કરાર આધારરત શૈક્ષણિક અને ણિન શૈક્ષણિક સ્ટાફની નનયુક્તી

ઈન્ડિયન ઈડસ્ટીટયુટ ઓફ ટીચર એજ્યુકેશન ગાાંધીનગર
આઈ.આઈ.ટી.ઈ. ખાતે હંગાભી/કયાય આધારયત ળૈક્ષણિક/ણફન ળૈક્ષણિક જગ્માઓ જેલી કે
ડેટા એન્ટ્રી ઓયે ટય

, આસિસ્ટન્ટ્ટ પ્રોપેિય

(કેભેસ્રી, રપઝીક્િ, ફોટની, ઝૂરોજી,

એજ્યુકેળન, અંગ્રેજી) ભાટે સનયુક્તી કયલાની છે . જરૂયી ભારહતી, સનભણ ૂકની ળયતો ,
અનુબલ, રામકાત તથા ગાયની સલગતો www.iite.ac.in ઉય મુકલાભાં આલેર છે .
તાયીખ: ૨૦/૦૨/૨૦૨૧
સ્થ : ગાંધીનગય

કુ રિણિલ
આઈ.આઈ.ટી.ઈ.

ઇંરિયન ઇડસ્ટીટયુટ ઓફ ટીચર એજ્યુકેશન, ગાાંધીનગર
ઓનાઈન ઇડટરવ્યુ
હાંગામી કરાર આધારરત ણિન શૈક્ષણિક જગ્યા માટેની જરૂરી સ ૂચનાઓ/
તા .20/02/2021
1. જગ્માનુ નાભ )અંગ્રેજી/ગુજયાતી( ડેટા એન્ટ્રી ઓયે ટય :
2. ગાય ધોયિ -/15000 .ભાસિક રૂ :
3. રામકાત .ભાન્ટ્મ યુસનલસિિટીની સ્નાતક કક્ષાની દલી :
4. કયાયનો િભમગાો 2021/06/30 .તા :સુધી
5. યિ ધયાલતા ઉભેદલાયોએ તા કરાક સુધીભાં ૦૦:૦૬ ના િાંજે ૨૦૨૧/૦૨/૨૩ .recruitment@iite.ac.in
ય ોતાની િંપ ૂિણ સલગત આ િાથે િાભેર સનસિત પોભેટભાં બયી તે અંગેના િંફસં ધત જરૂયી દસ્તાલેજો
જેલાકે ભાકણ ળીટ(, રડગ્રી િરટિ., અનુબલનું પ્રભાિત્ર, જન્ટ્ભના પ્રભાિત્ર અને પોટો આઇડેન્ટ્ટીટી કાડણ ની )
.સ્લપ્રભાણિત નકરો ઉયોક્ત ઈભેર ભાં સ્કે ન કોી ભોકરલાની યહેળે
6. જે ઉભેદલાયો દ્વાયા ઇ

ભેઈર ના ભાધ્મભથી ોતાની સલગતો ભોકરલાભાં આલેર છે તે ફધાજ -

2021/02/24 .ઉભેદલાયોના તાના યોજ ઓનરાઈન ઇન્ટ્ટયવ્યુ રેલાભાં આલળે ઇન્ટ્ટયવ્યુ અંગેની જરૂયી .
ઓનરાઈન ઇન્ટ્ટયવ્યુનો/સલગતો િભમ જે .ભેઈર ના ભાધ્મભથી ભોકરલાભાં આલળે-તે ઉભેદલાયોને ઇ7. ભોફાઈર થી પોટા ાડેર કોી ભાન્ટ્મ નહીં યહે.ભાત્ર પ્રોપેળનર સ્કે ન કયે ર કોી જ િાભેર કયલી .
8. અલાચ્મ અને અસ્ષ્ટ ણફડાિ લી અયજી અભાન્ટ્મ યહેળે.

આદે ળથી

િંકણ સ ૂત્ર 9726633099 : , 079-023243734, e-mail: recruitment@iite.ac.in

Application Form
INDIAN INSTITUTE OF TEACHER EDUCATION
Ramkrishna Paramhans Shaikshanik Sankul, KH Road, Sector-15 Passport Size
Gandhinagar - 382016
Photo Graph
APPLICATION FORM FOR
TEACHING AND NON-TEACHING POST (CONTRACTUAL)
[No. of printed pages : 3]
Post Applied for :__________________________________
Please read all the instrucations carefully regarding the recruitmement before filling up the form.
1. Name in full (in block capital letters) : …………………………………………………….
2. Father’s name : ……………………………………………………………………....……..
3. Permanent Address : ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
PIN : ……………………

Contact no. ………………………………............

4. Address for communication : ………………………….…………………………………
………………………………………………….....................
……………………………….………………………
PIN : ………………… Email id : ……………………………………………….………
5. Date of birth/ Place of Birth (pls attach the certificate of proof for birth date)
……………………………………...…………………………
6. Age on the last date of application : ………………….
7. Nationality : ……………………………………………………………………………………
8. Religion : …………………………………………..……………………………………………
9. Sex : …………………………………………………………………………………….
10. Category (SC/ST) (Pl. attach copy of certificate) : ………..………
11. Special Information, If any : ..................................................................................................

12. Details of Academic Qualifications (Please enclose attested photocopies) :
Exam. passed

Year of

Division/

%of

Name of the

Subject

Rank

passing

Class

marks

Board/
University

and
Remark,
if any

Graduation

Post
graduation

Others (Please
specify)

13. Details of work experience : ( Please Enclosed attested photocopies )
Items
Name of the
post held
Name of the
Institution
Period
(from… to
… = ….yrs.
… month
…..days)
Scale of
pay/Pay
band/ band
pay/AGP, as
applicable
Temporary/
Permanent/
Ad-hoc etc

Post-I

Post-II

Post-III

Post-IV

Post-V

Post-VI

Nature of
duties
Minimum
qualification
required
Remark, if
any

Note :- Please attach a separate sheet if required.
14. Present position held with date : ………………..………………………………………..
15. Present Pay scale, and grade pay/GP : ……………………………….……………….
16. Effective date of present Pay scale, and grade pay/GP : …………………………….
17. Name of the present employer, with address : …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
PIN : …………………………………… Contact phone no. …………..………………….
18. Any other information : ……………………………………………………………….
19. Declaration :
I hereby declare that I have carefully read and understood the instructions and regulations referred here in and
that all the statements made in this application are true and complete to the best of my knowledge and belief. I
understand that the competent authority can take appropriate action against me in case any of the information is
found to be incorrect at any stage.

Date : ……………………..

Signature of the applicant: …………………………….

