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             (વલના ભુલ્મ અયજીત્ર)             પોભમ નં: 
 

  ગુજયાત યાજ્મ ટ્ર ામફર ડેલરોભેન્ટ્ યેવીડેન્વીમર એજમુકેળનર ઇન્્ટ્ીટ્મુળન્વ  વોવામટ્ી  

(આદદજાવત વલકાવ વલબાગ, ગુજયાત વયકાય દ્વાયા વંચાવરત ્લામત્ત વં્થા) 
                ૩જો ભા, વફયવા ભુન્ડા બલન, વેક્ટ્ય ૧૦-એ, ગાંધીનગય-૩૮૨૦૧૦, પોન: ૦૭૯-૨૩૨૪૩૭૪૮/૪૯ 

EMRSET-2016-17 
૧. યીક્ષા જીલ્લાન કડ             તારકુાન કડઃ             કેન્દ્રન કડ:  

૨. યીક્ષા કેન્દ્રનુું નાભ:  

*૩.વલદ્યાથીનુું નાભ(અટક શેરા રખલી):-………………………………………………........................................... 

*૪. જાવત:  ુરુ               સ્ત્રી               *૫. જ્ઞાતી: આદદજાવત             આદદભજુથ             શવત 

*૬. ેટાજ્ઞાતી: ............................................... *૭. જન્દ્ભ તાયીખ:                   /               /     

*૮. વતા / લારીનુું નાભ.................................................................................................................................: 
૯. ભાતાનુું નાભ:.............................................................................................................................................. 

*૧૦. વલદ્યાથી કઇ ળાયીયક ખડખાણ ધયાલે છે ? શા ના 
*૧૧. જો વલદ્યાથીની અનાથ શમ ત  શા ના 
*૧૨. વતા / લારીન વ્મલવામ : વળક્ષક   ખેડુત            વ્માાયી            અન્દ્મ 

*૧૩. વલદ્યાથીનુું શારનુું વયનાભુું : પીમુું:........................  ગાભ:........................ તારુક:......................... 
       વજલ્લ:....................... ીનનું:........................ પનનું:........................ ભ.નું:........................ 

(ઓદપવ ઉમોગ ભાટે્) 

ફેઠક ન.ં         
 

 

(ઑપીવ ઉમોગ ભાટે્) વલદ્યાથીના પ્રલેળ ત્ર પોભમ.નં:  

ઈ-એભ-આય-એવ યીક્ષા ૨૦૧૬-૧૭ પ્રલેળત્ર 
 

૧. ફેઠક નુંફય         

૨. વલધાથીનુું નાભ : 

૩.યીક્ષા કેન્દ્રનુ ુરુ નાભ:     

૪. યીક્ષાની તાયીખ :૩૧-જાન્મુઆયી-૨૦૧૬   યીક્ષાન વભમ : વલાયે- ૧૧:૩૦ લાગ્મે.  
 

વલદ્યાથીના વશી: ________________ 
 
તાયીખ: ________________________ 
 

પભમ બયાલનાયની વશી:____________________ 
 
તાયીખ: ________________________ 

 
 

પટા ઉય આચામમના વશી 

વવક્કા કયાલલા 
 

 

પટા ઉય 

આચામમના વશી 

વવક્કા કયાલલા 
 

 

 

સ.મ.મુ.ગા.(વાય-૧૦૦૬)-૫૦,૦૦૦-૧૨-૧૫-સીસ-૧૦ 
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*૧૪. પ્રલેળ ભાટે ળાાની વુંદગી: ૧)ઇ.એભ.આય.એવ           ૨) વૈવનક સ્કુર        ૩) ટેરેન્દ્ટુર 
*૧૫. ળાાન પ્રકાય : વયકાયી પ્રાથવભક ળાા           આશ્રભળાા       વયકાયી ગ્રાન્દ્ટ ઇન એઇડળાા 
*૧૬. ળાાનુું નાભ : ………………………………………………………………………………………………………...... 

*૧૭. ળાાનુું વયનાભુું: ……………………….. ગાભ:................................. તારુક:.............................................…… 

વજલ્લ................................. ીનનું....................... પનનું.......................... ભ.નું ................................................ 

૧૮: આચામમશ્રીનુું નાભ...................................................................................................................................... 
૧૯. પભમ બયલાની જાણકાયીન સ્ત્રત: વલદ્યાથીનીળાા              વયકાયી કચેયી/અવધકાયીઓ        વભાચાયત્ર           

એન.જી.ઓ          અન્દ્મ        (એન.જી.ઓ / વભાચાયત્ર/અન્દ્મ ની વલગત).............................................................. 
૨૦. પભમ ભેવ્માનુું સ્થ: વલદ્યાથીનીળાા            નજીકની ળાા         વયકાયી કચેયી/અવધકાયીઓ       અન્દ્મ   
અન્દ્મની વલગત:............................................................................................................................................. 
*૨૧. વલદ્યાથીનુું / લારીનુું કફુરાતનાભુું 
આથી શુું  જાશેય કરુ છુું  કે ઉય જણાલેરી વલગત ભાયા જાણલા ભુજફ વાચી છે. શુું  ખાતયી આુ છુું  કે ભેં યજુ કયેર તભાભ વલગતના અવર પ્રભાણત્ર 

પ્રલેળ વભમે યજુ કયીળ. શુું  ગુજયાત સ્ટેટ ટર ામફર ડેલરભેન્દ્ટ યેવીડેન્દ્વીમર એજમુકેળનર ઇન્દ્સ્ટીટમુળન્દ્વ  વવામટીના પ્રલેળને રગતા 

તભાભ વનમભનુું ારન  કયલા ભાટેની વુંભતી આુ છુું,જો ભે આેરી ભાદશતી વલગત ખટી ભારુભ ડે ત ભાયી ઉભેદલાયી યદ કયલી. 
વલદ્યાથીની વશી...........................................................  લારીની વશી:.......................................................... 

સ્થ.................................................................         તાયીખ:................................................................... 
*૨૨. શાર વલદ્યાથી જ ેળાાભાું અભ્માવ કયત શમ તે ળાાના આચામમનુું પ્રભાણત્ર: 

આથી પ્રાભાણત્ર આલાભાું આલે છે કે આ અયજીભાું વુંફુંધીત વલદ્યાથી / વલદ્યાથીનીએ આેર વલગત યેકડમના આધાયે વાચી છે. 

સ્થ:............................................... આચામમશ્રીની વશી:....................................... 

તાયીખ :........................................... ળાા ડામવ કડ;..........................................        
 

 

 

 

 

 

 

અયજીત્ર બયલા અંગેની વુચના  
 

 

ળાાન વવક્ક 

યીક્ષા અંગેની વુચના 

૧. ફેઠક નુંફય અને યીક્ષા કેન્દ્રનુું નાભ પ્રલેળત્ર ય રખેરુ છે. આ ફાફત કઇ ભુશ્કેરી જણામ ત આને પાલેર યીક્ષા કેન્દ્ર 

(ળાા) આચામમશ્રીન વુંકમ  કયલ. કેન્દ્રન ટેરીપન નુંફય અયજી પભમ ય આલાભાું આલેર છે. 

૨.  યીક્ષાના દદલવે (૩૧-જાન્મુઆયી-૨૦૧૬) ૧૦:૩૦ લાગે યીક્ષા સ્થે શચી જલાનુું યશેળે. 

૩.  કેન્દ્ર ય વીટ નુંફય ભેલલાભાું ભુશ્કેરી જણામ ત આચામમશ્રી/યીક્ષકન વુંકમ  કયલ. 

૪.  યીક્ષા શરભાું વલદ્યાથીએ કઇ ણ પ્રકાયનુું વાશીત્મ વાથે યાખલુું નશી. 

૫.  વલદ્યાથીએ પ્રલેળત્ર યીક્ષા વભમે ાવે યાખલાનુું યશેળે. પ્રલેળત્ર વલના યીક્ષાભાું ફેવલા દેલાભાું આલળે નશી. 

૬.  વલદ્યાથીએ ઉત્તયલશીભાું કાી અથલા બુયી ફરેનન જ ઉમગ કયલાન યશેળે.  

૭.  પ્રલેળત્ર ય આચામોના વશી વવક્કા વાથેન  ાવટમ  વાઇઝન પટ પયજીમાત રગાલલાન યશેળે. 

૮.  વલધાથીએ યીક્ષા વભમે વુંુણમ ળાુંવત જાલલાની યશેળે. વલધાથી યીક્ષાભાું ગેયયીતી કયત જણાળે ત યીક્ષા  ખુંડભાુંથી ઉઠાડી 

ભુકલાભાું આલળે. તથા આ યીક્ષા ભાટે ગેયરામક ઠયાલલાભાું આલળે. 

૯.  અયજી કયેર પભમ જભા કયાલતા શેરા વલદ્યાથીઓએ તેભન પટ આચામમના વશી વીક્કા વાથે ખયાઇ કયાલલાન યશેળે,અને બયેરા 

એપ્રીકેળન પભમ ની ઝેયક્ષ યીક્ષા વભમે એડભીટ કાડમ  ની વાથે રાલલાની યશેળે. 
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અયજીત્ર બયલા અંગેની વુચના  

 અયજીત્રકની તભાભ વલગત બયલાનુું પયજીમાત છે અને તે અુંગે્રજી અથલા  ગુજયાતીભાું ભટા અક્ષયે કાી અથલા બુયી ફરેનથી 
બયલાનુ યશેળે. આુંકડાઓ અુંગ્રેજીભાું બયલા. 

 યીક્ષા પ્રલેળત્રના કરભ ૧ થી ૨૧ ની વલગત વલધાથી /લારીએ જાતે બયલાની યશેળે અને દળામલેર જ્ગ્માએ વલધાથીએ વશી કયલાની 
યશેળે.  

 અયજીત્રકભાું દળામલેર જ્માએ ાવટમ  વાઇઝના તાજતેયના ફે પટા અયજીત્રભાું દળામવ્મા ભુજફ  રગાલલા. વલધાથીઓએ તેભન 
પટ આચમમના વદશ વવક્કા વાથે ખયાઈ કયાલેર પટા અયજીત્રભાું રગાલલાના યશેળે. 

  * કયેર કરભની વલગત પયજીમાત બયલાની છે. પયજીમાત ભાદશતી બમામ લગયનુું અયજીત્રક યદફાતર ગણાળે. 

૧. યીક્ષા વજલ્લાના કડ:             તારુકાન કડ:           કેન્દ્રન કડ: 

 વલદ્યાથીએ ટેફર-૨ ભાું આેર દયક્ષા કડ જોઈને રખલુું અને યીક્ષા કેન્દ્ર, જીલ્લા અને તારુકાન કડ નુંફય વુંફવધત ખાનાભાું રખલ.  
૨.  યીક્ષા કેન્દ્રનુું નાભ ટેફર-૨ ભાું આેર જણાવ્મા ભુજફ રખલાણું યેશળે. 
૩.  વલદ્યાથીનુું નાભ :અશીમા  અટક શેરા રખલી છી નાભ રખલુ અને તે છી વતાનુું નાભ રખલુ 
૪.  જાવત: અશીમા વલદ્યાથીએ ુરુ શમ ત  ુરુ અને સ્ત્રી શમ ત સ્ત્રીના કઠાભાું  ( √ ) ની વનળાની કયલી.  
૫.  જ્ઞાવત : વલધાથીને આદદજાવત ,આદદભજુથ અને શવત ભાુંથી જભેાું વભાલેળ થત શમ તે કઠની અુંદય (√) ખયાની વનળાની કયલી. 
૬.  ેટા જ્ઞાતી : અદશમા વલધાથીએ શેરા તાની ેટા જ્ઞાતી રખલી.  
૭.  જન્દ્ભ તાયીખ: અદશમા  વલધાથીએ શેરા ફે કઠાભાું તાયીખ રખલી. તથા ફીજા ફે કઠા ભાું ભશીન અને છેલ્લા ચાય કઠભાું લમ રખલુ.  
૮.  વતા/ લારીનુું નાભઃ અશીમા  વલધાથીએ તાના વતાનુ અથલા લારીનુું નાભ રખલુું . 
૯. ભાતાનુું નાભ : અશીમા વલધાથીએ તાની ભાતાનુું નાભ રખલુ.  
૧૦. વલધાથી કઇ ળાયીયીક ખડખાણ ધયાલે છે : અશીમા  વલધાથીએ  કઇ ળાયીયીક ખડખાુંણ વલે શા કે ના કઠાભાું   (√) ખયાની  વનળની 

કયલી . 
૧૧. જો વલધાથી અનાથ શમ તઃ  જો વલધાથી અનાથ શમ ત ‘શા’ અન્દ્મથા ‘ના’ ના કઠાભાું ( √ ) ખયાની વનળાની કયલાની.  

૧૨. વતા / લારીન વ્મલવામ : અદશમા વતાન / લારીન વ્મલવામ રખલ. જલેાકે દાત. વળક્ષક શમ ત તેની ફાજુના કઠભાું ( √ ) ખયાની 

વનળાની કયલી.  
૧૩. વલધાથીનુું વયનાભુું :અદશમા વલધાથીનુું વયનાભુું રખલાનુું  યશેળે.  
૧૪. પ્રલેળ ભાટે ળાાની વુંદગી : વલધાથી જ ેળાાભાું પ્રલેળ ની ઇચ્છા ધયાલે છે તે ભાટેની વલગત રખલી.  
૧૫.ળાાન પ્રકાય : અદશમા વલધાથી જ ેળાાભાું અભ્માવ કયત શમ તે ળાાનાું કઠાભાું ( √ ) ખયાની વનળાની કયલી.  
   દા.ત. વયકાયી ળાાભાું અભ્માવ કયત  શમ ત વયકાયી ળાા ાવેના કઠાભાું (√) ખયાની વનળાની કયલી.  
૧૬. ળાાનુું નાભ : અદશમા ળાાનુું નાભ રખલુું.  
૧૭. ળાાનુું નાભ : અદશુંમા ળાાનુું વયનાભુું રખલનુું યેશળ.ે  
૧૮. આચામમશ્રીનુું નાભ : અદશમા વલધાથી જ ેળાાભાું અભ્માવ કયત શમ તે ળાાના આચામમનુું નાભ રખલુું. 
૧૯. પભમ બયલાની જાણકાયીન સ્ત્રત : વલધાથીને આ યીક્ષા વલે  જ્ગમાુંથી ભાદશતી ભી  શમ તેની વાભે (√) ખયાની વનળાની કયલી.  
૨૦.  પભમ ભેવ્માનુું સ્થ:અદશમા વલધાથીએ કમાુંથી પભમ ભેવ્મુ છે તે રાગુ ડતા વલકલ્ ય (√ )ખયાની વનળાની કયલી. 
 કભમચાયીને ફેઠક નં બયલા અંગેની વુચના: 

D H 0 1 0 0 0 0 1 

 

યીક્ષા વજલ્લાનો કોડ* યીક્ષા તારુકાના કોડ* ૫ આંકડાનાં વલદ્યાથીના યોર નં દળામલલા 
 

*ટે્ફર-૨ ભાં આેર જણાવ્મા ભુજફ 
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કસોટી માટે નમુના રૂપ પ્રશ્નો   

અ. ગુજયાતી 

(૧)  ગાુંધીજીના યાજદ્વાયી ગુરુ કણ શતા ? 

     (અ)   ભશનરાર        (ફ)  ગખરે                              (ક) ભશવમ                               (ડ)     યાજલૈધ  

(૨)  ઉલન એટરે ળુું?  

     (અ)  લાડ               (ફ)  જુંગર                              (ક) લન                                  (ડ) ફગીચ  

(૩)  નીય ન વભાનાથી ળબ્દ આ .  

      (અ)  નશેય              (ફ) નક                                   (ક) ાણી                               (ડ) ક્ષીય  

(૪)  ળબ્દકળ ભુજફ તશેલાય, લમ, ભદશભા છી નીચેભાુંથી કમ ળબ્દ આલળે ?  

      (અ) દયલાજ              (ફ) રખટી                            (ક) લવુંત                                 (ડ) ટકણ  

બ. English 

(1)  This is ______ apple. 
 
a) a        b) an c) the d) is  
 
(2)  The books are _______ the table. 
 
a) in      b) over c) on d) under  
 
(3)  These lines _______ long. 
a) is    b) am c) are d) there 

  

ક. વલજ્ઞાન  

  (૧)  વુતયાઉ કાડ આતી લનસ્વત કઇ ?  

    (અ) આકડ                        (ફ) ભગય                                (ક)   વુયજભુખી                          (ડ) કાવ     

  (૨)  દુયની લસ્તુઓ નજીક જોલા ભાટે ળુું લયામ છે ?  

   (અ) વફરયી કાચ                   (ફ)   દુયફીન                           (ક) ઘડીમા                             (ડ)   ચશ્ભા 

  (૩) શુું  વુંલેદનાન ગુણધભમ ધયાલુું છુ ?   

   (અ) ટેફર                           (ફ) રજાભણી                            (ક)  થ્થય                                (ડ)  રાકડુું   

  (૪)  આણા ળયીય ને ળવકત ળાભાુંથી ભે છે?  

   (અ) શલા                              (ફ)  ાણી                                (ક) ખયાક                                (ડ)  એકેમ નશી  

ડ. ગવણત  

  (૧) ૧૮ અને ૪૮ ન ર.વા.અ.  કેટર થામ ?                          

  (અ) ૭                                     (ફ)  ૬                                    (ક) ૮                                      (ડ) ૯ 

  (૩) રૂ. ૪૦૦ ના ૧૦% કેટરા થામ ?  

   (અ)   ૪                              (ફ) ૪૦૦                                    (ક) ૪૦                                    (ડ)  ૫૦ 

  (૪) કઇ વુંખ્માનુું લગમ અને લગમભુ વયખુું છે ? 

  (અ) ૧                                     (ફ) ૨                                     (ક)   ૩                                    (ડ) ૪  
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ગુજયાત  યાજ્મ ટ્ર ામફર  ડેલરોભેન્ટ્  યેવીડેન્વીમર  એજમુકેળનર  ઇન્્ટ્ીટ્મુળન્વ  વોવામટ્ી  

(આદદજાવત  વલકાવ  વલબાગ, ગુજયાત  વયકાય  દ્વાયા વંચાવરત  ્લામત્ત વં્થા) 

             ૩જો  ભા, વફયવા ભુન્ડા બલન , વેક્ટ્ય-૧૦-એ, ગાંધીનગય  – ૩૮૨૦૧૦ , પોન: ૦૭૯-૨૩૨૪૩૭૪૮ /૪૯ 

એકરવ્મ ભોડેર યેવીડેન્ળીમર ્કૂર ભાં ૨૦૧૬-૧૭ભાં પ્રલેળ ભાટે્ની ભાદશતી 

(પકત વયકાયી, આશ્રભ ળાા અને ગ્રાન્ટ્ ઇન એડ ળાાઓના ાંચભાં ધોયણભાં બણતા લધુભાં લધુ ૧૩ લમની ઉંભયના આદદજાવતના ફાકો ભાટે્ )  

આદદજાવતના ફાકને ઉચ્ચ ગુણલ ત્તાવબય વળક્ષણ વાથે વાયા આલાવ અને બજનની વુવલધા ભી યશે તેલા શેતુવય એકરવ્મ ભડેર 
યેવીડેન્દ્ળીમર સ્કૂર કામમયત  છે . વદય ળાાઓ  ધયણ -૬ થી ધયણ-૧૨ વુધી આદદજાતીના  ફાક ભાટેની છે આ ળાાઓની માદી  

ાનાં ૬ તથા ૭  ઉય આલાભાું આલેર છે . ળાાભાું યશેઠાણ,બજન અને નાસ્ત તથા,  કમ્પપ્મુટય વળક્ષણ , યભતગભત , વચત્રકરા  વળક્ષણ , 
રાઇબ્રેયી  વલગેયેની વુવલધા છે. આ એકરવ્મ ભડેર યેવીડેન્દ્ળીમર સ્કૂરભાું ધયણ-૬ ભાું પ્રલેળ ભાટે અયજીઓ ભુંગાલલાભાું આલે છે.     
અનુવૂવચત જનજાવતના વલદ્યાથીઓને ઉત્તભકક્ષાનુું વળક્ષણ તેભજ વુવલદ્યાઓ ભે અને ઉત્તભ કક્ષાની ળાાભાું પ્રલેળ ભે તે ભાટે ગુજયાત વયકાય 
દ્વાયા “ટે્રે ન્ટ્ુર” મજનાનુું વનભામણ કયલાભાું આવ્મુ છે.આ”  ટેરેન્દ્ટુર”   મજનાન રાબ રેલા ભાટે એકરવ્મ ભડેર યેવીડેન્દ્ળીમર સ્કૂર પ્રલેળ 
યીક્ષાભાું પ્રથભ તફકે્ક ઉત્તીણમ થલાનુું  યશેળે.   

ાત્રતાનું ધોયણ : 

 વલદ્યાથી/વલદ્યાથીની અનુવૂવચત જનજાવત (ST) ના શલા જોઇએ. તેની ઉભય ૩૧ જાન્મુઆયી ૨૦૧૬ ના યજ લધુભાું લધુ ૧૩ લમની શલી 

જોઇએ. 
 વલદ્યાથી/વલદ્યાથીની શાર પકત વયકાયી ળાા/આશ્રભળાા અથલા ભાન્દ્મ ગ્રાન્દ્ટ ઇન એઇડ ળા ાઓભાું (વળક્ષણ વલબાગની માદી ભુજફ) 

ધયણ-૫ ભાું અભ્માવ કયતા શલા જોઇએ અને પ્રલેળ ભેલતી લખતે ધયણ-૫ ાવ કયેર શલુ જોઇએ. 
 એકરવ્મ ભડેર યેવીડેન્દ્ળીમર ળાાની પ્રાલેવળક યીક્ષાભાું ક્રભાનુવાય (૧)  વલકરાુંગ (૨) અનાથ ફાક (૩) આદદભ જુથના ફાક 

(૩) અને (૪)શતી ફાક  ભાટે  કુર ફેઠકના ૫% જ્માઓ અનાભત યશેળે. અનાભત ની ફેઠક ખારી યશેતા ભેયીટ ભુજફની ફેઠક 
બયલાભાું આલળે. 

પ્રલેળ અયજીત્ર ભેલલાના  ્થો :  
 વંફંવધત ગાભની પ્રાથવભક ળાા   તભાભ આશ્રભળાાઓ અને ગ્રાભ ંચામત  
 તભાભ એકરવ્મ ભોડેર યેવીડેન્ળીમર  ળાાઓ  તભાભ આદળમ વનલાવી ળાાઓ 
 તભાભ ભોડેર  ળાાઓ  પ્રામોજના લશીલટ્દાયશ્રી અને તકેદાયીશ્રીની કચેયીઓ 
 તભાભ એકરવ્મ કન્મા વનલાવી ળાાઓ   તભાભ યીક્ષા કેન્રો તેભજ જીલ્લા વળક્ષણવધક્ષકશ્રીની  કચેયીઓ 

  

 અયજીત્ર જભા કયાલલાના  ્થો :         

 અયજીત્ર બયીને જ ે  યીક્ષા  કેન્દ્ર ઉય યીક્ષા આલાની શમ તે યીક્ષા કેન્દ્રભાું રૂફરૂ અથલા ટારથી જભા કયલાનુું યશેળે અને તેજ 

સ્થેથી યીક્ષાથીઓએ પ્રલેળત્ર ઈસ્મુ કયલાભાું આલળે.  આ વવલામ અન્દ્મ જ્માએ  અયજીત્ર ભકરલાભાું આલળે ત તે સ્લીકાયલાભાું 

આલળે  નશી. અયજીત્ર સ્લીકાયલાની છેલ્લી તા. ૧૦ભી જાન્દ્મુઆયી ૨૦૧૬  છે. આ તાયીખ છી  અયજીત્ર સ્લીકાયલાભાું આલળે નશી. 

યીક્ષા  કેન્દ્ર ની માદી ાનાં નં. ૭ તથા ૮ ઉય આેર છે.                              

આ તફકકે વલધાથી ાવેથી ઠયાલલાભાું આલેર ાત્રતા ધયાલતા શલાના કઈ દસ્તાલેજી ુયાલાઓન આગ્રશ યાખલાભાું આલત નથી. જો 

ઉભેદલાય પ્રલેળ ભાટે કવટીનાું અુંતે રામક ઠયળે ત પ્રલેળ વભમે  આ  અગેના આધાય/ુયાલા યજૂ કયલાના યશેળે. જથેી ઉભેદલાયને તે ઠયાલેર 

ાત્રતા ધયાલે છે તેની ખયાઈ કયીને જ અયજી કયલા જણાલલાભાું આલે છે. પ્રલેળ વભમે ઉભેદલાય  યીક્ષાભાું ઉત્તીણમ  થમેર શલા છતાું જો ાત્રતા 

ધયાલતા નશી શમ, ત કઈ ણ વુંજોગભાું  પ્રલેળ આલાભાું આલળે નશી.                           
યીક્ષા ધ્ધવત : 

 યીક્ષા તા.૩૧/૦૧/૨૦૧૬ ને યવલલાય ના યજ મજલાભાું આલળે ,અને વલધાથીઓએ  વલાયે ૧ ૦:૩૦ લાગે યીક્ષા સ્થે શોંચી જલાનુું 

યશળે. યીક્ષા એક જ બાગભાું રેલાભાું આલળે. દયક્ષાન વભમ વલાયના ૧૧.૩૦ થી ફયના ૨.૦૦ કરાક વુધીન યેશળે પ્રશ્નત્રભાું બાા 

કોલ્મ ક્ષભતા  અંગે્રજી અને ગુજયાતી , વલજ્ઞાન, અને  ગવણત તથા વાભાન્મ જ્ઞાન, ફુવધ્ધભતા અને વ્મલશાયને રગતા વલમભાુંથી 

લૈકવલ્ક પ્રશ્ર ુછલાભાું આલળે. આ પ્રશ્નત્ર રખલા ભાટેન કુર વભમ ૨ કરાક અને ૩૦ વભવનટ ન યશેળે. 
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 યીક્ષા ભાટે નભૂના રૂ પ્રશ્ન અયજીત્રકના ાનાું નુંફય- ૪ ઉય આલાભાું આલેર છે.  યીક્ષા ઓ.એભ.આય(OMR) ધ્ધવતથી રેલાભાું 

આલળે. 
અગત્મની  તાયીખો : 
 અયજીત્ર ભેલલાની તાયીખ : ૧૫ ડીવેમ્ફય ૨૦૧૫  
 અયજીત્ર યત આલાની છેલ્લી તાયીખ :૧૦ જાન્મુઆયી ૨૦૧૬ (વાંજ ે૬-૦૦ લાગ્મા વુધી).  
 યીક્ષા ની  તાયીખ :૩૧જાન્મુઆયી ૨૦૧૬ (યવલલાય) 
 દયણાભ જાશેય કયલાની તાયીખ :ભાચમ ૨૦૧૬નંુ છેલ્લુ અઠલાદડમુ. 

અગત્મની વૂચનાઓ :  
 અયજીત્ર આ વાથે ફુકરેટના ાનાું નું ૧-૨ ઉય વફડેર છે. પ્રલેળ ભાટે અયજી કયલા આ ાના ફુકરેટ ભાુંથી પાડી રેલાના યશેળે.  
 અયજીત્ર બયતી લખતે વલદ્યાથીઓ તેભની ળાાના વળક્ષક અથલા આચામમની ભદદ રઈ ળકે છે. અયજીત્રકના પકયા નું ૨ ૨ ભાું દળામલેર 

જ્ગ્મા ય આચામમ દ્વાયા ખયાઈ કયામેરી શલી જોઈએ, અન્દ્મથા અયજીત્ર  સ્લીકાયલાભાું આલળે નશી.  
 અયજદાય જ ેસ્થે યીક્ષાભાું ઉવસ્થત યશેલાના શમ તે યીક્ષા કેન્દ્ર ઉય અયજીત્ર યજૂ કયલાનુું યશેળે . નક્કી કયેરા યીક્ષા કેન્દ્ર વવલામ 

અન્દ્મ કેન્દ્ર ઉય અયજીત્ર યજૂ કયલાભાું આલળે ત તે યદફાતર ગણાળે. 
 અયજીત્ર કચેયી વભમ દયમ્પમાન શાથશાથ અથલા ટાર દ્વાયા યજૂ કયલાનુું યશેળે. અયજીત્ર શાથશાથ યજૂ કયલાના વકસ્વાભાું એ જ લખતે 

પ્રલેળત્ર ઇસ્મુ કયલાભાું આલળે. 
 જો અયજીત્ર ટારભાું ભકરલાભાું આલેર શળે ત પ્રલેળત્ર ણ ટારથી  જ ભકરલાભાું આલળે.આલા વકસ્વાભાું અયજદાયે તાના 

વયનાભા લાુું રૂવમા-૫ ટીકીટ રગાલેર કલય અયજીત્ર વાથે ભકરલાનુું યશેળે. તાના વયનાભા વાથેનુું રૂ વમા-૫ ટીકીટ લાુું કલય 
અયજી વાથે ભકરાલેર નશી શમ ત અયજીત્ર યદ કયલાભાું આલળે. 

 અયજીત્ર જભા કયાલતા શેરા વલ દ્યાથીઓએ તેભન પટ  અયજીત્ર ય ચોંટાડી  આચામમના વશી વીક્કા વાથે ખયાઇ કયાલલાન 
યશેળે,અને બયેરા અયજીત્રની ઝેયક્ષ યીક્ષા વભમે પ્રલેળત્ર ની વાથે રાલલાની યશેળે. 

 જ ેઅયજદાય અયજીત્ર બયીને ટારથી ભકરલાના શમ તેભને બયેર અયજીત્રની નકર તેભની ાવે યાખલાની યશેળે. 
 અયજીત્ર બયલાની ફાફતભાું જો કઇ ભુશ્કેરી શમ ત  વલદ્યાથીઓ નજીકની એકરવ્મ ભડેર યેવીડેન્દ્ળીમર સ્કૂરભાું અથલા વલના ભૂલ્મે 

શેલ્ રાઇન નંફય ૧૮૦૦૨૩૩૭૯૨૮ ઉય વુંકમ  કયી ળકળે . 
 નીચે જણાલેર જ્ઞાતીઓને આદદભજૂથ તયીકે ગણલાભાું આલળે.અને તેભને આગ દળામવ્મા ભુજફ રાબ આલાભાું આલળે. 

 ૧. વીદી, ૨. કરગા ,૩. કટલારીમા, ૪.ઢાય ,૫. કથડી  
 દયક્ષા OMR ધ્ધવત દ્વાયા રેલાભાું આલતી શમ છે જથેી યી-ચેકીંગ કયલાભાું આલળે નદશ તેભજ (યી-ચેકીંગ ભાટે અયજી કયલી નદશ) 
 ભેયીટભાું આલનાય વલદ્યાથીઓના જ ભાકમવ જાશેય કયલાભાું આલળે. ભેયીટભાું ન આલનાય વલદ્યાથીઓના ભાકમવ જાણલા ભાટે ત્ર વ્મલશાય 

અથલા ટેરીપનીક જાણ કયલાભાું આલળે નશી. જ ેળાાની ફેઠક પ્રભાણે ટેરેન્દ્ટુર તેભજ ઈ.એભ.આય.એવ. ળાાભાું પ્રલેળ ભેલલા 
ભાટે ભેયીટભાું આલનાય ફાકનુ જ યીણાભ અભાયી કચેયીની લેફવાઇટ ય ભુકલાભાું આલળે. 

 ળાા વુંદગી ભાટે ભેયીટ ના આધાયે જ પ્રલેળ આલાભાું આલળે પ્રલેળ ભેલલા ભાટે કે ળાા પેયેફદર કયલા ભાટે બરાભણ અયજીઓ 
ધ્માને રેલાભાું આલળે નદશ. 

ટે્ફર-૧ :એકરવ્મ ભોડેર યેવીડેન્વીમર ્કૂરોનંુ રી્ટ્  

ક્રભ ળાાનુ ં નાભ  તારુકો વજલ્લો  

૧ ઇ એભ આય એવ, ફાયડરી    ફાયડરી વુયત 

૨ ઇ એભ આય એવ,   વનઝય  વનઝય તાી 

૩ ઇ એભ આય એવ, ઇન્દ્દ ુ  વનગઢ 

૪ ઇ એભ આય એવ,ઉકાઈ ઉકાઈ 

૫ ઇ એભ આય એવ, કયાડા  કયાડા લરવાડ 

૬ ઇ એભ આય એવ,ાયડી લરવાડ 

૭ ઇ એભ આય એવ,ધયભુય ધયભુય 

૮ ઇ એભ આય એવ, ળાભાજી  બીરડા અયલલ્લી 

૯ ઇ એભ આય એવ, ળાભાજી ૨  બીરડા 

૧૦ વૈવનક સ્કૂર, ખેયુંચા  *** બીરડા 

૧૧ ઇ એભ આય એવ, ખયેડી   દાશદ દાશદ  

CIPL
Typewriter
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ટે્ફર-૧ :એકરવ્મ ભોડેર યેવીડેન્વીમર ્કૂરોનંુ રી્ટ્  

ક્રભ ળાાનુ ં નાભ  તારુકો વજલ્લો  

૧૨ ઇ એભ આય એવ, રુખદડમા દાશદ 

૧૩ ઇ એભ આય એવ, અફાુંજી  દાુંતા ફનાવકાુંઠા  

૧૪ ઇ એભ આય એવ, જગાણા ારનુય 

૧૫ ઇ એભ આય એવ, લેજરુય  કારર ુંચભશાર  

૧૬ ઇ એભ આય એવ, કડાણા  કડાણા ભશીવાગય 

૧૭ ઇ એભ આય એવ, નાુંદદ   નાુંદદ નભમદા  
 ૧૮ ઇ એભ આય એવ, વતરકલાડા  વતરકલાડા 

૧૯ ઇ એભ આય એવ, ફાયતાડ  લાુંવદા નલવાયી 

૨૦ ઇ એભ આય એવ, ુવનમાલાટ છટાઉદેુય છટાઉદેુય 

૨૧ ઇ એભ આય એવ, કલાટ  કલાુંટ 

૨૨ ઇ એભ આય એવ, ગયજ લાઘડીમા લડદયા 

૨૩ ઇ એભ આય એવ,  લાઘડીમા લાઘડીમા 

૨૪ ઇ એભ આય એવ, આશલા  આશલા  

૨૫ ઇ એભ આય એવ,વાુતાયા આશલા  

૨૬ આશ્રભ ળાા ભશાર આશલા  

૨૭ આશ્રભ ળાા ભારેગાુંલ આશલા ડાુંગ  

૨૮ આશ્રભ ળાા ગાયખડી  વુવફય  

૨૯ આશ્રભ ળાા ચીંચરી વુવફય  

૩૦ આશ્રભ ળાા ફાયીાડા લઘઈ  
         

          *** ક્રભ નં ૧૦ વૈવનક ્કુરભાં પકત કુભાય વલદ્યાથીઓને જ પ્રલેળ આલાભાં આલળે અને તેભને ત્માયફાદ અંવતભ ળાયીદયક 

કવોટ્ી રેલાભાં આલળે. 

ટે્ફર:૨ ૨૦૧૬ ની ઇએભાઆયએવ પ્રલેળ યીક્ષા ભાટે્ ભંજુય થમેર યીક્ષા અને અયજીત્રક જભાં કયાલલાના કેન્રોની માદી 

ક્રભ વજલ્લો તારુકો/બ્રોક યીક્ષા કેન્ર કોડ યીક્ષા કેન્રનંુ નાભ અને વયનાભંુ ટે્રીપોન નંફય 

૧ દાશદ દાશદ DH/01/1 નલજીલન આટમવ એન્દ્ડ કભવમ  કરેજ ,ઝારદ યડ દાશદ ૯૪૨૭૬૫૫૬૦૫ 
૨ રીભખેડા DH/02/2 ભડેર સ્કુર , રીભખેડા, ધાનુય યડ , આઇ.ટી.આઇ ની ફાજુભાું ૯૪૨૬૪૩૨૬૧૦ 
૩ દેલગઢફાયીમા DH/03/3 એવ આય શાઇસ્કુર ,વવવલર શવીટર નજીક , દેલગઢફાયીમા ૯૮૭૯૯૯૨૦૧૮ 
૪ ધાનુય DH/04/4 શ્રી  યાજ ઉત્તય ફુવનમાદી શાઇસ્કુર ,ભુ. વેય ,ધાનુય ૯૪૨૭૪૮૪૧૨૧ 
૫ ગયફાડા DH/05/5 ભાધ્મવભક ળાા ગયફાડા ,જાુંફુઆ યડ ,ચાય યસ્તા ચકડી, ગયફાડા ૯૪૨૮૧૨૮૩૨૮ 
૬ ઝારદ DH/06/6 ફી એભ શાઇસ્કુર ,બાયત ટાલય, ઝારદ ૯૪૨૭૩૪૪૯૩૪ 
૭ ઝારદ DH/06/7 શ્રીભતી  જી.લી ળેઠ ભીડર સ્કુર, ફી.એભ.શાઇસ્કુર કેમ્પવભાું ૯૪૨૪૨૮૮૮૩૨ 
૮ વુંજરેી DH/07/8 ભા.અને ઉ.ભા. કન્દ્મા વલદ્યારમ ૯૯૦૯૫૪૮૮૭૦ 
૯ પતેુયા DH/08/9 શ્રી, આઇ.કે દેવાઇ શાઇસ્કુર પતેુયા ૯૬૨૪૨૦૬૧૭૩ 

૧૧ ુંચભશાર ભયલા શડપ PM/01/1 ધી કે એવ  શાઇસ્કુર ,તારુકા ુંચામત ઓદપવ નજીક , ભયલા શડપ 9825717315 

૧૨ ધધુંફા PM/02/2 એવ એચ લાયીમા શાઇસ્કુર ,ધધુંફા 02678-244892 

૧૩ ભશીવાગય વુંતયાભુય MH/01/1 શ્રી  ભુયરીધય વલધ્મારમ નયવવુંગુય 02675-220172 

૧૪ કડાણા MH/02/2 વયકાયી ભીડર વેકેન્દ્ડયી સ્કુર ,દદલડાકરની ,કડાણા 02675-237528 

૧૫ ફનાવકાુંઠા અભીયગઢ BK/01/1 ભૉડર સ્કુર ,અભીયગઢ 9879629843 

૧૬ દાુંતા BK/02/2 ઇ એભ આય એવ ,અુંફાજી, દાુંતા 02749-291629 

૧૭ ડીવા BK/03/3 વેન્દ્ટ ઝેવલમવમ શાઇસ્કુર ,ડીવા 02744-223773 

૧૮ વાફયકાુંઠા ખેડબ્રશભા SK/01/1 વુંતશ્રી નથ્થુયાભફાા જ્ગમવત વલધારમ,ખેડબ્રશભા 02775-22૦165 
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ક્રભ વજલ્લો તારુકો/બ્રોક યીક્ષા કેન્ર કોડ યીક્ષા કેન્રનંુ નાભ અને વયનાભંુ ટે્રીપોન નંફય 
૧૯ ળીના SK/02/2 ળીના પ્રાથવભક ળાા,રીવ સ્ટેળનની વાભે, ભુ..,ળીના - 

૨૦ વલજમનગય SK/03/3 ભશાયાલશ્રી શભીયવવુંશજી શાઇસ્કુર,વલજમનગય 02775-254042 

૨૧ અયલલ્લી વબરડા AR/01/1 એન આય એ શાઇસ્કુર,વબરડા 02771-232042 

૨૨ ભેઘયજ AR/02/2 ી વી એન શાઇસ્કુર,ભેઘયજ 02773-244539 

૨૩ છટા ઉદેુય છટાઉદેુય CU/01/1 શ્રી  પતેવવુંગ શાઇસ્કુર ,પ્રામજના લશીલટદયશ્રીની ઓદપવ, 
છટાઉદેુય 

02669-232059 

૨૪ જતેુય ાલી CU/02/2 ભડેર સ્કુર, જતેુય ાલી (લડાતરાલ) 02664-242222 

૨૫ કલાુંટ CU /03/3 ઈ.એભ.આય.એવ.કલાુંટ વુખી યીલાય કલાુંટ 02669-254119 

૨૬ નવલાડી CU /04/4 એવ ફી વરુંકી શાઇસ્કુર, ેટર રું યડ,નવલાડી 02661-262020 

૨૭ વુંખેડા CU /05/5 શ્રી ડી ફી ાયેખ શાઇસ્કુર,સ્ટેળન યડ, વુંખેડા 02665-243243 

૨૮ નભમદા નાુંદદ NR/01/1 એભ આય વલદ્યારમ, વીલીર શવીટર નજીક ેરેવ યડ, યાજીા 02640-220023 

૨૯ ડેડીમાાડા NR/02/2 એ એન ફાયટ વલદ્યારમ, યાજીા, ડેડીમાાડા 02649-234126 

૩૦ વાગફાયા NR/03/3 જ ેકે શાઇસ્કુર, વાગફાયા, નભમદા 02649-255221 

૩૧ વતરકલાડા NR/04/4 શ્રી કે એભ ળાશ વાલમજનીક  શાઇસ્કુર,વતરકલાડા 02661-266337 

૩૨ બરૂચ લાવરમા BH/01/1 શ્રી એભ એભ બકત શાઇસ્કુર, નેત્રુંગ, લાવરમા  

૩૩ ઝઘડીમા BH/02/2 શ્રી દીલાન ધનજી ળાશ શાઈસ્કૂર, ઝઘડીમા 02645-22014 

૩૪ વુયત ભાડલી SR/01/1 વાલમજનીક શાઈસ્કૂર, ભાુંડલી 02629-220229 

૩૫ ભશુલા SR/02/2 જી એચ બકતા વાલમજનીક શાઈસ્કૂર, લામા ,ભશુલા 02625-255738 

૩૬ ભાગય SR/03/3 એવ ી ભરેવા શાઈસ્કૂર, ભટાભીમા , ભાગયર 02629-220229 

૩૭ ઉભયાડા SR/04/4 લનયાજ શાઈસ્કૂર, ઉભયાડા 02629-253458 

૩૮ ફાયડરી SR/05/5 કન્દ્મા વલદ્યારમ અસ્તાન, ફાયડરી  

૩૯ તાી વનગઢ TP/01/1 વાલમજનીક શાઈસ્કૂર, પ્રામજના લશીલટદાયશ્રીની ઓપીવ, વનગઢ 02624-222200 

૪૦ ઉચ્છર TP/02/2 વાલમજનીક શાઈસ્કૂર, ઉચ્છર, તાી 9427177189 

૪૧ વનઝય TP/03/3 આય જી ટેર વલધારમ, વનઝય 02628-244249 

૪૨ લારડ TP/04/4 એવ જી શાઈસ્કૂર, લારડ 02625-222044 

૪૩ વ્માયા TP/05/5 દવક્ષણાથ વલવલદ્યારક્ષી વલદ્યારમ, ધુવરમા યડ, વ્માયા 02626-222606 

૪૪ ડાુંગ આશલા DN/01/1 ઇ એભ આય એવ સ્કૂર આશલા વભળન કુંાઉન્દ્ડ,આઈ ટી આઈ નજીક 

આશલા ડાુંગ 
02631-220247 

૪૫ લઘઈ DN/02/2 આદળમ  વનલાવી ળાા લઘઈ 02631-246217 

૪૬ નલવાયી વચખરી NV/01/1 ડી ઇ ઇટારીમા શાઈસ્કૂર, વચખરી 02634-235726 

૪૭ લાુંવદા NV/02/2 શ્રી પ્રતા શાઈસ્કૂર, લાુંવદા 02630-222257 

૪૮ લરવાડ લરવાડ VL/01/1 ઈ લી ડી વાલમજનીક શાઈસ્કૂર, લરવાડ 02632-244413 

૪૯ ાયડી VL/02/2 ડી  વી ઑ વાલમજનીક શાઈસ્કૂર ,ાયડી , લરવાડ 0260-2373343 

૫૦ ઉભયગાલ VL/03/3 એભ એભ શાઈસ્કૂર, ઉભયગાલ લરવાડ 0260-2562560 

૫૧ ધયભુય VL/04/4 એવ એભ એવ એભ શાઈસ્કૂર, ધયભુય , 02633-242062 

૫૨ કયાડા VL/05/5 એન ફી યાઓત ઈસ્કૂર, નાનાોંઢાું,કયાડા 02633-250059 

૫૩ ગીય વભનાથ જુનાગઢ 
(તારારા) 

JG/01/1 શ્રી નલજીલન શાઈસ્કૂર, યેલ્લે સ્ટેળન યડ, તારારા (ગીય ),  
જી. જુનાગઢ 

02877-222542 

 

--------- 
વયકાયી ભધ્મસ્થ ભુરણારમ, ગાુંધીનગય. 
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