
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 
…rh…ºt ™k.10 ‚t.27 -4-17 

Vf‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu:- 
 

િવષય: સીઈઆરટ  ગાધંીનગર ારા ધોરણ ૬ થી ૮ ના એસઆર  પડેાગો ની રચના બાબત. 
સદંભ : ૧. સીઈઆરટ  પ ાકં: સીઈઆરટ /તાલીમ/૨૦૧૭-૧૮/૯૮૫૧-૯૮ તા.૨૫/૦૪/૨૦૧૭. 
         ૨. જશભ/હસબ/૨૦૧૭/૬૨૯-૬૩૫ તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૭. 
 

આથી તમામ િુન.શાળાના ુ ય િશ ક ીઓને જણાવવા ુ ં ક સીઈઆરટ  ગાધંીનગર ારા 
રા ય ક ાના ર સોસ પૃ પેડાગો ની પસદંગી માટની યા હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે, ાથિમક 
શાળામા ંકાયરત િશ કો એસઆર  પૃમા ંજોડાય તે માટ શાળાના તમામ િશ કોન ેઆ ગેની ણ 
કરશો. 

• એસઆર  પસદંગી વખતે નીચેની બાબતોને યાનમા ંરાખવાની રહશે.  
(૧) ધો ૧ થી ૮ ના તમામ િશ કો જોડાઈ શકશે.  
(૨)  દરક ય ત ધો ૬ થી ૮ ના કોઈપણ િવષયની કસોટ  આપી શકશે.  
(૩)  આ કસોટ  આપવા ઈ છતા િશ કો,સીઆરસી, આુરસી અને પુરવાઈઝર ીઓએ પોતા ુ ં

નામ, લાયકાત ,શાળા ુ ંનામ,મોબાઈલ ન.ં,ઈ Ðમેલ એ સ અને કયા િવષયની કસોટ  આપવા 
માગેં છે તેની િવગતો ઓનલઈન gcertgujarat.blogspot.in પર તા.૧૯/૦૫/૨૦૧૭ ના રોજ 
સાજંના પાચં વા યા ધુીમા ંઓનલાઈન ફોમ ભરવા ુ ંરહશે.  

(૪)    ય ત ઓનલાઈન ફોમ ના ભર  શક તેવા ક સામા ં તા.૧૯/૦૫/૨૦૧૭ ના રોજ પાચં 
વા યા ધુીમા ં ડાયટ અમદાવાદ શહરમા ંમોકલી આપવા ુ ંરહશે.  

(૫)   ય ત વેકશનમા ં પોતાના વતનમા ં જઈને પર ા આપવા માગંતા હોઈ તો તેને તેના 
ન કના ડાયટમા ં ણ કર ને મં ૂર  લેવાની રહશે.  

(૬)  એસઆર  પસદંગી માટની કસોટ  તા.૨૮/૦૫/૨૦૧૭ ના રોજ વ ખચ આપવાની રહશે. નો 
સમય ૧૨ થી ૨ કલાક રહશે.  

 
‚t.27-4-17      ztì. yu÷.ze.ŒuËtE 

    þtMtLttrÄfthe 
 
¾tË ™tUÄ :- ytÚte  BÞwr™. þt¤tytu™t ‚{t{ {wÏÞ rþûtf©eytu™u sýtððt™wk fu yt y„tW …rh…ºt ™k.5 

‚t.12.4.17™t htus zeSx÷ „wsht‚ …tuxo÷ (f{eþ™ ËŠðË …tuxo÷) {tk yt„t{e ð»to 
2017-18 «ðuþtuíËð-17 {tk rþ»Þð]r‚/„ýðuþ ËntÞ Þtus™t™t y{÷ ƒtƒ‚u …rh…ºt fhe 
‚t.29-4-17 ËwÄe{tk ytu™÷tE™ yuLxÙe™e ft{„ehe …qýo fhðt sýtðu÷ n‚wk …hk‚w nsw ËwÄe 
½ýe þt¤tytu™e yuLxÙe fhðt™e ƒtfe Au su ¾wƒ s „k¼eh ƒtƒ‚ Au. ‚t.29-4-17 ËwÄe{tk 
òu ytu™÷tE™ yuLxÙe™e ft{„ehe …qýo fhðt{tk ™nª ytðu ‚tu ‚uðe þt¤tytu™tk {wÏÞ 
rþûtf©e™e yk„‚ sðtƒŒthe hnuþu y™u …rh…ºt ™k.5{tk sýtÔÞt {wsƒ™e ntzo ftu…e su-‚u 
rð¼t„{tk y™u {wÏÞ yturVËu yt…ðt™e hnuþu.  


