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Revised ૫ ર૫   
 

જુરાત િુનવિસટ  સલં ન િવનયન, વાણી ય, િવ ાન, કાયદાશા  અને િશ ણશા  કોલેજના આચાય ીને જણાવવા ુ ંક આ 

િુનવિસટ ના ઓડ .૬૯ ની જોગવાઈ જુબ થમ સેમે ટરમા ં વેશ મેળવેલ િવ ાથ ઓ ુ ંએનરોલમે ટ તા. ૧૬-૧૨-૨૦૨૧ 

પછ  તા.૨૮-૧૨-૨૦૨૧ પછ  તા. ૩૦-૧૨-૨૦૨૧ અને યારબાદ તા. ૧૦-૦૧-૨૦૨૧ ધુીમા ં કરવા ુ ં રાખેલ,  હવે         

તા.૧૭-૦૧-૨૦૨૨ (સાં  ૫) ધુી ઓનલાઈન ભર ને લોક કરવા આથી જણાવવામા ંઆવે છે. આપની કોલેજ / સં થામા ં થમ 

સેમે ટરમા ં વેશ મળેવેલ િવ ાથ ઓના એનરોલમે ટની િ ટ કરલ ઓનલાઈન યાદ  તા.૧૮મી આુર  ૨૦૨૨ (સાં  ૫) 

ધુીમા ંકાયાલય પર ફ ની રસીદ સાથે જમા કરાવવા ુ ંજણાવવામા ંઆવ ેછે. (કોલેજ િવ ાથ ઓના એનરોલમે ટ ફોમની નકલો 

કોલેજ કાયાલય પર રાખી શક છે) યારબાદ માન. ુલપિત ીના આદશ િસવાય કોઈ જ એનરોલમે ટ ફોમ વીકારવામા ંઆવશે 

ન હ, ની ખાસ ન ધ લેશો. 
 

એનરોલમે ટ યાદ  િુનવિસટ  કાયાલય પર જમા કરાવવા માટ નીચેની ચૂનાઓ ુ ં ુ ત ર તે પાલન કરવા 

િવનતંી છે. 

1. GUAC ારા ફાળવાયેલ વેશની યાદ  કોલેજના એડમીશન મોડ લુમા ંજોવા મળશે, યાદ મા ંિવ ાથ ઓના નામ ( જુરાત 

બોડના ૨૦૨૧ થમ ય ને પાસ થયેલ િસવાયના) ધોરણ ૧૨ની માકશીટ માણે ન હોય તો તા. ૧૪-૧૨-૨૦૨૧ (સાં  

૫ કલાક ધુીમા)ં એ ડટ કર  શકાશે.  યારબાદ કોઈપણ સજંોગોમા ંનામ ધુારણા થઇ શકશે ન હ. 

2. જુરાત િુનવિસટ ની ઉપરો ત દશાવેલ તમામ િવ ાશાખાની કોલેજો માટ એનરોલમે ટ ફોમની કમત િપયા ૨૫/- અને 

એનરોલમે ટ ફ  િપયા ૧૦૦/- રાખવામા ંઆવેલ છે.  

3. િવ ાથ ના એનરોલમે ટની યાદ  જમા કરાવવા અગાઉ વેશ યો યતા ગેની તમામ ચકાસણી આપના લેવલે કરવા 

િવનતંી. તમેા ંકોઈ િત જણાય તો તેની પ ટતા વેશ સિમિત પાસે મેળવી લેવાની રહશે. 

4. વેશ સિમિત ારા એ ડોસ થયેલ િવ ાથ ઓના જ એનરોલમે ટ કર  શકાશે. કોઈપણ િવ ાથ ુ ંનામ એનરો મે ટ ફોમ 

ભરતી વખતે ઉમેર / ધુાર  શકાશે ન હ. 

5.  કોલેજો એનરોલમે ટ ફોમની ઓનલાઈન િ ટ મેળવલે છે તેમની ુલ કુવણી માથંી િવ ાથ દ ઠ િપયા ૧.૫૦ (એક 

િપયો ને પચાસ પૈસા) લેખે િ ટ ગ ખચ બાદ કર ને બાક ની રકમ ભરવાની રહશે. 

6. આ કાયાલયના તા. ૦૯-૧૨-૨૦૧૬ના પ ાકં એક/૩૫૫૯૫/૨૦૧૬ ના સદંભમા ંજનાવાવ ુ ંક સે ફ ફાઈના સ કોલેજોએ 

ડવેલોપમે ટ ફ  અને એનરોલમે ટ ફ  સાથે જ જમા કરવવાની થાય છે.             
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 ી તમેજ 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. 


