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રા�ય પર��ા બોડ�,જુરાત રા�ય, સે�ટર-૨૧,ગાધંીનગર

“િશ�ક યો�યતા કસોટ-I (TET-I)-૨૦૧૭ �હ�રના�ુ”ં

“Teacher Eligibility Test-I (TET-I)-2017 Notification”

�હ�રનામા ં�માકં:રાપબો /TET-I/૨૦૧૭/૬૮૨૮-૬૮૭૨ તા:૧૨/૧૦/૨૦૧૭

The Right of Children to free and Compulsory Education Act-2009 અને િશ�ણ િવભાગ, 

સ#ચવાલય, ગાધંીનગરના ઠરાવ 'માકં:પીઆરઇ-૧૧૧૦-૨૨૩-ક, તા:૨૭-૦૪-૨૦૧૧ તથા તા:૧૪-૦૭-૨૦૧૧ 

અને તા:૦૩-૦૫-૨૦૧૨ તથા તા:૧૮-૦૫-૨૦૧૨ ના સરખા 'માકંના 5ધુારા ઠરાવ તથા તેમા ં થયેલ 

વખતોવખતના 5ધુારાથી 6જ7લા િશ�ણ સિમિત/ નગર િશ�ણ સિમિતઓ હ;તકની <ાથિમક શાળાઓ/ઉ?ચ 

<ાથિમક શાળાઓમા ં<ાથિમક િશ�ક/ િવ@ાસહાયકની િનમA ૂકં માટCના ધારા-ધોરણો િનયત થયેલ છે. 

િશ�ણ િવભાગ, સ#ચવાલય, ગાધંીનગરના ઠરાવ 'માકં : પીઆરઇ- ૧૧૧૧-૭૧૧- ક,તા:૨૭-૪-૨૦૧૧ 

થી <ાથિમક શાળા(ધોરણ ૧ થી ૫)મા ં<ાથિમક િશ�ક/ િવ@ાસહાયક તર�કC િનમA ૂકં મેળવવા માટCની જHર�

લાયકાત મેળવવા આવIયક “િશ�ક યો�યતા કસોટ-I” યોજવા માટC પર��ા રા�ય પર��ા બોડ�, ગાધંીનગરને

અિધJૃત કરવામાં આવેલ છે.

<ાથિમક શાળા (ધોરણ ૧ થી ૫)મા ં<ાથિમક િશ�ક/ િવ@ાસહાયક તર�કC િનમA ૂકં મેળવવા માટCની

િનયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો માટC િશ�ક યોMયતા કસોટ�-I-૨૦૧૭ (Teacher Eligibility Test-I-2017) 

રા�ય પર��ા બોડ�, જુરાત રા�ય, ગાધંીનગર Nારા યોજવા આથી OહCરનાPું બહાર પાડવામાં આવે છે. સદર

કસોટ�/પર��ાQું આયોજન રા�ય પર��ા બોડ�ના સચંાલન હCઠળ નR� કરCલ 6જ7લાઓમા ં 6જ7લા 

િશ�ણાિધકાર�Sીઓ મારફત ેકરવામા ંઆવશે.

� “િશ�ક યો�યતા કસોટ-I-૨૦૧૭ (Teacher Eligibility Test-I-2017) નો કાય%�મ: 

�મ િવગત તારખ/સમયગાળો

૧ OહCરનાPું બહાર પાડUાની તાર�ખ ૧૨/૧૦/૨૦૧૭

૨ વત�માનપVોમાં કસોટ� Wગે OહCરાત <િસX થવાની તાર�ખ ૧૩/૧૦/૨૦૧૭

૩ ઉમેદવારો માટC રY;ZCશન ફોમ� ઓનલાઈન  ભરવાનો સમયગાળો ૧૬/૧૦/૨૦૧૭ થી 

૩૧/૧૦/૨૦૧૭

૪ નેટ બ]ક^ગ મારફત ફ� ;વીકારવાનો સમયગાળો ૧૬/૧૦/૨૦૧૭ થી 

૩૧/૧૦/૨૦૧૭

૫ ક_`aટુરાઈઝ પો; ટ ઓફ�સ મારફત ફ� ;વીકારવાનો સમયગાળો ૧૬/૧૦/૨૦૧૭ થી 

૦૧/૧૧/૨૦૧૭
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� લેટ ફ�:-

� � ઉમેદવારોને િનયત સમયગાળામા ંફ� ભરવાની રહ� ગઇ હોય તેવા ઉમેદવારો તા:૦૨/૧૧/૨૦૧૭ 

થી તા:૦૩/૧૧/૨૦૧૭ દરિમયાન કચેર� કામકાજના $દવસોમા ં%! ૨૦૦/- લેટ ફ� સ$હત િનયત ફ� 

રા)ય પર�+ા બોડ., સે/ટર-૨૧, ગાધંીનગર ખાતે %બ% ભર� શકશે. 

� પર�	ા તાર�ખ

� “િશ+ક યો5યતા કસોટ�-I” સભંિવત $ડસે7બર-૨૦૧૭ મા ંયોજવામા ંઆવશે. 

� શૈ	�ણક લાયકાત િવગતો: 

9ાથિમક શાળા (ધોરણ ૧ થી ૫)મા ં9ાથિમક િશ+ક/ િવ>ાસહાયક તર�ક? િનમ@ ૂકં મેળવવા માટ?

રા)ય સરકાર Bારા નC� થયેલ અને તેમાં વખતોવખત થતા Eધુારાવધારા સાથેની શૈ+Hણક અને તાલીમી

લાયકાત ધરાવતા તથા અIય જોગવાઇ/શરતો પ$રJણૂ. કરતા ઉમેદવાર જ આ “િશ+ક યો5યતા કસોટ�-I” 

માટ? ઉપKLથત થઇ શકશે.

(i) શૈ	�ણક લાયકાત:

ઓછામા ંઓછ� એચ.એસ.સી. પાસ

(ii) તાલીમી લાયકાત :

(ક) બે વષ. પી.ટ�.સી./D.El.Ed

અથવા

(ખ) ચાર વષ.ની એલીમેIટર� એ)Qકુ?શનની ડ�Rી

અથવા

(ગ) બે વષ.નો $ડSલોમા ઇન એ)Qકુ?શન (Lપેશીયલ એ)Qકુ?શન)

શૈ+Hણક અને તાલીમી લાયકાતની િવગતોની ચકાસણી ભરતી પસદંગી સિમિત Bારા કરવામા ં

આવશે અને આ Tગે ભરતી પસદંગી સિમિતનો િનણ.ય જ Tિતમ રહ?શે.

� કસોટ��ું માળ#:ુ

� આ કસોટ� બUિુવકVપ Lવ%પની અને િવિવધ હ?Wલુ+ી 9Xો Lવ%પની (Multiple Choice Question 

Based-MCQS) OMR  આધાર�ત રહ?શે.

� આ કસોટ�માં િવિવધ હ?Wલુ+ી ૧૫૦ 9Xો રહ?શે અને 9XપYનો સળંગ સમય ૯૦ િમનીટનો રહ?શે.

� આ કસોટ�ના તમામ 9Xો ફર[યાત રહ?શે. આ કસોટ�\ું સળંગ એક જ 9XપY રહ?શે.

� દર?ક 9Xનો એક ]ણુ રહ?શે. દર?ક 9Xના ઉ^રમાં ચાર િવકVપ આપેલા હશે, તેમાથંી સાચો િવકVપ 

પસદં કરવાનો રહ?શે.

� આ કસોટ�ના _Vુયાકંનમાં કોઇ નકારા`મક _Vુયાકંન રહ?શે નહ�. 

� 9XપYનો અaયાસbમ િશ+ણ િવભાગના ઠરાવbમાકં: પીઆરઈ/૧૧૧૧/૭૧૧/ક, તા:૨૭/૦૪/૨૦૧૧

માં જણાgયા અ\સુાર રહ?શે. (ઠરાવની નકલ આ સાથે સામેલ છે.)
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� પર�ા ફ :

� SC,	ST,	SEBC,	PH ક?ટ?ગર�ના ઉમેદવારો માટ? પર�+ા ફ� 250/- (બસો પચાસ Jરુા) જયાર? સામાIય

ક?ટ?ગર�ના ઉમેદવારો માટ?ની પર�+ા ફ� 350/- (Yણસો પચાસ Jરુા) ભરવાની રહ?શે. આ ઉપરાતં 

સિવhસ ચાi અલગથી રહ?શે.

� કોઇપણ સજંોગોમા ભર?લ ફ� પરત કરવામા આવશે ન$હ.

� ફ + વીકાર ક�-.ઃ-

� આવેદનપY ભયા. બાદ ફ�ના ચલણની િ9Iટ કાઢ� ]જુરાતની કોઇપણ ક7SQટુરાઈઝ પોL ટ ઓફ�સમા ં

ફ� ભર� શકાશે. Yણ ભાગમા ંિ9Iટ થયેલ ચલણ પૈક� બે ભાગ ઉમેદવારને પોL ટ ઓફ�સ Bારા પરત 

આપવામા ંઆવશે. પોLટ ઑફ�સ Bારા ફ� ભરનાર ઉમેદવાર? પોLટ ઑફ�સ Bારા આપવામા ંઆવતી 

ર�સીSટ સાથે પોતાના કImમnશન નબંરથી જ ફ� ભરાયેલ છે ક? ન$હ તેની ચકાસણી કર� લેવાની રહ?શે.

� ઉમેદવાર ઓનલાઇન પેમેIટ ગેટવે Bારા ATM	 CARD/NET	 BANKING થી પણ પર�+ા ફ� ભર� 

શકશે. ઓનલાઇન ફ� જમા કરાવવા માટ? “Print	 Application/Challan” ઉપર /લીક કરoું અને

િવગતો ભરવી. `યાર બાદ “Online	Payment” ઉપર /લીક કરoુ.ં `યારબાદ આપેલ િવકVપોમાં “Net	

Banking	of	fee” અથવા “Other	Payment	Mode” ના િવકVપોમાથંી યો5ય િવકVપ પસદં કરવો અને 

આગળની િવગતો ભરવી. ફ� જમા થયા બાદ આપને આપની ફ� જમા થઇ ગઇ છે તેoું screen પર 

લખાયેpું આવશે. અને ereceipt મળશે �ની િ9Iટ કાઢ� લેવી. જો 9$bયામા ં કોઇ ખામી હશે તો 

screen પર આપની ફ� ભરાયેલ નથી તેમ જોવા મળશે.

� ઓનલાઇન ફ� ભરનાર ઉમેદવાર? જો તેના બqક ખાતામાથંી ફ�ની રકમ કપાયા બાદ ફ�\ું “Successful 

Transaction” દશા.વતી ”ereceipt જનર?ટ ન થઇ હોય તો તેવા ઉમેદવારોએ તા`કાHલક રા)ય પર�+ા

બોડ.નો ઇ-મેલથી સપંક. કરવાનો રહ?શે.

� કસોટ/પર�ા ક�-.: 

� કસોટ�/પર�+ા માટ? નrધાયેલ ઉમેદવારોની સsંયા તથા પર�+ાલ+ી વહ�વટ� અ\tુળૂતા અ\સુાર રા)ય

પર�+ા બોડ. Bારા કસોટ�/પર�+ા ક?Iuો નC� કરવામાં આવશે. ઉમેદવાર? બોડ. Bારા ફાળવવામાં આવેલ 

પર�+ા ક?Iu પર પર�+ા આપવાની રહ?શે.

� 01પ23ું મા4યમ: 

� િશ+ણ િવભાગના ઠરાવ bમાકં: પીઆરઈ-૧૧૧૨-સvગલ ફાઇલ-૭-ક, તા:૨૬/૦૪/૨૦૧૨ તથા      

તા:૨૮/૦૪/૨૦૧૬ ના સરખા bમાકંના Eધુારા ઠરાવમાં િનયત થયા _જુબ આ કસોટ� ]જુરાતી,

TRે[ અને $હIદ�  એમ Yણ માyયમમા ંલેવાશે. (ઠરાવની નકલ આ સાથે સામેલ છે.) 

� ઉમેદવાર � માyયમમાં પર�+ા આપવા માટ? િનયત લાયકાત ધરાવતા હોય તે માyયમમાં

આવેદનપY ભરવા\ું રહ?શે.

� અગ6યની 7ચુનાઓ: 

1. ફોમ. ભરવાની છેVલી તાર�ખ પછ�થી વેબસાઈટ િનયિમત જોતા રહ?o ું આવzયક છે.

2. ઓનલાઈન અર[પYકમા ં દશા.વેલ િવગતો Tગે રા)ય પર�+ા બોડ. Bારા ખરાઈ કરવામા ંઆવતી 

નથી. આથી gયK/તગત મા$હતી, શૈ+Hણક લાયકાત, અ\ભુવ તેમજ અIય િવગત માટ? ઉમેદવાર પોતે

જવાબદાર રહ? છે.
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3. આ કસોટ� માટC રા�ય પર��ા બોડ�, ગાધંીનગર Nારા આવેદનપV ઓનલાઇન ભરાવવામા ંઆવે છે 

અને તેમા ં c માdહતી માગંેલ હોય તે માdહતીની િવગતો ઉમેદવાર Nારા eપાવવામા ં આવી હોય 

અથવા ખોટ� માdહતી આપવાQું બોડ�ને માfમુ પડશે તો તેવા ઉમેદવારના પdરણામ રદ કરવાનો

િનણ�ય અgય�Sી,રા�ય પર��ા બોડ� લેશે. 

4. ઉમેદવારC પોતે ભરCલ ફોમ�ની િવગત સાચી છે તેhું <માણપV ઓનલાઈન આપવાQું રહCi ુ હોઈ જો

કોઈ ખોટ� િવગત રjુ કરશે તો તેQુ ફોમ� રદ થવા પાV બનશે તથા તેની સામે ફોજદાર� નુો બનશે.

5. kયl�તગત માdહતી, શૈ�#ણક લાયકાત, અQભુવ તેમજ અnય િવગતોની ચકાસણી ભરતી પસદંગી 

સિમિત Nારા કરવામા ંઆવશે અને આ Wગે ભરતી પસદંગી સિમિતનો િનણ�ય જ Wિતમ રહCશે.

6. અQ5ુ#ૂચત Oિતના તેમજ અQ5ુ#ૂચત જનOિતના dક;સામાં સ�મ અિધકાર�Qું Oિત <માણપV હોhું

જHર� છે. 

7. સામા6જક અને શૈ�#ણક ર�તે પછાત વગ�ના ઉમેદવારો માટC રાજય સરકારC નકક� કરCલા સ�મ

અિધકાર�Qું સામા6જક અને શૈ�#ણક ર�તે પછાતવગ�Qું Oિત <માણપV તથા સામા6જક અને શૈ�#ણક 

ર�તે પછાતવગ� માટC સામા6જક nયાય અને અિધકાdરતા િવભાગના તા:૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ 

oમાકં:સશપ/૧૨૨૦૧૫/ ૪૫૫૨૪૬/અ અને આ Wગે વખતોવખતના ઠરાવ PજુબQું સ�મ

અિધકાર�Qું ઉnનતવગ�માં સમાવેશ થતો ન હોવાQું (નોન d'મીલીયર સટp) <માણપV મેળવેલ હોhું

જોઈએ. 

8. શાdરર�ક અપગંતા(Physically Handicap) ના dક; સામાં રાજય સરકારC નકક� કરCલ સ�મ અિધકાર�Qું

<માણપV હોhું જHર� છે.

9. ઉમેદવારC વેબસાઈટ પર ઓનલાઇન ભરCલ ફોમ�ની િ<nટ કાઢ� તે ફોમ�માં સહ� કર�ને જHર� આધારો

cવા કC, પર��ા ફ� ભયા�ની પે ;લીપ નકલ, Oિત <માણપV , ઉn નતવગ�માં સમાવેશ થતો ન હોવાQું

(નોન d'મીલીયર સટp) <માણપV અને શાdરર�ક અપગંતા (Physically Handicap) WગેQું <માણપV

પૈક� ઉમેદવારને લાુ પડતા હોય તેવા આધારો પોતાની પાસે રાખવાના રહCશે. �યારC કોઈ જHdરયાત

ઉપl;થત થાય sયારC ઉમેદવારC તે રjુ કરવાના રહCશે.

10. c ઉમેદવારC િનયત પર��ા ફ� ભરCલ હશે તે જ ઉમેદવાર પોતાની ક_`aટુરાઈઝ હોલdટdકટ આ જ

વેબસાઈટ પરથી િનયત સમયગાળા દરિમયાન પોતાનો કnફમtશન નબંર અને જnમ તાર�ખ નાખી 

ડાઉનલોડ કર� શકશે. 

11. ઉમેદવારC હોલdટdકટ ડાઉનલોડ કયા� બાદ તેની નીચે /પાછળ આપેલી 5ચૂનાઓનો િવગતવાર

અuયાસ કરવો. હોલટ�ક�ટ સાથે પર��ા વખતે આપવામા ં આવતી OMR શીટનો નPનૂો પણ

વેબસાઈટ પર Pકુવામાં આવશે. આ OMR શીટના નPનૂા પર છાપેલ તમામ 5ચૂનાઓનો િવગતવાર

અuયાસ કરવો vબૂ જ જHર� છે. cથી પર��ા સમયે કોઈ ુચંવણ ઊભી ન થાય. 

12. આ કસોટ�માં જનરલ કCટCગર� માટC ઓછામાં ઓછા 60% (90 ણુ) મેળવેલ હશે તો જ પાસ ગણાશે.

13. અQ5ુ#ૂચત Oિત, અQ5ુ#ૂચત જનOિત, સામા6જક અને શૈ�#ણક ર�તે પછાત વગ� અને શાdરર�ક 

અપગંતા (Physically Handicap) ધરાવતા ઉમેદવારોના dક;સામા ંઓછામા ંઓછા 55% (82 ણુ)

મેળવેલ હશે તો જ પાસ ગણાશે.

14. આ કસોટ�મા ંમાV ઉ�ીણ� ઉમેદવારોને જ ણુાકંન સાથેQું <માણપV બોડ� Nારા આપવામા ંઆવશે.આ 

કસોટ�ના <માણપVની અવિધ પર�ણામની તાર�ખથી પાચં વષ� 5ધુીની રહCશે.
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15. પરં� ુ એક વાર આ કસોટ� આપી દ�ધા પછ� કોઇપણ ઉમેદવાર પોતાના �ણુા�મક �ધુારા અને સારા 

મેર�ટ માટ� એક કરતા વ ુ વખત પર�"ા આપી શકશે અને તેવી $%થિતમાં ઉમેદવાર ભરતી વખતે )

કસોટ�*ું ) +માણપ, ર-ૂ કરશે તે /યાને લેવામાં આવશે.

16. રા3ય પર�"ા બોડ6 7ારા લેવાઈ રહ�લ આ કસોટ� બાબતે ઉમેદવારોને લાલચ ક� છેતરપ;ડ� આચર�

તેવા અસામા<જક ત�વોથી સાવધ રહ�વા જણાવવામાં આવે છે. કોઈપણ >તની લાગવગ લાવનાર

ઉમેદવારને ગેરલાયક ઠરાવીને િશ"ા�મક કાય6વાહ� કરવામા ંઆવશે. 

17. ઉકત >હ�રાત અAવયે વ ુ માBહતીની જCર જણાય તો કચેર�ના ચાDુ કામકાજના Bદવસે કચેર� સમય

દરિમયાન બોડ6ની કચેર�ના ટોલ E� હ�Fપલાઈન નબંર 1800 233 7963 ઉપર સપંક6 કર� શકાશે. 

18. આ કસોટ� +ાથિમક શાળા (ધોરણ ૧ થી ૫)માં +ાથિમક િશ"ક/ િવUાસહાયક તર�ક� િનમV ૂકં મેળવવા

માટ� જCર� લાયકાત +ાWત કરવા માટ�ની છે, આ કસોટ� પાસ કરવાથી +ાથિમક િશ"ક/ િવUાસહાયક

તર�ક� પસદંગી પામવાનો હક મળતો નથી.

� ઓનલાઈન અર	 કરવાની રત :

Generate થશે. ) ઉમેદવાર� સાચવીને રાખવાનો રહ�શે.

� હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં Upload	Photo પર Click કરો. અહ; તમારો Application	Number	Type

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

upload કરવાના છે.(ફોટા*ું માપ 5 સે.મી. Zચાઈ અને 3.6 સે.મી. પહોળાઈ અને Signature *ું માપ

2.5 સે.મી. Zચાઈ અન ે7.5 સે.મી. પહોળાઈ રાખવી.) Photo અને Signature upload કરવા સૌ +થમ 

તમારો Photo અને Signature JPG format માં (10 kb) સાઈઝથી વધાર� નહ; તે ર�તે સો]ટકોપીમા ંહોવા 

� જોઈએ. Browse	Button પર Click કરો. હવે Choose File ના % ̂ �નમાથંી ) ફાઈલમા ંJPG formatમાં

તમારો Photo store થયેલ છે તે ફાઈલને Select કરો અને Open Button ને Click કરો. હવે Browse

Button ની બા-ુમાં Upload Button પર Click કરો, હવે બા-ુમાં તમારો Photo દ�ખાશે. હવે આ જ ર�તે

Signature પણ Upload કરવાની રહ�શે.
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� હવે પેજના ઉપરના ભાગમા Confirm Application પર Click કરો અને Application Number તથા

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

Application દ�ખાશે. ઉમેદવાર� Show Application Preview પર Click કર� પોતાની અર� જોઈ લેવી. 

� અર�માં "ધુારો કરવાનો જણાય તો Edit	Application	ઉપર Click	કર�ને "ધુારો કર� લેવો. અર�

Confirm કયા� પહ�લાં કોઈપણ &કારનો "ધુારો અર�માં કર� શકાશે. પરં' ુ અર� Confirm થઈ ગયા 

બાદ અર�મા ંકોઈપણ �તનો �ધુારો કર� શકાશે નહ�. જો અર� "ધુારવાની જ(ર ન જણાય તો જ

Confirm Application પર Click કર�.ુ વ�મુાં ઉમેદવાર! િવગતો ભરતી વખતે જો પોતાના નામ,

અટક, જ)મ તાર�ખ ક! ક!ટ!ગર� જો કોઈ *લૂ કર!લ હશે તો પાછળથી માક/શીટમાં કોઈ �ધુારો કરવામાં

નહ� આવે તેની ઉમેદવાર! ખાસ 2યાન રાખ�ુ.ં

� Confirm	 Application પર Click કરવાથી ઉમેદવારની અર�નો બોડ�માં online	 * વીકાર થઈ જશે. 

અહ+ Confirm Number Generate	થશે. , - યારપછ�ની બધી જ કાય�વાહ� માટ� જ(ર� હોઈ ઉમેદવાર�

સાચવવાનો રહ�શે. ઉમેદવાર� બોડ� સાથે કોઈપણ પ12 યવહાર ક� ર3ૂઆત કરતી વખતે પોતાનો આ 

Confirmation Number દશા�વવાનો રહ�શે.

� Print	 Application/Challan ઉપર 6લીક કર�ને Confirmation Number અને Birth Date નાખંીને 

ભારતીય પો* ટ ઓફ�સની પે * લીપ (ચલણ) ડાઉનલોડ કર;ુ.ં આ પે *લીપથી પર�<ાના ફ�ની રકમ

=જુરાતની કોઈપણ કો>?@ટુરાઈઝડ ભારતીય પો*ટ ઓફ�સમાં ભરવાના રહ�શે. ઉપરાતં પો*ટ ઓફ�સ 

Bારા પર�<ા ફ� પેટ�ના સિવDસ ચાE સFહતના (િપયા ૧૨/- ઉમેદવાર� ભોગવવાનો રહ�શે. આ ઉપરાતં

ઉમેદવાર ઓનલાઇન પેમેKટ ગેટવે Bારા ATM	 CARD/NET	 BANKING થી પણ પર�<ા ફ� ભર� 

શકશે. 

* થળ:ગાધંીનગર

તાર�ખ:૧૨/૧૦/૨૦૧૭

(પી એ. જQ)ુ

અRય<

રાજય પર�<ા બોડ�

ગાધંીનગર

�નકલ સિવનય �ણ તથા અમલ સા3ઃ

� SજT લા િશ<ણાિધકાર�Uી,તમામ. 

� એસ.આઈ.ઓ.Uી, એન.આઈ.સી., =જુરાત રાજય, ગાધંીનગર. 

� ચીફ પો* ટ મા* ટર જનરલ, =જુરાત રાજય, અમદાવાદ. 

� મેનેજરUી,બીલડ�*ક,અમદાવાદ

� નકલ સિવનય રવાના �ણ સા3 :

� માન. િશ<ણમ1ંીUીના Vગત સWચવUી - િશ<ણમ1ંીUીXું કાયા�લય, ગાધંીનગર.

� માન. રાજય ક<ાના િશ<ણમ1ંીUીના Vગત સWચવUી - િશ<ણમ1ંીUીXું કાયા�લય, ગાધંીનગર.

� માન. અYસWચવUી, િશ<ણ િવભાગ,નવા સWચવાલય,ગાધંીનગર.

� નાયબ સWચવUી (&ાથિમક) િશ<ણ િવભાગ, નવા સWચવાલય, ગાધંીનગર. 

� િનયામકUી, શાળાઓની કચરે�,Zલોક ન:ં૯/૧, ડૉ.�વરાજ મહ�તા ભવન, ગાધંીનગર.
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� િનયામક�ી, 	ાથિમક િશણ, �લોક ન:ં૧૨/૧, ડૉ.�વરાજ મહ�તા ભવન, ગાધંીનગર.

� િનયામક�ી,$જુરાત શૈ'ણક સશંોધન અને તાલીમ પ,રષદ, $જુરાત રાજય, ગાધંીનગર.

� સ'ચવ�ી, સવ0 િશા અ'ભયાનની કચેર1, ગાધંીનગર


