g&jrit rijy p\iY(mk (SxN ps>dg) s(m(t
p\iY(mk (SxN (nyimkn) kc[r)
¾li[k n>.12, ph[li[ miL, Di[.Jvrij mh[ti Bvn, gi>F)ngr

જજલ્રા જળક્ષણ વજભજિની પ્રાથજભક ળાાઓ (ધયણ ૧ થી ૫)ભાાં જલદ્યાવશામક બયિી અાંગેની જાશેયાિ
લષ ૨૦૧૭-૧૮
જજલ્રા જળક્ષણ વજભજિની પ્રાથજભક ળાાઓ (ધયણ ૧ થી ૫ – ગુજયાિી ભાધ્મભ) ભાાં જલદ્યાવશામકની જજલ્રા જળક્ષણ વજભજિદ્વારા

ભેર ભાાંગણીત્રક ભુજફ ૧૩૦૦ જગ્માઓ બયલા ભાટે ભેયીટ માદી િૈમાય કયલા જળક્ષણ જલબાગના િા.૨૭/૦૪/૨૦૧૧ ના ઠયાલ
અને
િા.૦૩/૦૫/૨૦૧૨ િથા િા.૧૮/૦૫/૨૦૧૨ના વુધાયા ઠયાલ અન્લમે જનમિ કયેર ળૈક્ષજણક િેભજ િારીભી રામકાિ ધયાલિા ઉભેદલાય ાવેથી
જનમિ નભૂનાભાાં અયજીઓ ઓન-રાઇન ભાંગાલલાભાાં આલે છે .(ટાર કે રૂફરૂ સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશી) ઉભેદલાયે અયજી િા.૦૪/૦૯/૨૦૧૭ થી
િા.૧૪/૦૯/૨૦૧૭ દયમ્માન આ કચેયીની લેફવાઇટ www.vidyasahayakgujarat.org ઉય ભુકલાભાાં આલેર વુચના ભુજફ ઓન-રાઇન
કયલાની યશેળે.
જાશેયાિ ક્રભાાંક
જલવબ૦૧/૨૦૧૭-૧૮
પ્રાથજભક જલબાગ
(ધયણ ૧ થી ૫)

જગ્માન
પ્રકાય

બયલાાત્ર કુર
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-જજલ્રા જળક્ષણ વજભજિની બયલાાત્ર જગ્માઓની જલગિ િથા ળૈક્ષજણક રામકાિ , ગાય-ધયણ, લમભમાષદા, લમ ભમાષદાભાાં છુ ટછાટ , વાભાન્મ
વૂચનાઓ, સ્લીકાય કેન્રની માદી અને જરૂયી ઠયાલઉયક્િ લેફવાઇટ ઉય ઉરબ્ધ છે .
બયિી અાંગેની વાભાન્મ વુચનાઓ :
{1} જલદ્યાવશામક બયિી અાંગેનુાં ઓન-રાઇન અયજી ત્રક લેફવાઇટwww.vidyasahayakgujarat.org ઉય િા.૦૪/૦૯/૨૦૧૭ વલાયના
૧૧.૦૦ કરાકથી િા.૧૪/૦૯/૨૦૧૭ના યજ ફયના ૧૫.૦૦ કરાક વુધી બયી ળકાળે.
{2} ઓનરાઇન બયેર અયજી ત્રકની જપ્રન્ટ કયેરી કી સ્લીકાય કેન્ર ઉય િા.૦૪/૦૯/૨૦૧૭ થી િા.૧૪/૦૯/૨૦૧૭ વુધી વલાયના ૧૧.૦૦
કરાકથી વાાંજના ૫.૦૦ કરાક વુધી જનમિ પી બયી રૂફરૂ જભા કયાલલાનુાં યશેળે . જભા કયાવ્મા જવલામનુાં અયજીત્ર ગ્રાહ્ય યશેળે નશીં.
{3} જલદ્યાવશામક િયીકે વાંદગી ાભનાય િભાભ ઉભેદલાયને યાજ્મ વયકાયદ્વારા નાભદાય વુજપ્રભકટષભાાં દાખર કયેર એવ.એર.ી.નાં. -૧૪૧૨૪-

૧૪૧૨૫/૨૦૧૨ િથા એવ.એર.ી.નાં.૧૮૧૩૬/૨૦૧૩ અને એવ.એર.ી.નાં.૯૯૫૦-૧૦૦૨૧/૨૦૧૨ ના આખયી ચુકાદાને આજધન
જનભણાંક આલાભાાં આલળે.
{4} જલદ્યાવશામકને પ્રથભ ાાંચ લષ ભાટે પ્રજિ ભાવ રૂ.૧૯૯૫૦/- રપક્વ ગાય જળક્ષણ જલબાગના િા.૦૯/૦૮/૨૦૧૭ના ઠયાલ ક્રભાાંક:ીઆયઇ/
૧૧૨૦૧૭/ વીંગરપાઇર-૫/ક ના ઠયાલ ભુજફ ભલાાત્ર થળે. ાાંચ લષના અાંિે િેભની વેલાઓ જનભણાંક વત્તાજધકાયીને વાંિકાયક જણાળે
િ, વયકાયના જનમભાનુવાય જે િે જગ્મા ભાટે લખિ લખિ જનમિ કયેર ગાય ધયણભાાં વભાલલાભાાં આલળે .
{5} જળક્ષણ જલબાગના ઠયાલ ક્રભાાંક :ીઆયઇ/૧૧૨૦૧૭/વીંગર પાઇર-૨૩/ક િા.૩૦/૦૮/૨૦૧૭ થી
ભેર ભાંજૂયી અનુવાય િેભાાં દળાષલેર ળયિ
અને જગલાઇ ભુજફ જે િે જજલ્રાના જનમિ કયેર િારુકાઓભાાં જલદ્યાવશામક બયિી કયલાભાાં આલળે . જે િારુકાભાાં જનભણાંક થળે િે જ
િારુકાભાાં દળ લષ વુધી પયજ ફજાલલાની યશેળે .
{6} કુર બયલાાત્ર જગ્માઓ ૈકી ભાજી વૈજનક ભાટે ૧૦ ટકા જગ્માઓ, એચ.એવ.વી.(જલજ્ઞાન પ્રલાશ) ૪૫ % ગુણ વાથે ાવ થમેર ઉભેદલાય
ભાટે ૧૦ ટકા જગ્માઓ , ભજશરા ઉભેદલાય ભાટે ૩૩ ટકા જગ્માઓ અને ળાયીરયક અળક્િિા ધયાલિાાં ઉભેદલાય ભાટે ૩ ટકા

જગ્માઓ

અનાભિ છે .
{7} લમભમાષદા: પ્રાથજભક જલબાગના જલદ્યાવશામક ભાટે િા.૧૪/૦૯/૨૦૧૭ના યજ ઉભેદલાયની ઉંભય ૧૮ લષથી ઓછી નશી અને ૩૩ લષ કયિાાં
લધુ શલી જઇએ નશીં.ભૂ ગુજયાિના અનાભિ કક્ષાના ઉભેદલાય
, ભજશરા, ળાયીરયક યીિે અળકિ(PH) િથા ભાજી વૈજનક ભાટે વયકાયશ્રીના
પ્રલિષભાન જનમભનુવાય લમભમાષદાભાાં છુ ટછાટભલાાત્ર છે . છુ ટછાટ વાથેની ઉંભય જનમિ િાયીખે ૪૫ લષથી લધલી જઇએ નશીં.
{8} ઉભેદલાયને કર રેટયભાાં દળાષલેર િાયીખે જ જજલ્રા વાંદગી આલાભાાં આલળે . કઇ ણ વાંજગભાાં િે છીની િાયીખે વાંદગીની િક
આલાભાાં આલળે નશીં.જજલ્રા વાંદગી ભાટે ઉભેદલાયે જાિે જ શાજય યશેલાનુાં યશેળે .
{9} મુજીવી ભાન્મ મુજનલર્સવટી દ્વાયા ભેલેર ડીગ્રી ગ્રાહ્ય યાખલાભાાં આલળે. યાજ્મ ફશાયનીOpen and Distance Learning દ્વાયા ભેલેર

ડીગ્રી ભાન્મ ન શઇ િેલી રામકાિ ગ્રાહ્ય યશેળે નશીં.
{10} એક કયિાાં લધુ પ્રમત્ને એચ.એવ.વી/સ્નાિક/ીટીવી ની અાંજિભ યીક્ષા ાવ કયેર શમ િેલા રકસ્વાભાાં જળક્ષણ જલબાગના જાશેયનાભા ક્રભાાંક :
જીએચ/એવએચ/૦૨/ીઆયઇ/૧૧-૨૦૧૬/ એવએપ-૮/કે, િા.૨૦/૦૧/૨૦૧૭ ભાાં દળાષલેર ૮ (૨) ભુજફ ગુણ

ગણિયી કયી ભેયીટ

ગણલાભાાં આલળે.
{11} શાર જજલ્રા/નગય જળક્ષણ વજભજિભાાં જનમ્ન પ્રાથજભક ધયણ ૧ થી ૫ ભાાં પયજ ફજાલિાાં શમ િેલા જલદ્યાવશામક/જળક્ષક આ બયિીભાાં અયજી
કયલા ભાાંગિા શમ િેલા ઉભેદલાયએ જળક્ષણ જલબાગના ઠયાલ ક્રભાાંક :ીઆયઇ/૧૧૨૦૧૭/વીંગર પાઇર- ૬/ક, િા.૨૨/૦૩/૨૦૧૭ ભુજફ
જનભણાંક વત્તાજધકાયીનુાં એન.ઓ.વી. ભેવ્મા ફાદ અયજી કયલાની યશેળે. જજલ્રા વાંદગી ભાટે ઉજસ્થિ યશેનાય એન.ઓ.વી. ભેલનાય
ઉભેદલાયએ યાજીનાભુાં ભાંજૂય કયાલેર શળે િ જ જજલ્રા વાંદગી ભાટે ાત્ર ગણાળે . એન.ઓ.વી. ભેવ્મા જવલામ અયજી કમાષની ફાફિ
વજભજિના ધ્માન ઉય આલળે િ અયજી યદ થલાને ાત્ર યશેળે .
{12} જે ઉભેદલાય નકયી કયે છે િે ફાફિ છુ ાલીને અયજી કયે િેલા રકસ્વાભાાં શારની જનભણાંક યદ કયી િેભની વાભે જનમભાનુવાય કામષલાશી કયલાભાાં
આલળે.
{13} જલદ્યાવશામક બયિીની પ્રરક્રમાના અનુવાંધાને આ જાશેયાિભાાં પેયપાય કયલાની કે જગ્માઓની વાંખ્માભાાં લધ-ઘટ કયલાની આલશ્મકિા જણાળે િ
િેભ કયલાન ગુજયાિ યાજ્મ પ્રાથજભક જળક્ષણ વાંદગી વજભજિ/પ્રાથજભક જળક્ષણ જનમાભકને વાંૂણષ શક્ક/અજધકાય યશેળે.
િા.૦૧/૦૯/૨૦૧૭
સ્થ: ગાાંધીનગય
જાશેયાિ ક્રભાાંક:જલવબ:૦૧/૨૦૧૭-૧૮

ડૉ. એભ.આઇ.જી
અધ્મક્ષ
ગુજયાિ યાજ્મ પ્રાથજભક જળક્ષણ વાંદગી વજભજિ
અને પ્રાથજભક જળક્ષણ જનમાભક
,
ગુજયાિ યાજ્મ ગાાંધીનગય

