
 

Time Table for First, Second & Third Year B.H.M.S Exam February – 2022 
 

Date F.Y.B.H.M.S. 
 (Regular) 

S.Y.B.H.M.S. 
 (Supplementary & ODD)  

T.Y.B.H.M.S. 
 (Supplementary & ODD) 

17/02/2022 Anatomy Paper 1 

(02:00 PM To 05:00 PM) 

Pathology Paper 1 

(02:00 PM To 05:00 PM) 

Surgery Paper 1 

(02:00 PM To 05:00 PM) 

18/02/2022 Anatomy Paper 2 

(02:00 PM To 05:00 PM) 

Pathology Paper 2 

(02:00 PM To 05:00 PM) 

Surgery Paper 2 

(02:00 PM To 05:00 PM) 

19/02/2022 Physiology Paper 1 

(02:00 PM To 05:00 PM) 

Forensic Medi. & Toxi. 

(02:00 PM To 05:00 PM) 

Gyne. and Obst.Paper 1 

(02:00 PM To 05:00 PM) 

21/02/2022 Physiology Paper 2 

(02:00 PM To 05:00 PM) 

Homoeopathic Materia Medica 

(02:00 PM To 05:00 PM) 

Gyne. and Obst.Paper 1 

(02:00 PM To 05:00 PM) 

22/02/2022 Homeopathic Pharmacy 

(02:00 PM To 05:00 PM) 

Organon of Medicine 

(02:00 PM To 05:00 PM) 

Homeopathic Materia Medi. 

(02:00 PM To 05:00 PM) 

23/02/2022 
  

Organon of Medicine 

(02:00 PM To 05:00 PM) 

પરીક્ષા કેન્દ્ર સચંાલક તેમજ વિદ્યાર્થીઓ માટે અગત્યની સચુનાઓ 
(૧) પરીક્ષા કેન્દ્રમાાં પરીક્ષા શરૂ થતા અને પરૂ્ણ થતા વિદ્યાથીઓનુાં સમહુ ભેગા ન થાય અને સામાજીક દુરી જળિાઈ રહ ેતેની કાળજી લેિી. 
(૨) પરીક્ષા કેન્દ્રના નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્ર સાથે પરામશણ કરી મેડિકલ ટીમ, િૉકટર જરૂડરયાત મજુબ હાજર રહ ેતેિી વ્યિસ્થા કરિી.  

(૩) પરીક્ષા કેંન્દ્રમાાં પસાંદ કરેલા બ્લોકમાાં આિિા જિાના રસ્તાઓ અલગ રાખિા અને હિા ઉજાસ જળિાઈ રહ ેતેની તકેદારી રાખિી.   
(૪) પરીક્ષા કેન્દ્રના દરેક બ્લોકમાાં હને્દ્િ સેનેટાઈઝ ફરજજયાત રાખિાન ુરહશેે. 
(૫) પરીક્ષા કેન્દ્રમાાં જરૂડરયાત મજુબનો સ્ટાફનો ઉપયોગ કરિો. 
(૬) પરીક્ષા કેન્દ્રમાાં પરીક્ષાથી પોતાની પીિાની પાર્ીની બોટલ લઈ આિે તે માટે આિશ્યક સચુના આપિી. 
(૭) દરેક પરીક્ષા કેન્દ્રોમાાં વિદ્યાથીઓ તથા તમામ કમણચારીઓને ભારત સરકાર તેમજ ગજુરાત સરકારના કોવિિ – ૧૯માાં આપેલ તમામ 

ગાઈિલાઈનનુાં ચસુ્તપરે્ પાલન કરિાનુાં રહશેે. જેિા કે Social Distance, Hand Sanitizer, Mask ફરજજયાત પહરેિાનુાં રહશેે તેમજ 
પરીક્ષા કેન્દ્રમાાં રોકાયેલા કમણચારીઓએ Hand Glows ફરજજયાત પહરેિાનાાં રહશેે. 

(૮)  પરીક્ષા કેન્દ્રએ શરીરના તાપમાન માપિા માટેની Temperature gun ફરજજયાત િસાિિાની રહશેે તેમજ  પરીક્ષાથીને એન્દ્રી િખતે 
Temperature ફરજજયાત માપિાનુાં રહશેે. જેમાાં જે પરીક્ષાથીને Temperature િધ ુઆિે તે પરીક્ષાથીને યોગ્ય સારિાર મળે તે મજુબની 
વ્યિસ્થા કરિી. આ ઉપરાાંત આરોગ્ય વિભાગના ગાઈિલાઈન મજુબ પાલન કરિાન ુરહશેે.   

(૯) પરીક્ષા કેન્દ્રોમાાં બ્લોકની બેઠક ઝીગઝેગ (એક બેચ પર એક વિદ્યાથી) પ્રમાર્ે સીટ નાંબરની ગોઠિર્ી કરિાની રહશેે. 
(૧૦)  પરીક્ષા કેન્દ્રમાાં કોઈપર્ પ્રકારની ગેરરીતી ના થાય તેના માટે પરુતી તકેદારી રાખિી. 
(૧૧) કોવિિ – ૧૯ ની પડરસ્સ્થવતને કારરે્ કોઈ પર્ પ્રકારના ફેરફાર થશે તો જાર્ કરિામાાં આિશે.   

                    
                                                                                                                પરીક્ષા વનયામક 

નાં. બીકેએનએમય/ુપરીક્ષા/૨૧૮/૨૦૨૨      
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી, 
સરકારી પોલીટેકનીક કેમ્પસ,  
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી રોિ, ખિીયા, જુનાગઢ. 
તા. ૧૦/૦૨/૨૦૨૨      
પ્રવત, 
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી સાંલગ્ન હોવમયોપેથીક કોલેજોના આચાયણશ્રી, પ્રોફેસરો તથા સબાંવિત વિદ્યાથીઓ  તરફ... 
પરીક્ષા કેન્દ્ર:  
(૧) નોબલ હોવમયોપેર્થીક એન્દ્ડ રરસચચ ઈન્સન્દ્ટટટયટુ બામણગામ, જૂનાગઢ. 
નકલ સાદર રિાના:- 
૧. માન.કુલપવતશ્રી/કુલસચચિશ્રીના અંગત સચચિશ્રી તરફ... 
નકલ સાદર રિાના જાણ તર્થા યોગ્ય કાયચિાહી અરે્થ    
૧. આઈ.ટી.સેલ. (િેબસાઈટ પર પ્રવસદ્ધ કરિા અથે) 


