
 

 

ટાટ યીક્ષા ાવ કયલાથી થી લચંિત ,એક ણ લખત યીક્ષા આલા ના ભેર 

શમ અથલા પયીથી યીક્ષા આલા ભાંગતા શમ તે ઉભેદલાય ભાટે 

અતતભશત્લની સિૂના . 

 તભત્ર ટાટ યીક્ષા છેલ્રે લષ ૨૦૧૪ ભા ંરેલાભા ંઆલેર શતી ત્માય ફાદ ટાટ યીક્ષાન  ં

આમજન એક ણ લાય થમેર નથી , અત્માય સ ધી ટાટ ભાધ્મતભક અને ઉચ્િતય 

ભાધ્મતભક યીક્ષાન  ંઆમજન ભાધ્મતભક તળક્ષણ ફડષ કયત   ંશત   ંણ ,શલે આ રયક્ષાની 

જલાફદાયી યાજ્મ યીક્ષા ફડષ ને આલાભા ંઆલેર છે .  

 શલે જ્માયે ટાટ યીક્ષાન  ંઆમજન યાજ્મ યીક્ષા ફડષ ને વલાભા ંઆવ્ય  ત્માયે 

યીક્ષા રેલા ભાટે યાજ્મ યીક્ષા ફડષ ની યીક્ષા વતભતત ની ફેઠક થમી શતી અને ૨૦-

૦૫-૨૦૧૭ ન ટાટ રયક્ષાન ઠયાલ થમેર છે , યત   ં ફેઠક ભા ંયીક્ષા અંગે થડા 

પ્રશ્ન ણ ઉદબવ્મા શતા , પ્રશ્ન ભા ંતલતલધ તલમ ની તલવગંતતા થતી શતી જેભકે 

ફીએવવી ભા ંરપજીક્વ ,ફામરજી , કેભેસ્ટ્રી . ફામરજી શમ ત ફટની શમ ,રાઈપ 

વામન્વ , કેભેસ્ટ્રી શમ ત કેતભકર ટેકનૉરજજ શમ ,ઇન્ડસ્ટ્રીમર ટેકનૉરજજ શમ આલા 

અન્મ તલમની યીક્ષા રેલાભા ંઆલતી શમ છે ણ જ્માયે બયતી આલતી શમ ત્માયે 

ઉભેદલાયને ગેયરામક ઠેયલતા શમ છે અને રયણાભે બયતી પ્રરિમા દયતભમાન અવખં્મ 

કટષ  ભેટય થતી શમ છે અને આભા ંરામક ઉભેદલાય ણ શયેાન થતા ંશમ છે આ ફધી 

વભસ્ટ્માઓને ટાલા યાજ્મ યીક્ષા ફડષ દ્વાયા જૂન ભારશનાભા ંયીક્ષા વતભતતની ફેઠક 

યૂી કમાષ છી તનમાભક ળાાઓની કિેયી ભાધ્મતભક તળક્ષણ ફડષ ફનેં ને ત્ર દ્વાયા 

કીધ   ંકે આટરા આટરા તલમની તલવગંતઓ ફાફતે સ્ટ્ષ્ટતા આ અને જણાલ કે 

ળૈક્ષચણક રામકાત કઈ ગણાલી કે જેથી ઓનરાઈન યજીસ્ટ્રાળન લખતે ઉભેદલાય સ્ટ્ષ્ટ 

યશ.ે 

 આ ત્ર છી ણ ફે ત્રણ લખત યાજ્મ રયક્ષાફડષ દ્વાયા યીભાઇન્ડય ાઠલેર છે , 

તનમાભક ળાાઓની કિેયી સ્ટ્ષ્ટતા યાજ્મ યીક્ષા ફડષ ને આે કે આટરા આટરા 

તલમ અને આટરી આટરી ળૈક્ષચણક રામકાત એલ લિગાાન જલાફ આે .... જ 

આ સ્ટ્ષ્ટતા તનમાભક ળાાઓની કિેયી થમી જામ ત એના અઠલારડમાભા ંયાજ્મ 

યીક્ષા ફડષ ટાટ ભાધ્મતભક અને ઉચ્િતય ભાટેન   ંજાશયેનામ  ંફશાય ાડી દેળે .  



 

 

 તભત્ર અશી યીક્ષા રેલાભા ંઆલનાય જલાફદાય વસં્ટ્થા દ્વાયા તભાભ કાભગીયી ણૂષ 

થમેર છે શલે જેને જરૂરયમાત છે એલા આ ઉભેદલાય આ ફાફતે વરિમ થલાની જરૂય 

છે અને યીક્ષા મજામ એના ભાટે જ આ ઇચ્છતા શલ ત ગાધંીનગય રૂફરૂ જલાન  ં

આમજન કયલાન  ંછે , અને તનમાભક ળાાઓની કિેયીને ત્મા ંજઈ ને પક્ત જલાફ 

રેલાન છે કે જે જૂન ભરશનાભા ંઆને યાજ્મ યીક્ષા ફડષ દ્વાયા ત્ર ભકરલાભા ંઆવ્મ 

છે તેન જલાફ જરદીથી આે જેથી યાજ્મ યીક્ષા ફડષ આિાયવરંશતા શરેા 

જાશયેનામ  ંફશાય ાડી ળકે બરે યીક્ષા ત્માય ફાદ રેલામ ણ ઉભેદલાયને મગ્મ 

વભમ ભી યશ ેરયક્ષાની તૈમાયી ભાટે .   

 જે ઉભેદલાય આ ફાફતે યવ ધયાલતા શમ તે ત  યંત જ 7984311679 ય પન 

કયે અને ઝડી જડામ .  

 આલનાય ટાટ યીક્ષા ટટર 200 ભાક્વષ ની યશળેે જે શરેા 250 ભાકષવની શતી  

 

 


