
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

5rh…ºt ™k. 81-B ‚t.19-11-19 

Vfít BÞwrLt. þt¤tytu {txu :- 

 

rð»tÞ :- CBI Case No.RC.8/S/2019-CBI/ACB/GNR/SCB/MUM ‚…tË ƒtƒ‚. 

ËkŒ¼o :- ¢{tkf: «trþr™/A-2/Ëkf÷™/2019/6108-94  ‚t.18-11-19™tu …ºt. 

 

 ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t ‚{t{ {wÏÞ rþûtf©eytu™u sýtððt™wk fu, ™t{Œth „wsht‚ ntRftuxo™t 

ytŒuþ y™wËth Äð÷ rºtðuŒe îtht ‚t.11-08-2018™t htus r™Äe ¾Ï¾h™t y…nhý™e ËeƒeytR 

îtht …‚tË™e ftÞoðtne [t÷w Au. yt fuË{tk þt¤t™t ‚{t{ rþûtftu y™u rðãtÚteoytu™u ytu¤¾ ÚttÞ ‚u {txu 

™u ËkŒŠ¼‚ 5ºt {wsƒ Äð÷ rºtðuŒe™tu Vtuxtu ytu¤¾ y™u þtuÄ¾tu¤ {txu yt…u÷ Au.‚tu ‚u yk„u rƒztý…ºt{tk 

Ëq[ÔÞt {wsƒ™e ™tUÄ™u æÞt™u ÷uþtu. 

 

rƒztý : ËkŒŠ¼‚ …ºt  

 

‚t.19-11-19                 ztì. yu÷.ze.ŒuËtE 

             þtË™trÄfthe 
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 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

5rh…ºt ™k. 81-C ‚t.19-11-19 

Vfít BÞwrLt. þt¤tytu {txu :- 

 

rð»tÞ :- GAS-2 ™e fËtuxe {txu FI  ™e ft{„ehe ƒtƒ‚. 

ËkŒ¼o :- ztÞx/ËkþtuÄ™ /2019/4206-15  ‚t.18-11-19™tu …ºt. 

 

 ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t ‚{t{ {wÏÞ rþûtf©eytu™u sýtððt™wk fu, yt„t{e ‚t.22-11-19 

™t htus Ë{„ú „wsht‚{tk GAS-2 ™e fËtuxe Ätuhý-4-6-7{tk ÷uðt™th Au. Mfq÷ ƒtuzo™e ËkŒŠ¼‚ …ºt{tk 

sýtðu÷ 15 þt¤tytu{tk …ý yts ‚the¾u fËtuxe ÷uðt{tk ytðþu. yt þt¤tytu{tk þt¤t Ë{Þ ŒhBÞt™ 

fËtuxe ÷uðt{tk ytðþu. yt rŒðËu þt¤t{tk 100% ntshe hnu ‚uðwk Ëwr™rù‚ fhðwk.  

yt fËtuxe™e FI (rVÕz ELðuMxe„uxËo) {txu™e ‚t÷e{ ‚t.21-11-19™t  htus 10-30 Úte          

17-00 f÷tf ŒhBÞt™ y{ŒtðtŒ þnuh ztÞx, „tu‚t ¾t‚u ht¾u÷ Au. yt ËtÚtu Ët{u÷ ÞtŒe {wsƒ™t 

rþûtftuyu rƒ™[qf W…ÂMÚt‚ hnuðt™wk hnuþu.  

 

rƒztý : ËkŒŠ¼‚ …ºt ‚Útt rþûtftu™e ÞtŒe 

 

‚t.19-11-19                 ztì. yu÷.ze.ŒuËtE 

           þtË™trÄfthe 

 



 

 
 

 
િત,  

૧. બી.આર.સી.કો.ઓ. ી., 
    દ ોજ, િવરમગામ, અન ેમાડંલ 

    જ.અમદાવાદ. 
૨. .ુઆર.સી.કો.ઓ. ી., 
  વૂ, પિ મ, ઉ ર અને દ ણ ઝોન, 
  અમદાવાદ. (AMC) 

 
િવષયઃ- GAS-2 ની કસોટ  માટ FI તર ક િશ ક ીઓના આદશ કરવા બાબત. 

સદંભ:- માકં: સીઈઆરટ /સશંોધન/૨૦૧૯-૨૦/૨૮૫૭૪-૯૯. 
 

જય ભારત સહ ઉપરો ત િવષય અને સદંભ આપન ે િવ દત થાય ક, આગામી તા.૨૨/૧૧/૨૦૧૯ના રોજ 
સમ  જુરાતમા ંGAS-2 ની કસોટ  ધો.૪-૬-૭ મા ં લેવનાર છે. આ કસોટ  દરક તા કુા અન ેAMCની ૧૫ લખે ે ુલ 
૧૫X૪=૬૦ શાળાઓમા ંલવેાનાર છે. આ સાથે દરક તા કુા અન ેAMC ની શાળાઓની યાદ  પણ સામલે કરવામા ં
આવેલ છે. યાદ  જુબની આપના ઝોનની શાળાઓન ેકસોટ  બાબત ે ણ કરશો. 

આ સદંભ પસદં થયલેી શાળાઓમા ંધો.૪-૬-૭ના િવ ાથ ઓની કસોટ  યો નાર છે. આ માટ આપના તા કુા 
અન ેઝોનમાથંી તા કુા દ ઠ ૪૫ િશ ક/ સીઆરસીન ેઆદશ કરશો તથા AMC ન ેએક જ લોક ગણવામા ંઆવલે હોઇ 
લ ટરની ઝોનની શાળા માણ ે ુલ-૧૫ શાળાઓ માટ ુલ-૪૫ િશ ક ીઓન ે આદશ કરશો. આ પર ા જુરાત 

રા યના િશ ણ િવભાગ ારા સશંોિધત હોઇ સ ં યા માણનેા તમામ F.I. (િશ ક ીઓ) અ કૂ હાજર રહ તે જુબ 
આદશ કરશો. 
 આદશ કરવામા ંઆવલે ફ ડ ઇ વે ટ ગટેસ (િશ ક ીઓ) માટ તા.૨૧/૧૧/૧૯ના રોજ કસોટ  કવી ર ત ેલવેી 
તનેી તાલીમ ડાયટ, અમદાવાદ શહરમા ંરાખવામા ંઆવેલ હોઇ તમેન ેતા.૨૧/૧૧/૧૯ના રોજ ૧૦:૩૦ થી ૧૭:૦૦ ધુી 
ડાયટ અમદાવાદ-શહર, ગોતા ખાત ેતાલીમ લવેા માટ મોકલશો.  થી તા.૨૨/૧૧/૧૯ના કસોટ  સદંભ તાલીમ અને 
તે ુ ંસા હ ય આપી શકાય. 

આ તાલીમમા ં ણ તા કુાના બી.આર.સી. ીઓ અને AMC  ઝોનના ચાર .ુઆર.સી. ીઓ પણ ઉપ થત 
રહશો. થી કસોટ  સદંભ આપ ીન ે પણ મા હતગાર બની શકો.AMC ચાલ ઝોનના .ુઆર.કો.ઓ. ી.એ પોતાના 
ઝોનની શાળાઓની ગણતર  કર  શાળા દ ઠ ૦૩ એફ.આઇ.ની યાદ  ી મનોજભાઇ પટલને મોકલશો. થી સમયસર 
આદશ કર  શકાય.  

 
       ાચાય 

જ લા િશ ણ અને તાલીમ ભવન 

   અમદાવાદ-શહર 

નકલ સિવનય રવાના ણ સા .ં 

- િનયામક ી, સીઈઆરટ , ગાધંીનગર. 
- જ લા ાથિમક િશ ણાિધકાર ી, જ લા પચંાયત કચરે , અમદાવાદ 

- શાસનાિધકાર ી, નગર િશ ણ સિમિત, અમદાવાદ. 

  

ાચાય 

માકંઃ ડાયેટ/સશંોધન/૨૦૧૯/૪૨૦૬-૧૫ 

જ  લા િશ ણ અને તાલીમ ભવન, અમદાવાદ શહર 

ગોતા- ઓગણજ રોડ,ગોતા ચોકડ  પાસે, ગોતા, 

અમદાવાદ -૩૮૦૦૬૦ 

ફોન / ફકસઃ (૦૭૯) ૨૯૭૯૬૭૫૫ 

ઇ-મેઇલઃ diet-urban-ahd@gujarat.gov.in, Web : www.dietahmdcity.org 
તાર ખઃ૧૮/૧૧/૨૦૧૯  
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X= 300 (ઉપર) 
Y= 101-300 
Z= 100 ( દર) 

GAS-2 કસોટ  માટની શાળાઓ 
AMC 

 

મ ઝોન શાળા ુ ંનામ ુલ સં યા શાળા 

કટગર  

લ ટર 

ધો.૪ ધો.૬ ધો.૭ 

૧. દ ણ જમાલ રુ ઉ ૂ-૬ ૬ ૨૧ ૨૬ Z જમાલ રુ ઉ ૂ 
૨. દ ણ ઇ રુ  હ દ -૧ ૩૨ ૧૮ ૧૮ Y વટવા ( હ દ ) 
૩. દ ણ જમાલ રુ ઉ ૂ-૧ ૩૦ ૩૯ ૩૬ Y જમાલ રુ ઉ ૂ 
૪. દ ણ બાગે ફરદોસ-૧ ૩૪ ૪૫ ૪૯ Y મ ણનગર 

૫. દ ણ વટવા હ દ -૧ ૧૫૧ ૧૬૬ ૧૩૭ X વટવા હ દ  

૬. ઉ ર સરસ રુ હ દ -૬ ૧૧ ૯ ૧૧ Z અસારવા હ દ  

૭. ઉ ર અસારવા હ દ -૧ ૩૩ ૩૨ ૩૬ Y અસારવા હ દ  

૮. પિ મ એ લસ જ-૨ ૧૨ ૧૧ ૧૨ Z અસારવા હ દ  

૯. પિ મ ઉ માન રુા-૨ ૯ ૧૩ ૧૩ Z નવા વાડજ 

૧૦. પિ મ સાબરમતી તિમલ-૨ ૧૭ ૭ ૧૨ Z સાબરમતી 
૧૧. પિ મ સાબરમતી-૧૦ ૭ ૧૨ ૧૧ Z સાબરમતી 
૧૨. પિ મ એ લસ જ-૪ ૧૭ ૮ ૯ Z નારણ રુા 
૧૩. પિ મ નારણ રુા-૬ ૩૧ ૩૧ ૩૦ Y નારણ રુા 
૧૪. વૂ રાજ રુ-૭ ૪૩ ૩૨ ૪૧ Y રાજ રુ 

૧૫. વૂ કરશન નગર હ દ -૧ ૧૦૬ ૮૯ ૮૮ X ઓઢવ હ દ  
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� F3 શાળા�ુ ંનામ
1 પિ�મ સમીરભાઈ પટ�લ રામદ�વપીર� ટ�કરા શાળા વદંનાબેન ��પિત એ�લસ� જ 6 ર"નાબેન ચારણ એ�લસ� જ 10

2 પિ�મ �િતકભાઈ આસો'ડયા શાહ"બાગ 6 ઇ-.ુબેન માલવણીનયા નારણ/રુા 1 દ0ાબેન અ2વાલ નારણ/રુા ૪
3 પિ�મ નીતીનભાઈ 4તુર"યા વાસણા 1 નેહલબેન વાળા વાસણા 5 ભાવનાબેન ડોસાણી વાસણા 3

4 પિ�મ ક�તનભાઈ પાટડ"યા વેજલ/રુ પ56લક 78લૂ હર�શભાઈ પટ�લ વાડજ 1 �ચરાગભાઇ પચંાલ .ૂધે�ર 'હ-દ" 1
5 પિ�મ �ગરભાઈ �ની શાહ/રુ 11 િવજય8ુમાર પરમાર શાહ/રુ 15 રાક�શ8ુમાર પટ�લ બારડોલ/રુા 1

6 પિ�મ રમણભાઈ દ�સાઈ એ�લસ� જ 17 શીતલબેન જોષી શાહ/રુ 4 'ક<ર"બેન પટ�લ નવા વાડજ 3

7 /વૂ= લ�લતભાઈ મકવાણા રાજ/રુ >જુરાતી 3 દશરથભાઇ રબાર" રાજ/રુ >જુરાતી 1 નર�શભાઇ ચાવડા રાજ/રુ >જુરાતી 8
8 /વૂ= રામિવલાસ અ2વાલ ઓઢવ 'હ-દ" 3 Bી 8ૃDણ વમા= /EુુશોFમ 'હ-દ" 1 રમેશગીર" ગૌ7વામી �આઇડ"સી 'હ-દ" 1
9 /વૂ= 'દલીપ િમBા બા/નુગર 'હ-દ" 1 અH-I યાદવ સરસ/રુ 'હ-દ" 1 રાHશ ��પિત બા/નુગર 'હ-દ"-8

10 ઉFર અમીતાબેન પટ�લ અમ.ૂ/રુા >જુ. 1 બાKભુાઈ ��પિત અસારવા >જુ ૯ 'દલીપભાઈ ડોડ"યા અસારવા >જુ 8
14 દ�0ણ ક�તનભાઈ પટ�લ ઈ-I/રુ"શાળા નMુભાઈ પટ�લ ઈ-I/રુ"શાળા Nયિંતભાઈ � ચાવડા મણીનગર શાળા ન ં- ૪
15 દ�0ણ 4'ુફયાબા� ુ� કા� બહ�રામ/રુા ઉ.ૂ=  શાળાનબંર-૫ શહ�નાદબા� ુશેખ ચડંોળા ઉ.ુ=  શાળાનબંર-૧ હશીનાબા�ુ ંમા7તર દાણીલીમડા ઉ.ૂ= -૧ 
16 દ�0ણ Hબાબા�ુ ંજમાદાર િમSલતનગર ઉ.ુ= -૧ રાધેTયામ પાલ િવનોબાભાવે-'હ-દ"-૧ યૌ�સુ પોસતી વટવા 'હ-દ"-૪ 
17 દ�0ણ 4િુનલ >Uુતા વટવા 'હ-દ"-૧ 'કશનતા રાજ/તૂ વટવા 'હ-દ"-૧ િનશા ગોયલ વટવા 'હ-દ"-૧ 
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