અનુસિૂ ચત જન

િતની આદશ િનવાસી શાળાઓમાં મદદનીશ િશ કોની ભરતી માટે ની
પસંદગી સિમિત,
કિમશનર ી, આિદ િત િવકાસની કચેરી, િબરસા મુંડા ભવન, સેકટર- ૧૦/એ, ગાંધીનગર.

(કિમ નર, આિદ િત િવકાસ, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર હ તકની અનુસૂિચત જન
શાળાઓમાં ધોરણ-૧૧ અને ૧૨ િવ ાન

િતની આદશ િનવાસી

વાહ માટે ના મદદનીશ િશ ક વગ-૩ (ઉ ચતર મા યિમક િવભાગ)

ગુજરાતી મા યમ ની િફકસ પગારથી કરાર અધારીત ભરતી અંગેની

હેરાત અ વયે સુચનાઓ)

ગુજરાત સરકારના સામા ક યાય અને અિધકારીતા િવભાગ (આિદ િત િવકાસ) ના તા.૨૧/૧૦/૨૦૦૦ના
ઠરાવ
માંકઃનશઅ/૧૫૯૪/૧૧૬૭/૨૦૦૦/ગ તથા આિદ િત િવકાસ િવભાગ, સિચવાલય, ગાંધીનગરના
તા.૮/૦૮/૨૦૧૪ના
હેરનામા
માંકઃએમકે એમ/૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/ ,
તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૫ના
હેરનામા
માંકઃએમકે એમ/૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/
તથા તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૬ના
હેરનામા
માંકઃએમકે એમ/૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/
અ વયે કિમ નર, આિદ િત િવકાસ, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર હ તકની અનુસૂિચત જન િતની આદશ િનવાસી
શાળાઓમાં ધોરણ-૧૧ અને ૧૨ િવ ાન વાહ માટે ના કુ લ- ૫૫ (પંચાવન) મદદનીશ િશ ક વગ-૩ (ઉ ચતર મા યિમક
િવભાગ) ગુજરાતી મા યમની િફકસ પગારથી કરાર અધારીત ભરતી અંગેની હેરાત વષ- ૨૦૧૭ અ વયે મદદનીશ
િશ કની જ યાઓ મેરીટના ધોરણે ભરવા મા પસંદગી યાદી તેમજ િત ાયાદી તૈયાર કરવા માટે ઉ લેખ કરેલ
શૈ િણક તેમજ યવસાિયક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર પાસેથી િનયત નમુનામાં ઓનલાઇન અર ઓ માંગવામાં
આવે છે . લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ હેરાત િસ ધ થયેથી અર તા. ૦૬/૦૬/૨૦૧૭ થી તા. ૨૦/૦૬/૨૦૧૭
સુધી વેબસાઇટ www.ctdrecruitment.com ઉપર મુકવામાં આવેલ સુચના મુજબ તા. ૨૦/૦૬/૨૦૧૭ના રોજ ૧૭.૦૦
કલાક સુધી ઓનલાઇન કરવાની રહેશ.ે
1)

શૈ િણક અને યવસાિયક લાયકાત:i.

ii.

iii.

આદશ િનવાસી શાળાઓમાં ધોરણ-૧૧ અને ૧૨ િવ ાન વાહ માટે ના મદદનીશ િશ ક વગ-૩ (ઉ ચતર
મા યિમક િવભાગ) માટે ગુજરાત મા યિમક અને ઉ ચ ર મા યિમક િશ ણ બોડ, ગાંધીનગર ારા
યોજવામાં આવેલ િવષયો માટે TAT પરી ામાં ઓછામાં ઓછા ૫૦ ટકા ગુણ સાથે ઉિતણ થયેલ
ઉમેદવારો જ આ અર કરી શકશે.
અનુસૂિચત જન િતની આદશ િનવાસી શાળાઓમાં ધોરણ-૧૧ અને ૧૨ િવ ાન વાહ માટે ના
મદદનીશ િશ ક વગ-૩ (ઉ ચતર મા યિમક િવભાગ) ની િનમણુંક માટે ની યુન મ લાયકાત. આિદ િત
િવકાસ
િવભાગ,
સિચવાલય,
ગાંધીનગરના
તા.૮/૦૮/૨૦૧૪ના
હેરનામા
માંકઃએમકે એમ/૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/
ના ફકરા નં.-૩(બી)(૧)અને(૨)ની જોગવાઇઓ અનુસારની
શૈ િણક લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇશે.
ગુજરાત સરકારના આિદ િત િવકાસ િવભાગ, સિચવાલય, ગાંધીનગરના તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૬ના હેરનામા
માંકઃએમકે એમ/૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/ ના ફકરા નં.-૨(i) માં િનયત થયેલ મુજબની વયમયાદા રહેશ.ે
અર

કરનાર ઉમેદવાર

હેરાતની તારીખના રોજ ઉપર મુજબની વયમયાદામાં હોવો જોઇએ.

iv.

આિદ િત િવકાસ િવભાગના તા.૮/૦૮/૨૦૧૪ના હેરનામા માંકઃએમકે એમ/૨૦૨૦૧૪/ ૧૧૬/ માં
થયેલ જોગવાઇ મુજબ ગુજરાત મુ કી સેવા વગ કરણ અને ભરતી (સામા ય) િનયમ-૧૯૬૭માં ઠરા યા
માણે કો યુટરના ઉપયોગની પાયાની ણકારી ધરાવતા હોવા જોઇશે. તેમજ આ અંગે સામા ય
વહીવટ િવભાગના તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ના ઠરાવ માંક: સીઆરઆર/ ૧૦/૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦-ગ.૫ થી િનયત
થયેલ જોગવાઇઓ મુજબ રહેશ.ે

v.

આિદ િત િવકાસ િવભાગના તા.૮/૦૮/૨૦૧૪ના હેરનામા માંકઃએમકે એમ/૨૦૨૦૧૪/ ૧૧૬/ ના
ફકરા નં.-(૪) માં જણા યા મુજબ અનુસૂિચત જન િતની આદશ િનવાસી શાળાઓના ધોરણ-૧૧ અને ૧૨
િવ ાન વાહ માટે ના મદદનીશ િશ ક વગ-૩ (ઉ ચતર મા યિમક િવભાગ) માટે શૈ િણક લાયકાત તથા
મહ મ ૩૦ ગુણની ગણતરી નીચે મુજબ રહેશ.ે

માંક

લાયકાત

મહ મ ગુણ

૧

સંબંિધત િવષયમાં નાતક પદવી

૧૦

૨

સંબંિધત િવષયમાં અનુ નાતક પદવી

૧૦

૩
૪

યાવસાિયક િવષયમાં બી.એડ ની પદવી
યાવસાિયક િવષયમાં એમ.એડની પદવી
કુ લ

૦૫
૦૫
૩૦

કે ટલીક યુિનવસ ટીઓ દવારા માકશીટમાં ગુણાંકનના ટકાને બદલે ેડેશન આપવામાં આવે છે . તેવા
િક સામાં ઉમેદવાર દવારા ઓનલાઇન અર ફોમમાં ગણતરી કરીને ટકા દશાવવા તેમજ ેડેશનની
િવગત િનયત કોલમમાં દશાવવી. ઉમેદવાર ેડેશનના અથઘટનથી િવસંગત ટકાવારી દશાવે તો તેઓની
પસંદગી અને િનમણૂંકના અિધકાર આપોઆપ રદ ગણાશે.
યાવસાિયક િવષયની પદવી અંગે જે િવષયની ભરતી કરવાની છે તે જ મુ ય િવષયમાં બી.એડ
ની પરી ા પાસ કરેલ હોય તેવા ઉમેદવાર જ અર કરી શકશે.

2)

3)

vi.

આિદ િત િવકાસ િવભાગના તા.૮/૦૮/૨૦૧૪ના હેરનામા માંકઃએમકે એમ/૨૦૨૦૧૪/ ૧૧૬/ તથા
તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૫ના
હેરનામા માંકઃએમકે એમ/૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/
ની જોગવાઇઓ અનુસાર
ઉમેદવારના શૈ િણક લાયકાતના માણપ મુજબ મેળવેલ ગુણના ૩૦ ટકા ભારાંક અને િશ ક
અિભ િચ કસોટી (TAT) માં મેળવેલ ગુણના ૭૦ ટકા ભારાંકને આધારે પસંદગી યાદી તૈયાર કરવામાં
આવશે.

vii.

આિદ િત િવકાસ િવભાગના તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૬ના હેરનામા માંકઃએમકે એમ/ ૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/
મુજબ ઉમેદવારએ િશ ક અિભ િચ કસોટી (TAT) માં મેળવેલા ગુણ પિરણામની તારીખથી પાંચ
વષની મુદત માટે મા ય ગણાશે, િશ ક અિભ િચ કસોટી (TAT)માં કોઇ યિ
એક કરતા વધારે
ય ો માટે ઉમેદવારી નોંધાવી શકશે પરં તુ મદદનીશ િશ ક વગ ૩ (ઉ ચતર મ યિમક િવભાગ) ની
પસંદગી યાદી તૈયાર કરવાના હેતુ માટે ઉમેદવારે ઓનલાઇન અર માં દશાવેલ (TAT) ના ગુણ જ યાને
લેવામાં આવશે.

viii.

જો કોઇ ઉમેદવારે બે વખત TAT ની પરી ા આપી હોય અને તે અંગેની માિહતી છુપાવશે, કે ખોટી
માિહતી આપશે તો તેવા ઉમેદવારને ભરતી અને સેવાના કોઇપણ તબકકે ગેરલાયક ઠે રવવામાં આવશે
અને આ અંગે કોઇપણ કારની રજુ આત વીકારવામાં આવશે નહી.

પગાર ધોરણ:i.

અનુસૂિચત જન િતની આદશ િનવાસી શાળાઓમાં ધોરણ-૧૧ અને ૧૨ િવ ાન વાહ માટે િફકસ
પગારથી કરાર આધારીત ભરતીથી િનમણૂંક મેળવનાર મદદનીશ િશ ક વગ-૩ (ઉ ચ. મા યિમક
િવભાગ) ને થમ પાંચ વષ સુધી ફીકસ .૩૮,૦૯૦/- માિસક વેતન મળવાપા થશે.

ii.

પાંચ વષની સંતોષકારક સેવા પૂણ થયા બાદ મદદનીશ િશ ક વગ-૩ (ઉ ચ. મા યિમક િવભાગ) ની
જ યા માટે નું પગાર ધોરણ .૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ અથવા સરકાર ારા જે તે જ યા માટે વખતો વખત
િનયત કરેલ મળવાપા પગાર ધોરણમાં િનમણુંક મેળવવાને પા ઠરશે.

iii.

આ ભરતી નામદાર સુિ મ કોટમાં દાખલ કરવામાં આવેલ એસ.એલ.પી.નં.૧૪૧૨૪-૧૪૧૨૫/૨૦૧૨ તથા
અ ય પડતર કોટ દાવાઓના આખરી ચુકાદાને આધીન રહેશ.ે

ભરવાપા જ યાઓઃi.

4)

િવષયવાર અને કે ટેગરીવાર ભરવાપા જ યાઓની િવગતો હેરાતમાં દશા યા મુજબ રહેશ.ે તેમછતાં
જે તે આદશ િનવાસી શાળામાં િવષયવાર ભરવાની થતી ખાલી જ યાની િવગત દશાવતું પ ક આ સાથે
સામેલ છે .

વયમયાદામાં છુટછાટ:-

i.

મુળ ગુજરાતના હોય તેવા અનુસૂિચત િત, અનુસૂિચત જન િત, સામા ક અને શૈ િણક રીતે પછાત
વગના ઉમેદવારોના િક સામાં ઉપલી વયમયાદામાં િનયમોનુસાર ૦પ(પાંચ) વષની છુટછાટ આપવામાં
આવશે.

ii.

િવકલાંગ
ઉમેદવારોએ
સામા ય
વહીવટ
િવભાગના
તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૮ના
પરીપ
માંકઃપરચ/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/ગ.ર થી િનયત થયેલ સુિ ટે ડે ટ/સીવીલ સજનના તબીબી
માણપ ને આધીન રહીને ઉપલી વયમયાદામાં ૧૦(દસ) વષની છુટછાટ મળશે.

iii.

સામા ય વહીવટ િવભાગના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ના ઠરાવની જોગવાઇ મુજબ મિહલા ઉમેદવારોને
૦પ(પાંચ) વષની ઉપલી વયમયાદામાં છુટછાટ આપવામાં આવશે.

iv.

િવધવા મિહલા ઉમેદવારોના િક સામાં મિહલા અનામતના િનયમો અનુ છેદ-૩૦૯ હેઠળ ધડાયેલ છે .
આથી િવધવા મિહલા કે સામા ય મિહલાના િક સામાં સરકાર ી ારા િસ કરવામાં આવેલ
જોગવાઇ મુજબ અનામત વયમયાદાની છુટછાટ કે લાભો મળવાપા રહેશ.ે

v.

મા સૈિનક ઉમેદવારોએ જેઓએ જળ, વાયુ અને ભૂિમ આમડફોસ સમાં ઓછામાં ઓછા ૦૬(છ)
માસની સેવા કરી હોય અને મા સૈિનક તરીકે નું સ મ અિધકારીનું માણપ ધરાવતા હોય તો
મળવાપા ઉપલી વયમયાદામાં તેઓએ બ વેલ ફરજનો સમયગાળો ઉપરાંત ૦૩( ણ) વષ સુધીની
છુટછાટ મળશે.

vi.

સામા ક અને શૈ િણક પછાતવગના ઉમેદવારોએ ઉ ત વગમાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગન
ે ું
સામા ક યાય અને અિધકારીતા િવભાગના તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી િનયત થયેલ પિરિશ -ક ના
નમુનામાં માણપ રજુ કરવાનું રહેશ.ે
સામા ક અને શૈ િણક પછાતવગના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેશ ઉ ત
વગમાં નહી થતો હોય તો જ મળવાપા થશે. તેમજ પરિણત મિહલા ઉમેદવારોએ આવું માણપ
તેમના માતા-િપતાની આવકના સંદભમાં રજુ કરવાનું રહેશ.ે જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની
આવકના સંદભમાં આવું માણપ રજુ કરેલ હશે તો તેમની અર રદ કરવામાં આવશે.
અર સાથે પિરિશ - ક ને બદલે Annexure-A (અં ે માં) રજુ કરેલ હશે તો તેમની અર
કરવામાં આવશે.

રદ

આ માણપ સામા ક યાય અને અિધકારીતા િવભાગના તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૫ના ઠરાવથી િનયત થયેલ
જોગવાઇઓ અનુસાર ઉમેદવારના માતા-િપતાની અગાઉના ણ વષ ની વષવાર આવકને યાને લઇ
તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ કે યારબાદ મેળવેલું હોવું જોઇએ.
જો ઉમેદવારોએ આ માણપ રજુ કરેલ નહી હોય તો તેઓની અર
અનામત જ યા માટે પણ િવચારણામાં લેવાશે નહી.
vii.

5)

અમા ય ગણવામાં આવશે અને

તમામ કે ટેગરીના ઉમેદવારોની ઉપલી વયમયાદામાં છુટછાટ સાથે કોઇપણ સંજોગોમાં િનયત તારીખે
૪૫ (િપ તાલીસ) વષથી વધવી જોઇશે નહી.

અર પ ક ઓનલાઇન ભરવા બાબતની અગ યની સુચનાઓઃ1.

અર

પ ક ભરતાં પહેલાં વેબસાઇટ ઉપર મુકવામાં આવેલી

હેરાત માટે ની સુચનાઓનો

કાળ પૂવક અ યાસ કરવા િવનંતી છે . ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન ભરેલ અર
જેમાં પાછળથી કોઇપણ

ફોમ આખરી ગણાશે

તના સુધારા-વધારા કરી શકાશે નહી કે તમારી િવશેષ કોઇ રજુ આત

ા

રાખી શકાશે નહી.
2.

TAT પરી ાનો તમારો સીટ નંબર ENTER કરો જેથી તમા ં RESULT ખુલશે. પછી CONTINUE કલીક
કરતાં અર પ ક ખુલશે.

3.

ઉમેદવારે અર પ કમાં પોતાનો મોબાઇલ નંબર અવ ય આપવાનો રહેશે આ નંબર પસંદગી
પૂણ ન થાય યાં સુધી બદલવો નહી. જેથી જ રીયાતના સંજોગોમાં સંપક કરી શકાય.

િ યા

4.

આ અંગેનું ઓનલાઇન અર પ ક વેબસાઇટ www.ctdrecruitment.com ઉપર ઓનલાઇન ભરવાનું
રહેશે.

5.

ઓનલાઇન અર કરવામાં ઉમેદવાર પોતે ભુલ કરશે તો તેવી અર ઉપર કોઇ િવચારણા કરવામાં
આવશે નહી જેથી સંપણ કાળ પૂવક ઓનલાઇન અર કરવાની રહેશ.ે

6.

ઓનલાઇન અર કયા પછી કરેલ અર ની િ ટ આ વેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી અર ની
િ ટ મેળવી લેવાની રહેશે. અને સાચવણી કરી, જ ર પડેથી રજુ કરવાની રહેશ.ે
7. ઓનલાઇન અર પ ક તા. ૦૬/૦૬/૨૦૧૭ થી સવાર ે ૧૧.૦૦ કલાકથી તા. ૨૦/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ
૧૭.૦૦ કલાક સુધી ભરી શકાશે.

8.

ટપાલ કે કુ રીયર મારફતે અર

ફોમ વીકારવામાં આવશે નહી અને રદ થયેલા ગણાશે. આ કચેરીને

પણ અર પ કો મોકલવા નહી.
9.

આ

હેરાતનો

હેતુ

આિદ િત

માંકઃએમકે એમ/૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/
૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/

િવકાસ

િવભાગના

તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૫ના

,

તથા તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૬ના

હેરનામા

જોગવાઇઓ અનુસાર હાલ પસંદગી યાદી તેમજ

તા.૮/૦૮/૨૦૧૪ના
હેરનામા

હેરનામા

માંકઃએમકે એમ/

માંકઃએમકે એમ/૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/

ની

િત ાયાદી તૈયાર કરવાનો છે . મેરીટના આધારે

ઉપરોકત જ યાઓ માટે ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે.
10.

અનુસૂિચત જન િતની આદશ િનવાસી શાળાઓમાં ધોરણ-૧૧ અને ૧૨ િવ ાન

વાહ માટે ના

મદદનીશ િશ ક વગ-૩ (ઉ ચતર મા યિમક િવભાગ) ની કરાર આધારીત િફકસ પગારે ભરતી સંબંધે
તમામ સુચનાઓ/ િવગતો વખતો વખત વેબસાઇટ પરથી જોવા મળી શકશે.
11.

આ અંગે કોઇપણ મુંઝવણ હોય તો અ ેની કચેરીના મદદનીશ કિમ ર ી (વહીવટ) અથવા ન કની
િજ લા મદદનીશ કિમ નર ી (તકે દારી અિધકારી ી) આિદ િત િવકાસની કચેરીનો સંપક કરી શકશો.

12.

ઉમેદવારે મેળવેલ લાયકાત સંબંધી

ય

ો અંગેના તમામ દાખલા તેમજ આધારો

બ

મુલાકાત

વખતે તેમજ હાજર થતાં સમયે અવ ય રજુ કરવાના રહેશે.
13.

ઉમેદવારે િનયત અર પ કમાં દશાવેલ કે ટેગરી ( િત) નું સ મ અિધકારીનું

માણપ

બ

મુલાકાત વખતે તેમજ િનમણુંક થતા સમયે રજુ કરવાનું રહેશ.ે જેમાં કોઇપણ સંજોગોમાં પાછળથી
કે ટેગરી બદલવાની રજુ આત ા
14.

રાખવામાં આવશે નહી.

ઉમેદવારે ઓનલાઇન અર પ કમાં ભરેલ િવગતો સમ ભરતી િ યા માટે આખરી ગણવામાં આવશે
અને તેના પુરાવાઓ ભરતી પસંદગી સિમિત/ખાતા/કચેરી/સંબંિધત આદશ િનવાસી શાળા
માંગવામાં આવે યારે અસલમાં રજુ કરવાના રહેશ.ે અ યથા અર

ારા

પ ક જે તે તબકકે રદ ગણવામાં

આવશે.
15.

કોઇ ઉમેદવારે બનાવટી દ તાવેજો રજુ કરીને કે દ તાવેજો સાથે ચેડા કરેલ માલુમ પડશે તો તેમની સામે
િનયમાનુસાર િશ તિવષયક કાયવાહી કરવામાં આવશે.

16.

જે ઉમેદવાર રાજય બહારની યુિનવસીટીના લાયકાતના

માણપ

ધરાવતા હશે તેઓને િનમણુંક

આપતા પહેલા સ મ અિધકારી ીએ િનયમોનુસાર અસલ માણપ ોની ખરાઇ કયા પછી જ િનમણુંક
માટે પા

ઠરશે. જો લાયકાતના

માણપ

બનાવટી હશે તો િનયમોનુસાર િશ ાને પા

ઠરશે. અને

િનમણૂંક મૂળ અસરથી રદ થશે.
17.

જે ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર

કરતી વખતે ખોટી માિહતી આપશે તેમને ગેરલાયક ઠે રવવામાં આવશે.

સરકારી આદશ િનવાસી શાળાઓમાં ધોરણ ૧૧ અને ૧૨ િવ ાન
(ઉ ચ.મા યિમક િવભાગ) અંગેની ભરતીની અર

વાહના મદદનીશ િશ ક વગ-૩

બાબતોમાં ઉમેદવારે શૈ િણક લાયકાત/ અનુભવ

અને માંગેલ તમામ માિહતી સાચી આપવાની રહેશ.ે જો ઉમેદવારે આપેલ માિહતી ખોટી, અધુરી અથવા
ભુલભરેલી ઠરશે તો ભિવ યમાં ભરતી અને સેવાના કોઇપણ તબકકે ગેરલાયક ઠે રવવામાં આવશે અને
આ અંગે કોઇપણ કારની રજુ આત વીકારવામાં આવશે નહી.
18.

સાચી માિહતી આપવાની સંપૂણ જવાબદારી ઉમેદવારની રહેશ.ે અને કોઇપણ સંજોગોના કારણે
કોઇપણ સંજોગોમાં ઉમેદવારે આપેલ માિહતી ખોટી, અધુરી કે ભુલભરેલી હશે તેના કારણે ઉમેદવારની
પસંદગી ન થાય તો તેની સંપણ
ૂ જવાબદારી ઉમેદવારની રહેશ.ે જો માિહતી ખોટી, અધુરી, ભુલ ભરેલી
હશે તો અર

19.

રદ થયેલ ગણાશે.

અરજદારે પોતાનું ઇ-મેઇલ આઇ.ડી. અને મોબાઇલ નંબર ફર યાત આપવાના રહેશ.ે અને ભરતી
અંગેની

િ યાની વખતો-વખતની

બાબતે અરજદારે
20.

ણ અરજદારને એસ.એમ.એસ.થી કરવામાં આવશે. અને આ

તે એસ.એમ.એસ.ની ચકાસણી કરવાની રહેશ.ે

અર પ ક ભરવા અંગન
ે ી ખોટી, અધુરી કે ભુલભરેલી માિહતી બાબતે સુચનાઓ ઉમેદવારે વાંચેલ છે.
સુચનાઓ ઉમેદવાર સમજે છે . અને ઉમેદવારને બંધનકતા છે.

21.

અરજદારોએ ભરેલ ફોમની િ

ટે ડ નકલ મેળવી લઇ સંપૂણ ચકાસણી કયા બાદ જ અર

ફોમ

ઓનલાઇન (ON LINE) સબમીટ (SUBMIT) કરવાનું રહેશ.ે
22.

અરજદારે જે ફોમ ભરેલ છે તેના દરેક પાના ઉપર સહી કરી અને સુચના મળે યારે રજુ કરવાનું રહેશ.ે

23.

આ સમ
હેરનામા

ભરતી

િ યા આિદ િત િવકાસ િવભાગ, સિચવાલય, ગાંધીનગરના તા.૮/૦૮/૨૦૧૪ના
માંકઃએમકે એમ/૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/ ,

માંકઃએમકે એમ/૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/
માંકઃએમકે એમ/૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/
સામા ક

તથા

તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૫ના
તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૬ના

હેરનામા
હેરનામા

ની જોગવાઇઓને આધીન રહેશે અને આ બાબતે સરકાર ીના

યાય અને અિધકારીતા િવભાગ (આિદ િત િવકાસ)ના તા.૨૧/૧૦/૨૦૦૦ના ઠરાવ

માંકઃનશઅ/૧૫૯૪/૧૧૬૭/૨૦૦૦/ગ થી નકકી થયેલ પસંદગી સિમિતનો િનણય આખરી ગણાશે.
સ ય સિચવ
અનુસૂિચત જન િતની આદશ િનવાસી શાળાઓમાં
મદદનીશ િશ કોની ભરતી માટે ની પસંદગી સિમિત
અને નાયબ કિમશનર, આિદ િત િવકાસ,
ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર

