ુજરાત રાજય મા યિમક શૈણક ટાફની ભરતી માટની પસંદગી સિમિત,
સિમિત,
કિમશનરી,
કિમશનરી, શાળાઓની કચેર$,
$, %લોક નં.૯/૧,
૯/૧, ડૉ..વરાજ મહતા ભવન,
ભવન, ગાંધીનગર.

(ર.ટડ3 થયેલી બન સરકાર$ 6ા7ટ ડ ઉ9ચતર મા યિમક શાળાઓમાં િશણ સહાયક અને ;ુ ના
િશકની પસંદગીયાદ$ / <િતાયાદ$ તૈયાર કરવા =ગેની આપેલી ?હરાત અ@ુસધ
ં ાને Aુચનાઓ)
ુજરાત સરકાર િશણ િવભાગ, સચવાલય, ગાંધીનગરના તા.૧૧/૦૨/૨૦૧૧
તા.૧૧/૦૨/૨૦૧૧ના
૧૧/૦૨/૨૦૧૧ના ?હરનામા Eમાંકઃ..એચ/એસ.એ/ર/બમશ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ
એસ.એ/ર/બમશ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ

તથા
િશણ

તા.૩/૬/૨૦૧૩ના

?હરનામા

િવભાગના

Eમાંક:-..એચ/

?હરનામા

Eમાંક:-

..એચ/એસ.એચ/૭/બમશ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ, તા.૨૩/૦૨/૨૦૧૬
તા.૨૩/૦૨/૨૦૧૬ તથા િશણ િવભાગના ઠરાવ Eમાંક:બમશ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ, તા.૨૪/૦૨/૨૦૧૬
તા.૨૪/૦૨/૨૦૧૬ તથા સરકારીના થાયી ઠરાવો અને જોગવાઇઓ અ7વયે
રાજયની ર.ટડ3 બન સરકાર$ 6ા7ટ ડ ઉ9ચતર મા યિમક શાળાઓમાં

=દાP Qુ લ- ૪૩૯૭ - િશણ

સહાયક અને =દાP Qુ લ- ૧૧૧૧૧૧૧૧- ;ુ ના િશકની
િશકની પસંદગી =ગેની ?હરાત વષ3- ૨૦૧૬ અ7વયે મેSરટના
ધોરણે ભરવા

માT પસંદગી યાદ$ તેમજ <િતાયાદ$ તૈયાર કરવા માટ ઉUલેખ કર લ શૈણક તેમજ

Wયવસાિયક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર પાસેથી િનયત નXુનામાં ઓનલાઇન અર.ઓ માંગવામાં આવે
છે .

લાયકાત

ધરાવતા

www.gserb.org

ઉમેદવારોએ

અર.

તા.તા.-૧૫/૦૪/૨૦૧૬

થી

તા.૩૦/૦૪/૨૦૧૬
તા.૩૦/૦૪/૨૦૧૬

Aુધી

વેબસાઇટ ઉપર Xુકવામાં આવેલ Aુચના Xુજબ તા. ૩૦/૦૪/૨૦૧૬ના
૩૦/૦૪/૨૦૧૬ના રોજ ૨૩.૫૯

કલાક Aુધી ઓનલાઇન કરવાની રહશ.ે
1. શૈણક લાયકાત અને Wયવસાિયક લાયકાત:લાયકાત: બન સરકાર$ 6ા7ટ ડ ઉ9ચતર મા યિમક શાળાઓમાં િશણ સહાયક/;ુ ના િશકો

માટ ુજરાત

મા યિમક અને ઉ9ચતર મા યિમક િશણ બોડ3, ગાંધીનગર [ારા P િવષયો માટ TAT પર$ા
યોજવામાં આવેલ છે અને તેમાં ઉિત\ણ થયેલ ઉમેદવારોએ P િવષયમાં ખાલી જ]યા દશા3વેલ છે તે
િવષય માટ ઉમેદવારો અર. કર$ શકશે.
 ર.ટડ3 બન સરકાર$ 6ા7ટ ડ ઉ9ચતર મા યિમક શાળામાં િશણ સહાયક/;ુ ના િશકની િનમ^ુકં
માટ ની 7_ુન`મ લાયકાત િશણ િવભાગના તા.૧૧/૨/૨૦૧૧ના ?હરનામા Eમાંકઃ.એચ/એસ.એ/ર/
બમશ/ ૧૧૦૯/ ૧૯૦૬/ ગ ના િનયમ-૭(એ)માં દશા3Wયા Xુજબ ુજરાત મા યિમક અને ઉ9ચ`ર
મા યિમક િવિનયમો-૧૯૭૪માં િનયત થયેલ શૈણક અને Wયવસાિયક લાયકાત તેમજ િશણા
િવભાગના તા.૨૮/૧૦/૧૯૭૫ અને તા. ૮/૧૦/૨૦૦૯ના ઠરાવની જોગવાઇઓ Xુજબ અ@ુનાતક અને
Wયવસાિયક લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇએ.
 ુજરાત સરકારના િશણ િવભાગના તા.૧૧/૨/૨૦૧૧ના ?હરનામા Eમાંકઃ.એચ/એસ.એ/ર/
બમશ/ ૧૧૦૯/ ૧૯૦૬/ ગ ના િનયમ-૭(એ)માં દશા3Wયા Xુજબ ુજરાત મા યિમક અને ઉ9ચ`ર
મા યિમક િવિનયમો-૧૯૭૪માં િનયત થયેલ વય ધરાવતો હોવો જોઇશે.
 િશણ િવભાગના તા.૧૧/૨/૨૦૧૧ના ?હરનામા Eમાંકઃ.એચ/એસ.એ/ર/બમશ/ ૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ
ના િનયમ-૭(બી) Xુજબ ુજરાત XુUક$ સેવા વગbકરણ અને ભરતી (સામા7ય) િનયમ-૧૯૬૭માં
ઠરાWયા <માણે, કોcd_ુટરના ઉપયોગની પાયાની ?ણકાર$ હોવી જોઇશે. તેમજ આ =ગે સામા7ય
વહ$વટ િવભાગના તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ના ઠરાવ Eમાંકઃસીઆરઆર/૧૦/ ૨૦૦૪૭/૧૨૦૩૨૦/ગ.૫
િનયત થયેલ જોગવાઇઓ Xુજબ રહશે.

 િશણ િવભાગના તા.૧૧/૨/૨૦૧૧ના ?હરનામા Eમાંકઃ.એચ/એસ.એ/ર/બમશ/ ૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ
થી નકક$ થયેલ જોગવાઇ Xુજબ ‘‘;ુ ના િશક’’

ર.ટડ3 થયેલી ખાનગી

સરકાર પાસેથી સહાયક

અ@ુદાન મેળવતી બન સરકાર$ ઉ9ચતર મા યિમક શાળામાં અથવા સરકાર$ ઉ9ચતર મા યિમક
શાળામાં અગાઉથી સેવામાં હોઇ અને િનયિમત િશક તર$ક પાંચ વષન
3 ો અ@ુભવ ધરાવતાં હોય અને
અ7ય બન સરકાર$ સહાયક અ@ુદાન મેળવતી શાળામાં ;ૂના િશક તર$ક નવી િનમ^કં ૂ મેળવવા
માટ અર. કર$ શકશે.
 ;ુ ના િશક તર$ક ઉમેદવાર$ નfધાવનાર ઉમેદવારોએ આ સાથે ર;ુ કર લ િનયત પTકમાં અ@ુભવ@ુ ં
<માણપT ર;ુ કરવા@ુ ં રહશ.ે
 ઉમેદવાર P મા યમમાં અgયાસ કર લ હશે અને જhર$ લાયકાતો મેળવેલ હશે તે જ મા યમની
જ]યા માટ ઉમેદવાર$ શકશે.
 િશણ િવભાગના તા.૧૧/૨/૨૦૧૧ના ?હરનામા Eમાંકઃ.એચ/એસ.એ/ર/ બમશ/ ૧૧૦૯/ ૧૯૦૬/ગ
ના પSરિશiટ-૧(૨)માં િનયમ-૧૧(૩)(૨)માં જણાWયા Xુજબ ઉ9ચતર મા યિમક શાળાઓના િશણ
સહાયક માટ લાયકાત તથા મહ`મ ૩૦ ુણની ગણતર$ નીચે Xુજબ રહશ.ે
Eમાંક

લાયકાત

મહ`મ ુણ

૧

સંબિં ધત િવષયમાં નાતક પદવી

૧૦

૨

સંબિં ધત િવષયમાં અ@ુનાતક પદવી

૧૦

૩

Wયાવસાિયક

િવષયમાં

નાતક

પદવી

એટલે

ક

૦૫

Wયાવસાિયક િવષયમાં અ@ુનાતક પદવી એટલે ક

૦૫

બી.એડ/બી.પી.એડ વગેર.
૪

એમ.એડ/એમ.પી.એડ વગેર
Qુલ

 િશણ

િવભાગના

૧૯૦૬/ગ, તથા

તા.૧૧/૨/૨૦૧૧ના
િશણ

?હરનામા

૩૦

Eમાંકઃ.એચ/એસ.એ/ર/બમશ/૧૧૦૯/

િવભાગના

..એચ/એસ.એચ/૭/બમશ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ તથા િશણ

?હરનામા
િવભાગના

Eમાંક:ઠરાવ

Eમાંક:-

બમશ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ, તા.૨૪/૦૨/૨૦૧૬ જોગવાઇઓ અ@ુસાર પસંદગી યાદ$ ઉમેદવારના
લાયકાતના <માણપT Xુજબ મેળવેલ ુણના ૩૦ ટકા ભારાંક અને િશક અભhચ કસોટ$ (TAT)
માં મેળવેલ ુણના ૭૦ ટકા ભારાંકને આધાર તૈયાર કરવામાં આવશે. અગાઉ લેવાયેલ TAT પર$ા
પૈક$ ઉમેદવાર P માક3શીટ ર;ુ કરશે તે પર$ા@ુ ં ુણાંકન યાને લેવામાં આવશે.
 િશ.િવ.ના તા.૨૩/૨/૨૦૧૬નાં ?હરનામા Xુજબ એક થી વધાર વખત TAT પાસ કર લ ઉમેદવારોએ
પોતે પસંદ કર તે એક જ માક3શીટના મેળવેલ ુણ અર. પTjમાં દશા3વવાના રહશ.ે P યાને લઇ
તેઓ@ુ ં િનયમો@ુસાર ુણ
ં ાકન કરવામાં આવશે. <માણપTો ચકાસણી સમયે અર. પTક માં
દશા3વેલ માક3શીટ ર;ુ કરવાની રહશે. (એક થી વkુ વખત TAT પર$ા આપેલ હોય તો Average
માક3સ યાને લેવાની જોગવાઇ રદ કરવામાં આવેલ છે .)

 પસંદગી પામેલ અને બન સરકાર$ 6ા7ટડ ઉ9ચતર મા યિમક શાળામાં િનમ^ુક
ં મેળવનાર ઉમેદવાર
િશણ િવભાગના તા.૨૧/૦૫/૧૯૯૪, તા.૦૬/૦૭/૧૯૯૮ તથા તા.૧૬/૦૮/૨૦૦૨ના ઠરાવોની
જોગવાઇઓ અ@ુસાર ફાજલ@ુ ં રણ મળવાપાT રહશે નહ$.
2. પગાર ધોરણ:ધોરણ: 6ા7ટ ડ ઉ9ચતર મા યિમક િવભાગના િશણ સહાયકને <થમ પાંચ વષ3 Aુધી ફ$કસ
hા.૧૩,૭૦૦/- માિસક વેતન મળવાપાT થશે.
 પાંચ વષન
3 ી સંતોષકારક સેવા l ૂણ3 થયા બાદ ઉ9ચતર મા યિમક િશકોની જ]યા માટ@ ુ ં પગાર
ધોરણ hા.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ 6ેડ પે ૪૪૦૦ અથવા સરકાર [ારા P તે જ]યા માટ વખતો વખત
િનયત કર લ મળવાપાT પગાર ધોરણ આપવા માટ સંબિં ધત શાળા મંડળે કાયવ
3 ાહ$

કરવાની

રહશે.
 આ ભરતી નામદાર Aુિ<મ કોટ3માં દાખલ કરવામાં એસ.એલ.પી.૧૪૧૨૪-૧૪૧૨૫/૨૦૧૨ તથા
અ7ય પડતર કોટ3 દાવાઓના આખર$ mુકાદાને આધીન રહશે.
3. ભરવાપાT જ]યાઓઃજ]યાઓઃ P તે nજUલામાં

બન સરકાર$ 6ા7ટ ડ ઉ9ચતર મા યિમક શાળાઓમાં nજUલાવાર,

િવષયવાર

અને કટગર$વાર ભરવાપાT જ]યાઓની િવગતો વેબસાઇટ ઉપર દશા3વવામાં આવેલ છે .
 <oુત ?હરાતમાં િનદp શ કર લ =દાnજત ખાલી જ]યાઓ ફરફારને આધીન છે . વગ3 ઘટાડા
તથા અ7ય વહ$વટ$ / આકrમક કારણોસર જ]યા રદ થતા, તેવી ખાલી જ]યા પર ઉમેદવારનો
કોઇ હક દાવો રહશે નહ$. પસંદગી સમયે ઉપલ%ધ ખર ખર ખાલી જ]યા ઉપર જ પસંદગી
પામેલ ઉમેદવારને મેળવેલ ુણવsતાEમ અ@ુસાર પસંદગીની તક ઉપલ%ધ થશે Pની નfધ
લેવી.
4. અનામત જ]યાઓ બાબત :: િશણ િવભાગના પTાંકઃબમશ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ, તા.૭/૬/૨૦૧૧ના પTથી 6ા7ટ ડ શાળાઓમાં
આચાય/
ં સ`ાિધકાર$ તર$ક સંચાલક મંડળ હોય છે . રોટરના
3 િશકોની ભરતી માટ િનમ^ુક
િનયમો

Xુજબ શાળાવાર રોટર ર.ટડ3 સમ સ`ાિધકાર$ી પાસે મં;ુર કરવાની જોગવાઇ

કરવામાં આવેલ

છે . તtૃઅ@ુસાર 6ા7ટ ડ

ઉ9ચતર મા યિમક શાળાઓએ સબંિધત

nજUલા

િશણાિધકાર$ને ર;ૂ કર લ માSહતીના આધાર જ]યાઓ ભરવામાં આવશે.
 અ@ુ.?િત, અ@ુ.જન?િત, સામા.ક અને શૈણક ર$તે પછાત?િતના હોય તેવા ઉમેદવારો અને
મSહલાઓ અને શાર$Sરક અશjતતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટ અનામત જ]યાઓ માટ તેમજ
વયમયા3દા =ગે રાજયની બન સરકાર$ 6ા7ટ ડ શાળાને લાુ પડતા વખતો-વખતના િનયમો
અને જોગવાઇઓ લાુ પડ છે .

 સામા.ક અને શૈણક પછાતવગન
3 ા ઉમેદવારોએ ઉvત વગમ
3 ાં સમાવેશ ન થતો હોવા
=ગે@ ુ ં સામા.ક 7યાય અને અિધકાર$તા િવભાગના તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬
તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના
૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી િનયત
િનયત
ુ ામા ં <માણપT ર;ુ કરવા@ ુ ં રહશ
થયેલ પSરિશiટ-ક ના નXન
 ે.

 સામા.ક અને શૈણક પછાતવગન
3 ા ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેશ ઉvત
વગમ
3 ાં નહ$ હોય તો જ મળવાપાT થશે.
 પર$ણત મSહલા ઉમેદવારોએ આwુ ં <માણપT તેમના માતા-િપતાની આવકના સંદભમ
3 ાં ર;ુ
કરવા@ુ ં રહશ.ે જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકના સંદભમ
3 ાં આwુ ં <માણપT ર;ુ
કર લ હશે તો તેમની અર. રદ કરવામાં આવશે.

 અર. સાથે પSરિશiટપSરિશiટ- ક ને બદલે Annexure-A (=6ે.માં) ર;ુ કર લ હશે તો તેમની
અર. રદ કરવામાં આવશે.
 આ <માણપT તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૫ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૬ના સમયગાળાની આવકને

યાને લઇ

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ ક sયારબાદ મેળવેx ું હોwુ ં જોઇએ.
 જો ઉમેદવારોએ આ <માણપT ર;ુ કર લ નહ$ હોય તો તેઓની અર. અમા7ય ગણવામાં આવશે
અને બન અનામત જ]યા માટ પણ િવચારણામાં લેવાશે નહ$.

નાઓઃ-5 અર.પTક ઓનલાઇન ભરવા બાબતની અગsયની Aુચનાઓઃ
 અર. પTક ભરતાં પહલાં વેબસાઇટ ઉપર Xુકવામાં આવેલી ?હરાત માટની Aુચનાઓનો
કાળ.l ૂવક
3 અgયાસ કરવા િવનંતી છે . તમોએ ભર લ અર. ફોમ3 આખર$ ગણાશે Pમાં પાછળથી
કોઇપણ ?તના Aુધારા-વધારા કર$ શકાશે નહ$ ક તમાર$ િવશેષ કોઇ ર;ુ આત 6ાy રાખી શકાશે
નહ$.
 અર.પTક ભરવા =ગે વેબસાઇટ ઉપર આપવામાં આવેલ Aુચવાઓને અ@ુલીને ભરવા@ુ ં રહશે.
 ઉમેદવાર અર.પTકમાં પોતાનો મોબાઇલ નંબર અવzય આપવાનો રહશે આ નંબર પસંદગી
<SEયા l ૂણ3 ન થાય sયાં Aુધી બદલવો નહ$. Pથી જhર$યાતના સંજોગોમાં સંપક3 કર$ શકાય.
 આ =ગે@ ુ ં ઓનલાઇન અર.પTક વેબસાઇટ
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ઉપર ઓનલાઇન ભરવા@ુ ં

રહશે.
 ઓનલાઇન અર. કરવામાં ઉમેદવાર પોતે {ુલ કરશે તો તેવી અર. ઉપર કોઇ િવચારણા
કરવામાં આવશે નહ$ Pથી સંપણ3 કાળ.l ૂવક
3 ઓનલાઇન અર. કરનારની રહશે.
ઓનલાઇન અર.પTકમાં દશા3વેલ િવગતો બાદ તેમાં Aુધારા-વધારા કરવા =ગેની કોઇપણ
ર;ૂઆત યાનમાં લેવામાં આવેશ નSહ.
 બન અનામત ઉમેદવાર માટ અર. ફ$ hા.૧૦૦.૦૦ (=ક hિપયા સો lુરા) અને અનામત વગન
3 ા
ઉમેદવારો માટ અર. ફ$ hા.૫૦.૦૦ (=ક hિપયા પચાસ lુરા) ઉમેદવાર ભરવાના રહશ.ે કોઇપણ
સંજોગોમાં ભર લ ફ$ પરત મળ$ શકશે નહ$.
ફોમ3 ભરનાર ઉમેદવાર ભરવાપાT િનયત અર. ફ$ ટ ટ બ|ક ઓફ
ભરવાની રહશ.ે

ઇ7ડ$યાની કોઇપણ

શાખામાં

 ઓનલાઇન અર. કયા3 પછ$ કર લ અર.ની િ<7ટ આ વેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કર$ અર.ની
િ<7ટ મેળવી લેવાની રહશ.ે અને સાચવણી કર$, જhર પડથી ર;ુ કરવાની રહશે.
 ઓનલાઇન

અર.

પTક

તા.૧૫/૦૪/૨૦૧૬થી

સવાર

૧૨-૦૦

કલાકથી

તા.૩૦/૦૪/૨૦૧૬ના રોજ ૨૩.૫૯ કલાક Aુધી ભર$ શકાશે.
 ટપાલ ક Qુર$યર મારફતે અર. ફોમ3 વીકારવામાં આવશે નહ$ અને રદ થયેલા ગણાશે. આ
કચેર$ને પણ અર.પTકો મોકલવા નહ$.


આ ?હરાતનો હo ુ ુજરાત સરકાર િશણ િવભાગ, સચવાલય, ગાંધીનગરના તા.૧૧/૨/૨૦૧૧ના
?હરનામા Eમાંકઃ.એચ/એસ.એ/ર/બમશ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ તથા
?હરનામા Eમાંક : .એચ/ એસ.એ/ર/બમશ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ ની

તા. ૩/૬/૨૦૧૩ના
જોગવાઇઓ અ@ુસાર હાલ

માT પસંદગી યાદ$ તેમજ <િતાયાદ$ તૈયાર કરવાનો છે . મેર$ટના આધાર ઉપરોકત જ]યાઓ
માટ ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે.


બન સરકાર$ 6ા7ટ ડ ઉ9ચતર મા યિમક શાળાના િશણ સહાયક/;ુ ના િશકની ભરતી સંબધ
ં ે
તમામ Aુચનાઓ/ િવગતો વખતો વખત વેબસાઇટ પરથી જોવા મળ$ શકશે.



આ =ગે કોઇપણ Xુઝ
ં વણ હોય તો ન.કની nજUલા િશણાિધકાર$ીની કચેર$નો સંપક3 કર$ શકશો.



ઉમેદવાર મેળવેલ લાયકાત સંબધ
ં ી <યsનો =ગેના તમામ દાખલા તેમજ આધારો ચકાસણી સમયે
અવzય ર;ુ કરવાના રહશે.



ઉમેદવાર િનયત અર.પTકમાં દશા3વેલ કટગર$ (?િત) @ુ ં સમ અિધકાર$@ુ ં <માણપT િનમ^ુકં
થતા સમયે ર;ુ કરવા@ુ ં રહશે. Pમાં કોઇપણ સંજોગોમાં પાછળથી કટગર$ બદલવાની ર;ુ આત
6ાy રાખવામાં આવશે નહ$.



ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર.પTકમાં ભર લ િવગતો સમ6 ભરતી <SEયા માટ આખર$ ગણવામાં
આવશે અને તેના lુરાવાઓ ભરતી પસંદગી સિમિત/ખાતા/સંબિં ધત શાળા [ારા માંગવામાં આવે
sયાર

અસલમાં ર;ુ કરવાના રહશે. અ7યથા ઉમેદવારની િનમ^ુકં P તે તબ~ે રદ ગણવામાં

આવશે.


કોઇ ઉમેદવાર બનાવટ$ દતાવેજો ર;ુ કર$ને ક દતાવેજો સાથે ચેડા કર લ માxુમ પડશે તો તેમની
સામે િનયમા@ુસાર િશતિવષયક કાયવ
3 ાહ$ કરવામાં આવશે.



P ઉમેદવાર રાજય બહારની _ુિનવસ
3 ીટ$ના લાયકાતના <માણપT ધરાવતા હશે તેઓને િનમ^ુકં
આપતા પહલા અસલ <માણપTોની ખરાઇ nજUલા િશણાિધકાર$ીએ િનયમો@ુસાર કયા3 પછ$ જ
િનમ^ુકં માટ પાT ઠરશે. જો લાયકાતના <માણપT બનાવટ$ હશે તો િનયમો@ુસાર િશાને પાT
ઠરશે.



P ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર. કરતી વખતે ખોટ$ માSહતી આપશે તેમને ગેરલાયક ઠરવવામાં
આવશે. બન સરકાર$ 6ા7ટ ડ શાળાઓમાં િશણ સહાયક/;ુ ના િશક

=ગેની ભરતીની અર.

બાબતોમાં ઉમેદવાર શૈણક અ@ુભવ અને માંગેલ તમામ માSહતી સાચી આપવાની રહશે. જો
ઉમેદવાર આપેલ માSહતી ખોટ$, અkુર$ અથવા {ુલભર લી ઠરશે તો ભિવiયમાં ભરતી અને સેવાના
કોઇ ના કોઇ પણ તબકક ગેરલાયક ઠરવવામાં આવશે અને આ =ગે કોઇપણ <કારની
અર./ર;ુ આત વીકારવામાં આવશે નહ$.


સાચી માSહતી આપવાની સંl ૂણ3 જવાબદાર$ ઉમેદવારની રહશે. અને કોઇપણ સંજોગોના કારણે
કોઇપણ સંજોગોમાં ઉમેદવાર આપેલ માSહતી ખોટ$, અkુર$ ક {ુલભર લી હશે તેના કારણે
ઉમેદવારની પસંદગી ન થાય તો તેની સંl ૂણ3 જવાબદાર$ ઉમેદવારની રહશે. જો માSહતી ખોટ$,
અkુર$, {ુલભર લી હશે તો અર. રદ થયેલ ગણાશે.



અરજદાર પોતા@ુ ં ઇ-મેઇલ આઇ.ડ$. અને મોબાઇલ નંબર ફર.યાત આપવાના રહશ.ે અને ભરતી
=ગેની <SEયાની વખતો-વખતની ?ણ અરજદારને ઇ-મેઇલ / એસ.એમ.એસ.થી કરવામાં આવશે.
અને આ બાબતે અરજદાર ?તે ઇ-મેઇલ / એસ.એમ.એસ.ની ચકાસણી કરવાની રહશે.



અર.પT ભરવા =ગેની ખોટ$, અkુર$ ક {ુલભર લી માSહતી બાબતે Aુચનાઓ ઉમેદવારોએ વાંચેલ
છે . Aુચનાઓ ઉમેદવાર સમP છે . અને ઉમેદવારને બંધનકતા3 છે .



અરજદારોએ ભર લ ફોમન
3 ી િ<7ટ ડ નકલ મેળવી લઇ સંl ૂણ3 ચકાસણી કયા3 બાદ જ અર. ફોમ3
સબમીટ કરવા@ુ ં રહશે.



અરજદાર P ફોમ3 ભર લ છે તેના દર ક પાના ઉપર સહ$ કરવાની રહશે. અને જયાર જhર પડ sયાર
ર;ુ કરવાની રહશ.ે



આ

સમ6

ભરતી

તા.૧૧/૨/૨૦૧૧ના

<SEયા

ુજરાત

?હરનામા

સરકાર

િશણ

િવભાગ,

સચવાલય,

ગાંધીનગરના

Eમાંકઃ.એચ/એસ.એ/ર/બમશ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ

તથા

તા. ૩/૬/૨૦૧૩ના ?હરનામા Eમાંક:.એચ/એસ.એ/ર/બમશ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ તથા ?હરનામા
Eમાંક:- ..એચ/એસ.એચ/૭/બમશ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ,તા.૨૩/૦૨/૨૦૧૬ તથા િશણ િવભાગના
ઠરાવ Eમાંક:-બમશ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ, તા.૨૪/૦૨/૨૦૧૬ ની

જોગવાઇઓ તથા સરકારીના

થાયી ઠરાવો અને જોગવાઇઓને આધીન રહશે. અને આ બાબતે પસંદગી સિમિતનો િનણય
3 આખર$
ગણાશે.
(ઇ.પી.દ સાઇ)
સgય સચવ
ુજરાત રાજય મા યિમક અને ઉ.મા. શૈણક ટાફની ભરતી
ુ ત િશણ િનયામક(મા યિમક),
માટની પસંદગી સિમિતઅને
સિમિતઅને સં_ક
યિમક),
કિમશનર,
કિમશનર, શાળાઓની કચેર$,
$, ુ.રા.,
રા., ગાંધીનગર.

