
 
 

 
માંકઃ પ ર ા/4-અ/8684/2022 તા.04-03-2022 
પ રપ ઃ32 
 
 આથી ગુજરાત યુિનવ સટી સંલ ન એ યકુશેન િવ ાશાખાના આચાય ીજણાવવાનું ક ેસરકાર ીની ગાઈડલાઈન તથા COVID-19ની 
પ રિ થિતને યાને લઈને ગુજરાત યુિનવ સટીની િવિવધ પરી ાઓ યો નાર છે, સદર પરી ાઓના આવેદનપ ો નીચે દશાવેલ તારીખ મુજબ ગુજરાત 

યુિનવ સટી કાયાલયને મોકલી આપવા જણાવવામાં આવે છે. 
 

માંક ૫રી ાનુનંામ 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 તારીખ 
Exam Fee Practical Fee Form Fee Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 M.Ed.* 4 550 300 25 875 05-03-22 12-03-22 01-04-2022 

 

1. * માં દશાવેલ પ ર ાઓ માટે ઉપરો ત પ ર ાઓ માટે ઓનલાઈન પ ર ા ફોમ https://examproc.gujaratuniversity.ac.inપર ભરવાના રહેશેઆપની 
સં થામાં આગામી પ ર ાઓમા ંબેસનાર ો ામ દીઠ-સેમ ટર દીઠ–રે યલુર-રીપીટર દીઠ િવ ાથ ઓની સં યા માણે િવગતો ઓનલાઈન ભરી, ચલણજનરેટ કરી 
અન ેિ ટ લઈ પ ર ા ફી ચલણદીઠ “કુલસિચવ, ગજુરાત યુિનવ સટી, અમદાવાદ-380009”ના નામના અલગ અલગ  ચેક(સં થાના બક ખાતાનો) / ડમા ડ ા ટ 

(ચકે / ડમા ડ ા ટ કોઈપણ સજંોગોમાં રીટન થાય તો િપયા 2000/- ચેક રીટન ચાજ ચૂકવવાનો રહેશ)ે કઢાવી બારી નં- 19, ગુજરાત યુિનવસ ટી પરના કોટક બક 

કાઉ ટર પર િનયત તારીખ સુધીમાં જમા કરાવવાની રહેશ.ે(પરી ા ફી ઓનલાઈન તેમજ ઓફલાઈન મોડથી ભરી શકાશે) 

2. ઉ ત કોષ સ િસવાય જો કોઈ કોષના છે લા વષના ઓડ સેમે ટરમાં િવ ાથ એ પરી ા આપવાની થતી હોય તો અ ય ી / હેડ ી / કો-ઓ ડનેટર ીની ભલામણથી 
પરી ા યોજવામાં આવશ ેતેમજ ઉ ત કોઈ કોષમાં િવ ાથ ઓની સં યા નિહ હોઈ તો ત ેકોષની પરી ા યોજવામાં આવશ ેનિહ, જેની ખાસ ન ધ લેવી.  

3. ** આ સ / કોમસ િવ ાશાખાના જે િવષયોમા ંયુિન. વારા ાયોિગક પ ર ા લેવામા ંઆવતી હોય ત ેિવષયો માટે ાયોિગક પરી ા ફી પણ લેવાની રહેશ.ે  

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

5. યુિનવ સટી ખાતે આવેદનપ  મોકલતા અગાઉ તમામ કારની ચકાસણી કરી લેવી જેથી બાદમાં સુધારાવધારા કરવા માટેની કોઈ કાયવાહી કરવી પડે નહ . 

6. અધુરી ક ેખોટી િવગતોવાળા આવેદનપ ો મોકલવામાં આવશ ેઅને તેના કારણે િવ ાથ ના નામમા,ં િવષયમા,ં ફોટામા,ં એનરોલમે ટ નંબરમા ંક ેઅ ય કોઈ બાબતમાં 
િત જણાશે તો ત ેઅંગે યુિનવ સટીની કોઈ જવાબદારી રહેશ ેનહ . 

7. કોલેજોએ કોઈપણ સંજોગોમાં િવ ાથ ઓન ેયુિનવ સટી કાયાલય ખાત ેફોમ જમા કરાવવા મોકલવા નહ , જેની ખાસ ન ધ લવેી. 
8. સં થાએ પ ર ાના ફોમની એ ી માટે ફાળવવામા ં યુઝર આઈ.ડી. (કોલેજ કોડ) તથા પાસવડનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશ.ે આપની સં થામાં આગામી પ ર ાઓમાં 

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

9. દરેક ો ામ દીઠ સેમ ટર દીઠ ચલણ તથા ફી ની રકમ અલગ-અલગ જમા કરાવવાની રહેશ.ે 

10. જે િવ ાથ ઓએ યુિનવસ ટીની બા  (External) પરી ા પાસ કરેલ હોય પરંત ુમા  આંત રક (Internal) પરી ા જ પાસ કરવાની બાકી હોય તેવા િવ ાથ ઓએ 

પણ સબંિધત સેમે ટર ના પરી ા ફોમ અચૂક ભરવાના રહેશ.ે યુિનવસ ટીની પરી ા શ  થયા બાદ આવા કોઈપણ ફોમ વીકારી શકાશે નિહ જેની ન ધ ખાસ ન ધ 

લેવી. 
 

પરી ા િનયામક  
   
 



 
 

િત,      

1. ગુજરાત યુિનવ સટી સંલ ન આ સ, કોમસ, સાય સ, લો, એ યુકશેન િવ ાશાખાના આચાય ી/ભવનોના અ ય ી/મા ય અનુ નાતક કે ોના અ ય ીઓ 

તરફ. 

2. માનનીય કુલપિત ી તથા ઉપકુલપિત ી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. 

 


