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ભાતા-નતા/વારીઓ ભાટે િાસ સ ૂચના
લારીઓને ખાવ વલનંતી છે કે તેઓ ખોટા ભાગગદળગન કે પ્રરોબનથી વાલધાન યશે. સ્કૂર
દ્વાયા આલાભાં આલત ં એડવભળન ભેયીટ અને ભેડીકર ફપટનેળના આધાયે આલાભાં આલે
છે . આભ છતા આલી કોઈ ગેયભાગે દોયનાય ફાફત આના ધ્માનભાં આલે તો સ્કૂર
વંચારનને જાણ કયલા વલનંતી.

(1)

ઉભેદલાયની આ પ્રલેળ યીક્ષા વંદગીમાદીભાં વભાલેળ થમેરા વલદ્યાથીઓના યોરનંફય
આલાભાં આવ્મા છે . તેભના યોરનંફયની આગ કોડ

(2)

SS04

ધ્માનભાં રેલો.

આ વંદગીમાદીભાં યોરનંફય યાજ્મ/પ્રાંતના આધાયે દળાગલલાભાં આલેર છે જેથી લારીઓને
યીોટીંગ કયલાભાં વયતા યશે. આ વંદગીમાદીભાં કોઈ અગ્રભતા ક્રભને ધ્માનભાં રીધેર નથી.

(3)

વંદગી ાભેર ઉભેદલાયોના લારીઓને વલનંતી કે તેઓ એડવભળનની વનધાગફયત તાયીખ અને વભમે
તભાભ પ્રકાયના ઓયીજનર પ્રભાણત્રો તથા તેભની ખયી નકર (પ્રભાણણત નકર) વાથે રાલલી.

(4)

એડવભળન ભાટેનો કોર-રેટય ોસ્ટ દ્વાયા ભોકરલાભાં આલળે. આભ છતા જો કોઈ કાયણોવય કે
કોર-રેટય ન ભે તો ઉભેદલાયના લારીઓએ સ્કૂર લેફવાઈટ ય મકેર વંદગી માદીભાં
આલાભાં આલેર તાયીખ અને વભમે શોંચી જવ ં જેથી પ્રલેળ પ્રફક્રમા વભવય પ ૂણગ કયી ળકામ.

(5)

ઉંભયના પયાલા ભાટેન ં જન્ભપ્રભાણત્ર મ્યવનવવર કોોયે ળન / યજીસ્રાય ઓફપવ દ્વાયા આલાભાં
આલેલ ં શોવ ં જોઈએ. ડેપેન્વ કેટેગયી / એક્વ વવલિવભેન ભાટે ાટગ -2 ના ઓડગ ય પ્રભાણે વીઓ/ઓવી
દ્વાયા આેર પ્રભાણત્ર ઉંભયના પયાલા ભાટે ભાન્મ યશેળે. ભાન્મ ડોક્યભેન્ટ જભા નશીં કયે રા શોમ
તમાં સધી પ્રલેળ કાભચરાઉ યશેળે.

(6)

લારીઓને વલનંતી છે કે પ્રલેળ પ્રફક્રમા ભાટેના બાગ રૂે આલાભાં આલેર માદી મજફના ડોક્યભેન્વ
જેભ કે જન્ભપ્રભાણત્ર, યશેઠાણ પ્રભાણત્ર,જાવતન ં પ્રભાણત્ર તાયીખ 15 એવપ્રર 2017 સધીભાં જભા
કયલા વલનંતી છે . જો વભમવય આ ડોક્યભેન્વ જભા કયલાભાં નશીં આલે તો એડવભળન કેન્વર થળે
અને પ્રવતક્ષામાદીભાં વભાલેળ થમેર છીના ઉભેદલાયને એડવભળન આલાભાં આલળે.

(7)

આ સ્કૂર અંગ્રેજી ભાધ્મભની સ્કૂર છે આથી લારીઓને વલનંતી છે કે તેઓ લેકેળન દયવભમાન ોતાના
વંતાનને અંગ્રેજી તથા ફશિંદી બાાન ં વાભાન્મ જ્ઞાન આલા ભાટે ફનતો પ્રમાવ કયે .

