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  આથી સૌરા	
 �િુનવિસ�ટ�

ક���ના મા.�ોફ�સર-ઇન-ચા� ી તેમજ સલં&ન કોલજેના મા

'ડ)ી ક*ાની પર�*ામા નીચ ેદશા.વલે તમામ /ચુનાઓ1ુ ં

����ш�х��� ���� ��ш ���.)
 

૧. �����, ������, �� ��

����ш�х���! પર�*ાઓમા 3 િવધાથ5ઓ માચ.

આપનાર હોય તેવા િવ8ાથ9ઓએ 'ડ)ી ક*ાની

ટ�ક કરવાથી 'ડ)ી ફોમ.ની ઓન લાઇન એ�
�

૨. 

 

િનયત કર�લ એ�
�ની છે=લી તાર�ખ બાદ 

િવભાગ - ૫ (પદવી) મા ંઆપવાનો રહ�શે

૩. આ �િુનવિસ�ટ�ની પદવી મેળવવા 

૪. િવધાથ9ઓના નામ-સરનામાં

Hગેની સIંણૂ. જવાબદાર� 3 તે કોલેજની

પદવી �માણપLો �િુનવિસ�ટ�

૫. 'ડ)ી ક*ાની પર�*ાના પદવી �માણપL

Report  લીMટ પદવી િવભાગને 

પાસે  કોલે3 ર�કડ. MવNુપે  

�િુનવિસ�ટ�ને જમા કરાવવાના રહ�શે

૬. 

 

૭. 

3 કોઇ િવધાથ9એ એક વખત 

િવધાથ9એ ફર�થી ઉપરોRત દશા.વેલ િવગતેથી

3 કોઇ Sુના ���!"� ����#$�

ભરવા માગંતા હોય તો તેવા

રહ�શે. અને જો પદવી ફ�

કરાવવાની રહ�શે. 

૮.    િનયત કર�લ છે=લી તાર�ખ બાદ કરવામા ંઆવતી એ�
� સોVટવેર �ોગામ Mવીકારશે નહ� 3 Wયાને લેવા 

      છે. 

૯.    કોલેજ Yારા એક વખત ફ� ભયા. પછ� પરત મળ� શRશે નહ� ક� 

      ન'હ.  

૧૦.  પર�*ા ફોમ. ભરવાની 3 સમય મયા.દા છે તે 3 સમય મયા.દા
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� આ સાથે [બડાણમા

ઉRત વેબસાઈટ પર ]Rુવામા આવેલ છે 3 ભિવ	યના ઉપયોગ માટ� ડાઉનલોડ 
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સૌરા	
 �િુનવિસ�ટ�.�િુનવિસ�ટ� ક�_પસ

�િુનવિસ�ટ� રોડ. રાજકોટ - ૩૬૦
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૧.   સૌરા	
 �િુનવિસ�ટ� સલં&ન મા�યતા �ા`ત સMંથાઓના માનનીય વડાઓ

૨.   માનનીય aુલપિત ી/મા.aુલસ[ચવ ીના

૩.   િવભાગીય અિધકાર� ી પર�*ા િવભાગ 
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�િુનવિસ�ટ� સચંા[લત અ1Mુનાતક ક���ના મા.અWય* ી

ચા� ી તેમજ સલં&ન કોલજેના મા.આચાય. ી ને જણાવવા1ુ ંક�

'ડ)ી ક*ાની પર�*ામા નીચ ેદશા.વલે તમામ /ચુનાઓ1ુ ંસIંણૂ. પ'રપાલન કરવા1ુ ંરહ�શે

.) 
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પર�*ાઓમા 3 િવધાથ5ઓ માચ./એ�ીલ-૨૦૧૯ 

વા િવ8ાથ9ઓએ 'ડ)ી ક*ાની પર�*ાના ફોમ. ભરતી વખતે 

ફોમ.ની ઓન લાઇન એ�
� થઇ જશે. 

ની છે=લી તાર�ખ બાદ Consolidated Report (બીડાણ

મા ંઆપવાનો રહ�શે. 

ની પદવી મેળવવા માટ� ફ� b.૧૨૫/-િનયત કરવામા ંઆવેલ છે

સરનામાનંી મા'હતીની એ�
� ઉપરોRત દશા.વેલ િવગતેથી 

સIંણૂ. જવાબદાર� 3 તે કોલેજની રહ�શે. 3 ભરાયેલ ફોમ.મા ં દશા.વેલ 

�િુનવિસ�ટ� Yારા SPEED POST ના માWયમથી 'ડMપેચ કરવામા ંઆવશે

પર�*ાના પદવી �માણપL Print Degree College Memo

પદવી િવભાગને ફરdયાત આપવા1 ુરહ�શે eયાર� મે��અુલ પદવી ફોમ. ભર�ને કોલે3 પોતાની  

કોલે3 ર�કડ. MવNુપે  રાખવાના રહ�શે અને �િુનવિસ�ટ�ને જયાર� 

�િુનવિસ�ટ�ને જમા કરાવવાના રહ�શે. 

3 કોઇ િવધાથ9એ એક વખત Online પદવી ફોમ. ફ� ભર�લ હોય 

ઉપરોRત દશા.વેલ િવગતેથી Online પદવી ફોમ. ભરવા1ુ ંરહ�શે

����#$� આગામી માચ./એિ�લ -૨૦૧૯ મા ંલેવાનાર

તેવા િવધાથ9ની પદવી ફ� જમા કરવામા ંઆવેલ 

ફ� ન ભર�લ હોય તેવા િવધાથ9ઓએ પદવી 

િનયત કર�લ છે=લી તાર�ખ બાદ કરવામા ંઆવતી એ�
� સોVટવેર �ોગામ Mવીકારશે નહ� 3 Wયાને લેવા 

કોલેજ Yારા એક વખત ફ� ભયા. પછ� પરત મળ� શRશે નહ� ક� ભિવ	યના હ�f ુમાટ� અનામત રાખવામા ંઆવશે

પર�*ા ફોમ. ભરવાની 3 સમય મયા.દા છે તે 3 સમય મયા.દામા ંડ�)ી ફોમ. ભર� શકાશે
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સૌરા	
 �િુનવિસ�ટ� સલં&ન મા�યતા �ા`ત સMંથાઓના માનનીય વડાઓ, 

aુલસ[ચવ ીના Hગત સ[ચવ ી,સૌરા	
 �િુનવિસ�ટ�
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અWય* ી,�િુનવિસ�ટ� સલં&ન કોલજેના કાય.રત અ1Mુનાતક 

1ુ ંક�, આગામી માચ. /એ�ીલ-૨૦૧૯ મા લવેાનાર 

પ'રપાલન કરવા1ુ ંરહ�શ.ે  ( >8!8!, �?�)�?�#! @� ��кA"3BC� 

-�� ."��/, к��D� @� ��(?)EF ����� 

 ના તબjાઓમા 'ડ)ી ક*ાઓની પર�*ા 

ફોમ. ભરતી વખતે Apply Degree    �  ઉપર 

બીડાણ મા ં દશા.વેલ િવગત ]જુબ) પર�*ા 

િનયત કરવામા ંઆવેલ છે. 

ઉપરોRત દશા.વેલ િવગતેથી કોલેજ Yારા થનાર હોય તો તે 

ભરાયેલ ફોમ.મા ં દશા.વેલ એk�સના આધાર� િવધાથ5ઓને 

'ડMપેચ કરવામા ંઆવશે. 

Print Degree College Memo અને Students Wise Application 

 .eયાર� મે��અુલ પદવી ફોમ. ભર�ને કોલે3 પોતાની

�િુનવિસ�ટ�ને જયાર� જNુર�યાત પડ� lયાર� કોલેજ Yારા 

 અને તે િવધાથ9 નાપાસ થયેલ હોય તેવા 

પદવી ફોમ. ભરવા1ુ ંરહ�શે.  

લેવાનાર ડ�)ી ક*ાની પર�*ાના આવેદનપLો 

 હોય તો કોલેજ Yારા તેનો આધાર રSૂ કરવાનો 

 ફ� ક�શ િવભાગમા ં ફરdયાત bબNુમા ં જમા 

િનયત કર�લ છે=લી તાર�ખ બાદ કરવામા ંઆવતી એ�
� સોVટવેર �ોગામ Mવીકારશે નહ� 3 Wયાને લેવા  િવનતંી                                   

ભિવ	યના હ�f ુમાટ� અનામત રાખવામા ંઆવશે 

ડ�)ી ફોમ. ભર� શકાશે.  
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GUIDELINES નેજ અ1સુરવા1ુ ંરહ�શે. તેની વm ુમાહ�તી 

ઉRત વેબસાઈટ પર ]Rુવામા આવેલ છે 3 ભિવ	યના ઉપયોગ માટ� ડાઉનલોડ કર�ને રાખવાની રહ�શે. 
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�િુનવિસ�ટ�,રાજકોટ 

ખાનગી 

 

�િુનવિસ�ટ� સલં&ન કોલજેના કાય.રત અ1Mુનાતક 

મા લવેાનાર 

��кA"3BC� 

 

મા 'ડ)ી ક*ાઓની પર�*ા 

ઉપર 

પર�*ા 

કોલેજ Yારા થનાર હોય તો તે 

આધાર� િવધાથ5ઓને 

પડ� lયાર� કોલેજ Yારા 

થયેલ હોય તેવા 

                                   

ની વm ુમાહ�તી 
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૧. ડ��ી ક�ાના પર��ા ફોમ� ની સાથે ડ��ી મેળવવા �ગ�ે ુ ંફોમ� ફર�યાત ભરવા�ુ ંરહ શે તે માટ  

કોલેજ %ારા પર��ા ફોમ� ભરતી વખતે Apply Degree  �       ઉપર ટ�ક કરવાથી ડ��ી ફોમ� સબમીટ 

થઈ જશે. 
 

૨. બધા જ પર��ા ફોમ� ભરાય ગયા બાદ Pre Examination Menu ની �દર – Degree Slip 

Generation નામ ના ઓ0શન થી ડ��ીની 1લીપ જનર ટ કરવાની ફર�યાત રહ શે અ3યથા 

ભરાયેલ ડ��ી ફોમ� 4િુનવિસ6ટ� 1વીકારશે નહ�. 
 

૩. ડ��ી 1લીપ જનર ટ થઇ ગયા બાદ Payment Menu મા ંDegree Memo Payment ઉપર 9લીક 

કરવાથી જનર ટ કર લ Memo  �ુ ં પેમે3ટ ��*'� ����� કરવા�ુ ં રહ શે.પેમે3ટ �ગનેી 

ગણતર� નીચ ેદશા�વેલ િવગત <જુબ અ=કુથી >યાને લઇ પેમે3ટ કાય�વાહ� ?ણુ� કરવાની રહ શે. 

• જો તમે @ Aડટ કાડ� %ારા =કુવણી કરવા� ુપસદં કરો તો, =કુવવા િન થિત રકમ પર ૧.૩૫% + 

વધારાનો ટ 9સ =કુવવાનો રહ શૅ. 
• Payment by credit card will charges 1.35% of transaction amount + Tax 

• જો તમે ડFબીટ કાડ� %ારા =કુવણી કરવા� ુપસદં કરો તો, =કુવવા િન થિત રકમ પર ૦.૭૫% + 

વધારાનો ટ 9સ =કુવવાનો રહ શૅ. 
• Payment by debit card will charge 0.75% of transaction amount + Tax 

• જો તમે નેટ બેI3કJગ %ારા =કુવણી કરવા� ુપસદં કરો તો, =કુવવા િન થિત રકમ + વધારાના ૨૦ 

Kિપયા =કુવવાના રહ શૅ. 
• Payment by Net Banking than flat 20 Rs. charge will be applied per transaction 

 

૪. ડ��ી ફોમ�� ુ ંPayment Successful થઇ ગયા બાદ તેમની પહMચ અને લી1ટ Pre Examination 

Menu મા ંDegree Slip Generation પર 9લીક કરવાથી N Slip �ુ ંપેમે3ટ કર લ છે તેના પર Edit  

કરવાથી ૧. Print Degree College Memo અને ૨. Student Wise Application Report નામના 

બે Option પર 9લીક કરવાથી Degree Forwarding Letter અને િવધાથPઓના નામ�ુ ંલી1ટ િQ3ટ 

થશે. N અRે ���� %�+ш� (���- – 5) િવભાગમા ંફર�યાત જમા કરાવવા�ુ ંરહ શે. 
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DEGREE FORM FILLUP STEP 
 

Step – 1 

Fill Degree Form with Exam Form with Apply Degree Option 

 

Step – 2  Generate Degree Slip 

Menu → Pre Examination → Degree Slip Generation  → For Generate a Memo 

Click On Save  

 

Step – 3   Only Payment 

Payment →  Degree Memo Payment  → Select The Related Information (Memo)  

→ Click on Make Payment  

 

Step – 4  After the Successful Payment 

 Menu → Pre Examination → Degree Slip Generation → Edit Related Degree Slip  

→ Print Degree College Memo and Student wise Application Report  

 

Step – 5  Print the Both Report and Submit To Degree Section – 5  
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Saurashtra University 

 

Degree Form Fillup 

& 

Online Payment 

 

USER MANUAL 
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1. Degree Slip Generation:

 

� To apply for degree, Student has to select

exam forms 

 

 

 

 

: 

To apply for degree, Student has to select Apply for degree while filling last semester 

User Manual 
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degree while filling last semester 

 



 

            

Saurashtra University    
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� Menu->PreExamination

� For Generate a memo click on 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

>PreExamination->Degree Slip Generation 

For Generate a memo click on Save  

 

User Manual 

Page | 5 

 



 

            

Saurashtra University    

Online   Online Payment                         

 
� If Memo is Generated  Successfully ,Go To Payment Menu

Payment 

� Click on Make Payment

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If Memo is Generated  Successfully ,Go To Payment Menu->Click on 

Payment, It will Redirect to the online payment Page

User Manual 
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>Click on Degree Memo 

, It will Redirect to the online payment Page 
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� As you click on Make Payment button following Screen will be displayed click on Submit 

after entering required detail 
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� Then Payment Status will be displayed 
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� If User want to View Payment Related Information or other data,

PreExamination  menu

� Click on Print College Memo

 

 

 

 

 

 

 

View Payment Related Information or other data, Then Go to 

PreExamination  menu->Degree Slip Generation> Click on Edit 

Print College Memo 
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Then Go to 

 



 

            

Saurashtra University    

Online   Online Payment                         

 

 

 

 

User Manual 

Page | 10 

 

 



 

            

Saurashtra University    

Online   Online Payment                         

 
� User can display Payment Status Summary Report go, Menu

Application Form Online Payment Status Summary

 
 

 
 
 

 

 

 

can display Payment Status Summary Report go, Menu->Payment

Online Payment Status Summary 
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>Payment-> Degree 
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� Enter required data and click on 

� Report will be display as shown below

 
 

 

 

 

Enter required data and click on View 

will be display as shown below 
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