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નં/પર

તા. ૩૦/૦૮/૨૦૨૨

ા/૦૨/ ૧૨૨૨/૨૦૨૨

પ રપ

:

િવષય : નાતક કોસની ઈ ટરમીડ યેટ સેમે ટર-૩ ની "ાયો#ગક/ ોજે ટ વાઈવા પર
આથી સૌરા

િુ નવસ ટ

ાઓ બાબતે..

સંલ ન મેડ કલ / પેરા મેડ કલની િસવાયની લા ુ પડતી તમામ િવ"ાશાખાના

આચાય&'ીઓને જણાવવા+ુ ં ક,, સને ૨૦૨૨-૨૩ ના "થમ સ ની પર .ાઓમાં / િવષયમાં 1ાયો3ગક / 1ો/6ટ વાઇવા
પર .ાઓ લેવાની થાય છે 8યાં 9ુન-૨૦૧૦થી અમલમાં આવેલ સી.બી.સી.એસ. ?તગ&ત સેમે@ટર ૦૩ ના પર .ા ફોમ&
ુ ર તેમજ ર પીટર પર .ાથ ઓની 1ાયો3ગક /
લ

ભર, લ ર,

ોજે ટ વાઈવા પર .ા કોલેજ ક ાએ ( થાિનક ધોરણે) નીચે

દશાવેલ દવસો દર3યાન તમામ કોલેજના આચાય5ીઓ 6ારા ગોઠવવાની રહ9શે. અને તેની ;ણ કોલેજના પર

ાથ<ઓને

કરવાની રહ9શે.
આચાય ી ારા ગોઠવાયેલ ઉપયુ
પરી ાઓના કાય મની બે નકલ તેમજ આચાય ી ારા ાયોિગક પરી ામાં
સૌરા'( યુિનવસ)ટી શૈ ણીક મા-યતા ા. પરી કોને અપાયેલ િનમણુક
ં ના ઓડરની એક નકલ ાયોિગક પરી ા શ2
થયાના ૦૩ િદવસ પહેલા પરી ા િનયામક ી, પરી ા િવભાગ સૌરા'( યુિનવસ)ટી, રાજકોટને મોકલી આપવાની રહેશે.

આ પ રપ ની તાર ખ થી શ>ુ કર ને ઈ ટરમીડ યેટ સેમે ટર – ૦૩ (સી.બી.સી.એસ.) ની તા.
ુ ીના સમયગાળામાં ઈ ટરમીડ યેટ સેમે ટર-૩ના "ાયો#ગક / "ોDEટ વાઈવા પર
૧૯/૧૦/૨૦૨૨ Aધ

ા

ુ ની ઓનલાઈન એ I તા. ૧૯/૧૦/૨૦૨૨ Aધ
ુ ી કર શકાશે.
F ૂણ કરવાની રહ9શે. અને તેમના Hણ
િવ9ાથ)ઓના ાયોિગક પરી ાઓના માકસની ઓનલાઈન એ-ટ( ી થયા બાદ SAVE કરીને તેની િ -ટ કાઢીને તેની
ખરાઈ કરી તેમાં જે તે િવષયના અ=યાપક ી તથા આચાય ીએ સહી િસ>ા કરી કોલેજના રેકોડ પર રાખવાની રહેશ.ે
યુિનવસ)ટીને જ@ર પડે ને મંગાવે Aયારે નકલ આપવાની રહેશે.

સુચના :(૧) સી.બી.સી.એસ. હે ઠળના સેમે ટર ૦૩ ની તમામ િવ"ાશાખાઓના ર ે&યુલર તથા રીપીટર િવ"ાથ+ઓની
,ાયોિગક ગુણની એ1ટ2 ી G.I.P.L.ના સો3ટવેરમાં કરવાની રહેશે.
(૨) િવJાથ<ઓનાં સીટ નંબરની યાદ D કોલેજને મળે લ ન હોય તેવા સંજોગોમાં િવJાથ<ઓના નામ અને એનરોલમે ટ
નંબર ઉપર "ાયો#ગક પર

ા લેવાની રહ9શે. ("ાયો#ગક પર

ુ ી સાચવવાની
ાની ઉતરવહ ઓ સં થાએ િનધા રત સમય Aધ

રહ9શે.)

P.T.O.
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...૨...
(૩) આચાય5ીઓએ "ાયો#ગક પર ામાં પોતાની કોલેજનાં સીનીયર શૈ #ણક મા યતા "ાMત
િનમOક
ંુ આપી "ાયો#ગક પર

અNયાપકોને પર

ક તર ક9

ાઓ લેવાની રહ9શે, અને જો કોલેજમાં મા ય અNયાપક ન હોય તો, Qયાંથી નRકની

કોલેજમાંથી મા ય અNયાપકનો સંપક કર ને પર

ા F ૂણ કરવાની રહ9શે.

(૪) "ાયો#ગક પર ાના સંચાલન પેટ9 D તે કોલેજનાં આચાય5ીને કો-ઓડTનેટર તર ક9 િનમOકંુ કરવા અથવા આચાય5ી D
અNયાપકને િનUEુ ત કર9 તેમને V|.૧૨૫/- (Vિપયા એકસો પYચીસ)Z ંુ મહ9નતાO ંુ "િત દન [Eુ વ\.ંુ આ ફEત ^ા ટ9ડ/સરકાર
કોલેજોને જ લાH ુ પડશે.

(૫) આ કાયાલયનાં તા.૧૭.૦૮.૨૦૦૯ નાં પ રપ

bમાંક પર

ુ ાર સેcફ ફાઈના સ કોલેજ તથા
ા/૦૨/૧૫૫૧/૨૦૦૯ અZસ
ા સંચાલનનો તમામ ખચ ભોગવવાનો રહ9શ,ે

^ા ટ9ડ કોલેજોમાં સેcફ ફાઈના સ કોષ ચલાવતી કોલેજોએ "ાયો#ગક પર

ખચનાં હસાબોની ફાઈલ Uિુ નવિસeટ માં જમા કરાવવાની રહ9શે નહ , પરં f ુ "ાયો#ગક
હસાબો તૈયાર કર કોલેD પોતાના ર9 કોડ ઉપર રાખવાના

પર

ા સંચાલન ખચનાં તમામ

રહ9શે. D Uિુ નવિસeટ ની જVર યાત ઉભી થયે માંગવાથી રgુ

કરવાનાં રહ9શે
ુ બની ;ણ કોલેજનાં શૈ #ણક/#બનશૈ #ણક કમચાર ઓ તથા િવJાથ<ઓના Nયાન પર i ૂકવા અને જVર
(૬) ઉપર iજ
jયવ થા ગોઠવવા યોkય કરશોR.

પર

ા િનયામક

"િત,
૦૧. સૌરાmI Uિુ નવિસeટ સંલkન સંબિં ધત કોલેજોના આચાય5ીઓ તરફ .....
નકલ રવાના:
૧. માન. nુ લપિત5ી / માન. nુ લસચીવ5ીના oગત સ#ચવ5ી , સૌરાmI Uિુ નવિસeટ , રાજકોટ.
૨. હસાબ િવભાગ , સૌરાmI Uિુ નવિસeટ , રાજકોટ.
૩. ઓડ ટ િવભાગ , સૌરાmI Uિુ નવિસeટ , રાજકોટ.
૪. પર

ુ ર િવભાગ
ા કો3MUટ

૫. પર

ા િવભાગ – ૧ , સૌરાmI Uિુ નવિસeટ , રાજકોટ. ("ાયો#ગક પર

ાઓ માટ9ની ઉતરવહ ઓ તથા ^ાફ પેપસ D તે

કોલેજને સમયસર પહોચતા કરવા અથp.)
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