SAURASHTRA UNIVERSITY

Accredited by NAAC
with ‘A’ Grade

PHONE :- 0281 - 2576511
EXT. NO. 761 - 771
FAX :- 0281 - 2586411
website :- www.saurashtrauniversity.edu
e-mail id :- su.degree5@gmail.com
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1.www.saurashtrauniversity.edu - Online Degree Form
 િવધાથઓ આવેદનપ ભરશે તેમણે ુચનાઓ !માણે

2.http://degree.saurashtrauniversity.edu
Online Payment Gateway "ારા Credit/Debit Card

અથવા Net Banking થી ફ ભરવાની રહ'શ.ે
૧. સને ૨૦૦૪ અને તે પછના  િવ.ાથ/ઓના પ0રણામ કોઈ કારણોસર મોડા 4હ'ર થયેલ તેવા િવધાથઓ પદવી/0ડ7લોમાં
મેળવવા ઈ:છતા હોય તેવા િવ.ાથ/ઓએ ઉપરો=ત સમય ગાળા દર યાન ?ુિન. ખાતે પરAા િવભાગમાં BબB ફોમC ભયાC બાદ પરAા
પદવી િવભાગમાં BબB ચકાસણી કયાC બાદ જો ફ જમા કરાવેલ ન હોય તો તેવા િવ.ાથ/ઓએ ક' શ િવભાગમાં (પહ'લા અને ી4
શિનવાર તથા 4હ'ર ર4 િસવાય ફ ભરવાનો સમય ૧૧ થી ૨ ુધી) પદવી ફ જમા કરાવવાની રહ'શ.ે
2:1 કોઈ િવ.ાથ/ઓને અસલ પદવી !માણપમાં ુધારો કરવાનો થતો હોય Gયાર' તેવા િવ.ાથ/ને મળે લ પદવી !માણપમાં
જણાHયા અIવયેની સેનટ
ે સભા તારખ થી છ મહના ુધીનો સમયગાળો K ૂણC

થયેલ ન હોય તેવા િવ.ાથ/ઓએ ુધારો કરાવેલ

માકC શીટની ઝેરોA અને અસલ પદવી !માણપ સામેલ રાખી પરAા પદવી િવભાગમાં જમા કરાવવાNું રહ'શે અને તેવા
િવધાથઓએ પદવી ફ તથા ઓનલાઈન આવેદનપ ભરવાNું રહશે નહ.
૨:૨

કોઈ

િવ.ાથ/ઓને અગાઉ મેળવેલ પદવી !માણપમાં જણાHયા અIવયેની સેનટ
ે સભા તારખથી છ મહના ુધીનો

સમયગાળો K ૂણC થયેલ હોય અને પદવી !માણપમાં Oુલ આવેલ હોય તેવા િવ.ાથ/એ પણ આવેદનપ ઉપરો=ત સમય ગાળા
!માણે BબBમાં ભર તેની સાથે ુધારો કરાવેલ માકC શીટની ઝેરોA કોપી અને અસલ પદવી !માણપ Pબડાણ સાથે પરAા પદવી
િવભાગમાં BબB ચકાસણી કયાC બાદ પદવી આવેદનપ માIય રહ'શે તો તેવા િવધાથઓએ ક' શ િવભાગમાં (પહ'લા અને ી4
શિનવાર તથા 4હ'ર ર4 િસવાય ફ ભરવાનો સમય ૧૧ થી ૨ ુધી) પદવી ફ જમા કરાવવાની રહ'શ.ે
૩. 0ડRી કAાઓની એ=SટનCલ પરAાઓના ઉત/ણ થયેલ િવ.ાથ/ઓએ આવેદનપ િનયત થયેલી ફ સાથે ઓનલાઈન ભરવાના
રહ'શ.ે
૪. ઓનલાઈન ફોમC ભરવાની માગCદિશTકા અને િનયમો વેબસાઈટ પરથી મળ શકશે.

પ0રAા િનયામક
નં.પરAા/૫/કોIવોક' શન/૫૩૩/૨૦૧૮
સૌરાXY ?ુિનવિસTટ.?ુિનવિસTટ ક' પસ.
?ુિનવિસTટ રોડ.રાજકોટ - ૩૬૦ ૦૦૫.
તા.૦૮-૦૫-૨૦૧૮
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નકલ સિવનય રવાના ::
૧.

[ુજરાત રા\યમાં આવેલી  

૨.

માનનીય ]ુ લપિત^ીના _ગત સPચવ^ી,સૌરાXY ?ુિનવિસTટ,રાજકોટ

૩.

માનનીય ]ુ લસPચવ^ીના _ગત સPચવ^ી,સૌરાXY ?ુિનવિસTટ,રાજકોટ

૪.

એક' ડ'મીક ઓ0ફસર^ી ,સૌરાXY ?ુિનવિસTટ,રાજકોટ

૫.

`ુaય 0હસાબનીશ^ી સૌરાXY ?ુિનવિસTટ.રાજકોટ

૬.

ક' શ િવભાગ, સૌરાXY ?ુિનવિસTટ.રાજકોટ

૭.

િવ.ાથ/ કdયાણ અિધકાર^ી, સૌરાXY ?ુિનવિસTટ.રાજકોટ

૮.

િવભાગીય અિધકાર^ી,પરAા - ૧-૨-૩ અને ૪ િવભાગ, તથા કો 7?ુટર (પરAા) િવભાગ, એ=સટનCલ િવભાગ
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