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૧૮મા ંવાષિિક પદવીદાિ સમારંભનુ ંફોમમ ભરવા અંગે ષવદ્યાર્થીઓ માટે 
અગત્યિી સચૂિા 

 
 

❖ ૧૮માાં વાર્ષિક પદવીદાન સમારાંભમાાં લાયક ઠરતા ર્વદ્યાર્થીઓએ ઓનલાઈન ફોમમ 
 http://45.116.204.50/convocation/Student_Convocation.aspx લલન્ક દ્વારા ભરવાન ાં 
રહશેે. ઓનલાઈન ફોમમ ભરતા પહલેા ર્વદ્યાર્થીઓએ પદવીદાન સમારાંભની ફી રૂ.500/- QR 
Code/બેન્ક ડિટેલ્સ મારફતે ઓનલાઈન ભરવાની રહશેે. ર્વદ્યાર્થીના રજિસ્ટ્રેશન નાંબર દ્વારા 
ફોમમ ઓપન કરી શકાશે. ફોમમની ર્વગત અને િરૂરી ફી રૂ. ૫૦૦/- ભયામ બાદ િ ફોમમ 
સબર્મટ કરી શકાશે. 

 
Bank Name : State Bank of India, 

Bank Account No. : 32135853186 

Account Holder Name : Registrar, Anand 

Agricultural University, Anand 

Bank IFSC Code : SBIN0000313 

 
 
 
 
 
 

 

 
  

http://45.116.204.50/convocation/Student_Convocation.aspx


 
 

❖ િો કોઈ ર્વદ્યાર્થી એક કરતાાં વધારે િીગ્રી મેળવવા લાયક ઠરતો હોય તો તેને દરેક િીગ્રી 
માટે અલગ અલગ ફોમમ તેમિ ફી રૂ. ૫૦૦/- ભરવાની રહશેે. અન સ્ટ્નાતક કક્ષાના જે 
ર્વદ્યાર્થીઓએ તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૧ સ ધીમાાં ર્થીસીસ સબર્મટ કરાવેલ હોય તેવા ર્વદ્યાર્થીઓ 
િ ડિગ્રી પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે અરજી કરી શકશે. 
 

❖ ઓનલાઈન ફોમમ સબમીટ કયામ બાદ તે િાઉનલોિ કરી તેની ર્પ્રન્ ટ કાઢી દરેક પાના ઉપર 
સહી કરી સદર ઓનલાઈન ફોમમ સાર્થે સ્ટ્નાતક કક્ષાના ર્વદ્યાર્થીઓએ રાન્ સ્ટ્રીપ્ટ તર્થા 
અન સ્ટ્નાતક કક્ષાના ર્વદ્યાર્થીઓએ નોડટફીકેશનની સ્ટ્વપ્રમાલણત નકલ સામેલ કરી 
ક લસલિવશ્રી, આણાંદ કૃર્ષ ય ર્નવર્સિટી, આણાંદને મોકલી આપવાની રહશેે. તર્થા ર્વદ્યાર્થીએ 
ફોમમ મોકલતા પહલેા પોતાના ફોટોગ્રાફ પાછળ પોતાન ાં પરૂ ાં નામ, િીગ્રી અને ફેકલ્ટી 
લખવાની રહશેે. 
 

❖ પદવીદાન સમારાંભ અંગેના ફોમમમાાં પાસપોટમ સાઇઝનો તાજેતરનો વ્યવસ્સ્ટ્ર્થત ફોટોગ્રાફ 
િોંટાિવાનો રહશેે (પોતાની જાતે લીધેલ તેમિ મોિલલિંગ ફોટોગ્રાફ િોંટાિવો નહીં.). 

  
❖ ૧૮મો પદવીદાન સમારાંભ ઓનલાઈન યોજાનાર છે જેર્થી પદવી મેળવનાર ર્વદ્યાર્થીઓએ 

રૂબરૂ આવવાન ાં રહશેે નહીં. પદવીદાન સમારાંભ ર્નહાળવા માટેની  લલિંક ય ર્નવર્સિટીની 
વેબસાઇટ પર મકૂવામાાં આવશે. જેર્થી ઓનલાઇન િોિાઈ શકાશે 

. 
❖ પદવીદાન સમારાંભ પણૂમ ર્થયા બાદ આપના પદવી પ્રમાણપત્ર આપના સરનામ ે 

રજી. પોસ્ટ્ટ દ્વારા પાંહોિતા કરવામાાં આવશે. જેની ખાસ નોંધ લેવી. 
 
❖ ૧૮માાં પદવીદાન સમારાંભમાાં ડિગ્રી મેળવનાર ગોલ્િ મેિલ ર્વજેતા ર્વદ્યાર્થીઓ ર્સવાય 

તમામ ર્વદ્યાર્થીઓએ ય ર્નવર્સિટીની વેબસાઈટ ઉપર મકૂવામાાં આવેલ પદવીદાન 
સમારાંભની લલન્ ક દ્વારા ઓનલાઈન િ િોિાવાન ાં રહશેે. 
 

     ક લસલિવ 


