ુ ૂચિત જનજાતતની આદર્શ તનવાસી ર્ાળાઓમાાં મદદનીર્ તર્ક્ષકોની ભરતી માટેની
અનસ
પસાંદગી સતમતત,
કતમર્નરશ્રી, આદદજાતત તવકાસની કિેરી, ચિરસા મડ
ાંુ ા ભવન, સેકટર- ૧૦/એ, ગાાંધીનગર
ુ રાત રાજય, ગાાંધીનગર હસ્તકની અનસ
ુ ૂચિત જનજાતતની આદર્શ તનવાસી
(કતમર્નર, આદદજાતત તવકાસ, ગજ
ર્ાળાઓમાાં ધોરણ-૧૧ અને ૧૨ તવજ્ઞાન પ્રવાહ માટેના મદદનીર્ તર્ક્ષક વગશ -૩ (ઉચ્િતર માધ્યતમક તવભાગ)
ુ રાતી માધ્યમ ની દિકસ પગારથી કરાર અધારીત ભરતી અંગે ની જાહેરાત અન્વયે સિ
ુ નાઓ)
ગજ
ગુજરાત

સરકારના

સામાજીક

ન્યાય

અને

અધિકારીતા

ધિભાગ

(આદિજાધત

ધિકાસ)

ના

તા.૨૧/૧૦/૨૦૦૦ ના ઠરાિ ક્રમાાંકઃનશઅ/૧૫૯૪/૧૧૬૭/૨૦૦૦/ગ તથા આદિજાધત ધિકાસ ધિભાગ,
સચિિાલય,

ગાાંિીનગરના

તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૫

ના

તા.૮/૦૮/૨૦૧૪

જાહેરનામા

ના

જાહેરનામા

ક્રમાાંકઃએમકેએમ/૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/જી,

ક્રમાાંકઃએમકેએમ/૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/જી

જાહેરનામા ક્રમાાંકઃએમકેએમ/ ૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/જી

તથા

તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૬ના

અન્િયે કધમશ્નર, આદિજાધત ધિકાસ, ગુજરાત રાજય,

ગાાંિીનગર હસ્તકની અનુસ ૂચિત જનજાધતની આિશશ ધનિાસી શાળાઓમાાં િોરણ-૧૧ અને ૧૨ ધિજ્ઞાન પ્રિાહ
માટેના કુલ-૬૬ (છાસઠ) મિિનીશ ધશક્ષક િગશ-૩ (ઉચ્િતર માધ્યધમક ધિભાગ) ગુજરાતી માધ્યમની દિકસ
પગારથી કરાર અિારીત ભરતી અંગેની જાહેરાત િર્શ-૨૦૧૮ અન્િયે મિિનીશ ધશક્ષકની જગ્યાઓ મેરીટના
િોરણે ભરિા માત્ર પસાંિગી યાિી તેમજ પ્રધતક્ષાયાિી તૈયાર કરિા માટે ઉલ્લેખ કરે લ શૈક્ષચણક તેમજ
વ્યિસાધયક લાયકાત િરાિતા ઉમેિિાર પાસેથી ધનયત નમુનામાાં ઓનલાઇન અરજીઓ માાંગિામાાં આિે છે .
લાયકાત િરાિતા ઉમેિિારોએ જાહેરાત પ્રધસધ્િ થયેથી અરજી તા. ૩૦/૧૦/૨૦૧૮ થી તા. ૧૮/૧૧/૨૦૧૮
સુિી

િેબસાઇટ

http://ctdrecruitment.orpgujarat.com

ઉપર

મુકિામાાં

આિેલ

સુિના

મુજબ

તા.

૧૮/૧૧/૨૦૧૮ ના રોજ ૧૭.૦૦ કલાક સુિી ઓનલાઇન કરિાની રહેશે.
1)

શૈક્ષચણક અને વ્યિસાધયક લાયકાત:i.

આિશશ ધનિાસી શાળાઓમાાં િોરણ-૧૧ અને ૧૨ ધિજ્ઞાન પ્રિાહ માટેના મિિનીશ ધશક્ષક િગશ-૩
(ઉચ્િતર માધ્યધમક ધિભાગ) માટે ગુજરાત માધ્યધમક અને ઉચ્િત્તર માધ્યધમક ધશક્ષણ બોર્શ ,
ગાાંિીનગર દ્વારા યોજિામાાં આિેલ ધિર્યો માટે TAT પરીક્ષામાાં ઓછામાાં ઓછા ૫૦ ટકા ગુણ સાથે
ઉધતિણ થયેલ ઉમેિિારો જ આ અરજી કરી શકશે.

ii.

અનુસ ૂચિત જનજાધતની આિશશ ધનિાસી શાળાઓમાાં િોરણ-૧૧ અને ૧૨ ધિજ્ઞાન પ્રિાહ માટેના
મિિનીશ ધશક્ષક િગશ-૩ (ઉચ્િતર માધ્યધમક ધિભાગ) ની ધનમણુકાં માટેની ન્યુનત્તમ લાયકાત.
આદિજાધત ધિકાસ ધિભાગ, સચિિાલય, ગાાંિીનગરના તા.૮/૦૮/૨૦૧૪ ના જાહેરનામા ક્રમાાંકઃ
એમકેએમ/૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/જી ના િકરા નાં.૩(બી)(૧)અને(૨)ની જોગિાઇઓ અનુસારની શૈક્ષચણક
લાયકાત િરાિતો હોિો જોઇશે.

iii.

ગુજરાત સરકારના આદિજાધત ધિકાસ ધિભાગ, સચિિાલય, ગાાંિીનગરના તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૬ના
જાહેરનામા ક્રમાાંકઃએમકેએમ/૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/જી ના િકરા નાં.૨(i) માાં ધનયત થયેલ મુજબની
િયમયાશિા રહેશે.
અરજી કરનાર ઉમેિિાર જાહેરાતની તારીખના રોજ ઉપર મુજબની િય મયાશિામાાં હોિો
જોઇએ.

iv.

આદિજાધત ધિકાસ ધિભાગના તા.૮/૦૮/૨૦૧૪ ના જાહેરનામા ક્રમાાંકઃએમકેએમ/૨૦૨૦૧૪/
૧૧૬/જી માાં થયેલ જોગિાઇ મુજબ ગુજરાત મુલ્કી સેિા િગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) ધનયમ-

ુ રના ઉપયોગની પાયાની જાણકારી િરાિતા હોિા જોઇશે. તેમજ
૧૯૬૭માાં ઠરાવ્યા પ્રમાણે કોમ્પ્યટ
આ

અંગે

સામાન્ય

િહીિટ

ધિભાગના

તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ના

ઠરાિ

ક્રમાાંક:સીઆરઆર/૧૦/૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦-ગ.૫ થી ધનયત થયેલ જોગિાઇઓ મુજબ રહેશે.
v.

આદિજાધત ધિકાસ ધિભાગના તા.૮/૦૮/૨૦૧૪ ના જાહેરનામા ક્રમાાંકઃએમકેએમ/૨૦૨૦૧૪/
૧૧૬/જી ના િકરા નાં.(૪) માાં જણાવ્યા મુજબ અનુસ ૂચિત જનજાધતની આિશશ ધનિાસી શાળાઓના
િોરણ-૧૧ અને ૧૨ ધિજ્ઞાન પ્રિાહ માટેના મિિનીશ ધશક્ષક િગશ-૩ (ઉચ્િતર માધ્યધમક ધિભાગ)
માટે શૈક્ષચણક લાયકાત તથા મહત્તમ ૩૦ ગુણની ગણતરી નીિે મુજબ રહેશે.
ક્રમાાંક

ુ
મહત્તમ ગણ

લાયકાત

૧

સાંબધાં િત ધિર્યમાાં સ્નાતક પિિી

૧૦

૨

સાંબધાં િત ધિર્યમાાં અનુસ્નાતક પિિી

૧૦

૩

વ્યાિસાધયક ધિર્યમાાં બી.એર્ ની પિિી

૦૫

૪

વ્યાિસાધયક ધિર્યમાાં એમ.એર્ની પિિી

૦૫
કુ લ

૩૦

ે ન આપિામાાં આિે છે . તેિા
કેટલીક યુધનિસીટીઓ દ્વારા માકશ શીટમાાં ગુણાાંકનના ટકાને બિલે ગ્રેર્શ
ે નની
દકસ્સામાાં ઉમેિિાર દ્વારા ઓનલાઇન અરજી િોમશમાાં ગણતરી કરીને ટકા િશાશિિા તેમજ ગ્રેર્શ
ે નના અથશઘટનથી ધિસાંગત ટકાિારી િશાશિે તો
ધિગત ધનયત કોલમમાાં િશાશિિી. ઉમેિિાર ગ્રેર્શ
તેઓની પસાંિગી અને ધનમણકાં ૂ ના અધિકાર આપોઆપ રિ ગણાશે.
વ્યાિસાધયક ધિર્યની પિિી અંગે જે ધિર્યની ભરતી કરિાની છે તે જ મુખ્ય ધિર્યમાાં બી.એર્
ની પરીક્ષા પાસ કરે લ હોય તેિા ઉમેિિારે જ અરજી કરી શકશે.
vi.

આદિજાધત ધિકાસ ધિભાગના તા.૮/૦૮/૨૦૧૪ ના જાહેરનામા ક્રમાાંકઃએમકેએમ/૨૦૨૦૧૪/
૧૧૬/જી તથા તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૫ ના જાહેરનામા ક્રમાાંકઃએમકેએમ/૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/જી ની
જોગિાઇઓ અનુસાર ઉમેિિારના શૈક્ષચણક લાયકાતના પ્રમાણપત્ર મુજબ મેળિેલ ગુણના ૩૦ ટકા
ભારાાંક અને ધશક્ષક અચભરૂચિ કસોટી (TAT) માાં મેળિેલ ગુણના ૭૦ ટકા ભારાાંકને આિારે પસાંિગી
યાિી તૈયાર કરિામાાં આિશે.

vii.

આદિજાધત ધિકાસ ધિભાગના તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૬ ના જાહેરનામા ક્રમાાંકઃએમકેએમ/૨૦૨૦૧૪/
૧૧૬/જી મુજબ ઉમેિિારએ ધશક્ષક અચભરૂચિ કસોટી (TAT) માાં મેળિેલા ગુણ પદરણામની તારીખથી
પાાંિ િર્શની મુિત માટે માન્ય ગણાશે, ધશક્ષક અચભરૂચિ કસોટી (TAT)માાં કોઇ વ્યક્તત એક કરતા િિારે
પ્રયત્નો માટે ઉમેિિારી નોંિાિી શકશે પરાં ત ુ મિિનીશ ધશક્ષક િગશ ૩ (ઉચ્િતર મધ્યધમક ધિભાગ)
ની પસાંિગી યાિી તૈયાર કરિાના હેત ુ માટે ઉમેિિારે ઓનલાઇન અરજીમાાં િશાશિેલ (TAT) ના ગુણ
જ ધ્યાને લેિામાાં આિશે.

viii.

જો કોઇ ઉમેિિારે બે િખત TAT ની પરીક્ષા આપી હોય અને તે અંગેની માદહતી છુપાિશે, કે ખોટી
માદહતી આપશે તો તેિા ઉમેિિારને ભરતી અને સેિાના કોઇપણ તબકકે ગેરલાયક ઠેરિિામાાં
આિશે અને આ અંગે કોઇપણ પ્રકારની રજુઆત સ્િીકારિામાાં આિશે નહી.

પગાર િોરણ:-

2)

અનુસ ૂચિત જનજાધતની આિશશ ધનિાસી શાળાઓમાાં િોરણ-૧૧ અને ૧૨ ધિજ્ઞાન પ્રિાહ માટે દિકસ

i.

પગારથી કરાર આિારીત ભરતીથી ધનમણકાં ૂ મેળિનાર મિિનીશ ધશક્ષક િગશ-૩ (ઉચ્િ. માધ્યધમક
ધિભાગ) ને પ્રથમ પાાંિ િર્શ સુિી િીકસ રૂ.૩૮,૦૯૦/- માધસક િેતન મળિાપાત્ર થશે.
પાાંિ િર્શની સાંતોર્કારક સેિા પ ૂણશ થયા બાિ મિિનીશ ધશક્ષક િગશ-૩ (ઉચ્િ. માધ્યધમક ધિભાગ)

ii.

ની જગ્યા માટેન ુ ાં પગાર િોરણ રૂ.૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ અથિા સરકાર દ્વારા જે તે જગ્યા માટે િખતો
િખત ધનયત કરે લ મળિાપાત્ર પગાર િોરણમાાં ધનમણુકાં મેળિિાને પાત્ર ઠરશે.
આ ભરતી નામિાર સુધપ્રમ કોટશ માાં િાખલ કરિામાાં આિેલ એસ.એલ.પી.નાં.૧૪૧૨૪-૧૪૧૨૫/૨૦૧૨

iii.

તથા અન્ય પર્તર કોટશ િાિાઓના આખરી ચુકાિાને આિીન રહેશે.
ભરિાપાત્ર જગ્યાઓઃ-

3)

i.

ધિર્યિાર અને કેટેગરીિાર ભરિાપાત્ર જગ્યાઓની ધિગતો જાહેરાતમાાં િશાશવ્યા મુજબ રહેશે.
તેમછતાાં જે તે આિશશ ધનિાસી શાળામાાં ધિર્યિાર ભરિાની થતી ખાલી જગ્યાની ધિગત િશાશિતુ ાં
પત્રક આ સાથે સામેલ છે .

િયમયાશિામાાં છુટછાટ:-

4)
i.

મુળ ગુજરાતના હોય તેિા અનુસ ૂચિત જાધત, અનુસ ૂચિત જનજાધત, સામાજીક અને શૈક્ષચણક રીતે
પછાત િગશના ઉમેિિારોના દકસ્સામાાં ઉપલી િયમયાશિામાાં ધનયમોનુસાર ૦પ (પાાંિ) િર્શની છુટછાટ
આપિામાાં આિશે.

ii.

ધિકલાાંગ ઉમેિિારોએ સામાન્ય િહીિટ ધિભાગના તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૮ ના પરીપત્ર ક્રમાાંકઃપરિ/
૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/ગ.ર થી ધનયત થયેલ સુધપ્રટેન્ર્ેન્ટ/સીિીલ સર્જનના તબીબી પ્રમાણપત્રને
આિીન રહીને ઉપલી િયમયાશિામાાં ૧૦ (િસ) િર્શની છુટછાટ મળશે.

iii.

સામાન્ય િહીિટ ધિભાગના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાિની જોગિાઇ મુજબ મદહલા ઉમેિિારોને
૦પ (પાાંિ) િર્શની ઉપલી િયમયાશિામાાં છુટછાટ આપિામાાં આિશે.

iv.

ધિિિા મદહલા ઉમેિિારોના દકસ્સામાાં મદહલા અનામતના ધનયમો અનુચ્છે િ-૩૦૯ હેઠળ િર્ાયેલ છે .
આથી ધિિિા મદહલા કે સામાન્ય મદહલાના દકસ્સામાાં સરકારશ્રી દ્વારા પ્રધસદ્ધ કરિામાાં આિેલ
જોગિાઇ મુજબ અનામત િયમયાશિાની છુટછાટ કે લાભો મળિાપાત્ર રહેશે.

v.

માજી સૈધનક ઉમેિિારોએ જેઓએ જળ, િાયુ અને ભ ૂધમ આમર્શ િોસીસમાાં ઓછામાાં ઓછા ૦૬ (છ)
માસની સેિા કરી હોય અને માજી સૈધનક તરીકેન ુ ાં સક્ષમ અધિકારીનુ ાં પ્રમાણપત્ર િરાિતા હોય તો
મળિાપાત્ર ઉપલી િયમયાશિામાાં તેઓએ બજાિેલ િરજનો સમયગાળો ઉપરાાંત ૦૩ (ત્રણ) િર્શ
સુિીની છુટછાટ મળશે.

vi.

સામાજીક અને શૈક્ષચણક પછાત િગશના ઉમેિિારોએ ઉન્નત િગશમાાં સમાિેશ ન થતો હોિા અંગેન ુ ાં
સામાજીક ન્યાય અને અધિકારીતા ધિભાગના તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાિથી ધનયત થયેલ
પદરધશષ્ટ-“ક” ના નમુનામાાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનુ ાં રહેશે.
સામાજીક અને શૈક્ષચણક પછાતિગશના ઉમેિિારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાિેશ ઉન્નત
િગશમાાં નહી થતો હોય તો જ મળિાપાત્ર થશે. તેમજ પરચણત મદહલા ઉમેિિારોએ આવુ ાં પ્રમાણપત્ર
તેમના માતા-ધપતાની આિકના સાંિભશમાાં રજુ કરિાનુ ાં રહેશે. જો આિા ઉમેિિારોએ તેમના પધતની
આિકના સાંિભશમાાં આવુ ાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરે લ હશે તો તેમની અરજી રિ કરિામાાં આિશે.

અરજી સાથે પદરધશષ્ટ-ક ને બિલે Annexure-A (અંગ્રેજીમાાં) રજુ કરે લ હશે તો તેમની અરજી રિ
કરિામાાં આિશે.
આ પ્રમાણપત્ર સામાજીક ન્યાય અને અધિકારીતા ધિભાગના તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૫ ના ઠરાિથી
ધનયત થયેલ જોગિાઇઓ અનુસાર ઉમેિિારના માતા-ધપતાની અગાઉના ત્રણ િર્ોની િર્શિાર
આિકને ધ્યાને લઇ તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ કે ત્યારબાિ મેળિેલ ુાં હોવુ ાં જોઇએ.
જો ઉમેિિારોએ આ પ્રમાણપત્ર રજુ કરે લ નહી હોય તો તેઓની અરજી અમાન્ય ગણિામાાં
આિશે અને અનામત જગ્યા માટે પણ ધિિારણામાાં લેિાશે નહી.
vii.

તમામ કેટેગરીના ઉમેિિારોની ઉપલી િયમયાશિામાાં છુટછાટ સાથે કોઇપણ સાંજોગોમાાં ધનયત
તારીખે ૪૫ (ધપસ્તાલીસ) િર્શથી િિિી જોઇશે નહી.

5)

અરજીપત્રક ઓનલાઇન ભરિા બાબતની અગત્યની સુિનાઓઃ1.

અરજી પત્રક ભરતાાં પહેલાાં િેબસાઇટ ઉપર મુકિામાાં આિેલી જાહેરાત માટેની સુિનાઓનો
કાળજીપ ૂિશક અભ્યાસ કરિા ધિનાંતી છે . ઉમેિિારોએ ઓનલાઇન ભરે લ અરજી િોમશ આખરી
ગણાશે જેમાાં પાછળથી કોઇપણ જાતના સુિારા-િિારા કરી શકાશે નહી કે તમારી ધિશેર્ કોઇ
રજુઆત ગ્રાહ્ય રાખી શકાશે નહી.

2.

TAT પરીક્ષાનો તમારો સીટ નાંબર ENTER કરો જેથી તમારૂાં RESULT ખુલશે. પછી CONTINUE
કલીક કરતાાં અરજીપત્રક ખુલશે.

3.

ઉમેિિારે અરજીપત્રકમાાં પોતાનો મોબાઇલ નાંબર અિશ્ય આપિાનો રહેશે આ નાંબર પસાંિગી
પ્રદક્રયા પ ૂણશ ન થાય ત્યાાં સુિી બિલિો નહી. જેથી જરૂરીયાતના સાંજોગોમાાં સાંપકશ કરી શકાય.

4.

આ અંગેન ુ ાં ઓનલાઇન અરજીપત્રક િેબસાઇટ www.ctdrecruitment.orpgujarat.com ઉપર
ઓનલાઇન ભરિાનુ ાં રહેશે.

5.

ઓનલાઇન અરજી કરિામાાં ઉમેિિાર પોતે ભુલ કરશે તો તેિી અરજી ઉપર કોઇ ધિિારણા
કરિામાાં આિશે નહી જેથી સાંપણશ કાળજીપ ૂિશક ઓનલાઇન અરજી કરિાની રહેશે.

6.

ઓનલાઇન અરજી કયાશ પછી કરે લ અરજીની ધપ્રન્ટ આ િેબસાઇટ ઉપરથી ર્ાઉનલોર્ કરી
અરજીની ધપ્રન્ટ મેળિી લેિાની રહેશે. અને સાિિણી કરી, જરૂર પર્ેથી રજુ કરિાની રહેશે.

7.

ઓનલાઇન અરજીપત્રક તા. ૩૦/૧૦/૨૦૧૮ થી સવારે ૧૧.૦૦ કલાકથી તા. ૧૮/૧૧/૨૦૧૮ ના
રોજ ૧૭.૦૦ કલાક સુિી ભરી શકાશે.

8.

ટપાલ કે કુરીયર મારિતે અરજી િોમશ સ્િીકારિામાાં આિશે નહી અને રિ થયેલા ગણાશે. આ
કિેરીને પણ અરજીપત્રકો મોકલિા નહી.

9.

આ

જાહેરાતનો

હેત ુ

આદિજાધત

ધિકાસ

ધિભાગના

તા.૮/૦૮/૨૦૧૪ના

જાહેરનામા

ક્રમાાંકઃએમકેએમ/ ૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/જી, તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૫ના જાહેરનામા ક્રમાાંકઃએમકેએમ/
૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/જી

તથા

તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૬ના

જાહેરનામા

ક્રમાાંકઃએમકેએમ/૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/જી ની જોગિાઇઓ અનુસાર હાલ પસાંિગી યાિી તેમજ
પ્રધતક્ષાયાિી તૈયાર કરિાનો છે . મેરીટના આિારે ઉપરોકત જગ્યાઓ માટે ઉમેિિારોની પસાંિગી
કરિામાાં આિશે.

10.

અનુસ ૂચિત જનજાધતની આિશશ ધનિાસી શાળાઓમાાં િોરણ-૧૧ અને ૧૨ ધિજ્ઞાન પ્રિાહ માટેના
મિિનીશ ધશક્ષક િગશ-૩ (ઉચ્િતર માધ્યધમક ધિભાગ) ની કરાર આિારીત દિકસ પગારે ભરતી
સાંબિ
ાં ે તમામ સુિનાઓ/ ધિગતો િખતો િખત િેબસાઇટ પરથી જોિા મળી શકશે.

11.

આ અંગે કોઇપણ મુઝ
ાં િણ હોય તો અત્રેની કિેરીના મિિનીશ કધમશનરશ્રી (િહીિટ) અથિા
નજીકની જજલ્લા મિિનીશ કધમશનરશ્રી (તકેિારી અધિકારીશ્રી) આદિજાધત ધિકાસની કિેરીનો
સાંપકશ કરી શકશો.

12.

ઉમેિિારે મેળિેલ લાયકાત સાંબિ
ાં ી પ્રયત્નો અંગેના તમામ િાખલા તેમજ આિારો રૂબરૂ
મુલાકાત િખતે તેમજ હાજર થતાાં સમયે અિશ્ય રજુ કરિાના રહેશે.

13.

ઉમેિિારે ધનયત અરજી પત્રકમાાં િશાશિેલ કેટેગરી (જાધત) નુ ાં સક્ષમ અધિકારીનુ ાં પ્રમાણપત્ર રૂબરૂ
મુલાકાત િખતે તેમજ ધનમણુકાં થતા સમયે રજુ કરિાનુ ાં રહેશે. જેમાાં કોઇપણ સાંજોગોમાાં
પાછળથી કેટેગરી બિલિાની રજુઆત ગ્રાહ્ય રાખિામાાં આિશે નહી.

14.

ઉમેિિારે ઓનલાઇન અરજીપત્રકમાાં ભરે લ ધિગતો સમગ્ર ભરતી પ્રદક્રયા માટે આખરી ગણિામાાં
આિશે અને તેના પુરાિાઓ ભરતી પસાંિગી સધમધત/ખાતા/કિેરી/સાંબધાં િત આિશશ ધનિાસી
શાળા દ્વારા માાંગિામાાં આિે ત્યારે

અસલમાાં રજુ કરિાના રહેશે. અન્યથા અરજી પત્રક જે તે

તબકકે રિ ગણિામાાં આિશે.
15.

કોઇ ઉમેિિારે બનાિટી િસ્તાિેજો રજુ કરીને કે િસ્તાિેજો સાથે િેર્ા કરે લ માલુમ પર્શે તો
તેમની સામે ધનયમાનુસાર ધશસ્ત ધિર્યક કાયશિાહી કરિામાાં આિશે.

16.

જે ઉમેિિાર રાજય બહારની યુધનિશસીટીના લાયકાતના પ્રમાણપત્ર િરાિતા હશે તેઓને ધનમણુકાં
આપતા પહેલા સક્ષમ અધિકારીશ્રીએ ધનયમોનુસાર અસલ પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ કયાશ પછી જ
ધનમણુકાં માટે પાત્ર ઠરશે. જો લાયકાતના પ્રમાણપત્ર બનાિટી હશે તો ધનયમોનુસાર ધશક્ષાને પાત્ર
ઠરશે. અને ધનમણકાં ૂ મ ૂળ અસરથી રિ થશે.

17.

જે ઉમેિિાર ઓનલાઇન અરજી કરતી િખતે ખોટી માદહતી આપશે તેમને ગેરલાયક ઠેરિિામાાં
આિશે. સરકારી આિશશ ધનિાસી શાળાઓમાાં િોરણ ૧૧ અને ૧૨ ધિજ્ઞાન પ્રિાહના મિિનીશ
ધશક્ષક િગશ-૩ (ઉચ્િ. માધ્યધમક ધિભાગ) અંગેની ભરતીની અરજી બાબતોમાાં ઉમેિિારે શૈક્ષચણક
લાયકાત/ અનુભિ અને માાંગેલ તમામ માદહતી સાિી આપિાની રહેશે. જો ઉમેિિારે આપેલ
માદહતી ખોટી, અધુરી અથિા ભુલભરે લી ઠરશે તો ભધિષ્યમાાં ભરતી અને સેિાના કોઇપણ
તબકકે ગેરલાયક ઠેરિિામાાં આિશે અને આ અંગે કોઇપણ પ્રકારની રજુઆત સ્િીકારિામાાં
આિશે નહી.

18.

સાિી માદહતી આપિાની સાંપ ૂણશ જિાબિારી ઉમેિિારની રહેશે. અને કોઇપણ સાંજોગોના કારણે
કોઇપણ સાંજોગોમાાં ઉમેિિારે આપેલ માદહતી ખોટી, અધુરી કે ભુલભરે લી હશે તેના કારણે
ઉમેિિારની પસાંિગી ન થાય તો તેની સાંપ ૂણશ જિાબિારી ઉમેિિારની રહેશે. જો માદહતી ખોટી,
અધુરી, ભુલ ભરે લી હશે તો અરજી રિ થયેલ ગણાશે.

19.

અરજિારે પોતાનુ ાં ઇ-મેઇલ આઇ.ર્ી. અને મોબાઇલ નાંબર િરજીયાત આપિાના રહેશે અને
ભરતી અંગેની પ્રદક્રયાની િખતો-િખતની જાણ અરજિારને એસ.એમ.એસ. થી કરિામાાં આિશે.
અને આ બાબતે અરજિારે જાતે એસ.એમ.એસ.ની િકાસણી કરિાની રહેશે.

20.

અરજીપત્રક ભરિા અંગેની ખોટી, અધુરી કે ભુલભરે લી માદહતી બાબતે સુિનાઓ ઉમેિિારે
િાાંિેલ છે . સુિનાઓ ઉમેિિાર સમજે છે અને ઉમેિિારને બાંિનકતાશ છે .

21.

અરજિારોએ ભરે લ િોમશની ધપ્રન્ટેર્ નકલ મેળિી લઇ સાંપ ૂણશ િકાસણી કયાશ બાિ જ અરજી િોમશ
ઓનલાઇન (ON LINE) સબમીટ (SUBMIT) કરિાનુ ાં રહેશે.

22.

અરજિારે જે િોમશ ભરે લ છે તેના િરે ક પાના ઉપર સહી કરી અને સુિના મળે ત્યારે રજુ કરિાનુ ાં
રહેશે.

23.

આ

સમગ્ર

ભરતી

પ્રદક્રયા

આદિજાધત

ધિકાસ

ધિભાગ,

સચિિાલય,

ગાાંિીનગરના

તા.૮/૦૮/૨૦૧૪ ના જાહેરનામા ક્રમાાંકઃએમકેએમ/૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/જી, તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૫ના
જાહેરનામા ક્રમાાંકઃ એમકે એમ/૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/જી તથા તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૬ ના જાહેરનામા
ક્રમાાંકઃ એમકેએમ/ ૨૦૨૦૧૪/૧૧૬/જી ની જોગિાઇઓને આિીન રહેશે અને આ બાબતે
સરકારશ્રીના

સામાજીક

ન્યાય

અને

અધિકારીતા

ધિભાગ

(આદિજાધત

ધિકાસ)

ના

તા.૨૧/૧૦/૨૦૦૦ના ઠરાિ ક્રમાાંકઃનશઅ/૧૫૯૪/૧૧૬૭/૨૦૦૦/ગ થી નકકી થયેલ પસાંિગી
સધમધતનો ધનણશય આખરી ગણાશે.
સભ્ય સચિવ
ુ ૂચિત જનજાતતની આદર્શ તનવાસી ર્ાળાઓમાાં
અનસ
મદદનીર્ તર્ક્ષકોની ભરતી માટેની પસાંદગી સતમતત
અને નાયિ કતમર્નર, આદદજાતત તવકાસ,
ુ રાત રાજય, ગાાંધીનગર
ગજ

