કમિશ્નરશ્રી, ટે કનીકલ મિક્ષણની કચેરી, બ્લોકનં.૨ બીજો િાળ,
ડો. જીવરાજિહેતા ભવન, ગાંધીનગર “ સ્ટોરકીપર” અને “
પ્રયોગિાળા િદદનીિ “ વગગ-૩ ની ભરતી અંગેની જાહેરાત.

કમિિનરશ્રી, ટે કનીકલ મિક્ષણની કચેરી,ગાંધીનગર હસ્તકની રાજ્યની સરકારી ઈજનેરી કોલેજ/પોલીટે કનીક /
ફાિગસી કોલેજ / ટે કનીકલ હાઈસ્કૂલો/ સંસ્થાઓિાં સ્ટોરકીપર અને પ્રયોગિાળા િદદનીિ વગગ-૩ ની જગ્યાઓ
ભરવા િાટે નીચે જણાવેલ મવગતે પસંદગી યાદી તૈયાર કરવા નીચે ઊલ્લેખ કરે લ િૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા
ઉિેદવારો પાસેથી મનયત નમુનાિાં ઓન લાઈન અરજીઓ િંગાવવાિાં આવે છે . આ િાટે ઉિેદવારે અરજી
તા.૨/૦૯/૨૦૧૩ થી તા.૧૪/૦૯/૨૦૧૩

દ્દરમ્યાન આ કચેરીની વેબસાઈટ

http:/dte.gswan.gov.in ઉપર

મ ૂકવાિાં આવેલ સ ૂચના મુજબ ફક્ત ઓન લાઈન અરજી કરવાની રહેિે.



ભરવાપાત્ર જગ્યાના સંદભે અનાિતની ટકાવારી મુજબ કક્ષાવાર ભરવાની થતી
જગ્યાઓ.

ક્ર

જગ્યાનુ ં નાિ

િ

કુ લ

કક્ષાવાર જગ્યાઓ

કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈકી

કુ લ જગ્યાઓ પૈકી

જ

િહહલા ઉિેદવાર િાટે

િા.ખો.ખા અને િાજી

ગ્યા

અનાિત રાખવાિાં આવેલ

સૈમનક

જગ્યાઓ
ણબ.

સા.િૈ.

અ.

અ.જ

ણબ.

સા.

અ.

અ.જ.

અ.

પ.

જા

.જા

અ.

િૈ.

જા.

જા.

િા.ખો.ખા

િાજી સૈમનક

પ.
૧.

સ્ટોરકીપર

૪૩

૨૧

૧૮

૦૦

૦૪

૦૬

૦૫

૦૦

૦૧

૦૦

૦૪

૨.

પ્રયોગિાળા

૨૯૦

૧૨૯

૯૭

૧૧

૪૪

૩૮

૨૯

૦૩

૧૩

૦૯

૨૯

િદદનીિ



અનાિત જગ્યાઓ ફકત મ ૂળ ગુજરાતના સા.િૈ.પ.વ. ના, અનુસણુ ચત જામત તેિજ અનુસણુ ચત જન જામતના
ઉિેદવારો િાટે જ અનાિત છે .



િહહલાઓ િાટે ની જગ્યાઓ ૩૦ ટકા મુજબ અનાિત છે . જે જે તે કે ટેગરી સાિે સરભર કરાિે. િહહલા
ઉિેદવારો િાટે ની અનાિત જગ્યાઓ જો લાયક િહહલા ઉિેદવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તે જગ્યા જે તે
જ કેટેગરીના પુરૂષ ઉિેદવારોથી ભરવાિાં આવિે.



િાજી સૈમનક િાટે કુ લ ભરવાપાત્ર જગ્યાઓના ૧૦ ટકા મુજબ જગ્યાઓ અનાિત છે . જે જે તે કેટેગરી સાિે
સરભર કરાિે. િાજી સૈમનક િાટે ની અનાિત જગ્યા િાટે જો લાયક િાજી સૈમનક ના ઉિેદવારો ઉપલબ્ધ ન
થાયતો તે જગ્યાઓ જે તે કેટેગરીના અન્ય લાયક ઉિેદવારથી ભરવાિાં આવિે .



િારીહરક ખોડખાપણવાળા ઉિેદવારોની અનાિત જગ્યાઓ જે તે કેટેગરી સાિે સિાવેિ કરવાિાં આવિે .



પગારધોરણ:સાિાન્ય વહીવટ મવભાગના તા. ૪/૬/૨૦૦૯ નાઠરાવ ની જોગવાઈઓને આમધન મિક્ષણ મવભાગના ઠરાવ
ક્રિાંક:એસસીટી/૧૦/૨૦૧૩/૨૫૦૨૧૫/ઘ. તા.૧/૭/૨૦૧૩ અને તા.૪/૭/૨૦૧૩ ના ઠરાવથી

અત્રેની

કચેરીના તાબા હેઠળની સંસ્થાઓિા લેબોરે ટરી આસીસ્ટન્ટ, સ્ટોરકીપર વગગ-૩ ની જગ્યા પર મનિણુક
આપવાની બોલીઓ અને િરતો નક્કી કરે લ છે .

તે તેિજ હવે પછી વખતોવખત સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી

કરવાિાં આવે તે બોલીઓ / િરતો/મનયિો ઉિેદવારને બંધનકતાગ રહેિે જે જોગવાઈઓને આમધન પ્રથિ
પાંચ વષગ િાટે રૂ.૫૩૦૦ ના િામસક ફીક્સ પગારથી લાયક ઉિેદવારને પ્રથિ પાંચ વષગ કરાર આધાહરત

મનિણુક આપવાિાં આવિે તે મસવાય અન્ય કોઈ ભથ્થા કે લાભો િળવાપાત્ર રહેિે નહીં. ત્યારબાદ પાંચ
વષગ ની સેવાઓ પુરી થયે થી તેિની સેવાઓ મનિણુક સત્તામધકારીને સંતોષકારક જણાિે તો સ્ટોરકીપર
િાટે પગાર ધોરણ રૂ. ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ગ્રેડ પે.૨૪૦૦/- અને લેબોરે ટરી આસીસ્ટન્ટ િાટે રૂ. ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦
ગ્રેડ પે.૧૯૦૦/- અથવા સરકારશ્રી દ્વાર જે તે જગ્યા િાટે વખતોવખત મનયત કરે લ િળવાપાત્ર પગાર
ધોરણિાં મનિણ ૂક િેળવવાને પાત્ર ઠરિે.


રાષ્ટ્રીયતા:-



ઉિેદવાર ગુજરાતી અને/અથવા હહન્દીનુ ં પુરત ૂ જ્ઞાન ધરાવતો હોવો જોઈએ.



િૈક્ષણણક લાયકાત:-

ઉિેદવાર ભારતનો નાગહરક હોવે જોઈએ.

ક્રિ

જગ્યાનુ નાિ

િૈક્ષણણક લાયકાત

૧

સ્ટોરકીપર

(b) Possess :
(1) a degree in Electrical Engineering or Mechanical Engineering or
Civil Engineering
or Automobile Engineering or Production
Engineering or Metallurgy Engineering or Mechatronics
Engineering obtained from any of the University established or
incorporated by or under the Central or a State Act in India; or any
other Educational institution recognised as such by the
Government or declared to be a deemed University under section 3
of the University Grants Commission Act, 1956 or possess an
equivalent qualification recognised by the Government ; or
(2) a diploma in Electrical Engineering or Mechanical Engineering
or Civil Engineering or Automobile Engineering or Production
Engineering or Metallurgy Engineering or Mechatronics
Engineering obtained from a Technical Examination Board or any
of the Universities established or incorporated by or under the
Central or a State Act in India ; or any other educational institution
recognised, as such by the Government or declared to be a
deemed University under section 3 of the University Grants
Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification
recognised by the Government; and
(i) have about two years’ experience on the post not below the rank
of Laboratory Assistant, Class III, in the subordinate service of
Commissisonerate of Technical Education ; or
(ii) have about two years experience in the field of Store or
Engineering Work in the Government or Local bodies or
Government undertaking Board or Corporation or Limited Company
established by Law in India on the post which can be considered
equivalent to the post not below the rank of the Laboratory
Assistant, Class III, in the subordinate service of Commissionerate
of Technical Education.
ભારતિાં કાયદા અન્વયે સ્થપાયેલ અથવા યુ.જી.સી એક્ટ ૧૯૫૬ ના ભાગ-૩ હેઠળ
ડીમ્ડ

યુમનવમસિટી

તરીકેની

સંસ્થાિાંથી

અથવાિીકે મનકલ એન્જીનીયરીંગ

ડીગ્રી

ઈલેક્રીકલ

એન્જીનીયરીંગ

અથવા સીમવલ એન્જીનીયરીંગ અથવા ઓટો

િોબાઈલ એન્જીનીયરીંગ અથવા પ્રોડકિન એન્જીનીયરીંગ અથવા િેટલજી
એન્જીનીયરીંગ અથવા િેકારોમનક્સ એન્જીનીયરીંગ અથવા િાન્ય યુમનવસીટી િાંથી
અથવા ટે કમનકલ પહરક્ષા બોડગ િાંથી ડીપ્લોિા ઈલેક્રીકલ એન્જીનીયરીંગ અથવા
િીકેમનકલ એન્જીનીયરીંગ અથવા સીમવલ એન્જીનીયરીંગ અથવા ઓટો િોબાઈલ
એન્જીનીયરીંગ અથવા પ્રોડકિન એન્જીનીયરીંગ અથવા િેટલજી એન્જીનીયરીંગ
અથવા

િેકારોમનક

એન્જીનીયરીંગ

પાસ

મનયાિકશ્રીની મનયત્રંણ હેઠળની સંસ્થાિાં

અને

કમિશ્નરશ્રી

ટે કમનકલ

મિક્ષણ

લેબોરે ટરી આસીસ્ટન્ટ વગગ-૩ િાં બે

વષગનો નોકરીનો અનુભવ અથવા સ્ટોર એંજીનીંયરીગ વકગનો સરકારી સ્થામનક

સંસ્થા અથવા સરકારના અનુદાનથી ચાલતુ બોડગ અથવા મનગિ અથવા ખાનગી
સંસ્થા કે જે ભારત સરકારના કાયદા થી સ્થામપત થઈ હોય તેવી સંસ્થાઓિાં
લેબોરે ટરી આસીસ્ટન્ટ વગગ-૩ િાં બે વષગનો નોકરી િાં અનુભવ હોવો જોઈએ.
૨

પ્રયોગિાળા
િદદનીિ

Possess
(1) a diploma in relevant branch of engineering or technology obtained
from a Technical Examination Board or any of the Universities established
incorporated by or under the Central or a State Act in India; or any other
educational institution recognised as such by the Government or declared
to be a deemed University under section 3 of the University grants
Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification recognised
as such by the Government;
Explanation :
‘Relevant Branch’ shall be such branch or engineering
or Technology as specified by the Government.

Annexure showing relevant branches of diploma in engineering or
technology for appointment to the post of Laboratory Assistants in
Government Engineering Colleges and polytechnics. (See Rule 3(b)(i) of
Government Notification No.GH/SH/44/TEM/102012/553887/GH dated
13/09/2012.
Sr. No. Name of
Diploma in relevant branch
Course/Department
1
Civil Engineering
Diploma in Civil Engineering or
department and
Transportation Engineering or
allied courses
Architecture Assistantships
departments
2
Mechanical
Diploma in Mechanical Engineering or
Engineering and
Metallurgy or Fabrication Technology or
allied courses
Automobile Engineering or Mining
departments
Engineering or Mechatronics
3
Electrical
Diploma in Electrical Engineering or
Engineering
Power Electronics
department and
allied courses
departments
4
Electronics &
Diploma in Electronics & Communication
Communication
Engineering
Engineering
department and
allied courses
departments
5
Computer
Diploma in Computer Engineering or
Engineering
Information Technology
department and
allied courses
departments
6
Instrumentation &
Diploma in Instrumentation & Control
Control
Engineering
Engineering
department and
allied courses
departments
7
Chemical
Diploma in Chemical Engineering or
Engineering
Plastic Technology or Environmental
department and
Engineering or Ceramic Technology or
allied courses
Petro Chemical Engineering or Textile

8

9

departments
Bio-Medical
Engineering
department and
allied courses
departments
Textile Technology
department and
allied courses
departments

Processing Tech
Diploma in Bio-Medical Engineering

Diploma in Textile Manufacturing Tech or
Textile Technology

ભારતિાં કાયદા અન્વયે સ્થપાયેલ અથવા યુ.જી.સી એક્ટ ૧૯૫૬ ના ભાગ-૩ હેઠળ
ડીમ્ડ યુમનવમસિટી તરીકેની સંસ્થાિાંથી અથવા ટે કમનકલ પહરક્ષા બોડગ િાંથી
સબંમધત ડીપ્લોિા એન્જીનીયરીંગ પાસ
મવભાગનુ ં નાિ

ડીપ્લોિાની સંબમધત િાખા

સીમવલ એન્જીનીયરીંગ મવભાગ

ડીપ્લોિા ઈન સીમવલ એન્જીનીયરીંગ અથવા
રાન્સ્પોટે િન એન્જીનીયરીંગ અથવા
આહકિટેકચર આસીસ્ટન્ટિીપ

િીકેમનકલ એન્જીનીયરીંગ મવભાગ

ડીપ્લોિા િીકે મનકલ એન્જીનીયરીંગ અથવા
િેટલજી અથવા ફેબ્રીકે િન ટે કનોલોજી અથવા
ઓટોિોબાઈલ એન્જીનીયરીંગ અથવા
િાઈનીંગ એન્જીનીયરીંગ અથવા િેકારોમનક્સ.

ઈલેક્રીકલ એન્જીનીયરીંગ

ડીપ્લોિા ઈલેક્રીકલ એન્જીનીયરીંગ અથવા

મવભાગ

પાવર ઈલેક્રોમનક્સ

ઈલેક્રોમનક્સ એન્ડ કોમ્યુમનકેિન

ડીપ્લોિા ઈલેક્રોમનક્સ એન્ડ કોમ્યુમનકે િન

એન્જીનીયરીંગ મવભાગ

એન્જીનીયરીંગ

કોમ્પ્યુટર એન્જીનીયરીંગ મવભાગ

ડીપ્લોિા ઇન કોમ્પ્યુટર એન્જીનીયરીંગ
અથવા ઈન્ફોિેિન ટે કનોલોજી

ઈન્સ્ુિેન્ટે િન એન્ડ કન્રોલ

ડીપ્લોિા ઈન ઈન્સ્ુિેન્ટે િન એન્ડ કન્રોલ

એન્જીનીયરીંગ મવભાગ

એન્જીનીયરીંગ

કેિીકલ એન્જીનીયરીંગ મવભાગ

ડીપ્લોિા ઈન કેિીકલ એન્જીનીયરીંગ અથવા

અને એલાઈડ કોમિિિ

પ્લાસ્સ્ટક ટે કનોલોજી અથવા એન્વારિેન્ટલ
એન્જીનીયરીંગ અથવા મસરામિક ટે કનોલોજી
અથવા પેરોકેમિકલ એન્જીનીયરીંગ અથવા
ટે ક્ષટાઈલ પ્રોસેમસન્ગ ટે કનોલોજી

બાયોિેડીકલ એન્જીનીયરીંગ

ડીપ્લોિા ઈન બાયોિેડીકલ એન્જીનીયરીંગ

ટે ક્ષટાઈલ ટે કનોલોજી ડીપાટગિેન્ટ

ડીપ્લોિા ઈન ટે ક્ષટાઈલ િેન્યુફેકચરીગ
ટે કનોલોજી અથવા ટે ક્ષટાઈલ ટે કનોલોજી

 કોમ્પ્યુટરની જાણકારી :ઉિેદવાર રાજ્ય સરકારનાં ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સાિાન્ય) મનયિો, ૧૯૬૭
અન્વયે ઠરાવેલી કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઈએ. સાિાન્ય
વહીવટ મવભાગના તા.૧૩/૮/૨૦૦૮ ના સરકારી ઠરાવ ક્રિાંક:સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭- ૧૨૦૩૨૦-વ.પ
થી નક્કી કરે લ અભ્યાસક્રિ મુજબ કોમ્પ્યુટર અંગેન ુ ં બેઝીક નોલેજ ધરાવતા હોવા અંગેન ુ ં કોઈપણ
સરકાર િાન્ય તાલીિ સંસ્થાનુ ં પ્રિાણપત્ર/િાકગિીટ ધરાવતા હોવા જોઈએ. તથા સરકાર િાન્ય
યુમનવસીટી અથવા સંસ્થાિાં કોમ્પ્યુટર જ્ઞાન અંગેના કોઈપણ ડીપ્લોિા અભ્યાસક્રિિાં કોમ્પ્યુટર એક
મવષય તરીકે હોય તેવા પ્રિાણપત્રો અથવા ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ ની પરીક્ષા કોમ્પ્યુટરના
મવષય સાથે પસાર કરે લ હોય તેવા પ્રિાણપત્રો ધરાવતા હોવા જોઈિે . આ તબક્કે આ પ્રિાણપત્ર ન
ધરાવતા ઉિેદવારો પણ અરજી કરી િકિે. પરં ત ુ મનિણુક િેળવતા પહેલાં આ પ્રિાણપત્ર અચ ૂક
રજૂ કરવાનુ ં રહેિે. અન્યથા મનિણ ૂક િેળવવાને પાત્ર ઠરિે નહીં.



વય િયાગદા:-

(૧)

સ્ટોરકીપર િાટે અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લીતારીખે ઊિેદવારની વય ૧૮ વષગથી ઓછી નહી અને
વય ૩૦ વષગ થી વધુ હોવી જોઈિે નહી.

(૨)

પ્રયોગિાળાિદદનીિ િાટે અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લીતારીખે ઊિેદવારની વય ૧૮ વષગથી
ઓછી નહી અને વય ૨૮ વષગ થી વધુ હોવી જોઈિે નહી.

વય િયાગદાિાં છુટછટ:-

મ ૂળ ગુજરાતના હોય તેવા અનુ.જામત, અનુ.જન જામત, સાિાજજક િૈક્ષણણક પછાત ઉિેદવારોનાં
હકસ્સાિાં ઉપલી વયિયાગદા િાં મનયિોનુસાર (૫) વષગની છુટછાટ આપવાિાં આવિે.

-

૪૦ ટકા કે તેથી વધુ અપંગતા ધરાવતા ઉિેદવારોને ઉપલી વયિયાગદાિાં ૧૦ વષગની છુટછાટ
આપવાિાં આવિે.

-

સાિાન્ય વહીવટ મવભાગના તા.૨૨/૫/૧૯૯૭ના ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ િહહલા ઉિેદવારોને
ઉપલી વયિયાગદાિાં ૦૫ વષગની છુટછાટ આપવાિાં આવિે.

-

િાજી સૈમનક ઉિેદવારો કે જેઓએ જળ,વાયુ અને ભુમિ આિગ ફોસીસિાં ઓછાિાંઓછા છ (૬)
િાસની સેવા કરી હોય અને િાજી સૈમનક તરીકે ન ુ ં સક્ષિ અમધકારીનુ ં ઓળખકાડગ/પ્રિાણપત્ર
ધરાવતાં હોયતો િળવાપાત્ર ઉપલી વય િયાગદાિાં તેઓએ બજાવેલ ફરજનો સિયગાળૉ
ઉપરાંત ત્રણ(૩) વષગ સુધીની છુટછાટ િળિે.

-

ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સાિાન્ય) મનયિો, ૧૯૬૭ ની જોગવાઈઓ અનુસાર,
અગાઉથી ગુજરાત સરકારની સેવાિાં હોય તેવા ઉિેદવારની તરફેણ િાં ઉપલી વયિયાગદા ૫
વષગ સુધી હળવી કરી િકાિે.

-

નોધ:- તિાિ કેટેગરીના ઉિેદવારોની ઉપલી વય િયાગદા છુટછાટ સાથેની કોઈપણ સંજોગોિાં
મનયત તારીખે ૪૫ વષગથી વધવી જોઈિે નહહિં

-

પસંદગી પ્રહક્રયા:જાહેરાતિાં દિાગવેલ સંવગગની જગ્યા ઉપર પસંદગીયાદી (િેરીટ લીસ્ટ) તૈયાર કરવા િાટે
O.M.R. ટે સ્ટ યોજવાિાં આવિે. જેિા િેળવેલ ગુણના આધારે પસંદગી નક્કી કરવાિાં આવિે.
પરં ત ુ ખાતાને યોગ્ય અને જરૂરી લાગિે તો તેિાં જરૂરી ફેરફાર કરી િકાિે. અને તેવા સંજોગોિાં
તેની જાણ વેબસાઈટ ઉપર કરવાિાં આવિે.

સાિાન્ય સુચનાઓ:(૧)

િાહરરીક

ખોડખાપંણવાળા

ઉિેદવારોએ

અપંગતા

અંગેના

સક્ષિ

અમધકારીના

પ્રિાણપત્રની પ્રિાણણત નકલ રજુ કરવાની રહેિે. િાહરરીક મવકલાંગતા ધરાવતા
ઉિેદવારો સ્ટોરકીપર અને પ્રયોગિાળા િદદનીિ ની

જગ્યા પર સ્વત્રંત રીતે કાયગ

કરી િકવા સક્ષિ હોવા જોઈિે.
(૨)

સદરહુ ભરતી સંબધ
ં ી સુચનાઓ/મવગતો વખતોવખત વેબસાઈટ પરથી જોવા િળી
િકિે.

(૩)

ઉિેદવારે મનયત અરજીપત્રક િાં ભરે લ મવગતો સિગ્ર ભરતી પ્રહક્રયા િાટે આખરી
ગણવાિાં આવિે. અને તેના પુરાવાઓ ખાતા દ્વારા િંગાવાિાં આવે ત્યારે અસલિાં રજૂ
કરવાના રહેિે. અન્યથા અરજીપત્રક જે તે તબક્કે રદ ગણવાિાં આવિે.

(૪)

ઉિેદવારે અરજીપત્રક િાં દિાગવેલ કેટેગરી (જામત) િાં પાછળથી કેટેગરી બદલવાની
રજુ આત ગ્રાહ્ય રાખવાિાં આવિે નહીં.

(૫)

આ સંવગગની ભરતી પ્રહક્રયાિાં આખરી પસંદગી પાિેલ ઉિેદવાર મનિણુક સત્તામધકારી
ઠરાવે તે િરતો ને આમધન મનિણુક િેળવવાને પાત્ર ઠરિે.

(૬)

ઉિેદવાર પોતે આખરી પસંદગી યાદીિાં સિામવષ્ટ્ટ થવા િાત્રથી સંબમં ધત જગ્યા ઉપર
મનિણુકં કરવાનો દાવો કરવાને હક્કદાર થિે નહીં. મનિણુકં કરનાર સત્તામધકારીને
પોતાને એવી ખાતરી થાય કે જાહેર સેવા સારુ તે ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને
ભરતી (સાિાન્ય) મનયિો ૧૯૬૭ થી ઠરાવેલ મનયિોનુસાર અને આ જગ્યાના
પ્રવતગિાન ભરતી મનયિો અનુસાર યોગ્ય જણાતો નથી, તો જે તે તબક્કે આવા
ઉિેદવારને તેની મનિણુકં બાબતે મનિણુકં સત્તામધકારી નો મનણગય આખરી ગણાિે.

(૭)

આ ભરતી પ્રહક્રયા સંપ ૂણગપણે જે તે સંવગગના પ્રવતગિાન ભરતી મનયિોને આમધન રહેિે.

(૮)

અનુભવ િેળવેલ હોય તે પ્રત્યેક પ્રિાણપત્રિાં હોદ્દો, િળતો પગાર, અનુભવનો
સિયગાળૉ દિાગવેલ હોવો જોઈિે. વળી અનુભવ જગ્યાને અનુરૂપ છે કે કે િ તે અંગે
ખાતાનો મનણગય આખરી ગણાિે. મનયત િૈક્ષણણક લાયકાત પ્રાપ્ત કયાગ બાદનો જ
અનુભવ ધ્યાને લેવાિાં આવિે. પાટગટાઈિ કે આંમિક અનુભવ િાન્ય રહેિે નહીં.

(૯)

સરકારશ્રીના પ્રવતગિાન મનયિો અનુસાર મવધવા િહહલા ઉિેદવારો િાટે પસંદગી િાં
અગ્રતા આપવા િાટે તેિને િેળવેલ કુ લ ગુણના ૫(પાંચ) ટકા ઉિેરીને આપવાિાં
આવિે. પરં ત ુ તેઓને ભરતી તથા મનિણુક સિયે પુન:લગ્ન કરે લ ન હોવા જોઈએ.
ઉપરાંત આ ખાતાની કચેરી િાંગે ત્યારે તેના તિાિ પુરાવાઓ અસલ િાં રજૂ કરવાનાં
રહેિે.

(૧૦)

એથલેટીક્સ (રે ક અને હફલ્ડ રિતો સહહત), બેડમિન્ટન, બાસ્કે ટબોલ, હક્રકે ટ, ફુટબોલ,
હોકી, સ્સ્વિીંગ, ટે બલટે મનસ, વોલીબોલ ટે મનસ, વેઈટણલફટીંગ, રે સલીંગ, બોકમસિંગ,
સાઈકલીંગ, જીિનેસ્ટીક, જૂડો, રાઈફલ શુટીંગ, ખોખો, તીરદાંજી, ઘોડેસ્વારી, ગોળાફેંક,
નૌકાસ્પધાગ, િતરં જની રિતો – ખેલકૂદિાં રાસ્ષ્ટ્રય/આંતરરાસ્ષ્ટ્રય અથવા આંતર
યુમનવસીટી અથવા અણખલ ભારત િાળા સંઘ દ્વારા યોજાતી સ્પધાગઓિાં િાત્ર
પ્રમતમનમધત્વ કરે લ હોય તેવા ઉિેદવારને પસંદગી િાં અગ્રતા િાટે તેિને િેળવેલ
કુ લના

૫(પાંચ)

તા.૨૫/૦૨/૧૯૮૦

ટકા
ના

ગુણ

ઉિેરી

ઠરાવ

આપવાિાં આવિે.

આ

િાટે

સરકારશ્રીએ

ક્રિાંક:સીઆરઆર/૧૦૭૭/૨૬૬૦/ગ-૨

તથા

૧/૦૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવ ક્રિાંક: સીઆરઆર/૧૧૮૮/૩૬૪૪/ગ-૨ િાં મનયત કયાગ
મુજબનાં સત્તામધકારી પાસેથી મનયત નમુનાિાં િેળવેલ જરૂરી પ્રિાણપત્ર ખાતુ િાંગે
ત્યારે રજુ કરવાનુ ં રહેિે. આવુ પ્રિાણપત્ર ધરાવનાર ઉિેદવાર જ રિત ના ગુણ િાટે
હક્કદાર થિે.
(૧૧)

આ જાહેરાત કોઈપણ કારણૉસર રદ કરવાની કે તેિાં ફેરફાર કરવાની કે જગ્યાઓની
સંખ્યાિાં વધ ઘટ કરવાની આવશ્યકતા ઉભી થિે તો તેિ કરવાનો ખાતાને સંપ ૂણૅ
હક્ક/અમધકાર રહેિે અને આ િાટે કારણો આપવા બંધાયેલ રહેિે નહીં. તેિજ તેવા
સંજોગોિાં ભરે લ અરજી અને પરીક્ષા ફી પરત િળવાપાત્ર થિે નહીં.

(૧૨)

ટપાલ કે કુ રીયર િારફતે અરજીફોિગ સ્વીકારવાિાં આવિે નહી, અને રદ થયેલા
ગણાિે. આ કચેરીને પણ અરજીપત્રકો િોકલવા નહી.

(૧૩)

અનાિત કક્ષાનાં ઉિેદવારો જો ણબન અનાિત જગ્યા િાટે અરજી કરે તો તેઓને ધારાધોરણો ણબન અનાિત વગગનાં લાગુ પડિે.

અરજીપત્રક ઓનલાઈન ભરવા બાબતની સુચનાઓ:આ જાહેરાતના સંદભગિાં આ કચેરી દ્વારાઓનલાઈન જ અરજી સ્વીકારવાિાં આવિે. ઉિેદવાર
તા.

૨/૦૯/૨૦૧૩

૧૪.૦૦

કલાક

થી

તા.

૧૪/૦૯/૨૦૧૩

૨૩.૫૯

કલાક

સુધીિાં

http://ojas.guj.nic.in પર અરજીપત્રક ભરી િકાિે. ઉિેદવારે અરજી કરવા િાટે નીચે મુજબના
Steps (૧) થી (૧૬) અનુસરવાના રહેિે. Confirmation Number િળ્યા પછી જ અરજી િાન્ય
ગણાિે.
(૧)
(૨)
(૩)

સૌ પ્રથિ http://ojas.guj.nic.in પર જવુ.ં

Apply On Line Click કરવુ.
સ્ટોરકીપર/પ્રયોગિાળા િદદનીિ વગગ-૩ પર Click કરવાથી જગ્યાની મવગતો
િળિે.

(૪)

તેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application Format દે ખાિે. Application

Format િાં સૌપ્રથિ Personal Details ઉિેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ(*) ફુદડીની
મનિાની જ્યાં હોય તેની મવગતો ફરજજયાત ભરવાની રહેિે).
(૫)

Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા Educational Details
પર Click કરવુ ં અને પોતાની િૈક્ષણણક મવગતો ઉિેરવી.

(૬)

Additional Qualification પર click કરી Additional Qualification ભરવી.

(૭)

Experience Details પર click કરવુ અને Experience Details ભરવી. વધુ
Experience ઉિેરવા િાંગતા હોવ તો Add more Exp. પર click કરી Details ભરવી.

(૮)

Exam Center Details પર click કરી ત્યાં િાહીતી ભરવી.

(૯)

તેની નીચે Self Declaration િાં Yes/No પર Click કરવુ ં

(૧૦)

હવે Save પર Click કરવાથી તિારો Data Save થિે. અહીં ઉિેદવારનો

Application Number Generate થિે. જે ઉિેદવારે સાચવીને રાખવાનો
રહેિે.અને હવે પછી આ જહેરાતના સંદભગિાં કચેરી સાથેના કોઈપણ પત્રવ્યવહારિાં
દિાગવવાનો રહેિ.ે
(૧૧)

જો આપની અરજીપત્રકિાં કોઈ સુધારા-વધારા કરવાના હોયતો Edit Application િાં
જઈને કરી િકાિે. આ સુમવધા અરજી Confirm કરતાં પહેલા ઉપલ્બ્ધ છે . એક વખત
અરજી Confirm થઈ ગયા પછી. / બાદ આ સુમવધા ઉપલબ્ધ રહેિે નહી.

(૧૨)

હવે પેજના ઉપરના ભાગિાં

Upload Photo પર Click કરો. અહીં તિારો

Application Number Type કરો અને તિારી Birth Date Type કરો. ત્યારબાદ Ok

પર Click કરો. અહીં Photo અને Signature upload કરવાનાં છે . ( ફોટાનુ ં િાપ
૫.૦ સે.િી. ઉંચાઈ અને ૩.૬ સે.િી પહોળાઈ અને Signature નુ ં િાપ ૨.૫ સે.િી
ઉંચાઈ અને ૭.૫ સે.િી. પહોળાઈ રાખવી.) (Photo અને Signature upload કરવા
સૌપ્રથિ તિારો Photo અને Signature JPG format િાં (1૦kb) સાઈઝથી વધારે
નહીં તે રીતે Computer િાં હોવા જોઈએ.) Browse Button પર Click કરો. હવે

Choose File ના સ્ક્રીનિાથી જે ફાઈલિાં JPG Format િાં તિારો Photo store
થયેલ છે તે ફાઈલને ત્યાંથી

Select કરો અને Open Button ને Click કરો. હવે

Browse Button ની બાજુ િાં
ં તિારો Upload Button પર Click કરો, હવે બાજુ િા
ં
તિારો Photo દે ખાિે. હવે આ જ રીતે Signature પણ Upload કરવાની રહેિે.
(૧૩)

હવે પેજના ઉપરના ભાગિાં Confirm Application પર Click કરો અને

Application Number તથા Birth Date Type કયાગ બાદ Ok પર Click કરવાથી
બે (૨) બટન 1. Application Preview 2. Confirm Application દે ખાિે. ઉિેદવારી

Show Application Preview પર Click કરી પોતાની અરજી જોઈ લેવી. અરજીિાં
સુધારો કરવાનો જણાય તો Edit Application ઉપર Click કરીને સુધારો કરી લેવો.
અરજી Confirm કયાગ પહેલા કોઈપણ પ્રકારનો સુધારો અરજીિાં કરી િકિે. પરં ત ુ
અરજી confirm થઈ ગયા બાદ અરજીિાં કોઈપણ જાતનો સુધારો કરી િકાિે
નહીં.જો અરજી સુધારવાની જરૂર ન જણાય તો જ Confirm Application પર Click
કરવુ.ં Confirm Application પર Click કરવાથી ઉિેદવારની અરજીનો કચેરીિાં

online સ્વીકાર થઈ જિે. અહીં Confirm Number Generate થિે. જે ત્યાર પછીની
બધી જ કાયગવાહી િાટે જરૂરી હોઈ ઉિેદવારે સાચવવાનો રહેિે. Confirm Number
મસવાય કોઈપણ પત્રવ્યવહાર કે પરીક્ષા ને લગતી કયગવાહી કરી િકાિે નહીં.

(૧૪)

સાિાન્ય કે ટેગરીના ઉિેદવારે ભરવાની થતી ફી સંદભે ‘ Print Challan’ ઉપર ક્લીક
કરીને મપ્રિંટેડ ચલણની નકલ કાઢવાની રહેિે. આ મપ્રિંટેડ ચલણની નકલ લઈને
નજીકની કોમ્પુટરની સુમવધા ધરવતી પોસ્ટ ઓફીસિાં જવાનુ રહેિે. પોસ્ટ ઓફીસિાં
કચેરીની ફી જનરલ કે ટેગરીના ઉિેદવારો િાટે ફી 1૦૦/+ રૂ પોસ્ટલ સમવિસ ચાર્જ
અને SC,ST,SEBC & PH કેટેગરીના ઉિેદવારો િાટે પરીક્ષા ફી 5૦/- /+ રૂ પોસ્ટલ
સમવિસ ચાર્જ તારીખ ૧૭/૦૯/૨૦૧૩ સુધીિાં ભરવાની રહેિે. અને ફી ભયાગ અગેન ુ
ચલણ િેળવવાનુ રહેિે.

(૧૫)

જો અરજીિાં આપે િોબાઈલ નમ્બર આપેલ હિે તો અરજી confirm થયેથી તુરત જ
આપને અરજીિાં દિાગવેલ િોબાઈલ નંબર ઉપર SMS િળિે. િોબાઈલ નંબર ઉપર
આ કચેરીએ દ્વારાઆ જાહેરાત સંદભે SMS થી જાણ કરવાિાં આવિે.

પહરક્ષા ની ફી:(૧)

ણબનઅનાિત ઉિેદવારો િાટે રૂ, ૧૦૦ અને અનાિત ઉિેદવારો િાટે રૂ.૫૦/

સાિાન્ય કેટેગરીનાં ઉિેદવારે પોસ્ટ ઓફીસિાં ફી ભયાગ પછી જો OJAS પરથી ફી િળ્યા
બદલનો િેસેજ ન િળે તો તુરત જ જે પોસ્ટ ઓફીસિાં ફી ભરી હોય તે પોસ્ટ ઓફીસ
ને જણ કરવી અને તે અંગેની સ્પસ્ટતા િેળવી લેવી.

(૨)

ફી ભયાગ વગરની અરજી રદ થવાને પાત્ર છે . ફી ભરે લ નહીં હોય તેવા ઉિેદવારને કોઈ
પણ સંજોગોિાં પરીક્ષા ખંડિાં બેસવા દે વાિા આવિે નહીં. આ ફી ફક્ત પોસ્ટ ઓફીસ
દ્વારા જ સ્વીકારવાંિાં આવિે. રોકડિાં , ડીિાન્ડ ડ્રાફ્ટથી , ઈંડીયન પોસ્ટલ ઓદગર કે
પે ઓડગરના સ્વરૂપિાં આ ફી સ્વીકારવાિાં આવિે નહીં.જેની ઉિેદવારોએ ખાસ નોંધ
લેવી.

પહરક્ષાની પધ્ધમત:O.M.R. પધ્ધમતથી M.C.Q. બહવ
ુ ૈકલ્લ્પક પ્રશ્નો આધાહરત. પહરક્ષા િાં િેળવેલ ગુણને આધારે
િેરીટ યાદી બનાવી િેરીટ ગુણ મુજબ ઉિેદવારોની પસંદગી કરવાિાં આવિે. પરીક્ષાનુ ં સ્થળ
/સિયની જાહેરાત વેબસાઈટ પર કરવાિાં આવિે.

પહરક્ષાનો સિય:- ૨ કલાક
કુ લ િાકગસ:-

અભ્યાસક્રિ:અભ્યાસક્રિ.

૧૦૦ ગુણ

ગુજરાત ટેકનોલોજી યુમનવસીટીનો જે-તે મવધાિાખાનો ડીગ્રી/હડપ્લોિા

