૧.
(૧)

(૨)

વેશ અર
D.EI.Ed ભરવા(

પ ક www.ptcgujarat.org વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન
ભરવા બાબતની સુચનાઓ

ાથિમક િશ ણ િડ લોમા )

વેશ ૨૦૧૭-૧૮ના વષનું ઓનલાઇન અર પ ક

વેબસાઇટ www.ptcgujarat.org પર ઓનલાઇન ભરવાનું રહેશે.ઓનલાઇન અર પ ક
કોઇ પણ કો યુટર કે જેની સાથે ઇ ટરનેટ સુિવધા ઉપલ ધ હોય તેના પરથી ભરી શકાશે પોતાના
ધરેથી અથવા ઇ-ગામ સે ટરથી અથવા કોઇ પણ સાઇબર કાફે થી અર પ ક ભરી શકાશે.
વેબસાઇટ ઉપર વેશ અર પ ક ભરતા પહેલા વેબસાઇટ પર મુકવામાં આવેલ અર પ કની કોલમ
મુજબની માગદિશકા, વેશ સંબંિધત સૂચનાઓ અને વેશના િનયમોનો કાળ પૂવક અ યાસ કરવા

િવનંતી
(૩) ઓનલાઇન અર પ ક કોલમ મુજબ ભરવા માટે ની સંબિં ધત સૂચનાઓ વેબસાઇટ પર મુકવામાં આવેલ
છે . તેનો ઉપયોગ કરવો
(૪) અર પ ક Print કરેલી કોપીમાં િનયત કરેલ જ યાએ તમારો તાજેતરનો પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો
ગુંદર / ફે િવકોલથી ચોટાડો અને ફોટા ઉપર તથા અ ય સૂચના મુજબ યો ય જ યાએ અરજદારે સહી કરવી. આ
ભરેલ અર પ ક રાજયના નકકી કરેલ વીકાર કે પૈકી ન કના કે
પર રજુ કરો અને જ રી અસલ
ગુણપ કો / માણપ ોની ચકાસણી કરાવો અર પ કમાં કોઇ
પણ કારની િત ન હોય તો વીકાર કે
પર ા.૨૫/- ( િપયા પચીસ ) અર પ ક ફી ભરી
વીકાર કે
મારફતે અર પ ક
Final

Submit
કરવો અને અર પ ક ભયા બદલની પહોંચ જ રથી મેળવો
(૫)
વીકાર કે ોની યાદી વેબસાઇટ www.ptcgujarat.org પર મુકવામાં આવેલ છે .
(૬) અર પ ક Final Submit કયા બાદ વીકાર કે
ારા આપવામાં આવેલ પહોંચ સાચવવી અને
વેશ સમયે અચૂક સાથે લાવવી
(૭) ઓનલાઇન અર તા.૦૮/૦૬/૨૦૧૭ સવારના ૧૦-૦૦ કલાકથી તા. /૦૬/૨૦૧૭ રિવવારની ર
સાથે સાંજના ૪-૦૦ કલાક સુધી વેબસાઇટ www.ptcgujarat.org પર ભરી શકાશે.
(૮) અર પ કની Print કરેલી કોપી નકકી કરેલ
વીકાર કે ો પર તા.૦૮/૦૬/૨૦૧૭ થી
તા.૧૭/૦૬/૨૦૧૭ સુધી બ માં ( રિવવારની ર સાથે ) સવારના ૧૧-૦૦ થી બપોરના ૪-૦૦ સુધી
વીકારવામાં આવશે.
(૯) વાિ મકી, િવધવા તથા સૈિનક / મા
સૈિનક કે ટેગરી અને િવિવધ મા યમોમાં વેશ માટે
ઓનલાઇન અર કરનારે વેબસાઇટ પર મૂકેલ જ રી આધારો સાથે લઇ જવાના રહેશે.
(૧૦) ટપાલ કે કુ િરયર મારફતે વેશ અર પ ક વીકારવામાં આવશે નહી અને તે રદ થયેલ ગણાશે. આ
કચેરીને પણ અર પ કો મોકલવા નહી.
(૧૧) Print કરેલા અર પ કમાં કોઇ પણ
તના સુધારા વધારા કે છેકછાક કરેલા હશે તો તેવું
અર પ ક વીકાર કે
ારા વીકારવામાં આવશે નહી અને તે રદ થયેલ ગણાશે. અર પ કમાં
કોઇ ખોટી માિહતી ભરાઇ ગઇ હોય તો િ ટે ડ અર પ કમાં સુધારા વધારા કે છેકછાક કરવાની જ યાએ
નવેસરથી નવુ અર પ ક ભરવુ અને તેને " SAVE " કરી Print લેવી

૨.

(૧)

(૨)

અ ય િવગતો

લધુમતી સં થા હેર કરવામાં આવી હોય તેવી ાથિમક િશ ણ િડ લોમા કોલેજોમાં મંજૂર ઇ ટે કની ૫૦
ટકા બેઠકો પર કે ીય વેશ સિમિત ારા વેશ ફાળવવામાં આવશે અને પ૦ ટકા બેઠકો સં થા પોતે
અલગથી
હેરાત આપી મેરીટના ધોરણે ભરી શકશે. લધુમતી સં થાઓની યાદી વેબસાઇટ
www.ptcgujarat.org પર જોઇ શકાશે.
ડાંગી કે ટેગરીના ઉમેદવારોએ ાથિમક િશ ણ િડ લોમાં વેશ માટે કોઇ પણ થળે થી ઓન લાઇન ભરેલ
અર પ કની ચકાસણી જ રી તમામ આધારો સાથે મા િજ લા િશ ણ અને તાલીમ ભવન, વધઇ,
િજ.ડાંગ ખાતે જ ચેક કરાવી Final Submit કરાવવુ.

૩.

ડાંગી, વાિ મકી, િવધવા તથા સૈિનક / મા
બેઠકો જોગ

સૈિનકોની ખાસ કે ટેગરીની

સરકારી અનુદાિનત મિહલા તેમજ પુ ષ અ યાપન મંિદરમાં મા ય વગદીઠ બે બેઠકો વાિ મકી
ઉમેદવારોથી ભરવામાં આવશે.
(ર)
મા સરકારી અને અનુદાિનત મિહલા અ યાપન મંિદરમાં વગદીઠ એક બેઠક િવધવા ઉમેદવારથી
ભરવામાં આવશે. િવધવા અરજદારે પિતના અવસાનનું માણાપ , િવધવા હોવા અંગન
ે ો
મામલતદારનો દાખલો અને પુનઃ લ કરેલ નથી તેવું તાજેતરનું સોગંદનામુ અર પ ક સાથે
ચકાસણી માટે રજુ કરવાના રહેશ.ે
(૩) સૈિનક / મા સૈિનકોના સંતાનો માટે પ બેઠકો પુ ષો માટે તથા પ બેઠકો મિહલાઓ માટે અનામત
રહેશે. સરકારી અને અનુદાિનત મિહલા તેમજ પુ ષ અ યાપન મંિદરોમાં તે પૈકીની એક - એક બેઠક
િવ ાન વાહના ઉમેદવારથી ભરવામાં આવશે.
(૪) િજ લા િશ ણ અને તાલીમ ભવન, વધઇ (ડાંગ) ખાતેની મંજૂર થયેલ વેશ મતાની પ૦ ટકા લેખે ર૬
બેઠકો ડાંગી ઉમેદવારોથી ભરવામાં આવશે. ડાંગીની જગા ઉપર ઉમેદવારી કરનાર ડાંગ
િજ લાના
રહે વાસી હોવા અંગેના કલેકટર ીના ડોમીસાઇલ સટ રજુ કરવાના રહેશે.
(પ)
મ-૪ મુજબની કે ટેગરીના ઉમેદવારોએ તે મતલબના જ રી આધારો રજુ કરવાના રહેશ.ે
(૧)

૪.

િવકલાંગ કે ટેગરીની બેઠકો જોગ

િવકલાંગતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે જે તે કે ટેગરીમાં ( અનુસુિચત િત, અનુસુિચત જન િત,
સામાિજક અને શૈ િણક રીતે પછાત, િબન અનામત ) સરકાર ીની િનિત મુજબ ૩ ટકા બેઠકો
અનામત રહેશે.
(ર)
િવકલાંગ ઉમેદવારોમાં મુક-બિધર, અ પદિ તથા અિ થિવષયક િવકલાંગતા ધરાવતા ઉમેદવારોનો
સમાવેશ થાય છે . આ ૩ ટકા બેઠકો પૈકી મુકબિધર માટે એક ટકા, અ પદિ માટે
એક ટકા અને
અિ થિવષયક ઉમેદવારો માટે એક ટકા રહેશે.
(૩) ઉપર ૪.૨ માં જણાવેલ અપંગતામાં િવકલાંગ ઉમેદવારોમાં કે ટલી અપંગતા હોવી જોઇએ તે અંગેની
િવગતવાર માિહતી વેબસાઇટ ઉપર D.El.Ed વેશના િનયમોમાં આપવામાં આવી છે . જેનો
િવગતવાર અ યાસ કરી અર પ ક ભરવુ.
(૪) D.El.Ed. વેશ િનયમ ૫.૪ માણે િવકલાંગ ઉમેદવારને િવકલાંગતા ચકાસણી સિમિત સમ
બોલાવવામાં આવશે અને િનયમ ૫.૪.૧, ૫૪.૨, અને ૫.૪.૩ ( મુક બિધર, અ પદિ અને
અિ થિવષયક િવકલાંગતા )વાળા આ ઉમેદવારની ાથિમક િશ ણ િડ લોમાં અ યાસ મમાં તથા
યારબાદ ાથિમક શાળાના િશ કને યવસાયમાં બાધા પ ન હોય તેવી િવકલાંગતાની ચકાસણી
તથા તપાસ કરવામાં આવશે. આ અંગે ચકાસણી સિમિતને િનણય આખરી ગણાશે.
(૫) િવકલાંગ કે ટેગરીના ઉમેદવારોએ િવકલાંગતા અંગન
ે ા િસિવલ સજનના માણપ ો રજુ કરવાના રહેશે.
(૧)

૫.

અં ે

મા યમ

અં ે મા યમની ાથિમક િશ ણ િડ લોમાં કોલેજમાં અં ે મા યમમાં ઉમેદવારો પૂરતા માણામાં ન
મળવાના કારણે જો અં ે મા યમની ાથિમક િશ ણ િડ લોમાં કોલેજ માં બેઠકો ખાલી રહે, તો તેવા
સમયે અ ય મા યમમાં ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ માં અં ે
િવષય સાથે પરી ા પસાર કરી હોય તેવા
ઉમેદવારોની અલગ સંયક
ુ ત ( ગુજરાતી, ઉદુ , મરાઠી અને િહ દી મા યમની ) મેરીટ યાદી તૈયાર કરવામાં
આવશે. અને વે છાએ આવી અં ે મા યમની ાથિમક િશ ણ િડ લોમાં કોલેજમાં વેશ મેળવી અં ે

મા યમમાં ાથિમક િશ ણ િડ લોમાં કરવાની લેિખત સમંિતપ આપશે તો ગુણવતાના ધોરણે આવા
ઉમેદવારોને અ ય મા યમમાં જે મથી વેશ અટકે લ હશે તે જ મથી વેશ આપવામાં આવશે આવા
ઉમેદવારોએ વેશ માટે ની અલગ અર અ ે મા યમ માટે કરવાની રહેશે નહી

૬.

વિનભર ાથિમક િશ ણ િડ લોમા કોલેજોના મેનજ
ે મે ટ કવોટામાં
વેશ અંગે. .

વિનભર સં થાઓ ૨૦૧૭-૧૮ ના મા ય થમ વષના ઇ ટે કના ૧૫ ટકા બેઠકો મેનજ
ે મે ટ કવોટાની બેઠકો
પર વેશ આપી શકશે. આ માટે કચેરી ારા અલગ હવે પછી પિરપ કરી વધારાની સૂચનાઓ આપવામાં આવશે.
તેમજ નીચેની શરતો માણે સં થાએ વેશની કાયવાહી કરવાની રહેશ.ે
(૧)
રાજય સરકારે ાથિમક િશ ણ િડ લોમા વેશ માટે િનયત કરેલ લાયકાતના ધોરણો મુજબ વેશ
આપવાનો રહેશે.
(૨) જે તે વિનભર સં થાએ બહોળી િસ ધી ધરાવતા વતમાન પ માં હેરાત આપી વેશ ઇ છુક
ઉમેદવારો પાસેથી અર મેળવીને,આવેલ અર ઓની ધોરણ-૧૨ના મેળવેલ ગુણની ટકાવારીના
આધારે મેરીટ લી ટ તૈયાર કરીને, મેરીટના આધારે વેશ આપવાનો રહેશે.
(૩) કે ીય વેશ િ યા પૂણ થયા બાદ સં થાને પોતાની હેરાત અ વયે મળે લ અર ઓની યાદી તથા
મેરીટ યાદી મુજબ આપવામાં આવેલ વેશની યાદી, ાથિમક િશ ણ િનયામક પાસે માિણત કરાવવાની
રહેશે.
(૪) મેનજ
ે મે ટ કવોટા બેઠકોની ચકાસણી માટે ની સૂચનાઓ આ કચેરી ારા હવે પછી આપવામાં
આવશે.

૭. વિનભર સં થાના સંચાલકો
ાથિમક િશ ણ િડ લોમાં સં થા ( ત કાલીન પી.ટી.સી.) ના વેશ અંગેના િનયમો સરકાર ી િશ ણ
િવભાગના ઠરાવ માંક/ટીસીએમ/૧૪૧૨/૭૦૨/ન, તા.૨/૭/૨૦૧૨ થી મંજુર કરેલ છે . ઠરાવની જોગવાઇ ૧૫
મુજબ વિનભર સં થાઓએ વગ દીઠ ા.૫૦૦૦/- વહીવટી ખચ વેશ કાયવાહી શ થવાની હોય તેના ૧૦
િદવસ અગાઉ કે ીય વેશ સિમિતમાં જમા કરાવાની રહેશે અને જે સં થાઓએ જેટલા વગ માટે વહીવટી ખચ
જમા કરાવેલ હશે એ જ સં થાઓનો તેટલા જ વગ નો વેશ કાયવાહી માટે યાનમાં લેવામાં આવશે તે મુજબ આ
કચેરીના તા. ૨૯/૩/૨૦૧૭ના પિરપ થી તમામ સં થાઓને ોસેસીંગ ફી નો ડાફટ ‘‘ ડાયર ેકટર,

ાયમરી એજયુકેશન, ગુજરાત ટે ટ, ગાંધીનગર ‘‘ ના નામનો કઢાવી આ કચેરીમાં તા.૩૦/૪/૨૦૧૭
સુધીમાં જમા કરાવવા જણાવેલ છે તે મુજબ અમલ કરવાનો રહેશ.ે

૧. વેશ ફોમ સાથે રજુ કરવાના જ રી આધારો
વેશ અર પ ક ભરતા પહેલા આ સૂચનાઓ અવ ય વાંચો અને તેનો અમલ
કરો
૧.

ઓનલાઇન ભર ેલ વેશ અર

પ ક

ઓનલાઇન ભરેલ વેશ અર પ કની િ

બ માં વીકાર કે

ખાતે રજુ કરવા અંગે.

ટ નકલમાં અરજદારે પાસપોટ સાઇઝનો તાજેતરનો ફોટો

િનયત જ યાએ ચોટાડો અને િનયત જ યાએ સહી કરી વેબસાઇટ પર મુકેલ વીકાર કે ની
કે

૨.

પર

હેરાતમાં દશાવેલ િનયત તારીખ અને સમય સુધીમાં

વેશ અર

બ માં રજુ

યાદી મુજબના

કરવાનુ રહેશે.

સાથે રજુ કરવાના માણપ ોઃ-

વેશ અર પ ક બ રજુ કરતી વખતે તેમાં ભરેલી િવગતો સંબંિધત નીચે મુજબના લાગુ પડતા
અસલ
માણપ ો બતાવવાના રહેશ.ે આ માણપ ોની ચકાસણી કયા બાદ વેશ અર પ ક
ા.૨૫/- ( િપયા પચીસ ) ફી વકારી અર પ ક ફાઇનલ સબમીટ કરવામાં આવશે અને
પહોંચ
આપવામાં આવશે.
૨.૧

એસ.એસ.સી. (ધોરણ-૧૦) પરી ા પાસ કયાની એક વધારાની ઝે રો

નકલ સાથે.

૨.૨

એચ.એસ.સી.(ધોરણ-૧૨ પરી ા પાસ કયાની માકશીટ એક વધારાની ઝે રો

નકલ સાથે.

નોંધઃ અર પ સાથે એસ.એસ.સી. અને એચ.એસ.સી. માકશીટની તમામ ય ની
માિણત ઝે રો નકલ અલગથી આપવી અને માકશીટ ઉપર અર પ કનો છાપેલો નંબર લખવો

( School Leaving Certificate )

૨.૩

શાળા છોડયાનું માણાપ

૨.૪

ધોરણ-૧૨ પાસ કયા અંગન
ે ંુ શાળાના આચાય આપેલ ટાયલ સટ ફીકે ટ

૨.૫
ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ પરી ા પાસ કયાનો સમયગાળો બે વષ કરતા વધુ હોય તો તે
દર યાન અ ય અ યાસ કરેલ હોય તે અંગન
ે ા માણપ ો
૨.૬

અનુસિુ ચત િત, અનુસુિચત જન િત, સામા ક અને શૈ િણક રીતે પછાત વગ (બ ીપંચ )
તથા વાિ મકી િતના સંબિં ધત ખાતાએ િનયત કરેલ નમૂનામાં ખાતા ારા િનયુકત કરવામાં
આવેલ નીચે જણાવેલ પૈકીના કોઇપણ સ મ અિધકારીનું િત અંગેનું માણાપ
(૧)

સમાજ ક યાણ અિધકારી ી

(ર)

કલેકટર ી / નાયબ કલેકટર ી

(૩)

િજ લા િવકાસ અિધકારી ી / નાયબ િજ લા િવકાસ અિધકારી ી

(૪)

મામલતદાર ી

(પ)

તાલુકા િવકાસ અિધકારી ી

(૬)

ાંત અિધકારી ી

(૭)
સામાિજક અને શૈ િણક રીતે પછાત વગ ( બ ીપંચ )ના ઉમેદવારે
તા.૩૧/૩/૨૦૧૭ ના રોજ પુરા થતા નાણાંકીય વષનું િ મીલેયર સટ િફકે ટ રજુ
કરવાનુ રહેશે.
૨.૭

ડાંગી ઉમેદવારોએ તેઓ ડાંગ
લાના રહેવાસી છે તે મતલબનું િજ લા કલેકટર કે તેમણે
અિધકૃ ત કરેલ અિધકારીનું માણપ તથા ધોરણ ૧ થી ૧૨ જે શાળામાં અ યાસ કરેલ
હોય તે મતલબનું સંબંિધત શાળાના આચાય ીના દાખલા

૨.૮
િવકલાંગ અરજદારો જે કારની િવકલાંગતા ધરાવતા હોય તે (૧) િવકલાંગતા અંગેનું
િનયત નમૂનામાં સીવીલ સજન / સુિ ટે ડ ટની િત હ તા રવાળું માણપ (ર)
પો ટકાડ સાઇઝનો આખો ફોટો (૩) સમાજ સુર ા ખાતા તરફથી આપવામાં આવેલ ફોટા
સાથેનું ઓળખપ
૨.૯
િવધવા કે ટેગરીમાં વેશ મેળવવા માંગતા ઉમેદવારોએ વેશ અર પ ક સાથે નીચે
મુજબના અસલ આધારો એક ઝે રો નકલ સાથે રજુ કરવાના રહેશે.
(૧)

િવધવા હોવા અંગન
ે ંુ મામલતદારનું માણપ

(૨)

પિતના મરણનો અિધકૃ ત દાખલો

(૩)

વેશની તારીખ સુધીમાં પુનઃલ

(૪)
િવધવા ઉમેદવારના
આધાર

કરેલ નથી તે મતલબનું ર

ટડ સોગંદનામુ

સુર ગૃહે રેશનકાડમાં નામ ઉમેરવામાં આ યુ હોય તેનો

પિતનું નામ અવસાન બાદ રેશનકાડમાંથી રદ કરવામાં આ યુ હોય તેનો આધાર
ઉપર (૪) તથા (૫) ના િવક પે િવધવા ઉમેદવારના તેમના સુર પ ે મતદાર
યાદીમાં ઉમેરવામાં આવેલ હોય તેનો આધાર તથા પિતના અવસાન બાદ મતદાર
યાદીમાંથી નામ કમી થયેલ હોય તો તેનો આધાર.
(૫)

(૬)
વધુ ન

િવધવા બહેનોની ઉમર ૧/૭/૨૦૧૭ ના રોજ ૧૮ વષથી ઓછી અને ૩૩ વષથી
હોવી જોઇએ.

૨.૧૦

સૈિનક / મા

૨.૧૧

ઉદુ મા યમઃ-

સૈિનકઃ- િજ લા સૈિનક બોડનું માણાપ રજુ કરવાનું રહેશે.
ઉદુ મા યમમાં વેશ મેળવવા ઇ છતા ઉમેદવારોએ ધોરણ-૧૦ની પરી ા
ઉદુ મા યમમાં પાસ કરેલી હોવી જોઇએ.

૨.૧૨

િહ દી મા યમઃ- િહ દી મા યમમાં વેશ મેળવવા ઇ છતા ઉમેદવારોએ ધોરણ-૧૦ની
પરી ા િહ દી મા યમમાં પાસ કરેલી હોવી જોઇએ.

૨.૧૩

મરાઠી મા યમઃ- મરાઠી મા યમમાં વેશ મેળવવા ઇ છતા ઉમેદવારોએ ધોરણ-૧૦ની
પરી ા મરાઠી મા યમમાં પાસ કરેલી હોવી જોઇએ.

નોંધઃ- અસલ આધારો વેશ અર પ ક રજુ કરતી વેળા તેમજ વેશ મેળવતા સમયે તેની
ચકાસણી કયા બાદ પરત કરવામાં આવશે ઉમેદવારે ગુણ પ કો / માણાપ ોની બે
ઝે રો નકલ રજુ કરવાની રહેશે.

૩.

અર

પ કની પહોંચ

વેશ અર પ ક વીકાયાની પહોંચ
કાયાવાહી સમયે સાથે રાખવાની રહેશે.

૪.

બ માં મેળવી લેવાની રહેશેઅને વેશની દરેક

િ મીલેયર સટ ફીકે ટઃ-

સામા ક અને શૈ િણક રીતે પછાત વગ (બ ીપંચ ) ના અરજદારોએ તેઓ ઉ ત વગમાં
આવતા નથી તે અંગેનું તા.૩૧/૩/૨૦૧૭ ના રોજ પુરા થતા નાણાંકીય વષની આવકના આધારે સ મ અિધકારી
તરફથી મેળવેલ િ મીલેયર સટ ફીકે ટ વેશ અર પ ક રજુ કરતી વેળા અથવા વેશ સમયે રજુ કરવાનુ રહેશે.
તા.૧/૪/૨૦૧૭ પછી મેળવેલુ આવુ સટ ફીકે ટ ાહય રાખવામાં આવશે.

૫.

અ ય રાજયના પછાત વગના અરજદારોઃ-

ાથિમક િશ ણ િડ લોમા વેશ િનયમોના િનયમ-૧૦ અંતગત સુચનાઓ અને િકયાઓ
જુ ઓ પિરિશ -ક ( બાબત નં. ૭ )

૬.

િવકલાંગ અરજદારોઃ-

િવકલાંગ અરજદારોની અનામત બેઠકો ઉપર અ યાપન મંિદરના કાય મમાં તેમજ લાયકાત
મેળ યા પછી શૈ િણક કાયમાં તેમજ શાળાની અ ય વૃિતઓમાં ભાગ લેવા માટે બાધ કરતા ન હોય તેવી મુકબિધર,અ પ દિ તથા અિ થિવષયક િવકલાંગતાવાળા અરજદારો વેશના િનયમો મુજબની િવકલાગતા ધરાવતા
હશે તો જ વેશ માટે િવચારણામાં લેવાશે. આ બાબતે ચકાસણી સિમિતનો િનણય આખરી ગણાશે.

૭.

િવચરતી અને િવમુકત

િતઓના અરજદારોઃ-

ાથિમક િશ ણ િડ લોમાં વેશના િનયમોમાં િવચરતી અને િવમુકત િતઓની બાબતમાં
અનામ અંગન
ે ી કોઇ અલગ ટકાવારી નકકી કરવામાં આવેલ નથી. તેથી આવી િત પૈકી જે અરજદારો અનુસિુ ચત
િત, અનુસુિચત જન િત કે સામા ક અને શૈ િણક રીતે પછાત િતમાં આવતા હોય તેવા અરજદારોને જે તે
અનામત બેઠક ઉપર વેશ આપવામાં આવશે. દા.ત. બાવા, બૈરાગી બાવા, નાયક, ગો વામી, વણઝારા વગેર ે
ાિત સામા ક અને શૈ િણક રીતે પછાત ( બ ીપંચ) િતમાં આવતી હોવાથી તે િતની કે ટેગરીમાં ફોમ
ભરવાનું રહેશે.

૮.

મોચી

િતના અરજદારોઃ-

સરકારના સામા ક યાય અને અિધકારીના િવભાગ ( અનુસિુ ચત િત ક યાણ ભાગ)
સિચવાલય, ગાંધીનગરના ઠરાવ માંક/સીએઆર-૧૦૯૦-સીઓ-૧૬-હ, તા.૧૮/૨/૨૦૦૩ થી મોચી િતનો
સમાવેશ સામા ક અને શૈ િણક રીતે પછાત િતમાં કરવામાં આવેલ હોવાથી મોચી િતના અરજદારોએ
અનુસિુ ચત િતમાં અર નહી કરતા સામા ક અને શૈ િણક રીતે પછાત િત ( બ ીપંચ ) માં ફોમ ભરવાનુ
રહેશે અને િત અંગન
ે ંુ સમાજ ક યાણ અિધકારીનું માણાપ તથા આગળ ઉ લેખ કયા મુજબ સં મ
અિધકારીનું ીમીલીયર માણાપ રજુ કરવાનુ રહેશે.

૯.

મિહલા ઉમેદવારોઃસગભા મિહલા ઉમેદવારોને વેશ મળી શકશે નહી તેમ છતાં વેશ મેળ યા બાદ મહીલા સગભા
હોવાનું માલુમ પડશે તો તેમનો વેશ આપોઆપ રદ થયેલો ગણાશે આ બાબતે રજુ આત કરવાની
કે અ ય કોઇ તક આપવામાં આવશે નહી.

૧૦.

વેશનુ મા યમઃજુ ઓ ાથિમક િશ ણ િડ લોમાં વેશ િનયમોના િનયમ નં. ૪.૬.૧ થી ૪.૬.૬

૧૧.

સે ટલ બોડ ઓફ સેક ડરી એજયુકેશન, નવી િદ હી ારા લેવાયેલ પરી ામાં ઉિતણ થયેલા
ઉમેદવારોઃ-

ઉમેદવાર જે મા યમમાં વેશ મેળવવા ઇ છતા હોય તે જ મા યમમાં તેણે ગુજરાત રાજય કે અ ય બી
રાજયમાં આવેલી મા ય કે ીય શાળાઓ / ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓ / જવાહર નવોદય િવધાલયો કે જેની
પરી ા સે ટલ બોડ ઓફ સેક ડરી એજયુકેશન, નવી િદ હી ારા લેવામાં આવતી એસ.એસ.સી. તેમજ
એચ.એસ.સી. પરી ા પાસ કરેલી હોવી જોઇએ.

૧૨.
કાઉ સીલ ઓફ ધી ઇ ડીયન કૂ લ સટ ફીકે ટ એકઝામીનેશન, નવી િદ હી ારા લેવાયેલ
પરી ામાં ઉિતણ થયેલા ઉમેદવારોઃઉમેદવાર જે મા યમમાં વેશ મેળવવા ઇ છતા હોય તે જ મા યમમાં તેણે ગુજરાત રાજય કે અ ય બી
રાજયમાં આવેલી શાળાઓમાંથી િવધાથ ઓએ કા સીલ ઓફ ધી ઇ ડીયન કુ લ સટ ફીકે ટ
એકઝામીનેશન, નવી િદ હી ારા લેવામાં આવતી એસ.એસ.સી. તેમજ એચ.એચ.સી. પરી ા પાસ કરેલી હોવી
જોઇએ.

૧૩.

અ ય રાજયના ઉમેદવારોઃ-

િશ ણ િવભાગના ઠરાવ માંક/ટીસીએમ/૧૪૧૨/૪૯૪/ન, તા.૯/૫/૨૦૧૨ના ઠરાવ મુજબ ગુજરાત
રાજય િસવાયના અ ય રાજયના મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ બોડ ( જે કોઇ નામથી ઓળખાતુ હોય
) ની ધોરણ - ૧૨ની પરી ા પાસ કરેલ હોય.

૩. ઓન-લાઇન વેશ અંગે િવશેષ સૂચનાઓ
વેશ પ

( Admission Letter ) સંલ

સૂચનાઓ

૧.

વેશ સિમિત ારા સં થામાં હાજર થવાની આપવામાં આવેલ છે લી તારીખ સુધીમાં ઉમેદવારે
ફરિજયાત હાજર થવાનૂં રહેશ.ે

૨.

સં થામાં હાજર થતા સમયે િનયમાનુસારની અ ય ફી જે તે સં થામાં જમા કરાવી પહોંચ મેળવી
રહેશે.

૩.

ાથિમક િશ ણ િડ લોમાં વેશ િનયમ ૧૩.૨ અ વયે સં થામાં હાજર થતા સમયે ધોરણ-૧૨ની
ગુણપ કની અસલ, કુ લ લીવીંગ સટ ફીકે ટ અસલ અને િત માણપ ોની અસલ નકલ જમા કરાવી
દે વાની રહેશે જે અ યાસ મ પૂણ થયે સં થામાંથી પરત મેળવી લેવાની રહેશે.

૪.

ઉપર મ (૩) મુજબના ડોકયુમે ટસ સોપવામાં િન ફળ જનાર ઉમેદવારને સં થા હાજર કરશે નહી.

૫.

કે ીય વેશ થળે થી વેશપ મેળ યા બાદ સં થામાં હાજર થવા ન જનાર ઉમેદવારનો વેશ રદ થશે.

૬.

સં થામાં વેશ પમેલ તાલીમાથ ઓ ાથિમક િશ ણ િડ લોમાં ના અ યાસ મની સાથે અ ય
િનયિમત અ યાસ મ કરી શકશે નિહ અને જો તેવુ માલુમ પડશે તો તેનો વેશ રદ થવાને પ

૭.

ાથિમક િશ ણ િડ લોમાં વેશ િનયમ-૧૨ અ વયે વેશ મેળવેલ તાલીમાથ ઓને થળ ફે રફાર
આપવાની જોગવાઇ ન હોઇ થળ ફે રફારની રજુ આત કરી શકાશે નહી.

લેવાની

થશે.

૮.

વેશ મેળ યા બાદ સં થામાં હાજર થયા બાદ ઉમેદવારે પોતાનો વેશ રદ કરવાનો હોય તો
કોલેજના આચાય ી મારફતે ાથિમક િશ ણ િનયામકની કચેરીના પ માંક/તાલીમ-૧- વેશ- ૦૬-જ૮૭૯-૯૦૭૮, તા.૨૮/૬/૨૦૦૬ની સૂચનાઓ માણે િનયત કરેલ અર ફોમમાં અર
કરી આચાય ી મારફતે
ાથિમક િશ ણ િનયામકની કચેરીમાં આચાય ીના શેરા સાથે અર રજુ
કરવાની રહેશે.

િવકલાંગ ઉમેદવાર સંલ

સૂચનાઓ

૧.

િવકલાંગ ઉમેદવારની અ યાપન મંિદરના શૈ િણક કાય મમાં ભાગ લેવાની તથા ાથિમક શાળામાં
િશ ક તરીકે ની ફરજો માટે િવકલાંગતાની ધિન તપાસ કરવામાં આવશે.

ર.

િવકલાંગ ધારો-૧૯૯૫ના કરણ-૨ ના િનયમ ૪(૧) મુજબ રાજય સરકારે રચેલા મેડીકલ બોડનું
િવકલાંગતાનું માણપ રજુ કરવાનું રહેશે.

૩.

િવકલાંગતા અંગન
ે ા માણપ પર ઉમેદવારનો ફોટો ન હોય તો ઓળખિવિધ માટે એસ.ટી.ફી પાસ
અથવા એચ.એસ.સી. પરી ાની ફોટાવાળી િરિસ ટ સાથે લાવવાની રહેશ.ે

૪.

એચ.એસ.સી. પરી ાની માકશીટ, ધોરણ-૧૦ની માકશીટ, જ મ તારીખ માટે શાળા છોડયાનું
માણપ , િત અંગેના માણપ સમાજ સુર ા ખાતા તરફથી આપવામાં આવેલ ફોટા સાથેનું
ઓળખકાડ તેમજ અ ય જ રી માણપ ો સાથે લાવવાના રહેશ.ે

પ.

બ ીપંચના ઉમેદવારોએ તા.૩૧/૩/૨૦૧૭ ના રોજ પૂરા થતા નાણાંકીય વષની આવકના આધારે
તા.૧/૪/૨૦૧૭ પછી મેળવેલ ઉ ત વગનું ( િ મીલીયર) માણપ રજુ કરવાનું રહેશે. અગાઉના વષમાં

કાયમી

મેળવેલ માણપ મા ય રહેશે નહી.

.

૬.

જે િક સામાંચકાસણી સિમિતને દે ખીતી રીતે જ ઉમેદવાર િબલકુ લ િવકલાંગતા ધરાવતા ન હોય અથવા
માણમાં ઓછી અપંગતા હોય છતાં પણ તેઓ અપંગતા ધરાવે છે તેવા માણપ ો રજુ કરે તેવા સંિદ ધ
િક સામાં ઉમેદવારને મેડીકલ બોડનું માણપ રજુ કરવા જણાવી શકે છે અને ઉમેદવારે મેડીકલ બોડનું
માણપ રજુ કરવાનું રહેશે.
૭.

િવકલાંગતા ચકાસણી કાય મના િદવસે શકય હશે તો વેશ આપવામાં આવશે અ યથા તારીખની
ણ થળ ઉપર બ કે પ વારા કરવામાં આવશે. જો તમને તે જ િદવસે વેશ આપવામાં આવશે
તો ફી ભરવા અંગન
ે ી કાયવાહી સૂચના પ માં જણાવેલ સૂચના મુજબ કરવાની રહેશ.ે
૮.

િવકલાંગતા ચકાસણી સિમિત સમ ઉપલ ધ બેઠકોના બમણા ઉમેદવારોને ચકાસણી માટે
બોલાવવામાં આવે છે . તેથી ચકાસણી સિમિત સમ ઉપિ થત રહેવાથી કે ચકાસણીમાં સફળ
વેશ મળી જશે તેમ માનવું નહી. sss

થવાથી

