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લે ખત પર ા તથા કલ ટ ટ (કૌશ ય પર ા) માટની સામા ય ચૂનાઓ 
 
૧. લે ખત પર ા MCQ ારા લેવામા ંઆવશે. 

૨. લે ખત પર ાનો સમયગાળો ૯૦ િમિનટનો રહશ ેતથા લે ખત પ  ૧૦૦ મા સ ુ ંરહશે. લે ખત 

પ  વ મુા ંવ  ુ૧૦૦ ો ુ ંરહશે તથા નેગે ટવ મા કગ રહશે નહ .  

૩. લે ખત પર ા ુ ં થળ િુનવિસટ  ારા િનધા રત કરવામા ંઆવશ ેતથા તેની મા હતી વેબસાઈટ પર 

જણાવવામા ંઆવશે.   

૪. પર ાથ એ પર ા આપવા માટ વખચ આવવા ુ ંરહશે. 

૫. લે ખત પર ા બાદ કૌશ ય પર ા લેવામા ંઆવશે. 

૬. કૌશ ય પર ા ૧૦૦ ણુની રહશે. 

૭. કૌશ ય પર ા માટ  ઉમદેવારોએ લે ખત પર ા આપી છે તેઓન ેમે રટના આધાર દરક પો ટ  

માટ ૧: ૨૫ ટલા ઉમેદવારોને (એક જ યાની સામે ૨૫ માણે) બોલાવવામા ંઆવશે. 

૮. જો કોઈ ઉમેદવારોના મે રટના ણુાકં સરખા હશ ેતો તેવા તમામ ઉમેદવારોન ે કલ ટ ટ માટ  

બોલાવવામા ંઆવશે. 

૯. ઉપરો ત યામા ંકોઈ પણ તની ટછાટ કોઈ પણ ઉમેદવારન ેઆપવામા ંઆવશે નહ .  

૧૦. ક લ ટ ટની અ ય ચૂનાઓ લે ખત પર ા બાદ િુનવિસટ ની વેબસાઈટ પર કૂવામા ંઆવશ.ે 

૧૧. ઉમેદવારની િન ુ ત લે ખત પર ા અને કૌશ ય પર ાના સં ુ ત મે રટન ેઆધાર કરવામા ંઆવશે.  

૧૨. ઉમેદવારની િન ુ ત દર યાન ઉપરો ત યામા ંજો ટાઈ થાય તો તેમની શૈ ણક લાયકાતમા ં

ના વ  ુ ુલ ણુ હશે તેને ાથિમકતા આપવામા ંઆવશે. યારબાદ પણ જો ટાઈ રહશે તો પછ થી 

ઉમેદવારની મરને યાનમા ં લઈન ે  ઉમદેવાર વ  ુ મરનો હશે તેને ાથિમકતા આપવામા ં

આવશ.ે  
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