) 

3 T.Y.M.B.B.S PART 2 (Remedial) 
  
 સોફ્ટિેરમા ંઓનલાઈન એન્ટ્રી કયાષ બાદ જરૂરી સિુારો વનયત સમય-મયાષદામા ંકરિાનો રહશેે. છેલ્લી તારીખ બાદ કરિામા ં
આિેલ સિુારો સોફટિેર સ્િીકારશે નહી જેની નોંિ લેિી તેમજ દંડાત્મક ફી ની તારીખ બાદ પણ જો કોઈ વિદ્યાર્થીના પરીક્ષા ફોમષ 
ભરિાના બાકી રહી ગયેલ હોય તો તેિા વિદ્યાર્થીઓના પરીક્ષા ફોમષ યવુનિવસિટી ખાતેર્થી ભરિાના રહશેે.  
નોંધઃ  
૧. દંડાત્મક ફી સારે્થની છેલ્લી તારીખ બાદ દદિસ ૨(બે)મા ંફી મેમો, ચેકલલસ્ટ, તેમજ પરીક્ષા ફી ભયાષની રસીદ પરીક્ષા વિભાગમા ં

જમા કરાિિાની રહશેે ત્યારબાદ લેઈટ આિનાર કોલેજ પાસેર્થી યવુનિવસિટી દ્વારા વનયમોનસુાર ફી લેિામા ંઆિશે તર્થા પરીક્ષા 
ફોમષ ફી “રજીસ્ટ્રાર, ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી, જુનાગઢ” ના નામના ડીમાન્ટ્ડ ડ્રાફ્ટ દ્વારા ભરિાની રહશેે.  

૨. જે વિદ્યાર્થીઓની ટમષ ગ્રાન્ટ્ટ ન ર્થતી હોય તેમજ પરીક્ષામા ંબેસિા માટે ગેરલાયક ર્થતા હોય તેિા વિદ્યાર્થીઓની એક યાદી કોલેજ 
લેટર પેડ પર આચાયષશ્રીની સહી સારે્થ પરીક્ષા શરૂ ર્થિાના બે સપ્તાહ પિેૂ અચકુ ર્થી મોકલી આપિી જેર્થી તેમની લેિાનાર 
ર્થીયરી પરીક્ષા રદબાતલ ર્થશે. આ અંગે સઘળી જિાબદારી કોલેજની રહશેે. હાલ જે પરીક્ષાના ફોમષ ભરિામા ંઆિનાર છે તે 
માત્ર વ્યિસ્ર્થાના ભાગરૂપે કાયષિાહી પણૂષ કરિામા ંઆિી રહી છે. 

ખાસ નોંધઃ 
૧. દરેક વિદ્યાર્થીએ પરીક્ષા ફોમષમા જે વિર્ય દશાષિેલ હોય તે જ વિર્યની કોલેજ દ્વારા સોફટિેરમા ંએન્ટ્રી કરિી. 
૨. કોલેજ દ્વારા પરીક્ષા ફોમષની એન્ટ્રી ર્થયા બાદ ફરજીયાત િેરીફાય કરી લેિાન ુરહશેે. 
૩. પરીક્ષાના આિેદનપત્ર કોલેજે પોતાની પાસે રેકોડષમા ંસાચિીને રાખિા જરૂર પડયે યવુનિવસિટી દ્વારા મગંાિિામા ંઆિે તો રજુ 

કરિાના ંરહશેે.  
   

      O.S.D.       
           Exam Section                                                                   
 

ક્રમાકં/બીકેએનએમય/ુપરીક્ષા/૧૦૨૭/૨૦૨૧ 

ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી,  

ગિનષમેન્ટ્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પસ,  

ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી રોડ, ખડીયા, જૂનાગઢ-૩૬૨૨૬૩  

તા. ૨૫/૦૬/૨૦૨૧ 

પ્રવત,  

ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી સલંગ્ન મેડીકલ કોલેજના ડીનશ્રી તરફ .... 
નકલ સાદર રિાના:-  
(1) માન.કુલપવતશ્રી/ કુલસલચિશ્રીના અંગત સલચિશ્રી,  
(2) આઈ.ટી. સેલ જરૂરી કાયષિાહી અરે્થ અને િેબસાઈટ પર પ્રવસધ્િ ર્થિા અરે્થ. 
(3) દહસાબી શાખા  

http://www.bknmu.edu.in/
mailto:cebknmu@gmail.com.

