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ફોિ િં. : (૦૨૮૧) ૨૫૭૬૫૧૧ એક્સટે. િં. ૭૩૪ / ૩૦૧ / ફેક્સ િં. : (૦૨૮૧) ૨૫૮૬૪૧૧
ઈ-મેઈલ : exam02@suuuni.ac.in

િં/પરીક્ષા/૦૨/ ૬૨૮/૨૦૨૦

તા. ૧૯/૧૧/૨૦૨૦

MODIFY પરરપત્ર:
આથી સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી સંલગ્િ મેડીકલ /પેરા મેડીકલ નવદ્યાશાખા નસવાયિી લાગુ પડતી નવદ્યાશાખાિા
આચાયયશ્રીઓિે સનવિય જણાવવાનું કે, સિે ૨૦૨૦-૨૧ િાં પ્રથમ સત્ર દરમ્યાિ લેવાિાર સ્િાતક અિે અનુસ્તાિક
પરીક્ષાઓમાં જે નવષયોમાં પ્રાયોગિક પરીક્ષાઓ લેવાિી થાય છે તયાં જુિ-૨ ૦૧ ૦થી અમલમાં આવેલ સી.બી.સી.એસ.
અંતિયત સેમેસ્ટર ૦૧ અિે ૦૩ િાં રે ગ્યુલર તેમજ રીપીટર નવદ્યાથીઓિી પ્રાયોગિક પરીક્ષા કોલેજ કક્ષાએ (સ્થાવિક
ધોરણે) િીચે દર્ાાિેલ રદિસો દરમ્યાિ તમામ કોલેજિાં આચાયાશ્રીઓ દ્વારા ગોઠિિાિી રહેર્ે, અિે તેિી જાણ કોલેજિાં
વિદ્યાથીઓિે કરિાિી રહેર્ે. આચાયય દ્વારા િોઠવાયેલ ઉપયુયક્ત પરીક્ષાઓિા કાયયક્રમિી બે િકલ તેમજ આચાયયશ્રી દ્વારા
પ્રાયોગિક પરીક્ષાિાં પરીક્ષકોિે અપાયેલા નિમણુક
ં િાં ઓડય રિી એક િકલ પરીક્ષા શરૂ થયાિા ૦૩ દદવસ પહેલા પરીક્ષા
નિયામકશ્રી, પરીક્ષા નવભાિિે મોકલી આપવાિી રહેશે.

ુ ીમાં
સેમેસ્ટર ૦૧ અિે ૦૩ (સી.બી.સી.એસ.) િી વથયરી પરીક્ષા પ ૂણા થયા િા ૨૦ રદિસ સધ
ુ િી ONLINE ENTRY
પ્રાયોગગક પરીક્ષા પ ૂણા કરિાિી રહેર્ે. (પ્રાયોગગક પરીક્ષા િા ગણ
ુ ી કરી ર્કાર્ે.)
પ્રાયોગગક પરીક્ષા પ ૂણા થયાિા ૦૩ રદિસ સધ
વિદ્યાથીઓિા પ્રાયોગગક પરીક્ષાઓિા માકા સિી ઓિ-લાઈિ એન્ટ્રી થયા બાદ SAVE કરીિે તેિી વપ્રન્ટ્ટ કાઢીિે
તેિી ખરાઈ કરી તેમાં જે તે વિષયિાં અધ્યાપક્શ્રી તથા આચાયાશ્રીએ સહી-વસક્કા કરી કોલેજિાં રે કોડા પર રાખિાિી
રહેર્ે. યુવિિવસિટીિે જરૂર પડે િે મંગાિે ત્યારે િકલ આપિાિી રહેર્ે.

::- ઓિલાઈિ એન્ટ્રી ::-

*

સી.બી.સી.એસ. હેઠળિાં સેમસ્ે ટર સેમેસ્ટર ૦૧ અિે ૦૩ િી તમામ વિદ્યાર્ાખાઓિાં રે ગ્યુલર તથા રીપીટર

વિદ્યાથીઓિી પ્રાયોગગક ગુણિી એન્ટ્રી G.I.P.L.િાં સોફ્ટિેરમાં કરિાિી રહેર્ે.

*

નવદ્યાથીઓિાં સીટ િંબરિી યાદી જે કોલેજિે મળે લ િ હોય તેવા સંજોિોમાં નવદ્યાથીઓિા િામ અિે

એિરોલમેન્ટ િંબર ઉપર પ્રાયોગિક પરીક્ષા લેવડાવવાિી રહેશે. પ્રાયોગિક પરીક્ષા િી ઉતરવહીઓ સંસ્થાએ
નિર્ાયદરત સમય સુર્ી સાચવવાિી રહેશે.

*

વધુમાં જણાવવાનું કે આચાયયશ્રીઓએ પ્રાયોગિક પરીક્ષામાં પોતાિી કોલેજિાં માન્ય/સીિીયર અધ્યાપકોિે

નિમણુક
ં આપી પ્રાયોગિક પરીક્ષાઓ લેવડાવવાિી રહેશે, અિે જો કોલેજમાં માન્ય અધ્યાપક િ હોય તો , તયાંથી
િજીકિી કોલેજમાંથી માન્ય અધ્યાપકિો સંપકય કરીિે પરીક્ષા પ ૂણય કરવાિી રહેશે.
પ્રાયોગિક પરીક્ષાિા સંચાલિ પેટે જે તે કોલેજિાં આચાયયશ્રીિે કો-ઓડીિેટર તરીકે નિમણુક
ં કરવા અથવા

*

આચાયયશ્રી જે અધ્યાપકિે નિયુક્ત કરે તેમિે રૂ|. ૧ ૨ ૫/- (રૂનપયા એકસો પચ્ચીસ)નું મહેિતાણું પ્રનત-દદિ

ચુક્વવુ.ં આ ફક્ત ગ્રાન્ટેડ કોલેજોિે જ લાગુ પડશે.

*

આ કાયાયલયિાં તા. ૧ ૭.૦૮.૨ ૦૧ ૩ િાં પદરપત્ર ક્રમાંક પરીક્ષા/૦૨ /૧ ૫૫૧ /૨ ૦૦૯ અનુસાર સેલ્ફ ફાઈિાન્સ

કોલેજ તથા ગ્રાન્ટેડ કોલેજોમાં સેલ્ફ ફાઈિાન્સ કોષય ચલાવતી કોલેજોએ પ્રાયોગિક પરીક્ષા સંચાલિિો તમામ

ખચય ભોિવવાિો રહેશે, ખચયિાં દહસાબોિી ફાઈલ યુનિવસીટીમાં જમા કરાવવાિી રહેશે િહી, પરં ત ુ પ્રાયોગિક
પરીક્ષા સંચાલિ ખચયિાં તમામ દહસાબો તૈયાર કરી કોલેજે પોતાિા રે કોડય ઉપર રાખવાિા રહેશે. જે
યુનિવસીટીિી જરૂરીયાત ઉભી થયે માંિવાથી રજુ કરવાિાં રહેશે
ઉપર મુજબિી જાણ કોલેજિાં શૈક્ષગણક/ગબિશૈક્ષગણક કમયચારીઓ તથા નવદ્યાથીઓિા ધ્યાિ પર મ ૂકવા અિે
જરૂરી વ્યવસ્થા િોઠવવા યોગ્ય કરશોજી.

િં/પરીક્ષા/૦૨/૬૨૮/૨૦૨૦

પરીક્ષા વિયામક

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી કાયાયલય,
યુનિવસીટી કેમ્પસ,
યુનિવસીટી રોડ,
રાજકોટ – ૩ ૬૦૦૦૫

તા.૧૯-૧૧-૨૦૨૦
પ્રવત,
૦૧ .

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી સંલગ્િ યુ.જી. તથા પી.જી.િાં અભ્યાસક્રમ ચલાવતી કોલેજોિાં આચાયયશ્રીઓ તરફ........

િકલ રિાિા: (જાણ સારૂ તથા યોગ્ય થિા અથે)
૦૧ .

માિ. કુલપનતશ્રી/માિ.કુલિાયકશ્રી/માિ. કુલસગચવશ્રીિાં અંિત સગચવશ્રી, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી, રાજકોટ.

૦૨ .

મુખ્ય દહસાબી અનર્કારીશ્રી, દહસાબ નવભાિ, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી, રાજકોટ.

૦૩ .

ઓદડટરશ્રી, ઓડીટ નવભાિ, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી, રાજકોટ.

૦૪.

પરીક્ષાિાં સંબનર્ત નવભાિો તરફ

૦૫.

ઈ.ચા. ડાયરે ક્ટરશ્રી, કોમ્્યુટર સેન્ટર, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી, રાજકોટ.

૦૬.

પરીક્ષા સ્ટોર નવભાિ, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી, રાજકોટ. (પ્રાયોગગક પરીક્ષાઓ માટેિી ઉત્તરિહીઓ તથા ગ્રાફ પેપસા
જે તે કોલેજિે સમયસર પહોચતી કરિા અથે)

