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જાહરેાત  

રાજ્યના આદિજાતિ તિકાસ તિભાગ હસ્િકની સ્િાયિ સસં્થા ગજુરાિ રાજ્ય આદિજાતિ તિકાસ રેસીડેન્સીયલ એજ્યકેુશનલ ઇન્સ્ટીટયશુન્સ 
સોસાયટી સચંાલલિ જી.આર.એસ., મોડેલ સ્કુલ અન ેઇ.એમ.આર.એસ. શાળાઓમા ંિદ્દન હગંામી ધોરણ ે૧૧ માસના કરારથી આચાયય અન ે
તશક્ષકોની નીચ ેમજુબની જગ્યાઓ ભરિા અરજીઓ આમતંિિ કરિામા ંઆિ ેછે. 
ક્રમ જગ્યાનો પ્રકાર મહનેતાણુું જગ્યાની 

સુંખ્યા 
લાયકાત 

૧ આચાયય ૧૫૦૦૦/- ૧૦ માન્ય યતુનિસીટી માથી ૬૦% સાથ ે સ્નાિક, ૬૦% સાથ ેઅનસુ્નાિક અને 
૬૦% સાથ ેB.Ed. િમેજ 3 િર્યનો તશક્ષણ કાયયનો અનભુિ 

૨ ગલણિ તિર્ય તશક્ષક ૬૦૦૦/- ૫૫ માન્ય યતુનિસીટી માથી ગલણિ તિર્યમા ંઓછામા ઓછા ૫૦% સાથ ેB.Sc. 
અન ે૫૦% સાથે B.Ed. 

૩ અંગે્રજી તિર્ય તશક્ષક ૬૦૦૦/- ૪૬ માન્ય યતુનિસીટી માથી અંગે્રજી તિર્યમા ંઓછામા ઓછા ૫૦% સાથ ેB.A. 
અન ે૫૦% સાથે B.Ed. 

૪ તિજ્ઞાન તિર્ય તશક્ષક ૬૦૦૦/- ૫૩ માન્ય યતુનિસીટી માથી તિજ્ઞાન તિર્યમા ંઓછામા ઓછા ૫૦% સાથ ેB.Sc. 
અન ે૫૦% સાથે B.Ed. 

૫ સામાજજક તિજ્ઞાન તિર્ય 
તશક્ષક 

૬૦૦૦/- ૩૦ માન્ય   યતુનિસીટી માથી  સામાજજક તિજ્ઞાન  તિર્યમા ંઓછામા ઓછા ૬૦% 
સાથ ેઅને B. A. ૬૦% સાથ ેB.Ed. 

૬ દહન્િી-ગજુરાિી તિર્ય 
તશક્ષક 

૬૦૦૦/- ૪૦ માન્ય યતુનિસીટી માથી દહન્િી-ગજુરાિી બનંે તિર્યમા ંઓછામા ઓછા ૬૦% 
સાથ ેB. A. અન ે૬૦% સાથ ેB.Ed. 

૭ સસં્કૃિ તિર્ય તશક્ષક ૬૦૦૦/- ૩૮ માન્ય યતુનિસીટી માથી સસં્કૃિ તિર્યમા ંઓછામા ઓછા ૬૦% સાથ ેB. A. 
અન ે૬૦% સાથે B.Ed. 

૮ કમ્પ્યટુર તિર્ય તશક્ષક ૫૦૦૦/- ૪૦ માન્ય યતુનિસીટી માથી કમ્પ્યટુર તિર્યમા ં૫૦% સાથે B.Sc.IT અથિા BCA 

અન ેતશક્ષણ કાયયનો અનભુિ હોિો જોઇએ. 
૯ મનોતિજ્ઞાન તિર્ય 

તશક્ષક(ઉ.મા. તિભાગ) 
૮૦૦૦/- ૧ માન્ય યતુનિસીટી માથી મનોતિજ્ઞાન તિર્યમા ં M.A., B. A. B.Ed. િણયે 

ડીગ્રીમા ં૬૦% સાથે ઉત્તીણય 
૧૦ ભગુોળ તિર્ય તશક્ષક 

(ઉ.મા. તિભાગ) 

૮૦૦૦/- ૧ માન્ય યતુનિસીટી માથી ભગુોળ તિર્યમા ંM.A., B. A. B.Ed. િણયે ડીગ્રીમા ં
૬૦% સાથ ેઉત્તીણય 

૧૧ સસં્કૃિ-અંગે્રજી તિર્ય 
તશક્ષક (ઉ.મા. તિભાગ) 

૮૦૦૦/- ૧ માન્ય યતુનિસીટી માથી સસં્કૃિ અથિા અંગે્રજી તિર્યમા ં M.A., િમેજ 

સસં્કૃિ-અંગે્રજી સાથ ેB. A. B.Ed. િણયે ડીગ્રીમા ં૬૦% સાથ ેઉત્તીણય 
૧૨ ગજુરાિી- દહન્િી તિર્ય 

તશક્ષક (ઉ.મા. તિભાગ) 
૮૦૦૦/- ૧ માન્ય યતુનિસીટી માથી ગજુરાિી અથિા દહન્િી તિર્યમા ં M.A.,િમેજ 

ગજુરાિી- દહન્િી સાથે B. A. B.Ed. િણયે ડીગ્રીમા ં૬૦% સાથે ઉત્તીણય 
 આ િદ્દન હગંામી અન ેકરાર આધાદરિ તનમણુકં છે. કાયમી કમયચારી અંગે ના કોઇ પણ લાભો ઉમિેિારન ેમળિા પાિ થશ ેનદહ. 
 િમામ જગ્યાઓ માટે CCC પ્રમાણપિ અતનિાયય છે. 
 શાળાઓ તનિાસી પ્રકારની હોિાથી તશક્ષકે શાળા સ્થળ પર તનિાસ કરિાનો રહશે.ે 
 ૧૧ માસના અંિે કામગીરી મલુયાકંનન ેઆધારે કરાર લબંાિિામા ંઆિશ.ે 

 પરીક્ષા કેન્રો આદિજાતિ િસ્િી ધરાિિા ૧૧ જજલલાઓમા ંઅન ેઅમિાિાિ ખાિ ેરહશે.ે પરીક્ષાનો સમય િમામ તિર્યોનો એક સાથ ે

જ હોઇ, એક ઉમિેિારે એક જ જગ્યા માટે અરજી કરિાની રહશે.ે  

 ઉમિેિારની ઉંમર ૩૧/૦૫/૨૦૧૨ ના રોજ ૪૦ િર્યથી િધ ુનદહ િેટલી હોિી જોઇએ. 
 લાયક ઉમિેિારોની લલેખિ પરીક્ષા લિેામા ંઆિશ ેજે અંગેની જાણ આપન ેSMS દ્વારા કરિામા ંઆિશેે. 
 પરીક્ષા આપના જીલલામા ંકે નજીકના જીલલામા ંલેિામા ંઆિશ ેિેથી સરનામામા ંજીલલાની તિગિ ચોક્કસ ભરિી. 

આ ભરિીની તિગિિાર સચુનાઓ માટે અમારી િેબ સાઇટ www.eklavyagujarat.org િમેજ અરજી કરિા www.ojas.guj.nic.in ની મલુાકાિ 
લિેી. અરજી મોકલિાની અંતિમ િારીખ.30/06/2012. 

http://www.ojas.guj.nic.in/


 

ગજુરાત રાજ્ય ટ્રાયિલ ડેિેલપમેન્ટ રેસીડને્સીયલ એજ્યકેુશનલ ઇન્્ટીટયશુન્સ સોસાયટી 

માટે તશક્ષકોની ભરતી કરિા િાિત. 
ગજુરાિ રાજ્ય ટ્રાયબલ ડેિેલપમેન્ટ રેસીડેન્સીયલ એજ્યકેુશનલ ઇન્સ્ટીટયશુન્સ સોસાયટી દ્વારા સચંાલલિ 

શાળાઓ તનિાસી પ્રકારની શાળાઓ છે. જેમા તશક્ષકો એ શાળા સ્થળે જ તનિાસ કરિો ફરજજયાિ છે. િેમજ 

તશક્ષણ તસિાયની તિદ્યાથીઓની સભંાળની જિાબિારી પણ તશક્ષકો અને આચાયયએ બજાિાની રહશેે. િેમજ 

અન્ય તિગિિાર સચુનાઓ નીચે મજુબ છે. 

 આ િદ્દન હગંામી અને કરાર આધાદરિ તનમણુકં છે ઉમેિિારો ને કાયમી અંગેના કોઇ લાભ મળિા 

પાિ થશે નદહ.  

 કરારની મિુિ ૧૧ માસની રહશેે.  

 વ્યિસ્થાપનને જરૂર જણાયે કોઇ પણ િબકે્ક ભરિીની પ્રદિયા મોકુફ રાખી શકશે. 

 િમામ ઉમેિિારો માટે િય મયાયિા ૩૧/૦૫/૨૦૧૨ના રોજ ૪૦ િર્યથી િધ ુનદહ િેટલી હોિી 

જોઇએ. 

 િમામ ઉમેિિારોની લેલખિ પરીક્ષા લેિામા ંઆિશે અને િેના આધારે મેરીટ લીસ્ટ િૈયાર કરી 

ખાલીજગ્યાઓ ધ્યાને લઇ ભરિી કરિામા ંઆિશે. 

 િરેક ટ્રાયબલ જીલલમા ંકોઇ એક કેન્ર ખાિે લેલખિ પરીક્ષા લેિામા ંઆિશે. 

 જો કોઇ જીલલામા ંઓછા ઉમેિિારો હશે િો િેમને આજુ-બાજુના કેન્રોમા ંલેલખિ પરીક્ષા આપિાની 

રહશેે. કેન્રની ફાળિણી આપના દ્વારા અપાયેલ સરનામા ં ને ધ્યાનમા ં રાખી નજીકના કેન્રમા ં

કરિામા ંઆિશે. પરીક્ષા આપિા આિનાર ઉમેિિારને કોઇ પણ પ્રકારન ુભથ્થ ુમળિા પાિ થશે 

નદહ. 

  આપની પરીક્ષાની તિગિ મોબાઇલમા ંSMS દ્વારા મોકલિામા ંઆિશે િેથી મોબાઇલ નબંર લખિો 

જરૂરી છે. 

 િરેક તિર્યની પરીક્ષા એક જ સમયે લેિામા ંઆિશે િેથી ઉમેિિારો એ કોઇ પણ એક જ જગ્યા 

માટે અરજી કરિી.  

 પરીક્ષાનુ ંપેપર કુલ ૧૦૦ ગણુનુ ંરહશેે, જેમા ૫૦ ગણુ સબધંીિ તિર્યના પ્રશ્નો, ૨૫ 

ગણુ એ્ટીટયડુ કસોટી અને ૨૫ ગણુ જનરલ નોલેજના રહશેે. 

 પરીક્ષા OMR પધ્ધતિથી લેિામા ંઆિશે. 



1) આચાયય:- આચાયયની પોસ્ટ માટે ઉમેિિાર પાસે ઓછામા ંઓછો 3 િર્યનો તશક્ષણ કાયયનો અનભુિ 

હોિો ફરજજયાિ છે. િેમજ સ્નાિક, અનસુ્નાિક અને બી.એડ. એમ િણેય ડીગ્રીમા ંઓછામા ંઓછા 

૬૦% સાથે પાસ કરેલ હોિી જોઇએ.  

2) ગલણિ:- ગલણિ તિર્યમા ંઅરજી કરિા માટે ઉમેિિારે ઓછામા ંઓછા ૫૦% ગણુ સાથે B.Sc. અન ે

B.Ed. બનંે પાસ કરેલ હોિી જોઇએ છે. િેમજ મખુ્ય તિર્ય ગલણિ સાથે જ B.Sc. પાસ કરેલ હોય 

િેિા ઉમેિિારો એ જ અરજી કરિી. 

3) તિજ્ઞાન:- તિજ્ઞાન તિર્યમા ંઅરજી કરિા માટે ઉમેિિારે ઓછામા ંઓછા ૫૦% ગણુ સાથે B.Sc. અને 

B.Ed. બનંે પાસ કરેલ હોવ ુફરજજયાિ છે. િેમજ મખુ્ય તિર્ય તિજ્ઞાન સાથે જ B.Sc. પાસ કરેલ 

હોય િિેા ઉમેિિારો એ જ અરજી કરિી. 

4) અંગ્રેજી:- અંગ્રેજી તિર્યમા ંઅરજી કરિા માટે ઉમેિિારે ઓછામા ંઓછા ૫૦% ગણુ સાથે B.A. અને 

B.Ed. બનંે પાસ કરેલ હોવ ુફરજજયાિ છે. િેમજ મખુ્ય તિર્ય અંગ્રેજી સાથે જ B.A. પાસ કરેલ હોય 

િે ઉમેિિારો એ જ અરજી કરિી. 

5) સામાજજક તિજ્ઞાન:- જે ઉમેિિારો એ સામાજજક તિજ્ઞાન મખુ્ય તિર્ય િરીકે રાખી ઓછામા ઓછા 

૬૦% સાથે B.A. િેમજ B.Ed. બનંે કરેલ હોય િેિા ઉમેિિારો એ જ અરજી કરિી.  

6) દહન્િી-ગજુરાિી:- જે ઉમિેિારોએ B.A. મા મખુ્ય તિર્ય િરીકે દહન્િી અને ફરજજયાિ તિર્ય 

ગજુરાિી કે, મખુ્ય તિર્ય ગજુરાિી અને ફરજજયાિ તિર્ય દહન્િી રાખેલ હોય અને B.A. િેમજ 

B.Ed. બનંે મા ં૬૦% કે િેથી િધ ુગણુ મેળિેલ હોય િેિા ઉમેિિારો એ જ અરજી કરિી. 

7) સસં્કૃિ:- જે ઉમેિિારો એ સસં્કૃિ મખુ્ય તિર્ય િરીકે રાખી ઓછામા ઓછા ૬૦% સાથે B.A.  િેમજ 

B.Ed. બનંે કરેલ હોય િે ઉમેિિારો એ જ અરજી કરિી.  

8) કમ્પ્યટુર:- જે ઉમેિિારે ૫૦% કે િેથી િધ ુગણુ સાથે B.Sc.-IT અથિા ૫૦% સાથે BCAની ડીગ્રી 

મેળિેલ હોય િેિા ઉમેિિારો એ જ અરજી કરિી િેમજ તશક્ષણ કાયય નો અનભુિ હોિો જોઇએ. 

9) મનોતિજ્ઞાન:- જે ઉમેિિારો એ મનોતિજ્ઞાન મખુ્ય તિર્ય િરીકે રાખી ઓછામા ઓછા ૬૦% સાથ ે

M.A. િેમજ ૬૦% સાથે B.A. કરેલ હોય અને ૬૦% સાથે B.Ed. કરેલ હોય એમ િણેય ડીગ્રીમા ં

૬૦% હોય િેમજ મખુ્ય તિર્ય મનોતિજ્ઞાન હોય િે ઉમેિિારો એ જ અરજી કરિી.  

10) ભગુોળ :- જે ઉમેિિારો એ ભગુોળ મખુ્ય તિર્ય િરીકે રાખી ઓછામા ઓછા ૬૦% સાથ ેM.A. 

િેમજ ૬૦% સાથે B.A. કરેલ હોય અને ૬૦% સાથે B.Ed. કરેલ હોય એમ િણેય ડીગ્રીમા ં૬૦% 

હોય િેમજ મખુ્ય તિર્ય ભગુોળ હોય િે ઉમેિિારો એ જ અરજી કરિી.  

11) સસં્કુિ-અંગ્રેજી:- જે ઉમેિિારોએ M.A. મા ંમખુ્ય તિર્ય િરીકે સસં્કુિ અથિા અંગે્રજી રાખેલ હોય 

અને ૬૦% ગણુ સાથે પાસ કરેલ હોવ ુજોઇએ. B.A. મા મખુ્ય તિર્ય િરીકે સસં્કૃિ અને ફરજજયાિ 



તિર્ય અંગ્રેજી કે, મખુ્ય તિર્ય અંગ્રેજી અને ફરજજયાિ તિર્ય સસં્કૃિ રાખેલ હોય અને B.A. મા 

૬૦% કે િેથી િધ ુ િેમજ B.Ed.મા ં૬૦% કે િેથી િધ ુગણુ મેળિેલ હોય િેિા ઉમેિિારો એ જ 

અરજી કરિી. 
 

12) ગજુરાિી-દહન્િી:- જે ઉમેિિારોએ M.A. મા ંમખુ્ય તિર્ય િરીકે ગજુરાિી અથિા દહન્િી રાખેલ હોય 

અને ૬૦% ગણુ સાથે પાસ કરેલ હોવ ુજોઇએ. B.A. મા મખુ્ય તિર્ય િરીકે દહન્િી અને ફરજજયાિ 

તિર્ય ગજુરાિી કે, મખુ્ય તિર્ય ગજુરાિી અને ફરજજયાિ તિર્ય દહન્િી રાખેલ હોય અને B.A. મા 

૬૦% કે િેથી િધ ુ િેમજ B.Ed.મા ં૬૦% કે િેથી િધ ુગણુ મેળિેલ હોય િેિા ઉમેિિારો એ જ 

અરજી કરિી. 


