
 

Accredited Grade "A" by NAAC 

(3rd Cycle) 
PhoneNo.: (0281) 2576511 Ext. No.736/737/738 FAX No.: (0281) 2586411

 

ન.ં�માકં/પર��ા/૦૧/૭૯/૨૦૨૧  

પ�રપ�:- 

સૌરા�� �િુનવિસ�ટ� સલં�ન કોલજેના ંઆચાય��ી

ક� “સૌરા�� �િુનવિસ�ટ�ના ંએક�ડ�મીક િવભાગ

પ�થી COMMON ORDINANCEનો અમલ એક�ડ�િમક વષ� 

પહ�લાના ંએનરોલ થયેલા િવ�ાથ�ઓને પર��ા ફોમ� 

એલી�બલ થઇ શકશે ન�હ તે�ુ ંજણાવામા ંઆવેલ છે

 

વ�મુા ંએક�ડ�િમક િવભાગના ંતા

ડ�ન�ીઓની ભલામણ અ�વયે O.GEN. 1 

કરવા મા.�ુલપિત�ીએ અિધકાર મડંળોની બહાલીની મ�ુંર� આપેલ હોય �ના અ�સુધંાને 

િવ�ાથ�ઓ સેમે�ટર ૨ થી ૬ પાસ હોય પરં� ુફ�ત સેમે�ટર 

સેમે�ટર ૨ થી ૪ પાસ હોય પરં� ુફ�ત સેમે�ટર 

ફોમ� ભરવા માટ� ચા� ુકરવામા ંઆવશ.ે 

 

આ કોષ�મા ંફકત ને ફકત (W.E.F 2016) 

 

                               પર��ા ફોમ� �લુવાની તા

 

ઉપર �જુબના ંભરાયેલ ફોમ� ની પર��ાની તાર�ખ હવે પછ� �હ�ર કરવામા ંઆવશે તો 

િવનતંી ક� ઉ�ત બાબત ખાસ �યાને 

આપાયેલ તકનો મહ�મ લાભ લઇ શક� તે માટ� બહોળ� �િસ�� કરવા િવનતંી છે
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�િુનવિસ�ટ� સલં�ન કોલજેના ંઆચાય��ી/ભવનોના ંઅ�ય��ી/મા�ય અ��ુનાતકસ�ંથાઓના ંવડાઓને જણાવવામા ંઆવે છે 

સૌરા�� �િુનવિસ�ટ�ના ંએક�ડ�મીક િવભાગ�ારા પ�રપિ�ત કરવામા ંઆવેલ �માકં ન.ંએક�/૬૦૨

નો અમલ એક�ડ�િમક વષ� ૨૦૨૦-૨૧ થી કરવાનો થતા Ordinance

ને પર��ા ફોમ� ભરવા માટ�ની તક આપવામા ંઆવશે ન�હ તેમજ તેઓ પર��ા ફોમ� ભરવા 

તે�ુ ંજણાવામા ંઆવેલ છે. 

વ�મુા ંએક�ડ�િમક િવભાગના ંતા.૧૮/૦૨/૨૦૨૧ ના ંપ�રપ� એક�/૨૮૭/૨૦૨૧ �માણે 

O.GEN. 1 થી 26 મા ંસમાિવ�ટ O.GEN. 2 તથા O.GEN.-21 નો અમલ શૈ��ણક વષ� 

�ુલપિત�ીએ અિધકાર મડંળોની બહાલીની મ�ુંર� આપેલ હોય �ના અ�સુધંાને 

પાસ હોય પરં� ુફ�ત સેમે�ટર ૧ મા ંક�ટ� હોય તથા પી.� ક�ાએ 

પાસ હોય પરં� ુફ�ત સેમે�ટર ૧ મા ંક�ટ� હોય ફ�ત તેવા િવ�ાથ�ઓ માટ� નીચે દશા�વેલ 

 

W.E.F 2016) પહ�લાના ંજ િવ�ાથ�ઓની એ��� કરવાની રહ�શે

પર��ા ફોમ� �લુવાની તા. ૧૫/૦૩/૨૦૨૧ 

ભરાયેલ ફોમ� ની પર��ાની તાર�ખ હવે પછ� �હ�ર કરવામા ંઆવશે તો 

ખાસ �યાને લેશો તેમજ આપની કોલેજ/ભવનના ં િવ�ાથ�ઓને 

આપાયેલ તકનો મહ�મ લાભ લઇ શક� તે માટ� બહોળ� �િસ�� કરવા િવનતંી છે. 
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 તા.૨૩/૦૨/૨૦૨૧ 

મા�ય અ��ુનાતકસ�ંથાઓના ંવડાઓને જણાવવામા ંઆવે છે 

૬૦૨/૨૦૨૦ તા.૧૨/૧૧/૨૦૨૦ ના ં

Ordinance-02�જુબ વષ� ૨૦૧૬ 

ભરવા માટ�ની તક આપવામા ંઆવશે ન�હ તેમજ તેઓ પર��ા ફોમ� ભરવા 

�માણે �ુદ� �ુદ� સાત િવ�ાશાખાઓના ં

નો અમલ શૈ��ણક વષ� ૨૦૨૧-૨૨ થી 

�ુલપિત�ીએ અિધકાર મડંળોની બહાલીની મ�ુંર� આપેલ હોય �ના અ�સુધંાને �.ુ�.ક�ાએ ૨૦૧૬ પહ�લાના ં � 

ક�ાએ ૨૦૧૭ પહ�લાના � િવ�ાથ�ઓ 

મા ંક�ટ� હોય ફ�ત તેવા િવ�ાથ�ઓ માટ� નીચે દશા�વેલ તાર�ખ થી પર��ા 

કરવાની રહ�શ.ે 

ભરાયેલ ફોમ� ની પર��ાની તાર�ખ હવે પછ� �હ�ર કરવામા ંઆવશે તો આચાય��ીઓ/અ�ય��ીઓને 

 ઉ�ત સૌરા�� �િુનવિસ�ટ� �ારા 

 

પર��ા િનયામક 




