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

No./Exam/02/01/015/2021

Date:- 05/01/2021

પરરપત્ર :
નવષય :મેડીકલ /પેરા મેડીકલ નસવાયિા એમ.રફલ/ અનુસ્િાતક કોસસિા ડીઝટેઁ શિ પરીક્ષા
નવભાગ-૨ માં સબનમટ કરવા અંગે.
સંદભસ :(૧) આ નવભાગ િી તા.૨૭-૧૦-૨૦૨૦ િી િોંધ ઉપર પ્રાપ્ત આદે શ.
(૨) આ નવભાગિો પત્ર િં/૦૨/૦૧/ડીઝટે શિ ટાઈપ/૭૫૭/૨૦૧૭, તા.૨૪-૦૮-૨૦૧૭
શ્રીમાિ,
ઉપયુક્સ ત નવષય પરત્વે સંબનધત સવેિે જણાવવાનુ ં કે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટીિી નવનવધ નવધાશાખાઓ હેઠળ
િી એમ.ફીલ/અનુસ્િાતક કક્ષાિી લેવામાં આવતી શૈક્ષણણક વષસ ૨૦૨૦-૨૧ િી પરીક્ષાઓિા ડીઝટેઁશિ પરીક્ષા
નવભાગમાં જમા કરવાનુ ં નિધાસરીત થયેલ હોય તેવા ડીઝટેઁશિ પરીક્ષા નવભાગમાં જમા કરવા માટેિી છે લ્લી તારીખ
૩૧/૦૫/૨૦૨૧ નિયત કરવામાં આવેલ છે .
નવદ્યાથીઓ માટે એમ.ફીલ. તથા અન્ય પરીક્ષાિા સબંનધત ડીઝટેઁશિ પરીક્ષા નવભાગમાં જમા કરાવવા માટે િીચે
મુજબિા કોષ્ટ્ટક પ્રમાણેિી , તારીખ/જોગવાઈઓ અમલમાં રહેશે
િીચે મુજબિા કોષ્ટ્ટક મુજબ પરીક્ષકિી સંખ્યા મુજબિા ડીઝટેઁશિ જમા કરવાિા રહેશે. વધારાિી (SPARE)

િકલ જમા કરાવવાિી િથી.
ક્રમ

ફી નવિા ડીઝટેઁશિ જમા કરવાિી રૂ.૫૦૦.- લેઇટ ફી સાથે રૂ.૫૦૦./-લેઇટ,ફી

િં.

છે લ્લી રે ગ્યુલર તારીખ.

ડીઝટેઁશિ જમા કરવાિો દં ડાત્મક ફી =કુલ ૩૦૦૦/- ફી સાથે
સમયગાળો

ડીઝટેઁશિ સ્વીકારવાિી શરૂઆત

૧

તા.૩૧/૦૫/૨૦૨૧

તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૧ થી

તા.૧૬/૦૬/૨૦૨૧ થી

તા.૧૫/૦૬/૨૦૨૧ સુધી

+રૂ.૨૫૦૦./-

(૧)સિે – ૨૦૧૭ થી થયેલ પરરપત્ર મુજબ પ્રમાણપત્ર, અનુક્રમણણકા, ફોટો,આલેખ, આકૃનત વગરે નસવાય પાિાિી
બન્ને સાઈડમાં ડીઝટેઁશિ ટાઈપ કરવાનુ ં રહેશે.

(૨) પરરણામ બહાર િ પડે ત્યાં સુધી જો ડીઝટેઁશિ િી િકલિી જરૂરીયાત હોય અિે જ્યારે પરીક્ષા નવભાગ-૦૨
મંગાવે ત્યારે સત્વરે ડીઝટેઁશિિી િકલ રદવસ ૦૭ (સાત)માં સંસ્થાએ પ ૂરી પાડવાિી રહેશે.
(૩) નવદ્યાથીઓિા ડીઝટેઁશિ સાથે પત્રક-૦૧ મોકલવાનુ ં રહેત ુ ં િથી, પરં ત ુ સંસ્થાિા ફોરવડીંગ પત્રમાં

પરીક્ષા ફોમસિી ફી ભયાસિા પહોંચ િંબર અિે તારીખ અવશ્ય દશાસવવાિી રહેશ.ે તેમજ M.PHIL
રજીસ્રેશિ સરટિરફકેટિી સ્વપ્રમાણીત િકલ અવશ્ય જોડવાિી રહેશ.ે
(૪) ડીઝટેઁશિિી હાડસ કોપી પરીક્ષકિી સંખ્યા મુજબ અત્રે જમા કરવાિી રહેશે.
(૫) જે નવદ્યાથીઓએ અગાઉ થીયરીિી પરીક્ષા આપેલ હોય અિે તેન ુ ં પરીણામ, ડીઝટેઁશિ બાકી હોવાિા કારણે
અિામત હોય, તેવા નવદ્યાથીઓિા ડીઝટેઁશિિી સાથે ગુણપત્રકિી સ્વપ્રમાણીત િકલ બીડવાિી રહેશે.

P.T.O

વધુમાં એમ.ફીલ.િા નવદ્યાથીઓિા ડીઝટેઁશિ તપાસવા માટેિા બાહ્ય અધ્યાપકોિી ભલામણ િી રે ફરી
પેિલ સામેલ િમુિા િા પત્રકમાં પુરા િામ,સરિામાં ફોિ િંબર તથા ઈ-મેઈલ એડ્રેસ વગેરે લખી બે કમ્પ્યુટર
રાઈઝ િકલમાં જરૂરી સહી નસક્કા સાથે બંધ કવરમાં ડીઝટેઁશિિી સાથે અચ ૂક મોકલવાિી રહેશે.

એમ રફલ રે ફરી ફોમસ.–ખાિગી
નવધાથીનું િામ -:
રજી

-:િામ.િં.

FROM.
ગાઇડનું િામ -:
સરિામુ ં -:

To.

ગાઈડ િી સહી

પરીક્ષા નવભાગ ૦૨-

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી ,

બીજા માળે ,

બંધ કવરિી બેક સાઈડ

પરીક્ષા નવભાગ,

રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૫

બંધ કવરિી ફ્રન્ટ સાઈડ
પ્રનત,
(૧) સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી સંલગ્િ કોલેજોિા આચાયસશ્રીઓ.
(૨) સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી સ્સ્થત ભવિિા અધ્યક્ષશ્રીઓ.
(૩) સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી માન્ય સંસ્થાિા વડાશ્રીઓ.

પરીક્ષા નિયામક
ણબડાણ : (૧) રે ફરી પેિલ ફોરમેટ
િકલ રવાિા:
૦૧. કુ લપનતશ્રી/ કુ લિાયકશ્રી/ કુ લસણચવશ્રીિા અંગત સણચવશ્રી, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી, રાજકોટ
૦૨ પરીક્ષા નવભાગ ૦૩ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી , રાજકોટ
૦૩. મુખ્ય રહસાબી અનધકારીશ્રી,રહસાબ નવભાગ
૦૪. ઓડીટરશ્રી,ઓડીટ નવભાગ, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી, રાજકોટ.
૦૫. નવભાગીય અનધકારીશ્રી, પી.જી.ટી.આર. નવભાગ , સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી, રાજકોટ.
૦૬. પરીક્ષા નવભાગ (બાહ્ય) સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી ,રાજકોટ
૦૭. પરીક્ષા કમ્પ્યુટર નવભાગ , સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી , રાજકોટ

એમ.રફલ. પેિલ (ખાિગી)
ગાઈડનુ ં પુરૂ િામ:____________________________
ભવિ/સંસ્થાનુ ં િામ: _________________________
પ્રનત

ભવિ/સંસ્થાનુ ં સરિામુ:________________________
ં

પરીક્ષા નિયામક,

ભવિ/સંસ્થાિો ફોિ િં.:________________________

પરીક્ષા નવભાગ-૦૨

મોબાઈલ િં.:___________________________

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી

તા.________________________________________

રાજકોટ
નવષય: એમ.રફલ. નવદ્યાથીિા ડીઝટે શિ મ ૂલ્યાંકિિા રે ફરીઓિા િામ અંગે .

૦૧

નવદ્યાથીનુ ં િામ

૦૨

એમ.રફલ. રજીસ્રેશિ

૦૩

એમ.રફલ. રજીસ્રેશિ નવષય

૦૪

ડીઝટે શિનુ ં ટાઈટલ

૦૫

ડીઝટે શિિી ભાષા

િંબર:-

તારીખ:નવદ્યાશાખા:

FILL IN ONLY ENGLISH CAPITAL LETTERS
Full Name of Referee’s Panel
Referee’s full Address

SR.
NO.
01

Surname:_____________________________
Name:________________________________
Father/Husband________________________
Mobile No.:___________________________

02

Surname:_____________________________
Name:_______________________________
Father/Husband________________________
Mobile No.:___________________________

03

Surname:_____________________________
Name:________________________________
Father/Husband________________________
Mobile No.:___________________________

04

Surname:______________________________
Name:________________________________
Father/Husband________________________
Mobile No.:____________________________

Pin Code

ગાઈડિી સહી અિે નસક્કો
સુચિા :૦૧

રે ફરી પેિલિાં ૦૪ સભ્યશ્રીઓિા િામ આ ફોમસમાં રજુ કરવાં ફરજીયાત છે , જો દશાસવલ
ે નિયત સમયમાં
રે ફરી પેિલિાં સભ્યશ્રીઓિા િામ મોકલવામાં િહી આવે તો ડીઝટે શિ સ્વીકારવામાં િરહ આવે.

સુચિા :૦૨

કવર ઉપર “રે ફરી પેિલ” એમ લખવુ.ં

