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1.  Experience (અનબુલ) જે તે ખાનાભાાં નનળાની કયલી. 
(અ) આ શારભાાં વેલાયત નળક્ષક છો ? શા         ના  

(ફ) વેલાયત નળક્ષક તયીકે અરગ અરગ ળાાભાાં ભેલેર કુર અનબુલોના લો નીચે મજુફ દળાાલલા  

(ક) NCTE ભાન્મ ળૈક્ષણિક વાંસ્થાભાાંથી Regular Modeનાાં અભ્માવક્રભનુાં નાભ : _________________ 
(ડ) ળાા નોંધિી નાંફય : __________________ 

અ.નુાં. ળાાના નાભ નિન્ન્વારનો પોન 
નાંફય 

ળાાભાાં જોડામાની 
તાયીખ 

ળાાભાાંથી છૂટા 
થમાની તાયીખ 

અનબુલ 

1.     લા ભાવ 

2.       

3.       

4.       

ળાાભાાં નોકયીના અનબુલના કુર લો    

જે ળાાભાાં શારભાાં નોકયી કયતા શોમ તેનુાં અનબુલનુાં વક્ષભ અનધકાયીનુાં િનત શસ્તાક્ષય કયેર િભાિત્ર જોડવુાં અન્મ ળાાઓભાાં નોકયી 
કયી શોમ તો વનલિવબકુની િભાણિત નકર જોડલી. 

2. જરૂયી િભાણિત નકરો વાથે જોડલા અંગેની ભાહશતી √ કયો. (િલેળપોભા વાથે જોડલાના જરૂયી દસ્તાલેજો) 
1. ળાા છોડયા અંગેનુાં િભાિત્ર (સ્કરૂ રીલીંગ વટી.) 
2. સ્નાતક યીક્ષાની ભાકાળીટ અને દલી િભાિત્ર (B.A., B.Com., B.Sc., B.E.) 

(સ્નાતક/અનસુ્નાતક કક્ષાએ રઘતુ્તભ 50% ગિુ શોલા જરૂયી છે.)  

3. અનસુ્નાતક યીક્ષાની ભાકાળીટ અને દલી િભાિત્ર (M.A., M.Com., M.Sc., M.E.) 
4. િલેળ લખતે િાથનભક, ભાધ્મનભક અથલા ઉચ્ચતય ભાધ્મનભકભાાં ળાાના રેટયેડ ય તા.01/10/2022 છીની તાયીખલાળાં શાર નળક્ષક 

તયીકે નોકયીભાાં ચાલ ુશોલાનુાં આચામા અને વાંફાંનધત વક્ષભ અનધકાયીના િનત શસ્તાક્ષય વાથેનુાં અવર િભાિત્ર.  
5. િલેળાથી ોતે જ આચામા શોમ તેલા વાંજોગોભાાં ે-વેન્ટયની ળાાના આચામાના િનત શસ્તાક્ષય કયેલુાં િભાિ યજૂ કયલાનુાં યશળેે. 
6. ળાા/ળાાઓના નોકયીના અનબુલ અંગેનુાં આચામાનુાં વાંફાંનધત અનધકાયીના િનત શસ્તાક્ષય વાથેનુાં િભાિત્ર/વનલિવબકુની િભાણિત 

નકર. 
7. ળાયીહયક ખોડખાાંિ અાંગ ભાટે 40% થી 60% અાંગતા ધયાલતા નલકરાાંગતા અંગેનુાં નવનલર વર્જનનુાં પોટા વહશતનુાં િભાિત્ર. 
8. ણફન અનાભત આનથિક યીતે નફા લગા (EWS)નુાં િભાિત્ર  
9. છાત જાનત અંગેનુાં અનધકૃત િભાિત્ર (ST ભાટે નલગતદળાન કાડા ભાન્મ યશળેે નહશ) 
10. SEBC ભાટે “ઉન્નતલગભાાં આલતા નથી” તે ભાટેનુાં (તા.31/03/2022છીનુાં હક્રનભરેમય વહટિહપકેટ નહશ જોડેર શોમ તો તેલા નલદ્યાથીને 

અનાભત કેટેગયીનો રાબ ભળે નહશ) (ાછથી જભા કયાલેર હક્રનભરેમય ભાન્મ યશળેે નહશ)  
11. િલેળાથીએ SEBCનુાં હક્રનભરેમય ત્રિ લાની વભમ ભમાાદાલાળાં જોડેર શોમ તો તેલા િલેળાથીએ ોતાની આલકનુાં પોભા-16/ગાય સ્રી 

જોડલી આલશ્મક છે. 
12. ઉભેદલાયે નાભ/અટકભાાં પેયપાય કયેર શોમ તો વયકાયી ગેઝેટની નકર/રગ્ન નોંધિી િભાિત્રની નકર આલાની યશળેે. 
13. NCTE ભાન્મતા િાપ્ત અભ્માવક્રભની ભાકાળીટ, અને વાંસ્થાના NCTE કોડ નાંફયની ભાન્મતાલાળાં િભાિત્ર, દલી િભાિત્ર (PTC, 

D.Ed., D.El.Ed., C.P.Ed., B.P.Ed., ATD લગેયે) 
14. EWSની કેટેગયી ભાટે વભમગાો દળાાલત ુાં ભાન્મ િભાિત્ર નાંફય ____________તાયીખ _____________(નકર વાભેર કયલી) 
15. યોજગાય િભાિત્ર અને ફાશેંધયી િભાિત્ર આ વાથે આેર છે. જે પિૂા યીતે નલગતો બયી વાથે જોડો. 
16. િભાિત્રોની કુર વાંખ્મા  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


