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2હ4. સાહ4બ!ી, 

                     ઉપ,ુ89ત િવષય પર;વ ે િવનતંી સાથ જણાવવા@ુ ં ક4 મA સૌરા*+ ,િુનવિસ.ટ� પાસેથી અગાઉ મળેવલે નીચે દશા8વેલ પર��ાના 

પદવી �માણપGની નકલ મને કાઢ� આપવા િવનતંી છે
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Date :-    /   / 

 મજ]ુર િવ^ાથ_એતા.  -  -૨૦૨૦ 

કારણસર bુcલીક4ટ પદવી �માણપG મળેવવા માટ4 જdર� ફ� ભર� છે તો તમેને bુcલીક4ટ પદવી �માણપG આપીએ

 
ચેક કરનાર કલાક8                   િવભાગીય અિઘકાર�

                                                                    

SAURASHTRA UNIVERSITY 
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ર;વ ે િવનતંી સાથ જણાવવા@ુ ં ક4 મA સૌરા*+ ,િુનવિસ.ટ� પાસેથી અગાઉ મળેવલે નીચે દશા8વેલ પર��ાના 

પદવી �માણપGની નકલ મને કાઢ� આપવા િવનતંી છે. ત ે gગેની િવગતો નીચ ે �માણ ે છે. bુcલીક4ટ પદવી �માણપGની િનયત 
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                                                                             Signature of Candidate    
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કારણસર bુcલીક4ટ પદવી �માણપG મળેવવા માટ4 જdર� ફ� ભર� છે તો તમેને bુcલીક4ટ પદવી �માણપG આપીએ
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ર;વ ે િવનતંી સાથ જણાવવા@ુ ં ક4 મA સૌરા*+ ,િુનવિસ.ટ� પાસેથી અગાઉ મળેવલે નીચે દશા8વેલ પર��ાના 

bુcલીક4ટ પદવી �માણપGની િનયત           
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Signature of Candidate     

સનેટેસભામા ં પદવી મળેવલે છે. તમેણ ે ઉપર જણાવલે 

કારણસર bુcલીક4ટ પદવી �માણપG મળેવવા માટ4 જdર� ફ� ભર� છે તો તમેને bુcલીક4ટ પદવી �માણપG આપીએ. 
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D/FORM/VERIFICATION FORM/JAYESH GOSAI 

�����к�� 
��� ���
� ���������� �� х�> W�X��Y 

 

• nઓ bુcલીક4ટ પદવી મેળવવા ઇqછતા હોય તેમણે તે@ુ ં આવેદનપG જdર� િવગતો ભર� જdર� ફ� સાથે 

“[��>\X�]�, >^��_` a�����>b�!, ��=к2�” મોકલી આપrુ.ં 
 

• ફ� ની રકમ મનીઓડ8ર, પોiટલ ઓડ8ર ક4 ચેકથી કોઈપણ સજંોગોમા ંiવીકારવામા ંઆવશે નહt. આવેદનપG પોiટ 

uારા મોકલવા માગંતા િવ^ાથ_ઓએ ]ુલસkચવ!ી, સૌરા*+ ,િુનવિસ.ટ�, રાજકોટના નામનો KડમાMડ NાOટ સામેલ 

રાખવાનો રહ4શે. 
 

• આવેદનપG સાથે ચલણી નોટો ક4 પોiટલ KટKકટો બીડવી જ નહt. તેમ છતા ંજો બીડવામા ંઆવેલ હશે અને તે wમુ 

થશે તો તે gગેની ફKરયાદ �;યે xયાન આપવામા ંઆવશે નહt. 
 

• એક વખત ફ� ભયા8 પછ� પરત મળ� શકશે નહt ક4 ભિવ*યના હ4y ુમાટ4 અનામત રાખવામા ંઆવશે નહt. 

 

• bુcલીક4ટ પદવી મેળવવાની હોય તો આવેદનપG સાથે n સzગદના{ુ ં ન{નુા {જુબ જ કરવા@ુ ં રહ4શે જો ન{નુા 

{જુબ સzગધના{ ુન હોય તો આપ@ ુઆવેદનપG રદ કરવામા ંઆવશે. 
 

• આવેદનપG સાથે અ}રૂતી માKહતી ક4 અ}રૂતી ફ� ક4 અ�રુ� િવગત ક4 ખોટ� માહ�તી સાથે@ુ ં આવેદનપG રદ 

કરવામા ંઆવશે. 
 

• bુcલીક4ટ પદવી �માણપG મેળવવા માટ4@ ુ ં આવેદનપG તથા સોગદંનામાનો ન{નુો સૌરા*+ ,િુનવિસ.ટ�ની 

વેબસાઈટ www.saurashtrauniversity.edu અથવા https://degree.saurashtrauniversity.edu  પરથી ડાઉનલોડ 

કરવાથી મળ� શકશે. 
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૧. આવેદન પG અને જdર� ફ� 

૨. અસલ સzગધના{ ુ(નોટર� પાસે કરાવેલ) �N��� N�=� 
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૫. પદવી �માણપGની ન9લ હોયતો જોડવી. 
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Instructions for Duplicate Degree Certificate 
 

� For getting Duplicate Degree Certificate, Student has to fill prescribed form and fees with Demand 

Draft and shall send it on the address The Registrar, Saurashtra University,  Rajkot - 360005. 

 

� Prescribed fees will not be accepted in any case through Money Order, Postal Order or Cheque. 

Demand draft may be accepted favouring ' The Registrar, Saurashtra University, Rajkot'. 

 

� Please don't attach Currency Notes or Postal Tickets along with prescribed form. Even if, it is 

attached and if it lost then no Complain will be accepted. 

 

� Fees once paid will not be refunded in any case.  

 

� Notarized Affidavit must be attached along with prescribed form as per the prescribed format given. 

If it is not attached then application will be rejected. 

 

� Unfilled or wrong information in prescribed application form will automatically reject the submitted 

application form. 

 

� For getting Duplicate Degree Certificate, Prescribed Form, Format of Affidavit, Instructions may be 

downloaded from www.saurashtrauniversity.edu OR  https://degree.saurashtrauniversity.edu  

 

 

Following Documents must be attached for getting Duplicate Degree Certificate 

 

� Prescribed form & fees 

� Original Notarized Affidavit as per prescribed format 

� Self Attested Copy of Aadhar Card 

� Self Attested Copy of Last Marksheet of course Completed 

� Self Attested Copy of Degree Certificate (if available) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

આથી હું (અટક)........................નાભ............................પતાનુ ંનાભ........................ 

ઉ.લ. ...... યશલેાવી ....................................... આથી વોગદં ઉય જાશયે કરંુ છં કે,વૌયાષ્ટ્ર યપુનલવીટી 

વાથે વરંગ્ન .................................................................................................................................. 

કોરેજ/ અનસુ્નાતક બલન / કેન્દ્રનો હું વને .......................... ના ળૈક્ષણિક લષભા ંપલધાથી / પલધાથીની 

શતો/શતી. ભેં ભાર્ષ/એપિર – ઓકટોફય/નલેમ્ફય - ........... ભા ંરેલામેર ............................................. 

યીક્ષાના ફેઠક નફંય ............................. થી ....................................... કેન્દ્રભાથંી યીક્ષા આી શતી. 

આ યીક્ષાનુ ંભને અવર દલી િભાિત્ર ભેર છે. જે અવર દલી િભાિત્ર ભાયાથી ખોલાઈ 

ગમેર છે / ર્ોયાઈ ગમેર છે. પાટી ગમેર છે. ................................................................ (અન્દ્મ કાયિ) 
 

 ઉયકુષત દલી િભાિત્રની ડુપ્રીકેટ નકર ભને ભળે,તો તેનો કોઈ દુરુમોગ કયીળ નહશ,  

તેભજ જો અવર દલી િભાિત્ર ભી જળે. તો ડુપ્રીકેટ િભાિત્ર યત કયીળ. 
 

...................................... 

સ્થ  : .............................. 

તાયીખ: .............................. 
 

( વોગદંનામુ ંવક્ષભ અપધકાયી વક્ષભ થમેર શોવુ ંજોઈએ ) 
 

 

 

 

 

 

રૂl. ૫૦/- (પચાસ  રૂપમા)ના સ્ટેમ્ – ેય 

રૂl.૫૦/- (પચાસ રૂપમા)ના સ્ટેમ્ – ેય ઉય આલાના -:: વોગદંનાભનો નમનોુ ::- 



I UNDERSIGNED, (Surname)__________________________________________________________ 
(Name)______________________________________________________________ (Father’s/Husband’s                     
Name)___________________________________________________(Age)___________________Years 
(Full Residential Address)_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Hereby declare on oath that I was student of (Name of college / Department) ______________________ 
__________________________________________________________________during the educational 
Year________________________ affiliated to Saurashtra University. I had appeared in the examination 
of _____________ in Mar / Apr – Oct / Nov __________ with seat no ________________ from the 
________________________ center. I had received the original degree Certificate from University for 
aforesaid examination, which is lost by me and not traceable despite of my sincere efforts. 
 
I will not misuse the duplicate degree certificate if it is issued to me and I will return the same if I find 
the original one. 
 
Place : ___________________ 
Date  : ___________________                                                                Sign _________________________ 
 

 

FORMAT OF NOTARIZED AFFIDAVIT TO BE EXECUTED FOR OBATAINING 
DUPLICATE DEGREE CERTIFICATE 

 
(ON NON JUDICAL STAMP PAPER OF RS 50/-) 

 
-:: AFFIDAVIT::- 
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