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પિરપ ઃ 11 

 આથી ગુજરાત યુિનવિસટી સલં  િશ ણ િવ ાશાખાના આચાય ીઓને જણાવવાનંુ ક ેબી.એડ. સેમે ટર – ૪ની યુિનવ સટી 
પરી ાના આવેદનપ ો નીચે દશાવેલ તારીખ મુજબ ઓનલાઈન ભરીને જ રી િવગત સાથે ગુજરાત યુિનવ સટી કાયાલયન ેમોકલી આપવા જણાવવામાં 
આવે છે. 
 

માંક 
૫રી ાનું 

નામ 
સેમે ટર 

Fee ગજુ.યિુન. વારા 
પરી ા ફોમ પોટલ 
પર મકુવાની તારીખ  

કોલજે વારા લટે ફી વગર પરી ા 
ફોમ ઓનલાઈન પોટલ પર 

અપલોડ કરવાની છે લી તારીખ  

પરી ાની 
સભંિવત 
તારીખ 

Exam 
Fee 

Prac-
tical 
Fee 

Form 
Fee 

Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 B.Ed. 4 250 150 25 425 31-01-23 02-02-23 - 

 

1. ઉપરો ત પ ર ા માટે ઓનલાઈન પ ર ા ફોમ http://www.gujaratuniversity.ac.in/web/પર ભરવાના રહેશે આપની સં થામાં આગામી પ ર ાઓમાં 
બેસનાર ો ામ દીઠ-સેમ ટર દીઠ–રે યલુર-રીપીટર દીઠ િવ ાથ ઓની સં યા માણે િવગતો ઓનલાઈન ભરી, ચલણજનરેટ કરી અને િ ટ લઈ પ ર ા ફી 
ચલણદીઠ “કુલસિચવ, ગજુરાત યિુનવ સટી, અમદાવાદ-380009”ના નામના અલગ અલગ  ચેક(સં થાના બક ખાતાનો) / ડમા ડ ા ટ (ચકે / ડમા ડ ા ટ 
કોઈપણ સજંોગોમા ંરીટન થાય તો િપયા 2000/- ચેક રીટન ચાજ ચૂકવવાનો રહેશે) કઢાવી બારી નં- 19, ગુજરાત યુિનવસ ટી પરના કોટક બક કાઉ ટર પર િનયત 
તારીખ સુધીમા ંજમા કરાવવાની રહેશે.  

2. તારીખ ૦૨/૦૨/૨૦૨૩ને રા  ે૧૧.૫૯ કલાક સધુીમા ંવેબસાઈટ પર ઓનલાઈન એ ી કરી ચલણ જનરેટ કરી તારીખ ૦૩/૦૨/૨૦૨૩ના રોજ 
િવ ાથ ની યાદીની બ ેનકલમા ંિ ટ લઈ યિુનવ સટી કાયાલયમા ંજમા કરાવવાના રહેશે.  

3. પ ર ા આવેદનપ  સાથે રીપીટર િવ ાથ એ પાસ કરેલ તમામ ય નોના ગુણપ કની નકલ અવ ય િબડવાની રહેશે અને આવા રીપીટર િવ ાથ ઓનું બંડલ 
અલગથી જમા કરાવવું ફરિજયાત છે. તેના વગર ફોમ િ વકારવામાં આવશે નહ , જેની ન ધ લેવી. 

4. યુિનવ સટી ખાતે આવેદનપ  મોકલતા અગાઉ તમામ કારની ચકાસણી કરી લેવી જેથી બાદમા ંસુધારા વધારા કરવા માટનેી કોઈ કાયવાહી કરવી પડે નહ . 

5. અધુરી કે ખોટી િવગતોવાળા આવેદનપ ો મોકલવામાં આવશે અન ેતેના કારણે િવ ાથ ના નામમાં, િવષયમાં, ફોટામા,ં એનરોલમે ટ નંબરમા ંક ેઅ ય કોઈ બાબતમાં 
િત જણાશે તો તે અંગે યુિનવ સટીની કોઈ જવાબદારી રહેશે નહ . 

6. કોલેજોએ કોઈપણ સજંોગોમાં િવ ાથ ઓને યુિનવ સટી કાયાલય ખાતે ફોમ જમા કરાવવા મોકલવા નહ , જેની ખાસ ન ધ લેવી. 
7. સં થાએ પ ર ાના ફોમની એ ી માટે ફાળવવામાં યુઝર આઈ.ડી. (કોલેજ કોડ) તથા પાસવડનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. આપની સં થામાં આગામી પ ર ાઓમાં 

બેસનાર ો ામ દીઠ સેમ ટર દીઠ િવ ાથ ઓની સં યા માણે િવગતો ઓનલાઈન ભરી નટે બે કંગ મારફતે પેમે ટ કરી, જનરેટ થયલે ચલણની િ ટ લઈ એક 
કોપી એકાઉ ટ િવભાગ તથા એક કોપી પ ર ા િવભાગ ખાતે ફોમ સાથે જમા કરાવવાની રહેશે. જો કોઈ તકલીફ જણાય તો રોલવાલા કો યુટર સે ટરનો સંપક 
કરવો. 

8. દરેક ો ામ દીઠ સેમ ટર દીઠ ચલણ તથા ફી ની રકમ અલગ-અલગ જમા કરાવવાની રહેશે. 
9. જે િવ ાથ ઓએ યુિનવસ ટીની બા  (External) પરી ા પાસ કરેલ હોય પરંતુ મા  આંત રક (Internal) પરી ા જ પાસ કરવાની બાકી હોય તેવા 

િવ ાથ ઓએ પણ આ પરી ા ફોમ અચૂક ભરવાનુ રહેશે. યુિનવસ ટીની પરી ા શ  થયા બાદ આવા કોઈપણ ફોમ વીકારી શકાશે નિહ જેની ન ધ ખાસ ન ધ 
લેવી. 
 

પ ર ા િનયામક  
િત,      

1. ગુજરાત યુિનવ સટી સંલ ન એ યકુેશન િવ ાશાખાના આચાય ીઓ તરફ. 

2. માનનીય કુલપિત ી તથા ઉપકલુપિત ીના અંગત સિચવ ી તરફ. 

3. માનનીય કુલસિચવ ીના અંગત મદદનીશ ી તરફ. 

4. તમામ િવભાગોના વડા ીઓ/અ ય ીઓ તરફ. 

5. ડાયરે ટ ી, રોલવાલા કો યુટર સે ટર તરફ. 

6. પ ર ા િવભાગના તમામ અિધકારી ીઓ/કમચારી ીઓ તરફ. 

7. ઈ ફોમશનસે ટરતરફ. 


