EXTERNAL EXAM FAQ

૧. એક્સ્ટનર્લ અભ્યાસક્રમમાં �ા કોષર્ની પર�ક્ષાસૌરાષ્ટ્ર �ુિનવિસ�ટ� દ્વારા?
જવાબ:- હાલ સૌરાષ્ટ્ર �ુિનવિસ�ટ� દ્વારા એક્સ્ટનર્લ અભ્યાસક્રમમાં બે(B.A.), બેચલર ઓફ કોમસર(B.COM.)
, માસ્ટર ઓફ આટર(M.A.), માસ્ટર ઓફ કોમસ(M.COM.), એમ.એ. ગાંિધયન સ્ટડ� અને એમ.એ. એ��ુક�શન કોષર્ની

પર�ક્ષા લેવામાં આવે .

૨. CBCS પ્રકાર સેમેસ્ટર િસસ્ટમ એક્સ્ટનર્લ અભ્યાસક્રમમાં �ારથી શ�ુ કરવામાં ?

જવાબ:- CBCS પ્રકારની સેમેસ્ટર િસસ૨૦૧૨ થી એક્સ્ટનર્લ અભ્યાસક્રમમાં અમલ રક વામાં આ.

૩. �ું અકસ્માતે ઘાય/ �ધ/ શાર��રક ર�તે અપંગ િવદ્યાથ�. �ું મને રાઈટરની �ુિવધા મળ� શક�? તે �ગે �ું કાયર્વાહ�
કરવાની રહ�.
જવાબ :- હા, આ �ગે �ુિનવિસ�ટ�ના ચો�સ િનયમો છે. સંબિધત િવદ્યાથ�એ પર�ક્ષા શ�ુ થાય તે૭ �દવસ પહ�લા અર�
કરવાની રહ� છે . અર� સાથે િસિવલ હોસ્પીટલ(િસિવલ સ�ન)�ું પ્રમાણપત્ર જોડ� લ(રાઈટર) ની અર� ફોટો સાથે 
અને પોતાનો સ્વીકાર પત્ર આ. લેખક ૧૨ પાસ હોવો જોઈએ નહ� અને અન્ય ઉચ્ચ પર�ક્ષા પાસ કર�લ હોવી જ
નહ�.
૪. મે ધોરણ ૧૦ પછ� બે વષર્નો આ.ટ�.આઈ, એન.સી.વી.ટ�. અને �.સી.વી.ટ�. કર� લ છે . તો મને એક્સ્ટનર્લમાં �
સેમેસ્ટરમાં પ્રવેશ ?
જવાબ:- હા, � િવદ્યાથ�ઓએ . ૧૦ પછ� બે ક� તેથી વ�ુ વષર્ના આ.ટ�.આઈ, એન.સી.વી.ટ�. અને �.સી.વી.ટ�. ની 
પર�ક્ષા પાસ કર�લ હોય અને�ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષા બોડર્ની અથવા �ુજરાત ઓ
એક્ઝાિમનેશનની �ગ્રે� િવષયની પર�ક્ષા પાસ કર�લ હોય તેવા િવદ્યાથ�ઓને એક્.એ./ બી.કોમ. સેમેસ્ટર૧ થી 
એડમીશન આપવામાં આવે છે.
૫. મ� કોલેજમાંથી પ્રથમ વષર્.એ. / બી.કોમ. પાસ કર� લ છે અને બી�ું ધોરણ ૧૦ પછ�ના ત્રણ વષર્ ક� તે થીવ�ુ વષર
ડ�પ્લોમાં પાસ કર�લ હોય તો �ું મને એક્સ્ટનર્લ િવદ્યાથ� તર�ક� સ-૩ માં પ્રવેશ મળ� શ? તે �ગે �ું કાયર્વાહ�
કરવાની રહ� છે ?

જવાબ :- હા, � િવદ્યાથ�એ પ્રથમ વષ.એ./ બી.કોમ. પાસ કર� લ છે અથવા કોલેજમાં ર� ગ્�ુલર સેમેસ્ટ૧ અને ૨ પાસ 
કર� લ છે . તેવા િવદ્યાથ�ઓને આ�ુિનવિસ�ટ�નO.Gen.Com.(Ext.)-6 અને O.Gen.Arts (Ext.)-6 �ુજબ એડમીશન આપી શકાય 

છે. પરં�ુ િવદ્યાથ�એ � કોલેજમાં અભ્યાસ કરતો હોય ત્યાNOC કઢાવીને જમા કરવા�ું રહ� છે . અને વ�ુમાં જણાવવા�ું ક�
� િવદ્યાથ�ઓએ પ્રેક્ટ�કલ િવષય રાખેલ હશે તેવા િવદ્યાથ�ઓને એક્સ્ટનર્લમાં પ્. � િવદ્યાથ�ઓ૩ વષર્
ડ�પ્લોમાં ક�� હશે તેવા િવદ્યાથ�ઓને
.એ./ બી.કોમ. માં ડાયર� ક્ટ ત્રી� સેમેસ્ટરમાં પ્રવેશ મળ.
ુ

૬. મ� કોલેજમાં ર� ગ્�ુલર િવદ્યાથ� તર�ક�.એ./ બી.કોમ. મા સેમેસ્ટર૪ �ુધી ર� ગ્�ુલરમા કર�લ છ. ત્યાર બાદ અભ્યાસ છોડ
દ�ધેલ છે. તો �ું મને ૫ મા સેમેસ્ટર થી એક્સ્ટનર્લમા એડમીશન મળ�?
જવાબ :- હા, � િવદ્યાથ�એ .એ./ બી.કોમ. સેમેસ્ટર૪ �ુધી ર� ગ્�ુલર કોલેજમાં પાસ કર�લ હોય ત્યારબાદ અન્ય જગ્
જોબ મળ� જતા ઉપર જણાવેલ પ્ર૫ નાં જવાબમાં જણાવેલ ઓડ�નન્સ �ુજબ એક્સ્ટનર્લમા. ૫ થી એડિમશન 
આપવાની જોગવાઈ છે.
૭. ર�એસેસમેન્ટ �ગે �ું કાયર્વાહ� કરવાની રહ� ?
જવાબ: ર�એસેસમેન્ટ � તે પર�ક્ષા�ું પર�ણામ �હ�ર કયાર્ની તાર�ખ૧૦ �દવસ કામના �દવસો દરમ્યાન કરવા�ું રહ� છ.
વેબસાઈટ ઉપર � �રઝલ્ટ આપેલી તેની કોપી સામેલ રાખી �ુ: � ૂલ્યાંકન કર� શકાશ. �ુન:� ૂલ્યાંકન�ું ફોમર્ વેબસાઈટમ
રાખવામાં આવેલ છે.

૮. માર� માકર્શીટમાંW-0156 લખાયેલ છે ? શા માટ� તે જણાવવામાં આવેલ છે? માકર્શીટમાંW-0156 હોય તો માર� �ું 
કાયર્વાહ� કરવાની રહ?
જવાબ:- W-0156 નો અથર્ પર�ણામ અનામત રાખેલ છ. નીચલી પર�ક્ષામાં ફ�લ હોય તેને કારણે છેલ્લી પર�ક્ષા�ું પર
�હ�ર કરવામાં આવ�ું નથી. એટલે ક� અનામત(WITHHELD ORD. 156 ) રાખવામાં આવે છે. જયાર�  નીચલી પર�ક્ષા પા
થય �ય ત્યાર� િવદ્યાથ�એ પર�ણામમાં અનામત �ુધારવા�ું રહ�. પર�ણામ અનામત માંથી �હ�ર કરવા � તે કોષર્ની

બધી માકર્શીટ અને અનામત વાળ� ઓર��નલ માકર્શીટ લઈને�ુિનવિસ�ટ�એ આવા�ું રહ� .

૯. માકર્શીટ મને ક�વી ર�તે મળશ?
જવાબ:- િવદ્યાથ�ઓને માકર્શીટ િવદ્યાથ� એ ભર�લ ફોમર્માં �રસ ના�ું નાખેલ હશે તે સરનામાં ઉપર સ્પીડ પોસ
�ુિનવિસ�ટ� ન�� કર�  તે માધ્યમ દ્વારા િવદ્યાથ�ના ઘરનાં સરનામાં ઉપર મળ.

૧૦. મને જયાર�  વેર�ફ�ક�શન માટ� બોલાવવમાં આવે ત્યાર� �ા ડો�ુમેન્ટસ સાથે હાજર થવા�ું રહ� ? કોને વેર��ફક�શન માટ�
બોલાવવામાં આવે છે?
જવાબ:-

ખાસ � ુચના :� િવદ્યાથ�ઓને ફોમર્માં �ુચના આવેલ હોય તેવા િવદ્યાથ�ઓને જ વેર�ફ�ક�શન માટ� આવવા�ું ર.
ઓર��નલ છેલ્લી માકર્શીટ તેની ઝેર, લીવ�ગસટ�ફ�ક�ટ તેની ઝેરોક, ઓનલાઈન ભર� લ ફોમર્ની િપ્રન્ટઆઉટ 
તેની એક ઝેરોક, સાથે રાખીને િનયત કર� લ તાર�ખ �ુધીમાં વેર�ફ�ક�શન કરવા જવા�ું રહ� છે .

૧૧. મા�ું નામ બદલાઈ ગયેલ છે. માર�  પર�ક્ષા િવભાગમાં મા�ું ન�ું નામ ર�સ્ટર કરવા માટ� માર� �ું કર�ું જ?
જવાબ:- જો તમા�ું નામ બદલ્�ું હોય અને સરકાર� ગેઝેટમાં � નામ હોય તો તે જ નામ અર� કર� શક. અને તે ગેઝેટ�ડ 
કોપી અર� સાથે રાખવી અને નામમાં ફ�રફાર ફક્ત ત્યાર બાદની પર�ક્ષામાં થય . લેવાય ગયેલ પર�ક્ષામાં ફ�રફા
થઈ શકશે નહ� આ માટ�ની ફ� ૧૦૦/ - રાખેલ છે.

