B.Ed.-અંગ્રજી
ે વિષય પદ્ધવિના કાઉન્સેલ ગ
ં અંગે સૂચના
 સિે સેન્ટર કો-ઓર્ડિનેટર અને પ્રિેશાર્થીઓને જણાિિાનં કે િા.૨૧-૦૬-૨૦૨૨ માં અંગ્રજી
ે
વિષય પદ્ધવિમાં ૧ ર્થી ૭૦૦ જનર મેરરટ ક્રમાંક િેમજ ૧ ર્થી ૧૩૭ST મેરરટ ક્રમાંક નં
કાઉન્સેલ ંગ પૂણિ ર્થયં છે . જે માં હિે ભરિાની બાકી િમામ બેઠકો માટેનં કાઉન્સેલ ંગ િા.૨૩૦૬-૨૦૨૨ ના રોજ સિારે ૯:૦૦ િાગ્યેર્થી હાર્થ ધરિામાં આિશે. આ કાઉન્સેલ ગ
ં બાકી
રહે મેરરટ માટે એટ ે કે ૭૦૧ર્થી શરૂ કરિામાં આિશે જે ની સૌએ નોંધ ેિી.
 જે ઉમેદિારોને ૨૧ /૦૬/૨૦૨૨ ના રોજ બેઠક ફાળિાઈ છે િે ઉમેદિાર જો
રરશફલ ંગ/reshuffling માં ભાગ ેિા ઇચ્છિા હોય િેિા ઉમેદિારે ૨૩/૦૬/૨૦૨૨ ના
રોજ િેને પસાદન કરે ા સેંટર પાર જિાનં રહેશે.
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 ૭૦૧ જનર મેરરટ ક્રમાંકર્થી જે પ્રિેશાર્થીઓ િા.૨૩-૦૬-૨૦૨૨ના રોજ ર્થનાર અંગ્રેજી
વિષય પદ્ધવિના કાઉન્સેલ ંગમાં ભાગ િ
ે ા ઈચ્છા ધરાિિાં હોય િેઓએ ERPમાં LOGIN
ર્થઇ જરૂરી ફી ભરિાની રહેશે. આ ફી રસીદ પ્રિેશ મેળિિા જે -િે કેન્ર પર રજૂ કરિાની રહેશે.
 ઉપરાંિ યવનિસીટી દ્િારા વનયિ કેન્રો પૈકી કયા કેન્ર પર જઈ કાઉન્સેલ ગ
ં માં ભાગ ેશે િે
પણ ERP LOGINમાં જઈ ચોઈસ દશાિિિાની રહેશે. જે ના આધારે જે -િે કેન્ર પર હાજર
રહી કાઉન્સેલ ંગમાં ભાગ ઇ શકશે.
 ત્યારબાદ સમયપત્રક મજબ ફી રીસીપ્ટ ઈને પ્રિેશપાત્ર ઉમેદિારોએ પસંદ કરે કેન્ર ખાિે
જરૂરી દસ્િાિેજો સવહિ, વનયિ સમય પત્રક મજબ, નીચે દશાિિે મેરીટક્રમ અનસાર રૂબરૂ
ઉપવસ્ર્થિ રહેિાનં રહેશે.
Note:
 ST કેટેગરીમાં ૧૩૭ ST મેરીટ નંબર સધીની પ્રરક્રયા પૂણિ ર્થયે છે . ૭૦૧ જનર મેરીટ
નંબર પછી આિિા ST કેટગ
ે રી ના ઉમેદિારો જો આ પ્રરક્રયા માં ભાગ ેિાનં ચકી ગયા હોય
અને િે ઉમેદિારો ભાગ િ
ે ા ઇચ્છિા હોય િેિા ઉમોદિારો પણ િેમને પસંદી કરે ા કેર પાર
એડવમશન માટે ભાગ ઇ શકશે.
 અંગ્રેજી મેર્થડ માં એડવમશન ીધે િમામ ઉમેદિારો રદન ૩ માં પોિે પસંદ કરે કો ેજ માં
જઈને ડોક્યમેન્્સ જમા કરાિના રહેશે િેમજ એડવમશન કન્ફમિ કરિાનં રહેશે.
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