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આથી સૌરા

િુ નવિસટ સંચાલત અુનાતક કના મા.અOય,'ી,
મા
િુ નવિસટ સંલ*ન કોલેજના કાય/રત અુનાતક ક ના

મા.!ોફસર-ઇન-ચા&'ી
ચા&'ી તેમજ સંલ*ન કોલેજના મા
મા.આચાય/'ી ને જણાવવાું ક, આગામી માચ//એ!ીલ-૨૦૨૧
૨૦૨૧ મા લેવાનાર Dડ`ી ક,ાની
પર,ામા નીચે દશા/વેલ તમામ 0ુચનાઓુ ં સં2 ૂણ/ પDરપાલન કરવાુ ં રહશે.
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પર,ાઓમા 6 િવધાથ8ઓ માચ//એ!ીલ-૨૦૨૧
૨૦૨૧ ના તબiાઓમા Dડ`ી ક,ાઓની પર,ા આપનાર હોય તેવા િવRાથCઓએ Dડ`ી
ક,ાની પર,ાના ફોમ/ ભરતી વખતે Apply Degree



ઉપર ટક કરવાથી Dડ`ી ફોમ/ની ઓન લાઇન એ  થઇ જશે.

િુ નવિસટની પદવી મેળવવા માટ ફ @.૧૨૫
૧૨૫/-િનયત કરવામાં આવેલ છે .

૨.

આ

૩.

િવધાથCઓના નામ-સરનામાં
સરનામાંની માDહતીની એ  ઉપરોGત દશા/વેલ િવગતેથી કોલેજ Iારા થનાર હોય તો તે Kગેની સં2 ૂણ/ જવાબદાર 6
તે કોલેજની રહશે. 6 ભરાયેલ ફોમ/માં દશા/વેલ એMસના આધાર િવધાથ8ઓને પદવી !માણપNો

િુ નવિસટ Iારા SPEED POST ના

માOયમથી Dડપેચ કરવામાં આવશે.
ુ ર િવRાથCઓ પદવી મેળવવા માટ પર,ા ફોમ/ સાથે પદવી ફોમ/ ભર લ હોય તે ફરSયાત િવRાથCઓની સંTયાં !માણે િવગતો
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૪.

ઓનલાઈન ફ મેમો જનર ટ કર ઓનલાઈન ફ પેમે ટ કરવાુ ં રહશે ઓફલાઈન પેમેટ કોઈપણ સંજોગોમાં વીકારવામાં આવશે નહ
નહ.
૫.

િનયત કર લ એ ની છે Wલી તારખ બાદ Consolidated Report 6વા ક (Print
Print Degree College Memo અને Students Wise
Application Report) અને પદવી ફોમ/ ુ ં ઓનલાઈન પેમેટ કરવા માટ નં.પર,ા/CE/૨૧૧/૨૧૦૨૧ તા..૧૪-૦૨-૨૦૨૧ નો પDરપN
Oયાને લઈ આ પરપNમાં દશા/Xયા Yુજબની િવગતો પદવી િવભાગને ફરSયાત Email exam05@sauuni.ac.in કર આપવાનો રહશે.

ુ પદવી ફોમ/ ભરને કોલે6 પોતાની પાસે કોલે6 ર કડ/ વ[ુ પે રાખવાના રહશે અને
૬. મે લ
Iારા
૭.

િુ નવિસટને જયાર જ[ુ રયાત પડ lયાર કોલેજ

િુ નવિસટને જમા કરાવવાના રહશે.

6 કોઇ િવધાથCએ એક વખત Online પદવી ફોમ/ ફ ભર લ હોય અને તે િવધાથC નાપાસ થયેલ હોય તેવા િવધાથCએ ફરથી ઉપરોGત
દશા/વલ
ે િવગતેથી Online પદવી ફોમ/ ભરવાુ ં રહશ.ે

૮. 6 કોઇ ^ુ ના  " #$%& આગામી માચ//એિ!લ -૨૦૨૧ માં લેવાનાર ડ`ી ક,ાની પર,ાના આવેદનપNો ભરવા માંગતા હોય તો
તેવા િવધાથCની પદવી ફ જમા કરવામાં આવેલ હોય તો કોલેજ Iારા તેનો આધાર ર^ૂ કરવાનો રહશે. અને જો પદવી ફ ન ભર લ હોય તેવા
િવધાથCઓએ પદવી ફ ક શ િવભાગમાં ફરSયાત @બ@માં જમા કરાવવાની રહશે.
૯. િનયત કર લ છે Wલી તારખ બાદ કરવામાં આવતી એ  સોmટવેર !ોગામ વીકારશે નહ 6 Oયાને લેવા િવનંતી પર,ા ફોમ/
ભરવાની 6 સમય મયા/દા છે તે 6 સમય મયા/દામાં ડ`ી ફોમ/ ભર શકાશે.
૧૦. કોલેજ Iારા એક વખત ફ ભયા/ પછ પરત મળ શGશે નહ ક ભિવયના હa ુ માટ અનામત રાખવામાં આવશે નDહ.
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િુ નવિસટ. િુ નવિસટ કbપસ.
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િુ નવિસટ સંલ*ન માયતા !ાcત સંથાઓના માનનીય વડાઓ
વડાઓ,
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સૌરા

૨.

માનનીય dુ લપિત'ી/મા.dુ લસચવ'ીના Kગત સચવ'ી,સૌરા

૩.

ુ ર – ખાનગી
િવભાગીય અિધકાર'ી પર,ા િવભાગ -૧-૨-૩
૩-૪-૫-૬-બાn –કોbc ટ

િુ નવિસટ,રાજકોટ

