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પરીપત્ર:

વિષય :બી.એડ./એમ.એડ સેમેસ્ટર-૧ એન્લીસ્ટમેન્ટ એલલજિલબલલટી અંગે ના ફોમમ સ્િીકારિા બાબત...
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી સંલગ્ન બી.એડ./એમ.એડ કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓને
જણાિિામાં આિે છે કે શૈક્ષણણક િર્ય ૨૦૧૮-૧૯માં વશક્ષણશાખાના એન્લીસ્ટમેન્ટ તેમજ પ્રોવિઝ્નલ
એણલજજણબણલટી સટીફીકેટ અંગેના ફોમય સ્િીકારિા અંગેની તારીખ નીચે મુજબ છે .
૧

એન્લીસ્્મેન્ટ ફોમમની
ઓનલાઇન એન્રી
સેમેસ્ટર – ૧

૨

પ્રોવિઝ્નલ
એલલજિલબલલટી
સટીફીકેટ મેળિિા

રે ગ્યુલર ફી સાથે

લેઇટ ફી સાથે ફી + રા.૫૦૦/-

દં ડાત્મક ફી સાથે

તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૮

તા.૩૦/૧૦/૨૦૧૮ થી

ફી + રા.૫૦૦/-+રા.૧૫૦૦/-

તા.૦૧/૧૧/૨૦૧૮

થી તા.૨૯/૧૦/૨૦૧૮

તા.૨/૧૧/૨૦૧૮

રે ગ્યુલર ફી સાથે

લેઇટ ફી સાથે ફી + રા.૫૦૦/-

દં ડાત્મક ફી સાથે

તા. ૧૦/૭/૨૦૧૮

તા. ૨૭/૧૦/૨૦૧૮ થી

ફી + રા.૫૦૦/-+રા.૧૫૦૦/-

તા.૨૯/૧૦/૨૦૧૮

થી તા.૨૬/૧૦/૨૦૧૮

તા.૦૧/૧૧/૨૦૧૮

ઉપયુક્ય ત ઓનલાઈન પ્રોગ્રામમાં એન્રી કર્ાય બાદ જરૂરી સુધારો સમર્-મર્ાયદામાં કરિાનો
રહેશે. છે લ્લી તારીખ બાદ સુધારો થઇ શકશે નહહ.
નોંધ : કોલેજ દ્વારા બી.એડ. , એમ .એડ.સેમ.-૧ની એન્લીસ્ટમેન્ટ ફોમય ની ઓનલાઈન એન્રી કરિાની લેઇટ
ફી સાથેની છે લ્લી તારીખ (૦૧/૧૧/૨૦૧૮) તેમજ દં ડાત્મક ફી સાથેની છે લ્લી તારીખ (૨/૧૧/૨૦૧૮)
બાદ હદિસ એકમાં એન્લીસ્ટમેન્ટ ફોમયના આિેદનપત્રો કોલેજ દ્વારા યુવનિવસિટીમાં જમા કરાિિાના રહેશે.

ખાસ જણાિિાનુ ં કે, ઉપયુક્ય ત ઓનલાઈન એન્રી કરિાની લેઇટ ફી સાથેની છે લ્લી તારીખ
(ફી + રૂ.૫૦૦) તેમજ દં ડાત્મક ફી સાથેની છે લ્લી તારીખ (ફી + રૂ. ૫૦૦ + રૂ. ૧૫૦૦)

બાદ કરિામાં

આિતી એન્રી સોફ્ટિેર પ્રોગ્રામ સ્િીકારશે નહી, જે ધ્ર્ાને લેિા વિનંતી છે .
ઓનલાઈન એન્રી કરિાની લેઇટ ફી તેમજ દં ડાત્મક ફી સાથે છે લ્લી તારીખ બાદ હદિસ એકમાં ફી
મેમો,ચેકણલસ્ટ તથા એન્લીસ્ટમેન્ટ ફી ભર્ાયની રસીદ પરીક્ષા વિભાગમાં આપિાની રહેશે અને એન્લીસ્ટમેન્ટ
ફી યુવનિવસિટીમાં જમા કરાિિાની રહેશે

તેમજ એન્લીસ્ટમેન્ટ ફી “રજીસ્રાર, ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા

યવુ નિવસિટી, જૂનાગઢ” ના નામનાં ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ દ્વારા જ ચ ૂકિી શકાશે.

બાહેંધરી પત્ર
વિદ્યાથીઓએ ફોમયમાં ભરે લ વિગત અને સ્નાતક, અનુસ્નાતકની માકય શીટ પ્રમાણે જ ઓનલાઇન
એન્રી કરે લ છે જે અમોએ ચકાસેલ છે . ઓનલાઇન એન્રી ખોટી હશે તો જિાબદારી કોલેજ / સંસ્થાની રહેશે
તેમજ વિદ્યાથીઓની માકય શીટ અને ફોટો ચેકલીસ્ટ સાથે ચેક કરે લ છે . ફોમયમાં વિદ્યાથીઓનો ફોટો અપલોડ
કરે લ છે . ખોટો ફોટો અપલોડ કરે લ હશે તો માકય શીટમાં કોલેજ / સંસ્થા દ્વારા યુવનિવસિટીના વનર્માનુસાર
સુધારા અંગેની કાર્યિાહી કરિામાં આિશે.

પરીક્ષા વનયામક
ક્રમાંક/બીકેએનએમયુ/પરીક્ષા/૦૨/ ૩૬૦૯ /૨૦૧૮
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી,

ગિનયમેન્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પસ, ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી રોડ,
ખડીર્ા, જૂનાગઢ-362263
તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૮
પ્રવત,

ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી સંલગ્ન બી.એડ./એમ.એડ કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓ તરફ...
નકલ સાદર રિાના:-

(1) માન.કુલપવતશ્રી/ કુલસણચિશ્રીના અંગત સણચિશ્રી,

નકલ રિાના જાણ તથા યોગ્ય કાયમિાહી અથે:-

(1) આઈ.ટી. સેલ જરૂરી કાર્યિાહી અથે અને િેબસાઈટ પર પ્રવસધ્ધ થિા અથે.
(2) એકાઉન્ટ શાખામાં જાણ અથે.

