
નં.ક્રમાંક/પરીક્ષા/૦૧/ ૪૮૮  /૨૦૨૧                   તા   ૧૧/૦૧/૨૦૨૨ 
 

સંદર્ભ : (૧) નં.એકે/૬૦૨/૨૦૨૦  તા.૧૨/૧૧/૨૦૨૦ નો પરરપત્ર 

(૨) તા. ૦૬/૦૧/૨૦૨૨ ની મંજુર થયેલ નોધં-V 
 

પ રિ પ ત્ર 

સૌરાષ્ટ્ર  યુરનવરસભટી સંલગ્ન કોલજેનાં આચાયભશ્રી વડાઓને જણાવવામાં આવે છે કે સ્નાતક કક્ષાએ કોષ્ટ્ક (B) 

મુજબ પરીક્ષાથીઓ માટે આ પરીક્ષાનંુ આયોજન થયેલ છે તેમજ કોષ્ટ્ક (B) પ્રમાણે શરૂ થનાર રવરવધ પરીક્ષાઓનાં 

આવેદનપત્રો રનયત પરીક્ષા ફી સાથે ઓનલાઈન ર્રવાનાં રહેશ.ે  

[A] ૨૦૧૬ માં એનરોલમેન્ટ થયેલ જ રવદ્યાથીઓનાં પરીક્ષા ફોમભ સંસ્થાનાં લોગઈન  મારફત 

એનરોલમેન્ટ/એન્લીસ્ટમેન્ટ  નંબર  દાખલ  કરી રપ્ર-રપ્રન્ટેડ ફોમભ ડાઉનલોડ/રપ્રન્ટ કરવાનાં રહેશે.સદર પરરપત્ર મુજબની 

ઓનલાઈન ફોમભ ર્રવા અંગેની ક્રાયભવાહી કોલજે/સંસ્થા/ર્વન દ્વારા  પોતાનાં લોગઈન મારફત પુણભ કરીને ફી મેમો  તેમજ 

ર્રલેાં  પરીક્ષા ફોમભની યાદી  

E-mail: exam01@sauuni.ac.in પર તરત મોકલી આપવાની રહેશે.  

કોલજે લોગઈનમાં રપ્ર-એકઝામીનેશન મેનુની અંદર રપ્ર-એકઝામીનેશન ફોમભ રીપોટભ  નામનાં ઓપ્શનમાંથી 

પરીક્ષા ફોમભની રપ્રન્ટ કરી શકશો. જનેી રવગત નીચે મુજબ છે. 

     [College Login => Pre-Examination => Pre-Examination Form Report] 

તમામ કોલેજ/સંસ્થા/ર્વને www.saurashtrauniversity.co.in વેબસાઈટમાં ઓનલાઈન 

પરરક્ષા ફોમભ ર્રીને તેમાં જ ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરવાનું રહેશે. 

 નીચે દર્શાવેલ  કોર્ામશાં ફક્ત ને ફક્ત ૨૦૧૬ મશાં એનિોલ થયેલ જ 

રવદ્યશથીઓની એન્ટ ર્ ી કિવશની િહેર્.ે  

 
 

[B]                                પિીક્ષશ ફોમા તશિીખ – ફી 
 
 

ક્્રમ  

 
 

પરીક્ષાનુ નામ 

 
 

સેમેસ્ટર 

પરરક્ષા ફોમભની ઓનલાઇન એન્ટર ી કરવાનો 

રગે્યુલર ફી સાથનેો સમયગાળો 

પરીક્ષા  

ફી રૂ! 

 Arts    

૧ BA  (2016) 1 ૧૨/૦૧/૨૦૨૨  થી ૧૭/૦૧/૨૦૨૨ 220/- 

૨ BA (ID) (2016) 1 ૧૨/૦૧/૨૦૨૨  થી ૧૭/૦૧/૨૦૨૨ 370/- 

3 BJMC  (2016) 1 ૧૨/૦૧/૨૦૨૨  થી ૧૭/૦૧/૨૦૨૨ 270/- 

૪ BLIB  (2016) 1 ૧૨/૦૧/૨૦૨૨  થી ૧૭/૦૧/૨૦૨૨ 320/- 

૫ BSW  (2016) 1 ૧૨/૦૧/૨૦૨૨  થી ૧૭/૦૧/૨૦૨૨ 420/- 

 
Law 
 

  
 

૬ LLB(2016) 1 ૧૨/૦૧/૨૦૨૨  થી ૧૭/૦૧/૨૦૨૨ 270/- 

૭ BA (LLB)  (2016) 1 ૧૨/૦૧/૨૦૨૨  થી ૧૭/૦૧/૨૦૨૨ 250/- 

 Business Management 
 ૧૨/૦૧/૨૦૨૨  થી ૧૭/૦૧/૨૦૨૨  

૮ BBA  (2016) 1 ૧૨/૦૧/૨૦૨૨  થી ૧૭/૦૧/૨૦૨૨ 320/- 

 Commerce  ૧૨/૦૧/૨૦૨૨  થી ૧૭/૦૧/૨૦૨૨  

૯ BCOM  (2016) 1 ૧૨/૦૧/૨૦૨૨  થી ૧૭/૦૧/૨૦૨૨ 220/- 

૧૦ BCOM (COMP.SCI)  (2016) 1 ૧૨/૦૧/૨૦૨૨  થી ૧૭/૦૧/૨૦૨૨ 270/- 

 Science  ૧૨/૦૧/૨૦૨૨  થી ૧૭/૦૧/૨૦૨૨  
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૧૧ BCA  (2016/2019) 1 ૧૨/૦૧/૨૦૨૨  થી ૧૭/૦૧/૨૦૨૨ 720/- 

૧૨ BSc  (2016/2019) 1 ૧૨/૦૧/૨૦૨૨  થી ૧૭/૦૧/૨૦૨૨ 270/- 

૧૩ BSc  (BIO-INFO) (2016) 1 ૧૨/૦૧/૨૦૨૨  થી ૧૭/૦૧/૨૦૨૨ 770/- 

૧૪ BSc  (IT)  (2016) 1 ૧૨/૦૧/૨૦૨૨  થી ૧૭/૦૧/૨૦૨૨ 770/- 

 Performing Arts  ૧૨/૦૧/૨૦૨૨  થી ૧૭/૦૧/૨૦૨૨  

૧૫ BPA  (2016) 1 ૧૨/૦૧/૨૦૨૨  થી ૧૭/૦૧/૨૦૨૨ 470/- 

 Home Science   ૧૨/૦૧/૨૦૨૨  થી ૧૭/૦૧/૨૦૨૨  

૧૬ BSC (HS)  (2016) 1 ૧૨/૦૧/૨૦૨૨  થી ૧૭/૦૧/૨૦૨૨ 320/- 

 Rural Studies   ૧૨/૦૧/૨૦૨૨  થી ૧૭/૦૧/૨૦૨૨  

૧૭ BRS  (2016) 1 ૧૨/૦૧/૨૦૨૨  થી ૧૭/૦૧/૨૦૨૨ 220/- 
   

 

1.    ઉપરોક્ત યાદી પ્રમાણે રવદ્યાથીઓનાં  પરીક્ષા ફોમભ ઓનલાઈન ર્રવાનાં રહેશે. જનેી ખાસ નોધં લેવી. 

 

2.   કોલજે/સંસ્થા દ્વારા ઓનલાઈન આવેદન પત્ર ર્રતા સમયે રવદ્યાથીનાં રવષય તથા અન્ય (જમે કે 

રવદ્યાથીના નામ,રવષય, ફોટા, એનરોલમેન્ટ નંબર) તમામ પ્રકારની ચકાસણી કરી લેવી જથેી બાદમાં સુધારા 

વધારા કરવા માટેની કોઈ કાયભવાહી કરવી પડે નરહ જનેી તકેદારી લેવી તેના કારણ ેકે અન્ય કોઈ બાબતમા ં

ક્ષરત જણાશે તો તે અંગે સબંધંીત કોલજે/સંસ્થા/ર્વન જવાબદાર રહેશે. તેમાં યુરનવરસભટીની કોઈ જવાબદારી 

રહેશે નરહ. 

 

3.    ઉપરોક્ત પરીક્ષાઓ માટે ઓનલાઈન પરીક્ષા ફોમભ કોલજે/સંસ્થા પોતાના લોગઈન મારફતે વેબસાઈટ 

પર ર્રવાના રહેશે. આપની સંસ્થામાં આગામી પરીક્ષાઓમાં આપનાર અભ્યાસક્રમ - સેમેસ્ટર દીઠ  રગે્યુલર – 

રીપીટર દીઠ રવદ્યાથીઓની સંખ્યા પ્રમાણે રવગતો ઓનલાઈન ર્રી,ફી મેમો જનરટે કરી ઓનલાઈન ફી 

પેમેન્ટ કરવાનું રહેશ.ે ઓફ લાઈન પેમેંન્ટ કોઈપણ સંજોગોમાં સ્વીકારવામાં આવશે નહી.યુરનવરસભટી 

વેબસાઈટમા ંઓનલાઈન એન્ટર ી રનયત તારીખ સુધીમાં કરી ફી મમેો અંગનેી યાદી તેમજ ઓનલાઈન ર્રાયલે 

રવદ્યાથીની યાદીની રપ્રન્ટ exam01@sauuni.ac.in ઈ-મેઈલ મારફત યુરનવરસભટી કાયાભલયમાં પરીક્ષા ફોમભની 

છેલ્લી તારીખ ઉપરાંત ત્રણ (૩) રદવસ સુધીમાં મળી જાય તેવી વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે. દરકે અભ્યાસક્રમ - 

સેમેસ્ટર દીઠ ચલણ તથા ફી ની રકમ અલગ અલગ જમા કરાવવાની રહેશે. 

 

4.   જ ેરવદ્યાથીઓએ સૌરાષ્ટ્ર  યુરનવરસભટીની રથયરી (Theory) પરીક્ષા પાસ કરલે હોય પરંતુ માત્ર આંતરરક 

(Internal) પરીક્ષા જ પાસ કરવાની બાકી હોય તેવા રવદ્યાથીઓએ પણ સંબરંધત સમેેસ્ટરના પરીક્ષા ફોમભ 

અચૂક ર્રવાના રહેશે તેમજ જ ેતે સસં્થા દ્વારા તે રીપીટર રવદ્યાથીઓની રનયમાનસુાર આંતરરક પરીક્ષા લઈન ે

યુરનવરસભટીને રનયત તારીખ સુધીમાં આંતરરક ગણુ ની ઓનલાઈન એનં્ટર ી કરીને મોકલી આપવાના રહેશે. 

યુરનવરસભટીની પરીક્ષા શરુ થયા બાદ આવા કોઈપણ ફોમભ સ્વીકારી શકાશે નરહ જનેી નોધં ખાસ નોધં લેવી. 

 

5.  આટભસ, કોમસભ,રવજ્ઞાન,રશક્ષણ,કાયદા,ગ્રામ્ય વગરે ેરવદ્યાશાખાના જ ેરવષયોમાં યુરનવરસભટી દ્વારા પ્રાયોરગક 

પરીક્ષાની ફી લેવામાં આવતી હોય તે રવષયો માટે યરુનવરસભટી દ્વારા રનયત કરલેી ફી લેવાની રહેશે. 

 

6.  રવદ્યાથીઓ દ્વારા ર્રાયલેા આવેદનપત્રો સંબંધીત કોલજે/સંસ્થા/ર્વન દ્વારા ચાલુ સત્ર તેમજ ત્યારબાદનાં 

એક સત્ર સુધી સાચવી રાખવાનાં રહેશે. 
                                                                                                                           

 
 

પરીક્ષા રનયામક 

 
 
 
 
પ્રરત, 



૧.       સૌરાષ્ટ્ર  યુરનવરસભટી સંલગ્ન કોલેજનાં આચાયભશ્રી/ રસ્થત .યુરન/માન્ય અનુસ્નાતક  ર્વનના અધ્યક્ષ/સંસ્થાનાં વડાઓ . 
૨        પરીક્ષા રવર્ાગ -૦૨ ,૦૩ (પ્રશં્વપત્ર) સૌરાષ્ટ્ર  યુરનવરસભટી રાજકોટ  
૩       પરીક્ષા કોમ્યુટર રવર્ાગ, સૌરાષ્ટ્ર  યુરનવરસભટી રાજકોટ 
 
નકલ રવાના:    
  માનનીય કુલપરતશ્રી/ ઉપકુલપરતશ્રી /કુલસરચવશ્રીનાં અંગત સરચવશ્રી તરફ 
 

            

            
            

        
 
 

 

 


