િુ નવિસટ

સૌરા
પર
Accredited Grade "A" by NAAC(3rd Cycle)

નં. પર

ા િવભાગ-૦૧,

િુ નવિસટ ક પસ,

િુ નવિસટ રોડ, રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૫

ફોન નં.: (૦૨૮૧) ૨૫૭૬૫૧૧ એ સટ. નં. ૭૩૬-૭૩૭-૭૩૮ / ફ સ નં. : (૦૨૮૧) ૨૫૮૬૪૧૧
ઈ-મેઈલ : exam01@sauuni.ac.in

ા /૦૧/૭૦/૨૦૨૧

તા ૧૦/૦૨/૨૦૨૧

પ રપ .
િુ નવિસટ સંલ ન હોિમયોપેિથક િવ ાશાખાની કોલેજોના આચાય ીઓને જણાવવા ું ક શૈ ણીક
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માણે િનયત કરવામાં આવેલ છે . પર

કાયાલયને મળે તેવી યવ થા કરવા િવનંતી છે
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ારા કોલેજ પાસેથી વીકારવાની તાર ખ અને પર
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િુ નવિસટ માં
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કરવાનો િનયત સમયગાળો તાર ખ.
૦૧

S.Y. B.H.M.S. (OLD)
SUPPLEMENTRY.
T.Y. B.H.M.S. (OLD)
SUPPLEMENTRY.
FOURTH YEAR. B.H.M.S. ( OLD).
SUPPLEMENTRY.
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નધ –
તા ૧૫/૦૨/૨૦૨૧. બાદ પર
િવ ાથ ઓની ટમ



ાના આવેદનપ ો કોઇ પણ સંજોગોમાં વીકારવામાં આવશે ન હ.

ા ટ ન થતી હોય તેમજ પર

ા આપવા માટ ગેરલાયક થતા હોય તેવા િવ ાથ ઓની એક

યાદ કોલેજ લેટરપેડ પર આચાય ીની સહ સાથે પર
કર ને તેમની લેવાનાર થીયર પર
ફોમ ભરવામાં આવનાર છે .તે મા
 ઉ ત પર

ા શ થયાના બે સ તાહ

ા રદ બાતલ થશે.આ

ુ અ ક
ુ થી મોકલી આપવી
વ

ગે સઘળ જવાબદાર કોલેજ ની રહશે. હાલ

યવ થાના ભાગ પે કાયવાહ

પર

ુ કરવામાં આવી રહ છે .
ણ

ાઓના કોરા આવેદનપ ો નીચેની વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કર શકાશે.

www.saurashtrauniversity.co.in
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ા/૦૧/ ૭૦ /૨૦૨૧
િુ નવિસટ કાયાલય.

સૌરા

િુ નવિસટ ક પસ -

િુ નવિસટ રોડ.- રાજકોટ.

િત,
(૧) સૌરા

િુ નવિસટ સંલ ન હોિમયોપેિથક િવ ાશાખાની કોલેજોના આચાય ીઓ તરફ.

નકલ સાદર રવાના.
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ટ

િુ નવિસટ – રાજકોટ.

ા િનયામક

થી
ાના

