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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ ׃ અમદાિાદ 

પરીક્ષા સબંવંિત વિયમો 
(સ્િાતક / અનસુ્િાતક / ડિપ્લોમા અભ્યાસક્રમો માટે) 

(સત્ર પદ્ધવત માટે) 
 
 

 જૂન 2010થી વિવિધ અભ્યાસક્રમોમા ં સત્ર પદ્ધવિનો અમલ શરૂ કરિામા ં આવ્યો. આ પદ્ધવિમા ં

વિદ્યાથીના મલૂયાકંન માટે દશ બિન્દુ પદ્ધવિ (10 પોઈન્ટ વસસ્ટમ) અમલમા ં છે. પરીક્ષા સિંવંધિ વનયમોમા ં

સમયાિંરે સધુારા-િધારા થિા રહ્યા છે. આ િમામ સધુારા-િધારાને સામેલ કરી એકસાથે નીચ ેપ્રમાણ ેરજૂ 

કરિામા ંઆવ્યા છે. જેથી પરીક્ષા સિંવંધિ અગાઉ થયલેા ઠરાિો રદ ગણિા.      
 

(A) પરીક્ષા આિેદિપત્ર બાબતે  ׃ 

 (1) સત્રાિં પરીક્ષા માટે િરાર પાાિામા ંઆિેલા હેરરેનામામા ંદશાેિેલી િારીીની સમયમયાેદામા ં

આિેદનપત્ર પરીક્ષા વિભાગને પરોંચાાિા.  

 (2) પ્રથમ સત્રના વિદ્યાથીઓના આિેદનપત્ર સાથે સ્થળાિંર પ્રમાણપત્ર/ફેરિદલી પ્રમાણપત્ર અચકૂ 

રજૂ કરિાના રરશેે. અન્યથા િેિા વિદ્યાથીનુ ંપરરણામ અનામિ રરશેે.  

 (3) આિેદનપત્રમા ં વિદ્યાથીએ ગજુરાિી િથા અંગ્રજેી ભાષામા ં પોિાનુ ં સાચુ ં નામ શાળા છોાયાના 

પ્રમાણપત્ર મજુિ લીવુ ંઅને િે પ્રમાણે ગણુપત્ર અન ેપદિી પ્રમાણપત્ર િૈયાર થશે.   

 (4) જે સત્રની પરીક્ષા આપિાની રોય િે દરેક સત્રના અલગ અલગ પરીક્ષા આિેદનપત્ર ભરિા. 

અનતુ્તીણે થનાર અથિા અભ્યાસમા ંઅિકાશ (ગેપ) પાયો રોય િો િેિા વિદ્યાથીઓએ અગાઉના 

િમામ સત્ર/સત્રોના ંગણુપત્રની નકલ અિશ્ય િીાિી. અભ્યાસક્રમમા ંઅિકાશ પાયો રોય િો િ ે

અિકાશના સમયમા ંકોઈ અભ્યાસ કયો છે કે કેમ િેની લેબીિ મારરિી લેિી. 

 (5) સત્રાિં પરીક્ષા માટે પરીક્ષાથીઓની યાદી રજૂ થયા િાદ િેમા ં દશાેિેલી િારીીની મયાેદામા ં

પરીક્ષાથીએ નામ સધુારિા માટે પરીક્ષા વિભાગનો સપંકે કરિો.  

 (6) જે પાઠયક્રમની પરીક્ષા વિદ્યાથીએ આપિાની રોય િેનો પાઠયક્રમાકં અને િેનુ ંસાચુ ંનામ લીવુ.ં  

 (7) જે વિદ્યાથીઓ સકુંલ/વિભાગના અભ્યાસમા ંચાલ ુન રોય અને પરીક્ષા આપિાની થિી રોય િેિા 

એક્સ (Ex.) વિદ્યાથીઓએ આિેદનપત્ર ભરિા માટે નીચે દશાેિેલી મારરિી પ્રમાણે જે િે 

સકુંલ/વિભાગનો સપંકે કરિો. 

  (i) નિેમ્િર/રાસેમ્િરની સત્રાિં પરીક્ષા માટે  21થી 30 સપ્ટેમ્િર  

  (ii) એવપ્રલ/મે માસની સત્રાિં પરીક્ષા માટે  5થી 12 હેન્યઆુરી 

 (8) કોઈપણ સત્રની સત્રાિં પરીક્ષા માટે વિદ્યાથી આિેદનપત્ર ભરે પરંત ુસજંોગોિસાત ્આિેદનપત્ર 

મજુિના િમામ પાઠયક્રમોની સત્રાિં પરીક્ષા ન આપિાની હેણ પરીક્ષા શરૂ થયા પરલેા ંપરીક્ષા 

વિભાગને કરે િો િેનુ ંઆિેદનપત્ર રદ ગણિામા ંઆિશે અને િેિા વિદ્યાથીનો પ્રયાસ ગણિામા ં

આિશે નરીં.  
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(B) મલૂયાકંિમા ંઆંતડરક / બાહ્ય ભારાકં  ׃ 

 (1) દરેક અભ્યાસક્રમમા ંપાઠયક્રમના સૈદ્ધાવંિક/પ્રાયોબગક મલૂયાકંન માટે 40 ટકા આંિરરક િથા 60 

ટકા િાહ્ય ભારાકં રરશેે.  

 (2) સત્રાિં પરીક્ષા 60 ગણુની અને સમય અઢી કલાકનો રરશેે.  
  

(C) ઉત્તીર્ણ થિાનુ ંિોરર્  ׃ 
 

 (1) સ્નાિક, રાપ્લોમા િથા અનસુ્નાિક કક્ષાના અભ્યાસક્રમમા ંઉત્તીણ ે થિા માટેનુ ંજે ધોરણ ચાલતુ ં

રોય િ ે ધોરણ આંિરરક અને િાહ્ય િને્ન મલૂયાકંનમા ં ઉત્તીણે થિા માટેનુ ં રરશેે. આંિરરક 

પરીક્ષામા ંઅનતુ્તીણ ેથનારા વિદ્યાથીઓ િાહ્ય પરીક્ષામા ંિેસી શકશે નરીં. 

 (2) દરેક અભ્યાસક્રમના દરેક સત્રના પાઠયક્રમોમા ં વિદ્યાથીએ ઉત્તીણ ે થિા માટે લઘિુમ 40 ટકા    

ગણુ મેળિિાના રરશેે પરંત ુએક િષેના અભ્યાસક્રમમા ંસત્ર-2ના અંિ,ે િ ેિષેના અભ્યાસક્રમમા ં

સત્ર-4ના અંિે અને ત્રણ િષેના અભ્યાસક્રમમા ંસત્ર-6ના અંિે અંવિમ પરરણામમા ં50 ટકા થી  

(5.0 C.C.G.P.) ઓછા ગણુ મેળિેલા રશે િો િે વિદ્યાથી અનતુ્તીણે ગણાશ.ે આિા રકસ્સામા ં

વિદ્યાથીએ અભ્યાસના સત્રોમાથંી એક, િે કે િધ ુપાઠયક્રમ પસદં કરી િેની પરીક્ષા આપી અંવિમ 

પરરણામ 5.0 કે િેથી િધ ુC.C.G.P. લઈ જિા િક આપિામા ંઆિશે. પિેૂિા થયે પરરણામ 

હેરરે કરિામા ંઆિશે.  

 (3) 40 ગણુના આંિરરક મલૂયાકંનમા ં20 ગણુ કસોટી દ્વારા અને િાકીના 20 ગણુનુ ંસિિ મલૂયાકંન 

કરિાનુ ંરરશેે. સિિ મલૂયાકંન માટે જે િે વિભાગ/સકુંલ દ્વારા આયોજન કરિાનુ ંરરશેે. પ્રત્યેક 

સત્રમા ંદરેક પાઠયક્રમની 20 ગણુની િે/ત્રણ આંિરરક કસોટીઓ લેિામા ંઆિશે. િે પૈકીની જે 

કસોટીમા ંિધ ુગણુ મેળવ્યા રશે િે ગણુ (20 ગણુમાથંી) ગણિરીમા ંલેિામા ંઆિશે. જો વિદ્યાથી  

લેિાયેલી કસોટીમા ંઅનતુ્તીણે થાય અથિા કોઈપણ કારણોસર અનપુસ્સ્થિ રર ે િો િેની પનુઃ 

આંિરરક કસોટી લેિામા ંઆિશે નરીં. જે કસોટીમા ંઉપસ્સ્થિ રરશેે િે કસોટીના ગણુ ગણિરીમા ં

લેિામા ંઆિશે. જો વિદ્યાથી આંિરરક મલૂયાકંનમા ંઅનતુ્તીણ ેથાય િોપણ પનુઃ આંિરરક કસોટી 

લેિામા ં આિશે નરીં. પરીક્ષા શરૂ થયા પરલેા 10 રદિસ અગાઉ પરીક્ષા વિભાગને આંિરરક 

મલૂયાકંન મોકલી આપિાનુ ંરરશેે.  

 (4) અભ્યાસના છેલલા સત્ર દરમ્યાન નીચે દશાેિેલ C.C.G.P.ના આધારે વિદ્યાથીને િગે આપિામા ં

આિશે.  

  ● 5થી ઓછા  ׃ અનતુ્તીણ ે પ્રથમ િગે ׃ 6.99 - 6 ●

ે િીજો િગ ׃ 5.99 - 5 ●   ● 7 કે િેથી ઉપર ׃ વિશેષ યોગ્યિા 

 (5) સમરૂજીિનના મલૂયાકંનમા ં A, B અને C પૈકી કોઈ એક શ્રેણી મેળિિામા ં સફળ ન થનારા 

વિદ્યાથીને અનતુ્તીણે હેરરે કરિામા ંઆિશે. 

 (6) ીાસ સજંોગોમા ં જરૂરી પરુાિાના આધારે વિદ્યાથીને લરરયા(રાઈટર)ની વ્યિસ્થા આપિામા ં

આિશે. િેિા વિદ્યાથી માટે પરીક્ષાની િેઠક વ્યિસ્થા અલગથી ગોઠિિામા ં આિશ ે િથા જે 
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એકંદર કે્રડિટ પ્રગવતઆંક = 

અભ્યાસક્રમની પરીક્ષા આપિાની રોય િેના કરિા ઓછી લાયકાિ ધરાિિા લરરયાની મજૂંરી 

આપિામા ંઆિશે. જે િે સકુંલ/વિભાગના િાાએ આ િાિિની ીાિરી કરિાની રરશેે.  

(D) હાજરી બાબત ׃ 
  દરેક પાઠયક્રમિા લેિાયેલા િગોમા ં80 ટકા હાજરી અવિિાયણ છે. જે પાઠયક્રમિા િગોિી હાજરી 

80 ટકા કરતા ંઓછી હશે તે પાઠયક્રમિી સત્રાતં પરીક્ષામા ંતે વિદ્યાથી બેસી શકશે િહીં.  
 

(E) દસ બબિંદુ પદ્ધવત (ટેિ પોઈન્ટ વસસ્ટમ) પ્રમારે્ મલૂયાકંિ િીચે મજુબ કરિામા ંઆિશે ׃ 
 (1) જે િે અભ્યાસક્રમના કોઈપણ સત્રમા ં આિિા પાઠયક્રમના સૈદ્ધાવંિક, પ્રાયોબગક િથા 

શોધવનિધં/પ્રોજેક્ટનુ ંમલૂયાકંન આ પદ્ધવિ પ્રમાણે કરિાનુ ંરરશેે.  

 (2) કુલ 100 ગણુનો આધાર લઈ આ પદ્ધવિ અપનાિિાની રરશેે. જેમા ં40 ગણુ આંિરરક અને 60 

ગણુ િાહ્ય પરીક્ષાના રરશેે.   

 (3) આંિરરક િથા િાહ્ય પરીક્ષાના કુલ 100 ગણુભારમાથંી પ્રાપ્િ કરેલા ગણુને 10 િા ેભાગિાથી જે 

મળે િે પાઠયક્રમનો પ્રગવિઆંક ગણાશે. એટલે કે.....  

   પાઠયક્રમનો પ્રગવિઆંક = 100 ગણુ (આં. + િા.)માથંી મેળિેલા ગણુ  ÷  10  

  ઉ.દા. િરીકે કોઈ પાઠયક્રમમા ં100 ગણુમાથંી 60 ગણુ મેળિે િો, 

   પાઠયક્રમનો પ્રગવિઆંક = 60  ÷ 10 = 6.0 ગણાશ.ે  

 (4) પાઠયક્રમના પ્રગવિઆંકન ેિ ેપાઠયક્રમની કે્રરાટ િા ેગણુિાથી િે પાઠયક્રમ માટે કે્રરાટ પ્રગવિઆંક 

ગણાશે. એટલે કે......  

   પાઠયક્રમનો કે્રરાટ પ્રગવિઆંક = પાઠયક્રમનો પ્રગવિઆંક   િે પાઠયક્રમની કે્રરાટ 

  ઉપરોક્િ પાઠયક્રમની કે્રરાટ 3 રોય િો,  

   પાઠયક્રમનો કે્રરાટ પ્રગવિઆંક = 6.0  3 = 18  

 (5) ઉપર પ્રમાણે કોઈપણ સત્રમા ંઆિિા દરેક પાઠયક્રમ, શોધવનિધં, પ્રોજેક્ટ કે પ્રાયોબગક િગેરે 

માટે પ્રાપ્િ કરેલા કે્રરાટ પ્રગવિઆંકનો સરિાળો કરિો. આ સરિાળાને િે સત્રની કુલ કે્રરાટ િા ે

ભાગિાથી િે સત્રનો કે્રરાટ પ્રગવિઆંક મેળિી શકાય છે. એટલે કે....  
      સત્રિો કે્રડિટ પ્રગવતઆંક  = તે સત્રિા સમગ્ર પાઠયક્રમોિો કુલ કે્રડિટ પ્રગવતઆંક ÷ તે સત્રિી કુલ કે્રડિટ 

  દા.િ. કોઈ એક સત્રમા ંપાચં પાઠયક્રમ આિિા રોય િો, ઉપરની રીિ પ્રમાણે દરેક પાઠયક્રમ માટે 

 કે્રરાટ પ્રગવિઆંકનો સરિાળો દા.િ. 175 થિો રોય અને દરેક પાઠયક્રમની કે્રરાટનો 

 સરિાળો 20 થિો રોય િો  

    સત્રનો કે્રરાટ પ્રગવિઆંક =  175 ÷ 20 = 8.75     

 (6) જેમ જેમ સત્ર ઉમેરાય િેમ િેમ એકંદર કે્રરાટ પ્રગવિઆંક નીચે પ્રમાણે ગણિામા ં આિશે.    

એટલે કે.....    
        સત્ર-1િો કુલ કે્રડિટ પ્રગવતઆંક + સત્ર-2િો કુલ કે્રડિટ પ્રગવતઆંક.... 

               સત્ર-1િી કુલ કે્રડિટ + સત્ર-2િી કુલ કે્રડિટ..... 

 દા.ત.  એક િર્ણિા બે સત્રિા અભ્યાસક્રમમા ંબીજા સત્રમા ંબિા જ પાઠયક્રમિી કુલ 18 કે્રડિટ હોય 
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 અિે ઉપરિી ગર્તરી પ્રમારે્ સત્રિો કુલ કે્રડિટ પ્રગવતઆંક 160 હોય તો  

    એકંદર કે્રડિટ પ્રગવતઆંક = 175 + 160 ÷ 38 = 8.82 
 

(F) ગેરવ્યાજબી રીત-રસમ અંગે ׃  
  િાહ્ય પરીક્ષામા ં ગેરિાજિી રીિ-રસમ માટે વિદ્યાસભાએ વનયકુ્િ કરેલી પરીક્ષા શદુ્ધદ્ધ સવમવિ 

િમામ પાસાઓનો અભ્યાસ કરી વનણેય લેશે. ગેરિાજિી રીિ-રસમના રકસ્સા ધ્યાન પર આવ્યા િાદ 

દશેક રદિસમા ંપરીક્ષા શદુ્ધદ્ધ સવમવિ િોલાિિાની રરશેે. પરીક્ષા શદુ્ધદ્ધ સવમવિનો વનણેય ન આિ ે ત્યા ં

સધુી વિદ્યાથીને કોઈપણ પ્રકારની સહે ન કરિી.  

  પરીક્ષા શદુ્ધદ્ધ સવમવિના સભ્યો નીચ ેપ્રમાણે રરશેે.  

 (1) પરીક્ષાવનયામક શ્રી - સભ્યસબચિ 

 (2) ટ્રસ્ટીશ્રી    

 (3) સિંવંધિ વિદ્યાશાીાના ાીનશ્રી   

 (4) સિંવંધિ વિભાગના વિભાગીય અધ્યક્ષશ્રી 

 (5) સિંવંધિ સકુંલના સયંોજકશ્રી 

 (6)  ગેરિાજિી રીિ-રસમનો રકસ્સો જે સકુંલ/વિભાગમા ંિન્યો રોય િેના વિદ્યાથી પ્રવિવનવધ. 

  ગેરિાજિી રીિ-રસમ કરનારા વિદ્યાથીને રજૂઆિ/ખલુાસો કરિાની િક આપિામા ંઆિશે. 
 (1) આંતડરક કસોટી માટે ׃   

  (i) જે િે અભ્યાસક્રમના સૈદ્ધાવંિક કે પ્રાયોબગક પાઠયક્રમ પૈકી જે પાઠયક્રમની આંિરરક કસોટીમા ં

વિદ્યાથી ગેરિાજિી રીિ-રસમ કરિા પકાાય િો િેિા વિદ્યાથીન ેિ ેપાઠયક્રમની સૈદ્ધાવંિ કે 

પ્રાયોબગક પૈકી જેમા ં પકાાયા રોય િે પાઠયક્રમ પરૂિા જ અનતુ્તીણે ગણિામા ં આિશે. 

િાકીના પાઠયક્રમોની આંિરરક પરીક્ષા આપી શકશે. આ અંગેનો વનણયે જે િ ે

સકુંલ/વિભાગના િાા કરશ ેઅને િેની મારરિી પરીક્ષા વિભાગને મોકલી આપશે.  

  (ii) કોઈ પાઠયક્રમ એક કરિા ંિધ ુ વિભાગમા ંિરેંચાયેલો રોય િોપણ ઉપર મજુિ જ વનયમ 

લાગ ુપાશે.  

  (iii) આંિરરક પરીક્ષામા ંઉત્તીણ ેથનારા વિદ્યાથી િ ેપાઠયક્રમની સત્રાિં પરીક્ષામા ંિેસી શકશે.  
 (2) બાહ્ય કસોટી માટે ׃   

  (i) જે પાઠયક્રમની સત્રાિં પરીક્ષામા ંગેરિાજિી રીિ-રસમ કરિા કોઈ વિદ્યાથી પકાાય િો િ ે

અભ્યાસક્રમની િે સત્રની િમામ સૈદ્ધાવંિ િથા પ્રાયોબગક િાહ્ય પરીક્ષા રદ ગણિી. આિા 

વિદ્યાથીનો િપાસવનિધં રદ ગણાશ ેનરીં.  

  (ii) વિદ્યાથીને િ ેિષેની સહે કરિી.  

  (iii) ગેરિાજિી રીિરસમ કરનારા પરીક્ષાથી ગજૂરાિ વિદ્યાપીઠ કે અન્ય વિશ્વવિદ્યાલયના 

કોઈપણ અભ્યાસક્રમમા ંપ્રિેશ માટે ગેરલાયક ગણાશે. એ માટે િે વિદ્યાથીને સહેના ગાળા 

દરમ્યાન સ્થળાિંર (માઇગ્રશેન) કે ફેરિદલી પ્રમાણપત્ર (ટ્રાન્સફર સરટિરફકેટ) આપિામા ં

આિશે નરીં.  
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  (iv) વિદ્યાથી ઇચ્છે િો સહેનો સમયગાળો પરૂો થયે પરીક્ષા આિેદનપત્ર ભરી પરીક્ષા આપી 

શકશે.  

   આંિરરક કે િાહ્ય કસોટીમા ંગેરિાજિી રીિરસમ કરિા વિદ્યાથી પકાાય િો િે વિદ્યાથીનુ ં

કબલૂાિનામુ ં મેળિવુ,ં વનરીક્ષક કે રરબલિર જેમના દ્વારા વિદ્યાથી પકાાયેલા રોય િેમની િથા 

મખુ્ય વનરીક્ષકની નોંધ લેિી. સયંોજક/વિભાગના િાાએ ઉત્તરિરી િથા વિદ્યાથીનુ ંકબલૂાિનામુ,ં 

વનરીક્ષક/રરબલિર િેમજ મખુ્ય વનરીક્ષકની નોંધ પકાાયેલા સારરત્ય સાથે પરીક્ષા વિભાગન ે

અલગથી મોકલી આપિી.    
 

(G) ફેરતપાસ/ફેરગર્તરી  ׃ 

 (1) માત્ર િાહ્ય પરીક્ષામા ંજ ફેરિપાસ/ફેરગણિરીની િક મળશે.  

 (2) અભ્યાસના ંિધા ંજ સત્રોમા ંસૈદ્ધાવંિક પાઠયક્રમોની ફેરિપાસ/ ફેરગણિરી થઈ શકશે.  

 (3) ગણુપત્ર મેળવ્યાની િારીીથી 10 રદિસની મયાેદામા ં ફેરિપાસ િથા ફેરગણિરીનુ ંઅરજીપત્ર 

સ્િીકારિામા ંઆિશે.  

 (4) ફેરિપાસ િથા ફેરગણિરીની અરજીની છેલલી િારીી સધુીમા ંકોઈ વિદ્યાથીનુ ંઅનામિ પરરણામ 

હેરરે ન થાય િો િે વિદ્યાથીને પછીથી ફેરિપાસ કે ફેરગણિરીની િક મળશે નરીં.  

 (5) પ્રાયોબગક/વનિધં/પરરયોજના/ક્ષેત્રકાયે/કેન્રવનિાસ/પદયાત્રા/ઉદ્યોગ/મૌબીક/સમરૂજીિન/ 

પ્રિાસ (સમાજકાયે માટે)મા ંફેરિપાસ કે ફેરગણિરી થઈ શકશે નરીં.  

 (6) ફેરગિણરીનુ ંકાયે પરીક્ષા વિભાગ કરશે.  

 (7) ફેરિપાસ માટે વિભાગ ે મોકલાિેલી પરીક્ષક પેનલમાથંી અન્ય પરીક્ષકને વનમણકૂ આપીન ે

મલૂયાકંન કરાિિામા ંઆિશે. પ્રથમ પરીક્ષક અને િીહે પરીક્ષકે કરેલા મલૂયાકંનના આધારે નીચ ે

પ્રમાણે વનણેય કરિામા ંઆિશે.  

  (i) પ્રથમ પરીક્ષક અને િીહે પરીક્ષકે આપેલા ગણુના િફાિિની ટકાિારી જો 20 કે િેથી 

ઓછી રશે િો જે પરીક્ષકનુ ંમલૂયાકંન ઊંચુ ંરશે િે માન્ય ગણાશે.  

  (ii) પ્રથમ પરીક્ષક અને િીહે પરીક્ષકે આપેલા ગણુના િફાિિની ટકાિારી જો 20થી િધ ુ

પરંત ુ40 સધુી રશે િો િનેં પરીક્ષકે આપેલા ગણુની સરેરાશ લેિામા ંઆિશે.  

  (iii) પ્રથમ પરીક્ષક અને િીહે પરીક્ષકે આપેલા ગણુના િફાિિની ટકાિારી જો 40થી િધ ુરશે 

િો ત્રીહે પરીક્ષકને ઉત્તરિરી મલૂયાકંન માટે મોકલી આપિામા ંઆિશે. ત્રીહે પરીક્ષકની 

વનમણકૂ પણ વિભાગે મોકલી આપેલા પરીક્ષક પેનલમાથંી કરિામા ંઆિશે.  

  (iv) ત્રીહે પરીક્ષક જે ગણુ આપે િે પછી ત્રણેય પરીક્ષકોના મલૂયાકંનની સરીામણી કરિામા ં

આિશે. જે િે પરીક્ષકોનુ ંમલૂયાકંન નજીક-નજીક રશે િ ેપૈકી જેમનુ ંમલૂયાકંન ઊંચુ ંરશે િે 

માન્ય ગણિામા ંઆિશે  

(H) સત્ર બઢતી ׃   

  ચાર િથા છ સત્રનો અભ્યાસક્રમો માટે નીચેની શરિોને આધીન સત્ર િઢિી આપિામા ંઆિશે.  
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 (1) જે વિદ્યાથીની નોંધણી પ્રથમ સત્રની સત્રાિં પરીક્ષા માટે થઈ રોય િે િીહે સત્રના અભ્યાસ માટે 

લાયક ગણાશે.  

 (2) જે વિદ્યાથીએ પ્રથમ સત્રના િધા જ પાઠયક્રમો ઉત્તીણે કયાે રોય અન ે િીહે સત્રની સત્રાિં 

પરીક્ષા માટે નોંધણી કરાિી રોય િેને જ ત્રીહે સત્રના અભ્યાસ માટે લાયક ગણાશે.  

 (3) જે વિદ્યાથીએ િીહે સત્રના િધા જ પાઠયક્રમો ઉત્તીણ ેકયાે રોય અને ત્રીહે સત્રની સત્રાિં પરીક્ષા 

માટે નોંધણી કરાિી રોય િેને જ ચોથા સત્રના અભ્યાસ માટે લાયક ગણાશે.   

 (4) જે વિદ્યાથીએ ત્રીહે સત્રના િધા જ પાઠયક્રમો ઉત્તીણ ેકયાે રોય અને ચોથા સત્રની સત્રાિં પરીક્ષા 

માટે નોંધણી કરાિી રોય િેને જ પાચંમા સત્રના અભ્યાસ માટે લાયક ગણાશે. 

 (5) જે વિદ્યાથીએ ચોથા સત્રના િધા જ પાઠયક્રમો ઉત્તીણે કયાે રોય અને પાચંમા સત્રની સત્રાિં 

પરીક્ષા માટે નોંધણી કરાિી રોય િેને જ છઠ્ઠા સત્રના અભ્યાસ માટે લાયક ગણાશે. 

    ટૂંકમા ંત્રીહે સત્રના અભ્યાસ માટે પ્રથમ સત્રમા,ં ચોથા સત્રના અભ્યાસ માટે પરલેા અને 

િીહે સત્રમા,ં પાચંમા સત્રના અભ્યાસ માટે પરલેા, િીહે અને ત્રીહે સત્રમા ંઅને છઠ્ઠા સત્રના 

અભ્યાસ માટે પરલેા, િીહે, ત્રીહે અને ચોથા સત્રમા ંઉત્તીણે થવુ ંઅવનિાયે ગણાશે. એટલે કોઈપણ 

વિષયસત્રમા ંએક િીિ અનતુ્તીણે થયા પછી િે પછીના સત્રમા ંપ્રિેશ મેળિી શકાશે. જો આ સત્રમા ં

પણ અગાઉના સત્રના પાઠયક્રમમા ંઉત્તીણે ન થાય િો પછીના સત્રમા ંપ્રિેશ મેળિી શકશે નરીં.  

 (6) અભ્યાસના મરત્તમ સમયગાળા અંગે ય.ુજી.સી.ના પત્ર ક્રમ D.O.No. F/12/1/2015 (CPPII) િા. 

15-10-2015ને ધ્યાને લઈ િે મજુિ અભ્યાસક્રમના મળૂ સમય ઉપરાિં 2 િષેનો િધારાનો 

સમય આપિામા ંઆિશે. ીાસ રકસ્સામા ં જરૂર જણાય િો 1 િષેનો મદુિિધારો વિદ્યાસભાની 

મજૂંરી મેળિીને આપી શકાશે.  

   અભ્યાસના સમયગાળા દરમ્યાન ગેરિાજિી રીિરસમના કારણે કોઈ વિદ્યાથીન ેસહે થાય 

િો િે સહેનો સમયગાળો ગણિરીમા ંલેિામા ંઆિશે નરીં.  

 (7) લાિંી બિમારી, અકસ્માિ, વનકટના સ્િજનનુ ં અિસાન જેિા ીાસ રકસ્સામા ં વિદ્યાથી પરીક્ષા 

આિેદનપત્ર ભરે અને ગેરરાજર રર ે િો િેને પ્રયાસ િરીકે ગણિામા ં આિશે નરીં. આ માટે 

વિદ્યાથીએ પરીક્ષા શરૂ થાય િે પરલેા જે િે સકુંલ/વિભાગ દ્વારા પરીક્ષા વિભાગન ેહેણ કરિાની 

રરશેે.  
 

(I) અિામત પડરર્ામ બાબત ׃  
 (1) નીચે જણાિેલા ંકારણોસર વિદ્યાથીનુ ંપરરણામ અનામિ રાીિામા ંઆિશે.  
  (i) સ્થળાિંર પ્રમાણપત્ર (માઇગ્રેશન)/ફેરિદલી પ્રમાણપત્ર/યોગ્યિા પ્રમાણપત્ર િાકી રોય.   

  (ii) સકુંલ/વિભાગ િરફથી મળેલી નોંધને આધારે.  
  (iii) પરરણામ અનામિ રોય િો િે હેરરે થયા પછી 60 રદિસમા ંઅનામિ પરરણામ માટેના 

કારણની પિેૂિા કરિાની રરશેે. અન્યથા િ ેઅભ્યાસક્રમની પરીક્ષા રદ કરિામા ંઆિશે. 
અનસુ્નાિક કક્ષાએ વનિધંમા ંસધુારો કરિાનો રોય કે વનિધં નિેસરથી રજૂ કરિાનો રોય 
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િેિા સજંોગોમા ં વિદ્યાથીનુ ંપરરણામ અનામિ રાીિાનુ ંિને િો વિદ્યાથીને જે સમયગાળો 
આપિામા ંઆિે િેમા ંપિેૂિા કરિાની રરશેે. અન્યથા િેનુ ંપરરણામ રદ કરિામા ંઆિશે.     

  (iv) કોઈ વિદ્યાથી અગાઉના સત્ર/સત્રોમા ંઅનતુ્તીણે રોય પરંત ુઅંવિમ સત્રમા ંઉત્તીણ ેથાય િો 
િેિા સજંોગોમા ંનીચ ેપ્રમાણે કાયેિારી કરિાની રરશેે. 

   (1) અંવિમ સત્રનુ ંપરરણામ અનામિ રાીવુ.ં  
   (2) અનામિ રાીેલુ ંપરરણામ મૌબીક રીિે વિદ્યાથીને જણાિવુ.ં જેથી અનતુ્તીણે વિદ્યાથી 

પરીક્ષા આિેદનપત્ર ભરી પરીક્ષા આપી શકે. વિદ્યાથીને પરરણામ જણાિિામા ંઆવ્યુ ં
છે િેની લેબીિ નોંધ મળેિિી.   

   (3) અગાઉના સત્ર/સત્રોના અનતુ્તીણે પરરણામમા ં વિદ્યાથી જ્યારે ઉત્તીણ ેથાય ત્યારે િે 
સત્ર/સત્રો િથા અંવિમ સત્રનુ ંપરરણામ એક સાથે જે િે િષે દરમ્યાન હેરરે કરવુ.ં  

  (4) જો વિદ્યાથી અંવિમ સત્રમા ંપ્રથમ પ્રયાસે ઉત્તીણ ેરોય િો િેને પ્રથમ પ્રયાસ આપિો.    

 

(J) સ્થળાતંર, ફેરબદલી તથા યોગ્યતા પ્રમાર્પત્ર બાબતે ׃  
 (1) અન્ય વિશ્વવિદ્યાલયના વિદ્યાથીઓ સ્નાિક, અનસુ્નાિક, રાપ્લોમા, વશક્ષણ સ્નાિક, રરન્દી વશક્ષા 

સ્નાિક, શારીરરક વશક્ષણ સ્નાિક િગેરે સ્નાિક પછીના અભ્યાસક્રમોમા ંપ્રિેશ મેળિે િો િમેણ ે
સપ્ટેમ્િરના અંિ પરલેા સ્થળાિંર પ્રમાણપત્ર જે િ ેસકુંલ/વિભાગમા ંરજૂ કરિાનુ ંરરશેે.  

 (2) ગજૂરાિ વિદ્યાપીઠના વિદ્યાથીઓ ક્રમ-1મા ં દશાેિેલા અભ્યાસક્રમોમા ં પ્રિેશ મળેિે િો િેમણ ે
સપ્ટેમ્િરના અંિ પરલેા ફેરિદલી પ્રમાણપત્ર જે િે સકુંલ/વિભાગમા ંરજૂ કરિાનુ ંરરશેે. 

 (3) ગજૂરાિ વિદ્યાપીઠમા ં સ્નાિક પછીના અભ્યાસક્રમોમા ં પ્રિેશ મેળિનારા વિદ્યાથીઓએ પ્રિેશ 
મેળવ્યા િાદ એક માસમા ંપરીક્ષા વિભાગમાથંી યોગ્યિા પ્રમાણપત્ર મેળિિાનુ ંરરશેે. આ માટે જે 
િે સકુંલના સયંોજકશ્રી/વિભાગના િાાએ વિદ્યાથીઓને લેબીિમા ંસચૂના આપિાની અને િેનો 
અમલ થાય િે જોિાનુ ંરરશેે.   

    ઉપરોક્િ ક્રમ ન.ં-1, 2 અન ે3મા ંજણાવ્યા પ્રમાણે અમલ ન થાય િો િેિા ીાસ રકસ્સામા ં
વિદ્યાથીનુ ંપરરણામ અનામિ રાીિામા ંઆિશે.  

 (4) ગજૂરાિ વિદ્યાપીઠના કોઈપણ અભ્યાસક્રમમા ં અભ્યાસ કરિા વિદ્યાથી અધરૂો અભ્યાસ છોાી 

સ્થળાિંર પ્રમાણપત્ર કઢાિી લીધા િાદ અન્ય વિશ્વવિદ્યાલય (યવુનિવસિટી)મા ંપ્રિશે લીધા િાદ  

ફરીથી વિદ્યાપીઠમા ંઅધરૂો અભ્યાસ પણૂ ેકરિા માગંે િો િેમને િે અભ્યાસક્રમના પ્રથમ સત્રમા ં

નિેસરથી નામ-નોંધણી કરાિિાની રરશેે પરંત ુજો અન્ય વિશ્વવિદ્યાલયમા ંપ્રિેશ લીધો ન રોય 

અને સસં્થાનુ ંસ્થળાિંર પ્રમાણપત્ર પરિ કરે િો જે અભ્યાસક્રમ જે સત્રથી અધરૂો છોાયો રોય િો 

િે સત્રમા ંનિેસરથી પ્રિેશ આપિામા ંઆિશે.   

 (5) ગજૂરાિ વિદ્યાપીઠના કોઈ એક શૈક્ષબણક વિભાગના અભ્યાસક્રમનુ ં સત્ર પણૂે કયાે િાદ અન્ય 

શૈક્ષબણક વિભાગમા ંકોઈ વિદ્યાથી પ્રિેશ લે િો િે વિદ્યાથીનો અગાઉનો પ્રિેશ સ્થબગિ ગણિામા ં

આિશે અને ફરીથી જ્યારે અભ્યાસક્રમ પણૂે કરિા માગંે ત્યારે જો સમયાિવધમા ં રોય િો િેન ે

પ્રિેશ આપિામા ંઆિશે. અન્ય શૈક્ષબણક વિભાગમા ંજે અભ્યાસક્રમમા ંપ્રિેશ લીધો રોય િે ઉત્તીણ ે
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કયાે િાદ તરુિ સ્થબગિ કરેલા અભ્યાસમમા ંજોાાિાનુ ંરરશેે અને િે િીિે જે અભ્યાસક્રમ ચાલ ુ

રોય િે લાગ ુપાશે.  

 (6) ગજૂરાિ વિદ્યાપીઠમા ંઅથિા ગજૂરાિ વિદ્યાપીઠ અને અન્ય વિશ્વવિદ્યાલયના ંકોઈપણ વનયવમિ િ ે

અભ્યાસક્રમોમા ંસમાિંર અભ્યાસ કરી શકાશે નરીં. જો આ િાિિ ધ્યાન પર આિશે િો પછીથી 

લીધેલો પ્રિેશ રદ કરિાની કાયેિારી કરિામા ંઆિશે.  
 

(K) પદિી માટે ׃  

 (1) દર િષે પરલેી ઓગસ્ટથી અરજીપત્ર ઓનલાઈન (www.gujaratvidyapith.org) ભરિાના રરશેે અને 

િેની સપંણૂે મારરિી િેિસાઇટ પર મકૂિામા ંઆિશે. 

 (2) અવનિાયે કારણો વસિાય પદિીદાન સમારંભ દર િષ ે18, ઓક્ટોિરના રોજ યોજિામા ંઆિશે.  

 (3) પદિી માટે અરજી કરનારે પદિી સમારંભમા ં રાજર રરીને જ પદિી લેિાની રરશેે. ગેરરાજર 

રરનેારને પદિી પ્રમાણપત્ર આપિામા ં આિશે નરીં. વિદેશમા ં રોય િેિા ઉમેદિારોને જરૂરી 

પરુાિા (પાસપોટે, વિઝાની નકલ કે અન્ય) રજૂ કયે િેમના િાલીને પદિી પ્રમાણપત્ર આપિામા ં

આિશે. 

 (4) પદિી પેટે ફી ભરી અરજીપત્ર જમા કરાવ્યુ ંરોય પરંત ુઅવનિાયે કારણોસર પદિી લેિા રાજર ન 

રરી શકનારા વિદ્યાથીએ પછીના િષે નવુ ં અરજીપત્ર ભરિાનુ ં રરશેે અને અગાઉ ભરેલ ફીની 

પરોંચ રજૂ કયેથી અગાઉની ફી ગ્રાહ્ય ગણિામા ં આિશે, પરંત ુ િધારાના રૂ. 100/- અન ે

અગાઉની ફી િથા રાલની ફીની િફાિિની રકમ ભરિાની રરશેે.   

 (5) ગજૂરાિ વિદ્યાપીઠ દ્વારા વિવિધ પારરિોવષકો સામાન્ય રીિે િે પ્રકારે આપિામા ંઆિે છે.  

  (અ) સમગ્ર પરીક્ષામા ંપ્રથમ ક્રમે આિનારા વિદ્યાથીન ેપારરિોવષક િથા  

  (િ) વિષય/પ્રશ્નપત્રમા ંપ્રથમ આિનારા વિદ્યાથીઓને પારરિોવષક.  

 (6) જો વિદ્યાથીએ સમયમયાેદામા ં અરજીપત્ર ભયુું રોય િો વિદેશથી અભ્યાસ કરિા આિેલા 

વિદ્યાથીઓન ેપદિીદાન સમારંભ વસિાયના રદિસોમા ંપણ પદિી પ્રમાણપત્ર આપિામા ંઆિશે. 
 

 પાડરતોવર્ક માટે વિયમો િીચે પ્રમારે્ છે.  

 (1) ગજૂરાિ વિદ્યાપીઠના સમગ્ર પદિી (રાગ્રી) અભ્યાસક્રમોના િધા જ વિષયોમા ંિથા િ ેઅભ્યાસક્રમના 

દરેક સત્રમા ંપરલેા પ્રયત્ને ઉત્તીણ ેથનારા વિદ્યાથી જ પારરિોવષકન ેપાત્ર ગણાશે.  

 (2) સ્નાિક કક્ષાએ સમગ્ર પરીક્ષામા ંપ્રથમ ક્રમ પ્રાપ્િ કરનારા કે વિષયમા ંપ્રથમ ક્રમ પ્રાપ્િ કરનારા 

વિદ્યાથીએ 6.0થી ઓછો એકંદર કે્રરાટ પ્રગવિઆંક મેળવ્યા રશે િો િે વિદ્યાથી પારરિોવષકને પાત્ર 

ગણાશે નરીં.  

 (3) અનસુ્નાિક કક્ષાએ સમગ્ર પરીક્ષામા ં પ્રથમ ક્રમ પ્રાપ્િ કરનારા કે વિષયમા ં પ્રથમ ક્રમ પ્રાપ્િ 

કરનારા વિદ્યાથીએ 6.0થી ઓછો એકંદર કે્રરાટ પ્રગવિઆંક મેળવ્યા રશે િો િે વિદ્યાથી 

પારરિોવષકને પાત્ર ગણાશ ેનરીં. 
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 (4) જેટલા સત્રનો અભ્યાસક્રમ રોય િેટલા જ સત્રમા ંઅિકાશ (ગેપ) િગર અભ્યાસ પણૂે કરેલો રોિો 

જોઈએ. 

 (5) અભ્યાસક્રમ દરમ્યાન નીચનેા કારણોસર વિદ્યાથી પારરિોવષકને પાત્ર ગણાશે નરીં. 

  -  અભ્યાસક્રમના કોઈપણ સત્રમા ંકોઈપણ વિષયમા ંઅનતુ્તીણે રોય.  

  - અભ્યાસક્રમ દરમ્યાન વિદ્યાથીની રાજરી િથા િિેણકૂ અંગે વશક્ષાત્મક પગલા ંલિેાયા રોય િો 

 િે વિદ્યાથી પારરિોવષકને પાત્ર ગણાશે નરીં.  

  - અભ્યાસક્રમના કોઈપણ સત્રમા ંસમરૂજીિનના મલૂયાકંનમા ં ‘C’ શ્રેણી મળી રોય અથિા િેમા ં

અનતુ્તીણે થયેલા રોય. 

 (6) અભ્યાસક્રમ દરમ્યાન વિદ્યાથીએ ઉત્તીણ/ેઅનતુ્તીણ ેથયલેા વિષયની ફેરિપાસ કરાિી રોય અન ે

િે પારરિોવષકને પાત્ર થિો રોય િો િેન ેપારરિોવષક આપિામા ંઆિશે.  

 (7) જે િ ેઅભ્યાસક્રમની પરીક્ષા કે વિષયમા ંપ્રથમ આિનારા માટેનુ ંપારરિોવષક જે િે અભ્યાસક્રમની 

અંવિમ (ફાઇનલ) પરીક્ષા પણૂે થયે િધા જ વિષયોના ં સમગ્ર પરરણામ પરથી નક્કી કરિામા ં

આિશે.  

 (8) જે િે અભ્યાસક્રમમા ંમળિા પારરિોવષક માટે િે કે િેથી િધ ુવિદ્યાથીઓએ સરીો એકંદર કે્રરાટ 

પ્રગવિઆંક મેળવ્યો રોય િો જે વિદ્યાથીના અંવિમ પરીક્ષામા ં િધા જ વિષયોના િાહ્ય ગણુને 

ધ્યાનમા ંલેિા અને િેમા ંિધ ુગણુ મેળિેલ વિદ્યાથી પારરિોવષકને પાત્ર ગણાશે.  

 (9) સ્નાિક કે અનસુ્નાિક કક્ષાએ વિષયમા ંમળિા પારરિોવષક માટે િે કે િેથી િધ ુ વિદ્યાથીઓએ 

સરીો કે્રરાટ પ્રગવિઆંક મળેવ્યો રોય િો જે િે વિષયના િાહ્ય ગણુને ધ્યાનમા ંલેિા અને જો 

િાહ્ય ગણુ પણ સરીા રોય િો િેના સમગ્ર પરીક્ષામા ંિધ ુએકંદર કે્રરાટ પ્રગવિઆંક મેળિનારા 

વિદ્યાથી પારરિોવષકને પાત્ર ગણાશે.  

 (10) પારરિોવષક મેળિનારા વિદ્યાથીને િામ્રપત્ર િથા પ્રમાણપત્ર આપિામા ંઆિશે.  

 (11) પારરિોવષક િાિિનો છેિટનો વનણેય કુલસબચિશ્રીની દરીાસ્િ પરથી કુલનાયકશ્રી કરશે.  


