૧.

પ્રવેશ અરજી પત્રક https://deled.orpgujarat.com ની વેબસાઇટ
પર ઓનલાઇન ભરવા બાબતની સુચનાઓ

(૧)

D.EI.Ed (પ્રાથમિક મશક્ષણ ડિપ્લોિા) પ્રવેશ ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષન ુ ું ઓનલાઇન અરજીપત્રક
વેબસાઇટ https://deled.orpgujarat.com પર ઓનલાઇન ભરવાનુ ું રહેશે. ઓનલાઇન
અરજીપત્રક કોઇ પણ કોમ્પપ્યુટર કે જેની સાથે ઇન્ટરનેટ સુમવધા ઉપલબ્ધ હોય તેના પરથી ભરી
શકાશે. પોતાના ઘરે થી અથવા ઇ-ગ્રાિ સેન્ટરથી અથવા કોઇ પણ સાઇબર કાફેથી અરજીપત્રક
ભરી શકાશે.

(૨)

વેબસાઇટ ઉપર પ્રવેશ અરજીપત્રક ભરતા પહેલા વેબસાઇટ પર મુકવાિાું આવેલ અરજીપત્રકની
કોલિ મુજબની િાર્ષદમશિકા, પ્રવેશ સુંબમું ધત સ ૂચનાઓ અને પ્રવેશના મનયિોનો કાળજીપ ૂવષક
અભ્યાસ કરવા મવનુંતી.

(૩)

ઓનલાઇન અરજીપત્રક કોલિ મુજબ ભરવા િાટેની સુંબમું ધત સ ૂચનાઓ વેબસાઇટ પર મુકવાિાું
આવેલ છે . તેનો ઉપયોર્ કરવો.

(૪)

અરજીપત્રક

Print

કરે લી કોપીિાું મનયત કરે લ જગ્યાએ તિારો તાજેતરનો પાસપોટષ સાઇઝનો

ફોટો ગુદ
ું ર/ફેમવકોલથી ચોટાિવો અને ફોટા ઉપર તથા અન્ય સ ૂચના મુજબ યોગ્ય જગ્યાએ
અરજદારે સહી કરવી. આ ભરે લ અરજીપત્રક રાજયના નકકી કરે લ સ્વીકાર કેન્ર પૈકી નજીકના કેન્ર
પર રજુ કરો અને જરૂરી અસલ ગુણપત્રકો /પ્રિાણપત્રોની ચકાસણી કરાવો.અરજીપત્રકિાું કોઇ પણ
પ્રકારની ક્ષમત ન હોય તો સ્વીકાર કેન્ર પર રૂા.૨૫/- ( રૂમપયા પચીસ ) અરજીપત્રક ફી ભરી
સ્વીકાર કેન્ર િારફતે અરજીપત્રક

Final Submit

કરાવો અને અરજીપત્રક ભયાષ બદલની પહોંચ

જરૂરથી િેળવો.
(૫)

સ્વીકાર કેન્રોની યાદી વેબસાઇટ https://deled.orpgujarat.com પર મુકવાિાું આવેલ છે .

(૬)

અરજીપત્રક

Final Submit

કયાષ બાદ સ્વીકાર કેન્ર રારા આપવાિાું આવેલ પહોંચ સાચવવી

અને પ્રવેશ સિયે અચ ૂક સાથે લાવવી.
(૭)

ઓનલાઇન અરજી તા.૨૭/૦૬/૨૦૧૯ નાું સવારના ૧૦-૦૦ કલાકથી તા.૦૬/૦૭/૨૦૧૯ નાું
રામત્રના ૨૩-૫૯ કલાક સુધી વેબસાઇટ https://deled.orpgujarat.com પર ભરી શકાશે.

(૮)

અરજીપત્રકની Print કરે લી કોપી નકકી કરે લ સ્વીકાર કેન્રો પર તા.૨૭/૦૬/૨૦૧૯ નાું સવારના
૧૦-૦૦ કલાકથી તા.૦૭/૦૭/૨૦૧૯ સાુંજના ૫-૦૦ સુધી રૂબરૂિાું સ્વીકારવાિાું આવશે.

(૯)

વાલ્મિકી, મવધવા તથા સૈમનક/િાજી સૈમનક કેટેર્રી અને મવમવધ િાધ્યિોિાું પ્રવેશ િાટે ઓનલાઇન
અરજી કરનારે વેબસાઇટ પર મ ૂકેલ જરૂરી આધારો સાથે લઇ જવાના રહેશે.

(૧૦) ટપાલ કે કુડરયર િારફતે પ્રવેશ અરજીપત્રક સ્વીકારવાિાું આવશે નહી અને તે રદ થયેલ ર્ણાશે.
આ કચેરીને પણ અરજીપત્રકો િોકલવા નહી.
(૧૧)

Print

કરે લા અરજીપત્રકિાું કોઇ પણ જાતના સુધારા વધારા કે છે કછાક કરે લા હશે તો તેવ ુ ું

અરજીપત્રક સ્વીકાર કેન્ર રારા સ્વીકારવાિાું આવશે નહી અને તે રદ થયેલ ર્ણાશે. અરજીપત્રકિાું
કોઇ ખોટી િાડહતી ભરાઇ ર્ઇ હોય તો મપ્રન્ટેિ અરજીપત્રકિાું સુધારા વધારા કે છે કછાક કરવાની
જગ્યાએ નવેસરથી નવુ અરજીપત્રક ભરવુ અને તેને

" SAVE "કરી Print

લેવી.

૨.

અન્ય વિગતો

(૧)

લધુિતી સુંસ્થા જાહેર કરવાિાું આવી હોય તેવી પ્રાથમિક મશક્ષણ ડિપ્લોિા કોલેજોિાું િુંજૂર
ઇન્ટેકની ૫૦ ટકા બેઠકો પર કેન્રીય પ્રવેશ સમિમત રારા પ્રવેશ ફાળવવાિાું આવશે અને પ૦ ટકા
બેઠકો સુંસ્થા પોતે અલર્થી જાહેરાત આપી િેરીટના ધોરણે ભરી શકશે. લધુિતી સુંસ્થાઓની યાદી
વેબસાઇટ https://deled.orpgujarat.com પર જોઇ શકાશે.

(૨)

િાુંર્ી કેટેર્રીના ઉિેદવારોએ પ્રાથમિક મશક્ષણ ડિપ્લોિા પ્રવેશ િાટે કોઇ પણ સ્થળે થી ઓન લાઇન
ભરે લ અરજીપત્રકની ચકાસણી, જરૂરી તિાિ આધારો સાથે િાત્ર જજમલા મશક્ષણ અને તાલીિ
ભવન, વધઇ,જજ.િાુંર્ ખાતે જ ચેક કરાવી,

Final Submit

કરાવવુ.

૩. ડ ગ
ાં ી, િ લ્મિકી, વિધિ તથ સૈવિક/િ જી સૈવિકોિી ખ સ કેટેગરીિી બેઠકો જોગ
(૧)

સરકારી અને અનુદામનત િડહલા તેિજ પુરૂર્ અધ્યાપન િુંડદરિાું િાન્ય વર્ષદીઠ બે બેઠકો વાલ્મિકી
ઉિેદવારોથી ભરવાિાું આવશે.

(ર)

િાત્ર સરકારી અને અનુદામનત િડહલા અધ્યાપન િુંડદરિાું વર્ષદીઠ એક બેઠક મવધવા ઉિેદવારથી
ભરવાિાું આવશે. મવધવા અરજદારે પમતના અવસાનનુ ું પ્રિાણપત્ર, મવધવા હોવા અંર્ેનો િાિલ
દારનો દાખલો અને પુનઃ લગ્ન કરે લ નથી તેવ ુ ું તાજેતરનુ ું સોર્ુંદનામુ અરજીપત્રક સાથે ચકાસણી
િાટે રજુ કરવાના રહેશે.

(૩)

સૈમનક / િાજી સૈમનકોના સુંતાનો િાટે પ બેઠકો પુરૂર્ો િાટે તથા પ બેઠકો િડહલાઓ િાટે અનાિત
રહેશે.

સરકારી અને અનુદામનત િડહલા તેિજ પુરૂર્ અધ્યાપન િુંડદરોિાું તે પૈકીની એક - એક

બેઠક મવજ્ઞાન પ્રવાહના ઉિેદવારથી ભરવાિાું આવશે.
(૪)

જજમલા મશક્ષણ અને તાલીિ ભવન, વધઇ (િાુંર્) ખાતેની િુંજૂર થયેલ પ્રવેશ ક્ષિતાની પ૦ ટકા
લેખે ૩૧ બેઠકો િાુંર્ી ઉિેદવારોથી ભરવાિાું આવશે. િાુંર્ીની જર્ા ઉપર ઉિેદવારી કરનાર િાુંર્
જજમલાના રહેવાસી હોવા અંર્ેના કલેકટરશ્રીના િોિીસાઇલ સટી રજુ કરવાના રહેશે.

(પ)

ક્રિ-૪ મુજબની કેટેર્રીના ઉિેદવારોએ તે િતલબના જરૂરી આધારો રજુ કરવાના રહેશે.

૪.

મવકલાુંર્ કેટેર્રીની બેઠકો જોર્

(૧)

મવકલાુંર્તા ધરાવતા ઉિેદવારો િાટે જે તે કેટેર્રીિાું ( અનુસચુ ચત જામત, અનુસચુ ચત જનજામત,
સાિાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત, આમથિક રીતે નબળા (EWS) ) સરકારશ્રીની મનમત મુજબ ૫
ટકા બેઠકો અનાિત રહેશે.

(ર)

મવકલાુંર્ ઉિેદવારો િાટે મશક્ષણ મવભાર્નાું તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૭ના ઠરાવની જોર્વાઇ મુજબ તિાિ
પ્રકારના ડદવયાુંર્ ઉિેદવારોને ૫% અનાિતનો લાભ આપવાિાું આવશે.

(૩)

ઉપર ૪.૨ િાું જણાવેલ અપુંર્તાિાું મવકલાુંર્ ઉિેદવારોિાું કેટલી અપુંર્તા હોવી જોઇએ તે અંર્ેની
મવર્તવાર િાડહતી વેબસાઇટ ઉપર

D.El.Ed

મવર્તવાર અભ્યાસ કરી અરજીપત્રક ભરવુ.

પ્રવેશના મનયિોિાું આપવાિાું આવી છે . જેનો

(૪)

D.El.Ed.

પ્રવેશ મનયિ ૫.૪ પ્રિાણે મવકલાુંર્ ઉિેદવારને મવકલાુંર્તા ચકાસણી સમિમત સિક્ષ

બોલાવવાિાું આવશે અને વિયિ ૫.૪.૧, ૫૪.૨, અિે ૫.૪.૩ આ ઉિેદવારની પ્રાથમિક મશક્ષણ
ડિપ્લોિાું અભ્યાસક્રિિાું તથા ત્યારબાદ પ્રાથમિક શાળાના મશક્ષકને વયવસાયિાું બાધારૂપ ન હોય
તેવી મવકલાુંર્તાની ચકાસણી તથા તપાસ કરવાિાું આવશે. આ અંર્ે ચકાસણી સમિમતનો મનણષય
આખરી ર્ણાશે.
(૫)

મવકલાુંર્ કેટેર્રીના ઉિેદવારોએ મવકલાુંર્તા અંર્ેના મસમવલ સર્જનના પ્રિાણપત્રો રજુ કરવાના
રહેશે.

૫.

અંગ્રેજી િ ધ્યિ
અંગ્રેજી િાધ્યિની પ્રાથમિક મશક્ષણ ડિપ્લોિાું કોલેજિાું અંગ્રેજી િાધ્યિિાું ઉિેદવારો

પ ૂરતા પ્રિાણાિાું ન િળવાના કારણે જો અંગ્રેજી િાધ્યિની પ્રાથમિક મશક્ષણ ડિપ્લોિા કોલેજિાું બેઠકો
ખાલી રહે, તો તેવા સિયે અન્ય િાધ્યિિાું ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ િાું અંગ્રેજી મવર્ય સાથે પરીક્ષા
ુ ત ( ગુજરાતી, ઉર્ુષ, િરાઠી અને ડહન્દી િાધ્યિની ) િેરીટ
પસાર કરી હોય તેવા ઉિેદવારોની અલર્ સુંયક
યાદી તૈયાર કરવાિાું આવશે. અને સ્વેચ્છાએ આવી અંગ્રેજી િાધ્યિની પ્રાથમિક મશક્ષણ ડિપ્લોિાું કોલેજિાું
પ્રવેશ િેળવી અંગ્રેજી િાધ્યિિાું પ્રાથમિક મશક્ષણ ડિપ્લોિા કરવાની લેચખત સિુંમત આપશે તો ગુણવત્તાનાું
ધોરણે આવા ઉિેદવારોને અન્ય િાધ્યિિાું જે ક્રિથી પ્રવેશ અટકેલ હશે તે જ ક્રિથી પ્રવેશ આપવાિાું
આવશે. આવા ઉિેદવારોએ પ્રવેશ િાટેની અલર્ અરજી અગ્રેજી િાધ્યિ િાટે કરવાની રહેશે નહી.

૬.સ્િવિર્ભર પ્ર થવિક વિક્ષણ ડડપ્લોિ કોલેજોિ િેિેજિેન્ટ કિોટ િ ાં પ્રિેિ અંગે .
સ્વમનભષર સુંસ્થાઓ ૨૦૧૯-૨૦ ના િાન્ય પ્રથિ વર્ષના ઇન્ટેકના ૧૫ ટકા બેઠકો
િેનેજિેન્ટ કવોટાની બેઠકો પર પ્રવેશ આપી શકશે. આ િાટે કચેરી રારા હવે પછી અલર્ પડરપત્ર કરી,
વધારાની સ ૂચનાઓ આપવાિાું આવશે. તેિજ નીચેની શરતો પ્રિાણે સુંસ્થાએ પ્રવેશની કાયષવાહી કરવાની
રહેશે.
(૧)

રાજય સરકારે પ્રાથમિક મશક્ષણ ડિપ્લોિા પ્રવેશ િાટે મનયત કરે લ લાયકાતના ધોરણો મુજબ પ્રવેશ
આપવાનો રહેશે.

(૨)

જે તે સ્વમનભષર સુંસ્થાએ બહોળી પ્રમસધ્ધી ધરાવતા વતષિાનપત્રિાું જાહેરાત આપી, પ્રવેશ પત્ર
ઉિેદવારો પાસેથી અરજી િેળવીને, આવેલ અરજીઓની ધોરણ-૧૨ના િેળવેલ ગુણની ટકાવારીના
આધારે િેરીટ

લીસ્ટ તૈયાર કરીને, િેરીટના આધારે પ્રવેશ આપવાનો રહેશે.

(૩) કેન્રીય પ્રવેશ પ્રડક્રયા પ ૂણષ થયા બાદ સુંસ્થાને પોતાની જાહેરાત અન્વયે, િળે લ અરજીઓની યાદી
તથા િેરીટ યાદી મુજબ આપવાિાું આવેલ પ્રવેશની યાદી, પ્રાથમિક મશક્ષણ મનયાિક પાસે
પ્રિાચણત કરાવવાની રહેશે.
(૪) િેનેજિેન્ટ કવોટા બેઠકોની ચકાસણી િાટેની સ ૂચનાઓ આ કચેરી રારા હવે પછી આપવાિાું
આવશે.

૭. સ્િવિર્ભર સાંસ્થ િ સાંચ લકો
પ્રાથમિક મશક્ષણ ડિપ્લોિા (તત્કાલીન પી.ટી.સી.) ના પ્રવેશ અંર્ેના મનયિો
સરકારશ્રી મશક્ષણ મવભાર્ના ઠરાવ ક્રિાુંક:ટીસીએિ/૧૪૧૨/૭૦૨/ન, તા.૨/૭/૨૦૧૨ થી િુંજુર કરે લ છે .
ઠરાવની જોર્વાઇ - ૧૫ મુજબ સ્વમનભષર સુંસ્થાઓએ વર્ષ દીઠ રૂા.૫૦૦૦/- વહીવટી ખચષ, પ્રવેશ કાયષવાહી
શરૂ થવાની હોય તેના ૧૦ ડદવસ અર્ાઉ કેન્રીય પ્રવેશ સમિમતિાું જિા કરાવવાની રહેશે અને જે
સુંસ્થાઓએ જેટલા વર્ો િાટે વહીવટી ખચષ જિા કરાવેલ હશે એ જ સુંસ્થાઓનો તેટલા જ વર્ોનો, પ્રવેશ
કાયષવાહી િાટે ધ્યાનિાું લેવાિાું આવશે. તે મુજબ આ કચેરીના તા. ૨૩/૩/૨૦૧૯ ના પડરપત્રથી તિ િ

ુ ેિિ, ગજ
ુ ર ત સ્ટેટ, ગ ધ
સાંસ્થ ઓિે પ્રોસેસીંગ ફી િો ડ્ર ફટ ‘‘ ડ યરે કટર, પ્ર યિરી એજયક
ાં ીિગર
ુ ીિ ાં જિ કર િિ જણ િેલ છે . તે મુજબ
‘‘ િ િ િિો કઢ િી આ કચેરીિ ાં ત .૩૦/૪/૨૦૧૯ સધ
અિલ કરવાનો રહેશે.

૧. પ્રિેિ ફોિભ સ થે રજુ કરિ િ જરૂરી આધ રો
પ્રિેિ અરજીપત્રક ર્રત પહેલ આ સ ૂચિ ઓ અિશ્ય િ ચ
ાં ો અિે તેિો અિલ કરો
૧.

ઓિલ ઇિ ર્રે લ પ્રિેિ અરજીપત્રક રૂબરૂિ ાં સ્િીક ર કેન્ર ખ તે રજુ કરિ અંગે .
ઓનલાઇન ભરે લ પ્રવેશ અરજીપત્રકની મપ્રન્ટ નકલિાું અરજદારે પાસપોટષ સાઇઝનો
તાજેતરનો ફોટો મનયત જગ્યાએ ચોટાિવો અને મનયત જગ્યાએ સહી કરી ,વેબસાઇટ પર મુકેલ
સ્વીકાર કેન્રની યાદી મુજબના કેન્ર પર જાહેરાતિાું દશાષવેલ મનયત તારીખ અને સિય સુધીિાું
રૂબરૂિાું રજુ કરવાનુ રહેશે.

૨.

પ્રિેિ અરજી સ થે રજુ કરિ િ પ્રિ ણપત્રોોઃપ્રવેશ અરજીપત્રક રૂબરૂ રજુ કરતી વખતે તેિાું ભરે લી મવર્તો સાથે સુંબમું ધત નીચે
મુજબના લાગુ પિતા અસલ પ્રિાણપત્રો બતાવવાના રહેશે. આ પ્રિાણપત્રોની ચકાસણી કયાષ બાદ
પ્રવેશ અરજીપત્રક રૂા.૨૫/- ( રૂમપયાપચીસ ) ફી સ્વીકારી અરજી પત્રક ફાઇનલ સબિીટ કરવાિાું
આવશે અને પહોંચ આપવાિાું આવશે.
૨.૧

એસ.એસ.સી. (ધોરણ-૧૦) પરીક્ષા પાસ કયાષની એક વધારાની ઝેરોક્ષ નકલ સાથે.

૨.૨

એચ.એસ.સી.(ધોરણ-૧૨) પરીક્ષા પાસ કયાષની િાકષ શીટ એક વધારાની ઝેરોક્ષ નકલ સાથે.

નોંધઃ

અરજી પત્રક સાથે એસ.એસ.સી. અને એચ.એસ.સી. િાકષ શીટની તિાિ પ્રયત્નની
પ્રિાચણત ઝેરોક્ષ નકલ અલર્થી આપવી અને િાકષ શીટ ઉપર અરજીપત્રકનો છાપેલો નુંબર
લખવો.

૨.૩

શાળા છોિયાનુ ું પ્રિાણપત્ર

૨.૪

ધોરણ-૧૨ પાસ કયાષ અંર્ેન ુ ું શાળાના આચાયે આપેલ ટ્રાયલ સટીફીકેટ.

૨.૫

ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ પરીક્ષા પાસ કયાષનો સિયર્ાળો બે વર્ષ કરતા વધુ હોય તો તે
દરમ્પયાન અન્ય અભ્યાસ કરે લ હોય તે અંર્ેના પ્રિાણપત્રો.

૨.૬

અનુસચુ ચત જામત, અનુસચુ ચત જનજામત, સાિાજીક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વર્ષ
(બક્ષીપુંચ),આમથિક રીતે નબળા વર્ો (EWS)નાું તથા વાલ્મિકી જામતના અરજદારોએ
સુંબમું ધત ખાતા દ્વારા મનયત કરે લ નમ ૂનાિાું ખાતા રારા મનયુકત કરવાિાું આવેલ નીચે
જણાવેલ પૈકીના કોઇપણ સક્ષિ અમધકારીનુ ું જામત અંર્ેન ુ ું પ્રિાણપત્ર.

( School Leaving Certificate )

(૧)

સિાજ કમયાણ અમધકારીશ્રી

(ર)

કલેકટરશ્રી / નાયબ કલેકટરશ્રી

(૩)

જજમલા મવકાસ અમધકારીશ્રી / નાયબ જજમલા મવકાસ અમધકારીશ્રી

(૪)

િાિલતદારશ્રી

(પ)

તાલુકા મવકાસ અમધકારીશ્રી

(૬)

પ્રાુંત અમધકારીશ્રી

(૭)

સાિાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વર્ષ ( બક્ષીપુંચ )ના ઉિેદવારે
તા.૧/૪/૨૦૧૯ ના રોજ પુરા થતા નાણાુંકીય વર્ષન ુ ું નોન ડક્રિીલેયર સટીડફકેટ
રજુ કરવાનુ રહેશે.

૨.૭

િાુંર્ી ઉિેદવારોએ તેઓ િાુંર્ જીમલાના રહેવાસી છે તે િતલબનુ ું જજમલા કલેકટર કે તેિણે
અમધકૃત કરે લ અમધકારીનુ ું પ્રિાણપત્ર તથા ધોરણ ૧ થી ૧૨ જે શાળાિાું અભ્યાસ કરે લ
હોય તે િતલબનુ ું સુંબમું ધત શાળાના આચાયષશ્રીના દાખલા રજૂ કરવા.

૨.૮

મવકલાુંર્ અરજદારો જે પ્રકારની મવકલાુંર્તા ધરાવતા હોય તે (૧) મવકલાુંર્તા અંર્ેન ુ ું
મનયત નમ ૂનાિાું સીવીલ સર્જન / સુમપ્રન્ટેન્િન્ટની પ્રમત હસ્તાક્ષરવાળું પ્રિાણપત્ર (ર)
પોસ્ટકાિષ સાઇઝનો આખો ફોટો (૩) સિાજ સુરક્ષા ખાતા તરફથી આપવાિાું આવેલ ફોટા
સાથેન ુ ું ઓળખપત્ર રજૂ કરવાનુ ું રહેશે.

૨.૯

મવધવા કેટેર્રીિાું પ્રવેશ િેળવવા િાુંર્તા ઉિેદવારોએ પ્રવેશ અરજીપત્રક સાથે નીચે
મુજબના અસલ આધારો એક ઝેરોક્ષ નકલ સાથે રજુ કરવાના રહેશે.
(૧)

મવધવા હોવા અંર્ેન ુ ું િાિલતદારનુ ું પ્રિાણપત્ર

(૨)

પમતના િરણનો અમધકૃત દાખલો

(૩)

પ્રવેશની તારીખ સુધીિાું પુનઃલગ્ન કરે લ નથી. તે િતલબનુ ું રજીસ્ટિષ સોર્ુંદનામુ.

(૪)

મવધવા ઉિેદવારના શ્વસુર ગૃહે રે શનકાિષ િાું નાિ ઉિેરવાિાું આવયુ હોય તેનો
આધાર .

(૫)

પમતનુ ું નાિ અવસાન બાદ રે શનકાિષ િાુંથી રદ કરવાિાું આવયુ હોય તેનો આધાર
ઉપર (૪)તથા (૫) ના મવકમપે મવધવા ઉિેદવારના તેિના શ્વસુર પક્ષે િતદાર
યાદીિાું ઉિેરવાિાું આવેલ હોય તેનો આધાર તથા પમતના અવસાન બાદ િતદાર
યાદીિાુંથી નાિ કિી થયેલ હોય તો તેનો આધાર.

(૬)

મવધવા બહેનોની ઉિર ૧/૭/૨૦૧૯ ના રોજ ૧૮ વર્ષથી ઓછી અને ૩૩ વર્ષથી
વધુ ન હોવી જોઇએ.

૨.૧૦

સૈવિક / િ જી સૈવિકોઃ- જજમલા સૈમનક બોિષ ન ુ ું પ્રિાણાપત્ર રજુ કરવાનુ ું રહેશે.

૨.૧૧

ઉર્ભુ િ ધ્યિોઃ-ઉર્ુષ િાધ્યિિાું પ્રવેશ િેળવવા ઇચ્છતા ઉિેદવારોએ ધોરણ-૧૦ ની પરીક્ષા
ઉર્ુષ િાધ્યિિાું પાસ કરે લી હોવી જોઇએ.

૨.૧૨

ડહન્દી િ ધ્યિોઃ- ડહન્દી િાધ્યિિાું પ્રવેશ િેળવવા ઇચ્છતા ઉિેદવારોએ ધોરણ-૧૦ ની
પરીક્ષા ડહન્દી િાધ્યિિાું પાસ કરે લી હોવી જોઇએ.

૨.૧૩

િર ઠી િ ધ્યિોઃ-િરાઠી િાધ્યિિાું પ્રવેશ િેળવવા ઇચ્છતા ઉિેદવારોએ ધોરણ-૧૦ ની
પરીક્ષા િરાઠી િાધ્યિિાું પાસ કરે લી હોવી જોઇએ.

નોંધઃ- અસલ આધારો પ્રવેશ અરજીપત્રક રજુ કરતી વેળા તેિજ પ્રવેશ િેળવતા સિયે તેની
ચકાસણી કયાષ બાદ પરત કરવાિાું આવશે ઉિેદવારે ગુણપત્રકો / પ્રિાણપત્રોની બે ઝેરોક્ષ
નકલ રજુ કરવાની રહેશે.

૩.

અરજીપત્રકિી પહોંચ
પ્રવેશ અરજીપત્રક સ્વીકાયાષની પહોંચ રૂબરૂિાું િેળવી લેવાની રહેશે અને પ્રવેશની દરે ક
કાયષવાહી સિયે સાથે રાખવાની રહેશે.

૪.

િોિ ડિિીલેયર સટીફીકેટોઃ-

સાિાજીક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વર્ષ (બક્ષીપુંચ ) ના અરજદારોએ તેઓ ઉન્નત વર્ષિાું
આવતા નથી તે અંર્ેન ુ ું તા.૧/૪/૨૦૧૯ ના રોજ પુરા થતા નાણાુંકીય વર્ષની આવકના આધારે સક્ષિ
અમધકારી તરફથી િેળવેલ નોન ડક્રિીલેયર સટીફીકેટ પ્રવેશ અરજીપત્રક રજુ કરતી વેળા અથવા પ્રવેશ
સિયે રજુ કરવાનુ રહેશે. પ્રિાણપત્ર ત્રણ વર્ષ િાટે િાન્ય કરવાિાું આવેલ છે તે રજૂ કયેથી ગ્રાહય
રાખવાિાું આવશે.

૫.

અન્ય ર જયિ પછ ત િગભિ અરજદ રોોઃુ િ ઓ અિે પ્રડકય ઓ
પ્ર થવિક વિક્ષણ ડડપ્લોિ પ્રિેિ વિયિોિ વિયિ-૧૦ અંતગભ ત સચ
જુઓ પડરમશષ્ટ-ક ( બાબત નું. ૭ )

૬.

વિકલ ગ
ાં અરજદ રોોઃમવકલાુંર્ અરજદારોની અનાિત બેઠકો ઉપર અધ્યાપન િુંડદરના કાયષક્રિિાું
તેિજ લાયકાત િેળવયા પછી શૈક્ષચણક કાયષિાું તેિજ શાળાની અન્ય પ્રવ ૃમતઓિાું ભાર્ લેવા િાટે
બાધ કરતા ન હોય તેવી મશક્ષણ મવભાર્નાું તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૭ ના ઠરાવની જોર્વાઇ પ્રિાણેની
મવકલાુંર્તાવાળા અરજદારો પ્રવેશના મનયિો મુજબની મવકલાુંર્તા ધરાવતા હશે તો જ પ્રવેશ
િાટે મવચારણાિાું લેવાશે. આ બાબતે ચકાસણી સમિમતનો મનણષય આખરી ર્ણાશે.

૭.

ુ ત જાવતઓિ અરજદ રોોઃવિચરતી અિે વિમક
પ્રાથમિક મશક્ષણ ડિપ્લોિા પ્રવેશના મનયિોિાું મવચરતી અને મવમુકત
જામતઓની બાબતિાું અનાિત અંર્ેની કોઇ અલર્ ટકાવારી નકકી કરવાિાું આવેલ નથી. તેથી
આવી જામત પૈકી જે અરજદારો અનુસચુ ચત જામત, અનુસચુ ચત જનજામત કે સાિાજીક અને શૈક્ષચણક
રીતે પછાત જામતિાું આવતા હોય તેવા અરજદારોને જે તે અનાિત બેઠક ઉપર પ્રવેશ આપવાિાું
આવશે.દા.ત. બાવા,બૈરાર્ી બાવા, નાયક, ર્ોસ્વાિી, વણઝારા વર્ેરે જ્ઞામત સાિાજીક અને
શૈક્ષચણક રીતે પછાત (બક્ષીપુંચ) જામતિાું આવતી હોવાથી તે જામતની કેટેર્રીિાું ફોિષ ભરવાનુ ું
રહેશે.

૮.

િોચી જાવતિ અરજદ રોોઃસરકારના સાિાજીક ન્યાય અને અમધકારીના મવભાર્ ( અનુસચુ ચત જામત
કમયાણ પ્રભાર્) સચચવાલય, ર્ાુંધીનર્રના ઠરાવ ક્રિાુંક:સીએઆર-૧૦૯૦-સીઓ-૧૬-હ,
તા.૧૮/૨/૨૦૦૩ થી િોચી જામતનો સિાવેશ સાિાજીક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત જામતિાું
કરવાિાું આવેલ હોવાથી િોચી જામતના અરજદારોએ અનુસચુ ચત જામતિાું અરજી નહી કરતા
સાિાજીક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત જામત (બક્ષીપુંચ) િાું ફોિષ ભરવાનુ રહેશે અને જામત અંર્ેન ુ ું
સિાજ કમયાણ અમધકારીનુ ું પ્રિાણાપત્ર તથા આર્ળ ઉમલેખ કયાષ મુજબ સુંક્ષિ અમધકારીનુ ું નોન
ક્રીિીલીયર પ્રિાણપત્ર રજુ કરવાનુ રહેશે.

૯.

િડહલ ઉિેદિ રોોઃસર્ભાષ િડહલા ઉિેદવારોને પ્રવેશ િળી શકશે નહી. તેિ છતાું પ્રવેશ
િેળવયા બાદ િહીલા સર્ભાષ હોવાનુ ું િાલુિ પિશે તો તેિનો પ્રવેશ આપોઆપ રદ થયેલો ર્ણાશે.
આ બાબતે રજુઆત કરવાની કે અન્ય કોઇ તક આપવાિાું આવશે નહી.

૧૦.

પ્રિેિન ુ િ ધ્યિોઃજુઓ પ્રાથમિક મશક્ષણ ડિપ્લોિાું પ્રવેશ મનયિોના મનયિ નું. ૪.૬.૧ થી ૪.૬.૬

૧૧.

સેન્રલ બોડભ ઓફ સેકન્ડરી એજયકુ ેિિ, િિી ડદમહી ર ર લેિ યેલ પરીક્ષ િ ાં ઉવતણભ થયેલ
ઉિેદિ રોોઃઉિેદવાર જે િાધ્યિિાું પ્રવેશ િેળવવા ઇચ્છતા હોય તે જ િાધ્યિિાું
તેણે ગુજરાત રાજય કે અન્ય બીજા રાજયિાું આવેલી િાન્ય કેન્રીય શાળાઓ/ઉચ્ચતર િાધ્યમિક
શાળાઓ /જવાહર નવોદય મવધાલયો કે જેની પરીક્ષા સેન્ટ્રલ બોિષ ઓફ સેકન્િરી એજયુકેશન, નવી
ડદમહી રારા લેવાિાું આવતી એસ.એસ.સી. તેિજ એચ.એસ.સી.પરીક્ષા પાસ કરે લી હોવી જોઇએ.

૧૨.

ક ઉન્સીલ ઓફ ધી ઇન્ડીયિ સ્કલ
ૂ સટીફીકેટ એકઝ િીિેિિ, િિી ડદમહી ર ર લેિ યેલ
પરીક્ષ િ ાં ઉવતણભ થયેલ ઉિેદિ રોોઃઉિેદવાર જે િાધ્યિિાું પ્રવેશ િેળવવા ઇચ્છતા હોય તે જ િાધ્યિિાું
તેણે ગુજરાત રાજય કે અન્ય બીજા રાજયિાું આવેલી શાળાઓિાુંથી મવધાથીઓએ કાન્સીલ ઓફ
ધી ઇન્િીયન સ્કુલ સટીફીકેટ એકઝાિીનેશન,નવી ડદમહી રારા લેવાિાું આવતી એસ.એસ.સી. તેિજ
એચ.એચ.સી. પરીક્ષા પાસ કરે લી હોવી જોઇએ.

૧૩.

અન્ય ર જયિ ઉિેદિ રોોઃમશક્ષણ મવભાર્ના ઠરાવ ક્રિાુંક: ટીસીએિ/૧૪૧૨/૪૯૪/ન,તા.૯/૫/
૨૦૧૨ ના ઠરાવ મુજબ ગુજરાત રાજય મસવાયના અન્ય રાજયના િાધ્યમિક અને ઉચ્ચતર
િાધ્યમિક મશક્ષણ બોિષ ( જે કોઇ નાિથી ઓળખાતુ હોય ) ની ધોરણ - ૧૨ની પરીક્ષા પાસ કરે લ
હોય.

૩. ઓિ-લ ઇિ પ્રિેિ અંગે વિિેષ સ ૂચિ ઓ
પ્રિેિ પત્ર ( Admission Letter ) સાંલગ્િ સ ૂચિ ઓ
૧.

પ્રવેશ સમિમત રારા સુંસ્થાિાું હાજર થવાની આપવાિાું આવેલ છે મલી તારીખ સુધીિાું ઉિેદવારે
ફરજજયાત હાજર થવાન ું ૂ રહેશે.

૨.

સુંસ્થાિાું હાજર થતા સિયે મનયિાનુસારની અન્ય ફી જે તે સુંસ્થાિાું જિા કરાવી પહોંચ િેળવી
લેવાની રહેશે.

૩.

પ્રાથમિક મશક્ષણ ડિપ્લોિાું પ્રવેશ મનયિ ૧૩.૨ અન્વયે, સુંસ્થાિાું હાજર થતા સિયે ધોરણ-૧૨ની
ગુણપત્રકની અસલ, સ્કુલ લીવીંર્ સટીફીકેટની અસલ અને જામત પ્રિાણપત્રોની અસલ નકલ જિા
કરાવી દે વાની રહેશે, જે અભ્યાસક્રિ પ ૂણષ થયેથી સુંસ્થાિાુંથી પરત િેળવી લેવાની રહેશે.

૪.

ઉપર ક્રિ (૩) મુજબના િોકયુિેન્ટસ સોપવાિાું મનષ્ફળ જનાર ઉિેદવારને સુંસ્થા હાજર કરશે નહી.

૫.

કેન્રીય પ્રવેશ સ્થળે થી પ્રવેશપત્ર િેળવયા બાદ સુંસ્થાિાું હાજર થવા ન જનાર ઉિેદવારનો પ્રવેશ
રદ થશે.

૬.

સુંસ્થાિાું પ્રવેશ પિેલ તાલીિાથીઓ પ્રાથમિક મશક્ષણ ડિપ્લોિાના અભ્યાસક્રિની સાથે અન્ય
મનયમિત અભ્યાસક્રિ કરી શકશે નડહ અને જો તેવ ુ િાલુિ પિશે તો તેનો પ્રવેશ રદ થવાને પાત્ર
થશે.

૭.

પ્રાથમિક મશક્ષણ ડિપ્લોિા પ્રવેશ મનયિ-૧૨ અન્વયે પ્રવેશ િેળવેલ તાલીિાથીઓને સ્થળ ફેરફાર
આપવાની જોર્વાઇ ન હોઇ, સ્થળ ફેરફારની રજુઆત કરી શકાશે નહી.

૮.

પ્રવેશ િેળવયા બાદ સુંસ્થાિાું હાજર થયા બાદ ઉિેદવારે પોતાનો પ્રવેશ રદ કરવાનો હોય તો
કોલેજના આચાયષશ્રી િારફતે પ્રાથમિક મશક્ષણ મનયાિકની કચેરીના પત્ર ક્રિાુંક:તાલીિ-૧-પ્રવેશ૦૬-જ-૮૭૯-૯૦૭૮, તા.૨૮/૬/૨૦૦૬ની સ ૂચનાઓ પ્રિાણે મનયત કરે લ અરજી ફોિષિાું અરજી
કરી આચાયષશ્રી િારફતે પ્રાથમિક મશક્ષણ મનયાિકની કચેરીિાું આચાયષશ્રીના શેરા સાથે અરજી રજુ
કરવાની રહેશે.

વિકલ ગ
ાં ઉિેદિ ર સાંલગ્િ સ ૂચિ ઓ
૧.

મવકલાુંર્ ઉિેદવારની અધ્યાપન િુંડદરના શૈક્ષચણક કાયષક્રિિાું ભાર્ લેવાની તથા પ્રાથમિક શાળાિાું
મશક્ષક તરીકેની ફરજો િાટે મવકલાુંર્તાની ઘમનષ્ટ તપાસ કરવાિાું આવશે.

ર.

મવકલાુંર્ ધારો-૧૯૯૫ના પ્રકરણ-૨ ના મનયિ ૪(૧) મુજબ રાજય સરકારે રચેલા િેિીકલ બોિષ ન ુ ું
કાયિી મવકલાુંર્તાનુ ું પ્રિાણપત્ર રજુ કરવાનુ ું રહેશે.

૩.

મવકલાુંર્તા અંર્ેના પ્રિાણપત્ર પર ઉિેદવારનો ફોટો ન હોય તો ઓળખમવમધ િાટે એસ.ટી.ફી પાસ
અથવા એચ.એસ.સી. પરીક્ષાની ફોટાવાળી ડરમસપ્ટ સાથે લાવવાની રહેશે.

૪.

એચ.એસ.સી. પરીક્ષાની િાકષ શીટ, ધોરણ-૧૦ની િાકષ શીટ, જન્િ તારીખ િાટે શાળા છોિયાનુ ું
પ્રિાણપત્ર, જામત અંર્ેના પ્રિાણપત્ર સિાજ સુરક્ષા ખાતા તરફથી આપવાિાું આવેલ ફોટા સાથેન ુ ું
ઓળખકાિષ તેિજ અન્ય જરૂરી પ્રિાણપત્રો સાથે લાવવાના રહેશે.

પ.

બક્ષીપુંચના ઉિેદવારોએ તા.૧/૪/૨૦૧૯ ના રોજ પ ૂરા થતા નાણાુંકીય વર્ષની આવકના આધારે
ઉન્નત વર્ષિાું સિાવેશ થતો નથી, તે િતલબનુ ું (નોન ડક્રિીલીયર) પ્રિાણપત્ર રજુ કરવાનુ ું રહેશે.
મનયિોનુસાર સરકારશ્રી દ્વારા ત્રણ વર્ષની િાન્યતાવાળું પ્રિાણપત્ર િાન્ય રહેશે.

૬.

જે ડકસ્સાિાું ચકાસણી સમિમતને દે ખીતી રીતે જ ઉિેદવાર ચબલકુલ મવકલાુંર્તા ધરાવતા ન હોય
અથવા પ્રિાણિાું ઓછી અપુંર્તા હોય છતાું પણ તેઓ અપુંર્તા ધરાવે છે તેવા પ્રિાણપત્રો રજુ
કરે તેવા સુંડદગ્ધ ડકસ્સાિાું ઉિેદવારને િેિીકલ બોિષ ન ુ ું પ્રિાણપત્ર રજુ કરવા જણાવી શકે છે અને
ઉિેદવારે િેિીકલ બોિષ ન ુ ું પ્રિાણપત્ર રજુ કરવાનુ ું રહેશે.

૭.

મવકલાુંર્તા ચકાસણી કાયષક્રિના ડદવસે શકય હશે તો પ્રવેશ આપવાિાું આવશે. અન્યથા તારીખની
જાણ સ્થળ ઉપર રૂબરૂ કે પત્ર ધ્વારા કરવાિાું આવશે. જો તિને તે જ ડદવસે પ્રવેશ આપવાિાું
આવશે. તો ફી ભરવા અંર્ેની કાયષવાહી સ ૂચના પત્રિાું જણાવેલ સ ૂચના મુજબ કરવાની રહેશે.

૮.

મવકલાુંર્તા ચકાસણી સમિમત સિક્ષ ઉપલબ્ધ બેઠકોના બિણા ઉિેદવારોને ચકાસણી િાટે
બોલાવવાિાું આવે છે . તેથી ચકાસણી સમિમત સિક્ષ ઉપસ્સ્થત રહેવાથી કે ચકાસણીિાું સફળ
થવાથી પ્રવેશ િળી જશે તેિ િાનવુ ું નહી.

