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  �જુરાત સરકાર િશ�ણ િવભાગ, સ�ચવાલય, ગાધંીનગરના તા.તા.તા.તા.૧૧૧૧૧૧૧૧/૦૨/૨૦૧૧/૦૨/૨૦૧૧/૦૨/૨૦૧૧/૦૨/૨૦૧૧નાનાનાના �હ�રનામા Bમાકંઃ4એચ/એસ.એ/ર/બમશ/૧૧૦૯/ 

૧૯૦૬/ગ તથા તા.તા.તા.તા.૦૩૦૩૦૩૦૩/૦૬/૨૦૧૩/૦૬/૨૦૧૩/૦૬/૨૦૧૩/૦૬/૨૦૧૩નાનાનાના �હ�રનામા Bમાકંઃ4એચ/એસ.એ/ર/બમશ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ, િશ�ણ િવભાગના �હ�રનામા Bમાકં:-

4એચ/ એસ.એચ/૭/બમશ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ,તા.૨૩/૦૨/૨૦૧૬ તથા િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ Bમાકં:-બમશ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ, 

તા.તા.તા.તા.૨૪/૦૨/૨૦૧૬૨૪/૦૨/૨૦૧૬૨૪/૦૨/૨૦૧૬૨૪/૦૨/૨૦૧૬  તેમજ સરકાર'ીના �થાયી ઠરાવો અને જોગવાઇઓ અ<વયે રાજયની ર4�ટડ8 �બન સરકાર* ;ા<ટ�ડ માયિમક શાળાઓમાંર4�ટડ8 �બન સરકાર* ;ા<ટ�ડ માયિમક શાળાઓમાંર4�ટડ8 �બન સરકાર* ;ા<ટ�ડ માયિમક શાળાઓમાંર4�ટડ8 �બન સરકાર* ;ા<ટ�ડ માયિમક શાળાઓમા ં

(�જુરાતી માયમ અને >;ે4 માયમ)(�જુરાતી માયમ અને >;ે4 માયમ)(�જુરાતી માયમ અને >;ે4 માયમ)(�જુરાતી માયમ અને >;ે4 માયમ)મા ં િશ�ણ સહાયક/=ુના િશ�કની પસદંગી >ગેની �હ�રાત વષ8-ર૦૧૬ સદંભN ર4�ટડ8 �બન સરકાર* 

;ા<ટ�ડ માયિમક શાળાઓમા ં OજPલા િશ�ણાિધકાર*'ીઓની કચેર* Qારા મળેલી નીચ ેRજુબ >દાOજત ખાલી જTયાઓનીચ ેRજુબ >દાOજત ખાલી જTયાઓનીચ ેRજુબ >દાOજત ખાલી જTયાઓનીચ ેRજુબ >દાOજત ખાલી જTયાઓ નીચે જણાવેલ િવગતે 

પસદંગીના ધોરણે ભરવા પસદંગી યાદ* તથા Uિત�ા યાદ* તૈયાર કરવા માટ� નીચે જણાવેલ વેબસાઇટમા ંઉPલેખ કર�લ Vચુનાઓ Rજુબ શૈ��ણક 

તેમજ Wયવસાિયક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી િનયત નRનુામા ંઅર4ઓ ઓનલાઇન મગંાવવામા ંઆવે છે.  

અર4 કરવા માટ�ની સમય મયા8દાની િવગતઅર4 કરવા માટ�ની સમય મયા8દાની િવગતઅર4 કરવા માટ�ની સમય મયા8દાની િવગતઅર4 કરવા માટ�ની સમય મયા8દાની િવગત: 

લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ અર4 તા.તા.તા.તા.૧૫/૦૪/૨૦૧૬૧૫/૦૪/૨૦૧૬૧૫/૦૪/૨૦૧૬૧૫/૦૪/૨૦૧૬    થી તા.થી તા.થી તા.થી તા.૩૦/૦૪/૨૦૧૬૩૦/૦૪/૨૦૧૬૩૦/૦૪/૨૦૧૬૩૦/૦૪/૨૦૧૬ના રોજ ના રોજ ના રોજ ના રોજ ૨૩.૫૯ ૨૩.૫૯ ૨૩.૫૯ ૨૩.૫૯ કલાકકલાકકલાકકલાક    Vધુી વેબસાઇટ  www.gserb.org  
ઉપર Rકુવામા ંઆવેલ Vચુના Rજુબ ઓનલાઇન (Online) કરવાની રહ�શે.  
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ઉપરોકત િનયમો`સુાર ભરવાપા]  અનામત ખાલી જTયાઓની િવષયવાર /ક�ટ�ગર* વાઇઝ ઉપલ+ધ જTયાઓની િવશષે િવગતો વેબસાઇટ ઉપર ર=ુ કર�લ છે.  

 U� \ ુU� \ ુU� \ ુU� \તુ  �હ�રાતમા ં િનદbશ કર�લ ત  �હ�રાતમા ં િનદbશ કર�લ ત  �હ�રાતમા ં િનદbશ કર�લ ત  �હ�રાતમા ં િનદbશ કર�લ >દાOજત ખાલી જT યા>દાOજત ખાલી જT યા>દાOજત ખાલી જT યા>દાOજત ખાલી જT યાઓઓઓઓ    ફ�રફારનેફ�રફારનેફ�રફારનેફ�રફારને    આધીન છે. વગ8 ઘટાડા તથા અ<ય વહ*વટ* / આધીન છે. વગ8 ઘટાડા તથા અ<ય વહ*વટ* / આધીન છે. વગ8 ઘટાડા તથા અ<ય વહ*વટ* / આધીન છે. વગ8 ઘટાડા તથા અ<ય વહ*વટ* / 

આકd�મક કારણોસર જTયા રદ થતાઆકd�મક કારણોસર જTયા રદ થતાઆકd�મક કારણોસર જTયા રદ થતાઆકd�મક કારણોસર જTયા રદ થતા,    તેવી ખાલી જTયા પર ઉમેતેવી ખાલી જTયા પર ઉમેતેવી ખાલી જTયા પર ઉમેતેવી ખાલી જTયા પર ઉમેદવારનો કોઇ હક દાવો રહ�શે નહ*. પસદંગી સમયે  ઉપલ+ ધદવારનો કોઇ હક દાવો રહ�શે નહ*. પસદંગી સમયે  ઉપલ+ ધદવારનો કોઇ હક દાવો રહ�શે નહ*. પસદંગી સમયે  ઉપલ+ ધદવારનો કોઇ હક દાવો રહ�શે નહ*. પસદંગી સમયે  ઉપલ+ ધ        ખર�ખર ખાલી જT યાખર�ખર ખાલી જT યાખર�ખર ખાલી જT યાખર�ખર ખાલી જT યા    

ઉપર જઉપર જઉપર જઉપર જ    પસદંગી પામેલ ઉમદેવારને  મેળવેલ પસદંગી પામેલ ઉમદેવારને  મેળવેલ પસદંગી પામેલ ઉમદેવારને  મેળવેલ પસદંગી પામેલ ઉમદેવારને  મેળવેલ �ણુવe તા�ણુવe તા�ણુવe તા�ણુવe તાBમ  અ`સુાર  પસદંગીની તક ઉપલ+ ધBમ  અ`સુાર  પસદંગીની તક ઉપલ+ ધBમ  અ`સુાર  પસદંગીની તક ઉપલ+ ધBમ  અ`સુાર  પસદંગીની તક ઉપલ+ ધ થશે થશે થશે થશે        fની  નgધ લેવી. fની  નgધ લેવી. fની  નgધ લેવી. fની  નgધ લેવી.  

�જુરાત માયિમક અને ઉ�ચતર િશ�ણ બોડ8 Qારા વષ8 �જુરાત માયિમક અને ઉ�ચતર િશ�ણ બોડ8 Qારા વષ8 �જુરાત માયિમક અને ઉ�ચતર િશ�ણ બોડ8 Qારા વષ8 �જુરાત માયિમક અને ઉ�ચતર િશ�ણ બોડ8 Qારા વષ8 ૨૦૧૧૨૦૧૧૨૦૧૧૨૦૧૧ના ં�હ�રનામાથંી લેવાયેલ ના ં�હ�રનામાથંી લેવાયેલ ના ં�હ�રનામાથંી લેવાયેલ ના ં�હ�રનામાથંી લેવાયેલ TAT પર*�ાપર*�ાપર*�ાપર*�ા f વષ8 f વષ8 f વષ8 f વષ8 ૨૦૧૧ ૨૦૧૧ ૨૦૧૧ ૨૦૧૧ તથા તથા તથા તથા ૨૦૧૨ ૨૦૧૨ ૨૦૧૨ ૨૦૧૨ મા ંલેવાયલે મા ંલેવાયલે મા ંલેવાયલે મા ંલેવાયલે 

છે. eયારબાદ વષ8 છે. eયારબાદ વષ8 છે. eયારબાદ વષ8 છે. eયારબાદ વષ8 ૨૦૧૪૨૦૧૪૨૦૧૪૨૦૧૪ના ં�હ�રનામાથી વષ8 ના ં�હ�રનામાથી વષ8 ના ં�હ�રનામાથી વષ8 ના ં�હ�રનામાથી વષ8 ૨૦૧૪૨૦૧૪૨૦૧૪૨૦૧૪મા ંલેવાયલે મા ંલેવાયલે મા ંલેવાયલે મા ંલેવાયલે TAT પર*�ા મા ંઉ�ીણ8 થયેલ પર*�ા મા ંઉ�ીણ8 થયેલ પર*�ા મા ંઉ�ીણ8 થયેલ પર*�ા મા ંઉ�ીણ8 થયેલ તમામ પા]તા ધરાવતા ઉમેદવારો U�\તુ ભરતી તમામ પા]તા ધરાવતા ઉમેદવારો U�\તુ ભરતી તમામ પા]તા ધરાવતા ઉમેદવારો U�\તુ ભરતી તમામ પા]તા ધરાવતા ઉમેદવારો U�\તુ ભરતી 

U^Bયામા અર4 કર* શકશે. U^Bયામા અર4 કર* શકશે. U^Bયામા અર4 કર* શકશે. U^Bયામા અર4 કર* શકશે.  

                                                િશ.િવ.ના તા.િશ.િવ.ના તા.િશ.િવ.ના તા.િશ.િવ.ના તા.૨૩/૨/૨૦૧૬૨૩/૨/૨૦૧૬૨૩/૨/૨૦૧૬૨૩/૨/૨૦૧૬ના ં�હ�રનામા Rજુબના ં�હ�રનામા Rજુબના ં�હ�રનામા Rજુબના ં�હ�રનામા Rજુબ    એક થી વધાર� વખત એક થી વધાર� વખત એક થી વધાર� વખત એક થી વધાર� વખત TAT પાસ કર�લ ઉમેદવારોએ પાસ કર�લ ઉમેદવારોએ પાસ કર�લ ઉમેદવારોએ પાસ કર�લ ઉમેદવારોએ પોતે પોતે પોતે પોતે પસદં કર� પસદં કર� પસદં કર� પસદં કર� તે એક જતે એક જતે એક જતે એક જ    

માક8શીટ ર=ુ કરવાની રહ�શેમાક8શીટ ર=ુ કરવાની રહ�શેમાક8શીટ ર=ુ કરવાની રહ�શેમાક8શીટ ર=ુ કરવાની રહ�શે. f યાને લઇ તેઓ`ુ ંિનયમો`સુાર �ુણંાકન કરવામા ંઆવશે. (. f યાને લઇ તેઓ`ુ ંિનયમો`સુાર �ુણંાકન કરવામા ંઆવશે. (. f યાને લઇ તેઓ`ુ ંિનયમો`સુાર �ુણંાકન કરવામા ંઆવશે. (. f યાને લઇ તેઓ`ુ ંિનયમો`સુાર �ુણંાકન કરવામા ંઆવશે. (એક થી વh ુએક થી વh ુએક થી વh ુએક થી વh ુવખત વખત વખત વખત TAT પર*�ા આપેલ હોય તો પર*�ા આપેલ હોય તો પર*�ા આપેલ હોય તો પર*�ા આપેલ હોય તો Average 

માક8સ યાને લેવાની જોગવાઇ રદ કરવામા ંઆવેલ છે.)    માક8સ યાને લેવાની જોગવાઇ રદ કરવામા ંઆવેલ છે.)    માક8સ યાને લેવાની જોગવાઇ રદ કરવામા ંઆવેલ છે.)    માક8સ યાને લેવાની જોગવાઇ રદ કરવામા ંઆવેલ છે.)     

ઉમદેવારોએ  િનયત ફ*  વબેસાઇટમા ં આપેલ  Vચૂનાઓ અ`સુર*ન ેતા.તા.તા.તા.૧૫/૦૪/૨૦૧૬ ૧૫/૦૪/૨૦૧૬ ૧૫/૦૪/૨૦૧૬ ૧૫/૦૪/૨૦૧૬ થી તા.થી તા.થી તા.થી તા.૩૦/૦૪/૨૦૧૬૩૦/૦૪/૨૦૧૬૩૦/૦૪/૨૦૧૬૩૦/૦૪/૨૦૧૬ના રોજ ના રોજ ના રોજ ના રોજ ભરવાની રહ�શ.ે  

  �હ�રાત સબંધંી િવગતવાર �ણકાર*/Vચુનાઓ  www.gserb.org  વબેસાઇટ ઉપર તા.૧૫/૦૪/૨૦૧૬ના રોજ Rકુવામા ંઆવશે.  
 

(ઇ.પી.દ�સાઇ) (ઇ.પી.દ�સાઇ) (ઇ.પી.દ�સાઇ) (ઇ.પી.દ�સાઇ)     

સjય સ�ચવસjય સ�ચવસjય સ�ચવસjય સ�ચવ    

    �જુરાત રાજય માયિમક અન ેઉ.મા. શૈ�જુરાત રાજય માયિમક અન ેઉ.મા. શૈ�જુરાત રાજય માયિમક અન ેઉ.મા. શૈ�જુરાત રાજય માયિમક અન ેઉ.મા. શૈ��ણક �ટાફની ભરતી માટ�ની પસદંગી સિમિતઅને ��ણક �ટાફની ભરતી માટ�ની પસદંગી સિમિતઅને ��ણક �ટાફની ભરતી માટ�ની પસદંગી સિમિતઅને ��ણક �ટાફની ભરતી માટ�ની પસદંગી સિમિતઅને 

સkંકુત િશ�ણ િનયામક(માયિમક)સkંકુત િશ�ણ િનયામક(માયિમક)સkંકુત િશ�ણ િનયામક(માયિમક)સkંકુત િશ�ણ િનયામક(માયિમક) 


