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િૂંઝવણ અને િાર્સદશ્સન

આપને િૂંઝવતા કાર�કદ�લક્ષી પ્રશ્નો નીચેના સરનાિે અથવા ઈિેઈલ પર િોકલી શકશો.

E-MAIL :  vgoa109@gmail.com ફોન નં. ૦૭૯-૨૫૩૮૪૯૩૯

પત્ર વ્્યવહારનું સરનાિું  ઃ

વ્યવસાયી માગર્દશર્ન સંસ્થા, સરકારી કન્યા શાળાના મકાનમાં, રાયખડ, અમદાવાદ-૧

ન�ધઃ- ઉપરોકત િામહતી આપના �દશાસૂચન િા્� છ�. અંમતિ િામહતી સંસથાની વેબસાઇ્ 

પર �વી. અથવા દ�મનક પેપરિાં જાહ�રાત આવે તે પ્રિાણે અનુસરવું.

પ્રશ્ન ઃ  હું પ્રાથમિક મશક્ષક તરીક�ની કાર�કદ� બનાવવા િારું છુ, િને

 D.EL. Ed.ના  અભ્્યાસક્રિની િામહતી આપશો.

 - હષ્સ આઈ. પરિાર

 કોઇપણ પ્રિાહમાાં ધોરણ-૧ર પાસ ક્ાર્ પછી D. EL. Ed. (દડપ્લોમા ઇન 

એવલમેન્ટરી એજ્ુક�શન) માાં એડવમશન મળી શક� છ�. બે િષર્ની મુિતનો આ કોસર્ છ�. 

 NCTE દ્વારા માન્્તા પ્રાપ્ત રાજ્ની સરકારી / વબનસરકારી અનુિાવનત 

તેમજ સ્િ-વનભર્ર અધ્્ાપન માંદિરો અને વજલ્લા વશક્ષણ તાલીમ ભિનોમાાં ક�ન્દ્રી્ક�ત 

પ્રિેશ ્ોજના હ�ઠળ વિદ્યાથ�ઓ D. EL. Ed. પ્રિેશ મેળિી શક� છ�. 

• પ્રવેશ િા્� જ�રી લા્યકાતઃ- 

 ઉચ્ચતર માધ્્વમક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા ધોરણ-૧ર વિઞ્જાન, સામાન્્ પ્રિાહ, 

વ્િસા્લક્ષી અને ઉત્તર બુવન્ાિી પ્રિાહમાાં પ્રા્ોવગક વિષ્ સવહતના કુલ ગુણમાાંથી 

ઓછામાાં ઓછા પ૦ % ગુણ સાથે ઉવત્તણર્ કર�લ હોિી �ઇએ.

• પ્રવેશ િા્� લઘુત્તિ રુણઃ- 

 ઉમેિિાર� વન્ત કર�લ  પ્રિાહોની પરીક્ષામાાં કુલ ગુણમાાંથી ઓછામાાં ઓછા 

પ૦ % ગુણ  મેળિેલા  હોિા �ઇએ પર�તુ અનામત કક્ષાના ઉમેિિારોએ ઓછામાાં 

ઓછા ૪પ % ગુણ મેળિેલ હોિા �ઇએ.

• પ્રવેશનું િાધ્્યિઃ- 

 ઉમેિિાર� જે માધ્્મમાાં ધોરણ-૧૦ ની અને ધોરણ-૧ર ની પરીક્ષા પાસ કર�લ 

હશે તે જ માધ્્મની કોલેજમાાં પ્રિેશને પાત્ર રહ�શે. 

• વ્યિ્યા્સદાઃ -

 જાહ�રાતના ધારા ધોરણ પ્રમાણે. 

 વશક્ષણ વિભાગના તા.૧૯/૮/ર૦૧૭ના ઠરાિની �ગિાઇ મુજબ તમામ 

પ્રકારના દિવ્ાાંગ ઉમેિિારો માટ� પ % અનામત મળિાપાત્ર થશે. 

 રાજ્માાં આિેલ NCTE માન્્તા પ્રાપ્ત તમામ સાંસ્થાઓને તથા ઉમેિિારોને 

પ્રિેશ સાંબાંધી જ�રી સુચનાઓ ્થાપ્રસાંગે િેબસાઇટ પર મૂકિામાાં આિશે. તે 

િખતોિખત �િા વિનાંતી કરિામાાં આિે છ�.  

• સંપક�ઃ- 

 પ્રાથવમક વશક્ષણ વન્ામકશ્રીની કચેરી, ગાાંધીનગર.

 Website : http://deled.orpgujarat.org

 gujarat.education.gov.in

પ્રશ્ન ઃ   િને ના્યબ સેક્શન અમધકારી સમચવાલ્ય વર્સ-૩ની ભરતી/ પરીક્ષા અંરે 

  િામહતી  આપશો. 

 -  સમબ્યા એસ. ઘાંચી 

ગુજરાત	સરકારના	સમચવાલ્યના	મવભાગો	હસતકનરી	ના્યબ	સેકશન	અમધકારરી	વગ્સ-

૩નરી	જગ્યાઓ	પિર	ઉિેદવારો	પિસંદ	કરવા	િાટે	પિસંદગરીનરી	પ્રમક્ર્યા	િાટે	સપિધા્સતિક	પિરરીક્ષા	

્યોજવાિાં	આવે	છે.	

•  વ્યિ્યા્સદા : 

સાિાન્્ય	વગ્સના	ઉિેદવાર	િાટે	૨૦	વષ્સથરી	ઓછરી	નમહં	અને	૩૫	વષ્સ	પિૂરા	કરેલા	ન	

હોવા	જોઇએ.	ઉંિર	અરજી	કરવાનરી	છેલ્રી	તારરીખના	રોજ	ગણવાિાં	આવશે.	િૂળ	ગુજરાતના	

હો્ય	તેવા	અનાિત	કેટેગરરીના	ઉિેદવારો	િાટે	વ્યિ્યા્સદાિાં	મન્યિાનુસાર	છૂટછાટ	િળવાપિાત્	

છે.	

•   શૈક્ષમણક લા્યકાત : 

ઉિેદવાર	ભારતનરી	સંસદ	કે	 રાજ્ય	 મવધાનસભાના	કા્યદા	હેઠળ	 સથામપિત	કોઇપિણ	

્યુમનવમસ્સટરી	કે	સંસદના	ઍકટ	દ્ારા	સથામપિત	શૈક્ષમણક	સંસથા	અથવા	્યુ.જી.સરી.	ઍકટ,	૧૯૫૬ના	

સેકશન-૩	હેઠળ	્યુમનવમસ્સટરી	તરરીકે	 સથામપિત	થઈ	હો્ય	તેવરી	શૈક્ષમણક	સંસથાનરી	સ્નાતકનરી	

પિદવરી	કે	તેને	સિકક્ષ	શૈક્ષમણક	લા્યકાત	ધરાવતા	હોવા	જોઇએ.	

ગુ.િુ.સે.	વગસીકરણ	અને	ભરતરી	(સાિાન્્ય)	મન્યિો-	૧૯૬૭-૮(૧	એ)નરી	જોગવાઇ	

િુજબ	કમપ્યૂટર	ઍસપલકેશનનું	િૂળભૂત	જ્ાન	ધરાવતા	હોવા	જોઇએ.	સંબંમધત	જાહેરાતના	

સંબંધિાં	પિસંદ	થ્યેલા	ઉિેદવારોએ	આખરરી	મનિણૂકપિત્	િેળવતા	પિહેલા	કમપ્યૂટર	ઍસપલકેશનનું	

િૂળભૂત	જ્ાન	ધરાવતા	હોવાનું	પ્રિાણપિત્	રજૂ	કરવાનું	રહેશે.	સરકારના	સાિાન્્ય	વહરીવટ	

મવભાગના	તા.	૧૩-૦૮-૨૦૦૮ના	ઠરાવ	ક્રિાં.	સરીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ.પિ	

સાથેના	પિત્ક-૧િાં	દશા્સેલ	અભ્યાસક્રિને	કમપ્યૂટરના	બેમઝક	નોલેજ	તરરીકે	જાહેર	કરા્ેયલા	

છે.	આ	અભ્યાસક્રિ	િુજબનું	કમપ્યૂટર	મવષ્યનરી	જાણકારરી	અંગેનું	િાન્્ય	સંસથાનંુ	પ્રિાણપિત્	

િાન્્ય	રહેશે.	વધુિાં	િાન્્ય	્યુમનવમસ્સટરી	અથવા	સરકાર	િાન્્ય	સંસથાિાં	કમપ્યૂટર	જ્ાન	અંગેના	

કોઇપિણ	ફડપલોિા,	ફડગ્રી	કે	સફટ્સફફકેટ	કોસ્સ	કરેલો	હો્ય	તો	તેવા	પ્રિાણપિત્ો	અથવા	ફડપલોિા	

કે	ફડગ્રી	અભ્યાસક્રિિાં	કમપ્યૂટર	એક	મવષ્ય	તરરીકે	હો્ય	તેવા	પ્રિાણપિત્ો	અથવા	ધોરણ	૧૦	

અને	૧૨નરી	પિરરીક્ષા	કમપ્યૂટર	મવષ્ય	સાથે	પિાસ	કરેલરી	હો્ય	તેવા	પ્રિાણપિત્ો	િાન્્ય	રહેશે.	આ	

પ્રકારનરી	લા્યકાત	ન	ધરાવતા	ઉિેદવારો	મનિણૂકને	પિાત્	બનશે	નમહં.	

ઉિેદવાર	ગુજરાતરી	અને/	અથવા	મહન્દરીનું	પિ્યા્સપ્ત	જ્ાન	ધરાવતા	હોવા	જોઇએ.	

અરજી	પિત્ક	સવરીકારવાનરી	છેલ્રી	તારરીખ	સુધરીિાં	જે	ઉિેદવારોના	૨૦	વષ્સ	પિૂરા	થ્યેલા	હો્ય	

અને	મન્યત	લા્યકાતનરી	પિદવરીના	છેલ્ા	સેમિસટર/	વષ્સનરી	પિરરીક્ષાિાં	ઉપિસસથત	થ્યા	છે	અથવા	

થવાના	છે	પિરંતુ	જેનું	પિફરણાિ	પ્રમસદ્ધ	થ્યું	ન	હો્ય	તેવા	ઉિેદવારો	મપ્રમલિનરરી	પિરરીક્ષા	િાટે	

અરજી	કરરી	શકશે,	પિરંતુ	 તેઓએ	જાહેરાતિાં	 દશા્સવેલરી	શૈક્ષમણક	લા્યકાતનરી	પિદવરી	િુખ્્ય	

પિરરીક્ષા	િાટેનરી	અરજી	કરવાનરી	છેલ્રી	તારરીખ	સુધરીિાં	પ્રાપ્ત	કરેલરી	હોવરી	જોઇએ.	

•  પરીક્ષાની �પર�ખા તથા અભ્્યાસક્રિ : 

આ	પિરરીક્ષા	ક્રિાનુસાર	બે	તબક્ાિાં	્યોજવાિાં	આવશે.	

સ્ક્ર�વનાંગ ટ�સ્ટ (પ્રાથમિક	કસોટરી)નું	હતેુલક્ષરી	પ્રકારનું	સાિાન્્ય	જ્ાનનું	પ્રશ્નપિત્	૨૦૦	ગુણ	

અને	૨	કલાકના	સિ્ય	િાટે	રહેશે.	

				અંધ	ઉિેદવારોને	 મપ્રમલિનરરી	અને	િુખ્્ય	લેમખત	પિરરીક્ષાિાં	 પેિપિરદરીઠ	પ્રમત	કલાકે	૨૦	

મિમનટનો	વળતર	સિ્ય	આપિવાિાં	આવશે	જેનરી	િંજૂરરી	 પિરરીક્ષા	અગાઉ	આ્યોગ	પિાસેથરી	

લેવાનરી	રહેશે.	

•  િુખ્્ય લેમખત પરીક્ષાના અભ્્યાસક્રિિાં ક�લ ૪ પેપર રહ�શે. 

ક્રિ મવષ્ય કુલ	ગુણ

પ્રશ્નપિત્	૧ ગુજરાતરી	ભાષા	(ઇન્ટરમિફડ્ેયટ	કક્ષા) ૧૦૦	ગુણ

પ્રશ્નપિત્	૨ અંગ્ેજી	ભાષા	(ઇન્ટરમિફડ્યેટ	કક્ષા) ૧૦૦	ગુણ

પ્રશ્નપિત્	૩ સાિાન્્ય	અભ્યાસ	૧	(સ્નાતક	કક્ષા) ૧૦૦	ગુણ

પ્રશ્નપિત્	૪ સાિાન્્ય	અભ્યાસ	૨	(સ્નાતક	કક્ષા) ૧૦૦	ગુણ

•	 પિેપિર-૧		અને	પિેપિર-૨ના	પ્રશ્નપિત્નું	સતર	ધો.	૧૨	ઉચ્ચતર	કક્ષાનું	રહેશે.	

•	 પિેપિર-૩	અને	પિેપિર-૪ના	પ્રશ્નપિત્ોનું	સતર	સ્નાતક	કક્ષાનું	રહેશે.	

•	 પ્રત્યેક	પેિપિર	દરીઠ	સિ્ય	૩	કલાકનો	રહેશે.	

•	 સક્રીમનંગ	ટ�સટિાં	આ્યોગ	દ્ારા	નક્રી	કરવાિાં	આવે	તે	કેટેગરરીવાઇઝ	લા્યકી	ધોરણ	

જેટલા	ગુણ	ધરાવતા	ભરતરી	મન્યિ,	ભરતરી	પિરરીક્ષા	મન્યિ	તથા	જાહેરાતનરી	જોગવાઇ	

િુજબનરી	 શૈક્ષમણક	 લા્યકાત,	 વ્ય	 વગેરે	 સંતોષતા	 હશે	 તેવા	 જાહરેાતિાં	 દશા્સવેલરી	

જગ્યાના	કેટેગરરી	વાઇઝ	આશરે	છ	ગણા	ઉિેદવારોને	લેમખત	િુખ્્ય	પિરરીક્ષાિાં	પ્રવેશ	

આપિવાિાં	આવશે.	

•	 સક્રીમનંગ	ટેસટિાં	ઉિેદવારોને	કમપ્ૂયટરાઇઝ્ડ	O.M.R.	શરીટ	આપિવાિાં	આવશે.	

•	 પ્રશ્નપિત્ના	બધા	પ્રશ્નો	હેતુલક્ષરી	હશે.	

•	 નેગેફટવ	િાફક�ગ	લાગુ	પિડશે.	

•	 ‘Not	attempted’	મવકલપિ	પિસંદ	કરવાન	ફકસસાિાં	નેગેફટવ	િાફક�ગ	લાગુ	પિડશે	

નમહં.	

•	 પિરરીક્ષાનું	િાધ્્યિ	ગુજરાતરી	રહેશે.	મસવા્ય	કે	િુખ્્ય	લેમખત	પિરરીક્ષાના	પિેપિર-૨	(અંગ્ેજી)

નું	િાધ્્યિ	બધા	ઉિેદવાર	િાટે	અંગ્ેજી	રહેશે.	

•	 સક્રીમનંગ	ટ�સટ	(પ્રાથમિક	કસોટરી)િાં	િેળવેલા	ગુણ	આખરરી	પિસંદગરી	િાટે	ધ્્યાને	લેવાિાં	

આવતા	નથરી.	આખરરી	પિફરણાિ	િાત્	િુખ્્ય	લેમખત	પિરરીક્ષાને	આધારે	મન્યત	કરવાિાં	

આવશે.	

સરનામુાં :

ગુજરાત જાહ�ર સેિા આ્ોગ 

સેકટર	૧૦-એ,	“છ-૩”	સક્કલ	પિાસે,	“છ”	રોડ,	

ગાંધરીનગર,	૩૮૨૦૧૦.	

વેબસાઇટ	:	https://gpsc.gujarat.gov.in/	

  


