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ક્માકં પરીક્ષા/૮૧/૨૦૨૧                    તા. ૨૪-૦૨-૨૦૨૧ 

પરીપત્ર:-   

 સૌરાષ્ટ્ર યનુિવનસિટી સલંગ્િ તમામં નવધાશાખાિા કોલેજોિાં આચાર્યશ્રીઓ, યનુિવનસિટી સચંાલીત અનસુ્િાતક ભવિિા ં
અધ્ર્ક્ષશ્રીઓિે તેમજ સલંગ્િ કોલેજોમા ં ચાલતા અનસુ્િાતક સસં્થાઓિા વડાઓિે  જણાવવાન ુ કે શૈક્ષણીક વર્ય 
૨૦૨૦-૨૧ િા પ્રથમ સત્રિી આગામી ►તા .10-03-2021થી શરૂ થતી પરીક્ષાિી ર્ાદી તારીખ જાહરે કરવામા ંઆવે છે 
જેિી નવગત િીચેમજુબ છે.  

(૧) યનુિવનસિટીિી પરીક્ષાઓિા સમરે્ આપિી સસં્થા/કોલેજમા ં અન્ર્ પરીક્ષાઓન ુ આર્ોજિ કરવ ુ િહી. આપિી 
સસં્થા/કોલેજ,યનુિવનસિટીિી પરીક્ષાઓિી બેઠક વ્ર્વસ્થા માટે ખાલી રાખવાિી રહશેે.  

(૨) આગામી માચય-૨૦૨૧ મા ં લેવાિાર સૌરાષ્ટ્ર યનુિવનસિટીિી પરીક્ષાઓ દરમ્ર્ાિ સરકારશ્રી તરફ્થી સમર્ાંતરે જાહરે 
થરે્લ Covid-19  અંતગયતિી માગયદશીકાઓિો ચસુ્તપણે પાલિ  કરવાન ુરહશેે.  

 ►ઉપયુયકત તારીખો સબંધીત પરીક્ષાથીઓિા ધ્ર્ાિ પર આવે તે રીતે પ્રનસધ્ધ કરવા નવિતંી છે.  

 
             

            
 

            પરીક્ષા નિર્ામક             

 

પ્રનત, 

(૧) સૌરાષ્ટ્ર યનુિવનસિટી સલંગ્િ તમામં નવધાશાખાિા આચાર્યશ્રીઓ તરફ  
(૨) સૌરાષ્ટ્ર યનુિવનસિટી સલંગ્િ કોલેજમા ંચાલતા અનસુ્િાતક કેન્ર અિે માન્ર્ સસં્થાિા વડાઓ 
(૩) સૌરાષ્ટ્ર યનુિવનસિટી સચંાલીત તમામં અનસુ્િાતક ભવિિા અધ્ર્ક્ષશ્રીઓ 

િકલ રવાિા:- 
(૧) મા. કુલપનતશ્રી/મા. ઉપકુલપનતશ્રી/મા.કુલસચચવશ્રી, સૌરષ્ટ્ર યનુિવનસિટી, રાજકોટ 

(૨) નવભાગીર્ અનધકારીશ્રી, પરીક્ષા નવભાગ-૦૨-૦૩-૦૪-૦૫ તથા પરીક્ષા કોમ્્યટુર સ્ટોસય  
 

 
 

 

SRNO NAME OF EXAM COUNT SEM NO OF DAYS EXAM TIME START DATE END DATE 

01  B.A.(REGULER) 20420 1 08 10.30 TO1.00 10-03-21 19-03-21 

02 B.COM(REG) 27962 1 08 3.00 TO5.30 10-03-21 19-03-21 

03 B.H.T.M. 19 1 06 10.30 TO1.00 10-03-21 17-03-21 

04 M.B.A. B & F  13 1 05 10.30 TO1.00 10-03-21 16-03-21 

05 M.COM 
(REG/EXT) 

4455 
1 05 10.30 TO1.00 10-03-21 16-03-21 

06 B.A.BED 54 1 08 10.30 TO1.00 10-03-21 19-03-21 

07 MA EDU (EXT)      64 1 08 03.00  TO 5.30 10-03-21 13-03-21 

08 B.A. L.L.B. 63 3 04 10.30 TO 1.00 10-03-21 16-03-21 

09 M.PHIL COM. 13 1 03 03-00 TO 5-30 10-03-21 13-03-21 

 TOTAL 53063      
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