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પરીપત્ર:
વિષય

: આગામી નિેમ્બર – ૨૦૨૦માાં યોજનાર D.M.L.T (પુરક પરીક્ષા) ના પરીક્ષા ફોમમની ઓનલાઈન એન્ટ્રી શરૂ
કરિા બાબત
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી સંલગ્ન D.M.L.T. કોલેજના માન. આચાર્યશ્રી તથા માન્ર્ સંસ્થાના િડાશ્રીઓને

જણાિિાનું કે , નિેમ્બર – ૨૦૨૦માં ર્ોજાનાર D.M.L.T.(પુરક પરીક્ષા)નાં વિદ્યાથીઓના પરીક્ષા ફોમયની ઓનલાઇન એન્રી ની તારીખ
નીચે મુજબ રહેશ.ે વનર્ત સમર્-મર્ાયદામાં કોલેજ દ્વારા તેમના લોગીન મારફત એન્ટ્રી કરિાની રહેશે જેની સિે સબંધીતોએ નોંધ લેિી.
મુદ્દા

વિગત

નાંબર

પરીક્ષા ફોમમ ભરિાની

રીમાકમ

તારીખ

ઓગષ્ટ/સપ્ટે મ્બર-૨૦૨૦ ની પરીક્ષા માટે રે ગ્યુલર પરીક્ષા ફોમય ભરે લ
ુ ય અથિા આંશીક
હોર્ તેમજ Covid-19 ને કારણે રે ગ્યુલર પરીક્ષા સંપણ
૧.

પરીક્ષા આપેલ ન હોર્.
(પ ૂર તેમજ કુ દરતી આફતને કારણે પરીક્ષા કે ન્ર સુધી આિી શકે તેમ ન

રે ગ્યુલર ફી સાથે
તા. ૦૫-૧૧-૨૦૨૦ થી

પરીક્ષા ફોમય ફી ભરિાની
રહેશે નહીં.

તા. ૦૯-૧૧-૨૦૨૦

હતા તેિા વિદ્યાથીઓનો પણ સમાિેશ કરિામાં આિેલ છે .)
૨.

જે વિદ્યાથીઓ દ્વારા શરતચુકથી ઓગષ્ટ/સપ્ટે મ્બર-૨૦૨૦ માં ર્ોજાર્ેલ
D.M.L.T. પરીક્ષા ફોમય ભરિાનું બાકી રહેલ હોર્ તેિા વિદ્યાથીઓ
D.M.L.T. માં રે ગ્યુલર પરીક્ષા આપેલ છે તેમજ આપેલ પરીક્ષામાં

૩.

નાપાસ થર્ેલ હોર્ તેિા વિદ્યાથીઓ તેમજ પુન:મુલ્ર્ાંકન માટે અરજી
કરે લ છે તેિા વિદ્યાથીઓ

રે ગ્યુલર ફી સાથે

આ વિદ્યાથીઓએ ફી

તા. ૦૫-૧૧-૨૦૨૦ થી

માળખા મુજબ પરીક્ષા

તા. ૦૯-૧૧-૨૦૨૦

ફોમય ફી ભરિાની રહેશે

પુન:મુલ્ર્ાંકનનું પરીણામ જાહેર થર્ા બાદ પરીક્ષા ફોમય
ભરિામાં આિશે અને તે માટે એક દદિસ આપિામાં
આિશે.

ખાસ નોંધ:
૧.

છે લ્લી તારીખ બાદ ફરજીર્ાત દદિસ ૧(એક)માં ફી મેમો, ચેકલલસ્ટ, તેમજ પરીક્ષા ફી ભર્ાયની રસીદ પરીક્ષા વિભાગ માં જમા
કરાિિાની રહેશે તથા પરીક્ષા ફોમય ફી “રજીસ્રાર, ભકતકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી, જુ નાગઢ” ના નામના ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ દ્વારા
ભરિાની રહેશ.ે

૨.
૩.

D.M.L.T. (પુરક પરીક્ષા) માટે ન ું પરીક્ષા કે ન્રો જૂનાગઢ ખાતે રહેશ.ે

ુ ય અથિા આંશીક પરીક્ષા આપેલ ન હોર્ તેિા વિદ્યાથીઓની પરીક્ષા ફી ન લેિાની હોિાથી
જે વિદ્યાથી મુદ્દા નં ૧ મુજબ સંપણ
કોલેજ દ્વારા તેિા વિદ્યાથી િેરીફાર્ કરી વિદ્યાથીઓની હોલટીકીટ(સહી સાથેની) પરીક્ષા ફોમય સાથે પરીક્ષા વિભગમાં જમા
કરિાની રહેશ.ે

નોંધઃ ઉપયુક્ય ત પરીક્ષાલક્ષી કાર્યક્રમ અને વનર્ત સમર્-પત્રક હિે પછી મોકલિામાં આિશે.

પરીક્ષા વનયામક
ક્રમાંક/બીકે એનએમયુ/પરીક્ષા/૧૦૬૯/૨૦૨૦
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી,

ગિનયમન્ે ટ પોલીટે કનીક કે મ્પસ, ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી રોડ,
ખડીર્ા, જૂનાગઢ-362263
તા. ૦૫/૧૧/૨૦૨૦
પ્રવત,

ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી સંલગ્ન પેરા-મેડીકલ કોલજોના આચાર્યશ્રીઓ તરફ....
નકલ સવિનય રિાના:(૧) માન.કુ લપવતશ્રી/કુ લસલચિશ્રીના અંગત સલચિશ્રી
(૨) આઇ.ટી. સેલ (િેબસાઇટ પર પ્રવસધ્ધ થિા અથે )
(૩) દહસાબી શાખા.

