સ્કોપ પોગ્રામ અંતર્ગત સ્કોપની પરીક્ષા માટેની કોેજોની માર્ગદર્શિકા:
(૧) સૌપ્રથમ જે તે કોેજોન ું OAS(open Assessment Scheme) માું સ્કોપ સેન્ટર તરીકે રજીસ્રેશન
કરાવવ ું ફરજીયાત છે . આ માટે : સ્કો લેફવાઇટ(www.scopegujarat.org) ભાાં OAS REGISTRTION FORM FOR COLLEGES
ય જઇને સ્કો

ુ મ બયી સ્કોની
વેન્ટય પોભમની પ્રિન્ટ રઇ તેભાાં ફધી પ્રલગત વાંપર્

યીક્ષા

એજન્વીને શાડમ કોી ભોકરી આલાની યશેળે.
 ત્માયફાદ કોનવેપ્ટ.એજ્યુ.િા. લર. આના યજીસ્ટય આઇ.ડી. ય આની કોરેજનો વેન્ટય કોડ
જનયે ટ કયી ઇ-ભેઇરથી જાર્ કયલાભાાં આલળે.
 આ છી જે તે કોરેજોએ સ્કો યીક્ષા એજન્વી ાવેથી પ્રલધાથી યજીસ્રેળન પોભમ ( CRF Form)
ોતાની કોરેજની જરૂયીમાત મુજફ ભાંગાલલાના યશેળે. જે એક પોભમની પી રૂ.૨ /- છે . આ વાથે
કુર પ્રલધાથીઓ મજબ ફી નો ચેક/ડિ.ડિ. “CEO,SCOPE” ના નાભનો ફનાલલા નો યશેળ.ે
 ત્માયફાદ પ્રલધાથી યજીસ્રેળન પોભમ (

ુ મ પ્રલગત બયી આ પોભમ પી તથા
CRF Form) ની વાંપર્

સ્કોનીયીક્ષા પી ( CPT-350,BULATS-840)નો ચેક /ડિ.ડિ. સ્કોપની પરીક્ષા

એજન્સી(Concepts

Eduserv Pvt. Ltd.409-412, AdvaitComplex,NearSandeshPress,Vastrapur, Ahmedabad-380015.
Phone:

079-40030058.Email:scope.exams2@conceptesedu.com

,dhinal@conceptsedu.com)

ને

રૂફરૂ /કુયીમય કે યજી.એ.ડીથી ભોક્રી આલાનુ ાં યશેળે. સ્કો કચેયી ખાતે આ પોભમ કે ડી.ડી.
ભોકરલાના થતો નથી જેની ખાવ નોંધ રેળો.
 આ ક્રિમા ફાદ આની કોરેજોની યીક્ષા ભાટેની પ્રલગત સ્કો યીક્ષા એજન્વી દ્વાયા આલાભાાં
આલળે. સ્કોની યીક્ષા ભાટે જે તે કોરેજ ભાાં યીક્ષા રેલા દે લા ભાટેની યીક્ષા ઓડમ ય સ્કો
કચેયી ખાતેથી જે તે કોરેજને ભોક્રી આલાભાાં આલળે.
(૨) જે કોરેજો શેરેથી સ્કો વેન્ટય યજીસ્રેળન કયાલેર છે તેભને

સેન્ટર રજીસ્રેશનની પડિયા કરવાની

થતી નથી. યાં ત ુ CRF પોભમ તથા પી ભાટેની ઉય મુજફની ક્રિમા કયલાની યશેળે.જો કોઇ કોરેજોને
ોતાની કોરેજ નુ ાં વેન્ટય સ્કો શેઠ નોધામેર છે કે કેભ તે જાર્લા ભાટે ( સ્કો વેન્ટય) સ્કોની લેફવાઇટ
ય ઉલ્ફધ છે .
(૩) સ્કોની યીક્ષા જે કોરેજોભાાં મોજલાભાાં આલે છે તેના ભાટે જે તે કોરેજોના આચામમશ્રી ,આવીવન્ટ કોઓક્રડિનેટય, રેફ કો-ઓક્રડિનેટય તથા પ્યુન ને અનુક્ર્ભે એક ક્રદલવના
યે મ્યુનયે ળન સ્કો કચેયી તયપથી આલાભાાં આલળે.

૨૫૦/-, ૨૦૦, ૧૫૦/-, ૧૨૦/-

(૪) સ્કો યીક્ષા અંતગમત જે તે કોરેજોના જેટરા પ્રલધાપ્રથિઓના એનયોરભન્ટ થળે તેભાાંથી જેટરા
પ્રલધાથીઓ યીક્ષાભાાં શાજય યશેળે તેના એક પ્રલધાથી ક્રદઠ CPT-75/- અનેBULATS-150 /- રૂ. ક્રયએમ્ફાંવભેન્ટ
આલાભાાં આલળે.
ુ મ ચકાવર્ી કમામ ફાદ જ
(૫) ઉયકોત યે મ્યુનયે ળન તથા ક્રયએમ્ફયવભેન્ટ ની યકભ સ્કો ક્ચેયેથી વાંપર્
આલાભાાં આલળે.કોરેજો ને યે મ્યુનયે ળન તથા ક્રયએમ્ફયવભેન્ટનીક્રિમાની ભાગમદપ્રળિકા સ્કોની લેફવાઇટ
ય ઉલ્ફધ છે .
(૬) સ્કો દ્વાયા રેલાભાાં આલતી યીક્ષા અંગ્રેજી બાાની જાગ્રુતતાની શોમ યીક્ષા ભાાં પ્રલધાથીઓ જાતે
ળીખી ળકે તે ભાટે સ્કોની લેફવાઇટ ય યીક્ષા ભાટેની ડેભો લરિંક(CPT, BULATS) આલાભાાં આલેર છે .
(૭) સ્કોની યીક્ષા ભાટેના યજીસ્રેળન પોભમ ની પ્રલગતો પોભમભાાં બયલા ભાટે આે સ્કો યીક્ષા
એજન્વીવાથે વાંકમ કયલાનો યશેળે. (જેભ કે સ્કો વેન્ટય કોડ,તાલુકા કોડ, જીલ્રા કોડ, લગેયે..)

