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B. A. Sem. I ત્રીજા  યાઉન્ડના પ્રલેળ ંગેની વુચનાઓ  

લષ ૨૦૨૨-૨૩ 

 

B.A SEM. I  ભાં  પ્રલેળ ભેલલાભાં ફાકી યશી ગમેર વલધાથીઓએ  તા : ૨૨ -૮ -૨૦૨૨ 

વોભલાયના  યોજ જરૂયી ડોક્મુભેન્ટ રઆને કમ્પ્મુટય  રેફભાં ૧૨ -૦૦  કરાકે શાજય યેશલું . પ્રલેળ 

ભેલલા  ભાટે  ંવતભ  તક  શોલાથી ત્માયફાદ પયીથી પ્રલેળ ભળે નશીં.  તેની ખાવ નોધ  રેલી    

 

વલદ્યાથીએ પ્રલેળ ભાટે કોરેજની લેફવાઆટ www.mnc.edu.in યથી ઓનરાઆન પોભષ બયલાનું 

યશેળે. (કોરેજ લેફવાઆટ ય એડવભળન પોભષની લરક ભુકલાભાં અલળે જેનો ઉમોગ કયી 

ઓનરાઆન પોભષ બયલું).  

ઓનરાઆન પોભષ વફભીટ કમાષ છી તેની પ્રીંટ ભેલી રેલી. અ પ્રીંટની વાથે નીચે દળાષલેરા તભાભ 

વર પ્રભાણત્રો તથા તેભની એક-એક પ્રભાવણત નકર જોડી કોરેજના લેયીપીકેળન વેન્ટય 

(કોમ્પ્મુટય રેફ) ખાતે લેફવાઆટ ય ભુકેર વભમત્રક  ભુજફ  લેયીફપકેળન કયાલી જલું પયજીમાત 

યશેળે. લેયીફપકેળન કયાલેર નશી શોમ તો તેલા પોભષ ભાન્મ યશેળે નલશ. 

લેયીફપકેળન ભાટે વલદ્યાથીઓએ ૧૧:૦૦ થી ૧૧:૩૦ દયમ્પમાન કોમ્પ્મુટય વેન્ટય ખાતેથી ટોકન ભેલી 

રેલું. અ ટોકનના ક્રભ પ્રભાણે જ લેયીફપકેળન કયલાભાં અલળે. અ વ્મલસ્થા Social Distancing 

જલામ તે શેતુવય કયલાભાં અલેર છે જેથી દયેકે વશકાય અલો.  

લેયીફપકેળન વભમે યજદાયે પોભષ પી ેટે રુ. ૨૦/- ચુકલલાના યશેળે.  

જરુયી પ્રભાણત્રો: (ક્રભળઃ ગોઠલલા)  

૧. ળાા છોડ્માનું પ્રભાણત્ર (L.C.) 

૨. એવ. એવ. વી. (ધો. ૧૦) ની ભાકષળીટ 

૩. એચ. એવ. વી. (ધો. ૧૨) ની ભાકષળીટ  

૪. ટ્રામર વટીફપકેટ 

૫. જાવત ંગેનું પ્રભાણત્ર (જો રાગુ ડતુ શોમ તો) 

૬. નોન-ફક્રવભરેમય વટીફપકેટ (જો રાગુ ડતુ શોમ તો) 

૭. વલણષ અર્થથક છાત ંગેનું પ્રભાણત્ર (Gen. EWS-જો રાગુ ડતુ શોમ તો) 

૮. ભાચષ – ૨૦૨૧ શેરાં ધો. ૧૨ ાવ કયેર શોમ તો તે ંગેનું વોગંધનાભુ યજુ કયલાનું યશેળે.  

 ગુણ રખલાભાં કોઆ ક્ષવત ભાટે વલદ્યાથી ોતે જ જલાફદાય યશેળે. ખોટી ભાવશતી બયનાય વલદ્યાથીનું 

પ્રલેળ પોભષ યદ કયલાભાં અલળે ને છીથી તે પ્રલેળ ભાટે કોઆણ પ્રકાયનો શક દાલો કયી ળકળે 

નવશ.  

જો વલદ્યાથી ધો. ૧૨ ની યીક્ષા પ્રથભ પ્રમત્ને ાવ થમો ન શોમ તો એક કયતા લધુ પ્રમત્ન ભાટે દયેક 

પ્રમત્ન દીઠ ૧૦ ગુણ કાલાભાં અલળે.  

http://www.mnc.edu.in/


કોરેજ દ્લાયા નક્કી થમેર વલમોના ળીટભેટ્રીક્વ પ્રભાણે ભેયીટના ધોયણે વલમ ગ્રુ પાલલાભાં 

અલળે. વંદ કયેર વલમ ગ્રુ છીથી ફદરી અલાભાં અલળે નવશ તો વલમની વંદગી ધ્માન 

ુલષક કયલી.  

નાભત ભાટે વયકાયશ્રીના લખતોલખતના નાભત નીવત ંગેના વનમભો રાગુ ડળે.  

પ્રલેળને રગતી લખતોલખતની વુચનાઓ ભાટે વલદ્યાથીઓએ વનમવભત યીતે કોરેજ લેફવાઆટની 

ભુરાકાત રેતા યશેલું.   

જે તે કેટગયીનો રાબ ભાત્ર ભુ ગુજયાતના વલદ્યાથીઓને ભલાાત્ર થળે.  

 શેલ્ રાઆન નંફય: ૦૨૭૬૫-૨૩૧૪૧૫  

Email:-hareshbasem1@gmail.com 

ન્મ વૂચનાઓ પ્રથભ પ્રલેળ ંગેની યશેળે.  

 

 

              ચેયભેનશ્રી                                                       અચામષશ્રી  

ફી.એ. વેભ. ૧ પ્રલેળ વવભવત                                    એભ. એન. કોરેજ, વલવનગય  


