ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર
જ
ુ ારા
ધ

હરાત ( હરાત માંક: ૧૪૬/ ૨૦૧૮૧૯, ૧૪૮/૨૦૧૮૧૯ અને
૧૪૯/૨૦૧૮૧૯)

ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર
જ
ખાતાના વડાઓ હ&તકના

ુ દા

ુ દા

ારા સ ચવાલયના

ુ દા િવભાગોના િનયં ણ હ"ઠળના

ુ દા સંવગ(ની સીધી ભરતીથી ભરવાની જ*યાઓ ભરવા માટ" તા.

ુ ત 4હ"રાત 5માંકઃ ૧૪૬/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૪૯/૨૦૧૮૧૯ 9િસ: કર; લાયક
૦૬/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ સં3ક
ઉમેદવારોના ઓન-લાઇન અર@પ કો મંગાવી ભરતી 9A5યાની કાયBવાહ; હાથ ધરવામાં આવેલ હતી. તે
દરDયાન સરકારEીના સામાFજક Gયાય અને અિધકાર;કતા િવભાગના તા.૨૩/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠરાવ 5માંક
EWS/122019/45903/A અને તે અGવયેના સામાGય વહ;વટ િવભાગના તા. ૦૬/૦૨/૧૯ ના પAરપ
5માંક:પરચ/૧૦૨૦૧૯/૨૮૬૭૧/ગ-૨, તા. ૦૭/૦૨/૧૯ ના
૪ અને તા. ૦૭/૦૨/૨૦૧૯ ના ઠરાવ 5માંક:

ઠરાવ

5માંક: પવસ/૧૦૨૦૧૯/૨૨૧/ગ-

પવસ/૧૦૨૦૧૯/૨૨૩/ગ-૪ થી આિથWક ર;તે નબળા વગ(ના

ઉમેદાવારો માટ" સીધી ભરતીની જ*યાઓમાં ૧૦ ટકા જ*યાઓ અનામત રાખવાનો નીિત િવષયક િનણBય લઇ
તેનો અમલ તા. ૧૪/૦૧/૨૦૧૯ ના રોજથી કરવા સંબધ
ં ેની Z ૂચનાઓ બહાર પાડ"લ છે . તે Z ૂચનાઓ અ]ુસાર
^ સંવગ(ની &પધાB_મક લે ખત પર;`ા યોજવાની બાક; હોય તેવા સંવગ(માં પણ આિથWક ર;તે નબળા વગ(ના
ઉમેદવારો પોતાની ઉમેદવાર; નaધાવી શક" તે માટ" ઓન-લાઇન અર@પ કોના ર@&c"શન માટ" ઉકત 4હ"રાતો
ર;ઓપન કરવામાં આવે છે . ^ની િવગતો નીચે dુજબ છે .

4હ"રાત 5માંક

િવભાગ/ ખાતાની

સંવગB] ું

વડાની કચેર;]ુનામ
ં

નામ

૧૪૬/ર૦૧૮૧૯ િનયામકEી, કામદાર
રાજય િવમા યોજના
૧૪૮/ર૦૧૮૧૯ ઉhોગ કિમiરEી,

લેબોર" ટર;

સામાGય

આિથWક ર;તે

અ]ુZ ૂ ચત

અ]ુZ ૂ ચત

સા.શૈ.૫.

વગB

નબળા વગB

4િત

જન 4િત

વગB
gુ લ

સા

મ

સા

મ

સા

મ

સા

મ

સા

મ

મા

Aહ

મા

Aહ

મા

Aહ

મા

Aહ

મા

Aહ

Gય

લા

Gય

લા

Gય

લા

Gય

લા

Gય

લા

૦૫

૦૧

૦૫

--

૦૨

--

૦૨

૧૬

૦૭ ૦૪

૦૧

૦૨

--

૦૫ ૦૨ ૦૯ ૦૪

૫૦

૦૭

૦૩

--

--

--

૦૩

૨૦

--

૦૧

--

૧૬

ટ" કનીશીયન
માઇGસ

j ૂ&તર, ખનીજ અને

Zુપર

ખાણની કચેર;,

વાઇઝર

ગાંધીનગર
૧૪૯/ર૦૧૮૧૯ કિમiરEી, gુ ટ;ર અને ટ" કનીકલ
lામોhોગની કચેર;,

આસી&ટGટ

૦૨

ગાંધીનગર

•

હરાતમા દશા. વેલ જ0યાઓની સં3યામાં વધઘટ થવાની શ7તા છે .

--

૦૪ ૦૧

ુ ત 4હ"રાતના m ૃoઠ ૪ અને ૫ પર વણBવવામાં
ઉકત 4હ"રાતો પૈક;ની 4.5. ૧૪૬/૨૦૧૮૧૯ માટ" ઉકત સં3ક
આવેલ શૈ` ણક લાયકાતમાં (ખ) (૧) માં આરો*ય અને પAરવાર કpયાણ િવભાગના તા. ૦૫/૧૨/૨૦૧૮ ના
Zુધારા 4હ"રનામા થી કર" લ Zુધારા આધાર" શૈ;<ણક લાયકાતમાં નીચે દશાBqયા 9માણેનો Zુધારો કરવામાં આવે
છે . ^ની િવગતો નીચે dુજબ છે . ^ની સંબિં ધત ઉમેદવારોએ જsર; નaધ લેવી.
હરાતના ફકરા નં. ૪ (૧) માં

. . ૧૪૬/૨૦૧૮૧૯ ની

Zુધારા dુજબની શૈ` ણક લાયકાતની િવગતો

શૈ;<ણક લાયકાતના (ખ) (૧) માં દશા. વેલ િવગતો
(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમાં ક"Guીય અથવા રાજય

(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમાં ક"Guીય અથવા રાજય

અિધિનયમથી અથવા તે હ"ઠળ &થપાયેલી અથવા

અિધિનયમથી અથવા તે હ"ઠળ &થપાયેલી અથવા

સં&થાિપત 3ુિનવિસWટ;ઓ પૈક;ની કોઇપણ 3ુિનવિસWટ;

સં&થાિપત 3ુિનવિસWટ;ઓ પૈક;ની કોઇપણ 3ુિનવિસWટ;

અથવા તે તર;ક" માGય થયેલી અથવા 3ુિનવિસWટ;

અથવા તે તર;ક" માGય થયેલી અથવા 3ુિનવિસWટ;

lાંટ કિમશન અિધિનયમ-૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હ"ઠળ

lાંટ કિમશન અિધિનયમ-૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હ"ઠળ

ડ;Dડ 3ુિનવિસWટ; તર;ક" 4હ"ર થયેલી બી@ કોઇપણ

ડ;Dડ 3ુિનવિસWટ; તર;ક" 4હ"ર થયેલી બી@ કોઇપણ

શૈ` ણક સં&થામાંથી મેળવેલ dુvય િવષય તરBક

શૈ` ણક સં&થામાંથી મેળવેલ dુvય િવષય તરBક

રસાયણશાC (કમેDEB) અથવા Fવ-રસાયણશાC

રસાયણશાC (કમેDEB) અથવા Fવ-રસાયણશાC

(બાયો કમેDEB) અથવા

Hુ મ Fવ િવIાન (માઇ ો

(બાયો કમેDEB) અથવા

Hુ મ Fવ િવIાન (માઇ ો

બાયોલોF) માં Dનાતકની પદવી ધરાવતો હોવો

બાયોલોF) અથવા બાયોટકનોલોF માં Dનાતકની

જોઇશે.

પદવી ધરાવતો હોવો જોઇશે.
(ઉકત

Zુધારા

4હ"રનામાથી

શૈ` ણક

લાયકાતમાં બાયોટકનોલોF માં Dનાતકની પદવીનો
સમાવેશ થયેલ હોવાથી તેવી શૈ;<ણક લાયકાત
ધરાવતા ઉમેદવારો પણ હવે પોતાની ઉમેદવારB
નKધાવી શકશે.)

ુ રાત સરકારના ઉકત ઠરાવો /પAરપ ની જોગવાઇ અGવયે આિથWક ર;તે નબળા વગ(ના
જ
ઉમેદવારોએ અનામતનો લાભ લેવા માટ" નીચે dુજબની કાયBવાહ; કરવાની રહ"શે.
(૧)

જનરલ (સામાGય) - બન અનામત વગB માટ" અર@ કર" લ ઉમેદવારો જો આિથWક ર;તે નબળા વગ( (

Economically Weaker Sections – EWS) ની અનામત જ*યાઓના લાભ માટ" પોતાની ઉમેદવાર;
નaધાવવા ઇxછતા હોય તો તેવા ઉમેદવરોએ ઓનલાઈન અર@ માં ક"ટ"ગર; EWS દશાBવીને નવેસર;
અર@ કરવાની રહ"શે. આ નવી અર@ના આધાર" જ EWS ક"ટ"ગર;નો લાભ મળવાપા

રહ"શે. આિથWક

ર;તે નબળા વગ(ની શરતો પAરm ૂણB કરતા હોય તેવા અગાઉ અર@ કર" લ નથી તેવા ઉમેદવારો પણ
નવેસરથી અર@ કર; શકશે.

આિથMક રBતે નબળા વગ. (EWS)ના ઉમેદવારોએ સામા@ક Gયાય અને અિધકાર;તા િવભાગના
તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠરાવ 5માંક- ઈ.ડબp3ુ.એસ./ ૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ ની જોગવાઈ dુજબ થી
િનયત થયેલ નdુના Annexure - KH (•lે@)

ુ રાતી) નd ૂનામાં તા.
અથવા પAરિશoટ- ગ ( જ

૩૧/૦૩/૨૦૧૮ / ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ m ૂરા થતા નાણાક;ય વષB ૨૦૧૭-૨૦૧૮ / ૨૦૧૮૨૦૧૯
ના વષBની આવકના આધાર" તા. ૧૪/૦૧/ર૦૧૯ થી અર@ કરવાની છે pલી તા. ૦૫/૦૭/૨૦૧૯
દરિમયાન મેળવેલ અસલ 9માણ૫ નો નંબર અને તાર;ખ ઓનલાઈન અર@માં દશાBવવાનાં રહ"શે.
(૨)

આિથWક ર;તે નબળા વગ( (EWS) માટ" ઉમેદવાર; કરનાર ઉમેદવારોએ સરકારEીના સામાFજક Gયાય
અિધકાર;તા િવભાગના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠરાવથી િનયત થયેલ Annexure - KH (•lે@)
ુ રાતી) ના નdુના dુજબ]ુ ં 9માણપ
અથવા પAરિશoટ- ગ ( જ

અસલ 9માણપ ોની ચકાસણી સમયે

ર ુ કરવા]ુ ં રહ"શે.
(૩)

9માણપ ોની ચકાસણી સમયે સ`મ અિધકાર; ‚વારા અપાયેલ Annexure - KH (•lે@) અથવા
ુ રાતી) dુજબ]ુ ં 9માણપ
પAરિશoટ- ગ ( જ

ર ૂ ન કર; શકનાર ઉમેદવારો સામાGય ઉમેદવારો માટ"

િનયત થયેલ વયમયાBદામાં આવતા નહ; હોય તો તેવા ઉમેદવારોને િનયત વયમયાBદા ધરાવતા ન
હોવાના કારણસર ગેરલાયક ગણવામાં આવશે.
(૪)

આિથWક ર;તે નબળા વગ( (EWS) માટ" ઉમેદવાર; કરનાર ઉમેદવારોને અGય અનામત વગ(ના
ઉમેદવારોની ^મ ઉપલી વયમયાBદામાં વƒુ ૫ વષBની „ટછાટ મળવાપા

રહ"શે. તેમજ ઉમેદવારોએ

" ે નAહ.
પર;`ા ફ; ભરવાની ર" હશ
(૫)

અગાઉ બન અનામત વગB માટ" અર@ કર" લ હોય અને હવે આિથWક ર;તે નબળા વગ( (EWS) માટ"
ઉમેદવાર; નaધાવવા ઓનલાઈન અર@ કરશે તો 9થમ બન અનામત વગB માટ" કર" લ અર@પ ક
રદબાતલ ગણાશે અને પાછળથી તેવી અર@ માટ"નો કોઈ હ†/ દાવો કર; શકશે નAહ.

નKધ (તમામ ઉમેદવારો માટ)
(૧)

આ Zુધારા 4હ"રાત અGવયે વય મયાBદા માટ" CUT OFF DATE અગાઉની તા. ૨૩/૧૦/૨૦૧૮ રહ"શ.ે
‡યાર" બાક;ની બાબતો માટ" CUT OFF DATE

(૨)

તા. ૦૫/૦૭/૨૦૧૯ રહ"શે.

આ Zુધારા 4હ"રાત અGવયે OJAS પર ઓનલાઈન અર@ કરવાની સમયમયાBદા તા. ૦૬/૦૬/૨૦૧૯
(૧૪-૦૦ કલાક) થી તા. ૦૫/૦૭/૨૦૧૯ (૨૩-૫૯ કલાક) Zુધીની રહ"શે.

(૩)

આ સંવગ(માં અગાઉ કોઇ કારણસર પોતાની ઉમેદવાર; નaધાવી ન શકનાર કોઇપણ ક"ટ"ગર;ના ઉમેદવારો
નવેસરથી પોતા]ુ ં ઓનલાઇન અર@પ ક ર@&ટડB કર; શકશે અને તેમાં SEBC ક"ટ"ગર;ના ઉમેદવારોએ
તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી તા. ૦૫/૦૭/ર૦૧૯ દરિમયાન મેળવેલ હોય તેવા નોન-5;મીલેયર સAટˆફ;ક"ટ ના
નંબર અને તાર;ખ ઓનલાઇન અર@પ કમાં દશાBવવાના રહ"શે.

(૪) 4હ"રાત 5માંકઃ ૧૪૬/૨૦૧૮૧૯, ૧૪૮/૨૦૧૮૧૯ અને ૧૪૯/૨૦૧૮૧૯ માં ઉપર દશાBવેલ Zુધારા
િસવાયની તમામ બાબતો યથાવત રહ" છે .

Dથળઃ- ગાંધીનગર
તારBખ- ૦૬/૦૬/૨૦૧૯

સ<ચવ
ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
જ
ગાંધીનગર

