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Center of Education        
પીપીપીપી. . . .  ડી લો ડી લો ડી લો ડી લોમામામામા    ((((PPPP....G DiplomaG DiplomaG DiplomaG Diploma) ) ) ) વશે વશે વશે વશે ––––    ૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮----૧૧૧૧૯૯૯૯    માિહતી અન ેસચૂનાઓમાિહતી અન ેસચૂનાઓમાિહતી અન ેસચૂનાઓમાિહતી અન ેસચૂનાઓ    

PPPP....G DiplomaG DiplomaG DiplomaG Diploma    in Prenatalin Prenatalin Prenatalin Prenatal    Care &Care &Care &Care &    EducationEducationEducationEducation 

Online ફોમ ભરવાની છે લી તારીખ ૨૦/૦૬/૨૦૧૮  રા ે ૧૧.૪૫ સુધી 

અર  પ ક (િ ટ) મો લવાની છે લી તારીખ  ૨૩/૦૬/૨૦૧૮   સાંજે ૫.૩૦ લાક સુધી  
 

    સચૂનાઓ સચૂનાઓ સચૂનાઓ સચૂનાઓ ––––    
1. અ યાસ મ પાટ ટાઇમ ધોરણ ે િચ સ યુિનવ સટી, સુભાષચં  બોઝ િશ ણ સંકલુ, સકેટર–૨૦, ગાંધીનગર ખાતે ચલાવવામા ં

આવશે.  જેમા ં80 % હાજરી અિનવાય રહેશે.  
2. યુિનવ સટી વેશ હરેાત માંક 4 (PPPP....G Diploma in Prenatal Care & EducationG Diploma in Prenatal Care & EducationG Diploma in Prenatal Care & EducationG Diploma in Prenatal Care & Education) માં દશા યા માણેના િવષયમા ં

નાતક ક ાએ ઓછામાં ઓછા 50 ટકા ગણુ અને અનુસૂિચત િત અને અનુસૂિચત જન િતના અને ઓબીસી ઉમેદવારો માટે 45 

ટકા ગણુ હોવા જ રી છે.   
3. નાતકના અિંતમ સ /વષનંુ પ રણામ બાકી હશે તે ઉમેદવારો પણ અર  કરવા માટે પા  બનશે પરંતુ અિંતમ સ / વષનંુ પ રણામ 

પ  એડિમશન  યા પુણ થયા પહેલા જમા કરાવવાનંુ રહેશે. જેમા ં માકં ૨ મુજબની પા તા પૂણ કરવાની રહેશ.ે  
4. વેશ મેળ યા પછી પણ કોઇપણ તબ ક ેશૈ િણક લાયકાત કે અ ય માિહતી અધૂરી કે ખોટી રજૂ કરેલી જણાશ ેતો વેશ રદ કરવામા ં

આવશે.  
5. ગુજરાત સરકાર અને કે  સરકારના વતમાન અનામતના ધોરણો અનુસાર વેશ આપવામાં આવશે.      
6. ઉમેદવારે વેશ યા દર યાન વખચ આવવાનંુ રહેશે. 
7. ઉમેદવારે અર  online કરવાની રહેશે. અર  કયા બાદ અર ની િ ટ આઉટની કોપી, માિણત નકલો સાથે િચ સ 

યુિનવ સટી ગાધંીનગર ખાત ે બ /પો ટ/ કુ રયર વારા તારીખ ૨૩/૦૬/૨૦૧૮ સાંજે ૫.૩૦ લાક સુધીમા ં પહોચાડવાનંુ 
રહેશે(બીજો અને ચોથો શિનવાર, રિવવાર તેમજ હરે ર ના દવસો િસવાય). યારબાદ મળેલ અર  કોઈપણ સજંોગોમા ં
યાનમાં લેવામા ંઆવશે નહ .  

8. ફી અને ફોમ ભરવાની િવગત માટે િચ સ યુિનવ સટીની વેબસાઇટ www.cugujarat.ac.in પરની સુચનાઓનંુ પાલન કરવંુ. 

9. શૈ િણક વષ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ માટેની વેશ યા ફી ૫૦૦/- છે જે કોઈપણ સજંોગોમા ંપરત મળવાપા  નથી.  
10. પસંદગી પામેલ ઉમેદવાર જો અિંતમ તારીખ સધુીમાં ફી જમા નહ  કરાવે તો િત ા યાદીમાં રહલેા ઉમેદવારને અ તા મ અનુસાર 

વેશ આપવામાં આવશે. ફી ભરવાની તારીખ વેશયાદી વેબસાઈટ પર િસ ધ થાય તેની સાથે જણાવવામાં આવશે.  
11. વેશ નાતક ક ાએ મેળવેલ કલુ ગણુના ૮૦% અને અનુ નાતક ક ાએ મેળવેલ કુલ ગણુના ૨૦% ભારાંક અનુસારના મરેીટ 

માણેની વેશ યાદી હેર કરવામાં આવશે.  
12. ઉમેદવારે અર પ  સાથે ફોમમા ંજણાવેલ બધી જ શૈ િણક લાયકાતોના માણપ ો જોડવાનાં રહશેે. ઉપરાંત નીચેનામાંથી લાગ ુ

પડતા માણપ ોની વ માિણત નકલો જોડવાની રહેશે. 
૧.  શાળા છોડયાનંુ માણપ  
૨. એસ.સી./એસ.ટી.ના ઉમેદવારોએ િતનંુ માણપ  અવ ય જોડવંુ.  
૩. ઓ.બી.સી.નાં ઉમેદવારોએ તેમનંુ તાજેતરનંુ મા ય નોન િમલેયર માણપ  જોડવંુ.  
૪. શારી રક અપંગતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ તેમનંુ િવકલાગંતાનંુ માણપ  જોડવંુ.  
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