યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ ,ગુજયાત યાજ્મ, વેક્ટય-૨૧,ગાાંધીનગય
ુ મ િળ્ષક ભિબમગ્મતા  ોગી -૨૦૧૭ જાહેયના મ”ુંુ
“મખ્
“Head Teacher Aptitude Test -2017 Notification”
જાહેયના ભા ું ક્રભા ું :યા ફગ/HTAT/૨૦૧૭/૨૦૦૩-૨૧૨૪
શળક્ષણ

શલબાગના

તા:૨૨/૦૯/૨૦૧૬

ના

તા :૨૭/૦૩/૨૦૧૭
જાશેયનાભા

ક્રભાાંક:જીએચ/એવએચ/૫૦/ીઆયઇ/

૧૧૧૫/એવઆઇ/એપ/૧૧/કે થી શનમાભકશ્રી, પ્રાથશભક શળક્ષણની કચેયી, જીલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણ વશભશતઓ
અને નગય પ્રાથશભક શળક્ષણ વશભશતઓભાાં મુખ્મ શળક્ષકવલગડ-૩) ની જગ્માએ વીધી બયતી/ફઢતીથી શનભણકાં ૂ
ભેલલા શનમભો Head Teacher, Class-III, in Directorate of Primary Education, District Primary
Education Committees and Municipal Primary Education Committees Recruitment Rules,2016
ફનાલલાભાાં આવ્મા છે .
શળક્ષણ

શલબાગના

તા:૧૮/૦૩/૨૦૧૭

ના

જાશેયનાભા

ક્રભાાંક:જીએચ/એવએચ/૧૧/ીઆયઇ/

૧૧૧૫/એવઆઇ/એપ/૧૧/કે થી શનમાભકશ્રી, પ્રાથશભક શળક્ષણની કચેયી, જીલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણ વશભશતઓ
અને નગય પ્રાથશભક શળક્ષણ વશભશતઓભાાં મુખ્મ શળક્ષકવલગડ-૩) ની જગ્માએ વીધી બયતી/ફઢતીથી શનભણકાં ૂ
ભેલલા શનમભો Head Teacher, Class-III, in Directorate of Primary Education/District Primary
Education Committees and Municipal Primary Education Committees Recruitment (Amendment)
Rules,2017 ફનાલલાભાાં આવ્મા છે .
મુખ્મ શળક્ષક અિબમોગ્મતા કવોટી ંગગેના શળક્ષણ શલબાગના તા:૨૨/૦૩/૨૦૧૭ ઠયાલક્રભાાંક:
ીઆયઈ/૧૧૧૧/૨૮૩૪/ક થી પ્રાથશભક ળાાઓભાાં મુખ્મ શળક્ષક વHead Teacher) ભાટેની અિબમોગ્મતા
કવોટી ભાટેના શનમભો ઠયાલલાભાાં આલેર છે .
પ્રાથશભક ળાાઓભાાં ફઢતી અને વીધી બયતીથી મુખ્મ શળક્ષક તયીકે શનભણ ૂક ભેલલા ભાટેની શનમત
રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયો ભાટે મુખ્મ શળક્ષક અિબમોગ્મતા કવોટી Head Teacher Aptitude Test (HTAT)
યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ , ગુજયાત યાજ્મ, ગાાંધીનગય દ્વાયા એશપ્રર-૨૦૧૭ ભાાં રેલા ભાટે નીચેની શલગતે આથી
જાશેયનામુ ાં ફશાય ાડલાભાાં આલે છે . વદય કવોટી/યીક્ષા યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ ના આમોજન અને અભરીકયણ
શેઠ નક્કી કયે ર જજલ્રાઓભાાં જજલ્રા શળક્ષણાશધકાયીશ્રીઓના વાંચારન શેઠ રેલાભાાં આલળે.

ુ મ િળ્ષક
 મખ્

ભિબમગ્મતા  ોગી (HTAT) નગ ા મયક્રભ:

ક્રભ

શલગત

તાયીખ/વભમગાો

૧

જાશેયનામુ ાં ફશાય ાડયાની તાયીખ

૨૭/૦૩/૨૦૧૭

૨

લતડભાનત્રોભાાં કવોટી ંગગે જાશેયાત પ્રશવઘ્ધ થલાની તાયીખ

૩૧/૦૩/૨૦૧૭

૩

ઉભેદલાયો ભાટે HTATનુ ાં યજીસ્ટરેળન પોભડ ઓનરાઈન બયલાનો

૦૧/૦૪/૨૦૧૭ થી

વભમગાો

૧૦/૦૪/૨૦૧૭
1

૪
૫

કમ્્યુટયાઈઝ ોસ્ટટ ઓપીવભાાં તેભજ નેટ ફકકગગ ભાયપત પી સ્ટલીકાયલાનો

૦૧/૦૪/૨૦૧૭ થી

વભમગાો

૧૧/૦૪/૨૦૧૭

OJAS ની લેફવાઈટ યથી શોરટટકીટ વપ્રલેળત્ર) ડાઉનરોડ કયલાની

૧૮/૦૪/૨૦૧૭

તાયીખ
૬

કવોટી/યીક્ષાની તાયીખ

૨૩/૦૪/૨૦૧૭

ુ લની િલગતગ:
 ળૈ્ષકિિ રા મ ા ત તથા  ભનબ
િળ્ષકિ

િલબા ગના 

તા :૨૨/૦૯/૨૦૧૬

ના 

જાહેયના ભા 

ક્રભા ું :જીએચ/એોએચ/૫૦/ીઆયઇ/

ુ મ િળ્ષક થલા  ભા ીે િનમત યે ર ભને તેભા ું
૧૧૧૫/એોઆઇ/એપ/૧૧/ ે ભન્લમે ોીધી બયતી / ફઢતીથી મખ્
ુ ા યા -લધા યા  મજ
ુ ફની ળૈ્ષકિિ રા મ ા ત, ભનબ
ુ લ ભને ભન્મ જગગલા ઇ/ળયતગ રય ૂિય
લખતગલખત થતા  સધ
ુ મ િળ્ષક ભિબમગ્મતા  ોગી ભા ું ઉસ્થથત થઇ ળ ળે.
યતા  ઉભેદલા યગ જ મખ્


ભાત્ર ફઢતીથી મુખ્મ શળક્ષક થલા ભાટેની ાત્રતા ધયાલતા શોમ તેલા ઉભેદલાયોએ ઓનરાઇન
અયજીત્રકની અનુબલની શલગતોભાાં ક્રભ નાં:૧ અને ૨ ભાાં જણાલેર અનુબલ ૈકી રાગુ ડતી શલગતો
દળાડલલાની યશેળે. આલા ઉભેદલાયો ભાટે ઓનરાઇન અયજીત્રકની ળૈક્ષિણક રામકાતની શલગતો દળાડલલી
પયજીમાત યશેળે નટશ.



ભાત્ર વીધી બયતીથી મુખ્મ શળક્ષક થલા ભાટેની ાત્રતા ધયાલતા શોમ તેલા ઉભેદલાયોએ ઓનરાઇન
અયજીત્રકની અનુબલની શલગતોભાાં ક્રભ નાં:૩ થી ૯ ભાાં જણાલેર અનુબલ ૈકી રાગુ ડતી શલગતો
દળાડલલાની યશેળે. આલા ઉભેદલાયો ભાટે ઓનરાઇન અયજીત્રકની ળૈક્ષિણક રામકાતની શલગતો દળાડલલી
પયજીમાત યશેળે.



ફઢતી અને વીધી બયતી ફાંન્નેથી મુખ્મ શળક્ષક થલા ભાટેની ાત્રતા ધયાલતા શોમ તેલા ઉભેદલાયોએ
ઓનરાઇન અયજીત્રકની અનુબલની શલગતોભાાં ક્રભ નાં:૩ થી ૯ ભાાં જણાલેર અનુબલ ૈકી રાગુ ડતી
શલગતો દળાડલલાની યશેળે. આલા ઉભેદલાયો ભાટે ઓનરાઇન અયજીત્રકની ળૈક્ષિણક રામકાતની શલગતો
દળાડલલી પયજીમાત યશેળે.
ળૈ્ષકિિ

ુ લની િલગતગની ચ ા ોિી બયતી ોુંદગી ોિભિત દ્વા યા 
રા મ ા ત ભને ભનબ

યલા ભા ું

આલળે ભને આ અંગે બયતી ોુંદગી ોિભિતનગ િનિયમ જ અંિતભ યહેળે.



ોગી ન ુંુ ભા ખ:ુ
ુ ક્ષી સ્ટલરૂની (Multiple Choice Question Based-MCQS)
આ કવોટી ફહશુ લકલ્ સ્ટલરૂની અને શલશલધ શેતર
યશેળે.



આ કવોટીઓ ફે શલબાગભાાં યશેળે. શલબાગ-૧ ભાાં ૭૫ પ્રશ્નો યશેળે તથા શલબાગ-૨ ભાાં ૭૫ પ્રશ્નો યશેળે.



ુ ક્ષી ૧૫૦ પ્રશ્નો યશેળે અને પ્રશ્નત્રનો વાંગ વભમ ૧૨૦ શભનીટનો યશેળે.
આ કવોટીઓભાાં શલશલધ કુર શેતર



આ કવોટીઓના ફાંન્ને શલબાગ અને તભાભ પ્રશ્નો પયજીમાત યશેળ.ે આ કવોટીના ફાંન્ને શલબાગનુ ાં વાંગ એક જ
પ્રશ્નત્ર યશેળે.



દયે ક પ્રશ્નનો એક ગુણ યશેળે



આ કવોટીઓના મુલ્માાંકનભાાં કોઇ નકાયાત્ભક મુલ્માાંકન યશેળે નશી.



પ્રશ્નત્રનો અભ્માવક્રભ શળક્ષણ શલબાગના તા:૨૨/૦૩/૨૦૧૭ ઠયાલક્રભાાંક: ીઆયઈ/૧૧૧૧/૨૮૩૪/ક
ભાાં જણાવ્મા અનુવાય યશેળે.
(ઠયાલની નકર ફોડડ ની લેફવાઇટ http://gujarat-education.gov.in/seb/ ય ઉરબ્ધ છે .)
2

 ય ્ષકા  પ :


SC, ST, SEBC, PH કેટેગયીના ઉભેદલાયો ભાટે યીક્ષા પી 250qv (ફવો ચાવ ુયા) જમાયે જનયર
કેટેગયીના ઉભેદલાયો ભાટેની યીક્ષા પી 350/v (ત્રણવો ચાવ ુયા) બયલાની યશેળે. આ ઉયાાંત વશલિવ
ચાર્જ અરગથી યશેળે.



કોઇણ વાંજોગોભા બયે ર પી યત કયલાભા આલળે નટશ.



પ થલી ા ય ેન્રઃપી સ્ટલીકાય કેર તયીકે ગુજયાતની કમ્્યુટયાઈઝ ોસ્ટટ ઓપીવોભાાં આલેદનત્ર બમાડ ફાદ શપ્રટ થમેર



ચરણથી પી બયી ળકાળે.

ચરણની ત્રણેમ નકર ય બાયતીમ ોસ્ટટ ઓપીવ શવકકો અને તાયીખ

નાખી આળે. જેભાાંની ફે સ્ટરી ઉભેદલાયને ોસ્ટટ ઓપીવ ધ્લાયા યત આલાભાાં આલળે.
ઉભેદલાય ઓનરાઇન ેભે ટ ગેટલે દ્વાયા ATM CARD/NET BANKING થી ણ યીક્ષા પી બયી



ળકાળે. ઓનરાઇન પી જભા કયાલલા ભાટે “Print Application/Challan” ઉય ક્રીક કયવુ ાં અને
શલગતો બયલી. ત્માય ફાદ “Online Payment” ઉય ક્રીક કયવુ.ાં ત્માયફાદ આેર શલકલ્ોભાાં “Net
Banking of fee” અથલા “Other Payment Mode” ના શલકલ્ોભાાંથી મોગ્મ શલકલ્ વાંદ કયલો અને
આગની શલગતો બયલી. પી જભા થમા ફાદ આને આની પી જભા થઇ ગઇ છે તેવ ુ ાં screen ય
રખામેલ ુાં આલળે. અને e-receipt ભળે જેની શપ્રટ કાઢી રેલી. જો પ્રટક્રમાભાાં કોઇ ખાભી શળે તો
screen ય આની પી બયામેર નથી તેભ જોલા ભળે.



ોગી /ય ્ષકા  ેન્ર:
ૂ તા અનુવાય યાજ્મ
કવોટી/યીક્ષા ભાટે નોંધામેર ઉભેદલાયોની વાંખ્મા તથા યીક્ષારક્ષી લશીલટી અનુક
યીક્ષા ફોડડ દ્વાયા કવોટી/યીક્ષા કેરો નક્કી કયલાભાાં આલળે. ઉભેદલાયે ફોડડ દ્વાયા પાલલાભાાં આલેર
યીક્ષા કેર ય યીક્ષા આલાની યશેળે.

 પ્રશ્નત્રન ુંુ ભા ધ્મભ


પ્રશ્નત્રનુ ાં ભાધ્મભ ગુજયાતી યશેળે.

 ઓનરા ઈન ભયજી યલા ની ય ત :


આ

જાશેયાતના વાંદબડભાાં યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ દ્વાયા “મુખ્મ શળક્ષક અિબમોગ્મતા કવોટી-૨૦૧૭”

તા:૦૧/૦૪/૨૦૧૭ વફોયના ૧૪.૦૦ કરાક) થી તા:૧૦/૦૪/૨૦૧૭ (ફોયના ૧.૦૦ કરાક)
દયશભમાન http://ojas.gujarat.gov.in ય ઓનરાઈન જ અયજીત્રક સ્ટલીકાયલાભાાં આલળે. ઉભેદલાયે
શનમત કયે ર પોભડ ઓનરાઈન બયલા ભાટેની સ ૂચનાઓ નીચે મુજફની છે . ઉભેદલાયે અયજી કયલા ભાટે
નીચે મુજફના સ્ટટે્વ અનુવયલાના યશેળે.


અયજી પોભડ જાતે જ ચોકવાઈ ૂલડક online બયલાનુ ાં યશેળે. નાભ, અટક, જભ તાયીખ, જાશત કે અમ કોઈ
ફાફતે ાછથી ફોડડ દ્વાયા સુધાયો કયલાભાાં આલળે નશી. જેની ખાવ નોંધ રેલી.



વભગ્ર પોભડ ંગગ્રેજીભાાં બયલાનુ ાં યશેળે.



વૌ પ્રથભ http://ojas.gujarat.gov.in ય જવુ.ાં



“Apply On line” ય Click કયવુ.ાં



“Apply for HTAT – મુખ્મ શળક્ષક અિબમોગ્મતા કવોટી” ઉય Click કયવુ.ાં
3



તેની નીચે Apply Now ય Click કયલાથી Application Format દે ખાળે. Application Format ભાાં વૌ
પ્રથભ Personal Details ઉભેદલાયે બયલી. વ અશગ રાર(*) ફાંદડીની શનળાની જમાાં શોમ તેની શલગતો
પયજજમાત બયલાની યશેળે.)



Educational Details ઉય Click કયીને તેની શલગતો  ૂયે  ૂયી બયલી.



Experience Details ઉય Click કયીને તેની શલગતો  ૂયે  ૂયી બયલી.



શલે Save ય Click કયલાથી તભાયો Data Save થળે. અશગ ઉભેદલાયનો Application Number Generate
થળે. જે ઉભેદલાયે વાચલીને યાખલાનો યશેળે.



શલે ેજના ઉયના બાગભાાં Upload Photo ય Click કયો. અશગ તભાયો Application Number Type કયો
અને તભાયી Birth Date Type કયો. ત્માયફાદ Ok ય Click કયો. અશી Photo અને Signature upload
કયલાના છે .(પોટાનુ ાં ભા 5 વે.ભી. ઉંચાઈ અને 3.6 વે.ભી. શોાઈ અને Signature નુ ાં ભા 2.5 વે.ભી.
ઉંચાઈ અને 7.5 વે.ભી. શોાઈ યાખલી.) Photo અને Signature upload કયલા વૌ પ્રથભ તભાયો Photo
અને Signature JPG format ભાાં (10 kb) વાઈઝથી લધાયે નશગ તે યીતે વોફ્ટકોીભાાં શોલા જોઈએ. Browse
Button ય Click કયો. શલે Choose File ના સ્ટક્રીનભાાંથી જે પાઈરભાાં JPG formatભાાં તભાયો Photo store
થમેર છે તે પાઈરને Select કયો અને Open Button ને Click કયો. શલે Browse Button ની ફાજુભાાં
Upload Button ય Click કયો, શલે ફાજુભાાં તભાયો Photo દે ખાળે. શલે આ જ યીતે Signature ણ
Upload કયલાની યશેળે.



શલે ેજના ઉયના બાગભા Confirm Application ય Click કયો અને Application Number તથા Birth
Date Type કમાડ ફાદ Ok ય Click કયલાથી ફે (2) ફટન 1:Application Preview 2.Confirm Application
દે ખાળે. ઉભેદલાયે Show Application Preview ય Click કયી ોતાની અયજી જોઈ રેલી.



અયજીભાાં સુધાયો કયલાનો જણામ તો Edit Application ઉય Click કયીને સુધાયો કયી રેલો. અયજી
Confirm કમાડ શેરાાં કોઈણ પ્રકાયનો સુધાયો અયજીભાાં કયી ળકાળે. યાં ત ુ ભયજી Confirm થઈ ગમા  ફા દ
ુ ા યગ ય ળ ા ળે નહ . જો અયજી સુધાયલાની જરૂય ન જણામ તો જ Confirm
ભયજીભા ું ગઈિ જાતનગ સધ
ુ ા ું ઉભેદલા યે િલગતગ બયતી લખતે જગ ના ભ,
Application ય Click યવ.ુ લધભ

ે ભી ભા ું જગ

ગઈ ભ ૂર

ુ ા યગ યલા ભા ું નહ આલે તેની ઉભેદલા યે ખા ો ધ્મા ન યા ખવ.ુ
યે ર હળે તગ ા છથી ભા  ય ળીીભા ું ગઈ સધ


Confirm Application ય Click કયલાથી ઉભેદલાયની અયજીનો ફોડડ ભાાં online સ્ટલીકાય થઈ જળે. અશગ
Confirm Number Generate થળે. જે ત્માયછીની ફધી જ કામડલાશી ભાટે જરૂયી શોઈ ઉભેદલાયે
વાચલલાનો યશેળે. Confirmation Number શવલામ કોઈણ ત્રવ્મલશાય કે યીક્ષાને રગતી કોઈણ
કામડલાશી કયી ળકાળે નશી.



Print Application/Challan ઉય ક્રીક કયીને Confirmation Number અને Birth Date નાાંખીને
બાયતીમ ોસ્ટટ ઓપીવની ે સ્ટરી વચરણ) ડાઉનરોડ કયવુ.ાં આ ે સ્ટરીથી યીક્ષાના

પીની યકભ

ગુજયાતની કોઈણ કોમ્્યુટયાઈઝડ બાયતીમ ોસ્ટટ ઓપીવભાાં બયલાના યશેળે. ઉયાાંત બાયતીમ
ોસ્ટટઓપીવ દ્વાયા યીક્ષા પી ેટેના વશલિવ ચાર્જ વટશતના રૂશમા ૧૨/-ચાર્જ ઉભેદલાયે બોગલલાનો
યશેળે. આ ઉયાાંત ઉભેદલાય ઓનરાઇન ેભેટ ગેટલે દ્વાયા ATM CARD/NET BANKING થી ણ યીક્ષા
પી બયી ળકળે.
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ુ ના ઓ:
 ભગત્મની સચ
ુ મ િળ્ષક
 મખ્

ભિબમગ્મતા 

ુ યા ત યા જ્મ ય ્ષકા  ફગર્ય , ગા ુંધીનગય દ્વા યા  આલેદનત્ર
ોગી ભા ીે ગજ

ભુંગા લલા ભા ું આલે ભને તેભા ું જે ભા રહતી ભા ુંગેર હગમ તે ભા રહતીની િલગતગ છુા લલા ભા ું આલી હગમ ભથલા 
ુ ર્ળે તગ તેલા  ઉભેદલા યના  રયિા ભ યદ
ખગી ભા રહતી આલા ન ુંુ યા જ્મ ય ્ષકા  ફગર્ય ને ભા લભ

યલા નગ

િનિયમ ભધ્મ્ષકશ્રી,યા જ્મ ય ્ષકા  ફગર્ય રેળે.
 ઉભેદલા યે ગતે બયે ર પગભયની િલગત ોા ચી છે તેવ ુંુ પ્રભા િત્ર ઓનરા ઈન આલા ન ુંુ યહેત ુ હગઈ જગ

ગઈ

ુ ગ ફનળે.
ખગી િલગત યજુ યળે તગ તેન ુ પગભય યદ થલા  ા ત્ર ફનળે તથા  તેની ોા ભે પગજદા ય ગન
 ઓનરા ઈન ભયજીત્ર ભા ું દળા ય લેર િલગતગ અંગે યા જ્મ ય ્ષકા  ફગર્ય દ્વા યા  ખયા ઈ

યલા ભા ું આલતી નથી.

ુ લ તેભજ ભન્મ િલગત ભા ીે ઉભેદલા ય ગતે જલા ફદા ય
આથી વ્મસ્તતગત ભા રહતી, ળૈ્ષકિિ રા મ ા ત, ભનબ
યહે છે .
 વ્મસ્તતગત ભા રહતી, ળૈ્ષકિિ

ુ લ તેભજ ભન્મ િલગતગની ચ ા ોિી બયતી ોુંદગી ોિભિત
રા મ ા ત, ભનબ

દ્વા યા  યલા ભા ું આલળે ભને આ અંગે બયતી ોુંદગી ોિભિતનગ િનિયમ જ અંિતભ યહેળે.
 વાભાજજક અને ળૈક્ષિણક યીતે છાત લગડના ઉભેદલાયો ભાટે યાજમ વયકાયે નકકી કયે રા વક્ષભ અશધકાયીનુ ાં
વાભાજજક અને ળૈક્ષિણક યીતે છાતલગડન ુ ાં જાશત પ્રભાણત્ર તથા વાભાજજક અને ળૈક્ષિણક યીતે છાતલગડ
ભાટે

વાભાજજક

મામ

અને

અશધકાટયતા

શલબાગના

તા:૨૬/૦૪/૨૦૧૬

ના

ઠયાલ

ક્રભાાંક:વળ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ અને આ ંગગે લખતોલખતના ઠયાલ મુજફનુ ાં વક્ષભ અશધકાયીનુ ાં
ઉનતલગડભાાં વભાલેળ થતો ન શોલાનુ ાં વનોન ટક્રભીરીમય વટટી)) પ્રભાણત્ર ભેલેર શોવુ ાં જોઈએ.
 અનુસ ૂિચત જાશતના તેભજ અનુસ ૂિચત જનજાશતના ટકસ્ટવાભાાં વક્ષભ અશધકાયીનુ ાં જાશત પ્રભાણત્ર શોવુ ાં જરૂયી
છે .
 ળાટયયીક અાંગતા( Physically Handicap) ના ટકસ્ટવાભાાં યાજમ વયકાયે નકકી કયે ર વક્ષભ અશધકાયીનુ ાં
પ્રભાણત્ર શોવુ ાં જરૂયી છે .
 આ કવોટીભાાં જનયર કેટેગયી ભાટે ઓછાભાાં ઓછા 60% વ90 ગુણ) ભેલેર શળે તો જ ાવ ગણાળે.
 જમાયે અનુસ ૂિચત જાશત , અનુસ ૂિચત જનજાશત, વાભાજજક અને ળૈક્ષિણક યીતે છત અને ળાટયયીક
અાંગતા(Physically Handicap) ના ટકસ્ટવાભાાં ઓછાભાાં ઓછા 55%વ82 ગુણ ) ભેલેર શળે તો જ ાવ
ગણાળે.
 ઉભેદલાયે લેફવાઈટ ય ઓનરાઇન બયે ર પોભડની શપ્રટ કાઢી તે પોભડભાાં વશી કયીને જરૂયી આધાયો જેલા
કે, યીક્ષા પી બમાડની ે સ્ટરી નકર, સ્ટલપ્રભાિણત જાશત પ્રભાણત્ર , ઉનતલગડભાાં વભાલેળ થતો ન
શોલાનુ ાં વનોન ટક્રભીરીમય વટટી)) પ્રભાણત્ર, ળાટયયીક અાંગતા વPhysically Handicap) ંગગેન ુ ાં પ્રભાણત્ર
ૈકી ઉભેદલાયને રાગુ ડતા શોમ તેલા આધાયો વાથે ોતાની ાવે યાખલાના યશેળે. જ્માયે ણ કોઈ
જરૂટયમાત ઉસ્સ્ટથત થામ ત્માયે યજુ કયલાનુ ાં પયજીમાત યશેળે. જેના શલના કોઈ યજુઆત ગ્રાહ્ય યશેળે નશી.
 જે ઉભેદલાયે શનમત યીક્ષા પીની ે સ્ટરીની યવીદ ભેલેર શળે તે જ ઉભેદલાય ોતાની કમ્્યુટયાઈઝ
શોરટટટકટ આ જ લેફવાઈટ યથી જાશેયનાભા દળાડલર
ે તાયીખથી ોતાનો કપભેળન નાંફય અને જભ
તાયીખ નાખી ડાઉનરોડ કયી ળકળે. પોભડ બયલાની છે લ્રી તાયીખ છીથી લેફવાઈટ શનમશભત જોતા યશેવ ુ ાં
આલશ્મક છે .
 ઉભેદલાયે શોરટટટકટ ડાઉનરોડ કમાડ ફાદ તેની નીચે /ાછ આેરી સ ૂચનાઓનો શલગતલાય અભ્માવ
કયલો. તે જ યીતે યીક્ષા લખતે આલાભાાં આલનાય અને શોર ટીકીટ લેફવાઈટ ય નમ ૂનારૂે મ ૂકલાભાાં
આલેર OMR ળીટ ય છાેર તભાભ સ ૂચનાઓનો શલગતલાય અભ્માવ કયલો ખ ૂફ જ જરૂયી છે . જેથી
યીક્ષા વભમે કોઈ ગુચ
ાં લણ ઊબી ન થામ.
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 યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ દ્વાયા રેલાઈ યશેર મુખ્મ શળક્ષક અિબમોગ્મતા કવોટી વHTAT) ફાફતે ઉભેદલાયોને
રારચ કે છે તયગડી આચયે તેલા અવાભાજજક તત્લોથી વાલધ યશેલા જણાલલાભાાં આલે છે . કોઈણ
જાતની રાગલગ રાલનાય ઉભેદલાયને ગેયરામક ઠયાલીને શળક્ષાત્ભક કામડલાશી કયલાભાાં આલળે.
 ઉકત જાશેયાત અલમે લધુ ભાટશતીની જરૂય જણામ તો ચાલુ કાભકાજના ટદલવે કચેયી વભમ દયશભમાન
ફોડડ ની કચેયીના ટોર ફ્રી શેલ્રાઈન નાંફય 1800 233 7963 ઉય વાંકડ કયી ળકાળે.
 આ કવોટી પ્રાથશભક ળાાઓભાાં ફઢતી અને વીધી બયતીથી મુખ્મ શળક્ષક તયીકે શનભણ ૂક ભેલલા ભાટે
જરૂયી રામકાત ભાટેની છે . તેનાથી મુખ્મ શળક્ષક તયીકે વાંદગી ાભલાનો શક ભતો નથી.
સ્ટથ:ગાાંધીનગય
તાયીખ:૨૭/૦૩/૨૦૧૭

(ી એ. જલુ)
અઘ્મક્ષ
યાજમ યીક્ષા ફોડડ
ગાાંધીનગય

 ન ર ોિલનમ જાિ તથા  ભભર ોા રઃ


જજલ્રા શળક્ષણાશધકાયીશ્રી,તભાભ.



એવ.આઈ.ઓ.શ્રી, એન.આઈ.વી., ગુજયાત યાજમ, ગાાંધીનગય.



ચીપ ોસ્ટટ ભાસ્ટટય જનયર, ગુજયાત યાજમ, અભદાલાદ.

 ન ર ોિલનમ યલા ના  જાિ ોા ર :


ભાનનીમ શળક્ષણભાંત્રીશ્રીના - ંગગત વિચલશ્રી - શળક્ષણભાંત્રીશ્રીનુ ાં કામાડરમ, ગાાંધીનગય.



ભાનનીમ યાજમ કક્ષાના શળક્ષણભાંત્રીશ્રીના - ંગગત વિચલશ્રી - શળક્ષણભાંત્રીશ્રીનુ ાં કામાડરમ, ગાાંધીનગય.



અગ્રવિચલશ્રી, શળક્ષણ શલબાગ,નલા વિચલારમ,ગાાંધીનગય.



નામફ વિચલશ્રી, પ્રાથશભક શળક્ષણ, નલા વિચલારમ, ગાાંધીનગય.



શનમાભકશ્રી, પ્રાથશભક શળક્ષણ, ગુજયાત યાજમ, ગાાંધીનગય.



શનમાભકશ્રી,ગુજયાત ળૈક્ષિણક વાંળોધન અને તારીભ ટયદ, ગુજયાત યાજમ, ગાાંધીનગય.



વિચલશ્રી, વલડ શળક્ષા અિબમાનની કચેયી, ગાાંધીનગય.



પ્રાચામડશ્રી, જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન,તભાભ.



જજલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયીશ્રી,તભાભ.



ળાવનાશધકાયીશ્રી, તભાભ



આચામડશ્રી, અધ્માન ભાંટદય, તભાભ વડામટ ભાયપતે)
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