ુ રાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, ગાંધીનગર
ગજ
બ્લોક નં. ૨, પ્રથમમ માળ, ‘‘કમમયોગી ભવન’’, નનમામ ણ ભવનની પાછળ, સેક્ટર– ૧૦-એ, ગાંધીનગર

ુ નાઓ
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૯/ર૦૧૬૧૭ થમી ૧૩૨/ર૦૧૬૧૭ અંગેની નવગતવાર સચ
(વેબસાઇટ એડ્રેસ : https://ojas.gujarat.gov.in અને https://gsssb.gujarat.gov.in)

૧.

ુ રાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા સચિવાલયના વવવવધ વહીવટી
જ
વવભાગોના વનયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાઓની કિેરીઓમાં વગગ-૩ ના જુ દા જુ દા તાંવત્રક
સંવગોની નીિે દર્ાગ વેલ સીધી ભરતીની જગ્યાઓ અન્વયે પસંદગી/ પ્રવતક્ષા યાદી તૈયાર
કરવા માટે ઉમેદવારો પાસેથી OJAS ની વેબસાઇટ ઉપર ઓન-લાઈન અરજી૫ત્રકો
મંગાવવામાં આવે છે . આ માટે ઉમેદવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in વેબ-સાઈટ ૫ર તા.
૧૭/૦૩/ર૦૧૭ (બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક) થમી તા. ૨૮/૦૩/ર૦૧૭ (સમય રાત્રીના ૧૧.૫૯
કલાક

ુ ી) દરમ્યાન ઓન-લાઈન અરજી કરવાની રહેર્.ે
ધ

૧) અરજી કરવા માટે ની વવગતવાર

ૂિનાઓ ( આ જાહેરાતમાં ફકરા નં. ૭ માં દર્ાગ વેલ છે .

તે સહીત) આ સમગ્ર જાહેરાત ઓન-લાઇન અરજી કરતાં પહેલાં ઉમેદવારે પોતે ધ્યાનથી
વાંિવી જરૂરી છે .
૨)

ઓન-લાઇન અરજી કરતી વખતે ઉમેદવારે કોઇ પ્રમાણપત્રો જોડવાના નથી. પરં ુ,
ઓન-લાઇન અરજી કરતી વખતે પ્રમાણપત્રોમાંની વવગતોને આધારે ઓન-લાઇન
અરજીમાં અરજદારે સમગ્ર વવગતો ભરવાની રહે છે . આથી પોતાના બધા જ પ્રમાણપત્રો
જેવા કે, ર્ૈક્ષચણક લાયકાત, વય, ર્ાળા છોડયા ુ ં પ્રમાણપત્ર, જાવત, ર્ારીરરક ખોડખાંપણ
(લા ુ પડ ું હોય તો), માજી સૈવનક (લા ુ પડ ુ હોય તો) તેમજ અન્ય લાયકાતના અસલ
પ્રમાણપત્રોને સાથે રાખીને ઓન-લાઇ અરજીમાં એવા પ્રમાણપત્રોને આધારે સમગ્ર વવગતો
ભરવાની રહે છે . જેથી અરજીમાંની ખોટી વવગતોને કારણે અરજી રદ થવાપાત્ર ઠરે નહીં.

૩) પરીક્ષા પડ્વત પસંદગીની પ્રરિયામાં જાહેરાતમાં ફકરા નં.-૯ માં દર્ાગ વ્યા

ુ બની પ્રથમ
જ

તબક્કામાં હે ુલક્ષી પ્રશ્નોવાળી ઓ.એમ.આર. પડ્વતની સ્પધામ ત્મક લેખિત પરીક્ષા અને
ત્યારબાદ, બંને તબક્કાની કોમ્પ્ ટુ ર પ્રોફીસીયન્સી (કાયમ ક્ષમતા) કસોટીની પ્રરિયામાંથી
ઉમેદવારે પસાર થવા ુ ં રહેર્ે.
૪) જરૂરત ઉપસ્થથત થયે પરીક્ષા સંદભેની

ુ
અ ક

ૂિનાઓ મોબાઇલ નંબર પર

એસ.એમ.એસ. થી આપવામાં આવર્ે. આથી, અરજીપત્રકમાં સંબવં ધત કોલમમાં મોબાઇલ
નંબર અવશ્ય દર્ાગ વવો અને સમગ્ર ભરતી પ્રરિયા પ ૂણગ થાય ત્યા
રાખવો અવનવાયગ રીતે જરૂરી છે .
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ુ ી, નંબર જાળવી
ધ

ુ બ છે .
સંવગમ વાર જગ્યાની નવગતો નીચે જ
સામાન્ય

વવભાગ/
જાહેરાત િમાંક

ખાતાની વડાની
કિેરી ુ ં નામ

સંવગગ ુ ં
નામ

વનયામકશ્રી,

૧૧૯/ર૦૧૬૧૭

તબીબી સેવાઓ

(કામદાર રાજય

વીમા યોજના)

જુ વનયર

ફામાગ સીથટ

વગગ
સા
મ
મા
રહ
ન્ય લા

અ ુ ૂચિ

તજાવત
સા
મ
મા
રહ
ન્ય
લા

૩૧ ૧૪ ૦૪

૦૨

અ ુ ૂચિત
જન જાવત
સા
મ
મા
રહ
ન્ય
લા

૧૬ ૦૮

સા.ર્ૈ.૫.
સા
મા
ન્ય

૦૯

વગગ

મ
રહ
લા

૦૫

કુ લ

ર્ારરરીક

સૈવનક

અર્ક્ત

૮૯

૦૨
(૦૧-HH,
૦૯
૦૧ Orth.
માટે )

૧૭૮

૦૪
(૦૨-HH,
૧૭
૦૨-OA/
BL માટે )

અમદાવાદ

૧૨૦/ર૦૧૬૧૭

માજી

અવધક
વનયામકશ્રી,
આરોગ્ય, તબીબી
સેવાઓ અને
તબીબી વર્ક્ષણ

ઓપ્થલ્મમક
આસીથટન્ટ

૪૨ ૨૧ ૦૮

૦૪ ૩૭

૧૮

૩૨

૧૬

(આ.વવ.)
ગાંધીનગર

૧૨૧/ર૦૧૬૧૭

કવમશ્નરશ્રી, ખોરાક
અને ઔષધ

વનયમન તંત્ર,
ગાંધીનગર

૧૨૨/૨૦૧૬૧૭

અવધક

ઓરફસર

એક્ષ-રે

વનયામકશ્રી,
(આરોગ્ય)

ટે કનીર્ીયન

ગાંધીનગર

૧૨૩/૨૦૧૬૧૭

ફુડ સેફ્ટી

૩૧ ૧૪ ૦૨ ૦૧

૩૪ ૨૦ ૨૬

૦૭

૧૮ ૩૯

૦૨

૨૫

૦૧

૩૯

૦૧

૨૭

૫૯

૦૬

૨૨૮

૦૭
(૦૨-HH,
૨૩ ૦૨-BL
૦૩-Orth
માટે )

વનયામકશ્રી,

તબીબી સેવાઓ

(કામદાર રાજય
વીમા યોજના)

૦૨
થટાફ નસગ

૨૬ ૧૩ ૦૩

૦૨ ૦૯

૦૪

૧૪

૦૭

૭૮

૦૮

૧૨૫/ર૦૧૬૧૭

અન્ન અને નાગરરક જુ નીયર
પુરવઠા વવભાગ
ુ ય વવદ્યુત
ખ્

વનરીક્ષક

ગાંધીનગર

૧૨૬/ર૦૧૬૧૭

ર્હેરી વવકાસ અને
ર્હેરી

વવભાગ

૧૨૭/ર૦૧૬૧૭

૧૨૮/ર૦૧૬૧૭

વનરીક્ષક
વવદ્યુત પેટા

વનરીક્ષક,

ૃહ વનમાગ ણ સવેયર

શ્રમ અને

ફોરમેન

રોજગાર વવભાગ

ઇન્થરકટર

કમીશ્નરશ્રી,
સેવા અને
સાંથકૃવતક

પ્ર ૃવિઓ,

ુ ક
વ

(Ortho
માટે )

અમદાવાદ

૧૨૪/૨૦૧૬૧૭

૦૧
(Orth.
માટે )

પ્રાંત

૨૧ ૧૧ ૦૩

૦૧ ૦૬

૦૨

૧૦

૦૫

૫૯

૦૬

--

૧૦ ૦૪

--

૦૪

૦૧

૧૧

૦૫

૩૫

૦૩

૦૧
(OL માટે )

૦૧ ૦૪

૦૨

૦૭

૦૩

૪૦

૦૪ (OA/OL

--

૧૫ ૦૭ ૦૧

અવધકારી

માટે )

૨૬ ૧૩ ૦૩

૦૨ ૦૭

૦૩

૧૩

૦૬

૭૩

૦૩
(૦૨-HH
૦૭
૦૧-Orth.
માટે )

૨૩ ૧૨ ૦૩

૦૧ ૦૬

૦૩

૧૨

૦૫

૬૫

૦૬

ુ ા
વ

વવકાસ

૦૧

ગાંધીનગર
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--

૧૨૯/ર૦૧૬૧૭

મદદનીર્

ગ્રંથાલય
વનયામકશ્રી,

ગ્રંથપાલ

ગાંધીનગર
૧૩૦/ર૦૧૬૧૭

મત્થયોદ્યોગ

મદદનીર્

કવમશ્નરશ્રી,

મત્થયોદ્યોગ

ગાંધીનગર

અવધક્ષક

૦૭

૦૩

--

--

૦૨

--

૦૨

૦૧

૧૫

૦૧
OA/OL/
૦૧
BL/OAL/
LV/HH

૦૮

૦૩

૦૧

--

૦૧

૦૧

૦૩

૦૨

૧૯

૦૨

--

૦૩

૦૧

--

--

--

--

૦૪

૦૨

૧૦

૦૧

--

(વસનીયર)
૧૩૧/ર૦૧૬૧૭

મત્થય

મત્થયોદ્યોગ
કવમશ્નરશ્રી,

અવધકારી

ગાંધીનગર
૧૩૨/૨૦૧૬૧૭

માગમ અને
મકાન નવભાગ

૪૪

૨૧ ૦૫

૦૩

૦૭

૦૪

૨૧

૧૦

૦૩
(૦૨-OL/
૧૧૫ ૧૧ OA માટે ,
૦૧-HH
માટે )

૨૮

૧૩ ૦૨

૦૧

૧૦

૦૫

૧૧

૦૫

૭૫

૦૭ (OL/ OA

૧૬

૦૮ ૦૨

૦૧

૦૪

૦૨

૦૮

૦૪

૪૫

૦૪

૦૧
(OL માટે )

૦૩

૦૨

--

--

૦૧

--

૦૨

૦૧

૦૯

--

--

૦૪

૦૨

--

--

૦૫

૦૨

૦૩

૦૨

૧૮

૦૧

--

૦૨

૦૧

--

--

૦૧

--

૦૧

--

૦૫

--

--

૦૪

૦૨

--

--

૦૨

૦૧

૦૧

--

૧૦

૦૧

--

૦૧

૦૧

--

--

--

--

૦૧

--

૦૩

--

--

.

(૧) અવધક્ષક

ઇજનેરશ્રી,(મા.

મ.) વ ળ
ગ ુ -૧,

વકગ
આસીથટન્ટ

અમદાવાદ

(૨) અવધક્ષક
ઇજનેરશ્રી,

(મા.મ.) વ ળ
ગુ -

વકગ
આસીથટન્ટ

૦૨

માટે )

૨, અમદાવાદ
(૩) અવધક્ષક

ઇજનેરશ્રી, ર્હેર
(મા.મ.) વ ળ
ગુ ,

વકગ
આસીથટન્ટ

અમદાવાદ

(૪) અવધક્ષક

ઇજનેરશ્રી, યાંવત્રક વકગ
(મા.મ.) વ ળ
ગુ ,
અમદાવાદ

આસીથટન્ટ

(૫) અવધક્ષક
ઇજનેરશ્રી,

પાટનગર યોજના
વ ળ
ગુ ,

વકગ
આસીથટન્ટ

ગાંધીનગર
(૬) અવધક્ષક

ઇજનેરશ્રી, વવદ્યુત વકગ
(મા.મ.) વ ળ
ગુ ,
ગાંધીનગર

આસીથટન્ટ

(૭) અવધક્ષક
ઇજનેરશ્રી,

રાષ્ટીય ધોરી
માગગ, વ ળ
ગુ ,

વકગ
આસીથટન્ટ

ગાંધીનગર

(૮) વનયામકશ્રી,

ઉપવન બગીિા

તંત્ર, ગાંધીનગર

વકગ
આસીથટન્ટ
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(૯) અવધક્ષક

ઇજનેરશ્રી,(મા.મ.)
વ ળ
ગ ુ , વડોદરા
(૧૦) અવધક્ષક

ઇજનેરશ્રી,(મા.મ.)
વ ળ
ગુ ,

રુ ત

વકગ
આસીથટન્ટ
વકગ
આસીથટન્ટ

૦૨

૪૦

૨૦ ૦૩

૦૨

૧૫

૦૭

૦૨

૦૧

૯૦

૦૯ (OL/ OA

૪૪

૨૦ ૦૧

૦૧

૧૦

૦૫

૦૧

૦૧

૮૩

૦૮ (OL/ OA

૦૫

૦૨ ૦૧

--

૦૧

--

૦૨

૦૧

૧૨

૦૧

૨૬

૧૩ ૦૪

૦૨

૦૯

૦૪

૧૩

૦૬

૭૭

૦૭ (OL/ OA

૨૦

૧૦ ૦૧

--

૦૭

૦૪

૧૧

૦૫

૫૮

૦૫ (OL/ OA

૧૦

૭૨

૩૪

૭૭

૩૬

૬૦૦

માટે )
૦૨

માટે )

(૧૧) અવધક્ષક

ઇજનેરશ્રી, રાષ્ટીય વકગ

ધોરી માગગ, વ ળ
ગ ુ , આસીથટન્ટ

--

વડોદરા

(૧૨) અવધક્ષક

ઇજનેરશ્રી (મા.મ.)
વ ળ
ગ ુ -૧, રાજકોટ
(૧૩) અવધક્ષક

ઇજનેરશ્રી,(મા.મ.)
વ ળ
ગ ુ -૨, રાજકોટ

વકગ
આસીથટન્ટ
વકગ
આસીથટન્ટ

કુ લ જગ્યાઓઃ- વકગ આસીથટન્ટ ૨૩૭ ૧૧૫ ૧૯
તમામ સંવગોની કુલ જગ્યાઓઃ-

૫૧૪ ૨૫૧ ૭૩

૦૨

માટે )
૦૨

માટે )

૫૪

૪૨ ૨૧૦ ૧૦૩ ૨૩૪ ૧૨૧ ૧૫૪૮ ૧૪૭

૧૪
૩૬

HH - શ્રવણ ર્સ્ક્તની વવકલાંગતા, OA- એક હાથની વવકલાંગતા, OL - એક પગની વવકલાંગતા,
BL - બંને પગની વવકલાંગતા, Orth. - હલનિલનની વવકલાંગતા, LV - ઓછી દ્રષ્ટીની વવકલાંગતા
નોંધ:- (૧) જાહેરાતમાં દર્ાગવેલ જગ્યાઓની સંખ્યામાં વધ ટ થવાની ર્યતા છે .
(૨) અનામત જગ્યાઓ ફકત
(૩)

ૂળ

ુ રાતના જે તે અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે જ અનામત છે .
જ

દરે ક જાહેરાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતાં, સંજોગવર્ાત, જો કોઇ ઉમેદવાર
એકથી વ ુ અરજી કરે લ હર્ે, તો છે મલી કન્ફમગ થયેલ અરજીને માન્ય રાખીને અન્ય અરજીપત્રકને રદ
ગણવામાં આવર્ે. ચબન અનામત વગગના ઉમેદવારોએ છે લલી કન્ફમગ થયેલ અરજી સાથે વનયત ફી
ભરે લ હર્ે તે અરજી માન્ય ગણાર્ે અને અગાઉની અરજી રદ ગણવામાં આવર્ે. અગાઉની અરજી
સાથે ભરે લી ફી છે મલી કન્ફમગ થયેલ અરજી સામે ગણવામાં આવર્ે નહીં. જો ઉમેદવારે છે મલી કન્ફમગ
થયેલ અરજી સાથે વનયત ફી ભરે લ નહીં હોય, તો આવા ઉમેદવારની બાકીની અરજીઓ પૈકી વનયત
ફી સાથેની કન્ફમગ થયેલી છે મલી અરજી માન્ય ગણવામાં આવર્ે. જો ઉમેદવારે એકથી વ ુ અરજી
સાથે ફી ભરે લ હર્ે, તો તે રીફંડ કરવામાં આવર્ે નહીં.

(૪) સામાન્ય વરહવટ વવભાગના તા. ૧૧/૧૧/૨૦૧૪ ના ઠરાવ િમાંક-સીઆરઆર/ ૧૦૯૬/ ૨૨/
૧૩/ ગ.૨(ભાગ-૧) ની જોગવાઇઓ ધ્યાને લઇને, મરહલાઓ માટે અનામત જગાઓ રાખવામાં
આવેલ છે . મરહલાઓની અનામત જગ્યાઓ માટે લાયક મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય
તો, તે જગ્યા સંબવં ધત કેટેગરી (જનરલ, એસ. સી., એસ.ટી., એસ.ઇ.બી.સી.) ના પુરૂષ
ઉમેદવારથી ભરવામાં આવર્ે.
ુ ાર ૧૦ % જગ્યા અનામત છે . માજી સૈવનક કેટેગરીમાં પસંદ થયેલ
(૫) માજી સૈવનક માટે વનયમા સ
ઉમેદવારોને તેઓની સંબવં ધત જે તે કેટેગરી (જનરલ, એસ. સી., એસ.ટી., એસ.ઇ.બી.સી.) સામે
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સરભર કરવામાં આવર્ે. માજી સૈવનકની અનામત જગ્યા માટે લાયક માજી સૈવનક ઉમેદવાર નહીં
મળે તો તે જગ્યા જે તે કેટેગરીના અન્ય સામાન્ય લાયક ઉમેદવારોથી ભરવામાં આવર્ે.
માજી સૈવનક ઉમેદવારો કે જેઓએ જલ, વા ુ અને થથળની આમી ફોસીસમાં ઓછામાં
ઓછા છ માસની સેવા કરી હોય અને માજી સૈવનક તરીકે ુ સક્ષમ અવધકારી ુ ં ઓળખકાડગ અને
રડથિાર્જ બ કુક ધરાવતાં હોય તો ઉ૫લી વયમયાગદામાં તેઓએ બજાવેલ ફરજનો સમયગાળો
ઉ૫રાંત ત્રણ વષગ

ુ ીની ડ્ૂટછાટ મળર્ે. માજી સૈવનક તરીકેની ફરજ િાલુ હોય તેવા ઉમેદવારો
ધ

વન ૃવિ ુ ં એક વષગ બાકી હોય તો પણ તેઓ પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી ર્કર્ે.
(૬) ર્ારીરરક રીતે વવકલાંગ ઉમેદવારોની જગ્યાઓ જે તે કેટેગરી સામે સરભર કરવામાં આવર્ે.
ર્ારીરરક રીતે વવકલાંગ ઉમેદવારોની જગ્યા માટે લાયક ર્ારીરરક રીતે વવકલાંગ ઉમેદવારો નહીં
મળે તો તે જગ્યા જે તે કેટેગરીના અન્ય સામાન્ય લાયક ઉમેદવારોથી ભરવામાં આવર્ે.
ુ જગ્યાઓ અનામત
(૭) જાહેરાતમાં જે તે કેટેગરીમાં કુલ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદવારો માટે અ ક
હોય ત્યારે મરહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ વસવાયની બાકી રહેતી જગ્યાઓ ફકત પુરૂષ
ઉમેદવારો માટે અનામત છે . તેમ ગણવા ુ ં નથી, આ જગ્યાઓ પર પરૂષ તેમજ મરહલા
ઉમેદવારોની પસંદગી માટે વવિારણા થઇ ર્કે છે . પુરૂષ તેમજ મરહલા ઉમેદવારો અરજી કરી ર્કે
છે . (દા.ત. કુલ-૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મરહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે . પરં ુ બાકી
રહેતી ૦૭ જગ્યા સામે મરહલા ઉમેદવાર પણ પસંદગી પામી ર્કે છે .)

ર.

૫ગાર ધોરણ:નાણા વવભાગના તા.૨૦-૧૦-૨૦૧૫ ના ઠરાવ િમાંક: - ખરિ -ર૦૦ર- ૫૭-(પાટગ -ર)-ઝ.૧
તેમજ તા.૧૮-૦૧-૨૦૧૭ ના ઠરાવ િમાંક: - ખરિ -ર૦૦ર- ૫૭-(પાટગ -ર)-ઝ.૧ થી નકકી થયા
ુ બ પ્રથમ પાંિ વષગ માટે નીિે
જ

ુ બના વનયત રફકસ ૫ગારથી વનમ કં ૂ અપાર્ે તેમજ
જ

ઉકત ઠરાવના અન્ય લાભો મળવાપાત્ર થર્ે. અને સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા. ૨૩-૧૦ર૦૧૫ ના ઠરાવ િમાંક:- સીઆરઆર-૧૧-ર૦૧૫-૩૧૨૯૧૧-ગ.૫ અને નાણા વવભાગના તા.
૨૮-૦૩-ર૦૧૬ ના ઠરાવ િમાંક:- ખરિ/ ૨૦૦૨/ ૫૭/ (પાટગ -૩)/ઝ-૧ માં દર્ાગ વેલ બોલીઓ
અને ર્રતોને આવધન વનમાયેલ ઉમેદવાર પાંિ વષગના અંતે તેની સેવાઓ સંતોષકારક
ુ ાર મળવાપાત્ર ૫ગાર
જણાયેથી સંબવં ધત કિેરીમાં જે તે સમયના સરકારશ્રીના વનયમો સ
ધોરણમાં વનયવમત વનમ કં ૂ મેળવવાને પાત્ર થર્ે. તેમ છતાં, આ બાબતે નામદાર

ુ ીમ
પ્ર

કોટગ માં દાખલ થયેલ SLP No. 14124/2012 અને SLP No. 14125/2012 ના ચુકાદાને આધીન
રહેર્ે.
જાહેરાત િમાંક
૧૧૯/ર૦૧૬૧૭
૧૨૦/ર૦૧૬૧૭

૧૨૧/ર૦૧૬૧૭

વવભાગ/ ખાતાની વડાની
ું
કિેરી નામ

વનયામકશ્રી, તબીબી સેવાઓ (કામદાર
રાજય વીમા યોજના) અમદાવાદ

સંવગગ ુ ં નામ
જુવનયર ફામાગસીથટ

અવધક વનયામકશ્રી, આરોગ્ય, તબીબી ઓપ્થલ્મમક આસીથટન્ટ
સેવાઓ અને તબીબી વર્ક્ષણ
(આ.વવ.) ગાંધીનગર
કવમશ્નરશ્રી, ખોરાક અને ઔષધ
ફુડ સેફ્ટી ઓરફસર
વનયમન તંત્ર, ગાંધીનગર
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પ્રથમ પાંિ વષગ

ુ ી
ધ

મળનાર રફકસ પગાર

૩૧,૩૪૦/૩૧,૩૪૦/૩૧,૩૪૦/-

૧૨૨/ર૦૧૬૧૭

૧૨૩/ર૦૧૬૧૭

અવધક વનયામકશ્રી, આરોગ્ય, તબીબી
એક્ષ-રે ટેકનીર્ીયન
સેવાઓ અને તબીબી વર્ક્ષણ
(આ.વવ.) ગાંધીનગર
વનયામકશ્રી, તબીબી સેવાઓ (કામદાર

થટાફ નસગ

૩૧,૩૪૦/-

જુનીયર વનરીક્ષક

૩૧,૩૪૦/-

વવદ્યુત પેટા વનરીક્ષક

૩૮,૦૯૦/-

સવેયર

૩૧,૩૪૦/-

શ્રમ અને રોજગાર વવભાગ

ફોરમેન ઇન્થરકટર

૩૮,૦૯૦/-

ુ ક સેવા અને
કમીશ્નરશ્રી, વ
સાંથકૃવતક પ્ર ૃવિઓ, ગાંધીનગર

પ્રાંત

ગ્રંથાલય વનયામકશ્રી, ગાંધીનગર

મદદનીર્ ગ્રંથપાલ

મત્થયોદ્યોગ કવમશ્નરશ્રી, ગાંધીનગર

મદદનીર્ મત્થયોદ્યોગ

રાજય વીમા યોજના) અમદાવાદ

૧૨૪/ર૦૧૬૧૭

અન્ન અને નાગરરક પુરવઠા વવભાગ

૧૨૫/ર૦૧૬૧૭

ુ ય વવદ્યુત વનરીક્ષક, ગાંધીનગર
ખ્

૧૨૬/ર૦૧૬૧૭
૧૨૭/ર૦૧૬૧૭
૧૨૮/ર૦૧૬૧૭

૧૨૯/ર૦૧૬૧૭
૧૩૦/૨૦૧૬૧૭

ૃહ

ર્હેરી વવકાસ અને ર્હેરી
વનમાગણ વવભાગ

ુ ા વવકાસ
વ

૩૧,૩૪૦/-

અવધકારી

૧૩૧/૨૦૧૬૧૭

મત્થયોદ્યોગ કવમશ્નરશ્રી, ગાંધીનગર

૧૩૨/ર૦૧૬૧૭

માગગ અને મકાન વવભાગ

૩.

૩૧,૩૪૦/-

૧૯,૯૫૦/૩૮,૦૯૦/-

અવધક્ષક (વસનીયર)
મત્થય અવધકારી

૩૧,૩૪૦/-

વકગ આસીથટન્ટ

૧૯,૯૫૦/-

રાષ્ટ્રીયતા:- ઉમેદવાર ભારતનો નાગરરક હોવો જોઈએ. અથવા

ુ રાત
જ

મુ કી સેવા

વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭ ના વનયમ-૭ ની જોગવાઇ

ુ બની
જ

રાષ્રીયતા ધરાવતા હોવા જોઇએ.

૪. (૧) વય મયામ દા અને શૈક્ષખણક લાયકાતની નવગતો:જા.ક્ર.

સંવગમ

૧૧૯/૨૦૧૬૧૭ જુનનયર

ફામામસીસ્ટ

વયમયામદા / શૈક્ષખણક લાયકાત
(ક)

તા. ૨૮/૦૩/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી
નહીં અને ૩૫ વષગથી વ ુ ન હોવી જોઈર્ે.

(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમાં કેન્દ્ન્દ્રય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા
તે

હેઠળ

થથપાયેલી

અથવા

સંથથાવપત

વુ નવવસીટીઓ

કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અથવા
એકટ-૧૯૫૬ ના સેકર્ન-૩ હેઠળ ડીમ્ડ

પૈકી

.ુ જી.સી.

વુ નવવસીટી તરીકે જાહેર

થયેલી બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષચણક સંથથામાંથી મેળવેલી ફામમસીની
સ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.

અથમવા
(૨) ઉમેદવાર રાજય ટેકનીકલ પરીક્ષા બોડગ અથવા ભારતમાં કેન્દ્ન્દ્રય
અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હેઠળ થથપાયેલી અથવા
સંથથાવપત

વુ નવવસીટીઓ પૈકી કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય

થયેલી અથવા

.ુ જી.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેકર્ન-૩ હેઠળ ડીમ્ડ

વુ નવવસીટી તરીકે જાહેર થયેલી બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષચણક સંથથામાંથી
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મેળવેલ ડડ્લોમા ઇન ફામમસીની લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇર્ે

અને
હોસ્થપટલ અથવા રડથપેન્સરીઝમાં રડથપેંન્સર તરીકે અથવા
ુ ીકલ
૨૦૧૩ ના કંપની ધારા હેઠળ થથપાયેલી કોઇપણ ફામાગથ ટ
કંપનીમાં ફામાગસીથટ અથવા મેરડકલ રીપ્રેઝન્ટેટીવ તરીકેનો આશરે

ુ વ ધરાવતો હોવો જોઇર્ે. (ડડ્લોમાની શૈક્ષખણક
બે વર્મનો અ ભ
ુ વ જ માન્ય ગણવાનો રહેશે.)
લાયકાત મેળવ્યા પછીનો અ ભ
ુ રાત
જ

(ગ)

મુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો,

ુ રના ઉપયોગ અંગેની પાયાની
૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્પ્ ટ
જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
ુ રાતી અથવા રહન્દી અથવા બંને ભાષા ુ ં પ ૂર ુ ં ઞાન
જ

( ) ઉમેદવાર

ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
વખતો

વખત

ુ ાયાગ
ધ

પ્રમાણેના

ુ રાત
જ

મુ કી

સેવા

વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ
ુ ાર
અ સ

અગાઉથી

ુ રાત
જ

સરકારની

સેવામાં

હોય

તેવી

વ્યસ્ક્તઓની તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગદા હળવી કરી ર્કાર્ે.
૧૨૦/૨૦૧૬૧૭ ઓ્થમલ્મીક

(ક) તા. ૨૮/૦૩/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી નહીં
અને ૩૫ વષગથી વ ુ ન હોવી જોઈર્ે.

આસીસ્ટન્ટ

(િ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમાં કેન્દ્ન્દ્રય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા
તે

હેઠળ

થથપાયેલી

અથવા

સંથથાવપત

વુ નવવસીટીઓ

કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અથવા
૧૯૫૬ ના સેકર્ન-૩ હેઠળ ડીમ્ડ

પૈકી

.ુ જી.સી. એકટ-

વુ નવવસીટી તરીકે જાહેર થયેલી

વુ નવવસીટીમાંથી નીિે પૈકીનાં કોઇપણ વવષય સાથે મેળવેલી

કોઇપણ

ઓ્ટોમેરીની સ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે અથમવા
(૨) ઉમેદવાર સરકાર માન્ય સંથથાનો ઓ્થમલ્મીક સાયન્સ અથમવા
ઓ્થમલ્મીક ટેકનોલોજી અથમવા ઓ્ટોમેરીનો ડડ્લોમા ધરાવતો હોવો
જોઇર્ે. અને
ઓપ્થમમીક કેર સવવીસીસના ક્ષેત્રમાં સરકારી આંખની હોથપીટલ/
અથમવા સરકાર માન્ય આંખની હોસ્થપટલ અથવા જાહેર ક્ષેત્રની
ુ વ ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
હોસ્થપટલનો બે વર્મનો અ ભ

આંખની

ુ વ જ માન્ય
(ડડ્લોમાની શૈક્ષખણક લાયકાત મેળવ્યા પછીનો અ ભ
ગણવાનો રહેશે.)
(ગ)

ુ રાત
જ

મુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો,

ુ રના ઉપયોગ અંગેની પાયાની
૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્પ્ ટ
જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
(ઘ) ઉમેદવાર

ુ રાતી અથવા રહન્દી અથવા બંને ભાષા ુ ં પ ૂર ુ ં ઞાન
જ

ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
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વખતોવખત

ુ ાયાગ પ્રમાણેના
ધ

ુ રાત
જ

મુ કી સેવા વગીકરણ

ુ ાર
અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સ
ુ રાત સરકારની સેવામાં
જ

અગાઉથી

હોય તેવી વ્યસ્ક્તઓની

તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગદા હળવી કરી ર્કાર્ે.
૧૨૧/૨૦૧૬૧૭ ફુડ સેફટી

ઓફીસર

(ક) તા. ૨૮/૦૩/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી નહીં
અને ૩૭ વષગથી વ ુ ન હોવી જોઈર્ે.
(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમાં કેન્દ્ન્દ્રય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા
તે

હેઠળ

થથપાયેલી

અથવા

વુ નવવસીટીઓ

સંથથાવપત

કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અથવા

પૈકી

.ુ જી.સી. એકટ-

વુ નવવસીટી તરીકે જાહેર થયેલી

૧૯૫૬ ના સેકર્ન-૩ હેઠળ ડીમ્ડ

વુ નવવસીટીમાંથી મેળવેલી કેમેસ્રી ની અ થુ નાતકની પદવી

કોઇપણ

ધરાવતો હોવો જોઇર્ે

અથવા
કેન્દ્ન્દ્રય

અથવા

રાજય

થથપાયેલી અથવા સંથથાવપત

અવધવનયમથી

તે

હેઠળ

વુ નવવસીટીઓ પૈકી કોઇપણમાંથી
.ુ જી.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના

અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અથવા
સેકર્ન-૩ હેઠળ ડીમ્ડ

અથવા

વુ નવવસીટી તરીકે જાહેર થયેલી કોઇપણ

વુ નવવસીટીમાંથી મેળવેલી ફુડ ટેકનોલોજી અથમવા ડેરી ટેકનોલોજી
અથમવા ઓઇલ ટેનોલોજી અથમવા બાયો ટેકનોલોજી અથમવા એગ્રીકલ્ચર
સાયન્સ અથમવા વેટરનરી સાયન્સ અથમવા બાયો કેમેસ્રી અથમવા
માઇક્રો બાયોલોજી અથમવા મેડીસીનમાં સ્નાતકની પદવી

ધરાવતો

હોવો જોઇર્ે
(ગ)

ુ રાત
જ

મુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો,

ુ રના ઉપયોગ અંગેની પાયાની
૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્પ્ ટ
જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
( ) ઉમેદવાર

ુ રાતી અથવા રહન્દી અથવા બંને ભાષા ુ ં પ ૂર ુ ં ઞાન
જ

ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
ુ ાયાગ પ્રમાણેના
ધ

વખતોવખત

ુ રાત
જ

મુ કી સેવા વગીકરણ

ુ ાર
અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સ
અગાઉથી

ુ રાત સરકારની સેવામાં હોય તેવી વ્યસ્ક્તઓની
જ

તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગદા હળવી કરી ર્કાર્ે..
૧૨૨/૨૦૧૬૧૭ એક્ષ-રે
ટેકનીર્ીયન

(ક) તા. ૨૮/૦૩/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી નરહ
અને ૩૫ વષગથી વ ુ ન હોવી જોઈર્ે.
(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમા કેન્દ્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા

તે હેઠળ થથાપાયેલી અથવા સંથથાવપત

વુ નવવસીટીઓ પૈકી કોઇપણ

વુ નવવસીટીમાંથી અથવા સરકારે માન્ય કરે લી અથવા
ગ્રાન્્સ

કવમર્ન

અવધવનયમ,
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૧૯૫૬ની

કલમ-૩

વુ નવવસીટી
હેઠળ

ડીમ્ડ

વુ નવવસીટી તરીકે જાહેર થયેલી બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષચણક સંથથામાંથી,
મેળવેલ નવજ્ઞાન પ્રવાહના કોઇપણ નવર્ય સાથમે સ્નાતકની પદવી
ધરાવતો હોવો જોઇર્ે. અથવા સરકારે તે તરીકે માન્ય કરે લી તેની
સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇર્ે ( સરકારશ્રી દ્વારા અન્ય કોઇ
ર્ૈક્ષચણક લાયકાતને સમકક્ષ લાયકાત તરીકે જાહેર કરવામાં આવેલ
નથી.) અને
સરકારી અથવા સરકાર માન્ય સંથથામાંથી અથવા સરકાર દ્વારા
માન્યતા

પ્રાપ્ત

મેડીકલ

કોલેજમાંથી

એક

વર્મનો

એક્ષ-રે

ટેકનીશીયનનો તાલીમી કોર્મ પાસ કયામ ંુ પમાણપત્ર ધરાવતો હોવો
જોઇર્ે. (

ુ રાત રાજયની કોઇપણ મેડીકલ કોલેજ,
જ

વુ નવવસીટી,

ુ ેર્ન બોડગ ,
વી.એસ. હોસ્થપટલ, અમદાવાદ અને ટેકનીકલ એજ ક
ગાંધીનગર દ્વારા એનાયત કરવામાં આવેલ એક્ષ-રે ટેકનીર્ીયનનો
એક વષગનો તાલીમી કોષગ પાસ કયાગના પ્રમાણપત્રોને જ માન્ય
ગણવાપાત્ર છે .)
ુ રાત
જ

(ગ)

મુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો,

ુ રના ઉપયોગ અંગેની પાયાની
૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્પ્ ટ
જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
( ) ઉમેદવાર

ુ રાતી અથવા રહન્દી અથવા બંને ભાષા ુ ં પ ૂર ુ ં ઞાન
જ

ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
વખતોવખત

ુ ાયાગ પ્રમાણેના
ધ

ુ રાત
જ

મુ કી સેવા વગીકરણ

ુ ાર
અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સ
અગાઉથી

ુ રાત સરકારની સેવામાં હોય તેવી વ્યસ્ક્તઓની
જ

તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગદા હળવી કરી ર્કાર્ે.
૧૨૩/૨૦૧૬૧૭ થટાફ નસગ

(ક) તા.

૨૮/૦૩/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી

નરહ અને ૪૫ વષગથી વ ુ ન હોવી જોઈર્ે.
(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમાં કેન્દ્ન્દ્રય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા
તે

હેઠળ

થથપાયેલી

અથવા

સંથથાવપત

વુ નવવસીટીઓ

પૈકી

કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અથવા સરકાર માન્ય
કોઇપણ ર્ૈક્ષચણક સંથથા અથવા
૩ હેઠળ ડીમ્ડ

.ુ જી.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેકર્ન-

વુ નવવસીટી તરીકે જાહેર થયેલી ઇન્દ્ન્ડયન નસીગ

કાઉન્સીલ દ્વારા માન્ય બીજી કોઇપણ

વુ નવવસીટીમાંથી મેળવેલી

બી.એસ.સી. (નસીંગ) અથમવા પોસ્ટ બેઝીક બી.એસ.સી. (નસીંગ) ની
પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે. અથમવા
(૨)

ઉમેદવાર ઇન્દ્ન્ડયન નસીગ કાઉન્સીલ અથમવા

કાઉન્સીલમાંથી

જનરલ

નસીગ

અને

ુ રાત નસીગ
જ

મીડ-વાઇફરીનો

ડડ્લોમા

ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
(ગ)

ુ રાત
જ

મુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો,
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ુ રના ઉપયોગ અંગેની પાયાની
૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્પ્ ટ
જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
ુ રાતી અથવા રહન્દી અથવા અંગ્રેજી
જ

( ) ઉમેદવાર

ભાષા ુ ં પ ૂર ુ ં

ઞાન ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
ુ ાયાગ પ્રમાણેના
ધ

વખતોવખત

ુ રાત
જ

મુ કી સેવા વગીકરણ

ુ ાર
અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સ
ુ રાત સરકારની સેવામાં હોય તેવી વ્યસ્ક્તઓની
જ

અગાઉથી

તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગદા હળવી કરી ર્કાર્ે.
( પસંદગી પામેલ ઉમેદવારે નવસિંગ કાઉસ્ન્સલમાં રજીથરે ર્ન કરાવેલ
ન હોય તો, વનમ કંૂ ના

ુ રાત
જ

ક
ુ મો અન્વયે ફરજ પર હાજર થતાં પહેલાં

નવસીસ, વમડવાઇવ્સ અને હેમથ વવચઝટર એકટ- ૧૯૬૮ હેઠળ રજીથટડગ નસગ
અને રજીથટડગ વમડવાફરી અથવા તેને સમકક્ષ નવસિંગ કાઉસ્ન્સલમાંથી પોતા ુ ં
રજીથરે ર્ન કરાવી લેવા ુ ં રહેર્ે.)

૧૨૪/૨૦૧૬૧૭ જુનીયર

ઇન્થપેક્ટર

(ક) તા. ૨૮/૦૩/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી નરહ
અને ૩૫ વષગથી વ ુ ન હોવી જોઈર્ે અને
(િ) (૧) ભારતમા કેન્દ્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હેઠળ
થથાપાયેલી

અથવા

સંથથાવપત

વુ નવવસીટીઓ

પૈકી

વુ નવવસીટીમાંથી અથવા સરકારે માન્ય કરે લી અથવા
ગ્રાન્્સ

કવમર્ન

અવધવનયમ, ૧૯૫૬ની

કલમ-૩

કોઇપણ
વુ નવવસીટી

હેઠળ

ડીમ્ડ

વુ નવવસીટી તરીકે જાહેર થયેલી બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષચણક સંથથામાંથી
ુ ય વવષય તરીકે ભૌનતક નવજ્ઞાન સાથમે નવજ્ઞાનની દ્વિનતય વગમ ની
ખ્
પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે. અથમવા નમકેનીકલ અથમવા ઇલેક્રીકલ
અથમવા ઇલેકરોનનકસ એન્ન્જનનયરીંગની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.

અથમવા
ટેકવનકલ પરીક્ષા બોડગ અથવા ભારતમાં કેન્દ્રીય અથવા રાજય
અવધવનયમથી

અથવા

તે

હેઠળ

થથપાયેલી

અથવા

સંથથાવપત

વુ નવવસીટીએ અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અથવા

વુ નવવસીટી

ગ્રાન્્સ કવમર્ન અવધવનયમ, ૧૯૫૬ ની કલમ ૩ હેઠળ ડીમ્ડ
વુ નવવસીટી તરીકે જાહેર થયેલી બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષચણક સંથથાએ
એનાયત કરે લ નમકેનીકલ અથમવા ઇલેક્રીકલ અથમવા ઇલેકરોનનકસ
માં ડિનતય વગમ નો ડડ્લોમા ધરાવતો હોવો જોઇર્ે. અને
જે તે સંબનં ધત ઓદ્યોખગક ક્ષેત્રનો ડડ્લોમા ધરાવતો હોય તેવા
ુ વ ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
ક્ષેત્રના વકમ શોપનો આશરે બે વર્મનો અ ભ
ુ વ જ માન્ય
(ડડ્લોમાની શૈક્ષખણક લાયકાત મેળવ્યા પછીનો અ ભ
ગણવાનો રહેશે.)
(ગ)

ુ રાત
જ

મુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો,

ુ રના ઉપયોગ અંગેની પાયાની
૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્પ્ ટ
જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
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(ઘ) ઉમેદવાર

ુ રાતી અથવા રહન્દી અથવા બંને ભાષા ુ ં પ ૂર ુ ં ઞાન
જ

ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
ુ ાયાગ પ્રમાણેના
ધ

વખતોવખત

ુ રાત
જ

મુ કી સેવા વગીકરણ

ુ ાર
અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સ
અગાઉથી
૧૨૫/૨૦૧૬૧૭ નવદ્યત
ુ પેટા

નનરીક્ષક

ુ રાત સરકારની સેવામાં હોય તેવી વ્યસ્ક્તઓની
જ

તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગદા હળવી કરી ર્કાર્ે.
(ક) તા. ૨૮/૦૩/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી નહીં
અને ૩૫ વષગથી વ ુ ન હોવી જોઈર્ે.
(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમાં કેન્દ્ન્દ્રય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા
તે હેઠળ થથપાયેલી અથવા સંથથાવપત

વુ નવવસીટીઓ પૈકી કોઇપણમાંથી

અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અથવા

.ુ જી.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના

વુ નવવસીટી તરીકે જાહેર થયેલી બીજી કોઇપણ

સેકર્ન-૩ હેઠળ ડીમ્ડ

ર્ૈક્ષચણક સંથથામાંથી મેળવેલ એન્જીનીયરીંગ (ઇલેકરીકલ) અથમવા
ટેકનોલોજી (ઇલેકરીકલ) ની સ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.

અથવા
(૨) ઉમેદવાર રાજય ટેકનીકલ પરીક્ષા બોડગ અથવા ભારતમાં કેન્દ્ન્દ્રય
અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હેઠળ થથપાયેલી અથવા
સંથથાવપત

વુ નવવસીટીઓ પૈકી કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય
.ુ જી.સી.

થયેલી અથવા

એકટ-૧૯૫૬નાસેકર્ન-૩ હેઠળ ડીમ્ડ

વુ નવવસીટી તરીકે જાહેર થયેલી બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષચણક સંથથામાંથી
મેળવેલ ડડ્લોમા ઇન ઇલેકરીકલ એન્જીનીયરીંગની લાયકાત ધરાવતો
હોવો જોઇર્ે અને
ઇલેકરીસીટી જનરે ર્ન અથવા રાન્સમીર્ન અથવા ટીથરીકુર્નની
સરકારી અથવા થથાવનક સંથથા અથવા સરકાર માન્ય બોડગ અથવા
કંપની એકટ-૨૦૧૩ હેઠળ થથપાયેલ ચલમીટેડ કંપનીમાં કામગીરી
કયાગનો

આર્રે

ુ વ ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
બે વષગનો અ ભ

ુ વ જ માન્ય
(ડડ્લોમાની શૈક્ષખણક લાયકાત મેળવ્યા પછીનો અ ભ
ગણવાનો રહેશે.)
(ગ)

ુ રાત
જ

મુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો,

ુ રના ઉપયોગ અંગેની પાયાની
૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્પ્ ટ
જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
( ) ઉમેદવાર

ુ રાતી અથવા રહન્દી અથવા બંને ભાષા ુ ં પ ૂર ુ ં ઞાન
જ

ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
વખતો વખત

ુ ાયાગ પ્રમાણેના
ધ

ુ રાત
જ

મુ કી સેવા વગીકરણ

ુ ાર અગાઉથી
અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સ
ુ રાત સરકારની સેવામાં હોય તેવી વ્યસ્ક્તઓની તરફેણમાં ઉપલી
જ
વયમયાગદા હળવી કરી ર્કાર્ે.
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૧૨૬/૨૦૧૬૧૭ સવેયર

(ક) તા. ૨૮/૦૩/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી નહીં
અને ૩૩ વષગથી વ ુ ન હોવી જોઈર્ે.
(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમાં કેન્દ્ન્દ્રય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા
તે

હેઠળ

થથપાયેલી

અથવા

વુ નવવસીટીઓ

સંથથાવપત

કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અથવા
૧૯૫૬ ના સેકર્ન-૩ હેઠળ ડીમ્ડ

પૈકી

.ુ જી.સી. એકટ-

વુ નવવસીટી તરીકે જાહેર થયેલી

બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષચણક સંથથામાંથી મેળવેલી ડડ્લોમા ઇન સીવીલ
એન્જીનીયરીંગ

અથવા

ડડ્લોમા

આડકિટેકચરની

ઇન

લાયકાત

ધરાવતો હોવો જોઇર્ે. અથવા સરકારે માન્ય કરે લ તેની સમકક્ષ
લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇર્ે. ( સરકારશ્રીના ર્હેરી વવકાસ અને
હૃ વનમાગણ વવભાગના તા. ૨૩/૦૧/૨૦૧૭ ના પત્ર િમાંકઃ

ર્હેરી

ુ ાર અન્ય કોઇ
ટીપીવી/૧૦૨૦૧૧/૨૦૩૦/વ થી જણાવ્યા અ સ
ર્ૈક્ષચણક લાયકાતને સમકક્ષ લાયકાત તરીકે જાહેર કરવામાં આવેલ
નથી. તેમજ સીધી ઉચ્િ ર્ૈક્ષચણક લાયકાતને માન્ય ગણેલ ન હોવાથી
સીધી ઉચ્િ ર્ૈક્ષચણક લાયકાત ધરાવનાર ઉમેદવારો પણ અરજી કરી
ર્કર્ે નહીં.)
(ગ)

ુ રાત
જ

મુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો,

ુ રના ઉપયોગ અંગેની પાયાની
૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્પ્ ટ
જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
( ) ઉમેદવાર

ુ રાતી અથવા રહન્દી અથવા બંને ભાષા ુ ં પ ૂર ુ ં ઞાન
જ

ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
વખતો વખત

ુ ાયાગ પ્રમાણેના
ધ

ુ રાત
જ

મુ કી સેવા વગીકરણ

ુ ાર
અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સ
અગાઉથી

ુ રાત સરકારની સેવામાં હોય તેવી વ્યસ્ક્તઓની
જ

તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગદા હળવી કરી ર્કાર્ે.
૧૨૭/૨૦૧૬૧૭ ફોરમેન

ઇન્થરકટર

(ક) તા. ૨૮/૦૩/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી નરહ
અને ૩૬ વષગથી વ ુ ન હોવી જોઈર્ે અને
(િ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમા કેન્દ્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા
તે હેઠળ થથાપાયેલી અથવા સંથથાવપત

વુ નવવસીટીઓ પૈકી કોઇપણ

વુ નવવસીટીમાંથી અથવા સરકારે માન્ય કરે લી અથવા
ગ્રાન્્સ

કવમર્ન

અવધવનયમ,

૧૯૫૬ની

કલમ-૩

વુ નવવસીટી
હેઠળ

ડીમ્ડ

વુ નવવસીટી તરીકે જાહેર થયેલી બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષચણક સંથથામાંથી,
મેળવેલ એન્ન્જનનયડરિંગ અથમવા ટેકનોલોજીની પદવી ધરાવતો હોવો
જોઇર્ે. અથવા સરકારે તે તરીકે માન્ય કરે લી તેની સમકક્ષ લાયકાત
ધરાવતો હોવો જોઇર્ે. ( સરકારશ્રી દ્વારા અન્ય કોઇ ર્ૈક્ષચણક
લાયકાતને સમકક્ષ લાયકાત તરીકે જાહેર કરવામાં આવેલ નથી.)
અને
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ઉમેદવાર સરકાર અથવા સરકાર હથતકના બોડગ અથવા
કોપોરે ર્ન અથવા થથાવનક સંથથાઓ અથવા કારખાનાઓ અથવા
ુ રવાઇઝર
પ

ઉધ્યોગો માં એલ્ન્જવનયરરિંગ અથવા ટેકનોલોજી, ક્ષેત્રના
ઇન્થરકટર થી ઉતરતા દરજ્જજાની ન હોય તેવી

ુ રવાઇઝરી જગ્યા
પ

પરનો એલ્ન્જવનયરરિંગ અથવા ટેકનોલોજી, ક્ષેત્રના ટેકનનકલ કામનો ૧
ુ વ ધરાવતો હોવો જોઇર્ે
(એક) વર્મનો અ ભ
અથમવા
(૨) ટેકવનકલ પરીક્ષા બોડગ અથવા ભારતમાં કેન્દ્રીય અથવા રાજય
અવધવનયમથી

અથવા

તે

હેઠળ

થથપાયેલી

અથવા

સંથથાવપત

વુ નવવસીટીએ અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અથવા

વુ નવવસીટી

ગ્રાન્્સ કવમર્ન અવધવનયમ, ૧૯૫૬ ની કલમ ૩ હેઠળ ડીમ્ડ
વુ નવવસીટી તરીકે જાહેર થયેલી બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષચણક સંથથામાંથી,
મેળવેલ એન્ન્જનનયડરિંગ અથમવા ટેકનોલોજીનો ડડ્લોમા ધરાવતો હોવો
જોઇર્ે. અથવા સરકારે તે તરીકે માન્ય કરે લી તેની સમકક્ષ લાયકાત
ધરાવતો હોવો જોઇર્ે. ( સરકારશ્રી દ્વારા અન્ય કોઇ ર્ૈક્ષચણક
લાયકાતને સમકક્ષ લાયકાત તરીકે જાહેર કરવામાં આવેલ નથી.)
અને
ઉમેદવાર

સરકાર

અથવા

સરકાર

હથતકના

બોડગ

અથવા

કોપોરે ર્ન અથવા થથાવનક સંથથાઓ અથવા કારખાનાઓ (Fectories)
અથવા ઉધ્યોગો (Industries) માં એલ્ન્જવનયરરિંગ અથવા ટેકનોલોજી,
ક્ષેત્રના

ુ રવાઇઝર ઇન્થરકટર થી ઉતરતા દરજ્જજાની ન હોય તેવી
પ

ુ રવાઇઝરી જગ્યા પરનો એલ્ન્જવનયરરિંગ અથવા ટેકનોલોજી, ક્ષેત્રના
પ
ટેકનનકલ કામનો

ુ વ ધરાવતો હોવો જોઇર્ે
૪ (ચાર) વર્મનો અ ભ

(એન્ન્જનીયરીંગ અથમવા ટેકનોલોજી ની સ્નાતકની પદવી /
ડડ્લોમા ના નવર્યોની નવગતો આ પ્રમાણે રહેશે.)
(૧) Aeronautical Engineering
(૨) Automobile Engineering
(૩) Industrial Engineering
(૪) Mechanical Engineering
(૫) Civil Engineering
(૬) Mechatronic Engineering
(૭) Metallurgy Engineering
(૮) Manufacturing Engineering
(૯) Production Engineering
(૧૦) Chemical Engineering
(૧૧) Environmental Engineering
(૧૨) Environmental Science and Engineering
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(૧૩) mining Engineering
(૧૪) Instrumentation & Control Engineering
(૧૫) Computer Engineering
(૧૬) Computer Science and Engineering
(૧૭) Electrical & Electronics Engineering
(૧૮) Electronics & Communication Engineering
(૧૯) Electrical Engineering
(૨૦) Electronics Engineering
(૨૧) Electronics & Telecommunication Engineering
(૨૨) Power Electronics Engineering
(૨૩) Plastic Technology
(૨૪) Chemical Technology
(૨૫) Rubber Technology
(૨૬) Environmental Science and Technology
(૨૭) Food Processing Technology
(૨૮) Textile Technology
(૨૯) Nano- Technology
(૩૦) Information Technology
(૩૧) Information & Communication Technology
(૩૨) Solar power - Technology
(૩૩) Bio - Technology
(૩૪) Bio - Medical Technology
ના વવષયોની સ્નાતકની પદવી/ ડડ્લોમાનો સમાવેર્ થાય છે .
(ગ)

ુ રાત
જ

મુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો,

ુ રના ઉપયોગ અંગેની પાયાની
૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્પ્ ટ
જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
(ઘ) ઉમેદવાર

ુ રાતી અથવા રહન્દી અથવા બંને ભાષા ુ ં પ ૂર ુ ં ઞાન
જ

ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
ુ ાયાગ પ્રમાણેના
ધ

વખતોવખત

ુ રાત
જ

મુ કી સેવા વગીકરણ

અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ
અગાઉથી

ુ રાત
જ

સરકારની

સેવામાં હોય

ુ ાર
અ સ

તેવી વ્યસ્ક્તઓની

તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગદા હળવી કરી ર્કાર્ે.
૧૨૮/૨૦૧૬૧૭ પ્રાંત

ુ ા
વ

વવકાસ
અવધકારી

(ક) તા. ૨૮/૦૩/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી નરહ
અને ૩૬ વષગથી વ ુ ન હોવી જોઈર્ે.
(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમા કેન્દ્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા

તે હેઠળ થથાપાયેલી અથવા સંથથાવપત

વુ નવવસીટીઓ પૈકી કોઇપણ

વુ નવવસીટીમાંથી અથવા સરકારે માન્ય કરે લી અથવા
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વુ નવવસીટી

ગ્રાન્્સ

કવમર્ન

અવધવનયમ,

૧૯૫૬ની

કલમ-૩

હેઠળ

ડીમ્ડ

વુ નવવસીટી તરીકે જાહેર થયેલી બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષચણક સંથથામાંથી,
ૃત્ય અથમવા નાટક અથમવા સંગીત

મેળવેલ શારીડરક નશક્ષણ અથમવા

ની સ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે. અથવા સરકારે તે તરીકે
માન્ય

કરે લી

તેની

સમકક્ષ

લાયકાત

ધરાવતો

હોવો

જોઇર્ે.

( સરકારશ્રી દ્વારા અન્ય કોઇ ર્ૈક્ષચણક લાયકાતને સમકક્ષ લાયકાત
તરીકે જાહેર કરવામાં આવેલ નથી.)
ુ રાત
જ

(ગ)

મુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો,

ુ રના ઉપયોગ અંગેની પાયાની
૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્પ ટ
જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
ુ રાતી અથવા રહન્દી અથવા બંને ભાષા ુ ં પ ૂર ુ ં ઞાન
જ

( ) ઉમેદવાર

ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
વખતોવખત

ુ ાયાગ પ્રમાણેના
ધ

ુ રાત
જ

મુ કી સેવા વગીકરણ

ુ ાર
અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સ
ુ રાત સરકારની સેવામાં હોય તેવી વ્યસ્ક્તઓની
જ

અગાઉથી

તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગદા હળવી કરી ર્કાર્ે.
૧૨૯/૨૦૧૬૧૭ મદદનીર્

ગ્રંથપાલ

(ક) તા. ૨૮/૦૩/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી નહીં
અને ૩૭ વષગથી વ ુ ન હોવી જોઈર્ે.
(િ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમાં કેન્દ્ન્દ્રય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા
તે

હેઠળ

થથપાયેલી

અથવા

વુ નવવસીટીઓ

સંથથાવપત

કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અથવા
૧૯૫૬ ના સેકર્ન-૩ હેઠળ ડીમ્ડ

પૈકી

.ુ જી.સી. એકટ-

વુ નવવસીટી તરીકે જાહેર થયેલી

બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષચણક સંથથામાંથી મેળવેલ સ્નાતકની પદવી
ધરાવતો હોવો જોઇર્ે. અથમવા સરકરે માન્ય કરે લ તેની સમકક્ષ
લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇર્ે. ( સરકારશ્રી દ્વારા અન્ય કોઇ ર્ૈક્ષચણક
લાયકાતને સમકક્ષ લાયકાત તરીકે જાહેર કરવામાં આવેલ નથી.)

અને
ભારતમાં કેન્દ્ન્દ્રય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હેઠળ
થથપાયેલી અથવા સંથથાવપત

વુ નવવસીટીઓ પૈકી કોઇપણમાંથી

અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અથવા
સેકર્ન-૩ હેઠળ ડીમ્ડ
ર્ૈક્ષચણક

સંથથામાંથી

.ુ જી.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના

વુ નવવસીટી તરીકે જાહેર થયેલી બીજી કોઇપણ
મેળવેલી

ગ્રંથમાલય

અને

માડહતી

નવજ્ઞાન

(Information Scince) ની સ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
અથમવા સરકરે માન્ય કરે લ તેની સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો
જોઇર્ે. ( સરકારશ્રી દ્વારા અન્ય કોઇ ર્ૈક્ષચણક લાયકાતને સમકક્ષ
લાયકાત તરીકે જાહેર કરવામાં આવેલ નથી.)
(ગ)

ુ રાત
જ

મુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો,
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ુ રના ઉપયોગ અંગેની પાયાની
૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્પ્ ટ
જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
(ઘ) (૧) ઉમેદવાર સરકારમાં ગ્રંથાલય કારકુન વગગ-૩ ના દરજ્જજાથી
ઉતરતા દરજ્જજાની ન હોય તેવી જગ્યા પરનો અથમવા
સરકારમાં ગ્રંથાલય કારકુન વગગ-૩ ના દરજ્જજાથી ઉતરતા

(૨)

દરજ્જજાની ન હોય પણ તેને સમકક્ષ હોય તેવી, સરકારે તે તરીકે
માન્ય કરે લી જગા પરનો, સરકાર હથતકના બોડગ અથવા કોપોરે ર્ન
અથવા થથાવનક સિામંડળોમાં અથમવા
સરકારમાં ગ્રંથાલય કારકુન વગગ-૩ ના દરજ્જજાથી ઉતરતા

(૩)

દરજ્જજાની ન હોય પણ તેને સમકક્ષ હોય તેવી, સરકારે તે તરીકે
માન્ય કરે લી જગા પરનો, રજીથટર થયેલા રથટ અથવા જાહેર ક્ષેત્ર
ુ વ
અથવા ખાનગી ક્ષેત્રની સંથથામાંના ગ્રંથાલયોનો એક વર્મનો અ ભ
ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
(ચ) ઉમેદવાર

ુ રાતી અથવા રહન્દી અથવા બંને ભાષા ુ ં પ ૂર ુ ં ઞાન
જ

ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
વખતોવખત

ુ ાયાગ પ્રમાણેના
ધ

ુ રાત
જ

મુ કી સેવા વગીકરણ

અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ
અગાઉથી

ુ રાત
જ

સરકારની

સેવામાં હોય

ુ ાર
અ સ

તેવી વ્યસ્ક્તઓની

તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગદા હળવી કરી ર્કાર્ે.
૧૩૦/૨૦૧૬૧૭ મદદનીર્

મત્થયોદ્યોગ
અવધક્ષક
(વસનીયર)

(ક) તા. ૨૮/૦૩/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી નરહ
અને ૩૬ વષગથી વ ુ ન હોવી જોઈર્ે.
(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમા કેન્દ્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા

તે હેઠળ થથાપાયેલી અથવા સંથથાવપત

વુ નવવસીટીઓ પૈકી કોઇપણ

વુ નવવસીટીમાંથી અથવા સરકારે માન્ય કરે લી અથવા
ગ્રાન્્સ

કવમર્ન

અવધવનયમ,

૧૯૫૬ની

કલમ-૩

વુ નવવસીટી
હેઠળ

ડીમ્ડ

વુ નવવસીટી તરીકે જાહેર થયેલી બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષચણક સંથથામાંથી,
મેળવેલ ડફશરીઝ સાયન્સ અથમવા ડફશીરીઝ ડરસોનસિસ મેનેજમેન્ટ સાથમે
સાયન્સ અથમવા એકવાટીક બાયોલોજી અથમવા મેરી કલ્ચર અથમવા
પોસ્ટ હાવેસ્ટ ટેકનોલોજી અથમવા મરીન સાયન્સ અથમવા ઝૂઓલોજી
ની અ સ્ુ નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે. અથવા સરકારે તે
તરીકે માન્ય કરે લી તેની સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
( સરકારશ્રી દ્વારા અન્ય કોઇ ર્ૈક્ષચણક લાયકાતને સમકક્ષ લાયકાત
તરીકે જાહેર કરવામાં આવેલ નથી.)

અને

સાથે કવમશ્નરશ્રી, મત્થયોદ્યોગની કિેરીના વનયંત્રણ હેઠળની
કિેરીઓમાં રફર્રીઝ અવધકારી વગગ-૩ થી નીિેની નરહિં તેવી જગ્યાનો
ુ વ અથમવા આ જગ્યાની સમકક્ષ હોય તેવી
આશરે એક વર્મનો અ ભ
ુ ત રીતે મેનેજમેન્ટ ઓફ
જગ્યાનો એક વષગનો અલગથી કે સં ક
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રફર્રીઝ અથવા મોડનગ મેથડ ઓફ વપ્રઝવેર્ન અથવા પ્રોસેવસિંગ
અથવા માકે રટિંગ ઓફ રફર્નો - સરકાર, થથાવનક સંથથાઓ, સરકાર
ુ વ
હથતકના બોડગ અથવા કોપોરે ર્ન અથવા નોંધાયેલ સંથથાનો અ ભ
ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.

અથમવા
(૨)

ઉમેદવાર ભારતમા કેન્દ્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે
વુ નવવસીટીઓ પૈકી કોઇપણ

હેઠળ થથાપાયેલી અથવા સંથથાવપત

વુ નવવસીટીમાંથી અથવા સરકારે માન્ય કરે લી અથવા
ગ્રાન્્સ

કવમર્ન

અવધવનયમ,

૧૯૫૬ની

કલમ-૩

વુ નવવસીટી
હેઠળ

ડીમ્ડ

વુ નવવસીટી તરીકે જાહેર થયેલી બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષચણક સંથથામાંથી,
ુ ય વવષય તરીકે ડફશરીઝ સાયન્સ અથમવા ઝૂઓલોજી ની
ખ્

મેળવેલ

સ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે. અથવા સરકારે તે તરીકે
માન્ય

કરે લી

તેની

સમકક્ષ

લાયકાત

ધરાવતો

હોવો

જોઇર્ે.

( સરકારશ્રી દ્વારા અન્ય કોઇ ર્ૈક્ષચણક લાયકાતને સમકક્ષ લાયકાત
તરીકે જાહેર કરવામાં આવેલ નથી.)
કવમશ્નરશ્રી,

અને

મત્થયોદ્યોગની

કિેરીના

વનયંત્રણ

હેઠળની

કિેરીઓમાં રફર્રીઝ અવધકારી વગગ-૩ થી નીિેની નરહિં તેવી જગ્યાનો
ુ વ અથવા આ જગ્યાની સમકક્ષ હોય તેવી જગ્યાનો
ત્રણ વર્મનો અ ભ
ુ ત રીતે મેનેજમેન્ટ ઓફ રફર્રીઝ
ત્રણ વષગનો અલગથી કે સં ક
અથવા મોડનગ મેથડ ઓફ વપ્રઝવેર્ન અથવા પ્રોસેવસિંગ અથવા
માકે રટિંગ ઓફ રફર્નો - સરકાર, થથાવનક સંથથાઓ, સરકાર હથતકના
ુ વ ધરાવતો
બોડગ અથવા કોપોરે ર્ન અથવા નોંધાયેલ સંથથાનો અ ભ
હોવો જોઇર્ે.
(ગ)

ુ રાત
જ

મુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો,

ુ રના ઉપયોગ અંગેની પાયાની
૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્પ્ ટ
જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
( ) ઉમેદવાર

ુ રાતી અથવા રહન્દી અથવા બંને ભાષા ુ ં પ ૂર ુ ં ઞાન
જ

ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
વખતોવખત

ુ ાયાગ પ્રમાણેના
ધ

ુ રાત
જ

મુ કી સેવા વગીકરણ

ુ ાર
અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સ
અગાઉથી

ુ રાત સરકારની સેવામાં હોય તેવી વ્યસ્ક્તઓની
જ

તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગદા હળવી કરી ર્કાર્ે.
૧૩૧/૨૦૧૬૧૭ મત્થય

અવધકારી

(ક) તા. ૨૮/૦૩/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી નરહ
અને ૩૫ વષગથી વ ુ ન હોવી જોઈર્ે.
(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમા કેન્દ્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા

તે હેઠળ થથાપાયેલી અથવા સંથથાવપત
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વુ નવવસીટીઓ પૈકી કોઇપણ

વુ નવવસીટીમાંથી અથવા સરકારે માન્ય કરે લી અથવા
ગ્રાન્્સ

કવમર્ન

અવધવનયમ,

૧૯૫૬ની

કલમ-૩

વુ નવવસીટી
હેઠળ

ડીમ્ડ

વુ નવવસીટી તરીકે જાહેર થયેલી બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષચણક સંથથામાંથી,
મેળવેલ

ડફશરીઝ

સાયન્સ

અથમવા

ઝૂઓલોજી

અથમવા

માઇક્રો

બાયોલોજી માં સ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
(ગ)

ુ રાત
જ

મુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો,

ુ રના ઉપયોગ અંગેની પાયાની
૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્પ્ ટ
જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
( ) ઉમેદવાર

ુ રાતી અથવા રહન્દી અથવા બંને ભાષા ુ ં પ ૂર ુ ં ઞાન
જ

ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
વખતોવખત

ુ ાયાગ પ્રમાણેના
ધ

ુ રાત
જ

મુ કી સેવા વગીકરણ

ુ ાર
અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સ
ુ રાત સરકારની સેવામાં હોય તેવી વ્યસ્ક્તઓની
જ

અગાઉથી

તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગદા હળવી કરી ર્કાર્ે.
૧૩૨/૨૦૧૬૧૭ વકગ

આસીથટન્ટ

(ક) તા.

૨૮/૦૩/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી

નરહ અને ૩૩ વષગથી વ ુ ન હોવી જોઈર્ે.
(ખ)

ઉમેદવાર

(૧)

સરકારી/સરકાર

માન્ય

આઇ.ટી.આઇ

પૈકી

કોઇપણમાંથી મેળવેલ બે વર્મનો સીવીલ ડ્રાફટસમેનના સટીફીકેટ
કોષગ ુ ં પ્રમાણપત્ર ધરાવતો હોવો જોઇર્ે. અને
સીવીલ ડ્રાફટસમેનના ક્ષેત્રમાંનો અથવા સરકાર અથવા થથાવનક
મંડળ અથવા સરકાર હથતકના બોડગ અથવા કોપોરે ર્ન અથવા કંપની
અવધવનયમ -૨૦૧૩ હેઠળ થથપાયેલ ચલવમટેડ કંપનીમાં સીવીલ
ડ્રાફટસમેન તરીકેની જગ્યા ગણી ર્કાય તેવી જગ્યા પરનો આશરે બે
ુ વ ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
વર્મનો અ ભ
(ગ)

ુ રાત
જ

મુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો,

ુ રના ઉપયોગ અંગેની પાયાની
૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્પ્ ટ
જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
( ) ઉમેદવાર

ુ રાતી અથવા રહન્દી અથવા બંને ભાષા ુ ં પ ૂર ુ ં ઞાન
જ

ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
વખતોવખત

ુ ાયાગ પ્રમાણેના
ધ

ુ રાત
જ

મુ કી સેવા વગીકરણ

ુ ાર
અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સ
અગાઉથી

ુ રાત સરકારની સેવામાં હોય તેવી વ્યસ્ક્તઓની
જ

તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગદા હળવી કરી ર્કાર્ે.
નોંધઃ- (૧) ઉપર દર્ાગવેલ તમામ સંવગગના ભરતી વનયમોમાં વનયત થયેલ ર્ૈક્ષચણક લાયકાતના અગત્યના
ડ્નુ ાઓનો અરજીપત્રકમાં સમાવેર્ કરવામાં આવેલ છે . પર ુ ં આખરી પસંદગી સમયે ભરતી
વનયમોમાં દર્ાગવેલ ર્ૈક્ષચણક લાયકાતની તમામ જોગવાઇઓને ધ્યાને લેવામાં આવર્ે.
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ઉમેદવારે જાહેરાતમાં દર્ાગવેલ ર્ૈક્ષચણક લાયકાતની તમામ વવગતો ધ્યાને લઇને જ
અરજીપત્રકમાં વવગતો ભરવાની રહેર્ે.
(૨) દરે ક સંવગગની ઉપલી વયમયાગદા માટે

ુ રાત
જ

મુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય)

વનયમો-૧૯૬૭ તેમજ જે તે સંવગગના ભરતી વનયમોમાં દર્ાગવેલ જોગવાઇ

અને સામાન્ય

વહીવટ વવભાગના તા. ૨૯/૯/૨૦૧૨ અને તા. ૦૬/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવ િમાંકઃ
સીઆરઆર/ ૧૧૨૦૦૮/૨૮૨૩૨૩/ગ-૫ ની જોગવાઇઓ અને તે અન્વયે થયેલ

ુ ારાને
ધ

ધ્યાને લેવામાં આવેલ છે .

૪ [ર].

વય મયામદામાં છૂટછાટ:સામાન્ય વગગની મરહલા ઉમેદવારો, અનામ તવગગના પુરૂષ તથા મરહલા ઉમેદવારો તેમજ
માજી સૈવનક, ર્ારરરીક વવકલાંગ ઉમેદવારો અને સરકારી સેવામાં અગાઉથી ફરજ બજાવતા
હોય તેવા ઉમેદવારોને નીિે

(૧)

ુ બ વનયમો સ
ુ ાર ડ્ૃટછાટ મળવાપાત્ર છે .
જ

ઉપર દર્ાગવેલ તમામ સંવગોમાં

ુ રાત
જ

મુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય)

ુ ાર અગાઉથી
વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સ

ુ રાત સરકારની સેવામાં હોય તેવી
જ

વ્યસ્ક્તઓની તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગદા હળવી કરી ર્કાર્ે.
(૨)

માજી સૈવનક ઉમેદવારો કે જેઓએ જલ, વા ુ અને થથળની આમી ફોસીસમાં ઓછામાં ઓછા
છ માસની સેવા કરી હોય અને માજી સૈવનક તરીકે ુ સક્ષમ અવધકારી ુ ં ઓળખકાડગ અને
રડથિાર્જ બ કુક ધરાવતાં હોય તો ઉ૫લી વયમયાગદામાં તેઓએ બજાવેલ ફરજનો સમયગાળો
ઉ૫રાંત ત્રણ વષગ

(૩)

ુ ીની ડ્ૂટછાટ મળર્ે.
ધ

જે તે સંવગગની જગ્યાઓ માટે સામાન્ય વગગની મરહલા ઉમેદવારોને મરહલા તરીકેના પાંિ
વષગની ડ્ૃટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.

(૪)

જે સંવગગની જગ્યાઓ પૈકી જે તે અનામત વગગના ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત
દર્ાગવેલ છે તેવા વગગના પુરૂષ ઉમેદવારોને પાંિ વષગની ડ્ૃટછાટ અને મરહલા ઉમેદવારોને
અનામત વગગ તરીકેના પાંિ અને મરહલા તરીકેના પાંિ વષગ મળી કુલ-૧૦ (દર્) વષગની
ડ્ૃટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે. પરં ુ જે સંવગગની જગ્યાઓમાં જે તે અનામત વગગ માટે અનામત
જગ્યા દર્ાગવેલ નથી તેવા વગગના પુરૂષ ઉમેદવારોને કોઇ ડ્ૃટછાટ મળર્ે નહીં પરં ુ મરહલા
ઉમેદવારોને મરહલા તરીકેના પાંિ વષગની ડ્ૃટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.

(૫)

જે સંવગોની જગ્યા માત્ર ચબન આનમત- સામાન્ય વગગ માટેની છે તેવી જગ્યાઓ માટે
અનામત વગગના ઉમેદવારો પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી ર્કર્ે/ અરજીપત્રક ભરી ર્કર્ે.
(અરજીપત્રકમાં તેઓએ પરીક્ષા ફી માંથી

સ્ુ ક્ત માટે જે તે કેટેગરી જ દર્ાગવવાની રહેર્ે.)

પરં ુ તેઓને વયમયાગદામાં કોઇ ડ્ૃટછાટ મળર્ે નહીં. માત્ર મરહલા ઉમેદવારોને મરહલા
તરીકેના પાંિ વષગની ડ્ૃટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.
(૬)

સામાન્ય વગગના વવકલાંગ પુરૂષ ઉમેદવારોને ૧૦ વષગ ની ડ્ૃટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.

(૭)

સામાન્ય વગગના વવકલાંગ મરહલા ઉમેદવારો ૧૫ વષગ ડ્ૃટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.

(૮)

અનામત વગગના વવકલાંગ પુરૂષ ઉમેદવારોને જે તે સંવગગમાં જે તે અનામત વગગ

માટે

જગ્યાઓ અનામત હર્ે તેવી રકટેગરીના વવકલાંગ પુરૂષ ઉમેદવારોને ૧૫ વષગની ડ્ૃટછાટ
મળવાપાત્ર થર્ે. જ્યારે જે તે સંવગગમાં અનામત વગગ માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તેવા
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સંવગગમાં જે તે અનામત વગગના વવકલાંગ પુરૂષ ઉમેદવારોને ૧૦ વષગની જ ડ્ૂટછાટ
મળવાપાત્ર થર્ે.
(૯)

અનામત વગગના વવકલાંગ મરહલા ઉમેદવારોને જે તે સંવગગમાં જે તે અનામત વગગ

માટે

જગ્યાઓ અનામત હર્ે તેવી રકટેગરીના વવકલાંગ મરહલા ઉમેદવારોને ૨૦ વષગની ડ્ૃટછાટ
મળવાપાત્ર થર્ે. જ્યારે જે તે સંવગગમાં અનામત વગગ માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તેવા
સંવગગમાં જે તે અનામત વગગના વવકલાંગ મરહલા ઉમેદવારોને ૧૫ વષગની જ ડ્ૂટછાટ
મળવાપાત્ર થર્ે.
(૧૦) જે સંવગગની જગ્યાઓમાં S.E.B.C.કેટેગરી (ર્ા.ર્ૈ.૫.વગગ) નાઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત
છે તેવા S.E.B.C.કેટેગરી (ર્ા.ર્ૈ.પ. વગગ) ના ઉમેદવારોએ નાણાકીય વષગ ર૦૧૫-ર૦૧૬ ની
આવકના આધારે રાજય સરકારની નોકરી માટે ( પરરવર્ષ્ઠ-૪

ુ બ
જ

ુ રાતી ન ૂનામાં )
જ

કઢાવેલ નોન-િીમીલેયર સરટિફીકે ટ તા. ૦૧/૦૪/ર૦૧૬ થમી તા. ૨૮/૦૩/ર૦૧૭ દરમ્યાન
મેળવેલ હોય તે ુ ં પ્રમાણપત્ર ધરાવતાં હર્ે તો જ ઉ૫લી વય મયાગદામાં ડ્ૃટ છાટ તેમજ
કેટેગરીની અનામત જગ્યાનો લાભ મળર્ે. (અંગ્રેજીમાં મેળવેલ નોન-ક્રીમીલેયર સડટિડફકેટ
કોઇાણ સંજોગોમાં માન્ય ગણવામાં આવશે નહીં.) અન્યથા તેઓ સામાન્ય કેટેગરીના
ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી નોંધાવી ર્કર્ે. અને તે રકથસામાં વય મયાગદા, તથા અનામત
જગ્યા પર પસંદગીનો લાભ મળવાપાત્ર થર્ે નહી.
ુ રાત સરકાર િારા વિતો
(૧૧) અનામત વગમ ના તમામ ઉમેદવારોએ જાનત અંગે ંુ પ્રમાણપત્ર ગજ
વિત નનયત કરે લ ન ૂનામાં મેળવેલ હો ુ ં જોઇર્ે.

૫.

કોમ્પ્ ટુ રની જાણકારીઃઉમેદવાર રાજય સરકારના સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૧૩/૮/ર૦૦૮ તેમજ તા.
૧૮/૦૩/૨૦૧૬ ના સરકારી ઠરાવ નંબર:-સીઆરઆર-૧૦-ર૦૦૭-૧ર૦૩ર૦-ગ.૫ થી નકકી
કરે લ અભ્યાસિમ

ુ બ કોમ્પ્ ટ
ુ ર અંગે ુ ં બેઝીક નોલેજ ધરાવતા હોવા અંગે ુ ં કોઈ૫ણ
જ

તાલીમી સંથથા ુ ં પ્રમાણ૫ત્ર / માકગ ર્ીટ ધરાવતા હોવા જોઈર્ે. અથવા સરકાર માન્ય
ુ ર ઞાન અંગેના કોઈ૫ણ રડપ્લોમા / ડીગ્રી કે સટીરફકેટ
વુ નવવસીટી અથવા સંથથામાં કોમ્પ્ ટ
ુ ર એક
કોષગ કરે લ હોય તેવા પ્રમાણ૫ત્રો અથવા ડીગ્રી કે ડીપ્લોમા અભ્યાસિમમાં કોમ્પ્ ટ
વવષય તરીકે હોય તેવા પ્રમાણ૫ત્રો અથવા ધોરણ-૧૦ અથમવા ધોરણ-૧ર ની ૫રીક્ષા
ુ રના વવષય સાથે ૫સાર કરે લ હોય તેવા પ્રમાણ૫ત્રો ધરાવતા હોવા જોઈર્ે. આ તબકકે
કોમ્પ્ ટ
આ ુ ં પ્રમાણ૫ત્ર ન ધરાવતા ઉમેદવારો ૫ણ અરજી કરી ર્કર્ે. ૫રં ુ આવા ઉમેદવારોએ
ુ રની બેઝીક નોલેજની ૫રીક્ષા પાસ કયાગ ુ ં આ ુ ં પ્રમાણ૫ત્ર
વનમ કં ૂ સિાવધકારી સમક્ષ કોમ્પ્ ટ
વનમ કં ૂ મેળવતાં ૫હેલા અચુક રજુ કરવા ુ ં રહેર્ે. અન્યથા વનમ કં ૂ મેળવવાને પાત્ર થર્ે
નહીં. તેમજ વનમ કં ૂ સિાવધકારી આવા રકથસામાં ઉમેદવારોની ૫સંદગી "રદ" કરર્ે.
૬.

શૈક્ષખણક લાયકાત / વયમયામ દા / વધારાની લાયકાત માટે નનધામ ડરત તારીિ:-

જાહેરાતમાં

ુ વ,
દર્ાગવેલ તમામ સંવગગના ઉમેદવારોનાં રકથસામાં ર્ૈક્ષચણક લાયકાત, વયમયાગદા, અ ભ
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નોન-િીમીલેયર સટી અને અન્ય જરૂરી લાયકાત માટે તા. ૨૮/૦૩/ર૦૧૭ ની સ્થથવતને
ઘ્યાનમાં લેવામાં આવર્ે.

૭.

અરજી કરવાની રીત :આ જાહેરાતના સંદભગમાં મંડળ ઘ્વારા ઓન લાઈન અરજી જ થવીકારવામાં આવર્ે. જે અન્વયે
ઉમેદવારોએ જાહેરાતમાં દર્ાગવ્યા તા. ૧૭/૦૩/ર૦૧૭ (બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક) થી તા.
૨૮/૦૩/ર૦૧૭

(સમય

રાત્રીના

૨૩-૫૯

કલાક

ુ ી)
ધ

દરમ્યાન

"https://

ojas.gujarat.gov.in" વેબસાઈટ ૫ર ઓન-લાઈન અરજી૫ત્રક ભરી ર્કર્ે. ઉમેદવાર એક
સંવગગ માટે એક જ અરજી કરી ર્કર્ે. તેમ છતાં કોઇ ઉમેદવાર એક કરતાં વ ુ અરજી રજીથટડગ
કરર્ે તો તેવા ઉમેદવારોના રકથસામાં સૌથી છે મલે કન્ફમગ થયેલી અરજી માન્ય ગણીને તે
વસવાયની બાકીની તમામ અરજીઓ રદ થર્ે. આ બાબતની વવગતવાર
રીતાન પેટા

ુ ના અરજી કરવાની
િ

ડ્નુ ા નં. (૧૪) માં પણ આપેલ છે .

ઉમેદવારે અરજીપત્રક ભરવા માટેઃ(૧)

સૌ પ્રથમ "https://ojas.gujarat.gov.in" વેબસાઈટ ૫ર જ .ુ ં અને ત્યાર બાદ

(ર) "Apply On line" ૫ર Click કર .ુ ં
(૩)

ઉમેદવારે જાહેરાત િમાંક:- ૧૧૯/૨૦૧૬૧૭ થી ૧૩૨/૨૦૧૬૧૭ પૈકી જે સંવગગની જાહેરાત
માટે ઉમેદવારી કરવા માંગતા હોય તે જાહેરાતના સંવગગના નામ ૫ર Click કરવાથી થિીન
પર More Details અને Apply now ના ઓપ્ર્ન ુુલર્ે. જેમાં More Details પર Click
કરવાથી વવગતવાર જાહેરાતની વવગતો જોવા મળર્ે. જે ઉમેદવારોએ વાંિી જવી.

(૪)

જયારે "Apply now" ૫ર Click કરવાથી Application Format ુુલર્ે જેમાં સૌ પ્રથમ
"Personal Details" ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુંદડી ( * ) વનર્ાની હોય તેની વવગતો
ફરજજયાત ભરવાની રહેર્ે.)

(૫) Personal Details ભરાયા બાદ "Educational Details" ભરવા માટે "Educational
Qualifications" ૫ર Click

કર .ુ ં તેમજ જે સંવગગમાં વધારાની ર્ૈક્ષચણક લાયકાત માંગલ
ે

હોય તે સંવગગમાં "Additional Educational Qualifications" પર Click

કર ુ ં અને તેની

વવગતો ફરજીયાત દર્ાગવવાની રહેર્ે.
(૬)

ુ વ માંગેલ હોય તે સંવગગમાં અ ભ
ુ વની વવગતો દર્ાગવવા માટે
જે સંવગગમાં અ ભ
"Experience Type" ૫ર Click

ુ વની વવગતો દર્ાગવવા માટે ુ ં રફમડ ુુલર્ે
કરવાથી અ ભ

ુ વની વવગતો વસલેકટ કરીને તેની સામે જરૂરી વવગતો દર્ાગવવાની રહેર્ે.
જેમાંથી અ ભ
(૭) તેની નીિે "Self declaration" ૫ર Click કર .ુ ં ત્યારબાદ
(૮) ઉ૫રની ર્રતો થવીકારવા માટે "Yes" ૫ર Click કર .ુ ં હવે અરજી પ ૂણગ રીતે ભરાઈ ગયેલ છે .
(૯) હવે "save" ૫ર Click કરવાથી ઉમેદવારનો "Application Nnmber" generate થર્ે. જે
ઉમેદવારે સાિવીને રાખવાનો રહેર્ે.
(૧૦) હવે Upload Photograph ૫ર Click કરો અહીં તમારો application number type કરો અને
તમારી Birth date type કરો. ત્યારબાદ ok ૫ર Click કર .ુ ં અહીં photo અને signature
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upload કરવાના છે . (Photo
Signature

ુ ં મા૫ ૫ સે.મી. ઉંિાઈ અને ૩.૬ સે.મી. ૫હોળાઈ અને

ુ ં મા૫ ર.૫ સે.મી. ઉંિાઈ અને ૭.૫ સે.મી. ૫હોળાઈ રાખવી.) (photo અને

signature upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો photo અને signature jpg format માં (15 kb)
સાઈઝથી વધે નરહ તે રીતે થકેન કરી computer માં સેવ કરે લા હોવા જોઈર્ે.) photo અને
signature અપલોડ કરવા માટે "browse" button ૫ર Click કરો. હવે choose file ના
થિીનમાંથી જે ફાઈલમાં jpg format માં તમારો photo store થયેલ છે , તે ફાઈલને select
કરો અને "open" button ને Click કરો. હવે "browse" button ની બાજુમાં "upload"
button ૫ર Click કરો. હવે બાજુમાં તમારો photo દે ખાર્ે. હવે આજ રીતે signature ૫ણ
upload કરવાની રહેર્ે. જે photo અને signature અપલોડ કરવામાં આવ્યા હર્ે તે જ
photo લેચખત પરીક્ષાના હાજરીપત્રકમાં િોંટાડવાનો રહેર્ે તથા તેવી જ signature કરવાની
રહેર્ે તેમજ આ ભરતી પ્રરિયાના વનમ કં ૂ

ુ ીના દરે ક તબક્કે મંડળ/સંબવં ધત ખાતાના
ધ

વડા માંગે ત્યારે તેવો જ ફોટો રજુ કરવાનો રહેર્ે. આથી ફોટોગ્રાફની િારથી પાંિ કોપીઓ
કઢાવી રાખવી. જુદા જુદા તબક્કે જુદા જુદા ફોટોગ્રાફ રજુ થર્ે તો ફાળવણી/ વનમ કં ૂ માં
બાધ આવી ર્કર્ે. જેની જવાબદારી ઉમેદવારની પોતાની રહેર્ે.
(૧૧)

હવે પેજના ઉ૫રના ભાગમાં "Confirm Application" ૫ર Click કરો અને "Application
number" તથા Birth Date type કયાગ બાદ Ok ૫ર Click કરવાથી ત્રણ વવકમપ (ઓપ્ર્ન)
(૧) Ok (ર) show application preview અને (૩) confirm application દે ખાર્ે.
ઉમેદવારે show application preview ૫ર Click કરી પોતાની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમાં
ુ ારો કરવાની જરૂર જણાય તો edit કરી લે .ુ ં અરજી કન્ફમગ કયાગ ૫હેલા કોઈ૫ણ
ધ
પ્રકારનો

ુ ારો થઈ ર્કર્ે. ૫રં ુ અરજી કન્ફમગ થયા બાદ કોઈ૫ણ પ્રકારનો
ધ

બનર્ે નહી. સંપ ૂણગ િકાસણી બાદ જો અરજી

ુ ારો ર્કય
ધ

ુ ારવાની જરૂર ના જણાય તો જ confirm
ધ

application ૫ર Click કર .ુ ં તેથી ઉમેદવારની અરજીનો મંડળમાં online થવીકાર થઈ
જર્ે. એકવાર ઓનલાઇન અરજી કન્ફમગ થયા બાદ, તેમાં કોઇપણ પ્રકારનો ફેરફાર
ઉમેદવાર કે મંડળ દ્વારા થઇ ર્કર્ે નહીં. અરજીમાં દર્ાગવેલી વવગતોને અ રૂુ પ પ્રમાણપત્રો
મંડળ માંગે ત્યારે ઉમેદવારે રજૂ કરવાના રહેર્ે. આથી, ઉમેદવારે પ્રથમ તેમની પાસેના
પ્રમાણપત્રોને આધારે પોતા ુ ં નામ, પવત/વપતા ુ ં નામ, અટક, જન્મતારીખ, ર્ૈક્ષચણક
લાયકાત, જાવત (કેટેગરી), જેન્ડર (મેલ/ફીમેલ), માજી સૈવનક, થપોટગ સ, ર્ા.ખો.ખાં., વવધવા
વગેરે બાબતોની બારીક િકાસણી કરી લઇને તેને અ રૂુ પ વવગતો ઓનલાઇન અરજીમાં
દર્ાગવવાની રહેર્ે. મંડળ દ્વારા િકાસણી સારુ પ્રમાણપત્રો માંગવામાં આવે ત્યારે
ઓનલાઇન અરજીપત્રકમાં દર્ાગવેલ વવગતો અને ઉમેદવાર દ્વારા મંડળ સમક્ષ રજૂ કરવામાં
આવતાં પ્રમાણપત્રોમાં કોઇપણ જાતની વવસંગતતા માલ ૂમ પડર્ે તો, તેવી ક્ષવત ક્ુ ત
અરજીઓ મંડળ દ્વારા જે તે તબક્કે થી ‘રદ’ કરવામાં આવર્ે. ખોટી કે અ ૂરી વવગતોને
કારણે ક્ષવત ક્ુ ત અરજી રદ કરવામાં આવે તો, તેમાં મંડળની કોઇ જવાબદારી રહેર્ે નહીં.
આથી, ઉમેદવારોને તેમની પાસેના પ્રમાણપત્રોને આધારે અને તેને અ રૂુ પ વવગતો
ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે દર્ાગવવાની ખાસ કાળજી રાખવા જણાવવામાં આવે છે .
confirm application ૫ર click કરતાં અહીં "confirmation number" generate થર્ે. જે
હવે ૫છીની બધી જ કાયગવાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાિવવાનો રહેર્ે.
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(૧૨)

હવે print application ૫ર Click કર .ુ ં અહીં Select Job માંથી જાહેરાત િમાંક વસલેકટ
કરીને તમારો confirmation number ટાઈ૫ કરવો અને જન્મતારીખ ટાઇપ

કરવાથી

તમારી અરજી ઓપન થર્ે. જેની વપ્રન્ટની નકલ કાઢી સાિવી રાખવી
નોંધ:- જાહેરાત િમાંકઃ ૧૧૯/ર૦૧૬૧૭ થમી ૧૩૨/ર૦૧૬૧૭ સામેના સંવગગના ભરતી વનયમોમાં દર્ાગવલ
ે
ર્ૈક્ષચણક લાયકાત, વયમયાગદા તેમજ ઓનલાઈન અરજી ભરવા સંબવં ધત કોઈ માગગદર્ગનની
આવશ્યકતા જણાય તો તે માટે હેમપ લાઇન ટોલ ફ્રી નંબર- ૧૮૦૦ ૨૩૩૫૫૦૦ તેમજ મંડળની
કિેરીના ફોન નંબર:-૦૭૯- ૨૩૨૫૩૬૨૮ ૫ર સં૫કગ કરી ર્કાર્ે.

૮.

૫રીક્ષા ફી: ફોમગ ભરતી વખતે ‘‘ General ’’ કેટેગરી Select કરી હોય (દર્ાગવી હોય) તેવા (PH તથા
Ex.Servicemen કેટેગરી વસવાયના) તમામ ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહેર્ે.
 અનામત વગગના ઉમેદવારો જો અનામત વગગની જગ્યા ન હોય અને ચબન-અનામત વગગ
માટેની જગ્યા માટે અરજી કરે તો પણ તેમણે પરીક્ષા ફી ભરવાની રહેર્ે નહીં. પરં ુ પરીક્ષા
ફી માંથી

સ્ુ ક્ત માટે જે તે અનામત વગગના ઉમેદવારોએ ઓન-લાઇન એપ્લીકેર્નમાં

પોતાની કેટેગરી દર્ાગવવાની રહેર્ે. અન્યથા પરીક્ષા ફી ભરવાની રહેર્ે. અરજી ફોમગમાં
નીિે

ુ બની કેટેગરી Select કરનાર ઉમેદવારોએ કોઇપણ પ્રકારની પરીક્ષા ફી ભરવાની
જ

રહેર્ે નહીં.
(ક)

અ ુ ૂચિત જાવત (SC)

(ખ)

અ ુ ૂચિત જન જાવત (ST)

(ગ)

સામાજીક અને ર્ૈક્ષચણક રીતે પછાતવગગ (SEBC)

( )

માજી સૈવનક (Ex.Serviceman) તમામ કેટેગરીના

(િ)

ર્ારરરીક ખોડખાંપણ ધરાવતા ઉમેદવારો (PH) તમામ કેટેગરીનાં

 જે ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની છે તેવા ઉમેદવારો જયારે OJAS વેબસાઇટ પર પોતાની
અરજી સબમીટ કરે ત્યારે તેઓને પરીક્ષા ફી ભરવા માટે ઓન લાઇન ઉપલબ્ધ િલનની ૩
નકલોની એક પાના ઉપર વપ્રન્ટ મેળવવાની

ુ ના મળર્ે. ઉમેદવારોએ આ પાનાની પણ
િ

ુ રાઇઝડ પોથટ
વપ્રન્ટ મેળવી લેવાની રહેર્ે, ઉમેદવારોએ િલન સાથે કોઇપણ કોમ્પ્ ટ
ઓફીસમાં જઇને, પરીક્ષા ફી પેટે રૂ.૧૦૦/- રોકડા + રૂ.૧૨/- પોસ્ટલ ચાજીસ ભરી દે વાના
રહેર્ે. િલનની એક નકલ પોથટ ઓફીસ રાખી લેર્ે અને બે નકલ ઉમેદવારને પોથટ
ઓરફસનો વસક્કો અને થટીકર લગાવીને પરત આપર્ે.
 પોથટ ઓફીસમાં પરીક્ષા ફી ભરવાની છે મલી તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ (કિેરી સમય

ુ ી) ની
ધ

રહેર્ે.
 અન્ય કોઇ રીતે પરીક્ષા ફી થવીકારવામાં આવર્ે નહીં.
 પરીક્ષા ફી ભયાગ બાદરીફંડ મળવાપાત્ર નથી તેમજ તે ફી અન્ય કોઇ પરીક્ષા માટે અનામત
તરીકે રાખવામાં આવર્ે નહીં. પરીક્ષા ફી ભરવાપાત્ર ઉમેદવારોની ફી ભયાગ વગરની અરજી
માન્ય રહેર્ે નહીં.
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‘‘ General’’ કેટેગરી Select કરનાર (ર્ારીરરક ખોડખાંપણ તથા માજી સૈવનક કેટેગરી



વસવાયના) ઉમેદવારો ફી ભરવાની વનયત સમયમયાગદામાં પરીક્ષા ફી નહીં ભરે તો તેવા
ઉમેદવારો ુ ં અરજી ફોમગ કોઇપણ જાતની જાણ કયાગ વગર મંડળ દ્વારા ‘‘રદ’’ કરવામાં
આવર્ે.

૯. પરીક્ષા ૫દ્ધનત:મંડળ દ્વારા વનયત સમયમયાગદામાં ઓન-લાઇન મળે લ અરજીઓની પ્રાથવમક િકાસણી ( એક
કરતાં વ ુ અરજી કરે લ છે કે કેમ ? અને પરીક્ષા ફી ભરે લ છે કે કેમ ?) કરીને લાયક
ઉમેદવારોની રાજય સરકારશ્રીના સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા. /૦૮/૨૦૧૫ પત્ર િમાંકઃ
ભરત/૧૦૨૦૧૫/૬૫૫/ક અને તા. ૨૯/૦૯/૨૦૧૫ ના પત્ર િમાંકઃ ભરત/૧૦૨૦૧૪/
૬૩૮૯૩૭/ક તેમજ તા- ૧૭/૦૫/૨૦૧૬ ના પત્ર િમાંક-ભરત/૧૦૨૦૧૪/૬૩૮૯૩૭/ક. થી
ુ ાર (૧) પ્રથમ તબક્કામાં સ્પધામ ત્મક લેખિત કસોટી
મંજૂર કરવામાં આવેલ પરીક્ષા પડ્વત અ સ
ુ ર પ્રોડફસીયન્સી ટેસ્ટ - એમ બે કસોટીઓ લેવામાં આવર્ે. જેની
અને (૨) બીજા તબક્કામાં કોમ્પ્ ટ
વવગતો નીિે

ુ બની રહેર્ે.
જ

(૧) સ્પધામત્મક લેખિત કસોટી (પ્રથમમ તબ્ાની પરીક્ષા)
થપધાગત્મક લેચખત કસોટીનો અભ્યાસિમ-

ુ ભાર નીિે
ણ

ુ બનો રહેર્ે.
જ

(અ) તાંવત્રક સંવગોનાં ભરતી વનયમોમાં જ્યાં આઇ.ટી.આઇ. અથવા રડપ્લોમાંની
ુ મ ર્ૈક્ષચણક લાયકાત વનયત કરવામાં આવેલ હોય તેવા સંવગોનો
લ ત
અભ્યાસિમ અને પરીક્ષા પડ્વત નીિે

ુ બ રહેર્ે.
જ

( જાહેરાત ક્રમાંક- ૧૨૬/૨૦૧૬૧૭, અને ૧૩૨/૨૦૧૬૧૭ માટે )
િમ
૧

ુ
ણ

વવષય
સામાન્ય ઞાન-

ુ રાતનો ઇવતહાસ,
જ

ૂગોળ અને

સમયગાળો

૨૦

સંથકૃવત, ભારત ુ ં બંધારણ, રમતગમત, સામાન્ય
ુ રને લગ ું સામાન્ય
વવઞાન, વતગમાન પ્રવાહો, કોમ્પ્ ટ
ઞાન, ટે થટ ઓફ રીઝનીંગ, પયાગવરણ, જાહેર વહીવટ,
સરકારી યોજનાઓ, પંિાયતી રાજ અને ડીઝાથટર
મેનેજમેન્ટ, ગાચણવતક કસોટીઓ વવગેરે
૨

ુ રાતી સારહત્ય,
જ

ુ રાતી વ્યાકરણ
જ

૧૫

૩

અંગ્રેજી વ્યાકરણ

૦૫

૪

ુ મ) સંબવં ધત
જગ્યાની તાંવત્રક ર્ૈક્ષચણક લાયકાતને (લ િ

૬૦

વવષય ુ ં પેપર

ુ
કુ લ ગણ
૧૦૦
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૯૦ મીનીટ

નોંધઃ (૧) પ્રશ્નપત્રમાં કેટલાક પ્રશ્નો

ુ રાતીમાં રહેર્ે અને કેટલાક પ્રશ્નો અંગ્રેજીમાં રહેર્ે.
જ

(૨) િમ- ૧ થી ૩ માટે અભ્યાસિમ ુ ં વવષયવથ ુ ધોરણ-૧૦ (S.S.C.) ની સમકક્ષ રહેર્ે.
િમ- ૪ માટે અભ્યાસિમ ું વવષયવથ ુ સંબવં ધત સંવગગના ભરતી વનયમોમાં જે
ુ મ ર્ૈક્ષચણક લાયકાત વનયત કરવામાં આવેલ છે તેની સમકક્ષ રહેર્ે.
લ િ
(બ) તાંવત્રક સંવગોનાં ભરતી વનયમોમાં જ્યાં થનાતક કે તેથી વ ુ ર્ૈક્ષચણક લાયકાત વનયત
કરવામાં આવેલ હોય તેવા સંવગોનો અભ્યાસિમ અને પરીક્ષા પડ્વત નીિે

ુ બ
જ

રહેર્ે.
(જાહેરાત ક્રમાંક- ૧૧૯/૨૦૧૬૧૭ થમી ૧૨૫/૨૦૧૬૧૭, તથમા જા.ક્ર. ૧૨૭/૨૦૧૬૧૭ થમી
૧૩૧/૨૦૧૬૧૭ માટે)
િમ
૧

ુ
ણ

વવષય
સામાન્ય ઞાન-

ુ રાતનો ઇવતહાસ,
જ

ૂગોળ અને

સમયગાળો

૩૦

સંથકૃવત, ભારત ુ ં બંધારણ, રમતગમત, સામાન્ય વવઞાન,
ુ રને લગ ું સામાન્ય ઞાન, ટેથટ
વતગમાન પ્રવાહો, કોમ્પ્ ટ
ઓફ રીઝનીંગ, પયાગ વરણ, જાહેર વહીવટ, સરકારી
યોજનાઓ, પંિાયતી રાજ અને ડીઝાથટર મેનેજમેન્ટ,

૧૨૦

ગાચણવતક કસોટીઓ વવગેરે
૨

ુ રાતી સારહત્ય,
જ

ુ રાતી વ્યાકરણ
જ

૨૦

૩

અંગ્રેજી વ્યાકરણ

૧૦

૪

ુ મ) સંબવં ધત
જગ્યાની તાંવત્રક ર્ૈક્ષચણક લાયકાતને (લ િ

૯૦

મીનીટ

વવષય ુ ં પેપર

ુ
કુ લ ગણ
૧૫૦
નોંધઃ (૧) પ્રશ્નપત્રમાં કેટલાક પ્રશ્નો
(૨)

ુ રાતીમાં રહેર્ે અને કેટલાક પ્રશ્નો અંગ્રેજીમાં રહેર્ે.
જ

િમ- ૧ થી ૩ માટે અભ્યાસિમ ુ ં વવષયવથ ુ ધોરણ-૧૨ (H.S.C.) ની સમકક્ષ
રહેર્ે.
િમ- ૪ માટે અભ્યાસિમ ુ ં વવષયવથ ુ સંબવં ધત સંવગગના ભરતી વનયમોમાં જે
ુ મ ર્ૈક્ષચણક લાયકાત વનયત કરવામાં આવેલ છે તેની સમકક્ષ રહેર્ે.
લ િ

(૩) જે તે સંવગમ ની જાહેરાત અન્વયે ઉમેદવારો તરફથમી ઓન-લાઇન રજીસ્ટડમ (કન્ફમમ)
થમયેલ અરજીપત્રકોની સંખ્યાને ધ્યાને લઇ મંડળ ધ્વારા તે સંવગમની MCQ -OMR
પધ્ધનતથમી સ્પધામત્મક લેખિત કસોટી લેવી કે MCQ પધ્ધનતથમી ઓન-લાઇન
સ્પધામત્મક લેખિત કસોટી લેવી તે નકકી કરવામાં આવશે.
ુ ર
(૪) પ્રથમ તબક્કાની થપધાગત્મક લેચખત કસોટીને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્પ્ ટ
ુ મ
પ્રોરફસીયન્સી ટે થટ માટે ઉમેદવારોને કવોલીફાય થયેલ ગણવા માટે ના લ િ
લાયકી

ુ
ુ ં ધોરણ સરકારશ્રીની થથાયી
ણ
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ૂિનાઓ ધ્યાને લઇ મંડળ દ્વારા વનયત

ુ ાર દરે ક કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે (અનામત, P.H.
કરવામાં આવેલ છે . જે અ સ
અને Ex-Serviceman સરહત)

ુ મ લાયકી
૪૦ % લ િ

ુ
ું ધોરણ રહેર્ે. અને
ણ

ુ મ લાયકી
આમ, મંડળ દ્વારા વનયત કરવામાં આવેલ લ િ

ુ ની વવગતો અને
ણ

ભરવાની થતી કેટેગરી વાઇઝ જગ્યાની સંખ્યાને ધ્યાને લઇ કેટેગરી વાઇઝ
ુ ર
ભરવાની થતી જગ્યાના ત્રણ ગણા ઉમેદવારોને બીજા તબક્કાની કોમ્પ્ ટ
પ્રોરફસીયન્સી ટે થટ માટે મંડળ દ્વારા લાયક (કવોલીફાય કરવા) ગણવામાં આવર્ે.
અને તેવી રીતે લાયક ઠરે લ (કવોલીફાય થયેલ) ઉમેદવારોને જ બીજા તબક્કાની
કોમ્પ્ ટુ ર પ્રોરફસીયન્સી ટે થટ આપવાની રહેર્ે.

(૨) કોમ્પ્ ટુ ર પ્રોફીસીયન્સી ટે સ્ટ - (બીજા તબ્ાની પરીક્ષા)
પ્રથમ તબક્કાની થપધાગતમક લેચખત પરીક્ષાના પરરણામને અંતે બીજા
ુ ર પ્રોરફસીયન્સી ટેથટ માટે કવોલીફાય થયેલ ઉમેદવારોની કોમ્પ્ ટ
ુ ર
તબક્કાની કોમ્પ્ ટ
પ્રરફસીયન્સી ટેથટ લેવામાં આવર્ે. જેની વવગતો. નીિે

ુ બની રહેર્ે.
જ

ુ મ ર્ૈક્ષચણક લાયકાત
જે સંવગગના ભરતી વનયમોમાં ઉમેદવારો માટેની લ ત
ધોરણ-૧૦, અથવા ધોરણ-૧૨ પાસ અથવા તેની સમકક્ષ
અથવા રડપ્લોમાની

અથવા આઇ. ટી. આઇ.

વનયત કરવામાં આવેલ હોય તેવા સંવગગના ઉમેદવારો માટે ની

કોમ્પ્ ટુ ર પ્રોફીસીયન્સી પરીક્ષાનો અભ્યાસિમ

(જાહેરાત ક્રમાંક- ૧૨૬/૨૦૧૬૧૭,

અને ૧૩૨/૨૦૧૬૧૭ માટે )

સમય - ૧-૦૦ કલાક
વવષય ું વવવરણ

પ્રશ્ન િમાંક

ુ
ણ

૧

એકસેલ થપ્રેડર્ીટ

૧૦

ુ
ણ

૨

ઈ-મેઇલ કરવા (વીથ ફાઇલ એટેિમેન્ટ)

૧૦

ુ
ણ

૩

પાવર પોઇન્ટ

૧૦

ુ
ણ

૪

વડગ ટાઇપીંગ/ વડગ ફોમેટીંગ (અંગ્રેજી તથા

ુ રાતી)
જ

૨૦

ુ
ણ

ુ
કુ લ ગણ

ુ
૫૦ ગણ

જે સંવગગના ભરતી વનયમોમાં ઉમેદવારો માટેની ર્ૈક્ષચણક લાયકાત થનાતક
કે તેથી વ ુ વનયત કરવામાં આવેલ હોય તેવા સંવગગના ઉમેદવારો માટેની
કોમ્પ્ ટુ ર પ્રોફીસીયન્સી પરીક્ષાનો અભ્યાસિમ
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(જાહેરાત

ક્રમાંક-

૧૧૯/૨૦૧૬૧૭

થમી

૧૨૫/૨૦૧૬૧૭,

તથમા

૧૨૭/૨૦૧૬૧૭ થમી ૧૩૧/૨૦૧૬૧૭ માટે )
સમય - ૧-૧૫ કલાક
વવષય ું વવવરણ

પ્રશ્ન િમાંક

ુ
ણ

૧

એકસેલ થપ્રેડર્ીટ

૧૫

ુ
ણ

૨

ઈ-મેઇલ કરવા (વીથ ફાઇલ એટેિમેન્ટ)

૧૫

ુ
ણ

૩

પાવર પોઇન્ટ

૧૫

ુ
ણ

૪

વડગ ટાઇપીંગ/ વડગ ફોમેટીંગ (અંગ્રેજી તથા

ુ રાતી)
જ

૩૦

ુ
ણ

ુ
કુ લ ગણ

ુ
૭૫ ગણ

(૩) પસંદગી/ પ્રનતક્ષા યાદી તૈયાર કરવાની પધ્ધનત:ઉમેદવારોએ ઉકત પ્રથમ તબક્કાની થપધાગત્મક લેચખત પરીક્ષા અને બીજા
ુ ર પ્રોરફસીયન્સી ટેથટ -એમ બંને કસોટીમાં મેળવેલ
તબક્કાની કોમ્પ્ ટ
આધારે કેટેગરીવાઇઝ ભરવાની થતી જગ્યાની વવગતો ધ્યાને લઇ

ુ ના મેરીટસ
ણ

પસંદગી/પ્રવતક્ષા

યાદી તૈયાર કરવામાં આવર્ે.
૧૦. સામાન્ય શરતો:(૧) જાહેરાતમાં જે કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત છે તેવી કેટેગરીના ઉમેદવારને જ
ુ ાં
ઉ૫લી વયમયાગદામાં ડ્ૂટછાટ મળર્ે. બધી જ મળવાપાત્ર ડ્ૂટછાટ ગણતરીમાં લીધા બાદ વ મ
વ ુ ૪૫ વષગથી વધે નહીં તે રીતે જ ઉ૫લી વયમયાગદામાં ડ્ૃટછાટ મળર્ે.
(ર)

અનામત વગગના ઉમેદવારો જો ચબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરર્ે તો આવા
ઉમેદવારોને વયમયાગદામાં ડ્ૂટછાટ મળર્ે નરહ. પરં ુ પરીક્ષા ફી માંથી

સ્ુ ક્ત માટે જે તે

અનામત વગગના ઉમેદવારોએ પોતાની જાવત- વગગ દર્ાગવવાનો રહેર્ે. અન્યથા પરીક્ષા ફી
ભરવાની રહેર્ે.
(૩) ચબનઅનામત તથા અનામત વગોના મરહલા ઉમેદવારોને પણ બધી જ મળવાપાત્ર ડ્ૂટછાટ
ુ ાં વ ુ ૪૫ વષગની ઉંમર
ગણતરીમાં લીધા બાદ વ મ

ુ ી જ ઉ૫લી વયમયાગદામાં ડ્ૂટછાટ
ધ

મળર્ે.
ુ રાત
(૪) (૧) અનામત વગગના ઉમેદવારોએ જાનત અંગે ંુ સક્ષમ સત્તાનધકારી ંુ પ્રમાણપત્ર ગજ
સરકાર િારા વિતો વિત નનયત કરે લ ન ૂનામાં મેળવેલ હો ુ ં જોઇર્ે. (૨) સા. અને
ર્ૈ.૫.વગગના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગગમાં સમાવેર્ ન થતો હોવા અંગે ુ ં સામાજીક ન્યાય
અને

અવધકારીતા

વવભાગના

તા.

૨૭/૦૪/૨૦૧૦

ના

ઠરાવ

િમાકઃ

ુ રાતી) ના ન ન
ુ ામાં તા.
સર્પ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/અ થી વનયત થયેલ પડરનશષ્ટ્ઠ-૪ (ગજ
૩૧/૩/ર૦૧૬ ના રોજ પુરા થયેલ નાણાંરકય વષગ ર૦૧૫-ર૦૧૬ માટે ુ ં અથાગત તા.
૦૧/૦૪/ર૦૧૬ થમી અરજી કરવાની છે લ્લી તા. ૨૮/૦૩/૨૦૧૭ દરમ્યાન મેળવેલ અસલ
પ્રમાણ૫ત્રનો નંબર અને તારીખ ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે દર્ાગવવાનાં રહેર્ે.
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(અંગ્રેજીમાં મેળવેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાં આવશે નહીં.) સક્ષમ અવધકારી ધ્વારા
અપાયેલ આ ુ ં પ્રમાણપત્ર રજુ ન કરી ર્કનાર ઉમેદવારો સામાન્ય ઉમેદવારો માટે નક્કી
થયેલ વયમયાગદામાં આવતા નહીં હોય તો તેઓની ઉમેદવારી રદ થર્ે. સામાજીક અને
ર્ૈક્ષચણક રીતે ૫છાત વગગના ઉમેદવારોએ રાજય સરકારની નોકરી માટે માન્ય કરાયેલ
ુ ામાં ( જ
ુ રાતી) નોન રિવમલીયર સટી અસલ પ્રમાણપત્રોની
પરરવર્ષ્ટ-ક ના વનયત ન ન
િકાસણી સમયે રજૂ કરવા ુ રહેર્ે. (૩)

સામાજીક અને ર્ૈક્ષચણક રીતે ૫છાત વગગના

૫રરણીત મરહલા ઉમેદવારે આ ુ નોન િીમીલેયર પ્રમાણ૫ત્ર તેમના માતા- વપતાની
આવકના સંદભગમાં રજુ કરવા ુ ં રહેર્ે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના ૫વતની આવકના
સંદભગમાં આ ુ પ્રમાણ૫ત્ર રજુ કરે લ હર્ે તો તેની અરજી રદ કરવામાં આવર્ે. (૪) જો
સામાજીક અને ર્ૈક્ષચણક રીતે ૫છાત વગગના ઉમેદવારે આ ુ ં પ્રમાણ૫ત્ર મંડળ ઘ્વારા
અસલ પ્રમાણપત્રોની િકાસણી સમયે રજુ કરે લ નરહ હોય તો તેમજ તેઓ ચબન અનામત
ઉમેદવાર તરીકેની વયમયાગદામાં આવતા નહીં હોય તો તેઓની અરજી વવિારણામાં
લેવામાં આવર્ે નરહ. (૫) પરીક્ષા ફી ભયાગ બાદ રીફંડ મળવાપાત્ર નથી તેમજ તે ફી અન્ય
કોઇ પરીક્ષા માટે અનામત તરીકે રાખવામાં આવર્ે નહીં. તથા અરજી કયાગ બાદ ૫રત
ખેંિી ર્કાર્ે નરહ. (૬) ચબનઅનામત વગગના ઉમેદવારોએ વનયત પરીક્ષા ફી ભરે લ નહીં
હોય તો તેઓની અરજી વવિારણામાં લેવામાં આવર્ે નહીં. (૭) સરકારના પ્રવતગમાન
ુ ાર વવધવા મરહલા ઉમેદવારો માટે ૫સંદગીમાં અગ્રતા આ૫વા માટે તેમને
વનયમો અ સ
પરીક્ષામાં મેળવેલ

ુ ના ૫ ટકા
ણ

ુ ઉમેરી આ૫વામાં આવર્ે. ૫રં ુ તેઓએ તે સમયે
ણ

અને ત્યારબાદ પુનઃલગ્ન કરે લ ન હોવા જોઈએ. ઉ૫રાંત મંડળની કિેરી માંગે ત્યારે તેના
તમામ પુરાવાઓ અસલમાં મંડળની કિેરીમાં રજુ કરવાના રહેર્ે. (૮) આગળની ભરતી
પ્રરિયા સંદભે મંડળ દ્વારા આ૫વામાં આવતી જરૂરી
વેબસાઈટ અવાર નવાર જોતા રહે .ુ ં (૯)

ુ નાઓ જોવા માટે મંડળની
િ

એથલેરટકસ (રેક અને રફમડ રમતો સરહત),

બેડવમન્ટન, બાથકેટબોલ, રિકેટ, ફુટબોલ, હોકી, સ્થવમીંગ, ટેબલ ટેવનસ, વોલીબોલ, ટેવનસ,
વેઈટચલફટીંગ, રે સચલિંગ, બોકવસિંગ, સાઈકચલિંગ, જીમનેન્દ્થટકસ, જુડો, રાઈફલ
ખોખો, તીરં દાજી,

ૂરટિંગ, કબડ્ડી,

ોડેસવારી, ગોળાફેંક, નૌકાથપધાગ, ર્તરં જ, હેન્ડબોલ ની રમતો-

ખેલકુદમાં (1) રાષ્ટ્રીય / આંતરરાષ્ટ્રીય અથમવા (2) આંતર

નુ નવનસિટી અથમવા (3) અખિલ

ભારત શાળા સંઘ ઘ્વારા યોજાતી સ્પધામ ઓમાં પ્રવતવનવધત્વ કરે લ હોય તેવા ઉમેદવારને
૫સંદગીમાં અગ્રતા આપવા માટે તેમને માત્ર પ્રથમ તબક્કાની થપધાગત્મક લેચખત પરીક્ષામાં
મેળવેલ કુલ

ુ ના ૫ (પાંિ) ટકા
ણ

ુ ઉમેરી આ૫વામાં આવર્ે. તેથી ઉકત ત્રણ થતરની
ણ

થપધાગઓમાં ઉમેદવારોએ ભાગ લીધેલ હોય તેવા જ ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાં જરૂરી
વવગતો દર્ાગવવાની રહેર્ે. ઉકત ત્રણ સ્તર નસવાયની સ્પધામ ઓમાં ભાગ લીધેલ હોય તો
તેને અગ્રીમતા માટે માન્ય ગણવાની રહેતી ન હોવાથમી તેવા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાં
નવગતો દશામ વવાની રહેશે નહીં. ઉકત ત્રણ થતરની થપધાગઓમાં ભાગ લીધેલ ઉમેદવારોએ
સરકારે તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના ઠરાવ િમાંક : સીઆરઆર/૧૦૭૭/ ર૬૬૦/ગ.ર તથા તા.
૧/૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવ િમાંક : સીઆરઆર/૧૧૮૮/ ૩૬૪૪/ગ.ર માં વનયત કયાગ
ુ બના સિાવધકારી પાસેથી વનયત ન ૂનામાં મેળવેલ જરૂરી પ્રમાણ૫ત્ર અસલ
જ
પ્રમાણપત્રોની િકાસણી સમયે રજુ કરવા ુ ં રહેર્ે. (વનયત ન ૂના મંડળની વેબ સાઇટ પર
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ુ વામાં આવેલ છે .) આ ુ ં પ્રમાણપત્ર ધરાવનાર ઉમેદવાર જ રમતના
ક

ુ મેળવવા
ણ

માટે હક્કદાર થર્ે. (૧૦) સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા. ૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ
ુ ાર
િમાંકઃ સીઆરઆર/ ૧૦૯૬/ ૨૨૧૩/ગ.ર માં વનદે વર્ત પ્રવતગમાન વનયમો અ સ
વવધવા મરહલા ઉમેદવારો માટે પસંદગીમાં અગ્રતા આપવા માટે તેઓને પ્રથમ તબક્કાની
ુ ર પ્રોરફસીયન્સી ટેથટ- એમ બંને
થપધાગત્મક લેચખત કસોટી તેમજ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્ ટ
પરીક્ષામાં મેળવેલ

ુ ના ૫ (પાંિ) ટકા
ણ

ુ ઉમેરી આ૫વામાં આવર્ે. પરં ુ તેઓએ
ણ

વનમ કં ૂ સમયે પુનઃ લગ્ન કરે લા ન હોવા જોઇએ. અને તે અંગે મંડળ માંગે ત્યારે તમામ
પુરાવા અસલમાં રજુ કરવાના રહેર્ે. (૧૧)

મંડળ તરફથી આ૫વામાં આવતી જરૂરી

ુ નાઓ જોવા માટે મંડળની વેબસાઈટ અવાર નવાર જોતા રહે .ુ ં
િ

ુ નાઓ:સામાન્ય સચ

૧૧.

(૧). ઉમેદવારે અરજી૫ત્રકમાં ભરે લ વવગતો સમગ્ર ભરતી પ્રરિયા માટે આખરી ગણવામાં આવર્ે
અને તેના પુરાવાઓ પ્રમાણપત્રોની િકાસણી સમયે અસલમાં રજુ કરવાના રહેર્ે. અન્યથા
અરજી૫ત્રક જે - તે તબકકે ‘‘રદ’’ ગણવામાં આવર્ે.
(૨).

ઉમેદવાર અરજી૫ત્રકમાં જે ફોટો upload કરે છે , તેની પાસપોટમ સાઈઝના ફોટાની એક
કરતાં વ ુ કોપીઓ પોતાની પાસે રાિવી અને આ જાહેરાત-સંવગમ ની સમગ્ર

ભરતી

પ્રડક્રયામાં તે જ ફોટાની કોપીનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. (જેમ કે ૫રીક્ષા સમયે
હાજરી૫ત્રકમાં લગાવવો તેમજ અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે પણ તે

જ ફોટાની

કોપી રજુ કરવાની રહેશે.)
(૩).

ઉમેદવાર અરજી૫ત્રક ભરતી વિતે જે મોબાઈલ નંબર દશામ વે છે તે નંબર ચાલ ુ જ રાિવો.
ુ ી જાળવી રાિવો આપના ડહતમાં છે .
અને ભરતી પ્રડક્રયા પ ૂણમ થમાય ત્યાં સધ

(૪)

મંડળ જે કોઈ ઉમેદવારને (૧) તેને ઉમેદવારી માટે કોઈ૫ણ પ્રકારે ટેકો મેળવવા માટે એટલે
કે, મંડળના અઘ્યક્ષ, સભ્ય અથવા કોઈ અવધકારી ૫ર પ્રત્યક્ષ કે ૫રોક્ષ લાગવગ
લગાડવાનો પ્રયાસ કરવા માટે (ર) બીજા ુ ં નામ ધારણ કરવા માટે (૩) બીજા પાસે પોતા ુ ં
નામ ધારણ કરાવવા માટે (૪) બનાવટી ખોટા દથતાવેજો અથવા જેની સાથે િેડા કરવામાં
આવ્યા હોય તેવા દથતાવેજો સાદર કરવા અથવા ગેરરીવત આિરવા માટે (૫) યથાથગ
અથવા ખોટા અથવા મહત્વની મારહતી ડ્ૂપાવતા હોય તેવા વનવેદનો કરવા માટે (૬) ૫રીક્ષા
માટે તેની ઉમેદવારીના સંબધ
ં માં અન્ય કોઈ અવનયવમત અથવા અયોગ્ય સાધનોનો આશ્રય
લેવા માટે (૭) પરીક્ષા દરમ્યાન ગેરવ્યાજબી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા માટે એટલે કે અન્ય
ઉમેદવારની ઉિરવહીમાંથી નકલ કરવા, પુથતક, ગાઈડ, કા૫લી કે તેવા કોઈ૫ણ છાપેલા કે
હથતલેચખત સારહત્યની મદદથી અથવા વાતિીત ઘ્વારા નકલ કરવા કે ઉમેદવારને નકલ
કરાવવાની ગેરરીવતઓ પૈકી કોઈ૫ણ ગેરરીવત આિરવા માટે
ુ બાબત લખવા
(૮) લખાણોમાં અલ્શ્લલ ભાષા અથવા ચબભત્સ બાબત સરહતની અપ્રથ ત
માટે (૯) ૫રીક્ષાખંડમાં અન્ય કોઈ રીતે ગેરવતગ કં ૂ કરવા માટે (૧૦) ૫રીક્ષાના સંિાલન
કરવા માટે મંડળે રોકેલા થટાફની સીધી કે આડકતરી રીતે હેરાન કરવા અથવા ર્ારીરરક
રીતે ઈજા કરવા માટે (૧૧) પ ૂવગવતી ખંડોમાં વનરદિ ષ્ટ કરે લ તમામ અથવા કોઈ૫ણ કૃત્ય
કરવાનો પ્રયત્ન કરવા માટે અથવા યથા પ્રસંગ મદદગીરી કરવા માટે અથવા (૧ર) ૫રીક્ષા
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આ૫વા માટે તેને ૫રવાનગી આ૫તા તેના પ્રવેર્૫ત્રમાં આ૫વામાં આવેલી કોઈ૫ણ
ુ નાનો ભંગ કરવા માટે દોવષત ઠયાગ હોય તો અથવા દોષવત હોવા ુ ં જાહેર ક ગ ુ હોય તો તે
િ
ફોજદારી કાયગવાહીને પાત્ર થવા ઉ૫રાંત-(ક) મંડળ, તે જે ૫રીક્ષાનો ઉમેદવાર હોય તે
૫રીક્ષામાંથી ગેરલાયક ઠરાવી ર્કર્ે, અથવા (િ)(૧) મંડળ, સીધી ૫સંદગી માટે લેવાતી
કોઈ૫ણ ૫રીક્ષામાં બેસવામાંથી અથવા (ર) રાજય સરકાર પોતાના હેઠળની કોઈ૫ણ
નોકરીમાંથી કાયમી રીતે અથવા વનરદિ ષ્ટ

ુ ત માટે બાકાત કરી ર્કર્ે. (૧૩)
દ

ુ રાત
જ

જાહેર સેવા આયોગ, અન્ય ભરતી બોડગ , અન્ય સરકારી/ અધગ સરકારી/ સરકાર હથતકની
સંથથાઓ દ્વારા ઉમેદવાર કયારે ય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય અને ગેરલાયક ઠરાવ્યાનો
સમય િાલુ હર્ે તો તેવા ઉમેદવારોની અરજી આપોઆપ રદ થવાને પાત્ર બનર્ે.
(૫)

ઉમેદવારે અરજી૫ત્રકમાં બતાવેલી કોઈ૫ણ વવગત અને અસલ પ્રમાણપત્રોની િકાસણી
ુ વ વવગેરેને લગતા
સમયે રજુ કરે લ જન્મ તારીખ, ર્ૈક્ષચણક લાયકાત, વય, જાવત, અ ભ
પ્રમાણ૫ત્રો ભવવષ્યમાં જે તે તબકકે િકાસણી દરમ્યાન ખોટા માલુમ ૫ડર્ે તો તેની સામે
યોગ્ય કાયદે સરની કાયગવાહી કરવામાં આવર્ે. આવા ઉમેદવારની ઉમેદવારી મંડળ ઘ્વારા
‘‘રદ‘‘ કરી ર્કાર્ે. તેમજ અન્ય સંવગોની ભરતી માટે પણ ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવર્ે.
તેમજ જો ૫સંદગી / વનમ કં ૂ થયેલ હર્ે તો ૫સંદગી/વનમ કં ૂ , મંડળ/ વનમ કં ૂ કરનાર
સિાવધકારી દ્વારા કોઈ૫ણ તબકકે ‘‘રદ‘‘ કરવામાં આવર્ે.

(૬)

ુ ર પ્રોરફસીયન્સી કસોટીમાં ઉિીણગ
મંડળ ઘ્વારા લેવાનાર થપધાગત્મક લેચખત કસોટી કે કોમ્પ્ ટ
થવાથી જ ઉમેદવારને વનમ કં ૂ માટેનો હક્ક મળી જતો નથી. વનમ કં ૂ સમયે સિાવધકારીને
ઉમેદવાર બધી જ રીતે યોગ્ય છે તેમ સંતોષ થાય તો જ ઉમેદવારને વનમ કં ૂ આ૫વામાં
આવર્ે.

(૭)

૫સંદગી પામેલ ઉમેદવારે વનમ કં ૂ સિાવધકારી ઠરાવે તે ર્રતોને આવધન વનમ કં ૂ
મેળવવાને પાત્ર થર્ે.

(૮)

ઉમેદવાર પોતે ૫રીક્ષામાં સફળ થયો હોવાના કારણે જ સંબવં ધત જગ્યા ઉ૫ર વનમ કં ૂ
કરવાનો દાવો કરવાને હક્કદાર થર્ે નહીં, વનમ કં ૂ કરનાર સિાવધકારીને પોતાને એવી
ખાતરી થાય કે જાહેર સેવા સારૂ ઉમેદવાર યોગ્ય જણાતો નથી તો તેને ૫ડતો

ુ ી ર્કાર્ે.
ક

વનમ કં ૂ બાબતે તેઓનો વનણગય આખરી ગણાર્ે.
(૯)

ભરતી પ્રરિયા સંપ ૂણગ૫ણે

ુ રાત
જ

મુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-

૧૯૬૭ (વખતો વખતના

ુ ારા સરહત) અને તે અન્વયે જે તે સંવગગના
ધ

ડવામાં આવેલ

ભરતી વનયમોને આવધન રહેર્ે.
૧૨.

આ જાહેરાત તથા ભરતી પ્રરિયામાં કોઈ૫ણ કારણોસર તેમાં ફેરફાર કરવાની કે રદ કરવાની
આવશ્યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો મંડળને સંપ ૂણગ હક્ક / અવધકાર રહેર્ે અને મંડળ આ
માટે કારણો આ૫વા બંધાયેલ રહેર્ે નહીં.

તારીિ:- ૧૭/૦૩/૨૦૧૭

સખચવ
ુ રાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ,
ગજ

સ્થમળ:- ગાંધીનગર

ગાંધીનગર
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