
 

 

SAURASHTRA UNIVERSITY 
Exam-01 

University Campus, University Road,  
Rajkot – 360005 

Phone No.: (0281) 25785011 Ext. No. 736737738/ 

FAX No.: (0281) 2586411 E-mail Id: exam01@sauuni.ac.in 

 

 

ન.ં�માકં/પર��ા/૦૧/૧૦૭૧ /૨૦૨૨                                   તા. ૩૧/૧૨/૨૦૨૨ 

 

          સદંભ�:-પર��ા િવભાગ-૧ની તા.૨૧/૦૪/૨૦૨૨ ની નોધ મા ંમળેલ આદ�શ �જુબ  

પ �ર પ � 

સૌરા�� �િુનવિસ�ટ� સલં�ન કોલેજના ં આચાય��ી/ભવનોના ં અ�ય��ી/મા�ય અ��ુનાતક 

સ�ંથાઓના ંવડાઓને જણાવવામા ંઆવે છે ક� �નાતક/અ��ુનાતક ક�ાએ કો�ટક (B) �જુબ પર��ાથ�ઓ 

માટ� આ પર��ા�ુ ં આયોજન થયેલ છે તેમજ કો�ટક (B) �માણે શ� થનાર િવિવધ પર��ાઓના ં

આવેદનપ�ો િનયત પર��ા ફ� સાથે ઓનલાઈન ભરવાના ંરહ�શે.  

[A] િવ�ાથ�ઓના ંપર��ા ફોમ� સ�ંથાના ંલોગઈન મારફત એનરોલમે�ટ/એ�લી�ટમે�ટ નબંર દાખલ 

કર� િ�-િ��ટ�ડ ફોમ� ડાઉનલોડ/િ��ટ કરવાના ં રહ�શે.સદર પ�રપ� �જુબની ઓનલાઈન ફોમ� ભરવા 

�ગેની �ાય�વાહ� કોલેજ/સ�ંથા/ભવન �ારા પોતાના ંલોગઈન મારફત �ણુ� કર�ને ફ� મેમો તેમજ ભર�લા ં

પર��ા ફોમ�ની યાદ� E-mail: exam01@sauuni.ac.in પર તરત મોકલી આપવાની રહ�શે.  

કોલેજ લોગઈનમા ં િ�-એકઝામીનેશન મે�નુી �દર િ�-એકઝામીનેશન ફોમ� ર�પોટ�  નામના ં

ઓ�શનમાથંી પર��ા ફોમ�ની િ��ટ કર� શકશો. �ની િવગત નીચે �જુબ છે. 

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

તમામ કોલેજ/સ�ંથા/ભવને www.saurashtrauniversity.co.inવેબસાઈટમા ં ઓનલાઈન 

પ�ર�ા ફોમ� ભર�ને તેમા ંજ ઓનલાઈન પેમે�ટ કરવા�ુ ંરહ�શ.ે 

[B]પર��ા ફોમ� તાર�ખ – ફ� 

�મ પર��ા� ુનામ સેમે�ટર 

પ�ર�ા ફોમ�ની ઓનલાઇન એ��� 

કરવાનો ર���લુર ફ� સાથેનો 

સમયગાળો 

પર��ા  

ફ� �! 

 Arts    

01 BA  (2016/2019) 4 2/1/2023 થી 31/1/2023 220/- 

02 BA (GEO/PSY)(2016/2019) 4 2/1/2023 થી 31/1/2023 270/- 

03 BA (ID) (2016/2019) 4 2/1/2023 થી 31/1/2023 370/- 

04 BSW  (2016/2019) 4 2/1/2023 થી 31/1/2023 420/- 

05 MA  (2016/2019) 4 2/1/2023 થી 31/1/2023 320/- 

06 MSW (2016/2019) 4 2/1/2023 થી 31/1/2023 670/- 

07 MLW (2016/2019) 4 2/1/2023 થી 31/1/2023 670/- 

 Law    

08 LLB (2016/2019) 4 2/1/2023 થી 31/1/2023 270/- 

09 BA (LLB)  (2016/2019) 4 2/1/2023 થી 31/1/2023 250/- 

10 LLM  (2016/2019) 4 2/1/2023 થી 31/1/2023 320/- 



11 LLM (HR) (2016/2019) 4 2/1/2023 થી 31/1/2023 320/- 

 Business Management    

12 BBA  (2016/2019) 4 2/1/2023 થી 31/1/2023 320/- 

13 BHTM  (2016/2020) 4 2/1/2023 થી 31/1/2023 1570/- 

14 MBA (2016/2019) 4 2/1/2023 થી 31/1/2023 670/- 

15 MBA (B & F) (2016) 4 2/1/2023 થી 31/1/2023 1000/- 

 Commerce    

16 BCOM  (2016/2019) 4 2/1/2023 થી 31/1/2023 220/- 

17 BCOM (COMP.SCI)  (2016/2019) 4 2/1/2023 થી 31/1/2023 270/- 

18 MCOM (2016/2019) 4 2/1/2023 થી 31/1/2023 320/- 

 Science    

19 BCA  (2016/2019) 4 2/1/2023 થી 31/1/2023 720/- 

20 BSc  (2016/2019) 4 2/1/2023 થી 31/1/2023 270/- 

21 BSc  (BIO-INFO) (2016/2019) 4 2/1/2023 થી 31/1/2023 770/- 

22 BSc  (IT)  (2016/2019) 4 2/1/2023 થી 31/1/2023 770/- 

23 BSC-MSC (APPLIED PHY) 4 2/1/2023 થી 31/1/2023 620/- 

24 MCA  (2016/2020) 4 2/1/2023 થી 31/1/2023 720/- 

25 MSC  (ALL) (2016) 4 2/1/2023 થી 31/1/2023 370/- 

26 MSC (IT & CA) (2016) 4 2/1/2023 થી 31/1/2023 670/- 

27 MSC (ECI)  (2016)  4 2/1/2023 થી 31/1/2023 620/- 

28 MSC (STATI)  (2016) 4 2/1/2023 થી 31/1/2023 670/- 

 Performing Arts    

29 BPA  (2016/2019) 4 2/1/2023 થી 31/1/2023 470/- 

30 MPA (2016) 4 2/1/2023 થી 31/1/2023 620/- 

 Home Science     

31 BSC (HS)  (2016/2019) 4 2/1/2023 થી 31/1/2023 370/- 

32 MSC (HS) (2016) 4 2/1/2023 થી 31/1/2023 370/- 

 Rural Studies     

33 BRS  (2016/2019) 4 2/1/2023 થી 31/1/2023 220/- 

34 MRS (2016/2019) 4 2/1/2023 થી 31/1/2023 270/- 

 EDUCATION    

35 BA (BED) (2016/2019) 4 2/1/2023 થી 31/1/2023 800/- 

(1) ઉપરો�ત યાદ� �માણે િવ�ાથ�ઓના ં પર��ાફોમ� ઓનલાઈન ભરવાના ં રહ�શે. �ની ખાસ 

ન�ધ લેવી. 

(2) કોલેજ/સ�ંથા �ારા ઓનલાઈન આવેદન પ� ભરતા સમયે િવ�ાથ�ના ં િવષય તથા અ�ય 

(�મ ક� િવ�ાથ�ના નામ,િવષય, ફોટા, એનરોલમે�ટ નબંર) તમામ �કારની ચકાસણી કર� લેવી 



�થી બાદમા ં�ધુારા વધારા કરવા માટ�ની કોઈકાય�વાહ� કરવી પડ� ન�હ �ની તક�દાર� લેવી 

તનેા કારણે ક� અ�ય કોઈ બાબતમા ં�િત જણાશે તો તે �ગે સબંધંીત કોલેજ/સ�ંથા/ભવન 

જવાબદાર રહ�શે. તમેા ં�િુનવિસ�ટ�ની કોઈ જવાબદાર� રહ�શે ન�હ. 

(3) સદંભ�-૧ અ�સુાર પર��ા ફોમ�ની ર���લુર િનધા�રત �દુત �ણૂ� થયા બાદ કાય� �દવસ ચાર 

�ધુી લેઇટ ફ� (ર���લુર ફ� + �| ૫૦૦/-)મા ંપર��ા ફોમ� કોલજે મારફત ઓનલાઈન એ��� 

કરવાની રહ�શે.�યારબાદ લેઇટ ફ�ની �દુત �ણૂ� થયા બાદ પને�ટ� ફ� (ર���લુર ફ� + �| ૫૦૦ 

+�| ૪,૫૦૦/-) મા ં પર��ા ફોમ� કોલેજ મારફત �િુનવસ�ટ�મા ંઆપવાના રહ�શે. વ�મુા ંઆ 

બાબતે �િુનવસ�ટ� �ારા કોઈ પણ �ધુારો કરવામા ંઆવશે તે કોલેજો ને બધંન કતા� રહ�શ.ે 

(4) ઉપરોકત પર��ાઓ માટ� ઓનલાઈન પર��ા ફોમ� કોલેજ/સ�ંથા પોતાના લોગઈન મારફત ે

વેબસાઈટ પર ભરવાના રહ�શ.ેઆપની સ�ંથામા ંઆગામી પર��ાઓમા ંઆપનાર અ�યાસ�મ 

સમેે�ટર દ�ઠ ર���લુર –ર�પીટર દ�ઠ િવ�ાથ�ઓની સ�ંયા �માણે િવગતો ઓનલાઈન ભર�,ફ� 

મમેો જનર�ટ કર� ઓનલાઈન ફ� પેમે�ટ કરવા�ુ ંરહ�શે.ઓફ લાઈન પેમે�ટ કોઈપણ સજંોગોમા ં

�વીકારવામા ંઆવશે નહ�.�િુનવસ�ટ� વેબસાઈટમા ંઓનલાઈન એ��� િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં

કર� ફ�મેમો �ગેની યાદ� તેમજ ઓનલાઈન ભરાયેલ િવ�ાથ�ની યાદ�ની િ��ટ 

exam01@sauuni.ac.inઈ-મઈેલ મારફત �િુનવસ�ટ� કાયા�લયમા ંપર��ા ફોમ�ની લેઇટ ફ� ની 

છે�લી તાર�ખ બાદ �ણ (૩) �દવસ �ધુીમા ં મળ� �ય તવેી �યવ�થા કરવાની રહ�શે.દર�ક 

અ�યાસ�મ – સમેે�ટર દ�ઠ ચલણ તથા ફ� ની રકમ અલગ અલગ જમા કરાવવાની રહ�શ.ે 

(5) � િવ�ાથ�ઓએ સૌરા�� �િુનવિસ�ટ�ની િથયર� (Theory) પર��ા પાસ કર�લ હોય પરં� ુ

મા� �ત�રક (Internal) પર��ા જ પાસ કરવાની બાક� હોય તેવા િવ�ાથ�ઓએ પણ સબંિંધત 

સમેે�ટરના પર��ા ફોમ� અ�કૂ ભરવાના રહ�શે તમેજ � તે સ�ંથા �ારા ત ેર�પીટર િવ�ાથ�ઓની 

િનયમા�સુાર �ત�રક પર��ા લઈને �િુનવિસ�ટ�ને િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં�ત�રક �ણુ ની 

ઓનલાઈન ���� કર�ન ેમોકલી આપવાના રહ�શ.ે �િુનવિસ�ટ�ની પર��ા શ�ુ થયા બાદ આવા 

કોઈપણ ફોમ� �વીકાર� શકાશે ન�હ �ની ન�ધ ખાસ ન�ધ લેવી. 

(6) આટ�સ, કોમસ�,િવ�ાન,િશ�ણ,કાયદા,�ા�ય વગેર� િવ�ાશાખાના � િવષયોમા ં �િુનવિસ�ટ� 

�ારા �ાયો�ગક પર��ાની ફ� લેવામા ંઆવતી હોય તે િવષયો માટ� �િુનવિસ�ટ� �ારા િનયત કર�લી 

ફ� લેવાની રહ�શ.ે 

(7) િવ�ાથ�ઓ �ારા ભરાયેલા આવેદનપ�ો સબંધંીત કોલેજ/સ�ંથા/ભવન �ારા ચા� ુ સ� 

તમેજ �યારબાદના ંએક સ� �ધુી સાચવી રાખવાના ંરહ�શે.  

(8) � િવધાથ�ઓ ડ��ી ક�ાએ છે�લા સેમે�ટરની �થમ વાર પર��ા આપતા હોય તવેા 

િવ�ાથ�ઓની સ�ંયા �માણે ઓનલાઈન ડ��ી ફ� ભર�, ફ� મેમો જનર�ટ કર� ઓનલાઈન ફ� 

પમેે�ટ કરવા�ુ ંરહ�શ.ે પર��ાફોમ�ની છે�લી તાર�ખ ઉપરાતં �ણ (૩) �દવસ �ધુીમા ંપર��ા �ડ�ી 

િવભાગને મળ� �ય તવેી �યવ�થા કરવાની રહ�શે.     

            
 

પર��ા િનયામક 

�િત, 

૧. સૌરા�� �િુનવિસ�ટ� સલં�ન કોલજેના ંઆચાય��ી/મા�ય અ��ુનાતક/�નુી. ��થત ભવનના અ�ય�/  

સ�ંથાના ંવડાઓ 

૨. પર��ા િવભાગ  -૦૨ ,૦૩ (��પં�) સૌરા�� �િુનવિસ�ટ� રાજકોટ  

૩. પર��ા કો���ટુર િવભાગ, સૌરા�� �િુનવિસ�ટ� રાજકોટ  

નકલ રવાના:    

 માનનીય �ુલપિત�ી/ ઉપ�ુલપિત�ી /�ુલસ�ચવ�ીના ં�ગત સ�ચવ�ી તરફ 

 


