SAURASHTRA UNIVERSITY
EXAM SECTION - 02
University Campus, University Road, Rajkot – 360005

Accredited Grade "B" by NAAC

Phone No.: (0281) 2576511 Ext. No. 734-301 / FAX No.: (0281) 2586411
E-mail Id: exam02@sauuni.ac.in
પ રિ પ ત્ર :વિષય:- C.B.C.S. (ચોઈસ બેઇઝ ક્રે ડીટ વસસ્ટમ) પધ્ધવિ અંિર્ગ િ અનુસ્નાિક કક્ષાની સેમેસ્ટિ-૦૨ ની પિીક્ષાઓ
માટે ઇન્ટિનલ ગુણની ઓનલાઈન એન્રી કિિા અંર્ે .
સંદર્ગ: નં./પિીક્ષા/૦૨/૧૬૦/૨૦૨૧ િા.૧૪/૦૨/૨૦૨૧
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી સ્થિત અનુથિાતક ભવિોિા અધ્યક્ષશ્રી તિા માન્ય અનુ. સંથિાઓિા વડાઓિે જણાવવાનુ ં કે,
સંદભભ દનશિત પરરપત્રિી ઇન્ટરિલ માકભ સિી એન્રી માટે તારીખ રિક્સ કરવામાં આવેલ છે પરં ત ુ હાલિી કોનવડ-૧૯ િી પરરસ્થિનત િે
ધ્યાિે લઈ સંદર્ભિત પરરપત્ર િી હાલ પુરતી અમલવારી શક્ય િ હોય C.B.C.S. (ચોઈસ બેઇઝ ક્રે ડીટ નસથટમ) પધ્ધનત અંતર્ભત
અનુથિાતક કક્ષાિી સેમેથટર-૦૨ િી પરીક્ષાઓિાં ઇન્ટરિલ ગુણિી ઓિલાઈિ એન્રી ભવિ/અનુ.સંથિા દ્વારા કરવાિી રહેશે આ માટે
ઓિલાઈિ એન્રી પ્રારં ભ િવાિી તારીખ તેમજ પ ૂણભ િવાિી તારીખ િીચે મુજબ છે .
પ્રાિં ર્ થિાની િાિીખ

૧૩/૦૭/૨૦૨૧

પ ૂણગ થિાની િાિીખ

૨૩/૦૭/૨૦૨૧

અર્ત્યની સુચનાઓ :
(૧)

ઉપયુક્ભ ત છે લ્લી તારીખ બાદ કરવામાં આવતી એન્રી સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામ થવીકારશે િહી, જે ધ્યાિે લેવા નવિંતી છે .

(૨)

ઇન્ટરિલ માકભ સ િી એન્રી પ ૂરી િયા બાદ ભવિ/અનુ.સંથિાએ ચેક્લીથટિી નપ્રન્ટિી ખરાઈ કરી લેવાિી રહેશે, છે લ્લી તારીખ
બાદ સુધારો શક્ય બિશે િહી.

(૩)

ઇન્ટરિલ માકભ સ િી એન્રી પ ૂણભ િયા બાદ જો કોઈ ભ ૂલ હોય તો જરૂરી સુધારો કરી, ચેક લીથટિી નપ્રન્ટ કાઢી તેિી ખરાઈ કરી
તેમાં ભવિ/અનુ.સંથિાિા વડાએ સહી-નસક્કા સાિે સટીિાઇડ કરીિે ભવિ/અનુ.સંથિાિા રે કોડભ ઉપર રાખવાિી રહેશે.
યુનિવનસિટીિે જરૂર જણાય તો મંર્ાવે ત્યારે ભવિ/અનુ.સંથિાિા વડાિા સહી નસક્કા સાિેિી િકલ પરીક્ષા નવભાર્માં જમા
કરાવવાિી રહેશે.

(૪)

યુવનિવસિટી દ્વાિા પરિણામ જાહેિ થયા બાદ કોઈ પણ સંજોર્ોમાં ઇન્ટિનલ માકભ સમાં યુવનિવસિટી દ્વાિા ફેિફાિ કિી દે િામાં આિશે
નરહ.

(૫)

ઇન્ટરિલ ગુણ િી એન્રી દરમ્યાિ ભવિ/અનુ.સંથિાિા વડાિે USERNAME તિા PASSWORD અપાયેલ છે તેિો જ ઉપયોર્
કરવો અિે તે મારહતી લીક િા િાય તે અંર્ેિી સંપ ૂણભ જવાબદારી જે-તે ભવિ/અનુ.સંથિાિા વડાિી રહેશે જે નવરદત િાય.
પરરસ્થિનત સામાન્ય િતા સંદભભદનશિત પરરપત્ર રાબેતામુજ્બ યિાવત રહેશે.
ઉપિ મુજબની જાણ ર્િન/અનુ.સંસ્થાના સબંવધિ સિેને કિિાની િહેશે અને જરૂિી વ્યિસ્થા ર્ોઠિિા યોગ્ય કિશોજી.

પિીક્ષા વનયામક
નં./પિીક્ષા/૦૨/૫૨૫/૨૦૨૧

િા. ૧૦/૦૭/૨૦૨૧

પિીક્ષા વિર્ાર્-૦૨, સૌ.યુવન. િાજકોટ.-૩૬૦૦૦૫
૦૧.

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી સ્થિત તમામ અનુથિાતક ભવિોિાં અધ્યક્ષશ્રીઓ તરિ........

૦૨.

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી માન્ય અનુ.સંથિા િા વડા તરિ......

નકલ િિાના: (જાણ સારૂ િથા યોગ્ય થિા અથે)
૦૧.

માિ. કુ લપનતશ્રી/કુ લિાયકશ્રી/કુ લસર્ચવશ્રીિાં અંર્ત સર્ચવશ્રી, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી, રાજકોટ.

૦૨.

રહસાબ નવભાર્, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી, રાજકોટ.

૦૩.

ઓડીટ નવભાર્, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી, રાજકોટ.

૦૪.

પરીક્ષા નવભાર્ – ૦૧, ૦૩, ૦૪, ૦૫, પરીક્ષા સેલ તિા પરીક્ષા કોમ્્યુટર, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી, રાજકોટ.

