તારીખ:૨૩/૦૭/૨૦૧૮
ગવનમે ટ/ ા ટ-ઈન-એઇડ કૉલેજો માટે :
તમામ ગવનમે ટ/ ા ટ-ઈન-એઇડ કૉલેજને જણાવવામાં આવે છે કે મ ય થ વેશ સમીતી વારા બી.એડ. ના બી
રાઉ ડ બાદ એડિમશનની કાયવાહી પૂણ કરેલ છે . બી
26/07/2018 સુધી િવ ાથ ઓ પાસેથી અર

રાઉ ડના અંતે તમારી કૉલેજમાં ખાલી રહેલ બેઠકમાં તારીખ

લઇ ખાલી રહેલ બેઠકમાં 27/07/2018 ના રોજ મે રટના ધોરણે વેશ

આપી શકશો. આપેલા એડિમશન ની ફાઈલ 31/07/2018 સુધી માં યુનીવસ ટી એ પોચાડવા ની રહેશે. તેમજ
૧૦-૦૮-૨૦૧૮ સુધી માં www.hngu.net પર એનરો મે ટ કરવા ના રહેશે.
ન ધ: ખાલી રહેલ બેઠક પર જે િવ ાથ એ ઓનલાઈન ફોમ ભરેલ હોય તેવા જ િવ ાથ ની વેબસાઈટ પર મુકવા માં આવેલ
ફોમ મુજબ અર
વીકારવા ની રહેશ.ે
સે ફ ફાઇના સ કૉલેજો માટે :
તમામ સે ફ ફાઇના સ કોલેજ ને જણાવવાનું કે મ ય થ વેશ સમીતી વારા બી.એડ. ના બી
કાયવાહી પૂણ કરેલ છે . બી
િવ ાથ ઓ પાસેથી અર

રાઉ ડ બાદ એડિમશનની

રાઉ ડના અંતે તમારી કૉલેજમાં ખાલી રહેલ બેઠકમાં તારીખ 28/07/2018 સુધી

લઇ ખાલી રહેલ બેઠકમાં 30/07/2018 ના રોજ મે રટના ધોરણે વેશ આપી શકશો.

તેમજ 31/07/2018 સુધી માં મેનેજમે ટ વોટા ની બેઠક માં િનયમ મુજબ

હેરાત આપી વેશ આપવાના રહેશ.ે

આપેલા એડિમશન ની ફાઈલ 02/08/2018 સુધી માં યુનીવસ ટી એ પોચાડવા ની રહેશે. તેમજ ૧૦-૦૮-૨૦૧૮ સુધી
માં www.hngu.net પર એનરો મે ટ કરવા ના રહેશે.
ન ધ: ખાલી રહેલ બેઠક પર જે િવ ાથ એ ઓનલાઈન ફોમ ભરેલ હોય તેવા જ િવ ાથ ની વેબસાઈટ પર મુકવા માં આવેલ
ફોમ મુજબ અર
વીકારવા ની રહેશ.ે
િવ ાથ ઓ માટે :
બી.એડ. ના તમામ િવ ાથ ઓને જણાવવાનું કે બી

રાઉ ડ ના અંતે યુિનવ સટી વારા બી.એડ. એડિમશન

યા પૂણ

કરેલ છે , પરંતુ જે િવ ાથ ગવનમે ટ કોલેજ માં ખાલી બેઠક પર વેશ લેવા માંગતા હોય તેવા િવ ાથ ઓએ તારીખ
26/07/2018 સુધી જે તે કોલેજના િ િ સપાલ ીને લેિખત માં અર

આપવાની રહેશે, જે ના પર કોલેજ મે રટના

ધોરણે 27/07/2018 ના રોજ એડિમશન આપશે.
જે િવ ાથ ઓ સે ફ ફાઇના સ કોલેજ માં ખાલી બેઠક પર

વેશ લેવા માંગતા હોય તેવા િવ ાથ ઓએ તારીખ

28/07/2018 સુધી જે તે કોલેજના િ િ સપાલ ીને લેિખત માં અર

આપવાની રહેશે, જે ના પર કોલેજ મે રટના

ધોરણે 30/07/2018 ના રોજ એડિમશન આપશે.
ન ધ: ખાલી રહેલ બેઠક પર જે િવ ાથ એ ઓનલાઈન ફોમ ભરેલ હોય તેવા િવ ાથ જ વેબસાઈટ પર મુકવા માં આવેલ
ફોમ મુજબ અર કરી શકાશે.
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