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પ રિ પ ત્ર :વિષય:- C.B.C.S. (ચોઈસ બેઇઝ ક્રેડીટ વસસ્ટમ) પધ્ધવિ અંિર્ગિ શૈક્ષણીક િષગ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ન ાં
પ્રથમસત્રની

પિીક્ષ ઓ

મ ટે

સૌિ ષ્ટ્ર

યવુ નિવસિટી

દ્વ િ

લેિ ન િ

નીચે

દશ ગ િેલ

ુ િથ પ્ર યોગર્ક પિીક્ષ ન (િ યિ ) ગણ
ુ ની એન્રી મ ટે ની
પિીક્ષ ઓન ઇન્ટનગલ ગણ
પ્ર િાં ભ થિ ની િ િીખ િથ પ ૂણગ થિ ની િ િીખ અંર્ે .
૦૧.

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી સાથે સંલગ્િ સવે કોલેજિાં માિ. આચાર્યશ્રીઓ, સવે અનુસ્િાતક ભવિોિા
માિ. અધ્ર્ક્ષશ્રીઓ, તથા સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી માન્ર્તા પ્રાપ્ત સવે સંસ્થાિા વડાશ્રીઓિે

જણાવવાનુ ં કે, C.B.C.S. (ચોઈસ બેઇઝ ક્રેડીટ નસસ્ટમ) પધ્ધનત અંતર્યત સને-૨૦૨૦/૨૦૨૧િાં
પ્રથમ સત્રની પિીક્ષ ઓ મ ટે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી દ્વારા લેવામાં આવિાર નીચે દશ ગિેલ િમ મ
પરીક્ષાઓિાં ઇન્ટિયલ ગુણ તથા પ્રાર્ોગર્ક પરીક્ષાિા (વાર્વા) ગુણ િી એન્રી માટેિી પ્રારં ભ
થવાિી તારીખ તેમજ પ ૂણય થવાિી તારીખ િી નવર્તો િીચે મુજબ દર્ાયવવામાં આવેલ છે .

ક્રમ

પિીક્ષ

સેમેસ્ટિ

એન્રી શરુ થિ ની

એન્રી પ ૂિી થિ ની

િ િીખ

િ િીખ

01

B.Com

3

05-01-2021

25-01-2021

02

B.C.A.

3

05-01-2021

25-01-2021

03

B.B.A.

3

05-01-2021

25-01-2021

04

B.Sc. IT

3

05-01-2021

25-01-2021

05

M.P.ED

3

05-01-2021

25-01-2021

06

B.A.L.L.B.

5

05-01-2021

25-01-2021

07

M.Ed

3

05-01-2021

25-01-2021

1

૦૨

ખ સ જણ િિ ન ાંુ કે,
(૦૧)

ઉપયુક્ય ત છે લ્લી તારીખ બાદ કરવામાં આવતી એન્રી સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામ સ્વીકારર્ે િહી, જે ધ્ર્ાિે લેવા

(૦૨)

ઇન્ટિયલ માકય સ તથા પ્રાર્ોગર્ક પરીક્ષાિા (વાર્વા) માક્સય િી એન્રી પ ૂરી થર્ા બાદ કોલેજ/ભવિ/કેન્રએ

(૦૩)

ઇન્ટિયલ માકય સ તથા પ્રાર્ોગર્ક પરીક્ષાિા (વાર્વા) માક્સય િાં ચેકલીસ્ટ આચાર્યશ્રી/અધ્ર્ક્ષશ્રી દ્વારા તેિે

(૦૪)

નવિંતી છે .

ચેક્લીસ્ટિી નપ્રન્ટિી ખરાઈ કરી લેવાિી રહેર્ે, છે લ્લી તારીખ બાદ સુધારો ર્ક્ય બિર્ે િહી.
સટીફાઇડ કરીિે નવદ્યાથીિા જાણ અથે િોટીસ બોડય પર મુકવાનુ ં રહેર્ે.

ઇન્ટિયલ માકય સ તથા પ્રાર્ોગર્ક પરીક્ષાિા (વાર્વા) માક્સય િી એન્રી પ ૂણય થર્ા બાદ જો કોઈ ભ ૂલ હોર્ તો

જરૂરી સુધારો કરી, ચેક લીસ્ટિી નપ્રન્ટ કાઢી તેિી ખરાઈ કરી તેમાં આચાર્યશ્રી/અધ્ર્ક્ષશ્રીએ સહી-નસક્કા

સાથે સટીફાઇડ કરીિે કોલેજ/ભવિિા રે કોડય ઉપર રાખવાિી રહેર્ે. યુનિવનસિટીિે જરૂર જણાર્ તો મંર્ાવે
(૦૫)

ત્ર્ારે આચાર્યશ્રી, અધ્ર્ક્ષશ્રી િાં સહી નસક્કા સાથેિી િકલ પરીક્ષા નવભાર્માં જમા કરાવવાિી રહેર્ે.

યવુ નિવસિટી દ્વ િ પરિણ મ જાહેિ થય બ દ કોઈ પણ સાંજોર્ોમ ાં ઇન્ટનગલ મ ર્કસગ તથા પ્રાર્ોગર્ક પરીક્ષાિા
(વાર્વા) માક્સય મ યવુ નિવસિટી દ્વ િ ફેિફ િ કિી દે િ મ ાં આિશે નરહ.

(૦૬) ઇન્ટિયલ ગુણ તથા પ્રાર્ોગર્ક પરીક્ષાિા ગુણ િી એન્રી દરમ્ર્ાિ કોલેજ આચાર્યશ્રીિે USERNAME તથા

PASSWORD અપાર્ેલ છે તેિોજ ઉપર્ોર્ કરવો અિે તે માહહતી લીકિ થાર્ તે અંર્ેિી સંપ ૂણય
જવાબદારી આચાર્યશ્રીિી રહેર્ે જે સનવિર્ નવહદત થાર્.

ુ બની જાણ સાંસ્થ ન શૈક્ષગણક/ગબનશૈક્ષગણક કમગચ િીઓન ધ્ય ન ઉપિ મક
ુ િ અને જરૂિી વ્યિસ્થ
ઉપિ મજ
ર્ોઠિિ યોગ્ય કિશોજી.

નાં./પિીક્ષ /૦૨/012/૨૦૨૦

પિીક્ષ વનય મક

સૌિ ષ્ટ્ર યવુ નિવસિટી

પિીક્ષ વિભ ર્-૦૨
યવુ નિવસિટી કેમ્પસ,
યવુ નિવસિટી િોડ,

િ જકોટ-૩૬૦૦૦૫
િ .૦૫-૦૧-૨૦૨૧
૦૧.

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી સંલગ્િ તમામ કોલેજોિાં માિ. આચાર્યશ્રીઓ તરફ........

૦૩.

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી માન્ર્ સંસ્થા િા વડા તરફ......

૦૧.

માિ. કુલપનતશ્રી/કુલિાર્કશ્રી માિ. કુલસગચવશ્રીિાં અંર્ત સગચવશ્રી, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી, રાજકોટ.

૦૩.

ઓહડટરશ્રી, ઓડીટ નવભાર્, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી, રાજકોટ.

૦૨.

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી સંલગ્િ તમામ અનુસ્િાતક ભવિોિાં માિ. અધ્ર્ક્ષશ્રીઓ તરફ........

નકલ િિ ન : (જાણ સ રૂ િથ યોગ્ય થિ અથે)
૦૨.
૦૪.

મુખ્ર્ હહસાબી અનધકારીશ્રી, હહસાબ નવભાર્, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી, રાજકોટ.

નવભાર્ીર્ અનધકારીશ્રી, પરીક્ષા નવભાર્ – ૦૧, ૦૩, ૦૪, ૦૫, પરીક્ષા સેલ તથા પરીક્ષા કોમ્પ્યુટર.
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