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આદરણીય સાહ�બ&ીઆદરણીય સાહ�બ&ીઆદરણીય સાહ�બ&ીઆદરણીય સાહ�બ&ી, 

�શળ હશો�શળ હશો�શળ હશો�શળ હશોુુ ુુ . . . .  
 

                સિવનય જય ભારત સાથે જણાવવા/ ક� સિવનય જય ભારત સાથે જણાવવા/ ક� સિવનય જય ભારત સાથે જણાવવા/ ક� સિવનય જય ભારત સાથે જણાવવા/ ક� ુુ ુુ ંં ંં 2જરાત ટ�3નોલો4 5િનવિસ6ટ72જરાત ટ�3નોલો4 5િનવિસ6ટ72જરાત ટ�3નોલો4 5િનવિસ6ટ72જરાત ટ�3નોલો4 5િનવિસ6ટ7ુ ુુ ુુ ુુ ુ  8ારા  8ારા  8ારા  8ારા 

સીસીસીસી....સીસીસીસી....સી પર79ા/  : ર7તે ઝડપી સી પર79ા/  : ર7તે ઝડપી સી પર79ા/  : ર7તે ઝડપી સી પર79ા/  : ર7તે ઝડપી ુુ ુુ ંં ંં અન ેપારદશક અન ેપારદશક અન ેપારદશક અન ેપારદશક == == આયોજન થઈ ર> છે તે આયોજન થઈ ર> છે તે આયોજન થઈ ર> છે તે આયોજન થઈ ર> છે તે ુુ ુુ ંં ંં અ@ભઅ@ભઅ@ભઅ@ભનદનન ેનદનન ેનદનન ેનદનન ેંં ંં

પાA છેપાA છેપાA છેપાA છે. . . . પર79ા દરBયાન પર79ા દરBયાન પર79ા દરBયાન પર79ા દરBયાન પારદિશ6તાપારદિશ6તાપારદિશ6તાપારદિશ6તા છે તCે પર79ા આપી છે તેવા પર79ાથDઓના Fખે  છે તCે પર79ા આપી છે તેવા પર79ાથDઓના Fખે  છે તCે પર79ા આપી છે તેવા પર79ાથDઓના Fખે  છે તCે પર79ા આપી છે તેવા પર79ાથDઓના Fખે ુ ુુ ુુ ુુ ુંં ંં

સાભળેલ છેસાભળેલ છેસાભળેલ છેસાભળેલ છેંં ંં . . . . આ માટ� આપ સૌની કામગીર7 Jશસનીય છેઆ માટ� આપ સૌની કામગીર7 Jશસનીય છેઆ માટ� આપ સૌની કામગીર7 Jશસનીય છેઆ માટ� આપ સૌની કામગીર7 Jશસનીય છેંં ંં . . . .     

                                        અગાઉ અગાઉ અગાઉ અગાઉ ITI 8ારા પર79ા દરBયાન દલાલોના Aાસથી જL�રયાત વાળા પર79ાથDઓ 8ારા પર79ા દરBયાન દલાલોના Aાસથી જL�રયાત વાળા પર79ાથDઓ 8ારા પર79ા દરBયાન દલાલોના Aાસથી જL�રયાત વાળા પર79ાથDઓ 8ારા પર79ા દરBયાન દલાલોના Aાસથી જL�રયાત વાળા પર79ાથDઓ 

પર79ા તમેજ તાલીમથી વ@ચત પર79ા તમેજ તાલીમથી વ@ચત પર79ા તમેજ તાલીમથી વ@ચત પર79ા તમેજ તાલીમથી વ@ચત ંં ંં રહ�તા હતા અન ે ભNટાચાર કરનારા લેભા2 તOવો રહ�તા હતા અન ે ભNટાચાર કરનારા લેભા2 તOવો રહ�તા હતા અન ે ભNટાચાર કરનારા લેભા2 તOવો રહ�તા હતા અન ે ભNટાચાર કરનારા લેભા2 તOવો ુુ ુુ

2જરાતના િશ9ણ તથા િસ�ટમને કાળ7 ટ7લી અપાવતા હતા2જરાતના િશ9ણ તથા િસ�ટમને કાળ7 ટ7લી અપાવતા હતા2જરાતના િશ9ણ તથા િસ�ટમને કાળ7 ટ7લી અપાવતા હતા2જરાતના િશ9ણ તથા િસ�ટમને કાળ7 ટ7લી અપાવતા હતાુુ ુુ . . . . કBP5ટરનો કQો પણ ન કBP5ટરનો કQો પણ ન કBP5ટરનો કQો પણ ન કBP5ટરનો કQો પણ ન ૂૂ ૂૂ

Rણતા લોકો ક� કBP5ટરની �વીચ પણ પાડતા આવડતી ન હોય તેવા લોકો પૈસાના Rણતા લોકો ક� કBP5ટરની �વીચ પણ પાડતા આવડતી ન હોય તેવા લોકો પૈસાના Rણતા લોકો ક� કBP5ટરની �વીચ પણ પાડતા આવડતી ન હોય તેવા લોકો પૈસાના Rણતા લોકો ક� કBP5ટરની �વીચ પણ પાડતા આવડતી ન હોય તેવા લોકો પૈસાના ૂૂ ૂૂ

Tયવહારથી J3ેટ7કલ તથા િથયર7મા આરામથી પાસ થતા હતા અને Fછમા હસતા Tયવહારથી J3ેટ7કલ તથા િથયર7મા આરામથી પાસ થતા હતા અને Fછમા હસતા Tયવહારથી J3ેટ7કલ તથા િથયર7મા આરામથી પાસ થતા હતા અને Fછમા હસતા Tયવહારથી J3ેટ7કલ તથા િથયર7મા આરામથી પાસ થતા હતા અને Fછમા હસતા ં ૂ ંં ૂ ંં ૂ ંં ૂ ં હતા હતા હતા હતા 

Uયાર� Tયવહાર ન કરનારા અનેUયાર� Tયવહાર ન કરનારા અનેUયાર� Tયવહાર ન કરનારા અનેUયાર� Tયવહાર ન કરનારા અને કBVWટર/ ખર�ખર Xાન ધરાવતા કBVWટર/ ખર�ખર Xાન ધરાવતા કBVWટર/ ખર�ખર Xાન ધરાવતા કBVWટર/ ખર�ખર Xાન ધરાવતાૂ ંૂ ંૂ ંૂ ંુુ ુુ  લોકોને આરામથી નાપાસ  લોકોને આરામથી નાપાસ  લોકોને આરામથી નાપાસ  લોકોને આરામથી નાપાસ 

કરાતા હતાકરાતા હતાકરાતા હતાકરાતા હતા. . . . આ બધી વાતોથી આપ પ�ર@ચત હશોઆ બધી વાતોથી આપ પ�ર@ચત હશોઆ બધી વાતોથી આપ પ�ર@ચત હશોઆ બધી વાતોથી આપ પ�ર@ચત હશો. 

સરકારનોસરકારનોસરકારનોસરકારનો FZયFZયFZયFZયુુુુ  હ�[હ�[હ�[હ�[ ુુ ુ ુ વહ7વટવહ7વટવહ7વટવહ7વટ તેમજતેમજતેમજતેમજ િશ9ણમાિશ9ણમાિશ9ણમાિશ9ણમાંં ં ં ટ�3નોલો4નાટ�3નોલો4નાટ�3નોલો4નાટ�3નોલો4ના કારણેકારણેકારણેકારણે પારદિશ6તાપારદિશ6તાપારદિશ6તાપારદિશ6તા આવેઆવેઆવેઆવ ે

તેમજતેમજતેમજતેમજ ઝડપીઝડપીઝડપીઝડપી \ચાL\ચાL\ચાL\ચાLુુ ુુ  સચાલનસચાલનસચાલનસચાલનંંંં  થઈથઈથઈથઈ શક�શક�શક�શક�. અનેઅનેઅનેઅન ે લોકોપયોગીલોકોપયોગીલોકોપયોગીલોકોપયોગી કાય]માકાય]માકાય]માકાય]માંં ં ં કBP5કBP5કBP5કBP5 ૂૂૂટૂરટરટરટર તાલીમબ^ધતાલીમબ^ધતાલીમબ^ધતાલીમબ^ધ 

કમયોગીકમયોગીકમયોગીકમયોગી== ==  8ારા8ારા8ારા8ારા ઓછાઓછાઓછાઓછા સમયમાસમયમાસમયમાસમયમાંં ં ંવ_વ_વ_વ_ુુુ ુઅનેઅનેઅનેઅન ેચો3સાઈથીચો3સાઈથીચો3સાઈથીચો3સાઈથી કાયકાયકાયકાય==== થઈથઈથઈથઈ શક�શક�શક�શક� ત ેછે ત ેછે ત ેછે ત ેછે....અન ેત ેમાટ� અન ેત ેમાટ� અન ેત ેમાટ� અન ેત ેમાટ� GTU નો નો નો નો 

સાથ સહકાર ન`ધનીય છેસાથ સહકાર ન`ધનીય છેસાથ સહકાર ન`ધનીય છેસાથ સહકાર ન`ધનીય છે. . . .      

 આઆઆઆ માટ�માટ�માટ�માટ� GTU  8ારા8ારા8ારા8ારા સીસીસીસી.સીસીસીસી.સીસીસીસી નીનીનીની પર79ાપર79ાપર79ાપર79ા માટ�નીમાટ�નીમાટ�નીમાટ�ની Tયવ�થાTયવ�થાTયવ�થાTયવ�થા સાર7સાર7સાર7સાર7 છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅન ેGTU  8ારા8ારા8ારા8ારા 

ર�જ�a�શનમાર�જ�a�શનમાર�જ�a�શનમાર�જ�a�શનમાંં ં ંAMAZON CLOUD SERVER WITH CAPACITY OF 1 GBPS 

UP/DOWN RATE WITH 32 CORE PROCESSOR (64 BIT) AND 244 

GB RAM નો ઉપયોગ થઈ રbો છે તેથી ફોમ ભરાવવામા  નો ઉપયોગ થઈ રbો છે તેથી ફોમ ભરાવવામા  નો ઉપયોગ થઈ રbો છે તેથી ફોમ ભરાવવામા  નો ઉપયોગ થઈ રbો છે તેથી ફોમ ભરાવવામા == == ંં ંં GTU 8ારા ટ�કનીકલી કોઈ 8ારા ટ�કનીકલી કોઈ 8ારા ટ�કનીકલી કોઈ 8ારા ટ�કનીકલી કોઈ 

Jોdલેમ થવાનો નથી ત ેવાત ચોQસ સાચી છે પર[ સાઈટ ઉપર એમ પણ લZ5 છે ક� Jોdલેમ થવાનો નથી ત ેવાત ચોQસ સાચી છે પર[ સાઈટ ઉપર એમ પણ લZ5 છે ક� Jોdલેમ થવાનો નથી ત ેવાત ચોQસ સાચી છે પર[ સાઈટ ઉપર એમ પણ લZ5 છે ક� Jોdલેમ થવાનો નથી ત ેવાત ચોQસ સાચી છે પર[ સાઈટ ઉપર એમ પણ લZ5 છે ક� ં ંં ંં ંં ંુ ુુ ુુ ુુ ુ

ચોથા તબQાના  ચોથા તબQાના  ચોથા તબQાના  ચોથા તબQાના  ૧૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦ ફોમ ફ3ત ફોમ ફ3ત ફોમ ફ3ત ફોમ ફ3ત == == ૩ ૩ ૩ ૩ જ િમિનટમા ભરાજ િમિનટમા ભરાજ િમિનટમા ભરાજ િમિનટમા ભરાંં ંં ઈ ગયાઈ ગયાઈ ગયાઈ ગયા. . . .     f મા/ g ક� ફોમ f મા/ g ક� ફોમ f મા/ g ક� ફોમ f મા/ g ક� ફોમ ુ =ુ =ુ =ુ =ં ંં ંં ંં ંુુ ુુ

ભરવાની કોઈ હ�રફાઈ હોય અને ભરવાની કોઈ હ�રફાઈ હોય અને ભરવાની કોઈ હ�રફાઈ હોય અને ભરવાની કોઈ હ�રફાઈ હોય અને તમેા તમેા તમેા તમેા ંંંંઆવા સમાચાર હોય ત ેTયાજબી હોઈ શક�આવા સમાચાર હોય ત ેTયાજબી હોઈ શક�આવા સમાચાર હોય ત ેTયાજબી હોઈ શક�આવા સમાચાર હોય ત ેTયાજબી હોઈ શક�. . . . બાક7 ફ3ત બાક7 ફ3ત બાક7 ફ3ત બાક7 ફ3ત 

૩ ૩ ૩ ૩ િમિનટમા ભરાયેલા ક�ટલા ફોમ જL�રયાત વાળા લોકોએ ભર�લા છે ત ેપણા @ચhતા અને િમિનટમા ભરાયેલા ક�ટલા ફોમ જL�રયાત વાળા લોકોએ ભર�લા છે ત ેપણા @ચhતા અને િમિનટમા ભરાયેલા ક�ટલા ફોમ જL�રયાત વાળા લોકોએ ભર�લા છે ત ેપણા @ચhતા અને િમિનટમા ભરાયેલા ક�ટલા ફોમ જL�રયાત વાળા લોકોએ ભર�લા છે ત ેપણા @ચhતા અને ંં ંં == ==



@ચhતનનો Ji છે@ચhતનનો Ji છે@ચhતનનો Ji છે@ચhતનનો Ji છે.  .  .  .  ૧૦૦૧૦૦૧૦૦૧૦૦૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ફોમ ફ3ત ફોમ ફ3ત ફોમ ફ3ત ફોમ ફ3ત == == ૩ ૩ ૩ ૩ જ િમિનટમા ભરાવીને જ િમિનટમા ભરાવીને જ િમિનટમા ભરાવીને જ િમિનટમા ભરાવીને ંં ંં GTU એ કોઈ વાઘએ કોઈ વાઘએ કોઈ વાઘએ કોઈ વાઘ માય]  માય]  માય]  માય] 

નથી એટલેક� નથી એટલેક� નથી એટલેક� નથી એટલેક� GTU  માટ� કોઈ મોટ7 સફળતા ક� આનદના સમાચાર નથી માટ� કોઈ મોટ7 સફળતા ક� આનદના સમાચાર નથી માટ� કોઈ મોટ7 સફળતા ક� આનદના સમાચાર નથી માટ� કોઈ મોટ7 સફળતા ક� આનદના સમાચાર નથીંં ંં ....કારણક� કારણક� કારણક� કારણક�     ૩ ૩ ૩ ૩ 

િમિનટમા ભરાયેલા બધાજ ફોમ જL�રયાતવાળા લોકોએ ભયા છે તCે માનવાની જLર નથીિમિનટમા ભરાયેલા બધાજ ફોમ જL�રયાતવાળા લોકોએ ભયા છે તCે માનવાની જLર નથીિમિનટમા ભરાયેલા બધાજ ફોમ જL�રયાતવાળા લોકોએ ભયા છે તCે માનવાની જLર નથીિમિનટમા ભરાયેલા બધાજ ફોમ જL�રયાતવાળા લોકોએ ભયા છે તCે માનવાની જLર નથીં ંં ંં ંં ં= == == == = ુુ ુુ . . . .  

આ kતગત આ પણ વાચશો વ_ આનદ થશેઆ kતગત આ પણ વાચશો વ_ આનદ થશેઆ kતગત આ પણ વાચશો વ_ આનદ થશેઆ kતગત આ પણ વાચશો વ_ આનદ થશે== == ં ંં ંં ંં ંુુ ુુ .... 

1111.  .  .  .  બRરમા :મ શાકભા4 વેચાતી મળે છે તમે સાયબર કાફ વાળા ક� અ
યબRરમા :મ શાકભા4 વેચાતી મળે છે તમે સાયબર કાફ વાળા ક� અ
યબRરમા :મ શાકભા4 વેચાતી મળે છે તમે સાયબર કાફ વાળા ક� અ
યબRરમા :મ શાકભા4 વેચાતી મળે છે તમે સાયબર કાફ વાળા ક� અ
યં �ં �ં �ં �  કમયોગી  કમયોગી  કમયોગી  કમયોગી == ==

િસવાયના બRL Tયm3ત પણ n3ત મોબાઈલ નાખી ર�જ�a�શન કર7 નાખે છે અને પોતાનો િસવાયના બRL Tયm3ત પણ n3ત મોબાઈલ નાખી ર�જ�a�શન કર7 નાખે છે અને પોતાનો િસવાયના બRL Tયm3ત પણ n3ત મોબાઈલ નાખી ર�જ�a�શન કર7 નાખે છે અને પોતાનો િસવાયના બRL Tયm3ત પણ n3ત મોબાઈલ નાખી ર�જ�a�શન કર7 નાખે છે અને પોતાનો 

આઈઆઈઆઈઆઈ....ડ7 બRરમા હરા4મા રાખે છે Rણવા મળતા સમાચાર Fજબ ડ7 બRરમા હરા4મા રાખે છે Rણવા મળતા સમાચાર Fજબ ડ7 બRરમા હરા4મા રાખે છે Rણવા મળતા સમાચાર Fજબ ડ7 બRરમા હરા4મા રાખે છે Rણવા મળતા સમાચાર Fજબ ં ંં ંં ંં ં ુુ ુુ ૮૦૦ ૮૦૦ ૮૦૦ ૮૦૦ થી થી થી થી ૧૨૦૦ ૧૨૦૦ ૧૨૦૦ ૧૨૦૦ 

Lિપયામા આઈLિપયામા આઈLિપયામા આઈLિપયામા આઈંંંં ....ડ7 વચેાતો મળે છેડ7 વચેાતો મળે છેડ7 વચેાતો મળે છેડ7 વચેાતો મળે છે. . . . આ ભNટાચાર માટ આપ કોન જવાબદાર ગણો આ ભNટાચાર માટ આપ કોન જવાબદાર ગણો આ ભNટાચાર માટ આપ કોન જવાબદાર ગણો આ ભNટાચાર માટ આપ કોન જવાબદાર ગણો � ે� ે� ે� ે

છો છો છો છો ?   પૈસા આપનારન  પૈસા આપનારન  પૈસા આપનારન  પૈસા આપનારન ેેેે– પૈસા લનારન પૈસા લનારન પૈસા લનારન પૈસા લનારને ેે ેે ેે ે ક   ક   ક   ક  �� �� GTU ની ફ3ત મોબાઈલ નાખી ની ફ3ત મોબાઈલ નાખી ની ફ3ત મોબાઈલ નાખી ની ફ3ત મોબાઈલ નાખી 

ર�જ�aશન કરવાની િસ�ટમનર�જ�aશન કરવાની િસ�ટમનર�જ�aશન કરવાની િસ�ટમનર�જ�aશન કરવાની િસ�ટમન� ે� ે� ે� ે. . . .    મારા મતે    મારા મતે    મારા મતે    મારા મતે GTU ની ફ3ત મોબાઈલ નાખી ર�જ�a�શન ની ફ3ત મોબાઈલ નાખી ર�જ�a�શન ની ફ3ત મોબાઈલ નાખી ર�જ�a�શન ની ફ3ત મોબાઈલ નાખી ર�જ�a�શન 

કરવાની િસ�ટમ વ_ જવાબદાર કરવાની િસ�ટમ વ_ જવાબદાર કરવાની િસ�ટમ વ_ જવાબદાર કરવાની િસ�ટમ વ_ જવાબદાર ુુ ુુ હોઈ શક�હોઈ શક�હોઈ શક�હોઈ શક�. . . .  કદાચ આપ તેનાથી સમત ન પણ હોઈ શકો કદાચ આપ તેનાથી સમત ન પણ હોઈ શકો કદાચ આપ તેનાથી સમત ન પણ હોઈ શકો કદાચ આપ તેનાથી સમત ન પણ હોઈ શકોંં ંં . . . .  

GTU ની ફ3ત મોબાઈલ નાખી ર�જ�a�શન કરવાની િસ�ટમમા જો થોડોજ ફરફાર કરવામા ની ફ3ત મોબાઈલ નાખી ર�જ�a�શન કરવાની િસ�ટમમા જો થોડોજ ફરફાર કરવામા ની ફ3ત મોબાઈલ નાખી ર�જ�a�શન કરવાની િસ�ટમમા જો થોડોજ ફરફાર કરવામા ની ફ3ત મોબાઈલ નાખી ર�જ�a�શન કરવાની િસ�ટમમા જો થોડોજ ફરફાર કરવામા ં � ંં � ંં � ંં � ં

આવેઆવેઆવેઆવે તો જL�રયાત વાળા એટલેક� સરકાર7 કમચાર7/ જ ^યાન ર�જ�a�શનમા પરોવાય અન ે તો જL�રયાત વાળા એટલેક� સરકાર7 કમચાર7/ જ ^યાન ર�જ�a�શનમા પરોવાય અન ે તો જL�રયાત વાળા એટલેક� સરકાર7 કમચાર7/ જ ^યાન ર�જ�a�શનમા પરોવાય અન ે તો જL�રયાત વાળા એટલેક� સરકાર7 કમચાર7/ જ ^યાન ર�જ�a�શનમા પરોવાય અન ે== == ુુ ુુ ં ંં ંં ંં ં

બાક7ના આઈબાક7ના આઈબાક7ના આઈબાક7ના આઈ....ડ7 વચેી ડ7 વચેી ડ7 વચેી ડ7 વચેી પૈસા પડાવતા લોકો પોત પોતાના કામ ધધેપૈસા પડાવતા લોકો પોત પોતાના કામ ધધેપૈસા પડાવતા લોકો પોત પોતાના કામ ધધેપૈસા પડાવતા લોકો પોત પોતાના કામ ધધંંંંે વળગે વળગે વળગે વળગે. . . .  

અA ેf િસ�ટમમા ક�વા \ધારા કર7 શકાય ત ેમાટ� આપ&ીને ^યાન દોL g આ મારા kગત અA ેf િસ�ટમમા ક�વા \ધારા કર7 શકાય ત ેમાટ� આપ&ીને ^યાન દોL g આ મારા kગત અA ેf િસ�ટમમા ક�વા \ધારા કર7 શકાય ત ેમાટ� આપ&ીને ^યાન દોL g આ મારા kગત અA ેf િસ�ટમમા ક�વા \ધારા કર7 શકાય ત ેમાટ� આપ&ીને ^યાન દોL g આ મારા kગત ુુ ુુ ં ં ંં ં ંં ં ંં ં ંુુ ુુ

િવચારો છે આપ તેનાથી સમત હશો ક�િવચારો છે આપ તેનાથી સમત હશો ક�િવચારો છે આપ તેનાથી સમત હશો ક�િવચારો છે આપ તેનાથી સમત હશો ક�ંં ંં  થશો તેનાથી માર� કોઈ લેવાદ�વા નથી થશો તેનાથી માર� કોઈ લેવાદ�વા નથી થશો તેનાથી માર� કોઈ લેવાદ�વા નથી થશો તેનાથી માર� કોઈ લેવાદ�વા નથી. . . . કદાચ f ખોટો કદાચ f ખોટો કદાચ f ખોટો કદાચ f ખોટો ુુ ુુ ંં ંં

પણ હોઈ શ� gપણ હોઈ શ� gપણ હોઈ શ� gપણ હોઈ શ� gુુુુ ં ંં ંં ંં .ં . . .  

(1) ર�જ�a�શન વખતે સૌ Jથમ ર�જ�a�શન વખતે સૌ Jથમ ર�જ�a�શન વખતે સૌ Jથમ ર�જ�a�શન વખતે સૌ Jથમ મોબાઈલ નબરની જpયાએ કમચાર7ની મોબાઈલ નબરની જpયાએ કમચાર7ની મોબાઈલ નબરની જpયાએ કમચાર7ની મોબાઈલ નબરની જpયાએ કમચાર7ની ંં ંં == ==

િનમqક તાર7ખ તથા જ
મ તાર7ખના ઓPશન હોવા જોઈએ િનમqક તાર7ખ તથા જ
મ તાર7ખના ઓPશન હોવા જોઈએ િનમqક તાર7ખ તથા જ
મ તાર7ખના ઓPશન હોવા જોઈએ િનમqક તાર7ખ તથા જ
મ તાર7ખના ઓPશન હોવા જોઈએ ૂં ૂં ૂં ૂં અન ેત ેઅન ેત ેઅન ેત ેઅન ેત ે

પણ એકવાર લZયા પછ7 ફોમમા છપાઈ Rય તેવા જોઈએપણ એકવાર લZયા પછ7 ફોમમા છપાઈ Rય તેવા જોઈએપણ એકવાર લZયા પછ7 ફોમમા છપાઈ Rય તેવા જોઈએપણ એકવાર લZયા પછ7 ફોમમા છપાઈ Rય તેવા જોઈએ==== ંં ંં .... આમયે ફોમની kદર  આમયે ફોમની kદર  આમયે ફોમની kદર  આમયે ફોમની kદર == ==

આ બાબત છે આ બાબત છે આ બાબત છે આ બાબત છે તો તનેે શLઆતમા આઈતો તનેે શLઆતમા આઈતો તનેે શLઆતમા આઈતો તનેે શLઆતમા આઈંંંં ....ડ7 બનાવતી વખતે લેવામા r વાધો હોઈ ડ7 બનાવતી વખતે લેવામા r વાધો હોઈ ડ7 બનાવતી વખતે લેવામા r વાધો હોઈ ડ7 બનાવતી વખતે લેવામા r વાધો હોઈ ં ં ંં ં ંં ં ંં ં ંુુ ુુ

શક�શક�શક�શક�. . . .      

(2) િનમqક તાર7ખ તથા જ
મ તાર7ખ પરથી કBP5ટર Rતે જ  િનમqક તાર7ખ તથા જ
મ તાર7ખ પરથી કBP5ટર Rતે જ  િનમqક તાર7ખ તથા જ
મ તાર7ખ પરથી કBP5ટર Rતે જ  િનમqક તાર7ખ તથા જ
મ તાર7ખ પરથી કBP5ટર Rતે જ  ૂ ૂૂ ૂૂ ૂૂ ૂ ૯૯૯૯----૨૦૨૦૨૦૨૦----૩૧૩૧૩૧૩૧ નો લાભ  નો લાભ  નો લાભ  નો લાભ 

વાળા એટલેક� અuતા વાળા કમચાર7/ જ ફોમ ભરવા દ�વાળા એટલેક� અuતા વાળા કમચાર7/ જ ફોમ ભરવા દ�વાળા એટલેક� અuતા વાળા કમચાર7/ જ ફોમ ભરવા દ�વાળા એટલેક� અuતા વાળા કમચાર7/ જ ફોમ ભરવા દ�= == == == =ુુ ુુ ંં ંં . . . .  

(3) અ
ય કમચાર7 ક� :ન ે હાલ પર79ા પાસ કરવી અ
ય કમચાર7 ક� :ન ે હાલ પર79ા પાસ કરવી અ
ય કમચાર7 ક� :ન ે હાલ પર79ા પાસ કરવી અ
ય કમચાર7 ક� :ન ે હાલ પર79ા પાસ કરવી == == ખાસ કોઈ જLર7 નથી તેવા ખાસ કોઈ જLર7 નથી તેવા ખાસ કોઈ જLર7 નથી તેવા ખાસ કોઈ જLર7 નથી તેવા 

કમચાર7ને કBP5ટર કમચાર7ને કBP5ટર કમચાર7ને કBP5ટર કમચાર7ને કBP5ટર == == ૂૂ ૂૂ ફોમ ભરવા દ� પર[  તનેા માટ� ફોમ ભરવા દ� પર[  તનેા માટ� ફોમ ભરવા દ� પર[  તનેા માટ� ફોમ ભરવા દ� પર[  તનેા માટ� == == ંં ંં ુુ ુુ કBP5ટર ડટા બકમાકBP5ટર ડટા બકમાકBP5ટર ડટા બકમાકBP5ટર ડટા બકમાૂ � v ંૂ � v ંૂ � v ંૂ � v  ં   

ફ3ત તે/ ફ3ત તે/ ફ3ત તે/ ફ3ત તે/ ંંંંુુુુર�જ�a�શન થાય અને કBP5ટર તવેા કમચાર7ને પર79ાની લાબા સમય ર�જ�a�શન થાય અને કBP5ટર તવેા કમચાર7ને પર79ાની લાબા સમય ર�જ�a�શન થાય અને કBP5ટર તવેા કમચાર7ને પર79ાની લાબા સમય ર�જ�a�શન થાય અને કBP5ટર તવેા કમચાર7ને પર79ાની લાબા સમય ૂ ંૂ ંૂ ંૂ ં== ==



પછ7ની પછ7ની પછ7ની પછ7ની સભિવત વઈટwગ તાર7ખસભિવત વઈટwગ તાર7ખસભિવત વઈટwગ તાર7ખસભિવત વઈટwગ તાર7ખં ેં ેં ેં ે  આપ ે:થી તે આરામથી પર79ાની તયૈાર7  આપ ે:થી તે આરામથી પર79ાની તયૈાર7  આપ ે:થી તે આરામથી પર79ાની તયૈાર7  આપ ે:થી તે આરામથી પર79ાની તયૈાર7 

પણ કર7 શક�પણ કર7 શક�પણ કર7 શક�પણ કર7 શક�. . . . સરકારનેસરકારનેસરકારનેસરકારને ફાયદો તનેી ફ7 અગાઉથી મળ7 Rય અન ેઆવી હRરો  ફાયદો તનેી ફ7 અગાઉથી મળ7 Rય અન ેઆવી હRરો  ફાયદો તનેી ફ7 અગાઉથી મળ7 Rય અન ેઆવી હRરો  ફાયદો તનેી ફ7 અગાઉથી મળ7 Rય અન ેઆવી હRરો 

લોકોની ફ7 અગાઉથી મળ7 Rય અને તનેા પર Tયાજ મળે ત ેનફા/લોકોની ફ7 અગાઉથી મળ7 Rય અને તનેા પર Tયાજ મળે ત ેનફા/લોકોની ફ7 અગાઉથી મળ7 Rય અને તનેા પર Tયાજ મળે ત ેનફા/લોકોની ફ7 અગાઉથી મળ7 Rય અને તનેા પર Tયાજ મળે ત ેનફા/ુુુુ ંં ં.ં . . .  

(4) �જxલાવાઈઝ ર�જ�aશનનો 3વોટા�જxલાવાઈઝ ર�જ�aશનનો 3વોટા�જxલાવાઈઝ ર�જ�aશનનો 3વોટા�જxલાવાઈઝ ર�જ�aશનનો 3વોટા�� ��  ફાળવવામા આવ ે અન ે તે Fજબ  ફાળવવામા આવ ે અન ે તે Fજબ  ફાળવવામા આવ ે અન ે તે Fજબ  ફાળવવામા આવ ે અન ે તે Fજબ ંં ંં ુુ ુુ

ઓનલાઈન ઓનલાઈન ઓનલાઈન ઓનલાઈન ર�જ�a�શન થાયર�જ�a�શન થાયર�જ�a�શન થાયર�જ�a�શન થાય તો દર�ક �જxલાના કમચાર7ને યોpય 
યાય મળે તો દર�ક �જxલાના કમચાર7ને યોpય 
યાય મળે તો દર�ક �જxલાના કમચાર7ને યોpય 
યાય મળે તો દર�ક �જxલાના કમચાર7ને યોpય 
યાય મળે== == . . . .  

(5) :મ 2જરાતના બધાજ લોકોની :મ 2જરાતના બધાજ લોકોની :મ 2જરાતના બધાજ લોકોની :મ 2જરાતના બધાજ લોકોની ુુ ુુ પર79ા ગાધીનગર લેવામા આવે છે તેમ પર79ા ગાધીનગર લેવામા આવે છે તેમ પર79ા ગાધીનગર લેવામા આવે છે તેમ પર79ા ગાધીનગર લેવામા આવે છે તેમ ં ંં ંં ંં ં

2જરાતના 2જરાતના 2જરાતના 2જરાતના ુુ ુુ ઉyર ઉyર ઉyર ઉyર – મ^ય  મ^ય  મ^ય  મ^ય – દ@9ણ અન સૌરાNa દ@9ણ અન સૌરાNa દ@9ણ અન સૌરાNa દ@9ણ અન સૌરાNaેેેે  એવા ઝોન પાડ7ને પણ  એવા ઝોન પાડ7ને પણ  એવા ઝોન પાડ7ને પણ  એવા ઝોન પાડ7ને પણ 

ર�જ�a�શન કરાવી શકાય અને તે ર7તે ઝોન વાઈઝ પર79ા સvટર ક� તાલીમ ક�
� ર�જ�a�શન કરાવી શકાય અને તે ર7તે ઝોન વાઈઝ પર79ા સvટર ક� તાલીમ ક�
� ર�જ�a�શન કરાવી શકાય અને તે ર7તે ઝોન વાઈઝ પર79ા સvટર ક� તાલીમ ક�
� ર�જ�a�શન કરાવી શકાય અને તે ર7તે ઝોન વાઈઝ પર79ા સvટર ક� તાલીમ ક�
� 

ગોઠવવામા આવે તો ઝડપી કામગીર7 થઈ શક�ગોઠવવામા આવે તો ઝડપી કામગીર7 થઈ શક�ગોઠવવામા આવે તો ઝડપી કામગીર7 થઈ શક�ગોઠવવામા આવે તો ઝડપી કામગીર7 થઈ શક�ંં ંં . . . . પર79ા દરBયાન nલાઈગ �કોડ પર79ા દરBયાન nલાઈગ �કોડ પર79ા દરBયાન nલાઈગ �કોડ પર79ા દરBયાન nલાઈગ �કોડ == ==

તેમજ સીતેમજ સીતેમજ સીતેમજ સી....સીસીસીસી....ટ7ટ7ટ7ટ7....વી ક�મેરા ગોઠવી શકાયવી ક�મેરા ગોઠવી શકાયવી ક�મેરા ગોઠવી શકાયવી ક�મેરા ગોઠવી શકાય. . . .  

(6) અથવા અથવા અથવા અથવા GTU એ એ એ એ િવભાગવારિવભાગવારિવભાગવારિવભાગવાર એટલે ક� Jથમ તબQો િશ9ણ માટ� તો બીજો  એટલે ક� Jથમ તબQો િશ9ણ માટ� તો બીજો  એટલે ક� Jથમ તબQો િશ9ણ માટ� તો બીજો  એટલે ક� Jથમ તબQો િશ9ણ માટ� તો બીજો 

તબQો આરોpય િવભાગ માટ� Aીજો તબQો સ@ચવાલયના કમચાર7ઓ માટ� તો તબQો આરોpય િવભાગ માટ� Aીજો તબQો સ@ચવાલયના કમચાર7ઓ માટ� તો તબQો આરોpય િવભાગ માટ� Aીજો તબQો સ@ચવાલયના કમચાર7ઓ માટ� તો તબQો આરોpય િવભાગ માટ� Aીજો તબQો સ@ચવાલયના કમચાર7ઓ માટ� તો == ==

ચોથો તબQો અ
ય �ડપાટમvટ માટ�ચોથો તબQો અ
ય �ડપાટમvટ માટ�ચોથો તબQો અ
ય �ડપાટમvટ માટ�ચોથો તબQો અ
ય �ડપાટમvટ માટ�== == .  .  .  .  જો િવભાગવાઈઝ અગાઉથી આયોજન જો િવભાગવાઈઝ અગાઉથી આયોજન જો િવભાગવાઈઝ અગાઉથી આયોજન જો િવભાગવાઈઝ અગાઉથી આયોજન 

આપી દ�વામા આવે તો પણ ફોમ ભરવાનો ઘસારો રોઆપી દ�વામા આવે તો પણ ફોમ ભરવાનો ઘસારો રોઆપી દ�વામા આવે તો પણ ફોમ ભરવાનો ઘસારો રોઆપી દ�વામા આવે તો પણ ફોમ ભરવાનો ઘસારો રોંં ંં == == ક7 શકાયક7 શકાયક7 શકાયક7 શકાય. . . .  

(7) અથવા દર�ક તબQામા {દા {દા અથવા દર�ક તબQામા {દા {દા અથવા દર�ક તબQામા {દા {દા અથવા દર�ક તબQામા {દા {દા ંં ંં ુ ુુ ુુ ુુ ુ �ડપાટમટ માટ  �ડપાટમટ માટ  �ડપાટમટ માટ  �ડપાટમટ માટ  == == v �v �v �v � x % ,   y %  , z 

% …….. ફોમ 3વોટા ફાળવી દવામા આવફોમ 3વોટા ફાળવી દવામા આવફોમ 3વોટા ફાળવી દવામા આવફોમ 3વોટા ફાળવી દવામા આવ==== � ં ે� ં ે� ં ે� ં ે તો દર�ક િવભાગન ે લાભ  તો દર�ક િવભાગન ે લાભ  તો દર�ક િવભાગન ે લાભ  તો દર�ક િવભાગન ે લાભ 

મળે અને : 3વોટા ભરાઈ Rય તે/ ર�જ�a�શન આપોઆપ બધ થઈ Rય અન ેમળે અને : 3વોટા ભરાઈ Rય તે/ ર�જ�a�શન આપોઆપ બધ થઈ Rય અન ેમળે અને : 3વોટા ભરાઈ Rય તે/ ર�જ�a�શન આપોઆપ બધ થઈ Rય અન ેમળે અને : 3વોટા ભરાઈ Rય તે/ ર�જ�a�શન આપોઆપ બધ થઈ Rય અન ેુુ ુુ ં ંં ંં ંં ં

અ
ય/ ર�જ�a�શન ચા| રહ�અ
ય/ ર�જ�a�શન ચા| રહ�અ
ય/ ર�જ�a�શન ચા| રહ�અ
ય/ ર�જ�a�શન ચા| રહ�ુ ુુ ુુ ુુ ુંં ંં . . . .  

(8) પાસપોટના ફોમ :મ ઓનલાપાસપોટના ફોમ :મ ઓનલાપાસપોટના ફોમ :મ ઓનલાપાસપોટના ફોમ :મ ઓનલા= == == == = ઈન ભર7 શકાય છે તેવી િસ�ટમ હોય તો કદાચ ઈન ભર7 શકાય છે તેવી િસ�ટમ હોય તો કદાચ ઈન ભર7 શકાય છે તેવી િસ�ટમ હોય તો કદાચ ઈન ભર7 શકાય છે તેવી િસ�ટમ હોય તો કદાચ 

વ_ સરળતા રહ� તCે બની શક�વ_ સરળતા રહ� તCે બની શક�વ_ સરળતા રહ� તCે બની શક�વ_ સરળતા રહ� તCે બની શક�ુ ુુ ુુ ુુ ુ ંં ંં .  .  .  .  પાસપોટના ફોમ સૌ Jથમ Rતે આઈપાસપોટના ફોમ સૌ Jથમ Rતે આઈપાસપોટના ફોમ સૌ Jથમ Rતે આઈપાસપોટના ફોમ સૌ Jથમ Rતે આઈ= == == == = ....ડ7 ડ7 ડ7 ડ7 / / / / 

પાસવડ બનાવી ભરવાના હોય છે પાસવડ બનાવી ભરવાના હોય છે પાસવડ બનાવી ભરવાના હોય છે પાસવડ બનાવી ભરવાના હોય છે == == Oયારબાદ : ફ7 ભર� તનેે જ એપો}ટમv~સ ડ�ટ Oયારબાદ : ફ7 ભર� તનેે જ એપો}ટમv~સ ડ�ટ Oયારબાદ : ફ7 ભર� તનેે જ એપો}ટમv~સ ડ�ટ Oયારબાદ : ફ7 ભર� તનેે જ એપો}ટમv~સ ડ�ટ 

કBP5ટર ફાળવે છે અ
યને ન�હકBP5ટર ફાળવે છે અ
યને ન�હકBP5ટર ફાળવે છે અ
યને ન�હકBP5ટર ફાળવે છે અ
યને ન�હૂૂ ૂૂ .... વ_મા : ત ે વ_મા : ત ે વ_મા : ત ે વ_મા : ત ેુુ ુુ ંં ંં ડો�મ~સ ઓનલાઈનજ ડો�મ~સ ઓનલાઈનજ ડો�મ~સ ઓનલાઈનજ ડો�મ~સ ઓનલાઈનજ ુુુુ vv vv

અપલોડઅપલોડઅપલોડઅપલોડ કર7 શકા કર7 શકા કર7 શકા કર7 શકાય છેય છેય છેય છે. . . . સીસીસીસી....સીસીસીસી....સી પર79ા માટ� પણ ફોમ ભર7 ફ7 ભર� તનેે જ સી પર79ા માટ� પણ ફોમ ભર7 ફ7 ભર� તનેે જ સી પર79ા માટ� પણ ફોમ ભર7 ફ7 ભર� તનેે જ સી પર79ા માટ� પણ ફોમ ભર7 ફ7 ભર� તનેે જ == ==

પર79ાની સભિવત તાર7ખ [રત જ મળે અન ેજLર7 દ�તાવજે :વાક� આઈપર79ાની સભિવત તાર7ખ [રત જ મળે અન ેજLર7 દ�તાવજે :વાક� આઈપર79ાની સભિવત તાર7ખ [રત જ મળે અન ેજLર7 દ�તાવજે :વાક� આઈપર79ાની સભિવત તાર7ખ [રત જ મળે અન ેજLર7 દ�તાવજે :વાક� આઈંંંં ુુ ુુ ....ડ7 ડ7 ડ7 ડ7 

�ફ �ફ �ફ �ફ ુુ ુુ / / / / ચલન �ફ ચલન �ફ ચલન �ફ ચલન �ફ ુુ ુુ / / / / �ડપાટમv~સ હ�ડ અ
ય જLર7 કાગળ �ક�ન કર7 અપલોડ કર7 �ડપાટમv~સ હ�ડ અ
ય જLર7 કાગળ �ક�ન કર7 અપલોડ કર7 �ડપાટમv~સ હ�ડ અ
ય જLર7 કાગળ �ક�ન કર7 અપલોડ કર7 �ડપાટમv~સ હ�ડ અ
ય જLર7 કાગળ �ક�ન કર7 અપલોડ કર7 == ==

શકાય તવેી Tયવ�થા કર7 શકાય શકાય તવેી Tયવ�થા કર7 શકાય શકાય તવેી Tયવ�થા કર7 શકાય શકાય તવેી Tયવ�થા કર7 શકાય :થી પો�ટ�જ ખચ તમેજ કાગળનો બચા:થી પો�ટ�જ ખચ તમેજ કાગળનો બચા:થી પો�ટ�જ ખચ તમેજ કાગળનો બચા:થી પો�ટ�જ ખચ તમેજ કાગળનો બચા== == વ કર7 વ કર7 વ કર7 વ કર7 

J�ષણ F3ત 2જરાતમા જLર7 યોગદાન આપી શકાયJ�ષણ F3ત 2જરાતમા જLર7 યોગદાન આપી શકાયJ�ષણ F3ત 2જરાતમા જLર7 યોગદાન આપી શકાયJ�ષણ F3ત 2જરાતમા જLર7 યોગદાન આપી શકાયુુુુ ુ ુુ ુુ ુુ ુ ંં ંં . . . . GTU  ન ેપણ ટપાલોના  ન ેપણ ટપાલોના  ન ેપણ ટપાલોના  ન ેપણ ટપાલોના 

ઢગલાથી રાહત મળેઢગલાથી રાહત મળેઢગલાથી રાહત મળેઢગલાથી રાહત મળે. . . .  

(9) ધોરણ ધોરણ ધોરણ ધોરણ ૧૨ ૧૨ ૧૨ ૧૨ સાયસની િથયર7ની લાખો િવ^યાથDઓની �લ�ફ પર79ા સાયસની િથયર7ની લાખો િવ^યાથDઓની �લ�ફ પર79ા સાયસની િથયર7ની લાખો િવ^યાથDઓની �લ�ફ પર79ા સાયસની િથયર7ની લાખો િવ^યાથDઓની �લ�ફ પર79ા ંં ંં ુુ ુુ ક� ક� ક� ક� UPSC –

GPSC – TAT – TET ની પર79ા :મ શાિતમય વાતાવરણમા િવના િવ^ન ેની પર79ા :મ શાિતમય વાતાવરણમા િવના િવ^ન ેની પર79ા :મ શાિતમય વાતાવરણમા િવના િવ^ન ેની પર79ા :મ શાિતમય વાતાવરણમા િવના િવ^ન ેં ંં ંં ંં ં



લેવાતી હોય છે તેમ સીલેવાતી હોય છે તેમ સીલેવાતી હોય છે તેમ સીલેવાતી હોય છે તેમ સી....સીસીસીસી....સી િથયર7નીસી િથયર7નીસી િથયર7નીસી િથયર7ની પર79ા  પર79ા  પર79ા  પર79ા     GTU  8ારા એકસાથે  8ારા એકસાથે  8ારા એકસાથે  8ારા એકસાથે OMR 

પધધિતથી લેવાય અન ે તમેા પધધિતથી લેવાય અન ે તમેા પધધિતથી લેવાય અન ે તમેા પધધિતથી લેવાય અન ે તમેા ંંંં Jથમ સફળ થનાર જ પર79ાથD Jથમ સફળ થનાર જ પર79ાથD Jથમ સફળ થનાર જ પર79ાથD Jથમ સફળ થનાર જ પર79ાથD 

Jે3ટ7કલની પર79ા માટ� ફોમ ભર7 શક�Jે3ટ7કલની પર79ા માટ� ફોમ ભર7 શક�Jે3ટ7કલની પર79ા માટ� ફોમ ભર7 શક�Jે3ટ7કલની પર79ા માટ� ફોમ ભર7 શક�== ==  તવેી Tયવ�થા હોય તો પણ  તવેી Tયવ�થા હોય તો પણ  તવેી Tયવ�થા હોય તો પણ  તવેી Tયવ�થા હોય તો પણ 

Jે3ટ7કલનો ઘસારો ઘટાડ7 શકાયJે3ટ7કલનો ઘસારો ઘટાડ7 શકાયJે3ટ7કલનો ઘસારો ઘટાડ7 શકાયJે3ટ7કલનો ઘસારો ઘટાડ7 શકાય. . . .  

(10)     GTU ની વેબસાઈટ તબQાવાર અપડ�ટ થાય છેની વેબસાઈટ તબQાવાર અપડ�ટ થાય છેની વેબસાઈટ તબQાવાર અપડ�ટ થાય છેની વેબસાઈટ તબQાવાર અપડ�ટ થાય છે....અને જLર7 \ચનાઓ સમયસર અને જLર7 \ચનાઓ સમયસર અને જLર7 \ચનાઓ સમયસર અને જLર7 \ચનાઓ સમયસર ૂૂ ૂૂ

Wર7 પાડવામાWર7 પાડવામાWર7 પાડવામાWર7 પાડવામાૂ ંૂ ંૂ ંૂ  ંઆવે છે જ આવે છે જ આવે છે જ આવે છે જ.  .  .  .  વેબસાઈટ પર િથયર7ની Jે3ટ7સ માટ�  વેબસાઈટ પર િથયર7ની Jે3ટ7સ માટ�  વેબસાઈટ પર િથયર7ની Jે3ટ7સ માટ�  વેબસાઈટ પર િથયર7ની Jે3ટ7સ માટ�  

ડ�મો�a�શન ઓનલાઈન ટ��ટ :વી ગેમ/ ડ�મો�a�શન ઓનલાઈન ટ��ટ :વી ગેમ/ ડ�મો�a�શન ઓનલાઈન ટ��ટ :વી ગેમ/ ડ�મો�a�શન ઓનલાઈન ટ��ટ :વી ગેમ/ ંંંંુુુુ મે/ Fકવામા આવ ે તો મે/ Fકવામા આવ ે તો મે/ Fકવામા આવ ે તો મે/ Fકવામા આવ ે તો ુ ુુ ુુ ુુ ુ ંં ંં

હRરો લોકો હRરો લોકો હRરો લોકો હRરો લોકો ઓનલાઈન ટ��ટ આપી Jે3ટ7સ કર7 શક�ઓનલાઈન ટ��ટ આપી Jે3ટ7સ કર7 શક�ઓનલાઈન ટ��ટ આપી Jે3ટ7સ કર7 શક�ઓનલાઈન ટ��ટ આપી Jે3ટ7સ કર7 શક�. . . . અન ેપોતાનો અન ેપોતાનો અન ેપોતાનો અન ેપોતાનો 

: તે ટ��ટનો �કોર પણ Rણી શક�: તે ટ��ટનો �કોર પણ Rણી શક�: તે ટ��ટનો �કોર પણ Rણી શક�: તે ટ��ટનો �કોર પણ Rણી શક�. . . . :થી :થી :થી :થી �શળ કમયોગી�શળ કમયોગી�શળ કમયોગી�શળ કમયોગીુુુુ == ==  તયૈાર થઈ શક� તયૈાર થઈ શક� તયૈાર થઈ શક� તયૈાર થઈ શક�. . . . 

અન ેત�ર�ત ટ�3નોલો4મઅન ેત�ર�ત ટ�3નોલો4મઅન ેત�ર�ત ટ�3નોલો4મઅન ેત�ર�ત ટ�3નોલો4મંંંં ુુ ુુ ય 2જરાત/ િનમાણ થઈ શક�ય 2જરાત/ િનમાણ થઈ શક�ય 2જરાત/ િનમાણ થઈ શક�ય 2જરાત/ િનમાણ થઈ શક�ુ ુુ ુુ ુુ ુ ંં ંં == == . . . .  

આ તથા આવા ઘણા બધા \ચનો હોઈ શક�આ તથા આવા ઘણા બધા \ચનો હોઈ શક�આ તથા આવા ઘણા બધા \ચનો હોઈ શક�આ તથા આવા ઘણા બધા \ચનો હોઈ શક�ૂૂ ૂૂ . . . . આ મારા kગત \ચનો છે કદાચ આમાથી આ મારા kગત \ચનો છે કદાચ આમાથી આ મારા kગત \ચનો છે કદાચ આમાથી આ મારા kગત \ચનો છે કદાચ આમાથી ૂ ંૂ ંૂ ંૂ ં

કોઈ \ચન આપને ઉપયોગી થશે તો આનદ થશેકોઈ \ચન આપને ઉપયોગી થશે તો આનદ થશેકોઈ \ચન આપને ઉપયોગી થશે તો આનદ થશેકોઈ \ચન આપને ઉપયોગી થશે તો આનદ થશેૂ ંૂ ંૂ ંૂ ં . . . . આ \ચનો િવશ ેઆપની હકારાOમક ક� આ \ચનો િવશ ેઆપની હકારાOમક ક� આ \ચનો િવશ ેઆપની હકારાOમક ક� આ \ચનો િવશ ેઆપની હકારાOમક ક� ૂૂ ૂૂ

નકારાOમક �ટPપણી આવકાય છેનકારાOમક �ટPપણી આવકાય છેનકારાOમક �ટPપણી આવકાય છેનકારાOમક �ટPપણી આવકાય છે== == . . . .      

આભાર સહ આભાર સહ આભાર સહ આભાર સહ ...... ...... ...... ......  

પટ�લ �જતે
� એપટ�લ �જતે
� એપટ�લ �જતે
� એપટ�લ �જતે
� એ. . . . (M.Sc;B.Ed) 

મદદનીશ િશ9ક મદદનીશ િશ9ક મદદનીશ િશ9ક મદદનીશ િશ9ક  

ગોઝા�રયા હાઈ��લગોઝા�રયા હાઈ��લગોઝા�રયા હાઈ��લગોઝા�રયા હાઈ��લૂૂૂૂ    

ગોઝા�રયાગોઝા�રયાગોઝા�રયાગોઝા�રયા.  .  .  .  તાતાતાતા....�જ�જ�જ�જ. . . . મહ�સાણામહ�સાણામહ�સાણામહ�સાણા    
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