,
મંડળ ારા સ ચવાલયના
ુ દા

ુ દા

ુ દા િવભાગોના િનયં ણ હઠળના િવિવધ ખાતાના વડાઓ હ તકના

ુ દા સંવગ"ની સીધી ભરતીથી ભરવાની જ&યાઓ ભરવા માટ તા. ૨૫/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ સં0ક
ુ ત

. . ૧૫૨/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૬૬/૨૦૧૮૧૯ 1િસ2 કર3 લાયક ઉમેદવારો પાસેથી ઓન-લાઇન અર:પ કોના
ર: ;શનની કાય=વાહ3 હાથ ધરવામાં આવેલ હતી. ઉ?ત અર: પ કોના ર: ;શનની કાય=વાહ3 દર@યાન
તેમજ Aયારબાદ

. . ૧૬૧/૨૦૧૮૧૯, સવDયર સંવગ=ની શૈF ણક લાયકાત સંદભD કટલાંક ઉમેદવારો તરફથી

આ સંવગ=ના ભરતી િનયમોમાં શૈF ણક લાયકાતના એક િવકIપમાં “ઉમેદવાર આઈટ3આઈ માંથી ૨૪ માસનો
(બે વષ=નો) સવDયરનો કોષ= પાસ કયા=P ુ ં 1માણપ
સરકારTી

ધરાવતો હોવો જોઈશે.” એ 1માણેની જોગવાઈ છે , પરં S ુ

ારા આઈટ3આઈમાં ચાલતા સવDયરના તાલીમી કોષ=માં કટલાંક વષ"થી ફરફાર કર3ને ઉ?ત

તાલીમી કોષ= એક વષ=નો કરવામાં આવેલ છે . તેથી એક વષનો તાલીમી કોષ કરલ હોય તેવા ઉમેદવારોને
ુ ારો કર+ એક વષનો તાલીમી કોષ કરલ હોય તેવા ઉમેદવારો
અ#યાય ન થાય તે માટ ભરતી િનયમોમાં (ધ
પણ ઉમેદવાર+ નોધાવી શક. તે માટ યો&ય કાય=વાહ3 કરવા ઉUોગ અને ખાણ િવભાગ તેમજ મંડળને ર ુ આત
કરવામાં આવેલ હતી. V અWવયે ઉUોગ અને ખાણ િવભાગે તા. ૨૩/૦૧/૨૦૨૦ ના Yહરનામાથી ભરતી
િનયમોમાં જZર3 [ુધારા કરલ છે . Vની િવગતો નીચે દશા=વેલ [ુધારા \ુજબ છે . તેથી તે [ુધારા \ુજબની
શૈF ણક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પણ હવે તા. ૧૬/૦૩/૨૦૨૦ (બપોરના ૧૪:૦૦ કલાક) થી
તા.૩૦/૦૩/૨૦૨૦ (રા ીના ૨૩:૫૯ ) [ુધી ઓનલાઈન અર:પ ક ભર3 શકશે.

. . ૧૬૧/૨૦૧૮૧૯ - સવ1યર

મંડળ ારા ઉUોગ અને ખાણ િવભાગના િનયં ણ હઠળના ખાતાના વડા કિમશનરTી _ ૂ તર િવaાન
અને ખનીજ, ગાંધીનગર હ તકના સવDયર સંવગ=ની સીધી ભરતીથી ભરવાની જ&યાઓ માટ તા.
ુ ત
૨૫/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ 1િસ2 કરવામાં આવેલ સં0ક

. . ૧૫૨/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૬૬/૨૦૧૮૧૯ પૈક3ની

ુ ત Yહરાતના c ૃeઠ ૧૨-૧૩ પર વણ=વવામાં આવેલ શૈF ણક
Y.b. ૧૬૧/૨૦૧૮૧૯ માટ ઉકત સં0ક
લાયકાતમાં (ખ) (૧) માં મંડળ ારા ઉUોગ અને ખાણ િવભાગે તા. ૨૩/૦૧/૨૦૨૦ ના Yહરનામાથી [ુધારલ
ભરતી િનયમોની જોગવાઈ આધાર નીચે દશા=fયા 1માણેનો [ુધારો બહાર પાડવામાં આવે છે . Vની સંબિં ધત
ઉમેદવારોએ જZર3 નgધ લેવી.

હરાતના ફકરા નં. ૪ (૧) માં

. . ૧૬૧/૨૦૧૮૧૯

[ુધારા \ુજબની િવગતો

ની શૈ89ણક લાયકાતના (ખ) (૧) માં દશાવેલ િવગતો

(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમાં કhWiય અથવા રાજય (ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમાં કhWiય અથવા રાજય
અિધિનયમથી અથવા તે હઠળ
અથવા

સં થાિપત

થપાયેલી

0ુિનવિસjટ3ઓ

પૈક3

અિધિનયમથી અથવા તે હઠળ થપાયેલી અથવા
સં થાિપત

0ુિનવિસjટ3ઓ

પૈક3

કોઇપણમાંથી

કોઇપણમાંથી અથવા તે તર3ક માWય થયેલી

અથવા તે તર3ક માWય થયેલી અથવા 0ુ.:.સી.

અથવા 0ુ.:.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેકશન-૩

એકટ-૧૯૫૬

હઠળ ડ3@ડ 0ુિનવિસjટ3 તર3ક Yહર થયેલી

0ુિનવિસjટ3 તર3ક Yહર થયેલી બી: કોઇપણ

બી: કોઇપણ શૈF ણક સં થામાંથી મેળવેલ

શૈF ણક

સીવીલ એ#;િનયર<ગ નો =ડ?લામા ધરાવતો

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

હોવો જોઇશે. અથવા

અથવા

ના

સેકશન-૩

સં થામાંથી

હઠળ

મેળવેલ

ડ3@ડ
સીવીલ

(૨) સરકાર માWય કરલ ઔUો ગક તાલીમ (૨) સરકાર મા#ય કરલ ઔBો9ગક તાલીમ સંCથામાંથી
સં થામાંથી ૨૪ માસનો (બે વષનો) સવ1યરનો

સવ1યરનો તાલીમી કોષ પાસ કયાD ંુ EમાણપF

કોષ પાસ કયા=P ુ ં 1માણપ

ધરાવતો હોવો જોઇશે

ધરાવતો હોવો

જોઇશે

(૧) આ [ુધારા Yહરાત અWવયે વયમયા=દા અને શૈF ણક લાયકાત તેમજ અWય \ુlાઓ માટની િનયત કટ
ુ
ઓફ તાર+ખ Jળ

ુ બની તા.૨૪/૦૮/૨૦૧૯ રહશે. mયાર EWS અને SEBC
હરાતમાં દશાLયા Jજ

કટગર3ના ઉમેદવારો માટ અPુbમે EWS પા તા 1માણપ

અને નોન nbિમલેયર સટonફકટ માટની કટ

ઓફ તાર+ખ ૩૦/૦૩/૨૦૨૦ રહશે.
(૨)

. . ૧૬૧/૨૦૧૮૧૯ ના તમામ ઉમેદવારો માટ તા. ૨૫/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ EિસT કરવામાં આવેલ
J ૂળ

ુ બની અ#ય તમામ ( ૂચનાઓ અને શરતો યથાવત રહશે.
હરાતમાં વણLયા Jજ

ુ ારા
(૩) આ (ધ

હરાત અ#વયે સંબિં ધત ઉમેદવારો પોતાની ઉમેદવાર+ તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૦ (બપોરના ૧૪:૦૦

ુ ીનો રાખવામાં આવેલ છે . 9બન અનામત
કલાક) થી તા.૩૦/૦૩/૨૦૨૦ ( રાિFના ૨૩:૫૯ કલાક) (ધ
વગના ઉમેદવારો માટ પર+8ા ફ+ ભરવા માટની છે Zલી તા. ૦૪/૦૪/૨૦૨૦ (બપોરના ૧૫:૦૦ કલાક)
ુ ીનો રહશે.
(ધ

Cથળઃ- ગાંધીનગર
તાર+ખ- ૧૩/૦૩/૨૦૨૦

સ9ચવ
ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
\જ
ગાંધીનગર

