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1. ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ માધ્ર્મમક અને ઉચ્ચત્તર આચાર્ોની અરજી કરવા માટે ક્મ્પ્યટુરની લાર્કાત ફરજિર્ાત છે ? તે અન્વરે્ 

કેવ ુપ્રમાણપત્ર રજુ કરવાન ુરહ ે? 

 હા, ક્મ્પ્યટુરની લાર્કાત ફરજિર્ાત છે . જે ઉમેદવારો ધોરણ – ૧૦/ધોરણ –૧૨/ શૈક્ષણણક કે વ્ર્વસામર્ક 

સ્નાતક/અન ુસ્નાતકની કક્ષાએ ક્મ્પ્યટુર એક મવર્ર્ તરીકે પાસ કરેલ હોર્ તો અલગથી પ્રમાણપત્રની િરૂર 

નથી. અન્ર્થા સામાન્ર્ વહીવટ મવભાગના તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના ઠરાવ મિુબ પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાન ુરહ,ે 

ઠરાવ વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે. 

2. Document verification માટે સેલ્ફ અટેસ્ટેડ કોપી ચાલશે કે ગેઝેટેડ ઓફફસર પાસે અટેસ્ટેડ કરાવવી પડશે?  

 હા, Document verification માટે સેલ્ફ અટેસ્ટેડ કોપી ચાલશે તેમિ ગેઝેટેડ ઓફફસર પાસે કરારે્લ પ્રમાણણત 

નકલ પણ ચાલશે. 

3. તમામ લાર્કાતો માટે માકષશીટ, ટ્રાર્લ સટી અને ડીગ્રી પ્રમાણપત્ર અસલમાાં રજુ કરવા ફરજીર્ાત છે ? 

 હા, અરજી સ્વીકાર કેન્ર પર અરજીની ચકાસણી અને ડોક્યમેુન્ ટ વેફરફફકેશન સમરે્ ઉમેદવારે ઓનલાઈન 

અરજીમાાં દશાષવેલ તમામ લાર્કાતો અને અનભુવ સબાંમધત ગણુપત્રકો/પ્રમાણપત્રકો/ટ્રાર્લ સટી ફરજિર્ાત 

અસલમાાં રજુ કરવાના રહશેે. 

4. CGPA/SGPA/CPI/GRADE ને ટકા/ગણુ માાં કેવી રીતે ફેરવાશે?  

 િો ઉમેદવારના ગણુપત્રકમાાં મેળવેલ ગણુ કુલ ગણુ દશાષવેલ હોર્ તે અરજી ફોમષમાાં દશાષવવાના રહશેે. ટકા 

દશાષવ્ર્ા હોર્ તો તેને ગણુમાાં રૂપાાંતરીત કરી દશાષવવાના રહશેે દા.ત. ૫૮.૫ ટકા હોર્ તો મેળવેલ ગણુ ૫૮૫ 

અને કુલ ગણુ ૧૦૦૦ પરાંત ુિો આ બાંનેમાાંથી કાાંઇ દશાષવેલ ન હોર્ તો સાંબાંમધત યમુનવમસિટી અથવા કોલેિ 

પાસેથી કુલ ગણુ મેળવેલ ગણુનુાં પ્રમાણપત્ર મેળવી તે મિુબ અરજી ફોમષમાાં દશાષવવાના રહશેે. 

5. ચાલ ુનોકરી દરપર્ાન External/Distance Learning થી લાર્કાત મેળવેલ હોર્ તો માન્ર્ ગણાર્ ?  

 ચાલ ુનોકરી દરપર્ાન External/Distance Learning થી મેળવેલ લાર્કાત અન્વરે્ મનમણકુ સત્તામધકારીની 

પવુષ માંજુરી આવશ્ર્ક છે.તેમિ,રાજ્ર્ બહારની ઓપન યમુનવસીટીની અને ડીસ્ટન્ સ લનીંગ દ્વારા મેળવેલ ડીગ્રી 

માન્ર્ ન હોઈ તેવી લાર્કાત ગ્રાહ્ય રહશેે નહીં. ડૉ.બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યમુનવમસિટી, ગિુરાત રાજ્ર્ 

તથા ઈન્ન્દરા ગાાંધી નેશનલ ઓપન યમુનવમસિટીની લાર્કાત માન્ર્ ગણાશે. 

6. ઓનલાઈન ફોમષ ભર્ાષ બાદ ફોમષ માાં પાછળથી મવગત સધુારવા શ ુકરી શકાર્ ? 

 ઉમેદવારો ઓનલાઇન અરજી ફી ભરી ફાઇનલ સબમમટ નહી આપે તર્ાાં સધુી પોતાની અરજીની મવગતો edit 

કરી શકશે. ઓનલાઇન અરજી ફી ભરી ફાઇનલ સબમમટ આ્ર્ા બાદ ઉમેદવાર અરજીમાાં કોઈ સધુારા-વધારા 

કરી શકશે નફહિં. તેની ખાસ નોંધ લેવી. તેમિ આ અંગે કોઈ રજુઆત ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. 

7. ફસ્ટ ક્મ્લાસ / સેકન્ ડ ક્મ્લાસ/ પાસ ક્મ્લાસ સધુી પહોંચાડવા જે તે યમુનવમસિટી દ્વારા અપારે્લ ગે્રમસિંગના માક્મ્સષ ગણવા કે 

કેમ?  

 ઉમેદવારે મેળવેલ ગણુ િ ધ્ર્ાને લેવાના રહ.ે ગે્રમસિંગથી વધારાના અપારે્લ ગણુ ગણવા નફહિં. 

 



8. ઓનલાઈન અરજી ફોમષમાાં અનભુવ ક્ાાં સધુીનો દશાષવવાનો રહશેે. 

 આચાર્ષ ભરતી પ્રક્રીર્ાની જાહરેાતની તારીખ તા.૧૦/૦૫/૨૩ સધુીનો અનભુવ ગણવો. 

9.  શૈક્ષણણક કે વ્ર્વસામર્ક લાર્કાતમાાં ૦૨ કે તેથી વધ ુપ્રર્તનો હોર્ તો ગણુાાંકન કેવી રીતે ગણી શકાર્?  

 ઉમેદવારો દ્વારા આપેલ તમામ પ્રર્તનોના કુલ ગણુ તથા તમામ પ્રર્તનોમાાં મેળવેલા ગણુનો સરવાળો કરવો 

અને તે તમામ પ્રર્તનોના મેળવેલા ગણુ અને તમામ પ્રર્તનના કુલ ગણુના આધારે ટકાવારી કરવાની રહ.ે 

10. િો લોગ-ઇન થવા માટે અગાઉ Set કરેલ પાસવડષ ભલુાઇ ગરે્લ હોર્ તો લોગ-ઇન કેવી રીતે થવાર્ ? 

 િો આપ અગાઉ Set કરેલ પાસવડષ ભલૂી ગર્ા હોવ તો લોગ-ઇન ચેકબોક્મ્સની નીચે આપેલ Forgot Pass-

word? Click Here To Reset Password. પર ક્મ્લીક કરતા આપના ઓનલાઇન અરજી ફોમષમાાં રજીસ્ટડષ –મમુ-

કરેલ મોબાઇલ નાંબર પર OTP આવશે આ OTP ની મદદથી પાસવડષ Reset કરી લોગ-ઇન થઇ શકાશે. 

11.  ઉમેદવારે પોતાના ગણુ ભરવામાાં ભલુ થરે્લ હોર્ તો તેમા સધુારો થઈ શકશે? 
 હા, ડોક્યમેુન્ ટ વેફરફફકેશન સમરે્ આપ તમારા જે ગણુપત્રકો/પ્રમાણપત્રકો રજુ કરશો તેના આધારે જે ખરેખર ગણુાાંકન 

હશે તે િ ધ્ર્ાને લેવામાાં આવશે. 
12.  આચાર્ષ ભરતી માટે ઉપલી વર્ મર્ાષદા છે કે કેમ? 

 ના , આચાર્ષની િગ્ર્ા માટે કોઈ ઉપલી વર્ મર્ાષદા નથી. 
13. ફક્મ્ત BPE કે MPE ની લાર્કાત મેળવી વ્ર્ાર્ામ મશક્ષક તરીકે મનર્મમત મનમણ ૂાંક મેળવી ગ્રાન્ ટેડ શાળામાાં ફરિ 

બજાવનાર ઉમેદવાર આચાર્ષ તરીકે  મનમણ ૂાંકને પાત્ર ઠરશે કે કેમ? 
 ના, ઉમેદવાર ફક્મ્ત BPE કે MPE ની લાર્કાત ધરાવતો હોઈ આ લાર્કાત ગિુરાત માધ્ર્મમક મશક્ષણ મવમનર્મ 

- ૧૯૭૪ માાં આચાર્ષ મનમણ ૂાંક માટે મનર્ત થરે્લ ૨૦ (૧) ની િોગવાઈ સાથે સસુાંગત ન હોઇ આવા ઉમેદવારો 
આચાર્ષ મનમણ ૂાંક માટે પાત્ર ઠરશે નફહિં. 

14. આચાર્ષ ભરતી પ્રકીર્ામાાં આનામતની િોગવાઈ લાગ ુપડશે કે કેમ? 
 ના, સામાન્ર્ વહીવટ મવભાગના પફરપત્ર ક્રમાાંક: પવસ- ૧૦૯૬-મમુ-૧૩/ગ-૪ તા.૧૬/૧૨/૨૦૦૪ની િોગવાઈ 

અનસુાર શાળામાાં આચાર્ષની િગ્ર્ા એકાાંકી હોવાથી અનામતના ધારા ધોરણો લાગ ુપાડવાના રહતેાાં નથી.  
15. ઉમેદવારે આચાર્ષ માટેની અણભરૂણચ કસોટી વર્ષ-૨૦૧૭ અને વર્ષ-૨૦૨૨ બાંનેમાાં ઉમત્તણષ થરે્લા હોર્ તો શુાં બાંને 

પ્રમાણપત્રોના આધારે ઉમેદવાર અલગ-અલગ અરજી કરી શકશે કે કેમ?  
 ના, જે ઉમેદવારે આચાર્ષ માટેની બાંને અણભરૂણચ કસોટી વર્ષ-૨૦૧૭ અને વર્ષ-૨૦૨૨માાં ઉમત્તણષ કરેલ હોર્ તો 

ઉમેદવારે ઇચ્છે તે કોઇ પણ એક િ પ્રમાણપત્ર પર અરજી કરી શકશે. િો એક િ ઉમેદવાર દ્વારા બે અરજી 

કરવામાાં આવશે તો ઉમેદવારની બાંને અરજી રદ કરવામાાં આવશે તથા ઉમેદવાર પર મશક્ષાતમક કાર્ષવાહી 

કરવામાાં આવશે. 

16.  ગિુરાત માધ્ર્મમક મશક્ષણ મવમનર્મો - ૧૯૭૪ ની કલમ ૨૦ (૧) માાં શૈક્ષણણક સ્નાતકની લાર્કાતમાાં અન્ર્ કઈ 

સ્નાતકની પદવીઓ સમકક્ષ ગણવી?  

 ગિુરાત માધ્ર્મમક મશક્ષણ મવમનર્મો - ૧૯૭૪ ની કલમ ૨૦ (૧) મિુબ માધ્ર્મમક / ઉચ્ચતર માધ્ર્મમક શાળામાાં 

ભણાવવામાાં આવતા મવર્ર્ો પૈકી કોઈ મવર્ર્માાં માન્ર્ યમુનવમસિટી દ્વારા સ્નાતકની પદવી મેળવેલ હોર્ તે 

માન્ર્ ગણવી. 
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17. ગિુરાત માધ્ર્મમક મશક્ષણ મવમનર્મો - ૧૯૭૪ ની કલમ ૨૦ (૧) માાં શૈક્ષણણક અનસુ્નાતકની લાર્કાતમાાં અન્ર્ અન ુ

સ્નાતકની પદવીઓ સમકક્ષ ગણવી?  

 ગિુરાત માધ્ર્મમક મશક્ષણ મવમનર્મો - ૧૯૭૪ ની કલમ ૨૦ (૧) મિુબ માધ્ર્મમક / ઉચ્ચતર માધ્ર્મમક શાળામાાં 

ભણાવવામાાં આવતા મવર્ર્ો પૈકી કોઈ મવર્ર્માાં માન્ર્ યમુનવમસિટી દ્વારા અનસુ્નાતકની પદવી મેળવેલ હોર્ 

તે માન્ર્ ગણવી. 

18. ગિુરાત માધ્ર્મમક મશક્ષણ મવમનર્મો - ૧૯૭૪ ની કલમ ૨૦ (૧) માાં વ્ર્વસામર્ક સ્નાતકની લાર્કાતમાાં અન્ર્ 

વ્ર્વસામર્ક સ્નાતકની પદવીઓ સમકક્ષ ગણવી?  

 વ્ર્વસામર્ક સ્નાતકની લાર્કાતમાાં માન્ર્ યમુનવમસિટી દ્વારા B.ED., D.B.ED., G.B.T.C., B.P.ED., D.P.ED., 

મશક્ષા મવશારદ, મશક્ષાશાસ્ત્રી ડીગ્રી ગણી શકાર્. 

19. ગિુરાત માધ્ર્મમક મશક્ષણ મવમનર્મો - ૧૯૭૪ ની કલમ ૨૦ (૧) માાં વ્ર્વસામર્ક અનસુ્નાતકની લાર્કાતમાાં અન્ર્ 

વ્ર્વસામર્ક અનસુ્નાતકની પદવીઓ સમકક્ષ ગણવી?  

 વ્ર્વસામર્ક અનસુ્નાતકની લાર્કાતમાાં માન્ર્ યમુનવમસિટી દ્વારા M.ED., M.P.ED., મશક્ષા પારાંગતની ડીગ્રી ગણી 

શકાર્. 

20. MA EDUCATION ની લાર્કાતને શૈક્ષણણક કે વ્ર્વસામર્ક બાંનેમાાંથી કઈ લાર્કાત માન્ર્ ગણી શકાર્? MA EDU-

CATION કઈ યમુનવમસિટીનુાં માન્ર્ ગણી શકાર્? 

 MA EDUCATION ની લાર્કાતને શૈક્ષણણક લાર્કાત તરીકે માન્ર્ ગણી શકાર્. મવશ્વ મવદ્યાલર્ અનદુાન આર્ોગ 

(UGC) દ્વારા માન્ર્તા પ્રા્ત યમુનવમસિટીની કોલેિમાાંથી મનર્મોનસુાર મેળવેલ MA EDUCATION ની લાર્કાત 

માન્ર્ ગણી શકાર્.   

21. આચાર્ષના અનભુવની ગણતરીમાાં મશક્ષણ સહાર્કનો અનભુવ ધ્ર્ાને લેવો કે નફહ? 

 ગિુરાત માધ્ર્મમક મશક્ષણ મવમનર્મો - ૧૯૭૪ ની કલમ ૨૦ (૧)માાં િણાવ્ર્ા મિુબનો રજીસ્ટડષ ગ્રાન્ ટ ઈન 
એઈડ / સરકારી માધ્ર્મમક / ઉચ્ચતર માધ્ર્મમક શાળામાાં મનર્માનસુાર મનમણ ૂાંક મેળવ્ર્ા બાદનો શીખવવાનો 
/ મનરીક્ષણનો અનભુવ ધ્ર્ાને લેવાનો થાર્ છે. 

22. ઉમેદવારે સૌરાષ્ટ્ટ્ર યમુનવમસિટીમાાંથી વ્ર્ાવસામર્ક સ્નાતક (B.ED.) કરેલ હોર્ તો તેમને અરજીપત્રકમાાં ગણુ કેવી રીતે 
ભરવા ? 

 સૌરાષ્ટ્ટ્ર યમુનવમસિટીમાાંથી વ્ર્ાવસામર્ક સ્નાતક(B.ED.) કરેલ હોર્ તો ઉમેદવારે પોતાના ગણુ પત્રકમાાંથી સેમેસ્ટર 
– ૧, સેમેસ્ટર – ૨ અને પે્રન્ક્મ્ટકલના કુલ ગણુ અને તેમાાંથી મેળવેલા ગણુનો સરવાળો કરી ઓનલાઈન 
અરજીપત્રકમાાં દશાષવવાનો રહશેે. 


