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ઓનલાઈન ફોમ ભરવા ગેની અગયની ુચનાઓ
ઓનલાઇન પદવી ફોમ ભરનાર િવાથએ નીચે દશાવેલ  ૂચનાઓ કાળ$% ૂવક વાંચવી.
•

(ઓ પદવી મેળવવા પા) હોય અને પદવી મેળવવા ઇ+છતા હોય તેમણે તે/ ું આવેદન પ) જ2ર3 િવગતો સાથે
િનયત કર5 લ સમય મયાદામાં ઓનલાઇન ભરવા/ું રહ5શે.

•

આ 6ુિનવિસ7ટ3ની 9થમ/;<તીય પદવી મેળવવા માટ5ની ફ3 2|. ૧૨૫/- િનયત કરવામાં આવેલ છે .

•

િવાથઓએ પદવી ગેની િનયત કર5 લ ફ3 2|.૧૨૫/- તા.૦૧-૧૨-૨૦૨૦ થી ૧૫-૦૧-૨૦૨૧ દરBયાન Online
Payment Gateway <ારા આપ Credit/ Debit Card અથવા Net Banking <ારા પદવી ફ3 જમા કરાવવાની રહ5શે.
( િવાથઓ ઉDત દશાવેલ સમય મયાદામાં આવેદનપ) ભર3 શક5 લ ન હોય તેવા િવાથઓ ફ3

2|. ૧૨૫/-

દંડનામક ફ3 2|. ૨૫૦/- ફ3 Fુ લ ફ3 2|.૩૭૫/- તા.૧૬-૦૧-૨૦૨૧ થી તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ દરBયાન ઉDત દશાવેલ
Online Payment Gateway પદવી ફ3 ભર3 શDશે.
•

નીચે દશાવેલ વેબસાઇટ પરથી ઓનલાઇન આવેદનપ) ભર3 શકશે.
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•

( િવાથ એક3 સાથે એક કરતાં વKુ પદવીઓ મેળવવા ઇ+છતા હોય તેમણે દર5 ક પદવી માટ5 Lુ દા આવેદનપ)ો
અને તે દર5 કની Lુ દ3 ફ3 ભરવાની રહ5શે.

•

MડNી કOાઓની એDPટન લ પર3Oાના ઉતીણ થયેલ િવાથઓએ આવેદનપ) િનયત કર5 લ ફ3 સાથે ઓનલાઇન
ભરવાના રહ5શે.

•

એક વખત ફ3 ભયા પછ3 પરત મળ3 શકશે નMહ ક5 ભિવRયના હ5S ુ માટ5 અનામત રાખવામાં આવશે નMહ.

•

અTય જ2ર3 િવગતો ફોમમાં દશાવવામાં આવેલ છે

2બ2 ફોમ ભરવા ગેની અગયની ુચનાઓ
૧. સને ૨૦૦૪ અને તે પછ3ના ( િવાથઓના પMરણામ કોઈ કારણોસર મોડા Vહ5ર થયેલ તેવા િવધાથXઓ
પદવી/MડYલોમાં મેળવવા ઈ+છતા હોય તેવા િવાથઓએ ઉપરોDત સમય ગાળા દરBયાન 6ુિન. ખાતે પર3Oા
િવભાગમાં 2બ2 ફોમ ભયા બાદ પર3Oા પદવી િવભાગમાં 2બ2 ચકાસણી કયા બાદ જો ફ3 જમા કરાવેલ ન હોય તો
તેવા િવાથઓએ ક5શ િવભાગમાં (બીV અને ચોથા શિનવાર તથા Vહ5ર રV િસવાય ફ3 ભરવાનો સમય
૧૧ થી ૨ ુધી) પદવી ફ3 જમા કરાવવાની રહ5શે.
૨. પદવી 9માણપ)માં ુધારો કરવાનો હોય તેવા િવાથઓ માટ5 :૨.૧ (

કોઈ

િવાથઓને અસલ પદવી 9માણપ)માં

ુધારો કરવાનો થતો હોય યાર5 તેવા િવાથને

મળે લ

પદવી 9માણપ)માં જણા]યા અTવયેની સેનેટસભા તાર3ખ થી છ મહ3ના ુધીનો સમયગાળો % ૂણ થયેલ ન હોય
તેવા િવાથઓએ ુધારો કરાવેલ માકશીટની ઝેરોO અને અસલ પદવી 9માણપ) સામેલ રાખી પર3Oા પદવી
િવભાગમાં જમા કરાવવા/ું રહ5શે અને તેવા િવધાથXઓએ પદવી ફ3 તથા ઓનલાઈન આવેદનપ) ભરવા/ું રહશે
નહ3.
૨.૨ ( કોઈ િવાથઓને અગાઉ મેળવેલ પદવી 9માણપ)માં જણા]યા અTવયેની સેનેટસભા તાર3ખથી છ મહ3ના
ુધીનો સમયગાળો % ૂણ થયેલ હોય અને પદવી 9માણપ)માં _ુલ આવેલ હોય તેવા િવાથએ પણ આવેદનપ)
ઉપરોDત સમય ગાળા 9માણે 2બ2માં ભર3 તેની સાથે ુધારો કરાવેલ માકશીટની ઝેરોO કોપી અને અસલ પદવી
9માણપ) `બડાણ સાથે પર3Oા પદવી િવભાગમાં 2બ2 ચકાસણી કયા બાદ પદવી આવેદનપ) માTય રહ5શે તો
તેવા િવધાથXઓએ ક5શ િવભાગમાં (બીV અને ચોથા શિનવાર તથા Vહ5ર રV િસવાય ફ3 ભરવાનો સમય
૧૧ થી ૨ ુધી) પદવી ફ3 જમા કરાવવાની રહ5શે.
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