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"ON LINE – ઓનલાઇન" અર  કરવા માટની ચૂનાઓ 
 

 સવર્ િશક્ષા અિભયાન (એસ.એસ.એ.) અંતગર્ત માનવ સસંાધન અને િવકાસ મતં્રાલય (MHRD) 
ભારત સરકાર ારા મજુંર થયેલ ક તરુબા ગાધંી બાિલકા િવ ાલય (કેજીબીવી) યોજના - િનવાસી શાળાઓમા ં
હાલની પિરિ થિતની ખાલી જગ્યાઓ અન ેભિવ યમા ંખાલી થનાર જગ્યાઓ માટે ૧૧ માસના કરાર આધાિરત 
ત ન હગંામી ધોરણે (કો  ટ્રાક્ટ બઝે) તાલીમી નાતક TET PASS મિહલા િશક્ષક ઉમદેવારો અન ેવોડર્ન કમ 
હડે ટીચર (ઉ  ચ ર પ્રાથિમક અને મા  યિમક) તથા આિસ. વોડર્ન (મા  યિમક) ની ભરતી માટે             
તા. ૧૬/૦૫/૨૦૧૬ થી તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૬ દર યાન ON LINE અરજીઓ મગંાવવામા ંઆવ ે છે. આ 
જાહરેાતમા ંમાત્ર ON LINE અરજીઓ જ વીકારવામા ંઆવશે.  
 

જ યા ુ ંનામ, લાયકાત અને મહનતા ુ ં: 
 

મ જ  યા ુ ંનામ શૈ ણક લાયકાત મહનતા ુ ં 
1  પણૂર્ સમયના િશક્ષકો 

(િનવાસી િશક્ષક) - 
ગિણત-િવજ્ઞાન  

બી.એસ.સી.બી.એડ્. - ગિણત-િવજ્ઞાન (ગિણત, 
આંકડાશ ,   ભૌિતક શા ,  રસાયણ શા , જીવિવજ્ઞાન, 
વન પિતશા , પ્રાિણશા ,  અને ભ ૂ તરશા ) પૈકી 
કોઇપણ એક અથવા વધારે મખુ્ય િવષય સાથ ે ૪પ% 
ગણુ સાથે પાસ અને એક વષીર્ય બી.એડ્., + ટેટ પાસ 
મરજીયાત અથવા આ િવષયોમાથંી  નાતક + 
પી.ટી.સી.+ ટેટ પાસ મરજીયાત 

.ર૦,૦૦૦/- માિસક 
લખે ે(ટેટ પાસ 
ઉમેદવાર માટે) 

.૧૦,૦૦૦/- માિસક 
લખે ે(ટેટ પાસ 

િસવાયના ઉમદેવાર 
માટે) 

ર પણૂર્ સમયના િશક્ષકો 
(િનવાસી િશક્ષક) - 
સામાજીક િવજ્ઞાન 

બી.એ.બી.એડ્. - સામાજીક િવજ્ઞાન બી.એ. (ઇિતહાસ, 
ભગુોળ,  નાગિરક શા ,  રા ય શા , અથર્ શા  ત્ર, 
સમાજશા  ત્ર, મનોિવજ્ઞાન) બી.કોમ. (અથર્શા  ત્ર સાથે) 
િવષય સાથ ે ૪૫% ગણુ સાથે પાસ અન ેએક વષીર્ય 
બી.એડ્. + ટેટ પાસ ફરજીયાત અથવા આ િવષયોમાથંી 
 નાતક + પી.ટી.સી.+ ટેટ પાસ ફરજીયાત 

.ર૦,૦૦૦/- માિસક 
લેખ ે

3 પણૂર્ સમયના િશક્ષકો 
(િનવાસી િશક્ષક) - 
ભાષા  

બી.એ.બી.એડ્. - ભાષા બી.એ. (ગજુરાતી, િહ  દી, 
સં  કૃત)   િવષય સાથ ે૪૫% ગણુ સાથે પાસ અને એક 
વષીર્ય બી.એડ્.  +  ટેટ પાસ ફરજીયાત અથવા આ 
િવષયોમાથંી  નાતક + પી.ટી.સી.+ ટેટ પાસ ફરજીયાત 

4 પણૂર્ સમયના િશક્ષકો 
(િનવાસી િશક્ષક) - 
અંગ્રેજી  

બી.એ.બી.એડ્. - અંગે્રજી બી.એ. (અંગે્રજી) િવષય સાથ ે
૪૫% ગણુ સાથે પાસ અને એક વષીર્ય બી.એડ્.  +  ટેટ 
પાસ ફરજીયાત અથવા આ િવષયોમાથંી  નાતક + 
પી.ટી.સી.+ ટેટ પાસ ફરજીયાત 

પ  વોડર્ન કમ હડે ટીચર 
(િનવાસી) 

કોઇપણ િવષયમા ં  નાતક  
કોઇપણ િવષયમા ંઅનુ  નાતક  
તાલીમી  નાતક + ફરજીયાત ૩ (ત્રણ) વષર્નો સરકાર 
મા  ય િનવાસી શાળા  યવ  થામા ંકામગીરી/સચંાલનનો 
અનભુવ   

.રપ,૦૦૦/- માિસક 
લેખ ે

6 મા  યિમક - વોડર્ન 
કમ હડે ટીચર 
(િનવાસી)  

કોઇપણ િવષયમા ં  નાતક  
કોઇપણ િવષયમા ંઅનુ  નાતક  
તાલીમી  નાતક + ફરજીયાત ૩ (ત્રણ) વષર્નો સરકાર 
મા  ય િનવાસી શાળા  યવ  થામા ંકામગીરી/સચંાલનનો 
અનભુવ   

.ર૦,૦૦૦/- માિસક 
લેખ ે



7 મા  યિમક - આિસ. 
વોડર્ન (િનવાસી)   

કોઇપણ િવષયમા ં  નાતક  
કોઇપણ િવષયમા ંઅનુ  નાતક  
તાલીમી  નાતક + ફરજીયાત ૧ (એક) વષર્નો સરકાર 
મા  ય િનવાસી શાળા  યવ  થામા ંકામગીરી/સચંાલનનો 
અનભુવ   

.૮,પ૦૦/- માિસક 
લેખ ે

8 ખડં સમયના િશક્ષકો 
- એ.ટી.ડી. 

કોઇ પણ િવષયમા ં નાતક (૪પ%) અને  એ.ટી.ડી.,  

. ૬,૦૦૦/- માિસક 
લેખ ે

9 ખડં સમયના િશક્ષકો 
- સી.પી.એડ્. 

કોઇ પણ િવષયમા ં નાતક (૪પ%) અને સી.પી.એડ્./ 
ડી.પી.એડ્./બી.પી.એડ્. 

10 ખડં સમયના િશક્ષકો 
- ભાષા/ક યટુર 

કોઇ પણ િવષયમા ં નાતક + B.Ed./P.T.C. + ક   યટુરનો 
બઝેીક કોષર્નુ ંસિટર્િફકેટ જ રી  

11 િહસાબનીશ બી. કોમ.  
 

આવ યક લાયકાત: ઉપર મજુબ  
1. ઉ ચ ાથિમક િશ ક યો યતા કસોટ  (TET/TET-II): 

 ક્રમ-૧ માટે ઉ ચ પ્રાથિમક િશક્ષક યોગ્યતા કસોટી (TET/TET-II) મા ંપાસ હોવુ ંમરજીયાત છે. 
 ક્રમ-ર થી ૪ માટે ઉ ચ પ્રાથિમક િશક્ષક યોગ્યતા કસોટી (TET/TET-II) મા ંપાસ હોવુ ંફરજીયાત છે. 
 

 મેર ટ યાદ  નીચે જુબની પ  ધિત માણે ણુાકંન આપી તૈયાર કરવાની રહશે.  
વોડન કમ હડ ટ ચર (િનવાસી) માટ 

 બી.એ./બી.એસ.સી./બી.કોમ.મા ંમેળવેલ ગણુના  ૫૦% 

 એમ.એ./એમ.એસ.સી./એમ.કોમ. મા ંમેળવલે ગણુના  ૨૦% 

 બી.એડ.મા ંમેળવેલ ગણુના                            ૩૦% 

મા  યિમક વોડન કમ હડ ટ ચર (િનવાસી) માટ 
 બી.એ./બી.એસ.સી./બી.કોમ.મા ંમેળવેલ ગણુના  ૫૦% 

 એમ.એ./એમ.એસ.સી./એમ.કોમ. મા ંમેળવલે ગણુના  ૨૦% 

 બી.એડ.મા ંમેળવેલ ગણુના                            ૩૦% 

મા  ્ યિમક આિસ. વોડન (િનવાસી) માટ 
 કોઇપણ િવષયમા ં  નાતક      ૫૦% 

 કોઇપણ િવષયમા ંઅનુ  નાતક     ર૦% 

 બી.એડ્.મા ંમેળવેલ ગણુના                            ૩૦% 

ણૂ સમયના િશ કો (િનવાસી િશ ક) માટ ણુાકંન : 
 બી.એ./બી.એસ.સી./બી.કોમ. મા ંમેળવલે ગણુના  ર૦% 

 એમ.એ./એમ.એસ.સી./એમ.કોમ. મા ંમેળવલે ગણુના  ૦પ% 

 બી.એડ./પી.ટી.સી.મા ંમેળવલે ગણુના                   રપ% 

 (TET/TET-II) મા ંમેળવલે ગણુના                     પ૦%  
ખડં સમયના િશ કો A.T.D. િશ કો માટ:  

 A.T.D. મા ંમળેવેલ ગણુના     ૭૦%  
 કોઇપણ શાખામા ં નાતકમા ંમળેવેલ ગણુના     ૩૦% 

 

ખડં સમયના િશ કો C.P.Ed. િશ કો માટ:  
 C.P.Ed./D.P.Ed./B.P.Ed. મા ંમેળવલે ગણુના   ૭૦%  
 કોઇપણ શાખામા ં નાતકમા ંમળેવેલ ગણુના     ૩૦% 



ખડં સમયના િશ કો માટ:  
 કોઇ પણ િવષયમા ં નાતક     ૭૦%  
 B.Ed./P.T.C. મા ંમેળવેલ ગણુના     ૩૦%  
 કમ ્ ૫યટુરના બેઝીક કોષર્ન ુ ંસિટર્િફકેટ જ રી 

ખડં સમયના િશ કો હસાબનીશ માટ:                   
 B.Com મેળવેલ ગણુના                         ૧૦0% 

 િનમણ ૂકં પામનાર ઉમેદવારે એક માસ િજ  લા કક્ષાએ Tally Software ની તાલીમ સફળતાપવૂર્ક પણૂર્ 
કરવાની રહશેે. 

2. શૈ ણક અને તાલીમી લાયકાત: 

 ઉપરોકત કો  ટક મજુબ  
 વૉડન કમ હડ ટ ચર (ધો.-6 થી 8, ધો.-9, 10) ની પો ટ માટ મેર ટયાદ  િસ ધ કરતી વખતે 3 

( ણ) વષથી વ નુા દરક વષ માટ 1 (એક) ણુ એમ મહ મ 10 (દશ) ણુને  યાનમા ંલેવામા ં
આવશે. અને આિસ. વૉડન  (ધો.-9, 10) ની પો ટ માટ મેર ટયાદ  િસ ધ કરતી વખતે 1 (એક) 
વષથી વ નુા દરક વષ માટ 1 (એક) ણુ એમ મહ મ 10 (દશ) ણુને  યાનમા ંલેવામા ંઆવશે. 
ની તમામ ઉમેદવારોને ન ધ લેવા િવનતંી 

 ઉપર દશાવેલ ખાલી જ  યાઓની પો ટમા ંહાલ  િશ કો ફરજ બ વે છે અને ઉપરોકત લાયકાત 
અને અ ભુવ  તે પો  ટ માટ ધરાવે છે તેમને અ તા આપવામા ંઆવશે.  

  તે િવષયના નાતક ઉપરાતં વધારાની લાયકાત તર ક તે જ િવષયની અ ુ નાતકની લાયકાત 
હોય તો તે પણ ફર યાત દશાવવી. થી ણુાકંનમા ંસમાવેશ થઇ શક. 

 િનમ ુકંનો કાર:  કરાર આધાિરત ત ન હગંામી ધોરણે ૧૧ માસથી વધ ુનિહ ં

 વય મયાદા: અરજી કરવાની છે લી તારીખ ે૪૦ વષર્થી વધ ુનિહ ં

 

સામા ય શરતો: 
1. કોઇ પણ ઉમેદવારે એક જ ગ્યા માટે અન ેએક જ જી લા માટે અરજી કરવાની રહશેે. એક કરતા ં

વધ ુ ગ્યા માટે અન ેએક કરતા ંવધ ુજી લા માટે અરજી કરેલ હશે તો રદ કરવામા ંઆવશે. 
2.  ત ે ગ્યા માટે દશાર્વેલ િવષયની લાયકાત િસવાયની અ ય લાયકાત દશાર્વીન ેઅરજી ક  ફમર્ 

કરેલ હશે તો તે પણ રદ કરવામા ંઆવશે.  
3. અગાઉ  ત ે િજ  લામાથંી કોઇ ઉમેદવારન ેકોઇપણ રીતે કરાર સમા  ત કરવામા ંઆ  યો હશે તેઓ 

અરજી કરવાન ેપાત્ર રહશે ેનિહ.ં  
4. વોડર્ન કમ હડે ટીચર તથા મા  યિમક વોડર્ન કમ હડે ટીચરની જગ્ યા માટે ઉમદેવાર બનંે જગ્ યાઓ 

માટે અરજી કરી શકશ.ે     
સામા ય ચુનાઓ: 

1. ઉમદેવારે અરજી પત્રકમા ંભરેલ િવગતો સમગ્ર ભરતી પ્રિક્રયા માટે આખરી ગણવામા ંઆવશે અને 
તેના પરુાવાઓ સવર્ િશક્ષા અિભયાન માગેં યારે અસલમા ંરજુ કરવાના રહશેે. અ યથા અરજી પત્રક 
 ત ેતબકે્ક રદ કરવામા ંઆવશ.ે 

2. આખરી પસદંગી પામેલ ઉમદેવાર િનમણ ૂકં સ  તાિધકારી ઠરાવે ત ેશરતોને આિધન ૧૧ માસના 
કરાર આધાિરત ત ન હગંામી ધોરણે િનમણ ૂકં મેળવવાને પાત્ર ઠરશે.  

3. ઉમદેવાર પોતે કોઇપણ જગ્ યાની આખરી પસદંગી યાદીમા ંસમાિવ  ટ થવા પાત્રથી સબંિંધત જગ્ યા 
ઉપર િનમણ ૂકં કરવાનો દાવો કરવાનો હકદાર થશે નિહં. િનમણ ૂકં કરનાર સ  તાિધકારીન ેપોતાન ે
એવી ખાતરી થાય કે સવર્ િશક્ષા અિભયાન પ્રો કટની સવેા સારંુ તે, િનયત કરેલ લાયકાત, શરતો 
અનસુાર યોગ્ ય જણાતો નથી તો  તે તબકકે આવા ઉમદેવારને તેની િનમણ ૂકં "રદ" કરીન ેપડતો 
મકૂી શકાશ.ે િનમણ ૂકં બાબતે એસ.એસ.એ. નો િનણર્ય આખરી ગણાશે.  



4. આ જાહરેાત કોઇપણ કારણોસર રદ કરવાની કે તેમા ંફેરફાર કરવાની આવ  કતા ઉભી થશ ેતો તેમ 
કરવાનો સવર્ િશક્ષા અિભયાન, સેકટર-૧૭, ગાધંીનગરન ેસપંણૂર્ હકક/અિધકાર રહશે ેઅને આ માટે 
કારણો આપવા બધંાયેલ રહશે ેનિહ.ં 

5. ઓનલાઇન અર  કરવાની છે લી તાર ખ: 31.05.ર016 (ર3:પ9 કલાક ધુી) મેર ટ યાદ  તૈયાર 
કર  િસ  થવાની તાર ખ: 14.06.ર016 (બપોર 16:00 કલાક સભંિવત)  

6.  ત ેજી લાવાર અને િવષયવાર ખાલી જગ્યાની માિહતી/િવગતો વબેસાઇટ પર મકુવામા ંઆવલે 
છે. 

7. કોઇપણ ઉમદેવાર  

(1) તેની ઉમેદવારી માટે કોઇપણ પ્રકારનો ટેકો મેળવવા માટે પ્ર  યક્ષ કે પરોક્ષ લાગવગ 
લગાડવાનો પ્રયાસ  કરવા માટે  
(ર) બનાવટી ખોટા દ  તાવજેો અથવા ની સાથે ચેંડા કરવામા ંઆ  યા હોય તેવા દ  તાવેજો સાદર 
કરવા અથવા ગેરરીિત આચરવા માટે  
(3) યથાથર્ અથવા ખોટા અથવા મહ  વની માિહતી પાવવા હોય તેવા િનવેદનો કરવાના સજંોગોમા ં
કોઇપણ તબકકે ઉમેદવારી અથવા કરાર આધાિરત િનમણ ૂકં રદ કરી શકાશ.ે  

8. ઉમદેવારે ઓનલાઇન અરજી િનયત સમયમયાર્દામા ંકરવાની રહશે.ે 
9. ઓનલાઇન િસવાયની કોઇપણ અરજી િજ  લા/રાજય કક્ષાની કચરેીએ  વીકારવા કે મા  ય રાખવામા ં

આવશે નિહં. 
10. ઓનલાઇન અરજી Submit કયાર્ બાદ  ક્રીન પર દશાર્વવામા ંઆવેલ Confirmation Number ન ધી 

લવેાનો રહશે.ે  
11. Upload Photograph/Signature Option મા ંકલીક કરી  ક્રીન પર દશાર્વવામા ંઆવલે Confirmation 

Number અને આપની જ  મ તારીખ એ  ટર કરી આપનો ફોટોગ્રાફ/સહી અપલોડ કરી શકાશે.  
12. Online Application Submit કયાર્ બાદ જો અરજીમા ંકોઇ ભલૂ જણાય તો Edit Application Option મા ં

કલીક કરી  ક્રીન પર દશાર્વવામા ંઆવલે Confirm Number અને આપની જ  મ તારીખ એ  ટર કરી 
આપની અરજીમા ંસધુારો કરી શકાશે.  

13. આપની અરજીને Confirm Application પર કલીક કરી Confirmation Number અને આપની જ  મ 
તારીખ એ  ટર કરી આપની અરજીન ે Confirm કરવાની રહશેે. Confirm કરેલી અરજી જ મા  ય 
ગણાશે અને Confirm થયા પછી અરજી નબંર સાથે  ક્રીન પર દેખાતા અરજીની િપ્ર  ટ મળેવી 
લવેાની રહશેે.  

14. Confirm કરેલી અરજીમા ંકોઇપણ પ્રકારનો સધુારો-વધારો કરી શકાશે નિહ ં ની ન ધ લવેી.  
15. ઉમદેવારે ઇ  ટર  ય ુ વખતે ઓનલાઇન કરેલ અરજીપત્રકની લીધેલ િપ્ર  ટ સાથે જ રી તમામ 

પ્રમાણપત્રોની પ્રમાિણત નકલ તથા અસલ પ્રમાણપત્રો સાથ ેહાજર રહવેાનુ ંરહશે ે

 


