
પરીપત્ર: 

વિષય  :   આગામી માર્ચ - ૨૦૨૦ માાં લેિાનાર B.SC.NURSING (REM.), POST BASIC BSC NURSING(REM.),    
   BHMS (REM.) ના પરીક્ષા ફોમચ ભરિા ઓનલાઇન એન્ટ્રી તા.૨૦/૦૨/૨૦૨૦ થી શરૂ કરિા બાબત. 
 

 ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી સલંગ્ન નવસિંગ કોલેજ, હોવમયોપેવિક કોલેજના આચાયયશ્રી, પ્રોફેસરશ્રીઓ 
તિા સિે સસં્િાના િડાશ્રીઓને જણાિિાનુ ંકે, માર્ચ–૨૦૨૦ દરવમયાન લેિાનાર લેિાનાર F.Y.B.SC NURSING(REM.), 
S.Y.B.SC NURSING(REM.), POST BASIC BSC NURSING(REM.), & FYBHMS(REM.), SYBHMS(REM.) 
પરીક્ષાઓના ફોમયની ઓનલાઇન એન્ટ્રી તા.૨૦-૦૨-૨૦૨૦ થી તા. ૨૬-૦૨-૨૦૨૦ સધુી સબંધંીત કોલેજ દ્વારા તેમના 
લોગીન મારફત કરિાની રહશેે. પરીક્ષા ફી નીચે મજુબ વનયત કરિામા ંઆિેલ છે.        

  ક્રમ પરીક્ષાન ુનામ પરીક્ષા ફી 
1 F.Y.BSC NURSING(REM) 3500/- 
2 S.Y.BSC NURSING(REM) 3500/- 
3 POST BASIC BSC NURSING 3500/- 
4 FYBHMS (REM) 3500/- 
5 SYBHMS (REM) 3500/- 

નોંધઃ કોલેજ દ્વારા ઉપર મજુબ અભ્યાસક્રમના પરીક્ષા ફોમય સાિે ભરિાની ફી 3500/- + લેઇટ ફી રૂ.3500/- તેમજ સાિે 
ઓનલાઇન એન્ટ્રી તા.૨૦-૦૨-૨૦૨૦ થી તા.૨૬-૦૨-૨૦૨૦ સધુીમા ં કરિાની રહશેે. ત્યારબાદ દિિસ એકમાાં સ્ટુડન્ટ્ટ 
એક્ઝામ ફી રીપોટય તિા પરીક્ષા ફી ભયાયની રસીદ અને પરીક્ષા ફોમય પરીક્ષા વિભાગમા ંજમા કરાિિાના રહશેે. પરીક્ષા ફી 
“રજીસ્ટ્રાર, ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટીના” નામના ડી.ડી. દ્વારા ભરિાની રહશેે. 
 

 જે વિદ્યાિીઓની ટમય ગ્રાન્ટ્ટ ન િતી હોય તેમજ પરીક્ષામા ંબેસિા માટે ગેરલાયક િતા હોય તેિા વિદ્યાિીઓની 
એક યાદી કોલેજ લેટર પેડ પર આચાયયશ્રીની સહી સાિે પરીક્ષા શરૂ િિાના બે સપ્તાહ પિેૂ અચકુ િી મોકલી આપિી 
જેિી તેમની લેિાનાર િીયરી પરીક્ષા રદબાતલ િશે. આ અંગે સઘળી જિાબદારી કોલેજની રહશેે. હાલ જે પરીક્ષાના 
ફોમય ભરિામા ંઆિનાર છે તે માત્ર વ્યિસ્િાના ભાગરૂપે કાયયિાહી પણૂય કરિામા ંઆિી રહી છે. 
 
નોંધઃ ઉપયુયક્ત પરીક્ષાલક્ષી કાયયક્રમ અને વનયત સમય-પત્રક હિે પછી મોકલિામા ંઆિશે. 
 
 
 
 

  પરીક્ષા વનયામક 

ક્રમાકં/બીકેએનએમય/ુપરીક્ષા/૨૫૬/૨૦૨૦ 

ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી,  

ગિનયમેન્ટ્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પસ, ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી રોડ,  

ખડીયા, જૂનાગઢ-362263  

તા. ૧૮/૦૨/૨૦૨૦ 

પ્રવત,  

ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી સલંગ્ન પેરા-મેડીકલ કોલજોના આચાયયશ્રીઓ તરફ.... 
નકલ સાિર રિાના:-  

(1) માન.કુલપવતશ્રી/ કુલસચચિશ્રીના અંગત સચચિશ્રી,  

નકલ રિાના જાણ તથા યોગ્ય કાયચિાહી અથે:-  

(1) આઈ.ટી. સલે જરૂરી કાયયિાહી અિ ેઅન ેિેબસાઈટ પર પ્રવસધ્ધ િિા અિ.ે 
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Website : http://www.bknmu.edu.in     Email. : info@bknmu.edu.in  

mailto:registrar@bknmu.edu.in

