,
મંડળ ારા સ ચવાલયના
ુ દા

ુ દા

ુ દા િવભાગોના િનયં ણ હઠળના િવિવધ ખાતાના વડાઓ હ તકના

ુ દા સંવગ"ની સીધી ભરતીથી ભરવાની જ&યાઓ ભરવા માટ તા. ૨૫/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ સં0ક
ુ ત

. . ૧૫૨/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૬૬/૨૦૧૮૧૯ 1િસ2 કર3 લાયક ઉમેદવારો પાસેથી ઓન-લાઇન અર:પ કોના
ર: ;શનની કાય=વાહ3 હાથ ધરવામાં આવેલ હતી. ઉ?ત અર: પ કોના ર: ;શનની કાય=વાહ3 દર@યાન
તેમજ Aયારબાદ

. . ૧૬૧/૨૦૧૮૧૯, સવDયર સંવગ=ની શૈF ણક લાયકાત સંદભD કટલાંક ઉમેદવારો તરફથી

આ સંવગ=ના ભરતી િનયમોમાં શૈF ણક લાયકાતના એક િવકIપમાં “ઉમેદવાર આઈટ3આઈ માંથી ૨૪ માસનો
(બે વષ=નો) સવDયરનો કોષ= પાસ કયા=P ુ ં 1માણપ
સરકારTી

ધરાવતો હોવો જોઈશે.” એ 1માણેની જોગવાઈ છે , પરં S ુ

ારા આઈટ3આઈમાં ચાલતા સવDયરના તાલીમી કોષ=માં કટલાંક વષ"થી ફરફાર કર3ને ઉ?ત

તાલીમી કોષ= એક વષ=નો કરવામાં આવેલ છે . તેથી એક વષનો તાલીમી કોષ કરલ હોય તેવા ઉમેદવારોને
ુ ારો કર+ એક વષનો તાલીમી કોષ કરલ હોય તેવા ઉમેદવારો
અ#યાય ન થાય તે માટ ભરતી િનયમોમાં (ધ
પણ ઉમેદવાર+ નોધાવી શક. તે માટ યો&ય કાય=વાહ3 કરવા ઉUોગ અને ખાણ િવભાગ તેમજ મંડળને ર ુ આત
કરવામાં આવેલ હતી. V અWવયે ઉUોગ અને ખાણ િવભાગે તા. ૨૩/૦૧/૨૦૨૦ ના Yહરનામાથી ભરતી
િનયમોમાં જZર3 [ુધારા કરલ છે . Vની િવગતો નીચે દશા=વેલ [ુધારા \ુજબ છે . તેથી તે [ુધારા \ુજબની
શૈF ણક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પણ હવે તા. ૧૬/૦૩/૨૦૨૦ (બપોરના ૧૪:૦૦ કલાક) થી
તા.૩૦/૦૩/૨૦૨૦ (રા ીના ૨૩:૫૯ ) [ુધી ઓનલાઈન અર:પ ક ભર3 શકશે.

. . ૧૬૧/૨૦૧૮૧૯ - સવ1યર

મંડળ ારા ઉUોગ અને ખાણ િવભાગના િનયં ણ હઠળના ખાતાના વડા કિમશનરTી _ ૂ તર િવaાન
અને ખનીજ, ગાંધીનગર હ તકના સવDયર સંવગ=ની સીધી ભરતીથી ભરવાની જ&યાઓ માટ તા.
ુ ત
૨૫/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ 1િસ2 કરવામાં આવેલ સં0ક

. . ૧૫૨/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૬૬/૨૦૧૮૧૯ પૈક3ની

ુ ત Yહરાતના c ૃeઠ ૧૨-૧૩ પર વણ=વવામાં આવેલ શૈF ણક
Y.b. ૧૬૧/૨૦૧૮૧૯ માટ ઉકત સં0ક
લાયકાતમાં (ખ) (૧) માં મંડળ ારા ઉUોગ અને ખાણ િવભાગે તા. ૨૩/૦૧/૨૦૨૦ ના Yહરનામાથી [ુધારલ
ભરતી િનયમોની જોગવાઈ આધાર નીચે દશા=fયા 1માણેનો [ુધારો બહાર પાડવામાં આવે છે . Vની સંબિં ધત
ઉમેદવારોએ જZર3 નgધ લેવી.

હરાતના ફકરા નં. ૪ (૧) માં

. . ૧૬૧/૨૦૧૮૧૯

[ુધારા \ુજબની િવગતો

ની શૈ89ણક લાયકાતના (ખ) (૧) માં દશાવેલ િવગતો

(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમાં કhWiય અથવા રાજય (ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમાં કhWiય અથવા રાજય
અિધિનયમથી અથવા તે હઠળ
અથવા

સં થાિપત

થપાયેલી

0ુિનવિસjટ3ઓ

પૈક3

અિધિનયમથી અથવા તે હઠળ થપાયેલી અથવા
સં થાિપત

0ુિનવિસjટ3ઓ

પૈક3

કોઇપણમાંથી

કોઇપણમાંથી અથવા તે તર3ક માWય થયેલી

અથવા તે તર3ક માWય થયેલી અથવા 0ુ.:.સી.

અથવા 0ુ.:.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેકશન-૩

એકટ-૧૯૫૬

હઠળ ડ3@ડ 0ુિનવિસjટ3 તર3ક Yહર થયેલી

0ુિનવિસjટ3 તર3ક Yહર થયેલી બી: કોઇપણ

બી: કોઇપણ શૈF ણક સં થામાંથી મેળવેલ

શૈF ણક

સીવીલ એ#;િનયર<ગ નો =ડ?લામા ધરાવતો

એ#;િનયર<ગ નો =ડ?લામા ધરાવતો હોવો જોઇશે.

હોવો જોઇશે. અથવા

અથવા

ના

સેકશન-૩

સં થામાંથી

હઠળ

મેળવેલ

ડ3@ડ
સીવીલ

(૨) સરકાર માWય કરલ ઔUો ગક તાલીમ (૨) સરકાર મા#ય કરલ ઔBો9ગક તાલીમ સંCથામાંથી
સં થામાંથી ૨૪ માસનો (બે વષનો) સવ1યરનો

સવ1યરનો તાલીમી કોષ પાસ કયાD ંુ EમાણપF

કોષ પાસ કયા=P ુ ં 1માણપ

ધરાવતો હોવો જોઇશે

ધરાવતો હોવો

જોઇશે

(૧) આ [ુધારા Yહરાત અWવયે વયમયા=દા અને શૈF ણક લાયકાત તેમજ અWય \ુlાઓ માટની િનયત કટ
ુ
ઓફ તાર+ખ Jળ

ુ બની તા.૨૪/૦૮/૨૦૧૯ રહશે. mયાર EWS અને SEBC
હરાતમાં દશાLયા Jજ

કટગર3ના ઉમેદવારો માટ અPુbમે EWS પા તા 1માણપ

અને નોન nbિમલેયર સટonફકટ માટની કટ

ઓફ તાર+ખ ૩૦/૦૩/૨૦૨૦ રહશે.
(૨)

. . ૧૬૧/૨૦૧૮૧૯ ના તમામ ઉમેદવારો માટ તા. ૨૫/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ EિસT કરવામાં આવેલ
J ૂળ

ુ બની અ#ય તમામ ( ૂચનાઓ અને શરતો યથાવત રહશે.
હરાતમાં વણLયા Jજ

ુ ારા
(૩) આ (ધ

હરાત અ#વયે સંબિં ધત ઉમેદવારો પોતાની ઉમેદવાર+ તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૦ (બપોરના ૧૪:૦૦

ુ ીનો રાખવામાં આવેલ છે . 9બન અનામત
કલાક) થી તા.૩૦/૦૩/૨૦૨૦ ( રાિFના ૨૩:૫૯ કલાક) (ધ
વગના ઉમેદવારો માટ પર+8ા ફ+ ભરવા માટની છે Zલી તા. ૦૪/૦૪/૨૦૨૦ (બપોરના ૧૫:૦૦ કલાક)
ુ ીનો રહશે.
(ધ

Cથળઃ- ગાંધીનગર
તાર+ખ- ૧૩/૦૩/૨૦૨૦

સ9ચવ
ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
\જ
ગાંધીનગર

ુ રાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ,
ગજ
બ્લોક નં. ૨, પહેલો માળ, કમમયોગી ભવન, સેક્ટર – ૧૦, ગાંધીનગર
ુ નાઓ
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૫૨/ર૦૧૮૧૯ થી ૧૬૬/ર૦૧૮૧૯ અંગેની વવગતવાર સચ
(વેબસાઇટ એડ્રેસ : https://ojas.gujarat.gov.in અને https://gsssb.gujarat.gov.in)

ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા જુદા જુદા વવભાગોના વનયંત્રણ હેઠળના
ખાતાના વડાઓ હસ્તકની કચેરીઓમાં વગગ-૩ ના જુદા જુદા તાંવત્રક સંવગોની નીચે દર્ાગવેલ સીધી
ભરતીની જગ્યાઓ અન્વયે પસંદગી/ પ્રવતક્ષા યાદી તૈયાર કરવા માટે ઉમેદવારો પાસેથી OJAS ની
વેબસાઇટ

પર

ઓનલાઈન

અરજી૫ત્રકો

મંગાવવામાં

આવે

છે .

આ

માટે

ઉમેદવારોએ

https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ ૫ર તા. ૨૫/૦૭/ર૦૧૯ (૧૪-૦૦ કલાક) થી તા.
૨૪/૦૮/ર૦૧૯ (સમય રાત્રીના ૧૧.૫૯ કલાક સુધી) દરમ્યાન ઓન-લાઈન અરજી કરવાની રહેર્ે.
અરજી કરવા માટેની વવગતવાર સ ૂચનાઓ સહહત (આગળ ફકરા નં-૭ માં દર્ાગવલ
ે ) આ સમગ્ર જાહેરાત
દરે ક ઉમેદવારે પ્રથમ ધ્યાનથી વાંચવી જરૂરી છે . ઉમેદવારોએ પોતાની ર્ૈક્ષણણક લાયકાત, ઉંમર, જાવત
તેમજ અન્ય લાયકાતના બધા જ અસલ પ્રમાણપત્રો હાલમાં પોતાની પાસે જ રાખવાના રહેર્ે અને
અરજીપત્રકમાં તે પ્રમાણપત્રોમાં દર્ાગવ્યા જુજબની જરૂરી વવગતો ભરવાની રહેર્ે. પરીક્ષા સંબધ
ં ેની
તમામ સ ૂચનાઓ મંડળની વેબસાઇટ https://gsssb.gujarat.gov.in પર જ ૂકવામાં આવર્ે તેથી
સમયાંતરે મંડળની વેબસાઇટ અચુક જોતા રહેવ ુ ં તેમજ કેટલીક સ ૂચનાઓ મોબાઇલ નંબર પર SMS
થી આપવામાં આવર્ે. આથી અરજીપત્રકમાં સંબવં ધત કોલમમાં મોબાઇલ નંબર અવશ્ય દર્ાગવવો અને
ભરતી પ્રહિયા પ ૂણગ થાય તયાં સુધી તે નંબર જાળવી રાખવો જરૂરી અને આપના હહતમાં છે .

૧.

ુ બ છે .
સંવગમ વાર જગ્યાની વવગતો નીચે મજ
વવભાગ/ ખાતાની

જાહેરાત ક્રમાંક

વડાની
કચેરીનુનામ
ં

સંવગગન ું
નામ

સામાન્ય

આવથિક રીતે

અનુસ ૂણચત

અનુસ ૂણચત

વગગ

નબળા વગગ

જાવત

જન જાવત

સા.ર્ૈ.૫. વગગ

કુ લ

સા

મ

સા

મ

સા

મ

સા

મ

સા

મ

મા

હહ

મા

હહ

મા

હહ

મા

હહ

મા

હહ

ન્ય

લા

ન્ય

લા

ન્ય

લા

ન્ય

લા

ન્ય

લા

૦૫

૦૧

૦૧

--

--

--

૦૨

--

૦૨

--

૧૧

૪૨

૨૧

૦૭

૦૩

૦૨

--

૦૨

૦૧

૧૯

૦૯

૧૦૬

૦૩

--

--

--

--

--

--

--

--

--

૦૩

અવધક

૧૫૨/ર૦૧૮૧૯

માગગ અને મકાન

મદદનીર્

વવભાગ

ઈજનેર
(વવદ્યુત)

૧૫૩/ર૦૧૮૧૯

અવધક્ષક ઈજનેરશ્રી

અવધક

આલેખન (માગગ

મદદનીર્

અને મકાન) વર્ુળ
ગ , ઈજનેર

૧૫૪/ર૦૧૮૧૯

ગાંધીનગર

(સીવીલ)

માગગ અને મકાન

એગ્રીકલ્ચર

વવભાગ

ઓવરર્ીયર
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૧૫૫/ર૦૧૮૧૯

વનયામકશ્રી,
કામદાર રાજય

વસનીયર

વીમા યોજના,

ફામાગસીસ્ટ

અમદાવાદ

૧૫૬/ર૦૧૮૧૯

વનયામકશ્રી,
ભારતીય તબીબી
અને હોવમયોપથી
કચેરી ગાંધીનગર

૧૫૭/ર૦૧૮૧૯

આસીસ્ટન્ટ
ફામાગસીસ્ટ

૦૮

૦૪

૦૨

--

૦૧

--

--

--

૦૫

--

૨૦

૦૩

--

--

--

--

--

--

--

--

--

૦૩

૦૪

૦૧

--

--

--

--

--

--

-

--

૦૫

૦૪

૦૧

૦૧

--

--

--

૦૨

૦૧

૦૩

૦૧

૧૩

૦૮

૦૩

૦૪

૦૧

૦૪

૦૧

૦૭

૦૩

૧૭

૦૮

૫૬

૦૭

૦૨

૦૨

--

૦૧

--

૦૩

--

૦૪

૦૧

૨૦

૧૩

૦૬

૦૩

૦૧

૦૪

૦૨

--

--

૦૭

૦૪

૪૦

૨૮

૧૧

૦૯

૦૨

૦૯

૦૩

૧૦

૦૩

૨૮

૧૩

૧૧૬

૦૭

--

--

--

--

--

--

--

--

--

૦૭

૧૦

૦૪

૦૩

૦૧

૦૨

--

૦૧

--

૦૩

૦૧

૨૫

૦૮

૦૨

૦૮

--

૦૨

--

૦૨

--

૦૭

૦૧

૩૦

૧૬

૦૭

૦૮

--

૦૫

--

૦૫

૦૧

૧૧

૦૪

૫૭

૦૩

૦૧

-

-

-

-

-

-

-

-

૦૪

૦૨

૦૧

-

-

-

-

-

-

૦૧

-

૦૪

(આયુવદ
ે )

વનયામકશ્રી,
ભારતીય તબીબી
અને હોવમયોપથી

ગ્રંથપાલ

કચેરી ગાંધીનગર

૧૫૮/ર૦૧૮૧૯

વનયામકશ્રી,
તબીબી વર્ક્ષણ
અને સંર્ોધન,
ગાંધીનગર

૧૫૯/ર૦૧૮૧૯

વનયામકશ્રી,
તબીબી વર્ક્ષણ
અને સંર્ોધન,

હફણિયો
થેરાપીસ્ટ/
ટયુટર કમ
હફજીયો
થેરાપીસ્ટ
લેબોરે ટરી
આસીસ્ટન્ટ

ગાંધીનગર
વનયામકશ્રી,
તબીબી સેવાઓ,
ગાંધીનગર
જુખ્ય ઈજનેર અને
વનયામક, ગુજરાત
ઈજનેરી સંર્ોધન

લેબોરે ટરી
આસીસ્ટન્ટ
લેબોરે ટરી
આસીસ્ટન્ટ

સંસ્થા, વડોદરા

કુ લ જગ્યાઓ
૧૬૦/ર૦૧૮૧૯

વનયામકશ્રી,
સરકારી જુદ્રણ અને

વમકે નીક

લેખન સામગ્રી

૧૬૧/ર૦૧૮૧૯

ઉધ્યોગ અને ખાણ
વવભાગ

૧૬૨/ર૦૧૮૧૯

વનયામકશ્રી,
સરકારી જુદ્રણ અને
લેખન સામગ્રી

૧૬૩/ર૦૧૮૧૯

વનયામકશ્રી,
સરકારી જુદ્રણ અને
લેખન સામગ્રી

૧૬૪/ર૦૧૮૧૯

કવમશ્નરશ્રી, કુ હટર
અને ગ્રામોદ્યોગની
કચેરી, ગાંધીનગર

૧૬૫/ર૦૧૮૧૯

સવેયર
આવસસ્ટન્ટ
બાઇન્ડર
આવસસ્ટન્ટ
મર્ીનમેન
ઇકોનોવમક
ઇન્વેસ્ટીગેટર

વનયામકશ્રી,

સબ-

પુરાતતવ અને

ઓવરર્ીયર

સંગ્રહાલય

(પેટા
સવેક્ષક)
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૧૬૬/ર૦૧૮૧૯

રમત- ગમત યુવા

સહાયક

અને સાંસ્કૃવતક

તકનીકી

પ્રવ ૃવિઓનો

(ટે કવનકલ

વવભાગ

આસીસ્ટન્ટ)

કલ
ૂ જગ્યાઓ

૦૨

૦૧

-

-

-

-

-

૦૧

-

૦૪

૬

૨૧

૩

૨૪

૬

૮૦

૨૯

૪૦૮

-

૧૪૫ ૫૫ ૩૯

ઉપર દર્ાગ વેલ જગ્યાઓ પૈકી માજી સૈવનકો અને ર્ાહરરીક રીતે વવકલાંગ ઉમેદવારો માટેની
સંવગગવાર અનામત જગ્યાઓ નીચે દર્ાગવ્યા જુજબની રહેર્ે.
સંવગગન ુ ં નામ

જાહેરાત િમાંક

કુ લ

માજી

ર્ાહરરીક

જગ્યાઓ

સૈવનક

વવકલાંગ

દ્રષ્ટટ

શ્રવણ

હલન
ચલન
(OL)

૧૫૨/ર૦૧૮૧૯

અવધક મદદનીર્ ઈજનેર (વવદ્યુત)

૧૧

૦૧

-

-

-

-

૧૫૩/ર૦૧૮૧૯

અવધક મદદનીર્ ઈજનેર (સીવીલ)

૧૦૬

૧૦

૦૩

-

-

૦૩

૧૫૪/ર૦૧૮૧૯

એગ્રીકલ્ચર ઓવરર્ીયર

૦૩

-

-

-

-

-

૧૫૫/ર૦૧૮૧૯

વસનીયર ફામાગસીસ્ટ

૨૦

૦૨

-

-

-

-

૧૫૬/ર૦૧૮૧૯

આસીસ્ટન્ટ ફામાગસીસ્ટ (આયુવેદ)

૦૩

-

-

-

-

-

૧૫૭/ર૦૧૮૧૯

ગ્રંથપાલ

૦૫

-

-

-

-

-

૧૫૮/ર૦૧૮૧૯

હફણિયો થેરાપીસ્ટ/ ટયુટર કમ

૧૩

૦૧

-

-

-

-

૫૬

૦૫

૦૪

-

૦૨

૦૨

૨૦

૦૨

૦૨

-

૦૧

૦૧

૪૦

૦૪

૦૩

૦૧

૦૧

૦૧

૧૧૬

૧૧

૦૯

૦૧

૦૪

૦૪

હફણિયો થેરાપીસ્ટ

૧૫૯/ર૦૧૮૧૯

લેબોરે ટરી આસીસ્ટન્ટ

કુ લ જગ્યાઓ
૧૬૦/ર૦૧૮૧૯

વમકેનીક

૦૭

-

-

-

-

-

૧૬૧/ર૦૧૮૧૯

સવેયર

૨૫

૦૨

-

-

-

-

૧૬૨/ર૦૧૮૧૯

આવસસ્ટન્ટ બાઇન્ડર

૩૦

૦૩

-

-

-

-

૧૬૩/ર૦૧૮૧૯

આવસસ્ટન્ટ મર્ીનમેન

૫૭

૦૫

-

-

-

-

૧૬૪/ર૦૧૮૧૯

ઇકોનોવમક ઇન્વેસ્ટીગેટર

૦૪

-

-

-

-

-

૧૬૫/ર૦૧૮૧૯

સબ -ઓવરર્ીયર (પેટા સવેક્ષક)

૦૪

-

-

-

-

-

૧૬૬/ર૦૧૮૧૯

સહાયક તકનીકી (ટે કવનકલ

૦૪

-

-

-

-

-

૪૦૮

૪૬

૧૨

૦૧

૦૪

૦૭

આસીસ્ટન્ટ)

કુ લ જગ્યાઓ

નોંધ:- (૧) ઉપર દર્ાગવેલ જગ્યાઓમાં વધઘટ થવાની ર્ક્યતા રહેલ હોઇ જગ્યાઓમાં વધઘટ થઇ ર્કર્ે.
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(૨) અનામત જગ્યાઓ ફકત જ ૂળ ગુજરાતના અનામત વગગના ઉમેદવારો માટે જ અનામત
છે .
(૩)

જે તે કેટેગરીમાં મહહલાઓ માટે ની અનામત જગ્યાઓ માટે જો લાયક મહહલા ઉમેદવાર
ઉ૫લબ્ધ નહીં થાય તો તે જગ્યા જે તે કેટેગરીના પુરૂષ ઉમેદવારોથી ભરવામાં આવર્ે.

(૪)

માજી સૈવનક માટે વનયમાનુસાર ૧૦% જગા અનામત છે . માજી સૈવનક કેટેગરીમાં પસંદ
થયેલ ઉમેદવારોને તેઓની સંબવં ધત જે તે કેટેગરી (જનરલ, એસ.સી., એસ.ટી.,
એસ.ઇ.બી.સી.) સામે સરભર કરવામાં આવર્ે. માજી સૈવનકની અનામત જગા માટે
લાયક માજી સૈવનક ઉમેદવાર નહીં મળે તો તે જગા અન્ય સામાન્ય લાયક ઉમેદવારોથી
ભરવામાં આવર્ે.
માજી સૈવનક ઉમેદવારો કે જેઓએ જલ, વાયુ અને સ્થળની આમી ફોસીસમાં
ઓછામાં ઓછા છ માસની સેવા કરી હોય અને માજી સૈવનક તરીકેન ુ ં સક્ષમ અવધકારીનુ ં
ઓળખ કાડગ અને હડસ્ચાર્જ બુક ધરાવતા હોય તો ઉપલી વય મયાગદામાં તેઓએ
બજાવેલ ફરજનો સમયગાળો ઉપરાંત ત્રણ વષગ સુધીની છૂટછાટ મળર્ે. માજી સૈવનક
તરીકેની ફરજ ચાલુ હોય તેવા ઉમેદવારો વનવ ૃવિનુ ં એક વષગ બાકી હોય તો પણ તેઓ
પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી ર્કર્ે.

(૫)

ર્ારીહરક રીતે હદવ્યાંગ ઉમેદવારોની જગાઓ જે તે કેટેગરી સામે સરભર કરવામાં
આવર્ે. હદવ્યાંગ ઉમેદવારોની અનામત જગા માટે લાયક હદવ્યાંગ ઉમેદવાર નહીં મળે
તો તે જગા અન્ય સામાન્ય લાયક ઉમેદવારોથી ભરવામાં આવર્ે. (સરકાશ્રીના સામાન્ય
વહીવટ

વવભાગના

તા.

૧૫/૦૨/૨૦૦૧

સીઆરઆર/૧૦૨૦૦૦/જી.ઓ.આઇ.- ૭/ગ-૨

ના

ઠરાવ

િમાંકઃ

ના જુદ્દા નં. ૩(૧) ની જોગવાઇના

અમલ માટે હદવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે ની જગ્યાઓ માટે પ ૂરે પ ૂરા ઉમેદવારો / આંવર્ક
ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ ન થાય તો તેવી જગ્યાઓ જે તે સંવગગન ું વનયમન કરનાર વનમણકં ૂ
સિાવધકારીશ્રીએ બીજી ભરતી પ્રસંગ સમયે તેવી જગ્યાઓ આગળ ખેંચીને તેનો
ભરવાની થતી જગ્યાઓમાં સમાવેર્ કરીને માંગણાપત્રક ભરતી બોડગ ને મોકલવાનુ ં
રહેર્ે.)
(૬)

જાહેરાતમાં જે તે કેટેગરીમાં કૂલ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદવારો માટે અજુક જગ્યાઓ
અનામત હોય તયારે મહહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ વસવાયની બાકી રહેતી
જગ્યાઓ ફક્ત પુરૂષ ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેમ ગણવાનુ ં નથી, આ જગ્યાઓ પર
પુરૂષ તેમજ મહહલા ઉમેદવારોની પસદંગી ઉમેદવારોએ મેળવેલ માકગ સના મેરીટસને
ધ્યાને લઇ કરવામાં આવે છે તેથી આવી જગ્યાઓ માટે પુરૂષ તેમજ મહહલા ઉમેદવારો
અરજી કરી ર્કે છે . (દા.ત. કૂલ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મહહલા ઉમેદવાર માટે
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અનામત છે પરં ર્ ુ બાકી રહેતી ૦૭ જગ્યા સામે મેરીટસમાં આવતી મહહલા ઉમેદવાર
પણ પસંદગી પામી ર્કે છે .)

ર.

૫ગાર ધોરણ:નાણાં વવભાગના તા.૧૬-ર-ર૦૦૬ ના તથા તા. ર૯/૪/ર૦૧૦ અને તા. ૬/૧૦/૨૦૧૧, તા.
૨૦/૧૦/૨૦૧૪ ના ઠરાવ િમાંક: - ખરચ -ર૦૦ર- ૫૭-િ.૧ તેમજ તા. ૨૦/૧૦/૨૦૧૫ ના
ઠરાવ િમાંક: - ખરચ -ર૦૦ર- ૫૭-(પાટગ -ર)-િ.૧ તથા છે લ્લે તા. ૧૮/૦૧/૨૦૧૭ ના ઠરાવ
િમાંક: - ખરચ -ર૦૦ર- ૫૭-(પાટગ -ર)-િ.૧ અન્વયે પ્રથમ પાંચ વષગ માટે પ્રવત માસ માટે
નીચે જુજબના વનયત હફકસ ૫ગારથી વનમણકં ૂ અપાર્ે. તેમજ ઉકત ઠરાવના અન્ય લાભો
મળવાપાત્ર થર્ે. અને સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા. ૨૩-૧૦-ર૦૧૫ ના ઠરાવ િમાંક:સીઆરઆર-૧૧-ર૦૧૫-૩૧૨૯૧૧-ગ.૫ અને નાણા વવભાગના તા. ૨૮-૦૩-ર૦૧૬ ના ઠરાવ
િમાંક:- ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટગ -૩)/િ-૧ તથા તા. ૧૮/૦૧/૨૦૧૭ માં દર્ાગવેલ બોલીઓ
અને ર્રતોને આવધન વનમાયેલ ઉમેદવાર પાંચ વષગના અંતે તેની સેવાઓ સંતોષકારક
જણાયેથી સંબવં ધત કચેરીમાં જે તે સમયના સરકારશ્રીના વનયમોનુસાર મળવાપાત્ર ૫ગાર
ધોરણમાં વનયવમત વનમણકં ૂ મેળવવાને પાત્ર થર્ે.
જાહેરાત િમાંક

વવભાગ/ ખાતાની વડાની

સંવગગન ુ ં નામ

સુધી મળનાર

કચેરીનુનામ
ં
૧૫૨/ર૦૧૮૧૯

માગગ અને મકાન વવભાગ

પ્રથમ પાંચ વષગ
હફકસ પગાર

અવધક મદદનીર્
ઈજનેર (વવદ્યુત)

૩૮૦૯૦/-

અવધક્ષક ઈજનેરશ્રી આલેખન (માગગ

અવધક મદદનીર્

૧૫૪/ર૦૧૮૧૯

માગગ અને મકાન વવભાગ

એગ્રીકલ્ચર ઓવરર્ીયર

૩૧,૩૪૦/-

૧૫૫/ર૦૧૮૧૯

વનયામકશ્રી, કામદાર રાજય વીમા
યોજના, અમદાવાદ

વસનીયર ફામાગસીસ્ટ

૩૧,૩૪૦/-

આસીસ્ટન્ટ ફામાગસીસ્ટ
(આયુવેદ)

૩૧,૩૪૦/-

૧૫૩/ર૦૧૮૧૯

૧૫૬/ર૦૧૮૧૯
૧૫૭/ર૦૧૮૧૯

૧૫૮/ર૦૧૮૧૯

૧૫૯/ર૦૧૮૧૯

અને મકાન) વર્ુળ
ગ , ગાંધીનગર

વનયામકશ્રી, ભારતીય તબીબી અને
હોવમયોપથી કચેરી ગાંધીનગર
વનયામકશ્રી, ભારતીય તબીબી અને

ઈજનેર (સીવીલ)

ગ્રંથપાલ

હોવમયોપથી કચેરી ગાંધીનગર
વનયામકશ્રી, તબીબી વર્ક્ષણ અને
સંર્ોધન, ગાંધીનગર

વનયામકશ્રી, તબીબી વર્ક્ષણ અને
સંર્ોધન, ગાંધીનગર

વનયામકશ્રી, તબીબી સેવાઓ,

ગાંધીનગર
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હફણિયોથેરાપીસ્ટ/
ટયુટર કમ

૩૮૦૯૦/-

૩૧,૩૪૦/૩૮,૦૯૦/-

હફણિયોથેરાપીસ્ટ

લેબોરે ટી આસીસ્ટન્ટ
લેબોરે ટરી આસીસ્ટન્ટ

૧૯,૯૫૦/૧૯,૯૫૦/-

જુખ્ય ઈજનેર અને વનયામક, ગુજરાત લેબોરે ટરી આસીસ્ટન્ટ
ઈજનેરી સંર્ોધન સંસ્થા, વડોદરા
વનયામકશ્રી, સરકારી જુદ્રણ અને
વમકેનીક

૧૯,૯૫૦/-

૧૬૧/ર૦૧૮૧૯

ઉધ્યોગ અને ખાણ વવભાગ

સવેયર

૧૯,૯૫૦/-

૧૬૨/ર૦૧૮૧૯

વનયામકશ્રી, સરકારી જુદ્રણ અને
લેખન સામગ્રી

આવસસ્ટન્ટ

વનયામકશ્રી, સરકારી જુદ્રણ અને

આવસસ્ટન્ટ

કવમશ્નરશ્રી, કુહટર અને ગ્રામોદ્યોગની
કચેરી, ગાંધીનગર

ઇકોનોવમક ઇન્વેસ્ટીગેટર

૧૬૦/ર૦૧૮૧૯

૧૬૩/ર૦૧૮૧૯
૧૬૪/ર૦૧૮૧૯
૧૬૫/ર૦૧૮૧૯
૧૬૬/ર૦૧૮૧૯

૩.

લેખન સામગ્રી

લેખન સામગ્રી

૧૯,૯૫૦/-

બાઇન્ડર

૧૯,૯૫૦/-

મર્ીનમેન

વનયામકશ્રી, પુરાતતવ અને સંગ્રહાલય સબ -ઓવરર્ીયર (પેટા
સવેક્ષક)
રમત- ગમત યુવા અને સાંસ્કૃવતક
પ્રવ ૃવિઓનો વવભાગ

૧૯,૯૫૦/-

સહાયક તકનીકી
(ટેકવનકલ આસીસ્ટન્ટ)

૩૧,૩૪૦/૧૯,૯૫૦/૩૮૦૯૦/-

રાષ્ટ્રીયતા:- ઉમેદવાર ભારતનો નાગરરક હોવો જોઈએ. અથવા ગુજરાત જુલ્કી સેવા

વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭ ના વનયમ-૭ ની જોગવાઇ જુજબની
રાટરીયતા ધરાવતા હોવા જોઇએ.
૪.(૧)

વયમયામદા અને શૈક્ષણણક લાયકાતની વવગતો:-

જા.ક્ર.
૧૫૨/૨૦૧૮૧૯

સંવગમ
અવધક્ષક
મદદનીર્
ઈજનેર
(વવદ્યુત)

વયમયામદા / શૈક્ષણણક લાયકાત
(ક) તા. ૨૪/૦૮/ર૦૧૯ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વર્મથી ઓછી
નરહ અને ૩૩ વર્મથી વધુ ન હોવી જોઇશે.; અને
વખતોવખત

સુધાયાગ

પ્રમાણેના

ગુજરાત

જુલ્કી

સેવા

વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ
અનુસાર

અગાઉથી

ગુજરાત

સરકારની

સેવામાં

હોય

તેવી

વ્યક્તક્તઓની તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગ દા હળવી કરી ર્કાર્ે.
(ખ) (૧) ઉમેદવાર ટે કનીકલ એઝામીનેશન બોડમ અથવા ભારતમાં
કેષ્ન્દ્રય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હેઠળ સ્થપાયેલી
અથવા સંસ્થાવપત યુવનવવસિટીઓ પૈકી કોઇપણમાંથી અથવા તે
તરીકે માન્ય થયેલી અથવા યુ.જી.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેકર્ન-૩
હેઠળ ડીમ્ડ યુવનવવસિટી તરીકે જાહેર થયેલી બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષણણક
સંસ્થાનો ઇલેકરીકલ એન્જીનીયરીંગ નો ડીપ્લોમા ધરાવતો હોવો
જોઇર્ે. અથવા
(૨) સરકારે માન્ય કરે લ તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો
જોઈર્ે

(ભરતી

વનયમો

ુ બ
મજ

ઇલેકરીકલ

એન્જીનીયરીંગની

સ્નાતકની ડીગ્રીને માન્જય ગણેલ ન હોવાથી સીધી ઇલેકરીકલ
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એન્જીનીયરીંગની ડીગ્રી મેળવેલ હોય તેવા ઉમેદવારો અરી
કરી શકશે નહીં. તેમજ સરકારશ્રી દ્વારા સમકક્ષ લાયકાત
તરીકે કોઈ શૈક્ષણણક લાયકાતને જાહેર કરે લ ન હોવાથી
પોતાની જાતે જ સમકક્ષ લાયકાત ગણીને કોઈ ઉમેદવાર
અરી કરી શકશે નહી.)
(૨) ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્જય) વનયમો,
૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્પપ્યુટરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની
જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇશે.
(૩) ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા રહન્જદી અથવા બંને ભાર્ાનું પ ૂરતું જ્ઞાન
ધરાવતો હોવો જોઇશે.

૧૫૩/૨૦૧૮૧૯

અવધક્ષક
મદદનીર્
ઈજનેર
(વસવવલ)

(ક) તા. ૨૪/૦૮/ર૦૧૯ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વર્મથી ઓછી
નરહ અને ૩૩ વર્મથી વધુ ન હોવી જોઇશે.; અને
વખતોવખત સુધાયાગ પ્રમાણેના ગુજરાત જુલ્કી સેવા વગીકરણ
અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અનુસાર
અગાઉથી ગુજરાત સરકારની સેવામાં હોય તેવી વ્યક્તક્તઓની
તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગ દા હળવી કરી ર્કાર્ે.
(ખ) (૧) ઉમેદવાર ટે કનીકલ એઝામીનેશન બોડમ અથવા ભારતમાં
કેષ્ન્દ્રય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હેઠળ સ્થપાયેલી
અથવા સંસ્થાવપત યુવનવવસિટીઓ પૈકી કોઇપણમાંથી અથવા તે
તરીકે માન્ય થયેલી અથવા યુ.જી.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેકર્ન-૩
હેઠળ ડીમ્ડ યુવનવવસિટી તરીકે જાહેર થયેલી બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષણણક
સંસ્થાનો સીવીલ એન્જીનીયરીંગ નો ડીપ્લોમા ધરાવતો હોવો
જોઇર્ે. અથવા
(૨) સરકારે માન્ય કરે લ તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો
જોઈર્ે

ુ બ સીવીલ એન્જીનીયરીંગની સ્નાતકની
(ભરતી વનયમો મજ
ડીગ્રીને

માન્જય

ગણેલ

ન

હોવાથી

સીધી

સીવીલ

એન્જીનીયરીંગની ડીગ્રી મેળવેલ હોય તેવા ઉમેદવારો અરી
કરી શકશે નહીં. તેમજ સરકારશ્રી દ્વારા સમકક્ષ લાયકાત
તરીકે કોઈ શૈક્ષણણક લાયકાતને જાહેર કરે લ ન હોવાથી
પોતાની જાતે જ સમકક્ષ લાયકાત ગણીને કોઈ ઉમેદવાર
અરી કરી શકશે નહી.)
(૨) ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્જય) વનયમો,
૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્પપ્યુટરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની
જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇશે.
(૩) ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા રહન્જદી અથવા બંને ભાર્ાનું પ ૂરતું જ્ઞાન
ધરાવતો હોવો જોઇશે.

૧૫૪/૨૦૧૮૧૯

એગ્રીકલ્ચર
ઓવરર્ીયર

(ક) તા. ૨૪/૦૮/ર૦૧૯ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી
નહહ અને ૩૫ વષગથી વધુ ન હોવી જોઈર્ે.
વખતોવખત
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સુધાયાગ

પ્રમાણેના

ગુજરાત

જુલ્કી

સેવા

વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ
અનુસાર અગાઉથી ગુજરાત સરકારની

સેવામાં હોય તેવી

વ્યક્તક્તઓની તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગ દા હળવી કરી ર્કાર્ે.
(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમાં કેષ્ન્દ્રય અથવા રાજય અવધવનયમથી
અથવા તે હેઠળ સ્થપાયેલી અથવા સંસ્થાવપત સરકારી/સરકાર
માન્ય યુવનવવસિટીઓ પૈકી કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય
થયેલી અથવા યુવનવવસિટી ગ્રાન્ટસ કવમર્ન અવધવનયમ ૧૯૫૬ની
કલમ-૩ હેઠળ ડીમ્ડ યુવનવવસિટી તરીકે જાહેર થયેલી બીજી
કોઇપણ ર્ૈક્ષણણક સંસ્થામાંથી મેળવેલ ખેતીવાડીના વવષય સાથે

સ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે

અથવા
ખેતીવાડીના વવષય સાથે રડપ્લોમા ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
અને ગાડમ નીંગ અથવા ખેતીવાડી અથવા બન્નેનો ત્રણ વર્મનો
અનુભવ મેળવેલ હોવો જોઈશે. (રડપ્લોમાં પાસ કયામ પછીનો
અનુભવ માન્જય ગણાશે.) અથવા
માન્જય ખેતીવાડી સ્કલ
ૂ માંથી બે વર્મનો સટીરિકે ટ કોર્મ પાસ કરે લ
હોવો જોઈશે. અને ગાડમ નીંગ અથવા ખેતીવાડી અથવા બન્નેનો
પાંચ વર્મનો અનુભવ મેળવેલ હોવો જોઈશે.
(સટીરિકે ટ કોર્મ પાસ કયામ પછીનો અનુભવ માન્જય ગણાશે.)
"ડીપ્લોમાં કે પ્રમાણપત્રની ર્ૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો
માટે માંગેલ અનુભવ સરકાર અથવા સ્થાવનક સંસ્થા અથવા
સરકાર

હસ્તકના

બોડગ

અથવા કોપોરે ર્ન અથવા કંપની

અવધવનયમ - ૨૦૧૩ હેઠળ સ્થપાયેલી ણલમીટે ડ કંપનીમાં કરે લ
કામગીરીનો અનુભવ જ માન્ય ગણાર્ે."
(ગ)

ગુજરાત જુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો,
૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગ અંગેની
પાયાની જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.

(ઘ) ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા હહન્દી અથવા બંને ભાષાનુ ં પ ૂરર્ુ ં ઞાન
ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.

૧૫૫/ર૦૧૮૧૯

વસનીયર
ફામાગસીસ્ટ

(ક)

તા ૨૪/૦૮/ર૦૧૯ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી
નહહ અને ૩૭ વષગથી વધુ ન હોવી જોઇર્ે
પરં ર્ ુ ગુજરાત જુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય)
વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અનુસાર અગાઉથી ગુજરાત સરકારની
સેવામાં હોય તેવી વ્યક્તક્તઓની તરફેણમાં ઉપલી

વયમયાગ દા

હળવી કરી ર્કાર્ે.
(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમાં કેન્દ્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી
અથવા તે હેઠળ સ્થપાયેલી અથવા સંસ્થાવપત યુવનવવસિટીઓ પૈકી
કોઇપણ યુવનવવસિટીમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અથવા
યુવનવવસિટી ગ્રાંટ કવમર્ન અવધવનયમ-૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હેઠળ
યુવનવવસિટી

તરીકે
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માન્ય

થયેલી

બીજી

કોઇપણ

ર્ૈક્ષણણક

સંસ્થામાંથી

મેળવેલી

િામમસી

(ઔર્ધ-વનમામ ણ

વવજ્ઞાન)

માં

સ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.

અને
(૨)

વનયામક, તબીબી સેવાઓ, કામદાર રાજય વીમા યોજનાની
કચેરીની

તાબાની

સેવામાં જુ નીયર

ફામાગ સીસ્ટ

વગગ-૩

ના

દરજ્જજાથી ઉતરતા દરજ્જજાની ન હોઇ તેવી જગ્યા પરનો આર્રે ૨
(બે) વષગનો અનુભવ ધરાવતો હોવો જોઇર્ે. અથવા
(૩) સરકાર, સ્થાવનક મંડળો, સરકાર હસ્તકના બોડગ , કોપોરે ર્ન, કંપની
અવધવનયમ-૨૦૧૩

હેઠળ

સ્થપાયેલી

ણલમીટે ડ

કંપની

અથવા

ખાનગી હોક્તસ્પટલમાં વનયામક, તબીબી સેવાઓ, કામદાર રાજય
વીમા યોજનાની કચેરીની તાબાની સેવામાં જુ નીયર ફામાગ સીસ્ટ,
વગગ-૩ ના

દરજ્જજાથી ઉતરતા દરજ્જજાની ન હોઇ તેવી સમકક્ષ

જગ્યા પરનો આર્રે ૨ (બે) વષગનો ફામાગ સીસ્ટ તરીકેનો અનુભવ
ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
(૪) સીધી પસંદગીથી વનમણક
ં ૂ પામેલો ઉમેદવાર, એવી રીતે રીસ્ટર
થયેલો ન હોય તો, તેણે સીધી પસંદગી માટે ની તેની અરજીના
સમયે િામમસી અવધવનયમ-૧૯૪૮ અથવા તત્સમયે અમલમાં હોય
તેવા કોઇ બીજા તત્સમાન કાયદા હેઠળ પોતાનું રીસ્રે શન કરાવેલ ં ુ
કરાવવાનું રહેશે.
(૩) ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા હહન્દી અથવા બંને ભાષાનુ ં પ ૂરર્ુ ં ઞાન
ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
(૪)

ઉમેદવાર ગુજરાત જુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય)
વનયમો-૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણે કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગની
પાયાની જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઈર્ે.

૧૫૬/ર૦૧૮૧૯

આસીસ્ટન્ટ
ફામાગસીસ્ટ
(આયુવેદ)

(ક) તા

૨૪/૦૮/ર૦૧૯

ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી

ઓછી નહહ અને ૩૫ વષગથી વધુ ન હોવી જોઈર્ે.
પરં ર્ ુ ગુજરાત જુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય)
વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અનુસાર અગાઉથી ગુજરાત સરકારની
સેવામાં હોય તેવી વ્યક્તક્તઓની તરફેણમાં ઉપલી

વયમયાગ દા

હળવી કરી ર્કાર્ે
(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમાં કેન્દ્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી
અથવા તે હેઠળ સ્થપાયેલી અથવા સંસ્થાવપત યુવનવવસિટીઓ
પૈકીની કોઇપણ યુવનવવસિટી અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અથવા
યુવનવવસિટી ગ્રાંટ કવમર્ન અવધવનયમ-૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હેઠળ
ડીમ્ડ યુવનવવસિટી તરીકે જાહેર થયેલી બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષણણક
સંસ્થામાંથી

મેળવેલ

ર્ૈક્ષણણક

સંસ્થામાંથી

મેળવેલ

ફામગસી

(આયુવેદ)ની સ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇશે.
(ગ) ઉમેદવાર ગુજરાત જુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય)
વનયમો-૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણે કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગની પાયાની
જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઈર્ે.
(ઘ) ઉમેદવાર ગુજરાતી અને હહન્દી બંને ભાષાનુ ં પ ૂરર્ુ ં ઞાન ધરાવતો
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હોવો જોઇર્ે.

૧૫૭/ર૦૧૮૧૯

ગ્રંથપાલ

(ક) તા. ૨૪/૦૮/ર૦૧૯ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી
નહીં અને

૩૬ વષગથી વધુ ન હોવી જોઈર્ે.

વખતોવખત સુધાયાગ પ્રમાણેના ગુજરાત જુલ્કી સેવા વગીકરણ
અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અનુસાર
અગાઉથી ગુજરાત સરકારની સેવામાં હોય તેવી વ્યક્તક્તઓની
તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગ દા હળવી કરી ર્કાર્ે.
(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમાં કેષ્ન્દ્રય અથવા રાજય અવધવનયમથી
અથવા તે હેઠળ સ્થપાયેલી અથવા સંસ્થાવપત યુવનવવસિટીઓ
પૈકીની કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય કરે લ અન્ય ર્ૈક્ષણણક
સંસ્થાઓ અથવા યુ.જી.સી. એકટ-૧૯૫૬ ની સેકર્ન-૩ હેઠળ ડીમ્ડ
યુવનવવસિટી તરીકે જાહેર થયેલી યુવનવવસિટીમાંથી મેળવેલ સ્નાતકની
પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે. અથવા સરકારે તે તરીકે માન્ય
કરે લી સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇર્ે. અને
(૨) ઉમેદવાર ભારતમાં કેષ્ન્દ્રય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે
હેઠળ

સ્થપાયેલી

અથવા

સંસ્થાવપત

યુવનવવસિટીઓ

પૈકીની

કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય કરે લ અથવા યુ.જી.સી. એકટ૧૯૫૬ ની સેકર્ન-૩ હેઠળ ડીમ્ડ યુવનવવસિટી તરીકે જાહેર થયેલી
બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષણણક સંસ્થામાંથી મેળવેલ ગ્રંથાલય અને મારહતી
વવજ્ઞાન ( લાયબ્રેરી એન્જડ ઇન્જિોરમેશન સાયન્જસ ) માં પદવી
ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
(ગ)

ગુજરાત જુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો,
૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની
જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.

(ઘ) ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા હહન્દી અથવા બંને ભાષાનુ ં પ ૂરર્ુ ં ઞાન
ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.

૧૫૮/૨૦૧૮૧૮૯ હફણિયો
થેરાપીસ્ટ/
ટયુટર કમ
હફણિયો થેરાપીસ્ટ

ક)

તા. ૨૪/૦૮/ર૦૧૯ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી
નહીં અને ૩૫ વર્મથી વધુ ન હોવી જોઈર્ે.
વખતોવખત

સુધાયાગ

પ્રમાણેના

ગુજરાત

જુલ્કી

સેવા

વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ
અનુસાર

અગાઉથી

ગુજરાત

સરકારની

સેવામાં

હોય

તેવી

વ્યક્તક્તઓની તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગ દા હળવી કરી ર્કાર્ે.
(ખ) (૧) ઉમેદવારે ભારતમાં કે ન્દ્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી
અથવા તે હેઠળ સ્થપાયેલી અથવા સંસ્થાવપત યુવનવવસિટીઓ પૈકી
કોઇપણ યુવનવવસિટીમાંથી અથવા સરકાર દ્વારા તે તરીકે માન્ય
કરે લ બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષણણક સંસ્થામાંથી અથવા યુવનવવસિટી ગ્રાંટ
કવમર્ન અવધવનયમ-૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હેઠળ ડીમ્ડ યુવનવવસિટી
તરીકે જાહેર કરે લ કોઇપણ યુવનવવસિટીમાંથી રિણઝયોથેરાપી ની
પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
(૨) પસંદગી પામેલ ઉમેદવારે ગુજરાત સ્ટે ટ કાઉન્સીલ ફોર હફણિયો
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થેરાપી

એકટ-૨૦૧૧

અન્વયે

ગુજરાત

સ્ટે ટ

કાઉન્સીલ

ફોર

હફણિયોથેરાપીની રચના થયા બાદ તેઓનુ ં નામ ઉકત કાઉક્તન્સલમાં
તુરત જ રજીસ્ટડગ કરાવી લેવાનું રહેશે.
(એટલે કે ઉમેદવારે ઉકત રીસ્રે શન ઓન-લાઇન અરીપત્રક
ભરતી વખતે મેળવેલ ન હોય તો પણ તે ઓન-લાઇન અરીપત્રક
ભરી શકશે પરં ત ુ ઉમેદવારે તેવ ંુ રીસ્રે શન પસંદગી પામ્પયા બાદ
ગુજરાત સ્ટે ટ કાઉન્સીલ ફોર હફણિયોથેરાપીની રચના થયા બાદ
તુરત જ મેળવી લેવાનું રહેશે. )
(ગ) ગુજરાત જુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો,
૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગ અંગેની
પાયાની જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
(ઘ) ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા હહન્દી અથવા બંને ભાષાનુ ં પ ૂરર્ુ ં ઞાન
ધરાવતો હોવો જોઇર્ે

૧૫૯/ર૦૧૮૧૯

લેબોરે ટરી

આસીસ્ટન્ટ

ક) તા ૨૪/૦૮/ર૦૧૯ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી
નહહ અને ૩૩ વષગથી વધુ ન હોવી જોઈર્ે.
વખતોવખત સુધાયાગ પ્રમાણેના ગુજરાત જુલ્કી સેવા વગીકરણ
અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અનુસાર
અગાઉથી ગુજરાત સરકારની સેવામાં હોય તેવી વ્યક્તક્તઓની
તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગ દા હળવી કરી ર્કાર્ે.
(ખ)(૧) ઉમેદવારે રાજ્ય અથવા કેન્દ્ર સરકારનાં ઉચ્ચતર માધ્યવમક
ર્ાળા પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા બોડગ માંથી ઉચ્ચિર માધ્યવમક ર્ાળા
પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા (ધોરણ-૧૨) સાયન્સ પ્રવાહમાંથી પાસ કરે લ
હોવી જોઇર્ે; અથવા
(૨) સરકારે માન્ય કરે લ તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો
જોઈર્ે
(ગ) ગુજરાત જુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો,
૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની
જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
(ઘ) ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા હહન્દી અથવા બંને ભાષાનુ ં પ ૂરર્ુ ં ઞાન
ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.

૧૬૦/ર૦૧૮૧૯

વમકેનીક

ક) તા ૨૪/૦૮/ર૦૧૯ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી
નહહ અને ૩૩ વષગથી વધુ ન હોવી જોઈર્ે.
વખતોવખત સુધાયાગ પ્રમાણેના ગુજરાત જુલ્કી સેવા વગીકરણ
અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અનુસાર
અગાઉથી ગુજરાત સરકારની સેવામાં હોય તેવી વ્યક્તક્તઓની
તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગ દા હળવી કરી ર્કાર્ે.

(ખ) (૧) ઉમેદવાર ટેકવનકલ પરીક્ષા બોડગ અથવા ભારતમાં
કેષ્ન્દ્રય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હેઠળ
સ્થપાયેલી

અથવા

સંસ્થાવપત

કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે
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યુવનવવસિટીઓ

પૈકી

માન્ય થયેલી અથવા

યુ.જી.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેકર્ન-૩ હેઠળ ડીમ્ડ યુવનવવસિટી
તરીકે જાહેર થયેલી બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષણણક સંસ્થામાંથી

વમકેનીકલ એન્જીવનયરીંગનો રડપલોમા

મેળવેલ

ધરાવતો હોવો જોઇર્ે. અથવા સરકારે માન્ય કરે લ તેની
સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇર્ે ( આ ર્ૈક્ષણણક
લાયકાતની

ઉચ્ચ

ર્ૈક્ષણણક

લાયકાત

તરીકે

વમકે નીકલ

એન્જીવનયરીંગની હડગ્રી ને ઉદ્યોગ અને ખાણ વવભાગે તેમના
તા. ૧૮/૧૦/૨૦૧૬ ના પત્રથી માન્ય ગણવાનો અણભપ્રાય
આપેલ છે . તેથી આ ર્ૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો
પણ પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી ર્કર્ે.)
અથવા
(૨) સરકારી ઔધોણગક તાલીમ સંસ્થા અથવા સરકારે માન્ય
કરે લ સંસ્થામાંથી હફટર રેડ સહટિહફકેટ (પ્રમાણપત્ર) ધરાવતો
હોવો જોઇર્ે અથવા નેર્નલ કાઉક્તન્સલ ઓફ વોકેર્નલ
રેવનિંગ- એ માન્ય કરે લ તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો
જોઇએ. અને નેર્નલ કાઉક્તન્સલ ઓફ વોકેર્નલ રેવનિંગ-એ
પ્રમાણણત કરે લ હફટર રેડમાં સફળતાપ ૂવગક એક વષગની
એપ્રેષ્ન્ટસવર્પ પ ૂરી કરી હોવી જોઇર્ે, અથવા
(૩) ત્રણ વષગ (બે વષગની બુવનયાદી/પાયાની તાલીમ સહહત) ની
તાલીમ સફળતાપ ૂવગક પ ૂરા કયાગ પછી અને નેર્નલ કાઉક્તન્સલ
ફોર વોકેર્નલ રેવનિંગના હફટર-રેડ નેર્નલ એપ્રેષ્ન્ટસવર્પ
સહટિહફકે ટમાં પાસ થયેલો હોવો જોઇર્ે.
(ગ) ગુજરાત જુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય)
વનયમો, ૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગ
અંગેની પાયાની જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
(ઘ)

ગુજરાતી અથવા હહન્દી અથવા તે બંનેન ુ ં પુરર્ુ ં ઞાન
ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.

૧૬૧/૨૦૧૮૧૯

સવેયર

ક) તા. ૨૪/૦૮/ર૦૧૯ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી
નહીં અને

૩૩ વષગથી વધુ ન હોવી જોઈર્ે.

વખતોવખત

સુધાયાગ

પ્રમાણેના

ગુજરાત

જુલ્કી

સેવા

વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ
અનુસાર

અગાઉથી

ગુજરાત

સરકારની

સેવામાં

હોય

તેવી

વ્યક્તક્તઓની તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગ દા હળવી કરી ર્કાર્ે.
(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમાં કેષ્ન્દ્રય અથવા રાજય અવધવનયમથી
અથવા તે હેઠળ સ્થપાયેલી અથવા સંસ્થાવપત યુવનવવસિટીઓ પૈકી
કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અથવા યુ.જી.સી.
એકટ-૧૯૫૬ ના સેકર્ન-૩ હેઠળ ડીમ્ડ યુવનવવસિટી તરીકે જાહેર
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થયેલી બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષણણક સંસ્થામાંથી મેળવેલ સીવીલ
એન્જીવનયરીંગ નો રડપ્લામા ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.

અથવા

(૨) સરકારે માન્ય કરે લ ઔદ્યોણગક તાલીમ સંસ્થામાંથી ૨૪ માસનો (બે
વર્મનો) સવેયરનો કોર્મ પાસ કયાગ ન ુ ં પ્રમાણપત્ર ધરાવતો હોવો
જોઇર્ે
(ગ)

ગુજરાત જુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો,
૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગ અંગેની
પાયાની જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.

(ઘ) ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા હહન્દી અથવા બંને ભાષાનુ ં પ ૂરર્ુ ં ઞાન
ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.

૧૬૨/ર૦૧૮૧૯

આવસસ્ટન્ટ

(અ)

બાઇન્ડર

તા. ૨૪/૦૮/ર૦૧૯ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮
વષગથી ઓછી નહીં અને ૩૩ વષગથી વધુ ન હોવી જોઈર્ે.
ગુજરાત

(સામાન્ય)

જુલકી

સેવા

વનયમો-૧૯૬૭

ની

વગીકરણ

અને

જોગવાઇઓ

ભરતી
અનુસાર

અગાઉથી ગુજરાત સરકારની સેવામાં હોય તેવા ઉમેદવારની
તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગદા હળવી કરી ર્કાર્ે
(બ) (૧) ઉમેદવારે માધ્યવમક અથવા ઉચ્ચતર માધ્યવમક વર્ક્ષણ
બોડગ દ્વારા લેવાતી માધ્યવમક ર્ાળાંત પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા
પાસ કરે લ હોવી જોઇર્ે અથવા સરકારે માન્ય કરે લ તેને
સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇર્ે, અને
(૨) સરકારે માન્ય કરે લ ઔદ્યોણગક તાલીમ સંસ્થામાંથી બુક
બાઇન્ડર (પુસ્તકના બંધાઇકાર) ના કામ (રેડ) માટેનો
અભ્યાસિમ પાસ કયાગન ુ ં પ્રમાણપત્ર ધરાવતો હોવો જોઇર્ે
અથવા સરકારે માન્ય કરે લ તેની સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો
હોવો જોઇર્ે. ( આ ર્ૈક્ષણણક લાયકાતની ઉચ્ચ ર્ૈક્ષણણક
લાયકાત તરીકે હડપ્લોમા ઇન વપ્રન્ટીંગ ટેકનોલોજી અને
હડગ્રી ઇન વપ્રન્ટીંગ ટેકનોલોજી ને ઉદ્યોગ અને ખાણ વવભાગે
તેમના તા. ૧૮/૧૦/૨૦૧૬ ના પત્રથી માન્ય ગણવાનો
અણભપ્રાય આપેલ છે .તેથી આ ર્ૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા
ઉમેદવારો પણ પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી ર્કર્ે.)
(૩)

ઉમેદવાર ભારે શ્રમ કાયગ કરવા સક્ષમ હોવો જોઇર્ે.
(ઉમેદવારે પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે ભારે શ્રમકાયમ
કરવા સક્ષમ હોવા બાબતનું સીવીલ સર્જનનું પ્રમાણપત્ર રજુ
કરવાનું રહેશે.)

(૪) ગુજરાત જુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય)
વનયમો-૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગ
અંગેની પાયાની જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે:
(ક) ઉમેદવાર પુસ્તકની બાંધણીને લગતા તમામ કામની પ ૂરતી
Page 13 of 31

જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે અને બાઇન્ડીંગ વવભાગના
કોઇપણ મર્ીન પર મદદનીર્ તરીકે કામ કરવા સક્ષમ હોવો
જોઇર્ે.
(ડ) ઉમેદવાર ગુજરાતી અને/ અથવા હહન્દીનુ ં પ ૂરર્ુ ં ઞાન
ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.

૧૬૩/૨૦૧૮૧૯

આસીસ્ટન્ટ

(ક) તા. ૨૪/૦૮/ર૦૧૯

ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી

ઓછી નહીં અને ૩૮ વષગથી વધુ ન હોવી જોઈર્ે.

મર્ીનમેન

વખતોવખત સુધાયાગ પ્રમાણેના ગુજરાત જુલ્કી સેવા
વગીકરણ

અને

ભરતી

(સામાન્ય)

વનયમો-૧૯૬૭

ની

જોગવાઇ અનુસાર અગાઉથી ગુજરાત સરકારની સેવામાં હોય
તેવી વ્યક્તક્તઓની તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગદા હળવી કરી
ર્કાર્ે.
(ખ) (૧) ઉમેદવારે માધ્યવમક ર્ાળાંત પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા(S.S.C.)
પાસ કરે લ હોવો જોઇર્ે અથવા સરકારે માન્ય કરે લ તેની
સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇર્ે,
(૨) ઓફસેટ મર્ીન માઇન્ડર અથવા ઓફસેટ વપ્રન્ટરના રેડમાં
ઔદ્યોણગક તાલીમ સંસ્થાના પ્રમાણપત્ર અભ્યાસિમ પાસ
કરે લ હોવો જોઇર્ે અથવા સરકર માન્ય તેની સમકક્ષ
લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇર્ે, (ઓફસેટ મર્ીન માઇન્ડરના
રેડની સમકક્ષ લાયકાત બાબતે ઉદ્યોગ અને ખાણ વવભાગે
તેમના તા. ૨૭/૦૨૨૦૧૮ ના પત્રથી ઓફસેટ વપ્રન્ટરના
રેડને માન્ય ગણવાનો અણભપ્રાય આપેલ છે . તેમજ આ
ર્ૈક્ષણણક લાયકાતની ઉચ્ચ ર્ૈક્ષણણક લાયકાત તરીકે હડપ્લોમા
ઇન વપ્રન્ટીંગ ટેકનોલોજી અને હડગ્રી ઇન વપ્રન્ટીંગ ટેકનોલોજી
ને ઉદ્યોગ અને ખાણ વવભાગે તેમના તા. ૧૮/૧૦/૨૦૧૬ ના
પત્રથી માન્ય ગણવાનો અણભપ્રાય આપેલ છે . તેથી આ
ર્ૈક્ષણણક

લાયકાત

ધરાવતા

ઉમેદવારો

પણ

પોતાની

ઉમેદવારી નોંધાવી ર્કર્ે.) અને
(૩)

ઉમેદવાર ભારે શ્રમ કાયગ કરવા સક્ષમ હોવો જોઇર્ે.
( ઉમેદવારે પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે ભારે શ્રમકાયમ કરવા
સક્ષમ હોવા બાબતનું સીવીલ સર્જનનું પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનું
રહેશે.)

(૪) ગુજરાત જુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય)
વનયમો-૧૯૬૭માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગ
અંગેની પાયાની જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે:
(ગ) વપ્રન્ટીંગ પ્રેસમાં જુદા જુદા પ્રકારના ઓટોમેહટક ઓફસેટ
વપ્રન્ટીંગ

મર્ીનો

ચલાવવાનો,

મર્ીનોના

ઓઇલીંગ

(મર્ીનોમાં તેલ પ ૂરવાનો) અને તેની સફાઇ કરવાનો
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ુ વ ધરાવતો હોવો
ઓછામાં ઓછો બે વર્મનો પ્રત્યક્ષ અનભ
જોઇર્ે.
(ઘ) ઉમેદવાર ગુજરાતી અને/ અથવા હહન્દીનુ ં પ ૂરર્ુ ં ઞાન
ધરાવતો હોવો જોઇર્ે:

૧૬૪/૨૦૧૮૧૯

ઇકોનોવમક

ક) તા. ૨૪/૦૮/ર૦૧૯ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી
નહીં અને

ઇન્વેસ્ટીગેટર

૩૫ વષગથી વધુ ન હોવી જોઈર્ે.

વખતોવખત

સુધાયાગ

પ્રમાણેના

ગુજરાત

જુલ્કી

સેવા

વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ
અનુસાર

અગાઉથી

ગુજરાત

સરકારની

સેવામાં

હોય

તેવી

વ્યક્તક્તઓની તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગ દા હળવી કરી ર્કાર્ે.
(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમાં કેષ્ન્દ્રય અથવા રાજય અવધવનયમથી
અથવા તે હેઠળ સ્થપાયેલી અથવા સંસ્થાવપત યુવનવવસિટીઓ પૈકી
કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અથવા યુ.જી.સી.
એકટ-૧૯૫૬ ના સેકર્ન-૩ હેઠળ ડીમ્ડ યુવનવવસિટી તરીકે જાહેર
થયેલી બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષણણક સંસ્થામાંથી આંકડાર્ાત્ર અથવા
એપ્લાઇડ આંકડાર્ાત્ર અથવા ગણણવતય આંકડાર્ાત્ર અથવા
અથગર્ાત્ર અથવા એપ્લાઇડ અથગર્ાત્ર અથવા વ્યાપાર અથગર્ાત્ર
(ણબિનેર્ ઇકોનોવમકસ) અથવા ગણણતર્ાત્રમાં મેળવેલ સ્નાતકની
પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
(૨)

ગુજરાત જુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો,
૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગ અંગેની
પાયાની જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે. અને

(ઘ) ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા હહન્દી અથવા બંને ભાષાનુ ં પ ૂરર્ુ ં ઞાન
ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.

૧૬૫/૨૦૧૮૧૯

સબ

ક) તા. ૨૪/૦૮/ર૦૧૯ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી
નહીં અને

ઓવરર્ીયર

૩૬ વષગથી વધુ ન હોવી જોઈર્ે.

વખતોવખત

(પેટા સવેક્ષક)

સુધાયાગ

પ્રમાણેના

ગુજરાત

જુલ્કી

સેવા

વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ
અનુસાર

અગાઉથી

ગુજરાત

સરકારની

સેવામાં

હોય

તેવી

વ્યક્તક્તઓની તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગ દા હળવી કરી ર્કાર્ે.
(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમાં કેષ્ન્દ્રય અથવા રાજય અવધવનયમથી
અથવા તે હેઠળ સ્થપાયેલી અથવા સંસ્થાવપત યુવનવવસિટીઓ પૈકી
કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અથવા યુ.જી.સી.
એકટ-૧૯૫૬ ના સેકર્ન-૩ હેઠળ ડીમ્ડ યુવનવવસિટી તરીકે જાહેર
થયેલી બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષણણક સંસ્થામાંથી મેળવેલ સીવીલ
એન્જીવનયરીંગનો હદ્રતીય વગગનો રડપ્લામા ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
(૨)

ગુજરાત જુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો,
૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગ અંગેની
પાયાની જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે. અને

(ગ) (૧) સ્મારકોના સંરક્ષણ અથવા જાળવણી અથવા પુન: સ્થાપનનો
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અલગથી અથવા સંયક્ુ ત રીતે આર્રે એક વર્મનો અનુભવ હોવો
જોઈર્ે. અથવા
(૨) સરકારી અથવા સ્થાવનક સંસ્થાનો અથવા સરકાર હસ્તકના બોડગ
અથવા કોપોરે ર્ન અથવા ખાનગી અથવા જાહેર ક્ષેત્રની સંસ્થાનો
બાંધકામ વકગ નો (કંસ્રકર્ન વકગ ) આર્રે ત્રણ વષગનો અનુભવ હોવો
જોઈર્ે.
(ઘ) ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા હહન્દી અથવા બંને ભાષાનુ ં પ ૂરર્ુ ં ઞાન
ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.

૧૬૬/ર૦૧૮૧૯

સહાયક

તકનીકી
(ટેકવનકલ

આસીસ્ટન્ટ)

(ક) તા. ૨૪/૦૮/ર૦૧૯ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી
નહહ અને ૩૭ વષગથી વધુ ન હોવી જોઇર્ે
પરં ર્ ુ ગુજરાત જુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય)
વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અનુસાર અગાઉથી ગુજરાત સરકારની
સેવામાં હોય તેવી વ્યક્તક્તઓની તરફેણમાં ઉપલી

વયમયાગ દા

હળવી કરી ર્કાર્ે.
(ખ)(૧) ઉમેદવાર ભારતમાં કેન્દ્ન્જિય અથવા રાજય અવધવનયમથી
અથવા તે હેઠળ સ્થપાયેલી અથવા સંસ્થાવપત યુવનવવસીટીઓ પૈકી
કોઇપણમાંથી અથવા સરકાર દ્વારા માન્જય થયેલી અથવા યુ.ી.સી.
એકટ-૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હેઠળ ડીમ્પડ યુવનવવસીટી તરીકે જાહેર
થયેલી બીી કોઇપણ શૈક્ષણણક સંસ્થામાંથી મેળવેલ અનુસ્નાતકની
રિવતય વગમની પદવીમાં નીચેના વવર્યોમાંનો કોઈ એક વવર્ય
મુખ્ય વવર્ય તરીકે ધરાવતો હોવો જોઈશે.
(ક) પુરાતત્વ વવદ્યા
(ખ) પ્રાચીન ભારતનો ઈવતહાસ " સંસ્કૃવત અને પુરાતત્વ વવદ્યા"
(ગ) ભારતીય સંસ્કૃવત (મુખ્ય વવર્યો પૈકીના એક વવર્ય તરીકે કલા,
મ ૂવતીશાસ્ત્ર, વસક્કાશાસ્ત્ર અથવા પુરાલીપી વવજ્ઞાન સાથે)
(ગ) ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્જય) વનયમો
૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્પપ્યુટરના ઉપયોગ અંગે ની પાયાની
જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇશે.
(ઘ) ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા હહન્દી અથવા બંને ભાષાનુ ં પ ૂરર્ુ ં ઞાન
ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.

નોંધઃ- (૧) ઉપર દર્ાગવેલ તમામ સંવગગના ભરતી વનયમોમાં વનયત થયેલ ર્ૈક્ષણણક લાયકાતના
અગતયના જુદ્દાઓનો અરજીપત્રકમાં સમાવેર્ કરવામાં આવેલ છે . પરર્ુ ં આખરી પસંદગી સમયે
ભરતી વનયમોમાં દર્ાગવલ
ે ર્ૈક્ષણણક લાયકાતની તમામ જોગવાઇઓને ધ્યાને લેવામાં આવર્ે.
ઉમેદવારે જાહેરાતમાં દર્ાગવેલ ર્ૈક્ષણણક લાયકાતની તમામ વવગતો ધ્યાને લઇને જ
અરજીપત્રકમાં વવગતો ભરવાની રહેર્ે.
(૨) દરે ક સંવગગની ઉપલી વયમયાગદા માટે ગુજરાત જુલ્કી 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 સુધારાને
ધ્યાને લેવામાં આવેલ છે .
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૪ [ર]. વયમયામદામાં છૂટછાટ:સામાન્ય વગગની મહહલા ઉમેદવારો, અનામત વગગના પુરૂષ તથા મહહલા ઉમેદવારો તેમજ
માજી સૈવનક, ર્ાહરરીક હદવ્યાંગજન ઉમેદવારો અને સરકારી સેવામાં અગાઉથી ફરજ બજાવાતા
હોય તેવા કમગચારી ઉમેદવારોને નીચે જુજબ વનયમોનુસાર છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે .
(૧)

જે તે સંવગગની જગ્યાઓ માટે સામાન્ય વગગની મહહલા ઉમેદવારોને મહહલા તરીકેના પાંચ
વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.

(૨)

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

(૩)

જે સંવગોની જગ્યા માત્ર ણબન આનમત- સામાન્ય વગગ માટેની છે તેવી જગ્યાઓ માટે
અનામત વગગના ઉમેદવારો જો તેઓ જનરલ કેટેગરીની વય-મયાગદામાં આવતા હોય તો તે
પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી ર્કર્ે/ અરજીપત્રક ભરી ર્કર્ે. (અરજીપત્રકમાં તેઓએ પરીક્ષા
ફી માંથી જુક્તક્ત માટે જે તે કેટેગરી જ દર્ાગવવાની રહેર્ે. ) પરં ર્ ુ તેઓને વયમયાગદામાં કોઇ
છૂટછાટ મળર્ે નહીં. માત્ર મહહલા ઉમેદવારોને મહહલા તરીકેના પાંચ વષગની છૂટછાટ
મળવાપાત્ર થર્ે.

(૪)

સામાન્ય વગગના હદવ્યાંગજન પુરૂષ ઉમેદવારોને ૧૦ વષગ ની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.

(૫)

સામાન્ય વગગના હદવ્યાંગજન મહહલા ઉમેદવારો ૧૫ વષગ છૂટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.

(૬) અનામત વગગના હદવ્યાંગજન પુરૂષ ઉમેદવારોને જે તે સંવગગમાં જે તે અનામત વગગ
માટે જગ્યાઓ અનામત હર્ે તેવી હકટેગરીના હદવ્યાંગજન પુરૂષ ઉમેદવારોને

૧૫

વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે. જ્યારે જે તે સંવગગમાં અનામત વગગ માટે જગ્યાઓ
અનામત ન હોય તેવા સંવગગમાં જે તે અનામત વગગના હદવ્યાંગજન પુરૂષ
ઉમેદવારોને ૧૦ વષગની જ છુટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.
(૭)

અનામત વગગના હદવ્યાંગજન મહહલા ઉમેદવારોને જે તે સંવગગમાં જે તે અનામત વગગ
માટે જગ્યાઓ અનામત હર્ે તેવી હકટે ગરીના હદવ્યાંગજન મહહલા ઉમેદવારોને ૨૦
વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે. જ્યારે જે તે સંવગગમાં અનામત વગગ માટે જગ્યાઓ
અનામત ન હોય તેવા સંવગગમાં જે તે અનામત વગગના હદવ્યાંગજન મહહલા
ઉમેદવારોને ૧૫ વષગની જ છુટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.

(૮)

જે સંવગગની જગ્યાઓમાં S.E.B.C. કેટેગરી (ર્ા.ર્ૈ.૫.વગગ) ના ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ
અનામત છે તેવા S.E.B.C. કેટેગરી (ર્ા.ર્ૈ.પ. વગગ) ના ઉમેદવારોએ નાણાકીય વષગ ર૦૧૬
-ર૦૧૭ / ર૦૧૭ -ર૦૧૮ /૨૦૧૮ -૨૦૧૯ ની આવકના આધારે રાજય સરકારની નોકરી
માટે ( પહરવર્ટઠ-૪ જુજબ ગુજરાતી નજ ૂનામાં ) કઢાવેલ નોન-િીમીલેયર સહટિફીકેટ તા.
૦૧/૦૪/ર૦૧૭ થી તા. ૨૪/૦૮/ર૦૧૯ દરમ્યાન મેળવેલ હોય તેવ ુ ં પ્રમાણપત્ર ધરાવતાં હર્ે
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તો જ ઉ૫લી વયમયાગદામાં છૂટછાટ તેમજ કેટેગરીની અનામત જગ્યાનો લાભ મળર્ે.
અન્યથા તેઓ સામાન્ય કે ટેગરીના ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી નોંધાવી ર્કર્ે. અને તે
હકસ્સામાં વયમયાગદા, પરીક્ષા ફી માંથી જુક્તક્ત તેમજ અનામત જગ્યા પર પસંદગીનો લાભ
મળવાપાત્ર થર્ે નહી.

(૯) તમામ સંવગોની જગાઓમાં આવથિક રીતે નબળા વગગ (EWS) ની કેટેગરીના
ઉમેદવારો માટે જગાઓ અનામત છે તેવા આવથિક રીતે નબળા વગગ(EWS) ના
ઉમેદવારોએ રાજય સરકારની નોકરી માટે આવથિક રીતે નબળા વગો (EWS) માટે
પાત્રતા પ્રમાણપત્ર તા. ૧૪/૦૧/૨૦૧૯ થી તા. ૨૪/૦૮/ર૦૧૯ સુધીમાં મેળવેલ
હોય તેવ ુ ં પ્રમાણપત્ર ધરાવતાં હર્ે તો જ ઉ૫લી વયમયાગદામાં છૂટછાટ તેમજ
કેટેગરીની અનામત જગાનો લાભ મળર્ે. અન્યથા તેઓ સામાન્ય કેટેગરીના
ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી નોંધાવી ર્કર્ે. અને તે હકસ્સામાં વયમયાગદા, પરીક્ષા ફી
માંથી જુક્તક્ત તેમજ અનામત જગા પર પસંદગીનો લાભ મળવાપાત્ર થર્ે નહી.
ુ રાત સરકાર દ્વારા વખતો
(૯) અનામત વગમ ના તમામ ઉમેદવારોએ જાવત અંગે ન ંુ પ્રમાણપત્ર ગજ
વખત વનયત કરે લ નમ ૂનામાં મેળવેલ હોવુ ં જોઇર્ે.

૫.

કોમ્પપ્યટુ રની જાણકારી
ઉમેદવાર 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 જુજબ કોમ્પ્યુટર અંગેન ુ ં બેિીક નોલેજ ધરાવતા હોવા અંગેન ુ ં કોઈ૫ણ
તાલીમી સંસ્થાનુ ં પ્રમાણ૫ત્ર / માકગ ર્ીટ ધરાવતા હોવા જોઈર્ે. અથવા સરકાર માન્ય
યુવનવવસિટી અથવા સંસ્થામાં કોમ્પ્યુટર ઞાન અંગેના કોઈ૫ણ હડપ્લોમા / ડીગ્રી કે સટીહફકેટ
કોષગ કરે લ હોય તેવા પ્રમાણ૫ત્રો અથવા ડીગ્રી કે ડીપ્લોમા અભ્યાસિમમાં કોમ્પ્યુટર એક
વવષય તરીકે હોય તેવા પ્રમાણ૫ત્રો અથવા ધોરણ- ૧૦ અથવા ધોરણ-૧ર ની ૫રીક્ષા
કોમ્પ્યુટરના વવષય સાથે ૫સાર કરે લ હોય તેવા પ્રમાણ૫ત્રો ધરાવતા હોવા જોઈર્ે. આ તબકકે
આવુ ં પ્રમાણ૫ત્ર ન ધરાવતા ઉમેદવારો ૫ણ અરજી કરી ર્કર્ે. ૫રં ર્ ુ આવા ઉમેદવારોએ
વનમણકં ૂ સિાવધકારી સમક્ષ કોમ્પ્યુટરની બેિીક નોલેજની ૫રીક્ષા પાસ કયાગન ુ ં આવુ ં પ્રમાણ૫ત્ર
વનમણકં ૂ મેળવતાં ૫હેલા અચુક રજુ કરવાનુ ં રહેર્ે. અન્યથા વનમણકં ૂ મેળવવાને પાત્ર થર્ે
નહીં. તેમજ વનમણકં ૂ સિાવધકારી આવા હકસ્સામાં ઉમેદવારોની ૫સંદગી "રદ" કરર્ે.

૬.

શૈક્ષણણક લાયકાત / વયમયામ દા / વધારાની લાયકાત માટે વનધામ રરત તારીખ :જાહેરાતમાં દર્ાગવેલ તમામ સંવગગના ઉમેદવારોનાં હકસ્સામાં ર્ૈક્ષણણક લાયકાત, વયમયાગદા,
અનુભવ, નોન-િીમીલેયર સટી અને અન્ય જરૂરી લાયકાત માટે તા ૨૪/૦૮/ર૦૧૯ ની
ક્તસ્થવતને ઘ્યાનમાં લેવામાં આવર્ે.
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૭.

અરી કરવાની રીત :આ જાહેરાતના સંદભગમાં મંડળ ઘ્વારા ઓન લાઈન અરજી જ

સ્વીકારવામાં આવર્ે. જે

અન્વયે ઉમેદવારોએ જાહેરાતમાં દર્ાગવ્યા તા. ૨૫/૦૭/ર૦૧૯ (બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક) થી
તા

૨૪/૦૮/ર૦૧૯

(સમય

રાત્રીના

૨૩-૫૯

કલાક

સુધી)

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 વધુ અરજી રજીસ્ટડગ
કરર્ે તો તેવા ઉમેદવારોના હકસ્સામાં સૌથી છે લ્લે કન્ફમગ થયેલી અરજી માન્ય ગણીને તે
વસવાયની બાકીની તમામ અરજીઓ રદ થર્ે. આ બાબતની વવગતવાર સુચના અરજી કરવાની
રીતાના પેટા જુદ્દા નં. (૧૪) માં પણ આપેલ છે .

ઉમેદવારે અરીપત્રક ભરવા માટે ઃ(૧)

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

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

ઉમેદવારે જાહેરાત િમાંક:- ૧૫૨/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૬૬/૨૦૧૮૧૯ પૈકી જે સંવગગની
જાહેરાત માટે ઉમેદવારી કરવા માંગતા હોય તે જાહેરાતના સંવગગના નામ ૫ર
Click

કરવાથી સ્િીન પર More Details અને Apply now ના ઓપ્ર્ન ુુલર્ે.

જેમાં More Details પર Click કરવાથી વવગતવાર જાહેરાતની વવગતો જોવા મળર્ે.
જે ઉમેદવારોએ વાંચી જવી.
(૪) જયારે "Apply now" ૫ર Click કરવાથી Application Format ુુલર્ે જેમાં સૌ પ્રથમ
"Personal Details" ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફંદડી (

*

) વનર્ાની હોય તેની

વવગતો ફરજજયાત ભરવાની રહેર્.ે )

(૫) Personal Details ભરાયા બાદ "Educational Details" ભરવા માટે

"Educational Qualifications" ૫ર Click
(૬)

કરવુ.ં

જે સંવગગમાં અનુભવ માંગલ
ે
હોય તે સંવગગમાં અનુભવની વવગતો દર્ાગવવા માટે

"Experience Type"

૫ર Click કરવાથી અનુભવની વવગતો દર્ાગવવા માટેન ુ ં હફલ્ડ

ુુલર્ે જેમાંથી અનુભવની વવગતો વસલેકટ કરીને તેની સામે જરૂરી વવગતો દર્ાગવવાની
રહેર્ે.

(૭)

જે સંવગગમાં રજીસ્રેર્નની વવગતો માંગેલ હોય તે સંવગગમાં Additional Information માં
રજીસ્રેર્નની વવગતો દર્ાગવવાની રહેર્ે.

(૮)

તેની નીચે

"Self declaration" ૫ર Click

(૯)

ઉ૫રની ર્રતો સ્વીકારવા માટે

"Yes"

કરવુ.ં તયારબાદ

૫ર Click

કરવુ.ં હવે અરજી પ ૂણગ રીતે ભરાઈ

ગયેલ છે .

(૧૦) હવે "save" ૫ર Click કરવાથી ઉમેદવારનો "Application Nnmber" generate
થર્ે. જે ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહેર્ે.
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(૧૧) હવે Upload Photograph ૫ર Click કરો અહીં તમારો application number

type કરો
photo

અને તમારી

અને

Birth date type કરો.

signature upload

અને ૩.૬ સે.મી. ૫હોળાઈ અને

photo

અને

કરવાના છે .

Signature

૫હોળાઈ રાખવી.) (photo અને

તયારબાદ

ok

(Photo

નુ ં મા૫ ૫ સે.મી. ઉંચાઈ

નુ ં મા૫ ર.૫ સે.મી. ઉંચાઈ અને ૭.૫ સે.મી.

signature upload

signature jpg format

૫ર Click કરવુ.ં અહીં

માં

(15 kb)

કરવા સૌ પ્રથમ તમારો

સાઈિથી વધે નહહ તે રીતે

સ્કેન કરી computer માં સેવ કરે લા હોવા જોઈર્ે.) photo અને signature
અપલોડ કરવા માટે "browse" button ૫ર Click કરો. હવે choose file ના
સ્િીનમાંથી જે ફાઈલમાં

select
બાજુમાં

કરો અને

jpg format માં

"open" button

"upload" button

આજ રીતે

signature

૫ણ

તમારો

photo store

ને Click કરો. હવે

"browse" button

૫ર Click કરો. હવે બાજુમાં તમારો

upload

કરવાની રહેર્ે. જે

થયેલ છે , તે ફાઈલને

photo

photo

અને

ની

દે ખાર્ે. હવે

signature

અપલોડ કરવામાં આવ્યા હર્ે તે જ photo લેણખત પરીક્ષાના હાજરીપત્રકમાં
ચોંટાડવાનો રહેર્ે તથા તેવી જ

signature

કરવાની રહેર્ે તેમજ આ ભરતી પ્રહિયાના

વનમણકં ૂ સુધીના દરે ક તબક્કે મંડળ/સંબવં ધત ખાતાના વડા માંગે તયારે તેવો જ ફોટો રજુ
કરવાનો રહેર્ે. આથી ફોટોગ્રાફની ચારથી પાંચ કોપીઓ કઢાવી રાખવી. જુદા જુદા તબક્કે
જુદા જુદા ફોટોગ્રાફ રજુ થર્ે તો ફાળવણી/ વનમણકં ૂ માં બાધ આવી ર્કર્ે. જેની
જવાબદારી ઉમેદવારની પોતાની રહેર્ે.
(૧૨)

હવે પેજના ઉ૫રના ભાગમાં "Confirm Application" ૫ર Click કરો અને "Application
number" તથા Birth Date type કયાગ બાદ Ok ૫ર Click કરવાથી ત્રણ વવકલ્પ (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
સુધારો કરવાની જરૂર જણાય તો edit કરી લેવ.ુ ં અરજી કન્ફમગ કયાગ ૫હેલા કોઈ૫ણ
પ્રકારનો સુધારો થઈ ર્કર્ે. ૫રં ર્ ુ અરજી કન્ફમગ થયા બાદ કોઈ૫ણ પ્રકારનો સુધારો ર્કય
બનર્ે નહી. સંપ ૂણગ ચકાસણી બાદ જો અરજી સુધારવાની જરૂર ના જણાય તો જ confirm
application ૫ર Click કરવુ.ં તેથી ઉમેદવારની અરજીનો મંડળમાં online સ્વીકાર થઈ
જર્ે. એકવાર ઓનલાઇન અરજી કન્ફમગ થયા બાદ, તેમાં કોઇપણ પ્રકારનો ફેરફાર
ઉમેદવાર કે મંડળ દ્વારા થઇ ર્કર્ે નહીં. અરજીમાં દર્ાગવેલી વવગતોને અનુરૂપ પ્રમાણપત્રો
મંડળ માંગે તયારે ઉમેદવારે રજૂ કરવાના રહેર્ે. આથી, ઉમેદવારે પ્રથમ તેમની પાસેના
પ્રમાણપત્રોને આધારે પોતાનુ ં નામ, પવત/વપતાનુ ં નામ, અટક, જન્મતારીખ, ર્ૈક્ષણણક
લાયકાત, જાવત (કેટેગરી), જેન્ડર (મેલ/ફીમેલ), માજી સૈવનક, સ્પોટગ સ, ર્ા.ખો.ખાં., વવધવા
વગેરે બાબતોની બારીક ચકાસણી કરી લઇને તેને અનુરૂપ વવગતો ઓનલાઇન અરજીમાં
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દર્ાગવવાની રહેર્ે. મંડળ દ્વારા ચકાસણી સારુ પ્રમાણપત્રો માંગવામાં આવે તયારે
ઓનલાઇન અરજીપત્રકમાં દર્ાગવેલ વવગતો અને ઉમેદવાર દ્વારા મંડળ સમક્ષ રજૂ કરવામાં
આવતાં પ્રમાણપત્રોમાં કોઇપણ જાતની વવસંગતતા માલ ૂમ પડર્ે તો, તેવી ક્ષવતયુક્ત
અરજીઓ મંડળ દ્વારા જે તે તબક્કે થી ‘રદ’ કરવામાં આવર્ે. ખોટી કે અધ ૂરી વવગતોને
કારણે ક્ષવતયુક્ત અરજી રદ કરવામાં આવે તો, તેમાં મંડળની કોઇ જવાબદારી રહેર્ે નહીં.
આથી, ઉમેદવારોને તેમની પાસેના પ્રમાણપત્રોને આધારે અને તેને અનુરૂપ 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 સાચવવાનો રહેર્ે.
(૧૩)

હવે print application ૫ર Click કરવુ.ં 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 સાચવી રાખવી

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

ગણવામાં આવર્ે. જો ઉમેદવારે એકથી વધુ અરજી સાથે ફી ભરે લ હર્ે, તો તે રીફંડ
કરવામાં આવર્ે નહીં.
નોંધ:- જાહેરાત િમાંકઃ ૧૫૨/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૬૬/૨૦૧૮૧૯ સામેના સંવગગના ભરતી વનયમોમાં
દર્ાગવેલ ર્ૈક્ષણણક લાયકાત, વયમયાગદા તેમજ ઓનલાઈન અરજી ભરવા સંબવં ધત કોઈ
માગગદર્ગનની આવશ્યકતા જણાય તો તે માટે મંડળની કચેરીના ફોન નંબર:-૦૭૯-

૨૩૨૫૩૬૨૮ ૫ર સં૫કગ કરી ર્કાર્ે.

૮.

૫રીક્ષા િી: ફોમગ ભરતી વખતે ‘‘ General ’’ કેટેગરી Select કરી હોય (દર્ાગવી હોય) તેવા (PH
તથા Ex.Servicemen કેટેગરી વસવાયના) તમામ ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહેર્ે.

 અનામત કક્ષાના ઉમેદવાર જો ણબન-અનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો પણ તેમણે
પરીક્ષાફી ભરવાની રહેર્ે નહીં. પરં ર્ ુ પરીક્ષા ફી માંથી જુક્તક્ત માટે જે તે અનામત વગગના
ઉમેદવારોએ ઓન-લાઇન એપ્લીકેર્નમાં પોતાની કેટેગરી દર્ાગવવાની રહેર્ે. અન્યથા
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પરીક્ષા ફી ભરવાની રહેર્ે. અરજી ફોમગમાં નીચે જુજબની કેટેગરી

Select

કરનાર

ઉમેદવારોએ કોઇપણ પ્રકારની પરીક્ષા ફી ભરવાની રહેર્ે નહીં.
(ક)

અનુસ ૂણચત જાવત (SC)

(ખ)

અનુસ ૂણચત જન જાવત (ST)

(ગ)

સામાજીક અને ર્ૈક્ષણણક રીતે પછાતવગગ (SEBC)

(ઘ)

આવથિક રીતે નબળા વગગ ( EWS)

(ચ)

માજી સૈવનક (Ex.Serviceman) તમામ કેટેગરીના

(છ)

ર્ાહરરીક ખોડખાંપણ ધરાવતા ઉમેદવારો (PH) તમામ કેટેગરીનાં

 જે ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની છે તેવા ઉમેદવારો જયારે OJAS વેબસાઇટ પર પોતાની
અરજી સબમીટ કરે તયારે તેઓને પરીક્ષા ફી ભરવા માટે ઓન લાઇન ઉપલબ્ધ ચલનની ૩
નકલોની એક પાના ઉપર વપ્રન્ટ મેળવવાની સુચના મળર્ે. ઉમેદવારોએ આ પાનાની પણ

ુ રાત રાજ્યની કોઇપણ
વપ્રન્ટ મેળવી લેવાની રહેર્ે, ઉમેદવારોએ ચલન સાથે ગજ
કોમ્પપ્યટુ રાઇઝડ પોસ્ટ ઓિીસમાં જઇને પરીક્ષા િી પેટે રૂ. ૧૦૦/- રોકડા + રૂ. ૧૨/પોસ્ટલ ચાજીસ ભરી દે વાના રહેર્ે. ચલનની એક નકલ પોસ્ટ ઓફીસ રાખી લેર્ે અને બે
નકલ ઉમેદવારને પોસ્ટ ઓહફસનો વસક્કો અને સ્ટીકર લગાવીને પરત આપર્ે.

 પોસ્ટ ઓફીસમાં પરીક્ષા ફી ભરવાની છે લ્લી તા. ૩૦/૦૮/ર૦૧૯ (કચેરી સમય સુધી) ની
રહેર્ે. અને તયાર બાદ કોઇ પણ સંજોગોમાં અન્ય કોઇ પણ રીતે (લેઇટ ફી લઇને પણ)
પરીક્ષા ફી સ્વીકારવામાં 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.


‘‘

General’’

કેટેગરી Select કરનાર (ર્ારીહરક ખોડખાંપણ તથા માજી સૈવનક કેટેગરી

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

૯.

પરીક્ષા ૫દ્ધવત:મંડળ દ્વારા વનયત સમયમયાગદામાં ઓન-લાઇન મળે લ અરજીઓની પ્રાથવમક ચકાસણી
( એક કરતાં વધુ 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
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ભરત/૧૦૨૦૧૫/૬૫૫/ક અને તા. ૨૯/૦૯/૨૦૧૫ ના પત્ર િમાંકઃ ભરત/૧૦૨૦૧૪/
બ્વમંજૂર કરવામાં આવેલ પરીક્ષા પદ્ધવત અનુસાર (૧) પ્રથમ તબક્કામાં સ્પધામ ત્મક લેણખત કસોટી
ુ ર પ્રોરિસીયન્જસી ટેસ્ટ - એમ બે કસોટીઓ લેવામાં આવર્ે. જેની
અને (૨) બીજા તબક્કામાં કોમ્પપ્યટ
વવગતો નીચે જુજબની રહેર્ે.

(૧) સ્પધામત્મક લેણખત કસોટી (પ્રથમ તબક્કાની પરીક્ષા)
સ્પધાગતમક લેણખત કસોટીનો અભ્યાસિમ- ગુણભાર નીચે જુજબનો રહેર્ે.
(અ) તાંવત્રક સંવગોનાં ભરતી વનયમોમાં જ્યાં આઇ.ટી.આઇ. અથવા હડપ્લોમાંની
લઘુતમ ર્ૈક્ષણણક લાયકાત વનયત કરવામાં આવેલ હોય તેવા સંવગોનો
અભ્યાસિમ અને પરીક્ષા પદ્ધવત નીચે જુજબ રહેર્ે.

(જાહેરાત

ક્રમાંક–

૧૫૨/૨૦૧૮૧૯,

૧૫૩/૨૦૧૮૧૯,

૧૫૯/૨૦૧૮૧૯,

૧૬૦/૨૦૧૮૧૯, ૧૬૧/૨૦૧૮૧૯, ૧૬૨/૨૦૧૮૧૯, ૧૬૩/૨૦૧૮૧૯,
૧૬૫/૨૦૧૮૧૯ માટે )
િમ
૧

વવષય

ગુણ

સામાન્ય ઞાન- ગુજરાતનો ઇવતહાસ, ભ ૂગોળ અને

સમયગાળો

૨૦

સંસ્કૃવત, ભારતનુ ં બંધારણ, રમતગમત, સામાન્ય
વવઞાન, વતગમાન પ્રવાહો, કોમ્પ્યુટરને લગર્ ુ ં સામાન્ય
ઞાન, ટે સ્ટ ઓફ રીિનીંગ, પયાગ વરણ, જાહેર વહીવટ,
સરકારી યોજનાઓ, પંચાયતી રાજ અને ડીિાસ્ટર
મેનેજમેન્ટ, ગાણણવતક કસોટીઓ વવગેરે
૨

ગુજરાતી સાહહતય, ગુજરાતી વ્યાકરણ

૧૫

૩

અંગ્રેજી વ્યાકરણ

૦૫

૪

જગ્યાની તાંવત્રક ર્ૈક્ષણણક લાયકાતને (લઘુિમ) સંબવં ધત

૬૦

૯૦ મીનીટ

વવષયનુ ં પેપર

ુ
કુ લ ગણ
૧૦૦
નોંધઃ (૧) પ્રશ્નપત્રમાં કેટલાક પ્રશ્નો ગુજરાતીમાં રહેર્ે અને કેટલાક પ્રશ્નો અંગ્રેજીમાં રહેર્ે.
(૨) િમ- ૧ થી ૩ માટે અભ્યાસિમનુ ં વવષયવસ્ર્ ુ ધોરણ-૧૦ (S.S.C.) ની સમકક્ષ રહેર્ે.
િમ- ૪ માટે અભ્યાસિમનુ ં વવષયવસ્ર્ ુ સંબવં ધત સંવગગના ભરતી વનયમોમાં જે
લઘુિમ ર્ૈક્ષણણક લાયકાત વનયત કરવામાં આવેલ છે તેની સમકક્ષ રહેર્ે.
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(૩) (i) આ પરીક્ષા MCQ - OMR (મલ્ટીપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચન-ઓપ્ટીકલ માકગ રીડર)
ુ નો રહેશે.
પધ્ધવતની રહેશ.ે (ii) પ્રશ્નપત્રમાં કુ લ- ૧૦૦ પ્રશ્નો રહેશે. દરે ક પ્રશ્ન- ૧ ગણ
(ii) પ્રત્યેક ખોટા જવાબ, ખાલી છોડેલ જવાબ, છે કછાકવાળા, અધ ૂરં ુ ઘટૂં ે લ વતળ
મ ુ , કે
ુ માંથી ૦.રપ માઇનસ
એક કરતાં વધ ુ વવકલ્પ માટે પ્રત્યેક જવાબ દીઠ મેળવેલ ગણ
ુ કાપવામાં આવશે. (iii) દરે ક પ્રશ્નના જવાબના આપવામાં આવેલ કુ લ-૪
ગણ
વવકલ્પો પૈકી આપે સાચો વવકલ્પ પસંદ કરીને તેના પર ઘટૂં ીને દશામ વવાનો રહેશે.
(iv) જો આપ કોઇ પ્રશ્ન ના સાચા જવાબનો વવકલ્પ પસંદ કરી ન શકવાના કારણે તે
પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માંગતા ન હોય તો આપે પાંચમા વવકલ્પ (E) પર ઘટૂં ીને
ુ કપાશે
દશામવવાનો રહેશે. ઉમેદવારે (E) વવકલ્પ દશામ વેલ હશે તો માઇનસ ગણ
નરહિં (v) પ્રશ્નના આપેલા બધા વવકલ્પોમાંથી કોઇ પણ વવકલ્પ પસંદ કરે લ નહીં હોય
ુ કપાશે.
તો આવા પ્રશ્નના ખાલી છોડેલ પશ્ન તરીકે ૦.૨૫ માઇનસ ગણ
(બ) તાંવત્રક સંવગોનાં ભરતી વનયમોમાં જ્યાં સ્નાતક કે તેથી વધુ ર્ૈક્ષણણક લાયકાત વનયત
કરવામાં આવેલ હોય તેવા સંવગોનો અભ્યાસિમ અને પરીક્ષા પદ્ધવત નીચે જુજબ
રહેર્.ે

(જાહેરાત ક્રમાંક- ૧૫૪/૨૦૧૮૧૯, ૧૫૫/૨૦૧૮૧૯, ૧૫૬/૨૦૧૮૧૯,
૧૫૭/૨૦૧૮૧૯, ૧૫૮/૨૦૧૮૧૯, ૧૬૪/૨૦૧૮૧૯,

૧૬૬/૨૦૧૮૧૯

માટે)
િમ
૧

વવષય

ગુણ

સમયગાળો

સામાન્ય ઞાન- ગુજરાતનો ઇવતહાસ, ભ ૂગોળ અને સંસ્કૃવત,
ભારતનું બંધારણ, રમતગમત, સામાન્ય વવઞાન, વતગમાન
પ્રવાહો, કોમ્પ્યુટરને લગર્ુ ં સામાન્ય ઞાન, ટે સ્ટ ઓફ રીિનીંગ,

૩૦

પયાગવરણ, જાહેર વહીવટ, સરકારી યોજનાઓ, પંચાયતી રાજ
અને ડીિાસ્ટર મેનેજમેન્ટ, ગાણણવતક કસોટીઓ વવગેરે

૧૨૦

૨

ગુજરાતી સાહહતય, ગુજરાતી વ્યાકરણ

૨૦

૩

અંગ્રેજી વ્યાકરણ

૧૦

૪

જગ્યાની તાંવત્રક ર્ૈક્ષણણક લાયકાતને (લઘુિમ) સંબવં ધત
વવષયનુ ં પેપર

મીનીટ

૯૦

ુ
કુ લ ગણ
૧૫૦
નોંધઃ (૧) પ્રશ્નપત્રમાં કેટલાક પ્રશ્નો ગુજરાતીમાં રહેર્ે અને કેટલાક પ્રશ્નો અંગ્રેજીમાં રહેર્ે.
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(૨)

િમ- ૧ થી ૩ માટે અભ્યાસિમનું વવષયવસ્ર્ ુ ધોરણ-૧૨ (H.S.C.) ની સમકક્ષ
રહેર્ે.
િમ- ૪ માટે અભ્યાસિમનુ ં વવષયવસ્ર્ ુ સંબવં ધત સંવગગના ભરતી વનયમોમાં જે
લઘુિમ ર્ૈક્ષણણક લાયકાત વનયત કરવામાં આવેલ છે તેની સમકક્ષ રહેર્ે.

(૩) (i) આ પરીક્ષા MCQ - OMR (મલ્ટીપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચન-ઓપ્ટીકલ માકગ રીડર)
ુ નો રહેશે.
પધ્ધવતની રહેશે. (ii) પ્રશ્નપત્રમાં કુ લ- ૧૫૦ પ્રશ્નો રહેશે. દરે ક પ્રશ્ન- ૧ ગણ
(ii) પ્રત્યેક ખોટા જવાબ, ખાલી છોડેલ જવાબ, છે કછાકવાળા, અધ ૂરં ુ ઘટ
ં ૂ ેલ વતળ
મ ુ , કે
ુ માંથી ૦.રપ માઇનસ
એક કરતાં વધ ુ વવકલ્પ માટે પ્રત્યેક જવાબ દીઠ મેળવેલ ગણ
ુ કાપવામાં આવશે. (iii) દરે ક પ્રશ્નના જવાબના આપવામાં આવેલ કુ લ-૪
ગણ
વવકલ્પો પૈકી આપે સાચો વવકલ્પ પસંદ કરીને તેના પર ઘટ
ં ૂ ીને દશામ વવાનો રહેશે.
(iv) જો આપ કોઇ પ્રશ્ન ના સાચા જવાબનો વવકલ્પ પસંદ કરી ન શકવાના કારણે
તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માંગતા ન હોય તો આપે પાંચમા વવકલ્પ (E) પર
ુ
ઘટૂં ીને દશામ વવાનો રહેશે. ઉમેદવારે (E) વવકલ્પ દશામવેલ હશે તો માઇનસ ગણ
કપાશે નરહિં (v) પ્રશ્નના આપેલા બધા વવકલ્પોમાંથી કોઇ પણ વવકલ્પ પસંદ કરે લ
ુ કપાશે.
નહીં હોય તો આવા પ્રશ્નના ખાલી છોડેલ પશ્ન તરીકે ૦.૨૫ માઇનસ ગણ
(ક)

જા.ક્ર. ૧૫૨/૨૦૧૮૧૯ થી જા.ક્ર. ૧૬૬/૨૦૧૮૧૯

ની જાહેરાત અન્જવયે ઉમેદવારો

તરિથી ઓન-લાઇન રીસ્ટડમ (કન્જિમમ) થયેલ અરીપત્રકોની સંખ્યાને ધ્યાને લઇ મંડળ
ધ્વારા તે સંવગમ ની MCQ -OMR પધ્ધવતથી

સ્પધામત્મક લેણખત કસોટી લેવી કે MCQ

પધ્ધવતથી ઓન-લાઇન સ્પધામત્મક લેણખત કસોટી લેવી તે નકકી કરવામાં આવશે.
(ડ)

જા.ક્ર. ૧૫૨/૨૦૧૮૧૯ થી જા.ક્ર. ૧૬૬/૨૦૧૮૧૯ માટે પ્રથમ તબક્કાની સ્પધાગ તમક લેણખત
કસોટીને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોહફસીયન્સી ટે સ્ટ માટે ઉમેદવારોને કવોલીફાય
થયેલ ગણવા માટે ના લઘુિમ લાયકી ગુણનુ ં ધોરણ સરકારશ્રીની સ્થાયી સ ૂચનાઓ અનુસાર
મંડળ દ્વારા જે તે સમયે વનયત કરવામાં આવર્ે. પરં ર્ ુ તેમાં કોઇપણ કેટેગરીના ઉમેદવારો
માટે ૪૦ ટકા માકમ સ કરતાં ઓછું લઘુિમ લાયકી ગુણનુ ં ધોરણ કોઇપણ સંજોગોમાં નક્કી
કરી ર્કાર્ે નહીં. અને આમ, મંડળ દ્વારા વનયત કરવામાં આવેલ લઘુિમ લાયકી ગુણની
વવગતો અને ભરવાની થતી કેટેગરી વાઇિ જગ્યાની સંખ્યાને ધ્યાને લઇ કેટેગરી વાઇિ
ભરવાની થતી જગ્યાના ત્રણ ગણા ઉમેદવારોને બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોહફસીયન્સી ટે સ્ટ
માટે મંડળ દ્વારા લાયક (કવોલીફાય કરવા) ગણવામાં આવર્ે. અને તેવી રીતે લાયક ઠરે લ
(કવોલીફાય થયેલ) ઉમેદવારોને જ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોહફસીયન્સી ટે સ્ટ આપવાની
રહેર્ે.

(૨) કોમ્પપ્યટુ ર પ્રરિસીયન્જસી ટે સ્ટ- (બીજા તબક્કાની પરીક્ષા)
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પ્રથમ તબક્કાની સ્પધાગતમક લેણખત પરીક્ષાના પહરણામને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર
પ્રોહફસીયન્સી ટેસ્ટ માટે કવોલીફાય થયેલ ઉમેદવારોની કોમ્પ્યુટર પ્રહફસીયન્સી ટેસ્ટ લેવામાં
આવર્ે. જેની વવગતો. નીચે જુજબની રહેર્ે.
(A)

જે સંવગગના ભરતી વનયમોમાં ઉમેદવારો માટેની લઘુતમ ર્ૈક્ષણણક લાયકાત ધોરણ-૧૦,
અથવા ધોરણ-૧૨ પાસ અથવા તેની સમકક્ષ

અથવા આઇ. ટી. આઇ. અથવા હદપ્લોમાની

વનયત કરવામાં આવેલ હોય તેવા સંવગગના ઉમેદવારો માટેની

કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી

પરીક્ષાનો અભ્યાસિમ

(જાહેરાત ક્રમાંક - ૧૫૨/૨૦૧૮૧૯, ૧૫૩/૨૦૧૮૧૯, ૧૫૯/૨૦૧૮૧૯,
૧૬૦/૨૦૧૮૧૯, ૧૬૧/૨૦૧૮૧૯, ૧૬૨/૨૦૧૮૧૯, ૧૬૩/૨૦૧૮૧૯,
૧૬૫/૨૦૧૮૧૯

માટે )
સમય - ૧-૦૦ કલાક

પ્રશ્ન િમાંક

વવષયનું વવવરણ

ગુણ

૧

એકસેલ સ્પ્રેડર્ીટ

૧૦ ગુણ

૨

ઈ-મેઇલ કરવા (વીથ ફાઇલ એટે ચમેન્ટ)

૧૦ ગુણ

૩

પાવર પોઇન્ટ

૧૦ ગુણ

૪

વડગ ટાઇપીંગ/ વડગ ફોમેટીંગ (અંગ્રેજી તથા ગુજરાતી)

૨૦ ગુણ

ુ
કુ લ ગણ

(B)

ુ
૫૦ ગણ

જે સંવગગના ભરતી વનયમોમાં ઉમેદવારો માટેની ર્ૈક્ષણણક લાયકાત સ્નાતક કે તેથી વધુ ં વનયત
કરવામાં આવેલ હોય તેવા સંવગગના ઉમેદવારો માટેની

કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી પરીક્ષાનો

અભ્યાસિમ

(જાહેરાત ક્રમાંક-

૧૫૪/૨૦૧૮૧૯, ૧૫૫/૨૦૧૮૧૯, ૧૫૬/૨૦૧૮૧૯,

૧૫૭/૨૦૧૮૧૯, ૧૫૮/૨૦૧૮૧૯, ૧૬૪/૨૦૧૮૧૯, ૧૬૬/૨૦૧૮૧૯ માટે )
સમય - ૧-૧૫ કલાક
પ્રશ્ન િમાંક

વવષયનું વવવરણ

ગુણ

૧

એકસેલ સ્પ્રેડર્ીટ

૧૫ ગુણ

૨

ઈ-મેઇલ કરવા (વીથ ફાઇલ એટે ચમેન્ટ)

૧૫ ગુણ

૩

પાવર પોઇન્ટ

૧૫ ગુણ

૪

વડગ ટાઇપીંગ/ વડગ ફોમેટીંગ (અંગ્રેજી તથા ગુજરાતી)

૩૦ ગુણ

ુ
કુ લ ગણ
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ુ
૭૫ ગણ

(૩) પસંદગી/ પ્રવતક્ષા યાદી તૈયાર કરવાની પધ્ધવત:- (જાહેરાત
થી ૧૬૬/૨૦૧૮૧૯ માટે

ક્રમાંક- ૧૫૨/૨૦૧૮૧૯

)

(૧) જા.િ. ૧૫૨/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૬૬/૨૦૧૮૧૯ ના ઉમેદવારોએ ઉકત પ્રથમ તબક્કાની
સ્પધાગતમક લેણખત પરીક્ષા અને બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોહફસીયન્સી ટેસ્ટ - એમ
બંને કસોટીમાં મેળવેલ ગુણના મેરીટસ આધારે કેટેગરીવાઇિ ભરવાની થતી
જગ્યાની વવગતો ધ્યાને લઇ પસંદગી/પ્રવતક્ષા યાદી તૈયાર કરવામાં આવર્ે.
૧૦. સામાન્જય શરતો:(૧)

જાહેરાતમાં જે કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત છે તેવી કેટેગરીના
ઉમેદવારને જ ઉ૫લી વયમયાગદામાં છુટછાટ મળર્ે. બધી જ મળવાપાત્ર છુટછાટ
ગણતરીમાં લીધા બાદ વધુમાં વધુ ૪૫ વષગથી વધે નહીં તે રીતે જ ઉ૫લી વયમયાગદામાં
છૂટછાટ મળર્ે.

(ર)

અનામત વગગના ઉમેદવારો જો ણબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરર્ે તો આવા
ઉમેદવારોને વયમયાગદામાં છુટછાટ મળર્ે નહહ. પરં ર્ ુ પરીક્ષા ફી માંથી જુક્તક્ત માટે જે તે
અનામત વગગના ઉમેદવારોએ પોતાની જાવત- વગગ દર્ાગવવાનો રહેર્ે. અન્યથા પરીક્ષા ફી
ભરવાની રહેર્ે.

(૩)

ણબનઅનામત તથા અનામત વગોના મહહલા ઉમેદવારોને પણ બધી જ મળવાપાત્ર
છુટછાટ ગણતરીમાં લીધા બાદ વધુમાં વધુ ૪૫ વષગની ઉંમર સુધી જ ઉ૫લી
વયમયાગદામાં છુટછાટ મળર્ે.

(૪) (૧) અનામત વગગના ઉમેદવારોએ જાવત અંગે ન ંુ સક્ષમ સત્તાવધકારીન ંુ પ્રમાણપત્ર
ુ રાત સરકાર દ્વારા વખતો વખત વનયત કરે લ નમ ૂનામાં મેળવેલ હોવુ ં જોઇર્ે.
ગજ
(૨) સા. અને ર્ૈ.૫.વગગના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગગમાં સમાવેર્ ન થતો હોવા
અંગેન ુ ં સામાજીક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના તા. ૨૭/૦૪/૨૦૧૦ ના
ઠરાવ િમાંક- સસપ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/અ થી વનયત થયેલ ૫હરવર્ટટ-૪ (ગુજરાતી)
ના નજુનામાં તા. ૧/૪/ર૦૧૭ થી અરી કરવાની છે લ્લી તા. ૨૪/૦૮/૨૦૧૯ ( તા.
૩૧/૩/ર૦૧૭ / તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ / તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ પુરા
થયેલ નાણાંહકય વષગ ર૦૧૬-ર૦૧૭ / ૨૦૧૭-૨૦૧૮ / ૨૦૧૮-૨૦૧૯

માટે ન ંુ )

દરમ્યાન મેળવેલ અસલ પ્રમાણ૫ત્રનો નંબર અને તારીખ ઓનલાઈન અરજી કરતી
વખતે દર્ાગવવાનાં રહેર્ે.

(૩) આવથીક રીતે નબળા વગમ (EWS)ના ઉમેદવારોએ સામાજીક ન્યાય અને
અવધકારીતા વવભાગના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠરાવ િમાંક- ઈ.ડબલ્યુ.એસ./
૧૨૨૦૧૯/ ૪૫૯૦૩/અ ની જોગવાઈ જુજબ થી વનયત થયેલ નજુના Annexure
- KH (અંગ્રેજી) અથવા પહરવર્ટટ- ગ (ગુજરાતી) નજ ૂનામાં તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૮
/ તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ પ ૂરા થતા નાણાકીય વષગ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ /
૨૦૧૮૨૦૧૯ ના વષગની આવકના આધારે તા. ૧૪/૦૧/ર૦૧૯ થી અરજી
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કરવાની છે લ્લી તા. ૨૪/૦૮/૨૦૧૯ દરવમયાન મેળવેલ અસલ પ્રમાણ૫ત્રનો
નંબર અને તારીખ ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે દર્ાગવવાનાં રહેર્ે.
સક્ષમ અવધકારી ધ્વારા અપાયેલ આવુ ં પ્રમાણપત્ર રજુ ન કરી ર્કનાર ઉમેદવારો
સામાન્ય ઉમેદવારો માટે નક્કી થયેલ વયમયાગદામાં આવતા નહીં હોય તો તેઓની
ઉમેદવારી રદ થર્ે. સામાજીક અને ર્ૈક્ષણણક રીતે ૫છાત વગગના ઉમેદવારોએ રાજય
સરકારની નોકરી માટે માન્ય કરાયેલ પહરવર્ટટ-૪ ના વનયત નજુનામાં (ગુજરાતી) નોન
હિવમલીયર સટી અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજૂ કરવાનુ રહેર્ે. (૪) સામાજીક
અને ર્ૈક્ષણણક રીતે ૫છાત વગગના ૫હરણીત મહહલા ઉમેદવારે આવુ નોન િીમીલેયર
પ્રમાણ૫ત્ર તેમના માતા- વપતાની આવકના સંદભગમાં રજુ કરવાનુ ં રહેર્ે. જો આવા
ઉમેદવારોએ તેમના ૫વતની આવકના સંદભગમાં આવુ પ્રમાણ૫ત્ર રજુ કરે લ હર્ે તો તેની
અરજી રદ કરવામાં આવર્ે. (૫) જો સામાજીક અને ર્ૈક્ષણણક રીતે ૫છાત વગગના ઉમેદવારે
આવુ ં પ્રમાણ૫ત્ર મંડળ ઘ્વારા અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજુ કરે લ નહહ હોય
તો તેમજ તેઓ ણબન અનામત ઉમેદવાર તરીકેની વયમયાગદામાં આવતા નહીં હોય તો
તેઓની અરજી વવચારણામાં લેવામાં આવર્ે નહહ. (૬) પરીક્ષા ફી ભયાગ બાદ રીફંડ
મળવાપાત્ર નથી તેમજ તે ફી અન્ય કોઇ પરીક્ષા માટે અનામત તરીકે રાખવામાં આવર્ે
નહીં. તથા અરજી કયાગ બાદ ૫રત ખેંચી ર્કાર્ે નહહ. (૭) ણબનઅનામત વગગના
ઉમેદવારોએ વનયત પરીક્ષા ફી ભરે લ નહીં હોય તો તેઓની અરજી વવચારણામાં લેવામાં
આવર્ે નહીં. (૮)

આગળની ભરતી પ્રહિયા સંદભે મંડળ દ્વારા આ૫વામાં આવતી જરૂરી

સુચનાઓ જોવા માટે મંડળની વેબસાઈટ અવાર નવાર જોતા રહેવ.ુ ં (૯) એથલેહટકસ (રેક
અને હફલ્ડ રમતો સહહત), બેડવમન્ટન, બાસ્કેટબોલ, હિકેટ, ફટબોલ, હોકી, ક્તસ્વમીંગ, ટેબલ
ટેવનસ, વોલીબોલ, ટેવનસ, વેઈટણલફટીંગ, રે સણલિંગ, બોકવસિંગ, સાઈકણલિંગ, જીમનેષ્સ્ટકસ,
જુડો, રાઈફલ શ ૂહટિંગ, કબડ્ડી, ખોખો, તીરં દાજી, ઘોડેસવારી, ગોળાફેંક, નૌકાસ્પધાગ, ર્તરં જ,
હેન્ડબોલ ની રમતો-ખેલકુદમાં (1) રાષ્ટ્રીય / આંતરરાષ્ટ્રીય અથવા (2) આંતર

યવુ નવવસીટી અથવા (3) અણખલ ભારત શાળા સંઘ ઘ્વારા યોજાતી સ્પધામઓમાં માત્ર
પ્રવતવનવધતવ કરે લ હોય તેવા ઉમેદવારને ૫સંદગીમાં અગ્રતા માટે તેમને મેળવેલ કુલ
ગુણના ૫ (પાંચ) ટકા ગુણ ઉમેરી આ૫વામાં આવર્ે. તેથી ઉકત ત્રણ સ્તરની સ્પધાગઓમાં
ઉમેદવારોએ ભાગ લીધેલ હોય તેવા જ ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાં જરૂરી વવગતો
દર્ાગવવાની રહેર્ે. ઉકત ત્રણ સ્તર વસવાયની સ્પધામઓમાં ભાગ લીધેલ હોય તો તેને
અગ્રીમતા માટે માન્જય ગણવાની રહેતી ન હોવાથી તેવા ઉમેદવારોએ અરીપત્રકમાં
વવગતો દશામ વવાની રહેશે નહીં. ઉકત ત્રણ સ્તરની સ્પધાગઓમાં 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
જુજબના સિાવધકારી પાસેથી વનયત નજ ૂનામાં મેળવેલ જરૂરી પ્રમાણ૫ત્ર અસલ
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પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજુ કરવાનુ ં રહેર્ે. આવુ ં પ્રમાણપત્ર ધરાવનાર ઉમેદવાર
જ રમતના ગુણ મેળવવા માટે હક્કદાર થર્ે. (૧૦) સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.
૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ િમાંકઃ સીઆરઆર/૧૦૯૬/ ૨૨૧૩/ગ.ર માં વનદે વર્ત
પ્રવતગમાન વનયમો અનુસાર વવધવા મહહલા ઉમેદવારો માટે પસંદગીમાં અગ્રતા આપવા
માટે તેઓને સ્પધાગતમક લેણખત કસોટીમાં મેળવેલ ગુણના ૫ (પાંચ) ટકા ગુણ ઉમેરી
આ૫વામાં આવર્ે. પરં ર્ ુ તેઓએ વનમણકં ૂ સમયે પુનઃ લગ્ન કરે લા ન હોવા જોઇએ. અને
તે અંગે મંડળ માંગે તયારે તમામ પુરાવા અસલમાં રજુ કરવાના રહેર્ે. (૧૧)

મંડળ

તરફથી આ૫વામાં આવતી જરૂરી સુચનાઓ જોવા માટે મંડળની વેબસાઈટ અવાર નવાર
જોતા રહેવ.ુ ં

૧૧.

ુ નાઓ:સામાન્જય સચ
(૧). ઉમેદવારે અરજી૫ત્રકમાં ભરે લ વવગતો સમગ્ર ભરતી પ્રહિયા માટે આખરી ગણવામાં
આવર્ે અને તેના પુરાવાઓ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે અસલમાં રજુ કરવાના
રહેર્.ે અન્યથા અરજી૫ત્રક જે - તે તબકકે ‘‘રદ’’ ગણવામાં આવર્ે.

(૨). ઉમેદવાર અરી૫ત્રકમાં જે િોટો upload કરે છે તેની પાસપોટમ સાઈઝના િોટાની
એક કરતાં વધ ુ કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવી અને આ જાહેરાત-સંવગમ ની સમગ્ર
ભરતી પ્રરક્રયામાં તે જ િોટાની કોપીનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. (જેમ કે ૫રીક્ષા
સમયે હાજરી૫ત્રકમાં લગાવવો તેમજ અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે પણ તે
જ િોટાની કોપી રજુ કરવાની રહેશે.)
(૩). ઉમેદવાર અરી૫ત્રક ભરતી વખતે જે મોબાઈલ નંબર દશામ વે છે તે નંબર ચાલ ુ જ
રાખવો. ભવવષ્ટ્યમાં મંડળ તરિથી આ પરરક્ષાને સબંવધત ૫રીક્ષાલક્ષી કેટલીક
ુ નાઓ ઉમેદવારને આ દશામ વેલ નંબરના મોબાઈલ ૫ર SMS થી મોકલવામાં
સચ
ે મોબાઈલ નંબર ભરતી પ્રરક્રયા પ ૂણમ થાય ત્યાં
આવશે તેથી અરીપત્રકમાં દશામવલ
ુ ી જાળવી રાખવો આપના રહતમાં છે .
સધ
(૪) મંડળ જે કોઈ ઉમેદવારને (૧) તેને ઉમેદવારી માટે કોઈ૫ણ પ્રકારે ટેકો મેળવવા માટે
એટલે કે, મંડળના અઘ્યક્ષ, સભ્ય અથવા કોઈ અવધકારી ૫ર પ્રતયક્ષ કે ૫રોક્ષ લાગવગ
લગાડવાનો પ્રયાસ કરવા માટે (ર) બીજાનુ ં નામ ધારણ કરવા માટે (૩) બીજા પાસે
પોતાનુ ં નામ ધારણ કરાવવા માટે (૪) બનાવટી ખોટા દસ્તાવેજો અથવા જેની સાથે ચેડા
કરવામાં આવ્યા હોય તેવા દસ્તાવેજો સાદર કરવા અથવા ગેરરીવત આચરવા માટે (૫)
યથાથગ અથવા ખોટા અથવા મહતવની માહહતી છુપાવતા હોય તેવા વનવેદનો કરવા માટે

(૬) ૫રીક્ષા માટે તેની ઉમેદવારીના સંબધ
ં માં અન્ય કોઈ અવનયવમત અથવા અયોગ્ય
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સાધનોનો આશ્રય લેવા માટે (૭) પરીક્ષા દરમ્યાન ગેરવ્યાજબી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા
માટે એટલે કે અન્ય ઉમેદવારની ઉિરવહીમાંથી નકલ કરવા, પુસ્તક, ગાઈડ, કા૫લી કે
તેવા કોઈ૫ણ છાપેલા કે હસ્તલેણખત સાહહતયની મદદથી અથવા વાતચીત ઘ્વારા નકલ
કરવા કે ઉમેદવારને નકલ કરાવવાની ગેરરીવતઓ પૈકી કોઈ૫ણ ગેરરીવત આચરવા માટે

(૮) લખાણોમાં અશ્શ્લલ ભાષા અથવા ણબભતસ બાબત સહહતની અપ્રસ્ર્ુત બાબત લખવા
માટે (૯) ૫રીક્ષાખંડમાં અન્ય કોઈ રીતે ગેરવતગણકં ૂ કરવા માટે (૧૦) ૫રીક્ષાના સંચાલન
કરવા માટે મંડળે રોકેલા સ્ટાફની સીધી કે આડકતરી રીતે હેરાન કરવા અથવા ર્ારીહરક
રીતે ઈજા કરવા માટે (૧૧) પ ૂવગવતી ખંડોમાં વનહદિ ટટ કરે લ તમામ અથવા કોઈ૫ણ કૃતય
કરવાનો પ્રયતન કરવા માટે અથવા યથા પ્રસંગ મદદગીરી કરવા માટે અથવા (૧ર)
૫રીક્ષા આ૫વા માટે તેને ૫રવાનગી આ૫તા તેના પ્રવેર્૫ત્રમાં આ૫વામાં આવેલી કોઈ૫ણ
સુચનાનો ભંગ કરવા માટે દોવષત ઠયાગ હોય તો અથવા દોષવત હોવાનુ ં જાહેર કયુગ હોય તો
તે ફોજદારી કાયગવાહીને પાત્ર થવા ઉ૫રાંત-(ક) મંડળ, તે જે ૫રીક્ષાનો ઉમેદવાર હોય તે
૫રીક્ષામાંથી ગેરલાયક ઠરાવી ર્કર્ે, અથવા (ખ)(૧) મંડળ, સીધી ૫સંદગી માટે લેવાતી
કોઈ૫ણ ૫રીક્ષામાં બેસવામાંથી અથવા (ર) રાજય સરકાર પોતાના હેઠળની કોઈ૫ણ
નોકરીમાંથી કાયમી રીતે અથવા વનહદિ ટટ જુદત માટે બાકાત કરી ર્કર્ે. (૧૩) ગુજરાત
જાહેર સેવા આયોગ, અન્ય ભરતી બોડગ , અન્ય સરકારી/ અધગ સરકારી/ સરકાર હસ્તકની
સંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર કયારે ય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય અને ગેરલાયક ઠરાવ્યાનો
સમય ચાલુ હર્ે તો તેવા ઉમેદવારોની અરજી આપોઆપ રદ થવાને પાત્ર બનર્ે.

(૫)

ઉમેદવારે અરજી૫ત્રકમાં બતાવેલી કોઈ૫ણ વવગત અને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી
સમયે રજુ કરે લ જન્મ તારીખ, ર્ૈક્ષણણક લાયકાત, વય, જાવત, અનુભવ વવગેરેને લગતા
પ્રમાણ૫ત્રો ભવવટયમાં જે તે તબકકે ચકાસણી 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 / વનમણકં ૂ થયેલ હર્ે તો ૫સંદગી/વનમણકં ૂ , મંડળ/ વનમણકં ૂ કરનાર
સિાવધકારી દ્વારા કોઈ૫ણ તબકકે ‘‘રદ‘‘ કરવામાં આવર્ે.

(૬)

મંડળ ઘ્વારા લેવાનાર સ્પધાગતમક લેણખત કસોટી કે ટાઇપીંગ કસોટીમાં ઉિીણગ થવાથી જ
ઉમેદવારને વનમણકં ૂ માટેનો હક્ક મળી જતો નથી. વનમણકં ૂ સમયે સિાવધકારીને ઉમેદવાર
બધી જ રીતે યોગ્ય છે તેમ સંતોષ થાય તો જ ઉમેદવારને વનમણકં ૂ આ૫વામાં આવર્ે.

(૭)

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

(૮)

ઉમેદવાર પોતે ૫રીક્ષામાં સફળ થયો હોવાના કારણે જ સંબવં ધત જગ્યા ઉ૫ર વનમણકં ૂ
કરવાનો દાવો કરવાને હક્કદાર થર્ે નહીં, વનમણકં ૂ કરનાર સિાવધકારીને પોતાને એવી
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ખાતરી થાય કે જાહેર સેવા સારૂ ઉમેદવાર યોગ્ય જણાતો નથી તો તેને ૫ડતો જુકી ર્કાર્ે.
વનમણકં ૂ બાબતે તેઓનો વનણગય આખરી ગણાર્ે.

(૯)

ભરતી પ્રહિયા સંપ ૂણગ૫ણે ગુજરાત જુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો૧૯૬૭ (વખતો વખતના સુધારા સહહત) અને તે અન્વયે જે તે સંવગગના ઘડવામાં આવેલ
ભરતી વનયમોને આવધન રહેર્ે.

૧૨.

આ જાહેરાત તથા ભરતી પ્રહિયામાં 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.

તારીખ:- ૨૫/૦૭/૨૦૧૯

સણચવ
ુ રાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ
ગજ

સ્થળ:- ગાંધીનગર

ગાંધીનગર
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