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�િત, 
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સૌરા*+ ,િુનવિસ.ટ�, 

રાજકોટ 

 

2હ4. સાહ4બ!ી, 

સિવનય સાથ જણાવવા9ુ ં ક4, આ સાથ ેસામલે રાખલે પદવી �માણપ?ન ે

જમા કરાવેલ છે અન ેઆ માટ4 જBર� માર� િવગતો નીચ ેદશાEવલે છે

��  ����   (Detail) 

૧. 

િવGાથH9ુ ંIBુ નામ (માકEશીટ Kજુબ)

 (Student Full Name (As PerMarksheet)

૨. 

િવGાથH9ુ ંIBુ સરનાKુ ં

Student Full Address 

૩. 
મોબાઈલ નબંર 

Mobile No. 

૪. ઈમલે એR4સ   Email Adress 

૫. 

S પદવી �માણપ?9ુ ંવરે�ફ�ક4શન 

કરાવવા9ુ ંછે ત ેપર��ાની િવગત 

Detail of Verification Degree Certificate

૬. 
પદવી �માણપ? વરે�ફ�ક4શન  

કરાવવાનો હ4V ુ(Purpose of Verification

  

Date :-    /   / 

૧. અસલ પદવી �માણપ? વરે�ફ�ક4શન કરાવવાની ફ� 
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3. જો કોઈપણ સં̂ થા _ારા પદવી �માણ
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Application For Degree Verification 

આ સાથ ેસામલે રાખલે પદવી �માણપ?ન ેવરે�ફ�ક4શન કરાવવાની
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Detail of Verification Degree Certificate 
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No. 

��%� 

Exam 
&��/(�).��*  

Seat / Enrol. No. 

૧.   

૨.   

૩.   

૪.   

Purpose of Verification) 

 

                                                    

                                        િવGાથHની સહ� 

                                 Signature of Candidate    …………………………………………..
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