ફોમર્ ફી -

. ૧૦/-

પરીક્ષા _________________,

સેમે ટર - ____________ વષર્ ____________
બેઠક નંબર

વ ણમ

િુ નવિસટ , ગાંધીનગર

ુ રાત પોટસ
જ

ુ : ૂ યાંકન માટની અર
ન
ૂચના:- (૧)

આ અરજીની સાથે ગુણપત્રકની પ્રમાિણત ઝેરોક્ષ નકલ અચ ૂક સામેલ કરવી.

(૨)

અરજીના નાણાં િહસાબી િવભાગમાં કામકાજના િદવસોએ ૧૧-૦૦ થી ૨-૦૦ કલાક દરિમયાન િડમા ડ ડ્રા ટ
ારા વીકારવામાં આવશે.
પુન:મ ૂ યાંકન અંગેની અરજી િનયત ફોમર્માં પરીક્ષાનુ ં પિરણામ જાહેર થયા તારીખથી બે અઠવાિડયા

(૩)

(૧૪ િદવસ) સુધીમાં યુિનવિસર્ટી કાયાર્લયને મળે તે રીતે મોકલવી, તે પછી આવેલી અરજી કોઈપણ સંજોગોમાં
વીકારવામાં આવશે નહી.
ફી વગરની, ઓછી કે અધ ૂરી િવગતવાળી અને સમય મયાર્દા બાદ આવેલી અરજી વીકારવામાં આવશે નિહ.

(૪)
પ્રિત,
રજી ટ્રાર

ી,

વણીર્મ ગુજરાત પોટર્ સ યુિનવિસર્ટી
ગાંધીનગર
મેં. સાહેબ ી ,
મેં નીચેની િવગત મુજબ
િડમા ડ

ડ્રા ટ

ારા

યુિનવિસર્ટી

પરીક્ષા આપેલ છે . તેમાં નીચે જણાવેલ િવષયોનું હું પુનઃમ ૂ યાંકન કરાવવા માગુ ં
કાયાર્ લમાં

તા. ___________________છે . રજી ટ્રાર,

ભરી

છે .

વણીર્મ ગુજરાત

અને

તેનો

રસીદ

નં.

ં આ માટેની જ રી ફી મેં

________________________________________

પોટર્ સ યુિનવિસર્ટી, ગાંધીનગર નામનો બે ક ડ્રા ટ આ સાથે મોકલેલ છે . બે ક

ડ્રા ટની િવગત નીચે મુજબ છે . ડ્રા ટ નં_________________________________________તારીખ__________________________ બે ક નું
નામ_________________________________________ (લાગુ ના પડતો ભાગ છે કી નાખવો)
પિરક્ષાથીર્નું પુ ં નામ____________________________________________________________________________________________
કોલેજનું નામ અને ગામ__________________________________________________________________________________________
પરીક્ષાનું નામ ___________________________________ માસ/વષર્________________________ બેઠક નં_______________________
કે દ્ર_____________________ પિરણામ જાહેર થયા તારીખ____________________અરજી કરવાની છે લી તારીખ ____________________

ક્રમાંક

િવષયોનુ ં પુન:મ ૂ યાંકન કરાવવુ ં હોય તેની િવગત

પ્ર પત્ર નંબર

યુિનવિસર્ટી પરીક્ષામાં મેળવેલ ગુણ
મેળવેલગુણ

--

કેટલામાંથી

૧
૨
આ સાથે સદર પરીક્ષાની મારી ગુણપત્રકની ખરી નકલ સામેલ છે . પાછળ જણાવેલ િનયમો મેં વાં યા છે . અને તે મને મા ય છે .
પુન:મ ૂ યાંકનના કારણે મારા પિરણામમાં

ફેરફાર થશે તે મને બંધનકતાર્ રહેશે અને આવા ફેરફારના કારણે જો યુિનવિસર્ટી ધારાધોરણ મુજબનો

મળવાપાત્ર કોઈ લાભ મને મળી શકશે નહી. તો તે સામે મને કોઈ વાંધો રહેશે નહી, તેમ હું જાહેર કરું

તારીખ:

.ં

__________________________
ુ ી સહી)
(પરીક્ષાથીર્ની પ ૂરે પર

થળ:

(P.T.O.)
(ગુજરાતીમાં)

(અંગ્રેજીમાં)

નામ____________________________________________________

Name ________________________________________________

સરનામુ_ં _________________________________________________

Address _______________________________________________

ગામ________________________ તા. ________________________

Place ________________________ Ta. _____________________

િજ. ________________________ પીન_______________________

Dist. _______________________ Pin ________________________

ટેલીફોન નંબર ____________________________________________

Tel. No. _______________________________________________

ઈ-મેઈલ _________________________________________________

e-mail ________________________________________________

ુ : ૂ યાંકનના િનયમો
ન
(૧) પુન: મ ૂ યાંકનના યાપ બાબત:(ક)

નીચે જણાવેલ પરીક્ષાઓને પુન: મ ૂ યાંકનમાં આવરી લેવામાં આવી છે .
(૧) B.P.E.
(૨) B.P.Ed.
(૩) M.P.E.
(૪) M.Phil

(બ)

ઉપર (ક) માં જણાવેલ પરીક્ષાના ફકત થીયરીના િવષયોનુ ં જ પુન:મ ૂ યાંકન કરાવી શકાશે.

(ગ)

ઉપર (ક) માં જણાવેલ પરીક્ષાના નીચેનાં પાસાનુ ં જ પુનઃ મ ૂ યાંકન કરવામાં આવશે નહી.
(૧) આંતિરક ગુણ (૨) પ્રાયોિગક પરીક્ષા (૩) મૌિખક પરીક્ષા
(૪) ડેઝટશન (૫) ટમર્ વકર્ સેશનલ વકર્

(૨) પુનઃ મ ૂ યાંકન કરવા બાબત :
(ક)

પરીક્ષાથીર્ માત્ર પોતાની જ ઉ રવહીઓનુ ં (વધુમાં વધુ બે પ્ર પત્રોનું ) પુનઃ મ ૂ યાંકન કરવી
શકાશે

(ખ)

તે પરીક્ષાના બે થી વધુ િવષયોમાં / પ્ર પત્રોમાં નાપાસ થયેલ પરીક્ષાથીર્ પુનઃ મ ૂ યાંકન
કરાવી શકશે નહી.

(૩) પુનઃ મ ૂ યાંકન કરાવવાની પ્રિવિધ બાબત :
(ક)

પુનઃ મ ૂ યાંકન કરાવવા માટે ની અરજી

તે પરીક્ષાનું પિરણામ જાહેર થયા તારીખથી બે

અઠવાિડયા (૧૪) િદવસ કરવી જોઈએ.
(ખ)

આવી અરજી સાથે પુનઃ મ ૂ યાંકન કરાવવા માટે ની િવષય દીઠ ફી . ૪૦૦/- િડમા ડ ડ્રા ટથી
ભરવી પડશે.

(4) પુનઃ મ ૂ યાંકનથી િવ ાથીર્ના પિરણામ પર અસર :
(ક)

ઉ રપત્રોનુ ં પુનઃ મ ૂ યાંકન કરતાં જો િવ ાથીર્ ગુણમાં

તે પ્ર પત્રના મેળવેલ ગુણના ૧૫ ટકા કે

તેથી વધુ તફાવત માલ ૂમ પડતો હશે, તો જ િવ ાથીર્ના ગુણમાં ફેરફાર કરવામાં આવશે.
(ખ)

પુનઃ મ ૂ યાંકનના કારણે િવ ાથીર્ના પિરણામમાં

ફેરફાર થશે, તે તેને બંધનકતાર્ રહેશે .

