સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ સહાયક ભરતી અન્વયે  વાદાા અરી  રુ કરવા સદરભભે  ઉમે રવાર માેનીી ૂ ચચીા
1) ડ ક્યમે ન્ે વે રરરિકનિી સમયે  ી લ્લા

દ્વારા જે ઉમે રવાર ીા રકસ્સામાદ ક્વે રી રિાા વે લ હતી તે  પૈકી જે

ઉમે રવાર ીા િ મા રર કરવામાદ આવે લ છે  તે ીી યારી પત્રક-અ થી મકનલ છે  અીે  જે ઉમે રવાર ીા રકસ્સામાદ
ગણમાદ કન અન્ય ક ઇ બાબતે  િનરિાર કરવામાદ આવે લ હ ય તે ીી યારી પત્રક-બ પર મ ચકનલ છે  .
2) ઉપલબ્ા જગ્યાીા આાારન મવષયવાર, કનેનગે રીવાઇઝ ઉમે રવાર ન દ PML-2 આથી પ્રમસદ્ધ કરવામાદ આવે લ છે 
૩) વાદાા અરી 

મળ્યા બાર વાદાા અરી 

ીી ચકાસણી કરી િાઈીલ મે રીે લીસ્ે અીે  વે ઈેીંગ લીસ્ે જાહનર

કરવામાદ આવિે . સબબ પ્રમસદ્ધ કરવામાદ આવે લ PML-2 િનરિારીે  આાીી છે  .
4)

PML-2 માદ સમામવષ્ે થવાથી ી કરી મે ળવવા માેની ઉમે રવારી હક્ક પ્રસ્થામપત થત ીથી.

5) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ સહાયક ભરતી સદબમદ ાત ઉમે રવાર પ તાીી વાદાા અરી 

તા. 26/10/2020ીા

ર જ 11.00 કલાક થી તા.3/11/2020 ીા ર જ 16.00 કલાક ૂાી રુ કરી િકિે . (રરર જ 11.00 થી 16.00
કલાક રરમ્યાી, જાહનર રજાીા રરવસ મસવાય)
6) ક ઈપણ પ્રકારીી રુચઆત માેન ઉમે રવાર એ પ તે  જે જજલ્લામાદ ડ ક્યમે ન્ે વે રીિીકનિીીી પસદરગી આપી હ ય
તે  જજલ્લાીા ડ ક્યમે ન્ે વે રીિીકનિી કનન્ર ેાતે  રૂબરૂમાદ વાદાા અરી  આપવાીી રહનિે . કમમિીર િાળા

ીી

કચે રી, ગાદાીીગર ેાતે  ક ઈ પણ ઉમે રવારન રુઆત અથભે  આવવ દ ીહીં. તે મ છતાદ જ ક ઈ ઉમે રવાર રુઆત
કરવા આવિે  ત મિસ્તભદગ ગણી તે વા ઉમે રવારીી ઉમે રવારી રર કરવામાદ આવિે .
7) ઉમે રવારન વાદાા અરી માદ પ તાન દ ીામ, મવષય, માધ્યમ, અરી  ીદબર અીે  ેાે ીદબર, મ બાઈલ ીદબર અચ ચક
રિાા વવાી રહનિે . મવગત વગરીી વાદાા અરી  રફ્તરન કરવામાદ આવિે .
8)

ઉમે રવારન વાદાા અરી માદ પ તાી વાદા સ્પષ્ે રીતે  રુ કરવાી રહનિે  તથા વાદાા અન્વયે  આનસદગીક
આાાર ીી અસલ તથા સ્વપ્રમાણણત ીકલ ડ ક્યમે ન્ે વે રીિીકનિી સે ન્ેર પર િરજજયાતપણે  રુ કરવાીી રહનિે .

9)

મરહલા મવાવા ઉમે રવારન મરહલા મવાવા અીામતી લાભ લે વા માેન, વાદાા અરી  રુ કરવી તથા વાદાા
અરી  સાથે  સક્ષમ અમાકારી તરિથી મે ળવે લ મવાવા પ્રમાણપત્ર અચ ચક રુ કરવાન દ રહનિે .

10) ૂ ચચવે લ સ્થળે  અીે  સમયે  રુ ી થયે લ વાદાા તે મજ સરર કચે રીીે  ેપાલ, કરીયર કન રી . એ.ડી. કન ઈ-મે ઈલ
મારિતે  મળે  લ અરી 

રફ્તરન કરવામાદ આવિે .

11) ઉમે રવાર એ COVID-19 મહામારી અંગે  સરકારશ્રી દ્વારા અપાયે લ વેત વેતીી ગાઈડલાઈીન દ ચસ્તપણે 
પાલી કરવાન દ રહનિે .
12) વાદાા અરી 

જે તે  ડ ક્યમે ન્ે વે રીિીકનિી સે ન્ેર પર ઉમે રવારન રૂબરૂમાદ અરી  કરવાીી રહનિે . તે મ છતાદ

જ ઉમે રવાર COVID-19 પ ઝીેીવ હ ય/ક્વ રન્ેાઈી/કન્ેનન્્મે ન્ે ઝ ીમાદ હ ય ત ઉમે રવારન ૂ ચચવે લ સમયે 
અીે  સ્થળે  તમામ આનસદગીક આાાર સહ અન્ય ક ઈ વ્યક્તક્તીે  પ તી

થ રીેી લે ેર આપી મ કલી િકિે .

