
ગજુરાત સ્ટેટ ટ્રાયબ એજ્યકેુશન સોસાયટી ખાતે ીગ કન્સટન્ટની જગ્યા ભરવા 
બાબતની જાહરેાત અને અન્ય જરૂરી સચુનાઓ 

 

                  ગજુયાત સ્ટેટ ટ્રામફર એજ્યકેુળન વોવામટી ,ગાાંધીનગય ખાતે કોટટ કેવોને રગતી કામદાકીમ 
કાભગીયી તેભજ ભાગટદળટન ભાટે રીગર ક્ન્વરટ્ટની – ૧ જગ્મા કયા યના ધોયણે ભાસવક રૂ.૩૦ ,૦૦૦/- ના 
પીક્નવ ગાયથી ૧૧ ભાવ ભાટે બયલા નીચે મજુફની રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયો ાવેથી પક્નત ઓનરાઈનના 
ભાધ્મભથી આ જાશયેાત પ્રસવધ્ધ થમા થી તાયીખ ૨૮/૦૯/૨૦૨૨થી તારીખ ૦૭/૧૦/૨૦૨૨  સધુીભાાં અયજીઓ 
ભાંગાલલાભાાં આલે છે.  

શૈક્ષણિક અને અન્ય ાયકાત : 

૧. ભા્મ યસુનલસવિટી કે ળૈક્ષણણક વાંસ્થાના કામદાના સ્નાતક (સ્ેસળમર) અથલા H.S.C. છી કામદાનો ાાંચ 
લટનો કોટની રામકાત ધયાલતા શોલા જોઇએ. 

૨. ળૈક્ષણણક રામકાત ભેવ્મા છી  એડલોકેટ તયીકે ત્રણ લટનો અથલા વયકાયી લકીર તયીકે શાઇકોટટભાાં 
પે્રક્નટીવનો ત્રણ લટનો અનબુલ અથલા સ્થાસનક સ્લામત્ત વાંસ્થા/ફોડટ કોોયેળનભાાં રીગર અસધકાયી તયીકે ત્રણ 
લટનો અનબુલ શોલો જોઇએ. 

૩.કોમ્યટુયનુાં ામાનુાં જ્ઞાન ધયાલતા શોલા જોઇએ. 

૪.ગજુયાતી,હશિંદી તથા અંગ્રેજી બાાનુાં જ્ઞાન ધયાલતા શોલા જોઇએ. 

 વયમયાાદા :  
જાશયેાતની તાયીખે ૩૫ લટથી લધ ુન શોલી જોઇએ.(અનાભત લગો ,ભહશરાઓ તથા ળાયીહયક યીતે 
અળક્નતતા ધયાલતા તથા ભાજી વૈસનકો ભાટે ઉરી લમભમાટદાભાાં વયકાયશ્રીના સનમભો અનવુાય છુટ 
ભલાાત્ર યશળેે.) 

ઓનરાઈન અયજી કયલાની છેલ્રી તા: ૦૭/૧૦/૨૦૨૨ વભમ  ૦૬:૧૦ સધુી યશળેે. 

અયજી પોભટ અને લધ ુસલગત લેફવાઇટ www.eklavya-education.gujarat.gov.in યથી ભેલલાની યશળેે. 

કરાર આધારીત નનમણકુની અન્ય સચુનાઓ નવગતે નીચે મજુબ છે. 

 આ તદ્દન શાંગાભી અને કયાય આધાયીત સનભણુાંક છે ઉભેદલાયોને કામભી અંગેના કોઇ રાબ ભલાાત્ર 
થળે નહશ. 

 કયાયની મદુત ૧૧ ભાવની યશળેે. 
 વ્મલસ્થાનને જરૂય જણામે કોઇ ણ તફકે્ક બયતીની પ્રહિમા ભોકુપ યાખી ળકળે. 
 કયાયના વભમગાા દયમ્માન રૂ. ૩૦,૦૦૦/- નો ભાસવક પીક્નવ ગાય ભળે. તેઓની સનભણકુ કયાયના 

ધોયણે ગણલાભાાં આલળે તથા કયાયની મદુત ૧૧ ભાવની યશળેે 

http://www.eklavya-education.gujarat.gov.in/


 ઉબમ ક્ષે એક ભાવની નોટીવ અથલા એક ભાવના પીક્નવ ગાયની યકભ વાથેનો નોહટવ ગાય 
આીને કયાયનો અંત રાલી ળકાળે. 

 સનમત પીક્નવ ગાય ય કોઇણ જાતના  
 બથ્થા ભલાાત્ર થળે નશી પીક્નવ ગાય લેતનના કોઇણ પ્રકાયનો લધાયો કે ઇજાપો ભલાાત્ર થળે 

નશી ભોઘલાયી બથ્થ ુ,લચગાાની યાશત અથલા ગાયાંચના ફીજા રાબો કે વેલા સલમક અ્મ કોઇ 
રાબો ભલાાત્ર થળે નશી. 

 વભાન વાંલગટના અસધકાયીએ જે પયજો ફજાલલાની થતી શોમ તેલી પયજો ફજાલલાની યશળેે તે ભાટે 
કચેયીભાાં પયજ ારનનુાં જે વભમ સનમત કયેર શોમ તે પ્રભાણે કચેયીભાાં શાજયી આલાની યશળેે. તેભજ 
પ્રાઇલેટ પે્રકહટવ કે અ્મત્ર ાટટ ટાઇભ નોકયી કયી ળકાળે નશી. જાશયે યજાના હદલવોએ ણ વયકાયી 
કાભગીયીની જરૂયીમાતને અનરુક્ષીને પયજ ફજાલલાભાાં આલે તો તે મજુફ પયજ ફજાલલાની યશળેે. 
યાજકીમ પ્રવસુત્તભાાં બાગ રઇ ળકાળે નશી. 

  કયાયના વભમ દયમ્માન લાસિક ધોયણે ૧૧ યચયુણ યજા ભલાાત્ર થળે.અ્મ કોઇ યજા 
ભલાાત્ર થળે નશી તે સવલામની યજા બોગલળે તો તે યજાના હદલવના ગાયની કાત કયી રેલાભાાં 
આલળે.ભહશરા કભટચાયીઓને યજાના સનમભો મજુફ પ્રસસુત યજાઓ ભલાાત્ર થળે  

 કામટભથક ય યશઠેાણે યશલેાનુાં પયજીમાત યશળેે અને અસધકૃત અસધકાયીની યલાગની લગય મખુ્મ 
ભથક છોડી ળકાળે નશી. 

 કયાયના વભમગાા દયમ્માનની અવાંતોકાયક કાભગીયી કે અલસળષ્ટ ફદર કોઇણ જાતની નોહટવ 
આપ્મા સવલામ કોઇણ વભમે નોકયી વભાપ્ત કયલાભાાં આલળે.  

 વયકાયશ્રી તયપથી લહશલટી હશતભાાં ફીજી કોઇ જરૂયી ળયતો નક્કી થામ તે ણ ફાંધનકતાટ યશળેે. 
 વ્મલવામ લેયાની કાત સનમભાનવુાય પીક્નવગાયભાાંથી કયી રેલાની યશળેે. 
 સનભણુાંકના વભમ દયમ્માન તેભણે ફજાલેર વયકાયી વેલા ફાફત અંગે કોઇણ પ્રકાયની પોજદાયી કે 

હદલાની કામટલાશી વફફ યાજ્મ વયકાયની કોઇ જલાફદાયી યશળેે નશી. 
 કયાય આધાયીત ઉચ્ચક લેતનથી સનભણુાંક ાભેર વ્મક્ક્નતને વયકાયી ભશકેભ ઉય વભાસલષ્ટ થલા 

ભાટેનો કોઇ શક પ્રાપ્ત થળે નશી. 
 ઉયોક્નત ળયતો સનભણુાંક ાભનાય વ્મક્ક્નતને ક્સ્લકામટ છે, તે અંગેનુાં વાંભતીત્ર આલાનુાં યશળેે. 
 આ બયતી જે તે વાંલગટના બયતી સનમભો અનવુાય મોગ્મ રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયોથી બયતીની 

સનમત કયામેર પ્રહિમાને અનવુયીને જ કયલાની યશળેે. અને સનમત અયજીત્રકભાાં આ ળયતોનો 
વભાલેળ કયલાનો યશળેે. 

 આ કયાય આધાયીત પયજ ઉય જો ડાતા શરેા ળાયીહયક મોગ્મતા અંગેનુાં પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુાં 
યશળેે. 

 ઉભેદલાયે સનમત અયજી ત્રકભાાં બયેરી સલગતો વભગ્ર બયતી પ્રહિમા ભાટે આખયી ગણલાભાાં આલળે 
અને તેના યુાલાઓ(અવર અને પ્રભાણણત નકર) વોવામટી દ્વાયા ભાાંગલાભાાં આલે ત્માયે જે તે સ્થ ે 
અને વભમે સ્લ-ખચે રૂફરૂભાાં યજુ કયલાના યશળેે. અ્મથા અયજીત્રક યદ કયલાભાાં આલળે. 

 આ જાશયેાત કોઇણ કાયણોવય યદ કયલાની કે તેભાાં પેયપાય કયલાની કે જગ્માઓની વાંખ્માભાાં લધ ઘટ 
કયલાની આલશ્મકતા ઉબી થળે તો તેભ કયલાનો વોવામટીને વાંણુટ શક્ક/અસધકાય યશળેે અને આ ભાટે 



કાયણો આલા ફાંધામેર યશળેે નહશ. તેભજ તેલા વાંજોગોભાાં બયેર અયજી અને યીક્ષા પી યત 
ભલાાત્ર થળે નહશ. 

 વોવામટીને કોઇણ અથલા ફધા જ ઉભેદલાયની અયજી યદ કયલાનો અસધકાય કોઇ ણ જાતના કાયણ 
આપ્મા લગયનો યશળેે. 

 અયજી કયતાાં શરેા લેફવાઇટ ઉય મકુલાભાાં આલેર ઉભેદલાય ભાટેની સચુનાઓ કાજીલૂટક 
અભ્માવ કયલા સલનાંસત છે અને ત્માયફાદ જ અયજી કયલી. 

 અયજી ભાત્ર ઓનરાઈન જ કયલાની યશળે યજી .એડી/ ટાર / રૂફરૂ કે ઇભેરથી કયેર અયજી ભા્મ 
ગણાળે નશી. 

 ઉભેદલાયે અયજીત્રકભા ફતાલેર કોઇણ સલગત અને ઉભેદલાયે સનભણકૂ વત્તા અસધકાયી વભક્ષ યજુ 
કયેર ળૈક્ષણણક રામકાત અનબુલ લગેયેને રગતા પ્રભાણત્રો અથલા સલગતો બસલષ્મભાાં જે તે તફકે્ક 
સનભણકૂ અસધકાયી દ્વાયા ખોટા ભાલભુ ડળે તો તેની વાભે કામદેવયની પોજદાયી કામટલાશી કયલાભાાં 
આલળે આલા ઉભેદલાયોની ઉભેદલાયી સનભણુાંક વત્તા અસધકાયીના યાભળટભાાં યદ કયલાભાાં તેભજ 
ઉભેદલાયને ગેયરામક ઠયાલલાભાાં આલળ ે

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


