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એભ.એ. એજમુકેળન (M.A.- Education) પ્રલેળ – ૨૦૧૭-૧૮ ભાહશતી અને વૂચનાઓ 

M.A. Education 

 Online પોભમ બયલાની છેલ્રી તાયીખ ૦૫/૦૯/૨૦૧૭  યાત્રે ૧૧.૪૫ વુધી 

અયજી ત્રક (હપ્રન્ટ) ભોક્રલાની છેલ્રી તાયીખ  ૦૯/૦૯/૨૦૧૭   વાાંજે ૫.૩૦ ક્રાક વુધી  
 

 વૂચનાઓ – 

1. મુહનલર્સવટી પ્રલેળ જાશેયાત િભાાંક 1 (એભ.એ.) ભાાં દળામવ્મા પ્રભાણેના હલમભાાં સ્નાતક કક્ષાએ ઓછાભાાં ઓછા ૪૫ ટકા ગુણ અને 

અનુવૂહચત જાહત, અનુવૂહચત જનજાહતના અને ઓફીવી ઉભેદલાયો ભાટે ૪૦ ટકા ગુણ શોલા જરૂયી છે.   

2. સ્નાતકના અાંહતભ વત્ર/લમનુાં ક્રયણાભ ફાકી શળે તે ઉભેદલાયો ણ અયજી કયલા ભાટે ાત્ર ફનળે યાંતુ અાંહતભ વત્ર/ લમનુાં 

ક્રયણાભત્ર પ્રલેળની અાંહતભ તાયીખ શેરા જભા કયાલલાનુાં યશેળે. જેભાાં િભાાંક ૧ ભુજફની ાત્રતા ૂણમ કયલાની યશેળે.  

3. પ્રલેળ ભેવ્મા છી ણ કોઇણ તફક્કે ળૈક્ષહણક રામકાત કે અન્મ ભાહશતી અધૂયી કે ખોટી યજૂ કયેરી જણાળે તો પ્રલેળ યદ કયલાભાાં 

આલળે.  

4. ગુજયાત વયકાય અને કેન્ર વયકાયના પ્રલતમભાન અનાભતના ધોયણો અનુવાય પ્રલેળ આલાભાાં આલળે.      

5. ઉભેદલાયે પ્રલેળપ્રક્રિમા દયમ્માન સ્લખચે આલલાનુાં યશેળે. 

6. ઉભેદલાયે અયજી online કયલાની યશેળે. અયજી કમામ ફાદ અયજીની હપ્રન્ટ આઉટની કોી , પ્રભાહણત નકરો વાથે હચલ્રન્વ 

મુહનલર્સવટી ગાાંધીનગય ખાતે રૂફરૂ/ોસ્ટ/ કુક્રયમય દ્લાયા તાયીખ ૯/૦૯/૨૦૧૭ વાાંજે ૫.૩૦ ક્રાક વુધીભાાં શોચાડલાનુાં યશેળે . 

(ફીજો અને ચોથો ળહનલાય, યહલલાય તેભજ જાશેય યજાના ક્રદલવો હવલામ). ત્માયફાદ ભેર અયજી કોઈણ વાંજોગોભાાં ધ્માનભાાં 

રેલાભાાં આલળે નશીં.  

7. પી અને પોભમ બયલાની હલગત ભાટે હચલ્રન્વ મુહનલર્સવટીની લેફવાઇટ www.cugujarat.ac.in યની વુચનાઓનુાં ારન કયલુાં. 

8. ળૈક્ષહણક લમ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ ભાટેની પ્રલેળ પ્રક્રિમા પી ૫૦૦/- છે જે કોઈણ વાંજોગોભાાં યત ભલાાત્ર નથી.  

9. વાંદગી ાભેર ઉભેદલાય જો અાંહતભ તાયીખ વુધીભાાં પી જભા નશીં કયાલે તો પ્રહતક્ષા માદીભાાં યશેરા ઉભેદલાયને અગ્રતાિભ અનુવાય 

પ્રલેળ આલાભાાં આલળે. પી બયલાની તાયીખ પ્રલેળમાદી લેફવાઈટ ય પ્રહવદ્ધ થામ તેની વાથે જણાલલાભાાં આલળે.  

10. પ્રલેળ સ્નાતક કક્ષાએ ભેલેર કુર ગુણના આધાયે પ્રલેળ માદી જાશેય કયલાભાાં આલળે.  

11. ઉભેદલાયે અયજીત્ર વાથે પોભમભાાં જણાલેર ફધી જ ળૈક્ષહણક રામકાતોના પ્રભાણત્રો જોડલાનાાં યશેળે. ઉયાાંત નીચેનાભાાંથી રાગુ 

ડતા પ્રભાણત્રોની સ્લપ્રભાહણત નકરો જોડલાની યશેળે. 

૧.  ળાા છોડમાનુાં પ્રભાણત્ર 

૨. એવ.વી./એવ.ટી.ના ઉભેદલાયોએ જાહતનુાં પ્રભાણત્ર અલશ્મ જોડલુાં.  

૩. ઓ.ફી.વી .નાાં ઉભેદલાયોએ તેભનુાં તાજેતયનુાં ભાન્મ નોનક્રિહભરેમય પ્રભાણત્ર જોડલુાં.  

૪. ળાયીક્રયક અાંગતા ધયાલતા ઉભેદલાયોએ તેભનુાં હલકરાાંગતાનુાં પ્રભાણત્ર જોડલુાં.  
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