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                              (Head Teacher Apptitude  Test,HTAT) 

()*������ :: 2014 
  

 -.��к : ���	
/ HTAT /2014/3155-3199,  ��.18/07/2014 

��ુ ય િશ�ક અ�ભયો� યતા કસોટ� �ગેના �જુરાત સરકારના િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ�માકં  :પીઆરઈ- 1111 

2834-ક, સ�ચવાલય, ગાધંીનગર, તા.18-01-2012મા ંદશા-. યા �જુબ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો માટ1 2ાથિમક 

શાળાઓમા ં��ુ ય િશ�ક અ�ભયો� યતા કસોટ� )HTAT(રાજય પર��ા બોડ-, ગાધંીનગર 9વારા  નીચે 2માણનેી Time 

Line �જુબ લેવાનાર છે. 

આ અ;સુધંાને રાજય પર��ા બોડ-, �જુરાત રાજય,ગાધંીનગર 9વારા તે �ગે;ુ ં<હ1રના� ુ ંઆજરોજ બહાર 

પાડવામા ંઆવે છે  .આ પર��ાના સરળ અને સફળ સચંાલન માટ1 આપેલ િવગતો અને કાય-�મ �જુબ અમલ કર વા 

આથી જણાવવામા ંઆવે છે. 

��ુ ય િશ�ક અ�ભયો� યતા કસોટ� Head Teacher Attitude Test (HTAT) માહ1ઃ  -ઓગ@ ટ- 2014મા ંનકકA કર1લ 

ક1B Cોએ EજF લા િશ�ણાિધકાર�Gીઓના સચંાલન હ1ઠળ રાજય પર��ા બોડ-ના આયોજન અને અમલીકરણ �જુબ લેવામા ં

આવશPે 

   ��ુય િશ�ક યો�યતા કસોટ� (HTAT) માટ1નો કાય-�મ નીચે �જુબ <હ1ર કરવામા ંઆવે છે . 

�મ િવગત સમયગાળો 
1 <હ1રના�ુ ંબહાર પાડયા તાર�ખ તા.18/07/2014 

2 વત-માનપLોમા ંકસોટ� �ગ ે<હ1રાત 2િસM ધ થવાની 

તાર�ખ 

તા.19/07/2014 

3 ojas ની વેબસાઈટ પર  HTAT  ;ુ ંઓનલાઈન રNO P1શન 

ફોમ-‰ �કૂવાની તાર�ખ 

તા.19/07/2014 

4 ઉમેદવારો માટ[ HTAT ;ુ ંરNO P1શન ફોમ- ઓનલાઈન 

ભરવાનો સમયગાળો 

તા .21 /07/2014 બપોરના 14-00 થી  

તા.૩૦/07/2014 બપોરના 15-00 કલાક 

Tધુી 
5 કU V Wટુરાઈઝ પોO ટ ઓફ�સમા ંફ�,O વીકારવાનો સમયગાળો તા .21 /07/2014 બપોરના 14-00 થી  

તા .31 /07/2014 Tધુી  

(પો@ટ ઓYફસના કામકાજના સમય 

Tધુી) (ર<ના Yદવસો િસવાય) 

6 હોલYટક�ટ )2વેશપL(  ojas ની વેબસાઈટ પરથી ડાઉનલોડ 

કરવાનો સમય 

તા.25/08/2014  

7 કસોટ�ની તાર�ખ અને સમય  
 

તા.31/08/2014  સમયઃ12.00 YL 14.00  



.HTAT  к�
�� ��	��� �4�� $�5��� .�6)�� $�� .���7ш�к 8�9��: 

                                                    !;&�� – I 

•••• :�=�>� ?
.� &���� �)*=��:-  

     ઓનલાઇન ફોમ- ભરવા માટ1 ઉમેદવાર1 http://ojas.guj.nic.in વેબસાઇટ પર તા..૨૧/૦૭/૨૦૧૪ 

બપોરના ૧૪.૦૦ થી તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૪ (સમય બપોરના ૧૫.૦૦ કલાક Tધુી) દરUયાન અરN કરવાની રહ1શે. 

ઉમેદવાર1 પોતાનો તાaતરનો photograph(10 kb) અને Signature(10 kb) સાઇઝથી વધાર1 નહ� ત ેર�તે jpg format 

મા ંscan કર� કUVWટુરમા ંતૈયાર રાખવાનો રહ1શે. a ઓનલાઇન અરNમા ંupload કરવાનો રહ1શે. અરજદાર1 િનયત 

કર1લ ફોમ- ઓનલાઇન ભરવા માટ1ની Tચુનાઓ નીચે �જુબની છે. 

 1.1  ш@�%Aк =��к�� �B� $C�&;�� !;��
  : 

િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ�માકં  :પીઆરઆઈ/ 1111/ર834/ક,તાર�ખ 18/01/2012,તથા પીઆરઈ / 

1111/ સAગલફાઈલ/3 /ક, તા.18/01/2012 તેમજ પીઆરઇ /૧૧૧૧/િસiગલ ફાઇલ/૩/ક, તાર�ખ 

7/8/2013 મા ંદશા-. યા �જુબ રહ1શે. 

1.2    ����� ?� :- 

             SC, ST, SEBC & PH ક1ટ1ગર�ના ઉમેદવારો માટ1 પર��ા ફ� 250/-(બસો પચાસ kરુા), lયાર1 જનરલ ક1ટ1ગર�ના  

              ઉમેદવારો માટ1ની પર��ા ફ� 350/-(Lણસો પચાસ kરુા). 

1.3   ?�  E;�к�� к*FG :- 

              ?� Oવીકાર ક1BC તર�ક1 �જુરાતની кHIJ����>K �
E� L?��
 કામગીર� બ<વશે. �જુરાતની કUVWટુરાઇઝ પોOટ ઑફ�સની  

               યાદ� રાlય પર��ા બોડ-ની વેબસાઇટ (http://gujarat-education.gov.in/seb/) પર  દશા-વલે છે. 

1.4    к�
�� к*FG :-  

   કસોટ�;ુ ંO થળ $.7�;�7, &�;���, ��������, ���к
�, (.���, MN���O, 8���, ;�
7�� $��        

          .)*��A� ક1B C રહ1શે. 

     ઓનલાઇન ફોમ- સબમીટ કયા- બાદ તે ફોમ- ડાઉનલોડ કર� નીચે �જુબના જnર� આધારો aવા ક1 : <િત �ગેના  

         અને શાર�Yરક અપગંતા �ગેના અસલ 2માણપL Oવીકાર ક1BC(પોOટ ઑફ�સ) પર બતાવવાના રહ1શે.  

� સામાEજક અને શ�ૈ�ણક ર�તે પછાત વગ-ના ઉમેદવારો માટ1 રાlય સરકાર1 નo� કર1લા સ�મ અિધકાર�; ુ

સામાEજક અને શ�ૈ�ણક ર�તે પછાતવગ-; ુ ં<િત 2માણપL. તથા સામાEજક અને શૈ��ણક ર�તે પછાતવગ- માટ1   

ચાp ુ નાણાક�ય વષ-; ુ ં ઉrતવગ-મા ં સમાવશે થતો ન હોવા;ુ ં (નોન Y�મીલીયર સટs) સ�મ અિધકાર�Gી;ુ ં

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૪ ક1 તે પછ� ઇtW ુથયલે 2માણપL. 

� અ;Tુ�ૂચત <િત તેમજ અ;Tુ�ૂચત જન<િતના YકOસામા ંસ�મ અિધકાર�Gી; ુ ં<િત 2માણપL. 

� શાYરર�ક અપગંતા (Physically Handicap) ના YકOસામા ં રાlય સરકાર1 નo� કર1લ સ�મ અિધકાર�Gી;ુ ં

2માણપL.  



� :�=�>� $�P к�;��� ��� :- 

•••• આ <હ1રાતના સદંભ- મા ં રાlય પર�uસા બોડ- vારા ઓન લાઇન અરN Oવીકારવામા ં આવશે. ઉમેદવાર          

તા. ૨૧/૭/૨૦૧૪ બપોર ના ૧૪.૦૦ કલાકથી ૩૦/૭/૨૦૧૪ (બપોરના ૧૫.૦૦ કલાક Tધુી ) દરિમયાન   

http://ojas.guj.nic.in  ઉપર અરN ભર� શકાશે.  ઉમેદવાર1 અરN કરવા માટ1 નીચેના �જુબના Oટ1૫સ 

અ;સુરવાના રહ1શે.     

•••• સમw ફોમ- �wેNમા ંભરવા;ુ ંરહ1શે. 

•••• સૌ 2થમ http://ojas.guj.nic.in પર જyુ.ં 

•••• ‘ Apply On line ’ Click કરyુ.ં 

•••• ‘Apply for HTAT – ��ૂ ય િશ�ક અ�ભયો� યતા  ઉપર Click  કરyુ ં. 

•••• તેની નીચ ેApply Now પર Click કરવાથી Application Format દ1ખાશે. Application Format મા ંસૌ 2થમ 

Personal Details ઉમેદવાર1 ભરવી  ) .અહA લાલ  (*) zંદડ�ની િનશાની જયા ં હોય તેની િવગતો ફરEજયાત 

ભરવાની રહ1શે(. 

•••• Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટ[ Educational Details પર Click કરyુ.ં 

••••   Educational Details અને     Experience  Details ઉપર  Click કર�ને તેની િવગતો kરૂ1kરૂ� ભરવી. 

•••• હવે Save પર Click કરવાથી તમારો Data Save થશે  .અહA ઉમદેવારનો  Application Number Generate થશે .Q 

R.�7;��* ��9;��� ��х;��
 �)*ш� . 

•••• હવે પેજના ઉપરના ભાગમા ંUpload Photo પર Click કરો  .અહA તમારો  Application Number Type કરો અન ે

તમાર� Birth Date Type  કરો  .{ યારબાદ  Ok 5Z Click કરો  .અહ�  Photo અને Signature upload કરવાના છે.  

(ફોટા;ુ ંમાપ 5 સે .મી .|ચાઈ અને  3.6 સે .મી .પહોળાઈ અન [ Signature ;ુ ંમાપ 2.5 સે .મી .|ચાઈ અન [ 7.5 સે .મી .

પહોળાઈ રાખવી(.  Photo અને    Signature upload કરવા સૌ 2થમ તમારો Photo અન ેSignature JPG  format 

મા ં (10 kb) સાઈઝથી વધાર1 નહA તે ર�ત [ Computer મા ંહોવા જોઈએ. Browse Button પર Click કરો  .હવે  

Choose File ના O ��નમાથંી a ફાઈલમા ંJPG format મા ંતમારો Photo store થયેલ છે તે ફાઈલન ેSelect કરો 

અને Open Button ને Click કરો  .હવે  Browse Button ની બા}ુમા ંUpload Button પર Click કરો, હવ ેબા}ુમા ં

તમારો Photo દ1ખાશે  .હવે આ જ ર� તે Signature પણ Upload કરવાની રહ1શે. 

•••• Payment ઉપર ~uલક કર�ને અરN નબંર અને જBમ તાર�ખ નાખંીને ભારતીય પોOટ ઓફ�સની પે Oલીપ (ચલણ) 

ડાઉનલોડ કરy ુ.ં આ પે Oલીપથી પર��ા ફ� ના 350/- અથવા 250/- �જુરાતની કોઇપણ કોUVWટુરાઇઝ 

ભારતીય પોOટ ઑફ�સમા ંભરવાના રહ1શે. ઉપરાતં ભારતીય પોOટ ઑફ�સ vારા પર��ા ફ� પેટ1ના સિવ�સ ચા� 

સYહત ના n|.12/- નો ચા� ઉમેદવાર1 ભોગવવાનો રહ1શે. 

•••• હવે પેજના ઉપરના ભાગમા ંConfirm Application પર click કરો. અન ેApplication Number તથા Birth Date Type 

કયા- બાદ OK પર Click કરવાથી બ ે(2) બટન 1 : Application  Preview  2. Confirm Application  દ1ખાશે.ઉમેદવાર1 

show Application  Preview પર Click કર� પોતાની અરN જોઇ લેવી. 

•••• અરNમા ંTધુારો કરવાનો જણાય તો Edit Application  ઉપર Click કર�ને Tધુારો કર� લેવો. અરN Confirm કયા- 

પહ1લા ંકોઇ પણ 2કારનો Tધુારો અરNમા ંકર� શકાશે. પરં� ુઅરN Confirm થઇ ગયા બાદ અરNમા ંકોઇપણ 

<તનો Tધુારો કર� શકાશે નહ�. જો અરN Tધુારવાની જnર ન જણાય તો જ Confirm Application પર Click 

કરyુ.ં 



•••• $�P ?
.� (�� � 9
к��> T N;�к Oline &�;�C�� �)*ш�. ��., $�к,�F. ����х,(!� к* $F� к
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��UVB� 	
�� W��� 8����
 к�� X�;�.�� X;ш� �)� Q�� х�� �Y� =�;�.   

•••• Confirm Application પર Click કરવાથી ઉમેદવારની અરNનો બોડ-મા ંOnline Oવીકાર થઇ જશે. અહA Confirm 

Number Generate  થશે. a {યારપછ�ની બધી જ કાય-વાહ� માટ1 જnર� હોઇ ઉમેદવાર1 સાચવવાનો રહ1શે. Confirm 

Number િસવાય કોઇપણ પL .યવહાર ક1 પર��ાને લગતી કોઇપણ કાય-વાહ� કર� શકાશે નહ�. 

•••• Print Indian Post Office  Chalan  ઉપર Click કર�ને ભારતીય પોOટ ઓફ�સના ચલણની 2ીBટ કાઢવી. 
•••• 2�પL;ુ ંમા9યમ �જુરાતી, રહ1શ.ે 

� ����� ?� :- 

•••• SC, ST, SEBC & PH ક1ટ1ગર�ના ઉમેદવારો માટ1 પર��ા ફ� 250/-(બસો પચાસ kરુા), lયાર1 જનરલ ક1ટ1ગર�ના 

ઉમેદવારો માટ1ની પર��ા ફ� 350/-(Lણસો પચાસ kરુા).ભરવાની રહ1શે. પર��ા ફ� ભરવા માટ1 ઉમેદવાર1 

ભારતીય પોOટ ઑફ�સની પે Oલીપ ડાઉનલોડ કર� , આ પે Oલીપ �જુરાતની કોઇપણ કોUVWટુરાઇઝ ભારતીય પોOટ 

ઑફ�સની શાખામા ંફ� રોકડમા ંજમા કરાવવાની રહ1શ.ે તે સાથે n|. 12/- સિવ�સચા� પેટ1 �કૂવવાના રહ1શ.ે 

•••• પે Oલીપની Lણેય નકલ પર ભારતીય પોOટ ઑફ�સ િસoો અને તાર�ખ નાખી આપશ.ે aમાનંી બે Oલીપ ઉમેદવારને પરત 

આપવામા ંઆવશે.a પૈક� બોડ-ની કોપી પર��ા ખડંમા ંઉમેદવાર1 Tપુરવાઇઝરને સ�પવાની રહ1શે. 

���� .���7ш�к 8�9��: :- 

 

•••• આ કસોટ�મા ંજનરલ ક1ટ1ગર� માટ1 ઓછામા ંઓછા 60%(૯૦ �ણુ) મેળવલે હશે તો જ પાસ ગણાશે. lયાર1 અ;Tુ�ૂચત <િત , 

અ;Tુ�ૂચત જન<િત, સામાEજક અને શૈ��ણક ર�તે પછાત અને શાર�Yરક અપગંતા Physically Handicap)ના YકOસામા ં55% (82 

�ણુ) મળેવલે હશે તો જ પાસ ગણાશે. 

•••• ઉમેદવાર1 વબેસાઇટ પર �કૂવામા ંઆવેલ રNOP1શન ફોમ- Download કર�ને Online Submission (With scanning of colour 

photograph) કરવા;ુ ં રહ1શે. વળ� િ2Bટ Oવnપે વેબસાઇટ પરથી મેળવેલ ફોમ-મા ં સહ� કર�ને જnર� આધારો aવા ક1,   

Oવ2મા�ણત <િત �ગેનો દાખલો(a ઉમેદવારોને લા� ુપડ� ુહોય તે YકOસામા)ં, શાર�Yરક અપગંતા (Physically Handicap);ુ ં 

2માણપL, પર��ા ફ�ના નાણા ભારતીય પોOટ ઑફ�સમા ંપે Oલીપથી ભર� હોય તેની નકલ સાથે પોતાની પાસે રાખવા;ુ ંરહ1શે. 

lયાર1 પણ કોઇ જnર�યાત ઉપ�Oથત થાય {યાર1 ર}ુ કરવા;ુ ંફરEજયાત રહ1શે. aના િવના કોઇ ર}ુઆત wા� રહ1શે નહ�. 
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•••• ફોટાની નીચે ઉમેદવારની સહ� Oક�નAગ થયલેી હશે, તેની નીચેના ખાનામા ં Yફ�ઝકલી ફોમ- સબમીટ કરતી વખતે ઉમેદવાર1    

kનુ: સહ� કરવી. 

•••• a ઉમેદવાર1 િનયત પર��ા ફ�ની પે Oલીપની રસીદમળેવલે હશે તે અરજદારો પોતાની uUVWટુરાઇઝ હોલYટYકટ આ જ   

વેબસાઇટ પરથી પોતાનો Confirmation Number અને જBમતાર�ખ નાખવાથી ડાઉનલોડ કર� શકાશે. તે �ગેની તાર�ખ 

વત-માનપLો અને વબેસાઇટ પર જણાવવામા ં આવશ.ે ફોમ- ભરવાની છેFલી તાર�ખ પછ�થી વેબસાઇટ પર જોતા રહ1y ુ ં 

આવtયક છે. 

•••• a ઉમેદવાર1 ખોટ� માYહતી આપી હશે તેવા ઉમેદવાર મેર�ટમા ંઆ.યા હશ ેતો પણ અયો�ય ગણાશ.ે રાlય પર��ા બોડ- vારા 

લેવાઇ રહ1લ “��ુય િશ�ક અ�ભયો�યતા કસોટ�  ( HTAT) “ બાબતે ઉમેદવારોને લાલચ ક1 છેતરપAડ� આચર1 તવેા અસામાEજક  

ત{વોથી સાવધ રહ1વા જણાવવામા ંઆવે છે. કોઇપણ <તની લાગવગ લાવનાર ઉમેદવારોને ગેરલાયક ઠરાવીને િશ�ા{મક 

કાય-વાહ� કરવામા ંઆવશે. 

•••• ઉમેદવાર1, a EજFલામાથંી કસોટ� આપવા માગંતા હોય તે EજFલા;ુ ં પર��ા ક1BC ઓનલાઇન ફોમ- સબમીટ કરતી વખત ે

દશા-વવા;ુ ંરહ1શે. 



•••• ઉમેદવાર1 હોલYટYકટ ડાઉનલોડ કયા- બાદ તેની નીચે/પાછળ આપલેી Tચૂનાઓનો િવગતવાર અ�યાસ કરવો. ત ેજ ર�ત ેપર��ા 

વખતે આપવામા ં આવનાર અને હોલ YટYકટ વબેસાઇટ પર ન�નુાnપે �કૂવામા ં આવેલ OMR શીટ પર છાપલે તમામ 

Tચુનાઓનો િવગતવાર અ�યાસ કરવો �બૂ જ જnર� છે. aથી પર��ા સમયે કોઇ �ુચંવણ ઉભી ન થાય.   

•••• ઉuત <હ1રાત અBવયે વ� ુમાYહતીની જnર જણાય તો ચાp ુકામકાજના Yદવસે કચેર� સમય દરUયાન બોડ-ની કચેર�ના ટોલ    

�� હ1Fપલાઇન નબંર  1800 – 233 – 7963 ઉપર સપંક- કર� શકાશે.  

•••• આ કસોટ� િશ�કની નોકર� મેળવવા માટ1 જnર� લાયકાત માટ1ની છે, તનેાથી િશ�ક તર�ક1 પસદંગી પામવાનો હક મળતો   

નથી. 

!;&�� – II 

� ш@�%Aк =��к�� �B� $C�&;�� !;��
  : 

      િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ�માકં  :પીઆરઆઈ/ 1111/ર834/ક,તાર�ખ 18/01/2012 તેમજ પીઆરઈ / 

1111/ સAગલફાઈલ/3 /ક, તા.18/01/2012મા ંદશા-. યા �જુબ રહ1શે. 

X к�
�� O.M.R.�_�!�B� 	� !;&�� =�;�.�� X;ш�. 

o Total 150 MCQs (Both Sections 75-75 marks): 150 Marks (Duration :120 minutes)] 

o MCQ= Multiple Choice Questions (બ�ુિવકFપ પસદંગી કસોટ�) 

o Only one OMR Sheet for the answer of 150 Questions. 

o Each MCQ is of One Mark. No Negative Marking System. 

 

Oથળઃ ગાધંીનગર 

તાર�ખ:૧૮/૭/૨૦૧૪ 

                       સહ�/- 

                                                                                         અ9ય� 

                                                                                            રાlય પર��ા બોડ- 

                                                                                                ગાધંીનગર 

 

 

�к= �!;�� (A �B� $.= ��4 :- 

• એસ.આઇ.ઓ.Gી, એન.આઇ.સી., �જુરાત રાlય, ગાધંીનગર. 

• ચીફ પોOટ માOટર જનરલ, �જુરાત રાlય, અમદાવાદ. 

• EજFલા િશ�ણાિધકાર�Gી – તમામ. 

�к= �;��� (A ��4 :- 

• માનનીય  િશ�ણમLંીGીના – �ગત સ�ચવGી – િશ�ણમLંીGી;ુ ંકાયા-લય, ગાધંીનગર. 

• માનનીય રાlય ક�ાના િશ�ણમLંીGીના - �ગત સ�ચવGી – િશ�ણમLંીGી;ુ ંકાયા-લય, ગાધંીનગર. 

• અw સ�ચવGી,િશ�ણ િવભાગ, નવા સ�ચવાલય, ગાધંીનગર. 

• અw સ�ચવGી, 2ાથિમક િશ�ણ ,નવા સ�ચવાલય, ગાધંીનગર. 

• િનયામકGી,2ાથિમક િશ�ણ , �જુરાત રાlય, ગાધંીનગર. 

• િનયામકGી, �જુરાત શ�ૈ�ણક સશંોધન અને તાલીમ પYરષદ, �જુરાત રાlય, ગાધંીનગર. 

• 2ાચાય-Gી, EજFલા િશ�ણ અને તાલીમ ભવન – તમામ. 

• EજFલા 2ાથિમક િશ�ણાિધકાર�Gી - તમામ. 
 


