Gujarat Medical Education and Research Society
“O” Block, New OPD Building, 4th Floor, Civil Hospital
Campus, Opp. Pathikashram Hotel,
Gandhinagar – 382016
(An Organization of Gujarat State Government )

Advertisement
Applications are invited in the prescribed format from
( An Organization of Gujarat State Government)
eligible candidates for the Regular Appointment on the
Vacant posts of Nursing Superintendent, Deputy Nursing
Superintendent, Assistant Nursing Superintendent
/Metron, Public Health Nurse, Sister Incharge in GMERS
Medical
attached
Hospitals,
as to reach this
(AnColleges
Organization
of Gujarat
State so
Government)
Society Office on orAdvertisement
before dt. 05-06-2017 by 6:10 pm.
Application should be sent by Registered post only.
Format of application and other details are available on our
Web sites:

www.gmers.gujarat.gov.in
www.gmersmchgandhinagar.com

No.2 /2017

Chairman

ગુજરાત મેડીકલ એજ્યુકેશન અને રીસર્ચ સોસાયટી
"ઓ’’ બ્લોક, ન્યુ ઓપીડી બિલ્ડીંગ, ર્ોથો માળ, સસસિલ
હોસપટલ કેમ્પસ, પસથકાશ્રમ હોટલ સામે, સેકટર -૧૨,
ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૬

(ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા થાસપત)
જાહેરાત
જીએમઇઆરએસના સનયાંત્રણ હેઠળની મેડીકલ કોલેજ
સાંલગ્ન હોસપટલ ખાતે નસસિગ સાંિગચની નસસિગ અસધક્ષક, નાયિ
નસસિગ અસધક્ષક, મદદનીશ

નસસિગ અસધક્ષક/મેટ્રન, પબ્બ્લક

હેલ્થ નસચ, સીટર ઇન્ર્ાર્જની ખાલી જગ્યાઓ ભરિા માટે
લાયકાત ધરાિતા ઉમેદિારો પાસેથી, ટપાલ ધ્િારા રજી.
એડીથી આ કર્ેરીને તા.૦૫/૦૬/૧૭ ના રોજ સાાંજના ૬.૧૦
કલાક સુધીમાાં મળી જાય તે રીતે અરજીઓ માંગાિિામાાં આિે
છે .
અરજીપત્રક અને િધુ સિગતો અમારી િેિસાઇટ
www.gmers.gujarat.gov.in/ www.gmersmchgandhinagar.com
ઉપર ઉપલબ્ધ છે :
ક્રમાાંકઃ ૨/૨૦૧૭

ર્ેરમેન

ુ રાત મેડીકલ એજ્યકુ ેશન અને રીસર્ચ સોસાયટી
ગજ
“ઓ” બ્લોક, ર્ોથો માળ, ન્ય ુ ઓ.પી.ડી. બીલ્ડીંગ, સીવીલ હોસ્પપટલ કેમ્પસ, પથથકાશ્રમ હોટલની
સામે સેક્ટર-૧૨, ગાાંધીનગર – ૩૮૨૦૧૬.
(ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા થાસપત)

ગુજરાત મેડીકલ એજયુકેશન એન્ડ રીસર્ચ સોસાયટી, ગાાંધીનગરના સનયાંત્રણ હેઠળની મેડીકલ
કોલેજ સાંલગ્ન હોસપટલ ખાતે નસસિંગ સાંિગચની નીર્ેના કોષ્ઠકમાાં દરશાવ્યા મુજિ જગ્યાઓ ભરિા લાયકાત
ધરાિતા ઉમેદિારો પાસેથી આ કર્ેરીને

તા.૦૫/૦૬/૧૭ ના રોજ સાાંજના ૬:૧૦ કલાક સુધીમાાં ર્ીફ

એકઝીકયુટીિ ઓફીસર, ગુજરાત મેડીકલ એજયુકેશન એન્ડ રીસર્ચ સોસાયટી, “ઓ” બ્લોક, ર્ોથો માળ, ન્યુ
ઓપીડી િીલ્ડીંગ, સીિીલ હોસ્પટલ કેમ્પસ, પસથકાશ્રમ હોટલ સામે, સેકટર-૧૨, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૬
મળી જાય તે રીતે રજી.એડીથી માંગાિિામાાં આિે છે .
ક્ર
મ

કુલ

ભરિાપાત્ર જગ્યા

જ્ગગ્યાનુ નામ

સોલા-

ગોત્રી-

ગાાંધી

અમદાિાદ

િડોદરા

નગર

ધારાપુર

િલસાડ

હહિંમત

જુ નાગઢ

નગર

િડ
નગર

૧

નસસિંગ અસધક્ષક

૦૧

૦૧

૦૦

૦૧

૦૧

૦૧

૦૧

૦૧

૦૭

૨

નાયિ નસસિંગ અસધક્ષક

૦૫

૦૪

૦૫

૦૪

૦૫

૦૨

૦૧

૦૨

૨૮

૩

મદદનીસ નસસિંગ અસધક્ષક

૦૩

૦૮

૧૧

૧૨

૧૪

૪

૪

૫

૬૧

/મેટ્રન
૪

પબ્લીક હેલ્થ નસચ

૦૦

૦૨

૦૦

૦૦

૦૨

૦૦

૦૨

૦૨

૦૮

૫

સીટર ઇન્ર્ાર્જ

૦૨

૦૪

૦૮

૨૪

૩૭

૦૭

૧૫

૨૭

૧૨૪

(૧)
ક્રમ

ુ વ અને વયમયાચ દા નીર્ે પ્રમાિે છે .
જગ્યાની શૈક્ષણિક લાયકાત, અનભ
જગ્યાનુ ાં નામ

િય

શૈક્ષબણક લાયકાત અને અનુભિ

મયાચદા
૧

નસીંગ અસધક્ષક

૫૦ િર્ચ

(૧) ઇસન્ડયન નસસિંગ કાઉસન્સલ/ગુજરાત નસસિંગ કાઉસન્સલ ધ્િારા
માન્ય

સાંથામાાંથી એમએસસી નસસિંગની ડીગ્રી અને જીએમઇઆરએસ

/સરકાર/પાંર્ાયત/લોકલ િોડીઝ /રાજય સરકારના િોડચ , કોપોરે શન
અથિા ૧૫૦

કે તેથી િધુ િેડ ધરાિતી મલ્ટી પેસીયાલીટી

હોસપટલનો સનયત શૈક્ષબણક લાયકાત મેળવ્યા પછીનો નાયિ નસસિંગ
અસધક્ષક/મેટ્રન ગ્રેડ-૨નો ૨(િે) િર્ચનો અથિા મદદનીસ નસસિંગ
અસધક્ષક/મેટ્રન ગ્રેડ-૩નો ૪(ર્ાર) િર્ચનો અનુભિ.

અથવા
ઇસન્ડયન નસસિંગ કાઉસન્સલ/ગુજરાત નસસિંગ કાઉસન્સલ ધ્િારા

માન્ય

સાંથામાાંથી િેઝીક િીએસસી(નસસિંગ), પોટ િેઝીક િીએસસી(નસસિંગ)
ની

ડીગ્રી

અને

જીએમઇઆરએસ/સરકાર/પાંર્ાયત/લોકલ

/રાજય સરકારના િોડચ , કોપોરે શન અથિા
ધરાિતી મલ્ટી

પેસીયાલીટી

કે તેથી િધુ િેડ

હોસપટલનો સનયત શૈક્ષબણક લાયકાત

મેળવ્યા પછીનો નાયિ નસસિંગ
િર્ચનો અથિા

૧૫૦

િોડીઝ

અસધક્ષક/મેટ્રન ગ્રેડ-૨નો ૪(ર્ાર)

મદદનીસ નસસિંગ અસધક્ષક/મેટ્રન ગ્રેડ-૩નો ૬(છ)

િર્ચનો અનુભિ.
૨

નાયિ
અસધક્ષક

નસીંગ ૪૫ િર્ચ

(૧) ઇસન્ડયન નસસિંગ કાઉસન્સલ/ગુજરાત નસસિંગ કાઉસન્સલ ધ્િારા
માન્ય સાંથામાાંથી એમએસસી (નસસિંગ)ની ડીગ્રી અને જીએમઇઆરએસ
/સરકાર/પાંર્ાયત/લોકલ િોડીઝ/રાજય સરકારના િોડચ , કોપોરે શન
અથિા ૧૫૦ કે તેથી િધુ
હોસપટલનો

િેડ ધરાિતી

સનયત શૈક્ષબણક લાયકાત

મલ્ટી

પેસીયાલીટી

મેળવ્યા પછીનો મદદનીશ

નસસિંગ અસધક્ષક/મેટ્રન ગ્રેડ-૩ નો ૧(એક) િર્ચનો અથિા સીટર
ઇન્ર્ાર્જ/હેડનસચનો ૨(િે) િર્ચનો અનુભિ.
અથવા
ઇસન્ડયન નસસિંગ કાઉસન્સલ/ગુજરાત નસસિંગ કાઉસન્સલ ધ્િારા
સાંથામાાંથી

િેઝીક

(નસસિંગ)ની

ડીગ્રી

િીએસસી(નસસિંગ),
અને

પોટ

િીએસસી

જીએમઇઆરએસ/સરકાર/પાંર્ાયત/લોકલ

િોડીઝ/રાજય સરકારના િોડચ , કોપોરે શન અથિા
િેડ ધરાિતી મલ્ટી

િેઝીક

માન્ય

૧૫૦ કે તેથી િધુ

પેસીયાલીટી હોસપટલનો સનયત શૈક્ષબણક

લાયકાત મેળવ્યા પછીનો મદદનીશ નસસિંગ અસધક્ષક/મેટ્રન ગ્રેડ-૩નો
૨(િે) િર્ચનો અથિા સીટર ઇન્ર્ાર્જ/હેડનસચનો ૩(ત્રણ) િર્ચનો
અનુભિ.
અથવા
ઇસન્ડયન નસસિંગ કાઉસન્સલ/ગુજરાત નસસિંગ કાઉસન્સલ ધ્િારા

માન્ય

સાંથામાાંથી જનરલ નસસિંગ એન્ડ મીડિાઇફરી તથા પીએર્એન કોર્ચ
અને

જીએમઇઆરએસ/સરકાર/પાંર્ાયત/લોકલિોડીઝ/રાજય

સરકારના િોડચ , કોપોરે શન અથિા
મલ્ટી
પછીનો

૧૫૦ કે તેથી િધુ િેડ ધરાિતી

પેસીયાલીટી હોસપટલનો સનયત શૈક્ષબણક લાયકાત મેળવ્યા
મદદનીશ નસસિંગ અસધક્ષક/મેટ્રન ગ્રેડ-૩નો ૨(િે) િર્ચનો

અથિા સીટર ઇન્ર્ાર્જ/હેડનસચનો ૫(પાાંર્) િર્ચનો અનુભિ.
અથવા

ઇસન્ડયન નસસિંગ કાઉસન્સલ/ગુજરાત નસસિંગ કાઉસન્સલ ધ્િારા
સાંથામાાંથી

જનરલ

નસસિંગ

એન્ડ

મીડિાઇફરી

કોર્ચ

જીએમઇઆરએસ/સરકાર/પાંર્ાયત/લોકલિોડીઝ/રાજય
િોડચ , કોપોરે શન અથિા

માન્ય
અને

સરકારના

૧૫૦ કે તેથી િધુ િેડ ધરાિતી મલ્ટી

પેસીયાલીટી હોસપટલનો સનયત શૈક્ષબણક લાયકાત મેળવ્યા પછીનો
મદદનીશ નસસિંગ અસધક્ષક/મેટ્રન ગ્રેડ-૩નો ૩(ત્રણ) િર્ચનો અથિા
સીટર ઇન્ર્ાર્જ/હેડનસચનો ૮(આઠ) િર્ચનો અનુભિ.

૩

મદદનીશ નસસિંગ ૪૦ િર્ચ

(૧) ઇસન્ડયન નસસિંગ કાઉસન્સલ/ગુજરાત નસસિંગ કાઉસન્સલ ધ્િારા

અસધક્ષક

માન્ય સાંથામાાંથી એમએસસી (નસસિંગ)ની ડીગ્રી અને જીએમઇઆરએસ
/સરકાર/પાંર્ાયત/લોકલ િોડીઝ/રાજય સરકારના િોડચ , કોપોરે શન
અથિા ૧૫૦ કે તેથી િધુ િેડ ધરાિતી મલ્ટી
હોસપટલનો

સનયત શૈક્ષબણક લાયકાત

પેસીયાલીટી

મેળવ્યા પછીનો સીટર

ઇન્ર્ાર્જ/હેડનસચનો ૧(એક) િર્ચનો અનુભિ.
અથવા
ઇસન્ડયન નસસિંગ કાઉસન્સલ/ગુજરાત નસસિંગ કાઉસન્સલ ધ્િારા
સાંથામાાંથી

િેઝીક

(નસસિંગ)ની

ડીગ્રી

િીએસસી(નસસિંગ)/પોટ
અને

િેઝીક

માન્ય

િીએસસી

જીએમઇઆરએસ/સરકાર/પાંર્ાયત/લોકલ

િોડીઝ/રાજય સરકારના િોડચ , કોપોરે શન અથિા ૧૫૦ કે તેથી િધુ
િેડ ધરાિતી

મલ્ટી

પેસીયાલીટી

લાયકાત મેળવ્યા પછીનો

હોસપટલનો

સનયત શૈક્ષબણક

સીટર ઇન્ર્ાર્જ/હેડનસચનો ૩(ત્રણ) િર્ચનો

અનુભિ.
અથવા
ઇસન્ડયન નસસિંગ કાઉસન્સલ/ગુજરાત નસસિંગ કાઉસન્સલ ધ્િારા

માન્ય

સાંથામાાંથી જનરલ નસસિંગ એન્ડ મીડિાઇફરી તથા પીએર્એન કોર્ચ
અને

જીએમઇઆરએસ/સરકાર/પાંર્ાયત/લોકલિોડીઝ/રાજય

સરકારના િોડચ , કોપોરે શન અથિા
મલ્ટી

૧૫૦ કે તેથી િધુ િેડ ધરાિતી

પેસીયાલીટી હોસપટલનો સનયત શૈક્ષબણક લાયકાત મેળવ્યા

પછીનો સીટર ઇન્ર્ાર્જ/હેડનસચનો ૪(ર્ાર) િર્ચનો અનુભિ.
અથવા
ઇસન્ડયન નસસિંગ કાઉસન્સલ/ગુજરાત નસસિંગ કાઉસન્સલ ધ્િારા માન્ય
સાંથામાાંથી

જનરલ

નસસિંગ

અને

મીડિાઇફરી

કોર્ચ

અને

જીએમઇઆરએસ/સરકાર/પાંર્ાયત/લોકલ િોડીઝ રાજય સરકારના
િોડચ કોપોરે શન અથિા

૧૫૦ કે તેથી િધુ િેડ ધરાિતી મલ્ટી

પેસીયાલીટી

હોસપટલનો સનયત શૈક્ષબણક લાયકાત મેળવ્યા પછીનો

સસટર ઇન્ર્ાર્જ/હેડનસચનો પાાંર્ િર્ચનો અનુભિ.
૪

પીએર્એન

૪૦

ઇસન્ડયન નસસિંગ કાઉસન્સલ/ગુજરાત નસસિંગ કાઉસન્સલ ધ્િારા

માન્ય

સાંથામાાંથી એમએસસી (નસસિંગ)ની ડીગ્રી/ િેઝીક િીએસસી (નસસિંગ)
/પોટ િેઝીક િીએસસી (નસસિંગ)ની ડીગ્રી/ જનરલ નસસિંગ એન્ડ
મીડિાઇફરી તથા પીએર્એન કોર્ચ.
૫

સીટર ઇન્ર્ાર્જ

૪૦

(૧) ઇસન્ડયન નસસિંગ કાઉસન્સલ/ગુજરાત નસસિંગ કાઉસન્સલ ધ્િારા

િર્ચ"

માન્ય સાંથામાાંથી એમએસસી (નસસિંગ)ની ડીગ્રી.
અથવા
ઇસન્ડયન નસસિંગ કાઉસન્સલ/ગુજરાત નસસિંગ કાઉસન્સલ ધ્િારા
સાંથામાાંથી

િેઝીક

(નસસિંગ)ની

ડીગ્રી

િીએસસી
અને

(નસસિંગ)/પોટ

િેઝીક

માન્ય

િીએસસી

જીએમઇઆરએસ/સરકાર/પાંર્ાયત/લોકલ

િોડીઝ/રાજય સરકારના િોડચ , કોપોરે શન અથિા ૧૫૦ કે તેથી િધુ
િેડ ધરાિતી

મલ્ટી

પેસીયાલીટી

હોસપટલનો

સનયત શૈક્ષબણક

લાયકાત મેળવ્યા પછીનો ટાફ નસચનો ૨(િે) િર્ચનો અનુભિ.
અથવા
ઇસન્ડયન નસસિંગ કાઉસન્સલ/ગુજરાત નસસિંગ કાઉસન્સલ ધ્િારા

માન્ય

સાંથામાાંથી જનરલ નસસિંગ એન્ડ મીડિાઇફરી તથા પીએર્એન કોર્ચ
અને

જીએમઇઆરએસ/સરકાર/પાંર્ાયત/લોકલિોડીઝ/રાજય

સરકારના િોડચ , કોપોરે શન અથિા
મલ્ટી

૧૫૦ કે તેથી િધુ િેડ ધરાિતી

પેસીયાલીટી હોસપટલનો સનયત શૈક્ષબણક લાયકાત મેળવ્યા

પછીનો ટાફ નસચનો ૪(ર્ાર) િર્ચનો અનુભિ.
અથવા
ઇસન્ડયન નસસિંગ કાઉસન્સલ/ગુજરાત નસસિંગ કાઉસન્સલ
નસસિંગ

અને

મીડિાઇફરીનો

કોર્ચ

અને

ધ્િારા જનરલ

જીએમઇઆરએસ/સરકાર

/પાંર્ાયત/લોકલ િોડીઝ/રાજય સરકારના િોડચ કોપોરે શન અથિા
૧૫૦ કે તેથી િધુ િેડ ધરાિતી

મલ્ટી

પેસીયાલીટી

હોસપટલનો

સનયત શૈક્ષબણક લાયકાત મેળવ્યા પછીનો ટાફનસચનો ૫(પાાંર્) િર્ચનો
અનુભિ.
ઉપરોકત તમામ જગ્યા માટે ઉમેદિાર ઇસન્ડયન નસસિગ કાઉસન્સલ/ગુજરાત નસસિંગ કાઉસન્સલ
ધ્િારા માન્ય નસસિંગ કૂલ/કોલેજમાાંથી તાલીમ મેળિીને ગુજરાત નસસિંગ કાઉસન્સલનુ ાં રજીટ્રેશન ધરાિતા
હોિા જોઇએ. આમ છતાાં રજીટ્રેશન માટે ગુજરાત નસસિંગ કાઉસન્સલને અરજી કરી હોય તેિા ઉમેદિારોપણ

અરજી કરી શકશે. પરાં ત ુ તેઓને જો સનમણકાં ૂ મળે તો રજીટ્રેશન સટી રજુ કરે તો જ સનમણકાં ૂ માાં હાજર
કરિામાાં આિશે.
તમામ જગ્યાના ઉમેદિાર કોમ્્યુટરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી અંગે િેઝીક નોલેજ
ઓફ કોમ્્યુટર એ્લીકેશન ધરાિતા હોિા અંગે કોઇ પણ સરકાર માન્ય તાલીમ સાંથાનુ ાં પ્રમાણપત્ર
ધરાિતા હોિા જોઇએ. આવુ પ્રમાણપત્ર ન ધરાિતા ઉમેદિારો પણ અરજી કરી શકશે પરાં ત ુ સનમણકાં ૂ
મેળિતાાં પહેલાાં આ પ્રમાણપત્ર અચુક રજુ કરિાનુ ાં રહેશે અન્યથા સનમણકાં ૂ મેળિિાને પાત્ર રહેશે નહી.
તમામ ઉમેદિારો હીન્દી અથિા ગુજરાતી અથિા િાંને ભાર્ાનુ ાં જ્ઞાન ધરાિતા હોિા જોઇએ.

(૨)

ઉંમર: ઉપર પત્રકમાાં જણાવ્યાનુસાર

(૩)

પગારધોરિ : આ જગ્યાનુાં પગારધોરણ/ હફક્સ પગાર નીર્ે પ્રમાણે છે .
ક્રમ

જ્ગગ્યાનુ ાં નામ

પગારધોરણ

હફક્સ પગાર

૧

સીટર ઇન્ર્ાર્જ

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦

રૂ.૩૮૦૯૦/-

ગ્રેડપે-૪૨૦૦
૨
૩

મદદનીશ

નસીંગ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦

અસધક્ષક/મેટ્રન

ગ્રેડપે-૪૪૦૦

પબ્લીક હેલ્થ નસચ

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦

રૂ.૩૮૦૯૦/રૂ.૩૮૦૯૦/-

ગ્રેડપે-૪૪૦૦
૪

નાયિ નસીંગ અસધક્ષક

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦

રૂ.૪૯૦૦૦/-

ગ્રેડપે-૪૬૦૦
૫

નસીંગ અસધક્ષક

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦

રૂ.૫૭૫૦૦/-

ગ્રેડપે-૫૨૦૦

(૪)

નાગરરકત્વ : ઉમેદિાર ભારતનો નાગહરક હોિો જોઇએ.
અરજી કરિાની છે લ્લી તારીખે ઉપરોકત તમામ જગ્યાઓના ઉમેદિારની ઉંમર ઉપર જણાિેલ િય

મયાચદાથી િધુ હોિી જોઇએ નહીં. પરાં ત ુ સરકારના સનવ ૃત નસસિગ કમચર્ારીઓ ૬૪ િર્ચની િયમયાચદા સુધી
અરજી કરી શકશે. સનવ ૃત નસીંગ કમચર્ારીઓને એક િર્ચ માટે ફીકસ પગારથી કરાર આધારીત સનમણકાં ૂ
આપિામાાં આિશે જે િધુ ત્રણ િર્ચ સુધી લાંિાિી શકાશે.

(૫)

અનામતઃઉપરોકત જગ્યાઓ પૈકી અનુસબુ ર્ત જાસતની ૭%, અનુસબુ ર્ત જન જાસતની ૧૫% અને

સા.શૈ.પ.િ.ની ૨૭% અનામત જગ્યાઓ ફકત મુળ ગુજરાતના અનુસબુ ર્ત જાસત, અનુસબુ ર્ત જન જાસત અને
સા.શૈ.પ.િ.ના ઉમેદિારો માટે અનામત છે . સામાજીક અને શૈક્ષબણક પછાત ઉમેદિારોને ઉન્નત િગચમાાં ન
હોિા અંગેન ુ ાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરશે તો જ તેઓને અનામતનો લાભ મળિાપાત્ર રહેશ.ે

મહહલા માટે ૩૦% જગા અનામત છે . જે તે અનામત/બિનઅનામત જગા સામે સરભર કરિામાાં
આિશે. મહહલા ઉમેદિારો માટેની અનામત જગ્યાઓ માટે જો લાયક ઉમેદિારો ઉપલબ્ધ ન થાય તો તે
જગ્યાઓ જે તે લાયક પુરુર્ ઉમેદિારોથી ભરિામાાં આિશે.
માજી સૈસનક માટે કુલ ભરિાપાત્ર જગાના ૧૦% જગા અનામત છે અને જે તે અનામત અને
બિનાનામત જગ્યાઓ સામે સરભર કરિામાાં આિશે. માજી સૈસનક માટેની અનામતજગ્યાઓ માટે જો લાયક
ઉમેદિારો ઉપલબ્ધ થશે નહી તો તે જગ્યાઓ અન્ય લાયક ઉમેદિારોથી ભરિામાાં આિશે.
શા.ખો.ખાાં.ના ઉમેદિારો માટે ૩% જગ્યાઓ અનામત છે અને જે તે અનામત / બિનાનામત
જગ્યાઓ સામે સરભર કરિામાાં આિશે. આિા ઉમેદિારો ઉપલબ્ધ થશે નહહિં તો તે જગ્યાઓ અન્ય લાયક
ઉમેદિારોથી ભરિામાાં આિશે.

(૬)

વયમયાચ દામાાં છુટછાટ:-

૧.

મુળ ગુજરાતના િતની હોય તેિા અનુ.જાસત, અનુ.જન.જાસત અને સામાજીક અને શૈક્ષબણક પછાત
ઉમેદિારોને ઉપલી િય મયાચદામાાં પાાંર્ િર્ચની છુટછાટ આપિામાાં આિશે.

૨.

સામાજીક અને શૈક્ષબણક પછાત ઉમેદિારોએ ઉન્નત િગચમાાં ન હોિા અંગેન ુ ાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરશે તો
જ તેઓને િયમયાચદામાાં છૂટછાટનો લાભ આપિામાાં આિશે.

૩.

૪૦% કે તેથી િધુ શાહરરીક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારોને ઉપલી િય મયાચદામાાં દશ િર્ચની
છૂટછાટ આપિામાાં આિશે.

૪.

અનામત કક્ષાના / શાહરરીક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારોને મળિાપાત્ર ઉપલી િયમયાચદાની
છૂટછાટ ઉપરાાંત મહહલા તરીકે પાાંર્ િર્ચની છુટછાટ આપિામાાં આિશે.

૫.

ક્ર્મ ૧,૨,૩ ઉપરની ગ્રેડ-૩ ની જગાઓના ઉમેદિારો

પૈકી જે

ઉમેદિારોએ

રાષ્ટીય,

આંતરરાષ્ટીય, આંતર યુસનિસસિટી અથિા અબખલ ભારત સાંઘ દ્વારા યોજાતી રમતોમાાં પ્રસતસનસધત્િ
કરે લ હોય તેિી ગુણિત્તા ધરાિતા ઉમેદિાર તે અંગે ઠરાિેલ સક્ષમ અસધકારી દ્વારા આપિામાાં
આિેલ સનયત પ્રમાણપત્ર રજુ કરશે તો તેમના કીસામાાં ઉપલી િયમયાચદામાાં પાાંર્ િર્ચની છુટછાટ
આપિામાાં આિશે.
૬.

મહહલા ઉમેદિારોને ઉપલી િયમયાચદામાાં પાાંર્ િર્ચની છુટછાટ આપિામાાં આિશે.

૭.

માજી સૈસનક ઉમેદિારોએ કે જેઓએ જળ. િાયુ અને ભ ૂસમ સેનામાાં ઓછામાાં ઓછા છ માસની સેિા
કરી હોય અને માજી સૈસનક તરીકેન ુ ાં સક્ષમ અસધકારીનુ ાં ઓળખ કાડચ / પ્રમાણપત્ર ધરાિતા હોય તો
ઉપલી િયમયાચદામાાં તેઓએ િજાિેલ ફરજ ઉપરાાંત ત્રણ િર્ચ સુધીની છુટછાટ આપિામાાં આિશે.

૮.

ગુજરાત મેડીકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રીસર્ચ સોસાયટી / સરકાર / પાંર્ાયતમાાં ફરજ િજાિતાાં
કમચર્ારીઓને ઉપલીિય મયાચદામાાં સનયમોનુસાર છુટછાટ આપિામાાં આિશે.

૯.

ઉંમર છુટછાટ અંગે ઉપરની કોઈ પણ જોગિાઈ હોિા છતાાં સનવ ૃત્ત નસસિંગ કમચર્ારી સસિાય કોઈપણ
ઉમેદિારને સનયત તારીખે ઉંમર ૫૦ િર્ચથી િધુ હશે તો કોઈપણ સાંજોગોમાાં િય મયાચદામાાં
છુટછાટ આપિામાાં આિશે નહીં.

(૭)

અરજી ફી :
અરજી ફી નીર્ે પ્રમાિે રાખીએ.

૧.

સમાન્ય ઉમેદિારો માટે અરજી ફી રૂ. ૨૦૦/- રહેશે.

૨.

અનુસબુ ર્ત જાસત, અનુસબુ ર્ત જનજાસત, સામાજીક અને શૈક્ષબણક પછાત િગચ તથા શાહરરીક
સિકલાાંગ ઉમેદિારોએ કોઈ ફી ભરિાની રહેશે નહી.

૩.

સામાન્ય ઉમેદિારની ફી ભયાચ િગરની અરજી માન્ય રહેશે નહહ.

૪.

અરજી ફી કોઇપણ કારણોસર પરત કરિામાાં આિશે નહહ.

૫.

અરજી ફી પેટે ગુજરાત મેડીકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રીસર્ચ સોસાયટી ગાાંધીનગરના નામનો પેએિલ
એટ ગાાંધીનગરનો કોઈપણ રાષ્ટ્રીયકૃત િેંકનો રૂ. ૨૦૦ નો ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ અરજી સાથે રજુ કરિાનો
રહેશે. અન્ય કોઈપણ રીતે ફી િીકારિામાાં આિશે નહી.

(૮)

અરજી કરવાની રીત :-

(૧)

અરજદારે જીએમઈઆરએસની www.gmers.gujarat.gov.in/www.gmersmchgandhinagar.com
િેિસાઇટ ઉપરથી સનયત અરજીપત્રક ડાઉનલોડ કરી જરૂરી પ્રમાણપત્રોની સેલ્ફ એટેટેડ ઝેરોક્ષ
અને અરજી ફીની નકલ સાથે, અરજી પત્રક, ર્ીફ એક્ઝીક્યુટીિ ઓફીસર, ગુજરાત મેડીકલ
એજ્યુકેશન એન્ડ રીસર્ચ સોસયટી, :ઓ” બ્લોક ન્યુ ઓપીડી બિલ્ડીંગ ર્ોથો માળ, સીિીલ હોસ્પટલ
કેમ્પસ, પસથકાશ્રમ હોટલ સામે, સેક્ટર – ૧૨, ગાાંધીનગરને તા.૦૫/૦૬/૧૭ સુધીમાાં કર્ેરી સમય
દરમ્યાન મળી જાય તે રીતે ટપાલ દ્વારા રજીટર પોટ એડીથી અરજી કરિાની રહેશે. રૂિરૂ કે
અન્ય કોઈપણ રીતે મોકલાિેલ અરજી િાકારિામાાં અિશે નહી.

(૨)

અરજદારે તમામ માાંગેલ સિગતો, અરજી પત્રકમાાં અિશ્ય જણાિિાની રહેશે. અધુરી કે ખોટી
સિગતો દશાચિલ
ે અરજી પત્રકો રદ કરિામાાં આિશે.

(૩)

અરજી પત્રકમાાં મોિાઈલ નાંિર અિશ્ય દશાચિિાનો રહેશે અને તે જ નાંિર ભરતી પ્રહક્રયા પુરી
થાય ત્યા સુધી જાળિી રાખિાની રહેશે.

(૪)

અરજી પત્રકના મથાળે અરજદારે ૩.૫×૨.૫નો ફોટો ર્ોંટાડિાનો રહેશે.

(૫)

અરજદારે અરજીપત્રકમાાં પોતાનુ ાં નામ સુિાચ્ય અક્ષરે શાળા

છોડયાના પ્રમાણપત્રમાાં દશાચવ્યા

પ્રમાણે ગુજરાતી તથા અંગ્રેજી ભાર્ામાાં લખિાનુ ાં રહેશે. જો નામમાાં સુધારો કરિામાાં આિેલ હોય
તો સરકારી ગેઝેટમાાં સુધાયાચ પ્રમાણે નામ લખિાનુ ાં રહેશે.
(૬)

શૈક્ષબણક લાયકાત, િયમયાચદા, િય મયાચદામાાં છુટછાટ, અરજી ફી

અને

પસાંદગીની

પધ્ધસતની

સિગતો, અનામત જગ્યા અને જાહેરાતની અન્ય તમામ સિગતો જીએમઇઆરએસની િેિસાઇટ
www.gmers.gujrat.gov.in ઉપર ઉપલબ્ધ છે .
(૭)

શારીરીક અશકતતા ધરાિતા ઉમેદિારે અરજી પત્રકમાાં અશકતતાની ટકાિારી દશાચિિાની રહેશે.

(૮)

જીએમઇઆરએસ/સરકારી/અધચ સરકારી/સરકાર હતકના કોપોરે શન/ કાંપનીઓ/ સોસાયટી માાં સેિા
િજાિતા કમચર્ારીઓએ સોસાયટીને અરજી કયાચની જાણ પોતાની કર્ેરીના િડાને અરજી કયાચની
તારીખથી હદન-૭માાં અચુક કરિાની રહેશે.

(૯)

અરજી પત્રક ભરતાાં પહેલા િેિસાઇટ પર મુકિામાાં આિેલ ઉમેદિાર માટેની સુર્નાઓ અને
અરજી પત્ર ભરિા િાિતની સુર્નાઓ સહહતની સિગતિાર જાહેરાતનો કાળજી પ ૂિચક પ ૂરે પ ૂરો
અભ્યાસ કરિો અને ત્યારિાદ જ અરજી પત્રક ભરવુ.ાં

(૯)

ઉમેદવારોએ અરજી સાથે નીર્ે જિાવેલ પ્રમાિપત્રોની જાતે કરે લ પ્રમાણિત નકલ
અચકુ જોડવાની રહેશે.

૧.

શાળા છોડયા અંગેન ુ ાં પ્રમાણપત્ર.

૨.

શૈક્ષબણક લાયકાતનુ ાં પ્રમાણપત્ર અને તમામ િર્ચની માકચ શીટ

૩.

અનુભિનુ ાં પ્રમાણપત્ર

૪.

જો નામમાાં ફેરફાર કરે લ હોય તો સરકારી ગેઝેટ

૫.

એસસી, એસટી અને એસઇિીસી િગચના ઉમેદિારે જાસત અંગે સક્ષમ અસધકારીના પ્રમાણપત્ર.

૬.

સામાજીક અને શૈક્ષબણક પછાત િગચના ઉમેદિારે જાસતના પ્રમાણપત્ર ઉપરાાંત ઉન્નત િગચમાાં
સમાસિષ્ટ થતાાં નથી તે અંગેન ુ ાં સક્ષમ અસધકારીનુ ાં પ્રમાણપત્ર.

૭.

શારીરીક અપાંગતા ધરાિતાાં ઉમેદિારના હકસામાાં સાંિસાં ધત જીલ્લા તિીિી િોડચ ન ુ ાં અપાંગતા
પ્રમાણપત્ર

૮.

સિધિા ઉમેદિારે સિધિા હોિા અંગેન ુ ાં તથા પુનઃ લગ્ન નહીં કયાચ અંગેન ુ ાં સક્ષમ અસધકારીનુ ાં
પ્રમાણપત્ર

૯.

માજી સૈસનક ઉમેદિારે માજી સૈસનક હોિા અંગેન ુ ાં સક્ષમ અસધકારીનુ ાં ઓળખકાડચ / પ્રમાણપત્ર

૧૦.

હાલની નોકરી દાતાનુ ાં નોકરી મેળિિા અંગે ના િાાંધા પ્રમાણપત્ર

૧૧.

સીધી ભરતીના સનયમ મુજિ અનુભિ માટે માાંગ્યા મુજિના અનુભિના પ્રમાણપત્રો.

૧૨.

ઉમેદિારે અનુભિ માટે નોકરી કયાચ અંગેના પ્રોસિડન્ડ ફાંડ(સીપીએફ,જીપીએફ,ઈપીએફ)ની નકલ,
પગાર લીપની નકલ, છે લ્લે મેળિેલ પગારનુ પ્રમાણપત્ર, મળતો માસસક/િાસર્િક પગારની સાંપ ૂણચ
સિગતો રજુ કરિાની રહેશે.

૧૩.

રમતગમતમાાં ભાગ લીધેલ ઉમેમદિારે સક્ષમ અસધકારીનુ ાં પ્રમાણપત્ર

૧૪.

ગુજરાત નસસિંગ કાઉન્સીલનુ ાં રજીટ્રેશન

(૧૦) પસાંદગી પ્રરિયાઃ
૧.

ઉમેદિારોની પસાંદગી સસમતી દ્વારા રૂિરૂ મુલાકાત દ્વારા પસાંદગી કરિામાાં આિશે.

૨.

જે ઉમેદિારો જાહેરાતમાાં જણાિેલ લાયકાત ધરાિતા હશે તેમને જ રૂિરૂ મુલાકાતમાાં િોલાિિામાાં
આિશે.

૩.

ઉમેદિારોને રૂિરૂ મુલાકાતની તારીખ સમય અને થળની ટપાલ દ્વારા જાણ કરિામાાં આિશે.

૪.

રૂિરૂ મુલાકાત સમયે પ્રથમ ઉમેદિારના પ્રમાણપત્રોની ર્કાસણી કરિામાાં આિશે.

૫.

જે ઉમેદિારો જો રૂિરૂ મુલાકાત સમયે પોતાના અસલ પ્રમાણપત્ર કોઇપણ કારણોસર રજુ કરી
શકશે નહહ તો તેમની રૂિરૂ મુલાકાત(ઇન્ટરવ્યુ) કોઇપણ સાંજોગોમાાં લેિામાાં આિશે નહહ. આથી
જેની પાસે કોઇપણ કારણોસર હાલમાાં અસલ પ્રમાણપત્રો ઉપલબ્ધ ન હોય તેમણે રૂિરૂ મુલાકાતની
તારીખ પહેલાાં પોતાના અસલ પ્રમાણપત્ર પોતાની પાસે મેળિી લેિાના રહેશે.

૬.

જાસતનુ ાં પ્રમાણપત્ર, િયમયાચદા, શૈક્ષેબણક લાયકાત, અનુભિ ઉન્નત િગચમાાં સમાિેશ થતો ન હોય તે
અંગેન ુ ાં પ્રમાણપત્ર િગેરે જાહેરાત પ્રસસધ્ધ થયાની તારીખની સ્થસત ધ્યાનમાાં લેિાશે.

૭.

પસાંદગી અંગે કુલ ૫૦ ગુણ રાખિામાાં આિશે. જેમાાં શૈક્ષબણક લાયકાતના ૩૦ ગુણ, અનુભિના ૧૦
ગુણ, રૂિરૂ મુલાકાતના ૧૦ ગુણ રહેશે. કુલ ગુણ ૫૦માાંથી ૫૦ ટકા ગુણ એટલે કે ૨૫ ગુણ મેળિેશે
તેિા ઉમેદિારોને પસાંદગી માટે યોગ્ય ગણી પસાંદગી યાદીમાાં સમાિિામાાં આિશે. શૈક્ષેબણક
લાયકાતના ૩૦ ગુણ પૈકી નસીગમાાં પોટ ગ્રેજ્યુએટ, ગ્રેજ્યુએટ, અને હડ્લોમાની શૈક્ષેબણક
લાયકાત ધરાિતાાં ઉમેદિારને જે તે અભ્યાસક્રમ માટે ૧૦ ગુણમાાંથી ગુણ આપિામાાં આિશે.

૮.

શૈક્ષબણક લાયકાત અને અનુભિ એ િાંનન
ે ા ગુણ રે કોડચ આધારીત છે જેથી શૈક્ષબણક લાયકાત માટે
ઉમેદિારે સનયત કરે લ શૈક્ષબણક લાયકાતમાાં જેટલા ટકા માકચ મેળિેલ હોય તેમને અનુરૂપ માકચ
પસાંદગી સસમસતએ ૩૦ ગુણમાાંથી આપિાના રહે. જેમકે જો કોઇ ઉમેદિારે એમએસસી, િીએસસી
અને જીએનએમ એમ ત્રણેય અભ્યાસક્રમમાાં ૬૦ ટકાથી પાસ કરે લ હોય તો તેમને દરે ક
અભ્યાસક્રમના ૧૦ ગુણમાાંથી ૬ ગુણ એટલે કે કુલ ૩૦ ગુણમાાંથી ૧૮ ગુણ મળિાપાત્ર રહેશે. જે
ઉમેદિારે િીએસસી અને જીએનએમ કરે લ હોય તેને ૩૦માાંથી ૧૨ અને જીએનએમ કરે લ હોય તેને
૩૦ માાંથી ૬ ગુણ મળિાપાત્ર રહેશે. તે જ પ્રમાણે અનુભિના દરે ક િર્ચના અનુભિ માટે ૧ ગુણ
એટલે કે

૧ િર્ચનો અનુભિ હોય તો ૧ માકચ અને ૧૦ િર્ચનો અનુભિ હોય તો ૧૦ માકચ એમ

િધુમાાં િધુ ૧૦ માકચ મળિાપાત્ર રહેશે. છ માસનો અનુભિ હશે તો ૦.૫ માકચ આપિામાાં આિશે.
૯.

સનવ ૃત નસસિંગ કમચર્ારી સસિાયના ઉમેદિારોને પસાંદગીમાાં અગ્રતા આપિામાાં આિશે.

૧૦.

ક્ર્મ ૧,૨,૩ ઉપરની ગ્રેડ-૩ ની જગાઓના ઉમેદિારો

પૈકી જે

ઉમેદિારોએ

રાષ્ટીય,

આંતરરાષ્ટીય, આંતર યુસનિસસિટી અથિા અબખલ ભારત સાંઘ દ્વારા યોજાતી રમતોમાાં પ્રસતસનસધત્િ
કરે લ હોય તેિી ગુણિત્તા ધરાિતા ઉમેદિાર તે અંગે ઠરાિેલ સક્ષમ અસધકારી દ્વારા આપિામાાં
આિેલ સનયત પ્રમાણપત્ર રજુ કરશે તો તેમના કીસામાાં પસાંદગી અંગેની જરૂહરયાત ૫% થી િધુ
ન હોય તો તે રીતે ઘટાડિામાાં આિશે. ખેલાડી ઉમેદિારને ઉપર પ્રમાણેની છૂટછાટ આ્યા િાદ
અન્ય ઉમેદિારના ગુણ સમાન થશે તો ખેલાડી ઉમેદિારને પ્રથમ પસાંદગી આપિામાાં આિશે.
૧૧.

સિધિા ઉમેદિારને તેઓએ મેળિેલ ગુણ ઉપરાાંત ૫ ટકા ગુણ ઉમેરી આપિામાાં આિશે.

૧૨.

અરજદારે અરજદારના સનયોકતાનુ ાં ના િાાંધા પ્રમાણપત્ર રૂિરૂ મુલાકાત િખતે કે પ્રમાણપત્રની
ખરાઇ િખતે અિશ્ય રજુ કરિાનુ ાં રહેશે.

૧૩.

આ સાંિગચની ભરતી પ્રહક્રયામાાં આખરી પસાંદગી પામેલ ઉમેદિારની સનમણુકાં ઠરાિેલ શરતોને
આધીન કરિામાાં આિશે.

૧૪.

પસાંદગી યાદી www.gmers.gujarat.gov.in િેિસાઇટ ઉપર પણ જાહેર કરિામાાં આિશે.
પસાંદગી યાદીમાાં સમાિેશ થિા માત્રથી ઉમેદિારને સનમણુકાં નો હકક પ્રા્ત થશે નહીં.

ુ નાઓ :
(૧૧) સામાન્ય સર્
(૧)

ભરતી સાંિસાં ધત તમામ સુર્નાઓ / સિગતો િખતો િખત www.gmers.gujarat.gov.in
િેિસાઈટ ઉપરથી જોિા મળશે.

(૨)

ઉમેદિારે સનયત અરજી પત્રકમાાં ભરે લી સિગતો સમગ્ર ભરતી પ્રહક્રયા માટે આખરી ગણિામાાં
આિશે અને તેના ર્કાસણી માટે

અસલ પ્રમાણપત્ર િતાિિાના રહેશે. આ કર્ેરી દ્વારા જ્યારે

માંગાિિામાાં આિે ત્યારે જે તે થળે અને સમયે િખર્ે રૂિરૂ રજુ કરિાના રહેશ.ે અન્યથા અરજી
પત્રક રદ જાહેર કરિામાાં આિશે.
(૩)

ઉમેદિારે અરજી પત્રકમાાં િતાિેલી કોઇ પણ સિગત અને ઉમેદિારે સનમણકાં ૂ સતાસધકારી સમક્ષ
રજુ કરે લ જન્મ તારીખ, શૈક્ષબણક લાયકાત, અનુભિ,

િય, જાસત અન્ય લાયકાતોને લગતા

પ્રમાણપત્રો ભસિષ્યમાાં જે તે તિકકે સનમણકાં ૂ અસધકારી દ્વારા ર્કાસણી દરમ્યાન ખોટા માલુમ પડશે
તો તેની સામે કાયદે સરની કાયચિાહી કરિામાાં આિશે. આિા ઉમેદિારોની ઉમેદિારી રદ કરિામાાં
આિશે. તેમજ ઉમેદિારને ગેરલાયક ઠરાિિામાાં આિશે. તેમજ આિા ઉમેદિારોની જો પસાંદગી
/સનમણુકાં થયેલ હશે, તો કોઇ પણ તિક્કે રદ કરિામાાં આિશે.
(૪)

આ જાહેરાત કોઈપણ કારણોસર રદ કરિાની કે, તેમાાં ફેરફાર કરિાની કે જગ્યાઓની સાંખ્યાઓમાાં
િધઘટ કરિાની આિશ્યક્તતા ઉભી થશે તો તેમ કરિાનો સાંપ ૂણચ હક્ક / અસધકાર સોસાયટીના
ર્ેરમેનને રહેશે. સોસાયટી આ માટે કારણો આપિા િાંધાયેલ રહેશે નહીં. તેમજ તેિા સાંજોગોમાાં
ભરે લ અરજી અને અરજી ફી પરત મળશે નહહિં.

(૫)

આ સાંિગચની સીધી ભરતી

ુ ચપણે જીએમઇઆર
પ્રહક્રયા સાંપણ

સોસાયટીના

સેિા

સિર્યક

સનયમો (સામાન્ય)- ૨૦૧૪ મુજિ અને ભરતી સનયમોને આધીન કરિામાાં આિશે.
(૬)

ઉમેદિારે પોતે પસાંદગી યાદીમાાં સમાસિષ્ટ થિા માત્રથી સિાંસધત જગ્યા ઉપર સનમણુકાં નો દાિો
કરિાને હક્કદાર થશે નહહિં. સનમણુકાં કરનાર સત્તાસધકારીને પોતાને એિી ખાતરી થાય કે ઉમેદિાર
જાહેર સેિા સારૂ કે જીએમઈઆર સોસાયટીના સેિા સિર્યક (સામાન્ય) સનયમો મુજિ અને આ
જગ્યાની ભરતી માટે યોગ્ય જણાતો નથી, તો જે તે તિક્કે આિા ઉમેદિારોને તેની સનમણુકાં િાિતે
સનમણુકાં સત્તાસધકારીનો સનણચય આખરી ગણાશે.

(૭)

સામાન્ય સાંજોગોમાાં પસદાં ગી યાદી એક િર્ચ સુધી અમલમાાં રહેશે. આમ છતાાં કોઇ કારણોસર
સાંિસધત જગ્યા ભરિા માટે એક િર્ચની અંદર નિી જાહેરાત આપિામાાં આિે તેિા સાંજોગોમાાં જે તે
જગ્યાની િીજી પસાંદગી યાદી જાહેર થાય તે તારીખ સુધીમાાં અમલમાાં રહેશે.

(૮)

પસાંદગી યાદીની એક િર્ચની મુદત પુરી થયા િાદ િહીિટી કારણોસર યોગ્ય જણાય તેિા ખાસ
હકસામાાં સિગતિાર કારણોની પષ્ટતા સાથે ર્ેરમેન જીએમઇઆરએસ પસાંદગી યાદીની મુદત
િધુમાાં િધુ િીજા એક િર્ચ માટે લાંિાિી શકશે.

(૯)

આ સાંિગચની ભરતી પ્રહક્રયામાાં આખરી પસાંદગી પામેલ ક્રમ ૧ થી ૩ ની જગાના ઉમેદિારને ફીક્સ
પગારની યોજના અને શરતોને આધીન પ્રથમ પાાંર્ િર્ચ માટે કરાર આધાહરત અને ત્યારિાદ
સાંતોર્કારક કામગીરી જણાયે પ ૂરા પગાર ધોરણમાાં મુકિામાાં આિશે. ક્રમ-૪ અને ૫ની જગાના
ઉમેદિારો પુરા પગાર સાથે સનમણુકાં ની શરતોને આધીન સનમણુકાં આપિામાાં આિશે. જે સનવ ૃત
સરકારી કમચર્ારીઓ ક્ર્મ ૪ અને ૫ ની જગ્યાએ પસાંદગી પામશે તેઓને ફીક્સ પગારથી અબગયાર
માસના કરારથી સનમણુકાં આપિામાાં આિશે.
ર્ેરમેન
ગુજરાત મેડીકલ એજ્યુકેશન
એન્ડ રીસર્ચ સોસાયટી
ગાાંધીનગર.

ુ રાત મેડીકલ એજયકુ ેશન એન્ડ રીસર્ચ સોસાયટી
ગજ
“ઓ” બ્લોક, ર્ોથો માળ, ન્ય ુ ઓપીડી બીલ્ડીંગ, સીવીલ હોસ્પપટલ કેમ્પસ,
પથથકાશ્રમ હોટલ સામે, સેકટર-૧૨, ગાાંધીનગર
ુ રાત સરકાર ધ્વારા પથાથપત સોસાયટી)
(ગજ
______________________________ની જગ્યા માટેન ુ ાં અરજીપત્રક
૧.

પુરેપરૂુ નામઃ
(ગુજરાતીમાાં)
(અંગ્રેજીમાાં)

૨.

પત્ર વ્યિહારનુ ાં સરનામુ:ાં
(પીન કોડ નાંિર સાથે)

૩.

િતનઃ ______________________________

૪.

સાંપકચ નાંિરઃ (૧) મોિાઇલ નાંિરઃ__________________(ર) એસટીડી કોડ નાંિર સાથે લેન્ડ લાઇન
નાં._____________

(૩) ઇમેઇલ આાઇ.ડીઃ______________________________________________

૫.

જન્મતારીખઃ______________________ઉંમરઃ િર્ચ________માસ_______હદિસ_________

૬.

(અ) જાસતઃ

પુરુર્

મહહલા

(િ) મહહલા ઉમેદિારના હકસામાાં સિધિા છે ?
(ક) જો સિધિા હોય તો પુનઃલગ્ન કરે લ છે ?
૭.

હા
હા

ના
ના

(૧) ઉમેદિાર અનામત કેટેગરીના છે કે બિનઅનામત (લાગુ પડતુ હોય તેમાાં
અનામત

બિનઅનામત

(ર) જો અનામત કેટેગરીના હોય તો
એસસી

એસટી

(૩) પ્રમાણપત્રની તારીખઃ__________________

એસઇિીસી

(ટીક) કરિી

(૪) એસઇિીસીના હકસામાાં ઉન્નત િગચમાાં સમાસિષ્ટ ન હોિાનુ ાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે લ છે . હા

ના

(૫) જો હા તો તેની તારીખ__________________
૮.

ઉમેદિાર
૧. શારીરીક અપાંગ છે ?
૨. માજી સૈસનક છે ?

હા
હા

૩. રમત ગમત ખેલાડી છે ? હા
૯.

જો હા તો રજુ કરે લ પ્રમાણપત્રની તારીખ_______

ના

જો હા તો રજુ કરે લ પ્રમાણપત્રની તારીખ_______

ના
ના

જો હા તો રજુ કરે લ પ્રમાણપત્રની તારીખ_______

ઉમેદિાર સરકારી/અધચ સરકારી/સરકારી િોડચ કોપોરે શન/સોસાયટીમાાં હાલ ફરજ િજાિતા હોય તો
તે કર્ેરીનુ ાં નામ સરનામુઃાં __________________________
હાલની ફરજનો હોદદોઃ

__________________________

હાલની ફરજમાાં જોડાની તારીખઃ______________________
૧૧.

શૈક્ષબણક લાયકાતની સિગતઃ
ક્રમ

મેળિેલ લાયકાત

િોડચ /યુસન.નુ ાં નામ

પાસ
કયાચન ુ ાં

મેળિેલ ગુણ

કુલ

ગુણ

ટકા

િર્ચ

૧૨.

ભાર્ા અંગેની જાણકારીઃ
િાાંર્ી શકે છે .

લખી શકે છે .

િોલી શકે છે .

ગુજરાતી
હહન્દી
અંગ્રેજી
૧૩.

જાહેરાતની જગા માટે કોઇ કાયદા હેઠળ રજીટ્રેશન જરૂરી હોય તો

૧.

કાઉસ્ન્સલનુ ાં નામઃ _______________________________________૨.
તારીખ:-______________________________________________

રજીટ્રેશન નાંિર અને

૧૪. ઉમેદિાર કોમ્્યુટરના ઉપયોગ અંગે સરકાર માન્ય સાંથાનુ ાં પાયાની જાણકારીનુ ાં પ્રમાણપત્ર ધરાિે
છે ?

હા

ના

જો હા તો

(અ) પ્રમાણપત્ર એનાયત કરનાર સાંથાનુ ાં નામ :_______________________
(િ) પ્રમાણપત્રની તારીખ:________________________
૧૫.

અનુભિની સિગત:

ક્રમ

સાંથાનુ ાં નામ

હોદ્દો

અનુભિ
તા. થી તા. સુધી

૧૬.

રાષ્ટ્રીયતા:__________________________________

૧૭.

અરજી ફીની સિગત: રકમ

,ડીડી નાં

િર્ચ/માસ

,તારીખ

િેંકનુનામ
તારીખ:_________________________
થળ:___________________________

અરજદારનીસહી:___________________
ે રી
બાાંહધ

ઉપર દશાચિેલ સિગતો સાંપ ૂણચપણે સત્ય છે . જો તે ખોટી કે ગેરમાગે દોરનારી જણાય તો મારી અરજી
આપોઆપ રદ ગણાશે. અને જે કોઇ કાયદાકીય કાયચિાહી કરિામાાં આિે તે મને િાંધનકતાચ રહેશે.
જાહેરાતમાાં દશાચિેલ તમામ સનયમો અને શરતો મે િાાંર્ી છે , સમજી છે અને કબુલ માંજુર છે .

તારીખ:
થળ:

અરજદારની સહી

