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Day of DRC : Date : 03-12-2018 Monday
Batch -I
Reporting Time : 08.30 am
1
2
3
4
5
6

Amar Raju K.
Chothani Simpal R.
Goswami Harsh H.
Goswami Jigneshpuri A.
Gunsai Bhupendragar N.
Khalifa Aminbhai F.

Reporting Time : 09.00 am

Batch -II

7
8
9
10
11
12

Kukava Geetaben N.
Mahida Naresh P.
Pancholi Mayuri V.
Parmar Anita L.
Parmar Hetal M.
Parmar Shivani J.

Reporting Time : 12.30 pm

Batch -III

13
14
15
16
17

Parsana Hardik G.
Ramanandi Krishnaben S.
Ramani Bharati M.
Shishangiya Aarati J.
Vaghela Neelaben S.

Important Instructions (અગત્યની સ ૂચનાઓ) :1. One must keep a Photo-ID for Identification of the Individual ( દરે ક ઉમેદવારે એક Photo-ID
ઓળખ માટે સાથે રાખવ ું ફરજીયાત છે .)
2. Time indicates the reporting time. (દર્ાાવેલ તારીખ, સમય અને બેચ અનસાર અવશ્ય હાજર
રહેવ ું).
3. Candidate who does not report as per the above stated date, time & batch shall forfeit his/her
right to admission. (જે ઉમેદવાર દર્ાાવેલ તારીખ, સમય અને બેચ અનસાર હાજર રહેર્ે નહી,
તેમને પ્રવેર્ મેળવવામાું ઈચ્છા નથી, તેમ ગણવામાું આવર્ે અને તેમનો પ્રવેર્ અધિકાર રહેર્ે
નહી).
4. Need to bring all relevant original documents for verification( નીચેના ઓરીજીનલ પ્રમાણપત્રો
ચકાસણી માટે લાવવા ):i). School leaving Certificate
ii). Caste certificate (SC/ST/OBC)
iii). Relevant & valid Non-creamy layer certificate
iv). M.A. Mark-sheets & Degree Certificate
v). University PhD Entrance Admission Test (PET) passing certificate
vi). M. Phil. Mark-sheets & Degree Certificate
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5.

Presentation be copied on CD (use of pen-drive is prohibited due to virus transmission
possibility problem) પ્રેઝન્ટેર્ન સી.ડી.માું જ લાવવ ું. પ્રેઝન્ટે ર્ન ‘ગગલ-ગજરાતી’ ફોન્ટમાું તૈયાર કરવ ું.
નહીતો તો ‘ગજરાતી ફોન્ટ’ પણ સી.ડી.માું લાવવા. તકેદારીના ભાગરૂપે ‘વીજ-ફેઇલ્યોર’ સમયે ઉપયોગમાું
લેવા માટે પ્રેઝન્ટે ર્નની પાુંચ printed નકલો સાથે રાખવી.

6.

પ્રેઝન્ટે ર્ન માટે 2૦ મીનીટની મયાા દાનો સમય ફાળવવામાું આવર્ે, બાર થી આઠ ધમનીટ રજૂઆત અને ત્યાર
બાદ ચચાા માટે હર્ે, તે અનસાર પ્રેઝન્ટે ર્ન તૈયાર કરવ ું. Prepare your presentation to-the-points & sharp
and precise to be finished within 15 minutes leaving some time for discussion.

7.

સુંર્ોિન દરખાસ્તન ું મ ૂલ્યાુંકન નીચે દર્ાા વેલા માપદું ડોને અનલક્ષીને કરવામાું આવર્ે.

(sd/-)
Head
Department of Economics,
Saurashtra University, Rajkot

