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DEPARTMENT OF ENGLISH 

 

Circular: 

વિષય: English Language Learning Course શરુ કરિા બાબત  

 

ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી દ્વારા કેવરિજ યુવનિવસિટી સાથે English Language 

Learning Course શરુ કરિામાિં આિેલ છે જ ેઅનુસિંધાને તા:૧૩/૧૨/૨૦૨૨ ને મિંગળિાર ેએક િકિશોપનુિં 

આયોજન કરિામાિં આિેલ હતુિં. આ િકિશોપમાિં કોસિ વિષે અને તેની પેડાગોજી વિષે ચેન્નાઈ અને 

મુિંબઈથી આિેલ વરસોસિ પસિન દ્વારા આપને માગિદશિન આપિામાિં આિેલ. 

કોર્સ વિષે: 

• આ કોસિ આપ આપની સિંસ્થામા શરુ કરી શકો છો. 

• કોસિ માટે એફીલીયેશન લેિાનુિં થતુિં ન હોઈ એફીલીયેશન ફી ભરિાની થતી નથી. 

• આપની સિંસ્થામાિંથી એિંગે્રજી ભણાિી શકે તેિા એક પ્રાધ્યાપકની વનમણુક કરિાની થાય છે 

જમેને ટર ેનીગ કેવરિજ યુવનિવસિટીનાિં ટર ેનર તરફથી આપિામાિં આિશે. 

• કોષિનાિં કુલ ચાર લેિલ છે. (૧) ઇન્ટટર ો (૨) લેિલ-૧ (3) લેિલ-૨ અને (4) લેિલ-3.  

• પ્રત્યેક લેિલમાિં કુલ ૧૬ યુવનટ છે. જમેાિં listening, speaking, Reading, Writing, Grammar 

અને pronunciation નો સમાિેશ થાય છે. જ ેત્રણ મવહનામાિં પૂણિ કરિાનુિં થાય છે.  

• આ કોસિનો વિદ્યાથી જાતે પોતાના અનુકુળ સમય મુજબ ઓનલાઈન પણ ભણી શકે છે. 

• કોષિ પૂણિ થયે કેવરિજ યુવનિવસિટી દ્વારા ઓનલાઈન પરીક્ષા લેિામાિં આિશે.  

• આ કોસિનુિં સટીફીકેટ આિંતરરાષ્ટ્ર ીય લેિલનુિં છે જ ેઅમેરીકા, ઇિં ગ્લેન્ટડ, ઓસ્ટરેલીયા, કેનેડા િગેર ે

જિેા દેશોની યુવનિવસિટીમાિં માન્ટયતા ધરાિે છે. આ ઉપરાિંત આપણા દેશની અનેક 

કિંપનીઓમાિં પણ આ સટીફીકેટ માન્ટયતા ધરાિે છે. 

•  ILETS માિં સારા બેન્ટડ સાથે પાસ થિામાિં આ કોસિ ઉપયોગી સાબીત થશે. 

• આ કોસિમાિં સિંસ્થાના વિદ્યાથીઓ, િહીિટી કમિચારીઓ કે વશક્ષકો રજીસ્ટરેશન કરાિી શકે છે. 

• રજીસ્ટરેશન કરાિતી િખતે વિદ્યાથીઓએ બુક ઓનલાઈન અથિા નીચે આપેલ એડર ેસ પર 

અિેલેબલ હોઈ ત્યાિંથી ખરીદિાની રહેશે. એક લેિલના બુકની વકિંમત રૂ. 431/- છે. (5th 

Edition)  
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• વિદ્યાથીનાિં લેિલ મુજબ તેને ઉપરોક્ત ચાર લેિલમાિંથી કોઈ પણ લેિલમાિં મૂકી શકો છો.  

• જ-ેતે લેિલનુિં કોસિ પૂણિ થયે વિદ્યાથી કો-ઓડીનેટર/વશક્ષકની સાથે પરામશિ કરી પરીક્ષા 

આપી શકે છે.  પરીક્ષાની ફી ૯૪૪/- છે.  

• ચારયે લેિલ પૂણિ થયા બાદ વિદ્યાથી છેલ્લે એક પરીક્ષા આપે એ સલાહ ભયુું છે જનેાથી 

વિદ્યાથી દરકે િખતની પરીક્ષા ફીની બચત કરી શકે. આ વકસ્સામાિં છેલ્લે એક િખત જ પરીક્ષા 

ફી ભરિાની થાય. આ વકસ્સામાિં શે.િ.૨૦૨૩-૨૦૨૪ માિં પણ વિદ્યાથી પરીક્ષા આપી શકશે.  

• આ કોસિ રીલેટેડ કોઈ પ્રશ્ન હોય તો cambridge.bknmu@gmail.com  પર ઇમેલ કરિો 

અથિા કોસિ કો-ઓડીનેટર ડો.વફરોઝ શેખનો પર સિંપકિ  કરિો.  

• કોષિ શરુ કરિા આ સાથે આપેલ ફોમિ સિંપૂણિ ભરી cambridge.bknmu@gmail.com પર 

મેલ કરિો. યુવનિવસિટી દ્વારા મિંજુરી મળ્યેથી બુક ખરીદ કરિાની રહેશે. બુક આવ્યેથી કોસિ 

શરુ કરિો અને કોસિ પૂણિ થયેથી યુવનિવસિટીને ઉપરના ઇમેલ પર જાણ કરિી જથેી 

ઓનલાઈન પરીક્ષા માટેની કાયિિાહી કરી શકાય. 

કોર્સ શરુ કરિા નીચે મુજબનાાં સ્ટેપ્ર્ અનરુ્રિા: 

• આ સાથે આપેલ ફોમિ સિંપૂણિ ભરી cambridge.bknmu@gmail.com પર ઇમેલ કરિુિં. 

• ફોમિની સાથે વિદ્યાથીનુિં લીસ્ટ જોડિુિં. 

• જ ેવિદ્યાથીઓ આ કોસિમાિં જોડાયા હોય તેમની પાસેથી પુસ્તકની ફી રૂ.૪૩૧/- િસુલિી અને 

કુલ રકમ નીચેના એકાઉન્ટટમાિં ભરી પુસ્તકનો ઓડિર આપિો. બુક વિકે્રતાનો ફોન નિંબર 

૯૮૨૫૧૪૮૧૩૦ છે. 

Account Name :  The Book Shop 

Bank Name  :  Bank of Baroda 

Address : - Kalawad Road, Rajkot 

Account type : - Current Account 

Account No. : 15010200000531 

IFSC Code : - BARB0KALAWA - ( fifth character is ZERO )  

• વિદ્યાથી બીજા કોઈ પણ વિકે્રતા પાસેથી અથિા ઓનલાઈન પણ બુક ખરીદ કરી શકે છે.  

• પ્રત્યેક બુકમાિં અિંદરનાિં પાને સ્કે્રચ કરિાથી એક્ટીિેશન કોડ જોિા મળશે તેનો ઉપ્યોગ એક 

વિદ્યાથી કરી શકશે જનેે મોબાઈલ અથિા કોરપ્યુટર/લેપટોપમાિં એન્ટટર કરિાથી ઓનલાઈન 

મટીરીયલ એક્શેસ કરી શકશે અને પોતાનો પ્રોગ્રેસ જોઈ શકશે.  વશક્ષકનાિં સહકારથી કોસિનાિં 

૧૬ યુવનટ  પૂણિ કરિા.  
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• કોસિ પૂણિ થયેથી વિદ્યાથીઓ પાસેથી પરીક્ષા ફી રૂ.૯૪૪/- િસુલ કરિાની રહેશે જનેે 

યુવનિવસિટીમાિં જમા કરાવ્યેથી આ વિદ્યાથીઓ ઓનલાઈન પરીક્ષા આપી શકશે. 

યુવનિવસિટીમાિં ફી જમા કરાવ્યેથી પરીક્ષાની તારીખ આપિામાિં આિશે. પરીક્ષા કેવરિજ 

યુવનિવસિટી દ્વારા લેિામાિં આિશે.  

• નીચે આપેલ ફોરમેટમાિં જ ે વશક્ષકનુિં નામ લખશો તેમને એક Teacher’s Code આપિામાિં 

આિશે જનેાથી તેઓ teacher’s book એક્સેસ કરી શકશે.  

• ઉપરોક્ત પ્રવક્રયા તા:૧૫/૦૧/૨૦૨૩ સુધીમાિં પૂણિ કરી લેિાની રહેશે અને કોસિ પ્રથમ સેમેસ્ટરની 

પરીક્ષા પૂણિ થયેથી શરુ કરિાનુિં રહેશે.  

 

 

કોસિ કો-ઓડીનેટર 

ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી 

જુનાગઢ 

 

બીકેએનએમયુ/અિંગે્રજી ભિન/૨૧૭/૨૦૨૨ 

ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટી 

સરકારી પોલીટેકનીક કેરપસ,  

ખાવડયા, જુનાગઢ-૩૬૨૨૬૩ 

તા:૩૦/૧૨/૨૦૨૨ 

 

નકલ રિાના: 

• ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યુવનિવસિટીનાિં અનુસ્નાતક ભિનનાિં અધ્યક્ષશ્રીઓ તેમજ સિંલગ્ન 

કોલેજનાિં આચાયિશ્રીઓ તરફ... 

નકલ ર્ાદર રિાના: 

• માનનીય કુલપવતશ્રી/કુલસવચિશ્રીનાિં અિંગત સવચિશ્રી 

• સીસ્ટમ મેનેજરશ્રી, આઈટી સેલ (િેબસાઈટમાિં પ્રવસદ્ધ કરિા) 
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Registration Form for English Language Learning Course 

1 Name of the College 

 

 

 

2 

 

College Address 

 

 

3 

 

Name of the Principal 

 

 

 

 

4 Principal’s Contact Details 

Mobile No.: 

Email ID: 

5 
Name of the faculty 

(Teacher) engaged for the 

course 

 

6 

Contact Details of faculty 

(Teacher) engaged for the 

course 

Mobile No.: 

Email: 

7 

List of the registered 

students (Attach it in a 

separate sheet in a format: 

Name of the student 

starting with First Name, 

Level in which they are 

registered, Mobile No. , 

Email ID) 

 

 
 
 

 Signature of the Principal with Stamp 

 

Date: 

Enclosure:  

• List of Registered students 


