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“Exam on Demand” June – 2022 

 

 ડૉ. ફાફાવાશેફ અંફેડકય ઓન મનુનલર્સવટી વંરગ્ન નલદ્યાથી વશામ કેન્દ્રોના કો-ઓડીનેટયશ્રીઓને ને 

નલદ્યાથીઓને જણાલાલનું ક ે મુનનલર્સવટીનાં ઓડીનન્દ્વ “Exam on Demand” Ordinance, 2019-20 ની 

જોગલાઇઓ નુવાય  ડીવેમ્ફય – ૨૦૨૦થી મુનનલર્સવટીનાં નલદ્યાથીઓને “Exam on Demand” ની વુનલધાઓ 

અલાનું નક્કી કયલાભાં અલરે છે. જેનું અમોજન નીચે જણાલરે વૂચનાઓ ને વભમત્રક ભુજફ શાથ ધયલાભા ં

અલળે. 

 

Exam on Demand ગં ેગત્મની વચૂનાઓ 

1. અ જોગલાઇઓ નુવાય, નલદ્યાથીઓ ક ેજેઓ કોઆણ કાયણવય વત્રાંત યીક્ષા ાવ કયી ળક્મા ન શતા, થલા 

કોઇણ ણધાયી રયનસ્થનતને રીધે વત્રાંત યીક્ષાભાં શાજય યશી થઇ ળક્મા નાં શોમ તેઓને ભ્માવક્રભ ંગેની 

ૂલમનનધામરયત વભમભમામદાભાં ભ્માવ ૂણમ કયલા ભાટ ેયીક્ષા ંગેની લધાયાની તક ભળે. 

2. ાત્રતા (Eligibility): 

a. Exam on Demand ન્દ્લમે નલદ્યાથીએ નનમત પોભમ બયી જરૂયી પી વાથે યજી કયલી અલશ્મક છે 

b. Exam on Demandની વુનલધાઓ મનુનલર્સવટીનાં સ્નાતક ને નુસ્નાતક ભ્માવક્રભનાં નલદ્યાથીઓને જ 

રાગુ ડળે. 

c. જે નલદ્યાથીઓએ જે તે ભ્માવક્રભનાં ંનતભ લમ પ્રલેળ ભેવ્મો શળ,ે તે જ નલદ્યાથીઓ Exam on 

Demandની વુનલદ્યાઓ ભેલી ળકળે  

d. જે નલદ્યાથીઓના ંજે નલમોનાં સ્લાધ્મામ કામમનાં ગુણ ભ્માવકેન્દ્ર દ્લાયા મનુનલર્સવટી ખાતે જભા કયાલેર શળે, 

તે નલદ્યાથીઓ વંફંનધત નલમોની યીક્ષા જ Exam on Demand શેઠ અી ળકળે.  

3. Exam on Demand ન્દ્લમે પક્ત નથમયી નલમોની જ યીક્ષાઓ જ રેલાભાં અલળ.ે 

4. પ્રામોનગક, Viva-vose યીક્ષાઓ, પ્રોજેક્ટ, આન્દ્ટનમળી યીક્ષા લગેયે યીક્ષાઓ Exam on Demand શેઠ રેલાભાં 

અલળે નશીં. 

5. Exam on Demand ભાટે સ્નાતક નલદ્યાથીઓને ભશત્તભ ત્રણ (03) પ્રમત્નો ને નુસ્નાતક નલદ્યાથીઓને ભશત્તભ 

ફે (02) પ્રમત્નો અલાભાં અલળ ે
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6. Exam on Demand ન્દ્લમેની યીક્ષાઓભાં ગુણ ચકાવણી (Re-checking) ને ૂનઃભૂલમાંકન (Re-

assessment) ની વુનલધાઓ રાગુ ડળે નશીં. 

7. યીક્ષા ન્દ્લમે યજી ભાટેની પ્રરક્રમા: 

a. Exam on Demand ન્દ્લમે યીક્ષા ભાટ ેનલદ્યાથીઓએ નનધામરયત પોભમભાં, નનમત વભમભમામદાભા ંપક્ત Online 

ભાધ્મભથી જ યજી કયલાની યશેળે. 

b. નલદ્યાથીઓએ નલમ (ેય) દીઠ રૂ. 500/- યીક્ષા પી પક્ત Online ભાધ્મભથી જ બયલાની યશેળે.  

c. કોઇણ પ્રકાયની ધયુી ભાનશતી થલા ખોટી ભાનશતી લાી યજીનો સ્લીકાય કયલાભાં અલળ ેને અ 

ન્દ્લમે નલદ્યાથી દ્લાયા બયરે યીક્ષા પી યત કયલાભાં અલળે નનશ. 

8. યીક્ષા પોભમ બયલાની તાયીખ કોઇણ વંજોગોભાં રંફાલલાભા ંઅલળે નશીં. 

9. શારભાં યીક્ષાઓનું અમોજન પક્ત મનુનલર્સવટીનાં ભુખ્મ ભથક ભદાલાદ ખાતેજ કયલાભાં અલળે.    

 

મનુનલર્સવટી દ્લાયા નીચ ેભજુફના વભમત્રક નવુાય યીક્ષાઓનુ ંઅમોજન શાથ ધયલાભા ંઅલળ.ે 

Sr. No. Date Particular 

1. 

01-06-2022 

to 

02-06-2022 

Announcement of filling the examination form and detailed schedule of 

the exam  

યીક્ષા પોભમ બયલાની તભેજ યીક્ષા ંગેનાં નલગતલાય વભમત્રકની જાશેયાત 

2. 

03-06-2022 

to 

04-06-2022 

Commencement of filling of Examination Form 

યીક્ષા પોભમ બયલાની ળરૂઅત 

3. 

10-06-2022 

to 

11-06-2022 

Students will be able to download examination admit card (Hall ticket) 

નલદ્યાથીઓ યીક્ષાનું એડભીટ કાડમ (શોર રટરકટ) ડાઈનરોડ કયી ળકળે  

4. 

12-06-2022 

to 

25-06-2022 

The examination will be conducted at the University Headquarters by the 

Examination Department 

યીક્ષા નલબાગ દ્લાયા મુનનલર્સવટીનાં ભુખ્મ ભથકે યીક્ષાનું અમોજન કયલાભાં અલળે 

5. 

12-06-2022 

to 

28-06-2022 

Assessment of Answer Books by examiners appointed by the University 

મુનનલર્સવટી દ્લાયા નનભણંક કયેર યીક્ષકો દ્લાયા નલદ્યાથીઓની ઈત્તયલશીઓ તાવલાની 

કાભગીયી કયલાભાં અલળ ે

6. 01-07-2022 

Marks Entry, Result Process and Declaration of Results 

યીક્ષા નલબાગ દ્લાયા નલદ્યાથીઓનાં ભાકમવની એન્દ્રી કયાલી યીઝલટ પ્રોવેવ કયલાભાં અલળે, 

ને નલદ્યાથીઓનું રયણાભ જાશેય કયલાભા ંઅલળે 

 

-SD- 

Controller of Examination (I/c.) 


