િુ નવિસટ

સૌરા
પર
Accredited Grade "B" by NAAC

ા િવભાગ-૦૧,

િુ નવિસટ રોડ
રોડ, રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૫

થમ માળે ,

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

નં.પર

ા/૦૧/૬૬૧/૨૦૨૨
૨૦૨૨

તા.૨૫/૦૩/૨૦૨૨

પ રપ :િવષય:- SPORTS PERSON REMEDIAL પર

ા બાબત

સંદભ:- (૧) તા.૨૭/૧૧/૨૦૧૮
૨૦૧૮ ની િસ ડ કટ સામા ય સભાનાં ઠરાવ માંક નં.૧૩ અને ૧૭ અ વયે
(૨) પર

ા િવભાગ-૦૧
િવભાગ
નાં પ રપ

માંક નં.પર

ા/૦૧/૪૪૬/૨૦૧૯
૨૦૧૯ તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૯

ઉપરો ત િવષય અને સંદભ અ વયે જણાવવા ંુ ક, સૌરા
પર

ા લેવામાં આવે છે . િવ ાથ

હોય અને સંબધ
ં ીત પર

ંુ થીયર પર

ા દર યાન પર

ા ંુ ફોમ િનધાર ત ફ સાથે

પધા

REMEDIAL પર ામાં સામેલ થવા માટ (૧) સૌરા

ૂણ થયાનાં ૧૫

ુ દ - ુ દ લેખીત

ારા

િુ નવિસટ માં જમા થયેલ

ા િવભાગનાં તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૯ નાં પ રપ

જોડાયા હોય તેવાં િવ ાથ ઓએ
એ હવેથી

ુ બ પધક તર ક
જ

દવસમાં SPORTS PERSON

િુ નવિસટ તરફથી પધકની પસંદગીનો પ

(૨) પધામાં પધક લીધેલ ભાગનો અિધ ૃત આધાર વગે ર જ ર ડો
અર

િુ નવિસટ

મ
ુ ે ટ સાથે સં થાનાં વડા મારફત

કન કર ને Email ID:- ce@sauuni.ac.in માં મોકલીને હાડકોપી, પર

ા િવભાગમાં પધા

ૂણ

થયાનાં ૧૫ દવસમાં જમા કરવાની રહશે.
તા તરમાં યો યેલ

પધાઓમાં

પધકોએ અર

ુ ીમાં Email:- ce@sauuni.ac.in માં ઉપર
ધ

કરવાની બાક હોય
હોય, તો તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૨

ુ બનાં આધારો સાથે કન કર ને મોકલવાની રહશે અને
જ

તેણી હાડકોપી પણ તે સમય દર યાન જમા કરવાની રહશે.

પર




ા િનયામક

િત,
(૧) સૌરા

િુ નવિસટ સંલ ન તમામ કોલેજનાં િ

(૨) સૌરા

િુ નવિસટ

(૩) સૌરા

િુ નવિસટ મા ય તમામ સં થાનાં વડા

સીપાલ

થત તમામ ભવનનાં અ ય

નકલ રવાના:
(૧) માન. ુ લપિત/ ુલસ ચવ ી/
ી પર

ા િનયામક ીનાં

ગત મદદનીશ,સૌરા
સૌરા

િુ નવિસટ ,રાજકોટ.

