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S.B.A./S.BCOM SEM-4 –T.B.A/BCOM SEM-6 ના બાકી રહી ગયે વિદ્યાર્થીઓ માટે

િધારાની

Online MCQ

ટેસ્ટ માટે ની ધ્યાનમાાં રાખિા ની સ ૂચનાઓ

1. વૌ પ્રથભ આે આના લોટવએ ગ્રુ ભાાં આેરી લરિંક ય ક્લરક કયલા નુ યશેળે
2. આ લરિંક ય ક્લરક કયતા ગ ૂગર પોભમ ખુરળે. આ પોભમ એક જ લખત વફમભટ કયી ળકાળે તેને એકલાય
વફમભટ કમામ છી પયી બયી ળકાળે નહશ જેથી દયે ક મલદ્યાથીએ કાજીપ ૂલમક આ ઓનરાઈન પોભમ
જલાફો વાંદ કયી વફમભટ કયલાનુ ાં યશેળે.
3. આ પોભમ ભાાં વૌ પ્રથભ આે આનો યોર નાંફય, નાભ, ઇભેઇર આઇડી તથા ભોફાઈર નાંફય ટાઈ કયલા
ના યશેળ.ે
4. ત્માય ફાદ ક્રભાાંક 1 થી 8 એભ તભાયા પ્રશ્નો દે ખાળે
5. આ પ્રશ્નો એભ.વી.ક્યુ પ્રકાય ના શળે. દયે ક પ્રશ્ન ના મલકલ્ો આેર શળે. આે દયે ક પ્રશ્ન ભાાંથી 1 વાચો મલકલ્
વાંદ કયલા નો યશેળે અને મલકલ્ ય ક્લરક કયલાનુ ાં યશળે
6. દયે ક પ્રશ્ન ભાટે કોઈ ણ એક મલકલ્ વાંદ કયલા નો યશેળે
7. આ યીતે તભાભ 8 પ્રશ્નો ના મલકલ્ો વાંદ કયલા ના યશેળે
8. તભાભ 8 પ્રશ્નો ના મલકલ્ો વાંદ કમામ ફાદ આે વફમભટ ફટન ય ક્લરક કયલા નુ ાં યશેળે
9. વફમભટ ફટન ય ક્લરક કયતા તભાયા વાંદ કયે રા મલકલ્ો કોરેજ ભાાં જભા થઈ જળે.
10. તભાયા જલાફો વફમભટ થમા ફાદ વ્ય ૂ સ્કોય નાભ ના ફટન ય ક્લરક કયતા આ આનુ ાં આેરા મલમ નુ ાં
હયણાભ જોઈ ળકળો
11. ઉયોલત પ્રહક્રમા આે વાંદ કયે રા દયે ક મલમો ભાટે કયલા ની યશેળે
12. ઇન્ટયનેટ ઉબ્ધ શોઈ ત્માાં જ આ ઓનરાઈન એભ વી ક્યુ ટેસ્ટ આી ળકાળે , ભાટે અગાઉ થી આ અંગે
આમોજન મલચાયી યાખવુ ાં
13. યીક્ષા નુ ાં ટાઈભ ટે ફર જે તે મલમ ના લોશટવએ ગ્રુ ભાાં તથા કોરેજ ની લેફવાઇટ www.vyaracollege.in
ઉય મુકલા ભાાં આલળે. કોરેજ ની લેફવાઇટ યોજ જોતા યે શવુાં
14. લોશટવએ ગ્રુ ભાાં કોરેજ દ્વાયા મુકલા ભાાં આલેર ભેવેજ દયે ક મલધાથી એ ધ્માન ભાાં રેલો તથા કોરેજ વીલામ
અન્મ વ્મક્લતના ખોટા ભેવેજ થી વાલધ યે શવુ,ાં કોઈ પ્રશ્ન ઉબો થામ તો કોરેજ કામામરમ નાપોન નાંફય 02626220185 ય વાંકમ કયલો
15. ઓનરાઈન ટે સ્ટ ભાટે કોઈ મઝ
ાં ૂ લણ શોમ તો 9427812943,9825902140, 9979334244, 9825969853,
7874700406, 8128376993 ય વાંકમ કયલો

