ગુજરાત રા ય ાથિમક િશ ણ પસંદગી સિમિત
ાથિમક િશ ણ િનયામકની કચેરી
લોક નં.૧૨, પહેલો માળ, ડો. વરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

િજ લા િશ ણ સિમિતની ાથિમક શાળાઓ (ધોરણ ૧ થી ૫)માં
િવ ાસહાયક ભરતી અંગેની હેરાત વષ ૨૦૧૭-૧૮
િજ લા િશ ણ સિમિતની ાથિમક શાળાઓ (ધોરણ ૧ થી ૫ – ગુજરાતી મા યમ) માં િવ ાસહાયકોની
િજ લા િશ ણ સિમિત ારા મળેલ માંગણીપ ક મુજબ ૧૩૦૦ જ યાઓ ભરવા માટે મેરીટ યાદી તૈયાર કરવા
િશ ણ િવભાગના તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૧ ના ઠરાવ અને તા.૦૩/૦૫/૨૦૧૨ તથા તા.૧૮/૦૫/૨૦૧૨ના સુધારા
ઠરાવો અ વયે િનયત કરેલ શૈ િણક તેમજ તાલીમી લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી િનયત નમૂનામાં
અર ઓ ઓન-લાઇન મંગાવવામાં આવે છે. ઉમેદવારે અર તા.૦૪/૦૯/૨૦૧૭ થી તા.૧૪/૦૯/૨૦૧૭
દર યાન આ કચેરીની વેબસાઇટ www.vidyasahayakgujarat.org ઉપર મુકવામાં આવેલ સુચના મુજબ
ઓન-લાઇન કરવાની રહેશ.ે
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િવસભ૦૧/૨૦૧૭-૧૮
ાથિમક િવભાગ
(ધોરણ ૧ થી ૫)

અનુ.જન
િત

સા.શૈ.
પછાત
વગ

ભરવાપા
કુલ
જ યાઓ

-િજ લા િશ ણ સિમિતની ભરવાપા જ યાઓની િવગત તથા શૈ િણક લાયકાત, પગાર-ધોરણ, વયમયાદા, વય
મયાદામાં છુ ટછાટ, સામા ય સૂચનાઓ, વીકાર કે ોની યાદી અને જ રી ઠરાવો ઉપરો ત વેબસાઇટ ઉપર
ઉપલ ધ છે .
અર પ ક ઓન-લાઇન ભરવા માટેની સુચનાઓ :
{1} િવ ાસહાયક
ભરતી
અંગેનું

ઓન-લાઇન

અર

પ ક

વેબસાઇટ

www.vidyasahayakgujarat.org ઉપર ઓન-લાઇન તા.૦૪/૦૯/૨૦૧૭ સવારના ૧૧.૦૦
કલાકથી તા.૧૪/૦૯/૨૦૧૭ના રોજ બપોરના ૧૫.૦૦ કલાક સુધી ભરી શકાશે.

{2}

TET-1

પરી ાનો તમારો સીટ નંબર ટાઇપ કરી અને પરી ાની તારીખ પસંદ કરો પછી

CONTINUE બટન ઉપર લીક કરો જે થી તમા
CONTINUE બટન પર લીક કરતાં અર

TET-1 Result

પ ક ખુલશે.

દેખાશે. યાર બાદ

{3}

ઓન-લાઇન ભરેલુ ફોમ ક યુટર ઉપર SAVE કયા પછી તે માિહતી ઓન-લાઇન ચકાસી લેવી.
ભરેલા ફોમમાં કોઇપણ ફેરફાર કરવો હોય તો EDIT ની મદદથી ઓન-લાઇન સુધારા કરવા. અર
Submit કયા પછી PRINT કાઢવી.

{4}

અર પ કમાં િનયત જ યાએ ઉમેદવારે સહી કરવી. આ અર પ ક રા યના ન કી કરેલ વીકાર
કે ( વીકાર કે ોની યાદી વેબ સાઇટ ઉપર ઉપલ ધ છે) પર જ રી અસલ ગુણપ કો/ માણપ ો
સાથે ચકાસણી કરાવી િનયત કરેલ ફી ભરી સહી કરેલી પહ ચ જ રથી મેળવવી અને વીકાર કે
મારફત અર પ ક Final Submit કરાવવું. Final Submit થયા િસવાયનું કોઇપણ અર
ા

{5}

અર

પ ક

રાખવામાં આવશે નહ .
પ ક Final Submit કયા બાદ વીકાર કે

ારા આપવામાં આવેલ પહ ચ મેળવવી અને

પસંદગી સમયે પહ ચ અને Submit કરેલ ફોમની ઝે રો નકલ અચુક સાથે લાવવી.

{6}

{7}

િવ ાસહાયક તરીકે પસંદગી પામનાર તમામ ઉમેદવારોને રા ય સરકાર ારા નામદાર સુિ મકોટમાં
દાખલ કરેલ એસ.એલ.પી.નં. -૧૪૧૨૪-૧૪૧૨૫/૨૦૧૨ તથા એસ.એલ.પી.નં.૧૮૧૩૬/૨૦૧૩
અને એસ.એલ.પી.નં.૯૯૫૦-૧૦૦૨૧/૨૦૧૨ ના આખરી ચુકાદાને આિધન િનમ ંક આપવામાં
આવશે.
િવ ાસહાયકને થમ પાંચ વષ માટે િત માસ .૧૯૯૫૦/- ફ સ પગાર િશ ણ િવભાગના
તા.૦૯/૦૮/૨૦૧૭ના ઠરાવ માંક:પીઆરઇ/૧૧૨૦૧૭/સ ગલફાઇલ-૫/ક ના ઠરાવ મુજબ
મળવાપા

{8}

{9}

થશે. પાંચ વષના અંતે તેમની સેવાઓ િનમ ંક સ ાિધકારીને સંતોષકારક જણાશે તો,

સરકારના િનયમાનુસાર જે તે જ યા માટે વખતો વખત િનયત કરેલ પગાર ધોરણમાં સમાવવામાં
આવશે.
િશ ણ િવભાગના ઠરાવ માંક:પીઆરઇ/૧૧૨૦૧૭/સ ગલ ફાઇલ-૨૩/ક તા.૩૦/૦૮/૨૦૧૭ થી
મળેલ મંજૂરી અનુસાર તેમાં દશાવેલ શરતો અને જોગવાઇ મુજબ જે તે િજ લાના િનયત કરેલ
તાલુકાઓમાં િવ ાસહાયક ભરતી કરવામાં આવશે. જે તાલુકામાં િનમ ંક થશે તે જ તાલુકામાં દશ વષ
સુધી ફરજ બ વવાની રહેશ.ે
કુલ ભરવાપા જ યાઓ પૈકી મા

સૈિનક માટે ૧૦ ટકા જ યાઓ, એચ.એસ.સી.(િવ ાન વાહ)

૪૫ % ગુણ સાથે પાસ થયેલ ઉમેદવારો માટે ૧૦ ટકા જ યાઓ, મિહલા ઉમેદવારો માટે ૩૩ ટકા
જ યાઓ અને શારી રક અશ તતા ધરાવતાં ઉમેદવારો માટે ૩ ટકા જ યાઓ અનામત છે .
{10} વયમયાદા: ાથિમક િવભાગના િવ ાસહાયક માટે તા.૧૪/૦૯/૨૦૧૭ના રોજ ઉમેદવારની મર ૧૮
વષથી ઓછી નહી અને ૩૩ વષ કરતાં વધુ હોવી જોઇએ નહ . મૂળ ગુજરાતના અનામત ક ાના
ઉમેદવારો, મિહલા, શા રરીક રીતે અશકતતા ધરાવતા તથા મા

સૈિનકો માટે સરકાર ીના વતમાન

િનયમોનુસાર વયમયાદામાં છુ ટછાટ મળવાપા છે . છુ ટછાટ સાથેની મર િનયત તારીખે ૪૫ વષથી
વધવી જોઇએ નહ .
{11} ઉમેદવારને કોલ લેટરમાં દશાવેલ તારીખે જ િજ લા પસંદગી આપવામાં આવશે. કોઇ પણ સંજોગોમાં
તે પછીની તારીખે પસંદગીની તક આપવામાં આવશે નહ . િજ લા પસંદગી માટે ઉમેદવારે તે જ
હાજર રહેવાનું રહેશે.

{12} યુ સી મા ય યુિનવ સટી ારા મેળવેલ ડી ી ા રાખવામાં આવશે. રા ય બહારની Open and
Distance Learning ારા મેળવેલ ડી ી મા ય ન હોઇ તેવી લાયકાત ા

રહેશે નહ .

{13} એક કરતાં વધુ ય ને એચ.એસ.સી/ નાતક/પીટીસી ની અંિતમ પરી ા પાસ કરેલ હોય તેવા ક સામાં
િશ ણ િવભાગના હેરનામા માંક: એચ/એસએચ/૦૨/પીઆરઇ/૧૧-૨૦૧૬/ એસએફ-૮/કે,
તા.૨૦/૦૧/૨૦૧૭ માં દશાવેલ ૮ (૨) મુજબ ગુણ ગણતરી કરી મેરીટ ગણવામાં આવશે.
{14} હાલ િજ લા/નગર િશ ણ સિમિતમાં િન ન ાથિમક ધોરણ ૧ થી ૫ માં ફરજ બ વતાં હોય તેવા
િવ ાસહાયક/િશ ક આ ભરતીમાં અર કરવા માંગતા હોય તેવા ઉમેદવારોએ િશ ણ િવભાગના
ઠરાવ

{15}
{16}

{17}
{18}

{19}

માંક:પીઆરઇ/૧૧૨૦૧૭/ સ ગલ ફાઇલ- ૬/ક, તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૭ મુજબ િનમ ંક

સ ાિધકારીનું એન.ઓ.સી. મેળ યા બાદ અર કરવાની રહેશ.ે િજ લા પસંદગી માટે ઉપિ થત
રહેનાર એન.ઓ.સી. મેળવનાર ઉમેદવારોએ રા નામું મંજૂર કરાવેલ હશે તો જ િજ લા પસંદગી માટે
પા ગણાશે. એન.ઓ.સી. મેળ યા િસવાય અર કયાની બાબત સિમિતના યાન ઉપર આવશે તો
અર રદ થવાને પા રહેશ.ે
જે ઉમેદવાર નોકરી કરે છે તે બાબત છુ પાવીને અર કરે તેવા ક સામાં હાલની િનમ ંક રદ કરી
તેમની સામે િનયમાનુસાર કાયવાહી કરવામાં આવશે.
ઓનલાઇન ભરેલ અર
પ કની િ ટ કરેલી કોપી ન કી કરેલ વીકાર કે
ઉપર
તા.૦૪/૦૯/૨૦૧૭ થી તા.૧૪/૦૯/૨૦૧૭ સુધી (રિવવાર િસવાય) બ માં સવારના ૧૧.૦૦
કલાકથી સાંજના ૫.૦૦ કલાક સુધી વીકારવામાં આવશે. યાર બાદ આવેલ અર ફોમ
વીકારવામાં આવશે નહ .
વીકાર કે અથવા ભરતી કાયાલયની કચેરીએ ટપાલ કે કુરીયર મારફતે અર ફોમ વીકારવામાં
આવશે નહ . રજૂ થયેલ અર પ ો રદ ગણાશે.
િવ ાસહાયક ભરતીની
યાના અનુસંધાને આ હેરાતમાં ફેરફાર કરવાની કે જ યાઓની સં યામાં
વધ-ઘટ કરવાની આવ યકતા જણાશે તો તેમ કરવાનો ગુજરાત રા ય ાથિમક િશ ણ પસંદગી
સિમિત/ ાથિમક િશ ણ િનયામકને સંપૂણ હ ક/અિધકાર રહેશ.ે
અર પ ક ભરતાં પહેલા વેબસાઇટ ઉપર મુકવામાં આવેલ ઉમેદવાર માટેની સુચનાઓનો કાળ પૂવક
અ યાસ કરવા િવનંતી છે.

 અનુ. િત, અનુ.જન

િત અને સામાિજક અને શૈ િણક રીતે પછાત વગના ઉમેદવારો માટે

સરકાર ીના સા.વ.િવ.ના તા.૨૧/૦૧/૧૯૮૬ તથા સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગના
તા.૨૩/૦૦૨/૧૯૯૪ ઠરાવ અ વયે જે તે િજ લા માટે િનયત કરેલ ટકાવારી મુ બની જ યાઓ
ભરવામાં આવશે.
 શારી રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોની જ યાઓ સરકાર ીના િશ ણ િવભાગના

હેરનામા

નં. એચ/એસએચ/પીઆરઇ-૧૧૨૦૧૦/એસએફ/૫૪/ક, તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૬ની જોગવાઇ મુજબ
ભરવામાં આવશે.
 મિહલા
ઉમેદવારો

માટે

સરકાર ીના

સામા ય

વહીવટ

િવભાગના

ઠરાવ

માંક:સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ ગ-૨(ભાગ-૧) સિચવાલય, ગાંધીનગર તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૪
તથા સરકાર ીના વખતો વખતના ઠરાવ અને પ રપ ો મુજબ ભરવામાં આવશે.

 સામા ય

વહીવટ

િવભાગના

પ રપ

માંક:

આરઇએસ-૧૦૨૦૦૩-૬૮૭-ગ-૨,

તા.૦૭/૦૭/૨૦૦૩ મુજબ કુલ ભરવાપા જ યાઓ પૈકી મા સૈિનક માટે ૧૦ ટકા જ યાઓ
અનામત છે . મા સૈિનકની જ યા જે તે કેટેગરીની જ યા સામે સરભર કરવામાં આવશે. જો મા
સૈિનક કેટેગરીમાં લાયક ઉમેદવારો ઉપલ ધ ન થાય તો તે જ યાઓ જે તે કેટેગરીના ઉમેદવારોથી
ભરવામા આવશે.
 કુલ ભરવાપા જ યાઓ પૈકી ૧૦ ટકા જ યાઓ એચ.એસ.સી.(િવ ાન વાહ) ૪૫ ટકા ગુણ સાથે
પાસ થયેલા ઉમેદવારોથી ભરવામાં આવશે. આ લાયકાતવાળા ઉમેદવારો પુરતી સં યામાં ઉપલ ધ ન
થાય તો બાકી રહેતી જ યાઓ િવ ાન વાહ િસવાયના એચ.એસ.સી./પી.ટી.સી. ના ઉમેદવારોથી
ભરવામાં આવશે.
શૈ િણક લાયકાત:
 િશ ણ િવભાગના ઠરાવ માંક:પીઆઇ-૧૧૧૦—૨૨૩-ક, તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૧ના ઠરાવ તથા તે
પછીના તા.૦૩/૦૫/૨૦૧૨ તથા તા.૧૮/૦૫/૨૦૧૨ ના સુધારા ઠરાવો અ વયે િવ ાસહાયકની
લાયકાતો નીચે મુજબ છે.
 ાથિમક િશ ણ (ધોરણ – ૧ થી ૫)ના િવ ાસહાયક :
(૧) શૈ િણક લાયકાત:- ઓછામાં ઓછી એચ.એસ.સી. પાસ
(૨) તાલીમી લાયકાત:- (ક) પી.ટી.સી./ડી.ઇએલ.એડ (બે વષ)
અથવા
(ખ) ચાર વષની એલીમે ટરી એ યુકેશનની ડી ી
(ગ) બે વષનો ડ લોમાં ઇન એ યુકેશન ( પેશીયલ એ યુકેશન)
(૩) આ વગ માટે િનયત થયેલ િશ ક યો યતા પરી ા (ટીચર એલી બીલીટી ટે ટ- TET ાથિમક
િશ ક) ૬૦ ટકા ગુણ સાથે અનુ. િત, અનુ.જન િત, સા.શૈ.પછાત વગ તથા િવકલાંગના
ક સામાં ૫૫ ટકા ગુણ સાથે પાસ કરેલી હોવી જોઇએ.
ઉપયુ ત શૈ િણક લાયકાત ધરાવતાં ઉમેદવાર (૧) પી.ટી.સી./D.EL.Ed. ની લાયાકત ધરાવતાં
ઉમેદવારોએ ગુજરાત રા ય પરી ા બોડ, ગાંધીનગર વારા લેવાયેલી પરી ા પાસ કરેલી હોવી જોઇશે. (૨)
ઉમેદવારે

પી.ટી.સી./D.EL.Ed./ ચાર વષ ય B.EL.Ed. ની પરી ા નેશનલ કાઉ સીલ ફોર ટીચર

એ યુકેશન વારા મા ય સં થામાંથી જ પાસ કરેલી હોવી જોઇશે. અને નાતક ક ાની ડી ી યુ. .સી. વારા
મા ય કરેલ યુિનવ સટીમાંથી મેળવેલ હોવી જોઇશે. (૩) બે વષ ય D.Ed ( પેશીયલ એ યુકેશન)
Rehabilitation Council of India (RCI) વારા મા ય અ યાસ મને િવચારણામાં લેવામાં આવશે.
(૪) બે વષ ય D.Ed ( પેશીયલ એ યુકેશન)ની તાલીમી લાયકાત ધરાવતાં ઉમેદવારોએ િનમ ંક પછી
એન.સી.ટી.ઇ. એ મા ય કરેલ છ માસમાં ાયમરી િશ ણની ખાસ તાલીમ મેળવવાની રહેશ.ે (૫) ઉમેદવારે જો
ટેટની પરી ા એક કરતાં વધુ વખત આપેલ હોય તો ઉમેદવાર ટેટ (TET-I) ની જે માકશીટ રજૂ કરશે તેને મા ય
રાખવામાં આવશે. ચકાસણી દર યાન ટેટ (TET-I) ની પરી ાની માિહતી ખોટી રજૂ કરેલ હશે તો ઉમેદવારનું
ફોમ આપોઆપ રદ થશે. સુધારા ઠરાવ માંક:પીઆરઇ-૧૧૧૧-૭૧૧-ક, તા.૦૬/૦૬/૨૦૧૩ મુજબ TET
માણપ ની અવિધ પાંચ વષની રહેશ.ે

પગાર ધોરણ :
િવ ાસહાયકને થમ પાંચ વષ માટે િત માસ .૧૯૯૫૦/- ફ સ પગાર િશ ણ િવભાગના
તા.૦૯/૦૮/૨૦૧૭ના ઠરાવ માંક:પીઆરઇ/૧૧૨૦૧૭/સ ગલફાઇલ-૫/ક ના ઠરાવ મુજબ મળવાપા થશે.
પાંચ વષના અંતે તેમની સેવાઓ િનમ ંક સ ાિધકારીને સંતોષકારક જણાશે તો, સરકારના િનયમાનુસાર જે તે
જ યા માટે વખતો વખત િનયત કરેલ પગાર ધોરણમાં સમાવવામાં આવશે

વય મયાદા:
 િશ ણ િવભાગના ઠરાવ

માંક: પીઆરઇ/૧૧૧૦/૨૨૩-ભાગ-૨/ક, તા.૨૧/૦૪/૨૦૧૬ મુજબ

ઉમેદવારની તા.૧૪/૦૯/૨૦૧૭ના રોજ ૧૮ વષથી ઓછી નહ અને ૩૩ વષ કરતાં વધુ હોવી જોઇએ
નહ .

વય મયાદામાં છુ ટછાટ:
 મૂળ ગુજરાતના હોય તેવા અનુ. િત, અનુ.જન િત, સામાિજક શૈ િણક રીતે પછાત ઉમેદવારોના
ક સામાં ઉપલી વયમયાદામાં િનયમોનુસાર પાંચ (૫) વષની છુ ટછાટ આપવામાં આવશે.
 સામા ય વહીવટ િવભાગના અિધસૂચના માંક: એસ/૯૭/૧૩/સીઆરઆર/૧૦૯૬/ ૨૨૧૩/ગ-૨,
તા.૦૯/૦૪/૧૯૯૭ની જોગવાઇ મુજબ મિહલા ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાદામાં પાંચ (૫) વષની
છુ ટછાટ આપવામાં આવશે.
 ૪૦ ટકા કે તેથી વધુ શારી રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોને ઉપલી વય મયાદામાં દસ (૧૦) વષની
વધારાની છુ ટછાટ આપવામાં આવશે.
 મા

સૈિનક ઉમેદવારો કે જે ઓએ જળ, વાયુ અને ભૂિમ આમ ફો સસમાં ઓછામાં ઓછા છ (૬)

માસની સેવા કરીહોય અને મા સૈિનક તરીકેનું સ મ અિધકારીનું ઓળખકાડ/ ામણપ ધરાવતાં હોય
તો મળવાપા ઉપલી વયમયાદામાં તેઓએ બ વેલ ફરજોનો સમયગાળો ઉપરાંત ણ (૩) વષ સુધીની
છુ ટછાટ મળશે.
 ન ધ: તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારોની ઉપલી વય મયાદામાં િનયમોનુસાર છુ ટછાટ સાથેની મર કોઇ પણ
સંજોગોમાં િનયત તારીખે ૪૫ વષથી વધવી જોઇશે નહ .

સામા ય સૂચનાઓ:
{1} અર ફોમ સાથે શૈ િણક લાયકાતના જ રી તમામ વષ/સેમે ટરના ગુણપ કોની એક-એક માિણત
નકલ તથા અ ય જ રી તમામ માણપ ોની એક-એક માિણત નકલ સામેલ કરવાની રહેશ.ે વધુમાં
વીકાર કે ઉપર અર જમા કરાવતી વખતે જે ની માિણત નકલો અર સાથે રજૂ કરી છે . તેના
અસલ માણપ ો ખરાઇ કરવા માટે ફરિજયાત રજૂ કરવાના રહેશ.ે અ યથા અર
વીકારવામાં આવશે
નહ .જે પરી ા એક કરતાં વધુ ય ને પાસ કરેલ હોય તો તમામ ય નોના ગુણપ કની નકલો અવ ય
સામેલ રાખવાની રહેશ.ે
{2} અનુસૂિચત

િત, અનુસૂિચત જન િત, સામાિજક શૈ િણક રીતે પછાત વગના ઉમેદવારોએ

અંગેના સ મ અિધકારી ીના માણપ ની માિણત નકલ અવ ય સામેલ રાખવાની રહેશ.ે

િત

{3} સામાિજક શૈ િણક રીતે પછાત વગના ઉમેદવારોએ તેઓએનો “ઉ નત વગમાં સમાવેશ થતો નથી” તે
મતલબનું તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૭ ના રોજ પુરા થતાં નાણાંકીય વષ ૨૦૧૬-૧૭ નું સ મ સ ાિધકારીનું

નમુનામાં માણપ મેળવી તેની માિણત નકલ અર

સાથે રજૂ કરવાની રહેશે.

{4} શારી રક અશ તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ શારી રક અશકતતા અંગેના સ મ અિધકારીના માણપ ની
માિણત નકલ રજૂ કરવાની રહેશ.ે શારી રક િવકલાંગતા ધરાવતા ઉમેદવારો વતં રીતે વગ િશ ણ કાય
કરી શકવા સ મ હોવા જોઇએ.
{5} ઉમેદવારે જે સં થામાંથી પી.ટી.સી.ની તાલીમ મેળવી હોય તે સં થાને એન.સી.ટી.ઇ ભોપાલની

મા યતા મળેલ છે તે મતલબનું માણપ ( મા યતા નંબર, તારીખ સિહત) ઉમેદવારે સંબંિધત સં થા
પાસેથી મેળવીને રજૂ કરવાનું રહેશે. આવું માણપ રજૂ ન કરનાર ઉમેદવારનું ફોમ આપોઆપ રદ થશે.
{6} સરકાર ીના િશ ણ િવભાગના તા.૧૫/૦૭/૨૦૦૮ ના પરીપ નં પીઆરઇ/૧૧૦૮/૮૧૪/ક ની
જોગવાઇ મુજબ િવ ાસહાયક ભરતીમાં રમત-ગમત માણપ ોના આધારે મળતા ગુણ મેરીટમાં યાને
લેવામાં આવશે નિહ.
{7} િબન અનામત ઉમેદવારો માટે અર

ફી ૨૦૦/- (અંકે

અનુ.જન િત,સા.શૈ.પછાત વગના ઉમેદવારો માટે અર
ઉમેદવારે વીકાર કે
{8} િશ ણ

િવભાગના

િપયા બ સો પુરા) તથા અનુ. િત,

ફી ૧૦૦/- (અંકે િપયા સો પુરા) રહેશ.ે જે

પર રોકડેથી ભરવાના રહેશે.
હેરનામા

માંક: એચ/એસએચ/પીઆરઇ/૧૧૨૦૧૦/

એસએફ/૩૪/કે,

તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૬ અ વયે હલન-ચલનની ખામી ધરાવતા (OA, OL, OAL) અને અ પ િ
(LV) ની ખામી ધરાવતા ઉમેદવારોને િવ ાસહાયકની ફરજોને અનુ પ ગણેલ છે.ઓછી િ એ મોડરટ
ક ાની ( એટલે કે ૪૦ ટકા કે તેથી વધુ) અશ તતાવાળા ઉમેદવારો લાયક ગણાશે.
{9} િવ ાસહાયક ભરતી સંબંધી તમામ સુચનાઓ/િવગતો વખતો-વખત વેબસાઇટ પરથી જોવા મળી શકશે.
ઉમેદવારોએ િવ ાસહાયક ભરતી અંગેની
યા પૂણ ન થાય યાં સુધી સતત વેબસાઇટ જોતા રહેવ.ું
{10} અર પ કમાં તમારો મોબાઇલ નંબર અવ ય દશાવવો.અને તે નંબર ભરતી
યા પૂણ થાય યાં સુધી
ળવી રાખવો જ રી છે .
{11} ઉમેદવારે તેમના અર પ કમાં તેમનું ઇ-મેઇલ એ ેસ દશાવવાનું રહેશ.ે જે થી અિનવાય સંજોગોમાં
જ ર પ યે ઉમેદવારને માિહતી/સુચના મોકલી શકાય.ભરતી
યા પૂણ થાય યાં સુધી ઇ-મેઇલ જોતા
રહેવ.ું
{12} ઉમેદવાર પોતે આખરી પસંદગીમાં સમાિવ થવા મા થી સંબંિધત જ યા ઉપર િનમ ંક કરવાનો દાવો
કરવાને હ કદાર થશે નહી.
{13} િવ ાસહાયક ભરતી
યામાં આખરી પસંદગી પામેલ ઉમેદવારની િનમ ંક સ ાિધકારી ઠરાવે તે શરતો
ને આિધન રહેશ.ે
{14} િવ ાસહાયક ભરતીની
યાના અનુસંધાને આ હેરાત કોઇપણ કારણોસર રદ કરવાની કે તેમાં ફેરફાર
કરવાની કે જ યાઓની સં યામાં વધ-ઘટ કરવાની આવ યકતા જણાશે તો તેમ કરવાનો ગુજરાત રા ય
ાથિમક િશ ણ પસંદગી સિમિત/ ાથિમક િશ ણ િનયામકને સંપૂણ હ ક/અિધકાર રહેશ.ે
{15} પસંદગી યાદી તૈયાર કરવાની ગુણાંકન પ ધિત માટે િશ ણ િવભાગનો તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૧ નો ઠરાવ
તથા તા.૦૩/૦૫/૨૦૧૨ તથા ૧૮/૦૫/૨૦૧૨ ના સુધારા ઠરાવો પણ વેબસાઇટ ઉપર જોવા મળશે.
{16} એક કરતાં વધુ
ય ને પરી ા પાસ કરનાર ઉમેદવારના ક સામાં િશ ણ િવભાગના
તા.૨૦/૦૧/૨૦૧૭ના હેરનામાના માંક: એચ/એસએચ/૦૨/પીઆરઇ/૧૧-૨૦૧૬/ એસએફ-

૮/કે ના ૮ (૨) મુજબ ગણતરી કરી અર પ કમાં ગુણ ભરવાના રહેશ.ે અને તે મુજબ મેરીટ ગણવામાં
આવશે.
{17} શૈ િણક લાયકાત, વયમયાદા તથા અ ય માણપ ો માટે તા.૦૪/૦૮/૨૦૧૭ (CUT-OFF DATE)

યાને લેવાશે. આ CUT –OFF DATE બાદ મેળવેલ કોઇપણ માણપ ો, શૈ િણક લાયકાત યાને
લેવામાં આવશે નહી.
{18} ઉમેદવારે હેરાતમાં દશાવેલ ઠરાવો અને િનયમોનો પુરેપુરો અ યાસ કરી ઉમેદવારી પ ક ભરવાનું
રહેશ.ે જે અંગે પાછળથી કોઇ રજૂ આતને યાને લેવામાં આવશે નિહ.
{19} ઉમેદવારે ફી ભરી િજ લા વીકાર કે માં જમા કરાવેલ અર પ ની ઝે રો નકલ અને ફી ભયાની
પાવતી પોતાની પાસે સાચવી રાખવાની રહેશ.ે
{20} ફાઇનલ મેરીટ િસ ધ કરવામાં આવે યારે ઉમેદવારે પોતાનું મેરીટ જોઇ તેની એક િ ટ કાઢી લેવાની
રહેશ.ે
{21} ભરતી સંદભ અથવા મેરીટ સંદભ કોઇ પણ રજૂ આત કરવાની થાય યારે રજૂ આત સાથે અર પ ની

નકલ, ફી ભયાની પાવતીની નકલ તથા ઉમેદવારનો મેરીટ નંબર અને મેરીટની નકલ અવ ય સામેલ
કરવાની રહેશ.ે
{22} ભરતી સબંિધત જ રી ઠરાવો, માિહતી અને સુચનાઓ વેબસાઇટ ઉપર જોવા મળશે.

અર
{1}

પ ક ઓન-લાઇન ભરવા માટેની સુચનાઓ:
િવ ાસહાયક ભરતી અંગેનું ઓન-લાઇન અર

પ ક વેબસાઇટ www.vidyasahayakgujarat.org

ઉપર ઓન-લાઇન તા.૦૪/૦૯/૨૦૧૭ સવારના ૧૧:૦૦ કલાકથી તા.૧૪/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ બપોરના
૧૫:૦૦ કલાક સુધી ભરી શકાશે.ઓન-લાઇન અર ફોમ કોઇ પણ ક યુટર કે જે ની સાથે ઇ ટરનેટ સુિવધા
ઉપલ ધ હોય તે ઉપરથી ભરી શકાશે.
{2}

TET-I પરી ાનો તમારો સીટ નંબર ટાઇપ કરી અને પરી ાની તારીખ પસંદ કરો પછી CONTINUE
બટન ઉપર લીક કરો જે થી તમા ં TET-I Result દેખાશે. યાર બાદ CONTINUE બટન ઉપર લીક
કરતાં અર

પ ક ખુલશે.

{3}

અર પ ક ભરતા પહેલા વેબસાઇટ ઉપર મુકવામાં આવેલ ઉમેદવારમાટેની સુચનાઓનો કાળ પૂવક
અ યાસ કરવા િવનંતી છે .

{4}

વીકાર કે ની યાદી વેબસાઇટ www.vidyasahayakgujarat.org ઉપર મુકવામાં આવેલ છે . ઓનલાઇન અર

{5}

પ કની િવગતો કોલમ મુજબ મશ: ભરી Submit કરી સંપૂણ િવગતો સાથેનું ફોમ PRINT

કરી લેવ.ું
અર પ કમાં િનયત જ યાએ અરજદારે સહી કરવી. આ અર

પ ક રા યના ન કી કરેલ વીકાર કે

ઉપર જ રી અસલ ગુણપ કો/ માણપ ો સાથે ચકાસણી કરાવી, િનયત કરેલ ફી ભરી, સહી કરેલી પહ ચ
જ રથી મેળવવી, અને વીકાર કે
િસવાયનું કોઇપણ અર
{6}

અર

મારફત અર

પ ક Final Submit કરાવવું. Final Submit થયા

પ ક ા રાખવામાં આવશે નહી.

પ ક Final Submit કયા બાદ વીકાર કે

પસંદગી સમયે અચુક સાથે લાવવી

ારા આપવામાં આવેલ પહ ચ સાચવવી,અને

{7}

વીકાર કે અથવા ભરતી કાયાલયની કચેરીએ ટપાલ કે કુરીયર મારફતે અર
નહ . રજૂ થયેલ અર પ ો રદ ગણાશે.

{8}

ઓન-લાઇન ભરેલું ફોમ ક યુટર ઉપર SAVE કયા પછી તે માિહતી ઓન-લાઇન ચકાસી લેવી.ભરેલા

ફોમ વીકારવામાં આવશે

ફોમમાં કોઇપણ ફેરફાર કરવો હોય તો EDIT ની મદદથી ઓન-લાઇન સુધારા કરવા.તે પછી ફોમ SUBMIT
કરવાનું રહેશ.ે SUBMIT કયા પછી ફોમમાં કોઇ સુધારો થઇ શકશે નિહ.
{9}

ફોમ SUBMIT કયા પછી અર

પ કની િ ટ કરેલી કોપી ન કી કરેલ

વીકાર કે ો ઉપર

તા.૦૪/૦૯/૨૦૧૭ થી તા.૧૪/૦૯/૨૦૧૭ સુધી બ માં સવારના ૧૧:૦૦ કલાકથી સાંજના ૫:૦૦
કલાક સુધી વીકારવામાં આવશે. િ ટ કરેલા ફોમમાં કોઇપણ તના સુધારા-વધારા કે છે કછાક કરેલા
ફોમનો વીકાર કરાશે નિહ. આમ છતાં જો કોઇ સુધારો કરવાની જ ર જણાય તો કામ-ચલાઉ મેરીટ યાદી
િસ ધ થયા બાદ સુધારો કરી શકાશે.
તા. ૦૧/૦૯/૨૦૧૭
ડૉ. એમ.આઇ.જોષી
થળ:- ગાંધીનગર
હેરાત માંક. િવસભ:૦૧/૨૦૧૭-૧૮

અય
ગુજરાત રા ય ાથિમક િશ ણ પસંદગી સિમિત
અને ાથિમક િશ ણ િનયામક,
ગુજરાત રા ય ગાંધીનગર

