
 

એનરોલમે ટ ૨૦૨૨-૨૩ (DC) 
 

માંક: પ ર ા/૪-અ/ ૯૫૩૧/૨૦૨૨  તા. ૦૬/૧૦/૨૦૨૨  
 

૫ ર૫  :  ૨૮૫ ( રવાઈ ડ-૦૧) 
 

ગુજરાત યિુનવ સટી સંલ ન િવનયન, વાણી ય, િવ ાન, કાયદાશા  અન ેિશ ણશા  કોલજેના આચાય ીન ેજણાવવાનું ક ેઆ યિુનવ સટીના 
ઓડ .૬૯ની જોગવાઈ મુજબ થમ સેમે ટરમાં વેશ મેળવેલ િવ ાથ ઓનું એનરોલમે ટ તા. ૧૭-૧૦-૨૦૨૨, (સાંજે ૫) સુધી ઓનલાઈન 
ભરીને લોક કરવા આથી જણાવવામાં આવેલ અન ેઆપની કોલેજ / સં થામા ં થમ સેમે ટરમાં વશે મેળવેલ િવ ાથ ઓના એનરોલમે ટની 
િ ટ કરેલ ઓનલાઈન યાદી તા.૧૯મી ઓ ટોબર ૨૦૨૨ (સાંજે ૫) સધુીમા ં કાયાલય પર ફીની રસીદ સાથ ેજમા કરાવવાનું જણાવવામા ં
આવેલ, સદર ઓનલાઈન ફોમ ભરવાની / લોક કરવાની તારીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૨ (સાજેં ૫) સધુી લબંાવવામા ંઆવ ેછે. સદર ઓનલાઈન યાદી 
તા.૨  નવે બર ૨૦૨૨ (સાજેં ૫) સધુીમા ં કાયાલય પર ફીની રસીદ સાથે જમા કરાવવાનુ ંજણાવવામાં આવ ે છે. (કોલેજ િવ ાથ ઓના 
એનરોલમે ટ ફોમની નકલો કોલજે કાયાલય પર રાખી શકે છે) યારબાદ માન. કુલપિત ીના આદેશ િસવાય કોઈ જ એનરોલમે ટ ફોમ 
વીકારવામા ંઆવશ ેનિહ, જેની ખાસ ન ધ લેશો. 

 

 

એનરોલમે ટ યાદી યિુનવ સટી કાયાલય પર જમા કરાવવા માટ ેનીચનેી સચૂનાઓનુ ંચુ ત રીતે પાલન કરવા િવનતંી. 
 

1. ગુજરાત યિુનવ સટીની ઉપરો ત દશાવેલ તમામ િવ ાશાખાની કોલજેો માટે એનરોલમે ટ ફોમની કમંત િપયા ૨૫/- અને એનરોલમે ટ 
ફી િપયા ૧૦૦/- રાખવામાં આવેલ છે. ચાલુ શૈ િણક વષ દરેક ફેક ટીના અલગ અલગ ફોમ િનયત કરવામાં આવેલ છે. જે 
http//:efespgreg.gujaratuniversity.ac.in ઉપર ઓનલાઈન ફોમ ભરવાના રહેશે. 

2. એનરોલમે ટ ફી ોસ ડીમા ડ ા ટ/ચેક (ચેક રીટન થયે .૨૦૦૦/- દંડ કરવામા ંઆવશે) “કુલસિચવ ી” ગુજરાત યિુનવસ ટી, અમદાવાદ 
૩૮૦૦૦૯ ના નામનો કઢાવીને મોકલી આપવાનો રેહશે. ડીમા ડ ા ટ પૂરી રકમનો કઢાવવાનો રહશેે (DD CTS કોડવાળો હોવો જ રી 
છે.) 

3. િવ ાથ ના એનરોલમે ટની યાદી જમા કરાવવા અગાઉ વેશ યો યતા અંગેની તમામ ચકાસણી આપના લેવલે કરવા િવનંતી. તેમા ં કોઈ 
િત જણાય તો તેની પ તા વશે સિમિત પાસે મળેવી લેવાની રહેશે. 

4. વેશ સિમિત વારા એ ડોસ થયલે િવ ાથ ઓના જ એનરોલમે ટ કરી શકાશ.ે કોઈપણ િવ ાથ નું નામ એનરો મે ટ ફોમ ભરતી વખત ે
ઉમેરી/સુધારી શકાશે નિહ. 

5. જે કોલેજો એનરોલમે ટ ફોમની ઓનલાઈન િ ટ મેળવેલ છે તેમની કુલ ચુકવણી માંથી િવ ાથ દીઠ િપયા ૧.૫૦ (એક િપયો ને પચાસ 
પૈસા) લેખે િ ટ ગ ખચ બાદ કરીને બાકીની રકમ ભરવાની રહેશે. 

6. આ કાયાલયના તા. ૦૯-૧૨-૨૦૧૬ના પ ાંક:એક/ે૩૫૫૯૫/૨૦૧૬ ના સંદભમાં જણાવવાનું કે સે ફ ફાઈના સ કોલેજોએ 
ડેવેલોપમે ટ ફી અન ેએનરોલમે ટ ફોમ ફી તથા એનરોલમે ટ ફી અલગ અલગ ા ટ સાથ ેજ જમા કરવવાની થાય છે આથી એનરોલમે ટ 
ફોમ ફી સાથે ડેવલોપમે ટ ફી અંગે અલગથી ફોવડ ગ પ  અને ત ેરકમનો ા ટ લાવવાનો રહેશ.ે આ ડેવલોપમે ટ ફી એકડેિેમક િવભાગમા ં
જમા કરા યાની પાવતી બતા યા બાદ જ પરી ા િવભાગ વારા એનરોલમે ટ ફી વીકારવામા ંઆવશ.ે ડેવલોપમે ટ ફી િવના એનરોલમે ટ 
ફી વીકારવામા ંઆવશે નહી. જેની ખાસ નોધ લેવી 
   

પ ર ા િનયામક 
િત,            

1. ગુજ. યુિન. સંલ ન આ સ/કોમસ/સાય સ/લો/એ યુકેશન િવ ાશાખાના આચાય ી/વડા ીઓ તથા મા ય અનુ નાતક કે ોના અ ય ીઓ તરફ. 
2. માનનીય કુલપિત ી તથા ઉપકુલપિત ીના અંગત સિચવ ી તેમજ માન કુલસિચવ ીના અંગત મદદનીશ ી તરફ. 
3. ડાયરે ટ ી, રોલવાલા કો યુટર સે ટર તરફ. 
4. પ ર ા િવભાગના તમામ અિધકારી ીઓ/કમચારી ીઓ તરફ. 
5. ઈ ફોમશન સે ટર તરફ. 


