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BHAKTA KAVI NARSINH MEHTA UNIVERSITY, JUNAGADH 

 
 

 
Time Table for S.Y.M.B.B.S. & T.Y.M.B.B.S PART I(Remedial) July-2020  

& Final Year BPT(Regular) Exam Time Table July-2020 
 

Date & Day S.Y.M.B.B.S(Rem) T.Y.M.B.B.S. PART I(Rem) FINAL YEAR B.P.T.(Regular) 
27/07/2020 Pathology Paper 1 

(Time: 10:30 AM To 12:30 PM) 
Community Medicine Paper 1 
(Time: 10:30 AM To 01:30 PM) 

Physiotherapy in Neurological 
Conditions 

(Time: 10:30 AM To 01:30 PM) 
29/07/2020 Pathology Paper 2 

(Time: 10:30 AM To 12:30 PM) 
Community Medicine Paper 2 
(Time: 10:30 AM To 01:30 PM) 

Physiotherapy in 
Musculoskeletal Conditions 

(Time: 10:30 AM To 01:30 PM) 

31/07/2020 
Microbiology Paper 1 
(Time: 10:30 AM To 12:30 PM) 

Ophthalmology  
(Time: 10:30 AM To 12:30 PM) 

Physiotherapy in Cardio 
respiratory & Medical Surgical 

Conditions 
(Time: 10:30 AM To 01:30 PM) 

04/08/2020 
Microbiology Paper 2 
(Time: 10:30 AM To 12:30 PM) 

E.N.T. 
(Time: 10:30 AM To 12:30 PM) 

Community Physiotherapy 
Rehabilitation and assistive 

technologies 
(Time: 10:30 AM To 01:30 PM) 

06/08/2020   
Ethics and Management 

(Time: 10:30 AM To 12:30 PM) 

08/08/2020   
Biostatistics & Research 

Methodology 
(Time: 10:30 AM To 12:30 PM) 

 

 

પર ા ક  સચંાલક તેમજ િવ ાથ ઓ માટ અગ યની ચુનાઓ 
 

(૧) પર ા ક મા ંપર ા શ  થતા અને ણૂ થતા િવ ાથ ઓ ુ ંસ હુ ભગેા ન થાય અને સામા ક 
ુ ર  જળવાઈ રહ તેની કાળ  લેવી. 

(૨) પર ા ક ના ન કના આરો ય ક  સાથે પરામશ કર  મે ડકલ ટ મ, ડૉકટર જ રયાત જુબ 

હાજર રહ તેવી યવ થા કરવી.  

(૩) પર ા ક મા ં પસદં કરલા લોકમા ંઆવવા જવાના ર તાઓ અલગ રાખવા અને હવા ઉ સ 

જળવાઈ રહ તેની તકદાર  રાખવી.   

(૪) પર ા ક ના દરક લોકમા ંહ ડ સેનેટાઈઝ ફર જયાત રાખવા  ુરહશે. 

(૫) પર ા ક મા ંજ રયાત જુબનો ટાફનો ઉપયોગ કરવો. 

(૬) પર ા ક મા ંપર ાથ  પોતાની પીવાની પાણીની બોટલ લઈ આવ ેત ેમાટ આવ યક ચુના 

આપવી. 

(૭) દરક પર ા ક ોમા ં િવ ાથ ઓ તથા તમામ કમચાર ઓન ે ભારત સરકાર તેમજ જુરાત 

સરકારના કોિવડ – ૧૯મા ંઆપલે તમામ ગાઈડલાઈન ુ ં ુ તપણે પાલન કરવા ુ ંરહશે. વા ક 

Social Distance, Hand Sanitizer, Mask ફર જયાત પહરવા ુ ંરહશે તેમજ પર ા ક મા ંરોકાયલેા 

કમચાર ઓએ Hand Glows ફર જયાત પહરવાના ંરહશે. 
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(૮)  પર ા ક એ શર રના તાપમાન માપવા માટની Temperature gun ફર જયાત વસાવવાની રહશ ે

તેમજ  પર ાથ ન ેએ  વખતે Temperature ફર જયાત માપવા ુ ં રહશે. મા ં  પર ાથ ન ે

Temperature વ  ુ આવ ે તે પર ાથ ને યો ય સારવાર મળે તે જુબની યવ થા કરવી. આ 

ઉપરાતં આરો ય િવભાગના ગાઈડલાઈન જુબ પાલન કરવા  ુરહશે.   

(૯) પર ા ક ોમા ં લોકની બેઠક ઝીગઝગે (એક બચે પર એક િવ ાથ ) માણે સીટ નબંરની 

ગોઠવણી કરવાની રહશે. 

(૧૦)  પર ા ક મા ંકોઈપણ કારની ગેરર તી ના થાય તેના માટ રુતી તકદાર  રાખવી. 

(૧૧) કોિવડ – ૧૯ ની પ ર થિતને કારણે કોઈ પણ કારના ફરફાર થશે તો ણ કરવામા ંઆવશે.   

   
 
          પર ા િનયામક  

ન.ં બીકએનએમ /ુપર ા/૫૨૮/૨૦૨૦      

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ , 

સરકાર  પોલીટકનીક ક પસ,  

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  રોડ, ખડ યા, ુનાગઢ. 

તા. ૧૪/૦૭/૨૦૨૦  

િત, 

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  સલં ન મેડ કલ કોલેજના ડ ન ી અને બી.ડ .બારડ ફઝીયોથેરાપી કોલેજના 

આચાય ી તરફ... 

પર ા ક :  

(૧) GMERS મે ડકલ કોલેજ, ૂનાગઢ. 

નકલ સાદર રવાના:- 

૧. માન. ુલપિત ી/ ુલસ ચવ ીના ગત સ ચવ ી તરફ... 

નકલ સાદર રવાના ણ તથા યો ય કાયવાહ  અથ  

૧. આઈ.ટ .સેલ. (વેબસાઈટ પર િસ  કરવા અથ) 


