
�હ�રાત 

�જુરાત �ટ�ટ �ાયબલ એ��કુ�શન સોસાયટ� ગાંધીનગર સંચા�લત શાળાઓ માટ� ઉ�ચતર મા�યિમક િવભાગમાં  િશ�ણ સહાયકની  ભરતી �હ�રાત 

�જુરાત �ટ�ટ �ાયબલ એ��કુ�શન સોસાયટ�, �ીજો માળ, �બરસા�ુંડા ભવન, સેકટર ૧૦/A, ગાંધીનગર. 

 

�જુરાત સરકાર આ�દ�િત િવકાસ િવભાગ  હ�ઠળ �જુરાત �ટ�ટ �ાયબલ એ��કુ�શન સોસાયટ� ગાધંીનગર �ારા સચંા�લત એકલ�ય 

મોડ�લ ર�સીડ��સીયલ શાળાઓ અને મોડ�લ શાળાઓમા ં આ�દ�િત િવકાસ િવભાગના ઠરાવ ન.ં ઇ.એમ.આર.એસ./૧૦૨૦૧૬/૧૦૭૭/ઘ, 

તા.૧૪/૧૨/૨૦૧૬ ની જોગવાઇ અ�વયે ઉ�ચતર મા�યિમક િવભાગમા ં(�જુરાતી મા�યમ તથા ૧ ��ે� મા�યમની શાળામા)ં િશ�ણ સહાયકની 

પસદંગી �ગેની ૮૯ જ�યાઓ માટ� નીચે જણાવેલ િવગતે પસદંગીના ધોરણે ભરવા પસદંગી યાદ� તથા �િત�ા યાદ� તૈયાર કરવા માટ� લાયકાત 

ધરાવતા ઉમેદવારોએ ૦૧/૦૬/૨૦૧૭ થી ૧૫/૦૬/૨૦૧૭ �ધુી www.eklavya-education.gujarat.gov.in ઉપર �કુવામા ંઆવેલ �ચુના �જુબ 

ઓનલાઇન અર� કરવાની રહ�શે. ભરવાપા� ઉ�ચ�ર મા�યિમક શાળાઓના િશ�ણ સહાયકની જ�યાની િવગતો નીચે �જુબ છે.  

ઉ�ચ�ર મા�યિમક શાળાઓની �દા� �ુલ ખાલી જ�યાઓની �િતવાર િવગત દશા�વ�ું પ�ક 

�ુલ જ�યાઓ �ુલ જ�યાઓ પૈક� �બન 

અનામત 
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૮૯ ૪૬ ૬ ૧૩ ૨૪ 

  

શૈ��ણક અને અ�ય લાયકાત:  

1. મા�ય �િુનવિસ�ટ� ક� શૈ��ણક સ�ંથાના સબંિંધત િવષયની �નાતક, અ��ુનાતક અને બી.એડ , એમ.એડની ડ��ી ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

2. �જુરાત મા�યિમક અને ઉ�ચ�ર મા�યિમક િશ�ણ બોડ� ,ગાધંીનગર �ારા લેવામા ંઆવતી ટ�ચસ� એ�ટ�ટ�ડુ ટ��ટ (TAT)ની પર��ામા ં૫૦ ટકા 

ક� તેથી વ�ુ �ણુ સાથે પાસ કર�લ હોવા જોઈએ ( TAT)ની પર��ાના મેળવેલ �ણુ �થમ પ�રણામની તાર�ખથી પાચં વષ� �ધુી જ મા�ય 

ગણાશે. 

3. કો���ટુર� ુ ંપાયા� ુ ં�ાન ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

4. �જુરાતી અથવા �હ�દ� અથવા બ�ે ભાષા� ુ ંપયા��ત �ાન ધરાવતા હોવા જોઈએ  

ઉપરોકત જ�યાઓ પૈક� સરકાર�ીના વખતો વખતના ઠરાવોની જોગવાઇઓ અ�વયે મ�હલા અનામત જ�યાઓની ભરતી કરવામા ં આવશે. 

ઉપરોકત જ�યાઓ પૈક� મા� સૈિનકો માટ� ૧૦ ટકા જ�યાઓ અનામત રહ�શે. ત�પરાતં મા� સૈિનકની જ�યાઓ ન ભરાય તો આ જ�યાઓ 

ઉપરોકત � તે ક�ટ�ગર� વાઇઝ ભરવામા ંઆવશે.  

ઉપરોકત જ�યાઓ પૈક� પસ�નસ વીથ ડ�સએબીલીટ� એકટના સેકશન ૩૪ �જુબ શા�રર�ક ર�તે અશકતતા ધરવતા ઉમેદવારથી ભરવાની રહ�શે. આ 

�કારની ક�ટ�ગર�ના િવકલાગં ઉમેદવાર ના મળે તો અ�ય ક�ટ�ગર�ના િવકલાગં ઉમેદવારથી જ�યા ભર� શકાશે. 

 �જુરાત મા�યિમક અને ઉ�ચ�ર મા�યિમક િશ�ણ બોડ� �ારા ફ��આુર� ૨૦૧૪ મા ંઆપવામા ંઆવલે TAT ની પર��ા યોજવા �ગેની 

�હ�રાતના અ�સુધંાને લેવાયેલ પર��ામા ંઉિતણ� થયેલ ઉમેદવારો અર� કર� શકશે.  

 હાલ �જુરાત મા�યિમક અને ઉ�ચ�ર મા�યિમક િશ�ણ બોડ� �ારા ફ��આુર� ૨૦૧૪ મા ંઆપવામા ંઆવલે TAT પર��ા યોજવા �ગેના 

�હ�રનામા અ�સુધંાને લેવાયલે પર��ા �યાને લઇ ભરતીની કાય�વાહ� કરવામા ંઆવશે. ઉપરોકત િનયમ અ�સુાર ભરવાપા� અનામત ખાલી 

જ�યાઓની િવષયવાર/ક�ટ�ગર� વાઇઝ ઉપલ�ધ જ�યાઓની િવશેષ િવગતો વેબસાઇટ ઉપર ર�ુ કર�લ છે. ઉમેદવારોએ િનયત ફ� પો�ટ ઓફ�સની 

કોઇપણ શાખામા ંવેબસાઇટ પર જણાવવામા ંઆવેલ �ચુનાઓ અ�સુર�ને તા. ૦૧/૦૬/૨૦૧૭ થી ભરવાની રહ�શે. િશ.િવ.ના તા.૨૪/૦૧/૨૦૧૭ ના 

પ�થી સરકાર� ઉ�ચ�ર મા�યિમક િવભાગમા ંમહ�મ વય મયા�દા ૩૯ વષ� કરવામા ંઆવેલ છે. અનામત ક�ાના ઉમેદવારો માટ� િનયમો�સુાર 

ઉપલી વયમયા�દામા ં�ટ છાટ આપવામા ંઆવશે. 

 
  

કાય�પાલક િનયામક 

 �જુરાત �ટ�ટ �ાયબલ એ��કુ�શન સોસાયટ�  

     ગાંધીનગર 

 
 
 

 


