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નં.પરી ા/૭૯૭૪/૨૦૨૧ તા. ૧૫/૦૬/૨૦૨૧ 

પ રપ  ન.ં : ૮૫ 

િવષય : કોવીડ -૧૯ની િવશષે પ રિ થિતમા ંમરેીટ બે ડ ો શેનથી પ રણામ હરે કરવા બાબત. 

 ગુજરાત સરકાર ીના િશ ણ િવભાગના પ રપ  ઠરાવ માંક: કરન/૧૦૨૦૨૦/૦૬૦૫૨૦૨૦/ખ-૧,      
તા. ૨૧/૦૫/૨૦૨૧ વંચાણે લઈને આ અગાઉ ગજુરાત સરકાર ીના િશ ણ િવભાગના તા. ૨૪/૦૫/૨૦૨૦ના 
સમાનંાકંી પ રપ ને અનસુધંાને તા. ૦૪/૦૬/૨૦૨૦ના રોજ મળેલ એકડેેિમક કાઉિ સલ અન ે એ ઝી યુટીવ 
કાઉિ સલમાં સવાનુમત ેકરલે ઠરાવ અ વય ેમાન. કલુપિત ીના આદેશાનુસાર ગજુરાત યુિનવ સટી સંલ ન આ સ, 
કોમસ, સાય સ, એ યુકશેન િવ ાશાખાના આચાય ી/ભવનોના અ ય ી/મા ય અનુ નાતક કે ોના 
અ ય ીઓને જણાવવાનુ ંકે COVID-19ની મહામારીને અનુલ ીન ે 
1) મે ડકલ અને લૉ ફૅક ટી િસવાયની નાતક ક ાની બીએ, બીકોમ, બીએસસી, બીબીએ, બીસીએ, બીઆરસે, 

BAJMC, બીએસસી (Fire), બીએસસી (FAD), જેવા કો સસના સેમે ટર ૨ તથા ૪, ડી ી ામા, BPA 

જેવા વા ષક પ ધિતના અ યાસ મો માટ ેિ વતીય વષ તેમજ બીએડ સેમ ૨ તમેજ અનુ નાતક ક ાના સમે 
૨ અને BARCH, B IDના જેવા ઇ ટરિમ ડયેટ સેમે ટર જેમા ંઆંત રક મૂ યાં ન થયેલ છે, તનેી લેિખત 
પરી ા લવેામા ંઆવશ ેનહ . આવા તમામ િવ ાથ ઓના પ રણામ માટે મેરીટ બે ડ ો ેશન લાગુ પાડવાનુ ં
રહેશે. 5 Yrs. Integrated કો સસના ક સામા ં ડી ી એવોડ ગ સેમે ટરની પરી ા લવેાની રહેશે. જે 
કો સસના જે-ત ેસેમે ટર/વષની પરી ાના આધાર ે લાસ એવોડ કરવામા ંઆવતા હોય, તવેી તમામ પરી ા 
ગુજરાત યુિનવ સટી વારા લેવામા ંઆવશ.ે 

2) મેરીટ બે ડ ો ેશન મુજબ ચાલ ુસેમે ટરના આંત રક ગુણ ૫૦% અન ેઅગાઉના સેમે ટરના જે-ત ેપેપરના 
કૂલ ગુણ ૧૦૦માથંી ા ત ૫૦% ન ે યાનમાં લઇને મા સની ગણતરી કરવામા ંઆવશે. જેનું ઉદાહરણ 
ગુજરાત સરકાર ીના િશ ણ િવભાગના પ રપ  ઠરાવ માંક: કરન/૧૦૨૦૨૦/૦૬૦૫૨૦૨૦/ખ-૧, તા. 
૨૧/૦૫/૨૦૨૧માં દશાવલે છે. 

3) જો કોઈ િવ ાથ  મેરીટ બે ડ ો ેશન મુજબના પ રણામના ડેમાં સુધારા કરવા ઈ છતો હોય તો તે 
સરકાર ીની સુચના મુજબ આગામી લેવાનાર પરી ા દર યાન વધ ુએક તક આપવામા ંઆવશે 

4) ઉપરો ત તમામ બાબતો આ વખત ેકોવીડ-૧૯ને કારણે ઉપિ થત થયલે િવશષે પ રિ થિતન ે યાને લઈન ે
મા  જુન ૨૦૨૧મા ંલવેાનાર પરી ા માટજે લાગ ુપડશે 

5) માન. કુલપિત ીના આદશેાનુસાર જે િવ ાથ ઓના પ રણામ MBPથી હેર કરવામા ંઆવશે  તઓેની  
પરી ા ફી આગામી સ ની પરી ા ફીમા ંમજર ેઆપવામા ંઆવશ.ે 

 

કુલસિચવ ી 
 


