
અ.ન.ં જ લા ુ ંનામ ર સીવ ગ સે ટર ુ ં થળ સરના ુ ં ર સીવ ગ સે ટરનો ફોન નંબર

1 2 3 4 5

1 અમદાવાદ પી.આર. ન ગ કોલેજ ક પસ, 
અમદાવાદ

રાયખડ બી.આર.ટ .એસ. બસ ટોપની સામે, રાયખડ 
ચાર ર તા અમદાવાદ- 380001 8866532780

2 વડોદરા જ લા િશ ણ અને તાલીમ ભવન અનાિવલ ભવનની સામે, કારલી બાગ, વડોદરા 0265-2436411 
9427231474

3 રાજકોટ  કરણિસહ  હાઈ ુલ, રાજકોટ. મીટ ગ હોલ કરણિસહ  હાઈ ુલ બસ ટ ડ પાછાળ, 
િસટ  ગે ટ હાઉસ સામે, રાજકોટ. 9913806373

4 ુ રત ાથિમક શાળા લસકાણા .ુપો.લસકાણા, ુ રત-કામરજ રોડ, તા.કામરજ, 
જ. ુ રત

0261-2425751-55
Ext.165

5 ખેડા બી.આર.સી.ભવન, ડભાણ ડભાણ, તા.નડ આદ. 9512010641

6 આણંદ માનવ ર મ નગર ાથિમક શાળા 
નંબર ૧૦ ઉમા ભવન પાછળ, સાંગોળ ુરા, આણંદ 02692-263205

7 પંચમહાલ જ લા િશ ણ સિમિત, જ લા 
પંચાયત કચેર , ગોધરા

બીજો માળ, િશ ણ શાખા, જ લા પંચાયત કચેર , 
ઈ કમટ  ઓફસની સામે, રડ ોસ સોસાયટ ની 

બા ુમા,ંિસિવલ લાઇ સ રોડ, ગોધરા
02672-253376

8 દાહોદ બી.આર.સી.ભવન, દાહોદ ભીલ સે લ ુલ, ુવાલીયા, તા. જ.દાહોદ. 02673-239113

9 સાબરકાંઠા બી.આર.સી.ભવન, કાંકણોલ કાંકણોલ, તા. હ મતનગર, જ.સાબરકાંઠા 02772-240694

10 ૂનાગઢ બી.આર.સી, ભવન- ુ નાગઢ( ા ય), બલખા રોડ,
રામ નીવાસની સામે, ુ નાગઢ. 9106793001

11 પોરબંદર કડ યા લોટ પે.સે ટર શાળા કામદાર ચોક, કડ યા લોટ, પોરબંદર 0286-2251630

12 મહસાણા મહસાણા શાળા નંબર ૪ મગપરા, રાધન ુર ચોકડ , મહસાણા 02762-222320 
8238379815

13 પાટણ વનરાજ પગાર ક  શાળા કનસડા દરવા  પાસે, એમ.એન.હાઈ ૂલની સામે, 
પાટણ 02766-220508

14 ભાવનગર સમ  િશ ા અભયાન િમશન, 
ભાવનગર.

સમ  િશ ા અભયાન િમશનની કચેર , ધનેશ મહતા 
હાઈ ુલ(એ.વી. ુલ) બી ડ ગ, સ ટ સકલ, 

ભાવનગર.
0278-2430855

15 મનગર દવરાજ દપાળ ૂલ બસ ટ ડની બા ુમા,ં મનગર 0288-2550286 
7990978238

16 અમરલી બી.આર.સી. ભવન ચતલ રોડ, ગોળ દવાખાના પાછળ, અમરલી. 02792-296455 
8128751933

17 ક છ- ુજ જલા િશ ણ અને તાલીમ ભવન ઓડ ટો રયમ હોલ, ુ ના એસ.ટ . બસ ટશન સામે,  
ુજ-ક છ.

02832-221103
02832-250156

18 ભ ચ બી.આર.સી. ભવન ઝાડ ર ાથિમક ુમાર શાળા ઝાડ રના ક પસમા,ં મહારા  
ક. .એમ. હાઈ ૂલની બા ુમા,ં તા. જ.ભ ચ 9824463624

િવ ાસહાયક ભરતી (ધોરણ 1 થી 5 અને ધોરણ 6 થી 8 ુજરાતી મા યમ) વષ 2022

ર સીવ ગ સે ટરની યાદ
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િવ ાસહાયક ભરતી (ધોરણ 1 થી 5 અને ધોરણ 6 થી 8 ુજરાતી મા યમ) વષ 2022

ર સીવ ગ સે ટરની યાદ

19 નમદા વીર સાવરકર ાથિમક શાળા નંબર 3 ચોયાસીની વાડ  પાસે, દોલત બ ર રાજપીપલા, 
તા.નાંદોદ, જ.નમદા.

02640-222920
02640-221519

20 વલસાડ બી.આર.સી ભવન વલસાડ િતથલ રોડ, કલે ટર બંગલાની સામે, જ લા પંચાયત 
કોલોની વલસાડ 02632-253210

21 નવસાર બી.આર.સી.ભવન, ટાળવા, 
તા. જ.નવસાર

ટાળવા ા.શાળા ક પાઉ ડ, .ુપો. ટાળવા, ગણદવી 
રોડ, તા. જ.નવસાર 9427846161

22 બનાસકાંઠા મ ુરા ાથિમક શાળા, પાલન ુર મ ુરા ાથિમક શાળા, .ડ .મોદ  કોલેજની પાછળ, 
પાલન ુર 02742-257063

23 ુ ર નગર ુ ર નગર ાથિમક શાળા ન.ં૩ એન.ટ .એમ હાઈ ુલ પાસે,ટાગોર બાગ 
પાસે,પતરાવાળ  ચોક, ુ ર નગર 9925339281

24 ગાંધીનગર બી.આર.સી.ભવન, સીવીલની પાછળ, 
સે ટર-12, ગાંધીનગર

બી.આર.સી.ભવન, સીવીલની પાછળ, સે-12, 
પિથકા મની ન ક, ગાંધીનગર 9879185918

25 ડાંગ આ મ િવ ાલય, આહવા વાસી ઘરની સામે, આ મ રોડ, આહવા, જ.ડાંગ. 9428064596

26 તાપી તા ુકા શાળા યારા તા. યારા, જ.તાપી 9824408880

27 બોટાદ જ લા ાથિમક િશ ણાિધકાર ીની 
કચેર , બોટાદ

એ- વ ગ, બીજો માળ, જ લા પંચાયત ભવન, ખસ 
રોડ, બોટાદ 9426550905

28 ગીર સોમનાથ બી.આર.સી.ભવન, વેરાવળ બીઆરસી ભવન વેરાવળ, ક યા શાળાની બા ુમા,ં 
બંદર રોડ, વેરાવળ

02876-285400 
9714044139

29 દવ ૂ િમ ારકા બી.આર.સી. ભવન ખંભાળ યા શ તનગર, િસ વાડ , તા ુકાશાળા- ૫ ની સામે, 
ખંભાળ યા, જ.દવ ૂ િમ ારકા 9979379888

30 મોરબી જ લા ો ટ કચેર હંટર નીગ કોલેજ હો ટલ, બીજો માળ, શ ત ચોક, 
મોરબી 02822-226812

31 અરવ લી જ લા િશ ણ સિમિત, જ લા 
પંચાયત કચેર , મોડાસા- અરવ લી

જ લા પંચાયત હોલ, ાઉ ડ લોર, મોડાસા- 
અરવ લી 02774-250029

32 મ હસાગર જ લા ાથિમક િશ ણાિધકાર ીની 
કચેર , મ હસાગર

બી.આર.સી.ભવન, ડૉ.પોલન ુલ, ુણાવાડા, 
જ.મ હસાગર.

02674-255590 
9687617882

33 છોટા ઉદ ુર બી.આર.સી.ભવન, છોટા ઉદ ુર જ લા સેવા સદનની સામે, છોટાઉદ ુર તા ુકા શાળા 
ન.ં1,  છોટા ઉદ ુર. 9727710509


