કમિશનર, આદિજામિ મિકાસ
બિરસા મડું ા ભિન, સેકટર-૧૦/એ
ગજરાિ રાજય, ગાુંધીનગર.
જાહેરાિ ક્રિાુંકઃ ૧/૨૦૧૬-૧૭ અંગેની મિગિિાર સ ૂચનાઓ.
(િેિસાઇટ એડ્રેસઃ https://ojas.gujarat.gov.in)
ગજરાિ સરકારના આદિજામિ મિકાસ મિભાગના મનયુંત્રણ હેઠળની સહાયક અનિાન િેળિિી િાન્ય સ્િૈચ્છિક
સુંસ્થાઓ દ્વારા રાજયિાું ચાલિી આશ્રિશાળાઓિાું સરકારશ્રી દ્વારા િુંજૂર કરે લ ધોરણ-૮ ના િગો િાટે ૪૦૨
મિદ્યા સહાયકોની જગ્યાઓ સરકારશ્રીના પ્રિિતિાન ીકકસ િેિન નીમિને આમધન રહકને ભરિા મિેિિારો સસુંિ
કરિા િેરકટ યાિક િૈયાર કરિા ીકરા નું.૯ (અ)(િ) િાું મલ્લેખ કરે લ શૈક્ષબણક લાયકાિ ધરાિિા મિેિિારો
સાસેથી મનયિ નમ ૂનાિાું ઓજસ િેિસાઇટ મસર ઓનલાઇન અરજી સત્રકો િુંગાિિાિાું આિે િે . આ િાટે
મિેિિારે https://ojas.gujarat.gov.in િેિસાઇટ મસર િા.૧0/૧/૨૦૧૭ (સિય રામત્રના ૨૩.૫૯ કલાક સધી)
િરમ્યાન અરજી કરિાની રહેશે.
(૧)

અરજી કરિા િાટેની મિગિિાર સ ૂચનાઓ આ જાહેરાિિાું ીકરા નું.૧૨ િાું િશાતિેલ િે િે સ ૂચનાઓ
સદહિ સિગ્ર જાહેરાિ ઓનલાઇન અરજી ભરિા સહેલાું મિેિિારે સોિે ધ્યાનથી િાુંચિી જરૂરક િે .

(ર)

ઓનલાઇન અરજી કરિી િખિે મિેિિારે કોઇ પ્રિાણસત્રો જોડિાના નથી. સરું ત ઓનલાઇન અરજી
કરિી િખિે પ્રિાણસત્રોની મિગિોને આધારે ઓનલાઇન અરજીિાું અરજિારે સિગ્ર મિગિો ભરિાની
રહે િે . આથી સોિાના િધા જ પ્રિાણસત્રો જેિા કે, શૈક્ષબણક લાયકાિ, િય, શાળા િોડયાન ું પ્રિાણસત્ર,
જામિ, શારકદરક ખોડખાુંસણ (હોય િો) િાજી સૈમનક (લાગ સડત ું હોય િો) િેિજ અન્ય લાયકાિના અસલ
પ્રિાણસત્રોને સાથે રાખીને ઓનલાઇન અરજીિાું એિા પ્રિાણસત્રોને આધારે સિગ્ર મિગિો ભરિાની
રહે િે . જેથી આ અરજીિાુંની ખોટક મિગિોને કારણે અરજી રિ થિા સાત્ર ઠરે નહક. આિા કારણોસર
અરજી રદ્દ થાય િો િે અરજી કરનાર મિેિિારની અંગિ જિાિિારક ગણાશે.

આદિજામિ મિકાસ મિભાગના મનયુંત્રણ હેઠળની સહાયક અનિાનના ધોરણે સ્િૈચ્છિક સુંસ્થાઓ િારીિે ચાલિી
આશ્રિશાળાઓિાું ધો.૮ ના િગત િાટે ગણીિ-મિજ્ઞાન, અંગ્રેજી અને ગજરાિી મિષયના મિદ્યા સહાયક સુંિગતની
કેટેગરકિાર કલ ખાલી જગ્યાઓની મિગિ.
કલ જગ્યા

બિન અનાિિ

સાિાજીક અને શૈક્ષબણક રકિે

અનસ ૂબચિ જામિ

અનસ ૂબચિ જનજામિ

સિાિિગત
૪૦૨

સાિાન્ય

િદહલા

સાિાન્ય

િદહલા

સાિાન્ય

િદહલા

સાિાન્ય

િદહલા

૨૦૪

૬૦

૧૫૦

૫૫

૦૦

૦૦

૪૮

૧૨

મસરોકિ જગ્યાઓિાું િધ-ઘટ થિાની શકયિા િે .
(૩)

અનાિિ જગ્યાઓ ીકિ મ ૂળ ગજરાિના જે િે અનાિિ કેટેગરકના મિેિિારો િાટે જ અનાિિ િે .

(૪)

એક મિેિિાર એક જ અરજી (No multiple application) કરક શકશે. િેિ િિાું, એકથી િધ અરજી
(multiple application) ના દકસ્સાિાું સિત રકિે યોગ્ય રકિે ભરે લી અરજીઓ સૈકક સૌથી િે લ્લી કન્ીિત
થયેલી (સૌથી ઉંચા નુંિરની) એક જ અરજી િાન્ય રહેશે. િે મસિાયની િધી અરજીઓ રિ થશે.
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(૫)

સાિાન્ય િહકિટ મિભાગના િા.૧૧/૧૧/૨૦૧૪ ના ઠરાિ ક્રિાુંકઃસીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ ગ.ર
(ભાગ-૧) ની જોગિાઇઓને ધ્યાને લઇને િદહલાઓ િાટે અનાિિ જગ્યાઓ રાખિાિાું આિેલ િે .
િદહલાઓની અનાિિ જગ્યાઓ િાટે લાયક િદહલા મિેિિાર મસલબ્ધ નહક થાય િો િે જગ્યાએ
સિુંમધિ કેટેગરક (જનરલ, એસ.સી., એસ.ટક., એસ.ઇ.િી.સી.) ના પરૂષ મિેિિારથી ભરિાિાું આિશે.

(૬)

જાહેરાિિાું જે િે કેટેગરકિાું કલ જગ્યાઓ સૈકક િદહલા મિેિિારો િાટે અમક જગ્યાઓ અનાિિ હોય
ત્યારે િદહલા મિેિિારોની અનાિિ જગ્યાઓ મસિાયની િાકક રહેિી જગ્યાઓ ીકિ પરૂષ મિેિિારો
િાટે અનાિિ િે િેિ ગણિાન ું નથી. આ જગ્યાઓ મસર પરૂષ િેિજ િદહલા મિેિિારોની સસુંિગી
િાટે મિચારણા થઇ શકે િે . પરૂષ િેિજ િદહલા મિેિિારો અરજી કરક શકે િે . (િા.િ. કલ-૧૦ જગ્યાઓ
સૈકક ૩ જગ્યા િદહલા મિેિિાર િાટે અનાિિ િે સરું ત િાકક રહેિી ૭ જગ્યા સાિે િદહલા મિેિિાર
સણ સસુંિગી સાિી શકે િે . )

(૭)

સગાર ધોરણ:
નાણાું મિભાગના િા.૧૬/૨/૨૦૦૬ અને િા.૨૯/૪/૨૦૧૦ ના ઠરાિ નુંિર ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/ઝ/૧
ની જોગિાઇઓને આમધન િેિજ િા.૨૦/૧૦/૨૦૧૪ ના ઠરાિ ક્રિાુંકઃખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(સાટત -ર)
/ઝ.૧ િથા િા.૨૦/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાિ ક્રિાુંકઃ ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/ (સાટત -ર) ઝ.૧ થી નકકક થયા
મજિ પ્રથિ સાુંચ િષત િાટે રૂ.૭૧૦૦/- પ્રમિ િાસ ીકકસ સગાર અને િેના મસર િામસક ખાસ ભથ્ ું
રૂ.૧૯૦૦/- િળકને કલ રૂ. ૧૦,૦૦૦/- મછચક સગારથી મનિણકું ૂ અસાશે. િધિાું ખાસ ભથથા મસર
િામષિક િધારો રૂ.૧૫૦૦/- નો રહેશે. િેિજ આ ઠરાિથી મનયિ થયેલ અન્ય લાભો િળિાસાત્ર રહેશે.
આ િાિિે નાિ.સમપ્રિ કોટત િાું િાખલ થયેલ SLP No.14124/2012 અને SLP No.14125/2012 ના
ચ ૂકાિાને આમધન રહેશે.

(૮)

રાષ્ટ્રિયિાઃ
મિેિિાર ભારિનો નાગદરક હોિો જોઇએ અથિા ગજરાિ મલ્કક સેિા િગીકરણ અને ભરિી (સાિાન્ય)
મનયિો. ૧૯૬૭ ના મનયિ-૭ ની જોગિાઇ મજિની રારિકયિા ધરાિિા હોિા જોઇએ.

(૯)

શૈક્ષબણક લાયકાિઃ
મછચિર પ્રાથમિક મશક્ષણના મિદ્યા સહાયક / મશક્ષક િરે કે સીધી ભરિીથી સસુંિગીિાું મનિણકું ૂ સાત્ર
થિા િાટે મિેિિારે નીચે મજિની શૈક્ષબણક લાયકાિ િેળિેલ હોિી જોઇએ.
ધોરણ ૬ થી ૮ મછચિર પ્રાથમિક મશક્ષણ િાટે મિદ્યા સહાયકની ભરિી અને મિેિિારોની સસુંિગી િાટે
નીચે મજિના ધોરણો અનસરિાના રહેશે.

(અ) ગબણિ મિજ્ઞાન મશક્ષકઃ નીચે પ્રિાણે ભરિી થયેલ મિદ્યાસહાયક/પ્રાથમિક મશક્ષક મછચ પ્રાથમિક
મશક્ષણ સહાયક/ મશક્ષક (ગબણિ-મિજ્ઞાન) કહેિાશે.
(i)

શૈક્ષબણક અને િાલીિી લાયકાિઃ
શૈક્ષબણક લાયકાિઃ િી.એસ.સી. અને િાલીિી લાયકાિઃ િે િમષિય સી.ટક.સી.
અથિા
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શૈક્ષબણક લાયકાિ ઓિાિાું ઓિા ૪૫ ટકા ગણ સાથે ગબણિના મશક્ષક િાટે ગબણિ (Maths) / આંકડાશાસ્ત્ર
(Statistics) /ભૌમિકશાસ્ત્ર (Physics) / રસાયણશાસ્ત્ર (Chemistry) /િાયોલોજી (Biology) / િોટની,
જઓલોજી /ભસ્િર મિજ્ઞાન સૈકક કોઇસણ એક અથિા િધારે મિષય સાથે િી.એસ.સી.ની સિિી.
િાલીિ લાયકાિઃ એક િમષિય િી.એઙ
અથિા

શૈક્ષબણક લાયકાિઃ ધોરણ-૧૨ (એચ.એસ.સી.) મિજ્ઞાન પ્રિાહિાું ઓિાિાું ઓિા ૫૦ ટકા ગણ અને
િાલીિી લાયકાિઃ ચાર િમષિય િેચરલ ઇન એલીિેન્ટરક એજયકેશન (B.EL. Ed.)
અથિા

શૈક્ષબણક લાયકાિઃ ધોરણ-૧૨ (એચ.એસ.સી. મિજ્ઞાન પ્રિાહિાું ઓિાિાું ઓિા ૫૦ ટકા ગણ અને િાલીિી
લાયકાિઃ ચાર િમષિય િી.એસ.સી. એજયકેશન (B.Sc. Ed.)
અથિા
શૈક્ષબણક લાયકાિઃ ઓિાિાું ઓિા ૫૦ ટકા ગણ સાથે ધોરણ-૧૨ (એચ.એસ.સી.) મિજ્ઞાન પ્રિાહ સાથે સાસ
અને
િાલીિી લાયકાિઃ ચાર િમષિય િી.એસ.સી. એજયકેશન ((B.Sc. Ed.) અથિા
શૈક્ષબણક લાયકાિઃ ઓિાિાું ઓિા ૫૦ ટકા ગણ સાથે િી.એસ.સી. અને
િાલીિી લાયકાિઃ એક િમષિય િી.એઙ (સ્સેશ્યલ એજયકેશન)
(ii) (૧) આ િગત િાટે મનયિ થયેલ મશક્ષક યોગ્યિા સરકક્ષા (ટકચર એલીજીિીલીટક ટેસ્ટ) TET) અરજી
કરિાની િે લ્લી િારકખે સાસ કરે લી હોિી જોઇશે. મશક્ષક યોગ્યિા સરકક્ષા (ટકચર એલીજીિીલીટક ટેસ્ટ) TET)
િાું લઘત્તિ ૬૦ ટકા ગણ િેળિેલ હોિા જોઇશે.
(ર)

આિ િિાું સસુંિગી સમિમિને એિ જણાય કે પરિી સુંખ્યાિાું મિેિિારો મસલબ્ધ થિાની શકયિા નથી
િો મિદ્યા સહાયક િાટે અરજી કરિાની િે લ્લી િારકખ સધીિાું જે મિેિિારોએ મશક્ષક યોગ્યિાની સરકક્ષાન ું
ીોિત ભરે લ હશે િેિા મિેિિારોની અરજી સ્િીકારિાની િુંજૂરક સમિમિ આસી શકશે. આિા મિેિિારોએ
સોિાન ું મશક્ષક યોગ્યિા સરકક્ષાન ું સદરણાિ સસુંિગી સમિમિ નકકક કરે િે િારકખ સધીિાું રજૂ કરિાન ું
રહેશે. સદરણાિ રજૂ કરિાની િારકખ લુંિાિિાની સત્તા સમિમિને રહેશે અને સમિમિ આ િારકખ લુંિાિી
શકશે.

(iii)

ગણાુંકન સધ્ધમિ:
મસયક
ત િ શૈક્ષબણક/િાલીિી લાયકાિ ધરાિિા અને ટક.ઇ.ટક. (TET) િાું મનયિ કરે લ ૬૦ ટકા કે િેથી
િધ ગણ િેળિેલ મિેિિારોની સસુંિગી યાિક િૈયાર કરિા િાટે નીચે મજિ ગણભાર (weightage)
આસિાિાું આિશે.
િી.એસ.સી.િાું િેળિેલ ગણના

૨૦ ટકા

એિ.એસ.સી.િાું િેળિેલ ગણના

૦૫ ટકા

િી.એઙ/સી.ટક.સી.િાું િેળિેલ ગણના

૨૫ ટકા

ટક.ઇ.ટક. િેળિેલ ગણના

૫૦ ટકા
અથિા
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ઇન્ટકગ્રેટેડ િી.એઙ. ની લાયકાિ ધરાિિા મિેિિારો િાટે નીચે મજિ ગણાુંકન સધ્ધમિ અનસરિાની
રહેશે. (ચાર િષતનો અભ્યાસક્રિ)

(િ)

ઇન્ટકગ્રેટેડ િી.એસ.સી. િી.એઙ. િાુંથી િેળિેલ ગણના

૪૫ ટકા

એિ.એસ.સી.િાુંથી િેળિેલ ગણના

૦૫ ટકા

ટક.ઇ.ટક.િાુંથી િેળિેલ ગણના

૫૦ ટકા

ભાષાઓના મિદ્યા સહાયક/મશક્ષક
નીચે પ્રિાણે ભરિી થયેલ મિદ્યા સહાયક/ પ્રાથમિક મશક્ષક મછચ પ્રાથમિક મશક્ષણ મિદ્યા સહાયક
/ મશક્ષક (ભાષા) કહેિાશે

(i)

શૈક્ષબણક અને િાલીિી લાયકાિ
શૈક્ષબણક લાયકાિ િી.એ. (અંગ્રેજી/ગજરાિી) િી.આર.એસ., િી.એસ.એસ.સી.
િાલીિી લાયકાિઃ િે િમષિય સી.ટક.સી.
અથિા

શૈક્ષબણક લાયકાિઃ ઓિાિાું ઓિા ૪૫ ટકા ગણ સાથે િી.એ./ િી.આર.એસ., િી.એસ.એસ.સી.
(અંગ્રેજી/ગજરાિી) અને
િાલીિી લાયકાિઃ એક િમષિય િી.એઙ
અથિા

શૈક્ષબણક લાયકાિઃ ધોરણ-૧૨ (એચ.એસ.સી.) િાું ઓિાિાું ઓિા ૫૦ ટકા ગણ અને
િાલીિી લાયકાિઃ ચાર િમષિય િેચલર ઇન એલીિેન્ટરક એજયકેશન (B.EL. Ed.)
અથિા

શૈક્ષબણક લાયકાિઃ ધોરણ-૧૨ (એચ.એસ.સી.) િાું ઓિાિાું ઓિા ૫૦ ટકા ગણ અને
િાલીિી લાયકાિઃ ચાર િમષિય િી.એ. (ગજરાિી/અંગ્રેજી) એજયકેશન (B.A. Ed.)
અથિા

શૈક્ષબણક લાયકાિઃ ઓિાિાું ઓિા ૫૦ ટકા ગણ સાથે િી.એ. (અંગ્રેજી) અને
િાલીિી લાયકાિઃ એક િમષિય િી.એઙ (સ્સેશ્યલ એજયકેશન)
(ii)

(૧)

આ િગત િાટે મનયિ થયેલ મશક્ષક યોગ્યિા સરકક્ષા (ટકચર એલીજીિીલીટક ટેસ્ટ-TET) અરજી

કરિાની િે લ્લી િારકખે સાસ કરે લી હોિી જોઇએ. મશક્ષક યોગ્યિા સરકક્ષા (ટકચર એલીજીિીલીટક ટેસ્ટTET) િાું લઘત્તિ ૬૦ ટકા ગણ િેળિેલ હોિા જોઇશે.
(ર)

આિ િિાું સસુંિગી સમિમિને એિ જણાય કે પરિી સુંખ્યાિાું મિેિિારો મસલબ્ધ થિાની શકયિા

નથી િો મિદ્યા સહાયક િાટે અરજી કરિાની િે લ્લી િારકખ સધીિાું જે મિેિિારોએ મશક્ષક યોગ્યિાની
સરકક્ષાન ું ીોિત ભરે લ હશે િેિા મિેિિારોની અરજી સ્િીકારિાની િુંજૂરક સમિમિ આસી શકશે. આિા
મિેિિારોએ સોિાન ું મશક્ષક યોગ્યિા સરકક્ષાન ું સદરણાિ સસુંિગી સમિમિ નકકક કરે િે િારકખ સધીિાું
રજૂ કરિાન ું રહેશે. સદરણાિ રજૂ કરિાની િારકખ લુંિાિિાની સત્તા સમિમિને રહેશે. અને સમિમિ આ
િારકખ લુંિાિી શકશે.
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(iii)

ગણાુંકનઃ
મસયક
ત િ શૈક્ષબણક/ િાલીિી લાયકાિ ધરાિિા અને ટક.ઇ.ટક. (TET) મનયિ કરે લ ૬૦ ટકા કે િેથી
િધ ગણ િેળિેલ મિેિિારોની સસુંિગી યાિક િૈયાર કરિા િાટે નીચે મજિ ગણભાર (weightage)
આસિાિાું આિશે.



િી.એ. (અંગ્રેજી/ગજરાિી) િી.આર.એસ.િાું િેળિેલ ગણના

૨૦ ટકા

એિ.એ. (અંગ્રેજી/ગજરાિી) એિ.આર.એસ.િાું િેળિેલ ગણના

૦૫ ટકા

િી.એઙ/સી.ટક.સી.િાું િેળિેલ ગણના

૨૫ ટકા

ટક.ઇ.ટક. િેળિેલ ગણના

૫૦ ટક

જીલ્લાની ભરિાસાત્ર કલ જગ્યાના ૧૦ ટકા જેટલી જગ્યાઓન ું િેઈટીંગ લીસ્ટ રહેશે અને સસુંિગી સમિમિ
નક્કક કરે િે મજિ અનસરિાન ું રહેશે.

િેઈટીંગ લીસ્ટ એક િષત સધી અથિા જગ્યા ભરિા િીજી

જાહેરાિ આસિાિાું આિે, આ િન્નેિાુંથી જે િહેલ ું હોય ત્યાું સધી િાન્ય રહેશે.


મિેિિારે સાસ કરે લ સી.ટક.સી. અને ઈન્ટકગ્રેટેડ િી.એડ. ની સરકક્ષા નેશનલ કામન્સીલ ીોર ટકચર
એજયકેશન (NCTE) દ્વારા િાન્ય સુંસ્થાિાુંથી જ સાસ કરે લી હોિી જોઈશે અને સ્નાિક િથા
અનસ્નાિકની સિિી ય.જી.સી. દ્વારા િાન્ય કરે લ યમનિસીટકિાુંથી િેળિેલ હોિી જોઈશે.



મિેિિાર (૧) રાજય સરકારના સાિાન્ય િહકિટ મિભાગના િા.૧૩/૮/૨૦૦૮ િથા િા.૧૮/૩/૨૦૧૬
ના સરકારક ઠરાિ ક્રિાુંકઃસીઆરઆર/૧૦/૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦-ગ.૫ મજિ કોમ્્યટરના િેઝીક નોલેજન ું
કોઇસણ િાલીિી સુંસ્થાન ું પ્રિાણસત્ર/ િાકત શીટ ધરાિિા હોિા જોઇશે. મિકલ્સે (૨) કોમ્્યટર એક મિષય
િરકકે હોય િેિી લાયકાિ સરકાર િાન્ય યમનિમસિટક અથિા સુંસ્થાિાુંથી િેળિેલ હોિાના પ્રિાણસત્રો
ધરાિિા હોિા જોઇએ. અથિા (૩) ધોરણ-૧૦ અથિા ધોરણ-૧૨ ની સરકક્ષા કોમ્્યટર મિષય સાથે
સાસ કરે લ હોિાના પ્રિાણસત્રો ધરાિિા હોિા જોઇશે.ઓનલાઇન અરજી કરિાના િિક્કે મિેિિાર આવ
પ્રિાણસત્ર ધરાિિા ના હોય િો સણ અરજી કરક શકશે. સરું ત મનિણકું ૂ િેળિિા સહેલાું મિેિિારે આવ ું
પ્રિાણસત્ર અચ ૂક રજૂ કરિાન ું રહેશે. અન્યથા આિા મિેિિાર મનિણકું ૂ િેળિિાસાત્ર ઠરશે નહક. અને
(૩) મિેિિાર ગજરાિી અને/અથિા દહન્િક અથિા િુંને ભાષાન ું પરત ું જ્ઞાન ધરાિિા હોિા જોઇશે.

(૧૦) િયિયાતિાઃ
મનિણકું િાટે સાત્ર મિેિિારની ઉંિર જાહેરાિ અન્િયે ઓનલાઈન અરજી કરિાની િે લ્લી
િા.૧૦/૧/૨૦૧૭ ના રોજ મિુંર ૧૮ િષતથી ૨૮ િષત સધીની હોિી જોઈશે. અન.જામિ., અન.જનજામિ,
સા.શૈ.સ.િ. અને િહકલા મિેિિાર િાટે િહત્તિ િયિયાતિાિાું સરકારશ્રીની પ્રિિતિાન જોગિાઈઓને
આધીન િયિયાતિાિાું છૂટિાટનો લાભ િળિાસાત્ર રહેશે. સુંિગતની જગ્યા િાટે િા.૧૦/૧/૨૦૧૭ ની
સ્સ્થમિએ મિેિિારની ઉંિર ૪૫ િષતથી િધ નહક હોિી જોઇએ.
૧.

મ ૂળ ગજરાિના હોય િેિા અનાિિ િગતના મિેિિારોને મસલી િય િયાતિાિાું
મનયિોનસાર નીચે મજિ છૂટિાટ આસિાિાું આિશે.

(૧)

સાિાન્ય િદહલા મિેિિારોને

૫ િષત
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(ર)

અનાિિ િગતના પરૂષ મિેિિારોને

૫ િષત

(૩)

અનાિિ િગતના િદહલા મિેિિારોને

૧૦ િષત

(૪)

સાિાન્ય િગતના મિકલાુંગ પરૂષ મિેિિારોને

૧૦ િષત

(૫)

સાિાન્ય િગતના મિકલાુંગ િદહલા મિેિિારોને

૧૫ િષત

મકિ િિાિ કેટેગરકના મિેિિારોને મસલી િય િયાતિાિાું િળિાસાત્ર છૂટિાટ સાથેની ઉંિર
િા.૧૦/૧/૨૦૧૭ ની સ્સ્થમિએ કોઇસણ સુંજોગોિાું ૪૫ િષત કરિાું િધિી જોઇએ નહક.
(૧૧) િયિયાતિા િાટે મનધાતરકિ િારકખઃ
િિાિ મિેિિારોના દકસ્સાિાું િયિયાતિા જાહેરાિ અન્િયે ઓનલાઈન અરજી કરિાની િે લ્લી
િા.૧૦/૧/૨૦૧૭ ના રોજ સ્સ્થમિને ધ્યાનિાું લેિાિાું આિશે. અન્ય િિાિ િાિિો િાટે સણ જાહેરાિ
િા.૧૦/૧/૨૦૧૭ ગણિાની રહેશે.
(૧૨) અરજી કરિાની રકિઃ
આ જાહેરાિના સુંિભતિાું કમિશનર આદિજામિ મિકાસ દ્વારા ઓનલાઇન જ અરજી સ્િીકારિાિાું આિશે
મિેિિારે જાહેરાિિાું િશાતવ્યા િા.૩૧/૧૨/૨૦૧૬ થી (સિય રામત્રના ૨૩.૫૯ કલાક સધી ) િરમ્યાન
https://ojas.gujarat.gov.in સર અરજી સત્રક ભરક શકાશે. મિેિિારે
(૧)

સૌ પ્રથિ https://ojas.gujarat.gov.in સર જવ ું.

(ર)

હિે Apply online click કરવ ું.

(૩)

Vidyasahayak ની જાહેરાિ ક્રિાુંકઃ ૧ મસર click કરિાથી Screen મસર more details અને apply
now ની મિગિો િળશે જે more details click કરિાથી મિગિિાર જાહેરાિ જોિા િળશે, જે િાુંચી
જિી.

(૪)

િેની નીચે apply now ઊસર click કરિાથી Application format ખલશે, જેિાું સૌ પ્રથિ
Personal details મિેિિારે ભરિી. (અહીં લાલ ફૂિડક (*) મનશાની હોય િેની મિગિો ીરજીયાિ
ભરિાની રહેશે.

(૫)

Personal details ભરાયા િાિ Educational details ભરિા િાટે Educational Qualification
મસર click કરવ ું.

(૬)

િેની નીચે Self-declaration મસર click કરવ ું. ત્યારિાિ

(૭)

મસરની શરિો સ્િીકારિા િાટે Yes મસર click કરવ ું. હિે અરજી પ ૂણત રકિે ભરાઈ ગયેલ િે .

(૮)

હિે Save મસર કલીક કરિાથી િિારક અરજીનો online સ્િીકાર થશે.

(૯)

અરજી કયાત િાિ મિેિિારનો Application number generate થશે. જે મિેિિારે સાચિી રાખિાનો
રહેશે.

(૧૦) હિે Upload photograph મસર click કરો અહક િિારો Application number ટાઈસ કરો અને
િિારક Birth date ટાઈસ કરો. ત્યારિાિ Ok મસર click કરવ ું. અહીં Photo અને signature
upload કરિાના િે . (Photo ન ું િાસ ૫ સે.િી. ઉંચાઈ અને ૩૬ સે.િી. સહોળાઈ અને signature
6

ન ું િાસ ૨.૫ સે.િી. લુંિાઈ અને ૭.૫ સે.િી. સહોળાઈ રાખિી) (Photo VG[ signature upload
કરિા સૌ પ્રથિ િિારો photo અને signature jpg. Format િાું (15 kb) સાઈઝથી િધારે નહીં િે
રકિે સ્કેન કરક computer િાું Save કરે લા હોિા જોઈએ). Browse button મસર click કરો. હિે
choose file ના સ્ક્રકનિાુંથી જે ીાઈલિાું jpg. Format િાું િિારો photo store થયેલ િે િે ીાઈલને
select કરો અને open button ને click કરો. હિે browse button ની િાજિાું upload button મસર
click કરો. હિે િાજિાું િિારો photo િે ખાશે. હિે આ જ રકિે signature સણ upload કરિાની
રહેશે. જે ીોટો અસલોડ કરિાિાું આવ્યો હોય િે જ ીોટાની નકલ સિકના િરે ક િિક્કે કચેરક
િાુંગે ત્યારે િેિો જ ીોટો રજ કરિાનો રહેશે. ઓનલાઈન અરજીિાું અસલોડ કરે લ ીોટોગ્રાીની
ચારથી સાુંચ નકલ કઢાિી રાખિી. જિા જિા િિક્કે જિા ીોટોગાી રજ થશે િો મિેિિારની
ઓળખ પ્રસ્થામસિ નહીં થિાના કારણે મિેિિારની ીાળિણી/મનિણકું િાું િાધ આિી શકશે. જેની
જિાિિારક મિેિિારની સોિાની રહેશે.
(૧૧) સેજના મસરના ભાગિાું confirm application મસર click કરો અને application number િથા
birth date type કયાત િાિ Ok મસર click કરિાથી ત્રણ િટન (૧) Ok (૨) show application
preview અને (૩) confirm application િે ખાશે. મિેિિારે show application preview મસર
click કરક સોિાની અરજી જોઈ લેિી. અરજીિાું સધારો કરિાનો જણાય િો edit કરક લેવ ું. કન્ીિત
કયાત સહેલાું કોઈસણ પ્રકારનો સધારો થઈ શકશે. સુંપ ૂણત ચકાસણી િાિ જો અરજી સધારિાની
જરૂર ન જણાય િો જ confirm application મસર click કરવ ું. િેથી મિેિિારની અરજીનો કચેરકિાું
online સ્િીકાર થઈ જશે.
(૧૨) એકિાર ઓનલાઇન અરજી કન્ીિત થયા િાિ િેિાું કોઇસણ પ્રકારનો ીેરીાર મિેિિાર કે કચેરક
દ્વારા થઇ શકશે નહક. અરજીિાું િશાતિેલી મિગિોને અનરૂસ પ્રિાણસત્રો કચેરક િાગે ત્યારે મિેિિારે
રજૂ કરિાના રહેશે. આથી મિેિિારે પ્રથિ સોિાની સાસેના અસલ પ્રિાણસત્રોને આધારે સોિાન ું
નાિ, સમિ/ મસિાન ું નાિ, અટક, જન્િ િારકખ, શૈક્ષબણક લાયકાિ, જામિ, (કેટેગરક) જેન્ડર (િેલીકિેલ) િાજી સૈમનક, સ્સોટત સ, સા.ખો.ખા. મિધિા િગેરે િાિિોની િારકક ચકાસણી નાિ/અટકના
સ્સેલીંગ સદહિ કરક લઇને િેને અનરૂસ મિગિો જ ઓનલાઇન અરજીિાું િશાતિિાની રહેશે. કચેરક
દ્વારા ચકાસણી સારૂ પ્રિાણસત્રો િાુંગિાિાું આિે ત્યારે ઓનલાઇન અરજી સત્રકિાું િશાતિેલ
મિગિો અને મિેિિાર દ્વારા કચેરક સિક્ષ રજૂ કરિાિાું આિિા સત્રિાણસત્રોિાું કોઇસણ જાિની
મિસુંગિિા િાલ ૂિ સડશે િો િેિી ક્ષમિયકિ અરજીઓ કચેરક દ્વારા જે િે િિકકેથી રિ કરિાિાું
આિશે. ખોટક કે અધરક મિગિોને કારણે ક્ષમિયકિ અરજી રિ કરિાિાું આિે િો િેિાું કચેરકની
કોઇ જિાિિારક રહેશે નહક. આથી મિેિિારોને િેિની સાસેના પ્રિાણસત્રોના આધારે અને િેને
અનરૂસ મિગિો ઓનલાઇન અરજી કરિી િખિે િશાતિિાની ખાસ કાળજી રાખિા જણાિિાિાું
આિે િે .
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(૧૩) confirm application મસર click કરિાું અહક confirmation number generate થશે. જે હિે
સિકની િધી જ કાયતિાહક િાટે જરૂરક હોય મિેિિારે સાચિિાનો રહેશે. કન્ીિેશન નુંિર મસિાય
કોઇસણ સત્ર વ્યિહાર કરક શકાશે નહક. confirm થયેલ અરજી સત્રકની મપ્રન્ટ અચ ૂક કાઢક રાખિી.
(૧૪) હિે Print application મસર click કરવ ું અહક િિારો confirmation number ટાઇસ કરિો. અને
print મસર click કરક અરજીની નકલ કાઢક સાચિી રાખિા જણાિિાિાું આિે િે . જેથી મિેિિારે
સોિે ઓનલાઇન રજૂ કરે લી અરજીની િે નકલ જરૂર સડયે મસયોગિાું લઇ શકાય.
(૧૩) સસુંિગી પ્રદક્રયાઃ
મિદ્યા સહાયક (અસર પ્રાથમિક) ધોરણ-૮ િાટે સરકારશ્રીની ીકકસ િેિન નીમિને આમધન રહક મિદ્યા
સહાયકોની જગ્યા મસર સસુંિગી સિુંમધિ જીલ્લા કક્ષાની સિુંમધિ પ્રાયોજના િહકિટિારશ્રીના
અધ્યક્ષસ્થાને સરકારશ્રી દ્વારા મનયિ કરે લ ભરિી સસુંિગી સમિમિઓ દ્વારા િેરકટના ધોરણે સસુંિગી
પ્રદક્રયા કેષ્ટ્ન્િયકૃિ ધોરણે કરિાિાું આિશે.
(૧૪) સાિાન્ય શરિોઃ
(૧)

જાહેરાિિાું જે કક્ષાની અનાિિ િગો િાટે જગ્યાઓ અનાિિ િે િેઓને જ મસલી િયિયાતિાિાું
સરકારશ્રીની પ્રિિતિાન જોગિાઈઓને આમધન િળિાસાત્ર છૂટિાટ િળશે. િધીજ િળિાસાત્ર
છૂટિાટ ગણિરકિાું લીધા િાિ િાજી સૈમનક મસિાય િધિાું િધ ૪૫ િષતની ઉંિર સધી જ મસલી
િયિયાતિાિાું છૂટિાટ િળશે.

(૨)

સા.શૈ.સ.િ.ના મિેિિારોએ મન્નિ િગતિાું સિાિેશ થિો ન હોિા અંગેન ું મનયિ નમ ૂનાન ું
સરકારશ્રીના સાિાજીક ન્યાય અને અમધકારકિા મિભાગના િા.૬/૨/૧૯૯૬ ના ઠરાિથી મનયિ
થયેલ સદરમશરટ-ક (ગજરાિીિાું) ના નમ ૂનાિાું પ્રિાણસત્ર સિુંમધિ જીલ્લા કક્ષાની ભરિી સસુંિગી
સમિમિ િાગે ત્યારે રજૂ કરિાાન ું રહેશે. િા.૧/૪/૨૦૧૫ થી િા.૩૧/૩/૨૦૧૬ ના સિયગાળાની
આિકને ધ્યાને લઇ િા.૧/૪/૨૦૧૬ થી અરજી કરિાની િે લ્લી િારકખ ૧૦/૧/૨૦૧૭ િરમ્યાન
િેળિેલ મન્નિ િગતિાું સિાિેશ ન થિો હોિા અંગેના અસલ પ્રિાણસત્રનો નુંિર અને િારકખ
ઓનલાઇન અરજી કરિી િખિે િશાતિિાનો રહેશે. (અંગ્રેજીિાું કઢાિેલ નોન દક્રમિલયર સટીીકકેટ
જે કેન્િ સરકારની નોકરક િાટેન ું હોય િાન્ય ગણિાિાું આિશે નહક.) સરકક્ષા િાિ પ્રિાણસત્રોની
ચકાસણી સિયે સક્ષિ અમધકારક દ્વારા અસાયેલ આવ ું પ્રિાણસત્ર રજૂ ન કરક શકિા મિેિિારો
સાિાન્ય મિેિિારો િાટે નકકક થયેલ િય િયાતિાિાું આિિા નહક હોય િો િેઓની મિેિિારક
રિ થશે. આથી ઓનલાઇન અરજી કરિી િખિે મન્નિ િગતિાું સિાિેશ ન થિો હોિા અંગેન ું
મનયિ સિયગાળાન ું અને મનયિ નમ ૂનાન ું પ્રિાણસત્ર ધરાિિા ન હોય િેિા મિેિિારોને જનરલ
મિેિિાર િરકકે અરજી કરિા સલાહ આસિાિાું આિે િે .

(૩)

સાિાજીક અને શૈક્ષબણક રકિે સિાિ િગતના સરબણિ િદહલા મિેિિાર આવ ું નોન દક્રમિલેયર
પ્રિાણસત્ર િેિના મસિાની આિકના સુંિભતિાું ધરાિિા હોિા જોઇશે. જો આિા મિેિિાર િેિના
સમિની આિકના સુંિભતિાું આવ ું પ્રિાણસત્ર ધરાિિા હશે િો િેને ધ્યાને લેિાિાું આિશે નહક.
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(૪)

સાિાન્ય િહકિટ મિભાગના િા.૨૨/૫/૧૯૯૭ ના ઠરાિ ક્રિાુંકઃ સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/
ગ.(ર) િાું મનિે મશિ પ્રિિતિાન મનયિોનસાર મિધિા િદહલા મિેિિારો િાટે સસુંિગીિાું અગ્રિા
આસિા િાટે િેિને િળે લ ગણના ૫ (સાુંચ) ટકા ગણ મિેરક આસિાિાું આિશે. સરું ત િેઓએ
મનિણકું ૂ સિયે પનઃ લગ્ન કરે લ ન હોિા જોઇએ. મસરાુંિ કચેરક િાગે ત્યારે િેના િિાિ પરાિા
અસલિાું રજૂ કરિાના રહેશે.

(૫)

એથલેદટકસ (િેક અને દીલ્ડ રિિો સદહિ) િેડમિન્ટન, િાસ્કેટિોલ, દક્રકેટ, ફૂટિોલ, હોકક,
સ્િીિીંગ, ટેિલટેનીશ, િોલીિોલ, ટેમનસ, િેટલીીટીંગ, રે સબલિંગ, િોકમસિંગ, સાયકલીંગ,
જીમ્નેસ્ટકક, ઝુડો, કિડ્ડક, રાયીલ શટીંગ, ખો-ખો, મિરું િાજી, ઘોડેસ્િારક, ગોળાીેંક, નૌકા સ્સધાત,
શિરું જ, હેન્ડ િોલની રિિો- ખેલકૂિિાું રારિકય/ આંિરરારિકય અથિા આંિર યમનિમસિટક
અથિા અબખલ ભારિ શાળા સુંઘ દ્વારા યોજાિી સ્સધાતઓિાું િાત્ર પ્રમિમનધત્િ કરે લ હોય િેિા
મિેિિારોને સસુંિગીિાું અગ્રિા િાટે િેિને િેળિેલ કલ ગણના ૫ (સાુંચ) ટકા ગણ મિેરક
આસિાિાું આિશે.

આ

િાટે

મિેિિારે

સરકારે

િા.૨૫/૨/૧૯૮૦

ના

ઠરાિ

ક્રિાુંકઃ

સીઆરઆર/૧૧૮૮/૩૬૪૪/ગ.ર િાું મનયિ કયાત મજિના સત્તામધકારક સાસેથી મનયિ નમ ૂનાિાું
િેળિેલ જરૂરક પ્રિાણસત્ર કચેરક િાગે ત્યારે રજૂ કરિાન ું રહેશે. આવ ું પ્રિાણસત્ર ધરાિનાર
મિેિિાર જ રિિના ગણ િાટે હકકિાર થશે. Sports ના અરજી કરનાર મિેિિાર જો કચેરક
િાગે ત્યારે આવ ું પ્રિાણસત્ર રજૂ નહક કરક શકે િો આિા મિેિિારને Sports ના ગણ િળિાસાત્ર
થશે નહક.
(૧૫)

સાિાન્ય સ ૂચનાઓઃ
૧.

શૈક્ષબણક

લાયકાિ

કોમ્્યટરની

જાણકારક,

ઉંિર,

જામિ,

(કેટેગરક)

એસ.સી./એસ.ટક./

એસ.ઇ.િી.સી.) િાજી સૈમનક, સ્સોટત સ, શારકદરક ખોડખાુંસણ અને અન્ય િાિિોના મિેિિાર સાસેના
અસલ પ્રિાણસત્રોના આધારે ઓનલાઇન અરજીિાું ભરે લ મિગિો સિગ્ર ભરિી પ્રદક્રયા િાટે આખરક
ગણિાિાું આિશે. ઓનલાઇન અરજીિાું િશાતિેલ મિગિોના સિથતનિાું પ્રિાણસત્ર અને પરાિાઓ
અત્રેની કચેરક દ્વારા જીલ્લા કક્ષાની ભરિી સસુંિગી સમિમિ દ્વારા િાગે ત્યારે મિેિિારે અસલિાું
(ઝેરોક્ષ નકલો સદહિ) રજૂ કરિાના રહેશે. એિા પરાિા રજૂ નહક કરક શકનાર મિેિિારન ું અરજી
સત્રક જે િે િિકકેથી રિ ગણિાિાું આિશે.
૨.

અરજિારે અરજી સત્રિાું િશાતિેલ કેટેગરક (જામિ) િાું સાિળથી કેટેગરક િિલિાની રજૂઆિ ગ્રાહ્ય
રાખિાિાું આિશે નહક. ઓનલાઇન અરજીિાું મિેિિારે િશાતિેલી કેટેગરક અને મિેિિારની ખરે ખર
કેટેગરકિાું િીાિિ િાલ ૂિ સડશે િો િેિી અરજી રિ કરિાસાત્ર થશે.

૩.

મિેિિાર અરજી સત્રકિાું જે ીોટો upload કરે િે િેની સાસસોટત સાઇઝના ીોટાની એક કરિાું િધ
કોસીઓ સોિાની સાસે રાખિી. અને પ્રિાણસત્ર િેરકીકકેશન કેમ્પ્ સિયે હાજરક સત્રકિાું
લગાિિાના રહેશે િેિજ સિુંમધિ જીલ્લા ભરિી સસુંિગી સમિમિ િાગે ત્યારે િેિો જ ીોટો રજૂ
કરિાનો રહેશે.
9

૪.

મિેિિાર અરજી સત્રક ભરિી િખિે જે િોિાઇલ નુંિર િશાતિે િે િે નુંિર ચાલ જ રાખિો.
ભમિરયિાું જરૂરક સ ૂચનાઓ SMS થી િોકલી શકાય જેથી િશાતિેલ િોિાઇલ નુંિર િિલિો નહક.

૫.

ીકકસ સગારથી લાયક મિેિિારને ૫ (સાુંચ) િષતના અજિાયશી ધોરણે આદિજામિ મિકાસ
મિભાગના મનયુંત્રણ હેઠળના ખાિાના િડા કમિશ્નરશ્રી આદિજામિ મિકાસ હસ્િકની સહાયક અનિાન
િેળિિી આશ્રિશાળાઓિાું ધોરણ-૮ ના િગત િાટે મિદ્યા સહાયક સુંિગતની જગ્યા મસર મનિણકું ૂ
સત્તામધકારક જીલ્લા ભરિી સસુંિગી સમિમિ દ્વારા મનિણકું ૂ આ્યેથી આ જગ્યાના ભરિી મનયિો,
ખાિાકકય સરકક્ષા મનયિો, કોમ્્યટર કૌશલ્ય સરકક્ષા મનયિો-૨૦૦૬ આ સિયગાળા િરમ્યાન સાસ
કરિાની રહેશે.

૬.

આખરક સસુંિગી સાિેલ મિેિિાર મનિણકું ૂ સત્તામધકારક ઠરાિે િે શરિોને આમધન મનિણકું ૂ
િેળિિાને સાત્ર ઠરશે.

૭.

મિેિિાર સોિે આદિજામિ મિકાસ મિભાગના મનયુંત્રણ અને ખાિાના િડા કમિશનરશ્રી આદિજામિ
મિકાસની કચેરક મનયુંત્રણ હેઠળની સ્િૈચ્છિક સુંસ્થાઓ િારીિે સહાયક અનિાનના ધોરણે ચાલિી
આશ્રિશાળાઓિાું ધોરણ-૮ િાટે મિદ્યાસહાયકોની િેરકટ યાિકિાું સિામિરટ થિા િાત્રથી સિુંમધિ
જગ્યા મસર મનિણકું ૂ િેળિિાનો િાિો કરિાને હકકિાર થશે નહક. મનિણકું ૂ કરનાર સત્તામધકારકને
સોિાને એિી ખાત્રી થાય કે જાહેર સેિા સારૂ િે ગજરાિ મલ્કક સેિા િગીકરણ અને ભરિી
(સાિાન્ય) મનયિો-૧૯૬૭ થી ઠરાિેલ મનયિોનસાર યોગ્ય જણાિો નથી િો જે િે િિકકે આિા
મિેિિારને િેની મનિણકું ૂ રિ કરકને સડિો મકક શકાશે. મનિણકું ૂ િાિિે િેઓનો મનણતય આખરક
ગણાશે.

૮.

આ ભરિી પ્રદક્રયા સુંપ ૂણતસણે આદિજામિ મિકાસ મિભાગના મનયુંત્રણ હેઠળના ખાિાના િડા
કમિશનરશ્રી આદિજામિ મિકાસની કચેરકના મનયુંત્રણ હેઠળની સહાયક અનિાન િેળિિી
આશ્રિશાળાઓિાું ધોરણ-૮ ના િગત િાટે મિદ્યાસહાયકોની પ્રિિતિાન ભરિી મનયિોને આમધન
રહેશે.

૯.

આ જાહેરાિ કોઇસણ કારણોસર રિ કરિાની કે િેિાું ીેરીાર કરિાની આિશ્યકિા મભી થશે િો
િેિ કરિાનો કચેરકને સુંપ ૂણત હકક/અમધકાર રહેશે. અને કચેરક આ િાટે કારણો આસિા િુંધાયેલ
રહેશે નહક.

(૧૬)

કમિશનર આદિજામિ મિકાસ ગજરાિ રાજય, ગાુંધીનગર જે કોઇ મિેિિારને
૧.

િેને મિેિિારક િાટે કોઇસણ પ્રકારે ટેકો િેળિિા િાટે એટલે કે અત્રેની કચેરકના ખાિાના િડા કે
અન્ય અમધકારક સર પ્રત્યક્ષ કે સરોક્ષ લાગિગ લગાડિાનો પ્રયાસ કરિા િાટે

૨.

િીજાન ું નાિ ધારણ કરિા િાટે

૩.

િીજા સાસે સોિાન ું નાિ ધારણ કરાિિા િાટે.

૪.

િનાિટક ખોટા િસ્િાિેજો અથિા જેની સાથે ચેડા કરિાિાું આવ્યા હોય િેિા િસ્િાિેજો સાિર
કરિા અથિા ગેરરકિી આચરિા િાટે.
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૫.
૬.

યથાથત અથિા ખોટા અથિા િહત્િની િાદહિી છૂસાિિા હોય િેિા મનિેિનો કરિા િાટે.
ગજરાિ જાહેર સેિા આયોગ કે અન્ય જાહેર સેિા આયોગ અથિા અન્ય સરકારક/અધત સરકારક
સરકાર હસ્િકની સુંસ્થાઓ દ્વારા મિેિિાર કયારે ય સણ ગેરલાયક ઠરાિેલ હોય અને ગેરલાયકાિનો
સિય ચાલ હશે િો આિા મિેિિારની અરજી આસોઆસ રિ થિાને સાત્ર િનશે.

(૧૭) નીચે િશાતવ્યા મજિની અરજીઓ રિ કરિાિાું આિશે (આ યાિક િાત્ર િરટાુંિ સ્િરૂસે િે જે સુંપ ૂણત
નથી)
(૧)

ઓનલાઇન મસદ્દા મજિ અરજી કરે લ ન હોય.

(૨)

ઓનલાઇન અરજી કન્ીિત કરિાિાું આિી ન હોય.

(૩)

અરજીિાું િશાતિેલ મિગિો અધ ૂરક કે અસુંગિ હોય.

(૪)

અરજીિાું મિેિિારે સહક કે સાસસોટત સાઇઝનો ીોટો અસલોડ કરે લ ન હોય.

(૫)

અરજી ીેકસથી ઇ-િેલ થી અથિા સોસ્ટથી િોકલાિેલ હોય.

(૬)

અનસ ૂબચિ જામિ, અનસ ૂબચિ જનજામિ, સાિાજીક શૈક્ષબણક સિાિ િગત, શારકદરક ખોડખાુંસણ
ધરાિિા મિેિિાર િેિજ િાજી સૈમનક િેઓની કેટેગરક અંગેન ું પ્રિાણસત્ર ધરાિિા ન હોય.

(૭)

સાિાજીક શૈક્ષબણક સિાિ િગતના મિેિિાર જાહેરાિિાું િશાતિેલ સિયગાળાન ું મન્નિ િગતિાું
સિાિેશ થિો ન હોિા અંગેન ું (નોન-દક્રમિલેયર ) પ્રિાણસત્ર ધરાિિા ન હોય.

(૧૮) આ જાહેરાિ િથા ભરિી પ્રદક્રયાિાું કોઇસણ કારણોસર િેિાું ીેરીાર કરિાની કે રિ કરિાની આિશ્યકિા
મભી થાય િો િેિ કરિાનો કમિશ્નરશ્રી આદિજામિ મિકાસ, ગાુંધીનગરને સુંપ ૂણત હકક/અમધકાર રહેશે.
અને કચેરક આ િાટે કારણો આસિા િુંધાયેલ રહેશે નહક.

કમિશનર,
આદિજામિ મિકાસ,
ગજરાિ રાજય, ગાુંધીનગર.
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