
નગર ાથમક િશ ણ સમત, સુરત 
ગોપીપુરા, પારસીવાડ, સુરત-૩૯૫૦૦૧. 

હેરાત અ વયે અગ યની સૂચનાઓ  
1. અર પ ક ભરતાં પહેલાં વેબસાઇટ ઉપર મુકવામાં આવેલ સૂચનાઓનો કાળ પૂવક અ યાસ કરવાનો રહેશ.ે 
2. ઉમેદવારે ઓનલાઈન અર  ફોમમાં ભરેલ િવગતો સમ  ભરતી િ યા માટે આખરી ગણવામાં આવશ.ે ચકાસણી દર યાન 

ઓનલાઈન અર  ફોમમાં ભરેલી િવગતો તથા પરૂાવામાં ફેરફાર અથવા તફાવત જણાશે તો ઉમેદવારની અર  ર બાતલ 
ગણવામાં આવશ.ે   

3. ઉમેદવારે ઓનલાઇન અર  ફોમમાં યો ય થાને પોતાનો મોબાઇલ નંબર અને ઈ-મેઈલ આઈ.ડી. ફર યાત દશાવવાનું 
રહેશે.   

4. ઓનલાઇન અર  કરતી વખતે તમામ િવગતો અર પ કમાં ભયા બાદ તે િવગતોની ખા ી કરીને યાર પછી જ અર  
ક ફોમ કરવાની રહેશ.ે 

5. ફાઈનલ સબમીશન થયેલી અર પ કની િવગતો કે તેમાં ઉમેદવારે આપેલી મા હતીમાં ત કે ચૂક બાબત ેસુધારો કરવાની 
રજૂઆત/િવનતંી ા  રાખવામાં આવશે નહી. 

6. ઉમેદવારે ઓનલાઈન અર  ફોમમાં જ ે  પાસપોટ સાઈઝનો ફોટો ાફ Upload કરેલ હોય, તે ફોટો ાફની વધુ કોપીઓ પોતાની 
પાસે રાખવાની રહેશે અને ભરતી િ યા (લેખત પરી ા / ઈ ટર યુ / િવગેરે) સમયે તેવો જ ફોટો ાફ રજૂ કરવાનો રહેશ.ે    

7. એક કરતાં વધારે સં યામાં અર  કયાના િક સામાં છે ે ક ફોમ થયેલી અર પ ક જ મા ય રાખવામાં આવશ.ે 
8. ઉમેદવારે તેમના તમામ માણપ ો ઓનલાઈન અર  કરતી વખતે કેન કરી અપલોડ કરવાના રહેશે.  
9. નોકરીમાં ચાલુ હોય તેવા ઉમેદવારોએ તેમના કચેરીના વડાની એન.ઓ.સી. મેળવી અર  કરવાની રહેશે.   
10. ઉંમર, લાયકાત અને અનુભવ ઓનલાઈન અર  વીકારવાની છે ી તારીખના રોજની ગણવામાં આવશ.ે  
11. મ હલા ઉમેદવાર  તેમના પતાને બદલે પતના નામે અર  કરવા માંગતા હોય તો તેમણે લ  ર ટેશનની નકલ અસલ 

માણપ ોની ચકાસણી સમયે ફર યાતપણે રજૂ કરવાની રહેશે.  
12. ઓનલાઇન ભરેલા અર પ કની  ટ કાઢી તેની સાથે જ રી આધાર પુરાવાની નકલ વ માિણત કરી ર ટર પો ટ એડી 

થી તા.૧૦/૦૪/૨૦૧૯ સુધીમાં નગર ાથમક િશ ણ સમત, ગોપીપુરા, પારસીવાડ, સુરત ખાતે મો લવાની રહેશ.ે  
અર નાં કવર ઉપર મોટા અ રે “ઉપશાસનાિધકારીની ભરતી – ૨૦૧૯” એમ લખવાનુ રહેશ.ે અર  પ ક અને પુરાવા 
બ  વીકારવામાં આવશે નહી.  

13. અરજદારે અર પ ક સાથે લાયકાતના માણપ , શાળા છો ાનું માણપ  તથા અ ય માણપ ોની વ માિણત 
નકલ સામેલ કરવી. સરકાર મા ય શૈ િણક સં થાના વડાનું ચાલચલગત અંગેનું માણપ  રજુ કરવાનુ રહેશે. ઉમેદવારે 
સી.સી.સી+ પરી ા સરકાર મા ય સં થામાંથી પાસ કરેલ  હોય તો તેનું માણપ  સામેલ કરી મોકલવાનું રહેશ.ે   

14. માકશીટ/ડી ી સટ િફકેટમાં ેડ દશાવેલ હોય તો તેનું સમક  ટકામાં મા ય યુિનવસટીનું ક વઝન કો ક રજુ કરવાનું 
રહેશે. 

15. ઉમેદવારે શૈ િણક તથા યાવસાિયક લાયકાત મા ય યુિનવસટી/સં થામાંથી મેળવેલ હોવી ઇએ.  
16. ઉમેદવારે અર માં જે અનુભવ દશાવેલ હોય તેના સમથનમાં અનુભવનો સમયગાળો( દવસ,માસ,વષ) મૂળ પગાર અને કુલ 

પગારની િવગતો તથા બ વેલ ફર નો કાર/ મેળવેલ અનુભવની િવગતો સાથેનું માણપ  અર  સાથે મોકલવાનુ 
રહેશે. આવુ માણપ  સં થાના લેટરપેડ પર સ મ સ ાિધકારીની સહી અને તારીખ સાથેનું રજૂ કરવાનું રહેશ.ે તેમજ 
અનુભવના માણપ  સાથે છે ા ણ વષના પગારનું બક ટેટમટ/પાસબુ ની ઝેરો  રજૂ કરવાની રહેશ.ે 

17. અંશ:કાલીન, રો જદા વેતનદાર, એ ે ટીસશીપ, તાલીમી, માનદવેતન, આમં ત ફેક ટી તરીકે ઉમેદવારે મેળવેલ અનુભવ 
મા ય અનુભવ તરીકે ગણતરીમાં લેવામાં આવશે નહી. 

18. ઉપશાસનાિધકારીની જ યા માટે ૫૦ ગુણની લેખત પરી ા લેવામાં આવશે. જેની “હોલ ટીકીટ” માટે વખતો વખત 
સમતની વેબ સાઈટ તા રહેવુ.ં 

19. લેખત પરી ા અંગે પરી ાનુ ંમાળખંુ નીચે મુજબનું રહેશ.ે આમ છતાં નીચે મુજબના અ યાસ મના ગુણભારમાં ફેરફાર થઇ 
શકે છે. 
લેખત પરી ાનો સમય : ૩૦ મનીટ         કુલ ગુણ : ૫૦  

પ નો સંભવત: અ યાસ મ  ગુણ 
િશ ણના સાં ત વાહો અને સામા ય ાન  ૧૦ 
ધી બો બે ાયમરી એ યુકેશન એ ટ-૧૯૪૭ સુધારા સાથે અને મુંબઇ ાથમક િશ ણ, િનયમો 
૧૯૪૯ રાઇટ ઓફ ચ ડન ટુ ી ક પલસરી એ યુકેશન એ ટ, ૨૦૦૯ (રાઇટ ટુ એ યુકેશન 
એ ટ-૨૦૦૯) અને રાઇટ ઓફ ચ ડન ટુ ી ક પલસરી એ યુકેશન સ, ૨૦૧૨  

૧૫ 

ધો.૧ થી ૫ અને ધો.૬ થી ૮ ક ઠન મૂ ય આધા રત િવષયવ ત ુ ૧૫ 
િશ ણશા   ૧૦ 



20. અરજદારે લેખત પરી ા અને ઈ ટર યુ માટે જે તારીખ અને સમય ન ી કરવામાં આવે યારે વ ખચ હાજર થવાનું રહેશે. 
21. ઇ ટર યુ સમયે અસલ માણપ ો, અનુભવનાં માણપ  તથા અ નેી કચેરી ારા જે સૂચના આપવામાં આવે તે માણેના 

અસલ આધારભૂત પુરાવા રજૂ કરવાનાં રહેશ.ે 
22. ઇ ટર યુ તેમજ પસંદગી અંગે પસંદગી સમતનો િનણય આખરી ગણાશ.ે પ રણામ અંગે કોઇપણ તનો પ  યવહાર કરવો 

નહ  તેમજ પસંદગી સમતના સ યો ઉપર કોઇપણ કારનું દબાણ ભરતી િ યા માટે ગેરલાયક ગણાશ.ે 
23. ઉમેદવારોએ આ જ યા અંગે ભરતી િ યાની ણકારી માટે નગર ાથમક િશ ણ સમત, સુરતની વેબસાઇટ 

www.municipalschoolboardsurat.org  પર વખતો વખત વાની રહેશે. 
24. પસંદગી પામેલ ઉમેદવારોની િનમણૂંક સ ાધારી પસંદગી સમત ઠરાવે તે શરતોને આિધન રહેશ.ે 
25. ઉમેદવારે ઓનલાઇન અર માં કોઇપણ િવગત ખોટી દશાવેલ હશે અથવા ભરતી િ યાના કોઇપણ તબ ે  ખોટી માલુમ 

પડશે તો તેમની અર  જે તે તબ ે  ર  કરવામાં આવશે તથા તેણે લાયકીધોરણ (Passing Standard) મેળવેલ હશે તો પણ 

તેમની ઉમેદવારી ર  ગણાશે તેમજ ભિવ યમાં પણ ઉમેદવારે િનમણંૂક સમયે રજુ કરેલ જ મતારીખ, શૈ િણક લાયકાત, 
અનુભવ અને અ ય પુરાવા ખોટા માલુમ પડશે કે શંકા પદ જણાશે તો તેની સામે યો ય કાયદેસરની કાયવાહી કરવામાં 
આવશ.ે આવા ઉમેદવારની પસંદગીથી િનમણૂંક થયેલ હશે તો કોઇપણ તબ ે  િનમણૂંક ર  કરવામાં આવશ.ે 

26. આપેલ હેરખબર કોઇપણ કારણોસર ર  કરવાની કે તેમાં ફેરફાર કરવાની આવ યકતા ઉભી થશે તો તેવા સં ગોમાં તેમ 
કરવાનો નગર ાથમક િશ ણ સમત, સુરતનો સંપૂણ હ /અિધકાર રહેશ ેઅને નગર ાથમક િશ ણ સમત, સુરત 
આ માટે કારણો આપવા બંધાયેલ રહેશે નહ . 

27. હેરખબરમાં આવેલ અર ઓની સં યાને યાને લઇ આગળની ભરતી િ યા માટે ઉમેદવારોને મા ય ગણવા અંગે િનતી 
ન ી કરવા નગર ાથમક િશ ણ સમત, સુરતની પસંદગી સમતનો િનણય આખરી રહેશે. 

28. “ દ યાંગ” ઉમેદવાર સવાય તમામ ઉમેદવારોએ .૨૦૦/- (અંકે પયા બસો પૂરા) ઓનલાઈન અર  કરતાં સમયે 
ડી ટલ પેમે ટથી ચૂકવવાના રહેશ.ે 

  
 
 શાસનાિધકારી 
 નગર ાથમક િશ ણ સમત 
 સુરત 


