ગુજરાત રાજય મા યિમક અને ઉ ચ ર મા યિમક શૈ િણક ટાફની ભરતી માટેની પસંદગી સિમિત,
કિમશનર ી, શાળાઓની કચેરી, લોક નં.૯/૧, ડૉ. વરાજ મહે તા ભવન, ગાંધીનગર.
(ર

ટર થયેલી િબન સરકારી અનુદાિનત ઉ ચ ર મા યિમક શાળાઓમાં િશ ણ સહાયકની પસંદગી અંગેની હે રાત
અ વયે સુચનાઓ)

ગુજરાત સરકાર િશ ણ િવભાગ, સિચવાલય, ગાંધીનગરના તા. ૧૧/૦૨/૨૦૧૧ના
૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ, તા.૦૩/૦૬/૨૦૧૩ના

હે રનામાં

માંક:

હે રનામાં માંક:

એચ/એસ.એચ/૨/બમશ/

એચ/એસ.એચ/૨૫/બમશ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ, િશ ણ િવભાગના

તા.૨૦/૦૯/૨૦૧૯ ના હે રનામા માંક: એચ/એસ.એચ/૮૦/બમશ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ તથા િશ ણ િવભાગના તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૧ ના
ઠરાવ માંક:મશબ/૧૧૧૬/૧૨/છ તેમજ સરકાર ીના થાયી ઠરાવો અને ગવાઈઓ અ વયે રા યની ર ટડ િબન સરકારી
અનુદાિનત ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓમાં અંદાજે કુ લ-૩૩૮૨ િશ ણ સહાયકોની પસંદગી અંગેની હે રાત વષ-૨૦૨૧ અ વયે
મેરીટના ધોરણે ભરવા પા જ યાઓ માટે પસંદગી યાદી તેમજ િત ાયાદી તૈયાર કરવા માટે ઉ ેખ કરે લ શૈ િણક તેમજ યવસાિયક
લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર પાસેથી િનયત નમૂનામાં ઓનલાઈન અર ઓ માંગવામાં આવે છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ
તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૧ ના રોજ બપોરે ૧૨.૦૦ કલાક થી તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૧ ના રોજ ૧૮.૦૦ કલાક સુધી https://gserc.in/વેબસાઈટ પર
મૂકવામાં આવેલ નીચે મુજબની સૂચનાઓ યાને લઈ ઓનલાઈન અર કરવાની રહે શે.
1)

શૈ િણક લાયકાત અને યવસાિયક લાયકાત:







િબન સરકારી અનુદાિનત ઉ ચ ર મા યિમક શાળાઓમાં િશ ણ સહાયક માટે રા ય પરી ા બોડ ારા વષ-૨૦૧૮ના
હે રનામા અ વયે જુ દાજુ દા િવષયો/મા યમની TAT પરી ા લેવામાં આવેલ છે . તે પૈકી ઉમેદવારે જે િવષય અને મા યમમાં
પરી ા પાસ કરે લ હોય તે જ િવષય અને મા યમ માટે ઉમેદવારી ન ધાવી શકશે.
ર ટડ િબન સરકારી અનુદાિનત ઉ ચ ર મા યિમક શાળામાં િશ ણ સહાયકની િનમ ંક માટે ની યુન મ લાયકાત
િશ ણ િવભાગના તા.૧૧/૦૨/૨૦૧૧ના હે રનામાં માંક: એચ/એસ.એચ/૨/બમશ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ તથા તેમાં
થયેલા વખતો-વખતના સુધારા, િશ ણ િવભાગના તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૧ ના ઠરાવ માંક:મશબ/૧૧૧૬/૧૨/છ તેમજ
સરકાર ીના થાયી ઠરાવો અને ગવાઈઓથી િનયત થયા મુજબની હોવી ઈએ.
િશ ણ િવભાગના તા.૧૧/૦૨/૨૦૧૧ના હે રનામાં માંક: એચ/એસ.એચ/૨/બમશ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ તથા ગુજરાત
મુ કી સેવા વગ કરણ અને ભરતી (સામા ય) િનયમ-૧૯૬૭માં ઠરા યા માણે, કો યુટરના ઉપયોગની પાયાની ણકારી
હોવી ઇશે. તેમજ આ અંગે સામા ય વહીવટ િવભાગના તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ના ઠરાવ માંક: સીઆરઆર/૧૦/૨૦૦૪૭
/૧૨૦૩૨૦/ગ.૫ તથા તા. ૧૮/૦૩/૨૦૧૬ના ઠરાવથી િનયત થયેલ ગવાઈઓ મુજબ રહે શે.
િશ ણ િવભાગના તા.૧૧/૦૨/૨૦૧૧ના હે રનામાં માંક: એચ/એસ.એચ/૨/બમશ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ, િશ ણ
િવભાગના તા.૨૩/૦૨/૨૦૧૬ હે રનામા માંક: .એચ./એસ.એચ./૭/બમશ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ, િશ ણ િવભાગના
તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૧ના ઠરાવ માંક: મશબ/૧૧૧૬/૧૨/છ ની ગવાઈઓ અનુસાર ઉમેદવારના લાયકાતના માણપ
મુજબ મેળવેલ ગુણના ૩૦% ભારાંક અને િશ ક અિભ િચ કસોટી (TAT) માં મેળવેલ ગુણના ૭૦ % ભારાંકના આધારે



પસંદગી યાદી તૈયાર કરવામાં આવશે.
પસંદગી સિમિત ારા તૈયાર કરવામાં આવેલ કામચલાઉ ગુણવ ાયાદી-૧માં જે ઉમેદવારોનો સમાવેશ થશે તેવા
ઉમેદવારોએ ગુણપ કો/ માણપ ોની ચકાસણી કયા
ામાં કરાવવા ઇ છે તેના િવક પ ઓનલાઈન ફોમમાં ફર યાત
દશાવવાનો રહે શે અને જ ે ઉમેદવારોનો ગુણવ ા યાદી-૧ માં સમાવેશ થશે તેઓને તે અંગેની ણ SMS થી કરવામાં
આવશે યાર બાદ તેઓએ ડો યુમે ટ વેરીફીકે શનનો લેટર ઓનલાઈન મેળવી, પસંદગી સિમિત ારા િનિ ત કરવામાં
આવેલ સમયગાળામાં ઉમેદવારોએ િજ ા ક ાએ િનયત થયેલ થળે ડો યુમે ટ વેરીફીકે શન ફર યાત કરાવવાનું રહે શે.




(ડો યુમે ટ વેરીફીકે શન માટે અર સાથે ડવાના આધારોની સૂિચત યાદી https://gserc.in/વેબસાઈટ પર છે .)
ડો યુમે ટ વેરીફીકે શન ન કરાવનાર ઉમેદવારોની ઉમેદવારી આપોઆપ રદ થશે. અને ગુણવ ા યાદીમાંથી તેવા ઉમેદવારનું
નામ કમી કરવામાં આવશે.
ાના ડો યુમે ટ વેરીફીકે શન સે ટરની યાદી વેબસાઈટ પર મુકેલ છે .
હાલ સરકારી અથવા િબન સરકારી અનુદાિનત ાથિમક/મા યિમક/ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓમાં સેવા બ વતા હોય
તેવા િવ ાસહાયકો/િશ ણ સહાયકો આ ભરતીમાં અર કરવા માંગતા હોય તો તેવા ઉમેદવારોએ િશ ણ િવભાગના
ઠરાવ માંક: પીઆરઈ/૧૧૨૦૧૭/સ ગલ ફાઈલ-૬/ક, તા.૨૨/૩/૧૭ની

ગવાઈ મુજબ િનમ ક સ ાિધકારીનું સદર

હે રાત બાદનું અ ેથી સુચવેલ િનયત નમુનામાં જ NOC મેળ યા બાદ અર કરવાની રહે શે. સુચ યા મુજબની NOC

રજુ ન કરનાર ઉમેદવાર સદર ભરતી

યામાં ઉમેદવારી ન ધાવવાને હ દાર રહે શે નહી.(NOC નો નમુનો વેબસાઇટ

પર ઉપલ ધ છે .)
તા.૨૨/૩/૧૭ની ગવાઈ મુજબ NOC રજુ કરી અર કરનાર ઉમેદવારો પૈકી
ા/શાળા પસંદગી માટે ઉપિ થત
રહે નાર ૩ વષથી ઓછી નોકરી વાળા ઉ ચ ર મા યિમક િશ ણ સહાયક ઉમેદવારે રા નામુ મંજુર કયાનો હુકમ તથા
બો ડની રકમ ભયાની ચલણની ન લ રજુ કરવાની રહે શે. તે િસવાય અર રદ થવાને પા રહે શે.
પગાર ધોરણ:
િબન સરકારી અનુદાિનત ઉ ચ ર મા યિમક િવભાગના િશ ણ સહાયકને થમ પાંચ વષ સુધી ફીકસ ા.૩૮,૦૯૦/માિસક વેતન મળવાપા થશે. પાંચ વષની સંતોષકારક સેવા પૂણ થયા બાદ સરકાર ીએ ઠરાવેલ પગાર ધોરણ
મળવાપા થશે.
ભરવાપા જ યાઓઃ
જે તે િજ ામાં િબન સરકારી અનુદાિનત ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓમાં િજ ાવાર, િવષયવાર અને કે ટેગરીવાર
ભરવાપા જ યાઓની િવગતો વેબસાઈટ પર દશાવવામાં આવેલ છે .

તુત હે રાતમાં િનદશ કરે લ અંદા ત ખાલી જ યાઓ ફે રફારને આધીન છે. વગ ઘટાડા તથા અ ય વહીવટી/
આકિ મક કારણોસર જ યા રદ થતા, તેવી ખાલી જ યાઓ પર ઉમેદવારનો કોઈ હક દાવો રહે શે નહ . પસંદગી સમયે
ઉપલ ધ ખરે ખર ખાલી જ યા પર જ પસંદગી પામેલ ઉમેદવારને મેળવેલ ગુણવ ા મ અનુસાર પસંદગીની તક ઉપલ ધ


2)

3)

4)

થશે, જેની ન ધ લેવી.

સદર હે રાત સમ તયા કે હે રાતમાં દશાવેલ પૈકી કોઈપણ ખાલી જ યાઓ રદ કરવા અંગેનો ભરતી સિમિતનો િનણય
આખરી રહે શે.
અર પ ક ઓનલાઇન ભરવા બાબતની અગ યની સુચનાઓઃ1.
અર પ ક ભરતાં પહે લાં વેબસાઇટ ઉપર મુકવામાં આવેલી હે રાત માટે ની સુચનાઓનો કાળ પૂવક અ યાસ કરવા
િવનંતી છે .
2.
લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ઉ ચ ર મા યિમક િવભાગ માટે ઓનલાઈન અર તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૧ના રોજ બપોરના
૧૨.૦૦ કલાક થી તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૧ના ૧૮.૦૦ કલાક સુધી વેબસાઈટ ઉપર ઓનલાઇન અર કરી શકશે. ઉમેદવારો
અર કરવાની છે ી તારીખ સુધી પોતાની અર ની િવગતો edit કરી શકશે યારબાદ સુધારા વધારા અંગે કોઇ
રજુ આત ા રાખવામાં આવશે નહી.
3.
ઓનલાઇન અર કરવામાં ઉમેદવાર પોતે ભુલ કરશે તો તેવી અર ઉપર કોઇ િવચારણા કરવામાં આવશે નહી જ ેથી
સંપણ કાળ પૂવક ઓનલાઇન અર કરનારની રહે શે.
4.
મા અને મા ઓનલાઈન અર જ વીકારવામાં આવશે. ટપાલ કે કુ રીયર મારફતે અર ફોમ વીકારવામાં આવશે
નહી અને રદ થયેલા ગણાશે. આ કચેરીને પણ અર પ કો મોકલવા નહી.
5.
ઉમેદવારે અર પ કમાં પોતાનો મોબાઇલ નંબર અવ ય આપવાનો રહે શે આ નંબર પસંદગી
યા પૂણ ન થાય યાં
સુધી બદલવો નહી.જ ેથી આ ભરતી યા અંગેના SMS સરળતાથી મળી શકે તેમજ જ રીયાતના સં ગોમાં સંપક કરી
શકાય.
6.
િબન અનામત ઉમેદવાર માટે અર ફી ા.૧૦૦.૦૦ (અંકે િપયા સો પુરા) અને અનામત વગના ઉમેદવારો માટે અર
ફી ા.૫૦.૦૦ (અંકે િપયા પચાસ પુરા) ઉમેદવારે ભરવાના રહે શે. કોઇપણ સં ગોમાં ભરે લ ફી પરત મળી શકશે નહી.
7.
ફોમ ભરનાર ઉમેદવારે ભરવાપા િનયત અર ફી ઓનલાઈન-ડે બીટ કાડ/ ે ડીટ કાડ, નેટ બે ક ગ ના મા યમથી ભરી
શકાશે.
8.
ઓનલાઇન અર કયા પછી કરે લ અર ની ફાઇનલ િ ટ આ વેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી અર ની િ ટ
મેળવી લેવાની રહે શે અને સાચવણી કરી, જ ર પડે થી રજુ કરવાની રહે શે.
9.
આ હે રાતનો હે તુ હાલ મા પસંદગી યાદી તેમજ િત ાયાદી તૈયાર કરવાનો છે . જેથી આ ફોમ ભરવાથી નોકરી અંગેનો
કોઈ હ
થાિપત થતો નથી.
10.
િનયત સમયમયાદામાં ગુણપ કો/ માણપ ોની ચકાસણી અથ હાજર ન રહે નાર ઉમેદવારનું નામ પસંદગી યાદીમાંથી
રદ કરવામાં આવશે. આ અંગે ઉમેદવાર કોઇપણ કારનો હ દાવો કરી શકશે નહ અને આ અંગે કોઈપણ પ યવહાર
યાને લેવામાં આવશે નહ .
11.
િબન સરકારી અનુદાિનત ઉ ચ ર મા યિમક શાળાના િશ ણ સહાયકની ભરતી સંબંધે તમામ સુચનાઓ/ િવગતો
વખતો વખત વેબસાઇટ પરથી વા મળી શકશે. ઉમેદવારોએ િનયિમત રીતે વેબસાઇટની ચકાસણી કરવાની રહે શે.
વેબસાઇટ પર મુકેલ કોઇપણ સુચના/િવગતથી અવગત ન થનાર ઉમેદવારો ભરતીના કોઇપણ તબ ે સામેલ ન થઈ શકે
તો આ અંગે ઉમેદવારની અંગત જવાબદારી રહે શે. આ અંગે કોઇ લેિખત કે મૌિખક રજુ આત યાને લેવામાં આવશે નહી.
12.
ટાયલ અંગેની સુચનાઓ
a. ઉમેદવારે છે ે આપેલ પરી ા એટલે કે જ ે તે લાયકાતના અંિતમ સેિમ ટર/અંિતમ વષમાં નાપાસ/ગેરહાજર
હોય તો જ ટાયલ ગણવાપા થાય. લાયકાતના અંિતમ વષ/સેમે ટરમાં નાપાસ/ગેરહાજર ન હોય તો
ટાયલ ગણવો નહી. સદર બાબતે આપે યુિનવિસટીમાંથી મેળવેલ ટાયલ સ ટ ફકે ટમા દશાવેલ ટાયલની

િવગત જુ દી પડવાની શ યતાઓ રહે લ છે પરંતુ આ અંગે આપે યુિનવિસટી પાસેથી સુધારે લ ટાયલ
સ ટ ફકે ટ લેવાની જ રયાત રહે તી નથી.
b.
અંિતમ વષ/સેમે ટરમાં નાપાસ હોય/ગેરહાજર હોય અને ઉમેદવારે તમામ િવષયની પરી ા ફરીથી
આપેલ હોય તો, ટાયલ ગણવાનો રહે તો નથી. તથા અંિતમ વષ/સેમે ટરમાં નાપાસ/ગેરહાજર હોય તો
યારે કોઇ િવષયની મુિ ત લઈ અમુક િવષયની પરી ા ફરીથી આપેલ હોય તો ફરીથી જેટલા િવષયની પરી ા
આપેલ હોય તેટલા િવષયના કુ લ/મેળવેલ ગુણ ા ડ ટોટલમાં ઉમેરી સરવાળો કરવો અને ગુણ ગણતરી કરવી.
યારે કોઇ યુિનવિસટીના ક સામાં ા ડ ટોટલની ગણતરીમાં તમામ વષ/સેમે ટરના કુ લ/મેળવેલ ગુણ
આપેલ હોય અને અંિતમ વષ/સેમે ટર િસવાય ટાયલ હોય તો નાપાસ ગુણની જ યાએ પાસના ર લેસ
કરવા.
c.
કોઇ ઉમેદવારે એક કરતાં વધુ ય ને પરી ા પાસ કરી હોય અને તેવી પરી ામાં યુિનવિસટી ારા
આંત રક મૂ યાંકન અને ે ટીકલની પરી ા ફરીથી લેવામાં આવતી ન હોય અને થમ ય ન વખતે મેળવેલ
આંત રક મુ યાંકન અથવા ાયોિગક પરી ા/પાઠમાં મેળવેલ ગુણને જ યાને લેવાતા હોય તેવા ક સામાં
વધારાના ય નો વખતે ગુણાંકન કરતી વખતે આવા મૂ યાંકનના ગુણ દશાવેલ હોય તો તેને યાને ન લેતાં ફ ત
વા તિવક પરી ા આપી હોય તેટલાં જ િવષયના કુ લ ગુણ અને મેળવેલ અને થમ વખતે મેળવેલ આંત રક
ગુણાંકન કે ાયોિગક પરી ા/પાઠના ગુણોને યાને લેવાના રહે શે.
13. ગુણાંકન દશાવવા અંગેની સુચનાઓ
a. કુ લ ગુણ અને મેળવેલ ગુણની ગણતરી બાબતે જુ દી જુ દી યુિનવિસટીઓ અને એક જ યુિનવિસટીના જુ દા જુ દા
વષના િવ ાથ ઓના ક સામાં અલગ અલગ પ િતઓ હોઇ તમામ િવ ાથ ઓના ક સામાં એકસુ તા
જળવાઇ રહે અને કોઇપણ ઉમેદવારને અ યાય ન થાય તેવા હે તુથી ભરતી સિમિતએ કુ લ ગુણ અને મેળવેલ
ગુણ બાબતે નીચે મુજબનો િનણય કરે લ છે.
b. ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન અર ફોમમાં તેઓની માકશીટમાં આપેલ કુ લ ગુણ અને મેળવેલ ગુણજ દશાવવા,
લાયકાતની માકશીટમાં કુ લ ગુણ મેળવેલ ગુણ આપેલ ન હોય અને ફ ત CGPA/CPI/GRADE આપેલ હોય
તેવા ઉમેદવારોએ યુિનવિસટી/પોતાની કોલેજ પાસેથી માણપ મેળવીને જ કુ લ ગુણ/મેળવેલ ગુણ દશાવવા,
અને આ અંગે ડો યુમે ટ વે ર ફકે શન સમયે યુિનવિસટી/પોતાની કોલેજ પાસેથી મેળવેલ માણપ રજુ
કરવાના રહે શે. ફો યુલાની મદદથી કનવટ કરે લ કુ લ ગુણ મેળવેલ ગુણ મા ય રહે શે નહી.
c. શૈ િણક નાતક અને અનુ નાતકમાં યુિનવિસટી ારા જ ે પેટનમાં ા ડ ટોટલ દશાવેલ હોય તે મુજબ જ
દશાવવું B.Ed.માં Practical સ હતનું ગુણાંકન યાને લેવું.
d.

First Year (F.Y.)/Second Year (S.Y.)

અ ય યુિનવિસટીમાંથી કરે લ હોય અને Third Year (T.Y.)

ની માકશીટમાં T.Y. જે યુિનવિસટીમાંથી કરે લ હોય તે યુિનવિસટીની પેટનમાં F.Y./S.Y. ા ડ ટોટલમાં
ગણેલ હોય તો ઉમેદવારે યુિનવિસટીની T.Y.ની માકશીટની પેટન મુજબ F.Y./S.Y. ના મા સ ઉમેરવા.
જે-તે લાયકાતના બધા જ સેમે ટર/વષ એકજ યુિનવસ ટીમાંથી પાસ કરે લ હોય તો જે-તે યુિનવસ ટીની
પેટ ટ મુજબના જ ગુણ લખવા.
e. ડી લોમાં (D.Pharm/D.E.) વગેરેમાંથી S.Y. માં સીધા વેશ મેળવનાર ઉમેદવારોના ક સામાં પણ
ઉપરાંત િવગતે યુિનવિસટીની પેટન મુજબ F.Y.ના માકસ અ વયે ડી લોમાંના અંિતમ બે સેમે ટરના મા સ
ઉમેરવા. યુિનવિસટીની પેટનમાં T.Y.ની માકશીટમાં F.Y.ના મા સ ગણતરીમાં ન લેવાતા હોય તો આવા
14.

મા સ ઉમેરવા નહી.
અર પ કમાં દશાવેલ લાયકાત અંગેના ગુણપ કો/ માણપ ો/અનામત કે ટેગરી અંગે ના લાભ અંગે સ મ
સ ાિધકારીના માણપ ચકાસણીના દરે ક તબ ે રજુ કરવાના રહે શે. તેમજ જે તે અનામત કે ટેગરી સંબંધે
સરકાર ીના ધારા-ધોરણો મુજબ િનયત નમુનામાં તથા ઓનલાઇન અર કરવાની છે ી તારીખે માણપ ોની અવિધ
પુણ ન થયેલ હોય તેવા માણપ ો ા રાખવામાં આવશે. ડો યુમે ટ વેરીફીકે શન સમયે િનયત નમુનામાં તથા િનયત
અવિધ જળવાતી ન હોય તેવા માણપ ો રજુ કરનાર ઉમેદવારોને જ ે તે અનામત કે ટેગરીનો લાભ મળવા પા રહે શે નહી.
જે તે અનામત કે ટેગરીના માણપ ો અ વયે નીચેની િવગતો યાને લેવાની રહે શે.
a. િત અંગેનું માણપ
i. ઉમેદવાર ારા ઓનલાઇન અર માં દશાવવામાં આવેલ અનામત વગ (અનુ. િત, અનુ. જન િત અને
સા.શૈ.પ.વગ) માટે ઉમેદવારે સ મ અિધકારીનું માણપ ભરતી
યાના દરે ક તબ ે રજુ કરવાનું
રહે શે. જમે ાં કોઇપણ સં ગોમાં પાછળથી કે ટેગરી બદલવાની રજુ આત ા રાખવામાં આવશે નહી.
b. નોન િમલેયર સટ ફકેટ

i. સામા ક અને શૈ િણક રીતે પછાત વગના ઉમેદવારોએ ઉ ત વગમાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુ (નોન
િમલેયર સટ ફકે ટ) સામા ક યાય અને અિધકારીતા િવભાગના તા.૦૧/૧૧/૯૫, તા.૦૬/૦૨/૯૬,
તથા અ ય સંબંિધત ઠરાવથી િનયત થયેલ પ રિશ -ક / પ રિશ -૪ના નમૂનામાં રજુ કરવાનું રહે શે.
ઉમેદવારોએ અં ે માં Annexure-A રજુ કરે લ માણપ ા રાખવામાં આવશે નહ .
ii. ઉ ત િવગતે હે રાતની છે ી તારીખે માણપ ની અવિધ જળવાય છે કે કે મ તેની ચકાસણી અથ િબન
ઉ ત વગનું(Non creamy layer) માણપ માટે ના સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગના
ઠરાવ માંક: સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ તા.૧૨/૦૬/૨૦૨૦ ના ઠરાવ અ વયે......
1) જ ે ઉમેદવારોએ તા.૦૧/૦૪/૧૬ થી તા.૩૧/૦૩/૧૭ સુધીના સમયગાળામાં ગમે યારે િબન ઉ ત
વગનું(Non creamy layer) માણપ

મેળવેલ હોય અને તેની

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ના રોજ પુણ થયેલ હોય અને યારબાદ

ણ વષની અવિધ

ઉમેદવારએ નવેસરથી િબન ઉ ત

વગનું(Non creamy layer) માણપ મેળવેલ ન હોય તો તેવા ઉમેદવારોએ આ નાણા કય
વષ-૨૦૨૦-૨૧ પુરતુ નવેસરથી માણપ મેળવવાની આવ યકતા નથી. આ રીતે
તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ પુણ થયેલ િબન ઉ ત વગનું(Non creamy layer) આ
માણપ ોની અવિધ તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ સુધી લંબાવવા ઠરાવવામાં આવે છે .
2) ત ઉપરાંત જ ે ઉમેદવારોએ તા.૧/૪/૧૭ થી તા.૩૧/૩/૧૮ સુધીમાં ગમે યારે િબન ઉ ત
વગનું(Non creamy layer) માણપ મેળવેલ હોય અને તેની અવિધ તા.૩૧/૩/૨૦૨૦ ના
રોજ પુણ થયેલ છે , તે માણપ ો માટે ની અવિધમાં પણ વધારો કરી આ અવિધ તા.૩૧/૩/૨૦૨૧
સુધી લંબાવવા ઠરાવવામાં આવે છે .
3) પરંતુ ઉપર અનુ મ નંબર 1) અને 2) માં જણા યા મુજબ િબન ઉ ત વગનું(Non creamy
layer)

માણપ અવિધ (સમયમયાદા)નો લાભ લેતાં અગાઉ ઉમેદવારે સંબંિધત ભરતી સં થા

અથવા સંબંિધત અ યાસ મો માટે ની વેશ કિમટી સમ તેના િબન ઉ ત વગના દર ા (Non
creamy layer status)માં કોઇ ફે રફાર થયેલ નથી અને તેઓ રા ય સરકારના અનામતના
હે તુ માટે ન ી થયેલા પા તાના માપદંડ મુજબ લાયક ઠરે છે , તે અંગે આ સાથેના પ રિશ થી
િનયત કયા મુજબના નમુનામાં સાદા કાગળ પર બાંહેધરી આપવાની રહે શે.(બાંહેધરી
પ કનો નમુનો વેબસાઇટ પર મુકેલ છે .)
iii. પરિણત મ હલા ઉમેદવારોએ આવું માણપ તેઓની માતા િપતાની આવકના સંદભમાં રજુ કરવાનું
રહે શે. આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકના સંદભમાં રજુ કરે લ હશે તો તે મા ય રાખવામાં
આવશે નહી.
c. આિથક રીતે નબળા વગ (EWS) માણપ
i. સામાિજક યાય અને અિધકા રતા િવભાગના તા.૨૩/૦૧/૨૦૧૯ના ઠરાવથી EWS માટે વધારાના ૧૦%
અનામતની નીતી લાગુ કરે લ છે જ ે અ વયે સામાિજક અને યાય અિધકા રતા િવભાગના તા.
૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ઠરાવથી માણપ આપવાની નીતી િનિ ત થયેલ છે.
ii. EWS (આિથક રીતે નબળા વગના ઉમેદવારોએ)સામાિજ યાય અનેઅિધકારીતા િવભાગના તા.
૧૧/૦૨/૨૦૧૯ તથા તા.૧૩/૦૯/૧૯ના ઠરાવની ગવાઈ મુજબ પ રિશ -ગ માં માણપ રજુ કરવાનું
રહે શે.
iii. ઉ ત િવગતે હે રાતની છે ી તારીખે માણપ ની અવધી જળવાય છે કે કે મ તેની ચકાસણી અથ આિથક
રીતે નબળા વગ (EWS) માટે ના માણપ અંગે સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગના ઠરાવ
માંક: ઇડબ યુએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ તા.૨૬/૦૬/૨૦૨૦ ના ઠરાવ અ વયે......
1) તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૯ સુધીમાં ઇ યુ થયેલ આિથક રીતે નબળા વગ (EWS)
માટે ના પા તા માણપ ોને પણ ઇ યુ (Issue) થયા તારીખથી ણ વષ સુધી મા ય ગણવામાં
આવશે.
2) તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૯ સુધી ઇ યુ (Issue) થયેલ EWS માણપ ની વધારે લ
અવિધનો લાભ લેતાં અગાઉ ઉમેદવારે ડો યુમે ટ વે ર ફકે શન સમયે તેના કુ ટું બની આવકમાં વધારો
થયેલ નથી અને તેઓ રા ય સરકારના અનામનતા હે તુ માટે ન ી થયેલા પા તાના માપદંડ મુજબ
લાયક ઠરે છે તે અંગે આ સાથેના પ રિશ થી િનયત કયા મુજબના નમુનામાં સાદા કાગળ પર
બાંહેધરી આપવાની રહે શે.(બાંહેધરી પ કનો નમુનો વેબસાઇટ પર મુકેલ છે .)

3) આ માણપ ઇ યુ થયા તારીખથી ણ વષના સમયગાળા દરિમયાન અરજદારના કુ ટુંબની
આવકમાં રા ય સરકારે િનધા રત કરે લ આવકમયાદા કરતા વધારો થાય તો અરજદારે તે અંગે
માણપ ઇ યુ કરનાર સ મ સ ાિધકારી સમ તેની વૈિ છક કબુલાત કરવાની રહે શે તથા
આવા માણપ નો અરજદારે ઉપયોગ કરવાનો રહે શે નહ .
અરજદાર અથવા તેના વાલી
ઇરાદાપુવક િવગતો છુપાવશે તો તેઓએ મેળવેલ અનામતનો લાભ રદ કરવાપા ઠરશે અને તેઓ
કાયદેસરની કાયવાહીને પા બનશે.
d. શારી રક અશ તતાનું માણપ
i. શારી રક અશ ત ઉમેદવારોના ક સામાં સામા ય વહીવટી િવભાગના તા.૦૧/૧૨/૦૮ના પ રપ થી
િનયત થયેલ નમૂનામાં સુિ ટે ડ ટ/ સીવીલ સજનના માણપ /મેડી લ બોડ ારા અપાયેલ
માણપ રજુ કરવાનું રહે શે. (૪૦ થી ૧૦૦ ટકા શારી રક અશ તતા યાને લેવાની રહે શે).
e. મા સૈિનક અંગેનંુ માણપ
i. મા સૈિનક ઉમેદવારોએ જેઓએ જળ, વાયુ અને ભૂિમ આમડફોસ સમાં ઓછામાં ઓછા ૦૬ (છ)
માસની સેવા કરી હોય તો જ આ અનામત કે ટેગરીનો લાભ મળવાપા થશે. અને તે બદલ મા સૈિનક
તરીકે નું સ મ અિધકારીનું માણપ અને ડ ચાજ બુકની નકલ રજુ કરવાની રહે શે.
15. ક યુટર ણકારી અંગેનું માણપ
a.
યુટરની લાયકાત અ વયે જ ે ઉમેદવારો ધોરણ-૧૦/ધોરણ-૧૨/શૈ િણક અને યાવસાિયક
નાતક/અનુ નાતક ક ાએ યુટર િવષય તરીકે પાસ કરે લ હોય તેવા તેને કો યૂટરની બેઝીક લાયકાત
તરીકે મા ય ગણાશે. આ અ વયે સંબંિધત ગુણપ કની નકલની ડો યુમે ટ વે ર ફકે શન સમયે રજુ કરવાનું
રહે શે.
b.
ઉ ત લાયકાતોમાં કો યુટર િવષય તરીકે ન હોય તો, સામા ય વહીવટ િવભાગના તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ના
ઠરાવ મુજબ ક યુટરની બેિઝક ણકારી અંગેનુ માણપ રજુ કરવાનું રહે શે.
16.
ઉમેદવારે ઓનલાઇન અર પ કમાં ભરે લ િવગતો સમ ભરતી
યા માટે આખરી ગણવામાં આવશે અને તેના
પુરાવાઓ ભરતી પસંદગી સિમિત/ખાતા/સંબંિધત શાળા ારા માંગવામાં આવે યારે અસલમાં રજુ કરવાના રહે શે.
રજૂ ન કરી શકનાર ઉમેદવારોની િનમણૂંક જે તે તબ ે રદ કરવામાં આવશે.
17.
કોઈ ઉમેદવાર બનાવટી દ તાવે રજુ કરશે કે દ તાવે સાથે ચેડાં કરીને રજુ કરવામાં આવશે તો તેમની સામે
િનયમોનુસાર કાયદાકીય કાયવાહી કરવામાં આવશે અને જ ર જણાયે ફોજદારી ગુનો પણ દાખલ કરવામાં આવશે.
18.
જે ઉમેદવાર ઓનલાઈન અર કરતી વખતે ખોટી મા હતી આપશે તેમને ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવશે. િબન સરકારી
અનુદાિનત ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓમાં િશ ણ સહાયક અંગેની ભરતીની અર બાબતોમાં ઉમેદવારે શૈ િણક
લાયકાત અને માંગેલ તમામ મા હતી સાચી આપવાની રહે શે.

19.

20.

ઉમેદવારે આપેલ મા હતી ખોટી, અધૂરી અથવા

ભુલભરે લી ઠરશે તો ભિવ યમાં ભરતી અને સેવાના કોઈ ના કોઈ પણ તબ ે ગેરલાયક ઠે રવવામાં આવશે અને આ અંગે
કોઈપણ કારની અર /રજુ આત વીકારવામાં આવશે નહ . અને આવા ઉમેદવારને ભિવ યમાં પાંચ વષ માટે
ઉમેદવારી માટે ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવશે.
અરજદારે પોતાનું ઈ-મેઈલ આઈ.ડી. અને મોબાઈલ નંબર ફર યાત આપવાના રહે શે. અને ભરતી અંગેની
યાની
વખતો-વખતની ણ અરજદારને એસ.એમ.એસ.થી કરવામાં આવશે. અને આ બાબતે અરજદારે એસ.એમ.એસ.ની
ચકાસણી કરવાની રહે શે.
અરજદારે જ ે ફોમ ભરે લ છે તેની િ ટ લઈ, તેના દરે ક પાના પર સહી કરવાની રહે શ.ે અને યારે જ ર પડે યારે રજુ
કરવાની રહે શે.

21.

ગુજરાત રા યમાંથી મેળવેલ S.N.D.T. યુિનવસ ટીની લાયકાત િશ ણ િવભાગના તા.૨૬/૧૧/૧૯ ના ઠરાવની નીચે
મુજબની ગવાઇઓને યાને લઈ મા ય ગણવામાં આવશે.
“િશ ણ િવભાગના તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૨ના ઠરાવ બાદ ગુજરાત રા યના કાય ે માં સમાિવ હોય તેવી

તમામ સં થાઓ જે તેના કાય ે હે ઠળની ગુજરાતની સરકારી યુિનવિસટીઓમાં ડાણ મેળવી લીધેલ હોય
તેવી સં થાઓના રા ય સરકારની યુિનવિસટીઓ સાથેના ડાણ મેળવવાના સમયગાળા પહે લાની
S.N.D.T. િવમે સ યુિનવિસટી, મુંબઇ સંલ ડ ીને મા ય ગણવાનું આથી ઠરાવવામાં આવે છે .”
22.

યુ. .સી મા ય યુિનવાસ ટી

ારા મેળવેલ ડી ી જ ા

રાખવામાં આવશે. તેમજ નીચે મુજબની State Open

universities િસવાયની રા ય બહારની યુિનવિસટીમાંથી open and distance learning
ડી ી મા ય રહે શે નહી. ઈ દીરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુિનવિસટીની લાયકાત મા ય રાખવાની રહે શે.
1. DR. B.R. AMBEDKAR OPEN UNIVERSITY (BRAOU), HYDERABAD, A.P.
2. VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY (VMOU), KOTA, RAJASTHAN
3. NALANDA OPEN UNIVERSITY (NOU). PATNA, BIHAR

ારા મેળવેલ

4. YASHWANTRAO CHAVAN MAHARAHSTRA OPEN UNIVERSITY (YCMOU), NASHIK,
MAHARASHTRA
5. MADHYA PRADESH BHOJ OPEN UNIVERSITY (MPBOU), BHOPAL, M.P.
6. DR. BABASAHEB AMBEDKAR OPEN UNIVERSITY (BAOU), AHMEDABAD, GUJARAT
7. KARNATAKA STATE OPEN UNIVERSITY (KSOU), MYSORE, KARNATAKA
8. NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY (NSOU), KOLKATA, W.B.
9. U.P. RAJARSHI TANDON OPEN UNIVERSITY (UPRTOU), ALLAHABAD, U.P.
10. TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY (TNOU), CHENNAI, TAMIL NADU
11. PT. SUNDERLAL SHARMA OPEN UNIVERSITY (PSSOU), BILASPUR, CHHATTISGARH
12. UTTARANCHAL OPEN UNIVERSITY, HALDWANI, (NAINITAlL), UTTARANCHAL
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23.

રા ય બહારની યુિનવિસટી માંથી િનયિમત અ યાસ મ ારા મેળવેલ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો માટે રજુ
કરવાના આધારો.
a. અ ય રા યમાં નાતક થયા હોય તો ગુજરાત મા યિમક અને ઉ ચ ર મા યિમક િશ ણ બોડનું થળાંતર
માણપ (માઈ ેશનસટ )ની ઝેરો નકલ અથવા તેની ડુ લીકે ટ નકલ.
b. અ ય રા યમાં અનુ નાતક થયા હોય તો નાતકનો છે ો અ યાસ જે યુિનવસ ટીમાંથી કરે લ હોય તેનું થળાંતર
માણપ ની ઝેરો નકલ અથવા તેની ડુ લીકે ટ નકલ.
c. અ ય રા યની કોલેજ અથવા યુિનવસ ટીનું બોનાફાઈડ માણપ .
d. અ યાસ દરિમયાન યાં રહે ઠાણ હોય તેનો પુરાવો, હો ટે લમાં રહે ઠાણ હોય તો હો ટે લ ફી ભયાની પાવતી.

24.
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26.

e. પરી ા જે થળે આપેલ હોય તે થળની હોલ ટીકીટ.
f. અ યાસ કરે લ કોલેજ યુિનવસ ટી પાસેથી મેળવેલ ડાણની નકલ અથવા મા યતાની નકલ.
g. માન. યુિનવિસટીમાંથી નાતક/અનુ નાતકની લાયકાત રે યુલર અ યાસ મ (િનયિમત અ યાસ મથી મેળવેલ
છે . તે અંગે યુિનવિસટી ર ટારનું માણપ
h. ઉપરો ત પુરાવા િસવાયનો અ ય કોઈ પુરાવો હોય તો તે
જે ઉમેદવાર રાજય બહારની યુિનવસીટીમાંથી િનયિમત અ યાસ મ ારા મેળવેલ લાયકાતના માણપ ધરાવતા હશે
તેઓને િનમ ંક આપતા પહે લા અસલ માણપ ોની ખરાઇ િજ ા િશ ણાિધકારી ીએ િનયમોનુસાર કયા પછી જ
િનમ ંક માટે પા ઠરશે. લાયકાતના માણપ બનાવટી હશે તો િનયમોનુસાર િશ ાને પા ઠરશે.
આ હે રાતમાં દશાવેલ જ યાઓ પરની ઉમેદવારોની િનમણૂંક િબનસરકારી અનુદાિનત /સરકારી મા યિમક અને
ઉ ચ ર મા યિમક શાળાઓમાં િશ ણ સહાયકોની ભરતીની વષ-૨૦૧૬ અને વષ-૨૦૧૯-૨૦ હે રાત અ વયે જ ે તે
જ યાઓ માટે ઉમેદવારોએ િનમણૂંક બાબતે નામદાર હાઈકોટ માં દાખલ કરે લ કે સો તથા નામદાર સુિ મ કોટમાં દાખલ
કરવામાં એસ.એલ.પી.૧૪૧૨૪-૧૪૧૨૫/૨૦૧૨ તથા અ ય પડતર કોટ દાવાઓના આખરી ચુકાદાને આધીન રહે શે.
આ સમ ભરતી
યા બાબતે ગુજરાત રા ય મા યિમક અને ઉ ચ ર મા યિમક શૈ િણક ટાફ ભરતી પસંદગી
સિમિતનો િનણય આખરી ગણાશે.
Sd/(પી.ભારથી (આઇ.એ.એસ.))
અય
ગુજરાત રા ય મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શૈ િણક ટાફની
ભરતી માટે ની પસંદગી સિમિત અને િનયામક, શાળાઓની કચેરી,
ગુ.રા,ગાંધીનગર

