
નં. અનુ. રજીસ્ટ્રેશન /11801/૨૦૨૨                                              તા 06/10/૨૦૨૨ 

પરરપત્ર 

ગુજરાત યુનનવનસિટી તમામ પી.જી. કોર્ષ ચલાવવા ભવનો / સલંગ્ન પી.જી. કેન્દ્રોમાં રજજસ્ટ્રેશન બાબત 
 પ્રનત, 

નવભાગનાં વડાશ્રીઓ/આચાર્ષશ્રીઓ/પ્રોફેસર ઇન્દ્ચાર્જશ્રીઓ, 

 

શ્રીમાન/શ્રીમતી,  
          માનનીર્  કુલપનતશ્રીના  આદેશાનુસાર  શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩માં અનુસ્ટ્નાતક M.A./M.Com/M.Sc/LLM/M.ED  તથા 
અન્દ્ર્ પી.જી. કોર્ષ ચલાવતા તમામ ભવનો/અનુસ્ટ્નાતક કેન્દ્રોમાં પ્રવેશ મેળવેલ નવદ્યાથીઓનુ ંઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન માટે 
ભવનો/અનુસ્ટ્નાતક કેન્દ્રના વડાશ્રી/આચાર્ષશ્રીઓ ને ફક્ત ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન માટે જાિ કરવામાં આવે છે. રજીસ્ટ્રેશન 
વખતે નીચેની બાબતોનુ ંખાસ ધ્ર્ાન રાખવા નવનંતી છે તેમજ તે સચૂનાઓ અને આદેશોનુ ંચુસ્ટ્તપિે પાલન કરવા નવનંતી છે. 
આ શૈક્ષણિક વર્ે ઓફલાઇન  રજીસ્ટ્રેશન થશે નહીં. જેની નોંધ લેશોજી. 
(૧) ચાલુ વર્ષનાાં અનુસ્નાતક રજીસ્રેશનનાાં ઓનલાઇન ફોર્ષ ૧૭-૧૦-૨૦૨૨ સુધીર્ાાં નનયત ફી સાથે અચકૂ ર્ોકલવાનુાં         
રાખશો. 
(૨) પોસ્ટ્ટ ગ્રેજ્યુએટનાં નનર્મો હેઠળ રજીસ્ટ્રેશન ફી રૂ. ૩૦૦+૫૦ ફોમષ ફી= ૩૫૦/- છે તે પ્રમાિે નવદ્યાથી દીઠ રજીસ્ટ્રેશન ફી  
લેવાની રહેશે. જેની નોંધ લેવી.  

(૩) જે નવદ્યાથીઓના પ્રવેશ યુનનવનસિટીની કેન્દ્રીર્ પ્રવેશ પધ્ધનત દ્વારા થર્ા ન હોર્ તથા નવદ્યાથીઓના ફોમષની નવગતો કોલેજે 
ઓનલાઇન લોગઇન કરીને નવગતો એન્દ્ટર કરવી. ત્ર્ારબાદ તમામ નવદ્યાથીઓની બે ર્ાદી નપ્રન્દ્ટ કાઢી, ફી ભર્ાષની રસીદ સાથે 
બન્ને ર્ાદી પી.જી. નવભાગમાં જમા કરાવવાની રહેશે.  
(૪) રજીસ્ટ્રેશન અરજીમાં નવદ્યાથી તેમજ આપનુ ંકાર્ાષલર્ પ્રત્ર્ેક કોલમ કાળજીથી ભરે તે ખાસ જોવુ.ં ભલૂચકૂ દંડનીર્ બને છે. 
(૫) નવદ્યાથીએ જે નામથી સ્ટ્નાતક પદવી મેળવી હોર્ તે જ નામે રજીસ્ટ્રેશનનુ ંઆવેદનપત્ર ભયુષ છે કે કેમ તેની ચકાસિી 
કરવી. યુનન. ની પવૂષ પરવાનગી લીધા નસવાર્ નામમાં કરેલો ફેરફાર ચાલી શકશે નરહ જેની નોંધ લેશો. 
(૬)છેલ્લી પદવી અન્દ્ર્ યુનનવનસિટીમાંથી મેળવી ગુજરાત યુનનવનસિટીમાં નોંધિી કરનાર નવદ્યાથીએ ગુજરાત યુનનવનસિટીનુાં 
એલલજિલિલલટી સટીફીકેટ ર્ેળવવુાં િરૂરી છે, તે મેળવ્ર્ા પછી તેનો નંબર અને તારીખ રજીસ્ટ્રેશન અરજીમાં નનર્ત કોલમમાં 
અચકૂ દશાષવવા તેમજ તેની નકલ રજીસ્ટ્રેશન ફોમષ સાથે અચકૂ બીડવી. એણલજીણબલીટી સટીફીકેટ મેળવ્યુ ંહોર્ તેવા 
નવદ્યાથીઓને જ પ્રવેશ આપવો. જેથી પત્રવ્ર્વહારમાં ઉતરવુ ંના પડે. એણલજીણબલીટી નસવાર્ રજીસ્રેશન રદ્ ગિાશે. 
(૭) નવદ્યાથીએ રજજસ્ટ્રેશન અરજીમાં જે નવર્ર્ ભર્ાષ હોર્ તે નવર્ર્ોની જ હાજરી રાખે તથા જે નવર્ર્ો શીખવવાની યુનન. દ્વારા  
મંજૂરી મળી હોર્ તે જ નવર્ર્ો નવદ્યાથી ભરે તે અવશ્ર્ ચકાસશો અન્દ્ર્થા પરીક્ષામાં મુશ્કેલી ઉભી થાર્ તો કોલેજ/ભવનની 
જવાબદારી રહેશે. તેમજ બધા જ નવદ્યાથીઓની રજીસ્ટ્રેશન અરજીઓ નનર્ત સમર્માં જ યુનનવનસિટીને પહોંચાડવાની હોવાથી 
નવદ્યાથીઓ વેળાસર રજીસ્ટ્રેશન અરજીઓ ભરે તે ખાસ જોશો. 
(૮) જે નવદ્યાથીઓનુ ંઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન થયુ ંન હોર્ તેવા નવદ્યાથીઓની હાજરી તેમજ સેમેસ્ટ્ટર માન્દ્ર્ ગિાશે નહી. 

  સમર્સર રજી. ફોમષ ના મોકલનાર સંસ્ટ્થાના વડાશ્રીની અંગત જવાબદારી ઊભી થશે. આ વર્ે ઓફલાઇન રજીસ્ટ્રેશન      
થશે નહી.  

(૯) જે નવદ્યાથીનુ ંરજીસ્ટ્રેશન થયુ ંનહી હોર્ તે નવદ્યાથી યુનન. પરીક્ષામાં બેસવાપાત્ર થશે નહી. રજીસ્ટ્રેશન ફોમષ મોડું પડશે, 
ભલૂી જવાશે અને નવદ્યાથીને નુકસાન થશે તો સંસ્ટ્થાના આચાર્ષશ્રીઓ/નવભાગના વડાશ્રીઓની અંગત જવાબદારી ઊભી થશે. 



(૧૦) અનુસ્ટ્નાતક નનર્મ ૩(બી) અનુસાર રજીસ્ટ્રેશનની મુદત પાંચ વર્ષની છે તે જોતાં પ્રવેશ મેળવ્ર્ા બાદ ૫ વર્ષ પરૂા થાર્ 
ત્ર્ારે રજજસ્ટ્રેશન રદ થાર્. આવા નવદ્યાથીઓને નવેસરથી રજજસ્ટ્રેશન કરાવીને સેનમસ્ટ્ટર મંજુર કરાવ્ર્ા બાદ પરીક્ષામાં બેસી 
શકે. જેની નોંધ લઈ જો આવા નવદ્યાથીઓ હોર્ તો તેની નવગતો અનુસ્ટ્નાતક નવભાગમાં મોકલી આપવા નવનંતી. 
(૧૧) રજજસ્ટ્રેશન ફોમષ સાથે Widhheld 0.127 ની માકષશીટ બીડેલ હોર્ છે જે સ્ટ્વીકારી શકાર્ નહીં. આવા નવદ્યાથીનુ ંરજજસ્ટ્રેશન 
થઈ શકશે નહીં. રજજસ્ટ્રેશન ફોમષ સાથે તતૃીર્ વર્ષની પાસની માકષશીટ સામેલ કરવી ફરજીર્ાત છે. 
રજિસ્રેશન ર્ાટે ઓનલાઇન રજિસ્રેશન અંગે ગુિરાત યુનનવનસિટીની વેિસાઈટ પર Online Login કરી પી.જી. કોર્ષ ચલાવતા 
તર્ાર્ ઓનલાઈન એન્ટ્રી કરવાની રહેશે. એન્ટ્રી નહી કરનારના રજિસ્રેશન નાંિર નહી પડે એની િવાિદારી જે તે સાંસ્થા/ 
ભવનોની રહેશે.  
(૧૨) આ કાર્ાષલર્ના તા. ૨૬/૦૨/૨૦૧૪નાં પત્રાંક: એકે/૯૮૪૧૦/૨૦૧૪નાં સંદભષમાં જિાવવાનુ ં કે , સેલ્સ ફાઈનાન્દ્સ 
કોલેજોએ ડેવલોપમેન્દ્ટ ફી એ રજજસ્ટ્રેશન ફી સાથે જ જમા કરવાની થાર્ છે. આથી રજજસ્ટ્રેશન ફોમષ ફી સાથે ડેવલોપમેન્દ્ટ ફી 
અંગે અલગથી ફોરવરડિગ પત્ર અને તે રકમનો ડ્રાફ્ટ લાવવાનો રહેશે. આ ડેવલોપમેન્દ્ટ ફી એકેડેનમક નવભાગમાં જમા કરાવ્ર્ાની 
પાવતી બતાવ્ર્ા બાદ જ પી.જી. નવભાગ દ્વારા રજજસ્ટ્રેશન ફી સ્ટ્વીકારવામા આવશે. ડેવલોપમેન્દ્ટ ફી નવના રજજસ્ટ્રેશન ફી 
સ્ટ્વીકારવામાં આવશે નહીં જેની ખાસ નોંધ લેશો. 
(૧૩) જે કોલેજો/ભવનોએ રજજસ્ટ્રેશન ફોમષની ઓનલાઈન નપ્રન્દ્ટ મેળવેલ છે તેમની કુલ ચુકવિીમાંથી નવદ્યાથી દીઠ ૧.૫૦/- 
રૂપીર્ા લેખે નપ્રન્દ્ટીંગ ખચષ બાદ કરીને બાકીની રકમ ભરવાની રહેશે. 
(૧૪) રજજસ્ટ્રેશન ફી ક્રોસ રડમાન્દ્ડ ડ્રાફ્ટ/પે ઓડષર કુલસણચવશ્રી, ગુજરાત યુનનવનસિટી, અમદાવાદ– ૩૮૦૦૦૯ નાં નામનો 
કઢાવીને મોકલવાનો રહેશે. રડમાન્દ્ડ ડ્રાફ્ટ/પે ઓડષર બેંક કનમશન બાદ કરીને કઢાવવાનો રહેશે. . 
(DD CTS કોડવાળો હોવો જરૂરી છે.) 
 
           ઉપરોક્ત સુચનાઓનુ ંતમામ અનુસ્ટ્નાતક સંસ્ટ્થાઓના વડાશ્રીએ અચુક પાલન કરવાનુ ંરાખવુ.ં 
  
                      કુલસણચવ 
              -Sd- 
નકલ રવાના: 
(૧) યુનન. ભવનોના નવભાગનાં વડાશ્રીઓ/અનુસ્ટ્નાતક કેન્દ્રના આચાર્ષશ્રીઓ/પ્રોફેસર ઇન્દ્ચાર્જશ્રી  
(૨) રહસાબનીશ ગુજરાત યુનનવનસિટી અમદાવાદ – ૦૯ 
(૩) પરીક્ષા નનર્ામકશ્રી, પરીક્ષા નવભાગ, ગુજરાત યુનનવનસિટી અમદાવાદ – ૦૯ 
(૪) ગુજરાત યુનનવનસિટી મારહતી કેન્દ્ર, ગુજરાત યુનનવનસિટી અમદાવાદ – ૦૯ 
(૫) કેશ કાઉન્દ્ટર રૂમ નં. ૨૦ ગુજરાત યુનનવનસિટી અમદાવાદ - ૦૯  
 
 
 
 
 
 
 
 


