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સૌરા�� �િુનવિસટ� 
���� ����� – 5  

�િુનવિસટ� ક��પસ, �િુનવિસટ� રોડ, રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૫ 

ફોન ન.ં : (૦૨૮૧) ૨૫૭૮૫૦૧ એ"સટ�. ન.ં ૭૬૧ – ૭૭૧ 

ફ�"સ ન.ં:(૦૨૮૧)૨૫૭૬૩૪૭    ઈ-મેઈલ : exam05@sauuni.ac.in 

 

 પર�પ( :- 
 આથી �િુનવિસટ� કાયા/લયના દર�ક િવભાગના વડાઓ,અ67ુનાતક ભવનના અ9ય:;ીઓ, કો�<�ટુર સે=ટરના વડા, >થંાલયના વડા તથા 

આરો?ય ક�=@ના વડા, �િુનવિસટ� સલં?ન કોલેજો, મા=ય સ7ંથાઓના વડાઓને જણાવવામા ં આવે છે ક�, સને ૨૦૦૪ પહ�લાના તથા એક7ટન/લ 

અDયાસEમોની ડ�>ી/ડ�<લોમા ં(ફાઈનલ) પર�:ામા ંઉતીણ/ થયેલ િવJાથKઓને 
���� ���/����-2023 �� ����� ������ �����/���� ��� 

���!" к$���� %�! &�. તેથી L િવJાથMઓ પદવી મેળવવા ઈOછા ધરાવતા હોય તેવા િવJાથMઓએ   "�.01-12-2022 %� "�.15-01-2023 

)*+� ��!" ,- ..125/- અ�� "�.16-01-2023 %� "�.31-01-2023 )*+� (,- ..125/- + ����3�к ,- ..250/- = 5*� ..375/-) સાથે સૌરા�� 

�િુનવિસટ�ની નીચે દશા/વેલ વેબસાઈટ પરથી ઓનલાઈન આવેદનપ( ભરવાના રહ�શે. 
 

1. www.saurashtrauniversity.edu - Online Degree Form           2.  http://degree.saurashtrauniversity.edu 

 

L િવJાથKઓ આવેદનપ( ભરશે તેમણે Uચુનાઓ Vમાણે Online Payment Gateway Wારા Credit/Debit Card  અથવા Net Banking થી 

ફ� ભરવાની રહ�શે. 
  

1. સને ૨૦૦૪ અને તે પછ�ના L િવJાથMઓના પXરણામ કોઈ કારણોસર મોડા Yહ�ર થયેલ તેવા િવJાથKઓ પદવી/Xડ<લોમા ંમેળવવા ઈOછતા હોય 

તેવા િવJાથMઓએ ઉપરો"ત સમય ગાળા દર�યાન �િુન. ખાતે પર�:ા િવભાગમા ં[બ[ ફોમ/ ભયા/ બાદ પર�:ા પદવી િવભાગમા ં[બ[ ચકાસણી કયા/ 

બાદ જો ફ� જમા કરાવેલ ન હોય તો તેવા િવJાથMઓએ ક�શ િવભાગમા ં(બીY અને ચોથા શિનવાર તથા Yહ�ર રY િસવાય ફ� ભરવાનો સમય     

૧૧ થી ૨ Uધુી) પદવી ફ� જમા કરાવવાની રહ�શે. 
 

2:1 L  કોઈ  િવJાથMઓને અસલ પદવી Vમાણપ(મા ં  Uધુારો કરવાનો થતો હોય \યાર� તેવા િવJાથMને  મળેલ પદવી Vમાણપ(મા ંજણા]યા 

અ=વયેની સેનેટસભા તાર�ખ થી છ મહ�ના Uધુીનો સમયગાળો ^ણૂ/  થયેલ ન હોય તેવા િવJાથMઓએ Uધુારો કરાવેલ માક/શીટની ઝેરો: અને 

અસલ પદવી Vમાણપ( સામેલ રાખી પર�:ા પદવી િવભાગમા ં જમા કરાવવા6ુ ં રહ�શે અને તેવા િવJાથKઓએ પદવી ફ� તથા ઓનલાઈન 

આવેદનપ(  ભરવા6ુ ંરહશે નહ�. 
  

2:2 L  કોઈ  િવJાથMઓને અગાઉ મેળવેલ પદવી Vમાણપ(મા ંજણા]યા અ=વયેની સેનેટસભા તાર�ખથી છ મહ�ના Uધુીનો સમયગાળો ^ણૂ/ થયેલ 

હોય અને પદવી Vમાણપ(મા ંaલુ આવેલ હોય તેવા િવJાથMએ પણ આવેદનપ( ઉપરો"ત સમય ગાળા Vમાણે [બ[મા ંભર� તેની સાથે Uધુારો 

કરાવેલ માક/શીટની ઝેરો: કોપી અને અસલ પદવી Vમાણપ( bબડાણ સાથે પર�:ા પદવી િવભાગમા ં[બ[ ચકાસણી કયા/ બાદ પદવી આવેદનપ( 

મા=ય રહ�શે તો તેવા િવJાથKઓએ ક�શ િવભાગમા ં(બીY અને ચોથા શિનવાર તથા Yહ�ર રY િસવાય ફ� ભરવાનો સમય ૧૧ થી ૨ Uધુી) પદવી ફ� 

જમા કરાવવાની રહ�શે. 
 

3.  Xડ>ી ક:ાઓની એ"7ટન/લ પર�:ાઓના ઉતMણ થયેલ િવJાથMઓએ પર�:ા ફોમ/ ભરવાની સાથે પદવીફોમ/ આવેદનપ( અને િનયત થયેલી ફ�  

[.૧૨૫/- ઓનલાઈન ભર� હોય તો આવા િવJાથMઓએ ફોમ/ ભરવાના રહ�શે નહ� પરંc ુિવJાથM પાસે આધાર હોવો ફરdયાત છે. 
 

4.  ઓનલાઈન ફોમ/ ભરવાની માગ/દિશકા અને િનયમો વેબસાઈટ પરથી મળ� શકશે.                                                       

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                            પXર:ા િનયામક                          

ન.ંપર�:ા/૫/કો=વોક�શન/ ૪૪૧૦/૨૦૨૨ 

સૌરા�� �િુનવિસટ�.�િુનવિસટ� ક��પસ.  

�િુનવિસટ� રોડ.રાજકોટ - ૩૬૦ ૦૦૫. 

તા. ૨૩/૧૧/૨૦૨૨                                                                                                                                             

Vિત. 

૧.   :*�����;�- ���<� к ��= �� 
�!�>�� "%� ��?! ��@%���� ����, 

૨.   માનનીય eુલપિત;ી/eુલસbચવ;ીના fગત સbચવ;ી,સૌરા�� �િુનવિસટ�,રાજકોટ 

૩.   િવભાગીય અિધકાર�;ી,પર�:ા - ૧-૨-૩ અને ૪ િવભાગ, તથા કો�<�ટુર (પર�:ા) િવભાગ, એ"સટન/લ િવભાગ 


