
 

સ્કોપ પરીક્ષા અંતર્ગત રેમ્યનુરેશન અને રરએમ્રરસમેન્ટની માર્ગદર્શિકા 
સ્કોપ દ્વારા સ્કોપ પરીક્ષા અનવ્યે કોલેજોને રેમ્યનુરેશન અને રરએમ્બર્સમેન્ટ રકમ મહનેતાણા 

પ્રોત્ર્ાહક રૂપે આપવામાાં આવે છે. જેમાાં 
રેમ્યનુરેશન: રરએમ્બર્સમેન્ટ 

જે કોલેજોમાાં કમપ્યટુર લેબ હોઇ અને સ્કોપની પરીક્ષા 
યોજાઇ તેમાાં પરીક્ષાની વ્યસ્થાના ભાગ રૂપે રિવર્ િીઠ 
રૂ.૨૦૫૦/- Principal, SCOPE Coordinator, SCOPE Lab 

Assistant (ETRP), Peon-1 ને સ્કોપ ઇ.ર્ી.માાં મળેલ 
માંજુરી મજુબ આપવા આવશે.   

સ્કોપ તરફથી સ્કોપની CEPT-રૂ.૭૫/- અન ે
Linguaskill Business-રૂ.૧૫૦/- પરીક્ષામાાં 
હાજર વવધાથીઓ િીઠ કોલેજ સ્કોપ 
ઇ.ર્ી.માાં મળેલ માંજુરી મજુબ રરએમ્બસગ 
કરવામાાં આવે છે.   

 

જો કોલેજમાાં પરીક્ષા ના યોજાઇ પરાંત ુ વવધાથીઓ 
રજીર્ટે્રશન કરાવેલ હોઇ તેમને રેમ્યનુરેશન 
મળવાપાત્ર નથી., પરાંત ુરરએમ્બર્સમેન્ટ મળવાપાત્ર છે.  

જો કોલેજમાાં ફકત પરીક્ષા જ યોજવામાાં 
આવી હોઇ, તે કોલેજનો કોઇપણ વવધાથીએ 
રજીસ્ટે્રશન કરાવેલ ન હોઇ તેમને 
રરએમ્બર્સમેન્ટ મળવાપાત્ર નથી, પરાંત ુ
રિવર્ રિઠ રેમ્યનુરેશન મળવાપત્ર છે. આ 
ઉપરાાંત પોતાની કોલેજોના વવધાથીઓએ 
રજીસ્ટે્રશન કરેલ હોઇ અને પરીક્ષા તેની જ 
કોલજના કમપ્યટુર લેબમાાં યોજાઇ તો તેવી 
કોલેજોને રેમ્યનુરેશન અને રરએમ્બસગમેન્ટ 
બાંને મળવાપાત્ર છે.  

 

  



 

 રેમ્યનુરેશન: 
સ્કોપ પરીક્ષાના રેમ્યનુરેશન રકમ મેળવવા માટેની કામર્ીરી રિસેમ્બર-૨૦૨૧થી  

ઓનલાઇન ગગુલુ ફોમગ(https://bit.ly/Remuneration-2022 )થી કરવાની રહશે.ે રેમ્યનુરેશન 
માટે હાિગકોપીમાાં કોઇ ર્વર્ત સ્કોપ મોકલવાની રહશે ેનરહ. તમામ પ્રરિયા ઓનલાઇન ગરુ્લ 

ફોમગથી જ કરવાની રહશે.ે 
 

સ્કોપ પરીક્ષાના રેમ્યનુરેશન માટેની ર્ાંપણુસ પરિયા સ્કોપ ઓરફર્ દ્વારા જ કરવામાાં આવે છે. સ્કોપ તરફથી 
કોલેજને મોકલી આપેલ એકઝામ લેટર ના પાછળના ભાગમાાં રેમ્યનુરેશન ફોમસ આપવામાાં આવેલ હોઇ 
છે. આથી જ્યારે રેમ્યનુરેશનની રકમ માટે જ્યારે ફોમસ મોકલવામ આવે ત્યારે તેની પાછળ સ્કોપ દ્વારા 
મોકલાવેલ એકઝામ લેટરમાાં વવગતો ભરી મોકલી આપવાનો રહશેે. જેની ગાંભીરતાથી નોંધ લશેો. આ 
ઉપરાાંત ઘણી કોલેજેને  રેમ્યનુરેશન મેળવવા માટે તકલીફ થતી હોય છે જેના ધ્યાને લઇ સ્કોપ દ્વારા 
રેમ્યનુરેશન માગસિવશિકા આ ર્ાથે ર્ામેલ રાખી મોકલી આપવામાાં આવે છે.  

ખાસ નોંધ:  

જો કોઇ ર્વર્ત અધરુી અસષ્ટ હશ ેતો જે તે કોલજેોને ન ુાં રેમ્યનુરેશન મેળવવા માટે ર્વલાંબ થશ.ે 
આ સાથ ેખાસ જણાવવાન ુલ ેરેમ્યનુરેશન લવેા માટેની પરિયા જે તે પરીક્ષા સેશન પણુગ થયા 
બાદના રદન-૭ માાં ગરુ્લ ફોમગ ભરવાન ુાં રવસનો જ છે. જેથી જ્યારે આપની કોલજેમાાં પરીક્ષા 
એજન્સીના ઇન્વજીલટેર રેમ્યનુરેશનના રહશે.ે ફોમગની ર્વર્તો ભરવામાાં ચોકસાઇ પણુગ ર્વર્ત 
આપવા જ્ણાવવામાાં આવે છે.જો ઉપરોક્ત દશાગવેલ ર્વર્તો યોગ્ય ના હોય કે અધરુી/અસપષ્ટ 
હોય તો જે તે કોલજેોન ુાં રેમ્યનુરેશન મેળવવા માટે ર્વલાંબ થશ ેજેની ખાસ નોંધ લશેો.  

આ સાથ ેરેમ્યનુરેશનની રકમની ચકુવણી  ચકેના સ્થાને NEFTથી સીધા જ કોલજેના ખાતામાાં 
કરવામાાં આવશ.ે જેની ર્વર્ત કોલજેોએ ઓનલાઇન ગરુ્લ ફોમગ ભરતા સમયે સાથ ેજ ભરવાની 
રહશે.ે આ સાથ ે રેમ્યનુરેશન માટે ની સમગ્ર પછુપરછ સ્કોપ ઓરફસ પર જ કરવાની છે જેથી 
પરીક્ષા એજન્સી સાથ ેકોઇ પછુપરછ કરવાની રહતેી નથી. જેની ખાસ નોંધ લશેો.   

 સ્કોપ પરીક્ષા અંતર્ગત રેમ્યનુરેશન મેળવવા માટેની કામર્ીરી:   

               સ્કોપ કચેરી દ્વારા સ્કોપની પરરક્ષા ગજુરાતની ડીજીટલ લેબ ધરાવતી કોલજેોમાાં વવવવધ માર્માાં 
પરીક્ષા યોજવામાાં આવે છે. આ પરીક્ષા માટે કોલેજોએ પરીક્ષાને લગતી કામગીરી કરવાની હોવાથી સ્કોપ 
તરફથી પ્રોત્ર્ાહન રૂપ ે૧૭મી કારોબારી સર્મર્ત(E.C.)માાં મળેલ માંજુરી મજુબ નીચે મજુબની રકમ કોલેજોન ે
ચકુવવામાાં આવશે.  

Sr. No. Designation Per day Allowable 

Remuneration(RS.) 

1 Principal 750/- 

2 SCOPE Coordinator 600/- 

3 SCOPE Lab Assistant 

(ETRP) 

500/- 

4 Peon-1 200/- 

Total Per day (Exam on going) Rs.2050/-(Per day) 

 

https://bit.ly/Remuneration-2022
https://bit.ly/Remuneration-2022


 

આ રેમ્યનુરેશન ફક્ત જેટલા રિવર્ પરીક્ષા કોલેજમાાં લેવામાાં આવશે તેટલા રિવર્ ઉપરોકત કોષ્ટક મજુબ 
જ મળશે. આ ઉપરાાંત કોલજેોને આ માટેના ઘણાબધાાં પ્રશ્નો ઉપસ્સ્થત થતા હોય છે. આ માટે િરેક કોલેજ  
કક્ષાએથી કરવાની નીચે મજુબની કામગીરી કરવાની થાય  છે.  
સ્ટેપ મજુબ કામર્ીરી: 
સ્ટેપ-૧ ગગુલ ફોમસ ઓપન કરી રેમ્યનુરેશન ફોમસ ડાઉનલોડ કરો.(https://bit.ly/newform-

Remuneration) 
સ્ટેપ-૨ ફોમસ હાડસ કોપીમાાં વપ્રન્ટ કરી ર્ાંપણુસ વવગત ભરી તેને ર્પષ્ટ િેખાઇ શકે તે રીતે PDF ફોમેટમાાં 

સ્કેન કરો.  
સ્ટેપ-૩ પ્રથમવાર ઓપન કરેલ ગગુલ ફોમસ ફરીથી ઓપન કરી તેમાાં બવધ વવગત ભરો.  
સ્ટેપ-૪ ગગુલ ફોમસમાાં ‘Select Option’માથી ‘Remuneration’ પર્ાંિ કરો.  
સ્ટેપ-૫ ‘Remuneration’ પર્ાંિ કરતા તેની બધી વવગતો ભરી ‘Add File’ માાં સ્કેન કરેલ ગગુલ ફોમસ માાં 

અપલોડ કરો.   
સ્ટેપ-૬ ફોમસ અપલોડ બાિ કોલેજની બેંક એકાઉન્ટની વવગત ‘Cancel Check’ અપલોડ કરો.  
સ્ટેપ-૭ બેંક એકાઉન્ટની વવગતો ભયાસ બાિ ‘Submit’ કરતાાં ફોમસ ર્બવમટ થઇ જશે.  
સ્ટેપ-૮ કોલેજ એકાઉન્ટમાાં જમા થયા બાિ ‘Acknowledgement Google form’ રકમ મળ્યાના રદન-૩માાં 

ભરવાની રહશેે.  
ર્વર્તવાર કામર્ીરીની મારહતી:   
(૧) સ્કોપ દ્રારા જે –ત ેકોલજેોને પરરક્ષા લેવા માટેના ઓિગર આપવામાાં આવે છે તેની પાછળની બાજુમાાં 
સ્કોપનુાં રેમ્યનુરેશન ફોમગ આપવામાાં આવે છે. આ રેમ્યનુરેશન ફોમસની નક્લ વપ્રન્ટ લઇ તેમાાં વગતો ભરી 
ઓનલાઇન ગગુલ ફોમસમાાં PDF ફોમેટમાાં કોલેજના આચાયસશ્રી ર્હી તથા વર્ક્કા ર્ાથે અપલોડ કરવાનુાં 
રહશેે.    
• કોઇપણ કોલેજો વવગત ભયાસ બાિ ફોમસ પરીક્ષા એજસ્ન્ર્ને પરીક્ષા પણુસ થયા બાિ આપવાનુાં નથી. 

ઓનલાઇન ગગુલ ફોમસથી ફોમસ ર્બવમટ કરવાનુાં રહશેે.રેમ્યનુરેશન માટેનુાં અધતન ફોમગ સ્કોપની 
વેબસાઇટ/ગરુ્લ ફોમગમાાં અને અરહિં પણ સામેલ છે(નોંધ: જુના ફોમેટ મજુબનુાં ફોમગ માન્ય ર્ણાશે 
નરહ.) 

(૨) રેમ્યનુરેશન ફોમસમાાં જે પણ વવગત આપવામાાં આવેલ છે તે ર્ાંપણૂસપણે ભરવાની રહશેે. જો ફોમસમાાં 
સરનામુાં, મોબાઇલ નાંબર,પરીક્ષાની ર્વર્ત,પરીક્ષાના રદવસો,વરે્રે ર્વર્તો અધરુી હશે તો 

રેમ્યનુરેશનનુાં ફોમગ અધરુુાં ર્ણાશે. આવા અધરુીવાળી મારહવત પરથી ચકુ્વણુાં કરવુાં શક્ય નથી આથી 
તેના માટે જે તે કોલેજોના સ્કોપ કો-ઓરડિનેટર જવાબિાર રહશેે.આ ર્ાથે ઘણી કોલજેો આચાયસશ્રીન ર્રહ 
અને વર્ક્કા વર્વાયની મારહવત ભરી મોકલી આપ ેછે જે માન્ય નથી. જેની નોંધ લેશો.  
(૩) રેમ્યનુરેશન ફોમસમાાં જે પણ કમસચારીશ્રીઓ જેટલા રિવર્ મજુબ ફરજ બજાવેલ હોય તે મજુબ 
રેમ્યનુરેશન ફોમસના ફોમેટમાાં મળવાપાત્ર રકમની ગણતરી કરી પછી જ સ્કોપ ક્ચેરી ખાતે મોકલી આપવાનુાં 
રહશે.જો પરુી ર્ણતરી ના કરી હોય કે અધરુી હોય તો રેમ્યનુરેશનની પરિયા અધરુી માની  
ચકુવણી સ્થગર્ત રહશેે. આથી ફોમગ ગરુ્લ ફોમગમાાં અપલોિ કરતા સમયે ખાસ કોલેજ ક્ક્ષાએ ફોમગ 
ની ચકાસણી કરી લેવાની રહશેે.     
(૪) રેમ્યનુરેશન ફોમસમાાં આપવામાાં આવેલ મહનેતાણાાંની રકમ સ્કોપ કચેરીએથી ચકાર્ણી 
કરવામાાં આવશે.આથી ગગુલ ફોમસમાાં તમામ વવગતો અચકુપણે ભરવાની રહશેે.કોલેજન ે
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રેમ્યનુરેશન રકમની ચકુવણી NEFTથી કરવામાાં આવશે.જેની વવગત પણ ગગુલ ફોમસમાાં ર્ાથે જ 
ભરવાની રહશેે.આ વવગત ભરવી ફરજજયાત છે. જો ફોમસમાાં આ વવગત અધરુી, અસ્પષ્ટ કે અયોગ્ય 
હોય તો  આવી કોલેજોને જ્યા સધુી પરુી વવગતો ન ભરાઇ જાય ત્યાાં સધુી રેમ્યનુરેશનની રકમ 
મળી શકશે નરહ.આ ફોમગની દરેક ર્વર્ત ખબુ કાળજીપવુગક ભરવાની રહશે ેજો કોઇ કોલજેો ર્વર્તો 
અધરુી કે ખોટી હશ ેતો રકમ કોલજેના ખાતામાાં ન મળે કે બીજા કોઇ વ્યક્ક્તના ખાતાાંમાાં જતા રહ ે
તે માટે જે તે કોલજેના આચાયગશ્રી/સ્કોપ કો-ઓરિિનેટર જવાબદાર રહશે.ેઆથી દરેક કોલજેે NEFT 
માટેના  બેંકની ર્વર્ત ગરુ્લ ફોમગ ખબુ જ ચોકસાઇથી ભરવાન ુાં રહશે.ે  
➢ આ ઉપરાાંત જે કોલેજે સ્કોપ માટે NEFT માટેના બેંકની વવગત માટેનુાં ગરુ્લ ફોમગ ભરેલ 

અર્ાઉ ભરેલ છે તે કોલેજોએ પણ ફરીથી ઓનલાઇન ર્વર્ત ભરવાની રહશેે.  
➢ દરેક કોલેજ ખાસ જણાવવનુાં કે સ્કોપ પરીક્ષાના રેમ્યનુરેશનની રકમ કોલેજના નામના 

ખાતામાાં જ જમા કરવામાાં આવશે. આથી કોઇપણ કોલેજે વ્યક્ક્તર્ત બેંક એકાઉન્ટની 
ર્વર્તો ભરવાની થતી નથી.  

(૫)  િરેક કોલેજોએ રકમ પોતાના ખાતામાાં જમા કરવામાાં આવી છે કે કેમ તે ચકાર્ણી કરી Google 

form Link:  https://bit.ly/SCOPE-Ack-2021 ફરજીયાત ભરવાની રહશેે.  

(૬) સ્કોપ કચેરીને રેમ્યનુરેશન ફોમસ મેળવ્યા બાિ રેમ્યનુરેશન માટે વેરરરફકેશની અને વરહવટ કામગીરીની  
ર્ાંપણુસ પ્રરિયા ગગુલ ફોમસ ભયાસ બાદ દીન-૨૦ માાં પણુગ કરવામાાં આવશે.ઉચ્ચ કક્ષાએથી માંજુરી મળ્યા 
બાિ જે તે કોલેજોને રેમ્યનુરેશનની રકમ NEFT દ્વારા કોલેજના બેંક એકાઉન્ટમાાં જમા કરાવવામાાં 
આવશે.જેથી કોલેજોને રકમ મેળવવામાાં ર્રળતા ઝડપ થઇ શકે.   
(૭) આ ર્ાથે આપને રેમ્યનુરેશન માટે મળેલ રકમ આપની બેંક એકાઉન્ટમાાં જમાાં થયા બાિ રિન-૫ માાં 
સ્કોપ કચેરીન દ્વારા આપવામાાં આવેલ રેમ્યનુરેશન મળેલ છે તેવુાં(એકલોજમન્ટ) ખાર્ મોક્લવાનુાં રહશેે. 
આ માટે પણ સ્કોપ દ્વારા રેમ્યનુરેશન એકલોજમન્ટ માટેની લલિંક વનચે મજુબ છે: આ ર્ાથે સ્કોપની વેબર્ાઇટ 
પર પણ ઉપલબ્ધ છે. 
• મોટાભાર્ની કોલેજો દ્વારા આ Remuneration Acknowledgement ફોમગ સમયસર ભરવામાાં 

આવતુાં નથી આથી દરેક કોલેજને ખાસ તાકીદ કરવમાાં આવે છે રકમ પ્રાપ્ત થયાના ત ુાંરત 
આ ફોમગ ભરવાનુાં રહશેે.   

• Remuneration Acknowledgement Google form Link:     https://bit.ly/SCOPE-Ack-2021 

• New Remuneration Google form Link: https://bit.ly/Remuneration-2022   
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Remuneration Form for the Computer Based Exam – SCOPE, Ahmedabad 

 

1. Name of the College:  

2. College Full Address:                                                                        
At:                                   Ta:                                              Dist:                                       Pin:   

3. Name of the Principal: 

4. Mobile No: 

5. Name of the Coordinator: 

6. Mobile No:                                                           Email ID:  

7. Date of Examination:    From:                   To 

 

Note: New Remuneration applicable from 1st April 2022    

Remuneration application google form link : https://bit.ly/Remuneration-2022   

Important Note regarding 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 2 days of completion of examination to 

SCOPE office. 

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 

 

Sr. 

No. 

Name of Official Designation Signature No. of days 

Attended 

for Exam 

Work. 

Per day 

Allowable 

Remuneration 

Total Amount 

E*F=G 

A B C D E F G 

1  Principal   750/-  

2  SCOPE 

Coordinator 

  600/-  

3  SCOPE Lab 

Assistant 

(ETRP) 

  500/-  

4  Peon-1   200/-  

Total Amount 2050/

- 
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❖ રરએમ્બસગમેન્ટ 

સ્કોપ પરીક્ષાના રરએમ્બસગમેન્ટ રકમ મેળવવા માટેની કામર્ીરી રિસેમ્બર-
૨૦૨૧થી ઓનલાઇન ગગુલુ ફોમગ(https://bit.ly/Reimbursement-2022 )થી 
કરવાની રહશે.ે રરએમ્બસગમેન્ટ માટે હાિગકોપીમાાં કોઇ ર્વર્ત સ્કોપ મોકલવાની 

રહશે ેનરહ. તમામ પ્રરિયા ઓનલાઇન ગરુ્લ ફોમગથી જ કરવાની રહશે.ે 
સ્કોપ પરીક્ષાના રરએમ્બર્સમેન્ટ કરવા માટેની ર્ાંપણુસ પરિયા સ્કોપ ઓરફર્ દ્વારા જ કરવામાાં આવે 
છે.સ્કોપ પરીક્ષા એજન્ર્ીને ફકત પરીક્ષા કો-ઓરડિનેશનની કામગીરી કરશે.સ્કોપ પરીક્ષાના 
રરએમ્બર્સમેન્ટ કરવા માટેની પ્રરકયા માટે સ્કોપ કચેરીનો ર્ાંપકસ કરવાનો રહશેે. 

સ્કોપ તરફથી સ્કોપની CEPT-રૂ.૭૫/- અને Linguaskill Business-રૂ.૧૫૦/- પરીક્ષામાાં હાજર 
ર્વધાથીઓ દીઠ કોલજે રરએમ્બસગ કરવામાાં આવે છે. 

અર્ત્યની જાણકારી:  

જો કોઇ ર્વર્ત અધરુી અસષ્ટ હશ ેતો જે તે કોલજેોને  સ્કોપ પરીક્ષાના રરએમ્બસગમેન્ટ મેળવવા 
માટે ર્વલાંબ થશ.ે આ સાથ ેખાસ જણાવવાન ુકે રરએમ્બસગમેન્ટ લવેા માટેની પરિયા જે તે પરીક્ષા 
સેશન પણુગ થયા અને રરજલ્ટ જાહરે થયા બાદ રદન-૭ માાં ઓનલાઇન ગરુ્લ ફોમગ ભરવાન ુાં રહશે.ે  

અર્ાઉની જુની તમામ પધ્ધ્્ત રિસેમ્બર-૨૦૨૧થી બાંધ કરેલ છે.  

રરએમ્બસગમેન્ટ રકમની ચકુવણી  ચકેના સ્થાને NEFTથી સીધા જ કોલજેના ખાતામાાં કરવામાાં 
આવશ.ે જેની ર્વર્ત કોલજેોએ ઓનલાઇન ગરુ્લ ફોમગ ભરતા સમયે સાથ ેજ ભરવાની રહશે.ે 
આ સાથ ેરરએમ્બસગમેન્ટ માટે ની સમગ્ર પછુપરછ સ્કોપ ઓરફસ પર જ કરવાની છે જેથી પરીક્ષા 
એજન્સી સાથ ેકોઇ પછુપરછ કરવાની રહતેી નથી. જેની ખાસ નોંધ લશેો.   

સ્ટેપ મજુબ કામર્ીરી: 
સ્ટેપ-૧ ગગુલ ફોમસ ઓપન કરી નમનુા મજુબનુાં રરએમ્રર્મેન્ટ માટે કોલેજ લેટર હડે પર લખવાના નમનુાનુાં ફોમેટ 

ડાઉનલોડ કરો.(https://bit.ly/Reimbu-2021)  
સ્ટેપ-૨ ફોમસ હાડસ કોપીમાાં/ર્ોફટમાાં ટાઇપ કરી વપ્રન્ટ કરી ર્ાંપણુસ વવગત ભરી તેને ર્પષ્ટ િેખાઇ શકે તે રીતે 

આચાયસશ્રીના ર્રહ અને વર્ક્કા કરી PDF ફોમેટમાાં સ્કેન કરો.  
સ્ટેપ-૩ સ્કોપ પરીક્ષાનુાં પરીણામ સ્કોપની વેબર્ાઇટ(https://scope.gujgov.edu.in/result.jsp) પરથી ડાઉનલોડ 

કરી આચાયસશ્રીના ર્રહ અને વર્ક્કા ફરજીયાત કરો. ત્યારબાિ તેને PDF ફોમેટમાાં સ્કેન કરો.  
સ્ટેપ-૪ ઉપરોક્ત બાંને (રરએમ્રર્મેન્ટ નમનુાનુાં ફોમેટ અને પરીણા) બાંને વસ્તનુી એક જ ફાઇલમાાં મર્જ કરી સ્કેન 

કરો.(PDF ફોમેટમાાં એક જ ફાઇલ ગગુલ ફોમસમાાં અપલોડ કરવાની રહશેે.)   
સ્ટેપ-૫ ત્યારબાિ પ્રથમવાર ઓપન કરેલ ગગુલ ફોમસ ફરીથી ઓપન કરી તેમાાં ર્ ાંપણુસ વવગત ભરો.  
સ્ટેપ-૬ ગગુલ ફોમસમાાં ‘Select Option’માથી ‘Reimbursement’ પર્ાંિ કરો.  
સ્ટેપ-૭ ‘Reimbursement’’ પર્ાંિ કરતા તેની બધી વવગતો ભરી ‘Add File’ માાં ઉપરોકત સ્કેન કરેલ ફાઇલ ગગુલ 

ફોમગમાાં PDF ફોમેટમાાં અપલોડ કરો.(Size-Max-100 MB)   
સ્ટેપ-૮ ફોમસ અપલોડ બાિ કોલેજની બેંક એકાઉન્ટની વવગત ‘Cancel Check’ અપલોડ કરો.  
સ્ટેપ-૯ બેંક એકાઉન્ટની વવગતો ભયાસ બાિ ‘Submit’ પર ક્ક્લક કરી ફોમસ ર્બવમટ કરો.   
સ્ટેપ- રરએમ્રરર્મેન્ટ કોલેજ એકાઉન્ટમાાં જમા થયા બાિ ‘Acknowledgement Google form’ રકમ મળ્યાના રદન-

૩માાં ભરવાનુાં રહશેે.  

 

https://bit.ly/Reimbursement-2022
https://bit.ly/Reimbursement-2022
https://bit.ly/Reimbu-2021
https://scope.gujgov.edu.in/result.jsp
https://bit.ly/SCOPE-Ack-2021


 

ર્વર્તવાર કામર્ીરીની મારહતી:   
સ્કોપ કચેરી દ્વારા સ્કોપની પરરક્ષા અનવ્ય ે ૨૨/૦૧/૨૦૧૩ એજ્યકેુટીવ કવમરટની વમરટિંગમાાં તથા 
તા.૧૧/૦૪/૨૦૧૯ના રોજ મળેલ ૨૧મી  એજ્યકેુટીવ કવમરટમાાં મળેલ માંજુરી મજુબ સધુારેલા િર રૂ. 
CEPT-૭૫/-તથા LINGUASKILL BUSINESS માટે રૂ.૧૫૦/- લખે ે પરીક્ષામાાં હાજર રહલે ઉમેિવાર લખે ે
કોલેજોને આપવામાાં આવે છે. મોટાભાગની કોલેજો રરએમ્રસમેન્ટ કામર્ીરી કેવી રીતે કરવી તેનાથી 
અજાણ હોય છે. જે માટે ર્વર્તવાર મારહતી નો અભ્યાસ ખાસ કરવા જણાવવામાાં આવે છે.  
  

(૧) ર્ૌપ્રથમ સ્કોપ કચેરી દ્વારા જે કોલેજો વવધાથીઓનુાં રજીસ્ટે્રશન કરાવેલ તે જ કોલેજને હાજર રહલે 
વવધાથી િીઠ રૂ.૭૫/- મળવાપાત્ર છે.  

(૨) ર્ૌપ્રથમ જે તે કોલેજોએ પોતાના કોલેજના લેટરહિે પર ગગુલ ફોમસમાાં ર્ામેલ ફોમેટ મજુબ ફોમસ  
ડાઉનલોડ કરી તેમાાં આપેલ વવગતો જેવી કે-  

• કોલેજનુાં પરુુાં  નામ:(ઉદા. Government Arts and Science College, Ahmedabad) 

• સ્કોપ પરીક્ષા સેશન (ઉદા. જુન-૨૦૧૯) 
• કોલેજ કોિ (ઉદા. ૦૬.૦૦૪/૦૭.૦૨) 
• કુલ રજીસ્રેશન થયેલ ર્વધાથીઓ (CPT /LINGUAKSILL BUSINESS : CPT - 215 , LINGUAKSILL – 65) 

• હાજર ર્વધાથીઓ: (CPT / LINGUAKSILL : CPT - 210 , LINGUAKSILL – 60)  

• રે્રહાજર ર્વધાથીઓ : (CPT / LINGUAKSILL : CPT - 05, LINGUAKSILL – 05) 

• કુલ રકમ : (CPT /BULATS : CPT – 210*75= 15,750/- , LINGUAKSILL – 05*150= 850, Total=  16,600/- Rs.) 

 

ર્વધાથીઓની હાજર રે્રહાજર સાંખ્યા માટે સ્કોપની વેબસાઇટમાાં ‘Result’ ટેબ પરથી સચગ કરી િાઉનલોિ 
કરી જાણી શકાય છે. આ માટે ર્નચે મજુબની સ્ટેપ અનસુરવાના રહશેે.  

https://scope.gujgov.edu.in/ 
 

             Result 
 

Select Year (e.g.2020,20201,2022) 
 

Select Month(e.g. January, February, June, December)  
 

Select Exam Name (e.g.CEPT, LINGUASKILL) 
 

Select Institute (e.g. Government Arts College, S.M. Patel College)  
 

Download 
 

િરેક કોલેજોએ ડાઉનલોડ  કરેલ પરીણામની વપ્રન્ટ લઇ તેમાાં િરેક પાના પર આચાયસશ્રી ના ર્રહ તથા 
વર્ક્કા ફરજીયાત છે.અન્ય કોઇપણ ફોમેટમાાં રરજલ્ટની નક્લ જોિવી નહી.  

• ખબુ જ અર્ત્યનુાં : સ્કોપ પરીક્ષા એજન્ર્ી તરફથી મોકલી આપવામા આવલે પરીણામની નકલ 
રરએમ્રર્મેન્ટ  ફોમસમાાં જોડલે હશે તો પરીણામની નકલ માન્ય રહશેે નરહ. જેથી સ્કોપ પરીક્ષા એજન્ર્ી 
તરફથી મોકલી આપવામા આવેલ પરીણામની નકલ ન જોડવા અનરુોધ કરવામાાં આવે છે.આમ છતાાં 
કોઇ  કોલેજ દ્વારા અલગ ફોમેટમાાં પરીણામનીન નકલ જોડલે હશે તો તેવા રકસ્સામાાં આ ફોમગ અધરુૂાં 
/અમાન્ય રહશેે જેથી રરએમ્રસમેન્ટ મળવામાાં ર્વલાંબ થશે અને જે માટે કોલેજના આચાયગશ્રી અને સ્કોપ 
કો-ઓરિિનેટર જવાબદાર રહશેે.જેની નોધ લેવી.)   

 

 

 

 

  

  

 



 

(૩) રરએમ્રર્મેન્ટ માટેની પ્રરિયા માટે કોલેજોએ જે તે પરીક્ષા રે્શનનુાં રરઝલ્ટ જાહરે થયા બાિ વધારેમાાં 
વધારે રદન-૧૦ માાં ઉપરોકત કામલગરી પણુસ કરવા જણાવવામાાં આવે છે. 
(૪) િરેક કોલેજોને જણાવવાનુાં કે આપને રરએમ્રસમેન્ટની રકમ માટે જે તે વર્ગના નાણાકીય વર્ગના 
સમયર્ાળા(માચગ-એર્પ્રલ)માાં મેળવી લેવાની રહશેે. જો કોઇ કોલેજ જે તે વર્ગના નાણાકીય વર્ગના 
સમયર્ાળા(માચગ-એર્પ્રલ)માાં બાકી રહ ેતો માટે જે તે કોલેજ જવાબદાર રહશેે. આ સાથે  સ્કોપ કચેરી દ્વારા 
નાણારકય વર્ગ પણુગ થયા બાદ અર્ાઉના નાણારકય વર્ગના રરએમ્રરસમેન્ટની રકમ મેળવવા માટે રજૂઆત 
કરવામાાં આવશે તો પણ ચકુવવા પાત્ર રહશેે નરહ.  
(૫) રરએમ્રસમેન્ટ ફોમસની ર્ાંપણુસ ચકાર્ણી સ્કોપ કક્ષાએથી કરવામાાં આવશે .આથી ગગુલ ફોમસમાાં તમામ 
વવગતો અચકુપણે ભરવાની રહશેે.કોલેજને રરએમ્રસમેન્ટ રકમની ચકુવણી NEFTથી કરવામાાં આવશે.જેની 
વવગત પણ ગગુલ ફોમસમાાં ર્ાથે જ ભરવાની રહશેે.આ વવગત ભરવી ફરજજયાત છે.જો ફોમસમાાં આ વવગત 
અધરુી, અસ્પષ્ટ કે અયોગ્ય હોય તો આવી કોલેજોને જ્યા સધુી પરુી વવગતો ન ભરાઇ જાય ત્યાાં સધુી 
રરએમ્રસમેન્ટની રકમ મળી શકશે નરહ.આ ફોમગની NEFTની ર્વર્ત ખબુ કાળજીપવુગક ભરવાની રહશેે જો 
કોઇ કોલેજો ર્વર્તો અધરુી કે ખોટી હશે તો રકમ કોલેજના ખાતામાાં ન મળે કે બીજા કોઇ વ્યક્ક્તના 
ખાતાાંમાાં જતા રહ ે તે માટે જે તે કોલેજના આચાયગશ્રી/સ્કોપ કો-ઓરિિનેટર જવાબદાર રહશેે.આથી દરેક 
કોલેજે બેંકની ર્વર્ત ગરુ્લ ફોમગ ખબુ જ ચોકસાઇથી ભરવાન ુાં રહશેે.  
➢ આ ઉપરાાંત જે કોલેજે સ્કોપ માટે NEFT માટેના બેંકની વવગત માટેનુાં ગરુ્લ ફોમગ ભરેલ અર્ાઉ 

ભરેલ છે તે કોલેજોએ પણ ફરીથી ઓનલાઇન ર્વર્ત ભરવાની રહશેે.  
➢ દરેક કોલેજ ખાસ જણાવવનુાં કે સ્કોપ પરીક્ષાના રરએમ્રસમેન્ટની રકમ કોલેજના નામના ખાતામાાં 

જ જમા કરવામાાં આવશે. આથી કોઇપણ કોલેજે વ્યક્ક્તર્ત બેંક એકાઉન્ટની ર્વર્તો ભરવાની 
થતી નથી.  

(૬) સ્કોપ પરીક્ષા અંતર્ગત રરએમ્બરસમેન્ટની રકમ આપની બેંક એકાઉન્ટમાાં જમાાં થયા બાદ રદન-૫ માાં 
સ્કોપ કચેરીન દ્વારા આપવામાાં આવેલ રરએમ્બરસમેન્ટ મળેલ છે તેવુાં(એકલોજમન્ટ)ખાસ મોક્લવાનુાં 
રહશેે.આ માટે પણ સ્કોપ દ્વારા રરએમ્બરસમેન્ટ એકલોજમન્ટ સ્કોપની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે.  
• Remuneration Acknowledgement Google form Link:     https://bit.ly/SCOPE-Ack-2021 

• New Remuneration/Reimbursement Google form Link: https://bit.ly/Reimbursement-2022  

ખાસ નોંધ: સ્કોપ પરીક્ષાના રેમ્યનુરેશન ફોમગમાાં આચાયગશ્રીના સરહ તથા ર્સક્કા ફરજજયાત છે. જો  આચાયગશ્રીના સરહ 
તથા ર્સક્કા વર્રનુાં ફોમગ ગરુ્લ ફોમગમાાં અપલોિ કરેલ હશે તો  ર્વર્ત અધરુી માની  ફોમગ અમાન્ય ર્ણાશે તેમજ 
આવી કોલેજોને રેમ્યનુરેશનનુાં ફોમગ અધરુુાં સમજી તેનાાં મહનેતાાંણાની રકમ જ્યા સધુી પરુી ર્વર્ત ભરી આપવામાાં 
આવશે નહી  ત્યાાં સધુી રેમ્યનુરેશનની રકમ સ્થગર્ત રહશેેઆ ઉપરાાંત રેમ્યનુરેશન/રરએમ્બરસમેન્ટની કામર્ીરી 
માટેની તમામ કામર્ીરી અંરે્ કોલેજો (exam-scope@gujgov.edu.in ૦૭૯-૨૯૭૦૮૦૬૭) સાંપકગ  કરી જાણકારી 
મેળવી શકે છે.   
           

 

સ્કોપ–અમિાવાિ 
 

https://bit.ly/SCOPE-Ack-2021
https://bit.ly/Reimbursement-2022
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