
 

Children’s University 

પ્રવેશ ૨૦૨૦-૨૧ સામાન્ય નિયમો અિ ેસૂચિાઓ 

(૧)  મેરીટમાાં આવેલ દરેક નવદ્યાર્થીએ ઓિલાઇિ ફી ભરવાિી રહેશ.ે    

(૨)  www.cugujarat.ac.in વેબસાઇટિા મુખ્ય પેજ ‘online payment’ પર જઇ યોગ્ય નવકલ્પ પસાંદ કરી ફી 

ભરી શકાશે  

(૩) ફી ભરી પ્રવેશ મેળવી લેવાિી અાંનિમ િારીખ 20/10/2020 રહેશે 

(૪) અાંનિમ િારીખ સુધી ફી િહીં ભરી પ્રવેશ મેળવવામાાં િહીં આવે િો પ્રિીક્ષા યાદીમાાં રહેલા ઉમેદવારોિે પ્રવેશ આપી 

દેવામાાં આવશે . 

(૫ ફીિી નવગિ જે િે અભ્યાસક્રમિી સામે ‘ Admission’ નવભાગમાાં મૂકલેી છે િ ેજોવી.  

(૬) જરૂર પડ ેિો પુિ:પ્રવેશયાદી બહાર પાડવામાાં આવશે.  

* સચૂિાઓ 
(૧) સ્િાિક અિે અિુસ્િાિકિા અાંનિમ સત્રિુાં પરરણામ બાકી હશે િે ઉમેદવારોએ અાંનિમ પરરણામ જમા કરવવાિુાં 

રહેશ.ે    

(૨) ફી ભરી પ્રવેશ મેળવ્યા પછી કોઇ પણ િબક્કે શૈક્ષનણક લાયકાિ કે અન્ય માનહિી અધૂરી ક ેખોટી રજૂ કરેલી જણાશ ે

િો પ્રવેશ રદ કરવામાાં આવશે. 

(૩)શૈક્ષનણક કાયયિા પ્રારાંભ અિે અભ્યાસક્રમિે લગિી અન્ય કોઇપણ નવગિિી જાણકારી માટે જે િે નવભાગિો સાંપકય 

કરવો.  

(૪) પસાંદગી પામેલ ઉમેદવાર જો અાંનિમ િારરખ સુધીમાાં ફી જમા િહીં કરાવે િો પ્રિીક્ષા યાદીમાાં રહેલા ઉમેદવારોિ ે

અગ્રિાક્રમ આપવામાાં આવશ,ે 

(૫) અન્ય યુનિવર્સયટીમાાંર્થી આવિા નવદ્યાર્થીઓએ પ્રોનવલિલ એનલનલનબનલટી પ્રવેશ વખિે આ યુનિવર્સયટીમાાંર્થી 

કઢાવી જમા કરવાિુાં રહશ.ે 

(૬) એડનમશિ મળી ગયા બાદ માઇગ્રેશિિી પ્રરક્રયા પૂણય કરવાિી રહશે િેમજ ફાઇિલ એનલજીનબનલટી મેળવવાિુાં 

રહેશ.ેઅન્યર્થા પ્રવેશ રદ કરવામાાં આવશે. 

(૭) ઓિલાઇિ એડનમશિ ફી રીસીપ્ટ મેળવી સાચવવાિી રહેશે અિે યુનિવર્સયટી િરફર્થી માાંગવામાાં આવે ત્યાર ેરજૂ 

કરવાિી રહશે. 

(૮) દરેક અભ્યાસક્રમિે લગિાાં નિયમો નચલ્રન્સ યુનિવર્સયટી વેબસાઇટ પરર્થી જે િે નવષયિા એડનમશિ નવભાગિી 

સૂચિાઓ જોવાિી રહશ.ે 

(૯) આ અાંગ ેકોઈ સમસ્યા જણાય િો અભ્યાસક્રમ અિે નવભાગ પ્રમાણે િીચ ેઆપેલા કન્વીિરિો સાંપકય કરવો. 
 
 

ક્રમ નવભાગ કન્વીિરિુાં િામ ફોિ િાંબર 

૧ મિોનવજ્ઞાિ ડો.અાંજિા ચૌહાણ 9408822359 

૨ સમાજકાયય રીિા રાઓલ 8780030646 

૩. એજ્યુકેશિ ડૉ. નજજ્ઞેશ પટેલ 9429429550 

૪ સાંસ્કૃિ ડૉ. જય ઓલા 9898046488 

૫. ગુજરાિી ડૉ સાંજય પટલે 8980875508 

૬ નવદ્યા નિકેિિ ડૉ. નમિળબા જાડેજા 760043400 

૭. હોમ સાયન્સ ડૉ. િીિા ચૌધરી 9429452315 

૮. બાલભવિ ડૉ. ખ્યાનિ દવ ે 8780530906 

૯. િપોવિ ડૉ. રાકેશ પટેલ 9408640930 

૧૦ એકે્રરડટેશિ ડૉ. સાંજય ગુપ્િા 9377149258 

 



 


