જાહે રાત
અર્થશાસ્ત્ર્ અને્ આંકડાશાસ્ત્ર્ નનયામકની્ કચેરી્ સંવર્થની્ નીચે્ દશાથવેલ્ જગ્્યાઓ્ કરાર્ આધારરત્ ધોરણે્ ૧૧્ માસ્ માટે્
અર્વા્સરકાર્દ્વારા્માન્્ય્રરતી્ધ્્ધનતર્ી્નનયનમત્મમેદવારો્ર્જજરાત્જાહે ર્સેવા્આયોર્ ્ ર્જજરાત્ ર્ૌણ્સેવા્ધસંદર્ી્મંડળ્
દ્વારા્મધલબ્્ધ્ર્ાય્તે્ધકકી્જે્વહે લજં્હોય્તેટલા્સમય્માટે્કરાર્આધારરત્ધોરણે્રરવા્માટે્લાયક્મમેદવારો્ધાસેર્ી્નનયત્નમજના્
મજજબની્ અરજી્ જરૂરી્ પ્રમાણધરો્ જેવા્ કે ્ શકક્ષનણક્ લાયકાત,્ ઉંમર,્ જાનત્ અંર્ેના્ જરૂરી્ પ્રમાણધરોની્ પ્રમાનણત્ નકલ્ સાર્ે્
અરેની્કચેરીને્તા.૦૭્-૦૯્-૨૦૧૮્સજધીમાં્મળી્જાય્તે્રીતે્રજી.એ.ડી. સ્તધીડ્ધોસ્તટ્ર્ી્્મોકલી્આધવા્જણાવવામાં્આવે્છે.્

૧.
જગ્્યાની્નવર્ત્ જગ્્યાનજ્ં કજ લ્
કક્ષાવાર્જગ્્યાઓ
નામ જગ્્યા

સંશોધન્
૧૧૫
અનધકારી
સંશોધન્
૧૨૯
મદદનીશ્
આંકડા્
૮૫
મદદનીશ્

કક્ષાવાર્જગ્્યાઓ્ધકકી્મરહલા્
મમેદવાર્માટે્અનામત્રાખવામાં્
આવેલ્જગ્્યાઓ.

નબન્અનામત્ સા.શક. અનજ. અનજ. નબન્અનામત સા.શક. અનજ. અનજ.
(સામાન્ય) ધ.વર્થ જાનત જનજાનત (સામાન્ય) ધ.વર્થ જાનત જનજાનત

કજ લ્જગ્્યાઓ્ધકકી્
P.H.્અને્માજી્
સકનનક્માટે્અનામત
P.H. માજી્સકનનક

૫૮

૩૦

૦૭

૨૦

૧૯

૧૦

૦૨

૦૬

૦૨

૦૧

૬૫

૩૫

૧૦

૧૯્

૨૧

૧૨્

૦૩

૦૬્

૦૪

૧૨

૪૫

૧૮

૦૫

૧૭

૧૫

૦૬

૦૨

૦૫

૦૪

૦૮

નોંધ -્સંશોધન્અનધકારી્,્સંશોધન્મદદનીશ્અને્આંકડા્મદદનીશની્જગ્યાઓ્માટે્એક્જ્અરજી્કરવાની્રહે શ્ે અને્્્્્્
્્્્્્્્્્્મમેદવારને્્મેરીટના્આધારે ્એક્જગ્યા્ધર્ક્રમશ ્નનમણૂક્આધવામાં્આવશે.્.્
૨.્
શકક્ષનણક્લાયકાત્ -્્સંશોધન્અનધકારી્,્સંશોધન્મદદનીશ્તર્ા્આંકડા્મદદનીશની્્રણેય્્જગ્્યાઓ્માટેની્
ની્્્્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્શકક્ષનણક્લાયકાત્નીચે્મજજબ્છે.્
૧.્્્સંશોધન્અનધકારી્માટે
“આંકડાશાસ્ત્ર્ અર્વા્ એલ્લાઇડ ડ્ આંકડાશાસ્ત્ર્ અર્વા્ ર્ાનણતીક્ આંકડાશાસ્ત્ર અર્વા્ અર્થશાસ્ત્ર્્્
અર્વા્ એલ્લાઇડ ડ્અર્થશાસ્ત્ર અર્વા્વાનણજય્ અર્થશાસ્ત્ર અર્વા્ઇડ કોનોમેટરીકસ્અર્વા્ ર્નણતશાસ્ત્ર્
મજખ્ય્ નવષય્ સાર્ેની્ અનજસ્તન્ ાતકની્ બીજા્ વર્થની્ ધદવી્ અર્વા્ આજ્ મજખ્્ય્ નવષય્ સાર્ેની્ સ્તનાતકની્
ઓછામાં્ઓછા્૫૫% માકથ સ્સાર્ેની્ધદવી”.
૨.્્્સંશોધન્મદદનીશ્માટે
“આંકડાશાસ્ત્ર્ અર્વા્ એલ્લાઇડ ડ્ આંકડાશાસ્ત્ર્ અર્વા્ ર્ાનણતીક્ આંકડાશાસ્ત્ર અર્વા્ અર્થશાસ્ત્ર્્્
અર્વા્ ્ એલ્લાઇડ ડ્અર્થશાસ્ત્ર અર્વા્વાનણજય્અર્થશાસ્ત્ર અર્વા્ઇડ કોનોમેટરીકસ્અર્વા્ ર્નણતશાસ્ત્ર્
મજખ્ય્ નવષય્ સાર્ેની્ અનજસ્તન્ ાતકની્ બીજા્ વર્થની્ ધદવી્ અર્વા્ આજ્ મજખ્્ય્ નવષય્ સાર્ેની્ સ્તનાતકની્
ઓછામાં્ઓછા્૫૫% માકથ સ્સાર્ેની્ધદવી”.
૩.્્્આંકડા્મદદનીશ્માટે
“આંકડાશાસ્ત્ર્ અર્વા્ એલ્લાઇડ ડ્ આંકડાશાસ્ત્ર્ અર્વા્ ર્ાનણતીક્ આંકડાશાસ્ત્ર અર્વા્ અર્થશાસ્ત્ર્્્
અર્વા્ ્ એલ્લાઇડ ડ્અર્થશાસ્ત્ર અર્વા્વાનણજય્અર્થશાસ્ત્ર અર્વા્ઇડ કોનોમેટરીકસ્અર્વા્ ર્નણતશાસ્ત્ર્
મજખ્ય્ નવષય્ સાર્ેની્ અનજસ્તન્ ાતકની્ ધદવી્ અર્વા્ આજ્ મજખ્્ય્ નવષય્ સાર્ેની્ સ્તનાતકની્ બીજા્ વર્થની્
૪.

૫.
૬.

ધદવી”
કોમ્્લય્ જટર્
ટર્ કૌશલ્્યની્ ્ લાયકાત્ અંર્ે્ સામાન્્ય્ વહીવટ્ નવરાર્ના્ તા.૧૩-૮-૨૦૦૮ના્ ઠરાવ્ ક્રમાંક ્
સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ર્.૫્ ર્ી્નનયત્ર્યેલ્લાયકાત્ અર્વા્સરકાર્ દ્વારા્વખતોવખત્
નકકી્કરે લા્સ્ત્તરની્કોમ્્લય્ ટરના્મધયોર્ની્ધાયાની્જાણકારી્ધરાવતો્હો
જ ટરના્મધયોર્ની્ધાયાની્જાણકારી્ધરાવતો્હોવો્જોઇડ એ.્
ર્જજરાતી્અર્વા્રહન્્દી્અર્વા્બંનેનજં્ધજરતજ્ઞાનાન્ધરાવતો્હોવો્જોઇડ એ.્
ર્જજરાત્ મજલ્ક્ ી્ સેવાઓ્ વર્રકરણ્ અને્ રરતી્ (સામાન્્ય)્ નનયમો,્ ૧૯૬૭ની્ જોર્વાઇડ ઓ્ અનજસાર્
મધલી્વય્મયાથદામાં્છજ ટછાટ્આધવામાં્આવશે.્
1

૩.
રિકસ્ધર્ાર્ - ૧.્સંશોધન્અનધકારી્માનસક્રૂા.્૩૮,૦૦૦ -્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્
્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્૨.્સંશોધન્મદદનીશ્માનસક્રૂા.૩૫,૦૦૦ ૩.્આંકડા્મદદનીશ્માનસક્રૂા.૨૮,૦૦૦ -્્્્્્
૪.
વય્મયાથદા્ ્્્્અરજી્કરવાની્છેલ્્લી્તારીખની્નસ્ત્ર્નતએ્સંશોધન્અનધકારી્માટે્૩૭્્વષથ,્સંશોધન્મદદનીશ્
્્્્્્્્્માટે્૩૭્વષથ્અને્આંકડા્મદદનીશ્માટે્૩૭્વષથર્ી્વધજ્નહીં.્
૫.
શરતો્ -્
૧.
મમેદવારોએ્સંશોધન્અનધકારી,્સંશોધન્મદદનીશ્અને્આંકડા્મદદનીશની્જગ્યાઓ્માટે્અરજી્્
્્્્્્્્્્્્કરવા્અંર્્ે નનયત્નમજનાનજં્અરજી્િોમથ્મેળવવા્અર્થશાસ્ત્ર્અને્આંકડાશાસ્ત્ર્નનયામકની્કચેરીની્્
વેબસાઇડ ટ્www.gujecostat.gujarat.gov.inજોવાની્રહે શ્ે તર્ા્તે્મજજબના્નનયત્કરે લ્નમજના્્્્્્્્્્્્
પ્રમાણે્જ્અરજી્જરૂરી્પ્રમાણધરો્સરહત્કરવાની્રહે શે.્્
૨.
સામાનજક્ અને્ શકક્ષનણક્ રીતે્ ધછાત્ વર્થના્ મમેદવારોએ્ મન્નત્ વર્થમાં્ સમાવેશ્ ન્ ર્તો્ હોવા્ અંર્ેન્જં
સામાનજક્ન્યાય્અને્અનધકારરતા્નવરાર્ના્તા.૦૬ ૦૨ ૧૯૯૬ના્ઠરાવર્ી્નનયત્ર્યેલ્ધરરનશષ્ટ-્ક ્
ધરરનશષ્ટ-૪્ (ર્જજરાતીમાં)ના્ નમજનામાં્ પ્રમાણધર્ રજજ ્ કરવાનજં્ રહે શે.્ આ્ પ્રમાણધર્ રણ્ નાણાંકીય્
વષથ્દરમ્યાન્મેળવેલ્ હોવજ્જોઇડ એ,્જમે ાં્જાહે રાત્પ્રનસ્ધ્ર્યેલ્હોય્તે્નાણાકીય્વષથનો્ધણ્સમાવેશ્
ર્યેલ્ હોવો્ જોઇડ એ.્ મન્નત્ વર્થમાં્ સમાવેશ્ ન્ ર્તો્ હોવા્ અંર્ેનજં્ પ્રમાણધર્ માતા-નધતાની્ આવકના્
સંદરથમાં્ આધવામાં્ આવતજં્ હોવાર્ી્આ્પ્રમાણધર્અરજી્સાર્ે્ રજૂ ્કરતી્વખતે્ મમેદવારની્માતાનધતાની્ આવકમાં્ િે રિાર્ ર્તો્ હોય્ તો્ મમેદવારે અરજદારે ્ સ્તવયં્ આવા્ વધારા-ધટાડાની્ પ્રમાનણત્
જાહે રાત્પ્રમાણધર્આધનાર્સક્ષમ્અનધકારી્સમક્ષ્કરવાની્રહે શે.્આ્રીતે્ સક્ષમ્અનધકારીને્ જાણ્
કયાથ્ બાદ,્સક્ષમ્અનધકારીએ્જ્ે નનણથય્લીધેલ્હોય્તેની્જાણ્અરેની્કચેરીને્ ધણ્ કરવાની્રહે શે.્ જ્ે
મમેદવાર અરજદાર્આવી્સ્તવકનછછક્જાહે રાત્ન્કરીને્આવકમાં્વધારો્છૂ ધાવશે્તો્તેને્મળેલો્લાર્રદ્
લો્લાર્રદ્
કરવાધાર્ ઠરશે્ અને્ ધરરણીત્ મરહલા્ મમેદવારોએ્ આવજ્ પ્રમાણધર્ તેમના્ માતા-નધતાની્ આવકના્
સંદરથમાં્ રજજ ્કરવાનજ્ં રહે શે,્જો્આવા્મમેદવારોએ્તેમના્ધનતની્આવકના્સંદરથમાં્ આવજ્ં પ્રમાણધર્
રજજ ્કરે લ્હશે્ તો્તેમની્અરજી્રદ્કરવામાં્ આવશે.અરજી્સાર્ે્ ધરરનશષ્્ટ-ક્ના્ બદલે્ AnnexureA(અંગ્રેજીમાં)્રજજ ્કરે લ્હશે્ તો્ધણ્અરજી્ રદ્કરવામાં્ આવશે.્કેમકે્ Annexure-A્ રારત્સરકાર્
હે ઠળની્નોકરી્માટેનજં્ છે.્જો્મમેદવારે ્આ્પ્રમાણધર્ (ધરરનશષ્ટ-૪)્અરજી્સાર્ે્ રજજ ્કરે લ્નહી્હોય્
તો્તેઓની્અરજી્ અમાન્ય્ર્ણવામાં્ આવશે્ અને્ નબન્અનામત્જગ્યા્માટે્ ધણ્નવચારણામાં્ લેવામાં્
આવશે્નહી.્
૩.
અનામત્કક્ષાના્મમેદવારો્માટે્પ્રવતથમાન્નનયમોનજસાર્છૂ ટછાટ્મળવાધાર્ર્શે.
૪.
મરહલાઓ્માટેની્અનામત્જગ્્યાઓ્માટે્જો્મરહલા્મમેદવાર્મધલબ્્ધ્નહીં્ર્ાય્તો્તેવી્જગ્્યા્તે્જ્
કક્ષાના્ધજરૂષ્મમે
રૂષ્મમેદવાર્માટે્િાળવી્શકાશે.્
૫.
મમેદવારોએ્ સ્ત્નાતક્ તર્ા્ અનજસ્ત્નાતકની્ માકથ શીટ્ તેમજ્ ડીગ્રી્ સટરની્ નકલ્ બીડવાની્ રહે શે.્ વધજમાં,્
ડીગ્રી્સટરરિકેટમાં્ મજખ્્ય્નવષય્સ્ત્ધષ્્ટ્રીતે્ દશાથવવાનો્હોવો્જોઇડ એ.્જો્ડીગ્રી્ સટરરિકેટમાં્ મજખ્ય્ ્નવષય્
સ્ત્ધષ્્ટ્દશાથવેલ્ન્હોય્તો્કોલેજ્અર્વા્યજનનવસરટીના્મજખ્્ય્નવષય્તરીકેનો્લેનખત્આધાર્રજૂ ્કરવાનો્
રહે શે.્મજખ્્ય્નવષય્સ્ત્ધષ્્ટ્્ર્તો્ન્હોય્તેવી્અરજી્અમાન્્ય્ર્ણવામાં્આવશે.્્
૬.
જ્ે યજનનવનસથટી્દ્વારા્ટકાવારી્આધવામાં્ આવતી્નર્ી્તેવા્મમેદવારોએ્ટકાવારી્ર્ણવા્માટેની્ માન્ય્
િોમ્યજથલા આધાર્અરજી્સાર્ે્રજજ ્કરવાના્રહે શે.્
૭.્
આ્જાહે રાત્અન્્વયે્ નનમણૂંક્મેળવનારને્ કરારના્સમયર્ાળા્દરમ્્યાન્ અનજક્રમ્નં.૩માં્ દશાથવ્્યા્મજજબ્્
માનસક્ રિકસ્ ધર્ાર માનદ્્ વેતન્ મળશે.્ તેઓની્ નનમણૂંક્ કરારના્ ધોરણે્ કરવામાં્ આવશે્ તર્ા્
કરારની્મજદ્ત્૧૧્માસની્રહે શે.્
૮.્
મરયધક્ષે્ એક્ માસની્ નોરટસ્ અર્વા્ એક્ માસના્ રિકસ્ ધર્ારની્ રકમ માનદ્્ વેતન્ સાર્ેનો્ નોરટસ્
ધર્ાર્આધીને્કરારનો્અંત્લાવી્શકાશે.
૯.્
નનયત્રિકસ્ધર્ાર માનદ્્વેતન્ધર્કોઇડ ધણ્જાતના્રથ્ર્ાં્મળવાધાર્ર્શે
્મળવાધાર્ર્શે્નહી.
૧૦.્ કરારના્ સમયર્ાળા્ દરમ્્યાન્ આ્ જાહે રાત્ અન્્વયે્ નનમણૂંક્ મેળવનારને્ રિકસ્ ધર્ાર માનદ્્ વેતનમાં્
કોઇડ ધણ્ પ્રકારનો્ વધારો્ કે્ ઇડ જાિો્ મળવાધાર્ ર્શે્ નહી.્ મોંઘવારી્ રથ્ર્જં,્,્ વચર્ાળાની્ રાહત્ અર્વા્
ધર્ાર્ધંચના્બીજા્લારો્કે્સેવા્નવષયક્અન્્ય્કોઇડ ્લારો્મળવાધાર્ર્શે્નહી.
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૧૧.્

કરારના્સમયર્ાળા્દરમ્્યાન્મેડીકલ્રીએમ્્બસથમેન્્ટ્મળવાધાર્ર્શે્નહી.

૧૨.્

કરારના્ સમયર્ાળા્ દરમ્્યાન્ બજાવેલ્ સેવા નોકરી્ ધેન્્શન,્ બોનસ,્ એલ.ટી.સી.,્ એન્્કેશમેન્્ટ્ ઓિ્
લીવ,્ધેશર્ી્કે્તેવા્કોઇડ ્અન્્ય્કોઇડ ્નાણાકીય્લારો્સરકાર્ી્ધાસેર્ી્મેળવવાને્ધાર્ર્ણાશે્નહી.

૧૩.

કરારના્સમયર્ાળા્દરમ્્યાન્કમથચારીનજં્ અવસાન્ર્ાય્તો્તેમણે્ બજાવેલી્િરજના્સમયર્ાળાની્ રિિસ્
ધર્ાર માનદ્્ વેતનની્ લેણી્ રકમ્ કમથચારીના્ કજ ટજ ંબીજનોને્ મળવાધાર્ ર્શે.્ ધરંતજ્ બીજા્ લાર્
એકસગ્રેસીયા્લાર્કે્રહે મરાહે ્નોકરી્જવે ા્આનજષાંનર્ક્લાર્મળવાધાર્ર્શે્નહી.

૧૪.્

આ્જાહે રાત્અન્્વયે્નનમણૂંક્મેળવનારને્સંવર્થના્અનધકારી કમથચારીએ્જ્ે િરજો્બજાવવાની્ર્તી્હોય્
તેવી
વી્િરજો્બજાવવાની્રહે શે્તે્માટે્કચેરીમાં્િરજ્ધાલનનો્જ્ે સમય્નનયત્કરે લ્હોય્તે્સમય્પ્રમાણે્
કચેરીમાં્ હાજરી્આધવાની્રહે શે્ તેમજ્પ્રાઇડ વેટ્પ્રેકટીસ્કે્ અન્્યર્ધાટથટાઇડ મ્નોકરી્કરી્શકાશે્ નહી.્
જાહે ર્ રજાના્ રદવસેઓ્ે ધણ્સરકારી્ કામર્ીરીની્ જરૂરરયાતને્ અનજલક્ષીને્ િરજ્બજાવવા્ જણાવવામાં્
આવે્તો્ તે્મજજબ્િરજ્બજાવવાની્રહે શે.્રાજકીય્પ્રવૃનિમાં્રાર્્લઇડ ્શકાશે્નહી.

૧૫.્

આ્ જાહે રાત્ અન્્વયે્ નનમણૂંક્ મેળવનારને્ કરારના્ સમય્ દરમ્્યાન્ વાનષથક્ ધોરણે્ ૧૧્ ધરચૂરણ્ રજા્
મળવાધાર્ર્શે.્અન્્ય્કોઇડ ્રજા્મળવાધાર્ર્શે્નહી.્તે્નસવાયની્રજા્રોર્વશે્તો્તે્રજાના્રદવસના્
ધર્ારની્કધાત્કરી્લેવામાં્આવશે.્્

૧૬.્

આ્જાહે રાત્અન્્વયે્ નનમણૂંક્મેળવનારને્ તેઓએ્કાયથમર્ક્ધર્રહે ઠાણે્ રહે વાનજં્ િરજીયાત્રહે શે્ અને્
અનધકૃ ત્ અનધકારીની્ધરવાનર્ી્વર્ર્મજખ્્ય્મર્ક્છોડી્શકશે્નહી.્

૧૭.્

િરજના્રાર્રૂધે્મજખ્્ય્મર્કર્ી્ ૮્રક.મી.્બહાર્જવાનજં્ર્ાય્તો્ ૬્ કલાકર્ી્વધજ્અને્ ૧૨્કલાક્સજધીના્
રોકાણ્માટે્ રૂા.૧૫ -્ અને્ ૧૨્ કલાકર્ી્વધજ્ સમયના્રોકાણ્માટે્ રૂા.૩૦ -્ દકનનક્રથ્ર્જં્મળવાધાર્
્ મળવાધાર્
ર્શે્તેમજ્મજસાિરી્રાડા્ધેટે્એસ.ટી.બસ રે લ્્વેનજન્ં જ બીજા્વર્થનજં્રાડજં ્મળવાધાર્ર્શે.્

૧૮.્

કરારના્ સમયર્ાળા્ દરમ્્યાનની્ અસંતોષકારક્ કામર્ીરી્ કે્ અનશસ્ત્ત્ બદલ્ કોઇડ ધણ્ જાતની્ નોરટસ્
આલ્યા્નસવાય્કોઇડ ધણ્સમયે્નોકરી્સમાલ્ત્કરવામાં્આવશે.

૧૯.્

સરકાર્ી્તરિર્ી્વહીવટી્રહતમાં્બીજી્કોઇડ ્જરૂરી્શરતો્નક્કી્ર્ાય્તો્તે્ધણ્બંધનકતાથ્રહે શે.

૨૦.્

વ્્યવસાય્વેરાની્કધાત્નનયમાનજસાર્રિકસ્ધર્ાર માનદ્્વેતનમાંર્ી્કરી્લેવાની્રહે શે.

૨૧.્

નનમણૂંકના્સમય્ દરમ્્યાન્ તેમજ્બજાવેલ્સરકારી્સેવાની્બાબત્અંર્ે્ કોઇડ ધણ્પ્રકારની્િોજદારી્કે્
રદવાની્કાયથવાહી્સબબ્રાજય્સરકારની્કોઇડ ધણ્જવાબદારી્રહે શે્નહી.

૨૨.્

કરાર્ આધારરત્ મછ્ચક્ વેતનર્ી માનદ્્ વેતનર્ી્ નનમણૂંક્ ધામેલ્ વ્્યનિતને્ સરકારી્ મહે કમ્ મધર્
સમાનવષ્્ટ્ર્વા્માટેનો્કોઇડ ્હક્ક્પ્રાલ્ત્ર્શે્નહી.

૨૩.્

મધરોકત્શરતો્નનમણૂંક્ધામનાર્વ્્યનિતને્સ્ત્વીકાયથ્છે્તે્અંર્ેન્જં સંમનતધર્આધવાનજં્રહે શે.

૨૪.્

આ્ રરતી્ જ-ે તે્ સંવર્થના્ રરતી્ નનયમોનજસાર્ યોગ્્ય્ લાયકાત્ ધરાવતા્ મમેદવારોર્ી્ રરતીની્ નનયત્
કરાયેલ્પ્રરક્રયાને્અનજસરીને્જ્કરવાની્રહે શે્અને્નનયત્અરજીધરકમાં્જ્અરજી્કરવાની્રહે શ.ે ્્

૨૫.્

આ્કરાર્આધારરત્િરજ્મધર્જોડાતા્ધહે લાં્શારીરરક્યોગ્યતા્અંર્ેનજં્પ્રમાણધર્રજૂ ્કરવાનજં્રહે શે.

૨૬.્

આ્જાહે રાત્અન્્વયે્ કરાર્આધારરત્નનમણૂકં ્મેળવનાર્ વ્્યનિતએ્કરાર્કરવાનજં્ સ્ત્વીકારતા્ધહે લાં્ તેમની્
સેવા્ લેનાર્ સિાનધકારીને્ યોગ્્ય્ લાર્ે્ તો્ ધસથનલ્ એનિસડન્્ટ્ યોજના્ અંતર્થત્ નવમો્ મેળવી્ લેવાનો,્
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અદ્યતન્ કરાવવાનો્તર્ા્તેનો્આધાર્કચેરીમાં્ રજૂ ્કરવાનો્રહે શે.્આ્અંર્ે્ નવમાના્પ્રીનમયમનો્ખચથ્
કચેરી્દ્વારા્રોર્વવામાં્આવશે્નહી.્
૨૭.

કરારની્મજદત્ધૂણથ્ર્યેર્ી્અધાયેલ્નનમણૂકં નો્આધોઆધ્અંત્આવેલો્ર્ણાશે.

૨૮.્ ્ ્ ્ સંશોધન્ અનધકારી્ તર્ા્ સંશોધન્ મદદનીશ્ અને્ આંકડા્ મદદનીશની્ રણેય્ જગ્યાઓ્ માટે્ એક્ જ્
અરજી્ કરવાની્ રહે શે.્ એકર્ી્ વધજ્ કરે લ્ અરજીધરકો્ અમાન્ય્ ર્ણવામાં્ આવશે.્
૨૯. ૧૧્ માસના્કરારના્ ધોરણે્ રરવાધાર્ સંશોધન્ અનધકારી,્ સંશોધન્ મદદનીશ્ તર્ા્ આંકડા્
કડા્ મદદનીશ્
રણેય્જગ્્યા્માટે્મેરીટના્ધોરણે્્સંયજકત્્ધસંદર્ી્યાદી્તકયાર્કરી્મમેદવારને્ક્રમશ ્મેરીટના્ધોરણે્્્્
્્્

એક્જ્જગ્્યા્્ધર્નનમણૂંક્આધવામાં્આવશે.્

૩૦.

જો્ આ્સંવર્થની્અન્ય્ કચેરીની્ પ્રનતનનયજનિતની્ જગ્યા્ધર્સદર્કચેરી્દ્વારા્નનમણૂક્અધાયેલ્ હશે્ તો્
તેટલી્જગ્યાની્નનમણૂક્ઓછી્ર્શે.્્

૩૧.

મધરોકત્જગ્્યાઓ્માટે્ નનયામક્ી,્અર્થશાસ્ત્ર્અને્ આંકડાશાસ્ત્ર્નનયાકની્કચેરી,્ર્જજરાત્રાજય,્
સેકટર-૧૮,્ ર્ાંધીનર્રને્ તા.૦૭-૦૯-૨૦૧૮્ સજધીમાં્ મળી્ જાય્ તે્ રીતે્ અરજી્ રજી.એ.ડી. સ્તધીડ્
ધોસ્તટર્ી્્મોકલવાની્રહે શે.્કચેરીમાં્સાદી્ધોસ્તટ્રૂબરૂ્કે્કજ રરયરર્ી્મોકલેલ્અરજી્સ્ત્વીકારવામાં્આવશે્
નહી.નનયત્સમયમયાથદા્બાદ્મળેલ્અરજી્સ્ત્વીકારવામાં્આવશે્નહી.્તેમજ્અધજરી્નવર્તવાળી્અરજી્
સ્ત્વીકારવામાં્ આવશે્ નહીં.્અરજદારે ્અરજી્નીચેના્સરનામે્ મોકલવાની્રહે શે.્આ્જાહે રાત્અંર્્ે વધજ્
મારહતી્માટે્આ્કચેરીના્િોન્નં.્(૦૭૯)્૨૩૨-્૫૨૬૩૯્મધર્સંધકથ ્કરવા્જણાવવામાં્આવે્છે.્્
અર્થશાસ્ત્ર્અને્આંકડાશાસ્ત્ર્નનયામકની્કચેરી
સેકટર-૧૮,્ધોલીસ્રવનની્બાજજ માં,્નવજ્ં નબલ્્ડીંર્
ર્ાંધીનર્ર-૩૮૨૦૦૯

સ્ત્ર્ળ્્્ ્ર્ાંધીનર્ર્

્્સહી (એસ.કે.હજ દ્દા)્
નનયામક્
્અર્થશાસ્ત્ર્અને્આંકડાશાસ્ત્ર્
ર્ાંધીનર્ર.

4

અરજી ફોર્મ
નિયાર્કશ્રી, અર્મશાસ્તર અિે આંકડાશાસ્તર નિયાર્કિી કચેરી, ગુજરાત રાજય, ગાંધીિગર.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ઉર્ેદવારે સંશોધિ અનધકારી , સંશોધિ ર્દદિીશ અિે આંકડા ર્દદિીશિી રણેય જગ્યાઓ
ર્ાટે એકજ અરજી કરવાિી રહે શ.ે

ર્ા

િાસિોટમ
સાઇઝિો
ફોટો

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ઉર્ેદવારિી ર્ાહહતી
(૧) િાર્ :- ____________ _______________ _______________
અટક
ઉર્ેદવારિું િાર્
નિતા/િનતિું િાર્
(૨) િુરૂષ

સ્તરી

(૨.૧) નવવાહહત દરજ્જો :- િરનણત/અિરનણત (૨.૨) નવધવા

(૩) રહે ઠાણિું સરિાર્ું :- ___________________________________
___________________________________
__________________________________
(૪) ર્ોબાઇલ િંબર :_______________
(૫) જન્ર્તારીખ

:- તારીખ :

ર્ાસ :

વષમ :

(૬) અરજી કરવાિી છેલ્લી તારીખે ઉર્ેદવારિી ઉર્ર વષમ: ___ર્ાસ: ___ હદવસ: ____
(૭) રાજય

:- ______________

(૮) જાનત

:- અિુ.જાનત

અિુ.જિજાનત

સા.શૈ.િ.વગમ

સાર્ાન્ય

(૯) શાહરરીક ખોડખાંિણ ધરાવો છો ? :- હા/િા ____(૯.૧) જો હા તો, _____% નવકલાંગતા
(૧૦) ર્ાજી સૈનિક તરીકે ફરજ બજાવેલ છે ? :- હા/િા ______
(૧૧) ભાષાિી જાણકારી :ભાષા બોલી શકો વાંચી શકો લખી શકો
અંગ્રજી
ે
હહન્દી
ગુજરાતી
(૧૨) શૈક્ષનણક લાયકાત :અ.િં. લાયકાત

યુનિવસીટીિું
િાર્

રાજય

ર્ુખ્ય
નવષય

િાસ
કયામિું
વષમ

ર્ેળવેલ ર્ાકમ સ ર્ેળવેલ
અિે કુ લ ગુણ ગુણિા ટકા
(...../.....)

વગમ

૧. સ્તિાતક
૨. અિુસ્તિાતક
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(૧૩) સરકારશ્રીએ નિયત કરે લ કોમ્પ્યુટર અંગિી
ે િી લાયકાત :અ.િં.

લાયકાત

૧.

CCC/ અન્ય

સંસ્તર્ા/ યુનિવસીટીિું િાર્ ર્ેળવેલ ર્ાકમ સ અિે કુ લ ર્ેળવેલ ગુણિા
ગુણ (...../.....)
ટકા

(૧૪) જાહે રાતર્ાં દશામવ્યા રમાર્ાણે િીચેિા િુરાવાર્ાંર્ી નબડાણ કરે લ િુરાવાિી સાર્ે ટીક કરવુ.ં
શાળા છોડયાિા રમાર્ાણિરિી િકલ.
નિયત કરે લ શૈક્ષનણક લાયકાતિા રમાર્ાણિરિી િકલ ર્ાકમ શીટ તર્ા ડીગ્રી સટી સહહત.
(ર્ાકમ શીટ અર્વા ડીગ્રી સટીહફકેટર્ાં ર્ુખ્ય નવષય સ્તિષ્ટ દશામવેલ હોવો જોઇએ.
ર્ુખ્ય નવષય સ્તિષ્ટ દશામવેલ િ હોય તો કોલેજ/યુનિવનસમટીિો લેનખત આધાર રજુ
કરવાિો રહે શે. ર્ુખ્ય નવષય સ્તિષ્ટ િ દશામવતી અરજીઓ અર્ાન્ય ગણવાર્ાં આવશે)
સા.શૈ.િ.વગમ/અિુ.જાનત/અિુ.જિ જાનત ઉર્ેદવારો ર્ાટે જાનત રમાર્ાણિરિી િકલ.
સા.શૈ.િ. વગમિા ઉર્ેદવારો ર્ાટે િહરનશષ્ટ–૪ િી િકલ (ગુજરાતીર્ાં અિાયેલ
રમાર્ાણિર જાહે રાતિી જોગવાઇ અિુસાર)
શારીહરક અશકતાિું રમાર્ાણિર
ર્ાજી સૈનિક હોવા અંગેિા જરૂરી રમાર્ાણિરિી િકલ
કોમ્પ્યુટર
ટર કલશયિી સરકારશ્રીએ નિયત કરે લ કોમ્પ્યુટરિા
ટરિા ઞાનાિ અંગેિી િરીક્ષા િાસ
કયામિા રમાર્ાણિરિી િકલ
(૧૫)

નજલ્લાિી િસંદગી ર્ાટે અગ્રતાક્રર્ ર્ુજબ
જબ નજલ્લાિા િાર્ આિવા.

(૧) ________

(ર)

________ (૩)

________

(૪)

________

બાંહેધરી
હું __________ ખાતરીિૂવમક જાહે ર કરુ છુ ં કે (૧) ર્િે ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગ કે અન્ય
સરકારી/અધમસરકારી/સરકારી હસ્તતકિી સંસ્તર્ાઓ વારારા યાયારે ય િણ ગેરલાયક ઠરાવેલ િર્ી કે ર્ારી ગેરલાયકાતિો સર્ય ચાલુ
િર્ી. ઉિર જાણાવેલ નવગતો ર્ારી જાણ ર્ુજબ સાચી છે અિે જો તેર્ાં કોઇિણ નવગત ખોટી હશે તો તે અંગે અર્મશાસ્તર અિે
આંકડાશાસ્તર નિયાર્કિી કચેરીિો નિણમય અંનતર્ રહે શે અિે તે ર્િે બંધિ કતામ છે (ર) કચેરીિી જાહે રાતિા બધા જ નિયર્ો
અિે સૂચિા વાંચી છે અિે આ ઉિરાંત હું જાહે રાતર્ાં દશામવેલ શરતોિે અિુરૂિ િારતા ધરાવું છુ ં .
૧૧ ર્ાસિા કરારિા ધોરણે ભરવાિાર સંશોધિ અનધકારી, સંશોધિ ર્દદિીશ તર્ા આંકડા
કડા ર્દદિીશ રણેય જગ્યા
ર્ાટે સંયુકત િસંદગી યાદીર્ાં ર્ેરીટિા આધારે એક જ જગ્યા િર નિર્ણૂંક આિવાર્ાં આવશે તો અર્ોિે વાંધા સરખુ િર્ી.

સ્તર્ળ :
તારીખ :

___________________
ઉર્ેદવારિી સહી
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