ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓફ િેકસડરી એજ્યુકેશન અંતગગત કરાર આધારરત ન્િન્િધ
જગ્યાઓ માટેની જાહેરાત
રાજ્યના ન્શક્ષણ ન્િભાગ હસ્તકની સ્િાયત િંસ્થા “ગુજરાત કાઉસિીલ ઓફ િેકસડરી એજ્યુકેશન” દ્િારા રાજ્ય અને
ન્જલ્લાઓમાં તદન હંગામી ધોરણે ૧૧ માિના કરારથી નીચે મુજબની જગ્યાઓ ભરિા અરજીઓ આમંન્િત કરિામાં આિે છે .
ક્રમ
૧

જગ્યાનું નામ
પ્રોજે ક્ટ કો-ઓર્ડગનેટર–ટેસડર એસડ પ્રોક્યોરમેસટ

જગ્યાની િંખ્યા
૦૧

માન્િક રફક્િ મહેનતાણં
રૂ.૨૫,૦૦૦/-

કક્ષા
રાજય

૨

પ્રોજે ક્ટ કો-ઓર્ડગનેટર–HR

૦૧

રૂ. ૨૫,૦૦૦/-

રાજય

૩

પ્રોજે ક્ટ કો-ઓર્ડગનેટર – પ્લાનીંગ એસડ ટ્રેનીંગ

૦૧

રૂ. ૨૫,૦૦૦/-

રાજય

૪

પ્રોજે ક્ટ કો-ઓર્ડગનેટર – ફાઇનાસિ

૦૧

રૂ. ૩૫,૦૦૦/-

રાજય

૫

પ્રોજે ક્ટ કો-ઓર્ડગનેટર – MIS

૦૧

રૂ. ૨૫,૦૦૦/-

રાજય

૬

પ્રોજે ક્ટ કો-ઓર્ડગનેટર – આિીસ્ટસટ

૦૫

રૂ. ૧૨,૦૦૦/-

રાજય

૭

ન્જલ્લા કો-ઓર્ડગનેટર

૧૨

રૂ. ૧૫,૦૦૦/-

ન્જલ્લા

૮

આચાયગ ( મોડલ ડે સ્કૂલ)

૧૯

રૂ. ૨૨,૫૦૦/-

ન્જલ્લા

૯

જે સડર કો-ઓડીનેટર (મન્હલા ઉમેદિાર માટે જ)

૦૨

રૂ. ૧૩,૦૦૦/-

ન્જલ્લા

જીલ્લા ન્હિાબી અન્ધકારી

૦૮

રૂ. ૧૨,૦૦૦/-

ન્જલ્લા

૧૦

ઉક્ત જગ્યાઓની હાલની પરરન્સ્થન્તની અને ભન્િષ્યમાં ખાલી થનાર જગ્યાઓ માટે મેરીટ યાદી અને પ્રન્તક્ષાયાદી તૈયાર કરિા ૧૧
માિના કરાર આધારરત તદ્દન હંગામી ધોરણે (કોસટ્રાક્ટ બેઝ) ભરતી માટે ન્નયત કરેલ લાયકાત અને અનુભિ ધરાિતા ઉમેદિારો
પાિેથી ન્નયત નમૂનામાં ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાિિામાં આિે છે .
ઉમેદિારે એક જ જગ્યા માટે માિ એક જ અરજી કરિાની રહેશે. એક કરતા િધુ જગ્યા માટે અરજી કરેલ હશે તો
ઉમેદિારે છે લ્લે કરેલ અરજીને માસય ગણિામાં આિશે.
મોડલ ડે સ્કૂલના આચાયગ માટેની િયમયાગદા ઓનલાઈન અરજી કરિાની છે લ્લી તારીખના રોજ ૪૫ િર્ગથી િધુ નહી.
અને તે ન્િિાય તમામ ઉમેદિારની માટેની િયમયાગદા ૩૫ િર્ગથી િધુ નહી.
ઉમેદિારોએ ઓનલાઈન (ONLINE) અરજી, www.rmsagujarat.in અથિા www.cos.gujarat.gov.in િેબિાઈટ પર
જઈ કરિાની રહેશે. ઓનલાઈન અરજી માટેની ખાલી જગ્યાની િંખ્યા, આિશ્યક લાયકાત, જીલ્લા અને શાળાઓની યાદી, અરજી
કરિાની રીત, ભરતી ન્નયમો અને શરતોની િુચના િેબિાઈટ પર મુકેલ છે , જે નો પુરેપુરો અભ્યાિ કરીને અરજી કરિાની રહેશે.
ઓનલાઈન (ONLINE) અરજી કરિાની તારીખ:૧૫/૦૨/૨૦૧૬ (૧૧:૦૦ કલાક) થી તારીખ:૨૪/૦૨/૨૦૧૬ (૨૩:૫૯ કલાક )
િુધી. પોસ્ટમાં અરજી ફી ભરિાની છે લ્લી તારીખ: ૨૬/૦૨/૨૦૧૬ િુધી
િહી/સ્ટેટ પ્રોજે ક્ટ ડાયરેક્ટર
આર.એમ.એિ.એ

