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Center of Education
પર્માણપતર્ અભ્યાસકર્મ (Certificate Course) પર્વેશ – ૨૦૧૯-૨૦માિહતી અને સૂચનાઓ
Vocal Music
Certificate Course in Vocal Music
Online ફોમર્ ભરવાની છે લ્લી તારીખ

૨૭/૦૬/૨૦૧૯

રાતર્ે ૧૧.૪૫ સુધી

અરજી પતર્ક (િપર્ન્ટ) મોક્લવાની છે લ્લી તારીખ

૦૧/૦૭/૨૦૧૯

સાંજે ૫.૩૦ ક્લાક સુધી

સૂચનાઓ –
1. વોક્લ મ્યુિઝકનો સટ ફીકેટ કોષર્ પાટર્ ટાઇમ ધોરણે િચલ્ડર્ન્સ યુિનવિસટી, સુભાષચંદર્ બોઝ િશક્ષણ સંકલ
ુ , સેકટર–૨૦,
ગાંધીનગર ખાતે ચલાવવામાં આવશે. જે માં 80 % હાજરી અિનવાયર્ રહેશે.
2. યુિનવિસટી પર્વેશ જાહેરાત કર્માંક 7 (પર્માણપતર્ અભ્યાસકર્મ) માં દશાર્વ્યા પર્માણેની લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર અરજી
કરી શકશે.
3. પર્વેશ મેળવ્યા પછી પણ કોઇપણ તબક્કે શૈક્ષિણક લાયકાત કે અન્ય માિહતી અધૂરી કે ખોટી રજૂ કરેલી જણાશે તો પર્વેશ
રદ કરવામાં આવશે.
4. ગુજરાત સરકાર અને કેન્દર્ સરકારના પર્વતર્માન અનામતના ધોરણો અનુસાર પર્વેશ આપવામાં આવશે.
5. ઉમેદવારે પર્વેશપર્િકર્યા દરમ્યાન સ્વખચ આવવાનું રહેશે.
6. ઉમેદવારે અરજી online કરવાની રહેશે. અરજી કયાર્ બાદ અરજીની િપર્ન્ટ આઉટની કોપી, પર્માિણત નકલો સાથે િચલ્ડર્ન્સ
યુિનવિસટી ગાંધીનગર ખાતે રૂબરૂ/પોસ્ટ/ કુિરયર દ્વારા તારીખ ૦૧/૦૭/૨૦૧૯ સાંજે ૫.૩૦ ક્લાક સુધીમાં
પહોચાડવાનું રહેશે (બીજો અને ચોથો શિનવાર, રિવવાર તેમજ જાહેર રજાના િદવસો િસવાય). ત્યારબાદ મળેલ અરજી
કોઈપણ સંજોગોમાં ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહ .
7. ફી અને ફોમર્ ભરવાની િવગત માટે િચલ્ડર્ન્સ યુિનવિસટીની વેબસાઇટ www.cugujarat.ac.in પરની સુચનાઓનું
પાલન કરવું.
8. શૈક્ષિણક વષર્ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ માટેની પર્વેશ પર્િકર્યા ફી ૨૫૦/- છે જે કોઈપણ સંજોગોમાં પરત મળવાપાતર્ નથી.
9. પસંદગી પામેલ ઉમેદવાર જો અંિતમ તારીખ સુધીમાં ફી જમા નહ કરાવે તો પર્િતક્ષા યાદીમાં રહેલા ઉમેદવારને
અગર્તાકર્મ અનુસાર પર્વેશ આપવામાં આવશે. ફી ભરવાની તારીખ પર્વેશયાદી વેબસાઈટ પર પર્િસદ્ધ થાય તેની સાથે
જણાવવામાં આવશે.
10. પર્વેશ યાદી ધોરણ-૫ ના વાિષક પિરણામના આધારે જાહેર કરવામાં આવશે.
11. ઉમેદવારે અરજીપતર્ સાથે ફોમર્માં જણાવેલ શૈક્ષિણક લાયકાતોના પર્માણપતર્ો જોડવાનાં રહેશે. ઉપરાંત નીચેનામાંથી લાગુ
પડતા પર્માણપતર્ોની પર્માિણત નકલો જોડવાની રહેશે.
૧. એસ.સી./એસ.ટી.ના ઉમેદવારોએ જાિતનું પર્માણપતર્ અવશ્ય જોડવું.
૨. ઓ.બી.સી.નાં ઉમેદવારોએ તેમનું તાજે તરનું માન્ય નોનિકર્િમલેયર પર્માણપતર્ જોડવુ.ં
૩. શારીિરક અપંગતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ તેમનું િવકલાંગતાનું પર્માણપતર્ જોડવુ.ં
■

