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રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગજુરાત રાજ્ય, સેક્ટર-૨૧, ગાાંધીનગર 
કોમન પ્રવેશ પરીક્ષા-૨૦૨૩-૨૪ જાહરેનામ ું 

Common Entrance Test (CET) 2023-24 Notification 
 

જ્ઞાનશક્તિ રેસીડેક્સસયલ સ્ક લ્સ (GSRS), જ્ઞાનશક્તિ ટ્રાયબલ રેસીડેક્સસયલ સ્ક લ્સ (GSTRS) જ્ઞાનસેત   ડે 
સ્ક લ્સ (GSDS), રક્ષાશક્તિ સ્ક લ્સ (RSS) અને મોડેલ સ્ક લ્સ (MS) શાળાઓમાું ધોરણ-૬માું પ્રવેશ માટેની  

કોમન પ્રવેશ પરીક્ષા 
 

જાહરેનામાું ક્રમાુંક:રાપબો/CET/૨૦૨3/                                                    િા: 

વુંચાણે લીધાાઃ- 
 

1. શિક્ષણ શિભાગના તા.૦૩/૦૩/૨૦૧૪ના ઠરાિ ક્રમાાંકઃપીઆરઇ/૧૪૧૦/૩૦૪/ક 

2. શિક્ષણ શિભાગના તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૧ના GR/NO.SSA/1121/267258/CH 

3. શિક્ષણ શિભાગના તા.૧૯/૦૯/૨૦૨૨ના ઠરાિ ક્રમાાંકઃઉમિ/૧૮૨૨/૧૯૫૦/ગ-૧ 

4. શિક્ષણ શિભાગના તા.૧૧/૧૦/૨૦૨૨ના ઠરાિ ક્રમાાંકઃસસબ/૧૨૧૭-૫૬૭(પા.ફા.૧)/ગ-૧ 

5. શિક્ષણ શિભાગના તા.૩૦/૦૧/૨૦૨૩ના ઠરાિ ક્રમાાંકઃસસઅ/૧૦૨૨/ન.બા./૧૯૨/ન 

6. સમગ્ર શિક્ષા,  ગજુરાત રાજય, ગાાંધીનગરની તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૩ની શસિંગલ ફાઇલ પર મળેલ અનમુશત 
અન્િય.ે 
 

રાજય સરકાર દ્વારા િર્ડ ૨૦૨૩-૨૪ ના િૈક્ષણણક સત્રથી જ્ઞાનિક્ક્ત રેસીરે્ક્ન્સયલ સ્કુલ્સ (GSRS), 
જ્ઞાનિક્ક્ત ટ્રાયબલ રેસીરે્ક્ન્સયલ સ્કુલ્સ (GSTRS), જ્ઞાનસેત ુ રે્ સ્કુલ્સ (GSDS) અને રક્ષાિક્ક્ત સ્કુલ્સ (RSS) 
શિશિધ રાજય સરકારની યોજના હઠેળ િરૂ થનાર છે.  

સરકારી અને ગ્રાન્ટેર્ (સરકારી, પાંચાયત, નગરપાણલકા કે મહાનગરપાણલકા સાંચાણલત િાળા, આદિજાશત 
શિકાસ શિભાગ હઠેળની સરકારી કે ગ્રાન્ટેર્ િાળા, ટ્રાયબલ એજયકેુિન સોસાયટી સાંચાણલત િાળા) િાળાઓમાાં 
ધોરણ-૧ થી પ નો અભ્યાસક્રમ પણૂડ કરનાર શિદ્યાથીઓને જ્ઞાનિક્ક્ત રેસીરે્ક્ન્સયલ સ્કુલ્સ (GSRS), જ્ઞાનિક્ક્ત 
ટ્રાયબલ રેસીરે્ક્ન્સયલ સ્કુલ્સ (GSTRS), જ્ઞાનસેત ુરે્ સ્કુલ્સ (GSDS), રક્ષાિક્ક્ત સ્કુલ્સ (RSS) અને મોર્લે સ્ક લ્સ 

(MS) િાળાઓમાાં ધોરણ-૬માાં કોમન પ્રિિે પરીક્ષાના મેરીટના આધારે પ્રિેિ આપિાનુાં આયોજન છે.  
સ્િશનભડર િાળાઓમાાં ધોરણ-૧ થી પ અભ્યાસ પણૂડ કરનાર શિદ્યાથીઓને ફકત રક્ષાિક્ક્ત સ્કુલ્સ (RSS) 

અને મોર્લે સ્ક લ્સ (MS) િાળાઓમાાં ધોરણ-૬માાં કોમન પ્રિેિ પરીક્ષાના મેરીટના આધારે પ્રિેિ આપિામાાં 
આિનાર છે.  

સમગ્ર શિક્ષા,  ગજુરાત રાજય, ગાાંધીનગરની તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૩ની શસિંગલ ફાઇલ પર રાજય પરીક્ષા 
બોર્ડ, ગાાંધીનગરન ેપરીક્ષા લેિા અંગે જણાિેલ છે.  

ઉપરોકત તમામ િાળાઓમાાં ધોરણ-૬માાં પ્રિેિ માટે એક કોમન પ્રિેિ પરીક્ષા યોજિાનુાં આયોજન 
કરિામાાં આિેલ છે. જેનો કાયડક્રમ નીચે મજુબ છે.  
 

 

ક્રમ વવગિ િારીખ/સમયગાળો 
૧ જાહરેનામુાં બહાર પાર્િાની તારીખ ૨૦/૦૩/૨૦૨૩ 
૨ ઉમેિિારો માટે રજીસ્ ટે્રિન ફોમડ ઓનલાઈન ભરિાનો સમયગાળો ૨૩/૦૩/૨૦૨૩ થી ૦૫/૦૪/૨૦૨૩ 
૩ પરીક્ષા ફી  શનઃશલુ્ક 
૪ પરીક્ષાની તારીખ  ૨૭/૦૪/૨૦૨૩ 
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1.  પ્રવેશ માટેની યોગ્યિાાઃ-  
➢ સરકારી અને અન દાવનિ શાળાઓમાું ધોરણ ૧ થી પનો અભ્યાસ કરેલ હોય તથા ધોરણ-પનો 

અભ્યાસ પણૂડ કરનાર શિદ્યાથીઓ ઉપરોકત તમામ (જ્ઞાનિક્ક્ત રેસીરે્ક્ન્સયલ સ્કુલ્સ, જ્ઞાનિક્ક્ત 

ટ્રાયબલ રેસીરે્ક્ન્સયલ સ્કુલ્સ, જ્ઞાનસેત ુરે્ સ્કુલ્સ અને રક્ષાિક્ક્ત સ્કુલ્સ) િાળાઓમાાં ધોરણ-૬ માટે 

કોમન પ્રિેિ પરીક્ષા આપી િકિે. આ કોમન પ્રિેિ પરીક્ષાના મેરીટના આધારે ધોરણ-૬માાં પ્રિેિ 

આપિામાાં આિિે.  

➢ સ્િશનભડર/ખાનગી િાળાઓના ધોરણ-પનો અભ્યાસ પણૂડ કરનાર શિદ્યાથીઓ ફકત રક્ષાિક્ક્ત 

સ્કુલ્સ અને મોરે્લ સ્ક લ્સના ધોરણ-૬ના પ્રિેિ માટે આ કોમન પ્રિેિ પરીક્ષા આપી િકાિે. આ 

કોમન પ્રિેિ પરીક્ષાના મેરીટના આધારે ધોરણ-૬માાં પ્રિેિ આપિામાાં આિિે.  

2. પરીક્ષા ફીાઃ-  
➢ આ કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ (કોમન પ્રિેિ પરીક્ષા) શનઃશલુ્ક રહિેે.  

 

3. કસોટીન ું માળખ ાઃ-  

 
➢ પ્રિેિ પરીક્ષા બહુશિકલ્પ સ્િરૂપની અને શિશિધ હતેલુક્ષી સ્િરૂપની (Multiple Choice Question- 

MCQ Based) રહિેે. 

➢ પ્રિેિ પરીક્ષાનુાં પ્રશ્નપત્ર ૧૨૦ ગણુનુાં તથા સમય ૧૫૦ શમશનટનો રહિેે.  

➢ પ્રિેિ પરીક્ષાનુાં માધ્યમ ગજુરાતી/અંગ્રેજી ભાર્ામાાં રહિેે. 

➢ પ્રિેિ પરીક્ષા ધોરણ-પના અભ્યાસક્રમ પર રહિેે. જેમાાં ગણણત, ગજુરાતી, અંગ્રજેી, દહન્િી અને 

પયાડિરણ શિર્ય તથા તાદકિક તકડ ક્ષમતા કસોટી અને સામાન્ય જ્ઞાન શિર્ય આધાદરત પ્રશ્નો રહિેે.  

➢ પ્રિેિ પરીક્ષામાાં નીચે મજુબના શિર્ય તથા ગણુભાર રહિેે.  

 

ક્રમ શિર્ય  પ્રશ્નો ગણુ 

૧ તાદકિક ક્ષમતા કસોટી  ૩૦ ૩૦ 

૨ ગણણત સજ્જતા  ૩૦ ૩૦ 

૩ પયાડિરણ  ૨૦ ૨૦ 

૪ ગજુરાતી  ૨૦  ૨૦  

૫ અંગ્રેજી-દહન્િી  ૨૦  ૨૦  

 કુલ  ૧૨૦ ૧૨૦ 
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4. પરીક્ષા કેસર:   
 
➢ પરીક્ષા માટે નોંધાયેલ ઉમેિિારોની સાંખ્યા તથા પરીક્ષાલક્ષી િહીિટી અનકૂુળતા અનસુાર રાજ્ય પરીક્ષા 

બોર્ડ, ગાાંધીનગર દ્વારા ગજુરાત રાજ્યમાાં જે તે તાલકુામાાં  કસોટી/પરીક્ષા કેન્રો નક્કી કરિામાાં આિિે. 
ઉમેિિારે બોર્ડ દ્વારા ફાળિિામાાં આિેલ પરીક્ષા કેન્ર પર સ્િખચ ેપરીક્ષા આપિા ઉપક્સ્થત થિાનુાં 
રહિેે.  

 

5. શાળા પસુંદગીાઃ-  

➢ આ કોમન પ્રિેિ પરીક્ષાના મેરીટના આધારે આ િાળાઓમાાં પ્રિેિ માટે કરિામાાં આિેલ 

જોગિાઇ તેમજ શિક્ષણ શિભાગ દ્વારા નકકી કરિામાાં આિિે તે પ્રમાણ ે િાળાની પસાંિગી 

આપિામાાં આિિે. જે અંગે અલગથી પ્રિેિ સમયે સચુના આપિામાાં આિિે.  

6. અગત્યની સ ચનાઓ-  

1. આ પ્રિેિ પરીક્ષા માટે ઓનલાઇન ફોમડ જ માન્ય રહિેે.  
2. મેરીટ મજુબ જ બાળકોને પ્રિેિ આપિામાાં આિિે.  
3. પરીક્ષા સાંબાંધી શિગતોથી સતત માદહતગાર થિા માટે http://www.sebexam.org િેબસાઈટ જોતા 

રહિેાનુાં રહિેે. 
4. http://www.sebexam.org િેબસાઇટ પરથી આ પ્રિિે પરીક્ષાના આિેિન પત્રો ઓનલાઇન ભરી 

િકાિે.  
5. ઓનલાઇન અરજી પત્રકમાાં િિાડિેલ શિગતો અંગે રાજય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા ખરાઇ કરિામાાં 

આિતી નથી. આથી વ્યક્ક્તગત માદહતી તેમજ અન્ય શિગત માટે શિદ્યાથી પોતે જ જિાબિાર 
રહિેે.  

6. આ કસોટી માટે રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાાંધીનગર દ્વારા આિેિનપત્ર ઓનલાઇન ભરાિિામાાં 
આિે છે અને તેમાાં જે માદહતી માાંગેલ હોય તે માદહતીની શિગતો શિદ્યાથી દ્વારા છુપાિિામાાં 
આિી હોય અથિા ખોટી માદહતી આપિાનુાં બોર્ડને માલમુ પર્િે તો તેિા શિદ્યાથીના પદરણામ 
રિ કરિાનો શનણડય અધ્યક્ષશ્રી, રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ લેિે. પરીક્ષાલક્ષી તમામ બાબતો માટે 
અધ્યક્ષશ્રી રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડનો શનણડય આખરી રહિેે.  

7. આ પ્રિેિ પરીક્ષાના ફોમડ મોર્ેલ સ્કુલ િાળામાાં, બી.આર.સી.ભિન અને સી.આર.સી.ભિનમાાં 
તથા જે તે શિદ્યાથીની પોતાની િાળાઓમાાંથી તદ્દન શનશલુ્કમાાં ભરિામાાં આિિે. સ્િશનભડર 
િાળાના શિદ્યાથી માત્ર રક્ષાિક્ક્ત સ્કુલ્સ અને મોર્ેલ સ્કુલ માટે જ પ્રિેિ ફોમડ ભરી િકિે. 
રક્ષાિક્ક્ત સ્કુલ્સમાાં સ્િશનભડર િાળાઓના િધમુાાં િધ ુ૨૫ % શિદ્યાથીઓને જ પ્રિેિ આપિામાાં 
આિિે.  

8. શિદ્યાથી િેબસાઇટ પર ઓનલાઇન ભરેલ ફોમડની શપ્રન્ટ કાઢી પોતાની પાસ ેરાખિાની રહિેે.  
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9. હોલ ટીકીટની જાણકારી આપના રજીસ્ટર મોબાઇલમાાં એસ.એમ.એસ. દ્વારા જાણ કરિામાાં 
આિિે અથિા આપના દ્વારા www.sebexam.org િેબસાઇટ ચેક કરતા રહવે ુ પર્િે. અન ે
આપની િાળા દ્વારા પણ જાણ કરિામાાં આિિે.   

10. શિદ્યાથી હોલ ટીકીટ ર્ાઉનલોર્ કયાડ બાિ તેની નીચે/પાછળ આપેલી સચુનાઓ શિગતિાર 
અભ્યાસ કરિો. હોલટીકીટ સાથે પરીક્ષા િખતે આપિામાાં આિતી OMR િીટના નમનુા પર 
છાપેલ તમામ સચુનાઓનો શિગતિાર અભ્યાસ કરિો ખબુ જરૂરી છે. જેથી પરીક્ષા સમયે કોઇ 
ગુાંચિણ ઉભી ન થાય.  

11. હોલ ટીકીટની કોપી કાઢયાબાિ શિદ્યાથીઓને િાળામાાં અભ્યાસ કરતા હોય તે િાળાના 
આચાયડશ્રીના સહી, શસકકા તેમજ બાળકે પોતાનો પાસપોટડ સાઇઝનો ફોટો હોલ ટીકીટ પર 
ચોટાર્િાનો રહિેે.  

12. રાજય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાાંધીનગર દ્વારા લેિાઇ રહલે આ કસોટી બાબતે શિદ્યાથી તેમજ િાલીએ 
લાલચ કે છેતરપીંર્ી આચારે તેિા અસામાજજક તત્િોથી સાિધ રહિેા જણાિિામાાં આિે છે. 
કોઇપણ જાતની લાગિગ લાિનાર શિદ્યાથીન ે ગેરલાયક ઠરાિીને શિક્ષાત્મક કાયડિાહી 
કરિામાાં આિિે.  

13. ઉકત જાહરેાત અન્િયે િધ ુમાદહતીની જરૂરી જણાય તો ચાલ ુકામકાજના દિિસે િાળા સમય 
િરમ્યાન બી.આર.સી./ટી.પી.ઇ.ઓ.શ્રીની કચેરીનો સાંપકડ કરી િકાિે. (યાિી આ સાથે સામેલ 
છે.) ટી.પી.ઇ.ઓ. કચેરી માટે સાંબાંશધત તાલકુા પાંચાયતની કચેરીમાાં સાંપકડ કરી િકાિે.  

14. શિદ્યાથી પોતે ભરેલ ફોમડની શિગત સાચી છે તેવુાં પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન આપિાનુાં રહતે ુહોઈ જો કોઈ 
ખોટી શિગત રજુ કરિે તો તેન ુફોમડ રિ થિા પાત્ર બનિે તથા તેની સામે ફોજિારી ગનુો બનિે.  

15. અનસુણૂચત જાશતના તેમજ અનસુણૂચત જનજાશતના દકસ્સામાાં સક્ષમ અશધકારીનુાં જાશત પ્રમાણપત્ર હોવુાં 
જરૂરી છે. જે પ્રિેિ િખતે રજુ કરિાનુાં રહિેે.  

16. સામાજજક અને િૈક્ષણણક રીતે પછાત િગડના શિદ્યાથી માટે રાજય સરકારે નકકી કરેલા સક્ષમ 
અશધકારીનુાં સામાજજક અને િૈક્ષણણક રીતે પછાતિગડનુાં જાશત પ્રમાણપત્ર તથા સામાજજક અને િૈક્ષણણક 
રીતે પછાતિગડ માટે સામાજજક ન્યાય અન ે અશધકાદરતા શિભાગના તા:૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાિ 
ક્રમાાંક:સિપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ અને આ અંગે િખતોિખતના ઠરાિ મજુબનુાં સક્ષમ અશધકારીનુાં 
ઉન્ નતિગડમાાં સમાિેિ થતો ન હોિાનુાં (નોન દક્રમીલીયર સટી) પ્રમાણપત્ર મેળિેલ હોવુાં જોઈિે અને 
તે પ્રિેિ સમયે રજુ કરિાનુાં રહિેે.  

17. આશથિક રીતે નબળા િગોના શિદ્યાથીએ રાજ્ય સરકારના સામાજજક ન્યાય અન ેઅશધકારીતા શિભાગના 
તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠરાિ ક્રમાાંક: ઇ.ર્બલ્ય.ુએસ./૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ અને તા.૧૩-૦૯-૨૦૧૯ 
ના ઠરાિ ક્રમાાંક ઇ.ર્બલ્ય.ુએસ./૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી શનયત થયેલ નમનૂામા મેળિેલ આશથિક 
રીતે નબળા િગો માટેના પ્રમાણપત્ર જોઇિે અને તે પ્રિેિ સમયે રજુ કરિાનુાં રહિેે.  

18. શિદ્યાથી િબેસાઈટ પર ઓનલાઇન ભરેલ ફોમડની શપ્રન્ટ કાઢીન ે જરૂરી આધારો જેિા કે, જાશત 
પ્રમાણપત્ર, આશથિક રીતે નબળા િગડ, ઉન્ નતિગડમાાં સમાિેિ થતો ન હોિાનુાં (નોન દક્રમીલીયર સટી) 
પ્રમાણપત્ર પૈકી ઉમેિિારને લાગ ુપર્તા હોય તેિા આધારો પોતાની પાસ ેરાખિાના રહિેે. તે પ્રિેિ 
સમયે રજુ કરિાનુાં રહિેે.  
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19. શિદ્યાથી પોતાની કમ્્યટુરાઈઝ હોલદટદકટ પોતાનો કન્ફમેિન નાંબર અને જન્મ તારીખ નાખી 
ર્ાઉનલોર્ કરી િકિે.  

20. મેરીટ માટે કટઓફ માકડસ સમગ્ર શિક્ષા દ્વારા નકકી કરિામાાં આિિે.  
21. પ્રિેિ માટે અનામતનુાં ધોરણ શિક્ષણ શિભાગ દ્વારા પ્રિેિ સમયે નકકી કરિામાાં આિિે તે મજુબ 

રહિેે.  
 
7. ઓનલાઈન અરજી કરવાની રીિ : 

 
1) ઉપરોકત િિાડિેલ પાાંચ(૦૫) પ્રકારની િાળાઓમાાં પ્રિેિ માટે લાયકાત ધરાિતા 

શિદ્યાથીઓએ ઓનલાઇન િાળાના પ્રકારના શિકલ્પો પસાંિ કરિાના રહિેે. અને એક જ િખત 
ઓનલાઇન િરખાસ્ત કરિાની રહિેે.  

2) અરજી ફોમડ ચોકસાઈપિૂડક online ભરિાનુાં રહિેે. નામ, અટક, જન્મ તારીખ, જાશત (કેટેગરી) 
કે અન્ય કોઈ બાબતે પાછળથી બોર્ડ દ્વારા સધુારો કરિામાાં આિિે નહી. જેની ખાસ નોંધ લેિી.  

3) સમગ્ર ફોમડ અંગે્રજીમાાં ભરિાનુાં રહિેે. 
4) સરકારી/અનિુાશનત િાળાના શિદ્યાથી માટે ફોમડ ભરિાની વ્યિસ્થા િાળા દ્વારા પણ કરિાની 

રહિેે.   
5) આ જાહરેાતના સાંિભડમાાં રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા તા:૨૧/૦૩/૨૦૨૩ થી ૦૫/૦૪/૨૦૨૩  

િરશમયાન http://www.sebexam.org પર ઓનલાઈન જ અરજીપત્રક સ્ િીકારિામાાં આિિે. 
ઉમેિિારે શનયત કરેલ ફોમડ ઓનલાઈન ભરિા માટેની સચૂનાઓ નીચે મજુબની છે. 
શિદ્યાથીએ અરજી કરિા માટે નીચે મજુબના સ્ ટે્ સ અનસુરિાના રહિેે.  

6) સૌ પ્રથમ http://www.sebexam.org પર જવુાં. 
7) “Apply Online” પર Click કરવુાં. 
8) Apply Now પર Click કરિાથી Application Format િેખાિે. Application Format માાં સૌ 

પ્રથમ Adhar UDI નાખિાનુાં રહિેે. જેથી શિગતો AUTO FILL જોિા મળિે. જે તપાસી બાકીની 
શિગતો શિદ્યાથીએ ભરિાની રહિેે. (અહીં લાલ(*) ફાંિર્ીની શનિાની જયાાં હોય તેની શિગતો 
ફરજજયાત ભરિાની રહિેે.) 

9) Confirm Application પર Click કરિાથી શિદ્યાથીની અરજીનો બોર્ડમાાં online સ્ િીકાર થઈ 
જિે. અહીં Confirm Number Generate થિે. જે ત્ યારપછીની બધી જ કાયડિાહી માટે જરૂરી 
હોઈ શિદ્યાથીએ સાચિિાનો રહિેે. શિદ્યાથીએ બોર્ડ સાથે કોઈપણ પત્રવ્ યિહાર કે રજૂઆત 
કરતી િખતે પોતાનો આ Confirmation Number િિાડિિાનો રહિેે. 
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10) શિદ્યાથી ગજુરાતી કે અંગ્રેજી પૈકી જે માધ્યમ પસાંિ કરિે તે માધ્યમમાાં પ્રિેિ પરીી્ક્ષા 
આપી િકિ.ે  

 
        

અઘ્ યક્ષ 
   રાજય પરીક્ષા બોર્ડ 

             ગાાંધીનગર 
નકલ સવવનય જાણ િથા અમલ સારાઃ 

➢ જજલ્ લા પ્રાથશમક શિક્ષણાશધકારીશ્રી, તમામ. (િાસનાશધકારીશ્રી તમામ)  
➢ જનરલ મેનેજરશ્રી, ઇન્રે્ક્ષ-બી, ઉધોગ ભિન, ગાાંધીનગર.  

 

નકલ સવવનય રવાના જાણ સાર : 
➢ માન. શિક્ષણમાંત્રીશ્રીના અંગત સણચિશ્રી - શિક્ષણમાંત્રીશ્રીનુાં કાયાડલય, ગાાંધીનગર. 
➢ માન. રાજય કક્ષાના શિક્ષણમાંત્રીશ્રીના અંગત સણચિશ્રી - શિક્ષણમાંત્રીશ્રીનુાં કાયાડલય, ગાાંધીનગર. 
➢ માન. સણચિશ્રી(પ્રા.મા.શિક્ષણ)ના અંગત મિિનીિ સણચિશ્રી, શિક્ષણ શિભાગ, નિા સણચિાલય, 

ગાાંધીનગર. 
➢ માન.સ્ટેટ પ્રોજેકટ ર્ાયરેકટરશ્રી, સમગ્ર શિક્ષા, સેકટર-૧૭, ગાાંધીનગર. 
➢ માન.શનયામકશ્રી, િાળાઓની કચેરી, ગ.ુરા.,ગાાંધીનગર.  
➢ માન. શનયામકશ્રી, પ્રાથશમક શિક્ષણ, બ્લોક નાં.૯/૧, ર્ૉ.જીિરાજ મહતેા ભિન, ગાાંધીનગર. 
➢ માન. શનયામકશ્રી,ગજુરાત િૈક્ષણણક સાંિોધન અને તાલીમ પદરર્િ, ગજુરાત રાજય, ગાાંધીનગર. 
➢ પ્રાચાયડશ્રી, જજલ્ લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભિન, તમામ.  
➢ જજલ્ લા શિક્ષણાશધકારીશ્રી, તમામ. 

 

સ્ થળ:ગાાંધીનગર  
તારીખ:૨૦/૦૩/૨૦૨૩    


