ઉભેદલાયે પ્રભાણત્રોની ચકાસણી ભાટે રાગુ ડતા નીચે ભુજફના જરૂયી ુયાલાનુું ચેકલરસ્ટ સાથે યાખલા
સુચન છે .
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ઉભેદલાયની ઓખનો ભાન્મ ુયાલો
ધોયણ ૧૦ ની ભાકકળીટ
ધોયણ ૧૦નુું ક્રેડડટ સર્ટટડપકેટ અથલા ળાા છોડ્માનુું પ્રભાણત્ર
ધોયણ ૧૨ની ભાકકળીટ
સ્નાતક કક્ષાની ભાકકળીટ
સ્નાતક કક્ષાનુું ડડગ્રી સર્ટટડપકેટ
અનુસ્નાતક કક્ષાની ભાકકળીટ
અનુસ્નાતક કક્ષાનુું ડડગ્રી સર્ટટડપકેટ
સ્નાતક કક્ષાએ મુલનલર્સસડટ ખાતે પ્રથભ યેન્ક ભેલેર હોમ તો તેના ુયાલા.
અનુસ્નાતક કક્ષાએ મુલનલર્સસટી ખાતે પ્રથભ યેન્ક ભેલેર હોમ તો તેના ુયાલા.
M.Phil.ની ભાકકળીટ
M.Phil.નુું નોડટડપકેળન
M.Phil.નુું ડડગ્રી સર્ટટડપકેટ
Ph.D. યજીસ્રેળન પ્રભાણત્ર
Ph.D.નુું નોડટડપકેળન
Ph.D.નુું ડડગ્રી સર્ટટડપકેટ
મુ.જી.સી. યેગ્મુરેળન ૨૦૦૯ ભુજફનુું ી.એચ.ડી કમાક અુંગેનુું મુલનલર્સસટી દ્લાયા અામેર
કોમ્પ્રામન્સ સર્ટટડપકેટ.
NET કે GSETના સર્ટટડપકેટ કે નોડટડપકેળન
સ્કો/કોમ્પ્મુટય લળક્ષણ/CCC સર્ટટડપકેટ
ળૈક્ષલણક અનુબલના ુયાલા
 ૂણક સભમના અનુબલ ભાટે આચામક શ્રી નુું પ્રભાણત્ર તથા લનભણુંક ત્ર
 ખુંડ સભમ ના અનુબલ ભાટે સયકાયી આદેળ
 સ્નાતક અને અનુસ્નાતક કક્ષાએ જે અનુબલ અયજીભાું દળાકલેર હોમ તે ભાટે મુલનલર્સસટીની
અધ્માક તયીકેની ભાન્મતા (મુ.જી./ી.જી. recognition Letter )
પ્રકાલળત ુસ્તક ISBN નુંફય સાથે )પ્રકાલળત ુસ્તકની ભૂ નકર). જો ISBN નુંફય ઓનરાઈન
પ્રભાલણત ન થામ તો તેલા સુંજોગોભાું બાયત સયકાયની ઓથોયાઈઝ્ડ એજન્સીનો નુંફય એરોટ
કમાક અુંગેનુું પ્રભાણત્ર યજૂ કયલાનુું યહેળે.
પ્રકાલળત સુંળોધન ેય ISSN નુંફય સાથે (પ્રકાલળત જનકર ની ભૂ નકર.)
OBC ભાટે ભાન્મ નોન-ક્રીભીરેમય પ્રભાણત્ર
SC અને ST ભાટે જાલત ના આધાય નુું પ્રભાણત્ર
SC, ST કે OBC ભાું અયજી કયેર ઉભેદલાય જો ગુજયાત ફહાયનો હોમ તો ડોલભસાઈર પ્રભાણત્ર.
ગુજયાત યાજ્મ ફહાયની મુલનલર્સસટીના ઉભેદલાયોએ તેભની ડડગ્રીની ખયાઈનુું પ્રભાણત્ર યજૂ
કયલાનુું યહેળે.
દયેક ઉભેદલાયે ઉય ભુજફના ચેકરીસ્ટ પ્રભાણે રાગુ ડતા ોતાના તભાભ પ્રભાણત્રો ની દયેક

ટેફરે ચકાસણી કયાવ્મા ફાદ પ્રભાલણત નકરોનો સુંૂણક સેટ અયજીત્રક સાથે ટેફર ૭ (સુય મુઝય) ાસે
જભા કયાલલાનો યહેળે. આભ કયલાભાું ગપરત થળે તો લેડયડપકેળન અધુરું યહેળે અને ભેયીટ માદીભાું નાભ
આલળે નહીં, જે ની તભાભ જલાફદાયી જે તે ઉભેદલાયની યહેળે.

