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પ્રમાણપત્ર અભ્યાસિમ  (Certificate Course) પ્રવેશ – ૨૦૧૭-૧૮ માક્રિતી અને સચૂનાઓ 

Vocal Music/ Drawing Painting   

Certificate Course 

Online ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ ૨૦/૦૬/૨૦૧૭  રાત્ર ે૧૧.૪૫ સધુી 
અરજી પત્રક (પ્રિન્ટ) ર્ોક્લવાની છેલ્લી 

તારીખ  

૨૩/૦૬/૨૦૧૭   સાાંજે ૫.૩૦ ક્લાક સધુી  

 

 સચૂનાઓ – 

1. વોક્લ મ્યઝુિક અને ડ્રોઇંગ- પેઇંટીગનો સટીફીકેટ કોર્મ પાટમ  ટાઇર્ ધોરણે ઝિલ્ડ્રન્સ યપુ્રનવપ્રસિટી, 
સભુાર્િાંદ્ર બોિ પ્રિક્ષણ સાંકુલ, સેકટર–૨૦, ગાાંધીનગર ખાતે િલાવવાર્ાાં આવિે.  જેર્ાાં 80 % હાજરી 
અપ્રનવાર્મ રહિેે.  

2. યપુ્રનવપ્રસિટી િવેિ જાહરેાત ક્રર્ાાંક 9 અને 10 (પ્રમાણપત્ર અભ્યાસિમ) ર્ાાં દિામવ્ર્ા િર્ાણેની 
લાર્કાત ધરાવતા ઉર્ેદવાર અરજી કરી િકિ.ે     

3. િવેિ ર્ેળવ્ર્ા પછી પણ કોઇપણ તબકે્ક િૈક્ષઝણક લાર્કાત કે અન્ર્ ર્ાહહતી અધરૂી કે ખોટી રજૂ કરેલી 
જણાિે તો િવેિ રદ કરવાર્ાાં આવિે.  

4. ગજુરાત સરકાર અન ે કેન્દ્ર સરકારના િવતમર્ાન અનાર્તના ધોરણો અનસુાર િવેિ આપવાર્ાાં 
આવિે.      

5. ઉરે્દવારે િવેિિહક્રર્ા દરમ્ર્ાન સ્વખિ ેઆવવાનુાં રહિેે. 

6. ઉરે્દવારે અરજી online કરવાની રહિેે. અરજી કર્ામ બાદ અરજીની પ્રિન્ટ આઉટની કોપી, િર્ાઝણત 

નકલો સાથે ઝિલ્ડ્રન્સ યપુ્રનવપ્રસિટી ગાાંધીનગર ખાત ે રૂબરૂ/પોસ્ટ/ કુહરર્ર દ્વારા તારીખ ૯/૦૬/૨૦૧૭ 

સાાંજે ૫.૩૦ ક્લાક સધુીર્ાાં પહોિાડવાનુાં રહિેે (બીજો અને િોથો િપ્રનવાર, રપ્રવવાર તેર્જ જાહરે 

રજાના હદવસો પ્રસવાર્). ત્ર્ારબાદ ર્ળેલ અરજી કોઈપણ સાંજોગોર્ાાં ધ્ર્ાનર્ાાં લેવાર્ાાં આવિે નહીં.  
7. ફી અન ેફોર્મ ભરવાની પ્રવગત ર્ાટે ઝિલ્ડ્રન્સ યપુ્રનવપ્રસિટીની વેબસાઇટ www.cugujarat.ac.in પરની 

સિુનાઓનુાં પાલન કરવુાં. 
8. િૈક્ષઝણક વર્મ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ ર્ાટેની િવેિ િહક્રર્ા ફી ૨૫૦/- છે જે કોઈપણ સાંજોગોર્ાાં પરત 

ર્ળવાપાત્ર નથી.  
9. પસાંદગી પાર્ેલ ઉર્ેદવાર જો અંપ્રતર્ તારીખ સધુીર્ાાં ફી જર્ા નહીં કરાવ ેતો િપ્રતક્ષા ર્ાદીર્ાાં રહલેા 

ઉર્ેદવારને અગ્રતાક્રર્ અનસુાર િવેિ આપવાર્ાાં આવિે. ફી ભરવાની તારીખ િવેિર્ાદી વેબસાઈટ 

પર િપ્રસદ્ધ થાર્ તેની સાથ ેજણાવવાર્ાાં આવિે.  
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10. િવેિ ર્ાદી ધોરણ-૮ ના વાપ્રર્િક પહરણાર્ના  આધારે જાહરે કરવાર્ાાં આવિે.  

11. ઉરે્દવારે અરજીપત્ર સાથે ફોર્મર્ાાં જણાવેલ શશશશર્શશક  લાર્કાતોના િર્ાણપત્રો જોડવાનાાં રહિેે. 

ઉપરાાંત નીિેનાર્ાાંથી લાગ ુપડતા િર્ાણપત્રોની િર્ાઝણત નકલો જોડવાની રહિેે. 

૧.  એસ.સી./એસ.ટી.ના ઉર્ેદવારોએ જાપ્રતનુાં િર્ાણપત્ર અવશ્ર્ જોડવુાં. 
૨.  ઓ.બી.સી.નાાં ઉર્ેદવારોએ તેર્નુાં તાજેતરનુાં ર્ાન્ર્ નોનહક્રપ્રર્લેર્ર િર્ાણપત્ર જોડવુાં.   
૩. િારીહરક અપાંગતા ધરાવતા ઉર્ેદવારોએ તેર્નુાં પ્રવકલાાંગતાનુાં િર્ાણપત્ર જોડવુાં. 

■ 
 


