
ખાતાકીય રીક્ષાર્થીઓ માટેની અગત્યની સૂચના 

 તાયીખ : ૧૧-૧૨ પેબુ્રઆયી ૨૦૧૭ નાાં યોજ રેલાભાાં આલેર ખાતાકીમ યીક્ષાભાાં 

ઉસ્થથત યશેરા ઉભેદલાયોને જણાલલાનુાં કે આ યીક્ષાની પ્રોસ્લઝનર આન્વય કી 

પ્રસ્વધ્ધ કયલાભાાં આલેર છે.આ યીક્ષાના કોઇ પ્રશ્નેય/સ્લમનાાં કોઈ પ્રશ્ન/ 

પ્રોસ્લઝનર આન્વય કી નાાં ઉત્તય વાભે યજૂઆત કયલા ભાગતા શો તો આ વાથે વાભેર 

યાખેર સ્નમત ત્રકભાાં તભાભ સ્લગતો બયીને જરૂયી ભાન્મ આધાયો વાથે ઇ-ભેઇરથી  

( gseb21@gmail.com ) ય ભોકરી આલાના યશેળે.  

 જો એક કયતા લધુ પ્રશ્નો અાંગે યજૂઆત કયલાની શોમ તો પ્રશ્ન દીઠ અરગ-અરગ 

પ્રત્રકભાાં યજૂઆત કયલાની યશેળે. 

 યજૂઆત ભોકરલાનો વભમગાો : તા.૧૮/૦૨/૨૦૧૭ થી તા.૨૩/૦૨/૨૦૧૭ 

 જ ેપ્રશ્નના ઉત્તય અાંગે યજુઆત કયલી શોમ તેના આધાય ભાટે યજૂ કયલાભાાં આલતુાં ુથતક 

વયકાય ધ્લાયા પ્રકાળીત થમેરુ શોલુ જોઇમે, એટરે કે કોઇ ખાનગી પ્રકાળનો ધ્લાયા 

પ્રકાળીત થમેર ુથતકો/વાિશ્મ આધાય તયીકે ભાન્મ યશેળે નશી. 

 યજૂ કયલાભાાં આલતાાં આધાયના ાના ઉય ુથતકનુાં નાભ, પ્રકાળકનુાં નાભ અને 

પ્રકાળનનુાં લષ અલશ્મ રખલાનુાં યશેળે.  

      

 આધાયો લગયની યજૂઆત ધ્માને રેલાભાાં આલળે નશીં. 

 સ્નમત વભમભમાષદાભાાં (તા.૨૩/૦૨/૨૦૧૭ ) વુધીભાાં ઈ-ભેઈર દ્વાયા ભેર 

યજૂઆતો જ ધ્માને રેલાભાાં આલળે. 

 
 

થથ : ગાાંધીનગય           (ડી.આય.વયડલા) 
વસ્િલ 

તાયીખ : ૧૮/૦૨/૨૦૧૭  યાજ્મ યીક્ષા ફોડષ  
ગાાંધીનગય 

  



પ્રશ્નેરનાાં પ્રશ્ન કે પ્રોવિઝન આન્સર કી નાાં જિાફ અાંગે  
રજૂઆત કરિા માટેન ાં ત્રક 

(1) યીક્ષાનુાં નાભ ખાતાકીય રીક્ષા ( પેબ્ર આરી -૨૦૧૭ ) (2) 
યીક્ષાથીનો  
વીટ નાંફય 

 

(3) 
ઉભેદલાયનુાં 
નાભ 

 

(4) 
ઉભેદલાયનુાં  

ઇ-ભેઇર એડરેવ 
 

(5) ઉભેદલાયનો ભોફાઇર નાંફય 

 

(6) કિેયીનુાં નાભ   

રજૂઆતની વિગતો 

(7) 
પ્રશ્ન ેય 
નાંફય 

 (8) 
પ્રશ્ન ેયનુાં  
નાભ 

 

(9) પ્રશ્ન નાંફય (10) પ્રશ્નની સ્લગત 

  

(11) 
પ્રશ્નનાાં ઉત્તયનાાં 
સ્લકલ્ો 

(A) 
 

(B) 
 

(C) 
 

(D) 
 

(12) પ્રોસ્લઝનર આન્વય કી ભાાં દળાષલેર ઉત્તયનો સ્લકલ્(A,B,C,D ૈકી)  

(13) 

ઉભેદલાયની 
પ્રશ્ન/જલાફ અાંગેની 
ટૂાં કભાાં યજૂઆત 

 

(14) 

રજૂઆતના સમર્થથનમાાં રજૂ કરે સરકાર ધ્િારા પ્રકાશીત આધારોની વિગત 

ુથતકનુાં નાભ 
 

પ્રકાળકનુાં નાભ 
 

આલૃસ્ત્તનુાં લષ 
 

ેઇજ નાંફય 
 પકયા/રીટી નાંફય  

ઉભેદલાયની વશી :  

 

 નોંધઃ ઉયોક્ત ક્રભ નાંફય-૧૪ ભાાં દળાષલેર સ્લગતોનાાં આધાયો થકેન કયીને ભોકરલા આલશ્મક 
અને જરૂયી છે. આ આધાયો લગયની યજૂઆત ધ્માને રેલાભાાં આલળે નશીં. જનેી થષ્ટ નોંધ રેલી. 


