
ન.ં અન.ુ યજજસ્ટ્રેળન /૪૬૭૬૫/૨૦૨૧                                                     તા.  ૧૬/૧૨/૨૦૨૧ 

         રયત્ર  

ગજુયાત યનુનલનવિટી તભાભ ી.જી. કષ ચરાલલા બલન / વરંગ્ન ી.જી. કેન્દ્રભા ંયજજસ્ટ્રેળન ફાફત 

  

પ્રનત, 

નલબાગના ંલડાશ્રીઓ/આચામષશ્રીઓ/પ્રપેવય ઇન્દ્ચાર્જશ્રીઓ, 

 

શ્રીભાન/શ્રીભતી,  
          ભાનનીમ  કુરનતશ્રીના  આદેળાનવુાય  ળકૈ્ષણણક લષ ૨૦૨૧-૨૨ભા ંઅનસુ્ટ્નાતક M.A./M.Com/M.Sc/LLM/M.ED  તથા 
અન્દ્મ ી.જી. કષ ચરાલતા તભાભ બલન/અનસુ્ટ્નાતક કેન્દ્રભા ં પ્રલળે ભેલરે નલદ્યાથીઓનુ ં ઓનરાઈન યજીસ્ટ્રેળન ભાટે 
બલન/અનસુ્ટ્નાતક કેન્દ્રના લડાશ્રી/આચામષશ્રીઓ ન ે પક્ત ઓનરાઈન યજીસ્ટ્રેળન ભાટે જાણ કયલાભા ંઆલે છે. યજીસ્ટ્રેળન 
લખત ેનીચનેી ફાફતનુ ંખાવ ધ્માન યાખલા નલનતંી છે તભેજ ત ેસચૂનાઓ અન ેઆદેળનુ ંચસુ્ટ્તણ ેારન કયલા નલનતંી છે. 
આ ળકૈ્ષણણક લ ેઓપરાઇન  યજીસ્ટ્રેળન થળ ેનશીં. જેની નોંધ રેળજી. 
(૧) ચાલ ુલષનાાં અનસુ્નાતક યજીસ્રેળનનાાં ઓનરાઇન પોભષ તા.૩૦-૧૨-૨૦૨૧ સધુીભાાં નનમત પી વાથે અચકૂ ભોકરલાનુાં         
યાખળો. 
(૨) સ્ટ્ટ ગે્રજ્યએુટના ંનનમભ શઠે યજીસ્ટ્રેળન પી રૂ. ૩૦૦+૫૦ પભષ પી= ૩૫૦/- છે ત ેપ્રભાણ ેનલદ્યાથી દીઠ યજીસ્ટ્રેળન પી  
રલેાની યશળે.ે જેની નોંધ રલેી.  

(૩) જે નલદ્યાથીઓના પ્રલળે યનુનલનવિટીની કેન્દ્રીમ પ્રલેળ ધ્ધનત દ્વાયા થમા ન શમ તથા નલદ્યાથીઓના પભષની નલગત કરજેે 
ઓનરાઇન રગઇન કયીન ેનલગત એન્દ્ટય કયલી. ત્માયફાદ તભાભ નલદ્યાથીઓની ફ ેમાદી નપ્રન્દ્ટ કાઢી, પી બમાષની યનવદ વાથ ે
ફન્ન ેમાદી ી.જી. નલબાગભા ંજભા કયાલલાની યશળે.ે  
(૪) યજીસ્ટ્રેળન અયજીભા ંનલદ્યાથી તભેજ આનુ ંકામાષરમ પ્રત્મકે કરભ કાજીથી બયે તે ખાવ જવુ.ં ભરૂચકૂ દંડનીમ ફન ેછે. 
(૫) નલદ્યાથીએ જે નાભથી સ્ટ્નાતક દલી ભેલી શમ તે જ નાભ ેયજીસ્ટ્રેળનનુ ંઆલદેનત્ર બયુષ છે કે કેભ તનેી ચકાવણી 
કયલી. યનુન. ની પલૂષ યલાનગી રીધા નવલામ નાભભાકંયેર પેયપાય ચારી ળકળ ેનહશ જેની નોંધ રળે. 
(૬)છેલ્રી દલી અન્દ્મ યનુનલનવિટીભાથંી ભેલી આ યનુનલનવિટીભા ંજડનાયા નલદ્યાથીએ આ યનુનલનવિટીનુાં એલરજજલફલરટી 
વટીપીકેટ ભેલવુાં જરૂયી છે, ત ેભેવ્મા છી તને નફંય અને તાયીખ યજીસ્ટ્રેળન અયજીભા ંનનમત કરભભા ંઅચકૂ દળાષલલા 
અન ેતનેી નકર યજીસ્ટ્રેળન પભષ વાથ ેઅચકૂ ફીડલી. એણરજજણફણરટી વટીપીકેટ ભેવ્યુ ંશમ તલેા નલદ્યાથીઓન ેજ પ્રલેળ 
આલ. જેથી ત્રવ્મલશાયભા ંઉતયવુ ંના ડે. એણરજજણફણરટી નવલામ યજીસ્રેળન યદ ગણાળ.ે 
(૭) નલદ્યાથીએ યજજસ્ટ્રેળન અયજીભા ંજે નલમ બમાષ શમ ત ેનલમની જ શાજયી યાખ ેતથા જે નલમ ળીખલલાની યનુન. દ્વાયા  
ભજૂંયી ભી શમ ત ેજ નલમ નલદ્યાથી બયે ત ેઅલશ્મ ચકાવળ અન્દ્મથા યીક્ષાભા ંમશુ્કેરી ઉબી થામ ત કરજે/બલનની 
જલાફદાયી યશળે.ે તેભજ ફધા જ નલદ્યાથીઓની યજીસ્ટ્રેળન અયજજઓ નનમત વભમભા ંજ યનુનલનવિટીન ેશોંચાડલાની શલાથી 
નલદ્યાથીઓ લેાવય યજીસ્ટ્રેળન અયજીઓ બયે ત ેખાવ જળ. 
(૮) જે નલદ્યાથીઓનુ ંઓનરાઇન યજીસ્ટ્રેળન થયુ ંન શમ તલેા નલદ્યાથીઓની શાજયી તભેજ વભેસે્ટ્ટય ભાન્દ્મ ગણાળ ેનશી. 

  વભમવય યજી. પભષ ના ભકરનાય વસં્ટ્થાના લડાશ્રીની અંગત જલાફદાયી ઊબી થળ.ે આ લે ઓપરાઇન યજીસ્ટ્રેળન      
થળ ેનશી.  



(૯) જે નલદ્યાથીનુ ંયજીસ્ટ્રેળન થયુ ંનશી શમ ત ેનલદ્યાથી યનુન. હયક્ષાભા ંફવેલાાત્ર થળ ેનશી. યજીસ્ટ્રેળન પભષ ભડું ડળે, 
ભરૂી જલાળે અન ેનલદ્યાથીન ેનકુવાન થળ ેત વસં્ટ્થાના આચામષશ્રીઓ/નલબાગના લડાશ્રીઓની અંગત જલાફદાયી ઊબી થળ.ે 
(૧૦) અનસુ્ટ્નાતક નનમભ ૩(ફી) અનવુાય યજીસ્ટ્રેળનની મદુત ાચં લષની છે તે જતા ંપ્રલળે ભેવ્મા ફાદ ૫ લષ પયૂા થામ 
ત્માયે યજજસ્ટ્રેળન યદ થામ. આલા નલદ્યાથીઓન ેનલવેયથી યજજસ્ટ્રેળન કયાલીન ેવનેભસ્ટ્ટય ભજુંય કયાવ્મા ફાદ યીક્ષાભા ંફેવી 
ળકે. જેની નોંધ રઈ જ આલા નલદ્યાથીઓ શમ ત તનેી નલગત અનસુ્ટ્નાતક નલબાગભા ંભકરી આલા નલનતંી. 
(૧૧) યજજસ્ટ્રેળન પભષ વાથ ેWidhheld 0.127 ની ભાકષળીટ ફીડેર શમ છે જે સ્ટ્લીકાયી ળકામ નશીં. આલા નલદ્યાથીનુ ંયજજસ્ટ્રેળન 
થઈ ળકળ ેનશીં. યજજસ્ટ્રેળન પભષ વાથ ેતનૃતમ લષની ાવની ભાકષળીટ વાભેર કયલી પયજીમાત છે. 
યજજસ્રેળન ભાટે ઓનરાઇન યજજસ્રેળન અંગે ગજુયાત યનુનલનવિટીની લેફવાઈટ ય Online Login કયી ી.જી. કોષ ચરાલતા 
તભાભ ઓનરાઈન એન્ટ્રી કયલાની યશળેે. એન્ટ્રી નશી કયનાયના યજજસ્રેળન નાંફય નશી ડે એની જલાફદાયી જે તે વાંસ્થા/ 
બલનોની યશળેે.  
(૧૨) આ કામાષરમના તા. ૨૬/૦૨/૨૦૧૪ના ં ત્રાકં: એકે/૯૮૪૧૦/૨૦૧૪ના ં વદંબષભા ં જણાલલાનુ ં કે, વલે્વ પાઈનાન્દ્વ 
કરજેએ ડેલરભને્દ્ટ પી એ યજજસ્ટ્રેળન પી વાથ ેજ જભા કયલાની થામ છે. આથી યજજસ્ટ્રેળન પભષ પી વાથ ેડેલરભને્દ્ટ પી 
અંગે અરગથી પયલહડિગ ત્ર અન ેત ેયકભન ડ્રાફ્ટ રાલલાન યશળે.ે આ ડેલરભને્દ્ટ પી એકેડેનભક નલબાગભા ંજભા કયાવ્માની 
ાલતી ફતાવ્મા ફાદ જ ી.જી. નલબાગ દ્વાયા યજજસ્ટ્રેળન પી સ્ટ્લીકાયલાભા આલળ.ે ડેલરભને્દ્ટ પી નલના યજજસ્ટ્રેળન પી 
સ્ટ્લીકાયલાભા ંઆલળ ેનશીં જેની ખાવ નોંધ રેળ. 
(૧૩) જે કરેજ/બલનએ યજજસ્ટ્રેળન પભષની ઓનરાઈન નપ્રન્દ્ટ ભેલરે છે તેભની કુર ચકુલણીભાથંી નલદ્યાથી દીઠ ૧.૫૦/- 
રૂીમા રખે ેનપ્રન્દ્ટીંગ ખચષ ફાદ કયીન ેફાકીની યકભ બયલાની યશળે.ે 
(૧૪) યજજસ્ટ્રેળન પી ક્રળ હડભાન્દ્ડ ડ્રાફ્ટ/ ેઓડષય કુર વણચલશ્રી, ગજુયાત યનુનલનવિટી, અભદાલાદ– ૩૮૦૦૦૯ ના ંનાભન 
કઢાલીન ેભકરલાન યશળે.ે હડભાન્દ્ડ ડ્રાફ્ટ/ ેઓડષય ફેંક કનભળન ફાદ કયીન ેકઢાલલાન યશળે.ે . 
(DD CTS કડલા શલ જરૂયી છે.) 
 
           ઉયક્ત સચુનાઓનુ ંતભાભ અનસુ્ટ્નાતક વસં્ટ્થાઓના લડાશ્રીએ અચકુ ારન કયલાનુ ંયાખવુ.ં 
  Sd/- 
                                                            ડૉ.ી.એભ.ટેર  
                         કા.કુરવણચલ  
નકર યલાના: 
(૧) યનુન. બલનના નલબાગના ંલડાશ્રીઓ/અનસુ્ટ્નાતક કેન્દ્રના આચામષશ્રીઓ/પ્રપેવય ઇન્દ્ચાર્જશ્રી  
(૨) હશવાફનીળ ગજુયાત યનુનલનવિટી અભદાલાદ – ૦૯ 
(૩) યીક્ષા નનમાભકશ્રી, યીક્ષા નલબાગ, ગજુયાત યનુનલનવિટી અભદાલાદ – ૦૯ 
(૪) ગજુયાત યનુનલનવિટી ભાહશતી કેન્દ્ર, ગજુયાત યનુનલનવિટી અભદાલાદ – ૦૯ 
(૫) કેળ કાઉન્દ્ટય રૂભ ન.ં ૨૦ ગજુયાત યનુનલનવિટી અભદાલાદ - ૦૯  


