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રા્ય પરીષા બો ડ્, જુરાત રા્ય, સે્ટર-૨૧,હાનધીનહર 

 

               શિષક અભિૂભિ કસોટી (મા્યશમક) ાહરેના  ન   

                 Teacher Aptitude Test (Secondary)-TAT (S) Notification     

 

ાહરેનામાન રમાનક:રાપબો/TAT (S) /૨૦૧૮/૨૯૧૫-૨૯૬૦                                   તા:૧૧/૦૬/૨૦૧૮ 

               

શિષણ શિભાહના તા:૧૧/૦૨/૨૦૧૧ ના ાહરેનામા રમાનક:ીએચ/એસએચ/૨/બીએમએસ-૧૧૦૯-

૧૯૦૬-ી થી રજજ્ટર થયે“ી સાનહી(રા્ટ-ઇન-એ્) મા્યશમક િા”ાવમાન શિષક તરીકેની યમેદિારી માટે 

અને  શિષણ શિભાહના તા:૧૮/૦૪/૨૦૧૨ ના ાહરેનામા રમાનક:ીએચ/એસએચ/૨/ બીએમએસ/૧૧૦૯-

૧૯૦૬-ી થી સરકારી મા્યશમક િા”ાવમાન શિષક તરીકેની યમેદિારી કરિા માટે શિષક અભભૂભચ કસોટી 

યતીણડ કરિાની જોહિાઇ કરિામાન આિે“ છે.  

શિષણ શિભાહના તા:૨૩/૦૨/૨૦૧૬ ના ાહરેનામા રમાનક:ીએચ/એસએચ/૭/બીએમએસ/૧૧૦૯/ 

૧૯૦૬/ી થી Teacher and Head Masters of registered Private Secondary and Higher Secondary 

Schools (Procedure for Selection) (Amendment Rules,2016  બનાિિામાન આિે“ છે. શિષણ શિભાહના 

તા:૨૩/૦૨/૨૦૧૬ ના ાહરેનામા રમાનક:ીએચ/એસએચ/૮/બીએમએસ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ી થી Teacher 

of registered Government  Secondary and Higher Secondary Schools (Procedure for Selection) 

(Amendment Rules,2016  બનાિિામાન આિે“ છે.     

     શિષણ શિભાહના તા:૦૩/૦૨/૨૦૧૭ ના ાહરેનામા રમાનક:ીએચ/એસએચ/૩/બીએમએસ/૧૧૦૯/ ી 

થી રજજ્ટર થયે“ી સાનહી(રા્ટ-ઇન-એ્)  મા્યશમક િા”ાવમાન શિષક તરીકેની યમેદિારી માટે આિ્યક 

શિષક અભભૂભચ કસોટીના  આયોજનની કામહીરી રા્ય પરીષા બો ડ્ન ેસંપિામાન આિે“ છે.  

      શિષણ શિભાહના તા:૦૩/૦૨/૨૦૧૭ ના ાહરેનામા રમાનક:ીએચ/એસએચ/૪/બીએમએસ/૧૧૦૯/ 

૧૯૦૬/ી સરકારી મા્યશમક િા”ાવમાન શિષક તરીકેની યમેદિારી માટે આિ્યક શિષક અભભૂભચ કસોટીના  

આયોજનની કામહીરી રા્ય પરીષા બો ડ્ન ેસંપિામાન આિે“ છે.  

શિષણ શિભાહના તા:૨૦/૦૫/૨૦૧૭ ના ઠરાિ રમાનક:બમિ/૧૧૧૭/૭૭૩/હ તથા 

તા:૦૭/૦૫/૨૦૧૮ ના ધુારા ઠરાિ રમાનક:બમિ/૧૧૧૭/૭૭૩/હ થી રજજ્ટર થયે“ી સાનહી(રા્ટ-ઇન-

એ્) મા્યશમક િા”ાવમાન તથા સરકારી મા્યશમક િા”ાવમાન શિષકોની ભરતી માટેની શિષક અભભૂભચ 

કસોટીવ માટેના શનયમો ઠરાિિામાન આ્યા છે.  

 રા્ય પરીષા બો ડ્ના તા:૧૨/૧૦/૨૦૧૭ ના ાહરેનામાન રમાનક:રાપબો/TAT (S)/૨૦૧૭/૬૮૭૩-

૬૯૧૭ તથા તા:૧૫/૧૧/૨૦૧૭ ના ાહરેનામાન રમાનક: રાપબો/TAT(S)/૨૦૧૭/૯૦૧૧-૯૦૫૬ થી          
તા:૦૧/૧૧/૨૦૧૭ થી તા:૨૯/૧૧/૨૦૧૭ દરશમયાન વન“ાઇન આિેદનપરો ભરાિિામાન આ્યા હતા.  
 શિષણ શિભાહ વારા રમાનક:બમિ/૧૧૧૬/૧૨/છ,તા:૦૮/૦૬/૨૦૧૮ ના સનકભ“ત ઠરાિ થી  

મા્યશમક અને ય્ચતર મા્યશમક િા”ાવમાન િીસિતા શિષયોની ભરતી માટેના “ાયકાત અને શિષયો તથા 

મા્યમ ંહેની જોહિાઇવ શનયત કરિામાન આિ“ે છે.  



Page 2 

 

ય્ત બાબતને ્યાને “ઇ, શિષણ શિભાહ વારા તા:૦૮/૦૬/૨૦૧૮ નાન સનકભ“ત ઠરાિથી નિા 

યમેરિામાન આિે“ શિષયો સાથેની ધુારે“ “ાયકાત ધરાિતા યમેદિારો, મા્યમની જોહિાઇમાન થય“ે 

ફેરફાર જુબ ન ુન આિેદનપર ભરિા માહતા યમેદિારો, ચાલ ુ િષે શનયત થયે“ િષૈભણક અથિા 

્યિસાશયક “ાયકાતના છે્“ા િષડ/સમેે્ટરની પરીષા આપે“ હોય પરન  ુપરીણામ રશસધ થયે“ ન હોય તિેા 

યમેદિારો તથા શનયત “ાયકાત ધરાિતા હોિા છતાન અહાય શનયત સમયમયાડદામાન આિેદનપર/પરીષા ફી 

ભરી િકે“ ન હોય તેિા યમેદિારો માટે રજજ્ટર થયે“ી સાનહી(રા્ટ-ઇન-એ્) મા્યશમક તથા સરકારી 

મા્યશમક િા”ાવમાન શિષક તરીકે શનમ  નક મે”િિા માટેની શિષક અભિૂભિ કસોટી (મા્યશમક)  Teacher 

Aptitude Test (Secondary)  TAT (S) રા્ય પરીષા બો ડ્, જુરાત રા્ય, હાનધીનહર વારા યોજિા આથી 

ાહરેના ુન બહાર પા્િામાન આિે છે. સદર કસોટી/પરીષા ુન આયોજન રા્ય પરીષા બો ડ્ના સનચા“ન હઠે” 

નકી કરે“ કે્રો સાતે જજ્“ા શિષણાશધકારીરીવ મારફતે કરિામાન આિિે.   

 

 અગ્યની સિૂનાઓ:  

 શનયત લાયકાત ધરાવતા ે ઉમેદવારોએ અગાઉ આવેદનપર તથા પરીષા ફી િરેલ છે અને ેઓ 

પરીષાના મા્યમમાન ફેરફાર કરવા માગતા નથી તેવા ઉમેદવારોએ નવા આવેદનપર િરવાના નથી.  

 શનયત “ાયકાત ધરાિતા ે યમેદિારોએ અહાય આિેદનપર ભરે“ છે પરન  ુ પરીષા ફી ભરે“ નથી 

તેવએ ન ુન આિેદનપર ભયાડ બાદ નિા આિેદનપર જુબ પરીષા ફી ભરિાની રહિેે.  

 મા્યમની જોહિાઇમાન થયે“ ફેરફારને કારણે ે યમેદિાર અહાય ે મા્યમમાન આિેદનપર ભરે“ છે તે 

બદ“ીને અ્ય મા્યમમાન આિેદનપર ભરિા માહતા હોય તો તેવએ નિા આિેદનપરો ભરિાના રહિેે 

તથા નિા આિેદનપર જુબ ફરી પરીષા ફી ભરિાની રહિેે. મા્યમ બદ“િા માટે ન ુન આિેદનપર 

ભરનાર યમેદિાર પોતાના જુના આિેદનપર માટે ભરે“ ફી આ સાથે સામે“ ન  નામાન 

તા:૩૦/૦૬/૨૦૧૮ ધુીમાન અરેની કચેરી સાતે ઇ-મે“/પો્ટથી અરી કરી પરત મે”િી િકિે. આિા 

યમેદિારોને અરી કયાડના એક મહહનામાન RTGS  થી ફી પરત કરિામાન આિિે.  

 શિષણ શિભાહ વારા નિા યમેરિામાન આિે“ શિષયો સાથેની ધુારે“ “ાયકાત ધરાિતા યમેદિારો કે 

ેવએ અહાય આિેદનપર ભરે“ નથી તેવએ નિા આિેદનપરો ભરિાના રહિેે તથા નિા 

આિેદનપર જુબ પરીષા ફી ભરિાની રહિેે. 

 ે યમેદિારો આ કસોટી માટે શનયત થયે“ િૈષભણક કે ્યિસાશયક “ાયકાતના કોઇ એક અ્યાસરમના 

છે્“ા િષડ કે સેમે્ટરની પરીષા આપે“ હોય પરન  ુપરીણામ રશસધ થયે“ ન હોય તેિા યમેદિારો પણ 

આ ાહરેાતના અ સુનધાને આિેદનપર ભરી િકિે. આિા યમેદિારોની આ પરીષાની અરી અને આ 

પરીષા ુન પરીણામ તેવની છે્“ા િષડ કે સેમે્ટરની પરીષાના પરીણામને આશધન રહિેે. 
 

 

 શિષક અભિૂભિ કસોટી (મા્યશમક)  Teacher Aptitude Test (Secondary)-TAT (S)  નો કાયયરમ:  

રમ શિહત તારીસ/સમયહા”ો 
૧ ાહરેના ુન બહાર પા્યાની તારીસ ૧૧/૦૬/૨૦૧૮ 

૨ યમેદિારો માટે રી્ રેિન ફોમડ વન“ામન  ભરિાનો સમયહા”ો 
 

૧૨/૦૬/૨૦૧૮ થી 
૧૮/૦૬/૨૦૧૮ 



Page 3 

 

૩ નેટ બંકંહ મારફત ફી ્િીકારિાનો સમયહા”ો 
 

૧૨/૦૬/૨૦૧૮ થી 
૧૮/૦૬/૨૦૧૮ 

૪ ક ્ ટુરામપ પો્ ટ વફીસ મારફત ફી ્િીકારિાનો સમયહા”ો 
 

૧૨/૦૬/૨૦૧૮ થી 
૧૯/૦૬/૨૦૧૮ 

 
 

 

 લેટ ફી:- 
 ે યમેદિારોને શનયત સમયહા”ામાન ફી ભરિાની રહી ાય તો તેિા યમેદિારો તા:૨૦/૦૬/૨૦૧૮ 

(બધુિાર) થી તા:૨૩/૦૬/૨૦૧૮ ( રુિાર)  દરશમયાન કચેરી કામકાજના હદિસોમાન ૂ! ૨૦૦/- “ેટ 
ફી સહહત શનયત ફી રા્ય પરીષા બો ડ્, સે્ટર-૨૧, હાનધીનહર સાતે ૂબૂ ભરી િકિે.  
 

 

 પરીષા તારીખ 

 શિષક અભભૂભચ કસોટી (મા્યશમક) સનભશિત જુ“ામ-૨૦૧૮ માન યોજિામાન આિિે.  
 

 શવષયો:  
શિષક અભભૂભચ કસોટી (મા્યશમક) ંતહડત શિઞાન & ટેકનો“ોી/હભણત, સામાજજક શિઞાન, 

જુરાતી, હહ્દી, ંરેી, સન્ ૃત, મરાઠી, ઊ્ુડ , શસંધી, તમી“, તેલુ ,ુ ય્ીયા, ફારસી, અરબી, ક્ ટુર, ભચર, 

સનહીત, યોહ ્િા્થ અને િાહરરીક શિષણ, ૃશષ શિયા,પ પુા“ન અને ્રેી શિઞાન તથા હૃ ીિન શિયા 
શિષયોની કસોટી યોજિામાન આિિે. 
 

 િૈષભિક લાયકાત શવગતો:  
રજજ્ટર થયે“ી સાનહી(રા્ટ-ઇન-એ્) મા્યશમક િા”ાવમાન અને સરકારી મા્યશમક 

િા”ાવમાન સનબનશધત શિષયના શિષક તરીકેની યમેદિારી કરિા માટે સનબનશધત શિષય માટે રા્ય સરકાર 
વારા નકી થયે“ અને તેમાન િસતોિસત થતા ધુારાિધારા સાથેની િૈષભણક અને તા“ીમી “ાયકાત 
ધરાિતા અ્ય જોહિાઇ/િરતો પહરપ  ણડ કરતા યમેદિાર જ આ શિષક અભભૂભચ કસોટી (મા્યશમક) માટે 
યપ્્થત થઇ િકિે. 

 શિષયિાર િૈષભણક અને ્યિસાશયક “ાયકાત પરક-૧ તથા પરક-૨ જુબ રહિેે.  

 આ યપરાનત પરક-૩ માન દિાડિે“ શિશિ્ટ િા”ાવમાન શિષકોની શનમ  ક માટેની િૈષભણક અને તા“ીમી 
“ાયકાત ધરાિતા યમેદિારો સનબનશધત શિષયની શિષક અભભૂભચ કસોટી (મા્યશમક) આપી િકિે.  

 યમેદિારે પરક-૧,૨ અને ૩ નો કા”ીપ  િડક અ્યાસ કયાડ બાદ જ વન“ાઇન આિેદનપર ભરિા ુન 
રહિેે.  

 િૈષભણક અન ેતા“ીમી “ાયકાતની શિહતોની ચકાસણી ભરતી પસનદહી સશમશત વારા કરિામાન આિિે અન ે
આ ંહ ેભરતી પસનદહી સશમશતનો શનણડય જ ંશતમ રહિેે.  

      
  

 કસોટી  ન માળખ :  
 આ કસોટી બ શુિક્પ ્િૂપની અને શિશિધ હે “ુષી રનો ્િૂપની (Multiple Choice Question 

Based-MCQS) OMR  આધારીત રહિેે.  
 આ કસોટીવ બે શિભાહમાન રહિેે.  
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શિભાહ-૧ માન ૧૦૦ રનો રહિેે. તમામ રનો ૦૧ ણુના રહિેે.  

શિભાહ-૨ (અ) માન ૫૦ રનો રહિેે.ે પૈકી ૩૦ રનો ૨ ણુના અને ૨૦ રનો ૦૧ ણુના રહિેે. 
શિભાહ-૨ (બ) માન ૨૦ રનો રહિેે. તમામ રનો ૦૧ ણુના રહિેે.  

 આ કસોટીવમાન શિશિધ હે “ુષી ુ“ ૧૭૦ રનો તથા ુ“ ણુ ૨૦૦ રહિેે અને રનપરનો સ”નહ 
સમય ૧૮૦ શમનીટનો રહિેે.   

 આ કસોટીના બનને શિભાહ અને તમામ રનો ફરીયાત રહિેે. આ કસોટીના બનને શિભાહ ુન સ”નહ એક 
જ રનપર રહિેે. 

 દરેક રનના યતરમાન ચાર શિક્પ આપ“ેા હિ,ે તેમાનથી સાચો શિક્પ પસનદ કરિાનો રહિેે.  
 આ કસોટીના ુ્ યાનકનમાન કોઇ નકારા્મક ુ્ યાનકન રહિેે નહી.  
 રનપરનો અ્યાસરમ શિષણ શિભાહના ઠરાિ રમાનક:બમિ/૧૧૧૭/૭૭૩/હ,તા:૨૦/૦૫/૨૦૧૭ 

તથા શિષણ શિભાહના ધુારા ઠરાિ રમાનક:બમિ/૧૧૧૭/૭૭૩/હ, તા:૦૭/૦૫/૨૦૧૮ થી થયે“ 
ધુારા અ સુાર રહિેે. (ઠરાિની નક“ આ સાથ ેસામે“ છે.)  

 શિભાહ-૧ અને શિભાહ-૨ (બ) ના પનો યમેદિાર વારા પસનદ કરાયે“ મા્યમમાન રહિેે.  
 શિભાહ-૨(અ)નો સનબનશધત શિષયનો જુરાત રા્યનો ધોરણ-૯ અને ધોરણ-૧૦ નો અ્યાસરમ 

િૈષભણક િષડ:૨૦૧૭-૧૮ જુબ રહિેે. 
 

 પરીષા ફી : 
 SC, ST, SEBC, PH કેટેહરીના યમેદિારો માટે પરીષા ફી 250/- (બસો પચાસ પરુા) જયારે સામા્ય 

કેટેહરીના યમેદિારો માટેની પરીષા ફી 350/- (રણસો પચાસ પરુા) ભરિાની રહિેે. આ યપરાનત 
સશિિસ ચાજ અ“હથી રહિેે. 

 કોઇપણ સનજોહોમા ભરે“ ફી પરત કરિામા આિિ ેનહહ. 
 ફી ્ વીકાર કે રઃ- 
 આિેદનપર ભયાડ બાદ ફીના ચ“ણની શર્ટ કાઢી જુરાતની કોઇપણ ક ્ ટુરામપ પો્ ટ વફીસમાન 

ફી ભરી િકાિે. રણ ભાહમાન શર્ટ થયે“ ચ“ણ પૈકી બે ભાહ યમેદિારને પો્ ટ વફીસ વારા પરત 
આપિામાન આિિે. પો્ટ ઑફીસ વારા ફી ભરનાર યમેદિારે પો્ટ ઑફીસ વારા આપિામાન આિતી 
રીસી્ટ સાથ ેપોતાના ક્રમેિન નનબરથી જ ફી ભરાયે“ છે કે નહહ તેની ચકાસણી કરી “ેિાની રહિેે.  

 યમેદિાર વન“ાઇન પેમે્ ટ હેટિે વારા ATM CARD/NET BANKING થી પણ પરીષા ફી ભરી 
િકિે. વન“ાઇન ફી જમા કરાિિા માટે Print Application/Challan” યપર ્“ીક કર ુન અને 
શિહતો ભરિી. ્યાર બાદ Online Payment” યપર ્“ીક કર ુન. ્યારબાદ આપે“ શિક્પોમાન Net Banking of fee” અથિા Other Payment Mode” ના શિક્પોમાનથી યો્ય શિક્પ પસનદ કરિો અન ે
આહ”ની શિહતો ભરિી. ફી જમા થયા બાદ આપન ેઆપની ફી જમા થઇ હઇ છે તે ુ ન screen પર 
“સાયેલુન આિિે. અને e-receipt મ”િે ેની શર્ટ કાઢી “ેિી. જો રહરયામાન કોઇ સામી હિે તો 
screen પર આપની ફી ભરાયે“ નથી તેમ જોિા મ”િે. 

 વન“ાઇન ફી ભરનાર યમેદિારે જો તેના બંક સાતામાનથી ફીની રકમ કપાયા બાદ ફી ુ ન Successful 

Transaction” દિાડિતી e-receipt જનરેટ ન થઇ હોય તો તેિા યમેદિારોએ તા્કાભ“ક રા્ય પરીષા 
બો ડ્નો ઇ-મે“થી સનપકડ કરિાનો રહિેે.   
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 કસોટી/પરીષા કેર:   
 કસોટી/પરીષા માટે નંધાયે“ યમેદિારોની સન્ યા તથા પરીષા“ષી િહીિટી અ ુ  ”તા અ સુાર રા્ય 

પરીષા બો ડ્ વારા કસોટી/પરીષા કે્રો નકી કરિામાન આિિે. યમેદિારે બો ડ્ વારા ફા”િિામાન આિે“ 
પરીષા કે્ર પર પરીષા આપિાની રહિેે.  

 

 રનપર  ન મા્યમ:   
 આ કસોટી જુરાતી, હહ્દી તથા ંરીે એમ રણ મા્યમમાન યોજિામાન આિિે. યમેદિાર પોતાની 

પસનદહી અ સુાર કોઇ એક મા્યમમાન પરીષા આપી િકિે. પરન  ુ યમેદિારે ે મા્યમની શિષક 
અભભૂભચ કસોટી યતીણડ કરે“ હિે તે મા્યમમાન િૈષભણક કાયડ કરતી િા”ામાન જ (એટ“ે કે તે 
મા્યમની િા”ામાન જ) શિષક તરીકે શનમ  ક મે”િિા માટે પાર ઠરિે. રણે મા્યમની કસોટીના 
રનપર (રનો) અ“હ રહિેે. 

 

 અગ્યની સ િનાઓ:  
1. ફોમડ ભરિાની છે્“ી તારીસ પછીથી િબેસામટ શનયશમત જોતા રહે ુ ન આિ્યક છે.  
2. વન“ામન અરીપરકમાન દિાડિે“ શિહતો ંહે રા્ય પરીષા બો ડ્ વારા સરામ કરિામાન આિતી 

નથી. આથી ્ય્્તહત માહહતી, િૈષભણક “ાયકાત, અ ભુિ તેમજ અ્ય શિહત માટે યમેદિાર પોત ે
જિાબદાર રહ ેછે.  

3. આ કસોટી માટે રા્ય પરીષા બો ડ્, હાનધીનહર વારા આિેદનપર વન“ાઇન ભરાિિામાન આિે છે 
અને તેમાન ે માહહતી માનહે“ હોય તે માહહતીની શિહતો યમેદિાર વારા ુપાિિામાન આિી હોય 
અથિા સોટી માહહતી આપિા ુન બો ડ્ને માલમુ પ્િે તો તેિા યમેદિારના પહરણામ રદ કરિાનો 
શનણડય અ્યષરી,રા્ય પરીષા બો ડ્ “ેિે.  

4. યમેદિારે  પોતે ભરે“ ફોમડની શિહત સાચી છે તે ુ ન રમાણપર વન“ામન આપિા ુન રહે  ુહોમ જો 
કોમ સોટી શિહત રજુ કરિે તો તે  ુફોમડ રદ થિા પાર બનિે તથા તેની સામે ફોજદારી નુો બનિે.  

5. ્ય્્તહત માહહતી, િૈષભણક “ાયકાત, અ ભુિ તેમજ અ્ય શિહતોની ચકાસણી ભરતી પસનદહી 
સશમશત વારા કરિામાન આિિે અને આ ંહે ભરતી પસનદહી સશમશતનો શનણડય જ ંશતમ રહિેે.  

6. અ ુ  ભચત ાશતના તેમજ અ ુ  ભચત જનાશતના હક્સામાન સષમ અશધકારી ુ ન ાશત રમાણપર હો ુ ન 
જૂરી છે.  

7. સામાજજક અને િૈષભણક રીતે પછાત િહડના યમેદિારો માટે રાજય સરકારે નકકી કરે“ા સષમ 
અશધકારી ુ ન સામાજજક અને િૈષભણક રીતે પછાતિહડ ુ ન ાશત રમાણપર તથા સામાજજક અને િૈષભણક 
રીતે પછાતિહડ માટે સામાજજક ્યાય અન ે અશધકાહરતા શિભાહના તા:૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાિ 
રમાનક:સિપ/૧૨૨૦૧૫/ ૪૫૫૨૪૬/અ અને આ ંહે િસતોિસતના ઠરાિ જુબ ુન સષમ 
અશધકારી ુ ન ય્ નતિહડમાન સમાિેિ થતો ન હોિા ુ ન (નોન હરમી“ીયર સટ)) રમાણપર મે”િે“ હો ુ ન 
જોમએ.  

8. િાહરરીક અપનહતા(Physically Handicap) ના હક્ સામાન રાજય સરકારે નકકી કરે“ સષમ અશધકારી ુ ન 
રમાણપર હો ુ ન જૂરી છે.  

9. યમેદિારે િેબસામટ પર વન“ાઇન ભરે“ ફોમડની શર્ટ કાઢી તે ફોમડમાન સહી કરીને જૂરી આધારો 
ેિા કે, પરીષા ફી ભયાડની પે ્“ીપ નક“, ાશત રમાણપર , ય્ નતિહડમાન સમાિેિ થતો ન હોિા ુ ન 
(નોન હરમી“ીયર સટ)) રમાણપર અન ેિાહરરીક અપનહતા (Physically Handicap) ંહે ુ ન રમાણપર 
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પૈકી યમેદિારને “ા  ુપ્તા હોય તેિા આધારો પોતાની પાસે રાસિાના રહિેે. ્યારે કોમ જૂહરયાત 
યપ્્થત થાય ્યારે યમેદિારે તે રજુ કરિાના રહિેે.  

10. ે યમેદિારે શનયત પરીષા ફી ભરે“ હિે તે જ યમેદિાર પોતાની ક્ ટુરામપ હો“હટહકટ આ જ 
િેબસામટ પરથી શનયત સમયહા”ા દરશમયાન પોતાનો ક્ફમેિન નનબર અન ે જ્મ તારીસ નાસી 
્ાયન“ો્ કરી િકિે.  

11. યમેદિારે હો“હટહકટ ્ાયન“ો્ કયાડ બાદ તેની નીચે /પાછ” આપે“ી  ચનાવનો શિહતિાર 
અ્યાસ કરિો. હો“ટીકીટ સાથે પરીષા િસત ે આપિામાન આિતી OMR િીટનો ન  નો પણ 
િેબસામટ પર કુિામાન આિિે. આ OMR િીટના ન  ના પર છાપે“ તમામ  ચનાવનો શિહતિાર 
અ્યાસ કરિો  બ જ જૂરી છે. ેથી પરીષા સમયે કોમ ુનચિણ ઊભી ન થાય.  

12. આ કસોટીમાન પાસ થિા માટે તમામ કેટેહરીના યમેદિારોએ ુ“ ણુના ૫૦% ણુ એટ“ે કે ુ“ ણુ 
૨૦૦ માનથી બનને શિભાહના મ”ીને ૧૦૦ ણુ મે”િિાના રહિેે.  

13. આ કસોટીમાન માર યતીણડ યમેદિારોને જ ણુાનકન સાથે ુ ન રમાણપર બો ડ્ વારા આપિામાન આિિે.   
14. આ કસોટીના રમાણપરની અિશધ પરીણામની તારીસથી પાનચ િષડ ધુીની રહિેે.  
15. એક િાર આ કસોટી આપી દીધા પછી કોઇપણ યમેદિાર પોતાના ણુા્મક ધુારા અને સારા મેરીટ 

માટે એક કરતા િ  ુ િસત પરીષા આપી િકિે અને તેિી ્્થશતમાન યમેદિાર ભરતી િસતે ે  
કસોટી ુ ન ે રમાણપર રજ  કરિે તે ્યાને “ેિામાન આિિે. 

16. રા્ય પરીષા બો ડ્ વારા “ેિામ રહ“ે આ કસોટી બાબતે યમેદિારોને “ા“ચ કે છેતરપં્ી આચરે 
તેિા અસામાજજક ત્િોથી સાિધ રહિેા જણાિિામાન આિે છે. કોમપણ ાતની “ાહિહ “ાિનાર 
યમેદિારને હેર“ાયક ઠરાિીને શિષા્મક કાયડિાહી કરિામાન આિિે.  

17. યકત ાહરેાત અ્િયે િ  ુમાહહતીની જૂર જણાય તો કચેરીના ચાલ ુકામકાજના હદિસે કચેરી સમય 
દરશમયાન બો ડ્ની કચેરીના ટો“ રી હે્ પ“ામન નનબર 1800 233 7963 યપર સનપકડ કરી િકાિે.  

18. આ કસોટી રજજ્ટર થયે“ી સાનહી(રા્ટ-ઇન-એ્) તથા સરકારી મા્યશમક િા”ાવમાન શિષક 
તરીકેની યમેદિારી કરિા માટે જૂરી “ાયકાત મે”િિા માટેની છે, આ કસોટી પાસ કરિાથી શિષક 
તરીકેની પસનદહીનો હક ર્થાશપત થતો નથી.  

 

 ઓનલામન અરી કરવાની રીત : 
 આ ાહરેાતના સનદભડમાન રા્ય પરીષા બો ડ્ વારા તા:૧૨/૦૬/૨૦૧૮ (બપોર ૧૪.૦૦ ક“ાક) થી 

તા:૧૮/૦૬/૨૦૧૮ (રારે ૨૩.૫૯ ક“ાક) દરશમયાન http://ojas.gujarat.gov.in પર વન“ામન જ 
અરીપરક ્ િીકારિામાન આિિે. યમેદિારે શનયત કરે“ ફોમડ વન“ામન ભરિા માટેની  ચનાવ 
નીચે જુબની છે. યમેદિારે અરી કરિા માટે નીચે જુબના ્ ટે્ સ અ સુરિાના રહિેે.  

 અરી ફોમડ ચોકસામપ  િડક online ભરિા ુન રહિેે. નામ, અટક, જ્મ તારીસ, ાશત (કેટેહરી) કે અ્ય 
કોમ બાબતે પાછ”થી બો ડ્ વારા ધુારો કરિામાન આિિે નહી. ેની સાસ નંધ “િેી.  

 સમર ફોમડ ંરેીમાન ભરિા ુન રહિેે. 
 સૌ રથમ http://ojas.gujarat.gov.in પર જ ુન. 
 ્યારબાદ "Online Application" માન "Apply" પર ્“ીક કર ુન.  
 જો યમેદિારે વજસની િેબસાઇટ પર રી્રેિન કરે“ હોય તો પોતાનો રી્રેિન નનબર અને જ્મ 

તારીસ નાસીને "Apply" પર ્“ીક કર ુન.  

http://ojas.gujarat.gov.in/
http://ojas.gujarat.gov.in/
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 જો યમેદિાર વજસની િેબસાઇટ પર રી્રેિન કરે“ ન હોય અને ન ુન રી્રેિન કરિા માનહતા 
હોય તો "New Registration" પર ્“ીક કરી પોતાની શિહતો ભરી િકિે અને રી્રેિન નનબર 
મે”િી િકિે.  

 જો યમેદિાર વજસની િેબસાઇટ પર રી્રેિન કયાડ િહર ફોમડ ભરિા માહતા હોય તો "Skip" પર 
્“ીક કરી આહ” િધિા ુન રહિેે.  

 ્યારબાદ સનબનશધત ાહરેાત ુન વન“ાઇન આિેદનપર “ુિે.  
 રી્રેિન કરે“ હોય તેિા યમેદિારોની ્ય્્તહત માહહતી, સનપકડ માહહતી, ભાષાની ાણકારી અન ે

અ્ય માહહતી તથા ફોટો-સહહ આપોઆપ રી્રેિન ્ટેામાનથી આિી જિે. યમેદિારે િૈષભણક અને 
્યિસાશયક “ાયકાત ભરિાની રહિેે.  

 રી્રેિન કરે“ ન હોય તેિા યમેદિારોએ યપરો્ત માહહતી ભરિાની રહિેે તથા ફોટો-સહહ અપ“ો્ 
કરિાના રહિેે.  

 ફોટો અને સહહ માટે ુ ન ફોમેટ તથા સાઇપ વજસની િેબસાઇટ આપે“  ચના જુબ રાસ .ુ  

 અરીમાન ધુારો કરિાનો જણાય તો Edit Application યપર Click કરીને ધુારો કરી “ેિો. અરી 
Confirm કયાડ પહ“ેાન કોમપણ રકારનો ધુારો અરીમાન કરી િકાિે. પરન  ુઅરી Confirm થમ ગયા 
બાદ અરીમાન કોમપિ ાતનો સ ધારો કરી િકાિે નહી. જો અરી ધુારિાની જૂર ન જણાય તો જ 
Confirm Application પર Click કરવ .  

 વ  માન ઉમેદવારે શવગતો િરતી વખતે જો પોતાના નામ, અટક, જમ તારીખ કે કેટેગરી જો કોમ લૂ 
કરેલ હિે તો પાછળથી માકયિીટમાન કોમ સ ધારો કરવામાન નહી આવે તેની ઉમેદવારે ખાસ ્યાન 
રાખવ ન. 

 Confirm Application પર Click કરિાથી યમેદિારની અરીનો બો ડ્માન online ્ િીકાર થમ જિે. 
અહં Confirm Number Generate થિે. ે ્ યારપછીની બધી જ કાયડિાહી માટે જૂરી હોમ યમેદિારે 
સાચિિાનો રહિેે. યમેદિારે બો ડ્ સાથે કોમપણ પર્ યિહાર કે રજ આત કરતી િસતે પોતાનો આ 
Confirmation Number દિાડિિાનો રહિેે. 

 Print Application/Challan યપર ્“ીક કરીને Confirmation Number અને Birth Date નાનસીને 
ભારતીય પો્ ટ વફીસની પે ્ “ીપ (ચ“ણ) ્ાયન“ો્ કર ુન. આ પે ્“ીપથી પરીષાના  ફીની રકમ 

જુરાતની કોમપણ કો્ ટુરામપ્ ભારતીય પો્ટ વફીસમાન ભરિાના રહિેે. યપરાનત પો્ટ વફીસ 
વારા પરીષા ફી પેટેના સશિિસ ચાજ સહહતના ૂશપયા ૧૨/- યમેદિારે ભોહિિાનો રહિેે.  

 આ યપરાનત યમેદિાર વન“ાઇન પેમે્ટ હેટિે વારા ATM CARD/NET BANKING થી પણ પરીષા 
ફી ભરી િકિે.  

 

્ થ”:હાનધીનહર  

તારીસ:૧૧/૦૬/૨૦૧૮     
 

 

 

(પી એ. જલ)ુ 
અ્યષ 

રાજય પરીષા બો ડ્ 
હાનધીનહર 
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 નકલ સશવનય ાિ તથા અમલ સાૂઃ 
 જજ્ “ા શિષણાશધકારીરી,તમામ.  
 એસ.આમ.વ.રી, એન.આમ.સી., જુરાત રાજય, હાનધીનહર.  
 ચીફ પો્ ટ મા્ ટર જનર“, જુરાત રાજય, અમદાિાદ.  
 મેનેજરરી,બી“્ે્ ક,અમદાિાદ 

 

   નકલ સશવનય રવાના ાિ સાૂ : 
 માન. શિષણમનરીરીના ંહત સભચિરી - શિષણમનરીરી ુન કાયાડ“ય, હાનધીનહર. 
 માન. રાજય કષાના શિષણમનરીરીના ંહત સભચિરી - શિષણમનરીરી ુન કાયાડ“ય, હાનધીનહર. 
 માન. અરસભચિરી, શિષણ શિભાહ,નિા સભચિા“ય,હાનધીનહર. 
 સન ુ્ ત સભચિરી(મા્યશમક),શિષણ શિભાહ, નિા સભચિા“ય, હાનધીનહર.  
 શનયામકરી, િા”ાવની કચરેી,્“ોક નન:૯/૧, ્ૉ.ીિરાજ મહતેા ભિન, હાનધીનહર. 
 શનયામકરી, રાથશમક શિષણ, ્“ોક નન:૧૨/૧, ્ૉ.ીિરાજ મહતેા ભિન, હાનધીનહર. 
 શનયામકરી, જુરાત િૈષભણક સનિોધન અને તા“ીમ પહરષદ, જુરાત રાજય, હાનધીનહર. 
 સભચિરી, મા્યશમક અને ય.મા. શિષણ બો ડ્, હાનધીનહર 

 નાયબ શનયામકરી,આર.એમ.એસ.એ.,હાનધીનહર 



પરક-૧

લાયકાત મવષય લાયકાત મવષય પધમત-૧ પધમત-૨

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

બી.એ. ગજુરાતી

બી.આર.એસ. ગજુરાતી

બી.એ. હિ્દી

બી.આર.એસ. હિ્દી

૩ મરાઠી બી.એ. મરાઠી એમ.એ. મરાઠી મરાઠી
કોલમ-(૭) મા ંદ્ાાવેલ પધતત-૧ 
તસવાયનો અ્ય કોઇ એક  તવષય

એમ.એડ./ 

ત્ષા પારંગત
મરાઠી

બી.એ. ંરેી

બી.આર.એસ. ંરેી

૫ ઉ્ુા બી.એ. ઉ્ુા એમ.એ. ઉ્ુા
ઉ્ુા  અથવા 
અ્ય ભાષા

કોલમ-(૭) મા ંદ્ાાવેલ પધતત-૧ 
તસવાયનો અ્ય કોઇ એક  તવષય

એમ.એડ./ 

ત્ષા પારંગત
ઉ્ુા

૬ તસંધી બી.એ. તસંધી એમ.એ. તસંધી
તસંધી અથવા અ્ય 
ભાષા

કોલમ-(૭) મા ંદ્ાાવેલ પધતત-૧ 
તસવાયનો અ્ય કોઇ એક  તવષય

એમ.એડ./ 

ત્ષા પારંગત
તસંધી

૭ તતમલ બી.એ. તતમલ એમ.એ. તતમલ
તતમલ અથવા 
અ્ય ભાષા

કોલમ-(૭) મા ંદ્ાાવેલ પધતત-૧ 
તસવાયનો અ્ય કોઇ એક  તવષય

એમ.એડ./ 

ત્ષા પારંગત
તતમલ

૮ તેલગુુ બી.એ. તેલગુુ એમ.એ. તેલગુુ
તેલગુ ુઅથવા 
અ્ય ભાષા

કોલમ-(૭) મા ંદ્ાાવેલ પધતત-૧ 
તસવાયનો અ્ય કોઇ એક  તવષય

એમ.એડ./ 

ત્ષા પારંગત
તેલગુુ

૯ ઉડીયા બી.એ. ઉડીયા એમ.એ. ઉડીયા
ઉડીયા અથવા 
અ્ય ભાષા

કોલમ-(૭) મા ંદ્ાાવેલ પધતત-૧ 
તસવાયનો અ્ય કોઇ એક  તવષય

એમ.એડ./ 

ત્ષા પારંગત
ઉડીયા

બી.એ.

ઇતતિાસ અથવા ભગુોળ અથવા 
નાગરીક્ાર અથવા અથા્ાર 
અથવા રા્ય્ાર અથવા 
સમાજ્ાર

બી.આર.એસ. અથા્ાર અથવા ઇતતિાસ

એમ.એડ./ મશષા 
પારંગત (ગજુરાત 
મવયાપીઠ)   (જો 
ધરાવતા હોય તો)

એમ.એડ./ 

ત્ષા પારંગત

એમ.એડ./ 

ત્ષા પારંગત

એમ.એડ./ 

ત્ષા પારંગત

એમ.એડ./ 

ત્ષા પારંગત

્યવસામયક લાયકાત
 (બી.એડ./મશષા મવશારદ (ગજુરાત મવયાપીઠ) / ડીબીએડ/ 

G.B.T.C.)

ગજુરાતી
કોલમ-(૭) મા ંદ્ાાવેલ પધતત-૧ 
તસવાયનો અ્ય કોઇ એક  તવષય

અનુ્ િાતક કષાએ 
શૈષણિક લાયકાત અિે મવષય

 (જો ધરાવતા હોય તો)

ગજુરાતી૧

હિ્દી

સામાજજક 
તવઞાન

કોલમ-(૪) મા ં્નાતક કષાએ દ્ાાવેલ તવષયો પૈકી 
ે તવષયમા ં્નાતક િોય તે તવષયમા ંઅનુ્ નાતક

સામાજજક 
તવઞાન

૧૦

ઇતતિાસ/ભગુોળ/ 

નાગરીક્ાર/ 

અથા્ાર/ 

રા્ય્ાર/ 

સમાજ્ાર/ 

સામાજજક તવઞાન

કોલમ-(૭) મા ંદ્ાાવેલ પધતત-૧ 
તસવાયનો અ્ય કોઇ એક  તવષય

૨
કોલમ-(૭) મા ંદ્ાાવેલ પધતત-૧ 
તસવાયનો અ્ય કોઇ એક  તવષય

હિ્દી

ંરેીંરેી
કોલમ-(૭) મા ંદ્ાાવેલ પધતત-૧ 
તસવાયનો અ્ય કોઇ એક  તવષય

                  મા્યમમક શાળાઓમા ં(SSC) મશષકોિી ભરતીિા મવષયોિી મવગત

TAT કસોટીિો 
મવષય

રમ મવષય

ંરેી૪

્િાતક કષાએ 
શૈષણિક લાયકાત અિે મવષય

ગજુરાતી

હિ્દી

એમ.એ. ગજુરાતી

એમ.એ. હિ્દી

એમ.એ. ંરેી



પરક-૧

લાયકાત મવષય લાયકાત મવષય પધમત-૧ પધમત-૨

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

એમ.એડ./ મશષા 
પારંગત (ગજુરાત 
મવયાપીઠ)   (જો 
ધરાવતા હોય તો)

એમ એડ
ત્ષા પારંગત

્યવસામયક લાયકાત
 (બી.એડ./મશષા મવશારદ (ગજુરાત મવયાપીઠ) / ડીબીએડ/ 

G.B.T.C.)

ગજુરાતી
કોલમ ૭ મા ંદ્ાાવેલ પધતત ૧ 
તસવાયનો અ્ય કોઇ એક  તવષય

અનુ્ િાતક કષાએ 
શૈષણિક લાયકાત અિે મવષય

 (જો ધરાવતા હોય તો)

ગજુરાતી૧

                  મા્યમમક શાળાઓમા ં(SSC) મશષકોિી ભરતીિા મવષયોિી મવગત

TAT કસોટીિો 
મવષય

રમ મવષય

્િાતક કષાએ 
શૈષણિક લાયકાત અિે મવષય

ગજુરાતીએમ એ ગજુરાતી
બી.એસ.સી.

ગણિત અથવા
ંકડા્ાર

એમ.એસ.સી.
કોલમ-(૪) મા ં્નાતક કષાએ દ્ાાવેલ 
તવષયો પૈકી કોઇ એક તવષયમા ં
અનુ્ નાતક

બી.એસ.સી.
ભૌતતક્ાર અથવા
ઇલે્રોતન્સ અથવા 
ીયોલોી

એમ.એસ.સી.
કોલમ-(૪) મા ં્નાતક કષાએ દ્ાાવેલ 
તવષયો પૈકી કોઇ એક તવષયમા ં
અનુ્ નાતક

બી.એસ.સી.

રસાયિ્ાર અથવા
ઇ્ડ્રીયલ કેમે્રી અથવા
ઓરગેનીક કેમે્રી અથવા
ઇનઓરગેનીક કેમે્રી અથવા
ફીઝીકલ કેમે્રી અથવા
એનાલીટીકલ કેમે્રી

એમ.એસ.સી.
કોલમ-(૪) મા ં્નાતક કષાએ દ્ાાવેલ 
તવષયો પૈકી કોઇ એક તવષયમા ં
અનુ્ નાતક

બી.એસ.સી.

ીવતવઞાન અથવા
વન્પતત્ાર અથવા
રાિી્ાર અથવા
માઇરોબાયોલોી અથવા
બાયો ટેકનોલોી અથવા
બાયો સાય્સ અથવા
બાયો કેમે્રી અથવા
મરીન સાય્સ અથવા
એનીમલ સાય્સ અથવા
્લા્ટ બાયોલોી અથવા
લાઇફ સાય્સ

એમ.એસ.સી.
કોલમ-(૪) મા ં્નાતક કષાએ દ્ાાવેલ 
તવષયો પૈકી કોઇ એક તવષયમા ં
અનુ્ નાતક

એમ.એડ./ 

ત્ષા પારંગત
૧૧

ગણિત અને
તવઞાન & 

ટેકનોલોી

ગણિત અને
તવઞાન & ટેકનોલોી

ગણિત અને
તવઞાન & 

ટેકનોલોી



પરક-૧

લાયકાત મવષય લાયકાત મવષય પધમત-૧ પધમત-૨

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

એમ.એડ./ મશષા 
પારંગત (ગજુરાત 
મવયાપીઠ)   (જો 
ધરાવતા હોય તો)

એમ એડ
ત્ષા પારંગત

્યવસામયક લાયકાત
 (બી.એડ./મશષા મવશારદ (ગજુરાત મવયાપીઠ) / ડીબીએડ/ 

G.B.T.C.)

ગજુરાતી
કોલમ ૭ મા ંદ્ાાવેલ પધતત ૧ 
તસવાયનો અ્ય કોઇ એક  તવષય

અનુ્ િાતક કષાએ 
શૈષણિક લાયકાત અિે મવષય

 (જો ધરાવતા હોય તો)

ગજુરાતી૧

                  મા્યમમક શાળાઓમા ં(SSC) મશષકોિી ભરતીિા મવષયોિી મવગત

TAT કસોટીિો 
મવષય

રમ મવષય

્િાતક કષાએ 
શૈષણિક લાયકાત અિે મવષય

ગજુરાતીએમ એ ગજુરાતી સં્ કૃત
કોલમ-(૭) મા ંદ્ાાવેલ પધતત-૧ 
તસવાયનો અ્ય કોઇ એક  તવષય

૧૩ ફારસી બી.એ. ફારસી એમ.એ. ફારસી
ફારસી અથવા 
અ્ય ભાષા

કોલમ-(૭) મા ંદ્ાાવેલ પધતત-૧ 
તસવાયનો અ્ય કોઇ એક  તવષય

એમ.એડ./ 

ત્ષા પારંગત
ફારસી

૧૪ અરબી બી.એ. અરબી એમ.એ. અરબી
અરબી અથવા 
અ્ય ભાષા

કોલમ-(૭) મા ંદ્ાાવેલ પધતત-૧ 
તસવાયનો અ્ય કોઇ એક  તવષય

એમ.એડ./ 

ત્ષા પારંગત
અરબી

૧૬ ણિર  ---- ણિર

૧૭ સગંીત  ---- સગંીત

કપ્યટુર

M.Sc. (IT)

M.E./M.Tech.(Computer / Computer Science)

M.E./M.Tech.(IT)

M.Sc.(Computer /Computer Science)

M.Sc. (IT) (Intigrated Cource)

કોઇપિ તવષય
કોલમ-(૭) મા ંદ્ાાવેલ પધતત-૧ 
તસવાયનો અ્ય કોઇ એક  તવષય

એમ.એડ./ 

ત્ષા પારંગત

B.Sc.(IT)

B.E./B.Tech.(Computer/Computer Science)

B.E./B.Tech.(IT)

B.Sc. (Computer /Computer Science)

મા્યતમક ્ાળામા ંભિાવાતા કોઇપિ તવષયમા ં્નાતક

MCA

મા્યમમક શાળામા ંમશષક તરીકે મિમ કૂ માટે અનુ્ િાતક કષાિી શૈષણિક લાયકાત ફરીયાત િથી. પરં  ુજો લાયકાત રા્ત કરેલ હોય તો ભરતીમા ંમેરીટ માટે ગિુાકંિ મળવાપાર થશે.

મા્યમમક શાળામા ંમશષક તરીકે મિમ કૂ માટે એમ.એડ. / મશષા પારંગત (ગજુરાત મવયાપીઠ)િી લાયકાત ફરીયાત િથી. પરં  ુજો લાયકાત રા્ત કરેલ હોય તો ભરતીમા ંમેરીટ માટે ગિુાકંિ મળવાપાર થશે.

મા્યમમક શાળામા ંમશષક તરીકે મિમ કૂ માટેિી મશષક અણભયો્યતા કસોટી-મા્યમમક (TAT-SECONDARY) ગજુરાતી, હહ્દી તથા ંરેી એમ રિ મા્યમમા ંયોજવામા ંઆવશે. ઉમેદવાર પોતાિી પસદંગી અનસુાર કોઇ એક મા્યમમા ંપરીષા 
આપી શકશે. પરં  ુઉમેદવારે ે મા્યમિી મશષક અણભયો્યતા કસોટી ઉતીિણ કરેલ હશે તે મા્યમમા ંશૈષણિક કાયણ કરતી શાળામા ંજ એટલે કે તે મા્યમિી શાળામા ંમશષક તરીકે મિમ કૂ મેળવવા માટે પાર ઠરશે

ફાઇન આટાસમા ં્નાતક (B.F.A.) અથવા હડ્લોમા ઇન ફાઇન આટાસ (પાિં વષાનો ઇ્ટીરેટેડ કોષા) અથવા કોઇપિ તવષયમા ંધોરિ-૧૨ + એ.ટી.ડી. અથવા 
ધોરિ-૧૨ + ડી.એમ.

સગંીત તવ્ારદ અથવા B.Music અથવા બી.એ. ઇન સગંીત

૧૮
યોગ ્વા્્ય 
અને ્ાહરરીક 
ત્ષિ

B.P.Ed./D.P.Ed. યોગ ્વા્્ય 
અને ્ાહરરીક 
ત્ષિઅથવા ધોરિ-૧૨ પછી NCTE  મા્ય કોલેજના રિ/િાર વષાના અ્યાસરમના ંતે આપવામા ંઆવતી બેિલર ઑફ હફઝીકલ એ્યકેુ્ન (B.P.E.)  ની પદવી

 ----

કપ્યટુર 
અ્યયન

BCA

૧૫

એમ.એ. (સં્ કૃત) અથવા 
આિાયા (એમ.એ. ઇન સં્ કૃત-સોમનાથ સં્ કૃત 
યતુનવતસિટી)

એમ.એડ./ 

ત્ષા પારંગત
૧૨ સં્ કૃત સં્ કૃત

બી.એ. (સં્ કૃત) અથવા 
્ારી (બી.એ. ઇન સં્ કૃત-સોમનાથ સં્ કૃત યતુનવતસિટી) અથવા

ત્ષા ્ારી (બી.એડ.-સોમનાથ સં્ કૃત યતુનવતસિટી)
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૧ �ૃિષ િવ�ા બી.આર.એસ.+બી.એડ અથવા બી.એસ.સી.(એ�ી)+ 

બી.એડ 

૨ પ�પુાલન અને ડ�ર  

િવ!ાન 

બી.આર.એસ.+બી.એડ અથવા બી.એસ.સી.(એ�ી)+ 

બી.એડ 

૩ #હૃ %વન િવ�ા બી.એ.(િવશારદ-#હૃ િવ!ાન) +બી.એડ  અથવા 

બી.એસ.સી.( #હૃ િવ!ાન)+ બી.એડ 
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1. સબંિંધત િવષયમા ં/નાતક + સબંિંધત 1દ2યાગંતા 4ે56ુ ંબી.એડ. (િવિશ7ટ િશ4ણ-/પેિશયલ B.Ed.) 

*;�� 

2. સબંિંધત િવષયમા ં/નાતક + બી.એડ.(સામા=ય) સાથે સબંિંધત 1દ2યાગંતા 4ે56ુ ંએક વષ>નો અથવા બ ેવષ>નો 

ડ @લોમા (િવિશ7ટ િશ4ણ)  

*;�� 

3.  સબંિંધત િવષયમા ં/નાતક + બી.એડ. (સામા=ય) સાથે સબંિંધત 1દ2યાગંતા 4ે56ુ ંPost Graduate Professional 

Diploma in Special Education (PGPD) 

*;�� 

4. સબંિંધત િવષયમા ં/નાતક + P.G. Diploma in Special Education (Mental Retardation) 

*;�� 

5. સબંિંધત િવષયમા ં/નાતક + P.G. Diploma in Special Education (Multiple Disability: Physical & Neurological) 

*;�� 

6. સબંિંધત િવષયમા ં/નાતક + P.G. Diploma in Special Education (locomotors Impairment and Cerebral Palsy) 

*;�� 

7. સબંિંધત િવષયમા ં/નાતક + Secondary level Teacher Training Course in Visual Impairment. 

*;�� 

8. સબંિંધત િવષયમા ં/નાતક + Senior Diploma in Teaching the Deaf 

*;�� 

9. B.A./B.Com./B.Sc. + સબંિંધત 1દ2યાગંતા 4ે56ુ ં/પેિશયલ B.Ed.નો ઈ=ટ �ૅટ�ડ કોસ> 

*;�� 

10. Any other equivalent Qualification Approved by RCI (Rehabilitation Council of India) or GOI (Government of 

India) or GOG (Government of Gujarat) for the above mentioned disabilities or any other disabilities. 
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E���� 	�"�;=� ��2/ к��L� ��.�	�к *�+ �MN� ��.�	�к 	�	ш:2 ш������� 	ш�к��� 	��0 1к 

��2/ 	�	ш:2 ш������� -�D�	E� <�,��� ���� Oк��+ *$�%���+ -�D�	E� <�,��� ���� �+��� 

,��-�	�к %��к�� E���� ��+����� 	��0 1�к к���� A/ш+.  
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ઉમેદવાર6 ુનામ :- ............................. 

                                                                                                      

                                                                                                      મોબાઇલ ન:ં- ..................................... 

Zિત, 

સ[ચવ]ી, 

રાજય પર 4ા બોડ> 

સરકાર  _/ુતકાલય પાસે 

સે`ટર-૨૧, ગાધંીનગર-૩૮૨૦૨૧ 

Email ID-gseb21@gmail.com  
 

       	�
�:- 	ш�к *(�T(N к-�2� (��.�	�к) ���� V� �� �+���� D�D�. 
 

]ીમાન,   

        ઉપરોકત િવષય પરcવે જણાવવા6ુ ંક� રાdય પર 4ા બોડ>ના તા:૧૨/૧૦/૨૦૧૭ ના fહ�રનામા ંgમાકં: 

રાપબો/TAT(S)/૨૦૧૭/૬૮૭૩-૬૯૧૭ તથા તા:૧૫/૧૧/૨૦૧૭ ના fહ�રનામા ં gમાકં: રાપબો/TAT(S)/ 

૨૦૧૭/૯૦૧૧-૯૦૫૬ અ6સુધંાને મે ................................... માlયમમા ં ક=ફમnશન નબંર 

...................................  થી .............................. િવષય માટ� ઓનલાઇન આવેદનપ5 ભર�લ હq ુ.ં 

 cયારબાદ રાdય પર 4ા બોડ>ના તા:૧૧/૦૬/૨૦૧૮ ના fહ�રનામા ંgમાકં:રાપબો/TAT(S)/૨૦૧૮/ 

૨૯૧૫-૨૯૬૦ થી માlયમની જોગવાઇમા ંfહ�ર થયેલ ફ�રફારને કારણે મે ...................................માlયમમા ં

ક=ફમnશન નબંર ................................... થી .............................. િવષય માટ� નrુ ંઆવેદનપ5 ભર�લ છે.  

 આથી મારા tારા અગાઉ ભર�લ આવેદનપ5ની ફ  મારા નીચે જણાવેલ બuક ખાતામા ં પરત કરવા 

િવનતંી છે.  

 

• બuક ખાતાધારક6ુ ંનામ:.............................................................. 

• બuક6ુ ંનામ:............................................................................... 

• બuક શાખા6ુ ંનામ:...................................................................... 

• બuક ખાતા નબંર:....................................................................... 

• બuક IFSC  કોડ:........................................................................... 

 

 આ સાથે મારા wુના આવેદનપ5 તથા ફ  ભયા> અગેના ચલણ/ઇ-ર સી@ટની નકલ, નવા આવેદનપ5 

તથા ફ  ભયા> અગેના ચલણ/ઇ-ર સી@ટની નકલ અને બuક પાસxકુના Zથમ પેજની નકલ સામેલ છે.   
 

                                                                                 

                                                                                                                                                           આપનો િવyાz ુ

                   ....................................... 

 (ઉમેદવારની સ1હ) 

[બડાણ: ઉપર {જુબ   




















