બિન સરકારી અનુદાબનત માધ્યબમક અને ઉચ્ચતર
માધ્યબમક શાળાઓમાાં બશક્ષણ સહાયકની ભરતી પ્રક્રિયા૨૦૨૧
ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકે શન સેન્ટર માર્ગદબશગકા
ર્ુજરાત રાજ્ય શૈક્ષબણક સ્ટાફ ભરતી પસાંદર્ી સબમતી, ર્ુજરાત રાજ્ય

શુભેચ્છા સાંદેશ
નમસ્કાર મમત્રો,
ગુજરાત રાજ્ય શૈક્ષમિક સ્ટાફ ભરતી સમમતી દ્વારા રાજ્યમાાં શૈક્ષમિક ગુિવત્તાના પરરપેક્ષમાાં સુચારૂ કાયય થઈ
શકે તે માટે તાજેતરમાાં આચાયય ભરતી કરવામાાં આવી તેમાાં આપ બધાના સરિયારા સાથ અને પ્રયાસોથી આપિે
પારદશયક પ્રરિયા કરી શક્યા અને લગભગ ૧૩૧૨ આચાયોની મનમિાંક કરવામાાં સફળ રહ્યા, જે બદલ આપ સવેને
અમભનાંદન. બીજા તબક્કામાાં આપિે સરકારી/મબનસરકારી અનુદામનત માધ્યમમક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક શાળાઓમાાં
મશક્ષિ સિાયકની ભરતી કરવા જઈ રહ્યા છીએ, પ્રરિયા સારી રીતે ચાલી રિી છે , ઉમેદવારો અને સમાજ તરફથી પિ
િકારાત્મક પ્રમતસાદ મળી રહ્યો છે અને આ ભરતી પિ આપિે પારદશયક રીતે પરી કરી શાળાને ઉદ્દાત ગુરુજનો પુરો
પાડીશુ તેવો મને મવશ્વાસ અને આશા છે , તેમજ આપ સાથીઓ પર ભરોસો છે .
આ ભરતી પ્રરિયાના તબક્કામાાંથી પસાર થતા સરકારી શાળાનુાં પ્રથમ પ્રોમવઝનલ મેરીટ આપિે પ્રસ્તુત કરી
દીધુ છે . િવે આ મેરીટમાાં પસાંદ થયેલ ઉમેદવારો દ્વારા દસ્તાવેજ ચકાસિીની પ્રરિયા િાથ ધરવામાાં આવશે. સમગ્ર
રાજ્યમાાં એકસુત્રતા જળવાઈ રિે . સરકારશ્રીના ઠરાવો અને પરરપત્રો અન્વયે ભરતી પ્રરિયા થાય તે માટે એક માગયદશયક
પુમસ્તકા આપને આપવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. આ પુમસ્તકામાાં આપની કક્ષાએથી શુાં કાળજી રાખવાની રિે છે તે
સમગ્ર બાબત મનરૂપાયેલી છે . ભરતી પ્રરિયાની શરૂઆતથી ઉમેદવારોના ભરતીના પ્રશ્નો અને સમસ્યાઓનો કમમશનર
શાળાઓની કચેરી અને તમામ મજલ્લા મશક્ષિામધકારી કચેરીઓ દ્વારા િકારાત્મક રીતે ઉકે લવાનો પ્રયત્ન થયેલ છે , પરાંતુ
આ લેમખત સ્વરૂપનો દસ્તાવેજ આપને મનની માંઝવિ તેમજ થોડે ક અાંશે રિે લી રદ્વધામાાંથી મુક્ત કરશે તેવો મને મવશ્વાસ
છે .
ગુજરાત રાજ્ય શૈક્ષમિક સ્ટાફ ભરતી સમમતીનો િરિાંમેશ પ્રયત્ન રિે લ છે કે મજલ્લા કક્ષાએ આપના સાથી કે
ઉમેદવારને કોઈ પ્રશ્ન નડતર રૂપ ન બને તેમજ જે ઉમદાિે તથ
ુ ી ઉત્તમ, ઉત્કૃ ષ્ઠ અને ગુિવત્તાસભર સરકારશ્રીને મશક્ષિને
બાળકો સુધી પિોંચાડવા માગે છે , તેવા સ્ત્રોતરૂપ મશક્ષકો પસાંદ કરી શકીએ અને જ્ઞાનના પ્રવાિને ગુજરાતના મવકાસના
મવકાસ માટે ગુિવત્તાસભર, ગુિોત્તરયુક્ત અને ગુિસાંપન્ન બનાવી શકીએ.
ભતકાળના ભરતી પ્રસાંગોના અનુભવોથી જિાયુાં છે કે , ડોક્યુમેન્ટ વેરીરફકે શન એ કોઇપિ ભરતી પ્રરિયાની
પાયાની ચાવીરૂપ કામગીરી છે . આથી આ કામગીરી ખબજ કુ નેિપવયક અને કાળજીપવયક થાય તે જોવાની જવાબદારી
તમામની છે . તે બાબત પિ સૌના ધ્યાનમાાં િોવી જોઇએ. ડોક્યુમેન્ટ વેરીરફકે શનની કામગીરીમાાં કોઇ પિ પ્રકારની કચાસ
કે ક્ષમત કોઇ પિ સાંજોગોમાાં ચલાવી લેવામાાં આવશે નિીં. તેની પિ નોંધ લેવાની રિે .
મને મવશ્વાસ છે કે , આ ભરતી રૂપી યજ્ઞમાાં આપની કુ શાગ્ર અને કુ નેિપુવકય ની આવડત મશક્ષિ જગતની ઉત્તમ
સેવા આપશે તે મનવાયદ છે .
મશવાસ્તુ પન્થાાઃ
અધ્યક્ષ
ગુજરાત રાજ્ય શૈક્ષમિક સ્ટાફ ભરતી સમમમત
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1.પ્રસ્તાવના
ગુજરાત સરકાર મશક્ષિ મવભાગ, સમચવાલય ગાાંધીનગરના માગયદશયન િે ઠળ સરકારશ્રીના અમસ્તત્વ ધરાવતા
સાંબાંમધત સ્થાયી ઠરાવો/જાિે રનામાઓની જોગવાઈઓ અન્વયે ગુજરાત રાજ્ય શૈક્ષમિક સ્ટાફ ભરતી સમમમત, ગુજરાત
રાજ્ય દ્વારા રાજ્યની સરકારી તથા મબનસરકારી(અનુદામનત) માધ્યમમક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક શાળાઓમાાં
મવદ્યાથીઓના મવશાળ રિતને ધ્યાનમાાં રાખી અાંદામજત ૬૯૦૦ જેટલા મશક્ષિ સિાયકોની ભરતી વર્યાઃ ૨૦૧૯-૨૦
દરમમયાન િાથ ધરવામાાં આવેલ છે .
રાજ્યમાાં મશક્ષિ ક્ષેત્રમાાં મશક્ષિ સિાયકોની ભરતી અાંતગયત તમામ મજલ્લામાાં મશક્ષિ ક્ષેત્રમાાં પોતાની કારરકદી
બનાવવા ઉત્સુક ઉમેદવારો પોતાની અનુકળતાએ તથા સરળતાથી ઓનલાઇન અરજી કરી શકે તે પ્રકારનો સોફ્ટવેર
GIPL, Gandhinagar ધ્વારા તૈયાર કરવામાાં આવેલ છે . આ સોફ્ટવેરમાાં લાયકાત ધરાવતા િજારો ઉમેદવારો દ્વારા
અરજીઓ કરવામાાં આવેલ છે . આ સમગ્ર પ્રરિયા પારદશયક તથા ન્યામયક બની રિે તે િે તસ
ુ ર ઉમેદવારો દ્વારા ઓનલાઇન
અરજીઓમાાં દશાયવેલ મવગતોની ચકાસિી અથે સમગ્ર રાજ્યમાાં દરે ક મજલ્લા મથકે ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકે શન સેન્ટર કાયયરત
કરવામાાં આવેલ છે . આમ, કુ લ ૩૪ જેટલા મજલ્લા કક્ષાના ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકે શન સેન્ટર ખાતે પ્રથમ કામચલાઉ ગુિાાંકન
યાદીમાાં સમામવષ્ટ ઉમેદવારો દ્વારા પોતાની અનુકળતા મુજબના પસાંરદત સેન્ટર પર પોતાના અરજી પત્રક /ગુિપત્રકો
/પ્રમાિપત્રોની ચકાસિી કરાવશે.
સમગ્ર ભરતી પ્રરિયાની સફળતા માટે આધારસમા આ ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકે શનની કામગીરી ખબજ અગત્યની
અને પાયારૂપ િોય,તમામ મજલ્લાઓમાાં આ કામગીરી સરળ રીતે પારદશી તથા એકસત્રતાથી થઇ શકે તે િે તસ
ુ ર
ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકે શન સેન્ટર પર કામગીરી સાંભાળનાર અમધકારીઓ તથા કમયચારીઓ માટે આ માગયદમશયકા ગુજરાત
રાજ્ય શૈક્ષમિક સ્ટાફ ભરતી સમમમત દ્વારા તૈયાર કરવામાાં આવેલ છે .
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2.બજલ્લા કક્ષાના ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકે શન કે ન્રોની યાદી
િમ

બજલ્લાનુ નામ

ડોક્યુમેન્ટ વેરીક્રફકે શન સેન્ટરનુ પુરૂ સરનામુાં

૧

અમદાવાદ શિે ર

૨

અમદાવાદ ગ્રામ્ય

૩

અમરે લી

૪

આિાંદ

૫

અરવલ્લી

સી.જી.િુટાલા સવોદય હાઇસ્કુ લ,

૬

બનાસકાાંઠા

સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યબમક શાળા,

૭

ભરૂચ

૮

ભાવનગર

૯

બોટાદ

૧૦

છોટા ઉદેપુર

૧૧

દાિોદ

દાદરવાલા સભાર્ૃહ એમ વાય હાઇસ્કુ લ,

૧૨

ડાાંગ

બજલ્લા બશક્ષણાબધકારીશ્રીની કચેરી,

૧૩

દેવભમી દ્વારકા

૧૪

ગાાંધીનગર

૧૫

મગર સોમનાથ

૧૬

જામનગર

સેન્ટ ઝેબવયસગ હાઇસ્કુ લ,
લોયાલા િોલ, દપયિ છ રસ્તા પાસે,નારિપુરા,અમદાવાદ.
શેઠ અમુલખ બવદ્યાલય,

મવશ્વનાથ મિાદેવ માંરદર પાસે, રાંગત િોટે લની પાછળ, સરખેજ-ગાાંધીનગર િાઇવે, ગોતા, અમદાવાદ.
અાંધશાળા,

મચતલ રોડ, ગોળ દવાખાના પાસે, અમરે લી-૩૬૫૬૦૧ તા.મજ. અમરે લી
સરદાર વલ્લભભાઇ પટે લ હાઇસ્કુ લ (ખેતીવાડી)
જાગનાથ મિાદેવ માંરદર પાસે, NDDB ગેટની સામે, આિાંદ.-૩૮૮૦૦૧
મોડાસા. બસ સ્ટે સન રોડ, તા.મોડાસા મજ.અરવલ્લી
શશીવન(જિાયઆરા બાગ)ની પાસે,ડે રી રોડ,પાલનપુર, મજ.બનાસકાાંઠા મપન કોડ નાં. ૩૮૫૦૦૧
એમીટી હાઇસ્કૂ લ,
દિે જબાયપાસ રોડ,શ્રવિ ચોકડી, ભરૂચ- ૦૨૬૪૨-૨૩૯૬૩૫
શ્રી દબક્ષણામૂબતગ બવનયમાંક્રદર,

વાઘાવાડી રોડ,તા.મજ. ભાવનગર.
મોડે લ સ્કુ લ,

ખસ રોડ, બોટાદ.
શ્રી એસ.એફ.હાઇસ્કુ લ છોટાઉદેપુર,

મજલ્લા સેવા સદનની સામે, તા.મજ.છોટાઉદેપુર મપન કોડ.૩૯૧૧૬૫ ફોન નાં. ૦૨૬૬૯-૨૩૨૦૩૭
દાિોદ, સરદાર પટે લ રોડ, ગાાંધી ગાડય નની સામે દાિોદ તા.મજ. દાિોદ મપન કોડ: ૩૮૯૧૫૧
આિવા-ડાાંગ.
જી.વી.જે.સરકારી હાઇસ્કુ લ,

િાઇસ્કુ લ,સ્ટે શન રોડ-ખાંભામળયા તા.ખાંભામળયા મજ. દેવભુમમ દ્વારકા મપન કોડ. ૩૬૧૩૦૫
સ્વામી બવવેકાનાંદ બવદ્યાબવહાર હાઇસ્કુ લ,

મસમવલ િોમસ્પટલ પાછળ, રાજ્પુત સમાજની વાડી સામે, સેક્ટર-૧૨, ગાાંધીનગર.
બજલ્લા બશક્ષણાબધકારીની કચેરી,

C/o,સરકારી બોયઝ િાઇસ્કુ લ, રાજેન્ર ભુવન રોડ, વેરાવળ, મજ. મગર સોમનાથ

ન્યુ ક્રદબવવજયબસાંહજી સરકારી હાઇસ્કુ લ,
ખાંભામળયા નાકા બિાર,જામનગર.
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ર્વનગમેન્ટ ર્ર્લસગ હાઇસ્કુ લ,

૧૭

જુ નાગઢ

૧૮

ખેડા

૧૯

કચ્છ

૨૦

મરિસાગર

પાંચશીલ હાઇસ્કુ લ, લુણાવાડા

૨૧

મિે સાિા

ટી.જે.હાઇસ્કુ લ, મહે સાણા

૨૨

મોરબી

ધી વી.સી. ટે કનીકલ હાઇસ્કુ લ,

૨૩

નમયદા

બજલ્લા બશક્ષણાબધકારીશ્રીની કચેરી,

૨૪

નવસારી

શેઠ પુ.હ.બવદ્યાલય(સાંસ્કાર ભારતી),

૨૫

પાંચમિાલ

સરકારી તેલાંર્ વાબણજ્ય બવદ્યાલય,

૨૬

પાટિ

૨૭

પોરબાંદર

સરકારી ભાવબસાંહજી હાઇસ્કુ લ,

૨૮

રાજ્કોટ

શ્રી કરણબસાંહજી હાઇસ્કુ લ,

૨૯

સાબરકાાંઠા

૩૦

સુરત

આઝાદ ચોક,જનાગઢ.

જીવન બવકસ એજ્યુકેશન એકે ડમી,

આશ્રમ રોડ, ઓવરમિજ પાસે, નરડયાદ-૩૮૭૦૦૧, મજ. ખેડા
બજલ્લા બશક્ષણ અને તાલીમ ભવન,(DIET-BHUJ)
જુ ના એસ.ટી.બસ સ્ટે શનની સામે,ભુજ-કચ્છ મપન કોડ-૩૭૦૦૦૧,ફોન.૦૨૮૩૨-૨૨૧૪૯૧
એસ.ટી.વકય શોપની સામે- લુિાવાડા.
તા.મજ.મિે સાિા, િૈ દરી ચોકની નજીક,કોંગ્રેસ ભવનની સામે, મિે સાિા.
ગેસ્ટ િાઉસ રોડ, વી.સી. ફાટક પાસે, મોરબી-૩૬૩૬૪૧ ફોન નાં. ૦૨૮૨૨-૨૩૧૬૩૯
મજલ્લા સેવા સદન, રાજપીપળા તા.નાાંદોદ(રાજપીપળા) મજ.નમયદા.
આશાપુરી માંરદરની સામે, દુમધયા તળાવ પાસે, મવજલપોર, મજ.નવસારી. ફોન નાં. ૦૨૬૩૭-૨૫૭૨૪૦
મસમવલ િોમસ્પટલની સામે, ગોધરા, મજ. પાંચમિાલ
શ્રી ભોર્ીલાલ દોલતચાંદ સારવજબનક બવદ્યાલય,
ફાટીપાળ દરવાજા બિાર,પાટિ તા.મજ.પાટિ
એસ.ટી. બસ સ્ટે ન્ડ ની સામેની બાજુ પોરબાંદર - ૩૬૦૫૭૫
ભુપેન્ર રોડ, સીટી ગેસ્ટ િાઉસ સામે, રાજેશ્રી મસનેમા પાસે, મુ. રાજકોટ ફોન નાં. ૦૨૮૧-૨૨૨૬૮૮૯
ક્રહાંમત હાઇસ્કુ લ,

ટાવર પાસે, રિાંમતનગર ફોન નાં. ૦૨૭૭૨-૨૪૫૦૩૫
સર. વી.ડી.ટી.ર્ર્લસગ (વબનતા બવશ્રામ) હાઇસ્કુ લ,
અઠવાલાઇન્સ, સુરત.

શ્રી આર.એ.પટે લ િોય્ઝ હાઇસ્કુ લ,
૩૧

સુરેન્રનગર

કડવા પાટીદાર બોડીંગ,૬૦ ફીટ રોડ,કે .પી. એજ્યુકેશન કે મ્પસ,લૉ કોલેજની નજીક, વઢવાિ સીટી,
સુરેન્રનગર.-૩૬૩૦૩૫
દબક્ષણાપથ બવબવધલક્ષી બવદ્યાલય,
વ્યારા તા.વ્યારા મજ. તાપી. ટે લીફોન નાં. ૦૨૬૨૬-૨૨૨૬૦૬

૩૨

તાપી

૩૩

વડોદરા

શ્રી કૃ ષ્ણ ક્રહન્દી બવદ્યાલય,

૩૪

વલસાડ

િાઇ આવાાંિાઇ હાઇસ્કુ લ,

આયય કન્યા મવદ્યાલય સામે, કારે લી બાગ, વડોદરા.
િાલર રોડ, વલસાડ મજ.વલસાડ ફોન નાં. ૦૨૬૩૦-૨૫૪૧૩૮
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4. બવષયાનુસાર શૈક્ષબણક/વ્યવસાબયક લાયકાતના ધોરણો-માપદાંડો
A. બવભાર્: - ઉચ્ચતર માધ્યબમક
સ્નાતક કક્ષાએ
શૈક્ષબણક લાયકાત અને બવષય
િમ

૧

૧

૨

ગમિત

ભૌમતક
મવજ્ઞાન

૩

રસાયિ
મવજ્ઞાન

૫

૬

૭

૮

G.B.T.C. / બશક્ષા શાસ્ત્રી)

બવષય

૨

૪

અનુસ્નાતક કક્ષાએ શૈક્ષબણક
લાયકાત અને બવષય

સ્નાતક કક્ષાએ બશક્ષણમાાં
વ્યવસાબયક લાયકાત અને
બવષયો (િી.એડ / બશક્ષા
બવશારદ / ડીિીએડ /

શૈક્ષબણક
લાયકાત

બવષય

શૈક્ષબણક
લાયકાત

૩

૪

૫

બી.એસ.સી.

ગમિતની તમામ
શાખાઓ

એમ.એસ.
સી.

બી.એસ.સી.

ભૌમતકશાસ્ત્રની
તમામ શાખાઓ

એમ.એસ.
સી.

બી.એસ.સી.

રસાયિશાસ્ત્ર
ની તમામ
શાખાઓ

એમ.એસ.
સી.

બવષય

૬
કોલમ-(૪) માાં
સ્નાતક કક્ષાએ
દશાયવેલ મવર્યમાાં
સ્નાતક િોય તે
મવર્યની કોઈપિ
મવદ્યાશાખામાાં
અનુસ્નાતક
કોલમ-(૪) માાં
સ્નાતક કક્ષાએ
દશાયવેલ મવર્યમાાં
સ્નાતક િોય તે
મવર્યની કોઈપિ
મવદ્યાશાખામાાં
અનુસ્નાતક
કોલમ-(૪) માાં
સ્નાતક કક્ષાએ
દશાયવેલ મવર્યમાાં
સ્નાતક િોય તે
મવર્યની કોઈપિ
મવદ્યાશાખામાાં
અનુસ્નાતક
કોલમ-(૪) માાં
સ્નાતક કક્ષાએ
દશાયવેલ મવર્યમાાં
સ્નાતક િોય તે
મવર્યની કોઈપિ
મવદ્યાશાખામાાં
અનુસ્નાતક

વ્યવસાબયક
લાયકાતમાાં
પસાંદ કરે લ
પદ્ધબત-૧ નો
બવષય
૭

એમ.એડ. /
મશક્ષા પારાંગત

ભૌમતકમવજ્ઞાન

૨૦(૩)
(૨)

ગમિત અને મવજ્ઞાન &
ટે કનોલોજી
અથવા
મવજ્ઞાનની કોઈ પિ
મવદ્યાશાખાના બે મવર્યો

એમ.એડ. /
મશક્ષા પારાંગત

રસાયિમવજ્ઞાન

૨૦(૩)
(૨)

ગમિત અને મવજ્ઞાન &
ટે કનોલોજી
અથવા
મવજ્ઞાનની કોઈ પિ
મવદ્યાશાખાના બે મવર્યો

એમ.એડ. /
મશક્ષા પારાંગત

જીવમવજ્ઞાન

૨૦(૩)
(૨)

એમ.એડ. /
મશક્ષા પારાંગત

ગુજરાતી

૨૦(૩)
(૨)

એમ.એડ. /
મશક્ષા પારાંગત

રિન્દી

૨૦(૬)
(૨)

અાંગ્રેજી

કોલમ-(૭)
માાં દશાયવેલ
પદ્ધમત-૧
મસવાયનો
અન્ય કોઈ
એક મવર્ય

એમ.એડ. /
મશક્ષા પારાંગત

અાંગ્રેજી

૨૦(૩)
(૨)

કોઈપિ મવર્ય

કોલમ-(૭)
માાં દશાયવેલ
પદ્ધમત-૧
મસવાયનો
અન્ય કોઈ
એક મવર્ય

એમ.એડ. /
મશક્ષા પારાંગત

અથયશાસ્ત્ર

૨૦(૩)
(૨)

ગુજરાતી

રિન્દી

એમ.એ. /
સમાજમવદ્યા
પારાંગત /
એમ.આર.
એસ.

રિન્દી

રિન્દી

અાંગ્રેજી

બી.એ. /
સમાજમવદ્યા
મવશારદ /
બી.આર.એસ.

અાંગ્રેજી

એમ.એ. /
સમાજમવદ્યા
પારાંગત /
એમ.આર.
એસ.

અથય શાસ્ત્ર

બી.એ. /
બી.કોમ /
બી.આર.એસ.

અથયશાસ્ત્ર અને
તેની તમામ
શાખાઓ

એમ.એ. /
એમ.કોમ /
એમ.આર.
એસ.

રિન્દી

અાંગ્રેજી

અથયશાસ્ત્ર અને તેની
તમામ શાખાઓ

૧૧

ગમિત અને મવજ્ઞાન &
ટે કનોલોજી
અથવા
મવજ્ઞાનની કોઈ પિ
મવદ્યાશાખાના બે મવર્યો

ગુજરાતી

બી.એ. /
સમાજમવદ્યા
મવશારદ /
બી.આર.એસ.

૧૦

૨૦(૩)
(૨)

ગુજરાતી

ગુજરાતી

૯

ગમિત

એમ.એ. /
સમાજમવદ્યા
પારાંગત /
એમ.આર.
એસ.

બી.એ. /
સમાજમવદ્યા
મવશારદ /
બી.આર.એસ.

બવબન
યમ
િમાાંક

એમ.એડ. /
મશક્ષા પારાંગત

એમ.એસ.
સી.

બી.એસ.સી.

TAT કસોટીનો
બવષય

ગમિત અને મવજ્ઞાન &
ટે કનોલોજી

જીવમવજ્ઞાનની
તમામ શાખાઓ

જીવ મવજ્ઞાન

વ્યવસાબયક
લાયકાતમાાં
પસાંદ કરે લ
પદ્ધબત-૨
નો બવષય
૮

અનુસ્નાતક
કક્ષાએ
બશક્ષણમાાં
વ્યવસાબયક
લાયકાત
[એમ.એડ /
બશક્ષા
પારાં ર્ત (જો
ધરાવતા હોય
તો)]*

કોલમ-(૭)
માાં દશાયવેલ
પદ્ધમત-૧
મસવાયનો
અન્ય કોઈ
એક મવર્ય
કોલમ-(૭)
માાં દશાયવેલ
પદ્ધમત-૧
મસવાયનો
અન્ય કોઈ
એક મવર્ય
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કોલમ-(૭)
માાં દશાયવેલ
પદ્ધમત-૧
મસવાયનો
અન્ય કોઈ
એક મવર્ય
કોલમ-(૭)
માાં દશાયવેલ
પદ્ધમત-૧
મસવાયનો
અન્ય કોઈ
એક મવર્ય
કોલમ-(૭)
માાં દશાયવેલ
પદ્ધમત-૧
મસવાયનો
અન્ય કોઈ
એક મવર્ય

એમ.એડ. /
મશક્ષા પારાંગત

સાંસ્કૃ ત

૨૦(૬)
(૨)

એમ.એડ. /
મશક્ષા પારાંગત

આાંકડાશાસ્ત્ર

૨૦(૩)
(૨)

એમ.એડ. /
મશક્ષા પારાંગત

તત્વજ્ઞાન

૨૦(૩)
(૨)

કોલમ-(૭)
માાં દશાયવેલ
પદ્ધમત-૧
મસવાયનો
અન્ય કોઈ
એક મવર્ય

એમ.એડ. /
મશક્ષા પારાંગત

સમાજશાસ્ત્ર

૨૦(૩)
(૨)

એમ.એડ. /
મશક્ષા પારાંગત

મનોમવજ્ઞાન

૨૦(૩)
(૨)

એમ.એડ. /
મશક્ષા પારાંગત

ભગોળ

૨૦(૩)
(૨)

એમ.એડ. /
મશક્ષા પારાંગત

ઈમતિાસ

૨૦(૩)
(૨)

કોઈપિ મવર્ય

કોલમ-(૭)
માાં દશાયવેલ
પદ્ધમત-૧
મસવાયનો
અન્ય કોઈ
એક મવર્ય

એમ.એડ. /
મશક્ષા પારાંગત

કોમસય

૨૦(૩)
(૨)

કોઈપિ મવર્ય

કોલમ-(૭)
માાં દશાયવેલ
પદ્ધમત-૧
મસવાયનો
અન્ય કોઈ
એક મવર્ય

એમ.એડ. /
મશક્ષા પારાંગત

કમ્્યુટર

૨૦(૫)
(૨)

૯

સાંસ્કૃ ત

બી.એ.
અથવાશાસ્ત્રી
(બી.એ. ઈન
સાંસ્કૃ ત)

૧૦

આાંકડા
શાસ્ત્ર

બી.કોમ./
બી.એ./
બી.એસ.સી.

આાંકડાશાસ્ત્ર /
ગમિત

એમ.કોમ./
એમ.એ./
એમ.એસ.
સી.

આાંકડાશાસ્ત્ર

કોઈપિ મવર્ય

૧૧

તત્વ જ્ઞાન

બી.એ.

તત્વજ્ઞાન
અથવા
તકય શાસ્ત્ર

એમ.એ.

તત્વજ્ઞાન અથવા
તકય શાસ્ત્ર

કોઈપિ મવર્ય

સમાજ
શાસ્ત્ર

બી.એ. /
સમાજમવદ્યા
મવશારદ /
બી.આર.એસ.

સમાજશાસ્ત્ર

એમ.એ. /
સમાજમવદ્યા
પારાંગત /
એમ.આર.
એસ.

૧૨

સાંસ્કૃ ત

એમ.એ.
અથવાઆચા
યય (એમ.એ.
ઈન સાંસ્કૃ ત)

સાંસ્કૃ ત

સાંસ્કૃ ત

સમાજશાસ્ત્ર

કોઈપિ મવર્ય

૧૩

મનો મવજ્ઞાન

બી.એ.

મનોમવજ્ઞાન

એમ.એ.

મનોમવજ્ઞાન

કોઈપિ મવર્ય

૧૪

ભગોળ

બી.એ. /
બી.એસ.સી.

ભગોળ

એમ.એ. /
એમ.એસ.
સી.

ભગોળ

કોઈપિ મવર્ય

૧૫

ઈમતિાસ

બી.એ. /
સમાજમવદ્યા
મવશારદ /
બી.આર.એસ.

ઈમતિાસ

એમ.એ. /
સમાજમવદ્યા
પારાંગત /
એમ.આર.
એસ.

ઈમતિાસ

કોઈપિ મવર્ય

૧૬

નામાના
મળતત્વો

૧૭

વામિજ્ય
વ્યવસ્થા
અને
સાંચાલન
બી.કોમ.

વામિજ્ય
શાખાનો
કોઈપિ મવર્ય

એમ.કોમ

કમ્્યુટર
અથવા
કમ્્યુટર
સાયન્સ

કોલમ-(૩)
માાં દશાયવેલ
સ્નાતક
કક્ષાની
પદવીમાાં જ
અનુસ્નાતક
ની પદવી

૧૮

૧૯

સેિેટરીયલ
પ્રેમક્ટસ અને
વામિજય
પત્ર
વ્યવિાર
(એસ.પી.
સી.સી.)

કમ્્યુટર
અધ્યયન

BCA અથવા
B.Sc.(IT)
અથવા
B.E./B.Tech
(Computer
/ Computer
Science)
અથવા
B.E./B.Tech
.(IT) અથવા
B.Sc.
(Computer
/ Computer
Science)

વામિજ્ય શાખાનો
કોઈપિ મવર્ય

કમ્્યુટર અથવા
કમ્્યુટર સાયન્સ

કોલમ-(૭)
માાં દશાયવેલ
પદ્ધમત-૧
મસવાયનો
અન્ય કોઈ
એક મવર્ય
કોલમ-(૭)
માાં દશાયવેલ
પદ્ધમત-૧
મસવાયનો
અન્ય કોઈ
એક મવર્ય
કોલમ-(૭)
માાં દશાયવેલ
પદ્ધમત-૧
મસવાયનો
અન્ય કોઈ
એક મવર્ય
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૨૦

કૃ મર્ મવદ્યા

બી.આર.એસ.
અથવા
બી.એસ.સી.(
એગ્રી)

કૃ મર્ મવદ્યા

એમ.આર.
એસ અથવા
એમ.એસ.
સી.(એગ્રી)
અથવા
એમ.આર.
એમ.(માસ્ટ
ર ઑફ રૂરલ
મેનેજમેન્ટ)

કૃ મર્ મવદ્યા

કોઇપિ મવર્ય

કોલમ-(૭)
માાં દશાયવેલ
પદ્ધમત-૧
મસવાયનો
અન્ય કોઈ
એક મવર્ય

એમ.એડ. /
મશક્ષા પારાંગત

કૃ મર્ મવદ્યા

૨૦(૩)
(૨)

* ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળામાાં / ઉચ્ચતર માધ્યમમક મવભાગમાાં મશક્ષક / મશક્ષિ સિાયક તરીકે મનમિાંક માટે મવમનયમ-૨૦(૩)(૨), ૨૦(૫)(૨), ૨૦(૬)(૨), અને ૨૦(૮)(૨) માાં મનયત કરે લ લઘુત્તમ
લાયકાત જરૂરી છે . પરાંતુ અનુસ્નાતક વ્યવસામયક લાયકાત ઉચ્ચતર માધ્યમમક મવભાગ માટે ફરજીયાત નથી પરાંતુ જો કોઇ અરજદારે મનયત કરે લ જે તે મવર્ય માટે ની લઘુત્તમ લાયકાત ઉપરાાંત ઉપરના
પરરમશષ્ટમાાં દશાયવેલ અનુસ્નાતક કક્ષાની વ્યવસામયક લાયકાત ધરાવતા િોય અને જો ઉચ્ચતર માધ્યમમક મવભાગની મશક્ષક / મશક્ષિ સિાયક ભરતી માટે ગુિાાંકન મનયમોનુસાર મળવાપાત્ર િશે તો જ તે
વધારાની અનુસ્નાતક લાયકાતના ગુિાાંકન મળવાપાત્ર થશે.
* ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળામાાં મશક્ષક / મશક્ષિ સિાયક તરીકે મનમિાંક માટે ની મશક્ષક અમભયોગ્યતા કસોટી- ઉચ્ચતર માધ્યમમક (TAT- HIGHER SECONDARY) ગુજરાતી, રિન્દી તથા અાંગ્રેજી એમ
ત્રિ માધ્યમમાાં યોજવામાાં આવશે. ઉમેદવાર પોતાની પસાંદગી અનુસાર કોઈ એક માધ્યમમાાં પરીક્ષા આપી શકશે.
* ઉમેદવારે ગુજરાતી / રિન્દી / અાંગ્રેજી માધ્યમ પૈકી કોઇ એક માધ્યમમાાં મશક્ષક અમભયોગ્યતા કસોટી- ઉચ્ચતર માધ્યમમક (TAT- HIGHER SECONDARY) ઉત્તીિય કરે લ િશે તે ગુજરાતી / રિન્દી /
અાંગ્રેજી માધ્યમમાાં શૈક્ષમિક કાયય કરતી શાળામાાં જ એટલે કે જે માધ્યમમાાં મશક્ષક અમભયોગ્યતા કસોટી- ઉચ્ચતર માધ્યમમક (TAT- HIGHER SECONDARY) ઉત્તીિય કરે લ િશે તે જ માધ્યમની શાળામાાં
મશક્ષક / મશક્ષિ સિાયક તરીકે મનમિકાં મેળવવા માટે પાત્ર ઠરશે. પરાંતુ

(૧) ગુજરાતી, રિન્દી અને અાંગ્રેજી ભાર્ાના મશક્ષક મસવાયની અન્ય ભાર્ાઓના મશક્ષક માટે TAT HIGHER SECONDARY ગુજરાતી / રિન્દી / અાંગ્રજી
ે પૈકી કોઈ એક માધ્યમમાાં ઉત્તીિય કરે લી િોવી જોઈશે.
(૨) ગુજરાતી / રિન્દી / અાંગ્રેજી માધ્યમ મસવાયના અન્ય માધ્યમની શાળાઓ માટે ભાર્ા મસવાયના મવર્યો માટે TAT HIGHER SECONDARY ગુજરાતી / રિન્દી / અાંગ્રેજી પૈકી કોઇ એક માધ્યમમાાં
ઉત્તીિય કરે લી િોવી જોઈશે.
(૩) કૃ મર્-ઉત્તર બુમનયાદી ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાઓમાાં મશક્ષક તરીકે મનમિાંક માટે ની મશક્ષક અમભયોગ્યતા કસોટી- ઉચ્ચતર માધ્યમમક (TAT-HIGHER SECONDARY) માત્ર ગુજરાતી માધ્યમમાાં જ
યોજવામાાં આવશે.
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B. બવભાર્: - માધ્યબમક

સ્નાતક કક્ષાએ
શૈક્ષબણક લાયકાત અને બવષય
િમ

૧

૧

૨

૩

૪

૫

૬

અનુસ્નાતક કક્ષાએ શૈક્ષબણક
લાયકાત અને બવષય
(જો ધરાવતા હોય તો)*

બવષય

શૈક્ષબણક લાયકાત

બવષય

શૈક્ષબણક
લાયકાત

૩

૪

૫

૨

ગુજરાતી

રિન્દી

અાંગ્રેજી

સામામજક
મવજ્ઞાન

ગમિત
અને
મવજ્ઞાન
ટે કનોલોજી

સાંસ્કૃ ત

ગુજરાતી

એમ.એ./
સમાજમવદ્યા
પારાંગત /
એમ.આર.એસ.

રિન્દી

એમ.એ./
સમાજમવદ્યા
પારાંગત /
એમ.આર.એસ.

બી.એ. /
સમાજમવદ્યા મવશારદ /
બી.આર.એસ.

અાંગ્રેજી

એમ.એ./
સમાજમવદ્યા
પારાંગત /
એમ.આર.એસ.

બી.એ. /
સમાજમવદ્યા મવશારદ /
બી.આર.એસ. /
બી.એસ.સી.

ઈમતિાસ
અથવા ભુગોળ
અથવા
નાગરીકશાસ્ત્ર
અથવા
અથયશાસ્ત્ર
અથવા
રાજ્યશાસ્ત્ર
અથવા
સમાજશાસ્ત્ર

બી.એસ.સી.

બી.એ. /
સમાજમવદ્યા મવશારદ /
બી.આર.એસ.

બી.એ. /
સમાજમવદ્યા મવશારદ /
બી.આર.એસ.

બી.એ. અથવા
શાસ્ત્રી (બી.એ. ઈન સાંસ્કૃ ત)

બવષય

૬

સ્નાતક કક્ષાએ બશક્ષણમાાં
વ્યવસાબયક લાયકાત અને
બવષયો (િી.એડ / બશક્ષા
બવશારદ / ડીિીએડ /
G.B.T.C. / બશક્ષા શાસ્ત્રી)

વ્યવસાબયક
લાયકાતમાાં
પસાંદ કરે લ
પદ્ધબત-૧ નો
બવષય
૭

વ્યવસાબયક
લાયકાતમાાં
પસાંદ કરે લ
પદ્ધબત-૨
નો બવષય
૮
કોલમ-(૭)
માાં દશાયવેલ
પદ્ધમત-૧
મસવાયનો
અન્ય કોઈ
એક મવર્ય

અનુસ્નાતક
કક્ષાએ
બશક્ષણમાાં
વ્યવસાબયક
લાયકાત
[એમ.એડ
/ બશક્ષા
પારાં ર્ત (જો
ધરાવતા
હોય
તો)]*

TAT
કસોટીનો
બવષય

બવબનયમ
િમાાંક

૯

૧૦

૧૧

એમ.એડ./
મશક્ષા
પારાંગત

ગુજરાતી

૨૦(૩)(૧)

રિન્દી

કોલમ-(૭)
માાં દશાયવેલ
પદ્ધમત-૧
મસવાયનો
અન્ય કોઈ
એક મવર્ય

એમ.એડ./
મશક્ષા
પારાંગત

રિન્દી

૨૦(૬)(૧)

અાંગ્રેજી

અાંગ્રેજી

કોલમ-(૭)
માાં દશાયવેલ
પદ્ધમત-૧
મસવાયનો
અન્ય કોઈ
એક મવર્ય

એમ.એડ./
મશક્ષા
પારાંગત

અાંગ્રેજી

૨૦(૩)(૧)

એમ.એ. /
સમાજમવદ્યા
પારાંગત /
એમ.આર.એસ.
/
એમ.એસ.સી.

કોલમ-(૪)
માાં સ્નાતક
કક્ષાએ
દશાયવેલ
મવર્યો પૈકી
કોઈ એક
મવર્યમાાં
અનુસ્નાતક

ઈમતિાસ /
ભુગોળ /
નાગરીક્શાસ્ત્ર
/ અથયશાસ્ત્ર /
રાજ્યશાસ્ત્ર /
સમાજશાસ્ત્ર /
સામામજક
મવજ્ઞાન

કોલમ-(૭)
માાં દશાયવેલ
પદ્ધમત-૧
મસવાયનો
અન્ય કોઈ
એક મવર્ય

એમ.એડ./
મશક્ષા
પારાંગત

સામામજક
મવજ્ઞાન

૨૦(૩)(૧)

ગમિતશાસ્ત્ર
અથવા
આાંકડાશાસ્ત્ર
અથવા
રસાયિશાસ્ત્ર
અથવા
ભૌમતકશાસ્ત્ર
અથવા
જીવશાસ્ત્ર
પૈકી કોઈ પિ
મવર્યની
મવદ્યાશાખામાાં
સ્નાતક

એમ.એસ.સી.

કોલમ-(૪)
માાં સ્નાતક
કક્ષાએ
દશાયવેલ
મવર્યો પૈકી
જે મવર્યમાાં
સ્નાતક િોય
તે મવર્યની
કોઈપિ
મવદ્યાશાખામાાં
અનુસ્નાતક

એમ.એડ./
મશક્ષા
પારાંગત

ગમિત અને
મવજ્ઞાન &
ટે કનોલોજી

૨૦(૩)(૧)

સાંસ્કૃ ત

એમ.એ. અથવા
આચાયય
(એમ.એ. ઈન
સાંસ્કૃ ત)

એમ.એડ. /
મશક્ષા
પારાંગત

સાંસ્કૃ ત

૨૦(૬)(૧)

ગુજરાતી

રિન્દી

સાંસ્કૃ ત

ગુજરાતી

ગમિત અને મવજ્ઞાન &
ટે કનોલોજી

સાંસ્કૃ ત

કોલમ-(૭)
માાં દશાયવેલ
પદ્ધમત-૧
મસવાયનો
અન્ય કોઈ
એક મવર્ય
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૭

૮

કમ્્યુટર
અધ્યયન

કૃ મર્ મવદ્યા

BCA અથવા
B.Sc.(IT) અથવા
B.E./B.Tech(Computer
/ Computer Science)
અથવા
B.E./B.Tech.(IT) અથવા
B.Sc. (Computer /
Computer Science)

બી.આર.એસ. અથવા
બી.એસ.સી.(એગ્રી)

કમ્્યુટર
અથવા
કમ્્યુટર
સાયન્સ

કૃ મર્ મવદ્યા

કોલમ-(૩) માાં
દશાયવેલ સ્નાતક
કક્ષાની પદવીમાાં
જ
અનુસ્નાતકની
પદવી

એમ.આર.એસ

કમ્્યુટર
અથવા
કમ્્યુટર
સાયન્સ

કૃ મર્ મવદ્યા

કોઈપિ મવર્ય

કોલમ-(૭)
માાં દશાયવેલ
પદ્ધમત-૧
મસવાયનો
અન્ય કોઈ
એક મવર્ય

એમ.એડ. /
મશક્ષા
પારાંગત

કોઇપિ મવર્ય

કોલમ-(૭)
માાં દશાયવેલ
પદ્ધમત-૧
મસવાયનો
અન્ય કોઈ
એક મવર્ય

એમ.એડ. /
મશક્ષા
પારાંગત

કમ્્યુટર

કૃ મર્ મવદ્યા

૨૦(૫)(૧)

૨૦(૩)(૧)

* માધ્યમમક શાળામાાં / માધ્યમમક મવભાગમાાં મશક્ષક / મશક્ષિ સિાયક તરીકે મનમિાંક માટે મવમનયમ-૨૦(૩)(૧), ૨૦(૪), ૨૦(૫)(૧), ૨૦(૬)(૧), ૨૦(૭) અને ૨૦(૮)(૧) માાં મનયત કરે લ લઘુત્તમ લાયકાત
જરૂરી છે . ઉપરાાંત અનુસ્નાતક કક્ષાની શૈક્ષમિક અને / અથવા અનુસ્નાતક વ્યવસામયક લાયકાત માધ્યમમક મવભાગ માટે ફરજીયાત નથી પરાંતુ જો કોઇ અરજદારે મનયત કરે લ જે તે મવર્ય માટે ની લઘુત્તમ
લાયકાત ઉપરાાંત ઉપરના પરરમશષ્ટમાાં દશાયવેલ અનુસ્નાતક કક્ષાની શૈક્ષમિક અને / અથવા અનુસ્નાતક વ્યવસામયક લાયકાત ધરાવતા િોય અને જો મશક્ષક / મશક્ષિ સિાયક ભરતી માટે ગુિાાંકન
મનયમોનુસાર મળવાપાત્ર િશે તો જ તે વધારાની અનુસ્નાતક લાયકાતના ગુિાાંકન મળવાપાત્ર થશે.
* માધ્યમમક શાળામાાં મશક્ષક / મશક્ષિ સિાયક તરીકે મનમિાંક માટે ની મશક્ષક અમભયોગ્યતા કસોટી-માધ્યમમક (TAT-SECONDARY) ગુજરાતી, રિન્દી તથા અાંગ્રેજી એમ ત્રિ માધ્યમમાાં યોજવામાાં આવશે
ઉમેદવાર પોતાની પસાંદગી અનુસાર કોઈ એક માધ્યમમાાં પરીક્ષા આપી શકશે.
* ઉમેદવારે ગુજરાતી / રિન્દી / અાંગ્રેજી માધ્યમ પૈકી કોઇ એક માધ્યમમાાં મશક્ષક અમભયોગ્યતા કસોટી- માધ્યમમક (TAT-SECONDARY) ઉત્તીિય કરે લ િશે તે ગુજરાતી / રિન્દી / અાંગ્રેજી માધ્યમમાાં
શૈક્ષમિક કાયય કરતી શાળામાાં જ એટલે કે જે માધ્યમમાાં મશક્ષક અમભયોગ્યતા કસોટી-માધ્યમમક(TAT-SECONDARY) ઉત્તીિય કરે લ િશે તે જ માધ્યમની શાળામાાં મશક્ષક / મશક્ષિ સિાયક તરીકે મનમિાંક
મેળવવા માટે પાત્ર ઠરશે. પરાંતુ

(૧) ગુજરાતી, રિન્દી અને અાંગ્રેજી ભાર્ાના મશક્ષક મસવાયની અન્ય ભાર્ાઓના મશક્ષક માટે TAT SECONDARY ગુજરાતી / રિન્દી / અાંગ્રેજી પૈકી કોઈ એક માધ્યમમાાં ઉત્તીિય કરે લી િોવી જોઈશે.
(૨) ગુજરાતી / રિન્દી / અાંગ્રેજી માધ્યમ મસવાયના અન્ય માધ્યમની શાળાઓ માટે ભાર્ા મસવાયના મવર્યો માટે TAT SECONDARY ગુજરાતી / રિન્દી /અાંગ્રેજી પૈકી કોઇ એક માધ્યમમાાં ઉત્તીિય કરે લી િોવી
જોઈશે.
(૩) કૃ મર્-ઉત્તર બુમનયાદી માધ્યમમક શાળાઓમાાં મશક્ષક તરીકે મનમિકાં માટે ની મશક્ષક અમભયોગ્યતા કસોટી-માધ્યમમક (TAT-SECONDARY) માત્ર ગુજરાતી માધ્યમમાાં જ યોજવામાાં આવશે.
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6.ર્ુણાાંકન પદ્ધબત
* માધ્યબમક બવભાર્- TAT SECONDARY પરીક્ષા પાસ + સાંબાંધીત મવર્યમાાં શૈક્ષિીક સ્નાતક+વ્યવસામયક
સ્નાતક [મવર્યવાર લાયકાતો નુાં પત્રક સાથે સામેલ]
70%TAT SECONDARY +30% શૈક્ષિીક લાયકાતો

૭૦% ભારાાંકનની ર્ણતરી
ઉમેદવારે બોડય દ્વારા યોજાયેલી મશક્ષક અમભરૂમચ કસોટી(TAT Secondary) માાં ૨૦૦ ગુિમાાંથી ૧૨૫ ગુિ મેળવેલા
િોય તો પસાંદગી માટે ૧૨૫ x ૭૦/૨૦૦=૪૩.૭૫ મેળવે છે .
30% શૈક્ષણીક લાયકાતો નુાં ર્ુણાાંકન

િમ

1

લાયકાત

3

સાંબાંધીત મવર્યમાાં શૈક્ષિીક સ્નાતક
[BA/B.SC/BRS/કોમ્્યુટર માટે સ્નાતક કક્ષાએ
મનમિત થયેલ લાયકાતો]
સાંબાંધીત મવર્યમાાં શૈક્ષિીક અનુસ્નાતક
[MA/M.SC/કોમ્્યુટર માટે અનુસ્નાતક કક્ષાએ
મનમિત થયેલ લાયકાતો] [જો લાયકાત ધરાવતા િોય
તો]
વ્યવસામયક સ્નાતક [B.ed/D.B.ed./GBTC/SHIXA

4

VISHARAD]
વ્યવસામયક અનુસ્નાતક [M.ed/SHIXA

2

મહતમ
ર્ુણ

ઉમેદવારે
મેળવેલ
ટકાવારી

ઉદાહરણ તરીકે
ઉમેદવારે મેળવેલી
ટકાવારીના આધારે પાત્ર ર્ુણ
(કોલમ ૩ x કોલમ ૪/૧૦૦)

10

60

6.0

10

80

8.0

05

60

3.0

05

60

3.0

PARANGAT] [જો લાયકાત ધરાવતા િોય તો]

કુ લ

30

20

10

* ઉચ્ચતર માધ્યબમક બવભાર્ TAT HIGHER SECONDARY

પરીક્ષા પાસ + સાંબાંધીત મવર્યમાાં શૈક્ષિીક સ્નાતક+ સાંબાંધીત મવર્યમાાં શૈક્ષિીક
અનુસ્નાતક +વ્યવસામયક સ્નાતક [મવર્યવાર લાયકાતો નુાં પત્રક સાથે સામેલ]

70%TAT HIGHER SECONDARY +30% શૈક્ષિીક લાયકાતો

૭૦% ભારાાંકનની ર્ણતરી
ઉમેદવારે બોડય દ્વારા યોજાયેલી મશક્ષક અમભરૂમચ કસોટી(TAT Higher Secondary) માાં ૨૦૦ ગુિમાાંથી ૧૨૫
ગુિ મેળવેલા િોય તો પસાંદગી માટે ૧૨૫ X ૭૦/૨૦૦=૪૩.૭૫ મેળવે છે .
30% શૈક્ષણીક લાયકાતો નુાં ર્ુણાાંકન

િમ

1

2

3

લાયકાત

સાંબાંધીત મવર્ય માાં શૈક્ષિીક સ્નાતક
[BA/B.SC/B.com/કોમ્્યુટર માટે સ્નાતક કક્ષાએ
મનમિત થયેલ લાયકાતો]
સાંબાંધીત મવર્યમાાં શૈક્ષિીક અનુસ્નાતક
[MA/M.SC/M.com/કોમ્્યુટર માટે અનુસ્નાતક
કક્ષાએ મનમિત થયેલ લાયકાતો]
વ્યવસામયક સ્નાતક [B.ed/D.B.ed./GBTC/SHIXA

મહતમ
ર્ુણ

ઉમેદવારે
મેળવેલ
ટકાવારી

ઉદાહરણ તરીકે
ઉમેદવારે મેળવેલી
ટકાવારીના આધારે પાત્ર ર્ુણ
(કોલમ ૩ x કોલમ ૪/૧૦૦)

10

70

7.0

10

60

6.0

05

80

4.0

05

60

3.0

VISHARAD]

4

વ્યવસામયક અનુસ્નાતક [M.ed/SHIXA
PARANGAT ] [જો લાયકાત ધરાવતા િોયતો ]
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8.ડોક્યુમેન્્સની અરજી ફોમગ સાથે ચેકલીસ્ટ અનુસાર ચકાસણીની કામર્ીરી
 ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકે શન સેન્ટર ઉપર અરજી ફોમગ રીસીવ કરતાાં પહે લાાં મેન્યુઅલી ચકાસણીની બવર્તો .

 અરજી ફોમય સાથે જોડે લ જરૂરી ગુિપત્રકો/પ્રમાિપત્રકોની સેલ્ફ અટે સ્ટે ડ ઝેરોક્ષ નકલની અસલ પ્રમાિપત્રો
સાથે ચકાસિી કરવી. અસલ પ્રમાિપત્રો જોવા અમનવાયય છે . ઉમેદવારના તમામ ગુિપત્રકો/પ્રમાિપત્રકોની
સેલ્ફ અટે સ્ટે ડ ઝેરોક્ષ નકલ પર ડોક્યુમન્ે ટ વેરરરફકે શન કરનાર કમયચારીએ કાઉંટર સાઇન કરવાની રિે શ.ે
અરજદારના અરજી પત્રક અન્વયે ચેક-લીસ્ટ િાડય કોપીમાાં આપે ડીઇઓ લોગ ઇન માાં જઈ મેળવવાનુાં રિે શે, જેમાાં
ચકાસિી કરી ચકાસનારનુાં નામ અને િોદ્દો દશાયવી, સરિ કરવાની રિે શે.
 ચેકલીસ્ટનો નમુનો નીચે આપેલ છે . ચેકલીસ્ટના િમમાાં જ ગુિપત્રકો/પ્રમાિપત્રકોની સેલ્ફ અટે સ્ટે ડ ઝેરોક્ષ
નકલ અરજીપત્રક સાથે જોડાવી અરજી સ્વીકારવી.
 ઉમેદવાર દ્વારા રજ કરાયેલ ઓનલાઇન અરજી સાથે રજ કરાયેલ તમામ ગુિપત્રકો / પ્રમાિપત્રો / અન્ય
આધારો ઓનલાઇન અરજી સાથે સુસાંગત છે કે કે મ તેની ચકાસિી કરવાની રિે શે.
 આ ચકાસિી દરમ્યાન ઉમેદવાર દ્વારા ઓનલાઇન અરજીમાાં દશાયવેલ મવગતો અને રજુ કરે લ આધારો વચ્ચે
મવસાંગતતા જિાય તો તેને ચેકમલસ્ટના રરમાક્સયના કોલમમાાં તેમજ ડીઇઓ લોગ ઇન માાં જઈ રીમાક્સયના કોલમમાાં
સ્પષ્ટ પિે અચુક દશાયવવી.
 આ ચકાસિી દરમ્યાન ઉમેદવાર દ્વારા ઓનલાઇન અરજીમાાં દશાયવેલ મવગતો અને રજુ કરે લ આધારો વચ્ચે
મવસાંગતતા જિાય તો તે અન્વયેની નોંધ રરમાક્સયમાાં કયાય બાદ, મવસાંગતતા િોવા છતાાં પિ અરજદાર પાસેથી
ઓનલાઈન અરજી અને રજુ કરે લ તમામ આનુસાંગીક આધારો આપે મબનઅચક સ્વીકારવાના જ રિે શે.
 ઉમેદવારની અરજી મસ્વકાયાય બાદ ડી.ઇ.ઓ. લોગ ઇન માાંથી પિોચ જનરે ટ કરી, ચકાસિી કરનારે તેની ઉપર
સિી કરી અરજી મસ્વકારવા બદલ ઉમેદવારને આપવાની રિે શે.
 કોઈ પિ ઉમેદવારની અરજીનો આપની કક્ષાએથી અસ્વીકાર કરી શકાશે નિીં. અરજદારની અરજી રદ કરવા
અાંગે ભરતી સમમમતનો મનિયય જ અાંમતમ રિે શે.
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ચેકલીસ્ટનો નમૂનો

માધ્યમ:

બિનસરકારી અનુદાબનત ઉચ્ચત્તર માધ્યબમક શાળાઓમાાં બશક્ષણ સહાયકની ભરતી-૨૦૨૧( જાહે રાત િમાાંક:૧/૨૦૨૧ થી ૧૮/૨૦૨૧)
અરજી ચકસણી ફોમગ નાં.૨ (ચેકલીસ્ટ)
ર્ુજરાત રાજ્ય માધ્યબમક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યબમક શૈક્ષબણક સ્ટાફની ભરતી માટેની પસાંદર્ી સબમતી,
કબમશનરશ્રી શાળાઓની કચેરી, બ્લૉક નાં.૯/૧, ડૉ. જીવરાજ મહે તા ભવન ર્ાાંધીનર્ર.
બવષય:

ડોક્યુમેન્ટ વેરીક્રફકે શનનો જીલ્લો :

ડોક્યુમેન્ટ વેરીક્રફકે શનની તારીખ અને સમય:

િ
મ

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧
૦
૧
૧
૧
૨

બવર્ત

પ્રમાણપત્રોની બવર્ત

ફોમય નાંબર
ઉમેદવારનુાં નામ
જામત
જન્મ તારીખ
કે ટેગરી
િે ન્ડીકે પ પ્રમાિપત્ર તારીખ
માજીસૈમનક
નોન-રિમમમલયર
પ્રમાિપત્ર તારીખ
EWS પ્રમાિપત્ર તારીખ

પ્રમાિપત્ર
પ્રમાિપત્ર
કમ્્યુટર જાિકારી અાંગન
ે ુ પ્રમાિપત્ર/કોઇપિ લાયકાતની
માક્શીટ
પ્રમાિપત્ર

આધારકાડય નાંબર

આધારકાડય

૧
૩

સરકારી/ગ્રાન્ટે ડ
સાંસ્થાના મનમિક સત્તા
માંડળ પાસેથી મેળવેલ
એન.ઓ.સી.ની તારીખ

એન.ઓ.સી.

૧
૪

લાયકાત

શૈક્ષમિક અનુસ્નાતક
૧
૫
વ્યાવસામયક સ્નાતક

વ્યાવસામયક અનુસ્નાતક

અયોવય
તા અાંર્ેના
ક્રરમાક્સગ

શાળા છોડ્યા અાંગેનુ પ્રમાિપત્ર
જામત અાંગેનુાં પ્રમાિપત્ર
અપાંગતાનુાં પ્રમાિપત્ર
માજીસૈમનક પ્રમાિપત્ર

મવધવા પ્રમાિપત્ર તારીખ

શૈક્ષમિક સ્નાતક

યોવય
જણાયેલ
છે?
(યોવય/
અયોવય)

જો નામ/અટકમાાં ફે રફાર િોય તો તે અાંગન
ે ો માન્ય આધાર

કમ્્યુટર જાિકારી

ટાટ પરીક્ષા

ચકાસેલ
છે?
(હા/ના)

લાયકાત
નુ વર્ય

કુ લ
ગુિ

મેળવેલ
ગુિ

ટકા
ટાટ માક્શીટ
યુમનવમસયટી
૧. માક્શીટ
૨.રડગ્રી પ્રમાિપત્ર
૩. ટર ાયલ પ્રમાિપત્ર
૪.કુ લ ગુિ/મેળવેલ ગુિનુાં પ્રમાિપત્ર (જો લાગુ પડતુ િોય તો)
યુમનવમસયટી
૧. માક્શીટ
૨.રડગ્રી પ્રમાિપત્ર
૩. ટર ાયલ પ્રમાિપત્ર
૪. કુ લ ગુિ/મેળવેલ ગુિનુાં પ્રમાિપત્ર (જો લાગુ પડતુ િોય તો)
યુમનવમસયટી
૧. માક્શીટ
૨.રડગ્રી પ્રમાિપત્ર
૩. ટર ાયલ પ્રમાિપત્ર
૪.કુ લ ગુિ/મેળવેલ ગુિનુાં પ્રમાિપત્ર (જો લાગુ પડતુ િોય તો)
NCTE/RCI માન્યતાનુ પ્રમાિપત્ર
યુમનવમસયટી
૧. માક્શીટ
૨.રડગ્રી પ્રમાિપત્ર
૩. ટર ાયલ પ્રમાિપત્ર
૪.કુ લ ગુિ/મેળવેલ ગુિનુાં પ્રમાિપત્ર (જો લાગુ પડતુ િોય તો)
NCTE/RCI માન્યતાનુ પ્રમાિપત્ર

ગુજરાત રાજ્યમાાં આવેલી અને અગાઉ એસ.એન.ડી.ટી સાથે જોડાિ ધરાવતી કોલેજામાાંથી વર્ય-૨૦૧૨ પછી લાયકાત મેળવેલ િોય
તેવા ઉમેદવારોએ તે કોલેજ ે ગુજરાતની કોઈ પિ યુમનવમસયટી સાથે જોડાિ મેળવ્યા અાંગેનો આધાર રજુ કરવાનો રિે શે.
મારિતી/પ્રમાિપત્રો ચકાસિી કરનાર
ભરતી નોડલ અમધકારીની સિી :
નામ:
મજલ્લા મશક્ષિામધકારીશ્રીની સિી :
૧
૬

સિી:

ઉમેદવારની સિી:
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ચેકબલસ્ટ મુજિ રજુ કરે લ આધારોની ચકાસણી અન્વયે અમલીકરણની સૂચનાઓ
1)

ઉમેદવારના નામ / અટક િાિત જરૂરી આધારો
 જે ઉમેદવારોના મવમવધ પ્રમાિપત્રકો/ગુિપત્રકો/અન્ય રજુ કરાયેલ આધારોમાાં નામ/અટકમાાં ફે રફાર િોય તો
ફે રફાર અન્વયે સોગાંદનામુ/ સરકારી ગેઝટે ની નકલ (મોટો તફાવત િોય તેવા રકસ્સાઓમાાં)/ પરરિીત મરિલા
ઉમેદવારના રકસ્સામાાં જે ઉમેદવારે પોતાના નામની પાછળ પમતનુ નામ દશાયવેલ િોય તે માટે લગ્ન નોંધિી
પ્રમાિપત્રની નકલ ઉમેદવારોએ રજુ કરે લ છે કે કે મ તેની ચકાસિી કરવાની રિે શે.
2) શાળા છોડ્યાનુાં પ્રમાણપત્ર
 ઉમેદવારની જન્મ તારીખ બાબતની ચકાસિી શાળા છોડ્યાના પ્રમાિપત્ર આધારરત કરવાની રિે શે.
 ફક્ત સરકારી શાળાની અરજીઓ માટે : ઉમેદવારના શાળા છોડ્યાના પ્રમાિપત્રમાાં દશાયવેલ જન્મ તારીખ
અન્વયે સચવેલ વય મયાયદા અાંગેની જોગવાઇઓ પરીપિય કરે છે તે બાબતની ચોક્કસાઇપવયક ચકાસિી કરવાની
રિે શ.ે વયમયાયદા બાબતની વધુ સ્પષ્ટતાઓ મોડ્યલમાાં દશાયવેલ છે .
3) ટાટની માકગ શીટ
 ઉમેદવાર દ્વારા રજ કરાયેલ ટાટના ગુિપત્રક વર્ય-૨૦૧૮ માાં લેવાયેલ ટાટ પરીક્ષા અન્વયે છે કે કે મ તે ચકાસવુ
તથા જો નામ/અટક માાં સુધારો િોય તો તે અન્વયે મોડ્યલમાાં દશાયવેલ નામ/અટકમાાં સુધારા અન્વયેના
આધારો મેળવવાના રિે શ.ે
 ગુજરાત માધ્યમમક મશક્ષિ મવમનયમ ૨૦(૩) માાં મશક્ષિ મવભાગના તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૧ના ઠરાવથી માધ્યમમક
અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મવભાગ મશક્ષક માટે મનમિત થયેલ મવર્ય/માધ્યમ અનુસાર ઉમેદવાર ટાટની લાયકાતો
ધરાવે છે કે કે મ તે બાબતની ચકાસિી કરવાની રિે શ.ે આ બાબતના મવર્યવાર કોષ્ટક મોડ્યુલમાાં સામેલ
કરવામાાં આવેલ છે .( ઠરાવની નકલ પરીમશષ્ટમાાં સામેલ છે .)
4) જાબત અાંર્ેનુાં પ્રમાણપત્ર (જો લાર્ુ પડતુ હોય તો)
 ઉમેદવાર દ્વારા ઓનલાઇન અરજીમાાં દશાયવવામાાં આવેલ અનામત વગય (અનુ.જામત, અનુ. જન જામત અને
સા.શૈ.પ.વગય) માટે ઉમેદવાર દ્વારા રજુ દ્વારા રજ કરાયેલ સમક્ષ અમધકારીનુાં સાંબમાં ધત જામત પ્રમાિપત્રની
નકલની ચકાસિી કરવાની રિે શે.
5) નોન ક્રિબમલેયર સટીક્રફકે ટ (જો લાર્ુ પડતુ હોય તો)

i. સામાજીક અને શૈક્ષમિક રીતે પછાત વગયના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગયમાાં સમાવેશ ન થતો િોવા અાંગન
ે ુ (નોન
રિમમલેયર સટીરફકે ટ) સામાજીક ન્યાય અને અમધકારીતા મવભાગના તા.૦૧/૧૧/૯૫, તા.૦૬/૦૨/૯૬,
તથા અન્ય સાંબાંમધત ઠરાવથી મનયત થયેલ પરરમશષ્ટ-ક / પરરમશષ્ટ-૪ના નમનામાાં રજુ કરવાનુાં રિે શે.
ઉમેદવારોએ અાંગ્રેજીમાાં Annexure-A રજુ કરે લ પ્રમાિપત્ર ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવશે નિીં.

ii. પરમિત મરિલા ઉમેદવારોએ આવુાં પ્રમાિપત્ર તેઓની માતા મપતાની આવકના સાંદભયમાાં રજુ કરવાનુાં રિે શે.
જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પમતની આવકના સાંદભયમાાં રજુ કરે લ િશે તો તે માન્ય રાખવામાાં આવશે નિી.

iii. જાિે રાતની છે લ્લી તારીખે નોન-રિમીલેયર સટીફીકે ટની અવમધ સામાજીક ન્યાય અને અમધકારીતા
6)

મવભાગના તા. ૨૬/૦૪/૧૬ના ઠરાવથી મનયત થયા મુજબ ૦૩ વર્યની જળવાતી િોવી જોઈએ.
ઈ.ડિર્લયુ.એસ. સટીક્રફકે ટ
I. સામામજક અને ન્યાય અમધકારીતા મવભાગના તા.૨૩/૦૧/૨૦૧૯ના ઠરાવથી ઇ.ડબલ્યુ.એસ. માટે
વધારના ૧૦% અનામતની નીતી લાગુ કરે લ છે જે અન્વયે સામામજક અને ન્યાય અમધકારીતા મવભાગના
તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ના ઠરાવથી પ્રમાિપત્ર આપવાની નીતી મનમિત થયેલ છે .
II. EWS (આમથયક રીતે નબળા વગયના ઉમેદવારોએ) સામામજક અને ન્યાય અમધકારરતા મવભાગના
તા.૧૧/૦૨/૨૦૧૯ તથા તા.૧૩/૦૯/૨૦૧૯ના ઠરાવની જોગવાઇ મુજબ પરરમશષ્ટ-ગ માાં પ્રમાિપત્ર રજુ
કરે લ છે કે કે મ તે ચકાસવાનુ રિે શે.
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III.

7)

8)

ઉક્ત મવગતે જાિે રાતની છે લ્લી તારીખે પ્રમાિપત્રની અવધી જળવાય છે કે કે મ તેની ચકાસિી કરવી.
આમથયક રીતે નબળા વગય (EWS) માટે ના પ્રમાિપત્ર અાંગે સામામજક ન્યાય અને અમધકારરતા મવભાગના
ઠરાવ િમાાંક: ઇડબલ્યુએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ તા.૨૬/૦૬/૨૦૨૦ ના ઠરાવ અન્વયે......
1. તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૯ સુધીમાાં ઇસ્યુ થયેલ આમથયક રીતે નબળા વગો
(EWS) માટે ના પાત્રતા પ્રમાિપત્રોને પિ ઇસ્યુ (Issue) થયા તારીખથી ત્રિ વર્ય સુધી
માન્ય ગિવાનુ રિે શ.ે
2. તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૯ સુધી ઇસ્યુ (Issue) થયેલ EWS પ્રમાિપત્રની
વધારે લ અવધીનો લાભ લેતા અગાઉ ઉમેદવારે ડોક્યુમેન્ટ વેરરરફકે શન સમયે તેના કુ ટુાં બની
આવકમાાં વધારો થયેલ નથી અને તેઓ રાજ્ય સરકારના અનામતના િે તુ માટે નક્કી થયેલા
પાત્રતાના માપદાંડ મુજબ લાયક ઠરે છે તે અાંગે આ સાથેના પરરમશષ્ટથી મનયત કયાય મુજબના
નમનામાાં સાદા કાગળ પર બાાંિેધરી ઉમેદવાર પાસેથી મેળવવાની રિે શે.(બાાંિેધરી પત્રકનો
નમનો વેબસાઇટ પર મકે લ છે .)
3. આ પ્રમાિપત્ર ઇસ્યુ થયા તારીખથી ત્રિ વર્યના સમયગાળા દરમમયાન અરજદારના કુ ટુાં બની
આવકમાાં રાજ્ય સરકારે મનધાયરરત કરે લ આવકમયાયદા કરતા વધારો થાય તો અરજદારે તે અાંગે
પ્રમાિપત્ર ઇસ્યુ કરનાર સક્ષમ સત્તામધકારી સમક્ષ તેની સ્વૈમચ્છક કબુલાત કરવાની રિે શે
તથા આવા પ્રમાિપત્રનો અરજદારે ઉપયોગ કરવાનો રિે શે નિીં.જો અરજદાર અથવા તેના
વાલી ઇરાદાપવયક મવગતો છપાવશે તો તેઓએ મેળવેલ અનામતનો લાભ રદ કરવાપાત્ર ઠરશે
અને તેઓ કાયદેસરની કાયયવાિીને પાત્ર બનશે.
શારીક્રરક અશક્તતાનુાં પ્રમાણપત્ર
i. શારીરરક અશક્ત ઉમેદવારોના રકસ્સામાાં સામાન્ય વિીવટી મવભાગના તા.૦૧/૧૨/૦૮ના પરરપત્રથી મનયત
થયેલ નમનામાાં સુમપ્રટે ન્ડન્ટ/ સીવીલ સજયનના પ્રમાિપત્ર/મેડીક્લ બોડય દ્વારા અપાયેલ પ્રમાિપત્ર રજુ કરે લ
છે કે કે મ તેની ચકાસિી કરવાની રિે શે.(૪૦ થી ૧૦૦ ટકા શારીરરક અશક્તતા ધ્યાને લેવાની રિે શે).
બવધવા અનામતના લાભ મેળવવા અાંર્ેનુ પ્રમાણપત્ર
 મરિલા ઉમેદવાર દ્વારા મવધવા િોવા અાંગેનુ સક્ષમ સત્તામધકારીનુ પ્રમાિપત્ર અરજી કરવાની છે લ્લી તારીખ
સુધીનુ રજ થયેલ છે કે કે મ તેની ચકાસિી કરવાની રિે શ.ે

9)

આધારકાડગ ની નકલ
 ઉમેદવારે રજુ કરે લ આધારકાડય ની સ્વપ્રમામિત નકલની અસલ આધારકાડય સાથે ખરાઇ કરવાની રિે શે.
10) માજી સૈબનક અાંર્ેનુાં પ્રમાણપત્ર
 માજી સૈમનક ઉમેદવારોએ જેઓએ જળ, વાયુ અને ભમમ આમડય ફોસીસમાાં ઓછામાાં ઓછા ૦૬ (છ) માસની
સેવા કરી િોય તો જ આ અનામત કે ટેગરીનો લાભ મળવાપાત્ર થશે. અને તે બદલ માજી સૈમનક તરીકે નુાં સક્ષમ
અમધકારીનુાં પ્રમાિપત્ર અને રડસ્ચાજય બુકની નકલની ચકાસિી કરવાની રિે શ.ે
11) કમ્પ્યુટર જાણકારી અાંર્ેનુાં પ્રમાણપત્ર
 ક્મ્્યુટરની લાયકાત અન્વયે જે ઉમેદવારો ધોરિ-૧૦/ધોરિ-૧૨/શૈક્ષમિક અને વ્યાવસામયક
સ્નાતક/અનુસ્નાતક કક્ષાએ ક્મ્્યુટર મવર્ય તરીકે પાસ કરે લ િોય તેવા તેને કોમ્્યટરની બેઝીક લાયકાત
તરીકે માન્ય ગિવાનુાં રિે શે .આ અન્વયે સાંબાંમધત ગુિપત્રકની નકલની ચકાસિી કરવાની રિે શે અને
જરૂરીયાત અનુસાર સાંબમાં ધત નકલ સામેલ કરે લ છે કે કે મ તેની ચકાસિી કરવાની રિે શે .
 જો ઉક્ત લાયકાતોમાાં કોમ્્યુટર મવર્ય તરીકે ન િોય તો, સામાન્ય વિીવટ મવભાગના તા.૧૩/૦૮/૦૮ના ઠરાવ
મુજબ કમ્્યુટરની બેમઝક જાિકારી અાંગેનુ પ્રમાિપત્ર રજુ કરાયેલ છે કે કે મ તેની ચકાસિી કરવાની રિે શે.(
વધુમાાં ઉમેદવાર દ્વારા પ્રાઇવેટ સાંસ્થાનુાં કોમ્્યુટરની બેમઝક જાિકારી અાંગેનુાં પ્રમાિપત્ર રજુ કરાયેલ િોય તો તે
પિ ધ્યાને લેવાનુાં રિે શ.ે )
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12) હાલ સરકારી/ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ સાંસ્થામાાં કાયરત કમગચારીએ સાંિાંબધત બનમણુક સત્તાબધકારી પાસેથી

મેળવેલ એન.ઓ.સી (ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર)
 િાલ સરકારી/ગ્રાન્ટે ડ સાંસ્થામાાં ફરજ બજાવતા કમયચારીઓ દ્વારા સાંબમાં ધત મનમણાંક સત્તામધકારી પાસેથી
મેળવેલ એન.ઓ.સી.ની અત્રેથી સુચવ્યા મુજબના મનયત નમનામાાં છે કે કે મ? અને જાિે રાતની તારીખથી
ઓનલાઇન અરજી કરવાની છે લ્લ્લી તારીખ દરમમયાનનુ રજ કરે લ છે કે કે મ ? તેની ચકાસિી કરવાની રિે શ.ે
 જે ઉમેદવારો િાલ સરકારી/ગ્રાન્ટે ડ પ્રાથમમક/માધ્યમમક/ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક શાળામાાં કાયયરત મશક્ષકો િોય
તેઓએ ડોક્યુમેન્ટ વેરરરફકે શન સમયે “ તેઓ સદર ભરતી પ્રિીયા અન્વયે તેઓને મેરીટ િમ પ્રેફરન્સના
ધોરિે ફાળવવામાાં આવનાર કોઇપિ શાળામાાં િાજર થશે અને જો િાજર નિીં થાય તો બાળકોના શૈક્ષમિક
કાયય સુધારિાના િે તુથી સરકારશ્રી દ્વારા િાથ ધરવામાાં આવેલ ભરતી પ્રિીયાની સુચારૂ કાયયવાિીમાાં અવરોધ
ઉભો કરવા તેમજ બેરોજગાર ઉમેદવારોને રોજગારીની તકથી વાંમચત રાખી સરકારશ્રીના મશમક્ષત નાગરીકોને
રોજગારી પુરી પાડવાના લક્ષમાાં અવરોધ ઉભો કરવા બદલ તેઓ પોતાના મામસક પગારમાાંથી ૫,૦૦૦/- રૂ.૪૦
માસ માટે એમ કુ લ ૨,૦૦,૦૦૦/- રૂ.સરકારશ્રીના સાંબાંમધત સદરે જે તે મજલ્લાના મજલ્લા મશક્ષિામધકારીશ્રી/મજલ્લા
પ્રાથમમક મશક્ષિામધકારીશ્રી મારફત જમા કરાવશે.” તે સબબની વેબસાઇટ પર મુકેલ મનયત નમનામાાં ૩૦૦/રૂ.ના સ્ટે મ્પ પેપર પર બાાંિેધરી અાંગે સોગાંદનામુ અને આ સોગાંદનામુ કરાવ્યા અાંગે અત્રેથી સુચવ્યા મુજબના
મનયત નમનામાાં સાંબમાં ધત મજલ્લા મશક્ષિામધકારીશ્રી/મજલ્લા પ્રાથમમક મશક્ષિામધકારીશ્રીનુ પ્રમાિપત્ર રજુ કરે લ
છે કે કે મ તે ચકાસવાનુ રિે શે. (સોગાંદનામાનો નમનો વેબસાઇટ gserc.in પર મકે લ છે .)
 જે ઉમેદવારો દ્વારા ઓનલાઇન અરજી ફોમયમાાં “Are you already teacher in government/grantin-aid primary/secondary/higher secondary school ?” તે સબબના મવકલ્પમાાં “No”
દશાયવવામાાં આવેલ છે તેવા તમામ ઉમેદવારોએ તેઓ ખરે ખર િાલ સરકારી/ગ્રાન્ટે ડ સાંસ્થામાાં મશક્ષક તરીકે
ફરજ બજાવતા નથી તે સબબનુ વેબસાઇટ પર મકે લ મનયત નમુનામાાં સોગાંદનામુ ૫૦/- કે ૧૦૦/- રૂ. ના સ્ટે મ્પ
પેપર પર રજુ કરે લ છે કે કે મ તે ચકાસવાનુ રિે શે.( સોગાંદનામાનો નમનો વેબસાઇટ gserc.in પર મકે લ છે .)
13) શૈક્ષબણક સ્નાતકની માકગ શીટ (િધા જ વષગ/સેબમસ્ટરના ર્ુણપત્રક)
 ઉમેદવારે જે મવર્ય માટે ઉમેદવારી નોંધાવેલ િોય તે જ મવર્ય અન્વયે ગુજરાત માધ્યમમક મશક્ષિ મવમનયમ
૨૦(૩)માાં તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૧ના ઠરાવોથી માધ્યમમક અને ઉ.મા. મવભાગ મશક્ષક માટે મનમિત થયેલ મવર્ય
અનુસાર શૈક્ષમિક સ્નાતકની લાયકાત ધરાવે છે કે કે મ તે બાબતની ચકાસિી કરવાની રિે શ.ે આ બાબતના
મવર્યવાર કોષ્ટક મોડ્યલમાાં સામેલ કરવામાાં આવેલ છે . (ઠરાવની નકલ પરીમશષ્ટમાાં સામેલ છે .)
 ઓનલાઇન અરજી ફોમયમાાં ઉમેદવારે દશાયવેલ શૈક્ષમિક સ્નાતકના ગુિ મોડયલમાાં દશાયવેલ ગુિાાંકન તથા
ટર ાયલ બાબતની માગયદશયક સચના મુજબ યોગ્ય છે કે કે મ તેની ચકાસિી ચોક્કસાઇપવયક કરવાની રિે શ.ે
14) શૈક્ષબણક સ્નાતકનુાં ડીગ્રી સટીફીકે ટ
 ઉમેદવારે જે મવર્ય માટે ઉમેદવારી નોંધાવેલ િોય તે જ મવર્ય અન્વયે ગુજરાત માધ્યમમક મશક્ષિ મવમનયમ
૨૦(૩)માાં તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૧ના ઠરાવથી માધ્યમમક અને ઉ.મા.મવભાગ મશક્ષક માટે મનમિત થયેલ મવર્ય
અનુસાર શૈક્ષમિક સ્નાતકની લાયકાત અન્વયે રડગ્રી સટીરફકે ટમાાં મવર્ય દશાયવેલ છે કે કે મ તે બાબતની
ચકાસિી કરવાની રિે શ.ે આ બાબતના મવર્યવાર કોષ્ટક મોડ્યલમાાં સામેલ કરવામાાં આવેલ છે . (ઠરાવની
નકલ પરીમશષ્ટમાાં સામેલ છે .)
15) શૈક્ષબણક સ્નાતકનુાં ટર ાયલ સટીફીકે ટ
 ઓનલાઇન અરજી ફોમયમાાં ઉમેદવારે દશાયવેલ શૈક્ષમિક સ્નાતકના ગુિ મોડયલમાાં દશાયવેલ ટર ાયલ બાબતની
માગયદશયક સચના મુજબ યોગ્ય છે કે કે મ તેની ચકાસિી ચોકસાઇપવયક કરવાની રિે શે .આ સચના મુજબ
ટર ાયલ ધ્યાને લેતા યુમનવમસયટી/કોલેજ દ્વારા આપવામાાં આવેલ ટર ા યલ સટીફીકે ટમાાં દશાયવેલટર ાયલની સાંખ્યા
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જુ દી પડવાની સાંભાવના રિે લ છે . પરાંતુ યુમનવમસયટી/કોલેજ દ્વારા આપવામાાં આવેલ જે તે ટર ાયલ સટીફીકે ટ
યથાવત રીતે સ્વીકારવાનુાં રિે શે.
16) કુ લ ર્ુણ મેળવેલ ર્ુણ અન્વયે સાંિાંબધત કોલેજ/ યુબનવબસગટીનુાં પ્રમાણપત્ર (જે ઉમેદવારોની માક્શીટમાાં
માત્ર CGPA/CPI/GRAD દશાગવેલ હોય તેમના માટે)
 જે ઉમેદવારોની માકય શીટમાાં ફક્ત CGPA/CPI/GRAD દશાયવેલ િોય તેમના પાસેથી કુ લ ગુિ મેળવેલ ગુિ
અન્વયે સાંબમાં ધત કોલેજ/યુમનવમસયટી પાસેથી મેળવેલ પ્રમાિપત્ર રજુ કરે લ છે કે કે મ તેની ચકાસિી કરી
લેવાની રિે શ.ે અને આ પ્રમાિપત્ર અન્વયે જ ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજીપત્રકમાાં માક્સય દશાયવેલ છે કે કે મ
તેની ચકાસિી કરવાની રિે શે અને તે મુજબ ગુિ ન દશાયવેલ િોય તો ચેકમલસ્ટ તથા ડી.ઇ.ઓ. લોગીનના
મવગતો રરમાક્સયના કોલમમાાં નોંધ કરવાની રિે શ.ે
17) શૈક્ષબણક અનુસ્નાતકની માકગ શીટ(િધા જ વષગ/સેબમસ્ટરના ર્ુણપત્રક)
 ઉમેદવારે જે મવર્ય માટે ઉમેદવારી નોંધાવેલ િોય તે જ મવર્ય અન્વયે ગુજરાત માધ્યમમક મશક્ષિ મવમનયમ
૨૦(૩)માાં મશક્ષિ મવભાગના તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૧ના ઠરાવથી માધ્યમમક અને ઉ.મા. મવભાગના મશક્ષક માટે
મનમિત થયેલ મવર્ય અનુસાર શૈક્ષમિક અનુસ્નાતક લાયકાતો ધરાવે છે કે કે મ તે બાબતની ચકાસિી
કરવાની રિે શે.આ બાબતના મવર્યવાર કોષ્ટક મોડ્યલમાાં સામેલ કરવામાાં આવેલ છે . (ઠરાવની નકલ
પરીમશષ્ટમાાં સામેલ છે .)
 ઓનલાઇન અરજી ફોમયમાાં ઉમેદવારે દશાયવેલ શૈક્ષમિક અનુસ્નાતકના ગુિ મોડયલમાાં દશાયવેલ ગુિાાંકન તથા
ટર ાયલ બાબતની માગયદશયક સચના મુજબ યોગ્ય છે કે કે મ તેની ચકાસિી ચોક્કસાઇપવયક કરવાની રિે શ.ે
 ખાસ નોંધ : ઉચ્ચતર માધ્યમમક મવભાગ માટે ની ટાટ પરીક્ષા વર્ય-૨૦૧૮ માાં પાસ કયાય બાદ એટલે કે વર્ય-૨૦૧૯
અને ૨૦૨૦માાં મેળવેલ શૈક્ષમિક અનુસ્નાતકની લાયકાત ગ્રાહ્ય રાખવાની રિે શે નિી. આ અાંગન
ે ી મવશેર્
ચકાસિી કરી તેની નોંધ ચેકલીસ્ટ રરમાક્સયના કોલમમાાં તેમજ ઓનલાઇન ડી.ઇ.ઓ. લોગ ઇન ના રીમાક્સયના
કોલમમાાં પિ સ્પષ્ટપિે કરવાની રિે શે.
18) શૈક્ષબણક અનુસ્નાતકનુાં ડીગ્રી સટીફીકે ટ
 ઉમેદવારે જે મવર્ય માટે ઉમેદવારી નોંધાવેલ િોય તે જ મવર્ય અન્વયે ગુજરાત માધ્યમમક મશક્ષિ મવમનયમ
૨૦(૩)માાં મશક્ષિ મવભાગના તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૧ના ઠરાવથી માધ્યમમક અને ઉ મા.મવભાગમાાં મશક્ષક માટે
મનમિત થયેલ મવર્ય અનુસાર શૈક્ષમિક અનુસ્નાતકની લાયકાત અન્વયે રડગ્રી સટીરફકે ટમાાં મવર્ય દશાયવલ
ે
છે કે કે મ તે બાબતની ચકાસિી કરવાની રિે શ.ે આ બાબતના મવર્યવાર કોષ્ટક મોડ્યલમાાં સામેલ કરવામાાં
આવેલ છે . (ઠરાવની નકલ પરીમશષ્ટમાાં સામેલ છે .)
19) શૈક્ષબણક અનુસ્નાતકનુાં ટર ાયલ સટીફીકે ટ
 ઓનલાઇન અરજી ફોમયમાાં ઉમેદવારે દશાયવેલ શૈક્ષમિક સ્નાતકના ગુિ મોડયલમાાં દશાયવેલ ટર ાયલ બાબતની
માગયદશયક સચના મુજબ યોગ્ય છે કે કે મ તેની ચકાસિી ચોકસાઇપવયક કરવાની રિે શે .આ સચના મુજબ
ટર ાયલ ધ્યાને લેતા યુમનવમસયટીકોલેજ દ્વારા આપવામાાં આવેલ ટર ાયલ સટીફીકે ટમાાં દશાયવેલ ટર ાયલની/
સાંખ્યા જુ દી પડવાની સાંભાવના રિે લ છે . પરાંતુ યુમનવમસયટી કોલેજ દ્વારા આપવામાાં આવેલ/જે તે ટર ાયલ
સટીફીકે ટ યથાવત રીતે સ્વીકારવાનુાં રિે શે.
20) કુ લ ર્ુણ મેળવેલ ર્ુણ અન્વયે સાંિાંબધત કોલેજ/ યુબનવબસગટીનુાં પ્રમાણપત્ર (જે ઉમેદવારોની માક્શીટમાાં
માત્ર CGPA/CPI/GRAD દશાગવેલ હોય તેમના માટે)
 જે ઉમેદવારોની માકય શીટમાાં ફક્ત CGPA/CPI/GRAD દશાયવેલ િોય તેમના પાસેથી કુ લ ગુિ મેળવેલ ગુિ
અન્વયે સાંબાંમધત કોલેજ/યુમનવમસયટી મેળવેલ પ્રમાિપત્ર રજુ કરે લ છે કે કે મ તેની ચકાસિી કરી લેવાની રિે શ.ે
અને આ આ પ્રમાિપત્ર અન્વયે જ ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજીપત્રકમાાં માક્સય દશાયવેલ છે કે કે મ તેની ચકાસિી
કરવાની રિે શે. તે મુજબ ગુિ ન દશાયવેલ િોય તો ચેકમલસ્ટ તથા ડી.ઇ.ઓ. લોગીનના મવગતો રરમાક્સયના
કોલમમાાં નોંધ કરવાની રિે શ.ે
21) વ્યાવસાબયક સ્નાતકની માકગ શીટ (િધા જ વષગ/સેબમસ્ટરના ર્ુણપત્રક)
 ઉમેદવારે જે મવર્ય માટે ઉમેદવારી નોંધાવેલ િોય તે જ મવર્ય અન્વયે ગુજરાત માધ્યમમક મશક્ષિ મવમનયમ
૨૦(૩)માાં મશક્ષિ મવભાગના તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૧ના ઠરાવથી માધ્યમમક અને ઉ.મા મવભાગ .મશક્ષક માટે
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મનમિત થયેલ મવર્ય અનુસાર વ્યાવસામયક સ્નાતક લાયકાતો ધરાવે છે કે કે મ તે બાબતની ચકાસિી
કરવાની રિે શે.આ બાબતના મવર્યવાર કોષ્ટક મોડ્યલમાાં સામેલ કરવામાાં આવેલ છે . (ઠરાવની નકલ
પરીમશષ્ટમાાં સામેલ છે .)
 ઓનલાઇન અરજી ફોમયમાાં ઉમેદવારે દશાયવેલ વ્યાવસામયક સ્નાતકના ગુિ મોડયલમાાં દશાયવેલ ગુિાાંકન તથા
ટર ાયલ બાબતની માગયદશયક સચના મુજબ યોગ્ય છે કે કે મ તેની ચકાસિી ચોક્કસાઇપવયક કરવાની રિે શ.ે
 ખાસ નોંધ: માધ્યમમક તથા ઉચ્ચતર માધ્યમમક મવભાગ માટે ની ટાટ પરીક્ષા વર્ય-૨૦૧૮માાં પાસ કયાય બાદ એટલે
કે વર્ય-૨૦૧૯ અને ૨૦૨૦ માાં મેળવેલ બી.એડ.ની લાયકાત ગ્રાહ્ય રાખવાની રિે શે નિીં. આ અાંગે મવશેર્ ચકાસિી
કરી તેની નોંધ ચેકલીસ્ટ તથા ચેકલીસ્ટના રરમાક્સય ના કોલમમાાં તેમજ ઓનલાઈન ડીઈઓ લોગ-ઈન ના
રરમાક્સયના કોલમમાાં પિ સ્પષ્ટપિે કરવાની રિે શ.ે
22) વ્યવસાબયક સ્નાતકનુાં ડીગ્રી સટીફીકે ટ
 ઉમેદવારે વ્યાવસામયક સ્નાતકની લાયકાત અન્વયે રડગ્રી સટીરફકે ટ રજુ કરે લ છે કે કે મ તે બાબતની ચકાસિી
કરવાની રિે શે.
23) વ્યવસાબયક સ્નાતકનુાં ટર ાયલ સટીફીકે ટ
 ઓનલાઇન અરજી ફોમયમાાં ઉમેદવારે દશાયવેલ વ્યાવસામયક સ્નાતકના ગુિ મોડયલમાાં દશાયવેલ ટર ાયલ
બાબતની માગયદશયક સચના મુજબ યોગ્ય છે કે કે મ તેની ચકાસિી ચોકસાઇપવયક કરવાની રિે શે .આ સચના
મુજબ ટર ાયલ ધ્યાને લેતા યુમનવમસયટી/કોલેજ દ્વારા આપવામાાં આવેલ ટર ાયલ સટીફીકે ટમાાં દશાયવેલ
ટર ાયલની સાંખ્યા જુ દી પડવાની સાંભાવના રિે લ છે . પરાંતુ યુમનવમસયટી/કોલેજ દ્વારા આપવામાાં આવેલ ટર ાયલ
સટીફીકે ટમાાં જે તે ટર ાયલ સટીફીકે ટ યથાવત રીતે સ્વીકારવાનુાં રિે શ.ે
24) વ્યવસાબયક સ્નાતકની લાયકાત જે કોલેજમાાંથી મેળવેલ હોય તે કોલેજ એન.સી.ટી.ઈ/આર.સી.આઈ
માન્ય હોવા અાંર્ેનુાં પ્રમાણપત્ર
 વ્યવસામયક સ્નાતકની લાયકાત જે કોલેજમાાંથી મેળવેલ િોય તે કોલેજ એન.સી.ટી.ઈ/આર.સી.આઈ માન્ય
િોવા અાંગેનુાં પ્રમાિપત્ર ઉમેદવારે રજુ કરે લ છે કે કે મ તેની ચકાસિી કરી લેવાની રિે શે.
25) કુ લ ર્ુણ મેળવેલ ર્ુણ અન્વયે સાંિાંબધત કોલેજ/ યુબનવબસગટીનુાં પ્રમાણપત્ર (જે ઉમેદવારોની માક્શીટમાાં
માત્ર CGPA/CPI/GRAD દશાગવેલ હોય તેમના માટે)
 જે ઉમેદવારોની માકય શીટમાાં ફક્ત CGPA/CPI/GRAD દશાયવેલ િોય તેમના પાસેથી કુ લ ગુિ મેળવેલ ગુિ
અન્વયે સાંબાંમધત કોલેજ/યુમનવમસયટી મેળવેલ પ્રમાિપત્ર રજુ કરે લ છે કે કે મ તેની ચકાસિી કરી લેવાની રિે શ.ે
અને આ આ પ્રમાિપત્ર અન્વયે જ ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજીપત્રકમાાં માક્સય દશાયવલ
ે છે કે કે મ તેની ચકાસિી
કરવાની રિે શે.
26) વ્યવસાબયક અનુસ્નાતકની માકગ શીટ (િધા જ વષગ/સેબમસ્ટરના ર્ુણપત્રક)
 ઉમેદવારે રજુ કરે લ વ્યાવસામયક અનુસ્નાતક લાયકાતની અસલ માક્શીટની ચકાસિી કરી, ઓનલાઇન
અરજી ફોમયમાાં ઉમેદવારે દશાયવેલ વ્યાવસામયક અનુસ્નાતકના ગુિ મોડયલમાાં દશાયવલ
ે ગુિાાંકન તથા ટર ાયલ
બાબતની માગયદશયક સચના મુજબ યોગ્ય છે કે કે મ તેની ચકાસિી ચોક્કસાઇપવયક કરવાની રિે શ.ે
27) વ્યવસાબયક અનુસ્નાતકનુાં ડીગ્રી સટીફીકે ટ
 ઉમેદવારે વ્યાવસામયક સ્નાતકની લાયકાત અન્વયે રડગ્રી સટીરફકે ટ રજુ કરે લ છે કે કે મ તે બાબતની ચકાસિી
કરવાની રિે શ.ે
28) વ્યવસાબયક અનુસ્નાતકનુાં ટર ાયલ સટીફીકે ટ
 ઓનલાઇન અરજી ફોમયમાાં ઉમેદવારે દશાયવેલ વ્યાવસામયક અનુસ્નાતકના ગુિ મોડયલમાાં દશાયવેલ ટર ાયલ
બાબતની માગયદશયક સચના મુજબ યોગ્ય છે કે કે મ તેની ચકાસિી ચોકસાઇપવયક કરવાની રિે શે .આ સચના
મુજબ ટર ાયલ ધ્યાને લેતા યુમનવમસયટી/કોલેજ દ્વારા આપવામાાં આવેલ ટર ાયલ સટીફીકે ટમાાં દશાયવેલ
ટર ાયલની સાંખ્યા જુ દી પડવાની સાંભાવના રિે લ છે . પરાંતુ યુમનવમસયટી/કોલેજ દ્વારા આપવામાાં આવેલ ટર ાયલ
સટીફીકે ટમાાં જે તે ટર ાયલ સટીફીકે ટ યથાવત રીતે સ્વીકારવાનુાં રિે શ.ે
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29)

કુ લ ર્ુણ મેળવેલ ર્ુણ અન્વયે સાંિાંબધત કોલેજ/ યુબનવબસગટીનુાં પ્રમાણપત્ર (જે ઉમેદવારોની માક્શીટમાાં
માત્ર CGPA/CPI/GRAD દશાગવેલ હોય તેમના માટે)
 જે ઉમેદવારોની માકય શીટમાાં ફક્ત CGPA/CPI/GRAD દશાયવેલ િોય તેમના પાસેથી કુ લ ગુિ મેળવેલ ગુિ
અન્વયે સાંબાંમધત કોલેજ/યુમનવમસયટી મેળવેલ પ્રમાિપત્ર રજુ કરે લ છે કે કે મ તેની ચકાસિી કરી લેવાની રિે શ.ે
અને આ આ પ્રમાિપત્ર અન્વયે જ ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજીપત્રકમાાં માક્સય દશાયવેલ છે કે કે મ તેની ચકાસિી
કરવાની રિે શે.
30) વ્યવસાબયક
અનુસ્નાતકની લાયકાત જે કોલેજમાાંથી મેળવેલ હોય તે કોલેજ
એન.સી.ટી.ઈ/આર.સી.આઈ માન્ય હોવા અાંર્ેનુાં પ્રમાણપત્ર
 વ્યવસામયક અનુસ્નાતકની લાયકાત જે કોલેજમાાંથી મેળવેલ િોય તે કોલેજ એન.સી.ટી.ઈ/આર.સી.આઈ
માન્ય િોવા અાંગેનુાં પ્રમાિપત્ર ઉમેદવારે રજુ કરે લ છે કે કે મ તેની ચકાસિી કરી લેવાની રિે શે.
31) ર્ુજરાત રાજ્યમાાં આવેલી અને અર્ાઉ એસ.એન.ડી.ટી સાથે જોડાણ ધરાવતી કોલેજામાાંથી વષગ-૨૦૧૨
પછી લાયકાત મેળવેલ હોય તેવા ઉમેદવારોએ તે કોલેજ ે ર્ુજરાતની કોઈ પણ યુબનવબસગટી સાથે જોડાણ
મેળવ્યા અાંર્ેનો આધાર.
 ગુજરાત રાજ્યમાાં આવેલી અને અગાઉ એસ.એન.ડી.ટી સાથે જોડાિ ધરાવતી કોલેજામાાંથી વર્ય-૨૦૧૨ પછી
લાયકાત મેળવેલ િોય તેવા ઉમેદવારોએ તે કોલેજ ે ગુજરાતની કોઈ પિ યુમનવમસયટી સાથે જોડાિ મેળવ્યા
અાંગેનો આધાર રજુ કરે લ છે કે કે મ તેની ચકાસિી કરી લેવાની રિે શે.
32) શૈક્ષબણક સ્નાતકઅનુસ્નાતકની લાયકાતો/અનુસ્નાતક તથા વ્યાવસાબયક સ્નાતક/ માન્ય
યુબનવબસગટીમાાંથી તથા બનયબમત અભ્યાસિમ દ્વારા મેળવેલ હોવા અાંર્ે ચકાસણી .
 શૈક્ષમિક સ્નાતકઅનુસ્નાતક લાયકાતો/ યુ.જી.સી માન્ય યુમનવમસયટીમાાંથી તથા વ્યાવસામયક
સ્નાતક અનુસ્નાતકની/લાયકાતો એન.સી.ટી.ઈ/આર.સી.આઈ માન્ય કોલેજમાાંથી દ્વારા મેળવેલ િોવા અાંગે
મવશેર્ ચકાસિી કરવાની રિે શે.
 સોફ્ટવેરમાાં ઉમેદવારો માટે પોતાની યુમનવમસયટીની મવગત દશાયવવા અાંગે યુ.જી.સી માન્ય યુમનવમસયટીઓ ડર ોપ
ડાઉનમાાં મુકવામાાં આવેલ, તેમાાંથી ઉમેદવારે પોતાની યુમનવમસયટી પસાંદ કરવાની િતી. પરાંતુ આ ડર ોપ ડાઉનમાાં
જો ઉમેદવારની યુમનવમસયટીનુાં નામ ન િોય તો તેને other option માાં જઈ, પોતાની યુમનવમસયટીનુાં નામ
મેન્યુઅલી લખવાનુાં િતુ.ાં other option માાં જઈ, પોતાની યુમનવમસયટીનુાં નામ મેન્યુઅલી લખેલ િોય તેવા
ઉમેદવારોનો ડે ટા Deo log in માાં અલગથી આપવામાાં આવશે. તેવા ઉમેદવારોની લાયકાતોની આપે જીિવટ
પવયક ચકાસિી કરવાની રિે શે.
 નીચે મુજબની State Open universities મસવાયની રાજ્ય બિારની યુમનવમસયટીમાાંથી open and
distance learning દ્વારા મેળવેલ ડીગ્રી માન્ય રિે શે નિી. ઈન્દીરા ગાાંધી નેશનલ ઓપન યુમનવમસયટીની
લાયકાત માન્ય રાખવાની રિે શે.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

DR. B.R. AMBEDKAR OPEN UNIVERSITY (BRAOU), HYDERABAD, A.P.
VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY (VMOU), KOTA, RAJASTHAN
NALANDA OPEN UNIVERSITY (NOU). PATNA, BIHAR
YASHWANTRAO CHAVAN MAHARAHSTRA OPEN UNIVERSITY (YCMOU), NASHIK,
MAHARASHTRA
MADHYA PRADESH BHOJ OPEN UNIVERSITY (MPBOU), BHOPAL, M.P.
DR. BABASAHEB AMBEDKAR OPEN UNIVERSITY (BAOU), AHMEDABAD, GUJARAT
KARNATAKA STATE OPEN UNIVERSITY (KSOU), MYSORE, KARNATAKA
NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY (NSOU), KOLKATA, W.B.
U.P. RAJARSHI TANDON OPEN UNIVERSITY (UPRTOU), ALLAHABAD, U.P.
TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY (TNOU), CHENNAI, TAMIL NADU
PT. SUNDERLAL SHARMA OPEN UNIVERSITY (PSSOU), BILASPUR, CHHATTISGARH
UTTARANCHAL OPEN UNIVERSITY, HALDWANI, (NAINITAlL), UTTARANCHAL
K. K. Handique State University, Guwahati, Assam

 રાજ્ય બિારની યુમનવમસયટી માાંથી મનયમમત અભ્યાસિમ દ્વારા મેળવેલ લાયકાત માન્ય રાખવાની રિે શે. પરાંતુ
તે અન્વયે મુદ્દા નાંબર-૩૧માાં દશાયવેલ આધારો ઉમેદવારો દ્વારા રજુ કરવામાાં આવેલ છે કે કે મ તેની ખાસ
ચકાસિી કરવાની રિે શે.
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33) રાજ્ય િહારની યુબનવબસગટી માાંથી બનયબમત અભ્યાસિમ દ્વારા મેળવેલ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો માટે

રજુ કરવાના આધારો.
 રાજ્ય બિારની યુમનવમસયટી માાંથી મનયમમત અભ્યાસિમથી મેળવેલ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ નીચે
મુજબના તમામ આધારો રજુ કરે લ છે કે કે મ તેની ચકાસિી કરવાની રિે શે .
 અન્ય રાજ્યમાાં સ્નાતક થયા િોય તો ગુજરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મશક્ષિ બોડય નુાં
સ્થળાાંતર પ્રમાિપત્ર(માઈગ્રેશનસટી)ની ઝેરોક્ષ નકલ અથવા તેની ડુ ્લીકે ટ નકલ.
 અન્ય રાજ્યમાાં અનુસ્નાતક થયા િોય તો સ્નાતકનો છે લ્લો અભ્યાસ જે યુમનવસીટીમાાંથી કરે લ િોય તેનુાં
સ્થળાાંતર પ્રમાિપત્રની ઝેરોક્ષ નકલ અથવા તેની ડુ ્લીકે ટ નકલ.
 અન્ય રાજ્યની કોલેજ અથવા યુમનવસીટીનુાં બોનાફાઈડ પ્રમાિપત્ર.
 અભ્યાસ દરમમયાન જ્યાાં રિે ઠાિ િોય તેનો પુરાવો, િોસ્ટે લમાાં રિે ઠાિ િોય તો િોસ્ટે લ ફી ભયાયની
પાવતી.
 પરીક્ષા જે સ્થળે આપેલ િોય તે સ્થળની િોલ ટીકીટ.
 અભ્યાસ કરે લ કોલેજ યુમનવસીટી પાસેથી મેળવેલ જોડાિની નકલ અથવા માન્યતાની નકલ.
 માન. યુમનવમસયટીમાાંથી સ્નાતક/અનુસ્નાતકની લાયકાત રે ગ્યુલર અભ્યાસિમ (મનયમમત
અભ્યાસિમથી મેળવેલ છે . તે અાંગે યુમનવમસયટી રજીસ્ટારનુાં પ્રમાિપત્ર
 ઉપરોક્ત પુરાવા મસવાયનો અન્ય કોઈ પુરાવો િોય તો તે
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9. ર્ુણાાંકન ચકાસણી િાિત


કુ લ ગુિ અને મેળવેલ ગુિની ગિતરી બાબતે જુ દી જુ દી યુમનવમસયટીઓ અને એક જ યુમનવમસયટીના જુ દા
જુ દા વર્યના મવદ્યાથીઓના રકસ્સામાાં અલગ અલગ પદ્ધમતઓ િોઇ તમામ મવદ્યાથીઓના રકસ્સામાાં
એકસુત્રતા જળવાઇ રિે અને કોઇપિ ઉમેદવારને અન્યાય ન થાય તેવા િે તુથી ભરતી સમમમતએ કુ લ ગુિ
અને મેળવેલ ગુિ બાબતે નીચે મુજબનો મનિયય કરે લ છે .



ઉમેદવારોને ઓનલાઇન અરજી ફોમયમાાં તેઓની માકય શીટમાાં આપેલ કુ લ ગુિ અને મેળવેલ ગુિજ
દશાયવવા,જો લાયકાતની માકય શીટમાાં કુ લ ગુિ મેળવેલ ગુિ આપેલ ન િોય અને ફક્ત
CGPA/CPI/GRADE આપેલ િોય તેવા ઉમેદવારોએ યુમનવમસયટી/પોતાની કોલેજ પાસેથી પ્રમાિપત્ર
મેળવીને જ કુ લ ગુિ અને મેળવેલ ગુિ દશાયવવા, અને આ અાંગે ડોક્યુમેન્ટ વેરીરફકે શન સમયે
યુમનવમસયટી/પોતાની કોલેજ પાસેથી મેળવેલ પ્રમાિપત્ર રજુ કરવા જિાવેલ છે . ફોમ્યુયલાની મદાદથી
કનવટય કરે લ કુ લ ગુિ મેળવેલ ગુિ માન્ય રિે શે નિી. શૈ ક્ષમિક સ્નાતક અને અનુસ્નાતકમાાં યુમનવમસયટી
દ્વારા જે પેટનયમાાં ગ્રાન્ડ ટોટલ દશાયવેલ િોય તે મુજબ જ ધ્યાને લેવુાં .B.Ed.માાં Practical સરિતનુાં ગુિાાંકન
ધ્યાને લેવુાં.



જો F.Y./S.Y. અન્ય યુમનવમસયટીમાાંથી કરે લ િોય અને T.Y. ની માકય શીટમાાં T.Y. જે યુમનવમસયટીમાાંથી
કરે લ િોય તે યુમનવમસયટીની પેટનયમાાં F.Y./S.Y. ગ્રાન્ડ ટોટલમાાં ગિેલ િોય તો ઉમેદવારની યુમનવમસયટીની
T.Y.ની માકય શીટની પેટયન મુજબ F.Y./S.Y.ના માક્સય ઉમેરેલા ધ્યાને લેવાના રિે . જે-તે લાયકાતના બધા
જ સેમમસ્ટર-વર્યના એક જ યુમનવમસયટીમાાંથી પાસ કરે લ િોય તો તે જ યુમનવમસયટીની પેટનય મુજબના ગુિ
દ્યાને લેવાના રિે શે.



ડી્લોમા (D.Pharm/D.E.) વગેરેમાાંથી S.Y. માાં સીધા પ્રવેશ મેળવનાર ઉમેદવારોના રકસ્સામાાં પિ
ઉપરોક્ત મવગતે યુમનવમસયટીની પેટનય મુજબ F.Y. ના માકય સ અન્વયે ડી્લોમાાંના અાંમતમ બે સેમમસ્ટરના
માક્સય ઉમેરેલા ધ્યાને લેવાના રિે .જો યુમનવમસયટીની પેટનયમાાં T.Y. ની માકય શીટમાાં F.Y.ના માક્સય
ગિતરીમાાં ન લેવાતા િોય તો આવા માક્સય ઉમેરવાના રિે નિી.

 એક કરતા વધુ પ્રયત્ને લાયકાત મેળવેલ હોય તેવા ઉમેદવારોના ર્ુણ પત્રકોની ચકાસણી અાંર્ેની
સૂચનાઓ




ઉમેદવારે છે લ્લે આપેલ પરીક્ષા એટલે કે જે તે લાયકાતના અાંમતમ સેમમસ્ટર/અાંમતમ વર્યમાાં નાપાસ/
ગેરિાજર િોય તો જ ટર ાયલ ગિવાપાત્ર થાય. જો લાયકાતના અાંમતમ વર્ય/ સેમમસ્ટરમાાં
નાપાસ/ગેરિાજર ન િોય તો ટર ાયલ ગિવો નિી. સદર બાબતે આપે યુમનવમસયટી માાંથી મેળવેલ ટર ાયલ
સરટય રફકે ટમા દશાયવેલ ટર ાયલ ની મવગત જુ દી પડવાની શક્યતાઓ રિે લ છે પરાંતુ આ અાંગે ઉમેદવારે
યુમનવમસયટી પાસેથી સુધારે લ ટર ાયલ સરટય રફકે ટ લેવાની જરૂરરયાત રિે તી નથી.
જો અાંમતમ વર્ય/સેમમસ્ટરમાાં નાપાસ િોય ગેરિાજર િોય અને ઉમેદવારે તમામ મવર્યની પરીક્ષા ફરીથી
આપેલ િોય તો, ટર ાયલ ગિવાનો રિે તો નથી. તથા જો અાંમતમ વર્ય/સેમમસ્ટરમાાં નાપાસ/ગેરિાજર
િાજર િોય તો જ્યારે કોઇ મવર્યની મુમક્ત લઈ અમુક મવર્યની પરીક્ષા ફરીથી આપેલ િોય તો ફરીથી
જેટલા મવર્યની પરીક્ષા આપેલ િોય તેટલા મવર્યના કુ લ મેળવેલ ગુિ ગ્રાન્ડ ટોટલમાાં ઉમેરી સરવાળો
કરવો અને ગુિ ગિતરી કરવી. જ્યારે કોઇ યુમનવમસયટીના રકસ્સામાાં ગ્રાન્ડ ટોટલની ગિતરીમાાં
તમામ વર્ય/સેમમસ્ટરના કુ લ/મેળવેલ ગુિ આપેલ િોય અને અાંમતમ વર્ય/ સેમમસ્ટર મસવાય ટર ાયલ
િોય તો નાપાસ ગુિની જગ્યાએ પાસના રર્લેસ કરવા.
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જો કોઇ ઉમેદવારે એક કરતાાં વધુ પ્રયત્ને પરીક્ષા પાસ કરી િોય અને તેવી પરીક્ષામાાં યુમનવમસયટી દ્વારા
આાંતરરક મલ્યાાંકન અને પ્રેક્ટીકલની પરીક્ષા ફરીથી લેવામાાં આવતી ન િોય અને પ્રથમ પ્રયત્ન વખતે
મેળવેલ આાંતરરક મુલ્યાાંકન અથવા પ્રાયોમગક પરીક્ષા/પાઠમાાં મેળવેલ ગુિને જ ધ્યાને લેવાતા િોય તેવા
રકસ્સામાાં વધારાના પ્રયત્નો વખતે ગુિાાંકન કરતી વખતે આવા મુલ્યાાંકનના ગુિ દશાયવેલ િોય તો તેને
ધ્યાને ન લેતા ફક્ત વાસ્તમવક પરીક્ષા આપી િોય તેટલાાં જ મવર્યના કુ લ ગુિ અને મેળવેલ અને પ્રથમ
વખતે મેળવેલ આાંતરરક ગુિાાંકન કે પ્રાયોમગક પરીક્ષા/પાઠના ગુિોને ધ્યાને લેવાના રિે શે.
ઉપરોક્ત ગુિાાંકન અને ટર ાયલની સચનાઓને ધ્યાને લઈને ઉમેદવારોએ શૈક્ષિીક સ્નાતક/અનુસ્નાતક
અને વ્યાવસામયક સ્નાતક/અનુસ્નાતકની લાયકાતના ઓનલાઇન અરજી પત્રકમાાં દશાયવેલ ગુિની
અસલ ગુિ પત્રક સાથે ચકાસિી કરવાની રિે શે. જો આ ચકાસિી અન્વયે ઉમેદવારની કોઈ લાયકાતના
ગુિમાાં કોઇ ફે રફાર થવા પાત્ર િોય તો ઉમેદવારની અરજી સાથેના ચેકલીસ્ટમાાં તેમજ આપના લોગ ઇન
એકાઉન્ટમાાં ઉમેદવારની મવગત સામે રીમાક્સયના કોલમમાાં સ્પષ્ટ રીતે થવા પાત્ર ફે રફાર કારિ સરિત
દશાયવવાના રિે શે.
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10. ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકે શન અાંર્ે ઓનલાઈન DEO લોર્-ઈન સાંદભે સૂચનાઓ
 તમામ જીલ્લા કક્ષાના ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકે શન કે ન્રોને સોફ્ટવેરમાાં પોતાના ઓનલાઈન એકાઉન્ટ ફાળવવામાાં આવશે
જેમાાં લોગ-ઈન અન્વયે યુસર આઈડી અને પાસવડય આપવામાાં આવશે તેમજ આ લોગીન એકાઉન્ટમાાં તેઓનાાં
જીલ્લામાાં ડોક્યુમન્ે ટ વેરીફીકે શન ઉમેદવારોની અરજીઓની મવગત આપવામાાં આવશે. જે તે ઉમેદવારની મવગત
ઉમેદવારોના ટાટ નાંબર દ્વારા search કરી મેળવી શકાશે. આ મવગતોમાાં ઉમેદવારના ઓનલાઈન અરજી ફોમય (રિજ
કરે લ) જોવા મળશે.Deo log-in માાં ઉમેદવારની િાજર/ગેરિાજરની મવગતો દશાયવવી ડોક્યુમેન્ટ વેરરફીકે શન માટે
િાજર રિે નાર ઉમેદવાર દ્વારા ઓનલાઇન અરજી ફોમયમાાં દશાયવેલી મવગતો, તેમજ ઉમેદવાર દ્વારા રજુ કરે લ
ઓનલાઈન અરજી પત્રકની મપ્રન્ટ,તેમજ ચેકલીસ્ટની મવગતોને ઉમેદવાર દ્વારા રજુ થયેલ અસલ
પ્રમાિપત્રકો/ગુિપત્રકોની સરકારશ્રીના સાંબાંમધત અમસ્તત્વ ધરાવતા ઠરાવોની જોગવાઈ અને અત્રેથી આપવામાાં
આવેલ સુચનાઓ અન્વયે ચકાસિી કરી, યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા િોય તેવા ઉમેદવારોની અરજીઓ Verified
કરવી તથા ઉમેદવારોના પ્રમાિપત્રકો/ગુિપત્રકો/અન્ય પ્રમાિપત્રો કન્ફમય કરી,યોગ્ય લાયકાત ન ધરાવતા
ઉમેદવારો અથવા મેરીટ ફે રફાર થવા પાત્ર ઉમેદવારોની અરજીના રરમાક્સયના કોલમમાાં Query દશાયવીને નીચે
Remarks ના કોલમમાાં મવગતવાર કારિ દશાયવ્યા બાદ જ C.O.S. ના અકાઉન્ટમાાં સબમીટ કરવાની રિે શે તથા
અરજી ચકાસિી કરનાર અમધકારી/કમયચારીનુાં નામ પિ કોલમમાાં દશાયવવાનુાં રિે શે. ઓનલાઈન ડીઈઓ લોગઈનની મવગતોનો નમનો નીચે મુજબ છે .

 Login: -
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 Dashboard: -

 Document Verification page 1: -
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Document Verification page 2: - (સૂબચત નમુનો)
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11. Query વાળા ડોકે ટ રાજ્યકક્ષાએ હાડગ કોપીમાાં જમા કરાવવા અાંર્ે
a. તમામ મસ્વકાર કેં રઓએ ડી.ઇ.ઓ.લોમગનમાાંથી ચકાસિી માટે આવેલા દરે ક ઉમેદવાર ચેકમલસ્ટની મપ્રન્ટ
મેળવવાની રિે શે ઉમેદવારના ડોક્યુમેન્ટની ચકાસિી કરી ચેકમલસ્ટમાાં તેમાાં જરૂરી તમામ મવગતો દશાયવી
ચકાસનારનુાં નામ અને િોદ્દો દશાયવી, સિી કરવાની રિે શે ચેકમલસ્ટને સાંબમાં ધત અરજીના ડોકે ટ સાથે અટે ચ
કરવાનુાં રિે શે તેમજ ડોકે ટ પર DEO Login માાંથી ક્વેરી નોંધપાનાની મપ્રન્ટ મેળવી ડોકે ટ પર અટે ચ કરવાની
રિે શે અને તેના પર વેરરફાયર,ભરતી નોડલ અને મજલ્લા મશક્ષિામધકારીશ્રીની સિી કરી ક્વેરીવાળા તમામ મુળ
ડોકે ટ આપની કક્ષાએ રાખી ડોકે ટની એક ઝેરોક્ષ નકલ તેમજ અત્રેથી સુચવ્યા મુજબના તારીખ,સમય અને
સ્થળે આપના મજલ્લાના ભરતી નોડલ અમધકારી સાથે રૂબરૂમાાં મોકલી આપવાના રિે શે...
અત્રેથી આપેલ કાયયિમ અથવા સચના મુજબ કામગીરી કરવી. આ કાયયિમ સાંભમવત છે તેમાાં ફે રફાર થવાની
શક્યતા છે . તો દરરોજ વેબસાઇટ, ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકે શન કે ન્રના લોગીનમાાં અને ઇ-મેઇલ દ્વારા અપાતી
સચનાઓને ધ્યાને લેવી અને તેની અમલ કરવો. દરરોજ વેબસાઇટ અને ઇ-મેઇલ ઓછામાાં ઓછા બેવાર(સવાર-સાાંજ) જોતા રિે વ.ુાં અને આપેલ સચનાઓનો ચુસ્ત પિે અમલ કરવો.
લાયકાત, વયમયાયદા કે કે ટેગરી બાબતે કોઇ રદ્વઘા િોય કે મવવાદ જિાય તો તેવી બાબતે અત્રેની કચેરીએ
ફોનથી પરામશય કરવો. જરૂર જિાય તો નીચે દશાયવેલ ઇમેઇલથી માગયદશયન મેળવી લેવુાં. આપની કક્ષાએથી
કોઈપિ અરજીનો અસ્વીકાર કરવો નિી. માત્ર તેની મવસાંગતતા અન્વયે ચેકલીસ્ટ તેમજ આપના ઓનલાઈન
લોગ-ઈનના રરમાક્સયમાાં તેની સ્પષ્ટ મવગતો દશાયવવી. કોઈપિ અરજીનો અસ્વીકાર કરવા અાંગે કે રદ કરવા
અાંગેની સત્તા માત્ર અને માત્ર રાજ્ય કક્ષાની ભરતી સમમમતની જ રિે શ.ે
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12. વાાંધા અરજીઓ સ્વીકારવા િાિત
દરે ક મવભાગની (સરકારી ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક/સરકારી માધ્યમમક/અનુદામનત ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક/
અનુદામનત માધ્યમમક) સાંભમવત આખરી યાદી પ્રમસધ્ધ કયાય બાદ જે ઉમેદવારો વાાંધા અરજી કરવા માાંગતા િોય તેઓને
એસ.એમ.એસ. કે વેબસાઇટના માધ્યમથી તે અાંગન
ે ી જાિ કરવામાાં આવશે અને તેમ કયાય બાદ જે ઉમેદવારો સાંભમવત
આખરી પસાંદગી યાદી અાંગે મેરરટ સાંબાંમધત કોઇ વાાંધો િોય તો સુચવેલ રદવસો દરમ્યાન પોતાની વાાંધા અરજી પોતે જે
મજલ્લાની ડોક્યુમેન્ટ વેરીરફકે શન કરાવવા પસાંદગી કરે લ િોઇ તે મજલ્લાના ડોક્યુમેન્ટ વેરીરફકે શન સેન્ટર ખાતે રૂબરૂમાાં
જમા કરાવશે. આથી, આ રદવસો દરમ્યાન ડોક્યુમેન્ટ વેરીરફકે શન સેન્ટર કાયયરત રાખવાનુાં રિે શે. તેમજ વાાંધા અરજી
લઈને આવનાર ઉમેદવારની વાાંધા અરજી સ્વીકારીને તે અાંગેની પિોંચ આપવાની રિે શ.ે તેમજ તે અાંગેનુાં રજીસ્ટર બનાવી
તેમાાં નોંધવાની રિે શે. ડોક્યુમેન્ટ વેરીરફકે શન સેન્ટર ખાતે મળેલ તમામ વાાંધા અરજીઓ એકમત્રત કરી કમમશનર
શાળાઓની કચેરી,ગાાંધીનગર ખાતે સુચવ્યા મુજબ પિોંચાડવાની રિે શ.ે
ઈ-મેઈલ આઈડી: gserc2@gmail.com
ભરતી સાંિાંબધત વેિસાઈટ:- https://www.gserc.in/
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પક્રરબશષ્ટ
બિનસરકારી (અનુદાબનત) ઉચ્ચત્તર માધ્યબમક અને માધ્યબમક શાળાઓમાાં બશક્ષણ સહાયક ભરતી
સાંિાંધીત ઠરાવો https://www.gserc.in/ પર મળી રહે શે.
1) ગુજરાત સરકાર, મશક્ષિ મવભાગ,સમચવાલય ગાાંધીનગરના તા.૧૧/૦૨/૨૦૧૧નાાં જાિે રનામા િમાાંક: જીએચ/
એસ.એ/૨/બમશ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ
2) ગુજરાત સરકાર, મશક્ષિ મવભાગ,સમચવાલય ગાાંધીનગરના તા.૦૩/૦૬/૨૦૧૩ના જાિે રનામા િમાાંક: જીએચ/
એસ.એ/૨૫/બમશ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ
3) મશક્ષિ મવભાગના તા.૨૩/૦૨/૨૦૧૬ ના જાિે રનામા િમાાંક: જીએચ/એસએચ/૭/બીએમએસ/૧૧૦૯/
૧૯૦૬/ગ
4) મશક્ષિ મવભાગના તા.૨૦/૦૯/૨૦૧૯ ના જાિે રનામા િમાાંક:જીએચ/એસ.એચ/૮૦/બમશ/૧૧૦૯/ ૧૯૦૬/ગ
5) મશક્ષિ મવભાગના તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૧ ના ઠરાવિમાાંક: મશબ/૧૧૧૬/૧૨/છ.
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