
-: વિદ્યાસહાયક/વિક્ષણસહાયક જોઈએ છે :- 
આદિજાતિ તિકાસ તિભાગની માન્યિા-પ્રાપ્િ અને તનયામકશ્રી, આદિજાતિ તિકાસ, ગજુરાિ રાજ્ય, ગાાંધીનગર-અનિુાતનિ નિસારી જજલ્લામાાં આિેલી નીચ ે

મજુબની આશ્રમશાળાઓમાાં તિદ્યાસહાયક અને તશક્ષણસહાયકની ભરિી માટે મિિનીશ કતમશનર આદિજાતિ તિકાસ, નિસારી દ્વારા પત્ર ક્રમાાંક: નાં. 
મક/આતિ/અમશ/ભરિી/િશી-૧૪૦૭થી ૧૬૧૦/૨૦૨૩ અને નાં. મક/આતિ/અમશ/ભરિી/િશી-૧૬૨૯થી ૧૬૩૪/૨૦૨૩, િા. ૦૯/૦૨/૨૦૨૩ના રોજ આપિામાાં 
આિેલ “ના િાાંધા પ્રમાણપત્ર” અન્િયે ગજુરાિી માધ્યમના તિદ્યાસહાયક/તશક્ષણસહાયકની ભરિી કરિાની છે: 

ક્રમ 
સચંાલક મડંળન  ં

નામ 
આશ્રમિાળા જગ્યાન  ંનામ ધોરણ વિષય 

રોસ્ટર 
ક્રમ 

જાવિ લાયકાિ જગ્યાઓ ઉમેદિારે અરજી મોકલિાન  ંસરનામ  ં

૧ 
કસ્તરુબા સેિાશ્રમ, 

મરોલી 
મરોલી તિદ્યાસહાયક ૬થી ૮ ગણણિ/તિજ્ઞાન ૪ સા.શૈ.પ.િ. 

બી.એસ.સી. 
બી.એડ. 

૦૧ 

પ્રમખુશ્રી/માંત્રીશ્રી, કસ્તરુબા સેિાશ્રમ, 

મરોલી રેલિે સ્ટેશન, િા. જલાલપોર, 
જજ. નિસારી - ૩૯૬૪૧૫ 

૨ 

ઊગિ તિભાગ 

કેળિણી માંડળ, 
ઊગિ 

શાહુ તિદ્યાસહાયક ૬થી ૮ સામાજજક તિજ્ઞાન ૮ સા.શૈ.પ.િ. 
બી.એ. 
બી.એડ. 

૦૧ 

પ્રમખુશ્રી, ઊગિ તિભાગ કેળિણી 
માંડળ,રમણ બ્રધસસ તિદ્યાલય, ઊગિ, 

િા. જજ. નિસારી – ૩૯૬૪૬૯ 

૩ શ્રી નિસારી િાલકુા 
હળપતિ તશક્ષણ 
પ્રચાર સાંઘ, ઊન 

ઊન તિદ્યાસહાયક ૬થી ૮ અંગ્રેજી ૬ અન.ુજ.જા. 
બી.એ. 
બી.એડ. 

૦૧ 
પ્રમખુશ્રી, શ્રી નિસારી િાલકુા હળપતિ 

તશક્ષણ પ્રચાર સાંઘ સાંચાણલિ 
આશ્રમશાળા, ઊન, િા. જજ. નિસારી - 

૩૯૬૪૩૩ 
૪ ઊન તિદ્યાસહાયક ૬થી ૮ સામાજજક તિજ્ઞાન ૮ સા.શૈ.પ.િ. 

બી.એ. 
બી.એડ. 

૦૧ 

૫ 

ગજુરાિ ખેિ 
તિકાસ પદરષિ, 

અમિાિાિ 

સરપોર તશક્ષણસહાયક ૯, ૧૦ ગણણિ/તિજ્ઞાન ૩ અન.ુજ.જા. 
બી.એસ.સી. 
બી.એડ. 

૦૧ 

પ્રમખુશ્રી/આચાયસશ્રી, ઉત્તર બતુનયાિી 
આશ્રમશાળા, સરપોર, િા. જજ. નિસારી 

- ૩૯૬૪૩૩ 

૬ 

આદિિાસી સાંસ્કાર 
માંડળ, અજરાઇ 

અજરાઇ તિદ્યાસહાયક ૧થી ૫ િમામ ૬ અન.ુજ.જા. 
એચ.એસ.સી. 
પી.ટી.સી. 

૦૧ 

પ્રમખુશ્રી, આદિિાસી સાંસ્કાર માંડળ, 
અજરાઇ, િા. ગણિેિી, જજ. નિસારી - 

૩૯૬૩૬૦ 
૭ અજરાઇ તિદ્યાસહાયક ૬થી ૮ અંગ્રેજી ૮ 

સા.શૈ.પ.િ. 
(મદહલા) 

બી.એ. 
બી.એડ. 

૦૧ 

૮ અંભેટા તશક્ષણસહાયક ૯, ૧૦ અંગ્રેજી ૩ અન.ુજ.જા. 
બી.એ. 
બી.એડ. 

૦૧ 

૯ 
આિશસ એજ્યકેુશન 

ટ્રસ્ટ, સરપોર 

ગણિેિા તિદ્યાસહાયક ૬થી ૮ અંગ્રેજી ૩ 
અન.ુજ.જા. 
(મદહલા) 

બી.એ. 
બી.એડ. 

૦૧ આચાયસશ્રી, આશ્રમશાળા, ગણિેિા, 
હટિાડા ફણળયા, િા. ગણિેિી, જજ. 

નિસારી - ૩૯૬૪૩૦ ૧૦ ગણિેિા તિદ્યાસહાયક ૬થી ૮ ગણણિ/તિજ્ઞાન ૬ અન.ુજ.જા. 
બી.એસ.સી. 
બી.એડ. 

૦૧ 

૧૧ 
ગણિેિી િાલકુા 
સમસ્િ હળપતિ 
સમાજ, ગણિેિી 

ધનોરી તિદ્યાસહાયક ૬થી ૮ ગણણિ/તિજ્ઞાન ૪ સા.શૈ.પ.િ. 
બી.એસ.સી. 
બી.એડ. 

૦૧ 

પ્રમખુશ્રી, ગણિેિી િાલકુા સમસ્િ 
હળપતિ સમાજ, આશ્રમશાળા, ધનોરી, 
િા. ગણિેિી, જજ. નિસારી - ૩૯૬૩૬૦ 

૧૨ 
હળપતિ સેિા સાંઘ, 

બારડોલી 
િેજલાિ તિદ્યાસહાયક ૬થી ૮ અંગ્રેજી ૪ સા.શૈ.પ.િ. 

બી.એ. 
બી.એડ. 

૦૧ 

પ્રમખુશ્રી, હળપતિ સેિા સાંઘ, કામગાર 
ઘર, સરિારબાગ, િા. બારડોલી, જજ. 

સરુિ - ૩૯૪૬૦૨ 

૧૩ શ્રી િણક્ષણ ગજુરાિ 
પછાિ િગસ સેિા 
માંડળ, ધરમપરુ 

આછિણી તિદ્યાસહાયક ૬થી ૮ સામાજજક તિજ્ઞાન ૮ સા.શૈ.પ.િ. 
બી.એ. 
બી.એડ. 

૦૧ 
પ્રમખુશ્રી/માંત્રીશ્રી, શ્રી િણક્ષણ ગજુરાિ 
પછાિ િગસ સેિા માંડળ, આશ્રમશાળા 
નાની િાદહયાળ, િા. ધરમપરુ, જજ. 

િલસાડ - ૩૯૬૦૬૫ 
૧૪ ઉમરકુઇ તિદ્યાસહાયક ૬થી ૮ અંગ્રેજી ૬ અન.ુજ.જા. 

બી.એ. 
બી.એડ. 

૦૧ 

૧૫ 
ગ્રામ માંગલમ ્ટ્રસ્ટ, 

ગૌરી 
ગૌરી તિદ્યાસહાયક ૬થી ૮ અંગ્રેજી ૪ સા.શૈ.પ.િ. 

બી.એ. 
બી.એડ. 

૦૧ 
પ્રમખુશ્રી, ગ્રામ માંગલમ ્ટ્રસ્ટ, ગૌરી, િા. 

ખેરગામ, જજ. નિસારી - ૩૯૬૦૪૦ 

૧૬ 
સદહયાદ્રી ણગદરજન 
મદહલા તિકાસ 

માંડળ, કામળઝરી 
અંકલાછ તિદ્યાસહાયક ૬થી ૮ 

સામાજજક 
તિજ્ઞાન 

૮ 
સા.શૈ.પ.િ. 

(મદહલા) 

બી.એ. 
બી.એડ. 

૦૧ 

પ્રમખુશ્રી, સદહયાદ્રી ણગદરજન મદહલા 
તિકાસ માંડળ, કામળઝરી, ચોંઢા, િા. 
િાાંસિા, જજ. નિસારી - ૩૯૬૦૮૦ 



૧૭ 

શ્રી ગ્રામ સેિા 
માંડળ, િાાંસિા 

આંબાબારી તિદ્યાસહાયક ૧થી ૫ િમામ ૬, ૯ 
અન.ુજ.જા. 
(મદહલા) 

એચ.એસ.સી. 
પી.ટી.સી. 

૦૨ 

પ્રમખુશ્રી, શ્રી ગ્રામ સેિા માંડળ, જૂના 
બસ સ્ટેન્ડ પાસે, ગીિા મેદડકલ ઉપર, 
િા. િાાંસિા, જજ. નિસારી – ૩૯૬૫૮૦ 

૧૯ ઉપસળ તિદ્યાસહાયક ૧થી ૫ િમામ ૪, ૮ 
સા.શૈ.પ.િ. 

(મદહલા) 

એચ.એસ.સી. 
પી.ટી.સી. 

૦૨ 

૨૧ કુરેણલયા તિદ્યાસહાયક ૬થી ૮ અંગ્રેજી ૮ 
સા.શૈ.પ.િ. 

(મદહલા) 

બી.એ. 
બી.એડ. 

૦૧ 

૨૨ રાયબોર તિદ્યાસહાયક ૬થી ૮ ગણણિ/તિજ્ઞાન ૭ 
ણબન-

અનામિ 

બી.એસ.સી. 
બી.એડ. 

૦૧ 

૨૩ રાયબોર તિદ્યાસહાયક ૧થી ૫ િમામ ૮ સા.શૈ.પ.િ. 
એચ.એસ.સી. 
પી.ટી.સી. 

૦૧ 

૨૪ 

સેિા પ્રતિષ્ઠાન 
ટ્રસ્ટ, તિજલપોર 

ખાાંભલા તિદ્યાસહાયક ૧થી ૫ િમામ ૪ 
સા.શૈ.પ.િ. 

(મદહલા) 

એચ.એસ.સી. 
પી.ટી.સી. 

૦૧ 

પ્રમખુશ્રી/માંત્રીશ્રી, સેિા પ્રતિષ્ઠાન ટ્રસ્ટ, 
શ્રી કેશિ આશ્રમશાળા, ખાાંભલા, િા. 
િાાંસિા, જજ. નિસારી - ૩૯૬૫૮૦ 

૨૫ ખાાંભલા તિદ્યાસહાયક ૬થી ૮ ગણણિ/તિજ્ઞાન ૭ 
ણબન-

અનામિ 

બી.એસ.સી. 
બી.એડ. 

૦૧ 

૨૬ ખાાંભલા તિદ્યાસહાયક ૬થી ૮ 
સામાજજક 
તિજ્ઞાન 

૮ સા.શૈ.પ.િ. 
બી.એ. 
બી.એડ. 

૦૧ 

૨૭ 
નિજીિન કેળિણી 
માંડળ, ખાટાઆંબા 

ખાટાઆંબા તિદ્યાસહાયક ૬થી ૮ ગણણિ/તિજ્ઞાન ૪ સા.શૈ.પ.િ. 
બી.એસ.સી. 
બી.એડ. 

૦૧ 

પ્રમખુશ્રી/માંત્રીશ્રી, નિજીિન કેળિણી 
માંડળ, ખાટાઆંબા, િા. િાાંસિા, જજ. 

નિસારી - ૩૯૬૫૮૦ 

૨૮ 
શ્રી અમરિીપ 

તિતિધલક્ષી તશક્ષણ 
સાંસ્થા, મઢી 

ચાપલધરા તિદ્યાસહાયક ૬થી ૮ 
સામાજજક 
તિજ્ઞાન 

૮ સા.શૈ.પ.િ. 
બી.એ. 
બી.એડ. 

૦૧ 
પ્રમખુશ્રી, અમરિીપ તિતિધલક્ષી તશક્ષણ 

સાંસ્થા, શ્રી અમરિીપ આશ્રમશાળા, 
ચાપલધરા, િા. િાાંસિા, જજ. નિસારી - 

૩૯૬૫૭૦ 

૨૯ ચાપલધરા તિદ્યાસહાયક ૬થી ૮ અંગ્રેજી ૯ 
અન.ુજ.જા. 
(મદહલા) 

બી.એ. 
બી.એડ. 

૦૧ 

૩૦ િાાંિરિેલા તિદ્યાસહાયક ૬થી ૮ અંગ્રેજી ૭ 
ણબન-

અનામિ 

બી.એ. 
બી.એડ. 

૦૧ 

૩૧ માનિ સર્જન 
કેળિણી માંડળ, 

મનપરુ 

મનપરુ તિદ્યાસહાયક ૧થી ૫ િમામ ૩ 
અન.ુજ.જા. 
(મદહલા) 

એચ.એસ.સી. 
પી.ટી.સી. 

૦૧ 
આચાયસશ્રી, કુાંિન આશ્રમશાળા, મનપરુ, 
િા. િાાંસિા, જજ. નિસારી - ૩૯૬૫૮૦ 

૩૨ મનપરુ તિદ્યાસહાયક ૬થી ૮ 
સામાજજક 
તિજ્ઞાન 

૮ સા.શૈ.પ.િ. 
બી.એ. 
બી.એડ. 

૦૧ 

૩૩ 

િનિાસી તિકાસ 
માંડળ, િઘઇ 

સીિાપરુ તિદ્યાસહાયક ૧થી ૫ િમામ ૪ 
સા.શૈ.પ.િ. 

(મદહલા) 

એચ.એસ.સી. 
પી.ટી.સી. 

૦૧ 

પ્રમખુશ્રી/માંત્રીશ્રી, િનિાસી તિકાસ 
માંડળ, િઘઇ, િા. િઘઇ, જજ. ડાાંગ - 

૩૯૪૭૩૦ 
૩૪ સીિાપરુ તિદ્યાસહાયક ૬થી ૮ ગણણિ/તિજ્ઞાન ૫ 

ણબન-
અનામિ 

બી.એસ.સી. 
બી.એડ. 

૦૧ 

૩૫ સીિાપરુ તિદ્યાસહાયક ૬થી ૮ અંગ્રેજી ૭ 
ણબન-

અનામિ 

બી.એ. 
બી.એડ. 

૦૧ 

િરિો: 
૧) ઉમેિિારે લાયકાિ િરીકે જરૂરી િમામ પરીક્ષાઓ િથા રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા તનયિ થયેલ સાંબાંતધિ તિષય (લાગ ુપડિો હોય િો)ની ટી.ઇ.ટી./ટી.એ.ટી.ની પરીક્ષા 

અરજી કરિાની છેલ્લી િારીખ સધુીમાાં પાસ કરેલ હોિી જોઈશે. 
૨) અનામિ જગ્યાઓ માટે જે-િે જાતિના ઉમેિિારે સક્ષમ અતધકારી દ્વારા સાંબાંતધિ જાતિ માટે અપાયેલ જાતિના પ્રમાણપત્રની નકલ િથા નોન-દક્રમીલેયર પ્રમાણપત્ર 

(લાગ ુપડતુાં હોય િો) સામેલ રાખિાના રહશેે. 
૩) જજલ્લા કક્ષાની પસાંિગી સતમતિ સરકારશ્રીએ તનયિ કયાસ મજુબની રહશેે. પસાંિગી સતમતિએ ઉમેિિારના પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કયાસ બાિ પસાંિ થયેલ ઉમેિિારને 

મિિનીશ કતમશનરશ્રી દ્વારા બહાલી મળ્યેથી સાંસ્થા દ્વારા તનમણ ૂાંક આપિામાાં આિશે. 
૪) પગારધોરણ: સરકારશ્રીની દફક્સ પગારની નીતિ અનસુાર પાાંચ િષસ માટે તિદ્યાસહાયકને રૂ. ૧૯,૯૫૦/- પ્રતિ માસ િથા તશક્ષણસહાયકને રૂ. ૨૫,૦૦૦/- પ્રતિ માસ 

દફક્સ પગારથી તનમણ ૂાંક આપિામાાં આિશે. સેિા સાંિોષકારક જણાયેથી પાાંચ િષસ બાિ તનયતમિ પગારધોરણમાાં સમાિિા તિચારણા માટે લેિામાાં આિશે. તનયતમિ 
તનમણ ૂાંક મળ્યા બાિ ઉમેિિારને સરકારશ્રીની નિિતધિિ પેન્શન યોજનાનો લાભ મળિાપાત્ર થશે. સેિા સાંિોષકારક ન જણાિા પાાંચ િષસ પહલેા પણ એક માસની 
નોદટસથી સેિાનો અંિ લાિી શકાશે. 



૫) શૈક્ષણણક અને િાલીમી લાયકાિ અનકુ્રમે યતુનિતસિટી ગ્રાન્્સ કતમશન િથા નેશનલ કાઉન્ન્સલ ફોર ટીચર એજ્યકેુશન દ્વારા માન્ય સાંસ્થામાાંથી જ પાસ કરેલી હોિી 
જોઈશે. 

૬) િયમયાસિા સરકારશ્રીએ િખિોિખિ ઠરાવ્યા મજુબની રહશેે િથા િેમાાં તનયમોનસુાર છૂટછાટ મળિાપાત્ર રહશેે. 
૭) સરકારી કમસચારી અથિા સરકારશ્રીનુાં અનિુાન મેળિિા બોડસ/કોપોરેશન/સાંસ્થાના કમસચારીએ તનમણ ૂાંક સત્તાતધકારીનુાં એન.ઓ.સી. (ના િાાંધા પ્રમાણપત્ર) અરજીપત્ર 

સાથે સામેલ કરિાનુાં રહશેે. 
૮) ઉમેિિારે ખોટી માદહિી રજૂ કરેલ હશે િો િેની અરજી આપોઆપ રદ્દ થશે. 
૯) સરકારશ્રીએ ઠરાવ્યા પ્રમાણે કમ્પપ્યટુરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી ધરાિિા હોિા જોઇએ. 
૧૦) મદહલા કમસચારીએ ગહૃમાિા િથા પરુુષ કમસચારીએ ગહૃપતિ િરીકેની ફરજ બજાિિાની હોઈ પ્રત્યેક કમસચારીએ આશ્રમશાળામાાં ૨૪ કલાક સ્થળ પર રહવેુાં ફરજજયાિ 

છે. િેઓને સાંસ્થા િરફથી રહઠેાણની સતુિધા તિના મલૂ્યે પરૂી પાડિામાાં આિશે. સ્થળ પર તનિાસ ન કરિા કમસચારીને તશસ્િભાંગ બિલ ફરજમાાંથી છૂટા કરિામાાં 
આિશે. 

૧૧) આદિજાતિ તિકાસ તિભાગ કે તશક્ષણ તિભાગે િખિોિખિ તનયિ કરેલ તશક્ષણ તિષયક સામાન્ય તનયમોનુાં કમસચારીએ પાલન કરિાનુાં રહશેે. મુાંબઈ પ્રાથતમક તશક્ષણ 
અતધતનયમ, ૧૯૪૯ િથા ગજુરાિ માધ્યતમક અને ઉચ્ચિર માધ્યતમક તશક્ષણ અતધતનયમ, ૧૯૭૨ના સાંબાંતધિ તનયમો પણ લાગ ુપડશે. 

ઉપરોક્િ જાહરેાિ અનસુાર લાયકાિ ધરાિિા ઉમેિિારે િમામ પ્રમાણપત્રોની સ્િપ્રમાણણિ નકલ િથા પાસપોટસ સાઈઝના બે ફોટા (જો િધારાની લાયકાિ 
ધરાિિા હોય િો િે પણ) અરજી સાથે સામેલ રાખી િા. ૧૦/૦૩/૨૦૨૩ પહલેાાં સાંસ્થાના સરનામે મળી જાય િે રીિે ફક્િ R.P.A.D.થી જ અરજી મોકલિાની રહશેે. એકથી 
િધ ુઆશ્રમશાળાઓની જગ્યા માટે ઉમેિિારી નોંધાિિા ઇચ્ુક ઉમેિિારે િમામ સાંબાંતધિ સાંસ્થામાાં અલગ-અલગ અરજી કરિાની રહશેે. ઉમેિિાર ઇચ્છે િો અરજીની એક 
નકલ આદિજાતિ તિકાસ અતધકારી (આશ્રમશાળા),ની કચેરી, સી-બ્લોક, ત્રીજો માળ, બહુમાળી ભિન, જૂનાથાણાાં, નિસારી - ૩૯૬૪૪૫ને મોકલી શકશે. 

મદદનીિ કવમિનર 
આદદજાવિ વિકાસ 

નિસારી 


