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ર ટર એ.ડ .-ઇમેલ   અિત મહ વ ું   
ન.ંએકડ/એનરોલમે ટ/બી.એ.એમ.એસ./૨૦૧પ-૧૬/4102                                              તા.18-02-2016  
 

િત, 
(1) આચાય ી, ખડાનંદ આ ુવદ કોલેજ, ભ , લાલ દરવા  પાસે, અમદાવાદ 
(2) આચાય ી, સરકાર  આ ુવદ કોલેજ, પાણી ગેટ, વડોદરા 
(3) આચાય ી, સરકાર  આ ુવદ કોલેજ, પંચે  વર રોડ, ુનાગઢ 
(4) આચાય ી, શેઠ . પ. આ ુવદ કોલેજ, મોતીબાગ, ભાવનગર 
(5) આચાય ી, . એસ. આ ુવદ કોલેજ, કોલેજ રોડ, નડ યાદ. 
(6) આચાય ી, ી . એ. મહાિવ ાલય, મનગર. 
(7) આચાય ી, ઓ. હ . નાઝર આ .ુ કોલેજ,  ટશન રોડ, ુરત.  
(8) આચાય ી, . . પટલ આ .ુ કોલેજ,   ુવ  લભ િવ ાનગર, . આણંદ. 
(9) આચાય ી, ધ  વ  તર  આ .ુ કોલેજ, ી રામ ચેર ટબલ ટ, .ુ કોયડમ, તા. િવર ુર . મહ સાગર 
(10) આચાય ી, વી. એમ. મહતા, ઇ   ટ ટ ુટ ઓફ આ ુવદ, .ુઆણદપર, રાજકોટ કાલાવડ હાઇવે,         

તા. કાલાવડ, જ. મનગર 
(11) ી મોરાર  દસાઇ ઇ ટટ ૂ ટ એાફ નેચરોપેથી એ ડ યોગીક સાય સસ, કારલી બાગ, વડોદરા-૩૯૦ ૦રર 
(12)  િનયામક ી, આઇપી ટ એ ડઆરએ, ુજરાત આ ુવદ ુ િનવિસટ, મનગર 
(13) આચાય ી, આઇ.આઇ.એ.પી.એસ. ુજરાત આ ુવદ ુ િનવિસટ, મનગર 
(14) આચાય ી, એમ.પી.વાય.એન.ઇ.આર., ુજરાત આ ુવદ ુ િનવિસટ, મનગર 
(15) કો-એા ડનેટર ી, પી. .ટ . એસ.એફ.સી. સેલ, આઇપી ટ એ ડઆરએ, મનગર. 
 
િવષયઃ ઓનલાઇન એનરોલમે ટ ફોમ તેમજ િવ ાથ ું  એ ટર ગગ ગેના બે સોગંદનામા મોકલવા બાબત 
 
મહાશય, 
  ઉપરોકત િવષય તેમજ સંદભ પર  વે આદશા ુસાર જણાવવા ું  ક, શૈ ણક વષ ર૦૧૫-૧૬માં આપની 
કોલેજમાં બી.એ.એમ.એસ./બી.એન.વાય.એસ./એમ.ડ ./એમ.એસ. (આ .ુ)/એમ.ફામ (આ .ુ)/એમ.એસ.સી મેડ . 
લા ટ/બી.ફામ(આ .ુ)/ડ .ફામ(આ .ુ)/પી. .ડ .વાય.એન./ડ .નેટ (યોગા)ના થમ ોફશનલ વષ ( નાતક-

અ ુ નાતક)માં વેશ મેળવેલ િવ ાથઓએ કૉલેજ તર ઓનલાઈન ભરવાના થતા એનરોલમે  ટ ફોમની લ ક આ 

સાથે શામેલ છે. 
(1) http://www.ayurveduniversity.edu.in/admin12345/collegelogin.php  લ ક  પર કૉલે   

ક ાએ લોગઇન કર ને િવ ાથ ઓની િવગતો ફોટો સ હત સં ૂણપણે ભર ને સદર ુ ફોમની િ ટ લઈને તે 
િ ટ પર િવ ાથ  તેમજ આચાય ીની સહ  કર ને જ ર  દ તાવેજો સાથે ુિનવિસટ ને મોકલી આપવાની 
રહશે.  

કૉલેજ લોગઇન આઇડ   :    
પાસવડ    :     



2 
 

(2) િવ ાથ ઓના ઓનલાઈન એનરોલમે  ટ ફોમની િ ટ સાથ ે ફોમમાં દશા  યા   ુજબના   માણપ ોની  
મા ણત નકલ  આચાય ીએ  કૉલેજ  ક ાએ  મા ણત ખરાઇ/ મા ણત કર ને જ   મોકલવાની રહશે.  

(3) સં ણૂ ભરાયેલ એનરોલમે ટ ફોમ એનરોલમે  ટ ફ  િવ ાથ  દ ઠ િપયા 100 /-   ( ક ા.એકસો રૂા/-)  
લેખે એનરોલમે  ટ ફ ની સમ  રકમનો ાફટ અ ે ુલસ ચવ ી, ુજરાત આ ુવદ ુ િનવિસટ, 

મનગરના નામનો મોકલી આપવાનો રહશે.  

(4) બૉડ ઑફ પો સના િવભાગના તા.23-10-2012ના પ માંક-2289 ુજબ િુનવિસટ ના બોડ ઓફ  
 પોટસનો િવ ાથ ઓનો ફાળો ુ િનવિસટ  ખાતે જમા કરા  યા ગેનો આધાર પણ અ ૂક મોકલવાનો રહશે. 

(5) ભારત  સરકાર ીએ  ડસે બર-2013ના  ગેઝેટ  નોટ ફ કશનથી   ઉ ચતર શૈ ણક સં થાનોમાં ર ગગના  
જોખમો ને િનરાકરણ ( તીય સંશોધન) િવિનયમ, 2013 અમલમાં આવેલ છે,  તગત દરક િવ ાથ ુ ં
તથા તેના વાલી ી ુ ં  એ ટ રગ ગ ગે ું  સોગંદના  ુ િપયા 20/-ના બે અલગ-અલગ નોન ુ ડિશયલ 
ટ પ પે૫ર ૫ર લખાવીને એનરોલમે ટના ફોમ સાથે મોકલ ું ફર જયાત છે. આ સોગંદનામાનો ન ૂનો આ 

સાથે શામેલ છે અને ુ િનવિસટ ની વેબસાઇટ પર પણ ઉપ બધ છે. 

(6)  િવ ાથ ઓને   શૈ ણક  વષ 2015-16  માટ એડમીશન  કિમટ  ફોર  ોફશનલ મેડ કલ એજ ુકશનલ  
કોિસસ, અમદાવાદ ારા, સં  થા ારા, મેનેજમે  ટ કવોટા હઠળ અને િનયમ-22 હઠળ  વેશ આપવામાં 
આવેલ હોય, તે િવ ાથ ઓના નામના લ  ટની મા ણત નકલ પણ એનરોલમે  ટ ફોમની સાથે અવ ય 
મોકલવાની રહશે.  

(7)  માણપ ો, માકશીટોને સ મ  અિધકાર ી,  રાજય ક અ ય  રાજયની  સં  થાઓ, બોડ,  ુ િનવિસટ  ક  
અ  ય કોઇ ર તે મા ણત કરાવવાની થતી હોય તે આપ ીની સં  થા ારા જ અ ે મોકલતા પહલા જ 
ખરાઇ/ મા ણત કરાવીને જ એનરોલમે  ટ ફોમ ુિનવિસટ ને મોકલવાના રહ શે, અ  યથા આવા 
િવવાદા  પદ એનરોલમે  ટ ફોમ તથા સામેલ માણપ ો ુ િનવિસટ  વીકારશે નહ  અને  કંઇ કા ૂ ની 

 નો ઉપિ  થત થશે તેની સં ૂ ણ જવાબદાર  આપની સં  થાની જ રહશે. 

(8) એાનલાઇન  એનરોલમે ટ  ફોમની  િ ટ સાથે જ ર  મા ણત માણપ ો અને િવ ાથ  તેમજ  
વાલીના બે સોગંદનામા િસવાયના એનરોલમે ટ ફોમ કોઈ પણ સંજોગોમાં વીકારવામાં આવશે 
નહ , ની ખાસ ન ધ લેવી. િનયત બડાણો સાથે ું  ફોમ મોકલી આપવાની િતમ તાર ખ 11 
માચ, 2016 છે.      

આભાર સહ, 
                                                                                               આપનો િવ ા ,ુ 
                                                                               
  
                                                                                             (આર. એમ. ઝાલા) 

                                                                               ુલસચવ 
બડાણ : (1) િવ ાથ ું સોગંદના ુ (ન ૂનો) 

(2) વાલી ું  સોગંદના ુ (ન ૂનો) 
નકલ રવાના : 
(૧)  ચેરમેન ી, એડિમશન કિમટ  ફોર ોફશનલ મેડ કલ એજ ુકશનલ બોડ, બી. . મેડ કલ કોલેજ, 

અમદાવાદ. (શૈ ણક વષ ર૦૧૫-૧૬માં આ ુવદાચાય (B.A.M.S/B.N.Y.S) થમ વષમાં વેશ મેળવેલ 
િવ ાથ ઓની મા ણત કરલી યાદ  ુ િનવિસટ ને સ  વર મોકલી  આપવા િવનંતી) 

(૨)  પી. એસ. ુ. વી. સી.   
(૩)   પી. એસ. ુ. ર  ટાર 


