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1. કોઇપણ િવષયમાં અ ુ નાતક સાથે બી.એડ. અથવા બી.પી.એડ. અથવા સરકાર
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ઉપરોકત જ યાઓ પૈક સરકાર ીના વખતો વખતના ઠરાવોની જોગવાઇઓ અ વયે મ હલા અનામત જ યાઓની ભરતી કરવામાં આવશે.
ઉપરોકત જ યાઓ પૈક મા
ઉપરોકત

સૈિનકો માટ ૧૦ ટકા જ યાઓ અનામત રહશે. ત પરાંત મા

સૈિનકની જ યાઓ ન ભરાય તો આ જ યાઓ

તે કટગર વાઇઝ ભરવામાં આવશે.
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કારની કટગર ના િવકલાંગ ઉમેદવાર ના મળે તો અ ય કટગર ના િવકલાંગ ઉમેદવારથી જ યા ભર શકાશે.
ઉપરોકત િનયમ અ ુસાર ભરવાપા

અનામત ખાલી જ યાઓની િવષયવાર/કટગર વાઇઝ ઉપલ ધ જ યાઓની િવશેષ િવગતો વેબસાઇટ ઉપર

ર ુ કરલ છે. ઉમેદવારોએ િનયત ફ પો ટ ઓફ સની કોઇપણ શાખામાં વેબસાઇટ પર જણાવવામાં આવેલ

ુચનાઓ અ ુસર ને તા. ૦૧/૦૬/૨૦૧૭

થી ભરવાની રહશે. િશ.િવ.ના તા.૨૪/૦૧/૨૦૧૭ ના પ થી સરકાર મા યિમક િવભાગમાં મહ મ વય મયાદા ૩૭ વષ કરવામાં આવેલ છે.
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ટ છાટ આપવામાં આવશે.
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