
 

 

પરીપત્ર  

વિષય : આગામી સમયમાાં યોજાનાર S.Y. POST B.Sc. Nursing. (Regular + Remedial) કોષષનાાં પરીક્ષા ફોમષની ઓનલાઇન એન્ટ્રી શરૂ કરિા 
         બાબત. 

            આથી ઉપરોક્ત વિષયે ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા યવુનિવ િટી  લંગ્ન પેરામેડીકલ કોલેજના આચાયયશ્રી, પ્રોફે રશ્રીઓને જણાિિાનુ ં કે, 

અતે્રની યવુનિવ િટી દ્વારા લેિાનાર S.Y. POST B.Sc. Nursing. (Regular + Remedial), ની પરીક્ષાના, પરીક્ષા ફોમયની ઓનલાઇન એન્ટ્રીની 
તારીખ નીચે મજુબ રહશેે. વનયત  મય-મયાયદામા ંકોલેજ દ્વારા તેમના લોગીન મારફત એન્ટ્રી કરિાની રહશેે. 

કોષષન ાં નામ રેગ્ય લર ફી   

S.Y. POST B.Sc. Nursing. (Regular + Remedial)  

(ફી ૩૫૦૦/-)  

તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૩ 

થી 
તા. 30/૦૧/૨૦૨૩  

 

        છેલ્લી તારીખ બાદ કરિામા ંઆિેલ સધુારો  ોફટિેર સ્િીકારશે નહી. દંડાત્મક ફી ની તારીખ બાદ પણ જો કોઇ વિદ્યાથીનુ ંપરીક્ષા ફોમય 
ઓનલાઇન ભરિાનુ ંબાકી રહલે હોય તો તેિા વિદ્યાથીઓના પરીક્ષા ફોમય અતે્રની યવુનિવ િટી ખાતેથી વનયમોન સાર ફી ભરી ફોમય ભરિાનુ ંરહશેે.  

        દંડાત્મક ફી  ાથેની છેલ્લી તારીખ બાદ ચાલ ુકામકાજના દદિ  ૨(બે)મા ંફરજીયાત પણે ચેકલલસ્ટ તેમજ ફી મેમો તેમજ ફી ભયાયની ર ીદ 

પરીક્ષા વિભાગમા ંજમા કરાિિાનો રહશેે, તથા પરીક્ષા ફોમય ફી “રજીસ્ટ્રાર, ભકતકવિ નરવસિંહ મહતેા ય વનિવસિટી, જ નાગઢ” ના નામના ડીમાન્ટ્ડ ડ્રાફ્ટ 

દ્વારા ભરિાની રહશેે. 

ખાસ નોંધ : 

૧. જે વિદ્યાથીઓની ટમય ગ્રાન્ટ્ ટ ન થતી હોય તેમજ પરીક્ષામા ંબે િા માટે ગેરલાયક થતા હોય તેિા વિદ્યાથીઓની એક યાદી કોલેજ લેટરપેડ પર 

આચાયયશ્રીની  હી  ાથે પરીક્ષા શરૂ થિાના બે  પ્તાહ પિેૂ અચકુ થી મોકલી આપિી જેથી તેમની લેિાનાર થીયરી પરીક્ષા રદબાતલ થશે. આ 

અંગે  ઘળી જિાબદારી કોલેજની રહશેે. હાલ જે પરીક્ષાના ફોમય ભરિામા ંઆિનાર છે તે માત્ર વ્યિસ્થાના ભાગરૂપે કાયયિાહી પણૂય કરિામા ં
આિી રહી છે. 

૨. દરેક વિદ્યાથીએ પરીક્ષા ફોમયમા ંજે વિષય દશાયિેલ હોય તે જ વિષયની કોલેજ દ્વારા  ોફટિેરમા ંએન્ટ્રી કરિી. 
૩. કોલેજ દ્વારા પરીક્ષા ફોમયની એન્ટ્રી થયા બાદ ફરજીયાત િેરીફાય કરી લેિાનુ ંરહશેે. [િેરીફાય કરેલ ફોમયનુ ંજ ચેકલીસ્ટ/બેઠક નબંર જનરેટ થશે]. 

૪. પરીક્ષાના આિેદનપત્ર કોલેજે પોતાની પા ે રેકોડયમા ં ાચિીને રાખિા,ં જરૂર પડયે યવુનિવ િટી દ્વારા મગંાિિામા ંઆિે તો રજુ કરિાના ંરહશેે. 

 

 

પરીક્ષા વનયામક 

ક્રમાકં - બીકેએનએમય/ુપરીક્ષા/૧૩૨/૨૦૨૩ 

ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા યવુનિવ િટી,  
ગિનયમેન્ટ્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પ , ભક્તકવિ નરવ િંહ મહતેા યવુનિવ િટી રોડ,  

ખદડયા, જુનાગઢ-૩૬૨૨૬૩ 

તા. ૨૪/૦૧/૨૦૨૩ 

પ્રવત,  

યવુનિવ િટી  લંગ્ન તમામ કોલેજોના આચાયયશ્રીઓ તેમજ માન્ટ્ય  સં્થાના િડાઓ તરફ.... 

નકલ  વિનય રિાના :- 
(૧) માન.કુલપવતશ્રીના અંગત  લચિશ્રી (જાણ અથે) 

(૨) આઇ.ટી.  ેલ (િેબ ાઇટ પર પ્રવ ધ્ધ થિા તેમજ યોગ્ય કાયયિાહી અથે)   (૩) દહ ાબી શાખા. (યોગ્ય કાયયિાહી અથે) 


