
જિલ્લા શિક્ષણ સશિશિ/નગર શિક્ષણ સશિશિની પ્રાથશિક િાળાઓિાાં  

શિદ્યાસહાયક ભરિી (ધો.૬ થી ૮-ગિુરાિી િાધ્યિ) અંગેની જાહરેાિ િર્ષ:૨૦૧૮-૧૯   
 

જાહરેાત ક્રમાાંક ૩/૨૦૧૮-૧૯, ૪/૨૦૧૮-૧૯ અંગે અરજી ફોમમ ભરવા માટે જરૂરી સચૂના 
અને માહહતી 

 

શૈક્ષણિક લાયકાત:  

 શશક્ષિ શવભાગના ઠરાવ ક્રમાાંક: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 સધુારા ઠરાવો 
અન્વયે શવદ્યાસહાયકની લાયકાતો નીચે મજુબ છે. 

 ઉચ્ચ પ્રાથશમક શશક્ષિના શવદ્યાસહાયક: 
(અ) ગણિત/શવજ્ઞાનના શવદ્યાસહાયક: 

 શૈક્ષણિક લાયકાત:- બી.એસસી. 
          (ગણિત,આંકડાશાસ્ત્ર,ભૌશતકશાસ્ત્ર,રસાયિશાસ્ત્ર,બાયોલોજી,બોટની,ઝુઓલોજી,ભસૂ્તરશાસ્ત્ર) 
તાલીમી લાયકાત:- પી.ટી.સી./D.EL.Ed (બે વર્મ) 
       અથવા 
શૈક્ષણિક લાયકાત:- ઓછામાાં ઓછા ૪૫ ટકા ગિુ સાથે બી.એસસી. 
      (ગણિત,આંકડાશાસ્ત્ર,ભૌશતકશાસ્ત્ર,રસાયિશાસ્ત્ર,બાયોલોજી,બોટની,ઝુઓલોજી,ભસૂ્તરશાસ્ત્ર) 
તાલીમી લાયકાત:- બી.એડ.(એક વર્મ) 
        અથવા  
શૈક્ષણિક લાયકાત:- ધોરિ-૧૨ (એચ.એસ.સી) શવજ્ઞાન પ્રવાહમાાં ઓછામાાં ઓછા ૫૦ ટકા ગિુ  
તાલીમી લાયકાત:- ચાર વર્ીય બેચલર ઇન એલીમેન્ટરી એજ્યકેુશન (B.El.Ed) 

           અથવા  
શૈક્ષણિક લાયકાત:- ધોરિ-૧૨ (એચ.એસ.સી) શવજ્ઞાન પ્રવાહમાાં ઓછામાાં ઓછા ૫૦ ટકા ગિુ  
તાલીમી લાયકાત:- ચાર વર્ીય બી.એસસી એજ્યકેુશન. (B.Sc.Ed) 

        અથવા 
શૈક્ષણિક લાયકાત:- ઓછામાાં ઓછા ૫૦ ટકા ગિુ સાથે બી.એસસી. 
      (ગણિત,આંકડાશાસ્ત્ર,ભૌશતકશાસ્ત્ર,રસાયિશાસ્ત્ર,બાયોલોજી,બોટની,ઝુઓલોજી,ભસૂ્તરશાસ્ત્ર) 
તાલીમી લાયકાત:-  એક વર્ીય બી.એડ.(સ્પેશીયલ એજ્યકેુશન) 

(૨)    આ વગમ માટે શનયત થયેલ શશક્ષક યોગ્યતા પરીક્ષા (ટીચર એલીજીબીલીટી ટેસ્ટ- TET-II ઉચ્ચ 
પ્રાથશમક શશક્ષિ- ગણિત/શવજ્ઞાન) ૬૦ ટકા ગિુ સાથે અન.ુજાશત, અન.ુજનજાશત, સા.શૈ.પછાત વગમ 
તથા શવકલાાંગના હકસ્સામાાં ૫૫ ટકા ગિુ સાથે પાસ કરેલી હોવી જોઇએ. 

(બ) ભાર્ાઓના શવદ્યાસહાયક: 
 શૈક્ષણિક લાયકાત:- બી.એ./બી.આર.એસ./બી.એસ.એસસી (અંગે્રજી,ગજુરાતી,હહન્દી,સાંસ્કતૃ) 

તાલીમી લાયકાત:- પી.ટી.સી./D.EL.Ed (બે વર્મ) 
       અથવા 
શૈક્ષણિક લાયકાત:- ઓછામાાં ઓછા ૪૫ ટકા ગિુ સાથે બી.એ/બી.આર.એસ./બી.એસ.એસસી (અંગે્રજી, 

ગજુરાતી, હહન્દી, સાંસ્કૃત) 



તાલીમી લાયકાત:- બી.એડ.(એક વર્મ) 
        અથવા  
શૈક્ષણિક લાયકાત:- ધોરિ-૧૨ (એચ.એસ.સી)  ઓછામાાં ઓછા ૫૦ ટકા ગિુ  
તાલીમી લાયકાત:- ચાર વર્ીય બેચલર ઇન એલીમેન્ટરી એજ્યકેુશન (B.El.Ed) 

           અથવા  
શૈક્ષણિક લાયકાત:- ધોરિ-૧૨ (એચ.એસ.સી) ઓછામાાં ઓછા ૫૦ ટકા ગિુ  
તાલીમી લાયકાત:- ચાર વર્ીય બી.એ/બી.આર.એસ./બી.એસ.એસસી (અંગે્રજી,ગજુરાતી,હહન્દી,સાંસ્કૃત) 
એજ્યકેુશન. (B.A.Ed) 

        અથવા 
શૈક્ષણિક લાયકાત:- ઓછામાાં ઓછા ૫૦ ટકા ગિુ સાથે બી.એ./બી.આર.એસ./બી.એસ.એસસી   
    (અંગે્રજી,ગજુરાતી,હહન્દી,સાંસ્કતૃ) 
તાલીમી લાયકાત:-  એક વર્ીય બી.એડ.(સ્પેશીયલ એજ્યકેુશન) 

(૨)   આ વગમ માટે શનયત થયેલ શશક્ષક યોગ્યતા પરીક્ષા (ટીચર એલીજીબીલીટી ટેસ્ટ- TET-II ઉચ્ચ 
પ્રાથશમક શશક્ષિ- ભાર્ાઓ) ૬૦ ટકા ગિુ સાથે અન.ુજાશત, અન.ુજનજાશત, સા.શૈ.પછાત વગમ તથા 
શવકલાાંગના હકસ્સામાાં ૫૫ ટકા ગિુ સાથે પાસ કરેલી હોવી જોઇએ. 

(ક) સામાજજક શવજ્ઞાનના શવદ્યાસહાયક: 
 શૈક્ષણિક લાયકાત:-બી.એ (ઇશતહાસ,ભગૂોળ,નાગહરકશાસ્ત્ર, રાજ્યશાસ્ત્ર, તથા અથમશાસ્ત્ર શવર્ય સાથે) 

/બી.કોમ.(અથમશાસ્ત્ર શવર્ય સાથે)/બી.આર.એસ.(ઇશતહાસ,ભગૂોળ,નાગહરકશાસ્ત્ર, 
રાજ્યશાસ્ત્ર, તથા અથમશાસ્ત્ર શવર્ય સાથે)/બી.એસ.એસસી.(ઇશતહાસ,ભગૂોળ, 
નાગહરકશાસ્ત્ર, રાજ્યશાસ્ત્ર, તથા અથમશાસ્ત્ર શવર્ય સાથે) 

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

 શૈક્ષણિક લાયકાત:- ઓછામાાં ઓછા ૪૫ ટકા ગિુ સાથે બી.એ (ઇશતહાસ,ભગૂોળ,નાગહરકશાસ્ત્ર, 

રાજ્યશાસ્ત્ર, તથા અથમશાસ્ત્ર શવર્ય સાથે)/બી.કોમ.(અથમશાસ્ત્ર શવર્ય 
સાથે)/બી.આર.એસ.( ઇશતહાસ,ભગૂોળ,નાગહરકશાસ્ત્ર, રાજ્યશાસ્ત્ર, તથા અથમશાસ્ત્ર 
શવર્ય સાથે)/બી.એસ.એસસી.(ઇશતહાસ,ભગૂોળ, નાગહરકશાસ્ત્ર, રાજ્યશાસ્ત્ર, તથા 
અથમશાસ્ત્ર શવર્ય સાથે) 

તાલીમી લાયકાત:- બી.એડ.(એક વર્મ) 
        અથવા  
શૈક્ષણિક લાયકાત:- ધોરિ-૧૨ (એચ.એસ.સી)  ઓછામાાં ઓછા ૫૦ ટકા ગિુ  
તાલીમી લાયકાત:- ચાર વર્ીય બેચલર ઇન એલીમેન્ટરી એજ્યકેુશન (B.El.Ed) 

           અથવા  
શૈક્ષણિક લાયકાત:- ધોરિ-૧૨ (એચ.એસ.સી) ઓછામાાં ઓછા ૫૦ ટકા ગિુ  

 તાલીમી લાયકાત:- ચાર વર્ીય બી.એ.(ઇશતહાસ,ભગૂોળ,નાગહરકશાસ્ત્ર, રાજ્યશાસ્ત્ર, તથા અથમશાસ્ત્ર 

શવર્ય સાથે) /બી.કોમ.(અથમશાસ્ત્ર શવર્ય સાથે) /બી.આર.એસ.(ઇશતહાસ, ભગૂોળ, 
નાગહરકશાસ્ત્ર, રાજ્યશાસ્ત્ર, તથા અથમશાસ્ત્ર શવર્ય સાથે) 
/બી.એસ.એસસી.(ઇશતહાસ,ભગૂોળ, નાગહરકશાસ્ત્ર, રાજ્યશાસ્ત્ર, તથા અથમશાસ્ત્ર શવર્ય 
સાથે) એજ્યકેુશન. (B.A.Ed/B.Com.Ed/B.R.S.Ed/B.S.Sc.Ed) 

        અથવા 
 શૈક્ષણિક લાયકાત:- ઓછામાાં ઓછા ૫૦ ટકા ગિુ સાથે બી.એ.(ઇશતહાસ,ભગૂોળ,નાગહરકશાસ્ત્ર, 

રાજ્યશાસ્ત્ર, તથા અથમશાસ્ત્ર શવર્ય સાથે) /બી.કોમ.(અથમશાસ્ત્ર શવર્ય સાથે) 



/બી.આર.એસ.(ઇશતહાસ, ભગૂોળ, નાગહરકશાસ્ત્ર, રાજ્યશાસ્ત્ર, તથા અથમશાસ્ત્ર 
શવર્ય સાથે) /બી.એસ.એસસી.(ઇશતહાસ,ભગૂોળ, નાગહરકશાસ્ત્ર, રાજ્યશાસ્ત્ર, તથા 
અથમશાસ્ત્ર શવર્ય સાથે) 

તાલીમી લાયકાત:-  એક વર્ીય બી.એડ.(સ્પેશીયલ એજ્યકેુશન) 
(૨)   આ વગમ માટે શનયત થયેલ શશક્ષક યોગ્યતા પરીક્ષા (ટીચર એલીજીબીલીટી ટેસ્ટ- TET-II ઉચ્ચ 

પ્રાથશમક શશક્ષિ- સામાજજક શવજ્ઞાન) ૬૦ ટકા ગિુ સાથે અન.ુજાશત, અન.ુજનજાશત, સા.શૈ.પછાત વગમ 
તથા શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોના હકસ્સામાાં ૫૫ ટકા ગિુ સાથે પાસ કરેલી હોવી 
જોઇએ. 

 

 ઉપયુમક્ત (અ),(બ) અને (ક) ની શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર (૧) પી.ટી.સી./D.EI.Ed ની 
લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ રાજ્ય પરીક્ષા બોડમ,ગાાંધીનગર દ્વારા લેવાયેલી પી.ટી.સી./D.EI.Edની પરીક્ષા પાસ કરેલી 
હોવી જોઇશે. (૨)  ઉમેદવારે પી.ટી.સી./D.EI.Ed/બી.એડ./ચાર વર્ીય B.EI.Ed. ની પરીક્ષા નેશનલ કાઉન્સીલ ફોર ટીચર 
એજ્યકેુશન દ્વારા માન્ય સાંસ્થામાાંથી જ પાસ કરેલી હોવી જોઇએ. અને સ્નાતક તથા અનસુ્નાતક કક્ષાની ડીગ્રી ય.ુજી.સી. 
દ્વારા માન્ય કરેલી યશુનવશસિટીમાાંથી મેળવેલ હોવી જોઇએ. (૩) બે વર્ીય D.Ed (સ્પેશીયલ એજ્યકેુશન) અને B.Ed 
(સ્પેશીયલ એજ્યકેુશન) Rehabilitation Council of India (RCI)  દ્વારા માન્ય અભ્યાસક્રમને શવચારિામાાં લેવામાાં 
આવશે. (૪) બે વર્ીય D.Ed (સ્પેશીયલ એજ્યકેુશન) અને B.Ed (સ્પેશીયલ એજ્યકેુશન) ની તાલીમી લાયકાત ધરાવતા 
ઉમેદવારોએ શનમણ ૂાંક પછી એન.સી.ટી.ઇ. માન્ય કરેલ છ માસમાાં પ્રાયમરી શશક્ષિની ખાસ તાલીમ મેળવવાની રહશેે. (૫) 
શૈક્ષણિક લાયકાતમાાં સ્નાતક કક્ષાએ ૪૪.૫૦ ટકા કે તેથી વધ ુગિુ મેળવેલ હોવા જોઇશે. એન.સી.ટી.ઇ નવી હદલ્હી, 
તા.૧૦/૦૬/૨૦૧૧ ના જાહરેનામા અન્વયે અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોને શૈક્ષણિક લાયકાતમાાં  પાાંચ (૫) ટકાની છુટછાટ 
મળવાપાત્ર થશે.આથી અન.ુજાશત, અન.ુજનજાશત, સા.શૈ.પછાત વગમ તથા શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોના 
હકસ્સામાાં સ્નાતક કક્ષાએ ૩૯.૫૦ ટકા કે તેથી વધ ુગિુ મેળવેલ હોવા જોઇએ. (૬) ઉમેદવારે જો ટેટની પરીક્ષા એક કરતા 
વધ ુવખત આપેલ હોય તો ઉમેદવાર ટેટ (TET-II) ની જે માકમશીટ રજૂ કરશે તેને માન્ય રાખવામાાં આવશે. ચકાસિી 
દરમ્યાન ટેટ (TET-II) ની માહહતી ખોટી રજૂ કરેલ હશે તો ઉમેદવારનુાં ફોમમ આપોઆપ રદ થશે.  

પગાર ધોરિ: 
 શવદ્યાસહાયકને પ્રથમ પાાંચ વર્મ માટે પ્રશતમાસ રૂ.૧૯૯૫૦/- નાિાાં શવભાગના ઠરાવ 

ક્રમાાંક:ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટમ -૨)ઝ-૧, તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭ મજુબ નક્કી કરેલા હફક્સ પગાર પર અને સેવાઓની 
શરતોમાાં કરેલ સધુારા મજુબના લાભ મળવાપાત્ર થશે. પાાંચ વર્મના અંતે તેમની સેવાઓ શનમણ ૂાંક સત્તાશધકારીને 
સાંતોર્કારક જિાશે તો, સરકારના શનયમાનસુાર જે તે જગ્યા માટે વખતો-વખત શનયત કરેલ પગાર-ધોરિમાાં 
સમાવવામાાં આવશે. 

વયમયામદા: 
 ઉમેદવારની તા.૨૯/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ ઉંમર-૧૮ વર્મથી ઓછી અને ૩૫ વર્મ કરતાાં વધ ુહોવી જોઇએ નહહ. 

વયમયામદામાાં છુટછાટ: 
 મળૂ ગજુરાતના હોય તેવા અન.ુજાશત, અન.ુજનજાશત, સા.શૈ.પછાત ઉમેદવારોના હકસ્સામાાં ઉપલી વયામયામદા ૫ 

(પાાંચ) વર્મની છુટછાટ આપવામાાં આવશે. 
 સામન્ય વહીવટ શવભગના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવની જોગવાઇ મજુબ મહહલા ઉમેદવારોને ઉપલી 

વયામયામદા ૫ (પાાંચ) વર્મની છુટછાટ આપવામાાં આવશે. 
  ૪૦ ટકા કે તેથી વધ ુઅપાંગતા ધરાવતા ઉમેદવારોને ઉપલી વયામયામદા ૧૦ (દસ) વર્મની વધારાની છુટછાટ 

મળશે. 



 માજી.સૈશનક ઉમેદવારો કે જેઓએ જળ,વાય ુઅને ભશૂમ આમમ ફોસીસમાાં ઓછામાાં ઓછા ૬ માસની સેવા કરી હોય 
અને માજી.સૈશનક તરીકેનુાં સક્ષમ અશધકારીનુાં ઓળખપત્ર/પ્રમાિપત્ર ધરાવતા હોય તો મળવાપાત્ર ઉપલી 
વયમયામદામાાં તેઓએ બજાવેલ ફરજનો સમયગાળો ઉપરાાંત ૩ (ત્રિ) વર્મ સધુીની છુટછાટ મળશે. 

 નોંધ:- તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારોની ઉપલી વયમયામદા શનયમ અનસુાર મળવાપાત્ર છુટછાટ 
સાથેની ઉંમર કોઇપિ સાંજોગેમાાં શનયત તારીખે ૪૫ વર્મથી વધવી જોઇએ નહી. 

સામાન્ય સચુનાઓ: 
 સ્નાતક,અનસુ્નાતક અને બી.એડ્ની લાયકાતમાાં યશુનવશસિટીએ માકમશીટમાાં માત્ર CGPA (ગે્રડ પોઇન્ટ) 

દશામવેલ હોય તેવા ઉમેદવારોએ જે યશુનવશસિટીમાાંથી લાયકાત મેળવેલ હોય તે  યશુનવશસિટીના 
પરીક્ષા શવભાગમાાંથી અથવા જે કોલેજમાાં અભ્યાસ કયો હોય તેના શપ્રન્ન્સપાલશ્રી પાસેથી કુલ ગિુ 
અને તેમાાંથી મેળવેલ ગિુનુાં પ્રમાિપત્ર મેળવી તે મજુબના ગિુ ઓન-લાઇન અરજીપત્રકમાાં ભરવા 
અને મેળવેલ પ્રમાિપત્રની નકલ અરજી ફોમમ સાથે અવશ્ય સામેલ કરવી. 

 અરજી ફોમમ સાથે શૈક્ષણિક લાયકાતના જરૂરી તમામ વર્મ/સેમેસ્ટરના ગિુપત્રકો, સ્નાતક અને 
અનસુ્નાતકના ડીગ્રી પ્રમાિપત્રો અને ટ્રાયલ પ્રમાિપત્રોની એક-એક પ્રામાણિત નકલ તથા અન્ય 
જરૂરી પ્રમાિપત્રોની એક-એક પ્રામાણિત નકલ સામેલ કરવાની રહશેે.વધમુાાં, સ્વીકાર કેન્ર ઉપર 
અરજી જમા કરાવતી વખતે જેની પ્રામાણિત નકલો અરજી સાથે રજૂ કરી છે તેના અસલ પ્રમાિપત્રો 
ખરાઇ કરવા માટે ફરજજયાતપિે રજૂ કરવાના રહશેે. અન્યથા અરજી સ્વીકારવામાાં આવશે નહી. જે 
પરીક્ષા એક કરતાાં વધ ુપ્રયત્ને પાસ કરેલ હોય તો તમામ પ્રયત્નોના ગિુપત્રકની પ્રામાણિત નકલો 
અવશ્ય સામેલ રાખવાની રહશેે. અનસુ્નાતકના હકસ્સામાાં ઉમેદવારોએ અનસુ્નાતક (એમ.એસસી., 
એમ.કોમ., એમ.એ., એમ.આર.એસ.) ની પરીક્ષા પાસ કયામની માકમશીટની પ્રામાણિત નકલ અવશ્ય 
સામેલ કરવી.  

 હાલ જજલ્લા/નગર શશક્ષિ સશમશતમાાં ઉચ્ચ પ્રાથશમક ધોરિ ૬ થી ૮ માાં ફરજ બજાવતાાં હોય તેવા 
શવદ્યાસહાયક/શશક્ષક આ ભરતીમાાં અરજી કરવા માાંગતા હોય તેવા ઉમેદવારોએ શશક્ષિ શવભાગના 
ઠરાવ ક્રમાાંક:પીઆરઇ/૧૧૨૦૧૭/ સીંગલ ફાઇલ- ૬/ક, તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૭ મજુબ શનમણ ૂાંક 
સત્તાશધકારીનુાં એન.ઓ.સી. મેળવ્યા બાદ અરજી કરવાની રહશેે. જજલ્લા પસાંદગી માટે ઉપન્સ્થત 
રહનેાર ઉમેદવાર રાજીનામ ુમાંજૂર કયામનો હકુમ તથા બોન્ડની રકમ ભયામની ચલનની નકલ રજૂ 
કરશે તો જ જજલ્લા પસાંદગી માટે પાત્ર ગિાશે. એન.ઓ.સી. મેળવ્યા શસવાય અરજી કયામની બાબત 
સશમશતના ધ્યાન ઉપર આવશે તો અરજી રદ થવાને પાત્ર રહશેે. 

 અન.ુજાશત, અન.ુજનજાશત,સા.શૈ.પછાત વગમના ઉમેદવારોએ જાશત અંગેના સક્ષમ અશધકારીશ્રીના 
પ્રમાિપત્રની પ્રામાણિત નકલ સામેલ કરવી. 

 સામાજજક શૈક્ષણિક રીતે પછાત વગમના ઉમેદવારોએ તેઓનો “ ઉન્નત વગમમાાં સમાવેશ થતો નથી”  
તે મતલબનુાં તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ કે તે પછી અને તા.૨૯/૧૦/૨૦૧૮ સધુી ઇસ્ય ુથયેલ (ત્રિ વર્મની 
અવશધવાળાં) સક્ષમ અશધકારીનુાં શનયત નમનૂામાાં મેળવેલ પ્રમાિપત્રની પ્રામાણિત નકલ અરજી 
સાથે રજૂ કરવાની રહશેે. અન્યથા ઉમેદવારની અરજી સામાન્ય ઉમેદવાર તરીકે ધ્યાને લેવામાાં 
આવશે. પાછળથી રજૂ કરેલ પ્રમાિપત્ર ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવશે નહી. 

 શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ તે અંગેના સક્ષમ અશધકારીના પ્રમાિપત્રની પ્રમાણિત 
નકલ રજૂ કરવાની રહશેે. શારીહરક શવકલાાંગતા ધરાવતા ઉમેદવારો સ્વતાંત્ર રીતે વગમ શશક્ષિ કાયમ 
કરી શકવા સક્ષમ હોવા જોઇએ. 



 ઉમેદવારે જે સાંસ્થામાાંથી પી.ટી.સી./બી.એડ્ની તાલીમ મેળવી હોય તે સાંસ્થાને એન.સી.ટી.ઇ 
ભોપાલની માન્યતા મળેલ છે તે મતલબનુાં પ્રમાિપત્ર ( માન્યતા નાંબર, તારીખ સહહત) ઉમેદવારે 
સાંબાંશધત સાંસ્થા પાસેથી મેળવીને રજૂ કરવાનુાં રહશેે. આવુાં પ્રમાિપત્ર રજૂ ન કરનાર ઉમેદવારનુાં 
ફોમમ આપોઆપ રદ થશે. 

 સરકારશ્રીના શશક્ષિ શવભાગના તા.૧૫/૦૭/૨૦૦૮ ના પરીપત્ર નાં પીઆરઇ/૧૧૦૮/૮૧૪/ક ની 
જોગવાઇ મજુબ શવદ્યાસહાયક ભરતીમાાં રમત-ગમત પ્રમાિપત્રોના આધારે મળતા ગિુ મેરીટમાાં 
ધ્યાને લેવામાાં આવશે નહહ.  

 ણબન અનામત ઉમેદવારો માટે અરજી ફી ૨૦૦/- (અંકે રૂશપયા બસ્સો પરુા) તથા અન.ુજાશત, 
અન.ુજનજાશત,સા.શૈ.પછાત વગમના ઉમેદવારો માટે અરજી ફી ૧૦૦/- (અંકે રૂશપયા સો પરુા) રહશેે.જે 
ઉમેદવારે સ્વીકાર કેન્ર પર રોકડથેી ભરવાના રહશેે. 

 શશક્ષિ શવભાગના જાહરેનામા ક્રમાાંક:જીએચ/એસએચ/પીઆરઇ/૧૧૨૦૧૦/એસએફ/૩૪/કે, 
તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૬ અન્વયે હલન-ચલનની ખામી ધરાવતા  (OA, OL, OAL) અને અલ્પરષ્ટટ (LV) 
ની ખામી ધરાવતા ઉમેદવારોને શવદ્યાસહાયકની ફરજોને અનરુૂપ ગિેલ છે.ઓછી રષ્ટટ એ મોડરટ 
કક્ષાની (એટલે કે ૪૦ ટકા કે તેથી વધ ુઅને ૧૦૦ ટકા સધુી) અશક્તતાવાળા ઉમેદવારો લાયક 
ગિાશે. 

 શવદ્યાસહાયક ભરતી સાંબાંધી તમામ સચુનાઓ/શવગતો વખતો-વખત વેબસાઇટ પરથી જોવા મળી 
શકશે. ઉમેદવારોએ શવદ્યાસહાયક ભરતી અંગેની પ્રહક્રયા પિૂમ ન થાય ત્યાાં સધુી સતત વેબસાઇટ 
જોતા રહવે ુાં. 

 અરજી પત્રકમાાં તમારો મોબાઇલ નાંબર અવશ્ય દશામવવો.અને તે નાંબર ભરતી પ્રહક્રયા પિૂમ થાય 
ત્યાાં સધુી જાળવી રાખવો જરૂરી છે. 

 ઉમેદવારે તેમના અરજી પત્રકમાાં તેમનુાં ઇ-મેઇલ એડ્રસે દશામવવાનુાં રહશેે. જેથી અશનવાયમ સાંજોગોમાાં 
જરૂર પડય ેઉમેદવારને માહહતી/સચુના મોકલી શકાય.ભરતી પ્રહક્રયા પિૂમ થાય ત્યાાં સધુી ઇ-મેઇલ 
જોતા રહવે ુાં. 

 ઉમેદવાર પોતે આખરી પસાંદગીમાાં સમાશવટટ થવા માત્રથી સાંબાંશધત જગ્યા ઉપર શનમણ ૂાંક કરવાનો 
દાવો કરવાને હક્કદાર થશે નહી. 

 શવદ્યાસહાયક ભરતી પ્રહક્રયામાાં આખરી પસાંદગી પામેલ ઉમેદવારની શનમણ ૂાંક સત્તાશધકારી ઠરાવે તે 
શરતો ને આશધન રહશેે. 

 શવદ્યાસહાયક ભરતીની પ્રહક્રયાના અનસુાંધાને આ જાહરેાત કોઇપિ કારિોસર રદ કરવાની કે તેમાાં 
ફેરફાર કરવાની કે જગ્યાઓની સાંખ્યામાાં વધ-ઘટ કરવાની આવશ્યકતા જિાશે તો તેમ કરવાનો 
ગજુરાત રાજ્ય પ્રાથશમક શશક્ષિ પસાંદગી સશમશત/પ્રાથશમક શશક્ષિ શનયામકને સાંપિૂમ  હક્ક/અશધકાર 
રહશેે. 

 પસાંદગી યાદી તૈયાર કરવાની ગિુાાંકન પધ્ધશત માટે શશક્ષિ શવભાગનો તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૧ નો ઠરાવ 
તથા તા.૧૪/૦૭/૨૦૧૧, તા.૦૩/૦૫/૨૦૧૨ તથા ૧૮/૦૫/૨૦૧૨ ના સધુારા ઠરાવો પિ વેબસાઇટ 
ઉપર જોવા મળશે. 

 ગજુરાત સરકારના શશક્ષિ શવભાગના જાહરેનામા નાંબર.જીએચ/એસએચ/૦૨/પીઆરઇ/૧૧-
૨૦૧૬/એસએફ-૬/કે, તા.૨૦/૦૧/૨૦૧૭ પસાંદગી પ્રક્રિયાના શનયિો અન્િય ે



કોઇપિ ઉમેદવારે શૈક્ષણિક લાયકાત અથવા વ્યવસાશયક લાયકાતની અંશતમ પરીક્ષા એક 
કરતાાં વધ ુપ્રયત્ને પસાર કરેલ હોય તો, 
એ.  જો ઉમેદવાર પ્રથમ અથવા બીજા પ્રયત્ને અથવા કોઇપિ પ્રયત્ને નાપાસ થયેલ  હોય  

અને જ્યારે છેલ્લે જે પરીક્ષા આપી હોય તેમાાં બધા જ શવર્યોની પરીક્ષા આપી હોય  અને 
પાસ થયેલ હોય તો તેનો એક જ પ્રયત્ન ગિવો અને કુલ ગિુમાાંથી મેળવેલ ગિુ અને 
ટકાને ધ્યાનમાાં લેવાના રહશેે. 

           બી  જો ઉમેદવારે એક કરતાાં વધ ુપ્રયત્ને અંશતમ ડીગ્રી પરીક્ષા પાસ કરી હોય અને  શવર્ય 

મનુ્ક્ત મેળવેલ હોય તે દરેક પ્રયત્નના કુલ ગિુનો સરવાળો અને તેમિે મેળવેલ 
ગિુમાાંથી ટકાવારી કાઢી જે તે ટકાને ધ્યાને લઇ મેરીટ નક્કી કરવામાાં આવશે. 

  સી.  જો કોઇ ઉમેદવારે એક કરતાાં વધ ુપ્રયત્ને પરીક્ષા પાસ કરી હોય અને તેવી પરીક્ષામાાં 
યશુનવશસિટી દ્વારા આંતહરક મલૂ્યાાંકન અને પે્રક્ટીકલની પરીક્ષા ફરીથી લેવામાાં આવતી ન 
હોય અને પ્રથમ પ્રયત્ન વખતે મેળવેલ આંતહરક મલૂ્યાાંકન અથવા પ્રાયોણગક 
પરીક્ષા/પાઠમાાં મેળવેલ ગિુને જ ધ્યાને લેવાતા હોય તેવા હકસ્સામાાં વધારાના પ્રયત્નો 
વખતે ગિુાાંકન કરતી વખતે આવા મલૂ્યાાંકનના ગિુ દશામવેલ હોય તો તેને ધ્યાને ન 
લેતાાં ફક્ત વાસ્તશવક પરીક્ષા આપી હોય તેટલાાં જ શવર્યના કુલ ગિુ અને મેળવેલ અને 
પ્રથમ વખતે મેળવેલ આંતહરક ગિુાાંકન કે પ્રાયોણગક પરીક્ષા/પાઠના ગિુોને ધ્યાને 
લેવાના રહશેે. 

 શૈક્ષણિક લાયકાત, વયમયામદા તથા અન્ય પ્રમાિપત્રો માટે તા.૨૯/૧૦/૨૦૧૮ (CUT-OFF DATE)  
ધ્યાને લેવાશે. આ CUT –OFF DATE બાદ મેળવેલ કોઇપિ પ્રમાિપત્રો, શૈક્ષણિક લાયકાત ધ્યાને 
લેવામાાં આવશે નહી. 

 ઉમેદવારે જાહરેાતમાાં દશામવેલ ઠરાવો અને શનયમોનો પરેુપરુો અભ્યાસ કરી ઉમેદવારી પત્રક 
ભરવાનુાં રહશેે.જે અંગે પાછળથી કોઇ રજૂઆતને ધ્યાને લેવામાાં આવશે નહહ. 

 ઉમેદવારે ફી ભરી જજલ્લા સ્વીકાર કેન્રમાાં જમા કરાવેલ અરજીપત્રની ઝેરોક્ષ નકલ અને ફી ભયામની 
પાવતી પોતાની પાસે સાચવી રાખવાની રહશેે. 

 ફાઇનલ મેરીટ પ્રશસધ્ધ કરવામાાં આવે ત્યારે ઉમેદવારે પોતાનુાં મેરીટ જોઇ તેની એક શપ્રન્ટ કાઢી 
લેવાની રહશેે. 

 ભરતી સાંદભે અથવા મેરીટ સાંદભે કોઇ પિ રજૂઆત કરવાની થાય ત્યારે રજૂઆત સાથે 
અરજીપત્રની નકલ, ફી ભયામની પાવતીની નકલ તથા ઉમેદવારનો મેરીટ નાંબર અને મેરીટની નકલ 
અવશ્ય સામેલ કરવાની રહશેે. 

 ભરતી સબાંશધત જરૂરી ઠરાવો, માહહતી અને સચુનાઓ વેબસાઇટ ઉપર જોવા મળશે. 
 

અરજી પત્રક ઓન-લાઇન ભરવા માટેની સચુનાઓ: 
 શવદ્યાસહાયક ભરતી અંગેનુાં અરજી પત્રક વેબસાઇટ www.vidyasahayakgujarat.org  ઉપર 

તા.૧૯/૧૦/૨૦૧૮ સવારના ૧૧:૦૦ કલાકથી તા.૨૯/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ બપોરના ૧૫:૦૦ કલાક 
સધુી ઓન-લાઇન ભરી શકાશે. 

http://www.vidhasahayakgujarat.org/


 TET-II પરીક્ષાનો તમારો સીટ નાંબર ટાઇપ કરી અને પરીક્ષાની તારીખ પસાંદ કરો પછી 
CONTINUE બટન ઉપર ક્લીક કરો જેથી તમારુાં  TET-II Result દેખાશે.ત્યાર બાદ 
CONTINUE બટન ઉપર ક્લીક કરતાાં અરજી પત્રક ખલુશે. 

 અરજી પત્રક ભરતા પહલેા વેબસાઇટ ઉપર મકુવામાાં આવેલ ઉમેદવાર માટેની સચુનાઓનો 
કાળજીપવૂમક અભ્યાસ કરવા શવનાંતી છે. 

 સ્વીકાર કેન્રની યાદી વેબસાઇટ www.vidyasahayakgujarat.org  ઉપર મકુવામાાં આવેલ છે. 
ઓન-લાઇન અરજી પત્રકની શવગતો કોલમ મજુબ ક્રમશ: ભરી Submit  કરી સાંપિૂમ શવગતો 
સાથેનુાં ફોમમ PRINT  કરી લેવુાં. 

 અરજી પત્રકમાાં શનયત જગ્યાએ અરજદારે સહી કરવી. આ અરજી પત્રક રાજ્યના નક્કી કરેલ 
સ્વીકાર કેન્ર ઉપર જરૂરી અસલ ગિુપત્રકો/પ્રમાિપત્રો સાથે ચકાસિી કરાવી, શનયત કરેલ ફી 
ભરી, સહી કરેલી પહોંચ જરૂરથી મેળવવી, અને સ્વીકાર કેન્ર મારફત અરજી પત્રક Final 

Submit કરાવવુાં. Final Submit થયા શસવાયનુાં કોઇપિ અરજી પત્રક ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવશે 
નહી. 

 અરજી પત્રક Final Submit કયામ બાદ સ્વીકાર કેન્ર દ્વારા આપવામાાં આવેલ ફી ભયામ અંગેની 
પહોંચ મેળવી લેવી. અને પસાંદગી સમયે અચકુ સાથે લાવવી. 

 ટપાલ કે કુરીયર મારફતે અરજી ફોમમ સ્વીકારવામાાં આવશે નહી. આવા મળેલ અરજીપત્રો રદ 
થયેલ ગિાશે.  

 ઓન-લાઇન ભરેલુાં ફોમમ કમ્્યટુર ઉપર SAVE કયામ પછી તે માહહતી ઓન-લાઇન ચકાસી 
લેવી.ભરેલા ફોમમમાાં કોઇપિ ફેરફાર કરવો હોય તો EDIT ની મદદથી ઓન-લાઇન સધુારા 
કરવા.તે પછી ફોમમ SUBMIT  કરવાનુાં રહશેે. SUBMIT કયામ પછી ફોમમમાાં કોઇ સધુારો થઇ શકશે 
નહહ. 

  ફોમમ SUBMIT કયામ પછી અરજી પત્રકની શપ્રન્ટ કરેલી કોપી નક્કી કરેલ સ્વીકાર કેન્રો ઉપર 
તા.૧૯/૧૦/૨૦૧૮ થી તા.૨૯/૧૦/૨૦૧૮ (રશવવાર શસવાય) સધુી રૂબરૂમાાં સવારના ૧૧:૦૦ 
કલાકથી સાાંજના ૫:૦૦ કલાક સધુી સ્વીકારવામાાં આવશે.શપ્રન્ટ કરેલા ફોમમમાાં કોઇપિ જાતના 
સધુારા-વધારા કે છેકછાક કરેલા ફોમમનો સ્વીકાર કરાશે નહહ.  

 
 

તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૮           એમ.આઇ.જોર્ી 
સ્થળ:-ગાાંધીનગર                  અધ્યક્ષ 

જાહરેાત ક્રમાાંક.શવસભ:૦૩/૨૦૧૮-૧૯             ગજુરાત રાજ્ય પ્રાથશમક શશક્ષિ પસાંદગી સશમશત  
        શવસભ:૦૪/૨૦૧૮-૧૯                                     અને પ્રાથશમક શશક્ષિ શનયામક,  

                 ગજુરાત રાજ્ય ગાાંધીનગર. 
 

http://www.vidhasahayakgujarat.org/

