
નં.ક્રમાંક/પરીક્ષા/૦૧/૫૨૩ /૨૦૨૨                          તા : ૦3/૦૨/૨૦૨૨ 
 
 

પ રિ પ ત્ર 

સૌરાષ્ટ્ર  યુનનવનસિટી સંલગ્ન કોલજેનાં આચાયિશ્રી/ભવનોનાં અધ્યક્ષશ્રી/માન્ય અનુસ્નાતક સંસ્થાઓનાં વડાઓને 

જણાવવામાં આવે છે કે સ્નાતક/અનુસ્નાતક કક્ષાએ કોષ્ટ્ક (B) મુજબ પરીક્ષાથીઓ માટે આ પરીક્ષાનંુ આયોજન થયેલ છે 

તેમજ કોષ્ટ્ક (B) પ્રમાણે શરૂ થનાર નવનવધ પરીક્ષાઓનાં આવેદનપત્રો નનયત પરીક્ષા ફી સાથે ઓનલાઈન ભરવાનાં રહેશે.  

[A]  નવદ્યાથીઓનાં પરીક્ષા ફોમિ સંસ્થાનાં લોગઈન  મારફત એનરોલમેન્ટ/એન્લીસ્ટમેન્ટ  નંબર  દાખલ  કરી નપ્ર-નપ્રન્ટેડ 

ફોમિ ડાઉનલોડ/નપ્રન્ટ કરવાનાં રહેશે.સદર પનરપત્ર મુજબની ઓનલાઈન ફોમિ ભરવા અંગેની ક્રાયિવાહી કોલજે/સંસ્થા/ભવન 

દ્વારા  પોતાનાં લોગઈન મારફત પુણિ કરીને ફી મેમો  તેમજ ભરલેાં  પરીક્ષા ફોમિની યાદી  

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

કોલજે લોગઈનમાં નપ્ર-એકઝામીનેશન મેનુની અંદર નપ્ર-એકઝામીનેશન ફોમિ રીપોટિ  નામનાં ઓપ્શનમાંથી પરીક્ષા 

ફોમિની નપ્રન્ટ કરી શકશો. જનેી નવગત નીચે મુજબ છે. 

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

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

પરિક્ષા ફોમમ ભિીન ેતેમાં જ ઓનલાઈન પેમેન્ટ કિવાન ં િહેશે.  
[B]                                પિીક્ષા ફોમમ તાિીખ – ફી 
 

ક્્રમ પિીક્ષાન ં નામ સેમેસ્ટ

િ 

પિીક્ષા ફોમમની ઓન-લાઇન એનં્ટર ી 

કિવાનો િગે્ય લિ ફી સાથનેો 

સમયગાળો 

પિીક્ષા 

ફી રૂ.! 

 ARTS    

01 B.A.   (2016/2019) 06 05-02-2022 TO 20-02-2022 270/- 

02 B.A. PSY/GEO  (2016/2019)  06 05-02-2022 TO 20-02-2022 320/- 

03 B.A. (H.S) 2016/2019) 06 05-02-2022 TO 20-02-2022 320/ 

04 B.A. (I.D.)  2016/2019) 06 05-02-2022 TO 20-02-2022 370/- 

05 B.S.W. 2016/2019) 06 05-02-2022 TO 20-02-2022 470/- 

 LAW    

06 LL.B. 2016/2019) 06 05-02-2022 TO 20-02-2022 270/- 

07 B.A. L.L.B. SEM-06  (2016/2019) 06 05-02-2022 TO 20-02-2022 250/- 

 BUSINESS MANAGEMENT    

08 B.B.A. (2016/2019) 06 05-02-2022 TO 20-02-2022 370/- 

09 B.H.T.M. 06 05-02-2022 TO 20-02-2022 1570/- 

 COMMERCE    

10 B.COM (2016/2019) 06 05-02-2022 TO 20-02-2022 270/- 

11 B.COM (COM.SC) (2016/2019) 06 05-02-2022 TO 20-02-2022 320/- 
 
 

 SCIENCE    

12 B.C.A (2016/2019) 06 05-02-2022 TO 20-02-2022 720/- 

13 B.Sc. (2016/2019) 06 05-02-2022 TO 20-02-2022 320/- 

14 B.Sc. (BIO-INFO) (2016/2019) 06 05-02-2022 TO 20-02-2022 770/- 

15 B.Sc.  (I.T)   (2016/2019) 06 05-02-2022 TO 20-02-2022 770/- 

16 B.Sc.  M.sc  (APP. PHY) 06 05-02-2022 TO 20-02-2022 620/- 

17 M.sc.  (E.C.I). 06 05-02-2022 TO 20-02-2022 620/- 

18 M.sc. (E.C.I.) 08 05-02-2022 TO 20-02-2022 620/- 
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19 M.C.A. 06 05-02-2022 TO 20-02-2022 720/- 

 PERFORMING ARTS    

20 B.P.A. (2016/2019) 06 05-02-2022 TO 20-02-2022 570/- 

 HOME SCIENCE    

21 B.Sc  HOME SCI (2016/2019) 06 05-02-2022 TO 20-02-2022 370/- 

 RURAL STUDIES    

22 B.R.S      (2016/2019) 06 05-02-2022 TO 20-02-2022 270/- 
 

1.    ઉપરોક્ત યાદી પ્રમાણે નવદ્યાથીઓનાં  પરીક્ષા ફોમિ ઓનલાઈન ભરવાનાં રહેશે. જનેી ખાસ નોધં લેવી. 

 

2.   કોલજે/સંસ્થા દ્વારા ઓનલાઈન આવેદન પત્ર ભરતા સમયે નવદ્યાથીનાં નવષય તથા અન્ય (જમે કે નવદ્યાથીના 

નામ,નવષય, ફોટા, એનરોલમને્ટ નંબર) તમામ પ્રકારની ચકાસણી કરી લેવી જથેી બાદમાં સુધારા વધારા કરવા 

માટેની કોઈ કાયિવાહી કરવી પડે નનહ જનેી તકેદારી લેવી તેના કારણે કે અન્ય કોઈ બાબતમાં ક્ષનત જણાશે તો તે 

અંગે સંબંધીત કોલજે/સંસ્થા/ભવન જવાબદાર રહેશે. તેમાં યુનનવનસિટીની કોઈ જવાબદારી રહેશે નનહ. 

 

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

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

રીપીટર દીઠ નવદ્યાથીઓની સંખ્યા પ્રમાણે નવગતો ઓનલાઈન ભરી,ફી મેમો જનરટે કરી ઓનલાઈન ફી પમેેન્ટ 

કરવાનુ ં રહેશે. ઓફ લાઈન પેમેંન્ટ કોઈપણ સંજોગોમા ં સ્વીકારવામાં આવશે નહી.યુનનવનસિટી વેબસાઈટમા ં

ઓનલાઈન એન્ટર ી નનયત તારીખ સુધીમા ં કરી ફી મમેો અંગેની યાદી તેમજ ઓનલાઈન ભરાયેલ નવદ્યાથીની 

યાદીની નપ્રન્ટ exam01@sauuni.ac.in ઈ-મેઈલ મારફત યુનનવનસિટી કાયાિલયમાં પરીક્ષા ફોમિની છેલ્લી તારીખ 

ઉપરાંત ના ત્રણ (૩) નદવસ સુધીમાં મળી જાય તેવી વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે. દરકે અભ્યાસક્રમ - સેમેસ્ટર દીઠ 

ચલણ તથા ફી ની રકમ અલગ અલગ જમા કરાવવાની રહેશે. 

 

4.   જ ે નવદ્યાથીઓએ સૌરાષ્ટ્ર  યુનનવનસિટીની નથયરી (Theory) પરીક્ષા પાસ કરલે હોય પરંતુ માત્ર આંતનરક 

(Internal) પરીક્ષા જ પાસ કરવાની બાકી હોય તેવા નવદ્યાથીઓએ પણ સંબનંધત સેમસે્ટરના પરીક્ષા ફોમિ અચૂક 

ભરવાના રહેશે તેમજ જ ે તે સંસ્થા દ્વારા તે રીપીટર નવદ્યાથીઓની નનયમાનુસાર આંતનરક પરીક્ષા લઈને 

યુનનવનસિટીને નનયત તારીખ સુધીમાં આંતનરક ગણુ ની ઓનલાઈન એનં્ટર ી કરીને મોકલી આપવાના રહેશ.ે 

યુનનવનસિટીની પરીક્ષા શરુ થયા બાદ આવા કોઈપણ ફોમિ સ્વીકારી શકાશે નનહ જનેી નોધં ખાસ નોધં લેવી. 

 

5.  આટિસ, કોમસિ,નવજ્ઞાન,નશક્ષણ,કાયદા,ગ્રામ્ય વગેર ે નવદ્યાશાખાના જ ે નવષયોમાં યુનનવનસિટી દ્વારા પ્રાયોનગક 

પરીક્ષાની ફી લેવામાં આવતી હોય તે નવષયો માટે યનુનવનસિટી દ્વારા નનયત કરલેી ફી લેવાની રહેશે. 

 

6.  નવદ્યાથીઓ દ્વારા ભરાયલેા આવેદનપત્રો સંબંધીત કોલજે/સંસ્થા/ભવન દ્વારા ચાલુ સત્ર તેમજ ત્યારબાદનાં 

એક સત્ર સુધી સાચવી રાખવાનાં રહેશે. 
                                                                                                                           
 

           

પરીક્ષા નનયામક 

 
 
 
 

પ્રનત, 

(૧) સૌરાષ્ટ્ર  યુનનવનસિટી સંલગ્ન સંબધીત તમામં  કોલજેોના આચાયિશ્રી 

(૨) સૌરાષ્ટ્ર  યુનનવનસિટી માન્ય સંબધીત સંસ્થાના વડાઓ 

(૩) સૌરાષ્ટ્ર  યુનનવનસિટી નસ્થત સંબધીત અનુસ્નાતક ભવનના અધ્યક્ષશ્રીઓ 
 



નકલ સાદર રવાના:- 

(૧) મા. કુલપનતશ્રી/મા. ઉપકુલપનતશ્રી/મા.કુલસનચવશ્રી, સૌરાષ્ટ્ર્  યનુનવનસિટી, રાજકોટ 

(૨) પરીક્ષા નવભાગ-૦૨-૦૩ (Q.P) તથા પરીક્ષા કોમ્પ્યુટર, સૌરાષ્ટ્ર  યુનનવનસિટી, રાજકોટ.  

            

            
            

        
 
 

 


