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રયત્ર :
વલમ: ભેડીકર / ેયા ભેડીકર વવલામના અનસ્ુ નાતક કોવસના ડીઝટેઁ ળન યીક્ષા વલબાગ-૨ ભાં
વફવભટ કયલા અંગે .
ઉયક્સ ુ ત વલમ યત્લે વંફવધત વલેને જણાલલાન ંુ કે, વૌયાષ્ટ્ર યવુ નલવવિટીની વલવલધ વલધાળાખાઓ શેઠ
ની અનસ્ુ નાતક કક્ષાની રેલાભાં આલતી ળૈક્ષણણક લસ ૨૦૨૧-૨૨ની યીક્ષાઓના ડીઝટેઁળન યીક્ષણ કામસ ભાટે
યીક્ષા વલબાગભાં જભા કયલાન ંુ વનધાસ યીત થમેર શોમ તેલા ડીઝટેઁળન યીક્ષા વલબાગભાં જભા કયલા ભાટેની છે લ્રી
તાયીખ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨ વનમત કયલાભાં આલેર છે .
વલદ્યાથીઓ ભાટે અનસ્ુ નાતક કોવસની યીક્ષા વફંવધત ડીઝટેઁળન યીક્ષા વલબાગભાં જભા કયાલલા ભાટે
ુ ફના કોષ્ટ્ટક પ્રભાણેની, તાયીખ/જોગલાઈઓ અભરભાં યશેળે.
નીચે મજ
ક્રભ

પી વલના પ્રલતસભાન લસના

રૂ. ૫૦૦/- રેઇટ પી વાથે

રેઇટ પી + દં ડાત્ભક પી = કુ ર પી

નં.

ડીઝટેઁળન જભા કયલાની છે લ્રી

ડીઝટેઁળન જભા કયલાનો

રૂ. ૫૦૦/- + રૂ. ૨૫૦૦/- = રૂ. ૩૦૦૦/-

તાયીખ

વભમગાો

પી વાથે ડીઝટેઁળન સ્લીકાયલાની ળરૂઆત

તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૨

તા. ૦૧/૦૪/૨૦૨૨ થી

તા. ૧૬/૦૪/૨૦૨૨ થી

૧

ુ ી
તા. ૧૫/૦૪/૨૦૨૨ સધ
ુ ફ પ્રભાણત્ર, અનક્રુ ભણણકા, પોટો, આરેખ, આકૃવત લગયે વવલામ ાનાની
(૧) વને – ૨૦૧૭ થી થમેર રયત્ર મજ
ફન્ને વાઈડભાં ડીઝટેઁળન ટાઈ કયલાન ંુ યશેળે.
ુ ી જો ડીઝટેઁળનની નકરની જરૂયીમાત ઉસ્સ્થત થળે તો જ્માયે યીક્ષા વલબાગ(૨) રયણાભ ફશાય ન ડે ત્માં સધ
૦૨ ભંગાલે ત્માયે વત્લયે ડીઝટેઁળનની નકર રદલવ ૦૭ (વાત) ભાં વંસ્થાએ પ ૂયી ાડલાની યશેળે.
(૩) વંસ્થાના પોયલડીંગ ત્રભાં વલદ્યાથીઓના અનસ્ુ નાતક નોંધણી નંફય અને અનસ્ુ નાતક નોંધણી

તાયીખ તેભજ યીક્ષા પોભસની પી બમાસ ના શોંચ નંફય અને તાયીખ અલશ્મ દળાસ લલાની યશેળે.
(૪) વલદ્યાથી દીઠ એક (૦૧) નકર શાડસ કોીભાં ડીઝટેઁળન તેભજ વોફ્ટકોી વી.ડી. (CD)ભાં જભા કયલાના યશેળે.
યીક્ષકની વંખ્મા વવલામની લધાયાની ડીઝટેઁળનની (SPARE) નકર જભા કયાલલાની નથી.
(૫) જે વલદ્યાથીઓએ અગાઉ થીમયીની યીક્ષા આેર શોમ અને તેન ંુ યીણાભ, ડીઝટેઁળન ફાકી શોલાના કાયણે
ુ ત્રકની સ્લપ્રભાણીત નકર ફીડલાની યશેળે.
અનાભત શોમ, તેલા વલદ્યાથીઓના ડીઝટેઁળનની વાથે ગણ
પ્રવત,
(૧) વૌયાષ્ટ્ર યવુ નલવીટી સ્સ્થત બલનના અધ્મક્ષશ્રીઓ.
(૨) વૌયાષ્ટ્ર યવુ નલવીટી વંરગ્ન અનસ્ુ નાતક વંસ્થાઓના લડાશ્રીઓ.

યીક્ષા વનમાભક

P.T.O

નકર યલાના:
૦૧. કુ રવતશ્રી / કુ રવણચલશ્રીના અંગત વણચલશ્રી, વૌયાષ્ટ્ર યુવનલવવિટી, યાજકોટ
૦૨. યીક્ષા વલબાગ-૦૩, વૌયાષ્ટ્ર યુવનલવીટી, યાજકોટ
૦૩. મુખ્મ રશવાફી અવધકાયીશ્રી, રશવાફ વલબાગ
૦૪. ઓડીટયશ્રી, ઓડીટ વલબાગ, વૌયાષ્ટ્ર યુવનલવવિટી, યાજકોટ.
૦૫. વલબાગીમ અવધકાયીશ્રી, ી.જી.ટી.આય. વલબાગ, વૌયાષ્ટ્ર યુવનલવવિટી, યાજકોટ.
૦૬. યીક્ષા વલબાગ (ફાહ્ય), વૌયાષ્ટ્ર યુવનલવીટી, યાજકોટ.
૦૭. યીક્ષા કમ્્યુટય વલબાગ, વૌયાષ્ટ્ર યુવનલવીટી, યાજકોટ.

