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ઇઙત્લફૂ જાઽૉળીદ 

 

- SCA – 15866 of 2018 અને SCA – 15867 of 2018 સબધંમા ંઆયોગની તા. ૧૬/૧૦/૨૦૧૮ ના 
રોજની જાહરેાત અ વયે  ઉમેદવારોએ જીપીએસસીની ગજુરાત વહીવટી સેવા વગર્-૧, 
ગજુરાત મુ કી સેવા વગર્-૧ અને વગર્-૨ તથા ગજુરાત નગરપાિલકા મખુ્ય અિધકારી સેવા 
વગર્–૨ ની (જાહરેાત ક્રમાકં:૪૦/૨૦૧૮-૧૯) અરજી બ મા ંઆવીને (ઓફલાઈન) ક ફમર્ કરેલ 
છે, તેવા ઉમેદવારોની તા.૨૧/૧૦/૨૦૧૮ના રોજ યોજાનાર પ્રાથિમક કસોટીની બેઠક યવ થા 
નીચે દશાર્વેલ થળે રાખવામા ંઆવેલ છે.  

જુરાત હર સેવા આયોગ, 
પાચંમો માળ આયોગ ભવન, “છ” –રોડ ,”છ-3” સકલ પાસે, 

 સે ટર–10/એ, ગાધંીનગર-382010. 
 

- ઉમેદવારે પોતાની સાથે પાસપોટર્ સાઈઝના ૦૩ ફોટોગ્રાફ તથા ઓરીજનલ ફોટો આઈડી ફુ 
તથા તેની એક ઝેરોક્ષ નકલ સાથે લાવવાની રહશેે. 

- ઉમેદવારે તા. ૨૧/૧૦/૨૦૧૮ના રોજ સવારે ૦૯.૦૦ કલાકે ઉપર મજુબના થળે અચકૂ 
આવવાનુ ંરહશેે.  

- ઉમેદવારોએ પરીક્ષા સબધંી સચૂનાઓ આ સાથે મકેૂલ પિરિશ ટ-૧ અને ૨ અચકૂ ડાઉનલોડ 
કરી વાચંવાની રહશેે.   

- આ સાથે ઉમેદવારોની બેઠક યવ થા નીચે દશાર્ યા મજુબ છે,  ની સબંિંધત ઉમેદવારોએ ન ધ 
લઈ સમયસર ઉપરોકત ક દ્ર પર પરીક્ષા માટે ઉપિ થત રહવે ુ.ં 

- ઉમેદવારોને પ્રવેશપત્ર તેઓના ંઈ-મેલ આઈ.ડી. પર મોકલવામા ંઆવશે. જો ઉમેદવાર ઈ-મેલ 
થી પ્રવેશ પત્ર ડાઉનલોડ ના કરી શકે તો તેઓ આયોગની કચેરી થી બ મા ંમેળવી શકે છે. 



GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION

SEATING ARRANGEMENT OF CANDIDATES FOR ADVT. NO. 40/2018‐19, GUJARAT ADMINISTRATIVE SERVICE,CL‐1, GUJARAT CIVIL 

SERVICES,CL‐1‐2 AND GUJARAT MUNICIPAL CHIEF OFFICER SERVICE, CL‐2, AT GPSC BHAVAN, GANDHINAGAR

SSNO Roll No Name Block No

1 133299664 Mrs. USHA RAJIV CHOKSI CHOKSI 1

2 133299665 Mr. KHUMANSINH BHAVSANGBHAI MORI 1

3 133299666 Mr. SANDEEPKUMAR AMRUTBHAI PATEL 1

4 133299667 Ms. Binny Ramsingbhai Patel 1

5 133299668 Mr. Vishalkumar Bhupendrabhai Kumar 1

6 133299669 Ms. PANKTI DINESHBHAI PRAJAPATI 1

7 133299670 Ms. JIGISHABEN KAHAJIBHAI MACHHAR 1

8 133299671 Mr. HARSHADKUMAR GANESHBHAI MAYAVANSHI 1

9 133299672 Mr. GOVINDBHAI ARAJANBHAI CHAUDHARY 1

10 133299673 Mr. SANKET SHASHIKANT KATARGAMIYA 1

11 133299674 Mr. ASHOKBHAI JANUBHAI BIRARI 1

12 133299675 Mr. SHAILESHKUMAR GEBABHAI CHAUDHARY 1

13 133299676 Mrs. PRATIBHA ZINABHAI MAHLA 1

14 133299677 Mr. JIGNESHKUMAR SUMANBHAI PATEL 1

15 133299678 Mr. ASHOKKUMAR MANABHAI VANKAR 1

16 133299679 Mr. PRAKASHCHANDRA FULJIBHAI CHAUDHARI 1

17 133299680 Mr. RAJESHKUMAR MANILAL PATEL 1

18 133299681 Mr. KISHOR PITHABHAI PARMAR 1

19 133299682 Mrs. POOJA KASHYAPBHAI RAMANUJ 1

20 133299683 Mr. UMESHKUMAR BHARATBHAI GAMIT 1

21 133299684 Mr. VAMUBHAI PITHABHAI AAHIR 1

22 133299685 Mr. JAYESHBHAI KISHORDAS AGRAVAT 1

23 133299686 Mr. PARESHKUMAR DAHYABHAI PATEL 1

24 133299687 Mr. JAGDISHKUMAR AJAYKUMAR SONI 1

25 133299688 Ms. DIPIKA PURANSINH VASAVA 2

26 133299689 Ms. DHARA BHARATKUMAR SHRIMALI 2

27 133299690 Mr. PUNIT JAGDISHCHANDRA PANCHAL 2

28 133299691 Ms. AARTI KALUBHAI BHIL 2

29 133299692 Mr. AMITKUMAR AMBALAL PRAJAPATI 2

30 133299693 Dr. RAJANKUMAR JASHVANTLAL CHAUHAN 2

31 133299694 Mr. NITINKUMAR VAGHAJIBHAI CHAUDHARY 2

32 133299695 Mr. ABDUL AIYUBBHAI SHAIKH 2

33 133299696 Ms. MALVIKA DINESHBHAI TAVADIA 2

34 133299697 Mr. NILESHKUMAR BHARATBHAI DINDOR 2

35 133299698 Mr. PAVANKUMAR ASHOKBHAI PANCHAL 2

36 133299699 Mr. PRAGNESHKUMAR RUPSINHBHAI BHAGORA 2

37 133299700 Mr. DIGVIJAYSINH SURESHKUMAR MAKWANA 2

38 133299701 Mr. HIMMATBHAI KANJIBHAI BAVLIYA 2

39 133299702 Mr. HARSHADSINH CHEHABHAI VADHER 2

40 133299703 Mr. PRAVINKUMAR LALLUBHAI GAMETI 2

41 133299704 Dr. KIRTIKUMARI PARSING BARIA 2

42 133299705 Mr. ARVINDKUMAR BHIKHABHAI CHAUDHARI 2

43 133299706 Mrs. ALKA HARSH KAPADIA 2

44 133299707 Mr. XETRAPALSINH DINESHBHAI ZANKAT 2

45 133299708 Mr. ANKIT RAMESHKUMAR CHAUHAN 2

46 133299709 Ms. SHREYA KISHORKUMAR ANAND 2

47 133299710 Mr. KAUSHIKBHAI DIPAKBHAI GARASIA 2

48 133299711 Mr. VARUNKUMAR MANUBHAI PARMAR 2



GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION

SEATING ARRANGEMENT OF CANDIDATES FOR ADVT. NO. 40/2018‐19, GUJARAT ADMINISTRATIVE SERVICE,CL‐1, GUJARAT CIVIL 

SERVICES,CL‐1‐2 AND GUJARAT MUNICIPAL CHIEF OFFICER SERVICE, CL‐2, AT GPSC BHAVAN, GANDHINAGAR

SSNO Roll No Name Block No

49 133299712 Mr. NARESH JIVABHAI KERIYA 3

50 133299713 Mr. NIKULKUMAR LAKHABHAI SANGA 3

51 133299714 Mr. CHIRAGKUMAR KASUBHAI MUNIYA 3

52 133299715 Mr. NIMESHKUMAR AMRUTLAL PATEL 3

53 133299716 Mr. VIVEK PRAVINKUMAR BHEDA 3

54 133299717 Mr. BHAVIN KISHORBHAI SONGARA 3

55 133299718 Ms. KOMAL MANGALAM 3

56 133299719 Mr. RAHULKUMAR SURESHBHAI BHUREYA 3

57 133299720 Mr. JAYKUMAR GANESHBHAI CHAUDHARY 3

58 133299721 Mr. PRANAV GANPATLAL GAUDHAVIYA 3

59 133299722 Mr. PARAGBHAI VIRAMBHAI CHAUDHARI 3

60 133299723 Mr. GANESHJI JERUPAJI CHAUDHARY 3

61 133299724 Mr. MAYURBHAI RAMJIBHAI CHAUDHARI 3

62 133299725 Mr. PRIYAKANT MANILAL SOLANKI 3

63 133299726 Mr. YASHKUMAR JAYANTILAL VANIYA 3

64 133299727 Ms. MITTALBEN DHIRUBHAI FANEJA 3

65 133299728 Mr. ARJUNKUMAR ATMARAM BALAT 3

66 133299729 Mr. PRAKASHKUMAR PARSINGBHAI RATHVA 3

67 133299730 Ms. SMITA RAMSHIROMANI YADAV 3

68 133299731 Mrs. PAULOMI MITULBHAI CHAUDHARI 3

69 133299732 Mr. MAHESHKUMAR MAFATLAL DESAI 3

70 133299733 Mr. HITESH VIRAMBHAI DESAI 3

71 133299734 Mr. RITESH ISHWARBHAI DESAI 3

72 133299735 Mr. Ritik Mangalam 3

73 133299736 Mr. RONAKKUMAR KANJIBHAI CHAUDHARI 4

74 133299737 Mr. BHARATKUMAR MANABHAI CHAUDHARY 4

75 133299738 Mr. AKSHAY DHIRUBHAI FANEJA 4

76 133299739 Mr. Virambhai Laxmanbhai Aahir 4

77 133299740 Mr. SHAMBHUBHAI LAKSHMANSANG THAKOR 4

78 133299741 Mr. NIRAVKUMAR JYOTISHBHAI CHAUDHARI 4

79 133299742 Mr. HITESHKUMAR MAGANLAL BHAGORA 4

80 133299743 Mr. MAHIMNA ACHARYA 4

81 133299744 Mr. SAMEERKUMAR GOVINDBHAI SHAH 4

82 133299745 Mrs. AVANI ANIKET ASODIYA 4

83 133299746 Mr. GAUTAM HEMUBHAI AASUNDRA 4

84 133299747 Mr. MAHESH ANANDBHAI BALDANIYA 4

85 133299748 Ms. REKHA RAMBHAI MODHAVADIYA 4

86 133299749 Mr. KIRANKUMAR JAGDISHBHAI GAMIT 4

87 133299750 Mr. YOGESHKUMAR NAGAJIBHAI PATEL 4

88 133299751 Mr. VIJAYSINH RANCHHODSINH MAKWANA 4

89 133299752 Mr. MANISHBHAI LUMBHABHAI BALDANIYA 4

90 133299753 Ms. ANKITABEN ARVINDBHAI CHAUDHARI 4

91 133299754 Mr. NIRAV NAVINBHAI CHAUDHARY 4

92 133299755 Ms. RINKUBEN MANUBHAI MOBH 4

93 133299756 Mr. DARSHANKUMAR HIRABHAI VAGHELA 4

94 133299757 Ms. HEMANGIBEN MAHENDRAKUMAR DAMOR 4

95 133299758 Mr. DEEP BHUPESH RAHUL 4

96 133299759 Mr. AMARKUMAR SUNILKUMAR CHAUHAN 4
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97 133299760 Mr. VIJAYBHAI BHIKHABHAI KALSARIYA 5

98 133299761 Mr. MITESH SURESHBHAI DHARWADIA 5

99 133299762 Ms. PRIYAMKABEN BHAGABHAI SELOT 5

100 133299763 Ms. MANITABEN PARSINGBHAI RATHVA 5

101 133299764 Ms. KINJALBEN DANABHAI CHAUDHARY 5

102 133299765 Ms. JYOTIKA SHANKARBHAI KATARA 5

103 133299766 Mr. JAYESH MUKESHBHAI HELAIYA 5

104 133299767 Mr. NITINKUMAR HARIBHAI ZINZALA 5

105 133299768 Mr. NARESHBHAI RAMJIBHAI NAKUM 5

106 133299769 Ms. VARSHABEN JAGUBHAI MORI 5

107 133299770 Mr. MAHAMMADAZIZ DILAVARKHAN DAIYA 5

108 133299771 Ms. VARSHA SUBHASHBHAI CHAVDA 5

109 133299772 Ms. ASHABAHEN MANJIBHAI NINAMA 5

110 133299773 Mr. NITINKUMAR JAGUBHAI CHAUDHARI 5

111 133299774 Mr. MILANKUMAR HARISHBHAI BALAT 5

112 133299775 Mr. DILAVARSINH NARSING KACHHELA 5

113 133299776 Mr. JIGNESHBHAI ABHABHAI ZINZALA 5

114 133299777 Mr. PRAVINKUMAR SOMAJI MALI 5

115 133299778 Dr. MANSI HARESHBHAI HIRPARA 5

116 133299779 Mr. VATSAL CHAMPAKBHAI CHAUDHARI 5

117 133299780 Mr. ROHITKUMAR JALABHAI DESAI 5

118 133299781 Mr. JIGAR VINODBHAI PRAJAPATI 5

119 133299782 Mr. SAHDEVSINH BALVANTSINH MASANI 5

120 133299783 Mr. HARESHBHAI SAVJIBHAI CHAUDHARI 5

121 133299784 Mr. HIMMATSINH HARISINH JADAV 6

122 133299785 Mr. NITINKUMAR JAVSINGHBHAI BHURIA 6

123 133299786 Mr. ALPESHKUMAR RAYMALBHAI CHAUDHARY 6

124 133299787 Mr. MAYUR BHARATBHAI MAKHELA 6

125 133299788 Mr. JAYDEEPKUMAR KIRITBHAI CHAUDHARI 6

126 133299789 Mr. KISHANBHAI MOHANBHAI DABHI 6

127 133299790 Mr. SACHINKUMAR DALJIBHAI PATEL 6

128 133299791 Ms. AMI MADANSINH CHAUHAN 6

129 133299792 Ms. ANSUYA MAHESHKUMAR SHARMA 6

130 133299793 Mr. KASHYAPKUMAR PRAKASHBHAI CHAUDHARY 6

131 133299794 Mr. BRIJESH ARVINDBHAI GAMETI 6

132 133299795 Ms. NISHA ARVINDBHAI VAISHNAV 6

133 133299796 Mr. MITULKUMAR LALJIBHAI CHAUDHARI 6

134 133299797 Mr. HIMANSHU VAGHJIBHAI RATHOD 6

135 133299798 Mr. PRAKASHKUMAR JEHABHAI CHAUDHARI 6

136 133299799 Mr. HITESH HAMABHAI PATELIYA 6

137 133299800 Mr. SANKET ARUNBHAI KATARIYA 6

138 133299801 Mr. VIMAL MAHESHBHAI KACHA 6

139 133299802 Mr. SAGAR LAGHARBHAI DABHI 6

140 133299803 Mr. SHUBHAM MAHADEVBHAI HERMA 6

141 133299804 Mr. ASHISHKUMAR SURESHBHAI PATEL 6

142 133299805 Mr. MILAN HASMUKHBHAI MAHETA 6

143 133299806 Mr. AKASH ASHOKBHAI VAGHELA 6

144 133299807 Mr. URVESH RAMESHBHAI BHOYA 6
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145 133299808 Mr. JITENDRAKUMAR RAJESHBHAI PADHIYAR 7

146 133299809 Mr. SANJAYBHAI GOVINDBHAI CHAVDA 7

147 133299810 Ms. ARCHANABEN GOVINDBHAI OZA 7

148 133299811 Ms. PINKALBEN PRABHATBHAI RABARI 7

149 133299812 Ms. ANNU DAYANAND PATEL 7

150 133299813 Mr. RAJKUMAR BHAVSINHBHAI ZALA 7

151 133299814 Ms. VAISHNAVI ASHOKBHAI RANGPARIA 7

152 133299815 Ms. PRIYANKA GAURAV CHAUHAN 7



ઙૃઞળીદ જાઽૉળ ઼ૉષી ઈલ્ઙ                          (Annexure‐G2) 
ઙૃઞળીદ ષઽૂષડૂ ઼ૉષી ષઙર્-૩ ઇફૉ ઙૃઞળીદ રૃ ગૂ ૉ઼ષી ષઙર્-૩ ઇફૉ ૪ દધી ઙૃઞળીદ ફઙળબીુવગી રૃખ્લ ઇુપગીળૂ ૉ઼ષી ષઙર્-૪ ફૂ 

ઞગ્લીક બળ યળદૂ (જાઽૉળીદ કર્રીઅગ:૬૨/૪૨૩૱-૩૯) ફૂ ુ ુવુરફળૂ બળૂક્ષીરીઅ ઋબુ ધદ ળઽૉદૂ ષઘદૉ ધ્લીફરીઅ ળીઘષી ઇઅઙૉફૂ ઋરૉનષીળ્ફૉ 
઼ૄજફીક 

બિળુસ -૩ 
       

ઋરૉનષીળ્ઑ ષૉસબ  ઼ીધૉ, “ઋરૉનષીળ્ રીડૉફૂ રીઙર્નસર્ગ ઼ૄજફીક” (બિળુસ -૪) દધી ઞષીમષઽૂફ્ ફરૄફ્ બથ https://ojas‐
gpsc.gujarat.gov.in બળધૂ ણીઋફવ્ણ ગળૂ વૉષીફ્ ળઽૉસૉ. 
૩. ઈલ્ઙ ીળી ુ઼ધ્પ ધલૉવ રૄશ જાઽૉળીદફૂ જોઙષીઊ રૃઞમ દી.૫૩/૨૯/૪૨૩૱ ફી ળ્ઞ ઋરૉનષીળ ુફલદ ષલ દધી સોક્ષુથગ વીલગીદ પળીષૉ 
ઝૉ  દૉ સળદૉ ઞ ઋરૉનષીળફૉ દ ફ ગીરજવીઋ પ્ળથૉ ઋરૉનષીળફી ઇળજીબ ગફૂ જગી઼થૂ ગલીર્ ુ઼ષીલ ઋરૉનષીળફૂ બ્દીફૂ ઞષીમનીળૂ ઋબળ 
ુ ુવુરફળૂ બળૂક્ષીરીઅ ષૉસ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . જો ગ્ઊબથ દમક્કૉ ઈલ્ઙફૉ ઑર ઞથીસૉ ગૉ , ઋરૉનષીળ યળદૂ ુફલર્, બળૂક્ષી ુફલર્ દધી 
જાઽૉળીદફૂ જોઙષીઉક રૃઞમ, ઉંરળ, સોક્ષુથગ વીલગીદ ગૉ  સીળૂિળગ ઇસક્દ ઇઅઙૉફૂ ગૉ  ઇન્લ જોઙષીઊક/સળદ્ અ઼દ્હદી ફધૂ, દ્ ઋરૉનષીળફ્ 
ુ ુવુરફળૂ બળૂક્ષીફ્ ષૉસ ળન ઙથીસૉ. 
૪. ઈ ુ ુવુરફળૂ બળૂક્ષીરીઅ ઈલ્ઙૉ ુફલદ ગળૉવ વીલગૂ ઙૃથ રૉશષફીળ ઇફૉ જાઽૉળીદફૂ  ઼અમઅુપદ મપૂ ઞ  જોઙષીઊ ઼અદ્હદી ઋરૉનષીળ્ફૉ ઞ 
રૃખ્લ બળૂક્ષીરીઅ ઋબુ ધદ ધષી રીડૉ  બ અ઼ન ગળષીરીઅ ઈષસૉ દૉફૂ ઋરૉનષીળૉ  ફ પ વૉષી ુષફઅદૂ ઝૉ . ઈઘળૂ બ઼અનઙૂ ઼રલૉ ુ ુવુરફળૂ બળૂક્ષીરીઅ 
રૉશષૉવ  ઙૃથફૉ ધ્લીફરીઅ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફઽીં. ુ ુવુરફળૂ બળૂક્ષી ઑ  screening test  ગીળફૂ બળૂક્ષી ઝૉ . 
૫. બળૂક્ષી સ  ધલી મીન ગ્ઊબથ અ઼જોઙ્રીઅ ઋરૉનષીળફૉ ષૉસ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ફઽીં. 
૬.બળૂક્ષીફૂ ઞષીમષઽૂરીઅ ઈબફૃઅ ફીર, ળ્વ ફઅમળ,બળૂક્ષીફૃઅ ફીર ષઙૉળૉ  ુષઙદ્ યળષીફૂ ધીલ ઝૉ  ઈ ઇઅઙૉફૂ ગીરઙૂળૂ બળૂક્ષી સ  ધીલ દૉ બઽૉવીઅ 
બૄથર્ ધઉ જાલ દૉ ઽૉદૃધૂ ઈબૉ ૫૨ ુરુફડ બઽૉવીઅ બળૂક્ષી ઘઅણરીઅ ઋબુ ધદ ધઉફૉ  ઈબફૃઅ ધીફ ગર્ઽથ ગળૂ વૉષૃઅ.  
૭. ઋરૉનષીળૉ  બ્દીફી ઘજ બળૂક્ષીરીઅ ઋબુ ધદ ધષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 
૮. બળૂક્ષીફી બૄળી ઼રલ નળુરલીફ બળૂક્ષી ઘઅણ ઝ્ણૂ સગીસૉ ફઽીં. 
૯. ઇઅપ ઋરૉનષીળફૉ ઞૉ વિઽલ્ રશષીબી  ઝૉ  દૉ લુક્દ , ગ્વૉઞફી ધર ષહર્રીઅ ઇભ્લી઼  ગળદૂ ઇધષી દૉફીધૂ ફૂજૉફૂ સોક્ષુથગ વીલગીદ 
પળીષદૂ ઽ્ષૂ જોઊઑ. ઇઅપ ઋરૉનષીળૉ  ઞૉ વિઽલ્ ળીઘષીફ્ ઽ્લ દૉફૂ ઼અબથૄર્ ુષઙદ-(૩) ફીર (૪) ઼ળફીરૃ (૫) સોક્ષુથગ વીલગીદફૂ  રીુથદ 
ટૉળ્ક્ષ (૬)ઋરૉનષીળ બ્દૉ વઘષી રીડૉ  ઇ઼રધર્ ઽ્ષી ઇઅઙૉ ુ઼ુષવ ઼ઞર્ફ /ઈળ.ઑર.ક. ીળી ઇબીલૉવ  દમૂમૂ રીથબ ફૂ ટૉળ્ક્ષ ફગવ  (૭)  
ઞૉ ગૉ ન્  ઋબળ ઋબુ ધદ ળઽૉષીફૃઅ ઝૉ  દૉ ગૉ ન્ ફૃઅ ફીર , ભીશષષીરીઅ  ઈષૉવ મૉઢગ કર્રીઅગફૂ ુષઙદ્ ઈ ઼ીધૉફી ફરૄફીરીઅ (ફરૄફ્ ણીઋફવ્ણ ગળષીફ્ 
ળઽૉસૉ.) ઈલ્ઙફૉ દી.૩૬/૩૨/૪૨૩૱  ઼ૃપૂરીઅ ઇજૄગ ઈબષીફૂ ળઽૉસૉ. (૮) ઈલ્ઙ ીળી ઈ ફરૄફ્ રીુથદ ગળૂફૉ ઋરૉનષીળફૉ બળદ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ ઞૉ ઋરૉનષીળૉ  બળૂક્ષીઘઅણરીઅ ઉન્ષૂજીવૉડળફૉ ઈબષીફ્ ળઽૉસૉ. (૯) વિઽલીફૂ ઼ૃુષપી રૉશષફીળ ઋરૉનષીળ્ફૉ નળ ગવીગ નૂઢ ૪૨ ુરફૂડફ્ 
ષશદળ ઼રલ રશષી બી  ળઽૉસૉ.    
૱. ઞષીમષઽૂરીઅ ઞષીમ વઘષી રીડૉ  યૄળૂ/ગીશૂ સીઽૂફૂ (Blue/Black ink) મ્વબૉફ ઞ ષીબળષીફૂ ળઽૉસૉ. 
૯.બળૂક્ષી ઘઅણરીઅ ઋરૉનષીળૉ  ષૉસ બ  ુ઼ષીલ ગ્ઊ ષ દૃ ઞૉષૂ ગૉ  ફ પ્, ફ્ડ, ગૉવક્લૃવૉડળ, બૃ દગ, ઙીુથુદગ ઼ીપફ્ ગૉ  ગ્ ગ્, ષઙૉળૉ  વીષષી ફઽીં. 
જો ઽ્લ દ્ દૉ ઈબફી જોઘરૉ બળૂક્ષી ઘઅણફૂ મઽીળ રૃગૂ નૉષી. 
૩૨. બળૂક્ષી ઘઅણરીઅ ર્મીઉવ, બૉઞળ, ગૉવક્લૃવૉડળ ગૉ  ઇન્લ ગીળફી ઉવૉક્ડર્ ્ુફગ ઼ીપફ્ વઉ ઞષી બળ ુદમઅપ ઝૉ . જો ગ્ઉ ઋરૉનષીળ ઈષી ઼ીપફ્ 
઼ીધૉ બગણીસૉ દ્, દૃળઅદ ઞ દૉરફૃઅ વઘષીફૃઅ મઅપ ગળીષષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ  ઋ ળષઽૂ દધી બ  ઋરૉનષીળ બી઼ૉધૂ બળદ વઉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ  ઇફૉ 
દૉ ઇઅઙૉફૃઅ વૉુઘદ ુફષૉનફ ઋરૉનષીળૉ  ઈબષીફૃઅ ળઽૉસૉ ઇફૉ દૉકફૉ ફૂજૉફૂ ઼ૄજફી-૩૫-I-(૯)રીઅ ુફિનર્  ુસક્ષીક બોગૂ ગ્ઉ ઑગ ઇધષી  ષપૃ ુસક્ષી 
ધઊ સગસૉ ઞૉફૂ ઋરૉનષીળૉ  ફ પ વૉષી ુષફઅદૂ ઝૉ . ઈષી ઋરૉનષીળફૉ બળૂક્ષીફ્ ઼રલ બૄથર્ ધીલ ત્લીઅ ઼ૃપૂ બળૂક્ષી ઘઅણફૂ મઽીળ ઞષીફૂ રઅઞૄળૂ 
ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ. 
૩૩. ઋરૉનષીળ ીળી ઞષીમષઽૂરીઅ જો ળ્વ ફઅમળ/  બૃુ દગી ઼ૂળૂટ ગૉ   બૃુ દગી ફઅમળ ઘ્ડી વઘષીરીઅ ઈષસૉ ગૉ  ઘ્ડી ઑફગ્ણ (Encode) 

ગળષીરીઅ ઈષસૉ દ્ ઈષૂ ક્ષુદલૃક્દ ઞષીમષઽૂ કડ્રૉડૂગ રસૂફ / ળૂણળ ીળી જો દબી઼ૂ ફિઽ સગીલ દ્ દૉફૂ અ઼બૄથર્ ઞષીમનીળૂ ઋરૉનષીળફૂ 
ળઽૉસૉ. 
૩૪. ુ ુવુરફળૂ બળૂક્ષીરીઅ ત્લૉગ ઘ્ડી ઞષીમફી િગ ઼ીકરીઅ ઞૉ દૉ ઞષીમફી ુફુ દ ઙૃથફી ૨.૫ ઙૃથ, ઋરૉનષીળૉ  રૉશષૉવ ઙૃથરીઅધૂ ગીબષીરીઅ 
ઈષસૉ ઑડવૉ ગૉ  ઘ્ડી ઞષીમ્ રીડૉ  ફૉઙૉડૂષ ઙૃથફૂ મીમદ ઋરૉનષીળૉ  ધ્લીફૉ ળીઘષૂ. 



૩૫. ઋરૉનષીળ્ઑ ફૂજૉફૂ ઼ૄજફી દધી ઈ ઼ીધૉ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ બિળુસ -૪ફૂ ઼ૄજફીક ધ્લીફબૄષર્ગ ષીઅજષૂ, ઞૉફી યઅઙ મનવ ઈલ્ઙ 
ઋરૉનષીળફૂ ુષ ધ્પ લ્ગ્લ દૉ ગીલર્ષીઽૂ ગળસૉ:- 
A. ઋરૉનષીળૉ  ષૉસબ  ણીઋફવ્ણ ગળૂ બળૂક્ષીફી ઼રલૉ ઇજૄગ ઼ીધૉ વીષષ્. દૉ ુ઼ષીલ બળૂક્ષીરીઅ ષૉસ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ફઽીં. 
B. ્ફી ઞષીમ્ ુ઼ષીલ ગ્ઉબથ ઇ અ઼ઙદ ુષઙદ્, ડૂગી ષઙૉળૉ  ઞષીમષઽૂ/ બૃુ દગીરીઅ વઘષૂ ફઽીં.  
C. ઞષીમષઽૂ / OMR SHEET રીઅ બ્દીફૂ કશઘ ઝદૂ ધીલ દૉષીઅ ગ્ઊબથ ગીળફી ઼ૄ ્, ુજઽફ્, ુદગ્ ષઙૉળૉ  વઘષી ગૉ  ન્ળષી ફઽીં.  
D. બળૂક્ષીફ્ ઼રલ બૄળ્ ધલી બઝૂ ઋરૉનષીળૉ  ઞષીમ વઘષીફૃઅ જીવૃ ળીઘષૃઅ ફિઽ. 
E. બળૂક્ષીઘઅણરીઅ સીઅુદ જાશષષીફૂ ળઽૉસૉ દૉરઞ ષીદજૂદ ગળષીફૂ ઼અબૄથર્ રફીઉ ઝૉ . 
F. બળૂક્ષી ઼રલ નળુરલીફ ઋરૉનષીળફૉ ઼ૃબળષીઉટળ/ઉન્ષૂજીવૉડળ દળભધૂ ઞૉ ઼ૄજફીક ઈબષીરીઅ ઈષૉ દૉફૃઅ               જૄ દબીવફ ગળષીફૃઅ 
ળઽૉસૉ. જો ઋરૉનષીળ દૉર ફિઽ ગળૉ  ગૉ  ઇચિડદ ઇધષી ઇફૃુજદ ઈજળથ ગળસૉ દ્ દૉકફૉ બળૂક્ષીઘઅણરીઅધૂ ઋઢીણૂ રૄગષીરીઅ ઈષસૉ દૉરઞ, ઈલ્ઙફૉ 
લ્ગ્લ ઞથીલ દૉ રૃઞમ ઇન્લ ુસક્ષીફૉ બી  બથ દૉક ઢળસૉ, ઞૉફૂ ફ પ વૉષૂ. 
G. બળૂક્ષીધીર્ દળૂગૉ  ઈબફૉ ગ્ઉ ભિળલીન ઽ્લ દ્ દૉ વૉુઘદરીઅ ઈલ્ઙફી ઼ુજષ ૂફૉ ર્ગવષૂ. 
H. બળૂક્ષીઘઅણરીઅધૂ મઽીળ ફૂગ ી મીન બળૂક્ષીઘઅણફૂ ઈઞૃમીઞૃ ઋયી ળઽૉષૃઅ ફિઽ ગૉ  ભળષૃઅ ફિઽ.  
I. જૉદષથૂક:‐ 
(૩) ગ્ઉબથ ગીળૉ  ડૉ ગ્ રૉશષષી રીડૉ  ઑડવૉ ગૉ  ઈલ્ઙફી ઇધ્લક્ષ ૂ, ઼ભ્લ ૂ ઇધષી ગ્ઉ ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂ બળ ત્લક્ષ ગૉ  બળ્ક્ષ વીઙષઙ 
વઙીણષીફ્ લી઼ ગળષી રીડૉ, ઇધષી 
(૪) મૂજાફૃઅ ફીર પીળથ ગળષી રીડૉ, ઇધષી મૂજા બી઼ૉ બ્દીફૃઅ ફીર પીળથ  ગળીષષી રીડૉ , ઇધષી 
(૫) મફીષડૂ ન દીષૉજો ઇધષી ન દીષૉજો ઼ીધૉ જૉણી ગળષીરીઅ ઈ લીઅ ઽ્લ દૉષી ન દીષૉજો ઼ીનળ ગળષી રીડૉ  ઇધષી 
(૬) ઘ્ડી ુફષૉનફ્ ગળષી રીડૉ  ઇધષી રઽત્ષફૂ રીિઽદૂ ઝૄબીષદી ઽ્લ દૉષી ુફષૉનફ ગળષી રીડૉ , ઇધષી 
(૭) બળૂક્ષી રીડૉ  દૉફૂ ઋરૉનષીળૂફી ઼અમઅપરીઅ ઇન્લ ગ્ઉ ઇુફલુરદ ઇધષી ઇલ્ગ્લ ઼ીપફફ્ ઈ લ વૉષી રીડૉ, ઇધષી 
(૮) બળૂક્ષી નળુરલીફ ઙૉળળૂુદકફ્ ઋબલ્ઙ ગળષી રીડૉ  ઑડવૉ ગૉ  ઇન્લ ઋરૉનષીળફૂ ઞષીમષઽૂરીઅધૂ ફગવ ગળષીફ્ ગૉ  ગળષી નૉષીફ્, 
બૃ દગ,ઙીઉણ, ગીબવૂ, ગૉ  દૉષી ગ્ઉબથ ઝીબૉવીઅ ગૉ  ઽ દુવુઘદ ઼ીિઽત્લફૂ રનનધૂ ઇધષી ષીદજૂદ ીળી ફગવ ગળષીફૂ ગૉ  ઇન્લ ઋરૉનષીળ્ફૉ ફગવ 
ગળીષષીફૂ ઙૉળળૂુદક બોગૂ ગ્ઉબથ ઙૉળળૂુદ ઈજળષી રીડૉ  ગૉ  ર્મીઉવ ભ્ફફ્ ઋબલ્ઙ ગળષી રીડૉ , ઇધષી ર્મીઉવ ભ્ફ ગૉ  ઇન્લ ગ્ઊ 
ગ્મ્લૃુફગૉસફ device જીવૃ ઽીવદરીઅ ગૉ  ષૂચ્ણ કભ ર્ણરીઅ બથ ઼ીધૉ ળીઘષી રીડૉ , ઇધષી 
(૯) બળૂક્ષીઘઅણરીઅ પૄ બીફ, ઇસીઅુદ ગૉ  પીઅપવ ગળષી રીડૉ, ઇધષી ઇન્લ ગ્ઉ ળૂદૉ ઙૉળષદર્થૄગ ગળષી રીડૉ , ઇધષી 
(૱)  બળૂક્ષી રીડૉ  ઈલ્ઙૉ ુફરૉવી ડીભફૉ ઼ૂપૂ ગૉ  ઈણગદળૂ ળૂદૉ ઽૉળીફ ગળષી ઇધષી સીળૂિળગ ળૂદૉ ઉજા ગળષી રીડૉ , ઇધષી 
(૯)  લધી ઼અઙૉ ઋબળ નસીર્ષૉવ (૩)  ધૂ (૱) ઘઅણ્રીઅ ુફિનર્  ગળૉવી દરીર ઇધષી ગ્ઉબથ ગીલર્ ગળષીફ્ લત્ફ ગળષી રીડૉ  ઇધષી રનનઙીળૂ ગળષી 
રીડૉ  ઇધષી ન્ુહદ ઢળીષૉ ઇધષી ઢળી લી ઽ્લ દૉ ઋરૉનષીળ ઼ીરૉ ભ્ઞનીળૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ  
ઈષસૉ. દૉ ઋબળીઅદ  
(a)  ઈલ્ઙ દૉક ઞૉ બળૂક્ષીફી ઋરૉનષીળ ઽ્લ દૉ બળૂક્ષીરીઅ  દૉરફૉ ઙૉળવીલગ ઢળીષૂ સગસૉ. 
(b) ઈલ્ઙ ધ્ષીળી ઋરૉનષીળ્ફૂ બ઼અનઙૂ રીડૉ  લ્ઞષીરીઅ ઈષદૂ દૉષૂ ગ્ઉબથ મ  રૃવીગીદ (ઉન્ડળ લૃ) રીડૉ  ગીલર ઇધષી ઇરૃગ ઼રલ રીડૉ  
મીગીદ  ળીઘસૉ, ઙૉળવીલગ ઢળીષસૉ. 
(c) ઈલ્ઙ બ્દૉ વૂપૉવૂ ગ્ઉ બળૂક્ષી ઇધષી ગળૉવૂ ગ્ઉ બ અ઼નઙૂરીઅધૂ ઇફૉ ળીજ્લ ઼ળગીળ બ્દીફૂ ફૂજૉફૂ ગ્ઉ ફ્ગળૂ રીડૉ  ગીલર ઇધષી ઇરૃગ 
રૃ દ રીડૉ  મીગીદ ગળૂ સગસૉ. 
(d)  જો દૉ ઼ળગીળૂ ફ્ગળૂરીઅ ઽ્લ, દ્ ઼રૃુજદ ુફલર્ ઽૉઢશ ુસ દયઅઙફી બઙવીઅ વઉ સગસૉ. 
(૩૨) ઋબળ્ગદ ુષઙદ્રીઅ ુફિનર્  ગળૉવ ુસક્ષીક  ગળદીઅ બઽૉવી ઈલ્ઙ ધ્ષીળી / ઼ળગીળ ધ્ષીળી ઋરૉનષીળફૉ – ગરર્જીળૂફૉ, 
         (૩) ઈળ્બફીરીરીઅ દૉરફી ઼ીરૉફી બ  ઈળ્બ્ ઇધષી ગૉ઼્ફ્ ગીળ,       
         (૪) વૉુઘદરીઅ ુસક્ષી ઇઅઙૉ મજીષફીરૃઅ , ઽગૂગદ ળઞૄ ગળષી ઇફૉ 
         (૫) ુસક્ષી ઇઅઙૉ ુફલદ ઼રલરલીર્નીરીઅ મ  ળઞૄઈદ ગળષીફૂ દગ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ.  

  



 

બિળુસ -૪ 

(ગ) ઽૉદૃવક્ષૂ બળૂક્ષી : 
        ઈ બળૂક્ષીફૃઅ બ  ઽૉદૃવક્ષૂ ગીળફૃઅ ળઽૉસૉ. ઞૉફૃઅ રીધ્લર જાઽૉળીદ કર્રીઅગ : ૬૨ / ૩૱-૩૯ રીઅ નસીર્ લી રૃઞમ ઙૃઞળીદૂ ઇફૉ ઇઅગર્ૉજી ળઽૉસૉ. 
ઈ ગીળફૂ બળૂક્ષીરીઅ ઈબૉ ષથર્ફીત્રગ ઞષીમ્ વઘષીફી ળઽૉસૉ ફિઽ બળઅદૃ નળૉ ગ  રીડૉ  ૭ (બીઅજ )  ઼ૄુજદ ઞષીમ્ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઽસૉ, 
ઞૉરીઅધૂ નળૉ ગ  રીડૉ  ઈબૉ ઑગ ઞષીમ બ અ઼ન ગળષીફ્ ળઽૉસૉ. ઈ ુષષળથફ્ ઽૉદૃ ઈબફૉ બળૂક્ષીફી બ ફી રીશઘીધૂ ષીગૉ ભ ગળષીફ્ ઝૉ . ઞૉધૂ 
ઈષૂ જાથગીળૂફી ઇયીષૉ ઈબફૉ ગઅઉ ઼ઽફ ગળષીફૃઅ ફ ઈષૉ ગૉ  ગ્ઉ રૃ ગૉવૂ ફ બણૉ. 
(ઘ) બ ફૃઅ ષ બ : 
         બ  બૃુ દગીફી ષ બફૃઅ ઽસૉ, ઞૉરીઅ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ નળૉ ગ ફૂ ફૂજૉ A, B, C, D & E  ુજન્ઽ ઼ીરૉ ઼ૄુજદ ઞષીમ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉવ ઽસૉ. ઈબૉ જીળ ઞષીમ્ બોગૂ, ઑગ ઼ીજ્ ઞષીમ બ઼અન ગળષીફ્ ળઽૉસૉ. ( ઋનીઽળથ બૉ ફૂજૉ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ફરૄફી બ  ધ્લીફબૄષર્ગ 
જોષી  ુષફઅદૂ ઝૉ .) જો ઈબ ઑગ ધૂ ષપૃ ઞષીમ બ઼અન ગળસ્ દ્ દૉષી ઞષીમ ળન ઙથૂ દૉફી ઙૃથ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ફઽીં. જો ઈબ ઞષીમ 
ઈબષી ઇ઼ક્ષર ઽ્ષ દ્ E ુષગ બ ફી ષદૃર્શ બળ યૄળૂ/ગીશૂ સીઽૂફૂ મ્વબૉફધૂ બૄળૉબૄ અ  ણીગર્  ગળષૃઅ. જો દૉર ગળષીરીઅ ફિઽ ઈષૉ દ્ બથ ઞષીમ 
ઘ્ડ્ ઙથૂ ફૉઙૉડૂષ ઙૃથ રીડૉ  ધ્લીફૉ વૉષી રીઅ ઈષસૉ. 
ઋનીઽળથ :- યીળદફૃઅ ગલૃ ળીજ્લ ઼ૐધૂ વીઅમ્ નિળલી િગફીળ્ પળીષૉ ઝૉ  ? 
(A)  રઽીળી ર્         (B) દીરૂવફીણૃ      (C) ઙૃઞળીદ       (D) ઈઅ નૉસ (E) ઑગ બથ ફઽૂ 
ઋબલૃર્ગદ ઋનીઽળથરીઅ ઼ીજ્ ઞષીમ (C) ઙૃઞળીદ ઝૉ . ઈધૂ ઋરૉનષીળૉ  ઞષીમષઽૂરીઅ ‘C’ ફૃઅ ષદૃર્શ યૄળૂ/ગીશૂ સીઽૂફૂ મ્વબૉફધૂ બૄળૉ બૄ અ  ણીગર્  
ગળષૃઅ. ઋરૉનષીળૉ  ઞષીમરીઅ ‘ઙૃઞળીદ’ વઘષૃઅ ફિઽ. જો ઑગધૂ ષપૃ ઞષીમ ઈબસ્ દ્ દૉ ઞષીમ ળન ઙથૂ દૉફી ઙૃથ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ફિઽ. ઈધૂ 
ઈ મીમદૉ ઘી઼ ગીશજી ળીઘષૂ /જૂષડ ળીઘષૂ. 
(ઙ) ઞષીમ ઈબષીફૂ બ ુદ : 
          બળૂક્ષી ઘઅણરીઅ ઈબફૉ ઇવઙધૂ ઞષીમષઽૂ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. ઈબૉ ઈબફી ઞષીમ ઈ ઞષીમષઽૂરીઅ વઘષીફી ળઽૉસૉ. ઞષીમષઽૂ 
ુ઼ષીલ, ઇવઙ વઘૉવી ઞષીમ દબી઼ષીરીઅ ઈષસૉ ફિઽ. બ -૩ ઇફૉ બ -૪ રીઅ ૪૨૨ ્ ળઽૉસૉ, ઞૉફ્ ઙૃથયીળ ૩ નૂઢ – ૩ ઙૃથ દૉર 
ળઽૉસૉ. નળૉ ગ ફૂ ઼ીરૉ A, B, C , D & E ુજ ષીશી ષદૃર્શ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઽસૉ. બૃુ દગીફ્  ષીઅજૂફૉ, દૉફ્ ઼ીજ્ ઞષીમ સ્પૂફૉ 
ઈબૉ ઞષીમષઽૂરીઅ દૉ ઞ  ઼ીરૉફી ષદૃર્શફૉ ફૂજૉ નસીર્ લી રૃઞમ બૃળૂ ળૂદૉ ( ની.દ. ઈબફ્ ઞષીમ ‘C’ ઽ્લદ્) યૃળૂ / ગીશૂ સીઽૂફૂ મ્વ 
બૉફધૂ યળૂ નૉષીફૃઅ ળઽૉસૉ.  
                                                                                   
 
ફ પ :- ઋબળફૃઅ ઋનીઽળથ ઋરૉનષીળ્ફૉ રીઙર્નસર્ફ રશૉ દૉ રીડૉ  ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ઞૉ ઇભ્લી઼કર્રફૉ ધ્લીફરીઅ ળીઘૂફૉ ઈબૉવ ફધૂ દૉફૂ ઘી઼ 
ફ પ વૉષૂ.         
ઑ રઽત્ષફૃઅ ઝૉ  ગૉ  :- 
(૩) ઞષીમષઽૂફી ઋબલ્ઙ ઼રલૉ દૉ ષશૉ ફિઽ, ગળજવૂક બણૉ ફિઽ ગૉ  ભીડૂ ફ જાલ દૉફૂ ગીશજી ળીઘષૂ. 
(૪) બૃુ દગીફૂ ઼ૂળૂટ ( A, B, C, D, E, F, G ઇફૉ H ) ઞરથૂ મીઞૃફી ઘૃથી બળ ઈબૉવ ઝૉ , ઈબૉ દૉ ઼ૂળૂટ ઞષીમષઽૂફૂ બીઝશફી 
યીઙરીઅ યૄળૂ /ગીશૂ સીઽૂફૂ મ્વ બૉફધૂ ઈબૉવ ષદૃર્શરીઅ ઑફગ્ણ ગળષૂ ઇફૉ જ્ળ઼ ઘીફીરીઅ ઼ૂળૂટ વઘષૂ.    
(૫) કઑરઈળ (0MR) સૂડરીઅ ઞષીમ ઼ૃુફુ દ ગલીર્ મીન ઞ ષદૃર્શરીઅ મ્વ બૉફધૂ ણીગર્  ગળષૃઅ. ષદૃર્શ ણીગર્  ગળષીરીઅ ધ્ણૃ બથ ળઽૂ ઞસૉ દ્  
સક્લ ઝૉ  ગૉ  કપ્ડૂગવ રીગર્   ળૂણળ દૉફૂ ફ પ વૉસૉ ફિઽ/ દૉફૉ ષીઅજૂ સગીસૉ ફિઽ. ઈધૂ ઋરૉનષીળ ઞૉ ઞષીમફૉ ઼ીજી ઙથદી ઽ્લ દૉ ઞષીમષીશી 
ષદૃર્શફૉ બૄળૉબૄ અ  ણીગર્  ગળષીફૃઅ લીન ળીઘષૃઅ ઇફૉ ષદૃર્શફ્ ગ્ઉ યીઙ ણીગર્  ગળષીફ્ ઽૉઞ બથ ળઽૂ ફ જાલ દૉ ઘી઼ ધ્લીફ ળીઘષૃઅ. ઈ રીથૉ બૄળૉ બૄ અ  
ષદૃર્શ ણીગર્  ફ ગળષીફૉ ગીળથૉ ગ્ઉ  કડ્રૉિડગ રસૂફ/ળૂણળ ીળી ફ પ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફઽીં, દૉ રીડૉફૂ ઼અબૄથર્ ઞષીમનીળૂ ઋરૉનષીળફૂ ળઽૉસૉ. 
ઈ મીમદૉ ઈલ્ઙફૂ ગ્ઉ ઞષીમનીળૂ ળઽૉસૉ ફઽૂ. ઑગધૂ ષપૃ ષદૃર્શફૉ ણીગર્  ગળષીરીઅ ઈ લી ઽસૉ દૉ ઞષીમફૉ ઘ્ડ્ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ.   
(૬) ઑગષીળ ણીગર્  ગળૉવ ષદૃર્શફૉ/ઞષીમફૉ,ત્લીળમીન મનવૂ સગીસૉ ફિઽ. ઈધૂ સીઅુદધૂ ઇફૉ બૄળૉ બૄળૂ ુષજીળથી ગલીર્ મીન ઞષીમ ઈબષ્ /ષદૃર્શ 
ણીગર્  ગળષૃઅ.  
(૭) ફ પ/જૉદષથૂ : ઋરૉનષીળ્ફી ધ્લીફૉ ઘી઼ વીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ  ગૉ  ઇરૄગ ઋરૉનષીળ્ બ્દીફી ળ્વ ફઅમળ,  બૃુ દગીફૂ ઼ૂળૂટ ગૉ  દૉફી ઞૉષૂ 
ઇઙત્લફૂ મીમદ્રીઅ ઘ્ડૃઅ  ઑફગ્ણીંઙ ગળૉ  ઝૉ/ઇપૃ  ઑફગ્ણીંઙ ગળૉ  ઝૉ  ઞૉફી ગીળથૉ દૉરફૂ ઋરૉનષીળૂ ળન ધીલ ઝૉ . ઈબફી િગ ઼ીરીઅ ઈષૃઅ ફ મફૉ 
દૉ રીડૉ  બૄળદૂ ગીશજી ળીઘષૂ. ઋરૉનષીળ ીળી ુષઙદ્ યળષીરીઅ ધલૉવ ક્ષુદ મીમદૉ ત્લીળમીન ઈલ્ઙ  ીળી ગ્ઊબથ ળઞૄઈદ ધ્લીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ 
ફિઽઅ. દૉષૂ ઞ ળૂદૉ OMR Answer Sheet રીઅ ુફિનર્  ઞગ્લીઑ મ્ગ઼રીઅ ઋરૉનષીળૉ  બ્દીફૂ ઼ઽૂ ગળષૂ ઇુફષીલર્ ઝૉ . ઞૉ બળત્ષૉ બથ જો 
઼ઽૂ ગળસૉ ફિઽ દ્ બીઝશધૂ ળઞૄઈદ ધ્લીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફઽીં.     
 (ચ)  ગૉ ડવૂગ રઽત્ષફૂ જોઙષીઉક : 

A B  C D E



૩.  બળૂક્ષીફૂ ઞષીમષઽૂરીઅ ઈબફ્ ળ્વ ફઅમળ, ઞન્ર દીળૂઘ, બળૂક્ષીફૃઅ ફીર ષઙૉળૉ  ુષઙદ્ યળષીફૂ ધીલ ઝૉ . ઈધૂ બળૂક્ષી સ  ધષીફી ૫૨ 
ુરુફડ બઽૉવીઅ ઈબૉ બળૂક્ષીઘઅણરીઅ ઋબુ ધદ ધઉફૉ ઈબફૃઅ ધીફ ગર્ઽથ ગળૂ વૉષૃઅ. 
૪.  બળૂક્ષી સ  ધલી બઝૂ ગ્ઉબથ અ઼જોઙ્રીઅ ઋરૉનષીળફૉ બળૂક્ષીરીઅ ષૉસ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ફિઽ. 
૫.  બળૂક્ષીરીઅ ષૉસ રીડૉ  ષૉસબ  વીષષીફ્ ળઽૉસૉ.  
૬.  બળૂક્ષીફી બૄળી ઼રલ નળુરલીફ બળૂક્ષી ઘઅણ ઝ્ણષીફૂ બળષીફઙૂ રશસૉ ફિઽ. 
૭.  બળૂક્ષી બૄળૂ ધલી મીન, ઞષીમષઽૂ ઉન્ષૂજીવૉડળ બી઼ૉ ઞરી ગળીષષીફૂ ળઽૉસૉ. બૃુ દગી ઋરૉનષીળૉ  વઉ ઞષીફૂ ળઽૉસૉ.  
૮.  ઈબૉ ઞષીમષઽૂરીઅ મઅફૉ યીઙફૂ ુષઙદ્ ભગદ યૄળૂ / ગીશૂ સીઽૂફૂ મ્વ બૉફધૂ વઘષીફૂ ઝૉ . બૉુન઼્વફ્ ઋબલ્ઙ ગળષ્ ફિઽઅ.  
૯.  બૃુ દગી બળ ઈબૉવ ઼ૄજફીક ઈબૉ ગીશજીબૄષર્ગ ષીઅજષૂ ઇફૉ દૉફૃઅ જ્ક્ક઼બથૉ બીવફ ગળષૃઅ. 
૱.  ળભ બૉબળ, ણર્ ્ઇંઙફી ઼ીપફ્ ગૉ  ઙીુથુદગ ઼ીપફ્, ગૉ ક્લૃવૉડળ, ર્મીઉવ ગૉ  ઇન્લ ગ્ઊ ગ્મ્લૃુફગૉસફ device વીષષી ફિઽ. 
૯.  ળભગીર બૃુ દગીફૂ ગ્ળૂ ઞગ્લીઑ ગળષૃઅ. ળભગીર રીડૉ  ઇવઙ ગીઙશ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ફિઽ. 
(જ)  ુષસૉહ ઼ૄજફીક : 
બળૂક્ષીઘઅણરીઅ ઈબફૉ ઉન્ષૂજીવૉડળ ધ્ષીળી ઞષીમષઽૂ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. ઞષીમષઽૂ બળ ફઅમળ ઝબીલૉવ ઝૉ  ગૉ  ગૉર દૉફૂ ઘીદળૂ ગળષૂ. જો ફઅમળ 
ષઙળફૂ ઞષીમષઽૂ ઽ્લ દ્ દૃળઅદ ઞ ઉન્ષૂજીવૉડળ બી઼ૉધૂ મનવીષૂ વૉષૂ. ઞષીમષઽૂ બળ રીઅઙૉવ રીિઽદૂ યૄળૂ/ગીશૂ સીઽૂફૂ મ્વ બૉફધૂ 
યળષૂ. ઉન્ષૂજીવૉડળૉ  ઞષીમષઽૂ બળ ડૄઅ ગૂ ઼ઽૂ ગળષીફૂ ઝૉ , ઉન્ષૂજીવૉડળૉ  ઼િઽ ગળૉવ ઝૉ  ગૉ  ફિઽ દૉફૂ ઘીદળૂ ગળૂ વૉષૂ. જો ઼ઽૂ ફ ઽ્લ દ્ દૉફૂ 
જાથ ઉન્ષૂજીવૉડળફૉ ષઽૉવૂ દગૉ  ગળૂફૉ ઼ઽૂ રૉશષૂ વૉષૂ ઉન્ષૂજીવૉડળફૂ ઼ઽૂ ુષફીફૂ ઞષીમષઽૂ ઈલ્ઙ રીન્લ ઙથસૉ ફિઽ. ઞષીમષઽૂરીઅ 
઼અમઅુપદ ઘીફીરીઅ ઋરૉનષીળૉ  બ્દીફૂ ઼ઽૂ ગળષીફૂ ઝૉ . ઋરૉનષીળફૂ  ઼ઽૂ ષઙળફૂ ઞષીમષઽૂ બળત્ષૉ બીઝશધૂ ગ્ઊ ળઞૄઈદ ધ્લીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ 
ફઽીં. બળૂક્ષી ઘઅણરીઅ ઉન્ષૂજીવૉડળ દળભધૂ ઈબફૉ બૃુ દગી ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. બૃુ દગી ર ૉધૂ દૉફી બળ A, B, C, D, E, F, G or H 
વઘૉવ ઝૉ  ગૉ  ગૉર દૉરઞ બૃુ દગી બળ ફઅમળ વઘીલૉવ ઝૉ  ગૉ  ગૉર દૉરઞ દૉફી મપી બીફીક ઝબીલૉવ ઝૉ  ગૉ  ગૉર દૉફૂ ઘીદળૂ ગળષૂ. જો દૉર ફ 
ઞથીલ દ્ દૉ મનવીષૂ વૉષૂ. જ્લીઅ ઼ૃપૂ ઉન્ષૂજીવૉડળ બૃુ દગી ઘ્વષીફૃઅ ફ ગઽૉ ત્લીઅ ઼ૃપૂ દૉ ઘ્વષૂ ફિઽ ઇફૉ દૉફી બળફૂ ઼ૄજફીક સીઅુદધૂ 
ષીઅજષૂ. બૃુ દગી બળ ઈબૉવ ઘીફીરીઅ મ્વ બૉફધૂ ‘ મૉઢગ ફઅમળ ‘ વઘષ્. ઞષીમષઽૂ બળ બૃુ દગીફૂ ઼ૂળૂટ ઈબૉવ ઘીફીરીઅ વઘષૂ ઇફૉ 
દૉફૂ ફૂજૉ યૄળૂ ઇધષી ગીશૂ સીઽૂફૂ મ્વ બૉફધૂ ઑફગ્ણ ગળષૂ. 
(ઝ)  બળૂક્ષીફૃઅ ઼રીબફ :ઉન્ષૂજીવૉડળ ીળી વઘષીફૃઅ મઅપ ગળષીફૃઅ ઞથીષષીરીઅ ઈષૉ ગૉ  દૃળઅ દ ઞ ઈબૉ વઘષીફૃઅ મઅપ ગળષૃઅ. જ્લીઅ ઼ૃપૂ ઉન્ષૂજીવૉડળ 
ઈબફૂ બી ૉ઼ ઈષૂફૉ ઞષીમષઽૂ બળદ ફ વૉ ઇફૉ ઈબફૉ બળૂક્ષીઘઅણ ઝ્ણષીફૂ બળષીફઙૂ ફ ઈબૉ ત્લીઅ ઼ૃપૂ ઈબૉ ઈબફૂ ઞગ્લી બળ સીઅુદધૂ 
મૉ઼ષૃઅ. 
(ઞ)  

કર્ર  બળૂક્ષીફી મૉવફ્ ઼રલ બૉબળ-૩ 
૩  ઋરૉનષીળ્ફૉ ષૉસ – વીઅમ્ મૉવ ૩૨-૫૨ 
૪  બ ફૂ ષઽજથૂ- ઑગ ડગ્ળ્ ૩૨-૭૭ 
૫  બળૂક્ષી સ  – મૉ ડગ્ળી ૩૩-૨૨ 
૬  ઑગ ગવીગ બૄળ્ – મૉ ડગ્ળી ૩૪-૨૨ 
૭  ષૌફીર્ંઙ મૉવ – મૉ ડગ્ળી ૩૪-૭૨ 
૮  બળૂક્ષી બૄળૂ  - વીઅમ્ મૉવ ૨૩-૨૨ 

 
કર્ર  બળૂક્ષીફી મૉવફ્ ઼રલ બૉબળ-૪ 
૩  ઋરૉનષીળ્ફૉ ષૉસ – વીઅમ્ મૉવ ૨૪:૫૨  
૪  બ ફૂ ષઽજથૂ- ઑગ ડગ્ળ્ ૨૪:૭૭ 
૫  બળૂક્ષી સ  – મૉ ડગ્ળી ૨૫:૨૨ 
૬  ઑગ  ગવીગ બૄળ્ – મૉ ડગ્ળી ૨૬:૨૨ 
૭  ષૌફીર્ંઙ મૉવ – મૉ ડગ્ળી ૨૬:૭૨ 
૮  બળૂક્ષી બૄળૂ  - વીઅમ્ મૉવ ૨૭:૨૨ 

(ટ) ઈ બળૂક્ષીરીઅ વઙયઙ દરીર ગૉ ન્ ્ બળ CCTV ગૉરૉળીફ્ ઋબલ્ઙ ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ . CCTV ગૉરૉળીફી ષૂણૂલ્ ળૉ ગ્િણર્ંઙફી ઈપીળૉ  ગ્ઉ 
ઋરૉનષીળૉ  ગ્ઊબથ ગીળફૂ બિળુસ -૩ ફૂ ઼ૄજફી કર્રીઅગ ૩૫ રીઅ નસીર્ષૉવ ઙૉળળૂુદ ગળષીફૃઅ ઼ીુમદ ધસૉ દ્ દૉ ઼ૄજફીરીઅ નસીર્ લી રૃઞમ ુસક્ષીફૉ 
બી  ઢળસૉ ઞૉફૂ ઋરૉનષીળ્ઑ ફ પ વૉષૂ. 
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