
 

ુજરાત રા ય ાથિમક િશ ણ પસંદગી સિમિત 
ાથિમક િશ ણ િનયામકની કચેર , લોક ન.ં૧૨ પહલો માળ, ડૉ. વરાજ મહતા ભવન ગાંધીનગર. 

 
 
 

 
જ લા િશ ણ સિમિત/નગર િશ ણ સિમિત હ તકની ાથિમક શાળાઓમાં િવ ાસહાયક (ધોરણ ૧ થી ૫ અને ધોરણ ૬ થી ૮ - 

ુજરાતી મા યમ) માટ જ લા/નગર િશ ણ સિમિતની ખાલી જ યાઓની સામે સરકાર ી ારા મ ં ૂર થયેલ જ યાઓના સંદભમાં 
સ માણ વહચણી આધાર મળેલ માંગણી પ ક ુજબ નીચે દશાવેલ સામા ય જ યાઓ મેર ટના ધોરણે ભરવા મેર ટયાદ  તૈયાર કરવા 
માટ તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૧ તથા વખતો વખતના ુધારા ઠરાવ અ વયે િનયત કરલ શૈ ણક તેમજ તાલીમી લાયકાત ધરાવતા અને િશ ણ 
િવભાગના હરનામા માંક:GH/SH/૦૨/PRE/૧૧-૨૦૧૬/SF-૬/K, તા૨૦/૦૧/૨૦૧૭ના પસંદગી યાના િનયમોની જોગવાઇ અ વયે 
ઉમેદવારો પાસેથી િનયત ન ૂનામાં અર ઓ ઓન-લાઇન મંગાવવામા ં આવે છે.  
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મ 
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૬ થી ૮ 
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મા યમ  

ગ ણત િવ ાન ૨૭૪ ૨૬ ૨૫ ૩૮ ૪૦ ૪૦૩ ૧૪ 

ભાષાઓ ૧૧૩ ૧૩ ૧૪ ૧૭ ૧૬ ૧૭૩ ૫ 
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િવ ાન ૨૬૫ ૨૯ ૧૬ ૩૯ ૩૮ ૩૮૭ ૧૩ 

૦૬ 
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ુજરાતી 
મા યમ 

- ૬૭૮ ૬૬ ૨૩ ૧૦૦ ૯૪ ૯૬૧ ૩૮ 

 

હરાતમાં દશાવેલ અનામત વગ અને શાર રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોની જ યાઓ  તે જ લા/નગર િશ ણ 
સિમિતના રો ટર માંક/માંગણાપ ક આધાર દશાવેલ છે.  
 

(૧) ભરતી ગે ુ ં  ઓન-લાઇન અર  પ ક વેબસાઇટ http://vsb.dpegujarat.in  ઉપર તા.૧૩/૧૦/૨૦૨૨ સવારના ૧૧:૦૦ કલાકથી 
તા.૨૨/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ બપોરના ૧૫:૦૦ કલાક ુધી ભર  શકાશે.  
(૨) જ લા/નગર િશ ણ સિમિતની ભરવાપા  જ યાઓની િવગત, શૈ ણક લાયકાત, પગાર-ધોરણ, વયમયાદા, વયમયાદામાં ટછાટ, 
પસંદગી યાના િનયમો, વીકારક ોની યાદ , ઓનલાઇન અર પ  ભરવા માટની ુચનાઓ અને સામા ય ુચનાઓ તેમજ ભરતી 
સંદભ જ ર  તમામ ઠરાવો/પરપ ો ઉપરો ત વેબસાઇટ પર ઉપલ ધ છે. તેનો કાળ ૂવક અ યાસ કરને જ અર  કરવાની રહશે. 
(૩) વીકાર ક મા ં અર પ  જમા કરાવવાની છે લી તા.૨૨/૧૦/૨૦૨૨ (૧૭.૦૦ કલાક ુધી) છે.  
 
 તા.૧૦/૧૦/૨૦૨૨                       ડૉ. એમ.આઇ.જોષી 
થળ:-ગાંધીનગર                              અ ય  

ુજરાત રા ય ાથિમક િશ ણ પસંદગી સિમિત અને                          
ાથિમક િશ ણ િનયામક,                                    
ુજરાત રા ય ગાંધીનગર. 

જ લા િશ ણ સિમિત/નગર િશ ણ સિમિતની ાથિમક શાળાઓમાં  
િવ ાસહાયક (ધોરણ ૧ થી ૫ અને ધોરણ ૬ થી ૮ - ુજરાતી મા યમ) ની સામા ય જ યાની ભરતી ગેની હરાત વષ:૨૦૨૨ 


