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Bhakta Kavi Narsinh Mehta University 
Govt. Polytechnic Campus, Bhakta Kavi Narsinh Mehta University Road,  

Khadiya, Junagadh, Gujarat (India)-362 263 
Ph.(0)0285-2681400 / Fax : 0285-2681503 

Website :http://www.bknmu.edu.in Email :cebknmu@gmail.com 
પર પ : 

િવષય   : F.Y./S.Y.B.Sc Nursing(Remedial) & F.Y.Post Basic B.Sc Nursing(Remedial) પર ાઓના ં

           નુ: ૂ યાકંનના પર ણામ તેમજ પર ા ફોમ ઓનલાઈન એ  બાબત. 
 

 આથી ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  નિસગ કોલેજના આચાય ી, કોલેજના ોફસર ી તેમજ  િવ ાથ ઓને 

નુ: ુ યાકંન કરાવેલ તેઓને જણાવવામા ંઆવે છે ક અ ેની િુનવિસટ  ારા લેવાયેલ F.Y./S.Y.B.Sc Nursing(Remedial) 

March – 2020  & F.Y.Post Basic B.Sc Nursing(Remedial) March – 2020 પર ાઓના ંપર ણામ સદંભ  િવ ાથ ઓએ 

ર -એસસમે ટ માટ અર  કરલ હતી તે િુનવિસટ ની વેબસાઇટ http://bknmu.icrp.in/form_web_result.aspx પર જઇને 

િવ ાથ ઓએ પોતાના સીટ નબંર અને જ મ તાર ખ એ ટર કર ને જોઈ શકશે. 

  િવ ાથ ઓના ણુમા ંકોઈપણ તનો ફરફાર થયલે ન હોય તો તેમના ણુ બતાવવામા ંઆવશે ન હ ની દરક 

િવ ાથ ઓએ ન ધ લેવી.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

સદંભ :  (1) Indian Nursing Council પ રપ  માક ૨૨-૧૦/૨૦૨૦ INC Date: 10/07/2020 

        (2) Gujarat State Council પ રપ  માક – GSCPT/Gudiness/722/2020 Date: 13/07/2020 

 (3) િુનવિસટ  એકઝી ટુ વકાઉ સીલની બેઠક ન ં૨૩ તા. ૦૮/૦૮/૨૦૨૦ 
 

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

જણાવવા  ુછે ક ઈ ડયન નિસગ કાઉ સીલ તેમજ જુરત ટટ કાઉ સીલના પ રપ  જુબ અને કોિવડ – ૧૯ ની પ ર થિતને 

યાને લઈને આગામી સમયમા ં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.  

ખાસ ન ધ : -  

૧. ઈ ડયન નિસગના કાઉ સલના પ રપ  જુબ F.Y./S.Y./T.Y B.Sc Nursing અને F.Y.Post Basic B.Sc Nursing  ના 

ફ ત પર ા ફોમ જ ભરવાના રહશ ેતેમ  ુપ રણામ કાઉ સીલના િનયમો અ સુાર કોલેજ ારા િુનવસ ટ મા ંMBP (Merit 

Base Progress) ના આધાર તૈયાર કર ને આપવાના રહશે થી આ કોષની પર ા લેવામા ંઆવશ ેનહ .  

૨. આ ઉપરાતં જુરાત ટટ કાઉ સીલ ના પ રપ  જુબ F.Y./S.Y/T.Y. B.P.T. કોષના પ રણામ પણ કાઉ સીલના િનયમો 

અ સુાર કોલેજ ારા િુનવસ ટ મા ંMBP (Merit Base Progress) ના આધાર તૈયાર કર ને આપવાના રહશે થી આ 

કોષની પર ા લેવામા ંઆવશે નહ . 

૩. ઈ ડયન નિસગના કાઉ સલના પ રપ  જુબ ફાઈનલ વષ એટલે S.Y.Post Basic B.Sc Nursing ની પર ા લેવામા ં

આવશે..આ પર ાની તાર ખ અને ટાઈમટબલ િુનવિસટ ની વેબસાઈટ ઉપર ણ કરવામા ંઆવશ.ે  

મ કોષ  ુનામ પર ા બાબતે  ર લુર ફ  

1 F.Y.B.SC. NURSING  (MBP RESULT)  

(ર લુર ફ  ૩૫૦૦/-) 

તા.૨૪/૧૦/૨૦૨૦ થી તા.૦૫/૧૧/૨૦૨૦ 

2 S.Y.B.SC. NURSING (MBP RESULT)  

3 T.Y.B.SC. NURSING (MBP RESULT)  

4 F.Y. POST BASIC B.SC. NURSING (MBP RESULT)  

5 S.Y. POST BASIC B.SC. NURSING પર ા લેવામા ંઆવશે. 
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ન ધઃ  

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

િવભાગમા ંજમા કરાવવાની રહશે યારબાદ લેઈટ આવનાર કોલેજ પાસથેી િુ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 લેટર પેડ પર આચાય ીની સહ  સાથ ેપર ા શ  થવાના બે સ તાહ વૂ અ કુ થી મોકલી આપવી થી તેમની 

લેવાનાર થીયર  પર ા રદબાતલ થશે. આ ગે 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 અને 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 ત ેજ િવષયની કોલેજ ારા સોફટવેરમા ંએ  કરવી. 

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

ર ુ  કરવાના ંરહશે.  
               
                     પર ા િનયામક 

માકં/બીકએનએમ /ુપર ા/૧૦૨૬/૨૦૨૦ 

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ ,  

ગવનમે ટ પોલીટકનીક ક પસ,  

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

તા. ૨૮/૧૦/૨૦૨૦ 

િ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 ી,  

(2) આઈ.ટ . સેલ વબેસાઈટ પર િસ ધ થવા અથ. 

(3) હસાબી શાખા 

 

 




