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પરિપત્ર :આથી વૌયાષ્ટ્ર યુનનલનવિટી વંરગ્ન કોરેજોના આચામયશ્રી તથા બલનના અધ્મક્ષશ્રીઓને વનલનમ
જણાલલાનુ ં કે,
લય ૨૦૧૪-૧૫ થી એનયોરભેન્ટ/એનરીસ્ટભેન્ટ તથા ી.જી.યજીસ્રેળનભાં
અંતગયત દયે ક કોરેજ/બલન ાવેથી

CBCS અભ્માવક્રભ

U.G./P.G. અભ્માવક્રભ એનયોરભેન્ટ/એન્રીસ્ટભેન્ટ પોભયભાં

CBCS

Online Photo Upload કયલા અને તે મુજફ દયે ક કોરેજો/બલનોને એનયોરભેન્ટ/એન્રીસ્ટભેન્ટ નંફય
પાલલાના થામ છે .
અનુબલે જોલા ભળ્યુ છે કે

ઘણી કોરેજો તયપથી

Online એનયોરભેન્ટ પોભયભાં નલદ્યાથીઓનો

ભુરથી/ળયતચ ૂક થી મ ૂ પોટો અરોડ કયલાભા આલતો નથી યતુ ં ખોટો પોટો અરોડ કયલાભાં આલે છે
જે છીથી સુધાયલા કોરેજ તયપથી અયજી આલે છે . જે ફાફત અન્લમે દયે ક કોરેજોને જણાલલાનુ ં કે Photo
Upload કયલાની કાભગીયી જે તે કોરેજ ભાયપત થતી શોઇ કોરેજો એ જ નલદ્યાથીઓની આઇડેન્ટીપાઇ કયીને
Photo Upload કયલાનો યશેળે. જો નલદ્યાથીઓના ખોટા Photo Upload કયે ર શળે. તેની જલાફદાયી કોરેજની
યશેળે.
તેભા છતાં કોરેજ/બલન તયપથી ખોટા

Photo Upload કયે રા શળે અને ભાકય ળીટભાં તેને સુધાયલા

ભાટે કોરેજ દ્રાયા અયજી કયલાની યશેળે. જે અંગે નીચેના મુદ્દાઓ ધ્માને રેલાના યશેળે.


નલદ્યાથીની ભાકય ળીટભાં પ્રથભ વેભ. ભાં પોટો ખોટો આલેર શોઇ તો તત્કાર ફીજાવેભ. ની ભાકય ળીટ
આલતા સુધીભાં સુધાયલાનો યશેળે તે જ યીતે ત્રીજા અને ચોથા વેભ.ભાં કામયલાશી કયલાની યશેળે.



એક થી ાંચ વેભ. /ડડગ્રી કક્ષા સુધી ખોટા પોટાલાી ભાકય ળીટ બેગી કયીને એક વાથે સુધાયલા અંગેની
કામયલાશી કયલા ભાટે આલળે ત્માયે તેની ભાકય ળીટભાંથી પોટા ડીરીટ કયી નલી પોટા લગયની ભાકય ળીટ
આલાભાં આલળે.



પોટો સુધાયલા અંગેની પી રૂ |. ૫૦૦/- એક્ઝાભ ભીવે. કોડ નં. ૩૩૦૪ ભાં જભા કયલી અને નલદ્યાથી
ાવેથી વોગંદનામુ રૂ |. ૨૦/- ના સ્ટેમ્ેય રખાલી યજૂ કયલાનુ ં યશેળે.(સ્ટેમ્ ેય અંગેનો મુવદો
આ વાથે વાભેર છે .) ત્માયફાદ જ પોટો સુધાયલા અંગેની કામયલાશી કયલાભાં આલળે.



્
અગાઉના તભાભ ડયત્રોને યદ્દફાતર
ગણલાના યશેળે.

પિીક્ષા/સેલ/૨૭૬/૨૦૧૫
યીક્ષા નલબાગ
વૌયાષ્ટ્ર યુનનલનવિટી
યુનનલનવિટી કેમ્વ
યુનન.યોડ
િાજકોટ.

તા.૩૦/૦૩/૨૦૧૫
પ્રતત,
વૌયાષ્ટ્ર યુનનલનવિટી વંરગ્ન સ્નાતક કોરેજોનાં આચામયશ્રીઓ તયપ જરૂયી કામયલાશી,
નકર યલાના:- (૧) કો-ઓડડિનેટયશ્રી આઇ.ક્યુ.એ.વી.વેર જાણ વારૂ (૨) એકેડને ભક ઓડપવયશ્રી,
(૩) ઇન્ચા.નનમાભકશ્રી કોમ્્યુટય વેન્ટય (૪) F.M.S.,GIPL (૫)યીક્ષા ૧,૩,૪

