અુ ૂચત જન િતની આદશ િનવાસી શાળાઓમાં મદદનીશ િશકોની ભરતી માટની
પસંદગી સિમિત,
સિમિત,
કિમશનર$ી,
ટર- ૧૦/એ,
૧૦/એ, ગાંધીનગર.
કિમશનર$ી, આ%દ િત િવકાસની
િવકાસની કચેર',
', બરસા )ુડં ા ભવન, સેકટર(કિમ3નર,
તકની
કની અુ ૂચત જન િતની આદશ િનવાસી
નર, આ%દ િત િવકાસ,
િવકાસ 4ુજરાત રાજય, ગાંધીનગર હ7ત
શાળાઓમાં
શાળાઓમાં ધોરણધોરણ-૧૧ અને ૧૨ િવ:ાન ;વાહ માટના મદદનીશ િશક વગ- ૩ (ઉ>ચતર
ચતર મા?યિમક
યિમક િવભાગ)
4ુજરાતી મા?યમ
યમ ની %ફકસ પગારથી કરાર અધાર'ત ભરતી Cગેની
4ુજરાત

સરકારના

તા.૨૧/૧૦/૨૦૦૦ના
સચવાલય,

ઠરાવ

ગાંધીનગરના

તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૫ના

સામાEક

Dયાય

અને

હરાત અDવયે ુચનાઓ)

અિધકાર'તા

Gમાંકઃનશઅ/૧૫૯૪/૧૧૬૭/૨૦૦૦/ગ
તા.૮/૦૮/૨૦૧૪ના

હરનામા

િવભાગ
તથા

(આ%દ િત

આ%દ િત

િવકાસ)

િવકાસ

ના

િવભાગ,

Gમાંકઃએમકએમ/૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/E

તથા

હરનામા Gમાંકઃએમકએમ/૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/E અDવયે કિમ3નર, આ%દ િત િવકાસ,

4ુજરાત રાજય, ગાંધીનગર હ7તકની અુ ૂચત જન િતની આદશ િનવાસી શાળાઓમાં ધોરણ-૧૧ અને ૧૨
િવ:ાન ;વાહ માટના Pુલ- ૪૫ (પી7તાળ'સ) મદદનીશ િશક વગ- ૩ (ઉ>ચતર મા?યિમક િવભાગ) 4ુજરાતી
મા?યમની %ફકસ પગારથી કરાર અધાર'ત ભરતી Cગેની

હરાત વષ- ૨૦૧૫ અDવયે મદદનીશ િશકની

જRયાઓ મેર'ટના ધોરણે ભરવા માS પસંદગી યાદ' તેમજ ;િતાયાદ' તૈયાર કરવા માટ ઉUલેખ કરલ
શૈણક તેમજ Wયવસાિયક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર પાસેથી િનયત ન)ુનામાં ઓનલાઇન અરEઓ
માંગવામાં આવે છે . લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ
તા.૧૦
તા.૧૦/
૧૦/૯/૨૦૧૫
/૨૦૧૫ ુધી

હરાત ;િસ?ધ થયેથી અરE તા.૨૯
તા.૨૯/
૨૯/૮/૨૦૧૫
/૨૦૧૫ થી

વેબસાઇટ www.ctdrecruitment.com ઉપર

)ુકવામાં આવેલ

ુચના

)ુજબ

તા.
તા.૧૦/
૧૦/૯/૨૦૧૫
/૨૦૧૫ના રોજ ૧૭..૦૦ કલાક ુધી ઓનલાઇન કરવાની રહશે.
1)

શૈણક અને Wયવસાિયક લાયકાત:i.

આદશ િનવાસી શાળાઓમાં ધોરણ-૧૧ અને ૧૨ િવ:ાન ;વાહ માટના મદદનીશ િશક વગ- ૩
(ઉ>ચતર મા?યિમક િવભાગ) માટ 4ુજરાત મા?યિમક અને ઉ>ચ[ર મા?યિમક િશણ બોડ,
ગાંધીનગર \ારા યોજવામાં આવેલ િવષયો માટ TAT પર'ામાં ઓછામાં ઓછા ૫૦ ટકા 4ુણ સાથે
ઉિત]ણ થયેલ ઉમેદવારો જ આ અરE કર' શકશે.

ii.

અુ ૂચત જન િતની આદશ િનવાસી શાળાઓમાં ધોરણ-૧૧ અને ૧૨ િવ:ાન ;વાહ માટના
મદદનીશ િશક વગ- ૩ (ઉ>ચતર મા?યિમક િવભાગ) ની િનમ^ુકં માટની D_ુન[મ લાયકાત.
આ%દ િત

િવકાસ

િવભાગ,

સચવાલય,

ગાંધીનગરના

તા.૮/૦૮/૨૦૧૪ના

Gમાંકઃએમકએમ/૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/E ના ફકરા નં.-૩(બી)(૧)અને(૨)ની

હરનામા

જોગવાઇઓ અુસારની

શૈણક લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇશે.
iii.

4ુજરાત સરકારના આ%દ િત િવકાસ િવભાગ, સચવાલય, ગાંધીનગરના તા.૮/૦૮/૨૦૧૪ના
હરનામા Gમાંકઃએમકએમ/૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/E ના ફકરા નં.-૩(એ) માં િનયત થયેલ )ુજબની
વયમયાદા રહશે.
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અરE કરનાર ઉમેદવાર

iv.

હરાતની તાર'ખના રોજ ઉપર )ુજબની વયમયાદામાં હોવો જોઇએ.

આ%દ િત િવકાસ િવભાગના તા.૮/૦૮/૨૦૧૪ના

હરનામા Gમાંકઃએમકએમ/૨૦૨૦૧૪/ ૧૧૬/E

માં થયેલ જોગવાઇ )ુજબ 4ુજરાત )ુUક' સેવા વગ`કરણ અને ભરતી (સામાDય) િનયમ-૧૯૬૭માં
ઠરાWયા ;માણે કોab_ુટરના ઉપયોગની પાયાની
સામાDય

વહ'વટ

િવભાગના

ણકાર' ધરાવતા હોવા જોઇશે. તેમજ આ Cગે

તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ના

ઠરાવ

Gમાંક:

સીઆરઆર/

૧૦/૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦-ગ.૫ થી િનયત થયેલ જોગવાઇઓ )ુજબ રહશે.
v.

આ%દ િત િવકાસ િવભાગના તા.૮/૦૮/૨૦૧૪ના

હરનામા Gમાંકઃએમકએમ/૨૦૨૦૧૪/ ૧૧૬/E

ના ફકરા નં.-(૪) માં જણાWયા )ુજબ અુ ૂચત જન િતની આદશ િનવાસી શાળાઓના ધોરણ-૧૧
અને ૧૨ િવ:ાન ;વાહ માટના મદદનીશ િશક વગ-૩ (ઉ>ચતર મા?યિમક િવભાગ) માટ શૈણક
લાયકાત તથા મહ[મ ૩૦ 4ુણની ગણતર' નીચે )ુજબ રહશે.
Gમાંક

લાયકાત

મહ[મ 4ુણ

૧

સંબિં ધત િવષયમાં 7નાતક પદવી

૧૦

૨

સંબિં ધત િવષયમાં અુ7નાતક પદવી

૧૦

૩

Wયાવસાિયક િવષયમાં બી.એડ ની પદવી

૦૫

૪

Wયાવસાિયક િવષયમાં એમ.એડની પદવી

૦૫
Pુ લ

૩૦

કટલીક _ુિનવસ`ટ'ઓ દવારા માકશીટમાં 4ુણાંકનના ટકાને બદલે cેડશન આપવામાં આવે છે .
તેવા %ક7સામાં ઉમેદવાર દવારા ઓનલાઇન અરEફોમમ
 ાં ગણતર' કર'ને ટકા દશાવવા તેમજ
cેડશનની િવગત િનયત કોલમમાં દશાવવી. ઉમેદવાર cેડશનના અથઘ
 ટનથી િવસંગત ટકાવાર'
દશાવે તો તેઓની પસંદગી અને િનમ^ક
ં ૂ ના અિધકાર આપોઆપ રદ ગણાશે.
Wયાવસાિયક િવષયની પદવી Cગે e િવષયની ભરતી કરવાની છે તે જ )ુfય િવષયમાં બી.એડ
ની પર'ા પાસ કરલ હોય તેવા ઉમેદવાર જ અરE કર' શકશે.

vi.

આ%દ િત
૧૧૬/E

િવકાસ
તથા

િવભાગના

તા.૮/૦૮/૨૦૧૪ના

તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૫ના

હરનામા

હરનામા

Gમાંકઃએમકએમ/૨૦૨૦૧૪/

Gમાંકઃએમકએમ/૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/E

ની

જોગવાઇઓ અુસાર ઉમેદવારના શૈણક લાયકાતના ;માણપS )ુજબ મેળવેલ 4ુણના ૩૦
ટકા ભારાંક અને િશક અભgચ કસોટ' (TAT) માં મેળવેલ 4ુણના ૭૦ ટકા ભારાંકને આધાર
પસંદગી યાદ' તૈયાર કરવામાં આવશે.
vii.

આ%દ િત

િવકાસ

૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/E
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િવભાગના
ની

જોગવાઇ

તા.૮/૦૮/૨૦૧૪ના
૩(સી)

તથા

હરનામા

Gમાંકઃએમકએમ/

તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૫ના

હરનામા

Gમાંકઃએમકએમ/૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/E )ુજબ ઉમેદવારએ િશક અભgચ કસોટ' (TAT) માં
મેળવેલા 4ુણ પ%રણામની તાર'ખથી પાંચ વષન
 ી )ુદત માટ માDય ગણાશે, તેમજ ઉમેદવારને
િશક અભgચ કસોટ' (TAT) માટ વhુમાં વhુ Sણ ;યiનોની jટ આપવામાં આવશે. ઉમેદવાર
;થમ ;યiન કયા પછ', ;થમ ;યiનના પ%રણામની તાર'ખથી પાંચ વષન
 ી )ુદતની Cદર
બી

અથવા Sી

Gિમક ;યiન કરશે તો ઉમેદવાર તેવા ;યiનમાં મેળવેલા 4ુણના સરરાશ

4ુણને પસંદગી યાદ' તૈયાર કરવામાં ?યાનમાં લેવામાં આવશે.
viii.

જો કોઇ ઉમેદવાર બે વખત TAT ની પર'ા આપી હોય અને તે Cગેની મા%હતી jપાવશે, ક ખોટ'
મા%હતી આપશે તો તેવા ઉમેદવારને ભરતી અને સેવાના કોઇપણ તબકક ગેરલાયક ઠરવવામાં
આવશે અને આ Cગે કોઇપણ ;કારની રkુ આત 7વીકારવામાં આવશે નહ'.

2)

પગાર ધોરણ:i.

અુ ૂચત જન િતની આદશ િનવાસી શાળાઓમાં ધોરણ-૧૧ અને ૧૨ િવ:ાન ;વાહ માટ %ફકસ
પગારથી કરાર આધાર'ત ભરતીથી િનમ^ક
ં ૂ મેળવનાર મદદનીશ િશક વગ- ૩ (ઉ>ચ.
મા?યિમક િવભાગ) ને ;થમ પાંચ વષ ુધી ફ'કસ g.૧૩,૭૦૦/- માિસક વેતન મળવાપાS થશે.

ii.

પાંચ વષન
 ી સંતોષકારક સેવા l ૂણ થયા બાદ મદદનીશ િશક વગ- ૩ (ઉ>ચ. મા?યિમક
િવભાગ) ની જRયા માટુ ં પગાર ધોરણ g.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ cેડ-પે g.૪૪૦૦/-

અથવા સરકાર

\ારા e તે જRયા માટ વખતો વખત િનયત કરલ મળવાપાS પગાર ધોરણમાં િનમ^ુકં
મેળવવાને પાS ઠરશે.
iii.

આ

ભરતી

નામદાર

ુિ;મ

કોટમાં

દાખલ

કરવામાં

આવેલ

એસ.એલ.પી.નં.૧૪૧૨૪-

૧૪૧૨૫/૨૦૧૨ તથા અDય પડતર કોટ દાવાઓના આખર' mુકાદાને આધીન રહશે.
3)

ભરવાપાS જRયાઓઃi.

િવષયવાર અને કટગર'વાર ભરવાપાS જRયાઓની િવગતો

હરાતમાં દશાWયા )ુજબ રહશે.

તેમછતાં e તે આદશ િનવાસી શાળામાં િવષયવાર ભરવાની થતી ખાલી જRયાની િવગત
દશાવn ું પSક આ સાથે સામેલ છે .
4)

વયમયાદામાં jટછાટ:i.

)ુળ 4ુજરાતના હોય તેવા અુ ૂચત

િત, અુ ૂચત જન િત, સામાEક અને શૈણક ર'તે

પછાત વગન
 ા ઉમેદવારોના %ક7સામાં ઉપલી વયમયાદામાં િનયમોુસાર ૦પ(પાંચ) વષન
 ી
jટછાટ આપવામાં આવશે.
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ii.

િવકલાંગ

ઉમેદવારોએ

સામાDય

વહ'વટ

િવભાગના

તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૮ના

પર'પS

Gમાંકઃપરચ/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/ગ.ર થી િનયત થયેલ ુિ;ટDડDટ/સીવીલ સoનના તબીબી
;માણપSને આધીન રહ'ને ઉપલી વયમયાદામાં ૧૦(દસ) વષન
 ી jટછાટ મળશે.
iii.

સામાDય વહ'વટ િવભાગના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ના ઠરાવની જોગવાઇ )ુજબ મ%હલા ઉમેદવારોને
૦પ(પાંચ) વષન
 ી ઉપલી વયમયાદામાં jટછાટ આપવામાં આવશે.

iv.

િવધવા મ%હલા ઉમેદવારોના %ક7સામાં મ%હલા અનામતના િનયમો અુ>છે દ-૩૦૯ હઠળ ધડાયેલ
છે . આથી િવધવા મ%હલા ક સામાDય મ%હલાના %ક7સામાં સરકાર$ી \ારા ;િસp કરવામાં આવેલ
જોગવાઇ )ુજબ અનામત વયમયાદાની jટછાટ ક લાભો મળવાપાS રહશે.

v.

માE સૈિનક ઉમેદવારોએ eઓએ જળ, વા_ુ અને q ૂિમ આમડફોસ`સમાં ઓછામાં ઓછા ૦૬(છ)
માસની સેવા કર' હોય અને માE સૈિનક તર'કુ ં સમ અિધકાર'ુ ં ;માણપS ધરાવતા હોય તો
મળવાપાS ઉપલી વયમયાદામાં તેઓએ બ વેલ ફરજનો સમયગાળો ઉપરાંત ૦૩(Sણ) વષ
ુધીની jટછાટ મળશે.

vi.

સામાEક અને શૈણક પછાતવગન
 ા ઉમેદવારોએ ઉrત વગમ
 ાં સમાવેશ ન થતો હોવા Cગે ુ ં
સામાEક Dયાય અને અિધકાર'તા િવભાગના તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી િનયત થયેલ
પ%રિશsટ-ક ના ન)ુનામાં ;માણપS રkુ કરવાુ ં રહશે.
સામાEક અને શૈણક પછાતવગન
 ા ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેશ
ઉrત વગમ
 ાં નહ' થતો હોય તો જ મળવાપાS થશે. તેમજ પરણત મ%હલા ઉમેદવારોએ આtુ ં
;માણપS તેમના માતા-િપતાની આવકના સંદભમ
 ાં રkુ કરવાુ ં રહશે. જો આવા ઉમેદવારોએ
તેમના પિતની આવકના સંદભમ
 ાં આtુ ં ;માણપS રkુ કરલ હશે તો તેમની અરE રદ કરવામાં
આવશે.
અરE સાથે પ%રિશsટ- ક ને બદલે Annexure-A (CcેEમાં) રkુ કરલ હશે તો તેમની અરE રદ
કરવામાં આવશે.
આ ;માણપS સામાEક Dયાય અને અિધકાર'તા િવભાગના તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૫ના ઠરાવથી
િનયત થયેલ જોગવાઇઓ અુસાર ઉમેદવારના માતા-િપતાની અગાઉના Sણ વષuની વષવ
 ાર
આવકને ?યાને લઇ તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૫ ક iયારબાદ મેળવેv ું હોtુ ં જોઇએ.
જો ઉમેદવારોએ આ ;માણપS રkુ કરલ નહ' હોય તો તેઓની અરE અમાDય ગણવામાં
આવશે અને અનામત જRયા માટ પણ િવચારણામાં લેવાશે નહ'.

vii.

તમામ કટગર'ના ઉમેદવારોની ઉપલી વયમયાદામાં jટછાટ સાથે કોઇપણ સંજોગોમાં િનયત
તાર'ખે ૪૫ (િપ7તાલીસ) વષથ
 ી વધવી જોઇશે નહ'.
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5)

અરEપSક ઓનલાઇન ભરવા બાબતની અગiયની ુચનાઓઃ1.

અરE પSક ભરતાં પહલાં વેબસાઇટ ઉપર )ુકવામાં આવેલી

હરાત માટની ુચનાઓનો

કાળEl ૂવક
 અwયાસ કરવા િવનંતી છે . ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન ભરલ અરE ફોમ આખર'
ગણાશે eમાં પાછળથી કોઇપણ

તના ુધારા-વધારા કર' શકાશે નહ' ક તમાર' િવશેષ કોઇ

રkુ આત cાx રાખી શકાશે નહ'.
2.

TAT પર'ાનો તમારો સીટ નંબર ENTER કરો eથી તમાgં RESULT yુલશે. પછ' CONTINUE
કલીક કરતાં અરEપSક yુલશે.

3.

ઉમેદવાર અરEપSકમાં પોતાનો મોબાઇલ નંબર અવ3ય આપવાનો રહશે આ નંબર પસંદગી
;%Gયા l ૂણ ન થાય iયાં ુધી બદલવો નહ'. eથી જgર'યાતના સંજોગોમાં સંપક કર' શકાય.

4.

આ Cગે ુ ં ઓનલાઇન અરEપSક વેબસાઇટ www.ctdrecruitment.com ઉપર ઓનલાઇન
ભરવાુ ં રહશે.

5.

ઓનલાઇન અરE કરવામાં ઉમેદવાર પોતે qુલ કરશે તો તેવી અરE ઉપર કોઇ િવચારણા
કરવામાં આવશે નહ' eથી સંપણ કાળEl ૂવક
 ઓનલાઇન અરE કરવાની રહશે.

6.

ઓનલાઇન અરE કયા પછ' કરલ અરEની િ;Dટ આ વેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કર'
અરEની િ;Dટ મેળવી લેવાની રહશે. અને સાચવણી કર', જgર પડથી રkુ કરવાની રહશે.

7.

ઓનલાઇન અરEપSક તા.૨
તા.૨૯/૮/૨૦૧૫
/૨૦૧૫ થી સવાર ૧૧.૦૦ કલાકથી તા.૧૦
તા.૧૦/
૧૦/૯/૨૦૧૫
/૨૦૧૫ ના રોજ
૧૭.
૧૭.૦૦ કલાક ુધી ભર' શકાશે.

8.

ટપાલ ક Pુર'યર મારફતે અરE ફોમ 7વીકારવામાં આવશે નહ' અને રદ થયેલા ગણાશે. આ
કચેર'ને પણ અરEપSકો મોકલવા નહ'.

9.

આ

હરાતનો

હn ુ

આ%દ િત

િવકાસ

િવભાગના

તા.૮/૦૮/૨૦૧૪ના

Gમાંકઃએમકએમ/૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/E તથા તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૫ના

હરનામા

હરનામા Gમાંકઃએમકએમ/

૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/E ની જોગવાઇઓ અુસાર હાલ પસંદગી યાદ' તેમજ ;િતાયાદ' તૈયાર
કરવાનો છે . મેર'ટના આધાર ઉપરોકત જRયાઓ માટ ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે.
10.

અુ ૂચત જન િતની આદશ િનવાસી શાળાઓમાં ધોરણ-૧૧ અને ૧૨ િવ:ાન ;વાહ માટના
મદદનીશ િશક વગ- ૩ (ઉ>ચતર મા?યિમક િવભાગ) ની કરાર આધાર'ત %ફકસ પગાર ભરતી
સંબધ
ં ે તમામ ુચનાઓ/ િવગતો વખતો વખત વેબસાઇટ પરથી જોવા મળ' શકશે.
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11.

આ Cગે કોઇપણ )ુઝ
ં વણ હોય તો અSેની કચેર'ના નાયબ િનયામક$ી (વહ'વટ) અથવા
નEકની {જUલા મદદનીશ કિમ3નર$ી (તકદાર' અિધકાર'$ી) આ%દ િત િવકાસની કચેર'નો
સંપક કર' શકશો.

12.

ઉમેદવાર મેળવેલ લાયકાત સંબધ
ં ી ;યiનો Cગેના તમામ દાખલા તેમજ આધારો gબg
)ુલાકાત વખતે તેમજ હાજર થતાં સમયે અવ3ય રkુ કરવાના રહશે.

13.

ઉમેદવાર િનયત અરEપSકમાં દશાવેલ કટગર' ( િત) ુ ં સમ અિધકાર'ુ ં ;માણપS gબg
)ુલાકાત વખતે તેમજ િનમ^ુક
ં થતા સમયે રkુ કરવાુ ં રહશે. eમાં કોઇપણ સંજોગોમાં
પાછળથી કટગર' બદલવાની રkુ આત cાx રાખવામાં આવશે નહ'.

14.

ઉમેદવાર ઓનલાઇન અરEપSકમાં ભરલ િવગતો સમc ભરતી ;%Gયા માટ આખર' ગણવામાં
આવશે અને તેના lુરાવાઓ ભરતી પસંદગી સિમિત/ખાતા/કચેર'/સંબિં ધત આદશ િનવાસી
શાળા \ારા માંગવામાં આવે iયાર

અસલમાં રkુ કરવાના રહશે. અDયથા અરE પSક e તે

તબકક રદ ગણવામાં આવશે.
15.

કોઇ ઉમેદવાર બનાવટ' દ7તાવેજો રkુ કર'ને ક દ7તાવેજો સાથે ચેડા કરલ માvુમ પડશે તો
તેમની સામે િનયમાુસાર િશ7તિવષયક કાયવ
 ાહ' કરવામાં આવશે.

16.

e ઉમેદવાર રાજય બહારની _ુિનવસ
 ીટ'ના લાયકાતના ;માણપS ધરાવતા હશે તેઓને િનમ^ુકં
આપતા પહલા સમ અિધકાર'$ીએ િનયમોુસાર અસલ ;માણપSોની ખરાઇ કયા પછ' જ
િનમ^ુકં માટ પાS ઠરશે. જો લાયકાતના ;માણપS બનાવટ' હશે તો િનયમોુસાર િશાને પાS
ઠરશે. અને િનમ^ક
ં ૂ ) ૂળ અસરથી રદ થશે.

17.

e ઉમેદવાર ઓનલાઇન અરE કરતી વખતે ખોટ' મા%હતી આપશે તેમને ગેરલાયક ઠરવવામાં
આવશે. સરકાર' આદશ િનવાસી શાળાઓમાં ધોરણ ૧૧ અને ૧૨ િવ:ાન ;વાહના મદદનીશ
િશક વગ- ૩ (ઉ>ચ.મા?યિમક િવભાગ) Cગેની ભરતીની અરE બાબતોમાં ઉમેદવાર શૈણક
લાયકાત/ અુભવ અને માંગલ
ે તમામ મા%હતી સાચી આપવાની રહશે. જો ઉમેદવાર આપેલ
મા%હતી ખોટ', અhુર' અથવા qુલભરલી ઠરશે તો ભિવsયમાં ભરતી અને સેવાના કોઇપણ
તબકક ગેરલાયક ઠરવવામાં આવશે અને આ Cગે કોઇપણ ;કારની રkુ આત 7વીકારવામાં
આવશે નહ'.

18.

સાચી મા%હતી આપવાની સંl ૂણ જવાબદાર' ઉમેદવારની રહશે. અને કોઇપણ સંજોગોના કારણે
કોઇપણ સંજોગોમાં ઉમેદવાર આપેલ મા%હતી ખોટ', અhુર' ક qુલભરલી હશે તેના કારણે
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ઉમેદવારની પસંદગી ન થાય તો તેની સંl ૂણ જવાબદાર' ઉમેદવારની રહશે. જો મા%હતી ખોટ',
અhુર', qુલ ભરલી હશે તો અરE રદ થયેલ ગણાશે.
19.

અરજદાર પોતાુ ં ઇ-મેઇલ આઇ.ડ'. અને મોબાઇલ નંબર ફરEયાત આપવાના રહશે. અને
ભરતી Cગેની ;%Gયાની વખતો-વખતની
અને આ બાબતે અરજદાર

20.

ણ અરજદારને એસ.એમ.એસ.થી કરવામાં આવશે.

તે એસ.એમ.એસ.ની ચકાસણી કરવાની રહશે.

અરEપSક ભરવા Cગેની ખોટ', અhુર' ક qુલભરલી મા%હતી બાબતે ુચનાઓ ઉમેદવાર
વાંચેલ છે . ુચનાઓ ઉમેદવાર સમe છે . અને ઉમેદવારને બંધનકતા છે .

21.

અરજદારોએ ભરલ ફોમન
 ી િ;Dટડ નકલ મેળવી લઇ સંl ૂણ ચકાસણી કયા બાદ જ અરE ફોમ
ઓનલાઇન (ON LINE) સબમીટ (SUBMIT) કરવાુ ં રહશે.

22.

અરજદાર e ફોમ ભરલ છે તેના દરક પાના ઉપર સહ' કર' અને ુચના મળે iયાર રkુ કરવાુ ં
રહશે.

23.

આ

સમc

ભરતી

તા.૮/૦૮/૨૦૧૪ના

;%Gયા

આ%દ િત

િવકાસ

િવભાગ,

સચવાલય,

ગાંધીનગરના

હરનામા Gમાંકઃએમકએમ/૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/E તથા તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૫ના

હરનામા Gમાંકઃએમકએમ/૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/E ની જોગવાઇઓને આધીન રહશે અને આ બાબતે
સરકાર$ીના

સામાEક

Dયાય

અને

અિધકાર'તા

િવભાગ

(આ%દ િત

િવકાસ)ના

તા.૨૧/૧૦/૨૦૦૦ના ઠરાવ Gમાંકઃનશઅ/૧૫૯૪/૧૧૬૭/૨૦૦૦/ગ થી નકક' થયેલ પસંદગી
સિમિતનો િનણય
 આખર' ગણાશે.
સહ'/સહ'/સwય સચવ
અુ ૂચત જન િતની આદશ િનવાસી શાળાઓમાં
મદદનીશ િશકોની ભરતી માટની પસંદગી સિમિત
અને નાયબ કિમશનર,
કિમશનર, આ%દ િત િવકાસ,
4ુજરાત રાજય, ગાંધીનગર
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