હેરાત
ગુજરાત રાજય મા યિમક અને ઉ ચ ર મા યિમક શૈ િણક ટાફની ભરતી માટે ની પસંદગી સિમિત,
કિમશનર ી, શાળાઓની કચેરી, લોક નં.૯/૧, ડૉ. વરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર.
(ર
ટડ થયેલી સરકારી ઉ ચ ર મા યિમક શાળાઓમાં િશ ણ સહાયકની પસંદગી અંગેની હેરાત)
ગુજરાત સરકાર િશ ણ િવભાગ, સિચવાલય, ગાંધીનગરના તા.૧૮/૦૪/૨૦૧૨ના
હે રનામા
માંકઃ એચ/એસએચ/૨
/બીએમએસ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ તથા િશ ણ
િવભાગના તા.૦૨/૦૪/૨૦૧૩
હેરનામા માંક:
એચ/એસએચ/ ૬/એસએમએસ/
૧૦૧૧/૨૫૮/ગ.૧, તા.૨૩/૦૨/૨૦૧૬ના
હે રનામા માંકઃ એચ/એસએચ/૮ /બીએમએસ/ ૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ, િશ ણ િવભાગના ઠરાવ
માંકઃબમશ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ, તા.૨૪/૦૨/૨૦૧૬ તેમજ સરકાર ીના થાયી ઠરાવો અને જોગવાઇઓ અ વયે રાજયની ર ટડ સરકારી ઉ ચ ર
મા યિમક શાળાઓ (ગુજ રાતી મા યમ)માં િશ ણ સહાયકની પસંદગી અંગેની હેરાત વષ-ર૦૧૭ સંદભ ર ટડ સરકારી મા યિમક શાળાઓમાં
િજ લા િશ ણાિધકારી ીઓની કચેરી ારા મળે લી ખાલી જ યાઓ મુજબ અંદાજે કુ લ-૪૨૦ જ યાઓ નીચે જણાવેલ િવગતે પસંદગીના ધોરણે
ભરવા પસંદગી યાદી તથા િત ાયાદી તૈયાર કરવા માટે નીચે જણાવેલ વેબસાઇટમાં ઉ લેખ કરેલ સુચનાઓ મુજબ શૈ િણક તેમજ યવસાિયક
લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી િનયત નમુનામાં અર ઓ ઓનલાઇન મંગાવવામાં આવે છે . લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ
તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૭ થી તા.૧૦/૦૨/૨૦૧૭ સુધી www.gserb.org વેબસાઇટ ઉપર મુકવામાં આવેલ સુચના મુજબ ઓનલાઇન (Online)
અર કરવાની રહેશ.ે
ભરવાપા સરકારી ઉ ચ ર મા યિમક શાળાઓના િશ ણ સહાયકની જ યાની િવગતો નીચે મુજબ છે .
સરકારી ઉ ચ ર મા યિમક શાળાઓની (ગુજરાતી મા યમ)ની અંદાજે કુ લ ખાલી જ યાઓની િતવાર િવગત દશાવતું પ ક
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ઉપરોકત જ યાઓ પૈકી સરકાર ીના વખતો વખતના ઠરાવોની જોગવાઇઓ અ વયે મિહલા અનામત જ યાઓની
ભરતી કરવામાં આવશે. ઉપરોકત જ યાઓ પૈકી મા

સૈિનકો માટે ૧૦ ટકા જ યાઓ અનામત રહેશે. ત ઉપરાંત મા

સૈિનકની

જ યાઓ ન ભરાય તો આ જ યાઓ ઉપરોકત જે તે કે ટેગરી વાઇઝ ભરવામાં આવશે. ઉપરોકત જ યાઓની િવશેષ િવગતો વેબસાઇટ
ઉપર રજુ કરેલ છે.

તુત

હેરાતમાં િનદશ કર ેલ અંદા

ત ખાલી જ યાઓ ફે રફારને આધીન છે. વગધટાડા તથા અ ય વહીવટી/આકિ મક

કારણોસર જ યા રદ થતા, તેવી ખાલી જ યા પર ઉમેદવારનો કોઇ હકકદાવો રહેશે નહીં. ખરેખર ઉપલ ધ ખાલી જ યા પર પસંદગી પામેલ
ઉમેદવારને મેળવેલ ગુણવ ા મ અનુસાર પસંદગીની તક ઉભી થશે. જ ેની ઉમેદવારોએ નોંધ લેવી.
ગુજરાત મા યિમક અને ઉ.મા. િશ ણ બોડ

ારા ફે

આ
ુ રી-૨૦૧૪ માં આપવામાં આવેલ TAT ની પરી ા યોજવા અંગેની

હેર ાતના અનુસંધાને લેવાયેલ પરી ામાં ઉિતણ થયેલ ઉમેદવારો અર

કરી શકશે.

હાલ ગુજ રાત મા યિમક અને ઉ.મા. િશ ણ બોડ ારા ફે આ
ુ રી-૨૦૧૪માં આપવામાં આવેલ TAT પરી ા યોજવા અંગેના
અનુસધ
ં ાને લેવાયેલ પરી ા યાને લઇ ભરતીની કાયવાહી કરવામાં આવશે. ઉપરોકત

િનયમોનુસાર

ભરવાપા

અનામત

હેરનામા

ખાલી

જ યાઓની િવષયવાર / કે ટેગરી વાઇઝ ઉપલ ધ જ યાઓની િવશેષ િવગતો વેબસાઇટ ઉપર રજુ કરેલ છે.
તુત
હેરાતમાં
િનદશ કર ેલ ખાલી જ યાઓ ફે રફારને આધીન છે. તથા પસંદગી સમયે ઉપલ ધ ખરેખર ખાલી જ યા ઉપર પસંદગી પામેલ
ઉમેદવારને મેળવેલ ગુણવ તા મ અનુસાર પસંદગીની તક ઉપલ ધ થશે જ ેની નોંધ લેવી. ઉમેદવારોએ િનયત ફી

ટે ટ બક ઓફ

ઇ ડીયાની કોઇપણ શાખામાં વેબસાઇટ પર જણાવવામાં આવેલ સુચનાઓ અનુસરીને તા.૩૦/૦૧/૨૦૧૭થી ભરવાની રહેશ.ે

હેરાત સંબધ
ં ી

િવગતવાર

ણકારી/સુચનાઓ www.gserb.org વેબસાઇટ ઉપર તા.૨૭/૦૧/૨૦૧૭ના રોજ મુકવામાં આવશે. િશ.િવ.ના તા.૨૪/૦૧/૨૦૧૭ના

પ થી સરકારી ઉ ચ ર મા યિમક િવભાગમાં મહ મ વયમયાદા ૩૯ વષ કરવામાં આવેલ છે. અનામત ક ાના ઉમેદવારો માટે
િનયમાનુસાર ઉપલી વયમયાદામાં છુટછાટ આપવામાં આવશે.

(પી.એમ.જોષીયારા)
સ ય સિચવ,ગુજરાત રાજય મા યિમક અને ઉ.મા. શૈ િણક ટાફની ભરતી માટે ની
પસંદગી સિમિતઅને સંયક
ુ ત િશ ણ િનયામક(મા યિમક), કિમશનર, શાળાઓની
કચેરી, ગુ.રા., ગાંધીનગર.

