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િવ ાસહાયક (ધોરણ ૧ થી ૫ અને ધોરણ ૬ થી ૮ - ગુજરાતી મા યમ) વષ ૨૦૨૨
કામચલાઉ મેરીટયાદી
િજ લા/નગર િશ ણ સિમિત હ તકની શાળાઓમાં િવ ાસહાયક (ધોરણ ૧ થી ૫ અને ધોરણ ૬ થી ૮ – ગુ જરાતી મા યમ ) ની જ યાઓ
મે રીટના ધોરણે ભરવા મે રીટયાદી તૈ યાર કરવા માટે તા.૨૬/૦૧/૨૦૨૨ ના રોજ વતમાનપ ોમાં હે રાત માં ક (૧) અને (૨) ઘટની તથા (૩) અને (૪) થી
સામા ય જ યા ભરવા હે રાત આપીને ઉમે દવારો પાસેથી િનયત નમૂનામાં ઓન-લાઇન અર ઓ માં ગવામાં આવે લ હતી. જે ના અનુ સ ં ધાને ઉમે દવારોની
કામચલાઉ મે રીટયાદી http://vsb.dpegujarat.in વે બ સાઇટ ઉપર તા.૧૭/૦૩/૨૦૨૨ ના રોજ બપોરે ૧૫.૩૦ કલાકે િસ ધ કરવામાં આવનાર
છે . ઉમે દવાર ઘટના મે રીટ માટે ઘટના અને સામા યના મે રીટ માટે સામા ય લોિગન પર લીક કરી તે મના અર પ ક પર દશાવે લ TET પરી ાનો નં બર,
ાથિમક/ઉ ચ ાથિમક, મોબાઈલ નં બર અને પાસવડ એ ટર કરવાનો રહે શ.ે મે રીટ મ જોવા માટે લોિગનમાં મુ ક ે લ મે રીટની લ ક પર લીક કરવાથી પોતાનો
મે રીટ મ અને મે રીટ વે બ સાઇટ ઉપર જોઇ શકશે. યારબાદ વાં ધા અર લખે લી લક પર લીક કરવાથી ઉમે દવારના અર પ કની જ રી તમામ િવગત જોઈ
શકાશે.
{1} ઉમે દવારો તેઓના નામ, લાયકાત, કે ટ ેગરી અને મે રીટ ગુ ણ વગે ર ે માં જો કોઇ િત હોય તો ઉપરો ત વે બ સાઇટ ઉપર તા.૧૭/૦૩/૨૦૨૨ થી
તા.૨૧/૦૩/૨૦૨૨ દર યાન તમામ ઉમે દવાર ઓન-લાઇન સુ ધારા પ ક (વાં ધ ા અર ) ની િ ટ મે ળવી શકશે. આ સુ ધારા પ કમાં તમારી િવગત
દશાવેલ છે તે માં જો કોઇ સુ ધારો કરવાપા હોય તો જ સુ ધારા પ કમાં િવગત સુધારી જ રી આધારો સાથે વાં ધા અર
વીકાર કે પર
તા.૧૯/૦૩/૨૦૨૨ થી તા.૨૩/૦૩/૨૦૨૨ ( હે ર ર િસવાય) ના રોજ ૧૧.૦૦ થી ૧૮.૦૦ કલાક સુ ધી આપવાની રહેશ.ે સુધારા પ કમાં નવી
િવગતો ઉમે રી શકાશે નહી.
{2} જે િવગતોનો સુ ધારો કરવાનો હોય તે ના સમથનમાં જ રી આધાર પુ ર ાવા જોડી સુ ધ ારા પ ક (વાં ધ ા અર ) ઉમે દવાર થમ અર પ ક સબમીટ
કરાવે લ વીકાર કે ઉપર બ જઇને જમા કરાવી શકશે. સુધારામાં રજૂ કરે લ િવગતના અસલ પુ રાવા ( માણપ ) િસવાય વાં ધા અર કોઇ પણ
સં જોગોમાં વીકારવામાં આવશે નહી તે ની ખાસ ન ધ લે વી. વાં ધા અર અ વયે કરેલ સુ ધારા હે રાતના સં દભમાં સુસ ં ગત હશે તો જ ા રાખી
સુ ધારો કરવામાં આવશે.
{3} ફાઇનલ મે રીટયાદી અને મે રીટમાં આવતાં ઉમે દવારો માટે કોલ લે ટર િવગે ર ે માટેની સુ ચ નાઓહવે પછી વે બ સાઇટ ઉપર િસ ધ કરવામાં આવશે. તેથી
ઉમે દવારોએ ભરતી
યા પૂ ણ થાય યાં સુ ધી િનયિમત http://vsb.dpegujarat.in વે બ સાઇટ જોતા રહે વ.ું
તા.૧૭/૦૩/૨૦૨૨
ડૉ. એમ.આઇ.જોષી
થળ: ગાં ધીનગર
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