ુ ર) અભ્યાસક્રમોિાાં પિ
ુ :મ ૂલયાાંર્િ અંગે િી સ ૂચિાઓ
C.B.C.S. (રે ગ્યલ

૧.

તા દામાાં ફી સાથે નિદ્યાથીએ ઓરીજિલ માર્ા શીટિી રાહ જોયા નિિા
તા.૦૧/૦૫/૨૦૨૦ થી જાહેર થયેલ પરરણામો માટે નિર્ાારીત સમય-મયાા

પુિઃમ ૂલયાાંર્િ ફોમા ઓિલાઈિ ભરિાનુાં રહેશે. નિદ્યાથી ર્ેટલા નિષયમાાં પુિઃમ ૂલયાાંર્િ ર્રાિી શર્ે છે , તેિી નિગત િીચે મુજબ છે . ફી ભરે લી હશે તો
જ ફોમા માન્ય રહેશે.
ક્રમ

પરીક્ષા

ર્ેટલા પેપરનુાં પ ૂિ:મ ૂલયાાંર્િ થઇ શર્ે.
જે કોર્ષ/પરીક્ષામાાં ચાર(૦૪) કે તેથી ઓછા વિર્ય/પેપર હોય તો તેમાાં પુન:મુલયાાંકન ત્રણ

૨.

૩.

(૦૩) વિર્યનુ ાં અને ચાર(૦૪)થી િધુ વિર્ય/પેપર હોય તો,તેમાાં પાાંચ (૦૫) વિર્ય/પેપર

૧.

રિગ્રી ર્ક્ષાિી છે લલા િષાિી પરીક્ષા

૨.

અનુસ્િાતર્ પરીક્ષા

૨

૩.

પીજી. રિપ્લોમાાં પરીક્ષા

૨

૪.

ક્રમ ૧,૨,૩ નસિાયિી અન્ય પરીક્ષા

૨

પુન:મુલયાાંકન કરાિી શકાશે.

નિદ્યાથીએ નિયત ર્રે લ ઓિલાઈિ અરજીપત્રર્, જરૂરી નિગતો સાથે સાંપ ૂણા ભરીિે જે તે પરીક્ષાનુાં પરરણામ ઓિલાઈિ જાહેર ર્યાા િી તારીખથી

સળાં ગ ૦૮ રદિસોમાાં રે ગ્યુલર ફી સાથે ફોમા ઓિલાઈિ ભરિાનુાં રહેશે તથા ૦૮ રદિસો પુરા થયા બાદ નિદ્યાથીએ સળાં ગ ૦૨ રદિસમાાં નિયત લેઈટ
ફી માાં ઓિલાઈિ ફોમા ભરિાનુાં રહેશે.

પુિઃમ ૂલયાાંર્િ માટે નિષયદીઠ / પ્રશ્નપત્ર દીઠ ફી રૂI.૩૦૦/- રહેશે તથા લેઈટ ફી પેમેન્ટ નિષયદીઠ / પ્રશ્નપત્ર દીઠ ફી રૂI.૩૦૦/- રે ગ્યુલર + રૂI.૫૦૦/લેઈટ ફી= રૂI.૮૦૦/- ભરિાિી રહેશે.

૪.

C.B.C.S. અિે Non C.B.C.S. અભ્યાસક્રમોિાાં રી-ચેર્ીંગ અંગેિાાં ફોમા સાંબનાં ર્ત ર્ોલેજ / સાંસ્થામાાં ઓફલાઈિ ભરિાિાાં રહેશે. જે પેપરમાાં

૫.

પુિઃમ ૂલયાાંર્િ ર્રાિેલ નિદ્યાથીઓિાાં પરરણામમાાં Fail To Pass અિે િગામાાં સુર્ારો થતો હોય. તેિાાં નિદ્યાથીઓએ પુિઃમ ૂલયાાંર્િ પરરણામ

૬.
૭.
૮.
૦૯.
૧૦.
૧૧.

૧૨.
૧૩.

૧૪.

પુિઃમ ૂલયાાંર્િ ર્રાિેલ હોય તે પેપરમાાં રી-ચેર્ીંગ ફોમા ભરિાનુાં રહેત ાંુ િથી.

ઓિલાઈિ જાહેર થયાાંિાાં ૦૧ માસિાાં સમય મયાાદામાાં ફી રીફાં િ ર્રિાાં અંગેિી અરજી પરીક્ષા નિભાગિે પહોંચાિિાિી રહેશે. સમય મયાાદામાાં િ
આિેલ અરજીિે ધ્યાિે લેિામાાં િરહ આિે અિે તેમજ તે અંગે ર્ોઈ પત્ર વ્યિહાર ર્રિામાાં આિશે િરહ.

પુિઃમ ૂલયાાંર્િ માટે અરજી ર્રી ફીિી રર્મ ભયાા બાદ ર્ોઈપણ સાંજોગોમાાં અરજી પાછી ખેંચી શર્ાશે િરહ ર્ે ભરે લી ઓિલાઈિ ફી િી રર્મ પરરણામમાાં
ફેરફાર થાય ર્ે િ થાય છતાાં પરત મળી શર્શે િરહ.

અધ ૂરી અિે ખોટી નિગત ભરે લી ઓિલાઈિ અરજીઓ, નિયત ફી નસિાયિી અપ ૂણા ર્ે ઓફ લાઈિ અરજીઓ પર ધ્યાિ આપિામાાં આિશે િરહ, અિે
તે અંગે પત્રવ્યિહાર ર્રિામાાં આિશે િરહ.

આંતરરર્ ગુણાાંર્િ, M.C.Q., પ્રેક્ટટર્લ, િાઈિા,િીઝટે શિ, ટમાિર્ા , સેનમિાર, પ્રોજેટટ-િર્ા િગેરેિી ર્ોઈપણ પરીક્ષાિી પુિઃમ ૂલયાાંર્િ માટેિી અરજી
સ્િીર્ારી શર્ાશે િરહ. અિે એટસટા િલ પરીક્ષામાાં એસાઈમેન્ટનુાં પુિઃમ ૂલયાાંર્િ ર્રિામાાં આિશે િરહ.

નિર્ાારીત ર્રતાાં િર્ારે પેપરિી ફી ભરિી િરહ. તથા નિયમ મુજબ બે પેપરનુાં પુિઃમ ૂલયાાંર્િ ર્રિાનુાં થતુાં હોય તો તે માટે એર્ જ ફોમા ભરિાનુાં રહેશે.

જે પરીક્ષાનુાં પરરણામ િીચલી પરીક્ષા પસાર ર્રે લ િ હોિાિે ર્ારણે ઓ. ૧૫૬ મુજબ અટર્ાિિા (WithheldO.156) માાં આવ્યુાં હોય તેિા
પરીક્ષાથીઓ પણ જો પુિઃમ ૂલયાાંર્િ ર્રિા ઇચ્છતાાં હોય તો તેઓિે પણ નિયત સમયમયાાદામાાં જ અરજી ર્રિાિી રહેશે.

જો ર્ોઈ પરીક્ષાિાાં ગુણ તેમિી પરીક્ષાિી અધુરી મારહતીિા ર્ારણે ર્ે અન્ય ર્ારણોસર જાહેર ર્રિામાાં આિેલ િ હોય તેિા પરીક્ષાથીઓ જો

પુિઃમ ૂલયાાંર્િ ર્રાિિા ઈચ્છતાાં હોય તો તે મતલબિી સાદા ર્ાગળમાાં ઓફલાઈિ અરજી ર્રી નિયત સમયમયાાદામાાં જાણ ર્રિાિી રહેશે. આિા
પરીક્ષાથીનુાં સત્તાિાર પરરણામ જાહેર થયા પછીથી રદિસ ૧૦માાં નિયત િમ ૂિામાાં જરૂરી ફી સાથે પુિઃમ ૂલયાાંર્િ માટે અરજી ર્રિાિી રહેશે.

પુિઃમ ૂલયાાંર્િિાાં પરીક્ષર્ે આપેલ ગુણ અિે અસલ મ ૂલયાાંર્િિાાં ગુણ િચ્ચેિો તફાિત જે તે પ્રશ્નપત્રિાાં કુ લ ગુણિાાં ૮% ર્ે તેથી િધુ હશે તો જ તે
પ્રશ્નપત્રિાાં ગુણમાાં/પરરણામમાાં ફેરફાર ર્રિામાાં આિશે.

જે પરીક્ષાથીએ પુિઃમ ૂલયાાંર્િ માટે અરજી ર્રી હોય તેણે પુિઃમ ૂલયાાંર્િિાાં પરરણામ ર્ે પ્રત્યુત્તરિી રાહ જોયા નિિા તેમિા અસલ જાહેર થયેલા

પરરણામ અનુસાર ઉપલી પરીક્ષાિા િગામાાં પ્રિેશ મેળિિા ર્ે અન્ય પ્રર્ારિી અરજી ર્રિાિી હોય ર્ે આિેદિપત્ર ભરિાનુાં થત ાંુ હોય તો
સમયમયાાદામાાં જે તે ર્ાયાિાહી ર્રી લેિાિી રહેશે.

પુિઃમ ૂલયાાંર્િનુાં પરરણામ મોડુાં જાહેર થિાિા ર્ારણે ઉપલા િગા માાં મોિો પ્રિેશ મેળિિા માટે ર્ોઈ પરીક્ષાથી હક્કદાર રહેશે િરહ અિે તે માટે તેમજ

અન્ય ર્ોઈપણ પ્રર્ારિા (િાણાાં-સમય-તર્) ટલેઈમ ર્રી શર્શે િરહ. પરાં ત ુ જો ર્ોલેજ સાંસ્થા ર્ે ભિિમાાં પ્રિેશ આપ્યા બાદ ખાલી રહેતી જગ્યા હોય
અિે ર્ોલેજ ર્ે ભિિ આિા પરીક્ષાથીિે પ્રિેશ આપશે તો તેમિી ખ ૂટતી હાજરી યુનિિનસિટી ર્ોન્િોિ ર્રી શર્શે.

૧૫.

નિદ્યાથીએ સૌરાષ્ટ્ર યુનિિનસિટીિી C.B.C.S. અભ્યાસક્રમોિી પરીક્ષાિાાં પુિઃમ ૂલયાાંર્િ ફોમા, ફી, પરરણામ િગેરે માટે િેબસાઈટ

www.saurashtrauniversity.co.in/StudentLogin/frmDefaultForStudent.aspx અને પુિઃમ ૂલયાાંર્િ નિયમો, સુચિાઓ, પરરપત્ર
િગેરે માટે િેબસાઈટ www.saurashtrauniversity.co.in/master/result.aspx અને www.saurashtrauniversity.edu િાાં નિયનમત
સાંપર્ા માાં રહેવ.ાંુ
૧૬.

નિદ્યાથીએ પોતાિાાં User Name (Enrollment Number) અને Password દ્વારા પુિઃમ ૂલયાાંર્િિાાં પરરણામિી નિગત િેબસાઈટ મારફત

મેળિિાિી રહેશે. જો પુિઃમ ૂલયાાંર્િ ર્રિાથી નિદ્યાથીિાાં પરરણામમાાં સુર્ારો િ થાય, તેિા રર્સ્સામાાં નિદ્યાથીિે પત્રવ્યિહાર દ્વારા જાણ ર્રિામાાં િરહ

આિે. એટલે ર્ે રી-એસેસમેન્ટ રીઝલટ લેટર તેમણે પોતાિાાં Login માાંથી િાઉિલોિ ર્રી લેિાિો રહેશે. જે નિદ્યાથીઓનુાં પરરણામ સુર્રે તો તેિા
૧૭.
૧૮.

રર્સ્સામાાં તેઓિી માર્ા શીટ તેમિાાં ર્ોલેજ / સાંસ્થાિાાં સરિામે મોર્લિામાાં આિશે.

નિદ્યાથીએ ફોમામાાં પત્રવ્યિહારનુાં પ ૂરાં ુ સરિામુ,ાં મોબાઈલ િાંબર િગેરે નિગતો ભરિાિી રહેશે. અધુરા સરિામાાંિે ર્ારણે ટપાલ પરત થશે, તો
નિદ્યાથીિી જિાબદારી ગણાશે.

પુિઃમ ૂલયાાંર્િિી અરજીિી છે લલી તારીખ બાદ સામાન્ય પરીસ્સ્થનતમાાં મેિીર્લ ફેર્લટીનુાં પરરણામ આશરે ૩૦ રદિસમાાં તથા તેિાાં નસિાયિાાં પરરણામો
આશરે ૪૫ રદિસમાાં જાહેર થશે.

ઉપર જણાિેલ નિયમો અિે સ ૂચિાઓ સાંબર્
ાં ે અથાઘટિિો પ્રશ્ન ઉપસ્સ્થત થશે તો તે અંગે યુનિિનસિટીએ લીર્ેલો નિણાય આખરી ગણાશે અિે તે

સાંબનર્ત પરીક્ષાથીિે બાંર્િર્તાા રહેશે.

