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જ લા િશ ણ સિમિત/નગર િશ ણ સિમિતની ાથિમક શાળાઓમાં િવ ાસહાયક ભરતી  

ધો.૧ થી ૫ અને ધો.૬ થી ૮- અ ય મા યમ ( ે , હ દ , મરાઠ , ઉ ુ , ઉડ યા) 
વષ:૨૦૨૧ ( હરાત માંક ૦૧/૨૦૨૧ અને ૦૨/૨૦૨૧)  

 

ઉમેદવારી ન ધાવવા માટે જ રી િવગત, સૂચનો અન ેમાગદશન 
 

ભરતી ગે ુ ં  ઓન-લાઇન અર  પ ક વેબસાઇટ http://vsb.dpegujarat.in ઉપર 
તા.૦૬/૦૪/૨૦૨૧ સવારના ૧૧:૦૦ કલાકથી તા.૧૯/૦૪/૨૦૨૧ ના રોજ બપોરના ૧૫:૦૦ કલાક ુધી 
ભર  શકાશ.ે વીકાર ક માં અર પ  જમા કરાવવાની છે લી તા.૧૯/૦૪/૨૦૨૧ (૧૭.૦૦ કલાક 

ુધી) છે. 
- હરાતની જ યાઓની િવગત 

હરાત 
મ 

ભરતી
નો 
કાર 

મા યમ િવષય સામા ય 
(Gen.) 

 અ. િત 
(SC) 

 
અ.જ. િત 

(ST) 

સા.શ.ૈપ.વગ  
(SEBC) 

આિથક ર તે 
નબળા વગ  

(EWS) 
ુલ 

ુલ પૈક  ૩ % 
ુજબ શાર રક 
અશ તતા 

ધરાવતા (PH) 

૦૧  

૨૦૨૧ 

ધોરણ 

૬ થી ૮ 
અ ય 

મા યમ  

ગ ણત 
િવ ાન 

૬ ૧૦ ૧૦૧ ૧૫ ૧૩ ૧૪૫ ૪ 

ભાષાઓ ૬ ૪ ૩૨ ૬ ૫ ૫૩ ૧ 

  સામા જક 
િવ ાન 

૧ ૦ ૧૦ ૩ ૩ ૧૭ ૦ 

૦૨ 

૨૦૨૧ 

ધોરણ 
૧ થી 
૫ 

અ ય 
મા યમ - ૪૨ ૪૧ ૨૧૩ ૪૯ ૪૦ ૩૮૫ ૯ 

ન ધ:  
(૧)  હરાતમાં દશાવેલ અનામત વગ અને શાર રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોની જ યાઓ  

તે જ લા/નગર િશ ણ સિમિતના રો ટર માંક/માંગણાપ ક આધાર દશાવેલ છે. 

(૨)  પે.િસ.એ.ન.ં૯૭૪૩/૨૦૧૮ ઉપર નામ. વડ  અદાલત ારા તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૮ અને 

તા.૧૮/૯/૨૦૧૮ના રોજ આપેલ મનાઈ ુકમના સંદભમાં ઉ ુ  મા યમમાં ભાષાની જ યાઓ 

દશાવવામાં નથી. 

(૩)  તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ના રોજ ુજરાત સમાચારમાં િસ ધ થયેલ હરાતમાં શરત ૂ કથી ઠરાવની 

તા.૨૭/૦૪/૨૦૨૧ છપાયેલ છે તેને બદલે તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૧ ુધાર ને વાંચ ું.  
 

શૈ િણક લાયકાત:  
 િશ ણ િવભાગના ઠરાવ માંક:પીઆરઇ-૧૧૧૦-૨૨૩-ક, તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૧ ના ઠરાવ તથા તે પછીના 

તા.૧૪/૦૭/૨૦૧૧, તા.૦૩/૦૫/૨૦૧૨ તથા તા.૧૮/૦૫/૨૦૧૨ ના સુધારા ઠરાવો અ વયે 
િવ ાસહાયકની લાયકાતો નીચે મુજબ છે. 

 ઉ ચ ાથિમક (ધોરણ ૬ થી ૮) િવ ાસહાયક: 
(અ) ગિણત/િવ ાનના િવ ાસહાયક: 
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{1} શૈ િણક લાયકાત:- બી.એસસી. (ગિણત, આંકડાશા , ભૌિતકશા , રસાયણશા , બાયોલો , 
બોટની, ઝુઓલો , ભૂ તરશા ) અને 
તાલીમી લાયકાત:- પી.ટી.સી./D.EL.Ed (બે વષ) 
       અથવા 
શૈ િણક લાયકાત:- ઓછામાં ઓછા ૪૫ ટકા ગુણ સાથે બી.એસસી. (ગિણત, આંકડાશા , 
ભૌિતકશા , રસાયણશા , બાયોલો , બોટની, ઝુઓલો , ભૂ તરશા ) અને 
તાલીમી લાયકાત:- બી.એડ.(એક/બે વષ) 
        અથવા  
શૈ િણક લાયકાત:- ધોરણ-૧૨ (એચ.એસ.સી) િવ ાન વાહમા ં ઓછામાં ઓછા ૫૦ ટકા ગુણ 
અને  
તાલીમી લાયકાત:- ચાર વષ ય બેચલર ઇન એલીમે ટરી એ યુકેશન (B.El.Ed) 
           અથવા  
શૈ િણક લાયકાત:- ધોરણ-૧૨ (એચ.એસ.સી) િવ ાન વાહમાં ઓછામાં ઓછા ૫૦ ટકા ગુણ 
અને  
તાલીમી લાયકાત:- ચાર વષ ય બી.એસસી એ યુકેશન. (B.Sc.Ed) 
        અથવા 
શૈ િણક લાયકાત:- ઓછામાં ઓછા ૫૦ ટકા ગુણ સાથે બી.એસસી. (ગિણત, આંકડાશા , 
ભૌિતકશા , રસાયણશા , બાયોલો , બોટની, ઝુઓલો , ભૂ તરશા ) અને 
તાલીમી લાયકાત:-  એક વષ ય બી.એડ.( પેશીયલ એ યુકેશન) 

તથા 
(૨)    આ વગ માટે િનયત થયેલ િશ ણ િવભાગના ઠરાવ માંક:પીઆરઇ-૧૧૧૨-સ ગલ ફાઇલ- ૭-ક 

તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૨ ની જોગવાઇ મુજબ િશ ક યો યતા પરી ા (ટીચર એલી બીલીટી ટે ટ- 
TET-II - ગિણત/િવ ાન) ૬૦ ટકા ગુણ સાથે અનુ. િત, અનુ.જન િત, સા.શૈ.પછાત વગ તથા 
િવકલાંગના ક સામાં ૫૫ ટકા ગુણ સાથે પાસ કરેલી હોવી જોઇશે. 

(બ) ભાષાઓના િવ ાસહાયક: 
{1} શૈ િણક લાયકાત:- બી.એ./બી.આર.એસ./બી.એસ.એસસી (અં ે ,ગુજરાતી, િહ દી,સં કૃત) અને 

તાલીમી લાયકાત:- પી.ટી.સી./D.EL.Ed (બે વષ) 
       અથવા 
શૈ િણક લાયકાત:- ઓછામાં ઓછા ૪૫ ટકા ગુણ સાથે બી.એ. અને 
તાલીમી લાયકાત:- બી.એડ.(એક/બે વષ) 
        અથવા  
શૈ િણક લાયકાત:- ધોરણ-૧૨ (એચ.એસ.સી)  ઓછામાં ઓછા ૫૦ ટકા ગુણ અને  
તાલીમી લાયકાત:- ચાર વષ ય બેચલર ઇન એલીમે ટરી એ યુકેશન (B.El.Ed) 
           અથવા  
શૈ િણક લાયકાત:- ધોરણ-૧૨ (એચ.એસ.સી) ઓછામાં ઓછા ૫૦ ટકા ગુણ અને 
તાલીમી લાયકાત:- ચાર વષ ય બી.એ. (અં ે ,ગુજરાતી,િહ દી,સં કૃત) એ યુકેશન. (B.A.Ed) 
        અથવા 
શૈ િણક લાયકાત:- ઓછામાં ઓછા ૫૦ ટકા ગુણ સાથ ેબી.એ./બી.આર.એસ./બી.એસ.એસસી    
    (અં ે ,ગુજરાતી,િહ દી,સં કૃત) અને 
તાલીમી લાયકાત:-  એક વષ ય બી.એડ.( પેશીયલ એ યુકેશન) 
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તથા 
(૨)   આ વગ માટે િનયત થયેલ િશ ણ િવભાગના ઠરાવ માંક:પીઆરઇ-૧૧૧૨-સ ગલ ફાઇલ- ૭-ક 

તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૨ ની જોગવાઇ મુજબ િશ ક યો યતા પરી ા (ટીચર એલી બીલીટી ટે ટ- 
TET-II - ભાષાઓ) ૬૦ ટકા ગુણ સાથે અનુ. િત, અનુ.જન િત, સા.શ.ૈપછાત વગ તથા 
િવકલાંગના ક સામાં ૫૫ ટકા ગુણ સાથે પાસ કરેલી હોવી જોઇશ.ે 

(ક) સામાિજક િવ ાનના િવ ાસહાયક: 
{1} શૈ િણક લાયકાત:-બી.એ (ઇિતહાસ,ભૂગોળ,નાગ રકશા , રા યશા , તથા અથશા  િવષય  

સાથે)/બી.કોમ.(અથશા  િવષય સાથ)ે/બી.આર.એસ.( 
ઇિતહાસ,ભૂગોળ,નાગ રકશા , રા યશા , તથા અથશા  િવષય 
સાથે)/બી.એસ.એસસી.(ઇિતહાસ,ભૂગોળ, નાગ રકશા , રા યશા , તથા 
અથશા  િવષય સાથ)ે અને 

તાલીમી લાયકાત:- પી.ટી.સી./D.EL.Ed (બે વષ) 
       અથવા 

 શૈ િણક લાયકાત:- ઓછામાં ઓછા ૪૫ ટકા ગુણ સાથે બી.એ (ઇિતહાસ,ભૂગોળ,નાગ રકશા , 

રા યશા , તથા અથશા  િવષય સાથે)/બી.કોમ.(અથશા  િવષય 
સાથે)/બી.આર.એસ.( ઇિતહાસ,ભૂગોળ,નાગ રકશા , રા યશા , તથા 
અથશા  િવષય સાથ)ે/બી.એસ.એસસી.(ઇિતહાસ,ભૂગોળ, નાગ રકશા , 
રા યશા , તથા અથશા  િવષય સાથ)ે અને 

તાલીમી લાયકાત:- બી.એડ.(એક/બે વષ) 
        અથવા  
શૈ િણક લાયકાત:- ધોરણ-૧૨ (એચ.એસ.સી)  ઓછામાં ઓછા ૫૦ ટકા ગુણ અને  
તાલીમી લાયકાત:- ચાર વષ ય બેચલર ઇન એલીમે ટરી એ યુકેશન (B.El.Ed) 
           અથવા  
શૈ િણક લાયકાત:- ધોરણ-૧૨ (એચ.એસ.સી) ઓછામાં ઓછા ૫૦ ટકા ગુણ  અને 

 તાલીમી લાયકાત:- ચાર વષ ય બી.એ.(ઇિતહાસ,ભૂગોળ,નાગ રકશા , રા યશા , તથા 
અથશા  િવષય સાથે) /બી.કોમ.(અથશા  િવષય સાથે) 
/બી.આર.એસ.(ઇિતહાસ, ભૂગોળ, નાગ રકશા , રા યશા , તથા અથશા  
િવષય સાથે) /બી.એસ.એસસી.(ઇિતહાસ,ભૂગોળ, નાગ રકશા , રા યશા , 

તથા અથશા  િવષય સાથે) એ યુકેશન. (B.A.Ed/B.Com.Ed/ 
B.R.S.Ed/B.S.Sc.Ed) 

        અથવા 
 શૈ િણક લાયકાત:- ઓછામાં ઓછા ૫૦ ટકા ગુણ સાથ ે બી.એ.(ઇિતહાસ,ભૂગોળ,નાગ રકશા , 

રા યશા , તથા અથશા  િવષય સાથ)ે /બી.કોમ.(અથશા  િવષય સાથ)ે 
/બી.આર.એસ.(ઇિતહાસ, ભૂગોળ, નાગ રકશા , રા યશા , તથા 
અથશા  િવષય સાથ)ે /બી.એસ.એસસી.(ઇિતહાસ,ભૂગોળ, નાગ રકશા , 
રા યશા , તથા અથશા  િવષય સાથ)ે અને 

તાલીમી લાયકાત:-  એક વષ ય બી.એડ.( પેશીયલ એ યુકેશન) 
તથા 
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(૨)   આ વગ માટે િનયત થયેલ િશ ણ િવભાગના ઠરાવ માંક:પીઆરઇ-૧૧૧૨-સ ગલ ફાઇલ- ૭-ક 
તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૨ અને તા.૨૮/૦૪/૨૦૧૬ ની જોગવાઇ મુજબ િશ ક યો યતા પરી ા (ટીચર 
એલી બીલીટી ટે ટ- TET-II – સામાિજક િવ ાન) ૬૦ ટકા ગુણ સાથે અનુ. િત, 
અનુ.જન િત, સા.શૈ.પછાત વગ તથા િવકલાંગના ક સામાં ૫૫ ટકા ગુણ સાથે પાસ કરેલી હોવી 
જોઇશે. 

 િન ન ાથિમક ધોરણ ૧ થી ૫ િવ ાસહાયક 
(૧) શૈ િણક લાયકાત: ઓછામાં ઓછી એચ.એસ.સી. પાસ અન ે
(૨) તાલીમી લાયકાત: (ક) પી.ટી.સી./ D.El.Ed (બે વષ) 
     અથવા 
   (ખ) ચાર વષની એલીમે ટરી એ યુકેશનની ડી ી (B.El.Ed) 
    અથવા 
   (ગ) બે વષનો ડ લોમાં ઇન એ યુકેશન ( પેશીયલ એ યુકેશન) 
     તથા 
(૩)  આ વગ માટે િનયત થયેલ િશ ક યો યતા પરી ા (ટીચર એલી બીલીટી ટે ટ TET-I ) ૬૦ ટકા ગુણ સાથ,ે 

અનુસૂિચત િત, અનુસૂિચત જન િત, સામાિજક શૈ િણક પછાત વગ તથા િવકલાંગના ક સામાં ૫૫ ટકા 
ગુણ સાથે પાસ કરેલ હોવી જોઇશ.ે 

(૪) જ યાઓ પૈકી ૧૦% જ યાઓ એચ.એસ.સી. (િવ ાન વાહ) માં ૪૫% ગુણ સાથે પાસ થયેલ 
ઉમેદવારોથી ભરવાની રહેશ.ે 

   

પગાર ધોરણ: 
 િવ ાસહાયકને થમ પાંચ વષ માટે િતમાસ .૧૯૯૫૦/- નાણાં િવભાગના ઠરાવ 

માંક:ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટ-૨)ઝ-૧, તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭ મુજબ ન કી કરેલા ફ સ પગાર પર અને 
સેવાઓની શરતોમાં કરેલ સુધારા મુજબના લાભ 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 આવશ.ે 

વયમયાદા: 
 િશ ણ િવભાગના ઠરાવ માંક;પીઆરઇ/૧૧૧૦/૨૨૩-ભાગ-૨/ક, તા.૨૧/૦૪/૨૦૧૬ મુજબ  

o િન ન ાથિમક ધોરણ ૧ થી ૫ િવ ાસહાયક માટે લઘુ મ વય મયાદા ૧૮ વષ અને મહ મ વય 
મયાદા ૩૩ વષ   

o ઉ ચ ાથિમક ધોરણ ૬ થી ૮ િવ ાસહાયક માટે લઘુ મ વય મયાદા ૧૮ વષ અને મહ મ વય મયાદા 
૩૫ વષ   

વયમયાદામાં છુટછાટ: 
 મૂળ ગુજરાતના હોય તેવા અનુ. િત, અનુ.જન િત, સા.શૈ.પછાત અને આ થક રીતે નબળા વગ  (EWS)ના 

ઉમેદવારોના ક સામાં ઉપલી વયામયાદા ૫ (પાંચ) વષની છુટછાટ આપવામાં આવશ.ે 
 સામ ય વહીવટ િવભગના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવની જોગવાઇ મુજબ મિહલા ઉમેદવારોને ઉપલી 

વયામયાદા ૫ (પાંચ) વષની છુટછાટ આપવામાં આવશે. 
 ૪૦ ટકા કે તેથી વધુ શારી રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોને ઉપલી વયામયાદા ૧૦ (દસ) વષની વધારાની 

છુટછાટ મળશે. (Resolution No.CRR:1063/6132-G Dt.05/01/1965) 
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 મા .સૈિનક ઉમેદવારો કે જેઓએ જળ,વાયુ અને ભૂિમ આમ ફોસ સમાં ઓછામાં ઓછા ૬ માસની સેવા કરી 
હોય અને મા .સૈિનક તરીકેનંુ સ મ અિધકારીનું ઓળખપ / માણપ  ધરાવતા હોય તો મળવાપા  ઉપલી 
વયમયાદામાં તેઓએ બ વેલ ફરજનો સમયગાળો ઉપરાંત ૩ ( ણ) વષ સુધીની છુટછાટ મળશ.ે 

 ન ધ:- તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારોની ઉપલી વયમયાદા િનયમ અનુસાર મળવાપા  છુટછાટ સાથેની મર 
કોઇપણ સંજોગેમાં િનયત તારીખે ૪૫ વષથી વધવી જોઇએ નહી. 

 

ઉમેદવારોએ અર પ  ભરતાં યાનમાં લેવાની િવગતો અને સુચનાઓ  
{1} ઉમેદવારોએ નીચે આપેલા સુચનોનો કાળ પૂવક અ યાસ કરી ઉમેદવારી પ  ભરવંુ. 
{2} નાતક તથા અનુ નાતક ક ાની ડી ી યુ. .સી. મા ય યુિનવ સટીમાંથી મેળવેલ હોવી જોઇશે.  
{3} પી.ટી.સી./D.EI.Ed ની લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ રા ય પરી ા બોડ, ગાંધીનગર વારા લેવાયેલી 

પી.ટી.સી./D.EI.Edની પરી ા પાસ કરેલી હોવી જોઇશ.ે 

{4} ઉમેદવારે પી.ટી.સી./D.EI.Ed/બી.એડ./ચાર વષ ય B.EI.Ed. ની પરી ા નેશનલ કાઉ સીલ ફોર ટીચર 

એ યુકેશન વારા મા ય સં થામાંથી જ પાસ કરેલી હોવી જોઇએ.  
{5} રા ય પરી ા બોડ, ગાંધીનગર વારા D.El.Ed.ની લાયકાતવાળા ઉમેદવારોએ ા ત ગુણ તરીકે ‘marks 

for merit’  ગણતરીમાં લેવાના રહેશે. એટલે કે ૫૦૦+૧૦૦=૬૦૦ માંથી મેળવેલ ગુણ ગણવાના રહેશ.ે 

{6} બે વષ ય D.Ed ( પેશીયલ એ યુકેશન) અને B.Ed ( પેશીયલ એ યુકેશન) Rehabilitation 

Council of India (RCI)  મા ય સં થામાંથી પાસ કરેલ હોવી જોઇશ.ે 

{7} આ િનમ ંકો રા ય સરકાર વારા નામદાર સુિ મકોટમાં દાખલ કરેલ એસ.એલ.પી.નં.૧૮૧૩૬/૨૦૧૩ 
અને ૧૪૧૨૪-૧૪૧૨૫/૨૦૧૨ ના આખરી ચુકાદાને આિધન રહેશ ે

{8} મેરીટમાં આવતાં ઉમેદવારોના કોલ લેટર http://vsb.dpegujarat.in પરથી ઓનલાઇન જ ઉપરથી 

મેળવવાના રહેશ.ે અ ય કોઇ રીતે કોલલેટર મોકલવામાં આવશે નહ . તેમજ ઉમેદવારે કોલ-લેટરમાં દશાવેલ 
તારીખે જ િજ લા/નગર પસંદગી આપવામાં આવશે. કોઇપણ સંજોગોમાં તે પછીની તારીખે પસંદગીની તક 
આપવામાં આવશે નહી 

{9} ઉમેદવારે જો ટેટની પરી ા એક કરતા વધુ વખત આપેલ હોય તો ઉમેદવાર ટેટ (િશ ક અિભયો યતા કસોટી) 

ની જે માકશીટ રજૂ કરશે તે જ મા ય રાખવામાં આવશે. 
{10} અર  ફોમ સાથે શૈ િણક અને તાલીમી લાયકાતના તમામ વષ/સેમે ટરના ગુણપ કો, ડી ી માણપ , 

ાયલ સટ ની એક-એક ામાિણત નકલ તથા અ ય જ રી માણપ ોની એક-એક ામાિણત નકલ સામેલ 
કરવાની રહેશ.ેવધુમા,ં વીકાર કે  ઉપર અર  જમા કરાવતી વખતે જેની ામાિણત નકલો અર  સાથે 
રજૂ કરી છે તેના અસલ માણપ ો ખરાઇ કરવા માટે ફરિજયાતપણે રજૂ કરવાના રહેશે. અ યથા અર  
વીકારવામાં આવશે નહી.  

{11} જે પરી ા એક કરતાં વધુ ય ને પાસ કરેલ હોય તો તમામ ય નોના ગુણપ કની ામાિણત નકલો અવ ય 
સામેલ રાખવાની રહેશ.ે  

{12} અનુસૂિચત િત, અનુસૂિચત જન િત તેમજ સામાિજક શૈ િણક રીતે પછાત વગ અને આ થક નબળા 
વગના ઉમેદવારોએ અનામતનો લાભ મેળવવા માટે ગુજરાત સરકારના અિધકૃત અિધકારીનું િત િવષયક 

માણપ  મા ય ગણાશે. આવા ઉમેદવારોને સબંિધત અનામત ક ાની જ યાઓ માટે ઠરાવની જોગવાઇ 
મુજબ ગુણ અને મરમાં છુટછાટ મળવાપા  રહેશ.ે 

{13} મૂળ ગુજરાતના અનુસૂિચત િત, અનુસૂિચત જન િત, સામાિજક શૈ િણક રીતે પછાત વગના ઉમેદવારોએ 
િત અંગેના સ મ અિધકારી ીના માણપ ની માિણત નકલ અવ ય સામેલ રાખવાની રહેશ.ે 
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{14}   સામાિજક અને શૈ િણક રીતે પછાત વગના ઉમેદવારોએ ઉ નત વગમાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગે (નોન 
મેલીયર સટ ) 

a. સામાિજક અને શૈ િણક રીતે પછાત વગના ઉમેદવારોએ ઉ નત વગમાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનું (નોન 
મેલીયર સટ ) સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગના ઠરાવ મુજબ  િનયત થયેલ પ રિશ  

ક/પ રિશ  ૪ ના નમૂનામાં રજૂ કરવાનંુ રહેશ.ે 
b. પરિણત મિહલા ઉમેદવારોએ આવું માણપ  તેમના માતા િપતાની આવકના સંદભમાં રજૂ કરવાનંુ રહેશ.ે 

પિતની આવકના સંદભમાં રજૂ કરેલ હશે તો તે મા ય ગણાશે નિહ  
c. તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ના ઠરાવ મુજબ ઉ નત વગમાં સમાવેશ નિહ થવા અંગેની મહ મ અવિધ ઇ યુ થયાના 

વષ સિહત ણ નાણાંકીય વષ રહેશ.ે પરંતુ આવંુ માણપ  ઓનલાઇન અર  કરવાની છે લી તારીખ 
સુધીમાં ઇ યુ કરાયેલ હોવંુ જોઇએ.  

d. અં ે માં રજૂ કરેલ માણપ  ા  રહેશે નિહ 
{15} આ થક રીતે નબળા વગ  માટે પા તા માણપ  (E.W.S.) 

a. સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગના તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ના ઠરાવમાં દશા ય મુજબ પ રિશ  –
ગ ના નમૂનામાં રજૂ થયેલ હોવંુ જોઇએ. 

b. સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગના તા.૧૩/૦૯/૨૦૧૯ના ઠરાવ માંક:ઈડબ યુએસ/ 
૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ મુજબ માણપ ની અવિધ ણ નાણાંકીય વષ સુધીની છે. આ મુજબ ફોમ 
ભરવાની છે લી તારીખે (કટ-ઓફ-ડેટ) માણપ ની અવિધ જળવાતી હોવી જોઇએ. 

{16} શારી રક અશ તતા માણપ  
A. શારી રક અશ તતા અંગેનું માણપ - શારી રક અશકતતા ધરાવતાં ઉમેદવારે સામા ય વહીવટ િવભાગના 

તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૮ના પ રપ માં દશા યા મુજબ ‘પ રિશ -અ’ ના નમૂનામાં સરકારી હોિ પટલના 
સુિ ટે ડ ટ/િસિવલ સજન/મે ડકલ બોડ વારા આપવામાં આવેલ માણપ  રજૂ કરવાનંુ રહેશ.ે 

B. િશ ણ િવભાગના હેરનામા માંક: એચ/એસએચ/પીઆરઇ/૧૧૨૦૧૦/ એસએફ/૩૪/કે, 
તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૬ અ વયે (૧) Blindness or low vision (૨) Locomotor disability 
or cerebral palsy (OA – One Arm, OL – One leg, OAL – One Arm and One 
Leg, BL – Both legs) ની ખામી ધરાવતા ઉમેદવારોને િવ ાસહાયકની ફરજોને અનુ પ ગણેલ 
છે. 

i. અંધ વ કે ઓછી િ  માટે ૪૦ ટકા કે તેથી વધુ ૧૦૦ ટકા સુધી 
ii. હલન ચલનની અશકતતા માટે ૪૦ ટકા કે તેથી વધુ ૭૫ ટકા સુધી 

{17}  મા  સૈિનક માટ:ે 
a. ઉમેદવારે ઓછામાં ઓછી 6 માસની નોકરી આમ ફોસ સમાં હોવી જોઇએ અને તે અંગેનું સ મ 

અિધકારીનંુ માણપ  હોવું જોઇએ. 
b. મા  સૈિનક માટે ડ ચાજ બુકની નકલ રજૂ કરવાની રહેશ ે

{18} ના વાંધા માણપ  (એન.ઓ.સી.) 
a. િશ ણ િવભાગના ઠરાવ માંક:પીઆરઇ/૧૧૨૦૧૭/સ ગલ ફાઇલ-૬/ક, તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૭ની 

જોગવાઇ મુજબ હાલ સરકારી શાળાના િવ ાસહાયક કે િશ ક તરીકે નોકરીમાં હોય અને તેઓ એ જ 
સંવગની નોકરી માટે અર  કરતાં હોય તે તમામે સંબંિધત િનમ ંક સ ાિધકારીનંુ એન.ઓ.સી. (ના 
વાંધા માણપ ) મેળવી અર પ  સાથે સામેલ કરવાનંુ રહેશે.  

b. એન.ઓ.સી. મેળ યા િસવાય અર  કયાની બાબત સિમિતના યાન ઉપર આવશે તો અર  રદ 
થવાને પા  રહેશ.ે 

c. એન.ઓ. સી. મેળવનાર ણ વષથી વધુ નોકરીવાળા ઉમેદવારોએ રા નામું મંજૂર કરા યાની નકલ 
રજૂ કયથી જ િજ લા પસંદગી માટે પા  ગણાશે. 
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d. એન.ઓ. સી. મેળવનાર ણ વષથી ઓછી નોકરીવાળા ઉમેદવારોએ બો ડની ણ લાખની રકમ 
ભયાનું ચલન અને રા નામું મંજૂર કરા યાની નકલ રજૂ કયથી જ િજ લા પસંદગી માટે પા  
ગણાશે.  

{19} ઉમેદવારે જે સં થામાંથી પી.ટી.સી.ની તાલીમ મેળવી હોય તે સં થાને N.C.T.E./R.C.I ની મા યતા મળેલ 
છે તે મતલબનંુ માણપ  ( મા યતા નંબર, તારીખ સિહત) ઉમેદવારે સંબંિધત સં થા પાસેથી મેળવીને રજૂ 
કરવાનંુ રહેશ.ે આવંુ માણપ  રજૂ ન કરનાર ઉમેદવારનંુ ફોમ આપોઆપ રદ થશ.ે 

{20} 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.  

{21} િબન અનામત ઉમેદવારો માટે અર  ફી ૨૦૦/- (અંકે િપયા બ સો પુરા) તથા અનુ. િત, અનુ.જન િત, 
સા.શૈ.પછાત વગ અને આ થક નબળા વગ તથા શારી રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અર  ફી 
૧૦૦/- (અંકે િપયા સો પુરા) રહેશે. જે ઉમેદવારે અર પ  સબમીટ કરાવતાં વીકાર કે  પર રોકડેથી 
ભરવાના રહેશે. ફી ભયા િસવાયના અર પ  રદ થયેલ ગણાશે. 

{22} અર પ માં ગુણ દશાવવા બાબત. 
 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  
a. ઉમેદવારે છે લ ે આપેલ પરી ા એટલે કે જે તે લાયકાતના અંિતમ સેમે ટર/અંિતમ વષમાં 

નાપાસ/ગેરહાજર હોય તો જ ાયલ ગણવાપા  થાય. જો લાયકાતના અંિતમ વષ/સેમે ટરમાં 
નાપાસ/ગેરહાજર ન હોય તો ાયલ ગણવો નહી. સદર બાબતે  યુિનવ સટીમાંથી મેળવેલ ાયલ 
સ ટ ફકેટમા દશાવેલ ાયલની િવગત જુદી પડવાની શ યતાઓ રહેલ છે પરંત ુઆ અંગ ે ઉમેદવારે 
યુિનવ સટી પાસેથી સુધારેલ ાયલ  સ ટ ફકેટ લેવાની  જ રયાત રહેતી નથી. 

b. જો અંિતમ વષ/સેિમ ટરમાં નાપાસ હોય, ગેરહાજર હોય અને ઉમેદવારે તમામ િવષયની પરી ા 
ફરીથી આપેલ હોય અને પાસ થયેલ હોય તો ાયલ ગણવાનો રહેતો નથી. 

c. અંિતમ વષ/સેમે ટરમાં નાપાસ/ગેરહાજર હોય અને ઉમેદવારે કોઇ િવષયની મુિ ત લઇ અમુક 
િવષયની પરી ા ફરીથી આપેલ હોય તો ફરીથી જેટલા િવષયની પરી ા આપેલ હોય તેટલા િવષયના 
કુલ અને મેળવેલ ગુણ ા ડ ટોટલમાં ઉમેરી સરવાળો કરવો અને ગુણ ગણતરી કરવી. 

d. કેટલીક યુિનવ સટીના ક સામાં ા ડ ટોટલની ગણતરીમાં તમામ વષ/સેમે ટરના કુલ ગુણ/મેળવેલ 
ગુણ આપેલ હોય અને અંિતમ વષ/સેમે ટર િસવાય (અગાઉના વષ/સેમે ટર) ાયલ હોય તો 
ાયલવાળા વષ/સેમે ટરના નાપાસ ગુણની જ યાએ પાસના ગુણ ર લેસ કરી મેળવેલ  ગુણ 

ગણવાના રહેશે. 
e. જો કોઇ  ઉમેદવારે  એક કરતાં વધુ  ય ને પરી ા પાસ કરી હોય  અને તેવી પરી ામાં યુિનવ સટી  

વારા  આંત રક મૂ યાંકન અને ે ટીકલની  પરી ા ફરીથી લેવામાં  આવતી ન હોય અને  થમ  
ય ન  વખતે  મેળવેલ આંત રક મુ યાંકન અથવા ાયોિગક પરી ા/પાઠમાં મેળવેલ ગુણને જ યાને 

લેવાતા હોય તેવા ક સામાં વધારાના ય નો વખતે ગુણાંકન કરતી વખતે આવા મુ યાંકનના ગુણ 
દશાવેલ હોય તો તેને યાને ન લેતા ફ ત વા તિવક પરી ા આપી હોય તેટલાં જ િવષયના કુલ ગુણ 
અને મેળવેલ અને થમ વખતે મેળવેલ આંત રક ગુણાંકન કે ાયોિગક પરી ા/પાઠના ગુણોને યાને 
લેવાના રહેશ.ે 

f. ઉમેદવારે મેળવેલ શૈ િણક અને તાલીમી લાયકાત અંગે તમામ વષ/સેમે ટરના ગુણપ ક જોડવાના 
રહેશે. 

{23}  ઉમેદવારોએ અર પ માં તેઓની માકશીટમાં આપેલ કુલ ગુણ અને મેળવેલ ગુણ જ દશાવવા. જો 
માકશીટમાં કુલ ગુણ અને મેળવેલ ગુણ આપેલ ન હોય અને ફ ત CGPA/CPI/GRAD/EQUIVALENT 
PERCENTAGE આપેલ હોય તેવા ઉમેદવારોએ યુિનવ સટી પાસેથી ગુણપ  મેળવીને કુલ ગુણ અને 
મેળવેલ ગુણ દશાવવા. ફોમુલાની મદદથી ક વટ કરેલ કુલ ગુણ અને મેળવેલ ગુણ મા ય રહેશે નહી. નાતક 
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અને અનુ નાતકમાં યુિનવ સટી વારા જે પેટનમાં ા ડ ટોટલ દશાવેલ હશે તે પેટન મુજબના ગુણ યાને 
લેવામાં આવશ.ે ગુણ અંગે યુિનવ સટીમાંથી મેળવેલ માણપ  અર પ  સાથે સામેલ કરવાનું રહેશે. 

{24} જો F.Y./S.Y. અ ય યુિનવ સટીમાંથી કરેલ હોય અને T.Y. ની માકશીટમાં T.Y જે યુિનવ સટીમાંથી કરેલ 
હોય તે યુિનવ સટીની પેટનમાં F.Y/S.Y  ા ડ ટોટલમા ંગણેલ હોય તો યુિનવ સટીની T.Y ની માકશીટની 
પેટન મુજબ F.Y./S.Y ગુણ ઉમેરવાના રહેશે.જો લાયકાતના બધા સે ટર/વષ એક જ યુિનવ સટીમાંથી 
પાસ કરેલ હોય તો તે યુિનવ સટીની પેટન મુજબના ગુણ યાને લેવામાં આવશ.ે 

{25} ડ લોમાં (D.Pharm/D.E) વગેરેમાંથી એસ.વાયમાં સીધા વેશ મેળવનાર ઉમેદવારના ક સામાં પણ 
ઉપરો ત િવગતે યુિનવ સટીની પેટન મુજબ F.Y. ના ગુણ અ વયે ડ લોમાંના અંિતમ બે સેમે ટરના ગુણ 
ઉમેરવાના રહેશે. યુિનઅ સટીની પેટનમાં T.Y. ની માકશીટમાં F.Y ના ગુણ ગણતરીમાં ન લેવાતાં હોય તો 
આવાં ગુણ ઉમેરવાના રહેશ ે

{26} એસ.એન.ડી.ટી. યુિનવ સટી સાથે જોડાણ ધરાવતી કોલેજો  
a. િશ ણ િવભાગના ઠરાવ માંક: પરચ/૨૦૧૮/આર-૨૩/ખ-૧, તા.૨૬/૧૧/૨૦૧૯ ના ઠરાવ 

અનુસાર િશ ણ િવભાગના તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૨ બાદ ગુજરાત રા યના કાય ે માં સમાિવ  હોય 
તેવી તમામ સં થાઓ જે તેના કાય ે  હેઠળની ગુજરાતની સરકારી યુિનવ સટીમાં જોડાણ મેળવી 
લીધેલ હોય તેવી સં થાઓના રા ય સરકારની યુિનવ સટી સાથે જોડાણ મેળવવાના સમયગાળા 
પહેલાની એસ.એન.ડી.ટી. વુમે સ યુિનવ સટી, મુંબઇ સંલ ન ડી ીને મા ય ગણવાનું ઠરાવેલ છે. 

b. ગુજરાત રા યમાં આવેલી અને અગાઉ એસ.એન.ડી.ટી. યુિનવ સટી સાથે જોડાણ ધરાવતી અને વષ 
૨૦૧૨ પછી લાયકાત મેળવેલ હોય તેવા ઉમેદવારોએ તે કોલેજે ગુજરાતની કોઇ પણ યુિનવ સટી 
સાથે જોડાણ મેળ યા અંગેના આધાર રજૂ કરવાના રહેશે. 

{27} નીચે દશાવેલ ઓપન યુિનવ સટીમાંથી ઓપન એ ડ ડ ટ સ લન ગ વારા મેળવેલ ડી ી મા ય ગણાશ.ે  
i. ડૉ. બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુિનવ સટી, અમદાવાદની (ગુજરાતના સે ટરમાંથી 

પરી ા આપેલ હોય) મેળવેલ ડ ી 
ii. ઈ દીરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુિનવ સટીની ડી ી 

{28} રા ય બહારની યુિનવ સટીમાંથી રે યુલય અ યાસ મ વારા મેળવેલ લાયકાત માટે ઉમેદવાર ેનીચે દશાવેલ 
આધારો પૈકી રે યુલર અ યાસ કય  છે તેની ખા ી કરાવે તેવા જ રી આધારો રજૂ કરવાના રહેશ.ે 

a. અ ય રા યની કોલેજમાં વેશ માટે ભરેલ ફીની પાવતી અને કોલેજ/યુિનવસ ટીનંુ બોનાફાઈડ 
માણપ . 

b. અ યાસ દરિમયાન યાં રહેઠાણ હોય તેનો પુરાવો,  હો ટેલમાં રહેઠાણ હોય તો હો ટેલ ફી ભયાની 
પાવતી. 

c. પરી ા જે થળે આપેલ હોય તે થળની હોલ ટીકટ (સંબંિધત વગ િનરી કની સહી સાથ)ે 
d. મા ય યુિનવ સટીમાંથી નાતક/અનુ નાતકની લાયકાત રે યુલર અ યાસ મ (િનયિમત અ યાસ મ) 

વારા મેળવેલ છે. તે અંગે યુિનવ સટી ર ટારનું માણપ   
e. અ ય રા યમાં નાતક થયા હોય તો ગુજરાત મા યિમક અને ઉ ચ ર  મા યિમક િશ ણ બોડનું 

થળાંતર માણપ   (માઈ ેશન સટ )ની ઝેરો  નકલ અથવા તેની ડુ લીકેટ નકલ. 
f. અ ય રા યમાં અનુ નાતક થયા  હોય તો નાતકનો  છે લો અ યાસ જે  યુિનવસ ટીમાંથી  કરેલ  

હોય  તેનંુ થળાંતર માણપ ની ઝેરો  નકલ અથવા તેની ડુ લીકેટ નકલ 
g. અ યાસ કરેલ કોલેજે જે યુિનવ સટીમાંથી મા યતા/જોડાણ મેળવેલ હોય તો તેની નકલ અને 

યુ. .સી.ની મા યતાની નકલ. 
h. યુિનવ સટી/કોલેજમાંથી રે યુલર અ યાસ કયા અંગેનો અ ય કોઇ પુરાવો હોય તો તે 

{29} અ ય મા યમના િવ ાસહાયકો માટે હેરાતમાં દશાવેલ કેટેગરીના ઉમેદવારો ઉપલ ધ નિહ થાય તો આ 
જ યાઓ િનયત લાયકાત ધરાવતા િબન અનામત ઉમેદવારોથી િશ ણ િવભાગના 
માંક;પીઆરઇ/૧૧૧૫/સીસી-૧૩૯-ક,તા.૦૮/૧૨/૨૦૧૫ ના પ  સંદભ સા.વ.િવભાગના 
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તા.૧૬/૦૩/૧૯૯૬ના ઠરાવ માંક-પવસ/૧૦૯૩/મ-૧૭(ભાગ-૨)-ગ-૪ ના ફકરા-૨ ની જોગવાઇને આધીન 
ભરવામાં આવશે. આ ભરતી માટે િનયત લાયકાત ધરાવતા િબન અનામત ઉમેદવારો ઉમેદવારીપ ો  ભરી  
શકશ.ે  
  આવી ક વટ થયેલી િબન અનામતથી ભરવાની થતી જ યાઓમાં જો અ ય કેટેગરીના ઉમેદવારો 
જનરલ મેરીટ યાદીમાં ઉપલ ધ હોય યારે િબન અનામત તરીકેના ઉમેદવાર માટે િનયત થયેલ લાયકાત 
ધરાવતા હશે તેવા ઉમેદવારોને લાભ મળવાપા  થશ.ે 

{30} ોિવઝનલ મેરીટ યાદી િસ ધ થયા બાદ ઉમેદવારો અર માં દશાવેલ િવગતો અને ગુણ સંબંિધત િત હોય તો 
ઓનલાઈન િત સુધારણા પ ક મેળવી તેમાં સુધારા કરી શકશ.ે મૂળ અર માં દશા યા િસવાયની નિવન કોઈ 
િવગત/માિહતી/લાયકાત ઉમેરી શકાશે નહ . 

{31} અર પ ની હાડકોપી (િ ટ કરેલ) વીકાર કે  ઉપર જમા કરાવતાં પહેલાં અર પ , અનુસૂિચ-૧ 
(ચેકિલ ટ), ફી ભયાની પાવતી પહેલા, બી  અને ી  મે અને યાર બાદ કેન કરેલ તમામ 
આધારો/ માણપ ોને ૧ થી મમાં નંબર આપી મમાં જોડવાના રહેશ.ે આધારો/ માણપ ો ઉપર આપેલ 
પાના નંબર ચેકિલ ટમાં સંબંિધત કોલમમાં દશાવવાના રહેશે. 

{32} ઉમેદવાર એક વખત સબમીટ કરાવેલ અર પ માં એડીટ કરીને સુધારો કરે તો તેણે સુધારા કરેલ અર પ ની 
હાડ કોપી રજૂ કરવાની રહેશ.ે જો આવી કોપી રજૂ કરેલ નહ  હોય તો આવા અર પ  રદ ગણાશ.ે 
 

ઉમેદવારો માટે સામા ય સુચનાઓ  
 

(1) ઉમેદવારે ખોટી માિહતી રજૂ કરેલ હશે તો ઉમેદવારનંુ ફોમ આપોઆપ રદ થશ.ે 
(2) િ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 રહેવંુ. 
(3) અર  પ કમાં તમારો મોબાઇલ નંબર અવ ય દશાવવો.અને તે નંબર ભરતી યા પૂણ થાય યાં સુધી 

ળવી રાખવો જ રી છે. 
(4) ઉમેદવારે તેમના અર  પ કમાં તેમનંુ ઇ-મેઇલ એ ેસ દશાવવાનંુ રહેશે. જેથી અિનવાય સંજોગોમાં જ ર 

પ યે ઉમેદવારને માિહતી/સુચના મોકલી શકાય.ભરતી યા પૂણ થાય યાં સુધી ઇ-મેઇલ જોતા રહેવંુ. 
(5) ઉમેદવાર પોતે આખરી પસંદગીમાં સમાિવ  થવા મા થી સંબંિધત જ યા ઉપર િનમ ંક કરવાનો દાવો કરવાને 

હ કદાર થશે નહી. 
(6) િવ ાસહાયક ભરતી યામાં આખરી પસંદગી પામેલ ઉમેદવારની િનમ ંક સ ાિધકારી ઠરાવે તે શરતો ને 

આિધન રહેશે. 
(7) િ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.ે 

(8) શૈ િણક લાયકાત, વયમયાદા તથા અ ય માણપ ો માટે અર પ  જમા કરાવવાની છે લી 
તા.૧૯/૦૪/૨૦૨૧ (CUT-OFF DATE) રહેશે. આ CUT –OFF DATE બાદ મેળવેલ કોઇપણ 

માણપ ો, શૈ િણક લાયકાત યાને લેવામાં આવશે નહી. 
(9) હેરાતમાં આપલે સુચનાઓ/માગદશન બાબતે િવવાદ અંગે ઠરાવની જોગવાઇ મુજબનું અથઘટન મા ય 

ગણાશે.  
(10) ઉમેદવારે ફી ભરી િજ લા વીકાર કે માં જમા કરાવેલ અર પ ની ઝેરો  નકલ અને ફી ભયાની પાવતી 

પોતાની પાસે સાચવી રાખવાની રહેશ.ે  
(11) ભરેલ ફી કોઇપણ સંજોગોમાં પરત આપવામાં આવશે નિહ. 
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(12) ોિવઝનલ/ફાઇનલ મેરીટ િસ ધ કરવામાં આવે યારે ઉમેદવારે પોતાનું મેરીટ જોઇ તેની એક િ ટ કાઢી 
લેવાની રહેશ.ે 

(13) ભરતી સંદભ અથવા મેરીટ સંદભ કોઇ પણ રજૂઆત કરવાની થાય યારે રજૂઆત સાથે અર પ ની નકલ, ફી 
ભયાની પાવતીની નકલ તથા ઉમેદવારનો મેરીટ નંબર અને મેરીટની નકલ અવ ય સામેલ કરવાની રહેશ.ે 

(14) ભરતી સબંિધત જ રી ઠરાવો, માિહતી અને સુચનાઓ વેબસાઇટ ઉપર જોવા મળશે. ઉમેદવારે હેરાતમાં 
દશાવેલ ઠરાવો અને િનયમોનો પુરેપુરો અ યાસ કરી ઉમેદવારી પ ક ભરવાનું રહેશ.ેજે અંગે પાછળથી કોઇ 
રજૂઆતને યાને લેવામાં આવશે નિહ. 

 

તા.૩૦/૦૩/૨૦૨૧                     ડૉ. એમ.આઇ.જોષી 
થળ:-ગાંધીનગર                       અ ય  
હેરાત માંક.િવસભ:૦૧-૦૨/૨૦૨૧         ગુજરાત રા ય ાથિમક િશ ણ પસંદગી સિમિત અને

                                ાથિમક િશ ણ િનયામક,  
            ગુજરાત રા ય ગાંધીનગર. 
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અર  પ ક ઓન-લાઇન ભરવા માટેની સુચનાઓ: 
1. િવ ાસહાયક ભરતી અંગેનંુ ઓન-લાઇન અર  પ ક વેબસાઇટ http://vsb.dpegujarat.in ઉપરથી 

તા.૦૬/૦૪/૨૦૨૧ સવારના ૧૧:૦૦ કલાકથી તા.૧૯/૦૪/૨૦૨૧ ના રોજ બપોરના ૧૫:૦૦ કલાક સુધી ભરી 
શકાશ.ે  

2. અર પ ક ભરતા પહેલા વેબસાઇટ ઉપર મુકવામાં આવેલ ઉમેદવારો માટેની સુચનાઓ, ઠરાવો, પ રપ ો અને 
પ કોનો કાળ પૂવક અ યાસ કરવો. 

3. અં ે  અને િહ દી મા યમની ખાલી જ યાઓ માટે ગુજરાત રા ય પરી ા બોડ વારા લેવાયેલ ટેટ પરી ા પાસ 
કરેલ હોય તે જ ઉમેદવારો ‘ઓનલાઇન’ અર  કરી શકશ.ે  

4. અં ે  અને િહ દી મા યમ િસવાયના ઉમેદવારોએ કે જેઓએ CTET અને અ ય રા યમાંથી ટેટ પરી ા પાસ 
કરેલ હોય તે મા યમમાં અર  કરી શકશ.ે 

5. ઉમેદવારોએ સૌથી પહેલાં રિજ ેશન િલ ક ઉપરથી પોતાની િવગતો ભરી રિજ ેશન કરવાનંુ રહેશ.ે યાર બાદ 
લોિગન થયેથી અર પ ક ખુલશ.ે 

6. ઓનલાઈન અર પ કની િવગતો કોલમ મુજબ મશ: ભરી અર પ ક Save  કરવાનું રહેશ.ે ઓનલાઈન Save 
કયા બાદ અર પ ક સાથે જ રી લાગુ પડતાં તમામ આધાર/પુરાવાઓ ઓનલાઈન અપલોડ કરવાના રહેશ.ે યાર 
બાદ અર પ ની િ ટ મેળવી લેવાની રહેશ.ે 

7. ઓન-લાઇન ભરેલંુ ફોમ ક યુટર ઉપર SAVE કરતાં પહેલા ં તે માિહતી ઓન-લાઇન ચકાસી લેવી અને ભરેલા 
ફોમમાં કોઇપણ ફેરફાર કરવો હોય તો તે કરી લેવો. એકવાર વીકાર કે  ક ાએ અર પ  Final Submit થયા 
બાદ તેમાં સુધારો કરી શકાશે નહ .  

8. અર  પ કની િ ટ કરેલી કોપી ન કી કરેલ વીકાર કે ો ઉપર તા.૦૬/૦૪/૨૦૨૧ થી તા.૧૯/૦૪/૨૦૨૧ 
(રિવવાર અને હેર ર  િસવાય) સુધી બ માં સવારના ૧૧:૦૦ કલાકથી સાંજના ૫:૦૦ કલાક સુધી 
વીકારવામાં આવશ.ે  

9. િ ટ કરેલા ફોમમાં કોઇપણ તના સુધારા-વધારા કે છેકછાક કરેલા ફોમનો વીકાર કરાશે નિહ. આમ છતાં િજ લા 
ક ાએ Final Submit થયા બાદ પણ જો  કોઇ  સુધારો કરવાની જ ર જણાય તો કામ-ચલાઉ મેરીટ યાદી િસ ધ 
થયા બાદ િત સુધારણામાં ઓનલાઈન િત સુધારણા ફોમ મેળવી સુધારો કરી શકાશ.ે પરંતુ નિવન 
િવગત/માિહતી/લાયકાત ઉમેરી શકાશે નહ . 

10. વીકાર કે ની યાદી વેબસાઇટ http://vsb.dpegujarat.in ઉપર મુકવામાં આવેલ છે. 
11. અર પ ની હાડકોપી 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  મારફત અર  પ ક Final 
Submit કરાવવંુ. Final Submit થયા િસવાયનંુ કોઇપણ અર  પ ક ા  રાખવામાં આવશે નહી. 

12. અર  પ ક Final Submit કયા બાદ વીકાર કે  વારા આપવામાં આવેલ વીકારનારની સહીવાળી પહ ચ 
મેળવી સાચવવી,અને પસંદગી સમયે અચુક સાથે લાવવી 

13. વીકાર કે  અથવા ભરતી કાયાલયની કચેરીએ ટપાલ કે કુરીયર મારફતે અર  ફોમ વીકારવામાં આવશે નહ . 
રજૂ થયેલ અર પ ો રદ ગણાશ.ે 

 
તા.૩૦/૦૩/૨૦૨૧                      ડૉ. એમ.આઇ.જોષી 
થળ:-ગાંધીનગર                       અ ય  
હેરાત માંક.િવસભ:૦૧-૦૨/૨૦૨૧         ગુજરાત રા ય ાથિમક િશ ણ પસંદગી સિમિત અને

                                ાથિમક િશ ણ િનયામક,  
            ગુજરાત રા ય ગાંધીનગર. 


