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પિરપતર્ નં. 265
આથી આટ્સર્, કોમસર્ તથા સાયન્સ િવ ાશાખાના કોલેજોના આચાયર્ ીઓ, ભવનોના અધ્યક્ષ ીઓ તથા
િવભાગોના વડા ીઓને આદે શાનુસાર જણાવવાનું કે અભ્યાસકર્મ બદલાવવાના િક સામાં નીચેની બાબતો
અધ્યાપક ીઓ તથા િવ ાથીર્ઓના ધ્યાને અચ ૂક લાવવી,

થી પિરક્ષા વખતે િવ ાથીર્ઓને પિરક્ષાના કાયર્કર્મ,

અભ્યાસકર્મ તથા બેઠક યવ થા સંદભેર્ કોઈ દુિવધા ઉભી ન થાય.
1. આટ્સર્, કોમસર્ તથા સાયન્સ િવ ાશાખાના ફર્ેશ િવ ાથીર્ઓએ ફરિજયાતપણે નવા જ અભ્યાસકર્મની
પિરક્ષા આપવાની રહેશે. ફર્ેશ િવ ાથીર્ઓએ જૂના અભ્યાસકર્મની પિરક્ષા આપી શકશે નહીં. પરં ત ુ રીપીટર
િવ ાથીર્ઓના િક સામાં બદલાયેલા અભ્યાસકર્મના િક સાઓમાં જૂના અભ્યાસકર્મની બે (02) તક
આપવામાં આવે છે . જૂના અભ્યાસકર્મની બે (02) તક પ ૂણર્ થયે રીપીટર િવ ાથીર્ઓએ નવા
અભ્યાસકર્મની પિરક્ષા આપવાની રહેશે.

રીપીટર િવ ાથીર્ઓ પિરક્ષામાં ડર્ોપ લેવાના કારણે જૂના

અભ્યાસકર્મની બે (02) તકનો લાભ ન મેળવી શક્યા હોય તો તેમણે પણ નવા અભ્યાસકર્મની પિરક્ષા
આપવાની રહેશે.
2. કર્માંક 1માં દશાર્વેલ િવગત સંદભેર્ આટ્સર્ િવ ાશાખાના િવિવધ પર્ોગર્ામો

વાં કે બી.એ., એમ.એ.

વગેરેમાં રીપીટર િવ ાથીર્એને ફરિજયાત અંગર્ેજી િસવાય ભાષાના કોઈપણ િવષયમાં જૂના અભ્યાસકર્મની
તક આપવામાં આવતી નથી.

મ કે ગુજરાતી, િહન્દી, અંગર્ેજી, સં કૃત િવગેરે. આવા િવષયોમાં ફર્ેશ તથા

રીપીટર િવ ાથીર્ઓએ ફરિજયાત પણ નવા કોષર્ની પિરક્ષા આપવાની રહેશે.
3. પિરક્ષાના કાયર્કર્મ (http://www.gujaratuniversity.ac.in/web/custom/student/examination‐schedule),
અભ્યાસકર્મ (http://www.gujaratuniversity.ac.in/web/custom/student/syllabus) તથા બેઠક યવ થા
(http://www.gujaratuniversity.ac.in/web/custom/student/seating‐arrangement)
લેટે ટ માિહતી http://www.gujaratuniversity.ac.in પર ઉપલબ્ધ છે

અંગેની

તમામ

ની કોલેજોના આચાયર્ ીઓ,

ભવનોના અધ્યક્ષ ીઓ, િવભાગોના વડા ીઓ તથા િવ ાથીર્ઓએ ન ધ લેવી અને તેનાથી સતત
માિહતગાર રહેવ,ું

થી પિરક્ષાના કાયર્કર્મ, અભ્યાસકર્મ કે બેઠક યવ થામાં કોઈ પિરવતન
ર્ હોય તો

જાણી શકાય અને તદઅનુસાર તૈયારી કરીને પિરક્ષાઓ આપી શકાય. પિરક્ષાઓ છે લે જાહેર કરે લા

પિરક્ષાના કાયર્કર્મ, અભ્યાસકર્મ તથા બેઠક યવ થા અનુસાર લેવામાં આવશે,

અંગે કોઈ તકરાર કરી

શકાશે નહીં.
4. િવ ાથીર્ઓના િપર્ન્ટે ડ પિરક્ષા ફોમર્ કે હોલ િટકીટમાં શરતચ ૂકથી કોઈ માિહતી ખોટી છપાઈ હોય તો પણ
ગુજરાત યુિનવિસર્ટીની વેબસાઈટ http://www.gujaratuniversity.ac.in પર મુકવામાં આવેલ િવગતો
અંિતમ ગણાશે,

ની સવેર્ સંબિં ધતોએ ન ધ લેવી.

5. કોલેજોના આચાયર્ ીઓ, ભવનોના અધ્યક્ષ ીઓ તથા િવભાગોના વડા ીઓ સદર બાબતોની
િવ ાથીર્ઓને અચ ૂક જાણ કરવી.
6. સદર જોગવાઈઓ રે ગ્યુલર તથા એ ટનર્લ એમ બંને પર્કારના િવ ાથીર્ઓને લાગુ પડશે.

કા. કુલસિચવ

