
 

 

 

 

 

 

 

 

ગુજરાત રા ય ાથિમક િશ ણ પસદંગી સિમિત 
ાથિમક િશ ણ િનયામકની કચેરી, લોક નં.૧૨ પહેલો માળ, ડૉ. વરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર. 

િવ ાસહાયક ભરતી (ધોરણ ૧ થી ૮ અન ેધોરણ ૬ થી ૮ -અ ય મા યમ) વષ ૨૦૨૧   
કામચલાઉ  મરેીટયાદી 

િજ લા/નગર િશ ણ સિમિત હ તકની શાળાઓમા ંિવ ાસહાયક ભરતી (ધોરણ ૧ થી ૫ અન ેધોરણ ૬ થી ૮ – અ ય મા યમ) વષ ૨૦૨૧ ની 
જ યાઓ મરેીટના ધોરણ ેભરવા મરેીટયાદી તયૈાર કરવા માટ ેતા.૩૦/૦૩/૨૦૨૧ ના રોજ વતમાનપ ોમા ં હરેાત આપીન ેઉમદેવારો પાસથેી િનયત નમનૂામા ં
ઓન-લાઇન અર ઓ માગંવામા ંઆવલે હતી. જેના અનસુધંાન ેઉમદેવારોની કામચલાઉ મરેીટયાદી http://vsb.dpegujarat.in વેબ સાઇટ 
ઉપર તા.૦૯/૦૬/૨૦૨૧ ના રોજ ૧૧.૦૦ કલાક ે િસ ધ કરવામા ંઆવનાર છે. ઉમદેવાર ેતમેના TET પરી ાનો નબંર, ભરતીનો કાર, મોબાઈલ નબંર 
અન ેપાસવડ એ ટર કરવાથી પોતાની િવગતો જોઈ શકશ.ે મરેીટ મ અન ેમરેીટગણુ તમેજ અ ય િવગતો જોવા માટ ેવબે સાઇટ ઉપર મકુલે મરેીટની લ ક પર 
લીક કરવાનુ ંરહશે.ે   
(1) વાધંા અર  ઉપર લીક કરવાથી ઉમદેવાર ઓનલાઇન વાધંા અર  (સધુારા પ ક) જોઇ શકશ.ે સધુારા પ કમા ંફોમ માણનેી િવગતો જેવી ક ેનામ, 

લાયકાત, કટેગેરી અન ેગણુ/ટકા વગરેમેા ંજો કોઇ િત હોય તો આ વાધંા અર ની હાડ કોપી વબેસાઇટ પરથી ઓનલાઇન કાઢવાની રહશે.ે 
(2) આપના વારા અગાઉ ભરલે ફોમની િવગતોમા ં િત જણાતી હોય તો જે િવગતમા ં િત જણાતી હોય ત ેતનેી સામે દશાવલે સધુારાપ કના કોલમમા ં

લખવાની રહશે.ે 
(3) ઉમદેવાર મે યઅુલ ભરલે સધુારા પ ક તા.૦૯, ૧૦, ૧૧ જૂન ૨૦૨૧ ના રોજ ૧૧.૦૦ થી ૧૭.૦૦ કલાક સધુી મળૂ અર પ  જે વીકાર કે મા ં

જમા કરાવલે હોય ત ેજ વીકાર કે મા ંબ ેનકલમા ં બ  જમા કરાવવાનુ ંરહશે.ે  
(4) વીકાર કે એ સધુારા પ કની એક નકલ સધુારા અગંનેા તમામ અસલ પરુાવાની ચકાસણી કરી આધારોની નકલ સાથ ેમળેવવાની રહશે ેઅન ેએક નકલ 

ઉમદેવારન ેસહી કરી પરત આપવાની રહશે.ે  
(5) અર પ મા ંદશાવલેી િવગતોમા ંજ સધુારો કરી શકાશ.ે નવી કોઇ િવગત ક ેલાયકાત ઉમરેી શકાશ ેનહી. રજૂ  કરલે સધુારો હરેાતના સદંભમા ંસસુગંત 

હશ ેતો જ ા  રાખી સધુારો કરવામા ંઆવશ.ે  
(6) ફાઇનલ મરેીટયાદી અન ેમરેીટમા ંઆવતા ંઉમદેવારો માટ ેકોલ લટેર િવગરે ે માટનેી સચુનાઓ હવ ેપછી વબે સાઇટ ઉપર િસ ધ કરવામા ંઆવશ.ે તથેી 

ઉમદેવારોએ http://vsb.dpegujarat.in વબે સાઇટ જોતા રહવેુ.ં 
તા.૦૮/૦૬/૨૦૨૧ 
થળ: ગાધંીનગર  

ડૉ. એમ.આઇ.જોષી 
અ ય  

ગજુરાત રા ય ાથિમક િશ ણ પસદંગી સિમિત 
અન ે ાથિમક િશ ણ િનયામક 

ગજુરાત રા ય ગાધંીનગર  


