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જાજાહેરાતહેરાત  
અર્થશાસ્તર્અર્થશાસ્તર્્્અનેઅને્્ આંકડાશાસ્તર્આંકડાશાસ્તર્્્ નનયામકનીનનયામકની્્ કચેરીકચેરી્્સંવર્થની્નીચે્ દશાથવેલ્જગ્ય્ાસંવર્થની્નીચે્ દશાથવેલ્જગ્ય્ાઓ્ઓ્ કરાર્આધારરત્ધોરણે્કરાર્આધારરત્ધોરણે્ ૧૧્૧૧્ માસ્માટે્માસ્માટે્

અર્વા્સરકાર્દ્વારા્માન્ય્અર્વા્સરકાર્દ્વારા્માન્ય્્રરતી્ધ્ધ્્રરતી્ધ્ધ્નતર્ી્ નનયનમત્મમેદવારો્ર્જજરાત્જાહેર્સેવા્આયોર્ ્નતર્ી્ નનયનમત્મમેદવારો્ર્જજરાત્જાહેર્સેવા્આયોર્ ્ ર્જજરાત્ર્જજરાત્ ર્ૌણ્સેવા્ધસંદર્ી્મંડળ્ર્ૌણ્સેવા્ધસંદર્ી્મંડળ્
દ્વારા્મધલબ્ધ્દ્વારા્મધલબ્ધ્્ર્ાય્તે્ધકકી્જે્ વહે્ર્ાય્તે્ધકકી્જે્ વહેલજં્હોય્તેટલા્સમય્માટે્લજં્હોય્તેટલા્સમય્માટે્કરાર્આધારરત્ધોરણે્રરવા્માટે્કરાર્આધારરત્ધોરણે્રરવા્માટે્લાયક્મમેદવારો્ધાસેર્ી્નનયત્નમજના્લાયક્મમેદવારો્ધાસેર્ી્નનયત્નમજના્
મજજબની્અરજીમજજબની્અરજી્્જરૂરી્ પ્રમાણધરો્જવેા્ કે્જરૂરી્ પ્રમાણધરો્જવેા્ કે્ શકક્ષનણક્ લાયકાત,્ ઉંમર,્જાનત્અંરે્ના્ જરૂરી્ પ્રમાણધરોની્ પ્રમાનણત્ નકલ્ સાર્ેશકક્ષનણક્ લાયકાત,્ ઉંમર,્જાનત્અંરે્ના્ જરૂરી્ પ્રમાણધરોની્ પ્રમાનણત્ નકલ્ સાર્ે ્્
અરેની્કચેરીને્અરેની્કચેરીને્તા.તા.૦૦૭૭્્--૦૦૯૯્્--૨૦૧૨૦૧૮૮્્સજધીસજધીમાં્મળી્જાય્તે્રીતેમાં્મળી્જાય્તે્રીતે ્્રજી.એ.રજી.એ.ડી.ડી. સ્તધીડ્ધો સ્તધીડ્ધોસ્તટ્સ્તટ્ર્ી્ર્ી્્્મોકલી્આધવા્જણાવવામાં્આવે્છે.્મોકલી્આધવા્જણાવવામાં્આવે્છે.્  
૧.૧.  જગ્ય્ાજગ્ય્ાની્નવર્ત્ ની્નવર્ત્ --    

જગ્ય્ાજગ્ય્ાનજં્નજં્
નામનામ  

કજ લ્કજ લ્
જગ્ય્ાજગ્ય્ા  

કક્ષાવાર્જગ્ય્ાકક્ષાવાર્જગ્ય્ાઓઓ  કક્ષાવાર્જગ્ય્ાકક્ષાવાર્જગ્ય્ાઓ્ધકકી્મરહલા્ઓ્ધકકી્મરહલા્
મમદેવાર્માટે્અનામત્રાખવામાં્મમદેવાર્માટે્અનામત્રાખવામાં્

આવલે્જગ્ય્ાઆવલે્જગ્ય્ાઓ.ઓ.  
કજ લ્જગ્ય્ાકજ લ્જગ્ય્ાઓ્ધકકી્ઓ્ધકકી્
PP..HH.. ્્અને્ માજી્અને્ માજી્
સકનનક્માટે્અનામતસકનનક્માટે્અનામત  

નબન્અનામતનબન્અનામત્્
(સામાન્ય)(સામાન્ય)  

સાસા.શક..શક.  
ધ.વર્થધ.વર્થ  

અનજ.અનજ.  
જાનતજાનત  

અનજ.અનજ.  
જનજાનતજનજાનત  

નબન્અનામતનબન્અનામત  
(સામાન્ય)(સામાન્ય)  

સા.શક.સા.શક.  
ધ.વર્થધ.વર્થ  

અનજ.અનજ.  
જાનતજાનત  

અનજ.અનજ.  
જનજાનતજનજાનત  

PP..HH..  માજી્સકનનકમાજી્સકનનક  

સશંોધન્સશંોધન્
અનધકારીઅનધકારી  ૧૧૫૧૧૫  ૫૮૫૮  ૩૦૩૦  ૦૭૦૭  ૨૦૨૦  ૧૯૧૯  ૧૦૧૦  ૦૨૦૨  ૦૬૦૬  ૦૨૦૨  ૦૧૦૧  
સશંોધન્સશંોધન્
મદદનીશ્મદદનીશ્  ૧૧૨૨૯૯  ૬૫૬૫  ૩૫૩૫  ૧૦૧૦  ૧૯્૧૯્  ૨૧૨૧  ૧૧૨્૨્  ૦૩૦૩  ૦૦૬્૬્  ૦૪૦૪  ૧૨૧૨  
આકંડા્આકંડા્
મદદનીશ્મદદનીશ્  

૮૫૮૫  ૪૫૪૫  ૧૮૧૮  ૦૫૦૫  ૧૭૧૭  ૧૫૧૫  ૦૬૦૬  ૦૨૦૨  ૦૫૦૫  ૦૪૦૪  ૦૮૦૮  
  

  

નોંધ નોંધ -- ્્સંશોધન્સંશોધન્અનધકારી્,્સશંોધન્મદદનીશઅનધકારી્,્સશંોધન્મદદનીશ્્અનેઅને્્આંકડા્મદદનીશની્આંકડા્મદદનીશની્જગ્યાઓજગ્યાઓ્્માટે્એકમાટે્એક્્જ્અરજી્કરવાની્રહેશે્અને્્્્જ્અરજી્કરવાની્રહેશે્અને્્્્્્્્  

્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્મમેદવારને્્મમેદવારને્્મેરીટના્આધારે્એક્જગ્યા્ધર્મેરીટના્આધારે્એક્જગ્યા્ધર્ક્રમશક્રમશ  ્્નનનનમણૂક્મણૂક્આધવાઆધવામાં્માં્આવશેઆવશે.્.્  

૨.્૨.્  શકક્ષનણક્લાયકાત્ શકક્ષનણક્લાયકાત્ -- ્્્્સંશોધન્અનધકારીસંશોધન્અનધકારી્્,,્્સંશોધન્મદદનીશ્તર્ા્આંકડા્મદદનીશનીસંશોધન્મદદનીશ્તર્ા્આંકડા્મદદનીશની્્્્રણેય્રણેય્્્જગ્ય્ાજગ્ય્ાઓ્માટેઓ્માટેની્ની્્્્્્્  

્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્શકક્ષનણક્લાયકાત્નીચે્મજજબ્છે.્શકક્ષનણક્લાયકાત્નીચે્મજજબ્છે.્  

૧.૧.્્્્્્સશંોધન્અનધકારી્માટેસશંોધન્અનધકારી્માટે  
  ““આંકડાશાસ્તર્આંકડાશાસ્તર્્ અર્વા્ એલલ્ા્ અર્વા્ એલલ્ાઇડ ડ્ આંકડાશાસ્તર્ઇડ ડ્ આંકડાશાસ્તર્્ અર્વા્ ર્ાનણતીક્ આંકડાશાસ્તર્્ અર્વા્ ર્ાનણતીક્ આંકડાશાસ્તર્  અર્વા્અર્વા્ અર્થશાઅર્થશાસ્તર્સ્તર્્્્્્્

અર્વાઅર્વા્્એલલ્ાએલલ્ાઇડ ડ્અર્થશાસ્તર્ઇડ ડ્અર્થશાસ્તર્  અર્વા્વાનણજયઅર્વા્વાનણજય્્અર્થશાસ્તર્અર્થશાસ્તર્  અર્વા્ઇડ કોનોમેટર ીકસ્અર્વાઅર્વા્ઇડ કોનોમેટર ીકસ્અર્વા્્ર્નણતશાસ્તર્ર્નણતશાસ્તર્્્

મજખ્ય્ નવષયમજખ્ય્ નવષય્્સાર્ેની્અનજસ્તન્ાસાર્ેની્અનજસ્તન્ાતકની્બીજા્વર્થની્ધદવી્અર્વા્આજ્તકની્બીજા્વર્થની્ધદવી્અર્વા્આજ્ મજખ્ય્મજખ્ય્્ નવષય્્ નવષય્ સાર્ેની્સાર્ેની્ સ્તનાતકનીસ્તનાતકની્્

ઓછામાં્ઓછાઓછામાં્ઓછા્્૫૫૫૫%%  માકથ સ્સાર્ેની્માકથ સ્સાર્ેની્ધદવીધદવી””..  
૨.૨.્્્્્્સશંોધન્મદદનીશ્માટેસશંોધન્મદદનીશ્માટે  
  ““આંકડાશાસ્તર્આંકડાશાસ્તર્્ અર્વા્ એલલ્ા્ અર્વા્ એલલ્ાઇડ ડ્ આંકડાશાસ્તર્ઇડ ડ્ આંકડાશાસ્તર્્ અર્વા્ ર્ાનણતીક્ આંકડા્ અર્વા્ ર્ાનણતીક્ આંકડાશાસ્તર્શાસ્તર્  અર્વા્અર્વા્ અર્થશાઅર્થશાસ્તર્સ્તર્્્્્્્

અર્વા્અર્વા્ ્્એલલ્ાએલલ્ાઇડ ડ્અર્થશાસ્તર્ઇડ ડ્અર્થશાસ્તર્  અર્વા્વાનણજય્અર્થશાસ્તર્અર્વા્વાનણજય્અર્થશાસ્તર્  અર્વા્ઇડ કોનોમેટર ીકસ્અર્વાઅર્વા્ઇડ કોનોમેટર ીકસ્અર્વા્્ર્નણતશાસ્તર્ર્નણતશાસ્તર્્્

મજખ્ય્ નવષયમજખ્ય્ નવષય્્સાર્ેની્અનજસ્તન્ાસાર્ેની્અનજસ્તન્ાતકની્બીજા્વર્થની્ધદવી્અર્વા્આજ્તકની્બીજા્વર્થની્ધદવી્અર્વા્આજ્ મજખ્ય્મજખ્ય્્ નવષય્્ નવષય્ સાર્ેની્સાર્ેની્ સ્તનાતકનીસ્તનાતકની્્

ઓછામાં્ઓછા્ઓછામાં્ઓછા્૫૫૫૫%%  માકથ સ્સાર્ેની્માકથ સ્સાર્ેની્ધદવીધદવી””..  
૩.્્્૩.્્્આકંડા્મદદનીઆકંડા્મદદનીશ્માટેશ્માટે  
  ““આંકડાશાસ્તર્આંકડાશાસ્તર્્ અર્વા્ એલલ્ા્ અર્વા્ એલલ્ાઇડ ડ્ આંકડાશાસ્તર્ઇડ ડ્ આંકડાશાસ્તર્્ અર્વા્ ર્ાનણતીક્ આંકડાશાસ્તર્્ અર્વા્ ર્ાનણતીક્ આંકડાશાસ્તર્  અર્વા્અર્વા્ અર્થશાઅર્થશાસ્તર્સ્તર્્્્્્્

અર્વાઅર્વા્્્્એલલ્ાએલલ્ાઇડ ડ્અર્થશાસ્તર્ઇડ ડ્અર્થશાસ્તર્  અર્વા્વાનણજય્અર્થશાસ્તર્અર્વા્વાનણજય્અર્થશાસ્તર્  અર્વા્ઇડ કોનોમેટર ીકસ્અર્વાઅર્વા્ઇડ કોનોમેટર ીકસ્અર્વા્્ર્નણતશાસ્તર્ર્નણતશાસ્તર્્્

મજખ્ય્ નવષયમજખ્ય્ નવષય્્સાર્ેની્અનજસ્તન્ાસાર્ેની્અનજસ્તન્ાતકનીતકની્્ ધદવી્અર્વા્આજ્ધદવી્અર્વા્આજ્ મજખ્ય્મજખ્ય્્ નવષય્્ નવષય્ સાર્ેની્સાર્ેની્ સ્તનાતસ્તનાતકનીકની્્બીજા્વર્થની્બીજા્વર્થની્

ધદવીધદવી””  
  ૪૪..  કોમ્લ્ય્જકોમ્લ્ય્જટર્ટર્ કૌશલ્ય્કૌશલ્ય્ની્ની્ ્્ લાયકાત્ અંર્ે્ સામાન્ય્લાયકાત્ અંર્ે્ સામાન્ય્્ વહીવટ્ નવરાર્ના્ તા.્ વહીવટ્ નવરાર્ના્ તા.૧૩૧૩--૮૮--૨૦૦૮૨૦૦૮ના્ ઠરાવ્ ક્રમાંક ્ના્ ઠરાવ્ ક્રમાંક ્

    સીઆરઆરસીઆરઆર--૧૦૧૦--૨૦૦૭૨૦૦૭--૧૨૦૩૨૦૧૨૦૩૨૦--ર્.ર્.૫્૫્ ર્ી્ નનયત્ર્યેલ્લાયકાત્ર્ી્ નનયત્ર્યેલ્લાયકાત્અર્વા્સરકાર્અર્વા્સરકાર્ દ્વારા્વખતોવખત્દ્વારા્વખતોવખત્

    નકકી્કરેલા્સ્તત્નકકી્કરેલા્સ્તત્રની્કોમ્લ્ય્જરની્કોમ્લ્ય્જટરના્મધયોર્ની્ધાયાની્જાણકારી્ધરાવતો્હોટરના્મધયોર્ની્ધાયાની્જાણકારી્ધરાવતો્હોવો્જોઇડ એ.્વો્જોઇડ એ.્  
  ૫૫..  ર્જજરાતી્અર્વા્રહન્દ્ીર્જજરાતી્અર્વા્રહન્દ્ી્અર્વા્બંનેનજં્ધજરતજ્ ઞાનાન્ધરાવતો્હોવો્જોઇડ એ.્્અર્વા્બંનેનજં્ધજરતજ્ ઞાનાન્ધરાવતો્હોવો્જોઇડ એ.્  
  ૬૬..  ર્જજરાત્ મજલ્ક્ીર્જજરાત્ મજલ્ક્ી્ સેવાઓ્ વર્રકરણ્ અને્ રરતી્ (સામાન્ય્્ સેવાઓ્ વર્રકરણ્ અને્ રરતી્ (સામાન્ય્)્ નનયમો,્)્ નનયમો,્ ૧૯૬૭૧૯૬૭ની્ જોર્વાઇડ ઓ્ અનજસાર્ની્ જોર્વાઇડ ઓ્ અનજસાર્

    મધલી્વય્મયાથદામાં્છજ ટછાટ્આધવામાં્આવશે.્મધલી્વય્મયાથદામાં્છજ ટછાટ્આધવામાં્આવશે.્  
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૩૩..  રિકસ્ધર્ારરિકસ્ધર્ાર્્  --  ૧.્૧.્સંશોધન્અનધકારીસંશોધન્અનધકારી્્માનસક્રૂા.્માનસક્રૂા.્૩૮,૦૦૩૮,૦૦૦૦  -- ્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્ ્્્્્્્્્્  
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્૨.્૨.્સંશોધન્મદદનીશ્સંશોધન્મદદનીશ્માનસક્રૂા.માનસક્રૂા.૩૫,૦૦૦૩૫,૦૦૦  --  
      ૩૩.્.્આંકડા્મદદનીશ્આંકડા્મદદનીશ્માનસક્રૂા.માનસક્રૂા.૨૮૨૮,,૦૦૦૦ ૦૦ --્્્્્્્્્્્્  
૪.૪.  વય્મયાથદાવય્મયાથદા્્  ્્્્્્્્અરજી્કરવાની્છેલ્લ્ીઅરજી્કરવાની્છેલ્લ્ી્તારીખની્નસ્તર્્્તારીખની્નસ્તર્્નતએ્નતએ્સંશોધન્અનધકારી્માટે્સંશોધન્અનધકારી્માટે્૩૭૩૭્્્્વષથ,્વષથ,્સશંોધન્મદદનીશસશંોધન્મદદનીશ્્  

્્્્્્્્્્્્્્્્્્માટે્માટે્૩૭્૩૭્વષથવષથ્્અને્આંકડા્મદદનીશ્માટેઅને્આંકડા્મદદનીશ્માટે્્૩૩૭૭્્વષથર્ી્વધજ્નહીં.્વષથર્ી્વધજ્નહીં.્  
૫.૫.  શરતોશરતો્્  -- ્્  

૧.૧.  મમેદવારોએ્મમેદવારોએ્સંશોધન્અનધકારી,્સંશોધન્અનધકારી,્સંશોધન્મદદનીશ્અને્સંશોધન્મદદનીશ્અને્ આંકડા્મદદનીશની્જઆંકડા્મદદનીશની્જગ્યાગ્યાઓ્માટે્અરજી્ઓ્માટે્અરજી્્્  
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્કરવા્કરવા્અંર્ેઅંર્ે્્નનયત્નમજનાનજં્અરજી્િોમથ્ મેળવવા્નનયત્નમજનાનજં્અરજી્િોમથ્ મેળવવા્અર્થશાસ્ત્ર્અર્થશાસ્ત્ર્અને્અને્ આંકડાઆંકડાશાસ્તર્શાસ્તર્્નનયામકની્નનયામકની્્કચેરીનીકચેરીની્્્્
  વેબસાઇડ ટવેબસાઇડ ટ્્wwwwww..gguujjeeccoossttaatt..gguujjaarraatt..ggoovv..iinnજોવાની્રહેશે્તર્ા્તે્મજજબના્નનયત્કરેલ્નમજના્જોવાની્રહેશે્તર્ા્તે્મજજબના્નનયત્કરેલ્નમજના્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્
  પ્રમાણે્જ્અરજી્જરૂરી્પ્રમાણધરો્સરહત્કરવાની્રહેશે.્પ્રમાણે્જ્અરજી્જરૂરી્પ્રમાણધરો્સરહત્કરવાની્રહેશે.્્્  
૨.૨.  સામાનજક્અને્ શકક્ષનણક્ રીતે્સામાનજક્અને્ શકક્ષનણક્ રીતે્ ધછાત્ વર્થના્ મમેદવારોએ્મન્નત્ વર્થમાં્ સમાવેશ્ન્ ર્તો્ હોવા્અંર્ેનજં્ધછાત્ વર્થના્ મમેદવારોએ્મન્નત્ વર્થમાં્ સમાવેશ્ન્ ર્તો્ હોવા્અંર્ેનજં્

સામાનજક્ન્યાય્અને્ અનધકારરતા્નવરાર્ના્તા.સામાનજક્ન્યાય્અને્ અનધકારરતા્નવરાર્ના્તા.૦૬ ૦૨ ૧૦૬ ૦૨ ૧૯૯૬૯૯૬ના્ઠરાવર્ી્નનયત્ર્યેલ્ધરરનશષ્ટના્ઠરાવર્ી્નનયત્ર્યેલ્ધરરનશષ્ટ-- ્્ક ્ક ્
ધરરનશષ્ટધરરનશષ્ટ--૪૪્્ (ર્જજરાતીમાં)ના્નમજનામાં્ પ્રમાણધર્ રજજ ્ કરવાનજં્ રહેશે.્આ્પ્રમાણધર્રણ્નાણાંકીય્(ર્જજરાતીમાં)ના્નમજનામાં્ પ્રમાણધર્ રજજ ્ કરવાનજં્ રહેશે.્આ્પ્રમાણધર્રણ્નાણાંકીય્
વષથ્દરમ્યાન્મેળવેલ્વષથ્દરમ્યાન્મેળવેલ્હોહોવજ્વજ્જોઇડ એ,્જમેાં્જાહેરાત્પ્રનસ્ધ્ર્યેલ્હોય્તે્નાણાકીય્વષથનો્ધણ્સમાવેશ્જોઇડ એ,્જમેાં્જાહેરાત્પ્રનસ્ધ્ર્યેલ્હોય્તે્નાણાકીય્વષથનો્ધણ્સમાવેશ્
ર્યેલ્ હોવો્જોઇડ એ.્મન્નત્ર્યેલ્ હોવો્જોઇડ એ.્મન્નત્ વર્થમાં્ સમાવેશ્ ન્ર્તો્ હોવા્અરં્ેનજં્ પ્રમાણધર્માતાવર્થમાં્ સમાવેશ્ ન્ર્તો્ હોવા્અરં્ેનજં્ પ્રમાણધર્માતા--નધતાની્આવકના્નધતાની્આવકના્
સંદરથમાં્આધવામાં્આવતજં્હોવાર્ી્આ્પ્રમાણધર્અરજી્સાર્ે્ રજૂ્કરતી્વખતે્સંદરથમાં્આધવામાં્આવતજં્હોવાર્ી્આ્પ્રમાણધર્અરજી્સાર્ે્ રજૂ્કરતી્વખતે્ મમદેવારની્માતામમદેવારની્માતા--
નધતાની્ આવકમાં્ િેરનધતાની્ આવકમાં્ િેરિાર્ ર્તો્ હોય્ તો્ મમેદવારે અરજદારે્ સ્તવયં્ આવા્ વધારાિાર્ ર્તો્ હોય્ તો્ મમેદવારે અરજદારે્ સ્તવયં્ આવા્ વધારા--ધટાડાની્ પ્રમાનણત્ધટાડાની્ પ્રમાનણત્
જાહેરાત્પ્રમાણધર્આધનાર્સક્ષમ્અનધકારી્સમજાહેરાત્પ્રમાણધર્આધનાર્સક્ષમ્અનધકારી્સમક્ષ્કરવાની્રહેશે.્આ્રીતે્સક્ષમ્અનધકારીને્જાણ્ક્ષ્કરવાની્રહેશે.્આ્રીતે્સક્ષમ્અનધકારીને્જાણ્
કયાથ્બાદ,્સક્ષમ્અનધકારીએ્જે્ નનણથય્લીધેલ્હોય્તેની્જાણ્અરેની્કચેરીને્ધણ્કયાથ્બાદ,્સક્ષમ્અનધકારીએ્જે્ નનણથય્લીધેલ્હોય્તેની્જાણ્અરેની્કચેરીને્ધણ્કરવાની્રહેશે.કરવાની્રહેશે.્્જે્જે્
મમેદવાર અરજદારમમેદવાર અરજદાર્્આવી્સ્તવકનછછકઆવી્સ્તવકનછછક્્જાહેરાત્ન્કરીને્આવકમાં્વધારો્છૂધાવશે્તો્તેને્મજાહેરાત્ન્કરીને્આવકમાં્વધારો્છૂધાવશે્તો્તેને્મળેળેલો્લાર્રદ્લો્લાર્રદ્
કરવાધાર્ ઠરશે્કરવાધાર્ ઠરશે્ અનેઅને્્ ધરરણીત્મરહલા્ધરરણીત્મરહલા્ મમદેવારોએ્આવજ્ પ્રમાણધર્ તમેના્માતામમદેવારોએ્આવજ્ પ્રમાણધર્ તમેના્માતા--નધતાની્આવકના્નધતાની્આવકના્
સંદરથમાં્રજજ ્કરવાનજં્ રહેશે,્જો્આવા્મમેદવારોસંદરથમાં્રજજ ્કરવાનજં્ રહેશે,્જો્આવા્મમેદવારોએ્તેમના્ધનતની્આવકના્સદંરથમાં્આવજં્ પ્રમાણધર્એ્તેમના્ધનતની્આવકના્સદંરથમાં્આવજં્ પ્રમાણધર્
રજજ ્કરેલ્હશેરજજ ્કરેલ્હશે્્તો્તમેની્અરજી્રદ્કરવામાં્તો્તમેની્અરજી્રદ્કરવામાં્આવશે.આવશે.અરજી્સાર્ે્અરજી્સાર્ે્ ધરરનશષ્ટ્ધરરનશષ્ટ્--ક્ના્ક્ના્બદલે્બદલે્AAnnnneexxuurree--

AA(અંગ્રેજીમાં)્રજજ ્કરેલ્હશે્તો્ધણ્અરજી્(અંગ્રેજીમાં)્રજજ ્કરેલ્હશે્તો્ધણ્અરજી્રદ્કરવામાં્આવશે.્કેમકે્રદ્કરવામાં્આવશે.્કેમકે્AAnnnneexxuurree--AA ્્રારત્સરકાર્રારત્સરકાર્
હેઠળની્નોકરી્માટેનજં્છે.્જો્મમેદવારે્આ્પ્રમાણધરહેઠળની્નોકરી્માટેનજં્છે.્જો્મમેદવારે્આ્પ્રમાણધર્્(ધરરનશષ્ટ(ધરરનશષ્ટ--૪૪)્અરજી્સાર્ે્ રજજ ્કરેલ્નહી્હોય્)્અરજી્સાર્ે્ રજજ ્કરેલ્નહી્હોય્
તો્તેઓની્અરજીતો્તેઓની્અરજી્્અમાન્ય્ર્ણવામાં્આવશે્અને્નબન્અનામત્જગ્યા્માટે્ધણ્નવચારણામાં્લેવામાં્અમાન્ય્ર્ણવામાં્આવશે્અને્નબન્અનામત્જગ્યા્માટે્ધણ્નવચારણામાં્લેવામાં્
આવશે્નહી.્આવશે્નહી.્  

૩.૩.  અનામત્કક્ષાના્મમેદવારો્માટે્પ્રવતથમાન્નનયમોનજસાર્છૂટછાટ્મળવાધાર્ર્શે.અનામત્કક્ષાના્મમેદવારો્માટે્પ્રવતથમાન્નનયમોનજસાર્છૂટછાટ્મળવાધાર્ર્શે.  
૪.૪.  મરહલાઓ્માટેની્અનામત્જગ્ય્ામરહલાઓ્માટેની્અનામત્જગ્ય્ાઓ્માટે્જો્મરહલા્મમેદવાર્મધલબ્ધ્ઓ્માટે્જો્મરહલા્મમેદવાર્મધલબ્ધ્્નહીં્ર્ાય્તો્તેવી્જગ્ય્ા્નહીં્ર્ાય્તો્તેવી્જગ્ય્ા્તે્ જ્્તે્ જ્
  કક્ષાના્ધજકક્ષાના્ધજરૂષ્મમેદવાર્માટે્િાળવી્શકાશે.્રૂષ્મમેદવાર્માટે્િાળવી્શકાશે.્  
૫.૫.  મમેદવારોએ્સ્તન્ામમેદવારોએ્સ્તન્ાતક્ તર્ા્અનજસ્તન્ાતક્ તર્ા્અનજસ્તન્ાતકની્ માકથતકની્ માકથ શીશીટ્ તમેજ્ ડીગ્રીટ્ તમેજ્ ડીગ્રી્્ સટરની્ નકલ્બીડવાની્ રહેશે.્ વધજમાં,્સટરની્ નકલ્બીડવાની્ રહેશે.્ વધજમાં,્
  ડીગ્રી્સટરરિકેટમાં્મજખ્ય્ડીગ્રી્સટરરિકેટમાં્મજખ્ય્્નવષય્સ્તધ્્નવષય્સ્તધ્ષ્ટ્ષ્ટ્્રીતે્ દશાથવવાનો્હોવો્જોઇડ એ.્જો્ડીગ્રી્રીતે્ દશાથવવાનો્હોવો્જોઇડ એ.્જો્ડીગ્રી્્સટરરિકેટમાં્મજખ્ય્સટરરિકેટમાં્મજખ્ય્્નવષય્્નવષય્
  સ્તધ્સ્તધ્ષ્ટ્ષ્ટ્્દશાથવેલ્ન્હોય્તો્કોલજે્અર્વા્યજનનવસરટીના્મજખ્ય્્દશાથવેલ્ન્હોય્તો્કોલજે્અર્વા્યજનનવસરટીના્મજખ્ય્્નવષય્તરીકેનો્લેનખત્આધાર્રજૂ્કરવાનો્્નવષય્તરીકેનો્લેનખત્આધાર્રજૂ્કરવાનો્
  રહેશે.્રહેશે.્મજખ્ય્મજખ્ય્્નવષય્સ્તધ્્નવષય્સ્તધ્ષ્ટ્ષ્ટ્્્્્ર્તો્ન્હોય્તેવી્અરજી્અમાન્ય્ર્તો્ન્હોય્તેવી્અરજી્અમાન્ય્્ર્ણવામાં્આવશે.્્્ર્ણવામાં્આવશે.્્  
૬.૬.  જે્ યજનનવનસથટી્દ્વારા્ ટકાવારી્આધવામાં્આવતી્નર્ી્તેવા્મમેદવારોએ્ટકાવારી્ર્ણવા્માટેની્જે્ યજનનવનસથટી્દ્વારા્ ટકાવારી્આધવામાં્આવતી્નર્ી્તેવા્મમેદવારોએ્ટકાવારી્ર્ણવા્માટેની્ માન્યમાન્ય્્

િોમ્યજથલા આધાર્અરજી્સાર્ે્રજજ ્કરવાના્રહેશે.્િોમ્યજથલા આધાર્અરજી્સાર્ે્રજજ ્કરવાના્રહેશે.્  

૭૭.્.્  આ્જાહેરાત્અન્વ્આ્જાહેરાત્અન્વ્યે્ નનમણૂંક્મળેવનારને્યે્ નનમણૂંક્મળેવનારને્ કરારના્સમયર્ાળા્દરમ્ય્ાકરારના્સમયર્ાળા્દરમ્ય્ાન્ન્અનજક્રમ્ન.ંઅનજક્રમ્ન.ં૩૩માંમાં ્્દશાથવ્ય્ાદશાથવ્ય્ા્મજજબ્્મજજબ્્્
  માનસક્માનસક્  રિકસ્ ધર્ાર માનદ્્ વેતન્ મળશે.્ તેઓની્ નનમણૂંક્ કરારના્ ધોરણે્ કરવામાં્ આવશે્ તર્ા્રિકસ્ ધર્ાર માનદ્્ વેતન્ મળશે.્ તેઓની્ નનમણૂંક્ કરારના્ ધોરણે્ કરવામાં્ આવશે્ તર્ા્
  કરારની્મજદ્કરારની્મજદ્ત્ત્૧૧્૧૧્માસની્રહેશે.માસની્રહેશે.્્  

૮૮.્.્  મરયધક્ષે્એક્માસની્ નોરટસ્અર્વા્એક્માસના્ રિકસ્ધર્ારની્ રકમ માનદ્્વેતન્સાર્ેનો્ નોરટસ્મરયધક્ષે્એક્માસની્ નોરટસ્અર્વા્એક્માસના્ રિકસ્ધર્ારની્ રકમ માનદ્્વેતન્સાર્ેનો્ નોરટસ્
  ધર્ાર્આધીને્કરારનો્અંત્લાવી્શકાશે.ધર્ાર્આધીને્કરારનો્અંત્લાવી્શકાશે.  

૯૯.્.્  નનયત્રિકસ્ધર્ાર માનદ્્વેતન્ધર્કોઇડ ધણ્જાતના્રથર્્ાંનનયત્રિકસ્ધર્ાર માનદ્્વેતન્ધર્કોઇડ ધણ્જાતના્રથર્્ાં્મળવાધાર્ર્શે્નહી.્મળવાધાર્ર્શે્નહી.  

૧૦૧૦.્.્  કરારના્ સમયર્ાળા્ દરમ્ય્ાકરારના્ સમયર્ાળા્ દરમ્ય્ાન્ન્ આ્ જાહેરાત્ અન્વ્આ્ જાહેરાત્ અન્વ્યે્ નનમણૂંક્ મેળવનારને્યે્ નનમણૂંક્ મેળવનારને્ રિકરિકસ્ ધર્ાર માનદ્્ વેતનસ્ ધર્ાર માનદ્્ વેતનમાં્માં્
  કોઇડ ધણ્પ્રકારનો્ વધારો્ કે્ ઇડ જાિો્મળવાધાર્ ર્શે્ નહી.્ મોંઘવારી્રથર્્જંકોઇડ ધણ્પ્રકારનો્ વધારો્ કે્ ઇડ જાિો્મળવાધાર્ ર્શે્ નહી.્ મોંઘવારી્રથર્્જં,્ વચર્ાળાની્ રાહત્અર્વા્,્ વચર્ાળાની્ રાહત્અર્વા્
  ધર્ાર્ધંચના્બીજા્લારો્કે્સેવા્નવષયક્અન્ય્ધર્ાર્ધંચના્બીજા્લારો્કે્સેવા્નવષયક્અન્ય્્કોઇડ ્લારો્મળવાધાર્ર્શે્નહી.્કોઇડ ્લારો્મળવાધાર્ર્શે્નહી.  
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૧૧૧૧.્.્  કરારના્સમયર્ાળા્દરમ્ય્ાકરારના્સમયર્ાળા્દરમ્ય્ાન્મડેીકલ્રીએમ્બ્ન્મડેીકલ્રીએમ્બ્સથમેન્ટ્સથમેન્ટ્્મળવાધાર્ર્શે્નહી.્મળવાધાર્ર્શે્નહી.  

૧૨૧૨.્.્  કકરારના્ સમયર્ાળા્ દરમ્ય્ારારના્ સમયર્ાળા્ દરમ્ય્ાન્બજાવેલ્સેવા નોકરી્ ધેન્શ્ન્બજાવેલ્સેવા નોકરી્ ધેન્શ્ન,્બોનસ,્એલ.ટી.સી.,્એન્કે્ન,્બોનસ,્એલ.ટી.સી.,્એન્કે્શમેન્ટ્શમેન્ટ્્ઓિ્્ઓિ્

  લીવ,્ધેશર્ી્કે્તવેા્કોઇડ ્અન્ય્લીવ,્ધેશર્ી્કે્તવેા્કોઇડ ્અન્ય્્કોઇડ ્નાણાકીય્લારો્સરકાર્ી્ધાસેર્ી્મેળવવાને્ધાર્ર્ણાશે્નહી.્કોઇડ ્નાણાકીય્લારો્સરકાર્ી્ધાસેર્ી્મેળવવાને્ધાર્ર્ણાશે્નહી.  

૧૩૧૩..  કરારના્સમયર્ાળા્દરમ્ય્ાકરારના્સમયર્ાળા્દરમ્ય્ાન્કમથચારીનજં્અવસાન્ર્ાય્તો્તેમણે્ બજાવેલી્િરજના્સમયર્ાળાનીન્કમથચારીનજં્અવસાન્ર્ાય્તો્તેમણે્ બજાવેલી્િરજના્સમયર્ાળાની્્રિિસ્રિિસ્

  ધર્ાર માનદ્્ વેતનની્ લેણી્ રકમ્ કમથચારીના્ કજ ટજ ંબીજનોને્ મળવાધાર્ ર્શે.્ ધરંતજ્ બીજા્ લાર્ધર્ાર માનદ્્ વેતનની્ લેણી્ રકમ્ કમથચારીના્ કજ ટજ ંબીજનોને્ મળવાધાર્ ર્શે.્ ધરંતજ્ બીજા્ લાર્

  એકસગ્રસેીયા્લાર્કે્રહેમરાહે્નોકરી્જવેા્આનજષાંનર્ક્લાર્મળવાધાર્ર્શે્નહી.એકસગ્રસેીયા્લાર્કે્રહેમરાહે્નોકરી્જવેા્આનજષાંનર્ક્લાર્મળવાધાર્ર્શે્નહી.  

૧૪૧૪.્.્  આ્જાહેરાત્અન્વ્આ્જાહેરાત્અન્વ્યે્નનમણૂંક્મળેવનારને્યે્નનમણૂંક્મળેવનારને્સંવર્થના્અનધકારીસંવર્થના્અનધકારી કમથચારી કમથચારીએ્જે્ િરજો્બજાવવાની્ર્તી્હોય્એ્જે્ િરજો્બજાવવાની્ર્તી્હોય્

  તેતેવીવી્્િરજો્બજાવવાની્રહેશે્તે્માટે્કચેરીમાં્િરજ્ધાલનનો્જે્ સમય્નનયત્કરેલ્હોય્તે્ સમય્પ્રમાણે્િરજો્બજાવવાની્રહેશે્તે્માટે્કચેરીમાં્િરજ્ધાલનનો્જે્ સમય્નનયત્કરેલ્હોય્તે્ સમય્પ્રમાણે્

  કચેરીમાં્કચેરીમાં્  હાજરી્આધવાની્રહેશે્તમેજ્પ્રાઇડ વેટ્ પે્રકટીસ્ કે્અન્ય્હાજરી્આધવાની્રહેશે્તમેજ્પ્રાઇડ વેટ્ પે્રકટીસ્ કે્અન્ય્ર્ધાટથટાઇડ મ્નોકરી્કરી્શકાશે્નહી.્ર્ધાટથટાઇડ મ્નોકરી્કરી્શકાશે્નહી.્

  જાહેર્ રજાના્ રદવસેઓે્ધણ્સરકારી્ કામર્ીરીની્જરૂરરયાતને્અનજલક્ષીને્ િરજ્બજાવવાજાહેર્ રજાના્ રદવસેઓે્ધણ્સરકારી્ કામર્ીરીની્જરૂરરયાતને્અનજલક્ષીને્ િરજ્બજાવવા્્જણાવવામાં્જણાવવામાં્

  આવે્તો્આવે્તો્  તે્મજજબ્િરજ્બજાવવાની્રહેશે.્રાજકીય્પ્રવૃનિમાં્રાર્્લઇડ ્શકાશે્નહી.તે્મજજબ્િરજ્બજાવવાની્રહેશે.્રાજકીય્પ્રવૃનિમાં્રાર્્લઇડ ્શકાશે્નહી.  

૧૫૧૫.્.્  આ્ જાહેરાત્ અન્વ્આ્ જાહેરાત્ અન્વ્યે્ નનમણૂંક્ મેળવનારને્યે્ નનમણૂંક્ મેળવનારને્ કરારના્ સમય્ દરમ્ય્ાકરારના્ સમય્ દરમ્ય્ાન્ વાનષથક્ ધોરણે્ન્ વાનષથક્ ધોરણે્ ૧૧્૧૧્ ધરચરૂણ્ રજા્ધરચરૂણ્ રજા્

  મળવાધાર્ર્શે.્અન્ય્મળવાધાર્ર્શે.્અન્ય્્કોઇડ ્રજા્મળવાધાર્ર્શે્ નહી.્તે્ નસવાયની્રજા્રોર્વશે્ તો્તે્રજા્કોઇડ ્રજા્મળવાધાર્ર્શે્ નહી.્તે્ નસવાયની્રજા્રોર્વશે્ તો્તે્રજાના્રદવસના્ના્રદવસના્

  ધર્ારની્કધાત્કરી્લવેામાં્આવશે.્ધર્ારની્કધાત્કરી્લવેામાં્આવશે.્્્  

૧૬૧૬.્.્  આ્જાહેરાત્અન્વ્આ્જાહેરાત્અન્વ્યે્ નનમણૂંક્મેળવનારને્યે્ નનમણૂંક્મેળવનારને્ તેઓએ્કાયથમર્ક્ધર્રહેઠાણે્ રહેવાનજં્ િરજીયાત્રહેશે્અને્તેઓએ્કાયથમર્ક્ધર્રહેઠાણે્ રહેવાનજં્ િરજીયાત્રહેશે્અને્

  અનધકૃત્અનધકૃત્  અનધકારીની્ધરવાનર્ી્વર્ર્મજખ્ય્અનધકારીની્ધરવાનર્ી્વર્ર્મજખ્ય્્મર્ક્છોડી્શકશે્નહી.્્મર્ક્છોડી્શકશે્નહી.્  

૧૭૧૭.્.્  િરજના્રાર્રૂધે્મજખ્ય્િરજના્રાર્રૂધે્મજખ્ય્્મર્કર્ી્્મર્કર્ી્૮્૮્રક.મી.્બહાર્જવાનજં્ર્ાય્તો્રક.મી.્બહાર્જવાનજં્ર્ાય્તો્૬્૬્કલાકર્ી્વધજ્અને્કલાકર્ી્વધજ્અને્૧૨્૧૨્કલાક્સજધીના્કલાક્સજધીના્

  રોકાણ્માટે્રોકાણ્માટે્ રૂા.રૂા.૧૫૧૫  -- ્્અને્અને્ ૧૨્૧૨્ કલાકર્ી્વધજ્સમયના્ રોકાણ્માટે્કલાકર્ી્વધજ્સમયના્ રોકાણ્માટે્ રૂા.રૂા.૩૦૩૦  -- ્્ દકનનક્રથર્્જંદકનનક્રથર્્જં ્મળવાધાર્્મળવાધાર્

  ર્શે્તેમજ્મજસાિરી્રાડા્ધેટે્એસ.ટી.બસ રેલ્વ્ેર્શે્તેમજ્મજસાિરી્રાડા્ધેટે્એસ.ટી.બસ રેલ્વ્ેનજં્ બીજા્વર્થનજં્રાડજ ં્મળવાધાર્ર્શે.્નજં્ બીજા્વર્થનજં્રાડજ ં્મળવાધાર્ર્શે.્  

૧૮૧૮.્.્  કરારના્ સમયર્ાળા્ દરમ્ય્ાકરારના્ સમયર્ાળા્ દરમ્ય્ાનની્ અસંતોષકારક્ કામર્ીરી્ કે્ અનની્ અસંતોષકારક્ કામર્ીરી્ કે્ અનશસ્તત્નશસ્તત્્ બદલ્ કોઇડ ધણ્ જાતની્ નોરટસ્્ બદલ્ કોઇડ ધણ્ જાતની્ નોરટસ્

  આલય્ાઆલય્ા્નસવાય્કોઇડ ધણ્સમયે્નોકરી્સમાલત્્નસવાય્કોઇડ ધણ્સમયે્નોકરી્સમાલત્્કરવામાં્આવશે.્કરવામાં્આવશે.  

૧૯૧૯.્.્  સરકાર્ી્તરિર્ી્વહીવટી્રહતમાં્બીજી્કોઇડ ્જરૂરી્શરતો્નક્કી્ર્ાય્તો્તે્ધણ્બંધનકતાથ્રહેશે.સરકાર્ી્તરિર્ી્વહીવટી્રહતમાં્બીજી્કોઇડ ્જરૂરી્શરતો્નક્કી્ર્ાય્તો્તે્ધણ્બંધનકતાથ્રહેશે.  

૨૦૨૦.્.્  વ્ય્વ્ય્વસાય્વેરાની્કધાત્નનયમાનજસાર્રિકસ્ધર્ાર માનદ્્વેતનમાંર્ી્કરી્લેવાની્રહેશે.વસાય્વેરાની્કધાત્નનયમાનજસાર્રિકસ્ધર્ાર માનદ્્વેતનમાંર્ી્કરી્લેવાની્રહેશે.  

૨૧૨૧.્.્  નનમણૂંકના્સમય્નનમણૂંકના્સમય્ દરમ્ય્ાદરમ્ય્ાન્ન્ તેમજ્બજાવેલ્સરકારી્સેવાની્બાબત્અંર્ે્ કોઇડ ધણ્પ્રકારની્િોજદારી્ કે્તેમજ્બજાવેલ્સરકારી્સેવાની્બાબત્અંર્ે્ કોઇડ ધણ્પ્રકારની્િોજદારી્ કે્

  રદવાની્કાયથવાહી્સબબ્રાજય્સરકારની્કોઇડ ધણ્જવાબદારી્રહેશે્નહી.રદવાની્કાયથવાહી્સબબ્રાજય્સરકારની્કોઇડ ધણ્જવાબદારી્રહેશે્નહી.  

૨૨૨૨.્.્  કરાર્ આધારરત્ મછચ્કરાર્ આધારરત્ મછચ્ક્ વેતનર્ી માનદ્્ વેતનર્ી્ નનમણૂંક્ ધામેલ્ વ્ય્ક્ વેતનર્ી માનદ્્ વેતનર્ી્ નનમણૂંક્ ધામેલ્ વ્ય્નિતને્ સરકારી્ મહેકમ્ મધર્નિતને્ સરકારી્ મહેકમ્ મધર્

  સમાનવષ્ટ્સમાનવષ્ટ્્ર્વા્માટેનો્ર્વા્માટેનો્્કોઇડ ્હક્ક્પ્રાલત્કોઇડ ્હક્ક્પ્રાલત્્ર્શે્નહી.્ર્શે્નહી.  

૨૩૨૩.્.્  મધરોકત્શરતો્નનમણૂંકમધરોકત્શરતો્નનમણૂંક્્ધામનાર્વ્ય્ધામનાર્વ્ય્નિતને્ સ્તવ્ીનિતને્ સ્તવ્ીકાયથ્છે્તે્ અંર્ેનજં્ સંમનતધર્કાયથ્છે્તે્ અંર્ેનજં્ સંમનતધર્આધવાનજં્આધવાનજં્રહેશે.રહેશે.  

૨૪૨૪.્.્  આ્ રરતી્ જેઆ્ રરતી્ જ-ે-તે્ સવંર્થના્ રરતી્ નનયમોનજસાર્ યોગ્ય્તે્ સવંર્થના્ રરતી્ નનયમોનજસાર્ યોગ્ય્્ લાયકાત્ ધરાવતા્ મમદેવારોર્ી્ રરતીની્ નનયત્્ લાયકાત્ ધરાવતા્ મમદેવારોર્ી્ રરતીની્ નનયત્

  કરાયેલ્પ્રરક્રયાને્અનજસરીને્જ્કરવાની્રહેશે્અને્કરાયેલ્પ્રરક્રયાને્અનજસરીને્જ્કરવાની્રહેશે્અને્નનયત્અરજીધરકમાંનનયત્અરજીધરકમાં ્્જ્જ્અરજી્કરવાની્રઅરજી્કરવાની્રહેશે.્હેશે.્્્  

૨૫૨૫.્.્  આ્કરાર્આધારરત્િરજ્મઆ્કરાર્આધારરત્િરજ્મધર્જોડાતા્ધહેલાં્શારીરરક્યોધર્જોડાતા્ધહેલાં્શારીરરક્યોગ્યતાગ્યતા્્અંર્ેનજં્પ્રમાણધર્રજૂ્કરવાનજં્રહેશે.અંર્ેનજં્પ્રમાણધર્રજૂ્કરવાનજં્રહેશે.  

૨૬૨૬.્.્  આ્જાહેરાત્અન્વ્આ્જાહેરાત્અન્વ્યે્કરાર્આધારરત્નનમણૂકં્મેળવનાર્યે્કરાર્આધારરત્નનમણૂકં્મેળવનાર્ વ્ય્વ્ય્નિતએ્કરાર્કરવાનજં્સ્તવ્ીનિતએ્કરાર્કરવાનજં્સ્તવ્ીકારતા્ધહેલાં્તેમની્કારતા્ધહેલાં્તેમની્

  સેવા્ લેનાર્ સિાનધકારીસેવા્ લેનાર્ સિાનધકારીને્ યોગ્ય્ને્ યોગ્ય્્ લાર્ે્ તો્ ધસથનલ્ એનિસડન્ટ્્ લાર્ે્ તો્ ધસથનલ્ એનિસડન્ટ્્ યોજના્ અંતર્થત્ નવમો્ મેળવી્ લેવાનો,્્ યોજના્ અંતર્થત્ નવમો્ મેળવી્ લેવાનો,્
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  અદ્યતન્અદ્યતન્  કરાવવાનો્તર્ા્તેનો્આધાર્કચેરીમાં્રજૂ્કરવાનો્રહેશે.્આ્અંર્ે્ નવમાના્પ્રીનમયમનો્ખચથ્કરાવવાનો્તર્ા્તેનો્આધાર્કચેરીમાં્રજૂ્કરવાનો્રહેશે.્આ્અંર્ે્ નવમાના્પ્રીનમયમનો્ખચથ્

  કચેરી્દ્વારા્રોર્વવામાં્આવશે્ નહી.્કચેરી્દ્વારા્રોર્વવામાં્આવશે્ નહી.્  

૨૭૨૭..  કરારની્મજદત્ધૂણથ્ર્યરે્ી્અધાયેલ્નનમણૂકંનો્આધોઆધ્અંત્આવેલો્ર્કરારની્મજદત્ધૂણથ્ર્યરે્ી્અધાયેલ્નનમણૂકંનો્આધોઆધ્અંત્આવેલો્ર્ણાશે.ણાશે.  

૨૮૨૮.્ ્.્ ્ ્ ્્ ્ સંશોધન્ અનધકારી્ તર્ા્ સંશોધન્ મદદનીશ્ અને્ આંકડા્ મદદનીશસંશોધન્ અનધકારી્ તર્ા્ સંશોધન્ મદદનીશ્ અને્ આંકડા્ મદદનીશની્ રણેય્ જગ્યાઓ્ માટે્ની્ રણેય્ જગ્યાઓ્ માટે્ એકએક્્ જ્જ્

  અરજી્અરજી્ કરવાની્ રહેશે.કરવાની્ રહેશે.્્ એકર્ી્ વધજ્ કરેલ્ અરજીધરકો્ અમાન્ય્ ર્ણવામાં્ આવશે.્એકર્ી્ વધજ્ કરેલ્ અરજીધરકો્ અમાન્ય્ ર્ણવામાં્ આવશે.્  

૨૯૨૯..  ૧૧્૧૧્ માસના્ કરારમાસના્ કરારના્ના્ ધોધોરણે્રણે્ રરવારરવાધાર્ધાર્ સંશોધસંશોધન્અનધકારી,્ન્અનધકારી,્ સશંોધન્મદદનીશ્તર્ા્આંસશંોધન્મદદનીશ્તર્ા્આંકડા્કડા્ મદદનીશ્મદદનીશ્

  રણેય્રણેય્જજગ્ય્ાગ્ય્ા્્મામાટેટે્્મેરીટના્ધોરણે્મેરીટના્ધોરણે્્્સંયજકત્સંયજકત્્્ધસંદર્ી્ધસંદર્ી્યાદી્તકયાર્કરી્યાદી્તકયાર્કરી્મમેદવારને્ક્રમશ મમેદવારને્ક્રમશ ્્મેરીટના્ધોરણે્મેરીટના્ધોરણે્્્્્્્  

્્્્્્  એક્એક્જ્જગ્ય્ાજ્જગ્ય્ા્્્્ધર્ધર્નનમણૂંક્નનમણૂંક્આધવામાં્આવશે.્આધવામાં્આવશે.્    

૩૦૩૦..  જો્જો્આ્સવંર્થની્અન્ય્આ્સવંર્થની્અન્ય્ કચેરીની્કચેરીની્ પ્રનતનનયજનિતપ્રનતનનયજનિતની્ની્ જગ્યા્ધર્સદર્કચેરી્દ્વારા્ નનમણૂક્અધાયલે્જગ્યા્ધર્સદર્કચેરી્દ્વારા્ નનમણૂક્અધાયલે્ હશે્હશે્ તો્તો્

તેટલી્તેટલી્જગ્યાની્જગ્યાની્નનમણૂકનનમણૂક્્ઓછી્ઓછી્ર્શે.્્ર્શે.્્  
૩૧.૩૧.  મધરોકત્જગ્ય્ામધરોકત્જગ્ય્ાઓ્માટે્ઓ્માટે્ નનયામક્ી,્અર્થશાસ્તર્નનયામક્ી,્અર્થશાસ્તર્્અને્ આકંડાશાસ્તર્્અને્ આકંડાશાસ્તર્્ નનયાકની્ કચરેી,્ર્જજરાત્ રાજય,્્ નનયાકની્ કચરેી,્ર્જજરાત્ રાજય,્

સકેટરસકેટર--૧૮,્૧૮,્ ર્ાધંીનર્રને્ર્ાધંીનર્રને્ તા.તા.૦૭૦૭--૦૯૦૯--૨૦૧૨૦૧૮૮્્ સજધીમાં્ મળી્ જાય્ તે્સજધીમાં્ મળી્ જાય્ તે્ રીતે્ અરજી્ રજી.એ.ડી. સ્તધીડ્રીતે્ અરજી્ રજી.એ.ડી. સ્તધીડ્

ધોસ્તટધોસ્તટર્ી્્મોકલવાની્રહેશે.્કચેરીમાં્સાદી્ર્ી્્મોકલવાની્રહેશે.્કચેરીમાં્સાદી્ધોસ્તટ્રૂબરૂ્કે્કજ રરયરર્ી્મોધોસ્તટ્રૂબરૂ્કે્કજ રરયરર્ી્મોકલેલ્કલેલ્અરજી્સ્તવ્ીઅરજી્સ્તવ્ીકારવાકારવામાં્માં્આવશે્આવશે્

નહી.નહી.નનયત્સમયમયાથદા્બાદ્મળેલ્અરજી્સ્તવ્ીનનયત્સમયમયાથદા્બાદ્મળેલ્અરજી્સ્તવ્ીકારવામાં્આવશે્નહી.્તમેજ્અધજરી્નવર્તવાળી્અરજી્કારવામાં્આવશે્નહી.્તમેજ્અધજરી્નવર્તવાળી્અરજી્

સ્તવ્ીસ્તવ્ીકારવામાં્આવશે્નહીં.્અરજદારે્અરજી્નીચેના્સરનામે્ મોકલવાની્રહેશે.્આ્જાહેરાત્અંર્ે્ વધજ્કારવામાં્આવશે્નહીં.્અરજદારે્અરજી્નીચેના્સરનામે્ મોકલવાની્રહેશે.્આ્જાહેરાત્અંર્ે્ વધજ્

મારહતી્માટે્આ્કચેરીના્િોન્નં.્મારહતી્માટે્આ્કચેરીના્િોન્નં.્(૦૭૯)્૨૩૨(૦૭૯)્૨૩૨-- ્્૫૨૬૩૯્૫૨૬૩૯્મધર્સંધકથ ્કરવા્જણાવવામાં્આવેમધર્સંધકથ ્કરવા્જણાવવામાં્આવે્્છે.્્છે.્્  
  

  

અર્થશાસ્તર્અર્થશાસ્તર્્્અનેઅને્્આકંડાશાસ્તર્આકંડાશાસ્તર્્્નનયામકનીનનયામકની્્કચરેીકચરેી  
સકેટરસકેટર--૧૮,્૧૮,્ધોલીસ્રવનની્બાજજ મા,ં્નવજં્ નબલ્ડ્ીંધોલીસ્રવનની્બાજજ મા,ં્નવજં્ નબલ્ડ્ીંર્ર્  

ર્ાંધીનર્રર્ાંધીનર્ર--૩૮૨૦૩૮૨૦૦૯૦૯  
                      

સ્તર્્સ્તર્્ળ્્્ ્ર્ાધંીનર્ર્ળ્્્ ્ર્ાધંીનર્ર્  ્્્્સહી સહી --  
((એસ.કે.હજ દ્દાએસ.કે.હજ દ્દા)્)્  

નનયામકનનયામક્્  
્્અર્થશાસ્તર્અર્થશાસ્તર્્અને્આંકડાશાસ્તર્્અને્આંકડાશાસ્તર્્્  

ર્ાંધીનર્ર.ર્ાંધીનર્ર.  
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અરજી ફોર્મઅરજી ફોર્મ  

નિયાર્કશ્રી, નિયાર્કશ્રી, અર્મશાઅર્મશાસ્ત રસ્ત ર  અિેઅિે  આકંડાશાઆકંડાશાસ્ત રસ્ત ર  નિયાર્કિીનિયાર્કિી  કચરેીકચરેી,,  ગુજરાતગુજરાત  રાજયરાજય, , ગાધંીિગરગાધંીિગર..  
          ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

ઉર્દેવાઉર્દેવારે  સશંોધિ અનધકારી રે  સશંોધિ અનધકારી ,,  સશંોધિ ર્દદિીશ અિ ેઆકંડા ર્દદિીશિી રણયે જગ્યાઓ             ર્ા   સશંોધિ ર્દદિીશ અિ ેઆકંડા ર્દદિીશિી રણયે જગ્યાઓ             ર્ા   

ર્ાટે એકજ અરજી કરવાિી રહેશ.ે                      ર્ાટે એકજ અરજી કરવાિી રહેશ.ે                        
  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

ઉર્દેવારિી ર્ાહહતી ઉર્દેવારિી ર્ાહહતી   
  

(૧)(૧)  િાર્િાર્  ::--  ________________________    ______________________________    ______________________________  
                                          અટકઅટક                      ઉરે્દવારિુંઉરે્દવારિું  િાર્િાર્              નિતાનિતા//િનતિુંિનતિું  િાર્િાર્  
  

(૨)(૨)  િરુૂષ   િરુૂષ                             સ્ત રીસ્ત રી            (૨.૧) (૨.૧) નવવાહહત દરજ્જો :નવવાહહત દરજ્જો :--  િરનણત/અિરનણત િરનણત/અિરનણત (૨.(૨.૨૨)  નવધવા )  નવધવા   
  
((૩૩))  રહેઠાણિુંરહેઠાણિું  સરિાર્ુંસરિાર્ું  ::--  ______________________________________________________________________  
      ______________________________________________________________________  

              ____________________________________________________________________                                                                                                                                                                              

((૪૪))  ર્ોબાઇલ િબંર :ર્ોબાઇલ િબંર :--      ______________________________  
  
((૫૫))  જન્ર્તારીખજન્ર્તારીખ  ::--    
((૬૬))    અરજી કરવાિી છેલ્લી તારીખ ેઉર્દેવારઅરજી કરવાિી છેલ્લી તારીખ ેઉર્દેવારિી િી ઉર્ર વષમ: ___ર્ાસ: ___ હદવસ: ____ઉર્ર વષમ: ___ર્ાસ: ___ હદવસ: ____  

  

((૭૭))  રાજય રાજય   ::--  ____________________________  
  
((૮૮))  જાનતજાનત  ::--  અિુ.જાનતઅિુ.જાનત  અિુ.જિજાનતઅિુ.જિજાનત  સા.શૈ.િ.વગમસા.શૈ.િ.વગમ                સાર્ાન્યસાર્ાન્ય  
  
((૯૯))  શાહરરીકશાહરરીક  ખોડખાિંણખોડખાિંણ  ધરાવોધરાવો  છો ? :છો ? :--    હા/િાહા/િા  ________((૯૯.૧) .૧) જો હા તો, જો હા તો, __________%%  નવકલાગંતા નવકલાગંતા   
  

((૧૧૦૦))  ર્ાજી સનૈિક ર્ાજી સનૈિક તરીકે ફરજ બજાવલે છે ?તરીકે ફરજ બજાવલે છે ?  ::--  હા/િા હા/િા ____________          
  
  

(૧(૧૧૧)  ભાષાિી જાણકારી :)  ભાષાિી જાણકારી :--    
  
  

  
  
  

  

((૧૧૨૨))  શકૈ્ષનણકશકૈ્ષનણક  લાલાયકાતયકાત  ::--  
  

અ.િ.ંઅ.િ.ં  લાયકાતલાયકાત  યનુિવસીટીિુંયનુિવસીટીિું  
િાર્િાર્    

રાજય રાજય   ર્ખુ્યર્ખુ્ય  
નવષયનવષય  

િાસિાસ  
કયામિુંકયામિું  
વષમવષમ  

ર્ળેવલેર્ળેવલે  ર્ાકમ સ ર્ાકમ સ 
અિ ેકુલ ગણુ અિ ેકુલ ગણુ 
(...../.....)(...../.....)  

ર્ળેવલેર્ળેવલે  
ગણુિા ટકાગણુિા ટકા  

વગમ વગમ   

૧.૧.  સ્તિાતકસ્તિાતક                

૨.૨.  અિુસ્તિાતકઅિુસ્તિાતક                

  
  
  

ભાષાભાષા  બોલી શકોબોલી શકો  વાચંી શકોવાચંી શકો  લખી શકોલખી શકો  
અંગ્રજેીઅંગ્રજેી        
હહન્દી હહન્દી         
ગુજરાતી ગુજરાતી         

  

િાસિોટમિાસિોટમ  
સાઇઝિોસાઇઝિો  

ફોટોફોટો 

તારીખ :તારીખ :        ર્ાસ :ર્ાસ :        વષમ :વષમ :          
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((૧૧૩૩) )   સરકારશ્રીએ નિયત કરેલ સરકારશ્રીએ નિયત કરેલ કોમ્પ્યટુરકોમ્પ્યટુર  અગંેઅગંેિીિી  લાયકાત લાયકાત ::--

અ.િ.ંઅ.િ.ં લાયકાતલાયકાત સસં્ત ર્ાસસં્ત ર્ા/ / યનુિવસીટીિુંયનુિવસીટીિું  િાર્િાર્ ર્ળેવલેર્ળેવલે  ર્ાકમ સ અિ ેકુલ ર્ાકમ સ અિ ેકુલ 
ગણુ (...../.....)ગણુ (...../.....)  

ર્ળેવલેર્ળેવલે  ગણુિા ગણુિા 
ટકાટકા  

૧૧. . CCCCCC//  અન્ યઅન્ ય  

((૧૧૪૪))    જાહેરાતર્ા ંદશામવ્ યાજાહેરાતર્ા ંદશામવ્ યા રમાર્ાણે િીચિેા િરુાવાર્ારં્ી રમાર્ાણે િીચિેા િરુાવાર્ારં્ી  નબડાણ કરેલ નબડાણ કરેલ િરુાવાિી સાર્ ેિરુાવાિી સાર્ ેટીક કરવુ.ંટીક કરવુ.ં

શાળા છોડયાશાળા છોડયાિાિા  રમાર્ાણિરિી રમાર્ાણિરિી િકલિકલ..

નિયત કરેલ શૈક્ષનણક લાયકાતિા રમાર્ાણિરિી િકલ નિયત કરેલ શૈક્ષનણક લાયકાતિા રમાર્ાણિરિી િકલ ર્ાકમ શીર્ાકમ શીટ તર્ા ડીગ્રી સટી સહહત.  ટ તર્ા ડીગ્રી સટી સહહત.  
    (ર્ાકમ શી(ર્ાકમ શીટ અર્વા ડીગ્રી સટીહફકેટર્ાં રુ્ખ્ય નવષય સ્તિષ્ટ ટ અર્વા ડીગ્રી સટીહફકેટર્ાં રુ્ખ્ય નવષય સ્તિષ્ટ દશામવેલ હોવો જોઇએ. દશામવેલ હોવો જોઇએ. 

ર્ુખ્ય નવષય સ્તિષ્ટર્ુખ્ય નવષય સ્તિષ્ટ  દશામવેલ િ હોય તો કોલેજ/યુનિવદશામવેલ િ હોય તો કોલેજ/યુનિવનસમટીિો લેનખત આધાર રજુ નસમટીિો લેનખત આધાર રજુ 
કરવાિો રહેશે. રુ્ખ્યકરવાિો રહેશે. રુ્ખ્ય  નવષય સ્તિષ્ટ િ દશામવતી અરજીઓ અર્ાન્ય ગણવાર્ાં આવશે) નવષય સ્તિષ્ટ િ દશામવતી અરજીઓ અર્ાન્ય ગણવાર્ાં આવશે) 

સા.શૈ.િ.વગમ/અિુ.જાનત/અિુ.સા.શૈ.િ.વગમ/અિુ.જાનત/અિુ.જિ જાનત ઉરે્દવારો ર્ાટે જાનત રમાર્ાણિરિી જિ જાનત ઉરે્દવારો ર્ાટે જાનત રમાર્ાણિરિી િકલ. િકલ. 

સા.શૈ.િ. વગમિા ઉરે્દવારો ર્ાટે િહરનશષ્ ટસા.શૈ.િ. વગમિા ઉરે્દવારો ર્ાટે િહરનશષ્ ટ––૪૪  િી િકલિી િકલ    (ગુજરાતીર્ાં અિાયેલ (ગુજરાતીર્ાં અિાયેલ 
રમાર્ાણિરરમાર્ાણિર  જાહેરાતિીજાહેરાતિી  જોગવાઇ અિુસાર)  જોગવાઇ અિુસાર)  

શારીહરક અશકતાિું રમાર્ાણિરશારીહરક અશકતાિું રમાર્ાણિર

ર્ાજી સૈનિક હોવા અંગેિા જરૂરી રમાર્ાણિરિી િકલર્ાજી સૈનિક હોવા અંગેિા જરૂરી રમાર્ાણિરિી િકલ

કોમ્પ ્  યુકોમ્પ ્  યુટર કલશ યટર કલશ યિી સરકારશ્રીએ નિયત કરેલ કોમ્પ ્  યુિી સરકારશ્રીએ નિયત કરેલ કોમ્પ ્  યુટરિા ઞાનાિ અંગેિી િરીક્ષા િાસ ટરિા ઞાનાિ અંગેિી િરીક્ષા િાસ 
કયામિા રમાર્ાણિરિી િકલકયામિા રમાર્ાણિરિી િકલ

(૧(૧૫૫))  નજલ્લાિી િસદંગી ર્ાટે અગ્રતાક્રર્ નજલ્લાિી િસદંગી ર્ાટે અગ્રતાક્રર્ ર્ુર્ુજબ નજલ્લાિા િાર્ આિવા.જબ નજલ્લાિા િાર્ આિવા.

(૧)(૧)  ________________  (ર)(ર)  ________________  (૩) (૩)   ________________  (૪)(૪)  ________________      

બાંહેધરીબાંહેધરી
  

  હંુ હંુ ____________________  ખાતરીિૂવમક જાહેર કરુ છંુ કે ખાતરીિૂવમક જાહેર કરુ છંુ કે (૧) (૧) ર્િ ે ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ કે અન્ય ર્િ ે ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ કે અન્ય 
સરકારી/અધમસરકારી/સરકારી હસ્ત તસરકારી/અધમસરકારી/સરકારી હસ્ત તકિી સંસ્ત ર્ાકિી સંસ્ત ર્ાઓ વારારા યાયારેય િણ ગેરલાયક ઓ વારારા યાયારેય િણ ગેરલાયક ઠરાવેલઠરાવેલ  િર્ીિર્ી  કે ર્ારી ગેરલાયકાતિો સર્ય ચાલુ કે ર્ારી ગેરલાયકાતિો સર્ય ચાલુ 
િર્ી. ઉિર જાણાવેલ નવગતો ર્ારી જાણ ર્ુજબ સાચી છે અિ ેજો તેર્ાં કોઇિણ નવગત ખોટી હશે તો તે અંગ ેિર્ી. ઉિર જાણાવેલ નવગતો ર્ારી જાણ ર્ુજબ સાચી છે અિ ેજો તેર્ાં કોઇિણ નવગત ખોટી હશે તો તે અંગ ેઅર્મશાસ્ત રઅર્મશાસ્ત ર અિ ે અિ ે
આંકડાશાસ્ત રઆંકડાશાસ્ત ર નિયાર્કિી કચેરીિો  નિયાર્કિી કચેરીિો નિણમય અંનતર્ રહેશે અિે ત ેર્િે બંધિ કતામ છે (ર) કચેરીિી જાહેરાતનિણમય અંનતર્ રહેશે અિે ત ેર્િે બંધિ કતામ છે (ર) કચેરીિી જાહેરાતિા બધા જ નિયર્ો િા બધા જ નિયર્ો 
અિે સૂચિા અિે સૂચિા વાંચી છે અિ ેવાંચી છે અિ ેઆ ઉિરાંત હંુ જાહેરાતર્ાં દશામવેલ શરતોિે અિુરૂિ િારતા ધરાવું છંુ.આ ઉિરાંત હંુ જાહેરાતર્ાં દશામવેલ શરતોિે અિુરૂિ િારતા ધરાવું છંુ.    

              ૧૧ ૧૧ ર્ાસિા કરારર્ાસિા કરારિા િા ધોધોરણે રણે ભરવાભરવાિાર િાર સંશોધસંશોધિ અનધકારી, િ અનધકારી, સંશોધિ ર્દદિીશ તર્ા આંસંશોધિ ર્દદિીશ તર્ા આંકડા કડા ર્દદિીશ ર્દદિીશ રણેય રણેય જજગ્ યાગ્ યા  

ર્ાટેર્ાટે  સંયુકત િસંદગી યાદીર્ાં ર્રેીટિા સંયુકત િસંદગી યાદીર્ાં ર્રેીટિા આધારે આધારે એક એક જ જગ્ યાજ જગ્ યા િર  િર નિર્ણૂંક નિર્ણૂંક આિવાર્ાંઆિવાર્ાં  આવશે આવશે તો તો અર્ોિે અર્ોિે વાંધા સરખુ િર્ી.વાંધા સરખુ િર્ી.  

સ્ત ર્સ્ત ર્ળ   : ળ   : 

તારીખતારીખ  ::

______________________________________  

ઉર્દેવારિીઉર્દેવારિી  સહીસહી
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