પેકલ્ટી ચેંજ પ્રોગ્રાભ ( વલદ્યાળાખા રયલર્તન કામતક્રભ)
ુ યાર્ યવુ નલવવિટી, અભદાલાદ- 380009
બાાવારશત્મબલન, ગજ

સ ૂચના
ુ ય વલદ્યાથી ર્યીકે પ્રલેળ
અન્મ વલદ્યાળાખાભાાંથી વલનમન ળાખાભાાં અનસ્ુ નાર્ક કક્ષાએ યે ગ્યર
ુ યવુ નભાાં અયજી કયે રી છે , ર્ેઓને જણાલલાન ાંુ કે આ વાંદબે
ભેલલા ભાટે જે પ્રલેળલાચ્છુઓએ ગજ
(બ્રીજ કોતની યીક્ષા ર્યીકે) સ્ક્રીવનિંગ ટે સ્ટનો કામતક્રભ નીચે પ્રભાણે છે .
સ્ક્રીવનિંગ ટેસ્ટની ર્ાયીખ –
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સ્ક્રીવનિંગ ટેસ્ટનો વભમ –

ફોયે 2 થી 3

સ્ક્રીવનિંગ ટેસ્ટ ભાટે ન ાંુ સ્થ –

રૂભ નાં. 4 થી 6 બાાવારશત્મબલન,

ુ યાર્ યવુ નલવવિટી, નલયાં ગપયુ ા, અભદાલાદ
ગજ
ર્ા.ક. (1) વલદ્યાળાખા રયલર્તન કામતક્રભ (પેકલ્ટી ચેંજ પ્રોગ્રાભ) અન્ર્ગત ર્ અન્મ અન્મ
વલદ્યાળાખાભાાંથી વલનમન ળાખાભાાં અને વલનમન ળાખાભાાં ણ એક વલમભાાંથી ફીજા વલમભાાં અનસ્ુ નાર્ક
ુ ય વલદ્યાથી ર્યીકે પ્રલેળ ભેલલા ભાટે જે પ્રલેળલાચ્છુ વલદ્યાથીઓને જણાલલાન ાંુ કે ર્ેઓ દ્વાયા
કક્ષાએ યે ગ્યર
જે ર્ે વાંફન્ન્ધર્ વલમભાાં પ્રલેળ ખારી અને ઉરબ્ધ ફેઠકો ઉય વનમવભર્ વલદ્યાથી ર્યીકે પ્રલેળ રેલા ભાટે
ુ ધ
આલેરી અયજીઓના અનવ
ાં ાનભાાં ઉય જણાલેર વભમે અને સ્થે ઉન્સ્થર્ યશેવ ાંુ પયજીમાર્ છે .
(2) ફેઠક વ્મલસ્થા ટેસ્ટના રદલવે એટરે કે ર્ા. 9 જુરાઈ, 2019 ને ભાંગલાયે બાા-વારશત્મ-બલન,
ુ .યવુ ન.ના નોરટવ ફોડત ઉય પ્રદવળિર્ કયલાભાાં આલળે.
ગજ
ુ યવુ નએ ફી.એ. કક્ષાએ વનધાત રયર્
(3) આ ભાટે જે ર્ે વલદ્યાથીએ ોર્ે વાંદ કયે રા વલમના ગજ
ુ નો લણતનાત્ભક અને 30 ગણ
ુ નો ફહુવલકલ્ીમ શેતર
ુ ક્ષી (એભ.વી.ક્ય)ૂ – એભ
કયે રા અભ્માવક્રભભાાંથી 20 ગણ
ુ નો ટેસ્ટ રેલાળે.
કુ ર ચાવ ગણ
ુ પ્રાપ્ર્ કયલાના યશે છે . આ ટેસ્ટભાાં વપ
(4) જે ર્ે વલદ્યાથીએ ઓછાભાાં ઓછા ચાવ ટકા ગણ
ુ ફ પ્રલેળ આી ળકાળે.
થનાય વલદ્યાથીઓને જે ર્ે વલબાગભાાં ઉરબ્ધ ફેઠકોના આધાયે ભેરયટ મજ
(5) પ્રલેળયીક્ષાના રદલવે ોર્ાન ાંુ ગભે ર્ે પોટો આઈડી (અવર) વાથે યાખવ.ાંુ
(6) યીક્ષાના રદલવે દયે ક વલદ્યાથીએ ફોયે 1.00 કરાકે બાાબલનના વબાખાંડભાાં ઉન્સ્થર્ યશેવ.ાંુ
અશીં ર્ભાયે એક પોભત બયલાન ાંુ છે . જે નીચે પ્રભાણે છે . ર્ભે વપ્રન્ટ કયી બયીને ણ વાથે રાલી ળકો છે .
(7) ઉયતક્ુ ર્ પોભતની વાથે ર્ેની વાથે વનમ્ન લરલખર્ દસ્ર્ાલેજ જોડલાના છે , ર્ેથી એભની ઝેયોક્ષ
કોી રઈને આલવ.ાંુ
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ક. ાવોટત વાઈઝનો પોટો નાં. 1
ુ ત્રકની સ્લપ્રભાલણર્ નકર
ખ. ધો. 10 ના ગણ
ુ ત્રકની સ્લપ્રભાલણર્ નકર
ગ. ધો. 12 ના ગણ
ુ ત્રકની નકર
ઘ. સ્નાર્ક કે અનસ્ુ નાર્ક કક્ષાના ગણ
ઙ. સ્કર
ૂ લરવલિંગ વટી. ની ઝેયોક્ષ નકર
ચ. જાવર્ના પ્રભાણત્રની નકર (રાગ ૂ ડત ાંુ શોમ, ર્ો)
છ. આધાયકાડત ની નકર
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