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પરરપત્રઃ 251 

ગજુરાત યનુિવનસિટી સાંલગ્િ નવનિયિ વાણીજ્ય નવજ્ઞાિ બી બી એ અિે બી સી એ. તથા એજ્યકેુશિ કોલેજોિા 
આચાયયશ્રીઓિે  જણાવવાનુાં કે આ યનુિવનસિટીિા ઓર્ડી. ૬૯િી જોગવાઈ મજુબ કોઈપણ સેમેસ્ટરમાાં પ્રવેશ મેળવલે 
નવદ્યાથીઓનુાં એિરોલમેન્ટ કરવાનુાં થાય છે. હાલમાાં આપિી કોલેજ / સાંસ્થામાાં સેમેસ્ટર ૩ અિ ે૫ માાં અન્ય 
યનુિવનસિટીમાાંથી પ્રવેશ મેળવેલ નવદ્યાથીઓિા એિરોલમેન્ટ ફોમય ભરાવીિે, જરૂરી બીર્ડાણો લગાવી, નિયત પત્રક 
અિે ફી કોલેજોએ નીચ ેમજુબની તારીખ અને લેટ ફી સાથે જમા કરાવવા જણાવવામાાં આવે છે. સેમેસ્ટર ૧ િા 
નવદ્યાથીઓિા એિરોલમેન્ટ માટે હવે પછી વેબસાઈટ પર પરરપત્ર મકુવામાાં આવશે જેિી ખાસ િોધ લેવી. 

ક્રમ તારીખ થી તારીખ સધુી ફી 
૧ ૧૨-૦૯-૨૦૨૨ ૧૯-૦૯-૨૦૨૨ રેગ્યલુર ફી 
૨ ૨૦-૦૯-૨૦૨૨ ૨૬-૦૯-૨૦૨૨ રેગ્યલુર ફી અિે લેટ ફી ૫૦૦/- 

સેમેસ્ટર ૩ અને ૫ એનરોલમેન્ટ ફોમમ યનુનવનસિટી કાર્ામલર્માાં જમા કરવવા માટે 
મોકલતા અગાઉ નીચેની સચૂનાઓનુાં ચસુ્ત રીતે પાલન કરવા નવનાંતી છે. 

1. ગજુરાત યનુિવનસિટીિી ઉપરોક્ત દશાયવેલ તમામ કોલજેો માટે એિરોલમેન્ટ ફોમયિી રકિંમત રૂનપયા ૨૫/- અિે 
એિરોલમેન્ટ ફી રૂનપયા ૧૦૦/- રાખવામાાં આવેલ છે. ચાલ ુ શૈક્ષણણક વરે્ષ દરેક ફેકલ્ટીિા અલગ અલગ ફોમય 
નિયત કરવામાાં આવલે છે. જે http://efespgreg.gujaratuniversity.ac.in ઉપર ઓિલાઈિ ફોમય ભરવાિા રહશેે. 

2. સદરહુ નવદ્યાથી માટે ભરવાિા (BLANK) એિરોલમેન્ટ ફોમય વેબસાઈટ પરથી મેળવી શકાશે. 
3. નવદ્યાથીિા એિરોલમેન્ટ ફોમય સાથે PEC(પ્રોનવઝિલ એલીજીબીલીટી સટીફીકેટ) અિે ગણુપત્રકોિી િકલ ખાસ 

બીર્ડવી.  
4. સેમેસ્ટર ૩ અિે ૫ માટે ઓિલાઇિ જિરેટ થયેલ યાદી અિે સાંપણૂય નવગતો સાથેનુાં ફોમય કોલેજોિા સહી નસક્કા 

સાથે નિયત સમય મયાયદામાાં કાયાયલય પર જમા કરાવવાનુાં રહશેે. 
5. એિરોલમેન્ટ ફી ક્રોસ ર્ડીમાન્ર્ડ ડ્રાફ્ટ/ચેક (ચેક રીટિય થયે રૂ.૨૦૦૦/- દાંર્ડ કરવામાાં આવશે) “કુલસણચવશ્રી” ગજુરાત 

યનુિવસીટી, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯ િા િામિો કઢાવીિે મોકલી આપવાિો રેહશે. ર્ડીમાન્ર્ડ ડ્રાફ્ટ પરૂી રકમિો 
કઢાવવાિો રહશેે (DD CTS કોર્ડવાળો હોવો જરૂરી છે.) 

6. આ કાયાયલયિા તા. ૦૯-૧૨-૨૦૧૬િા પત્રાાંક:એકે/૩૫૫૯૫/૨૦૧૬ િા સાંદભયમાાં જણાવવાનુાં કે સેલ્ફ ફાઈિાન્સ 
કોલેજોએ રે્ડવેલોપમેન્ટ ફી અિે એિરોલમેન્ટ ફી સાથ ેજ જમા કરવવાિી થાય છે આથી એિરોલમેન્ટ ફોમય ફી 
સાથે રે્ડવલોપમેન્ટ ફી અંગે અલગથી ફોવયર્ડીંગ પત્ર અિે ત ેરકમિો ડ્રાફ્ટ લાવવાિો રહશેે. આ રે્ડવલોપમેન્ટ ફી 
એકેરે્ડનમક નવભાગમાાં જમા કરાવ્યાિી પાવતી બતાવ્યા બાદ જ પરીક્ષા નવભાગ દ્વારા એિરોલમેન્ટ ફી સ્વીકારવામાાં 
આવશે. રે્ડવલોપમેન્ટ ફી નવિા એિરોલમેન્ટ ફી સ્વીકારવામાાં આવશ ેિહી. જેિી ખાસ િોધ લેવી.          

                                             પરિક્ષા નિયામક 
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