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નં.નાનન/૮૪૬/૨૦૨૨
નાયબ નનયામક(અ.જા.ક.)ની કચેરી
બ્લોક નં. ૧/૩, બહુમાળી ભવન
સરદારબાગ, જૂનાગઢ
ફોન નં. ૦૨૮૫-૨૬૩૦૩૫૮
dbcwo-jun@gujarat.gov.in
તારીખઃ- ૧૮/૦૬/૨૦૨૨
પ્રનત,
માન.રજીસ્ટ્રારશ્રી
ભકત કનવ નરનસિંહ મહેતા યુનનવનસિટી
ખડીયા રોડ, જૂનાગઢ
જિ.જૂનાગઢ
વિષયઃ- જૂનાગઢ જિલ્લાની તમામ કોલેિોને જાણ કરિા બાબત
િય ભારત સાથ ઉપરોકત નવષય અન્વયે િણાવવાનુ ં કે અત્રેની કચેરીએથી અનુસ ૂચચત
જાનતના નવદ્યાથીઓની ભારત સરકારની તરફથી આપવામાં આવતી પોસ્ટ્ટ મેરીક નિષ્યવ ૃનત મંજુર
કરવાની થતી હોય છે . વષષ ૨૦૧૭-૧૮ થી આિદદન સુધી નિષ્યવ ૃનતની કામગીરી ડીઝીટલ ગુિરાત
પોટષ લમાં ઓનલાઇન થયેલ છે . જેમાં કોલેિ દ્વારા અત્રેની કચેરીમાં ઓનલાઇન ફોમષ મોકલવામાં
આવે છે . અમુક નવદ્યાથીઓ પુતષતાના અભાવે કોલેિમાં ફોમષ આપેલ નથી તેવા નવદ્યાથીઓની
ઓનલાઇન એપ્લીકેિન નપ્રન્સીપાલ લેવલે ડીઝીટલ ગુિરાતમાં પેન્ડીંગ બતાવે છે . આપની
કક્ષાએથી તમામ કોલેિોને ઉકત બાબતે જાણ કરવામાં આવે કે નપ્રન્સીપાલ લેવલે તમામ
અરજીઓનો વષષ ૨૦૧૭-૧૮ થી વષષ ૨૦૨૧-૨૨ ની ચકાસણી કરી પુતષતા અરજીઓનો
નવદ્યાથીઓને પરત મોકલવા િણાવવામાં આવે છે . નપ્રન્સીપાલનું આઇ.ડી. નીલ રાખવા િણાવવામાં
આવે છે . ઉકત બાબતે તમામ કોલેિોને આપની કક્ષાએથી જાણ કરવા નવનંતી.
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