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: આગામી F.Y./S.Y. POST BASIC B.SC. NURSING કોષષના પરીક્ષા ફોમષની ઓનલાઇન એન્ટ્રી શરૂ કરિા બાબત.
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી સંલગ્ન નવસિંગ કોલેજના આચાર્યશ્રી, પ્રોફેસરશ્રીઓ તેમજ સંબવિત વિદ્યાર્થીઓને

જણાિિાનુ છે કે આગામી સમર્માં પરીક્ષા ર્ોજાનાર હોિાર્થી નીચે મુજબના કોર્યનાં વિદ્યાર્થીઓના પરીક્ષા ફોમયની ઓનલાઈન એન્ટ્રીની
તારીખ નીચે મુજબ રહેશે. જે વનર્ત સમર્ મર્ાયદામાં કોલેજ દ્વારા તેમના લોગીન મારફત એન્ટ્રી કરિાની રહેશે જેની સિે સંબિીતોએ
નોંિ લેિી.
કોષષન ુ નામ

ક્રમ

રે ગ્યુલર ફી

લેઈટ ફી

દં ડાત્મક ફી
( ફી + ૩૫૦૦ + ૧૫૦૦ )
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(રે ગ્યુલર ફી ૩૫૦૦/-)

( ફી + ૩૫૦૦/-)
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તા. ૦૭/૦૯/૨૦૨૧ થી

તા. ૧૦/૦૯/૨૦૨૧ થી

તા.૧૩/૦૯/૨૦૨૧ થી

તા. ૧૨/૦૯/૨૦૨૧

તા. ૧૩/૦૯/૨૦૨૧

તા. ૦૯/૦૯/૨૦૨૧

સોફ્ટિેરમાં ઓનલાઈન એન્ટ્રી કર્ાય બાદ જરૂરી સુિારો વનર્ત સમર્-મર્ાયદામાં કરિાનો રહેશે. છે લ્લી તારીખ બાદ કરિામાં
આિેલ સુિારો સોફટિેર સ્િીકારશે નહી જેની નોંિ લેિી તેમજ દં ડાત્મક ફી ની તારીખ બાદ પણ જો કોઈ વિદ્યાર્થીના પરીક્ષા ફોમય
ભરિાના બાકી રહી ગર્ેલ હોર્ તો તેિા વિદ્યાર્થીઓના પરીક્ષા ફોમય યુવનિવસિટી ખાતેર્થી ભરિાના રહેશે.
નોંધઃ
૧.

દં ડાત્મક ફી સાર્થેની છે લ્લી તારીખ બાદ દદિસ ૨(બે)માં ફી મેમો, ચેકલલસ્ટ, તેમજ પરીક્ષા ફી ભર્ાયની રસીદ પરીક્ષા વિભાગમાં
જમા કરાિિાની રહેશે ત્ર્ારબાદ લેઈટ આિનાર કોલેજ પાસેર્થી યુવનિવસિટી દ્વારા વનર્મોનુસાર ફી લેિામાં આિશે તર્થા પરીક્ષા
ફોમય ફી “રજીસ્ટ્રાર, ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી, જુનાગઢ” ના નામના ડીમાન્ટ્ડ ડ્રાફ્ટ દ્વારા ભરિાની રહેશે.

૨.

જે વિદ્યાર્થીઓની ટમય ગ્રાન્ટ્ટ ન ર્થતી હોર્ તેમજ પરીક્ષામાં બેસિા માટે ગેરલાર્ક ર્થતા હોર્ તેિા વિદ્યાર્થીઓની એક ર્ાદી કોલેજ
લેટર પેડ પર આચાર્યશ્રીની સહી સાર્થે પરીક્ષા શરૂ ર્થિાના બે સપ્તાહ પ ૂિે અચુક ર્થી મોકલી આપિી જેર્થી તેમની લેિાનાર
ર્થીર્રી પરીક્ષા રદબાતલ ર્થશે. આ અંગે સઘળી જિાબદારી કોલેજની રહેશે. હાલ જે પરીક્ષાના ફોમય ભરિામાં આિનાર છે તે
માત્ર વ્ર્િસ્ર્થાના ભાગરૂપે કાર્યિાહી પ ૂણય કરિામાં આિી રહી છે .

ખાસ નોંધઃ
૧.

પ્રર્થમ િર્ય પરીક્ષાના ફોમય સાર્થે વિદ્યાર્થી ગુજરાત માધ્ર્વમક અને ઉચ્ચ માધ્ર્વમક વશક્ષણ બોડય વસિાર્ના હોર્ તો ફાઇનલ
એલીજીબીલીટી સટી સામેલ રાખવુ.ં

૨.

દરે ક વિદ્યાર્થીએ પરીક્ષા ફોમયમા જે વિર્ર્ દશાયિેલ હોર્ તે જ વિર્ર્ની કોલેજ દ્વારા સોફટિેરમાં એન્ટ્રી કરિી.

૩.

કોલેજ દ્વારા પરીક્ષા ફોમયની એન્ટ્રી ર્થર્ા બાદ ફરજીર્ાત િેરીફાર્ કરી લેિાનુ રહેશે.

૪.

પરીક્ષાના આિેદનપત્ર કોલેજે પોતાની પાસે રે કોડય માં સાચિીને રાખિા જરૂર પડર્ે યુવનિવસિટી દ્વારા મંગાિિામાં આિે તો રજુ
કરિાનાં રહેશે.

O.S.D.

પરીક્ષા વિભાગ
ક્રમાંક/બીકેએનએમયુ/પરીક્ષા/૧૫૫૧/૨૦૨૧
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી,
ગિનયમેન્ટ્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પસ,
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી રોડ, ખડીર્ા, જૂનાગઢ-૩૬૨૨૬૩
તા. ૦૬/૦૯/૨૦૨૧
પ્રવત,
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી સંલગ્ન પેરા – મેડીકલ કોલેજના આચાર્યશ્રીઓ તરફ ....
નકલ સાદર રિાના:(1) આઈ.ટી. સેલ જરૂરી કાર્યિાહી અર્થે અને િેબસાઈટ પર પ્રવસધ્િ ર્થિા અર્થે.
(2) દહસાબી શાખા

