
  
 
 

અભ્માવક્રભન ું નાભ કડ :     સ્પે..બીએડ્. (પ્રથમ અને દ્રિતીય સત્ર)  

નોંધણી નુંફય  :  

 

અભ્માવકેન્દ્ર કડ  :    __________________________    યીક્ષા કેન્દ્ર કડ      :  ____________________ 

અભ્માવકેન્દ્રન ું નાભ  :    __________________________    યીક્ષા કેન્દ્રન ું નાભ        :  ____________________ 

તારીભાુંથીન ું નાભ :  _________________________________________________________________ 

(અંગે્રજી કેીટર અક્ષયભાું)     અટક    નાભ    પતા/પતન ું નાભ 

(જે ાઠ્યક્રભભાું તભ ેયીક્ષા આલા ભાુંગતા શમ ત ેાઠ્યક્રભન ું  આખ ું નાભ રખવ ું. જે ાઠ્યક્રભ / ાઠ્યક્રભની યીક્ષા તભએ શરેા ાવ 
કયી શમ તનેી યીક્ષા પયીથી આી ળકાતી નથી. તેથી તને ઉલ્રેખ કયલાન નશી.) નીચે જણાલરે ાઠ્યક્રભ ભાટે યીક્ષા આલા ભાુંગતા 
શમ ત ેપલમ વાભ ે√ ની પનળાની કય. 
 અ. 
નું 

ાઠ્યક્રભ 
કડ 

ાઠ્યક્રભન ું ળીષક પનળાની ાઠ્યક્રભ 
કડ 

ાઠ્યક્રભન ું ળીષક પનળાની 
 

 પ્રથમ સત્ર    દ્રિતીય સત્ર   
01 SECP-01 નલા ઉબયતા બાતીમ વભાજભાું 

પળક્ષણ 
 SECP-03 

  
ળકૈ્ષણણક આમજન અન ેવુંચારન 
અભ્માવક્રભ સ્લરૂયચના અન ેવુંળધન 

 

02 SECP-02 ળકૈ્ષણણક ભનપલજ્ઞાન  SECM-04 પલજ્ઞાનન ું પળક્ષણકામષ  
03 SECP-04 પલકરાુંગતાઓન રયચમ  SECM-05 ગણણતન ું પળક્ષણકામષ  
04 SECM-01 અંગે્રજીન ું પળક્ષણકામષ  SECM-06 વભાજપલદ્યાન ું પળક્ષણકામષ  
05 SECM-02 રશન્દ્દીન ું પળક્ષણકામષ  SESM-02 ભુંદબ દ્ધિતા : તનેાું ફહ પલદ્યાકીમ ાવાું  
06 SECM-03 ગ જયાતીન ું પળક્ષણકામષ  SESM-03 અભ્માવ અન ેપળક્ષણકામષની વ્ય શયચનાઓ  
07 SESM-01 ભુંદબ દ્ધિ વ્મરકતઓની ઓખાણ 

અન ેઆકાયણી 
 SESV-02 દષ્ટટક્ષપત પલળ ેળકૈ્ષણણક રયપ્રકે્ષ્મ  

08 SESV-01 દષ્ટટક્ષપત ાભરેાું ફાકનાું 
પળક્ષણન રયચમ 

 SESV-03 ાઠ્યસચૂનાઓ આલાની િપત  

09 SESH-01 શ્રલણક્ષપત ાભરેાું ભાટે પળક્ષણન 
મૂભતૂ ામ 

 SESH-02 શ્રલણક્ષપત ાભરેાન ું કણીમ અને ભોખીમ 
પ નલવષન 

 

10    SESH-03 શ્રલણક્ષપત ાભરેાુંન ેબાાના અન ેઅન્દ્મ 
પલમના પળક્ષણકામષની િપતપ્રણારી 

 

 આથી હ ું પ્રપતજ્ઞાપલૂષક જાણવ ું છું કે, ઉયના ાઠ્યક્રભ ભાટે પનધાષયીત સ્લાધ્મામ (એવાઈભને્દ્ટવ) ય પનલપવિટીએ નક્કી કયેરી વુંખ્માભાું 
યજૂ કયલા ભાટેની નક્કી કયેર અંપતભ તાયીખની અંદય મલૂ્માુંકન ભાટે મગ્મ અપધકાયીશ્રીન ેયજૂ કયી દીધા છે.  
 વત્ાુંત યીક્ષા આલા ભાટે આ અભ્માવના નકકી કયામરેા સ્લાધ્મામકામષ (એવાઈભને્દ્ટવ) યજૂ કયલા એ શરેી ળયત છે. 
સ્લાધ્મામકામષ (એવાઈભને્દ્ટવ) યજૂ કયલા અંગેન ું ભાર ું કથન અવત્મ જણાળ ેત ય પનલપવિટી ભાયા વત્ાુંત યીક્ષાના રયણાભન ેયદ કયી ળકે છે 
અન ેહ ું લચન આપ ું છું કે, આ ફાફત ેહ ું કઈ જ શક-દાલ કયીળ નશીં. લી, હ ું એ ણ લચન આપ ું છું કે ય પનલપવિટીના ધાયાધયણ અન ેકામદા 
કાનનૂન ું ારન કયીળ. હ ું આજે તાયીખ ________________ ના યજ આ લચનત્ ય વશી કર ું છું. 

________________ 

   પલદ્યાથીની વશી 
પ્રમાણપત્ર 

 આથી પ્રભાણણત કયલાભાું આલે છે કે શ્રી ____________________________ એ કાઉન્દ્વરેીંગ વળેન્દ્વભાું તભે જ વન્દ્મ ખ કામષક્રભભાું 
શાજયી આરે છે તેભજ પનમત એવાઈભને્દ્ટવ, પનમત વભમ ભમાષદાભાું સ પ્રત કયેર છે. યીક્ષા પભષભાું ેવષ અંગે દળાલરે ભારશતી ખયી છે. 
સ્થ :              અભ્માવકેન્દ્ર વુંમજકશ્રીન ું નાભ : 
તાયીખ :           વશી : 
           પવક્ક : 

1. યીક્ષાપભષ બયી કેન્દ્ર વુંમજક્શ્શ્રીના વશી-પવક્કા કયાલી કેન્દ્ર વુંમજકશ્રીન ેતા. 30-09-2018 સ ધીભાું જભા કયાલલાન ું યશળે.ે 
2. કન્દ્ટેકપ્રગ્રાભ અને પ્રામણગક ાઠ્ જેત ેલષ ભાટે નક્કી કયેર પ્રામણગકકામષ પણૂષ કયેર શમ તલેા પલદ્યાથીઓ યીક્ષા પભષ બયલા અને 

યીક્ષાભાું ફવેલા ભાટે રામક ગણલાભાું આલળ.ે 

સ્.ેફી.એડૌ . યીક્ષા પભષ ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન ય પનલપવિટી 
વત્ાુંત યીક્ષા રડવેમ્ફય-૨૦૧૮ 

 

√ √ 


