ુ યાત યનુ નલનવિટી એરએર.એભ. અભ્માવક્રભ વેભેસ્ટય-1 પ્રલેળ અંગે ની નોટીવ
ગજ
લષ-2020-21
1

ગુજયાત યુનીલવીટી વંરગ્ન તભાભ ી.જી. વેન્ટય/ડીાટટ ભેન્ટ ઓપ રો ભાટે એરએર

.એભ

અભ્માવક્રભભાં વેભેસ્ટય-1ભાં કેન્રીમકૃત પ્રલેળ ભાટેની કામટલાશી તા 26--10-2020 થી ગુજયાત
યુનનલનવિટીની

લેફવાઈટ https://eform.gujaratuniversity.ac.in/ ય મુકેર સ ૂચના મુજફ

ઓન રાઈન અયજીઓ સ્લીકાયલાભાં
લેફવાઈટ ય મુકેર વોફ્ટ કોી

આલળે . આ અંગે ની બુકરેટ ની ગુજયાત યુનીલવીટી
તભાભ નલધાથીઓએ કાજી ૂલટક લાંચી રેલી. પ્રલેળ

પ્રક્રક્રમાનો સ ૂચચત કામટક્રભ ઉયોક્ત લેફવાઈટ ય લખતોલખત નોટીવ દ્વાયા મુકલાભાં આલળે.
2

ભાન્મ યુનનલનવિટીભાંથી 50% કે લધુ કે લધુ ભાક્વટ વાથે પ્રથભ પ્રમત્ને કામદા નલદ્યાળાખાભાં
સ્નાતક થમેર (૩ લટ એરએર.ફી કે ૫ લટ ઇન્ટીગ્રેટેડ રો અભ્માવક્રભ) નલદ્યાથીઓ આ
અભ્માવક્રભભાં પ્રલેળ ભેલલા ઓન રાઈન અયજી કયી ળકળે.

3

આ અભ્માવ ક્રભભાં ઓન રાઈન અયજી કયલા વૌ પ્રથભ નલદ્યાથીએ ગુજયાત યુનનલનવિટી
લેફવાઈટ https://eform.gujaratuniversity.ac.in/ ય

રોગ ઇન થઇ

રૂ. 175/- નુ ં ઓન

રાઈન ેભેન્ટ કયી ીન નંફય ભેલલાનો યશેળ.ે
ીન નંફય ભેલલાની પ્રક્રક્રમા :
નલદ્યાથીએ ઉયોક્ત લેફવાઈટ ય રોગ ઇન થઇ

Obtain Pin ય ક્રકરક કયી ોતાનો

ભોફાઈર નંફય અને ઈ ભેઈર આઈ.ડી. આલાનુ ં યશેળે. ત્માયફાદ રૂ. 175/- નુ ં ઓન રાઈન
ેભેન્ટ કયલાથી નલદ્યાથીના ભોફાઈર ય

SMS દ્વાયા અને ઈ ભેઈર ય ીન નંફય અને

વીયીમર નંફય આલળે. જેની ભદદથી નલદ્યાથીએ ઓન રાઈન યજીસ્રેળન કયલાનુ ં યશેળે.
4

ઓન રાઈન યજીસ્રેળન ભાટે રો ગઓન કયતા શેરા દયે ક નલધાથીએ નીચેના દસ્તાલેજોની
વોફ્ટ કોી અને ોતાનો ભોફાઈર વાથે યાખલો અનનલામટ યશેળે.


ોતાના ાવોટટ વાઇઝ પોટાની વોફ્ટ કોી (10 kb to 50 kbવાઇઝ JPG પાઈરભાં)



ોતાની વશીની વોપટ કોી (5kb થી ૩૦ kb વાઇઝ JPG File)



ક્લોરીપામીગ યીક્ષાની ( (૩ લટ એરએર.ફી કે ૫ લટ ઇન્ટીગ્રેટેડ રો

યીક્ષાના

છે લ્રા ચાય વેનભસ્ટય કે છે લ્રા ફે લટની યીક્ષાની ભાકટ ળીટની) વોફ્ટ કોી


ગુજયાત વયકાયના વક્ષભ વત્તાનધકાયી દ્વાયા આલાભાં આલેર કેટેગયી વટીપીકેટની
(SC/ST/SEBC/EWS/Phy Handi) વોફ્ટ કોી જો રાગુ ડતુ ં શોમ તો



H.S.C. (ધોયણ ૧૨) યીક્ષાની ભાકટ ળીટ ની વોફ્ટ કોી



ગુજયાત વયકાયના વક્ષભ વત્તાનધકાયી દ્વાયા આલાભાં આલેર

SEBC કેટેગયીના

નલદ્યાથીઓ ભાટે નોન ક્રીભી રેમય વટીપીકેટ(તાજેતાયનુ)ની
ં
વોફ્ટ કોી


સ્કુર રીલીંગ વટીપીકેટ કે અન્મ જન્ભ તાયીખ દળાટલતા પ્રભાણત્રની વોફ્ટ કોી



અન્મ યુનીલવીટીભાંથી આલતા નલદ્યાથીઓએ જો તેભની ૩ લટ એરએર.ફી કે ૫ લટ
ઇન્ટીગ્રેટેડ રો યીક્ષાની છે લ્રા ફે વેભેસ્ટયની કે છે લ્રા લટની ભાકટ ળીટભાં ભાક્વટ કે ટકા
ન રખેર શોમ તથા ભાકટ ળીટભાં ભાત્ર ગ્રેડ કે
યુનીલવીટીના વક્ષભ અનધકાયી
Percentage Certificate)

CGPA રખેર શોમ તેભણે ોતાની

ાવેથી “વભકક્ષ ટકા ”નુ ં વટીપીકેટ ( Equivalent
1

જો નલદ્યાથીની ૩ લષ એરએર.ફી કે ૫ લષ ઇન્ટીગ્રેટેડ રો

– ક્લોરીપનમિંગ યીક્ષાની

ુ કે ટકા દળાષ લેર ન શોમ અને ભાત્ર ગ્રેડ કે
ભાકષ ળીટભાં ભેલેર ગણ
શોમ તો આલા નલદ્યાથીઓએ ઓન રાઈન અયજી કયતી લખતે
વક્ષભ અનધકાયી

ાવેથી “વભકક્ષ

CGPA જ દળાષ લેર

ુ ીલવીટીના
ોતાની યન

ટકા ”ન ંુ વટીપીકેટ ( Equivalent Percentage

Certificate) જોડવ ંુ પયજીમાત છે . આવ ંુ વટીપીકેટ અરોડ કયે ર નક્રશ શોમ તેલા
નલદ્યાથીઓનો વભાલેળ ભેયીટ રીસ્ટભાં કયી ળકળે નક્રશ.


ુ યાત યાજ્મ ફશાયની યન
ુ ીલવીટીભાંથી
ગજ

છે લ્રી યીક્ષા ાવ કયે ર નલદ્યાથીઓએ

ગુજયાત યુનીલવીટીભાંથી ઓન રાઈન અયજી દ્વાયા ભેલેર

Provisional Eligibility

Certificate (PEC) ની વોફ્ટ કોી.
5

એરએર.એભ. અભ્માવ ક્રભ ભાટે ોતાનુ ં ઓન

રાઈન યજીસ્રેળન કયતી લખતે નલદ્યાથીએ

લેફવાઈટ ય જ ોતાના ૩ લટ એરએર.ફી કે ૫ લટ ઇન્ટીગ્રેટેડ રો અભ્માવક્રભનાં છે લ્રા
ચાય વેભેસ્ટય ( કે છે લ્રા ફે લટ) ,

H.S.C. યીક્ષાના ભાક્વટ ત થા જન્ભ તાયીખ ની નલગતો

આલાની યશેળે તથા પોટોગ્રાપ અને વશી વોપટ કોી
અરોડ કયલા ની યશેળે. તથા છે લ્રા ફે

ભાં (આગ દળાટલેર વાઈઝભાં)

વેનભસ્ટયની ( કે છે લ્રા લટની ) ભાકટ ળીટ અરોડ

કયલાની યશેળે.
6

વેભેસ્ટય નવસ્ટભનાં નલધાથીઓએ ૩ લષ એરએર.ફી કે ૫ લષ ઇન્ટીગ્રેટેડ રો યીક્ષાનાં છે લ્રા
ફે વેભેસ્ટયનાં ભાક્વષ તથા ટકા અરોડ કયલા. લાનિક નવસ્ટભનાં નલધાથીઓએ છે લ્રા લષની

LL.B. યીક્ષાનાં ભાક્વષ તથા ટકા અરોડ કયલા.

ુ ીલવીટી ભાંથી આલતા
અન્મ યન

નલદ્યાથીઓએ જો તેભની ૩ લષ એરએર.ફી કે ૫ લષ ઇન્ટીગ્રેટેડ રો
વેભેસ્ટયની કે છે લ્રા લષની ભાકષ ળીટભાં ભાક્વષ કે ટકા ન

યીક્ષાની છે લ્રા ફે

રખેર શોમ તથા ભાકષ ળીટભાં ભાત્ર

ુ ીલવીટીના વક્ષભ અનધકાયી ાવેથી “વભકક્ષ
ગ્રેડ કે CGPA રખેર શોમ તેભણે ોતાની યન
ુ ફ ની ટકાલાયી દળાષ લ લાની યશેળે
ટકા”ન ંુ ( Equivalent Percentage) વટીપીકેટ કઢાલી તે મજ
તથા આ વટીપીકેટ ની વોફ્ટ કોી ઓન રાઈન અયજી કયતી લખતે અરોડ કયલાની યશેળે.
અન્મથા પોભષ લેયીપામ થળે નક્રશ તથા આલા નલદ્યાથીન ંુ નાભ ભેયીટભાં ગણાળે નક્રશ.
7

જે નલધાથીઓ એ તેભની ૩ લષ એરએર.ફી કે ૫ લષ ઇન્ટીગ્રેટેડ રો
લટ 2020ભા ગુજયાત યુનનલવીટીભાંથી જ ાવ કયે ર શોમ તથા

(કલોચરપાઇગ) યીક્ષા
જેઓ ઓન (જનયર)

કેટેગયીભાં આલતા શોમ ( SC/ST/SEBC તથા Phd. Handi. નવલામ) તેભના વેનભસ્ટય ૫ અને ૬
નાં ભાકટ વ અન્મ નલગતો બયતા વોફ્ટલેય આોઆ રઇ રેળે

. જો આભ ન થામ તો

નલદ્યાથીએ ોતાના ભાક્વષ અને અન્મ નલગતોની એન્રી કયલાની યશેળે.
8

SEBC (વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક છાત લગટ)નાં નલધાથીઓએ ઓન રાઈન પોભટ બયતી લખતે
પ્રલેળ તા યીખનાં ત્રણ લટ શેરા સુધીના (કે યાજ્મ વયકાય નક્કી કયે તે મુજફની તાયીખ
સુધીના) ગુજયાત યાજ્મ ના વમુચચત વત્તાનધકાયી રાયા આલાભાં આલેર નોન કીભીરેમય
વટટ ક્રપકેટ અચ ૂક અરોડ કયવુ,ં અન્મથા તેભની નોધણી જનયર કેટેગયીભાં થમેર ગણાળે.

9

આનથિક યીતે છાત –Economically Backward Section (EWS) કેટેગયીભાં આલતા નલદ્યાથીઓએ
ગુજયાત યાજ્મ દ્વાયા સ ૂચચત વક્ષભ અનધકાયી ાવેથી EWSનુ ં વટીપીકેટ ભેલી ઓન રાઈન
2

પ્રલેળ પોભટ બયતી અચ ૂક અરોડ કયવુ ં , અન્મથા તેભની નોધણી જનયર કેટેગયીભાં થમેર
ગણાળે.
10 Phy. Hadi કેટેગયીનાં નલધાથી ઓએ ગુજયાત યાજ્મ દ્વાયા

સ ૂચચત વક્ષભ અનધકાયી

દ્વાયા

આલાભાં આલેર ૪૦% કે લધ ુ ળાયીક્રયક અક્ષભતા અગે ન ંુ નવનલર વર્જનન ંુ અવર પ્રભાણ-ત્ર
ઓન રાઈન પ્રલેળ પોભટ બયતી અચ ૂક અરોડ કયવુ ં

, અન્મથા તેભની નોધણી જનયર

કેટેગયીભાં થમેર ગણાળે.
ુ યાત યાજ્મ ફશાયની અન્મ યનુ નલ નવિટીભાંથી અ ભ્માવ કયે ર નલધાથીઓએ ઓનરાઇન
11 ગજ
ુ યાત યનુ નલનવિટીભાથી Provisional Eligibility Certificate (PEC) ભેલી
અયજી કયતા શેરા ગજ
ુ યાત
રેલાન ુ યશે ળે. Provisional Eligibility Certificate (PEC) વટીપીકેટ ભાટે ઓન રાઈન ગજ
યનુ નલનવિટીની લેફવાઈટ યથી અયજી કયલાની યશેળે અયજી વાથે નલધાથીએ અવર ભાકષ ળીટદસ્તાલેજો અરોડ કયી તથા ઓન રાઈન નનમત પી બ યી Provisional Eligibility Certificate
(PEC) ભેલાન ંુ યશેળે. જેની વોફ્ટ કોી ઓન રાઈન અયજી વાથે અરોડ કયલાની યશેળે.
12 જે નલધાથીઓ ગુજયાત યાજ્મની જ, યં ત ુ અન્મ યુનનલનવિટીભાંથી કામદા નલદ્યાળાખાભાં સ્નાતક
થમેર શોમ/છે લ્રી યીક્ષા આેર શોમ તેભ ણે શાર Provisional Eligibility Certificate (PEC)
વટીપીકેટ રેલાન ંુ નથી યં ત ુ આલા નલધા થીઓએ એક્લાય એડનભળન રઇ રીધા ફાદ ઓન
રાઈન Provisional Eligibility Certificate (PEC) વટીપીકેટ ભેલલાન ંુ યશેળે.
13 જે નલધાથીઓએ કામદાની સ્નાતક  યીક્ષા અન્મ યુનનલનવિટીભાંથી ાવ કયે ર શોમ તથા
ત્માયફાદ ગુજયાત યુનનલ નવિટીનો કોઈ અભ્માવક્ર્ભ કયે ર શોમ તે ભનો વભાલેળ “other
University” કેટેગયીભાં થળે. યં ત ુ આલા નલધા થીઓએ ગુજયાત યુનનલનવિટીભાંથી Provisional
Eligibility Certificate (PEC) વટીપીકેટ રેલાનુ

યશેળે નશી. યં ત ુ જે નલદ્યાથીઓ એ ગુજયાત

યુનીલવીટીભાંથી કામદા નલદ્યાળાખાભાં સ્નાતક થઇ અન્મ યુનીલવીટીભાં પ્રલેળ ભેલેર શોમ
તેભણે ઉયોક્ત જોગલાઈ મુજફ

Provisional Eligibility Certificate (PEC) વટીપીકેટ રેલાન ંુ

ુ યાત યન
ુ ીલવીટીના નલદ્યાથીઓની કેટેગયીભાં જ થળે.
યશેળે ણ તેઓનો વભાલેળ ગજ
14 CA, CS કે અન્મ ફુર ટાઇભ કોવષ કયતા નલધાથીઓ આ અભ્માવની વાથે ય.ુ જી.વી. તેભ જ
ુ યાત યન
ુ ીલવીટીનાં
ગજ

ુ ાય એરએર.એભ. નો અ ભ્માવ
નનમભાનવ

કયી ળક્તા નથી

.

એરએર.એભ. અભ્માવ ક્રભ ફુરટાઇભ અભ્માવક્રભ છે તથા તેભાં ય.ુ જી.વી.ના નનમ ભો તેભ જ
ુ યાત યન
ુ ીલવીટી ઓડીનન્વ મજ
ુ ફ ૭0 % શાજયી અનનલામષ છે .
ગજ
15 નનમત તાયીખે (અથલા ત્માયફાદ ની સ ૂચિત તાયીખે)

ુ યાત યનુ નલવીટી લેફવાઈટ ઉય
ગજ

ુ લાભાં આલળે જે ભાં નલધાથીનાં ભાકષ વ, કેટેગયી તથા તે ણે બયે ર
પ્રોનલઝનર ભેક્રયટ રીસ્ટ મક
ી.જી. વેન્ટય/ડીાટષ ભેન્ટ ઓપ રોના

ુ લાભાં આલળે.
નલકલ્ોના આધાયે મક

ુ જણામ તો નલધાથીએ
કોઈ ભાકષ વ/કેટેગયીની ભર

આ રીસ્ટ ભાં જો

નનમત કયે ર વભમ ભમાષ દાભાં નીિેના ઈ

ુ ાયાની અયજી જરૂયી આધાય ય
ુ ાલાની
ભેઈર આઈ.ડી. ય ઓન રાઈન અયજી કયી ભ ૂર સધ
નકર વાથે કયલાની યશેળે.

llmquerymerit@gmail.com
નનમત વભમ ફાદ કોઈ ણ પ્રકાયની ભ ૂર અંગે કયે ર અયજી ભાન્મ યખાળે નક્રશ. પ્રોનલઝનર
ભેયીટ રીસ્ટથી કોઈ ણ પ્રકાયન ંુ એડભીળન થઇ ળકળે નક્રશ.
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16 પાઈનર ભેક્રયટ ચરસ્ટભાં નલધાથીન ંુ નાભ છે કે નક્રશ તે નલદ્યાથી ોતા ના યજીસ્રેળન નંફય, ીન
ુ યાત યન
ુ ીલવીટીની લેફ વાઈટ યથી નનમત તાયીખ દયમ્માન
નંફય આી ગજ
જો નલદ્યાથીનો વભાલેળ પ્રથભ ભેયીટ રીસ્ટ ભાં થમેર શોમ તો તેણે

જોઈ ળકળે.

Admission Offer Letter

તથા Bank Receipt ની નપ્રન્ટ રઇ ઓન રાઈન કે HDFC BANK ની (જેના Branch Address
ુ યાત યનુ નલનવિટી લેફવાઈટ ય મક
ુ ેર એર એર.એભ. એડભીળનની ભાક્રશતી સ્ુ સ્તકાભાં
ગજ

pages 51-59 ય જોઈ ળકાળે) કોઈ ણ બ્રાન્િભાં રૂફરૂ પી ેટે નનમત યકભ બયી (બાઈઓ રૂ.
૫૦૦/- તથા ફશેનો રૂ. ૨૦૦/-) તેને પાલાભાં આલેર ી.જી. વેન્ટય/ડીાટષ ભેન્ટ ઓપ રો ય
નનમત ક્રદલવોભાં ઓપીવ વભમ દયમ્માન જઈ જરૂયી અવર દસ્તા લેજો ફતાલી, ફાકીની પી
બયી પ્રલેળ ભેલી રેલાનો યશેળે . નનમત વભમ ફાદ નલધાથી નો પ્રલેળ ભાટે શક યશેળે નશી,
તથા પ્રલેળ આોઆ

યદ્દ થળે . પાઇનર ભેયીટ રીસ્ટભાં નાભ શોમ તે નલધા

થીઓ જ

એડનભળન ઓપયરેટયની નપ્રન્ટ કાઢી ળકળે.

ુ ના :
સિ

17

વભગ્ર એડભીળન પ્રક્રક્રમા દયમ્માન

ી.જી. વેન્ટય/ડીાટષ ભેન્ટ ઓપ રો

ુ ાકાત દયમ્માન દયે ક નલદ્યાથીએ કોરેજ, ગજ
ુ યાત યન
ુ ીલવીટી
યની મર
અને કેન્ર તેભ જ યાજ્મ વયકાય દ્વાયા નક્કી કયલાભાં આલેર COVID 19ની
ગાઈડરાઈન્વનો ચસ્ુ તણે અભર કયલાનો યશેળે. તેભ જ જરૂયી ળાયીક્રયક
અંતય યાખલાન ંુ યશેળે. ભાસ્ક લગય નલદ્યાથીને કે
ભાગષદનળિકાન ંુ ારન નક્રશ કયનાય નલદ્યાથીને

COVID 19 ની
ી.જી. વેન્ટય/ડીાટષ ભેન્ટ

ઓપ રોભાં પ્રલેળ ભી ળકળે નક્રશ.
ુ ી યાશ જોલી.
18 જે નલધાથીન ંુ નાભ પ્રથભ ભેયીટ રીસ્ટભાં ન આલે તેણે ફીજા ભેક્રયટ રીસ્ટ સધ
19 જો નલદ્યાથીન ંુ નાભ પ્રથભ ભેયીટ રીસ્ટભાં કોઈ ી.જી. વેન્ટય/ડીાટષ ભેન્ટ ઓપ રોભાં આલેર
શોમ ણ તેણે જો તે કોરેજભાં એડભીળન રેવ ંુ ન શોમ અને અન્મ ી.જી. વેન્ટય/ડીાટષ ભેન્ટ
ઓપ રોભાં પ્રલેળ રેલા ભાંગતો શોમ તો ણ તેણે તે ઉયોક્ત પ્રક્રક્રમાભાં નનમત ફેંકભાં ઓન
રાઈન કે ઓપ રાઈન ાટષ ેભેન્ટ

(બાઈઓ રૂ . ૧૦ ૦૦/- તથા ફશેનો રૂ.

૫ ૦૦/-) કયી

યીળપરીંગ યાઉન્ડની યાશ જોલી. યીળપરીંગ યાઉન્ડની નોટીવ આવ્મેથી આલા નલદ્યાથીઓએ
યીળપરીંગ ભાટે ઓન રાઈન વભંનત આલાની યશેળે. તેભ જ આ યાઉન્ડની જરૂયી સ ૂિનાનું
ારન કયલાન ંુ યશેળે.
નોંધ :- આ નોક્રટવ નલધાથીઓને અનકુ ુ તા ભાટે છે નલગતલાય અને વિોટ ભાક્રશતી ભાટે
ુ યાત યનુ નલનવિટીની લેફવાઈટ https://eform.gujaratuniversity.ac.in/ ઉય
ગજ
ુ લાભાં આલેર એરએર.એભ. એડભીળનની ભાક્રશતી સ્ુ સ્તકા જોલી.
મક
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