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ક્રભ યુક્ષા 
ળાા / કોરેજન ું 

નાભ 
ફોડડ/ ય નનલર્વિટુન ું નાભ 

ાવ કમામન ું 

લમ 

ટકા/ 

ગ્રેડ 

૧ S.S.C.     

૨ H.S.C.     

૩ 

P.T.C. 

C.P.ED. 

A.T.D. 
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૪ 

B.A. 

B.COM. 

B.SC. 

    

૫ 

M.A. 

M.COM. 

M.SC. 

    

૬ B.ED.     

૭ M.ED.     

૮ M.PHIL.     

૯ P.HD.     

૧૦ C.C.C. 

C.C.C.+ 
    

૧૧ TET     

૧૨ 
TAT 

(માધ્યમમક)     

૧૩ 
TAT 

(ઉ.મા.)     

૧૪ HTAT     

૧૫ અન્ય     
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ળાાન ું નાભ તથા વયનામ ું 
અન બલની મ દત ક ર અન બલ 

કમાયથી કમાું સ ધી લમ ભાવ કદલવ 
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ક્રભ િાયીખ થી 
િાયીખ 

િારીભની વલગિ / વલમ સ્થ યીભાકકવ  
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                                                                        વલગિ બયી આનાયની વશી  

ક્રભ કુટુુંફના લડાનુાં નાભ   વાંફાંધ  
ર્ન્ભ 
િાયીખ  અભ્માવ  વ્મલવામ /અભ્માવ સ્થ  

૧      

૨      

૩      

૪      

૫      

૬      


