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માકંઃ પ ર ા/4-અ/64392/2019 તા.31-08-2019 

પ રપ ઃ25 (Revised on 13-09-2019) 
 

માન. ુલપિત ીના આદશા સુાર જુરાત િુનવિસટ  સલં ન આ ્સ, કોમસ, સાય સ, લો, એ કુશન િવ ાશાખાના 

આચાય ી/ભવનોના અ ય ી/મા ય અ ુ નાતક ક ોના અ ય ીઓને આથી જણાવવામા ંઆવે છે ક એકડિમક કલે ડર 

પ રપ : 70717, તા.24-07-2019 જુબ તા.10 ઓ ટોબર 2019થી શ ુ થનાર જુરાત િુનવસ ટ ની િવિવધ પર ાઓના 

આવેદનપ ો ભરવાની / જમા કરાવવાની તથા પર ા ફ  સાથેની (એકડિમક કાઉ સલની સભા તા.13-06-2018ના ઠરાવ 

માકં 3 તથા એ ઝી ટુ વ કાઉ સલની સભા તા.13-06-2018ના ઠરાવ માકં 12 જુબના વધારા સાથ)ે ની યાદ  હર 

કરવામા ંઆવે છે, સદર પ રપ  જુબની કાયવાહ  ણૂ કર ને પર ા ફોમ જુરાત િુનવિસટ  કાયાલયને મોકલી આપવા 

જણાવવામા ંઆવે છે. 
 

Sr Course Sem Exam 
 Fee 

Pract 
 Fee 

Form 
 Fee 

Total 

Dates for 
Up-

loading 
the 

University 
Exam 
Forms 

Last Date 
for Exam 

Forms 
Online 

Entry on 
website 

Last Date for 
Exam Forms  
Online Entry 
on website  
with Rs 100 

Late Fees 

Tentative Date & Time 
for Exam 

1 B.A. 5 225 50** 25 300 03-Sep 20-Sep 27-Sep 15-Oct  12-00-2-30 

2 B.Com. 5 225 50** 25 300 03-Sep 20-Sep 27-Sep 15-Oct 3-30 to 6-00 

3 B.B.A. 5 550 0 25 575 03-Sep 20-Sep 27-Sep 15-Oct 12-00-2-30 

4 B.C.A. 5 550 0 25 575 03-Sep 20-Sep 27-Sep 15-Oct 12-00-2-30 

5 B.Com. 3 225 50** 25 300 03-Sep 20-Sep 27-Sep 15-Oct 8-30-11-00 

6 M.A. 3 550 0 25 575 03-Sep 20-Sep 27-Sep 15-Oct 12-00-2-30 

7 M.Com. 3 550 0 25 575 03-Sep 20-Sep 27-Sep 15-Oct 12-00-2-30 

8 B.Ed. 3 250 0 25 275 03-Sep 20-Sep 27-Sep 15-Oct 12-00-2-30 

9 LL.B. 1 300 0 25 325 03-Sep 24-Sep 30-Sep 15-Oct 3-30 to 6-00 

10 LL.B. 3 300 0 25 325 03-Sep 20-Sep 27-Sep 15-Oct 8-30-11-00 

11 LL.B. 5 300 0 25 325 03-Sep 20-Sep 27-Sep 15-Oct 12-00-2-30 

12 B.A. 3 225 50** 25 300 03-Oct 24-Oct 05-Nov 18-Nov 8-30-11-00 

13 B.Sc. 5 225 150 25 400 03-Sep 20-Sep 27-Sep 18-Nov 8-30-11-00 

14 B.Sc. 3 225 150 25 400 03-Oct 24-Oct 05-Nov 18-Nov 3-30 to 6-00 

15 B.B.A. 3 550 0 25 575 03-Oct 24-Oct 05-Nov 18-Nov 3-30 to 6-00 

16 B.C.A. 3 550 0 25 575 03-Oct 24-Oct 05-Nov 18-Nov 8-30-11-00 

17 B.A. 1 225 50** 25 300 03-Oct 24-Oct 05-Nov 18-Nov 3-30 to 6-00 

18 B.Com. 1 225 50** 25 300 03-Oct 24-Oct 05-Nov 18-Nov 12-00-2-30 

19 B.B.A. 1 550 0 25 575 03-Oct 24-Oct 05-Nov 18-Nov 8-30-11-00 
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Sr Course Sem Exam 
 Fee 

Pract 
 Fee 

Form 
 Fee 

Total 

Dates for 
Up-

loading 
the 

University 
Exam 
Forms 

Last Date 
for Exam 

Forms 
Online 

Entry on 
website 

Last Date for 
Exam Forms  
Online Entry 
on website  
with Rs 100 

Late Fees 

Tentative Date & Time 
for Exam 

20 B.C.A. 1 550 0 25 575 03-Oct 24-Oct 05-Nov 18-Nov 3-30 to 6-00 

21 M.A. 1 550 0 25 575 03-Oct 24-Oct 05-Nov 18-Nov 3-30 to 6-00 

22 M.Sc. 3 550 0 25 575 03-Sep 20-Sep 27-Sep 18-Nov 3-30 to 6-00 

23 M.Com. 1 550 0 25 575 03-Oct 24-Oct 05-Nov 18-Nov 8-30-11-00 

24 B.Ed. 1 250 0 25 275 03-Oct 24-Oct 05-Nov 18-Nov 12-00-2-30 

25 LL.M. 3 550 0 25 575 03-Oct 24-Oct 05-Nov 18-Nov 3-30 to 6-00 

26 LL.M. 1 550 0 25 575 03-Oct 24-Oct 05-Nov 18-Nov 8-30-11-00 

27 B.A. 6 225 50** 25 300 03-Oct 24-Oct 05-Nov 29-Nov 3-30 to 6-00 

28 B.Sc. 6 225 150 25 400 03-Oct 24-Oct 05-Nov 29-Nov 8-30-11-00 

29 B.Com. 6 225 50** 25 300 03-Oct 24-Oct 05-Nov 29-Nov 12-00-2-30 

30 B.B.A. 6 550 0 25 575 03-Oct 24-Oct 05-Nov 29-Nov 12-00-2-30 

31 B.C.A. 6 550 0 25 575 03-Oct 24-Oct 05-Nov 29-Nov 8-30-11-00 

32 M.A. 4 550 0 25 575 03-Oct 24-Oct 05-Nov 29-Nov 8-30-11-00 

33 M.Sc. 4 550 0 25 575 03-Oct 24-Oct 05-Nov 29-Nov 3-30 to 6-00 

34 M.Com. 4 550 0 25 575 03-Oct 24-Oct 05-Nov 29-Nov 3-30 to 6-00 

35 B.Ed. 4 250 0 25 275 03-Oct 24-Oct 05-Nov 29-Nov 3-30 to 6-00 

36 B.Sc. 1 225 150 25 400 03-Oct 24-Oct 05-Nov 29-Nov 3-30 to 6-00 

37 M.Sc. 1 550 0 25 575 03-Oct 24-Oct 05-Nov 29-Nov 8-30-11-00 

 

1. ઉપરો ત પ ર ાઓ માટ ઓનલાઈન પ ર ા ફોમ http://www.gujaratuniversity.ac.in/web/પર ભરવાના રહશે.આપની 
સં થામા ં આગામી પ ર ાઓમા ં બેસનાર ો ામ દ ઠ-સેમ ટર દ ઠ–ર લુર-ર પીટર દ ઠ િવ ાથ ઓની સં યા માણે 
િવગતો ઓનલાઈન ભર , ચલણજનરટ કર  અને િ ટ લઈ પ ર ા ફ  ચલણદ ઠ “ ુલસચવ, જુરાત િુનવિસટ , 
અમદાવાદ-380009”ના નામના અલગ અલગ ડમા ડ ા ટ / ચેક (ચેક ર ટન થાય તો િપયા ૨૦૦૦/- ચેક ર ટન ચા  

કૂવવાનો રહશે) કઢાવી હસાબ િવભાગ, જુરાત િુનવસ ટ મા ં િનયત તાર ખ ધુીમા ંજમા કરાવવાની રહશે. જયાર 
અ ય પ ર ાઓ (Non-Rollwala Exam) માટ ઓફલાઈન પ ર ા ફોમ ગેની મા હતી માટ અલગથી પ રપ કરવામા ં
આવેલ છે, તે જુબ પર ા ફોમ ભરવાના રહશે.  

2. ** આ ્સ / કોમસ િવ ાશાખાના  િવષયોમા ં િુન. ારા ાયો ગક પ ર ા લેવામા ંઆવતી હોય તે િવષયો માટ ુલ ફ  . 
300/- તથા અ ય િવષયો માટ . 250/- લેવાની રહશે. 

3. િુનવિસટ  વેબસાઈટમા ં ઓનલાઈન એ  િનયત તાર ખ ધુીમા ં કર  ફોમ તેમજ િવ ાથ ની યાદ ની િ ટ લઈ 
િુનવિસટ  કાયાલયમા ંિવ ાથ એ પર ા ફોમ ભરવાની છે લી તાર ખ ઉપરાતં બે દવસ ધુીમા ંજમા કરાવવાની રહશે. 

4. પ ર ા આવેદનપ  સાથે ર પીટર િવ ાથ એ પાસ કરલ તમામ ય નોના ણુપ કની નકલ અવ ય બડવાની રહશે અને 
આવા ર પીટર િવ ાથ ઓ ુ ંબડંલ અલગથી જમા કરાવ ુ ંફર જયાત છે. તેના વગર ફોમ વકારવામા ંઆવશે નહ , ની 
ન ધ લેવી. 

5. િુનવિસટ  ખાતે આવેદનપ  મોકલતા અગાઉ તમામ કારની ચકાસણી કર  લેવી થી બાદમા ં ધુારાવધારા કરવા 
માટની કોઈ કાયવાહ  કરવી પડ નહ . 

6. અ રુ  ક ખોટ  િવગતોવાળા આવેદનપ ો મોકલવામા ંઆવશે અને તેના કારણે િવ ાથ ના નામમા,ં િવષયમા,ં ફોટામા,ં 
એનરોલમે ટ નબંરમા ંક અ ય કોઈ બાબતમા ં િત જણાશ ેતો તે ગે િુનવિસટ ની કોઈ જવાબદાર  રહશે નહ . 

7. કોલેજોએ કોઈપણ સજંોગોમા ં િવ ાથ ઓને િુનવિસટ  કાયાલય ખાતે ફોમ જમા કરાવવા મોકલવા નહ , ની ખાસ ન ધ 
લેવી. 
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8. સં થાએ પ ર ાના ફોમની એ  માટ ફાળવવામા ં ઝુર આઈ.ડ . (કોલેજ કોડ) તથા પાસવડનો ઉપયોગ કરવાનો રહશે. 
આપની સં થામા ંઆગામી પ ર ાઓમા ંબેસનાર ો ામ દ ઠ સેમ ટર દ ઠ િવ ાથ ઓની સં યા માણે િવગતો ઓનલાઈન 
ભર  ડ .ડ ./ચેક મારફતે પેમે ટ કર , જનરટ થયેલ ચલણની ુલ ચાર િ ટ લઈ એક કોપી એકાઉ ટ િવભાગ, એક કોપી 
બકમાતંથા એક કોપી પ ર ા િવભાગ ખાતે ફોમ સાથે જમા કરાવવાની રહશે. જો કોઈ તકલીફ જણાય તો રોલવાલા 
કો ટુર સે ટરનો સપંક કરવો. 

9. દરક ો ામ દ ઠ સેમ ટર દ ઠ ચલણ તથા ફ  ની રકમ અલગ-અલગ જમા કરાવવાની રહશે. 
10. જુરાત િુનવસ ટ  પ રપ  માકં 3, (પર ા/૪-અ/૧૨૬૪૮/૨૦૧૮) તા. ૨૪.૦૧.૨૦૧૮ જુબ િવ ાથ ઓ પાસેથી પદવી 

માણપ  માટ ની ફ  કોલે લેવાનીરહતી નથી.  

11. િુનવસ ટ ના પ રપ  ન.ં ૧૭૦, તા.૩૧.૦૭.૨૦૧૫ મા ંદશા યા માણે ઓ ડ પેટનના  તે વષમા ંનાપાસ થયા હોઈ 
તેવા િવ ાથ ઓએ થમ વષના સેમે ટર-૧ અને ૨, બી  વષના સેમે ટર-3 અને ૪ તથા ી  વષના સેમે ટર-૫ અને 
૬ની પર ા માટ ન ુ ંર શન ફોમ ભરાવી પર ાના ફોમ ભર  શકશે.   

12.  િવ ાથ ઓએ િુનવસ ટ ની બા  (External) પર ા પાસ કરલ હોય પરં  ુમા  ત રક (Internal) પર ાજ પાસ 
કરવાની બાક  હોય તેવા િવ ાથ ઓએ પણ સબિંધત સેમે ટરના પર ા ફોમ અ કૂ ભરવાના રહશે તેમજ  તે કોલેજ 
ારા તે ર પીટર િવ ાથ ઓની ત રક પર ા લઈને િુનવસ ટ ને િનયત તાર ખ ધુીમા ં ત રક ણુ મોકલી 

આપવાના રહશે. િુનવસ ટ ની પર ા શ ુ થયા બાદ આવા કોઈપણ ફોમ વીકાર  શકાશે ન હ ની ન ધ ખાસ ન ધ 
લેવી. 

13. કોલેજની ત રક પર ા સં થાની અ ુ ુળતા જુબ પર ાના ૫ દવસ અગાઉ ણૂ કરવાની રહશે.  
 

પર ા િનયામક  

 
િત,      

1. જુરાત િુનવિસટ  સલં ન આ ્સ, કોમસ, સાય સ, લો, એ કુશન િવ ાશાખાના આચાય ી/ભવનોના અ ય ી/મા ય 
અ ુ નાતક ક ોના અ ય ીઓ તરફ. 

2. માનનીય ુલપિત ી તથા ઉપ ુલપિત ીના ગત સ ચવ ી તરફ. 
3. માનનીય ુલસ ચવ ીના ગત મદદનીશ ી તરફ. 
4. તમામ િવભાગોના વડા ીઓ/અ ય ીઓ તરફ. 
5. ડાયર ટ ી, રોલવાલા કો ટુર સે ટર તરફ. 
6. પ ર ા િવભાગના તમામ અિધકાર ીઓ/કમચાર ીઓ તરફ. 
7. ઈ ફોમશનસે ટરતરફ. 

 


