ગુજયાત રાઆલરીહુડ પ્રભોળન કંની રી.
(ગુજયાત વયકાયનું વાશવ)
બરોક નં-૧૮, ત્રીજો ભા, ઈદ્યોગ બલન, ગાંધીનગય-૩૮૨ ૦૧૧
પોન નંફયઃ (૦૭૯) ૨૩૨ ૪૮૫૧૨/૧૩/૧૪, પેકવ નંફયઃ (૦૭૯) ૨૩૨ ૪૮૫૧૫
CIN No: U74900GJ2010SGC060349
E-mail : md@glpc.co.in Website: glpc.co.in

પરીક્ષાક્ષી વિગતિાર જાહેરાત
ગુજયાત રાઇલરીહડ
ુ પ્રભોળન કંની રી. ની વલવલધ વંલગગની જગ્માઓ ૧૧ ભહશનાના કયાય અધાહયત ને કાભગીયી
વંતોકાયક જણામે લધુભા લધુ ત્રણ લગના વનમત વભમ ભાટે બયલા તા.૦૭/૦૪/૨૦૨૧ ના યોજ જાશેયાત
અલાભાં અલી શતી. અ અંગેની વલગતો OJAS ની લેફવાઇટ http:/ojas.gujarat.gov.in/ ઈય મુકલાભાં અલી છે .
જે ન્લમે ઈભેદલાયે http:/ojas.gujarat.gov.in/ લેફવાઇટ ય તા.૦૮-૦૪-૨૦૨૧ (ફોયે ૧૨:૦૦ કરાકથી) થી તા.
૨૨-૦૪-૨૦૨૧ (વભમ યાત્રીના ૨૩:૫૯ કરાક સુધી) દયમ્માન યજી કયલાની યશેળે. વલવલધ વંલગગની બયલાની થતી
જગ્માઓભાં નીચે મુજફની જગ્માઓ બયલાની થામ છે . જેભાથી ૩૩% ભહશરા નાભત જગ્માઓ છે . જેની વંફવં ધતોએ
નોંધ રેલી.

ક્રભ

જગ્માનુ નાભ

ખારી જગ્મા બયલાની વલગત
જનયર

એવવી

એવટી

ઓફીવી

જનયર

કુર

(EWS)
૧

એીએભ-સ્ટેટ

૬

૧

૨

૩

૧

૧૩

૨

એીએભ-ડીસ્રીક્ટ

૨૪

૩

૯

૧૬

૬

૫૮

૩

ટીએરએભ

૩૬

૫

૯

૧૮

૭

૭૫

૪

એીએભ-તાલુકા

૧૧૮

૧૬

૩૧

૫૯

૨૨

૨૪૬

કુર

૧૮૪

૨૫

૫૧

૯૬

૩૬

૩૯૨

ઈક્ત વલગતે ઓનરાઆન યજી કયતા શેરા તભાભ ઈભેદલાયોએ નીચે મુજફની વલગતો ધ્માને રેલી.
1. શૈક્ષણિક ાયકાત અને પાત્રતા:
Sr.
No.

1

2

3

Post
Name

Asst.
Project
ManagerState

Asst.
Project
ManagerDistrict

Taluka
Livelihood
Manager

Vacan
t Post

Qualification

13

PG or Master degree
in Business
Administration/ Social
Work/ Social Science/
Sociology/ Agriculture/
Horticulture/ Animal
Husbandry/ Rural
Management

58

75

PG or Master degree
in Business
Administration/ Social
Work/ Social Science/
Sociology/ Agriculture/
Horticulture/ Animal
Husbandry/ Rural
Management
PG or Master Degree
in Social Work
/Business
Administration/ Rural
Management
Graduation in Social
Work/ Business

4

Asst.
Project
ManagerTaluka

Total

Administration/ Rural
246

Science/ Rural
Management/
Agriculture
PG degree in Business
Administration/ Social
Work will be preferred

Experience

Probation
Period

Age Limit (As on
Date
22/04/2021)

Salary

Fees

Up to
30000

300/
150

Up to
30000

300/
150

Up to
20000

300/
150

Up to
15000

300/
150

3 Years and above
relevant to post
Exp. In Govt.
sector(PSU), Social
Sector will be
preferred

6 month

3 Years in Rural
Development/
Women
Empowerment/ Micro
finance/ Livelihoods/
Cottage promotion
Programs
Exp. In Govt.
sector(PSU), Social
Sector will be
preferred

30 years
(Relaxable to 5
years for
Reserved SC, ST,
SEBC, EWS,
FEMALE
Category)

392

રાષ્ટ્રીયતા: ઈભેદલાય બાયતનો નાગયીક શોલો જોઆએ.
જાશેયાતભા દળાગ લેર તભાભ કે ટેગયીના ઈભેદલાયોના હકસ્વાભા ળૈક્ષણણક રામકાત, લમભમાગ દા, વંફવં ધત જાવત
પ્રભાણત્રો, વાભાજીક- ળૈક્ષણણક છાતલગગના ઈભેદલાયનુ નોન-ક્રીભીરીમય વટીપીકે ટ, અવથિક યીતે નફા લગો
(EWS) ભાટે ાત્રતા પ્રભાણત્ર તથા ન્મ તભાભ ડોક્યુભેંટવ વંસ્થા દ્વાયા જે તાયીખે યજુ કયલા જણાલલાભા અલે તે
તાયીખની સ્સ્થવતએ વયકાયશ્રીની પ્રલતગભાન સુચનાઓના નુવધ
ં ાને ધ્માનભા રેલાભા અલળે.

2.

પ્રિેશ પરીક્ષા ફી: (Non-Refundable):-



તભાભ કેટેગયીના તભાભ ઈભેદલાયોએ પ્રલેળ યીક્ષાની પી બયલી પયજીમાત છે , ન્મથા પ્રલેળ યીક્ષાભા
ફેવી ળકાળે નશી.



પ્રલેળ યીક્ષાની પી http://ojas.gujarat.gov.in/ લેફવાઆટ ય ચરણની પ્રીન્ટ કાઢીને ોસ્ટ ઓપીવભા
તા.૦૯-૦૪-૨૦૨૧ (ફોયે ૧૨:૦૦ કરાકથી) થી તા. ૨૩-૦૪-૨૦૨૧ (ફોયે ૩:૦૦ કરાક સુધી) સુધી
બયલાની યશેળે. ન્મ કોઆ યીતે પી સ્લીકાયલાભા અલળે નશી. જેની વલે ઈભેદલાયોએ નોંધ રેલી.



વાભાન્મ લગગ(General Category) ના ઈભેદલાયોએ પી ેટે રૂ.૩૦૦/- બયલાના યશેળે.



ન્મ.જાવત(SC), નુ,જન જાવત(ST), વાભાજજક ને ળૈક્ષણણક યીતે છાત લગો(SEBC), અવથિક યીતે
નફા લગો(EWS), ભહશરાઓ(FEMALE) ઈભેદલાયોએ યીક્ષા પી ેટે રૂ.૧૫૦/- બયલાના યશેળે. પ્રલેળ
યીક્ષાની પી Non-Refundable છે .



ુ ા જઆને
પ્રલેળ યીક્ષાની પી બયલા ભાટે ઈભેદલાયે http://ojas.gujarat.gov.in/ લેફવાઆટ ય FEES ભેનભ
Select job ભા GLPC ની જાશેયાતનો ક્રભાક: વંદ કયી ોતાનો કંપભેળન નંફય ને જન્ભ તાયીખની વલગતો
નાખીને Print Post Office Chillan ય ક્રીક કયી પ્રીન્ટ કાઢીને તા.૨૩-૦૪-૨૦૨૧ (ફોયે ૩:૦૦ કરાક
સુધી) સુધીભા ોસ્ટ ઓપીવભા પી બયલાની યશેળે. તેભજ પી બયે ર કોી (ઈભેદલાયની કોી) ોતાની ાવે
વાચલીને યાખલાની યશેળે.

૩. પ્રિેશ પરીક્ષા:ુ ક્ષી પ્રલેળ યીક્ષા:
A. પ્રથભ તફક્કો:- શેતર


ુ ક્ષી યીક્ષા ૧૦૦ ગુણની યશેળે. જેભાં ૫૦ ગુણ નાં ૫૦ પ્રશ્નો વાભાન્મ જ્ઞાન, અંગ્રેજી જ્ઞાન,
બયતી અંગેની શેતર
ગુજયાતી જ્ઞાન, તકગ ળસ્ક્તની યીક્ષાનાં પ્રશ્નો તથા ૫૦ ગુણ ગ્રાભ વલકાવ વલબાગની મોજનાઓ ને ગુજયાત
રાઇલરીહડ
ુ પ્રભોળન કંની રી. ની મોજનાઓ વલળે ુછલાભા અલળે.



પ્રલેળ યીક્ષા ભાટે ન ુ કે ન્ર - વલગતલાય કેં રની જાણ પ્રલેળત્ર/શોરટીકીટભા કયલાભા અલળે.



ુ ક્ષી પ્રકાયનુ યશેળે.
ઈક્ત પ્રશ્નત્ર MCQ Based શેતર



ખોટા જલાફ ફદર થલા એક પ્રશ્નના એક કયતા લધાયે જલાફ ફદર પ્રશ્નના કુ ર ગુણના ૩૩% ગુણ ફાદ
કયલાભા અલળે.



પ્રશ્નોના જલાફો રગ અેર OMR Sheet ય જ રખલાના યશેળે. જલાફો ફોરેન (બ્લ્યુ /કાી)થી
અલાના યશેળે. ઈભેદલાયે ોતાની ફોરેન વાથે રઆને યીક્ષાખંડભા ઈસ્સ્થત યશેલાનુ યશેળે.



શોર ટીકીટ ડાઈનરોડ કયલા ફાફત:- પ્રલેળ યીક્ષા ભાટે ની શોરટીકીટ ડાઈનરોડ કયલા ભાટે ન્યુઝ ેયભા
જાશેયાત અલાભા અલળે. ઈભેદલાયોએ વનમભીત વભાચાય ત્ર ને http://ojas.gujarat.gov.in/
લેફવાઆટ જોતા યશેલાનુ યશેળે.

B. દ્વદ્વતીમ તફક્કો:
પ્રલેળ યીક્ષાના ભેયીટના અધાયે દયે ક જગ્માના ૩૩% ઈભેદલાયો ને Group Discussion ભાટે ફોરાલલાભા અલળે.
જેની જાણ ઈભેદલાયને SMS/E-Mail થલા Telephonic જાણ કયલાભા અલળે.
C. ત ૃતીમ તફક્કો:
Group Discussion ભાટે ફોરાલલાભા અલેર ઈભેદલાયોભાથી ૩૩% ક્લોરીપાઆડ ઈભેદલાયોને વગનર આન્ટયવ્યુ ભાટે
ફોરાલલાભા અલળે. જેની જાણ ઈભેદલાયને SMS/E-Mail થલા Telephonic જાણ કયલાભા અલળે.
D. અંવતભ યીણાભ:ુ ક્ષી પ્રલેળ યીક્ષા + Group Discussion (GD) + વગનર આન્ટયવ્યુ(PI) ના અધાયે ઈસ્સ્થત યશેર ઈભેદલાયોની
શેતર
ભેયીટમાદી વંસ્થાની લેફવાઆટ ય પ્રવવધ્ધ કયલાભા અલળે. ત્માયફાદ ડોક્યુભેન્ટ લેયીપીકે ળન કમાગ ફાદ મોગ્મ જણામે
જે તે જગ્મા ય ઈભેદલાયને વનયુસ્ક્ત અલાભા અલળે.
4.

અરજી કરિાની રીત:-



અ જાશેયાતના વંદબગભા પક્ત ઓનરાઆન યજી ઓજ સ્લીકયલાભા અલળે. ઈભેદલાય જાશેયાતભા દળાગ લેર
તાયીખ મુજફ ય તા.૦૮-૦૪-૨૦૨૧ (ફોયે ૧૨:૦૦ કરાકથી) થી તા. ૨૨-૦૪-૨૦૨૧ (વભમ યાત્રીના
૨૩:૫૯ કરાક સુધી) દયમ્માન http:/ojas.gujarat.gov.in/ લેફવાઇટ ય Online Application ભેન ુ ય
ક્રીક કયી તેના Apply વફ ભેન ુ ય ક્રીક કયી વીરેકળનના ડ્રોડાઈન ભેન ુ ભાથી “Gujarat Livelihood
Promotion Company” ય ક્રીક કયલાથી જાશેયાત ક્રભાંક: GLPC/202122/1, ક્રભાંક: GLPC/202122/2,
ક્રભાંક: GLPC/202122/3, ક્રભાંક: GLPC/202122/4 ખુરળે. જેભા “Detail” ય ક્રીક કયલાથી જાશેયાત લાંચી
ળકળો ને “Apply” ય ક્રીક કયીને “Apply Now”

ય Click કયલાથી ઓન-રાઆન યજીત્રક બયી

ળકાળે.


ઓનરાઆન યજી ત્રક બયલા અંગેન ુ ભાગગદળગન ઈક્ત લેફવાઆટના શોભેજ ય Bottom ભા “How to
apply” ય ક્રીક કયી ભેલી ળકાળે. જે ભાટે નીચેની ણરિંક ય ક્રીક કયવુ.



http://ojas.gujarat.gov.in/images/HowToApply.pdf



લધુભાં, ઓનરાઇન પોભગ બયતી લખતે “Education Qualification” યની વલગતોભા દયે ક ઈભેદલાયે ોતાની
સ્નાતક રામકાતભાં Institute Name and Exam Body ભાં ોતાની કોરેજ ને વંફવં ધત યુવનલવીટીનુ નાભ
લશ્મ દળાગ લલાનુ ં યશેળે.

૫. વાભાન્મ સુચનાઓ:
A. દયે ક ઈભેદલાયે યીક્ષાકેન્રભાં વયકાયશ્રી દ્ધાયા જાશેય કયે ર, કોવલડ-૧૯ ભશાભાયી અંગેની ગાઇડરાઇન
અંતગગત પયજજમાતણે ભાસ્ક શેયીને વોશ્મર હડસ્ટન્વ જાલલાનુ યશેળે. દયે ક ઈભેદલાયે ોતાના
સ્લાસ્્મની ખાવ તકેદાયી યાખીને યીક્ષાકે ન્ર ખાતે અલલાનુ યશેળે.
ુ ક્ષી
B. શેતર

યીક્ષા

ભાટે

યજદાયે

પ્રલેળ

યીક્ષા

ભાટે ના

પ્રલેળત્ર

(Hall

Ticket)

http://ojas.gujarat.gov.in ની લેફવાઇટ યથી વનમત વભમગાા દયમ્માન ડાઈનરોડ કયી ળકાળે.
C. પ્રલેળત્ર લગય યીક્ષાખંડભાં પ્રલેળ અલાભાં અલળે નશી.
D. યીક્ષા ળરૂ થલાના ૩૦ વભવનટ શેરાં ઈભેદલાયે ોતાની ફેઠક ય ફેવી જલાનુ યશેળે.
E. ઈભેદલાયના મોગ્મ કાયણને ધ્માને રઇ, યીક્ષા ળરૂ થામ તે છી લધુભાં લધુ ૨૦ વભવનટ સુધી જ
યીક્ષાખંડભાં પ્રલેળ ભી ળકળે. યં ત ુ તે ફદર લધાયાનો વભમ અલાભાં અલળે નશી.
F. ઈભેદલાય ોતાની વાથે યીક્ષા ખંડભાં કેરક્યુરેટય, ભોફાઇર લગેયે જેલા કોઇણ ઇરેકરીક વાધનો,
ુસ્તક, ગાઇડ, કારી કે તેલા કોઇણ છાેલ ું કે શસ્તણરણખત વાહશત્મ યાખી ળકળે નશી.
G. નવધકૃ ત ુસ્તક, ેય, રેખભાંથી કે ન્મ ઈભેદલાયોભાંથી નકર કયલી નશીં, કે નકર કયલા ભાટે
પ્રમાવો કયલા નશી. તેભજ તભાયા ેયભાંથી ન્મ ઈભેદલાયોને નકર કયલા દે લી નશી. અ સુચનાના
બંગ ફદર ઈભેદલાયને યીક્ષા ભાટે ગેયરામક ગણલાભાં અલળે.
H. યીક્ષા ળરૂ થમા ફાદ તે  ૂણગ થામ ત્માં સુધી યીક્ષા ખંડ છોડલા દે લાભાં અલળે નશી.
I.

યીક્ષા  ૂણગ થલા ભાટે નો ફેર લાગ્માથી તુયત OMR Sheet વનયીક્ષકને વોંી દે લી.

J.

ુ ક્ષી યીક્ષા) ના વપ ઈભેદલાયોને દ્વદ્ધવતમતફક્કા (ગ્રુ ડીસ્કળન) ભાટે તથા ત ૃતીમ
પ્રથભ તફક્કા(શેતર
તફક્કા વગનર આન્ટયવ્યુ ભાટે SMS/E-Mail/ Telephonic થલા Website ય રીસ્ટ મુકી જાણ
કયલાભા અલળે. ને ત્રણેમ તફક્કાના વંયકુ ત ગુણના અધાયે તૈમાય થનાય અંવતભ યીણાભની જાણ
ઈભેદલાયોને લેફવાઇટ www.glpc.co.in ય ભાહશતી મુકી જાણ કયલાભાં અલળે.

K. વંસ્થા કોઇણ ઈભેદલાયને કે જેણે (૧) તેને ઈભેદલાયી ભાટે કોઇણ પ્રકાયે ટે કો ભેલલા ભાટે કોઇ
વધકાયી ય પ્રત્મક્ષ કે યોક્ષ રાગલગ રગાડલાનો પ્રમાવ કયલા ભાટે , (૨) ફીજાનુ ં નાભ ધાયણ કયલા
ભાટે , (૩)ફીજા ાવે ોતાનુ ં નાભ ધાયણ કયાલલા ભાટે , (૪)ફનાલટી ખોટા દસ્તાલોજો થલા જેની વાથે
ચેડા કયલાભાં અવ્મા શોમ તેલા દસ્તાલેજો વાદય કયલા થલા ગેયયીવત અચયલા ભાટે , (૫)મથાથગ
થલા ખોટા થલા ભશત્લની ભાહશતી છુાલતા શોમ તેલા વનલેદનો કયલા ભાટે , (૬)યીક્ષા ભાટે તેની
ઈભેદલાયીના વંફધ
ં ભાં ન્મ કોઇ વનમવભત થલા મોગ્મ વાધનોને અશ્રમ રેલા ભાટે , (૭)યીક્ષા
દયમ્માન ગેયવ્માજફી વાધનોનો ઈમોગ કયલા ભાટે એટરે કે ન્મ ઈભેદલાયભાંથી નકર કયલા
કેરક્યુરેટય, ભોફાઇર લગેયે જેલા કોઇણ ઇરેકરીક વાધનો, ુસ્તક, ગાઇડ, કારી કે તેલા કોઇણ
છાેરા કે શસ્તણરણખત વાહશત્મની ભદદથી થલા લાતચીત દ્ધાયા નકર કયલા કે ઈભે દલાયને નકર
કયાલલાની ગેયયીવતઓ ૈકી કોઇણ ગેયયીવત અચયલા ભાટે , (૮)યીક્ષાખંડભાં ન્મ કોઇ યીતે
ુ ં કયલા ભાટે , (૯)યીક્ષાના વંચારન કયલા ભાટે યોકેરા સ્ટાપને વીધી કે અડકતયી યીતે શેયાન
ગેયલતગણક

કયલા થલા ળાયીહયક યીતે ઇજા કયલા ભાટે , (૧૦)રખાણોભાં શ્શ્રર બાા થલા ણફબત્વ ફાફત
વહશતની પ્રસ્ત ૃત ફાફત રખલા ભાટે , (૧૧)  ૂલગલતી ખંડોભાં વનહદિ ષ્ટ કયે ર તભાભ થલા કોઇણ
કૃત્મ કયલા ભાટે થલા મથા પ્રવંગ ભદદગીયી કયલા ભાટે થલા, (૧૨)યીક્ષા અલા ભાટે તેને
યલાનગી અતા તેના પ્રલેળત્રભાં અલાભાં અલેરી કોઇણ સુચનાનો બંગ કયલા ભાટે દોવત
ઠમાગ શોમ તો થલા દોવત શોલાનુ જાશેય કયુગ શોમ તો તે પોજદાયી કામગલાશીને ાત્ર થલા ઈયાંત
વંસ્થા, વંફવં ધત ઈભેદલાયને યીક્ષાભાંથી ગેયરામક ઠયાલી ળકાળે.
L. ઈભેદલાયે યજીત્રભાં ફતાલેરી કોઇણ વલગત ને ડોક્યુભેન્ટ લેહયહપકેળન વભમે યજુ કયે ર જન્ભ
તાયીખ, ળૈક્ષણણક રામકાત, લમ, જાવત, નુબલ લગેયેને રગતા પ્રભાણત્રો, બવલષ્મભાં જે તે તફક્કે
ચકાવણી દયમ્માન ખોટા ભાલુભ ડળે તો તેની વાભે કામદે વયની કામગલાશી કયલાભાં અલળે. અલા
ઈભેદલાયની ઈભેદલાયી વંસ્થા દ્ધાયા “યદ” કયલાભાં અલળે.
M. વંસ્થા દ્ધાયા રેલાનાય પ્રથભ તફક્કાની લૈકશ્્ક યીક્ષા કવોટીભાં ઈત્તીણગ થલાથી જ ઈભેદલાયને પ્રલેળ
ભાટે નો શક ભી જતો નથી. પ્રલેળ વભમે વક્ષભ વત્તાવધકાયીને ઈભેદલાય ફધા જ તફકકાઓભા ઈવતણગ
થમે ઈભેદલાયને જે તે જગ્મા ય રેલાભા અલળે.
N. અ જાશેયાત, પ્રલેળ યીક્ષા કે કયાય અધાયીત વનભણુક ભાટે કોઇણ કાયણોવય, તેભાં પેયપાય કયલાની કે
યદ કયલાની અલશ્મકતા ઈબી થામ તો તેભ કયલાનો વંસ્થાને વં ૂણગ શક્ક/વધકાય યશેળે ને અ ભાટે
કાયણો અલા વંસ્થા જલાફદાય યશેળે નશીં.
O. વંસ્થા ખાતે કોઆણ ઈભેદલાય કોઆણ તફક્કે ગેયવળસ્ત થલા ગેયભાગે દોયનાયી પ્રવ ૃવત્ત કયળે કે
કયાલળે, ઈશ્કેયણીજનક કે લાંધાજનક બાણો કે રખાણો કયળે તો તેલા ઈભેદલાયની ઈભેદલાયી યદ
કયલાની ફાવધત વત્તા વંસ્થાના વક્ષભ વત્તાવધકાયીને યશેળે.
P. ઈભેદલાયે દયે ક તફક્કાભા સ્લખચે શાજય યશેલાનુ યશેળે.
Q. ઈભેદલાયની કોઇણ પ્રકાયની ભાંગણી /યજૂઅત ગ્રાહ્ય યાખલાભાં અલળે નશીં તેભ છતાં અ ફાફતે
ઈભેદલાય કોઇણ પ્રકાયની રેણખત ભાંગણી/યજૂઅત કયળે તો તેભની અ ભાંગણી/ યજૂઅત યદફાતર
કયીને દપતયે કયલાભાં અલળે ને તેનો કોઇણ પ્રકાયનો જલાફ અલાની વંસ્થા જલાફદાયી યશેળે
નશીં.
તાયીખ: ૦૭-૦૪-૨૦૨૧
સ્થ: ગાંધીનગય

Sd/જોઆન્ટ ભેનેજીંગ ડીયે ક્ટય
ગુજયાત રાઆલરીહુડ પ્રભોળન કંની રી.
ગાંધીનગય

