ુ રાત રા ય, સે ટર-૨૧,ગાંધીનગર
ા બોડ, જ

રા ય પર

к

“

(HMAT)-2017

”

“Head Masters Aptitude Test (HMAT)-2017 Notification”
к:

! /HMAT/2017/5968-6013

) :12/09/2017

િશ ણ િવભાગના તા:૨૫/૦૭/૨૦૧૭ ના (હ*રનામાં ,માંક:GH/SH/77/BMS/1115/1295/G થી
ર/જ0ટર થયેલી ખાનગી(4ા5ટ-ઇન-એડ) મા9યિમક અને ઉ<ચ>ર મા9યિમક શાળાઓમાં આચાય પસંદગી
માટ*ના "Principal in the Registered Private Secondary and higher Secondary Schools (Procedure For
Selection) Rules-2017" બનાવવામાં આDયા છે .
િશ ણ

િવભાગ,

સGચવાલય,

ગાંધીનગરના

ઠરાવ

,માંક:

બમશ/૧૧૧૭/૨૪૨૫/ગ,

તા:૦૯/૦૮/૨૦૧૭ થી ર/જ0ટર થયેલી ખાનગી(4ા5ટ-ઇન-એડ) મા9યિમક અને ઉ<ચ>ર મા9યિમક
શાળાઓમાં આચાય તર ક* િનમLકં ૂ મેળવવા માટ*ની જNર લાયકાત મેળવવા આવOયક “આચાય અGભNGચ
કસોટ ” યોજવા માટ* રા ય પર

ા બોડ, ગાંધીનગરને અિધRૃત કરવામાં આવેલ છે .

ર/જ0ટર થયેલી ખાનગી(4ા5ટ-ઇન-એડ) મા9યિમક અને ઉ<ચ>ર મા9યિમક શાળાઓમાં આચાય
તર ક* િનમLકં ૂ મેળવવા માટ*ની િનયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો માટ* આચાય અGભNGચ કસોટ -૨૦૧૭
(Head Masters Aptitude Test- (HMAT)-2017 રા ય પર

ા બોડ,

આથી (હ*રનાUુ ં બહાર પાડવામાં આવે છે . સદર કસોટ /પર

ુ રાત રા ય, ગાંધીનગર Tારા યોજવા
જ

ાVુ ં આયોજન રા ય પર

ા બોડના સંચાલન

હ*ઠળ નW કર* લ ક*5Xો ખાતે /જYલા િશ ણાિધકાર Zીઓ મારફતે કરવામાં આવશે.

к
,મ

-2017 (Head Masters Aptitude Test- (HMAT)-89:;
િવગત

к

તાર ખ/સમયગાળો

૧

(હ*રનાUુ ં બહાર પાડ\ાની તાર ખ

૧૨/૦૯/૨૦૧૭

૨

વતમાનપ]ોમાં કસોટ ^ગે (હ*રાત _િસ` થવાની તાર ખ

૧૩/૦૯/૨૦૧૭

૩

ઉમેદવારો માટ* રb0c*શન ફોમ ઓનલાઈન ભરવાનો સમયગાળો

૧૪/૦૯/૨૦૧૭ થી
૨૪/૦૯/૨૦૧૭

૪

નેટ બeકfગ મારફત ફ 0વીકારવાનો સમયગાળો

૧૪/૦૯/૨૦૧૭ થી
૨૪/૦૯/૨૦૧૭

૫

કghiુટરાઈઝ પો0ટ ઓફ સ મારફત ફ 0વીકારવાનો સમયગાળો

૧૪/૦૯/૨૦૧૭ થી
૨૫/૦૯/૨૦૧૭

૬

હોલlટક ટ (_વેશપ]) ડાઉનલોડ કરવાનો સમયગાળો

૦૩/૧૦/૨૦૧૭ થી
૦૮/૧૦/૨૦૧૭

૭
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પર

ા તાર ખ

૦૮/૧૦/૨૦૧૭

:
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•

નmધાયેલી મા9યિમક/ઉ<ચ>ર મા9યિમક શાળામાં ભણાવવામાં આવતા િવષયો પૈક કોઇ િવષયમાં
અVુ0નાતક સાથે બી.એડ અથવા બી.પી.એડ અથવા રા ય સરકાર* (હ*ર કયા _માણે તેને સમક
પદવી ધરાવતો હોય અને રb0ટડ 4ા5ટ-ઇન-એડ અથવા સરકાર મા9યિમક/ઉ<ચ>ર મા9યિમક
શાળામાં િનયમાVુસાર િનમL ૂક મેળDયા બાદનો િશખવવાનો/િનર

ણનો ઓછામાં ઓછો ૭ વષનો

અVુભવ ધરાવતો હોય.
•

નmધાયેલી મા9યિમક/ઉ<ચ>ર મા9યિમક શાળામાં ભણાવવામાં આવતા િવષયો પૈક કોઇ િવષયમાં
0નાતક સાથે એમ.એડ અથવા એમ.પી.એડ અથવા રા ય સરકાર* (હ*ર કયા _માણે તેને સમક
પદવી ધરાવતો હોય અને રb0ટડ 4ા5ટ-ઇન-એડ અથવા સરકાર મા9યિમક/ઉ<ચ>ર મા9યિમક
શાળામાં િનયમાVુસાર િનમL ૂક મેળDયા બાદનો િશખવવાનો/િનર

ણનો ઓછામાં ઓછો ૭ વષનો

અVુભવ ધરાવતો હોય.
•

નmધાયેલી મા9યિમક/ઉ<ચ>ર મા9યિમક શાળામાં ભણાવવામાં આવતા િવષયો પૈક કોઇ િવષયમાં
0નાતક સાથે બી.એડ અથવા બી.પી.એડ અથવા રા ય સરકાર* (હ*ર કયા _માણે તેને સમક

પદવી

ધરાવતો હોય અને રb0ટડ 4ા5ટ-ઇન-એડ અથવા સરકાર મા9યિમક/ઉ<ચ>ર મા9યિમક શાળામાં
િનયમાVુસાર િનમL ૂક મેળDયા બાદનો િશખવવાનો/િનર

ણનો ઓછામાં ઓછો ૧૫ વષનો અVુભવ

ધરાવતો હોય.
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Ub:

ુ
આ કસોટ બpિુ વકYપ 0વNપની અને િવિવધ હ*qલ
ી _rો 0વNપની (Multiple Choice Question
Based-MCQS) OMR આધાર ત રહ*શે.

•

આ કસોટ બે િવભાગમાં રહ*શે. િવભાગ-૧ માં ૧૦૦ _rો રહ*શે તથા િવભાગ-૨ માં ૧૦૦ _rો રહ*શે.

•

ુ
આ કસોટ માં િવિવધ હ*qલ
ી ૨૦૦ _rો રહ*શે અને _rપ]નો સળંગ સમય ૧૮૦ િમનીટનો રહ*શે.

•

આ કસોટ ના બંsે િવભાગ અને તમામ _rો ફરbયાત રહ*શે. આ કસોટ ના બંsે િવભાગVુ ં સળંગ એક
જ _rપ] રહ*શે.

•

દર* ક _rનો એક

ુ રહ*શે. દર* ક _rના ઉ>રમાં ચાર િવકYપ આપેલા હશે, તેમાંથી સાચો િવકYપ
ણ

પસંદ કરવાનો રહ*શે.
•

આ કસોટ ના UુYયાંકનમાં કોઇ નકારાtમક UુYયાંકન રહ*શે નહ .

•

_rપ]નો અuયાસ,મ િશ ણ િવભાગના ઠરાવ,માંક: બમશ/૧૧૧૭/૨૪૨૫/ગ, તા:૦૯/૦૮/૨૦૧૭
માં જણાDયા અVુસાર રહ*શે. (ઠરાવની નકલ આ સાથે સામેલ છે .)
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> c :
•

SC, ST, SEBC, PH ક*ટ*ગર ના ઉમેદવારો માટ* પર
ક*ટ*ગર ના ઉમેદવારો માટ*ની પર

ા ફ 250/- (બસો પચાસ vુરા) જયાર* સામા5ય

ા ફ 350/- (]ણસો પચાસ vુરા) ભરવાની રહ*શે. આ ઉપરાંત

સિવwસ ચાx અલગથી રહ*શે.
•

કોઇપણ સંજોગોમા ભર* લ ફ પરત કરવામા આવશે નlહ.

•

c ICDк

кMde-

આવેદનપ] ભયા બાદ ફ ના ચલણની િ_5ટ કાઢ

ુ રાતની કોઇપણ કghiુટરાઈઝ પો0ટ ઓફ સમાં
જ

ફ ભર શકાશે. ]ણ ભાગમાં િ_5ટ થયેલ ચલણ પૈક બે ભાગ ઉમેદવારને પો0ટ ઓફ સ Tારા પરત
આપવામાં આવશે. પો0ટ ઑફ સ Tારા ફ ભરનાર ઉમેદવાર* પો0ટ ઑફ સ Tારા આપવામાં આવતી
ર સીhટ સાથે પોતાના ક5{મ|શન નંબરથી જ ફ ભરાયેલ છે ક* નlહ તેની ચકાસણી કર લેવાની રહ*શે.
ઉમેદવાર ઓનલાઇન પેમ5ે ટ ગેટવે Tારા ATM CARD/NET BANKING થી પણ પર
શકશે. ઓનલાઇન ફ જમા કરાવવા માટ* “Print Application/Challan” ઉપર

ા ફ ભર

લીક કર}ુ ં અને

િવગતો ભરવી. tયાર બાદ “Online Payment” ઉપર લીક કર}ુ.ં tયારબાદ આપેલ િવકYપોમાં “Net
Banking of fee” અથવા “Other Payment Mode” ના િવકYપોમાંથી યો~ય િવકYપ પસંદ કરવો અને
આગળની િવગતો ભરવી. ફ જમા થયા બાદ આપને આપની ફ જમા થઇ ગઇ છે તે} ુ ં screen પર
લખાયે„ ું આવશે. અને e-receipt મળશે …ની િ_5ટ કાઢ લેવી. જો _l,યામાં કોઇ ખામી હશે તો
screen પર આપની ફ ભરાયેલ નથી તેમ જોવા મળશે.
ઓનલાઇન ફ ભરનાર ઉમેદવાર* જો તેના બeક ખાતામાંથી ફ ની રકમ કપાયા બાદ ફ ની e-receipt
જનર* ટ ન થઇ હોય તો તેવા ઉમેદવારોએ તાtકાGલક રા ય પર

ા બોડનો ઇ-મેલથી સંપક કરવાનો

રહ*શે.
•

@A c :… ઉમેદવારોને િનયત સમયગાળામાં ફ ભરવાની રહ ગઇ હોય તેવા ઉમેદવારો તા:૨૬/૦૯/૨૦૧૭
થી ૨૭/૦૯/૨૦૧૭ દરિમયાન N! ૨૦૦/- લેટ ફ સlહત િનયત ફ રા ય પર

ા બોડ, સે ટર-૨૧,

ગાંધીનગર ખાતે NબN ભર શકશે.

к
•

/

> кMd:

કસોટ /પર
પર

ા બોડ Tારા કસોટ /પર

પર

ા ક*5X પર પર

gh iB
•

ા માટ* નmધાયેલ ઉમેદવારોની સં‡યા તથા પર

આ કસોટ

Fj

DY

Q

ૂ તા અVુસાર રા ય
ાલ ી વહ વટ અVુRળ

ા ક*5Xો નW કરવામાં આવશે. ઉમેદવાર* બોડ Tારા ફાળવવામાં આવેલ

ા આપવાની રહ*શે.

:
ુ રાતી મા9યમમાં યોજવામાં આવશે.
જ

V:

1. ફોમ ભરવાની છે Yલી તાર ખ પછ થી વેબસાઈટ િનયિમત જોતા રહ*} ુ ં આવOયક છે .
2. ઓનલાઈન અરbપ]કમાં દશાવેલ િવગતો ^ગે રા ય પર

ા બોડ Tારા ખરાઈ કરવામાં આવતી

નથી. આથી DયŠ તગત માlહતી, શૈ Gણક લાયકાત, અVુભવ તેમજ અ5ય િવગત માટ* ઉમેદવાર પોતે
જવાબદાર રહ* છે .
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3. આ કસોટ માટ* રા ય પર

ા બોડ, ગાંધીનગર Tારા આવેદનપ] ઓનલાઇન ભરાવવામાં આવે છે

અને તેમાં … માlહતી માંગેલ હોય તે માlહતીની િવગતો ઉમેદવાર Tારા Œપાવવામાં આવી હોય
અથવા ખોટ માlહતી આપવાVુ ં બોડને મા„ુમ પડશે તો તેવા ઉમેદવારના પlરણામ રદ કરવાનો
િનણય અ9ય Zી,રા ય પર
4. ઉમેદવાર*

ા બોડ લેશે.

પોતે ભર* લ ફોમની િવગત સાચી છે તે} ુ ં _માણપ] ઓનલાઈન આપવાVુ ં રહ*q ુ હોઈ જો

કોઈ ખોટ િવગત રŽુ કરશે તો તેV ુ ફોમ રદ થવા પા] બનશે તથા તેની સામે ફોજદાર

ુ ો બનશે.
ન

5. DયŠ તગત માlહતી, શૈ Gણક લાયકાત, અVુભવ તેમજ અ5ય િવગતોની ચકાસણી ભરતી પસંદગી
સિમિત Tારા કરવામાં આવશે અને આ ^ગે ભરતી પસંદગી સિમિતનો િનણય જ ^િતમ રહ*શે.
6. અVુ‘ ૂGચત (િતના તેમજ અVુ‘ ૂGચત જન(િતના lક0સામાં સ મ અિધકાર Vુ ં (િત _માણપ] હો}ુ ં
જNર છે .
7. સામા/જક અને શૈ Gણક ર તે પછાત વગના ઉમેદવારો માટ* રાજય સરકાર* નકક કર* લા સ મ
અિધકાર Vુ ં સામા/જક અને શૈ Gણક ર તે પછાતવગVુ ં (િત _માણપ] તથા સામા/જક અને શૈ Gણક
ર તે પછાતવગ માટ* સામા/જક 5યાય અને અિધકાlરતા િવભાગના તા:૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ
“માંક:સશપ/૧૨૨૦૧૫/ ૪૫૫૨૪૬/અ અને આ ^ગે વખતોવખતના ઠરાવ UુજબVુ ં સ મ
અિધકાર Vુ ં ઉ5નતવગમાં સમાવેશ થતો ન હોવાVુ ં (નોન l,મીલીયર સટ”) _માણપ] મેળવેલ હો}ુ ં
જોઈએ.
8. શાlરર ક અપંગતા( Physically Handicap) ના lક0સામાં રાજય સરકાર* નકક કર* લ સ મ અિધકાર Vુ ં
_માણપ] હો}ુ ં જNર છે .
9. ઉમેદવાર* વેબસાઈટ પર ઓનલાઇન ભર* લ ફોમની િ_5ટ કાઢ તે ફોમમાં સહ કર ને જNર આધારો
…વા ક*, પર

ા ફ ભયાની પે 0લીપ નકલ, (િત _માણપ] , ઉ5નતવગમાં સમાવેશ થતો ન હોવાVુ ં

(નોન l,મીલીયર સટ”) _માણપ] અને શાlરર ક અપંગતા (Physically Handicap) ^ગેV ુ ં _માણપ]
પૈક ઉમેદવારને લા ુ પડતા હોય તેવા આધારો પોતાની પાસે રાખવાના રહ*શે.

યાર* કોઈ જNlરયાત

ઉપŠ0થત થાય tયાર* ઉમેદવાર* તે રŽુ કરવાના રહ*શે.
10. … ઉમેદવાર* િનયત પર

ા ફ ભર* લ હશે તે જ ઉમેદવાર પોતાની કghiુટરાઈઝ હોલlટlકટ આ જ

વેબસાઈટ પરથી (હ*રનામામાં દશાવેલ સમયગાળા દરિમયાન પોતાનો ક5ફમ|શન નંબર અને જ5મ
તાર ખ નાખી ડાઉનલોડ કર શકશે.
11. ઉમેદવાર* હોલlટlકટ ડાઉનલોડ કયા બાદ તેની નીચે /પાછળ આપેલી ‘ ૂચનાઓનો િવગતવાર
ા વખતે આપવામાં આવતી OMR શીટનો નU ૂનો પણ

અuયાસ કરવો. હોલટ ક ટ સાથે પર

વેબસાઈટ પર Uુકવામાં આવશે. આ OMR શીટના નU ૂના પર છાપેલ તમામ ‘ ૂચનાઓનો િવગતવાર
અuયાસ કરવો ¤ ૂબ જ જNર છે . …થી પર

ા સમયે કોઈ

ું વણ ઊભી ન થાય.
ચ

12. આ કસોટ માં પાસ થવા માટ* તમામ ક*ટ*ગર ના ઉમેદવારોએ Rુલ

ુ ના ૫૦%
ણ

ુ એટલે ક* Rુલ
ણ

ુ
ણ

ુ મેળવવાના રહ*શે.
ણ

૨૦૦ માંથી બંsે િવભાગના મળ ને ૧૦૦
13. આ કસોટ માં મા] ઉ>ીણ ઉમેદવારોને જ

ુ ાંકન સાથેV ુ ં _માણપ] બોડ Tારા આપવામાં આવશે.
ણ

14. આ કસોટ ના _માણપ]ની અવિધ પર ણામની તાર ખથી પાંચ વષ ‘ુધીની રહ*શે.
15. પરં q ુ એક વાર આ કસોટ આપી દ ધા પછ કોઇપણ ઉમેદવાર પોતાના
મેર ટ માટ* એક કરતા વ§ુ વખત પર

ા આપી શકશે અને તેવી Š0થિતમાં ઉમેદવાર ભરતી વખતે …

કસોટ Vુ ં … _માણપ] રŽૂ કરશે તે 9યાને લેવામાં આવશે.
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ુ ાtમક ‘ુધારા અને સારા
ણ

16. રા ય પર

ા બોડ Tારા લેવાઈ રહ*લ આ કસોટ બાબતે ઉમેદવારોને લાલચ ક* છે તરપfડ આચર*

તેવા અસામા/જક તtવોથી સાવધ રહ*વા જણાવવામાં આવે છે . કોઈપણ (તની લાગવગ લાવનાર
ઉમેદવારને ગેરલાયક ઠરાવીને િશ ાtમક કાયવાહ કરવામાં આવશે.
17. ઉકત (હ*રાત અ5વયે વ§ુ માlહતીની જNર જણાય તો કચેર ના ચા„ુ કામકાજના lદવસે કચેર સમય
દરિમયાન બોડની કચેર ના ટોલ { હ*Yપલાઈન નંબર 1800 233 7963 ઉપર સંપક કર શકાશે.
18. આ કસોટ ર/જ0ટર થયેલી ખાનગી(4ા5ટ-ઇન-એડ) મા9યિમક અને ઉ<ચ>ર મા9યિમક શાળાઓમાં
આચાય તર ક*ની ઉમેદવાર કરવા માટ* જNર લાયકાત મેળવવા માટ*ની છે , આ કસોટ પાસ કરવાથી
આચાયતર ક*ની પસંદગીનો હક _0થાિપત થતો નથી.

V @k
•

lк C

D

):

આ (હ*રાતના સંદભમાં રા ય પર

ા બોડ Tારા તા:૧૪/૦૯/૨૦૧૭ (બપોર ૧૪.૦૦ કલાક) થી

તા:૨૪/૦૯/૨૦૧૭ (રા]ે ૨૩.૫૯ કલાક) દરિમયાન http://ojas.gujarat.gov.in પર ઓનલાઈન જ
અરbપ]ક 0વીકારવામાં આવશે. ઉમેદવાર* િનયત કર* લ ફોમ ઓનલાઈન ભરવા માટ*ની ‘ ૂચનાઓ
નીચે Uુજબની છે . ઉમેદવાર* અરb કરવા માટ* નીચે Uુજબના 0ટ*hસ અVુસરવાના રહ*શે.
•

અરb ફોમ ચોકસાઈv ૂવક online ભરવાVુ ં રહ*શે. નામ, અટક, જ5મ તાર ખ, (િત (ક*ટ*ગર ) ક* અ5ય
કોઈ બાબતે પાછળથી બોડ Tારા ‘ુધારો કરવામાં આવશે નહ . …ની ખાસ નmધ લેવી.

•

સમ4 ફોમ ^4ેbમાં ભરવાVુ ં રહ*શે.

•

સૌ _થમ http://ojas.gujarat.gov.in પર જ}ુ.ં

•

“Apply Online” પર Click કર}ુ.ં

•

Apply Now પર Click કરવાથી Application Format દ* ખાશે. Application Format માં સૌ _થમ
Personal Details ઉમેદવાર* ભરવી. (અહf લાલ(*) °ંદડ ની િનશાની જયાં હોય તેની િવગતો ફર/જયાત
ભરવાની રહ*શે.)

•

Educational Details અને Experience Details ઉપર Click કર ને તેની િવગતો v ૂર* v ૂર ભરવી.

•

હવે Save પર Click કરવાથી તમારો Data Save થશે. અહf ઉમેદવારનો Application Number
Generate થશે. … ઉમેદવાર* સાચવીને રાખવાનો રહ*શે.

•

હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં Upload Photo પર Click કરો. અહf તમારો Application Number Type
કરો અને તમાર Birth Date Type કરો. tયારબાદ Ok પર Click કરો. અહ Photo અને Signature
upload કરવાના છે .(ફોટાVુ ં માપ 5 સે.મી. ±ચાઈ અને 3.6 સે.મી. પહોળાઈ અને Signature Vુ ં માપ
2.5 સે.મી. ±ચાઈ અને 7.5 સે.મી. પહોળાઈ રાખવી.) Photo અને Signature upload કરવા સૌ _થમ
તમારો Photo અને Signature JPG format માં (10 kb) સાઈઝથી વધાર* નહf તે ર તે સો²ટકોપીમાં હોવા
જોઈએ. Browse Button પર Click કરો. હવે Choose File ના 0, નમાંથી … ફાઈલમાં JPG formatમાં
તમારો Photo store થયેલ છે તે ફાઈલને Select કરો અને Open Button ને Click કરો. હવે Browse
Button ની બાŽુમાં Upload Button પર Click કરો, હવે બાŽુમાં તમારો Photo દ* ખાશે. હવે આ જ ર તે
Signature પણ Upload કરવાની રહ*શે.

•

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 અરb જોઈ લેવી.
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અરbમાં ‘ુધારો કરવાનો જણાય તો Edit Application ઉપર Click કર ને ‘ુધારો કર લેવો. અરb

•

Confirm કયા પહ*લાં કોઈપણ _કારનો ‘ુધારો અરbમાં કર શકાશે. પરં q ુ
!]

l

кk ?

)

)

х кк F

CA )A D R A]C

к

шк шA

Click к m. Cn

Confirm Application
к, HM

YZ

х

. જો અરb ‘ુધારવાની જNર ન જણાય તો જ

R A]C

H к k p X@ к @ шA )
Q

l Confirm Jk F

ECF)
qUJD

)D Cх)A H
кшD

)

к k YZ

,
к C

хm.

Confirm Application પર Click કરવાથી ઉમેદવારની અરbનો બોડમાં online 0વીકાર થઈ જશે.

•

અહf Confirm Number Generate થશે. … tયારપછ ની બધી જ કાયવાહ માટ* જNર હોઈ ઉમેદવાર*
સાચવવાનો રહ*શે. ઉમેદવાર* બોડ સાથે કોઈપણ પ]Dયવહાર ક* રŽૂઆત કરતી વખતે પોતાનો આ
Confirmation Number દશાવવાનો રહ*શે.
Print Application/Challan ઉપર

•

લીક કર ને Confirmation Number અને Birth Date નાંખીને

ભારતીય પો0ટ ઓફ સની પે 0લીપ (ચલણ) ડાઉનલોડ કર}ુ.ં આ પે 0લીપથી પર

ાના ફ ની રકમ

ુ રાતની કોઈપણ કોghiુટરાઈઝડ ભારતીય પો0ટ ઓફ સમાં ભરવાના રહ*શે. ઉપરાંત પો0ટ ઓફ સ
જ
Tારા પર

ા ફ પેટ*ના સિવwસ ચાx સlહતના Nિપયા ૧૨/- ઉમેદવાર* ભોગવવાનો રહ*શે. આ ઉપરાંત

ઉમેદવાર ઓનલાઇન પેમ5ે ટ ગેટવે Tારા ATM CARD/NET BANKING થી પણ પર

ા ફ ભર

શકશે.
0થળ:ગાંધીનગર
તાર ખ:૧૨/૦૯/૨૦૧૭
(પી એ. જ„ુ)
અ³ય
રાજય પર

ા બોડ

ગાંધીનગર

к@

EC

? )J

@

•

/જYલા િશ ણાિધકાર Zી,તમામ.

•

એસ.આઈ.ઓ.Zી, એન.આઈ.સી.,

•

ચીફ પો0ટ મા0ટર જનરલ,

•

મેનેજરZી,બીલડ*0ક,અમદાવાદ

к@

EC

C

e
ુ રાત રાજય, ગાંધીનગર.
જ

ુ રાત રાજય, અમદાવાદ.
જ

?

:

•

માન. િશ ણમં]ીZીના ^ગત સGચવZી - િશ ણમં]ીZીVુ ં કાયાલય, ગાંધીનગર.

•

માન. રાજય ક ાના િશ ણમં]ીZીના ^ગત સGચવZી - િશ ણમં]ીZીVુ ં કાયાલય, ગાંધીનગર.

•

માન. અ4સGચવZી, િશ ણ િવભાગ,નવા સGચવાલય,ગાંધીનગર.

•

સંi ુ ત સGચવZી, મા9યિમક િશ ણ, નવા સGચવાલય, ગાંધીનગર.

•

િનયામકZી, શાળાઓની કચેર ,´લોક નં:૯/૧, ડૉ.bવરાજ મહ*તા ભવન, ગાંધીનગર.

•

િનયામકZી, _ાથિમક િશ ણ, ´લોક નં:૧૨/૧, ડૉ.bવરાજ મહ*તા ભવન, ગાંધીનગર.

•

ુ રાત શૈ Gણક સંશોધન અને તાલીમ પlરષદ,
િનયામકZી, જ

•

સGચવZી, મા9યિમક અને ઉ.મા. િશ ણ બોડ, ગાંધીનગર
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ુ રાત રાજય, ગાંધીનગર.
જ
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