
�જુરાત �ટ�ટ �ાયબલ એ��કુ�શન સોસાયટ� ગાંધીનગર સંચા�લત શાળાઓમાં શૈ��ણક �ટાફની 

ભરતી �ગેની �હ�રાત અ�વયે �ચુનાઓ 

              

 �ુજરાત સરકાર આ�દ�િત િવકાસ િવભાગ હ�ઠળ �ુજરાત �ટ�ટ �ાયબલ એ��કુ�શન સોસાયટ� 

ગાંધીનગર �ારા સચંા�લત એકલ�ય મોડ�લ ર�સીડ��સીયલ શાળાઓ અન ેમોડ�લ શાળાઓમાં આ�દ�િત િવકાસ 

િવભાગના ઠરાવ ન.ં ઇ.એમ.આર.એસ./૧૦૨૦૧૬/૧૦૭૭/ઘ, તા.૧૪/૧૨/૨૦૧૬ ની જોગવાઇ અ�વયે ઉ�ચ�ર 

�ાથિમક, મા�યિમક અને ઉ�ચ�ર મા�યિમક િવભાગમાં િશ�ણ સહાયક, િવ�ા સહાયક અને  આચાય�ની  

ભરતી �ગેની �ુલ ૪૭૫ જ�યાઓ માટ� પસદંગીના ધોરણે ભરવા પસદંગી યાદ� તથા �િત�ા યાદ� તૈયાર 

કરવા માટ� લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવારોએ ૦૧/૦૬/૨૦૧૭ થી ૧૫/૦૬/૨૦૧૭ �ધુી www.eklavya-

education.gujarat.gov.in ઉપર �કુવામાં આવેલ �ચુના �ુજબ તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ ૧૧. ૫૯ કલાક 

�ધુી ઓનલાઇન અર� કરવાની રહ�શે 

૧) શૈ��ણક અને �યવસાિયક લાયકાત :  

 ૧ િશ�ણ િવભાગના તા. ૦૨/૦૪/૨૦૧૩ના ઠરાવ અ�વયે નીચે �ુજબની લાયકાત રહ�શે. 

(૧) To be Eligible for Appointment as Teacher in Secondary school a Candidate shall Possess : 

I. a bachelor’s degree in Arts or Science or commerce obtained from any of the Universities or 

institutions established or incorporated bay an Act of parliament or a state Legislature in India, 

or any other Education Institution recognized as such or Declared to be Deemed as University 

under section 3 of the university Grant Commission Act, 1956 or Possess an Equivalent 

Qualification recognized as such by The Government, and 

II. A bachelor’s Degree in Education obtained from any of the universities or institutions 

Established on Incorporated by an Act of parliament or state Legislature in India or any other 

Educational Institution recognized as such by the Government or Declared to be deemed as 

University under section 3 of The University Grant Act. 1956 or posses an Equivalent 

Qualification recognized as such by The Government. 

Provided that the age Limit age shall be relaxed in favour of a candidate belonging to the 

scheduled Castes, Scheduled Tribes, Socially and Educationally Backward Classes and Women 

in accordance with the provision of the Gujarat Civil services Classification and Recruitment 

(General) Rules, 1967.  

II. મા�યિમક શાળાઓમાં િશ�ણ સહાયક માટ� �ુજરાત મા�યિમક અને ઉ�ચતર મા�યિમક િશ�ણ બોડ�  

ગાંધીનગર �ારા યોજવામાં આવેલ િવષયો માટ� TAT પર��ામાં ઉ�ીણ� થયેલ ઉમદેવારો નીચે જણાવેલ 

�ચુનાને �યાને લઇ આ અર� કર� શકશે. 



�ુજરાત મા�યિમક અને ઉ�ચતર મા�યિમક િશ�ણ બોડ� �ારા ફ��ુઆર�-૨૦૧૪ માં આપવામાં આવેલ TAT 

ની પર��ા યોજવા �ગે આપવામાં આવેલ �હ�રાતના અ�સુધંાને લેવાયેલ પર��ામાં ઉતીણ� થયેલ 

ઉમેદવારો જ અર� કર� શકશે.  

III. િનમ�ંુક માટ�ની ��નુતમ લાયકાત, િશ�ણ િવભાગના તા. ૧૮/૦૪/૨૦૧૨ના �હ�રનામા 

�માંક:�એચ/એસએચ/૨/બીએમએસ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ તથા િશ�ણ િવભાગનાતા. ૦૨/૦૪/૨૦૧૩ �હ�રનામા 

�માંક:�એચ/એસએચ/૬/એસએમએસ/૧૦૧૧/૨૫૮/ગ.૧ના ફકરા-૭(૨) (બી) (i) (૩)ની જોગવાઇઓ 

અ�સુારની શૈ��ણક લાયકાત ધરા�તો હોવો જોઇશે.  

IV. ઉમેદવારની િનયત લાયકત તથા તમામ �કારના �માણપ�ો �હ�રાતના અ�સુધંાને િનયત થયેલ ફોમ� 

ભરવાની છે�લી તાર�ખ પહ�લાં મેળવેલ હોવા જોઇએ.  

V.  એમ.એ. એ��કુ�શન અને એમ.ફ�લ�ુ ં�ુણાંકન �યાને લેવામાં આવશે નહ�.  

VI. �ુજરાત સરકારનાં િશ�ણ િવભાગના તા. ૦૨/૦૪/૨૦૧૩ના �હ�રનામા 

�માંક:�એચ/એસએચ/૬એસ.એમ.એસ/૧૦૧૧/૨૫૮/ગ.૧ના ફકરા-૭(૧)(એ)માં િનયત થયેલ �ુજબની વય 

મયા�દા રહ�શે. િશ�ણ િવભાગના તા. ૨૪/૦૧/૨૦૧૭ના પ� �માકં:સમશ/૧૦૧૧/૨૫૮/ગ.૧ ની જોગવાઇ 

�ુજબ ભરતી માટ�ની મહ�મ વયમયા�દા ની જોગવાઇ રહ�શે. અર� કરનાર ઉમેદવાર તા. ૦૧/૦૬/૨૦૧૭ના 

રોજ ઉપર �ુજબની વય મયા�દામાં હોવો જોઇએ.  

Vii. િશ�ણ િવભાગના તા. ૦૨/૦૪/૨૦૧૩ �હ�રનામા �માંક: 

�એચ/એસએચ/૬/એસએમએસ/૧૦૧૧/૨૫૮/ગ.૧માં થયેલ જોગવાઇના �ુજબ �ુજરાત �ુ�ક� સેવા 

વગ�કરણ અન ે ભરતી (સામા�ય) િનયમ -૧૯૬૭માં ઠરા�યા �માણે, કો���ટુરના ઉપયોગની પાયાની 

�ણકાર� હોવી જોઇશે. તેમજ આ �ગે સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તા. ૧૩/૦૮/૨૦૦૮ના ઠરાવ �માંક : 

સીઆરઆર/૧૦/૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦-ગ.૫ થી િનયત થયેલ જોગવાઇઓ �ુજબ રહ�શે.  

Viii. ઉમેદવાર � મા�યમમાં અ�યાસ કર�લ હશ ેઅને જ�ર� લાયકાતો મેળવેલ હશે તે જ મા�યમની જ�યા 

માટ� ઉમેદવાર� કર� શકશે. 

ix. િશ�ણ િવભાગના તા.૧૮/૦૪/૨૦૧૨ના �હ�રનામા �માંક : 

�એચ/એસએચ/૨/બીએમએસ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ ના પ�રિશ�ઠ-૧માં િનયમ-૧૧ (૩)માં જણા�યા �ુજબ 

લાયકાત તથા �ુણની ગણતર� નીચે �ુજબ રહ�શે.  

(૧) આચાય�ની જ�યા માટ� 

�માંક લાયકાત મહ�મ �ુણ 

૧ �નાતક પદવી એટલે ક� બી.એ. / બી.એસ.સી વગેર�.  ૦૫ 

૨ અ��ુનાતક પદવી એટલે ક� એમ.એ. / એમ.એસ.સી. વગેર�  ૦૭ 

૩ �યવસાિયક િવષયમાં �નાતક પદવી એટલે ક� બી.એડ/બી.પી.એડ વગેર�.  ૦૫ 

૪ �યવસાિયક િવષયમાં અ��ુનાતક પદવી એટલે ક� એમ.એડ./એમ.પી.એડ વગેર�.  ૦૮ 

૫ દસ વષ�થી વ�નુો અ�ભુવ, �િત વષ� ૦.૫ �ુણ  ૦૫ 

 �ુલ ૩૦ 

 

 



(૨) ઉ�ચતર મા�યિમક િશ�કની જ�યા માટ�  

�માંક લાયકાત મહ�મ �ુણ 

૧ સબંંિધત િવષયમાં �નાતક પદવી  ૧૦ 

૨ સબંંિધત િવષયમાં અ��ુનાતક પદવી  ૧૦ 

૩ �યવસાિયક િવષયમાં �નાતક પદવી એટલે ક� બી.એડ/બી.પી.એડ વગેર�.  ૦૫ 

૪ �યવસાિયક િવષયમાં અ��ુનાતક પદવી એટલે ક� એમ.એડ./એમ.પી.એડ વગેર�.  ૦૫ 

 �ુલ ૩૦ 

 

(૩) મા�યિમક િશ�કની જ�યા માટ� 

�માંક લાયકાત મહ�મ �ુણ 

૧ સબંંિધત િવષયમાં �નાતક પદવી  ૧૦ 

૨ સબંંિધત િવષયમાં અ��ુનાતક પદવી  ૧૦ 

૩ �યવસાિયક િવષયમાં �નાતક પદવી એટલે ક� બી.એડ/બી.પી.એડ વગેર�.  ૦૫ 

૪ �યવસાિયક િવષયમાં અ��ુનાતક પદવી એટલે ક� એમ.એડ./એમ.પી.એડ વગેર�.  ૦૫ 

 �ુલ ૩૦ 

 

(૪) ઉ�ચતર �ાથિમક િશ�કની જ�યા માટ� 

�માંક લાયકાત �ુણભાર 

(%) 

૧ સબંંિધત િવષયમાં �નાતકમાં મેળવેલ �ુણના ૨૦  

૨ સબંંિધત િવષયમાં અ��ુનાતમાં મેળવેલ �ુણના ૦૫ 

૩ �યવસાિયક િવષયમાં �નાતક પદવી એટલે ક� બી.એડ/બી.પી.એડમાં મેળવેલ �ુણના ૨૫ 

૪ ટ�.ઇ.ટ�. માંથી મેળવેલ �ુણના ૫૦ 

 �ુલ ૧૦૦ 

 

X.િશ�ણ િવભગના તા. ૧૮/૦૪/૨૦૧૨ના �હ�રનામા �માકં: �એચ/એસએચ/૨/બીએમએસ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ 

તથા િશ�ણ િવભાગના તા. ૦૨/૦૪/૨૦૧૩ �હ�રનામા �માંક: 

�એચ/એસએચ/૬/એસએમએસ/૧૦૧૧/૨૫૮/ગ.૧ની જોગવાઇ અ�સુાર ઉમદેવારના લાયકાતના �માણપ� 

�ુજબ મેળવેલ �ુણના ૩૦ ટકા ભારાંક અને િશ�ક અ�ભ�ચી કસોટ� (TAT) માં મેળવેલ �ુણના ૭૦ ટકા 

ભારા6કને આધાર� પસદંગી યાદ� તૈયાર કરવામાં આવશે.  

 �ુજરાત મા�યિમક અન ેઉ�ચતર મા�યિમક િશ�ણ-બોડ� �ારા ફ��ુઆર�-૨૦૧૪માં આપવામાં આવેલ TAT 

પર��ા યોજવા �ગેના �હ�રનામાના અ�સુધંાને લેવાયેલ પર��ા �યાને લઇ ભરતીની કાય�વાહ� કરવામાં 

આવશે.  

 



૨) પગાર ધોરણ :-  

 i. મા�યિમક િવભાગના િશ�કોની ��યા માટ��ુ ંપગારધોરણ �.  

           ૯૩૦૦/- ૩૪૮૦૦ �ેડ પે ૪૨૦૦  

         Ii ઉ�ચતર મા�યિમક િવભાગના િશ�કોની ��યા માટ��ુ ંપગારધોરણ �.  

           ૯૩૦૦/- ૩૪૮૦૦ �ેડ પે ૪૪૦૦ 

Iii  ઉ�ચતર �ાથિમક િવભાગના િશ�કોની ��યા માટ��ુ ંપગારધોરણ �.  

           ૫૨૦૦/- ૨૦૨૦૦ �ેડ પે ૨૪૦૦ 

Iv. મા�યિમક િવભાગના આચાય�ઓની જ�યા માટ��ુ ંપગારધોરણ �.  

           ૯૩૦૦/- ૩૪૮૦૦ �ેડ પે ૪૪૦૦  

V. ઉ�ચતરમા�યિમક િવભાગના આચાય�ઓની જ�યા માટ��ુ ંપગારધોરણ �.  

           ૯૩૦૦/- ૩૪૮૦૦ �ેડ પે ૪૬૦૦  

                 �થમ પાંચ વષ� �ધુી નાણા િવભાગના ઠરાવની જોગવાઇ �ુજબ ફ��સ માિસક વેતન 

મળવાપા� રહ�શે.  

 ii. પાંચ વષ�ની સતંોષકારક સેવા �ણૂ� થયા બાદ રા�ય  સરકાર �ારા � ત ે��યા માટ� વખતો વખત 

િનયત  કર�લ મળવાપા� પગાર ધોરણમાં િનમ�ંુક મેળવવાને પા� ઠરશે.  

૩) ભરવાપા� જ�યાઓ :  

i. િવષયવાર અને ક�ટ�ગર�વાર ભરવાપા� જ�યાઓની િવગતો આ સાથેના પ�ક �ુજબ રહ�શે.  

 

૪) વયમયા�દામાં �ટછાટ :  

i. �ુળ �ુજરાતના હોય તેવા અ��ુ�ુચત �િત, અ��ુ�ુચત જન�િત, સામા�જક શૈ��ણક ર�તે પછાત 

ઉમેદવારોના �ક�સામાં ઉપલી વયમયા�દામાં િનયમો�સુાર ૦૫ (પાંચ) વષ�ની �ટચાટ આપવામાં આવશે.  

ii. િવકલાંગ ઉમેદવારોએ સામા�ય વહ�વટ િવભાગનાં તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૮ના પર�પ� 

�માં:પરચ/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/ગ.૨ થી િનયત થયેલ �િુ�ટ��ડ��ટ / સીવીલ સ�નના તબીબી �માણપ�ને 

આધીન રહ�ને ઉપલી વય�યાદામાં ૧૦ (દસ) વષ�ની �ટછાટ મળશે.  

iii. સામા�ય વહ�વટ િવભાગનાં તા. ૨૨/૦૫/૧૯૯૭ના ઠરાવની જોગવાઇ �ુજબ મ�હલા ઉમદેવારોને ૦૫ 

(પાંચ) વષ�ની ઉપલી વયમયા�દામાં �ટછાટ આપવામાં આવશે.  

iv. િવધવા મ�હલા ઉમદેવારોના �ક�સામાં તા. ૧૮/૦૪/૨૦૧૨ના �હ�રનામાથી ધડાયેલ પસદંગી કાય�ર�તી 

િનયમો અને મ�હલા અનામતના િનયમો અ��ુછેદ- ૩૦૯ હ�ઠળ ધડાયેલ છે. આથી િવધવા મ�હલા ક� સામા�ય 

મ�હલાના �ક�સામાં સરકાર�ી �ાર �િસ�ધ કરવામાં આવેલ જોગવાઇ �ુજબ અનામત વયમયા�દાની �ટછાટ 

ક� લાભો મળવાપા� રહ�શે.  



v. મા� સૈિનક ઉમેદવારોએ �ઓએ જળ, વા� ુઅને �િૂમ આમડ�ફોસ�સમાં ઓછામા ંઓછા ૦૬(છ) માસની 

સેવા કર� હોય અન ેમ� સૈિનક તર�ક��ુ ંસ�મ અિધકાર��ુ ં�માણપ� ધરાવતાં હોય તો મળવાપા� ઉપલી 

વયમયા�દામાં તેઓએ બ�વેલ ફરજનો સમયગાળો ઉપરાંત ૦૩(�ણ) વષ� �ધુીની �ટછાટ મળશે.  

vi. સામા�ક અને શૈ��ણક પછાતવગ�ના ઉમદેવારોએ ઉ�ત વગ�માં સમાવેશ ન થતો હોવા �ગે�ુ ંસામા�ક 

�યાય અને અિધકાર�તા િવભાગના તા. ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી િનયત પ�રિશ�ટ-�ના ન�ુનામાં �માણપ� 

ર�ુ કરવા�ુ ંરહ�શે.  

સામા�ક અને શૈ��ણક પછાતવગ�ના ઉમદેવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેશ ઉ�ત વગ�માં નહ� 

હોય તો જ મળવાપા� રહ�શે. 

પર�ણત મ�હલા ઉમદેવારોએ આ�ુ ં�માણપ� તેમના માતા-િપતાની આવકનાં સદંભ�મા ં ર�ુ કરવા�ુ ં રહ�શે. 

જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકના સદંભ�માં આ�ુ ં�માણપ� ર�ુ કર�લ હશે તો તેમેની અર� 

રદ કરવામાં આવશે.  

અર� સાથે પ�રિશ�ટ-ક ને બદલે Annexure-A (��ે�માં) ર�ુ કર�લ હશે તો તેમની અર� રદ કરવામાં 

આવશે.  

આ �માણપ� તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૭ના સમયગાળાની આવકને �યાને લઇ 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ ક� �યારબાદ મેળવે�ું હો�ુ ંજોઇએ. 

જો ઉમદેવારોએ આ �માણપ� ર�ુ કર�લ નહ� હોય તો તેઓની અર� અમા�ય ગણવામાં આવશે અન ે

અનામત ��યા માટ� પણ િવચારણામ ંલેવાશે નહ�.  

૫) અર�પ�ક ઓનલાઇન ભરવા બાબતની અગ�યની �ચુનાઓ :  

1. અર� પ�ક ભરતાં પહ�લાં વેબસાઇટ ઉપર �કૂવામાં આવેલી �હ�રાત માટ�ની �ચુનાઓની કાળ��વુ�ક 

અ�યાસ કરવા િવનતંી છે. ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન ભર�લ અર� ફોમ� આખર� ગણાશે �માં પાછળથી 

કોઇપણ �તના �ધુારા-વધારા કર� શકાશે નહ� ક� તમાર� િવશેષ કોઇ ર�ુઆત �ા� રાખી શકાશે નહ�.  

2. TAT પર��ાનો તમાર� સીટ નબંર ENTER કરો �થી તમા� RESULT �લુશે. પચી CONTINUE �લીક 

કરતાં અર�પ�ક �લુશે.  

3. ઉમેદવાર� અર�પ�કમાં પોતાની મોબાઇલ નબંર અવ�ય આપવાનો રહ�શ.ે આ નબંર પસદંગી ���યા 

�ણૂ� ન થાય �યાં �ધુી બદલવો નહ�. �થી જ�ર�યાતના સજંોગોમાં સપંક�  કર� શકાય.  

4. આ �ગે�ુ ંઓનલાઇન અર�પ�ક વેબસાઇટ www.eklavya-education.gujarat.gov.in ઉપર ઓનલાઇન 

ભરવા�ુ ંરહ�શે.  

5. ઓનલાઇન અર� કરવામાં ઉમદેવાર પોતે �લુ કરશે તો તેવી અર� ઉપર કોઇ િવચારણા કરવામાં 

આવશે નહ� �થી સ�ંણુ� કાળ��વુ�ક ઓનલાઇન અર� કરનારની રહ�શે.  

6. �બન અનામત ઉમેદવાર માટ� અર� ફ� �. ૧૦૦.૦૦ (�ક� �િપયા સો �રૂા) અને અનામત વગ�ના 

ઉમેદવારો માટ� અર� ફ� �. ૫૦.૦૦ (�ક� �િપયા પચાસ �રૂા) ભરવાન રહ�શે. કોઇપણ સજંોગોમાં ભર�લ ફ� 

પરત મળ� શકશે નહ�.  



ફોમ� ભરનાર ઉમદેવાર� ભરવાપા� િનયત અર� ફ� �હ�રાતમાં જણા�યા અ�સુાર પો�ટ ઓ�ફસની કોઇપણ 

શાખામાં િનયત થયેલ ચલણથી ભર� શકાશે.  

7. ઓનલાઇન અર� કયા�પછ� કર�લ અર�ની િ��ટ આ વેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કર� અર�ની િ��ટ 

મેળવી લેવાની રહ�શે. અને સાચવણી કર�, જ�ર પડ�થી ર�ુ કરવાની રહ�શે. 

8. ઓનલાઇન અર� પ�ક તા. ૦૧/૦૬/૨૦૧૭ થી તા. ૧૫/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ ૧૧.૫૯ કલાક �ધુી ભર� 

શકાશે.  

9. ટપાલ ક� �ુર�યર મારફતે અર� ફોમ� �વીકારવામાં આવશે નહ� અને રદ થયેલા ગણાશે. આ કચેર�ને પણ 

અર�પ�કો મોકલવા નહ�.  

10. આ �હ�રાતનો હ�� ુ આ�દ�િત િવકાસ િવભાગના ઠરાવ ન.ં ઇ.એમ.આર.એસ./૧૦૨૦૧૬/૧૦૭૭/ઘ, 

તા.૧૪/૧૨/૨૦૧૬ ની જોગવાઇ અ�વયે હાલ પસદંગી યાદ� તેમજ �િત�ાયાદ� તૈયાર કરવાનો છે. મરે�ટના 

આધાર� ઉપરોકત જ�યાઓ માટ� ઉમેદવારોની પસદંગી કરવામાં આવશે.  

11. આચાય� િવ�ાસહાયક અને િશ�ણ સહાયકની ભરતી સબંંધે તમામ �ચુનાઓ/ િવગતો વખતો-વખત 

વેબસાઇટ પરથી જોવા મળ� શકશે.  

12. આ �ગે કોઇપણ �ુંઝવણ હોય તો ન�કની �ુજરાત સરકાર આ�દ�િત િવકાસ િવભાગ  હ�ઠળ �ુજરાત 

�ટ�ટ �ાયબલ એ��કુ�શન સોસાયટ�, �બરસા �ુંડા ભવન સે�ટર – ૧૦/એ ,ગાંધીનગર કચેર�નો  સપંક� કર� 

શકશો.  

13. ઉમેદવાર� મેળવેલ લાયકત સબંંધી �ય�નો �ગેના તમામ દાખલા તેમજ આધારો હાજર થતાં સમય ે

અવ�ય ર�ુ કરવાના રહ�શે. આ સાથેની લાયકાત�ુ ં પ�ક �યાને લે�ુ ં લાયકાત/�માણપ� � તા. 

૧૫/૦૬/૨૦૧૭ ક� તે પહ�લાં મેળવેલ હોવી જોઇએ.  

14. ઉમેદવાર� િનયત અર�પ�કમાં દશા�વેલ ક�ટ�ગર� (�િત)�ુ ંસ�મ અિધકાર��ુ ં�માણપ� િનમ�ંુક થતા 

સમયે ર�ુ કરવા�ુ ંરહ�શે. �માં કોઇપણ સજંોગોમાં પાછળથી ક�ટ�ગર� બદલવાની ર�ુઆત �ા� રાખવામા ં

આવશે નહ�.  

 

15. ઉમેદવાર� ઓનલાઇન અર�પ�કમાં ભર�લ િવગતો સમ� ભરતી ���યા માટ� આખર� ગણવામાં આવશ ે

અને તેના �રુાવાઓ ભરતી પસદંગી સિમિત/ખાતા/સબંિધત શાળા �ારા માંગવામાં આવે �યાર� અસલમાં ર�ુ 

કરવાના રહ�શે. અ�યથા અર� પ�ક � તે તબ�ે રદ ગણવામાં આવશે.  

16. કોઇ ઉમદેવાર� બનાવટ� દ�તાવેજો ર�ુ કર�ને ક� દ�તાવેજો સાથ ે ચેડા કર�લ મા�મુ પડશ ેતો તેમની 

સામે િનયમા�સુાર િશ�ત િવષયક કાય�વાહ� કરવામાં આવશે.  

17. � ઉમેદવાર રા�ય બહારની �િુનવિસ�ટ�ના લાયકાતના �માણપ� ધરાવતાં હશે તેઓને િનમ�ંુક 

આપતાં પહ�લાં ��લા િશ�ણાિધકાર��ીએ િનયિમ�ુસંાર અસલ �માણપ�ોની ખરાઇ કયા� પછ� જ િનમ�ંુક 

માટ� પા� ઠર�શે. જો લાયકાતના �માણપ� બનાવટ� હશે તો િનયમો�ુસંાર િશ�ાને પા� ઠરશે. અને િનમ�ંુક 

�ળૂ અસરથી રદ થશે.  



18. � ઉએમેદવાર ઓનલાઇન અર� કરતી વખતે ખોટ� મા�હતી આપશ ે તેમને ગેરલાયક ઠ�રવવામા ં

આવશે. સરકાર� શાળાઓમાં િશ�ણ સહાયક �ગેની ભરતીની અર� બાબતોમાં ઉમેદવાર� શૈ��ણક અ�ભુવ 

અને માંગેલ તમામ મા�હતી સાચી આપવાની રહ�શે. જો ઉમદેવાર� આપેલ મા�હતી ખોટ�, અ�રુ� અથવા �ુલ 

ભર�લી ઠરશ ેતો ભિવ�યમાં ભરતી અને સેવાના કોઇઅપણ તબ�ે ગેરલાયક ઠ�રવવામાં આવશે અને આ �ગે 

કોઇપણ �કારની ર�ુઆત �વીકારવામાં આવશે નહ�.  

19. સાચી મા�હતી આપવાની સ�ંણુ� જવાબદાર� ઉમેદવારની રહ�શે. અને કોઇપણ સજંોગોના કારણે કોઇપણ 

સજંોગોમાં ઉમદેવાર� આપેલ મા�હતી ખોટ�, અ�રુ� ક� �ુલભર�લી હશે તેના કારણે ઉએ�દવારની પસદંગી ન 

થાય તો તેની સ�ંણૂ� જવાબદાર� ઉમેદવારની રહ�શ.ે જો મા�હતી ખોટ�, અ�રુ�, �લુ ભર�લી હશે તો અર� 

રદ થયેલ ગણાશે. 

20. અરજદાર� પોતા�ુ ં ઇ-મેઇલ આઇ.ડ�. અને મોબાઇઅલ નબંર ફર�યાત આપવાના રહ�શે. અને ભરતી 

�ગેની ���યાની વખતો-વખતની �ણ અરજદારન ે એસ.એમ.એસ.થી કરવામાં આવશે. અને આ બાબતે 

અરજદાર� �તે એસ.એમ.એસ.ની ચકાસણી કરવાની રહ�શે.  

21. અર�પ� ભરવા �ગેની ખોટ�, અ�રુ� ક� �ુલ ભર�લી મા�હતી બાબતે �ચુનાઓ ઉમદેવાર� વાંચેલ છે. 

�ચુનાઓ ઉમેદવાર સમ� છે. અને ઉમેદવારને બંધનકતા� છે. 

22 અરજદારોએ ભર�લ ફોમ�ની િ��ટ�ડ નકલ મેળવી લઇ સ�ંણુ� ચકાસણી કયા� બાદ જ ર� ફોમ� ઓનલાઇન 

(On Line) સબમીટ (Submit) કરવા�ુ ંરહ�શે.  

23. અરજદાર� � ફોમ� ભર�લ છે તેના દર�ક પાના ઉપર સહ� કર� અને �ચુના મળે �યાર� ર�ુ કરવા�ુ ંરહ�શે. 

24. આ સમ� ભરતી ���યા બાબતે િશ�ણ િવભાગના તા.૧૮/૦૪/૨૦૧૨ના �હ�રનામા 

�માંક:�એચ/એસએચ/૨/બીએમએસ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ તથા િશ�ણ િવભાગના તા.૦૨/૦૪/૨૦૧૩ �હ�રનામાં 

�માંક:�એચ/એસએચ/૬/એસએમએસ/૧૦૧૧/૨૫૮/ગ.૧ તેમજ તા. ૨૩/૦૨/૨૦૧૬ના �હ�રનામા �માંક: 

�એચ/એસએચ/૮/બીએમએસ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ, િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ �માકં:બમશ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ, તા. 

૨૪/૦૨/૨૦૧૬ તેમજ િશ�ણ િવભાગના પ�ાકં: સમશ/૧૦૧૧/૨૫૮/ગ.૧ તા.૨૪/૦૧/૨૦૧૭ની જોગવાઇઓને 

આધીન રહ�શે અને આ બાબતે પસદંગી સિમિતનો િનણ�ય આખર� ગણાશે.  

 

                કાય�પાલક િનયામક 

�ુજરાત �ટ�ટ �ાયબલ એ��કુ�શન સોસાયટ� 

                 ગાંધીનગર. 


