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જિ.જૂનાગઢ 
 

વિષયઃ- જૂનાગઢ જિલ્લાની તમામ કોલેિોને જાણ કરિા બાબત 

 

 િય ભારત સાથ ઉપરોકત નવષય અન્ વયે િણાવવાનુ ં કે અતે્રની કચેરીએથી અનસુચૂચત 

જાનતના નવદ્યાથીઓની ભારત સરકારની તરફથી આપવામા ંઆવતી પોસ્ટ્ટ મેરીક નિષ્યવનૃત મજુંર 

કરવાની થતી હોય છે. વષષ ૨૦૧૭-૧૮ થી આિદદન સધુી નિષ્ યવનૃતની કામગીરી ડીઝીટલ ગિુરાત 

પોટષલમા ંઓનલાઇન થયેલ છે. જેમા ં કોલેિ દ્વારા અત્રેની કચેરીમા ંઓનલાઇન ફોમષ મોકલવામા ં

આવે છે. અમકુ નવદ્યાથીઓ પતુષતાના અભાવે કોલેિમા ં ફોમષ આપેલ નથી તેવા નવદ્યાથીઓની 

ઓનલાઇન એપ્ લીકેિન નપ્રન્ સીપાલ લેવલે ડીઝીટલ ગિુરાતમા ં પેન્ ડીંગ બતાવે છે. આપની 

કક્ષાએથી તમામ કોલેિોને ઉકત બાબતે જાણ કરવામા ં આવે કે નપ્રન્ સીપાલ લેવલે તમામ 

અરજીઓનો વષષ ૨૦૧૭-૧૮ થી વષષ ૨૦૨૧-૨૨ ની ચકાસણી કરી પતુષતા અરજીઓનો 

નવદ્યાથીઓને પરત મોકલવા િણાવવામા ંઆવે છે. નપ્રન્ સીપાલનુ ંઆઇ.ડી. નીલ રાખવા િણાવવામા ં

આવે છે. ઉકત બાબતે તમામ કોલેિોને આપની કક્ષાએથી જાણ કરવા નવનતંી. 
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