અરજી પતર્ક ઓન-લાઇન ભરવા માટેની સુચનાઓ:
1.

િવદ્યાસહાયક ભરતી અંગેનું ઓન-લાઇન અરજી પતર્ક વેબસાઇટ http://vsb.dpegujarat.in ઉપરથી
તા.૦૬/૦૪/૨૦૨૧ સવારના ૧૧:૦૦ કલાકથી તા.૧૯/૦૪/૨૦૨૧ ના રોજ બપોરના ૧૫:૦૦ કલાક સુધી ભરી
શકાશે.

2.

અરજીપતર્ક ભરતા પહેલા વેબસાઇટ ઉપર મુકવામાં આવેલ ઉમેદવારો માટેની સુચનાઓ, ઠરાવો, પિરપતર્ો અને

3.

પતર્કોનો કાળજીપૂવર્ક અભ્યાસ કરવો.
અંગર્ેજી અને િહન્દી માધ્યમની ખાલી જગ્યાઓ માટે ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોડર્ દ્વારા લેવાયેલ ટેટ પરીક્ષા પાસ
કરેલ હોય તે જ ઉમેદવારો ‘ઓનલાઇન’ અરજી કરી શકશે.

4.

અંગર્ેજી અને િહન્દી માધ્યમ િસવાયના ઉમેદવારોએ કે જે ઓએ CTET અને અન્ય રાજ્યમાંથી ટેટ પરીક્ષા પાસ

5.

કરેલ હોય તે માધ્યમમાં અરજી કરી શકશે.
ઉમેદવારોએ સૌથી પહેલાં રિજસ્ટર્ેશન િલન્ક ઉપરથી પોતાની િવગતો ભરી રિજસ્ટર્ેશન કરવાનું રહેશ.ે ત્યાર બાદ
લોિગન થયેથી અરજીપતર્ક ખુલશે.

6.

ઓનલાઈન અરજીપતર્કની િવગતો કોલમ મુજબ કર્મશ: ભરી અરજીપતર્ક Save કરવાનું રહેશ.ે ઓનલાઈન Save
કયાર્ બાદ અરજીપતર્ક સાથે જરૂરી લાગુ પડતાં તમામ આધાર/પુરાવાઓ ઓનલાઈન અપલોડ કરવાના રહેશ.ે ત્યાર
બાદ અરજીપતર્ની િપર્ન્ટ મેળવી લેવાની રહેશ.ે

7.

ઓન-લાઇન ભરેલું ફોમર્ કમ્પ્યુટર ઉપર SAVE કરતાં પહેલાં તે માિહતી ઓન-લાઇન ચકાસી લેવી અને ભરેલા
ફોમર્માં કોઇપણ ફેરફાર કરવો હોય તો તે કરી લેવો. એકવાર સ્વીકાર કેન્દર્ કક્ષાએ અરજીપતર્ Final Submit થયા

8.

9.

બાદ તેમાં સુધારો કરી શકાશે નહ .
અરજી પતર્કની િપર્ન્ટ કરેલી કોપી નક્કી કરેલ સ્વીકાર કેન્દર્ો ઉપર તા.૦૬/૦૪/૨૦૨૧ થી તા.૧૯/૦૪/૨૦૨૧
(રિવવાર અને જાહેર રજા િસવાય) સુધી રૂબરૂમાં સવારના ૧૧:૦૦ કલાકથી સાંજના ૫:૦૦ કલાક સુધ ી
સ્વીકારવામાં આવશે.
િપર્ન્ટ કરેલા ફોમર્માં કોઇપણ જાતના સુધારા-વધારા કે છે કછાક કરેલા ફોમર્નો સ્વીકાર કરાશે નિહ. આમ છતાં િજલ્લા
કક્ષાએ Final Submit થયા બાદ પણ જો કોઇ સુધ ારો કરવાની જરૂર જણાય તો કામ-ચલાઉ મેરીટ યાદી પર્િસધ્ધ
થયા બાદ ક્ષિત સુધારણામાં ઓનલાઈન ક્ષિત સુધારણા ફોમર્ મેળવી સુધારો કરી શકાશે. પરંતુ નિવન
િવગત/માિહતી/લાયકાત ઉમેરી શકાશે નહ .

10.

સ્વીકાર કેન્દર્ની યાદી વેબસાઇટ http://vsb.dpegujarat.in ઉપર મુકવામાં આવેલ છે .

11.

અરજીપતર્ની હાડર્કોપી રાજ્યના નક્કી કરેલ સ્વીકાર કેન્દર્ ઉપર જરૂરી અસલ ગુણપતર્કો/પર્માણપતર્ો સાથે ચકાસણી
કરાવી, િનયત કરેલ ફી ભરી, સહી કરેલી પહ ચ જરૂરથી મેળવવી, અને સ્વીકાર કેન્દર્ મારફત અરજી પતર્ક Final
Submit કરાવવુ.ં Final Submit થયા િસવાયનું કોઇપણ અરજી પતર્ક ગર્ાહ્ય રાખવામાં આવશે નહી.

12.

અરજી પતર્ક Final Submit કયાર્ બાદ સ્વીકાર કેન્દર્ દ્વારા આપવામાં આવેલ સ્વીકારનારની સહીવાળી પહ ચ
મેળવી સાચવવી,અને પસંદગી સમયે અચુક સાથે લાવવી

13.

સ્વીકાર કેન્દર્ અથવા ભરતી કાયાર્લયની કચેરીએ ટપાલ કે કુરીયર મારફતે અરજી ફોમર્ સ્વીકારવામાં આવશે નહ .
રજૂ થયેલ અરજીપતર્ો રદ ગણાશે.

તા.૩૦/૦૩/૨૦૨૧
સ્થળ:-ગાંધીનગર
જાહેરાત કર્માંક.િવસભ:૦૧-૦૨/૨૦૨૧

ડૉ. એમ.આઇ.જોષી
અધ્યક્ષ
ગુજરાત રાજ્ય પર્ાથિમક િશક્ષણ પસંદગી સિમિત અને
પર્ાથિમક િશક્ષણ િનયામક,
ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર.
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