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પેકલ્ટી ચેંજ પ્રોગ્રાભ ( વલદ્યાળાખા રયલર્તન કામતક્રભ)  
બાાવારશત્મબલન, ગજુયાર્ યવુનલવવિટી, અભદાલાદ- 380009 

    

         સચૂના  

 અન્મ વલદ્યાળાખાભાાંથી વલનમન ળાખાભાાં અનસુ્નાર્ક કક્ષાએ યેગ્યરુય વલદ્યાથી ર્યીકે પ્રલેળ 

ભેલલા ભાટે જે પ્રલેળલાચ્છુઓએ ગજુયવુનભાાં અયજી કયેરી છે, રે્ઓને જણાલલાનુાં કે આ વાંદબે 

(બ્રીજ કોતની યીક્ષા ર્યીકે) સ્ક્રીવનિંગ ટેસ્ટનો કામતક્રભ નીચે પ્રભાણે છે. 
 

  સ્ક્રીવનિંગ ટેસ્ટની ર્ાયીખ –   9 જુરાઈ 2019 ભાંગલાય  

  સ્ક્રીવનિંગ ટેસ્ટનો વભમ –  ફોયે 2 થી 3  

  સ્ક્રીવનિંગ ટેસ્ટ ભાટેનુાં સ્થ –  રૂભ નાં. 4 થી 6 બાાવારશત્મબલન,  

      ગજુયાર્ યવુનલવવિટી, નલયાંગપયુા, અભદાલાદ  

 

 ર્ા.ક. (1) વલદ્યાળાખા રયલર્તન કામતક્રભ (પેકલ્ટી ચેંજ પ્રોગ્રાભ) અન્ર્ગતર્ અન્મ અન્મ 

વલદ્યાળાખાભાાંથી વલનમન ળાખાભાાં અને વલનમન ળાખાભાાં ણ એક વલમભાાંથી ફીજા વલમભાાં અનસુ્નાર્ક 

કક્ષાએ યેગ્યરુય વલદ્યાથી ર્યીકે પ્રલેળ ભેલલા ભાટે જે પ્રલેળલાચ્છુ વલદ્યાથીઓને જણાલલાનુાં કે રે્ઓ દ્વાયા 

જે રે્ વાંફન્ન્ધર્ વલમભાાં પ્રલેળ ખારી અને ઉરબ્ધ ફેઠકો ઉય વનમવભર્ વલદ્યાથી ર્યીકે પ્રલેળ રેલા ભાટે 

આલેરી અયજીઓના અનવુાંધાનભાાં ઉય જણાલેર વભમે અને સ્થે ઉન્સ્થર્ યશવે ુાં પયજીમાર્ છે.  

 (2) ફેઠક વ્મલસ્થા ટેસ્ટના રદલવે એટરે કે ર્ા. 9 જુરાઈ, 2019 ને ભાંગલાયે બાા-વારશત્મ-બલન, 

ગજુ.યવુન.ના નોરટવ ફોડત ઉય પ્રદવળિર્ કયલાભાાં આલળે.  

(3) આ ભાટે જે રે્ વલદ્યાથીએ ોરે્ વાંદ કયેરા વલમના ગજુયવુનએ ફી.એ. કક્ષાએ વનધાતરયર્ 

કયેરા અભ્માવક્રભભાાંથી 20 ગણુનો લણતનાત્ભક અને 30 ગણુનો ફહવુલકલ્ીમ શતેરુક્ષી (એભ.વી.ક્ય)ૂ – એભ 

કુર ચાવ ગણુનો ટેસ્ટ રેલાળે.  

(4) જે રે્ વલદ્યાથીએ ઓછાભાાં ઓછા ચાવ ટકા ગણુ પ્રાપ્ર્ કયલાના યશ ેછે. આ ટેસ્ટભાાં વપ 

થનાય વલદ્યાથીઓને જે રે્ વલબાગભાાં ઉરબ્ધ ફેઠકોના આધાયે ભેરયટ મજુફ પ્રલેળ આી ળકાળે.  

(5) પ્રલેળયીક્ષાના રદલવે ોર્ાનુાં ગભે રે્ પોટો આઈડી (અવર) વાથે યાખવુાં.  

 (6) યીક્ષાના રદલવે દયેક વલદ્યાથીએ ફોયે 1.00 કરાકે બાાબલનના વબાખાંડભાાં ઉન્સ્થર્ યશવે ુાં. 

અશીં ર્ભાયે એક પોભત બયલાનુાં છે. જે નીચે પ્રભાણે છે. ર્ભે વપ્રન્ટ કયી બયીને ણ વાથે રાલી ળકો છે.  

 (7) ઉયુતક્ર્ પોભતની વાથે રે્ની વાથે વનમ્ન લરલખર્ દસ્ર્ાલેજ જોડલાના છે, રે્થી એભની ઝેયોક્ષ 

કોી રઈને આલવુાં. 
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ક. ાવોટત  વાઈઝનો પોટો નાં. 1 

 ખ. ધો. 10 ના ગણુત્રકની સ્લપ્રભાલણર્ નકર  

 ગ. ધો. 12 ના ગણુત્રકની સ્લપ્રભાલણર્ નકર  

 ઘ. સ્નાર્ક કે અનસુ્નાર્ક કક્ષાના ગણુત્રકની નકર  

 ઙ. સ્કરૂ લરવલિંગ વટી. ની ઝેયોક્ષ નકર  

 ચ. જાવર્ના પ્રભાણત્રની નકર (રાગ ૂડતુાં શોમ, ર્ો)  

 છ. આધાયકાડતની નકર  
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                                                                              ¡ÉàºÉHí&- 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

ƒÉÉà¥ÉÉ<±É {ÉÅ&- 

 

 

»ÉÅ«ÉÉàWðHí÷¸ÉÒ,         lÉÉ&-     /     /2019 

£àíHí±`òÒ SÉà{Wð ¡ÉÉàOÉÉƒÉ, 

§ÉÉºÉÉ-»ÉÉ‡¾úl«É §É´É{É, 

NÉÖWð†÷ÉlÉ «ÉÖ‡{É´ÉÌ»É`òÒ, 

+ƒÉqöÉ´ÉÉqö-09 

 

¥ÉÉ¥ÉlÉ&-+{«É ‡´ÉvÉ„ÉÉLÉÉƒÉÉÅoÉÒ ‡´É{É«É{É ‡´ÉvÉ„ÉÉLÉÉƒÉÉÅ +{ÉÖ»{ÉÉlÉHí HíKÉÉ+à ¡É´Éà„É +É~É´ÉÉ +ÅNÉà. 

 

»ÉÉ¾àú¥É¸ÉÒ, 

A~É†÷ WðiÉÉ´Éà±É ‡´ÉºÉ«É{ÉÉ +{ÉÖ»ÉÅyÉÉ{Éà ¾ÖÅú ¸ÉÒ/¸ÉÒƒÉlÉÒ/HÖí ____________________________NÉÖWð†÷ÉlÉ 

«ÉÖ‡{É´ÉÌ»É`òÒ{ÉÒ ‡´É{É«É{É ‡´ÉvÉ„ÉÉLÉÉƒÉÉÅ +{ÉÖ»{ÉÉlÉHí HíKÉÉ+à ______________‡´ÉºÉ«ÉƒÉÉÅ ‡{É«É‡ƒÉlÉ (†à÷N«ÉÖ±É†÷) 

‡´ÉvÉoÉÔ lÉ†÷ÒHàí »´ÉàSUïÉ+à ¡É´Éà„É ƒÉà³´É´ÉÉ <SUÖïHí UÖÅï. +É ¡É´Éà„É ƒÉÉ`àò «ÉÖ‡{É´ÉÌ»É`òÒ wöÉ†÷É ‡{É«ÉlÉ Hí†÷É«Éà±É »JíÒ{ÉÓNÉ 

`àò»`ò +É~É´ÉÉ ƒÉÉ`àò ¾ÖÅú lÉä«ÉÉ†÷ UÖÅï. NÉÖWð†÷ÉlÉ «ÉÖ‡{É´ÉÌ»É`òÒ wöÉ†÷É ‡{É«ÉƒÉÉ{ÉÖ»ÉÉ†÷ ______________‡´ÉºÉ«É{ÉÉ 

»É¥ÉÅ‡yÉlÉ ‡´É§ÉÉNÉƒÉÉÅ A~É±É¥yÉ LÉÉ±ÉÒ »ÉÒ`ò A~É†÷ ƒÉà†÷Ò`ò +{ÉÖ»ÉÉ†÷ ¡É´Éà„É £íÉ³´ÉÉ„Éà lÉÉà lÉà +ƒÉÉà{Éà ƒÉÅWÚð†÷ Uïà. +É 

ƒÉÉ`àò NÉÖWð†÷ÉlÉ «ÉÖ‡{É´ÉÌ»É`òÒ wöÉ†÷É ¡É´Éà„É, ¡É´Éà„É ~É†÷ÒKÉÉ, ¡É´Éà„É~ÉÉmÉlÉÉ <l«ÉÉ‡qö »É‡¾úlÉ{ÉÉ ‡{É«ÉlÉ Hí†÷É«Éà±É lÉƒÉÉƒÉ 

‡{É«ÉƒÉÉà ƒÉá Xi«ÉÉ-»ÉƒÉV«ÉÉ Uïà +{Éà lÉà ƒÉ{Éà ¥ÉÅyÉ{ÉHílÉÉÇ Uïà. 

+É +NÉÉA ƒÉá ~É»ÉÉ†÷ Hí†à÷±É +§«ÉÉ»ÉJíƒÉ{ÉÒ ‡´ÉNÉlÉÉà {ÉÒSÉà ƒÉÖWð¥É Uïà. 

´ÉºÉÇ +§«ÉÉ»ÉJíƒÉ ƒÉÖL«É ‡´ÉºÉ«É HÖí±É NÉÖiÉ 
ƒÉà³´Éà±É 

NÉÖiÉ/`òHíÉ 
¡É«Él{É 

«ÉÖ‡{É´ÉÌ»É`òÒ{ÉÖÅ 

{ÉÉƒÉ 
{ÉÉáyÉ 

        

        

        

        

 

+É »ÉÉoÉà ƒÉÉ†÷Ò „ÉäKÉ‡iÉHí ±ÉÉ«ÉHíÉlÉ{ÉÉÅ lÉƒÉÉƒÉ ¡ÉƒÉÉiÉ~ÉmÉÉà/ƒÉÉHÇí„ÉÒ`ò/+ÉyÉÉ†÷HíÉeÇô <l«ÉÉ‡qö »ÉÉƒÉà±É Uïà. 

 

+É~É{ÉÉà/{ÉÒ ‡´É¹ÉÉ»ÉÖ 

 

‡´ÉvÉoÉÔ/‡´ÉvÉÌoÉ{ÉÒ »É‡¾ú       .... --- ....  


