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ગજુયાત યનુનલનવિટી ત્રણ લષ એરએર.ફી અભ્માવક્રભ વેભેસ્ટય-1 પ્રલેળ અંગેની નોટીવ 

લષ- 2021-22 

1 ગજુયાત યનુનલવીટી વરંગ્ન તભાભ રો કોરેજો ભાટે ત્રણ લષએરએર .ફી અભ્માવક્રભભા ં
વેભેસ્ટય-1ભા ં કેન્દ્રીમકૃત પ્રલેળ ભાટેની કામષલાશી તા 24-9-2021 થી ગજુયાત યનુનલનવિટીની 
લેફવાઈટ https://oas2021gujaratuniversity.ac.in/ ય મકેુર સચૂના મજુફ  ઓન રાઈન 
અયજીઓ સ્લીકાયલાભા ંઆલળે.આ વાથે લેફવાઈટ ય ઓન રાઈન અયજી પ્રક્રક્રમાના નલનલધ 
તફક્કા દળાષલતો Admission Flow Chart તભાભ નલદ્યાથીઓએ જોઈ રેલો.આ અંગેની બકુરેટની 
ગજુયાત યનુનલવીટી લેફવાઈટ ય મકેુર વોફ્ટ કોી તભાભ નલધાથીઓએ કાજીલૂષક લાચંી 
રેલી.પ્રલેળપ્રક્રક્રમાનો સચૂચત  કામષક્રભ લખતોલખત ઉયોક્ત લેફવાઈટ ય નોટીવ દ્વાયા 
મકુલાભા ંઆલળે.ત્રણ લષ એરએર .ફી પ્રલેળ પ્રક્રક્રમાની તાયીખો વાથેનો નલગતલાય કામષક્રભ 
લેફવાઈટ ય લખતોલખત મકુલાભા ંઆલળે. 

2 ત્રણ લષ એરએર.ફી.  એડભીળન ભાટે જનયર તથા EWS કેટેગયી નલદ્યાથીઓ, જેભણે ભાન્દ્મ 
યનુનલનવિટીભાથંી સ્નાતકની ડીગ્રી - 45% કે લધ ુવાથે ,SC /STકેટેગયી ભાટે40% કે લધ ુઅન ે

SEBC કેટેગયી ભાટે 42 % કે લધ ુભાક્વષ વાથ ેસ્નાતક યીક્ષા ઉત્તીણષ કયેર છે તેઓ આ 

અભ્માવક્રભભા ંપ્રલેળ ભેલલા ઓનરાઈન અયજી કયી ળકળ.ે 
3 આ અભ્માવ ક્રભભા ંઓન રાઈન અયજી કયલા વૌ પ્રથભ નલદ્યાથીએ ગજુયાતયનુનલનવિટી 

લેફવાઈટ https://oas2021gujaratuniversity.ac.in/ ય રોગ ઇન થઇ Quick Registration 

કયલાનુ ંયશળેે. આ ભાટે નલદ્યાથીએ ોતાનુ ંનાભ, વયનામુ ંઅને અન્દ્મ પ્રાથનભક નલગતો તેભ જ 
ોતાના ભોફાઈર નફંય અને ઈ ભેઈર આઈ.ડી. આલાનુ ંયશળેે. આ નલગતો આતા જ  
 નલદ્યાથીના ભોફાઈર ય SMS દ્વાયા અને ઈ ભેઈર ય નલદ્યાથીને યઝુય આઈ.ડી. અને 
ાવલડષ આલાભા ંઆલળે.  .જેની ભદદથી નલદ્યાથીએ ઓન રાઈન યજીસ્રેળન ભાટેની 
આગની પ્રક્રક્રમા કયલાની યશળેે. આ યઝુય આઈ.ડી. અને ાવલડષ નલદ્યાથીએ ોતાની ાવે 
વાચલી યાખલાનો યશળેે. એડભીળન પ્રક્રક્રમા અંગેની તભાભ ભાક્રશતી આ યઝુય આઈ.ડી. અને 
ાવલડષ રોગ ઇન કયલાથી ભળે. 

4 Quick Registration ફાદ નલદ્યાથીએ  Admission Flow Chart ભા ંદળાષવ્મા મજુફ તફક્કાલાય 
ોતાની ભાક્રશતી, ળૈક્ષચણક નલગતો, કેટેગયીની નલગતો આલાની યશળેે. ઉયોક્ત ભાક્રશતી બમાષ 
ફાદ નલદ્યાથીએ ોતાનો તાજેતાયનો ાવોટષ વાઇઝનો પોટો, ોતાની વશી, ભાકષળીટો, સ્કુર 
રીલીંગ વટીપીકેટ અને કેટેગયી અંગેના દસ્તાલેજો લગેયેની વોફ્ટ કોી અરોડ કયલાની 
યશળેે. તભાભ દસ્ત્તાલેજોનુ ંલેયીપીકેળન ઓન રાઈન જ શોઈ તભાભ કોી સ્ષ્ટ યીતે લાચંી 
ળકામ તેભ જ અરોડ કયલી. ઓન  રાઈન યજીસ્રેળન  ભાટે  રો ગઇન કયતા શરેા દયેક 
નલધાથીએ નીચેના દસ્તાલેજોની સ્ષ્ટ યીતે લાચંી ળકામ તેલી વોફ્ટ કોી (૩૦૦ kb સધુીની 
વાઈઝ  jpeg image) વાથે યાખલી. 
 ોતાના ાવોટષ વાઇઝ પોટાની વોફ્ટ કોી  

 ોતાની વશીની વોપટ કોી  
 ક્લોરીપામીગ યીક્ષાની (સ્નાતક યીક્ષાના છેલ્રા ચાય વેનભસ્ટય કે છેલ્રા ફે લષની 

યીક્ષાની ભાકષળીટની) વોફ્ટ કોી 

https://oas2021gujaratuniversity.ac.in/
https://oas2021gujaratuniversity.ac.in/
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 ગજુયાત વયકાયના વક્ષભ વત્તાનધકાયી દ્વાયા આલાભા ંઆલેર કેટેગયી 
વટીપીકેટની(SC/ST/SEBC/EWS/Phy Handi) વોફ્ટ કોી જો રાગ ુડતુ ંશોમ તો  

 ગજુયાત વયકાયના વક્ષભ વત્તાનધકાયી દ્વાયા આલાભા ંઆલેર SEBC કેટેગયીના 
નલદ્યાથીઓ ભાટે નોન ક્રીભી રેમય વટીપીકેટ(તાજેતાયનુ)ંની વોફ્ટ કોી  

 સ્કુર રીલીંગ વટીપીકેટ કે અન્દ્મ જન્દ્ભ તાયીખ દળાષલતા પ્રભાણત્રની વોફ્ટ કોી  
 અન્દ્મ યુ નનલવીટીભાથંી આલતા નલદ્યાથીઓએ જો તેભની સ્નાતક યીક્ષાની છેલ્રા ફે 

વેભેસ્ટયની કે છેલ્રા લષની ભાકષળીટભા ંભાક્વષ કે ટકા ન રખેર શોમ તથા ભાકષળીટભા ં
ભાત્ર ગ્રેડ કે CGPA  રખેર શોમ તેભણે ોતાની યનુીલવીટીના વક્ષભ અનધકાયી ાવેથી 
“વભકક્ષ ટકા”નુ ંવટીપીકેટ(Equivalent Percentage Certificate) 

જો નલદ્યાથીની ગે્રજ્યએુળન – ક્લોરીપનમિંગ યીક્ષાની  ભાર્ષળીટભાાં ભેલેર ગણુ રે્ ટર્ા 
દળાષલેર ન શોમ અને ભાત્ર ગે્રડ રે્ CGPA જ દળાષલેર શોમ તો આલા નલદ્યાથીઓએ ઓન 
રાઈન અયજી ર્યતી લખતે ોતાની યનુીલવીટીના વક્ષભ અનધર્ાયી ાવેથી “વભર્ક્ષ ટર્ા”નુાં 
વટીપીરે્ટ (Equivalent Percentage Certificate) જોડવુાં પયજીમાત છે. આવુાં  વટીપીરે્ટ અરોડ 
ર્યેર નહશ શોમ તેલા નલદ્યાથીઓનો વભાલેળ ભેયીટ રીસ્ટભાાં ર્યી ળર્ળે નહશ. 
Equivalent Percentage Certificate સ્નાતર્ યીક્ષાના છેલ્રા ફે વેભીસ્ટયનુાં તેભ જ છેલ્રેથી 
ફીજા લષના (Second Last Year of graduation) છેલ્રા ફે વેનભસ્ટયના ટર્ા દળાષલત ુાં શોમ તેવુાં 
અરગ અરગ જોડવુાં.  (છેલ્રા ફે વેનભસ્ટયના ટર્ા ભેયીટ ફનાલલા ભાટે જરૂયી છે. છેલ્રેથી 
ફીજા લષના  (ફાંને વેભીસ્ટયના) અરગથી ટર્ા જો ફે થી લધ ુનલદ્યાથીઓના ભેયીટભાાં વભાન 
ટર્ા શોમ તો અગ્રતાક્રભ નક્કી ર્યલા ભાટે જરૂયી છે.લાનિર્ ધ્ધનતથી ાવ થમેર 
નલદ્યાથીઓએ તેભના ત્રીજા અને ફીજા લષના યનુીલવીટી યીક્ષાભાાં ભેલેરા ભાર્ષઆલા)  
ભાક્વષ અરોડ કયલા ભાટેનુ ંટેફર નીચે ઉદાશયણ ભાટે મકેુર છે. 

Marks obtained at 

Semester V / 

Second Last 

Semester  

Total Marks of 

Sem V / 

Second Last 

Semester 

Marks 

obtained at 

Sem. VI /  Last 

Semester  

Total Marks of 

Sem VI / Last 

Semester 

Percentages of 

Last two 

semesters of 

Qualifying Exam. 

421 700 436 700 61.21 %  ** 

 

** = ભેયીટ ફનાલલા ભાટે જરૂયી. 
Marks obtained at Semesters 4 

and 5 or  Second Last Year  of 

Qualifying Exam (eg. SY B.Com) 

 

Total Marks of Sem 4 

and 5 / Second Last 

year of Qualifying 

Exam (eg. SY B.Com) 

Percentages of Sem 4 and 5 

/ second last year of of 

Qualifying Exam. 

*** 

810 1200 67.5 %   *** 

 

*** = ફે કે લધ ુનલદ્યાથીઓને ભેયીટભા ંવભાન ટકા શોમ તો અગ્રતાક્રભ નક્કી કયલા ભાટે  

5 ગજુયાત યાજ્મ ફશાયની અન્મ યનુનલનવિટીભાાંથી અભ્માવ ર્યેરનલધાથીઓએ ઓનરાઇન અયજી 
ર્યતા શરેા ગજુયાત યનુનલનવિટીભાથી Provisional Eligibility Certificate (PEC)  ભેલી રેલાન ુ
યશળેે. Provisional Eligibility Certificate (PEC) વટીપીરે્ટ ભાટે  ઓનરાઈન  ગજુયાત 
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યનુનલનવિટીની લેફવાઈટ યથી અયજી ર્યલાની યશળેે. અયજી વાથે નલધાથીએ અવર ભાર્ષળીટ-
દસ્તાલેજો અરોડ ર્યી તથા ઓન રાઈન નનમત  પી બયી Provisional Eligibility Certificate 

(PEC) ભેલાનુાં યશળેે. જેની વોફ્ટ ર્ોી ઓન રાઈન અયજી વાથે અરોડ ર્યલાની યશળેે. 
 

6 જે નલધાથીઓ ગજુયાત યાજ્મનીજ, યંત ુઅન્દ્મ યનુનલનવિટીભાથંી સ્નાતક થમેર શોમ/છેલ્રી 
યીક્ષા આેર શોમ તેભણે શાર Provisional Eligibility Certificate (PEC) વટીપીરે્ટ રેલાનુાં 
નથી યાં ત ુઆલા નલધાથીઓએ એક્લાય એડનભળન રઇ રીધા ફાદઓનરાઈન Provisional 

Eligibility Certificate (PEC) વટીપીરે્ટ ભેલી વત્લયે ોતાની ર્ોરેજભાાં જભા ર્યાલલાનુાં યશળેે. 
ઓન રાઈન Provisional Eligibility Certificate (PEC) ભેલલા ભાટેની રીંર્ :  

https:// fees.gujaratuniversity.ac.in/ 

7 ત્રણ લષ એરએર.ફી અભ્માવક્રભ ભાટે ોતાનુ ંઓનરાઈન યજીસ્રેળન કયતી લખતે નલદ્યાથીએ 
લેફવાઈટ ય જ ોતાના સ્નાતક (ગ્રેજ્યએુટ) અભ્માવક્રભનાં છેલ્રા ચાય વેભેસ્ટય (કે છેલ્રા 
ફે લષ), H.S.C. યીક્ષાના ભાક્વષ તથા જન્દ્ભ તાયીખની નલગતો આલાની યશળેે તથા પોટોગ્રાપ 
અને વશી વોપટ કોીભા ંઅરોડ કયલાની યશળેે. તથા છેલ્રા ફે વેનભસ્ટયની (કે છેલ્રા લષની) 
ભાકષળીટ અરોડ કયલાની યશળેે. 

8 વેભેસ્ટય નવસ્ટભ નાાં નલધાથીઓએ સ્નાતર્યીક્ષાનાાં છેલ્રા ફે વેભેસ્ટય નાાં ભાક્વષ તથા ટર્ા 
અરોડ ર્યલા. લાનિર્ નવસ્ટભનાાં  નલધાથીઓએ છેલ્રા લષની યીક્ષાનાાં ભાક્વષ તથા ટર્ા 
અરોડ ર્યલા.  અન્મ યનુીલવીટીભાાંથી આલતા નલદ્યાથીઓએ જો તેભની સ્નાતર્ યીક્ષાની 
છેલ્રા ફે વેભેસ્ટયની /છેલ્રા લષની ભાર્ષળીટભાાં ભાક્વષ રે્ ટર્ા ન રખેર શોમ તથા ભાર્ષળીટભાાં 
ભાત્ર ગે્રડ રે્ CGPA  રખેર  શોમ તેભણે  ોતાની  યનુીલવીટીના વક્ષભ અનધર્ાયી ાવેથી 
“વભર્ક્ષ ટર્ા ”નુાં(Equivalent Percentage) વટીપીરે્ટ ર્ઢાલી તે  મજુફની ટર્ાલાયી દળાષલ લાની 
યશળેે તથા આ વટીપીરે્ટ ની વોફ્ટ ર્ોી ઓન રાઈન અયજી ર્યતી લખતે અરોડ ર્યલાની 
યશળેે. અન્મથા પોભષ લેયીપામ થળે નહશ તથા આલા નલદ્યાથીનુાં નાભ ભેયીટભાાં ગણાળે નહશ. 

9 જે નલધાથીઓ એ તેભની સ્નાતર્યીક્ષા (ગ્રેજ્યએુળન - કલોચરપાઇગ) લષ 2021ભા ગજુયાત 

યનુનલવીટીભાથંી જ ાવ કયેર શોમ તેભના વેનભસ્ટય ૫ અને ૬ ના ં ભાકષવ યનુનલવીટી વીટ 
નફંય અને અન્દ્મ  નલગતો બયતા વોફ્ટલેય આોઆ રઇ રેળે  જો આભ ન થામ તો 
નલદ્યાથીએ ોતાના ભાક્વષ અને અન્દ્મ નલગતોની એન્દ્રી કયલાની યશળેે.  

10 SEBC (વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક છાત લગષ)ના ંનલધાથીઓએ ઓન રાઈન પોભષ બયતી  લખતે 
પ્રલેળ તા યીખના ં ત્રણ લષ શરેા સધુીના (કે યાજ્મ વયકાય નક્કી કયે તે મજુફની તાયીખ 
સધુીના) ગજુયાત યાજ્મ ના વક્ષભ વત્તાનધકાયી  રાયા  આલાભા ંઆલેર નોન ક્રીભીરેમય 
વટીક્રપકેટ અચકૂ અરોડ કયવું , અન્દ્મથા તેભની નોધણી જનયર કેટેગયીભા ંથમેર ગણાળે.  
પોભષના લેયીપીકેળન દયમ્માન નલદ્યાથીને જરૂયી કેટેગયી વટીપીકેટ ન શોમ તો તે અરોડ કયલા 
ભેવેજ ભોકરલાભા ંઆલળે. આ ભેવેજ ફાદ ૨૪ કરાકભા ંવટીપીકેટ અરોડ ન થામ તો 
નલદ્યાથીનો વભાલેળ જનયર કેટેગયીભા ંકયલાભા ંઆલળે. 
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11 આનથિક યીતે છાત  -  EWS કેટેગયીભા ંઆલતા નલદ્યાથીઓએ ગજુયાત યાજ્મ દ્વાયા સચૂચત 
વક્ષભ અનધકાયી ાવેથી EWSનુ ંવટીપીકેટ ભેલી  ઓન રાઈન પ્રલેળ પોભષ બયતી અચકૂ 
અરોડ કયવુ,ં અન્દ્મથા તેભની નોધણી જનયર કેટેગયીભા ંથમેર ગણાળે. 

12 Phy. Handi. રે્ટેગયીનાાં  નલધાથી ઓએ ગજુયાત યાજ્મ દ્વાયા સચૂચત વક્ષભ અનધકાયી  દ્વાયા 
આલાભા ંઆલેર ૪૦% રે્ લધ ુળાયીહયર્ અક્ષભતા અગેનુાં નવનલર વર્જનનુાં અવર પ્રભાણ-ત્ર 
ઓન રાઈન પ્રલેળ પોભષ બયતી અચકૂ અરોડ કયવું , અન્દ્મથા તેભની નોધણી જનયર  
કેટેગયીભા ંથમેર ગણાળે. 

13 જે નલધાથીઓએ સ્નાતક  યીક્ષા અન્દ્મયનુનલનવિટીભાથંી ાવ કયેર શોમ તથા ત્માય ફાદ 
ગજુયાત યનુનલ નવિટીનો કોઈ અભ્માવક્ર્ભ કયેર શોમ તે ભનો વભાલેળ “other University”ની 
કેટેગયીભા ં થળે. યંત ુ આલા નલધા થીઓએ ગજુયાત યનુનલ નવિટીભાથંી Provisional Eligibility 

Certificate (PEC) વટીપીકેટ રેલાન ુ યશળેે નશી. યંત ુ  જે નલદ્યાથીઓ એ ગજુયાત 
યનુીલવીટીભાથંી સ્નાતક થઇ અન્દ્મ યનુીલવીટીભા ંપ્રલેળભે લેર શોમ તેભ ણે ઉયોક્ત 
જોગલાઈ મજુફ Provisional Eligibility Certificate (PEC) વટીપીરે્ટ રેલાનુાં યશળેે ણ તેઓનો 
વભાલેળ ગજુયાત યનુીલવીટીના નલદ્યાથીઓની રે્ટેગયીભાાં જ થળે. 

14 ઉયોક્ત તભાભ ભાહશતી બયી, તભાભ જરૂયી દસ્તાલેજો અરોડ ર્યી નલદ્યાથીએ ચર્ાવણી 
ર્માષ ફાદ ોતાના પોભષ LOCK ર્યલાના યશળેે. ત્માયફાદ નલદ્યાથી ોતાની નલગતોભાાં પેયપાય 
ર્યી ળર્ળે નહશ તેભ જ પોભષ LOCK ર્માષ ફાદ નલદ્યાથીએ યજીસ્રેળન ચાર્જ ેટે ઓન 
રાઈનRs. 175/- નુાં ેભેન્ટ ર્યલાનુાં યશળેે. આ ેભેન્ટ થમા ફાદ નલદ્યાથી ોતાના 
પોભષની વોફ્ટ ર્ોી ડાઉનરોડ ર્યી ળર્ળે. 

નલદ્યાથીએ અરોડ ર્યેર તભાભ દસ્તાલેજોની ચર્ાવણી ઓન રાઈન જ થળે. 
અધયૂા દસ્તાલેજો રે્ લાાંચી ન ળર્ામ તેલા દસ્તાલેજો પયી અરોડ ર્યલા લેયીપીરે્ળન 
દયમ્માન નલદ્યાથીને ભેવેજ ર્યલાભાાં આલળે. આ ભેવેજથી ૨૪ ર્રાર્ભાાં નલદ્યાથીએ 
જરૂયી દસ્તાલેજોની લાાંચી ળર્ામ તેલી નર્ર અરોડ ર્યલી અન્મથા દસ્તાલેજો નલના 
પોભષ ભાન્મ ઠયળે નહશ અને આલા નલદ્યાથીઓને ભેયીટભાાં વભાલી ળર્ાળે નહશ. 

15 CA, CS રે્ અન્મ ફુરટાઇભ ર્ોવષ ર્યતા નલધાથીઓ આ અભ્માવની વાથે ફાય ર્ાઉ ન્ન્વર ઓપ    
ઇન્ન્ડમાનાાં નનમભાનવુાય એરએર.ફી નો અભ્માવ ર્યી ળક્તા નથી . ત્રણ લષનો એરએર.ફી 
અભ્માવક્રભ ફુરટાઇભ અભ્માવક્રભ છે તથા તેભાાં ફાય ર્ાઉન્ન્વર ઓપ ઇન્ન્ડમાના નનમભો તેભ 
જ ગજુયાત યનુીલવીટી ઓડીનન્વ મજુફ  ૭0 % શાજયી અનનલામષ છે.   

16 નનમત તાયીખે (અથલા  ત્માયફાદની સચૂચત તાયીખે) ગજુયાત યનુનલવીટી  લેફવાઈટ ઉય  
પ્રોનલઝનર ભેહયટ  રીસ્ટ  મરુ્લાભાાં આલળે જે ભાાંનલધાથીનાાં ભાર્ષ વ, રે્ટેગયીતથા તે ણે બયેર  
ર્ોરેજ નલર્લ્ોના આધાયે મરુ્લાભાાં આલળે. આ રીસ્ટ ભાાં જો ર્ોઈ ભાર્ષવ/રે્ટેગયીની ભરુ 
જણામ તો નલધાથીએ નનમત ર્યેર વભમ ભમાષદાભાાં નીચેના ઈ ભેઈર આઈ.ડી. ય ઓન 
રાઈન અયજી ર્યી ભરૂ સધુાયાની અયજી જરૂયી આધાય યુાલાની નર્ર વાથે ર્યલાની યશળેે. 

llb3querymerit@gmail.com 
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નનમત વભમ ફાદ ર્ોઈ ણ પ્રર્ાયની ભરૂ અંગે ર્યેર અયજી ભાન્મ યખાળે નહશ. પ્રોનલઝનર 
ભેયીટ રીસ્ટથી ર્ોઈ ણ પ્રર્ાયનુાં એડભીળન થઇ ળર્ળે નહશ. 

17 પાઈનર ભેહયટ ચરસ્ટભાાં નલધાથી નુાં નાભ છે રે્ નહશ તે નલદ્યાથી ોતા ના યઝુય આઈ.ડી. અને 
ાવલડષ આી  ગજુયાત યનુીલવીટીની લેફ વાઈટ યથી નનમત તાયીખ દયમ્માન  જોઈ 
ળર્ળે. જો નલદ્યાથીનો વભાલેળ પ્રથભ ભેયીટ રીસ્ટ ભાાં થમેર શોમ તો તેણેઓન રાઈન પી ેટે 
નનમત યર્ભ બયી (બાઈઓ રૂ.૫૦૦/- તથા ફશનેો રૂ.૨૦૦/-) તેને પાલાભાાં આલેર ર્ોરેજ ય 
નનમત હદલવોભાાં ર્ોરેજ વભમ દયમ્માન જઈ જરૂયી અવર દસ્તાલેજો ફતાલી, ફાર્ીનીપી બયી 
પ્રલેળ ભેલીરેલાનોયશળેે.  નનમત વભમ ફાદ નલધાથી નો પ્રલેળ ભાટે શર્ યશળેે  ન શી, તથા 
પ્રલેળ આોઆ યદ્દ થળે . પાઇનર ભેયીટ રીસ્ટભાાં નાભ શોમ તે નલધા થીઓ જ એડનભળન  
ઓપય રેટયની નપ્રન્ટ ર્ાઢી ળર્ળે. 

18     સચુના : 
વભગ્ર એડભીળન પ્રહક્રમા દયમ્માન ર્ોરેજ યની મરુાર્ાત દયમ્માન દયેર્ નલદ્યાથીએ ર્ોરેજ, 
ગજુયાત યનુીલવીટી અને રે્ન્ર તેભ જ યાજ્મ વયર્ાય દ્વાયા નક્કી ર્યલાભાાં આલેર COVID 19ની 
ગાઈડરાઈન્વનો ચસુ્તણે અભર ર્યલાનો યશળેે. તેભ જ જરૂયી ળાયીહયર્ અંતય યાખલાનુાં 
યશળેે. ભાસ્ર્ લગય નલદ્યાથીને રે્ COVID 19 ની ભાગષદનળિર્ાનુાં ારન નહશ ર્યનાય નલદ્યાથીને 
ર્ોરેજભાાં પ્રલેળ ભી ળર્ળે નહશ. 

19 જે નલધાથીનુાં નાભ પ્રથભ ભેયીટ રીસ્ટભાાં ન આલે તેણે ફીજા ભેહયટ રીસ્ટ સધુી યાશ જોલી. 
20 જો નલદ્યાથીનુાં નાભ પ્રથભ ભેયીટ રીસ્ટભાાં ર્ોઈ રો ર્ોરેજભાાં આલેર શોમ ણ તેણે જો તે 

ર્ોરેજભાાં એડભીળન રેવુાં ન શોમ અને અન્મ ર્ોરેજભાાં પ્રલેળ રેલા ભાાંગતો શોમ તો ણ તેણે 
તે ઉયોક્ત પ્રહક્રમાભાાં નનમત ફેંર્ભાાં ઓન રાઈન ાટષ  ેભેન્ટ (બાઈઓ રૂ.૫૦૦/- તથા ફશનેો 
રૂ.૨૦૦/-) ર્યી યીળપરીંગ યાઉન્ડની યાશ જોલી. યીળપરીંગ યાઉન્ડની નોટીવ આવ્મેથી આલા 
નલદ્યાથીઓએ યીળપરીંગ ભાટે ઓન રાઈન વભાંનત આલાની યશળેે. તેભ જ આ યાઉન્ડની 
જરૂયી સચૂનાનુાં ારન ર્યલાનુાં યશળેે. 

21 જે નલધાથીઓની લમ તા. 01/06/2021નાાં યોજ ૩૦ લષ રે્ તેથી લધ ુ (SC તથા ST રે્ટેગયીનાાં 
નલધાથીઓની લમ ઉયોક્ત તા યીખનાાં યોજ ૩૫ લષ રે્ લધુ ) શોમ તેભ ણે એડનભળન ઓપય 
થમેથી જે તે ર્ોરેજભાાં Undertaking આલાનુાં  યશળેે રે્ તેભ ને વલોચ્ચ અદારત નાાં 
લચગાાનાાં ચરુ્ાદાના આધાયે ળયતી પ્રલેળ ભે છે . તથા તેભનો આ ળયતી પ્રલેળ વલોચ્ચ  
અદારતનાાં આખયી ચરુ્ાદાને આનધન યશળેે.  આ Undertakingનો નમનુો ગજુયાત યનુનલનવિટી 
લેફવાઈટ ય મરેુ્ર ત્રણ લષ એરએર.ફીની ભાહશતી નુ્સ્તર્ાભાાં (Page No. 29) આેર છે. 

22 લધ ુભાહશતી ભાટે નલદ્યાથી ગજુયાત યનુનલવીટી વાંરગ્ન ર્ોઈ ણ રો ર્ોરેજના શલે્ વેન્ટય 
ય ર્ોરેજ વભમ દયમ્માન જઈને રે્ પોનથી વાંર્ષ  ર્યી ળર્ળે. 
નોંધ :- આ નોહટવ નલધાથીઓને અનકુુતા ભાટે છે નલગતલાય અને વચોટ ભાહશતી ભાટે 

ગજુયાતયનુનલનવિટીની લેફવાઈટ https://oas2021gujaratuniversity.ac.in/ ઉય 
લખતોલખત મરુ્લાભાાં આલનાય નોટીવ/ સચૂનાઓ  જોલી. 

https://oas2021gujaratuniversity.ac.in/

