નમસ્કાર!
તમે ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠમાાં MCA ના અભ્યાસક્રમમાાં Admission માટે Apply કરે લ છે . તમારે આ માટે
પ્રિેશ પરીક્ષા(Entrance exam) આપિાની રહેશે. જે સાંદર્ભની જરૂરી માહહતી વિષે અમો આપને આ ઇમેલથી િાકેફ કરીએ છીએ. Entrance exam માટે ખ ૂબ ખ ૂબ શુર્ેચ્છાઓ.
ુ ક્ષી(Objective) પ્રકારનાાં કુલ 60 પ્રશ્નો પ ૂછાશે.
પ્રિેશ પરીક્ષાનાાં અભ્યાસક્રમમાાં નીચેનાાં વિષયોમાાંથી હેતલ





Fundamentals of Computer Science: 50% Weightage
The questions will be asked from the following points:
I.
Basics of Internet & Network
II.
Number System
III.
History of Computers
IV.
Computer Peripherals / Devices
V.
HTML
Logic, Reasoning and Mathematics: 50% Weightage
પ્રવેશ માટેન ું મ ૂલ્ાુંકન નીચે પ્રમાણે રહેશે:
લેખીત પ્રવેશ પરીક્ષા (૨૦-૦૬-૨૦૨૨)

૬૦ ગુણ (૭૫% થીયરી)

મૌખખક પ્રવેશ પરીક્ષા (૨૧-૦૬-૨૦૨૨)

૨૦ ગુણ (૨૫%) (રૂબરૂ મુલાકાત)

પ્રિેશ પરીક્ષાની તારીખ, સમય અને સ્થળ નીચે મુજબ રહેશે:
અન.
નુંબર

1

2
3

વવગત

ડૉક્યુમેન્ટ
વેરીફીકેશન
પ્રવેશ પરીક્ષા
રૂબરૂ મુલાકાત

તારીખ

૨૦-૦૬-૨૦૨૨

૨૦-૦૬-૨૦૨૨
૨૧-૦૬-૨૦૨૨

સમ્

સ્થળ

સવારે ૦૯.૦૦ થી
૧૧.૪૫ કલાકે
બપોરે ૧૨.૦૦ થી
૧.૩૦ કલાકે

કૉમ્પ્યુટર ખવજ્ઞાન
ખવભાગ,
ગૂજરાત ખવદ્યાપીઠ,
અમદાવાદ

સવારે ૦૯.૦૦ કલાકથી

પ્રિેશ મળે લ વિદ્યાથીઓની અંવતમ મેરીટ યાદી, પ્રવતક્ષા યાદી ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની િેબસાઈટ પર ૨૨૦૬-૨૦૨૨ ના રોજ મ ૂકિામાાં આિશે.
નોંધ:
1. લેખીત અને મૌખખક એમ બુંને પરીક્ષામાું હાજર રહેવ ું ફરજજ્ાત છે . કોઈ એકમાાં પણ ગેરહાજરી ના
કેસમાાં તમારો પ્રિેશ માટેનો હક રદ થયેલ ગણાશે.
2. લેખીત પરીક્ષા સમયે વિદ્યાથીએ હૉલ હટહકટ (પ્રીન્ટ કોપી) અવનિાયભપણે લાિિાની રહેશે. હૉલ
હટહકટ તમે તમારા user id અને password થી Gujarat Vidyapith ના admission પોટભ લ પર લૉગગન
થઈને manage applications માાં જઈને download કરી શકશો.
3. ડૉક્યુમેન્ટ િેરીફીકેશનના સમયે વિદ્યાથીનુ ાં છે લલાાં િષભ અથિા સત્રનુ ાં પહરણામ જાહેર ન થયેલ હોય
તેમનુ ાં આગળનાાં િષભ અથિા સત્રનુ ાં CGPA પહરણામ ધ્યાનમાાં લેિામાાં આિશે. વિદ્યાથીએ છે લલાાં

િષભ અથિા સત્રમાાં પાસ થયાનુ ાં ગુણપત્રક સાંસ્થા જણાિે ત્યારે જમા કરાિવુ ાં જરૂરી છે , નહીંતર
તેમનો પ્રિેશ આપોઆપ રદ થયેલ ગણાશે.
4. િેરીફીકેશન માટે નીચે મુજબનાાં Original ડૉક્યુમેન્્સ લાિિાનાાં રહેશે.
1. ગ્રેજ્યુએશનની બધાાં સત્ર અથિા બધાાં િષભની માકભ શીટો (Graduation All Semester

Marksheets)
2. જ્ઞાવતનુ ાં પ્રમાણપત્ર (Caste Certificate) (જો લાગુ પડત ુ ાં હોય તો)
3. OBC / SEBC માટે છે લલાાં િષભન ુ ાં નોન-ક્રીમી લેયર પ્રમાણપત્ર (Non-Creamy layer

Certificate)
4. આવથિક રીતે પછાત િગભન ુ ાં પ્રમાણપત્ર (EWS Certificate) (જો લાગુ પડત ુ ાં હોય તો)

5. ઓળખનાાં પુરાિા તરીકે નીચનાાંમાાંથી કોઈપણ Original પુરાિા લાિિાનાાં રહેશે.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AADHAR CARD
PAN Card
Driving Licence
VoterId Card
ID Card
Other Valid Documents

વિર્ાગીય અધ્યક્ષ
કમ્પ્યુટર વિજ્ઞાન વિર્ાગ

