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પર!પ- :આથી ુિનવિસટ! કાયા5લયના દર8 ક િવભાગના વડાઓ,અ>ુ?નાતક ભવનના અAયBCીઓ, કોEFુટર સેHટરના વડા, Iંથાલયના
વડા તથા આરોKય ક8 HLના વડા, ુિનવિસટ! સંલKન કોલેજો, માHય સં?થાઓના વડાઓને જણાવવામાં આવે છે ક8 , સને ૨૦૦૪ પહ8લાના તથા
એક?ટન5લ અVયાસWમોની

ડ!Iી/ડ!Fલોમાં (ફાઈનલ) પર!Bામાં ઉતીણ5

થયેલ િવધાથ]ઓને

આગામી

માચ5/એિ_લ

-

૨૦૨૧

ની

સેનટ
ે સભા/પદવીદાન સમારં ભમાં પદવીઓ/aડFલોમાં એનાયત કરવાના થાય છે . તેથી b િવcાથdઓ પદવી મેળવવા ઈfછા ધરાવતા હોય
તેવા િવcાથdઓએ 2.01-12-2020 3 2.15-01-2021 45 62 ! 7.125/- 80 2.16-01-2021 3 2.31-01-2021 45
(! 7.125/- + " :/к ! 7.250/- = < 1 7.375/-) સાથે સૌરા ુિનવિસટ!ની નીચે દશા5વલ
ે વેબસાઈટ પરથી ઓનલાઈન આવેદનપભરવાના રહ8શ.ે

1.www.saurashtrauniversity.edu - Online Degree Form
b િવધાથ]ઓ આવેદનપ- ભરશે તેમણે iુચનાઓ _માણે

2.http://degree.saurashtrauniversity.edu

Online Payment Gateway jારા Credit/Debit Card અથવા Net Banking

થી ફ! ભરવાની રહ8શ.ે
૧. સને ૨૦૦૪ અને તે પછ!ના b િવcાથdઓના પaરણામ કોઈ કારણોસર મોડા kહ8ર થયેલ તેવા િવધાથ]ઓ પદવી/aડFલોમાં મેળવવા ઈfછતા
હોય તેવા િવcાથdઓએ ઉપરોlત સમય ગાળા દરEયાન ુિન. ખાતે પર!Bા િવભાગમાં nબn ફોમ5 ભયા5 બાદ પર!Bા પદવી િવભાગમાં nબn
ચકાસણી કયા5 બાદ જો ફ! જમા કરાવેલ ન હોય તો તેવા િવcાથdઓએ ક8 શ િવભાગમાં (બીk અને ચોથા શિનવાર તથા kહ8ર રk િસવાય ફ!
ભરવાનો સમય ૧૧ થી ૨ iુધી) પદવી ફ! જમા કરાવવાની રહ8શ.ે
2:1 b કોઈ િવcાથdઓને અસલ પદવી _માણપ-માં iુધારો કરવાનો થતો હોય oયાર8 તેવા િવcાથdને મળે લ પદવી _માણપ-માં જણાpયા
અHવયેની સેનટ
ે સભા તાર!ખ થી છ મહ!ના iુધીનો સમયગાળો q ૂણ5 થયેલ ન હોય તેવા િવcાથdઓએ iુધારો કરાવેલ માક5 શીટની ઝેરોB અને
અસલ પદવી _માણપ- સામેલ રાખી પર!Bા પદવી િવભાગમાં જમા કરાવવા>ું રહ8શે અને તેવા િવધાથ]ઓએ પદવી ફ! તથા ઓનલાઈન
આવેદનપ- ભરવા>ું રહશે નહ!.
૨:૨ b કોઈ િવcાથdઓને અગાઉ મેળવેલ પદવી _માણપ-માં જણાpયા અHવયેની સેનટ
ે સભા તાર!ખથી છ મહ!ના iુધીનો સમયગાળો q ૂણ5
થયેલ હોય અને પદવી _માણપ-માં tુલ આવેલ હોય તેવા િવcાથdએ પણ આવેદનપ- ઉપરોlત સમય ગાળા _માણે nબnમાં ભર! તેની સાથે
iુધારો કરાવેલ માક5 શીટની ઝેરોB કોપી અને અસલ પદવી _માણપ- uબડાણ સાથે પર!Bા પદવી િવભાગમાં nબn ચકાસણી કયા5 બાદ પદવી
આવેદનપ- માHય રહ8શે તો તેવા િવધાથ]ઓએ ક8 શ િવભાગમાં (બીk અને ચોથા શિનવાર તથા kહ8ર રk િસવાય ફ! ભરવાનો સમય ૧૧ થી ૨
iુધી) પદવી ફ! જમા કરાવવાની રહ8શ.ે
૩. aડIી કBાઓની એl?ટન5લ પર!Bાઓના ઉતdણ થયેલ િવcાથdઓએ પર!Bા ફોમ5 ભરવાની સાથે પદવીફોમ5 આવેદનપ- અને િનયત થયેલી
ફ! n.૧૨૫/- ઓનલાઈન ભર! હોય તો આવા િવધાથdઓએ ફોમ5 ભરવાના રહ8શે નહ! પંરxુ િવધાથd પાસે આધાર હોવો ફરyયાત છે .
૪. ઓનલાઈન ફોમ5 ભરવાની માગ5દિશકા અને િનયમો વેબસાઈટ પરથી મળ! શકશે.
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નં.પર!Bા/૫/કોHવોક8 શન/૯૨૫/૨૦૨૦
સૌરા ુિનવિસટ!.ુિનવિસટ! ક8 Eપસ.
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નકલ સિવનય રવાના ::
૧.

|ુજરાત રા}યમાં આવેલી  ? /.< 1A@G ,.......KL 83M,

૨.

માનનીય ~ુ લપિતCીના ગત સuચવCી,સૌરા ુિનવિસટ!,રાજકોટ

૩.

માનનીય ઉપ~ુ લપિતCીના ગત સuચવCી,સૌરા ુિનવિસટ!,રાજકોટ

૪.

માનનીય ~ુ લસuચવCીના ગત સuચવCી,સૌરા ુિનવિસટ!,રાજકોટ

૫.

એક8 ડ8મીક ઓaફસરCી ,સૌરા ુિનવિસટ!,રાજકોટ

૬.

ુય aહસાબનીશCી સૌરા ુિનવિસટ!.રાજકોટ

૭.

ક8 શ િવભાગ, સૌરા ુિનવિસટ!.રાજકોટ

૮.

િવcાથd કયાણ અિધકાર!Cી, સૌરા ુિનવિસટ!.રાજકોટ

૯.

િવભાગીય અિધકાર!Cી,પર!Bા - ૧-૨-૩ અને ૪ િવભાગ, તથા કોEFુટર (પર!Bા) િવભાગ, એlસટન5લ િવભાગ
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