
 
 

  ગજુરાત યનુિવનસિટી 
વાનષિક પદવીદાિ સમારંભ-૨૦૨૧ 

આવેદિપત્ર ભરવા અંગેિી માગગદર્ગક સચૂિાઓ 

1. ગજુરાત યનુિવનસિટી દ્વારા લવેાયેલ પદવી પરીક્ષામાાં ઉતીર્ણ થયેલ તમામ નવદ્યાશાખાિા નવદ્યાથીઓએ 
જેમર્ ેપદવી પ્રમાર્ પત્ર મેળવવા માટે અગાઉ આવદેિપત્ર ભરેલ િ હોય તેવા તમામ નવદ્યાથીઓએ 
ઓિલઈિ આવેદિપત્ર ભરવાનુાં રહશેે. તેમજ આવેદિપત્ર સાથ ેરૂ ૨૬૦/- (અંકે રૂનપયા બસો સાઇઠ 
પરુા) ફી ઓિલાઇિ ભરવાિી રહશેે.    

2. પીએચ.ડી.િા નવદ્યાર્થીઓ નસવાયિા તમામ નવદ્યાર્થીઓએ તેમિી પદવી વષગિા ગણુપત્રકિી સવુાચ્ય 
િકલ (છેલ્લા વષગ / છેલ્લા સેમેસ્ટરિી) ઓિલાઈિ આવેદિપત્ર ભરતી વખતે (100 KB to 400 KB) 
અપલોડ કરવાિી રહરેે્. પીએચ.ડી.િા નવદ્યાર્થીઓએ પીએચ.ડી. િોટટટિકેર્િ (100 KB to 400 KB) 
પણ અપલોડ કરવાનુ ંરહરેે્. 
પદવી પ્રમાણપત્રમા ંનવદ્યાર્થીઓિો િોટો તર્થા આધારકાડગ િબંર દર્ાગવવાિો હોઈ નવદ્યાર્થીઓએ પદવી 

પ્રમાણપત્રનુ ંિોમગ ઓિલાઈિ ભરતી વખતે આધારકાડગ િબંર િાખંીિે તાજેતરિો પાસપોટગ  સાઈઝિો 

(10 KB to 50 KB)િો કલર િોટો તર્થા આધારકાડગિી ઈમેજ(100 KB to 400 KB) અપલોડ કરવાિી 

રહરેે્. 

3. 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 Surgeryિા નવદ્યાર્થીઓએ તેમિી 
પદવી વષગિા ગણુપત્રકિી સવુાચ્ય િકલ તર્થા ગજુરાત યનુિવનસિટી દ્વારા આપવામા ંઆવેલ ઈન્ટિગર્ીપ 
કંમ્પ્લીર્િ સટટિટિકેટિી સવુાચ્ય િકલ ઓિલાઈિ આવેદિપત્ર ભરતી વખતે અપલોડ કરવાિી રહરેે્. 
જો ગજુરાત યનુિવનસિટી દ્વારા આપવામા ંઈન્ટિગર્ીપ કંમ્પ્લીર્િ સટટિટિકેટિી સવુાચ્ય િકલ અપલોડ 
કરેલ િહી હોય તેવા સજંોગમા ંપદવી પ્રમાણપત્રનુ ંઆવેદિ પત્ર રદ ગણવામા ંઆવેરે્. 

4. Bachelor of Pharmacy િા ગજુરાત યનુિવનસિટી નવદ્યાર્થીઓએ કોલેજ દ્વારા આપવામા ંઆવેલ પાસીંગ 
સટટિટિકેટ/પે્રક્ટટકલ ટે્રઈિીંગ સટટિટિકેટિી સવુાચ્ય િકલ ઓિલાઈિ આવેદિપત્ર ભરતી વખતે 
અપલોડ કરવાિી રહરેે્. Diploma in Pharmacy િા જુિા નવદ્યાર્થીઓએ વાનષિક પદવીદાિ સમારંભમા ં
ઓિલાઈિ આવેદિપત્ર ભરવુ ંિટહ. તેમ છત્તા જો કોઈ નવદ્યાર્થી િોમગ ભરરે્ તો ટે રદ ગણવામા ં
આવરે્. 

5. ઓિલાઈિ ટ્રાન્ઝેટર્િ માટેિા ચાર્જબેક માટે દસ્તાવેજી પરુાવાઓ સારે્થ િટત ગજુરાત યનુિવનસિટી, 
ટહસાબી ર્ાખા( રૂમ િબંર ૧૮)િો સપંકગ  કરવો. બેંક દ્વારા ચાર્જબેકિા કોઈપણ ટલેઈમ સેટલ કરવામા ં
આવરે્ િહીં. 
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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 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                                                                                                                     Registrar  

Date:  07-10-2021 

 


