ુ રાત રાજય માધ્યમમક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક શૈક્ષણિક સ્ટાફની ભરતી માટે ની
ગજ
પસંદગી સમમમત,
કમમશનરશ્રી, શાળાઓની કચેરી, બ્લોક નં.૯/૧, ડૉ.જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર.

(બિન સરકારી અનુદાનનત માધ્યનમક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યનમક શાળાઓમાાં નશક્ષણ સહાયક ભરતી
પ્રક્રિયા-૨૦૧૬ નો પાાંચમો રાઉન્ડની પ્રક્રિયા અન્વયે ઉમેદવારો માટે ની સુચનાઓ)
ુ રાત સરકાર મશક્ષિ મવભાગ, સણચવાલય, ગાંધીનગરના તા. ૧૧/૦૨/૨૦૧૧ના જાહેરનામાં
ગજ
િમાાંક: જીએચ/એસ.એ/૨/િમશ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ તથા તા.૦૩/૦૬/૨૦૧૩ના જાહેરનામાાં િમાાંક:
જીએચ/એસ.એ/૨૫/િમશ/૧૧૦૯/ ૧૯૦૬/ગ તેમજ સરકારશ્રીના સ્થાયી ઠરાવો અને જોગવાઈઓ
અન્વયે રાજ્યની

બિન સરકારી અનુદાનનત માધ્યનમક અને ઉચ્ચતર માધ્યનમક શાળાઓમાાં (ગુજરાતી

અને અંગ્રેજી માધ્યમ)માાં નશક્ષણ સહાયકની પસાંદગી અંગે તા.૧૨/૦૪/૨૦૧૬ ની જાહેરાતથી હાથ ધરે લ
ભરતી પ્રિીયા ૧ થી ૪ રાઉન્ડ સુધી પ ૂણણ થયેલ છે . ૧ થી ૪ રાઉન્ડ િાદ ખાલી રહેતી જગ્યાઓ પૈકી
હાલની સ્સ્થનતએ જજલ્લા કક્ષાએથી ઉપલબ્ધ ખાલી જગ્યાઓ પર નામ. હાઈકોટણ માાં દાખલ થયેલ S.C.A.
NO. 12418/2018 ના તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૯ ના ચુકાદા અન્વયે સદર ભરતી પ્રિીયાનો પાાંચમો (૦૫)
રાઉન્ડ ની ભરતી પ્રિીયા હાથ ધરવાની થાય છે . જેની નીચે મુજિની સ ૂચનાઓ ધ્યાને લેવાની રહેશે.
સ ૂચનાઓ :

બિન સરકારી અનુદાનનત માધ્યનમક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યનમક શાળાઓમાાં નશક્ષણ સહાયક ભરતી
પ્રક્રિયા-૨૦૧૬ નો પાાંચમો રાઉન્ડમાાં સમાનવષ્ટ નવષયવાર, કેટેગરીવાર ખાલી જગ્યાઓના
પ્રમાણમાાં ઉપલબ્ધ ચાર(૦૪) ગણા ઉમેદવારોની યાદી વેિસાઇટ-http://gserb.orpgujarat.com
પર મુકેલ છે .



યાદીમાાં સમાનવષ્ટ ઉમેદવારો આ વેિસાઇટ પર ડોક્યુમેન્ટ વેક્રરક્રિકેશન માટે ના કોલ લેટર text માાં
નીચે પોતાના સાંિનાં ધત નવભાગ માધ્યનમક/ઉચ્ચત્તર માધ્યનમક પર ક્લલક કરી ડાઉનલોડ કરી નપ્રન્ટ
મેળવી શકશે.



ઉમેદવારના ડોક્યુમેન્ટ વેક્રરક્રિકેશન માટે ના કોલ લેટરમાાં દશાણ વેલ સુચનાઓનો યોગ્ય રીતે અભ્યાસ
કરી તદાનુસાર તમામ અસલ લાયકાતી પ્રમાણપત્રો /ગુણપત્રો તથા તેની એક સ્વ-પ્રમાબણત
નકલ સાથે કોલ લેટરમાાં દશાણવેલ તારીખ, સમય અને સ્થળે ઉમેદવારે પોતાના સ્વખચે અચુક
ઉપસ્સ્થત રહેવાનુ ાં રહેશે.



જે ઉમેદવાર કોલ લેટરમાાં સુચવ્યા મુજિના ડોક્યુમેન્ટ સાથે, સ ૂચવેલ તારીખે/સમયે અને સ્થળે
ઉપસ્સ્થત નક્રહિં રહે તો ભરતી પ્રિીયાના પાાંચમો રાઉન્ડ અન્વયે પોતાનો હક્ક જતો કરવા માાંગે છે
તેમ માની તેન ુાં નામ મેરીટ યાદીમાાંથી િાકાત કરવામાાં આવશે. જેની ખાસ નોંધ લેવી.



કોનવડ-૧૯ ની મહામારીને કારણે સજાણયેલ અસામાન્ય સાંજોગોમાાં જો કોઈ ઉમેદવાર કોનવડ
પોઝીટીવ હોય અથવા લવોરન્ટાઈન થયેલ હોય તો તે અંગે ઘક્રટત કારણ દશાણવતો ઓથોરીટી

લેટર આપી, પોતાના સ્થાને અન્ય વ્યસ્લતને કોલ લેટરમાાં દશાણવેલ સ ૂચનાઓને ધ્યાને લઈ તમામ
અસલ લાયકાતી પ્રમાણપત્રો /ગુણપત્રો/અન્ય આનુસાાંબગક આધારો તથા તેની સ્વ પ્રમાબણત
નકલ સાથે કોલ લેટરમાાં દશાણવેલ તારીખ, સમય અને સ્થળે ઉપસ્સ્થત રાખી શકાશે.(િલત સ ૂચવેલ
અસામાન્ય સાંજોગોમાાં જ)


ડોક્યુમેન્ટ વેક્રરક્રિકેશન માટે સ ૂચવેલ તારીખ, સમય અને સ્થળે િલત ઉમેદવાર/ કોનવડ-૧૯ ની
અસામાન્ય પક્રરસ્સ્થનતમાાં ઉમેદવાર ના ઓથોરાઈઝડ એક (૧) વ્યસ્લતએ જ ઉપસ્સ્થત થવાનુ ાં રહેશે.
અન્ય કોઈ વાલી/સગાઓને સ્થળ પર પ્રવેશ અપાશે નક્રહિં. જેની ખાસ નોંધ લેવી.



ુ ી સરકારશ્રી દ્વારા અપાયેલ
કોનવડ-૧૯ મહામારી અન્વયે સોનશયલ ક્રડસ્ટસ્ન્સિંગ જાળવવાના હેતથ
ગાઈડલાઈનનુાં ચુસ્તપણે પાલન કરવાનુાં રહેશે.



ડોક્યુમેન્ટ વેક્રરક્રિકેશન પ્રક્રિયામાાં ભાગ લેવાથી ઉમેદવારોનો પાાંચમા રાઉન્ડની ભરતી પ્રક્રિયા અંગે
કોઇપણ પ્રકારનો હક્ક પ્રસ્થાનપત થતો નથી જેની નોંધ લેવી.



પાાંચમા રાઉન્ડ સાંિધ
ાં ીત આગામી તમામ સુચનાઓ (PROVISIONAL MERIT LIST(PML-2),વાાંધા
અરજી, િાઇનલ મેરીટ વેગેરે) વેિસાઈટ પર મુકવામાાં આવશે, જેથી ઉમેદવારોએ નનયનમત
વેિસાઈટ ચકાસતાાં રહેવ.ુાં વખતો-વખત વેિસાઈટ પર મુકવામાાં આવતી સુચનાઓથી અવગત ન
રહેનાર ઉમેદવાર નો ભરતી પ્રિીયામાાં કોઈ પણ તિક્કે સામેલ થવા અંગે કોઈ પણ પ્રશ્ન ઉપસ્સ્થત
થશે તો આ અંગે ઉમેદવારની અંગત જવાિદારી રહેશે.



વેિસાઇટ પર મુકેલ ઉમેદવારોની યાદીમાાં દશાણ વલ
ે ઉમેદવારોના મેરીટ જેટલુ કે તેનાથી વધારે
મેરીટ ધરાવતા ઉમેદવારોએ અગાઉ ૧ થી ૪ રાઉન્ડ દરમ્યાન જે તે રાઉન્ડ સમયે પોતાની
ઓનલાઇન જજલ્લા પસાંદગી આપેલ હોય અને તેઓની ઓનલાઇન જજલ્લા િાળવણી થયેલ હોય,
પરાં ત ુ તેઓના મેરીટ િેરિારને કારણે આજ ક્રદન સુધી શાળા િાળવણી થઇ શકેલ ન હોય તેમ છતાાં
તેઓનુ ાં નામ અત્રેથી પ્રનસધ્ધ કરે લ યાદીમાાં ન હોય તેવા ઉમેદવારોએ તા.૨૧/૦૯/૨૦૨૦ ના
સવારે ૧૦.૩૦ કલાકથી તા.૨૫/૦૯/૨૦૨૦ ના સાાંજે ૧૮:૧૦ કલાક સુધીમાાં માધ્યનમક શાખા,
કનમશનર શાળાઓની કચેરી, બ્લૉક-૯/૧ ડૉ.જીવરાજ મહેતા ભવન ખાતે તમામ માન્ય આધાર
પુરાવાઓ સક્રહત રૂિરૂમાાં અરજી આપવાની રહેશે. પોસ્ટ, કુક્રરયર કે અન્ય કોઇપણ માધ્યમથી
મોકલેલ અરજી નવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નહીં. સદર રજુઆત પરત્વે નનયમોનુસાર કાયણવાહી
હાથ ધરવામાાં આવશે. સદર સમય મયાણદા િાદમાાં કરવામાાં આવેલ કોઇ પણ રજુઆતને ધ્યાને
લેવામાાં આવશે નહીં.



ડોક્યુમેન્ટ વેરીિીકેશન િાદ PROVISIONAL MERIT LIST(PML-2) પ્રનસધ્ધ કરવામાાં આવશે, ત્યારિાદ
આ યાદી સિાંધે ઉમેદવારો પાસેથી યોગ્ય પ્રક્રિયા નનનિત કરી વાાંધા અરજીઓ માંગાવવામાાં આવશે.



વાાંધા અરજીઓ મેળવ્યા િાદ ઉપલબ્ધ જ્ગગ્યાઓ મુજિ નવષયવાર/ કેટેગરીવાર િાઈનલ યાદી
વેિસાઈટ પર પ્રનસધ્ધ કરવામાાં આવશે.



જે ઉમેદવાર હાલ રાજ્યની સરકારી/બિનસરકારી બિન સરકારી અનુદાનનત માધ્યનમક અને
ઉચ્ચતર

માધ્યનમક

શાળાઓમાાં અગાઉ

નનમણુક

પામી

િરજ

િજાવતા

હોય

અને

જે

નવભાગ(માધ્યનમક/ઉચ્ચત્તર)માાં િરજ િજાવતા હોય અને તે જ નવભાગમાાં સદર ભરતી પ્રક્રિયાના
પાાંચમા રાઉન્ડમાાં પસાંદગી મેળવવા ઇચ્છતા હોય તેવા ઉમેદવારોએ નશક્ષણ નવભાગના ઠરાવ

િમાાંક: પીઆરઈ-૧૧૨૦૧૭/સીંગલિાઈલ-૬/ક, તા.૨૨/૦૩/૧૭ મુજિ નનમણકાં ૂ અનધકારીનુ ાં (જેમ
કે, બિનસરકારી અનુદાનનત શાળાઓ માટે શાળામાંડળનુ ાં અને સરકારી શાળાઓ માટે સાંિનાં ધત
જજલ્લા નશક્ષણાનધકારીશ્રીનુ)ાં અદ્યતન સ્સ્થનતનુ ાં એન.ઓ.સી. મેળવી ડોક્યુમેન્ટ વેક્રરક્રિકેશન સમયે રજુ
કરવાનુાં રહેશે અને આ ઉમેદવારો પૈકી ૦૩ વષણથી ઓછી નોકરીવાળા ઉમેદવારે જીલ્લા/શાળા માાં
હાજર થતા પ ૂવે જજલ્લા નશક્ષણાનધકારીશ્રી સમક્ષ રાજીનામુ માંજૂર કયાણ નો હુકમ તથા િોન્ડની રકમ
ભયાણની ચલણની નકલ રજુ કરશે તે જ ઉમેદવાર નનમણુકાં ને પાત્ર ઠરશે. એનઓસી મેળવ્યા
નસવાય અરજી કયાણની િાિત સનમનતના ધ્યાન પર આવશે તો અરજી/જીલ્લા પસાંદગી/શાળા
પસાંદગી/નનમણકાં ૂ રદ થવાને પાત્ર ઠરશે.
પ્રસ્તુત જાહેરાત અન્વયે પાાંચમા રાઉન્ડમાાં સમાનવષ્ટ કરે લ અંદાજીત ખાલી જગ્યાઓ િેરિારને



આધીન છે . વગણ ઘટાડા તથા અન્ય વહીવટી/ આકસ્સ્મક કારણોસર જગ્યા રદ થતા, તેવી ખાલી
જગ્યાઓ પર ઉમેદવારનો કોઈ હક દાવો રહેશે નહીં. પસાંદગી સમયે ઉપલબ્ધ ખરે ખર ખાલી જગ્યા
પર જ પસાંદગી પામેલ ઉમેદવારને મેળવેલ મેરીટ િમ અનુસાર પસાંદગીની તક ઉપલબ્ધ થશે,
જેની નોંધ લેવી.
સદર જાહેરાત અન્વયે પાાંચમા રાઉન્ડમાાં સમાનવષ્ટ કરે લ જગ્યા પૈકી કોઈપણ જગ્યા રદ કરવા



અંગેનો ગુજરાત રાજ્ય માધ્યનમક અને ઉચ્ચતર માધ્યનમક શૈક્ષબણક સ્ટાિની ભરતી સનમનતનો
નનણણય આખરી રહેશે.
આ ભરતી નામદાર સુનપ્રમ કોટણ માાં દાખલ કરવામાાં એસ.એલ.પી.૧૪૧૨૪-૧૪૧૨૫/૨૦૧૨ તથા



અન્ય પડતર કોટણ દાવાઓના આખરી ચુકાદાને આધીન રહેશે.
આ જાહેરાતમાાં દશાણ વેલ જ્ગગ્યાઓ પરની ઉમેદવારોની નનમણકાં ૂ તા.૧૨/૦૪/૧૬ ની જાહેરાત



અન્વયે જે તે જ્ગગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોએ નનમણકાં ૂ િાિતે નામદાર હાઈકોટણ માાં દાખલ કરે લ
કેસોના આખરી ચુકાદાને આધીન રહેશે.
ુ પત્રકો/પ્રમાિપત્રકો તથા અન્ય દસ્તાવેજી
ડોક્યુમેન્ટ વેરરરફકેશન સમયે રજુ કરવાના લાયકાતી ગિ
ુ નાઓ:આધારા પરુ ાવા સંબમં ધત સચ


ડોક્યુમેન્ટ વેક્રરક્રિકેશન સમયે રજુ કરવાના લાયકાતી ગુણપત્રકો/પ્રમાણપત્રકો તથા અન્ય
દસ્તાવેજોની યાદી(દરે ક ઉમેદવારે પોતાને લાગુ પડતી નવગતો મુજિ જરૂરી આધારો રજુ
કરવાના રહેશે.)

1)

શાળા છોડયાનુ ાં પ્રમાણપત્ર

2)

જાનત અંગેન ુાં પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ પડત ુ હોય તો)

3)

નોન-ક્રિમેલીયર સટી (SEBC) (જો લાગુ પડતુ હોય તો)

4)

શારીક્રરક અશલતતા અંગેન ુ ાં પ્રમાણપત્ર(જો લાગુ પડત ુ હોય તો)

5)

માજી સૈનનકનુ ાં પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ પડતુ હોય તો)

6)
7)

TAT માકણ શીટ
શૈક્ષબણક સ્નાતકની માકણ શીટ તથા ડીગ્રી પ્રમાણપત્ર

8)

શૈક્ષબણક સ્નાતકનુ ાં ટ્રાયલ સટી

9)

શૈક્ષબણક અનુસ્નાતકની માકણ શીટ તથા ડીગ્રી પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ પડત ુ હોય તો)

10) શૈક્ષબણક અનુસ્નાતકનુાં ટ્રાયલ સટીિીકે ટ(જો લાગુ પડત ુ હોય તો)
11)

વ્યાવસાનયક સ્નાતકની માકણ શીટ તથા ડીગ્રી પ્રમાણપત્ર

12)

વ્યાવસાનયક સ્નાતકનુાં ટ્રાયલ સટી

13)

વ્યાવસાનયક અનુસ્નાતકની માકણ શીટ તથા ડીગ્રી પ્રમાણપત્ર(જો લાગુ પડત ુ હોય તો)

14)

વ્યાવસાનયક અનુસ્નાતક-સ્નાતકનુટ્રાયલ
ાં
સટી (જો લાગુ પડત ુ હોય તો)

15)

N.C.T.E./RCI ની માન્યતાનુાં પ્રમાણપત્ર (વ્યાવસાનયક સ્નાતક અને અનુસ્નાતકની લાયકાત માટે )

16)

કમ્યુટરની િેબઝક લાયકાત અન્વયે નશક્ષણ નવભાગના તા. ૧૩/૦૮/૦૮ અને તા.૧૮/૦૩/૧૬ ના
ઠરાવ મુજિના લાગુ પડતા આધારો



ડોક્યુમેન્ટ વેક્રરક્રિકેશન કોલ લેટરનો યોગ્ય અભ્યાસ કરી તેમાાં દશાણ વ્યા મુજિના તમામ આનુસબાં ગક
ુ પત્રકો/પ્રમાિપત્રકો તથા અન્ય દસ્તાવેજી આધારા પરુ ાવાઓની અસલ તેમજ
લાયકાતી ગિ
એક(૦૧) સ્વ-પ્રમાબણત નકલ અચુક ડોક્યુમેન્ટ વેક્રરક્રિકેશન સ્થળે રૂિરૂમાાં રજુ કરવાના રહેશે.



નશક્ષણ નવભાગના તા.૧૧/૦૨/૨૦૧૧ના જાહેરનામાાં િમાાંક: જીએચ/એસ.એ/૨/િમશ/૧૧૦૯
/૧૯૦૬/ગ તથા ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) નનયમ-૧૯૬૭માાં ઠરાવ્યા
પ્રમાણે, કોમ્્યુટરના ઉપયોગની પાયાની જાણકારી હોવી જોઇશે. તેમજ આ અંગે સામાન્ય વહીવટ
નવભાગના તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ના ઠરાવ િમાાંક: સીઆરઆર/૧૦/૨૦૦૪૭/૧૨૦૩૨૦/ગ.૫ તથા
તા. ૧૮/૦૩/૨૦૧૬ના ઠરાવથી નનયત થયેલ જોગવાઈઓ મુજિ રહેશે.



વષણ-૨૦૧૬ માાં ઓનલાઈન ઉમેદવારી નોંધાવતી વખતે રજુ કરે લ તત્કાબલન (તે સમયનુ)ાં સક્ષમ
અનધકારીનુાં કેટેગરી (જાનત) નુાં પ્રમાણપત્ર જ ઉમેદવારે રૂિરૂ ડૉક્યુમેન્ટ વેરીિીકેશન દરમ્યાન રજુ
કરવાનુાં રહેશે. અન્ય કોઈ પ્રમાણપત્ર ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવશે નહીં.



વષણ-૨૦૧૬ માાં ઓનલાઈન ઉમેદવારી નોંધાવતી વખતે રજુ કરે લ સામાજીક અને શૈક્ષબણક પછાત
વગણના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગણમાાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેન ુ ાં તત્કાબલન (તે સમયનુ)ાં સક્ષમ
અનધકારીનુાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુ ાં રહેશે તથા સામાજીક અને શૈક્ષબણક પછાત વગણના ઉમેદવારોએ
ઉન્નત વગણમાાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેન ુ ાં સામાજીક ન્યાય અને અનધકારીતા નવભાગના
તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી નનયત થયેલ પક્રરનશષ્ટ-ક ના નમુનામાાં પ્રમાણપત્ર (ગુજરાતીમાાં)
રજુ કરવાનુાં રહેશે. જેઓએ અંગ્રેજીમાાં ANNEXURE-A અંગ્રેજીમાાં રજુ કરે લ હશે તો તે ગ્રાહ્ય
રાખવામાાં આવશે નહીં.



અરજીપત્રકમાાં દશાણવેલ લાયકાત અંગેના ગુણપત્રકો/પ્રમાણપત્રો/અનામત કેટેગરી અંગે ના લાભ
અંગે સક્ષમ સત્તાનધકારીના પ્રમાણપત્ર ચકાસણીના દરે ક તિક્કે રજુ કરવાના રહેશે.



ઉમેદવાર એક કરતા વધુ પ્રયત્ને સ્નાતક/અનુસ્નાતક તેમજ વ્યાવસાનયક લાયકાત મેળવેલ હોય,
તેવા ક્રકસ્સાઓમાાં સ્થાયી ઠરાવો/પરીપત્રોની જોગવાઈઓ મુજિ નનયમોનુસાર મેરીટની ગણતરી
કરવામાાં આવશે.



યુ.જી.સી માન્ય યુનનવાસીટી દ્વારા મેળવેલ ડીગ્રી જ ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવશે. તેમજ નીચે મુજિની
State Open universities નસવાયની રાજ્ય િહારની યુનનવનસિટીમાાંથી open and distance
learning દ્વારા મેળવેલ ડીગ્રી માન્ય રહેશે નહી. ઈન્દીરા ગાાંધી નેશનલ ઓપન યુનનવનસિટીની
લાયકાત માન્ય રાખવાની રહેશે.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.



DR. B.R. AMBEDKAR OPEN UNIVERSITY (BRAOU), HYDERABAD, A.P.
VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY (VMOU), KOTA, RAJASTHAN
NALANDA OPEN UNIVERSITY (NOU). PATNA, BIHAR
YASHWANTRAO
CHAVAN
MAHARAHSTRA
OPEN
UNIVERSITY
(YCMOU),
MAHARASHTRA
MADHYA PRADESH BHOJ OPEN UNIVERSITY (MPBOU), BHOPAL, M.P.
DR. BABASAHEB AMBEDKAR OPEN UNIVERSITY (BAOU), AHMEDABAD, GUJARAT
KARNATAKA STATE OPEN UNIVERSITY (KSOU), MYSORE, KARNATAKA
NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY (NSOU), KOLKATA, W.B.
U.P. RAJARSHI TANDON OPEN UNIVERSITY (UPRTOU), ALLAHABAD, U.P.
TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY (TNOU), CHENNAI, TAMIL NADU
PT. SUNDERLAL SHARMA OPEN UNIVERSITY (PSSOU), BILASPUR, CHHATTISGARH
UTTARANCHAL OPEN UNIVERSITY, HALDWANI, (NAINITAlL), UTTARANCHAL
K. K. Handique State University, Guwahati, Assam

NASHIK,

રાજ્ય િહારની યુનનવસીટીમાાંથીનનયનમત અભ્યાસથી મેળવેલ લાયકાતઅન્વયે નીચે મુજિના
આધારો ઝીણવટ પ ૂવણક ચકાસવાના રહેશે. તમામ આધારોની પુષ્ષ્ટ થયાાં િાદ જ અરજી
સ્વીકારવાની રહેશે.
(1) અન્ય રાજ્યમાાં સ્નાતક થયા હોય તો ગુજરાત માધ્યનમક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યનમક નશક્ષણ
ુ ાં
િોડણ નસ્થળાાં
તરપ્રમાણપત્ર (માઈગ્રેશનસટી) ઝેરોક્ષનકલઅથવાતેનીડુ્લીકેટનકલ.
(2) અન્ય રાજ્યમાાં અનુસ્નાતક થયા હોય તો સ્નાતકનો છે લ્લો અભ્યાસ જે યુનનવસીટીમાાંથી કરે લ
હોય તેન ુ ાં સ્થળાાંતર પ્રમાણપત્રની ઝેરોક્ષ નકલ અથવા તેની ડુ્લીકેટ નકલ.
(3) અન્ય રાજ્યની કોલેજ અથવા યુનનવસીટીનુ ાં િોનાિાઈડ પ્રમાણપત્ર.
(4) અભ્યાસ દરનમયાન જ્યાાં રહેઠાણ હોય તેનો પુરાવો, હોસ્ટેલમાાં રહેઠાણ હોય તો હોસ્ટે લ િી
ભયાણની પાવતી.
(5) પરીક્ષા જે સ્થળે આપેલ હોય તે સ્થળની હોલ ટીકીટ.
(6) અભ્યાસ કરે લ કોલેજ યુનનવસીટી પાસેથી મેળવેલ જોડાણની નકલ અથવા માન્યતાની નકલ.
(7) માન. યુનનવનસિટીમાાંથી સ્નાતક/અનુસ્નાતકની લાયકાત રે ગ્યુલર અભ્યાસિમ (નનયમીત
અભ્યાસિમ)થી મેળવેલ છે . તે અંગે યુનનવનસિટી રજીસ્ટારનુ ાં પ્રમાણપત્ર.
(8) ઉપરોલત પુરાવા નસવાયનો અન્ય કોઈ પુરાવો હોય તો તે



ગુજરાત રાજ્યમાાંથી મેળવેલ S.N.D.T. યુનનવસીટીની લાયકાત નશક્ષણ નવભાગના તા.૨૬/૧૧/૧૯
ના ઠરાવની નીચે મુજિની જોગવાઇઓને ધ્યાને લઈ માન્ય ગણવામાાં આવશે.
“નશક્ષણ નવભાગના તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૨ના ઠરાવ િાદ ગુજરાત રાજ્યના કાયણક્ષેત્રમાાં સમાનવષ્ટ
હોય તેવી તમામ સાંસ્થાઓ જે તેના કાયણક્ષેત્ર હેઠળની ગુજરાતની સરકારી યુનનવનસિટીઓમાાં
જોડાણ મેળવી લીધેલ હોય તેવી સાંસ્થાઓના રાજ્ય સરકારની યુનનવનસિટીઓ સાથેના જોડાણ
મેળવવાના સમયગાળા પહેલાની S.N.D.T. નવમેન્સ યુનનવનસિટી, મુિ
ાં ઇ સાંલગ્ન ક્રડગ્રીને માન્ય
ગણવાનુ ાં આથી ઠરાવવામાાં આવે છે .



જે ઉમેદવાર રાજય િહારની યુનનવણસીટીમાાંથી નનયનમત અભ્યાસિમ દ્વારા મેળવેલ લાયકાતના
પ્રમાણપત્ર ધરાવતા હશે તેઓને નનમણુકાં આપતા પહેલા અસલ પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ જજલ્લા

નશક્ષણાનધકારીશ્રીએ નનયમોનુસાર કયાણ પછી જ નનમણુકાં માટે પાત્ર ઠરશે. જો લાયકાતના
પ્રમાણપત્ર િનાવટી હશે તો નનયમોનુસાર નશક્ષાને પાત્ર ઠરશે.


કોઈ ઉમેદવાર િનાવટી દસ્તાવેજો રજુ કરશે કે દસ્તાવેજો સાથે ચેડાાં કરીને રજુ કરવામાાં આવશે
તો તેમની સામે નનયમોનુસાર કાયદાકીય કાયણવાહી કરવામાાં આવશે અને જરૂર જણાયે િોજદારી
ગુનો પણ દાખલ કરવામાાં આવશે.



જો ઉમેદવારે આપેલ માક્રહતી ખોટી, અધ ૂરી કે ભ ૂલભરે લી હશે તેના કારણે ઉમેદવારની પસાંદગી ન
થાય અથવા ખોટા/િનાવટી દસ્તાવેજોના આધારે િાળવણી/નનમણકાં ૂ મેળવશે તો તેની ઉમેદવારી
રદ્દ થશે અને તેની સાંપ ૂણણ જવાિદારી ઉમેદવારની રહેશે. વધુમાાં જરૂર જણાયેથી આવા ઉમેદવારને
ભનવષ્યમાાં પાાંચ વષણ માટે ઉમેદવારી માટે ગેરલાયક ઠેરવવા સુધીની કાયણવાહી પણ કરવામાાં
આવશે. જેની ઉમેદવારો ખાસ નોંધ લેવી.

તા.૨૧/૦૯/૨૦૨૦.

સભ્ય સબચવ
ગુજરાત રાજ્ય માધ્યનમક અને ઉચ્ચતર માધ્યનમક
શૈક્ષબણક સ્ટાિની ભરતી માટે ની પસાંદગી સનમનત અને
સાંયલુ ત નશક્ષણ નનયામક ગુ.રા,ગાાંધીનગર

