પદવીદાન સમારં ભ : 2018
ઓનલાઇન અરજીપત્ર ભરવાની પ્રક્રિયા

1.

www.gujaratvidyapith.org પરની પદવીદાન અરજી પર ક્લીક કરવાથી અરજીપત્ર ખ ૂલશે.

2. અરજીપત્રમાાં જરૂરી વવગતો ભરીને submit કરવાથી અરજી તૈયાર થશે.
3.

આ તૈયાર થયેલી અરજીની વિન્ટ કાઢી તેમાાં તાજેતરનો પાસપોટટ સાઇઝનો ફોટો ચોંટાડી
અરજીપત્રમાાં છે ક નીચે સહી કરવી.

4. SB collect દ્વારા રૂ. 500ની ફી ચ ૂકવવાની રહેશે, જે ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠની વેબસાઇટ પર આપેલી
લલિંક દ્વારા ચ ૂકવવાની રહેશે. રોકડા, મનીઓડટ ર કે ડડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ સ્વીકારાશે નહીં.
5. ફીની ચ ૂકવણી થયા પછી, અરજીપત્ર સાથે જે પદવી લેવાની હોય તે અભ્યાસક્રમના છે લ્લા
વર્ટ/સત્રની ગુજરાતી/ડહન્દી અને અંગ્રેજી એમ બન્ને ગુણપત્રોની ઝેરોક્સ તથા SB collectની
રસીદ સાથે રૂબરૂ કે ટપાલ દ્વારા મુખ્ય કાયાટ લય, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, આશ્રમ માગટ, અમદાવાદ380014 સરનામે તા. 16/8/2018 સુધી મળે તેમ મોકલવાની રહેશે.
6. તા. 17/8/2018થી તા. 20/8/2018 સુધી પદવી ફી રૂ. 500 + 100 મોડાઈ સાથે કુલ 600 રૂ.
ફી ભરવાથી અરજી સ્વીકારવામાાં આવશે.
7. તા. 20/8/2018 પછી મળે લી અરજી રદ થવાને પાત્ર છે .

પદવીદાન સમારં ભ સંબધં િત સ ૂચનાઓ
1.

પદવીદાન સમારાં ભ િાણજીવન છાત્રાલયના પટાાંગણમાાં ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ
ખાતે તા. 18 ઑક્ટોબર ગુરુવારના રોજ યોજાશે.

2.

17 ઑક્ટોબરના ડદવસે બપોરે 12-00 વાગ્યે પદવી િમાણપત્ર પર સહી કરવા તથા અન્ય
વસ્તુ/સામગ્રી લેવા અચ ૂક હાજર રહેવ.ુ ાં

3.

એકથી વધુ પદવી માટે અલગ અલગ અરજીપત્ર ભરવાનુ ાં રહેશે.

4.

અરજીપત્રની સાથે જે પદવી લેવાની હોય તેના અંવતમ વર્ટ/સત્રના ગુજરાતી/ડહન્દી અને
અંગ્રેજી ગુણપત્રની નકલ અચ ૂક જોડવી.

5.

પદવી માટે હાજર ન રહેનારની પદવી ફી પરત કરવામાાં આવશે નહીં, પરાં ત ુ પછીના વર્ે ફી
ભયાટની પહોંચ રજૂ કયેથી વધારાના રૂ. 100/- ફી લઈને આગળની ભરે લી ફી ગ્રાહ્ય
રાખવામાાં આવશે.

6.

પદવીપત્ર હાજર રહીને જ મળી શકશે, કારણ કે પદવી િમાણપત્ર પર વવદ્યાથીએ સહી
કરવાની તથા િવતજ્ઞા પણ લેવાની હોય છે .

7.

18 ઑક્ટોબરના રોજ સવારના 9-00 વાગ્યે પોતાની બેઠક પર અચ ૂક બેસી જવુ.ાં

8.

17/18 ઑક્ટોબરના રોજ દરે ક પદવી લેવા આવેલા વવદ્યાથીએ બે આંટી અચ ૂક લાવવી. એક
બાંધ આંટી મહેમાનશ્રીને અને એક બાંધ આંટી કુલપવતજીને અલગ અલગ કરાં ડડયામાાં અપટણ
કરવાની રહેશ.ે (તા. 17 ઓકટોબરે કાાંતવા અંગેની વ્યવસ્થા આપવામાાં આવશે, જેથી આંટી
તૈયાર કરી શકાય.)

9.

તા. 17 અને 18 ઓકટોબર બન્ને ડદવસે
ખાદીનો ગણવેશ –

ભાઈઓ : સફેદ લેંઘો, સફેદ ઝભ્ભો, સફેદ ટોપી
બહેનો : સફેદ બ્લાઉઝ, સફેદ સાડી (રાં ગીન ડકનારી વગર)

10.

અધ ૂરી વવગતવાળાં અરજીપત્ર રદ થાય તો વવદ્યાથી જવાબદાર ગણાશે.

11.

પદવીદાન શરૂ થયેથી રાષ્ટ્રગીત પ ૂરુાં થાય તયાાં સુધી દરે ક પદવી લેનારાએ વશસ્તમાાં બેસી
રહેવ.ુાં પદવીદાન પછી બધા જ પદવીધારકો માટે ભોજન વ્યવસ્થા રાખી છે .

12.

પરીક્ષા વનયામક, પરીક્ષા વવભાગ, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ-380014ના નામે
પત્રવ્યવહાર કરવો. ફોન નાં. 079-40016214/232/233/234

ઓનલાઈન અરજીપત્ર ભરવા અહીં ક્લલક કરો.

