વેશ

યા ફી – . ૫૦૦૦૦-૦૦

Children’s University
(Established by the Government of Gujarat)
Shubhashchandra Bose Sixan Sankul, Sector: 20, Gandhinagar. Phone: 079-23244576, 23244569.
Email Id: vccu.gujarat@gmail.com. Official Website Address: www.cugujarat.ac.in

Center of Education
એમ.
એમ.એસ.ડબ યુ (M.S.W.
M.S.W.)
૨૦૧૮-૧૯ માિહતી અને સૂચનાઓ
S.W.) વેશ – ૨૦૧૮
Master of Social Work (M.
(M.S.W.)
S.W.)
Online ફોમ ભરવાની છે લી તારીખ
અર

પ ક (િ ટ) મો લવાની છે લી તારીખ

૨૦/૦૬/૨૦૧૮

રા ે ૧૧.૪૫ સુધી
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સૂચનાઓ –

1. યુિનવ સટી વેશ

હેરાત માંક ૧૨ [એમ.
એમ.એસ.
એસ.ડબ યુ (M.S.W.
M.S.W.)
S.W.)] માં દશા યા માણેના િવષયમાં નાતક ક ાએ ઓછામાં

ઓછા ૪૫ ટકા ગુણ અને અનુસૂિચત
2.

નાતકના અંિતમ સ /વષનું પ રણામ બાકી હશે તે ઉમેદવારો પણ અર
પ રણામપ

3.

િત, અનુસૂિચત જન િતના અને ઓબીસી ઉમેદવારો માટે ૪૦ ટકા ગુણ હોવા જ રી છે .
કરવા માટે પા

બનશે પરંતુ અંિતમ સ / વષનું

વેશની અંિતમ તારીખ પહેલા જમા કરાવવાનું રહેશે. જે માં માંક ૧ મુજબની પા તા પૂણ કરવાની રહેશ.ે

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 રહેશ.ે અર

કયા બાદ અર ની િ ટ આઉટની કોપી,

માિણત નકલો સાથે િચ

સ

યુિનવ સટી ગાંધીનગર ખાતે બ /પો ટ/ કુ રયર વારા તારીખ ૨૩/૦૬/૨૦૧૮ સાંજે ૫.૩૦ લાક સુધીમાં પહોચાડવાનું
રહેશે(બીજો અને ચોથો શિનવાર, રિવવાર તેમજ

હેર ર ના દવસો િસવાય). યારબાદ મળેલ અર

કોઈપણ સંજોગોમાં

યાનમાં લેવામાં આવશે નહ .
7. ફી અને ફોમ ભરવાની િવગત માટે િચ

સ યુિનવ સટીની વેબસાઇટ www.cugujarat.ac.in પરની સુચનાઓનું પાલન કરવું.

8. શૈ િણક વષ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ માટેની વેશ

યા ફી ૫૦૦/- છે જે કોઈપણ સંજોગોમાં પરત મળવાપા નથી.

9. પસંદગી પામેલ ઉમેદવાર જો અંિતમ તારીખ સુધીમાં ફી જમા નહ કરાવે તો િત ા યાદીમાં રહેલા ઉમેદવારને અ તા મ અનુસાર
વેશ આપવામાં આવશે. ફી ભરવાની તારીખ વેશયાદી વેબસાઈટ પર િસ ધ થાય તેની સાથે જણાવવામાં આવશે.
10. વેશ નાતક ક ાએ મેળવેલ કુલ ગુણના આધારે વેશ યાદી

હેર કરવામાં આવશે.

11. ઉમેદવારે અર પ સાથે ફોમમાં જણાવેલ બધી જ શૈ િણક લાયકાતોના માણપ ો જોડવાનાં રહેશે. ઉપરાંત નીચેનામાંથી લાગુ
પડતા માણપ ોની વ માિણત નકલો જોડવાની રહેશે.
૧. શાળા છોડયાનું માણપ
૨. એસ.સી./એસ.ટી.ના ઉમેદવારોએ

િતનું માણપ અવ ય જોડવું.

૩. ઓ.બી.સી.નાં ઉમેદવારોએ તેમનું તાજે તરનું મા ય નોન િમલેયર માણપ જોડવું.
૪. શારી રક અપંગતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ તેમનું િવકલાંગતાનું માણપ જોડવુ.ં

■

