ર

ટડ થયેલી ખાનગી અનુદાિનત મા યિમક શાળાઓ તેમજ મા યિમક અને ઉ ચતર
મા યિમક શાળાઓમાં આચાય પસંદગી અંગન
ે ી
ગુજરાત

સરકારના

િશ ણ

િવભાગ,

હેરાત-૨૦૧૭
ગાંધીનગરના

માંક:GH/SH/77/BMS/1115/1295/G, તા.૨૫/૭/૨૦૧૭ અ વયે ર
અનુદાિનત

(Grant-in-aid)

મા યિમક

અને

ઉ ચતરમા યિમક

ટડ

હેરનામા
થયેલી ખાનગી

શાળાઓમાં

આચાય ની

તા.૩૧/૧૦/૨૦૧૭ની િ થિતએ ખાલી હોય તેવી અંદા ત ૨૩૨૯ જ યાઓ માટે ગુજરાત મા યિમક અને
ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ િવિનયમો-૧૯૭૪ની જોગવાઇઓ, િશ ણ િવભાગના તા.૨૫/૭/૨૦૧૭ના
હેરનામાની જોગવાઇઓ તેમજ િશ ણ િવભાગના ઠરાવ

માંક:બમશ/૧૧૧૭/૨૪૨૫/ગ,

તા.૯/૮/૨૦૧૭ની જોગવાઇઓને યાને લઇ શૈ િણક લાયકાત, યવાસાિયક લાયકાત તેમજ િનયત
અનુભવ ધરાવતા ઉમેદવારો પાસે અર ઓ ઓનલાઇન મંગાવવામાં આવે છે .
ઉકત શૈ િણક અને યવસાિયક લાયકાત તેમજ િનયત અનુભવ ધરાવતા ઉમેદવારો આચાયની
જ યા માટે તા.૧૦/૧૦/૨૦૧૭ને મંગળવારથી તા.૩૧/૧૦/૨૦૧૭ના રા ે ૧૧:૫૯ કલાક સુધી અર
શકશે. ઓનલાઇન અર
તા.૨૫/૭/૨૦૧૭નું

કરી

Web site :www.gserb.org પરકરવાની રહેશ.ે ઉકત Web site પર

હેરનામુ,ં તા.૯/૮/૨૦૧૭ના ઠરાવ તેમજ આચાય ભરતી માટે ની આનુષાંિગક

િવગતો /સુચનાઓ મુકવામાં આવેલ છે . જે યાને લઇ અર

કરવાની રહેશ.ે
સહી/-

તારીખ : ૦૭/૧૦/૨૦૧૭
થળ :ગાંધીનગર

(પી.એમ.જોષીયારા)
સ ય સિચવ
ર ટડ ખાનગી અનુદાિનત મા યિમક અને
ઉ ચતર મા યિમક આચાય પસંદગી સિમિત,
લોક નં.૯/૧, ડો. વરાજ મહેતા ભવન,ગાંધીનગર.
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ટડ થયેલી ખાનગી અનુદાિનત મા યિમક શાળાઓ તેમજ મા યિમક અને ઉ ચતર
મા યિમક શાળાઓમાં આચાય પસંદગી અંગન
ે ી

હેરાત-૨૦૧૭ માટે ઉમેદવારોએ

યાનમાં લેવાની અગ યની બાબતો :
સમ ભરતી િ યાના સંદભ સુચનાઓ :1. ઓનલાઇન અર પ કમાં માંગેલ તમામ િવગતો સાચી અને ઉમેદવારોએ

તે ચકાસીને

ભરવાની રહેશ.ે
2. ઓનલાઇન અર પ ક ભરવા માટે ની િનયત તારીખ પૂણ થયા બાદ અર પ ક માટે અ ેની
કચેરીમાં િબનજ રી પૂછપરછ કરવી નિહ. અર પ ક ભરવા અંગેની સમયમયાદામાં કોઇ
ફે રફાર હશે તો વતમાનપ ોમાં
વેબસાઇટ ઉપર પણ

હેરાત આપીને જણાવવામાં આવશે, ઉપરાંત અમારી

ણ થશે.

3. આચાય ભરતીમાટે નીચેના

હેરનામા, ઠરાવો અને અ ય જોગવાઇઓને આિધન કાયવાહી

થશે, જેથી ઉકત તમામ બાબતોનો અ યાસ કરી લેવો, જેથી િબનજ રી મૂઝવણ ઉભી ન થાય.


ગુજરાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ ધારો-૧૯૭૨ ની જોગવાઇઓ.



ગુજરાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ િવિનયમો-૧૯૭૪ ની જોગવાઇઓ.



િશ ણ

િવભાગના

હેરનામા

માંક:GH/SH/77/BMS/1115/1295/G,

તા.૨૫/૭/૨૦૧૭ની જોગવાઇઓ.


િશ ણ િવભાગના ઠરાવ માંક: બમશ/ ૧૧૧૭/ ૨૪૨૫/ ગ, તા.૯/૮/૨૦૧૭.

4. ઓનલાઇન અર
step :1

કરવા માટે ની િવિધનો અ યાસ કરીને કાયવાહી કરવી.

www.gserb.orgવેબસાઇટ ઉપર onlineઅર

કરવા માટે આચાય માટે ની

લેવાયેલ કસોટી-૨૦૧૪માં ઉ ીણ ઉમેદવારો તેમજ ઓકટો.૨૦૧૭માં ઉ ીણ
ઉમેદવારો આચાય માટે ની િનયત કરેલ કસોટીનો (TAT/HMAT) પરી ાનો
બેઠક નંબર અને જ મ તારીખ ઓનલાઈન સબમીટ કરશે. એટલે ઉ ીણ
ઉમેદવારની ઉકત કસોટીની િવગતો જોઈ શકાશે (ડીસ લે) થશે.
step : 2

ભરતી પસંદગી સિમિતએ િનયત કરેલી ફી ભરવા માટે નું ચલણ જનરેટ
(ઉપલ ધ) થશે. જેની િ

ટ લઇને િનયત કરેલ SBIમાં ફી ભરવાની રહેશ.ે ફી

ભરી લીધા ના ૪૮ કલાક બાદ જ અર પ ક online થઇ શકશે અને િવગતો
ભરીને તેની િ
step : 3

ટ મેળવી શકાશે.

ફી ભયા બાદ onlineઅર

પ ક Save કરીને “Submit” કરીને તેની િ

લઇને ન કના DEO કચેરીના ન

ી થયેલ

ટ

વીકાર કે માં અર પ કમાં

અરજદારે જણાવેલ લાયકાત, અનુભવ જેવા આધારોની

વ માિણત નકલ

અર પ ક સાથે જોડીને અસલ માણપ ો સાથે ચકાસણી કરાવવાની રહેશ.ે
(A)

જો અરજદારે અર પ કમાં દશાવેલ િવગતો, આધારો, લાયકાતના ગુણ િવગેર ે
અસલ ગુણપ ક,

માણપ ોની ચકાસણી કરતા યો ય જણાશે તો વીકાર

કે ના કમચારી અર પ ક વીકારશે.
(B)

જો અરજદારના આધારો સાથે અર પ કની િવગતોમાં િવસંગતતા હશે તો
વીકાર કે

સુધારવા સુચવશે. અરજદાર સુધારા માટે ફરી ઓનલાઈન
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અર પ કમાં જ રી સુચવેલ સુધારો કરીને પુન: વીકાર કે

ઉપર અર પ ક

ચકાસણી કરીને સોંપવાનું રહેશ.ે
ઉપરો

(A) અને (B) ના િક સામાં યો ય હશે તો જ વીકાર કે

ખાતે અર પ ક
કે નો િસ

વીકારીને અરજદારને

વીકાર કે

ખાતેથી વીકારીને “Submit” કરવાની

હેરનામાની જોગવાઇઓ િનયમ:૫(૩), ૯, ૧૦(૨), ૧૦(૩) અને ૧૦(૪)

યાને લઇને “પસંદગી સિમિત” કામચલાઉ મેરીટ list
ચકાસણી કરીને જો કોઇ

વીકાર

ો અને સિહ કરી આપશે.

5. ઓનલાઇન અર પ ક ભરવાની અને વીકાર કે
િ યા પૂણ થયા બાદ

વીકાર કે ના કમચારી

હેર કરશે અને તેના આધારે અરજદારો

િત હોય તો, જે વીકાર કે

પર અર પ ક રજુ કરેલ હોય તે જ

ખાતે “પસંદગી સિમિત”એ િનયત કરેલ સમયમયાદામા જ રી વાંધો-આધારો

સાથે રજુ કરવાના રહેશે
6. ઉપરો

િ યા પૂણ થયા બાદ ફાઇનલ મેરીટ યાદી

હેર કરવામાં આવશે જેની

ણ

વતમાનપ ો અને મોબાઇલમાં “Message” થી કરવામાં આવશે. તેમજ Website પર મુકવામાં
આવશે.
7. રાજયમાં ખાલી પડેલ અનુદાિનત ખાનગી મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓના
સરનામા સાથેની યાદી મૂકીને ઉમેદવારો પાસે શાળા પસંદગી માટે ની Online

િ યા હાથ

ધરાશે. જેમાં શાળાનું નામ, સરનામું તેમજ શાળામાં ભણાવાતું મા યમ અને શાળાનો

કાર

જેમકે િમ શાળા, કુ માર શાળા અને ક યા શાળા દશાવેલ હશે.
8. અરજદારો મેરીટના આધારે શાળા પસંદગીની િ યા પૂણ થયા બાદ દરેક શાળાવાઇઝ પસંદ
કરેલ ઉમેદવારોના મેરીટના આધારે શાળાવાર થમ ૧૫ ઉમેદવારોની યાદી તૈયાર કરીને િજ લા
ક ાની “School Selection Committee” ને મોકલવામાં આવશે.
9. “School Selection Committee” િજ લા ક ાએ શાળાવાર ઉમેદવારોને
(Personal Interview) માટે ની

ણ કરશે. આ અંગે જ રી

“School Selection Committee”

બ

મુલાકાત

િ યાની અલાયદી સૂચનાઓ

ારા ઉમેદવારોને તા.૨૫/૭/૨૦૧૭ની

હેરનામાની

જોગવાઇ નંબર : ૫(૩) અને ૧૦(૪) મુજબ આપશે.
10. ઓનલાઇન અર પ ક ભરવા માટે ની અરજદારોની લાયકાત, અનુભવ અને અ ય બાબતો
અંગે સુચનો :
1. અરજદારે આચાય માટે ની અિભ િચ કસોટી વષ ૨૦૧૪ અને ઓકટો.૨૦૧૭માં ઉિ ણ હોવા
જોઇએ. એટલે કે અરજદારે ઉ

પરી ામાં ઓછામાં ઓછા ૫૦% ગુણ મેળવેલા હોવા જોઇએ.

2. આચાયની જગા માટે લાયકાત, અનુભવ અંગેની જોગવાઇઓ િશ ણ િવભાગના

હેરનામા

તા.૨૫/૭/૨૦૧૭ની જોગવાઇ નંબર-૬(૧) મુજબ ગુજરાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક
િશ ણ િવિનયમો-૧૯૭૪ના િવિનયમ: ૨૦(૧) મુજબ છે લા સુધારાઓ િશ ણ િવભાગના ઠરાવ
માંક:મશબ/૧૨૧૧/૧૫/છ, તા.૧૬/૩/૨૦૧૧ અને તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૧ ના સુધારા યાને લેતો નીચે
મુજબ રહેશ.ે
ર

ટડથયેલી શાળામાં ટાફની િનમણુંક માટે ની યુનતમ લાયકાત :
a) ર

ટડ થયેલી શાળામાં આચાયની લાયકાત :
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કોઇ યિકત નોંધાયેલી મા યિમક /ઉ ચતર મા યિમક શાળામાં ભણાવવામાં
આવતા, િવષયો પૈકી કોઇ િવષયમાં અનુ નાતક સાથે બી.એડ. અથવા મા યિમક
/ઉ ચતર મા યિમક શાળામાં ભણાવવામાં આવતા િવષયો પૈકી કોઇ િવષયમા નાતક
સાથે એમ.એડ. અથવા રા
હોય અને ર

ટડ

સરકારે

હેર કયા

માણે તેને સમક

પદવી ધરાવતો

ા ટ-ઇન-એઇડ/ સરકારી મા યિમક /ઉ ચતર મા યિમક શાળામાં

િનયમાનુસાર િનમણૂંક મેળ યા બાદનો િશખવવાનો /િનિર ણનો ઓછામા ઓછો
કુ લ ૭ (સાત) વષનો અનુભવ હોય...
અથવા
કોઇ

યિકત નોંધાયેલી મા યિમક /ઉ ચતર મા યિમક શાળામાં

ભણાવવામાં આવતા, િવષયો પૈકી કોઇ િવષયમાં નાતક સાથે બી.એડ. અથવા રા
સરકારે

હેર કયા માણે તેને સમક

પદવી ધરાવતો હોય અને ર

ટડ

ા ટ-ઇન-

એઇડ/ સરકારી મા યિમક /ઉ ચતર મા યિમક શાળામાં િનયમાનુસાર િનમણૂંક
મેળ યા બાદનો િશખવવાનો /િનિર ણનો ઓછામા ઓછો કુ લ ૧૫ (પંદર) વષનો
અનુભવ ધરાવતો હોય...
...તે િસવાય તેને હેડમા તર તરીકે નીમી શકાશે નિહ મા
શાળામાં (ક યા શાળા) ઉપરોકત લાયકાતો ધરાવતી

છોકરીઓ માટે ની

ી િસવાય બી

કોઇ યિકતની

હેડમા તર તરીકે િનમણૂંક કરી શકાશે નિહ.
(b)

જોગવાઇ નંબર : ૬(૨) મુજબ “ગુજરાત મુ કી સેવા વગ કરણ અને ભરતી
(સામા ય) િનયમો-૧૯૬૭ માં ઠરા યા માણે
યુટરના ઉપયોગની પાયાની
ણકારી ધરાવતો હોવો જોઇએ.

(c) આચાયની

યા માટે અનુભવ અંગે :

1. ગુજરાત મા યિમકઅને ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ િવિનયમ-૧૯૭૪ના
િવિનયમ ૨૦(૧) માં છે લામાં છે લા સુધારા મુજબ ર ટર ા ટ-ઇનએઇડ / સરકારી મા યિમક/ઉ ચતર મા યિમક શાળામાં િનયમોનુસાર
િનમણુંક મેળ યા બાદનો િશખવવાનો /િનરી ણનો અનુભવ જ રી
રહેશ.ે
2. અનુભવનું ગુણાંકન િશ ણ િવભાગના તા.૨૫/૭/૨૦૧૭ના Appendix-I
ના મ:5 મુજબ ૧૦ વષનો અનુભવના ગુણ “૦૦” રહેશ.ે પરં તુ ૧૦ વષ
ઉપરાંતના યેક વષદીઠ ૦.૭ ગુણ મુજબ વધુમા વધુ ૦૭(seven) ગુણ
મળવાપા થશે.
મેરીટ માટે અનુભવની ગણતરી નીચે મુજબ કરવામાં આવશે.
11. Merit list કે વી રીતે બનશે ?
િશ ણ િવભાગના તા.૨૫/૭/૨૦૧૭ ના હેરનામાની જોગવાઇ નંબર:૫(૩) તેમજ
૧૦(૧) થી ૧૦(૪) ના આધારે પસંદગી યાદી (Merit list) બનાવવામાં આવશે.
12. િશ ણ િવભાગના તા.૨૫/૭/૨૦૧૭ની જોગવાઇ નંબર-૧૨ મુજબ મેરીટ યાદી (પસંદગી
/યો યતા યાદી)માં સમાવેશ થવા મા થી ઉમેદવારને િનમણુંકનો કોઇ હ મળશે નિહ.
13. િશ ણ િવભાગના તા.૨૫/૭/૨૦૧૭ની જોગવાઇ નંબર-૧૪ મુજબ એકાિધક લ ના કારણે
િનમણૂંક માટે ગેરલાયક ઠરશે.
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14. િશ ણ િવભાગના તા.૨૫/૭/૨૦૧૭ની જોગવાઇ નંબર-૧૫ માં દશાવેલ િવગતોએ અને અ ય
બાબતો (“Selection Committee”) પસંદગી સિમતને િશ ત િવષયક ઉલંઘન જણાશે તો
પગલાં લઇ શકશે.
15. િશ ણ િવભાગના તા.૨૫/૭/૨૦૧૭ની જોગવાઇ નંબર-૧૬ માં જણા યાનુસાર ગુજરાત
મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ િવિનયમો-૧૯૭૪ના િવિનયમ-૨૨ મુજબ પસંદ
થયેલા ઉમેદવારની અજમાયશી મુદત રહેશ.ે
16. િશ ણ િવભાગના તા.૨૫/૭/૨૦૧૭ની જોગવાઇ નંબર-૧૭ મુજબ ગુજરાત મા યિમક અને
ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ િવિનયમો-૧૯૭૪ના િવિનયમ-૨૧ ની જોગવાઇ મુજબ તબીબી
પરી ણ િનમણૂંક માટે પસંદ થયે કરાવવાનું રહેશ.ે
17. અ ય સુચનાઓ:
1.
ઓનલાઇન અર પ ક વેરીફીકે શન કયા બાદ Submit થયા બાદ સુધારાને
અવકાશ રહેશે નિહ.
2.
અરજદારે સાચો મોબાઇલ નંબરે અને E-mail ID દશાવવું જેથી માિહતીના
આદાન- દાન માટે ઉપયોગી થશે.
3.
અરજદારોની અર ફી િબન અનામત માટે .૧૦૦/- અને અનામત માટે .૫૦/રહેશ.ે
4.
અરજદારની અર સાથેની ફી િનયત કરેલ બક માં જ ભરવાની રહેશ.ે
5.
અર ફોમ આખરી ગણાશે જેમાં પાછળથી કોઇપણ તના સુધારા-વધારા કરી
શકાશે નહી કે તમારી િવશેષ કોઇ રજુ આત ા રાખી શકાશે નહી.
6.
ઉમેદવારે અર પ કમાં પોતાનો મોબાઇલ નંબર અવ ય આપવાનો રહેશે આ
નંબર પસંદગી િ યા પૂણ ન થાય યાં સુધી બદલવો નહી. જેથી જ રીયાતના
સંજોગોમાં સંપક કરી શકાય.
7.
આ અંગેનું ઓનલાઇન અર પ ક વેબસાઇટ www.gserb.org ઉપર ઓનલાઇન
ભરવાનું રહેશ.ે
8.
ઓનલાઇન અર કરવામાં ઉમેદવાર પોતે ભુલ કરશે તો તેવી અર ઉપર કોઇ
િવચારણા કરવામાં આવશે નહી જેથી સંપણ કાળ પૂવક ઓનલાઇન અર
કરનારની રહેશ.ે
9.
િબન અનામત ઉમેદવાર માટે અર ફી ા.૧૦૦.૦૦ (અંકે િપયા સો પુરા) અને
અનામત વગના ઉમેદવારો માટે અર ફી ા.૫૦.૦૦ (અંકે િપયા પચાસ પુરા)
ઉમેદવારે ભરવાના રહેશ.ે કોઇપણ સંજોગોમાં ભરેલ ફી પરત મળી શકશે નહી.
ફોમ ભરનાર ઉમેદવારે ભરવાપા િનયત અર ફી ટે ટ બક ઓફ ઇ ડીયાની
કોઇપણ શાખામાં ભરવાની રહેશ.ે
10.
ઓનલાઇન અર
કયા પછી કરેલ અર ની િ ટ આ વેબસાઇટ ઉપરથી
ડાઉનલોડ કરી અર ની િ ટ મેળવી લેવાની રહેશ.ે અને સાચવણી કરી, જ ર
પડે થી રજુ કરવાની રહેશ.ે
11.
ઓનલાઇન
અર
પ ક
તા.૧૦/૧૦/૨૦૧૭
ને
મંગળવારથી
તા.૩૧/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ રા ે ૧૧:૫૯ કલાક સુધી ભરી શકાશે.
12.
ટપાલ કે કુ રીયર મારફતે અર ફોમ વીકારવામાં આવશે નહી અને રદ થયેલા
ગણાશે. આ કચેરીને પણ અર પ કો મોકલવા નહી.
13.
િબન સરકારી ા ટ ઇન એઇડ મા યિમક/ ઉ ચ ર મા યિમક શાળાના આચાયની
ભરતી સંબંધે તમામ સુચનાઓ/ િવગતો વખતો વખત વેબસાઇટ પરથી જોવા
મળી શકશે.
14.
આ અંગે કોઇપણ મુંઝવણ હોય તો ન કની િજ લા િશ ણાિધકારી ીની કચેરીનો
સંપક કરી શકશો.
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15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.

26.

ઉમેદવારે જ મ તારીખ માટે ના આધાર, શૈ િણક અને યવસાિયક લાયકાત તેમજ
અનુભવ અંગે ઓનલાઈન અર પ ક વખતે દશાવેલ તમામ માણપ ો તેમજ
આધારો વીકાર કે પર ચકાસણી સમયે અસલમાં અવ ય રજુ કરવાના રહેશ.ે
ઉમેદવારે ઓનલાઇન અર પ કમાં ભરેલ િવગતો સમ ભરતી િ યા માટે
આખરી ગણવામાં આવશે અને તેના પુરાવાઓ ભરતી પસંદગી
સિમિત/ખાતા/સંબંિધત શાળા ારા માંગવામાં આવે યારે અસલમાં રજુ કરવાના
રહેશ.ે અ યથા અર પ ક જે તે તબકકે રદ ગણવામાં આવશે.
કોઇ ઉમેદવારે બનાવટી દ તાવેજો રજુ કરીને કે દ તાવેજો સાથે ચેડા કરેલ માલુમ
પડશે તો તેમની સામે િનયમાનુસાર િશ તિવષયક કાયવાહી કરવામાં આવશે.
જે ઉમેદવાર રાજય બહારની યુિનવસીટીના લાયકાતના માણપ ધરાવતા હશે
તેઓને િનમણુંક આપતા પહેલા અસલ
માણપ ોની ખરાઇ િજ લા
િશ ણાિધકારી ીએ િનયમોનુસાર કયા પછી જ િનમણુંક માટે પા ઠરશે. જો
લાયકાતના માણપ બનાવટી હશે તો િનયમોનુસાર િશ ાને પા ઠરશે.
જે ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર
કરતી વખતે ખોટી માિહતી આપશે તેમને
ગેરલાયક ઠે રવવામાં આવશે. િબન સરકારી ા ટ ઇન એઇડ મા યિમક/ઉ ચતર
મા યિમક શાળાઓમાં આચાય અંગેની ભરતીની અર
બાબતોમાં ઉમેદવારે
શૈ િણક અનુભવ અને માંગેલ તમામ માિહતી સાચી આપવાની રહેશ.ે જો
ઉમેદવારે આપેલ માિહતી ખોટી, અધુરી અથવા ભુલભરેલી ઠરશે તો ભિવ યમાં
ભરતી અને સેવાના કોઇ ના કોઇ પણ તબકકે ગેરલાયક ઠે રવવામાં આવશે અને આ
અંગે કોઇપણ કારની અર /રજુ આત વીકારવામાં આવશે નહી.
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, ભુલભરેલી હશે તો અર રદ થયેલ
ગણાશે.
અરજદારે પોતાનું ઇ-મેઇલ આઇ.ડી. અને મોબાઇલ નંબર ફર યાત આપવાના
રહેશ.ે અને ભરતી અંગેની િ યાની વખતો-વખતની ણ અરજદારને ઇ-મેઇલ /
એસ.એમ.એસ.થી કરવામાં આવશે. અને આ બાબતે અરજદારે તે ઇ-મેઇલ /
એસ.એમ.એસ.ની ચકાસણી કરવાની રહેશે વધુમાં અ ેની કચેરીની વેબ સાઈડ
ઉપર અગ યની સુચાનાવો મુકવામાં આવશે તે ખાસા યાને લેવાની રહેશ.ે
અર પ ભરવા અંગેની ખોટી, અધુરી કે ભુલભરેલી માિહતી બાબતે સુચનાઓ
ઉમેદવારોએ વાંચેલ છે . સુચનાઓ ઉમેદવાર સમજે છે . અને ઉમેદવારને બંધનકતા
છે .
અરજદારોએ ભરેલ ફોમની િ ટે ડ નકલ મેળવી લઇ સંપૂણ ચકાસણી કયા બાદ જ
અર ફોમ સબમીટ કરવાનું રહેશ.ે
અરજદારે જે ફોમ ભરેલ છે તેના દરેક પાના ઉપર સહી કરવાની રહેશ.ે અને જયારે
જ ર પડે યારે રજુ કરવાની રહેશ.ે
આ સમ
ભરતી િ યા ગુજરાત સરકાર િશ ણ િવભાગ, ગાંધીનગરના
તા.૨૫/૭/૧૭ના હેરનામા તથા િશ ણ િવભાગના તા. ૯/૮/૨૦૧૭ના ઠરાવ
માંક:બમશ/૧૧૧૭/ ૨૪૨૫/ ગ તથા ગુજરાત મા યિમક /ઉ ચતર મા યિમક
િશ ણ િવિનયમો-૧૯૭૪ના િવિનયમ-૨૦(૧)ની સુધારેલ જોગવાઇઓ તથા
સરકાર ીના થાયી ઠરાવો અને જોગવાઇઓને આધીન રહેશ.ે
આચાયની ભરતી િ યા બાબતે પસંદગી સિમિતનો િનણય આખરી ગણાશે.
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27.

અરજદારે નીચેના આધારોની વયં માિણ નકલો વીકાર કે પર અવ ય રજૂ
કરવાની રહેશ.ે
૧) જ મ તારીખના પુરાવા તરીકે લીવીંગ સટ ફીકે ટ અને ધોરણ-૧૦ પાસ કયાનું
માણપ
૨) આચાય માટે ની કસોટીની ગુણ ક (TAT/HMAT)
3) અર
પ કમાં દશાવેલ શૈ િણક તેમજ યવસાિયક નાતક પદવીના
ગુણપ ક/ માણપ
4) અર
પ કમાં દશાવેલ શૈ િણક તેમજ યવસાિયક અનુ- નાતક પદવીના
ગુણપ ક/ માણપ
5) અર પ કમાં દશાવેલ અનુભવ અંગેનું જે તે શાળાના આચાય ી ારા આપેલ
માણપ

તારીખ : ૦૭/૧૦/૨૦૧૭
થળ : ગાંધીનગર

(પી.એમ.જોષીયારા)
સ ય સિચવ
ર ટડ ખાનગી અનુદાિનત મા યિમક અને
ઉ ચતર મા યિમક આચાય પસંદગી સિમિત,
લોક નં.૯/૧, ડો.

વરાજ મહેતા ભવન,ગાંધીનગર.
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