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વિષય

: આગામી સમયમાાં યોજાનાર F.Y./S.Y.M.B.B.S & S.Y./T.Y.B.H.M.S. કોષષના પરીક્ષા ફોમષની
ઓનલાઇન એન્ટ્રી શરૂ કરિા બાબત.

ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી સંલગ્ન મેડિકલ કોલેજના િીનશ્રી તથા હોવમયોપેથીક કોલેજનાં આચાયયશ્રી,
કોલેજોના પ્રોફેસરશ્રીઓ તેમજ સંબવિત વિદ્યાથીઓને

જણાિિાનુ છે કે આગામી સમયમાં પરીક્ષા યોજાનાર હોિાથી નીચે

મુજબના કોર્યનાં વિદ્યાથીઓના પરીક્ષા ફોમયની ઓનલાઈન એન્ટ્રીની તારીખ નીચે મુજબ રહેશે. જે વનયત સમય મયાયદામાં
કોલેજ દ્વારા તેમના લોગીન મારફત એન્ટ્રી કરિાની રહેશે જેની સિે સંબિીતોએ નોંિ લેિી.
કોષષન ુ નામ

રે ગ્યુલર ફી

F.Y.M.B.B.S. (NEW COURSE)

(રે ગ્યુલર ફી ૪૯૫૦/-)

S.Y.M.B.B.S. (REG) (NEW)

તા.૨૩/૧૦/૨૦૨૧ થી

S.Y.M.B.B.S. (REG) (OLD)

તા.૦૮/૧૧/૨૦૨૧

S.Y.B.H.M..S.(REGULAR)

(રે ગ્યુલર ફી ૩૫૦૦/-)

T.Y.B.H.M.S. (REGULAR)

તા.૦૮/૧૧/૨૦૨૧

ક્રમ

1

2

તા.૨૩/૧૦/૨૦૨૧ થી

લેઈટ ફી

દાં ડાત્મક ફી

( ફી + ૪૯૫૦/-)

(ફી +૪૯૫૦ +૧૫૦૦/-)

તા. ૦૯/૧૧/૨૦૨૧

તા.૧૦/૧૧/૨૦૨૧

( ફી + ૩૫૦૦/-)

(ફી + ૩૫૦૦+૧૫૦૦/-)

તા. ૦૯/૧૧/૨૦૨૧

તા.૧૦/૧૧/૨૦૨૧

સોફ્ટિેરમાં ઓનલાઈન એન્ટ્રી કયાય બાદ જરૂરી સુિારો વનયત સમય-મયાયદામાં કરિાનો રહેશે. છે લ્લી તારીખ બાદ
કરિામાં આિેલ સુિારો સોફટિેર સ્િીકારશે નહી જેની નોંિ લેિી તેમજ દં િાત્મક ફી ની તારીખ બાદ પણ જો કોઈ વિદ્યાથીના
પરીક્ષા ફોમય ભરિાના બાકી રહી ગયેલ હોય તો તેિા વિદ્યાથીઓના પરીક્ષા ફોમય યુવનિવસિટી ખાતેથી ભરિાના રહેશે.
નોંધઃ
૧.

દં િાત્મક ફી સાથેની છે લ્લી તારીખ બાદ ડદિસ ૨(બે)માં ફી મેમો, ચેકલલસ્ટ, તેમજ પરીક્ષા ફી ભયાયની રસીદ પરીક્ષા
વિભાગમાં જમા કરાિિાની રહેશે ત્યારબાદ લેઈટ આિનાર કોલેજ પાસેથી યુવનિવસિટી દ્વારા વનયમોનુસાર ફી લેિામાં
આિશે તથા પરીક્ષા ફોમય ફી “રજીસ્ટ્રાર, ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી, જુનાગઢ” ના નામના િીમાન્ટ્િ ડ્રાફ્ટ દ્વારા
ભરિાની રહેશે.

ખાસ નોંધઃ
૧.

દરે ક વિદ્યાથીએ પરીક્ષા ફોમયમા જે વિર્ય દશાય િેલ હોય તે જ વિર્યની કોલેજ દ્વારા સોફટિેરમાં એન્ટ્રી કરિી.

૨.

કોલેજ દ્વારા પરીક્ષા ફોમયની એન્ટ્રી થયા બાદ ફરજીયાત િેરીફાય કરી લેિાનુ રહેશે.

૩.

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

પરીક્ષા વનયામક
ક્રમાંક/બીકેએનએમયુ/પરીક્ષા/૧૮૬૮/૨૦૨૧
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી,
ગિનયમેન્ટ્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પસ,
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી રોિ, ખિીયા, જૂનાગઢ-૩૬૨૨૬૩
તા. ૨૨/૧૦/૨૦૨૧
પ્રવત,
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી સંલગ્ન મેડિકલ કોલેજના િીનશ્રી તેમજ હોવમયોપેથીક કોલેજના આચાયયશ્રી તરફ ....
નકલ સાદર રિાના:(1) આઈ.ટી. સેલ જરૂરી કાયયિાહી અથે અને િેબસાઈટ પર પ્રવસધ્િ થિા અથે.
(2) ડહસાબી શાખા

