છે તેલુાં screen ય રિામેરુાં આલળે અને e-receipt ભળે, જને ી print કાઢી રેલી. જો પ્રક્રક્રમાભાાં કઈ િાભી શળે ત screen ય
આની પી બયામેર નથી તેભ જોલા ભળે. (૨) યાજ્ગમ ફશાય લવતાાં વાભાન્મ કેટેગયીનાાં ઉભેદલાયએ સ્ટ ઓપીવભાાં યીક્ષા પી રૂ.૧૦૦/બયલાની યશે ળે અને પી બમાા અાંગેનુાં િરણ ભેલલાનુાં યશે ળે. અથલા આ ઉભેદલાયએ રૂ.૧૦૦/- ના “વચિલશ્રી, ગુજયાત જાશે ય વેલા આમગ,
અભદાલાદ” ના નાભના ક્રસ્ડ બાયતીમ સ્ટર ઓડાયથી પી જભા કયાલી ળકળે.
(૩) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય જો ચફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયે ત તેઓએ અયજી પી બયલાની યશે ળે નશીં.
(૪) ભૂ ગુજયાતના અનાભત કક્ષાના તથા ચફન અનાભત કક્ષાના આચથાક યીતે નફા લગાના ઉભેદલાયએ અયજી પી બયલાની યશે તી નથી.
(૫) અળક્ત (Disabled) વ્મચક્તઓ તથા ભાજી વૈચનકએ અયજી પી બયલાની યશે તી નથી.
(૬) પી બમાા ફાદ યીપાંડ ભલાાત્ર નથી.
(૭) પી બમાા લગયની અયજી યદ થલાને ાત્ર છે. પી બયે ર નશીં શમ તેલા ઉભેદલાયને કઈણ વાંજોગભાાં Screening Test(પ્રાથચભક
કવટી)/ભુખ્મ રેચિત કવટીભાાં ફેવલા દેલાભાાં આલળે નશીં. આ પી સ્ટ ઓપીવ /નેટ ફેંકીંગ દ્વાયા જ સ્લીકાયલાભાાં આલળે. યકડભાાં, ડીભાન્ડ
ડર ાફ્ટથી, બાયતીમ સ્ટર ઓડાય (યાજ્ગમ ફશાય લવતાાં વાભાન્મ કેટેગયીનાાં ઉભેદલાય ચવલામ ) કે ે ઓડાયના સ્લરૂભાાં આ પી સ્લીકાયલાભાાં
આલળે નક્રશ, જને ી ઉભેદલાયએ િાવ નોંધ રેલી.
૧૧. યીક્ષાની રૂયે િા તથા અભ્માવક્રભ: આ યીક્ષા ક્રભાનુવાય ફે તફક્કાભાાં મજલાભાાં આલળે:
(૧) Screening Test (પ્રાથચભક કવટી) નુાં શે તુરક્ષી પ્રકાયનુાં વાભાન્મ જ્ઞાનનુાં પ્રશ્નત્ર ૧૦૦ ગુણ અને ૧ કરાકના વભમ ભાટે યશે ળ.ે
વાભાન્મ જ્ઞાનના પ્રશ્નત્રન અભ્માવક્રભ આ પ્રભાણે યશે ળે: (૧) વાભાન્મ ચલજ્ઞાન, માાલયણ તથા ઈન્પયભેળન એન્ડ કબમુનીકેળન ટેકનરજી
(૨) બાયતનુાં ફાંધાયણ : આભુિ-ભૂબૂત અચધકાય અને પયજો- યાજ્ગમનીચતના ભાગાદળાક ચવધ્દ્ધાાંત- વાંવદની યિના- યાષ્ટરચતની વત્તાયાજ્ગમારની વત્તા –ન્મામ તાંત્ર-અનુ.જાચત,અનુ.જનજાચત અને વભાજના છાત લગો ભાટેની જોગલાઈઓ-એટની જનયર-નીચત આમગ –
નાણા ાંિ- ફાંધાયણીમ વાંસ્થાઓ- બાયતનુાં િૂાંટણી ાંિ,વાંઘ રક વેલા આમગ, યાજ્ગમ વેલા આમગ, કબ્ટર રય અને ઓક્રડટય જનયર (૩)
તાજતે યના ભશત્લના પ્રાદેચળક, યાષ્ટરીમ, આાંતયાષ્ટરીમ ભુદ્દાઓ / ફનાલ (૪)બાયતની બૂગ- બોગચરક, આચથાક, વાભાચજક,િેતી, કુ દયતી
વાંળાધન અને લવતી અાંગેની ફાફત (૫) ગુજયાતન વાાંસ્કૃ ચતક લાયવ – વાક્રશત્મ, કરા, ધભા અને સ્થાત્મ (૬) વાભાન્મ ફોચધ્દ્ધક
ક્ષભતાકવટી (૭) િેર જગત (૮) બાયતની યાજનીચત અને અથાવ્મલસ્થા (૯) ાંિામતી યાજ (૧૦) બાયતન ઈચતશાવ
(૨) રેચિત ભુખ્મ યીક્ષાના અભ્માવક્રભભાાં કુ ર –૩ ેય યશે ળે: (૧) ેય-૧, ગુજયાતી ( સ્નાતક કક્ષા ), ૧૦૦ ગુણ (૨) ેય-૨,
અાંગ્રેજી (ઈન્ટયભીડીમેટ કક્ષા), ૧૦૦ ગુણ (૩) ેય-૩, વાભાન્મ અભ્માવ ( સ્નાતક કક્ષા ), ૧૦૦ ગુણ શળે. ેય-૧ તથા ેય-૩ નાાં
પ્રશ્નત્રનુાં સ્તય સ્નાતક કક્ષાનુાં તથા ેય-૨ ના પ્રશ્નત્રનુાં સ્તય ઈન્ટયભીડીમેટ કક્ષાનુાં યશે ળે. પ્રત્મેક ેય દીઠ વભમ ૩ કરાકન યશે ળે.
Screening Test (પ્રાથચભક કવટી) ભાાં આમગ દ્વાયા નક્કી કયલાભાાં આલે તે કેટેગયીલાઈઝ રામકી ધયણ જટે રા ગુણ ધયાલતા તથા
જાશે યાતની જોગલાઈ ભુજફ ળૈક્ષચણક રામકાત, લમ લગેયે વાંતતા શળે તેલા, જાશે યાતભાાં દળાાલેર જગ્માના કેટેગયીલાઈઝ આળયે ત્રણ ગણા
ઉભેદલાયને જ રેચિત ભુખ્મ યીક્ષાભાાં પ્રલેળ આલાભાાં આલળે.
(૩) Screening Test (પ્રાથચભક કવટી)ભાાં ઉભેદલાયને કબ્મુટયાઈઝ્ડ િાવ પ્રકાયની જલાફલશી [O.M.R Answer Sheet]
આલાભાાં આલળે. પ્રશ્નત્રના ફધા પ્રશ્ન શે તુરક્ષી શળે. દયે ક પ્રશ્નના જલાફભાાં A,B,C,D અને E એભ ાાંિ ચલકલ્ આલાભાાં આલળે.
ાાંિભ ચલકલ્ E „Not attempted‟ તયીકેન યશે ળે. જો ઉભેદલાય પ્રશ્નન જલાફ આલા ન ઈચ્છતા શમ ત આ ચલકલ્ E વાંદ કયી
ળકળે. ૩. (૧) ઉભેદલાયે જ ે પ્રશ્નના જલાફ ભાટે જો ાાંિભ ચલકલ્ E „Not attended „ એનકડ કયે ર શળે ત તે પ્રશ્નના “ળૂન્મ “ ગુણ
ગણાળે અને તે પ્રશ્ન ભાટે કઈ નેગેટીલ ગુણ કાલાભાાં આલળે નક્રશ. તેથી ઉભેદલાયે વાિ ચલકલ્ ળધી જલાફલશી [O.M.R Answer
Sheet] ભાાં વાંફાંચધત પ્રશ્નના ક્રભ વાભે આેર A, B, C, D કે E ના લતુાને ૂયેૂરાં બુયી / કાી ળાશીની ફર ેનથી ડાકા કયલુાં. આ
ચવલામની કઈણ કરયની ળાશીની ફરેનથી જલાફ આ્મા શળે ત તે જલાફલશી તાવલાભાાં આલળે નક્રશ અને આઆ ળૂન્મ ગુણ
આલાભાાં આલળે. એકલાય ડાકા કયે ર જલાફને ફદરી ળકાળે નક્રશ. ૩. (૨) એક જ પ્રશ્ન ભાટે જો જલાફલશીભાાં એકથી લધુ ચલકલ્ આે
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આેરા શળે ત તે જલાફ ભાટે ગુણ આલાભાાં આલળે નક્રશ. ૩.(૩) આ કવટીભાાં પ્રત્મેક િટા જલાફ, એક થી લધુ જલાફના ક્રકસ્વાભાાં તથા
એક ણ ચલકલ્ એનકડ નશીં કયલાના ક્રકસ્વાભાાં જ ે તે જલાફના ચનચિત ગુણના ૦.૩ ગુણ કુ ર ભેલેર ગુણભાાંથી ફાદ કયલાભાાં આલળે. એટરે
કે િટા જલાફ ભાટે નેગેટીલ ગુણની ફાફત ઉભેદલાયે ધ્દ્માને યાિલાની યશે ળે. ૩.(૪) ઉભેદલાય દ્વાયા જલાફલશી [O.M.R Answer
Sheet]ભાાં જો ફેઠક નાંફય / પ્રશ્ન ુચસ્તકા નાંફય કે પ્રશ્ન ુચસ્તકા ચવક્રયઝ િટા રિલાભાાં આલળે કે આ ફાફતે કઈ ક્ષચત ણ આિયલાભાાં
આલળે ત તેલી જલાફલશીઓ તાવલાભાાં આલળે નશીં. અને આલા પ્રકાયની ક્ષચતઓ યત્લે જો જલાફલશી તાસ્મા ફાદ ણ ક્ષચતઓ
/અૂણાતાઓ ધ્દ્માને આલળે ત તેલા ઉભેદલાયને ભાત્ર આલા કાયણવય ણ અવપ જાશે ય કયલાભાાં આલળે. જ ે અાંગે ાછથી કઈ યજુ આત /
ચલનાંતી ધ્દ્માને રેલાભાાં આલળે નશીં. આથી તભાભ ઉભેદલાયને O.M.R Answer Sheetભાાં બયલાની થતી ચલગત વાંૂણ
ા ણે મગ્મ યીતે
બયલા અને એનકડ [Encode] કયલા ૂયતી િીલટ અને કાજી યાિલા િાવ વૂિના આલાભાાં આલે છે. ૩.(૫) કઈ ઉભેદલાય દ્વાયા
અયજીત્રકભાાં ભાન્મ યભત-ગભતભાાં પ્રચતચનચધત્લ કયે ર છે તેલી ચલગત દળાાલેર શળે અને ાછથી આ ચલગત ળયતિૂકથી દળાાલેર શતી કે તે
અાંગેનુાં પ્રભાણત્ર યજૂ કયી ળકે તેભ નથી તેલી યજૂ આત ભળે ત કઈણ વાંજોગભાાં ભાન્મ યાિલાભાાં આલળે નશીં. અને જો ઉભેદલાય પ્રાથચભક
કવટીભાાં વપ થમેર શળે ત ણ અયજીત્રકભાાં િટી ચલગત જણાલલાના કાયણવય ઉભેદલાયી યદ કયલાભાાં આલળે. જથે ી ઉભેદલાયે આ અાંગે
અાંગત કાજી યાિલા વૂિના આલાભાાં આલે છે. ૩.(૬) પ્રાથચભક કવટીના ક્રયણાભને આધાયે ભુખ્મ રેચિત કવટીભાાં જગ્માના આળયે ત્રણ
ગણા ઉભેદલાયને પ્રલેળ આલા ભાટે દયે ક કેટેગયીની જગ્માઓના વાંદબાભાાં રામકી ધયણ નક્કી કયલાભાાં આલે છે. આ રામકી ધયણભાાં ળાયીક્રયક
અળકતતા ધયાલતા ઉભેદલાય, ભક્રશરા ઉભેદલાય અને ભાજી વૈચનક ઉભેદલાયની ગણતયી કયલાભાાં આલે છે. અને જાશે યાતભાાં દળાાલેર અનાભત
જગ્માઓના ત્રણ ગણા ઉભેદલાય ભી યશે તા શમ ત તે પ્રભાણે ાત્ર ગણલાભાાં આલે છે. યાંતુ જો ત્રણ ગણાભાાં ઉભેદલાય િૂટતા શમ ત દયે ક
કેટેગયી ભાટે જ ે રામકી ધયણ [cut off] આલતુ શમ તેભાાં ૧૦% જટે રુાં રામકી ધયણભાાં છૂ ટછાટ ભૂકીને ચલિાયણા કયલાભાાં આલે છે. આલી
યીતે ઉભેદલાય ઉરબ્ધ થામ તેને ાત્ર ગણલાભાાં આલે છે. આ યીતે ચલિાયણા કમાા ફાદ ણ ળાયીક્રયક અળકત, ભાજી વૈચનક કે ભક્રશરા
ઉભેદલાય ઉરબ્ધ ન ફને ત ચનમત થમેર રામકી ધયણના ૧૦%થી લધુ છૂ ટછાટ ભલાાત્ર યશે તી નથી.
(૪) Screening Test (પ્રાથચભક કવટી) ભાાં ભેલેર ગુણ આિયી વાંદગી ભાટે ધ્દ્માને રેલાભાાં આલળે નશીં. આિયી ક્રયણાભ ભાત્ર
ભુખ્મ રેચિત ક્રયક્ષાના આધાયે ચનમત કયલાભાાં આલળે. ઉભેદલાય નામફ વેક્ળન અચધકાયી કે નામફ ભાભરતદાય કે આ ફાંને જગ્મા ભાટે
ઉભેદલાયી કયલા ઈચ્છતાાં શમ ત ણ તેભણે એક જ અયજી કયલાની યશે ળે અને એક જ લિત યીક્ષા પી િૂકલલાની યશે ળે.
(૫) યીક્ષાનુાં ભાધ્દ્મભ ગુજયાતી યશે ળે. ચવલામ કે, ભુખ્મ રેચિત યીક્ષાના ેય નાં.૨ (અાંગ્રેજી) નુાં ભાધ્દ્મભ ફધાાં ઉભેદલાય ભાટે અાંગ્રેજી યશે ળે.
૧૨.યીક્ષા કેન્દ્રની ચલગત: Screening Test (પ્રાથચભક કવટી) નુાં સ્થ અભદાલાદ, અભયે રી, આણાંદ, બાલનગય, બૂજ, બરિ,
દાશદ, ડાાંગ (આશલા), ગધયા, ગાાંધીનગય, ક્રશભતનગય, જુ નાગઢ , જાભનગય , ભશે વાણા, નડીમાદ, નલવાયી, ાટણ, ારનુય,યફાંદય,
યાજકટ, વુયત, વુયેન્દ્રનગય, લડદયા,લરવાડ, તથા વ્માયા યશે ળે. તથા રેચિત ભુખ્મ યીક્ષા ભાટેનુાં સ્થ પકત અભદાલાદ જ યશે ળે.
ઉભેદલાયની વાંખ્મા, યીક્ષા કેન્દ્રની ઉરચબ્ધ, આમગની લશીલટી અનુકૂતા લગેયે ક્રયફ ધ્દ્માનભાાં રઈ આમગ આ કેન્દ્રભાાં લધાય/ઘટાડ
કયી ળકળે.
૧૩. યીક્ષાભાાં પ્રલેળ : (૧) જરૂયી પી વાથે અયજી કયનાય દયે ક ઉભેદલાયને અયજીનીિકાવણી કમાા ચવલામ Screening Test (પ્રાથચભક
કવટી) ભાાં ફેવલા દેલાભાાં આલળે. (૨) જ ે ઉભેદલાયને Screening Test (પ્રાથચભક કવટી) ના ક્રયણાભભાાં ભુખ્મ રેચિત યીક્ષા ભાટે
કાભિરાઉ વપ જાશે ય કયે ર શળે તેઓએ ભુખ્મ રેચિત યીક્ષા ભાટે અરગથી ફીજુ ાં અયજીત્રક ઓનરાઈન બયલાનુાં યશે ળે. જ ે જરૂયી પી અને
પ્રભાણત્ર વાથે ઉભેદલાયે આમગની કિેયીભાાં ભકરી આલાનુાં યશે ળે. (૩) ઉભેદલાય તયપથી ભેર અયજીત્રકની બયતી ચનમભ અને
જાશે યાતની જોગલાઈ ભુજફ િકાવણી કયલાભાાં આલળે અને આ જોગલાઈ વાંતતા ઉભેદલાયને ભુખ્મ રેચિત યીક્ષાભાાં પ્રલેળ આલાભાાં
આલળે. (૪) ભુખ્મ રેચિત યીક્ષાભાાં પ્રલેળ અાંગે આમગન ચનણામ આિયી ગણાળે અને આમગના ચનણામ વાભે કઈણ ત્ર વ્મલશાય
ધ્દ્માનભાાં રેલાભાાં આલળે નક્રશ.
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