
ગજુરાત યનુિવન્સિટિા એક્િિર્ નવદાયાર માિે અગત્િન સચૂિાર સચૂિારિન ન્રિ ્ઈ ્ાચવન રાખો

 ગજુરાત યનુિવન્સિટિન વેબ્ાઈિ પરથન ડાઉિલોડ કરટ, ન્રિનડ બારકોડ યનુિક આઈડટવાળા આવેદિપત જ પોસિ ઓફિ્

દારા સવનકારવાાાા આવશે

 હાથે લખેલ ચેકચાક વાળા સધુારનલા આવેદિપતો સવનકારવાાાા આવશે િહી

 પરટકાિા આવેદિપત સવનકારવાિન છેલલન તારટખો િનચે મજુબ છે

Sr

No
Examination Name

University Exam

Form Filling
Last Date Without

Late Fees

Last Date With

Late Fees Rs.

500/-Starting From

1
BA, BCom Sem 6 (Repeater)

MA, MCom Sem 4 (Repeater)
08/09/2022 20/09/2022 27/09/2022

2
BA, BCom Sem 5 (Fresh/Repeater)

MA, MCom Sem 3 (Fresh/Repeater)
20/09/2022 14/10/2022 27/10/2022

3 BA, BCom Sem 3 (Fresh/Repeater) 03/10/2022 01/11/2022 07/11/2022

4
BA, BCom Sem 1 (Fresh/Repeater)

MA, MCom Sem 1 (Fresh/Repeater)
20/10/2022 19/11/2022 24/11/2022

 આવેદિપત ગજુરાત યનુિવન્સિટિન વેબ્ાઈિ www.gujaratuniversity.ac.in ઉપરથન ાેળવન શકાશે

 દરનક નવદાથાર હાલાાા અાલાાા હોય તેવા અભયા્સા ્ાામે જ તૈયારટ કરવાિન રહનશે

 નવનવધ નવષયોિા નવગતવાર અભયા્સા અગેિન જમકારટ નવદાથા ગજુરાત યનુિવન્સિટિન વેબ્ાઈિ ઉપરથન જતે ાેળવન

લેવન. યનુિવન્સિટર ઠરાવેલ અભયા્સા મજુબ જ ાજકુર પરટકા લેવાાાા આવશે જિન ખા્ િોધ લેશો.

 િોા્િન ન્રિ લઈ િજકિન પોસિ ઓફિ્ાાા િોા્ ઉપર દશા્વેલ નિયત િટ ્ાથે િોા્ જાા કરાવવુા.

 િોા્ ્ાથે િનચે મજુબિા દસતાવેજો જોડવાિા રહનશે િોા્ જાા કરાવતન વખતે તાાા અ્લ દસતાવેજો ચકા્મન ાાિન ્ાથે

રાખવા િરજયાત છે

 બનકોા/બનર/રાકોા/રારિા ગમુપતક અથવા કોમ્યિુર ન્રિ અથવા રડનાિ કાડ્િન સવ ્ાામમત િકલ િોા્ ્ાથે

જોડાવાિન રહનશે.

 પરટકા શર થવાિાા તમ ફદવ્ પહનલા બેઠક િાબર તથા બેઠક વયવસથા તેાજ પરટકા રડનાિ કાડ્ યનુિવન્સિટિન વેબ્ાઈિ

ઉપરથન ડાઉિલોડ કરટ, જતે જ ન્રિ ાેળવન લેવન.

 નવનવધ નવષયોિા નવગતવાર અભયા્સા, પરટકાિો કાય્સા, પરટકા બેઠક વયવસથા અિે રડનાિ કાડ્ અગેિન જમ િપાલ

કન SMS ાારિતે ાોકલવાાાા આવશે િહી. આ જમકારટ નવદાથાર ગજુરાત યનુિવન્સિટિન વેબ્ાઇિ ઉપરથન જતે ાેળવન

લેવાિન રહનશે જિન તાાા ્ાબાધ કતા્ઓર િોધ લેવન

 બન.ર/બન.કોા ્ેાેસિર 3,5(Fresh/ Repeater)& 1, 6 (Repeater)
 િોા્ િટ ર. ૫૦/-

 પરટકા િટ, િોધમન િટ, ાાક્શનિ ્ફહત ર. ૭૦૦/-

 કલૂ ર. ૭૫૦/-

 રા.ર/રા.કોા ્ેાેસિર 3(Fresh/ Repeater)& 1,4 (Repeater)
 િોા્ િટ ર. ૫૦/-

 પરટકા િટ, િોધમન િટ, ાાક્શનિ ્ફહત ર. ૯૦૦/-

 કલૂ ર. ૯૫૦/-

બન.એ/બન.કોમ ્ેમેસિર 3,5 (Fresh/ Repeater) અિે એમ.એ/એમ કોમ ્ેમેસિર 3 (Fresh/ Repeater)

& બન.એ/બન.કોમ ્ેમેસિર-6(Repeater), એમ.એ/એમ કોમ ્ેમેસિર-4 (Repeater)

http://www.gujaratuniversity.ac.in

