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તારીખ : ૦૫-૧૧-૨૦૨૦ 

પરરપત્ર ક્રમાાંક : ૧૧૨ 

 ગુજરાત યુનિવર્સિટી સાંલગ્િ નવિયિ, વાનિજ્ય, નવજ્ઞાિ, બી.બી.એ. અિે બી.સી.એ. લો તથા એજ્યુકેશિ 

કોલેજોિા આચાયોિ ેજિાવવાિુાં કે, આ યુનિવર્સિટીિા ઓર્ડી. ૬૯િી જોગવાઈ મુજબ કોઈ પિ સેમેસ્ટરમાાં પ્રવેશ મેળવેલ 

નવદ્યાથીઓિુાં એિરોલમેન્ટ કરવાિુાં થાય છે. હાલમાાં આપિી કોલેજ/સાંસ્થામાાં સેમેસ્ટર ૩ અિે ૫ માાં અન્ય યુનિવર્સિટીમાાંથી 

પ્રવેશ મેળવેલ નવદ્યાથીઓિા એિરોલમેન્ટ ફોમિ ભરાવીિે, જરૂરી બીર્ડાિો લગાવી, નિયત પત્રક અિે ફી કોલેજોએ 

યુનિવર્સિટી કાયાિલયમાાં તારીખ ૧૧-૧૧-૨૦૨૦ સધુીમાાં જમા કરાવવા જિાવવામાાં આવ ેછે. સેમેસ્ટર ૧ નવદ્યાથીઓિા 

એિરોલમેન્ટ માટે હવે પછી પરરપત્ર વેબસાઈટ પર મુકવામાાં આવશે જેિી ખાસ િોધ લેવી. 

 

સેમસે્ટર ૩ અિ ે૫ એિરોલમને્ટ ફોમિ યનુિવર્સિટી કાયાિલયમાાં જમા કરાવવા માટ ે

મોકલતા અગાઉ િીચિેી સચૂિાઓિુાં ચસુ્ત રીત ેપાલિ કરવા નવિાંતી છે. 

૧ : ગુજરાત યુનિવર્સિટીિી ઉપરોક્ત દશાિવેલ તમામ કોલેજો માટે એિરોલમેન્ટ ફોમિિી કીમત રૂ. ૨૫/- અિે એિરોલમેન્ટ 

રફ રૂ. ૧૦૦/- રાખવામાાં આવેલ છે. ચાલ ુશૈક્ષનિક વર્ષે દરેક ફેકલ્ટીિા અલગ અલગ ફોમિ નિયત કરવામાાં આવેલ છે. જે 

http://efespgreg.gujaratuniversity.ac.in ઉપર ઓિલાઈિ ફોમિ ભરવાિા રેહશે. 

૨ : સદરહુ નવદ્યાથી માટે ભરવાિા (BLANK) એિરોલ્મેન્ટ ફોમિ વેબસાઈટ પરથી મેળવી શકાશે. 

૩: નવદ્યાથીિા એિરોલમેન્ટ ફોમિ સાથ ેPEC (પ્રોનવઝિલ એલીજીબીલીટી સટીફીકેટ) અિ ેગુિપત્રકોિી િકલ ખાસ 

બીર્ડવી. 

૪:  સેમેસ્ટર ૩ અિે ૫ માટે ઓિલાઈિ જિરેટ થયેલી યાદી અિે સાંપૂિિ નવગતો સાથેિુાં ફોમિ કોલેજિા સહી નસક્કા સાથ ે

નિયત સમય મયાિદામાાં કાયાિલય પર જમા કરાવવાિુાં રેહશે. 

૫: એિરોલમેન્ટ રફ ક્રોસ ર્ડીમાન્ર્ડ ડ્રાફ્ટ/ચેક (ચેક રીટિિ થયે રૂ.૨૦૦૦/- દાંર્ડ કરવામાાં આવશે) “કુલસનચવશ્રી” ગુજરાત 

યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯ િા િામિો કઢાવીિે મોકલી આપવાિો રહેશે. ર્ડીમાન્ર્ડ ડ્રાફ્ટ પૂરી રકમિો કઢાવવાિો 

રહેશે.(DD CTS કોર્ડવાળો હોવો જરૂરી છે.) 

૬: વાર્ર્ષિક પદ્ધનતમાાંથી પ્રવેશ મેળવિાર નવદ્યાથીઓ માટે પિ ઓિલાઈિ ફોમિ ભરી જરૂરી ગુિપત્રકો સાથે ફોમિ કાયાિલય 

પર જમા કરવાિુાં રેહશે. 

૭: આ કાયાિલયિા તા: ૯-૧૨-૨૦૧૬િા પત્રાાંક:એકે/૩૫૫૯૫/૨૦૧૬િા સાંદભિમાાં જિાવવાિુાંકે , સેલ્ફ ફાઈિાન્સ 

કોલેજોએ રે્ડવલોપમેન્ટ ફી એિરોલમેન્ટ ફી સાથે જ જમા કરાવવાિી થાય છે. આથી એિરોલમેન્ટ ફોમિ ફી સાથે રે્ડવલોપમેન્ટ 

રફ અાંગે અલગથી ફોરવર્ડીંગ પત્ર અિે તે રકમિો ડ્રાફ્ટ લાવવાિો રહેશે. આ રે્ડવલોપમેન્ટ ફી એકેરે્ડનમક નવભાગમાાં જમા 

કરાવ્યાિી પાવતી બતાવ્યા બાદ જ પરીક્ષા નવભાગ દ્વારા એિરોલમેન્ટ રફ સ્વીકારવામાાં આવશે. રે્ડવલોપમેન્ટ રફ નવિા 

એિરોલમેન્ટ રફ સ્વીકારવામાાં આવશે િહી. જેિી ખાસ િોધ લેશો. 

િાં:. પરીક્ષા/૪-અ/એિરોલમેંટ/૮૯૨૮૨૮/૨૦૨૦ 

ગજુરાત યનુિવર્સિટી કાયાિલય, 

િવરાંગપરુા, અમદાવાદ – ૩૮૦ ૦૦૯. 
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(િોધ: એિરોલમને્ટ ફોમિ સાથ ેજરૂરી નવગતો (PEC અિ/ેઅથવા FEC ગિુપત્રકો વગરે ેવગરે)ે જમા કરવામાાં થયલેી 

ચકૂિા કારિ ેનવદ્યાથીઓિા પ્રવશે અિ ેપરરિામ રદ કરવામાાં આવશે જેિી સાંપૂિિ જવાબદારી કોલજેિી રહેશે)   

કુલસનચવ 

પ્રનત, 

૧: ગુજરાત યુનિવર્સિટી સાંલગ્િ નવિયિ, વાનિજ્ય, નવજ્ઞાિ, બી.બી.એ. અિ ે બી.સી.એ. લો તથા એજ્યુકેશિ કોલેજોિા 

આચાયોશ્રીઓ/અધ્યક્ષશ્રીઓ. 

૨: પૂછપરછ નવભાગ(ત્રિ િકલ) 

૩: ચીફ એકાઉન્ટસ ઓરફસર, નહસાબ નવભાગ, ગુજરાત યુનિવર્સિટી. 


