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ફોિ િં. : (૦૨૮૧) ૨૫૭૬૫૧૧ એક્સટે. િં. ૭૩૪ / ૩૦૧ / ફેક્સ િં. : (૦૨૮૧) ૨૫૮૬૪૧૧
ઈ-મેઈલ : exam02@sauuni.ac.in

િં./પરીક્ષા/૦૨/૬૫૮/૨૦૨૧

તા.૧૯/૦૮/૨૦૨૧

પ્રવત,
૧) ડીિશ્રી, શ્રી એમ.પી. શાહ મેડીકલ કોલેજ, જામિગર.
૨) ડીિશ્રી, શ્રી પી.ડી.યુ. મેડીકલ કોલેજ, રાજકોટ.
૩) ડીિશ્રી, શ્રી સી.યુ. શાહ મેડીકલ કોલેજ, સુરેન્દ્રિગર.
વિષય :- એમ.ડી. / એમ.એસ. (પી.જી.) મેડીકલ પરીક્ષાિા ડીઝટે શિ જમા કરાિિા અંગે .
સંદભભ :- પરીક્ષા વિભાગ-૦૨ િી તા.૦૩/૦૭/૨૦૨૧િી મંજુર થયેલ િોંધ.
શ્રીમાિ,
ઉપરોક્ત વિષય અિે સંદભભ પરત્િે જણાિિાનું કે પ્રિતભમાિ િષભ ૨૦૨૨ માં એમ.ડી./એમ.એસ. (પી.જી.)
મેડીકલિી પરીક્ષા લેિાિી થાય છે . એમ.ડી./એમ.એસ. પરીક્ષાઓ માટે જામિગર, રાજકોટ તથા સુરેન્દ્રિગરિી કોલેજોમાં જુદીજુદી બ્રાન્દ્ચમાંથી એમ.ડી./એમ.એસ. િા ડીઝટે શિ જમા કરાિિાિા થતા હોઈ છે આપિી કોલેજિા તમામ બ્રાન્દ્ચિા ડીઝટે શિ
િીચે દશાભિેલ સુચિા મુજબ પરીક્ષા વિભાગ-૦૨, સૌરાષ્ટ્ર યુવિિવસિટી, રાજકોટ. માં જમા કરાિી દે િાિા રહેશે. જે-તે બ્રાન્દ્ચિા
િડાઓએ િોંધ લેિી તેમજ વિદ્યાથીઓિા ધ્યાિે મુકવુ.ં
સુચિા :ક્રમ
૦૧

વિગત
ડીઝટે શિ જમા કરાિિા માટેિી છે લ્લી તારીખ

છે લ્લી તારીખ અિે સમય
૩૧ ડીસેમ્બર ૨૦૨૧,
૦૬:૦૦ PM સુધી

૦૨

ડીઝટે શિ લેઇટ ફી (રૂ. ૫૦૦/-) સાથે જમા કરાિિા માટેિી છે લ્લી તારીખ

૧૫ જાન્દ્યુઆરી ૨૦૨૨,
૦૬:૦૦ PM સુધી

સુચિા :
(૧) લેઇટ ફી િી છે લ્લી તારીખ બાદ ડીઝટે શિ સ્િીકારિામાં આિશે િહહ.
(૨) ડીઝટે શિિી હાડભ કોપી પરીક્ષકોિી સંખ્યા (3) મુજબ જમા કરાિિાિી રહેશે. મેઈિ પેઇઝ ઉપર ડીઝટે શિિો ટોપીક જ
દશાભિિાિો રહેશે. ડીઝટે શિિી અંદર વિદ્યાથીનું િામ દશાભિતું કોઈ પણ સટીફીકેટ/વિગત જોડિાિી રહેશે િહહ.
(૩) મેઈિ પેઇઝ ઉપર ડીઝટે શિિો ટોવપક જ દશાભિિાિો રહેશે. ડીઝટે શિ પાિાંિી બન્ને બાજુ ટાઇપ કરિાનું રહેશે. આકૃવત
કે સ્કેચ િગે રે દશાભિિાિા હોઈ તો પાિાંિી એક બાજુ દશાભિી શકાશે.
(૪) પહરણામ બહાર િ પડે ત્યાં સુધી જો ડીઝટે શિિી િકલિી જરૂહરયાત હોય અિે જયારે પરીક્ષા વિભાગ-૦૨ મંગાિે ત્યારે
સત્િરે ડીઝટે શિિી િકલ હદિસ ૦૭ (સાત)માં કોલેજે પ ૂરી પડિાિી રહેશ.ે
પરીક્ષા વિયામક
િકલ રિાિા : (1) કુ લપવતશ્રી/ઉપકુ લપવત/કુ લસચચિિા અંગત સચચિશ્રીઓ તરફ........
(૨) ડીિશ્રી, મેડીસીિ ફેકલ્ટી, સૌ.યુ. રાજકોટ.

