
 

 
 ભક્તકવિ નરવ િંહ મહેતા યુવનિવ િટી, જૂનાગઢ. 

પવરપત્રઃ- 
 
 વિષયઃ “યુ.એસ.એ.માાં અભ્યાસ કરવા માટેની તકો” વવષય પર એક મૂળભૂત ઓવરએન્ટેશન પ્રોગ્રામમાાં ભાગ લેવા બાબત. 

 િંદભિઃ કેસીજી, અમદાવાદનાાં પત્ર નાં.કેસીજી/૨૦૨૦-૨૧/૨૯૮૧, તા.૧૮/૦૨/૨૦૨૧. 

 

ભક્તકવવ નરવસાંહ મહેતા યુવનવવસિટી સાંલગ્ન સરકારી/ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ/સ્વવનભિર કોલેજોનાાં આચાયિશ્રીઓ, અનુસ્નાતક કેન્રોનાાં 

વડાશ્રીઓ તેમજ યુવનવવસિટી વડપાટિમેન્ટનાાં અધ્યક્ષશ્રીઓને જણાવવાનુાં કે, ઓવરસીઝ એમ્પ્લોયમેન્ટ એન્ડ કેવરયર ઇન્ફમેશન 

સેન્ટર, અમદાવાદ, જ ેગુજરાત સરકારના વનયામક રોજગાર અને તાલીમની હેઠળ કાયિરત છે. ગુજરાતના યુવાનોને વવદેશમાાં વધુ અભ્યાસ 

અથવા રોજગાર મેળવે તે હેતુથી ઓવરસીઝ એમ્પ્લોયમેન્ટ એન્ડ કેવરયર ઇન્ફમેશન સેન્ટરની સ્થાપના ત્રણ વવસ્તારોમાાં કરવામાાં આવી છે: 

અમદાવાદ, વડોદરા અને રાજકોટ. આ કેન્રો વવદેશમાાં અભ્યાસ અને ્લેસમેન્ટ સાંબાંવધત સેવાઓ માટે સલામત, કાનૂની અને વવના મૂલ્ય ે

માવહતી પ્રદાન કરવાની સેવા આપે છે. તે કેન્રો વવદેશ અભ્યાસ અને ્લેસમેન્ટ માટે પાસપોટિ  અને વવઝા પ્રવિયામાાં પણ મદદ કર ેછે.  
વવવવધ કોલેજો અને યુવનવવસિટીઓનાાં વવદ્યાથીઓનાાં લાભ માટે “ઇન્ડો અમેવરકન એજ્યુકેશન  ો ાયટી 

(IAES) યુ.એ .એ.” સાથે સાંકલન કરીને ઓવરસીઝ એમ્પ્લોયમેન્ટ એન્ડ કેવરયર ઇન્ફમેશન સેન્ટર, અમદાવાદ  દ્વારા  “યુ.એ .એ.માિં 
અભ્યા  કરિા માટેની તકો”તે વવષય પર એક મૂળભૂત ઓવરએન્ટેશન પ્રોગ્રામનુાં વર્ચયુિઅલ માધ્યમથી તા.૨૩-૦૨-૨૦૨૧નાિં રોજ  ાિંજના 

૦૪:૦૦ થી ૦૫:૦૦ કલાકે આયોજન કરવામાાં આવનાર છે. જમેાાં વવદ્યાથીઓને યુનાઇટેડ સ્ટેટમાાં ઉર્ચચ વશક્ષણ માટે અરજી કરવાની 

પ્રવિયા વવશે અપડેટ અને અવધકૃત માવહતી સાથે વવદ્યાથીઓને મદદ અને તે અાંગે તમામ માવહતી, સમસ્યાઓ, પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે 

માગિદશિન આપવામાાં આવશે.     
આ વેબીનારમાાં આપની કોલેજના વધુમાાં વધુ વવદ્યાથીઓ જોડાય તેમજ આ વેબીનારનો મહત્તમ પ્રમાણમાાં લાભ મેળવી શકે તે 

માટે યુવનવવસિટીનાાં તમામ સાંલગ્ન ડીપાટિમેન્ટ/કોલેજોને નોટીસ બોડિ  પર આ વેબીનારનુાં પોસ્ટર પ્રકાવશત કરવા જણાવવામાાં આવે છે. 
આ ઓવરએન્ટેશન પ્રોગ્રામમાાં ભાગ લેવા માટે ઈર્ચછુક તમામ વવદ્યાથીઓ, અધ્યાપકો, એચ.ઓ.ડી. આચાયિશ્રી, નોડલ 

ઓવફસરએ આપેલ ગૂગલફોમિ લી ાંકથી ફરજીયાત રજીસ્ટર ેશન કરાવવા આપની કક્ષાએથી જાણ કરવા વવનાંતી છે. રજીસ્ટર ેશન કયાિ બાદ 

KCG દ્વારા ઉક્ત વેબીનારની લી ાંક તેમના ઇમેલ આઈડી પર તા.૨૨/૦૨/૨૦૨૧નાાં રોજ મોકલવામાાં આવશે.  

ગગૂલ ફોર્મની લીંક:  http://t.ly/ZvK3 

કા.કુલ વિિ 
વિડાણઃ- 
(૧) ઉક્ત વેબીનાર જહેરાતના પોસ્ટરની નકલ. 

(ર) સાંદભિ પત્રની નકલ. 

 
િમાાંક/બીકેએનએમયુ/એકેડેવમક/195/૨૦૨૧ 
ભક્તકવવ નરવસાંહ મહેતા યુવનવવસિટી, 
ગવમેન્ટ પોલીટેકવનક કેમ્પપસ, 
ભક્તકવવ નરવસાંહ મહેતા યુવનવવસિટી રોડ, ખડીયા, જૂનાગઢ. 
તા.  19/02/2021 
 
પ્રવત, 
- ભક્તકવવ નરવસાંહ મહેતા યુવનવવસિટી સાંલગ્ન તમામ કોલેજોના આચાયિશ્રીઓ/અનુસ્નાતક કેન્રોનાાં વડાશ્રીઓ તથા યુવનવવસિટી સાંલગ્ન 

અનુસ્નાતક ભવનોના અધ્યશ્રીઓ તરફ.... 
નકલ  ાદર રિાનાઃ- 
(૧) માન.કુલપવતશ્રી/કુલસવચવશ્રીનાાં અાંગત સવચવશ્રી. 
નકલ રિાના જાણ તથા યોગ્ય કાયિિાહી અથથઃ  
(ર) આઇ.ટી.સેલ વવભાગ (વેબસાઇટ ઉપર પ્રવસદ્ધ થવા અથે.) 

http://t.ly/ZvK3











