
ઓનલાઈનઓનલાઈનઓનલાઈનઓનલાઈન    પદવીપદવીપદવીપદવી    માણપ નીમાણપ નીમાણપ નીમાણપ ની    અરઅરઅરઅર     કરવાકરવાકરવાકરવા    માટનેીમાટનેીમાટનેીમાટનેી    માિહતીમાિહતીમાિહતીમાિહતી 

ઓનલાઇન આવદેનપ  ભરતા પહલેા નીચ ેદશાવલે કને કરલેાઓનલાઇન આવદેનપ  ભરતા પહલેા નીચ ેદશાવલે કને કરલેાઓનલાઇન આવદેનપ  ભરતા પહલેા નીચ ેદશાવલે કને કરલેાઓનલાઇન આવદેનપ  ભરતા પહલેા નીચ ેદશાવલે કને કરલેા    documentsdocumentsdocumentsdocuments    તયૈાર રાખવા ખબૂ જ જ રી છેતયૈાર રાખવા ખબૂ જ જ રી છેતયૈાર રાખવા ખબૂ જ જ રી છેતયૈાર રાખવા ખબૂ જ જ રી છે....         

(૧)    માકશીટ(250KB to 500KB)    (૨) ફોટો (up to 100 KB)    (૩) સહી (up to 100 KB)   

      (૪)    ઇ ટનિશપ સટ ફીકેટ (મેડીકલ/હોમીયોપેથી િવ ાશાખા માટે) (100 KB to 500KB)  

        (૫)    કોલેજ વારા અપાયેલ બો ડ ી સટ ફકેટ  (મેડીકલ િવ ાશાખા એમબીબીએસ,             
                                                     એમ.એસ., એમ.ડી.માટે) (100 KB to 500KB) 

૧.     સૌરા  યુિનવ સટી નંુ ઓનલાઈન પદવી માણપ  મેળવવા માટે ભરવાનંુ થતુંઆવેદનપ ક અને 

કામચલાઉ પદવી માણપ ની અર  કરવા માટે સૌ થમ વેબ ાઉઝરમાં નીચેનંુ એ ેસ એ ટર  

કરો. 

http://degree.saurashtrauniversity.edu 

અથવા 

http:// www.saurashtrauniversity.edu 

                        ==> Online Degree Forms 

 

૨.     અર  ના કરેલ હોય તો નીચેના માંથી કોઈપણ એક યો ય બટન પર લીક કરો. 

 

૩.     જો તમ ેઓનલાઈન અર  કરેલ હોય તો લોગીન કરો 

 

 

૪.     બટન પર લીક કયા પછી નીચે માણેની સૌરા  યુિનવ સટી ની પદવી/કામચલાઉ   પદવી  

        માણેના િનયમો અને સૂચનાઓ જોવા મળશે.  



૫.     િનયમો/ સૂચનાઓ કાળ પૂવક વાંચી તમારી સહમતી માટે "I  Agree/હંુ સહમત   છંુ."   

         એ બટન પર લીક કરો. 

 

 ૬.     યારબાદ પદવી માણપ નંુ ફોમ ઓપન થશે એ ફોમ માં લાલ કલરના * (િચ ન) વાળીબધી જ 

િવગત ભરવી ફર યાત છે. સૌ થમ ઉમેદવારે પોતાની અટક, નામ, િપતાનંુનામ /પિતનંુનામ,  
 માતાનંુનામ લખો યારબાદ જે તે િવ ાશાખા િસલે ટ કરવી અને યારબાદઉમેદવારે પોતાની  

પદવી િસલે ટ કરવી. જો ઉમેદવારની પોતાની પાસ કરેલ પદવી િસલે ટબો મા ન હોય તો  
 Other િસલે ટ કરવાનંુ અને નીચે ખુલેલા બો  માં પોતાની પાસ કરેલપદવી લખવી. 
  

૭.     જો ઉમેદવાર સૌરા  યુિનવ સટી માં થમ વખત પદવી માટે અર  કરતો હોય તો"First" લખેલુ ં
 ચેકબો  ટીક કરવું અ યથા "Second" લખેલુ ંચેકબો  ટીક કરવું. 

૮.     યારબાદ ઉમેદવાર પોતાનો લે ડલાઈન નંબર અને મોબાઈલ નંબર લખવા.મોબાઈલ નંબરમાટે "
હંુ,મને મેસેજ મોકલવા માટે સંમતી આપુ ંછંુ."  એ ચેકબો  ટીક કરવું ફર યાત છે. યારબાદ 
ઉમેદવારે પોતાનંુ ઈ-મેઈલ એ ેસ લખવું. યારબાદ ઉમેદવારે પાસ કરેલ પરી ામાં મેળવેલ વગ 
િસલે ટ કરવો અને યારબાદ જે ઉમેદવારે પોતાનો િવષય પસંદ કરવાનો થતો હોય તેઓએ 
મુ ય િવષય િસલે ટ કરવો અને યારબાદ વૈક પીક િવષય િસલે ટ કરવો અને જો ઉમેદવાર નો 
મુ ય િવષય િસલે ટ બો  માં ના હોય તો Other િસલે ટ કરવું અને નીચે આપેલ બો  માં 
પોતાનો મુ ય િવષય લખવો. અને યારબાદ ઉમેદવારે એનંુ કાયમી સરનામું લખવું એ  
સરનામાં પર  પ યવહાર થઇ શકે અને અગામી સેનેટ (પદવીદાન સમારંભ) યો યા બાદ 
દશાવેલ સરનામાં પર પદવી માણપ  મોકલી શકાય. 

૯.     ઓનલાઇન પદવી માણપ  મેળવવા અંગેનંુ ફોમ ભયા બાદ જે કોઇ વીધાથ એ Online 
Payment Gateway વારા જો આપ Credit/ Debit Card અથવા Net Banking 
થી પૈસા ચૂકવા માંગતા હોયતો Online Payment Gateway નો ઓપશન સીલે ટ કરવો 
યાર બાદ ફોમ ભયા બાદ ફોમ સબમીટ કરવુ.ં  

  

  

 

 



૧૦.  યાર બાદ િનયમો / સુચનાઓ કાળ પૂવક વાંચી Online Payment Gateway એ બટન       
        પર લીક કરો.             

 

૧૧.   Online Payment Gateway બાબતે તમારે જે વધારનો ચાજ ચૂકવવાનો થશે તેની 
િવગતો નીચે માણે છે. 

• જો તમે ે ડટ કાડ વારા ચૂકવણી કરવાનંુ પસંદ કરો તો, ચૂકવવાની થતી રકમ પર 
૧.૩૫% વધારાનો ટે સ ચુકવવાનો રહેશે. 

•  Payment by Credit CardCredit CardCredit CardCredit Card will charge 1.35% Tax + transaction   
amount 

• જો તમે ડેિબટ કાડ દવારા ચૂકવણી કરવાનંુ પસંદ કરો તો, ચૂકવવાની થતી રકમ પર 
૦ વધારાનો ટે સ %૭૫. ચૂકવવાનો રહેશે. 

• Payment by Debit cardDebit cardDebit cardDebit card will charge 0.75% Tax + transaction amount 

• જો તમે નેટ બે કગ વારા ચુકવણી કરવાનંુ પસંદ કરો તો, ચૂકવવાની થતી રકમ 
િપયા ૧૫ વધારના + ચૂકવવાના રહેશે. 

• Payment by Net BankingNet BankingNet BankingNet Banking than flat 15 Rs. Charge will be applied per 
transaction 

             સુચના :એક વખત ચુકવણી થઇ ગયા પછી પણ સંજોગોમાં ચુકવેલી રકમ પરત આપવામાં નિહ આવે. 
                 Note : Payment made once will not be refunded in any circumstances. 

૧૨.   Online Payment Gateway વારા Payment અંગનેી ીયા પૂણ થયા બાદ તેમની   
         Payment Acknowledgement Slip િ ટ થશે જે આપના રેકોડમાં રાખવી ખાસ    
         જ રી છે . 
૧૩.   ઉમે વારે પોતાનો રા ય, લો, તાલુકો ,ગામ અને પીન નંબર લખવા. આમાંથી કોઇ પણ           
        િસલે ટ બો  માં ના હોય તો Other િસલે ટ કરવું અને નીચેના ઓપન થયેલ બો  માં  
        પોતાનંુ રા ય, લો,ગામ નાખવું અને પછી ઉમેદવારે મા શ ટ ,પાસપોટ સાઇઝ નોફોટો  
        અને અહી કેન કરી અપલોડ કરવાની રહેશે અને જે યા પર થી ફોમ ભયુ હોય તેનંુ નામ  
        લખવાનંુ રહેશે. ઉમે વારે બધી માિહતી ફરીથી ચકાસીને SubmitApplication ઉપર લીક  
        કરવાનંુ રહે. 
૧૪.   આ સાથે ભરેલ ફોમ નો નમૂનો જોડેલ છે તમોને ફોમ ભરવામાં મદદ પ થશે. 



૧૫.   ફોમ સબમીટ કરશો યારે તમને તમારો User name અને password screen પર જોવા 
મળશે જે તમે ન ધી લેશો જેથી ભિવ યમાં તમે તેનો ઉપયોગ કરી શકશો આ ઉપરાંત પણ 
આપને મોબાઇલ SMS વારા user name and password પણ મળી જશે. 

૧૬.  ફોમ સબમીટ થયા બાદ તમે કરેલ Application ની િ ટ કાઢી લો. 
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