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િવષય  :   આગામી F.Y./S.Y./T.Y. B.SC. NURSING તેમજ F.Y./S.Y. POST BASIC B.SC. NURSING કોષના પર ા 

           ફોમની ઓનલાઇન એ  શ  કરવા બાબત. 
 

 ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  સલં ન નિસગ કોલેજના આચાય ી, ોફસર ીઓ તેમજ સબંિધત િવ ાથ ઓને  

જણાવવા  ુછે ક આગામી સમયમા ંપર ા યો નાર હોવાથી નીચે જુબના કોષના ંિવ ાથ ઓના પર ા ફોમની ઓનલાઈન એ ની 

તાર ખ નીચે જુબ રહશે.  િનયત સમય મયાદામા ંકોલેજ ારા તેમના લોગીન મારફત એ  કરવાની રહશે ની સવ સબંધીતોએ 

ન ધ લેવી.  

મ કોષ  ુનામ ર લુર ફ  લેઈટ ફ  દંડા મક ફ  

1 F.Y.B.SC. NURSING  

(ર લુર ફ  ૩૫૦૦/-) 

તા. ૦૨/૦૯/૨૦૨૦ થી 

તા. ૦૮/૦૯/૨૦૨૦ 

( ફ  + ૩૫૦૦/-) 

તા. ૦૯/૦૯/૨૦૨૦ થી 

તા. ૧૨/૦૯/૨૦૨૦ 

( ફ  + ૩૫૦૦ + ૧૫૦૦ ) 

તા. ૧૪/૦૯/૨૦૨૦ થી 

તા. ૧૫/૦૯/૨૦૨૦ 

2 S.Y.B.SC. NURSING 

3 T.Y.B.SC. NURSING 

4 F.Y. POST BASIC B.SC. NURSING 

5 S.Y. POST BASIC B.SC. NURSING 

 સો ટવેરમા ંઓનલાઈન એ  કયા બાદ જ ર  ધુારો િનયત સમય-મયાદામા ંકરવાનો રહશે. છે લી તાર ખ બાદ કરવામા ં

આવેલ ધુારો સોફટવેર વીકારશે નહ  ની ન ધ લેવી તમેજ દંડા મક ફ  ની તાર ખ બાદ પણ જો કોઈ િવ ાથ ના પર ા ફોમ 

ભરવાના બાક  રહ  ગયેલ હોય તો તેવા િવ ાથ ઓના પર ા ફોમ િુનવિસટ  ખાતેથી ભરવાના રહશે.  

ન ધઃ  

૧. દંડા મક ફ  સાથેની છે લી તાર ખ બાદ દવસ ૨(બ)ેમા ંફ  મેમો, ચકે લ ટ, તેમજ પર ા ફ  ભયાની રસીદ પર ા િવભાગમા ં

જમા કરાવવાની રહશે યારબાદ લેઈટ આવનાર કોલજે પાસેથી િુનવિસટ  ારા િનયમો સુાર ફ  લેવામા ંઆવશે તથા પર ા 

ફોમ ફ  “ર ાર, ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ , ુનાગઢ” ના નામના ડ મા ડ ા ટ ારા ભરવાની રહશે.  

૨.  િવ ાથ ઓની ટમ ા ટ ન થતી હોય તેમજ પર ામા ંબેસવા માટ ગેરલાયક થતા હોય તેવા િવ ાથ ઓની એક યાદ  કોલેજ 

લટેર પેડ પર આચાય ીની સહ  સાથે પર ા શ  થવાના બે સ તાહ વૂ અ કુ થી મોકલી આપવી થી તેમની લેવાનાર 

થીયર  પર ા રદબાતલ થશે. આ ગ ેસઘળ  જવાબદાર  કોલેજની રહશે. હાલ  પર ાના ફોમ ભરવામા ંઆવનાર છે તે 

મા  યવ થાના ભાગ પે કાયવાહ  ણૂ કરવામા ંઆવી રહ  છે. 

ખાસ ન ધઃ 

૧. થમ વષ પર ાના ફોમ સાથે િવ ાથ  જુરાત મા યિમક અન ેઉ ચ મા યિમક િશ ણ બોડ િસવાયના હોય તો ફાઇનલ 

એલી બીલીટ  સટ  સામેલ રાખ ુ.ં 

૨. દરક િવ ાથ એ પર ા ફોમમા  િવષય દશાવેલ હોય તે જ િવષયની કોલજે ારા સોફટવેરમા ંએ  કરવી. 

૩. કોલેજ ારા પર ા ફોમની એ  થયા બાદ ફર યાત વેર ફાય કર  લેવા  ુરહશે.  

૪. પર ાના આવેદનપ  કોલે  પોતાની પાસે રકોડમા ંસાચવીને રાખવા જ ર પડયે િુનવિસટ  ારા મગંાવવામા ંઆવે તો ર ુ 

કરવાના ંરહશે.  

       પર ા િનયામક                                                              

માકં/બીકએનએમ /ુપર ા/૬૫૪/૨૦૨૦ 

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ ,  

ગવનમે ટ પોલીટકનીક ક પસ,  

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  રોડ, ખડ યા, ૂનાગઢ-૩૬૨૨૬૩  

તા. ૦૧/૦૯/૨૦૨૦ 

િત,  

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  સલં ન પેરા – મેડ કલ કોલેજોના આચાય ીઓ તરફ .... 

નકલ સાદર રવાના:-  

(1) માન. ુલપિત ી/ ુલસ ચવ ીના ગત સ ચવ ી,  

નકલ રવાના ણ તથા યો ય કાયવાહ  અથ:-  

(1) આઈ.ટ . સેલ જ ર  કાયવાહ  અથ અને વેબસાઈટ પર િસ ધ થવા અથ. 


