
 

 ¶Û×.…¶Ûä. રજી ટેર્શન  / 32672 /2016                   ©ÛÛ. 08 -  ૦૯  -2016 

પિરપતર્ 

 
    ગજુરાત યિુનવિસર્ટી તમામ પી.જી. કોષર્ ચલાવતા ભવનો/સલંગ્ન પી.જી. કેન્દર્ોમા ંરજી ટેર્શન માટેનો સિુચત પિરપતર્ 

 

    િવભાગના ંવડા ીઓ/આચાયર્ ીઓ/પર્ોફેસર ઇન્ચા ીઓ, 

    ીમાન/ ીમતી, 
             માનનીય કુલપિત ીના આદેશાનસુાર શૈક્ષિણક વષર્ ૨૦૧૬-૨૦૧૭ મા અનુ નાતક 
M.A./M.Com/MSC/LLM/M.ED. તથા અન્ય પી.જી. કોષર્ ચલાવતા તમામ ભવનો/અનુ નાતક કેન્દર્ોમા ંપર્વેશ મેળવેલ 
િવધ્યાથીર્ઓનુ ં ઓનલાઈન રજી ટેર્શન માટે  ભવનો/અનુ નાતક કેન્દર્ના વડા ી/આચાયર્ ીઓને ઓનલાઈન 
રજી ટેર્શન માટે જાણ કરવામા ંઆવે છે. રજી ટેર્શન વખતે નીચેની બાબતોનુ ંખાસ ધ્યાન રાખવા િવનતંી છે તેમજ તે 
સચૂનાઓ અને આદેશોનુ ંચુ તપણે પાલન કરવા િવનતંી છે. 

     
(1) ચાલુ ંવષર્ના ંઅનુ નાતક રજી ટેર્શનના ંઓનલાઈન ફોમર્ તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૬ સધુીમા ં િનયત ફી સાથે અચકૂ 

મોકલવાનુ ંરાખશો..  
(2) પો ટ ગેર્જ્યએુટના ં િનયમો હઠેળ રજી ટેર્શન ફી . ૩૦૦+૫૦ ફોમર્ ફી= ૩૫૦/- છે તે પર્માણે િવધ્યાથીર્ દીઠ 

રજી ટેર્શન ફી લેવાની રહશેે. ની ન ધ લેવી. 
(3)  િવધ્યાથીર્ઓના પર્વેશ યિુનવિસર્ટીની કેન્દર્ીય પર્વેશ પધ્ધિત ારા થયા ન હોય તથા િવધ્યાથીર્ઓના ફોમર્ની 

િવગતો કોલે  ઓનલાઇન લોગીન કરીને િવગતો એન્ટર કરવી. ત્યારબાદ તમામ િવધ્યાથીર્ઓની બે યાદી 
િપર્ન્ટ કાઢી, ફી ભયાર્ની રસીદ સાથે બ ે યાદી પી.જી. િવભાગમા ંજમા કરાવવાની રહશેે. 

(4) રજી ટેર્શન અરજીમા ં િવધ્યાથીર્ તેમજ આપનુ ંકાયાર્લય પર્ત્યેક કોલમ કાળજીથી ભરે તે ખાસ જોવુ.ં ભલૂચકૂ 
દંડનીય બને છે. 

(5) િવધ્યાથીર્એ  નામથી નાતક પદવી મેળવી હોય તે જ નામે રજી ટેર્શનનુ ંઆવેદનપતર્ ભયુર્ છે કે કેમ તેની 
ચકાસણી કરવી. યિુન.ની પવૂર્ પરવાનગી લીધા િસવાય નામમા ંકરેલો ફેર્રફાર ચાલી શકશે નિહ ની ન ધ 
લેશો. 
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(6) છે લી પદવી અન્ય યિુનવિસર્ટીમાથંી  મેળવી  આ યિુનવિસર્ટીમા ં જોડાનાર િવધ્યાથીર્એ આ યિુનવિસર્ટીનુ ં
એિલિજિબિલટી સટ ફીકેટ મેળવવુ ંજ રી છે, તે મે યા પછી તેનો નબંર અને તારીખ રજી ટેર્શન અરજીમા ં
િનયત કોલમમા ં અચકૂ દશાર્વવા અને તેની નકલ રજી ટેર્શન ફોમર્ સાથે અચકૂ બીડવી. એિલિજિબિલટી 
સટ ફીકેટ મેળ યુ ં હોય તેવા િવધ્યાથીર્ઓને જ પર્વેશ આપવો. થી પતર્ યવહારમા ં ઉતરવુ ં ના પડે. 
એિલિજિબિલટી િસવાય રજી ટેર્શન રદ ગણાશે. 

(7) િવધ્યાથીર્એ રજી ટેર્શન અરજીમા ં  િવષય ભયાર્ હોય તે િવષયોની જ હાજરી રાખે તથા  િવષયો શીખવવાની 
યિુન. ારા મજૂંરી મળી હોય તે જ િવષયો િવધ્યાથીર્ ભરે તે અવ ય ચકાસશો અન્યથા પરીક્ષામા ંમુ કેલી ઉભી 
થાય તો કોલેજ/ભવનની જવાબદારી રહશેે.                                                                                       

                    તેમજ બધા જ િવધ્યાથીર્ઓની રજી ટેર્શન અરજીઓ િનયત સમયમા ંજ યિુનવિસર્ટીને પહોચાડવાની    
  હોવાથી િવધ્યાથીર્ઓ વેળાસર રજી ટેર્શન અરજીઓ ભરે તે ખાસ જોશો. 
    (૮)   િવધ્યાથીર્ઓનુ ં રજી ટેર્શન થયુ ંન હોય તેવા િવધ્યાથીર્ઓની હાજરી તેમજ સેમે ટર માન્ય ગણાશે નહીં.    
 સમયસર રજી. ફોમર્ ના મોકલનાર સં થાના વડા ીની અંગત જવાબદારી ઊભી થશે.  
    (૯)   િવધ્યાથીર્નુ ંરજી ટેર્શન થયુ ંનહી હોય તે િવધ્યાથીર્ યિુન. પરીક્ષામા ંબેસવાપાતર્ થશે નહીં. રજી ટેર્શન ફોમર્ 
 મોડુ ંપડશે, ભલૂી જવાશે અને િવધ્યાથીર્ન ેનકુસાન થશે તો સં થાના આચાયર્ ીઓ/િવભાગના વડા ીઓની 
 અંગત જવાબદારી ઊભી થશે. 
    (૧૦)  અનુ નાતક િનયમ ૩(બી) અનસુાર રજી ટેર્શનની મદુત પાચં વષર્ની છે તે જોતા ંપર્વેશ મેળ યા બાદ ૫ વષર્ 
  પરૂા થાય ત્યારે રજી ટેર્શન રદ થાય. આવા િવધ્યાથીર્ઓને નવેસરથી રજી ટેર્શન કરાવીને સેમે ટર મજુંર   
  કરા યા બાદ પરીક્ષામા ંબેસી શકે. ની ન ધ લઈ જો આવા િવધ્યાથીર્ઓ હોય તો તેની િવગતો અનુ નાતક   
  િવભાગમા ંમોકલી આપવા િવનતંી. 
    (૧૧)  રજી ટેર્શન ફોમર્ સાથે Widhheld 0.127 ની માકર્શીટ બીડેલ હોય છે  વીકારી શકાય નિહં. આવા િવધ્યાથીર્નુ ં   
 રજી ટેર્શન થઈ શકશે નિહં.રજી ટેર્શન ફોમર્ સાથે તિૃતય વષર્ની પાસની માકર્શીટ સામેલ કરવી ફરજીયાત છે. 
 રજી ટેર્શન માટે ઓનલાઈન રજી ટેર્શન અંગે ગજુરાત યિુનવિસર્ટીની વેબસાઈટ પર Online Login કરી પી.જી.    
 કોષર્ ચલાવતા તમામ ઓનલાઈન એન્ટર્ી કરવાની રહશેે. એન્ટર્ી નહી કરનારના રજી ટેર્શન નબંર નહી પડે એની 
 જવાબદારી  તે સં થા/ભવનોની રહશેે.  

 (૧૨) આ કાયાર્લયના તા. ૨૬/૦૨/૨૦૧૪ના ં પતર્ાકં: અ ◌ૅકૅ/૯૮૪૧૦/૨૦૧૪ના ં સદંભર્મા ં જણાવવાનુ ં કે, સે ફ                   
 ફાઈનાન્સ કોલજેોએ ડેવલોપમેન્ટ ફી એ રજી ટેર્શન ફી સાથે જ જમા કરવવાની થાય છે. આથી રજી ટેર્શન ફોમર્    
 ફી સાથે ડેવલોપમેન્ટ ફી અંગે અલગથી ફોરવિડર્ગ પતર્ અને તે રકમનો ડર્ાફ્ટ લાવવાનો રહશેે. આ ડેવલોપમેન્ટ 
 ફી અ ◌ૅકેડેિમક િવભાગમા ં જમા કરા યાની પાવતી બતા યા બાદ જ પી.જી િવભાગ ારા રજી ટેર્શન ફી 
 વીકારવામા આવશે. ડેવલોપમેન્ટ ફી િવના રજી ટેર્શન ફી વીકારવામા ંઆવશે નહીં. ની ખાસ ન ધ લેશો. 
(૧૩)    કોલેજો/ભવનોએ રજી ટેર્શન ફોમર્ની ઓનલાઈન િપર્ન્ટ મેળવેલ છે તેમની કુલ ચકુવણીમાથંી િવધ્યાથીર્ દીઠ 

           ૧.૫૦/- પીયા લખેે િપર્ન્ટીંગ ખચર્ બાદ કરીને બાકીની રકમ ભરવાની રહશેે. 
 
 
 
  



    (૧૪)  રજી ટેર્શન ફી કર્ોસ િડમાન્ડ ડર્ાફ્ટ/પે ઓડર્ર કુલ સિચવ ી, ગજુરાત યિુનવિસર્ટી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ ના ં 
 નામનો કઢાવીને મોકલવાનો રહશેે. િડમાન્ડ ડર્ાફ્ટ/પે ઓડર્ર બેંક કિમશન બાદ કરીને કઢાવવાનો રહશેે.         
 (DD CTS કોડવાળો હોવો જ રી છે.)   
 
                   ઉપરોક્ત સચુનાઓનુ ંતમામ અનુ નાતક સં થાઓના વડા ીએ અચકુ પાલન કરવાનુ ંરાખવુ.ં 
  
        ડૉ. એચ. એ. પડંયા 
 
             કા. કુલસિચવ 
   નકલ રવાના: 
    (૧) યિુન. ભવનોના િવભાગના ંવડા ીઓ/અનુ નાતક કેન્દર્ના આચાયર્ ીઓ/પર્ોફેસર ઇન્ચા ી,  
    (૨) િહસાબનીસ ગજુ. યિુનવિસર્ટી અમદાવાદ - ૦૯, 

    (૩) પરીક્ષા િનયામક ી, પરીક્ષા િવભાગ, ગજુ. યિુનવિસર્ટી અમદાવાદ - ૦૯,  
    (૪) ગજુરાત યિુનવિસર્ટી માિહતી કેન્દર્, ગજુ. યિુનવિસર્ટી અમદાવાદ. 
    (૫) કેશ કાઉન્ટર મ ન.ં ૨૦ ગજુરાત યિુન. અમદાવાદ-૯  
 
 
 


