Gujarat University
P.G. Physiotherapy Admission 2021
Reshuffling Counseling
Date and
Day

Time

Course

Merit Number

29/7/2021
Thursday

9:30
am

PG
Physiotherapy

All the candidates included in
Merit list*



Venue
Kasauti Hall,
Ground Floor,
B.J.Medical College,
Ahmedabad-380016

*પ્રથમ કાઉન્સીલીંગ માાં પ્રવેશ મેળવેલ તમામ ઉમેદવારોએ રીશફલીંગ કાઉન્સીલીંગમાાં ફરજીયાતપણે હાજર રહેવાન ાં રહેશે
અન્યથા તેઓનો પ્રવેશ રદ કરવામાાં આવશે.



*જે ઉમેદવારોએ પ્રથમ કાઉન્સીલીંગ માાં મળે લ પ્રવેશ ચાલ રાખવો હોય તે ઉમેદવારોએ પણ ફરજીયાતપણે હાજર રહેવાન ાં રહેશે,
અન્યથા તેઓનો પ્રવેશ રદ કરવામાાં આવશે.



*જે ઉમેદવારોએ કોલેજ/સાંસ્થા માાં Reporting/ Joining ના કરે લ હોય અથવા સાંસ્થા ખાતે પ્રવેશ રદ કરાવેલ હોય તે ઉમેદવારોએ
રીશફલીંગ કાઉન્સીલીંગમાાં હાજર રહેવાની જરૂર રહેતી નથી અને તેમને ફી અને ઓરીજનલ ડોક્યમેન્્સ પ્રવેશ કામગીરી પ ૂણણ થયા



બાદ પ્રવેશસમમમત ખાતેથી પરત મેળવી લેવાના રહેશે.
*જે ઉમેદવારોએ સાંસ્થા ખાતે પ્રવેશ રદ કરાવેલ નથી તે ઉમેદવારોએ પ્રવેશ રદ કરાવા માાંગતા હોય તો તે માટે રીશફલીંગ
કાઉન્સીલીંગમાાં ફરજીયાતપણે હાજર રહી પ્રવેશ રદ કરાવી શકશે



*જે ઉમેદવારોએ વધારે ફી ભરી હશે તો વધારાની ફી રીફાં ડ લેવા માટે બેંક ના “ચેક” ની ફોટો કોપી રીશફલીંગ કાઉન્સીલીંગમાાં
લાવવાની રહેશ.ે

Note:
1. All Candidates have to remain present 30 minutes before commencement of counseling at venue and till
announcement of conclusion of counseling, If any candidate leaves the hall, he/she loose the claim for
admission.
૧. બધા ઉમેદવારોએ રીશફલલિંગ કાઉન્સેલલિંગના સ્થળ પર કાઉન્સેલલિંગ શરૂ થયાના 30 મમમનટ પહેલાાં અને કાઉન્સેલલિંગ
સમાપ્તતની ઘોષણા ન થાય તયાાં સધી હાજર રહેવ ાં પડશે. જો કોઈ ઉમેદવાર કાઉન્સેલલિંગ સમાપ્તતની ઘોષણા પહેલા
સભાખાંડ છોડીને જશે, તો તે પ્રવેશ માટે દાવો કરી શકશે નહી.

2. Branch/Institute which was offered to candidate at his/her merit number during first counseling will not
be offered in Reshuffling counselling.
૨. પ્રથમ કાઉન્સેલલિંગ દરમમયાન તેના / તેણીના મેરીટ નાંબર પર ઉમેદવારને જે બ્ાાંચ/સાંસ્થા ઓફર કરવામાાં આવેલ હશે
તે રીશફલલિંગ કાઉન્સેલલિંગ માાં ઓફર કરવામાાં આવશે નહીં.

3. If candidates cannot come in person then authorized person may come with proper authority letter, for
counseling.
૩. જો ઉમેદવાર રૂબરૂ ન આવી શકે તો અમધકૃત વ્યક્તત ઓથોરીટી પત્ર સાથે રીશફલલિંગ કાઉન્સીલીંગ માટે આવી શકે છે .
4. In view of the Situation of Covid 19 Global Pandemic, Candidates have to wear Mask & follow the Social
distancing norms.
૪. કોમવડ 19 ગ્લોબલ રોગચાળાની પરરક્સ્થમતને ધ્યાનમાાં રાખીને ઉમેદવારોએ માસ્ક પહેરવો અને સામાજજક અંતરનાાં
મનયમોન ાં પાલન કરવ.ાં

5. Candidate must have completed internship before the date of first counseling. Candidate should have to
produce internship completion certificate at the time of counseling, failing which, candidate will not be
eligible for admission.
૫. ઉમેદવારની પ્રથમ કાઉન્સીલીંગ ની તારીખ પહેલાાં ઇન્ટનણશીપ પ ૂણણ થયેલી હોવી જોઈએ. રીશફલલિંગ કાઉન્સીલીંગ સમયે
ઉમેદવારે ઇન્ટનણશીપ પ ૂણણતાન ાં પ્રમાણપત્ર રજ કરવાન ાં રહેશે. જો ઉમેદવાર પ્રમાણપત્ર રજ કરવામાાં મનષ્ફળ રહેશે તો તે
ઉમેદવાર પ્રવેશ માટે પાત્ર રહેશે નહીં.

6. Candidate who had taken admission in first round of Counseling and joined at concerned College/Institute
should bring the Admission order at the time of Reshuffling Counselling.
૬. કાઉન્સેલલિંગના પ્રથમ રાઉન્ડમાાં પ્રવેશ મેળવનાર અને સાંબમાં ધત કોલેજ/સાંસ્થામાાં જોડાયેલા ઉમેદવારએ રીશફલલિંગ
કાઉન્સીલીંગ સમયે એડમીશન ઓડણ ર અને બાાંહધ
ે રી (અહી જોડેલ) અચ ૂક લાવવાન ાં રહેશે.

7. Those candidates who have not taken admission in First counselling must bring all the original documents
at the time of Counseling in following sequence[All Mark sheets of all year, Attempt Certificate,
Internship Completion Certificate, Caste certificate issued by competent authority of Gujarat State (if
applicable), Non Creamy layer Certificate of financial year pertaining to the period of application from
the competent authority as prescribed by the Govt. of Gujarat for SEBC, EWS(Economical Weaker
Section) certificate issued by competent authority of Gujarat State, School leaving certificate,
Undertaking, Certificate of completion of PG Course (If Applicable), For In-service Candidates- study
leave/resignation as per rule 7.8 ]
૭. જે ઉમેદવારોએ પ્રથમ કાઉન્સલલિંગમાાં પ્રવેશ લીધેલ નથી તેવા ઉમેદવારોએ નીચે મજબ ક્રમમાાં તમામ અસલ
પ્રમાણપત્રો લાવવા આવશ્યક છે , [બધા વષણની બધી માકણ શીટ, એટે મ્પટ/ટ્રાયલ ન ાં પ્રમાણપત્ર, ઇન્ટનણશીપ પ ૂણણ કયાણ ન ાં
પ્રમાણપત્ર, ગજરાત રાજ્યના સક્ષમ અમધકારી દ્વારા જારી કરાયેલ જામતન ાં પ્રમાણપત્ર (જો લાગ હોય તો), SEBC ના
મવદ્યાથીઓએ ગજરાત સરકાર દ્વારા સ ૂચવેલા સક્ષમ અમધકારી પાસેથી અરજીના સમયગાળાને લગતા નાણાકીય વષણ ન ાં
નોનક્રીમીલેયર પ્રમાણપત્ર અને EWS (આમથિક નબળા મવભાગ) ગજરાત રાજ્યના સક્ષમ અમધકારી દ્વારા આપેલ પ્રમાણપત્ર,
શાળા છોડવાન ાં પ્રમાણપત્ર, અન્ડરટે રકિંગ(બાાંહધ
ે રી), પી.જી. કોષણ પ ૂણણ કયાણ ન ાં પ્રમાણપત્ર (જો લાગ પડત હોય તો), અભ્યાસ
રજા / રાજીનામ ાં મનયમ ૭.૮ પ્રમાણે]


Candidates who have not taken admission in 1st Counselling should bring envelope of 11x15
inch size. Write the following details on envelope with marker:
Name of Candidate:
(As per Marksheet)
User ID:

Category:

General Merit No.:
Category Merit No.:
Mobile No.:
E-mail id:
Allotted Institute in Reshuffling
Counselling:
Allotted Seat Category in Reshuffling
Counselling:
1.
2.
3.
4.
List of Document submitted:
(Please write Y/N in the box for relevant
5.
documents)
6.
7.
8.
8. Verification of all the original documents/Admission Order and undertaking (Attached herewith) will be
done before counseling. Any candidate failed to produce any original document/Admission order and
undertaking will not be included for admission process. The envelope containing all original documents
will be kept by the Admission Committee if candidate will get the admission in any branch.
૮. બધા અસલ પ્રમાણપત્રો/એડમીશન ઓડણ ર અને બાાંહધ
ે રી (અહી જોડેલ) ની ચકાસણી કાઉન્સેલલિંગ પહેલાાં કરવામાાં
આવશે. કોઈપણ ઉમેદવાર કોઈપણ મ ૂળ પ્રમાણપત્રો /એડમીશન ઓડણ ર અને બાાંહધ
ે રી રજ કરવામાાં મનષ્ફળ જશે તો તેમને
પ્રવેશ પ્રરક્રયા માટે સામેલ કરવામાાં આવશે નહીં. જે ઉમેદવારોને પ્રવેશ મળશે તેમના તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો ધરાવત ાં
કવર, પ્રવેશ સમમમત દ્વારા રાખવામાાં આવશે.

9. Those Candidates who had taken admission in first round of Counselling and/or joined at
concerned College/Institute also have to remain present compulsorily for Reshuffling Counselling
and must pay the required University Registration fees and University Tution Fees (Please refer
point 13 of this schedule) and College Tuition Fees (Please refer point 10 & 12 of this schedule)
otherwise their admission will be cancelled.

૯. જે ઉમેદવારે પ્રથમ કાઉન્સેલલિંગમાાં પ્રવેશ લીધો હોય અને સાંબમાં ધત કોલેજ/સાંસ્થામાાં જોડાયા હોય તેઓએ પણ
રીશફલલિંગ કાઉન્સલલિંગ દરમ્યાન ફરજજયાતપણે હાજર રહેવ ાં પડશે અને યમનવમસિટી રજીસ્ટ્રે શન ફી અને યમનવમસિટી ટયશન
ફી (આ મશડયલના ક્રમાાંક 1૩ મજબ) તેમજ કોલેજ ટયશન ફી (આ મશડયલના ક્રમાાંક 10 અને 12 મજબ) ભરવાની રહેશે
અન્યથા તેમન ાં પ્રવેશ રદ કરવામાાં આવશે.
10. Candidates who have taken admission in 1

st

Counselling/Reshuffling Counselling at Government
Physiotherapy College has to pay whole course tuition fees (two years) as mentioned below by cash &/or
Demand Draft in favor of “MPT MSC (NURSING) ADM COMMITEE GUJ UNI” Payable at
Ahmedabad at bank facility provided by Admission Committee at the place of counseling immediately
otherwise their admission will be cancelled.

૧૦. જે ઉમેદવારો એ પ્રથમ કાઉન્સલલિંગ/રીશફલીંગ કાઉન્સલલિંગ દરમ્યાન ગવમેન્ટ રફજીયોથેરાપી કોલેજમાાં પ્રવેશ મેળવેલ
હશે અને પ્રવેશ ચાલ રાખવા માાંગતા હોય તેઓએ નીચે દશાણ વેલ કોષ્ટક પ્રમાણે પ્રવેશ સમમમત દ્વારા પ ૂરી પાડવામાાં
આવેલી બેંક સમવધામાાં “MPT MSC (NURSING) ADM COMMITEE GUJ UNI” Payable at Ahmedabad” ના
નામનો

રડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ/ રોકડથી સમગ્ર અભ્યાસક્રમ (બાંને વષણ)ની બાકી રહેતી કોલેજ ટયશન ફી જમા કરાવવાની રહેશે

અન્યથા તેઓ નો પ્રવેશ રદ કરવામાાં આવશે/ પ્રવેશ ફાળવવામાાં આવશે નરહ.

For Candidates who have taken admission in 1st Counselling at Government Physiotherapy College
(જે ઉમેદવારો એ પ્રથમ કાઉન્સલલિંગ દરમ્યાન ગવમેન્ટ રફજીયોથેરાપી કોલેજમાાં પ્રવેશ મેળવેલ છે તેમના માટે )

Name of the College

Govt. Physiotherapy College

College Tuition Fees
Paid in 1st
Counselling
Rs. 20,000/-

Remaining College Tuition Fees to
be paid in Reshuffling Counselling
Rs. 20,000/-

For Candidates who takes admission in Reshuffling Counselling
(જે ઉમેદવારો રીસફ્લીંગ કાઉન્સલલિંગ દરમ્યાન ગવમેન્ટ રફજીયોથેરાપી કોલેજમાાં પ્રવેશ મેળવે છે તેમના માટે )

Name of the College

Govt. Physiotherapy College

College Tuition Fees to be Paid
in Reshuffling Counselling
Rs. 40,000/-

11. Candidates who take admission in Reshuffling Counselling at Self Finance Colleges have to pay college
tuition fees of one term by cash &/or Demand Draft in favor of “MPT MSC (NURSING) ADM COMMITEE
GUJ UNI” Payable at Ahmedabad at bank facility provided by Admission Committee at the place of

counseling immediately otherwise candidate will not be eligible for admission. Excess fees will be
refunded at the end of entire admission process.
૧૧. જે ઉમેદવારો રીસફ્લીંગ કાઉન્સલલિંગ દરમ્યાન સેલ્ફ ફાઈનાન્સ કોલેજ ખાતે પ્રવેશ મેળવશે તેઓએ નીચે દશાણ વેલ
કોષ્ટક પ્રમાણે પ્રવેશ સમમમત દ્વારા પ ૂરી પાડવામાાં આવેલી બેંક સમવધામાાં “MPT MSC (NURSING) ADM COMMITEE
GUJ UNI” Payable at Ahmedabad” ના નામનો રડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ/રોકડ દ્વારા એક ટમણની ટયશન ફી ચ ૂકવવાની રહેશે. જો
ટયશન ફી ભરવામાાં મનષ્ફળ જશે તો પ્રવેશ માટે પાત્ર રહેશે નહીં. વધારાની ફી પ્રવેશ ની સાંપ ૂણણ પ્રરક્રયાના અંતે પરત
કરવામાાં આવશે.

For Candidates who takes admission in Reshuffling Counselling
(જે ઉમેદવારો રીસફ્લીંગ કાઉન્સલલિંગ દરમ્યાન પ્રવેશ મેળવે છે તેમના માટે)

Name of the College
S.B.B College of Physiotherapy
J.G. College of Physiotherapy
AIMS Physiotherapy College
Sharda College of Physiotherapy
Apollo College of Physiotherapy
Swaminarayan College of Physiotherapy
Ananya College of Physiotherapy

One term College Tuition Fees to be
Paid during Reshuffling Counselling
Rs. 1,92,000/Rs. 1,00,000/Rs. 99,000/Rs. 50,000/Rs. 60,000/Rs. 75,000/Rs. 50,000/-

12. Candidates who have taken admission in 1st Counselling and upgrades his/her admission in Reshuffling
Counselling has to pay difference in College tuition fees by cash / Demand Draft otherwise they will not
be allotted admission. Excess fees will be refunded at the end of whole admission process
૧૨. જે ઉમેદવાર પ્રથમ કાઉન્સલલિંગ માાં મળે લ પ્રવેશ રીસફ્લીંગ કાઉન્સલલિંગ માાં બદલે છે , તેમને તફાવત ની ટયશન ફી
રોકડ/રડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ દ્વારા ભરવાની રહેશે અન્યથા પ્રવેશ ફાળવવામાાં આવશે નહી. વધારાની ફી ભરે લ હશે તો પ્રવેશ ની
સાંપ ૂણણ પ્રરક્રયાના અંતે પરત કરવામાાં આવશે.

13. Candidates who have taken admission in 1st Counselling has to pay University Registration and Tuition
fees as mentioned in the table below by Demand Draft or Cash Otherwise their admission will be
cancelled.
Candidates who take admission in Reshuffling Counselling also has to pay University Registration and
Tuition fees as mentioned in the table below by Demand Draft or Cash Otherwise they will not be allotted
admission.
૧૩.જે ઉમેદવારો એ પ્રથમ કાઉન્સલલિંગ દરમ્યાન પ્રવેશ મેળવેલ હશે તેઓ એ નીચે દશાણ વેલ કોષ્ટક પ્રમાણે યમનવમસિટી
રજીસ્ટ્રે શન અને યમનવમસિટી ટયશન ફીનો ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ અથવા રોકડ જમા કરાવવાન ાં રહેશે અન્યથા તેમનો પ્રવેશ રદ
કરવા માાં આવશે.
જે ઉમેદવારો રીસફ્લીંગ કાઉન્સલલિંગ દરમ્યાન પ્રવેશ મેળવશે તેઓએ પણ નીચે દશાણ વેલ કોષ્ટક પ્રમાણે યમનવમસિટી
રજીસ્ટ્રે શન અને યમનવમસિટી ટયશન ફીનો ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ અથવા રોકડ માાં જમા કરાવવાન ાં રહેશે અન્યથા તેમને પ્રવેશ
ફાળવવામાાં આવશે નહી.

Registration /Admission/Enrolment fees
University Tuition Fees (All Terms)
(Rs.3500=00 x 4)

Fees For Girl Students of
Government Colleges
MPT/MSC
Nursing/NPCC/
/ M.Opto.
Rs.15300=00

Fees For All Other
Students
MPT/MSC
Nursing/NPCC/
/ M.Opto.
Rs.15300=00

Nil

Rs.14000=00

Rs.50=00

Rs.50=00

Cultural Fees

Total
Rs.15350=00
Rs.29350= 00
Candidate should submit demand draft of above university fees in favor of “MPT MSC (NURSING)
ADM COMMITEE GUJ UNI” Payable at Ahmedabad, at the time of reshuffling counseling.
ઉમેદવારે ઉપરોતત યમનવમસિટી રજીસ્ટ્રે શન અને યમનવમસિટી ટયશન ફીનો રડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ “MPT MSC (NURSING)
ADM COMMITEE GUJ UNI” Payable at Ahmedabad ના નામે રીશફ્લીંગ કાઉન્સલલિંગ સમયે જમા કરાવાનો
રહેશ.ે

A table has been attached in last page to understand point no. 9 to 13. All candidates have to follow
the instructions given in the table.
ક્રમાાંક ૯ થી ૧૩ ને સમજાવત ાં કોષ્ટક છે લ્લા પાને જોડેલ છે અને તેમાાં આપેલ સચનાન ાં દરે ક મવદ્યાથીએ પાલન
કરવાન ાં રહેશ.ે

14. After getting admission order the candidate must join the institute immediately. Allotment of P.G teacher
will be done as per merit by the respective allotted college.
૧૪. એડમીશન ઓડણ ર મળ્યા પછી ઉમેદવારે સાંસ્થામાાં તાતકાલલક જોડાવ આવશ્યક છે . પી.જી. મશક્ષકની ફાળવણી તમને
ફાળવેલ કોલેજ દ્વારા તમારા મેરીટ મજબ કરવામાાં આવશે.

15. Candidate should join the course immediately. Seats will be deemed to be surrender to college/institute if
vacancies arises due to any reasons after Reshuffling Counselling and such seats will be filled by
concerned college/institute within the prescribe time limit as per Gujarat University Rules.
૧૫. ઉમેદવારે કોસણમાાં તાતકાલલક જોડાવાન ાં રહેશ.ે જો રીશફ્લીંગ કાઉન્સલલિંગ બાદ બેઠકો કોઈપણ કારણોસર ખાલી પડે તો
જે તે કોલેજ / સાંસ્થાને સમમપિત કરવામાાં આવશે અને આવી બેઠકો ગજરાત યમનવમસિટીના મનયમો અનસાર મનયત સમય
મયાણ દામાાં સાંબમાં ધત કોલેજ / સાંસ્થા એ ભરવાની રહેશે.

16. All candidates have to submit the undertaking (Attached herewith) at the time of Reshuffling Counselling
failing which candidate will not be considered for counselling.

૧૬. બધા ઉમેદવારોએ રરશફલલિંગ કાઉન્સલલિંગમાાં Undertaking(બાાંહધ
ે રી) (અહી જોડેલ) જમા કરાવાન ાં રહેશે. જો
Undertaking જમા કરાવશે નહી તો તે ઉમેદવાર ને રરશફલલિંગ કાઉન્સલલિંગ માટે માન્ય ગણાશે નહી.
17. If Candidate admitted and not joined the course or resign from course/left the course after

Reshuffling Counseling, in such conditions, or in case of implementation of rules
1.3,1.5,1.7,6.5,7.8,7.10,7.12, following conditions imposed on the Candidates.
(Candidates must have to give the undertaking that he/she abide to all the below mentions
conditions.)
i.
His / Her admission and registration shall be cancelled without any notice thereof.
ii.
Candidate will not eligible for future admission in this University.
iii.
Candidates have to pay the course fees of all the year/academic terms.
iv.
All deposit amount, Admission fees, tuition fees and university fees are forfeited and
Candidate cannot claim on it.
v.
Candidates have to pay Rs. 1 lakh as a penalty to the Gujarat University.
૧૭. જો ઉમેદવારને પ્રવેશ મળ્યો હોય અને રીશફલલિંગ કાઉન્સલલિંગ બાદ કોસણમાાં જોડાય નહી અથવા કોસણમાાંથી રાજીનામ ાં
આપે/કોસણ છોડી દે તો તેવા રકસ્સામાાં, અથવા મનયમો 1.3,1.5,1.7,6.5,7.8,7.10,7.12 ના અમલીકરણના રકસ્સામાાં, નીચેની
શરતો ઉમેદવાર પર લાગ કરવામાાં આવશે. (ઉમેદવારોએ તે બાાંયધરી આપવી આવશ્યક છે કે તે નીચેની તમામ શરતોન ાં
પાલન કરશે.).
i. તેન/ાં તેણીન ાં પ્રવેશ અને રજીસ્ટ્રે શન કોઈ સ ૂચના મવના રદ કરવામાાં આવશે.
ii. ઉમેદવાર આ યમનવમસિટીમાાં ભમવષ્યમાાં પ્રવેશ માટે પાત્ર રહેશે નહીં.
iii. ઉમેદવારે તમામ વષણ / શૈક્ષલણક સત્ર ની કોસણ ફી ચ ૂકવવાની રહેશે.
iv. ઉમેદવારની તમામ ડીપોઝીટની રકમ, પ્રવેશ ફી, ટયશન ફી અને યમનવમસિટી ફી પરત
કરવામાાં આવશે નહી અને ઉમેદવાર તેના પર દાવો કરી શકશે નહી.
v. ઉમેદવારે રૂ.૧,૦૦,૦૦૦,/- (રૂમપયા એક લાખ) ગજરાત યમનવમસિટીને દાં ડ રૂપે ભરવાના રહેશે.
18. Information regarding Seats vacant for Reshuffling
www.gujaratuniversity.ac.in and www.gupgmedadm.org soon.
૧૮. રીશફલલિંગ કાઉન્સલલિંગ માટે

Counselling

will

be

declared

on

ખાલી બેઠકો ની મારહતી ટૂાંક સમયમાાં www.gujaratuniversity.ac.in અને

www.gupgmedadm.org પર જાહેર કરવામાાં આવશે.

Chairman
PG Physiotherapy & Nursing Admission Committee,
Gujarat University
Copy to1.
2.
3.
4.
5.

The Principal , All the Concerned Colleges/Institutes
All the Members, PG Physiotherapy & Nursing Admission Committee,
The Registrar, Gujarat University
The Post Graduate Section, Gujarat University
The Director, Rollawala Computer Center, Gujarat University (For display on Gujarat
University Website)
6. Notice board of All the Concerned Colleges
7. Microtech IT Systems Pvt. Ltd.

P.T.O

રીશફલીંગ કાઉન્સીલીંગ સમયે ફીસ ભરવા માટે ની સચનાઓ/મવગતો
University Registration
Fees and University
Tuition Fees

Government College
Tuition Fees
(Whole Course Fees)

રીશફલીંગ કાઉન્સીલીંગ સમયે
ભરવાની થતી તમામ ફી

Rs. 20,000/- (પ્રથમ કાઉન્સીલીંગ સમયે

ગવન્મેન્ટ કોલેજમાાં પ્રથમ

Boys - Rs.29350
Girls - Rs.15350

કાઉન્સીલીંગ માાં પ્રવેશ મેળવેલ
મવધાથીઓ માટે

ભરે લ ફી.)
Rs. 20,000/- (રીશફલીંગ કાઉન્સીલીંગ

Boys – Rs. 49,350
Girls – Rs. 35,350

સમયે ભરવાની થતી ફી)

ગવન્મેન્ટ કોલેજમાાં રીશફલીંગ

Boys - Rs.29350
Girls - Rs.15350

કાઉન્સીલીંગ માાં નવો પ્રવેશ મળે

Boys – Rs. 69,350
Girls – Rs. 55,350

Rs. 40,000/-

તે મવદ્યાથીઓ માટે
Boys - Total - Rs 69350
Girls – Total – Rs. 55350
પ્રથમ કાઉન્સીલીંગ માાં ઉપર કરતા

પ્રથમ કાઉન્સીલીંગ માાં
સેલ્ફ-ફાયનાન્સ કોલેજ માાંથી

Boys - Rs.29350
Girls - Rs.15350

રીશફલીંગ કાઉન્સીલીંગ માાં

વધારે ફી ભરી હશે તો વધારાની ફી

Rs. 40,000/-

ગવન્મેન્ટ કોલેજમાાં પ્રવેશ મળે

સમગ્ર પ્રવેશ પ્રરક્રયા પ ૂણણ થયા પછી

તે મવદ્યાથીઓ માટે

રીફાં ડ કરવામાાં આવશે.
University Registration
Fees and University
Tuition Fees

પ્રથમ કાઉન્સીલીંગ માાં મળે લ
સેલ્ફ-ફાયનાન્સ કોલેજ માાંથી

Boys - Rs.29350
Girls - Rs.29350

રીશફલીંગ કાઉન્સીલીંગ માાં
અન્ય સેલ્ફ-ફાયનાન્સ કોલેજમાાં
પ્રવેશ મળે તે મવદ્યાથીઓ માટે

સેલ્ફ-ફાયનાન્સ કોલેજમાાં

Boys - Rs.29350
Girls - Rs.29350

રીશફલીંગ કાઉન્સીલીંગ માાં નવો
પ્રવેશ મળે તે મવદ્યાથીઓ માટે

અગતય ની સચના





Self-Financed Institute
Tuition Fees
(One Term Fees)
S.B.B College of
Physiotherapy
J.G. College of
Physiotherapy
AIMS Physiotherapy
College
Sharda College of
Physiotherapy
Apollo College of
Physiotherapy
Swaminarayan
College of
Physiotherapy
Ananya College of
Physiotherapy
S.B.B College of
Physiotherapy
J.G. College of
Physiotherapy
AIMS Physiotherapy
College
Sharda College of
Physiotherapy
Apollo College of
Physiotherapy
Swaminarayan
College of
Physiotherapy
Ananya College of
Physiotherapy

રીશફલીંગ કાઉન્સીલીંગ સમયે
ભરવાની થતી તમામ ફી

Rs. 1,92,000/Rs. 1,00,000/Rs. 99,000/-

Total - Rs 29350 + કોલેજ ટયશન ફી

Rs. 50,000/-

નો તફાવત.

Rs. 60,000/-

વધારાની ફી સમગ્ર પ્રવેશ પ્રરક્રયા પ ૂણણ
થયા પછી રીફાં ડ કરવામાાં આવશે.

Rs. 75,000/Rs. 50,000/Rs. 1,92,000/-

Total - Rs. 2,21,350

Rs. 1,00,000/-

Total - Rs. 1,29,350

Rs. 99,000/-

Total - Rs. 1,28,350

Rs. 50,000/-

Total - Rs. 79,350

Rs. 60,000/-

Total - Rs. 89,350

Rs. 75,000/-

Total - Rs. 1,04,350

Rs. 50,000/-

Total - Rs. 79,350

:

The Fee structure shown here is of last/previous (2020-21) year. New Fee structure for the year 2021-22 will be applicable
as per the decision of fees regulatory committee (Medical), Gujarat State. Candidate has to pay the difference of amount,
if applicable
The candidate has to pay above fees by cash &/or Demand Draft in favor of “MPT MSC (NURSING) ADM COMMITEE
GUJ UNI” Payable at Ahmedabad at bank facility provided by Admission Committee at the place of counseling
immediately otherwise candidate will not be eligible for admission. Excess fees will be refunded at the end of entire
admission process.
Candidate who have paid excess fees have to bring Xerox Copy of Cheque during the reshuffling counselling for Refund
process.

Undertaking (For PG Physiotherapy Candidates)
(Candidate should submit the undertaking at the time of Reshuffling Counselling)
I hereby declare that the information given in this application including accompaniments is true. If
anything is found to be incorrect or false or misguiding at any time, I understand that my admission shall be
cancelled and I may be prosecuted, also I shall be ineligible to apply in future. I shall abide by the results.
I have read and understood all the rules and regulations of Post-Graduate Physiotherapy Admission
2021 of Gujarat University and I shall abide by all the rules and regulations. I accepted all the terms and
conditions pertaining to Admission to Post Graduate Physiotherapy courses and I does not have any
objections with rules and regulations.
I am not engaged in any post graduate course in any institute at the time of submission of Application
form & at present. After my admission, If I do not join the course or resign from course/left the course after
Reshuffling Counseling, in such conditions, or in case of implementation of rules 1.3, 1.5, 1.7, 6.5, 7.8, 7.10,
7.12, of post-graduate admission 2021, my admission and registration shall be cancelled without any notice
thereof. In such situation, I also understand that,
1. My admission and registration will be cancelled without any notice thereof.
2. I will not be eligible for future admission in this University.
3. I have to pay the whole course fees of all the year/academic terms of College and University.
4. My all deposit amount, Admission fees, tuition fees and university fees are forfeited and I will
have no claim on it.
5. I have to pay Rs. 1 lacs as a penalty to the Gujarat University.
If I do not comply with above conditions, then all the original documents will not be return to me and
legal action will be initiated against me.
I have verified my eligibility to apply against the category to which i am entitled. if I found to be
ineligible for the category in which i had applied then i cannot claim any right in future for admission or my
admission can be cancelled.
Students admitted in post graduate course has to apply for registration in the prescribed form duly
completed, through the College concerned within one month from the last date of Joining of reshuffling
counselling/final round of counselling. If it does not reach to the University within one month from the last
date of Joining of reshuffling counselling/final round of counselling than one term of Candidate will not be
granted and if it is applied later than above time limit than as per date of application of registration,
term/terms will not be granted depending upon the date of application of Registration.
Students admitted in post graduate course has to submit the topic of Dissertation in the prescribed
form duly completed, through the College concerned within three month from the last date of Joining of
reshuffling counselling/final round of counselling. If it does not reach to the University within three month
from the last date of Joining of reshuffling counselling/final round of counselling than one term of Candidate
will not be granted and if it is submitted later than above time limit than as per the date of submission of topic
of Dissertation, term/terms will not be granted depending upon the date of submission of topic of Dissertation.
I have also verified my eligibility for appearance at the Entrance examination/Post Graduate
Physiotherapy Admission. If through mistakes/error the forms are accepted and through mistake/error I
appeared in Entrance examination /admitted in Post Graduate Physiotherapy course & if I found to be
ineligible, in such case I cannot claim any right or interest arising out of acceptance of form or appearance at
the Entrance examination/admission in Post Graduate Physiotherapy course.
Name :
Reg. No. :
Comb. Merit No:
Signature:
Date:

