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એ.ટી.ડી. અને ફાઈનઆર્ટ્ સ અભ્યાસક્રમમાાં પ્રવેશ મેળવવા ઈચ્છતા ઉમેદવારોને

 એ.ટી.ડી.
જણાવેલ

ફોમમ ભરવા સબાંધી સ ૂચનાઓ / માહિતી પત્રક
અને ફાઈનઆર્ટ્ સ પ્રવેશ ૨૦૧૮-૧૯ ના વર્્ન ું ઓનલાઈન અરજીપત્રક નીચે
વેબસાઈટ

પર

મ ૂકવામાું આવેલ

છે .

જે

મજબ

તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૮ થી

તા.૨૪/૦૬/૨૦૧૮ સધી ઓન લાઈન અરજી કરી શકાશે.

 એ.ટી.ડી. માટે www.atdgujarat.org
 ફાઈન આર્ટ્ સ માટે www.fineartsgujarat.org
 પ્રવેશ અરજીપત્રક ભરતાું પહેલાું વેબસાઈટ પર મકવામાું

આવેલ સ ૂચનાઓ / માહહતી

પત્રત્રકાની ત્રવગતો અને ત્રનયમોનો કાળજીપ ૂવ્ક અભ્યાસ કરવા ત્રવનુંતી.

 એ.ટી.ડી.માાં

પ્રવેશ માટેની લાયકાત - ગજરાત માઘ્યત્રમક અને ઉચ્ચતર માઘ્યત્રમક બોડ્ ,

ગાુંધીનગર દ્વારા કે સેન્ટ્રલ બોડ્ ઓફ સેકન્ટ્ડરી એજ્યકેશન કે કાઉન્ન્ટ્સલ ઓફ ધ ઈન્ટ્ડીયન
સ્કૂલ સટીહફકેટ એક્ઝાત્રમનેશન, નવી હિલ્લી દ્વારા લેવાયેલ ગજરાત રાજ્યમાું આવેલ માન્ટ્ય
કેન્દ્ન્ટ્િય શાળાઓ / ઉચ્ચત્તર માધ્યત્રમક શાળાઓમાુંથી ધોરણ-૧૨ની પરીક્ષા પાસ.

 એ.ટી.ડી.માું

ધોરણ-૧૨ની માક્ શીટમાું િશા્વેલ કલ માક્ સમાુંથી મેળવેલ માક્ સની

ટકાવારીના આધારે પ્રવેશ આપવામાું આવશે. જો ધોરણ-૧૨માું સરખ મેરીટ આવે તો ધોરણ૧૦ની ટકાવારી ઘ્યાનમાું લઈ ધોરણ-૧૦માું વધ ટકા ધરાવનાર ઉમેિવાર પ્રવેશપાત્ર ઠરશે.
ધોરણ-૧૨ની પરીક્ષા એક કરતાું વધ પ્રયત્નથી પાસ કરી હોય તો મેરીટ નકકી કરતી વખતે
કોઈ ગણ કપાત કરવાના રહેશે નહી.

 એ.ટી.ડી.માું ઉમેિવારની

ઉંમર તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ ઓછામાું ઓછી ૧૭ વર્્ અને

વધમાું વધ ૩૦ વર્્ હશે તેવા ઉમેિવાર જ અરજી કરી શકશે. અનામત વગ્ના ઉમિવારોને
ત્રનયમાનસાર પાુંચ વર્્ની છૂટછાટ મળશે. અનામત વગ્ માટે સરકારશ્રીએ ઠરાવેલ જગ્યા કે
સુંખ્યા અનામત રહેશે.

 ફાઈન

આર્ટમ સમાાં પ્રવેશ માટે ની લાયકાત -

ગજરાત માઘ્યત્રમક અને ઉચ્ચતર માઘ્યત્રમક

બોડ્ , ગાુંધીનગર દ્વારા કે સેન્ટ્રલ બોડ્ ઓફ સેકન્ટ્ડરી એજ્યકેશન કે કાઉન્ન્ટ્સલ ઓફ ધ ઈન્ટ્ડીયન
સ્કૂલ સટીહફકેટ એક્ઝાત્રમનેશન, નવી હિલ્લી દ્વારા લેવાયેલ ગજરાત રાજ્યમાું આવેલ માન્ટ્ય
કેન્દ્ન્ટ્િય શાળાઓ કે માધ્યત્રમક શાળાઓમાુંથી ધોરણ-૧૦ની પરીક્ષા પાસ.

 ફાઈન

આર્ટ્ સમાું ધોરણ-૧૦ની માક્ શીટમાું િશા્વેલ કલ માક્ સમાુંથી મેળવેલ માક્ સની

ટકાવારીના આધારે પ્રવેશ આપવામાું આવશે. જો ધોરણ-૧૦માું સરખ મેરીટ આવે તો તેવા
ત્રવદ્યાથીઓની જન્ટ્મ તારીખ ધ્યાને લઇ જે ત્રવદ્યાથી ઉંમરમાું મોટો હશે તેને પ્રવેશ આપવામાું
આવશે. ધોરણ-૧૦ની પરીક્ષા એક કરતાું વધ પ્રયત્નથી પાસ કરી હોય તો મેરીટ નકકી કરતી
વખતે કોઈ ગણ કપાત કરવાના રહેશે નહી.
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 ફાઈન આર્ટ્ સમાું ઉમેિવારની ઉંમર તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૮ના રોજ ઓછામાું ઓછી ૧૫ વર્્ અને
વધમાું વધ ૨૨ વર્્ હશે તેવા ઉમેિવાર જ અરજી કરી શકશે. અનામત વગ્ના ઉમિવારોને
ત્રનયમાનસાર પાુંચ વર્્ની છૂટછાટ મળશે. અનામત વગ્ માટે સરકારશ્રીએ ઠરાવેલ જગ્યા કે
સુંખ્યા અનામત રહેશે.

 એ.ટી.ડી/.ફાઈન

આર્ટ્ સના અભ્યાસક્રમમાું પ્રવેશ માટે ધોરણ/૧૨–ધોરણ-૧૦ની પરીક્ષા

ચચત્રકામના ત્રવર્ય સાથે પાસ કરે લ હોય અથવા રાજય પરીક્ષા બોડ્ ની માધ્યત્રમક ચચત્રકામ
કક્ષાની (ઈનટ
ટ રમીડીએટ) પરીક્ષા પાસ કરે લ ત્રવધાથીઓને અગ્રતા આપવામાું આવશે. ધોરણ
૧૨/ ધોરણ ૧૦માું-ચચત્ર ત્રવર્ય ન હોય તેવા ત્રવધાથીઓ પણ અરજી કરી શકશે.

 સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગ્ના ઉમેિવારોએ જો નોન-ક્રીમીલેયર સટી. ત્રણ વર્્
માટે મેળવેલ હોય તો તા.૧/૪/૨૦૧૬ પછીન ું નોન-ક્રીમીલેયર પ્રમાણપત્ર જોડવાન રહેશે.
અન્ટ્યથા એક વર્્ન ું મેળવેલ હોય તો તા.૧/૪/૨૦૧૮ પછીન ું નોન-ક્રીમીલેયર પ્રમાણપત્ર
જોડવાન રહેશે.

 ત્રવકલાુંગ

ઉમેિવારની યોગ્યતા બાબતે પ્રમાણપ્રત્ર ઉપરાુંત ચકાસણી સત્રમત્રતનો ત્રનણ્ય

આખરી ગણાશે. જરર જણાય તેવા કેસો મેડીકલ બોડ્ ને રીફર કરી શકાશે.

 ધોરણ-૧૦

પછીના ફાઈન આર્ટ્ સના પાુંચ વર્્ના ડીપ્લોમા અભ્યાસક્રમ માટે

એપ્લાઈડ,

પેઈન્ટ્ટીંગ અને ત્રશલ્પ પૈકી જે અભ્યાસક્રમમાું પ્રવેશ મેળવવા ઈચ્છતા હોય તેનો ત્રવકલ્પ પસુંિ
કરવાનો રહેશે. એક કરતાું વધ અભ્યાસક્રમમાું પ્રવેશ મેળવવા ઈચ્છતા ઉમેિવારે યોગ્ય
ત્રવકલ્પ પસુંિ કરી અલગ-અલગ ફોમ્ ભરવાના રહેશે.

 બે

કે તેથી વધ કેટેગરી ભરતાું અથવા કોઈ માહહતી બાકી રાખતા ફોમ્ રિ થાય તે માટે

ઉમેિવાર જવાબિાર રહેશે.

 ઓનલાઈન અરજીપત્રકની
તેની

Print Preview

ત્રવગતો કોલમ મજબ ક્રમશઃ ભરી અને

Submit

કરતાું પહેલાું

પર જોઈ લેવી અને જો કોઈ ત્રવગતમાું ભ ૂલ જણાય તો

Edit
કમાન્ટ્ડનો ઉપયોગ કરી સધારવી એમ સુંપ ૂણ્ ત્રવગતો સાથેન ફોમ્ Submit કરી અને Print
કમાન્ટ્ડનો ઉપયોગ કરી અરજીપત્રકની હાડ્ કોપી કાઢવી.(ભરે લ ફોમ્ને ત્રપ્રન્ટ્ટ કરવ.)

 અરજીપત્રકની હાડ્

કોપીમાું તાજેતરનો પાસ પોટ્ સાઈઝનો ફોટો ગિ
ું ર/ફેવીકોલથી ચોંટાડી

આ અરજીપત્રક રાજયના નકકી કરે લ સ્વીકાર કેન્ટ્િ પર જરૂરી અસલ ગણપત્રકો/ પ્રમાણપત્રો
સાથે ચકાસણી કરાવી સ્વ-પ્રમાચણત નકલો જોડીને અરજીપત્રક ફી પેટે એ.ટી.ડી. માટે રૂ.૫૦/(અંકે રૂત્રપયા ચાલીસ પરા) અને ફાઈન આર્ટ્ સ માટે અરજીપત્રક િીઠ રૂ.૨૫/-(અંકે રત્રપયા
પુંિર પરા) ફી ભરીને સ્વીકાર કેન્ટ્િ મારફતે

 અરજીપત્રકની

હાડ્

કોપી

નકકી

કરે લ

Submit કરવ ું અને પહોંચ મેળવી લેવી.
સ્વીકાર

કેન્ટ્િ

પર

તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૮ થી

તા.૨૬/૦૬/૨૦૧૮ સધી રૂબરમાું (જાહેર રજાઓના હિવસો ત્રસવાય) ૧૧-૦૦ થી ૧૭-૦૦
કલાક સધી સ્વીકારવામાું આવશે.
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 ટપાલ

કે કરીયર મારફતે પ્રવેશ અરજીપત્રક સ્વીકારવામાું આવશે નહહ અને તે રિ થયેલ

ગણાશે.

 સ્વીકાર કેન્ટ્િોની યાિી નીચે મજબ છે .
ક્ર્મ

કોલેજન ું નામ

૧

શેઠ સી.એન .કોલેજ ઓફ ફાઈન આટ્ સ, આંબાવાડી,

૨

ઇપ્કોવાલા–સુંતરામ કોલેજ ઓફ ફાઇન આટ્ સ, વલ્લભ

૩

શ્રી બી.એ.મહેતા કલા મહાત્રવધાલય, અમલસાડ,

૪

શ્રીમતી આર.વી .શાહ કોલેજ ઓફ ફાઈન આટ્ સ, ધોળકા,

૫

શહકતકૃ પા આટ્ ટીચસ્ રે ત્રનિંગ કોલેજ, હહિંમતનગર,

૬

આિશ્ આટ્ ટીચસ્ રે ત્રનિંગ કોલેજ, બાયડ, જજ.અરવલ્લી

૭

પુંચમહાલ આટ્ ટીચસ્ રે ત્રનિંગ કોલેજ, લણાવાડા,

૮

સવોિય આટ્ ટીચસ્ રે ત્રનિંગ કોલેજ, સાલાવાડા,

૯

રાષટરરીય કલા મહાત્રવધાલય, બાલાત્રસનોર, જજ.મહીસાગર.

૧૦

અમિાવાિ
ત્રવદ્યાનગર, જજ.આણુંિ
તા.ગણિે વી, જજ.નવસારી
જજ.અમિાવાિ
જજ.સાબરકાુંઠા

જજ.મહીસાગર
જજ.મહીસાગર.

ધ નટય પ્રોગ્રેસીવ કોલેજ ઓફ ફાઈન આટ્ સ, મહેસાણા,
જજ.મહેસાણા

 ઉપરોક્ત

એ.ટી.ડી
.
એ.ટી.ડી.
એ.ટી.ડી.
એ.ટી.ડી.
એ.ટી.ડી.

ફાઈન આર્ટ્ સ
એપ્લાઇડ
એપ્લાઇડ
એપ્લાઇડ

પેઈન્દ્ન્ટ્ટગ
પેઈન્દ્ન્ટ્ટગ

ત્રશલ્પ
ત્રશલ્પ

પેઈન્દ્ન્ટ્ટગ

એપ્લાઇડ

એ.ટી.ડી.
એ.ટી.ડી.
એ.ટી.ડી.
એ.ટી.ડી.
એ.ટી.ડી.
એપ્લાઇડ

પત્રકમાું િશા્વેલ કોલેજોમાું એ.ટી.ડી ત્રવભાગમાું કલ-૫૦ અને ફાઈન આર્ટ્ સ

(એપ્લાઈડ, પેઈન્દ્ન્ટ્ટિંગ અને ત્રશલ્પ) ત્રવભાગમાું ત્રવભાગિીઠ કલ-૫૫ ત્રવદ્યાથીઓને કેટેગરી
વાઈઝ પ્રવેશ અપાશે.

 પ્રવેશની

કામગીરી શરૂ થાય તે પહેલાું જો કોઈ ઉમેિવારની ધોરણ-૧૨/ધોરણ–૧૦ની

માક્ સીટમાું ગણ સધારો થયેલ હોય તો રૂબરૂમાું આ કચેરીને પહોંચાડેલ હશે તે જ ઘ્યાનમાું
લેવાશે અન્ટ્ય રજઆત ઘ્યાનમાું લેવાશે નહહ.

 આ અરજીપત્રક સુંપ ૂણ્ રીતે ભરીને જાહેરાતમાું િશા્વેલ સ્થળે ત્રનયત તારીખ સધીમાું રબરમાું
જ સ્વીકારવામાું આવશે. ત્રનયત તારીખ પછી અરજીપત્રક સ્વીકારવામાું આવશે નહહ.

 અરજીપત્રક સાથે જરૂરી પ્રમાણપત્રોની સવાચ્ય પ્રમાચણત નકલ અરજીપત્રકથી છુટી ન પડે
તે રીતે બીડવી.

 અધરી

ત્રવગત, જરૂરી પ્રમાણપત્રો અને આધારોની પ્રમાચણત નકલો ત્રસવાયની તથા ત્રનયત

નમનામાું ન આવેલ અથવા ફોટા ત્રસવાયની અરજીઓ રિબાતલ ગણાશે. આ અંગેનો કોઈ
પત્રવ્યવહાર ઘ્યાનમાું લેવામાું આવશે નહહ.
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 અનસચચત

જાત્રત, અનસચચત જનજાત્રત, અને સામાજીક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત જાત્રતના

(માુંડલ પુંચ), તથા ત્રવકલાુંગ ઉમેિવારોએ અરજીપત્રક સાથે જાત્રત/ત્રવકલાુંગતા અંગેના
સક્ષમ અત્રધકારીશ્રીના પ્રમાણપત્રની પ્રમાચણત નકલ મોકલવાની રહેશે.

 ત્રવધવા માટે મામલતિારશ્રીન પ્રમાણપત્ર/પત્રતના મ ૃત્યન ું પ્રમાણપત્ર, પનઃલગ્ન કરે લ નથી
તેવ હાલન સોગુંિનામ ું રજ કરવાન રહેશે.

 વાત્રલ્મકી કેટેગરી માટે જજલ્લા સમાજકલ્યાણ અત્રધકારીશ્રીના પ્રમાણપત્રમાું સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરે લ
હોવો જોઈએ.

 માજી

સૈત્રનક/આત્રશ્રત કે ટેગરી માટે જજલ્લા સૈત્રનક બોડં ન પ્રમાણપત્ર (સુંપ ૂણ્ ત્રવગતો સાથે)

બીડેલ હોવ ું જોઈએ.

 ત્રવકલાુંગ

ઉમેિવારોએ પોતાના પાસપોટ્ સાઈઝના ફોટા સાથેન ત્રવકલાુંગની ટકાવારી

િશા્ વત જજલ્લા ત્રસત્રવલ સર્જનશ્રીન પ્રમાણપત્ર રજ કરવાન રહેશે. ત્રવકલાુંગતા અંગે ત્રશક્ષણ
ત્રવભાગના તા.૧૧/૬/૨૦૦૬ના ઠરાવથી નીચે મજબ જોગવાઈ કરવામાું આવેલ છે .
(૧) મકબત્રધર
(અ) મકબત્રધર ઉમેિવારો માટે સૌ પ્રથમ અગ્રતા તેમના સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણો/સ્પષ્ટ સાુંભળી
શકવાની ક્ષમતા હોવી જરૂરી.
(બ) મકબત્રધરન પ્રમાણ નીચે મજબ હોવ જરૂરી.

Category

II

III

Type of
Impairment

DB Level and /or

Speech
discriminati
on
50 to 80 %
in better ear

Percentage
of
Impairment
40% to 50%

Moderate 41 to 55 db in better
hearing
ear
Impairment
Severe
56 to 70 db hearing 40 to 50% in 50% to 75%
hearing
Impairment in better
better ear
Impairment
ear

(૨) અંધત્વ અથવા અલ્પ િત્રષ્ટ
(અ) શાળાના વગ્ ખુંડમાું ત્રનરીક્ષણ કરી શકેતેવી િત્રષ્ટક્ષમતા હોવી જરૂરી.
(બ) અંધત્વ અથવા અલ્પ િત્રષ્ટન ું પ્રમાણ નીચે મજબ હોવ જરૂરી.

Category

Better eye

Worse eye

I
II
III

3/18 to 6/36
6/60 to 4/60
3/60 to 1/60

6/60 to Nil
3/60 to Nil
HC at 1 fit to Nil

(3) અત્રસ્થ ત્રવર્યક ત્રવકલાુંગતા
(અ) આપમેળે સરળ રીતે હરીફરી શકવાની ક્ષમતા જરૂરી.
(બ) 40 ટકા અથવા તેનાથી વધારે પ્રમાચણત ત્રવકલાુંગતા.

Percentage
Impairment
75%
75%
100%
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 સરકારશ્રીના ત્રનયમો મજબ જે અનસચચત જાત્રત, અનસચચત જનજાત્રત,સામાજીક અને શૈક્ષચણક
રીતે પછાત (માુંડલ પુંચ), ચબન અનામત આત્રથિક રીતે નબળા તથા ત્રવકલાુંગ, ત્રવધવા,
વાત્રલ્મકી, માજી સૈત્રનક/સૈત્રનકના આત્રશ્રત, કેન્ટ્િ શાત્રસત પ્રિે શમાું અભ્યાસ કરે લ ઉમેિવાર માટે
પ્રવાહવાર સુંખ્યા/ટકાવારી નકકી થયેલ છે તે મજબ કલા સુંસ્થાઓમાું અનામત બેઠકોથી
જગ્યા ભરવામાું આવશે.

 મહહલાઓ માટે સરકારશ્રીએ નક્કી કરે લ ધારા-ધોરણ પ્રમાણે ૩૩ ટકા બેઠકો િરે ક કેટેગરીમાું
અનામત રહેશે.

 પ્રવેશ માટે ત્રનયત તારીખ અને ત્રનયત સ્થળે ઉમેિવારે અવશ્ય હાજર થવાન રહેશે.
 જે કલા સુંસ્થામાું પ્રવેશ મળશે તે કલા સુંસ્થાના ત્રનયમો બુંધનકતા્ રહેશે.
 પ્રવેશાથીએ જે તે કલા સુંસ્થામાું પ્રવેશ મળ્યા પછી ત્રનયત સ્થળે રબરમાું ત્રનયમાનસારની ફી
ભરવાની રહેશે તથા અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવવાના રહેશે અન્ટ્યથા પ્રવેશ રિ ગણાશે.

 પ્રવેશ

સબુંધી કોઈ ત્રવવાિ ઉભો થાય તો તેના ઉકેલ ત્રનયામકશ્રી, શાળાઓ, ગાુંધીનગર જે

ત્રનણ્ય કરે તે આખરી અને બુંધનકતા્ ગણાશે.

 અરજિારે અરજીપત્રકમાું આપેલી માહહતી પાછળથી ખોટી સાચબત થશે તો તેમનો પ્રવેશ ગમે
તે સમયે રિ થશે.

 અરજીપત્રક

ભરવાથી કે કોલલેટર મળવાથી પ્રવેશ મળશે તેવી કોઈ ખાતરી આપવામાું

આવતી નથી, પ્રવેશના મેરીટના ત્રનયમો મજબ જો પ્રવેશપાત્ર થતા હશે તો જ પ્રવેશ
આપવામાું આવશે.

 એકવાર પ્રવેશ લીધા બાદ ઉમેદવારે લીધેલ પ્રવેશની કોલેજ બદલી શકાશે નિી અને પ્રવેશ
લીધા પછી આવી બદલી અંગે ની રજુઆત પરત્વે કોઈ કાયમવાિી કરવામાાં આવશે નિી.

 પ્રવેશ

ફોમ્ જાહેરાતમાું િશા્ વેલ સ્થળો ત્રસવાય અન્ટ્ય કચેરીએ કે સ્થળે મોકલી આપવામાું

આવશે તો તે સમયમયા્િામાું હોય કે સમયમયા્ િા બહાર હોય પરું ત તેના ઉપર કોઈ કાય્વાહી
કરવામાું આવશે નહહ અને આ ફોમ્ રિ થયેલ ગણાશે.

 ત્રવજ્ઞાન પ્રવાહના ઉમેિવારો માટે ૩૦ ટકા (પી.ટી.સી. મજબન ગણન મેરીટ ગણાશે) બાકીની
૭૦ ટકા જેટલી બેઠકો સામાન્ટ્ય પ્રવાહ (સામાન્ટ્ય પ્રવાહ, ઉચ્ચત્તર ઉત્તર બત્રનયાિી પ્રવાહમાું)
ધોરણ-૧૨મા ઉત્રતિણ ઉમેિવારોના સપ્રમાણમાું રહેશે.

 અનામત કેટેગરીના ઉમેિવાર ઓપન મેરીટમાું આવતા ઓપન મેરીટના કેસમાું પસુંિગીના
સ્થળે જો ચબન-અનામત (ઓપન) જગ્યા ઉપર પ્રવેશ મેળવવા ઈચ્છતા ન હોય તેવા
સજાુંગોમાું ઉમેિવાર ઈચ્છે તો પોતાની અનામત કેટેગરીની જગ્યા ઉપર પ્રવેશ મેળવવા
સુંમત્રત આપવાની રહેશે અને જે હિવસે સબુંત્રધત અનામત કેટેગરીની પ્રવેશની કાય્વાહી શરૂ
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થશે તે હિવસે તે સમયે આ ઉમેિવારે પ્રવેશ માટે ફરી હાજર થવાન રહેશે અને ત્યારે જ
પ્રવેશ મળશે.

 ત્રવકલાુંગ ઉમેિાવારોને કેટેગરી વાર મળીને કલ ૩ ટકા જગ્યામાું પ્રવેશ મળવાપાત્ર થશે.
 સગભા્ મહહલા ઉમેિવારોને પ્રવેશ મળી શકશે નહી તેમ છતાું પ્રવેશ મેળવ્યા બાિ મહીલા
સગભા્ હોવાન માલમ પડશે તો તેમનો પ્રવેશ આપોઆપ રિ થયેલો ગણાશે. આ બાબતે
રજઆત કરવાની કે અન્ટ્ય કોઈ તક આપવામાું આવશે નહી.

 ઉમેદવારે

ુ પત્રકોની યાદી
અરજી સાથે રજુ કરવાના પ્રમાણપત્રો/ ગણ

1.

એસ.એસ.સી.(ધોરણ-૧૦) પરીક્ષા પાસ કયા્ની માક્ શીટ.

2.

એચ.એસ.સી.(ધોરણ-૧૨) પરીક્ષા પાસ કયા્ની માક્ શીટ.

3.

શાળા છોડયાન ું પ્રમાણપત્ર.

4.

ધોરણ-૧૨ પાસ કયા્ અંગેન ું શાળાના આચાય્એ આપેલ રાયલ સટીફીકેટ.

5.

ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ પરીક્ષા પાસ કયા્ ન ું સમયગાળો બે વર્્ કરતાું વધ હોય તો તે
િરમ્યાન અન્ટ્ય અભ્યાસ કરે લ હોય તો તે અંગેના પ્રમાણપત્રો.

6.

અનસ ૂચચત જાત્રત, અનસ ૂચચત જનજાત્રત,સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાતવગ્ (બક્ષીપુંચ)
તથા વાત્રલ્મકી જાત્રતના અરજિારોએ સુંબત્રું ધત ખાતાએ ત્રનયત કરે લ નમ ૂનામાું ખાતા દ્વારા
ત્રનયકત કરવામાું આવેલા સક્ષમ અત્રધકારીશ્રીન ું જાત્રત અંગેન ું પ્રમાણપત્ર.

7.

સામાજીક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગ્ (બક્ષીપુંચ) ના ઉમેિવારો માટે સક્ષમ અત્રધકારીશ્રીન ું
નોનહક્રત્રમલેયર અંગેન ું પ્રમાણપત્ર.

(આર. જે. વલવી)
સુંયકત ત્રશક્ષણ ત્રનયામક,
ત્રનયામક શાળાઓની કચેરી
ગ.રા.ગાુંધીનગર.

