વૌયાષ્ટ્ર યુનનલનવિટી
ક્રભ

(યીક્ષા નલબાગ ભાટે )

યીક્ષા

કેટરા ેયનુાં
પ ૂન:મ ૂલમાાંકન થઇ
ળકે.

ુ ઃમ ૂલમાાંકન ભાટે ની પી
પન

૧.

Accredited Grade ‘A’ by NAAC [CGPA 3.05]

કોડ નાં :- ૩૩૦૩

ડિગ્રી કક્ષાની

૨

છે લરા લાની
યીક્ષા

૧. ૧ નલમ ભાટેરૂI.૨૫૦/-

૨.

૨. ૨ નલમ ભાટેરૂI.૫૦૦/-

અનુસ્નાતક

૨

યીક્ષા

સ્લીકાયળો.

૩.

ીજી. ડિપ્રોભાું

૨

યીક્ષા
૪.

યીક્ષા નનમાભક લતી

ક્રભ ૧,૨,૩

૧

નવલામની અન્મ
યીક્ષા

ુ ના:- પન
ુ ઃમ ૂલમાાંકન અંગે ના નનમભો તથા ભાહશતી કાજીપ ૂલવક લાંચાણે રીધા ફાદ જ અયજીની નલગત બયલી.
સચ
No.
પ્રનત,
યીક્ષા નનમાભકશ્રી,
વૌયાષ્ટ્ર યુનનલવીટી,
યાજકોટ. ૩૬૦૦૦૫

હુ ું નીચે જણાલેર નલગતે ભાયા નલમ / ેયભાું ુનઃમ ૂલમાુંકન કયલાની ભાયી આ અયજી સ્લીકાયલા નલનુંતી કરુું છું.
ુનઃમ ૂલમાુંકનનાું ાછ જણાલેરાું નનમભો ભે લાુંચમાું છે , અને તેભાું થતાું પેયપાય ભને ફુંધનકતાા યશેળે. તેની ફાશેંધયી આુ ું છું.
આ યીક્ષાનાું ગુણત્રકની સ્લપ્રભાણણત ઝેયોક્ષ નકર આ વાથે વાભેર છે .
અટક

નાભ

નતા / નતનુ ું નાભ

૧.યીક્ષાથીનુ ું  ૂયે  ૂરુું નાભ :- _________________________________________________________________________
૨.ત્ર વ્મલશાયનુ ું વયનામુ ું :- __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ુ ો :- _________________જજલરો :- _________________યાજ્મ :- _________________
To :- _________________તાલક
નનકોડ નાંફય:-_________પોન નાં. / ભોફાઈર નાં. (૧)_________________________(૨)_______________________
૩.E-mail I.D. :- _____________________________________________________________________________________
૪. યીક્ષાન ાંુ નાભ :- ____________________યીક્ષા ભહશનો :- ભાચવ /એનિર__________યીક્ષાલા :- ૨૦૧___
ઓક્ટોફય/નલેમ્ફય
૫. કોરેજ / વાંસ્થા / બલનન ાંુ નાભ :- ___________________________સ્થ :-__________ કોરેજ કોડ :- ___________
૬. યીક્ષાનો ફેઠક નાં :-________________________________ યીક્ષા કેન્દ્ર :- ________________________________
૭. હયણાભ જાશેય થમાની તાયીખ :-

---

---૨૦૧__

ુ ઃમ ૂલમાાંકન પી બમાવ ની નલગત :- ________________ શોંચ નાંફય :- ________ તાયીખ :૮. પન

---

--- ૨૦૧__

ુ ઃમ ૂલમાાંકન કયાલલાન ાંુ છે તેની નલગત :૯. જે નલમ / ેયભાાં પન
ુ ાં ુ નાભ
નલમન ાંુ પર

ક્રભ

િશ્નત્ર નાંફય

ુ
થીમયી યીક્ષાભાાં ભેલેર ગણ
જે તે િશ્નત્રનાાં કુ ર

જે તે િશ્નત્રભાાં ભેલેર

ુ
ગણ

ુ
ગણ

૧.
૨.
તાયીખ :-

---

--- ૨૦૧__

સ્થ :- _________________

આનો નલશ્વાસ,ુ

યીક્ષાથીની વશી

ુ :મ ૂલમાાંકન કયાલલા અંગે ના
વૌયાષ્ટ્ર યનુ નલનવિટીદ્વાયા C.B.C.S. અભ્માવક્રભોના યીક્ષાથીઓની ઉતયલશીઓન ાંુ પન
નનમભો અને સ ૂચનાઓ
૧.

યે ગ્યુરય કોવાનાું ુનઃમ ૂલમાુંકન પોભા સ્લીકાયલાની વ્મલસ્થા, જે તે કોરેજે કયલાની યશેળે.

૨.

કોરેજોએ નલદ્યાથીઓ ાવે નનમત કયે ર અયજીત્રક, જરૂયી નલગતો વાથે વું ૂણા બયાલીને જરૂયી પી વાથે, વુંફધીત
યીક્ષાનુ ું ડયણાભ જાશેય થમાની તાયીખથી યે ગ્યુરય પી રૂI.૨૫૦/- વાથે કામાના ૧૦ ડદલવોભાું ભેલી રેલાનાું યશેળે.
બયે રા પોભા ત્માયફાદનાું કામાના ૩ ડદલવની વભમભમાાદાભાું, યુનનલનવિટી કામાારમ,યીક્ષા નલબાગ- ૦૪ ને પોયલિીંગ
રેટય વાથે ભે તે યીતે ભોકરલાનાું યશેળે.

૩.

ત્માયફાદ નલદ્યાથીઓએ યે ગ્યુરય પી ની ભમાાદાફાદ કાભકાજનાું ૩ ડદલવભાું પોભા સ્લપ્રભાણીત ગુણત્રકની નકર, તથા
યે ગ્યુરય પી રૂI.૨૫૦/- + રેઈટ પી રૂI.૫૦૦/- = રૂI.૭૫૦/- કોરેજભાું જભાું કયલાના યશેળે. કોરેજે રેઈટ પીનાું પોભા,
રેઈટ પી વાથે વભમભમાાદાભાું જ યુનનલનવિટીનાું —યીક્ષા  ૂછયછ˜ ભાું જભાું કયલાના યશેળે. જાશેય યજા તથા પ્રથભ
અને ત્રીજા ળનનલાય નવલામ ૧૧-૦૦ AM થી ૨-૦૦ PM તથા ૩-૦૦ PM થી ૪-૦૦ PM સુધી કેળ નલબાગભાું પી બયી
ળકાળે. ડિભાન્િ ડ્રાપટ “કુર વણચલશ્રી, વૌયાષ્ટ્ર યુનનલનવિટી, યાજકોટ”ના નાભનો કઢાલલાનો યશેળે. ચેક તથા I.P.O.
સ્લીકાયલાભાું આલળે નડશ.

૪.

MindlogicxInfratec. Ltd. [MLX] વુંદબે ડયત્રભાું દળાાવ્મા પ્રભાણે નલદ્યાથીએ Onlineએન્રી કયલાની યશેળે.

૫.

ુનઃમ ૂલમાુંકન ભાટે અયજી કયી પીની યકભ બમાા ફાદ કોઈણ વુંજોગોભાું અયજી ાછી ખેંચી ળકળે નડશ કે બયે રી પીની
યકભ ડયણાભભાું પેયપાય થામ કે ન થામ છતાું યત ભી ળકળે નડશ.

૬.

અધ ૂયી અને ખોટી નલગત બયે રી અયજીઓ, નનમત પી નવલામની કે વભમભમાાદા ફાદ આલેરી અયજીઓ તેભજ ખ ૂટતી
પી વભમભમાાદાભાું ભોકરલાભાું ન આલે તેલી અયજીઓ ય ધ્માન આલાભાું આલળે નડશ. તેભજ તે અંગે કોઈ
ત્રવ્મલશાય કયલાભાું આલળે નડશ.

૭.

આંતડયક ગુણાુંકન, M.C.Q., પ્રેક્ટટકર, લાઈલા, િેઝટે ળન, ટભાલકા , વેનભનાય, પ્રોજેટટ-લકા લગેયે ની કોઈણ યીક્ષાની
ુનઃમ ૂલમાુંકન ભાટેની અયજી સ્લીકાયી ળકળે નડશ. અને એક્ષ્ટનાર યીક્ષાભાું એવાઈભેન્ટનુ ું ુનઃમ ૂલમાુંકન કયલાભાું
આલળે નડશ.

૮.

નનધાાયીત કયતાું લધાયે ેયની પી બયલી નડશ. તથા નનમભ મુજફ ફે ેયનુ ું ુનઃમ ૂલમાુંકન કયલાનુ ું થતુ ું શોમ તો તે
ભાટે એક જ પોભા બયલાનુ ું યશેળે.

૯.

જે યીક્ષાનુ ું ડયણાભ નીચરી યીક્ષા વાય કયે ર ન શોલાને કાયણે ઓ. ૧૫૬ મુજફ અટકાલલા (Withheld o.156)
ભાું આવ્યુ ું શોમ તેલા યીક્ષાથીઓ ણ જો ુનઃમ ૂલમાુંકન ઇયછતા શોમ તો તેઓને ણ નનમત વભમભમાાદાભાું જ
અયજી કયલાની યશેળ.ે

૧૦.

જો કોઈ યીક્ષાથીનાું ગુણ તેભની યીક્ષાની અધુયી ભાડશતીના કાયણે કે અન્મ કાયણોવય જાશેય કયલાભાું આલેર ન શોમ
તેલા યીક્ષાથીઓ જો ુનઃમ ૂલમાુંકન કયાલલા ઈચછતા શોમ તો તે ભતરફની વાદા કાગભાું અયજી કયી નનમત
વભમભમાાદાભાું જાણ કયલાની યશેળે. આલા યીક્ષાથીનુ ું વતાલાય ડયણાભ જાશેય થમા છીથી ડદલવ ૧૦ભાું નનમત
નમ ૂનાભાું જરૂયી પી વાથે ુનઃમ ૂલમાુંકન ભાટે અયજી કયલાની યશેળે.

૧૧.

ુનઃમ ૂલમાુંકનનાું યીક્ષકે આેર ગુણ અને અવર મ ૂલમાુંકનનાું ગુણ લચચેનો તપાલત જે તે પ્રશ્નત્રનાું કુર ગુણનાું ૮%
કે તેથી લધુ શળે તો જ તે પ્રશ્નત્રનાું ગુણભાું-ડયણાભભાું પેયપાય કયલાભાું આલળે.

૧૨.

જે યીક્ષાથીએ ુનઃમ ૂલમાુંકન ભાટે અયજી કયી શોમ તેણે ુનઃમ ૂલમાુંકનનાું ડયણાભ કે પ્રત્યુત્તયની યાશ જોમા નલના
તેભના અવર જાશેય થમેરા ડયણાભ અનુવાય ઉરી યીક્ષાના લગાભાું પ્રલેળ ભેલલા કે અન્મ પ્રકાયની અયજી
કયલાની શોમ કે આલેદનત્ર બયલાનુ ું થતુ ું શોમ તો વભમભમાાદાભાું જે તે કામાલાશી કયી રેલાની યશેળે.

૧૩.

ુનઃમ ૂલમાુંકનનુ ું ડયણાભ ભોડુું જાશેય થલાના કાયણે ઉરા લગાભાું ભોિો પ્રલેળ ભેલલા ભાટે કોઈ યીક્ષાથી શક્કદાય
યશેળે નડશ અને તે ભાટે તેભજ અન્મ કોઈણ પ્રકાયના (નાણાું-વભમ-તક) ટરેઈભ કયી ળકળે નડશ. યું ત ુ જો કોરેજ
વુંસ્થા કે બલનભાું પ્રલેળ આપ્મા ફાદ ખારી યશેતી જગ્મા શોમ અને કોરેજ કે બલન આલા યીક્ષાથીને પ્રલેળ આળે
તો તેભની ખ ૂટતી શાજયી યુનનલનવિટી કોન્િોન કયી ળકળે.

૧૪.

વને ૨૦૧૬ થી એકસ્ટનાર અભ્માવક્રભભાું યજીસ્ટિા થમેર નલદ્યાથીઓએ નનધાાયીત વભમભમાાદાભાું ઓનરાઈન અયજી
કયલાની યશેળ.ે

૧૫.

કોરેજે લેફવાઈટભાુંથી ુનઃમ ૂલમાુંકનનાું પોભા િાઉનરોિ કયલાના યશેળે.
ઉય જણાલેર નનમભો અને સ ૂચનાઓ વુંફધ
ું ે અથાઘટનનો પ્રશ્ન ઉસ્સ્થત થળે તો તે અંગે યુનનલનવિટીએ રીધેરો

નનણામ આખયી ગણાળે અને તે જે તે યીક્ષાથીને ફુંધનકતાા યશેળે.

