ક્રમ ક
ાં /પીટીસી/પ્રવેશ/જ/૨૦૧૯/૧૬૫૫-૧૭૨૪
પ્ર થમમક મશક્ષણ મિય મકિી કચેરી,
ર્ ા .જીવર જ મહેત ભવિ,બ્લોક િાં.૧૨/૧,
ગધ
ાં ીિગર. ત .૦૬/૦૭/૨૦૧૯
પ્રમત,
આચ યાશ્રી / સાંચ લકશ્રી,
સ્વમિભાર પ્ર થમમક મશક્ષણ ડર્પ્લોમ ાં સાંસ્થ તમ મ,
મવષયઃ- પ્ર થમમક મશક્ષણ ડર્પ્લોમ ાં પ્રવેશ વષા ૨૦૧૯-૨૦ મેિેજમેન્ટ કવોટ િી બેઠકો ઉપર પ્રવેશ અંગે.
સાંદભાઃ-૧. મશક્ષણ મવભ ગિ ઠર વ ક્રમ ક
ાં /ટીસીએમ/૧૪૦૪/૧૧૦૪/િ, ત .૧૧/૫/૨૦૦૫
૨. મશક્ષણ મવભ ગિ ઠર વ ક્રમ ક
ાં /પરચ/૧૪૧૨/૭૩૪/િ, ત .૫/૭/૨૦૧૨
ઉપરોક્ત મવષય અિે સાંદભા અન્વયે જણ વવ ન ાં કે ર્ી.એલ.એઙ (પીટીસી) પ્રવેશ વષા ૨૦૧૯મ ાં ત લીમ થીઓિી
મેિેજમેન્ટ ક્વોટ મ ાં સાંદભા-ર સ મે જણ વેલ મશક્ષણ મવભ ગિ ત .૫/૭/૨૦૧૨િ ઠર વ મજબ ૧૫ ટક જગ્ય ઓ મેિેજમેન્ટ
કવોટ થી ભરવ િી રહેશે.
સાંસ્થ એ મેિેજમેન્ટ કવોટ િ પ્રવેશિી ક યાવ હી ત .૨૯/0૭/૨૦૧૯ સધીમ ાં પ ૂણા કરવી. આ સાંબધ
ાં ે પ્ર થમમક મશક્ષણ
ડર્પ્લોમ ાં પ્રવેશ ૨૦૧૯િી પ્રથમ જાહેર તમ ાં સ ૂચિ ઓિો સમ વેશ કરવ મ ાં આવેલ છે .આ જાહેર તમ ાં તથ વેબસ ઇટમ ાં સ્પષ્ટ
કય ા પ્રમ ણે િીચેિી વધ ર િી સ ૂચિ ઓ બહ ર પ ર્વ મ ાં આવે છે . જેિો આપ સવેએ અમલ કરવ િો રહેશ.
(૧)

ત .૨૪/૦૭/૨૦૧૯ પહેલ બહોળી પ્રમસધ્ધી ધર વત દૈ મિક અખબ રમ ાં જાહેર ત આપવ િી રહેશે.

(૨)

ત .૨૫/0૭/૨૦૧૯અિેત .૨૬/0૭/૨૦૧૯િ રોજ સ જ
ાં િ ૨૩-૫૯ કલ ક સધી આવેલ ફોમાિી ર્ેટ એન્રી કરવ િી

રહેશે.
(૩)

સાંસ્થ એ મેિેજમેન્ટ કવોટ િી સીટોિ ફોમાિી ર્ેટ એન્રી કરવ મ ટે સાંસ્થ િો યઝર આઇર્ી અિે પ સવર્ા ptc(college
code)_01 એટલે કે (ptc001_01) મજબ આપિી સાંસ્થ િો યઝર આઇર્ી અિે પ સવર્ા રહેશે. અિે લોગીિ થવ ન ાં
રહેશે. અિે પહેલી વ ર લોગીિ થ ય ત્ય રે પ સવર્ા બદલી િ ખવ િો રહેશે.

(૪)

આપિો યઝર આઇર્ી પ સવર્ા િો ઉપયોગ કરી સાંસ્થ મ ાં રજ થયેલ ફોમાિી ર્ેટ એન્રી કરવ િી રહેશે અિે સબમીટ
કરવ ન રહેશે.

(૫)

રૂબરૂ ચક સણી સમયે જરૂરી પ્રમ ણપત્રો વગેરે મેરીટિ ક્રમમ ાં રજ કરવ િ રહેશે.

(૬)

સ્વમિભાર સાંસ્થ ઓએ મેિેજમેન્ટ કવોટ િી ૧૫ ટક બેઠકો જ ભરવ િી રહેશે. (૫૦ િી ઇન્ટે કમ ાં ૭.૫ એટલે કે ૮ બેઠકો
ભરવ િી રહેશે.)

(૭)

કેન્રીય પ્રવેશ સમમત ધ્વ ર પ્રવેશ અંગેિી ફ ળવણી પ ૂણા થય પછી ખ લી રહેતી જગ ઓ મેિેજમેન્ટ ધ્વ ર ભરી
શક શે િડહ.

(૮)

ર જય સરક રે પ્ર થમમક મશક્ષણ ડર્પ્લોમ ાં પ્રવેશ મ ટે મિયત કરે લ લ યક તિ ધોરણો મજબ પ્રવેશ આપવ િો
રહેશે. (વેબસ ઇટ પરથી પ્રવેશિ મિયમો જોઇ લેવ )

(૯)

જે સાંસ્થ ઓએ જેટલ વગો મ ટે પ્રોસેસીંગ ફી ભરે લ હશે તેટલ જ વગોિી ૧૫ ટક મજબિી મેિેજમેન્ટ કવોટ િી
બેઠકો ભરી શકશે.

(૧૦)

સ્વમિભાર સાંસ્થ ઓએ બહોળી પ્રમસધ્ધ્ધ ધર વત દૈ મિક અખબ રમ ાં જાહેર ત આપવ િી રહેશે અિે િીચેિી ક ળજી
લેવ િી રહેશે.
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(૧)

જાહેર તમ ાં પ્ર થમમક મશક્ષણ ડર્પ્લોમ ાં સાંસ્થ ન ાં િ મ-સ્થળ-સરિ મ ાં અવશ્ય લખવ ાં.

(૨)

અરજીઓ ટપલથી મેળવવ િી રહેશે.અરજી સ્વીક રવ િી છે લ્લી ત રીખિો પણ જાહેર તમ ાં ઉલ્લેખ કરવ િો
રહેશે.

(૩)
(૧૧)

જાહેર ત પોસ્ટબોક્ષ િાંબરથી આપી શક શે િહી.

જાહેર ત અન્વયે મળે લ અરજીઓ અંગે િીચેિી ક યાવ હી કરવ િી રહેશે.
(૧)

અરજીઓ સાંસ્થ િ આવક રજીસ્ટરમ ાં િોધવી અિે અરજી પર આવક િાંબર અિે ત રીખ િોંધી આચ યાશ્રીએ
સહી કરવી.

(૨)

ધોરણ-૧૨મ ાં મેળવેલ કલ ગણ ( પ્ર યોગગક સડહત) િ આધ રે ટક વ રી ક ઢી અરજીઓ ઉતરત ક્રમમ ાં
ગોઠવવી.

(૩)

૧૧.૨ પ્રમ ણેિી અરજીઓિ આધ રે સ થેિ પડરમશષ્ટ-૧ પ્રમ ણે મેરીટ ય દી તૈય ર કરવી.

(૪)

આવેલ તમ મ અરજીઓિો સમ વેશ મેરીટ ય દીમ ાં કરવો.

(૫)

આવેલ અરજીઓિો સસાંસ્થ ઓએ તેમિે આપેલ યઝર - પ સ વર્ા ધ્વ ર મિયત સમયમ ાં ર્ેટ એન્રી કરવી.

(૬)

સાંસ્થ િો બહેિો/ભ ઇઓ/મમશ્ર પ્રક ર ધ્ય િે લઇ પ્રવેશ આપવ િો થ ય છે . એટલે તે પ્રમ ણે પ્રવેશ ય દી
તૈય ર કરવી.

(૭)

ભ ઇઓ બહેિોિ પ્રક ર મજબ મળે લ અરજીઓ પૈકી માંજર થયેલ ઇન્ટે કિ ૧૫ ટક િી મય ા દ મ ાં પ્રવેશ
મ ટે િી મેરીટ ય દી તૈય ર કરી રજ કરવ િી રહેશે.

(૮)

અિ મત/મવકલ ગ
ાં , મવધવ જેવી ખ સ કેટેગરીમ થ
ાં ી પ્રવેશ આપવ િો થ ય તો તે અંગેિ પ્ર થમમક મશક્ષણ
ડર્પ્લોમ ાં પ્રવેશ અંગેિ મિયમોિે અનસરવ ન ાં રહેશે.

(૧૨)

(૧૩)

ઉપર જણ વેલ પ્રવેશ પ્રડક્રય પ ૂણા થય બ દ િીચેિી મવગતો સ થે ફ ઇલ તૈય ર કરવી.
(૧)

પડરમશષ્ટ-૩ પ્રમ ણેન ાં ચેકલીસ્ટ અિે તેિ આધ રો.

(ર)

પડરમશષ્ટ-૧ િ િમ ૂિ મ ાં કોમ્પપ્યટર ટ ઇપ કર વેલ મેરીટ ય દી

(૩)

પડરમશષ્ટ-૨ િ િમ ૂિ મ ાં કોમ્પપ્યટર ટ ઇપ કર વેલ પ્રવેશ ય દી.

મેરીટ પ્રમ ણે અપ યેલ પ્રવેશ (પડરમશષ્ટ-૨ પ્રમ ણે) પ્ર થમમક મશક્ષણ મિય મકશ્રી પ સે િીચેિી મવગતે ઉપર જણ વેલ
તમ મ અસલ આધ રોિી ફ ઇલ સ થે પ્રમ ગણત કર વવ િી રહેશે.

(૧૪)

ઉમેદવ રિી શૈક્ષગણક લ યક તિ તમ મ અસલ પ્રમ ણપત્રોિો પ્રમ ગણત કરે લ ઝેરોક્ષ સેટ સ થે વ્યવસ્સ્થત રીતે
ફ ઇલમ ાં તૈય ર કરી લ વવ િ રહેશે.

(૧૫)

વતામ િપત્રમ ાં આપવ મ ાં આવેલ જાહેર તન ાં આખ ાં પ ન ાં અસલ ફ ઇલ સ થે ર ખવ ન ાં ૂ રહેશે.

(૧૬)

પ્ર થમમક મશક્ષણ ડર્પ્લોમ ાં પ્રવેશિ મિયમો અિે આ મસહત સ ૂચિ ઓ મવરૂધ્ધ આપવ મ ાં આવેલ પ્રવેશ મિય મકશ્રી
રર

મ ન્ય ર ખવ મ ાં આવશે િડહ. પડરણ મે ઉભ

થત

તમ મ વહીવટી પ્રશ્નો અિે લીટીગેશિ કે સોિી

જવ બદ રી આપિી રહેશે.
મેિેજમેન્ટ કવોટ િી ભરે લ બેઠકોિ પ્રવેશિી ચક સણી/પ્રમત હસ્ત ક્ષરિ ક યાક્રમ અંગેિી જાણ આ કચેરીિી
વેબસ ઇટ www.ptcgujarat.org પર હવે પછી જાહેર કરવ મ ાં આવશે. અન્ય મવગતોથી વ ફેક રહેવ મ ટે પ્ર થમમક મશક્ષણ
ડર્પ્લોમ ાં પ્રવેશિી વેબસ ઇટ રોજે રોજ જોત રહેવ જણ વવ મ ાં આવે છે .
ગબર્ ણઃ- પડરમશષ્ટ-૧-૨-૩

મિય મક
િ યબ મશક્ષણ મિય મક,
ગજર ત ર જય, ગ ધ
ાં ીિગર.

િકલ રવ િ જાણ સ રઃ-જજલ્લ મશક્ષણ મધક રીશ્રી તમ મ
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-

પરિશષ્ટ-૧

ુ બ મેિીટ યાદી
આવેલ અિજીઓની ધો.૧૨ના ટકા મજ
સંસ્થાનું નામઃઅ.િ.

ઉમેદવ રન ાં

પરૂષ/સ્ત્રી

િમ

જન્મ

ધો.૧૨

ત રીખ

પ સ કય ા િો

ધો.૧૨
પ સ કય ા િો

મ સ/વષા
૧

મંજુિ થયેલ ઇન્ટે કઃ-

કોડ નંબિઃ-

૨

૩

૪

ધો.૧૨િો

ધો.૧૨મ ાં કલ

સીટ િાંબર

ગણમ થ
ાં ી

પ્રવ હ

૫

મેળવેલ ટક

૬

૭

૮

ધો.૧૦ પ સ

પ્ર થમમક મશક્ષણ ડર્પ્લોમ ાં કે ન્રીય પ્રવેશ

કેન્રીય પ્રવેશ સમમતમ ાં

પ્રવેશ

કય ા ન ાં મ સ

સમમમતમ ાં અરજી કરે લ હોય તો તેિી મવગત

અરજી કરે લ હોય તેિો

માંજર/

અિે વષા

ફોમા

ફોમા જમ કર વેલ

િોંધણી

મેરીટ િાંબર ( આ

િ માંજર

િાંબર

હોય તે સાંસ્થ િો કોર્

િાંબર

કોલમિી મવગતો આ
કચેરી ર ર ભરવ મ ાં

િાંબર

આવશે.
૯

૧૦

૧૧

૧૨

૧૩

૧૪

સ્થળઃ-

આચાયય/ સંચાલકની સહી

તાિીખઃ-

સસકકો
પરિસશષ્ટ-િ
મળે લ અિજીઓ અન્વયે મેિીટ મુજબ પ્રવેશપાત્ર થનાિ ઉમેદવાિોની પ્રવેશ યાદી

સંસ્થાનું નામ
અ.િ.

ઉમેદવ રન ાં

પરૂષ/સ્ત્રી

િમ

જન્મ

ધો.૧૨

ત રીખ

પ સ કય ા િો
મ સ/વષા

૧

૨

મંજુિ થયેલ ઇન્ટે ક

કોડ નંબિ

૩

૪

૫

ધો.૧૨
પ સ કય ા િો

ધો.૧૨મ ાં કલ

સીટ િાંબર

ગણમ થ
ાં ી

પ્રવ હ
૬

મેળવેલ ટક
૭

ધો.૧૦ પ સ

પ્ર થમમક મશક્ષણ ડર્પ્લોમ ાં કે ન્રીય પ્રવેશ

કય ા ન ાં મ સ
અિે વષા "

પ્રવેશ

સમમમતમ ાં અરજી કરે લ હોય તો તેિી મવગત

અરજી કરે લ હોય તેિો

માંજર/

ફોમા

ફોમા જમ કર વેલ

િોંધણી

મેરીટ િાંબર (આ કોલમિી

િ માંજર

િાંબર

હોય તે સાંસ્થ િો કોર્

િાંબર

મવગતો આ કચેરી ર ર

૧૦

૧૧

સ્થળઃ-

કેન્રીય

૮
સમમતમ ાં

પ્રવેશ

ભરવ મ ાં આવશે.

િાંબર
૯

ધો.૧૨િો

૧૨

૧૩

૧૪
આચ યા/સાંચ લકિી

ત રીખઃ-

સહી/ મસકકો
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પડરમશષ્ટ-૩
(ક)

મેિેજમેન્ટ કવોટ પ્રમત હસ્ત ક્ષરિી ફ ઇલ

આ ફ ઇલમ ાં િીચે પ્રમ ણે મવગતો ફ ઇલ કરવી ( ચઢત ક્રમમ )ાં
સવગત

ક્રમ

૧
૨

ત .૦૬/૦૭/૨૦૧૯ િ પડરપત્રમ ાં જણ વેલ પડરમશષ્ટ-૧ અિે
૨ મ ાં દશ ાવેલ કોલમ ૧ થી ૧૪
ક્રમ (૧) પ્રમ ણેિ પત્રકિ કોલમ (ર) મ ાં દશ ાવલ
ે ઉમેદવ રોિ
િીચેિ આધ રો

નકલ

૦૨
૦૧

૨.૧ સ્કલ લીવીંગ સટી િકલ
૨.૨ ધો.૧૦ ગણ પત્રક િકલ
૨.૩ ધો.૧૨ ગણ પત્રક િકલ
૨.૪ જામત અંગેન ાં પ્રમ ણપત્ર
૨.૫ બક્ષીપાંચિ ઉમેદવ રોન ાં ત .૧/૪/૧૯પછીન ાં ડક્રમમલીયર
સટી
૨.૬ મવધવ અિે મવકલ ગ
ાં
ડકસ્સ મ ાં જરૂરી આધ રો

૩

જાહેર ત અન્વયે આવેલ અરજીઓિી મેરીટ ય દી મેરીટિ

૪

ક્રમ (૩) મજબિી ય દીમ થ
ાં ી પ્રવેશ આપવ મ ાં આવેલ

૫

જાહેર તન ાં આખ પ ન ાં

_!

૬

મેિેજમેન્ટ કવોટ મ ાં ઓિલ ઇિ મળે લ અરજીઓિી વેબસ ઇટ

૦૨

ઉતરત ક્રમમ ાં

ઉમેદવ રોિી મેરીટ પ્રમ ણેિી પ્રવેશ ય દી.

પરથી ર્ ઉિ કરે લ સાંસ્થ િે મળે લ અરજીઓિી િકલ

૦૨
૦૨
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