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 �ઓ પદવી મેળવવા પા� હોય અને પદવી મેળવવા ઇ�છતા હોય તેમણે તે�ુ ંઆવેદન પ� જ�ર� િવગતો સાથે િનયત 

કર$લ સમય મયા&દામા ંઓનલાઇન ભરવા�ુ ંરહ$શે. 

 આ *િુનવિસ+ટ�ની -થમ//0તીય પદવી મેળવવા માટ$ની ફ� �|. ૧૨૫/- િનયત કરવામા ંઆવેલ છે. 

 િવ6ાથ7ઓએ પદવી 9ગેની િનયત કર$લ ફ� �|.૧૨૫/- તા.૧૫-૦૫-૨૦૨૩ થી ૧૫-૦૭-૨૦૨૩ દર=યાન Online Payment 

Gateway 0ારા આપ Credit/ Debit Card અથવા Net Banking 0ારા પદવી  ફ�  જમા કરાવવાની રહ$શે. � િવ6ાથ7ઓ ઉ?ત 

દશા&વેલ સમય મયા&દામા ંઆવેદનપ� ભર� શક$લ ન હોય તેવા િવ6ાથ7ઓ ફ�  �|. ૧૨૫/- દંડનાAમક ફ� �|. ૨૫૦/- ફ� Bુલ ફ� 

�|.૩૭૫/- તા.૧૬-૦૭-૨૦૨૩ થી તા.૩૧-૦૭-૨૦૨૩  દર=યાન ઉ?ત દશા&વેલ Online Payment Gateway પદવી ફ� ભર� 

શ?શે.  

 નીચે દશા&વેલ વેબસાઇટ પરથી ઓનલાઇન આવેદનપ� ભર� શકશે.  

   1.  www.saurashtrauniversity.edu         2.  http://degree.saurashtrauniversity.edu           

 � િવ6ાથ7 એક� સાથે એક કરતા ંવF ુપદવીઓ મેળવવા ઇ�છતા હોય તેમણે દર$ક પદવી માટ$ Gુદા આવેદનપ�ો અને તે 

દર$કની Gુદ� ફ� ભરવાની રહ$શે અHયથા ફોમ& રદ કરવામા આવશે. 

 IડJી કKાઓની એ?Lટન&લ પર�Kાઓના ઉત7ણ થયેલ િવ6ાથ7ઓએ પર�Kા ફોમ& ભરવાની સાથે પદવીફોમ& આવેદનપ�              

અને િનયત થયેલી ફ�  �.૧૨૫/- ઓનલાઈન ભર� હોય તો આવા િવધાથ7ઓએ ફોમ& ભરવાના રહ$શે નહ� પરંO ુિવધાથ7 

પાસે આધાર હોવો ફરPયાત છે. 

 એક વખત ફ� ભયા& પછ� પરત મળ� શકશે નIહ ક$ ભિવRયના હ$O ુમાટ$ અનામત રાખવામા ંઆવશે નIહ. 

 અHય જ�ર� િવગતો ફોમ&મા ંદશા&વવામા ંઆવેલ છે. 
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     ૧.  સને ૨૦૦૪ અને તે પછ�ના � િવ6ાથ7ઓના પIરણામ કોઈ કારણોસર મોડા Tહ$ર થયેલ તેવા િવધાથUઓ 

પદવી/IડVલોમા ંમેળવવા ઈ�છતા હોય તેવા િવ6ાથ7ઓએ ઉપરો?ત સમય ગાળા દર=યાન *િુન. ખાતે પર�Kા િવભાગમા ં

�બ� ફોમ& ભયા& બાદ પર�Kા પદવી િવભાગમા ં �બ� ચકાસણી કયા& બાદ જો ફ� જમા કરાવેલ ન હોય તો તેવા 

િવ6ાથ7ઓએ ક$શ િવભાગમા ં (બીT અને ચોથા શિનવાર તથા Tહ$ર રT િસવાય ફ� ભરવાનો સમય ૧૧ થી ૨ Xધુી) 

પદવી ફ� જમા કરાવવાની રહ$શે. 
  

      2. ��� �	��� 	�! ��"��� к���� $�� %�� &'�()� 	�*+ :-  

  

          2.1 �  કોઈ િવ6ાથ7ઓને અસલ પદવી -માણપ�મા ં Xધુારો કરવાનો થતો હોય Aયાર$ તેવા િવ6ાથ7ને  મળેલ પદવી 

-માણપ�મા ં જણાZયા અHવયેની સેનેટસભા તાર�ખ થી છ મહ�ના Xધુીનો સમયગાળો [ણૂ&  થયેલ ન હોય તેવા 

િવ6ાથ7ઓએ Xધુારો કરાવેલ માક&શીટની ઝેરોK અને અસલ પદવી -માણપ� સામેલ રાખી પર�Kા પદવી િવભાગમા ં

જમા કરાવવા�ુ ંરહ$શે અને તેવા િવધાથUઓએ પદવી ફ� તથા ઓનલાઈન આવેદનપ�  ભરવા�ુ ંરહશે નહ�.  

                2.2 �  કોઈ િવ6ાથ7ઓને અગાઉ મેળવેલ પદવી -માણપ�મા ં જણાZયા અHવયેની સેનેટસભા તાર�ખથી છ મહ�ના 

Xધુીનો સમયગાળો [ણૂ& થયેલ હોય અને પદવી -માણપ�મા ં ^લુ આવેલ હોય તેવા િવ6ાથ7એ પણ આવેદનપ� 

ઉપરો?ત સમય ગાળા -માણે �બ�મા ં ભર� તેની સાથે Xધુારો કરાવેલ માક&શીટની ઝેરોK કોપી અને અસલ પદવી 

-માણપ� _બડાણ સાથે પર�Kા પદવી િવભાગમા ં �બ� ચકાસણી કયા& બાદ પદવી આવેદનપ� માHય રહ$શે તો તેવા 

િવધાથUઓએ ક$શ િવભાગમા ં (બીT અને ચોથા શિનવાર તથા Tહ$ર રT િસવાય ફ� ભરવાનો સમય ૧૧ થી ૨ Xધુી) 

પદવી ફ� જમા કરાવવાની રહ$શે.                                                         
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