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६) वाहनचालक या पदाकिरता मराठी, इंdजी, सामाCय iान व बौk>दक चाचणी या िवषयांवरील 
एकूण ६० Rc नांकिरता १२० गुणांची व िवषयाधारीत ४० Rc नांकिरता  ८० गुण अशी एकूण २०० 
गुणांची परी�ा घे$यात येईल व गुणवM तेनुसार िनवड करतेवळेी lयावसाियक चाचणी ४० गुणांची 
घे$यात येईल. 
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