Schedule for Interview
DATE: 20/01/2022
➢ On the basis of entrance exam marks following students are selected for interview

SR.NO

TIME

GROUP A

GROUP B

1

02:00 TO 2:10

RAVIRAJSINH CHANDRASINH ZALA

SWATI ARVINDBHAI KOTHARI

2

02:15 TO 2:25

KULDEEP DINESHBHAI SHINAGAL

KAUSHAL GIRISHBHAI MEHTA

3

02:30 TO 02:40

SAHIL VRUJLAL VEGDA

GOPAL KISHOREBHAI PAUN

4

02:45 TO 02:55

JAHNAVIBA JITENDRASINH RANA

KRISHNAPALSINH NARVIRSINH CHUDASAMA

5

03:00 TO 3:10

RAVIYA KULDIP SHAILESHBHAI

EKTA RAJESHBHAI CHARANDAS

6

03:15 OT 03:25

SMITKUMAR DINUBHAI GADHAVI

SURUCHI GIRISHBHAI MEHTA

7

03:30 TO 03:40

SANDIP BHARATDAN TAPARIYA

NIHARIKA BHIKHUBHAI JADAV

8

03:45 TO 03:55

RUDRA JITENBHAI PANDYA

PANKAJ RAMESHBHAI SOLANKI

9

04:00 TO 04:10

PARVATKUMARI RAMESHBHAI SOLANKI

SAMEEPKUMAR YAGNESHBHAI VAIDYA

• Link for Joining Interview
Group - A

https://meet.google.com/vgh-oyuq-jgg

Group - B

https://meet.google.com/ogs-xhrk-nym

ઓનલાઈન ઈન્ટરવ્ ુંય માટે ના નનયમો
➢ આ પરીક્ષા GOOGLE MEET એપ્લીકેશન પર લેવામાું આવશે, માટે દરે ક નવદ્યાર્થીઓએ GOOGLE MEET પોતાના

ય ર માું ડાઉનલોડ કરવ ુંય અનનવાયય છે . નવદ્યાર્થીઓને GOOGLE MEET ની લલન્ક મોકલવામાું
મોબાઈલ/લેપટોપ/કોમ્્ટ
આવશે તે લલન્કમાું જોડવાન ુંય રહેશે.

➢ ઓનલાઈન ઇન્ટરવ્ ય માટે નવદ્યાર્થીને પોતાન ુંય ઈન્ટરનેટ કનેક્શન સ્ટેબલ હોય તેની વયવસ્ર્થા જાતે કરવાની રહેશે.

તેમજ ઇન્ટરવ્ ય દરમ્યાન કોઈપણ નવદ્યાર્થીને પોતાના ઈન્ટરનેટ કનેક્શનનો પ્રોબ્લેમ ર્થશે તો તેની કોઈપણ
જવાબદારી સેન્ટર તર્થા સૌરાષ્ટ્ર ્નય નવસીટીની રહેશે નહહ.

➢ ઓનલાઈન ઇન્ટરવ્ ય દરમ્યાન જો તમે મોબાઈલર્થી ઇન્ટરવ્ ય આપતા હોવ તો કોઈનો ફોન આવે તો ઉપાડવો નહીં
નહહતર તમે ડીસકનેકટ ર્થઈ જશો અને ફરીર્થી ઇન્ટરવ્ ય લેવાશે નહી જેન ુંય ખાસ ધ્યાન રાખવ.ુંય

ય ેંટ સાર્થે રાખવાના રહેશે
➢ ઓનલાઈન ઇન્ટરવ્ ય દરમ્યાન નવદ્યાર્થીઓએ પોતાના બધા જ ડોક્મ

➢ ઓનલાઈન ઇન્ટરવ્ ય માટે આપને ફાળવેલ ટાઈમ દરમ્યાન જ હાજર રહેવાન ય રહેશે એટલે કે ઓનલાઈન
રહેવાન ય રહેશે.

➢ દરે ક નવદ્યાર્થીઓનો એક પછી એક જેમ લીસ્ટમાું નામ હશે તે પ્રમાણે ઇન્ટરવ્ ય લેવામાું આવશે અને જ્યારે એક
નવધ્યાર્થીનો ઇન્ટરવ્ ય પ ૂરો ર્થશે ત્યારે તેના પછીના નવદ્યાર્થીને ફોન દ્વારા જાણ કરવામાું આવશે જેર્થી તે
નવદ્યાર્થીએ ઓનલાઈન ર્થવાન ુંય રહેશે.

ય ા માકય એમ 70% -30% ના રે નશયો પ્રમાણે ફાઇનલ માકય ગણવામાું
➢ MCQ test ના માકય અને ઓનલાઈન ઇન્ટરવ્ન
આવશે.

➢ આ ભવનમાું રેનીંગ માટે નસલેક્ટ ર્થયેલ નવદ્યાર્થીઓ પાટય ટાઈમ નહીં આવી શકે તેઓએ કય લ ટાઈમ ક્લાસ
અટેન્ડ કરવાના રહેશે જેન ુંય ખાસ ધ્યાન રાખવ.ુંય

➢ આ કોર્ય પાટય ટાઈમ કોર્ય નર્થી ફૂલ ટાઈમ કોર્ય છે . તેર્થી નવદ્યાર્થીઓની હાજરી પણ ફરજજયાત રહેશે.
➢ પ્રવેશ પરીક્ષા અને ઈન્ટરવ્મ
ુંય ાું પાસ ર્થયેલ નવદ્યાર્થીઓને જ સૌરાષ્ટ્ર ્નય નવસીટી અને જીઓ દ્વારા કાયયરતIAS/IPs
રેનીંગ સેન્ટરમાું કય લ સીટને ધ્યાનમાું લઈને) વર્ય ૨૦૨૨-૨૩ માટે પ્રવેશ આપવામાું આવશે.

નનલેશ સોની

ડો. મેહયલ રૂપાણી

કો. કો.ઓડીનેટર

માનદ્ કો.ઓડીનેટર

