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 હતે ુ:  
ગુ�વયર્ પ.પ.ૂબાપ�ના આશીવાર્દ છે કે વચનામૃત �ંથએ સવ�પરી ભગવાન સ્વાિમનારાયણની પરાવાણી છે, 

સાત શેર ઘીનો મૈસબુ છે, સુ�ીમનો ચુકાદો છે, સં�દાયનો સવ�પરી �ંથ છે. તેથી બી� પરોક્ષના કે �ત્યક્ષના શાસ્�ો 
કરતાં વચનામૃત ખૂબ વાંચવા, શીખવા અને ભણવા, તેનાથી મહારાજ, બાપા ખુબ રા� થશે.  

એમાયં આપણી અમીરપેઢીના સમથર્ સદગુ��ીઓ એ આપણી ઉપર ખુબ કૃપા કરી વચનામૃત લખ્યાં અને 
ગાઈડ સમાન રહસ્યાથર્ ટીકા લખી માટ ેએનંુ ખુબ વાંચન-મનન કરીએ તો ધમર્, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ભિક્ત �ઢ થાય. 
અના�દમુક્તની િસ્થિત બંધાય. 

સમાજમાં વચનામૃતના વાચંનનંુ અંગ કેળવાય. વચનામૃતનંુ એકા�તાથી વાંચન કર.ે 

વચનામૃત વષર્ િનિમતે તમામ હ�રભક્તો વચનામૃતના અભ્યાસુ બને તેમ છે. 
 

 સમય મયાર્દા :  
• ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર માસ દરમ્યાન આ પરીક્ષા લેવામાં આવશે. 
• ઓગ�માં પપેર-૧ અને સપ્ટેમ્બર માસમા ંપેપર-૨ આપવામાં આવશે. 
 

 મા�ક�ગ િસસ્ટમ :  

1. દરેક ��નનો એક ગુણ રહશેે. 
2. કુલ ૧૦૦ ગુણનંુ ��નપ� આપવામાં આવશે. 
3. પાસ થવા માટ ે૪૦ ગુણ લાવવા ફર�યાત છે. 
4. ��નપ�મા ંકોઈ ઓપ્શન આપવામા ંઆવશે નહ�. 
5. ��નપ�મા ંકોઈ નેગટેીવ મા�ક�ગ રાખેલ નથી. 
 

 પપેર સ્ટાઈલ :  

��ન : ૧  MCQ (રેફરન્સ સિહત)    – ૫૦ ગુણ  
��ન : ૨  MCQ (રેફરન્સ વગર)      – ૨૦ ગુણ 
��ન : ૩  ખરાં-ખોટા જણાવો. (રેફરન્સ સિહત)   – ૧૦ ગુણ 
��ન : ૪  એક વાક્યમા ંજવાબ લખો. (રેફરન્સ સિહત)  – ૨૦ ગુણ 

.................................... 
               કલુ ગણુ - ૧૦૦  
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 સચુના :  

1. આ પપેર બે રીતે આપવામાં આવશે. 
2. ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર મિહનાની �થમ અઠવા�ડયામાં ��નપ� આપવામા ંઆવશે. તેમજ વેબસાઈટ પર 

��નપ� અપલોડ કરવામા ંઆવશે. ��નપ�મા ંજવાબ લખવા માટે પપેર ઘરે લઇ જવાનંુ રહેશે. ��નપ�ના 
જવાબ લખવા માટે એક માસ આપવામા ંઆવશે.  

3. ��નપ�ના તમામ જવાબ ��નપ�મા ંજ લખવાના રહેશે. 
4. વચનામૃતમાંથી જોઈને ��નના જવાબ લખવાના રહશેે. 
5. �ી� મહારાજનો �ગટભાવ રાખી ��નપ�મા ંજવાબ લખવાના રહેશે. પરીક્ષાથ�એ કોઈનામાથંી જોઇને કે 

પૂછીને જવાબ ના લખવા. �તે જ વચનામૃતમાંથી જવાબ શોધીને લખવા. 
6. પરીક્ષાથ�એ ફર�યાત એક મિહનામા ંપપેર લખી મંડળમાં જમા કરાવાનંુ રહશેે. 
7. જવાબપ� માસના ંઅંિતમ �દવસે આપવામા ંઆવશે. 
8. જે પરીક્ષાથ�ઓને ન�કના યુવક મંડળ/સેન્ટરમા ં��નપ� જમા કરાવવાનંુ શક્ય ના હોય તેમણે પોતાનંુ પેપર 

�તે તપાસી કાયાર્લય દ્વારા આપલે ગુગલ ફોમર્માં પોતાના માક્સર્ લખવાના રહશેે. (આ સભ્યો મંડળ લેવલે 
ઈનામી સ્પધાર્ માટ ેબાકાત ગણાશે.)  

9. ઓગસ્ટ માસના અંિતમ �દવસે પેપર-૧ની અને સપ્ટેમ્બર માસના અંિતમ �દવસે પેપર-૨ની જવાબવહી 
સેન્ટરમા ંમોકલવામાં આવશે.  

10. પરીક્ષાના પેપર જમા કરાવ્યાના એક અઠવા�ડયામાં પપેર મંડળમાંથી તપાસીને રીઝલ્ટ આપવામા ંઆવશે. 
11. જેના સૌથી વધુ ગુણ આવ્યા હોય તેમને મંડળ લેવલે પછીના માસની અઠવા�ડક સભામાં ઇનામ આપવામા ં

આવશે.  
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