
 
 

ગજુયાત યવુનલવવિટી 
લાવિક દલીદાન વભાયંબ-2016 

ગજુયાત યવુનલવવિટીનો 65ભો લાવિક દલીદાન વભાયંબ મોજલાભા ંઅલનાય છે. અલેદનત્ર બયલા અંગેની 
વલગતલાય ભારશતી http://www.gujaratuniversity.ac.in ય મકુલાભા ંઅલેર છે. અલેદનત્ર વાથે રૂ. 260 
ઓનરાઈન પી બયલાની છેલ્રી તા. 17-10-2016 સધુી યશળેે. યોકડથેી, ભની-ઓડષયથી કે ન્મ કોઈણ યીતે 
ભોકરેર પી સ્લીકાયલાભા ંઅલળે નશં. 
 
ભદાલાદ-380009 કા. કુરવભચલ 
તા. 21-09-2016 
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ગજુયાત યવુનલવવિટી 
લાવિક દલીદાન વભાયંબ-2016 

અલેદનત્ર બયલા અંગેની ભાગષદળષક સચૂનાઓ 
 

1. એવપ્રર/ભે-2016ના યેગ્યરુય ફી.એ., ફી.કોભ., ફી.એવવી., ફી.ફી.એ., ફી.વી.એ., એભ.એ., એભ.કોભ., 
એભ.એવવી.ના તભાભ વલદ્યાથીઓ ભાટે 
1. એવપ્રર/ભે-2016ના યેગ્યરુય ફી.એ., ફી.કોભ., ફી.એવવી., ફી.ફી.એ., ફી.વી.એ., એભ.એ., 

એભ.કોભ., એભ.એવવી.ભા ંપ્રથભ પ્રમત્ને ઉવિણષ થમેર તભાભ વલદ્યાથીઓએ શારભા ંકોઈણ 
પ્રકાયનુ ંઓનરાઈન કે ઓપરાઈન પોભષ બયલાનુ ંયશતે ુ ંનથી. અ  વલદ્યાથીઓએ કોરેજભાથંી 
રયક્ષાના અલેદનત્રો વાથે પી બયેર શોઈ, પી બયલાની યશતેી નથી. 

 
2. એવપ્રર/ભે-2011 થી એવપ્રર/ભે-2016 દયવભમાન રેલામેર યેગ્યરુય ફી.એ., ફી.કોભ., ફી.એવવી., 

ફી.ફી.એ., ફી.વી.એ., ફી.એડ., એભ.એ., એભ.કોભ., એભ.એવવી.ની રયક્ષા અેર શોમ યંત ુ
રયણાભ વલથશલે્ડ શઠે શોમ થલા ભોડુ ંજાશયે થમેર શોમ ને જેઓએ કોરેજભાથંી રયક્ષાના 
અલેદનત્રો વાથે પી બયેર શોઈ, તેઓએ ગજુયાત યવુનલવવિટી ખાતે રૂભ ન.ં 42, કોન્લોકેળન બ્રાન્ચ, 
રયક્ષા વલબાગ ખાતે રૂફરૂ અલી પોભષ બયલાનુ ંયશળેે. 

 
2. એવપ્રર/ભે-2011 કે ત્માયફાદ રેલામેર ઉયોક્ત વવલામ ન્મ તભાભ દલી રયક્ષાઓ તથા 

એવપ્રર/ભે-2011 શરેા ંદલી રયક્ષાભા ંઉવિણષ થમેર શોમ ને દલી પ્રભાણત્ર રીધેર ન શોમ તેલા 
તભાભ વલદ્યાથીઓએ ભાટે 

 
એવપ્રર/ભે-2011 કે ત્માયફાદ રેલામેર ઉયોક્ત વવલામ ન્મ તભાભ દલી રયક્ષાઓ તથા 
એવપ્રર/ભે-2011 શરેા ંદલી રયક્ષાભા ંઉવિણષ થમેર શોમ ને દલી પ્રભાણત્ર રીધેર ન શોમ તેલા 
તભાભ વલદ્યાથીઓએ ભાટે દલી પ્રભાણત્ર ભેલલા ઓનરાઈન અલેદનત્ર બયલાનુ ંયશળેે. તેભજ  
અલેદનત્ર  વાથે રૂ. 260 (અંકે રૂવમા ફવો વાઈઠ પયૂા) પી ઓનરાઈન બયલાની યશળેે. 
 

3. એવપ્રર/ભે-2011 થી એવપ્રર/ભે-2016 ના યેગ્યરુય ફી.એ., ફી.કોભ., ફી.એવવી., ફી.ફી.એ., ફી.વી.એ., 
ફી.એડ., એભ.એ., એભ.કોભ., એભ.એવવી., ીએચ.ડી.ના વલદ્યાથીઓ વવલામના તભાભ વલદ્યાથીઓએ 
તેભની દલી લષના ગણુત્રકની સલુાચ્મ નકર ઓનરાઈન અલેદનત્ર બયતી લખતે રોડ 
કયલાની યશળેે. ીએચ.ડી.ના વલદ્યાથીઓએ ીએચ.ડી. નોરટરપકેળન ણ રોડ કયલાનુ ંયશળેે. 
 

4. 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 વલદ્યાથીઓએ તભાભ વલદ્યાથીઓએ તેભની દલી 
લષના ગણુત્રકની સલુાચ્મ નકર તથા ગજુયાત યવુનલવવિટી દ્વાયા અલાભા ંઈન્ટનષળી કંમ્પ્રીળન 
વરટિરપકેટની સલુાચ્મ નકર ઓનરાઈન અલેદનત્ર બયતી લખતે રોડ કયલાની યશળેે. 

 



 
 

5. Bachelor of Pharmacyના વલદ્યાથીઓએ કોરેજ દ્વાયા અલાભા ંઅલેર ાવંગ વરટિરપકેટ/પે્રક્ક્ટકર 
ટે્રઈનંગ વરટિરપકેટની સલુાચ્મ નકર ઓનરાઈન અલેદનત્ર બયતી લખતે રોડ કયલાની યશળેે. 
 

ભદાલાદ-380009 કા. કુરવભચલ 
તા. 21-09-2016 

 

 

  



 
 

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. 150/- ((Rupees One Hundred and Fifty 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 or Dispensing certificate, as the case may be, failing which 
they will not admitted to the degree at the convocation. 

 
Ahmedabad-380009 Registrar (I/C) 
Date: 21-09-2016 

 




