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        પ્રાયોજના વહીવટદારશ્રીની કચેરી,મોડાસા,જીલ્લો અરવલ્લી,  
       જીલ્લા સેવા સદન,બ્લોક-સી,રૂમ ન.સી/એસ/૧૫, શામળાજી રોડ, 
       મોડાસા,જીલ્લો અરવલ્લી. ટેલીફોન નંબર ૦૨૭૭૪૨૫૦૧૭૩ 

 
 

 (અરવલ્લી જીલ્લાની ઇએમઆરએસ અને નનવાશી શાળા માટે કરાર આધારીત શૈક્ષણિક તજજ્ઞ ની જગ્યા       

                                    માટેન ુઅરજીફોમમ )   

ઉમેદવારની માહીતી                                                          

૧.ઉમેદવારન ુનામ (અંગ્રજેી કેપીટલ અક્ષરમા   

-------------------   ---------------------      ---------------------. 

(અટક                 (ઉમેદવારન ુનામ          (પપતા/માતા/પતીન ુનામ  

૨.પરુૂષ--------------- સ્ત્રી-------------------- .(લાગ ુપડત ુહોય તયા  ખરાની     

  નીશાની કરવી  

૩.પવવાહીત દરજ્જો.(લાગ ુપડત ુહોય તયા  ખરાની નીશાની કરવી  

 પરણિત ---------------અપરણિત-------------------પવધવા-----------------પવધરુ-------------------.  

૪.રહઠેાિન ુસરનામ.ુ-----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

૫.કાયમી સરનામ.ુ-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

૬.મોબાઇલ ન બર ----------------------------------. 

૭.જન્મ તારીખ ---------------તારીખ ----------------માસ ------------------વષષ  

૮.રાજ્ય ------------------------. 

૯.ગજુરાત રાજ્ય સરકારમા  સરકારી કમષચારી તરીકે જોડાયા તારીખ. -------------------------------- 
 

૧૦. ગજુરાત રાજ્ય સરકારમા  સરકારી કમષચારી તરીકેથી પનવ્રતુ થયા તારીખ. --------------------------- 

ઉમેદવારનો સ્વપ્રમાણિત 
ફોટો ચોટાડવો 
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૧૧.જાતી    (લાગ ુપડ્ત ુહોય તયા  ખરાની નીશાની કરવી  

અન.ુજાતી----------------અન.ુજનજાતી-----------------સા.શૈ.પ.--------------------સામાન્ય----------. 

૧૨.શારીરી ખોડખા પિ ધરાવો છો ? હા/ના જો હા તો ---------% પવકલાગ્તા. 

૧૩ માજી સૈપનક તરીકે ફરજ બજાવેલ છે ?હા/ના  જો હા તો કેટલા વષષ ----------. 

૧૪.ભાષાની જાિકારી (લાગ ુપડ્ત ુહોય તયા  ખરાની નીશાની કરવી  

ભાષા  બોલી શકો છો  લખી શકો છો  વા ચી શકો છો  
અંગ્રેજી     

ગજુરાતી     

હીન્દી     

 

૧૫ શૈક્ષણિક લાયકાત. 

ક્રમ  શૈક્ષણિક 
લાયકાત  

યનુીવસીટીન ુ
નામ  

રાજ્ય  મખુ્ય 
પવષય  

ગૌિ 
પવષય  

પાસ 
કયાષન ુ
વષષ  

મેળવેલ 
ગિુ 
અને 
કુલ ગિુ  

મેળવેલ 
ગિુના 
ટકા  

વગષ 
અને 
પ્રયતન  

૧ સ્નાતક          

૨ અનસુ્નાતક          

૩ બી.એડ.         

૪ એમ.એડ.         

૫ એમ.ફીલ.         

૬ પી.એચ.ડી.         

૭          

૮          
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૧૬.સરકારશ્રી એ પનયત કરેલ કમ્પયટુરની લાયકાત. 

ક્રમ  લાયકાત  સ સ્થા/યપુનવસીટીન ુનામ  પાસ કયાષન ુ
વષષ  

મેળવેલ 
ગિુના 
ટકા/ગ્રેડ  

વગષ  

૦૧ CCC     

૦૨ CCC+     

૦૩ PGDCA     

૦૪ અન્ય      

 

૧૭.અનભુવ . 

ક્રમ  સરકારી કચેરીન ુ
નામ  

હોદ્દો  વગષ-૧,વગષ-
૨ વગષ-૩  

નોકરીનો 
સમયગાળો  

કુલ વષષ માસીક 
વેતન(રૂ.મા   

૦૧       

૦૨       

૦૩       

૦૪       

૦૫       

૦૬       

૦૭       

૦૮       

૦૯       

 

૧૮.કામની જગ્યા તથા જીલ્લા મથક સ્થળ. 

   પ્રાયોજના વહીવટદારની કચેરી,મોડાસા જી.અરવલ્લી  હડે કવાટષર  અને તેના કાયષક્ષેત્ર હઠેળની શાળાઓ. 
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બા હધેરી 

હુ -----------------------------------------------------------,ખાતરીપવુષક જિાવ ુ છુ કે મને ગજુરાત 

જાહરે સેવા આયોગ કે અન્ય સરકારી/અધષ સરકારી /સરકાર હસ્તકની સસ્થાઓ દ્વારા કયારે પિ ગેરલાયક 

ઠરાવેલ નથી કે મારી ગેરલાયકતાનો સમય ચાલ ુનથી,તથા મારા ઉપર કોઇ ખાતાકીય તપાસ  ભતુકાળમા  

કે હાલમા  ચાલ ુનથી .ઉપર જિાવેલ તમામ પવગત મારી જાિ મજુબ સાચી છે અને જો તેમા  જો કોઇ 

પવગત ખોટી હશે તો તે અંગે પ્રાયોજના વહીવટદાર,સ કણલત આદદજાતી પવકાસ યોજના 

મોડાસા,જી.અરવલ્લીની કચરેીનો પનિષય અંપતમ રહશેે જે મને બ ધ કતાષ રહશેે.. 
 

સ્થળ.------------------ 
 

તારીખ.------------------- 

                                                          ઉમેદવારની સહી.-------------------------------   




