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પરિપત્ર :-  

 વિષય: પિીક્ષા અંતર્ગત કોપીકેસની કાયગિાહી માટેના સચુના 
 ભક્તકવિ નિવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી સલંગ્ન તમામ કોલજેો આચાયગશ્રીઓને ઉપયુગક્ત વિષય અન્િય ે
જણાિિામા ંઆિે છે કે અતે્રની યવુનિવસિટી દ્વ્રાિા લેિાનાિ સીબીએસસી/નોનસીબીએસસી તમામ પિીક્ષા 
દિમ્યાન ર્ેિરિતી/ર્ેિિર્ ણૂંક અંતર્ગત કોપીકેસની કાયગિાહી માટે નીચ ે મજુબના સચુનો ધ્યાને લઈ 
અમલિાિી કિિા જણાિિામા ંઆિે છે. 

• યવુનિવસિટી અથિા યવુનિવસિટી દ્વાિા પિીક્ષાની કામર્ીિી માટે અવિકૃત કિેલ હોય તેિી કોઈ પણ 
અવિકાિી/વ્યક્ક્ત તિફથી આપિામા ંઆિેલ સચુનાનો અમલ ન કિે, તાકીદ આપ્યા છતા પિીક્ષા ખડંમા ં
વિદ્યાથી બીજા વિદ્યાથીને મૌખખક કે કોઈ સકેંત દ્વાિા સદેંશો પાઠિતો હોય તો, તેમજ પિીક્ષાથી પિીક્ષા 
દિમ્યાન કોઈ પણ બહાિનુ ં/કાિણ આપીને િાિંિાિ પિીક્ષાખડંની બહાિ જાય ત્યાિે મખુ્ય કે ખડં વનિીક્ષક 
આ િીતે િાિંિાિ બહાિ ન જિાની સચુના આપે તેમ છતા પણ સચુનાનો અનાદિ કિે તેિા રકસ્સામા ં
યવુનિવસિટી અવિકૃત અવિકાિી/પિીક્ષા કેન્ર સચંાલક/કોલેજના આચાયગશ્રી/જુવનયિ સપુિિાઇઝિ/સીનીયિ 
સપુિિાઇઝિ દ્વાિા ર્ેિિીતી અંર્ેની કાયગિાહી કિી શકશે.  

• યવુનિવસિટી ખાતે કોપીકેસ કાયગિાહી અંતર્ગત સનુાિણી સમયે અનભુિે ધ્યાનમા ંઆિેલ છે કે, કેટલાક પિીક્ષા 
કેન્ર દ્વાિા ર્ેિરિતી/ર્ેિિર્ુગર્ુકં કાયગિાહી અંતર્ગત વિદ્યાથીઓ પાસેથી મળેલ સારહત્ય યોગ્ય િીતે જોડિામા ં
આિર્ુ ંનથી જે ર્ભંીિ બાબત હોય, પિીક્ષા દિવમયાન જે વિદ્યાથી પાસેથી વિષય સબંવંિત સારહત્ય મળી 
આિે તે તમામ સારહત્ય પિ વિદ્યાથીની, જુવનયિ સપુિિાઇઝિ અને સીનીયિ સપુિિાઇઝિશ્રી/ 
ઓબ્ઝિગિશ્રીની સહી કિી તમામ સારહત્ય સાથે ઉતિિહી યવુનિવસિટી ખાતે મોકલી આપિાની િહશેે.  

• પિીક્ષા કેન્ર ખાતે થયેલ કોપી કેસો કોલેજના િિાનર્ી પત્ર સાથે યવુનિવસિટી દ્વાિા વનયત કિેલ નમનુામા ં
વિદ્યાથીની સહી, જુવનયિ સપુિિાઇઝિની સહી અને નામ, સીનીયિ સપુિિાઇઝિની સહી અને નામ તેમજ 
ઓબ્ઝિગિની સહી સાથે તેમજ વિદ્યાથીની હોલટીકીટની ઝેિોક્ષ નકલ કોપી કેસના વનયત નમનુા ફોમગમા ં
કોલેજના આચાચગશ્રીના સહી/વસક્કા તથા યવુનિવસિટી દ્વ્રાિા જ્યાિે કોપીકેસના બનાિનુ ં વિરડયો િેકોરડિંર્ 
મરં્ાિિામા ંઆિે ત્યાિે સીડી સાથે માહીતી મોકલી આપિાની િહશેે. 

• યવુનિવસિટી ખાતે કોપીકેસ કાયગિાહી અંતર્ગત સનુાિણી સમયે અનભુિે ધ્યાનમા ંઆિેલ છે કે, યવુનિવસિટીના 
સીસીટીિી મોનીટિીંર્ વિભાર્ દ્વાિા ર્ેિરિતી/ર્ેિિર્ુગર્ુકં સબંિેં જ્યાિે સચુના આપિામા ંઆિે છે ત્યાિે 
પિીક્ષા કેન્ર દ્વાિા કોપીકેસ િીપોટગમા ંમાત્ર “સીસીટીિી મોનીટિીંર્ દ્વાિા મળેલ સચુનાથી” શબ્દનો ઉલ્લેખ 
કિે છે પિંર્ ુવિદ્યાથી પાસેથી મળેલ સારહત્યનો ઉલ્લેખ કિેલ હોતો નથી, યવુનિવસિટીના સીસીટીિી વિભાર્ 
દ્વાિા આપિામા ંઆિેલ સચુનાથી સીસીટીિી કેમેિા ધ્યાને લઈ કોપી કેસ થયેલો હોય તો તે રકસ્સામા ંપિીક્ષા 
દિમ્યાન વિદ્યાથી પાસેથી મળેલ જરૂિી સારહત્યનો ઉલ્લેખ સ્પષ્ટતા સાથે વિદ્યાથીની સહી, જુ. 
સપુિિાઇઝિશ્રીની સહી, સીનીયિ સપુિિાઇઝિશ્રીની સહી તેમજ વિદ્યાથી પાસેથી મળી આિેલ સારહત્ય ઉપિ 
વિદ્યાથીની સહી તેમજ સીનીયિ સપુિિાઇઝિશ્રીએ સહી-વસક્કા તેમજ તાિીખ અચકુ લખિાની િહશેે. 

• જુવનયિ સપુિિાઇઝિ/સીનીયિ સપુિિાઇઝિશ્રી/ઓબ્ઝિગિશ્રીએ કિેલા કોપી કેસ િીપોટ યવુનિવસિટીને 
મોકલતી િખતે આ િીપોટગમા ંજરૂિી વિર્તો અને પકડાયેલ સારહત્યમા ંસહી-વસક્કા અને તાિીખ સાથેની 
વિર્તો ભિેલ છે કે કેમ? તે ચકાસિાની જિાબદાિી સીનીયિ સપુિિાઇઝિશ્રીની િહશેે. કોપી કેસના િીપોટગમા ં
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અધિુી વિર્તિાળા તથા વિદ્યાથીના પિુા નામ સિનામા, પીનકોડ િર્િના કોપી કેસ કોઈપણ સજંોર્ોમા ં
સ્િીકાિિામા ંઆિશે નહી.  

• પિીક્ષા ર્ેિિીવત કેસોના િીપોટગ તૈયાિ કિિાની જિાબદાિી જે-તે કોલેજના આચાયગશ્રી/સીનીયિ 
સપુિિાઇઝિની િહશેે. િીપોટગમા ંતમામ વિર્તો ફિજીયાત ભિિાની િહશેે, િીપોટગ  ફોમગ વ્યિક્સ્થત ભિાય 
જાય ત્યા ંસિુી વિદ્યાથીને ઉપક્સ્થત િાખી વનિેદનો લેિાની જિાબદાિી પિીક્ષા કેન્રના આચાયગશ્રી/સીનીયિ 
સપુિિાઇઝિની િહશેે. 

• પરિક્ષા ખડંમા ંવિદ્યાથી શિીિના ઉપિ કે તેમના કપડા ઉપિ લખાણ કિેલ હોય તો તેનો પિુાિો ફોટોગ્રાફ 
લઈ અને સીનીયિ સપુિિાઇઝિશ્રીની સહીની અને િીપોટગ સાથે યવુનિવસિટીને મોકલિાનો િહશેે. પિીક્ષા 
ખડંમા ં મોબાઈલ સાથે પકડાયેલ હોય તો મોબાઈલની વિર્તો અને તેનો ફોટોગ્રાફસ સાથેનો િીપોટગ  
મોકલિાનો િહશેે. 

• કોપીકેસ/ર્ેિિીવત/ર્ેિિતગર્ ણકંના કેસો યવુનિવસિટીના લીર્લ વિભાર્ને રદન ૨મા ંયવુનિવસિટીના કામકાજના 
રદિસો દિમ્યાન મોકલી આપિાના િહશેે. 

• કોપી કેસ િીપોટગની બીજી નકલ અલર્થી પિીક્ષા વનયામકશ્રીને ફિજીયાત મોકલિાની િહશેે. 
• જે પિીક્ષા કેન્ર ખાતે વિદ્યાથીઓને ર્ેિરિતી/ર્ેિિતગર્ ણકંમા ંમદદર્ાિી કિશે અને યવુનિવસિટીને ધ્યાને આિશે 

તેિી ર્ભંીિ બાબત પિત્િે યવુનિવસિટી દ્વાિા વનયમાનસુાિ કાયગિાહી કિિામા ંઆિશે. 
• પિીક્ષા દિમ્યાન પિીક્ષાથીના ર્ેિિતગર્ ણકંને કાિણે પોલીસ કેસ થયેલ હોય અને નામદાિ કોટગ જે સજા ફિમાિે 

તે સજા સબવંિત વિદ્યાથીને બિંનકતાગ િહશેે. 
• ઉત્તિિહી કે પિુિણી પિીક્ષા કેન્રની બહાિ વિદ્યાથી કે અન્ય પાસેથી લખેલી કે કોિી પકડાય તેિા ંરકસ્સામા ં

જે પિીક્ષા કેન્રમાથંી ઉત્તિિહી/પિુિણી નોંિાયેલ હશે તે પિીક્ષા કેન્ર/કોલેજ સામે કાયદેસિની કાયગિાહી 
કિિામા ંઆિશે.  

• પિીક્ષા કેન્રમા ંઆચાયગશ્રી/પિીક્ષા કેન્ર સચંાલકશ્રી, યવુનિવસિટી અવિકૃ્રત તેમજ પિીક્ષામા ંિોકાયેલ સ્ટાફ 
વસિાયના વ્યક્ક્તઓને પિીક્ષા કેન્રમા ંપ્રિેશ આપિો નહી. 

• જે વિદ્યાથી કોપીકેસની કાયગિાહી કિિામા ંઆિેલ હોય તે વિદ્યાથી પછીના તમામ પેપિમા ંઉપક્સ્થત િહી 
શકશે નહી.  
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