
EXTERNAL EXAM FAQ 
 

 

 

૧. એક્સ્ટનર્લ અભ્યયઅકરરઅરાં ટ્ રોષર્અરભપષઅક્રા સ્રસભ્સરર અષઅરનિરઅયઅકર્રિરાિ? 

જરઅબ:-રહઅનરભપષઅક્રા સ્રસભ્સરર અષઅરએક્સ્ટનર્લ અભ્યયઅકરબિસનષરમમર્સટભ(B.A.), બિસનષરમમરાંયભટ(B.COM.) 

, યઅ્સષરમમર્સટભ(M.A.), યઅ્સષરમમરાંયભટ(M.COM.), એય.એ. ગઅકસધ ્ ્સટર� ્ િ્રએય.એ. એ�ા ા�શ્રાં ટ્ ર

ોષર્અરનિરઅયઅકર્રિરાિ.  

૨. CBCS પાઅષ્  ભિયિ્સષરસભ્સયરએક્સ ટ્નર્લ અભ્યયઅકરરઅષમ રશ  રાષરઅયઅકર્રિનરાિ? 

જરઅબ:- CBCS પાઅષ્ રભિયિ્સષરસભ્સયર૨૦૧૨રમ રએક્સ્ટનર્લ અભ્યયઅકર્યનરાષરઅયઅકર્રિનરાિ. 

૩. � કર્ા્યઅાિર અ ન/ �ધ/ શઅષર�ષારષરાિર્ોકગરસરદઅમાર�ક. � કરય િ્રષઅઈસષ્ ર� સરધઅરયળરરશા�? ાિર�ગિર� કરાઅ ટરઅહરર

ાષરઅ્ રષહ�. 

જરઅબર:- હઅ, ્ર�ગિરા સ્રસભ્સર્અરસં�ભરસ્ યંરાિ. ભકબસધારસરદઅમાએરોષર્અરશ  રમઅ રાિ્અકર૭ર�દરભરોહ�નઅર્ષ�ર

ાષરઅ્ રષહ�રાિ. ્ષ�રભઅમિરસભસરનરહં્ો સનર( સભસરનરભ�્)� કરપયઅમોણરજંટરરનિ�ાર(ષઅઈસષ) ્ ર્ષ�રમંસંરભઅમિર

્ િ્રોંાઅ્ંર્ર ાઅષરોણર્ોરં. નિ�ાર૧૨રોઅભરહંરંરજંઈએર્હરર્ િ્ર્ન ર ઉસરોષર્અરોઅભરાષ�નરહંર રજંઈએર

્હર.  

૪. યિરધંષમર૧૦રોારરબિરર ટ્ંર્ઈ.સર.્ઈ, એ્.ભ .ર .સર. ્ િ્ર�.ભ .ર .સર.  ાષ�નરાિ. ાંરય િ્રએક્સ્ટનયઅકરરઅકર

ભિયિ્સષયઅકરપરિશરયળિ? 

જરઅબ:- હઅ, �રસરદઅમામએરધં. ૧૦રોારરબિરા�રાિમ રર� રર ટ્અર્ઈ.સર.્ઈ, એ્.ભ .ર .સર. ્ િ્ર�.ભ .ર .સર. ્ ર

ોષર્અરોઅભરાષ�નરહં ર્ િ્રે જષઅારયઅમ સયાર્ િ્ર ઉસાષરયઅમ સયારસશ્અરબંટટ્ ર્મરઅરે જષઅારમો્ર્ા નર

એક�અસય િ્શ્્ ર��િ�રસર  ્ રોષર્અરોઅભરાષ�નરહં રાિરઅરસરદઅમામ િ્રએક્સ્ટનરબ .એ./ બ .ાંય. ભિયિ્સષર૧રમ ર

એટય શ્ર્ોરઅયઅકર્રિરાિ.  

ર૫ . ય�રાંનિજયઅકમ રપમયરર ટરબ .એ. /  બ .ાંય. ોઅભરાષ�નરાિર્ િ્રબ � કરધંષમર૧૦રોાર્અરણમરર ટરા�રાિરમ રર� રર ટ્અર

ટરપનંયઅકરોઅભરાષ�નરહં રાંર� કરય િ્રએક્સ ટ્નરસરદઅમારાષરા�રભિયિ્સષ-૩રયઅકરપરિશરયળરરશા�? ાિર�ગિર� કરાઅ ટરઅહરર

ાષરઅ્ રષહ�રાિ? 

 



જરઅબર:- હઅ, �રસરદઅમાએરપમયરર ટરબ .એ./ બ .ાંય. ોઅભરાષ�નરાિર્મરઅરાંનિજયઅકરષ�ગા નષરભિયિ્સષર૧ર્ િ્ર૨રોઅભર

ાષ�નરાિ. ાિરઅરસરદઅમામ િ્ર્રા સ્રસભ્સર્અરO.Gen.Com.(Ext.)-6 ્ િ્રO.Gen.Arts (Ext.)-6 � જબરએટય શ્ર્ો રશાઅ ર

ાિ. ોષક�  રસરદઅમાએર�રાંનિજયઅકર્લ અભરાષાંરહં રો અકમ રNOC ાઢઅર િ્રજયઅરાષરઅ� કરષહ�રાિ. ્ િ્રર� યઅકરજમઅરરઅ� કરા�ર

�રસરદઅમામએરપિકસરાનરસર  રષઅ�િનરહશિરાિરઅરસરદઅમામ િ્રએક્સ્ટનયઅકરપરિશરયળશિ્હર. �રસરદઅમામએર૩રર ટર

ટરપનંયઅકરાા રુહશિરાિરઅરસરદઅમામ િ્રરબ .એ./ બ .ાંય. યઅકરટઅ ષ�કસરણ ્રભિયિ્સષયઅકરપરિશરયળરરશાશિ. 

 

 

 ૬. ય�રાંનિજયઅકરષ�ગા નષરસરદઅમારાષરા�રબ .એ./ બ .ાંય. યઅરભિયિ્સષર૪ર� ધ રષ�ગા નષયઅરાષ�નરાિ. ો અષરબઅદર્લ અભરાંટરર

દરધિનરાિ. ાંર� કરય િ્ર૫રયઅરભિયિ્સષરમ રએક્સ ટ્નયઅરએટય શ્રયળરરશા�? 

જરઅબર:- હઅ, �રસરદઅમાએરબ .એ./ બ .ાંય. ભિયિ્સષર૪ર� ધ રષ�ગા નષરાંનિજયઅકરોઅભરાષ�નરહં રો અષબઅદર્ન રજગ અએર

જંબરયળરરજાઅર ોષરજમઅરિનરપ્ર૫ર્અકરજરઅબયઅકરજમઅરિનરમટ�્નભર� જબરએક્સ્ટનયઅરભિય. ૫રમ રએટસયશ્ર

્ોરઅ્ રજંગરઅઈરાિ. 

 

૭. ષરએભિભયિનસર�ગિર� કરાઅ ટરઅહરરાષરઅ્ રષહ�રાિ? 

જરઅબ: ષરએભિભયિનસર�રાિરોષર્અ� કરોષરમઅયર્હ�ષરા અટ્ રાઅષર�રમ ર૧૦ર�દરભરાઅય્અર�દરભંરદષમ અ્રાષરઅ� કરષહ�રાિ. 

રિબભઅઈસર ોષર�ર�ષ�લસર્ોિન રાિ્ રાંો રભઅયિનરષઅ� ર  ્ : �લૂ અકા્રાષરરશાઅશિ.   ્ :�લૂ અકા્� કરમંયટરરિબભઅઈસયઅર

ષઅ�રઅયઅકર્રિનરાિ. 

 

૮. યઅષરરયઅાટશ સયઅકરW-0156 ન�અ િનરાિર? શઅરયઅસ�રાિરજમઅરરઅયઅકર્રિનરાિ? યઅાટશ સયઅકરW-0156 રહં રાંરયઅષ�ર� કર

ાઅ ટરઅહરરાષરઅ્ રષહ�? 

જરઅબ:- W-0156 ્ંર્મટરોષરમઅયર્્અયારષઅ�િનરાિ. ્ સન રોષર્અયઅકરમ�નરહં રાિ િ્રાઅષમિરાિલન રોષર્અ� કરોષરમઅયર

્હ�ષરાષરઅયઅકર્ર� કર્મ . એસનિરા�ર્્અયા(WITHHELD ORD. 156 ) ષઅ�રઅયઅકર્રિરાિ. જ અષ�ર્ સન રોષર્અરોઅભર

મ ર્ રો અષ�રસરદઅમાએરોષરમઅયયઅકર્્અયાર� ધઅષરઅ� કરષહ�રાિ. ોષરમઅયર્્અયારયઅકમ ર્હ�ષરાષરઅર�રાિરાં ટ્ ર

બધ રયઅાટશ સર્ િ્ર્્અયારરઅળરરમષર�્નરયઅાટશ સરનઈ િ્રા સ્રસભ્સરએર્રઅ� કરષહ�રાિ. 

 

 

૯. યઅાટશ સરય િ્રા�ર રષરાિરયળશિ? 

જરઅબ:- સરદઅમામ િ્રયઅાટશ સરસરદઅમાએરાષ�નરમંયટયઅકર�રભષ્અ� કર્અ�િનરહશિરાિરભષ્અયઅકર ોષર્ો ટરોં્સર્મરઅર

ા સ્રસભ્સરર્�રરાષ�રાિરયઅમ યર અષઅરસરદઅમા્અર ષ્અકરભષ્અયઅકર ોષરયળરરજશિ.  

 



૧૦. ય િ્રજ અષ�રરિષરમરા�શ્રયઅસ�રબંનઅરરયઅકર્રિરો અષ�રરઅરટંો યિનસભરભઅમિરહઅજષરમરઅ� કરષહ�રાિ? ાં િ્રરિષર�મા�શ્રયઅસ�ર

બંનઅરરઅયઅકર્રિરાિ? 

જરઅબ:-  

 �અભર� સ્અર:
 

�રસરદઅમામ િ્રમંયટયઅકર� સ્અર્રિનરહં રાિરઅરસરદઅમામ િ્રજરરિષરમરા�શ્રયઅસ�ર્રરઅ� કરષહ�રાિ. 

 મષર�્નરાિલન રયઅાટશ સરાિ્ ર�િષં્, ન ર�ગભસ�મરા�સરાિ્ ર�િષં્, મ્નઅઈ્રાષ�નરમંયટ્ રસપનસ્ સર્્િર

ાિ્ રએાર�િષં્, ભઅમિરષઅ� િ્રસ્ ારાષ�નરાઅષર�ર� ધ યઅકરરિષરમરા�શ્રાષરઅરજરઅ� કરષહ�રાિ.    
 

 

૧૧. યઅ  કર્અયરબદનઅઈરગ િનરાિ. યઅષ�રોષર્અરસરાઅગયઅકરયઅ  કર્  કર્અયરષ�્સષરાષરઅરયઅસ�રયઅષ�ર� કરાષ  કરજંઈએ? 

જરઅબ:- જંરાયઅ  કર્અયરબદલા કરહં ર્ િ્રભષાઅષરરગિ�િસયઅકર�ર્અયરહં રાંરાિરજર્અયર્ષ�રાષરરશાં. ્ િ્રાિરગિ�િસ�ટર

ાંો ર્ષ�રભઅમિરષઅ�ર ર્ િ્ર્અયયઅકરમ�ષમઅષરમકારો અષરબઅદ્ રોષર્અયઅકરમ રશાશિ. નિરઅ રગ િનરોષર્અયઅકરમ�ષમઅષર

મઈરશાશિર્હરર્રયઅસ�્ રમરર૧૦૦/ - ષઅ�િનરાિ. 


