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         મડંળ �ારા સ
ચવાલયના �ુદા �ુદા િવભાગોના િનય�ંણ હ�ઠળના િવિવધ ખાતાના વડાઓ હ તકના 

�ુદા �ુદા સવંગ"ની સીધી ભરતીથી ભરવાની જ&યાઓ ભરવા માટ� તા. ૨૫/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ સ0ંકુત 

�.�. ૧૫૨/૨૦૧૮૧૯  થી ૧૬૬/૨૦૧૮૧૯ 1િસ2 કર3 લાયક ઉમેદવારો પાસેથી ઓન-લાઇન અર:પ�કોના 

ર: ;�શનની કાય=વાહ3 હાથ ધરવામા ંઆવેલ હતી. ઉ?ત અર: પ�કોના ર: ;�શનની કાય=વાહ3 દર@યાન 

તેમજ Aયારબાદ  �.�. ૧૬૧/૨૦૧૮૧૯, સવDયર સવંગ=ની શૈF
ણક લાયકાત સદંભD ક�ટલાકં ઉમેદવારો તરફથી 

આ સવંગ=ના ભરતી િનયમોમા ંશૈF
ણક લાયકાતના એક િવકIપમા ં“ઉમેદવાર આઈટ3આઈ માથંી ૨૪ માસનો 

(બે વષ=નો) સવDયરનો કોષ= પાસ કયા=P ુ ં1માણપ� ધરાવતો હોવો જોઈશે.” એ 1માણેની જોગવાઈ છે, પરંS ુ

સરકારTી �ારા આઈટ3આઈમા ં ચાલતા સવDયરના તાલીમી કોષ=મા ં ક�ટલાકં વષ"થી ફ�રફાર કર3ને ઉ?ત 

તાલીમી કોષ= એક વષ=નો કરવામા ંઆવેલ છે. તેથી એક વષ�નો તાલીમી કોષ� કર�લ હોય તેવા ઉમેદવારોને 

અ#યાય ન થાય તે માટ� ભરતી િનયમોમા ં(ધુારો કર+ એક વષ�નો તાલીમી કોષ� કર�લ હોય તેવા ઉમેદવારો 

પણ ઉમેદવાર+ નોધાવી શક�. તે માટ� યો&ય કાય=વાહ3 કરવા ઉUોગ અને ખાણ િવભાગ તેમજ મડંળને ર�ુઆત 

કરવામા ંઆવેલ હતી. V અWવયે ઉUોગ અને ખાણ િવભાગે તા. ૨૩/૦૧/૨૦૨૦ ના Yહ�રનામાથી ભરતી 

િનયમોમા ંજZર3 [ધુારા કર�લ છે. Vની િવગતો નીચ ેદશા=વેલ [ધુારા \જુબ છે. તેથી તે [ધુારા \જુબની 

શૈF
ણક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પણ હવે તા. ૧૬/૦૩/૨૦૨૦ (બપોરના ૧૪:૦૦ કલાક) થી 

તા.૩૦/૦૩/૨૦૨૦ (રા�ીના ૨૩:૫૯ ) [ધુી ઓનલાઈન અર:પ�ક ભર3 શકશે.   
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�. �. ૧૬૧/૨૦૧૮૧૯ -  સવ1યર  

 

 મડંળ �ારા ઉUોગ અને ખાણ િવભાગના િનય�ંણ હ�ઠળના ખાતાના વડા કિમશનરTી _ ૂતર િવaાન 

અને ખનીજ, ગાધંીનગર હ તકના સવDયર સવંગ=ની સીધી ભરતીથી ભરવાની જ&યાઓ માટ� તા. 

૨૫/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ 1િસ2 કરવામા ંઆવેલ સ0ંકુત �.�. ૧૫૨/૨૦૧૮૧૯  થી ૧૬૬/૨૦૧૮૧૯ પૈક3ની 

Y.b. ૧૬૧/૨૦૧૮૧૯ માટ� ઉકત સ0ંકુત Yહ�રાતના ceૃઠ ૧૨-૧૩ પર વણ=વવામા ં આવેલ શૈF
ણક 

લાયકાતમા ં(ખ) (૧) મા ંમડંળ �ારા ઉUોગ અને ખાણ િવભાગે તા. ૨૩/૦૧/૨૦૨૦ ના Yહ�રનામાથી [ધુાર�લ 

ભરતી િનયમોની જોગવાઈ આધાર� નીચે દશા=fયા 1માણેનો [ધુારો બહાર પાડવામા ંઆવે છે. Vની સબંિંધત 

ઉમેદવારોએ જZર3 નgધ લવેી.  

 

      



 

   

�હ�રાતના ફકરા ન.ં ૪ (૧) માં �.�. ૧૬૧/૨૦૧૮૧૯ 

ની શૈ89ણક લાયકાતના (ખ) (૧) મા ંદશા�વેલ િવગતો  

[ધુારા \જુબની િવગતો  

(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમા ંક�hWiય અથવા રાજય 

અિધિનયમથી અથવા તે હ�ઠળ   થપાયેલી 

અથવા સ ં થાિપત 0િુનવિસjટ3ઓ પૈક3 

કોઇપણમાથંી અથવા તે તર3ક� માW ય થયેલી 

અથવા 0.ુ:.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેકશન-૩ 

હ�ઠળ ડ3@ ડ 0િુનવિસjટ3 તર3ક� Yહ�ર થયેલી 

બી: કોઇપણ શૈF
ણક સ ં થામાથંી મેળવેલ 

સીવીલ એ#;િનયર<ગ નો =ડ?લામા ધરાવતો 

હોવો જોઇશે. અથવા     

(૨) સરકાર� માW ય કર�લ ઔUો
ગક તાલીમ 

સ ં થામાથંી ૨૪ માસનો (બે વષ�નો) સવ1યરનો  

કોષ� પાસ કયા=P ુ ં 1માણપ� ધરાવતો હોવો 

જોઇશે  

(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમા ં ક�hWiય અથવા રાજય 

અિધિનયમથી અથવા તે હ�ઠળ   થપાયેલી અથવા 

સ ં થાિપત 0િુનવિસjટ3ઓ પૈક3 કોઇપણમાથંી 

અથવા તે તર3ક� માW ય થયેલી અથવા 0.ુ:.સી. 

એકટ-૧૯૫૬ ના સેકશન-૩ હ�ઠળ ડ3@ ડ 

0િુનવિસjટ3 તર3ક� Yહ�ર થયેલી બી: કોઇપણ 

શૈF
ણક સ ં થામાથંી મેળવેલ સીવીલ 

એ#;િનયર<ગ નો =ડ?લામા ધરાવતો હોવો જોઇશે. 

અથવા     

(૨) સરકાર� મા# ય કર�લ ઔBો9ગક તાલીમ સCં થામાથંી 

સવ1યરનો તાલીમી  કોષ� પાસ કયા�D ુ ંEમાણપF 

ધરાવતો હોવો જોઇશે  

 
 

(૧)  આ [ધુારા Yહ�રાત અWવયે વયમયા=દા અને શૈF
ણક લાયકાત તેમજ અWય \lુાઓ માટ�ની િનયત કટ 

ઓફ તાર+ખ Jળુ �હ�રાતમા ં દશા�Lયા Jજુબની તા.૨૪/૦૮/૨૦૧૯ રહ�શે. mયાર� EWS અને SEBC 

ક�ટ�ગર3ના ઉમેદવારો માટ� અPbુમે EWS પા�તા 1માણપ� અને નોન nbિમલેયર સટonફક�ટ માટ�ની કટ 

ઓફ તાર+ખ ૩૦/૦૩/૨૦૨૦ રહ�શે.  

(૨)  �.�. ૧૬૧/૨૦૧૮૧૯ ના તમામ ઉમેદવારો માટ� તા. ૨૫/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ EિસT કરવામા ંઆવેલ 

Jળૂ �હ�રાતમા ંવણ�Lયા Jજુબની અ#ય તમામ (ચૂનાઓ અને શરતો યથાવત રહ�શે.  

(૩)  આ (ધુારા �હ�રાત અ#વયે સબંિંધત ઉમેદવારો પોતાની ઉમેદવાર+ તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૦ (બપોરના ૧૪:૦૦ 

કલાક) થી તા.૩૦/૦૩/૨૦૨૦ ( રાિFના ૨૩:૫૯ કલાક) (ધુીનો રાખવામા ંઆવેલ છે. 9બન અનામત 

વગ�ના ઉમેદવારો માટ� પર+8ા ફ+ ભરવા માટ�ની છેZલી તા. ૦૪/૦૪/૨૦૨૦ (બપોરના ૧૫:૦૦ કલાક) 

(ધુીનો રહ�શે.  

 

C થળઃ-  ગાધંીનગર 

તાર+ખ-  ૧૩/૦૩/૨૦૨૦ 

 

સ9ચવ 

\જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ  

ગાધંીનગર 

 


