
1 

 

E]:TZ lJ7FG VG[ BlGH SlDxGZ SR[ZLE]:TZ lJ7FG VG[ BlGH SlDxGZ SR[ZLE]:TZ lJ7FG VG[ BlGH SlDxGZ SR[ZLE]:TZ lJ7FG VG[ BlGH SlDxGZ SR[ZL    
a,MS Ga,MS Ga,MS Ga,MS G\\\\P!4Zq* DM DF/4 pWMU EJG4 ;[S8Zv!!4 UFP!4Zq* DM DF/4 pWMU EJG4 ;[S8Zv!!4 UFP!4Zq* DM DF/4 pWMU EJG4 ;[S8Zv!!4 UFP!4Zq* DM DF/4 pWMU EJG4 ;[S8Zv!!4 UF\\ \\WLGUZWLGUZWLGUZWLGUZ    

������ �	�
к����	/����	/2012-13/2 

 

��ુ તર િવ	ાન અને ખિનજ કિમ� નરની કચેર�, ગાધંીનગરના િનય�ંણ હ� તકની ��ુ તર�ય મદદનીશ સવંગ! વગ!-૩ ની જ$ યાઓ માટ' 

ઉમેદવારો પસદં કર� +બનઅનામત ક'ટ'ગર� મા ં આવતા ઉમેદવારો માટ' .િત/ા યાદ� બનાવવા તથા અનામત ક'ટ'ગર� મા ં આવતા 

ઉમેદવારો માટ' મેર�ટ 1મના આધાર' પસદંગી યાદ�/ .િત/ા યાદ� તૈયાર કરવા જ$ યાના સદંભ!મા ં ઉ5 લેખ કર'લ શૈ/ણીક લાયકાત 

ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી િનયત ન7નૂામા ંતા.૦૫/૦૪/૨૦૧૩ થી તા.૧૯/૦૪/૨૦૧૩ દર@યાન અરAઓ માગંવામા ંઆવે છે. અરA 

�વીકારવાની છે5લી તાર�ખ ૧૯/૦૪/૨૦૧૩ રાખેલ હોઇ તા.૧૯/૦૪/૨૦૧૩ના રોજ ૧૮.૦૦ કલાક Eધુી આ કચેર�ને અરA મળ� Gય તે 

ર�તે મોકલવાની રહ'શે. Hયારબાદ આવેલ અરAઓ Iાહય રાખવામા ં આવશે નહJ. ઉમેદવાર' તાKતરનો પાસપોટ! સાઇઝનો ફોટોIાફ 

અરAમા ંચNટાડવાનો રહ'શ.ે ઉમેદવાર' પોતાના બધા ંજ શૈ/+ણક, વય અને Gિત તેમજ લાયકાતના .માણપ�ોની .મા+ણત નકલો અરA 

સાથે +બડાણ કરવાની રહ'શે. પસદંગી .P1યા હ'Qલુ/ી .� નોવાળ� O.M.R પRિતથી પર�/ા લેવામા ંઆવશે. પર�/ા સબંિંધત Eચુનાઓ 

મોબાઇલ ન.ં ઉપર SMS થી આપવામા ંઆવશે. આથી અરAપ�કમા ંમોબાઇલ ન.ં અવ� ય દશા!વવો અને પર�/ા Sણુ! થાય H યા ંEધુી તે 

નબંર Gળવી રાખવો જTર� છે.  

������� �� �� � 
!�" # �	� � $к����� % &�' ���� � (�� �� ��)  

 

�	 �� ��*&
 

 �	 

+&, 

�-.  

�� 

/'  # �	� 

(�	�1 �) 

�.ш5.�6�� �78  #*&. �9�. #*&.� .�9� +&, �� ��) �5к� 

�	�1 � 	:�,� �	�1 � 	:�,� �	�1 � 	:�,� �	�1 � 	:�,� P.H. 	�� 59 к 

૧ ૨ ૩ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

૧ ��ુ તર�ય 
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(વગ!-૩)   

૧૦ ૩ ૦ ૩ ર ૦ ૦ ર ૦ ૦ ૦ 

નNધ- ઉપWુ!કત કોલમ.ન.ં-૪ પરની +બન અનામત સામાXય ક'ટ'ગર�મા ં દશા!વેલ �ણ જ$યા માટ' .િત/ાયાદ� બનાવવામા ંઆવનાર છે. 

જયાર' અનામત જ$યા માટ' મેર�ટ 1માકં .માણે પસદંગી યાદ�/ .િત/ાયાદ� તૈયાર કરવા આ Gહ'રાત અપાયેલ છે.  

�.к. CGM/2012-13/A 	�$� �B�� ,��к��� –  

(1) ભારતમા ં ક'X Yીય અથવા રાજય અિધિનયમથી � થપાયેલી અથવા સ�ં થાિપત WિુનવિસZટ�ઓ અથવા સ�ં થાઓ પૈક�ની કોઇ 

WિુનવિસZટ�  અથવા સ�ં થા અથવા તે તર�ક' માX ય થયેલી WિુનવિસZ ટ� IાX ટસ કિમશન અિધિનયમ, ૧૯પ૬ ની કલમ – ૩ હ'ઠળ 

Pડ@ ડ WિુનવિસZટ� તર�ક' Gહ'ર કર'લી બીA શૈ/+ણક સ�ં થાની ��ૂ તર િવ	ાન અથવા .યોAત ��ુ તર િવ	ાનમા ંઓછામા ંઓછા 

પપ % સાથે અ^�ુ નાતકની પદવીઃ અથવા સરકાર ` વારા માX ય સમક/ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇશે.  

(�) aજુરાત 75ુ ક� સેવા વગbકરણ અન ેભરતી (સામાX ય) િનયમો, ૧૯૬૭ મા ં ઠરાd યા .માણે કો@ e Wટુરના ઉપયોગના  પાયાની 

Gણકાર� ધરાવતો હોવો જોઇશેઃ  

(3) aજુરાતી અને/અથવા PહX દ�^ ુ ંSરુQ ુ ં	ાન ધરાવતો હોવો જોઇશે.    

D	��  ઉમેદવાર ૩૦ વષ!થી વg ુhમરનો હોવો જોઇએ નહJ અનામત ક/ાના ઉમેદવારોને િનયમા^સુાર વય મયા!દામા ંjટછાટ મળવા પા�  બનશે.  

hમર અરA � વીકારવાની છે5 લી તાર�ખના રોજ ગણવામા ંઆવશ.ે  

(૧) અનામત જ$ યાઓ ફકત 7ળૂ aજુરાતના હોય તવેા અ^Eુ+ુચત Gિત, અ^Eુ+ૂચત જનGિત, સામાAક શ/ૈ+ણક ર�તે 

પછાત વગ!ના ઉમદેવારો માટ' જ અનામત છે.  

(ર)  અનામત વગkના ઉમદેવારો જો +બન અનામત જ$ યા માટ' અરA કરશ ેતો આવા ઉમદેવારોન ે વય મયા!દામા ં

lટછાટ મળશ ેનPહ.  

(૩) ઉમેદવાર' અરA કરતી વખત ેતેઓ અનામત ક'ટ'ગર�મા ંઅરA કરવા માગંે છે ક' +બન અનામત ક'ટ'ગર�મા ંઅરA 

કરવા માગં ે છે તે �પmટ જણાવn ુ.ં એક વખત અરA કયા! બાદ અરA ફોમ!મા ં દશા!વલે Gિત/ક/ામા ંકોઇપણ 

.કારનો ફ'રફાર કરવા દ'વામા ંઆવશ ેનહJ. જો કોઇ ઉમદેવાર પાછળથી આ બાબતની રoૂઆત કરશે, તો તનેી 

રoૂઆત � વીકારવામા ંઆવશ ેનPહ ક' તનેો કોઇ .H Wતુર આપવામા ંઆવશ ેનPહ. ઉમેદવારોને આ Eચૂના ` યાન ે

લઇ તે^ ુ ં અpકૂપણ ે પાલન કરવા જણાવવામા આવે છે. અરAપ�કમા ં અરજદાર' તમેની કા�ટ/ક'ટ'ગર� �પmટ 

દશા!વવી, પાછળથી તમેા ંફ'રફાર કર� શકાશે નહJ. (The applicant has to clearly state the caste/category (She/He) 

belongs to and no chang shall be allowed to be made in it thereafter) �E %&�' � #����к	�
 ш�� ��хE, 6E. 

G � H	E!����  IJ ,E�� � ���шE.     
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(4) માA સિૈનક માટ' qુલ ભરવાપા� જ$ યાઓના ૧૦ ટકા 7જુબ જ$ યાઓ અનામત છે. K K તે ક'ટ'ગર� સામ ેસરભર 

કરાશે. માA સિૈનક માટ'ની અનામત જ$ યાઓ માટ' જો લાયક માA સૈિનક ઉમદેવારો ઉપલr ધ ન થાય તો ત ે

જ$ યાઓ K ત ેક'ટ'ગર�ના અX ય લાયક ઉમદેવારથી ભરવામા ંઆવશ.ે  

(પ)  શાર�Pરક ખોડખાપંણ ધરાવનાર d યPકતઓ માટ' સરકાર� સવેામા ંસીધી ભરતીથી િનમs ૂકંની .P1યામા ં િવકલાગં 

ધારો-૧૯૯પ ની જોગવાઇઓ અ^સુાર ૩ ટકા અનામતમા ંtધHવ અથવા ઓછ� Yિm ટની ક'ટ'ગર�-૧ માટ' ૧ ટકો 

તથા uવણની ખામીની ક'ટ'ગર�-ર માટ' ૧ ટકો ક' K ઉમદેવારો ૪૦ ટકા ક' તથેી વg ુ અન ે૭પ ટકાથી ઓછ� 

િવકલાગંતા ધરાવતા હોય તમેના માટ' અનામત રહ'શે તથા હલનચલન ધરાવતા ઉમદેવારો માટ' પણ ૧ ટકા 

જ$ યા અનામત રહ'શે. આ ક'ટ'ગર�ઓ પકૈ�ની જ$ યાઓ પકૈ� ક'ટ'ગર�-૧ ના ઉમદેવારો ન મળે ક' ઓછા મળે તો ત ે

જ$ યાઓ ક'ટ'ગર�-ર થી અન ેજો ત ેપણ ન મળે ક' ઓછા મળે તો તે જ$ યાઓ ક'ટ'ગર�-૩ થી ભરવામા ંઆવશ.ે  

(૬)  મPહલાઓ માટ'ની જ$ યાઓ ૩૦ % 7જુબ અનામત છે, K ત ેક'ટ'ગર� સામ ેસરભર કરાશે. મPહલા ઉમેદવાર માટ' 

અનામત જ$ યાએ જો લાયક મPહલા ઉમેદવાર ઉપલr ધ નહJ થાય તો ત ે જ$ યા K તે ક'ટ'ગર�ના STુષ 

ઉમેદવારોથી ભરવામા ંઆવશે. 

(૭)  સરકારના .વત!માન િનયમો અ^સુાર િવધવા મPહલા ઉમદેવાર માટ' પસદંગીમા ં અIતા આપવા માટ' તમેન ે

મળેલ qુલ aણુના પ (પાચં) ટકા aણુ ઉમરે� આપવામા ંઆવશે. પરંQ ુતઓેએ ભરતી તથા િનમsુકં સમય ેSનુઃ 

લ$ ન કર'લ ન હોવા જોઇએ. ઉપરાતં સિમિત માગં ેH યાર' તેના તમામ Sરુાવાઓ અસલમા ંરoુ કરવાના રહ'શે.  

(૮) પગાર ધોરણઃ –  

ઉકત Gહ'રાતમા ં દશા!વલે સવંગ!મા ં પસદંગી પામલે ઉમદેવારની િનમs ૂકં નાણા િવભાગના તા.૧૬/ર/ર૦૦૬, 

તા.૧/૮/ર૦૦૬, તા.ર૯/૪/ર૦૧૦ તથા તા.૬/૧૦/ર૦૧૧ ના ઠરાવ તથા સામાX ય વહ�વટ િવભાગના 

તા.૪/૬/ર૦૦૯ ના ઠરાવની જોગવાઇઓ ન ેઆધીન K બોલીઓ/શરતો/િનયમો નકક� કર'લ છે તે તમેજ હવ ે

પછ� વખતો વખત સરકારuી ` વારા નકક� કરવામા ં આવ ે ત ે બોલીઓ/શરતો/િનયમો ઉમદેવારન ે બધંનકતા! 

રહ'શે. K જોગવાઇઓ ન ેઆધીન .થમ પ (પાચં) વષ! માટ' G.ક. CGM/2012-13/2 ��ુ તર�ય મદદનીશ, વગ!-૩ 

ન ેTા. ૧૦,૦૦૦/- ના માિસક ફ�કસ પગારથી લાયક ઉમદેવારને અજમાયશી ધોરણ ેિનમsુકં અપાશે. ત ે િસવાય 

અX ય કોઇ ભw થા ક' લાભો મળવાપા� રહ'શે નહJ. H યાર બાદ પ (પાચં) વષ!ની સવેા Sરુ� થયથેી તમેની સવેા 

િનમsુકં સH તાિધકાર�ન ેસતંોષકારક જણાશે તો પગાર ધોરણ Tા. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦, Iડે પ ેTા. ૪૪૦૦/- મા ંિનમs ૂકં 

મળેવવાપા� ઠરશે.  
 

(9) પર�/ાની Tપર'ખા અન ેિવષયોની 9�7�� –  

                 આ પર�/ામા ંGહ'રાત 1માકં CGM/2012-13/2 માટ' હ'Qલુ/ી .કાર^ ુ ંO.M.R પRિત^ુ ંએક .� નપ� ૧૦૦ િમિનટ 

(૧ કલાક અને ૪૦ મીનીટ)ના સમયગાળા માટ' લવેામા ંઆવશ.ે Kમા ં૭૦ aણુ લગતા ટ'કિનકલ અx યાસ1મના,  

અન ે૩૦ aણુ પકૈ� ૧૦ aણુ કો@ e Wટુર નોલજે, ૨૦ aણુ સામાX ય 	ાન (જનરલ � ટડ�ઝ/નોલેજ) રહ'શે. પપેર 

તપાસવાની પ` ધિત (-) ૦.પ aણુ ઉમદેવાર' મળેવેલ aણુમાથંી કાપવામા ંઆવશ ેએટલે ક' ખોટા જવાબ માટ' 

નગેટે�વ aણુની બાબત ઉમદેવાર' ` યાન ેરાખવાની રહ'શે. પર�/ા માટ'^ુ ં� થળ અમદાવાદ રહ'શ.ે 

                લેવામા ં આવનાર લે+ખત પર�/ામા ં ઓછામા ં ઓછા ૩૦ (�ીસ) માક!સ મેળવેલ હશે તેવા ઉમેદવારોને 

મેર�ટના 1મ 7જુબ પસદંગી યાદ�/.િત/ાયાદ� મા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવશે. 

(10) ��K L����� – ઉમેદવાર ભારતનો નાગર�ક હોવો જોઇએ અથવા તે aજુરાત 75ુ ક� સવેા વગbકરણ અન ેભરતી (સામાX ય) 

િનયમો, ૧૯૬૭ ના િનયમ-૭ હ'ઠળ કરવામા ંઆવલે જોગવાઇ 7જુબ પા�તા ધરાવતો હોવો જોઇએ. 

(11) aજુરાતી અને/અથવા PહX દ�^ ુ ંSરુQ ુ ં	ાન ધરાવતો હોવો જોઇએ.  

(1�)  સીધી ભરતીથી િનમsુકં પામલે ઉમદેવાર', પોતાની અજમાયશીની 7દુત દર@ યાન aજુરાત 75ુ ક� સેવા કો@ e Wટુર 

/મતા તાલીમ અને પર�/ા િનયમો, ર૦૦૬ ની જોગવાઇ અ^સુાર કો@ e Wટુરની Gણકાર� tગનેી લાયક� પર�/ા 

પાસ કરવાની રહ'શે. સામાX ય વહ�વટ િવભાગના તા.૧૩/૬/ર૦૦૮ ના ઠરાવ 1માકંઃ સીઆરઆર-૧૦-ર૦૦૭-

૧ર૦૩ર૦-ગ.પ થી નકક� કર'લ અx યાસ1મ 7જુબ કો@ e Wટુર tગે̂ ુ ંબઝેીક નોલજે ધરાવતા હોવા tગે̂ ુ ંકોઇપણ 

સરકાર માX ય તાલીમ સ�ં થા^ ુ ં.માણપ�/માક!શીટ ધરાવતા હોવા જોઇએ. તથા સરકાર માX ય WિુનવિસZટ� અથવા 

સ�ં થામા ં કો@ e Wટુર 	ાન tગનેા કોઇપણ Pડe લોમા ં અx યાસ1મમા ં કો@ e Wટુર એક િવષય તર�ક' હોય તવેા 

.માણપ�ો અથવા ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧ર ની પર�/ા કો@ e Wટુરના િવષય સાથ ે પસાર કર'લ હોય તેવા 
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.માણપ�ો ધરાવતા હોવા જોઇએ. આ તબકક' આ .માણપ� ન ધરાવતા ઉમદેવારો પણ અરA કર� શકશે પરંQ ુ

િનમs ૂકં મેળવતા પહ'લા ંઆ .માણપ� અpકૂ રoુ કરવા^ ુ ંરહ'શ.ે અX યથા િનમs ૂકં મળેવવાન ેપા� ઠરશ ેનPહ.  

(13)  �� 	��8!�	�
 M$6�$� –  

 ઉપલી વયમયા!દામા ંનીચ ે7જુબની lટછાટ મળવાપા� છે.  

૧.  7ળૂ aજુરાતના હોય તવેા અ^Eુ+ૂચત Gિત, અ^Eુ+ુચત જનGિત, સામાAક શ/ૈ+ણક ર�તે પછાત વગ!ના ફકત 

STુષ ઉમદેવાર – પાચં વષ!.  

ર.  +બન અનામત વગkના મPહલા ઉમદેવાર- પાચં વષ!.  

૩.  7ળૂ aજુરાતના હોય તેવા અ^Eુ+ુચત Gિત, અ^Eુ+ુચત જનGિત, સામાAક શ/ૈ+ણક પછાત વગ!ના મPહલા 

ઉમેદવાર- દસ વષ!. (આ lટછાટમા,ં મPહલા માટ'ની lટછાટ ક' K પાચં વષ!ની છે, તનેો પણ સમાવેશ થઇ Gય 

છે)  

૪.  િવકલાગં ઉમદેવારોને સામાX ય વહ�વટ િવભાગના તા.૧/૧ર/૦૮ ના પPરપ� 1માકંઃ- પરચ-૧૦ર૦૦૮-૪૬૯પ૪૦-

ગ.ર થી િનયત થયલે Eિુ.X ટ'X ડ'ટ/િસિવલ સyનના તમામ .માણપ�ન ેઆિધન રહ�ને ઉપલી વયમયા!દામા ં૧૦ 

વષ!ની jટછાટ મળશ.ે  

પ.  માA સિૈનક ઉમદેવારો ક' Kઓએ નૌ સેના, વાW ુસનેા અન ે�િુમ આમ! ફોસbસમા ંઓછામા ંઓછા (૬) માસની સવેા 

કર� હોય અન ે માA સિૈનક તર�ક'^ ુ ં સ/મ અિધકાર�̂ ુ ંઓળખકાડ!/ .માણપ� ધરાવતા ં હોય તો મળવાપા� 

ઉપલી વયમયા!દામા ંતઓેએ બGવલે ફરજનો સમયગાળો ઉપરાતં �ણ (૩) વષ!ની jટછાટ મળશ.ે  

૬.  aજુરાત 75ુ ક� સવેા વગbકરણ અને ભરતી (સામાX ય) િનયમો, ૧૯૬૭ ની જોગવાઇઓ અ^સુાર અગાઉથી aજુરાત 

સરકારની સવેામા ંહોય તવેા ઉમદેવારોની તરફ'ણમા ંઉપલી વયમયા!દા હળવી કર� શકાશ.ે  

 IJ� –  

૧.  તમામ ક'ટ'ગર�ના ઉમદેવારોની ઉપલી વય મયા!દા lટછાટ સાથ ેકોઇપણ સજંોગોમા ં િનયત તાર�ખે ૪પ વષ!થી 

વધવી જોઇશ ેનહJ.  

ર.  અનામત ક'ટ'ગર�ના તમામ ઉમદેવારોના Pક�સામા ંGિત^ુ ં.માણપ�, વયમયા!દા, શ/ૈ+ણક લાયકાત, વધારાની 

લાયકાત, અ^ભુવ અન ે લાa ુ પડ' H યા ં નોન P1િમ+લયર સટ{Pફક'ટ અરA કરવાની છે5 લી તાર�ખની િ� થિતએ 

` યાનમા ંલવેામા ંઆવશ.ે  

(૧૪)  અરA ફ�ઃ –  

૧.  +બન અનામત STુષ/મPહલા ઉમદેવારોએ પર�/ાની તાર�ખ નકક� થયા બાદ ખર�દ'લ તેમજ “Pહસાબી 

અિધકાર�uી,��ૂ તર િવ	ાન અન ેખિનજ ખાQ,ુ ગાધંીનગર”ના નામનો Tા. ૧૦૦/- (tક' Tિપયા એક સો Sરુાનો) 

ડ�માX ડ |ાફટ અરA ફ� પેટ' પર�/ા સમય ેસાથે લાવી પર�/ા હોલમા ંઇX વીAલટેરન ેસNપવાનો રહ'શે.  

ર.  7ળુ aજુરાતના અનામત ક/ાના અ^Eુ+ૂચત Gિત/ જન Gિતના ઉમેદવારોએ અરA ફ� ભરવાની રહ'તી નથી.  

૩.  7ળુ aજુરાતના ઉપર 7જુબના અનામત ક/ાના ઉમદેવારો જો +બન અનામત જ$ યા માટ' અરA કર' તો પણ 

તઓેએ અરA ફ� ભરવાની રહ'તી નથી.  

૪.  િવકલાગં d યPકતઓ તથા માA સિૈનકોએ અરA ફ� ભરવાની રહ'તી નથી.  

૫.        સામા}જક શ/ૈ+ણક પછાત વગ!ના ઉમદેવારો એ અરA ફ� ભરવાની રહ'શે.  

(૧પ)  Gહ'રાતમા ં દશા!વલે સવંગ!ની જ$ યા ઉપર પસદંગી પામવાના હ'Qસુર ઉમદેવાર' હ'Qલુ/ી .� નોવાળ� O.M.R 

પRિતથી લવેામા ંઆવનાર પર�/ાની .P1યામાથંી પસાર થવા^ ુ ંરહ'શે. આ જ$ યાઓ પર િનમsુકં માટ' કોઇ મૌ+ખક 

ઇX ટરd W ુરાખવામાં આવનાર નથી.  

(૧૬)  સામાX ય Eચુનાઓઃ –  

૧.  સદર~ુ ભરતી સબંિંધત તમામ Eચુનાઓ/િવગતો વખતો વખત આ ખાતાની વબેસાઇટ 

www.geomining.gujarat.gov.in  પરથી જોવા મળ� શકશે.  

ર.  ઉમેદવાર' િનયત અરAપ�કમા ંભર'લી િવગતો સમI ભરતી .P1યા માટ' આખર� ગણવામા ંઆવશ ેઅન ે તેના 

Sરુાવાઓ ભરતી પસદંગી સિમિત/ ખાતા ` વારા માગંવામા ંઆવે H યાર' અસલમા ં રoુ કરવાના રહ'શ,ે અX યથા 

અરA પ�ક K તે તબકક' રદ કરવામા ંઆવશ.ે  

૩. શાર�Pરક અશકતતા ધરાવતા ં ઉમદેવારોએ અરA ફોમ!મા ં tગત માPહતી ક' િવગતોમા ં પોતાની અશકતતાની 

ટકાવાર� દશા!વવાની રહ'શે.  
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૪.  ઉમેદવાર' અરA પ�કમા ંદશા!વલે ક'ટ'ગર�(Gિત)મા ંપછ�થી ક'ટ'ગર� બદલવાની રoુઆત Iાહય રાખવામા ંઆવશ ે

નહJ.  

પ.  આ સવંગ!ની ભરતી .P1યામા ં આખર� પસદંગી પામલે અન ે પસદંગીયાદ�મા ં સમાિવmટ ઉમદેવાર િનમsુકં 

સH તાિધકાર� ઠરાવે ત ેશરતોને આિધન િનમsુકં મળેવવાન ેપા� ઠરશે.  

૬.  ઉમેદવાર પોતે આખર� પસદંગી યાદ�મા ંસમાિવm ટ થવા મા�થી સબંિંધત જ$ યા પર િનમs ૂકં મેળવવાનો દાવો 

કરવાન ેહકકદાર થશ ેનહJ. િનમs ૂકં કરનાર સH તાિધકાર�ન ેએવી ખા�ી થાય ક' Gહ'ર સવેા માટ' ત ેaજુરાત 75ુ ક� 

સવેા વગbકરણ અને ભરતી (સામાX ય) િનયમો, ૧૯૬૭ થી ઠરાવલે િનયમો^સુાર અને આ જ$ યાના .વત!માન 

ભરતી િનયમો અ^સુાર યો$ ય જણાતો નથી, તો તે તબકક' આ ઉમદેવારને િનમs ૂકં ન આપવાનો િનણ!ય લઇ 

શકશ ેઅને આ બાબત ેિનમs ૂકં સH તાિધકાર�નો િનણ!ય આખર� ગણાશે.  

૭.  આ ભરતી .P1યા સSંણૂ!પણ ેK ત ેસવંગ!ના .વત!માન ભરતી િનયમોન ેઆિધન રહ'શે.  

૮.  આ Gહ'રાત કોઇપણ કારણોસર રદ કરવાની ક' તમેા ંફ'રફાર કરવાની ક' જ$ યાઓની સ�ંયામા ંવધ-ઘટ કરવાની 

આવ� યકતા ઉભી થશે તો તમે કરવાનો ખાતાના વડાનો અબાિધત હકક/ અિધકાર રહ'શ ેઅન ેઆ માટ' કારણો 

આપવા બધંાયલે રહ'શ ેનહJ. તમેજ તેવા સજંોગોમા ંભર'લ અરA ફ� પરત મળવાપા� થશ ેનહJ.  

૯.(અ)  સામાAક શ/ૈ+ણક ર�તે પછાત વગ!ના ઉમેદવારોએ ઉX નત વગ!મા(ંP1મીલયેર) તઓેનો સમાવેશ થતો નથી. ત ે

મતલબ^ુ ં.માણપ� સામાAક X યાય અન ેઅિધકાર�તા િવભાગના તા.૬/ર/૧૯૯૬ ના ઠરાવથી ક' વખતો વખત 

Eધુારા થયા .માણ ે િનયત થયલે પPરિશm ટ–ક મા ં તા.૩૧/૩/ર૦૧૩ ના રોજ Sરુા થયલે ર૦૧૨-ર૦૧૩ ના 

નાણંાક�ય વષ!ની આવકને ` યાન ે લઇન ેતા.૧/૪/ર૦૧૩ ના રોજથી શT કર�ન ેતા.૧૯/૪/૨૦૧૩ Eધુી યો$ય 

સ�ાિધકાર�એ આપલે હોn ુ ં જોઇએ. અન ે આ પPરિશm ટ-ક નો નબંર અન ે તાર�ખ અરA કરતી વખત ે અવ�ય 

દશા!વવાનો રહ'શે.  

(બ)  પરણીત મPહલા ઉમદેવાર' આnુ ં.માણપ� તેણીના માતા-િપતાની આવકના આધાર' રoુ કરવા^ ુ ંરહ'શે. જો આવા 

ઉમેદવારોએ તમેના પિતની આવકના આધાર' આnુ ં .માણપ� રoુ કર'લ હશ ેતો તમેની અરA રદ કરવામા ં

આવશ.ે  

(ક)  અરA સાથ ેપPરિશm ટ-ક, સામાAક અન ેશ/ૈ+ણક પછાત વગ!ની જ$ યા માટ' માX ય ગણવામા ંઆવશે.  

૧૦.  Gહ'રાતમા ંદશા!વલે જ$ યાઓ ઉપર ઉમદેવારની પસદંગી � પધા!H મક પર�/ાના આધાર' કરવામા ંઆવશે.  

૧૧.  aજુરાતના સરકાર� કમ!ચાર� આ Gહ'રાત સદંભ!મા ંબારોબાર અરA કર� શકશ ેપરંQ ુતનેી Gણ ઉમદેવાર' પોતાના 

િવભાગ/ખાતા/ કચેર�ન ે Pદન-૭ મા ંઅpકુ કરવાની રહ'શે. જો ઉમેદવારના િવભાગ/ખાતા/કચરે� તરફથી અરA 

મોકલવાની છે5લી તાર�ખ બાદ 30 Pદવસમા ંઅરA કરવાની પરવાનગી, સિમિતને રoુ નહ� કરવામા ંઆવશ ેતો 

તઓેની અરA ના મoુંર કર� ઉમેદવાર� રદ કરવામા ંઆવશ.ે  

૧ર.  આ ભરતી નામ. Eિુ.મ કોટ!મા ં દાખલ કરવામા ં આવલે એસ.એલ.પી.ન.ં ૧૪૧ર૪-૧૪૧રપ/ર૦૧ર ના આખર� 

pકુાદાન ેઆિધન રહ'શે.  

૧૩.    પસદંગી પામેલ ઉમેદવારો એ aજુરાત રાજય ના કોઇપણ Iા@ય િવ�તાર મા ં/ે�ીય કામગીર� કરવાની રહ'શે. 

૧૪. Gહ'રાતમા ં દશા!વલે શ/ૈ+ણક લાયકાત ધરાવતા હોય તેવા જ ઉમદેવાર' રA�ટડ! એડ� ટપાલથી પો�ટ ખાતા 

મારફત “અ`ય/ અન ેકિમ�રuી, ભરતી પસદંગી સિમિત, ��ુતરિવ	ાન અને ખિનજ કિમ�રuીની કચેર�, rલોક 

ન.ં૧ તથા ર, ઉ�ોગભવન, સાતમો માળ, સકેટર-૧૧, ગાધંીનગર(aજુરાત રાજય)” ના સરનામ ેઅરA મોકલી 

આપવાની રહ'શે. TબTમા ંઅરA �વીકારવામા ંઆવશે નહJ Kની ખાસ નNધ લેવી.  

૧૫. આ Gહ'રાત સબંિંધત પર�/ા અન ેપસદંગી .P1યા સદંભ!ની તમામ Eચુનાઓ આપે અરAમા ંદશા!વલે મોબાઇલ 

નબંર ઉપર જ SMS થી Gણ કરવામા ંઆવશ.ે Kથી આ પસદંગીની .P1યા Sણૂ! થાય નહJ. Hયા ંEધુી આપનો 

મોબાઇલ નબંર બદલવો નહJ. અXયથા પર�/ા સબંિંધત Eચુનાઓ આપન ેનહJ મળે તો ભરતી પસદંગી સિમિતની 

જવાબદાર� રહ'શે નહJ.  

૧૬. અરAનો િનયત ન7નુા આ સાથ ેસામલે છે.  

આ Gહ'રાતમા ંદશા!વલે જ$યાના ભરતી િનયમો અXવયે શ/ૈ+ણક લાયકાત, વય મયા!દા, વય મયા!દા lટછાટ, 

પર�/ા ફ� અન ેપર�/ાન ેલગતી પસદંગીની પ`ધિત અને Gહ'રાતની અXય તમામ િવગતો, અરAનો િનયત ન7નુો િવગેર' 

આ ખાતાની વેબસાઇટ www.geomining.gujarat.gov.in  ઉપર જોવા મળશ.ે ઉમેદવાર' અરAપ�કમા ંબતાવલેી કોઇપણ 
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િવગત, િનમsુકં સ�ાિધકાર� સમ/ રoુ કર'લ જXમ તાર�ખ, શ/ૈ+ણક લાયકાત, વય, Gિત અXય લાયકાતોને લગતા 

.માણપ�ો ભિવmયમા ંK તે તબકક' િનમsુકં અિધકાર� `વારા ચકાસણી દર@યાન ખોટા મા�મુ પડશ ેતો તનેી સામ ેયો$ય 

કાયદ'સરની કાય!વાહ� કરવામા ં આવશે. આવા ઉમદેવારોની ઉમેદવાર� િનમsુકં સ�ાિધકાર�/સિમિતના પરામશ!મા ં રદ 

કરવામા ંઆવશે. તમેજ ઉમદેવારને ગરેલાયક ઠરાવવામા ંઆવશે. તમેજ આવા ઉમેદવારની જો પસદંગી/ િનમsુકં થયલે 

હશ ેતો સબંિંધત કચરે� `વારા ભરતી પસદંગી સિમિતના પરામશ!મા ં કોઇપણ તબકક' રદ કરવામા ંઆવશ.ે આ સવંગ!ની 

સીધી ભરતી .P1યા સSંણૂ!પણ ેaજુરાત 75ુક� સેવા વગbકરણ અન ેભરતી (સામાXય) િનયમો -૧૯૬૭ અન ેવખતો વખત 

તમેા ં થયલેા Eધુારા અન ેતે અXવય ેઆ સવંગkના ભરતી િનયમો/પર�/ા િનયમોન ેઆિધન રહ'શે. આ જ$યાની ભરતી 

.P1યાના અ^સુધંાન ેઆ Gહ'રાતમા ંકોઇપણ કારણોસર ફ'રફાર કરવાની ક' રદ કરવાની આવ�યકતા ઉભી થાય તો તમે 

કરવાનો ભરતી પસદંગી સિમિતન ે સSંણૂ! હકક/અિધકાર રહ'શ.ે અને ભરતી પસદંગી સિમિત આ માટ' કારણો આપવા 

બધંાયેલી રહ'શ ેનહJ. અરA કરવામા ંકોઇ 7�ુક'લી ક' અડચણ જણાય તો ફોન.ન.ં ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૦૫૦ ઉપર કચરે� કામકાજના 

Pદવસો દર@યાન તા.૧૯/૦૪/૨૦૧૩ Eધુી ફોન કર� માગ!દશ!ન મેળવી શકાશે.  

 

��.  2�/03/2013                  

� થળ – ગાધંીનગર.                                         સxય સ+ચવ અને નાયબ િનયામક(વ) 

    ભરતી પસદંગી સિમિત 
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N&O���� 	!! �ш � ���� 	�$�* &
  #�� PQ	8 
   Commissioner of Geology and Mining 

                                                      Block-1,2/seventh Floor, Udyog Bhavan, 

                                                      Sector-11, Gandhinagar 

 

૧.Gહ'રાત 1માંક : CGM/201213/2 

ર. Gહ'રાતમા ંસમાિવm ટ જ$ યા : ��ુ તર�ય મદદનીશ (વગ!-૩)            

૩. અરA � વીકારવાની છે5 લી તાર�ખ :19/04/2013.      

   અરA રA.એ.ડ� થી પો�ટખાતા મારફત મોકલવાની રહ'શે.   

 
 

ઉમેદવારની માહ�તી 

                          (અટક)                  (નામ)              (િપતા^ુ ંનામ) 

(૧) ઉમેદવાર^ુ ંનામ : ____________________________________________ 

(ર)માતા^ુ ંનામ : _______________________________________________ 
 

(૩)હાલ^ુ ંસરના7ુ ં:___________________ (૪)કાયમી સરના7 ુ:____________ 

 

___________________A5લો_____________   _____________A5લો_____________ 

રાજય ...........................                          રાજય ......................... 
 

(પ)જX મ તાર�ખ :---------     (૬)જX મ^ુ ં� થળ : --------------- 

(અરA � વીકારવાની છે5 લી તાર�ખના રોજ ઉમેદવાર ૩૦ વષ! થી વg ુhમરનો હોવો જોઈએ નહJ .    

અનામત ક/ાના ઉમેદવારોને વય મયા!દામા ંjટછાટ મળવાપા� રહ'શે.) 

 

(૭) મોબાઈલ નબંર :.........................  (૮) ઈમેલ :....................  

 

(૯)Gતી (� �ી/STુષ):................        (૧૦) પરણીત/અપરણીતઃ ------------ 

                                                 િવધવા.......................... 

(૧૧)નાગPરકH વ : .................. 
 
 

(૧ર) 	ાિત :................. 

        (કા� ટ/ક'ટ'ગર� � પm ટ દશા!વવી પાછળથી કોઈ તેમા ંફ'રફાર કરવા દ'વામા ંઆવશે નહ�.    

        કા� ટ સટ{ફ�ક'ટની .મા+ણત નકલ અરA સાથે બીડવી.)  
 

(૧૩)નોન 1�િમલેયર સટ{ફ�ક'ટ નબંર અને તાર�ખ :--------------- 

           (પPરિશm ટ-ક 7જુબ નોન 1�િમલેયર .માણપ�ની નકલ અરA સાથે બીડવી.) 
 

(૧૪) કો@ e Wટુર 	ાનની Gણકાર� : ----------------- 

             (માX ય તાલીમ સ�ં થા^ુ ં.માણપ� ની નકલ અરA સાથે બીડવી) 

(૧પ)રમત ગમત ની િવગત :---------------- 

(૧૬) ઉમેદવાર શાર�Pરક ર�તે અશકત હોય તો તેની િવગત.----------------- 

(૧૭) ઉમેદવાર માA સૈિનક છે ક' ક'મ ? હા/ના ................................. 

ઉમદેવાર' તાKતરનો 

પાસપોટ!  સાઇઝના 

ફોટા ઉપર સહ� 

કરવાની  રહ'શ.ે  
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(૧૮) ઉમેદવાર રાજય સરકારની સેવામા ંફરજ  

       બGવતા હોય તો સેવામા ંજોડાયા તાર�ખ ......................................... 

(૧૯)ઉમેદવાર K તે ખાલી જ$યાની ફ�ડર ક'ડરમા ંછો ? હા/ના ...................... 

         (ર૦)Gણતા હોય તે ભાષાઓ : 

ભાષા બોલી શકો વાચંી શકો લખી શકો 

tIેA    

PહX દ�    

aજુરાતી    

 

          (૧૭)શૈ/+ણક લાયકાત : 

પાસ કર'લ 

પર�/ા 

aણુના ટકા કલાસ પાસ કયા!^ુ ં

વષ! અને 

માસ 

બોડ!/Wિુનવસbટ�

/સ�ં થા^ુ ંનામ 

ર�માક!સ 

S.S.C      

H.S.C      
B.Sc      

M.Sc   
(55 % માક!સ સાથ ે

પાસ ) 

     

(ઉપરોકત દશા!વેલ શૈ/ણીક લાયકાત ની માક!શીટની નકલ તથા સટ{ફ�ક'ટ ની .મા+ણત નકલ  

અરA સાથે બીડવી.) 
 

~ુ ં(ઉમેદવાર^ુ ંનામ) ................................. ખાતર� Sવુ!ક Gહ'ર ક�ુ j ંક' ઉપર જણાવેલ િવગતો માર� 

Gણ 7જુબ સાચી છે અને તેમા કોઇપણ િવગત ખોટ� હશે તો તે t ગે સિમતી નો િનણય tિતમ રહ'શે 

અને તે મને બધંનકતા! છે અને ~ુ ંaજુરાતી/tગેA અથવા બ ં ને ભાષા^ુ ંSરુQુ ં	ાન ધરાn ુ jં . મે 

Gહ'રાતમા ંદશા!વેલ બધાજ િનયમો અને શરતો વાચંી તે સમજયા છે તથા આ જ$યાના ભરતી િનયમો 

મને ક�લૂ મoુંર છે. 
 

                                       ઉમેદવારની સહ� ............................................ 

  


