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Govt. Polytechnic Campus, Bhakta Kavi Narsinh Mehta University Road,  

Khadiya, Junagadh, Gujarat (India)-362 263 
Ph.(0)0285-2681400 / Fax : 0285-2681503 
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પર પ : 

િવષય  :   આગામી વુાર  ૨૦૨૦ મા ંલેવાનાર S.Y.M.B.B.S. & T.Y.M.B.B.S. Part I ના પર ા ફોમ ભરવા ઓનલાઇન એ  

  તા.                 ૨૦/૧૨/૨૦૧૯           થી શ  કરવા બાબત. 

 

 ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  સલં ન મડે કલ કોલેજના ં ડ ન ી અન ે ોફસર ીઓ જણાવવા ુ ં ક, વુાર  ૨૦૨૦ 

દરિમયાન લવેાનાર S.Y.M.B.B.S. &૦૭ T.Y.M.B.B.S. Part I પર ાઓના ફોમની ઓનલાઇન એ                                        

તા. ૨૦/૧૨/૨૦૧૯    થી તા. ૩૦/૧૨/૨૦૧૯ ધુી સબંધંીત કોલજે ારા તમેના લોગીન મારફત કરવાની રહશ.ે                  

S.Y.M.B.B.S. & T.Y.M.B.B.S Part I ની પર ા ફ  નીચ ે જુબ િનયત કરવામા ંઆવેલ છે.        

   

મ પર ા  ુનામ પર ા ફ  

૧ S.Y.M.B.B.S. ૪૯૫૦/- 

૨ T.Y.M.B.B.S. Part I ૪૯૫૦/- 

 

ન ધઃ  કોલજે ારા S.Y.M.B.B.S. તથા T.Y.M.B.B.S. Part I અ યાસ મના પર ા ફોમ સાથ ેભરવાની ર લુર ફ   .૪૯૫૦/- તેમજ 

સાથ ે ઓનલાઇન એ  તા.૨૦/૧૨//૨૦૧૯ થી તા.૩૦/૧૨/૨૦૧૯ ધુીમા ં કરવાની રહશ.ે યારબાદ દવસ એકમા ં ુડ ટ એ ઝામ ફ  

ર પોટ તથા પર ા ફ  ભયાની રસીદ અને પર ા ફોમ પર ા િવભાગમા ં જમા કરાવવાના રહશ.ે પર ા ફ                       

“ર ાર, ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ , ુનાગઢ” નામના ડ .ડ . ારા ભરવાની રહશ.ે 

 

  િવ ાથ ઓની ટમ ા ટ ન થતી હોય તમેજ પર ામા ંબસેવા માટ ગરેલાયક થતા હોય તવેા િવ ાથ ઓની એક યાદ  કોલેજ 

લટેર પડે પર ડ ન ી આચાય ીની સહ  સાથે પર ા શ  થવાના બ ેસ તાહ વૂ અ કુ થી મોકલી આપવી થી તમેની લેવાનાર થીયર  

પર ા રદબાતલ થશ.ે આ ગે સઘળ  જવાબદાર  કોલજેની રહશ.ે હાલ  પર ાના ફોમ ભરવામા ંઆવનાર છે ત ેમા  યવ થાના 

ભાગ પ ેકાયવાહ  ણૂ કરવામા ંઆવી રહ  છે. 

 

ન ધઃ (૧) ઉપ ુ ત પર ાલ ી કાય મ અને િનયત સમય-પ ક હવ ેપછ  મોકલવામા ંઆવશ.ે 

 

 

  પર ા િનયામક 

માકં/બીકએનએમ /ુપર ા/૭૮૧૨/૨૦૧૯ 

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ ,  

ગવનમે ટ પોલીટકનીક ક પસ, ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  રોડ,  

ખડ યા, ૂનાગઢ-૩૬૨૨૬૩  

તા. ૧૯/૧૨/૨૦૧૯ 

િત,  

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  સલં ન મડે કલ કોલજોના ડ ન ી તરફ.... 

નકલ સાદર રવાના:-  

(1) માન. ુલપિત ી/ ુલસ ચવ ીના ગત સ ચવ ી,  

નકલ રવાના ણ તથા યો ય કાયવાહ  અથ:-  

(1) આઈ.ટ . સલે જ ર  કાયવાહ  અથ અન ેવેબસાઈટ પર િસ ધ થવા અથ. 
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Bhakta Kavi Narsinh Mehta University 

Application form for admission to the 

M.B.B.S. EXAMINATION 
To be held in March / April / Oct. / Nov. 20__ 

(To be filled in by the College) 

No.                                               
 
Centre : 
 
Name of the College : 

 
To, 
The Controller of Examinations, 
Bhakta Kavi Narsinh Mehta University, Junagadh 
Sir, 
I Request permission to present myself at the ensuring above mentioned 
examination and remit herewith the prescribed fee. My personal particulars 
are as under : 
(IN ENGLISH CAPITAL LETTERS ONLY) 

SURNAME               
NAME               
FATHER’S/ 

HUSBAND’S NAME 
              

 

SEX 
M 

Male 
F 

female 
CASTE 

1 
SC 

2 
ST 

3 
SEBC 

4 
OTHER 

Strike out which is 
not applicable from 
the following 

Full Residential ______________________________________________ 

Address ____________________________________________________ 

Local Address _______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

I wish to be examined at _________________________________ Centre 

____________________________________________________ College 

I shall answer all the Question-Papers of the Examination in ENGLISH 

 

1. Sr. No. 
     

2. College Code 
     

3. Centre Code 
 

4. Appearing in Whole/   

    Part 

 

5. Enrollment Number 
 

6. Enrollment Date 
 

7. Eligibility Certi. No. 
 

8. Eligibility Certi. Date 
 

Details of Previous Exam 

1. Exam 
 

2. Year 
 

3. Seat No. 
 

4. RESULT 
 

 

1. EXAMINATION PARTICULARS 
Name of the 
Examination 

Board of University Seat No. Month & Year Subjects Result 

Higher Secondary      

* To be struck off where it is not applicable. 

 I have to appear in the following subjects of First M.B.B.S. 

1. _______________________________________ 2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 4. _______________________________________ 

5. _______________________________________ 6. _______________________________________ 

I request exemption from the following subject/s as I have secured 50% or more marks in that/those subjects 

mentioned against them and I enclose herewith an attested copy of the said statements. No exemption is granted in practical. 

 

2. EXEMPTION PARTICULARS 
Subject Marks Obtained University Seat No. Centre Year Month 

      

      

      

 

 
                Yours faithfully 

 

Place : 

                     ______________________ 

Date :          Candidate’s Signature 

 

 

(Contd… 
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1. CERTIFICATE TO BE SIGNED BY THE PRINCIPAL OF THE COLLEGE 

 
1. I certify that Shri / Smt. / Kum. __________________________________________________________________ is to 

the best of my knowledge and belief, a person of good moral character. 

2. That after passing the Higher Secondary Examination, he/she have been engaged in Medical study in this college for one 

or half years. 

3. That he / she satisfactorily attended & completed courses, as detailed below : 

(a) Anatomy           Affix here 

(i) A course of lectures and demonstration in Human Anatomy.   Passport size    

Histology and Embroyology (270 hours)        Recently 

(ii) Dissection of the whole of Human body (450 hours)      Photograph 

(iii) A course of practicals in Histology (110 hours)    

(b) Physiology 

(i) A course of lectures, demonstration and tutorials in Physiology, Bio-Chemistry and Bio-Physics (550 hours) 

(ii) A practical course in Experimental Physiology, Bio-chemistry and Bio-Physics (240 hours) 

(iii) A course of instruction in Elementary normal Physiology (10 lectures) 

4. I certify that he / she (a) has undergone Medical Examination in this academic year / previous year held by personnel 

duly authorized. 

5. That he / she has my permission to present himself/herself at the ensuing First M.B.B.S. examination. I also certify that 

Shri / Kum. ________________________________________________________________ has failed to pass the First 

M.B.B.S. examination held in ______________________ 20_______ end that during the interval between the 

declaration of his / her failure and the date of his / her application he/she pursued a further course of study in the subject 

of examination to by satisfaction. 

I also certify that his / her statement as the he / she having obtained at a previous examination mark sufficient to entitle 

him / her exemption from the subject of _______________________ is correct. 

 

 

 

     ________________________              ______________________________ 

          Applicant’s Signature      Principal’s Signature & Stamp 

 

પરીક્ષાર્થીએ આપવાન ું બાહેંધરીપત્રક 

1. રીક્ષા ખડંમા ંરીક્ષાના સમય દરમ્યાન મારી સાથે કોઈણ પ્રકારના ખાણ કે નોંધળાલી કાગલની કાી કે ખાણ કરે અન્ય 
કોઇ ળસ્ત ુાળી નહિ કે ક્ાયં રીક્ષાને ગતુ ંકોઈણ ખાણ ખી ાળી નહિ. 

2. રીક્ષાખડંમા ંરીક્ષા ચાલ ુિોય તે દરમ્યાન બીજા રીક્ષાથી સાથે ળાત કરી નહિ , કોઈણ પ્રકારનો  સદેંો મોકળા પ્રયત્ન 
કરી નહિ કે ગેરરીતત ઉસ્સ્થત  થાય તેળો વ્યળિાર કરી નહિ. 

3. રીક્ષાખડંમા ંકોઈણ પ્રકારની ગેરરીતત આચરી નહિ કે ગેરરીતત આચરળાનો પ્રયત્ન કરી નહિ. 
4. રીક્ષા પરૂી થયા બાદ રીક્ષાખડં છોડતી ળખતે મને આળામા ંઆળેી મખુ્ય કે પરૂક , ખેી કે કોરી , કોઈણ ઉતરળિી સાથે 

ઇ જઇ નહિ . રીક્ષાખડંમા ંઆળા ઈરાદાથી કોઈણ પ્રવતૃિ કરી નહિ અને જો સચુનાનો ભગં કરી તો તક્ષાને ાત્ર બની 
અને રીક્ષાખડંમાથંી ઉઠાડી મકુળામા ંઆળે અને મારા તળે આ બાબત તનરીક્ષકશ્રી યતુનળતસિટીને રીોટટ કરળાને મખુત્યાર રિેે. 

5. જો હુ ંરીક્ષાખડંમા ંજે રીક્ષાના જુતનયર તનરીક્ષક કે મખુ્ય તનરીક્ષક કે યતુનળતસિટીના અતધકૃત અતધકારીની સચુનાનો અનાદર 
કરી કે અયોગ્ય ળતટન કરી અથળા તનયત કરેા તનયમોનો કે સચુનાઓનો ભગં કરી તો તક્ષાને ાત્ર બની. 

6. આથી હુ ંબાિેંધરી આપુ ંછ ંકે યતુનળતસિટીએ આેી બાિેંધરીનો ચસુ્તણે અમ કરી અને જો તેનો મારાથી ભગં થે તો તક્ષાને 
ાત્ર બની અને યતુનળતસિટી આ અંગે જે તનણટય કરે તે મને બધંનકતાટ રિેે. 

7. ઉતરળિી ર જે સચૂનાઓ  છાળામા ંઆળી િે તે દરેક સચૂનાઓનુ ંાન કરળાની હુ ંબાિેંધરી આપુ ંછ.ં 

 

 

 

    રીક્ષાથી ની સિી            આચાયટશ્રીની સિી તથા તસક્કો 


