Administration of
Dadra & Nagar Haveli, U.T,
Office of the Director
Medical and Health Services,
No.DMHS/CON/2017/3168(A)

Date: 12/07/2017

ADMISSION NOTICE
Applications are invited from the eligible female candidates for the Academic Year 20172018 for admission in B.Sc. Nursing (04) Year at Shri Vinoba Bhave College of Nursing
Silvassa & B.Sc. Nursing (04) Year at Government Nursing College Daman.
 How to obtain the Prospectus and Application Form:-

1. The applicant desiring to take admission to B.Sc Nursing course in Shri Vinoba Bhave
College of Nursing, Silvassa shall submit an application in prescribed form online at
www.vbch.dnh.nic.in & B.Sc Nursing course at Government Nursing College Daman
shall submit an application in prescribed form online at www.daman.nic.in
2. The detailed prospectus along with Application form can be obtained online on payment
of Rs 500 /- for General and OBC category and Rs 300/- for SC/ST category for
B.Sc Nursing through Net Banking.
3. The application has to be filled online only no hard copies will be accepted. The
candidate should upload scanned copy of all the required documents as per the
instructions given on the Website. Candidates who need guidance in filling up the
application form can contact on this Number: 022-2847-5780 & email:
cet2017@examonline.in
 The Entrance Examination for B.Sc Nursing course will be Online Computer based
test.
 The prospectus and the Application Form for B.Sc Nursing is available online from
12/07/2017 to 12/08/2017. The last date of filling up the application form is on or
before 12/08/2017 by 4.30pm.
 Date of Entrance examination is 20/08/2017.

For M.Sc (Nursing):
1. M.Sc Nursing application form will be available at Shri Vinoba Bhave College of
Nursing, Silvassa from 01/08/2017
2.

Last date to submit the filled application form is 23/8/2017.

3. Date of entrance examination is 4/9/2017.( Exam will be Conducted by Veer Narmad
South Gujarat University)
4. Fees for application form Rs.1000/-.Prospectus will be available online at
www.vbch.dnh.nic.in.

Sd/Director
Medical and health services,
Dadra and Nagar Haveli
Silvassa

प्रशासन
दादरा और नगर हवेली, य.ु टी
ननदे शक का कायाालय
ननदे शालय चिककत्सा एवं स्वास्थय सेवा
सं/डीएमएचएस/ससओन/२०१७/3168(B)

तिथि: 12/07/२०१७
प्रवेश सि
ू ना

श्री विनोबा भािे कॉलेज ऑफ नससिग,ससलिासा और सरकारी नससिंग कोलेज,दमन मे शैक्षणिक िर्ि

२०१७-१८ के सलए ०४ साल के बीएससी (नससिंग) डडग्री कोसि, मे प्रिेश के सलए मात्र महिला उम्मीदिारो से आिेदन
पत्रो आमंत्रत्रि ककया जािा िै .
वववरणिका और आवेदन पत्र कैसे प्राप्त करे :1. श्री विनोबा भािे कॉलेज ऑफ नससिग,ससलिासा मे बीएससी (नससिंग) डडग्री कोसि के सलये इछ्छुक महिला
उमेदििारोको आिेदन पत्र www.vbch.dnh.nic.in और सरकारी नससिंग कोलेज दमन मे प्रिेश लेने के सलये
इछ्छुक उमेदििारोको आिेदन पत्र www.daman.nic.in पे ओनलाईन भरना िोगा.
2. बी.एस.सी (नससिंग) डडग्री कोसि के वििरणिका और आिेदन पत्र ऑनलाइन पेमेंट के ििि सामान्य और
ओबीसी िगि के सलये रु 500/- एिं अनस
ु थू चि जाति और अनस
ु थू चि जनजाति िगि के सलये रु 300/- के भग
ु िान
पर प्राप्ि ककया जा सकिा िै .
3. आिेदन पत्र ससफि ओनलाईन भरे जायेंगे कागज़ प्रतियां स्िीकार नहि ककये जायेंगी.उम्मीदिारको िेबसाइट पर
हदए गए तनदे शों के अनस
ु ार सभी आिश्यक दस्िािेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करना पडेगाI

 अथिक

जानकारी

के

सलए

इस

नम्बर

०२२-२८४७-५७८०

और

ई-मेल

cet2017@examonline.in पर संपकि कर सकिे िै।
 बी.एस.सी (नससिंग) डडग्री पाठ्यक्रम के सलए प्रिेश परीक्षा कम्प्यट
ू र आिाररि परीक्षा िोगी।


बी.एस.सी (नससिंग) कोसे के सलये प्रिेश परीक्षा िारीख २0/0८/२०१७ को सलया जायेगा॰
वििरणिका और आिेदन पत्र १२/०७/२०१७ से लेके १२/०८/२०१७ िक उपलब्ि िैं। और भरे िुये

आिेदन पत्र िारीख १२/०८/२०१७ -४.३० िक जमा करिाने िोगे॰



एम.एस.सी (नर्सिंग) :
१ एम.एस.सी (नससिंग) कोसे के सलये फोमि िाररख ०१/०८/२०१७ से २३/08/२०१७ िक श्री विनोबा
भािे ससविल अस्पिाल ससलिासा के कॉलेज ऑफ नससिग के कायिलय मेउप्लब्ि िोगे.
२ भरा िुिा फोमि िाररख २३/08/२०१७ िक जमा करिाना िोगा|
३ एम.एस.सी (नससिंग) कोसे के सलये प्रिेश परीक्षा िारीख ०४/०८/२०१७ को सलया जायेगा॰

४ आिेदन पत्र का फी रु.१०००/- िोगा. वििरणिका (Prospectus) www.vbch.dnh.nic.in पर
उपलब्ि िोगा।
Sd/ननदे शक
चिककत्सा और स्वास््य सेवाओ,
दादरा और नगर हवेली
र्सलवासा

વહીવટ તંત્ર
સંઘ પ્રદે શ દાદરા અને નાગર હવેલી
નનદદ શાંલય ચીકીત્સા અને સ્વાથ્ય સેવા
નસલવાસા
ન.ડીએમએચસ/સીઑન/૨૦૧૭/3168(C)

તારીખ: 12/07/૨૦૧૭

પ્રવેશ સ ૂચના
શ્રી નવનોબા ભાવે કોલેજ ઓફ નનસિંગ,નસલવાસા અને સરકારી નનસિંગ કોલેજ દમણ ના શૈક્ષણણક વર્દ ૨૦૧૭-૧૮
માટે બી.એસ.સી(નર્સિંગ) ના 0૪ વર્દના ડડગ્રી કોસદ લાભાર્થે પ્રવેશ મેળવવા લાયક સ્ત્રી ઉમેદવારો પાસેર્થી અરજી
મંગાવવા માં આવે છે .
અરજી ફોર્મ ર્ેળવવા ર્ાટે :
૧. શ્રી નવનોબા ભાવે કોલેજ ઓફ નનસિંગ, નસલવાસા માં પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છુક સ્ત્રી ઉમેદવારે આવેદન પત્રો
www.vbch.dnh.nic.in

અને

સરકારી

નનસિંગ

કોલેજ

દમણ

માં

બી.એસ.સી.(નનસિંગ)

માટે

આવેદન

પત્રો

www.daman.nic.in વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન ભરવાના રહશે.
૨. બી.એસ.સી.(નનસિંગ) ના આવેદન પત્રો લેવા માટે સામાન્ય તેમજ ઓબીસી શ્રેણી માટે Rs.૫૦૦ અને Rs.૩૦૦/- એસ.સી
તેમજ એસ.ટી શ્રેણી માટે નેટ બૅનન્કિંગ દ્વ્રારા ચુકવવાના રહશે.
૩.વેબસાઇટ પર આપેલી સ ૂચના મુજબ ઉમેદવારે પોતાના બધાજ સડટિડફકે ટ આવેદન પત્રો સાર્થે જોડી

ઓનલાઇન

જમા કરવાના રહશે. હાડદ કોપી સ્વીકારવામાં આવશે નહી॰


અન્ય ર્ાહિતી ર્ાટે નંબર ૦૨૨-૨૮૪૭-૫૭૮૦ અથવા ઇ-ર્ેલ

cet2017@examonline.in પર સંપર્મ

ર્રવો.


બી.એસ.સી.(નનસિંગ) ર્ોસમ ર્ાટે પ્રવેશ પરીક્ષા ર્મ્પુટર પર આપવાની રિશે.



બી.એસ.સી (નનસિંગ) કોસદ માટે પ્રવેશ પાત્રતા પરીક્ષા તારીખ ૨0/૦૮/૨૦૧૭ એ લેવામાં આવશે.
પ્રોસ્પેક્ટસ અને આવેદન પત્રો તારીખ ૧૧/૦૭/૨૦૧૭ ર્થી તારીખ ૧૨/૦૮/૨૦૧૭ સુધી ઉપલબ્ધ રહશે. યોગ્ય

રીતે ભરવામાં આવેલ આવેદન પત્રો ૧૨/૦૮/૨૦૧૭ તા. , ૪.૩૦ p.m. પહેલાં ઓનલાઇન ભરવાનુ ં રહશે .


1.

એર્.એસ .સી (નર્સિંગ) :
એર્.એસ .સી (નનસિંગ) માટે ના ફોમદ નુ ં નવતરણ તારીખ ૦૧/૦૮/૨૦૧૭ ર્થી તારીખ ૨૩/૦૮/૨૦૧૭ સુધી
શ્રી નવનોબા ભાવે કોલેજ ઓફ નનસિંગ , નસલવાસા ના કાયાદ લય માર્થી લેવાના રહશે.

2. સંપ ૂણદ નવગત સાર્થે ભરે લ ું ફોમદ તારીખ ૨૩/૦૮/૨૦૧૭ સુધી જમા કરાવાનુ ં રહશે
3.

એર્.એસ .સી (નનસિંગ) કોસદ માટે એન્રન્સ એક્ષામ તારીખ ૦૪/૦૯/૨૦૧૭ એ લેવાશે.

4. ફોમદ લેવા માટે ની ફી રૂ.૧૦૦૦/- રાખેલ છે . પ્રોસ્પેક્ટસ www.vbch.dnh.nic.in પર ઉપલબ્ધ રહશે.

Sd/ર્નર્દે શર્
ચીકીત્સા અને સ્વાથ્ય સેવા
દાદરા અને નગર હવેલી
નસલવાસા

