
ગુજરાત સ્ટેટ ટરાયબ એજ્યુકેન શોશાયટી  
ત્રીજો માલ, બીરશા મુુંડા ભળન, શેક્ટર-૧૦/એ,    

ગાુંધીનગર-૩૮૨ ૦૧૦. ગુજરાત રાજ્ય.  

 
(કરાર આધારરત  નનળૃત/વ્યાળશાનયક ૈક્ષનિક તજજ્ઞની ભરતી અુંગેની અરજી)  

  
જગ્યાનુું નામ:             ____________________________________ 

ઉમેદળારની મારષતી 
૧. ઉમેદળારનુું નામ (અુંગે્રજીમાું કેીટમાું)  

        __________ ____________            _________________  
                (અટક)                     (ઉભેદલાયન ું નાભ)            (પતા/ભાતા/પતન ું નાભ) 
 

૨. ુરૂવ               સ્ત્રી               રાગ  ડત ું શોમ ત્મા √ (ખયાન ું પનળાન) કયો.   
    

૩. નળળારષત દરજ્જો: રાગ  ડત ું શોમ ત્મા √ (ખયાન ું પનળાન) કયો. 
  યપણત        અયપણત                પલધલા                    પલધ ય                

૪. રષેઠાિનુું શરનામુું: _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

૫. કાયમી શરનામુું: ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
૬. મોબાઇ નુંબર:   ________________________ 

૭. જન્મ તારીખ:     ________ (તાયીખ) ______ (ભાવ) _______ (લષ) 

૮. રાજ્ય:       _________________  

૯. ગુજરાત રાજ્ય શરકારમા શરકારી  કમમચારી  તરીકે  જોડાયા  તારીખ __________________ 

 

૧૦. ગુજરાત  રાજ્ય  શરકારમા  શરકારી  કમમચારી  તરીકે થી  નનળૃત થયા  તારીખ _____________ 

 
૧૧. જાનત: રાગ  ડત ું શોમ ત્મા √ (ખયાન ું પનળાન) કયો.       
   અન . જાપત                               અન . જનજાપત                    વા.ળૈ..લગષ                              વાભાન્મ                  

 

૧૨. ારરરીક ખોડખાુંિ ધરાળો છો ? શા/ના  ___  જો શા તો, ___ % પલકરાુંગતા 

 

ઉભેદલાયનો તાજતેયનો કરય 

ાવોટષ  વાઇઝ પોટોગ્રાપ 

અશી ચોટાડલો  



૧૩. ભાવાની જાિકારી: રાગ  ડત ું શોમ ત્મા √ (ખયાન ું પનળાન) કયો. 
ભાવા બોી કો ખી કો ળાુંચી કો 
અુંગ્રેજી    
હશન્દી    
ગ જયાતી    

 

૧૪. ૈક્ષનિક ાયકાત: 
ક્રમ. ાયકાત યુનનળશીટીનુું 

નામ 
રાજ્ય મુખ્ય  

નળવય 
ાશ 
કયામનુું 
ળવમ  

મેલળે ગુિ 
અને કુ ગુિ  

(___/____) 

મેલળે 
ગુિના 

ટકા 

ળગમ  

૧. સ્નાતક        
૨. અન સ્નાતક        

         

         
 
૧૫. શરકારશ્રીએ નનયત કરે કોમ્પ્યુટર અુંગેની ાયકાત: 

ક્રમ. ાયકાત શુંસ્થા/યુનનળશીટીનુું 
નામ 

ાશ કયામનુું  
ળવમ 

મેલળે 
ગુિના ટકા 

ળગમ  

૧. CCC     
૨. CCC+     
૩. અન્મ      

 
૧૬. અનુભળ: 

ક્રમ. શુંસ્થાનુું નામ ષોદ્દો 
ળગમ-૧,   
ળગમ-૨,   

ળગમ-૩ 

શમય ગાલો 
કુ 
ળવમ 

માનશક ળેતન 
(રૂ. માું) 

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
 
 



૧૭. કામની જ્ગ્યા તથા શુંદગીનુું સ્થલ: 
કામની જગ્યાના  જીલ્લા  ઉમેદળારની પ્રથમ શુંદગીના  

કામની જગ્યાના  જીલ્લાના ક્રમ મુજબ. 

ક્રમ જીલ્લો ક્રમ જીલ્લો 

૧. ગાુંધીનગય ૧.  
૨. આશલા-ડાુંગ ૨.  
૩. લરવાડ ૩.  
૪. લાુંવદા-નલવાયી ૪.  
૫. ભાુંડલી-વ યત ૫.  
૬. વોનગઢ-તાી ૬.  
૭. યાજીા- નભષદા  ૭.  
૮. છોટાઉદે ય ૮.  
૯. દાશોદ ૯.  

૧૦. ગોધયા-ુંચભશાર ૧૦.  
૧૧. ખેડબ્રહ્મા-વાફયકાુંઠા ૧૧.  
૧૨. ારન ય-ફનાવકાુંઠા ૧૨.  
૧૩. અયલલ્લી  ૧૩.  
૧૪. ભહશવાગય ૧૪.  

 
૧૮. જાષેરાતમાું દામવ્યા પ્રમાિે નીચેના ુરાળામાુંથી નબડાિ કરે ુરાળાની શામે √ (ખરાનુું  નનાન)  કરળુું. 

 પરપલુંગ વટીહપકેટની નકર. 
 પનમત કયેર ળૈક્ષપણક રામકાતના પ્રભાણત્રની નકર ભાકષળીટ તથા ડીગ્રી વટીહપકેટ વહશત. (ભાકષળીટ  અથલા 

ડીગ્રી વટીપીકેટભાું ભ ખ્મ પલમ સ્ષ્ટ યીતે દળાષલેરો શોલો જોઇએ. ભ ખ્મ પલમ સ્ષ્ટ દળાષલેર ન શોમ તો કોરેજ 

અથલા મ પનલવીટીના ભ ખ્મ પલમ તયીકેનો રેપખત આધાય યજ  કયલાનો યશેળે. ભ ખ્મ પલમ સ્ષ્ટ થતો ન શોમ 

તેલી અયજી અભાન્મ ગણલાભાું આલળે). 
 અન બલના પ્રભાણત્રોની નકલ્ 
 અન .જાપત/અન . જનજાપત ઉભેદલાયો ભાટે જાપત પ્રભાણત્રોની નકર. 
 ળાહયયીક અળકતાન ું પ્રભાણત્ર. 

 

૧૯. અરજીત્ર ભરળા માટે ધ્યાને ેળાની બાબતો: 

૧. ઉભેદલાયોએ ઉયોક્ત જગ્માઓ ભાટે અયજી કયલા અુંગે પનમત નભ નાન ું પોભષ ભેલલા ગ જયાત સ્ટેટ ટર ામફર એજ્મ કેળન 

વોવામટીની લેફવાઇટ http://eklavya-education.gujarat.gov.in જોલાની યશેળે તથા તે ભ જફના પનમત 

કયેર નભ ના પ્રભાણે જ અયજી જરૂયી પ્રભાણત્રો વહશત કયલાની યશેળે.  

૨. ઉયોક્ત જાશેયાતભાું કોઇણ પ્રકાયનો વ ધાયો-લધાયો કયલાની વત્તા કામષારક પનમાભકશ્રી , ગ જયાત સ્ટેટ ટર ામફર 

એજ્મ કેળન વોવમટી શસ્તક યશેળે. 

૩. ઉયોક્ત જગ્મા ભાટે કામષારક પનમાભકશ્રી , ગ જયાત સ્ટેટ ટર ામફર એજ્મ કેળન વોવમટીની કચેયી , ત્રીજો ભા , પફયવા 

ભ ુંડા બલન, વેક્ટય ૧૦-એ, ગાુંધીનગય, ગ જયાત યાજ્મ ખાતે તા. ૦૨/૦૨/૨૦૧૮ વ ધીભાું કચેયી વભમ ૂણષ થતા શેરા 

ભી જામ તે યીતે આય.ી.એ.ડી થી અયજી ભોકરલાની યશેળે. અયજીના કલય ઉય જ ેતે જગ્માન ું નાભ અને કયાય 

આધાહયત પનભણુંક અુંગે તેલ ું રખલાન ું યશેળે. “દા.ત. પનલૃત/વ્માલવાપમક ળૈક્ષપણક તજજ્ઞની કયાય આધાહયત પનભણુંક 

અુંગ”ે. પનમત વભમભમાષદા ફાદ ભેર અયજી સ્લીકાયલાભાું આલળે નશી. તેભજ અધ યી અયજી સ્લીકાયલાભાું આલળે 

નશી. અને આ અુંગે કોઇણ ત્ર વ્મલશાય કયલાભાું આલળે નશી. આ પનભણુંક અુંગેની વુંૂણષ વત્તા કામષારક પનમાભકશ્રી , 

ગ જયાત સ્ટેટ ટર ામફર એજ્મ કેળન વોવમટી શસ્તક અફાપધત યશેળે. 



 

 

બાુંષેધરી 

શ ું  _______________________________________________, આથી ખાતયીૂલષક જાશેય કરું  છ ું  કે ભને 

ગ જયાત જાશેય વેલા આમોગ કે અન્મ વયકાયી/અધષવયકાયી/વયકાય શસ્તકની વુંસ્થાઓ દ્વાયા ક્માયે ણ ગેયરામક 

ઠયાલેર નથી કે ભાયી ગેયરામકાતનો વભમ ચાર  નથી.  તથા ભાયા ઉય કોઇ ખાતાકીમ તાવ બ તકાભાું કે શારભાું ચાર  

નથી. ઉય જણાલેર પલગતો ભાયી જાણ ભ જફ વાચી છે અને જો તેભાું કોઇણ ખોટી પલગત શળે તો તે અુંગે કામષારક 

પનમાભકશ્રી, ગ જયાત સ્ટેટ ટર ામફર એજ્મ કેળન વોવામટીની કચેયીનો પનણષમ અુંપતભ યશેળે. અને તે ભને ફુંધનકતાષ છે.  

 

સ્થ:          

તાયીખ:           

 

ઉભેદલાયની વશી 


