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૧. 
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����ш�х���	 પર�0ાઓમા 2 િવધાથ4ઓ માચ"

આપનાર હોય તેવા િવ6ાથ7ઓએ *ડ9ી ક0ાની પર�0ાના ફોમ" ભરતી વખતે 

ટ�ક કરવાથી *ડ9ી ફોમ"ની ઓન લાઇન એ�
�

૨. 

 

િનયત કર�લ એ�
�ની છે>લી તાર�ખ બાદ 

િવભાગ - ૫ (પદવી) મા ંઆપવાનો રહ�શે

૩. આ �િુનવિસ�ટ�ની પદવી મેળવવા માટ� ફ� F

૪. િવધાથ7ઓના નામ-સરનામાનંી મા*હતીની એ�
� ઉપરોIત દશા"વેલ િવગતેથી કોલેજ Kારા થનાર હોય તો તે 

Lગેની સMંણૂ" જવાબદાર� 2 તે કોલેજની રહ�શે

પદવી �માણપPો �િુનવિસ�ટ�

૫. *ડ9ી ક0ાની પર�0ાના પદવી �માણપP

Report  લી�ટ પદવી િવભાગને 

પાસે કોલે2 ર�કડ" �વQુપે  

�િુનવિસ�ટ�ને જમા કરાવવાના રહ�શે
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2 કોઇ િવધાથ7એ એક વખત 

િવધાથ7એ ફર�થી ઉપરોIત દશા"વેલ િવગતેથી 
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ભરવા માગંતા હોય તો તેવા

રહ�શે. અને જો પદવી ફ�

કરાવવાની રહ�શે. 

૮.    િનયત કર�લ છે>લી તાર�ખ બાદ કરવામા ંઆવતી એ�
� સોVટવેર �ોગામ �વીકારશે નહ� 2 Wયાને લેવા 

      છે. 

૯.    કોલેજ Kારા એક વખત ફ� ભયા" પછ� પરત મળ� શIશે નહ� ક� ભિવ	યના હ�Y ુમાટ� અનામત રાખવામા ંઆવશે
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�ોફ�સર-ઇન-ચા`^ી તેમજ સલં[ન કોલેજના મા
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પર�0ાઓમા 2 િવધાથ4ઓ માચ" / એ�ીલ-૨૦૨૦

આપનાર હોય તેવા િવ6ાથ7ઓએ *ડ9ી ક0ાની પર�0ાના ફોમ" ભરતી વખતે 

ફોમ"ની ઓન લાઇન એ�
� થઇ જશે. 

િનયત કર�લ એ�
�ની છે>લી તાર�ખ બાદ Consolidated Report (બીડાણ

મા ંઆપવાનો રહ�શે. 

આ �િુનવિસ�ટ�ની પદવી મેળવવા માટ� ફ� F.૧૨૫/-િનયત કરવામા ંઆવેલ છે

સરનામાનંી મા*હતીની એ�
� ઉપરોIત દશા"વેલ િવગતેથી કોલેજ Kારા થનાર હોય તો તે 

Lગેની સMંણૂ" જવાબદાર� 2 તે કોલેજની રહ�શે. 2 ભરાયેલ ફોમ"મા ં દશા"વેલ એb�સના આધાર� િવધાથ4ઓને 

�િુનવિસ�ટ� Kારા SPEED POST ના માWયમથી *ડ�પેચ કરવામા ંઆવશે

*ડ9ી ક0ાની પર�0ાના પદવી �માણપP Print Degree College Memo
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કોલે2 ર�કડ" �વQુપે  રાખવાના રહ�શે અને �િુનવિસ�ટ�ને જયાર� જQુર�યાત પડ� fયાર� કોલેજ Kારા 

�િુનવિસ�ટ�ને જમા કરાવવાના રહ�શે. 

2 કોઇ િવધાથ7એ એક વખત Online પદવી ફોમ" ફ� ભર�લ હોય અને તે િવધાથ7 નાપાસ થયેલ હોય તેવા 

િવધાથ7એ ફર�થી ઉપરોIત દશા"વેલ િવગતેથી Online પદવી ફોમ" ભરવા�ુ ંરહ�શે
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તેવા િવધાથ7ની પદવી ફ� જમા કરવામા ંઆવેલ 

ફ� ન ભર�લ હોય તેવા િવધાથ7ઓએ પદવી 

િનયત કર�લ છે>લી તાર�ખ બાદ કરવામા ંઆવતી એ�
� સોVટવેર �ોગામ �વીકારશે નહ� 2 Wયાને લેવા 

રા એક વખત ફ� ભયા" પછ� પરત મળ� શIશે નહ� ક� ભિવ	યના હ�Y ુમાટ� અનામત રાખવામા ંઆવશે
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આપનાર હોય તેવા િવ6ાથ7ઓએ *ડ9ી ક0ાની પર�0ાના ફોમ" ભરતી વખતે   Apply Degree      �  ઉપર 

બીડાણ મા ં દશા"વેલ િવગત kજુબ) પર�0ા 

િનયત કરવામા ંઆવેલ છે. 

સરનામાનંી મા*હતીની એ�
� ઉપરોIત દશા"વેલ િવગતેથી કોલેજ Kારા થનાર હોય તો તે 
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*ડ�પેચ કરવામા ંઆવશે. 

Print Degree College Memo અને Students Wise Application 

 .eયાર� મે��અુલ પદવી ફોમ" ભર�ને કોલે2 પોતાની

રાખવાના રહ�શે અને �િુનવિસ�ટ�ને જયાર� જQુર�યાત પડ� fયાર� કોલેજ Kારા 

પદવી ફોમ" ફ� ભર�લ હોય અને તે િવધાથ7 નાપાસ થયેલ હોય તેવા 

પદવી ફોમ" ભરવા�ુ ંરહ�શે.  

લેવાનાર ડ�9ી ક0ાની પર�0ાના આવેદનપPો 

 હોય તો કોલેજ Kારા તેનો આધાર રTૂ કરવાનો 

 ફ� ક�શ િવભાગમા ં ફરdયાત FબQુમા ં જમા 

િનયત કર�લ છે>લી તાર�ખ બાદ કરવામા ંઆવતી એ�
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ના તબjાઓમા *ડ9ી ક0ાઓની પર�0ા 
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પર�0ા 

સરનામાનંી મા*હતીની એ�
� ઉપરોIત દશા"વેલ િવગતેથી કોલેજ Kારા થનાર હોય તો તે 

ભરાયેલ ફોમ"મા ં દશા"વેલ એb�સના આધાર� િવધાથ4ઓને 

રાખવાના રહ�શે અને �િુનવિસ�ટ�ને જયાર� જQુર�યાત પડ� fયાર� કોલેજ Kારા 

પદવી ફોમ" ફ� ભર�લ હોય અને તે િવધાથ7 નાપાસ થયેલ હોય તેવા 
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