ુ રાત (િુ નવિસ-ટ/
!જ
ખાસ પદવીદાન સમારં ભ-૨૦૨૨
"ુજરાત (ુિનવિસ-ટ/નો ખાસ પદવીદાન સમારં ભ યોજવામાં આવનાર છે . આવેદનપ= ભરવા >ગેની િવગતવાર
મા@હતી http://www.gujaratuniversity.ac.in પર Tુકવામાં આવેલ છે . આવેદનપ= સાથે X.૨૬૦/- ઓનલાઈન
ફ/ ભરવાની છે `લી તા. ૩૧-૦૫-૨૦૨૨ dુધી રહfશ.ે રોકડfથી, મની-ઓડj રથી કf અlય કોઈપણ ર/તે મોકલેલ ફ/
nવીકારવામાં આવશે નહo.
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯
તા. ૧૦-૦૪-૨૦૨૨
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ુ રાત (િુ નવિસ-ટ/
!જ
ખાસ પદવીદાન સમારં ભ-૨૦૨૨
આવેદનપ' ભરવા ,ગે ની માગ0 દશ0ક 3 ૂચનાઓ
1. અિvલ/મે-૨૦૨૨ પાસ થયેલ કોઈપણ િવwાશાખાના િવwાથxઓએ પદવી vમાણપ= માટf હાલમાં
આવેદનપ= ભરવાzુ ં રહf{ ું નથી. તેથી તેમણે હાલમાં અર| કરવી ન@હ. તેમ છ}ા જો તેઓ આવેદનપ=
(અર|) ભરશે તો તે રદ થવાને પા= રહfશ.ે
2. "ુજરાત (ુિનવિસ-ટ/ €ારા લેવાયેલ પદવી પર/•ામાં ઉતીણj થયેલ તમામ િવwાશાખાના િવwાથxઓએ
ƒમણે પદવી vમાણ પ= મેળવવા માટf અગાઉ આવેદનપ= ભરf લ ન હોય તેવા તમામ િવwાથxઓએ
ઓનલઈન આવેદનપ= ભરવાzુ ં રહfશ.ે તેમજ આવેદનપ= સાથે X ૨૬૦/- (>કf Xિપયા બસો સાઇઠ
ˆુરા) ફ/ ઓનલાઇન ભરવાની રહfશ.ે
ુ પ'કની 3વ
ુ ાIય
3. પીએચ.ડ=.ના િવ?ાથAઓ િસવાયના તમામ િવ?ાથAઓએ તેમની પદવી વષ0ના Fણ
નકલ (છે Mલા વષ0 / છે Mલા સેમેOટરની) ઓનલાઈન આવેદનપ' ભરતી વખતે (100 KB to 400 KB)
અપલોડ કરવાની રહXશે. પીએચ.ડ=.ના િવ?ાથAઓએ પીએચ.ડ=. નોYટYફકXશન (100 KB to 400 KB)
પણ અપલોડ કરવા[ ંુ રહXશે.
4. પદવી ^માણપ'માં િવ?ાથAઓનો ફોટો તથા આધારકાડ0 નંબર દશા0વવાનો હોઈ િવ?ાથAઓએ પદવી
^માણપ'[ ંુ ફોમ0 ઓનલાઈન ભરતી વખતે આધારકાડ0 નંબર નાંખીને તાaતરનો પાસપોટ0 સાઈઝનો
(10 KB to 50 KB)નો કલર ફોટો તથા આધારકાડ0 ની ઈમેજ(100 KB to 400 KB) અપલોડ કરવાની
રહXશે.
5. Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery, Bachelor of Dental Surgery, Bachelor of
Physiotherapy, Bachelor of Optometry, Bachelor of Occupational Therapy, Bachelor of
Prosthetics & Orthotics, Bachelor of Homeopathic & Medicine Surgeryના િવ?ાથAઓએ તેમની
ુ પ'કની 3વ
ુ ાIય નકલ તથા Fજ
ુ રાત •િુ નવિસ‚ટ= ƒારા આપવામાં આવેલ ઈ„ટન0શીપ
પદવી વષ0ના Fણ
ુ ાIય નકલ ઓનલાઈન આવેદનપ' ભરતી વખતે અપલોડ કરવાની રહXશે.
કં …†લીશન સYટ‡YફકXટની 3વ
ુ રાત •િુ નવિસ‚ટ= ƒારા આપવામાં ઈ„ટન0શીપ કં …†લીશન સYટ‡YફકXટની 3વ
ુ ાIય નકલ અપલોડ
જો Fજ
કરX લ નહ= હોય તેવા સંજોગમાં પદવી ^માણપ'[ ંુ આવેદન પ' રદ ગણવામાં આવેશે.
ુ રાત •િુ નવિસ‚ટ= િવ?ાથAઓએ કોલેજ ƒારા
6. Bachelor of Pharmacy/Diploma in Pharmacy ના Fજ
ુ ાIય નકલ ઓનલાઈન
આપવામાં આવેલ પાસ‰ગ સYટ‡YફકXટ/^ેŠ‹ટકલ ŒX ઈન‰ગ સYટ‡YફકXટની 3વ
આવેદનપ' ભરતી વખતે અપલોડ કરવાની રહXશે.
ુ રાત •િુ નવિસ‚ટ=,
7. ઓનલાઈન Œા„ઝે‹શન માટXના ચાŽબેક માટX દOતાવે• •રુ ાવાઓ સાથે ફ‹ત Fજ
Yહસાબી શાખા( ‘મ નંબર ૧૮)નો સંપક0 કરવો. બ”ક ƒારા ચાŽબેકના કોઈપણ ‹લેઈમ સેટલ કરવામાં
આવશે નહ‰.
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯
તા. ૧૦-૦૪-૨૦૨૨
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Gujarat University
General Instructions for Students applying for admission to their degrees at the Annual/Special
Convocation
1. Convocation for conferring degrees will be held at the Gujarat University on the date and time
which will be announced when finalized.
2. Fees for admission to a degree/diploma in Rs. 260/- (Rupees Two Hundreds and Sixty Only). A
candidate will be admitted to the degree/diploma in Person or in Absentia at his/her option.
3. Fees once paid shall not be refunded or held in reserved for future convocation, if application
is invalid. In case of valid application, student should contact Gujarat University for any queries
related to refund of fees paid multiple times for this convocation. Processing of the claim for
refund of fees paid multiple times shall be carried out after convocation at Gujarat University
Only.
4. Candidates intending to take degree in Absentia are requested to write legibly in their
applications their permanent residential addresses in full.
5. Candidates wish to receive their degree in Person are requested to remain present in the office
of the Gujarat University, Ahmedabad personally on the date and time decided. They must be
in full academic costume/both scarf and badge prescribed for the degree to which they seek
admission. The Gujarat University will supply them scarf and badge on hire on payment of Rs.
200/- ((Rupees Two Hundred Only) as deposit and Rs. 50/- ((Rupees Fifty Only) as charges
thereof. Candidates who are not in their proper academic costume will not be permitted to
receive their degrees in Person.
6. Complaints regarding error (s) in the certificate should be made within one month from the
date of receipt of the degree certificate. Complaints made thereafter will in no case be attended
to.
7. Candidates who intend to receive more than one degree at same convocation should fill up a
separate application for each degree.
8. The degree certificate(s) will be sent to them in due course at the address given by them in their
application for the admission to a degree by Speed Post.
9. Complaints regarding non receipt of the degree certificate will be entertained within a two
month from the date of convocation. Thereafter no complaints will be entertained.
10. Candidates applying for admission to the degree of Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery,
Bachelor of Dental Surgery, Bachelor of Physiotherapy, Bachelor of Optometry, Bachelor of
Occupational Therapy, Bachelor of Prosthetics & Orthotics, Bachelor of Homeopathic &
Medicine Surgery or Bachelor of Pharmacy, Diploma in Pharmacy are requested to upload the
Housemanship/Internship(given by Gujarat university ) or Dispensing certificate, as the case
may be, failing which they will not admitted to the degree at the convocation.
Ahmedabad-380009
Date:- 10-04-2022

Registrar

