
 
ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ , ૂનાગઢ. 

 

પ રપ ઃ- 
 
 આથી ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  સલં ન તમામ સરકાર / ા ટ ઇન એઇડ/સે ફ ફાઇના સ કોલેજો/મા ય 

સં થાઓના ં આચાય ીઓન ે જણાવવામા ં આવે છે ક, B.Sc. અ યાસ મ િસવાયના ં તમામ નાતક (UG) અ યાસ મોમા ં

શૈ ણક વષઃ૨૦૨૧-૨૨ માટ િવ ાથ ઓના ં વેશ માટની કાયવાહ  કોલેજ ક ાએ ઓનલાઇન કરવાની રહશે. વેશ માટની 

કાયવાહ  તા.૦૭/૦૮/૨૦૨૧થી શ  કરવાની રહશે. ઓનલાઇન વેશ માટ યેક કોલેજ/સં થાના આચાય ીને              

ગત વષ આપેલ ઓનલાઇન પોટલના ં ઝુર આઇડ  તથા પાસવડ યથાવત રહશે. કોલેજ/સં થા ારા ઓનલાઇન વેશ 

માટ ુ ંશેડ લુ િનયત કરવા ુ ંરહશે. (૧) દરક કોલેજોએ ઓનલાઇન વેશ યા કરવાની રહશે. (ર) સરકાર ીના ધારાધોરણ 

જુબ અનામત િનતી ુ ં ુ તપણે પાલન કરવા ુ ં રહશે. (૩) EWS કટગર ુ ં ૧૦% ુ ં ધોરણ ળવવા ુ ં રહશે.  

Supernumerary તર ક લેવાની રહશે. (૪) ઇ ટકની મયાદામા ં વેશ આપવાનો રહશે. (૫) કોલેજ લેવલે ઓનલાઇન 

એડમીશન કયા બાદ રોજબરોજ િુનવિસટ ના એડમીશન પોટલ પર યા કરવાની રહશે. (૬) કોલેજની વેશ તથા તે 

સબંિંધત મા હતી કોલેજની વેબસાઇટ પર િસ  કરવાની રહશે. (૭) એડમીશન યા વખતે સો યલ ડ ટ સ ગ જળવાય 

તેની કાળ  લેવાની રહશે. (૮) કોલેજમાં સેનીટાઇઝેશનની યવ થા કરવાની રહશે. તમામ કોલેજો ારા િવ ાથ ઓની સમ  

વેશ યા તા.૦૭/૦૯/૨૦૨૧ ધુીમા ં ણૂ કરવાની રહશે. િવ ાથ ઓના ં વેશ ગેના િનયમો, િવ ાથ ઓના ં વેશની 

સં યા (ઇ ટક) અને રા ય સરકાર ી/ .ુ .સી. ારા િનયત થયેલ અનામત નીિત જુબ જ વેશ યા કરવાની રહશે. 

તેમજ સરકાર / ા ટ ઇન એઇડ/સે ફ ફાઇના સ કોલેજો/મા ય સં થાઓની મં ુર થયેલ ઇ ટકની મયાદામા ંજ િવ ાથ ઓને 

વેશ આપવાનો રહશે. (તા.૦૫/૦૮/૨૦૨૧નો ઇ ટક બાબતનો પ રપ ) ઇ ટક કપેસીટ થી વ  ુઆપવામા ંઆવેલ વેશના ં

એનરોલમે ટ/એનલી ટમે ટ/ર શન વીકારવામા ં આવશે નહ  અને તે ગે ઉપ થત થતી તમામ જવાબદાર  

આચાય ી/સચંાલક ીની રહશે, ની ખાસ ન ધ લેવી. 
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            કા. ુલસ ચવ 

માકં/બીકએનએમ /ુએકડિમક/૯૮૨/૨૦૨૧-૨૨ 

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ , 

ગવમ ટ પોલીટકિનક ક પસ,  ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  રોડ,  

ખડ યા, તા. . ૂનાગઢ. 

તા.૦૬/૦૮/૨૦૨૧ 
 
િત, 

- ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  સલં ન તમામ કોલેજોના ંઆચાય ીઓ તરફ..... 

નકલ સાદર રવાનાઃ- 

(૧) માન. ુલપિત ી/ ુલસ ચવ ીના ં ગત સ ચવ. 

નકલ રવાના ણ તથા યો ય કાયવાહ  અથઃ 

(૨) પર ા િવભાગ. 

(૩) આઇ.ટ .સલે િવભાગ વબેસાઇટ ઉપર િસ  થવા અથ. 


