GOVERNMENT OF ASSAM
DIRECTORATE FOR WELFARE OF TEA & EX-TEA GARDEN TRIBES
RUP NAGAR, GUWAHATI – 32
(E-mail: directoratetgtoffice00@gmail.com)
No. DTGW/DEV/16/2017/102-A

Dated the Guwahati 19th December, 2018

NOTICE
Applications are invited by the Directorate for Welfare of Tea & Ex-Tea
Garden Tribes, Assam, Rupnagar, Guwahati for admission into 3 (three) years
GNM courses under GNM Institutions attached to Medical Colleges and
Hospitals of Govt. of Assam i.e. AMCH, Dibrugarh GMCH, Guwahati, SMCH
Silchar, JMCJ Jorhat, FAAMCH Barpeta and NNCH Guwahati, as a special drive for
unmarried students belonging to Tea Tribes Community of Assam with the
following qualifications criteria communicated Family Welfare, Assam.
Candidates with duly issued Caste certificate as belonging recognized Tea
Tribes Community of Assam having passed 10+2 examinations in any stream i.e.
Arts, Science or Commerce from Govt. Educational Boards, between 17 to
37 years of age as on 01-01-2018 need to apply with testimonials to the
undersigned as per format within 28th December, 2018.
Shortlisted candidates fulfilling the minimum eligibility criteria shall be
called for verification of their documents and oral interview by a Screening
Committee in Guwahati for final selection.
Selected candidates will be provided training free of cost and financial
assistance will be provided as per norms of the Tea Tribes Welfare Department.
Total intake for the year 2018-19 would be 200 Nos. spread across the above
named institutions.
The interested candidates may also downloaded the application from the
website www.ttwd.assam.gov.in

Sd/Director,
Welfare of Tea & Ex-Tea
Garden Tribes, Assam, Guwahati-32
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