રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ ,ગુજરાત રાજ્ય, સેક્ટર-૨૧,ગાાંધીનગર
“આચાર્ય અભિરૂભચ કસોટી (HMAT)-૨૦૧૭ પરીણામ જાહેરનામ ું
(Head Masters Aptitude Test (HMAT)-2017) Result Notification
જાહેરનામાું ક્રમાુંક:રાપબો/HMAT/૨૦૧૭/૭૨૯૦-૭૩૯૫

તા:૧૩/૧૦/૨૦૧૭

શિક્ષણ શિભાગના તા:૨૫/૦૭/૨૦૧૭ ના જાહેરનામાાં ક્રમાાંક:GH/SH/77/BMS/1115/1295/G થી
રજજસ્ટર થયેલી ખાનગી(ગ્રાન્ટ-ઇન-એર્) માધ્યશમક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યશમક િાળાઓમાાં આચાયડ પસાંદગી
માટેના "Principal in the Registered Private Secondary and higher Secondary Schools (Procedure For
Selection) Rules-2017" બનાિિામાાં આવ્યા છે .
શિક્ષણ

શિભાગ,

સચચિાલય,

ગાાંધીનગરના

ઠરાિ

ક્રમાાંક:

બમિ/૧૧૧૭/૨૪૨૫/ગ,

તા:૦૯/૦૮/૨૦૧૭ થી રજજસ્ટર થયેલી ખાનગી(ગ્રાન્ટ-ઇન-એર્) માધ્યશમક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યશમક
િાળાઓમાાં આચાયડ તરીકે શનમણકાં મેળિિા માટેની જરૂરી લાયકાત મેળિિા આિશ્યક “આચાયડ અચભરૂચચ
કસોટી” યોજિા માટે રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ , ગાાંધીનગરને અશધકૃત કરિામાાં આિેલ છે .
રાજય પરીક્ષા બોર્ડ તા:૧૨/૦૯/૨૦૧૭ના જાહેરનામાાં ક્રમાાંક: રાપબો/HMAT/૨૦૧૭/૫૯૬૮-૬૦૧૩
થી રજજસ્ટર થયેલી ખાનગી(ગ્રાન્ટ-ઇન-એર્) માધ્યશમક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યશમક િાળાઓમાાં આચાયડ તરીકે
શનમણકાં મેળિિા માટેની શનયત લાયકાત ધરાિતા ઉમેદિારો માટે તા:૦૮/૧૦/૨૦૧૭ (રશિિાર) ના રોજ
બપોરે ૧.૦૦ કલાક થી સાાંજે ૪.૦૦ કલાક દરશમયાન અમદાિાદ જજલ્લામાાં આચાયડ અચભરૂચચ કસોટી (HMAT)૨૦૧૭ (Head Masters Aptitude Test (HMAT)-2017)નુ ાં આયોજન કરિામાાં આિેલ છે .
આ પરીક્ષાની પ્રોશિઝનલ આન્સર કી તા:૦૯/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ કચેરીની િેબસાઇટ પર પ્રશસધ્ધ
કરિામાાં આિેલ હતી અને આ પરીક્ષાના પ્રશ્નપેપરના કોઈ પ્રશ્ન/પ્રોશિઝનલ આન્સર કીનાાં ઉત્તર સામે
ઉમેદિાર રજઆત કરિા માગતા હોય તો શનયત પત્રકમાાં તા:૦૯/૧૦/૨૦૧૭ ( બપોરના ૧૨.૦૦.૦૦ કલાક)
થી તા:૧૦/૧૦/૨૦૧૭ (રાત્રે ૨૩.૫૯.૫૯ કલાક) સુધી તમામ શિગતો ભરીને જરૂરી માન્ય આધારોને સાથે
િેબસાઈટ પર આપેલ લીંક પર ઓનલાઇન અપલોર્ કરી મોકલી આપિા સચના આપિામાાં આિેલ હતી.
ઉમેદિારો દ્વારા પ્રશ્નપેપરના કોઈ પ્રશ્ન/પ્રોશિઝનલ આન્સર કીનાાં ઉત્તર સામે મળે લ તમામ રજઆતોને
તજજ્ઞ સશમશત સમક્ષ મુકિામાાં આિેલ હતી. તજજ્ઞ સશમશત દ્વારા તમામ રજઆતો અને આધારોની ચકાસણી
કરી પ્રોશિઝનલ આન્સર કીમાાં આપેલ ઉત્તરો પૈકી ૦૯ (નિ) ઉત્તરોમાાં સુધારા કરિા ભલામણ કરે લ હતી. જે
અન્િયે આ કચેરી દ્વારા તજજ્ઞ સશમશતની ભલામણના આધારે ૦૯ (નિ) ઉત્તરોમાાં સુધારા કરી આજ
તા:૧૩/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ ફાઇનલ આન્સર કી તૈયાર કરિામાાં આિેલ છે .
રાજય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા તા:૦૮/૧૦/૨૦૧૭ (રશિિાર) ના રોજ યોજાયેલ આચાયડ અચભરૂચચ કસોટી
(HMAT)-૨૦૧૭ (Head Masters Aptitude Test (HMAT)-2017)માાં હાજર ઉમેદિારોનુ ાં પરીણામ અને OMR
Sheet તથા ફાઇનલ આન્સર કી આજ તા:૧૩/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ નીચેની શિગતે બોર્ડ ની િેબસાઇટ પર
જાહેર કરિામાાં આિે છે .
Page 1

 પરીણામની વિગતો:

7028

956

6072

1875

4197

Result
(%)
69.12

741

117

624

225

399

63.94

SEBC

1626

280

1346

436

910

67.61

ST

1077

213

864

442

422

48.84

10472

1566

8906

2978

5928

66.56

Category

Register

General
SC

Total

Absent

Present

Fail

Pass

 અગત્ર્ની સ ૂચનાઓ


શિક્ષણ શિભાગ, સચચિાલય, ગાાંધીનગરના ઠરાિ ક્રમાાંક: બમિ/૧૧૧૭/૨૪૨૫/ગ, તા:૦૯/૦૮/૨૦૧૭
મુજબ આચાયડ અચભરૂચચ કસોટી (HMAT)-૨૦૧૭ (Head Masters Aptitude Test (HMAT)-2017)માાં
તમામ કેટેગરીના ઉમેદિારો માટે કુલ ગુણના ૫૦% ગુણ એટલે કે કુલ ગુણ ૨૦૦ માાંથી બાંન્ને શિભાગના
સાંયક્ુ ત રીતે મળીને ૧૦૦ ગુણ મેળિેલ હોય તેિા ઉમેદિારોને પાસ જાહેર કરિામાાં આિેલ છે .



માત્ર કસોટીમાાં પાસ થયેલ છે તેિા ઉમેદિારોને ગુણાાંકન સાથેન ુ ાં પ્રમાણપત્ર રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા ટાંક
સમયમાાં સ્પીર્ પોસ્ટ/રજીસ્ટર એર્ી મારફતે સાંબશાં ધત ઉમેદિારો દ્વારા ઓનલાઇન આિેદનપત્ર ભરતી
િખતે દિાડિલ
ે સરનામા પર મોકલી આપિામાાં આિિે.



જે

ઉમેદિાર

પોતાની

OMR Sheet

ની

પુન:ચકાસણી

કરાિિા

માાંગતા

હોય

તે

ઉમેદિાર

તા:૧૬/૧૦/૨૦૧૭ અને તા:૧૭/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ કચેરી સમય દરશમયાન "રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ ,
સરકારી પુસ્તકાલય પાસે, સેક્ટર-૨૧,ગાાંધીનગર" ખાતે

રૂબરૂ OMR Sheet ની પુન:ચકાસણી કરાિી

િકિે. તા:૧૭/૧૦/૨૦૧૭ બાદ OMR Sheet ની પુન:ચકાસણીની કોઇપણ રજઆત ગ્રાહ્ય રાખિામાાં
આિિે નહહ.


OMR Sheet ની પુન:ચકાસણી કરાિિા માટે ઉમેદિારે પોતાની હોલટીકીટની નકલ તથા OMR Sheetની
નકલ સાથે બોર્ડ માાં લેચખત અરજી આપિાની રહેિે. આ ઉપરાાંત OMR Sheet ની પુન:ચકાસણીની ફી પેટે
રૂ! ૧૦૦/- રોકર્માાં રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ ની હહસાબી િાખામાાં જમા કરાિિાના રહેિે.

સ્થળ::ગાુંીીનગર
તારીખ:૧૩/૧૦/૨૦૧૭

(પી એ. જલ)
અઘ્ર્ક્ષ
રાજર્ પરીક્ષા બોર્ય
ગાુંીીનગર

 પ્રવત:


માન. શિક્ષણમાંત્રીશ્રીના અંગત સચચિશ્રી - શિક્ષણમાંત્રીશ્રીનુ ાં કાયાડલય, ગાાંધીનગર.



માન. રાજય કક્ષાના શિક્ષણમાંત્રીશ્રીના અંગત સચચિશ્રી - શિક્ષણમાંત્રીશ્રીનુ ાં કાયાડલય, ગાાંધીનગર.



માન. અગ્રસચચિશ્રી, શિક્ષણ શિભાગ,નિા સચચિાલય,ગાાંધીનગર.



સાંયક્ુ ત સચચિશ્રી, માધ્યશમક શિક્ષણ, નિા સચચિાલય, ગાાંધીનગર.



શનયામકશ્રી, િાળાઓની કચેરી,બ્લોક નાં:૯/૧, ર્ૉ.જીિરાજ મહેતા ભિન, ગાાંધીનગર.
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શનયામકશ્રી, પ્રાથશમક શિક્ષણ, બ્લોક નાં:૧૨/૧, ર્ૉ.જીિરાજ મહેતા ભિન, ગાાંધીનગર.



શનયામકશ્રી,ગુજરાત િૈક્ષચણક સાંિોધન અને તાલીમ પહરષદ, ગુજરાત રાજય, ગાાંધીનગર.



સચચિશ્રી, માધ્યશમક અને ઉ.મા. શિક્ષણ બોર્ડ , ગાાંધીનગર



પ્રાચાયડશ્રી, જજલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભિન,તમામ.



જજલ્લા પ્રાથશમક શિક્ષણાશધકારીશ્રી,તમામ.



જજલ્લા શિક્ષણાશધકારીશ્રી,તમામ.



િાસનાશધકારીશ્રી, તમામ.
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