
 

.  યુિનટ ટે ટ અંગે િવ ાથીઓ માટ ેનોટીસ 
આથી સવ િવ ાથ ઓ ન ેજણાવવાનુ ંક ેઆપણી કોલજેની વષ 2019-20 ની સમે.-2,4,6 ની આગામી  કોલજે પરી ાઓ, રે યલુર ટે ટના બદલ ે 
ગુજરાત યિુન. ના એકેડિેમક કલેે ડર ૨૦૧૯-૨૦મા ંદશાવલે  િનયમ મુજબ સતત મૂ યાકંન પ ધિતથી લવેાશે. એટલે ક ે3 યિુનટ ટે ટ (5 + 5 + 5 

ગણુભાર ધરાવતાં) લવેાના રહેશ.ે જે લાબંા નો, ટૂકંા નો, ટૂકં નોધ, MCQ નો, અિત ટૂકંા નો, જોડકાઓ, ખાલીજ યાઓ, ખરા-ંખોટાં, ુપ 

ચચા, ોજેકટ વક, િવકલી ટે ટ માથંી આપના િવષયના, પેપરના અ યાસ મના આધારે ણ યિુનટ ટે ટ આપના રે યલુર લે ચરમાં નીચેના ચાટ 

મજુબ લવેામાં આવશે.   
યિુનટ ટે ટ સભંિવત યિુનટ ટે ટનો સમય ગાળો મા સ (ગણુભાર) 

રે યલુર િવષય સો ટ કીલ, ફાઉ ડેશન 

1 યઆુરી ૨૦૨૦ થમ અઠવા ડયામા ં 5 35 
2 યઆુરી ૨૦૨૦ ી  અઠવા ડયામા ં 5 35 
3 ફે આુરી ૨૦૨૦ થમ અઠવા ડયામા ં 5 30 / ક પ કાય  

 
ઉપરો ત યુિનટ ટે ટ નો સમય ગાળો સભંિવત છે. દરકે ે િનયિમત દરરોજ બધાજં લે ચરમાં હાજર રહવેુ.ં અને આપના યુિનટ ટે ટની 
તારીખ અન ેસમયની પરફે ટ ણકારી માટ ેઆપના દરકે િવષય ના દરકે પેપરના ોફસેરના સ પકમાં સતત રહવેુ ંઅન ેતમેની સચૂનાનુ ં
ચુ ત પણ ેપાલન કરવુ,ં જેથી કોઈ યિુનટ ટે ટ ચકુી જવાય નહી. 
બધાજ િવષયના દરકે યિુનટ ટે ટ, દરકે િવ ાથ એ આપવા ફર યાત રહશે.ે યિુનટ ટે ટના એડીશનલ ટે ટ લવેાશ ેનહી. જો કોઈ િવ ાથ  

કોઈ િવષયમા ં યિુનટ ટે ટ આપવામાં િન ફળ રહશે ેતો  ત ેિવષય મા ંતનેે એબસ ટ ગણી તનેે ત ેિવષયમા ંનાપાસ હરે કરવામા ંઆવશ.ે  
 
દરકે રે યલુર િવષયના ઇ ટરનલ ૩૦ ગણુ નીચ ેમજુબ ગણવામા ં આવશે.  

(1) યિુન િનયમ મુજબ હાજરીના 5 ગણુ  
(2) યિુન િનયમ મુજબ એસાઈમે ટ અન ેસમેીનાર ના 10 ગણુ  
(3) યિુન િનયમ મુજબ ણ યિુનટ ટે ટના આધારે  કલુ 15 ગુણ (બધાજ યિુનટ ટે ટ આપવા ફર યાત છે.) 

 
સો ટ કીલ અન ેફાઉ ડેશન માં પાસ થવા માટ ે ણ યિુનટ ટે ટ (35 + 35 + ૩૦) આપવા ફર યાત છે.અને તમેા ંઓછામાં ઓછા  ૩૬ ગણુ 

મળેવવા જ રી છે. 

 

પરી ા ક વીનર                                                                                       આચાયા ી 

 

 


