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પ રપ  ન ં: ૧૬૬ 

િવષય:  UG સેમે ટર ૨ અને ૪ તથા PG સેિમ ટર ૨ ના એ સટનલ િવ ાથ ઓની પરી ા બાબત 
 

 

બી.એ/બી.કોમ સેમે ટર ૨ અન ે ૪ તથા એમ.એ/એમ.કોમ સેમે ટર ૨ ના એ સટનલ િવ ાથ ઓ જેઓની 
માચ-એિ લ ૨૦૨૧ની પરી ાઓ covid-19 િવશેષ પ રિ થિતમા ં થિગત કરવામાં આવેલ છે સદર બાબતે 

તારીખ ૩-૧૦-૨૦૨૦ની ECના ઠરાવ નંબર ૬૧ મુજબ જણાવવાનું કે તેઓએ સદર પરી ા માટે િવષયવાર 
૩૦ ગુણ ના એસાઈ મે ટ જમા કરાવવાનું રહેશે એસાઈ મે ટ જમા કરાવવા માટે િવ ાથ એ સૌ થમ ગુજરાત 
યુિનવ સટીની વેબસાઈટ ઉપર ર ેશન કરાવવાનું રહેશે. 
 

ર ેશન કરાવવા િવ ાથ એ આપવાની થતી પરી ા, પોતાનો એનરોલમે ટ નંબર, સીટ નંબર અને મોબાઈલ 

નંબર ફરિજયાત આપવાનો રહેશે. આપેલ મોબાઇલ નંબર ઉપર એક OTP મેસેજ કરવામાં આવશે. આ OTP 
દાખલ કયા બાદ િવ ાથ  અને તેના મોબાઇલ ઉપર એક ઈ-મેલ અને પાસવડ મોકલવામાં આવશે. ઉપર જે 
િવ ાથ એ લખીને રાખવા. ગુજરાત યુિનવ સટીની વેબસાઇટ ઉપર Examination Tabમાં Assignment 

Submission for External ઉપર આ ઇ-મેલ અને પાસવડ વડે લૉિગન થવાથી એસાઈ મે ટના નો દેખાશે. 
 

આ એસાઈ મે ટ તારીખ ૧૩-૦૯-૨૦૨૧ સધુીમા ંઓનલાઈન જમા કરાવી દેવાનુ ંરહશેે. 

જો કોઈ િવ ાથ  આ સમય સુધીમાં ર ેશન કરી, એસાઈ મે ટ ઓનલાઈન જમા કરાવવાની કાયવાહી પૂણ 

નહ  કર,ે તો જે તે પરી ામા ંિવ ાથ ઓને ગેરહાજર દશાવવામાં આવશે જેથી િનયત તારીખ સુધીમાં િવ ાથ એ 

અચૂક ર ેશન કરાવી એસાઈ મે ટ ઓનલાઈન જમા કરાવવાની કાયવાહી પૂણ કરવી. 
 

િવ ાથ  ને તેના ઈમેલ ઉપર પેપર દીઠ પંદર-પંદર ગુણના બે નો આપવામાં આવશે આ તમામ નોના 
જવાબ િવ ાથ એ લખી તેને કેન કરી પીડીએફ પેપર દીઠ અલગ અલગ અપલોડ કરવાના રહેશે. 
એસાઈ મે ટની ફાઇલ ચકાસીને જ અપલોડ કરવી. એસાઈ મે ટને બદલે અ ય ખોટી ફાઇલ અપલોડ કરવામાં 
આવશે અથવા તો યો ય રીતે અપલોડ નહ  કર ેતો તેની સંપૂણ જવાબદારી િવ ાથ ની રહેશે. 
 

આ અસાઇમે ટ ના નો આપને મોકલવા અને અપલોડ કરવા માટે અંગેની િવગતવાર સુચનાઓ ગુજરાત 
યુિનવ સટીની વેબસાઈટ ઉપર મુકવામાં આવશે. જોકોઈ િવ યાથ ને ઓનલાઈન અસાઇમે ટ અપલોડ કરવા 
બાબતની કોઈપણ મુ કેલી / તકલીફ પડેતો તેમણે સંપૂણ િવગતો સાથે 
querygu@gujaratuniversity.ac.in ઉપર E-mail કરવાનું જણાવવામા ંઆવે છે. 
 

કા પરી ા િનયામક 


