
જાહરેાત 

ગજુરાત રાજય માધ્યમમક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક શૈક્ષણિક સ્ટાફની ભરતી માટેની પસદંગી સમમમત, 
કમમશનરશ્રી, શાળાઓની કચેરી, બ્લોક ન.ં૯/૧, ડૉ.જીવરાજ મહતેા ભવન, ગાધંીનગર. 

 (રજીસ્ટડડ થયેલી સરકારી  માધ્યમમક શાળાઓમા ંમશક્ષિ સહાયકની પસદંગી અંગેની જાહરેાત) 
 ગજુરાત સરકાર શિક્ષણ શિભાગ, સચિિાલય, ગાાંધીનગરના તા.૧૮/૦૪/૨૦૧૨ના જાહરેનામા ક્રમાાંકઃજીએિ/એસએિ/૨ 
/બીએમએસ/ ૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ તથા શિક્ષણ  શિભાગના તા.૦૨/૦૪/૨૦૧૩ જાહરેનામા ક્રમાાંક: 
જીએિ/એસએિ/૬/એસએમએસ/૧૦૧૧/૨૫૮/ગ.૧  તેમજ સરકારશ્રીના સ્થાયી ઠરાિો અને જોગિાઇઓ અન્િયે રાજયની 
રજીસ્ટર્ડ સરકારી માધ્યશમક િાળાઓ (ગજુરાતી માધ્યમ)માાં શિક્ષણ સહાયકની પસાંદગી અંગેની જાહરેાત િર્ડ-ર૦૧૪ સાંદભે 
રજીસ્ટર્ડ સરકારી માધ્યશમક િાળાઓમાાં જજલ્લા શિક્ષણાશધકારીશ્રીઓની કિેરી દ્વારા મળેલી ખાલી જગ્યાઓ મજુબ અંદાજે કુલ-
૯૭૮ જગ્યાઓ નીિે જણાિેલ શિગતે પસાંદગીના ધોરણે ભરિા પસાંદગી યાદી તથા પ્રશતક્ષાયાદી તૈયાર કરિા માટે નીિે 
જણાિેલ િેબસાઇટમાાં ઉલ્લેખ કરેલ સિુનાઓ મજુબ િૈક્ષચણક તેમજ વ્યિસાશયક લાયકાત ધરાિતા ઉમેદિારો પાસેથી શનયત 
નમનુામાાં અરજીઓ ઓનલાઇન માંગાિિામાાં આિે છે. લાયકાત ધરાિતા ઉમેદિારોએ તા.૨૦/૦૮/૨૦૧૪ થી 
તા.૩૦/૦૮/૨૦૧૪સધુી www.gserb.org િેબસાઇટ  ઉપર મકુિામાાં આિેલ સિુના મજુબ ઓનલાઇન (Online) અરજી કરિાની 
રહિેે.  

 ભરવાપાત્ર સરકારી માધ્યમમક શાળાઓના મશક્ષિ સહાયકની જગ્યાની મવગતો નીચે મજુબ છે. 

સરકારી માધ્યમમક શાળાઓની (ગજુરાતી માધ્યમ)ની અંદાજે કુલ ખાલી જગ્યાઓની જામતવાર મવગત દશાડવત ુ ંપત્રક 

કુલ જગ્યાઓ કુલ જગ્યાઓ પૈકી ણબન 
અનામત 

કુલ જગ્યા પૈકી  
સા.શૈ.પ.વ. 

કુલ જગ્યા પૈકી 
અ.જા 

કુલ જગ્યા પૈકી 
અ.જ.જા 

કુલ જગ્યા પૈકી  
શા.ખોડ ખાપિ 

૯૭૮ ૫૩૨ ૨૬૨ ૫૫ ૧૧૭ ૧૨ 

 ઉપરોકત જગ્યાઓ પૈકી સરકારશ્રીના િખતો િખતના ઠરાિોની જોગિાઇઓ અન્િયે મહહલા અનામત જગ્યાઓની ભરતી 

કરિામાાં આિિે.  

ઉપરોકત જગ્યાઓ પૈકી માજી સૈશનકો માટે ૧૦ ટકા જગ્યાઓ અનામત રહિેે. તદ્દ ઉપરાાંત માજી સૈશનકની જગ્યાઓ ન 

ભરાય તો આ જગ્યાઓ ઉપરોકત જે તે કેટેગરી િાઇઝ ભરિામાાં આિિે.  

ગજુરાત માધ્યમમક અને ઉ.મા. મશક્ષિ બોડડ દ્વારા ફેબ્રઆુરી-૨૦૧૪ મા ંઆપવામા ંઆવેલ TAT ની પરીક્ષા 

અંગેની જાહરેાતના અનસુધંાને તા.૨૭/૦૭/૨૦૧૪ના રોજ લેવાનાર પરીક્ષાના પાત્ર ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે.  
 ઉપરોકત શનયમોનસુાર ભરિાપાત્ર અનામત ખાલી જગ્યાઓની શિર્યિાર/કેટેગરી િાઇઝ ઉપલબ્ધ જગ્યાઓની શિિેર્ 

શિગતો િેબસાઇટ ઉપર રજુ કરેલ છે.  

 પ્રસ્ તતુ  જાહરેાતમાાં શનદેિ કરેલ ખાલી જગ્ યાઓ રેરરારને આધીન છે. તથા  પસાંદગી સમયે  ઉપલબ્ ધ  ખરેખર ખાલી 

જગ્ યા   ઉપર  પસાંદગી પામેલ ઉમેદિારને  મેળિેલ ગણુિ તાક્રમ  અનસુાર  પસાંદગીની તક ઉપલબ્ ધ થિે  જેની  નધધ લેિી.  

 ઉમેદિારોએ  શનયત રી   સ્ ટેટ બક ક ઓર ઇન્ ર્ીયાની   કોઇપણ  િાખામાાં   િેબસાઇટ પર જણાિિામાાં આિેલ સિુનાઓ 

અનસુરીને  ભરિાની રહિેે. જાહરેાત સાંબ ાંધી શિગતિાર જાણકારી/સિુનાઓ www.gserb.org િેબસાઇટ  ઉપર 

તા.૨૦/૦૮/૨૦૧૪ના રોજ મકુિામાાં આિિે. 
 

(ઇ.પી.દેસાઇ)  
સભ્ય સણચવ  

ગજુરાત રાજય માધ્યમમક અને ઉ.મા. શૈક્ષણિક સ્ટાફની ભરતી 
માટેની પસદંગી સમમમતઅને સયંકુત મશક્ષિ મનયામક(માધ્યમમક), 

કમમશનર, શાળાઓની કચેરી, 
 ગ.ુરા., ગાંધીનગર. 


