
ચિલ્ડ્રન્સ યનુિવનસિટી,ગ ાંધીિગર 

પ્રવેશ ૨૦૨૧ - ૨૦૨૨ 

સ મ ન્ય નિયમો અિે સિૂિ ઓ 

 

૧. ONLINE FORM ભરવાની  તારીખ: 09/07/2021 

૨. ONLINE FORM ભરવાની છેલ્લી તારીખ: 31/07/2021 

૩. અરજીપત્રક મોકલવાની છેલ્લી તારીખ : 07/08/2021 

૪. પ્રવેશયાદી પ્રસિદ્ધ થવાની તારીખ : 02/08/2021 

 

િોંધ :  જરૂર પડે તો પનુ: પ્રવેશયાદી બહાર પાડવામાાં આવશે. 
 

સિૂિ ઓ : 

 

૧. સ્નાતકના અંસતમ િત્રનુાં પરરણામ બાકી હશે તે ઉમેદવારો પણ અરજી કરી શકે છે. 

૨. ઉમેદવારે પોતાનુાં નામ અને અન્ય સવગતો છેલ્લી માકકશીટ પ્રમાણ ેભરવાનુાં રહશેે. 
૩. પ્રવશે મેળવ્યા પછી કોઈપણ તબકે્ક શકૈ્ષણણક લાયકાત કે અન્ય મારહતી અધરૂી કે 

ખોટી રજૂ કરેલી જણાશે તો પ્રવશે રદ કરવામાાં આવશ.ે 

૪. ગજુરાત િરકારના પ્રવતકમાન અનામતના ધોરણો અનિુાર પ્રવશે આપવામાાં આવશે. 
૫. પ્રવશે માટે રાષ્ટ્રીય - આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પોર્ટકિ િહભાણગતાના આધારે મેરરટમાાં ૫ % 

ઉમેરવામાાં આવશે. 
૬. પ્રવશે પ્રરિયાનુાં સ્થળ ચિલ્ડ્રન્સ યનુિવનસિટી, ગ ાંધીિગર અથવા પસાંદ કરેલ અભ્ય સ 

કેન્ર  અથવા પસાંદ કરેલ નવદ્ય નિકેતિ રહશે.ે તેમ જ ઉમેદવારે પ્રવેશ પ્રરિયા 
દરસમયાન સ્વ- ખર્ચે આવવાનુાં રહશે.ે 

૭. શૈક્ષણણક વર્ક ૨૦૨૧ - ૨૨ માટે અનસુ્નાતક, પી.જી.રડપ્લોમા માટેની ફોમક ફી રૂ. ૫૦૦/- 

અન ેિરટિરફકેટ કોિક માટેની ફોમક ફી રૂ. ૨૫૦ /- રહશેે.  

  



૮. ઉમેદવારે યસુનવસિિટી કેમ્પિમાાં ર્ચાલતા અભ્યાિક્ર્મમાાં ઓનલાઈન અરજી કયાક 
બાદ અરજીની સપ્રન્ટ, સ્વપ્રમાણણત નકલો િાથે ચિલ્ડ્રન્સ યનુિવનસિટી, સભુ ષિાંરબોઝ 

નશક્ષણ સાંકુલ, છ-૫ ચિલ્ડ્રન્સ યનુિવનસિટી સકકલ પ સે, સેકટર-૨૦, ગ ાંધીિગર-

૩૮૨૦૨૧ ખાત ેરૂબરૂ/પોસ્ટ/કુરરયર દ્વારા તા.07/08/2021 સધુીમાાં પહોંર્ચાડવાનુાં 
રહશેે. ત્યારબાદ મળેલી અરજી કોઈપણ િાંજોગોમાાં ધ્યાનમાાં લેવામાાં    આવશ ેનહી.  

 

૯. ઉમેદવારે યસુનવસિિટી િાંલગ્ન અભ્યાિકેન્રોમાાં ર્ચાલતા અભ્યાિક્ર્મમાાં ઓનલાઈન 

અરજી કયાક બાદ   અરજીની સપ્રન્ટ તથા સ્વપ્રમાણણત નકલો જે ત ેઅભ્ય સકેન્રો ખ તે 

રૂબરૂ/પોસ્ટ/કુરરયર દ્વારા તા.07/08/2021 સધુીમાાં પહોંર્ચાડવાની રહશેે. ત્યાર બાદ 

મળેલી અરજી કોઈપણ િાંજોગોમાાં    ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે નહી.  
૧૦. ઉમેદવારે યસુનવસિિટી િાંલગ્ન સવદ્યાસનકેતનમાાં ર્ચાલતા અભ્યાિક્ર્મમાાં ઓનલાઈન 

અરજી કયાક બાદ  અરજીની સપ્રન્ટ તથા સ્વપ્રમાણણત નકલો જે ત ેનવદ્ય નિકેતિ 

ખ તે રૂબરૂ/પોસ્ટ/કુરરયર દ્વારા તા.07/08/2021 સધુીમાાં પહોંર્ચાડવાની રહશેે. ત્યાર 

બાદ મળેલી અરજી કોઈપણ િાંજોગોમાાં     ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે નહી.  

૧૧. ફી અન ે ફોમક ભરવાની સવગતો માટે ણર્ચલ્રન્િ યસુનવસિિટી વેબિાઈટ  

www.cugujarat.ac.in પરની સરુ્ચનાઓનુાં પાલન કરવાનુાં રહશેે.  

 

૧૨. પિાંદગી પામેલ ઉમેદવાર જો અંસતમ તારીખ સધુીમાાં ફી જમા નહીં કરાવે તો પ્રતીક્ષા 
યાદીમાાં રહલેા ઉમેદવારોને અગ્રતાિમ આપવામાાં આવશે. 

૧૩. અન્ય યસુનવસિિટીમાાંથી આવતા અને અનસુ્નાતક તથા પી.જી.રડપ્લોમામાાં પ્રવશે 

મેળવવા માાંગતા સવદ્યાથીઓએ પ્રોસવઝનલ એણલજીણબલીટી િરટિફીકેટ પ્રવશે વખતે 
ણર્ચલ્રન્િ યસુનવસિિટીમાાંથી કઢાવી જે ત ેસવભાગમાાં જમા કરવાનુાં રહશેે.  

૧૪. એડસમશન મળી ગયા બાદ તરુાંત માઈગ્રેશનની પ્રરિયા પણૂક કરવાની રહશેે. અન્યથા 
પ્રવેશ રદ કરવામાાં આવશે. 

૧૫. એડસમશન ફોમક ફી ની રીિીપ્ટ ફોમક િાથ ેઅવશ્ય જોડવાની રહશેે. 
૧૬. સવદ્યાથીઓએ પોતાનો તાજેતરનો પાિપોટક  િાઈઝ કલર ફોટાની સ્કેન કરેલ િોફ્ટ 

કોપી અપલોડ કરવાની રહશેે. 
 

http://www.cugujarat.ac.in/


 

 

 

 

૧૭. દરેક અભ્યાિિમને લગતાાં સનયમો ણર્ચલ્રન્િ યસુનવસિિટી વબેિાઈટ પરથી જે ત ે

સવર્યના એડસમશન સવભાગની સરુ્ચનાઓ જોવાની રહશેે.  
૧૮. એડસમશન માટે વધ ુમાગકદશકન જાહરેાતમાાં આપેલ જે ત ેસવર્યના કન્વીનરનો િાંપકક 
કરવો. 

૧૯. ઉમેદવારે અરજીપત્રક િાથ ે ફોમકમાાં જણાવેલ બધી જ શૈક્ષણણક લાયકાતોના 
પ્રમાણપત્રો જોડવાનાાં રહશેે. ઉપરાાંત નીર્ચનેા માાંથી લાગ ુપડતાાં પ્રમાણપત્રોની 
સ્વપ્રમાણણત નકલો જોડવાની રહશેે. 

 

▪ શાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર  

▪ એિ.િી / એિ.ટીના ઉમેદવારોએ જાસતનુાં પ્રમાણપત્ર અવશ્ય જોડવુાં. 
▪ EWS ઉમેદવારોએ  માન્ય પ્રમાણપત્ર અવશ્ય જોડવુાં. 
▪ ઓ.બી.િીના ઉમેદવારોએ તેમનુાં તાજેતરનુાં માન્ય નોનરિસમલયેર પ્રમાણપત્ર 

જોડવુાં. 
▪ રદવ્યાાંગ ઉમેદવારોએ સવકલાાંગતાનુાં માન્ય પ્રમાણપત્ર જોડવુાં. 
 

૨૦. પ્રવેશ અંગે કોઈ િમસ્યા જણાય તો અભ્યાિક્ર્મ અને સવભાગ પ્રમાણે નીર્ચ ેઆપલેા 
કન્વીનરનો  િાંપકક  કરવો. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ક્રમ નવભ ગ કન્વીિરનુાં િ મ મોબ ઈલિાંબર ઈ-મેઈલ 

૧ મનોસવજ્ઞાન ડૉ. રોનકકુમાર 

પરમાર 

૯૯૦૪૩૮૯૧૬૩ rrparmar.psy@cugujarat.ac.in 

૨ િમાજકાયક ડૉ. નરેન્રકુમાર 

વિાવા 
૯૪૨૭૮૭૬૯૮૦ ndvasava.swk@cugujarat.ac.in 

૩ એજ્યકેુશન ડૉ. નીલેશ પાંડયા ૯૪૨૬૩૩૭૪૩૨ nspandya.edu@cugujarat.ac.in 

૪ િાંસ્કૃત ડૉ. ભૈરવી દીણક્ષત ૮૧૨૮૯૮૪૨૨૮  bmdixit.san@cugujarat.ac.in 

૫ ગજુરાતી શ્રી. િાંજય પટેલ  ૮૯૮૦૮૭૫૫૦૮ smpatel.guj@cugujarat.ac.in 

૬ સવદ્યાસનકેતન ડૉ. કુણાલ પાંર્ચાલ ૯૧૦૬૫૬૭૬૦૩ hod.vnk@cugujarat.ac.in 

૭ હોમ િાયન્િ ડૉ. નીતા ર્ચૌધરી  ૯૪૨૯૪૫૨૩૧૫ npchaudhari.hsc@cugujarat.ac.in 

૮ બાલભવન ડૉ. ખ્યાસત દવ ે ૯૮૨૫૨૨૩૩૬૧ kkdave.bal@cugujarat.ac.in 

૯ ટોય 

ઈનોવેશન 

શ્રી. પાંકજ 

ગોંડણલયા 
૮૦૦૦૬૭૭૭૭૪ pankaj.gondalia@yahoo.com 

૧૦ સપ્ર-નેટલ કેર 

   એન્ડ 

એજ્યકેુશન 

 

ડૉ. હમેાાંગી મહતેા 
 

૯૭૧૨૫૩૩૫૧૧ hdmehata.tpvn@cugujarat.ac.in 

૧૧ એિેરડટેશન ડૉ. અસિન 

સનિરતા 
૮૨૦૦૩૨૮૮૯૫ alnisarta.acr@cugujarat.ac.in 

mailto:hdmehata.tpvn@cugujarat.ac.in

