
આત્મીયની અનોખી પહલે : પરીક્ષા પહલેા ંપરીક્ષા ! 
ધો. 10 અને 12ની ઓપન રાજકોટ મોક પરીક્ષા યો�શ ે 
તા. ૧૫ થી ૧૯ ફે�આુરી દરિમયાન બોડર્ની જેમજ પરીક્ષા લેવાશ ે
�થમ પચાસમા ંસ્થાન પામનાર િવ�ાથ�ઓન ે�ોત્સાહન પરુસ્કાર 

 િવ�ાથ�ઓ પરીક્ષાના ડરથી મુક્ત થાય અને બોડર્ની પરીક્ષામા ં સા�ં પ�રણામ �ાપ્ત કરી શકે તેવા 
ઉ�ેશથી આત્મીય �ુપ ઓફ ઇન્સ્ટીટયુશન્સ દ્વારા ધો. 10 અને 12ના િવ�ાથ�ઓ માટે ઓપન રાજકોટ મોક 
પરીક્ષાનંુ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.   તા. ૧૫ ફે�ુઆરીથી ૧૯ ફે�ુઆરી દરિમયાન આ મોક પરીક્ષામાં 
રાજકોટની કોઈપણ શાળામાં અભ્યાસ કરતા િવ�ાથ�ઓ ભાગ લઇ શકશે.  એક સાથ ે અિગયાર સો 
િવ�ાથ�ઓ પરીક્ષામા ંભાગ લઇ શકે તે �કારે આત્મીય દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.  આ પરીક્ષામાં 
બોડર્ની પરીક્ષા જેવો જ માહોલ ઉભો કરવામા ં આવનાર છે.  આ પરીક્ષામા ં ભાગ લેનાર દરેક િવ�ાથ�ને 
આદશર્ ��નપ� સંપુટ ભેટ સ્વ�પે આપવામાં આવશે. 
 આત્મીય �ુપ ઓફ ઇન્સ્ટીટયુશન્સના િનયામક ડૉ. જે.એન.શાહ ેજણાવ્યા �માણે કાર�કદ� િનમાર્ણના 
�થમ પડાવ�પ ધો. 10 અને 12ની  પરીક્ષાનો િવ�ાથ�ઓને ડર લાગતો હોય છે.  મોટા ભાગના િવ�ાથ�ઓ 
સ્કુલ અને પોતાના માગર્દશર્કોની સલાહ �માણે છેલ્લા �દવસોમા ં �કે્ટીસ પપેર લખતા હોય છે.  આથી 
િવ�ાથ�ઓને �ેક્ટીસ થાય અને ડર પણ નીકળી �ય એવા ઉ�ેશથી આ પરીક્ષાનંુ આયોજન પજૂ્ય 
ત્યાગવલ્લભ સ્વામીની �રેણાથી કરવામાં આવ્યું છે.  બોડર્ની રીતે જ �વેશ, પપેર િવતરણ, સ્ટીકસર્, 
સપ્લીમેન્ટરી, ચે�કંગ વગેરે વ્યવસ્થા કરવામા ંઆવી છે.  
 સામાિજક ઉ�રદાિયત્વ િનભાવવાના ભાગ�પ ેયો�નાર આ ઓપન રાજકોટ મોક પરીક્ષામા ંકોઈપણ 
સ્કુલના િવ�ાથ�ઓ ભાગ લઇ શકશે.  આ પરીક્ષામા ં�થમ �મે પાસ થનાર િવ�ાથ�ને ₹ અિગયાર હ�ર, 
િદ્વતીય �મે રહેનાર િવ�ાથ�ને ₹ સાડા સાત હ�ર, તૃતીય �મે રહેનાર િવ�ાથ�ને ₹ પાંચ હ�ર �ોત્સાહન 
સ્વ�પે આપવામાં આવનાર છે.  આ ઉપરાંત �થમ પચાસ �મમાં સ્થાન પામનાર બી� િવ�ાથ�ઓને 
�ોત્સાહન પરુસ્કાર આપવામાં આવશે.  િવ�ાથ�ઓને માગર્દશર્ન આપવા માટ ેિનષ્ણાંતોનંુ માગર્દશર્ન મળી રહ ે
તેવી પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.  ર�સ્�ેશન માટે પાસપોટર્ સાઈઝના ફોટો�ાફ સાથે સવારે ૯.૦૦થી 
૩.૦૦ દરિમયાન આત્મીય કોલજે, યોગીધામ, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ  �બ� સંપકર્ કરવા અથવા તો 
વ્હોટસએપ નંબર ૯૮૯૮૩ ૭૪૯૬૧, ૯૯૨૫૦ ૪૧૪૧૬ અને ૯૯૭૮૯ ૯૦૮૯૦ પર ફોટો�ાફ, પુ� ં
નામ, સરનામંુ, ફોન નંબર વગેરે મોકલી આપીને રા�સ્�ેષણ કરી શકાશે.  
 ઓપન રાજકોટ મોક પરીક્ષાનાં સમ� આયોજનને િ�. �.ડી.આચાયર્, નલીન ઝવેરી, �ો. માડંવીયા 
વગેરેના ં માગર્દશર્નમા ં આખરી ઓપ અપાઈ ર�ો છે.  રાજકોટની િવિવધ સ્કુલોમાં અભ્યાસ કરતા 
િવ�ાથ�ઓને આ મોક પરીક્ષામાં ભાગ લવેા આત્મીય �પુ ઓફ ઇન્સ્ટીટયશુન્સ દ્વારા �હરે િનમં�ણ 
આપવામાં આવ્યું છે.  
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