ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, ગાંધીનગર
મંડળ દ્વારા સચિવાલયના શ્રમ અને રોજગાર વવભાગના વનયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડા
વનયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમ હસ્તકના જુદા જુદા ટ્રેડના સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટસ્ટ્રક્ટર સંવગોની સીધી
ુ ત જા.ક્ર. ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯ થી
ભરતીથી ભરવાની જગ્યાઓ ભરવા માટે તા. ૦૭/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ સંયક
૧૮૦/૨૦૧૮૧૯ પ્રવસદ્ધ કરી લાયક ઉમેદવારો પાસેથી ઓન-લાઇન અરજીપત્રકો મંગાવી રજીસ્ટડડ થયેલ
ઉમેદવારોની ભરતીપ્રક્રક્રયા હાથ ધરવામાં આવેલ હતી. તે દરવમયાન શ્રી યશ અવિનભાઇ જસાણી નામના
અરજદારે મંડળ દ્વારા પ્રવસધ્ધ કરવામાં આવેલ ઉક્ત જાહેરાતમાં PH (ક્રદવયાંગ) ઉમેદવારો માટેની જે
જગ્યાઓ અનામત દશાડવલ
ે છે , તે જગ્યાઓ સામે વવકલાંગ ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ નહી થાય તો તેવી જગ્યાઓ
સામાન્સ્ટય ઉમેદવારોથી ભરવામાં આવશે તે મુજબનો વનદે શ કરવામાં આવેલ છે તે સામાન્સ્ટય વહીવટ
વવભાગનાં તા.૧૫/૦૨/૨૦૦૧ ના ઠરાવની જોગવાઇ વવરુધ્ધ હોવાથી તે રદ કરવાની રજૂઆત સાથે
વવકલાંગ વયક્ક્તઓ માટેના કવમશનરશ્રીની કોટડ માં ફક્રરયાદ કરે લ હતી. જે અન્સ્ટવયે કવમશનરશ્રીએ
તા.૨૫/૦૬/૨૦૧૯ના રોજની સુનાવણી સમયે ઉપક્સ્થત રહેવા મંડળને નોટીસ મોકલેલ હતી. જે સુનાવણી
દરવમયાન મંડળ તરફથી ખ-૧ શાખાના સેક્શન અવધકારીશ્રીએ ઉપક્સ્થત રહી સામાન્સ્ટય વહીવટ વવભાગના
ઉક્ત તા.૧૫/૦૨/૨૦૦૧ ના ઠરાવની જોગવાઇઓનો અમલ જે તે સંવગડન ુ ં વનયમન કરનાર વનમણ ૂક
સત્તાવધકારીશ્રીએ કરવાનો થાય છે , તેવી રજૂઆત કરતાં વવકલાંગ વયક્ક્તઓ માટેના કવમશનરશ્રીએ તેમના
તા. ૦૩/૦૭/૨૦૧૯ ના હક
ુ મથી વવકલાંગ ઉમેદવારો માટેની અનામત જગ્યાઓ જે તે ભરતી પ્રસંગે લાયક
ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ ન થવાના કારણે ખાલી રહેવા પામે તો તેવી જગ્યાઓને ત્રણ ભરતી પ્રસંગ સુધી
આગળ ખેંિવાની જોગવાઇઓનો અમલ જે તે સંવગડના વનમણ ૂક સત્તાવધકારીશ્રીએ કરવાની થતી હોય તો
તે મુજબ મંડળ દ્વારા પ્રવસધ્ધ કરવામાં આવેલ જાહેરાતમાં તે મુજબ જરૂરી સ્પષ્ટતા માટે જાહેરાતમાં જરૂરી
સુધારો બહાર પાડવા માટે ના આદે શો કરે લ છે . જે અન્સ્ટવયે મંડળની ઉક્ત તા. ૦૭/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ
પ્રવસધ્ધ કરવામાં આવેલ જા.ક્ર. ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૮૦/૨૦૧૮૧૯ માં નીિે દશાડવયા મુજબનો સુધારો
બહાર પાડવામાં આવે છે , જેની સંબવં ધત ઉમેદવારોએ જરૂરી નોંધ લેવા આથી જણાવવામાં આવે છે .

સુધારા જાહે રાત
ુ રવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર
જા.ક્ર. ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૮૦/૨૦૧૮૧૯ - સપ
મંડળ દ્વારા શ્રમ અને રોજગાર વવભાગના વનયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડા વનયામકશ્રી, રોજગાર
અને તાલીમ હસ્તકના જુદા જુદા સંવગોની સીધી ભરતીથી ભરવાની જગ્યાઓ માટે તા. ૦૭/૦૩/૨૦૧૯
ુ ત જા.ક્ર. ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૮૦/૨૦૧૮૧૯ ના જાહેરાતના પ ૃષ્ઠ
ના રોજ પ્રવસદ્ધ કરવામાં આવેલ સંયક
૫ પર નોંધ: (૬) માાં વણડવવામાં આવેલ વવગતો સાથે નીિે દશાડવયા મુજબની વધારાની વવગતો વંિાણે
લેવા આથી સુધારો બહાર પાડવામાં આવે છે , જેની સંબવં ધત ઉમેદવારોએ નોંધ લેવી.

જાહેરાતના પ ૃષ્ઠ

ુ ારા મજ
ુ બની વવગતો
૫ પર નોંધ: (૬) માાં દર્ાા વેલ સધ

વવગતો

(૬) શારીક્રરક રીતે વવકલાંગ ઉમેદવારોની

(૬) શારીક્રરક રીતે વવકલાંગ ઉમેદવારોની જગાઓ

જગાઓ જે તે કેટેગરી સામે સરભર

જે તે કેટેગરી સામે સરભર કરવામાં આવશે.

કરવામાં

સરકારશ્રીના સામાન્સ્ટય

આવશે.

શારીક્રરક

રીતે

વહીવટ વવભાગના

વવકલાંગ ઉમેદવારોની જગાઓ માટે

તા.૧૫/૨/૨૦૦૧

લાયક

સીઆરઆર-૧૦૨૦૦૦-જી.ઓ.આઇ.૭-ગ.૨

શારીક્રરક

રીતે

વવકલાંગ

ના

ઠરાવ

ક્રમાંક:

ઉમેદવારો નહી મળે તો તે જગા જે તે

ના મુદ્દા નં. – ૩ (૧) ની જોગવાઇના અમલ

કેટેગરીના

માટે વવકલાંગ ઉમેદવારો માટેની જગ્યાઓ

અન્સ્ટય

સામાન્સ્ટય

ઉમેદવારોથી ભરવામાં આવશે.

લાયક

માટે પ ૂરે પ ૂરા ઉમેદવારો/ આંવશક ઉમેદવારો
ઉપલબ્ધ ન થાય તો તેવી જગ્યાઓ જે તે
સંવગડન ુ ં

વનયમન

કરનાર

વનમણ ૂક

સત્તાવધકારીશ્રીએ બીજી ભરતી પ્રસંગ સમયે
તેવી

જગ્યાઓ

આગળ

ખેંિીને

તેનો

ભરવાની થતી જગ્યાઓમાં સમાવેશ કરીને
માંગણીપત્રક

ભરતી

બોડડ ને

મોકલવાનુ ં

રહેશે.
(૧) જા.ક્ર. ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૮૦/૨૦૧૮૧૯ ના તમામ ઉમેદવારો માટે તા. ૦૭/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ
ુ ારામાાં વર્ાવ્યા
પ્રવિદ્ધ કરવામાાં આવેલ મ ૂળ જાહેરાત તેમજ ત્યારબાદ થયેલ વખતોવખતનાાં સધ
ુ બની અન્સ્ટય તમામ સ ૂચનાઓ અને ર્રતો યથાવત રહેર્ે.
મજ

્થળઃ- ગાાંધીનગર
તારીખ- ૧૫/૦૭/૨૦૧૯

િચચવ
ુ રાત ગૌર્ િેવા પિાંદગી માંડળ
ગજ
ગાાંધીનગર

