ગુજયાત સ્ટેટ ટર ામફર એજ્મુકેળન સોસામટી
ત્રીજો ભા, ફીયસા ભુુંડા બલન, સેક્ટય-૧૦/A,
ગાુંધીનગય-૩૮૨ ૦૧૦.
પોન. (૦૭૯) ૨૩૨૪૩૭૪૮. પે ક્સ. (૦૭૯) ૨૩૨૪૩૭૪૯

તદ્દન હુંગાભી ધોયણે કયાય આધાયીત નનલૃત/વ્માલસાનમક ળૈક્ષનણક તજજ્ઞ અને સીલીર એન્જીનીમયની બયતી
અુંગેની જાહે યાત
ગુજરાત સ્ટે ટ ટર ાયબ એજ્યુકેન શોશાયટી (GSTES), આદદજાતત તળકાશ તળભાગ , ગાાંધીનગર ષસ્તક અનુ. જનજાતતનાાં
કુ માર કન્યાઓ માટે શરકારની જુ દી જુ દી યોજના અાંતગગત એકવ્ય મોડે  ાલા, કન્યા તનળાશી ાલા તથા મોડે  ાલા
બાાંધકામના તળતળધ કાયો તથા ાલાઓના મોનીટરીંગ અને માગગદગન માટે તદ્દન ષાંગામી ૧૧ માશના કરારના ધોરણે કરાર
આધારીત રતો અને બોીઓને આતધન રષી તદ્દન કામચાઉ જગ્યાઓ ભરળા માટે નીચે મુજબના ઉમેદળારો ાશેથી તનયત
નમુના મુજબમાાં અરજી જરૂરી પ્રમાણત્રો જેળા કે ૈક્ષતણક ાયકાત , ઉંમર, જાતત, અનુભળ ળગેરે અાંગેના પ્રમાણત્રોની પ્રમાતણત
નક શાથે અત્રેની કચેરીને તા. ૦૨/૦૨/૨૦૧૮ શુધીમાાં કચેરી શમય ૂણગ થતા ષે ા મલી જાય તે રીતે આર.ી.એ.ડી થી
મોકી આળા જણાળળામાાં આળે છે .
૧. જગ્માની નલગત:
ક્રભ

જગ્માનુું નાભ

રામકાત

જગ્મા

અનુબલ

કાભની જગ્માનુું સ્થ

૧૪

ફપક્સ ભાનસક
લેતન
રૂ. ૨૫,૦૦૦/-

૧

તનળૃત/
વ્યાળશાતયક
ૈક્ષતણક
તજજ્ઞ

ઉચ્ચતર
માધ્યતમક
ાલાના તનળૃત
આચાયગ/ તનળૃત
તજલ્લા તક્ષણ
અતધકારી

--

૦૨

રૂ. ૨૫,૦૦૦/-

ાાંચ ળવગ
(શરકાર શાથે
શરકારી
તબલ્ડીંગ
બાાંધકામને
ગતી કામગીરી
કરી ષોય તેળી
શાંસ્થામાાં કામ
કરળાનો
ઓછામાાં ઓછો
3 ળવગનો
અનુભળ)

ગાાંધીનગર અને તજલ્લા કક્ષાએ
(ડાાંગ-આષળા, ળશાડ,
ળાાંશદા- નળશારી, માાંડળીશુરત, શોનગઢ-તાી,
રાજીલા-નમગદા, છોટા
ઉદેુર, દાષોદ, ગોધરાાંચમષા, ખેડબ્રહ્માશાબરકાાંઠા, ાનુરબનાશકાાંઠા, મદષશાગર,
અરળલ્લી ).
ગાાંધીનગર

૨.

શીળી
એન્જીનીયર

બી.ઇ. (શીળી)
૫૫% કે તેથી ળધુ

૨. ળૈક્ષનણક રામકાત જાહે યાતભાું જણાવ્મા ભુજફ યહે ળે.
૩. અયી કયનાય ઉભેદલાય ગુજયાતી અને ફહન્જદી તથા અુંગ્રેી નુું ુયતુ જ્ઞાન ધયાલતા હોલા જોઇએ.
૪. ક્રભ નું-૧ ભાટે લમ ભમાાદા: શરકારશ્રીના ઠરાળ નાં. આરઇએમ/૧૦૨૦૦૨/યુઓઆર/૮૨/ગ-૨ તા. ૦૭/૦૭/૨૦૧૬
શામાન્ય ળષીળટ તળભાગ, શતચળાય, ગાાંધીનગરની જોગળાઇ મુજબ.
૫. આ જગ્માઓ ભાટેનુું અયી પોભા ગુજયાત સ્ટે ટ ટર ામફર એજ્મુકેળન સોસામટીની લેફસાઇટ
http://eklavyaeducation.gujarat.gov.in ય ભુકલાભાું આલેર છે. તે ભુજફ જરૂયી પ્રભાણત્રો સાથે અયી કયલાની યહે ળે.
કામાારક નનમાભક
ી.એસ.ટી.ઈ.એસ

