સામાન્ય શરતો:(૧) જાહેરાતમાાં જે કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે જગાઓ અનામત છે તેવી કેટેગરીના ઉમેદવારને જ ઉ૫લી
વયમયાગદામાાં છુટછાટ મળશે.
(૨) દરે ક ઉમેદવાર દરે ક કેટેગરી માાં અરજી કરી શકશે.
(૩) બિનઅનામત તથા અનામત વગોના મહીલા ઉમેદવારોને પણ િધી જ મળવાપાત્ર છુટછાટ ગણતરીમાાં
લીધા િાદ વધુમાાં વધુ ૪૦ વવગની ઉંમર સુધી જ ઉ૫લી વયમયાાદામાાં છુટછાટ મળશે.
(૪) (૧) અનામત વગગના ઉમેદવારોએ જાવત અંગેનાુ ાં સક્ષમ વસાવધકાર નુ પ્રમાણપત્ર ગુજરાત સરકાર
દ્વારા વખતો વખત નીયત કરે લ નમ ૂનામાાં મેળવેલ હોવુ ાં જોઇશે
સક્ષમ અવધકારી ધ્ વારા અપાયેલ આવુા ાં પ્રમાણપત્ર રજુ ન કરી શકનાર ઉમેદવારો સામાન્ય
ઉમેદવારો માટે નક્કી થયેલ વયમયાાદામાાં આવતા નહીં હોય તો તેઓની ઉમેદવારી રદ થશે. સામાજીક
અને શૈક્ષબણક રીતે ૫છાત વગગના ઉમેદવારોએ રાજય સરકારની નોકરી માટે માન્ય કરાયેલ નીયત
નમુનામાાં નોન ક્રીવમલીયર સટી અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજૂ કરવાનુ રહેશે. (૩) સામાજીક
અને શૈક્ષબણક રીતે ૫છાત વગગના ૫ફરણીત મહીલા ઉમેદવારે આવુ નોન ક્રીમીલેયર પ્રમાણ૫ત્ર તેમના
માતા- પીતાની આવકના સાાંદર્ામાાં રજુ કરવાનુા ાં રહેશે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના ૫તીની આવકના
સાાંદર્ામાાં આવુ પ્રમાણ૫ત્ર રજુ કરે લ હશે તો તેની ઉમેદવારી રદ કરવામા આવશે. (૪) જો સામાજીક અને
શૈક્ષબણક રીતે ૫છાત વગાના ઉમેદવારે આવુા ાં પ્રમાણ૫ત્ર માાંડળ ઘ્વારા અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી
સમયે રજુ કરે લ નહી હોય તો, તેમજ તેઓ બિન અનામત ઉમેદવાર તરીકેની વયમયાાદામાાં આવતા નહીં
હોય તો તેઓની ઉમેદવારી માન્ય ગણાશે નહી. (૫) પરીક્ષા ફી ર્યાા િાદ રરફાંડ મળવાપાત્ર નથી તેમજ તે
ફી અન્ય કોઇ પરીક્ષા માટે અનામત તરીકે રાખવામાાં આવશે નહીં. તથા અરજી કયાા િાદ ૫રત ખેંચી
શકાશે નહી. (૬) આગળની ર્રતી પ્રરક્રયા સાંદર્ે સાંસ્થા દ્વારા આપવામાાં આવતી જરૂરી સ ૂચનાઓ જોવા માટે
સાંસ્થાની વેિસાઇટ અવાર નવાર જોતાાં રહેવ.ુ ાં
સામાન્ય સુચનાઓ:(૧). ઉમેદવારે અરજી૫ત્રકમાાં ર્રે લ વીગતો સમગ્ર ર્રતી પ્રક્રીયા માટે આખરી ગણવામાાં આવશે અને

તેના પુરાવાઓ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે અસલમાાં રજુ કરવાના રહેશ.ે અન્યથા ઉમેદવારી જે તે તિકકે ‘‘રદ’’ કરવામાાં આવશે.
(૨). ઉમેદવાર અરજી૫ત્રકમાાં જે ફોટો

upload કરે

છે , તેની પાસપોટગ સાઈઝના ફોટાની એક કરતાાં વધુ

કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવી અને આ જાહેરાતની સમગ્ર ર્રતી પ્રક્રીયામાાં તે જ ફોટાની કોપીનો ઉપયોગ
કરવાનો રહેશે. (જેમ કે ૫રીક્ષા સમયે હાજરી૫ત્રકમાાં લગાવવો તેમજ અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે
પણ તે જ ફોટાની કોપી રજુ કરવાની રહેશે.)

(૩). ઉમેદવાર અરજી૫ત્રક ર્રતી વખતે જે મોિાઈલ નાંિર તથા મેઈલ આઈડી દશાાવે છે તે જ નાંિર
ચાલુ રાખવો અને ર્રતી પ્રરક્રયા પ ૂણા થાય ત્યા સુધી જાળવી રાખવો.
(૪) સાંસ્થા જે કોઈ ઉમેદવારને (૧) તેને ઉમેદવારી માટે કોઈ૫ણ પ્રકારે ટેકો મેળવવા માટે એટલે કે, સાંસ્થા
ના અઘ્યક્ષ, સભ્ય અથવા કોઈ અધીકારી ૫ર પ્રત્યક્ષ કે ૫રોક્ષ લાગવગ લગાડવાનો પ્રયાસ કરવા માટે
(ર) િીજાનુા ાં નામ ધારણ કરવા માટે (૩) િીજા પાસે પોતાનુા ાં નામ ધારણ કરાવવા માટે (૪) િનાવટી
ખોટા દસ્તાવેજો અથવા જેની સાથે ચેડા કરવામાાં આવ્યા હોય તેવા દસ્તાવેજો સાદર કરવા અથવા
ગેરરીવત આચરવા માટે (૫) યથથા અથવા ખોટા અથવા મહત્વની માહીતી છુપાવતા હોય તેવા નીવેદનો
કરવા માટે (૬) ૫રીક્ષાના સાાંચાલન કરવા માટે સાંસ્થા રોકેલા સ્ટાફની સીધી કે આડકતરી રીતે હેરાન કરવા
અથવા શારીરીક રીતે ઈજા કરવા માટે
(૫) ઉમેદવારે અરજી૫ત્રકમાાં િતાવેલી કોઈ૫ણ વીગત અને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજુ
કરે લ જન્મ તારીખ, શૈક્ષબણક લાયકાત, વય, જાવત, અનુર્વ વગેરેને લગતા પ્રમાણ૫ત્રો ર્વીષ્યમાાં જે તે
તિકકે ચકાસણી દરમ્યાન ખોટા માલુમ ૫ડશે તો તેની સામે યોગ્ય કાયદે સરની કાયગવાહી કરવામાાં
આવશે. આવા ઉમેદવારની ઉમેદવારી સાંસ્થા ઘ્વારા ‘‘રદ‘‘ કરવા માાં આવશે .

(૬) ઉમેદવારની પસાંદગી મૌબખક પરીક્ષા ને આધારે કરવા માાં આવશે॰

(૭) પસાંદગી પામેલ ઉમેદવારે વનમણ ૂક સત્તાવધકારી ઠરાવે તે શરતોને આધારે વનમણ ૂક મેળવવાને પાત્ર
થશે.
(૮) ઉમેદવાર પોતે પરીક્ષામાાં સગળ થયો હોવાના કારણે જ સિાંવધત જગા ઉપર વનમણ ૂક કરવાનો દાવો
કરવાને હક્કદાર થશે નહીં . વનમણ ૂક કરનાર સત્તાવધકારી ને પોતાને એવી ખાતરી થાય કે જાહેર સેવા સારુાં
ઉમેદવાર યોગ્ય જણાતો નથી તો તેને પડતો વમકી શકશે.વનમણ ૂક વાવતે તેઓનો વનણાય આખરી ગણાશે.
(૯) સમગ્ર ર્રતી પ્રરક્રયા પ ૂણા ન થાય ત્યાસુધી કોઈ પણ પ્રકારની મારહતી માગતી આર.ટી.આઈ.એક્ટ
હેઠરની કોઈ પણ અરજી ધ્યાને લેવામાાં આવશે નહીં.
(૧૦) આ જાહેરાત તથા ર્રતી પ્રરક્રયામાાં કોઈ પણ કારણો સર તેમાાં ફેરફાર કરવાની કે રદ કરવાની
આવશ્યકતા ઊર્ી થાય તો તેમ કરવાનો સાંસ્થા ને સપ ૂણા હક્ક / અવધકાર રહેશે. અને સાંસ્થા આ માટે
કારણો આપવા િાંધાયેલ રહેશે નહીં.
તારીખ : ૨૦/૦૬/૨૦૧૯

