Corporate Identity Number [CIN]
Email: md-gscsc@gujarat.gov.in

U65910-GJ1980SGC003957
Web site: www.gscscl.gujarat.gov.in

ુ રાત રાજય નાગ�રક �રુ વઠા િનગમ �લિમટ� ડ
�જ

(�ુજરાત સરકાર�ુ ં સાહસ)
ર�. ઓફ�સ સેકટર ૧૦/એ, ‘ચ’ રોડ, નવા સ�ચવાલય પાસે, ગાંધીનગર
ફોન નં. (૦૭૯) ર૩ર ર૧૦૩૭/૩૮
ફ�કસ નં. (૦૭૯) ર૩ર રર૭૦૭

(�હ�રાત ક્રમાંક: �ુરાના�ુિન/વગર્-૩/૨૦૧૮/૧)
(વેબ સાઇટ એડ્ર�સ :http://ojas.gujarat.gov.in)

�ુજરાત રાજય નાગર�ક �ુરવઠા િનગમ �લિમટ�ડ, ગાંધીનગર ધ્વારા વગર્-૩ સંવગર્ની જગ્યાઓ પર ઉમેદવાર પસંદ
કરવા માટ�

http://ojas.gujarat.gov.in વેબ સાઇટ પર તાર�ખ ર૭.૧૨.૧૮ (બપોરના ૨=૦૦ કલાક) થી તાર�ખ

૧૦.૦૧.૧૯ (સમય રાત્રીના ૧૧.૫૯ કલાક �ુધી) દરમ્યાન ઓન લાઇન અર�ઓ મંગાવવામાં આવેલ હતી. �
�ુન: તા.૨૯.૦૫.૨૦૧૯ (બપોરના ૨=૦૦ કલાક) થી તા.૨૭.૦૬.૨૦૧૯ (રાત્રીના ૧૧=૫૯ કલાક �ુધી) ર�ઓપન
કરવામાં આવે છે .

શૈક્ષ�ણક લાયકાત, િવશેષ લાયકાત, અ�ુભવ, વય અને વય મયાર્દામાં �ટછાટ, પ�રક્ષા

પધ્ધિતની િવગતો, ઓન લાઇન અર� કરવાની પધ્ધિત, પર�ક્ષા ફ�, વગેર� �ગેની અર� કરવાને લગતી સં� ૂણર્
�ુચનાઓ સદર વેબસાઇટ પર જોયા બાદ જ ઉમેદવાર� ઓન-લાઇન અર� કરવાની રહ�શે.
કક્ષાવાર જગ્યાઓ
ક્ર
મ

જગ્યા�ું નામ

�ુ લ
જગ્યા

આિથ�ક
�બન
અનામત

ર�તે
નબળા
વગર્

સા.અને શૈ
ર�તે
પછાત

કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈક� મ�હલાઓ માટ� અનામત જગ્યાઓ
આિથ�ક

અન� ૂ�ચત

અ�ુ� ૂ�ચત

�િત

જન �િત

(S.C)

(S.T)

(S&EBC)

�બન
અનામત

(E.W.S)

૧
૨
૩

આસીસ્ટન્ટ
મેનજ
ે ર
ડ�પો મેનેજર
સીનીયર
આસીસ્ટન્ટ

ર�તે
નબળા
વગર્

સા.અને શૈ
ર�તે
પછાત

અન� ૂ�ચત

અ�ુ� ૂ�ચત

�િત

જન �િત

(S.C)

(S.T)

(S&EBC)

(E.W.S)

૧૩

૮

૧

૩

૦

૧

૩

૦

૧

૦

૦

૧૧

૭

૧

૨

૦

૧

૨

૦

૧

૦

૦

૧૮

૧૦

૧

૪

૧

૨

૩

૦

૧

૦

૧

૯૫

૪૧

૯

૨૫

૬

૧૪

૧૪

૩

૮

૨

૫

આસીસ્ટન્ટ/
૪

આસી.ડ�પો
મેનજ
ે ર

૧)

સદર�ુ �હ�રાતની ઓન લાઇન અર� કન્ફમર્ થયા બાદ ઉમેદવાર� પોસ્ટ ઓફ�સ ખાતે �ા.3૦૦/- ચલણથી
રોકડમાં પર�ક્ષા ફ� પેટ� ભરવાના રહ�શે. અનામત (સા.શૈ.પ./એસ.ટ�./એસ.સી./ઇ.ડબલ્�ુ.એસ./શાર�ર�ક
અશક્તતા) ઉમેદવારોએ �ા.૧પ૦/- પર�ક્ષા ફ� તા.૨૮.૦૬.૨૦૧૯ �ુધીમા ભરવાની રહ�શે. તમામ
ઉમેદવારોએ પોસ્ટલ ચા� પેટ� �ા.૧ર/- ભરવાના રહ�શે અને ચલણ પણ ઓજસ વેબસાઇટ ઉપરથી જ
ડાઉનલોડ કરવા�ુ ં રહ�શે.

૨)

� ૂળ �હ�રાતના ક્રમાક (૧)-આસીસ્ટંટ મેનેજર અને (૨)-ડ�પો મેનજ
ે ર માં અ�ુ� ૂ�ચત �િતની ૦૧-૦૧ જગ્યા
દશાર્વેલ હતી. પરં � ુ સા.વ.િવ. ના તા.૦૭/૦૨/૨૦૧૯ ના ઠરાવથી િનયત કરાયેલ રોસ્ટર ક્રમાંક �ુજબ હવે
અ�ુ� ૂ�ચત �િતની જગ્યા ભરવાની રહ�તી નથી. આથી � ૂળ �હ�રાત વખતે અ�ુ� ૂ�ચત �િતના �
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ઉમેદવારોએ અર� કર� લ હશે અને તે પૈક� �ઓ �બનઅનામત વગર્ના ધોરણો સંતોષતા હશે, તેઓની
અર� �બનઅનામત વગર્ના ઉમેદવાર તર�ક� ગણવામાં આવશે. અને આ ધોરણો ન સંતોષતા ઉમેદવારોની
અર� રદ ગણવામાં આવશે.
૩)

અગાઉ પ્રિસધ્ધ કર� લ � ૂળ �હ�રાતમાં અર� કર� લ �બન અનામત ક�ટ�ગર�ના � ઉમેદવારોને આિથ�ક ર�તે
નબળા વગર્ માટ� અનામતનો લાભ મળવાપાત્ર હોય તેમને �તે �હ�રાત અન્વયે �ુન: EWS ક�ટ�ગર� હ�ઠળ
અર� કરવાની રહ�શે.
અગાઉ પ્રિસધ્ધ કર� લ � ૂળ �હ�રાતમાં અર� કર� લ �બનઅનામત અને અનામત ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવારોએ

૪)

ફર�થી અર� કરવાની રહ�શે નહ�. પરં � ુ અગાઉ પ્રિસધ્ધ કર� લ � ૂળ �હ�રાતમાં અર� કરવા�ુ ં �ુક� ગયેલ
છે તેવા તમામ ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવારો �ુધાર� લ �હ�રાત અન્વયે અર� કર� શકશે.
ઉપલી વયમયાર્દા માટ� અગાઉ પ્રિસધ્ધ કર� લ � ૂળ �હ�રાતમાં અર� સ્વીકારવાની છે લ્લી તાર�ખ ૧૦-૦૧-

૫)

૨૦૧૯ ધ્યાને લેવામાં આવશે. �યાર� શૈક્ષ�ણક લાયકાત અને અ�ુભવ માટ� �ુધાર� લ �હ�રાતમાં દશાર્વલ
ે
અર� સ્વીકારવાની છે લ્લી તાર�ખ ધ્યાને લેવામાં આવશે.
૬)

ઊપરોક્ત જગ્યાઓ પૈક� ક્રમ-૧ માં મા� સૈિનકની ૦૧ જગ્યા, ક્રમ-૨ માં મા� સૈિનકની ૦૧ જગ્યા,
ક્રમ-૩માં મા� સૈિનકની ૦૩ જગ્યા તેમજ ક્રમ-૪ માં મા� સૈિનકની ૦૯ જગ્યા અને ક્રમ-૪ માં શા�રર�ક
અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટ� ૦૩ જગ્યાઓ અનામત છે .

૭)

આ �હ�રાતમાં દશાર્વેલ સંવગ�ની જગ્યા ઉપર પસંદગી માટ� િનગમ નકક� કર� તે હ�� ુલક્ષી પ્રશ્નોવાળ�
ઓ.એમ.આર. (OMR) પધ્ધિતથી સ્પધાર્ત્મક પર�ક્ષા લેવામાં આવશે. પસદં ગી માટ� ઈન્ટરવ્�ુ રાખવામાં આવનાર
નથી.

૮)

િનગમ ધ્વારા મેર�ટમાં આવતા ઉમેદવારોએ િનગમ ધ્વારા િનયત થયેલ કોમ્પ્�ુટર િવજ્ઞાનની પર�ક્ષામાં
પાસ થ�ુ ં ફર�યાત રહ�શે.

૯)

પર�ક્ષાને લગતી અન્ય �ુચનાઓ પણ વખતોવખત

http://ojas.gujarat.gov.in ઉપર �ુકવામાં આવશે.

�ની ઉમેદવારોએ સમયાંતર� ન�ધ લેવાની રહ�શે.
તાર�ખ. ૨૯.૦૫.૨૦૧૯
સ્થળ :ગાંધીનગર

.PRFPD[G[HZs5;M"G,f
�ુ.રા.ના.�ુ.િન.�લ.,ગાંધીનગર.

Page | 2

મા�હતી �િુ સ્તકા
Corporate Identity Number [CIN]
Email: md-gscsc@gujarat.gov.in

U65910-GJ1980SGC003957
Web site: www.gscscl.gujarat.gov.in

ુ રાત રાજય નાગ�રક �રુ વઠા િનગમ �લિમટ� ડ
�જ

(�ુજરાત સરકાર�ુ ં સાહસ)
ર�. ઓફ�સ સેકટર ૧૦/એ, ‘ચ’ રોડ, નવા સ�ચવાલય પાસે, ગાંધીનગર
ફોન નં. (૦૭૯) ર૩ર ર૧૦૩૭/૩૮
ફ�કસ નં. (૦૭૯) ર૩ર રર૭૦૭

(�હ�રાત ક્રમાંક: �ુરાના�ુિન/વગર્-૩/૨૦૧૮/૧)
(વેબ સાઇટ એડ્ર�સ :http://ojas.gujarat.gov.in)

�ુજરાત રાજય નાગર�ક �ુરવઠા િનગમ �લિમટ�ડ, ગાંધીનગર ધ્વારા વગર્ ૩ સંવગર્ની જગ્યાઓ પર ઉમેદવાર પસંદ
કરવા માટ�

http://ojas.gujarat.gov.in વેબ સાઇટ પર તાર�ખ ર૭.૧૨.૧૮ (બપોરના ૨=૦૦ કલાક) થી તાર�ખ

૧૦.૦૧.૧૯ (સમય રાત્રીના ૧૧.૫૯ કલાક �ુધી) દરમ્યાન ઓન લાઇન અર�ઓ મંગાવવામાં આવેલ હતી. �
�ુન: તા.૨૯.૦૫.૨૦૧૯ (બપોરના ૨=૦૦ કલાક) થી તા.૨૭.૦૬.૨૦૧૯ (રાત્રીના ૧૧=૫૯ કલાક �ુધી) ર�ઓપન
કરવામાં આવે છે . શૈક્ષ�ણક લાયકાત, િવશેષ લાયકાત, અ�ુભવ, વય અને વય મયાર્દામાં �ટછાટ, પ�રક્ષા
પધ્ધિતની િવગતો, ઓન લાઇન અર� કરવાની પધ્ધિત, પર�ક્ષા ફ�, વગેર� �ગેની અર� કરવાને લગતી સં� ૂણર્
�ુચનાઓ સદર વેબસાઇટ પર જોયા બાદ જ ઉમેદવાર� ઓન-લાઇન અર� કરવાની રહ�શે.
કક્ષાવાર જગ્યાઓ
ક્ર
મ

જગ્યા�ું નામ

�ુ લ
જગ્યા

આિથ�ક
�બન
અનામત

ર�તે
નબળા
વગર્

સા.અને શૈ
ર�તે
પછાત

કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈક� મ�હલાઓ માટ� અનામત જગ્યાઓ
આિથ�ક

અન� ૂ�ચત

અ�ુ� ૂ�ચત

�િત

જન �િત

(S.C)

(S.T)

(S&EBC)

�બન
અનામત

(E.W.S)

૧
૨
૩

આસીસ્ટન્ટ
મેનજ
ે ર
ડ�પો મેનેજર
સીનીયર
આસીસ્ટન્ટ

ર�તે
નબળા
વગર્

સા.અને શૈ
ર�તે
પછાત

અન� ૂ�ચત

અ�ુ� ૂ�ચત

�િત

જન �િત

(S.C)

(S.T)

(S&EBC)

(E.W.S)

૧૩

૮

૧

૩

૦

૧

૩

૦

૧

૦

૦

૧૧

૭

૧

૨

૦

૧

૨

૦

૧

૦

૦

૧૮

૧૦

૧

૪

૧

૨

૩

૦

૧

૦

૧

૯૫

૪૧

૯

૨૫

૬

૧૪

૧૪

૩

૮

૨

૫

આસીસ્ટન્ટ/
૪

આસી.ડ�પો
મેનજ
ે ર

નોધ:

૧) � ૂળ �હ�રાતના ક્રમાક (૧)-આસીસ્ટંટ મેનેજર અને (૨)-ડ�પો મેનેજર માં અ�ુ� ૂ�ચત �િતની ૦૧-૦૧
જગ્યા દશાર્વેલ હતી. પરં � ુ સા.વ.િવ. ના તા.૦૭/૦૨/૨૦૧૯ ના ઠરાવથી િનયત કરાયેલ રોસ્ટર ક્રમાંક
�ુજબ હવે અ�ુ� ૂ�ચત �િતની જગ્યા ભરવાની રહ�તી નથી. આથી � ૂળ �હ�રાત વખતે અ�ુ� ૂ�ચત �િતના
� ઉમેદવારોએ અર� કર� લ હશે અને તે પૈક� �ઓ �બનઅનામત વગર્ના ધોરણો સંતોષતા હશે, તેઓની
અર� �બનઅનામત વગર્ના ઉમેદવાર તર�ક� ગણવામાં આવશે. અને આ ધોરણો ન સંતોષતા ઉમેદવારોની
અર� રદ ગણવામાં આવશે.
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૨) અગાઉ પ્રિસધ્ધ કર� લ � ૂળ �હ�રાતમાં અર� કર� લ �બન અનામત ક�ટ�ગર�ના � ઉમેદવારોને આિથ�ક ર�તે
નબળા વગર્ માટ� અનામતનો લાભ મળવાપાત્ર હોય તેમને �તે �હ�રાત અન્વયે �ુન: EWS ક�ટ�ગર� હ�ઠળ
અર� કરવાની રહ�શે. અને � ૂળ �હ�રાત અન્વયે �બન-અનામત ક�ટ�ગર�માં અર� કર� લ ઉમેદવાર ક� �ઓ
EWS ક�ટ�ગર�માં �ુન: અર� કરશે તેવા ઉમેદવારને � ૂળ �હ�રાત અન્વયે ભર� લ પર�ક્ષા ફ� અર�
સ્વીકરવાની પ્ર�ક્રયા �ુણર્ થયેથી પરત આપવામાં આવશે.
૩) અગાઉ પ્રિસધ્ધ કર� લ � ૂળ �હ�રાતમાં અર� કર� લ �બનઅનામત અને અનામત ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવારોએ
ફર�થી અર� કરવાની રહ�શે નહ�. પરં � ુ અગાઉ પ્રિસધ્ધ કર� લ � ૂળ �હ�રાતમાં અર� કરવા�ુ ં �ુક� ગયેલ
છે તેવા તમામ ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવારો �ુધાર� લ �હ�રાત અન્વયે અર� કર� શકશે.
૪) ઉપલી વયમયાર્દા માટ� અગાઉ પ્રિસધ્ધ કર� લ � ૂળ �હ�રાતમાં અર� સ્વીકારવાની છે લ્લી તાર�ખ ૧૦-૦૧૨૦૧૯ ધ્યાને લેવામાં આવશે. �યાર� શૈક્ષ�ણક લાયકાત અને અ�ુભવ માટ� �ુધાર� લ �હ�રાતમાં દશાર્વલ
ે
અર� સ્વીકારવાની છે લ્લી તાર�ખ ધ્યાને લેવામાં આવશે.
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(૧)

�હ�રાતમાં દશાર્ વેલ જગ્યાઓની સંખ્યામાં વધ-ઘટ થવાની શકયતાઓ છે . � બાબતનો િનગમનો

િનણર્ય આખર� રહ�શે.
ુ વ, �મર તથા અન્ય િવગતો:
ભરતી માટ� જ�ર� શૈક્ષ�ણક લાયકાત, અ�ભ

(ર)
૧

૧

જગ્યા� ંુ નામ

આિસસ્ટં ટ મેનેજર
માન્ય �ુિનવિસ�ટ�ની િવજ્ઞાન/ વા�ણજય/ �ૃિષ િવદ્યાશાખાની પ્રથમ
વગર્ની � ૂણર્ સમયના અભ્યાસક્રમની અ�ુસ્નાતક પદવી.

ર

શૈક્ષ�ણક

અથવા

લાયકાત

AICTE માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાની એમ.બી.એ.(ફાઈનાન્સ/માક� ટ�ગ/

લો�સ્ટ�ક) � ૂણર્ સમયના અભ્યાસક્રમની ઓછામાં ઓછાં ૬૦%
�ુણ સાથેની પદવી.
સરકાર માન્ય સંસ્થા પાસેથી મેળવેલ નીચે �ુજબના િવષયો
પૈક�ની વધારાની શૈક્ષ�ણક લાયકાત :
અગ્રીમતા
૩

માટ�ની િવશેષ
લાયકાત

૧. અનાજની પ્રાિપ્ત અને વૈજ્ઞાિનક ધોરણે સંગ્રહ.
ર. અનાજની હ�રફ�ર (Movement)
૩. ર� લ્વે કલેઈમના સેટલમેન્ટ.
૪. �ુરની ગણતર�.
પ. મ�ુર કાયદા.
૬. અનાજની �ુણવત્તા િનયંત્રણ. (Quality Control)
અ�ુસ્નાતક/એમ.બી.એ.ની ઉપાિધ મેળવ્યા બાદનો લો�સ્ટ�ક,
કવોલીટ� કંટ્રોલ, �ડ સ્ટોર� જ િવગેર� કામગીર� સાથે સંકળાયેલ
સરકાર� / અધર્ સરકાર� / �હ�ર / ખાનગી સંસ્થાનો ઓછામાં ઓછો
ત્રણ વષર્નો � ૂણર્ સમયનો અ�ુભવ
અથવા
જ��રયાત �ુજબની લાયકાત (અ�ુસ્નાતક / એમ.બી.એ.) મેળવ્યા

૪

ુ વ
અ�ભ

બાદનો �ુપરવાઈઝર ક�ડરનો સરકાર� / અધર્સરકાર�/ �હ�ર/
ખાનગી સંસ્થાનો ઓછામાં ઓછો ત્રણ વષર્નો � ૂણર્ સમયનો અ�ુભવ
ત્રણ વષર્ના અ�ુભવમાં એક સંસ્થામાં એક વષર્થી ઓછો અ�ુભવ
ન હોવો જોઈએ. અ�ુભવના �કસ્સામાં ઠરાવેલ શૈક્ષ�ણક લાયકાત
� ૂણર્ કયાર્ પછ�નો અ�ુભવ ધ્યાને લેવામાં આવશે તે પહ�લાના
અ�ુભવનો ગાળો ધ્યાને લેવામાં આવશે ન�હ તેમજ શૈક્ષ�ણક
લાયકાતપછ�ના �કસ્સામાં સરકારશ્રીમાં ૧૧-માસના કરાર આધા�રત
ધોરણે ફરજ બ�વેલી હશે તે અ�ુભવ ધ્યાને લેવામાં આવશે.
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કોમ્પ્�ુટર િવજ્ઞાનની �ણકાર� ફર�યાત છે . કોમ્પ્�ુટર િવજ્ઞાનની
અલગથી પર�ક્ષા લેવામાં આવશે.
પ

ુ રની
કોમ્પ્�ટ
�ણકાર�

ઉમેદવાર ડ�પાટર્ મેન્ટ ઓફ ઈલેકટ્રોનીક એક્ર�ડ�શન ઓફ કોમ્પ્�ુટર
કોસ�સ (DOEACC) સોસાયટ�ના કોસર્નો કોમ્પ્�ુટર કનસેપ્ટ (CCC)
સમકક્ષ અથવા િનગમ / સરકાર ઘ્વારા વખતોવખત નકક� થતા
ધોરણો �ુજબની કોમ્પ્�ુટર એપ્લીક�શનની પાયાની �ણકાર�
ધરાવતા હોવા જોઈએ.

૬
૭

ભાષાઓની
�ણકાર�
�મર

ઉમેદવારને �ુજરાતી, �હન્દ� તથા �ગ્રે� ભાષા�ુ ં �ુર�ુ ં જ્ઞાન હો�ુ ં
જોઈએ.
ઓછામાં ઓછ� રપ વષર્ અને વ�ુમાં વ�ુ ૩૫ વષર્

પગાર ધોરણ
૮

(;FTDF

�ા.૩૯,૯૦૦/- - �.૧,૨૬,૬૦૦/-

5UFZ5\R D]HA)
પ્રથમ પાંચ
વષર્નો માિસક
૯

ફ�કસ પગાર

�ા. ૩૮,૦૯૦/-

(સરકારના
ુ ાર)
િનયમો�સ
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ર

૧

જગ્યા� ંુ નામ

ગોડાઉન મેનેજર
માન્ય �ુિનવિસ�ટ�ની િવજ્ઞાન/ વા�ણજય / �ૃિષ િવદ્યાશાખાની બી�
વગર્માં � ૂણર્ સમયના અભ્યાસક્રમની અ�ુસ્નાતક પદવી.

ર

શૈક્ષ�ણક

અથવા

લાયકાત

AICTE માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાની એમ.બી.એ.(ફાઈનાન્સ/માક� ટ�ગ/

લો�સ્ટ�ક)માં � ૂણર્ સમયના અભ્યાસક્રમની ઓછામાં ઓછાં પ૦%
�ુણ સાથેની પદવી.
સરકાર માન્ય સંસ્થા પાસેથી મેળવેલ નીચે �ુજબના િવષયો
પૈક�ની વધારાની શૈક્ષ�ણક લાયકાત :
અગ્રીમતા
૩

માટ�ની િવશેષ
લાયકાત

૧. અનાજની પ્રાિપ્ત અને વૈજ્ઞાિનક ધોરણે સંગ્રહ.
ર. અનાજની હ�રફ�ર (Movement)
૩. ર� લ્વે કલેઈમના સેટલમેન્ટ.
૪. �ુરની ગણતર�.
પ. મ�ુર કાયદા.
૬. અનાજની �ુણવત્તા િનયંત્રણ. (Quality Control)
અ�ુસ્નાતક / એમ.બી.એ.ની ઉપાિધ મેળવ્યા બાદનો લો�સ્ટ�ક,
કવોલીટ� કંટ્રોલ, �ડ સ્ટોર� જ િવગેર� કામગીર� સાથે સંકળાયેલ
સરકાર� / અધર્ સરકાર� / �હ�ર / ખાનગી સંસ્થાનો ઓછામાં
ઓછો ત્રણ વષર્નો � ૂણર્ સમયનો અ�ુભવ.
અથવા
જ��રયાત �ુજબની લાયકાત (અ�ુસ્નાતક / એમ.બી.એ.) મેળવ્યા
બાદનો �ુપરવાઈઝર ક�ડરનો સરકાર� / અધર્સરકાર�/ �હ�ર/

૪

ુ વ
અ�ભ

ખાનગી સંસ્થાનો ઓછામાં ઓછો ત્રણ વષર્નો � ૂણર્ સમયનો
અ�ુભવ.
ત્રણ વષર્ના અ�ુભવમાં એક સંસ્થામાં એક વષર્થી ઓછો અ�ુભવ
ન હોવો જોઈએ. અ�ુભવના �કસ્સામાં ઠરાવેલ શૈક્ષ�ણક લાયકાત
� ૂણર્ કયાર્ પછ�નો અ�ુભવ ધ્યાને લેવામાં આવશે તે પહ�લાના
અ�ુભવનો ગાળો ધ્યાને લેવામાં આવશે ન�હ તેમજ શૈક્ષ�ણક
લાયકાત

પછ�ના

�કસ્સામાં

સરકારશ્રીમાં

૧૧-માસના

આધા�રત ધોરણે ફરજ બ�વેલી હશે તે અ�ુભવ

કરાર

ધ્યાને લેવામાં

આવશે.
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કોમ્પ્�ુટર િવજ્ઞાનની �ણકાર� ફર�યાત છે . કોમ્પ્�ુટર િવજ્ઞાનની
અલગથી પર�ક્ષા લેવામાં આવશે.
પ

ુ રની
કોમ્પ્�ટ

ઉમેદવાર ડ�પાટર્ મેન્ટ ઓફ ઈલેકટ્રોનીક એક્ર�ડ�શન ઓફ કોમ્પ્�ુટર કોસ�સ

�ણકાર�

(DOEACC) સોસાયટ�ના કોસર્નો કોમ્પ્�ુટર કનસેપ્ટ (CCC) સમકક્ષ અથવા
િનગમ/સરકાર ઘ્વારા વખતોવખત નકક� થતા ધોરણો �ુજબની કોમ્પ્�ુટર
એપ્લીક�શનની પાયાની �ણકાર� ધરાવતા હોવા જોઈએ.

૬
૭

ભાષાઓની
�ણકાર�
�મર

ઉમેદવારને �ુજરાતી, �હન્દ� તથા �ગ્રે� ભાષા�ુ ં �ુર�ુ ં જ્ઞાન હો�ુ ં
જોઈએ.
ઓછામાં ઓછ� ર૪ વષર્ અને વ�ુમાં વ�ુ ૩૫ વષર્

પગાર ધોરણ
૮

(;FTDF

�ા. ૩૫,૪૦૦/- - �.૧,૧૨,૪૦૦/-

5UFZ5\R D]HA)
પ્રથમ પાંચ
વષર્નો માિસક
૯

ફ�કસ પગાર

�ા. ૩૧,૩૪૦/-

(સરકારના
ુ ાર)
િનયમો�સ
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૩

૧
ર

જગ્યા� ંુ નામ

સીનીયર આિસસ્ટં ટ

શૈક્ષ�ણક

માન્ય �ુિનવિસ�ટ�ની િવજ્ઞાન/ વા�ણજય / �ૃિષ િવદ્યાશાખાની

લાયકાત

પ્રથમ વગર્માં � ૂણર્ સમયના અભ્યાસક્રમની સ્નાતક પદવી
સરકાર� / અધર્ સરકાર� / �હ�ર / ખાનગી

સંસ્થામાં સળંગ બે

વષર્ની કચેર� કામગીર�નો � ૂણર્ સમયનો અ�ુભવ કોઈ એક
સંસ્થામાં એક વષર્થી ઓછો અ�ુભવ ન હોવો જોઈએ. અ�ુભવના
૩

ુ વ
અ�ભ

�કસ્સામાં ઠરાવેલ શૈક્ષ�ણક લાયકાત � ૂણર્ કયાર્ પછ�નો અ�ુભવ
ધ્યાને લેવામાં આવશે તે પહ�લાના અ�ુભવનો ગાળો ધ્યાને લેવામાં
આવશે

ન�હ

તેમજ

શૈક્ષ�ણક

લાયકાત

પછ�ના

�કસ્સામાં

સરકારશ્રીમાં ૧૧-માસના કરાર આધા�રત ધોરણે ફરજ બ�વેલી
હશે તે અ�ુભવ ધ્યાને લેવામાં આવશે.
કોમ્પ્�ુટર િવજ્ઞાનની �ણકાર� ફર�યાત છે . કોમ્પ્�ુટર િવજ્ઞાનની
અલગથી પર�ક્ષા લેવામાં આવશે.
૪

કોમ્પ્�ટુ રની
�ણકાર�

ઉમેદવાર ડ�પાટર્ મેન્ટ ઓફ ઈલેકટ્રોનીક એક્ર�ડ�શન ઓફ કોમ્પ્�ુટર
કોસ�સ (DOEACC) સોસાયટ�ના કોસર્નો કોમ્પ્�ુટર કનસેપ્ટ (CCC)
સમકક્ષ અથવા િનગમ / સરકાર ઘ્વારા વખતોવખત નકક� થતા
ધોરણો �ુજબની કોમ્પ્�ુટર એપ્લીક�શનની પાયાની �ણકાર�
ધરાવતા હોવા જોઈએ.

પ
૬

ભાષાઓની
�ણકાર�
�મર

ઉમેદવારને �ુજરાતી, �હન્દ� તથા �ગ્રે� ભાષા�ુ ં �ુર�ુ ં જ્ઞાન હો�ુ ં
જોઈએ.
ઓછામાં ઓછ� ર૪ વષર્ અને વ�ુમાં વ�ુ ૩૫ વષર્

પગાર ધોરણ
૭

(;FTDF

�ા.૨૫,૫૦૦/- - �.૮૧,૧૦૦/-

5UFZ5\R D]HA)
પ્રથમ પાંચ
વષર્નો માિસક
૮

ફ�કસ પગાર

�ા.૧૯,૯૫૦ /-

(સરકારના
ુ ાર)
િનયમો�સ
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૪

૧

જગ્યા� ંુ નામ

આિસસ્ટં ટ / આિસસ્ટં ટ ડ�પો મેનેજર
માન્ય �ુિનવિસ�ટ�ની કોઈપણ િવદ્યા શાખાની બી� વગર્માં � ૂણર્

ર

શૈક્ષ�ણક

સમયના અભ્યાસક્રમની સ્નાતક પદવી.

લાયકાત

મેર�ટ યાદ�માં સરખા �ુણ ધરાવતા ઉમેદવારો પૈક� િવજ્ઞાન /
વા�ણજયની િવદ્યા શાખાના સ્નાતકને અગ્રતા આપવામાં આવશે.
કોમ્પ્�ુટર િવજ્ઞાનની �ણકાર� ફર�યાત છે . કોમ્પ્�ુટર િવજ્ઞાનની
અલગથી પર�ક્ષા લેવામાં આવશે.

૩

કોમ્પ્�ટુ રની
�ણકાર�

ઉમેદવાર ડ�પાટર્ મેન્ટ ઓફ ઈલેકટ્રોનીક એક્ર�ડ�શન ઓફ કોમ્પ્�ુટર
કોસ�સ (DOEACC) સોસાયટ�ના કોસર્નો કોમ્પ્�ુટર કનસેપ્ટ (CCC)
સમકક્ષ અથવા િનગમ / સરકાર ઘ્વારા વખતોવખત નકક� થતા
ધોરણો �ુજબની કોમ્પ્�ુટર એપ્લીક�શનની પાયાની �ણકાર�
ધરાવતા હોવા જોઈએ.

૪
પ

ભાષાઓની
�ણકાર�
�મર

ઉમેદવારને �ુજરાતી, �હન્દ� તથા �ગ્રે� ભાષા�ુ ં �ુર�ુ ં જ્ઞાન હો�ુ ં
જોઈએ.
ઓછામાં ઓછ� ર૦ વષર્ અને વ�ુમાં વ�ુ ૩૫ વષર્

પગાર ધોરણ
૬

(;FTDF

�ા.૧૯,૯૦૦/- - �.૬૩,૨૦૦/-

5UFZ5\R D]HA)
પ્રથમ પાંચ વષર્નો

૭

માિસક ફ�કસ પગાર
(સરકારના

�ા.૧૯,૯૫૦/-

િનયમો�ુસાર)
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�હ�રાતની સામાન્ય જોગવાઈ
૧.

રાષ્ટ્ર�યતા :- ઉમેદવાર ભારતનો નાગર�ક હોવો જોઇએ અથવા �ુજરાત �ુલ્ક�સેવા વગ�કરણ અને
ભરતી (સામાન્ય) િનયમો-૧૯૬૭ ના િનયમ-૭ ની જોગવાઈ �ુજબ રાષ્ટ્ર�યતા ધરાવતો હોવો
જોઈએ.
ઉમેદવાર,
(ક)

ભારતનો નાગ�રક અથવા

(ખ)

નેપાળનો પ્ર�જન અથવા

(ગ)

� ૂતાનનો પ્ર�જન અથવા

(ઘ)

િતબેટનો િનવાર્ િસત � ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઈરાદાથી ૧લી �ન્�ુઆર�,
૧૯૬ર પહ�લાં ભારતમાં આવેલા હોવા જોઈએ. અથવા

(ચ)

� ૂળ ભારતીય વ્ય�કત ક� � ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઈરાદાથી પા�કસ્તાન,
� ૂવર્ પા�કસ્તાન (બાંગ્લાદ� શ) બમાર્ (મ્યાનમાર) શ્રીલંકા, ક�ન્યા, �ુગાન્ડા �વા � ૂવર્
આ�ક્રકાના દ� શો, સં�કુ ત પ્ર�સ્તાક ટાંઝાનીયા, ઝાંબીયા, મલાવી, ઝેર, ઈથોપીયા

અથવા

િવયેટનામથી સ્થળાંતર કર�ને આવેલા હોવા જોઈએ. પરં � ુ પેટા ક્રમાંક (ખ), (ગ), (ઘ) અને (ચ)
માં આવતા ઉમેદવારોના �કસ્સામાં સરકાર� પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હો�ુ ં જોઈએ.
ન�ધઃ- � ઉમેદવારના �કસ્સામાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જ�ર� હોય તેવા ઉમેદવાર�ુ ં
અર�પત્રક િનગમ િવચારણામાં લેશે અને જો િનમ�ુકં માટ� તેમના નામની ભલામણ
કરવામાં આવશે તો િનગમ તેમના �કસ્સામાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવાની શરતે
કામચલાઉ િનમ�ુકં આપશે.
ર.

ભર� લા અર�પત્રક :(૦૧) જો એક કરતાં વ�ુ સંવગર્/જગ્યા માટ� અર� કરવાની હોય તો દર� ક સંવગર્ માટ�

અલગ

અલગ અર� કરવાની રહ�શે અને પ્રત્યેક અર� સાથે ફ� િનયમ �ુજબ ભરવાની રહ�શે.
(૦ર) અર� ફ� વગરની અગ્રીમ નકલ િવચારણામાં લેવામાં આવશે નહ�.
(૦૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટ� જગ્યાઓ અનામત ન હોય ત્યાં આવા ઉમેદવારો
�બનઅનામત જગ્યા માટ� અર� કર� શકશે અને તેને �બનઅનામતના ધોરણો લા�ુ
પડશે.
(૦૪) �હ�રાતમાં મ�હલા ઉમેદવારો માટ� જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ � તે
ક�ટ�ગર�માં મ�હલા ઉમેદવારો અર� કર� શક� છે .
(૦પ) �હ�રાતમાં � તે ક�ટ�ગર�માં �ુલ જગ્યાઓ પૈક� મ�હલા ઉમેદવારો માટ�

અ�ુક

જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યાર� મ�હલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ પર �ુ�ષ તેમજ
મ�હલા ઉમેદવારોની પસંદગી માટ� િવચારણા થઈ શક� છે , �ુ�ષ તેમજ મ�હલા
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ઉમેદવારો અર� કર� શક� છે . (દા.ત. �ુલ ૧૦ જગ્યાઓ પૈક� ૦૩ જગ્યા મ�હલા
ઉમેદવાર માટ� અનામત છે પરં � ુ બાક� રહ�તી ૦૭ જગ્યા સામે મ�હલા ઉમેદવાર પણ
પસંદગી પામી શક� છે .)
(૦૬) �હ�રાતમાં માત્ર મ�હલા ઉમેદવારો માટ� જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ � તે
ક�ટ�ગર�માં �ુ�ષ ઉમેદવાર અર� કર� શક� છે ક�મ ક� મ�હલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય
તો આ જગ્યાઓ પર પસંદગી માટ� �ુ�ષ ઉમેદવારોની િવચારણા થઈ શક� છે . પરં � ુ �
જગ્યાઓ મ�હલા ઉમેદવારો માટ� જ અનામત હોય અને તે જગ્યા ઉપર મ�હલા
ુ ા પસંદગી પામે / �ટલી સંખ્યામાં પસંદગી પામે તો તેમને જ પ્રથમ
ઉમેદવાર �ુર��ર
િવચારણામાં લેવાના થશે અને કોઈ મ�હલા ઉમેદવાર પસંદ ન થાય ક� ઓછા મ�હલા
ઉમેદવાર પસંદ થાય તો તેટલા પ્રમાણમાં �ુ�ષ ઉમેદવારોને ઘ્યાનમાં લેવામાં આવશે.
(દા.ત. �ુલ ૧૦ જગ્યા મ�હલા ઉમેદવાર માટ� અનામત છે અને ૦૮ મ�હલા ઉમેદવાર
પસંદ થાય છે તો ૦ર �ુ�ષ ઉમેદવારો પસંદગી પામી શક� છે .) એટલેક� મ�હલાઓની
અનામત જગ્યાઓ માટ� લાયક મ�હલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન�હ થાય તો તે જગ્યા
સબંિધત ક�ટ�ગર� (જનરલ/એસસીબીસી/એસટ�/ એસસી) ના �ુ�ષ ઉમેદવારથી ભરવામાં
આવશે.
૩.

જન્મ તાર�ખ :(૧)

િનગમ જન્મ તાર�ખના �ુરાવા માટ� એસ.એસ.સી. બોડર્ ઘ્વારા અપાયેલ એસ.એસ.સી.ઈ.
પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રાખે છે . પરં � ુ આ પ્રમાણપત્રમાં દશાર્ વેલ જન્મતાર�ખ ખોટ� હોવા�ુ ં
ઉમેદવાર માને તો સક્ષમ અિધકાર�એ આપેલ વય અને અિધવાસના પ્રમાણપત્રની
પ્રમા�ણત નકલ મોકલવાની રહ�શે. આ પ્રમાણપત્રમાં અિધ�ૃત અિધકાર�એ સ્પષ્ટપણે
જણાવેલ હો�ુ ં જોઈએ ક� તેઓએ એસ.એસ.સી. ક� તેની પર�ક્ષા�ુ ં � ૂળ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ
છે અને પોતાની સમક્ષ ર�ુ કરવામાં આવેલ �ુરાવાઓને આધાર� ઉમેદવારની સાચી જન્મ
તાર�ખ ............ છે . � એસ.એસ.સી. ક� તેની સમકક્ષ પર�ક્ષાના પ્રમાણપત્રમાં દશાર્ વેલ
જન્મ તાર�ખ કરતાં �ુદ� છે તથા માનવાને �ુર� ુ ં કારણ છે . ઉમેદવાર� ર�ુ કર� લ વય અને
અિધવાસ�ું પ્રમાણપત્ર તેની િવ�ાસિનયતા (credibility) ના આધાર� સ્વીકાર ક�
અસ્વીકારનો િનણર્ય િનગમ ઘ્વારા લેવામાં આવશે.

(ર)

ઉમેદવાર� અર� પત્રકમાં દશાર્ વેલ જન્મ તાર�ખમાં પાછળથી કોઈપણ કારણસર ફ�રફાર
થઈ શકશે નહ�.

૪.

વયમયાર્દા :(૧)

�મર � ૂળ �હ�રાતની અર� �સ્વકારવાની છે લ્લી તાર�ખ૧૦-૦૧-૨૦૧૯ ના રોજ ની
ગણવામાં આવશે.

(ર)

�હ�રાતમાં ઉપલી વયમયાર્ દા આપવામાં આવેલ છે , તેમાં નીચે �ુજબની �ટછાટ
મળવાપાત્ર છે .
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� ૂળ

�ુજરાતના

અ�ુ��ુ ચત
૧

સામા�જક

આથ�ક

�િત,
અને

ર�તે

અ�ુ��ુ ચત

શૈક્ષ�ણક

ર�તે

નબળા

વગર્,

જન�િત

અને

પછાત

વગર્ના પાંચ વષર્ (વ�ુમાં વ�ુ ૪પ

ઉમેદવારો (�હ�રાતમાં � અનામત વગર્ની જગ્યાઓ વષર્ની મયાર્ દામાં.)
હશે તે અનામત વગર્ના ઉમેદવારોને જ ઉપલી
વયમયાર્ દામાં �ટછાટ મળવાપાત્ર છે .)

ર

�બનઅનામત વગ�ના મ�હલા ઉમેદવારો.
�ુળ

�ુજરાતના

અ�ુ� ૂ�ચત
૩

આથ�ક

�િત,

ર�તે

અ�ુ��ુ ચત

નબળા
જન�િત

પાંચ વષર્ (વ�ુમાં વ�ુ ૪પ
વષર્ની મયાર્ દામાં.)
વગર્, દશ વષર્(વ�ુમાં વ�ુ ૪પ
અને વષર્ની

સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્ના મ�હલા આ

મયાર્ દામાં.)
�ટછાટમાં

મ�હલા

ઉમેદવારો (�હ�રાતમાં � અનામત વગર્ની જગ્યાઓ માટ� ની �ટછાટ ક� � પાંચ
હશે તે અનામત વગર્ના ઉમેદવારોને જ ઉપલી વષર્ની છે . તેનો સમાવેશ
વયમયાર્ દામાં �ટવાટ મળવાપાત્ર છે .

થઈ �ય છે .
લશ્કરમાં

૪

મા�

સૈિનકો,

ઉમેદવારો.

ઈસી.ઓ.એસ.એસ.સી.ઓ.

સ�હત ઉપરાંત
(વ�ુમાં

બ�વેલ
બી�

ત્રણ

વ�ુ ૪૫

સેવા
વષર્
વષર્ની

મયાર્ દામાં)
શાર��રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો (જોગવાઈ-૦૯ માં આપેલ િવગતને
આિધન) :- શાર��રક અશકતતાવાળા ઉમેદવારો ક� �ઓ હલનચલનની અશકતતા
O.L. (One Leg affected) અથવા O.A. (One Arm affected) અથવા શ્રવણની
અશકતતા (H.H. - Hearing Handicapped) ક� �ઓ ૪૦% ક� તેથી વ�ુ પરં � ુ
૭પ% થી ઓછ� મોડર� ટ કક્ષાના શાર��રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો હોય
પ

તેઓને જ મેડ�કલ બોડર્ ના તબીબી પ્રમાણપત્રને આધીન ૧૦ વષર્ �ુધીની �ટછાટ
મળવાપાત્ર રહ�શે. આ િસવાય અન્ય શાર��રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો અર�
કરવાને પાત્ર નથી. શા�રર�ક અશકતતા �ગે સામાન્ય વ�હવટ િવભાગના તા.
૧.૧૨.૨૦૦૮ ના પ�રપત્ર ક્રમાંક .પરચ/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/ગ-૨, થી િનયત
થયેલ ન�ુનામાં સરકાર� હો�સ્પટલના �ુિપ્રટ�ન્ડન્ટ / િસિવલ સ�ન / મે�ડકલબોડર્
દ્વારા આપવામાં આવેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાં આવશે.
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પ.

શૈક્ષ�ણક લાયકાત :(૧)

ઉમેદવાર �હ�રાતમાં દશાર્ વેલ શૈક્ષ�ણક લાયકાત �ુધાર� લ �હ�રાતની અર� સ્વીકારવાની
છે લ્લી તાર�ખના રોજ ધરાવતા હોવા જોઈએ.

(ર)

ઉમેદવાર�

શૈક્ષ�ણક

લાયકાત

માન્ય

�ુિનવિસ�ટ�

/

સંસ્થામાંથી/

� ૂણર્

સમયના

અભ્યાસક્રમની ડ�ગ્રી મેળવેલ હોવી જોઈએ.
(૩)

િનગમ ઘ્વારા માંગવામાં આવે ત્યાર� ઉમેદવાર� અર� સાથે માન્ય �ુિનવિસ�ટ� /
સંસ્થાના �ુણ પત્રક (બધા જ વષ�/ સેમેસ્ટર) અને પદવી પ્રમાણપત્રોની સ્વયં
પ્રમા�ણત નકલ ર�ુ

કરવાની રહ�શે અને �ુણપત્રક ઉપરાંત માન્ય �ુિનવસ�ટ� �ુ ં ડ�ગ્રી

બાબતના પ્રમાણપત્ર ની પ્રમા�ણત નકલ. ર�ુ કરવાની રહ�શે.
(૪)

શૈક્ષ�ણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે માન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવારનો હકક દાવો
સ્વીકારવામાં આવશે નહ�.

(પ)

�હ�રાતમાં દશાર્ વેલ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હકક દાવો હોય તો આવા
ઉમેદવાર� સમકક્ષતા પ્રસ્થાિપત કરતા આદ� શો / અિધ�ૃતતાની િવગતો આપવાની રહ�શે.

(૬)

� �કસ્સામા ઉમેદવારના �ુણ પસર્ન્ટાઇલમા હોય તે પસર્ન્ટ� જમા �પાંતર કર� અર�
ફોમર્મા દશાર્ વવાના રહ�શે.

૬.

ુ વ :અ�ભ
(૧)

માંગેલ � ૂણર્ સમયનો અ�ુભવ, શૈક્ષ�ણક લાયકાત મેળવ્યા પછ�થી �ુધાર� લ �હ�રાતની
અર� સ્વીકારવાની

છે લ્લી

પહ�લાનો અ�ુભવ ધ્યાને
(ર)

તાર�ખ

�ુધીનો ગણવામાં આવશે.

શૈક્ષ�ણક

લાયકાત

લેવામાં આવશે ન�હ�.

(અ) �હ�રાતમાં અન્યથા જોગવાઈ કરવામાં ન આવી હોય તો જ�ર� લાયકાતો
મેળવવામાં આવે તે તાર�ખથી,
(બ) �ુધાર� લ �હ�રાતની અર� સ્વીકારવાની છે લ્લી તાર�ખના સંદભર્માં અ�ુભવ
ગણવામાં આવશે.

(૩)

ઉમેદવાર� અર�માં � અ�ુભવ દશાર્ વેલ હોય તેના સમથર્નમાં અ�ુભવનો સમયગાળો
(�દવસ, માસ, વષર્) � ૂળ પગાર અને �ુલ પગારની િવગતો તથા બ�વેલ ફરજોનો
પ્રકાર/મેળવેલ

અ�ુભવની

િવગતો

સાથે� ું

પ્રમાણપત્ર

ર�ુ

કરવા�ુ ં

રહ�શે.

આ�ુ ં પ્રમાણપત્ર સંસ્થાના લેટરપેડ પર સક્ષમ સત્તાિધકાર�ની સહ� અને તાર�ખ સાથે� ુ ં ર�ુ
કરવા�ું રહ�શે. ઉમેદવાર� શૈક્ષ�ણક લાયકાત પછ�ના અ�ુભવના પ્રમાણપત્ર તથા પ્રથમ
પગાર સ્લીપ અને છે લ્લી પગારસ્લીપ ર�ુ કરવાની રહ�શે. અલગ-અલગ સંસ્થામાં
અ�ુભવના �કસ્સામાં તે સંસ્થામાં જોડાયાની પ્રથમ સ્લીપ અને છે લ્લી સ્લીપ ક્રમા�ુસાર
તબ�ાવાર ર�ુ કરવાની રહ�શે.
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(૪)

ઉમેદવાર� ર�ુ કર� લ અ�ુભવના પ્રમાણપત્રમાં પાછળથી કોઈ ફ�રફાર કરવાની િવનંતી
માન્ય રાખવામાં

આવશે

નહ�.

અર�

કયાર્

પછ�

અ�ુભવના

નવા

પ્રમાણપત્રો

િસ્વકારવામાં આવશે નહ�.
(પ)

�શકાલીન, રો�જ�દા વેતનદાર, એપ્રેન્ટ�સશીપ, તાલીમી, માનદ વેતન, આમંિત્રત

ફ�કલ્ટ�

તર�ક� ઉમેદવાર� મેળવેલ અ�ુભવ માન્ય અ�ુભવ તર�ક� ગણત્રીમાં લેવામાં આવશે નહ�.

૭.

(૬)

સરકારશ્રીમાં ૧૧-માસના કરાર આધા�રત અ�ુભવને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.

(૭)

પાટર્ ટાઈમનો અ�ુભવ ધ્યાને લેવામાં આવશે ન�હ.

ુ ૂ�ચત �િત, અ��
ુ ૂ�ચત જન�િત, સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્ અને આિથ�ક ર�તે
અ��
નબળાવગર્ :(૧)

� ૂળ �ુજરાતના અ�ુ� ૂ�ચત �િત, અ�ુ� ૂ�ચત જન�િત, સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે
પછાત વગર્ અને આિથ�ક ર�તે નબળા વગર્ના ઉમેદવારોને જ અનામત વગર્ના ઉમેદવાર
તર�ક� લાભ મળશે.

(ર)

અ�ુ� ૂ�ચત �િત, અ�ુ� ૂ�ચત જન�િત, સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્ અને
આિથ�ક ર�તે નબળા વગર્ પૈક� ઉમેદવાર � વગર્ના હોય તેની િવગતો અર�પત્રકમાં અ� ૂક
આપવી.

(૩)

ઉમેદવાર� અર�પત્રકની સંબિં ધત કોલમમાં � તે અનામત કક્ષા દશાર્ વેલ નહ� હોય તો
પાછળથી અનામત વગર્ના ઉમેદવાર તર�ક� લાભ મેળવવાનો હકક દાવો માન્ય રાખવામાં
આવશે નહ�.

(૪)

અનામત વગર્નો લાભ મેળવવા ઈચ્છતા ઉમેદવાર� તેના સમથર્નમાં સક્ષમ અિધકાર�
ઘ્વારા િનયત ન� ૂનામાં આપવામાં આવેલ �િત પ્રમાણપત્રની નકલ અર� સાથે અ� ૂક
સામેલ કરવાની રહ�શે. અર�પત્રક સાથે �િત પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહ� હોય તો તે
પાછળથી સ્વીકારવામાં આવશે નહ� અને અર�પત્રક રદ થવાને પાત્ર બનશે.

(પ)

સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્ના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો
સમાવેશ "ઉન્નત વગર્માં" નહ� થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે.

(૬) (અ) સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્ના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગર્માં સમાવેશ
ન

થતો

હોવા

�ગે� ુ ં

સામા�જક

ન્યાય

અને

અિધકાર�તા

િવભાગના

તા.૦૬-૦ર-૧૯૯૬ના ઠરાવથી િનયત થયેલ �ુજરાતી ન� ૂના પ�રિશષ્ટ (ક) �ુજબના
અથવા ઉક્ત િવભાગના તા. ૨૭/૦૪/૨૦૧૦ ના ઠરાવથી િનયત કરાયેલ �ુજરાતી ન� ૂના
“પ�રિશષ્ટ-૪” �ુજબ�ું પ્રમાણપત્ર ર�ુ ં કરવા�ુ ં રહ�શે. આ પ્રમાણપત્ર તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી
અર� સ્વીકારવાની છે લ્લી તાર�ખ �ુધીમાં મેળવેલ હો�ુ ં જોઈએ. અર�

સાથે પ�રિશષ્ટ

(ક) ના બદલે Annexure- A �ગ્રે�માં કઢાવેલ નોન �ક્રિમલેયર પ્રમાણપત્ર ર�ુ કર� લ હશે
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તો પણ અર� રદ કરવામાં આવશે. ક�મક� Annexure-A ક�ન્દ્ર સરકાર હ�ઠળની નોકર�
માટ� � ુ ં છે . જો ઉમેદવાર� આ પ્રમાણપત્ર (પ�રિશષ્ટ-ક) અર� સાથે ર�ુ કર� લ નહ� હોય તો
તેઓની અર� અમાન્ય ગણવામાં આવશે અને �બનઅનામત જગ્યા માટ� પણ િવચારણામાં
લેવામાં આવશે નહ�.
(બ) “ઉ�ત વગર્માં સમાવેશ નહ� હોવા �ગેના પ્રમાણપત્ર“ નાણાક�ય વષર્ ૨૦૧૬-૧૭ થી
૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન ઇસ્�ુ કરાયેલ તથા તેની મહ�મ અવિધ ઇસ્�ુ થયા વષર્ સ�હત ત્રણ
નાણાક�ય વષર્ની રહ�શે તેવો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ હોય તે�.ુ ં નાણાક�ય વષર્ ૨૦૧૬-૧૭
માં ઇસ્�ુ ં કરાયેલ પ્રમાણપત્રની અવિધ તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ના રોજ � ૂર� થતી હોય િવશેષ
સંજોગોમાં � ૂળ �હ�રાત વખતે ૨૦૧૬-૧૭ �ુ ં NCLC પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણા� ંુ હોઇ
�હ�રાત ર�ઓપન વખતે પણ તેને માન્ય ગણવામાં આવશે અને જો કોઇ ઉમેદવાર તા.૦૧૦૪-૨૦૧૯ પછ� અર� કર� અને ૨૦૧૮-૧૯ � ંુ NCLC ર�ૂ કર� તો પણ ગાહ્ય રાખવામાં
આવશે. પરં � ુ આ� ુ પ્રમાણપત્ર સંબધ
ં ીત �હ�રાત માટ� ઓન લાઇન અર� કરવાની છે લ્લી
ુ ીમાં ઇસ્� ુ કરાયેલ હો� ુ જોઇએ.
તાર�ખ �ધ
નોધ : ઉ�ત વગર્માં સમાવેશ નહ� હોવા �ગેના પ્રમાણપત્રની માન્યતા/સ્વી�તી તથા સમયગાળા
અને અવિધના અથર્ઘટન બાબતે સરકારશ્રીના ઠરાવો/પ�રપત્રોની જોગવાઇઓ આખર�
ગણાશે.
(ક) પ�રણીત મ�હલા ઉમેદવારોએ આ�ુ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-િપતાની આવકના સંદભર્માં
ર�ૂ કરવા�ુ ં રહ�શે, જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકના સંદભર્માં આ�ુ ં
પ્રમાણપત્ર ર�ુ કર� લ હશે તો તેમની અર� રદ કરવામાં આવશે. જો કોઇ ઉમેદવાર� િનયત
સમયગાળા દરમ્યાન ઇસ્�ુ થયેલ િનયત ન� ૂના�ુ ં પ્રમાણપત્ર ર�ુ કર� લ નહ� હોય તો
તેઓની અર� અમાન્ય ગણવામાં આવશે અને તેઓને �બનઅનામત જગ્યા સામે પણ
િવચારણામાં લેવામાં આવશે ન�હ.
(ડ) ઉમેદવાર� ઓનલાઇન અર� કરતી વખતે � “ઉ�ત વગર્માં સમાવેશ નહ� હોવા �ગેના
પ્રમાણપત્ર “ ની િવગતો જણાવેલ હોય તેની જ નકલ અર� સાથે જોડવાની રહ�શે. જો
આવા પ્રમાણપત્રમાં કોઇ �ુલ હોવાને કારણે ઉમેદવાર �હ�રાતની છે લ્લી તાર�ખ બાદ�ુ ં
ન�ું પ્રમાણપત્ર મેળવે તો પણ સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્ના ઉમેદવાર તર�ક�
પાત્ર થવા માટ� ઓનલાઇન અર�માં જણાવેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહ�શે.
(ઇ) ઉ�ત વગર્માં સમાવેશ નહ� હોવા �ગેના પ્રમાણપત્ર આપવા માટ� ૬ માપદં ડો ધ્યાને
લેવાય છે . પ્રમાણપત્રની અવિધ હવે ત્રણ વષર્ની છે . પરં � ુ ઉક્ત માપદં ડો પૈક� કોઇપણ
માપદં ડમાં આ અવિધ દરમ્યાન ફ�રફાર થાય તો તેની સ્વૈિછક �હ�રાત સંબિં ધત ઉમેદવાર�
તથા તેના માતા-િપતા/વાલીએ સ્વયં સંબિં ધત સ�ાિધકાર� તેમજ તેના દ્વારા પ્રમાણપત્રમાં
કોઇ ફ�રફાર કરવામાં આવે તો િનગમને કરવાની રહ�શે. ઉમેદવાર/માતા-િપતા/વાલી આવી
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�હ�રાત ન�હ� કર�ને કોઇપણ િવગતો �પાવશે તો તેઓ કાયદ� સરની કાયર્વાહ�ને પાત્ર બનશે
અને તેઓએ મેળવેલ અનામતનો લાભ રદ્દ કરવાપાત્ર થશે. ઉ�ત વગર્માં સમાવેશ નહ�
થવા �ગે� ુ ં પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટ� ના કોઇપણ માપદં ડમાં ફ�રફારની સ્વૈિછક �હ�રાત
કરવાની જવાબદાર� ઉમેદવાર/માતા-િપતાવાલીની વ્ય�ક્તગત ર�તે અને સં�ક્ુ ત ર�તે
રહ�શે.
(૭)

અર� કરતી વખતે ઉ�ત વગર્માં સમાવેશ ના થતો હોવા �ગે� ુ ં િનયત સમયગળા�ુ ં
અને િનયત ન� ૂના�ુ પ્રમાણપત્ર ધરાવતા ન હોય તેવા ઉમેદવારોને �બન અનામત
ઉમેદવાર તર�ક� અર� કરવા સલાહ આપવામાં આવે છે અને તેવા ઉમેદવારોને �બન
અનામતની શરતો લા�ુ પડશે.

(૮)

આિથ�ક ર�તે નબળા વગર્ના ઉમેદવારોએ રા�ય સરકારના સામા�જક ન્યાય અને
અિધકાર�તા

િવભાગના

તા.૨૫-૦૧-૨૦૧૯

ના

ઠરાવ

ક્રમાંક:

ઇ.ડબલ્�ુ.એસ./૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી િનયત થયેલા ન� ૂના અગ્રે�માં “Annexure-

KH” અથવા �ુજરાતીમાં “પ�રિશષ્ટ-ગ” �ુજબ�ું પ્રમાણપત્ર ર�ૂ કરવા રહ�શે. આ
પ્રમાણપત્રના નંબર અને તાર�ખ ઓનલાઈન અર� કર� તી વખતે દશાર્ વવાના રહ�શે.
(૯)

સરકારની પ્રવતર્માન જોગવાઈ �ુજબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો �બનઅનામત વગર્ના
ઉમેદવારોની સાથે િનયત ધોરણો (અથાર્ ત વયમયાર્ દા, અ�ુભવની લાયકાત, �બનઅનામત
વગર્ના ઉમેદવારો માટ� અપનાવેલ હોય તેના કરતાં વ�ુ િવસ્� ૃત કર� લ અન્ય ક્ષેત્ર) માં
�ટછાટ લીધા િસવાય પોતાની �ુણવતાના આધાર�

પસંદગી

પામે

તો

�બનઅનામત

જગ્યાની સામે ગણત્રીમાં લેવાના થાય છે .
(૧૦) ઉમેદવાર� અર�માં �િત �ગે � િવગત દશાર્ વેલ હશે તેમાં પાછળથી ફ�રફાર કરવાની
િવનંતી માન્ય રાખવામાં આવશે નહ�.
૮.

૯.

મા� સૈિનક :(૧)

મા� સૈિનક ઉમેદવારોએ અર�પત્રક તથા પ�રિશષ્ટમાં િવગતો આપવાની રહ�શે.

(ર)

મા� સૈિનક ઉમેદવાર� �ડસ્ચા� �ુકની નકલ અર�પત્રક સાથે અ� ૂક મોકલવાની રહ�શે.

શાર��રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો :(ક)

શાર��રક અશકતતા ધરાવતાં ઉમેદવારોએ અર�પત્રકમાં આ િવગતો આપવાની રહ�શે.

(ખ)

શાર��રક અશકતતા ૪૦% ક� તેથી વ�ુ પરં � ુ ૭૫ % થી ઓછ� હોય તેવા ઉમેદવારને

જ

શાર��રક અશકતતાનો લાભ મળવાપાત્ર રહ�શે. શાર��રક અશકતતાનો લાભ મેળવવા
ઈચ્છતા ઉમેદવાર� (૧) �ધત્વ અથવા ઓછ� દ્રિષ્ટ (ર) શ્રવણની ખામી (૩) હલનચલન
અશકતતા અથવા મગજનો લકવો તે પૈક�ની કઈ શાર��રક અશકતતા છે તે દશાર્ વ�ુ.ં
(ગ)

�હ�રાતમાં શાર��રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટ� અનામત જગ્યા દશાર્ વેલ ન હોય,
પરં � ુ જગ્યાની ફરજોને અ�ુ�પ � પ્રકારની

શાર��રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોને
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પાત્ર ગણેલ હોય તેઓ તે �હ�રાત માટ� અર� કર� શકશે. આવા પ્રસંગે �મરમાં �ટછાટ
મળશે.
(ઘ)

શાર��રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવાર� તેના સમથર્નમાં સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના
તા.૧-૧ર-ર૦૦૮

ના

પ�રપત્ર

ક્રમાંક:

૧૦ર૦૦૮-૪૬૯પ૪૦-ગ-ર,

થી

િનયત

થયેલ ન�ુનામાં સરકાર� હોિસ્પટલના �ુિપ્રટ� ન્ડન્ટ/િસિવલ સ�ન/મેડ�કલબોડર્ ઘ્વારા
આપવામાં આવેલ

પ્રમાણપત્રની નકલ અર� સાથે અ� ૂક મોકલવાની રહ�શે.

જો પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ કરવામાં નહ� આવેલ હોય તો તે પાછળથી િસ્વકારવામાં
આવશે નહ� શાર��રક અશકતતા ઉમેદવાર તર�ક�નો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહ�.
૧૦.

મ�હલા ઉમેદવાર :મ�હલાઓની અનામત જગ્યાઓ માટ� જો યોગ્ય મ�હલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહ� થાય તો તેની
જગ્યા � તે કક્ષાના (category) મ�હલા ઉમેદવાર સામે �ુ�ષ ઉમેદવાર ધ્યાને લેવામાં આવશે.
જો ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામત વગર્, મા� સૈિનક, શાર��રક અશકતતા, મ�હલા ક� િવધવા
પૈક�ના િવકલ્પો પૈક� એક થી વ�ુ િવકલ્પોમાં થતો હોય તેવા �કસ્સામાં તેને લા�ુ પડતા િવકલ્પો
પૈક� �માં વ�ુ લાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.

૧૧.

િવધવા ઉમેદવાર :(૧)

ઉમેદવાર િવધવા હોય તો અર� પત્રકમાં તે કોલમ સામે

"હા"

અવશ્ય લખ�ુ ં

અન્યથા "લા�ુ પડ�ુ ં નથી" એમ દશાર્ વ�ુ.ં
(ર)

િવધવા ઉમેદવાર� જો �ુનઃ લગ્ન કર� લ ન હોય તો અર� પત્રકમાં તે કોલમ સામે
અ� ૂક લખ�ુ.ં અન્યથા

(૩)

"હા”

"લા�ુ પડ� ું નથી" એમ દશાર્વ�ુ.ં

િવધવા ઉમેદવાર� �ુનઃ લગ્ન કર� લ ન હોય અને િવધવા ઉમેદવાર તર�ક� લાભ
મેળવવા ઈચ્છતા હોયતો અર� સાથે �ુનઃ લગ્ન કર� લ નથી તેવી એ�ફડ�વીટ ર�ુ
કરવાની રહ�શે.

(૪)

સામાન્ય વ�હવટ િવભાગના તા.૩૧-૦૮-૨૦૦૪ના પ�રપત્ર ક્રમાંક. સીઆરઆર/ ૧૦૯૬/
૨૨૧૩/ ગ:૨, તા.૨૨.૫.૯૭ અ�ુસાર િવધવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતર્માન જોગવાઈ
�ુજબ તેઓએ સ્પધાર્ ત્મક પર�ક્ષામાં મેળવેલ �ુણમાં તેના પાંચ ટકા �ુણ ઉમેરવામાં
આવશે. પરં � ુ તેઓએ િનમ�કં ૂ સમયે ક� તે પહ�લા �ુન: લગ્ન કર� લ ન હોવા જોઈએ અને
િનગમ �યાર� માગે તે તમામ આ બાબતના સાધિનક �ુરાવાઓ અસલમાં ર�ુ કરવાના
રહ�શે.
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૧ર.

ના વાંધા પ્રમાણપત્ર :(૧)

�ુજરાત સરકારના સરકાર�/અધર્ સરકાર�/સરકાર હસ્તકના કોપ�ર� શન/કંપનીઓમાં
સેવા બ�વતા અિધકાર�ઓ/કમર્ચાર�ઓ િનગમની �હ�રાતના સંદભર્માં બારોબાર અર�
કર� શકશે અને તેની �ણ ઉમેદવાર� પોતાના િવભાગ/ ખાતા/કચેર�ને અર� કયાર્ ની
તાર�ખથી �દન- ૭ માં અ� ૂક કરવાની રહ�શે. જો ઉમેદવારના િનયોકતા તરફથી અર�
મોકલવાની છે લ્લી તાર�ખ બાદ ૩૦ �દવસમાં અર� કરવાની પરવાનગી નહ� આપવાની
�ણ કરવામાં આવશે તો તેઓની અર� નામં�ુર કર� ઉમેદવાર� રદ કરવામાં આવશે.

(ર)

ક�ન્દ્ર

સરકારની

અથવા

અન્ય

કોઈપણ

રાજય

સરકારની

નોકર�માં

હોય

તેવા

ઉમેદવાર� ખાતા મારફત અર� મોકલવાની રહ�શે અથવા આ અર� સાથે િનમ�ુકં
અિધકાર��ુ ં ના વાંધા પ્રમાણપત્ર ર�ુ કરવા�ુ ં રહ�શે.
(૩)

પ્રમાણપત્રોની ખરાઈ માટ� ની �બ� �ુલાકાત સમયે ઉમેદવાર� સક્ષમ અિધકાર� ઘ્વારા
આપવામાં આવેલ ના વાંધા પ્રમાણપત્ર ર�ુ કરવા�ુ ં રહ�શે.

૧૩.

ગે રલાયક ઉમેદવાર :�ુજરાત �હ�ર સેવા આયોગ ક� અન્ય �હ�ર સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકાર�/અધર્ સરકાર�
/સરકાર હસ્તકની સંસ્થાઓ ઘ્વારા ઉમેદવાર કયાર� ય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની િવગત
અર�પત્રકમાં આપવાની રહ�શે. જો ઉમેદવારનો ગેરલાયકનો સમય ચા�ુ હશે તો આવા
ઉમેદવારની અર� રદ થવાને પાત્ર બનશે.

૧૪.

ફર�જયાત િન� ૃિત, �ખસદ, બરતરફ :ઉમેદવારને સરકાર� સેવા/સરકાર હસ્તકની કંપની ક� બોડર્ કોપ�ર� શનમાંથી કયાર� ય પણ ફર�જયાત
િન� ૃિત, �ખસદ ક� બરતરફ કરવામાં આવેલ હોય તો અર�પત્રકમાં તેની િવગત આપવાની રહ�શે.

૧પ.

અ�ગ્રમ શૈક્ષ�ણક લાયકાત :(૧)

તમામ સંવગર્ માટ� શૈક્ષ�ણક લાયકાતમાં અ�ગ્રમતા માટ� િવશેષ લાયકાત (એક ક� એકથી
વ�ુ)

� ઉમેદવાર ધરાવતા હશે તેઓને તેઓ ઘ્વારા લે�ખત પર�ક્ષામાં મેળવેલ �ુણમાં

વ�ુમાં વ�ુ પ ટકા વધારાના �ુણ િનગમ ઘ્વારા િન�ુકત કર� લ સિમિત ઘ્વારા આપવામાં
આવશે. આ હ�� ુ માટ� �હ�રાતમાં દશાર્ વેલ િવિશષ્ટ લાયકાતના પ્રમાણપત્રો સરકાર માન્ય
સંસ્થાના જ હોવા

જ�ર� છે , અને તેવા

પ્રમાણપત્રો જ માન્ય ગણવામાં આવશે. એ

માટ� િનગમ ઘ્વારા િન�ુકત થયેલ સિમિતનો િનણર્ય આખર� ગણાશે � ઉમેદવારને
બંધનકતાર્ રહ�શે.
૧૬.

રમત-ગમત :એથલેટ�કસ, (ટ્ર�કઅન, �ફલ્ડ રમતો સ�હત) બેડિમન્ટન, બાસ્ક�ટ બોલ, �ક્રક�ટ, �ટબોલ, હોક�,
િસ્વમ�ગ, ટ�બલ ટ�િનસ, વોલીબોલ, ટ� નીસ, વેઈટ લીટ�ગ, ર� સલ�ગ, બોકસ�ગ, સાઈકલ�ગ,
�મનેસ્ટ�ક, �ુડો, રાઈફલ �ુટ�ગ, ખોખો, તીરં દા�, ઘોડ�સવાર�, ગોળાફ�ક, નૌકા સ્પધાર્ , શતરં જની
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રમતો- ખેલ�ુદમાં રાષ્ટ્ર�ય / �તરાષ્ટ્ર�ય અથવા �તર �ુિનવિસ�ટ� અથવા અ�ખલ ભાત શાળા
સંઘ ઘ્વારા યો�તી સ્પધાર્ ઓમાં માત્ર પ્રિતિનિધત્વ કર� લ હોય તેવા ઉમેદવારોને પસંદગીમાં અગ્રતા
માટ� તેમને મેળવેલ �ુલ �ુણના પ (પાંચ) ટકા �ુણ ઉમેર� આપવામાં આવશે. આ માટ� ઉમેદવાર�
સા.વ. િવભાગના

તા.રપ-ર-૧૯૮૦ ના ઠરાવ ક્રમંક સીઆરઆર-૧૧૮૮-૩૬૪૪-ગ.ર તથા તા:

૦૧-૦૮-૧૯૯૦ ના ઠરાવ ક્રમાંક-સીઆરઆર/ ૧૧૮૮/૩૬૪૪/ગ૨ માં િનયત કયાર્ �ુજબના
સત્તાિધકાર� પાસેથી િનયત ન� ૂનામાં મેળવેલ જ�ર� પ્રમાણપત્ર ધરાવનાર ઉમેદવાર જ રમતના
�ુણ માટ� હકદાર થશે.
૧૭.

પસંદગી પ્ર�ક્રયા :ઉપરોકત ચાર� ય સંવગર્ની જગ્યા ઉપર પસંદગી પામવાના હ�� ુસર ઉમેદવાર� સ્પધાર્ ત્મક પર�ક્ષા
પ્ર�ક્રયામાંથી પસાર થવા�ું રહ�શે. પસંદગી માટ� ઈન્ટરવ્�ુ રાખવામાં આવનાર નથી.
૧. લે�ખત કસોટ�-ઓપ્ટ�કલ માકર્ ર�ડ�ગ (ઓએમઆર) પ્રશ્ન પેપર �ુણ ૧૦૦ સમય એક

કલાક

ક�ડર વાઈઝ કક્ષાને અ�ુ�પ અલગ અલગ પ્રશ્નપત્ર અને પર�ક્ષા રાખવામાં આવશે.
ક્રમ

િવષય

માકર્ સ

૧

ક્વોન્ટ�ટ� વ એબીલીટ�

રપ

ર

એનાલીટ�કલ એબીલીટ�

રપ

૩

લો�કલ ર�ઝન�ગ

રપ

૪

કરન્ટ અફ�સર્, ભારત અને રાજય

૧૦

પ

�ુજરાતનો ઈિતહાસ, � ૂગોળ અને વહ�વટ� તંત્ર

૧પ

ર. જગ્યા માટ�ની પસંદગી માટ� (OMR) પર�ક્ષામાં મેળવેલ �ુણ િવિશષ્ટ લાયકાત અન્વયે
મેળવેલ �ુણના મળવાપાત્ર પ ટકા, િવધવા ઉમેદવાર હોય તો તે અન્વયે મેળવેલ �ુણના

પ ટકા

�ુણ, ખેલ�ુદની સ્પધાર્ ઓમાં િનયમ �ુજબના ઉમેદવારને મેળવેલ �ુણના પ ટકા �ુણ ઉમેર�
ત્યારબાદ � તે ક�ટ�ગર�ની જગ્યાના ત્રણ ગણા ઉમેદવારોની અર� ચકાસણીને પાત્ર પ્રોવીઝનલ
યાદ� પ્રિસધ્ધ કરવામાં આવશે અને આ ઉમેદવારોની ક્વોલીફા�ગ કોમ્પ્�ુટર�ની પર�ક્ષા યોજવામાં
આવશે અને તેમાં ક્વોલીફા�ગ થનારા ઉમેદવારોની જ અર�ઓની ચકાસણી �હ�રાતની જોગવાઈ
અ�ુશાર િનગમની ભરતી સિમિત દ્વારા કયાર્ બાદ લે�ખત પર�ક્ષામાં મેળવેલ �ુણની મેર�ટ યાદ�
પ્રમાણે આખર� પસંદગી યાદ� �હ�ર કરવામાં આવશે.
૧૮.

ુ ાકાત :માત્ર પ્રમાણપત્રોની ખરાઈ માટ�ની �બ� �લ
(૧)

�બ� �ુલાકાત િનગમ દ્વારા િનયત કરવામાં આવેલ કચેર� ખાતે જ લેવામાં આવશે.
ઉમેદવાર� પોતાના ખચ� ઉપિસ્થત થવા�ુ ં રહ�શે.

(ર)

અ�ુ� ૂ�ચત �િત, અ�ુ� ૂ�ચત જન�િતના ઉમેદવારો તથા બેરોજગાર ઉમેદવારો ક� �ઓના
માતા-િપતાની વાિષ�ક આવક આવકવેરાને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહ�ઠાણના સ્થળે થી
�બ� �ુલાકાત માટ� આવવા તથા જવા માટ� �ુજરાત એસ.ટ�. િનગમ ઘ્વારા િનયત થયેલ
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�ટક�ટના દર પ્રમાણે બસ ભા�ું મળવાપાત્ર થશે. આ માટ� ઉમેદવાર� �બ� �ુલાકાતના �દવસે
િનયત ફોમર્ ભરવા�ુ ં રહ�શે અને તેની સાથે અસલ �ટક�ટ ર�ુ કરવાની રહ�શે.
(૩)

�બ�

�ુલાકાતના

�દવસે

�બ�

�ુલાકાતના

પત્રમાં

દશાર્ વવામાં

આવેલ

અસલ

પ્રમાણપત્રો ર�ુ કરવાના રહ�શે. જો ઉમેદવાર અસલ પ્રમાણપત્ર ર�ુ કરશે નહ� તો તેઓ
િન�ુ�કત માટ� પાત્ર બનશે નહ� તેની ખાસ ન�ધ લેવી.
૧૯.

ુ બની અર�ઓ રદ કરવામાં આવશે. (આ યાદ� માત્ર દષ્ટાંત સ્વ�પે છે � સં� ૂણર્
નીચે દશાર્ વ્યા �જ
નથી)
(૧)

ઓનલાઈન �ુસદા �ુજબ અર� કર� લ ન હોય.

(ર)

અર�માં દશાર્ વેલ િવગતો અ�ુર� ક� અસંગત હોય.

(૩)

અર�માં ઉમેદવાર� સહ� અપલોડ કર� લ ન હોય.

(૪)

અર� ફ�કસથી અથવા ઈ-મેઈલથી મોકલાવેલ હોય.

(પ)

અર�માં પાસપોટર્ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કર� લ ન હોય.

(૬)

અર� સાથે � ૂર� � ૂર� ફ� ભર� લ ન હોય.

(૭)

અ�ુ� ૂ�ચત �િત, અ�ુ� ૂ�ચત જન�િત, સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક પછાત વગર્ તથા આથ�ક
ર�તે નબળા વગ� અને શાર��રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવાર� અર�પત્રક સાથે સક્ષમ
અિધકાર� ઘ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ ર�ૂ કર� લ ન હોય.

(૮)

મા� સૈિનક ઉમેદવાર� �ડસ્ચા� �ુકની નકલ ર�ૂ કર� લ ન હોય.

(૯)

સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક પછાત વગર્ના ઉમેદવાર� �હ�રાતમાં દશાર્ વેલ સમયગાળા�ુ ં
નોન �ક્રમીલેયર પ્રમાણપત્ર ર�ૂ કર� લ ન હોય.

(૧૦) ઉમેદવાર� શૈક્ષ�ણક લાયકાતના સંદભર્માં માકર્ શીટ/પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ ર�ૂ કર� લ ન
હોય.
(૧૧) જન્મ તાર�ખ માટ� એસ.એસ.સી.ઈ. પ્રમાણપત્રની નકલ ર�ૂ કર� લ ન હોય.
(૧૨) ઉમેદવાર� અર�પત્રકમાં અ�ુભવ દશાર્ વેલ હોય (�ના આધાર� પાત્રતા નકક� કરવાની થતી
હોય) પરં � ુ તેના સમથર્નમાં પ્રમાણપત્ર ર�ૂ કર� લ ન હોય અથવા તો ર�ૂ કર� લ
પ્રમાણપત્રમાં તેઓનો અ�ુભવનો સમયગાળો, � ૂળ પગાર, �ુલ પગાર અને અ�ુભવનો
પ્રકાર દશાર્ વેલ ન હોય તથા સંસ્થાના લેટરપેડ ઉપર ન હોય.
૨૦.

િનમ�ક
ંુ :(૧)

ઉપરની �હ�રાત સંબધ
ં માં િનમ�ુકં માટ� પસંદ થયેલા ઉમેદવારને િનગમ ઘ્વારા �ણ
કરવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ આખર� િનમ�ુકં પત્ર મેળવતાં પહ�લાં કોમ્પ્�ુટર

�ગેની

સીસીસી અથવા તેની સમકક્ષ િનગમ નકક� કર� તેવી પર�ક્ષા પાસ કરવાની રહ�શે. આ
પ્રકારની પર�ક્ષામાં ઉત્ત�ણ નહ� થનાર ઉમેદવાર િનમ�ુકં ને પાત્ર બનશે નહ�.
(ર)

િનમ�ુકં �ગેનો કોઈપણ પત્રવ્યવહાર િનગમ ધ્યાને લેશે નહ�.
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(૩)

ઉમેદવાર� તેની શૈક્ષ�ણક લાયકાત / અ�ુભવ / �મર વગેર�ના સમથર્નમાં ર�ુ કર� લ
પ્રમાણપત્રો કોઈપણ તબકક� અયોગ્ય મા�ુમ પડશે તો તેની ઉમેદવાર� રદ થશે

તેમજ

િનમ�ુકં પણ રદ થવાને પાત્ર રહ�શે અને આવા ઉમેદવાર ભારતીય ફોજદાર�ધારા હ�ઠળની
કાયર્વાહ�ને પાત્ર થશે, �થી ઉમેદવારને સલાહ આપવામાં આવે છે ક�, તેમને ર�ુ કર� લા
પ્રમાણપત્રો �ુબજ ચોકકસાઈથી � ૂણર્ ર�તે ખરાઈ કયાર્ બાદ જ િનગમમાં ર�ુ કરવા.
(૪)

�ુજરાત રાજય નાગ�રક �ુરવઠા િનગમ �લ. ની વડ�કચેર� હાલ ગાંધીનગર ખાતે છે .
આ ઉપરાંત િનગમની પેટા કચેર�ઓ �ુજરાતના અલગ અલગ �જલ્લા/તા�ુકા વગેર�
િવસ્તારોમાં પણ આવેલી છે �થી પસંદગી પાત્ર ઉમેદવાર િનગમ/સરકારની કોઈપણ
કચેર� ખાતે િનમ�ુકં /બદલીને પાત્ર રહ�શે.

(૫)

આ િનમ�ુક પામનાર� િનગમમાં હાજર તાર�ખથી સળંગ પાંચ વષર્ �ુધી ફરજ બ�વવાની
રહ�શે. જો તે કરતા ઓછા સમય માટ� ફરજ બ�વશે અને િનગમની નોકર� છોડવાનો એટલે
ક� રા�ના�ુ આપવાનો પ્રસંગ બને તેવા �કસ્સામાં �-તે ક�ડરના છે લ્લા મેળવેલ માિસક
પગારના ધોરણે એક વષર્ના પગાર �ટલી રકમ િનગમ દ્વારા વ�ુલ કરવામાં આવશે. (�
િનગમના

પ�રપત્ર

ક્રમાંક:ના�ુિન/૧૩૧/મકમ/સીધીભરતી

/બોન્ડ/

પરત/૨૦૧૭/૫૧૫૮/A; તા. ૨૪.૧૦.૨૦૧૭ ને આિધન રહ�શે. - પ�રપત્ર આ સાથે સામેલ
છે ) આ માટ� હાજર થનાર ઉમેદવાર� હાજર થવાના સમયે �. ૧૦૦/- ના સ્ટ� મ્પ પેપર ઉપર
� ર� બોન્ડ"ના ન�ુના �ુજબ�ુ સિવ�સબોન્ડ કોમ્�ુટર
આ સાથે સામેલ " કમર્ચાર� બાંહધ
ટાઈપમાં તૈયાર કર� લાવવા�ુ રહ�શે. બોન્ડ ર�ુ ન�હ કરનારની િનમ�ુક રદ કરવામાં
આવશે.
ર૧.

ગે રવતર્�ક
ં ૂ �ગે દોિષત ઠર� લા ઉમેદવારો િવ�ઘ્ધ પગલાં :ઉમેદવારોને આથી ચેતવણી આપવામાં આવે છે ક� તેઓએ અર�પત્રકમાં કોઈપણ પ્રકારની
ખોટ� મા�હતી દશાર્ વવી નહ�, તેમજ આવશ્યક મા�હતી �પાવવી નહ�, ઉપરાંત તેઓએ ર�ુ
કર� લ અસલ દસ્તાવેજો ક� તેની પ્રમા�ણત નકલમાં કોઈપણ સંજોગોમાં �ુધારો અથવા
ફ�રફાર અથવા બી� કોઈપણ ચેડાં કરવા નહ� અથવા તેઓએ આવા ચેડાં કર� લ /
બનાવટ� દસ્તાવેજો ર�ુ કરવા નહ�, જો એકજ બાબતના બે ક� તેથી વ�ુ દસ્તાવેજોમાં
અથવા તેની પ્રમા�ણત નકલમાં કોઈપણ પ્રકારની અચોકસાઈ અથવા િવસંગતતા જણાય
તો તે િવસંગતતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા ર�ુ કરવી. જો કોઈ ઉમેદવાર િનગમ ઘ્વારા
દોિષત �હ�ર થયેલ હોય અથવા થાય તો,
(૧)

તેઓની ઉમેદવાર� �ગે કોઈપણ ર�તે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા.

(ર)

નામ બદલીને પર�ક્ષા આપવી.

(૩)

કોઈ અન્ય વ્ય�કત ઘ્વારા છળ કપટથી કામ � ૂણર્ કરાવ્�ુ ં હોય.

(૪)

બનાવટ� દસ્તાવેજ ર�ુ કયાર્ હોય.

(પ)

અગત્યની બાબત �પાવવા અથવા દોષ�ુકત અથવા ખોટા િનવેદનો કર� લ હોય.
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(૬)

તેઓની ઉમેદવાર� �ગે કોઈપણ અિનયિમત ક� અ�ુ�ચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય.

(૭)

કસોટ� સમયે કોઈ અ�ુ�ચત સાધનોનો ઉપયોગ કય� હોય.

(૮)

ઉત્તરવહ�માં અશ્લીલ ભાષા ક� અિશષ્ટ બાબતો સ�હતની અસંગત બાબતો ર�ુ કર� લ
હોય.

(૯)

ુ ં આચરવી, �વી ક� અન્ય ઉમેદવારની
પર�ક્ષા ખંડમાં કોઈપણ ર�તની ગેરવતર્�ક
જવાબવહ�ની નકલ કરવી, �ુસ્તક, ગાઈડ, કાપલી તેવા કોઈપણ છાપેલ ક� હસ્ત
સા�હત્યની મદદથી અથવા વાત�ચત ઘ્વારા ક� કોઈ સાંક�િતક ર�તે

�લ�ખત

નકલ કરવા ક� અન્ય

ઉમેદવારોને નકલ કરાવવાની ગેરર�તીઓ પૈક� કોઈપણ ગેરર�તી આચરવા માટ� ,
(૧૦) િનગમ પર�ક્ષાની

કામગીર�

�ગે

િન�ુકત થયેલા

કમર્ચાર�ઓને પજવણી

કરવી,

કોઈપણ પ્રકારની શાર��રક ઈ� પહ�ચાડવી, અથવા
(૧૧) ઉપરોકત જોગવાઈઓમાં ઉલ્લેખાયેલ દર� ક અથવા કોઈપણ �ૃત્ય કરવા ક� કરાવવા તેણે ક�
સીધી અથવા આડકતર� ર�તે િનગમ પર પરોક્ષ ક� પ્રત્યક્ષ દબાણ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે
દશાર્ વેલ િશક્ષા ઉપરાંત આપોઆપ પ્રયત્ન કય� હોય ફોજદાર� કાયર્વાહ�ને પાત્ર બનશે.
(૧૨) ઉ�ર પત્રકમાં પોતાની ઓળખ �ુચક કોઈ પણ પ્રકારની િનશાની

લખાણ/આલ્ફાબેટ

�ચન્હ �ના થી ઓળખ પ્રસ્થાપીત થાય તેવા પ્રયાસ કરનાર ઉમેદવાર ગેરલાયક ઠરશે.
(ક) િનગમ ઘ્વારા તે પસંદગીના ઉમેદવાર તર�ક� ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે, અને /અથવા
(ખ) તેને આયોગ લે તેવી કોઈપણ પર�ક્ષા ક� કોઈપણ �બ� �ુલાકાત માટ� કાયમી ક�
�ુકરર �ુદત માટ� ,
(૧)

િનગમ ઘ્વારા લેવાનાર કોઈપણ પર�ક્ષા ક� પસંદગી માટ� , અને

(ર)

રાજય સરકાર હ�ઠળની કોઈપણ નોકર�માંથી સરકાર ઘ્વારા ગેરલાયક
ઠરાવી શકાશે અને

(ગ)

જો સરકાર� સેવામાં અગાઉથી જ હોય તો તેના િવ�ઘ્ધ સ�ુ�ચત િનયમો અ�ુસાર
િશસ્તભંગના પગલાં લઈ શકાશે.

(૧૩) ઉપરોકત

િવગતોમાં

િન�દ� ષ્ટ

કર� લ

િશક્ષા

કરતા

પહ�લા

િનગમ/સરકાર

ઘ્વારા

ઉમેદવારને/કમર્ચાર�ને,

ર૨.

(૧)

આરોપનામામાં તેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા ક�સના પ્રકાર બાબતે,

(ર)

લેખીતમાં િશક્ષા �ગે બચાવના�ુ ં - હક�કત ર�ુ કરવા અને

(૩)

િશક્ષા �ગે િનયત સમય મયાર્ દામાં �બ� ર�ુઆત કરવાની તક આપવામાં આવશે.

Online અર� કરવાની તથા અર� ફ� ભરવાની ર�ત: આ �હ�રાતના સંદભર્માં િનગમ આયોગ ઘ્વારા ઓન લાઈન જ અર� સ્વીકારવામાં આવશે,
ઉમેદવાર તા. ૨૭.૧૨.૨૦૧૮ ;૧૪=૦૦ કલાકથી તા. ૧૦.૦૧.૨૦૧૯; ૧૧=૫૯ કલાક �ુધીમાં

htpp//ojas.gujarat.gov.in પર અર� પત્રક ભર� શકશે. ઉમેદવાર� અર� કરવા માટ� નીચે
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�ુજબના steps (૧) થી (૧૬) અ�ુસરવાના રહ�શે. confirmation number મળ્યા પછ� જ
અર� માન્ય ગણાશે.
(૧)

સૌ પ્રથમ htpp//ojas.gujarat.gov.in પર જ�ુ.ં

(ર)

Apply On Line Click કર�ુ.ં

આ પ્રમાણે Click કરવાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now બટન

દ� ખાશે.

સૌ

પ્રથમ More Details પર Click કર�ને �હ�રાતની બધી જ િવગતોનો અભ્યાસ ઉમેદવારોએ
કરવો, અને ત્યાર બાદ Apply Now બટન �કલક કર�ુ.ં
(૩)

તેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application Format દ� ખાશે. Click

Application Format માં સૌ પ્રથમ "Personal Details" ઉમેદવાર� ભરવી.
લાલ �દરડ�

(*) િનશાની હોય તેની િવગતો ફર�જયાત ભરવાની

Details" માં જયાં Mobile Number અને email ID

(અહ�

રહ�શે.) "Personal

માંગ્યા

છે .

તેની

િવગત

ફર�યાત લખવી �થી જ�ર જણાયે િનગમ ઉમેદવારને મા�હતગાર કર� શક�.
(૪)

Personal

ભરાયા

Details

બાદ

Educational

Details

ભરવા

માટ�

Educational Details પર Click કર�ું અને પોતાની શૈક્ષ�ણક િવગતો ભરવી.
(પ)

Additional Qulification "click" કર� Additional Qulification ભરવી.

(૬)

Experience Details પર "click"

કર�ુ.ં અને Experience Details ભરવી. વ�ુ

Experience ઉમેરવા માગતા હોવ તો

Add. More Exp. પર "Click" કર�

Details ભરવી.
(૭)

તેની નીચે "Self declaration" માં Yes / No

(૮)

હવે save પર "click"

પર click કર�ુ.ં

કરવાથી તમારો Data Save થશે. અહ� ઉમેદવારનો

Application Number generate થશે. � ઉમેદવાર� સાચવીને રાખવાનો રહ�શે
અને

હવે પછ� આ �હ�રાતના સંદભર્માં િનગમ સાથેના કોઈ પણ પત્ર વ્યવહારમાં

તે દશાર્ વવાનો રહ�શે.
(૯)

જો આપની અર�પત્રકમાં કોઈ �ુધારા-વધારા કરવાના હોય તો Edit Application માં
જઈને કર� શકાશે. આ �ુિવધા અર� Confirm કરતાં

પહ�લાં

ઉપલબ્ધ

છે .

એક

વખત Confirm થઈ ગયા પછ� / બાદ આ �ુિવધા ઉપલબ્ધ રહ�શે નહ�.
(૧૦) હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં

upload photo

પર "click" કરો અહ� તમારો

application number type કરો અને તમાર� Birth date type કરો. ત્યારબાદ
પર "click" કરો. અહ�,

ok

signature upload કરવાના છે . (ફોટા�ું
માપ પ સે.મી. ઉાંચાઈ અને ૩.૬ સે.મી. પહોળાઈ અને signature �ુ ં માપ ર.પ સે.મી.
ઉાંચાઈ અને ૭.પ સે.મી. પહોળાઈ રાખવી) (photo અને signature upload
કરવા સૌ પ્રથમ તમારો photo અને signature .jpg Format માં (10 KB)
photo

અને
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સાઈઝથી વધાર� નહ� તે ર�તે

(૧૧)

Computer માં હોવા જોઈએ.) "Browse" Button
પર click કરો હવે
Choose File ના સ્ક્ર�નમાંથી � ફાઈલ .jpg Format માં
તમારો photo store થયેલ છે તે ફાઈલને ત્યાંથી Select કરો અને "Open"
Button ને click કરો. હવે "Browse" Button ની બા�ુમાં "Upload"
Button પર click કરો હવે બા�ુમાં તમારો photo દ� ખાશે. હવે આજ ર�તે
signature પણ upload કરવાની રહ�શે.
હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં "Confirm Application" પર click કરો અને
"Application number” તથા Birth Date Type
કરવાથી ત્રણ (૩) બટન

કયાર્ બાદ

પર

Ok

click

OK રઃ Application preview ૩: confirm

"Application preview" click કર� પોતાની
અર� જોઈ લેવી. અર�માં �ુધારો કરવાનો જણાય, તો
Edit Application ઉપર
click કર�ને �ુધારો કર� લેવો. અર� confirm કયાર્ પહ�લાં કોઈપણ પ્રકારનો
થઈ ગયા બાદ અર�માં
�ુધારો અર�માં કર� શકાશે. પરં � ુ, અર� confirm
application

દ� ખાશે. ઉમેદવાર�

કોઈપણ �ુધારો થઈ શકશે નહ�. જો અર� �ુધારવાની

જ�ર

ન

જણાય

તો

જ

confirm application પર click
કર�ુ.ં Confirm application પર
click કરવાથી ઉમેદવારની અર�નો િનગમમાં online સ્વીકાર થઈ જશે. અહ�
"confirmation number" generate થશે � હવે પછ�ની બધી જ કાયર્વાહ�
માટ� જ�ર� હોઈ,ઉમેદવાર� સાચવવાનો રહ�શે. confirmation number િસવાય
કોઈપણ પત્રવ્યવહાર કર� શકાશે નહ�. confirm થયેલ અર�પત્રકની િપ્રન્ટ અ� ૂક કાઢ�
રાખવી.
(૧ર) સામાન્ય ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવાર� ભરવાની થતી ફ� સંદભ�

"Print Challan"

ઉપર કલીક

કર�ને િપ્રન્ટ� ડ ચલણની નકલ કાઢવાની રહ�શે. આ િપ્રન્ટ� ડ ચલણની નકલ લઈને ન�કની
કોમ્પ્�ુટરની �ુિવધા ધરાવતી પોસ્ટ ઓફ�સમાં જવા�ુ ં રહ�શે. પોસ્ટ ઓફ�સમાં �ા.૩૦૦/પર�ક્ષા ફ�

+

�ા.૧ર/- પોસ્ટલ સિવ�સ ચા�

તેમજ � ૂળ �ુજરાતના અનામત કક્ષાના

ઉમેદવારો તથા આિથ�ક ર�તે નબળા વગર્ના ઉમેદવારોએ
પર�ક્ષા ફ� �ા.૧ર/- પોસ્ટલ

સિવ�સ ચા� ભરવાનો રહ� છે . તા. ૨૮.૦૬.૨૦૧૯ �ુધીમાં

ભરવાની રહ�શે. અને ફ� ભયાર્

confirm

પોસ્ટઓફ�સમાં �ા.૧પ૦/-

�ગે� ુ ં ચલણ મેળવવા�ુ ં રહ�શે. આ ચલણ તથા

થયેલ અર�પત્રક ઉમેદવાર� પોતાની પાસે સાચવીને રાખવાના રહ�શે અને

જયાર� િનગમ ઘ્વારા મંગાવવામાં આવે, ત્યાર� જ અર�પત્રક બીડાણો સ�હત તથા ફ�
ભર� લા ચલણની નકલ સાથે આર.પી.એ.ડ�./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલવાના રહ�શે અથવા
િનગમની કચેર�માં �બ�માં આપી જવાના રહ�શે.
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(૧૩) દર� ક �હ�રાત માટ� ઉમેદવાર� એક જ અર� કરવી. આમ છતાં, સંજોગોવસાત, જો કોઈ
ઉમેદવાર� એકથી વ�ુ અર� કર� લ હશે, તો છે લ્લી કન્ફમર્ થયેલ અર�, તેની સાથે િનયત
ફ� ભર� લ હશે, તો તે માન્ય ગણાશે અને અગાઉની અર� રદ ગણવામાં આવશે. અગાઉની
અર� સાથે ભર� લ ફ� છે લ્લી કન્ફમર્ થયેલ અર� સામે ગણવામાં આવશે નહ�. જો
ઉમેદવાર� છે લ્લી કન્ફમર્ થયેલ અર� સાથે િનયત ફ� ભર� લ નહ� હોય, તો આવા
ઉમેદવારની િનયત ફ� સાથેની કન્ફમર્ થયેલી છે લ્લી અર� માન્ય ગણવામાં આવશે. જો
ઉમેદવાર� એકથી વ�ુ અર� સાથે ફ� ભર� લ હશે, તો તે ર�ફંડ કરવામાં આવશે નહ�.
(૧૪) અર� ફ�: (૧) સામાન્ય ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવાર� પોસ્ટ ઓફ�સમાં �ા.૩૦૦/- પર�ક્ષા ફ�

+ �ા.૧ર/-

પોસ્ટલ સિવ�સ ચા� ભરવાનો રહ�શે, અને ફ� ભયાર્ �ગે� ુ ં ચલણ મેળવવા�ુ ં રહ�શે.
(ર) � ૂળ �ુજરાતના અનામત કક્ષાના તથા આિથ�ક ર�તે નબળા વગર્ના ઉમેદવારોએ
પોસ્ટ ઓફ�સમાં �ા.૧પ૦/- પર�ક્ષા ફ�

+

�ા.૧ર/- પોસ્ટલ સિવ�સ ચા� ભરવાનો

રહ� છે .
(૩) ફ� ભયાર્ વગરની અર� રદ થવાને પાત્ર છે . ફ� ભર� લ નહ� હોય તેવા ઉમેદવારને
કોઈપણ સંજોગોમાં સ્પધાર્ ત્મક કસોટ� પર�ક્ષામાં બેસવા દ� વામાં આવશે નહ�. આ ફ�
ફકત પોસ્ટ ઓફ�સ ઘ્વારા જ સ્વીકારવામાં આવશે, રોકડમાં, ડ�માન્ડ ડ્રાફટથી,
ઈિન્ડયન પોસ્ટલ ઓડર્ ર ક� પે ઓડર્ રના સ્વ�પમાં આ ફ� સ્વીકારવામાં આવશે નહ�,
�ની ઉમેદવારોએ ખાસ ન�ધ લેવી.
(૧પ) ઉમેદવારોને ખાસ જણાવવા�ું ક�, અર�પત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરમ્યાન

કોઈ

ઉમેદવાર, આ જગ્યાના ભરતી િનયમો, તથા �હ�રાતની જોગવાઈઓ �ુજબ લાયકાત
ધરાવતા નથી તેમ મા�ુમ પડશે તો તેમની ઉમેદવાર� કોઈ પણ તબકક� રદ કરવામાં
આવશે.
(૧૬) અર�પત્રક સાથે માંગવામાં આવે ત્યાર� જોડવાના આવશ્યક પ્રમાણપત્રોની યાદ�
(આ યાદ� ફકત ઉમેદવારોને મદદ �પ થવા માટ� છે . અથર્ઘટનના પ્રસંગે

�હ�રાતની

જોગવાઈ તથા પર�ક્ષા િનયમોની જોગવાઈ ઘ્યાને લેવાની રહ�શે.)
૦૧
૦ર
૦૩

એક �હ�રાત માટ� એક અર� કરવી.
એસ.એસ.સી. બોડર્ ના પ્રમાણપત્રની નકલ ક� �માં જન્મતાર�ખ દશાર્ વેલ હોય (શાળા
છોડયાના S.L.C પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણાશે નહ�.)
ઉમેદવાર� નામમાં ફ�રફાર કર� લ હોય તો તેના �ુરાવાની નકલ.
સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્, આિથ�ક ર�તે નબળા વગર્, અ�ુ� ૂ�ચત

૦૪

�િત અ�ુ� ૂ�ચત જન�િત માટ� સક્ષમ અિધકાર� ઘ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્રની
નકલ.
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સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાતવગર્ના ઉમેદવાર �હ�રાતમાં જણાવ્યા �ુજબ
૦પ

તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી અર� કરવાની છે લ્લી તાર�ખ �ુધીમાં ઈસ્�ુ થયેલ નોન
�ક્રમીલેયર પ્રમાણપત્ર પ�રિશષ્ટ ન�ુના

" ક " �ુજબ

�ુજરાતીમાં આવ�ુ પ્રમાણપત્ર

બીડ�ુ.ં �ગ્રે�માં આપવામાં આવ�ુ ં Annexure - A માન્ય નથી.
શાર��રક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવાર માટ� સક્ષમ અિધકાર� ઘ્વારા અપાયેલ
૦૬

તબીબી પ્રમાણપત્રની નકલ (સા.વ.િવ.ના તા.૧.૧ર.૦૮ના પ�રપત્રથી િનયત થયેલ
ન�ુના �ુજબ)

૦૭

શૈક્ષ�ણક લાયકાતના સંદભર્માં �હ�રાતમાં દશાર્ વેલ િવદ્યાશાખાના સ્નાતક /
અ�ુસ્નાતક પદવીના �િતમ વષર્� ુ ં �ુણપત્રક / પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ.
સક્ષમ અિધકાર� ઘ્વારા સંસ્થાના લેટરપેડ પર આપવામાં આવેલ અ�ુભવના

૦૮

પ્રમાણપત્રની નકલ �માં (૧) ધારણ કર� લ જગ્યા (ર) અ�ુભવનો સમયગાળો
(૩) બ�વેલ ફરજોની િવગતો (૪) મેળતા પગાર અને ભથ્થાઓની િવગત દશાર્ વેલ
હોવી જોઈએ.
સરકાર� કમર્ચાર�ના �કસ્સામાં પ્રમાણપત્રની ખરાઈ માટ� ની �બ� �ુલાકાતના સમયે
સક્ષમ

૦૯

અિધકાર�

ઘ્વારા

િનયત

ન� ૂનામાં આપવામાં આવેલ

'ના-વાંધા'

પ્રમાણપત્રની નકલ અ� ૂક ર�ૂ કરવાની રહ�શે., અન્યથા ઉમેદવાર� રદ ગણવામાં
આવશે. (સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તા.૮.૧૧.૮૯ ના પ�રપત્રથી િનયત થયેલ
ન�ુના �ુજબ.)

૧૦

િવધવા ઉમેદવારના �કસ્સામાં બી� લગ્ન કર� લ નથી તે� ુ ં સોગંદના�ુ.ં

૧૧

સરકાર� પ�રપત્ર �ુજબ�ું ખેલ�ુદ�ુ ં પ્રમાણપત્ર (લા�ુ પડ�ુ ં હોય તો)

આ તબકક� ઉમેદવારો�ું ખાસ ઘ્યાન દોરવામાં આવે છે ક� અ�ુભવે એમ જણાય છે ક�, અર�પત્રક
સાથે �બડવાના �બડાણો / પ્રમાણપત્રો વગેર� �ગે �ુરતી કાળ� ઉમેદવારો ઘ્વારા લેવામાં આવતી
હોતી નથી. ઉમેદવારોને જણાવવામાં આવેલ પ્રમાણપત્રો પૈક� કોઈક પ્રમાણપત્રો �બડવાના રહ�
જતા હોય છે , ક� પ્રમાણપત્રો �હ�રાતમાં આપેલી �ુચના �ુજબના હોતા નથી. આવા પ્રસંગોએ
િનગમે તેઓની અર� રદ કરવી પડ� છે . આ પ્રકારની બાબત આપના ક�સમાં ન બને તે માટ�
અર�, િનગમમાં ર�ૂ કરતાં પહ�લાં આ �ગે � ૂરતી કાળ� રાખી, ચકાસણી કર�ને જ, તે અર�
સાથે આપના તરફથી ર�ૂ કરવામાં આવે તે જોવા જણાવવામાં આવે છે .
આ �હ�રાત તથા ભરતી પ્ર�ક્રયામાં કોઈ પણ કારણોસર ફ�રફાર કરવાની ક� રદ કરવાની
ુ ર્
આવશ્યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો �ુજરાત રાજય નાગ�રક �ુરવઠા િનગમ �લ. ને સં�ણ
અિધકાર રહ�શે. આ માટ� કારણો આપવા િનગમ બંધાયેલ રહ�શે ન�હ.
ઈ.ચા.જનરલ મેનેજર (પસ�નલ)
�ુજરાત રાજય નાગ�રક �ુરવઠા િનગમ �લ.
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પ�રિશષ્ટ- ક
રાજય સરકારની નોકર�માં / ઉચ્ચ શૈક્ષ�ણક સંસ્થાઓમાં પ્રવેશમાં અનામતનો લાભ લેવા માટ�
અર� કરતી વખતે સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્ના ઉમેદવારોએ ર�ુ કરવાના
પ્રમાણપત્રનો ન�ુનો....
..............................................................................................................................................
આથી પ્રમા�ણત કરવામાં આવે છે ક� ...........................................�જલ્લાના ...............................
તા�ુકાના...................................................................ગામના
શ્રી/�ુ. ............................................ના �ુત્ર / �ુત્રી ............................... જ્ઞાિતના છે . �ને
�ુજરાત સરકારના સમાજ કલ્યાણ અને આ�દ�િત િવકાસ િવભાગના તા.૧.૪.૭૮ ના ઠરાવ નંબરબકર/૧૦૭૯/૧૩૭૩૪/હ. તેમજ ત્યારબાદના વખતો વખતના �ુધારા / વધારાથી સામા�જક
અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાતવગર્ તર�ક� �હ�ર કર� લ છે .
શ્રી...................................................... અને / અથવા તેમ�ુ ં �ુ�ુંબ સામાન્ય ર�તે

�ુજરાત

રાજયના .................................. �જલ્લાના રહ�શ છે . આથી એ પણ પ્રમા�ણત કરવામાં આવે છે ક�
તે / તેથીનો �ુજરાત સરકારના સામા�જક ન્યાય અને અિધકાર�તા િવભાગના તા.૦૧.૧૧.૧૯૯પ
ના ઠરાવ ક્રમાંક : સશય-૧૧૯૪-૧૦૯-અ સાથેના પ�રિશષ્ટથી િનયત કરવામાં આવેલ ઉન્નત વગ�
(�ક્રિમલેયર)ની વ્ય�કત / �ૂથમાં સમાવેશ થતો નથી.
તાર�ખ : ................................

સક્ષમ અિધકાર�ની સ�હ,

(સીલ)

હો�ૃો :

-------------------------------------------------------ન�ધ :
ક)

ઉપર દશાર્વેલ "સાામન્ય ર�તે" શબ્દનો અથર્ લોક પ્રિતિનિધત્વ અિધિનયમ-૧૯

(ર�પ્રેઝન્ટ�શન

ઓફ ધી પીપલ્સ એકટ, ૧૯પ૦) ની કલમ- ર૦ જણાવ્યા �ુજબનો જ રહ�શે.
ખ)

આવાં �િત પ્રમાણપત્રો રાજય સરકારના રાજયપિત્રત અિધકાર�ઓ ઘ્વારા આપવામાં આવે
તે �કસ્સાઓમાં આવા પ્રમાણપત્રો આ જ ન�ુનામાં પરં � ુ �જલ્લા મે�સ્ટ્ર�ટ
અિધકાર�ની પ્રિતસહ�વાળા હોવા જોઈએ. (રાજયપિત્રત

અિધકાર�ઓ

આવેલા અને �જલ્લા મે�સ્ટ્ર�ટ / સક્ષમ અિધકાર� ઘ્વારા ખરાઈ

કરવામાં

અથવા

સક્ષમ

ઘ્વારા આપવામાં
આવેલા

(એટ�સ્ટ�ડ)

પ્રમાણપત્રો �ુરતાં ગણવામાં આવશે ન�હ.)
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ના-વાંધા પ્રમાણપત્રનો ન� ૂનો
ક્રમાંક : ..................................................................................તા.............................
સા.વ.િવ.ના તા.૮.૧૧.૮૯ ના પ�રપત્ર ક્રમાંકઃ એફઓ-એ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ-ર થી િનયત કરવામાં
આવેલ પ્રમાણપત્ર
પ્રમાણપત્ર
આથી પ્રમા�ણત કરવામાં આવે છે ક� શ્રી ............................................................ આ ખાતામાં
તા.............................થી સતત જગ્યા પર કામ કર� છે .
ર.

એ પણ પ્રમા�ણત કરવામાં આવે છે ક� જયાર� તેઓની સરકારમાં પ્રથમ િનમ�ુકં
કરવામાં આવી હતી ત્યાર� તેઓએ � જગ્યા માટ� અર� કર� છે તે જગ્યા માટ� િનયત
કરવામાં આવેલ ઉપલી વયમયાર્ દાની �દર હતા અને તેઓની િનમ�કં ૂ માન્ય પઘ્ધિત
ઘ્વારા હંગામી / કામયમી ર�તે કરવામાં આવી છે .

૩.

જગ્યા�ું નામઃ .................................................................... (વગર્-............. �
જગ્યા માટ� શ્રી /શ્રીમિત .............................................................. એ અર� કર�
છે તે �ુજરાત �હ�ર સેવા આયોગ ઘ્વારા િવચારણામાં લેવામાં આવે તો આ ખાતાને
હરકત સર�ું નથી.
હો�ૃો
ખાતાના વડા
(

)

સ્થળ :
તાર�ખ :
પ્રિત,
શ્રી.....................................
.........................................
.........................................
નકલ રવાના :
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