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Certificate CourseCertificate CourseCertificate CourseCertificate Course    in Vocal Musicin Vocal Musicin Vocal Musicin Vocal Music 

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. વો લ યિુઝકનો સટ ફીકેટ કોષ પાટ ટાઇમ ધોરણે િચ સ યિુનવ સટી, સભુાષચં  બોઝ િશ ણ સંકુલ, સેકટર–૨૦, 

ગાંધીનગર ખાતે ચલાવવામાં આવશે.  જેમાં 80 % હાજરી અિનવાય રહેશે.  

2. યુિનવ સટી વેશ હેરાત માંક 6 (Certificate Course in Vocal MusicCertificate Course in Vocal MusicCertificate Course in Vocal MusicCertificate Course in Vocal Music) માં દશા યા માણનેી લાયકાત 
ધરાવતા ઉમેદવાર અર  કરી શકશે.     

3. વેશ મેળ યા પછી પણ કોઇપણ તબ કે શૈ િણક લાયકાત કે અ ય માિહતી અધૂરી કે ખોટી રજૂ કરેલી જણાશે તો વેશ 
રદ કરવામાં આવશે.  

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

યુિનવ સટી ગાંધીનગર ખાત ે બ /પો ટ/ કુ રયર વારા તારીખ ૨૩/૦૬/૨૦૧૮ સાંજે ૫.૩૦ લાક સુધીમા ં
પહોચાડવાનંુ રહેશે (બીજો અન ેચોથો શિનવાર, રિવવાર તેમજ હેર ર ના દવસો િસવાય). યારબાદ મળલે અર  
કોઈપણ સંજોગોમાં યાનમાં લવેામાં આવશે નહ .  

7. ફી અને ફોમ ભરવાની િવગત માટે િચ સ યિુનવ સટીની વેબસાઇટ www.cugujarat.ac.in પરની સુચનાઓનુ ં
પાલન કરવંુ. 

8. શૈ િણક વષ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ માટેની વેશ યા ફી ૨૫૦/- છે જે કોઈપણ સંજોગોમાં પરત મળવાપા  નથી.  
9. પસંદગી પામલે ઉમેદવાર જો અંિતમ તારીખ સુધીમાં 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 સાથ ે
જણાવવામાં આવશે.  

10. વેશ યાદી ધોરણ-૮ ના વા ષક પ રણામના  આધારે હેર કરવામાં આવશે.  
11. ઉમેદવારે અર પ  સાથે ફોમમાં જણાવેલ શૈ િણક લાયકાતોના માણપ ો જોડવાનાં રહેશે. ઉપરાંત નીચેનામાંથી લાગુ 

પડતા માણપ ોની માિણત નકલો જોડવાની રહેશે. 
૧.  એસ.સી./એસ.ટી.ના ઉમેદવારોએ િતનું માણપ  અવ ય જોડવંુ. 
૨.  ઓ.બી.સી.નાં ઉમેદવારોએ તેમનું તાજેતરનું મા ય નોન િમલેયર માણપ  જોડવંુ.   
૩. શારી રક અપગંતા ધરાવતા ઉમદેવારોએ તેમનું િવકલાગંતાનું માણપ  જોડવંુ. 
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