
ગજૂરાત વિદાપાપીઠીઠઃ અમદાિાદ
જાહહેરાત ક્રમારમાંક ૦૭-૨૦૧૬-૧૭

રૂબરૂ મ લાકાત
ગજૂરાત વિદાપાપીઠ, સંરમાંચાાલિલત આશ્રમ શાળા, અંભભેટટી માટહે ગ જરાત સંરકાર આદદજાવત વિકાસં વિભાગ ઠરાિ ક્રમારમાંક
પરચા-૨૦૧૬-૭૨ ઘ-સંલિચાિાલય,  તા.૧૩-૦૨-૨૦૧૬ ગારમાંધાપીનગર અન સંાર  પ્રિાસંાપી મદદનાપીશ વશક્ષક -  ૧ (એક)

માટહે  નાપીચાભે દશાશાિભેલ પ્રમાણેભેનાપી યી યોગ્યતા ધરાિતા ઉમભેદિારી યોએ અસંલ પ્રમાણેપત્રો ી યો તથા તેનીા તભેનાપી નકલ સંાથા તેનીભે  લભેખીત તથાાપીત
તથા તેનીા પ્રાયી યોલિગક પરટીક્ષા અનભે રૂબરૂ મલૂાકાત માટહે  ગજૂરાત વિદાપાપીઠ  ગ્રામસેામસંભેિા કહેન્દ્ર, અંા,  અંભભેટટી તા.કપરાડા જજ.

િલસંાડ િાયા- િાપાપી ખીત તથાાતભે  વનયત કરહેલ અરજી પત્રો ક સંાથા તેનીભે જણેાિભેલ સંમયભે સિ ખીત તથાચા ખર્ચે ઉપસ્થિસથા તેનીત રહહેવ  .  

ક્રમ જગ્યાન  નામ શૈક્ષલિણેક લાયકાત ઉચચાક માનદ િભેતન તારટીખીત તથા અનભે સંમય

૧
મદદનાપીશ વશક્ષક -૧ 

( પ્રિાસંાપી)
 બાપી.એસં.સંાપી, બાપી.એડ્./

અંગ્રામસેભેજી, બાપી.એડ્.

તાસં દદઠ રૂ।.૫૦/- લભેખીત તથાભે

દૈવનક- ૬ તાસં રૂ।.૩૦૦/-

ગ જરાત સંરકારના

તા.૧૩-૦૨-૨૦૧૬નારમાં

વનદ્દેશ મ જબ

તા. ૨૬-૦૯-૨૦૧૬ 

સંી યોમિાર

બપી યોરના ૧૨.૦૦ 

કલાકહે

 

       sd   

(રાજેન્દ્ર, અંા ખીત તથાાપીમાણેાપી)
ક લસંલિચાિ

તા. ૦૮/ ૦૯/૨૦૧૬

નોંધીઠઃ-  રૂબરૂ મલૂાકાત સંમયભે  આ સંાથા તેનીભે સંામભેલ વનયત કરહેલ અરજીપત્રો ક સંરમાંપણૂેશા ભરટી સંમયસંર હાજર રહહેિાન રમાં 
રહહેશભે. ૧૨ .૦૦ કલાક પછટી કી યોઈ અરજી પત્રો ક સિાપીકારિામારમાં આિશભે નહે નહીં જેનાપી ખીત તથાાસં નોંધ લભેિા વિનરમાંતાપી.



ગજૂરાત વિદાપાપીઠ: અમદાિાદ-૩૮૦૦૧૪
જાહહેરાત ક્રમારમાંક-  ૦૭-૨૦૧૬-૧૭  રૂબરૂ મ લાકાત

1. ઉમભેદિારટી કરહેલ જગ્યાન રમાં નામ:                                                                                                                                                                                  

2. ઉમભેદિારન રમાં પ રૂ નામ:                                                                                                                                                                                                

3. જન્દ્ર, અંમ તારટીખીત તથા:  ___________________________________   િરશા: __________________    માસં:                                                              

4. પત્રો વયિહારન રમાં સંરનામ રમાં :__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ફી યોન નરમાં. :                                                                                                 

5. િૈિાદહક દરજી યો:  _________________________________________________________________________________________

6. માતભૃારા:___________________ અન્દ્ર, અંય ભારા જાણેતા હી યોય  તી યો:   1.______________________    2._____________________         

7.  શૈક્ષલિણેક લાયકાત:

ક્રમ પદિાપીન રમાં નામ વિશ્વવિદાલયન રમાં નામ મ ખય વિરય િરશા ટકા િગશા

1

2

3

4

8. સંભેિા બજાિભેલ સંરમાંસથા તેનીાની યો અન ભિ:- 

ક્રમ હી યોદાન રમાં નામ સંરમાંસથા તેનીાન રમાં નામ માવસંક પગાર સંભેિાનાપી મ દત
તારટીખીત તથા સંાથા તેનીભે

કામની યો પ્રકાર ક લ સંભેિાના િરશા

         1

2

3

9. કમ્પ ટર તાલાપીમલાપીધભેલ હી યોય તી યો તભેનાપી વિગતીઠઃ-

ક્રમ કી યોરશાન  રમાં નામ તાલાપીમની યો સંમય ગાળી યો તાલાપીમના િરશા
1

2

10. અન્દ્ર, અંય વિગત હી યોય તી યો તભે:_________________________________________________________________________________       

ઉપર જણેાિભેલ મારટી સંઘળટી વિગતી યો સંતય હકટીકત છભે.  જી યો મનભે વિદાપાપીઠમારમાં વનયત િભેતન કરાર આધારટીત ૧૧ માસંના ધી યોરણેભે
સંભેિક તરટીકહે પસંરમાંદ કરિામારમાં આિશભે તી યો હ રમાં વિદાપાપીઠના વનયમી યો તભેમજ ધયભેયી યો પ્રમાણેભે વશસતપિૂશાક અમલ કરટીશ અનભે વિદાપાપીઠ જે પણે
વનયમી યોની યો સ ધારી યો િધારી યો કરશભે તભે માન્દ્ર, અંય રહહેશભે જેનાપી લભેખીત તથાાપીત બારમાંહહેધરટી આપ  છુ અનભે આ જગ્યા ભવિષ્યમયમારમાં  કાયમાપી થા તેનીિાનાપી નથા તેનીાપી તભે હ રમાં
જાણ રમાં છુરમાં.

પ્રમરમાણપતપત્રો બિડરો બિડાણરમાણ કરવાનરમાના:રમા  :  -

1. લાપીિાપીગ સંટ્ટીદફકહેટનાપી નકલ  
2. જણેાિભેલ શૈક્ષલિણેક લાયકાતના તમામ પ્રમાણેપત્રો ી યોનાપી નકલ
3. જણેાિભેલ અન ભિનારમાં તમામ પ્રમાણે પત્રો ી યોનાપી નકલ  
4. બાયી યોડહેટા હી યોય તી યો સંામભેલ કરિી યો
તા. ૨૬- ૦૯-૨૦૧૬ (સંમય ૧૨-00 કલાકહે)                                                                                                                   અરજદારનાપી સંહટી


