
ચિલ્ડ્રન્સ યચુિવર્સસટી, ગ ાંધીિગર 

પ્રવશે ૨૦૨૨  - ૨૦૨૩  
સ મ ન્ય ચિયમો અિ ેસિૂિ ઓ 

 

૧. ONLINE FORM બયલાની તાયીખ : 25/05/2022 

૨. ONLINE FORM બયલાની ી.જી. અને ી.જી. ડિપ્રભાની અતંતભ તાયીખ : 30/06/2022 

3. ONLINE FORM બયલાની વર્ટિડપકેિ કવસની અતંતભ તાયીખ : 10/07/2022 

૪ . ી.જી. અને ી.જી. ડિપ્રભાના અયજીત્રક (શાિસ  કી) ભકરલાની અતંતભ તાયીખ 
05/07/2022 

૫ . વર્ટિડપકેિ કવસના અયજીત્રક (શાિસ  કી) ભકરલાની અંતતભ તાયીખ :15/07/2022  
૬. પ્રથભ પ્રલેળમાદી પ્રસવદ્ધ થલાની તાયીખ (ી.જી, ી.જી.ડિપ્રભા) : 17/06/2022 

૭. ડિતતમ પ્રલેળમાદી પ્રસવદ્ધ થલાની તાયીખ (ી.જી, ી.જી.ડિપ્રભા) : 1/07/2022 

 

સિૂિ ઓ : 
 

૧.  સ્નાતકના અંતતભ વત્રન ં રયણાભ ફાકી શળે તે ઉભેદલાય ણ અયજી કયલા ભાિે     
     ાત્ર ફનળે.  
૨.  પ્રલેળ ભેવ્મા છી કઈણ તફકે્ક ળૈક્ષડણક રામકાત કે અન્મ ભારશતી અધૂયી કે ખિી 

યજૂ કયેરી   જણાળે ત પ્રલેળ યદ કયલાભાં આલળે. 
૩.  ગ જયાત વયકાયના પ્રલતસભાન અનાભતના ધયણ અન વાય પ્રલેળ આલાભાં આલળે. 
૪.  પ્રલેળ ભાિે યાષ્ટ્ર ીમ - આંતયાષ્ટ્ર ીમ સ્િસવ પોભન્વના આધાયે ભેરયિભાં ૫ %     
      ઉભેયલાભા ંઆલળે. 
૫. પ્રલળે પ્રડિમાન  ંસ્થ સિલ્ડિર ન્વ મ ડનલર્સવિી, ગાધંીનગય અથલા વંદ કયેર અભ્માવકેન્ર 

અથલા વદં કયેર ડલદ્યાડનકેતન ળાા યશેળ.ે તભેજ ઉભેદલાયે પ્રલળે પ્રડિમા દયતભમાન 
સ્લ - ખિ ેઆલલાન  ંયશળ.ે 

૬. ળૈક્ષડણક લસ ૨૦૨૨-૨૦૨૩  ભાિે અન સ્નાતક, ી. જી. ડિપ્રભા અને વર્ટિડપકેિ કવસ 
તેભજ વર્ટિડપકેિ પ્રગ્રાભ ભાિેની પ્રલેળ  પ્રડિમા પભસ પી રૂ. ૨૫૦ /- યશેળે.  

૭. ઉભેદલાયે મ ડનલર્સવિીભા ંિારતા અભ્માવિૌભભા ંઓનરાઈન અયજી કયી શમ ત અયજી 
કમાસ ફાદ અયજીની તપ્રન્િ, પ્રભાડણત નકર વાથે સિલ્ડિર ન્વ મ ડનલર્સવિી, વ બાિંર ફઝ 
ડળક્ષણ વંક ર, છ-૫ સિલ્ડિર ન્વ મ ડનલર્સવિી વકસર ાવે, વેકિય-૨૦, ગાંધીનગય-
૩૮૨૦૨૧ ખાત ે રૂફરૂ/સ્િ/ક રયમય િાયા તા...... ... વ ધીભા ં શોંિાિલાન ં યશેળે. 
ત્માયફાદ ભેરી અયજી કઈણ વંજોગભા ંધ્માનભા ંરેલાભાં આલળે નશી.  

  

  



૮. ઉભેદલાયે મ ડનલર્સવિી વરંગ્ન અભ્માવકેન્રભાં િારતા અભ્માવિૌભભાં ઓનરાઈન અયજી 
કયી શમ ત અયજી કમાસ ફાદ અયજીની તપ્રન્િ તથા પ્રભાડણત નકર જ ેતે અભ્માવકેન્ર 
ખાતે રૂફરૂ/સ્િ/ક રયમય િાયા તા.............. વ ધીભાં શિાિલાન ં યશેળ ે ત્માયફાદ 
ભેરી અયજી કઈણ વંજોગભાં ધ્માનભાં રેલાભાં આલળ ેનશી.  

૯.  ઉભેદલાયે મ ડનલર્સવિી વરંગ્ન ડલદ્યાડનકેતન ળાાભા ંિારતા અભ્માવિૌભભાં ઓનરાઈન 
અયજી કયી શમ ત અયજી કમાસ ફાદ અયજીની તપ્રન્િ તથા પ્રભાડણત નકર જ ે ત ે
ડલદ્યાડનકેતન ળાા ખાત ે રૂફરૂ/સ્િ/ક રયમય િાયા તા.............. વ ધીભા ં
શિાિલાન ં યશેળે ત્માયફાદ ભેરી અયજી કઈણ વંજોગભા ંધ્માનભાં રેલાભા ંઆલળ ે
નશી.  

૧૦. પી અને પભસ બયલાની ડલગત ભાિે સિલ્ડિર ૌન્વ મ ડનલર્સવિી લેફવાઈિ 
https://www.cugujarat.ac.in/Admission યની વ િનાઓન ં ારન કયલાન ં યશેળે.  

 

૧૧. વંદગી ાભેર ઉભેદલાય જો અતંતભ તાયીખ વ ધીભા ં પી જભા નશીં કયાલ ે ત પ્રતતક્ષા 
માદીભા ંયશેરા ઉભેદલાયને અગ્રતાિભ આલાભાં આલળે. 

૧૨. અન્મ મ ડનલર્સવિીભાંથી આલતા ડલદ્યાથીઓએ પ્રડલઝનર એડરઝીબફરીિી પ્રલેળ લખત ે
આ મ ડનલર્સવિીભાંથી કઢાલી જભા કયલાન  ંયશેળ.ે  

૧૩. એિતભળન ભી ગમા ફાદ ભાઈગ્રેળનની પ્રડિમા ૂણસ કયલાની યશેળે તેભજ પાઈનર 
એડરજીબફરીિી ભેલલાન ં યશેળ.ે અન્મથા પ્રલેળ યદ કયલાભાં આલળ.ે 

૧૪.  એિતભળન પ્રવેવની પી યીવીપ્િ પભસ વાથે અલશ્મ જોિલાની યશેળે. 
૧૫.  ડલદ્યાથીઓએ તાન તાજતેયન ાવિસ  વાઈઝ કરય પિાની સ્કેન કયેર વફ્િ કી 

અરિ        કયલાની યશેળે. 
૧૬. દયેક અભ્માવિભને રગતાં ડનમભ સિલ્ડિર ન્વ મ ડનલર્સવિી લેફવાઈિ યથી જ ે ત ે

ડલમના એિતભળન ડલબાગની વૂિનાઓ જોલાની યશેળે.  
૧૭. એિતભળન ભાિે લધ  ભાગસદળસન જાશેયાતભાં આેર જ ેત ેડલમના કન્લીનયન   
        વંકસ  કયલ. 
૧૮. ઉભેદલાયે અયજીત્રક વાથે પભસભાં જણાલેર ફધી જ ળૈક્ષડણક રામકાતના પ્રભાણત્ર 

જોિલાનાં   યશેળ.ે ઉયાંત નીિેના ભાંથી રાગ  િતા ંપ્રભાણત્રની સ્લપ્રભાડણત નકર 
જોિલાની યશેળે. 

 

 ળાા છિમાન  ંપ્રભાણત્ર  
 એવ.વી/એવ.િીના ઉભેદલાયએ જાતતન ં પ્રભાણત્ર અલશ્મ જોિલ ં. 
 ઓ.ફી.વીના ઉભેદલાયએ તેભન ં તાજતેયન ં ભાન્મ નનડિતભરેમય પ્રભાણત્ર જોિલ ં. 
 ળારયયીક ડલકરાંગ ધયાલનાય ઉભેદલાયએ ડલકરાંગતાન ં પ્રભાણત્ર જોિલ ં. 

 

૧૯ . પ્રલળે અગં ેકઈ વભસ્મા જણામ ત અભ્માવિૌભ અન ે ડલબાગ પ્રભાણ ેનીિ ેઆરેા 
કન્લીનયન   વંકસ  કયલ.  

https://www.cugujarat.ac.in/Admission


 

િભ ડલબાગ કન્લીનયન  ંનાભ પન નંફય 

૧ ભનડલજ્ઞાન શ્રી ડજજ્ઞેળ ઇિાડરમા  ૯૦૧૬૬૨૮૨૦૮  

૨ વભાજકામસ િૉ. નયેન્ર લવાલા ૯૪૨૭૮૭૬૯૮૦  

૩ એજ્મ કેળન િૉ. નીરેળ ંિમા  ૯૪૨૬૩૩૭૪૩૨  

૪ વંસ્કૃત િૉ. જમ ઓઝા  ૯૮૯૮૦૪૬૪૮૮  

૫ ગ જયાતી િૉ. વંજમ િેર  ૮૯૮૦૮૭૫૫૦૮  

૬ ડલદ્યાડનકેતન િૉ. સિયાગ વરકંી  ૯૫૫૮૨૬૮૫૮૫  

૭ શભ વામન્વ િૉ. નીતાફેન િોધયી  ૯૪૨૯૪૫૨૩૧૫  

૮ ફારબલન િૉ. ભશેળ જાયીમા  ૯૦૩૩૧૫૨૫૪૪  

૯ િમ ઈનલેળન શ્રી કંજ ગોંિડરમા  ૮૦૦૦૬૭૭૭૭૪  

૧૦ તપ્રનિર કેય એન્િ એજ્મ કેળન િૉ. શેભાંગી ભશેતા  ૯૭૧૨૫૩૩૫૧૧  

૧૧ એિેડિિેળન િૉ. અશ્વિન ડનવયતા  ૮૨૦૦૩૨૮૮૯૫  


