
નં.ક્રમાંક/પરીક્ષા/૦૧/૫૧૦/૨૦૨૨                       તા   ૨૮/૦૧/૨૦૨૨ 
 

સંદર્ભ : તા. ૨૭/૦૧/૨૦૨૨ ની મંજુર થયેલ ન ધં 
પ રિ પ ત્ર 
 

સૌરાષ્ટ્ર  યુનનવનસભટી સંલગ્ન ક લજેનાં આચાયભશ્રી વડાઓને જણાવવામાં આવે છે કે સ્નાતક કક્ષાએ ક ષ્ટ્ક  મુજબ 

પરીક્ષાથીઓ માટે આ પરીક્ષાનંુ આય જન થયેલ છે તેમજ શરૂ થનાર નવનવધ પરીક્ષાઓનાં આવેદનપત્ર  નનયત પરીક્ષા 

ફી સાથે ઓનલાઈન ર્રવાનાં રહેશે.  

 ૨૦૧૬ પહેલાના(૨૦૧૦ થી ૨૦૧૫ સુધીના) એનર લમેન્ટ થયેલ જ નવદ્યાથીઓનાં પરીક્ષા ફ મભ સંસ્થાનાં લ ગઈન  

મારફત એનર લમેન્ટ/એન્લીસ્ટમેન્ટ  નંબર  દાખલ  કરી નિ-નિન્ટેડ ફ મભ ડાઉનલ ડ/નિન્ટ કરવાનાં રહેશે.સદર પનરપત્ર 

મુજબની ઓનલાઈન ફ મભ ર્રવા અંગેની ક્રાયભવાહી ક લજે/સંસ્થા દ્વારા  પ તાનાં લ ગઈન મારફત પુણભ કરીને ફી મેમ   

તેમજ ર્રલેાં  પરીક્ષા ફ મભની યાદી E-mail: exam01@sauuni.ac.in પર તરત મ કલી આપવાની રહેશે.  

ક લજે લ ગઈનમાં નિ-એકઝામીનેશન મેનુની અંદર નિ-એકઝામીનેશન ફ મભ રીપ ટભ  નામનાં ઓપ્શનમાંથી 

પરીક્ષા ફ મભની નિન્ટ કરી શકશ . જનેી નવગત નીચે મુજબ છે. 

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

તમામ ક લેજ/સંસ્થાને www.saurashtrauniversity.co.in વેબસાઈટમાં ઓનલાઈન પનરક્ષા 

ફ મભ ર્રીને તેમાં જ ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરવાનું રહેશે. 

નીચે દર્શાવેલ  કોર્ામશાં ફક્ત ને ફક્ત ૨૦૧૬ પહેલશનશ(૨૦૧૦ થી ૨૦૧૫ સુધી) મશાં 

એનિોલ થયેલ જ રવદ્યશથીઓની એન્ટ ર્ ી કિવશની િહેર્ે.  

 

પિીક્ષશ ફોમા તશિીખ  

 
 
 

ક્્રમ  

 
 

પરીક્ષાનુ નામ 

 
 

સેમેસ્ટર 

પનરક્ષા ફ મભની ઓનલાઇન એન્ટર ી કરવાન  

રગે્યુલર ફી સાથને  સમયગાળ  

 Arts   

૧ BA   1 થી ૬  ૦૧/૦૨/૨૦૨૨  થી ૧૦/૦૨/૨૦૨૨ 

૨ BA (ID)  1 થી ૬ ૦૧/૦૨/૨૦૨૨  થી ૧૦/૦૨/૨૦૨૨ 

3 BJMC   1 થી ૨ ૦૧/૦૨/૨૦૨૨  થી ૧૦/૦૨/૨૦૨૨ 

૪ BLIB   1 થી ૨ ૦૧/૦૨/૨૦૨૨  થી ૧૦/૦૨/૨૦૨૨ 

૫ BSW   1 થી ૬ ૦૧/૦૨/૨૦૨૨  થી ૧૦/૦૨/૨૦૨૨ 

 
Law 
 

  

૬ LLB 1 થી ૬ ૦૧/૦૨/૨૦૨૨  થી ૧૦/૦૨/૨૦૨૨ 

૭ BA (LLB)   1 થી ૬ ૦૧/૦૨/૨૦૨૨  થી ૧૦/૦૨/૨૦૨૨ 

 Business Management 
  

૮ BBA   1 થી ૬ ૦૧/૦૨/૨૦૨૨  થી ૧૦/૦૨/૨૦૨૨ 

 Commerce   

૯ BCOM   1 થી ૬ ૦૧/૦૨/૨૦૨૨  થી ૧૦/૦૨/૨૦૨૨ 

૧૦ BCOM (COMP.SCI)   1 થી ૬ ૦૧/૦૨/૨૦૨૨  થી ૧૦/૦૨/૨૦૨૨ 

 Science   
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૧૧ BCA   1 થી ૬ ૦૧/૦૨/૨૦૨૨  થી ૧૦/૦૨/૨૦૨૨ 

૧૨ BSc   1 થી ૬ ૦૧/૦૨/૨૦૨૨  થી ૧૦/૦૨/૨૦૨૨ 

૧૩ BSc  (BIO-INFO)  1 થી ૬ ૦૧/૦૨/૨૦૨૨  થી ૧૦/૦૨/૨૦૨૨ 

૧૪ BSc  (IT)   1 થી ૬ ૦૧/૦૨/૨૦૨૨  થી ૧૦/૦૨/૨૦૨૨ 

 Performing Arts   

૧૫ BPA   1 થી ૬ ૦૧/૦૨/૨૦૨૨  થી ૧૦/૦૨/૨૦૨૨ 

 Home Science    

૧૬ BSC (HS)   1 થી ૬ ૦૧/૦૨/૨૦૨૨  થી ૧૦/૦૨/૨૦૨૨ 

 Rural Studies    

૧૭ BRS   1 થી ૬ ૦૧/૦૨/૨૦૨૨  થી ૧૦/૦૨/૨૦૨૨ 

 

 
Education   

૧૮  BED  1 થી ૪  ૦૧/૦૨/૨૦૨૨  થી ૧૦/૦૨/૨૦૨૨ 

૧૯  BED(Basic) 1 થી ૪  ૦૧/૦૨/૨૦૨૨  થી ૧૦/૦૨/૨૦૨૨ 

૨૦  BA(BED) 1 થી ૮    ૦૧/૦૨/૨૦૨૨  થી ૧૦/૦૨/૨૦૨૨ 

 

  
   

પરીક્ષા નનયામક 

 
 
 
 
િનત, 
૧.       સૌરાષ્ટ્ર  યુનનવનસભટી સંલગ્ન ક લેજનાં આચાયભશ્રી/ નસ્થત .યુનન/માન્ય અનુસ્નાતક  ર્વનના અધ્યક્ષ/સંસ્થાનાં વડાઓ . 
૨        પરીક્ષા નવર્ાગ -૦૨ ,૦૩ (િશં્વપત્ર) સૌરાષ્ટ્ર  યુનનવનસભટી રાજક ટ  
૩       પરીક્ષા ક મ્યુટર નવર્ાગ, સૌરાષ્ટ્ર  યુનનવનસભટી રાજક ટ 
 
નકલ રવાના:    
  માનનીય કુલપનતશ્રી/ ઉપકુલપનતશ્રી /કુલસનચવશ્રીનાં અંગત સનચવશ્રી તરફ 
 

            

            
            

        
 
 

 

 

 


