ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર
જ
ુ ારા
ધ

હરાત ( હરાત માંક: ૧૬૭/ ૨૦૧૮૧૯ થી ૧૮૦/૨૦૧૮૧૯)

ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર
જ

ારા સ ચવાલયના

મ અને રોજગાર

િવભાગના િનયં!ણ હ#ઠળના ખાતાના વડા િનયામક ી, રોજગાર અને તાલીમ, ગાંધીનગર
હ(તકના વગ)-૩ ના ,ુદા ,ુદા તાંિ!ક સંવગ-ની સીધી ભરતીની જગાઓ ભરવા માટ#

તા.

૦૭/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ સં7કુ ત 8હ#રાત 9માંકઃ ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૮૦/૨૦૧૮૧૯ >િસ?
કર@ લાયક ઉમેદવારો પાસેથી ઓન-લાઇન અરCપ!કો મંગાવવામાં આવેલ છે . Fમાં
ઉમેદવારોને ઓન-લાઇન અરCપ!કો રC(ટડ) કરવા માટ#ની છે Gલી તા. ૧૧/૦૪/૨૦૧૯
િનયત કરવામાં આવેલ હતી. F સંદભI ક# ટલાક આિથJક ર@તે નબળા વગ)ના અને સામાCક અને
શૈN ણક ર@તે પછાત વગ) (SEBC) ના ઉમેદવારો તરફથી નાણાંક@ય વષ) - ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ના
વષ) માટ#S ુ ં આિથJક ર@તે નબળા વગ)S ુ ં >માણપ! તેમજ સામાCક અને શૈN ણક ર@તે પછાત
વગ) (SEBC) ના ઉમેદવારોને નોન-T9મીલેયર >માણપ!ો મેળવવામાં UુVક# લી પડ@ રહ#લ
હોવાની મંડળને કરવામાં આવેલ ટ# લફોિનક ર,ુઆત અWવયે ઓન-લાઇન અરCપ!કો
રC(ટડ) કરવા માટ#ની છે Gલી તા. ૨૦/૦૪/૨૦૧૯

Xુધી લંબાવવામાં હતી. F સંદભI પણ

ક#ટલાક ઉમેદવારો તરફથી આિથJક ર@તે નબળા વગ)S ુ ં >માણપ! તેમજ સામાCક અને શૈN ણક
ર@તે પછાત વગ) (SEBC) ના ઉમેદવારોને નોન-T9મીલેયર >માણપ!ો મેળવવામાં UુVક# લી
પડ@ રહ#લ હોવાની ટ# લફોિનક ર,ુઆત કરવામાં આવેલ છે . Fથી અરCપ!ક ભરવાની છે Gલી
તાર@ખ Xુધીમાં >માણપ!ો ન મળવાના કારણે ક# ટલાક ઉમેદવારો અરCપ!ક ભરવાથી વં ચત
રહ@ જવાની સંભાવના રહ#લ છે . તેથી અરCપ!કોના રC(Y#શન માટ#ની સમયમયા)દા લંબાવવા
માટ# િવનંતી કર# લ છે . તેથી તેવા ઉમેદવારો પોતાSુ ં અરCપ!ક રC(ટડ) કર@ શક# તે માટ#
સમમયા)દા લંબાવવી જZર@ જણાયેલ છે .
ઉપરોકત બાબતેની ઉમેદવારોની ર,ુઆત [યાને લઇ આિથJક ર@તે નબળા વગ-ના
ઉમેદવારો આિથJક ર@તે નબળા વગ)S ુ ં >માણપ! તેમજ સામાCક અને શૈN ણક ર@તે પછાત
વગ)(SEBC) ના ઉમેદવારો નોન-T9મીલેયર >માણપ! મેળવીને ઉમેદવાર@ નોધાવી શક# તે
માટ# ઓન-લાઇન રC(Y#શન માટ# ની સમયમયા)દા તા. ૦૬/૦૫/૨૦૧૯ Xુધી લંબાવવામાં
આવે છે . તેમજ જનરલ ક#ટ#ગર@ના ઉમેદવારો માટ# પર@Nા ફ@ ભરવા માટ#ની તા.
૧૦/૦૫/૨૦૧૯ Xુધી લંબાવવામાં આવે છે . Fની સંબિં ધત ઉમેદવારોએ જZર@ ન^ધ લેવા
આથી જણાવવામાં આવે છે .

ન/ધ (તમામ ઉમેદવારો માટ)
(૧) આ Xુધારા 8હ#રાત અWવયે વય મયા)દા અને શૈN ણક લાયકાત માટ# CUT OFF DATE
અગાઉ તા. ૦૭/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ >િસ? કરવામાં આવેલ િવગતવાર 8હ#રાતમાં
દશા) _યા Uુજબની તા. ૧૧/૦૪/૨૦૧૯ રહ#શે. `યાર# આિથJક ર@તે નબળા વગ- માટ#S ુ ં
>માણપ! તેમજ સામાCક અને શૈN ણક ર@તે પછાત વગ- માટ# નોન-9િમલેયર
>માણપ! માટ#ની CUT OFF DATE તા. ૦૬/૦૫/૨૦૧૯ રહ#શે.
(૨) આ Xુધારા 8હ#રાત થી OJAS પર ઓનલાઈન અરC

કરવાની સમયમયા)દા હવે તા.

૦૬/૦૫/૨૦૧૯ (૨૩-૫૯ કલાક) Xુધીની રહ#શે.
(૩) ઉમેદવારો માટની અ5ય શરતો 8 ૂળ

તાર=ખ :- ૨૦/૦૪/૨૦૧૯
Aથળ :- ગાંધીનગર

ુ બની યથાવત રહશે.
હરાતોમાં દશા: ;યા 8જ

સBચવ
ુ રાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ,
જ
ગાંધીનગર

,
. . ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૮૦/૨૦૧૮૧૯
મંડળ

ારા સ ચવાલયના

મ અને રોજગાર િવભાગના િનયં ણ હ!ઠળના ખાતાના વડા

િનયામક ી, રોજગાર અને તાલીમ હ'તકના (ુદા (ુદા સંવગ+ની સીધી ભરતીથી ભરવાની જ-યાઓ ભરવા
માટ! તા. ૦૭/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ 2િસ3 કરવામાં આવેલ
. . ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯ થી

. . ૧૭૪/૨૦૧૮૧૯ તેમજ

. . ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૮૦/૨૦૧૮૧૯ પૈક7
. . ૧૭૭/૨૦૧૮૧૯ થી

. . ૧૭૯/૨૦૧૮૧૯

માં ઉમેદવારો માટ!ની શૈ@ ણક લાયકાત સંબધ
ં ેની િનયામક ી, રોજગાર અને તાલીમ, ગાંધીનગરના તા.
૨૦/૦૩/૨૦૧૯ તથા તા. ૨૭/૦૩/૨૦૧૯ ના પ ોથી આપેલ 'પCટતા અDવયે શૈ@ ણક લાયકાત સંબધ
ં ે
નીચે દશાE Fયા 2માણેની ક! ટલીક િવશેષ 'પCટતા સંબિં ધત ઉમેદવારોએ Iયાને લેવા આથી જણાવવામાં
આવે છે .
ઉકત

હ!રાતો અDવયે 2િસ3 કરવામાં આવેલ િવગતવાર

2કાર-િવકLપની શૈ@ ણક લાયકાત દશાEવેલ છે . તે પૈક7

ી

હ!રાતોમાં ઉમેદવારો માટ!ની

ણ

2કાર-િવકLપની શૈ@ ણક લાયકાતમાં

ઉમેદવાર ’’ નેશનલ એ2ેDટ7શશીપ સNટONફક!ટ (NAC) અથવા નેશનલ Q!ડ સNટONફક! ટ (NTC) અને નેશનલ ાફટ
ઇD'Qકટર સNટONફક! ટ કોષE (Tયાં ાફટ ઇD'Qકટર Q!ઇનUગ કોસE ઉપલVધ હોય તેવા Q! ડમાં) સરકાર માDય
સં'થામાંથી પાસ કર! લ હોવો જોઇશે. અને તેવા સNટONફક! ટ કોસE પાસ કયાE બાદનો સંબિં ધત Q! ડનો

ણ

વષEનો અXુભવ ધરાવતો હોવો જોઇશે.’’ એ 2માણે દશાEવેલ છે . Yના અથE સંદભZ 'પCટતા કરવામાં આવે
છે ક! ઉમેદવાર! િવગતવાર

ૃ ના કોઇપણ Q! ડ પૈક7 કોઇ એક Q! ડમાં નેશનલ
હ!રાતમાં દશાEવેલ સંબિં ધત [પ

એ2ેDટ7શશીપ સNટONફક! ટ (NAC) અને નેશનલ ાફટ ઇD'Qકટર Q! ઇનUગ કોષE (NCITC) અથવા નેશનલ Q! ડ
સNટONફક! ટ (NTC) અને નેશનલ ાફટ ઇD'Qકટર Q!ઇનUગ કોષE (NCITC) પણ પાસ કર! લ હોવો ફર]જયાત છે .
એટલે ક! NAC નો કોષE પાસ કર! લ ઉમેદવાર! તે સાથે NCITC નો કોષE પાસ કર! લ હોય તો જ તે ઉમેદવાર7
ન^ધાવી શક! છે . તે જ ર7તે NTC કોષE પાસ કર! લ ઉમેદવાર! સાથે NCITC નો કોષE પાસ કર! લ હોય તો જ
તે ઉમેદવાર7 ન^ધાવી શક! છે . તેથી કોઇ ઉમેદવાર! મા

NAC અથવા NTC નો કોષE પાસ કર! લ હોય પરં _ ુ

તેની સાથે NCITC નો કોષE પાસ કર! લ ન હોય તો તેવા ઉમેદવારોની શૈ@ ણક લાયકાત માDય ગણી
શકાતી ન હોવાથી તેવા ઉમેદવારો પોતાની ઉમેદવાર7 ન^ધાવી શકશે નહU અને તેમ છતાં તેવા કોઇ
ઉમેદવાર! ઉમેદવાર7 ન^ધાવેલ હોય તો તે માDય ગણાતી ન હોવાથી આગળની ભરતી 2N યામાં આપમેળે
સામેલ ન થવાની સલાહ આપવામાં આવે છે / થવાXુ ં રહ!શે નહU. Yની સંબિં ધત ઉમેદવારોએ જ`ર7 ન^ધ
લેવા આથી જણાવવામાં આવે છે . ઓન-લાઇન એaલીક! શનના રb'Q!શનના 2ોcામમાં તે dુજબXુ ં NફLડ
dુકવામાં આવેલ છે .

થળઃ- ગાંધીનગર
તાર ખ- ૨૯/૦૩/૨૦૧૯

સ ચવ
ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર
!જ

ુ રાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ,
ગજ
બ્લોક નં. ૨, પહેલો માળ, કમમયોગી ભવન, સેક્ટર – ૧૦, ગાંધીનગર
ુ નાઓ
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૬૭/ર૦૧૮૧૯ થી ૧૮૦/ર૦૧૮૧૯ અંગેની વવગતવાર સચ
(વેબસાઇટ એડ્રેસ : https://ojas.gujarat.gov.in અને https://gsssb.gujarat.gov.in)

૧. ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા શ્રમ અને રોજગાર વવભાગના વનયંત્રણ
હેઠળના ખાતાના વડા વનયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમ, ગાંધીનગર હસ્તકની જુદી જુદી
કચેરીઓમાં વગગ-૩ ના જુદા જુદા તાંવત્રક સંવગોની સીધી ભરતીની જગાઓ ભરવા માટે
સ્પધાગ ત્મક પરીક્ષા યોજીને મેરીટના ધોરણે પસંદગી/પ્રવતક્ષા યાદી તૈયાર કરવા માટે
ઉમેદવારો પાસેથી OJAS ની વેબસાઇટ ઉપર ઓન-લાઈન અરજી૫ત્રકો મંગાવવામાં આવે
છે . આ ઉમેદવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ ૫ર તા. ૧૨/૦૩/૨૦૧૯
(બપોરના ૧૪:૦૦ કલાક) થી તા. ૧૧/૦૪/૨૦૧૯ (સમય રાત્રીના ૧૧-૫૯ કલાક) દરવમયાન
ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.
1) અરજી કરવા માટે ની વવગતવાર સ ૂચનાઓ (આ જાહેરાતમાં મુદ્દા નંબર- ૭ માં દશાગવેલ
છે તે સહીત) આ સમગ્ર જાહેરાત ઓનલાઇન અરજી કરતાં પહેલાં ઉમેદવારે પોતે
ધ્યાનથી વાંચવી જરૂરી છે .
2) ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે ઉમેદવારે કોઇ પ્રમાણપત્રો જોડવાના નથી. પરં ત ુ,
ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે પ્રમાણપત્રોમાંની વવગતોને આધારે ઓનલાઇન અરજીમાં
અરજદારે સમગ્ર વવગતો ભરવાની રહે છે . આથી પોતાના બધા જ પ્રમાણપત્રો જેવા કે,
શૈક્ષણણક લાયકાત, વય, શાળા છોડયાનું પ્રમાણપત્ર, જાવત, શારીરરક ખોડ-ખાંપણ(લાગુ
પડતુ હોય તો), માજી સૈવનક(લાગુ પડત ુ હોય તો), વવધવા(લાગુ પડત ુ હોય તો) તેમજ
અન્ય લાયકાતના અસલ પ્રમાણપત્રોને સાથે રાખીને ઓનલાઇન અરજીમાં એવા
પ્રમાણપત્રોને આધારે સમગ્ર વવગતો ભરવાની રહે છે . જેથી અરજીમાંની ખોટી વવગતોને
કારણે અરજી રદ થવા પાત્ર ઠરે નહીં.
3) પરીક્ષા પધ્ધવત : પસંદગીની પ્રરિયામાં જાહેરાતમાં મુદ્દા નંબર-૯ માં દશાગવ્યા મુજબની
પ્રથમ તબક્કામાં હેત ુલક્ષી પ્રશ્નોવાળી ઓ.એમ.આર. પધ્ધવતની સ્પધાગ ત્મક લેણખત પરીક્ષા
ભાગ-૧ અને ત્યારબાદ કુલ જગાના અંદાજીત ત્રણ ગણા ઉમેદવારોએ ભાગ-૨ ની
કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી ટેસ્ટ (કાયગક્ષમતા કસોટી) ની પ્રિીયામાંથી પસાર થવાનુ ં રહેશે.
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4) જરૂરત ઉપસ્સ્થત થયે પરીક્ષા સંદભેની અમુક સ ૂચનાઓ મોબાઇલ નંબર પર
એસ.એમ.એસ. (SMS) થી આપવામાં આવશે. આથી, અરજીપત્રકમાં સંબવં ધત કોલમમાં
મોબાઇલ નંબર અવશ્ય દશાગવવો અને સમગ્ર ભરતી પ્રરિયા ૂ ૂણગ થાય ત્યા સુધી તે જ
મોબાઈલ નંબર જાળવી રાખવો અવનવાયગ રીતે જરૂરી છે .
ુ બ છે .
સંવગમ વાર જગ્યાની વવગતો નીચે મજ
વવભાગ/
જાહેરાત ક્રમાંક

સંવગગન ુ ં નામ

ખાતાના
વડાની

૧૬૭/ર૦૧૮૧૯

૧૬૮/ર૦૧૮૧૯

નબળા વગો

સા

મ

સા

ન્ય

લા

ન્ય

૧૩૮

૬૭

૩૪

૧૬

૨૪

૧૧

૫૧

૨૪

૯૧

૪૪

૫૦૦

૪૨

૨૦

૧૧

૪

૭

૩

૧૫

૭

૨૮

૧૩

૧૫૦

૧૪

૬

૪

૧

૩

૧

૬

૨

૯

૪

૫૦

૧૫૨

૭૪

૩૭

૧૮

૨૬

૧૨

૫૫

૨૭

૧૦૦

૪૯

૫૫૦

૩

--

૧

--

૧

--

૨

--

૩

--

૧૦

૧૪

૬

૪

૧

૩

૧

૬

૨

૯

૪

૫૦

૧૯

૯

૫

૧

૪

૧

૭

૩

૧૩

૫

૬૭

૮૩

૪૦

૨૧

૯

૧૫

૬

૩૧

૧૪

૫૫

૨૬

૩૦૦

૨૫

૧૨

૭

૨

૫

૧

૧૦

૪

૧૭

૭

૯૦

૫

૨

૧

--

૧

--

૨

--

૩

૧

૧૫

મા

કચેરીનુનામ
ં
વનયામકશ્રી,

સુપરવાઇઝર

રોજગાર

ઇન્સ્ટ્રક્ટર

અને તાલીમ

(વમકે નીકલ ગ્રુપ)

વનયામકશ્રી,

સુપરવાઇઝર

રોજગાર

ઇન્સ્ટ્રક્ટર

અને તાલીમ

(ફેબ્રીકે શન ગ્રુપ)

આવથિક રીતે

સામાન્ય
વગગ
રહ

મા

મ

રહ

લા

અનુસ ૂણચત

અનુસ ૂણચત

સા

મ

સા

લા

ન્ય

જાવત

મા

ન્ય

રહ

જન જાવત

મા

સા.શૈ.૫.
વગગ

મ

સા

લા

ન્ય

રહ

મા

મ

કુ લ

રહ

લા

સુપરવાઇઝર

૧૬૯/ર૦૧૮૧૯

વનયામકશ્રી,

ઇન્સ્ટ્રક્ટર

રોજગાર

(રે ફ્રીજરે શન

અને તાલીમ

એન્સ્ટડ એર
કં ડીશનીંગ ગ્રુપ)

૧૭૦/ર૦૧૮૧૯

૧૭૧/ર૦૧૮૧૯

વનયામકશ્રી,

સુપરવાઇઝર

રોજગાર

ઇન્સ્ટ્રક્ટર

અને તાલીમ

(ઇલેક્રીકલ ગ્રુપ)

વનયામકશ્રી,
રોજગાર
અને તાલીમ

૧૭૨/ર૦૧૮૧૯

વનયામકશ્રી,
રોજગાર
અને તાલીમ

૧૭૩/ર૦૧૮૧૯

વનયામકશ્રી,
રોજગાર
અને તાલીમ

૧૭૪/ર૦૧૮૧૯

વનયામકશ્રી,
રોજગાર
અને તાલીમ

૧૭૫/ર૦૧૮૧૯

૧૭૬/ર૦૧૮૧૯

સુપરવાઇઝર
ઇન્સ્ટ્રક્ટર
(ઇન્સ્ટફોમેશન
ટે કનોલોજી ગ્રુપ)
સુપરવાઇઝર
ઇન્સ્ટ્રક્ટર
(ઇન્સ્ટ્ુમેંટેશન
ગ્રુપ)
સુપરવાઇઝર
ઇન્સ્ટ્રક્ટર (વસવવલ
કન્સ્ટ્રકશન એન્સ્ટડ
ઇન્સ્ટફ્રા્રક્ચર ગ્રુપ)
સુપરવાઇઝર
ઇન્સ્ટ્રક્ટર

(ઓટોમોબાઇલ
ગ્રુપ)

વનયામકશ્રી,

સુપરવાઇઝર

રોજગાર

ઇન્સ્ટ્રક્ટર

અને તાલીમ

(કે વમકલ ગ્રુપ)

વનયામકશ્રી,

સુપરવાઇઝર

રોજગાર

ઇન્સ્ટ્રક્ટર

અને તાલીમ

(પ્લા્ટીક ગ્રુપ)
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૧૭૭/ર૦૧૮૧૯

૧૭૮/ર૦૧૮૧૯

વનયામકશ્રી,

સુપરવાઇઝર

રોજગાર અને

ઇન્સ્ટ્રક્ટર

તાલીમ

(કોમ્પપ્યુટર ગ્રુપ)

૩૩

૧૭

૮

૧૨

૫

૨૫

૧૨

૪૬

૨૨

૨૫૦

૧૪

૬

૪

૧

૩

૧

૬

૨

૯

૪

૫૦

૪૭

૨૩

૧૨

૫

૯

૩

૧૭

૮

૩૧

૧૫

૧૭૦

૩૩

૧૫

૮

૩

૬

૨

૧૨

૫

૨૧

૧૦

૧૧૫

૬૫૯

૩૧૩

૧૬૬

૬૯

૧૧૯

૪૭

૨૪૫

૧૧૦

૪૩૫

૨૦૪

૨૩૬૭

સુપરવાઇઝર

વનયામકશ્રી,

ઇન્સ્ટ્રક્ટર (બ્યુટી

રોજગાર અને

કલ્ચર એન્સ્ટડ હેર

તાલીમ

૧૭૯/ર૦૧૮૧૯

૭૦

ડ્રેસીસ ગ્રુપ)

વનયામકશ્રી,

સુપરવાઇઝર

રોજગાર અને

ઇન્સ્ટ્રક્ટર

તાલીમ

(ગારમેંટસ ગ્રુપ)
સુપરવાઇઝર

૧૮૦/ર૦૧૮૧૯

ઇન્સ્ટ્રક્ટર

વનયામકશ્રી,

(મેડીકલ નવસિંગ

રોજગાર અને

(હેલ્થ એન્સ્ટડ

તાલીમ

સેનેટરી
ઇન્સ્ટ્પેક્ટર) ગ્રુપ)

કુ લ જગ્યાઓ

ઉપર દશાગવેલ જગ્યાઓ પૈકી માજી સૈવનકો અને શારરરીક રીતે વવકલાંગ ઉમેદવારો માટેની
સંવગગવાર અનામત જગ્યાઓ નીચે દશાગ વ્યા મુજબની રહેશે.
સંવગગન ુ ં નામ

જાહેરાત િમાંક

૧૬૭/ર૦૧૮૧૯
૧૬૮/ર૦૧૮૧૯
૧૬૯/ર૦૧૮૧૯

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર
(વમકેનીકલ ગ્રુપ)

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર
(ફેબ્રીકે શન ગ્રુપ)

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર

(રે ફ્રીજરે શન એન્સ્ટડ એર કં ડીશનીંગ
ગ્રુપ)

૧૭૦/ર૦૧૮૧૯
૧૭૧/ર૦૧૮૧૯
૧૭૨/ર૦૧૮૧૯
૧૭૩/ર૦૧૮૧૯
૧૭૪/ર૦૧૮૧૯
૧૭૫/ર૦૧૮૧૯
૧૭૬/ર૦૧૮૧૯

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર
(ઇલેક્રીકલ ગ્રુપ)

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર

(ઇન્સ્ટફોમેશન ટે કનોલોજી ગ્રુપ)
સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર

(ઇન્સ્ટ્ુમેંટેશન ગ્રુપ)

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (વસવવલ

કન્સ્ટ્રકશન એન્સ્ટડ ઇન્સ્ટફ્રા્રક્ચર ગ્રુપ)
સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર
(ઓટોમોબાઇલ ગ્રુપ)

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (કેવમકલ

ગ્રુપ)

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (પ્લા્ટીક

ગ્રુપ)

દ્રષ્ટટ

શ્રવણ

હલન
ચલન
(BL- OL)

૧૪

૪

૫

૫

૧૫

૫

૧

૨

૨

૫૦

૫

૨

-

૧

૧

૫૫૦

૫૫

૧૬

૫

૫

૬

૧૦

૧

-

-

-

-

૫૦

૫

૨

-

૧

૧

૬૭

૭

૨

-

૧

૧

૩૦૦

૩૦

૯

૩

૩

૩

૯૦

૯

૩

૧

૧

૧

૧૫

૨

-

-

-

-

કુ લ

માજી

શારરરીક

જગ્યાઓ

સૈવનક

વવકલાંગ

૫૦૦

૫૦

૧૫૦
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૧૭૭/ર૦૧૮૧૯
૧૭૮/ર૦૧૮૧૯
૧૭૯/ર૦૧૮૧૯
૧૮૦/ર૦૧૮૧૯

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર

૨૫૦

૨૫

૮

૨

૩

૩

૫૦

૫

૨

-

૧

૧

૧૭૦

૧૭

૫

૧

૨

૨

૧૧૫

૧૧

૩

૧

૧

૧

૨૩૬૭

૨૩૭

૭૧

૧૮

૨૬

૨૭

(કોમ્પપ્યુટર ગ્રુપ)

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (બ્યુટી
કલ્ચર એન્સ્ટડ હેર ડ્રેસીસ ગ્રુપ)
સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર

(ગારમેંટસ ગ્રુપ)

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (મેડીકલ
નવસિંગ (હેલ્થ એન્સ્ટડ સેનેટરી

ઇન્સ્ટ્પેક્ટર) ગ્રુપ)

કુ લ જગ્યાઓ

નોંધ: (૧) જાહેરાતમાં દશાગ વેલ જગાઓની સંખ્યામાં વધઘટ થવાની શક્યતા રહેશે.
ુ રાતના જે તે અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે જ
(૨) અનામત જગાઓ ફકત મ ૂળ ગજ
અનામત છે .
(૩) ઉપર દશાગવેલ જાહેરાતો પૈકી કોઇ એક જાહેરાત માટે એક ઉમેદવાર એક જ અરજી
કરી શકશે. આમ છતાં, સંજોગોવશાત, જો કોઈ ઉમેદવારે એક થી વધુ અરજી કરે લ
હશે, તો છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજીને માન્ય રાખીને અન્ય અરજીપત્રકને રદ
ગણવામાં આવશે. ણબન અનામત વગગના ઉમેદવારોએ છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી
સાથે વનયત ફી ભરે લ હશે તે અરજી માન્ય ગણાશે. અને અગાઉની અરજી રદ
ગણવામાં આવશે. જો ઉમેદવારે છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સાથે વનયત ફી ભરે લ
નહી હોય, તો આવા ઉમેદવારની બાકીની અરજીઓ પૈકી વનયત ફી સાથેની કન્ફમગ
થયેલી છે લ્લી અરજી માન્ય ગણવામાં આવશે. જો ઉમેદવારે એકથી વધુ અરજી સાથે
ફી ભરે લ હશે તો તે રીફંડ કરવામાં આવશે નહી.
(૪) સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા. ૧૧/૧૧/૨૦૧૪ ના ઠરાવ િમાંક-સીઆરઆર/
૧૦૯૬/૨૨/૧૩/ગ.૨(ભાગ-૧) તથા તા. ૦૧/૦૮/૨૦૧૮ ની જોગવાઈઓ ધ્યાને
લઈને, મરહલાઓ માટે અનામત જગાઓ રાખવામાં આવેલ છે . મરહલાઓની અનામત
જગાઓ માટે લાયક મરહલા ઉમેદવાર ઉ૫લબ્ધ નહી થાય તો, તે જગા સંબવધત
કેટેગરી (જનરલ, એસ.સી., એસ.ટી., એસ.ઇ.બી.સી.) ના ૂુરૂષ ઉમેદવારથી ભરવામાં
આવશે.
(૫) 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 આવશે. માજી સૈવનકની અનામત જગા માટે
લાયક માજી સૈવનક ઉમેદવાર નહીં મળે તો તે જગા જે તે કેટેગરીના અન્ય સામાન્ય
લાયક ઉમેદવારોથી ભરવામાં આવશે.
માજી સૈવનક ઉમેદવારો કે જેઓએ જલ, વાયુ અને સ્થળની આમી ફોસીસમાં
ઓછામાં ઓછા છ માસની સેવા કરી હોય અને માજી સૈવનક તરીકેન ુ ં સક્ષમ
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અવધકારીનુ ં ઓળખ કાડગ અને રડસ્ચાર્જ બુક ધરાવતા હોય તો ઉપલી વય મયાગ દામાં
તેઓએ બજાવેલ ફરજનો સમયગાળો ઉપરાંત ત્રણ વષગ સુધીની છૂટછાટ મળશે. માજી
સૈવનક તરીકેની ફરજ ચાલુ હોય તેવા ઉમેદવારો વનવ ૃવિનું એક વષગ બાકી હોય તો
પણ તેઓ પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી શકશે.
(૬) શારીરરક રીતે વવકલાંગ ઉમેદવારોની જગાઓ જે તે કેટેગરી સામે સરભર કરવામાં
આવશે. શારીરરક રીતે વવકલાંગ ઉમેદવારોની જગાઓ માટે લાયક શારીરરક રીતે
વવકલાંગ ઉમેદવારો નહી મળે તો તે જગા જે તે કેટેગરીના અન્ય સામાન્ય લાયક
ઉમેદવારોથી ભરવામાં આવશે.
(૭) જાહેરાતમાં જે તે કેટેગરીમાં કુલ જગાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદવારો માટે અમુક જગાઓ
અનામત હોય ત્યારે મરહલા ઉમેદવારોની અનામત જગાઓ વસવાયની બાકી રહેતી
જગાઓ ફક્ત ૂુરૂષ ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેમ ગણવાનુ ં નથી, આ જગાઓ પર
ૂુરૂષ તેમજ મરહલા ઉમેદવારોની પસદંગી માટે વવચારણા થઇ શકે છે . ૂુરૂષ તેમજ
મરહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે .(દા.ત. કુલ ૧૦ જગાઓ પૈકી ૦૩ જગા મરહલા
ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરં ત ુ બાકી રહેતી ૦૭ જગા સામે મરહલા ઉમેદવાર પણ
પસંદગી પામી શકે 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-ઝ.૧ તેમજ
તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવ િમાંક: ખરચ-ર૦૦ર-૫૭-(પાટગ -ર)-ઝ.૧ તથા છે લ્લે
તા. ૧૮/૦૧/૨૦૧૭ ના ઠરાવ િમાંક: ખરચ-ર૦૦ર-૫૭-(પાટગ -ર)-ઝ.૧ અન્વયે
પ્રથમ પાંચ વષગ માટે પ્રવત માસ માટે નીચે મુજબના વનયત રફકસ ૫ગારથી વનમણકં ૂ
અપાશે. તેમજ ઉકત ઠરાવના અન્ય લાભો મળવાપાત્ર થશે. અને સામાન્ય વહીવટ
વવભાગના તા.૨૩-૧૦-ર૦૧૫ ના ઠરાવ િમાંક: સીઆરઆર-૧૧-ર૦૧૫-૩૧૨૯૧૧ગ.૫ અને નાણા વવભાગના તા.૨૮-૦૩-ર૦૧૬ ના ઠરાવ િમાંક: ખરચ/૨૦૦૨/
૫૭/(પાટગ -૩)/ઝ-૧ તથા તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭ માં દશાગવેલ બોલીઓ અને શરતોને
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 થશે. તેમ છતાં આ બાબતે નામ.સુપ્રીમ
કોટગ માં દાખલ થયેલ SLP No. 14124/2012 અને SLP No. 14125/2012 ના
ચુકાદાને આધીન રહેશે.
જાહેરાત િમાંક

સંવગગન ુ ં નામ

વવભાગ/ ખાતાના વડાની

સુધી મળનાર

કચેરીનુનામ
ં
૧૬૭/ર૦૧૮૧૯

પ્રથમ પાંચ વષગ
રફકસ પગાર

વનયામકશ્રી,રોજગાર અને તાલીમ

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર
(વમકેનીકલ ગ્રુપ)
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૩૧,૩૪૦/-

૧૬૮/ર૦૧૮૧૯

વનયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમ

૧૬૯/ર૦૧૮૧૯

વનયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમ

૧૭૦/ર૦૧૮૧૯

વનયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમ

૧૭૧/ર૦૧૮૧૯

વનયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમ

૧૭૨/ર૦૧૮૧૯

વનયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમ

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર
(ફેબ્રીકે શન ગ્રુપ)

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર
(રે ફ્રીજરે શન એન્સ્ટડ એર
કં ડીશનીંગ ગ્રુપ)

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર
(ઇલેક્રીકલ ગ્રુપ)

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર

(ઇન્સ્ટફોમેશન ટે કનોલોજી ગ્રુપ)
સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર
(ઇન્સ્ટ્ુમેંટેશન ગ્રુપ)

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર
૧૭૩/ર૦૧૮૧૯

વનયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમ

૧૭૪/ર૦૧૮૧૯

વનયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમ

૧૭૫/ર૦૧૮૧૯

વનયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમ

૧૭૬/ર૦૧૮૧૯

વનયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમ

૧૭૭/ર૦૧૮૧૯

વનયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમ

૧૭૮/ર૦૧૮૧૯

વનયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમ

૧૭૯/ર૦૧૮૧૯

વનયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમ

૧૮૦/ર૦૧૮૧૯

વનયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમ

(વસવવલ કન્સ્ટ્રકશન એન્સ્ટડ
ઇન્સ્ટફ્રા્રક્ચર ગ્રુપ)

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર
(ઓટોમોબાઇલ ગ્રુપ)

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર
(કેવમકલ ગ્રુપ)

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર
(પ્લા્ટીક ગ્રુપ)

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર
(કોમ્પપ્યુટર ગ્રુપ)

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર

(બ્યુટી કલ્ચર એન્સ્ટડ હેર ડ્રેસીસ
ગ્રુપ)

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર
(ગારમેંટસ ગ્રુપ)

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર

(મેડીકલ નવસિંગ (હેલ્થ એન્સ્ટડ

સેનેટરી ઇન્સ્ટ્પેક્ટર) ગ્રુપ)

૩૧,૩૪૦/૩૧,૩૪૦/૩૧,૩૪૦/૩૧,૩૪૦/૩૧,૩૪૦/૩૧,૩૪૦/૩૧,૩૪૦/૩૧,૩૪૦/૩૧,૩૪૦/૩૧,૩૪૦/૩૧,૩૪૦/૩૧,૩૪૦/૩૧,૩૪૦/-

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

૩.

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

વયમયામદા અને શૈક્ષણણક લાયકાતની વવગતો:-

જા.ક્ર.

સંવગમ

૧૬૭/ર૦૧૮૧૯

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર
(વમકેનીકલ ગ્રુપ)

વયમયામદા / શૈક્ષણણક લાયકાત
(ક) તા ૧૧/૦૪/ર૦૧૯

ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી

નરહ અને ૩૫ વષગથી વધુ ન હોવી જોઈશે.
(ખ) (૧) ઉમેદવારે ધોરણ-૧૦ પાસ કરે લ હોવુ ં જોઇશે અથવા સરકારે
માન્ય કરે લ તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇશે.
(૨) ઉમેદવાર ભારતમાં કેન્દ્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે
હેઠળ

સ્થપાયેલી

અથવા

સંસ્થાવપત

યુવનવવસિટીઓ

પૈકી

કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અન્ય કોઈ પણ
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શૈક્ષણણક સંસ્થામાંથી અથવા યુવનવવસિટી ગ્રાંટ કવમશન અવધવનયમ૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હેઠળ ડીમ્પડ યુવનવવસિટી તરીકે જાહેર થયેલી
યુવનવવસિટીમાંથી
વમકે નીકલ

મેળવેલ

એન્જીવનયરીંગ

એન્જીવનયરીંગ
અથવા

અથવા

ટે કનોલોજીમાં

પ્રોડકશન

એન્જીવનયરીંગની

અને

સ્નાતકની પદવી

્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇશે.

મેળવ્યા બાદનો એક વષગનો સંબવં ધત ક્ષેત્રનો અનુભવ મેળવેલ હોવો
જોઇશે.

અથવા
રાજયના ટે કવનકલ એકઝાવમનેશન બોડગ અથવા ભારતમાં કેન્દ્રીય
અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હેઠળ સ્થપાયેલી અથવા
સંસ્થાવપત યુવનવવસિટીઓ પૈકી કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય
થયેલી અન્ય કોઈ પણ શૈક્ષણણક સંસ્થામાંથી અથવા યુવનવવસિટી ગ્રાંટ
કવમશન અવધવનયમ-૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હેઠળ ડીમ્પડ યુવનવવસિટી
તરીકે

જાહેર

થયેલી

યુવનવવસિટીમાંથી

અથવા

ઓલ

ઈષ્ન્ડયા

કાઉન્સીલ ફોર ટે કવનકલ એજયુકેશન (AICTE) દ્વારા અવધકૃ ત
સંસ્થામાંથી

મેળવેલ

વમકેનીકલ એન્જીવનયરીંગનો ત્રણ

વષગનો

રડ્લોમા ધરાવતો હોવો જોઇશે. અને રડ્લોમાની પદવી મેળવ્યા
બાદનો બે વષગનો સંબવં ધત ક્ષેત્રનો અનુભવ ધરાવતો હોવો જોઇશે.

અથવા
ઉમેદવાર નીચે દશાગ વેલ રે ડ પૈકી કોઇ એક રે ડમાં નેશનલ
એપ્રેન્ટીશશીપ સરટિરફકે ટ (NAC) અથવા

નેશનલ રે ડ સરટિરફકે ટ

(NTC) અને નેશનલ િાફટ ઇન્સ્રકટર સરટિરફકે ટ (જયાં િાફટ
ઇન્સ્રકટર રે ઇનીંગ કોસગ ઉપલબ્ધ હોય તેવા રે ડમાં) સરકાર માન્ય
સંસ્થામાંથી પાસ કરે લ હોવો જોઇશે. અને તેવો સરટિરફકેટ કોસગ પાસ
કયાગ બાદનો સંબવં ધત રે ડનો ત્રણ વષગનો અનુભવ ધરાવતો હોવો
જોઇશે.

1. Turner
2. Fitter
3. Machinist
4. Machinist (Grinder)
5. Pump Operator cum Mechanic
6. Mechanic Machine Tools Maintenance.
7. Millwright /Maintenance Mechanic.
8. Operator Advanced Machine Tools.
9. Pattern Maker
10. CENTER OF EXCELLENCE BROAD BASE
BASIC TRAINING And Advanced Modules of
Pro duction and Manufacturing Sector. (Die)
11. Tool and Die Maker (press Tools , Jigs and
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Fixture)
12. Tool Room Operator
13. Draughtsman (Mechanic)
14. Mechanic Maintenance (Chemical Plant)
15. Carpenter
(ગ)

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

(ઘ) ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા રહન્દી ભાષાનુ ં ૂ ૂરતુ ં ઞાનાન ધરાવતો
હોવો જોઇશે.
૧૬૮/ર૦૧૮૧૯

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર
(ફેબ્રીકે શન ગ્રુપ)

(ક) તા ૧૧/૦૪/ર૦૧૯

ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી

નરહ અને ૩૫ વષગથી વધુ ન હોવી જોઈશે.
(ખ) (૧) ઉમેદવારે ધોરણ-૧૦ પાસ કરે લ હોવુ ં જોઇશે અથવા સરકારે
માન્ય કરે લ તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇશે.
(૨) ઉમેદવાર ભારતમાં કેન્દ્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે
હેઠળ

સ્થપાયેલી

અથવા

સંસ્થાવપત

યુવનવવસિટીઓ

પૈકી

કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અન્ય કોઈ પણ
શૈક્ષણણક સંસ્થામાંથી અથવા યુવનવવસિટી ગ્રાંટ કવમશન અવધવનયમ૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હેઠળ ડીમ્પડ યુવનવવસિટી તરીકે જાહેર થયેલી
યુવનવવસિટીમાંથી

મેળવેલ

એન્જીવનયરીંગ

અથવા

ટે કનોલોજીમાં

વમકે નીકલ એન્જીવનયરીંગ અથવા પ્રોડકશન એન્જીવનયરીંગ અથવા
ફેબ્રીકેશન એન્જીવનયરીંગની ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇશે.

અને સ્નાતકની પદવી મેળવ્યા બાદનો એક વષગનો સંબવં ધત ક્ષેત્રનો
અનુભવ મેળવેલ હોવો જોઇશે.

અથવા
રાજયના ટે કવનકલ એકઝાવમનેશન બોડગ અથવા ભારતમાં કેન્દ્રીય
અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હેઠળ સ્થપાયેલી અથવા
સંસ્થાવપત યુવનવવસિટીઓ પૈકી કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય
થયેલી અન્ય કોઈ પણ શૈક્ષણણક સંસ્થામાંથી અથવા યુવનવવસિટી ગ્રાંટ
કવમશન અવધવનયમ-૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હેઠળ ડીમ્પડ યુવનવવસિટી
તરીકે

જાહેર

થયેલી

યુવનવવસિટીમાંથી

અથવા

ઓલ

ઈષ્ન્ડયા

કાઉન્સીલ ફોર ટે કવનકલ એજયુકેશન (AICTE) દ્વારા અવધકૃ ત
સંસ્થામાંથી મેળવેલ વમકેનીકલ એન્જીવનયરીંગ અથવા ફેબ્રીકેશન
એન્જીવનયરીંગનો ત્રણ વષગનો રડ્લોમા ધરાવતો હોવો જોઇશે. અને
રડ્લોમાની પદવી મેળવ્યા બાદનો બે વષગનો સંબવં ધત ક્ષેત્રનો
અનુભવ ધરાવતો હોવો જોઇશે.

અથવા
ઉમેદવાર નીચે દશાગ વેલ રે ડ પૈકી કોઇ એક રે ડમાં નેશનલ
એપ્રેન્ટીશશીપ સરટિરફકે ટ (NAC) અથવા

નેશનલ રે ડ સરટિરફકે ટ

(NTC) અને નેશનલ િાફટ ઇન્સ્રકટર સરટિરફકે ટ (જયાં િાફટ
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ઇન્સ્રકટર રે ઇનીંગ કોસગ ઉપલબ્ધ હોય તેવા રે ડમાં) સરકાર માન્ય
સંસ્થામાંથી પાસ કરે લ હોવો જોઇશે. અને તેવો સરટિરફકેટ કોસગ પાસ
કયાગ બાદનો સંબવં ધત રે ડનો ત્રણ વષગનો અનુભવ ધરાવતો હોવો
જોઇશે.

1. Welder (Gas and Electric)
2. Welder cum Fabricator
3. Sheet Metal Worker
4. CENTER OF EXCELLENCE BROAD BASE
BASIC TRAINING And Advanced Modules in
Fabrication (Fitting and Welding)
(ગ)

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

(ઘ) ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા રહન્દી ભાષાનુ ં ૂ ૂરતુ ં ઞાનાન ધરાવતો
હોવો જોઇશે.
૧૬૯/ર૦૧૮૧૯

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર
(રે ફ્રીજરે શન એન્સ્ટડ એર

કં ડીશનીંગ ગ્રુપ)

(ક) તા ૧૧/૦૪/ર૦૧૯

ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી

નરહ અને ૩૫ વષગથી વધુ ન હોવી જોઈશે.
(ખ) (૧) ઉમેદવારે ધોરણ-૧૦ પાસ કરે લ હોવુ ં જોઇશે અથવા સરકારે
માન્ય કરે લ તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇશે.
(૨) ઉમેદવાર ભારતમાં કેન્દ્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે
હેઠળ

સ્થપાયેલી

અથવા

સંસ્થાવપત

યુવનવવસિટીઓ

પૈકી

કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અન્ય કોઈ પણ
શૈક્ષણણક સંસ્થામાંથી અથવા યુવનવવસિટી ગ્રાંટ કવમશન અવધવનયમ૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હેઠળ ડીમ્પડ યુવનવવસિટી તરીકે જાહેર થયેલી
યુવનવવસિટીમાંથી
વમકે નીકલ
જોઇશે.

મેળવેલ

એન્જીવનયરીંગ

એન્જીવનયરીંગની

અને

્નાતકની

અથવા

ટે કનોલોજીમાં

પદવી ધરાવતો હોવો

સ્નાતકની પદવી મેળવ્યા બાદનો એક વષગનો

સંબવં ધત ક્ષેત્રનો અનુભવ મેળવેલ હોવો જોઇશે.

અથવા
રાજયના ટે કવનકલ એકઝાવમનેશન બોડગ અથવા ભારતમાં કેન્દ્રીય
અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હેઠળ સ્થપાયેલી અથવા
સંસ્થાવપત યુવનવવસિટીઓ પૈકી કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય
થયેલી અન્ય કોઈ પણ શૈક્ષણણક સંસ્થામાંથી અથવા યુવનવવસિટી ગ્રાંટ
કવમશન અવધવનયમ-૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હેઠળ ડીમ્પડ યુવનવવસિટી
તરીકે

જાહેર

થયેલી

યુવનવવસિટીમાંથી

અથવા

ઓલ

ઈષ્ન્ડયા

કાઉન્સીલ ફોર ટે કવનકલ એજયુકેશન (AICTE) દ્વારા અવધકૃ ત
સંસ્થામાંથી

મેળવેલ

વમકેનીકલ એન્જીવનયરીંગનો ત્રણ

વષગનો

રડ્લોમા ધરાવતો હોવો જોઇશે. અને રડ્લોમાની પદવી મેળવ્યા
બાદનો બે વષગનો સંબવં ધત ક્ષેત્રનો અનુભવ ધરાવતો હોવો જોઇશે.

અથવા
Page 9 of 36

ઉમેદવાર નીચે દશાગ વેલ રે ડ પૈકી કોઇ એક રે ડમાં નેશનલ
એપ્રેન્ટીશશીપ સરટિરફકે ટ (NAC) અથવા

નેશનલ રે ડ સરટિરફકે ટ

(NTC) અને નેશનલ િાફટ ઇન્સ્રકટર સરટિરફકે ટ (જયાં િાફટ
ઇન્સ્રકટર રે ઇનીંગ કોસગ ઉપલબ્ધ હોય તેવા રે ડમાં) સરકાર માન્ય
સંસ્થામાંથી પાસ કરે લ હોવો જોઇશે. અને તેવો સરટિરફકેટ કોસગ પાસ
કયાગ બાદનો સંબવં ધત રે ડનો ત્રણ વષગનો અનુભવ ધરાવતો હોવો
જોઇશે.

1. Mechanic (Refrigeration and Air-Conditioning)
2. Refrigeration Service Technician
3. CENTRE OF EXCELLENCE BROAD BASE
BASIC TRAINING And Advanced Modules in
Refrigeration and Air conditioning
(ગ)

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

(ઘ) ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા રહન્દી ભાષાનુ ં ૂ ૂરતુ ં ઞાનાન ધરાવતો
હોવો જોઇશે.
૧૭૦/ર૦૧૮૧૯

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર
(ઇલેક્રીકલ ગ્રુપ)

(ક) તા ૧૧/૦૪/ર૦૧૯

ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી

નરહ અને ૩૫ વષગથી વધુ ન હોવી જોઈશે.
(ખ) (૧) ઉમેદવારે ધોરણ-૧૦ પાસ કરે લ હોવુ ં જોઇશે અથવા સરકારે
માન્ય કરે લ તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇશે.
(૨) ઉમેદવાર ભારતમાં કેન્દ્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે
હેઠળ

સ્થપાયેલી

અથવા

સંસ્થાવપત

યુવનવવસિટીઓ

પૈકી

કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અન્ય કોઈ પણ
શૈક્ષણણક સંસ્થામાંથી અથવા યુવનવવસિટી ગ્રાંટ કવમશન અવધવનયમ૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હેઠળ ડીમ્પડ યુવનવવસિટી તરીકે જાહેર થયેલી
યુવનવવસિટીમાંથી

મેળવેલ

એન્જીવનયરીંગ

અથવા

ટે કનોલોજીમાં

ઇલેકરીકલ એન્જીવનયરીંગ અથવા ઇલેકરીકલ એન્ડ ઇલેકરોનીકસ
એન્જીવનયરીંગ ની ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇશે.

અને

સ્નાતકની પદવી મેળવ્યા બાદનો એક વષગનો સંબવં ધત ક્ષેત્રનો
અનુભવ મેળવેલ હોવો જોઇશે.

અથવા
રાજયના ટે કવનકલ એકઝાવમનેશન બોડગ અથવા ભારતમાં કેન્દ્રીય
અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હેઠળ સ્થપાયેલી અથવા
સંસ્થાવપત યુવનવવસિટીઓ પૈકી કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય
થયેલી અન્ય કોઈ પણ શૈક્ષણણક સંસ્થામાંથી અથવા યુવનવવસિટી ગ્રાંટ
કવમશન અવધવનયમ-૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હેઠળ ડીમ્પડ યુવનવવસિટી
તરીકે

જાહેર

થયેલી

યુવનવવસિટીમાંથી

અથવા

ઓલ

ઈષ્ન્ડયા

કાઉન્સીલ ફોર ટે કવનકલ એજયુકેશન (AICTE) દ્વારા અવધકૃ ત
સંસ્થામાંથી મેળવેલ ઇલેકરીકલ એન્જીવનયરીંગ અથવા ઇલેકરીકલ
એન્ડ ઇલેકરોનીકસ નો ત્રણ વષગનો રડ્લોમા ધરાવતો હોવો જોઇશે.
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અને

રડ્લોમાની પદવી મેળવ્યા બાદનો બે વષગનો સંબવં ધત

ક્ષેત્રનો અનુભવ ધરાવતો હોવો જોઇશે.

અથવા
ઉમેદવાર નીચે દશાગ વેલ રે ડ પૈકી કોઇ એક રે ડમાં નેશનલ
એપ્રેન્ટીશશીપ સરટિરફકે ટ (NAC) અથવા

નેશનલ રે ડ સરટિરફકે ટ

(NTC) અને નેશનલ િાફટ ઇન્સ્રકટર સરટિરફકે ટ (જયાં િાફટ
ઇન્સ્રકટર રે ઇનીંગ કોસગ ઉપલબ્ધ હોય તેવા રે ડમાં) સરકાર માન્ય
સંસ્થામાંથી પાસ કરે લ હોવો જોઇશે. અને તેવો સરટિરફકેટ કોસગ પાસ
કયાગ બાદનો સંબવં ધત રે ડનો ત્રણ વષગનો અનુભવ ધરાવતો હોવો
જોઇશે.

1. Wireman
2. Electrician
3. Armature Motor Rewinding
4. Electric Appliances Repairer
5. CENTER OF EXCELLENCE BROAD BASE
BASIC TRAINING And Advanced Modules in
Electrical
(ગ)

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

(ઘ) ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા રહન્દી ભાષાનુ ં ૂ ૂરતુ ં ઞાનાન ધરાવતો
હોવો જોઇશે.
૧૭૧/ર૦૧૮૧૯

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર
(ઇન્સ્ટફોમેશન ટે કનોલોજી

ગ્રુપ)

(ક) તા ૧૧/૦૪/ર૦૧૯

ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી

નરહ અને ૩૫ વષગથી વધુ ન હોવી જોઈશે.
(ખ) (૧) ઉમેદવારે ધોરણ-૧૦ પાસ કરે લ હોવુ ં જોઇશે અથવા સરકારે
માન્ય કરે લ તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇશે.
(૨) ઉમેદવાર ભારતમાં કેન્દ્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે
હેઠળ સ્થપાયેલી અથવા સંસ્થાવપત સરકારી/ સરકાર માન્ય
યુવનવવસિટીઓ પૈકી કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી
અથવા યુવનવવસિટી ગ્રાંટ કવમશન અવધવનયમ-૧૯૫૬ ની કલમ-૩
હેઠળ ડીમ્પડ યુવનવવસિટી તરીકે જાહેર થયેલી બીજી કોઇપણ શૈક્ષણણક
સંસ્થામાંથી મેળવેલ એન્જીવનયરીંગ અથવા ટે કનોલોજીમાં કોમ્પ્યુટર
સાયન્સ

અથવા

આઇટી

(ઇન્ફોમેશન

ટે કનોલોજી)

અથવા

ઇલેકરોનીકસ એન્ડ કોમ્પયુવનકે શન ની ્નાતકની પદવી ધરાવતો
હોવો જોઇશે.

અથવા

(૩) એન્જીવનયરીંગ અથવા ટે કનોલોજીમાં કોમ્પ્યુટર સાયન્સ અથવા
આઇટી (ઇન્ફોમેશન ટે કનોલોજી) અથવા કોમ્પપ્યુટર એપ્લીકેશન
અથવા ઇલેકરોનીકસ ની અનુ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો
જોઇશે. અને

સ્નાતક/ અનુસ્નાતકની પદવી મેળવ્યા બાદનો એક

વષગનો સંબવં ધત ક્ષેત્રનો અનુભવ મેળવેલ હોવો જોઇશે.
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અથવા
(૪)

કોમ્પ્યુટર સાયન્સ અથવા કોમ્પ્યુટર એ્લીકેશન અથવા આઇટી

- OR NIELIT A Level ની ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇશે.

અથવા
(૫)

કોમ્પ્યુટર સાયન્સ અથવા આઇટી (ઇન્ફોમેશન ટે કનોલોજી)

અથવા ઇલેકરોનીકસ એન્ડ કોમ્પયુવનકે શનનો ત્રણ વષગનો રડ્લોમા
ધરાવતો હોવો જોઇશે.

અને રડ્લોમાની પદવી મેળવ્યા બાદનો

બે વષગનો સંબવં ધત ક્ષેત્રનો અનુભવ ધરાવતો હોવો જોઇશે.

અથવા
(૬)

ઉમેદવાર

Information & Comunication Technology

System Maintenance રે ડમાં નેશનલ એપ્રેન્ટીશશીપ સરટિરફકેટ
(NAC) અથવા

નેશનલ રે ડ સરટિરફકે ટ (NTC) અને નેશનલ િાફટ

ઇન્સ્રકટર સરટિરફકેટ સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી પાસ કરે લ (જયાં
િાફટ ઇન્સ્રકટર રે ઇનીંગ કોસગ ઉપલબ્ધ હોય તેવા રે ડમાં) હોવો
જોઇશે. અને તેવો સરટિરફકેટ કોસગ પાસ કયાગ બાદનો સંબવં ધત રે ડનો
ત્રણ વષગનો અનુભવ અનુભવ ધરાવતો હોવો જોઇશે
(ગ)

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

(ઘ) ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા રહન્દી ભાષાનુ ં ૂ ૂરતુ ં ઞાનાન ધરાવતો
હોવો જોઇશે.
૧૭૨/ર૦૧૮૧૯

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર

(ઇન્સ્ટ્ુમેંટેશન ગ્રુપ)

(ક) તા ૧૧/૦૪/ર૦૧૯

ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી

નરહ અને ૩૫ વષગથી વધુ ન હોવી જોઈશે.
(ખ) (૧) ઉમેદવારે ધોરણ-૧૦ પાસ કરે લ હોવુ ં જોઇશે અથવા સરકારે
માન્ય કરે લ તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇશે.
(૨) ઉમેદવાર ભારતમાં કેન્દ્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે
હેઠળ

સ્થપાયેલી

અથવા

સંસ્થાવપત

યુવનવવસિટીઓ

પૈકી

કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અન્ય કોઈ પણ
શૈક્ષણણક સંસ્થામાંથી અથવા યુવનવવસિટી ગ્રાંટ કવમશન અવધવનયમ૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હેઠળ ડીમ્પડ યુવનવવસિટી તરીકે જાહેર થયેલી
યુવનવવસિટીમાંથી

મેળવેલ

એન્જીવનયરીંગ

ઇન્સ્ુમેન્ટે શન એન્જીવનયરીંગ

અથવા

ટે કનોલોજીમાં

અથવા ઇન્સ્ુમેન્ટે શન એન્ડ કંરોલ

એન્જીવનયરીંગ અથવા મેકારોનીકસ એન્જીવનયરીંગની ્નાતકની
પદવી ધરાવતો હોવો જોઇશે.

અને

સ્નાતકની પદવી મેળવ્યા

બાદનો એક વષગનો સંબવં ધત ક્ષેત્રનો અનુભવ મેળવેલ હોવો જોઇશે.

અથવા
રાજયના ટે કવનકલ એકઝાવમનેશન બોડગ અથવા ભારતમાં
કેન્દ્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હેઠળ સ્થપાયેલી
અથવા સંસ્થાવપત યુવનવવસિટીઓ પૈકી કોઇપણમાંથી અથવા તે
તરીકે માન્ય થયેલી અન્ય કોઈ પણ શૈક્ષણણક સંસ્થામાંથી અથવા
યુવનવવસિટી ગ્રાંટ કવમશન અવધવનયમ-૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હેઠળ ડીમ્પડ
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યુવનવવસિટી તરીકે જાહેર થયેલી યુવનવવસિટીમાંથી અથવા ઓલ
ઈષ્ન્ડયા કાઉન્સીલ ફોર ટે કવનકલ એજયુકેશન (AICTE) દ્વારા
અવધકૃ ત

સંસ્થામાંથી

મેળવેલ

ઇન્સ્ુમેન્ટે શન

એન્ડ

કંરોલ

એન્જીવનયરીંગ અથવા મેકારોનીકસ એન્જીવનયરીંગનો ત્રણ વષગનો
રડ્લોમા ધરાવતો હોવો જોઇશે. અને રડ્લોમાની પદવી મેળવ્યા
બાદનો બે વષગનો સંબવં ધત ક્ષેત્રનો અનુભવ ધરાવતો હોવો જોઇશે.

અથવા
ઉમેદવાર નીચે દશાગ વેલ રે ડ પૈકી કોઇ એક રે ડમાં નેશનલ
એપ્રેન્ટીશશીપ સરટિરફકે ટ (NAC) અથવા

નેશનલ રે ડ સરટિરફકે ટ

(NTC) અને નેશનલ િાફટ ઇન્સ્રકટર સરટિરફકે ટ (જયાં િાફટ
ઇન્સ્રકટર રે ઇનીંગ કોસગ ઉપલબ્ધ હોય તેવા રે ડમાં) સરકાર માન્ય
સંસ્થામાંથી પાસ કરે લ હોવો જોઇશે. અને તેવો સરટિરફકેટ કોસગ પાસ
કયાગ બાદનો સંબવં ધત રે ડનો ત્રણ વષગનો અનુભવ ધરાવતો હોવો
જોઇશે.

1. Instrument Mechanic
2. Instrument Mechanic (Chemical plant)
3. CENTER OF EXCELLENCE BROAD BASE
BASIC TRAINING And Advanced Modules in
Instrumentation
(ગ)

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

(ઘ) ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા રહન્દી ભાષાનુ ં ૂ ૂરતુ ં ઞાનાન ધરાવતો
હોવો જોઇશે.
૧૭૩/ર૦૧૮૧૯

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર
(વસવવલ કન્સ્ટ્રકશન

(ક) તા ૧૧/૦૪/ર૦૧૯

ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી

નરહ અને ૩૫ વષગથી વધુ ન હોવી જોઈશે.

એન્સ્ટડ ઇન્સ્ટફ્રા્રક્ચર ગ્રુપ) (ખ) (૧) ઉમેદવારે ધોરણ-૧૦ પાસ કરે લ હોવુ ં જોઇશે અથવા સરકારે
માન્ય કરે લ તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇશે.
(૨) ઉમેદવાર ભારતમાં કેન્દ્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે
હેઠળ

સ્થપાયેલી

અથવા

સંસ્થાવપત

યુવનવવસિટીઓ

પૈકી

કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અન્ય કોઈ પણ
શૈક્ષણણક સંસ્થામાંથી અથવા યુવનવવસિટી ગ્રાંટ કવમશન અવધવનયમ૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હેઠળ ડીમ્પડ યુવનવવસિટી તરીકે જાહેર થયેલી
યુવનવવસિટીમાંથી
વસવવલ

મેળવેલ

એન્જીવનયરીંગ

એન્જીવનયરીંગ

અથવા

અથવા

ટે કનોલોજીમાં

આરકિટેકચરલ

એન્જીવનયરીંગની

અને

સ્નાતકની પદવી

્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇશે.

મેળવ્યા બાદનો એક વષગનો સંબવં ધત ક્ષેત્રનો અનુભવ મેળવેલ હોવો
જોઇશે.

અથવા
રાજયના ટે કવનકલ એકઝાવમનેશન બોડગ અથવા ભારતમાં કેન્દ્રીય
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અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હેઠળ સ્થપાયેલી અથવા
સંસ્થાવપત યુવનવવસિટીઓ પૈકી કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય
થયેલી અન્ય કોઈ પણ શૈક્ષણણક સંસ્થામાંથી અથવા યુવનવવસિટી ગ્રાંટ
કવમશન અવધવનયમ-૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હેઠળ ડીમ્પડ યુવનવવસિટી
તરીકે

જાહેર

થયેલી

યુવનવવસિટીમાંથી

અથવા

ઓલ

ઈષ્ન્ડયા

કાઉન્સીલ ફોર ટે કવનકલ એજયુકેશન (AICTE) દ્વારા અવધકૃ ત
સંસ્થામાંથી મેળવેલ વસવવલ એન્જીવનયરીંગ અથવા આરકિટેકચરલ
એન્જીવનયરીંગનો ત્રણ વષગનો રડ્લોમા ધરાવતો હોવો જોઇશે. અને
રડ્લોમાની પદવી મેળવ્યા બાદનો બે વષગનો સંબવં ધત ક્ષેત્રનો
અનુભવ ધરાવતો હોવો જોઇશે. ( સંબવં ધત ખાતાના વડાએ કરે લ
સ્પટટતા મુજબ આ સંવગગના ભરતી વનયમોમાં રડ્લોમા ઇન
આરકિટેકચરલ આસીસ્ટન્ટશીપને માન્ય ગણવામાં આવેલ ન હોઇ,
આરકિટેકચરલ આસીસ્ટન્ટશીપ નો રડ્લોમાની શૈક્ષણણક લાયકાત
ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે નહીં. )

અથવા
ઉમેદવાર નીચે દશાગ વેલ રે ડ પૈકી કોઇ એક રે ડમાં નેશનલ રે ડ
સરટિરફકે ટ (NTC) સાથે સંબવં ધત રે ડનો ચાર વષગનો અનુભવ
ધરાવતો હોવો જોઇશે અથવા નેશનલ એપ્રેન્ટીશશીપ સરટિરફકે ટ
(NAC) અને નેશનલ િાફટ ઇન્સ્રકટર સરટિરફકેટ સરકાર માન્ય
સંસ્થામાંથી પાસ કરે લ (જયાં િાફટ ઇન્સ્રકટર રે ઇનીંગ કોસગ
ઉપલબ્ધ હોય તેવા રે ડમાં) હોવો જોઇશે. અને તેવો સરટિરફકે ટ કોસગ
પાસ કયાગ બાદનો સંબવં ધત રે ડનો ત્રણ વષગ નો અનુભવ ધરાવતો
હોવો જોઇશે અથવા પાંચ વર્મનો સંબવં ધત કામનો અને એકે ડેવમક
અનુભવ ધરાવતો હોવો જોઇશે.

1. Surveyor
2. Draughtsman (Civil)
3. Interior Decoration and Designing
4. plumber,
5. Plumbing Assistant,
6. Mason
7. Sanitary Hardware Fitter
8. Building Maintenance
(ગ) ઉમેદવાર ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય)
વનયમો-૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણે કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગની પાયાની
જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઈશે.
(ઘ) ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા રહન્દી ભાષાનુ ં ૂ ૂરતુ ં ઞાનાન ધરાવતો
હોવો જોઇશે.
૧૭૪/ર૦૧૮૧૯

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર
(ઓટોમોબાઇલ ગ્રુપ)

(ક) તા ૧૧/૦૪/ર૦૧૯

ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી

નરહ અને ૩૫ વષગથી વધુ ન હોવી જોઈશે.
(ખ) (૧) ઉમેદવાર લાઇટ મોટર વવહીકલનું ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ્ટસ ધરાવતો
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હોવો જોઇશે અને ધોરણ-૧૦ પાસ કરે લ હોવુ ં જોઇશે અથવા સરકારે
માન્ય કરે લ તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇશે.
(૨) ઉમેદવાર ભારતમાં કેન્દ્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે
હેઠળ

સ્થપાયેલી

અથવા

સંસ્થાવપત

યુવનવવસિટીઓ

પૈકી

કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અન્ય કોઈ પણ
શૈક્ષણણક સંસ્થામાંથી અથવા યુવનવવસિટી ગ્રાંટ કવમશન અવધવનયમ૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હેઠળ ડીમ્પડ યુવનવવસિટી તરીકે જાહેર થયેલી
યુવનવવસિટીમાંથી

મેળવેલ

એન્જીવનયરીંગ

અથવા

ટે કનોલોજીમાં

ઓટોમોબાઇલ એન્જીવનયરીંગ અથવા વમકેનીકલ એન્જીવનયરીંગ
(ઓટોમોબાઇલના

મુખ્ય વવષય

ધરાવતો હોવો જોઇશે.

અને

સાથે)

ની

્નાતકની

પદવી

સ્નાતકની પદવી મેળવ્યા બાદનો

એક વષગનો સંબવં ધત ક્ષેત્રનો અનુભવ મેળવેલ હોવો જોઇશે.

અથવા
રાજયના ટે કવનકલ એકઝાવમનેશન બોડગ અથવા ભારતમાં
કેન્દ્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હેઠળ સ્થપાયેલી
અથવા સંસ્થાવપત યુવનવવસિટીઓ પૈકી કોઇપણમાંથી અથવા તે
તરીકે માન્ય થયેલી અન્ય કોઈ પણ શૈક્ષણણક સંસ્થામાંથી અથવા
યુવનવવસિટી ગ્રાંટ કવમશન અવધવનયમ-૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હેઠળ ડીમ્પડ
યુવનવવસિટી તરીકે જાહેર થયેલી યુવનવવસિટીમાંથી અથવા ઓલ
ઈષ્ન્ડયા કાઉન્સીલ ફોર ટે કવનકલ એજયુકેશન (AICTE) દ્વારા
અવધકૃ ત સંસ્થામાંથી મેળવેલ ઓટોમોબાઇલ એન્જીવનયરીંગ અથવા
વમકે નીકલ એન્જીવનયરીંગ (ઓટોમોબાઇલના મુખ્ય વવષય સાથે) નો
ત્રણ વષગનો રડ્લોમા ધરાવતો હોવો જોઇશે.

અને

રડ્લોમાની

પદવી મેળવ્યા બાદનો બે વષગનો સંબવં ધત ક્ષેત્રનો અનુભવ
ધરાવતો હોવો જોઇશે.

અથવા
ઉમેદવાર નીચે દશાગ વેલ રે ડ પૈકી કોઇ એક રે ડમાં નેશનલ
એપ્રેન્ટીશશીપ સરટિરફકે ટ (NAC) અથવા

નેશનલ રે ડ સરટિરફકે ટ

(NTC) અને નેશનલ િાફટ ઇન્સ્રકટર સરટિરફકે ટ (જયાં િાફટ
ઇન્સ્રકટર રે ઇનીંગ કોસગ ઉપલબ્ધ હોય તેવા રે ડમાં) સરકાર માન્ય
સંસ્થામાંથી પાસ કરે લ હોવો જોઇશે. અને તેવો સરટિરફકેટ કોસગ પાસ
કયાગ બાદનો સંબવં ધત રે ડનો ત્રણ વષગનો અનુભવ ધરાવતો હોવો
જોઇશે.

1. Two Wheeler Repairer (Auto)
2. Mechanic (Motor Vehicle)
3. Mechanic (Diesel)
4. Mechanic Repair and Maintenance Two Wheeler
5. Servicing of New Generation Cars
6. Driver cum Mechanic
7. Center of Excellence Broad Base Basic Training
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and Advance Module in Automobile
8. Mechanic Auto Electrical and Electronics
(ગ) ઉમેદવાર ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય)
વનયમો-૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણે કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગની પાયાની
જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઈશે.
(ઘ) ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા રહન્દી ભાષાનુ ં ૂ ૂરતુ ં ઞાનાન ધરાવતો
હોવો જોઇશે.
૧૭૫/ર૦૧૮૧૯

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર

(કેવમકલ ગ્રુપ)

(ક) તા ૧૧/૦૪/ર૦૧૯

ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી

નરહ અને ૩૫ વષગથી વધુ ન હોવી જોઈશે.
(ખ) (૧) ઉમેદવારે ધોરણ-૧૦ પાસ કરે લ હોવુ ં જોઇશે અથવા સરકારે
માન્ય કરે લ તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇશે.
(૨) ઉમેદવાર ભારતમાં કેન્દ્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે
હેઠળ

સ્થપાયેલી

અથવા

સંસ્થાવપત

યુવનવવસિટીઓ

પૈકી

કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અન્ય કોઈ પણ
શૈક્ષણણક સંસ્થામાંથી અથવા યુવનવવસિટી ગ્રાંટ કવમશન અવધવનયમ૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હેઠળ ડીમ્પડ યુવનવવસિટી તરીકે જાહેર થયેલી
યુવનવવસિટીમાંથી

મેળવેલ

એન્જીવનયરીંગ

અથવા

ટે કનોલોજીમાં

કેવમકલ એન્જીવનયરીંગની ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇશે.

અને

સ્નાતકની પદવી મેળવ્યા બાદનો એક વષગનો સંબવં ધત

ક્ષેત્રનો અનુભવ મેળવેલ હોવો જોઇશે.

અથવા
રાજયના ટે કવનકલ એકઝાવમનેશન બોડગ અથવા ભારતમાં કેન્દ્રીય
અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હેઠળ સ્થપાયેલી અથવા
સંસ્થાવપત યુવનવવસિટીઓ પૈકી કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય
થયેલી અન્ય કોઈ પણ શૈક્ષણણક સંસ્થામાંથી અથવા યુવનવવસિટી ગ્રાંટ
કવમશન અવધવનયમ-૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હેઠળ ડીમ્પડ યુવનવવસિટી
તરીકે

જાહેર

થયેલી

યુવનવવસિટીમાંથી

અથવા

ઓલ

ઈષ્ન્ડયા

કાઉન્સીલ ફોર ટે કવનકલ એજયુકેશન (AICTE) દ્વારા અવધકૃ ત
સંસ્થામાંથી મેળવેલ કેવમકલ એન્જીવનયરીંગનો ત્રણ વષગનો રડ્લોમા
ધરાવતો હોવો જોઇશે.

અને રડ્લોમાની પદવી મેળવ્યા બાદનો

બે વષગનો સંબવં ધત ક્ષેત્રનો અનુભવ ધરાવતો હોવો જોઇશે.

અથવા
ઉમેદવાર નીચે દશાગ વેલ રે ડ પૈકી કોઇ એક રે ડમાં નેશનલ
એપ્રેન્ટીશશીપ સરટિરફકે ટ (NAC) અથવા

નેશનલ રે ડ સરટિરફકે ટ

(NTC) અને નેશનલ િાફટ ઇન્સ્રકટર સરટિરફકે ટ (જયાં િાફટ
ઇન્સ્રકટર રે ઇનીંગ કોસગ ઉપલબ્ધ હોય તેવા રે ડમાં) સરકાર માન્ય
સંસ્થામાંથી પાસ કરે લ હોવો જોઇશે. અને તેવો સરટિરફકેટ કોસગ પાસ
કયાગ બાદનો સંબવં ધત રે ડનો ત્રણ વષગનો અનુભવ ધરાવતો હોવો
જોઇશે.

1. Laboratory Assistant (Chemical plant)
2. Attendant Operator (Chemical Plant)
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(ગ) ઉમેદવાર ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય)
વનયમો-૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણે કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગની પાયાની
જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઈશે.
(ઘ) ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા રહન્દી ભાષાનુ ં ૂ ૂરતુ ં ઞાનાન ધરાવતો
હોવો જોઇશે.
૧૭૬/ર૦૧૮૧૯

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર
(પ્લા્ટીક ગ્રુપ)

(ક) તા ૧૧/૦૪/ર૦૧૯

ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી

નરહ અને ૩૫ વષગથી વધુ ન હોવી જોઈશે.
(ખ) (૧) ઉમેદવારે ધોરણ-૧૦ પાસ કરે લ હોવુ ં જોઇશે અથવા સરકારે
માન્ય કરે લ તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇશે.
(૨) ઉમેદવાર ભારતમાં કેન્દ્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે
હેઠળ

સ્થપાયેલી

અથવા

સંસ્થાવપત

યુવનવવસિટીઓ

પૈકી

કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અન્ય કોઈ પણ
શૈક્ષણણક સંસ્થામાંથી અથવા યુવનવવસિટી ગ્રાંટ કવમશન અવધવનયમ૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હેઠળ ડીમ્પડ યુવનવવસિટી તરીકે જાહેર થયેલી
યુવનવવસિટીમાંથી

મેળવેલ

એન્જીવનયરીંગ

અથવા

ટે કનોલોજીમાં

્લાસ્ટીક એન્જીવનયરીંગ અથવા ્લાસ્ટીક ટે કનોલોજીની ્નાતકની
પદવી ધરાવતો હોવો જોઇશે.

અને

સ્નાતકની પદવી મેળવ્યા

બાદનો એક વષગનો સંબવં ધત ક્ષેત્રનો અનુભવ મેળવેલ હોવો જોઇશે.

અથવા
રાજયના ટે કવનકલ એકઝાવમનેશન બોડગ અથવા ભારતમાં કેન્દ્રીય
અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હેઠળ સ્થપાયેલી અથવા
સંસ્થાવપત યુવનવવસિટીઓ પૈકી કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય
થયેલી અન્ય કોઈ પણ શૈક્ષણણક સંસ્થામાંથી અથવા યુવનવવસિટી ગ્રાંટ
કવમશન અવધવનયમ-૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હેઠળ ડીમ્પડ યુવનવવસિટી
તરીકે

જાહેર

થયેલી

યુવનવવસિટીમાંથી

અથવા

ઓલ

ઈષ્ન્ડયા

કાઉન્સીલ ફોર ટે કવનકલ એજયુકેશન (AICTE) દ્વારા અવધકૃ ત
સંસ્થામાંથી મેળવેલ ્લાસ્ટીક મોલ્ડ ટે કનોલોજી અથવા ્લાસ્ટીક
ટે કનોલોજી નો ત્રણ વષગનો રડ્લોમા ધરાવતો હોવો જોઇશે.

અને

રડ્લોમાની પદવી મેળવ્યા બાદનો બે વષગનો સંબવં ધત ક્ષેત્રનો
અનુભવ ધરાવતો હોવો જોઇશે.

અથવા
ઉમેદવાર

Plastic Processing Operator રેડમાં નેશનલ

એપ્રેન્ટીશશીપ સરટિરફકે ટ (NAC) અથવા નેશનલ રે ડ સરટિરફકેટ
(NTC) અને નેશનલ િાફટ ઇન્સ્રકટર સરટિરફકે ટ (જયાં િાફટ
ઇન્સ્રકટર રે ઇનીંગ કોસગ ઉપલબ્ધ હોય તેવા રે ડમાં) સરકાર માન્ય
સંસ્થામાંથી પાસ કરે લ હોવો જોઇશે. અને તેવો સરટિરફકેટ કોસગ પાસ
કયાગ બાદનો સંબવં ધત રે ડનો ત્રણ વષગનો અનુભવ ધરાવતો હોવો
જોઇશે.
(ગ) ઉમેદવાર ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય)
વનયમો-૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણે કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગની પાયાની
જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઈશે.
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(ઘ) ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા રહન્દી ભાષાનુ ં ૂ ૂરતુ ં ઞાનાન ધરાવતો
હોવો જોઇશે.
૧૭૭/ર૦૧૮૧૯

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર

(ક) તા ૧૧/૦૪/ર૦૧૯

(કોમ્પપ્યુટર ગ્રુપ)

ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી

નરહ અને ૩૫ વષગથી વધુ ન હોવી જોઈશે.
(ખ) (૧) ઉમેદવારે ધોરણ-૧૦ પાસ કરે લ હોવુ ં જોઇશે અથવા સરકારે
માન્ય કરે લ તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇશે.
(૨) ઉમેદવાર ભારતમાં કેન્દ્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે
હેઠળ સ્થપાયેલી અથવા સંસ્થાવપત સરકારી/ સરકાર માન્ય
યુવનવવસિટીઓ પૈકી કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી
અથવા યુવનવવસિટી ગ્રાંટ કવમશન અવધવનયમ-૧૯૫૬ ની કલમ-૩
હેઠળ ડીમ્પડ યુવનવવસિટી તરીકે જાહેર થયેલી બીજી કોઇપણ શૈક્ષણણક
સંસ્થામાંથી મેળવેલ એન્જીવનયરીંગ અથવા ટે કનોલોજીમાં કોમ્પ્યુટર
એન્જીવનયરીંગ અથવા કોમ્પ્યુટર ટે કનોલોજી અથવા કોમ્પપ્યુટર
સાયન્સ્ટસ એન્જીવનયરીંગ અથવા ઇન્સ્ટફોમેશન ટે કનોલોજી ની ્નાતકની
પદવી ધરાવતો હોવો જોઇશે. અથવા
(૩)

એમએસસી

(ઇન્સ્ટફોમેશન

ટે કનોલોજી)

અથવા

એમએસસી

( કોમ્પ્યુટર એ્લીકે શન એન્ડ ઇન્સ્ટફોમેશન ટે કનોલોજી) અથવા
એમએસસી (કોમ્પ્યુટર સાયન્સ) અથવા
(૪) મા્ટર ઓફ કોમ્પપ્યુટર એપ્લીકેશન (એમસીએ) અથવા NIELIT A
Level અને સ્નાતક / અનુસ્નાતકની પદવી મેળવ્યા બાદનો એક
વષગનો સંબવં ધત ક્ષેત્રનો અનુભવ મેળવેલ હોવો જોઇશે.

અથવા
BCA અથવા BSc. કોમ્પ્યુટર સાયન્સ અથવા IT અથવા NIELIT
અથવા DoEACC A Level અને સ્નાતકની પદવી

B Level

મેળવ્યા બાદનો બે વષગનો સંબવં ધત ક્ષેત્રનો અનુભવ મેળવેલ હોવો
જોઇશે.

અથવા
રાજયના ટે કવનકલ એકઝાવમનેશન બોડગ અથવા ભારતમાં કેન્દ્રીય
અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હેઠળ સ્થપાયેલી અથવા
સંસ્થાવપત યુવનવવસિટીઓ પૈકી કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય
થયેલી અન્ય કોઈ પણ શૈક્ષણણક સંસ્થામાંથી અથવા યુવનવવસિટી ગ્રાંટ
કવમશન અવધવનયમ-૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હેઠળ ડીમ્પડ યુવનવવસિટી
તરીકે

જાહેર

થયેલી

યુવનવવસિટીમાંથી

અથવા

ઓલ

ઈષ્ન્ડયા

કાઉન્સીલ ફોર ટે કવનકલ એજયુકેશન (AICTE) દ્વારા અવધકૃ ત
સંસ્થામાંથી

મેળવેલ

કોમ્પ્યુટર

સાયન્સ

અથવા

કોમ્પ્યુટર

એન્જીવનયરીંગ અથવા કોમ્પ્યુટર ટે કનોલોજી નો ત્રણ વષગનો
રડ્લોમા ધરાવતો હોવો જોઇશે. અને રડ્લોમાની પદવી મેળવ્યા
બાદનો બે વષગનો સંબવં ધત ક્ષેત્રનો અનુભવ ધરાવતો હોવો જોઇશે.

અથવા
ઉમેદવાર

Computer Operator and Programming Assistant
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રે ડમાં નેશનલ એપ્રેન્ટીશશીપ સરટિરફકેટ (NAC) અથવા

નેશનલ

રે ડ સરટિરફકેટ (NTC) અને નેશનલ િાફટ ઇન્સ્રકટર સરટિરફકેટ (જયાં
િાફટ ઇન્સ્રકટર રે ઇનીંગ કોસગ ઉપલબ્ધ હોય તેવા રે ડમાં) સરકાર
માન્ય સંસ્થામાંથી પાસ કરે લ

હોવો જોઇશે. અને તેવો સરટિરફકે ટ

કોસગ પાસ કયાગ બાદનો સંબવં ધત રે ડનો COPA સાથેનો ત્રણ વષગનો
અનુભવ ધરાવતો હોવો જોઇશે.
(ગ) ઉમેદવાર ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય)
વનયમો-૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણે કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગની પાયાની
જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઈશે.
(ઘ) ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા રહન્દી ભાષાનુ ં ૂ ૂરતુ ં ઞાનાન ધરાવતો
હોવો જોઇશે.
૧૭૮/ર૦૧૮૧૯

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર
(બ્યુટી કલ્ચર એન્સ્ટડ હેર

ડ્રેસીસ ગ્રુપ)

(ક) તા ૧૧/૦૪/ર૦૧૯

ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી

નરહ અને ૩૫ વષગથી વધુ ન હોવી જોઈશે.
(ખ) (૧) ઉમેદવારે ધોરણ-૧૦ પાસ કરે લ હોવુ ં જોઇશે અથવા સરકારે
માન્ય કરે લ તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇશે.
(૨) રાજયના ટે કવનકલ એકઝાવમનેશન બોડગ અથવા ભારતમાં કેન્દ્રીય
અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હેઠળ સ્થપાયેલી અથવા
સંસ્થાવપત યુવનવવસિટીઓ પૈકી કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય
થયેલી અન્ય કોઈ પણ શૈક્ષણણક સંસ્થામાંથી અથવા યુવનવવસિટી ગ્રાંટ
કવમશન અવધવનયમ-૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હેઠળ ડીમ્પડ યુવનવવસિટી
તરીકે

જાહેર

થયેલી

યુવનવવસિટીમાંથી

અથવા

ઓલ

ઈષ્ન્ડયા

કાઉન્સીલ ફોર ટે કવનકલ એજયુકેશન (AICTE) દ્વારા અવધકૃ ત
સંસ્થામાંથી મેળવેલ બ્યુટી કલ્ચરનો રડ્લોમા ધરાવતો હોવો જોઇશે.

અને

રડ્લોમાની પદવી મેળવ્યા બાદનો બે વષગનો સંબવં ધત

ક્ષેત્રનો અનુભવ ધરાવતો હોવો જોઇશે.

અથવા
ઉમેદવાર

Hair and Skin Care રેડમાં નેશનલ એપ્રેન્ટીશશીપ

સરટિરફકે ટ (NAC) અથવા નેશનલ રે ડ સરટિરફકે ટ (NTC) અને
નેશનલ િાફટ ઇન્સ્રકટર સરટિરફકે ટ (જયાં િાફટ ઇન્સ્રકટર રે ઇનીંગ
કોસગ ઉપલબ્ધ હોય તેવા રે ડમાં) સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી પાસ
કરે લ હોવો જોઇશે. અને તેવો સરટિરફકે ટ કોસગ પાસ કયાગ બાદનો
સંબવં ધત રે ડનો ત્રણ વષગનો અનુભવ ધરાવતો હોવો જોઇશે.
(ગ) ઉમેદવાર ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય)
વનયમો-૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણે કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગની પાયાની
જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઈશે.
(ઘ) ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા રહન્દી ભાષાનુ ં ૂ ૂરતુ ં ઞાનાન ધરાવતો
હોવો જોઇશે.
૧૭૯/ર૦૧૮૧૯

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર
(ગારમેંટસ ગ્રુપ)

(ક) તા ૧૧/૦૪/ર૦૧૯

ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી

નરહ અને ૩૫ વષગથી વધુ ન હોવી જોઈશે.
(ખ) (૧) ઉમેદવારે ધોરણ-૧૦ પાસ કરે લ હોવુ ં જોઇશે અથવા સરકારે
માન્ય કરે લ તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇશે.
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(૨) ઉમેદવાર ભારતમાં કેન્દ્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે
હેઠળ

સ્થપાયેલી

અથવા

સંસ્થાવપત

યુવનવવસિટીઓ

પૈકી

કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અન્ય કોઈ પણ
શૈક્ષણણક સંસ્થામાંથી અથવા યુવનવવસિટી ગ્રાંટ કવમશન અવધવનયમ૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હેઠળ ડીમ્પડ યુવનવવસિટી તરીકે જાહેર થયેલી
યુવનવવસિટીમાંથી

મેળવેલ

એન્જીવનયરીંગ

અથવા

ટે કનોલોજીમાં

કોસ્્યુમ રડઝાઇન અથવા ડ્રેસ મેરકિંગ અથવા કોમ્પ્યુટર એડેડ
કોસ્્યુમ રડઝાઇન એન્ડ ડ્રેસ મેરકિંગ અથવા એપેરલ અથવા ફેશન
ટે કનોલોજી અથવા ફેશન રડઝાઇન ની ્નાતકની પદવી ધરાવતો
હોવો જોઇશે. અને

સ્નાતકની પદવી મેળવ્યા બાદનો એક વષગનો

સંબવં ધત ક્ષેત્રનો અનુભવ મેળવેલ હોવો જોઇશે.

અથવા
રાજયના ટે કવનકલ એકઝાવમનેશન બોડગ અથવા ભારતમાં કેન્દ્રીય
અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હેઠળ સ્થપાયેલી અથવા
સંસ્થાવપત યુવનવવસિટીઓ પૈકી કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય
થયેલી અન્ય કોઈ પણ શૈક્ષણણક સંસ્થામાંથી અથવા યુવનવવસિટી ગ્રાંટ
કવમશન અવધવનયમ-૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હેઠળ ડીમ્પડ યુવનવવસિટી
તરીકે

જાહેર

થયેલી

યુવનવવસિટીમાંથી

અથવા

ઓલ

ઈષ્ન્ડયા

કાઉન્સીલ ફોર ટે કવનકલ એજયુકેશન (AICTE) દ્વારા અવધકૃ ત
કોસ્્યુમ રડઝાઇન એન્ડ ડ્રેસ મેરકિંગ અથવા

સંસ્થામાંથી મેળવેલ
કોમ્પ્યુટર એડેડ

કોસ્્યુમ રડઝાઇન એન્ડ ડ્રેસ મેરકિંગ અથવા

એપેરલ અથવા ફેશન ટે કનોલોજી અથવા ફેશન રડઝાઇનનો ત્રણ
વષગનો રડ્લોમા ધરાવતો હોવો જોઇશે.

અને રડ્લોમાની પદવી

મેળવ્યા બાદનો બે વષગનો સંબવં ધત ક્ષેત્રનો અનુભવ ધરાવતો હોવો
જોઇશે.

અથવા
ઉમેદવાર નીચે દશાગ વેલ રે ડ પૈકી કોઇ એક રે ડમાં
નેશનલ એપ્રેન્ટીશશીપ સરટિરફકે ટ (NAC) અથવા

નેશનલ રે ડ

સરટિરફકે ટ (NTC) અને નેશનલ િાફટ ઇન્સ્રકટર સરટિરફકે ટ (જયાં
િાફટ ઇન્સ્રકટર રે ઇનીંગ કોસગ ઉપલબ્ધ હોય તેવા રે ડમાં) સરકાર
માન્ય સંસ્થામાંથી પાસ કરે લ

હોવો જોઇશે. અને તેવો સરટિરફકે ટ

કોસગ પાસ કયાગ બાદનો સંબવં ધત રે ડનો ત્રણ વષગનો અનુભવ
ધરાવતો હોવો જોઇશે.

1. Sewing Technology (cutting & Sewing)
2. Dress Making.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Computer Aided Dress Making and Dress Design.
Embroidery and Needle Work
Garment Making
Sewing Machine Operator
Pattern Maker
Garment Finishing Checker
CENTRE OF EXCELLENCE BROAD BASE
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BASIC TRAINING And Advanced Modules in
Apparel Fashion Technology
(ગ) ઉમેદવાર ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય)
વનયમો-૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણે કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગની પાયાની
જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઈશે.
(ઘ) ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા રહન્દી ભાષાનુ ં ૂ ૂરતુ ં ઞાનાન ધરાવતો
હોવો જોઇશે.
૧૮૦/ર૦૧૮૧૯

સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર
(મેડીકલ એન્સ્ટડ નવસિંગ
ગ્રુપ (હેલ્થ એન્સ્ટડ

સેનેટરી ઇન્સ્ટ્પેક્ટર) )

(ક) તા ૧૧/૦૪/ર૦૧૯

ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી

નરહ અને ૩૫ વષગથી વધુ ન હોવી જોઈશે.
(ખ) (૧) ઉમેદવાર રાજયના ટે કવનકલ એકઝાવમનેશન બોડગ અથવા
ભારતમાં કેન્દ્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હેઠળ
સ્થપાયેલી અથવા સંસ્થાવપત યુવનવવસિટીઓ પૈકી કોઇપણમાંથી
અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અન્ય કોઈ પણ શૈક્ષણણક સંસ્થામાંથી
અથવા યુવનવવસિટી ગ્રાંટ કવમશન અવધવનયમ-૧૯૫૬ ની કલમ-૩
હેઠળ ડીમ્પડ યુવનવવસિટી તરીકે જાહેર થયેલી યુવનવવસિટીમાંથી અથવા
ઓલ ઈષ્ન્ડયા કાઉન્સીલ ફોર ટે કવનકલ એજયુકેશન (AICTE) દ્વારા
અવધકૃ ત સંસ્થામાંથી મેળવેલ હેલ્થ એન્સ્ટડ સેનેટરી ઇન્સ્ટ્પેકટરનો ત્રણ
વષગનો રડ્લોમા ધરાવતો હોવો જોઇશે.

અને રડ્લોમાની પદવી

મેળવ્યા બાદનો બે વષગનો સંબવં ધત ક્ષેત્રનો અનુભવ ધરાવતો હોવો
જોઇશે.

અથવા
ઉમેદવાર

Health and Sanitary Inspector રેડમાં નેશનલ

એપ્રેન્ટીશશીપ સરટિરફકેટ (NAC) અથવા નેશનલ રે ડ સરટિરફકે ટ
(NTC) અને નેશનલ િાફટ ઇન્સ્રકટર સરટિરફકે ટ (જયાં િાફટ
ઇન્સ્રકટર રે ઇનીંગ કોસગ ઉપલબ્ધ હોય તેવા રે ડમાં) સરકાર માન્ય
સંસ્થામાંથી પાસ કરે લ હોવો જોઇશે. અને તેવો સરટિરફકેટ કોસગ પાસ
કયાગ બાદનો સંબવં ધત રે ડનો ત્રણ વષગનો અનુભવ ધરાવતો હોવો
જોઇશે.
(ગ) ઉમેદવાર ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય)
વનયમો-૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણે કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગની પાયાની
જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઈશે.
(ઘ) ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા રહન્દી ભાષાનુ ં ૂ ૂરતુ ં ઞાનાન ધરાવતો
હોવો જોઇશે.

નોંધ: (૧) ઉપર દશાગવલ
ે
તમામ સંવગોના ભરતી વનયમોમાં વનયત થયેલ શૈક્ષણણક
લાયકાતના અગત્યના મુદ્દાઓનો અરજીપત્રકમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે .
પરં ત ુ આખરી પસંદગી સમયે ભરતી વનયમોમાં દશાગ વેલ શૈક્ષણણક લાયકાતની
તમામ જોગવાઈઓને ધ્યાને લેવામાં આવશે. ઉમેદવારે જાહેરાતમાં દશાગ વેલ
શૈક્ષણણક લાયકાતની તમામ વવગતો ધ્યાને લઈને જ અરજીપત્રકમાં વવગતો
ભરવાની રહેશે.
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(૨)

ઉપર દશાગવેલ તમામ સંવગોની ઉપલી વયમયાગદા માટે ગુજરાત મુલ્કી સેવા
વગીકરણ અને ભરતી(સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ તેમજ ભરતી વનયમોમાં દશાગવેલ
જોગવાઇ

અને

સામાન્ય

વહીવટ

વવભાગના

તા.૨૯/૯/૨૦૧૨

અને

તા.૦૬/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવ િમાંકઃ સીઆરઆર/૧૧૨૦૦૮/૨૮૨૩૨૩/ગ-૫ ની
જોગવાઇઓ તેમજ તે અન્વયે વખતો વખત થયેલ સુધારાને ધ્યાને લેવામાં
આવેલ છે .

૪ [ર]. વયમયામદામાં છૂટછાટ:સામાન્ય વગગની મરહલા ઉમેદવારો, અનામત વગગના ૂુરૂષ તથા મરહલા ઉમેદવારો તેમજ
માજી સૈવનક, શારરરીક વવકલાંગ ઉમેદવારો અને સરકારી સેવામાં અગાઉથી ફરજ બજાવતા
હોય તેવા ઉમેદવારોને નીચે મુજબ વનયમોનુસાર છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે .
(૧) ઉપરોકત તમામ સંવગોની જગા માટે સામાન્ય વગગની મરહલા ઉમેદવારોને મરહલા
તરીકેના પાંચ વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે.
(૨) ઉપરોકત તમામ સંવગોની જગાઓ પૈકી જે તે અનામત વગગના ઉમેદવારો માટે
જગાઓ અનામત દશાગવલ
ે છે તેવા વગગના ૂુરૂષ ઉમેદવારોને પાંચ વષગની છૂટછાટ
અને મરહલા ઉમેદવારોને અનામત વગગ તરીકેના પાંચ અને મરહલા તરીકેના પાંચ
વષગ મળી કુલ-૧૦(દશ) વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. પરં ત ુ જે તે અનામત વગગ
માટે અનામત જગા દશાગ વેલ નથી તેવા વગગના ૂુરૂષ ઉમેદવારોને કોઇ છૂટછાટ
મળશે નહીં પરં ત ુ મરહલા ઉમેદવારોને મરહલા તરીકેના પાંચ વષગની છૂટછાટ
મળવાપાત્ર થશે.
(૩) સામાન્ય વગગના વવકલાંગ ૂુરૂષ ઉમેદવારોને ૧૦ વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે.
(૪) સામાન્ય વગગના વવકલાંગ મરહલા ઉમેદવારોને ૧૫ વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે.
(૫) અનામત વગગના વવકલાંગ ૂુરૂષ ઉમેદવારોને જે તે અનામત વગગ માટે જગાઓ
અનામત હશે તેવી કેટેગરીના વવકલાંગ ૂુરૂષ ઉમેદવારોને ૧૫ વષગની છૂટછાટ
મળવાપાત્ર થશે. જયારે જે તે અનામત વગગ માટે જગાઓ અનામત ન હોય તેવા જે
તે અનામત વગગના વવકલાંગ ૂુરૂષ ઉમેદવારોને ૧૦ વષગની જ છુટછાટ મળવાપાત્ર
થશે.
(૬) અનામત વગગના વવકલાંગ મરહલા ઉમેદવારોને જે તે અનામત વગગ

માટે જગાઓ

અનામત હશે તેવી કેટેગરીના વવકલાંગ મરહલા ઉમેદવારોને ૨૦ વષગની છૂટછાટ
મળવાપાત્ર થશે. જયારે જે તે અનામત વગગ માટે જગાઓ અનામત ન હોય તેવા જે
તે અનામત વગગના વવકલાંગ મરહલા ઉમેદવારોને ૧૫ વષગની જ છુટછાટ મળવાપાત્ર
થશે.
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(૭) તમામ સંવગોની જગાઓમાં S.E.B.C. કેટેગરી (સા. શૈ.૫.વગગ) ના ઉમેદવારો માટે
જગાઓ અનામત છે તેવા S.E.B.C. કેટેગરી (સા.શૈ.પ.વગગ) ના ઉમેદવારોએ રાજય
સરકારની નોકરી માટે કઢાવેલ નોન-િીમીલેયર સરટિફીકેટ તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૭ થી
તા. ૧૧/૦૪/ર૦૧૯ દરવમયાન મેળવેલ હોય તેવ ું પ્રમાણપત્ર ધરાવતાં હશે તો જ
ઉ૫લી વયમયાગદામાં છૂટછાટ તેમજ કેટેગરીની અનામત જગાનો લાભ મળશે.
અન્યથા તેઓ સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી નોંધાવી શકશે. અને તે
રકસ્સામાં વયમયાગ દા, પરીક્ષા ફી માંથી મુસ્ક્ત તેમજ અનામત જગા પર પસંદગીનો
લાભ મળવાપાત્ર થશે નહી.
(૮) 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. ૧૧/૦૪/ર૦૧૯ સુધીમાં મેળવેલ
હોય તેવ ુ ં પ્રમાણપત્ર ધરાવતાં હશે તો જ ઉ૫લી વયમયાગદામાં છૂટછાટ તેમજ
કેટેગરીની અનામત જગાનો લાભ મળશે. અન્યથા તેઓ સામાન્ય કેટેગરીના
ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી નોંધાવી શકશે. અને તે રકસ્સામાં વયમયાગદા, પરીક્ષા ફી
માંથી મુસ્ક્ત તેમજ અનામત જગા પર પસંદગીનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહી.
ુ રાત સરકાર દ્વારા
(૯) અનામત વગમ ના તમામ ઉમેદવારોએ જાવત અંગે ન ંુ પ્રમાણપત્ર ગજ
વખતો વખત વનયત કરે લ નમ ૂનામાં મેળવેલ હોવુ ં જોઇશે.
(૧૦) ઉમેદવાર, ખોડખાં૫ણની ૪૦% કે તેથી વધુ ટકાવારી ધરાવતાં હોવાનું વસવવલ
સર્જનનુ ં સટીફીકેટ ધરાવતાં હશે, તો જ વવકલાંગ ઉમેદવાર તરીકે ઉ૫લી
વયમયાગદા અને અનામતનો લાભ મળશે. શારીરરક અશક્તતા અંગે સામાન્ય
વહીવટ વવભાગના

તા.૧-૧૨-૨૦૦૮

ના

પરીપત્ર

િમાંકઃ

પરચ-૧૦૨૦૦૮–

૪૬૯૫૪૦- ગ-ર અને ત્યારબાદ સરકારશ્રીના વખતો વખતના સુધારા પરરપત્રથી
વનયત થયેલ નમ ૂનામાં સરકારી હોસ્સ્પટલના સુવપ્રન્ટે ન્ડેન્ટ/વસવવલ સર્જન/મેડીકલ
બોડગ દ્વારા આપવામાં આવેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાં આવશે.
(૧૧) માજી સૈવનક વસવાય તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારોને ઉ૫લી વયમયાગદામાં
મળવાપાત્ર છૂટછાટ સાથેની ઉંમર વનયત તારીખે કોઈ૫ણ સંજોગોમાં ૪૫ વષગ
કરતાં વધવી જોઈએ નહીં.

૫.

કોમ્પપ્યટુ રની જાણકારી
ઉમેદવાર રાજય સરકારના સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૧૩/૦૮/ર૦૦૮ તેમજ
તા.૧૮/૦૩/૨૦૧૬ ના સરકારી ઠરાવ નંબર:- સીઆરઆર-૧૦-ર૦૦૭-૧ર૦૩ર૦ગ.૫ થી નકકી કરે લ અભ્યાસિમ મુજબ કોમ્પ્યુટર અંગેન ુ ં બેઝીક નોલેજ ધરાવતા
હોવા અંગેન ુ ં કોઈ૫ણ તાલીમી સંસ્થાનું પ્રમાણ૫ત્ર/માકગ શીટ ધરાવતા હોવા જોઈશે.
અથવા સરકાર માન્ય યુવનવવસિટી અથવા સંસ્થામાં કોમ્પ્યુટર ઞાનાન અંગેના કોઈ૫ણ
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રડ્લોમા/ડીગ્રી કે સટીરફકેટ કોષગ કરે લ હોય તેવા પ્રમાણ૫ત્રો અથવા ડીગ્રી કે
ડી્લોમા 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 જોઈશે. આ તબકકે આવું પ્રમાણ૫ત્ર ન ધરાવતા
ઉમેદવારો ૫ણ અરજી કરી શકશે. ૫રં ત ુ આવા ઉમેદવારોએ વનમણકં ૂ સિાવધકારી
સમક્ષ કોમ્પ્યુટરની બેઝીક નોલેજની ૫રીક્ષા પાસ કયાગન ું આવુ ં પ્રમાણ૫ત્ર વનમણકં ૂ
મેળવતાં ૫હેલા અચુક રજુ કરવાનુ ં રહેશે. અન્યથા વનમણકં ૂ સિાવધકારી આવા
રકસ્સામાં ઉમેદવારોની ૫સંદગી "રદ" કરી શક્શે.
૬.

શૈક્ષણણક

લાયકાત / વયમયામદા / વધારાની લાયકાત માટે વનધામરરત તારીખ :-

જાહેરાતમાં દશાગવેલ તમામ સંવગગના ઉમેદવારોનાં રકસ્સામાં શૈક્ષણણક લાયકાત,
વયમયાગદા, અનુભવ, નોન-િીમીલેયર સટી અને અન્ય જરૂરી લાયકાત માટે તા
૧૧/૦૪/ર૦૧૯ ની સ્સ્થવતને ઘ્યાનમાં લેવામાં આવશે.
૭.

અરજી કરવાની રીત :આ જાહેરાતના સંદભગમાં મંડળ ઘ્વારા ઓન લાઈન અરજી જ સ્વીકારવામાં આવશે. જે
અન્વયે ઉમેદવારોએ જાહેરાતમાં દશાગવ્યા તા. ૧૨/૦૩/ર૦૧૯ (બપોરના ૧૪-૦૦
કલાક)

થી

તા.

૧૧/૦૪/ર૦૧૯

(સમય

રાત્રીના

૨૩-૫૯

કલાક)

દરવમયાન

"https://ojas.gujarat.gov.in" વેબસાઈટ ૫ર ઓન-લાઈન અરજી૫ત્રક ભરી
શકશે. તેમ છતાં કોઇ ઉમેદવાર એક કરતાં વધુ અરજી રજીસ્ટડગ કરશે તો તેવા
ઉમેદવારોના રકસ્સામાં સૌથી છે લ્લે કન્ફમગ થયેલી અરજી માન્ય ગણીને તે વસવાયની
બાકીની તમામ અરજીઓ રદ થશે.
ઉમેદવારે અરજીપત્રક ભરવા માટે :(૧)

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

(ર) "Online Application" માં જઇ "Apply" ૫ર Click કરવુ.ં
ુ રાત
(૩) ઉમેદવારે Select Advertisement by Department માંથી GSSSB (ગજ
ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ) વસલેકટ કરવુ.ં અને જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯ થી
૧૮૦/૨૦૧૮૧૯ પૈકી જે જાહેરાત માટે ઉમેદવારી કરવા માંગતા હોય તે જાહેરાતના
સંવગગના નામ સામે Apply પર Click કરવાથી સ્િીન પર More Details અને

Apply now ના ઓ્શન ુુલશે. જેમાં More Details પર Click કરવાથી
વવગતવાર જાહેરાતની વવગતો જોવા મળશે. જે ઉમેદવારોએ વાંચી જવી.
(૪)

જયારે "Apply now" ૫ર Click કરી ત્યાર પછી Skip ૫ર Click કરવાથી

Application Format ુુલશે જેમાં સૌ પ્રથમ "Personal Details" ઉમેદવારે
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ભરવી. (અહીં લાલ ફંદડી (

*

) વનશાની હોય તેની વવગતો ફરજજયાત ભરવાની

રહેશે.)
(૫)

Personal Details ભરાયા બાદ "Communication Details", "Other
Details", "Language Details", "Education Details" અને ''More
Education Details'' ની વવગતો ઉમેદવારે ભરવી.

ે રી)" માં ઉ૫રની શરતો સ્વીકારવા માટે "Yes" ૫ર
(૬) તેની નીચે "Assurance (બાંહધ
Click કરવુ.ં હવે અરજી ૂ ૂણગ રીતે ભરાઈ ગયેલ છે .
(૭) હવે "save" ૫ર Click કરવાથી ઉમેદવારનો "Application Number" generate
થશે. જે ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહેશે.
(૮)

હવે Upload માં જઇ Photo/ Signature ૫ર Click કરો અહીં તમારો

application number type કરો અને તમારી Birth date type કરો. ત્યારબાદ
ok ૫ર Click કરવુ.ં અહીં photo અને signature upload કરવાના છે . (Photo
નુ ં મા૫ ૫ સે.મી. ઉંચાઈ અને ૩.૬ સે.મી. ૫હોળાઈ અને Signature નું મા૫ ર.૫
સે.મી. ઉંચાઈ 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 સ્કેન કરી computer માં સેવ કરે લા હોવા
જોઈશે.) photo અને signature અપલોડ કરવા માટે "browse" button ૫ર
Click કરો. હવે choose file ના સ્િીનમાંથી 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 ખાશે. હવે આજ રીતે signature ૫ણ upload કરવાની
રહેશે. જે photo અને signature અપલોડ કરવામાં આવ્યા હશે તે જ photo
લેણખત પરીક્ષાના હાજરીપત્રકમાં ચોંટાડવાનો રહેશે તથા તેવી જ signature
કરવાની રહેશે તેમજ આ ભરતી પ્રરિયાના વનમણકં ૂ સુધીના દરે ક તબક્કે
મંડળ/સંબવં ધત ખાતાના વડા માંગે ત્યારે તેવો જ ફોટો રજુ કરવાનો રહેશ.ે આથી
ફોટોગ્રાફની ચાર થી પાંચ કોપીઓ કઢાવી રાખવી. જુદા જુદા તબક્કે જુદા જુદા
ફોટોગ્રાફ રજુ થશે તો ફાળવણી/વનમણકં ૂ માં બાધ આવી શકશે. જેની જવાબદારી
ઉમેદવારની પોતાની રહેશે.
(૯)

હવે પેજના ઉ૫રના ભાગમાં "Online Application" માં જઇ "Confirm" ૫ર Click
કરો અને "Application number" તથા Birth Date type કયાગ બાદ Ok ૫ર Click
કરવાથી ઉમેદવારની બેણઝક મારહતી દે ખાશે. જે ચકાસી લેવી અને અરજીમાં સુધારો
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કરવાની જરૂર જણાય તો "Online Application" માં edit માં જઇ અરજીમાં સુધારો
કરી લેવો. અરજી કન્ફમગ કયાગ ૫હેલા કોઈ૫ણ પ્રકારનો સુધારો થઈ શકશે. ૫રં ત ુ
અરજી કન્ફમગ થયા બાદ કોઈ૫ણ પ્રકારનો સુધારો શકય બનશે નહી. તેથી સંૂ ૂણગ
ચકાસણી બાદ જો અરજી સુધારવાની જરૂર ના જણાય તો તેની નીચે આપેલ
Confirm Application પર Click કરવાથી કન્ફમગ માટેન ું બોક્ષ ઓપન થશે. જેમાં
Ok પર Click કરવાથી Confirmation નંબર જનરે ટ થશે. અને ઉમેદવારની
અરજીનો online સ્વીકાર થઈ જશે. Confirmation નંબર હવે ૫છીની બધી જ
કાયગવાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહેશે. એકવાર ઓનલાઇન અરજી
કન્ફમગ થયા બાદ, તેમાં કોઇપણ પ્રકારનો ફેરફાર ઉમેદવાર કે મંડળ દ્વારા થઇ શકશે
નહીં. હવે તેની નીચે Print Application અને Print Chalan નું ઓ્શન દે ખાશે.
ઉમેદવારે Print Application પર Click કરી એ્લીકેશનની વપ્રન્ટની નકલ કાઢી
સાચવી રાખવી. જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવા માટે Chalan ની
વપ્રન્ટ મેળવી લેવી.
અરજીમાં દશાગ વેલી વવગતોને અનુરૂપ પ્રમાણપત્રો મંડળ માંગે ત્યારે
ઉમેદવારે રજૂ કરવાના રહેશે. આથી, ઉમેદવારે પ્રથમ તેમની પાસેના પ્રમાણપત્રોને
આધારે પોતાનુ ં નામ, પવત/વપતાનું નામ, અટક, જન્મતારીખ, શૈક્ષણણક લાયકાત,
જાવત(કેટેગરી), જેન્ડર(મેલ/ફીમેલ), માજી સૈવનક, સ્પોટગ સ, શા.ખો.ખાં., વવધવા
વગેરે બાબતોની બારીક ચકાસણી કરી લઇને તેને અનુરૂપ વવગતો ઓનલાઇન
અરજીમાં દશાગ વવાની રહેશે. મંડળ દ્વારા ચકાસણી સારુ પ્રમાણપત્રો માંગવામાં આવે
ત્યારે ઓનલાઇન અરજીપત્રકમાં દશાગવેલ વવગતો અને ઉમેદવાર દ્વારા મંડળ સમક્ષ
રજૂ કરવામાં આવતાં પ્રમાણપત્રોમાં કોઇપણ જાતની વવસંગતતા માલ ૂમ પડશે તો,
તેવી ઉમેદવારી મંડળ દ્વારા જે તે તબક્કે થી ‘રદ’ કરવામાં આવશે. ખોટી કે અધ ૂરી
વવગતોને કારણે ક્ષવતયુક્ત અરજી રદ કરવામાં આવે તો, તેમાં મંડળની કોઇ
જવાબદારી રહેશે નહીં. આથી, ઉમેદવારોને તેમની પાસેના પ્રમાણપત્રોને આધારે
અને તેને અનુરૂપ વવગતો ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે દશાગવવાની ખાસ
કાળજી રાખવા જણાવવામાં આવે છે .
(૧૦)

હવે "Online Application" માં જઇ Print Application Form / Pay Fees ૫ર

Click કરવુ.ં અહીં Select Job માંથી જાહેરાત િમાંક વસલેકટ કરીને તમારો
confirmation number ટાઈ૫ કરવો અને જન્મતારીખ ટાઇપ કરી Print
Application Form ૫ર Click કરવાથી તમારી અરજી ઓપન થશે. જેની
વપ્રન્ટની નકલ કાઢી સાચવી રાખવી
નોંધ:- જાહેરાત િમાંકઃ ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૮૦/૨૦૧૮૧૯ ના સંવગોના ભરતી
વનયમોમાં દશાગવેલ શૈક્ષણણક લાયકાત, વયમયાગદા તેમજ ઓનલાઈન અરજી
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ભરવા સંબવં ધત કોઈ માગગદશગનની આવશ્યકતા જણાય તો મંડળની કચેરીના ફોન
નંબર:-૦૭૯- ૨૩૨૫૩૬૨૮ ૫ર સં૫કગ કરી શકાશે.

૮.

૫રીક્ષા ફી:ફોમગ ભરતી વખતે ‘‘ General ’’ કેટેગરી Select કરી હોય (દશાગવી હોય) તેવા (PH
તથા Ex.Serviceman કેટેગરી વસવાયના) તમામ ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહેશે.
 અરજી ફોમગમાં નીચે મુજબની કેટેગરી Select કરનાર ઉમેદવારોએ કોઇપણ
પ્રકારની પરીક્ષા ફી ભરવાની રહેશે નહીં.
(ક)

અનુસ ૂણચત જાવત (SC)

(ખ)

અનુસ ૂણચત જન જાવત (ST)

(ગ)

સામાજીક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાતવગગ (SEBC)

(ઘ)

આવથિક રીતે નબળો વગગ (EWS)

(ચ)

માજી સૈવનક (Ex. Serviceman) તમામ કેટેગરીના

(છ)

શારરરીક 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 ચલણની ૩ નકલોની એક પાના ઉપર વપ્રન્ટ મેળવવાની સુચના મળશે.
ઉમેદવારોએ આ પાનાની પણ વપ્રન્ટ મેળવી લેવાની રહેશે, ઉમેદવારોએ ચલણ
સાથે કોઇપણ કોમ્પ્યુટરાઇઝડ પોસ્ટ ઓફીસમાં જઇને, પરીક્ષા ફી પેટે રૂ. ૧૦૦/રોકડા + રૂ.૧૨/- પો્ટલ ચાજજીસ ભરી દે વાના રહેશે. ચલણની એક નકલ પોસ્ટ
ઓફીસ રાખી લેશે અને બે નકલ ઉમેદવારને પોસ્ટ ઓરફસનો વસક્કો અને સ્ટીકર
લગાવીને પરત આપશે.
 પોસ્ટ ઓફીસમાં પરીક્ષા ફી ભરવાની છે લ્લી તા. ૨૦/૦૪/ર૦૧૯ (કચેરી સમય
સુધી) ની રહેશે.
 અન્ય કોઇ રીતે પરીક્ષા ફી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.
 પરીક્ષા ફી ભયાગ બાદ રીફંડ મળવાપાત્ર નથી તેમજ તે ફી અન્ય કોઇ પરીક્ષા માટે
અનામત તરીકે રાખવામાં આવશે નહીં. પરીક્ષા ફી ભરવાપાત્ર ઉમેદવારોની ફી
ભયાગ વગરની અરજી માન્ય રહેશે નહીં.
 ‘‘General’’ કેટેગરી Select કરનાર (શારીરરક 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 આવશે.
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૯.

પરીક્ષા ૫ધ્ધવત: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 વવભાગના તા. /૦૮/૨૦૧૫
પત્ર િમાંકઃ ભરત/૧૦૨૦૧૫/૬૫૫/ક અને તા. ૨૯/૦૯/૨૦૧૫, તા. ૧૭/૦૫/૨૦૧૬
તથા તા. ૨૧/૧૦/૨૦૧૬ ના પત્ર િમાંકઃ ભરત/૧૦૨૦૧૪/૬૩૮૯૩૭/ક થી મંજૂર
કરવામાં આવેલ પરીક્ષા પધ્ધવત અનુસાર (૧) પ્રથમ તબક્કામાં લેખીત ્પધામ્મક કસોટી
(OMR) ભાગ-૧ અને (૨) બીજા તબક્કામાં કુલ જગાના અંદાજીત ત્રણ ગણા ઉમેદવારોની
ુ ર પ્રોરફસીયન્સ્ટસી (કાયમક્ષમતા) ટે ્ટ ભાગ-૨ - એમ બે કસોટીઓ લેવામાં આવશે.
કોમ્પપ્યટ
જેની વવગતો નીચે મુજબની રહેશે.

(ક) ્પધામ્મક લેણખત કસોટી (પ્રથમ તબ્ાની પરીક્ષા)
(અ) તાંવત્રક સંવગોનાં ભરતી વનયમોમાં જયાં આઇ.ટી.આઇ. અથવા રડ્લોમાંની
લઘુતમ શૈક્ષણણક લાયકાત વનયત કરવામાં આવેલ હોય તેવા સંવગોનો
અભ્યાસિમ અને પરીક્ષા પદ્ધવત નીચે મુજબ રહેશે.

(જાહેરાત ક્રમાંક- ૧૭૮/૨૦૧૮૧૯ અને ૧૮૦/૨૦૧૮૧૯ માટે)
િમ
૧

વવષય

ગુણ

સામાન્ય ઞાનાન- ગુજરાતનો ઇવતહાસ, ભ ૂગોળ અને સંસ્કૃવત,

સમયગાળો

૨૦

ભારતનું બંધારણ, રમતગમત, સામાન્ય વવઞાનાન, વતગમાન
પ્રવાહો, કોમ્પ્યુટરને લગત ુ ં સામાન્ય ઞાનાન, ટેસ્ટ ઓફ રીઝનીંગ,
પયાગ વરણ, જાહેર વહીવટ, સરકારી યોજનાઓ, પંચાયતી રાજ
અને ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ, ગાણણવતક કસોટીઓ વવગેરે
૨

ગુજરાતી સારહત્ય, ગુજરાતી વ્યાકરણ

૧૫

૩

અંગ્રેજી વ્યાકરણ

૦૫

જગ્યાની તાંવત્રક શૈક્ષણણક લાયકાતને (લઘુિમ) સંબવં ધત

૬૦

૪

૯૦ મીનીટ

વવષયનુ ં પેપર

ુ
કુ લ ગણ
૧૦૦
નોંધઃ (૧) પ્રશ્નપત્રમાં કેટલાક પ્રશ્નો ગુજરાતીમાં રહેશે અને કેટલાક પ્રશ્નો અંગ્રેજીમાં રહેશે.
(૨)

િમ- ૧ થી ૩ માટે અભ્યાસિમનું વવષયવસ્ત ુ ધોરણ-૧૦ (S.S.C.) ની સમકક્ષ
રહેશે.
િમ- ૪ માટે અભ્યાસિમનુ ં વવષયવસ્ત ુ સંબવં ધત સંવગગના ભરતી વનયમોમાં જે
Page 28 of 36

લઘુિમ શૈક્ષણણક લાયકાત વનયત કરવામાં આવેલ છે તેની સમકક્ષ રહેશે.
ુ નો રહેશે. દરે ક પ્રશ્નના
(૩) (i) પ્રશ્નપત્રમાં કુ લ-૧૦૦ પ્રશ્નો રહેશે. (ii) દરે ક પ્રશ્ન- ૧ ગણ
જવાબમાં એક વવકલ્પ (E) “Not attempted” રહેશે. જો કોઇ ઉમેદવાર કોઇ પ્રશ્નના
સાચા જવાબનો વવકલ્પ પસંદ કરી ન શકવાના કારણે તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા
માંગતા ન હોય તો આ વવકલ્પ (E) પસંદ કરી શકશે. ઉમેદવારે (E) વવકલ્પ
ુ કપાશે નરહિં અન્સ્ટયથા આવા પ્રશ્નના ખાલી છોડેલ પશ્ન
દશામ વેલ હશે તો માઇનસ ગણ
ુ કપાશે. (iii) ખોટા જવાબદીઠ, છે કછાકવાળા જવાબદીઠ
તરીકે ૦.૨૫ માઇનસ ગણ
ુ માંથી ૦.૨૫
કે એક કરતાં વધ ુ વવકલ્પ પસંદ કરે લા જવાબદીઠ મેળવેલા ગણ
ુ કપાશે. નેગેટીવ મારકિંગ લાગ ુ પડશે. (iv) પ્રશ્નના આપેલા બધા
માઇનસ ગણ
ુ માંથી
વવકલ્પોમાંથી કોઇ પણ વવકલ્પ પસંદ નહીં કરવામાં આવે તો, મેળવેલ ગણ
ુ કપાશે. નેગેટીવ મારકિંગ લાગ ુ પડશે.
૦.૨૫ માઇનસ ગણ
(બ) તાંવત્રક સંવગોનાં ભરતી વનયમોમાં જયાં સ્નાતક કે તેથી વધુ શૈક્ષણણક લાયકાત વનયત
કરવામાં આવેલ હોય તેવા સંવગોનો અભ્યાસિમ અને પરીક્ષા પદ્ધવત નીચે મુજબ
રહેશે.

(જાહેરાત

ક્રમાંક-

૧૬૭/૨૦૧૮૧૯

થી

૧૭૭/૨૦૧૮૧૯

અને

૧૭૯/૨૦૧૮૧૯ માટે)
િમ
૧

વવષય

ગુણ

સમયગાળો

સામાન્ય ઞાનાન- ગુજરાતનો ઇવતહાસ, ભ ૂગોળ અને સંસ્કૃવત,
ભારતનું બંધારણ, રમતગમત, સામાન્ય વવઞાનાન, વતગમાન
પ્રવાહો, કોમ્પ્યુટરને લગત ું સામાન્ય ઞાનાન, ટેસ્ટ ઓફ રીઝનીંગ,

૩૦

પયાગ વરણ, જાહેર વહીવટ, સરકારી યોજનાઓ, પંચાયતી રાજ
અને ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ, ગાણણવતક કસોટીઓ વવગેરે

૧૨૦

૨

ગુજરાતી સારહત્ય, ગુજરાતી વ્યાકરણ

૨૦

૩

અંગ્રેજી વ્યાકરણ

૧૦

૪

જગ્યાની તાંવત્રક શૈક્ષણણક લાયકાતને (લઘુિમ) સંબવં ધત
વવષયનુ ં પેપર

મીનીટ

૯૦

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

િમ- ૧ થી ૩ માટે અભ્યાસિમનુ ં વવષયવસ્ત ુ ધોરણ-૧૨ (H.S.C.) ની સમકક્ષ
રહેશે.
િમ- ૪ માટે અભ્યાસિમનું વવષયવસ્ત ુ આ જાહેરાતના મુદ્દા નં. ૪(૧) માં દશાગવેલ
શૈક્ષણણક લાયકાતને અનુરૂપ રહેશે.

ુ નો રહેશે. દરે ક પ્રશ્નના
(૩) (i) પ્રશ્નપત્રમાં કુ લ-૧૫૦ પ્રશ્નો રહેશે. (ii) દરે ક પ્રશ્ન- ૧ ગણ
જવાબમાં એક વવકલ્પ (E) “Not attempted” રહેશે. જો કોઇ ઉમેદવાર કોઇ પ્રશ્નના
સાચા જવાબનો વવકલ્પ પસંદ કરી ન શકવાના કારણે તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા
માંગતા ન હોય તો આ વવકલ્પ (E) પસંદ કરી શકશે. ઉમેદવારે (E) વવકલ્પ
ુ કપાશે નરહિં અન્સ્ટયથા આવા પ્રશ્નના ખાલી છોડેલ પશ્ન
દશામ વેલ હશે તો માઇનસ ગણ
ુ કપાશે. (iii) ખોટા જવાબદીઠ, છે કછાકવાળા જવાબદીઠ
તરીકે ૦.૨૫ માઇનસ ગણ
ુ માંથી ૦.૨૫
કે એક કરતાં વધ ુ વવકલ્પ પસંદ કરે લા જવાબદીઠ મેળવેલા ગણ
ુ કપાશે. નેગેટીવ મારકિંગ લાગ ુ પડશે. (iv) પ્રશ્નના આપેલા બધા
માઇનસ ગણ
ુ માંથી
વવકલ્પોમાંથી કોઇ પણ વવકલ્પ પસંદ નહીં કરવામાં આવે તો, મેળવેલ ગણ
ુ કપાશે. નેગેટીવ મારકિંગ લાગ ુ પડશે.
૦.૨૫ માઇનસ ગણ
(૪)

જા.ક્ર. ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯ થી જા.ક્ર. ૧૮૦/૨૦૧૮૧૯ માટે પ્રથમ તબક્કાની સ્પધાગત્મક
લેણખત કસોટીને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોરફસીયન્સી (કાયગક્ષમતા) કસોટી માટે
ઉમેદવારોને

કવોલીફાય થયેલ ગણવા

માટેના

લઘુિમ લાયકી ગુણનુ ં ધોરણ

સરકારશ્રીની સ્થાયી સ ૂચનાઓ અનુસાર મંડળ દ્વારા જે તે સમયે વનયત કરવામાં આવશે.
પરં ત ુ તેમાં કોઇપણ કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે ૪૦ ટકા માકમ સ કરતાં ઓછું લઘુિમ
લાયકી ગુણનુ ં ધોરણ કોઇપણ સંજોગોમાં નક્કી કરી શકાશે નહીં. અને આમ, મંડળ દ્વારા
વનયત કરવામાં આવેલ લઘુિમ લાયકી ગુણની વવગતો અને ભરવાની થતી કેટેગરી
વાઇઝ જગાની સંખ્યાને ધ્યાને લઇ સ્પધાગત્મક લેણખત કસોટીમાં મેરીટના ધોરણે ઉિીણગ
થનાર ઉમેદવારો પૈકી કુલ ખાલી જગાઓની સંખ્યાના કેટેગરીવાર ૩ (ત્રણ) ગણા
ઉમેદવારોને કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી (કાયગક્ષમતા) કસોટી માટે બોલાવવામાં આવશે.

(ખ) કોમ્પપ્યટુ ર પ્રરફસીયન્સ્ટસી ટે ્ટ- (બીજા તબ્ાની પરીક્ષા)
(A) જે સંવગગના ભરતી વનયમોમાં ઉમેદવારો માટેની લઘુતમ શૈક્ષણણક લાયકાત ધોરણ-૧૦, અથવા
ધોરણ-૧૨ પાસ અથવા તેની સમકક્ષ

અથવા આઇ. ટી. આઇ. અથવા રદ્લોમાની

કરવામાં આવેલ હોય તેવા સંવગગના ઉમેદવારો માટેની
અભ્યાસિમ
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વનયત

કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી પરીક્ષાનો

(જાહેરાત ક્રમાંક -૧૭૮/૨૦૧૮૧૯ અને ૧૮૦/૨૦૧૮૧૯ માટે )
સમય - ૧-૦૦ કલાક
પ્રશ્ન િમાંક

વવષયનુ ં વવવરણ

ગુણ

૧

એકસેલ સ્પ્રેડશીટ

૧૦ ગુણ

૨

ઈ-મેઇલ કરવા (વીથ ફાઇલ એટેચમેન્ટ)

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 શૈક્ષણણક લાયકાત સ્નાતક કે તેથી વધુ ં
વનયત કરવામાં આવેલ હોય તેવા સંવગગના ઉમેદવારો માટેની

કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી

પરીક્ષાનો અભ્યાસિમ

(જાહેરાત ક્રમાંક- ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૭૭/૨૦૧૮૧૯ અને ૧૭૯/૨૦૧૮૧૯ માટે)
સમય - ૧-૧૫ કલાક
પ્રશ્ન િમાંક

વવષયનુ ં વવવરણ

ગુણ

૧

એકસેલ સ્પ્રેડશીટ

૧૫ ગુણ

૨

ઈ-મેઇલ કરવા (વીથ ફાઇલ એટેચમેન્ટ)

૧૫ ગુણ

૩

પાવર પોઇન્ટ

૧૫ ગુણ

૪

વડગ ટાઇપીંગ/ વડગ ફોમેટીંગ (અંગ્રેજી તથા ગુજરાતી)

૩૦ ગુણ

ુ
કુ લ ગણ

ુ
૭૫ ગણ

ુ મ લાયકી ધોરણ:
(ગ) લઘત્ત
મેરીટ યાદી તૈયાર કરવા માટે ન ુ ં લાયકી ધોરણ મંડળ ઠરાવશે. પરં ત ુ પરીક્ષા વનયમોની
જોગવાઇ મુજબ, કોઇપણ સંજોગોમાં અનામત કેટેગરી સરહતની તમામ કેટેગરીના
ઉમેદવારો માટે લધુિમ લાયકી ધોરણ, દરે ક કસોટી માટે કુલ ગુણના ૪૦ % ગુણ રહેશે.
લેણખત કસોટીમાં મેરીટના ધોરણે ઉિીણગ થનાર ઉમેદવારો પૈકી કુલ ખાલી જગાઓની
સંખ્યાના કેટેગરીવાર ૩ (ત્રણ) ગણા ઉમેદવારોને કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી (કાયગક્ષમતા)
કસોટી માટે બોલાવવામાં આવશે.
(ઘ) (૧) તમામ સંવગોની જગા માટે ની મેરીટ યાદી ભાગ-૧ : લેણખત કસોટી : ઓ્ટીકલ
માકગ રીડીંગ (OMR) પ્રશ્ન૫ત્ર તથા ભાગ-ર: કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી (કોમ્પ્યુટર
કાયગક્ષમતા) કસોટી બંનેમાં મેળવેલ સંયક્ુ ત ગુણના આધારે તૈયાર કરવામાં આવશે.
(૨) આ જાહેરાત હેઠળની જગા માટે મૌખીક કસોટી લેવામાં આવશે નહીં.
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(ચ)

પસંદગી/

પ્રવતક્ષા

યાદી

તૈયાર

કરવાની

પધ્ધવત:-

(જાહેરાત ક્રમાંક-

૧૬૭/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૮૦/૨૦૧૮૧૯ માટે )
(૧)

ઉમેદવારોએ ઉકત પ્રથમ તબક્કા ભાગ-૧ ની સ્પધાગત્મક લેણખત પરીક્ષા અને બીજા

તબક્કા ભાગ-૨ ની કોમ્પ્યુટર પ્રોરફસીયન્સી ટે સ્ટ -એમ બંને કસોટીમાં મેળવેલ સંયક્ુ ત
ગુણના મેરીટસના આધારે કેટેગરીવાઇઝ ભરવાની થતી જગાની વવગતો ધ્યાને લઇ
પસંદગી/પ્રવતક્ષા યાદી તૈયાર કરવામાં આવશે.
(૨)

સામાન્ય વરહવટ વવભાગના તા. ૨૭/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠરાવ િમાંક: પીએસસી/

૧૦૮૯/ ૩૯૧૦/ ગ-૨ ની જોગવાઈ અનુસાર સ્પધાગ ત્મક પરીક્ષા અન્વયે તથા સીધી
પસંદગીથી ભરતી અન્વયે પ્રવતક્ષા યાદીનુ ં કદ કેટેગરી વાઈઝ કુલ જગાના ૨૦ ટકા રહેશે.
(૩)

મંડળ દ્રારા પ્રવતક્ષાયાદીના અમલવારી સમયે પસંદગી યાદીના ઉમેદવારો માટે

પસંદગી યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવાર જે-તે જગા ઉપર હાજર ન થાય, રાજીનામું આપે
અથવા અવસાન પામે તેવા સંજોગોમાં તે જગા ઉપર માત્ર પ્રવતક્ષા યાદીના ઉમેદવારને જ
સ્થાન આપવામાં આવશે.

૧૦. સામાન્સ્ટય શરતો:(૧)

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

(૨) ણબનઅનામત તથા અનામત વગોના મરહલા ઉમેદવારોને પણ બધી જ મળવાપાત્ર
છુટછાટ ગણતરીમાં લીધા બાદ વધુમાં વધુ ૪૫ વષગની ઉંમર સુધી જ ઉ૫લી
વયમયાગદામાં છુટછાટ મળશે.
(૩) (૧) અનામત વગગના ઉમેદવારોએ જાવત અંગે ન ંુ સક્ષમ સત્તાવધકારીન ંુ પ્રમાણપત્ર
ુ રાત સરકાર દ્વારા વખતો વખત વનયત કરે લ નમ ૂનામાં મેળવેલ હોવું જોઇશે.
ગજ
(૨) સા. અને શૈ. ૫.વગગના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગગમાં સમાવેશ ન થતો હોવા
અંગેન ું સામાજીક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના તા. ૨૭/૦૪/૨૦૧૦ ના
ઠરાવ િમાંક- સસપ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/અ ની જોગવાઈ મુજબ થી વનયત થયેલ
નમુના પરરવશટટ-૪ તથા તા. ૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ િમાંક: સશપ/
૧૨૨૦૧૫/ ૪૫૫૨૪૬/ અ તેમજ તા. ૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ના ઠરાવ િમાંક: સશપ/
૧૨૨૦૧૭/ ૧૨૪૩૮૨/ અ ની જોગવાઈ મુજબ, તા. ૦૧/૦૪/ર૦૧૭ થી અરજી
કરવાની છે લ્લી તા. ૧૧/૦૪/૨૦૧૯ ( તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૭, તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૮,
તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ ૂુરા થયેલ નાણાંરકય વષગ ર૦૧૬-ર૦૧૭ / ૨૦૧૭૨૦૧૮ / ૨૦૧૮-૨૦૧૯ માટેન ંુ )

દરવમયાન મેળવેલ અસલ પ્રમાણ૫ત્રનો નંબર

અને તારીખ ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે દશાગવવાનાં રહેશે.
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(૩) આવથિક 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 મુજબ થી વનયત થયેલ નમુના Annexure KH (અંગ્રેજી) અથવા પરરવશટટ- ગ (ગુજરાતી) નમ ૂનામાં તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ /
૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ ૂ ૂરા થતા નાણાકીય વષગ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ / ૨૦૧૮૨૦૧૯
ના વષગની આવકના આધારે તા. ૧૪/૦૧/ર૦૧૯ થી અરજી કરવાની છે લ્લી તા.
૧૧/૦૪/૨૦૧૯ દરવમયાન મેળવેલ અસલ પ્રમાણ૫ત્રનો નંબર અને તારીખ
ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે દશાગવવાનાં રહેશે.
સક્ષમ અવધકારી ધ્વારા અપાયેલ આવું પ્રમાણપત્ર રજુ ન કરી શકનાર
ઉમેદવારો સામાન્ય ઉમેદવારો માટે નક્કી થયેલ વયમયાગ દામાં આવતા નહીં હોય
તો તેઓની ઉમેદવારી રદ થશે. સામાજીક અને શૈક્ષણણક રીતે ૫છાત વગગના
ઉમેદવારોએ રાજય સરકારની નોકરી માટે માન્ય કરાયેલ વનયત નમુનામાં નોન
રિવમલીયર સટી અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજૂ કરવાનુ રહેશે. (૪)
સામાજીક અને શૈક્ષણણક રીતે ૫છાત વગગના ૫રરણીત મરહલા ઉમેદવારે આવુ નોન
િીમીલેયર પ્રમાણ૫ત્ર તેમના માતા- વપતાની આવકના સંદભગમાં રજુ કરવાનું
રહેશે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના ૫વતની આવકના સંદભગમાં આવુ પ્રમાણ૫ત્ર
રજુ કરે લ હશે તો તેની ઉમેદવારી રદ કરવામાં આવશે. (૫) જો સામાજીક અને
શૈક્ષણણક રીતે ૫છાત વગગના ઉમેદવારે આવું પ્રમાણ૫ત્ર મંડળ ઘ્વારા અસલ
પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજુ કરે લ નરહ હોય તો, તેમજ તેઓ ણબન અનામત
ઉમેદવાર તરીકેની વયમયાગદામાં આવતા નહીં હોય તો તેઓની ઉમેદવારી માન્ય
ગણાશે નરહ. (૬) પરીક્ષા ફી ભયાગ બાદ રીફંડ મળવાપાત્ર નથી તેમજ તે ફી અન્ય
કોઇ પરીક્ષા માટે અનામત તરીકે રાખવામાં આવશે નહીં. તથા અરજી કયાગ બાદ
૫રત ખેંચી શકાશે નરહ. (૭) ણબનઅનામત વગગના ઉમેદવારોએ વનયત પરીક્ષા ફી
ભરે લ નહીં હોય તો તેઓની અરજી વવચારણામાં લેવામાં આવશે નહીં. (૮)
આગળની ભરતી પ્રરિયા સંદભે મંડળ દ્વારા આ૫વામાં આવતી જરૂરી સુચનાઓ
જોવા માટે મંડળની વેબસાઈટ અવાર નવાર જોતા રહેવ.ું (૯)

એથલેરટકસ(રેક

અને રફલ્ડ રમતો સરહત), બેડવમન્ટન, બાસ્કેટબોલ, રિકેટ, ફટબોલ, હોકી, સ્સ્વમીંગ,
ટે બલ ટેવનસ, વોલીબોલ, ટે વનસ, વેઈટણલફટીંગ, રે સણલિંગ, બોકવસિંગ, સાઈકણલિંગ,
જીમ્પનેષ્સ્ટકસ, જુડો, રાઈફલ શ ૂરટિંગ, કબડ્ડી, ખોખો, તીરં દાજી, ઘોડેસવારી, ગોળાફેંક,
નૌકાસ્પધાગ , શતરં જ, હેન્ડબોલ ની રમતો-ખેલકુદમાં (1) રાષ્ટ્રીય / આંતરરાષ્ટ્રીય
અથવા (2) આંતર યવુ નવવસિટી અથવા (3) અણખલ ભારત શાળા સંઘ ઘ્વારા
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યોજાતી ્પધામઓમાં માત્ર પ્રવતવનવધત્વ કરે લ હોય તેવા ઉમેદવારને ૫સંદગીમાં
અગ્રતા માટે તેમને માત્ર પ્રથમ તબક્કા ભાગ-૧ ની સ્પધાગત્મક લેણખત પરીક્ષામાં
મેળવેલ કુલ ગુણના ૫ (પાંચ) ટકા ગુણ ઉમેરી આ૫વામાં આવશે. તેથી ઉકત ત્રણ
સ્તરની સ્પધાગઓમાં ઉમેદવારોએ ભાગ લીધેલ હોય તેવા જ ઉમેદવારોએ
અરજીપત્રકમાં જરૂરી વવગતો દશાગવવાની રહેશે. ઉકત ત્રણ ્તર વસવાયની
્પધામ ઓમાં ભાગ લીધેલ હોય તો તેને અગ્રીમતા માટે માન્સ્ટય ગણવાની રહેતી ન
હોવાથી તેવા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાં વવગતો દશામવવાની રહેશે નહીં. ઉકત
ત્રણ સ્તરની સ્પધાગ ઓમાં 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 મુજબના સિાવધકારી
પાસેથી વનયત નમ ૂનામાં મેળવેલ જરૂરી પ્રમાણ૫ત્ર અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી
સમયે રજુ કરવાનું રહેશે. (વનયત નમ ૂના મંડળની વેબસાઈટ પર મ ૂકવામાં આવેલ
છે .) આવુ ં પ્રમાણપત્ર ધરાવનાર ઉમેદવાર જ રમતના ગુણ મેળવવા માટે હક્કદાર
થશે. (૧૦) સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા. ૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ િમાંકઃ
સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ.ર માં વનદે વશત પ્રવતગમાન વનયમો અનુસાર વવધવા
મરહલા ઉમેદવારો માટે પસંદગીમાં અગ્રતા આપવા માટે તેઓને પ્રથમ તબક્કાની
સ્પધાગ ત્મક લેણખત કસોટી તેમજ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી ટેસ્ટએમ બંને પરીક્ષામાં મેળવેલ ગુણના ૫ (પાંચ) ટકા ગુણ ઉમેરી આ૫વામાં આવશે.
પરં ત ુ તેઓએ વનમણકં ૂ સમયે ૂુનઃ લગ્ન કરે લા ન હોવા જોઇએ. અને તે અંગે
મંડળ માંગે ત્યારે તમામ ૂુરાવા અસલમાં રજુ કરવાના રહેશે. (૧૧) મંડળ તરફથી
આ૫વામાં આવતી જરૂરી સુચનાઓ જોવા માટે મંડળની વેબસાઈટ અવાર નવાર
જોતા રહેવ.ું
૧૧.

ુ નાઓ:સામાન્સ્ટય સચ

(૧). ઉમેદવારે અરજી૫ત્રકમાં ભરે લ વવગતો સમગ્ર ભરતી પ્રરિયા માટે આખરી ગણવામાં
આવશે અને તેના ૂુરાવાઓ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે અસલમાં રજુ કરવાના
રહેશે. અન્યથા ઉમેદવારી જે - તે તબકકે ‘‘રદ’’ કરવામાં આવશે.
(૨). ઉમેદવાર અરજી૫ત્રકમાં જે ફોટો upload કરે છે , તેની પાસપોટમ સાઈઝના ફોટાની
એક કરતાં વધ ુ કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવી અને આ જાહેરાતની સમગ્ર ભરતી
પ્રરક્રયામાં તે જ ફોટાની કોપીનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. (જેમ કે ૫રીક્ષા સમયે
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હાજરી૫ત્રકમાં લગાવવો તેમજ અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે પણ તે

જ

ફોટાની કોપી રજુ કરવાની રહેશે.)
(૩). ઉમેદવાર અરજી૫ત્રક ભરતી વખતે જે મોબાઈલ નંબર દશામ વે છે તે જ નંબર ચાલ ુ
ુ ી જાળવી રાખવો.
રાખવો અને ભરતી પ્રક્રીયા પ ૂણમ થાય ્યા 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) બીજાનું 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 મહત્વની મારહતી છુપાવતા હોય તેવા
વનવેદનો કરવા માટે (૬) ૫રીક્ષા માટે તેની ઉમેદવારીના સંબધ
ં માં અન્ય કોઈ
અવનયવમત અથવા અયોગ્ય સાધનોનો આશ્રય લેવા માટે (૭) પરીક્ષા દરમ્પયાન
ગેરવ્યાજબી

સાધનોનો

ઉ૫યોગ

કરવા

માટે

એટલે

કે

અન્ય

ઉમેદવારની

ઉિરવહીમાંથી નકલ કરવા, ૂુસ્તક, ગાઈડ, કા૫લી કે તેવા કોઈ૫ણ છાપેલા કે,
હસ્તણલણખત સારહત્યની મદદથી, મોબાઇલ, અથવા અન્ય ઇલેકરોવનક ઉપકરણો સાથે
રાખવા કે, તેનો ઉપયોગ કરવો અથવા વાતચીત ઘ્વારા નકલ કરવા કે ઉમેદવારને
નકલ કરાવવાની ગેરરીવતઓ પૈકી કોઈ૫ણ ગેરરીવત આચરવા માટે (૮) લખાણોમાં
અશ્શ્લલ ભાષા અથવા ણબભત્સ બાબત સરહતની અપ્રસ્ત ુત 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 શારીરરક રીતે
ઈજા કરવા માટે (૧૧) ૂ ૂવગવતી િમ- ૧ થી ૧૦ ખંડોમાં વનરદિ ટટ કરે લ તમામ અથવા

કોઈ૫ણ કૃત્ય કરવાનો પ્રયત્ન કરવા માટે અથવા યથા પ્રસંગ મદદગીરી કરવા માટે

અથવા (૧ર) ૫રીક્ષા આ૫વા માટે તેને ૫રવાનગી આ૫તા તેના પ્રવેશ૫ત્રમાં
આ૫વામાં આવેલી કોઈ૫ણ સુચનાનો ભંગ કરવા માટે દોવષત ઠયાગ હોય તો અથવા
દોવષત હોવાનુ ં જાહેર કયુગ હોય તો તે ફોજદારી કાયગવાહીને પાત્ર થવા ઉ૫રાંત-(ક)
મંડળ, જે ૫રીક્ષાનો ઉમેદવાર હોય તે ૫રીક્ષામાંથી ગેરલાયક ઠરાવી શકશે, અથવા
(ખ)(૧) મંડળ, સીધી ૫સંદગી માટે લેવાતી કોઈ૫ણ ૫રીક્ષામાં બેસવામાંથી અથવા (ર)
રાજય સરકાર પોતાના હેઠળની કોઈ૫ણ નોકરીમાંથી કાયમી રીતે અથવા વનરદિ ટટ
મુદત માટે બાકાત કરી શકશે. (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 હશે તો તેવા
ઉમેદવારોની ઉમેદવારી જે તે તબક્કે આપોઆપ રદ થવાને પાત્ર બનશે.

(૫) ઉમેદવારે અરજી૫ત્રકમાં બતાવેલી કોઈ૫ણ વવગત અને અસલ પ્રમાણપત્રોની
ચકાસણી સમયે રજુ કરે લ જન્મ તારીખ, શૈક્ષણણક લાયકાત, વય, જાવત, અનુભવ
વવગેરેને લગતા પ્રમાણ૫ત્રો ભવવટયમાં જે તે તબકકે ચકાસણી દરમ્પયાન ખોટા માલુમ
૫ડશે તો તેની સામે યોગ્ય કાયદે સરની કાયગવાહી કરવામાં આવશે. આવા ઉમેદવારની
ઉમેદવારી મંડળ ઘ્વારા ‘‘રદ‘‘ કરવામાં આવશે. તેમજ અન્ય સંવગોની ભરતી માટે
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પણ ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવશે. તેમજ જો ૫સંદગી/વનમણકં ૂ થયેલ હશે તો
૫સંદગી/વનમણકં ૂ , મંડળ/વનમણકં ૂ કરનાર સિાવધકારી દ્વારા કોઈ૫ણ તબકકે ‘‘રદ‘‘
કરવામાં આવશે.
(૬) મંડળ ઘ્વારા લેવાનાર સ્પધાગત્મક લેણખત કસોટી કે કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી 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 આવશે.
(૭) ૫સંદગી પામેલ ઉમેદવારે વનમણકં ૂ સિાવધકારી ઠરાવે તે શરતોને આવધન વનમણકં ૂ
મેળવવાને પાત્ર થશે.
(૮) ઉમેદવાર પોતે ૫રીક્ષામાં સફળ થયો હોવાના કારણે જ સંબવં ધત જગા ઉ૫ર વનમણકં ૂ
કરવાનો દાવો કરવાને હક્કદાર થશે નહીં, વનમણકં ૂ કરનાર સિાવધકારીને પોતાને
એવી ખાતરી થાય કે જાહેર સેવા સારૂ ઉમેદવાર યોગ્ય જણાતો નથી તો તેને ૫ડતો
મુકી શકાશે. વનમણકં ૂ બાબતે તેઓનો વનણગય આખરી ગણાશે.
(૯) ભરતી પ્રરિયા સંૂ ૂણગ૫ણે ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી(સામાન્ય)
વનયમો-૧૯૬૭ (વખતો વખતના સુધારા સરહત) અને તે અન્વયે જે તે સંવગગના
ઘડવામાં આવેલ ભરતી વનયમોને આવધન રહેશે.
(૧૦) સમગ્ર ભરતી પ્રિીયા ૂ ૂણગ ન થાય ત્યા સુધી કોઈ પણ પ્રકારની મારહતી માગતી
આર.ટી.આઈ. એક્ટ હેઠળની કોઈ પણ અરજી ધ્યાને લેવામાં આવશે નહી.

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

તારીખ:- ૦૭/૦૩/૨૦૧૯

સણચવ
ુ રાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ,
ગજ

્થળ:- ગાંધીનગર

ગાંધીનગર
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