ુ ાનનત ઉચ્ચત્તર માધ્યનમક શાળાઓમાાં નશક્ષણ સહાયક ભરતી-૨૦૨૧
બિન સરકારી અનદ
ુ પત્રો/પ્રમાણપત્રો/અન્ય આધાર પર
ુ ાવાની નવગત
ડોક્યુમેન્ટ વેરરરિકેશન (DV) સમયે રજુ કરવાના ગણ
બિન સરકારી અનુદાનનત ઉચ્ચત્તર માધ્યનમક શાળાઓમાાં નશક્ષણ સહાયક ભરતી-૨૦૨૧ અન્વયે DV બિસ્ટમાાં
સમાનવષ્ટ ઉમેદવારોનુ ડોક્યુમેન્ટ વેરરિીકેશન તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૧ થી કરવામાાં આવનાર છે .ઉમેદવારોને આ અંગે નો
ડોક્યુમેન્ટ વેરરિીકેશન (DV)નો કોિિેટર ડાઉનિોડ કરવાની તારીખ ટૂાંક સમયમાાં જાહેર કરવામાાં આવશે.પરાં ત ુ પ ૂવવ
તૈયારીના ભાગરૂપે સાંિનાં ધત ઉમેદવારોએ નીચે મુજિના ગુણપત્રો/પ્રમાણપત્રો/અન્ય આધાર પુરાવા અસિ અને એક
સ્વ:પ્રમાબણત નકિમાાં એકનત્રત કરી રાખવાના રહેશે જેથી ઉમેદવારોને ડોક્યુમેન્ટ વેરરિીકેશન (DV) સમયે જરૂરી
ગુણપત્રો/પ્રમાણપત્રો/અન્ય આધાર પુરાવા યોગ્ય રીતે રજુ કરી શકે અને ડોક્યુમેન્ટ વેરરિીકે શન (DV)ની પ્રક્રીયા સુચારૂ
રીતે નનયત સમયમયાવ દામાાં પ ૂણવ થઇ શકે .
1.

હાિ સરકારી/ગ્રાન્ટે ડ સાંસ્થામાાં િરજ િજાવતા કમવચારીઓએ સાંિનાં ધત નનમણુક સત્તા માંડળ પાસેથી જાહેરાતની
તારીખથી અરજી કરવાની અંનતમ તારીખ દરનમયાન મેળવેિ અત્રેથી સુચવ્યા મુજિના નનયત નમ ૂનાનુ એન.ઓ.સી.
રજુ કરવાનુાં રહેશે.

2.

નામ/અટકમાાં િેરિાર કરાવેિ હોય તો સોગાંદનામુાં / સરકારી ગેઝેટની નકિ(નામમાાં મોટો તિાવત હોય તેવા
રકસ્સામાાં) / પરરણીત મરહિા ઉમેદવાર માટે િગ્ન નોંધણી પ્રમાણપત્રની નકિ

3.

જન્મ તારીખના પુરાવા માટે શાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાાં આવશે.

4.

અનામત વગવ (અનુ.જાનત, અનુ.જનજાનત, અને સા.શૈ.પ.વગવ)ના ઉમેદવારો માટે સમક્ષ અનધકારી દ્વારા આપવામાાં
આવેિ જાનત પ્રમાણપત્રની નકિ

5.

શારીરરક અશક્ત ઉમેદવારોના રકસ્સામાાં

સા.વ.નવ.ના તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૮ ના પરરપત્ર મુજિનુાં નનયત નમ ૂનામાાં

સરકારી હોસ્સ્પટિના સુનપ્રટે ન્ડેન્ટ / નસનવિ સર્જન/ મેડીકિ િોડવ દ્વારા આપેિ પ્રમાણપત્ર
6.

માજી સૈનનક ઉમેદવારોના રકસ્સામાાં રડસ્ચાર્જ બુકની નકિ અને પ્રમાણપત્ર

7.

સામાજજક અને શૈક્ષબણક પછાત વગવ ના ઉમેદવારોએ (ઉમેદવારો માટે ની સુચનાઓમાાં દશાવ વ્યા મુજિ નનયત
સમયગાળાનુાં ગુજરાતી નમુના મુજિનુાં પરરનશષ્ટ-ક/ પરરનશષ્ટ- ૪ ના નમુનામા તથા સદર ભરતીની ઓનિાઇન
અરજીપત્રકમાાં દશાવ વેિ તારીખનુાં જ) નોન રક્રનમબિયર પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુાં રહેશે. પરરનશષ્ટ-ક/ પરરનશષ્ટ- ૪ ના
નવકલ્પે અન્ય કોઇ પ્રમાણપત્ર માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. અંગ્રે જીમાાં Annexure-A (જે કેન્ર સરકારની ભરતી કે
સાંસ્થાઓ માટે છે ) તે માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. પરબણત મરહિા ઉમેદવારોએ આવુ પ્રમાણપત્ર તેઓની માતાનપતાની આવકના સાંદભવમાાં રજુ કરવાનુાં રહેશે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પનતની આવકના સાંદભવમાાં રજુ કરે િ
હશે તો તે માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં.

8.

E WS (આનથિક રીતે નિળા) ઉમેદવારોએ સામાજજક અને ન્યાય અનધકારરતા નવભાગના તા.૧૩/૦૯/૧૯ ના ઠરાવની
જોગવાઈ મુજિ પરરનશષ્ટ-ગ માાં તથા સદર ભરતીની ઓનિાઇન અરજીમાાં દશાવ વેિ તારીખનુાં પ્રમાણપત્ર રજુ
કરવાનુાં રહેશે.

9.

ક્પ્યુટરની િાયકાત અન્વયે જે ઉમેદવારો ધોરણ – ૧૦/ધોરણ –૧૨/સ્નાતક/અનુ સ્નાતક કક્ષાએ ક્પ્યુટર નવષય
તરીકે પાસ કરે િ હોય તેવા ઉમેદવારોએ તે માક્શીટ રજુ કરવી. અન્યથા સામાન્ય વહીવટ નવભાગના
તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના ઠરાવ મુજિ સદર ભરતીની ઓનિાઇન અરજીમાાં દશાવ વેિ તારીખનુાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુ
રહેશે. (ઠરાવ વેિસાઇટ પર ઉપિબ્ધ છે )

10. ટાટ પરીક્ષાની માક્શીટ
11. શૈક્ષબણક સ્નાતક (િધા જ વષવ/ સેમેસ્ટરના ગુણપત્રક)
12. શૈક્ષબણક સ્નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર
13. શૈક્ષબણક સ્નાતકનુાં ટ્રાયિ સટી
14. કુ િ ગુણ મેળવેિ ગુણ અન્વયે સાંિનાં ધત કોિેજ/યુનનવનસિટીનુાં પ્રમાણપત્ર (જે ઉમેદવારોની માક્શીટમા માત્ર
C GPA/C PI/GR AD દશાવ વેિ હોય તેમના માટે )
15. શૈક્ષબણક અનુસ્નાતક (િધા જ વષવ/ સેમેસ્ટરના ગુણપત્રક)

16. શૈક્ષબણક અનુસ્નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર
17. શૈક્ષબણક અનુસ્નાતકનુાં ટ્રાયિ સટી
18. કુ િ ગુણ મેળવેિ ગુણ અન્વયે સાંિનાં ધત કોિેજ/યુનનવનસિટીનુાં પ્રમાણપત્ર (જે ઉમેદવારોની માક્શીટમા માત્ર
C GPA/C PI/GR AD દશાવ વેિ હોય તેમના માટે )
19. વ્યાવસાનયક સ્નાતક (િધા જ વષવ/ સેમેસ્ટરના ગુણપત્રક)
20. વ્યાવસાનયક સ્નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર
21. વ્યાવસાનયક સ્નાતકનુાં ટ્રાયિ સટી
22. કુ િ ગુણ મેળવેિ ગુણ અન્વયે સાંિનાં ધત કોિેજ/યુનનવનસિટીનુાં પ્રમાણપત્ર (જે ઉમેદવારોની માક્શીટમા માત્ર
C GPA/C PI/GR AD દશાવ વેિ હોય તેમના માટે )
23. જે કોિેજમાાંથી વ્યાવસાનયક સ્નાતકની િાયકાત મેળવેિ હોય તે કોિેજ NC TE /RC I માન્ય હોવા અંગેન ાંુ પ્રમાણપત્ર
24. વ્યાવસાનયક અનુસ્નાતક (િધા જ વષવ/ સેમેસ્ટરના ગુણપત્રક) (જો િાગુ પડતુ હોય તો)
25. વ્યાવસાનયક અનુસ્નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર (જો િાગુ પડતુ હોય તો)
26. વ્યાવસાનયક અનુસ્નાતકનુાં ટ્રાયિ સટી (જો િાગુ પડતુ હોય તો)
27. કુ િ ગુણ મેળવેિ ગુણ અન્વયે સાંિનાં ધત કોિેજ/યુનનવનસિટીનુાં પ્રમાણપત્ર (જે ઉમેદવારોની માક્શીટમા માત્ર
C GPA/C PI/GR AD દશાવ વેિ હોય તેમના માટે ) (જો િાગુ પડતુ હોય તો)
28. જે કોિેજમાાંથી વ્યાવસાનયક અનુસ્નાતકની િાયકાત મેળવેિ હોય તે કોિેજ NC TE /RC I માન્ય હોવા અંગે ન ાંુ
પ્રમાણપત્ર (જો િાગુ પડતુ હોય તો)
29. જે મરહિા ઉમેદવારો નવધવા મરહિા કે ટેગરીનો િાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તેઓએ નવધવા હોવા અંગે ન ુ અરજી
કરવાની તારીખ પ ૂવેન ુ સાંિનાં ધત સક્ષમ સત્તાનધકારીનુાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહેશે.
30. ગુજરાત રાજ્યમાાં આવેિી અને અગાઉ એસ.એન.ડી.ટી સાથે જોડાણ ધરાવતી કોિેજામાાંથી વષવ-૨૦૧૨ પછી
િાયકાત મેળવેિ હોય તેવા ઉમેદવારોએ તે કોિેજે ગુજરાતની કોઈ પણ યુનનવનસિટી સાથે જોડાણ મેળવ્યા અંગે નો
આધાર રજુ કરવાનો રહેશે. ગુજરાત રાજ્યમાાં આવેિી અને અગાઉ એસ.એન.ડી.ટી સાથે જોડાણ ધરાવતી
કોિેજામાાંથી વષવ-૨૦૧૨ પછી િાયકાત મેળવેિ હોય તેવા ઉમેદવારોએ તે કોિેજે ગુજરાતની કોઈ પણ યુનનવનસિટી
સાથે જોડાણ મેળવ્યા અંગે નો આધાર રજુ કરવાનો રહેશે.
31. ઉપરોક્ત િાયકાતો પૈકી જે િાયકાતો રાજ્ય િહારની યુનનવનસિરટમાાંથી મેળવેિ હોય તે િાયકાતો અન્વયે નીચે
મુજિના આધારો રજુ કરવાના રહેશે.
a.

અન્ય રાજ્યમાાં સ્નાતક થયા હોય તો ગુજરાત માધ્યનમક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યનમક નશક્ષણ િોડવ ન ાંુ સ્થળાાંતર
પ્રમાણપત્ર (માઈગ્રેશનસટી) ઝેરોક્ષ નકિ અથવા તેની ડુ્િીકેટ નકિ.

b.

અન્ય રાજ્યમાાં અનુસ્નાતક થયા હોય તો સ્નાતકનો છે લ્િો અભ્યાસ જે યુનનવસીટીમાાંથી કરે િ હોય તેન ાંુ
સ્થળાાંતર પ્રમાણપત્રની ઝેરોક્ષ નકિ અથવા તેની ડુ્િીકેટ નકિ.

c.

અન્ય રાજ્યની કોિેજ અથવા યુનનવસીટીનુાં િોનાિાઈડ પ્રમાણપત્ર.

d.

અભ્યાસ દરનમયાન જ્યાાં રહેઠાણ હોય તેનો પુરાવો, હોસ્ટે િમાાં રહેઠાણ હોય તો હોસ્ટે િ િી ભયાવ ની પાવતી.

e.

પરીક્ષા જે સ્થળે આપેિ હોય તે સ્થળની હોિ ટીકીટ.

f.

અભ્યાસ કરે િ કોિેજ યુનનવસીટી પાસેથી મેળવેિ જોડાણની નકિ અથવા માન્યતાની નકિ.

g.

માન. યુનનવનસિટીમાાંથી સ્નાતક/અનુસ્નાતકની િાયકાત રે ગ્યુિર અભ્યાસક્રમ (નનયમીત અભ્યાસક્રમ)થી
મેળવેિ છે . તે અંગે યુનનવનસિટી રજીસ્ટારનુાં પ્રમાણપત્ર.

h. ઉપરોક્ત પુરાવા નસવાયનો અન્ય કોઈ પુરાવો હોય તો તે
32. નોન રક્રમીિીયર/ઇ.ડિલ્યુ.એસ./નવધવા પ્રમાણપત્ર તેમજ અન્ય તમામ આનુસબાં ગક આધાર પુરાવાઓ સરકારશ્રીના
સાંિનાં ધત ઠરાવો અને ધારાધોરણની જોગવાઇઓ મુજિ સદર ભરતીની જાહેરાતની અરજી કરવાની છે લ્િી તારીખે
માન્ય હોય તેવા જ પ્રમાણપત્રો/આધારો/દસ્તાવેજો ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવશે જેની ખાસ નોંધ િેવી.
ડોક્યુમેન્ટ વેરરિીકે શન પ્રક્રીયા અન્વયે નવગતે સુચનાઓ હવે પછીથી વેિસાઇટ પર મુકવામાાં આવશે.જેથી
તમામ ઉમેદવારોએ નનયનમત વેિસાઇટની મુિાકાત િેવાની રહેશે.

