,
. . ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૮૦/૨૦૧૮૧૯
મંડળ

ારા સ ચવાલયના

મ અને રોજગાર િવભાગના િનયં ણ હ!ઠળના ખાતાના વડા

િનયામક ી, રોજગાર અને તાલીમ હ'તકના (ુદા (ુદા સંવગ+ની સીધી ભરતીથી ભરવાની જ-યાઓ ભરવા
માટ! તા. ૦૭/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ 2િસ3 કરવામાં આવેલ
. . ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯ થી

. . ૧૭૪/૨૦૧૮૧૯ તેમજ

. . ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૮૦/૨૦૧૮૧૯ પૈક7
. . ૧૭૭/૨૦૧૮૧૯ થી

. . ૧૭૯/૨૦૧૮૧૯

માં ઉમેદવારો માટ!ની શૈ@ ણક લાયકાત સંબધ
ં ેની િનયામક ી, રોજગાર અને તાલીમ, ગાંધીનગરના તા.
૨૦/૦૩/૨૦૧૯ તથા તા. ૨૭/૦૩/૨૦૧૯ ના પ ોથી આપેલ 'પCટતા અDવયે શૈ@ ણક લાયકાત સંબધ
ં ે
નીચે દશાE Fયા 2માણેની ક! ટલીક િવશેષ 'પCટતા સંબિં ધત ઉમેદવારોએ Iયાને લેવા આથી જણાવવામાં
આવે છે .
ઉકત

હ!રાતો અDવયે 2િસ3 કરવામાં આવેલ િવગતવાર

2કાર-િવકLપની શૈ@ ણક લાયકાત દશાEવેલ છે . તે પૈક7

ી

હ!રાતોમાં ઉમેદવારો માટ!ની

ણ

2કાર-િવકLપની શૈ@ ણક લાયકાતમાં

ઉમેદવાર ’’ નેશનલ એ2ેDટ7શશીપ સNટONફક!ટ (NAC) અથવા નેશનલ Q!ડ સNટONફક! ટ (NTC) અને નેશનલ ાફટ
ઇD'Qકટર સNટONફક! ટ કોષE (Tયાં ાફટ ઇD'Qકટર Q!ઇનUગ કોસE ઉપલVધ હોય તેવા Q! ડમાં) સરકાર માDય
સં'થામાંથી પાસ કર! લ હોવો જોઇશે. અને તેવા સNટONફક! ટ કોસE પાસ કયાE બાદનો સંબિં ધત Q! ડનો

ણ

વષEનો અXુભવ ધરાવતો હોવો જોઇશે.’’ એ 2માણે દશાEવેલ છે . Yના અથE સંદભZ 'પCટતા કરવામાં આવે
છે ક! ઉમેદવાર! િવગતવાર

ૃ ના કોઇપણ Q! ડ પૈક7 કોઇ એક Q! ડમાં નેશનલ
હ!રાતમાં દશાEવેલ સંબિં ધત [પ

એ2ેDટ7શશીપ સNટONફક! ટ (NAC) અને નેશનલ ાફટ ઇD'Qકટર Q! ઇનUગ કોષE (NCITC) અથવા નેશનલ Q! ડ
સNટONફક! ટ (NTC) અને નેશનલ ાફટ ઇD'Qકટર Q!ઇનUગ કોષE (NCITC) પણ પાસ કર! લ હોવો ફર]જયાત છે .
એટલે ક! NAC નો કોષE પાસ કર! લ ઉમેદવાર! તે સાથે NCITC નો કોષE પાસ કર! લ હોય તો જ તે ઉમેદવાર7
ન^ધાવી શક! છે . તે જ ર7તે NTC કોષE પાસ કર! લ ઉમેદવાર! સાથે NCITC નો કોષE પાસ કર! લ હોય તો જ
તે ઉમેદવાર7 ન^ધાવી શક! છે . તેથી કોઇ ઉમેદવાર! મા

NAC અથવા NTC નો કોષE પાસ કર! લ હોય પરં _ ુ

તેની સાથે NCITC નો કોષE પાસ કર! લ ન હોય તો તેવા ઉમેદવારોની શૈ@ ણક લાયકાત માDય ગણી
શકાતી ન હોવાથી તેવા ઉમેદવારો પોતાની ઉમેદવાર7 ન^ધાવી શકશે નહU અને તેમ છતાં તેવા કોઇ
ઉમેદવાર! ઉમેદવાર7 ન^ધાવેલ હોય તો તે માDય ગણાતી ન હોવાથી આગળની ભરતી 2N યામાં આપમેળે
સામેલ ન થવાની સલાહ આપવામાં આવે છે / થવાXુ ં રહ!શે નહU. Yની સંબિં ધત ઉમેદવારોએ જ`ર7 ન^ધ
લેવા આથી જણાવવામાં આવે છે . ઓન-લાઇન એaલીક! શનના રb'Q!શનના 2ોcામમાં તે dુજબXુ ં NફLડ
dુકવામાં આવેલ છે .

થળઃ- ગાંધીનગર
તાર ખ- ૨૯/૦૩/૨૦૧૯

સ ચવ
ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર
!જ

