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પ્રવેશ ૨૦૨૦-૨૧ સામાન્ય નિયમો અિે સચૂિાઓ 

(૧) online form ભરવાની તારીખ. 01/૦8/2020 

(૨) online form ભરવાની છેલ્લી તારીખ 31/૦8/2020 

(૩) અરજીપત્રક (પ્રિન્ટ) મોકલવાની છેલ્લી તારીખ. 10/૦9/2020 

(૪) િવેશ પરીક્ષા (for Ph.D., M. Phil- contact the Research Department – Dr. Sanjay Gupta- 

9377149258 ) 

(૫)  િવેશયાદી િપ્રિદ્ધ થવાની તારીખ. 18/૦9/2020 
(૬) જરૂર પડે તો પનુ: િવેશયાદી બહાર પાડવામાાં આવશે.  
* સચૂિાઓ 
(૧) સ્નાતક અને અનસુ્નાતકના અંપ્રતમ િત્રનુાં પરરણામ બાકી હશે તે ઉમેદવારો પણ અરજી 
કરવા માટે પાત્ર બનશે. 
(૨) િવેશ મેળવ્યા પછી કોઇ પણ તબકે્ક શૈક્ષણણક લાયકાત કે અન્ય મારહતી અધરૂી કે ખોટી 
રજૂ કરેલી જણાશે તો િવેશ રદ કરવામાાં આવશે. 
(૩) ગજુરાત િરકારના િવતતમાન અનામતના ધોરણો અનિુાર િવેશ આપવામા આવશે. 
 (4) િવેશ માટે રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પોટતિ પર્ફોમન્િના આધારે મેરરટમાાં 5% ઉમેરવામાાં 
આવશે. 
(૫) િવેશ િરિયાનુાં સ્થળ ણિલ્રન્િ યપુ્રનવપ્રિિટી, ગાાંધીનગર રહશે.તેમજ ઉમેદવારે િવેશિરિયા 
દરપ્રમયાન સ્વ ખિે આવાવાનુાં રહશે. 
(૬) શૈક્ષણણક વર્ત ૨૦૨૦-૨૧ માટે અનસુ્નાતક, રડપ્લોમા અનેિરટિરર્ફકેટ કોિત માટેની િવેશ 
િિીયા ર્ફી ૨૫૦ રૂ રહશેે. તેમજ અન્ય કોિત માટેની ર્ફી ૫૦૦ રૂ.રહશે. જે કોઈ પણ િાંજોગોમાાં 
પરત મળવાપાત્ર નથી. 
(૭) ઉમેદવારે અરજી ઓનલાઈન કરવાની રહશે.અરજી કયાત બાદ અરજીની પ્રિન્ટ, િમાણણત 
નકલો િાથે ણિલ્રન્િ યપુ્રનવપ્રિિટી ખાતે રૂબરૂ/પોસ્ટ/કુરરયર દ્વારા તા- .૧૦/૯/૨૦ િાાંજે ૫ 5 
:00 વાગ્યા.સધુીમાાં પોહોંિાડવાનુાં રહશે. ( બીજા અને િોથા શપ્રનવારે, રપ્રવવાર તેમજ જાહરે 
રજાના રદવિો પ્રિવાય) ત્યારબાદ મળેલી અરજી કોઇ પણ િાંજોગોમાાં ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે 
નહી. 
(૮) ર્ફી અને ર્ફોમત ભરવાની પ્રવગતો માટે ણિલ્રન્િ યપુ્રનવપ્રિિટી વેબ િાઇટ www.cugujarat.ac.in 
પરની સિુનાઓનુાં પાલન કરવાનુાં રહશે. 
(૯) પિાંદગી પામેલ ઉમેદવાર જો અંપ્રતમ તારરખ સધુીમાાં ર્ફી જમા નહીં કરાવે તો િતીક્ષા 
યાદીમાાં રહલેા ઉમેદવારોને અગ્રતાિમ આપવામાાં આવશે, 
(૧૦) અન્ય યપુ્રનવપ્રિિટીમાાંથી આવતા પ્રવદ્યાથીઓએ િોપ્રવઝનલ એણલણઝણબણલટી િવેશ વખતે 
આ યપુ્રનવપ્રિિટીમાાંથી કઢાવી જમા કરવાનુાં રહશે. 



(૧૧) એડપ્રમશન મળી ગયા બાદ માઇગ્રેશનની િરિયા પણૂત કરવાની રહશે તેમજ ર્ફાઇનલ 
એણલજીણબણલટી મેળવવાનુાં રહશેે.અન્યથા િવેશ રદ કરવામાાં આવશે. 
(૧૨) એડપ્રમશન િોિેિની ર્ફી રીિીપ્ટ  ર્ફોમત િાથે જોડવાની રહશે. 
(૧૩) પ્રવધાથીઓએ પોતાનો તાજેતરનો પાિપોટત િાઇઝ કલર ર્ફોટાની સ્કેન કરેલ િોફ્ટ કોપી 
અપલોડ કરવાની રહશેે. 
(૧૪) દરેક અભ્યાિિમને લગતાાં પ્રનયમો ણિલ્રન્િ યપુ્રનવપ્રિિટી વેબિાઇટ પરથી જે ત ેપ્રવર્યના 
એડપ્રમશન પ્રવભાગની સિુનાઓ જોવાની રહશે. 
(૧૫) એડપ્રમશન માટે વધ ુમાગતદશતન જાહરેાતમાાં આપેલ જે તે પ્રવર્યના કન્વીનરનો િાંપકત 
કરવો. 
(૧૬) ઉમેદવારે અરજીપત્રક િાથે ર્ફોમતમાાં જણાવલે બધી જ શૈક્ષણણક લાયકાતોના િમાણપત્રો 
જોડવાનાાં રહશે.ઉપરાાંત નીિેનામાાંથી લાગ ુપડતાાં િમાણપત્રોની સ્વિમાણણત નકલો જોડવાની 
રહશે. 

- શાળા છોડયાનુાં િમાણપત્ર 
- એિ.િી/એિ.ટી ના ઉમેદવારોએ જાપ્રતનુાં િમાણપત્ર અવશ્ય જોડવુાં. 
- ઓ.બી.િીના ઉમેદવારોએ તેમનુાં તાજેતરનુાં માન્ય નોનરિપ્રમલેયર િમાણપત્ર જોડવુાં. 
- શારરરીક પ્રવકલાાંગતા ધરાવનાર ઉમેદવારોએ પ્રવકલાાંગતાનુાં િમાણપત્ર જોડવુાં 
(૧૭) િવેશ અંગે કોઈ િમસ્યા જણાય તો અભ્યાિિમ અને પ્રવભાગ િમાણે નીિે આપેલા 

કન્વીનરનો િાંપકત કરવો. 
િમ નવભાગ કન્વીિરન ું િામ ફોિ િુંબર 
૧ મનોપ્રવજ્ઞાન ડો.અંજના િૌહાણ 9408822359 
૨ િમાજકાયત રીના રાઓલ 8780030646 
૩. એજ્યકેુશન ડૉ. જજજે્ઞશ પટેલ 9429429550 
૪ િાંસ્કૃત ડૉ. જય ઓઝા 9898046488 
૫. ગજુરાતી ડૉ િાંજય પટેલ 8980875508 
૬ પ્રવદ્યા પ્રનકેતન ડૉ. પ્રમનળબા જાડેજા 760043400 
૭. હોમ િાયન્િ ડૉ. નીતા િૌધરી 9429452315 
૮. બાલભવન ડૉ. નૈપ્રમશ વિોયા 8780530906 
૯. તપોવન ડૉ. રાકેશ પટેલ 9408640930 
૧૦ એિેરડટેશન ડૉ. િાંજય ગપુ્તા 9377149258 

 
 


