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MODIFIED – 02 પરરપત્ર:
આથી સૌરાષ્ટ્ર યુવિિવસિટી સંલગ્િ મેડીકલ / પેરા મેડીકલ વિદ્યાશાખા વસિાયિાં સબંવિત કોસસિી
કોલેજિા આચાયસશ્રી / ભિિ િા અધ્યક્ષશ્રીઓ / સંસ્થાિા િડાઓ િે જણાિિાનું કે, સિે ૨૦૨૦-૨૧ િાં પ્રથમ સત્ર
દરમ્યાિ લેિાિાર સ્િાતક / અનુસ્િાતક પરીક્ષાઓમાં જે વિષયોમાં પ્રાયોગગક પરીક્ષા યોજિાિી થાય છે તે પ્રાયોગગક
પરીક્ષાઓ સૌરાષ્ટ્ર યુવિિસીટી એકેડેવમક કાઉન્સીલિા ઠરાિ િંબર ૪૮

તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦ તેમજ વસન્ડીકેટ સભાિા

ઠરાિ િંબર -૧૬(૪૮) તા.૦૫/૧૧/૨૦૨૦ મુજબ. હાલિી COVID -19 પરરસ્સ્થવતિે કારણે સ્િાતક કક્ષાિા જે તે
વિષયિા પ્રેકટીકલ લેકચર / પ્રીપ્રેરેશિ િ થિાિે કારણે પ્રેકટીકલ પરીક્ષાિે બદલે “ પ્રેકટીકલ VIVA “ યોજિા.
CBCS અંતગસત સ્િાતક કક્ષાએ ૧૦ સેમેસ્ટરિો અભ્યાસક્રમ હોય તયાં સેમેસ્ટર ૧,૩,૫,૭, તેમજ ૬
સેમેસ્ટરિો અભ્યાસક્રમ હોય તયાં સેમેસ્ટર ૧,૩ િા રે ગ્યુલર તેમજ રીપીટર વિદ્યાથીઓિી પ્રાયોગગક પરીક્ષા(પ્રેકટીકલ
VIVA) કોલેજ કક્ષાએ (સ્થાવિક િોરણે) જે તે કોલેજિા આચાયસશ્રીઓ દ્વારા અતયારથી શરૂ કરીિે જે તે સત્રિી વથયરી
પરીક્ષા પ ૂણસ થયા બાદ ૨૫ રદિસિા સમયગાળામાં પ ૂણસ કરી વિિાસરરત સમય મયાસદામાં તેિા ગુણિી ઓિલાઇિ
એન્રી કરિાિી રહેશ.ે
સ્િાતક કક્ષાએ ૧૦ સેમેસ્ટરિો અભ્યાસક્રમ હોય તયાં સેમેસ્ટર ૯ તેમજ ૬ સેમેસ્ટરિો અભ્યાસક્રમ હોય
તયાં સેમેસ્ટર ૫ િી પ્રાયોગગક (પ્રાયોગગક VIVA) તેમજ પ્રોજેક્ટ િાઈિા પરીક્ષા યુવિિસીટી એ વિિાસરીત કરે લ ટાઈમ
ટેબલ મુજબ લેિામાં આિશે.
અનુસ્િાતક કોસસિી પ્રાયોગગક પરીક્ષા (પ્રેકટીકલ VIVA) અતયારથી શરૂ કરીિે સંબવિત થીયરી પરીક્ષા
પ ૂણસ થયા બાદ ૨૫ રદિસિા સમયગાળામાં પ ૂણસ કરિાિી રહેશે.

::- સ ૂચિાઓ ::(૧) આચાયસ દ્રારા ગોઠિાયેલ ઉપરોક્ત પરીક્ષાઓિા કાયસક્રમિી બે િકલ તેમજ આચાયસશ્રી દ્રારા પ્રાયોગગક
પરીક્ષાિા પરીક્ષકોિે અપાયેલા વિમણુક
ં િા ઓડસ રિી એક િકલ પરીક્ષા શરૂ થયાિા ૦૩ રદિસ પહેલા પરીક્ષા
વિયામકશ્રી, પરીક્ષા વિભાગિે મોકલી આપિાિી રહેશ.ે

(૨) વિદ્યાથીઓિાં સીટ િંબરિી યાદી જે કોલેજિે મળે લ િ હોય તેિા સંજોગોમાં વિદ્યાથીઓિા િામ અિે
એિરોલમેન્ટ િંબર ઉપર પ્રાયોગગક પરીક્ષા લેિાિી રહેશે.(પ્રાયોગગક પરીક્ષાિી ઉતરિહીઓ સંસ્થાએ વિિાસરરત
સમય સુિી સાચિિાિી રહેશે.)

(૩) િધુમાં જણાિિાનું કે આચાયસશ્રીઓએ પ્રાયોગગક પરીક્ષામાં પોતાિી કોલેજિાં સીિીયરમાન્ય અધ્યાપકોિે
વિમણુક
ં આપી પ્રાયોગગક પરીક્ષાઓ લેિાિી રહેશ,ે અિે જો કોલેજમાં માન્ય અધ્યાપક િ હોય તો, તયાંથી
િજીકિી કોલેજમાંથી માન્ય અધ્યાપકિો સંપકસ કરીિે પરીક્ષા પ ૂણસ કરિાિી રહેશ.ે

(૪) (અનુદાિીત– ગ્રાન્ટેડ)પ્રાયોગગક પરીક્ષાિા સંચાલિ પેટે જે તે કોલેજિાં આચાયસશ્રીિે કો-ઓડીિેટર તરીકે
વિમણુક
ં કરિા અથિા આચાયસશ્રી જે અધ્યાપકિે વિયુક્ત કરે તેમિે રૂ|.૧૨૫/- (રૂવપયા એકસો પચ્ચીસ)નું
મહેિતાણું પ્રવત-રદિ ચુક્િવુ.ં આ ફક્ત ગ્રાન્ટેડ કોલેજોિે જ લાગુ પડશે.

P.T.O.

(૫) આ કાયાસલયિાં તા.૧૭.૦૮.૨૦૦૯ િાં પરરપત્ર ક્રમાંક પરીક્ષા/૦૨/૧૫૫૧/૨૦૦૯ અનુસાર સેલ્ફ ફાઈિાન્સ
કોલેજ તથા ગ્રાન્ટેડ કોલેજોમાં સેલ્ફ ફાઈિાન્સ કોષસ ચલાિતી કોલેજોએ પ્રાયોગગક પરીક્ષા સંચાલિિો તમામ
ખચસ ભોગિિાિો રહેશે, ખચસિાં રહસાબોિી ફાઈલ યુવિિવસિટીિીમાં જમા કરાિિાિી રહેશે િહી, પરં ત ુ
પ્રાયોગગક પરીક્ષા સંચાલિ ખચસિાં તમામ રહસાબો તૈયાર કરી કોલેજે પોતાિા રે કોડસ ઉપર રાખિાિા રહેશે. જે
યુવિિવસિટીિી જરૂરીયાત ઉભી થયે માંગિાથી રજુ કરિાિાં રહેશે

(૬) ઉપર મુજબિી જાણ કોલેજિાં શૈક્ષગણક/ગબિશૈક્ષગણક કમસચારીઓ તથા વિદ્યાથીઓિા ધ્યાિ પર મ ૂકિા
અિે જરૂરી વ્યિસ્થા ગોઠિિા યોગ્ય કરશોજી.

પરીક્ષા વિયામક

પ્રવત,
૦૧.સૌરાષ્ટ્ર યુવિિવસિટી સંલગ્િ કોલેજોિાં આચાયસશ્રીઓ .
૦૨. સૌરાષ્ટ્ર યુવિિસીટી સ્સ્થત ભિિિા અધ્યક્ષશ્રીઓ
૦૩. સૌરાષ્ટ્ર યુવિિસીટી માન્ય સંસ્થાિા િડાશ્રીઓ
િકલ સાદર રિાિા:
૦૧.

માિ. કુ લપવતશ્રી/માિ.કુ લિાયકશ્રી/માિ. કુ લસગચિશ્રીિાં અંગત સગચિશ્રી, સૌરાષ્ટ્ર યુવિિવસિટી, રાજકોટ.

િકલ રિાિા :
૦૧.

મુખ્ય રહસાબી અવિકારીશ્રી, રહસાબ વિભાગ, સૌરાષ્ટ્ર યુવિિવસિટી, રાજકોટ.

૦૨.

ઓરડટરશ્રી, ઓડીટ વિભાગ, સૌરાષ્ટ્ર યુવિિવસિટી, રાજકોટ.

૦૩.

પરીક્ષા કોમ્પુટર વિભાગ

૦૪.

વિભાગીય અવિકારીશ્રી, પારીક્ષા વિભાગ -૦૧અિે ૦૩ તથા MINDLOGICX સેન્ટર

૦૫.

પરીક્ષા સ્ટોસસ વિભાગ, સૌરાષ્ટ્ર યુવિિવસિટી, રાજકોટ. (પ્રાયોગગક પરીક્ષાઓ માટેિી ઉત્તરિહીઓ તથા ગ્રાફ
પેપસસ જે તે કોલેજિે સમયસર પહોચતી કરિા અથે)

