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પરીપત્ર: 
વિષય  :   આગામી D.M.L.T. કોષષના પરીક્ષા ફોમષની ઓનલાઇન એન્ટ્રી શરૂ કરિા બાબત. 
 

 ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી સલંગ્ન D.M.L.T. કોલેજના ંઆચાર્યશ્રી અને પ્રોફેસરશ્રીઓ તેમજ સબંવિત વિદ્યાર્થીઓને  
જણાિિાન ુછે કે આગામી સમર્મા ંપરીક્ષા ર્ોજાનાર હોિાર્થી નીચે મજુબના કોર્યના ંવિદ્યાર્થીઓના પરીક્ષા ફોમયની ઓનલાઈન એન્ટ્રીની 
તારીખ નીચે મજુબ રહશેે. જે વનર્ત સમર્ મર્ાયદામા ંકોલેજ દ્વારા તેમના લોગીન મારફત એન્ટ્રી કરિાની રહશેે જેની સિે સબંિીતોએ 
નોંિ લેિી.  
ક્રમ કોષષન ુનામ રેગ્યલુર ફી લેઈટ ફી દંડાત્મક ફી  

1 D.M.L.T. 
(રેગ્યલુર ફી ૯૫૦/-) 

તા. ૧૫/૦૬/૨૦૨૧ થી 
તા. ૧૯/૦૬/૨૦૨૧ 

( ફી + ૫૦૦/-) 
તા.  ૨૦/૦૬/૨૦૨૧ થી 
તા.  ૨૧/૦૬/૨૦૨૧ 

(ફી + ૫૦૦+૧૫૦૦/-) 
તા. ૨૨/૦૬/૨૦૨૧ 

  
 સોફ્ટિેરમા ંઓનલાઈન એન્ટ્રી કર્ાય બાદ જરૂરી સિુારો વનર્ત સમર્-મર્ાયદામા ંકરિાનો રહશેે. છેલ્લી તારીખ બાદ કરિામા ં
આિેલ સિુારો સોફટિેર સ્િીકારશે નહી જેની નોંિ લેિી તેમજ દંડાત્મક ફી ની તારીખ બાદ પણ જો કોઈ વિદ્યાર્થીના પરીક્ષા ફોમય 
ભરિાના બાકી રહી ગરે્લ હોર્ તો તેિા વિદ્યાર્થીઓના પરીક્ષા ફોમય યવુનિવસિટી ખાતેર્થી ભરિાના રહશેે.  
નોંધઃ  
૧. દંડાત્મક ફી સારે્થની છેલ્લી તારીખ બાદ દદિસ ૨(બે)મા ંફી મેમો, ચેકલલસ્ટ, તેમજ પરીક્ષા ફી ભર્ાયની રસીદ પરીક્ષા વિભાગમા ં

જમા કરાિિાની રહશેે ત્ર્ારબાદ લેઈટ આિનાર કોલેજ પાસેર્થી યવુનિવસિટી દ્વારા વનર્મોનસુાર ફી લેિામા ંઆિશે તર્થા પરીક્ષા 
ફોમય ફી “રજીસ્ટ્રાર, ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી, જુનાગઢ” ના નામના ડીમાન્ટ્ડ ડ્રાફ્ટ દ્વારા ભરિાની રહશેે.  

ખાસ નોંધઃ 
૧. દરેક વિદ્યાર્થીએ પરીક્ષા ફોમયમા જે વિર્ર્ દશાયિેલ હોર્ તે જ વિર્ર્ની કોલેજ દ્વારા સોફટિેરમા ંએન્ટ્રી કરિી. 
૨. કોલેજ દ્વારા પરીક્ષા ફોમયની એન્ટ્રી ર્થર્ા બાદ ફરજીર્ાત િેરીફાર્ કરી લેિાન ુરહશેે. 
૩. પરીક્ષાના આિેદનપત્ર કોલેજે પોતાની પાસે રેકોડયમા ંસાચિીને રાખિા જરૂર પડરે્ યવુનિવસિટી દ્વારા મગંાિિામા ંઆિે તો રજુ 

કરિાના ંરહશેે.  
  

      OSD       

           પરીક્ષા વિભાગ                                                                    

ક્રમાકં/બીકેએનએમય/ુપરીક્ષા/૯૫૮/૨૦૨૧ 
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી,  

ગિનયમેન્ટ્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પસ,  

ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી રોડ, ખડીર્ા, જૂનાગઢ-૩૬૨૨૬૩  

તા. ૧૪/૦૬/૨૦૨૧ 

પ્રવત,  

ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી સલંગ્ન હોવમર્ોપેર્થીક કોલેજના આચાર્યશ્રી તરફ .... 
નકલ સાદર રિાના:-  
(1) આઈ.ટી. સેલ જરૂરી કાર્યિાહી અરે્થ અને િેબસાઈટ પર પ્રવસધ્િ ર્થિા અરે્થ. 
(2) દહસાબી શાખા  
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