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પ�રપ�  :  

 
આ �િુનવિસટ�નો ૫૪ મો વાિષક પદવીદાન સમારંભ �િુનવિસટ� ક��પસ

શિનવારના રોજ સવાર� ૧૧ -૩૦ કલાક� યો$નાર છે

પદવી/ડ�(લોમા ં ક)ાની પર�)ાઓમા ં ઉિતણ. થયેલ િવધાથ1ઓને

ઉપરાતં 2તુકાળમા ં પદવી/ડ�(લોમા ં ક)ાની પર�)ાઓમા ં ઉિતણ. થયેલ િવધાથ1ઓ ક� 4ઓએ પદવી

મેળવવા માટ� online 6ારા આવેદન -

મેળવવા ઈ8છતા હોય તેવા િવધાથ1ઓએ 

શકાશે .4 www.saurashtrauniversity.edu

”Click Here to Apply If you Want To Present in Convocation

 
 
                                                                                 

 
                                            

ન.ંપર�)ા/૫/કો:વો/૧૭૯૬/૨૦૧૯ 

સૌરાAB �િુનવિસટ� ,રાજકોટ 

�િુનવિસટ� ક��પસ, 

�િુનવિસટ� રોડ, 

રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૫. 

તા.૧૪/૧૧ /૨૦૧૯ 
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Accredited by NAAC with ‘A’  Grade 

 

મો વાિષક પદવીદાન સમારંભ �િુનવિસટ� ક��પસ ,રાજકોટ ખાતે તા

કલાક� યો$નાર છે .આ પદવીદાન સમારંભમા ં માચ./એિDલ

ડ�(લોમા ં ક)ાની પર�)ાઓમા ં ઉિતણ. થયેલ િવધાથ1ઓને પદવી/ડ�(લોમા ંએનાયત કરવામા ંઆવનાર છે

ડ�(લોમા ં ક)ાની પર�)ાઓમા ં ઉિતણ. થયેલ િવધાથ1ઓ ક� 4ઓએ પદવી

 -પ�ો ભર�લ છે ,તેવા િવધાથ1ઓએ પદવીદાન સમારંભમા ંહાજર પદવી Dમાણપ� 

તેવા િવધાથ1ઓએ ��-:16/11/2019 /. 21/11/2019 Gધુીમા ં ઓન લાઈન ફોમ. ભર� 

.saurashtrauniversity.edu અને http://degree.saurashtrauniversity.edu વેબસાઈટના હોમ પજે પર 

Click Here to Apply If you Want To Present in Convocation “લKક પરથી ઓનલાઈન ભર� શકાશે
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રાજકોટ ખાતે તા.૦૭/૧૨/૨૦૧૯ ને 

એિDલ -૨૦૧૯ મા ં લેવાયેલ 

ડ�(લોમા ંએનાયત કરવામા ંઆવનાર છે .

ડ�(લોમા ં ક)ાની પર�)ાઓમા ં ઉિતણ. થયેલ િવધાથ1ઓ ક� 4ઓએ પદવી/ડ�(લોમા ં

તેવા િવધાથ1ઓએ પદવીદાન સમારંભમા ંહાજર પદવી Dમાણપ� 

Gધુીમા ં ઓન લાઈન ફોમ. ભર� 

વેબસાઈટના હોમ પજે પર 

લKક પરથી ઓનલાઈન ભર� શકાશે. 
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