
 

 

ગજુયાત યાજ્મ ટ્રામફર એજ્યકેુળન વોવામટી(જીએવટીઇએવ) 
ગજુયાત વયકાય દ્રાયા વચંાલરત સ્લામત્ત વસં્થા, આદદજાતત તલકાવ તલબાગ 

         ૩,જે ભા, લફયવા મુડંા બલન, વેકટય ૧૦-એ, ગાઘંીનગય –૩૮૨૦૧૦  પોન.ન. ૦૭૯-૨૩૨૪૩૭૪૮ 
આદદજાતત તલકાવ તલબાગ , ગજુયાત વયકાય દ્રાયા સ્લામત વસં્થા તયીકે કામયયત ગજુયાત સ્ટેટ ટ્રામફર એજ્યકેુળન વોવામટી (જી.એવ.ટી.ઇ.એવ.) દ્રાયા 
નીચે મજુફની કયાય આધાયીત જગ્માઓ બયલા ભાટે રામકાત ઘયાલતા ઉભેદલાયો ાવેથી ઓનરાઈન અયજીઓ આભતં્રીત કયલાભા ંઆલે છે .  

ક્રભ જગ્માનુ ંનાભ મોગ્મતા અનબુલ કુર ખારી જગ્માઓ 
દપક્વ ભાતવક લેતન 

(પ્રતત ભાવ) 

૧ રીગર કન્વરટન્ટ 

ભાન્મ યતુનલતવિટી કે ળૈક્ષલિક 
વસં્થાના કામદાના સ્નાતક 

(સ્ેતળમર) અથલા HSC છી 
કામદાનો ાચં લયનો કોય. 

૩ લય કે તેથી લઘ ુ ૧ 
રૂ.૩૦,૦૦૦/- 

 

૨ 
પ્રોજેક્ટ 

ભેનેજય 

એભ.ફી.એ./ 
એભ.એવ.ડફલ્ય/ુ 
ી.જી.ડી.ઇ.એભ./ 

ી.જી.ડી.આય.એભ. 

૨ લય કે તેથી લઘ ુ ૧ 
રૂ.૨૫,૦૦૦/- 

 

૩ 
આવી.પ્રોજેકટ ભેનેજય 

(એકાઉન્ટવ) 
ફી.કોભ. ટેરી વાથે  ૨ લય કે તેથી લઘ ુ ૧ રૂ.૧૦,૦૦૦/- 

ળયતો :-  

(૧) ઉભેદલાય ભાન્મ યતુન./વસં્થાભાથંી સ્નાતક/અનસુ્નાતક કક્ષાએ ઓછાભા ંઓછા ૫૫% વાથે ઉતત્તિય શોલા જોઇળે.  

(૨) રામકાત ઘયાલતા ંઉભેદલાયોએ જી.એવ.ટી.ઇ.એવ.ની www.eklavya-education.gujarat.gov.in લેફવાઇટ ય જઈને  

તા. ૨૮/૦૯/૨૦૨૨ થી તા.૦૭  /૧૦/૨૦૨૨ સધુીભા ંભાત્ર ઓનરાઈન અયજી કયલાની યશળેે. 
(૩) ઉક્ત દળાયલેર જગ્માઓ ભાટે ળોટયરીસ્ટ થમેર ઉભેદલાયોને આગની બયતી પ્રદક્રમા ભાટે જાિ કયલાભા ંઆલળે.  

(૪) પરુૂ ઉભેદલાયો ભાટે ભશત્તભ લમભમાયદા ૩૫ લય તથા ભદશરા ઉભેદલાયો ભાટે ભશત્તભ લમભમાયદા ૪૦ લયની યશળેે.  

(૫) પ્રસ્તતૃ જાશયેાતભા ંતનદેળ કયેર જગ્માઓ પેયપાયને આઘીન છે.  

(૬) ઉક્ત દળાયલેર જગ્માઓ તદ્દન ૧૧ ભાવના ધોયિે કયાય આઘાયીત છે.  

(૭) આ જગ્માઓ કયાય આઘાયીત શોઇ ઉભેદલાય બતલષ્મભા ંકામભી થલા અંગે કોઇ િ શક્ક દાલો કયી ળકળે નશી.  

(૮) બયતી પ્રદક્રમા દયમ્માન કોઇ િ તફકે્ક ઉભેદલાયની ખોટી દખરગીયી ઘ્માને આલળે તો તેઓની ઉભેદલાયી યદ કયલાભા ંઆલળે.  

(૯) બયતી પ્રદક્રમા દયમ્માન જો કોઇ િ ફાફત ઉબી થળે તો બયતી પ્રદક્રમા અંગે વક્ષભ અતઘકાયીનો તનિયમ આખયી યશળેે.  

(૧૦) અયજી ભાત્ર ઓનરાઈન જ કયલાની યશળે યજી.એડી/ ટાર /રૂફરૂ કે ઇભેરથી કયેર અયજી ભાન્મ ગિાળે નશી 
(૧૧) અયજીનો તનમત નમનૂો,જગ્માની તલગત બયતી અંગેની સચુનાઓ/તલગતો કચેયીની લેફવાઇટ  www.eklavya-

education.gujarat.gov.in. ઉર ઉબ્ધ છે જેનો અભ્યાસ કયાા છી જ અરજી કરવા અનરુોધ છે.     
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