ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર
ગજ
ુ ારા ાહેરાત
સધ
(ાહેરાત રમાંક: ૧૦૦/૨૦૧૬૧૭, ૧૦૯/૨૦૧૬૧૭, ૧૧૦/૨૦૧૬૧૭,)
ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ વારા સચિવાલયના વવવવધ વહીવટી વવભાગોના વનયંરણ
(૧) ગજ
હેઠળના ખાતાના વડાઓ હ્તકના જુદા જુદા સંવગોની વગગ -૩ ની જ્યાઓ સીધી ભરતીથી
ુ ત ા.ર.
ભરવા માટે ની તા. ૨૬/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ રસિધ કરવામાં આવેલ િં ક
૯૯/૨૦૧૬૧૭ થી ૧૧૦/૨૦૧૬૧૭ પૈકીની (૧) ા.ર. ૧૦૦/૨૦૧૬૧૭, અવધક મદદનીશ
ઇજનેર (સામા્ય) ની કુ લ-૦૫ જ્યાઓમાં અ્ય બીી ૪૬ જ્યાઓનો, (૨)

ા.ર.

૧૦૯/૨૦૧૬૧૭, ફિમેલ હે્થ વકગ ર સંવગગ માં ૩૦૦ જ્યાઓમાં અ્ય બીી ૩૦૩ જ્યાઓનો,
(૩) ા.ર. ૧૧૦/૨૦૧૬૧૭, આસી્ટ્ટ ્ટોર કીપર સંવગગમાં ૨૫૦ જ્યાઓમાં અ્ય બીી ૫૦
જ્યાઓનો, સા.વ.વવ.ના તા. ૨૩/૦૧/૨૦૧૭ ના ઠરાવ રમાંકઃ રસક-૧૦૨૦૧૪-૨૩૦૦-આર(ભાગ-૧) ની જોગવાઇ અ્વયે વધારો થયેલ છે . તેથી તા. ૨૬/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ રવસધ
ુ ત ાહેરાતના પ ૃ્ઠ ૨ અને ૩
કરવામાં આવેલ િં ક

પર દ્ાાવેલ ા.ર. ૧૦૦/૨૦૧૬૧૭,

ા.ર. ૧૦૯/૨૦૧૬૧૭ અને ૧૦૦/૨૦૧૬૧૭ ની જ્યાઓના રેકઅપમાં થયેલ નીિે દશાગ્યા
ુ બનો સધ
ુ ારો ્યાને લેવાનો રહેશે.
મજ
સવભાગ/ ખાતાની
ાહેરાત રમાંક

વડાની
કચેરીનુનામ
ં

િંવગાન ુ ં
નામ

િામા્ય
િા
મા

વગા

્ય
નમાદા,
૧૦૦/ર૦૧૬૧૭

જળિંપસિ, પાણી
પુરવઠા અને
ક્પિર સવભાગ,
ગાંધીનગર

૧૦૯/૨૦૧૬૧૭

અનુસ ૂચચત અનુસ ૂચચત
ાસત

મ

િા

લા

્ય

રહ

મા

મ

રહ

લા

જન ાસત
િા
મા

્ય

વગા

મ

િા

લા

્ય

રહ

માી ્ારરરીક

િા.્ૈ.૫.

મા

મ

કુ લ

િૈસનક અ્્ત

રહ

લા

અસધક
મદદની્
ઇજનેર

૧૯ ૦૯ ૦૩

--

૦૫ ૦૨ ૦૯ ૦૪ ૫૧ ૦૫

(િામા્ય)

આરો્ય અને

રિમેલ

પરરવાર ક્યાણ

હે્થ વકા ર

--- ૩૦૮ --

૪૨

--

૯૦

રોજગાર સવભાગ

૧૮

માટે )
આિી્ટ્ટ

રમ અને

(HH
માટે )

-- ૧૬૩ ૬૦૩ -- (Orth.

સવભાગ

૧૧૦/૨૦૧૬૧૭

૦૧

્ટોર કીપર

૧૦૩ ૫૦ ૧૪ ૦૭ ૩૦ ૧૫ ૫૪ ૨૭ ૩૦૦ ૩૦

૦૯
(૪-HH
માટે
૪-BL
માટે
૧-Orth.
માટે )

(૨)

ા.ર. ૧૦૯/૨૦૧૬૧૭ રિમેલ હે્થ વકા ર માટે યકત િં કુ ત ાહેરાતના પ ૃ્ઠ ૧૦ પર
વણાવવામાં આવેલ ્ૈષચણક લાયકાતમાં (ખ) (૧) અને (ખ) (૨) માં આરો્ય અને પરરવાર
ક્યાણ

સવભાગના

તા.

૦૯/૦૨/૨૦૧૭

ના

ાહેરનામા

રમાંકઃ

GS/7-2017/ FHW/

1015/452/GH થી થયેલ સુધારા અ્વયે મંડળ વારા યકત િં કુ ત ાહેરાતમાં દ્ાાવેલ
્ૈષચણક લાયકાતમાં નીચે દ્ાા ્યા રમાણેનો સુધારો બહાર પાડવામાં આવે છે . ેની િંબસં ધત
યમેદવારોએ જૂરી નંધ લેવી.
ાહેરાતના િકરા નં. ૪ (૧) માં ા.ર. ૧૦૯/૨૦૧૬૧૭ ની
શૈષચણક લાયકાતના (ખ) (૧) અને (૨) માં દશાગ વેલ

ુ બની સવગતો
સુધારા જ

વવગતો

(ખ) (૧) યમેદવાર મા્યસમક અથવા ય્ચતર (ખ) (૧) યમેદવાર મા્યસમક અથવા ય્ચતર
મા્યસમક સ્ષણ બોડા ની એિ.એસ.સી. (ધો-૧૨)

મા્યસમક સ્ષણ બોડા ની એસ.એસ.સી. (ધો-૧૦)

ની પરીષા પાિ કયાાન ુ ં રમાણપર ધરાવતો

અથવા એિ.એસ.સી. (ધો-૧૨) ની પરીષા પાિ

હોવા જોઇ્ે અથવા િરકારે મા્ય કરે લ તેને

કયાાન ુ ં રમાણપર ધરાવતો હોવા જોઇ્ે અથવા

િમકષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇ્ે, અને

િરકારે મા્ય કરે લ તેને િમકષ લાયકાત

(૨) યમેદવાર િરકાર મા્ય કોઇપણ ્ૈષચણક

ધરાવતો હોવો જોઇ્ે, અને

િં્થામાંથી મેળવેલ રિમેલ હે્થ વકા રનો બેચિક (૨) યમેદવાર િરકાર મા્ય કોઇપણ ્ૈષચણક
રેસનંગ કો્ા પાિ કયાાન ુ ં રમાણાપર ધરાવતો

િં્થામાંથી મેળવેલ રિમેલ હે્થ વકા રનો બેચિક

હોવો જોઇ્ે

રેસનંગ કો્ા પાિ કયાાન ુ ં રમાણાપર ધરાવતો
હોવો જોઇ્ે. .

અથવા

િરકાર મા્ય કોઇપણ ્ૈષચણક િં્થામાંથી
ઓકચિલીયરી નિા મીડ-વાઇિનો તાલીમી કો્ા
પાિ કયાાની લાયકાત અને ગુજરાત નિીગ
કાય્િીલનુ ં રી્રે્ન ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.

(૧) તા. ૨૬/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ રસિધ કરવામાં આવેલ ાહેરાત અ્વયે ે યમેદવારોએ (ચબન
અનામત, અનામત વગા િરહત) ઓન-લાઇન અરીપરક ભરે લ હોય તેવા યમેદવારોએ િરીવાર
અરીપરક ભરવાનુ ં રહે્ે નહં. પરં ત ુ ે યમેદવારોએ ઓછી જ્યાઓને ્યાને લઇ અરીપરક
ભરે લ ન હોય તેમજ રિમેલ હે્થ વકા ર િંવગામાં ્ૈષચણક લાયકાતમાં થયેલ સુધારા અ્વયે ે
યમેદવારો અરીપરક ભરવાને લાયક ઠરે છે તેવા યમેદવારોએ જ અરીપરક ભરવાનુ ં રહે્ે.

ુ ાર ા.ર. ૯૯/૨૦૧૬૧૭ થી ૧૧૦/૨૦૧૬૧૭ માટે ઓન-લાઇન અરીપરક
(૨) મ ૂળ ાહેરાત અનસ
ુ ીની હતી તે પૈકીની િકત ઉકત
ભરવાની છે ્લી તા. ૧૦/૦૨/૨૦૧૭ રાવરના ૨૩-૫૯ કલાક સધ
ા.ર. ૧૦૦/૨૦૧૬૧૭,

૧૦૯/૨૦૧૬૧૭ અને ૧૧૦/૨૦૧૬૧૭ માટે જ હવે ઓન-લાઇન

ુ ીની રહેશે. અને
અરીપરક ભરવા માટે ની છે ્લી તા. ૧૭/૦૨/૨૦૧૭ રાવરના ૨૩-૫૯ કલાક સધ
જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે પરીષા િી ભરવા માટે ની છે ્લી તારીખ ૨૦/૦૨/૨૦૧૭ (૧૭ુ ીની રહેશે. તે મજ
ુ બનો સધ
ુ ારો કરવામાં આવે છે .
૦૦ કલાક) સધ
(૩)

ા.ર. ૧૦૦/૨૦૧૬૧૭, ૧૦૯/૨૦૧૬૧૭ અને ૧૧૦/૨૦૧૬૧૭ ના તમામ ઉમેદવારો માટે તા.
ુ બની અ્ય તમામ
૨૬/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ રવસધ કરવામાં આવેલ મ ૂળ ાહેરાતમાં વણગ્યા મજ
સ ૂિનાઓ અને શરતો યથાવત રહેશે. (ાહેરાતમાં દ્ાાવેલ તમામ કેટેગરીના યમેદવારોનાં
રક્િામાં ્ૈષચણક લાયકાત, વયમયાા દા, અનુભવ, નોન-રીમીલેયર િટી અને અ્ય જૂરી
લાયકાત માટે ની સનયત CUT OFF DATE તા. ૧૦/૦૨/ર૦૧૭ સફહત)

્થળઃ- ગાંધીનગર
તારીખ- ૧૦/૦૨/૨૦૧૭

સચિવ
ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
ગજ
ગાંધીનગર

