BHAVAN’S SHETH R. A. COLLEGE OF SCIENCE, AHMEDABAD
Urgent Important Notice for B.Sc. SEM-5 University Exam Form NOV- 2020
1. B.Sc. SEM-5 College Internal કે University External Exam ભ ાં Fail / ATKT result ધય લત શોમ તેલ
વલદ્ય ર્થીઓએ DEC-2020 યુવનલવવિટી યીક્ષ પોભમ, વલધ્મ ર્થીઓન યીક્ષ પોભમની pdf copy કોરેજની
લેફવ ઇટ ય જ્મ યે અરોડ કયલ ભ ાં આલળે ત્મ ય છી નલી ત યીખ વ ર્થે

, વિન્ટેડ યુવનલવવિટી

યીક્ષ નુ ાં પોભમ તર્થ B.Sc.SEM-5 ની છે લ્રી આેર યીક્ષ ની ભ કમ ળીટની ફે ફે નકરો તર્થ Rs. 720/- કે
Rs. 400/- પી વ ર્થે રૂફરૂ કોરેજ ક મ મરમ ય જભ કય લી દે લ , ત્મ યફ દ યીક્ષ પોભમ જે તે રેટ પી વ ર્થે
રેલ ભ ાં આલળે.
વલધ્મ ર્થીઓન યીક્ષ પોભમની pdf copy આ છીની સુચન વ ર્થે કોરેજની લેફવ ઇટ ય મ ૂકલ ભ ાં આલળે.
એટીકેટી ધય લત વલદ્ય ર્થીઓન યીક્ષ પોભમ ફે નકરભ ાં વિન્ટ રઈને કોરેજ ય આલલ નુ ાં યશેળે.
જે વલદ્ય ર્થીઓનુ ાં યીક્ષ પોભમ આ છીની સુચન વ ર્થે અરોડ કયે ર પોભમભ ાં ન શોમ તો તેઓએ કોય પોભમ ફે
નકરભ ાં વિન્ટ રઈને કોરેજ ય આલલ નુ ાં યશેળ.ે

2. જે વલદ્ય ર્થીઓએ B.Sc.SEM-4 April-2020 યુવનલવવિટી યીક્ષ ન પોભમ બયે ર શોમ યીક્ષ નાંફય ભેલેર શોમ
તર્થ ભેયીટ ફેઈઝ િભોળનર્થી B.Sc.SEM-4  વ ર્થમેર શોમ ઉય ત
ાં કોરેજભ ાં B.Sc.SEM-5 ન યે ગ્યુરય
ક્ર વભ ાં અભ્મ વ કયે છે અને ત યીખ 15-11-2020 સુધીભ ાં B.Sc.SEM-5 લમ 2020-21ની કોરેજની પી જભ
કય લેર છે , તેલ વલદ્ય ર્થીઓએ B.Sc.SEM-5: DEC-2020 યુવનલવવિટી યીક્ષ પોભમ બયલ ભ ટે કોરેજ ય
રૂફરૂ આલલ નુ ાં નર્થી. આલ વલદ્ય ર્થીઓની યીક્ષ પોભમ પી Rs. 25 B.Sc. SEM-6 ની કોરેજ પી વ ર્થે રેલ ભ ાં
આલળે. આભ છત ાં આલ વલદ્ય ર્થીઓએ રીસ્ટભ ાં (યીક્ષ પોભમની pdf copy આ છીની સુચન વ ર્થે
અરોડ કયલ ભ ાં આલળે ) ોત નુ ાં ન ભ ચેક કયી રેવ.ુ ાં જે વલદ્ય ર્થીઓનુ ાં ન ભ રીસ્ટભ ાં ન શોમ તેલ
વલદ્ય ર્થીઓએ જ કોરેજ ય રૂફરૂ આલલ નુ ાં યશેળે.
જે વલદ્ય ર્થીઓ ન ભ રીસ્ટભ ાં ન શોમ તેલ વલદ્ય ર્થીઓએ કોય પોભમ ફે નકરભ ાં વિન્ટ રઈને કોરેજ ય આલલ નુ ાં
યશેળે.
ૂ વભમભ ાં
વલધ્મ ર્થીઓન યીક્ષ પોભમની pdf copy આ છીની સુચન વ ર્થે કોરેજની લેફવ ઇટ ય ટાંક
મ ૂકલ ભ ાં આલળે તો વલધ્મ ર્થીઓ કોરેજની લેફવ ઇટ જોત યશે તે ઇચ્છનીમ છે .

