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Online ફોમમ ભરવાની છે લ્લી તારીખ

૨૦/૦૬/૨૦૧૭

રાત્રે ૧૧.૪૫ સુધી

અરજી પત્રક (હપ્રન્ટ) મોક્લવાની છે લ્લી તારીખ

૨૩/૦૬/૨૦૧૭

સાાંજે ૫.૩૦ ક્લાક સુધી

સૂચનાઓ –

1. યુહનવર્સમટી પ્રવેશ જાિેરાત િમાાંક ૫ (એમ.એ.) માાં દશામવ્યા પ્રમાણેના હવષયમાાં સ્નાતક કક્ષાએ ઓછામાાં ઓછા ૪૫ ટકા ગુણ અને
અનુસૂહચત જાહત, અનુસૂહચત જનજાહતના અને ઓબીસી ઉમેદવારો માટે ૪૦ ટકા ગુણ િોવા જરૂરી છે .
2. સ્નાતકના અાંહતમ સત્ર/વષમનુાં પક્રરણામ બાકી િશે તે ઉમેદવારો પણ અરજી કરવા માટે પાત્ર બનશે પરાંતુ અાંહતમ સત્ર/ વષમનુાં
પક્રરણામપત્ર પ્રવેશની અાંહતમ તારીખ પિેલા જમા કરાવવાનુાં રિેશે. જે માાં િમાાંક ૧ મુજબની પાત્રતા પૂણમ કરવાની રિેશ.ે
3. પ્રવેશ મેળવ્યા પછી પણ કોઇપણ તબક્કે શૈક્ષહણક લાયકાત કે અન્ય માહિતી અધૂરી કે ખોટી રજૂ કરેલી જણાશે તો પ્રવેશ રદ કરવામાાં
આવશે.
4. ગુજરાત સરકાર અને કેન્ર સરકારના પ્રવતમમાન અનામતના ધોરણો અનુસાર પ્રવેશ આપવામાાં આવશે.
5. ઉમેદવારે પ્રવેશપ્રક્રિયા દરમ્યાન સ્વખચે આવવાનુાં રિેશે.
6. ઉમેદવારે અરજી online કરવાની રિેશ.ે અરજી કયામ બાદ અરજીની હપ્રન્ટ આઉટની કોપી, પ્રમાહણત નકલો સાથે હચલ્રન્સ
યુહનવર્સમટી ગાાંધીનગર ખાતે રૂબરૂ/પોસ્ટ/ કુક્રરયર દ્વારા તારીખ ૯/૦૬/૨૦૧૭ સાાંજે ૫.૩૦ ક્લાક સુધીમાાં પિોચાડવાનુાં
રિેશે(બીજો અને ચોથો શહનવાર, રહવવાર તેમજ જાિેર રજાના ક્રદવસો હસવાય). ત્યારબાદ મળેલ અરજી કોઈપણ સાંજોગોમાાં
ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે નિીં.
7. ફી અને ફોમમ ભરવાની હવગત માટે હચલ્રન્સ યુહનવર્સમટીની વેબસાઇટ www.cugujarat.ac.in પરની સુચનાઓનુાં પાલન કરવુાં.
8. શૈક્ષહણક વષમ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ માટેની પ્રવેશ પ્રક્રિયા ફી ૫૦૦/- છે જે કોઈપણ સાંજોગોમાાં પરત મળવાપાત્ર નથી.
9. પસાંદગી પામેલ ઉમેદવાર જો અાંહતમ તારીખ સુધીમાાં ફી જમા નિીં કરાવે તો પ્રહતક્ષા યાદીમાાં રિેલા ઉમેદવારને અગ્રતાિમ અનુસાર
પ્રવેશ આપવામાાં આવશે. ફી ભરવાની તારીખ પ્રવેશયાદી વેબસાઈટ પર પ્રહસદ્ધ થાય તેની સાથે જણાવવામાાં આવશે.
10. પ્રવેશ સ્નાતક કક્ષાએ મેળવેલ કુલ ગુણના આધારે પ્રવેશ યાદી જાિેર કરવામાાં આવશે.
11. ઉમેદવારે અરજીપત્ર સાથે ફોમમમાાં જણાવેલ બધી જ શૈક્ષહણક લાયકાતોના પ્રમાણપત્રો જોડવાનાાં રિેશે. ઉપરાાંત નીચેનામાાંથી લાગુ
પડતા પ્રમાણપત્રોની સ્વપ્રમાહણત નકલો જોડવાની રિેશે.
૧. શાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર
૨. એસ.સી./એસ.ટી.ના ઉમેદવારોએ જાહતનુાં પ્રમાણપત્ર અવશ્ય જોડવુાં.
૩. ઓ.બી.સી.નાાં ઉમેદવારોએ તેમનુાં તાજે તરનુાં માન્ય નોનક્રિહમલેયર પ્રમાણપત્ર જોડવુાં.
૪. શારીક્રરક અપાંગતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ તેમનુાં હવકલાાંગતાનુાં પ્રમાણપત્ર જોડવુાં.
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