
 

 ગણિત – ણિજ્ઞાન (ભૌણતક ણિજ્ઞાન, રસાયિ ણિજ્ઞાન, જીિ ણિજ્ઞાન) ણિષયનાાં તાસ દ્ધણત આધારીત 

હાંગામી ણનમણાંક માટે ઉમેદિારની જરૂરી ાયકાત  

 શંબંધધત ધળવયમ ં સ્ન તક ની દળીમ ં ૫૫% ગુણ મેલળે ષોળ  જોઇએ    

 શંબંધધત ધળવયમ ં અનુસ્ન તક ની દળીમ ં ૫૫% ગુણ ઇચ્છ્નીય છે. 

 ળધુમ ં શંબંધધત ધળવયમ ં બી.એડ./એમ.એડ. ૫૫% ગુણ શ થે  શ કરે ષોય તેળ  ઉમેદળ રોને 
પ્ર ધ ન્ય આળ મ ં આળ ે

 એન્ીધનયરીંગ ની દળી ધર ળન ર અને શંબંધધત ધળવય ભણ ળી કે તેળ  ઉમેદળ રો ણ ઉમેદળ રી 
નોંધ ળી કે. 

 કોઇ ણ ધનળૃત ધક્ષક કે જનેે શંબંધધત ધળવયનો અનુભળ ષોય તેળ  ઉમેદળ રો ણ આળક યય છે. 

 કમ્પ્યુટરનુ ંજ્ઞ ન ઇચ્છ્નીય છે.  
 



 

 

ગુજયાત સ્ટેટ ટર ામફર એજમુકેળન વોવામટી 
(આદદજાતત તલકાવ તલબાગ, ગુજયાત વયકાય દ્વાયા વંચાતરત સ્લામત્ત વંસ્થા)  

ત્રીજો ભા, તફયવા ભુંડા બલન, વેક્ટય - ૧૦/A, ગાંધીનગય – ૩૮૨૦૧૦.  

પોન નં : ૦૭૯-૨૩૨૪૩૭૪૮/૪૯  લેફવાઇટ: eklavya-education.gujarat.gov.in 

(ઉભેદલાયે કોઇ ણ એક જગ્મા ભાટે જ અયજી કયલાની યશેળે)  
  
તલમનું નાભ:             ____________________________________ 

ઉભેદલાયની ભદશતી 
૧. ઉભેદલાયનું નાભ (અંગે્રજીભાં કેીટરભાં)  

        __________ ____________   _________________  
                (અટક)           (ઉમેદળારન ું નામ)    (પતા/માતા/પતન ું નામ) 
 
૨. ુરૂ                  સ્ત્રી               ાગ  ડત ું ષોય ત્યા √ (ખરાન ું પનાન) કરો.   
    
૩. તલલાદશત દયજ્જો: ાગ  ડત ું ષોય ત્યા √ (ખરાન ું પનાન) કરો. 
    રપિત             અરપિત                   પળધળા                    પળધ ર                

૪. યશેઠાણનંુ વયનાભુ:ં ____________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

૫. કામભી વયનાભું: ______________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
૬. ભોફાઇર નંફય:   ________________________ 

૭. જન્ભ તાયીખ:     ___ ___ (તારીખ) ____ (માશ) _______ (ળવષ) 

૮. યાજ્મ:       _________________  

૯. જાતત: ાગ  ડત ું ષોય ત્યા √ (ખરાન ું પનાન) કરો.       
        અન . જાપત                  અન . જનજાપત                         શા..ૈ.ળગષ                      શામાન્ય                  

૧૦.. ળાદયયીક ખોડખાંણ ધયાલો છો ? ષા/ના  ___  જો ષા તો, ___ % પળકાુંગતા  

૧૧. ભાજી વૈતનક તયીકે પયજ ફજાલેર છે ? ષા/ના ____ 

  

ઉમેદળારનો તાજતેરનો કર 

ાશોટષ  શાઇઝ પોટોગ્રાપ 

અષી ચોટાડળો  



 

 

 

 

 

૧૨. બાાની જાણકાયી: ાગ  ડત ું ષોય ત્યા √ (ખરાન ું પનાન) કરો. 
બાા ફોરી ળકો રખી ળકો લાંચી ળકો 
અુંગ્રેજી    
હષન્દી    
ગ જરાતી    

 

૧૩. ળૈક્ષતણક રામકાત: 
ક્ર. રામકાત મુતનલવીટીનું 

નાભ 
યાજ્મ ભુખ્મ  

તલમ 
ાવ 

કમાાનંુ 
લા  

ભેલેર ગુણ 

અને કુર ગુણ  
(___/____) 

ભેલેર 

ગુણના 
ટકા 

લગા  

૧. સ્નાતક        
૨. અન સ્નાતક        

૩ ફી. એડ.        

૪ એમ. એડ.        
         
         
 
૧૪. અનુબલ: 
 

ક્ર. વંસ્થાનું નાભ વભમ ગાો (લા) ભાતવક લેતન  
(રૂ. ભા)ં 

૧.    

૨.    

૩.    

    

    

    



 

 
 
 
 
૧૫. જાશેયાતભાં દળાાવ્મા પ્રભાણે નીચેના ુયાલાભાંથી તફડાણ કયેર ુયાલાની વાભે √ (ખયાનું  તનળાન)  કયલું. 
 

 પપળુંગ શટીહપકેટની નક. 
 પનયત કરે ૈક્ષપિક ાયકાતના પ્રમાિત્રની નક માકષીટ તથા ડીગ્રી શટીહપકેટ શહષત. (માકષીટ  અથળા ડીગ્રી 

શટીપીકેટમાું મ ખ્ય પળવય સ્ષ્ટ રીતે દાષળેો ષોળો જોઇએ. મ ખ્ય પળવય સ્ષ્ટ દાષળે ન ષોય તો કોેજ અથળા 

ય પનળશીટીના મ ખ્ય પળવય તરીકેનો ેપખત આધાર રજ  કરળાનો રષેે.) 
 અન .જાપત/અન . જનજાપત ઉમેદળારો માટે જાપત પ્રમાિત્રોની નક. 
 જાપત પ્રમાિત્રની નક. 
 ાહરરીક અક્તતાન ું પ્રમાિત્ર. 
 માજી શૈપનક ષોળા અુંગેના જરૂરી પ્રમાિત્રની નક. 
 કોમ્પ્ય ટર કૌલ્યની શરકારશ્રીએ પનયત કરે કોમ્પ્ય ટરના જ્ઞાન અુંગેની રીક્ષા ાશ કયાષના પ્રમાિત્રની નક. 
 

૧૬. અયજીત્ર બયલા ભાટે ધ્માને રેલાની ફાફતો: 

૧. ઉમેદળારોએ ઉરોક્ત જગ્યાઓ માટે અરજી કરળા અુંગે પનયત નમ નાન ું પોમષ મેલળળા ગ જરાત સ્ટેટ ટર ાયફ એજ્ય કેન 

શોશાયટીની ળેફશાઇટ http://eklavya-education.gujarat.gov.in જોળાની રષેે તથા તે મ જફના પનયત 

કરે નમ ના પ્રમાિે જ અરજી જરૂરી પ્રમાિત્રો શહષત કરળાની રષેે.  

૨. ઉમેદળારોએ સ્નાતક તથા અન સ્નાતકની માકષીટ તેમજ ડીગ્રી શટીપીકેટની નક ફીડળાની રષેે. ળધ માું , ડીગ્રી શટીપીકેટમાું 

મ ખ્ય પળવય સ્ષ્ટ રીતે દાષળેો ષોળો જોઇએ. જો ડીગ્રી શટીપીકેટમાું મ ખ્ય પળવય સ્ષ્ટ દાષળે ન ષોય તો કોેજ અથળા 

ય પનળશીટીના મ ખ્ય પળવય તરીકેનો ેપખત આધાર રજ  કરળાનો રષેે.  

૩. ઉરોક્ત જાષેરાતમાું કોઇિ પ્રકારનો શ ધારો-ળધારો કરળાની શત્તા કાયષાક પનયામકશ્રી , ગ જરાત સ્ટેટ ટર ાયફ 

એજ્ય કેન શોશયટી ષસ્તક રષેે. 

 

ફાંશેધયી 

ષ ું  _______________________________________________, આથી ખાતરીૂળષક જાષેર કરું  છ ું  કે મને ગ જરાત 

જાષેર શેળા આયોગ કે અન્ય શરકારી/અધષશરકારી/શરકાર ષસ્તકની  શુંસ્થાઓ દ્વારા ક્યારે િ ગેરાયક ઠરાળે નથી કે 

મારી ગેરાયકતનો શમય ચા  નથી. ઉર જિાળે પળગતો મારી જાિ મ જફ શાચી છે અને જો તેમાું કોઇિ ખોટી પળગત ષે તો 

તે અુંગે કાયષાક પનયામકશ્રી , ગ જરાત સ્ટેટ ટર ાયફ એજ્ય કેન શોશાયટીની કચેરીનો પનિષય અુંપતમ રષેે. અને તે મને 

ફુંધનકતાષ છે.  

 

સ્થલ:          

તારીખ:           

 

ઉમેદળારની શષી  

 



જીલ્લો તારીખ વૉક-ઈન-ઈન્ટરવ્યુ માટેનુું સ્થળ સમ્પકક  નું. 

નર્મદા ૨૮ –૨૯  
જુન,  
૨૦૧૬ 

પ્રાયોજના ળહીળટદારશ્રી, 
પ્રાયોજના ળહીળટદારશ્રીની કચેરી, સંકીત આદદજાતત તળકાસ યોજના 
રાજી૫લા,  
જી.નર્મદા  ીનકોડ.ન-ં ૩૯૩ ૧૪૫  

૦૨૬૪૦-૨૨૦૦૯૩ 
/૨૨૨૪૩૬ 

સુરત ૨૮ –૨૯  
જુન,  
૨૦૧૬ 

પ્રાયોજના ળહીળટદારશ્રી, 
પ્રાયોજના ળહીળટદારશ્રીની કચેરી,સંકીત આદદજાતત તળકાસ યોજના 
ર્ાંડળી, જી.સુરત ીનકોડ નં. ૩૯૫ ૦૦૩  

૦૨૬૨૩-૨૨૧૦૮૬ 

દાહોદ ૨૮ –૨૯  
જુન,  
૨૦૧૬ 

પ્રાયોજના ળહીળટદારશ્રી, 
પ્રાયોજના ળહીળટદારશ્રીની કચેરી, સંકીત આદદજાતત તળકાસ યોજના, દાહોદ  
જી.દાહોદ ીનકોડ નં- ૩૮૯ ૧૫૧  

૦૨૬૭૩-૨૨૦૧૦૨ 
/૨૨૧૪૫૦ 

ંચર્હા ૨૮ –૨૯  
જુન,  

૨૦૧૬ 

પ્રાયોજના ળહીળટદારશ્રી, ગોધરા 
પ્રાયોજના ળહીળટદારશ્રીની કચેરી, સંકીત આદદજાતત તળકાસ યોજના, 

ગોધરા જી.ંચર્હા ીનકોડ નં- ૩૮૯ ૦૦૧ 

૦૨૬૭૨-૨૫૨૫૪૫ 

બનાસકાંઠા ૨૮ –૨૯  

જુન,  
૨૦૧૬ 

પ્રાયોજના ળહીળટદારશ્રી, ાનુર 

પ્રાયોજના ળહીળટદારશ્રીની કચેરી, સંકીત આદદજાતત તળકાસ યોજના, 
ાનુર જી.બનાસકાંઠા ીનકોડ નં-૩૮૫ ૦૦૧ 

૦૨૭૪૨-૨૫૭૧૮૮ 

ડાંગ ૨૮ –૨૯  
જુન,  
૨૦૧૬ 

પ્રાયોજના ળહીળટદારશ્રી, 
પ્રાયોજના ળહીળટદારશ્રીની કચેરી, સંકીત આદદજાતત તળકાસ યોજના,આહળા 
જી.ડાંગ ીનકોડ નં-૩૯૪ ૭૧૦ 

૦૨૬૩૧-૨૨૦૨૬૮ 

ળસાડ ૨૮ –૨૯  
જુન,  
૨૦૧૬ 

પ્રાયોજના ળહીળટદારશ્રી, 
પ્રાયોજના ળહીળટદારશ્રીની કચેરી,  
સંકીત આદદજાતત તળકાસ યોજના,ળસાડ 
જી.ળસાડ ીનકોડ નં- ૩૯૬ ૦૦૧ 

૦૨૬૩૨-૨૫૦૬૦૧ 
/૨૫૦૬૦૨ 

તાી ૨૮ –૨૯  
જુન,  
૨૦૧૬ 

પ્રાયોજના ળહીળટદારશ્રી, 
પ્રાયોજના ળહીળટદારશ્રીની કચેરી,  
સંકીત આદદજાતત તળકાસ યોજના,સોનગઢ.  

જી.તાી ીનકોડ નં-૩૬૪ ૨૫૦ 

૦૨૬૨૪-
૨૨૨૧૪૮/૨૨૧૧૨
૬ 

છોટા ઉદેુર ૨૮ –૨૯  

જુન,  
૨૦૧૬ 

પ્રાયોજના ળહીળટદારશ્રી,છોટા ઉદેુર  

પ્રાયોજના ળહીળટદારશ્રીની કચેરી, સંકીત આદદજાતત તળકાસ યોજના છો. ઉ.  
જી. છોટા ઉદેુર. 

૦૨૬૬૯-

૨૩૨૦૦૬/૨૩૩૦૦
૬ 

સાબરકાંઠા ૨૮ –૨૯  
જુન,  
૨૦૧૬ 

પ્રાયોજના ળહીળટદારશ્રી, ખેડબ્રહર્ા 
પ્રાયોજના ળહીળટદારશ્રીની કચેરી, સંકીત આદદજાતત તળકાસ યોજના ખેડબ્રહર્ા  
જી.સાબરકાંઠા ીનકોડ નં-૩૮૩ ૨૫૫. 

૦૨૭૭૫-૨૨૦૧૫૯  

 

નળસારી ૨૮ –૨૯  

જુન,  
૨૦૧૬ 

પ્રાયોજના ળહીળટદારશ્રી, 

પ્રાયોજના ળહીળટદારશ્રીની કચેરી,  
સંકીત આદદજાતી તળકાસ યોજના ળાંસદા  
જી- નળસારી ીનકોડ-૩૯૬ ૪૪૫. 

૦૨૬૩૦-

૨૨૨૨૬૫/૨૨૨૭૪

૭/૨૨૨૨૫૮ 

ર્દહસાગર. ૨૮ –૨૯  
જુન,  
૨૦૧૬ 

પ્રાયોજના ળહીળટદારશ્રી, 
પ્રાયોજના ળહીળટદારશ્રીની કચેરી,  
સંકીત આદદજાતત તળકાસ યોજના,ુણાળાડા, 
ુણાળાડા,જી.ર્દહસાગર.  

 

અરળલ્લી. ૨૮ –૨૯  
જુન,  
૨૦૧૬ 

પ્રાયોજના ળહીળટદારશ્રી, 
પ્રાયોજના ળહીળટદારશ્રીની કચેરી,  
સંકીત આદદજાતત તળકાસ યોજના-ર્ોડાસા, 

ર્ોડાસા,જી.અરળલ્લી.  

 

 



 

ગુજયાત સ્ટેટ ટર ામફર એજમુકેળન સોસામટી 
(આદદજાતત તલકાસ તલબાગ, ગુજયાત સયકાય દ્વાયા સંચાતરત સ્લામત્ત સંસ્થા)  

ત્રીજો ભા, તફયસા ભુંડા બલન, સેક્ટય - ૧૦/A, ગાંધીનગય – ૩૮૨૦૧૦.  

પોન નં : ૦૭૯-૨૩૨૪૩૭૪૮/૪૯  લેફસાઇટ: eklavya-education.gujarat.gov.in 

 
ળૈક્ષતિક સત્ર ૨૦૧૬-૧૭ ભાં ધોયિ ૧૧-૧૨ (તલજ્ઞાન પ્રલાહ)ભાં તાસ દ્ધતત આધાયીત  

તળક્ષકોના ભાનદ લેતન ફાફત 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ળયતો:  
૧. જ ેળાાભાાં વાંફાંધધત ધલમના ધળક્ષક ઉરબ્ધ ન શોમ તે ધલમ ધળક્ષક યાખી ળકાળે.  
૨. એક તાવ ૯૦ ધભધનટનો યશેળે. એક ધળક્ષક એક દદલવભાાં લધુભાાં લધુ ૬ તાવ રઈ ળકળ.ે 
૩. દયેક ધળક્ષકને તાવ ભુજ્ફ એક તાવના રૂ. ૧૦૮/- રેખે તથા એક દદલવના ભશત્તભ ૬ તાવથી લધુ નશી તે    

યીતે ગણતયી કયી ચુકલલાના યશેળે. 

૪. વદય યકભની ગણતયી કયી ભદશનાના રૂ. ૧૬,૪૪૦/-થી લધુ ન થામ તે યીતે તાવ વોંલાના યશેળે.  
૫. તાવ દ્ધધત આધાયીત ધળક્ષકોને અન્મ કોઈ બથ્થુ ભલાાત્ર યશેળે નદશ.  
૬. પ્રલાવી ધળક્ષકે ળાાભાાં ધનલાવ કયલાનો યશેળે નદશ.  
૭. આ ધનભણાંક તદ્દન શાંગાભી ધોયણે શોલાથી વાંરગ્ન ધલમના ધળક્ષક શાજય થતા તાવ દ્વધત થી પયજ  
      ફજાલતા ધળક્ષક ને છુટા થલાનુાં યશેળે.  
૮. આ મોજના ભાત્ર અને ભાત્ર આ લષ (૨૦૧૬-૧૭) ભાટે જ અભરી યશેળે. આ લષ છી આ મોજના આો  
      આ યદ થળે.  
૯. ધનમધભત ધળક્ષકોની બયતી થતાાં અથલા રાાંફી યજા ય ગમેર ધળક્ષક ાછા પયે કે ભુરાકાતી ધળક્ષકની                                

લૈકધપક વ્મલસ્થાનો અાંત રાલલાનો યશેળે.  

 

કામયપ્રિારી : 

તલગત તાસદીઠ 

ભાનદલેતન 
(Honorarium) 

ભહત્તભ 

દૈતનક 
તાસ 

ભહત્તભ દૈતનક 

ભાનદલેતન 
(Honorarium) 

ઉચ્ચક ભાતસક 

ભહત્તભ 
ભાનદલેતનની 

ભમાયદા 

આદદજાધત ધલકાવ ધલબાગ 
શેઠની ળાાઓભાાં ધોયણ ૧૧ 
તથા ૧૨ તલજ્ઞાન પ્રલાહના  
તાવ દ્ધધત આધાદયત 
કાભચરાઉ યીતે ધનભણાંક ાભેર 
ધળક્ષકોને ચુકલાાત્ર ભશેનતાણાં.  

રૂ. ૧૦૮/- ૬ તાવ રૂ. ૬૪૮/- રૂ. ૧૬,૪૪૦/- 

 


