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વલબાગીમ વદંગી વવભવત, ળશયેી વલકાવ ને ળશયેી ગશૃવનભાાણ વલબાગ 
વયદાય ટેર બલન, વચિલારમ, ગાધંીનગય 

------------------------------------------------------------------------------ 
(જાશયેાત ક્રભાકંઃ- ૧/ય૦૧૪ થી ય/ય૦૧૪) 

 

   નગય અમોજન ને મલુ માકંન ાાતા શત તકની નીિે દળાાવ્ મા મજુફની લગા-3ની વલવલધ 
વલંગાની ાારી જગ્ માઓ સ વીધી બયતીથી બયલા ભાટે મોગ્ મ રામકાત ધયાલતા ઈભેદલાયો ાવેથી  
OJAS ની લેફવાઇટ ઈય તા.૦૪/૦૩/ય૦૧૪, ૧૪:૦૦ કરાકથી તા.૦ય/૦૪/ય૦૧૪, ય૩:૯ કરાક 
સધુીભા ંઓ સન રાઇન યજીત્રકો ભગંાલલાભા ંઅલ ેછે. 
 
૧. સવંગગ પ્રભાણે જગ્ મા ને ગાય ધોયણની વવગતો નીચે મજુફ છે. 

 

નોંધઃ-  
 નાભત જગ્ માઓ સ પકત મૂ ગજુયાતના ઈભેદલાયો ભાટે જ નાભત છે. 
 ભહશરાઓ સ ભાટેની નાભત જગ્ માઓ સ ભાટે જો રામક ભહશરા ઈભેદલાય ઈરબ્ ધ નશી થામ તો 

તે જગ્ મા તે જ કેટેગયીના રામક રુુ ઈભેદલાયથી બયલાભા ં અલળે. જાશયેાતભા ં જે તે 
કેટેગયીભા ં કુર જગ્ માઓ સ ીકી ભહશરા ઈભેદલાયો ભાટે મકુ જગ્ માઓ સ નાભત શોમ  માયે 
ભહશરા ઈભેદલાયોની નાભત જગ્ માઓ સ વવલામની ફાકી યશતેી જગ્ માઓ સ પકત ષુ  ઈભેદલાયો 
ભાટે નાભત છે તેભ ગણલાનુ ંનથી. અ જગ્ મા ય ષુ  તેભજ ભહશરા ઈભેદલાયોની વદંગી 
ભાટે વલિાયણા થઇ ળકે છે. ષુ  તેભજ ભહશરા ઈભેદલાયો યજી કયી ળકે છે. (દા.ત. કુર ૧૦ 
જગ્ માઓ સ ીકી ૩ જગ્ મા ભહશરા ઈભેદલાય ભાટે નાભત છે યં  ુફાકી યશતેી ૭ જગ્ મા વાભ ે
ભહશરા ઈભેદલાય ણ વદંગી ાભી ળકે છે.) 

 ળાયીહયક ાોડાા5ંણ ધયાલતી વ્ મહકતઓ સને ઈરી લમભમાાદાભા ં યજીત ટાય ભેડીકર 
પ્રેકટીળનવાના પ્રભાણત્રના અધાયે ૧૦ લા સધુી છુટછાટ અલાભા ંઅલ ેછે. ઈભેદલાયે જાવત 
અંગે જે વલગત દળાાલરે શળે તેભા ંાછથી પેયપાય કયલાની વલનતંી ગ્રાહ્ય યાાલાભા ંઅલળ ે
નહશિં. 

 જાશયેાત ક્રભાકંઃ ૧/ય૦૧૪ ભા ં૩ જગ્ માઓ સ તથા જાશયેાત ક્રભાકંઃ ય/ય૦૧૪ ભા ં૧ જગ્ મા ળાયીહયક 
વલકરાગંતા ધયાલતા ઈભેદલાય((OL (One Leg), VG[ OA(One Arm)) ભાટે  નાભત યશળેે. 

જા.ક્ર
ભ 

લગા-3 
વલંગા 

જનયર 
 

નસુચુિત જાવત નસુચુિત     
જન જાવત 

વા.ળી..લગા કુર  
જગ્ માઓ સ 

પીકવ 
ગાય 
(ભાવીક) 
ષ ા. 

રુુ ભહશરા રુુ ભહશરા રુુ ભહશરા રુુ ભહશરા 

૧ ય ૩ ૪  ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧ય 

૧ 

પ્ રાનંગ 
અવીસ ્ ટન્ ટ 
લગા-3 
 

૩ય ૧૩ ૬ ય ૧૦  યય ૧૦ ૧૦૦ ૧૦૦૦૦ 

ય 
વલમેય 
લગા-3 

ય૦ ૮ ૧ ૦ ૩ ૧ ય ૩ ૩૮ ૯૪૦૦ 
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 જાશયેાત ક્રભાકંઃ ૧/ય૦૧૪ તથા જાશયેાત ક્રભાકંઃ ય/ય૦૧૪ ભા ં ભાજી વીવનકો ભાટે ૧૦ ટકા 
જગ્ માઓ સ  નાભત યશળેે. તેભજ વયકાયરીનીના વાભાન્ મ લશીલટ વલબાગના તાઃયય/૦૭/૧૯૮ય 
ના ઠયાલની જોગલાઇ નવુાય ભાજીવીવનકોની ઈરીભમાાદાભા ંલધભુા ંલધ ુ૪૦ લાની યશળેે.  

 ળાયીહયક વલકરાગંતા ઈભેદલાયો ભાટેની તથા ભાજીવીવનકો ભાટેની નાભત જગ્ માઓ સ જે ત ે
કેટેયગયીની જગ્ મા વાભે વયબય કયલાભા ંઅલળે. જો તેલી જગ્ માઓ સ ભાટે રામક ઈભેદલાય 
ઈરબ્ ધ નશં થામ તો તે જગ્ માઓ સ જે તે કેટેગયીના વાભાન્ મ ઈભેદલાયોથી બયલાભા ંઅલળે. 

 ાિં લા ફાદ વેલાઓ સ વતંોકાયક જણામેથી વયકાયરીનીના પ્રલતાભાન વનમભોનવુાય પ્ રાનંગ 
અવીત ટન્ ટ વલંગાના ગાય ધોયણ ષ ા.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ + ગ્રેડ ે ષ ા.૪૬૦૦/- ને વલેમય 
વલંગાના ગાય ધોયણ ષ ા.ય૦૦-ય૦ય૦૦ + ગ્રેડ ે ષ ા.ય૮૦૦/- ભા ં વનમવભત વનભણુકં 
ભેલલાને ાત્ર થળે. 

 

ય. યાષ્ટ રીમતાઃ- ઈભેદલાય બાયતનો નાગયીક શોલો જોઇએ. થલા ગજુયાત મલુ કી વેલા 
લગીકયણ ને બયતી (વાભાન્ મ) વનમભો ૧૯૬૭ ના વનમભ-૭ ની જોગલાઇ મજુફની 
યાષ્ટ રીમતા ધયાલતા શોલા જોઇએ. 

 

૩. શૈક્ષણણક રામકાત, નબુવ ને વમભમાગદાની વવગતોઃ-  
 

જાશયેાત 
ક્રભાકં. 

વલંગા ળીક્ષચણક રામકાત. લમભમાાદા. 

૧/ય૦૧૪ પ્ રાનંગ 
અવીત ટન્ ટ, 
લગા-3 
 

૧.ઈભેદલાયે વયકાય ભાન્ મ ુવુનલવીટી થલા વયકાય ભાન્ મ  
વતં થાભાથંી વવવલર એન્ જીનીમયની ડીગ્રી  થલા 
અકીટેકિયભા ંડીગ્રી થલા ડીપ્ રોભા  ભેલેર શોલી જોઇળે. 
થલા વયકાયે ભાન્ મ કયેર  તેને વભકક્ષ રામકાત ધયાલતો 
શોલો જોઇળે.   થલા 
ય. ઈભેદલાયે ભાન્ મ ધયાલતા ુવુનલવીટી થલા વતં થા  લાયા 
એનામત વીટી પ્ રાનંગ, ટાઈન પ્ રાનંગ,યીજીમોનર 
પ્ રાનંગ થલા ફાન પ્ રાનંગની ડીગ્રી થલા ડીપ્ રોભા ં
ધયાલતો શોલો જોઇળે. થલા બાયત વયકાયના ઇન્ ત ટીટયટુ 
ઓ સપ ટાઈન પ્રાનયનુ ં યીત્ર  લાયા ભેલેર વ મદ 
ધયાલતો જોઇળે. 
   લધભુા ં જે ઈભેદલાય લાદષ  કશી ળકામ તેલી વાયી 
રામકાત થલા નબુલ થલા ફનેં ધયાલતા શોમ તેલા 
ઈભેદલાયને ઈરી લમભમાાદાભા ંછુટછાટ અ5લાભા ંઅલળે.  
      ગજુયાત મલુ કી વેલા લગીકયણ ને બયતી (વાભાન્ મ) 
વનમભો - ૧૯૬૭ શઠે બયતી થમેર શોમ ને ગજુયાત 
વયકાયભા ં વેલા ફજાલતા ઈભેદલાયને ઈરી લમભમાાદાભા ં
છુટછાટ ભલાાત્ર થળે. 

ઈભેદલાયની ઉંભય  
ય૧ લાથી ઓ સછી 
નશી ને ૩૦ 
લાથી લધ ુન શોલી 
જોઇએ. 
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ય/ય૦૧૪ વલેમય, 
લગા-3 

 ઈભેદલાયે વયકાય ભાન્ મ ુવુનલવીટી થલા વયકાય 
ભાન્ મ  વતં થાભાથંી વવવલર એન્ જીનીમયનો હડપ્ રોભા ં થલા 
અકીટેકિય હડપ્ રોભા ં ભેલેર  શોલી જોઇએ થલા વયકાયે 
ભાન્ મ કયેર  વભકક્ષ રામકાત ધયાલતો શોલો જોઇએ. 
  લધભુા ં જે ઈભેદલાય લાદષ  કશી ળકામ તેલી 
વાયી રામકાત થલા નબુલ થલા ફનેં ધયાલતા શોમ 
તેલા ઈભેદલાયને ઈરી લમભમાાદાભા ં છુટછાટ અ5લાભા ં
અલળે.  
  ગજુયાત મલુ કી વેલા લગીકયણ ને બયતી 
(વાભાન્ મ) વનમભો - ૧૯૬૭ ની જોગલાઇ મજુફ ગજુયાત 
વયકાયભા ં વેલા ફજાલતા ને  ન.ુજાવત, 
ન.ુજનજાવત,વા.ળી.છાત લગાના ઈભેદલાયોને   ઈરી 
લમભમાાદાભા ંછુટછાટ ભલાાત્ર થળે. 

ઈભેદલાય ય૮ 
લાથી લધ ુઈભયનો 
ન શોલો જોઇએ. 
 

 

 

(૧) મૂ ગજુયાતના શોમ તેલા તભાભ નાભત લગોના, તથા ભશીરા ઈભેદલાયોને ઈરી 
લમભમાાદાભા ંનીિે મજુફ છૂટછાટ અલાભા ંઅલળે. 
() વાભાન્ મ લગાની ભહશરા ઈભેદલાયોને  લા. 
(ફ) તભાભ નાભત લગાભા ંરુુ ઈભેદલાયોને  લા. 
(ક) તભાભ નાભત લગાની ભહશરા ઈભેદલાયોને ૧૦ લા ( લા ભહશરા,  લા  નાભત 

લગા) 
(ય) વાભાજીક ને ળીક્ષચણક યીતે છાત લગાના ઈભેદલાયો નાણાકંીમ લા ય૦૧ય-ય૦૧૩ ની 

અલકના અધાયે યાજમ વયકાયની નોકયી ભાટે (ગજુયાતી નમનુાભા)ં કઢાલેર  નોનક્રીભીરેમય 
વટીપીકેટ તા.૦૧/૦૪/ય૦૧૩ થી યજી ત લીકાયલાની છેલ રી તાયીા સધુીભા ંભેલેર શોમ તેવ ુ
પ્રભાણત્ર ધયાલતા  શળે તો જ નાભતનો ન ેઈરી લમભમાાદાભા ંછુટછાટનો રાબ ભળે. 
ન્ મથા તેઓ સએ વાભાન્ મ કેટેગયીના ઈભેદલાય તયીકે ઈભેદલાયી નંધાલી છે તભે ગણાલાભા ં
અલળ ેન ેતેલા ઈભેદલાયોના હકત વાભા ંઈરી લમભમાાદા ને નાભતનો રાબ ભી ળકળ ે
નશી. 

(૩) ઈરી લમભમાાદા ભાટે જે તે વલંગાના બયતી વનમભો તેભજ વાભાન્ મ લશીલટ વલબાગના 
તાઃય૯/૦૯/ય૦૧ય ના ઠયાલ ક્રભાકંઃવીઅયઅય/૧૧ય૦૦૮/ય૮ય૩ય૩/ગ. જી જોગલાઇઓ સ 
 માને રેલાભા ંઅલરે છે.  

(૪) ઈય દળાાલેર વલંગાના બયતી વનમભોભા ં વનમત થમેર ળીક્ષચણક રામકાતના ગ મના 
મદુા્ઓ સનો યજીત્રકભા ં વભાલેળ કયલાભા ંઅલેર છે. જેથી ઈભદલાયે જાશયેાતભા ં દળાાલેર 
ળીક્ષચણક રામકાતની તભાભ વલગતો  માન ેરઇને જ યજીત્રકભા ં વલગતો બયલાની યશળેે. 
લધાયાની વલળે ળીક્ષચણક રામકાત-નબુલની વલગતો Additional Education Qualification 

ભા ંદળાાલલાની યશળેે. 
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() જાશયેાતભા ંદળાાલેર રામકાતની વભકક્ષ રામકાત ઈભેદલાય ધયાલે છે તેલો તેભનો શક્ક દાલો 
શોમ તો અલા ઈભેદલાયે વભકક્ષતા  પ્રત થાવત કયલા અદેળો / વધકૃતતાની વલગતો 
અલાની યશળેે.  

(૬) ઈભેદલાયોએ વયકાયરીનીના વનમભો નવુાય ગજુયાતી થલા હશન્ દી થલા ફનંેની યીક્ષા ાવ 
કયલાની યશળેે. 

  
૪. કોમ્ ્ યટુરનયની ણકણકાયીઃ- 

 ઈભેદલાય યાજમ વયકાયના વાભાન્ મ લહશલટ વલબાગના તા.૧૩/૦૮/ય૦૦૮ ના 
વયકાયી ઠયાલ ન.ંવીઅયઅય-૧૦ય૦૦૭-૧ય૦૩ય૦-ગ, થી નકકી કયેર  માવક્રભ મજુફ 
કોમ્ પ્ ુ ટુય અંગેન ુ ફેઝીક નોરેજ ધયાલતા શોલા અંગેન ુ કોઇણ તારીભી વતં થાનુ ં
પ્રભાણત્ર/ભાકાળીટ ધયાલતા શોલા જોઇળે. થલા વયકાય ભાન્ મ ુવુનલવીટી થલા વતં થાભા ં
કોમ્ પ્ ુ ટુય ઞાનાન અંગેના કોઇણ હડપ્ રોભા/ડીગ્રી કે વટીહપકેટ  કોા કયેર શોમ તેલા પ્રભાણત્રો 
થલા ડીગ્રી કે હડપ્ રોભા  માવક્રભભા ં કોમ્ પ્ ુ ટુય એક વલમ તયીકે શોમ તેલા પ્રભાણત્રો 
થલા ધોયણ-૧૦ ને ધોયણ-૧યની યીક્ષા કોમ્ પ્ ુ ટુયના વલમ વાથે વાય કયેર શોમ તેલા 
પ્રભાણત્રો ધયાલતા શોલા જોઇળે.  

 

. શૈક્ષણણક રામકાત/વમભમાગદા/ વધાયાની રામકાત ભાટેરન વનધાગયીત  તાયીખઃ- 
જાશયેાતભા ં દળાાલેર તભાભ વલંાગના ઈભેદલાયોના ં હકત વાભા જાવતનુ ં પ્રભાણત્ર,લમભમાાદા,     
ળીક્ષચણક રામકાત, લધાયાની રામકાત, નબુલ ને નોન હક્રવભચરમય વટીપીકેટ યજી 
કયલાની છેલ રી તાયીાની વત થવતએ  માને રેલાભા ંઅલળે. 
 

૬. યજીત્રક વવતયણ ને સ્ વીકાયઃ- 
(૧) ઈભેદલાયે ઓ સન રાઇન યજી કયલાની યશળેે. 
(ય) ઈભેદલાય જે વલંાગભા ં ઈભદેલાયી કયલા ભાગંતો શોમ તે જ વલંાગભા ઓ સન રાઇન 

યજી કયલાની યશળેે. એક થી લધ ુવલંાગભા ં ઈભેદલાયી કયલા ભાગંતા ઈભેદલાયોએ 
રગ-રગ ઓ સન રાઇન યજી કયલાની યશળેે. 

(૩) ઓ સન રાઇન યજી ત લીકાયલાની  તાયીાઃ ૦૪/૦૩/ય૦૧૪ છે. 
(૪) ઓ સન રાઇન યજી ત લીકાયલાની છેલ રી તાયીાઃ ૦ય/૦૪/ય૦૧૪ ના યાત્રીના ય૩:૯ 

કરાક સધુીભા ંઓ સનરાઇન યજી ત્રક બયી ળકાળે.  માયફાદ ભેર યજી ભાન્ મ 
ઠયાલલાભા ંઅલળે. જે અંગ ેવદંગી વવભવતની કોઇણ જલાફદાયી ગણાળે નશી. 

() એક જાશયેાત ભાટે એક જ યજી કયી ળકાળે. એક જાશયેાત ભાટે એકથી લધ ુયજી 
કયેર શળે તો ઈભેદલાયી યદ કયલાભા ંઅલળે. 

(૬) વયકાયી કભાિાયી અ જાશયેાતના વદંબાભા ંયજી કયી ળકળે યં  ુતેની જાણ ઈભેદલાયે 
ોતાની કિેયીને  યજી કમાા તાયીાથી હદન-૭ ભા ં ચકુ કયલાની યશળેે. જો 
ઈભેદલાયના વલબાગ / ાાતા / કિેયી દ્વાયા ના લાધંા પ્રભાણત્ર યજી કયલાની 
છેલ રી તાયીા ફાદ ૩૦ હદલવભા ંવદંગી વવભવતને યજુ કયલાભા ંનહશિં અલે તો તેલા 
ઈભેદલાયની ઈભેદલાયી યદ કયલાભા ંઅલળે. 
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૭. સદંગી સવભવતન ુસયનામઃુ- 
 મખુ્ મ નગય વનમોજકની કિેયી,  નગય અમોજન ને મલુ માકંન ાા ,ુ ગજુયાત યાજમ, યોડ 

ન.ં૩, વેકટય-૧૦/એ, વેન્ ટ ઝેલીમવા ત કુરની વાભ,ે ગાધંીનગય, ીન કોડ ન.ં ૩૮ય ૦૧૦.  
 

૮. યીક્ષા પીઃ- 
૧. ચફન નાભત ઈભેદલાયોએ યજી કયતી ષ ાઃ૧૦૦/-(અંકે ષ વમા વો યુા) + ૧ય (અંકે 

ષ વમા ફાય યુા) કુર ૧૧ય/- (અંકે ષ વમા એકવો ફાય યુા)  ોત ટ ભાયપત જભા 
કયાલલાના યશળેે. જમાયે નાભત લગાના ઈભેદલાયોને યીક્ષા પી ભાથંી મહુકત 
અલાભા ંઅલે છે.   

ય. યીક્ષા પી બમાા ફાદ યીપંડ ભલાાત્ર નથી. 
 

૯. યીક્ષા ઘ્ઘવત-(ણકહયેાત ક્રભાકંઃ-  ૧/ય૦૧૪ થી ય/ય૦૧૪) 
  રચેાત યીક્ષા જે તે જગ્ માના બયતી વનમભો મજુફની ળીક્ષચણક રામકાત અધાયીત 

OMR  (ઓ સપ્ ટીકર ભાકાવ યીડંગ)  ધવતથી રેલાભા ંઅલળે. યીક્ષા ભાટેનુ ં કેન્ ર ભદાલાદ 
ાાતે યશળેે. ભૌચાક ઇન્ ટયવ્ ુ /ુષ ફષ  મરુાકાત રેલાભા ંઅલળે નશં.  
 

૧૦. યીક્ષા  ધવતભા ંપેયપાય કયલાનો વલબાગીમ વદંગી વવભવતનો શકક ફાવધત યશળેે. 
 

૧૧. સાભાન્ મ ુચુનાઃઃ- 
(૧) (૧) વદંગી વવભવત જે કોઇ ઈભેદલાયી ભાટે કોઇણ પ્રકાયે ટેકો ભેલલા ભાટે એટરે 

કે વદંગી વવભવત ના  મક્ષ, વ મ થલા કોઇ વધકાયી ય પ્ર મક્ષ કે યોક્ષ 
રાગલગ રગાડલાનો પ્રમાવ કયલા ભાટે (ય) ફીજાન ુ નાભ ધાયણ કયલા ભાટે (૩) 
ફીજા ાવ ેોતાનુ ંનાભ ધાયણ કયાલલા ભાટે (૪) ફનાલટી ાોટા દત તાલેજો થલા 
જેની વાથે િેડા કયલાભા ંઅવ્ મા શોમ તલેા દત તાલેજો વાદય કયલા થલા ગેયયીતી 
અિયલા ભાટે () મથાથા થલા ાોટા થલા ભશ લની ભાશીતી છુાલતા શોમ તેલા 
વનલેદનો કયલા ભાટે (૬) યીક્ષા ભાટે તેની ઈભેદલાયીના વફંધંભા ન્ મ કોઇ 
વનમવભત થલા મોગ્ મ વાધનોનો અરીનમ રેલા ભાટે (૭) યીક્ષા દયમ્ માન 
ગેયવ્ માજફી વાધનનો ઈમોગ કયલા ભાટે એટર ેકે ન્ મ ઈભેદલાયની ઈ  યલાશીભાથંી 
નકર કયલા,તુ તક,ગાઇડ કારી કે તેલા કોઇણ છાેરા કે શત તરેચાત વાહશ મની 
ભદદથી થલા લાતિીત  લાયા નકર કયલા કે ઈભેદલાયને નકર કયાલલાની 
ગેયયીતીઓ સ ીકી કોઇણ ગેયયીતી અિયલા ભાટે (૮) રાાણોભા ં વ રર બાા 
થલા ચફબ વ ફાફત વહશતની પ્રત  તુ ફાફત રાલા ભાટે (૯) યીક્ષા ાડંભા ં
ન્ મ કોઇ યીતે ગેયલતાણાક કયલા ભાટે (૧૦) યીક્ષાના વિંારન કયલા ભાટે ભડંે 
યોકેરા ત ટાપની વીધી કે અડકતયી યીતે શયેાન કયલા થલા ળાયીયીક યીતે ઇજા કયલા 
ભાટે (૧૧) લૂાલતી ાડંોભા ંવનહદિષ્ટ ટ કયેર તભાભ થલા કોઇણ કૃ મ કયલાનો પ્રમ ન 
કયલા ભાટે થલા મથા પ્રવગંે ભદદગાયી કયલા ભાટે, થલા (૧ય) યીક્ષા અલા 
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ભાટે તેને યલાનગી અતા તેના પ્રલેળત્રભા ંઅલાભા ંઅલેરી કોઇણ સિુનાનો 
બગં કયલા ભાટે દોવત ઠમાા શોમ થલા દોવત શોલાન ુ જાશયે કુુા શોમ, તો ત ે
પોજદાયી કામાલાશીને ાત્ર ઠયળે, તÛઈયાતં....... (ક) વદંગી વવભવત, તે જે યીક્ષાનો 
ઈભેદલાય શોમ ત ે યીક્ષાભાથંી ગેયરામક ઠયાલી ળકળે થલા (ા)(૧) વદંગી 
વવભવત , વીધી વદંગી ભાટે રેલાની કોઇણ યીક્ષાભા ં  ફેવલાભાથી થલા (ય) 
યાજમ વયકાય,ોતાના શઠેની કોઇણ નોકયીભાથી કામભી યીતે થલા વનવષ્ટ ટા  મદુત 
ભાટે ફાકાત કયી ળકળે. 

(ય) ઈભેદલાયે ઓ સનરાઇન યજીત્રકભા ંફતાલેરી કોઇણ વલગત ને િકાવણી વભમે 
ઈભેદલાયે યજુ કયેર જન્ ભ તાયીા,ળીક્ષચણક રામકાત, લમ જાવત,નબુલ વલગયેેને 
રાગતા પ્રભાણત્રો બવલષ્ટ મભા ંજે તે તફકકે િકાવણી દયમ્ માન ાોટા ભામભુ ડળે તો 
તેની વાભે કામદેવયની કામાલાશી કયલાભા ં અલળે. અલા ઈભેદલાયની ઈભેદલાયી 
વદંગી વવભવત  લાયા યદ કયલાભા ંઅલળે. તેભજ જો વદંગી/વનભણકૂ થમેર શળે 
તો વદંગી/વનભણ ૂક્ વદંગી વવભવત  લાયા કોઇણ તફકકે યદ કયલાભા ંઅલળે. 

(૩) ઈભેદલાયને  રેલાનાય પ્રાથવભક રેચાત કવોટી (કલોરીપાઇગ ટેત ટ) ભા ંઈતીણા થલાથી 
જ ઈભેદલાયને વનભણકૂ ભાટેનો શકક ભી જતો નથી વનભણકૂ વભમે વ તાવધકાયીને 
ઈભેદલાય ફધી જ યીતે મોગ્ મ છે તેભ વતંો થામ તો જ ઈભેદલાયને વનભણકૂ 
અલાભા અલળે. 

(૪) વદંગી ાભેર ઈભેદલાયે વનભણકૂ વ તાવધકાયી ઠયાલે તે ળયતોને અધીન વનભણકૂ 
ભેલલાને ાત્ર થળે. 

() ઈભેદલાય ોતે યીક્ષાભા ંવપ થમો શોલાના કાયણે જ વફંવંધત જગ્ મા ઈય વનભણકૂ 
કયલાનો દાલો કયલાને શકકદાય થળે નશી. વનભણકૂ કયનાય વ તાવધકાયીને ોતાન ે
એલી ાાતયી થામ કે જાશયે વેલા વારંુ તે મોગ્ મ જણાતો નથી તો તનેે ડતો મકૂી 
ળકાળે. વનભણકૂ ફાફતે તેઓ સને વનણામ અાયી ગણાળે. 

(૬) બયતી પ્રહકમા વંણૂાણે ગજુયાત મલૂ કી વેલા લગીકયણ ને બયતી (વાભાન્ મ) 
વનમભો- ૧૯૬૭ ને તે ન્ લમે જે તે વલંાગના ડડલાભા ંઅલેર બયતી વનમભોન ે
અવધન યશળેે. 

 

૧ય. અ જાશયેાત તથા બયતી પ્રહક્રમાભા ંકોઇણ કાયણોવય તેભા ં પેયપાય કયલાની કે યદ કયલાની 
અલ મકતા ઈબી થામ તો તેભ કયલાનો વદંગી વવભવતને વંણૂા શકક/વધકાય યશળેે ને 
વદંગી વવભવત અ ભાટે કાયણો અલા ફધંામેર યશળેે નશી. 

 
તાઃ૦૧/૦૩/ય૦૧૪ 
ગાધંીનગય. 

(ી.એર.ળભાા) 
વ મવચિલ 

મખુ્ મ નગય વનમોજક 
નગય અમોજન ને મલુ માકંન ાા  ુ

ગજુયાત યાજમ,ગાધંીનગય 
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વલબાગ-૧ 
જષ યી ગમની ભાહશતી ને ભાગદાળકા ફાફતો. 

(૧) ઃનરાઈન પોભગ બયતા હરેા :- 
 ઈભેદલાયે http://ojas.guj.nic.in લેફવાઇટ ય તા.૦૪/૦૩/ય૦૧૪ ના યોજ ફોયના 

૧૪:૦૦ કરાક થી તા.ય/૪/૨૦૧૪ ના યોજ યાત્રીના ૧૧:૯ કરાક સધુીભા ંઓ સનરાઇન 
યજી કયલાની યશળેે. ઈભેદલાયે ોતાનો તાજેતયનો photograph (10 kb) 
નેSignature (10 kb) વાઇઝથી લધે નશી તે યીતે JPG format ભા ં scan કયી 
કોમ્પ્ુટુયભા ંતીમાય યાાલાની યશળેે. જે ઓ સનરાઆન યજીભા ંupload કયલાની યશળેે. 

 
(૨) ઃનરાઇન યજી કયવાની યીત :- 

›  વભગ્ર પોભા અંગ્રેજીભા ંજ બયલાનુ ંયશળેે . 
›  દયેક ઈભેદલાયે યજીભા ંોતાનો ભોફાઆર નફંય અલો પયજીમાત છે. 
›  વૌ પ્રથભ http://ojas.guj.nic.in ય જવુ ંમાયફાદ, 
›  Apply online ય click કયવુ.ં 
› અેરા વલકલોભાથંી મોગ્મ વલકલની વદંગી કયલી માયફાદ, તેની નીિ ે

Apply Now ફટન ય click કયલાથી, 
›  Application format દેાાળે. Application format ભા ંવૌ પ્રથભ ઈભેદલાયે Personal 

Details બયલી (શં રાર (*) ફુદદીની વનળાની જમા ં શોમ તેની વલગતો 
પહયજમાત બયલાની યશળેે.) 

›  Personal Details બયામા ફાદ Basic Education Details બયલા ભાટે Education 
Details ય click કયવુ.ં 

›  Education and Additional Education Details ણ બયલાની યશળેે. 
›  તેની નીિ ેSelf Declaration ભા ંYes ય click કયવુ.ં 
› શલ ે Save ય click કયલાથી તભાયો Data Save થળે. શં ઈભેદલાયનો 

Application Number Generate થળે; જે ઈભેદલાયે વાિલીન ેયાાલાનો યશળેે ન ે
શલ ેછી અ જાશયેાત વદંબભાાં કોઇ ણ ત્રવ્મલશાયભા ંલમ દળાલાલાનો 
યશળેે. 

› Photo ન ેSignature Upload કયલા વૌ પ્રથભ તભાયો Photo ન ેSignature 
JPG format ભા ં(10 kb) વાઇઝથી લધે નશી તે યીતે Computer ભા ંશોલા જોઇએ. 
શલ ે ેજના ઈયના બાગભા ં Upload Photo ય click કયો. શી તભાયો 
Application Number Type કયો ને તભાયી Birth Date Type કયો. માયફાદ 
OK ય click કયો. શં Photo ને Signature Upload કયલાના છે. (પોટાનુ ં
ભા ૫ વે.ભી. ઉંિાઇ ને ૩.૬ વે.ભી. શોાઇ ન ે Signature નુ ંભા ૨.૫ 
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વે.ભી. ઉંિાઇ ન ે૭.૫ વે.ભી. શોાઇ યાાલી) શલ ેBrowse Button ય click 
કયો. શલે choose File ના ત ક્રીનભાથંી જે પાઇરભા ંJPG Format ભા ંતભાયો Photo 
store થમેરો છે તે પાઇરને Select કયો ન ેOpen Button ની ફાજુભા ંUpload 
Button ય click કયો. ફાજુભા ંતભાયો Photo દેાાળે. શલ ેઅજ યીત ેSignature 
ણ Upload કયલાની યશળેે. 

› શલ ેેજના ઈયના બાગભા ંConfirm Application ય click કયો ને Application 
Number તથા Birth Date Type કમાા ફાદ OK ય click કયલાથી ફે (૨) ફટન 
"૧) Application Preview તથા ૨) Confirm Application" દેાાળે. ઈભેદલાયે 
Show Application Preview ય click કયી ોતાની યજી જોઇ રેલી. ઈભેદલાય 
યજી Confirm કમાા શરેા કોઇણ પ્રકાયનો સધુાયો યજીભા ંકયી ળકળ.ે યં  ુ
યજી Confirm થઇ ગમા ફાદ યજીભા ં કોઇણ જાતનો સધુાયો કયી ળકાળે 
નશી. જો યજી સધુાયલાની જષ ય ન જણામ તો જ Confirm Application ય click 
કયવુ.ં Confirm Application ય click કયલાથી ઈભેદલાયની યજીનો Online 
તલીકાય થઇ જળે. શં Confirm Number Generate થળે; જે માય છીની ફધી 
જ કામલાાશી ભાટે જષ યી શોઇ ઈભેદલાયે વાિલલાનો યશળેે. Confirm Number 
વવલામ કોઇણ ત્ર વ્મલશાય ને યીક્ષાની રગતી કોઇણ કામલાાશી કયી 
ળકાળે નશી. ભોફાઇર ઈય Confirm Number નો SMS અલળે. 

› અ જાશયેાત ભાટે OJAS ની લેફવાઇટ ય ઓ સનરાઇન યજી કયતા ં દયેક 
ઈભેદલાયોને જણાલલાનુ ંકે તેઓ સએ ઓ સનરાઇન યજી કયતા ંશરેા ંળશયેી વલકાવ 
ને ળશયેી ગશૃવનભાાણ વલબાગ દ્વાયા લતાભાનત્રોભા ંઅેર જાશયેાત ને OJAS 
લેફવાઇટ ઈય મકૂલાભા ંઅલેરી જાશયેાત / સિુનાઓ સનો વલગતલાય  માવ 
કયી રેલો ને  માયફાદજ OJAS ની લેફવાઇટ http://ojas.guj.nic.in ઈય 
ઓ સનરાઇન યજી કયલી. ઓ સનરાઇન યજી કયતા ં વભમે યજીની તભાભ 
વલગતો િોકવાઇ ને કાજીલૂાક વભજી વલિાયીને બયલી.  માયફાદ, પોટો ન ે
વશીની JPG Format ભા ં પાઇર Upload કયલી. યજી Confirm કમાા શરેાની 
વપ્રન્ ટ કાઢી િકાવી જોલી ને જો તભાભ વલગત મોગ્ મ જણામ તો જ યજી 
Confirm કયલી ને  માયફાદ અાયી વપ્રન્ ટ કાઢલી ને તેની ઝેયોક્ષ ોતાની 
ાવે લ મ યાાલી. 

› જે તે યજદાયોને ોતાની કમ્ પ્ ુ ટુયાઇઝડ શોરહટહકટ અ જ લેફવાઇટ યથી 
ોતાનો યજીત રે્યેળન નફંય ને જન્ ભતાયીા નાાંલાથી ડાઈનરોડ કયી ળકળે. તે 
અંગે ગાઈથી લતાભાનત્રો ને લેફવાઇટ ય જણાલલાભા ં અલળે. પોભા 
બયલાની છેલ રી તાયીા છીથી યીક્ષા સધુી યતનતન ભાહશતી ને સિુના ભાટે 
ળશયેી વલકાવ ને ળશયેી ગશૃવનભાાણ વલબાગની લેફવાઇટ 
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www.townplanning.gujarat.gov.in ન ે http://ojas.guj.nic.in જોતા ં યશવે ુ ં
અલ મક છે. 

› યીક્ષા પી ચફન નાભત ઈભેદલાયોએ યજી કયતી ષ ાઃ ૧૦૦/-(અંકે ષ વમા વો 
યુા) + ૧ય (અંકે ષ વમા ફાય યુા) કુર ૧૧ય/- (અંકે ષ વમા એકવો ફાય યુા)  
ોત ટ ભાયપત જભા કયાલલાના યશળેે. જમાયે નાભત લગાના ઈભેદલાયોને યીક્ષા 
પી ભાથંી મહુકત અલાભા ંઅલે છે.  તેની વર યવીદ ોતાની ાવ ેવાિલી 
યાાલાની યશળ ે જમાયે તે યજુ કયલાનુ ં જણાલલાભા ંઅલે માયે યજુ કયલાની 
યશળેે. 

› જે ઈભેદલાયે ાોટી ભાહશતી અી શળે તેલા ઈભેદલાય ભેયીટભા ંઅવ્ મા શળે તો 
ણ ભાન્ મ ગણાળે. ળશયેી વલકાવ ને ળશયેી ગશૃવનભાાણ વલબાગ દ્વાયા રેલાતી 
રેચાત યીક્ષા ફાફતે ઈભેદલાયોને રારિ કે છેંતયીડં અિયે તેલા વાભાજજક 
ત લોથી રૂય યશલેા વાલધાન કયલાભા ં અલે છે. કોઇણ જાતની રાગલગ 
રાલનાય ઈભેદલાયોને ગેયરામક ઠયાલીને વળક્ષા ભક કામાલાશી કયલાભા ંઅલળે.  

› ઈભેદલાયે શોરહટહકટ ડાઈનરોડ કમાા ફાદ તેની નીિે / ાછ અેરી 
સિૂનાઓ સનો વલગતલાય  માવ કયલો. તે જ યીતે યીક્ષા લાતે અલાભા ં
અલનાય ને શાર લેફવાઇટ ય નમનૂાષ ે મકૂલાભા ંઅલેર OMR વીટ ય 
છાેર તભાભ સિૂનાઓ સનો વલગતલાય  માવ કયલો ખફૂ જ જષ યી છે, જેથી 
યીક્ષા વભમે કોઇ ગુિંલણ ઈબી ન થામ. 

› ઈકત જાશયેાત ન્ લમે લધ ુભાહશતીની જષ ય જણામ તો િામ ુકાભકાજના હદલવે 
કિેયી વભમ દયમ્ માન શલે રાઇન નફંય 079-23254111 ઈય વંકા કયી ળકાળે. 

 

http://udd.gujarat.gov.in/


 

10 

 
વલબાગ-ય 

યીક્ષા મોજના 
•  ભ્ માસક્રભ   
 રેચાત કવોટી જે ત ે જગ્ માના બયતી વનમભો મજુફની ળીક્ષચણક રામકાત અધાયીત 
યીક્ષા ભાટેનો  માવક્રભ યશળેે. 
 
•  પ્રશ્નત્રનુ ંભાઘ્ મભ   
 રેચાત કવોટી ભાટેના પ્ર નત્રોનુ ંભા મભ અંગે્રજી યશળેે. 
•  પ્રશ્નત્રોનુ ંસ્ વરૂપ   

ફહુવલકલ  પ્રકાયનુ ં શ ેરુક્ષી (MCQ) પ્રશ્નોનુ ં ફનેમુ ં પ્રશ્નત્ર યશળેે. જલાફભા ં િાય 
વલકલ ો અલાભા ંઅલળે, જેભાથંી એક વાિો વલકલ  વદં કયી OMR Sheet ભા ંજે 
તે પ્ર નના ક્રભાકં વાભે અેરા િાય વલકલ ો A, B, C, D, ીકી વાિા જલાફ વાભ ે
લ ુા ૮ ડટ્ટ કયલાનુ ંયશળેે. 

 
•  યીક્ષાખડંભા ંપ્રશ્નપવુસ્ તકા ને O.M.R. Answer Sheet વવતયણ   

૧. યીક્ષાાડંભા ંજેટરા ઈભદેલાયોની ફેઠક વ્ મલત થા પાલલાભા ંઅલેર શળે તેટરી 
પ્રશ્નવુત તકા ને ઈતરપયવત્રકા ઈરબ્ ધ યશળેે. 

ય.  પ્રશ્નવુત તકા વાથે O.M.R. Answer Sheet અલાભા ં અલળે. પ્રશ્નવુત તકાના 
ઈયના બાગે જભણી ફાજુએ પ્રશ્નવુત તકાનો ક્રભાકં દળાાલેરો શળે. ઈભેદલાયે અ 
નફંય તેને અલાભા ં અલેરી O.M.R. Answer Sheet ઈય તે થ ે વનમત 
કયેરી જગાભા ં નંધલાનો યશળેે. ઈયાતં ઈભેદલાયે ત્રક-૧ ને પ્રલેળત્રભા ં
વનમત કયેર કોરભભા ં (ાાનાભા)ં પ્રશ્નવુત તકાનો પ્રકાય ત લશત તાક્ષયભા ં ણ 
રાલાનો / દળાાલલાનો યશળેે. 

૩. યીક્ષાાડંભા ં પ્રશ્નવુત તકા વવરફધં ેકેટભાથંી ભેર શોમ તે જ ક્રભભા ં યીક્ષા 
ાડંના દયેક ઈભેદલાયને લશિેલાભા ં અલળે. અ અંગે ાડં વનયીક્ષકને સિૂના 
અલાભા ંઅલળે. 

 
•  પ્રશ્નપવુસ્ તકા ઉયની વવગતોનો ભ્ માસ કયી વવગતો બયવા ફાફત   

૧. પ્રશ્નવુત તકા ઈય વપ્રન્ ટ કયેર પ્રશ્નવુત તકાના ક્રભાકં જ ઈતરપયવત્રકાભા ંબમો છે કે 
નશં તે િેક કયવુ.ં 
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ય. પ્રશ્નવુત તકા ઈય પ્રશ્નવુત તકાના કુર ાનાની વખં્ મા શળે તે મજુફ પ્રશ્નવુત તકાના 
ાનાની વખં્ મા િેક કયી રેલી. કોઇ ાના ણૂા / ન લાિંી ળકામ તેલા/ પાટેરા 
શોમ તો ાડં વનયીક્ષકનુ ંલ મ  માન દોયવુ.ં 

૩. પ્રશ્નવુત તકાનુ ંવીર (રોક ત ટીકય) ાડં વનયીક્ષકની સિૂના ભ મેથી જ ાોરલાનુ ં
યશળેે. 

૪. યપકાભ ભાટે પ્રશ્નવુત તકાભા ંદયેક ાના ઈય વૌથી નીિે વનવ િત જગ્ મા યશળેે, 
ઈયાતં પ્રશ્નવુત તકાના વૌથી છેલ રા ાના ઈય જગ્ મા અલાભા ંઅલળે. 

 
 
 

તાઃ   /૩/૨૦૧૪ 
ગાધંીનગય. 

(ી.એર.ળભાા) 
વ મવચિલ 

મખુ્ મ નગય વનમોજક 
નગય અમોજન ને મલુ માકંન ાા  ુ

ગજુયાત યાજમ,ગાધંીનગય 
 
 


