વૌયાષ્ટ્ર યનુ નલનવિટી, યાજકોટ
ુ :મ ૂલમાાંકન અંગે ની સ ૂચનાઓ
ન
૧.

1. તા

તા.૦૧/૦૫/૨૦૨૦ અને ત્માયફાદ જાશેય થમેર રયણાભો ભાટે નનધાાયીત વભમ-ભમાાદાભાાં પી વાથે નલદ્યાથીએ

ઓયીજનર ભાકા ળીટ ભલાની યાશ

જોમા નલના ુનઃમ ૂલમાાંકન પોભા ઓનરાઈન બયલાનુાં યશેળે. નલદ્યાથી કે ટરા નલમભાાં ુનઃમ ૂલમાાંકન કયાલી ળકે છે , તેની નલગત રયત્ર નાં.૪૨૬ તા.૦૧/૦૫/૨૦૨૦ ભાાં જણાલેર છે . નનધાારયત પી બયે ર શળે તોજ પોભા ભાન્મ યશેળે
૨. નલદ્યાથીએ નનમત કયે ર ઓનરાઈન અયજીત્રક, જરૂયી નલગતો વાથે વાં ૂણા બયીને વફાંનધત યીક્ષાનુાં રયણાભ ઓનરાઈન જાશેય કમાાની તાયીખથી
વાં ગ ૧૦ રદલવોભાાં યે ગ્યુરય પી વાથે પોભા ઓનરાઈન બયલાનુાં યશેળે.
૩. ુનઃમ ૂલમાાંકન ભાટે નલમદીઠ / પ્રશ્નત્ર દીઠ પી રૂ
૪.

I.૩૦૦/- યશેળે.

C.B.C.S. અને Non C.B.C.S. અભ્માવક્રભોનાાં યી-ચેકીંગ અંગે નાાં પોભા ેય યી-ચેરકિંગની રૂ/-૨૫ પી વાથે વાંફનાં ધત કોરેજ / વાંસ્થા ભાયપત
યીક્ષાનુાં રયણાભ જાશેય થમાના ૧૦ રદલવભાાં યુનનલનવિટીભાાં જભા કયલાન યશેળે. જે ેયભાાં ુનઃમ ૂલમાાંકન કયાલેર શોમ તે ેયભાાં યી-ચેકીંગ પોભા
બયલાનુાં યશેત ાંુ નથી.

૫.

ુનઃમ ૂલમાાંકન કયાલેર નલદ્યાથીઓનાાં રયણાભભાાં

Fail To Pass અને લગાભાાં સુધાયો થતો શોમ. તેલાાં નલદ્યાથીઓએ

ુનઃમ ૂલમાાંકન રયણાભ

ઓનરાઈન જાશેય થમાાંનાાં ૦૧ ભાવનાાં વભમ ભમાાદાભાાં પી યીપાં ડ કયલાાં અંગે ની અયજી યીક્ષા નલબાગને શોંચાડલાની યશેળે. વભમ ભમાાદાભાાં ન
આલેર અયજીને ધ્માને રેલાભાાં નરશ આલે અને તેભજ તે અંગે કોઈ ત્ર વ્મલશાય કયલાભાાં આલળે નરશ.
૬. ુનઃમ ૂલમાાંકન ભાટે અયજી કયી પીની યકભ બમાા ફાદ કોઈણ વાંજોગોભાાં અયજી ાછી ખેંચી ળકાળે નરશ.
૭. અધ ૂયી અને ખોટી નલગત બયે રી ઓનરાઈન અયજીઓ, નનમત પી નવલામની અ ૂણા કે

CBCS અભ્માવક્રભો ભાટે ની ઓપ રાઈન અયજીઓ ય ધ્માન

આલાભાાં આલળે નરશ, અને તે અંગે ત્રવ્મલશાય કયલાભાાં આલળે નરશ.
૮. આંતરયક ગુણાાંકન,

M.C.Q., પ્રેક્ટટકર, લાઈલા,ડીઝટે ળન, ટભાલકા , વેનભનાય, પ્રોજેટટ-લકા લગે યેની કોઈણ યીક્ષાની ુનઃમ ૂલમાાંકન ભાટે ની અયજી

સ્લીકાયી ળકાળે નરશ.
૦૯. નનધાાયીત કયતાાં લધાયે ેયની પી બયલી નરશ. તથા નનમભ મુજફ એક કયતા લધાયે ેયનુાં ુનઃમ ૂલમાાંકન કયલાનુાં થતુાં શોમ તો તે ભાટે એક જ પોભા
બયલાનુાં યશેળ.ે
૧૦. જે યીક્ષાનુાં રયણાભ નીચરી

યીક્ષા વાય કયે ર ન શોલાને કાયણે ઓ. ૧૫૬ મુજફ અટકાલલા

(WithheldO.156) ભાાં આવ્યુાં શોમ તેલા

યીક્ષાથીઓ ણ જો ુનઃમ ૂલમાાંકન કયલા ઇચ્છતાાં શોમ તો તેઓએ ણ નનમત વભમભમાાદાભાાં જ અયજી કયલાની યશેળે.
૧૧. એક્ષટનાર કોવાના નલદ્યાથીઓએ રયત્ર નાં.૧૮૯૦ તા.૧૪/૦૭/૨૦૧૭ મુજફ ઓનરાઈન પોભા બયલાના યશેળે.
૧૨. ુનઃમ ૂલમાાંકનનાાં યીક્ષકે આેર ગુણ અને અવર મ ૂલમાાંકનનાાં ગુણ લચ્ચેનો તપાલત જે તે પ્રશ્નત્રનાાં કુ ર ગુણનાાં ૮% કે તેથી લધુ શળે તો જ તે
પ્રશ્નત્રનાાં ગુણભાાં/રયણાભભાાં પેયપાય કયલાભાાં આલળે.તે ફાફતની ખાવ નોંધ રેલી.
૧૩. જે યીક્ષાથીએ ુનઃમ ૂલમાાંકન ભાટે અયજી કયી શોમ તેણે ુનઃમ ૂલમાાંકનનાાં રયણાભ કે પ્રત્યુત્તયની યાશ જોમા નલના તેભના અવર જાશેય થમેરા
રયણાભ અનુવાય ઉરી યીક્ષાના લગાભાાં પ્રલેળ ભેલલા કે અન્મ પ્રકાયની અયજી કયલાની શોમ કે આલેદનત્ર બયલાનુાં થતુાં શોમ તો
વભમભમાાદાભાાં જે તે કામાલાશી કયી રેલાની યશેળે.
૧૪. ુનઃમ ૂલમાાંકનના રયણાભને ઉરા લગાભાાં પ્રલેળ/ અન્મ પ્રલેળ/ નોકયીની અયજી.....લગે યેની તાયીખ લીતલા વફાંનધત ફાફતો વાથે વાાંકી ળકાળે
નશી. અને તે ભાટે તેભજ અન્મ કોઈણ પ્રકાયના (નાણાાં-વભમ-તક) ટરેઈભ કયી ળકળે નરશ.
૧૫. નલદ્યાથીએ વૌયાષ્ટ્ર યુનનલનવિટીની

C.B.C.S. અભ્માવક્રભોની યીક્ષાનાાં ુનઃમ ૂલમાાંકન પોભા , પી, રયણાભ લગે યે ભાટે લેફવાઈટ

www.saurashtrauniversity.co.in/StudentLogin/frmDefaultForStudent.aspx અને ુનઃમ ૂલમાાંકન નનમભો, સુચનાઓ, રયત્ર
લગે યે ભાટે લેફવાઈટ www.saurashtrauniversity.co.in/master/result.aspx અને www.saurashtrauniversity.edu નાાં નનમનભત
વાંકા ભાાં યશેવ.ાંુ
૧૬. નલદ્યાથીએ ોતાનાાં

User Name (Enrollment Number) અને Password દ્વાયા ુનઃમ ૂલમાાંકનનાાં રયણાભની નલગત લેફવાઈટ ભાયપત

ભેલલાની યશેળે. જો ુનઃમ ૂલમાાંકન કયલાથી નલદ્યાથીનાાં રયણાભભાાં સુધાયો ન થામ, તેલા રકસ્વાભાાં નલદ્યાથીને ત્રવ્મલશાય દ્વાયા જાણ કયલાભાાં નરશ
આલે. એટરે કે યી-એવેવભેન્ટ યીઝલટ રેટય તેભણે ોતાનાાં

Login ભાાંથી ડાઉનરોડ કયી રેલાનો યશેળે. જે નલદ્યાથીઓનુાં રયણાભ સુધયે તો તેલા

રકસ્વાભાાં તેઓની ભાકા ળીટ તેભનાાં કોરેજ / વાંસ્થાનાાં વયનાભે ભોકરલાભાાં આલળે.
૧૭. એક્ષટનાર

કોવાના નલદ્યાથીઓએ પોભાભાાં ત્રવ્મલશાયનુાં  ૂરાં ુ વયનામુ,ાં ભોફાઈર નાંફય લગે યે નલગતો બયલાની યશેળે. અધુયા વયનાભાાંને કાયણે ભાકા ળીટ

યત થળે, તો નલદ્યાથીની જલાફદાયી ગણાળે.
૧૮. ુનઃમ ૂલમાાંકનની અયજીની છે લરી તાયીખ ફાદ વાભાન્મ યીસ્સ્થનતભાાં ભેડીકર પેકલટીનુાં રયણાભ આળયે ૩૦ રદલવભાાં તથા તેનાાં નવલામનાાં રયણાભો
આળયે ૪૫ રદલવભાાં જાશેય થળે.
ઉય જણાલેર નનમભો અને સ ૂચનાઓ વાંફધ
ાં ે અથાઘટનનો પ્રશ્ન ઉસ્સ્થત થળે તો તે અંગે યુનનલનવિટીએ રીધેરો નનણામ આખયી ગણાળે અને તે
વાંફનધત યીક્ષાથીને ફાંધનકતાા યશેળે.

