૧.

વેશ અર

પ ક www.ptcgujarat.org વેબસાઇટ પર

ઓનલાઇન ભરવા બાબતની ુચનાઓ
(૧)

D.EI.Ed ભરવા( ાથિમક િશ!ણ #ડ%લોમા ) વેશ ૨૦૧૬-૧૭ના વષ.
- ુ ં ઓનલાઇન અર પ ક
વેબસાઇટ

www.ptcgujarat.org

પર ઓનલાઇન ભરવા.ુ ં રહ1શ.ે ઓનલાઇન અર પ ક

કોઇ પણ કો2%3ુટર ક1 4ની સાથે ઇ5ટરનેટ ુિવધા ઉપલ8ધ હોય તેના પરથી ભર: શકાશે પોતાના
ધર1 થી અથવા ઇ-ગામ સે5ટરથી અથવા કોઇ પણ સાઇબર કાફ1થી અર પ ક ભર: શકાશે.
(૨)

વેબસાઇટ ઉપર વેશ અર પ ક ભરતા પહ1લા વેબસાઇટ પર =ુકવામાં આવેલ અર પ કની
કોલમ =ુજબની માગદ
- િશAકા,વેશ સંબિં ધત  ૂચનાઓ અને વેશના િનયમોનો કાળ D ૂવક
અEયાસ કરવા િવનંતી

(૩)

ઓનલાઇન અર પ ક કોલમ =ુજબ ભરવા માટ1ની સંબિં ધત  ૂચનાઓ વેબસાઇટ પર =ુકવામાં
આવેલ છે . તેનો ઉપયોગ કરવો

(૪)

અર પ ક

Print

કર1 લી કોપીમાં િનયત કર1 લ જIયાએ તમારો તા4તરનો પાસપોટ- સાઇઝનો

ં ર / ફ1િવકોલથી ચોટાડો અને ફોટા ઉપર તથા અ5ય  ૂચના =ુજબ યોIય જIયાએ
ફોટો Lુદ
અરજદાર1 સહ: કરવી. આ ભર1 લ અર પ ક રાજયના નકક: કર1 લ Nવીકાર ક15O પૈક: ન કના ક15O
પર રQુ કરો અને જRર: અસલ Lુણપ કો /માણપ ોની ચકાસણી કરાવો અર પ કમાં કોઇ
પણ કારની !િત ન હોય તો Nવીકાર ક15O પર Rા.૨૫/- ( Rિપયા પચીસ ) અર પ ક ફ: ભર:
Nવીકાર ક15O મારફતે અર પ ક

Final Submit

કરવો અને અર પ ક ભયા- બદલની પહTચ જRરથી મેળવો
(૫)

Nવીકાર ક15Oોની યાદ: વેબસાઇટ

(૬)

અર પ ક

Final Submit

www.ptcgujarat.org

પર =ુકવામાં આવેલ છે .

કયા- બાદ Nવીકાર ક15O Oારા આપવામાં આવેલ પહTચ સાચવવી

અને વેશ સમયે અU ૂક સાથે લાવવી
(૭)

ઓનલાઇન અર

તા.૦૯/૦૬/૨૦૧૬ સવારના ૧૦-૦૦ કલાકથી તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૬

રX સાથે સાંજના ૪-૦૦ કલાક ુધી વેબસાઇટ
(૮)

અર પ કની

Print

www.ptcgujarat.org

રિવવારની

પર ભર: શકાશે.

કર1 લી કોપી નકક: કર1 લ Nવીકાર ક15Oો પર તા.૦૯/૦૬/૨૦૧૬ થી

તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૬ ુધી RબRમાં ( રિવવારની રX સાથે ) સવારના ૧૧-૦૦ થી બપોરના ૪-૦૦
ુધી Nવીકારવામાં આવશે.
(૯)

વાYZમક:, િવધવા તથા સૈિનક / મા
ઓનલાઇન અર

સૈિનક ક1ટ1ગર: અને િવિવધ મા[યમોમાં વેશ માટ1

કરનાર1 વેબસાઇટ પર = ૂક1લ જRર: આધારો સાથે લઇ જવાના રહ1શ.ે

(૧૦) ટપાલ ક1 \ુ#રયર મારફતે વેશ અર પ ક Nવીકારવામાં આવશે નહ: અને તે રદ થયેલ ગણાશે.
આ કચેર:ને પણ અર પ કો મોકલવા નહ:.

(૧૧)

Print

કર1 લા અર પ કમાં કોઇ પણ Xતના ુધારા વધારા ક1 છે કછાક કર1 લા હશે તો તે] ુ ં

અર પ ક Nવીકાર ક15O Oારા Nવીકારવામાં આવશે નહ: અને તે રદ થયેલ ગણાશે. અર પ કમાં
કોઇ ખોટ: મા#હતી ભરાઇ ગઇ હોય તો િ5ટ1ડ અર પ કમાં ુધારા વધારા ક1 છે કછાક કરવાની
જIયાએ નવેસરથી ન]ુ અર પ ક ભર]ુ અને તેને

૨.
(૧)

" SAVE " કર: Print

લેવી

અ5ય િવગતો

લ_ુમતી સંNથા Xહ1ર કરવામાં આવી હોય તેવી ાથિમક િશ!ણ #ડ%લોમા કોલેજોમાં મંQૂર

ઇ5ટ1કની ૫૦ ટકા બેઠકો પર ક15Oીય વેશ સિમિત Oારા વેશ ફાળવવામાં આવશે અને પ૦ ટકા બેઠકો
સંNથા પોતે અલગથી Xહ1રાત આપી મેર:ટના ધોરણે ભર: શકશે. લ_ુમતી સંNથાઓની યાદ: વેબસાઇટ

www.ptcgujarat.org
(૨)

પર જોઇ શકાશે.

ડાંગી ક1ટ1ગર:ના ઉમેદવારોએ ાથિમક િશ!ણ #ડ%લોમાં વેશ માટ1 કોઇ પણ Nથળે થી ઓન લાઇન

ભર1 લ અર પ કની ચકાસણી જRર: તમામ આધારો સાથે મા
વધઇ, aજ.ડાંગ ખાતે જ ચેક કરાવી

૩.

aજZલા િશ!ણ અને તાલીમ ભવન,

Final Submit કરાવ]ુ.

ડાંગી, વાYZમક:, િવધવા તથા સૈિનક / મા

સૈિનકોની ખાસ

ક1ટ1ગર:ની બેઠકો જોગ
(૧)

સરકાર: અ.ુદાિનત મ#હલા તેમજ DુRષ અ[યાપન મં#દરમાં મા5ય વગદ
- :ઠ બે બેઠકો વાYZમક:
ઉમેદવારોથી ભરવામાં આવશે.

(ર)

મા

સરકાર: અને અ.ુદાિનત મ#હલા અ[યાપન મં#દરમાં વગદ
- :ઠ એક બેઠક િવધવા ઉમેદવારથી

ભરવામાં આવશે. િવધવા અરજદાર1 પિતના અવસાન.ુ ં માણાપ , િવધવા હોવા bગેનો
મામલતદારનો દાખલો અને Dુનઃ લIન કર1 લ નથી તે] ુ ં તા4તર.ુ ં સોગંદના=ુ અર પ ક સાથે
ચકાસણી માટ1 રQુ કરવાના રહ1શ.ે
(૩)

સૈિનક / મા

સૈિનકોના સંતાનો માટ1 પ બેઠકો DુRષો માટ1 તથા પ બેઠકો મ#હલાઓ માટ1 અનામત

રહ1શ.ે સરકાર: અને અ.ુદાિનત મ#હલા તેમજ DુRષ અ[યાપન મં#દરોમાં તે પૈક:ની એક - એક
બેઠક િવdાન વાહના ઉમેદવારથી ભરવામાં આવશે.
(૪)

aજZલા િશ!ણ અને તાલીમ ભવન, વધઇ (ડાંગ) ખાતેની મંQૂર થયેલ વેશ !મતાની પ૦ ટકા
લેખે ર૬ બેઠકો ડાંગી ઉમેદવારોથી ભરવામાં આવશે. ડાંગીની જગા ઉપર ઉમેદવાર: કરનાર ડાંગ
aજZલાના રહ1વાસી હોવા bગેના કલેકટરeીના ડોમીસાઇલ સટf રQુ કરવાના રહ1શ.ે

(પ)

gમ-૪ =ુજબની ક1ટ1ગર:ના ઉમેદવારોએ તે મતલબના જRર: આધારો રQુ કરવાના રહ1શ.ે

૪.
(૧)

િવકલાંગ ક1ટ1ગર:ની બેઠકો જોગ

િવકલાંગતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટ1 4 તે ક1ટ1ગર:માં ( અ.ુhુ ચત Xિત, અ.ુhુ ચત જનXિત,
સામાaજક અને શૈ!hણક ર:તે પછાત, hબન અનામત ) સરકારeીની િનિત =ુજબ ૩ ટકા બેઠકો
અનામત રહ1શ.ે

(ર)

િવકલાંગ ઉમેદવારોમાં =ુક-બિધર, અZપદijટ તથા અkNથિવષયક િવકલાંગતા ધરાવતા
ઉમેદવારોનો સમાવેશ થાય છે . આ ૩ ટકા બેઠકો પૈક: =ુકબિધર માટ1 એક ટકા, અZપદijટ માટ1
એક ટકા અને અkNથિવષયક ઉમેદવારો માટ1 એક ટકા રહ1શ.ે

(૩)

ઉપર ૪.૨ માં જણાવેલ અપંગતામાં િવકલાંગ ઉમેદવારોમાં ક1ટલી અપંગતા હોવી જોઇએ તે bગેની
િવગતવાર મા#હતી વેબસાઇટ ઉપર

D.El.Ed

વેશના િનયમોમાં આપવામાં આવી છે . 4નો

િવગતવાર અEયાસ કર: અર પ ક ભર]ુ.
(૪)

D.El.Ed. વેશ

િનયમ ૫.૪ માણે િવકલાંગ ઉમેદવારને િવકલાંગતા ચકાસણી સિમિત સમ!

બોલાવવામાં આવશે અને િનયમ ૫.૪.૧,
૫.૪.૧, ૫૪.૨,
૫૪.૨, અને ૫.૪.૩ ( =ુક બિધર, અZપદijટ અને
અkNથિવષયક િવકલાંગતા )વાળા આ ઉમેદવારની ાથિમક િશ!ણ #ડ%લોમાં અEયાસgમમાં તથા
mયારબાદ ાથિમક શાળાના િશ!કને nયવસાયમાં બાધાRપ ન હોય તેવી િવકલાંગતાની ચકાસણી
તથા તપાસ કરવામાં આવશે. આ bગે ચકાસણી સિમિતને િનણય
- આખર: ગણાશે.
(૫)

િવકલાંગ ક1ટ1ગર:ના ઉમેદવારોએ િવકલાંગતા bગેના િસિવલ સoનના માણપ ો રQુ કરવાના
રહ1શ.ે

૫. bpે
bpે
માણામાં ન

મા[યમ

મા[યમની ાથિમક િશ!ણ #ડ%લોમાં કોલેજમાં bpે
મળવાના કારણે જો bpે

મા[યમમાં ઉમેદવારો D ૂરતા

મા[યમની ાથિમક િશ!ણ #ડ%લોમાં કોલેજમાં બેઠકો ખાલી

રહ1, તો તેવા સમયે અ5ય મા[યમમાં ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ માં bpે

િવષય સાથે પર:!ા પસાર

ુ ત ( Lુજરાતી, ઉqુ-, મરાઠ: અને #હ5દ: મા[યમની ) મેર:ટ યાદ:
કર: હોય તેવા ઉમેદવારોની અલગ સં3ક
તૈયાર કરવામાં આવશે. અને Nવેrછાએ આવી bpે
વેશ મેળવી bpે

મા[યમની ાથિમક િશ!ણ #ડ%લોમાં કોલેજમાં

મા[યમમાં ાથિમક િશ!ણ #ડ%લોમાં કરવાની લેhખત સમંિતપ

આપશે તો

Lુણવતાના ધોરણે આવા ઉમેદવારોને અ5ય મા[યમમાં 4 gમથી વેશ અટક1લ હશે તે જ gમથી વેશ
આપવામાં આવશે આવા ઉમેદવારોએ વેશ માટ1ની અલગ અર
નહ:

અpે

મા[યમ માટ1 કરવાની રહ1શે

૬.

Nવિનભર
- ાથિમક િશ!ણ #ડ%લોમા કોલેજોના મેનેજમે5ટ કવોટામાં
વેશ bગે.

.

ે મે5ટ કવોટાની
Nવિનભર
- સંNથાઓ ૨૦૧૬-૧૭ ના મા5ય થમ વષન
- ા ઇ5ટ1કના ૧૫ ટકા બેઠકો મેનજ
બેઠકો પર વેશ આપી શકશે. આ માટ1 કચેર: Oારા અલગ હવે પછ: પ#રપ

કર: વધારાની  ૂચનાઓ

આપવામાં આવશે. તેમજ નીચેની શરતો માણે સંNથાએ વેશની કાયવ
- ાહ: કરવાની રહ1શ.ે
(૧)

રાજય સરકાર1 ાથિમક િશ!ણ #ડ%લોમા વેશ માટ1 િનયત કર1 લ લાયકાતના ધોરણો =ુજબ વેશ
આપવાનો રહ1શ.ે

(૨)

4 તે Nવિનભર
- સંNથાએ બહોળ: િસ[ધી ધરાવતા વતમ
- ાન પ માં Xહ1રાત આપી વેશ ઇrsક
ઉમેદવારો પાસેથી અર

મેળવીને,આવેલ અર ઓની ધોરણ-૧૨ના મેળવેલ Lુણની ટકાવાર:ના

આધાર1 મેર:ટ લીNટ તૈયાર કર:ને, મેર:ટના આધાર1 વેશ આપવાનો રહ1શ.ે
(૩)

ક15Oીય વેશ #gયા D ૂણ- થયા બાદ સંNથાને પોતાની Xહ1રાત અ5વયે મળે લ અર ઓની યાદ:
તથા મેર:ટ યાદ: =ુજબ આપવામાં આવેલ વેશની યાદ:, ાથિમક િશ!ણ િનયામક પાસે
માhણત કરાવવાની રહ1શ.ે

(૪)

ે મે5ટ કવોટા બેઠકોની ચકાસણી માટ1ની  ૂચનાઓ આ કચેર: Oારા હવે પછ: આપવામાં
મેનજ
આવશે.

૭. Nવિનભર
- સંNથાના સંચાલકો
ાથિમક િશ!ણ #ડ%લોમાં સંNથા ( તmકાલીન પી.ટ:.સી.) ના વેશ bગેના િનયમો સરકારeી
િશ!ણ િવભાગના ઠરાવ gમાંક/ટ:સીએમ/૧૪૧૨/૭૦૨/ન, તા.૨/૭/૨૦૧૨ થી મંQુર કર1 લ છે . ઠરાવની
જોગવાઇ ૧૫ =ુજબ Nવિનભર
- સંNથાઓએ વગ- દ:ઠ Rા.૫૦૦૦/- વહ:વટ: ખચ- વેશ કાયવ
- ાહ: શR
થવાની હોય તેના ૧૦ #દવસ અગાઉ ક15Oીય વેશ સિમિતમાં જમા કરાવાની રહ1શે અને 4 સંNથાઓએ
4ટલા વગt માટ1 વહ:વટ: ખચ- જમા કરાવેલ હશે એ જ સંNથાઓનો તેટલા જ વગtનો વેશ કાયવ
- ાહ:
માટ1 [યાનમાં લેવામાં આવશે તે =ુજબ આ કચેર:ના તા. ૨૨/૩/૨૦૧૬ના પ#રપ થી તમામ સંNથાઓને

ોસેસuગ ફ: નો vાફટ ‘‘ ડાયર1 કટર,
ટર ાયમર: એજ3ુક1શન,
ન Lુજરાત Nટ1 ટ, ગાંધીનગર ‘‘ ના
નામનો કઢાવી આ કચેર:માં તા.૩
તા.૩૦/૪/૨૦૧૬
૦/૪/૨૦૧૬ ુધીમાં જમા કરાવવા જણાવેલ છે તે =ુજબ અમલ
કરવાનો રહ1શ.ે

૧. વેશ ફોમ- સાથે રQુ કરવાના જRર: આધારો
વેશ અર પ ક ભરતા પહ1લા આ  ૂચનાઓ અવxય વાંચો અને તેનો
અમલ કરો
૧.

ઓનલાઇન ભર1 લ વેશ અર પ ક RબRમાં Nવીકાર ક15O ખાતે રQુ કરવા bગે.
ઓનલાઇન ભર1 લ વેશ અર પ કની િ5ટ નકલમાં અરજદાર1 પાસપોટ- સાઇઝનો તા4તરનો
ફોટો િનયત જIયાએ ચોટાડો અને િનયત જIયાએ સહ: કર: વેબસાઇટ પર =ુક1લ Nવીકાર ક15Oની
ે િનયત તાર:ખ અને સમય ુધીમાં RબRમાં રQુ
યાદ: =ુજબના ક15O પર Xહ1રાતમાં દશા-વલ
કરવા.ુ રહ1શ.ે

૨.

વેશ અર

સાથે રQુ કરવાના માણપ ોઃોઃ-

વેશ અર પ ક RબR રQુ કરતી વખતે તેમાં ભર1 લી િવગતો સંબિં ધત નીચે =ુજબના લાLુ પડતા
અસલ માણપ ો બતાવવાના રહ1શ.ે આ માણપ ોની ચકાસણી કયા- બાદ વેશ અર પ ક
Rા.૨૫/- ( Rિપયા પચીસ ) ફ: Nવકાર: અર પ ક ફાઇનલ સબમીટ કરવામાં આવશે અને
પહTચ આપવામાં આવશે.
૨.૧

એસ.એસ.સી. (ધોરણ-૧૦) પર:!ા પાસ કયા-ની એક વધારાની ઝેરો! નકલ સાથે.

૨.૨

એચ.એસ.સી.(ધોરણ-૧૨ પર:!ા પાસ કયા-ની માક-શીટ એક વધારાની ઝેરો! નકલ સાથે.

નTધઃ અર પ સાથે એસ.એસ.સી. અને એચ.એસ.સી. માક-શીટની તમામ યmનની
માhણત ઝેરો! નકલ અલગથી આપવી અને માક-શીટ ઉપર અર પ કનો છાપેલો નંબર લખવો
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૨.૩

શાળા છોડયા.ુ ં માણાપ

૨.૪

ધોરણ-૧૨ પાસ કયા- bગે. ુ ં શાળાના આચાયy આપેલ zાયલ સટfફ:ક1ટ

૨.૫

ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ પર:!ા પાસ કયા-નો સમયગાળો બે વષ- કરતા વ_ુ હોય તો તે
દર2યાન અ5ય અEયાસ કર1 લ હોય તે bગેના માણપ ો

૨.૬

અ.ુhુ ચત Xિત, અ.ુhુ ચત જનXિત, સામા ક અને શૈ!hણક ર:તે પછાત વગ(બ!ીપંચ ) તથા વાYZમક: Xિતના તેમજ hબન અનામત ક!ાના આથ{ક ર:તે નબળા વગt
(10%) અરજદારોએ સંબિં ધત ખાતાએ િનયત કર1 લ ન= ૂનામાં ખાતા Oારા િન3ુકત કરવામાં
આવેલ નીચે જણાવેલ પૈક:ના કોઇપણ સ!મ અિધકાર:.ુ ં Xિત bગે. ુ ં માણાપ
(૧)

સમાજ કZયાણ અિધકાર:eી

(ર)

કલેકટરeી / નાયબ કલેકટરeી

(૩)

aજZલા િવકાસ અિધકાર:eી / નાયબ aજZલા િવકાસ અિધકાર:eી

(૪)

મામલતદારeી

(પ)

તા|ુકા િવકાસ અિધકાર:eી

(૬)

ાંત અિધકાર:eી

(૭)

સામાaજક અને શૈ!hણક ર:તે પછાત વગ- ( બ!ીપંચ )ના ઉમેદવાર1
તા.૩૧/૩/૨૦૧૬ ના રોજ Dુરા થતા નાણાંક:ય વષ.
- ુ ં #gમીલેયર સટf#ફક1ટ રQુ
કરવા.ુ રહ1શ.ે

૨.૭

ડાંગી ઉમેદવારોએ તેઓ ડાંગ Zલાના રહ1વાસી છે તે મતલબ.ુ ં aજZલા કલેકટર ક1 તેમણે
અિધ\ૃત કર1 લ અિધકાર:.ુ ં માણપ તથા ધોરણ ૧ થી ૧૨ 4 શાળામાં અEયાસ કર1 લ
હોય તે મતલબ.ુ ં સંબિં ધત શાળાના આચાયe
- ીના દાખલા

૨.૮

િવકલાંગ અરજદારો 4 કારની િવકલાંગતા ધરાવતા હોય તે (૧) િવકલાંગતા bગે. ુ ં
િનયત ન= ૂનામાં સીવીલ સoન / ુિ5ટ15ડ5ટની િત હNતા!રવા~ં માણપ (ર)
પોNટકાડ- સાઇઝનો આખો ફોટો (૩) સમાજ ુર!ા ખાતા તરફથી આપવામાં આવેલ ફોટા
સાથે. ુ ં ઓળખપ

૨.૯

િવધવા ક1ટ1ગર:માં વેશ મેળવવા માંગતા ઉમેદવારોએ વેશ અર પ ક સાથે નીચે
=ુજબના અસલ આધારો એક ઝેરો! નકલ સાથે રQુ કરવાના રહ1શ.ે
(૧)

િવધવા હોવા bગે. ુ ં મામલતદાર.ુ ં માણપ

(૨)

પિતના મરણનો અિધ\ૃત દાખલો

(૩)

વેશની તાર:ખ ુધીમાં DુનઃલIન કર1 લ નથી તે મતલબ.ુ ં ર Nટડ- સોગંદના=ુ

(૪)

િવધવા ઉમેદવારના ુર Lહૃ 1 ર1 શનકાડ-માં નામ ઉમેરવામાં આn3ુ હોય તેનો
આધાર

(૫)

પિત.ુ ં નામ અવસાન બાદ ર1 શનકાડ-માંથી રદ કરવામાં આn3ુ હોય તેનો આધાર
ઉપર (૪) તથા (૫) ના િવકZપે િવધવા ઉમેદવારના તેમના ુર પ!ે મતદાર
યાદ:માં ઉમેરવામાં આવેલ હોય તેનો આધાર તથા પિતના અવસાન બાદ મતદાર
યાદ:માંથી નામ કમી થયેલ હોય તો તેનો આધાર.

(૬)

િવધવા બહ1નોની ઉમર ૧/૭/૨૦૧૬ના રોજ ૧૮ વષથ
- ી ઓછ: અને ૩૩ વષથ
- ી
વ_ુ ન હોવી જોઇએ.

૨.૧૦

સૈિનક / મા

૨.૧૧

મા[યમઃ-ઉqુ- મા[યમઃ

સૈિનકઃનકઃ- aજZલા સૈિનક બોડ-. ુ ં માણાપ

રQુ કરવા.ુ ં રહ1શ.ે

ઉqુ- મા[યમમાં વેશ મેળવવા ઇrછતા ઉમેદવારોએ ધોરણ-૧૦ની પર:!ા
ઉqુ- મા[યમમાં પાસ કર1 લી હોવી જોઇએ.

૨.૧૨

#હ5દ: મા[યમઃમા[યમઃ- #હ5દ: મા[યમમાં વેશ મેળવવા ઇrછતા ઉમેદવારોએ ધોરણ-૧૦ની
પર:!ા #હ5દ: મા[યમમાં પાસ કર1 લી હોવી જોઇએ.

૨.૧૩

મરાઠ: મા[યમઃમા[યમઃ- મરાઠ: મા[યમમાં વેશ મેળવવા ઇrછતા ઉમેદવારોએ ધોરણ-૧૦ની
પર:!ા મરાઠ: મા[યમમાં પાસ કર1 લી હોવી જોઇએ.

નTધઃ- અસલ આધારો વેશ અર પ ક રQુ કરતી વેળા તેમજ વેશ મેળવતા સમયે તેની
ચકાસણી કયા- બાદ પરત કરવામાં આવશે ઉમેદવાર1 Lુણ પ કો / માણાપ ોની બે
ઝેરો! નકલ રQુ કરવાની રહ1શ.ે

૩.

અર પ કની પહTચ

ે ને વેશની દર1 ક
વેશ અર પ ક Nવીકાયા-ની પહTચ RબRમાં મેળવી લેવાની રહ1શઅ
કાયા-વાહ: સમયે સાથે રાખવાની રહ1શ.ે

૪.

#gમીલેયર સટfફ:ક1ટઃઃ--

સામા ક અને શૈ!hણક ર:તે પછાત વગ- (બ!ીપંચ ) ના અરજદારોએ તેઓ ઉત વગમ
- ાં
આવતા નથી તે bગે. ુ ં તા.૩૧/૩/૨૦૧૬ના રોજ Dુરા થતા નાણાંક:ય વષન
- ી આવકના આધાર1 સ!મ
અિધકાર: તરફથી મેળવેલ #gમીલેયર સટfફ:ક1ટ વેશ અર પ ક રQુ કરતી વેળા અથવા વેશ સમયે
રQુ કરવા.ુ રહ1શ.ે તા.૧/૪/૨૦૧૬ પછ: મેળવે| ુ આ]ુ સટfફ:ક1ટ pાહય રાખવામાં આવશે.

૫.

અરજદારોઃ-અ5ય રાજયના પછાત વગન
- ા અરજદારોઃ
ાથિમક િશ!ણ #ડ%લોમા વેશ િનયમોના િનયમિનયમ-૧૦ bતગત
- ુચનાઓ અને #કયાઓ
Qુઓ પ#રિશjટ-ક ( બાબત નં. ૭ )

૬.

િવકલાંગ અરજદારોઃઅરજદારોઃ-

િવકલાંગ અરજદારોની અનામત બેઠકો ઉપર અ[યાપન મં#દરના કાયg
- મમાં તેમજ
લાયકાત મેળnયા પછ: શૈ!hણક કાયમ
- ાં તેમજ શાળાની અ5ય ] ૃિતઓમાં ભાગ લેવા માટ1 બાધ કરતા ન
હોય તેવી =ુક-બિધર,અZપ દijટ તથા અkNથિવષયક િવકલાંગતાવાળા અરજદારો વેશના િનયમો =ુજબની
િવકલાગતા ધરાવતા હશે તો જ વેશ માટ1 િવચારણામાં લેવાશે. આ બાબતે ચકાસણી સિમિતનો િનણય
આખર: ગણાશે.

૭.

અરજદારોઃ-િવચરતી અને િવ=ુકત Xિતઓના અરજદારોઃ

ાથિમક િશ!ણ #ડ%લોમાં વેશના િનયમોમાં િવચરતી અને િવ=ુકત Xિતઓની બાબતમાં
અનામ bગેની કોઇ અલગ ટકાવાર: નકક: કરવામાં આવેલ નથી. તેથી આવી Xિત પૈક: 4 અરજદારો
અ.ુhુ ચત Xિત, અ.ુhુ ચત જનXિત ક1 સામા ક અને શૈ!hણક ર:તે પછાત Xિતમાં આવતા હોય તેવા
અરજદારોને 4 તે અનામત બેઠક ઉપર વેશ આપવામાં આવશે. દા.ત. બાવા, બૈરાગી બાવા, નાયક,
ગોNવામી, વણઝારા વગેર1 dાિત સામા ક અને શૈ!hણક ર:તે પછાત ( બ!ીપંચ) Xિતમાં આવતી હોવાથી
તે Xિતની ક1ટ1ગર:માં ફોમ- ભરવા.ુ ં રહ1શ.ે

૮.

મોચી Xિતના અરજદારોઃઅરજદારોઃ-

સરકારના સામા ક 5યાય અને અિધકાર:ના િવભાગ ( અ.ુhુ ચત Xિત કZયાણ ભાગ)
સhચવાલય, ગાંધીનગરના ઠરાવ gમાંક/સીએઆર-૧૦૯૦-સીઓ-૧૬-હ, તા.૧૮/૨/૨૦૦૩ થી મોચી Xિતનો
સમાવેશ સામા ક અને શૈ!hણક ર:તે પછાત Xિતમાં કરવામાં આવેલ હોવાથી મોચી Xિતના અરજદારોએ
અ.ુhુ ચત Xિતમાં અર નહ: કરતા સામા ક અને શૈ!hણક ર:તે પછાત Xિત ( બ!ીપંચ ) માં ફોમભરવા.ુ રહ1શે અને Xિત bગે. ુ ં સમાજ કZયાણ અિધકાર:.ુ ં માણાપ તથા આગળ ઉZલેખ કયા- =ુજબ
સં!મ અિધકાર:.ુ ં g:મીલીયર માણાપ રQુ કરવા.ુ રહ1શ.ે

૯.

મ#હલા
વારોઃ-મ#હલા ઉમેદવારોઃ
સગભા- મ#હલા ઉમેદવારોને વેશ મળ: શકશે નહ: તેમ છતાં વેશ મેળnયા બાદ મહ:લા સગભાહોવા.ુ ં મા|ુમ પડશે તો તેમનો વેશ આપોઆપ રદ થયેલો ગણાશે આ બાબતે રQુઆત કરવાની
ક1 અ5ય કોઇ તક આપવામાં આવશે નહ:.

૧૦.

મા[યમઃ-વેશ.ુ મા[યમઃ
Qુઓ ાથિમક િશ!ણ #ડ%લોમાં વેશ િનયમોના િનયમ નં. ૪.૬.૧ થી ૪.૬.૬

૧૧.

સે5zલ બોડ- ઓફ સેક5ડર: એજ3ુક1શન,
ન નવી #દZહ: Oારા લેવાયેલ પર:!ામાં ઉિતણ- થયેલા
ઉમેદવારોઃવારોઃ-

ઉમેદવાર 4 મા[યમમાં વેશ મેળવવા ઇrછતા હોય તે જ મા[યમમાં તેણે Lુજરાત રાજય ક1 અ5ય
બીX રાજયમાં આવેલી મા5ય ક15Oીય શાળાઓ / ઉrચતર મા[યિમક શાળાઓ / જવાહર નવોદય
િવધાલયો ક1 4ની પર:!ા સે5zલ બોડ- ઓફ સેક5ડર: એજ3ુક1શન, નવી #દZહ: Oારા લેવામાં આવતી
એસ.એસ.સી. તેમજ એચ.એસ.સી. પર:!ા પાસ કર1 લી હોવી જોઇએ.

૧૨.
કાઉ5સીલ ઓફ ધી ઇ5ડ:યન N\ૂલ સટfફ:ક1
ન, નવી #દZહ: Oારા લેવાયેલ
સટfફ:ક1ટ એકઝામીનેશન
પર:!ામાં ઉિતણ- થયેલા ઉમેદવારોઃ
વારોઃ-ઉમેદવાર 4 મા[યમમાં વેશ મેળવવા ઇrછતા હોય તે જ મા[યમમાં તેણે Lુજરાત રાજય ક1 અ5ય
બીX રાજયમાં આવેલી શાળાઓમાંથી િવધાથ{ઓએ કા5સીલ ઓફ ધી ઇ5ડ:યન N\ુલ સટfફ:ક1ટ
એકઝામીનેશન, નવી #દZહ: Oારા લેવામાં આવતી એસ.એસ.સી. તેમજ એચ.એચ.સી. પર:!ા પાસ કર1 લી
હોવી જોઇએ.

૧૩.

અ5ય રાજયના ઉમેદવારોઃવારોઃ-

િશ!ણ િવભાગના ઠરાવ gમાંક/ટ:સીએમ/૧૪૧૨/૪૯૪/ન, તા.૯/૫/૨૦૧૨ના ઠરાવ =ુજબ
Lુજરાત રાજય િસવાયના અ5ય રાજયના મા[યિમક અને ઉrચતર મા[યિમક િશ!ણ બોડ- ( 4 કોઇ નામથી
ઓળખાુ હોય ) ની ધોરણ - ૧૨ની પર:!ા પાસ કર1 લ હોય.

૩. ઓનઓન-લાઇન વેશ bગે િવશેષ  ૂચનાઓ
વેશ પ

( Admission Letter ) સંલIન  ૂચનાઓ

૧.

વેશ સિમિત Oારા સંNથામાં હાજર થવાની આપવામાં આવેલ છે Zલી તાર:ખ ુધીમાં ઉમેદવાર1
ફરaજયાત હાજર થવા. ં ૂ રહ1શ.ે

૨.

સંNથામાં હાજર થતા સમયે િનયમા.ુસારની અ5ય ફ: 4 તે સંNથામાં જમા કરાવી પહTચ મેળવી
લેવાની રહ1શ.ે

૩.

ાથિમક િશ!ણ #ડ%લોમાં વેશ િનયમ ૧૩.૨ અ5વયે સંNથામાં હાજર થતા સમયે ધોરણ-૧૨ની
Lુણપ કની અસલ, N\ુલ લીવuગ સટfફ:ક1ટ અસલ અને Xિત માણપ ોની અસલ નકલ જમા
કરાવી દ1 વાની રહ1શે 4 અEયાસgમ D ૂણ- થયે સંNથામાંથી પરત મેળવી લેવાની રહ1શ.ે

૪.

ઉપર gમ (૩) =ુજબના ડોક3ુમ5ે ટસ સોપવામાં િનjફળ જનાર ઉમેદવારને સંNથા હાજર કરશે નહ:.

૫.

ક15Oીય વેશ Nથળે થી વેશપ
રદ થશે.

૬.

સંNથામાં વેશ પમેલ તાલીમાથ{ઓ ાથિમક િશ!ણ #ડ%લોમાં ના અEયાસgમની સાથે અ5ય
િનયિમત અEયાસgમ કર: શકશે ન#હ અને જો તે] ુ મા|ુમ પડશે તો તેનો વેશ રદ થવાને પ
થશે.

૭.

ાથિમક િશ!ણ #ડ%લોમાં વેશ િનયમ-૧૨ અ5વયે વેશ મેળવેલ તાલીમાથ{ઓને Nથળ ફ1રફાર
આપવાની જોગવાઇ ન હોઇ Nથળ ફ1રફારની રQુઆત કર: શકાશે નહ:.

૮.

વેશ મેળnયા બાદ સંNથામાં હાજર થયા બાદ ઉમેદવાર1 પોતાનો વેશ રદ કરવાનો હોય તો
કોલેજના આચાયe
- ી મારફતે ાથિમક િશ!ણ િનયામકની કચેર:ના પ gમાંક/તાલીમ-૧-વેશ૦૬-જ-૮૭૯-૯૦૭૮, તા.૨૮/૬/૨૦૦૬ની  ૂચનાઓ માણે િનયત કર1 લ અર ફોમમ
- ાં અર
કર: આચાયe
- ી મારફતે ાથિમક િશ!ણ િનયામકની કચેર:માં આચાયe
- ીના શેરા સાથે અર રQુ
કરવાની રહ1શ.ે

મેળnયા બાદ સંNથામાં હાજર થવા ન જનાર ઉમેદવારનો વેશ

િવકલાંગ ઉમેદવાર સંલIન  ૂચનાઓ
૧.

િવકલાંગ ઉમેદવારની અ[યાપન મં#દરના શૈ!hણક કાયg
- મમાં ભાગ લેવાની તથા ાથિમક શાળામાં
િશ!ક તર:ક1ની ફરજો માટ1 િવકલાંગતાની ધિનjટ તપાસ કરવામાં આવશે.

ર.

િવકલાંગ ધારો-૧૯૯૫ના કરણ-૨ ના િનયમ ૪(૧) =ુજબ રાજય સરકાર1 રચેલા મેડ:કલ બોડ-. ુ ં
કાયમી િવકલાંગતા.ુ ં માણપ રQુ કરવા.ુ ં રહ1શ.ે

૩.

િવકલાંગતા bગેના માણપ પર ઉમેદવારનો ફોટો ન હોય તો ઓળખિવિધ માટ1 એસ.ટ:.ફ: પાસ
અથવા એચ.એસ.સી. પર:!ાની ફોટાવાળ: #રિસ%ટ સાથે લાવવાની રહ1શ.ે

૪.

એચ.એસ.સી. પર:!ાની માક-શીટ, ધોરણ-૧૦ની માક-શીટ, જ5મ તાર:ખ માટ1 શાળા છોડયા.ુ ં
માણપ , Xિત bગેના માણપ સમાજ ુર!ા ખાતા તરફથી આપવામાં આવેલ ફોટા સાથે. ુ ં
ઓળખકાડ- તેમજ અ5ય જRર: માણપ ો સાથે લાવવાના રહ1શ.ે

પ.

બ!ીપંચના ઉમેદવારોએ તા.૩૧/૩/૨૦૧૬ના રોજ D ૂરા થતા નાણાંક:ય વષન
- ી આવકના આધાર1
તા.૧/૪/૨૦૧૬ પછ: મેળવેલ ઉત વગ.
- ુ ં ( #gમીલીયર) માણપ રQુ કરવા.ુ ં રહ1શ.ે
અગાઉના વષમ
- ાં મેળવેલ માણપ મા5ય રહ1શે નહ:.

૬.

4 #કNસામાંચકાસણી સિમિતને દ1 ખીતી ર:તે જ ઉમેદવાર hબલ\ુલ િવકલાંગતા ધરાવતા ન હોય
અથવા માણમાં ઓછ: અપંગતા હોય છતાં પણ તેઓ અપંગતા ધરાવે છે તેવા માણપ ો રQુ
કર1 તેવા સં#દIધ #કNસામાં ઉમેદવારને મેડ:કલ બોડ-. ુ ં માણપ રQુ કરવા જણાવી શક1 છે અને
ઉમેદવાર1 મેડ:કલ બોડ-. ુ ં માણપ રQુ કરવા.ુ ં રહ1શ.ે

૭.

િવકલાંગતા ચકાસણી કાયg
- મના #દવસે શકય હશે તો વેશ આપવામાં આવશે અ5યથા તાર:ખની
Xણ Nથળ ઉપર RબR ક1 પ [વારા કરવામાં આવશે. જો તમને તે જ #દવસે વેશ આપવામાં
આવશે તો ફ: ભરવા bગેની કાયવ
- ાહ:  ૂચના પ માં જણાવેલ  ૂચના =ુજબ કરવાની રહ1શ.ે

૮.

િવકલાંગતા ચકાસણી સિમિત સમ! ઉપલ8ધ બેઠકોના બમણા ઉમેદવારોને ચકાસણી માટ1
બોલાવવામાં આવે છે . તેથી ચકાસણી સિમિત સમ! ઉપkNથત રહ1વાથી ક1 ચકાસણીમાં સફળ
થવાથી વેશ મળ: જશે તેમ માન]ુ ં નહ:.

