ુ રે શન ની માર્ગદર્શિકા
સ્કોપ પરીક્ષા અંતર્ગત રે મ્યન
ુ રે શન માટેની સંપર્
ુ ગ પક્રિયા સ્કોપ ઓક્રિસ દ્વારા જ કરવામાં આવે છે .
સ્કોપ પરીક્ષાના રે મ્યન
ુ રે શન િોમગ
સ્કોપ તરિથી કોલેજને મોકલી આપેલ એકઝામ લેટર ના પાછળના ભાર્માં રે મ્યન
ુ રે શનની રકમ માટે જ્યારે િોમગ મોકલવામ આવે
આપવામાં આવેલ હોઇ છે . આથી જ્યારે રે મ્યન
ત્યારે તેની પાછળ સ્કોપ દ્વારા મોકલાવેલ એકઝામ લેટર હોવો િરજીયાત છે . જેની ર્ંભીરતાથી
ુ રે શન મેળવવા માટે તકલીિ થતી હોય છે જેના
નોંધ લેશો. આ ઉપરાંત ઘર્ી કોલેજેને રે મ્યન
ુ રે શન માર્ગદર્શિકા આ સાથે સામેલ રાખી મોકલી આપવામાં આવે
ધ્યાને લઇ સ્કોપ દ્વારા રે મ્યન
છે .
ુ રે શન માટે એકસામ ઓર્ગ ર ની પાછળના ભાર્માં આપેલ
ખાસ નોંધ: સ્કોપ પરીક્ષા ના રે મ્યન
ુ ગ ર્વર્ત ભરવી. જો કોઇ ર્વર્ત અધરુ ી અસષ્ટ હશે તો જે તે કોલેજોને ન ં ુ
િોમગમાં સંપર્
ુ રે શન મેળવવા માટે ર્વલંબ થશે. આ સાથે ખાસ જર્ાવવાન ુ લે રે મ્યન
ુ રે શન લેવા માટેની
રે મ્યન
ુ ગ થયા બાદના ૭- ક્રદવસનો જ છે . જેથી જ્યારે આપની કોલેજમાં
પક્રિયા જે તે પરીક્ષા સેશન પર્
ુ રે શનના િોમગમાં જે ર્વર્તો છે તે ભરવા જર્ાવે તેમાં
પરીક્ષા એજન્સીના ઇન્વજીલેટર રે મ્યન
ુ ગ સ્ત્યતાપર્
ુ ગ ર્વર્તો ભરવી. અને આ ર્વર્તો ભરે લ િોમગ પરીક્ષા પર્
ુ ગ થયા બાદ
ચોકસાઇ પર્
િરજીયાત આપવાન ં ુ રહેશ.ે જો ઉપરોક્ત દશાગવેલ ર્વર્તો યોગ્ય ના હોય કે અધરુ ી/અસપષ્ટ હોય
ુ રે શન મેળવવા માટે ર્વલંબ થશે જેની ખાસ નોંધ લેશો.
તો જે તે કોલેજોન ં ુ રે મ્યન
ુ રે શન ની રકમ માટે નાર્ાક્રકય વ્યવહાર ચેકથી કરવામાં આવતો હતો હવેથી
આ સાથે રે મ્યન
ુ રે શનના મહેનતાર્ાંની રકમ NEFTથી સીધા જ કોલેજના ખાતામાં કરવામાં આવશે.
સ્કોપ રે મ્યન
ુ રે શન માટે અક્રહિં આપેલ ગગ
ુ લ
ુ િોમગમાં(https://bit.ly/NEFTdetails)
આથી હવે કોલેજોએ રે મ્યન
ુ ગ ર્વર્ત ભરવી િરજીયાત છે .જો કોઇ કોલેજે ગર્
ુ લ િોમગ ભરે લ નક્રહિં હોઇ
NEFT માટેની સંપર્
ુ રે શનની રકમ જ્યાં સધ
ુ ી ગર્
ુ લ િોમગમાં માક્રહર્ત પ્રાપ્ત
તેવી કોલેજોના ક્રકસ્સામાં તેમના રે મ્યન
ુ ી સ્થર્ીત રહેશ,ે જેની ખાસ નોંધ લેશો. જો કોઇ કોલેજ અક્રહિં દશાગવેલ
ન થાય ત્યા સધ
ુ બની સંપર્
ુ ગ ર્વર્ત સાથે િોમગ મોકલી આપેલ ન હોઇ તો આવી દરે ક કોલેજોન ં ુ
માર્ગદર્શિકા મજ
ુ રે શનપત્રની ર્વર્ત અધરુ ી છે તેવ ં ુ માની કોલેજોને રે મ્યન
ુ રે શન પર્ સ્થગર્ત રહેશ.ે આ
રે મ્યન
ુ ગ જવાબદારી જે તે કોલેજના આચાયગશ્રીની જ રહેશ.ે આ સાથે રે મ્યન
ુ રે શન માટે ની
અંર્ેની પર્
ુ પરછ સ્કોપ ઓક્રિસ પર જ કરવાની છે જેથી પરીક્ષા એજન્ન્સ સાથે કોઇ પછ
ુ પરછ
સમગ્ર પછ
કરવાની રહેતી નથી. જેની ખાસ નોંધ લેશો.

-Remuneration Form for the Computer Based Exam – SCOPE, Ahmedabad
(1) Name of the College & Address :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(2) Taluka:_______________Dist_____________________Pin:__________College Code:________
(3) Name of the Principal: ______________________________________________________
(4) Contact No: ___________________________ (M) ________________________
(5) Date of Examination: From .__________________ To._________________________
(6) Exam Timing from __________________ ______To __________________________

Sr.
No.
A

1
2
3
4
5

hrs.

Name of Official

Designation

Signature

No. of
days
Attende
d for
Exam
Work.

Per day
Allowab
le
Remun
eration

Total Amount
E*F=G

B

C

D

E

F

G

Principal

250

Lab
Coordinator
Assistant
Coordinator
Peon-1

200

Peon-2

120

150
120

Total Amount
Important Note regarding Remuneration /Reimbursement:

 For remuneration: On completion of Examination, it is required to fill the details in the
above form.
 The form should be duly signed and stamped by the Principal and Coordinator.
 The filled form should be sent within 7 days of completion of examination to SCOPE office.
 For Reimbursement: Provide details of exam session, number of candidates registered ,
absent and present students for the particular exam on letter head duly signed and stamped by
Principal along with result sheet declared on www.scopegujarat.org
 It is mandatory to mention the name in whose favour cheque is to be drawn.
If above filled details is incorrect or incomplete then college will be solely responsible for not
receiving remuneration.
This is to certify that above officials have attended the SCOPE examination work.

Signature of Principal
Seal of College

ુ રે શન મેળવવા માટેની માર્ગદર્શિકા:
સ્કોપ પરીક્ષા અંતર્ગત આપવામાં આવતા રે મ્યન
ુ રે શન :
 રે મ્યન
સ્કોપ કચેરી દ્વારા સ્કોપની પરરક્ષા ગુજરાતની ડીજીટલ લેબ ધરાવતી કોલેજોમાાં વવવવધ માસમાાં
પરીક્ષા યોજવામાાં આવે છે . આ પરરક્ષા માટે કોલેજોએ પરરક્ષાને લગતી કામગીરી કરવાની હોવાથી
પ્રોત્સાહક રીતે આચાયયશ્રીને દૈ વનક (રૂ.૨૫૦/- ) , લેબ-કો-ઓરડિનેટરશ્રીને (રૂ.૨૦૦/-),આવસસ્ટન્ટ કોઓરડિનેટરશ્રી (રૂ.૧૫૦/-) તથા પટ્ટાવાળા માટે (રૂ.૧૨૦/-) એમ કુ લ રૂ. ૮૪૦/- પ્રવતરદન

કોલેજોને

આપવામાાં આવે છે . આ રે મ્યુનરે શન મેળવવા માટે કોલેજોને ઘણાબધાાં પ્રશ્નો ઉપસ્સ્થત થતા હોય છે . આ
માટે દરે ક કોલેજો નીચે મુજબની કામગીરી કરવાની થાય છે .
(૧) સ્કોપ દ્રારા જે –તે કોલેજોને પક્રરક્ષા લેવા માટેના ઓર્ગ ર આપવામાં આવે છે તેની પાછળની બાજુમાં
ુ રે શન િોમગ આપેલ હોય છે .આ રે મ્યુનરે શન ફોમયની નક્લ આગળ પાછલ લઇ ત્યારબાદ
સ્કોપન ંુ રે મ્યન
ફોમય ની સાંપ ૂણય વવગતો કોલજ દ્રારા ભરવાની રહેશે. આ વવગત ભયાય બાદ જરાયા પરીક્ષા એજસ્ન્સને
પરીક્ષા પુણય થયા બાદ આપવાનુ રહેશે. અધુરી વવગત સાથેના ફોમય પરીક્ષા એજસ્ન્સ

સ્સ્વકારશે નહી

જેની ખાસ નોંશ લેશો.
આ ઉપરાાંત પરીક્ષાનુ ાં આયોજન કરતી એજન્સી
કન્સેપ્્સ એક્રર્સીવ પ્રા. ગલ,
ુ નજીક,અમદાવાદ -380015 િોન: 079-40030058
409-412, એર્વેટ કોમ્પ્લેક્સ,વસ્ત્રાપર
ઇમેઇલ: scope.exams_2@conceptesedu.com,dhinal@conceptsedu.com
ુ રે શન માટેન ંુ અધતન િોમગ સ્કોપની વેબસાઇટ
પાસેથી પણ ફોમય મેળવી શકશો તેમજ રે મ્યન

www.scopegujarat.org પર જઇ Exam Management નામના હેર્ર પરથી ર્ાઉનલોર્ કરી શકશે.
ુ બ ન ંુ િોમગ માન્ય ર્ર્ાશે નક્રહ.)
(નોંધ: જુના િોમેટ મજ
(૨) રે મ્યુનરે શન ફોમયમાાં જે પણ વવગત આપવામાાં આવેલ છે તે સાંપ ૂણયપણે ભરવાની રહેશે. જો ફોમયમાાં

સરનામ,ંુ મોબાઇલ નં., પરીક્ષાની ર્વર્ત, કોલેજ કોર્, કેટલા ક્રદવસની પરીક્ષા ,વર્ે રે ર્વર્તો

ુ ં ુ ર્ર્ાશે.આવા અધુરીવાળી મારહવત પરથી ચુક્વણુાં કરવુાં શક્ય
અધુરી હશે તો રે મ્યુનરે શનનુ ાં િોમગ અધર
નથી આથી તેના માટે જે તે કોલેજોના સ્કોપ કો-ઓરડિનેટર જવાબદાર રહેશે.
(૩) રે મ્યુનરે શન ફોમયમાાં જે પણ કમયચારીશ્રીઓ જેટલા રદવસ મુજબ ફરજ બજાવેલ હોય તે મુજબ
રે મ્યુનરે શન ફોમયના ફોમેટમાાં મળવાપાત્ર રકમની ગણતરી કરી પછી જ સ્કોપ ક્ચેરી ખાતે મોકલી

ુ ી ર્ર્તરી ના કરી હોય કે અધરુ ી હોય તો રે મ્યન
ુ રે શનની પક્રિયા કરવામાં
આપવાનુ ાં રહશે.જો પર
આવશે નહી. આ િોમગ પાછં જે તે કોલેજોને મોક્લી આપવામાં આવશે નહી.

(૪) રે મ્યુનરે શન ફોમયમાાં આપવામાાં આવેલ જે તે કોલેજોને ચેક ઇસ્યુ કરવા માટે ક્યા

નામથી ચેક બનાવવામાાં આવે તેની વવગત ભરવી ફરજજયાત છે . જો િોમગમાં આ ર્વર્ત
ુ ી પરુ ી ર્વર્તો ન ભરાઇ
અધરુ ી, અસ્પષ્ટ કે અયોગ્ય હોય તો આવી કોલેજોને જ્યા સધ
ુ ી રે મ્યન
ુ રે શનની રકમ મળી શકશે નક્રહ. દરે ક કૉલેજોને તાક્રકદ કરવામાં
જાય ત્યાં સધ
ુ રે શનની રકમ NEFTથી કરવાની હોઇ બેંકની ર્વર્ત માટેન ંુ ગર્
ુ લ
આવે છે કે રે મ્યન
ુ કાળજીપવ
ુ ગક ભરવાની રહેશે
િોમગ અચકુ ભરવાન ંુ રહેશે. આ િોમગ ની દરે ક ર્વર્ત ખબ
જો કોઇ કોલેજો ર્વર્તો અધરુ ી કે ખોટી હશે તો રકમ કોલેજના ખાતામાં ન મળે કે ગબજા
કોઇ વ્યન્ક્તના ખાતાં માં જતા રહે તે માટે કોલેજ જવાબદાર રહેશે. આથી દરે ક કોલેજે
NEFT માટેના

ુ લ િોમગ ખબ
ુ જ ચોકસાઇથી ભરવાન ંુ રહેશે. આ
બેંકની ર્વર્ત ના ગર્

ુ લ િોમગ ભરે લ છે
ઉપરાંત જે કોલેજે સ્કોપ માટે NEFT માટેના બેંકની ર્વર્ત માટેન ંુ ગર્
તે કોલેજોએ આ િોમગ િરીથી ભરવાન ંુ રહેત ંુ નથી. દરે ક કોલેજ ખાસ જર્ાવવન ંુ કે સ્કોપ
ુ રે શનની રકમ કોલેજના નામના ખાતામાં જ જમા કરવામાં આવશે.
પરીક્ષા ના રે મ્યન
આથી કોઇપર્ કોલેજે વ્યન્ક્તર્ત બેંક એકાઉન્ટની ર્વર્તો ભરવાની થતી નથી.
ુ રે શનન ંુ મહેનતાણંુ ૨૧મી ઇ.સી. ર્મક્રટિંર્માં મંજુર
(૫) સ્કોપ કચેરી દ્વારા પક્રરક્ષા માટે ના રે મ્યન
ુ બ મળવાપાત્ર રકમ આપવામાં આવશે.
થયેલ દરો મજ
(૬) રે મ્યુનરે શન ના ફોમયમાાં સાંપ ૂણય વવગત ભરાયા બાદ સ્કોપ ક્ચેરીના સરનામે પરરક્ષા યોજાયા બાદ
રદન -૭ માાં રજી. એડી/કુરરયર દ્રારા મોક્લી આપવાનુ ાં રહેશે. જો આપ આ ફોમય એકસામ એજન્સી
મારફતે આ ફોમય મોક્લવા માાંગતા હો તો આપ મોક્લી શકો છો પરાં ત ુ આ ફોમય જો સ્કોપ ક્ચેરી ખાતે
પરીક્ષા એજન્સી દ્રારા સમય મયાયદામાાં જમાાં ના કરાવે તો તે માટે સ્કોપ કચેરી જવાબદાર ગણાશે નરહ.
ુ રે શન મેળવવા માટેના િોમગમાં આચાયગશ્રીના સક્રહ તથા સ્ટેમ્પ િરજજયાત છે . જો
ખાસ નોંધ: રે મ્યન
ુ ી હોઇ તો આવા અધર
ુ ી ર્વર્તોવાળા િોમગ
આચાયગશ્રીના સક્રહ તથા સ્ટેમ્પ ના હોઇ કે ર્વર્ત અધર
ુ રે શનન ંુ િોમગ અધર
ુ ં ુ સમજી તેનાં મહેનતાંર્ાની રકમ જ્યા
અમાન્ય ર્ર્ાશે તેમજ આવી કોલેજોને રે મ્યન
ુ ી પર
ુ ી ર્વર્ત ભરી આપવામાં આવશે નહી ત્યાં સધ
ુ ી જે તે કોલેજના રે મ્યન
ુ રે શનની રકમ સ્થગર્ત
સધ
કરવામાં આવશે.
(૭) સ્કોપ કચેરીને રે મ્યુનરે શન ફોમય મેળવ્યા બાદ રે મ્યુનરે શન માટે વેરરરફકેશની પ્રરિયા અને વરહવટ
કામગીરીની પ્રરિયા પુણય થયા બાદ જે તે કોલેજોને રે મ્યુનરે શનની રકમ કોલેજના સીધા એકાઉન્ટમાાં
ુ ય
જમા કરાવવામાાં આવશે. આ માટે દરે ક કોલેજે સ્કોપ વેબસાઇટની NEFT ના ગુગલ ફોમયથી સાંપણ
વવગત ભરી આપવાની રહેશે. જે કોલેજે અગાઉ NEFT ના ગુગલ ફોમયથી બેંકની વવગત મોકલી આપેલ

છે તેવી કોલેજોએ આ ફોમય ભરવાનુ ાં થતુ ાં નથી. આથી ગુગલ ફોમય ભરે લ છે

કે કેમ તેની ચકાસણી

કોલેજ કક્ષાએથી કરવાની રહેસેહ.
(૮) આ સાથે આપને રે મ્યુનરે શન માટે મળે લ રકમ આપની બેંક એકાઉન્ટમાાં જમાાં થયા બાદ રદન-૫
ુ ાં
માાં સ્કોપ કચેરીન દ્વારા આપવામાાં આવેલ રે મ્યુનરે શન મળે લ છે તેવ(એકલોજમન્ટ)
ખાસ મોક્લવાનુ ાં
રહેશે. આ માટે પણ સ્કોપ દ્વારા રે મ્યુનરે શન એકલોજમન્ટ સ્કોપની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે .
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ુ રે શનની રકમ આપના ખાતામાં ક્રદન-૩ માં જમા થઇ ના હોઇ તો સ્કોપ કચેરીના
*નોંધ: રે મ્યન
હેલ્પલાઇન નં. ૦૭૯-૨૯૭૦૮૦૬૭
ુ રે શન
રે મ્યન

માટે ની

તમામ

પર તરંુ ત સંપકગ કરી જાર્ રવાની રહેશે.આ ઉપરાંત
કામર્ીરી

અંર્ે

કોલેજો

ુ પરછ
પછ

માટે

exam-

ુ પરછ કે જાર્કારી મેળવી શકે છે .
scope@gujgov.edu.in પર ઇ-મેઇલ કરી પછ

સ્કોપ–અમદાવાદ

