બી.એ/બી.કોમ સેમેસ્ટર ૨, ૪, ૬ (ફ્રેશ/રીપીટર) અને એમ.એ/એમ કોમ સેમેસ્ટર ૨ અને ૪ (ફ્રેશ/રીપીટર)
ગુજરાત યુનનવનસિટીના એક્સટનનલ નવદ્યાર્થીઓ માટે અગત્યની સ ૂચનાઓ
સ ૂચનાઓની નિન્ટ લઈ સાચવી રાખો
•

ગુજરાત યુનિવનસિટીિી વેબસાઈટ પરથી ડાઉિલોડ કરી, નિન્ટેડ બારકોડ યુનિક આઈડીવાળા આવેદિપત્ર જ પોસ્ટ ઓફિસ
દ્વારા સ્વીકારવામાાં આવશે

•

હાથે લખેલ ચેકચાક વાળા સુધારે લા આવેદિપત્રો સ્વીકારવામાાં આવશે િહીં

•

ગુજરાત યુનિવનસિટી નસવાયિી અન્ય યુનિવનસિટીિા નવદ્યાથીઓિા િોમમ સ્વીકારવામાાં આવશે િહીં

•

પરીક્ષાિા આવેદિપત્ર સ્વીકારવાિી છે લ્લી તારીખો િીચે મુજબ છે
University Exam

Sr

Examination Name

No
1
2
3

Form Filling
Starting From

BA, BCom Sem 6 (Fresh, Repeater)
MA, MCom Sem 4 (Fresh, Repeater)
BA, BCom Sem 4 (Fresh, Repeater)
BA, BCom Sem 2 (Fresh, Repeater)
MA, MCom Sem 2 (Fresh, Repeater)

Last Date Without
Late Fees

Last Date With
Late Fees Rs.
500/-

૨૬-૦૩-૨૦૨૧

૦૭-૦૪-૨૦૨૧

૧૧-૦૪-૨૦૨૧

૨૬-૦૩-૨૦૨૧

૧૫-૦૪-૨૦૨૧

*૧૮-૦૪-૨૦૨૧

૦૧-૦૫-૨૦૨૧

૨૭-૦૫-૨૦૨૧

૩૧-૦૫-૨૦૨૧

•

આવેદિપત્ર ગુજરાત યુનિવનસિટીિી વેબસાઈટ www.gujaratuniversity.ac.in ઉપરથી મેળવી શકાશે

•

તારીખ ૧૫-૦૪-૨૦૨૧ બાદ BA, BCom Sem 4 (Fresh, Repeater)ના ફોમન રૂ. ૫૦૦/- લેટ ફી સાર્થે યુનનવનસિટી કાયાનલય
ખાતે સ્વીકારવામાાં આવશે. પોસ્ટ ઓફફસ દ્વારા સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં.

•

દરે ક નવદ્યાથીએ હાલમાાં અમલમાાં હોય તેવા અભ્યાસક્રમ િમાણે જ તૈયારી કરવાિી રહેશે

•

નવનવધ નવષયોિા નવગતવાર અભ્યાસક્રમ અંગેિી જાણકારી નવદ્યાથી ગુજરાત યુનિવનસિટીિી વેબસાઈટ ઉપરથી જાતે મેળવી
લેવી. યુનિવનસિટીએ ઠરાવેલ અભ્યાસક્રમ મુજબ જ મજકુ ર પરીક્ષા લેવામાાં આવશે જેિી ખાસ િોંધ લેશો.

•

િોમમિી નિન્ટ લઈ િજીકિી પોસ્ટ ઓફિસમાાં િોમમ ઉપર દશામવેલ નિયત િી સાથે િોમમ જમા કરાવવુ.ાં

•

િોમમ સાથે િીચે મુજબિા દસ્તાવેજો જોડવાિા રહેશે િોમમ જમા કરાવતી વખતે તમામ અસલ દસ્તાવેજો ચકાસણી માટે સાથે
રાખવા િરજીયાત છે

•

બીકોમ/બીએ/એમકોમ/એમએિા ગુણપત્રક અથવા કોમ્પ્યુટર નિન્ટ અથવા એડનમટ કાડમ િી સ્વ િમાણણત િકલ િોમમ સાથે
જોડાવાિી રહેશે.

•

પરીક્ષા શરૂ થવાિાાં ત્રણ ફદવસ પહેલા બેઠક િાંબર તથા બેઠક વ્યવસ્થા તેમજ પરીક્ષા એડનમટ કાડમ યુનિવનસિટીિી વેબસાઈટ
ઉપરથી ડાઉિલોડ કરી, જાતે જ નિન્ટ મેળવી લેવી.

•

નવનવધ નવષયોિા નવગતવાર અભ્યાસક્રમ, પરીક્ષાિો કાયમક્રમ, પરીક્ષા બેઠક વ્યવસ્થા અિે એડનમટ કાડમ અંગેિી જાણ ટપાલ
કે SMS મારિતે મોકલવામાાં આવશે િહીં. આ જાણકારી નવદ્યાથીએ ગુજરાત યુનિવનસિટીિી વેબસાઇટ ઉપરથી જાતે મેળવી
લેવાિી રહેશે જેિી તમામ સાંબધ
ાં કતામ ઓએ િોંધ લેવી

•

•

બી.એ/બી.કોમ સેમેસ્ટર ૨, ૪, ૬ (ફ્રેશ/રીપીટર)
•

િોમમ િી

રૂ. ૫૦/-

•

પરીક્ષા િી, િોંધણી િી, માકમ શીટ સફહત

રૂ. ૭૦૦/-

•

કૂલ

રૂ. ૭૫૦/-

એમ.એ/એમ.કોમ સેમેસ્ટર ૨, ૪ (ફ્રેશ/રીપીટર)
•

િોમમ િી

રૂ. ૫૦/-

•

પરીક્ષા િી, િોંધણી િી, માકમ શીટ સફહત

રૂ. ૯૦૦/-

•

કૂલ

રૂ. ૯૫૦/-

