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વલમ :- પ્રોવલઝનર એવરવજવફવરટી વર્ટટપીકેટ (PEC) - 2019-20
રયત્ર :આથી વૌયાષ્ટ્ર મુવનલર્સવટી વંરગ્ન કોરેજોના આચામયશ્રીઓ, અનુસ્નાતક બલનનાં અધ્મક્ષશ્રીઓ તથા અનુસ્નાતક કેન્દ્રોનાં ઇનચાજય શ્રીઓ તેભજ ભાન્દ્મ વંસ્થાના લડાઓને જણાલલાભાં આલે છે કે, નીચે દર્સળત વલગત અનુવાય જે વલદ્યાથીઓએ વૌયાષ્ટ્ર મુવનલર્સવટી
વવલામની અન્દ્મ મુવનલર્સવટીભાંથી સ્નાતક / અનુસ્નાતક યીક્ષા ાવ કયીને અથલા ગુજયાત ફોડય વવલામના અન્દ્મ ફોડયભાંથી ધોયણ ૧૨ કે
તેને વભકક્ષ યીક્ષા ાવ કયીને આ મુવનલર્સવટીભાં વલનમન, લાવણજ્મ, કામદા, યપોર્મભગ આટયવ, રૂયર સ્ટડીઝ, એજ્મુકળ
ે ન, ભેનજ
ે ભેન્દ્ટ,
વામન્દ્વ, પાભયવી, શોભવામન્દ્વ, ભેડીવીન, શોવભઓેથી તથા આર્ટકટેકચય પેકલ્ટીના 1 / 3 / 5 વેભસ્ે ટયભાં (જ્માં લાર્સક પદ્ધતિ રાગૂ શોમ
તમાં તે ભુજફ) પ્રથભ લાય દાલર થતાં વલદ્યાથીઓએ વનમવભત વલદ્યાથી તયીકે જોડાલુ શળે, તેલા વલદ્યાથીઓએ PEC ભેલલાનું યશેળ.ે



પ્રલેળ ાત્રતા ભાટે જરૂયી ભાન્દ્મ ફોડય તથા લલતોલલત PEC ભાટેના રયત્રોની વલગત :

વલગત
Provisional
Eligibility
Certificate (PEC)
(કાભચરાઉ મોગ્મતા
પ્રભાણત્ર)

મોગ્મતા

ઓર્ટડનન્દ્વ / ઠયાલ / રયત્ર ભુજફ

COBSEની લેફ વાઈટ ય દળાયલેરા ભાન્દ્મ

* 88- 2 –C, 3-(C) તથા 90, 90-A, 92

Boards ની માદી ભુજફ અથલા

* એ.કે/ વભકક્ષતા/1088/2015 તા.૨૪-૧૧-૨૦૧૫

UGC દ્વારા ભાન્દ્મ મુવનલર્સવટીઓની માદી ભુજફ * યીક્ષા વેર/પ્રોવલ.એવરજીફીરીટી/58/2016
તા. ૧૨/૦૫/૨૦૧૬
અથલા AIU દ્વારા પ્રકાવળત થમેર ભાન્દ્મ
મુવનલર્સવટીઓની માદી ભુજફ

Other than Gujarat Board /
Saurashtra University

* http://www.saurashtrauniversity.edu/university/exam-sections/exam-cell-exam-06/circulars/
* www.cobse.org

Members (Approved Boards in India) (બાયત દેળના ભાન્દ્મ ફોડયની માદી ભાટે)

* www.saurashtrauniversity.edu

Quick Access

Circulars

(રયત્ર ક્રભાંક :No. AK/Ac/973/16 Dt. 07/10/2016)
ક્ભ

૧

ફાફત

પ્રોવલઝનર એવરવજવફવરટી
વર્ટટપીકેટ ભેલલા
(વેભસ્ે ટય–1,3, અને 5 ભાટે)

(જ્માં લાર્સક પદ્ધતિ રાગૂ

યેગ્મુરય પી વાથે
એન્દ્રી સ્લીકાયલાની તાયીલ.

પી. રૂ. ૧૫૦/તા.૧૭ - ૦૬ - ૨૦૧૯ થી
તા.૩૧ - ૦૭ - ૨૦૧૯

રેઇટ પી વાથે એન્દ્રી

દંડાતભક પી વાથે એન્દ્રી સ્લીકાયલાની

સ્લીકાયલાની છે લ્રી તાયીલ.

છે લ્રીતાયીલ.

પી. રૂ. ૧૫૦/- + ૫૦૦/- =

પી. રૂ. ૧૫૦+૫૦૦+૧૫૦૦ =

રૂ. ૬૫૦/-

રૂ. ૨૧૫૦/-

તા. ૦૧ - ૦૮ - ૨૦૧૯ થી
તા. ૧૫ - ૦૮ - ૨૦૧૯

તા. ૧૬ - ૦૮ - ૨૦૧૯ થી

શોમ તમાં તે ભુજફ)
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તા. ૩૧ - ૦૮ - ૨૦૧૯

1.

વલદ્યાથીએ PEC ની અયજીભાં દળાયલેર વલગતને ધ્માનભાં યાલી અને કામાયરમ તયપથી ભાંગલાભાં આલેર પ્રભાણત્રોના આધાયે PEC ઇસ્મુ કયલાભાં

2.

ઓર્ટડનન્દ્વ – ૯૦ અન્દ્લમે અન્દ્મ મુવનલર્સવટી / ફોડય ભાંથી આલતા વલદ્યાથીએ જે તે અભ્માવક્રભભાં પ્રલેળ મોગ્મતા ધયાલતા શોઇ અને તે અંગેનું આ

આલળે.
મુવનલર્સવટીનું PEC ભેલેર શોઇ, તો જ કોરેજ દ્વારા પ્રલેળ કામયલાશી કયલાની યશેળે.

3.

ધોયણ ૧૦ ાવ કમાય ફાદ આઇ.ટી.આઇ. ભાન્દ્મ અભ્માવક્રભ (NCVT) (GCVT) ાવ કયીને આ મુવનલર્સવટીભાં વેભેસ્ટય- ૧ ભાં પ્રલેળ ભેલે તમાયે
ધો.૧૨ ભાં અંગ્રેજી વલમભાં પયવજમાત ાવ કયેર શોઈ એલા વલદ્યાથીઓએ PEC રેલાનુ યશેળે નશીં.

4.
5.

વલળેભાં વૂવચત કયલાભાં આલે છે કે કોઇણ વલદ્યાથીને PEC કઢાવ્મા લગય પ્રલેળ આેર શળે તો તે અંગેની વઘી જલાફદાયી કોરેજ/બલનની યશેળે.
વલદ્યાથીએ છે લ્રે જે ફોડય / મુવનલર્સવટી ભાંથી અભ્માવ ૂણય કયેર શળે તે કચેયી ભુકાભે થી અત્રે યજુ કયેર ગુણત્રકની લયાઈ કયેર નક્ર/ત્ર તથા
ઓરયજીનર ભાઈગ્રેળન યીક્ષા વેર વલબાગભાં જભા કયાલીને પાઈનર એવરજીવફવરટી વર્ટટરપકેટ વત્રાંત ૂલે ભેલી રેલાનું યશેળે અન્દ્મથા યીક્ષાનું
યીણાભ અનાભત યશેળે. (યીણાભ ની વાભે Withheld Eligibility દળાયલલાભાં આલળે)

6.

પ્રલેળ મોગ્મતા પ્રભાણત્ર (FEC) છે લટનું પ્રલેળત્ર ચારુ વત્રના અંત શેરાં ભેલી રેલાનુ યશેળે અન્દ્મથા મુવનલર્સવટીના લલતોલલતનાં વનમભ ભુજફ

7.

Online PEC Link :- http://forms.saurashtrauniversity.edu/ યથી PEC ભેલલા ભાટે વલદ્યાથીઓ દ્વારા જ પોભય બયામ અને તેઓના

કામયલાશી કયલાભા આલળે.

દ્વારા જ અત્રે પોભય જભા કયલાના યશેળે અને તેઓને જ PEC આલાભાં આલળે. કોરેજ દ્વારા ઉકત પ્રરક્રમા થતી શોઈ છે તેભાં અુતયતા યશી જલા
ાભે છે જે ને કાયણે છીથી કાનૂની પ્રશ્નો ઉવસ્થત થતા શોમ છે . તેથી ઉકત પ્રરક્રમા વલદ્યાથી દ્વારા જ કયલાભાં આલે તે લૂફજ જરૂયી છે .
8.

PEC ભેવ્માથી વલદ્યાથીને પ્રલેળ અંગેની ફાંશેધયી ભતી નથી.

9.

વલદ્યાથીએ PEC ભેવ્મા ફાદ કોરેજ ફદરાલેર શોમ તો યીક્ષા વેર ને અયજી દ્વારા જાણ કયલાની યશેળે.

10. જે વલદ્યાથીને કોરેજ / બલનભાં પ્રલેળ ભેર નશી શોમ તો આલાભાં આલેર PEC આોઆ યદ થમેર ગણાળે અથલા વલદ્યાથીએ યીક્ષાવેર
વલબાગભાં યદ કયાલલા આલલાનું યશેળે.

11. જે વલદ્યાથીઓએ ONLINE ભાકયળીટની નકરનાં આધાયે PEC ભેલેર શળે તે વલદ્યાથીઓને જે તે ફોડય / મુવનલવીટી તયપથી અવર ભાકયળીટ ભળ્મેથી
તુયંત જ તેની નકર યજુ કયલાની યશેળે અને તે યજૂ કમાય ફાદ જ ફાકીની કામયલાશી શાથ ધયલાભાં આલળે.
12. જે તે પેકલ્ટીના સ્નાતક કક્ષાના અભ્માવક્ર્ભભાં વેભેસ્ટય -૩ અને વેભેસ્ટય-૫ ભાં અધય મુવનલર્સવટીના વલદ્યાથીઓએ પ્રથભ વાદા કાગભાં અયજી કયલાની
યશેળે. CBCS ધ્ધવત ભુજફ અન્દ્મ મુવનલર્સવટીની અામેર યીક્ષાના વલમો આ મુવનલર્સવટીનાં અભ્માવક્રભનાં વલમો વાથે કન્દ્લટેફર તેભજ

કમ્ેયેફર છે કે નશી તે ભાટે અને તે યતલે જે તે વલદ્યાળાલાનાં ડીનશ્રીનો અવબપ્રામ ભેલલાભાં આલળે અને તમાયફાદ જ વલદ્યાથીએ PECનું પોભય
બયલા અંગેની કામયલાશી કયલાની યશેળે. જો અગાઉથી PEC નું પોભય બયેર શળે અને છીથી ઉક્ત કામયલાશી કયલાભાં આલળે અને જો ડીનશ્રીનો
અવબપ્રામ નાભંજૂય કયેર શળે તો બયામેર પી યત કયલાભાં આલળે નશીં.
13. PEC ભેલલા અંગેની તાયીલ લીતમા ફાદ કોઈ ણ વંજોગોભાં અયજી સ્લીકાયલાભાં આલળે નશી.
14. જે અભ્માવક્રભોભાં પ્રલેળ ભધ્મસ્થ પ્રલેળ વવભવત દ્વારા આલાભાં આલતો શળે તે અભ્માવક્રભ ભાટે PEC આલા ભાટેની તાયીલ ભધ્મસ્થ પ્રલેળ
વવભવત દ્વારા વનમત કયલાભાં આલેરી તાયીલો ધ્માને રઇ વનમત કયલાભાં આલળે.
15. કોરેજ દ્વારા આ રયત્ર કોરેજ નોટીવ ફોડય ય અચૂક થી રગાડલાનો યશેળે. જે થી અન્દ્મ ફોડય / મુવનલર્સવટીભાંથી આની કોરેજભાં આલતા
વલદ્યાથીઓને આ ફાફત અંગેની ભાવશતી ભી યશે.

16. જે વલદ્યાથીઓ PEC ભેલતા શળે તેઓની ભાકયળીટ ઓનરાઇન લેયીપીકેળન કયલાભાં આલળે જે ૈકી જે વલદ્યાથીઓની ભાકયળીટ ઓનરાઇન લેયીપીકેળન
થળે નવશ તેલા વલદ્યાથીઓએ તેઓ છે લ્રે જે ફોડય / મુવનલર્સવટીભાં (ફેચરય / ભાસ્ટય ડીગ્રી અથલા અન્દ્મ કોઈણ જે જરૂયીમાત શોમ તે ભુજફ)

અભ્માવ કયેર શળે તે ભાકયળીટ લેયીપીકેળન કયાલી યીક્ષા વેર વલબાગભાં જભા કયાવ્મા ફાદ પાઇનર એવરવજવફવરટી અંગેની કામયલાશી થઇ ળકળે.
લેયીપીકેળન અંગે ની કામયલાશી વલદ્યાથી દ્વારા પ્રથભ વત્ર શેરા જ કયલાની યશેળે, જો જરૂય જણાળે તો યીક્ષાવેર વલબાગ દ્વારા જે તે
ફોડય/મુવનલર્સવટી ને કુરવવચલશ્રી/યીક્ષા વનમાભકશ્રીને વંફેધીને અંગ્રેજીભાં ત્ર રલી આલાભાં આલળે.

17. વલદ્યાથીએ પોયેન મુવનલર્સવટીભાંથી અભ્માવ કયેર શોમ તો AIU તયપથી “વભકક્ષતા પ્રભાણત્ર“ ભેલીને આ વલબાગને પ્રથભ ળૈક્ષવણક વત્રના અંત શેરા
આલાનું યશેળે. અન્દ્મથા મુવનલર્સવટી દ્વારા રેલાનાય વનણયમ વલદ્યાથીને ફંધનકતાય યશેળે.

18. વલદ્યાથી છે લ્રે વૌયાષ્ટ્ર મુવનલર્સવટી વંરગ્ન કોરેજ/બલનભાંથી અભ્માવ કયેર શોમ અને લય 2019-20 ભાં પયી કોઇ અભ્માવક્રભભાં પ્રલેળ ભેલે તો તેલા
વલદ્યાથીઓએ PEC ભાટેનું પોભય બયલું નવશ અને જો ળયતચૂકથી PEC ભાટેનું પોભય બયેર શળે તો તે યદ કયલાભાં આલળે અને પી યીપંડ ભી ળકળે

નવશ.
19. લલતોલલતનાં આ મુવનલર્સવટીના જે વનમભો શોમ/ઘડાઇ તે વલદ્યાથીને ફંધનકતાય યશેળે.

20. પ્રોવલઝનર એરીજીફીરીટી વર્ટટરપકેટ (PEC) અને પાઇનર એવરજીફીરીટી વર્ટટરપકેટ (FEC) ભેવ્મા ફાદ કોઇણ કાયણોવય બવલષ્મભાં યદફાતર
કયલાનું થળે તો વલદ્યાથી દ્વારા આલાભાં આલેર તભાભ યીક્ષાઓ અને ડીગ્રી યદ કયલાનો વનણયમ અંગેનો અફાવધત અવધકાય વૌયાષ્ટ્ર મુવનલર્સવટીને યશેળે
જે અયજદાયને ફંધનકતાય યશેળે.
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21. એક લયના વભમગાાભાં આ જો PEC/FEC પ્રલેળ યદ કયાલળો કે મુવનલર્સવટી દ્વારા કોઇણ વંજોગોભાં પ્રલેળ યદ કયલાભાં આલળે તો જ આે
જભા કયાલેર ઓયીજીનર ભાઇગ્રેળન વટીરપકેટ આને યત ભળે.

22. ી.ઇ.વી. પોભય બયતા વભમે વલદ્યાથી દ્વારા I Agree કયતા શેરાની તભાભ વૂચનાઓ વલદ્યાથીને ફંધનકતાય યશેળે જે ની નોંધ રેળો.
23. જો વલદ્યાથી દ્વારા લોટા દસ્તાલેજો યજૂ કયામેર શળે તો તે અંગેની વંૂણય કાનૂની જલાફદાયી વલદ્યાથીની ોતાની જ યશેળે.

 ઉય ભુજફની કામયલાશીનું ચુસ્તણે ારન કયલાનું યશેળ.ે
(આ ભુતવદો ભા.કુરવવચલશ્રીએ ભંજુય કયેર છે .)
યીક્ષા વેર વલબાગ,
વૌયાષ્ટ્ર મુવનલર્સવટી કામાયરમ, મુવનલર્સવટી કેમ્વ, મુવનલર્સવટી યોડ, યાજકોટ-૩૬૦૦૦૫
પ્રવત,
વૌયાષ્ટ્ર મુવનલર્સવટી વંરગ્ન કોરેજોના આચામયશ્રીઓ, અનુસ્નાતક બલનોના લડાઓ તેભજ અનુસ્નાતક કેન્દ્રોનાં ઇન-ચાજય શ્રીઓ તથા ભાન્દ્મ વંસ્થાના
લડાઓ તયપ
Online :

http://www.saurashtrauniversity.edu/university/exam-sections/exam-cell-exam-06/circulars/

નકર વાદય યલાના:(૧) ભાન. કુરવતશ્રી/કુરવવચલશ્રીના
વવચલશ્રી
(૪) કેળ વલબાગ
(૭) GIPL

અંગત

(૨)ભુખ્મ વશવાફી અવધકાયીશ્રી, વશવાફ
વલબાગ
(૫)જોડાણ વલબાગ
(૮) ળાયીરયક વળક્ષણ વલબાગ

(૩) ઓરડટયશ્રી, ઓરડટ વલબાગ
(૬) એકેડેવભક વલબાગ
(9)યીક્ષા વલબાગ ૧,૨,૩,૪,૫,એક્ષ્ટનયર વલબાગ
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