Remuneration Form for the Computer Based Exam – SCOPE, Ahmedabad
(1) Name of the College & Address : _____________________________________________
______________________________________________________________________
(2) Taluka:_______________Dist________________________Pin:__________CollegeCode:__________________
(3) Name of the Principal: ______________________________________________________
(4) Contact No: ___________________________ (M) ________________________
(5) Date of Examination: From .__________________ To._________________________
(6)Exam Timing from __________________ To __________________ hrs.
(7)Name(in whose favor cheque is to be drawn) ____________________________________________
Sr.
No
.

Name of Official

A
1

B

Designation

C
Principal

Signature

D

No. of days
Attended for
Exam Work.
E

Per day
Allowable
Remuneration
F
250

2

Lab Coordinator

200

3

Assistant
Coordinator

150

4

Peon-1

120

5

Peon-2

120

Total Amount
E*F=G
G

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/reimbursement.
This is to certify that above officials have attended the SCOPE examination work.

Signature of Principal
Seal of College

ુ રે ન તથા રરઅંમ્ફરસમેન્ટ મેલળળા માટેની માગગદર્િકા:
સ્કો રીક્ષા અંતગગત આળામાાં આળતા રે મ્યન
ુ રે ન :
 રે મ્યન
સ્કો કચેયી દ્વાયા સ્કોની રયક્ષા ગુજયાતની ડીજીટર રેફ ધયાલતી કોરેજોભાાં વલવલધ ભાસભાાં યીક્ષા મોજલાભાાં આલે છે .
આ રયક્ષા ભાટે કોરેજોએ રયક્ષાને રગતી કાભગીયી કયલાની હોલાથી પ્રોત્સાહક યીતે આચામયશ્રીને દૈ વનક (રૂ.૨૫૦/- )
ઓરડિનેટયશ્રીને (રૂ.૨૦૦/-),આવસસ્ટન્ટ કો-ઓરડિનેટયશ્રી (રૂ.૧૫૦/-) તથા ટ્ટાલાા ભાટે

, રેફ-કો-

(રૂ.૧૨૦/-) એભ કુ  રૂ. ૮૪૦/- પ્રવતરદન

કોરેજોને આલાભાાં આલે છે . આ યે મ્યુનયે ળન ભેલલા ભાટે કોરેજોને ઘણાફધાાં પ્રશ્નો ઉસ્સ્થત થતા હોમ છે . આ ભાટે દયે ક કોરેજો
નીચે મુજફની કાભગીયી કયલાની થામ છે .
૧. સ્કો દ્રાયા જે –તે કોરેજોને રરક્ષા ેળા માટે ના ઓર્ગ ર આળામાાં આળે છે તેની ાછલની ફાજુમાાં સ્કોનુાં રે મ્યુનરે ન પોમગ
આે હોય છે .આ યે મ્યુનયે ળન પોભયની નક્ર આગ ાછર રઇ ત્માયફાદ પોભય ની સાં ૂણય વલગતો કોરજ દ્રાયા બયલાની યહેળે. આ
ઉયાાંત યીક્ષાનુ ાં આમોજન કયતી એજન્સી
કન્સેપ્ટ્સ એરર્સીળ પ્રા. લ,
409-412, એર્ળેટ કોમ્પ્ટેક્સ,ળસ્ત્રાુર નજીક,અમદાળાદ -380015 પોન: 079-40030058
ઇમેઇ: scope.exams_2@conceptesedu.com,dhinal@conceptsedu.com
ાસેથી ણ પોભય ભેલી ળકળો તેભજ રે મ્યુનરે ન માટે ન ાંુ અધતન પોમગ સ્કોની ળેફસાઇટ

www.scopegujarat.org ર જઇ

Exam Management નામના હેર્ર રથી ર્ાઉનોર્ કરી કે . (નોંધ: જુ ના પોભેટ મુજફ નુ ાં પોમગ માન્ય ગણાે નરહ.)
૨.યે મ્યુનયે ળન પોભયભાાં જે ણ વલગત આલાભાાં આલેર છે તે સાં ૂણયણે બયલાની યહેળે. જો પોભયભાાં સયનામુ ાં , ભોફાઇર નાં. , ચેકની
વલગત, કોરેજ કોડ , લગેયે વલગતો અધુયી હળે તો યે મ્યુનયે ળનનુ ાં પોભય અધુરુાં ગણાળે.આલા અધુયીલાી ભારહવત યથી ચુક્લણુ ાં કયવુ ાં
ળક્ય નથી આથી તેના ભાટે જે તે કોરેજોના સ્કો કો-ઓરડિનેટય જલાફદાય રેખાળે.
૩. યે મ્યુનયે ળન પોભયભાાં જે ણ કભયચાયીશ્રીઓ જેટરા રદલસ મુજફ પયજ ફજાલેર હોમ તે મુજફ યે મ્યુનયે ળન પોભયના પોભેટભાાં
ભલાાત્ર યકભની ગણતયી કયી છી જ સ્કો ક્ચેયી ખાતે ભોકરી આલાનુ ાં યહળે.
૪. યે મ્યુનયે ળન પોભયભાાં આલાભાાં આલેર જે તે કોરેજોને ચેક ઇસ્યુ કયલા ભાટે ક્યા નાભથી ચેક ફનાલલાભાાં આલે તેની વલગત
બયલી પયજજમાત છે . જો પોભયભાાં આ વલગત અધુયી , અસ્ષ્ટ કે મોગ્મ ના હોમ તો આલી કોરેજોને જ્મા સુધી ુયી વલગતો ન બયાઇ
જામ ત્માાં સુધી યે મ્યુનયે ળનની યકભ ભી ળકળે નરહ. દયે ક કૉરેજોને તારકદ કયલાભાાં આલે છે કે ચેક ભાટે ની વલગત કાજીુલયક
બયલી જો ચેક ફનાલલાના નાભની વલગત ભાાં ભુર હળે તો ચેક ઇસ્યુ થમા ફાદ ચેક્ના નાભભા પેયપાય કયી પયીથી ઇસ્યુ કયી
આલાભાાં આલળે નહી. જેની ખાસ ગાંબીયતાુલયક નોધ રેલી.
૫.સ્કો કચેયી દ્વાયા રયક્ષા ભાટે ના યે મ્યુનયે ળનનુ ાં ભહેનતાણુ ાં

૨૧મી ઇ.સી. ર્મરટિંગમાાં માંજુર થયે દરો મુજફ મલળાાત્ર રકમ

આળામાાં આળે તેભજ આ સાથે જે તે કોરેજોના કોરેજના નાભના જ એકાઉન્ટ નો ચેક ઇસ્યુ કયલાભાાં આલળે. આચામય તેભજ
અન્મ કોઇ વ્મસ્ક્તગત નાભથી ઇસ્યુ કયલાભાાં આલળે નહી.
૬. યે મ્યુનયે ળન ના પોભય ભાાં સાં ૂણય વલગત બયામા ફાદ સ્કો ક્ચેયીના સયનાભે રયક્ષા મોજામા ફાદ રદન -૭ ભાાં યજી. એડી/કુ રયમય
દ્રાયા ભોક્રી આલાનુ ાં યહેળે. જો આ આ પોભય એકસાભ એજન્સી ભાયપતે આ પોભય ભોક્રલા ભાાંગતા હો તો આ ભોક્રી ળકો છો
યાં ત ુ આ પોભય જો સ્કો ક્ચેયી ખાતે એકસાભ એજન્સી દ્રાયા સભમ ભમાય દાભાાં જભાાં ના કયાલે તો તે ભાટે સ્કો કચેયી જલાફદાય
ગણાળે નરહ.
૭.સ્કો કચેયીને યે મ્યુનયે ળન પોભય ભેવ્મા ફાદ યે મ્યુનયે ળન ભાટે લેરયરપકેળની પ્રરિમા અને લરહલટ કાભગીયી ની પ્રરિમા ુણય થમા
ફાદ જે તે કોરેજોને યે મ્યુનયે ળનની યકભનો ચેક કુ યીમયથી કોરેજોના સયનાભાાં ય ભોક્રી આલાભાાં આલળે. તેભજ જે તે કોરેજોભાાં
કુ રયમય ભતુ નથી તે કોરેજોએ યે મ્યુનયે ળન પોભયભાાં જ રખલાનુ ાં યહેળે આથી સ્કો કચેયી તે કોરેજોના ચેક યજી.એડીથી ભોકરી
આલાભાાં આલળે.(નોંધ: યે મ્યુનયે ળન ની યકભ નો ચેક જો રદન-૨૦ કયતા લધાયે સભમભાાં કોરેજોને ના ભે તો સ્કો કચેયીના
નાં.

ઓ.

૦૭૯-૨૬૩૦૦૫૯૩/૬૩૫૬૫૮૯૭૫૫ ય તુયાંત સાંકય કયી જાણ કયલાની યહેળે.આ ઉયાાંત યે મ્યુનયે ળન ભાટે ની તભાભ

કાભગીયી અંગે કોરેજોને ુછયછ

ભાટે scopeexam1@gmail.com ય ઇ-ભેઇર કયી ળકે છે . )

૮. ખાસ નોંધ: રે મ્યુનરે ન મેલળળા માટે ના પોમગમાાં આચાયગશ્રી ના સરહ તથા સ્ટે મ્ પરજજયાત છે . જો
સ્ટે મ્ તેમજ ક્ાાં નામનો ચેક ફનાળળો તે પરરજીયાત દાગ ળવુાં અધુરી ર્ળગતો
રે મ્યુનરે નનુાં પોમગ અધુરાં ુ સમજી તેનાાં મહેનતાાંણાની રકમ આળામાાં આળે નહી.)

આચાયગશ્રી ના સરહ તથા

ળાલા પોમગ મોકાળે હે તો આળી કોેજોને

રયઅંમ્ફયસભેન્ટ:
સ્કો કચેયી દ્વાયા સ્કોની રયક્ષા ગુજયાતની ડીજીટર રેફ ધયાલતી કોરેજોભાાં વલવલધ ભાસભાાં મોજલાભાાં આલે છે . .૨૨/૦૧/૨૦૧૩
એજ્યુકેટીલ કવભરટ ની વભરટિંગભાાં તથા તા.૧૧/૦૪/૨૦૧૯ના યોજ ભે ર ૨૧ભી એજ્યુકેટીલ કવભરટભાાં ભે ર ભાંજુયી મુજફ
સુધાયે રા દયે રૂ ૭૫ .તથા BULATS ભાટે રૂ.૧૫૦/- રેખે યીક્ષાભાાં હાજય યહેર ઉભેદલાય રેખે કોરેજોને આલાભાાં આલે છે . કોરેજો
રયઅંમ્ફયસભેન્ટ ભેલલા ભાટે ની પ્રરકમાથી અજાણ હોમ છે અથલા તો રયઅંમ્ફયસભેન્ટની પ્રરિમા અધુયી હોમ છે . આથી કોરેજોને
રયઅંમ્ફયસભેન્ટ ભાટે ની યકભ ભેલલા ભાટે નીચેની પ્રરિમા કયલાની યહેળે.

૧ સૌપ્રથભ સ્કો કચેયી દ્વાયા જે કોરેજો વલધાવથિઓનુ ાં યજીસ્રે ળન કયાલેર તે જ કોરેજોને રૂ હાજય યહેર વલધાથી રદઠ ૭૫.
રયઅંમ્ફયસભેન્ટ ભલાાત્ર છે . રયઅંમ્ફયસભેન્ટની યકભ તે જ કોરેજોને ભલાાત્ર છે જેભણે ોતાની કોરેજના જ વલધાથીઓનુ ાં
સ્કોની યીક્ષાભાાં યજીસ્રે ળન કયાલેર હોમ. તદઉયાાંત રયઅંમ્ફયસભેન્ટની યક્ભ હાજય યહેરા વલધાથી રેખે જ ભલાાત્ર છે .
તદઉયાાંત યે મ્યુનયે ળન તે જ કોરેજોને ભલાાત્ર છે જેભણે ોતાની કોરેજભાાં જ યીક્ષા ગોઠલેર હોમ.જો તે જ કોરેજના
વલધાથીઓ ણ યીક્ષા ભાટે યજીસ્રે ળન થમેર હોમ તેલી કોરેજને રયઅંમ્ફયસભેન્ટ તથા યે મ્યુનયે ળન ફાંને ભલાાત્ર છે .

૨. રયઅંમ્ફયસભેન્ટ ભાટે સૌપ્રથભ જે તે કોરેજોએ ોતાના કોરેજના રેટયહેડ ય કોરેજ ના આચામયના સહીવસક્કા સાથેનીચેની વલગતો સષ્ટ રખલાની યહેળે .
૧ .કોરેજનુ ાં ુરુાં નાભ:(ઉદા. Government Arts and Science College, Ahmedabad)
૨ સ્કો યીક્ષા સેળન (ઉદા. જુન-૨૦૧૯)
૪ કોરેજ કોડ (ઉદા. ૦૬.૦૦૪/૦૭.૦૨)
૫ કુર યજીસ્રેળન થમેર વલધાથીઓ (CPT /BULATS : CPT - 215 , BULATS – 65)
૬ હાજય વલધાથીઓ: (CPT /BULATS : CPT - 210 , BULATS – 60)
૭ ગેય હાજય વલધાથીઓ : (CPT /BULATS : CPT - 05, BULATS – 05)
૮ કુર યકભ : (CPT /BULATS : CPT – 210*75= 15,750/- , BULATS – 05*150= 850, Total= 16,600/- Rs.)
૯ ક્યા નાભ નો ચેક ઇસ્યુ કયલો : (Principal, Government Arts and Science College, Ahmedabad)
આ સાથે યીક્ષા આેર વલધાથીઓના યીઝલ્ટ સ્કોની લેફસાઇટ www.scopegujarat.org
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યથી ડાઉનરોડ કયી તે દયે ક ેજ ય આચાયગના સહી તથા સ્ટે મ્ કરી રરઅંમ્ફરસમેન્ટના પોલયરડિંગ ત્ર સાથે જોડી સ્કો કચેયી
ખાતે યજી.એડી/કુ રયમય દ્રાયા પયજીમાત ભોક્રી આલાનુ ાં યહેળે.(અન્મ કોઇણ પોભેટભાાં રયજલ્ટની નક્ર જોડલી નહી. જો સ્કો
લેફસાઈટ ય મુકેર રયઝલ્ટ વસલામ અન્મ કોઇ પોભેટભાાં ફનાલેરી વળટ જોડેરી હળે તો તેલા રકસ્સાભાાં આ રયઅંમ્ફયસભેન્ટ પોભય
અધ ૂરુાં ભાનલાભાાં આલળે અને રયઅંમ્ફયસભેન્ટ ભલાાત્ર યહેળે નહી જેની નોધ રેલી.)
૩. રયઅંમ્ફયસભેન્ટ ભાટે ની પ્રરિમા ભાટે કોરેજોએ જે તે યીક્ષા સેળન નુ ાં રયઝલ્ટ જાહેય થમા ફાદ લધાયે ભાાં લધાયે રદન-૧૦ ભાાં સ્કો
કચેયી ખાતે ઉય જણાવ્મા મુજફ હાર્ડ ગ કોીમાાં પરજીયાત મોક્ી આળાનુાં રહેે . જો કોરેજોએ આ ઉય જણાવ્મા મુજફ
રયઅંમ્ફયસભેન્ટ ભાટે ન ુ ાં પોભય હાડય કોીભાાં ભોક્રાલેર નરહ હોમ તેલી કોરેજોને રયઅંમ્ફયસભેન્ટ ભળે નરહ.
૪. દયે ક કોરેજોને જણાલલાનુ ાં કે આને રયઅંમ્ફયસભેન્ટ સ્કો ક્ચેયી દ્વાયા આલાભાાં આલતુ ાં હોલાથી રયઅંમ્ફયસભેન્ટના પોભય
યીક્ષા રેતી એજન્સીભાાં ભોક્રલા નરહ. જો કોરેજોએ યીક્ષા રેતી એજન્સીને ભોક્રી આેર હળે અને જો તે સ્કો કચેયીને સભમ
ભમાય દાભાાં ભળે નરહ તો આ રકસ્સાભાાં રયઅંમ્ફયસભેન્ટની યકભ ન ભલા ભાટે સ્કો ક્ચેયી જલાફદાય યહેળે નહી. જેની નોંધ રેળો.
૫. રયઅંમ્ફયસભેન્ટ ભાટે ન ુ ાં પોભય કુ રીયર/રજી.એર્ીથી ભોકરલાનુ ાં યહળે. સોપટકોીભાાં કે ભેઇર દ્વાયા ભોક્રાલેર રયઅંમ્ફયસભેન્ટ ભાટે ના
પોભય ભાન્મ ગણાળે નરહ.
૬. રયઅંમ્ફયસભેન્ટ પોભયભાાં આલાભાાં આલેર ચેક ઇસ્યુ કયલા ભાટે ક્યા નાભથી ચેક ફનાલલાભાાં આલે તેની વલગત બયલી
પયજીમાત છે . જો પોભયભાાં આ વલગત અધુરી,અસ્ષ્ટ કે યોગ્ય ના હોમ તો આલી કોરેજોને જ્મા સુધી ુયી વલગતો ન બયાઇ જામ ત્માાં
સુધી રયઅંમ્ફયસભેન્ટની યકભ ભી ળકળે નરહ. આ સાથે દયે ક કૉરેજોને તારકદ કયલાભાાં આલે છે કે ચેક ભાટે ની વલગત કાજીુલયક

બયલી જો ચેક ઇસ્યુ કયલા ભાટે ના નાભની વલગતભાાં ભુર હળે તો ચેક ઇસ્યુ થમા ફાદ ચેક્ના નાભભા સુધાયો કયી પયીથી ઇસ્યુ કયી
આલાભાાં આલળે નહી. જેની ખાસ ગાંબીયતાુલયક નોધ રેલી.

૭. સ્કો કચેયીને રયઅંમ્ફયસભેન્ટ પોભય ભેવ્મા ફાદ લેરયરપકેળની પ્રરિમા અને લરહલટ કાભગીયીની પ્રરિમા ુણય થમા ફાદ જે તે
કોરેજોને રયઅંમ્ફયસભેન્ટની યકભનો ચેક કુ યીમયથી કોરેજોના સયનાભાાં ય ભોક્રી આલાભાાં આલળે. તેભજ જે તે કોરેજોભાાં કુ રયમય
ભતુ નથી તે કોરેજોએ યે મ્યુનયે ળન પોભયભાાં જ (ચેક યજી.એડીથી.ભોક્રાલળો)રખલાનુ ાં યહેળે આથી સ્કો કચેયી તે કોરેજોના ચેક
યજી.એડીથી ભોકરી આલાભાાં આલળે.
(ખાસ નોંધ: રયઅંમ્ફયસભેન્ટ પોભયની ુયતી વલગતો બમાય ફાદ ણ ચેક ભેલલાભાાં વલરાંફ થતો હોમ તેવ ુ ાં ધ્માને આલતા જે તે
કોરેજોએ સ્કો ક્ચેયીના ઓ.નાં.૦૭૯-૨૬૩૦૦૫૯૩/૬૩૫૬૫૮૯૭૫૫ ય તુયાંત સાંકય કયી જાણ કયલાની યહેળે.આ ઉયાાંત
રયઅંમ્ફયસભેન્ટ/યે મ્યુનયે ળન ભાટે ની તભાભ કાભગીયી અંગે કોરેજોને ુછયછ ભાટે
ભેઇર કયલાનો યહેળે.)
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