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SAURASHTRA UNIVERSITY 

                   

                      

 

 

 [ Accredited  Grade “A” By NAAC ] 

[ C G P A  3:05 ] 

  
વલમ  :- એનયોરભેન્ટ/એન્રીસ્ટભેન્ટ લષ – ૨૦૧૬ - ૨૦૧૭  CBCS 

 

 

રયત્ર : 

  આથી વૌયાષ્ટ્ર યવુનલવવિટી વરંગ્ન કોરેજોના આચામષશ્રીઓને, યવુનલવવિટી વચંાલરત 

અનસુ્નાતક બલનના ં અધ્મક્ષશ્રીઓને તથા અનસુ્નાતક કેન્રના ં ઇન- ચાર્જશ્રીઓને તેભજ ભાન્મ 

વસં્થાના લડાઓને વવલનમ જણાલલાનુ ં કે, જુન-૨૦૧૦ થી C.B.C.S. વેભેસ્ટય ધ્ધવત અભરભા ં
આલેર છે. પ્રથભ લષ/વેભેસ્ટયભા ં પ્રથભ લાય દાખર થનાય વલદ્યાથીઓએ ઓરડિનન્વ-૮૮ (૧) એ. 

ફી. ( ૨) એ.ફી.વી.ડી. તથા ૮૮ ( ૩) એ.ફી.વી.ડી. અનવુાય એનયોરભેન્ટ/એન્રીસ્ટભેન્ટ કયાલવુ ં
પયજજમાત છે. 

 

Enrollment  (After 12
th ) 

Enlistment (After Graduate) 

 

1. વૌયાષ્ટ્ર યવુનલવવિટી વરંગ્ન વલનમન, લાલણજ્મ, કામદા, યપોભીંગ આટષવ, વળક્ષણ, 
ગ્રાભવલદ્યા વલદ્યાળાખાની કોરેજોના આચામષશ્રીઓને વવલનમ જણાલલાનુ ં કે, આ યવુનલવવિટીના ં
ઓરડિ. ૮૮ (૩) (એ) (ફી) (વી) (ડી) અનવુાય ફેચરય ઓપ રામબે્રયી વામન્વ, ફી.જે.એભ.વી., પસ્ટષ  
એર.એર.ફી., રડપ્રોભા ઇન રેફયરોઝ તથા રડપ્રોભા ઇન ટેકે્ષળન રોઝ, રડપ્રોભા ઇન કોમ્પપ્યટુય 

વામન્વ, રડપ્રોભા ઇન ચાયણી વારશત્મ, અને અન્મ આ પ્રકાયના કોષના પ્રથભ વેભેસ્ટયભા ંપ્રથભ 

લાય દાખર થતા ંવલદ્યાથીઓએ આ યવુનલવવિટીનુ ંએન્રીસ્ટભેન્ટ  C.B.C.S. વેભેસ્ટય ધ્ધવત મજુફ 

કયાલલાનુ ંયશળેે.  

 

2. ગજુયાત ફોડષ  અને અન્મ ફોડષ  ભાથંી ધોયણ ૧૨ ની યીક્ષા ાવ કયીને આ યવુનલવવિટીભાં 
પ્રથભ  વેભેસ્ટયભાં  B.A., B.P.A., B.S.W., B.A.I.D., B.Com., B.R.S., B.Sc., B.C.A., B.Sc. 

(IT), M.Sc.(E.C.I), B.Sc. (Nursing), MPM, B.H.M.S., M.B.B.S., B.Physio., B.D.S., 

D.P.H.S., B.A.S.L.P., D.F.Tech.,  B.A.L.L.B.  લગેયે ભા ંપ્રથભ વેભેસ્ટયભા ંપ્રથભ લાય દાખર 
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થતાં વલદ્યાથીઓએ આ યવુનલવવિટીનુ ંએનયોરભેન્ટ   C.B.C.S. વેભેસ્ટય ધ્ધવત મજુફ કયાલલાનુ ં
યશળેે  . 

 

 

3. એકેડેવભક વલબાગ ના ત્ર ન.ંએકે/વભકક્ષતા/૧૦૮૮/૨૦૧૫ તા.૨૪-૧૧-૨૦૧૫ અને 
યીક્ષાવેર/પ્રોવલઝનર એલરજજલફલરટી/૫૮/૨૦૧૬ તા.૧૨/૦૫/૨૦૧૬ જે એકઝાભીનેળન 
વયક્યરુય ભા ંમકેૂર છે. તે મજુફ પ્રથભ લષ ના અભ્માવક્ર્ભ ભા ંપ્રલેળ ભેલલા ભાટે 
COBSE ની ભેમ્પફયળી ભેલેર શોમ તેલા ફોડષ ના વલદ્યાથીઓ ને પ્રોવલઝનર એલરજજલફલરટી 
વરટિપીકેટ ભેલલા ભાટે એલરજજફર ગણાળે. 
 

4. ઓરડિનન્વ ૮૮(૩) (વી) અનવુાય જે વલદ્યાથીઓએ ગજુયાત ફોડષ તેભજ આ યવુનલવવિટી 
વવલામની યીક્ષા વાય કયી, ઉય દળાષલેર કે તેના જેલા અભ્માવક્રભભા ંવનમવભત વલદ્યાથી 
તયીકે જોડાવુ ંશળે, તેલા વલદ્યાથીઓએ પ્રોવલઝનર એલરજજલફલરટી વરટિપીકેટ ભેલલાનુ ંયશળેે, 
તેભજ ઓરડિનન્વ – ૯૦ અન્લમે અન્મ યવુનલવવિટી / ફોડષ ભાથંી આલતા વલદ્યાથીએ, જે તે 
અભ્માવક્રભભા ંપ્રલેળ મોગ્મતા ધયાલતા શોઇ અને તે અંગેનુ ંઆ યવુનલવવિટીનુ ંકાભચરાઉ 
પ્રલેળ મોગ્મતા પ્રભાણત્ર  ભેલેર શોઇ, તો જ આચામષશ્રીઓએ પ્રલેળ કામષલાશી કયલાની 
યશળેે. પ્રલેળ વફંધંી જે તે અભ્માવક્રભની જરૂયીમાત વદંબે ચકાવણી કમાષ ફાદ જ 
આચામષશ્રીએ આલા વલદ્યાથીઓને પ્રલેળ આલાનો યશળેે , અને ગજુયાત વયકાયશ્રીના ઠયાલ ન.ં 
ભળફ/૧૨૧૧/૫૯૦/છ તા.૨-૬-૨૦૧૧ વલચલારમ ગાધંીનગયના ઠયાલની અભરલાયી અંગે તા. 
૧૨-૭-૨૦૧૧ ની યીક્ષા વભકક્ષતાની વબાભા ંવયકાયશ્રીના ઠયાલનો સ્લીકાય કયલાભા ં
આલેર, તે અંગેનો રયત્ર www.saurashtrauniversity.edu  રીંક ઉય એક્ઝાભીનેળનભા ં
એક્ઝાભીનેળન વયક્યરુય નાભભા પોલ્ડયભા ંમકેૂર છે. તે મજુફ ટેકનીકર ફોડષભાથંી રડપ્રોભા 
એન્ીવનમયીંગ, યીક્ષા ાવ કયીને આલતા વલદ્યાથીઓનુ ંએનયોરભેન્ટ ત્રીજા (૩) વેભેસ્ટયભા ં  
અથલા અન્મ યવુનલવવિટીભાથંી આનુાલંગક યીક્ષા ાવ કયીને આલતા વલદ્યાથીઓનુ ં
એનયોરભેન્ટ ાચંભા (૫) વેભ.ભા ંકયાલલાનુ ંયશળેે , ધોયણ ૧૦ ાવ કમાષ ફાદ આઇટીઆઇ 
ભાન્મ અભ્માવક્રભ (NCVT) (GCVT) ાવ કયીને ભાન્મ ફોડષ અથલા ઓન સ્કરૂભાથંી ધોયણ 
૧૨ ની અંગે્રી વલમની યીક્ષા ાવ કયેર વલદ્યાથીનુ ંએનયોરભેન્ટ શરેા (૧) વેભ.ભા ં
કયલાનુ ંયશળેે.  અને તેની અરગથી એન્રી કયી તેનો પી ભેભો અરગથી વેભેસ્ટય ૩ અને ૫ 
મજુફ બયલાનો યશળેે તે અંગેની જલાફદાયી કોરેજ ની યશળેે. 
 

5. ચાલ ુળૈક્ષલણક લષ  ૨૦૧૬-૧૭ થી એનયોરભેન્ટ/એન્રીસ્ટભેન્ટ વલગતની એન્રી ભાટેની 
વ્મલસ્થા નીચે દળાષવ્મા પ્રભાણેની યશળેે. 

 

http://www.saurashtrauniversity.edu/
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ક્ભ 

 

ફાફત 

યેગ્યરુય પી વાથે 

એન્રી સ્લીકાયલાની 
તાયીખ 

રેઇટપી વાથે એન્રી 
સ્લીકાયલાની 
છેલ્રીતાયીખ 

દંડાત્ભક પી વાથે 
એન્રી સ્લીકાયલાની 
છેલ્રીતાયીખ 

૧ એનયોરભેન્ટ/ 
એન્રીસ્ટભેન્ટ 

એન્રી (શાર 
વેભેસ્ટય – ૧ 
ભાટે) 
 

રૂ|. ૧૦૦/- વાથે 

તા. ૦૯/૦૬/૨૦૧૬  

થી 
તા. ૨૦/૦૭/૨૦૧૬ 

 

રૂ| ૧૦૦+૫૦૦=૬૦૦ 

તા. ૨૧/૦૭ /૨૦૧૬ 
થી 

તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૬ 

રૂ|.૧૦૦+૫૦૦+૧૫૦૦ 

તા. ૦૧/૦૮/૨૦૧૬ 

થી 
તા. ૦૫/૦૮/૨૦૧૬ 

૨ વેભેસ્ટય-૩ અને 
૫ ભાટે  

રૂ|. ૧૦૦/- વાથે 

તા.૦૯/૦૬/૨૦૧૬ 
થી 

તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૬ 

રૂ|.૧૦૦+૫૦૦=૬૦૦ 

તા. ૨૧/૦૭/૨૦૧૬ 
થી 

તા. ૩૧/૦૭/૨૦૧૬ 

રૂ|.૧૦૦+૫૦૦+૧૫૦૦ 

તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૬ 

થી 
તા. ૦૫/૦૮/૨૦૧૬ 

૩ પ્રોવલઝનર 
એલરજજલફલરટી 
વરટિપીકેટ 
ભેલલા ભાટેના 
પોભષ  

રૂ|. ૧૫૦/- વાથે 
તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૬ 

થી 
તા.૧૮/૦૭/૨૦૧૬ 

 

રૂ|.૧૫૦+૫૦૦=૬૫૦ 

તા.૧૯/૦૭/૨૦૧૬ 
થી 

તા.૨૮/૦૭/૨૦૧૬ 

રૂ|.૧૫૦+૫૦૦+૧૫૦૦ 

તા.૨૯/૦૭/૨૦૧૬ 

થી 
તા.૦૨/૦૮/૨૦૧૬ 

 

6. ળૈક્ષલણક લષ જુન ૨૦૧૬-૨૦૧૭ થી C.B.C.S. વેભેસ્ટય ધ્ધવત મજુફ  
એનયોરભેન્ટ/એન્રીસ્ટભેન્ટ કયલા અંગે નીચે મજુફના મદુ્દાઓને ધ્માનભા ંયાખલાના યશળેે , 
અને તેનુ ંચસુ્તણે ારન કયલાનુ ંયશળેે.    

 

1. B.A., B.Com., B.R.S., B.S.W., B.A.ID., B.P.A , B.Sc., B.C.A., B.Sc. (IT), 

M.Sc.(E.C.I).,  B.Sc. (Nursing) , B.H.M.S., M.B.B.S., B.Physio.,  B.D.S.,  

D.P.H.S.,  B.A.S.L.P.,  D.F.Tech.,  B.B.A., B.Sc.(H.Sc.), B.B.A./B.A.L.L.B., 

P.G.D.C.A. , P.G.D.H.H.M.,  P.G.D.H.M.,  B.ed.,  C.C.D.T., B.A.B.ed., 

B.Voc.(ACT) ,B.Voc(MLMDT), M.P.M., B.Sc.(Fst)., લગેયે અભ્માવક્રભના પ્રથભ 
અને ત્રીજા વેભેસ્ટયભાં  દાખર થતા ંવલદ્યાથીઓના એનયોરભેન્ટ/એન્રીસ્ટભેન્ટ C.B.C.S. 
(ચોઇવ ફેઇઝ કે્રડીટ વવસ્ટભ) વેભેસ્ટય ધ્ધવત અભરભા ંઆલેર શોલાથી તેની એન્રી 
GIPL વોફ્ટલેયભા ંઓનરાઇન એન્રી કયલાની યશ ેછે. તેની લેફ રીંક આ મજુફની છે,:-  
www.saurashtrauniversity.co.in  તેથી દયેક કોરેજ/બલને ઇન્ટયનેટ ભાયપત   Online 
પ્રોગ્રાભભા ંરોગીન કમાષ ફાદ એન્રી કયલાની યશળેે. 
 

 

http://www.saurashtra/
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2. L.L.B.  અભ્માવક્રભ એકેડેવભક કાઉન્વીર ની તા.૩૦-૩-૧૫ ની વબાભા ંઆઇટભ ન ં૩૩૦ 
ભા ંથમેર ઠયાલ મજુફ ત્રણ લષનો અભ્માવક્રભ ણૂષ કયેર ન શોઇ તેલા વલદ્યાથીઓ 
ભાટે  BCI રુલ્વ ૨૦૦૮ મજુફના કુર “૨૮” વલમનો અભ્માવ ણૂષ કયલાનો યશ ેતે ભાટે 
લષ ૨૦૧૫-૧૬ થી વેભ. ૩ અને વેભ. ૪ ના ખટૂતા વલમો વદં કયલાના યશળેે અને 
વદં કયામેર વલમોની વોફ્ટલેયભા ંઓનરાઇન એન્રી કયલાની યશળેે અને વેભ. ૫ ભા ં
તેભનુ ંએનરીસ્ટભેન્ટ કયલાનુ ંયશળેે અને આ  યીતે અામેર પ્રલેળ BCI  ન્ય ુરદલ્શીની 
એપ્રલુરને આધીન યશળેે તેલો ફાશંધેયીત્ર વરંગ્ન કોરેજે પ્રલેળાથી ાવેથી ભેવ્મા 
ફાદ પ્રલેળ પ્રરક્રમા શાથ ધયાલલાની યશળેે અને તે અંગેની વંણૂષ  જલાફદાયી 
આચામષશ્રીની યશળેે. BCI રુલ્વ ૨૦૦૮ મજુફ ૪૫% થતા શોઇ તે વલદ્યાથીનુ ં જ  વેભ. ૧ 
ભા ંએનરીસ્ટભેન્ટ કયલાનુ ંયશળેે , તેઓના એન્રીસ્ટભેન્ટ પોભષની ઓનરાઇન એન્રી વાથે 
ફાશંધેયીત્રની નકર અતે્રના વલબાગભા ંભોકરલાની યશળેે. 

  
3. ડફર ગે્રજ્યએુળનભા ંપ્રલેળ ભેલલા ભાગંતા વલદ્યાથીઓ  B.A. ભા ંવેભ. – ૩ અથલા ૫ 

ભા ંએન્રી GIPL વોફ્ટલેય કે જેભા ંએનયોરભેન્ટ પોભષની વાથોવાથ વેભ. ૩, ૪ ના ળયતી 
વલમોની ઓનરાઇન એન્રી ણ કયલાની યશ ેછે , અને કોરેજના આચામષશ્રીએ ન.ં 
એકે/ફીએવ/ CBCS/૧૪૬/૨૦૧૨ ભા ંઆેર વનમભ મજુફ પ્રલેળ આેર વલદ્યાથીઓને 
જે તે પેકલ્ટીના આગરા ત્રીજા (૩) અને ચોથા (૪) વેભેસ્ટયના CBCS વવરેફવ મજુફના 
વલમો વત્રો બમાષ લગય ાવ કયલાના યશળેે. 
 
નોંધ : ઉક્ત ેટા મદુ્દા ન.ં૨ અને ૩ અંગે GIPL વોફ્ટલેયભા ંશાર નલા સધુાયાઓ થઇ 
યશરે છે જેથી શાર ઉક્ત મદુા નફંય – ૨ અને ૩ ના ંખટૂતા વલમો ની વલગત કોરેજે 
ોતાના રેટયેડ ઉય વલમો રખી યીક્ષાવેર વલબાગ ભા ંઆલાના યશળેે. જેથી 
તેની ઓનરાઇન એન્રી યીક્ષાવેર વલબાગ દ્વાયા કયલાભા ંઆલળે. 

 

Enroll/Enlistment રયત્રની ખાવ સચૂના : 
 

1 કોરેજ એનયોરભેન્ટ/એન્રીસ્ટભેન્ટ  અંગેનો  રયત્ર ડાઉનરોડ કયી ળકળે. 
2 Intake કેેવીટી શોઇ તેટરા જ Enroll/Enlistment પોભષની Online એન્રી (save) કયલી 

તેની  જલાફદાયી જે તે કોરેજના આચામષશ્રીની યશળેે. 
3 Enroll/Enlistment પોભષની એન્રી કયતી લખતે નાભભા ંસ્ેરીંગ ભરૂ શળે તો તેભા ં

સધુાયો કયલા અંગે વનમત  પી  રૂ|. ૧૦૦/-  બયલાની યશળેે.  
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4 પોટો જે વલદ્યાથીનો શોઇ તે નાભભા ંજ  save કયલો. તાજેતયભા ંડાલેર ાવોટષ  વાઇઝ 3.5  

cm *3.5 cm કરય પોટો તથા વપેદ બે્રકગ્રાઉન્ડ લાો પોટો જ ભા  ન્મ યશળેે. પોટાનુ ં JPG 

પોભેટ જ ભાન્મ યશળેે તથા તેની વાઇઝ લધભુા ંલધ ુ (100 kb size) શોલી જોઇએ અન્મથા આ 

પોભષ ભાટે ક્લેયી રયોટષ  જનયેટ થળે. તે જ પોટો વલદ્યાથીની ભાકષળીટભા ંઆલળે અને તેની 
જાણ વલદ્યાથીને કયલી. જે પોટો અરોડ થમેર શળે, તે પોટો જ ભાકષળીટભા ં આલળે, 

ત્માયફાદ ભાકષળીટભા ંપોટો સધુાયલા ભાટે યીક્ષા વેર વલબાગ ભાયપત થમેર રયત્ર ન ં

યીક્ષા વેર/૨૭૬/૨૦૧૫ તા.૩૦-૩-૧૫ પ્રભાણે કામષલાશી કયલાની યશળેે..  આ અંગેનો 
રયત્ર  www.saurashtrauniversity.edu  રીંક ઉય એક્ઝાભીનેળનભા ંએક્ઝાભીનેળન 

વયક્યરુય નાભભા પોલ્ડયભા ંમકેૂર છે. 

5 વલદ્યાથીના ભોફાઇર નફંય ની એન્રી વાચી અને ખાવ ધ્માન યાખીને કયલી.( આંકડા ભા ં
ભરૂ ન થામ તે યીતે) કાયણ કે તે ભોફાઇર નફંયભા ંવલદ્યાથીઓને જરૂયી ભારશતી 
વભમાતંયે ભોકરલાભા ંઆલળે.  

6 કોરેજે વલદ્યાથીઓના નાભ તથા પોટાલાળં  Enroll/Enlistment no. નુ ંચેકરીસ્ટ 
નોટીવફોડષભા ંખાવ મકૂલાનુ ંયશળેે અને તે અંગે ખયાઇ અથે વલદ્યાથીની વશી ણ 
રેલાની યશળેે.  જેનુ ંકોરેજો એ ચસુ્તણે ારન કયલાનુ ંયશળેે.   

7 Other Board/Other University ના વલદ્યાથીઓનુ ંપ્રોવલઝનર એલરજજલફલરટી વરટિપીકેટ 

ભેલીને  જ  Enroll/Enlistment (Online Entry) કયાલલી પયજજમાત છે. જો તે પ્રભાણે 

કામષલાશી નશી કયલાભા ં આલે તેનુ ં પોભષ યદફાતર થળે અને તે અંગે વંણૂષ અફાવધત 

અવધકાય યવુનલવવિટીનો યશળેે.  

8 કોરેજ દ્વાયા ભજૂંય થમેર ઇન્ટેકની ભમાષદાભા ં Online Entry કયેર શોઇ તેને વરટિપાઇડ 
કયીને શાડષકોીભા ંચેકરીસ્ટ (વલદ્યાથીની વશી વાથે) વાથે પાઇરભા ંપાઇરીંગ કયીને 
અતે્રના વલબાગભા ંવનમત વભમભા ંજભા કયાલલાની યશળેે.  

9 વલદ્યાથીએ પોભષભા ંજે વલગતો આેર શોઇ તે ચકાવીને પ્રોગ્રાભભા ં Online Entry કયલી. 
10 એન્રી યૂી થમા ફાદ દયેક કોરેજ/બલને ચેકરીસ્ટની વપ્રન્ટ કાઢી, તે વપ્રન્ટનુ ંકમ્પેયીંગ 

કયી રેલાનુ ંયશળેે,જો કોઇ ભરૂ શોઇ તે સધુાયી રેલી, અને ત્માયફાદ વલદ્યાથીના ધ્માને 
મકૂી તેભની વશી ણ રેલાની યશળેે  અને ૩૦-૩૦ ના ફડંરભા ંપાઇર કયીને  યીક્ષા 
વેર વલબાગભા ંઆલાની  યશળેે. 

11 એન્રી કમાષ ફાદ જરૂયી સધુાયો વભમ ભમાષદાભા ંકયલાનો યશળેે. છેલ્રી તાયીખ ફાદ 
સધુાયો ળક્ય થળે નશી, ત્માયફાદ ણ નાભભા ંસ્ેરીંગભરૂ તથા પોટાભા ંસધુાયા ભાટે 
આલળે તો તેની વનમત કયેર પી બમાષ ફાદ સધુાયો કયલાભા ંઆલળે.  

12 Enroll/Enlistment Slip (પી ની વલગત ભાટેનુ ંત્રક) વેભેસ્ટય -૧ ,  વેભેસ્ટય -૩ તથા 
વેભેસ્ટય – ૫ ના અરગ અરગ ત્રક  જનયેટ કયીને  તેની વપ્રન્ટ કાઢીને ફાદભા ંકોરેજે 

http://www.saurashtrauniversity.edu/
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Fee Advice યીક્ષા વેર વલબાગભા ંવનમત ત્રક મજુફ જે તે વલબાગની વશી કયાલી 
કેળ વલબાગભા પી (રદલવ ત્રણભા)ં જભા કયાલીને યત કયલાનુ ંયશળેે. 

13 જે વલદ્યાથીનુ ંકામભી વયનામુ ંકોરેજ રાયા Online Entry કયલાભા ંઆલળે તે જ વયનાભે 
વલદ્યાથીને બવલષ્ટ્મભા ંડીગ્રી પ્રભાણત્ર ભોકરલાભા ં આલળે, આથી કામભી વયનાભા ની 
એન્રી કયતી લખતે ખાવ કાી યાખલાની યશળેે . 

14 Enroll/Enlistment ની  GIPL વોફ્ટલેયભા ંએન્રી કયલાની યશ ેછે,પોટા વવલામના અન્મ 
જેલા કે  ભાકષળીટ, જાવતના પ્રભાણત્ર, એરવી વરટિ. લગેયે ડોક્યભેુન્ટ સ્કેન  કયલાના 
નથી.   

15 વભમાતંયે કોરેજે ક્લેયી જોલાની યશળેે અને તે અંગેની વભમભમાષદાભા ંતૂષતા કયલાની 
યશળેે. આ કામષલાશી અંગે કોઇણ પ્રકાયની જાણ કોઇણ  પ્રકાયના ભાધ્મભ રાયા નશી 
કયલાભા ંઆલે. 
 

16 Enroll/Enlistment અંગે ઓન રાઇન એડભીળન પ્રરક્રમા ભા ંઉચ્ચ વળક્ષણ કવભળનયની 
કચેયી, ગાધંીનગય ના ત્ર ક્રભાકં:શ-૨/સ્કો/૨૦૧૫/૪૪ થી ૬૧૯ તા.૧૦-૮-૨૦૧૫ મજુફ 
દયેક વલદ્યાથીઓના આધાય નફંયની વલગતની કોરભભા ંઆધયનફંય નાખલાના યશળેે.  
 

 

17 એનયોરભેન્ટ/એનરીસ્ટ પોભષ જભા કયાલલા આલતી તભાભ કોરેજે  જે – તે પેકલ્ટીભા ં 
પ્રલેળ ભેલેર વલદ્યાથીઓએ થેરેવેવભમા ટેસ્ટ કયાલેર છે તે અંગેની કોરેજના 
આચામષશ્રીએ ફાશંધેયીત્ર આલાનો યશળેે. 

 

18 એનયોરભેન્ટ/એનરીસ્ટભેન્ટ પોભષ ભા ંકોઇ ક્લેયી શળે તે પોભષ તથા વલદ્યાથીના નાભ અને 
કલેયી જે શળે તે ઓનરાઇન ક્લેયી રયોટષ  ભા ંદળાષલલાભા ંઆલળે. જેથી કોરેજે 
ઓનરાઇન ક્લેયી રયોટષ  ચેક કયતા યશવે ુ ંઅને તેની તૂષતા વત્લયે કયલી. 

 

ખાવ સચૂના: 
   Enroll/Enlistment Slip (પી ની વલગત ભાટેનુ ંત્રક) તેની વપ્રન્ટ કાઢીને રાલનાય 
કોરેજના પોભષ જભા રેલાળે તેભજ તેના  Enroll/Enlist નફંય જનયેટ થળે. જો જે તે વલદ્યાથીના 
એનયોરભેન્ટ/એનરીસ્ટ નફંય જનયેટ ના થમા શોમ અને કોરેજ વલદ્યાથીની પી રઇને એડવભળન 
આી દે તો તે અંગેની વઘી જલાફદાયી કોરેજઆચામષશ્રીની યશળેે. જેનુ ંચસુ્તણે ારન 
કયલાનુ ંયશળેે. 
 યીક્ષા વેર વલબાગનો     E mail : examcell6@gmail.com  

 

mailto:examcell6@gmail.com
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ઓનરાઇન એન્રી યવુનલવવિટીની આનુાલંગક લેફવાઇટ : 

  www.saurashtrauniversity.co.in અથવા 
  www.saurashtrauniversity.edu ના Home page પર  CBCS Exam CMS Software 

લીંક પર લોગીન કરવાથી કાર્યવાહી પરૂ્ય કરી શકાશે. 
    

 

 

 

 
 

 

ન.ં યીક્ષાવેર/એનયોર/એન્રીસ્ટ/ ૬૯ /૨૦૧૬ 

યીક્ષાવેર વલબાગ 
વૌયાષ્ટ્ર યવુનલવવિટી કામાષરમ, 
યવુનલવવિટી કેમ્પવ, યવુનલવવિટી યોડ 

યાજકોટ-૩૬૦૦૦૫  
તા. ૨૪ /૦૫ /૨૦૧૬ 
 

પ્રવત, 
વૌયાષ્ટ્ર યવુનલવવિટી વરંગ્ન વલે કોરેજોના આચામષશ્રીઓ તેભજ અનસુ્નાતક બલનોના લડાઓ 
તથા ભાન્મ વસં્થાના લડાઓ  તયપ.............. 
 

નકર યલાના:-  
(૧) ભાન. કુરવતશ્રી/કુરવલચલશ્રીના અંગત વલચલશ્રી 
(૨)મખુ્મ રશવાફી અવધકાયીશ્રી, રશવાફ વલબાગ(૩) ઓરડટયશ્રી ઓરડટ વલબાગ (૪) કેળ વલબાગ 
(૫)જોડાણ વલબાગ (૬) એકેડેવભક વલબાગ (૭) GIPL(૮) MLX (૯) ળારયયીક વળક્ષણ વલબાગ 
(૧૦) યીક્ષા વલબાગ ૧,૨,૩,૪,૫,એક્ષ્ટનષર વલબાગ 
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