FAQ
1. ગ્રાન્ટેડશાળાઓમાાંમહિલાઅનામતનીજગ્યાઓકે વીરીતેભરવામાાંઆવશે?
a. રાજ્યની બિનસરકારી અનુદાબનત માધ્યબમક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યબમક શાળાઓ એક સ્વતંત્ર એકમ તરીકે
અબસ્તત્વ ધરાવતી હોઇ સદર શાળાઓની મહહલા અનામત જગ્યા પર ફક્ત મહહલા ઉમેદવારો જ ફાળવવામાં
આવશે. આ અંગે મહહલા ઉમેદવારોએ તેઓ મહહલા અનામતની જગ્યા પર ઉમેદવારી નોંધાવવા ઇચ્છે છે કે કે મ? તે
અંગે ઓનલાઇન અરજી ફોમમમાં બવકલ્પ આપવાનો રહે શે. બવકલ્પ નહી આપનાર મહહલાઓની ફાળવણી મેરીટના
ધોરણે ફક્ત સામાન્ય જગ્યાઓ પર કરવામાં આવશે આવા મહહલા ઉમેદવારોનો મહહલા અનામતની જગ્યા પર
હક્ક દાવો રહે શે નહી. મતલબ કે  મહિલા અનામતની જગ્યા પર જવા માટે વવકલ્પ આપનાર મહિલાનો
પસાંદગીયાદીબનાવતીવખતે સામાન્યજગ્યાનાક્વોટાઅને મહિલાજગ્યાનાક્વોટાબાંનેમાાં ગણતરી
થશે પરાંતુ જોપસાંદગીયાદીમાાંમહિલાઅનામતનીજગ્યાજેટલીજમહિલાઓપસાંદથશે અને તેઓએ
મહિલા અનામતની જગ્યા પર જવાનો વવકલ્પ આપ્યો િશે તો તેઓને ફરવજયાતપણે મહિલા
અનામતનીજગ્યાપરજમૂકવામાાંઆવશે.
b. દા.ત.
i. જો કોઇ એક બવષયમાં ૧૦ જગ્યાની સામે ત્રણ જગ્યા મહહલા અનામતની જગ્યા હોય અને પસંદગી
યાદીમાંના પ્રથમ દસે દસ ઉમેદવાર મહહલા હશે અને દસમાંથી એકે ય મહહલા ઉમેદવારે મહહલા
અનામતની જગ્યા પર જવા માટે નો બવકલ્પ નહી આપ્યો હોય તો છે લ્લી ૩ મહહલા ઉમેદવારને પડતી મુકી
તેઓની જગ્યાએ મહહલા અનામતની જગ્યા પર જવાનો બવકલ્પ આપનાર ત્રણ મહહલાને પસંદ કરવામાં
આવશે.
ii. િીજી રીતે જોવા જઈએ તો કુ લ ૧૦ જગ્યાની સામે ૩ જગ્યા મહહલા ઉમેદવાર માટે અનામત હશે અને પ્રથમ
દસ ઉમેદવારમાં ત્રણ મહહલા બવકલ્પ ન આપનાર મહહલા ઉમેદવાર હશે તો છે લ્લા ત્રણ ઉમેદવાર (૮,૯ અને
૧૦માં ક્રમના)ને િાકાત કરી તેઓની જગ્યાએ બવકલ્પ આપનાર ત્રણ મહહલા ઉમેદવાર પસંદ કરવામાં
આવશે.
iii. કોઇ એક બવષયમાં કુ લ ૧૦ જગ્યાની સામે મહહલા અનામતની ૩ જગ્યા હશે અને ફાઇનલ મેરીટ બલસ્ટમાં
પસંદ થનાર દસ ઉમેદવારમાં ત્રણ જ મહહલા ઉમેદવાર પસંદ થતા હોય અને એ ત્રણેય મહહલા
ઉમેદવારોએ મહહલા અનામતની જગ્યા પર જવાનો બવકલ્પ આપ્યો હશે તો તેઓને ફરબજયાત પણે મહહલા
અનામતની જગ્યા પર જ મુકવામાં આવશે.
2. કે ટેગરીવાઇઝજગ્યાઓઅનામતનીટકાવારીમુજબકે મનથીઆવતી?
a. કે ટેગરીવાઇઝ જગ્યાઓ શાળાઓના રોસ્ટર રજીસ્ટર મુજિ તૈયાર થતી હોય છે અને દરે ક શાળા સ્વતંત્ર એકમ
હોઇ દરે ક શાળાનું માધ્યબમક બવભાગ અને ઉચ્ચત્તર માધ્યબમક બવભાગના રોસ્ટર રજીસ્ટર અલગ અલગ હોય છે
અને દરે ક ભરતી પ્રસંગે આ રોસ્ટર રજીસ્ટરો સામાબજક ન્યાય અબધકાહરતા બવભાગના અબધકારીશ્રીઓ પાસે
પ્રમાબણત કરાવવામાં આવતા હોય છે આથી જે તે શાળા માટે હાલ ખાલી જગ્યા માટે નો રોસ્ટર પોઇન્ટ તેમજ
િેકલોગને ધ્યાને લઈ તે મુજિ તે ખાલી જગ્યાની કે ટેગરી નક્કી થતી હોય છે .
b. બીજુ ાં શાળાઓ દ્વારા તેઓની ખાલી જગ્યાનુાં માાંગણાપત્રક જે તે વજલ્લા વશક્ષણાવિકારીને મોકલવામાાં
આવે છે અને વજલ્લાવશક્ષણાવિકારીખાલીજગ્યાઓનીવવગતોએકત્રીતકરીપસાંદગીસવમવતને મોકલે
છે જેના આિારે  પસાંદગી સવમવત જાિે રાત આપી ભરતી કરે  છે આથી જગ્યાઓ બાબતે પસાંદગી
સવમવતસમક્ષરજુ આતકરવાઆવીઆપનોઅનેપસાંદગીસવમવતનોસમયનબગાડવાસૂચનાછે.
3. ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ માધ્યવમક અને ઉચ્ચત્તર વશક્ષણ સિાયકની અરજી કરવા માટે ક્પપ્યુટરની લાયકાત
ફરવજયાતછે? તેઅન્વયેકે વુપ્રમાણપત્રરજુ કરવાનુરિે ?
a. હા, ક્પપ્યુટરની લાયકાત ફરબજયાત છે . જે ઉમેદવારો ધોરણ – ૧૦/ધોરણ –૧૨/ શૈક્ષબણક કે વ્યવસાબયક
સ્નાતક/અનુ સ્નાતકની કક્ષાએ ક્પપ્યુટર એક બવષય તરીકે પાસ કરે લ હોય તો અલગથી પ્રમાણપત્રની જરૂર
નથી. અન્યથા સામાન્ય વહીવટ બવભાગના તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના ઠરાવ મુજિ પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુ રહે , ઠરાવ
વેિસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે .
4. ઉમેદવારદ્વારાએકથીવિુઅરજીકરીશકાયકે કે મ?
a. ના, એક બવભાગમાં એક જ અરજી કરી શકાય. પરંતુ ઉમેદવાર જો લાયકાતો ધરાવતો હોય તો ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ
માધ્યબમક અને ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ ઉ.માધ્યબમક બવભાગમાં અલગ અલગ અરજી કરી શકે છે .

5. માધ્યવમક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યવમક વવભાગ માટેની TAT પરીક્ષા બાદ મેળવેલ લાયકાતો ગ્રાહ્ય રાખવામાાં
આવશેકે કે મ?
a. માધ્યબમક બવભાગ માટે :- માધ્યબમક બવભાગ માટે ની TAT પરીક્ષાની મુળભુત લાયકાત શૈક્ષબણક સ્નાતક +
વ્યવસાબયક સ્નાતક છે . જેથી, આ િંન્નેમાંથી કોઇ પણ લાયકાત TAT પરીક્ષા િાદ મેળવેલ હોય તો તે ગ્રાહ્ય રહે
નહી. પરંતુ, માધ્યબમક બવભાગ માટે ની વધારાની લાયકાત એટલે કે , શૈક્ષબણક અનુસ્નાતક કે વ્યવસાબયક
અનુસ્નાતકની લાયકાત TAT પરીક્ષા િાદ મેળવેલ હોય તો તેનું ગુણાંકન ઉમેદવારને મળવાપાત્ર થાય.
b. ઉચ્ચત્તર માધ્યબમક બવભાગ માટે :- ઉચ્ચત્તર માધ્યબમક બવભાગ માટે ની TAT પરીક્ષાની મુળભુત લાયકાત શૈક્ષબણક
અનુસ્નાતક + વ્યવસાબયક સ્નાતક છે . જેથી, આ િંન્નેમાંથી કોઇ પણ લાયકાત TAT પરીક્ષા િાદ મેળવેલ હોય
તો તે ગ્રાહ્ય રહે નહી. પરંતુ, ઉચ્ચત્તર માધ્યબમક બવભાગ માટે ની વધારાની લાયકાત એટલે કે , વ્યવસાબયક
અનુસ્નાતકની લાયકાત TAT પરીક્ષા િાદ મેળવેલ હોય તો તેનું ગુણાંકન ઉમેદવારને મળવાપાત્ર થાય.
6. ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકે શનક્યારે અનેક્યાાંકરાવવાનુાં?
a. પ્રોબવઝનલ મેરીટ બલસ્ટ-૧(PML-1) જાહે ર કયામ િાદ તેમાં જે ઉમેદવારોનો પ્રોબવઝનલ મેરીટ બલસ્ટ-૧(PML1)માં સમાવેશ થશે તેઓને તે અંગેની જાણ SMS તથા વેિસાઇટના માધ્યમથી કરવામાં આવશે. ત્યાર િાદ
આવા ઉમેદવારોએ અત્રેથી સુચવેલ સમયે અને ઉમેદવારો દ્વારા ઓનલાઇન અરજી ફોમમમાં પસંદ કરવામાં
આવેલ જે-તે બજલ્લાના ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકે શન સ્થળ પર ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકે શન કરાવવાનું રહે શે.
7. એકથીવિુવવભાગમાાંકરે લઅરજીનુવેહરહફકે શનઅલગઅલગકરવાનુરિે શે?
a. હા, એક થી વધુ બવભાગમાં કરે લ અરજીનુ વેહરહફકે શન અલગ અલગ કરવાનુ રહે .
8. Online અરજીનીવપ્રન્ટક્યાાંઆપવાની?અરજીજમાકરાવ્યાબાદપિોંચઆપવામાાંઆવશે?
a. જો પસંદગી સબમબત દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ પ્રોબવઝનલ મેરીટ બલસ્ટ-૧(PML-1)માં જો ઉમેદવારો સમાવેશ
થશે તો તેવા ઉમેદવારો ગુણપત્રકો/પ્રમાણપત્રની ચકાસણી કયા જીલ્લામાં કરાવવા ઇચ્છે તેના બવકલ્પ ઓનલાઈન
ફોમમમાં ફરજીયાત દશામવવાનો રહે શે અને જે ઉમેદવારોનો પ્રોબવઝનલ મેરીટ બલસ્ટ-૧(PML-1)માં સમાવેશ થશે
તેઓને તે અંગેની જાણ SMS તથા વેિસાઇટના માધ્યમથી કરવામાં આવશે ત્યાર િાદ તેઓએ ડોક્યુમેન્ટ
વેરીફીકે શનનો લેટર ઓનલાઈન મેળવી, પસંદગી સબમબત દ્વારા બનબિત કરવામાં આવેલ સમયગાળામાં
ઉમેદવારોએ આ સ્થળે ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકે શન ફરજીયાત કરાવવાનું Online અરજીની ફાઇનલ બપ્રન્ટ ડોક્યુમેન્ટ
વેહરહફકે શનના સ્થળે આપવાની રહે શે.
9. Document verification માટે સેલ્ફ અટેસ્ટેડ કોપી ચાલશે કે  ગેજટે ેડ ઓહફસર પાસે અટેસ્ટેડ કરાવવી
પડશે?
a. હા, Document verification માટે સેલ્ફ અટે સ્ટે ડ કોપી ચાલશે તેમજ ગેઝેટેડ ઓહફસર પાસે કરાયેલ
પ્રમાબણત નકલ પણ ચાલશે.
10.સરકારી/ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ શાળામાાં નોકરી કરતા ઉમેદવારે  કે વુ NOC લેવુ પડે  ?િાલ ત્રણ વર્ષથી ઓછી
નોકરીિોયતોત્રણલાખનાબોન્ડનીજોગવાઈકોનેલાગુપડશે? કે વીરીતે?
a. હાલ સરકારી અથવા બિન સરકારી અનુદાબનત પ્રાથબમક/માધ્યબમક/ઉચ્ચતર માધ્યબમક શાળાઓમાં સેવા
િજાવતા હોય તેવા બવદ્યાસહાયકો/બશક્ષણ સહાયકો આ ભરતીમાં અરજી કરવા માંગતા હોય તો તેવા ઉમેદવારોએ
બશક્ષણ બવભાગના ઠરાવક્રમાંક: પીઆરઈ/૧૧૨૦૧૭/સીંગલ ફાઈલ-૬/ક, તા.૨૨/૩/૧૭ની જોગવાઈ મુજિ
બનમણુક સત્તાબધકારીનું સદર જાહે રાત િાદનું અત્રેથી સુચવેલ બનયત નમુનામાં જ NOC મેળવ્યા િાદ અરજી
કરવાની રહે શે. સુચવ્યા મુજિની NOC રજુ ન કરનાર ઉમેદવાર સદર ભરતી પ્રહક્રયામાં ઉમેદવારી નોંધાવવાને
હક્કદાર રહે શે નહી.(NOC નો નમુનો વેિસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે .)
b. તા.૨૨/૩/૧૭ની જોગવાઈ મુજિ NOC રજુ કરી અરજી કરનાર ઉમેદવારો પૈકી માધ્યબમક બવભાગમાં ફરજ
િજાવતા બશક્ષક માધ્યબમક બવભાગમાંજ પસંદગી પામે તથા અને જો ઉચ્ચત્તર માધ્યબમક બવભાગમાં ફરજ િજાવતા
બશક્ષક ઉચ્ચત્તર માધ્યબમક બવભાગમાંજ પસંદગી પામે તો બશક્ષણ બવભાગના ઠરાવ ક્રમાંક:પીઆરઈ૧૧૨૦૧૭/સીંગલફાઈલ-૬/ક, તા.૨૨/૦૩/૧૭ મુજિ જીલ્લા/શાળા પસંદગી માટે ઉપબસ્થત રહે ત્યારે ૦૩ વષમથી
ઓછી નોકરીવાળા ઉમેદવારે રાજીનામુ મંજૂર કયામનો હુકમ તથા િોન્ડની રકમ ભયામની ચલણની નકલ રજુ કરશે.
તે જ જીલ્લા પસંદગી માટે પાત્ર ગણાશે.
c. શાળાઓ બસવાય અન્ય સરકારી કે િોડમ -બનગમમાં ફરજ િજાવતાં કમમચારીએ પણ NOC રજુ કરવાનું છે .

11.ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડવશક્ષણસિાયકભરતીમાટેઉંમરનીમયાષદાલાગુપડે ?
a. ના, ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડવશક્ષણસિાયકભરતીમાટે ઉંમરનીમયાષદાલાગુ પડતીનથી.પરાંતુ ઉમેદવાર
૧૮વર્ષથી૫૮વર્ષનીવચ્ચેનીવયનાિોવાજોઇએ.
12.બિીલાયકાતોમાટેમાકષ શીટ, ટર ાયલસટીઅનેડીગ્રીપ્રમાણપત્રરજુ કરવાફરજીયાતછે?
a. હા, પ્રોબવઝનલ મેહરટ-૧ માં સમાવેશ થયેલ ઉમેદવારોએ ડોક્યુમેન્ટ વેહરહફકે શન સમયે ફરબજયાત રજુ કરવાનું
રહે શે.
13.CGPA/SGPA/CPI/GRADE નેટકા/ગુણમાાંકે વીરીતેફે રવાશે?
a. જો ઉમેદવારના ગુણપત્રકમાં મેળવેલ ગુણ કુ લ ગુણ દશામવેલ હોય તે અરજી ફોમમમાં દશામવવાના રહે શે. ટકા દશામવ્યા
હોય તો તેને ગુણમાં રૂપાંતરીત કરી દશામવવાના રહે શે દા.ત. ૫૮.૫ ટકા હોય તો મેળવેલ ગુણ ૫૮૫ અને કુ લ ગુણ
૧૦૦૦ પરંતુ જો આ િંનેમાંથી કાંઇ દશામવેલ ન હોય તો સંિંબધત યુબનવબસમટી અથવા કોલેજ પાસેથી કુ લ ગુણ
મેળવેલ ગુણનું પ્રમાણપત્ર મેળવી તે મુજિ અરજી ફોમમમાં દશામવવાના રહે શે.
14.ચાલુનોકરીદરપયાનExternal/Distance Learning થીલાયકાતમેળવેલિોયતોમાન્યગણાય?
a. ચાલુ નોકરી દરપયાન External/Distance Learning થી મેળવેલ લાયકાત અન્વયે બનમણુક સત્તાબધકારીની
પુવમ મંજુરી આવશ્યક છે .તેમજ,રાજ્ય િહારની યુબનવસીટીની ઓપન અને ડીસ્ટન્સ લનીંગ દ્વારા મેળવેલ ડીગ્રી
માન્ય ન હોઈ તેવી લાયકાત ગ્રાહ્ય રહે શે નહીં. ડૉ.િાિાસાહે િ આંિેડકર ઓપન યુબનવબસમટી તથા ઈબન્દરા ગાંધી
નેશનલ ઓપન યુબનવબસમટી ની લાયકાત માન્ય ગણાશે.
15.ભરાઇગયેલાફોમષમાાંપાછળથીવવગતસુિારવાશુકરીશકાય?
a. તમામ ઉમેદવારોએ સુચનાઓ વેિસાઇટ પર મુકેલ સુચનાઓ વાંચ્યા િાદ જ અરજી કરવી. ઉમેદવારો અરજી
કરવાની છે લ્લી તારીખ સુધી પોતાની અરજી edit કરી શકશે ત્યારિાદ સુધારા વધારા અંગે કોઇ રજુ આત ગ્રાહ્ય
રાખવામાં આવશે નહી.
16.અભ્યાસમાાંગેપ(તૂટ)પડીિોયતોસોગાંદનામુકરવાનીજરૂરછે?
a. ના, આવા કોઈ સોગંદનામાની જરૂર નથી.
17.ટાટનાફોમષભરતીવખતેલખેલકે ટેગરીબદલીશકાશે?
a. હા, તે અંગે સક્ષમ અબધકારીશ્રીનું પ્રમાણપત્ર હોવું જોઇએ પરંતુ એક વખત ફોમમ ભયામ િાદ અને ફી ભરી દીધા િાદ
કોઇપણ ઉમેદવાર પોતાની કે ટેગરી િદલી શકશે નહી.
18.Have you applied previously for teacher's job?(government / granted)તમેઅગાઉવશક્ષકની
નોકરીમાટેસરકારીકે વબનઅનુદાવનતશાળામાાંફોમષભયુુંછે?
a. જો ભયુું હોય તો હા જો ના ભયુું હોય તો ના
19.Before this recruitment how many times you are selected for teacher's
job?(gov/granted) આ ભરતી પિે લા તમે કે ટલી વાર સરકારી કે  વબનસરકારી(અનુદાવનત) શાળામાાં
વશક્ષકતરીકે પસાંદગીપાપયાછો?
a. તમે ફોમમ ભયુું હોય અને ફાઇનલ મેરીટમાં આવ્યા હોય બજલ્લો પસંદ કયો હોય તો 1 મતલિ જેટલી વાર નોકરી
ઓફર થઈ હોય એટલી વાર એ મુજિ 1-2-3. અને જો પસંદગી પાપયા નથી તો 0
20.HOW MANY TIMES YOU HAVE REFUSE THE OFFERED RECRUITMENT? (GOV/GRANTED)
a. તમને સરકારી કે અનુદાબનત શાળામાં નોકરી મળી અને સ્વીકારી ન હોય તો 1 હવે આવી રીતે જેટલી વાર નોકરી
મળી અને સ્વીકારી નથી તો એ મુજિ 1-2-3 અને નોકરી મળી જ નથી તો સ્વીકારી કે ન સ્વીકારી પ્રશ્ન જ નથી
આવતો તો ત્યાં પણ 0 આવશે.

