ગુજયાત વયકાય
આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગ
વવિલારમ, ગાાંધીનગય
તાયીખ:-૯/૭/૨૦૧૯
અધધવુચના:ક્રભાાંક: ભકભ-૧૦૨૦૧૯-જી.ી.એવ.વી.-૧૦(ા.પા.-૧૪)-છ
ગુજયાત જાશે ય વેલા આમોગ તયપથી જા.ક્ર. ૬૩/૨૦૧૭-૧૮ અન્લમે રેક્િયય, ાંિકભમ, લગમ-૨ની
જગ્મા ઉય વીધી બયતીથી વનભણૂક ભાટે વાંદગી ાભેર કુ ર-૫ ઉભેદલાયોને વનભણૂક આલા ભાટે બરાભણ
કયલાભાાં આલેર છે . જે અન્લમે નીિેના ત્રકના કોરભ નાં-૩ ભાાં દળામલેર ઉભેદલાયને રેક્િયય, ાંિકભમ, લગમ૨ વાંલગમભાાં તેઓના નાભની વાભેના કોરભ-૫ ભાાં દળામલર
ે જગ્મા ય તેઓ શાજય થામ તે તાયીખથી ફે લમના
વભમગાા ભાટે અજભામળી ધોયણે ROP-૨૦૧૬ ભુજફ રૂ।.૫૬,૧૦૦/- થી રૂ.૧,૭૭,૫૦૦/- (ે ભેટરીક્ષભાાં ગ્રેડ
ે આધારયત રેલર-૧૦)[ ROP-૨૦૦૯ ભુજફ (રૂ।.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦, ગ્રેડ ે-૫૪૦૦)] ભુજફના ભૂ ગાય
ધોયણભાાં નાણા વલબાગ, ગુજયાત યાજ્મના પ્રલતમભાન ઠયાલો, રયત્રો, નીવત-વનમભો અને તેભાાં લખતોલખત થતા વુધાયા ભુજફના ભલાાત્ર બથ્થાઓ વાથે નીિેની ળયતોને આવધન વીધી બયતીથી વનભણૂક
આલાભાાં આલે છે .
ત્રક-અ
ક્રભ

ભેયીટ
ઉભેદલાયનુાં નાભ અને વયનાભુાં
નાં.
(૧) (૨)
(૩)
Vd.RAJDIP
RAJESHBHAI
RAO
1
1

2

2

3

3

102, INDRAPRASTH
APPARTMENT,
SWASTIK SOCIETY, JAMNAGAR,
DIST-JAMNAGAR, PIN-361008
MO No.8460132141, 7984677980
Vd.HEMANG UMEDKUMAR
RAGHAVANI
1 MAHAGUJRAT MEDICAL STAFF
QUARTERS,
OPP. DESAI SANSKAR KENDRA
DESAI VAGO NADIAD,
KHEDA-387001
Vd.JAYESHJI JESAJI ODEDRA
AT-SIMAR VADI,
VISTAR NEAR SHIMA SHALA,
PORBANDAR-360575

કે ટેગયી

ધનભણૂકનુાં સ્થ

(૪)
(૫)
SEBC
વયકાયી આમુલેદ કોરેજ, બાલનગય
(Selected
in
General
category)
SEBC
વયકાયી અખાંડાનાંદ આમુલેદ કોરેજ,
(Selected અભદાલાદ
in
General
category)
SEBC
વયકાયી આમુલેદ ભશાવલદ્યારમ, જુ નાગઢ
(Selected
in
General
category)
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ક્રભ

ભેયીટ
ઉભેદલાયનુાં નાભ અને વયનાભુાં
નાં.
(૧) (૨)
(૩)
Vd.HEMALKUMAR
VINODRAI
4
4

5

DODIYA
1195 I, ASHUTOSH,
VEDANT BUNGLOWS,
AMBAWADI,
BHAVNAGAR-364001
Vd.SHITAL GOPALBHAI
BHAGIYA
RUSHIRAJ CHANDAN PARK MAIN
ROAD,
RAIYA ROAD,
RAJKOT-36005

5

કે ટેગયી
(૪)
SEBC

General

ધનભણૂકનુાં સ્થ
(૫)
વયકાયી આમુલેદ ભશાવલદ્યારમ, લડોદયા

વયકાયી અખાંડાનાંદ આમુલેદ કોરેજ,
અભદાલાદ

ળયતો:
૦૧.
૦૨.

૦૩.

૦૪.

૦૫.

આ વનભણૂક ઉભેદલાયનો ોરીવ લેયીપીકે ળનનો યીોટમ લાાંધાજનક ન આલલાની ળયતે
આલાભાાં આલે છે . આ યીોટમ મોગ્મ ન આલલાના વાંજોગોભાાં આ વનભણૂક યદ થઇ ળકળે.
ઉક્ત ઉભેદલાયોને તેભના અનુબલના પ્રભાણત્રો બવલષ્મભાાં ખોટા જણાઈ આલે તો તેભની વનભણૂક
તાત્કાવરક અવયથી યદ કયલાની અને વયકાયશ્રીના વનધામરયત નીવત વનમભો, જોગલાઇઓને
આધીન વળક્ષાત્ભક ગરા રેલાભાાં આલળે.
ગુજયાત જાશે ય વેલા આમોગ દ્વાયા વલબાગને ભોકરી આેર બરાભણ ત્રભાાં પ્રસ્તુત બયતીભાાં
નાભ. ગુજયાત શાઈકોટમ ભાાં દાખર SCA No.23177/2017 અને અન્મ આનુાંવગક
ીટીળનોના આખયી િૂકાદાને આવધન વલબાગને બરાભણ કયે ર છે . તદનુવાય ઉભેદલાયોના
વદયશુ કોટમ કે વો તેભજ પ્રસ્તુત બયતી વાથે વાંરગ્ન અન્મ કે વોના આખયી િૂકાદાઓને આવધન
તદ્દન શાંગાભી અને કાભિરાઉ ધોયણે આલાભાાં આલે છે .
વાભાન્મ લશીલટ વલબાગની એડશોક અાંગેની નીવત અાંગેના તા.૨૭/૦૮/૧૯૯૭ના ઠયાલ
ક્રભાાંક.ીએવવી/૧૦૮૬/૧૩૪૨/ગ.૨ ના ળયત નાં.૬ ભુજફ “ગુજયાત જાશે ય વેલા આમોગ દ્વાયા
બવલષ્મભાાં આ જગાની વીધી બયતીથી વનભણૂક ભાટે જાશે યાત પ્રવવદ્ધ કયલાભાાં આલે ત્માયે
ઉભેદલાયે અલષ્મ અયજી કયલાની યશે ળે. જો ઉભેદલાય અયજી નશીં કયે અથલા તો જે તે બયતી
વાંસ્થા દ્વાયા વાંદગી નશીં ાભે તો કોઈણ પ્રકાયની નોટીવ આપ્મા વવલામ તેભની એડશોક
વનભણૂકનો અાંત રાલલાભાાં આલળે.” તેલી સ્લમાંસ્ષ્ટ જોગલાઈ છે .
જેથી ઉક્ત ભુદ્દા નાં.૦૪ ભાાં જણાવ્મા અનુવાય શાર જા.ક્ર.૬૩/૨૦૧૭-૧૮ ાંિકભમ વલમભાાં
રેક્િયય, વાભાન્મ આમુલદે વેલા, લગમ-૨ અન્લમે જ્માયે વનભણૂકના શુકભો પ્રવવદ્ધ કયલાભાાં
આલે ત્માયે ઉક્ત ભુદ્દા નાં.૦૪ ભુજફની એડશોક નીધત ભુજફ જે ઉભેદલાયે અયજી કયે ર ન
શોમ અથલા તો ગુજયાત જાશે ય વેલા આમોગ દ્વાયા વાંદગી ાભેર નથી તેલા શારભાાં
ગુજયાત યાજ્મની ધલધલધ વયકાયી આમુલેદ કોરેજોભાાં એડશોક ધોયણે ાંચકભમ ધલમભાાં
રેક્ચયય તયીકે પયજો ફજાલતા એડશોક કભમચાયીઓ/અધધકાયીઓ જો કોઈ શોમ તો
તેઓની વેલાઓ વભાપ્ત ગણલાની યશે ળે અને તે અાંગેના અરગથી શુકભો ખાતાના લડા,
ધનમાભકશ્રી(આમુ) દ્વાયા કયલાના યશે ળે.
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૦૬.
૦૭.

૦૮.

૦૯.

ઉભેદલાયોએ વૌ પ્રથભ તેભની વનભણૂકની કોરેજને વાંફાંવધત આિામમશ્રી વભક્ષ શાજય થલાનુાં
યશે ળે.
વાભાન્મ
લશીલટ
વલબાગના
તા.૨૩/૦૭/૧૯૯૦ના
રયત્ર
ક્રભાાંક:વીઆયઆય/૧૦૯૦/૧૫૧૫/ગ, ના પકયા-૨ ભાાં વુિવ્મા ભુજફ વાંફાંવધત ઉભેદલાયોએ
આ જગ્માના બયતી વનમભો અનુવાયની ળૈક્ષવણક રામકાત અને અનુબલ, ઉંભય, નાગરયકતા,
જ્ઞાવત(કે ટેગયી) લગેયે ફાફતોની જોગલાઈ વાંતોે છે કે કે ભ? તે અાંગેના અવર પ્રભાણ ત્રોની
િકાવણી આ વલબાગ કક્ષાએથી કયલાભાાં આલેર છે . આભ છતાાં, ઉભેદલાયે રાગુ ડતી જગ્માએ
જેભની વભક્ષ શાજય થલાનુાં છે તેભની વભક્ષ, એટરે કે વાંફવધત કોરેજના આિામમશ્રીની કક્ષાએ
ણ આલી િકાવણી કયલાની યશે ળે.
વાંફાંવધત આ શુકભની તાયીખથી એક ભાવની અાંદય ત્રક-અ ભાાં દળામવ્મા ભુજફના વનભણૂકના
સ્થે શાજય થલાનુાં યશે ળે. શાજય થલા ભાટે ની વભમ ભમામદા રાંફાલલાભાાં આલળે નશીં. જો વનમત
વભમ ભમામદાભાાં શાજય થલાભાાં તેઓ વનષ્પ જળે તો, તેઓ તેભના ભેયીટ ક્રભ ભુજફની તેભની
પ્રલયતા ગુભાલળે. કાફુ ફશાયના વાંજોગોભાાં આ વભમ-ભમામદા આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ
વલબાગ દ્વાયા રાંફાલલાભાાં આલી શોમ તે વવલામ વનમત વભમ-ભમામદાભાાં શાજય થલાભાાં નશીં
આલે તો આ શુકભ આો આ યદ થમેર ગણાળે.
આ ઉભેદલાયોએ ૂણમ વભમની રેક્િયય, ાંિકભમ, લગમ-૨ તયીકે ની પયજો ફજાલલાની યશે ળે.
ઉયાાંત તેઓને આ વલબાગ અને વનમાભકશ્રી, આમુ(આમુલેદ, મોગા અને નેિયોેથી, મુનાની,
વવદ્ધા અને શોવભમોેથી)ની કિેયી, ગાાંધીનગય દ્વાયા વોંલાભાાં આલતી તેભજ વભમાાંતયે તેભના
જોફ િાટમ ભાાં કયલાભાાં આલતા પે યપાયો ભુજફની કાભગીયી અને પયજો ફજાલલાની યશે ળે.

૧૦.

તેઓની નોકયીની અન્મ ળયતો દા.ત. વળસ્ત લતમણૂાંક, ગાય, બથ્થાઓ, ેળગીઓ,
એન.ી.એ.(નોન પ્રેક્ટીવીંગ એરાઉન્વ) લગેયે ફાફતોભાાં વયકાયે લખતો લખત નક્કી કયે તે
ભુજફના શુકભો, ઠયાલો, રયત્રો અને નીવત-વનમભોને આવધન યશે ળ.ે

૧૧.

જે ઉભેદલાયો શાર યાજ્મ વયકાયની વેલાભાાં પયજો ફજાલતા શોમ કે ફ્રેળ ઉભેદલાય તયીકે નલી
વનભણૂાંક ભેલતા શોમ તેભણે ણ આ શુકભો અન્લમે શાજય થલાની તાયીખે વી.ટી.વી. પયજીમાત
ણે બયલાનુાં યશે ળે અને જો તેભ કયલાભાાં કવુય કયલાભાાં આલળે તો બવલષ્મભાાં ઉબા થતા
લશીલટી પ્રશ્નો અાંગે જે તે ઉભેદલાયની અાંગત જલાફદાયી યશે ળે અને આ અાંગેની તેભની કોઈ
યજુ આત ધ્માને રેલાભાાં આલળે નશીં. આથી શાજય કયનાય વક્ષભ વત્તાવધકાયીએ ણ વાંફવધત
ઉભેદલાયોના શાજય થમાના વી.ટી.વી. પયજીમાત ણે બયલાના યશે ળે અને તેની નોંધ તેભની
વેલાોથીભાાં ણ કયલાની યશે ળે.
વાંફાંવધત ઉભેદલાયોએ વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના લખતોલખતના ઠયાલો/શુકભોની જોગલાઇઓ
અનુવાય વાંફાંવધત વત્તાવધકાયીઓ તયપથી ભેલલાના યશે તા સ્ટે ન્ડીંગ ભેડીકર એક્ઝાભીનેળન
ફોડમ ના ળાયીરયક મોગ્મતાના પ્રભાણત્ર અાંગેના અશે લાર/પ્રભાણત્ર, િારયત્ર્મ અને ૂલમલૃતાાંત
અાંગેના ોરીવ તાવ અશે લારભાાં કોઇ લાાંધાજનક ફાફત નશીં શોલાની ળયતને આધીન યશે ળે
અને જો તેભના તફીફી પ્રભાણત્રભાાં કે તેભના િારયત્ર્મ અને ૂલમલૃતાાંત અાંગેના અશે લારભાાં કોઈ
વલરુધ્ધ કે લાાંધાજનક ફાફત જણાળે તો તેભની વેલાનો તાત્કારીક અવયથી કોઈ ણ પ્રકાયની
નોટીવ આપ્મા લગય અાંત રાલલાભાાં આલળે.

૧૨.
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૧૩.

ઉભેદલાયને તેભને વાંફાંવધત ભેડીકર ફોડમ વભક્ષ ઉવસ્થત કયાલલાની જલાફદાયી વાંફાંવધત
કોરેજના આિામમશ્રીની યશે ળે. જે ઉભેદલાય શાર ગુજયાત વયકાયની નોકયીભાાં શોમ અને ભૂ
વનભણૂક ભેલતી લખતે સ્ટે ન્ડીંગ ભેડીકર એક્ઝાભીનેળન ફોડમ વભક્ષ ઉવસ્થત થઈને તફીફી
અને ળાયીરયક મોગ્મતા અાંગેનુાં પ્રભાણત્ર ભેલીને વયકાયભાાં યજૂ કયે ર શોમ તો તેભણે પયીલાય
તાવ કયાલલાની યશે ળે અને આ તાવ ભાટે સ્ટે ન્ડીંગ ભેડીકર એક્ઝાભીનેળન ફોડમ વભક્ષ
ઉવસ્થત થલાનુાં યશે ળે અને ભેલેર પ્રભાણત્રની વુલાચ્મ પ્રભાવણત કયે રી ઝેયોક્ષ નકર આ
વલબાગને વનમાભકશ્રી, આમુની કિેયી ભાયપતે વાંફાંવધત આિામમશ્રીએ વલના વલરાંફે ભોકરી
આલાની યશે ળે. આ ઉયાાંત વાંફવધત કિેયીએ ઉભેદલાયની વેલાોથીભાાં ણ તેની એક નકર
યાખી જરૂયી નોંધ કયલાની યશે ળે.

૧૪.

આ ઉભેદલાયોએ ગુજયાત ફોડમ ઓપ આમુલેદ એન્ડ મુનાની વવસ્ટભ ઓપ ભેડીવીન, ગુજયાત
યાજ્મ, અભદાલાદ ખાતે યજીસ્ટરે ળન કયાલલાનુ યશે ળે, અને વભમાાંતયે યજીસ્ટરે ળન યીન્મુ ણ
કયાલલાનુ યશે ળે

૧૫.

આ ઉભેદલાયોએ શાજય થતાાં શે રાાં વાંફવધત કોરેજના આિામમશ્રી વભક્ષ વાભાન્મ લશીલટ
વલબાગના તા.૦૩-૧૨-૧૯૮૬ ના રયત્ર ક્રભાાંક:-વીડીઆય-૧૧૮૬-મુ.ઓ.-૨૨૪૪-ગ.૨ ભુજફ
વોગાંદ રેલાના યશે ળે. ઉભેદલાયોએ આ અાંગેના વોગાંદ રીધેર છે કે કે ભ? તેની િકાવણી વાંફવધત
કોરેજના આિામમશ્રીએ કયલાની યશે ળે.
આ ઉભેદલાયોએ જે તે વભમે અભરભાાં શોમ તેલા વયકાયી વનમભાનુવાયની વનમત કયે ર ૂલમ
વેલા તારીભ ભેલીને તેની તારીભાાંત યીક્ષા તેભજ ખાતાકીમ યીક્ષા, જો કોઇ શોમ તો તે તેભજ
ગુજયાતી અને/અથલા રશાંદી બાાની યીક્ષા અજભામળી વભમ દયમ્માન ાવ કયલાની યશે ળે.
જો તેભ કયલાભાાં તેઓ વનષ્પ જળે તો તેઓની વેલાઓ ય તેની વનમભાનુવાય અવય ડળે.
આ ઉભેદલાયોએ બયતી વનમભોની જોગલાઇ અનુવાય ઓછાભાાં ઓછી ાાંિ લમની વેલા
ફજાલલાની યશે ળે અને તે ભતરફનુાં વનમત નભૂનાભાાં વવક્મુયીટી અને સ્મોરયટી ફોન્ડ ઉભેદલાયે
શાજય થતાાં શે રા વાંફાંવધત કોરેજના આિામમશ્રી વભક્ષ યજૂ કયલાનુાં યશે ળે.

૧૬.

૧૭.

૧૮.

૧૯.

આ ઉભેદલાયોએ રેક્િયય, લગમ- ૨ તયીકે શલારો વાંબાે તે તાયીખથી ભાાંડીને ફે લમ વુધીના
અજભામળી ગાાના દયે ક લમ ભાટે તેભની કાભગીયીનો ખ્માર આતો લાવમક ભુલ્માાંકન અશે લાર
વાભાન્મ
લશીલટ
વલબાગના
તા.૦૯/૦૬/૧૯૮૯
ના
રયત્ર
ક્રભાાંક:ીઆયઓ/૧૦૮૬/૫૦૬૮/ગ.૨ ભાાં વનમત કયામેર નભૂનાભાાં ફે નકરભાાં વાંફાંવધત
અવધકાયીએ રખીને વનમાભકશ્રી, આમુની કિેયીને અિૂક ભોકરલાના યશે ળે અને વનમાભકશ્રી,
આમુની કિેયી દ્વાયા ભૂલ્માાંકન અશે લારની વક્ષભ કક્ષાએથી જરૂયી િકાવણી કયલાની યશે ળે.
તે ઉયાાંત વાંફાંવધત અવધકાયીએ વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તા.૩૦/૦૩/૧૯૮૯ ના રયત્ર
ક્રભાાંક: ીઆયઓ-૧૦૮૮-૧૭૦૯-ગ.૨ અન્લમે આેર ભાગમદળમક વૂિનાઓનો અભર કયલાનો
યશે ળે.
અજભામળી વભમ દયમ્માન કાભગીયી અાંગે ઉયી અવધકાયીઓએ ભોકરેર ભુલ્માાંકન અશે લારના
આધાયે જો તેભની કાભગીયી વાંતોકાયક નશીં જણામ તો કોઇ ણ જાતની નોટીવ આપ્મા લગય
તાત્કાવરક અવયથી ઉભેદલાયની વેલાનો અાંત રાલલાભાાં આલળે, જે અાંગે અરગ શુકભો કયલાભાાં
આલળે. અજભામળી વભમ દયમ્માનની વેલા તદ્દન શાંગાભી ધોયણની ગણાળે.
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૨૦.

આ ઉભેદલાયો દ્વાયા ફે લમનો અજભામળી વભમગાો વાંતોકાયક યીતે ૂણમ કમામ ફાદ
રેક્િયય, ાંિકભમ, લગમ-૨ની જગ્મા ય રાાંફાગાાના ધોયણે તેઓને વનમુવક્ત આલા વલિાયણા
કયલાભાાં આલળે.

૨૧.

આ ઉભેદલાયોએ જો એક લમની વયકાયી વેલા દયમ્માન યાજીનાભુાં આલા ભાાંગતા શળે તો, તેલા
રકસ્વાભાાં વાત રદલવની નોરટવ અને એક લમથી લધુ વયકાયી વેલા કયી શોમ તેભના
રકસ્વાભાાં એક ભાવની નોરટવ આીને અથલા નોરટવ ગાય વયકાયભાાં જભા કયાલીને
વયકાયી વેલાભાાંથી યાજીનાભુાં આી ળકળે. આ યાજીનાભુાં વનમાભકશ્રીની કિેયી ભાયપત આ
વલબાગને યજી.ોસ્ટ એ.ડી.થી ભોકરલાનુાં યશે ળે પયજના સ્થના ઉયી અવધકાયીને ણ
આલાની યશે ળે.
આ ઉભેદલાયોની વનભણૂક ફદરીને ાત્ર છે અને વયકાયને જરૂય જણામે ગુજયાત યાજ્મભાાં આલેર
કોઇ ણ સ્થે તેભની ફદરી કયલાભાાં આલળે.
વનભણૂક ભેલેર ઉભેદલાય દ્વાયા તેભની વેલા વલમક ફાફતો ખાવ કયીને ફદરી અને
વનભણૂકને રગતી ફાફતભાાં યાજકીમ અથલા અન્મ લગ/દફાણ રાલલાની પ્રલૃવત્ત કયલાભાાં
આલળે તો આ ફાફતની ગાંબીયતા ૂલમકની નોંધ રઈ વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના
તા.૧૪/૦૭/૧૯૯૭ના ઠયાલ ક્રભાાંક.ખશર/૧૦૯૭/૬૧૩/ક ભુજફ વનમભાનુવાયની કામમલાશી શાથ
ધયલાભાાં આલળે.

૨૨.
૨૩.

૨૪.
૨૫.

૨૬.

૨૭.

૨૮.

વાંફવધત ઉભેદલાયોના કે વભાાં અજભામળી વભમ ફાફતે વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ દ્વાયા
લખતોલખત વનમત થમેર ભાગમદળમક વવદ્ધાાંતો રાગુ ડળે.
વાંફવધત ઉભેદલાયોને અજભામળી વભમ દયમ્માન કોઇણ પ્રકાયના ઇજાપા ભલાાત્ર થળે
નશીં, કે અજભામળી વભમ દયમ્માન કોઇણ યજા કે તારીભ રીધેર શળે કે કોઇ અન્મ સ્થ કે
વાંસ્થા ખાતે પ્રવતવનમુવક્તથી પયજો ફજાલેર શળે તેટરો વભમનો અજભામળી વભમગાો
રાંફાલલાનો યશે ળે અને ત્માયફાદ જ રાાંફાગાાના ધોયણે િારુ યાખતા શુકભો કયલાભાાં આલળે.
આ ઉભેદલાયોએ વનભણૂકલાી જગ્માએ શાજય થતાાં અગાઉ જો તેઓ વયકાયી/અધમવયકાયી
નોકયીભાાં શોમ તો તેલી નોકયીભાાંથી પયજભુક્ત (Relieve)/યાજીનાભુાં ભાંજૂય કયલાભાાં આવ્મુાં છે ,
તે ભતરફનો શુકભ (Order)યજુ કયલાનો યશે ળે.
તેઓની વનભણૂક આલશ્મક તફીફી તાવ, િારયત્ર્મ અને ૂલમલૃતાાંત િકાવણી અાંગેની ોરીવ
તાવ તથા ગુજયાત જાશે ય વેલા આમોગને યજુ કયામેરા જાવત, ળૈક્ષવણક રામકાત, જન્ભ તાયીખ,
ગુજયાત ફોડમ ઓપ આમુલેદ એન્ડ મુનાની વવસ્ટભ ઓપ ભેડીવીન, ગુજયાત યાજ્મ ખાતે
યજીસ્ટરે ળન લગેયે અાંગેના પ્રભાણત્રોની ખયાઇને આવધન છે . આ ભતરફની ફાશેં ધયી તેઓએ
શાજય થતા શે રા આલાની યશે ળે. શાજય કયનાય વક્ષભ અવધકાયીને આથી સ્ષ્ટ વૂિના
આલાભાાં આલે છે કે , ઉભેદલાય ાવેથી સ્ષ્ટ ફાશેં ધયી ત્રક ભેલી વનમાભકશ્રી,
આમુ(આમુલદે , મોગા અને નેિયોેથી, મુનાની, વવદ્ધા અને શોવભમોેથી)ની કિેયી, ગુજયાત
યાજ્મ, ગાાંધીનગયને ભોકરી આલાનુાં યશે ળે.
આ ઉભેદલાયો ૈકી જે ઉભેદલાયોના કે વભાાં વયકાયની વેલાભાાં િારુ શોમ અને તેભની વાભે
ખાતાકીમ તાવ તથા એ.વી.ફી કે વ વરશતની ખાતાકીમ તાવ શાર િારુ, વૂવિત કે ડતય
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શોમ તો તેભની વનભણૂક ફાદ તેભની વાભેની ખાતાકીમ તાવ તથા એ.વી.ફી. કે વના અાંતે જે
વળક્ષા થામ તે વળક્ષા તેઓને ફાંધનકતામ યશે ળે તે ળયતે અજભામળી વનભણૂાંક આલાભાાં આલે છે .
૨૯.

૩૦.

ગુજયાત ભુલ્કી વેલા (લગીકયણ અને બયતી)(વાભાન્મ) વનમભો, ૧૯૬૭ ના વનમભો ૮(૧-ક)
અન્લમે વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તા.૩૦/૦૯/૦૬ ના ઠયાલ ક્રભાાંક : યિ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨ક થી લગમ-૧ અને લગમ-૨ ના અવધકાયીઓ ભાટે દાખર કયલાભાાં આલેર જોગલાઇ તથા
વા.લ.વલ.ના લખતોલખતના ઠયાલોની જોગલાઇ ભૂજફ DOECCઅને CCC+ વભકક્ષ
કોમ્પ્મુટય યીક્ષાનો કોમ પયવજમાત ફનાલેર શોઇ ઉક્ત કોમ્પ્મુટય યીક્ષા વાંફવધત ઉભેદલાયે
અજભામળી વભમ દયમ્માન અથલા વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ તયપથી લખતો લખત ફશાય
ાડલાભાાં આલતી વૂિનાઓને ધ્માને રઇ અજભામળી વભમ દયમ્માન વનમત થમેર તાયીખ
વુધીભાાં પયવજમાત ાવ કયલાની યશે ળે અને ાવ કમામના ુયાલા રૂે ખાતાના લડાને તેની
પયવજમાત રેવખત જાણ કયલાની યશે ળે. જો આ યીક્ષા વનમત વભમ ભમામદાભાાં ાવ કયલાભાાં નરશ
આલે તો વાંફાંવધત ઉભેદલાયની વેલા આોઆ વભાપ્ત થલાને ાત્ર યશે ળે.
ઉયોક્ત વનભણૂક ભેલતા ઉભેદલાયોને વનમવભત વનભણૂક ભળ્યા ફાદ નાણાાં વલબાગના
તા.૧૮/૦૩/૨૦૦૫ના ઠયાલ ક્રભાાંક-નમન-૨૦૦૩-જીઓઆઇ-૧૦-ી તથા તા.૨૭/૦૯/૨૦૦૬
ના રયત્ર ક્રભાાંક-નમન-૨૦૦૬-જીઓઆઇ-૧૦-(ા.પા)-ી ની જોગલાઇ પ્રભાણે
તા.૦૧/૦૪/૨૦૦૫ થી દાખર કયલાભાાં આલેર નલી લવધમત ેન્ળન મોજના અને તે અાંગેના લખતો
લખત ફશાય ાડે ર અને બવલષ્મભાાં રાગુ ડનાય શુકભો રાગુ ડળે.

૩૧.

ઉયોક્ત તભાભ ઉભેદલાયો તેભના વનભણૂકના સ્થે વનમત વભમ ભમામદાભાાં અિુક શાજય થામ,
તેની િકાવણી જે-તે વાંફાંવધત કોરેજના આિામમશ્રીએ કયલાની યશે ળે, અને જો કોઇ ઉભેદલાય
વનભણૂકના સ્થે શાજય થમેર ન શોમ તો તેની રેવખતભાાં વત્લયે જાણ વનમાભકશ્રી, આમુની
કિેયી ભાયપત આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગની છ-ળાખાને કયલાની યશે ળે. આ અાંગે
થમેર િૂકને ગાંબીયતાથી રેલાભાાં આલળે.

૩૨.

આકવસ્ભક વાંજોગોભાાં કોઈ ઉભેદલાયને આ અવધવૂિના ન ભે તો ણ જે-તે ઉભેદલાયે આ
વલબાગની લેફવાઈટ યથી પ્રસ્તુત અવધવૂિના ડાઉનરોડ કયી વનમત વભમભમમદાભાાં પયજ ય
શાજય થલાનુાં યશે ળે અને વાંફાંવધત કોરેજના આિામમશ્રીએ શાજય કયલાના યશે ળે.
ગુજયાતના નાભ. યાજ્મારશ્રીના શુકભથી અને તેભના નાભે,

(આઈ. ડી. િૌધયી)
ઉ વધચલ
આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ ધલબાગ
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-------------------------------------------------------ભકભ/૧૦૨૦૧૯/GPSC-૧૦(ા.પા.-૧૪)/છ

આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગ,
વવિલારમ, ગાાંધીનગય.
તા.૯/૭/૨૦૧૯
પ્રધત,














ભાન.ભુખ્મભાંત્રીશ્રીના અાંગત વવિલશ્રી, સ્લવણમભ વાંકુર-૧, વવિલારમ, ગાાંધીનગય.
ભાન.નામફ ભુખ્મભાંત્રીશ્રીના અાંગત વવિલશ્રી, સ્લવણમભ વાંકુર-૧ , વવિલારમ, ગાાંધીનગય.
ભાન.યા.ક.ભાંત્રીશ્રી(આયોગ્મ) ના અાંગત વવિલશ્રી, સ્લવણમભ વાંકુર-૨, વવિલારમ,ગાાંધીનગય.
અવધક ભુખ્મ વવિલશ્રી (આયોગ્મ) ના યશસ્મ વવિલશ્રી, વવિલારમ, ગાાંધીનગય.
વવિલશ્રી, ગુજયાત જાશે ય વેલા આમોગ, વેકટય-૧૦-એ, ગાાંધીનગય(ત્ર દ્વાયા)
એ.જી કિેયી, અભદાલાદ, યાજકોટ.
વનમાભકશ્રી, આમુ(આમુલદે , મોગા અને નેિયોેથી, મુનાની, વવદ્ધા અને શોવભમોેથી)ની
કિેયી,બ્રોક નાં.૧/૨, ડો.જીલયાજ ભશે તા બલન, ગાાંધીનગય.
વાંફાંવધત આિામમશ્રી, વયકાયી આમુલેદ કોરેજ(વનમાભકશ્રી, આમુની કિેયી ભાયપત)
વાંફાંવધત વજલ્લા વતજોયી અવધકાયીશ્રી, વજલ્લા વતજોયી કિેયી(વનમાભકશ્રી, આમુની કિેયી ભાયપત)
વાંફાંવધત ઉભેદલાય(By RPAD)
વવસ્ટભ ભેનેજયશ્રી, આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગ, (વલબાગની લેફવાઇટ ય અરોડ
કયલા વારૂ.)
ના.વે.અ.શ્રીની ધવરેક્ટ પાઈર-૨૦૧૯
ળાખા ધવરેક્ટ પાઇર-૨૦૧૯

(એિ.આઇ.ભશે તા)
વેક્ળન અધધકાયી
આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ ધલબાગ
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