ેક્ચરર, ળગગ-૨, ગુજરાત આયુળદે સેળા
જાહે રાત ક્ર:૫૦-૬૩/૨૦૧૭-૧૮ના ળેરીફપકે ન કાયગક્રમ
૧. ળેરીફપકે નનુું સ્થલ: “છ ળાખા”, આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગ,
બ્રોક નં.૭/૯ભો ભા, વયદાય બલન,
નલા વવિલારમ, ગાંધીનગય.

૨. ળેરીફપકે નની તારીખ અને સમય:
ક્રમ

સુંળગગ

(૧)
(૨)
૧. રેક્િયય(વંરશતા વવદ્ાંત), લગગ-૨
૨. રેક્િયય(યિના ળાયીય), લગગ-૨

જાહે રાત ક્રમાુંક
(૩)
૫૦/૨૦૧૭-૧૮
૫૧/૨૦૧૭-૧૮

ળેરીફપકે નની તારીખ અને
સમય
(૬)
૨૫/૩/૨૦૧૯ ૧૧:૦૦ કરાકે
૨૫/૩/૨૦૧૯ ૨:૦૦ કરાકે

૩.
૪.
૫.
૬.

રેક્િયય(રિમા ળાયીય), લગગ-૨
રેક્િયય(દ્રવ્મગુણ), લગગ-૨
રેક્િયય(યવળાસ્ત્ર અને બૈજ્મ કલ્ના), લગગ-૨
રેક્િયય(યોગ વનદાન અને વલકૃ વત વલજ્ઞાન), લગગ-૨

૫૨/૨૦૧૭-૧૮
૫૩/૨૦૧૭-૧૮
૫૪/૨૦૧૭-૧૮
૫૫/૨૦૧૭-૧૮

૨૬/૩/૨૦૧૯ ૧૧:૦૦ કરાકે
૨૬/૩/૨૦૧૯ ૨:૦૦ કરાકે
૨૭/૩/૨૦૧૯ ૧૧:૦૦ કરાકે
૨૭/૩/૨૦૧૯ ૧૧:૦૦ કરાકે

૭.

રેક્િયય(સ્લસ્થલૃત્ત), લગગ-૨

૫૬/૨૦૧૭-૧૮

૨૭/૩/૨૦૧૯ ૨:૦૦ કરાકે

૮.
૯.
૧૦.
૧૧.
૧૨.
૧૩.
૧૪.

રેક્િયય(અગદતંત્ર અને વલધી લૈદ્યમક) , લગગ-૨
રેક્િયય(પ્રવુવત અને સ્ત્રીયોગ), લગગ-૨
રેક્િયય(કૌભાયબૃત્મ), લગગ-૨
રેક્િયય(કામ વિરકત્વા), લગગ-૨
રેક્િયય(ળલ્મતંત્ર), લગગ-૨
રેક્િયય(ળારાક્મતંત્ર), લગગ-૨
રેક્િયય(ંિકભગ), લગગ-૨

૫૭/૨૦૧૭-૧૮
૫૮/૨૦૧૭-૧૮
૫૯/૨૦૧૭-૧૮
૬૦/૨૦૧૭-૧૮
૬૧/૨૦૧૭-૧૮
૬૨/૨૦૧૭-૧૮
૬૩/૨૦૧૭-૧૮

૨૭/૩/૨૦૧૯ ૨:૦૦ કરાકે
૨૮/૩/૨૦૧૯ ૧૧:૦૦ કરાકે
૨૮/૩/૨૦૧૯ ૨:૦૦ કરાકે
૨૯/૩/૨૦૧૯ ૧૧:૦૦ કરાકે
૨૯/૩/૨૦૧૯ ૨:૦૦ કરાકે
૩૦/૩/૨૦૧૯ ૧૧:૦૦ કરાકે
૩૦/૩/૨૦૧૯ ૨:૦૦ કરાકે

૩.

ઉભેદલાયોને રેક્િયય, લગગ-૨ તયીકે વનભણૂંક આતા શે રા વંફંવધત જગ્માના બયતી વનમભો
પ્રભાણેની ળૈક્ષવણક રામકાત, અનુબલ, ઉંભય, નાગયીકત્લ તેભજ નાભ/અટકભાં કયાલેર પે યપાય
લગેયેની િકાવણી કયલાની યશે છે . ઉભેદલાય વંફંવધત જગ્મા ભાટે વનભણૂક સ્લીકાયલા વંભત શોમ
તો ઉમેદળારના ગુજારાત જાહે ર સેળા આયોગને સુંફુંધધત જગ્યા માટેની અરજી કરતી
સમયે રજુ કરે  પ્રમાણત્રો અસમાું તેમજ તેનો એક સેટ પ્રમાધણત નકમાું સાથે રાખી
ઉર દાગવ્યા મુજફના ધનયત સમયે અને સ્થલે નીચે જણાવ્યા મુજફના દસ્તાળેજો
સાથે ઉધસ્થત રહે ો. જો વનમત વભમ ભમાગદાભાં વંફંવધત ઉભેદલાય શાજય નશીં યશે તો તેઓ
વનભણૂંક ભેલલા ઇચ્છતા નથી તેભ ભાની આગની કામગલાશી કયલાભાં આલળે. જેની નોંધ રેલા
વલનંતી છે .

૪..

લેયીરપકે ળન વભમે નીિે ભુજફના દસ્તાલેજો વાથે રાલલાના યશે ળે.
૧. આમોગને કયે ર અયજીત્રક વાથે ફીડે ર/ભોકરલાભાં આલેર તભાભ દસ્તાલેજો અવરભાં,
ઝેયોક્ષ કોીનો એક વેટ અને ૫-પોટોગ્રાપ.
૨. વયકાયભાન્મ પોટો આઈડે ન્ટીટી પ્રુપ ઓયીજીનર (નકર વાથે).
૩. આ વાથે યાખેર એટે સ્ટે ળન પોભગ અને વટીરપકે ટ લેયીરપકે ળન યીોટગ ડાઉનરોડ કયી ૩
કોીભાં વંૂણગ વલગતો બયી વાથે રાલલાની યશે ળે.
૪. ઉભેદલાય જો વયકાયી વેલાભાં શોમ તો નો ઓબ્જેક્ળન વટીરપકે ટ(NOC)ની નકર અને
ઉભેદલાયે કયાલેર ળાયીરયક મોગ્મતાના પ્રભાણત્રની ઝેયોક્ષ નકર ણ યજૂ કયલી.
૫. નાભ/અટકભાં પે યપાય કયાલેર શોમ તો તે અંગે યાજત્રભાં પ્રવવધ્ધ થમેર નોટીવ અથલા
ભેયેજ વટીરપકે ટ(નકર વાથે).

૫.
જે ઉભેદલાયો વયનાભું ફદરલા ભાંગતા શોમ તેભણે રૂફરૂ ભુરાકાત વભમે તે ભાટે ની અયજી અિૂક
રાલલાની યશે ળે.
૬.
જો ઉભેદલાય વંફંવધત જગ્મા ભાટે વનભણૂક સ્લીકાયલા વંભત ન શોમ અને અવર પ્રભાણત્રો
ગુણત્રકોની િકાવણી કયાલલા ભાટે આલલાના ન શોમ તો તે અંગેની રેવખત જાણ વેક્ળન અવધકાયીશ્રી,
છ-ળાખા, બ્રોક નં.૭, ૯ભો ભા, આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગ, વવિલારમ, ગાંધીનગય, પોન
નં.૦૭૯-૨૩૨-૫૧૪૩૬ ને કયલા વલનંતી છે .
૫.
વટીરપકે ટ લેયીરપકે ળનનો કામગિભની તાયીખ અને વભમે વનમત વભમના અડધા કરાક શે રા
વંદગી ાભેર ઉભેદલાયે ોતે અિૂકણે શાજય યશે લા આથી જણાલલાભાં આલે છે .

(આઇ.ડી.િૌધયી)
ઉવવિલ
આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગ

