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િં.પરીક્ષા/૦૨ /૧૪૪૩/૨૦૨૨

તા.૦૫/૦૫/૨૦૨૨

પરરપત્ર:વિષય : ૨૦૧૦ થી ૨૦૧૫ તેમજ માઈન્ડલોજીક્સિા વિદ્યાથીઓિા ઇન્ટિનલ માકન મોકલિા બાબત.
સંદભન :- માિ.કુ લપવતશ્રી દ્વારા તા.૨૬/૦૪/૨૦૨૨ િી મંજુર થયેલ િોંધ.
આથી સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી સંલગ્િ તેમજ અગાઉ જે કોલેજો સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી સંલગ્િ હતી અિે હાલ જે
ભક્તકનવ િરનસિંહ મેહતા યુનિવનસિટીમાં કાર્યરત છે તેવી તમામ કોલેજોિાં આચાર્યશ્રીઓિે જણાવવામાં આવે છે કે,
ઉપરોક્ત સંદભયદનશિત િોંધ પર મળે લ માિિીર્ કુ લપનતશ્રીિાં આદે શાનુસાર ૨૦૧૬ પહેલાિાં નવદ્યાથીઓ (૨૦૧૦
થી ૨૦૧૫ તેમજ માઈન્ડલોજીક્સ) કે જેઓિે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી દ્વારા અભ્ર્ાસ પ ૂણય કરવા વધુ એક છે લ્લી તક
આપવામાં આવેલ હતી.
ઉપરોક્ત જુ િા કોર્યિાં નવદ્યાથીઓિી પરીક્ષાઓિા અનુક્રમે તા.૧૦/૦૩/૨૦૨૨ (સેમેસ્ટર ૧-૩-૫) તથા
તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૨ (સેમેસ્ટર ૨-૪-૬) પ ૂણય થતા તેઓિા પરરણામ પણ જાહેર કરવામાં આવેલ છે .
ઉપરોક્ત સંદભયમાં િોંધમાં મળે લ આદે શાઅનુસાર આપિી કોલેજિાં વર્ય ૨૦૧૦ થી ૨૦૧૫ દરમ્ર્ાિ જે
નવદ્યાથીઓિે આંતરરક ગુણમાં “AOO” કે

“ZOO”(0) અથવા જે નવદ્યાથીઓએ નથર્રી પરીક્ષામાં પાસ થર્ેલ છે

પરં ત ુ આંતરરક ગુણિા કારણે પરરણામમાં ફેઈલ (િાપાસ) જાહેર થર્ેલ છે , તેવા નવદ્યાથીઓિી આંતરરક પરીક્ષા
કોલેજ કક્ષાએથી લેવાિી તેમજ નવર્ર્ નિષ્ટ્ણાંત તેમજ કોલેજિાં લેટરપેડમાં આચાર્યશ્રીિાં સહી-નસક્કા સાથે
નવદ્યાથીિી માચય/એનિલ-૨૦૨૨માં ઇસ્યુ થર્ેલ ઓરીજીિલ માકય શીટ સાથે બંધ કવરમાં પરીક્ષા નિર્ામકશ્રી,
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી, રાજકોટમાં રૂબરૂ તથા પોસ્ટ મારફત રદવસ-30 િી અંદર મોકલી આપવાિી રહેશે. અરજી
સમર્ મર્ાયદામાં આપેલ િ હોર્ તો તેિા ઉપર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે િરહ. જેિી િોંધ લેવા નવિંતી.
િીચે આપેલ કોષ્ટક મુજબ આંતરરક ગુણ મોકલી આપશો
ક્રમ

પરીક્ષાનું િામ

સીટ િંબર

વિષય

આંતરરક પરીક્ષાિા

આંતરરક પરીક્ષાિા

જુિા માકન સ

િિા માકન સ

૧
૨

વિષય વિષ્ણાંતનું િામ અિે સહી

આચાયનશ્રીિી સહી અિે સ્ટેમ્પ

પરીક્ષા વિયામક
પ્રવત,
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી સંલગ્િ તમામ કોલેજોિા આચાર્યશ્રીઓ તરફ અિે હાલ ભક્ત કનવ િરનસિંહ મેહતા યુનિવનસિટીમાં કાર્યરત છે તેવી તમામ
કોલેજોિાં આચાર્યશ્રીઓ તરફ.

િકલ સાદર રિાિા:-

માિ.કુ લપનતશ્રી / કુ લસચચવશ્રીિા અંગત સચચવશ્રી

િકલ રિાિા જાણ તથા યોગ્ય કાયનિાહી અથે:-

પરીક્ષા વિભાગ-૦૩ / પરીક્ષા કોમ્્યુટર વિભાગ

