
નાતક ક ાના અ યાસ મો મા ંક ય ધોરણે વેશ હરાત   

(શૈ ણક વષ ૨૦૨૧-૨૦૨૨) 

ધોરણ ૧૨ (HSC) તથા તેની સમક  પર ામા ં ઉ ીણ થયેલા િવ ાથ ઓન ે વીર નમદ દ ણ જુરાત 

િુનવિસટ  રુત સલં ન સરકાર , અ દુાિનત તથા વિનભર કોલેજોમા ં થમ વષ B.Com, B.B.A, B.R.S, B.Sc, 

B.Sc (Computer Science), BCA તથા િુનવિસટ  પ રસર ખાતે ચાલતા Five Year Integrated B.Com LL.B 

(Hons.), Five Year Integrated M.Sc IT, Five Year Integrated M.Sc Biotechnology, Five Year Integrated M.R.S. 

in Sustainable Development, તથા B.A Mass Communication અ યાસ મોમા ં ક ય ધોરણે વેશ માટ 

િુનવિસટ ની વેબસાઈટ www.vnsgu.ac.in પર ઓનલાઇન અર  કરવાની યા તાર ખ ૨૨/૭/૨૦૨૧ ના 

રોજ સજંના ૭.૦૦ કલાકથી ચા  ુથશ.ે  િવ ાથ ઓ ના પ રણામ હર થઈ ૂ ા ંછે મા  તેજ િવ ાથ ઓએ 

વેશ ફોમ ભરવા,ં  િવ ાથ ઓના પ રણામ હર થવાના બાક  છે તેઓએ જયાર પ રણામ હર થાય યાર 

બાદ પ રણામ હર થયાની તાર ખથી દન ૧૦ મા ંઓનલાઇન ફોમ જમા કરાવી દવાના રહશે. 

B.R.S. તથા Five Year Integrated M.R.S. in Sustainable Development બનંે માટ એકજ કોમન ફોમ ભરવા ુ ં

રહશે. એ િસવાય ના યેક અ યાસ મ માટ અલગ અલગ વશે ફોમ ભરવાના રહશે. 

B.Com, B.Sc, તથા B.C.A ની વેશ યા રુત, વલસાડ, નવસાર , બારડોલી અને ભ ચ એમ પાચં ઝોન 

વાઈઝ કરવાની હોવાથી િવ ાથ ઓએ પોતાની પસદંગી ની કોલેજો  ઝોનમા ંઆવતી હોય ત ેજોઈ ત ેઅ સુાર 

વેશ ફોમ ભરવાના રહશે. જો કોઈ િવ ાથ  એક કરતા ંવ  ુઝોન ની કોલેજો માટ વેશ ફોમ ભરવા માગંતા 

હોય તો યેક ઝોન માટ અલગ અલગ ફોમ ભરવા ુ ં રહશે. (કયા ઝોનમા ં કઈ કઈ કોલેજો નો સમાવસે 

કરવામા ંઆવેલ છે તનેી િવગતો વબેસાઈટ પર ઉપલ ધ છે, તે જોયા બાદજ  ફોમ ભરવાની કાયવાહ  કરવી).  

વેશ ગેની લાયકાત તથા વેશની સં ણૂ િવગતો િુનવિસટ ની વબેસાઇટ પર ઉપલ ધ છે તેનો  બરાબર 

અ યાસ કયા બાદ જ ઓનલાઇન ફોમ ભર ુ.ં વેશ માટની ોસેિસગ ફ  . ૧૫૦/- (Non-Refundable) નેટ 

બે કગ, ડ બટ/ ડટ કાડથી અથવા .ુપી.આઈ થી જ ભરવાની રહશે, અ ય કોઈપણ ર તે ર શન ઉપલ ધ 

નથી. 

તમામ િવ ાથ ઓએ ઓનલાઇન ફોમમા ંજ પોતાની માકશીટ (શાળા તરફથી આપવામા ંઆવલેી સહ  િસ ા 

વાળ  માકશીટ અથવા  ત ે બોડની વેબસાઈટ પરથી / ડ લોકર પરથી ડાઉનલોડ કરલી માકશીટ ની 

પી.ડ .એફ. કોપી અથવા અસલ માકશીટ નો ફોટો પાડ ને) તથા અ ય જ ર  માણપ ો ફર યાત ઓનલાઇન 

જ અપલોડ કરવાના રહશ.ે એસ.સી, એસ.ટ , એસ.ઇ.બી.સી, ઇ.ડ .ુએસ (આિથક ર તે પછાત), પી.એચ. 

( દ યાગં), પો સ વગેર કટગર  ના િવ ાથ ઓએ સબંિંધત માણપ ો પણ ઓનલાઇન ફોમમા ંજ અપલોડ 

કરવાના રહશે.  



િવ ાથ  ડ કટોપ કો ટુર, લેપટોપ અથવા મોબાઈલ થી પોતેજ પોતા ુ ંફોમ ભર  શકશે. િવ ાથ ઓએ સાયબર 

કાફમા ંન જતા ંપોત ેફોમ ભર ુ ંઅથવા ન કની કોલજે અથવા શાળામા ંજઈ ફોમ ભર ુ ં હતાવહ છે. કોલેજો 

તથા શાળાઓ િવ ાથ  પાસે . ૫૦ લઈ ફોમ ભરવાની િુવધા ઉપલ ધ કરાવશ.ે દ ણ જુરાત િુનવસ ટ  

કાયિવ તારમા ંઆવલે તમામ શાળાઓ અને દ ણ જુરાત િુનવિસટ  સલં ન તમામ કોલેજો હ પ સે ટર 

તર ક કાયરત રહશે. ડોક મુે ટ જમા કરાવવા ક વેર ફાય કરાવવા કોઈપણ કોલજે, િુનવિસટ  ક હ પસે ટર 

પર બ  જવા ુ ં રહશે નહ . ઓનલાઇન ફોમ ભરવામા ંથતી ઝુવણ માટ હ પલાઇન નબંર ૦૨૬૧૨૩૮૮૮૮૮ 

પર જ છૂપરછ કર  પ ટતા મેળવી લેવાની રહશે.  

સમ  વેશ યા ઓનલાઇન રહશે, િવ ાથ એ િનયિમત ર તે પોતા ુ ંડશબોડ તથા િુનવસ ટ  ની વબેસાઇટ 

ચેક કરવાની રહશે,   ઓનલાઇન ફોમમા ંિવ ાથ એ  કોલેજમા ં વેશ મેળવવો છે તેની પસદંગી કરવાની નથી 

પરં  ુ કાઉ સ લગ માટ િવ ાથ   કોલેજ પર હાજર રહવા માગંતો હોય તેની પસદંગી કરવાની રહશે.  

અ યાસ મ  કોલેજમા ંચાલતો હોય તે તમામ કોલજેો કાઉ સ લગ સે ટર તર ક કાયરત રહશે. કાઉ સ લગ 

ના દવસ ે િવ ાથ એ પસદં કરલ કાઉ સ લગ સે ટર પર િનયત કરલ તાર ખ અને સમય ે ફર યાત હાજર 

રહવા ુ ંરહશે, કાઉ સ લગ નો કાય મ િુનવસ ટ  ની વેબસાઈટ પર કુવામા ંઆવશે. કાઉ સ લગ દર યાન 

િવ ાથ  સાથે પરામશ કર ને િવ ાથ ના મેર ટ અ સુાર  કોલેજમા ં વેશ મળવા પા  હશ ે તે કોલજેમા ં

વેશની ફાળવણી કરવામા ંઆવશે.      

િવ ાથ ઓન ેફાળવવામા ંઆવનાર વેશ ોિવઝનલ ગણાશ,ે કોઈપણ તબ ે ર ૂ કરલ દ તાવેજ (ડોક મુે ટ) 

ની સ યતા બાબત ેઅથવા વેશ માટની િનધા રત લાયકાતની પ ર ણૂતા ગે કોઈ િવસગંતતા ઊભી થાય 

તેવા સજંોગોમા ં વેશ રદ કરવા સ હતનો િુનવિસટ નો િનણય આખર  ગણાશે.  

ુલ બેઠકો પૈક ની ૮૦% બઠેકો જુરાત સેક ડર  એ કુશન બોડ માટ તથા ુલ બેઠકો પકૈ ની ૨૦% બેઠકો 

CBSE તથા અ ય બોડના િવ ાથ ઓ માટ ફાળવવામા ંઆવલે છે.   

ન ધ:. 

1. B.A. ની વેશ યા ત ેકોલેજ ખાત ેકરવામા ંઆવનાર હોવાથી કોલેજનો સ પક કરવાનો રહશ.ે Fine 

Arts (B.F.A.), તથા Interior Design (B.I.D.) ની વેશ યા િુનવસ ટ  ક પસ ખાતેના ફાઈન આટસ 

તથા ઇ ટ રયર ડઝાઇન ના ભવનો ખાતે કરવામા ંઆવશે.    

2. MBBS, BHMS, B.Sc. Nursing, B. Optometry, B. Architecture તથા B. Physiotherapy ના વશે 

િુનવસ ટ  ારા ક િુનવિસટ  સલં ન કોલેજ ારા કરવામા ંઆવતા નથી પરં  ુગજરાત સરકાર ી 

ારા િન ુ ત સે લાઈઝડ એડિમશન કિમટ  ારા કરવામા ંઆવ ેછે.         

તા. ૨૦/૭/૨૦૨૦         ઈ.ચા. ુલસ ચવ 

થળ: રુત                          


