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જા.ન.ંફાઆંઓમુ/યીક્ષા/ ૭૯૦૯ / ૨૦૨૦                                        તા.૦૨/૦૯/૨૦૨૦  
 

પ્રતત 

મુતનલર્સવટી વંરગ્ન તભાભ અભ્માવકેન્દ્રો ય  

પ્રલેળ ભેલેર તલદ્યાથીઓ, 

 

તલમ: ઓગસ્ટ/વપ્ટેમ્ફય-૨૦૨૦ વત્ાતં યીક્ષાઓનાં આમોજન ફાફત  
 

તલદ્યાથી તભત્ો, 
   

મુતનલર્સવટીની ઓગસ્ટ-૨૦૨૦ વત્ાંત યીક્ષાઓનું આમોજન વપ્ટેમ્ફયનાં ફીજા વપ્તાશથી ળરુ થનાય 

છે. ઉયોક્ત યીક્ષા ગુજયાત વયકાયનાં COVID-19 અંગેની ભાગગદર્સળકાઓનું ારન થામ તે યીતે આમોજન 

કયલાભાં આલળે. 

યીક્ષાઓનું આમોજન નીચે જણાલેર તલગતો ભુજફ કયલાભાં આલનાય છે. 

૧. વટીપીકેટ અભ્માવક્રભનાં તભાભ તલદ્યાથીઓ (ઓનરાઈન યીક્ષા)  

૨. ડીપ્રોભાં અભ્માવક્રભનાં તભાભ તલદ્યાથીઓ (ઓનરાઈન યીક્ષા) 

૩. સ્નાતક અભ્માવક્રભનાં તૃતીમ-લગનાં તભાભ તલદ્યાથીઓ (ઓપરાઈન યીક્ષા) 

૪. અનુ-સ્નાતક અભ્માવક્રભનાં તભાભ તલદ્યાથીઓ (ઓપરાઈન યીક્ષા) 

૫. ોસ્ટ ગ્રેજુએટ ડીપ્રોભાં અભ્માવક્રભનાં તભાભ તલદ્યાથીઓ (ઓપરાઈન યીક્ષા) 

 

Phase Type of Exam Important Dates 

Mock Test Online Examination on 05/09/2020 and 08/09/2020 

Phase - I Online Examination from 12/09/2020 onwards 

Phase - II Offline Examination from 17/09/2020 onwards 

 

Merit Based Progression: 

૧. સ્નાતક અભ્માવક્રભનાં પ્રથભ-લગ અને તવલતીમ-લગનાં તલદ્યાથીઓ (ઓગસ્ટ-૨૦૧૯ વત્ભાં પ્રથભ-લગભાં 

અને ઓગસ્ટ-૨૦૧૯ વત્ભાં તવલતીમ-લગભાં પ્રલેળ ભેલેર શોમ અને તનમત વભમ ભમાગદાભાં સ્લાધ્મામ કામગ જભા 

કયાલેર શોમ તેલા જ તલદ્યાથીઓ) ને Merit Based Progression રાગુ ાડલાભાં આલળે.   

Sd/- 

પ્રો. ડૉ. તનરેળ કે. ભોદી 

કા.યીક્ષા તનમાભક 

નોંધ: ઉયોક્ત યીક્ષાઓ ભાટે તલદ્યાથીઓએ યીક્ષા પોભગ બયેર શોલું જરૂયી છે. 
 



યીક્ષા વદંબ ે– તલદ્યાથીઓ, યીક્ષા કને્દ્રો તથા અભ્માવ કને્દ્રો ભાટ ેઅગત્મની વચૂના 
 

મુતનલર્સવટી વલાયા વપ્ટેમ્ફય ભાવભાં વત્ાંત યીક્ષાઓનું આમોજન નીચે ભુજફ ફે બાગભાં કયલાભાં 

આલેર છે.  તલદ્યાથીઓ ભાટ ેતલમ તથા ભાકવગની ૫વઘતત નીચ ેભજુફ છે. 
 

પ્રથભ ચયણ - ઓનરાઈન યીક્ષા તા.૧૨-૦૯-૨૦૨૦થી ળરુ: 

1. ડડપ્રોભા અભ્માવક્રભ ભાટે – (ઓનરાઈન યીક્ષા) 

 ૦૮ ક્રેડડટના તલમ ભાટે ૭૦ ફશુતલકલ્ી પ્રશ્નો MCQ = ૭૦ ભાકવગ (V & P અભ્માવક્રભો ભાટે)  

(યીક્ષાનો વભમગાો ૦૧ કરાક, 30 તભતનટ) 

 ૦૮ ક્રેડડટના તલમ ભાટે ૫૦ ફશુતલકલ્ી પ્રશ્નો MCQ = ૫૦ ભાકવગ  

(યીક્ષાનો વભમગાો ૦૧ કરાક) 

 ૦૪ ક્રેડડટના તલમ ભાટે ૩૫ ફશુતલકલ્ી પ્રશ્નો MCQ = ૩૫ ભાકવગ વભમગાો – (યીક્ષાનો 

વભમગાો ૪૫ તભતનટ) 

2. વટીડપકેટ અભ્માવક્રભ ભાટે – (ઓનરાઈન યીક્ષા) 

 ૦૮ / ૦૬ ક્રેડડટના તલમ ભાટે ૭૦ ફશુતલકલ્ી પ્રશ્નો MCQ = ૭૦ ભાકવગ (યીક્ષાનો વભમગાો 

૦૧ કરાક, ૩૦ તભતનટ) 

 ૦૪ ક્રેડડટના તલમ ભાટે ૫૦ ફશુતલકલ્ી પ્રશ્નો MCQ = ૫૦ ભાકવગ વભમગાો – (યીક્ષાનો 

વભમગાો ૦૧ કરાક) 
 

ફીજુ ચયણ - ઓપરાઈન યીક્ષા યીક્ષા તા.૧૭-૦૯-૨૦૨૦થી ળરુ : 
 

1. તભાભ સ્નાતક અભ્માવક્રભ તૃતીમ-લગ ભાટે : – (ઓપરાઈન યીક્ષા) 

 ૫૦ ભાકવગ વભમગાો – (યીક્ષાનો વભમગાો ૦૨ કરાક)  

 ૩૫ ભાકવગ વભમગાો - (યીક્ષાનો વભમગાો ૦૧ કરાક) 

2. અનુસ્નાતક અભ્માવક્રભ ભાટે : (M.A./MSW/MLIS) – (ઓપરાઈન યીક્ષા) 

 ૫૦ ભાકવગ વભમગાો – (યીક્ષાનો વભમગાો ૦૨ કરાક) 

 ૩૫ ભાકવગ વભમગાો - (યીક્ષાનો વભમગાો ૦૧ કરાક) 

3. ી.જી.ડડપ્રોભા અભ્માવક્રભ ભાટે – (ઓપરાઈન યીક્ષા) 

 ૩૫ ભાકવગ વભમગાો – (યીક્ષાનો વભમગાો ૦૨ કરાક) 
 

 ઓનરાઈન યીક્ષાઓ તલદ્યાથીઓ Laptop/Computer/Smart Phone વલાયા ોતાનાં ઘયેથી અથલા 

નજીકનાં યીક્ષા કેન્દ્ર ય જઈ રૂફરૂ આી ળકળે.  

 ઓપરાઈન યીક્ષાઓ મુતનલર્સવટી વલાયા ભંજુય કયલાભાં આલેર યીક્ષા કેન્દ્રો ય રેલાભાં આલનાય છે. જેની 

તલગત તલદ્યાથીની શોર ટીકીટભાં જણાલલાભાં આલળે. 


