ગુજરાત સામાજજક આંતરમાળખાકીય જિકાસ સોસાયટી (GSIDS)
અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર જનયામકની કચેરી કમ્પાઉન્ડ, સેક્ટર–૧૮, ગાંધીનગર.
ફોનઃ(ઓ) ૦૭૯-૨૩૨૫૭૧૮૫
Website : gujhd.gujarat.gov.in, E-mail:dir-hd@gujarat.gov.in
(જાહેરાત ક્રમાાંક:GSIDS/201819/1)
(વેબસાઇટ એડ્રેસ: https://ojas.gujarat.gov.in)
ગુજરાત સામાજજક આંતરમાળખાકીય વવકાસ સોસાયટી (GSIDS), ગાાંધીનગરની આંતરરક સાંવગગની
જગ્યાઓ ઉપર અરજદારની પસાંદગી કરવા માટે ઓનલાઇન અરજી પત્રકો માંગાવવામાાં આવે છે . આ માટે
અરજદારે https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર તા.૦૧-૦૫-૨૦૧૮ (બપોરના ૧૩:૦૦ કલાક) થી
તા.૨૧-૦૫-૨૦૧૮ (સમય રાવત્રના ૨૩:૫૯ કલાક) સુધી અરજી કરવાની રહેશે. અરજદારે પોતાનો
તાજેતરનો પાસપોટગ સાઇઝનો ફોટો (૧૫ KB) અને સહીનો નમ ૂનો (૧૫ KB) સાઇઝથી વધે નહી તે રીતે
જે.પી.જી. ફોમેટમાાં સ્કેન કરી ઓનલાઇન અરજીમાાં અપલોડ કરવાનો રહેશે. અરજદારે પોતાને બધી બેઝીક
શૈક્ષણિક લાયકાત, વવશેષ લાયકાત, બેઝીક અનુભવ, વધારાનો અનુભવ, વનયત ઉંમર અને ઉંમર મયાગદામાાં
છુટછાટ, પરીક્ષા પધ્ધવતની વવગતો, ઓનલાઇન અરજી કરવાની પધ્ધવત તથા પરીક્ષા ફી વગેરે અંગેની
ુ ગ સુચનાઓ ઉપરોક્ત વેબસાઇટ ઉપર જોયા બાદ જ અરજદારે ઓનલાઇન
અરજી કરવાને લગતી સાંપિ
અરજી કરવાની રહેશે. ઉપરોક્ત બાંન્ને જગ્યાઓ માટે ફક્ત એક જ ફોમગ ભરવાનુ ાં રહેશે.
ક્રમ

જગ્યાનુાં નામ

કુ લ

ણબન

સામાજીક

અનુ

અનુ

કુ લ જગ્યાઓ

વનયવમત

પગાર ધોરિ

જગ્યા

અનામત

અને

સુણચત

સુણચત

પૈકી

પગાર ધોરિ

(પે મેટ્રીક્સ)

(સામાન્ય)

શૈક્ષણિક

જાવત

જન

/ રફક્સ

જાવત

પગાર

રીતે
પછાત

૧

પુ

મ

પુ

મ

પુ

મ

પુ

મ

મા.

શા.ખો.

રુ

રહ

રુ

રહ

રુ

રહ

રુ

રહ

સૈ.

ખાાં

ષ

લા

ષ

લા

ષ

લા

ષ

લા

પુ

મ

રુ

રહ

ષ

લા

વસવનયર

પ્રથમ પાાંચ

૩૯,૯૦૦-

પ્રોજેક્ટ

વષગ માટે

૧,૨૬,૬૦૦

રફક્સ પગાર

(લેવલ-૭)

એસોવસએટ

૪

૨

૧

૧

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

કમ

રૂ.૩૮,૦૯૦/-

કન્સલટ્નન્ટ

૨

વસવનયર
પ્રોજેક્ટ
એસોવસએટ

૪

૨

૧

૧

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

પ્રથમ પાાંચ

૨૯,૨૦૦-

વષગ માટે

૯૨,૩૦૦

રફક્સ પગાર

(લેવલ-૫)

રૂ.૩૧,૩૪૦/-
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1)

જાહેરાતમાાં દશાગવેલ જગ્યાઓ માટે ઓનલાઇન અરજી કન્ફમગ થયા બાદ ણબન અનામત જગ્યા માટે
અરજી કરનાર અરજદારે પોસ્ટઓફીસ (online) ખાતે રૂ.૫૦૦/- + લાગુ પડતાાં પોસ્ટલ ચાજીસ
ચલિથી રોકડમાાં પરીક્ષા ફી પેટે ભરવાના રહેશે તેમજ અનામત જગ્યા માટે અરજી કરનાર જે તે
શ્રેિીના અનામત વગગના અરજદારે પરીક્ષા ફી ના ૫૦% મુજબ રૂ.૨૫૦/- + લાગુ પડતાાં પોસ્ટલ
ચાજીસ

ચલિથી

રોકડમાાં

પરીક્ષા

ફી

પેટે

ભરવાના

રહેશે.

આ

અંગેન ુ ાં

ચલિ

https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ ઉપરથી જ ડાઉનલોડ કરવાનુ ાં રહેશે.
2)

આ જાહેરાતમાાં દશાગવેલ સાંવગોની જગ્યા ઉપર પસાંદગી માટે ગુજરાત સામાજજક આંતરમાળખાકીય
ુ ક્ષી પ્રશ્નો વાળી ઓ.એમ.આર. (OMR) પધ્ધવતથી લેણખત
વવકાસ સોસાયટી, વનયત કરે તેવી હેતલ
પરીક્ષા લેવામાાં આવશે. ત્યાર બાદ આ જગ્યાઓ માટે Presentation Skills/મૌણખક ઇન્ટરવ્યુ રાખવામાાં
આવનાર છે . તેની જાિ ઇન્ટરવ્યુ માટે લાયક ઉમેદવારોને લેણખતમાાં કરવામાાં આવશે.

3)

ગુજરાત સામાજજક આંતરમાળખાકીય વવકાસ સોસાયટી (GSIDS), ગાાંધીનગર દ્વારા બહાર પાડેલ
મેરીટમાાં

આવતા

અરજદારોએ

સરકારશ્રી

દ્વારા

વનયત

થયેલ

કોમ્પ્યુટર

કૌશલ્યની

સી.સી.સી./સી.સી.સી.+ પરીક્ષા પાસ કરવી ફરજીયાત રહેશે.
4)

પરીક્ષાને લગતી અન્ય સુચનાઓ વખતોવખત https://ojas.gujarat.gov.in તથા GSIDSની વેબસાઇટ
https://gujhd.gujarat.gov.in ઉપર મુકવામાાં આવશે. જે બાબત અરજદારોએ સમયાાંતરે ધ્યાને લેવાની
રહેશે.

5)

ઉમેદવારોને ચેતવિી આપવામાાં આવે છે કે, ગુજરાત સામાજજક આંતરમાળખાકીય વવકાસ સોસાયટી
(GSIDS) ની જાહેરાત અન્વયે કેટલીક વ્યક્ક્તઓ નોકરી આપવાના બહાને આવથિક શોષિ કરતાાં હોય
છે . તો આવી કોઇ વ્યક્ક્તની ચાલમાાં ન ફસાવવા તથા આવી વ્યક્ક્તઓથી દુર રહેવાની સુચના ધ્યાને
લેવા વવનાંતી છે . તથા આવી વ્યક્ક્તઓની મારહતી ગુજરાત સામાજજક આંતરમાળખાકીય વવકાસ
સોસાયટીને પુરી પાડવા વવનાંતી છે . આ સુચનાને અવગિી આવથિક લેવડ દે વડમાાં પડનાર
ઉમેદવારો/અરજદારો માટે

ગુજરાત સામાજજક આંતરમાળખાકીય વવકાસ સોસાયટી (GSIDS),

ગાાંધીનગર જવાબદાર રહેશે નહી.

તારીખ:

સહી/-

સ્થળ : ગાાંધીનગર

વનયામક અને સભ્ય સણચવ
GSIDS, ગાાંધીનગર
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ગુજરાત સામાજજક આંતરમાળખાકીય જિકાસ સોસાયટી (GSIDS)
અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર જનયામકની કચેરી કમ્પાઉન્ડ, સેક્ટર–૧૮, ગાંધીનગર.
ફોનઃ(ઓ) ૦૭૯-૨૩૨૫૭૧૮૫,
Website : gujhd.gujarat.gov.in, E-mail:dir-hd@gujarat.gov.in
(જાહેરાત ક્રમાાંક: GSIDS/201819/1)
(વેબસાઇટ એડ્રેસ: https://ojas.gujarat.gov.in)
ગુજરાત સામાજજક આંતરમાળખાકીય વવકાસ સોસાયટી (GSIDS), ગાાંધીનગરની આંતરરક સાંવગગની જગ્યાઓ
ઉપર અરજદારની પસાંદગી કરવા માટે ઓનલાઇન અરજી પત્રકો માંગાવવામાાં આવે છે . આ માટે અરજદારે
https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર તા.૦૧-૦૫-૨૦૧૮ (બપોરના ૧૩:૦૦ કલાક) થી તા.૨૧-૦૫-૨૦૧૮ (સમય
રાવત્રના ૨૩:૫૯ કલાક) સુધી અરજી કરવાની રહેશે. અરજદારે પોતાનો તાજેતરનો પાસપોટગ સાઇઝનો ફોટો (૧૫ KB)
અને સહીનો નમ ૂનો (૧૫ KB) સાઇઝથી વધે નહી તે રીતે) જે.પી.જી. ફોમેટમાાં સ્કેન કરી ઓનલાઇન અરજીમાાં અપલોડ
કરવાનો રહેશે. અરજદારે પોતાને બધી બેઝીક શૈક્ષણિક લાયકાત, વવશેષ લાયકાત, બેઝીક અનુભવ, વધારાનો
અનુભવ, વનયત ઉંમર અને ઉંમર મયાગ દામાાં છુટછાટ, પરીક્ષા પધ્ધવતની વવગતો, ઓનલાઇન અરજી કરવાની પધ્ધવત
ુ ગ સુચનાઓ ઉપરોક્ત વેબસાઇટ ઉપર જોયા બાદ જ
તથા પરીક્ષા ફી વગેરે અંગેની અરજી કરવાને લગતી સાંપિ
અરજદારે ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.
ક્રમ

જગ્યાનુાં નામ

કુ લ

ણબન

સામાજીક

અનુ

અનુ

કુ લ જગ્યાઓ

વનયવમત

પગાર ધોરિ

જગ્યા

અનામત

અને

સુણચત

સુણચત

પૈકી

પગાર ધોરિ

(પે મેટ્રીક્સ)

(સામાન્ય)

શૈક્ષણિક

જાવત

જન

/ રફક્સ

જાવત

પગાર

રીતે
પછાત

૧

પુ

મ

પુ

મ

પુ

મ

પુ

મ

મા.

શા.ખો.

રુ

રહ

રુ

રહ

રુ

રહ

રુ

રહ

સૈ.

ખાાં

ષ

લા

ષ

લા

ષ

લા

ષ

લા

પુ

મ

રુ

રહ

ષ

લા

વસવનયર

પ્રથમ પાાંચ

૩૯,૯૦૦-

પ્રોજેક્ટ

વષગ માટે

૧,૨૬,૬૦૦

રફક્સ પગાર

(લેવલ-૭)

એસોવસએટ

૪

૨

૧

૧

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

કમ

રૂ.૩૮,૦૯૦/-

કન્સલટ્નન્ટ

૨

વસવનયર
પ્રોજેક્ટ
એસોવસએટ

૪

૨

૧

૧

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

પ્રથમ પાાંચ

૨૯,૨૦૦-

વષગ માટે

૯૨,૩૦૦

રફક્સ પગાર

(લેવલ-૫)

રૂ.૩૧,૩૪૦/નોંધ : મા.સૈ. માજી સૈવનક, શા.ખો.ખાાં- શારીરરક ખોડ ખાાંપિ

ઉપરોક્ત જગ્યાઓ ગુજરાત ગુજરાત સામાજજક આંતરમાળખાકીય વવકાસ સોસાયટી (GSIDS), ગાાંધીનગરની
આંતરરક સાંવગગની હોઇ સાંખ્યામાાં વધ-ઘટ થવાની શક્યતાઓ છે , જે બાબતે ગુજરાત સામાજજક આંતરમાળખાકીય
વવકાસ સોસાયટી (GSIDS), ગાાંધીનગરનો વનિગય આખરી રહેશે. બાંન્ને જગ્યાઓ માટે સાંયક્ુ ત પરીક્ષા લેવાશે.
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1) ભરતી માટે જરૂરી શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, ઉંમર, તથા અન્ય વવગતો :
૧

જગ્યાનું ન મા
૧

સિસમયર પ્રોજેક્ટ એિોસિએટ ક

The Candidate should be at least Post Graduate in Economics or
Mathematics or Sociology or Statistics/ or should have Master Degree in
Management (MBA) and having experience of at least one or two years in
the related field. The candidates who have degree of M.Phil./Ph.D. and/or
who have presented research papers in Seminars/Conferences or having
teaching experience would be given preference. Well-developed IT skills will
be an essential requirement. The candidate having experience of similar
type of work in State Government will be given preference.

શૈક્ષણિક
લાયકાત

૨

કન્િલટ્નન્ટ(SPAC)

ઉંમર

અરજી કરવાની છે લ્લી તારીખના રદવસેથી ઉમેદવારની ઉંમર ૨૧ વષગથી ઓછી
નહી અને ૩૭ વષગથી વધુ ન હોવી જોઇએ.

૩
૪

ભાષાઓની

ઉમેદવારને ગુજરાતી, રહન્દી તથા અંગ્રેજી ભાષાનુ ાં પુરતુ ાં ઞાન ધરાવતો હોવો

જાિકારી

જોઈએ.

કોમ્પ્યુટરની

કોમ્પ્ય ૂટરના ઞાન અંગે કોમ્પ્ય ૂટર કૌશલ્યની ગુજરાત મુલ્કી સેવા કોમ્પ્ય ૂટર

જાિકારી

કાયગક્ષમતાની તાલીમ તથા પરીક્ષા વનયમો-૨૦૦૬ મુજબ વનયત થયેલ પરીક્ષા
પાસ કરે લ હોવી જોઇએ.

૫

પગાર ધોરિ (પે

રૂા. ૩૯,૯૦૦-૧,૨૬,૬૦૦

મેટ્રીક્સ)
૬

પ્રથમ

પાાંચ

વષગનો

માવસક

રૂા.૩૮,૦૯૦/-

ફીકસ પગાર
ર

જગ્યાનું ન મા
૧

૨

સિસમયર પ્રોજેક્ટ એિોસિએટ (SPA)

લાયકાત

The Candidate should be at least Post Graduate in Economics or
Mathematics or Sociology or Statistics/ or should have Master Degree in
Management (MBA). The candidates who have research or work experience
in relevant field would be given preference. Well-developed IT skills will be
an essential requirement.

ઉંમર

અરજી કરવાની છે લ્લી તારીખના રદવસેથી ઉમેદવારની ઉંમર ૨૧ વષગથી ઓછી

શૈક્ષણિક

નહી અને ૩૭ વષગથી વધુ ન હોવી જોઇએ.
૩
૪

ભાષાઓની

ઉમેદવારને ગુજરાતી, રહન્દી તથા અંગ્રેજી ભાષાનુ ાં પુરતુ ાં ઞાન ધરાવતો હોવો

જાિકારી

જોઈએ.

કોમ્પ્યુટરની

કોમ્પ્ય ૂટરના ઞાન અંગે કોમ્પ્ય ૂટર કૌશલ્યની ગુજરાત મુલ્કી સેવા કોમ્પ્ય ૂટર

જાિકારી

કાયગક્ષમતાની તાલીમ તથા પરીક્ષા વનયમો-૨૦૦૬ મુજબ વનયત થયેલ પરીક્ષા
પાસ કરે લ હોવી જોઇએ.

૫

પગાર ધોરિ (પે

રૂા.૨૯,૨૦૦-૯૨,૩૦૦

મેટ્રીક્સ)
૬

પ્રથમ પાાંચ

રૂા.૩૧,૩૪૦/-

વષગનો માવસક
ફીકસ પગાર
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જાહેરાતમી િા ાન્ય જોવાા
1.

રાષ્ટ્રીયતા:- ઉમેદવાર ભારતનો નાગરીક હોવો જોઇએ અથવા ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરિ અને ભરતી
(સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ના વનયમ-૭ ની જોગવાઈ મુજબ રાષ્ટ્ટ્રીયતા ધરાવતો હોવો જોઈએ.

2.

ભરે લા અરજીપત્રક :1)

જો ઉક્ત બાંન્ને જગ્યા માટે અરજી કરવાની હોય તો પિ એક જ અરજી કરવાની રહેશે.

2)

અરજી ફી વગરની અરજી વવચારિામાાં લેવામાાં આવશે નહીં અને પ્રારાં ણભક તબક્કામાાં જ રદ કરવામાાં
આવશે.

3)

અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય ત્યાાં આવા ઉમેદવારો ણબન અનામત જગ્યા
માટે અરજી કરી શકશે અને તેઓને વયમયાગ દામાાં કોઇ છૂટછાટ અપાશે નહી.

4)

જાહેરાતમાાં મરહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પિ જે તે કે ટેગરીમાાં મરહલા ઉમેદવારો
અરજી કરી શકે છે .

5)

જાહેરાતમાાં જે તે કે ટેગરીમાાં કુ લ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા અનામત વસવાયની જગ્યા માટે પુરુષ તેમજ
મરહલા ઉમેદવાર અરજી કરી શકશે. (દા.ત., કુ લ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મરહલા ઉમેદવાર માટે
અનામત છે , બાકી રહેતી ૦૭ જગ્યા સામે મરહલા ઉમેદવાર પિ પસાંદગી પામી શકે છે .) મરહલાઓની
અનામત જગ્યાઓ માટે લાયક મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નરહ થાય તો તે જગ્યા સબાંવધત કેટેગરી
(જનરલ/એસસીબીસી/ એસટી/ એસસી) ના પુરૂષ ઉમેદવારથી ભરવામાાં આવશે.

3.

જન્
1)

તારીખ :ગુજરાત સામાજજક આંતરમાળખાકીય વવકાસ સોસાયટી (GSIDS), ગાાંધીનગર જન્મ તારીખના પુરાવા માટે
એસ.એસ.સી. બોડગ દ્વારા અપાયેલ એસ.એસ.સી.ઈ. પ્રમાિપત્ર/શાળા છોડયાનુ ાં પ્રમાિપત્ર (S.L.C.C)
માન્ય રાખેલ છે . પરાં ત ુ આ પ્રમાિપત્રમાાં દશાગ વેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાનુ ાં ઉમેદવાર માને તો સક્ષમ
અવધકારીએ આપેલ વય અને અવધવાસના પ્રમાિપત્રની પ્રમાણિત નકલ મોકલવાની રહેશે. આ
પ્રમાિપત્રમાાં અવધકૃ ત અવધકારીએ સ્પષ્ટ્ટપિે જિાવેલ હોું ુ ાં જોઈએ કે તેઓએ એસ.એસ.સી. કે તેની
પરીક્ષાનુ ાં મ ૂળ પ્રમાિપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજુ કરવામાાં આવેલ પુરાવાઓને આધારે
ઉમેદવારની સાચી જન્મ તારીખ છે . જે એસ.એસ.સી કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાિપત્રમાાં દશાગ વેલ
જન્મ તારીખ કરતાાં જુ દી છે તથા માનવાને પુરતુ ાં કારિ છે . ઉમેદવારે રજુ કરે લ વય અને અવધવાસનુ ાં
પ્રમાિપત્ર તેની વવશ્વસનીયતા (credibility)ના આધારે સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો વનિગય ગુજરાત સામાજજક
આંતરમાળખાકીય વવકાસ સોસાયટી (GSIDS), ગાાંધીનગર દ્વારા લેવામાાં આવશે.

2)
4.

ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાાં દશાગ વેલ જન્મ તારીખમાાં પાછળથી કોઈપિ કારિસર ફેરફાર થઈ શકશે નહીં.

ાય યાા દા ાન છૂટછાટ:સામાન્ય વગગની મરહલા ઉમેદવારો, અનામત વગગના પુરૂષ તથા મરહલા ઉમેદવારો તેમજ માજી
સૈવનક, શારરરીક વવકલાાંગ ઉમેદવારો અને સરકારી સેવામાાં અગાઉથી ફરજ બજાવતા હોય તેવા કમગચારી
ઉમેદવારોને નીચે મુજબ વનયમોનુસાર છૂટછાટ મળવા પાત્ર છે .
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1)

અરજી કરવાની છે લ્લી તારીખના રદવસેથી ઉમેદવારે ૨૧ વષગ પુરા કરે લા હોવા જોઇએ અને ૩૭ વષગ
પુરા કરે લા ન હોવા જોઇએ.

2)

ઉંમર અરજી કરવાની છે લ્લી તારીખના રદવસે થી ગિવામાાં આવશે. ઉપલી વય મયાગ દામાાં નીચે મુજબની
છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે .

3)

મ ૂળ ગુજરાતના સા.અને.શૈ.પ.વગગના પુરૂષ ઉમેદવાર-પાાંચ વષગ,

4)

ણબન અનામત વગોના મરહલા ઉમેદવાર- પાાંચ વષગ

5)

મ ૂળ ગુજરાતના સા.અને.શૈ.પ.વગગના મરહલા ઉમેદવાર-દસ વષગ(આ છૂટછાટમાાં મરહલા માટે ની છૂટછાટ કે
જે પાાંચ વષગની છે તેનો સમાવેશ થઇ જાય છે .)

6)

શારીરરક અશક્ત (Disabled) ઉમેદવાર- દસ વષગ

7)

માજી સૈવનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રક તથા પરરવશષ્ટ્ટમાાં વય મયાગ દામાાં છૂટછાટ માટે માજી સૈવનક
ઉમેદવાર દ્વારા કરવામાાં આવેલ નોકરી +૩ વષગ એમ વવગત આપવાની રહેશે.

8)

ગુજરાત સરકારના કમગચારીઓને વય મયાગ દામાાં કોઇપિ પ્રકારની છૂટછાટ મળવાપાત્ર નથી.

9)

આ જાહેરાતમાાં જે કક્ષાના અનામત વગો માટે જગ્યાઓ અનામત રાખવામાાં આવી છે તે કક્ષાના મ ૂળ
ગુજરાતના ઉમેદવારોને જ ઉપલી વયમયાગ દામાાં છૂટછાટ મળશે. બધી જ મળવાપાત્ર છૂટછાટ ગિતરીમાાં
લીધા બાદ વધુમાાં વધુ ૪૫ વષગની ઉંમર સુધી જ ઉપલી વયમયાગ દામાાં છૂટછાટ મળશે.

10)

અનામત વગોના ઉમેદવારો જો ણબન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરશે તો આવા ઉમેદવારોને વય
મયાગ દામાાં છૂટછાટ મળશે નહીં.

11)

ણબન અનામત તથા અનામત વગો (SEBC, વવકલાાંગ)ના મરહલા ઉમેદવારોને બધી જ મળવાપાત્ર છૂટછાટ
ગિતરીમાાં લીધા બાદ, વધુમાાં વધુ ૪૫ વષગની ઉંમર સુધી જ ઉપલી વય મયાગ દામાાં છૂટછાટ મળશે.

12)

જે સાંવગગની જગ્યાઓમાાં S.E.B.C.કેટેગરી (શા.શૈ.પ.વગગ) ના ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત છે તેવા
S.E.B.C.કેટેગરી (શા.શૈ.પ.વગગ) ના ઉમેદવારોએ નાિાકીય વષગ ૨૦૧૫-૨૦૧૬ ની આવકના આધારે
રાજય સરકારની નોકરી માટે (પરરવશષ્ટ્ઠ-ક/પરરવશષ્ટ્ઠ-૪ મુજબ ગુજરાતી નમ ૂનામાાં) કઢાવેલ નોનક્રીમીલેયર સરટિફીકે ટ વષગ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્પયાન મેળવેલ હોય તેું  ુ ાં પ્રમાિપત્ર ધરાવતાાં હશે તો જ ઉપલી
વય મયાગ દામાાં છૂટછાટ તેમજ કેટેગરી અનામત જગ્યાનો લાભ મળશે. (અંગ્રેજીમાાં મેળવેલ નોનક્રીમીલેયર સરટિફીકેટ કોઇપિ સાંજોગોમાાં માન્ય ગિવામાાં આવશે નહીં.) અન્યથા તેઓ સામાન્ય
કેટેગરીના ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી નોંધાવી શકશે અને તે રકસ્સામાાં વય મયાગ દા, પરીક્ષા ફી માાંથી
મુક્ક્ત તેમજ અનામત જગ્યા પર પસાંદગીનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહી.

13)

અનામત વગગના તમામ ઉમેદવારોએ જાવત અંગેન ુ ાં પ્રમાિપત્ર ગુજરાત સરકાર દ્વારા વખતો વખત વનયત
કરે લ નમ ૂનામાાં મેળવેલ હોું ુ ાં જોઇશે.

5.

કોમ્પ્યટરમી જાણકારી:ઉમેદવાર રાજ્ય સરકારના સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૧૩/૮/૨૦૦૮ તેમજ તા.૧૮/૦૩/૨૦૧૬
ના સરકારી ઠરાવ નાંબર:-સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ.પ થી નક્કી કરે લ અભ્યાસક્રમ મુજબ કોમ્પ્યુટર
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અંગેન ુ ાં બેઝીક નોલેજ ધરાવતા હોવા અંગેન ુ ાં કોઇપિ તાલીમી સાંસ્થાનુ ાં પ્રમાિપત્ર /માકગ શીટ ધરાવતા હોવા
જોઇએ અથવા સરકાર માન્ય યુવનવવસિટી અથવા સાંસ્થામાાં કોમ્પ્યુટર ઞાન અંગેના કોઇપિ રડ્લોમા/ડીગ્રી કે
સટીરફકે ટ કોષગ કરે લ હોય તેવા પ્રમાિપત્રો અથવા ડીગ્રી કે ડી્લોમા અભ્યાસક્રમમાાં કોમ્પ્યુટર એક વવષય
તરીકે હોય તેવા પ્રમાિપત્રો અથવા ધોરિ-૧૦ અથવા ધોરિ-૧૨ ની પરીક્ષા કોમ્પ્યુટરના વવષય સાથે પસાર
કરે લ હોય તેવા પ્રમાિપત્રો ધરાવતા હોવા જોઇશે. આ તબક્કે આું ુ ાં પ્રમાિપત્ર ન ધરાવતા ઉમેદવારો પિ
અરજી કરી શકશે. પરાં ત ુ આવા ઉમેદવારોએ વનમણકૂ સત્તાવધકારી સમક્ષ કોમ્પ્યુટર બેઝીક નોલેજની પરીક્ષા
સીસીસી અથવા રાજ્ય સરકાર નક્કી કરે તેવી કે તેની સમકક્ષ માન્ય સાંસ્થામાાંથી કરારના સમયગાળા
દરમ્પયાન પરીક્ષા પાસ કરવાની રહેશે.
6.

શૈક્ષણણક લાયકાત:1)

ઉમેદવાર જાહેરાતમાાં દશાગ વેલ શૈક્ષણિક લાયકાત અરજી ઓનલાઇન કરવાની છે લ્લી તારીખના રોજ
ધરાવતા હોવા જોઈએ.

2)

ઉમેદવારે શૈક્ષણિક લાયકાત માન્ય યુવનવવસિટી/સાંસ્થા માાંથી મેળવેલ હોવી જોઈએ.

3)

ગુજરાત સામાજજક આંતરમાળખાકીય વવકાસ સોસાયટી(GSIDS), ગાાંધીનગર દ્વારા માાંગવામાાં આવે ત્યારે
ઉમેદવારે અરજી સાથે માન્ય યુવનવવસિટી/સાંસ્થાના ગુિ પત્રક (બધા જ વષો/સેમેસ્ટર) અને પદવી
પ્રમાિપત્રોની સ્વયાં પ્રમાણિત નકલ રજુ કરવાની રહેશે અને ગુિપત્રક ઉપરાાંત માન્ય યુવનવવસિરટનુ ાં ડીગ્રી
બાબતના પ્રમાિપત્રની પ્રમાણિત નકલ રજુ કરવાની રહેશે.

4)

શૈક્ષણિક લાયકાત કામચલાઉ ધોરિે માન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવારનો હકક દાવો સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં.

5)

જાહેરાતમાાં દશાગ વેલ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હકક દાવો હોય તો આવા ઉમેદવારે
સમકક્ષતા પ્રસ્થાવપત કરતા આદે શો/અવધકૃ તતાની વવગતો આપવાની રહેશે.

6)

જે રકસ્સામાાં ઉમેદવારના ગુિ પસગન્ટાઇલ/ગ્રેડ પોઇન્ટમાાં હોય તો પસગન્ટે જમાાં સાંબવાં ધત યુવનવવસિરટના
વનયત ધોરિે રૂપાાંતર કરી અરજી ફોમગમાાં દશાગ વવાના રહેશે. યુવનવવસિટીનુ ાં પત્રક અવશ્ય સામેલ કરવાનુ ાં
રહેશે.

7.

અનુંભા :1)

માાંગેલ પ ૂિગ સમયનો અનુભવ, શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા પછીથી અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખ
સુધીનો ગિવામાાં આવશે. જરૂરી શૈક્ષણિક લાયકાત પહેલાનો અનુભવ ધ્યાને લેવામાાં આવશે નરહિં.

2)

(અ) જાહેરાતમાાં અન્યથા જોગવાઈ કરવામાાં ન આવી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મેળવવામાાં આવે તે
તારીખથી, (બ) અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના સાંદભગમાાં અનુભવ ગિવામાાં આવશે.

3)

ઉમેદવારે અરજીમાાં જે અનુભવ દશાગ વેલ હોય તેના સમથગનમાાં અનુભવનો સમયગાળો (રદવસ, માસ,
વષગ) મ ૂળ પગાર અને કુ લ પગારની વવગતો તથા બજાવેલ ફરજોનો પ્રકાર/મેળવેલ અનુભવની વવગતો
સાથેન ુ ાં પ્રમાિપત્ર રજુ કરવાનુ ાં રહેશે. આું ુ ાં પ્રમાિપત્ર સાંસ્થાના લેટરપેડ પર સક્ષમ સત્તાવધકારીની સહી
અને તારીખ સાથેન ુ ાં રજુ કરવાનુ ાં રહેશે. ઉમેદવારે શૈક્ષણિક લાયકાત પછીના અનુભવના પ્રમાિપત્ર તથા
પ્રથમ પગાર સ્લીપ અને છે લ્લી પગાર સ્લીપ રજુ કરવાની રહેશે. અલગ-અલગ સાંસ્થામાાં અનુભવના
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રકસ્સામાાં તે સાંસ્થામાાં જોડાયાની પ્રથમ પગારની સ્લીપ અને છે લ્લી પગારની સ્લીપ ક્રમાનુસાર
તબક્કાવાર રજુ કરવાની રહેશે.
4)

ઉમેદવારે રજુ કરે લ અનુભવના પ્રમાિપત્રમાાં પાછળથી કોઈ ફેરફાર કરવાની વવનાંતી માન્ય રાખવામાાં
આવશે નહીં. અરજી કયાગ પછી અનુભવના નવા પ્રમાિપત્રો સ્વીકારવામાાં આવશે નહી.

5)

અંશકાલીન, રોજજિંદા વેતનદાર, એપ્રેન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદ વેતન, આમાંવત્રત ફેકલ્ટી તરીકે ઉમેદવારે
મેળવેલ અનુભવ માન્ય અનુભવ તરીકે ગિત્રીમાાં લેવામાાં આવશે નહીં.

6)

સરકારશ્રીમાાં ૧૧-માસના કરાર આધારરત અનુભવને ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે.

7)

પાટગ ટાઈમનો અનુભવ ધ્યાને લેવામાાં આવશે નરહ.

8)

ઉપરોક્ત જગ્યાને અનુરૂપ ગુજરાત સરકારશ્રીમાાં કરે લ કામગીરીના અનુભવને અગ્રીમતા આપવામાાં
આવશે.

8.

અનુંસ ૂણિત જાસત, અનુંસણિત જમજાસત અમે િા ાજજક અમે શૈક્ષણણક રીતે પછાત ાવા:1)

મ ૂળ ગુજરાતના અનુસ ૂણચત જાવત, અનુસણુ ચત જનજાવત અને સામાજજક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવગગના
ઉમેદવારોને જ અનામત વગગના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળશે.

2)

અનુસણુ ચત જાવત, અનુસણુ ચત જનજાવત અને સામાજજક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વગગ પૈકી ઉમેદવાર જે
વગગના હોય તેની વવગતો અરજીપત્રક અને પરરવશષ્ટ્ટમાાં અૂ ૂક આપવી.

3)

ઉમેદવારે અરજીપત્રક અને પરરવશષ્ટ્ટની સાંબવાં ધત કોલમમાાં જે તે અનામત કક્ષા દશાગ વેલ નહી હોય તો
પાછળથી અનામત વગગના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હકક દાવો માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં.

4)

અનામત વગગનો લાભ મેળવવા ઈચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથગનમાાં સક્ષમ અવધકારી દ્વારા

વનયત

નમુનામાાં આપવામાાં આવેલ જાવત પ્રમાિપત્રની નકલ અરજી સાથે અૂ ૂક સામેલ કરવાની રહેશે.
અરજીપત્રક સાથે જાવત પ્રમાિપત્રની નકલ સામેલ નહીં હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં
અને અરજીપત્રક રદ થવાને પાત્ર બનશે.
5)

સામાજજક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેશ "ઉન્નત
વગગમાાં" નહી થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે.

6)

સામાજીક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગગમાાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેન ુ ાં
સામાજીક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના તા.૦૬-૦ર-૧૯૯૬ના ઠરાવથી વનયત થયેલ પરરવશષ્ટ્ટ (ક)
(ગુજરાતીમાાં)ના

નમુનામાાં પ્રમાિપત્ર રજુ

કરવાનુ ાં રહેશે.

આ પ્રમાિપત્ર જાહેરાતમાાં દશાગ વેલ

સમયગાળાનુ ાં હોું ુ ાં જોઈએ. આ પ્રમાિપત્ર વષગ ૨૦૧૭-૧૮ની આવકને ઘ્યાને લઈ, અરજી સ્વીકારવાની
છે લ્લી તારીખ સુધીમાાં મેળવેલ હોું ુ ાં જોઈએ. અરજી સાથે પરરવશષ્ટ્ટ (ક) ના બદલે Annexure-A
(અંગ્રેજીમાાં) કઢાવેલ નોન-રક્રવમલેયર પ્રમાિપત્ર રજુ કરે લ હશે તો પિ અરજી રદ કરવામાાં આવશે. કે મકે
Annexure- A કેન્ર સરકાર હેઠળની નોકરી માટે ન ુ ાં છે . જો ઉમેદવારે આ પ્રમાિપત્ર (પરરવશષ્ટ્ટ-ક) અરજી
સાથે રજુ કરે લ નહીં હોય તો તેઓની અરજી અમાન્ય ગિવામાાં આવશે અને ણબન અનામત જગ્યા માટે
પિ વવચારિામાાં લેવામાાં આવશે નહીં.
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7)

સરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઈ મુજબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો ણબન અનામત વગગના ઉમેદવારોની
સાથે વનયત ધોરિો (અથાગ ત વયમયાગ દા, અનુભવની લાયકાત, વનયત થયેલ ફી ભરપાઇ કરવાની રહેશે
તેમજ ણબન અનામત વગગના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય તેના કરતાાં વધુ વવસ્ત ૃત કરે લ અન્ય ક્ષેત્ર)
માાં છૂટછાટ લીધા વસવાય પોતાની ગુિવતાના આધારે પસાંદગી પામે તો ણબન અનામત જગ્યાની સામે
ગિતરીમાાં લેવાના થાય છે .

8)

ઉમેદવારે અરજીમાાં જાવત અંગે જે વવગત દશાગ વેલ હશે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરવાની વવનાંતી માન્ય
રાખવામાાં આવશે નહીં.

9)

અરજી કરતી વખતે ઉન્નત વગગમાાં સમાવે શ ના થતો હોવા અંગેન ુ ાં વનયત સમયગાળાનુ ાં અને વનયત
નમુનાનુ પ્રમાિપત્ર ધરાવતા ન હોય તેવા ઉમેદવારોને ણબન અનામત ઉમેદવાર તરીકે અરજી કરવા
સલાહ આપવામાાં આવે છે અને તેવા ઉમેદવારોને ણબન અનામતની શરતો લાગુ પડશે.

10)

સામાજીક શૈક્ષણિક પછાત વગગના પરણિત મરહલા ઉમેદવાર નોન-રક્રવમલેયર પ્રમાિપત્ર તેમના માતાવપતાની આવકના સાંદભગમાાં ધરાવતા હોવા જોઈએ. જો આવા ઉમેદવાર તેમના પવતની આવકના સાંદભગમાાં
પ્રમાિપત્ર ધરાવતા હશે તો ધ્યાને લેવામાાં આવશે નરહ.

9.

ાજી િૈસમક:1)

માજી સૈવનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રક તથા પરરવશષ્ટ્ટમાાં વય મયાગ દામાાં છૂટછાટ માટે માજી સૈવનક
ઉમેદવાર દ્વારા કરવામાાં આવેલ નોકરી +૩ વષગ એમ વવગત આપવાની રહેશે.

2)
10.

માજી સૈવનક ઉમેદવારે રડસ્ચાર્જ બ કુકની નકલ અરજીપત્રક સાથે અૂ ૂક મોકલવાની રહેશે.

શારીરરક અશકતતા ધરાાતા ઉ ેદાારો:1)

શારીરરક અશકતતા ધરાવતાાં ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં આ વવગતો આપવાની રહેશે.

2)

શારીરરક અશકતતા ૪૦% કે તેથી વધુ પરાં ત ુ ૭૫ % થી ઓછી હોય તેવા ઉમેદવારને જ શારીરરક
અશકતતાનો લાભ મળવાપાત્ર રહેશે. શારીરરક અશકતતાનો લાભ મેળવવા ઈચ્છતા ઉમેદવારે (૧)
અંધત્વ અથવા ઓછી રવષ્ટ્ટ (ર) શ્રવિની ખામી (૩) હલનચલન અશકતતા અથવા મગજનો લકવો તે
પૈકીની કઈ શારીરરક અશકતતા છે તે દશાગ વું ુ.ાં

3)

જાહેરાતમાાં શારીરરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યા દશાગ વેલ ન હોય, પરાં ત ુ
જગ્યાની ફરજોને અનુરૂપ જે પ્રકારની શારીરરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોને પાત્ર ગિેલ હોય તેઓ
તે જાહેરાત માટે અરજી કરી શકશે. આવા પ્રસાંગે ઉંમરમાાં વધુમાાં વધુ ૪૫ વષગની છૂટછાટ મળશે.

4)

શારીરરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારે તેના સમથગનમાાં સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૧-૧ર-ર૦૦૮
ના પરરપત્ર ક્રમાાંક: ૧૦ર૦૦૮-૪૬૯પ૪૦-ગ-રથી વનયત થયેલ નમુનામાાં સરકારી હોવસ્પટલના
સુવપ્રટે ન્ડન્ટ/વસવવલ સર્જ બન/મેડીકલ બોડગ દ્વારા આપવામાાં આવેલ પ્રમાિપત્રની નકલ અરજી સાથે અૂ ૂક
મોકલવાની રહેશે. જો પ્રમાિપત્રની નકલ સામેલ કરવામાાં નહીં આવેલ હોય તો તે પાછળથી
સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં શારીરરક અશકતતા ઉમેદવાર તરીકેનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહીં.

Page 9 of 18

રહલા ઉ ેદાાર:-

11.

સા.વ.વવનાતા.૧૧/૧૧/૨૦૧૪ના

ઠરાવ

ક્રમાાંક-સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨/૧૩/ગ.૨(ભાગ-૧)

ની

જોગવાઇને ધ્યાને લઇને મરહલાઓ માટે અનામત જગ્યાઓ રાખવામાાં આવેલ છે . મરહલાઓની અનામત
જગ્યાઓ માટે લાયક મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તેની જગ્યા જે તે કક્ષાના (category) મરહલા
ઉમેદવાર સામે પુરૂષ ઉમેદવાર ધ્યાને લેવામાાં આવશે.
જો ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામત વગગ , માજી સૈવનક, શારીરરક અશકતતા, મરહલા કે વવધવા પૈકીના
વવકલ્પો પૈકી એક થી વધુ વવકલ્પોમાાં થતો હોય તેવા રકસ્સામાાં તેને લાગુ પડતા વવકલ્પો પૈકી જેમાાં વધુ
લાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.
12.

સાધાા ઉ ેદાાર:1)

ઉમેદવાર વવધવા હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ સામે "હા" અવશ્ય લખું ુ ાં અન્યથા "લાગુ પડતુ ાં નથી"
એમ દશાગ વું ુ.ાં

2)

વવધવા ઉમેદવારે જો પુનઃ લગ્ન કરે લ ન હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ સામે "હા" અૂ ૂક લખું ુ.ાં
અન્યથા "લાગુ પડતુ ાં નથી" એમ દશાગ વું ુ.ાં

3)

વવધવા ઉમેદવારે પુનઃ લગ્ન કરે લ ન હોય અને વવધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઈચ્છતા હોયતો
અરજી સાથે પુનઃ લગ્ન કરે લ નથી તેવી એરફડેવીટ રજુ કરવાની રહેશે.

4)

સામાન્ય વરહવટ વવભાગના ઠરાવા ક્રમાાંક .સીઆરઆર/ ૧૦૯૬/ ૨૨૧૩/ ગ-૨,તા.૨૨.૫.૯૭ અનુસાર
વવધવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઈ મુજબ તેઓએ લેણખત પરીક્ષામાાં મેળવેલ ગુિમાાં
તેના પાાંચ ટકા ગુિ ઉમેરવામાાં આવશે. પરાં ત ુ તેઓએ વનમણ ૂક સમયે કે તે પહેલા પુન: લગ્ન કરે લ ન
હોવા જોઈએ અને ગુજરાત સામાજજક આંતરમાળખાકીય વવકાસ સોસાયટી (GSIDS), ગાાંધીનગર જ્યારે
માગે તે તમામ આ બાબતના સાધવનક પુરાવાઓ અસલમાાં રજુ કરવાના રહેશે.

13.

મા ાાનધા પ્ર ાણપત્ર:1)

ગુજરાત સરકારના સરકારી/અધગ સરકારી/સરકાર હસ્તકના કોપોરે શન/કાંપનીઓમાાં સેવા બજાવતા
અવધકારીઓ/કમગચારીઓ ગુજરાત સામાજજક આંતરમાળખાકીય વવકાસ સોસાયટી (GSIDS), ગાાંધીનગરની
જાહેરાતના સાંદભગમાાં બારોબાર અરજી કરી શકશે અને તેની જાિ ઉમેદવારે પોતાના વવભાગ/ખાતા/
કચેરીને અરજી કયાગ ની તારીખથી રદન- ૭ માાં અૂ ૂક કરવાની રહેશે. જો ઉમેદવારના વનયોકતા તરફથી
અરજી મોકલવાની છે લ્લી તારીખ બાદ ૩૦ રદવસમાાં અરજી કરવાની પરવાનગી નહીં આપવાની જાિ
કરવામાાં આવશે તો તેઓની અરજી નામાંજુર કરી ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવશે.

2)

પ્રમાિપત્રોની ખરાઈ માટે ની રૂબરૂ મુલાકાત સમયે ઉમેદવારે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ
“ના વાાંધા પ્રમાિપત્ર” રજુ કરવાનુ ાં રહેશે.

14.

વેરલાયક ઉ ેદાાર:ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ/ ગુજરાત પાંચાયત સેવા પસાંદગી માંડળ/ ગુજરાત ગૌિ સેવા પસાંદગી
માંડળ કે અન્ય જાહેર સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકારી / અધગ સરકારી / સરકાર હસ્તકની સાંસ્થાઓ દ્વારા
ઉમેદવાર કયારે ય પિ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની વવગત અરજીપત્રકમાાં આપવાની રહેશે. જો
ઉમેદવારનો ગેરલાયકનો સમય ચાલુ હશે તો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ થવાને પાત્ર બનશે.
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15.

ફરજજયાત સમવ ૃસત, રૂખિદ, બરતરફ:ઉમેદવારને સરકારી સેવા/સરકાર હસ્તકની કાંપની કે બોડગ કોપોરે શનમાાંથી કયારે ય પિ ફરજજયાત
વનું  ૃવત, રૂખસદ કે બરતરફ કરવામાાં આવેલ હોય તો અરજીપત્રકમાાં તેની વવગત આપવાની રહેશે.

16.

ર ત વ ત:એથલેટીક્સ (ટ્રે ક અને રફલ્ડ રમતો સરહત), બેડવમન્ટન, બાસ્કેટ બોલ, રક્રકે ટ, ફુટબોલ, હોકી, સ્વીમીંગ,
ટે બલ ટે વનસ, વોલીબોલ, ટે નીસ, વેઇટ લીફ્ટીંગ, રે સલીંગ, બોક્સીંગ, સાઇકલીંગ, જીમને સ્ટીક, જુ ડો, રાઇફલ
શુટીંગ, ખોખો, તીરાં દાજી, ઘોડેસવારી, ગોળાફેંક, નૌકા સ્પધાગ , શતરાં જની રમતો, ખેલકૂદમાાં રાષ્ટ્ટ્રીય/ આંતર
રાષ્ટ્ટ્રીય અથવા આંતર યુવનવવસિટી અથવા અણખલ ભારત શાળા સાંઘ દ્વારા યોજાતી સ્પધાગ ઓમાાં માત્ર
પ્રવતવનવધત્વ કરે લ હોય તેવા ઉમેદવારોને પસાંદગીમાાં અગ્રતા માટે તેમને મેળવેલ ગુિના ૫ (પાાંચ) ટકા ગુિ
ઉમેરી આપવામાાં આવશે. આ માટે ઉમેદવારે સરકારી તારીખ ૨૫-૨-૧૯૮૦ ના ઠરાવ ક્રમાાંક સીઆરઆર૧૧૮૮-૩૬૪૪-ગ.૨ તથા તા-૦૧-૦૮-૧૯૯૦ ના ઠરાવ ક્રમાાંક: સીઆરઆર/૧૧૮૮/૩૬૪૪/ગ.૨ માાં વનયત
કયાગ મુજબના સત્તાવધકારી પાસેથી વનયત નમુનામાાં મેળવેલ જરૂરી પ્રમાિપત્ર ધરાવનાર ઉમેદવાર જ
રમતના ગુિ માટે હકદાર થશે.

17.

પિનદવી પ્રરિયા:
ુ ર ઉમેદવારે સ્પધાગ ત્મક પરીક્ષા
ઉપરોકત બન્ને સાંવગગની જગ્યા ઉપર પસાંદગી પામવાના હેતસ
પ્રરક્રયામાાંથી પસાર થવાનુ ાં રહેશે. ત્યાર બાદ આ જગ્યાઓ માટે Presentation Skills/મૌણખક ઇન્ટરવ્યુ રાખવામાાં
આવનાર છે . તેની જાિ ઇન્ટરવ્યુ માટે લાયક ઉમેદવારોને લેણખતમાાં કરવામાાં આવશે.
1)

લેણખત કિોટી-ઓ્ટીકલ માકગ રીડીંગ (ઓએમઆર) પ્રશ્ન પેપરમાાં કુ લ ૫૦ પ્રશ્નોના ૧૦૦ ગુિ (દરે ક
પ્રશ્નના ૨ ગુિ. ખોટા જવાબ અથવા એક કરતા વધુ જવાબ માટે ૨૫% નકારાત્મક ગુિ) અને સમય એક
કલાક અને બન્ને સાંવગગની જગ્યા માટે સાંયક્ુ ત પ્રશ્નપત્ર અને પરીક્ષા રાખવામાાં આવશે.
ભાગ
ભાગ-૧

પ્રશ્નની

વવગત

સાંખ્યા

માનવ વવકાસ અને માનવ વવકાસ સુચકાાંક, સામાજજક વવકાસ, (વવકાસ કાયગક્રમ:
૨૦૧૮-૧૯,

પરરિામલક્ષી

બજેટ:૨૦૧૮-૧૯,

સામાજજક

આવથિક

સમીક્ષા:

માક્સગ

૨૫

૫૦

૧૦

૨૦

૨૦૧૭-૧૮ તથા ભારત સરકાર/નીવત આયોગ, Ministry of Statistics &
Programme Implementation (MoSPI), ગુજરાત સરકાર અને UNDPની
વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ પ્રકાશનો/મારહતી.

ભાગ-૨

અથગશાસ્ત્ર, આંકડાશાસ્ત્ર, ગણિતશાસ્ત્રના સ્નાતક કક્ષાના માન્ય યુવનવવસિટી દ્વારા

ભાગ-૩

અંગ્રેજી ભાષા-ઞાન વ્યાકરિ સરહત

૫

૧૦

ભાગ-૪

સામાન્ય ઞાન, કુધ્ધ્ધ કૌશલ્ય

૫

૧૦

વનયત કરાયેલ અભ્યાસક્રમ

૧.સામાન્ય વવઞાન ૨. ભારતનુાં બાંધારિ ૩. તાજેતરના મહત્વના રાષ્ટ્ટ્રીય
મુદ્દાઓ /બનાવો તથા કુ દરતી સાંપવત્ત ૪. ગુજરાતની ભૌગોણલક બાબતો અને
કુ દરતી સાંપવત્ત ૫. ગુજરાતની ખેતી અને ઉધોગો ૬. ખેલ જગત ૭. ગુજરાતની
રાજનીવત અને અથગવ્યવસ્થા ૮. પાંચાયતી રાજ ૯. વવવવધ ક્ષેત્રે દે શમાાં
મરહલાઓનો ફાળો ૧૦. મહત્વના આંતરરાષ્ટ્ટ્રીય મુદ્દાઓ/બનાવો

ભાગ-૫

કોમ્પ્યુટરના વવષય (BASIC Operating System & MS OFFICE)

૫
કુ લ
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૫૦

૧૦
૧૦૦

2)

આ જગ્યાઓ ભરવા માટે લાયક ઉમેદવારોની લેણખત પરીક્ષા લઈ તેમાાં સફળ થયેલ ઉમેદવારના પાાંચ
ગિા ઉમેદવારોની પ્રોવીઝનલ મેરીટ યાદી સોસાયટીની ભરતી સવમવત નકકી કરે તે મુજબ ઉમેદવારોના
પ્રમાિપત્રોની ચકાસિી કરી ત્યાર બાદ આ જગ્યાઓ માટે પસાંદગી સવમવત દ્વારા Presentation Skills/
મૌણખક ઇન્ટરવ્યુ લઈ લેણખત પરીક્ષા અને Presentation Skills/ મૌણખક ઇન્ટરવ્યુના કુ લ મેળવેલ ગુિના
આધારે આખરી મેરીટ દ્વારા પસાંદગી યાદી બનાવી તેમાાંથી વનમાંણકૂ આપવામાાં આવશે.

3)

જગ્યા માટે ની પસાંદગી માટે OMR પધ્ધવતથી પરીક્ષામાાં વવધવા ઉમેદવાર હોય તો તેને મેળવેલ ગુિના
પ ટકા ગુિ ઉમેરી અપવામાાં આવશે.

18.

ાત્ર પ્ર ાણપત્રોમી ખરા
1)

ાટે મી રૂબરૂ મલાકાત:-

રૂબરૂ મુલાકાત ગુજરાત સામાજજક આંતરમાળખાકીય વવકાસ સોસાયટી, ગાાંધીનગર(GSIDS) દ્વારા નક્કી
કરે લ જગ્યાએ જ લેવામાાં આવશે. ઉમેદવારે પોતાના ખચે ઉપવસ્થત થવાનુ ાં રહેશે.

2)

રૂબરૂ મુલાકાતના રદવસે રૂબરૂ મુલાકાતના પત્રમાાં દશાગ વવામાાં આવેલ અસલ પ્રમાિપત્રો રજુ કરવાના
રહેશે. જો ઉમેદવાર અસલ પ્રમાિપત્ર રજુ કરશે નહીં તો તેઓ વનયુરકત માટે પાત્ર બનશે નહીં તેની ખાસ
નોંધ લેવી.

19.

ઉ ેદાાર દ્વારા કરાા ાન આાેલ ઓમલાઇમ અરજી ાન દશાા ાેલ સાવતો આધાર પરાાા/િાધસમક કાવળો િાથે
સિનવત મ થાય તેાા િનજોવો ાન અરજી રદ થઇ શકે છે .

20.

સમ ણકૂ :1)

ઉપરની જાહેરાત સાંબધ
ાં માાં વનમણ ૂક માટે પસાંદ થયેલા ઉમેદવારને ગુજરાત સામાજજક આંતરમાળખાકીય
વવકાસ સોસાયટી (GSIDS), ગાાંધીનગર દ્વારા જાિ કરવામાાં આવશે. ઉમેદવારોએ કોમ્પ્યુટર અંગેની
સીસીસી અથવા રાજ્ય સરકાર નક્કી કરે તેવી કે તેની સમકક્ષ માન્ય સાંસ્થામાાંથી કરારના સમયગાળા
દરમ્પયાન પરીક્ષા પાસ કરવાની રહેશે

2)

વનમણકૂ અંગેનો કોઈપિ પત્રવ્યવહાર ગુજરાત સામાજજક આંતરમાળખાકીય વવકાસ સોસાયટી (GSIDS),
ગાાંધીનગર ધ્યાને લેશે નહીં.

3)

ઉમેદવારે તેની શૈક્ષણિક લાયકાત/અનુભવ/ઉંમર વગેરેના સમથગનમાાં રજુ કરે લ પ્રમાિપત્રો કોઈપિ
તબકકે અયોગ્ય માલુમ પડશે તો તેની ઉમેદવારી રદ થશે તેમજ વનમણકૂ પિ રદ થવાને પાત્ર રહેશે
અને આવા ઉમેદવાર ભારતીય ફોજદારી ધારા હેઠળની કાયગવાહીને પાત્ર થશે, જેથી ઉમેદવારને સલાહ
આપવામાાં આવે છે કે , તેમને રજુ કરે લા પ્રમાિપત્રો ચોકકસાઈથી ખરાઈ કયાગ બાદ ગુજરાત સામાજજક
આંતરમાળખાકીય વવકાસ સોસાયટી(GSIDS), ગાાંધીનગરમાાં રજુ કરવાના રહેશે.

4)

ગુજરાત સામાજજક આંતરમાળખાકીય વવકાસ સોસાયટી (GSIDS), ગાાંધીનગરની કચેરી હાલ ગાાંધીનગર
ખાતે છે . આ જગ્યાઓ ગુજરાત સામાજજક આંતરમાળખાકીય વવકાસ સોસાયટી (GSIDS), ગાાંધીનગરની
આંતરરક સાંવગગની હોઈ અન્ય જગ્યા પર હક દાવો અથવા પગાર પાંચના બીજા લાભો કે સેવા વવષયક
અન્ય કોઇ લાભો મળવાપાત્ર રહેશે નહી તેમજ Ex-gratia લાભ મેળવવા દાવો કરી શકાશે નરહ.

5)

વનયત રફક્સ પગાર/માનદ વેતન પર કોઇ પિ જાતના ભથથાાં મળવાપાત્ર થશે નરહ.
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21.

વેરાતાણક
ન ૂ અંવે દોસિત ઠરે લા ઉ ેદાારો સારૂઘ્ધ પવલાન:ઉમેદવારોને આથી ચેતવિી આપવામાાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાાં કોઈપિ પ્રકારની ખોટી
મારહતી દશાગ વવી નહી, તેમજ આવશ્યક મારહતી છુપાવવી નહીં, ઉપરાાંત તેઓએ રજુ કરે લ અસલ દસ્તાવેજો કે
તેની પ્રમાણિત નકલમાાં કોઈપિ સાંજોગોમાાં સુધારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા કોઈપિ ચેડાાં કરવા નહીં
અથવા તેઓએ આવા ચેડાાં કરે લ/બનાવટી દસ્તાવેજો રજુ કરવા નહીં, જો એકજ બાબતના બે કે તેથી વધુ
દસ્તાવેજોમાાં અથવા તેની પ્રમાણિત નકલમાાં કોઈપિ પ્રકારની અચોકસાઈ અથવા વવસાંગતતા જિાય તો તે
વવસાંગતતાઓ બાબતની સ્પષ્ટ્ટતા રજુ કરવી. જો કોઈ ઉમેદવાર ગુજરાત સામાજજક આંતરમાળખાકીય વવકાસ
સોસાયટી (GSIDS), ગાાંધીનગર દ્વારા દોવષત જાહેર થાય તો, ગુજરાત સામાજજક આંતરમાળખાકીય વવકાસ
સોસાયટી (GSIDS), ગાાંધીનગર દ્વારા તે પસાંદગીના ઉમેદવાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે.

22.

Online અરજી કરાામી તથા અરજી ફી ભરાામી રીત: આ જાહેરાતના સાંદભગમાાં ગુજરાત સામાજજક આંતરમાળખાકીય વવકાસ સોસાયટી (GSIDS),
ગાાંધીનગર દ્વારા ઓન લાઈન જ અરજી સ્વીકારવામાાં આવશે, ઉમેદવાર તા.૦૧-૦૫-૨૦૧૮ (બપોરના ૧૩:૦૦
કલાક) થી તા.૨૧-૦૫-૨૦૧૮ (સમય રાવત્રના ૨૩:૫૯ કલાક સુધી)માાં https//ojas.guj.nic.in પર અરજી પત્રક
ભરી શકશે. ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીચે મુજબના steps (૧) થી (૧૬) અનુસરવાના રહેશે.
Confirmation number મળ્યા પછી જ અરજી માન્ય ગિાશે.
1)

સૌ પ્રથમ https//ojas.guj.nic.in પર જું ુ.ાં

2)

Apply on Line click કરું ુ.ાં આ પ્રમાિે click કરવાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now બટન
દે ખાશે. સૌ પ્રથમ More Details પર click કરીને જાહેરાતની બધી જ વવગતોનો અભ્યાસ ઉમેદવારોએ
કરવો, અને ત્યાર બાદ Apply Now બટન રકલક કરું ુ.ાં

3)

તેની નીચેApply Now પર click કરવાથી Application Format દે ખાશે. click Application Format માાં
સૌ પ્રથમ "Personal Details" ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરડી (*) વનશાની હોય તેની વવગતો
ફરજજયાત ભરવાની રહેશે.) "Personal Details" માાં જયાાં Mobile Number અને email ID માાંગ્યા છે .
તેની વવગત લખવી જેથી જરૂર જિાયે સોસાયટી ઉમેદવારને મારહતગાર કરી શકે.

4)

Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટે Educational Details પર click કરું ુ ાં
અને પોતાની શૈક્ષણિક વવગતો ભરવી.

5)

Additional Qualification "click" કરી Additional Qualification ભરવી.

6)

Experience Details પર "click" કરું ુ ાં અને Experience Details ભરવી. વધુ Experience ઉમેરવા
માગતા હોવ તો Add. More Exp. પર "click" કરી Details ભરવી.

7)

તેની નીચે "Self-declaration" માાં Yes / No પર click કરું ુ.ાં

8)

હવે save પર "click" કરવાથી તમારો Data Save થશે.અહીં ઉમેદવારનો Application Number
generate થશે. જે ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહેશે અને હવે પછી આ જાહેરાતના સાંદભગમાાં સોસાયટી
સાથેના કોઈ પિ પત્ર વ્યવહારમાાં તે દશાગ વવાનો રહેશે.

9)

જો આપની અરજીપત્રકમાાં કોઈ સુધારા-વધારા કરવાના હોય તો Edit Application માાં જઈને કરી શકાશે.
આ સુવવધા અરજી Confirm કરતાાં પહેલાાં ઉપલબ્ધ છે . એક વખત Confirm થઈ ગયા પછી / બાદ આ
સુવવધા ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.
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10)

હવે પેજના ઉપરના ભાગમાાં upload photo પર "click" કરો અહીં તમારો application number type કરો
અને તમારી Birth date type કરો. ત્યારબાદ OK પર

"click" કરો. અહીં, photo અને signature

upload કરવાના છે . (ફોટાનુ ાં માપ પ સે.મી. ઉાાંચાઈ અને ૩.૬ સે.મી. પહોળાઈ અને signatureનુ ાં માપ
ર.પ સે.મી. ઉાાંચાઈઅને ૭.પ સે.મી. પહોળાઈ રાખવી) (photo અને signature upload કરવા સૌ પ્રથમ
તમારો photo અને signature .jpg Format માાં (15 KB) સાઈઝથી વધારે નહીં તે રીતે Computer માાં
હોવા જોઈએ.) "Browse" Button પર click કરો હવે Choose File ના સ્ક્રીનમાાંથી જે ફાઈલ .jpg Format
માાં તમારો photo store થયેલ છે તે ફાઈલને ત્યાાંથી Select કરો અને "Open" Button ને click કરો. હવે
"Browse" Button ની બાજુ માાં "Upload" Button પર click કરો હવે બાજુ માાં તમારો photo દે ખાશે. હવે
આજ રીતે signature પિ upload કરવાની રહેશે.
11)

હવે પેજના ઉપરના ભાગમાાં "Confirm Application" પર click કરો અને "Application number" તથા
Birth Date Type કયાગ બાદ Ok પર click કરવાથી બે બટન ૧ Application preview ૨: confirm
application દે ખાશે. ઉમેદવારે "Application preview" click કરી પોતાની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમાાં
સુધારો કરવાનો જિાય, તો Edit Application ઉપર click કરીને સુધારો કરી લેવો. અરજી confirm કયાગ
પહેલાાં કોઈપિ પ્રકારનો સુધારો અરજીમાાં કરી શકાશે. પરાં ત,ુ અરજી confirm થઈ ગયા બાદ અરજીમાાં
કોઈપિ સુધારો થઈ શકશે નહીં. જો અરજી સુધારવાની જરૂર ન જિાય તો જ confirm application પર
click કરું ુ.ાં Confirm application પર click કરવાથી ઉમેદવારની અરજીનો સોસાયટીમાાં online સ્વીકાર
થઈ જશે. અહીં "confirmation number" generate થશે જે હવે પછીની બધી જ કાયગવાહી માટે જરૂરી
હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહેશે. Confirmation number વસવાય કોઈપિ પત્રવ્યવહાર કરી શકાશે
નહીં. Confirmથયેલ અરજીપત્રકની વપ્રન્ટ અૂ ૂક કાઢી રાખવી.

12)

સામાન્ય કે ટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી સાંદભે "Print Challan" ઉપર કલીક કરીને વપ્રન્ટે ડ
ચલિની નકલ કાઢવાની રહેશે. આ વપ્રન્ટે ડ ચલિની નકલ લઈને નજીકની કોમ્પ્યુટરની સુવવધા ધરાવતી
પોસ્ટ ઓફીસમાાં જવાનુ ાં રહેશે. પોસ્ટ ઓફીસમાાં રૂા.૫૦૦/ - પરીક્ષા ફી +લાગુ પડતાાં પોસ્ટલ સવવિસ ચાર્જ બ
તેમજ મ ૂળ ગુજરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓફીસમાાં રૂા.૨પ૦/- પરીક્ષા ફી +લાગુ
પડતાાં પોસ્ટલ સવવિસ ચાર્જ બ

તા.૨૩/૦૫/૨૦૧૮, ૧૮.૧૦ કલાક સુધીમાાં ભરવાનો રહેશે અને ફી ભયાગ

અંગેન ુ ાં ચલિ મેળવવાનુ ાં રહેશે. આ ચલિ તથા confirm થયેલ અરજીપત્રક ઉમેદવારે પોતાની પાસે
સાચવીને રાખવાના રહેશે અને જયારે સોસાયટી દ્વારા માંગાવવામાાં આવે, ત્યારે જ અરજીપત્રક બીડાિો
સરહત તથા ફી ભરે લા ચલિની નકલ સાથે આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલવાના રહેશે અથવા
સોસાયટીની કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જવાના રહેશે.
13)

દરે ક જાહેરાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતાાં, સાંજોગોવસાત, જો કોઈ ઉમેદવારે એકથી
વધુ અરજી કરે લ હશે, તો છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી, તેની સાથે વનયત ફી ભરે લ હશે , તો તે માન્ય
ગિાશે અને અગાઉની અરજી રદ ગિવામાાં આવશે. અગાઉની અરજી સાથે ભરે લ ફી છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ
અરજી સામે ગિવામાાં આવશે નહીં. જો ઉમેદવારે છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સાથે વનયત ફી ભરે લ નહી
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હોય, તો આવા ઉમેદવારની વનયત ફી સાથેની કન્ફમગ થયેલી છે લ્લી અરજી માન્ય ગિવામાાં આવશે. જો
ઉમેદવારે એકથી વધુ અરજી સાથે ફી ભરે લ હશે, તો તે રીફાંડ કરવામાાં આવશે નહીં.
14)

અરજી ફી :
I.

સામાન્ય કે ટેગરીમાાં ઉમેદવારી કરતાાં ણબન અનામત ઉમેદવારે પોસ્ટ ઓફીસમાાં રૂા.૫૦૦/- પરીક્ષા
ફી + લાગુ પડતાાં પોસ્ટલ સવવિસ ચાર્જ બ ભરવાનો રહેશે, અને ફી ભયાગ અંગેન ુ ાં ચલિ મેળવવાનુ ાં
રહેશે.

II.

મ ૂળ ગુજરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓફીસમાાં રૂા.૨પ૦/- પરીક્ષા ફી +લાગુ
પડતાાં પોસ્ટલ સવવિસ ચાર્જ બ ભરવાનો રહે છે . પરાં ત ુ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ
અનામત ન હોય ત્યાાં આવા ઉમેદવારો ણબન અનામત જગ્યા માટે વનયત કરે લ અરજી ફી ભરીને
અરજી કરી શકશે અને તેને ણબન અનામત ના ધોરિો લાગુ પડશે.

III.

ફી ભયાગ વગરની અરજી રદ થવાને પાત્ર છે . ફી ભરે લ નહીં હોય તેવા ઉમેદવારને કોઈપિ
સાંજોગોમાાં પ્રાથવમક કસોટી પરીક્ષામાાં બેસવા દે વામાાં આવશે નહીં. આ ફી ફકત પોસ્ટઓફીસ દ્વારા
જ સ્વીકારવામાાં આવશે, રોકડમાાં, ડીમાન્ડ ડ્રાફટથી, ઈવન્ડયન પોસ્ટલ ઓડગ ર કે પે ઓડગ રના
સ્વરૂપમાાં આ ફી સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં, જેની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ લેવી.

IV.

ઉમેદવારે પોસ્ટ ઓરફસમાાં ફી ભયાગ પછી ૨૪ કલાકમાાં રજીસ્ટર મોબાઇલમાાં મેસેજ ન આવે તો
સાંબવાં ધત પોસ્ટ ઓરફસનો સાંપકગ કરવાનો રહેશે.

15)

ઉમેદવારોને ખાસ જિાવવાનુ ાં કે , અરજીપત્રક તથા પ્રમાિપત્રોની ચકાસિી દરમ્પયાન કોઈ ઉમેદવાર, આ
જગ્યાના ભરતી વનયમો, તથા જાહેરાતની જોગવાઈઓ મુજબ લાયકાત ધરાવતા નથી તેમ માલુમ પડશે
તો તેમની ઉમેદવારી કોઈ પિ તબકકે રદ કરવામાાં આવશે.

16)

અરજીપત્રક સાથે માાંગવામાાં આવે ત્યારે જોડવાના આવશ્યક પ્રમાિપત્રોની યાદી(આ યાદી ફકત
ઉમેદવારોને મદદ રૂપ થવા માટે છે . અથગઘટનના પ્રસાંગે જાહેરાતની જોગવાઈ તથા પરીક્ષા વનયમોની
જોગવાઈ ઘ્યાને લેવાની રહેશે.)

૦૧

બન્ને જગ્યા માટે એક અરજી કરવાની રહેશે.

૦ર

એસ.એસ.સી. બોડગ ના પ્રમાિપત્રની નકલ કે જેમાાં જન્મતારીખ દશાગ વેલ હોય અથવા શાળા

છોડયાના

S.L.C પ્રમાિપત્રની નકલ રજુ કરવાની રહેશે.)
૦૩

ઉમેદવારે નામમાાં ફેરફાર કરે લ હોય તો તેના પુરાવાની નકલ.

૦૪

સામાજજક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વગગ અને અનુ. જાવત માટે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા

અપાયેલ

પ્રમાિપત્રની નકલ.
૦પ

સામાજજક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવગગના ઉમેદવાર જાહેરાતમાાં જિાવ્યા મુજબતા. થી અરજી
કરવાની છે લ્લી તારીખ સુધીમાાં ઈસ્યુ થયેલ નોન રક્રમીલેયર પ્રમાિપત્ર પરરવશષ્ટ્ટ નમુના " ક " મુજબ
ગુજરાતીમાાં આવતુ ાં પ્રમાિપત્ર બીડું ુ.ાં અંગ્રેજીમાાં આપવામાાં આવતુ ાં Annexure - A માન્ય નથી.

૦૬

શારીરરક વવકલાાંગતા ધરાવતા ઉમેદવાર માટે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા અપાયેલ તબીબી પ્રમાિપત્રની
નકલ (સા.વ.વવ.ના તા.૧.૧ર.૦૮ના પરરપત્રથી વનયત થયેલ નમુના મુજબ)
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૦૭

શૈક્ષણિક લાયકાતના સાંદભગમાાં જાહેરાતમાાં દશાગ વેલ વવદ્યાશાખાના સ્નાતક/અનુસ્નાતક પદવીના અંવતમ
વષગન ુ ાં ગુિપત્રક/પદવી પ્રમાિપત્રની નકલ.

૦૮

સક્ષમ અવધકારી દ્વારા

આપવામાાં આવેલ અનુભવના પ્રમાિપત્રની નકલ (જેમાાં સાંસ્થાના લેટરપેડ

ઉપર (૧) ધારિ કરે લ જગ્યા (ર) અનુભવનો સમયગાળો (૩) અનુભવનો પ્રકાર (૪) મેળવવામાાં
આવતાાં પગાર અને ભથથાઓની વવગત દશાગ વેલ હોય) જો પડતુ ાં હોય તે
૦૯

સરકારી કમગચારીના રકસ્સામાાં રૂબરૂ મુલાકાતના સમયે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા વનયત નમુનામાાં
આપવામાાં આવેલ 'ના-વાાંધા' પ્રમાિપત્રની નકલ અૂ ૂક રજુ કરવાની રહેશે. અન્યથા રૂબરૂ મુલાકાતમાાં
પ્રવેશ મળશે નહીં. (સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૮.૧૧.૮૯ ના પરરપત્રથી વનયત થયેલ નમુના
મુજબ

૧૦

વવધવા ઉમેદવારના રકસ્સામાાં પુન: લગ્ન કરે લ નથી તેું  ુ ાં સોગાંદનામુ ાં અન્યથા વવધવા ઉમેદવાર
તરીકે ના લાભ માટે દાવો નોંધાવી શકશે નહી.

૧૧

સરકારી પરરપત્ર મુજબનુ ાં ખેલકુ દનુ ાં પ્રમાિપત્ર (લાગુ પડતુ ાં હોય તો)
આ તબકકે ઉમેદવારોનુ ાં ખાસ ઘ્યાન દોરવામાાં આવે છે કે અનુભવે એમ જિાય છે કે , અરજીપત્રક

સાથે ણબડવાના ણબડાિો / પ્રમાિપત્રો વગેરે અંગે પુરતી કાળજી ઉમેદવારો દ્વારા લેવામાાં આવતી હોતી નથી.
ઉમેદવારોને જિાવવામાાં આવેલ પ્રમાિપત્રો પૈકી કોઈક પ્રમાિપત્રો ણબડવાના રહી જતા હોય છે , કે
પ્રમાિપત્રો જાહેરાતમાાં આપેલી સુચના મુજબના હોતા નથી. આવા પ્રસાંગોએ સોસાયટીએ તેઓની અરજી રદ
કરવી પડે છે . આ પ્રકારની બાબત આપના કે સમાાં ન બને તે માટે અરજી, સોસાયટીમાાં રજુ કરતાાં પહેલાાં આ
અંગે પ ૂરતી કાળજી રાખી, ચકાસિી કરીને જ, તે અરજી સાથે આપના તરફથી રજુ કરવામાાં આવે તે જોવા
જિાવવામાાં આવે છે .
આ જાહેરાત તથા ભરતી પ્રરક્રયામાાં કોઈ પિ કારિોસર ફેરફાર કરવાની કે રદ કરવાની આવશ્યકતા
ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો ગુજરાત સામાજજક આંતરમાળખાકીય વવકાસ સોસાયટી(GSIDS)ને સાંપ ૂિગ અવધકાર
રહેશે. આ માટે કારિો આપવા ગુજરાત સામાજજક આંતરમાળખાકીય વવકાસ સોસાયટી (GSIDS), ગાાંધીનગર
બાંધાયેલ રહેશે નરહ.
સહી/વનયામક અને સભ્ય સણચવ
GSIDS, ગાાંધીનગર
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પરરસશષ્ટ્ટ- ક
રાજય સરકારની નોકરીમાાં / ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સાંસ્થાઓમાાં પ્રવેશમાાં અનામતનો લાભ લેવા માટે
અરજી કરતી વખતે સામાજજક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોએ રજુ કરવાના
પ્રમાિપત્રનો નમુનો....
..............................................................................................................................
આથી

પ્રમાણિત

કરવામાાં

આવે

છે

કે

...........................................જજલ્લાના

............................... તાલુકાના ...................................................................ગામના
શ્રી / કુ. ............................................ના પુત્ર / પુત્રી ............................... ઞાવતના છે . જેને
ગુજરાત સરકારના સમાજ કલ્યાિ અને આરદજાવત વવકાસ વવભાગના તા.૧.૪.૭૮ ના ઠરાવ નાંબરબકર/૧૦૭૯/૧૩૭૩૪/હ. તેમજ ત્યારબાદના વખતો વખતના સુધારા / વધારાથી સામાજજક અને
શૈક્ષણિક રીતે પછાતવગગ તરીકે જાહેર કરે લ છે .
શ્રી...................................................... અને / અથવા તેમનુ ાં કુટુાંબ સામાન્ય રીતે
ગુજરાત રાજયના .................................. જજલ્લાના રહીશ છે . આથી એ પિ પ્રમાણિત કરવામાાં
આવે છે કે તે / તેિીનો ગુજરાત સરકારના સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના
તા.૦૧.૧૧.૧૯૯પ ના ઠરાવ ક્રમાાંક : સશય-૧૧૯૪-૧૦૯-અ સાથેના પરરવશષ્ટ્ટથી વનયત કરવામાાં
આવેલ ઉન્નત વગો (રક્રવમલેયર)ની વ્યરકત / જૂથમાાં સમાવેશ થતો નથી.
તારીખ : ................................

સક્ષમ અવધકારીની સરહ,
હોદૃો

(સીલ)
-----------------------------------------------નોંધ :
ક)

ઉપર

દશાગવલ
ે

"સામાન્ય

રીતે" શબ્દનો

અથગ

લોક

પ્રવતવનવધત્વ

અવધવનયમ-૧૯

(રીપ્રેઝન્ટેશન ઓફ ધી પીપલ્સ એકટ, ૧૯પ૦) ની કલમ- ર૦ જિાવ્યા મુજબનો જ
રહેશે.
ખ)

આવાાં જાવત પ્રમાિપત્રો રાજય સરકારના રાજયપવત્રત અવધકારીઓ દ્વારા આપવામાાં આવે
તે રકસ્સાઓમાાં આવા પ્રમાિપત્રો આ જ નમુનામાાં પરાં ત ુ જજલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ અથવા સક્ષમ
અવધકારીની પ્રવતસહીવાળા હોવા જોઈએ. (રાજયપવત્રત અવધકારીઓ દ્વારા આપવામાાં
આવેલા અને જજલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ/સક્ષમ અવધકારી દ્વારા ખરાઈ કરવામાાં આવેલા (એટેસ્ટેડ)
પ્રમાિપત્રો પુરતાાં ગિવામાાં આવશે નરહ.)
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મા-ાાનધા પ્ર ાણપત્રમો મમ ૂમો
ક્રમાાંક : ..................................................................................તા.............................
સા.વ.વવ.ના તા.૮.૧૧.૮૯ ના પરરપત્ર ક્રમાાંકઃ એફઓ-એ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ-ર થી વનયત કરવામાાં
આવેલ પ્રમાિપત્ર
પ્ર ાણપત્ર
આથી પ્રમાણિત કરવામાાં આવે છે કે શ્રી ..................................................... આ ખાતામાાં
તા.............................થી સતત જગ્યા પર કામ કરે છે .
ર.

એ પિ પ્રમાણિત કરવામાાં આવે છે કે જયારે તેઓની સરકારમાાં પ્રથમ વનમણ ૂક કરવામાાં

આવી હતી ત્યારે તેઓએ જે જગ્યા માટે અરજી કરી છે તે જગ્યા માટે વનયત કરવામાાં આવેલ ઉપલી
વયમયાગદાની અંદર હતા અને તેઓની વનમણ ૂક

માન્ય પઘ્ધવત દ્વારા હાંગામી/કાયમી રીતે કરવામાાં

આવી છે .
૩.

જગ્યાનુ ાં નામઃ .................................................................... (વગગ-.............) જે જગ્યા

માટે શ્રી/શ્રીમવત .............................................................. એ અરજી કરી છે તે ગુજરાત સામાજજક
આંતરમાળખાકીય વવકાસ સોસાયટી (GSIDS), ગાાંધીનગર દ્વારા વવચારિામાાં લેવામાાં આવે તો આ
ખાતાને હરકત સરખુાં નથી.
(

)
હોદૃો
ખાતાના વડા

સ્થળ :
તારીખ :
પ્રવત,
શ્રી.....................................
.........................................
.........................................
નકલ રવાના :
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