ઉમેદવારનો

અરજી પત્રક

તાજેતરનો

જગ્યાન ું નામ : કન્સલટન્ટ/ટે કનીકલ આસીસ્ટન્ટ (રાજ્ય/જજલ્લા કક્ષા)

પાસપોટટ

૧. પુરુ નામ અટક સાથે:

સાઇઝનો ફોટો

૨. પિતાનુ પુરુ નામ:
૩. હાલના િત્ર વ્યવહારનુ સરનામુ:
૪. ફોન નં/મોબાઈલ નં:

ઇ-મેઇલ એડ્રેસઃ

૫. શૈક્ષણીક લાયકાત:
અ.નં.

ડીગ્રીનુ નામ

૧

બી.એસસી.(એગ્રી)

૨

એમ.એસ.સી.(એગ્રી)

૩

િી.એચડી.(એગ્રી)

ગ્રેડ /ટકા/ ઓ.જી.િી.એ.

િાસ કયાા વર્ા

યુપનવસીટી

૬. અનુભવ: (લાગુ િડતા બોક્ષમાં ટીક કરવુ)ં
- ૧ (એક) વર્ાનો અનુભવ :
- ૨ (બે) વર્ાનો અનુભવ :
-૩ (ત્રણ) કે તેથી વધુ વર્ન
ા ો અનુભવ :
- NFSM યોજનામાં કામગીરીનો અનુભવ :
(અ) ૧૧ માસના પ ૂણા કરે લ કરારની કામગીરીનો અનુભવ :
(બ) ૧૧ થી વધુ માસના કરારની કામગીરીનો અનુભવ :
૭. વતન નુ સ્થળ:

તાલુકોઃ

૮. માત ૃ ભાર્ા:

જજલ્લો:

રાષ્ટ્રીયતા:

૯. જન્મ તારીખ :
૧૦. જાપત (પુ/સ્ત્રી) :
૧૧. કેટેગરી (જનરલ/અ.જા./અ.જ.જા/શા.શૈ.િ.)
૧૨. જે જગ્યા માટે અરજી કરે લ હોય તે જગ્યા અવશ્ય દશાાવવી (ટીક કરવ)ં ૂ : (લાગુ િડતા બોક્ષમાં
િસંદગી ક્રમ દશાાવવો)
રાજ્ય કક્ષા :

કન્સલટન્ટ

ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ
ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ (હહસાબ)

જજલ્લા કક્ષા :

જજલ્લા કન્સલટન્ટ

ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ

૧૩. રાજ્ય સરકારશ્રીની સેવામાંથી પનવ ૃત થયેલા ઉમેદવારોએ ભરવુ.ં
૧. રાજ્ય સરકારશ્રીની સેવામાં પનવ ૃપત સમયેનો હોદ્દો :
૨. િગાર ધોરણ :

સંવગા :

ગ્રેડ િે:

૩. અનુભવના કુલ વર્ા :
૪. પનવ ૃપત તારીખ :
૫. હાલની ઉંમર :

૬. બાસઠ (૬૨) વર્ા પ ૂણા થયા હોય તે તારીખ :

તારીખઃ

ઉમેદવારની સહીઃ-

સ્થળઃ

ઉમેદવારનુ નામઃ –

અરજી સાથે બબડાણ કરવાનાં પ્રમાણિત્રો (પ્રમાબણત ઝેરોક્ષ નકલો બબડવી)
૧. સ્કુલ લીવીંગ સટીહફકેટ
૨. ડીગ્રી માકાશીટ/સટીફીકેટ : - બી.એસ સી. (એગ્રી)
- એમ.એસ.સી. (એગ્રી)
- િી.એચ.ડી.
૩. અનુભવ અંગેન ુ પ્રમાણિત્ર :
૪. કોમ્પ્યુટર સ્કીલ – કોમ્પ્યુટરનુ ં જ્ઞાન અંગેન ુ જરૂરી પ્રમાણિત્ર
૫. અ.જા./અ.જ.જા. ના ઉમેદવારો માટે સક્ષમ અપધકારીશ્રી નુ જાપત અંગેન ુ ં પ્રમાણિત્ર તથા સામાજીક અને
શૈક્ષબણક રીતે િછાત વગા ના ઉમેદવારો માટે જાપત તથા નોન હક્રપમબલયર અંગેન ુ પ્રમાણિત્ર
૬. રાજ્ય સરકારશ્રીની સેવામાંથી પનવ ૃત થયેલા ઉમેદવારોએ નીચે જણાવેલ પવગતે દસ્તાવેજો જોડવાના
રહેશે.
૧. રાજ્ય સરકારશ્રીની સેવામાંથી પનવ ૃપતનો હક
ુ મ :૨. છે લ્લી િગાર સ્લીિ :
૩. સીસીસી/સીસીસી+ િરીક્ષા િાસ કયાાનો હક
ુ મ:
૪. છે લ્લે જે સંવગામાં ફરજ બજાવતા હોય તેનો પનમણુક હક
ુ મ (બઢતી/સીધી ભરતી જે હોય તે ) –
૭. અન્ય પવગતો :
નોંધ :
- અરજી ગુજરાતીમાં કરવાની રહેશે.
- સમય મયાાદા બહાર મળે લ અરજીઓ, અધુરી પવગતોવાળી તથા જરૂરી શૈક્ષબણક લાયકાત ન ધરાવતા
હોય તેવા ઉમેદવારની અરજીઓ રદ બાતલ થવા િાત્ર રહેશે.
- મેરીટ યાદી તૈયાર થયેથી રૂબરૂ મુલાકાત માટે જરૂરીયાત મુજબ અગ્રતાક્રમ પ્રમાણે તારીખ, સ્થળ અને
સમયની અત્રેથી જાણ કરવામાં આવ્યેથી ઉમેદવારે અસલ પ્રમાણિત્રો સાથે સ્વ ખચા અત્રેની કચેરીએ
ઉિસ્સ્થત થવાનુ ં રહેશે.

