
જાહરેાત 
ગજુરાત રાજ્ય માધ્યમમક અન ેઉચ્ચત્તર માધ્યમમક શકૈ્ષણિક સ્ટાફની ભરતી માટેની પસદંગી સમમતી, 

કમમશનરશ્રી શાળાઓની કચરેી, બ્લૉક ન.ં૯/૧, ડૉ. જીવરાજ મહતેા ભવન ગાધંીનગર. 

 
(સરકારી માધ્યમમક શાળાઓમાાં મશક્ષણ સહાયકની ભરતી અંગેની જાહરેાત ક્રમાાંક:૧૯/૨૦૧૯-૨૦ થી ૨૫/૨૦૧૯-૨૦) 

ગજુરાત સરકાર મશક્ષિ મવભાગ, સણચવાલય ગાધંીનગરના તા.૧૫/૧૧/૧૯ના જાહરેનામા ક્રમાકં: 
જીએચ/એસએચ/૧૦૪/એસએમએસ/૧૦૧૧/૨૫૮/જી.૧ તમેજ સરકારશ્રીના સબંમંધત સ્થાયી ઠરાવો અન ે જોગવાઈઓ અન્ વય ે રાજ્યની 
સરકારી માધ્યમમક શાળાઓમા ં (ગજુરાતી અન ેઅંગે્રજી માધ્યમમા)ં મશક્ષિ સહાયકની ભરતી અંગે જજલ્લા મશક્ષિામધકારીશ્રીઓની કચરેી દ્વારા 
મળેલી નીચ ે મજુબ અંદાજીત ખાલી જગ્યાઓ મરેીટના ધોરિ ે ભરવા પસદંગી યાદી તથા પ્રમતક્ષા યાદી તયૈાર કરવા માટે નીચે જિાવેલ 
વબેસાઈટમા ંઉલ્લખે કરેલ સચૂનાઓ તમેજ સરકારશ્રીના સ્થાયી ઠરાવો મજુબ શકૈ્ષણિક તમેજ વ્યાવસામયક લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવારો પાસેથી 
મનયત નમનૂામા ંઅરજીઓ ઓનલાઈન મગંાવવામા ંઆવે છે. 
અરજી કરવા માટેની સમય મયાાદાની મવગત: 
લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવારોએ ઓનલાઈન અરજી તા.૨૧/૧૧/૧૯ થી તા.૩૦/૧૧/૧૯ ના રોજ ૧૮.૦૦ કલાક સધુી 

વબેસાઈટhttps://www.gserc.in/ ઉપર મકુવામા ંઆવલે સચૂનાઓ મજુબ કરી શકશ.ે લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવારો અરજીની મનયત 
થયલે ફી ઓનલાઈન તમેજ ઓફલાઈન ભરી શકશ.ે ઓફલાઈન ફી ભરવા ઈચ્છતા ઉમદેવારોએ તા.૨૧/૧૧/૧૯ થી તા.૨૮/૧૧/૧૯ સધુીના  
સમયગાળામા ંએસ.બી.આઈની કોઈપિ બ્રાન્ ચમા ં ફી ચકૂવિી કરવાની રહશે.ે મનયત સમયમા ં ફી ન ભરેલ ઉમદેવારોની અરજી સ્વીકારવામા ં
આવશ ેનહીં. માત્ર અન ેમાત્ર ઓનલાઈન અરજી જ સ્વીકારવામા ંઆવશ.ે  
ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે ઉમદેવારે તમામ મવગતો અરજી પત્રકમા ંભયાા બાદ, ત ેમવગતોની ખાતરી કરીન ેત્યાર પછી જ અરજી કન્ ફમા 
કરવાની રહશે.ે   
અંદાજીત ખાલી જગ્યાની મવગત: 
 

ક્રમ માધ્યમ ખાલી જગ્યાઓ 

1 ગજુરાતી માધ્યમ 1236 
2 અંગે્રજી માધ્યમ 03 

 
સરકારી માધ્યમમક શાળાઓની કલૂ ખાલી જગ્યાઓની જાહરેાતવાર, જામતવાર મવગત દશાાવત ુપત્રક 

જાહરેાત 
ક્રમાાંક  

મવષયનુાં નામ  કલૂ 
જગ્યાઓ 

કક્ષાવાર જગ્યાઓ  કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈકી મહહલાઓ માટે અનામત જગ્યાઓ  
બિન 

અનામત 
આ.ન.વ 
(EWS) 

સા.શૈ.પ.વ અન.ુજામત અન.ુજનજામત શા.ખોડ 
ખાપણ 

બિન 
અનામત 

આ.ન.વ 
(EWS) 

સા.શૈ.પ.વ અન.ુજામત અન.ુજનજામત શા.ખોડ 
ખાપણ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

19 અંગ્રેજી 353 172 33 67 24 39 18 63 9 26 5 13 0 

20 ગજુરાતી 68 30 6 9 6 12 5 16 1 3 1 3 0 
21 હહન્ દી 18 6 2 4 1 3 2 2 1 1 0 2 0 
22 ગણિત/મવજ્ઞાન 416 191 40 99 24 50 12 59 9 33 5 17 0 

23 
શારીરીક 
મશક્ષિ 

5 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

24 સસં્કૃત 5 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

25 
સામાજજક 
મવજ્ઞાન 

374 168 45 81 17 43 20 62 19 29 5 19 0 

કલૂ 1239 573 127 261 73 148 57 204 39 92 16 54 0 
 

ઉપરોક્ત ખાલી જગ્યાઓમા ંમહહલા અનામત અને ભતૂપવુા સમૈનક માટે રાજ્ય સરકારના સ્થાયી ઠરાવો અન ેજોગવાઈઓ મજુબ ભરતી 
પ્રહક્રયામા ંસમાવશે કરવામા ંઆવશ.ે  

પ્રસ્તતુ જાહરેાતમા ંમનદેશ કરેલ અંદાજીત ખાલી જગ્યાઓ ફેરફારન ેઆધીન છે. વગા ઘટાડા તથા અન્ ય વહીવટી આકસ્સ્મક કારિોસર 
જગ્યા રદ થતા તેવી ખાલી જગ્યા પર ઉમદેવારનો કોઈ હકદાવો રહશે ેનહીં. પસદંગી સમયે ઉપલબ્ધ ખરેખર ખાલી જગ્યા ઉપર જ પસદંગી 
પામલે ઉમદેવારન ેમળેવલે ગિુવત્તાક્રમ અનસુાર પસદંગીની તક ઉપલબ્ધ થશે જેની નોંધ લેવી. સજંોગોવશાત સમગ્ર જાહરેાત રદ કરવામા ં
આવશતેો અન ેત ેઅંગે ભરતી સમમતીનો મનિાય આખરી રહશે,ે આ અંગે ઉમદેવારોનો કોઈ હકદાવો રહશે ેનહીં.    

રાજ્ય પરીક્ષા બોડા દ્વારા વર્ા ૨૦૧૮ના જાહરેનામાથી લેવાયલે TAT પરીક્ષામા ં જે માધ્યમ/મવર્યમા ં ઉતીિા થયલેા અન ે પાત્રતા 
ધરાવતા ઉમદેવારો પ્રસ્તતુ ભરતી પ્રહક્રયામા ંઅરજી કરી શકશ.ે  

ય.ુજી.સી માન્ય યમુનવાસીટી દ્વારા મળેવલે ડીગ્રી જ ગ્રાહ્ય રાખવામા ંઆવશ.ે રાજ્ય બહારની યમુનવસીટીની ઓપન અન ેડીસ્ટન્ સ લનીંગ 
દ્વારા મળેવેલ ડીગ્રી માન્ય ન હોઈ તવેી લાયકાત ગ્રાહ્ય રહશે ેનહીં.  

https://www.gserc.in/


ઉમદેવાર એક કરતા વધ ુપ્રયત્ન ેસ્નાતક/અનસુ્નાતક તમેજ અન્ય વ્યાવસાયીક લાયકાત ધરાવતા હોય તવેા હકસ્સામા ંસ્થાયી ઠરાવો 
મજુબ મનયમોનસુાર મરેીટની ગિતરી કરવામા ંઆવશ.ે  

હાલ સરકારી અથવા ણબન સરકારી અનદુામનત માધ્યમમક/ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાઓમા ંસેવા બજાવતા હોય તવેા મશક્ષિ સહાયકો 
આ ભરતીમા ં અરજી કરવા માગંતા હોય તો તેવા ઉમદેવારોએ મશક્ષિ મવભાગના ઠરાવક્રમાકં: પીઆરઈ/૧૧૨૦૧૭/સીંગલ ફાઈલ-૬/ક, 
તા.૨૨/૩/૧૭ની જોગવાઈ મજુબ મનમણકુ સત્તામધકારીનુ ંએન.ઓ.સી. મળેવ્યા બાદ અરજી કરવાની રહશે.ે જીલ્લા/શાળા પસદંગી માટે ઉપસ્સ્થત 
રહનેાર ૩ વર્ાથી ઓછી નોકરી વાળા ઉમદેવારે રાજીનામ ુમજુંર કયાાનો હુકમ તથા બોન્ ડની રકમ ભયાાની ચલિની નક્લ રજૂ કરવાની રહશે.ે ત ે
મસવાય અરજી રદ થવાન ેપાત્ર રહશે.ે  

જે ઉમદેવારોનો પ્રોમવઝનલ મરેીટમા ં સમાવશે થશે તઓેન ે ત ેઅંગેની જાિ એસ.એમ.એસ.થી કરવામા ંઆવશ ે ત્યાર બાદ તઓેએ 
ડોક્યમુને્ ટ વરેીફીકેશન અંગેનો કોલલટેર ઓનલાઈન પ્રીન્ ટ મળેવી પોતે અરજી પત્રમા ંદશાાવેલ જીલ્લામા ંપસદંગી સમમમત દ્વારા મનમિત કરવામા ં
આવલે સ્થળ, સમય અન ેતારીખે પોતાના તમામ સબંમંધત ગિુપત્રકો અન ેપ્રમાિપત્રકોની રૂબરૂ ચકાસિી કરાવવાની રહશે.ે સમય મયાાદામા ં
ચકાસિી ન કરાવનાર ઉમદેવારોની અરજી રદ કરી મરેીટ યાદીમાથંી નામ રદ કરવામા ંઆવશ.ે અન ેઆ અંગે ઉમદેવારો કોઈ પિ પ્રકારનો 
હકદાવો કરી શકશ ેનહીં. જીલ્લાવાર ડોક્યમુને્ ટ વરેીફીકેશન કેન્ રોની યાદી વબેસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે.   

આ જાહરેાતમા ંદશાાવેલ જ્ગગ્યાઓ પરની ઉમદેવારોની મનમણ ૂકં તા. ૨૭/૦૧/૧૭ ની જાહરેાત અન્ વયે જે ત ેજ્ગગ્યાઓ માટે ઉમદેવારોએ 

મનમણ ૂકં બાબતે નામદાર હાઈકોટા મા ંદાખલ કરેલ કેસોના આખરી ચકુાદાન ેઆધીન રહશે.ે  

આખરી પસદંગી યાદીમા ં સમામવષ્ટ ઉમદેવારે જીલ્લા/શાળા પસદંગી માટે ઓનલાઈન કોલલટેર મળેવવાનો રહશે.ે કોલલટેરમા ં
દશાાવલે તારીખ ેજ જીલ્લા/શાળા પસદંગી આપવામા ંઆવશ.ે ત ેપછીની તારીખ ેહાજર રહનેાર ઉમદેવાર જીલ્લા/શાળા પસદંગીનો હકદાવો કરી 
શકશ ેનહીં.  

જાહરેાત સબંધંી મવગતવાર જાિકારી/સચુનાઓ https://www.gserc.in/ વેબસાઈટ ઉપર તા.૨૦/૧૧/૧૯ના રોજ મકૂવામા ં
આવશે. 

 

  Sd/- 
(ડી.પી.દેસાઈ) 

અધ્યક્ષ  
ગજુરાત રાજ્ય માધ્યમમક અન ેઉચ્ચતર 

માધ્યમમક શકૈ્ષણિક સ્ટાફની ભરતી માટેની પસદંગી 
સમમમત અન ેમનયામક, શાળાઓની કચરેી 

ગ.ુરા,ગાધંીનગર 

https://www.gserc.in/

