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રાજય પર��ા બોડ�, સેકટર 214 ગાધંીનગર 

������� 	
������ : રાપબો    qqqqHTAT- 2015 /3477-3576, ��.- 4/8/2015. ��� � �ш к "#$�%& ��� к'%()  

         Head Teacher Aptitude Test (HTAT) 

�માકં : રાપબો    qqqqHTAT- 2015 /1479-1584,  તા.- 05/05/2015 
 

��ુ ય િશ�ક અ"ભયો$ યતા કસોટ� %ગેના &જુરાત સરકારના િશ�ણ િવભાગ, સ"ચવાલય, 

ગાધંીનગરના ઠરાવ�માકં : પીઆરઈ-1111 2834-ક, તા.- ૧૮/૧/૨૦૧૨મા ં દશા�5 યા �જુબ લાયકાત 

ધરાવતા ઉમેદવારો માટ7 ��ુ ય િશ�ક અ"ભયો$ યતા કસોટ� (HTAT)ની પર��ા રાજય પર��ા બોડ�, 

ગાધંીનગર =ારા લવેા અિધ>ૃત કરવામા ંઆવેલ છે. 

 તદાAસુાર, Bાથિમક શાળાઓમા ં��ુ ય િશ�કની ભરતી માટ7 િનયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો 

માટ7 ��ુ ય િશ�ક અ"ભયો$ યતા કસોટ� Head Teacher Aptitude Test (HTAT) રાજય પર��ા બોડ�, 

&જુરાત રાજય, ગાધંીનગર =ારા સQટ7Rબર-૨૦૧૫મા ંલવેા માટ7 નીચનેી િવગતે આથી Tહ7રના�ુ ં બહાર 

પાડવામા ંઆવે છે. સદર કસોટ�/પર��ા રાજય પર��ા બોડ�ના આયોજન અને અમલીકરણ હ7ઠળ નV�  

કર7લ WજXલાઓમા ંWજXલા િશ�ણાિધકાર�Yીઓના સચંાલન હ7ઠળ લવેામા ંઆવશેP 

��� � �ш к "#$�%& ��� к'%() (HTAT) �% к��;<= 

 
 

 

 

 

<= �>?�   '=�?�@% 

૧ Tહ7રના�ુ ંબહાર પાડયા તાર�ખ તા. ૫/૫/૨૦૧૫ 

૨ [ધુાર7લ Tહ7રના�ુ ંબહાર પાડયા તાર�ખ તા. ૪/૮/૨૦૧૫ 

૩ વત�માનપ^ોમા ંકસોટ� %ગ ેTહ7રાત Bિસ_ ધ થવાની 

તાર�ખ 

તા. ૭/૮/૨૦૧૫ 

૪ ઉમેદવારો માટ[ HTAT Aુ ંરab c7શન ફોમ� ઓનલાઈન 

ભરવાનો સમયગાળો 

તા. ૧૦/૮/૨૦૧૫ બપોરના ૦૨.૦૦  થી  

તા. ૧૯/૮/૨૦૧૫ બપોરના ૦૩.૦૦ 

કલાક [ધુી 

૫ કR Q fટુરાઈઝ પોb ટ ઓફ�સમા ંફ� b વીકારવાનો સમયગાળો 

તેમજ �A(BAкC? =��D� 	
������E '=�?�@� ���F  

તા. ૧૦/૮/૨૦૧૫  બપોરના 14-00 થી  

તા. ૨૦/૮/૨૦૧૫ [ધુી  

(પોbટ ઓhફસના કામકાજના સમય 

[ધુી) (રTના hદવસો િસવાય) 

૬ હોલhટક�ટ (Bવેશપ^) ojas ની વેબસાઈટ પરથી ડાઉનલોડ 

કરવાનો સમય 

તા. ૧૪/૯/૨૦૧૫  

બપોરના ૨.૦૦ કલાકથી 

૭ કસોટ�ની તાર�ખ અને સમય  
 

તા. ૨૦/૯/૨૦૧૫   

સમયઃ બપોર7 ૧૨.૦૦ થી ૨.૦૦  
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HTAT     'EBE�F GH�) "?I ��F =�J
�F "�A =�?;Kш;к B�B�% 

�>$�? -    1 

L���M� D%=; $���E N
���E :  

• ફોમ� ભરવા માટ7 ઉમેદવાર[ http://ojas.guj.nic.in વેબસાઈટ પર તા.- ૧૦/૮/૨૦૧૫ બપોરના ૨-૦૦ થી 

તા.- ૧૯/૮/૨૦૧૫ (બપોરના ૩.૦૦ કલાક [ધુી) દરR યાન અરa કરવાની રહ7શે. ઉમેદવાર7 પોતાનો  

તાkતરનો Photograph (10 kb) અને Signature (10 kb) સાઈઝથી વધાર7 નહl તે ર�ત[  jpg format DF\ scan 

કર� કR Q fટુરમા ં તૈયાર રાખવાનો રહ7શે. k ઓનલાઈન અરaમા ં upload કરવાનો રહ7શે. અરજદાર7 

િનયત કર7લ ફોમ� ઓનલાઈન ભરવા માટ7ની [ચૂનાઓ નીચ ે�જુબની છે. 

• શૈ�"ણક લાયકાત તથા અAભુવની િવગતો :  

૧. િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ�માકં : પીઆરઆઈ/1111/ર834/ક,તાર�ખ 18/01/2012 તથા 

પીઆરઈ/1111/ સlગલફાઈલ/3/ક, તા.18/01/2012 તેમજ પીઆરઈ/1111/ સlગલફાઈલ/3/ક, 

તાર�ખ ૭/૮/૨૦૧૩ મા ંદશા�5 યા �જુબ રહ7શે. 

• N�) � D) : 

SC, ST, SEBC, PH ક7ટ7ગર�ના ઉમેદવારો માટ7 પર��ા ફ� 250qv (બસો પચાસ uરુા) જયાર7 જનરલ 

કટ7ગર� માટ7ની પર��ા ફ�  350/v (^ણસો પચાસ uરુા)  

• D) O >Fк�� к�P Q : 

૧. ફ� b વીકાર ક7v w તર�ક7 &જુરાતની કR Q fટુરાઈઝ પોb ટ ઓફ�સો કામગીર� બTવશે. &જુરાતની 

કR Q fટુરાઈઝ પોb ટ ઓફ�સની યાદ� રાજય પર��ા બોડ�ની વેબસાઈટ (http://gujarat-

education.gov.in/seb/) પર દશા�વેલ છે. 

૨. ઉમેદવાર ઈ-બેકlગ ઓનલાઈન ડ7બીટ કાડ� =ારા અરaના સમયગાળા દરRયાન ફ� ભર� શકશે. 

• к'%() к�PQ : 

પર��ાAુ ંbથળ અમદાવાદ, ભાવનગર, ગાધંીનગર, રાજકોટ, Tમનગર, xૂનાગઢ, [રુત, વડોદરા 

અને મહ7સાણા ક7vw રહ7શે. 

• RSNTU�E =�V�= 

- Bzપ^Aુ ંમા{યમ &જુરાતી રહ7શે.  

• "P� GH�) �>?�% : 

� સામાWજક અને શૈ�"ણક ર�તે પછાત વગ�ના ઉમેદવારો માટ7 રાજય સરકાર7 નકક� કર7લા સ�મ 

અિધકાર�A ુ ંસામાWજક અને શૈ�"ણક ર�તે પછાતવગ�A ુ ંTિત Bમાણપ^. તથા સામાWજક અને 

શૈ�"ણક ર�તે પછાતવગ� માટ7 ચા| ુનાણાક�ય વષ�Aુ ંઉ~ત વગ�મા ંસમાવેશ થતો ન હોવાAુ ં

(નોન-��મીલયેર સટ�) સ�મ અિધકાર�Aુ ં તા.- ૧/૪/૨૦૧૫ ક7 તે પછ� ઈ�f ુ થયેલ 

Bમાણપ^ મેળવેલ હો�ુ ંજોઈએ. 

� અA[ુ"ૂચત Tિત તેમજ અA[ુ"ૂચત જનTિતના hકbસામા ંસ�મ અિધકાર�A ુ ંTિત Bમાણપ^ 

હો�ુ ંજ�ર� છે. 

� શાhરર�ક અપગંતા (Physically Handicap) ના hકb સામા ં રાજય સરકાર7 નકક� કર7લ સ�મ 

અિધકાર�A ુ ંBમાણપ^ હો�ુ ંજ�ર� છે. 
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L���M� "�W к�>��F �)� : 

 

• આ Tહ7રાતના સદંભ�મા ંરાજય પર��ા બોડ� {વારા ઓન લાઈન જ અરa b વીકારવામા ંઆવશે. 

ઉમેદવાર તા.૧૦/૮/૨૦૧૫ (બપોરના ૨.૦૦ કલાકથી) થી તા.૧૯/૮/૨૦૧૫ (બપોરના ૩.00 

કલાક [ધુી) દરR યાન http://ojas.guj.nic.in પર અરaપ^ક ભર� શકશે. ઉમેદવાર7 અરa કરવા 

માટ7 નીચે �જુબના b ટ7Q સ અAસુરવાના રહ7શે.  

• અરa ફોમ� Tતે જ ચો�સાઈ uવુ�ક  online ભરવાAુ ં રહ7શે. નામ, અટક, જvમ તાર�ખ, Tિત ક7 

અvય કોઈ બાબતે પાછળથી બોડ� =ારા [ધુારો કરવામા ંઆવશે નહl. kની ખાસ ન�ધ લવેી. 

• સમ� ફોમ� %�ેaમા ંભરવાAુ ંરહ7શે. 

• સૌ Bથમ http://ojas.guj.nic.in પર જ�ુ.ં 

• ‘ Apply On line ’ Click કર�ુ.ં 

• ‘Apply for HTAT – ��ૂ ય િશ�ક અ"ભયો$ યતા ઉપર Click કર�ુ.ં  

• તેની નીચ ેApply Now પર Click કરવાથી Application Format દ7ખાશે. Application Format મા ંસૌ 

Bથમ Personal Details ઉમેદવાર7 ભરવી. ( અહl લાલ (*) �ંદડ�ની િનશાની જયા ંહોય તેની િવગતો 

ફરWજયાત ભરવાની રહ7શે.) 

• Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટ[ Educational Details પર Click કર�ુ.ં 

• Educational Details અને     Experience  Details ઉપર  Click કર�ને તેની િવગતો uરૂ7uરૂ� ભરવી. 

• હવે Save પર Click કરવાથી તમારો Data Save થશે. અહl ઉમેદવારનો Application Number 

Generate થશે. k ઉમેદવાર7 સાચવીને રાખવાનો રહ7શે.  

• હવે પેજના ઉપરના ભાગમા ંUpload Photo પર Click કરો. અહl તમારો Application Number Type 

કરો અને તમાર� Birth Date Type  કરો. � યારબાદ Ok 5Z Click કરો. અહ� Photo અને Signature 

upload કરવાના છે.  (ફોટાA ુ ંમાપ 5 સે.મી. �ચાઈ અને 3.6 સે.મી. પહોળાઈ અન[ Signature Aુ ંમાપ 

2.5 સે.મી. �ચાઈ અન [ 7.5 સે.મી. પહોળાઈ રાખવી.) Photo અને    Signature upload કરવા સૌ Bથમ 

તમારો Photo અને Signature JPG format મા ં(10 kb) સાઈઝથી વધાર7 નહl તે ર�ત[ સોફટકોપી મા ં

હોવા જોઈએ. Browse Button પર Click કરો. હવે Choose File ના b ��નમાથંી k ફાઈલમા ંJPG 

format મા ંતમારો Photo store થયલે છે તે ફાઈલને Select કરો અને Open Button ને Click કરો. હવે 

Browse Button ની બાxુમા ંUpload Button પર Click કરો, હવે બાxુમા ંતમારો Photo દ7ખાશે. હવે આ 

જ ર�તે Signature પણ Upload કરવાની રહ7શે. 
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• 1. Payment ઉપર hકલક કર�ને અરaનબંર અને જv મતાર�ખ નાખંીને ભારતીય પોb ટ ઓફ�સ 

ની પે b લીપ (ચલણ) ડાઉનલોડ કર�ુ.ં આ પે bલીપથી પર��ામા ંફ�ના ૩૫૦/- અથવા ૨૫૦/- 

&જુરાતની કોઈપણ કોRQfટુરાઈઝડ ભારતીય પોbટઓhફસમા ં ભરવાના રહ7શે. ઉપરાતં ભારતીય 

પોbટઓhફસ =ારા પર��ા ફ� પેટ7ના સિવ�સ ચા� સhહતના �િપયા ૧૨/-નો ચા� ઉમેદવાર7 

ભોગવવાનો રહ7શે. 

2. ઉમેદવાર ઈ-બેvકlગ =ારા પણ ફ� ઓનલાઈન બ�કમા ં જમા કર� શક7 તેવી સવલત 

અરaપ^ક સાથે આપેલ છે. અરa કરવાના સમયગાળા દરRયાન નેટ બ�ક�ગ =ારા ફ� ભર� શકશે.   

• હવે પેજના ઉપરના ભાગમા\ Confirm Application પર Click કરો અને Application Number તથા 

Birth Date Type કયા� બાદ Ok પર Click કરવાથી બ ે(2) બટન 1 o Application Preview 2. Confirm 

Application દ7ખાશે. ઉમેદવાર7 Show Application Preview પર Click કર� પોતાની અરa જોઈ લવેી.  

• અરaમા ં[ધુારો કરવાનો જણાય તો Edit Application ઉપર click કર�ને [ધુારો કર� લવેો. અરa 

Confirm કયા� પહ7લા ંકોઈપણ Bકારનો [ધુારો અરaમા ંકર� શકાશે. N�EX � "�W Confirm YM 

?�� B�K "�W=�E к%MNZ 	��% �����% к�) шк�шA �
). જો અરa [ધુારવાની જ�ર ન 

જણાય તો જ Confirm Application પર click કર�ુ.ં 

• Confirm Application 5Z    Click કરવાથી ઉમેદવારની અરaનો બોડ�મા ં online bવીકાર થઈ જશે. 

અહl Confirm Number Generate  થશે. k �યારપછ�ની બધી જ કાય�વાહ� માટ7 જ�ર� હોઈ 

ઉમેદવાર7 સાચવવાનો રહ7શે. Confirmation Number િસવાય કોઈપણ પ^5યવહાર ક7 પર��ાને 

લગતી કોઈપણ કાય�વાહ� કર� શકાશે નહl.   

•  Print Indian Post office Challan ઉપર કલીક કર�ને  Post office ના ચલણની િBv ટ કાઢવી. 
 

3. N�) � D) : 

• SC, ST, SEBC, PH ક7ટ7ગર�ના ઉમેદવારો માટ7 પર��ા ફ� 250qv (બસો પચાસ uરુા) જયાર7 જનરલ 

ક7ટ7ગર� માટ7ની પર��ા ફ�  350/v (^ણસો પચાસ uરુા) ભરવાની રહ7શે.  

• પે b લીપની ^ણયે નકલ પર ભારતીય પોb ટ ઓફ�સ િસકકો અને તાર�ખ નાખી આપશે. kમાનંી  

b લીપ ઉમેદવારને પોb ટ ઓફ�સ =ારા પરત આપવામા ંઆવશે.  

 

х�' �\�:- 

� L���M� "�WNTк=�E Kш�;>A� �>?�% ]?A ��^� N�) � B%_; `��� х��M к�>�=�E 

a>�F �YF. aYF b�cd�?� =�J
�F, шe #Zк =�J
�F, "U�$> �A=G "P� �>?� =�(� 

f=AK>�� N%�A G>�BK�� �
� gA. 

 

� "U�$>�F �>?�%�F hк�'ZF $��F N'EK?F '�=�� `��� к�>�=�E a>шA. �AL�% ��Z;� 

G ]��= �
�шA. 
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=�?;Kш;к ��h��L 

• આ કસોટ�મા ંજનરલ ક7ટ7ગર� માટ7 ઓછામા ંઓછા 60 % (90 &ણુ) મેળવેલ હશે તો જ પાસ ગણાશ.ે 

�યાર7 અA[ુ"ૂચત Tિત, અA[ુ"ૂચત જનTિત, સામાWજક અને શૈ�"ણક ર�તે પછાત અને  શાhરર�ક 

અપગંતા    ( Physically Handicap) ના hકb સામા ંઓછામા ંઓછા  55% (82 &ણુ) મેળવેલ હશે તો જ 

પાસ ગણાશે. 

• ઉમેદવાર7 વેબસાઈટ પર �કુવામા ંઆવેલ રabc7શન ફોમ� ડાઉનલોડ કર�ને ઓનલાઈન સબિમશન 

(with scanning of color photograph) કરવાAુ ંરહ7શે. વેબસાઈટ પરથી મેળવેલ ફોમ�મા ંસહ� કર�ને 

જ�ર� આધારો kવા ક7,  bવBમા"ણત Tિત %ગનેો દાખલો (k ઉમેદવારો લા& ુપડતો હોય તે 

hકbસામા)ં શાhરર�ક અપગંતા    ( Physically Handicap) Bમાણપ^, પર��ા ફ�ના નાણા ંભારતીય 

પોbટ ઓhફસમા ંપે bલીપથી ભર� હોય તેની નકલ સાથે પોતાની પાસે રાખવાA ુરહ7શે, �યાર7 પણ 

કોઈ જ�hરયાત ઉપ�bથત થાય �યાર7 રxુ કરવાAુ ંફરaયાત રહ7શે. kના િવના કોઈ રxુઆત �ા� 

રહ7શે નહl. 

• કોઈપણ Bમાણપ^ોની નકલ �bવકાર ક7vw ઉપર આપવાની રહ7તી નથી, ઉમેદવાર7 પોતે ભર7લ 

ફોમ�ની િવગત સાચી છે તે�ુ ંBમાણ પ^ ઓનલાઈન આપવાA ુરહ7� ુહોઈ જો કોઈ ખોટ� િવગત 

રxુ કરશે તો તેA ુફોમ� રદ થવા પા^ બનશે તથા તેની સામે ફોજદાર� &નુો પણ લા& ુપાડવામા ં

આવશે. 

• k ઉમેદવાર7 િનયત પર��ા ફ�ની પે b લીપની રસીદ મેળવેલ હશે તે અરજદારો પોતાની 

કR Q fટુરાઈઝ હોલhટhકટ આ જ વેબસાઈટ પરથી પોતાનો  કvફમ�શન નબંર અને જv મ તાર�ખ 

નાખવાથી ડાઉનલોડ કર� શકાશે. તે %ગનેી તાર�ખ વત�માનપ^ અને વેબસાઈટ પર જણાવવામા ં

આવશે. ફોમ� ભરવાની છેX લી તાર�ખ પછ�થી વેબસાઈટ પર જોતા રહ7� ુ ંઆવ� યક છે. 

• k ઉમેદવાર7 ખોટ� માhહતી આપી હશે તેવા ઉમેદવાર મેર�ટમા ં આ5 યા હશે તો પણ અયો$ય 

ગણાશે. રાજય પર��ા બોડ� {વારા લવેાઈ રહ7લ ��ુ ય િશ�ક અ"ભયો$ યતા કસોટ� (HTAT) બાબતે 

ઉમેદવારોને લાલચ ક7 છેતરપlડ� આચર7 તેવા અસામાWજક ત� વોથી સાવધ રહ7વા જણાવવામા ં

આવે છે. કોઈપણ Tતની લાગવગ લાવનાર  ઉમેદવારને ગેરલાયક ઠરાવીને િશ�ા� મક કાય�વાહ� 

કરવામા ંઆવશે.   

• ઉમેદવાર k WજXલામાથંી કસોટ� આપવા માગંતા હોય તે WજXલાAુ ંપર��ા  ક7v w ઓનલાઈન ફોમ� 

સબમીટ કરતી વખતે દશા�વવાAુ ંરહ7શે.  

• ઉમેદવાર7 હોલhટhકટ ડાઉનલોડ કયા� બાદ તેની નીચ ે / પાછળ આપેલી [ચૂનાઓનો િવગવાર 

અ� યાસ કરવો. તે જ ર�તે  પર��ા વખતે આપવામા ંઆવનાર  અને હોલ ટ�ક�ટ વેબસાઈટ પર 

ન�નૂા�પે �કૂવામા ંઆવેલ OMR શીટ પર છાપેલ તમામ [ચૂનાઓનો િવગતવાર અ� યાસ કરવો 

�બૂ જ જ�ર� છે. kથી પર��ા સમયે કોઈ &ુચંવણ ઉભી ન થાય.  

• ઉકત Tહ7રાત અv વયે વ� ુ માhહતીની જ�ર જણાય તો ચા| ુ કામકાજના hદવસે કચેર� સમય 

દરR યાન બોડ�ની કચેર�ના ટોલ�� હ7X પલાઈન નબંર  1800 233 7963 ઉપર સપંક� કર� શકાશે.  

• આ કસોટ� ��ુય િશ�કની નોકર�/બઢતી મેળવવા માટ7 જ�ર� લાયકાત માટ7ની છે. તેનાથી 

��ુયિશ�ક તર�ક7 પસદંગી પામવાનો હક મળતો નથી. 
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- шe #Zк ���к�� �Y� "U�$>�F �>?�% :  

�ш Z �>$�?�� i��><=�Eк : NFa�aM/jjjj/klmn/к,���)х jl/oj/kojk �A=G NFa�M/ jjjj/ 

'C?�D�M�/m /к, ��.jl/oj/kojk=�E Kш�;b �� ��GB �
�шA. 

 

� a к'%() OMR NV���YF BA �>$�?=�E �A>�=�E a>шA. 

-   Total juo mcqs (Both sections zu-zu marks) juo Marks contains. (Duration jko   

     Minutes) 

- MCQ Multiple Choice Questions (B���>к�N N'EK?F к'%()). 

- Only one OMR Sheet for the answer of juo questions. 

- Each MCQ carries One Marks. No negative marking system. 
     

O Y@    : ?�E�F�?�       

���)х  :    4/8/2015                  (M.NF.K�'�M) 

"� �  

��G� N�) � B%_; 

?�E�F�?� 

�к� '�>�� 	Z �Y� "=� '�H� 

• �'.aM.L.�F, ��.aM.'F., ��G��� ��G�, ?�E�F�?�.  

• hFD N%O ( =�O (� G���, ��G��� ��G�, "=K�>�K. 

• �G� �� �ш Z���к��)�F - �=�=.  

 

�к� �>��� 	Z '�H : 

• =���F� �ш Z=ETF�F�� - ]?� '#h>�F - �ш Z=ETF�FU�E к���;��, ?�E�F�?�. 

• =���F� ��G� к ��� �ш Z=ETF�F�� - ]?� '#h>�F - �ш Z=ETF�FU�E к���;��, ?�E�F�?�. 

• "� '#h>�F, �ш Z �>$�?,�>� '#h>���,?�E�F�?�. 

• "� '#h>�F, R�Y�=к �ш Z, �>� '#h>���, ?�E�F�?� 

• ����=к�F, R�Y�=к �ш Z,��G��� ��G�,?�E�F�?�. 

• ����=к�F,��G��� шe #Zк 'Eш%�� "�A ���F= NJ��K,��G��� ��G�,?�E�F�?�. 

• R�h��;�F, �G� �� �ш Z "�A ���F= $>� - �=�=.  

• �G� �� R�Y�=к �ш Z���к��)�F - �=�=. 

 

 
 
 
 
 


