પ્રાથમિક મિક્ષણ મિયાિકિી કચેરી
કેન્દ્રીય પ્રવેિ સમિમિ પ્રાથમિક મિક્ષણ ડિપ્લોિાાં પ્રવેિ સિે ૨૦૧૮-૧૯ િા
પ્રથિ વર્ષ પ્રાથમિક મિક્ષણ ડિપ્લોિાાં s D.EI.Ed ) ( પી.ટી.સી.)
પ્રવેિ અંગે િી જાહેરાિ
રાજયમાાં આવેલ એન.સી.ટી.ઇ. દ્રારા માન્યતા પ્રાપ્ત સરકારી / બિન સરકારી, અનુદાનનત, તેમજ
સ્વનનર્ભર અધ્યાપન માંદદરો / જજલ્લા નિક્ષણ અને તાલીમ ર્વનોમાાં કે ન્દ્રીયકૃ ત પ્રવેિ યોજના હેઠળ વર્ભ
૨૦૧૮-૧૯માાં ગુજરાતી/દહન્દી/ઉર્ુભ /મરાઠી અને અંગ્રેજી માધ્યમના પ્રાથનમક નિક્ષણ દિપ્લોમાાં િે વર્ભના
અભ્યાસક્રમમાાં પ્રવેિ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારો પાસેથી નનયત નમ ૂનામાાં ઓનલાઇન એપ્લીકેિન વેિસાઇટ
www.ptcgujarat.org પર તા.૯/૬/૨૦૧૮ સવારના ૧૦-૦૦ કલાક થી ૧૯/૬/૨૦૧૮ (રનવવારની રજા
સાથે ) રાત્રીના ૨૩.૫૯ કલાક સુધી માંગાવવામાાં આવે છે . ઓનલાઇન ફોમભની હાિભ કોપી સ્સ્વકાર કેન્દ્ર પર
જમા કરાવી જરૂરી ફી ર્રી પહોંચ મેળવી લેવાની રહેિે. નકકી કરે લ સ્વીકાર કે ન્દ્રોની યાદી જજલ્લાવાર
વેિસાઇટ www.ptcgujarat.org પર મુકવામાાં આવેલ છે . ફોમભ ર્રવા સાંિધ
ાં ી અન્ય સુચનાઓ વેિસાઇટ
પર મુકેલ છે . જે જોઇ ઓનલાઇન ફોમભ ર્રવાનુ ાં રહેિે.
સ્વનનર્ભર સાંસ્થાઓએ તેમની મેનેજમેન્ટ કવોટાની ૧૫ ટકા સીટો નિક્ષણ નવર્ાગના તા.૫/૭/૨૦૧૨ના
ઠરાવ મુજિ ર્રવાની રહેિે. મેનેજમેન્ટ કવોટાની સીટો ર્રવા અંગેની સુચનાઓ હવે પછી અલગ પત્ર તથા
વેિસાઇટ પરથી જાણ કરવામા આવિે.
(૧)

પ્રવેિ િાટે જરૂરી લાયકાિઃ- ઉચ્ચતર માધ્યનમક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા (ધોરણ-૧૨) નવજ્ઞાન પ્રવાહ,

સામાન્ય પ્રવાહ, વ્યવસાયલક્ષી અને ઉતર બુનનયાદી પ્રવાહમાાં પ્રાયોબગક નવર્ય સદહતના કુ લગુણમાાંથી
ઓછામાાં ઓછા પ૦ ટકા ગુણ સાથે ઉનતિણ કરે લ હોવી જોઇએ.
(૨)

પ્રવેિ િાટે લધુિિ ગુણઃ- ઉમદવારે નનયત કરે લ પ્રવાહોની પરીક્ષામાાં કુ લ ગુણમાાંથી ઓછામાાં ઓછા

૫૦ ટકા ગુણ મેળવેલા હોવા જોઇએ. પરાં ત ુ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો અનુસબુ ચત જાનત, અનુસબુ ચત જનજાનત,
સામાજીક અને િૈક્ષબણક રીતે પછાત વગભના ઉમેદવારે ઓછામાાં ઓછા ૪૫ ટકા ગુણ મેળવેલા હોવા જોઇએ.
(૩)

પ્રવેિનુાં િાધ્યિઃ- ઉમેદવારે જે માધ્યમમાાં ધોરણ-૧૦ની પરીક્ષા પાસ કરે લ હિે તે જ માધ્યમની

કોલેજમાાં પ્રવેિને પાત્ર રહેિે.
(૪)

વયિયાષ દાઃ- જે ઉમેદવારો તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૮ના રોજ ૨૪ વર્ભથી વધુ ઉમરના ન હોય તેવા તમામ

ઉમેદવારો પ્રવેિપાત્ર ગણાિે અનુસ ૂબચત જાનત / અનુસબુ ચત જનજાનત, સામાજજક અને િૈક્ષબણક રીતે પછાત
વગભ ( િક્ષીપાંચના) ઉમેદવારો માટે ઉમરમાાં ૫ વર્ભની છૂટછાટ રહેિે. ૩૩ વર્ભ સુધીના નવધવા િહેનો પ્રવેિને
પાત્ર રહેિે.
રાજયમાાં આવેલ એન.સી.ટી.ઇ. માન્યતા પ્રાપ્ત તમામ સાંસ્થાઓને તથા ઉમેદવારોને પ્રવેિ સિાંધી
યથાપ્રસાંગે જરૂરી સ ૂચનાઓ વેિસાઇટ પર મુકવામાાં આવિે.તે વખતો-વખત જોવા નવનાંતી કરવામાાં આવે છે .
િોંધઃ- એિ.સી.ટી.ઇ. એકટિી જોગવાઇ પ્રિાણે પી.ટી.સી.િા બદલે હવે આ અભ્યાસક્રિનુાં િાિ પ્રાથમિક
મિક્ષણ ડિપ્લોિાાં s D.EI.Ed f રહેિે.
તારીખઃ- ૬/૬/૨૦૧૮
ગાાંધીનગર

(િાભ .એમ. આઇ જોર્ી)
પ્રાથનમક નિક્ષણ નનયામક
ગુજરાત રાજય, ગાાંધીનગર

