સૌરાષ્ટ્ર યનુ િવસીટી
Re-Accredited “A” Grade by NAAC
(CGPA 3.05)
સૌરાષ્ટ્ર યનુ િવસીટી િા નવનવધ ભવિ માાં અભ્યાસ કરતા નવદ્યાર્થીઓ નીચે મુજબ ની હોસ્ટેલમાાં
પ્રવેશ માટે અરજી કરી શકે છે .


ગીરનાર હોસ્ટેલ અને અનન વ્હાઈલ લનન હોસ્ટે લ (PG ના વવદ્યાર્થીઓ માટે )
ઉપરોક્ત બાંને હોસ્ટેલ માટે અલગ –અલગ ફોમન ભરવાના રહેશે



ઓસમ પવનત હોસ્ટેલ (એમ. ફફલ ના વવદ્યાર્થીઓ માટે )



ુાં ય હોસ્ટે લ (પીએચડી ના વવદ્યાર્થીઓ માટે )
શેત્જ

સૌરાષ્ટ્ર યનુ િવસીટી બોયઝ હોસ્ટેલ માાં પ્રવેશ મેળવવા ઈચ્છતા નવદ્યાર્થીઓ માટે િી સ ૂચિાઓ

૧. છાત્રાલયમાાં પ્રવેશ મેળવવા માટે નવદ્યાર્થીએ ઓિ લાઈિ અરજી કરવાિી રહેશે.
ુ િા પત્રક સાર્થે આપેલ બીજા પત્રક િી નપ્રન્ટ કાઢી ઓિલાઈિ કરે લ
૨. ઓિલાઈિ અરજી કયાા બાદ આ સચ
ુ બ િી સાંપ ૂર્ા નવગત ભરી લેવી.
અરજી મજ

૩. ત્યાર બાદ નવદ્યાર્થીએ આ ભરે લ અરજી ફોમા માાં H[ T[ EJGGF J0FGL ;CL-l;SSF કરાવી જે હોસ્ટેલ માાં પ્રવેશ
મેળવવો હોય તે હોસ્ટેલિા કાયાા લયમાાં જમા કરાવવાિી રહેશે. ઉપરાાંત આ

OMD" ;FY[ GLR[ 5|DF6[GF 5|DF65+M

lA0JF H~ZL K[P
s!f જે તે ભવિમાાં એડમીશિ માટે કરે લ અરજી સમયે જોડેલ માકા શીટ િી ખરી િકલ

sZf HFlT V\U[GM NFB,M sS.T./S.C./S.E.B.C.GF lJWFYL"VM DF8[ H~ZL)

S.E.B.C.િા દાખલા સાર્થે

ક્રીમીલીયર સટીફીકેટ જોડાવ ાંુ જરૂરી છે

s૩f VG" jCF., ,"G CM:8[, માટે ;1FD VlWSFZLzL sDFD,TNFZzL q RLOVMlO;ZzL q TF,]SF lJSFસ

VlWSFZLzLf દ્વારા પ્રમાણિત VFJSGM NFB,M જોડવો આવશ્યક છે .
િોંધ : ૧. દરે ક નવદ્યાર્થીએ પોતાિા ભવિ માાંર્થી હોસ્ટેલ માાં અરજી કરવાિી નિયત તારીખ મેળવી તે તારીખ
ુ ીમાાં અરજી કરવી આવશ્યક છે .
સધ
ુ ીવસીટી િાાં પ્રવેશ
૨. હોસ્ટેલ માાં અરજી કરવાિી નિયત તારીખ બાદ બોયઝ હોસ્ટેલ કનમટી દ્વારા સૌ.યિ
ુ ાર મેરીટ બિાવવામાાં આવશે અિે તે મેરીટ મજ
ુ બ નવદ્યાર્થીઓ િે જે તે હોસ્ટેલ માાં પ્રવેશ
નિયમો અનસ
આપવામાાં આવશે.
ુ બ પ્રવેશ પાત્ર દરે ક નવદ્યાર્થીએ હોસ્ટેલ માાંર્થી નિયત િમ ૂિાનુાં
૩.ત્યારબાદ મેરીટ માાં આવતા એટલેકે મેરીટ મજ
ફોમા મેળવી, નવગતવાર ભરી, ભવિ િા સહી નસક્કા કરી હોસ્ટેલ માાં જમા કરાવ્યા બાદ હોસ્ટેલ માાં પ્રવેશ
આપવામાાં આવશે.

સૌરાષ્ટ્ર યનુ િવસીટી
Re-Accredited “A” Grade by NAAC
(CGPA 3.05)
ુ ીવસીટી બોયઝ હોસ્ટેલ માાં પ્રવેશ માટે િી અરજી િો િમિ
ુ ો-----સૌ.યિ

પરૂુ િામ :અટક

િામ

નપતાન ાંુ િામ

સરિામ ાંુ :ઇ-મેલ :-

1) ______________________________ 2) ___________________________

ફોિ િાં :- __________________________ મોબાઈલ િાં __________________________
ુ :- _______ બીમારી (જો કોઈ હોય તો ) :- ______________________________
બ્લડ ગ્રપ
જન્મ તારીખ :- ______________________ વૈવાહહક સ્સ્ર્થનત :- ______________________
અન્ય પ્રવ ૃનિ માાં ભાગ લીધો હોય તો તેિી નવગત (સ્પોર્ટા સ/કલ્ચરલ/NCC/NSS/કે અન્ય)
_____________________________________________________________________
ુ ી (યનુ િવસીટી/તાલકુ ા/જીલ્લા/સ્ટે ટ/િેશિલ/કે અન્ય)
ક્યા લેવલ સધ
______________________________________________________________________
જે હોસ્ટેલ માાં એડમીશિ લેવાન ાંુ હોય તે હોસ્ટે લ ન ાંુ િામ
ુ ય હોસ્ટે લ
૧. ગીરિાર હોસ્ટે લ ૨. અિા વ્હાઈલ લિા હોસ્ટેલ ૩.ઓસમ પવાત હોસ્ટેલ ૪.શેત્ાંજ
______________________________________________________________________
છે લ્લે પાસ કરે લી પરીક્ષા : _________________________________________________
કુ લ માર્કસા ________આવેલ કુ લ માર્કસા ________ટકા _______
જે ભવિમાાં એડમીશિ મેળવેલ હોય તેિી માહહતી
કોર્ાન ાંુ િામ :- ___________________________ પ્રવાહ :- ________________________
સેમેસ્ટર :- ________________ ડીપાટા મેન્ટ :- ___________________________________
_______________
નવદ્યાર્થીિી સહી

_______________
અધ્યક્ષશ્રી િા સહી નસક્કા

