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ઙૃઞળીદ    ઙૐથ    ઼ૉષી    ૭઼અનઙૂ    રઅણશ        
�લોક�લોક�લોક�લોક    નંનંનંન.ં...૪૪૪૪, , , , ડ�ાડ�ાડ�ાડ�ા. . . . �વરાજ�વરાજ�વરાજ�વરાજ    મહ�તામહ�તામહ�તામહ�તા    ભવનભવનભવનભવન, , , , ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર    

�હ�રાત�હ�રાત�હ�રાત�હ�રાત    �માકંઃ�માકંઃ�માકંઃ�માકંઃ    ૫૫૫૫૪૪૪૪////રરરર૦૧૦૧૦૧૦૧૫૫૫૫૧૬૧૬૧૬૧૬        થી થી થી થી ૫૫૫૫૯૯૯૯////૨૦૧૫૧૬૨૦૧૫૧૬૨૦૧૫૧૬૨૦૧૫૧૬ %ગેની િવગતવાર%ગેની િવગતવાર%ગેની િવગતવાર%ગેની િવગતવાર    િવગતોિવગતોિવગતોિવગતો----)ચુનાઓ)ચુનાઓ)ચુનાઓ)ચુનાઓ    

    ((((વેબસાઇટ એ3�સ વેબસાઇટ એ3�સ વેબસાઇટ એ3�સ વેબસાઇટ એ3�સ : : : : http://ojas.guj.nic.in અનેઅનેઅનેઅને  http://gsssb.gujarat.gov.in ))))    

    
 

 7જુરાત ગૌણ સવેા ૫સદંગી મડંળ, ગાધંીનગર <ારા સ=ચવાલયના ક�ટલાક િવભાગોના 

િનય?ંણ હ�ઠળના ખાતાના વડા/ કચેરBઓમા ં વગC-૩ ની Eુદા Eુદા તાિં?ક સવંગFની નીચે    દશાCવલે    

જHયાઓ    અI વય ેપસદંગી/ KિતLા યાદB તયૈાર કરવા    માટ� ઉમદેવારો પાસથેી OJAS ની વબેસાઇટ 

ઉપર    ઓન-લાઈન    અર�૫?કો    મગંાવવામા ં   આવે    છે.    આ    માટ�    ઉમદેવારોએ    "http://    

ojas.guj.nic.in" વબેસાઈટ    ૫ર    તાતાતાતા....    ૦૩૦૩૦૩૦૩/૧૧૧૧૧૧૧૧/રરરર૦૧૫૦૧૫૦૧૫૦૧૫ (બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક)    થીથીથીથી તાતાતાતા. . . . ૧૯૧૯૧૯૧૯/૧૧૧૧૧૧૧૧/રરરર૦૧૫૦૧૫૦૧૫૦૧૫ 

(સમય    રા?ીના    ૧૧.૫૯    કલાક    )ધુી)    દરRયાન    ઓન-લાઈન    અર�    કરવાની    રહ�શ.ે    અર� કરવા માટ�ની 

િવગતવાર )ચૂનાઓ સTહત (આગળ ફકરા ન.ં ૭ મા ંદશાCવલે ) આ સમW �હ�રાત દર�ક ઉમદેવાર� 

Kથમ Xયાનથી વાચંવી જYરB છે. ઉમેદવારોએ પોતાની    શૈL=ણક લાયકાત, Zમર, �િત તમેજ અI ય 

લાયકાતના બધા જ અસલ Kમાણપ?ો હાલમા ંપોતાની    પાસે    જ રાખવાના    રહ�શ ેઅન ેઅર�પ?કમા ંતે 

Kમાણપ?ોમા ં દશાC[ યા \જુબની જYરB િવગતો ભરવાની રહ�શ.ે પરBLા સબંધંનેી ક�ટલીક )ચૂનાઓ 

મોબાઇલ નબંર પર SMS થી આપવામા ંઆવશ.ે આથી અર�પ?કમા ં સબંિંધત કોલમમા ં મોબાઇલ 

નબંર અવ] ય દશાCવવો અન ેભરતી KT�યા ^ણૂC થાય _ યા ં )ધુી ત ેનબંર �ળવી રાખવો જYરB અને 

આપના Tહતમા ંછે.        
    

૧૧૧૧.... સવંગCવાર જHયાની િવગતોસવંગCવાર જHયાની િવગતોસવંગCવાર જHયાની િવગતોસવંગCવાર જHયાની િવગતો    નીચેનીચેનીચેનીચે    \જુબ\જુબ\જુબ\જુબ    છેછેછેછે....     
    

�હ�રાત  

�માકં 

સબંિંધત િવભાગ/ 

ખાતાની વડાની 

કચેરB`ુ ંનામ 

સવંગC`ુ ંનામ  સામાI ય 
વગC 

અ`)ુ=ૂચત 
�િત 

અ`)ુ=ૂચત 
જન�િત 

સા.શૈ.૫.
વગC 

aુલaુલaુલaુલ    સા 
મા 
Iય  

મ 
Tહ 
લા 

સા  
મા 
Iય  

મ 
Tહ 
લા 

સા 
મા 
Iય  

મ 
Tહ 
લા 

સા 
મા 
Iય  

મ 
Tહ 
લા 

૫૪/૨૦૧૫૧૬ 
િનયામકbી, સરકારB 

\cુણ અને લેખન 

સામWી, ગાધંીનગર   

ડ�d કટોપ 

પ� લીસeગ 

(ડB.ટB.પી.) 

ઓપર�ટર  

૧૫ ૦૫ ---- ---- ૦૧ ---- ૦૪ ---- ૨૫૨૫૨૫૨૫ 

૫૫/૨૦૧૫૧૬ િનયામકbી, સરકારB 

\cુણ અને લેખન 

સામWી, ગાધંીનગર   

આસીd ટI ટ 

બાઇI ડર  ૧૨ ૦૫ ----    ----    ----    ----    ૦૩ ----    ૨૦૨૦૨૦૨૦    

૫૬/૨૦૧૫૧૬ િનયામકbી, સરકારB 
\cુણ અને લેખન 
સામWી, ગાધંીનગર  

Eુિનયર  

આસીd ટI ટ   ૦૫ ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ૦૫૦૫૦૫૦૫    

૫૭/૨૦૧૫૧૬ માગC અને મકાન 

િવભાગ  
અિધક 

મદદનીશ 
ઇજનરે 

૪૬ ૨૨ ૦૩ ૦૧ ૧૧ ૦૬ ૨૪ ૧૨ ૧૨૫૧૨૫૧૨૫૧૨૫    
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૫૮/૨૦૧૫૧૬ આરોH ય અને 

પTરવાર કg યાણ  

િવભાગ  

Eુિનયર 

ફામાCસીd ટ   ૨૧ ૦૯ ૦૪ ૦૧ ૦૭ ૦૩ ૧૩ ૦૬ ૬૪૬૪૬૪૬૪    

૫૯/૨૦૧૫૧૬ આરોH ય અને 

પTરવાર કg યાણ  

િવભાગ  

લેબોર�ટરB 

ટ�કનીશીયન ૫૫ ૨૭ ૦૬ ૦૨ ૧૮ ૦૮ ૧૬ ૦૮ ૧૪૦૧૪૦૧૪૦૧૪૦    

aુલaુલaુલaુલ        ૧૫૪૧૫૪૧૫૪૧૫૪    ૬૮૬૮૬૮૬૮    ૧૩૧૩૧૩૧૩    ૦૪૦૪૦૪૦૪    ૩૭૩૭૩૭૩૭    ૧૭૧૭૧૭૧૭    ૬૦૬૦૬૦૬૦    ૨૬૨૬૨૬૨૬    ૩૭૯૩૭૯૩૭૯૩૭૯    
    

નhધનhધનhધનhધ :- (૧)  ઉપરોકત જHયાઓમા ંવધઘટ થવાની શjતા રહ�લ છેઉપરોકત જHયાઓમા ંવધઘટ થવાની શjતા રહ�લ છેઉપરોકત જHયાઓમા ંવધઘટ થવાની શjતા રહ�લ છેઉપરોકત જHયાઓમા ંવધઘટ થવાની શjતા રહ�લ છે....  

        (૨) �. �. ૫૪/૨૦૧૫૧૬ ની    -૨૫ જHયાઓ પકૈB -૦૧  જHયા, �. �. ૫૭/૨૦૧૫૧૬ ની    -૧૨૫ 

જHયાઓ પકૈB -૧૨ જHયાઓ, �. �. ૫૮/૨૦૧૫૧૬ ની    -૬૪ જHયાઓ પૈકB -૧૦  જHયાઓ 

અને �. �. ૫૯/૨૦૧૫૧૬ ની    -૧૪૦ જHયાઓ પકૈB -૧૧  જHયાઓ મા� સિૈનકો માટ� 

અનામત છે. 

(૩)    ((((I))))    �. �. ૫૭/૨૦૧૫૧૬ ની    ૧૧૧૧૨૫ જHયાઓ પકૈBની િવકલાગં ઉમદેવારો માટ�ની ૦૩ 

જHયાઓમાથંી ૦૧ જH યા bવણની ખામીવાળા િવકલાગં ઉમદેવાર માટ� તમેજ ૦૨ જH યાઓ 

હલનચલનની ખામીવાળા િવકલાગં ઉમદેવારો માટ�ની છે. k પકૈBની ૦૧ જH યા OL(One 

Leg) અન ે૦૧ જH યા OA (One Arm) ની િવકલાગંતા ધરાવતા ઉમદેવારો માટ�ની છે. (II)    

�. �. ૫૮/૨૦૧૫૧૬ ની    ૬૪૬૪૬૪૬૪ જHયાઓ પકૈBની િવકલાગં ઉમદેવારો માટ�ની ૦૫ જHયાઓ 

પકૈB ૦૧ જH યા cિl ટની ખામીવાળા, ૦૩ જH યાઓ bવણની ખામીવાળા તમેજ ૦૧ જH યા    

હલનચલનની ખામીવાળા િવકલાગં ઉમદેવારો માટ�, (III) �. �. ૫૯/૨૦૧૫૧૬ ની    ૧૧૧૧૪૦૪૦૪૦૪૦ 

જHયાઓ પકૈBની િવકલાગં ઉમદેવારો માટ�ની ૦૭ જHયાઓમાથંી ૦૨ જH યાઓ cિl ટની 

ખામીવાળા, ૦૩ જH યાઓ bવણની ખામીવાળા તમેજ ૦૨ જH યાઓ હલનચલનની 

ખામીવાળા િવકલાગં ઉમદેવારો માટ� અનામત છે.   

(૪) અનામત જHયાઓ ફકત \ળૂ 7જુરાતના અનામત વગCના ઉમદેવારો માટ� જ અનામત છે.  

(૫) k ત ેક�ટ�ગરBમા ંમTહલાઓ માટ�ની અનામત જHયાઓ માટ� જો લાયક મTહલા ઉમદેવાર 

ઉ૫લ�ધ નહB થાય તો ત ેજHયા k ત ેક�ટ�ગરBના ^Yુષ ઉમદેવારોથી ભરવામા ંઆવશ.ે 

(૬)  િવકલાગં તથા મા� સિૈનકો માટ�ની અનામત જHયાઓ k ત ેક�ટ�ગરBની જHયા સામ ેસરભર 

કરવામા ંઆવશ.ે જો તવેી જH યાઓ માટ� લાયક ઉમદેવાર ઉપલ� ધ નહe થાય તો ત ે

જH યાઓ k ત ેક�ટ�ગરBના સામાI ય ઉમદેવારોથી ભરવામા ંઆવશ.ે   

(૭)   �હ�રાતમા ંk ત ેક�ટ�ગરBમા ં aુલ જHયાઓ પકૈB મTહલા ઉમદેવારો માટ� અ\કુ જHયાઓ 

અનામત હોય _યાર� મTહલા ઉમદેવારોની અનામત જHયાઓ િસવાયની બાકB રહ�તી 

જHયાઓ ફnત ^Yુષ ઉમદેવારો માટ� અનામત છે તમે ગણવા`ુ ંનથી, આ જHયાઓ પર 

^Yુષ તમેજ મTહલા ઉમદેવારોની પસદંગી ઉમદેવારોએ મળેવલે માકCસના મરેBટસન ે

X યાન ેલઇ કરવામા ંઆવ ેછે તથેી આવી જH યાઓ માટ� ^Yુષ તમેજ મTહલા ઉમદેવારો 

અર� કરB શક� છે. (દા.ત. aુલ ૧૦ જHયાઓ પકૈB ૦૩ જHયા મTહલા ઉમદેવાર માટ� 

અનામત છે પરંo ુબાકB રહ�તી ૦૭ જHયા સામ ેમેરBટસમા ંઆવતી મTહલા ઉમદેવાર પણ 

પસદંગી પામી શક� છે.) 
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રરરર....    ૫૫૫૫ગારગારગારગાર ધોરણધોરણધોરણધોરણ  :::: ----   

 નાણા ં િવભાગના તા.૧૬-ર-ર૦૦૬ ના તથા તા.ર૯/૪/ર૦૧૦ અન ે તા. ૬/૧૦/૨૦૧૧, તા. 

૨૦/૧૦/૨૦૧૪ ના ઠરાવ �માકં: - ખરચ -ર૦૦ર- ૫૭-ઝ.૧ તમેજ તા. ૨૦/૧૦/૨૦૧૫ ના 

ઠરાવ �માકં: - ખરચ -ર૦૦ર- ૫૭-(પાટC-ર)-ઝ.૧ અIવય ેKથમ પાચં વષC માટ� Kિત માસ 

માટ� નીચે \જુબના િનયત Tફકસ ૫ગારથી િનમq ૂકં અપાશ ેઅન ે Tફકસ પગાર ઉપર િનયત 

માિસક ખાસ ભr sુ ં મળવાપા? થશ.ે ઉપરાતં ખાસ ભrથા ઉપર વાિષtક િનયત વધારો 

મળવાપા? થશ.ે તમેજ ઉકત ઠરાવના અIય લાભો મળવાપા? થશ.ે અન ેસામાIય વહBવટ 

િવભાગના ંતા.૪-૬-ર૦૦૯ ના ઠરાવ �માકં:- સીઆરઆર-૧૧ર૦૦૮-૪૩૩૭૧૭-ગ.૫ મા ંદશાCવલે 

બોલીઓ અન ે શરતોન ે આિધન િનમાયલે ઉમદેવાર પાચં વષCના %ત ે તેની સવેાઓ 

સતંોષકારક જણાયથેી સબંિંધત કચેરBમા ંk ત ેસમયના સરકારbીના િનયમો`સુાર    મળવાપા? 

૫ગાર ધોરણમા ંિનયિમત િનમq ૂકં મળેવવાન ેપા? થશ.ે   
  

�હ�રાત  

�માકં 

િવભાગ/ ખાતાની 

વડાની કચરેB` ુ ંનામ 

સવંગC`ુ ંનામ 
Kથમ પાચં 

વષC )ધુી 

મળનાર 

Tફકસ પગાર  

Tફકસ પગાર 

ઉપર 

મળવાપા? 

ÕÕમાિસક ખાસ 

ભr sુÕંÕ 

ખાસ ભrથા 

ઉપર 

મળવાપા? 

વાિષtક 

વધારો 

૫૪/૨૦૧૫૧૬ 
િનયામકbી, સરકારB 

\cુણ અન ેલખેન 

સામWી, ગાધંીનગર   

ડ�d કટોપ 

પ� લીસeગ 

(ડB.ટB.પી.) 

ઓપર�ટર  

૭,૮૦૦/- ૨૨૦૦/- ૧૫૦૦/- 

૫૫/૨૦૧૫૧૬ 
િનયામકbી, સરકારB 
\cુણ અન ેલખેન 
સામWી, ગાધંીનગર   

આસીd ટI ટ 

બાઇI ડર  
૭,૮૦૦/- ૨૨૦૦/- ૧૫૦૦/- 

૫૬/૨૦૧૫૧૬ 
િનયામકbી, સરકારB 
\cુણ અન ેલખેન 
સામWી, ગાધંીનગર   

Eુિનયર  

આસીd ટI ટ  
૭,૮૦૦/- ૨૨૦૦/- ૧૫૦૦/- 

૫૭/૨૦૧૫૧૬ 
માગC અન ેમકાન 

િવભાગ  
અિધક મદદનીશ 

ઇજનેર 
૧૩,૭૦૦/- ૧૮૦૦/- ૧૫૦૦/- 

૫૮/૨૦૧૫૧૬ 
આરોH ય અને પTરવાર 
કg યાણ  િવભાગ  

Eુિનયર 

ફામાCસીd ટ   
૧૩,૫૦૦/- ૧૫૦૦/- ૧૫૦૦/- 

૫૯/૨૦૧૫૧૬ 
આરોH ય અને પTરવાર 
કg યાણ  િવભાગ  

લેબોર�ટરB 

ટ�કનીશીયન 
૧૩,૫૦૦/- ૧૫૦૦/- ૧૫૦૦/- 

    

    

૩૩૩૩....    રાlvBયતારાlvBયતારાlvBયતારાlvBયતા : -        ઉમદેવાર ભારતનો નાગTરક હોવા જોઈએ. અથવા 7જુરાત \gુ કB સવેા 

વગwકરણ અને ભરતી (સામાI ય) િનયમો, ૧૯૬૭ ના િનયમ-૭ ની જોગવાઇ \જુબની 

રાl vBયતા ધરાવતા હોવા જોઇએ.     
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૪૪૪૪....[[[[૧૧૧૧]]]]            વયમયાCદાવયમયાCદાવયમયાCદાવયમયાCદા    અનેઅનેઅનેઅને    શૈL=ણકશૈL=ણકશૈL=ણકશૈL=ણક    લાયકાતનીલાયકાતનીલાયકાતનીલાયકાતની    િવગતોિવગતોિવગતોિવગતો    :----        
    

����....����....    સવંગCસવંગCસવંગCસવંગC    વયમયાCદાવયમયાCદાવયમયાCદાવયમયાCદા    / / / / શૈL=ણકશૈL=ણકશૈL=ણકશૈL=ણક    લાયકાતલાયકાતલાયકાતલાયકાત         

૫૪૫૪૫૪૫૪////૨૦૧૫૧૬૨૦૧૫૧૬૨૦૧૫૧૬૨૦૧૫૧૬    ડ�d કટોપ 

પ� લીસeગ 

(ડB.ટB.પી.) 

ઓપર�ટર 

((((કકકક)))) તાતાતાતા. . . . ૧૯૧૯૧૯૧૯/૧૧૧૧૧૧૧૧/રરરર૦૧૫૦૧૫૦૧૫૦૧૫    ના    રોજ ઉમેદવારની Zમર ૧૮ વષCથી ઓછB નહe 

અને ૩૩ વષCથી વz ુન હોવી જોઈશે.  

((((ખખખખ)))) (૧) ઉમેદવાર ટ�કનીકલ પરBLા બોડC અથવા ભારતમા ંક�{Icય અથવા 

રાજય અિધિનયમથી અથવા તે હ�ઠળ d થપાયેલી અથવા સdં થાિપત 

|િુનવિસtટBઓ પૈકB કોઇપણમાથંી અથવા તે તરBક� માI ય થયેલી અથવા 

|.ુ�.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેકશન-૩ હ�ઠળ ડBR ડ |િુનવિસtટB તરBક� �હ�ર 

થયેલી બી� કોઇપણ શૈL=ણક સdં થામાથંી મેળવેલ Tડ} લોTડ} લોTડ} લોTડ} લોમા ઇન કોR } |ુમા ઇન કોR } |ુમા ઇન કોR } |ુમા ઇન કોR } |ટુર ટર ટર ટર 

એ} લીએ} લીએ} લીએ} લીક�શન ક�શન ક�શન ક�શન અથવાઅથવાઅથવાઅથવા    Tડ} લોTડ} લોTડ} લોTડ} લોમા ઇન િKI ટeમા ઇન િKI ટeમા ઇન િKI ટeમા ઇન િKI ટeગ ટ�કનોલો� ગ ટ�કનોલો� ગ ટ�કનોલો� ગ ટ�કનોલો� ((((\cુણ Kૌ~ો=ગકB\cુણ Kૌ~ો=ગકB\cુણ Kૌ~ો=ગકB\cુણ Kૌ~ો=ગકB)))) 

ધરાવતો હોવો જોઇશે.       

((((ગગગગ)))) કોR} |ટુર પર ટાઇિપ�ગની ચોકસાઇ સાથે, Kિત કલાક ઓછામા ંઓછા 

૬૫૦૦ ૬૫૦૦ ૬૫૦૦ ૬૫૦૦ કB ડBKેશI સકB ડBKેશI સકB ડBKેશI સકB ડBKેશI સની ઝડની ઝડની ઝડની ઝડપપપપ હોવી જોઇશે.     

((((ઘઘઘઘ)))) 7જુરાત \gુ કB સેવા વગwકરણ અને ભરતી (સામાI ય) િનયમો, ૧૯૬૭ 

મા ં ઠરા[ યા Kમાણેની કોR} |ટુરના ઉપયોગ %ગેની પાયાની �ણકારB 

ધરાવતો હોવો જોઇશે.     

((((ચચચચ)))) 7જુરાતી અથવા TહI દB અથવા તે બI ને`ુ ં^રુo ુ ં�ાન ધરાવતો હોવો 

જોઇશે       

        વખતોવખત )ધુાયાC Kમાણેના 7જુરાત \gુ કB સેવા વગwકરણ અને 

ભરતી (સામાIય) િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ`સુાર અગાઉથી 7જુરાત 

સરકારની સેવામા ં હોય તેવી [ ય�nતઓની તરફ�ણમા ં ઉપલી વયમયાCદા 

હળવી કરB શકાશે.    
     

૫૫૫૫૫૫૫૫////૨૦૧૫૧૬૨૦૧૫૧૬૨૦૧૫૧૬૨૦૧૫૧૬    આસીd ટI ટ 

બાઇI ડર 

(અઅઅઅ)))) તાતાતાતા. . . . ૧૯૧૯૧૯૧૯/૧૧૧૧૧૧૧૧/રરરર૦૧૫૦૧૫૦૧૫૦૧૫    ના    રોજ ઉમેદવારની Zમર ૧૮ વષCથી ઓછB નહe 

અને ૩૩ વષCથી વz ુન હોવી જોઈશે.  

((((બબબબ)))) (૧) ઉમેદવાર� માX યિમક અથવા ઉ� ચતર માX યિમક િશLણ બોડC <ારા 

લેવાતી માX યિમક શાળાતં Kમાણપ? પરBLા પાસ કર�લ હોવી જોઇશે 

અથવા સરકર� માI ય કર�લ તેને સમકL લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇશે,                 

                    અનેઅનેઅનેઅને        

(૨) સરકાર� માI ય કર�લ ઔ~ો=ગક તાલીમ સdં થામાથંી �કુ બાઇI ડર 

(^dુ તકના બધંાઇકાર) ના કામ (v�ડ) માટ�નો અ� યાસ�મ પાસ કયાC`ુ ં

Kમાણપ? ધરાવતો હોવો જોઇશે અથવા સરકર� માI ય કર�લ તેની સમકL 

લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇશે.     

(૩)   ઉમેદવાર ભાર� bમકાયC કરવા સLમ હોવો જોઇશે. 

((((ઉમેદવાર� Kમાણપ?ોની ચકાસણી સમયે ભાર� bમકાયC કરવા સLમ હોવાઉમેદવાર� Kમાણપ?ોની ચકાસણી સમયે ભાર� bમકાયC કરવા સLમ હોવાઉમેદવાર� Kમાણપ?ોની ચકાસણી સમયે ભાર� bમકાયC કરવા સLમ હોવાઉમેદવાર� Kમાણપ?ોની ચકાસણી સમયે ભાર� bમકાયC કરવા સLમ હોવા    

બાબત`ુ ંસીવીલ સ�ન`ુ ંKમાણબાબત`ુ ંસીવીલ સ�ન`ુ ંKમાણબાબત`ુ ંસીવીલ સ�ન`ુ ંKમાણબાબત`ુ ંસીવીલ સ�ન`ુ ંKમાણપ? રEુ કરવા`ુ ંરહ�શેપ? રEુ કરવા`ુ ંરહ�શેપ? રEુ કરવા`ુ ંરહ�શેપ? રEુ કરવા`ુ ંરહ�શે.) .) .) .)  

(૪)  7જુરાત \gુ કB સેવા વગwકરણ અને ભરતી (સામાIય) િનયમો-૧૯૬૭ 

મા ં ઠરા[ યા Kમાણેની કોR } |ટુરના ઉપયોગ %ગેની પાયાની �ણકારB 

ધરાવતો હોવો જોઇશે: અને 
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((((કકકક))))  ઉમેદવાર ^dુ તકની બાધંણીને લગતા તમામ કામની ^રૂતી �ણકારB 

ધરાવતો હોવો જોઇશે અને બાઇિI ડંગ િવભાગના કોઇપણ મશીન પર 

મદદનીશ તરBક� કામ કરવા સLમ હોવો જોઇશે.  

(આ કામગીરBની �ણકારB તથા સLમતા માટ� સરકારB/ ખાનગી Kેસમા ં

કર�લી કામગીરBને માI ય ગણી શકાશે. ઉમેદવાર� અસલ Kમાણપ?ોની 

ચકાસણીના સમયે આ %ગેના Kમાણપ?ો રEુ કરવાના રહ�શે.)    

((((ડડડડ))))  ઉમેદવાર 7જુરાતી અને/ અથવા TહI દB`ુ ં^રૂoુ ં�ાન ધરાવતો હોવો 

જોઇશે.     

        7જુરાત \gુ કB સેવા વગwકરણ અને ભરતી (સામાIય) િનયમો-

૧૯૬૭ ની જોગવાઇઓ અ`સુાર અગાઉથી 7જુરાત સરકારની સેવામા ંહોય 

તેવા ઉમેદવારની તરફ�ણમા ંઉપલી વયમયાCદા હળવી કરB શકાશે    

૫૫૫૫૬૬૬૬////૨૦૧૫૧૬૨૦૧૫૧૬૨૦૧૫૧૬૨૦૧૫૧૬    Eુિનયર  

આસીd ટI ટ  

((((કકકક)))) તાતાતાતા. . . . ૧૯૧૯૧૯૧૯/૧૧૧૧૧૧૧૧/રરરર૦૧૫૦૧૫૦૧૫૦૧૫    ના    રોજ ઉમેદવારની Zમર ૧૮ વષCથી ઓછB નહe 

અને ૩૫ વષCથી વz ુન હોવી જોઈશે.  

((((ખખખખ)))) (૧) ઉમેદવાર ભારતમા ં ક�{Icય અથવા રાજય અિધિનયમથી અથવા 

તે હ�ઠળ d થપાયેલી અથવા સdં થાિપત |િુનવિસtટBઓ પૈકBની કોઇપણ 

|િુનવસCટBમાથંી અથવા તે તરBક� માI ય થયેલી અથવા |.ુ�.સી. એકટ-

૧૯૫૬ ના સેકશન-૩ હ�ઠળ ડBR ડ |િુનવિસtટB તરBક� �હ�ર થયેલી બી� 

કોઇપણ શૈL=ણક સdં થામાથંી મેળવેલ બેચલબેચલબેચલબેચલરરરર    ઓફ કોમસCઓફ કોમસCઓફ કોમસCઓફ કોમસCની પદવી 

ધરાવતો હોવો જોઇશે.        

((((૨૨૨૨))))  7જુરાત \gુ કB સેવા વગwકરણ અને ભરતી (સામાIય) િનયમો-૧૯૬૭ 

મા ં ઠરા[ યા Kમાણેની કોR } |ટુરના ઉપયોગ %ગેની પાયાની �ણકારB 

ધરાવતો હોવો જોઇશે: અને 

((((૩૩૩૩))))  ઉમેદવાર 7જુરાતી અથવા TહI દB`ુ ં અથવા બનેં`ુ ં ^રૂo ુ ં �ાન 

ધરાવતો હોવો જોઇશે:.     

        7જુરાત \gુ કB સેવા વગwકરણ અને ભરતી (સામાIય) િનયમો-

૧૯૬૭ ની જોગવાઇઓ અ`સુાર અગાઉથી 7જુરાત સરકારની સેવામા ંહોય 

તેવા ઉમેદવારની તરફ�ણમા ંઉપલી વયમયાCદા હળવી કરB શકાશે.    
 

૫૫૫૫૭૭૭૭////૨૦૧૫૧૬૨૦૧૫૧૬૨૦૧૫૧૬૨૦૧૫૧૬    અિધક 

મદદનીશ 

ઇજનરે 

((((કકકક)))) તાતાતાતા. . . . ૧૯૧૯૧૯૧૯/૧૧૧૧૧૧૧૧/રરરર૦૧૫૦૧૫૦૧૫૦૧૫    ના    રોજ ઉમેદવારની Zમર ૧૮ વષCથી ઓછB નહe 

અને ૩૩ વષCથી વz ુન હોવી જોઈશે.  

((((ખખખખ)))) (૧) ઉમેદવાર 7જુરાત સરકાર <ારા માI ય કર�લ |િુનવિસtટB અથવા 

ટ�કનીકલ પરBLા બોડC અથવા સdં થામાથંી મેળવેલ સીવીલ એન�િનયરeગ સીવીલ એન�િનયરeગ સીવીલ એન�િનયરeગ સીવીલ એન�િનયરeગ 

નો નો નો નો Tડ} લોTડ} લોTડ} લોTડ} લોમા  મા  મા  મા  ધરાવતો હોવો જોઇશે.     

((((મામામામા? અને સીધેસીધી સીવીલ એI �? અને સીધેસીધી સીવીલ એI �? અને સીધેસીધી સીવીલ એI �? અને સીધેસીધી સીવીલ એI �િનયરeગની TડWી ધરાવનાર ઉમેદવાર િનયરeગની TડWી ધરાવનાર ઉમેદવાર િનયરeગની TડWી ધરાવનાર ઉમેદવાર િનયરeગની TડWી ધરાવનાર ઉમેદવાર 

અર� કરB શકશે નહeઅર� કરB શકશે નહeઅર� કરB શકશે નહeઅર� કરB શકશે નહe.)  .)  .)  .)           

(૨)   7જુરાત \gુ કB સેવા વગwકરણ અને ભરતી (સામાIય) િનયમો-૧૯૬૭ 

મા ં ઠરા[ યા Kમાણેની કોR } |ટુરના ઉપયોગ %ગેની પાયાની �ણકારB 

ધરાવતો હોવો જોઇશે:  

((((૩૩૩૩))))  ઉમેદવાર 7જુરાતી અથવા TહI દB`ુ ં અથવા બનેં`ુ ં ^રૂoુ ં �ાન 

ધરાવતો હોવો જોઇશે.     

        7જુરાત \gુ કB સેવા વગwકરણ અને ભરતી (સામાIય) િનયમો-
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૧૯૬૭ ની જોગવાઇઓ અ`સુાર અગાઉથી 7જુરાત સરકારની સેવામા ંહોય 

તેવા ઉમેદવારની તરફ�ણમા ંઉપલી વયમયાCદા હળવી કરB શકાશે    

૫૫૫૫૮૮૮૮////૨૦૧૫૧૬૨૦૧૫૧૬૨૦૧૫૧૬૨૦૧૫૧૬    Eુિનયર 

ફામાCસીd ટ   

((((કકકક))))    તા.    ૧૯૧૯૧૯૧૯/૧૧૧૧૧૧૧૧/રરરર૦૧૫૦૧૫૦૧૫૦૧૫    ના    રોજ ઉમેદવારની Zમર ૧૮ વષCથી ઓછB નહe 

અને ૩૫ વષCથી વz ુન હોવી જોઈશે.  

((((ખખખખ)))) (૧) ઉમેદવાર    ભારતમા ં   ક�I cીય અથવા    રાજય    અિધિનયમથી અથવા 

તે હ�ઠળ d થપાયેલી અથવા સdંથાિપત    |િુનવિસtટBઓ    પૈકB કોઇપણ 

|િુનવિસtટBમાથંી અથવા    સરકાર <ારા તે તરBક� માI ય કર�લ બી� કોઇપણ 

શૈL=ણક સdંથામાથંી    અથવા    |િુનવિસtટB    Wાટં    કિમશન    અિધિનયમ----૧૯૫૬ 

ની    કલમ----૩    હ�ઠળ    |િુનવિસtટB તરBક� ગણાતી કોઇ |િુનવિસtટBમાથંી    ફામCસી 

ની પદવી અથવાઅથવાઅથવાઅથવા ફામCસીનો Tડ} લોમા ધરાવતો હોવો જોઇશે. અથવા અથવા અથવા અથવા તેની 

સમકL લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇશે....    

((((૨૨૨૨))))  ઉમેદવાર� 7જુરાત ફામCસી કાઉI સીલમા ંતેઓ`ુ ંનામ ર�d ટડC કરાવેલ 

હો�ુ ં જોઇશે. ((((એટલે ક� એટલે ક� એટલે ક� એટલે ક� ઉમેદવાર� ઉમેદવાર� ઉમેદવાર� ઉમેદવાર� કરાવેલ 7જુરાત ફામCસી કાઉI સીકરાવેલ 7જુરાત ફામCસી કાઉI સીકરાવેલ 7જુરાત ફામCસી કાઉI સીકરાવેલ 7જુરાત ફામCસી કાઉI સીલ`ુ ંલ`ુ ંલ`ુ ંલ`ુ ં

ર�d v�ર�d v�ર�d v�ર�d v�શન શન શન શન �હ�રાતમા ં દશાCવે�હ�રાતમા ં દશાCવે�હ�રાતમા ં દશાCવે�હ�રાતમા ં દશાCવેલ િનધાCTરત તારBખ લ િનધાCTરત તારBખ લ િનધાCTરત તારBખ લ િનધાCTરત તારBખ ૧૯૧૯૧૯૧૯////૧૧૧૧૧૧૧૧////૨૦૧૫ ૨૦૧૫ ૨૦૧૫ ૨૦૧૫ ની ની ની ની 

િd થિd થિd થિd થિતએ કરાવેલ તેમજ િતએ કરાવેલ તેમજ િતએ કરાવેલ તેમજ િતએ કરાવેલ તેમજ ચા� ુહો�ુ ંજોઇશેચા� ુહો�ુ ંજોઇશેચા� ુહો�ુ ંજોઇશેચા� ુહો�ુ ંજોઇશે.).).).)  

((((૩૩૩૩))))     ઉમેદવાર 7જુરાતી અને %Wે� બનેં ભાષા`ુ ં ^રૂo ુ ં �ાન ધરાવતો 

હોવો જોઇશે.         

((((૪૪૪૪))))     ઉમેદવાર 7જુરાત \gુ કB સેવા વગwકરણ અને ભરતી (સામાIય) 

િનયમો-૧૯૬૭ મા ં ઠરા[ યા Kમાણે કોR}|ટુરના ઉપયોગની પાયાની    

�ણકારB    ધરાવતો    હોવો    જોઈશે.        

        વzમુા,ં હોિd પટલ અને Tડd પેI સરBમા ં દવાના િવતરણનો અ`ભુવ  

ધરાવનાર ઉમેદવારને પસદંગીમા ંKાધાI ય આપવામા ંઆવશે.         

૫૫૫૫૯૯૯૯////૨૦૧૫૧૬૨૦૧૫૧૬૨૦૧૫૧૬૨૦૧૫૧૬ લેબોર�ટરB 

ટ�કનીશીયન 

((((કકકક)))) તાતાતાતા. . . . ૧૯૧૯૧૯૧૯/૧૧૧૧૧૧૧૧/રરરર૦૧૫૦૧૫૦૧૫૦૧૫    ના    રોજ ઉમેદવારની Zમર ૧૮ વષCથી ઓછB નહe 

અને ૩૫ વષCથી વz ુન હોવી જોઈશે.  

((((ખખખખ)))) (૧) ઉમેદવાર�     કોઇ પણ |િુનવિસtટBમાથંી    બી.એસ.સી.ની  TડWી ક�િમdvB 

અથવાઅથવાઅથવાઅથવા બાયો-ક�િમd vB અથવાઅથવાઅથવાઅથવા માઇ�ો- બાયોલો� ના \�ુ ય િવષય સાથે 

પાસ કર�લી હોવી જોઇશે.     

                  અથવાઅથવાઅથવાઅથવા      
     એમ.એસ.સી. ની TડWી ઓગ�િનક ક�િમd vB અથવાઅથવાઅથવાઅથવા માઇ�ો બાયોલો�ના 

િવષય સાથે પાસ કર�લી હોવી જોઇશે.     

((((૨૨૨૨))))  ઉમેદવાર 7જુરાત રાજયની મેTડકલ કોલેજ અથવાઅથવાઅથવાઅથવા માI ય સdં થામાથંી 

લેબોર�ટરB ટ�કનીશીયન માટ� િનયત થયેલ તાલીમ કોષC પાસ કયાC`ુ ં

Kમાણપ? ધરાવતો હોવો જોઇશે.     

    (લેબ. ટ�કનીશીયનનો તાલીમી કોષC પાસ કયાC`ુ ં માI ય Kમાણાપ? 

ધરાવનાર ઉમેદવાર� જ અર�પ?ક ર�d ટડC કરવા`ુ ં રહ�શે. આ કોષC 

ચલાવવા માટ� સરકારbી <ારા માI યતા/ મEૂંરB આપેલ હોય તેવી 

|િુનવિસtટB/ મેTડકલ કોલેજ, ટ�કનીકલ એજ|કુ�શન બોડC વગેર� તેમજ 

ખાનગી શૈL=ણક સdં થાઓ ક� kને સરકારbી <ારા આ કોષC ચલાવવા 

માટ�ની મEૂંરB આપવામા ંઆવેલ હોય તેવી સdં થાના Kમાણપ?ને જ માI ય 

ગણવાના રહ� છે. )      

((((૩૩૩૩)))) ઉમેદવાર 7જુરાતી અને TહI દB બનેં ભાષા`ુ ં^રૂo ુ ં�ાન ધરાવતો હોવો 
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જોઇશે.         

((((૪૪૪૪))))  ઉમેદવાર 7જુરાત \gુ કB સેવા વગwકરણ અને ભરતી (સામાIય) 

િનયમો-૧૯૬૭ મા ં ઠરા[ યા Kમાણે કોR}|ટુરના ઉપયોગની પાયાની    

�ણકારB    ધરાવતો    હોવો    જોઈશે.    

        વzમુા,ં લેબોર�ટરB વકCસનો K_ યL અ`ભુવ ધરાવનાર ઉમેદવારને 

પસદંગીમા ંKાધાI ય આપવામા ંઆવશે.            
 

નhધઃનhધઃનhધઃનhધઃ----((((૧૧૧૧))))        ઉપર દશાCવેલ તમામ સવંગCના ભરતી િનયમોમા ં િનયત થયલે શLૈ=ણક લાયકાતના 

અગ_ યના \�ુાઓનો અર�પ?કમા ંસમાવશે કરવામા ંઆવલે છે. પરo ુ ંઆખરB પસદંગી સમયે 

ભરતી િનયમોમા ંદશાCવલે શLૈ=ણક લાયકાતની તમામ જોગવાઇઓન ેX યાન ેલવેામા ંઆવશ.ે 

ઉમદેવાર� �હ�રાતમા ં દશાCવલે શLૈ=ણક લાયકાતની તમામ િવગતો X યાન ે લઇન ે જ 

અર�પ?કમા ંિવગતો ભરવાની રહ�શ.ે વધારાની િવશષે શLૈ=ણક લાયકાત-અ`ભુવની િવગતો 

Additional Education Qualification     મા ંદશાCવવાની રહ�શ.ે   
            ((((૨૨૨૨)))) દર�ક સવંગCની ઉપલી વયમયાCદા માટ� k ત ે સવંગCના ભરતી િનયમોમા ં દશાCવલે જોગવાઇ  

તમેજ સામાI ય વહBવટ િવભાગના તા. ૨૯/૯/૨૦૧૨ અન ેતા. ૦૬/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવ �માકંઃ 

સીઆરઆર/૧૧૨૦૦૮/૨૮૨૩૨૩/ગ-૫ ની જોગવાઇઓ અન ેત ેઅI વય ેથયલે )ધુારાન ેX યાન ે

લેવામા ંઆવલે છે. 
                    

૪૪૪૪    [[[[રરરર]]]]....    વયમયાCદામાંવયમયાCદામાંવયમયાCદામાંવયમયાCદામા ં   �ટછાટ�ટછાટ�ટછાટ�ટછાટ:----  

 સામાI ય વગCની મTહલા ઉમદેવારો, અનામત વગCના ^Yુષ તથા મTહલા ઉમદેવારો તમેજ 

મા� સિૈનક, શાTરરBક િવકલાગં ઉમદેવારો અન ેસરકારB સવેામા ંઅગાઉથી ફરજ બ�વાતા 

હોય તવેા કમCચારB ઉમદેવારોન ેનીચ ે\જુબ િનયમો`સુાર �ટછાટ મળવાપા? છે.  

    ((((૧૧૧૧))))        ઉપર દશાCવલે તમામ સવંગFમા ં 7જુરાત \gુ કB સવેા વગwકરણ અન ે ભરતી (સામાIય) 

િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ`સુાર અગાઉથી 7જુરાત સરકારની સવેામા ં હોય તવેી 

[ ય�nતઓની તરફ�ણમા ંઉપલી વયમયાCદા હળવી કરB શકાશ.ે ત ે\જુબની જોગવાઇ થયલે છે 

આ જોગવાઇનો લાભ k કમCચારB સરકારB સવેામા ં િનયિમત િનમq ૂકં પામલે હોય તવેા 

કમCચારB ઉમદેવારન ે જ મળવાપા? છે. તથેી સરકારbીની હાલની કરાર આધાTરત Tફકસ 

પગારની નીિત અ`સુાર k ઉમદેવારો માિસક Tફકસ પગારથીમાિસક Tફકસ પગારથીમાિસક Tફકસ પગારથીમાિસક Tફકસ પગારથી સરકારB સવેામા ંફરજ બ�વતા 

હોય તેવા ઉમદેવારોને આ લાભ મળB શકતો નથી. તથેી તવેા ઉમદેવારોએ આ જોગવાઇના 

આધાર� વયમયાCદામા ં�ટછાટ મળવાપા? હોવા`ુ ંગણીન ે (k ત ેક�ટ�ગરBના ઉમદેવારો માટ� 

િનયત થયલે વયમયાCદામા ંઆવતા ન હોય તો) અર�પ?ક  ભરB શકાશ ેનહe. તમે છતા ં

અર�પ?ક ભરવામા ંઆવશ ેતો ત ેકોઇ પણ તબ�ે મડંળ <ારા રદ કરવામા ંઆવશ.ે     

((((૨૨૨૨))))    �હ�રાત �માકંઃ ૫૪/૨૦૧૫૧૬, ૫૭/૨૦૧૫૧૬, ૫૮/૨૦૧૫૧૬ અન ે૫૯/૨૦૧૫૧૬ માટ� મા� 

સિૈનક ઉમદેવારો ક� kઓએ જલ, વા| ુઅન ે dથળની આમw ફોસwસમા ંઓછામા ંઓછા છ 

માસની સવેા કરB હોય અન ેમા� સિૈનક તરBક�` ુસLમ અિધકારB`ુ ંઓળખકાડC અન ેTડd ચા� 

�કુ ધરાવતા ંહોય તો ઉ૫લી વયમયાCદામા ંતઓેએ બ�વલે ફરજનો સમયગાળો ઉ૫રાતં 

?ણ વષC )ધુીની �ટછાટ મળશ.ે 

((((૩૩૩૩)))) k ત ેસવંગCની જH યાઓ માટ� સામાI ય વગCની મTહલા ઉમદેવારોન ેમTહલા તરBક�ના પાચં 

વષCની �ટછાટ મળવાપા? થશ.ે  
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((((૪૪૪૪))))    k સવંગCની જH યાઓ પકૈB k તે અનામત વગCના ઉમદેવારો માટ� જH યાઓ અનામત 

દશાCવલે છે તવેા વગCના ^Yુષ ઉમદેવારોન ેપાચં વષCની �ટછાટ અન ેમTહલા ઉમદેવારોન ે

અનામત વગC તરBક�ના પાચં અને મTહલા તરBક�ના પાચં વષC મળB aુલ-૧૦ (દશ) વષCની 

�ટછાટ મળવાપા? થશ.ે પરંo ુk સવંગCની જH યાઓમા ંk ત ેઅનામત વગC માટ� અનામત 

જH યા દશાCવલે નથી તવેા વગCના ^Yુષ ઉમદેવારોન ેકોઇ �ટછાટ મળશ ેનહe પરંo ુમTહલા 

ઉમદેવારોન ેમTહલા તરBક�ના પાચં વષCની �ટછાટ મળવાપા? થશ.ે  

((((૫૫૫૫))))    k સવંગFની જH યા મા? =બન આનમત- સામાIય વગC માટ�ની છે તવેી જH યાઓ માટ� 

અનામત વગCના ઉમદેવારો પોતાની ઉમદેવારB નhધાવી શકશ/ે અર�પ?ક ભરB શકશ.ે 

(અર�પ?કમા ંતઓેએ પરBLા ફB માથંી \�ુnત માટ� k ત ેક�ટ�ગરB જ દશાCવવાની રહ�શ.ે ) 

પરંo ુ તઓેને વયમયાCદામા ં કોઇ �ટછાટ મળશ ે નહe. મા? મTહલા ઉમદેવારોન ે મTહલા 

તરBક�ના પાચં વષCની �ટછાટ મળવાપા? થશ.ે     

((((૬૬૬૬))))    સામાI ય વગCના િવકલાગં ^Yુષ ઉમેદવારોને ૧૦ વષC ની �ટછાટ મળવાપા? થશ.ે  

((((૭૭૭૭))))  સામાI ય વગCના િવકલાગં મTહલા ઉમેદવારો ૧૫ વષC �ટછાટ મળવાપા? થશ.ે  

((((૮૮૮૮)))) અનામત વગCના િવકલાગં ^Yુષ ઉમદેવારોન ે k તે સવંગCમા ં k તે અનામત વગC  

માટ� જHયાઓ અનામત હશ ેતેવી Tકટ�ગરBના િવકલાગં ^Yુષ ઉમદેવારોન ે ૧૫ વષCની 

�ટછાટ મળવાપા? થશે. �યાર� k તે સવંગCમા ં અનામત વગC માટ� જHયાઓ 

અનામત ન હોય તવેા સવંગCમા ંk તે અનામત વગCના િવકલાગં ^Yુષ ઉમેદવારોને 

૧૦ વષCની જ �ટછાટ મળવાપા? થશે.  

((((૯૯૯૯)))) અનામત વગCના િવકલાગં મTહલા ઉમેદવારોને k તે સવંગCમા ંk તે અનામત વગC  

માટ� જHયાઓ અનામત હશ ે તેવી Tકટ�ગરBના િવકલાગં મTહલા ઉમદેવારોન ે ૨૦ 

વષCની �ટછાટ મળવાપા? થશે. �યાર� k તે સવંગCમા ંઅનામત વગC માટ� જHયાઓ 

અનામત ન હોય તવેા સવંગCમા ંk તે અનામત વગCના િવકલાગં મTહલા ઉમેદવારોને 

૧૫ વષCની જ �ટછાટ મળવાપા? થશ.ે 

((((૧૦૧૦૧૦૧૦))))    k સવંગCની જH યાઓમા ં S.E.B.C. ક�ટ�ગરB (શા.શ.ૈ૫.વગC) ના ઉમદેવારો માટ� જH યાઓ 

અનામત છે તવેા S.E.B.C. ક�ટ�ગરB (શા.શ.ૈપ. વગC) ના ઉમદેવારોએ નાણાકBય વષC ર૦૧૪-

ર૦૧૫ ની આવકના આધાર� રાજય સરકારની નોકરB માટ� ( પTરિશl ઠ-ક \જુબ 7જુરાતી 

ન\નૂામા ં) કઢાવલે નોન-�Bમીલયેર સTટ�ફBક�ટ તા.  ૦૧૦૧૦૧૦૧/૦૦૦૦૪૪૪૪/રરરર૦૧૫૦૧૫૦૧૫૦૧૫ થીથીથીથી તાતાતાતા. . . . ૧૯૧૯૧૯૧૯/૧૧૧૧૧૧૧૧/રરરર૦૧૫૦૧૫૦૧૫૦૧૫    

દરRયાન મળેવલે હોય ત�ે ુ ં Kમાણપ? ધરાવતા ં હશ ેતો જ ઉ૫લી વયમયાCદામા ં�ટછાટ 

તમેજ ક�ટ�ગરBની અનામત જHયાનો લાભ મળશ.ે ((((%W�ેમા ં મળેવલે %W�ેમા ં મળેવલે %W�ેમા ં મળેવલે %W�ેમા ં મળેવલે નોનનોનનોનનોન----�Bમીલયેર�Bમીલયેર�Bમીલયેર�Bમીલયેર    

સTટ�TફસTટ�TફસTટ�TફસTટ�Tફક�ટક�ટક�ટક�ટ    કોઇાણ સજંોગોમા ંકોઇાણ સજંોગોમા ંકોઇાણ સજંોગોમા ંકોઇાણ સજંોગોમા ં માI યમાI યમાI યમાI ય ગણવામા ં આવશ ે નહe ગણવામા ં આવશ ે નહe ગણવામા ં આવશ ે નહe ગણવામા ં આવશ ે નહe.).).).) અIયથા તઓે સામાIય 

ક�ટ�ગરBના ઉમેદવાર તરBક� ઉમદેવારB નhધાવી શકશ.ે અન ેત ે Tકdસામા ંવયમયાCદા, પરBLા 

ફB માથંી \�ુnત તમેજ અનામત જH યા પર પસદંગીનો લાભ મળવાપા? થશ ેનહB.  

((((૧૧૧૧૧૧૧૧)  )  )  )  અનામત વગCનાઅનામત વગCનાઅનામત વગCનાઅનામત વગCના    તમામ ઉમદેવારોએ �િત %ગે̀ ુ ંKમાણપ? 7જુરાત સરકાર <ારા વખતો તમામ ઉમદેવારોએ �િત %ગે̀ ુ ંKમાણપ? 7જુરાત સરકાર <ારા વખતો તમામ ઉમદેવારોએ �િત %ગે̀ ુ ંKમાણપ? 7જુરાત સરકાર <ારા વખતો તમામ ઉમદેવારોએ �િત %ગે̀ ુ ંKમાણપ? 7જુરાત સરકાર <ારા વખતો 

વખત િનયત કર�લ વખત િનયત કર�લ વખત િનયત કર�લ વખત િનયત કર�લ ન\નૂાન\નૂાન\નૂાન\નૂામાંમા ંમા ંમા ંમળેવલે હો�ુ ંજોઇશ.ે  
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નhધનhધનhધનhધ : : : :  

((((૧૧૧૧))))    િવકલાગંિવકલાગંિવકલાગંિવકલાગં ઉમેદવારોઉમેદવારોઉમેદવારોઉમેદવારો    ૪૦૪૦૪૦૪૦%%%%    ક�ક�ક�ક�    તથેીતથેીતથેીતથેી    વzુવzુવzુવz ુ   અન ેઅન ેઅન ેઅન ે૭૫ ૭૫ ૭૫ ૭૫ %%%%    ક�ક�ક�ક�    તથેીતથેીતથેીતથેી    ઓછB ઓછB ઓછB ઓછB ટકાવારBટકાવારBટકાવારBટકાવારBની િવકલાગંતા ની િવકલાગંતા ની િવકલાગંતા ની િવકલાગંતા 

ધરાવતા ંધરાવતા ંધરાવતા ંધરાવતા ં   હોવા`ુંહોવા`ુંહોવા`ુંહોવા`ુ ં   િસિવલિસિવલિસિવલિસિવલ    સ�ન`ુંસ�ન`ુંસ�ન`ુંસ�ન`ુ ં   સટ�ફBક�ટસટ�ફBક�ટસટ�ફBક�ટસટ�ફBક�ટ    ધરાવતાંધરાવતાંધરાવતાંધરાવતા ં   હશેહશેહશેહશે    તોતોતોતો    જજજજ    િવકલાગંિવકલાગંિવકલાગંિવકલાગં    ઉમદેવારઉમદેવારઉમદેવારઉમદેવાર    તરBક�તરBક�તરBક�તરBક�    

માI યમાI યમાI યમાI ય ગણાશ ેઅન ે ગણાશ ેઅન ે ગણાશ ેઅન ે ગણાશ ેઅન ેઉઉઉઉ૫૫૫૫લીલીલીલી    વયમયાCદાવયમયાCદાવયમયાCદાવયમયાCદા    અનેઅનેઅનેઅને    અનામતનોઅનામતનોઅનામતનોઅનામતનો    લાભલાભલાભલાભ    મળશેમળશેમળશેમળશ.ે...    

((((૨૨૨૨))))    શારBTરક િવકલાગંતા %ગે સામાIય વહBવટ િવભાગના તાશારBTરક િવકલાગંતા %ગે સામાIય વહBવટ િવભાગના તાશારBTરક િવકલાગંતા %ગે સામાIય વહBવટ િવભાગના તાશારBTરક િવકલાગંતા %ગે સામાIય વહBવટ િવભાગના તા....૧૧૧૧----૧૨૧૨૧૨૧૨----૨૦૦૮ ૨૦૦૮ ૨૦૦૮ ૨૦૦૮ ના પરBપ? �માકંઃ ના પરBપ? �માકંઃ ના પરBપ? �માકંઃ ના પરBપ? �માકંઃ 

૧૦૨૦૦૮૧૦૨૦૦૮૧૦૨૦૦૮૧૦૨૦૦૮----૪૬૯૫૪૦૪૬૯૫૪૦૪૬૯૫૪૦૪૬૯૫૪૦----ગગગગ----રરરર, , , , થી િનયત થયલે ન\નૂામા ં સરકારB હો�dપટલના )િુKIટ�Iડ�Iટથી િનયત થયલે ન\નૂામા ં સરકારB હો�dપટલના )િુKIટ�Iડ�Iટથી િનયત થયલે ન\નૂામા ં સરકારB હો�dપટલના )િુKIટ�Iડ�Iટથી િનયત થયલે ન\નૂામા ં સરકારB હો�dપટલના )િુKIટ�Iડ�Iટ/ / / / 

િસિવલ સ�નિસિવલ સ�નિસિવલ સ�નિસિવલ સ�ન////મડેBકલ બોમડેBકલ બોમડેBકલ બોમડેBકલ બોડC <ારા આપવામા ંઆવલે Kમાણપ? માIય ગણવામા ંઆવશેડC <ારા આપવામા ંઆવલે Kમાણપ? માIય ગણવામા ંઆવશેડC <ારા આપવામા ંઆવલે Kમાણપ? માIય ગણવામા ંઆવશેડC <ારા આપવામા ંઆવલે Kમાણપ? માIય ગણવામા ંઆવશે....    

((((૩૩૩૩))))    ઓનલાઇન અર� કરતી વખત ેકોઇ Kમાણપ? જોડવાના નથી પરંo ુઅર�પ?કમા ંજYરB ઓનલાઇન અર� કરતી વખત ેકોઇ Kમાણપ? જોડવાના નથી પરંo ુઅર�પ?કમા ંજYરB ઓનલાઇન અર� કરતી વખત ેકોઇ Kમાણપ? જોડવાના નથી પરંo ુઅર�પ?કમા ંજYરB ઓનલાઇન અર� કરતી વખત ેકોઇ Kમાણપ? જોડવાના નથી પરંo ુઅર�પ?કમા ંજYરB 

િવગતો ભરવાની રહ�શેિવગતો ભરવાની રહ�શેિવગતો ભરવાની રહ�શેિવગતો ભરવાની રહ�શે. . . . આ ક�ટ�ગરBમા ંઅર� કરનારા ઉમદેવારો આવા Kમાણપ?ો ધરાવતા આ ક�ટ�ગરBમા ંઅર� કરનારા ઉમદેવારો આવા Kમાણપ?ો ધરાવતા આ ક�ટ�ગરBમા ંઅર� કરનારા ઉમદેવારો આવા Kમાણપ?ો ધરાવતા આ ક�ટ�ગરBમા ંઅર� કરનારા ઉમદેવારો આવા Kમાણપ?ો ધરાવતા 

હોય તમેણે જ િવકલાગં ઉમદેવારની ક�ટ�ગરBમા ંઅર�હોય તમેણે જ િવકલાગં ઉમદેવારની ક�ટ�ગરBમા ંઅર�હોય તમેણે જ િવકલાગં ઉમદેવારની ક�ટ�ગરBમા ંઅર�હોય તમેણે જ િવકલાગં ઉમદેવારની ક�ટ�ગરBમા ંઅર�    કરવાની રહ�શેકરવાની રહ�શેકરવાની રહ�શેકરવાની રહ�શે.   .   .   .        
 

     k ત ે વગCના મા� સિૈનક ઉમદેવારો િસવાય અI ય તમામ વગCના ઉમદેવારો માટ� 

ઉ૫લી વયમયાCદામા ં િનયમો`સુાર મળવાપા? �ટછાટ સાથનેી Zમર કોઈ ૫ણ સજંોગોમા ં

િનયતિનયતિનયતિનયત    તારBખેતારBખેતારBખેતારBખે    ૪૫૪૫૪૫૪૫    વષCથીવષCથીવષCથીવષCથી    વધવીવધવીવધવીવધવી    જોઈશેજોઈશેજોઈશેજોઈશે    નTહનTહનTહનTહ....  
    

૫૫૫૫....    કોR}|ટુરનીકોR}|ટુરનીકોR}|ટુરનીકોR}|ટુરની    �ણકારB�ણકારB�ણકારB�ણકારB        
 

 ઉમેદવાર રાજય સરકારના સામાIય વહBવટ િવભાગના તા.૧૩/૮/ર૦૦૮ ના સરકારB ઠરાવ 

નબંર:----    સીઆરઆર-૧૦-ર૦૦૭-૧ર૦૩ર૦-ગ.૫ થી નકકB કર�લ અ�યાસ�મ \જુબ કોR}|ટુર 

%ગે`ુ ંબેઝીક નોલજે ધરાવતા હોવા %ગે`ુ ંકોઈ૫ણ તાલીમી સdંથા`ુ ંKમાણ૫? / માકCશીટ 

ધરાવતા હોવા જોઈશ.ે અથવા સરકાર માIય |િુનવિસtટB અથવા સdંથામા ં કોR}|ટુર �ાન 

%ગેના કોઈ૫ણ Tડ}લોમા / ડBWી ક� સટ�Tફક�ટ કોષC કર�લ હોય તવેા Kમાણ૫?ો અથવા ડBWી 

ક� ડB}લોમા અ�યાસ�મમા ંકોR}|ટુર એક િવષય તરBક� હોય તવેા Kમાણ૫?ો અથવા ધોરણ-

૧૦ અન ેધોરણ-૧ર ની ૫રBLા કોR}|ટુરના િવષય સાથ ે૫સાર કર�લ હોય તવેા Kમાણ૫?ો 

ધરાવતા હોવા જોઈશ.ે આ તબકક� આ�ુ ંKમાણ૫? ન ધરાવતા ઉમદેવારો ૫ણ અર� કરB 

શકશ.ે ૫રંo ુ આવા ઉમદેવારોએ િનમq ૂકં સ�ાિધકારB સમL કોR}|ટુરની બેઝીક નોલજેની 

૫રBLા પાસ કયાC` ુ ં આ�ુ ં Kમાણ૫? િનમq ૂકં મળેવતા ં ૫હ�લા અ�કુ રEુ કરવા`ુ ં રહ�શ.ે 

અIયથા િનમq ૂકં મળેવવાન ે પા? થશ ે નહe. તમેજ િનમq ૂકં સ�ાિધકારB આવા Tકdસામા ં

ઉમેદવારોની ૫સદંગી "રદરદરદરદ" કરશ.ે  
    

૬૬૬૬....    શLૈ=ણકશLૈ=ણકશLૈ=ણકશLૈ=ણક        લાયકાતલાયકાતલાયકાતલાયકાત    / / / / વયમયાCદાવયમયાCદાવયમયાCદાવયમયાCદા    / / / / વધારાનીવધારાનીવધારાનીવધારાની    લાયકાતલાયકાતલાયકાતલાયકાત    માટ�માટ�માટ�માટ�    િનધાCTરતિનધાCTરતિનધાCTરતિનધાCTરત    તારBખતારBખતારBખતારBખ    :---- 

    �હ�રાતમા ં દશાCવલે તમામ સવંગCના ઉમદેવારોના ં Tકdસામા ં શLૈ=ણક લાયકાત, 

વયમયાCદા, અ`ભુવ, નોન-�Bમીલયેર સટ� અન ે અIય જYરB લાયકાત માટ� તા.  

૧૯૧૯૧૯૧૯////૧૧૧૧૧૧૧૧////રરરર૦૧૫૦૧૫૦૧૫૦૧૫ ની �dથિતને �યાનમા ંલેવામા ંઆવશ.ે    

૭૭૭૭....    અર�અર�અર�અર�    કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની    રBતરBતરBતરBત    :----        
  

આ �હ�રાતના સદંભCમા ં મડંળ �વારા ઓન લાઈન અર� જ  dવીકારવામા ં આવશ.ે k 

અI વય ેઉમદેવારોએ �હ�રાતમા ંદશાC[યા તા. ૦૩૦૩૦૩૦૩////૧૧૧૧૧૧૧૧/રરરર૦૧૫૦૧૫૦૧૫૦૧૫    (બપોરના બપોરના બપોરના બપોરના ૧૪૧૪૧૪૧૪----૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ કલાકકલાકકલાકકલાક) થી    

તા. ૧૯૧૯૧૯૧૯////૧૧૧૧૧૧૧૧////રરરર૦૧૫૦૧૫૦૧૫૦૧૫    (સમય રા?ીના ૨૩-૫૯ કલાક )ધુી) દરRયાન 
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"http://ojas.guj.nic.in" વબેસાઈટ ૫ર ઓન-લાઈન અર�૫?ક ભરB શકશ.ે   
 ઉમેદવાર એક સવંગC માટ� એક જ અર� કરB શકશ.ે તમે છતા ં કોઇ ઉમદેવાર એક 

કરતા ંવz ુઅર� ર�d ટડC કરશ ેતો તવેા ઉમદેવારોના Tકd સામા ંસૌથી છેg લે કI ફમC થયલેી 

અર� માIય ગણીન ે ત ે િસવાયની બાકBની તમામ અર�ઓ રદ થશ.ે આ બાબતની 

િવગતવાર )ચુના અર� કરવાની રBતાન પટેા \�ુા ન.ં (૧૪) મા ંપણ આપલે છે.  

 

ઉમેદવાર� અર�પ?ક ભરવા માટ�ઃ-    
((((૧૧૧૧))))    સૌ Kથમ "http://ojas.guj.nic.in" વબેસાઈટ ૫ર જ�ુ.ં અન ે_ યાર બાદ   

((((રરરર))))  "Apply On line" ૫ર Click કર�ુ.ં  

((((૩૩૩૩))))  ઉમેદવાર� �હ�રાત �માકં:---- ૫૪/૨૦૧૫૧૬ થી ૫૯/૨૦૧૫૧૬ પૈકB k સવંગCની �હ�રાત 

માટ� ઉમદેવારB કરવા માગંતા હોય ત ે �હ�રાતના સવંગCના નામ ૫ર Click  

કરવાથી d �Bન પર More Details અને Apply now ના ઓ} શન �લુશે. kમા ં

More Details પર Click  કરવાથી િવગતવાર �હ�રાતની િવગતો જોવા મળશ.ે k 

ઉમેદવારોએ વાચંી જવી. 

((((૪૪૪૪))))  જયાર� "Apply now" ૫ર Click  કરવાથી Application Format �લુશ ેkમા ંસૌ 

Kથમ "Personal Details"  ઉમેદવાર� ભરવી. (અહe લાલ �દંડB ( * ) િનશાની હોય 

તનેી િવગતો ફર�જયાત ભરવાની રહ�શ.ે)  

((((૫૫૫૫)))) Personal Details ભરાયા બાદ "Educational Details" ભરવા માટ� 

"Educational Qualifications" ૫ર Click  કર�ુ.ં  

((((૬૬૬૬))))  જો વz ુલાયકાત દશાCવવા માગંતા હો તો  "Add more education" ૫ર Click  

કર�ુ.ં  

((((૭૭૭૭))))  k સવંગCમા ં અ`ભુવ માગંેલ હોય ત ે સવંગCમા ં અ`ભુવની િવગતો દશાCવવા માટ� 

"Experience Type" ૫ર Click  કરવાથી અ`ભુવની િવગતો દશાCવવા માટ�`ુ ંTફg ડ 

�લુશ ે kમાથંી અ`ભુવની િવગતો િસલેકટ કરBન ે તનેી સામ ે જYરB િવગતો દશાCવવાની 

રહ�શ.ે    

((((૮૮૮૮))))  તનેી નીચ ે"Self declaration" ૫ર Click કર�ુ.ં _યારબાદ       

((((૯૯૯૯))))  ઉ૫રની શરતો dવીકારવા માટ� "Yes" ૫ર Click  કર�ુ.ં હવ ેઅર� ^ણૂC રBત ેભરાઈ 

ગયલે છે.  

((((૧૦૧૦૧૦૧૦))))  હવ ે "save" ૫ર Click કરવાથી ઉમદેવારનો "Application Nnmber" 

generate થશ.ે k ઉમેદવાર� સાચવીન ેરાખવાનો રહ�શ.ે  

((((૧૧૧૧૧૧૧૧)))) હવ ેUpload Photograph ૫ર Click કરો અહe તમારો application number 

type કરો અન ેતમારB Birth date type કરો. _યારબાદ ok ૫ર Click  કર�ુ.ં અહe 
photo અન ેsignature upload કરવાના છે. (Photo `ુ ંમા૫ ૫ સ.ેમી. Zચાઈ 
અન ે ૩.૬ સ.ેમી. ૫હોળાઈ અન ેSignature `ુ ં મા૫ ર.૫ સ.ેમી. Zચાઈ અન ે ૭.૫ 

સ.ેમી. ૫હોળાઈ રાખવી.) (photo અન ેsignature upload કરવા સૌ Kથમ તમારો 

photo અન ેsignature jpg format મા ં (15 kb) સાઈઝથી વધ ેનTહ ત ે રBત ે
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d ક�ન કરB computer મા ં સેવ કર�લા હોવા જોઈશ.ે) photo અન ે signature 

અપલોડ કરવા માટ� "browse" button ૫ર Click કરો. હવ ેchoose file ના 

d�Bનમાથંી k ફાઈલમા ંjpg format મા ંતમારો photo store થયલે છે, ત ેફાઈલન ે

select કરો અન ે "open" button ન ેClick કરો. હવ ે "browse" button ની 
બાEુમા ં"upload" button ૫ર Click કરો. હવ ેબાEુમા ંતમારો photo દ�ખાશ.ે હવ ે

આજ રBત ેsignature ૫ણ upload કરવાની રહ�શ.ે k photo અન ેsignature 

અપલોડ કરવામા ં આ[ યા હશે ત ે જ photo લે=ખત પરBLાના હાજરBપ?કમા ં

ચhટાડવાનો રહ�શ ેતથા તવેી જ signature કરવાની રહ�શ ેતમેજ આ ભરતી KT�યાના 

િનમq ૂકં )ધુીના દર�ક તબ�ે મડંળ/સબંિંધત ખાતાના વડા માગંે _ યાર� તેવો જ ફોટો રEુ 

કરવાનો રહ�શ.ે આથી ફોટોWાફની ચારથી પાચં કોપીઓ કઢાવી રાખવી. Eુદા Eુદા તબ�ે 

Eુદા Eુદા ફોટોWાફ રEુ થશ ે તો ફાળવણી/ િનમq ૂકંમા ં બાધ આવી શકશ.ે kની 

જવાબદારB ઉમદેવારની પોતાની રહ�શ.ે  

((((૧૧૧૧૨૨૨૨)))) હવ ે પજેના ઉ૫રના ભાગમા ં "Confirm Application" ૫ર Click કરો અન ે

"Application number" તથા Birth Date type કયાC બાદ Ok ૫ર Click 

કરવાથી ?ણ િવકg પ (ઓ} શન) (૧) Ok (ર) show application preview અન ે

(૩) confirm application દ�ખાશ.ે ઉમદેવાર� show application preview ૫ર 

Click કરB પોતાની અર� જોઈ લેવી. અર�મા ં)ધુારો કરવાની જYર જણાય તો edit 

કરB લ�ેુ.ં અર� કIફમC કયાC ૫હ�લા કોઈ૫ણ Kકારનો )ધુારો થઈ શકશ.ે ૫રંo ુઅર� 

કIફમC થયા બાદ કોઈ૫ણ Kકારનો )ધુારો શકય બનશે નહB. સં̂ ણૂC ચકાસણી બાદ જો 
અર� )ધુારવાની જYર ના જણાય તો જ confirm application ૫ર Click કર�ુ.ં 

તથેી ઉમદેવારની અર�નો મડંળમા ંonline dવીકાર થઈ જશ.ે એકવાર ઓનલાઇન 

અર� કIફમC થયા બાદ, તેમા ં કોઇપણ Kકારનો ફ�રફાર ઉમેદવાર ક� મડંળ <ારા 

થઇ શકશે નહe. અર�મા ંદશાCવલેી િવગતોન ેઅ`Yુપ Kમાણપ?ો મડંળ માગેં _યાર� 

ઉમેદવાર� રEૂ કરવાના રહ�શ.ે આથી, ઉમદેવાર� Kથમ તેમની પાસેના Kમાણપ?ોન ે

આધાર� પોતા`ુ ંનામ, પિત/િપતા`ુ ંનામ, અટક, જIમતારBખ, શૈL=ણક લાયકાત, 

�િત (ક�ટ�ગરB), kIડર (મેલ/ફBમેલ), મા� સૈિનક, dપોટCસ, શા.ખો.ખા.ં, િવધવા 

વગેર� બાબતોની બારBક ચકાસણી કરB લઇને તનેે અ`Yુપ િવગતો ઓનલાઇન 

અર�મા ંદશાCવવાની રહ�શે. મડંળ <ારા ચકાસણી સા�ુ Kમાણપ?ો માગંવામા ંઆવે 

_યાર� ઓનલાઇન અર�પ?કમા ંદશાCવેલ િવગતો અને ઉમેદવાર <ારા મડંળ સમL 

રEૂ કરવામા ંઆવતા ંKમાણપ?ોમા ંકોઇપણ �તની િવસગંતતા મા�મૂ પડશે તો, 

તેવી Lિત|nુત અર�ઓ મડંળ <ારા k તે તબ�ેથી ÔરદÕ કરવામા ંઆવશ.ે ખોટB 

ક� અzરૂB િવગતોન ેકારણે Lિત|nુત અર� રદ કરવામા ંઆવે તો, તેમા ંમડંળની 

કોઇ જવાબદારB રહ�શ ે નહe. આથી, ઉમેદવારોને તમેની પાસેના Kમાણપ?ોને 

આધાર� અને તનેે અ`Yુપ િવગતો ઓનલાઇન અર� કરતી વખતે દશાCવવાની 

ખાસ કાળ� રાખવા જણાવવામા ં આવે છે. confirm application ૫ર click 
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કરતા ંઅહe "confirmation number" generate થશ.ે k હવ ે૫છBની બધી જ 

કાયCવાહB માટ� જYરB હોઈ, ઉમદેવાર� સાચવવાનો રહ�શ.ે  

((((૧૧૧૧૩૩૩૩)))) હવ ે print application ૫ર Click કર�ુ.ં અહe Select Job માથંી �હ�રાત �માકં 

િસલેકટ કરBન ે તમારો confirmation number ટાઈ૫ કરવો અન ે જI મતારBખ 

ટાઇપ  કરવાથી તમારB અર� ઓપન થશ.ે kની િKI ટની નકલ કાઢB સાચવી રાખવી  

((((૧૪૧૪૧૪૧૪) ) ) ) દર�ક �હ�રાત માટ� ઉમેદવાર� એક જ અર� કરવી. આમ છતા,ં સજંોગવશાત- 

શરત�કૂના કારણસર જો કોઇ ઉમેદવાર� એકથી વz ુઅર� કર�લ હશે, તો તેવા 

ઉમેદવારની છેg લે કI ફમC થયલે અર�ને માI ય રાખીને અI ય અર�પ?ક ને રદ 

ગણવામા ંઆવશે. =બન અનામત વગCના ઉમેદવારોએ છેg લી કI ફમC થયેલ અર� 

સાથે િનયત ફB ભર�લ હશે તે માI ય ગણાશે અને અગાઉની અર� રદ ગણવામા ં

આવશે. અગાઉની અર� સાથે ભર�લી ફB છેg લી કI ફમC થયેલ અર� સામ ે

ગણવામા ંઆવશે નહe. જો ઉમેદવાર� છેg લી  કI ફમC થયેલ અર� સાથે િનયત ફB 

ભર�લ નહe હોય, તો આવા ઉમેદવારની બાકBની અર�ઓ પૈકB િનયત ફB સાથનેી 

કI ફમC થયેલી છેg લી અર� માI ય  ગણવામા ંઆવશ.ે જો ઉમેદવાર� એકથી વz ુ

અર� સાથ ેફB ભર�લ હશે, તો તે રBફંડ કરવામા ંઆવશે નહe. 
 

નhધનhધનhધનhધ:---- �હ�રાત �માકંઃ ૫૪/૨૦૧૫૧૬ થી ૫૯/૨૦૧૫૧૬ સામનેા સવંગCના ભરતી િનયમોમા ં

દશાCવલે શLૈ=ણક લાયકાત, વયમયાCદા તમેજ ઓનલાઈન અર� ભરવા સબંિંધત કોઈ 

માગCદશCનની આવ]યકતા જણાય તો ત ે માટ� મડંળની કચેરBના ફોન નબંર :----    ૦૭૯૦૭૯૦૭૯૦૭૯----    

૨૩૨૫૩૬૨૮  ૨૩૨૫૩૬૨૮  ૨૩૨૫૩૬૨૮  ૨૩૨૫૩૬૨૮  ૫ર સ૫ંકC કરB શકાશ.ે 
 

૮૮૮૮....    ૫૫૫૫રBLારBLારBLારBLા ફBફBફBફB ::::----   
 

� ફોમC ભરતી વખત ે ÔÔ General ÕÕ ક�ટ�ગરB Select કરB હોય (દશાCવી હોય) તવેા (PH 

તથા Ex.Servicemen ક�ટ�ગરB િસવાયના) તમામ ઉમદેવારોએ પરBLા ફB ભરવાની રહ�શ.ે  

� અનામત કLાના ઉમદેવાર જો =બન-અનામત જHયા માટ� અર� કર� તો પણ તેમણે 

પરBLા ફB ભરવાની રહ�શ ે નહe. પરંo ુ પરBLા ફB માથંી \�ુnત માટ� k ત ેઅનામત 

વગCના ઉમદેવારોએ ઓન-લાઇન એ} લીક�શનમા ં પોતાની ક�ટ�ગરB અવ] ય દશાCવવાની 

રહ�શ.ે અI યથા પરBLા ફB ભરવાની રહ�શે.  

� અર� ફોમCમા ં નીચ ે \જુબની ક�ટ�ગરB Select કરનાર ઉમેદવારોએ કોઇપણ Kકારની 

પરBLા ફB ભરવાની રહ�શ ેનહe.  
 

  (ક) અ`)ુ=ૂચત �િત (SC)  

  (ખ) અ`)ુ=ૂચત જન �િત (ST)  

  (ગ) સામા�ક અન ેશLૈ=ણક રBત ેપછાતવગC (SEBC)  

  (ઘ) મા� સિૈનક (Ex.Serviceman) તમામ ક�ટ�ગરBના  

  (ચ) શાTરરBક ખોડખાપંણ ધરાવતા ઉમદેવારો (PH) તમામ ક�ટ�ગરBના ં
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� k ઉમદેવારોએ ફB ભરવાની છે તવેા ઉમદેવારો જયાર�    OJAS વબેસાઇટ પર પોતાની 

અર� સબમીટ કર� _ યાર� તઓેને પરBLા ફB ભરવા માટ� ઓન લાઇન ઉપલ� ધ ચલનની ૩ 

નકલોની એક પાના ઉપર િKI ટ મેળવવાની )ચુના મળશ.ે ઉમદેવારોએ આ પાનાની પણ 

િKI ટ મળેવી લેવાની રહ�શ,ે ઉમદેવારોએ ચલન સાથ ે કોઇપણ કોR } |ટુરાઇઝડ પોd ટ  

ઓફBસમા ંજઇન,ે પરBLા ફB પટે� YપરBLા ફB પટે� YપરBLા ફB પટે� YપરBLા ફB પટે� Y....    ૧૦૦૧૦૦૧૦૦૧૦૦////----    રોકડા રોકડા રોકડા રોકડા +    YYYY....૧૨૧૨૧૨૧૨////----    પોd ટપોd ટપોd ટપોd ટલ ચાજwસલ ચાજwસલ ચાજwસલ ચાજwસ ભરB દ�વાના 

રહ�શ.ે ચલનની એક નકલ પોd ટ ઓફBસ રાખી લેશ ે અને બે નકલ ઉમદેવારન ે પોd ટ 

ઓTફસનો િસ�ો અન ે d ટBકર લગાવીન ેપરત આપશ.ે  

� પોd ટ ઓફBસમા ંપરBLા ફB ભરવાની છેg લી તા.  ૨૨૨૨૩૩૩૩////૧૧૧૧૧૧૧૧////૨૨૨૨૦૧૫૦૧૫૦૧૫૦૧૫ (કચેરB સમય )ધુી) ની 

રહ�શ.ે.  

� અI ય કોઇ રBત ેપરBLા ફB d વીકારવામા ંઆવશ ેનહe. 

� પરBLા ફB ભયાC બાદ રBફંડ મળવાપા? નથી તમેજ તે ફB અI ય કોઇ પરBLા માટ� 

અનામત તરBક� રાખવામા ં આવશે નહe. પરBLા ફB ભરવાપા? ઉમેદવારોની ફB 

ભયાC વગરની અર� માIય રહ�શે નહe.  

�  ÔÔ General ÕÕ ક�ટ�ગરB Select કરનાર (શારBTરક ખોડખાપંણ તથા મા� સિૈનક ક�ટ�ગરB 

િસવાયના) ઉમદેવારો ફB ભરવાની િનયત સમયમયાCદામા ંપરBLા ફB નહe ભર� તો તવેા 

ઉમદેવારો`ુ ં અર� ફોમC કોઇપણ �તની �ણ કયાC વગર મડંળ <ારા ÔÔરદરદરદરદÕÕ કરવામા ં

આવશ.ે      
    

૯૯૯૯.... પરBLાપરBLાપરBLાપરBLા    ૫૫૫૫�ધ�ધ�ધ�ધિતિતિતિત        ::::----        
    

  મડંળ <ારા િનયત સમયમયાCદામા ંઓન-લાઇન મળેલ અર�ઓની Kાથિમક ચકાસણી ( એક 

કરતા ં વz ુ અર� કર�લ છે ક� ક�મ ? અન ે પરBLા ફB ભર�લ છે ક� ક�મ ?) કરBન ે લાયક 

ઉમદેવારોની રાજય સરકારbીના સામાI ય વહBવટ િવભાગના તા. /૦૮/૨૦૧૫ પ? �માકંઃ 

ભરત/૧૦૨૦૧૫/ ૬૫૫/ક અન ે તા. ૨૯/૦૯/૨૦૧૫ ના પ? �માકંઃ ભરત/૧૦૨૦૧૪/ 

૬૩૮૯૩૭/ક થી મEૂંર કરવામા ંઆવલે પરBLા પ�િત અ`સુાર (૧) Kથમ તબ�ામા ંd પધાC_ મક 

લે=ખત કસોટB અન ે (૨) બી� તબ�ામા ં કોR } |ટુર KોTફસીયI સી ટ�d ટ - એમ બે કસોટBઓ 

લેવામા ંઆવશ.ે kની િવગતો નીચ ે\જુબની રહ�શ.ે 
 

((((૧૧૧૧) ) ) )     d પd પd પd પધાC_ મધાC_ મધાC_ મધાC_ મક લે=ખત કસોટBક લે=ખત કસોટBક લે=ખત કસોટBક લે=ખત કસોટB        ((((Kથમ તબ�ાની પરBLાKથમ તબ�ાની પરBLાKથમ તબ�ાની પરBLાKથમ તબ�ાની પરBLા) ) ) )     
(અ) ����....����. . . . ૫૪૫૪૫૪૫૪////૨૦૧૫૧૬૨૦૧૫૧૬૨૦૧૫૧૬૨૦૧૫૧૬, , , , ૫૫૫૫૫૫૫૫////૨૦૧૫૧૬ ૨૦૧૫૧૬ ૨૦૧૫૧૬ ૨૦૧૫૧૬ અન ેઅન ેઅન ેઅન ે ૫૭૫૭૫૭૫૭////૨૦૧૫૧૬૨૦૧૫૧૬૨૦૧૫૧૬૨૦૧૫૧૬ માટ�ની d પધાC_ મક લ=ેખત 

કસોટBનો અ� યાસ�મ- 7ણુભાર નીચ ે\જુબનો રહ�શ.ે  

 

�મ િવષય 7ણુ સમયગાળો 

૧ સામાI ય �ાન- 7જુરાતનો ઇિતહાસ, �ગૂોળ અન ે

સdં aૃિત, ભારત`ુ ંબધંારણ, રમતગમત, સામાIય 

િવ�ાન, વતCમાન Kવાહો, કોR } |ટુરન ેલગo ુ ંસામાI ય 

�ાન, ટ�d ટ ઓફ રBઝનeગ, પયાCવરણ, �હ�ર વહBવટ, 

સરકારB યોજનાઓ, પચંાયતી રાજ અન ેડBઝાd ટર 

મનેજેમેI ટ િવગરે�  

૩૦ ૨ કલાક 
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૨ 7જુરાતી સાTહ_ય, 7જુરાતી [ યાકરણ  ૨૫ 

૩ %Wે� [ યાકરણ ૨૦ 

૪ ગા=ણિતક કસોટBઓ, તાTક�ક કસોટBઓ ૧૫ 

૫ જH યાની તાિં?ક શLૈ=ણક લાયકાતન ે(લ �ુમ) 

સબંિંધત િવષય`ુ ંપપેર  

૬૦ 

 aુલ 7ણુaુલ 7ણુaુલ 7ણુaુલ 7ણુ    ૧૫૦૧૫૦૧૫૦૧૫૦    

 

નhધઃનhધઃનhધઃનhધઃ �મ  ૧ થી ૪ માટ� અ� યાસ�મ`ુ ંિવષયવd o ુધોરણ-૧૦ ( S.S.C.) ની સમકL રહ�શ.ે  

 �મ- ૫ માટ� અ� યાસ�મ`ુ ં િવષયવd o ુસબંિંધત સવંગCના ભરતી િનયમોમા ંk લ �ુમ 

શLૈ=ણક લાયકાત િનયત કરવામા ંઆવલે છે ત ે\જુબ`ુ ંરહ�શ.ે  

 

((((બબબબ)))) ����....����. . . . ૫૬૫૬૫૬૫૬////૨૦૧૫૧૬૨૦૧૫૧૬૨૦૧૫૧૬૨૦૧૫૧૬, , , , ૫૮૫૮૫૮૫૮////૨૦૧૫૧૬ ૨૦૧૫૧૬ ૨૦૧૫૧૬ ૨૦૧૫૧૬ અન ેઅન ેઅન ેઅન ે ૫૯૫૯૫૯૫૯////૨૦૧૫૧૬૨૦૧૫૧૬૨૦૧૫૧૬૨૦૧૫૧૬ માટ�ની d પધાC_ મક લ=ેખત 

કસોટBનો અ� યાસ�મ- 7ણુભાર નીચ ે\જુબનો રહ�શ.ે  

  

�મ િવષય 7ણુ સમયગાળો 

૧ સામાI ય �ાન- 7જુરાતનો ઇિતહાસ, �ગૂોળ અન ે

સdં aૃિત, ભારત`ુ ંબધંારણ, રમતગમત, સામાIય 

િવ�ાન, વતCમાન Kવાહો, કોR } |ટુરન ેલગo ુ ં

સામાI ય �ાન, ટ�d ટ ઓફ રBઝનeગ, પયાCવરણ, 

�હ�ર વહBવટ, સરકારB યોજનાઓ, પચંાયતી રાજ 

અન ેડBઝાd ટર મનેજેમIે ટ િવગેર�  

૩૦ ૧૫૦ િમિનટ 

૨ 7જુરાતી સાTહ_ય, 7જુરાતી [ યાકરણ  ૩૦ 

૩ %W�ે [ યાકરણ ૩૦ 

૪ ગા=ણિતક કસોટBઓ, તાTક�ક કસોટBઓ ૩૦ 

૫ જH યાની તાિં?ક શLૈ=ણક લાયકાતન ે(લ �ુમ) 

સબંિંધત િવષય`ુ ંપપેર  

૮૦ 

 aુલ 7ણુaુલ 7ણુaુલ 7ણુaુલ 7ણુ    ૨૦૦૨૦૦૨૦૦૨૦૦    

 

નhધઃનhધઃનhધઃનhધઃ (૧)  �મ- ૧ થી ૪ માટ� અ� યાસ�મ`ુ ંિવષયવd o ુધોરણ-૧૨ (H.S.C.) ની સમકL રહ�શ.ે  

 �મ- ૫ માટ� અ� યાસ�મ`ુ ં િવષયવd o ુસબંિંધત સવંગCના ભરતી િનયમોમા ંk લ �ુમ 

શLૈ=ણક લાયકાત િનયત કરવામા ંઆવલે છે તનેી સમકL રહ�શે.  

   (૨) Kથમ તબ�ાની d પધાC_ મક લે=ખત કસોટBન ે %ત ે બી� તબ�ાની કોR } |ટુર 

KોTફસીયI સી ટ�d ટ માટ� ઉમદેવારોન ેકવોલીફાય થયલે ગણવા માટ�ના લ �ુમ લાયકB 

7ણુ`ુ ં ધોરણ સરકારbીની d થાયી )ચૂનાઓ અ`સુાર મડંળ <ારા k તે સમય ે િનયત 

કરવામા ંઆવશ.ે પરંo ુતમેા ંકોઇપણ ક�ટ�ગરBના ઉમદેવારો માટ� ૪૦ ૪૦ ૪૦ ૪૦ ટકા માકCસટકા માકCસટકા માકCસટકા માકCસ કરતા ં

ઓ� ં લ �ુમ લાયકB 7ણુ`ુ ં ધોરણ કોઇપણ સજંોગોમા ં ન�B કરB શકાશ ે નહe. અન ે

આમ, મડંળ <ારા િનયત કરવામા ંઆવલે લ �ુમ લાયકB 7ણુની િવગતો અન ેભરવાની 
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થતી ક�ટ�ગરBવાઇઝ જH યાની સ�ં યાન ેX યાન ેલઇ ક�ટ�ગરB વાઇઝ ક�ટલા ગણા ઉમદેવારોન ે

બી� તબ�ાની કોR } |ટુર KોTફસીયI સી ટ�d ટ માટ� લાયક ગણવા (કવોલીફાય કરવા) તે 

મડંળ <ારા ન�B કરવામા ંઆવશે. અન ેતવેી રBત ે લાયક ઠર�લ (કવોલીફાય થયલે) 

ઉમદેવારોન ેજ બી� તબ�ાની કોR } |ટુર KોTફસીયI સી ટ�d ટ આપવાની રહ�શ.ે      
    

((((૨૨૨૨)  )  )  )  કોR } |ુકોR } |ુકોR } |ુકોR } |ટુર KTફસીયI સીટર KTફસીયI સીટર KTફસીયI સીટર KTફસીયI સી ટ�d ટ ટ�d ટ ટ�d ટ ટ�d ટ----        ( ( ( ( બી� બી� બી� બી� તબ�ાની પરBLાતબ�ાની પરBLાતબ�ાની પરBLાતબ�ાની પરBLા))))    
    

        Kથમ તબ�ાની d પધાCતમક લે=ખત પરBLાના પTરણામન ે %ત ે બી� તબ�ાની 

કોR } |ટુર KોTફસીયI સી ટ�d ટ માટ� કવોલીફાય થયલે ઉમદેવારોની કોR } |ટુર KTફસીયI સી ટ�d ટ 

લેવામા ંઆવશ.ે kની િવગતો નીચ ેKમાણનેી રહ�શ.ે  
 

    ((((અઅઅઅ) ) ) )     k સવંગCમા ં લ �ુમ શૈL=ણક લાયકાત ધોરણ- ૧૦ અથવા ધોરણ- ૧૨ અન ે તેન ે

સમકL Tડ} લોમા િનયત થયેલ છે તેવા સવંગF માટ�        
        

                                                    સમય સમય સમય સમય ----    ૧૧૧૧----૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ કલાકકલાકકલાકકલાક    

K¡ �માકં િવષય`ુ ંિવવરણ 7ણુ 

૧ એકસેલ d Kેડશીટ ૧૦ 7ણુ 

૨ ઈ-મેઇલ કરવા (વીથ ફાઇલ એટ�ચમેI ટ)  ૧૦ 7ણુ 

૩ પાવર પોઇI ટ ૧૦ 7ણુ 

૪ વડC ટાઇપeગ/ વડC ફોમ�ટeગ (%Wે� તથા 7જુરાતી)  ૨૦ 7ણુ 

 aુલaુલaુલaુલ    7ણુ7ણુ7ણુ7ણુ        ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ 7ણુ7ણુ7ણુ7ણુ    
 

    ((((બબબબ) ) ) ) k સવંગCમા ંલ �ુમ શLૈ=ણક લાયકાત d નાતક િનયત થયેલ છે તેવા સવંગF માટ�        

    
    

                                                             સમય સમય સમય સમય ----    ૧૧૧૧----૩૦ ૩૦ ૩૦ ૩૦ કલાકકલાકકલાકકલાક    

K¡ �માકં િવષય`ુ ંિવવરણ 7ણુ 

૧ એકસેલ d Kેડશીટ ૨૦ 7ણુ 

૨ ઈ-મેઇલ કરવા (વીથ ફાઇલ એટ�ચમેI ટ)  ૨૦ 7ણુ 

૩ પાવર પોઇI ટ ૨૦ 7ણુ 

૪ વડC ટાઇપeગ/ વડC ફોમ�ટeગ (%Wે� તથા 7જુરાતી)   ૪૦ 7ણુ 

 aુલ aુલ aુલ aુલ 7ણુ  7ણુ  7ણુ  7ણુ  ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ 7ણુ7ણુ7ણુ7ણુ    
 

નhધઃનhધઃનhધઃનhધઃ----    ((((૧૧૧૧)  )  )  )  �.�. ૫૪/૨૦૧૫૧૬, ડB.ટB.પી. ઓપર�ટર  સવંગCના ઉમદેવારોએ બી� તબ�ામા ં

ઉપર વણCવેલ કોR } |ટુર KTફસીયI સી ટ�d ટ ઉપરાતં ચોકસાઇ સાથ ે Kિત કલાકના 

ઓછામા ંઓછા ૬૫૦૦ કB ડBKશેનની ઝડપ સાથ ે7જુરાતી અને %Wે� ટાઇપeગ 

ટ�d ટ પણ આપવાની રહ�શ.ે (k %ગેની િવગતવાર માTહતી બી� તબ�ાની 

પરBLાના કાયC�મ સાથે મડંળની વેબ સાઇટ પર \કુવામા ંઆવશે.) 
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(૨)   ઉમદેવારોએ ઉકત Kથમ તબ�ાની d પધાC_ મક લે=ખત પરBLા અને બી� તબ�ાની 

કોR } |ટુર KોTફસીયI સી ટ�d ટ અન ેટાઇપeગ ટ�d ટ એમ બનંે કસોટBમા ંમેળવેલ 7ણુના 

મેરBટસ આધાર� ક�ટ�ગરBવાઇઝ ભરવાની થતી જH યાની િવગતો X યાને લઇ  

પસદંગી/ KિતLા યાદB તયૈાર કરવામા ંઅવશે.    
      

                        પરBLા પ�િતમા ંફ�રફાર કરપરBLા પ�િતમા ંફ�રફાર કરપરBLા પ�િતમા ંફ�રફાર કરપરBLા પ�િતમા ંફ�રફાર કરવાનો મડંળનો હ� અબાિધત રહ�શેવાનો મડંળનો હ� અબાિધત રહ�શેવાનો મડંળનો હ� અબાિધત રહ�શેવાનો મડંળનો હ� અબાિધત રહ�શે.  .  .  .      
    

૧૦૧૦૧૦૧૦....    સામાIયસામાIયસામાIયસામાIય    શરતોશરતોશરતોશરતો    :----  

((((૧૧૧૧)))) �હ�રાતમા ં k ક�ટ�ગરBના ઉમદેવારો માટ� જH યાઓ અનામત છે તવેી ક�ટ�ગરBના 

ઉમદેવારન ે જ ઉ૫લી વયમયાCદામા ં �ટછાટ મળશ.ે બધી જ મળવાપા? �ટછાટ 
ગણતરBમા ંલીધા બાદ વzમુા ંવz ુ૪૫ વષCથી વધે નહe ત ેરBત ેજ ઉ૫લી વયમયાCદામા ં
�ટછાટ મળશ.ે  

((((રરરર))))    અનામત વગCના ઉમદેવારો જો =બનઅનામત જHયા માટ� અર� કરશ ે તો આવા 

ઉમદેવારોન ેવયમયાCદામા ં�ટછાટ મળશ ેનTહ. પરંo ુપરBLા ફB માથંી \�ુnત માટ� k ત ે

અનામત વગCના ઉમદેવારોએ પોતાની �િત- વગC દશાCવવાનો રહ�શ.ે અI યથા પરBLા ફB 

ભરવાની રહ�શ.ે  

((((૩૩૩૩)))) =બનઅનામત તથા અનામત વગFના મTહલા ઉમેદવારોન ેપણ બધી જ મળવાપા? �ટછાટ 

ગણતરBમા ં લીધા બાદ વzમુા ં વz ુ ૪૫ વષCની Zમર )ધુી જ ઉ૫લી વયમયાCદામા ં
�ટછાટ મળશ.ે    

((((૪૪૪૪))))    ((((૧૧૧૧))))  અનામત વગCના ઉમેદવારોએ �િત %ગે`ુ ં સLમ સ�ાિધકારB`ુ ં Kમાણપ?  �િત %ગે`ુ ં સLમ સ�ાિધકારB`ુ ં Kમાણપ?  �િત %ગે`ુ ં સLમ સ�ાિધકારB`ુ ં Kમાણપ?  �િત %ગે`ુ ં સLમ સ�ાિધકારB`ુ ં Kમાણપ?  

7જુરા7જુરા7જુરા7જુરાત સરકાર <ારા વખતો વખત િનયત કર�લ ન\નૂામાંત સરકાર <ારા વખતો વખત િનયત કર�લ ન\નૂામાંત સરકાર <ારા વખતો વખત િનયત કર�લ ન\નૂામાંત સરકાર <ારા વખતો વખત િનયત કર�લ ન\નૂામા ંમળેવલે હો� ુ ંજોઇશ.ે 

((((૨૨૨૨) ) ) ) સા. અને શૈ.૫.વગCના ઉમેદવારોએ ઉ¢ત વગCમા ં સમાવશે ન થતો હોવા 

%ગે`ુ ં સામા�ક Iયાય અને અિધકારBતા િવભાગના તા. ૦૬/૦ર/૧૯૯૬ ના 

ઠરાવથી િનયત થયલે ૫Tરિશlટ-(ક) (7જુરાતી) ના ન\નુામા ંતા. ૩૧/૩/ર૦૧૫ 

ના રોજ ^રુા થયલે નાણાTંકય વષC રરરર૦૧૪૦૧૪૦૧૪૦૧૪----રરરર૦૧૫૦૧૫૦૧૫૦૧૫ માટ�` ુ ંઅથાCત તાતાતાતા....    ૧૧૧૧////૪૪૪૪////રરરર૦૧૫૦૧૫૦૧૫૦૧૫    

થી અર� કરવાની છેg લીથી અર� કરવાની છેg લીથી અર� કરવાની છેg લીથી અર� કરવાની છેg લી તા તા તા તા. . . . ૧૯૧૯૧૯૧૯////૧૧૧૧૧૧૧૧////૨૦૧૫૨૦૧૫૨૦૧૫૨૦૧૫ દરR યાન મળેવલે અસલ Kમાણ૫?નો 

નબંર અન ે તારBખ ઓનલાઈન અર� કરતી વખત ે દશાCવવાના ં રહ�શ.ે ((((%Wે�મા ં%Wે�મા ં%Wે�મા ં%Wે�મા ં

મેળવલે Kમાણપ? માI યમેળવલે Kમાણપ? માI યમેળવલે Kમાણપ? માI યમેળવલે Kમાણપ? માI ય ગણવામા ંઆવશે નહe ગણવામા ંઆવશે નહe ગણવામા ંઆવશે નહe ગણવામા ંઆવશે નહe.) .) .) .) સLમ અિધકારB X વારા અપાયલે 

આ�ુ ં Kમાણપ? રEુ ન કરB શકનાર ઉમદેવારો સામાI ય ઉમદેવારો માટ� ન�B થયલે 

વયમયાCદામા ંઆવતા નહe હોય તો તઓેની ઉમદેવારB રદરદરદરદ થશ.ે સામા�ક અન ેશLૈ=ણક 

રBત ે૫છાત વગCના ઉમદેવારોએ રાજય સરકારની નોકરB માટ� માIય કરાયલે પTરિશl ટ-ક 

ના િનયત ન\નુામા ં (7જુરાતી) નોન T�િમલીયર સટ� અસલ Kમાણપ?ોની ચકાસણી 

સમય ે રEૂ કરવા` ુ રહ�શ.ે ((((૩૩૩૩))))        સામા�ક અન ે શLૈ=ણક રBત ે ૫છાત વગCના ૫Tરણીત 

મTહલા ઉમદેવાર� આ� ુ નોન �Bમીલેયર Kમાણ૫? તમેના માતા- િપતાની આવકના 

સદંભCમા ં રEુ કરવા`ુ ં રહ�શ.ે જો આવા ઉમદેવારોએ તેમના ૫િતની આવકના સદંભCમા ં

આ� ુKમાણ૫? રEુ કર�લ હશે તો તનેી અર� રદ કરવામા ંઆવશ.ે ((((૪૪૪૪)))) જો સામા�ક 

અન ે શLૈ=ણક    રBત ે ૫છાત વગCના ઉમદેવાર� આ�ુ ં Kમાણ૫? મડંળ �વારા અસલ 
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Kમાણપ?ોની ચકાસણી સમય ે રEુ કર�લ નTહ હોય તો તમેજ તઓે =બન અનામત 

ઉમદેવાર તરBક�ની વયમયાCદામા ં આવતા નહe હોય તો તઓેની અર� િવચારણામા ં

લેવામા ંઆવશ ેનTહ. ((((૫૫૫૫)))) પરBLા ફB ભયાC બાદ રBફડં મળવાપા? નથી તમેજ તે ફB અI ય 

કોઇ પરBLા માટ� અનામત તરBક� રાખવામા ંઆવશ ેનહe. તથા અર� કયાC બાદ ૫રત 

ખ£ચી શકાશ ેનTહ. ((((૬૬૬૬))))    =બનઅનામત વગCના ઉમદેવારોએ િનયત પરBLા ફB ભર�લ નહe 

હોય તો તઓેની અર� િવચારણામા ં લેવામા ં આવશ ે નહe. ((((૭૭૭૭)))) સરકારના KવતCમાન 

િનયમો અ`સુાર િવધવા મTહલા ઉમદેવારો માટ� ૫સદંગીમા ંઅWતા આ૫વા માટ� તમેન ે

પરBLામા ંમળેવલે 7ણુના ૫ ટકા 7ણુ ઉમરેB આ૫વામા ંઆવશ.ે ૫રંo ુતઓેએ ત ેસમય ે

અન ે_યારબાદ ^નુઃલHન કર�લ ન હોવા જોઈએ. ઉ૫રાતં મડંળની કચરેB માગં ે_યાર� તનેા 

તમામ ^રુાવાઓ અસલમા ંમડંળની કચરેBમા ંરEુ કરવાના રહ�શ.ે ((((૮૮૮૮))))  આગળની ભરતી 

KT�યા સદંભ� મડંળ <ારા આ૫વામા ં આવતી જYરB )ચુનાઓ જોવા માટ� મડંળની 

વબેસાઈટ અવાર નવાર જોતા રહ�� ુ.ં ((((૯૯૯૯))))  એથલેTટકસ (v�ક અન ે Tફgડ રમતો સTહત), 

બેડિમIટન, બાdક�ટબોલ, T�ક�ટ, �ટબોલ, હોકB, �dવમeગ, ટ�બલ ટ�િનસ, વોલીબોલ, ટ�િનસ, 

વઈેટ=લફટeગ, ર�સ=લ�ગ, બોકિસ�ગ, સાઈક=લ�ગ, �મન{ેdટકસ, Eુડો, રાઈફલ ¤Tૂટ�ગ, કબ¥B, 

ખોખો, તીરંદા�, ઘોડ�સવારB, ગોળાફ¦ક, નૌકાd પધાC, શતરંજ, હ�I ડબોલ ની રમતો-

ખેલaુદમા ં(1) રાlvBયરાlvBયરાlvBયરાlvBય    / / / / §તરરાlvBય§તરરાlvBય§તરરાlvBય§તરરાlvBય    અથવાઅથવાઅથવાઅથવા    ((((2222) ) ) ) §તર§તર§તર§તર    |િુનવિસtટB|િુનવિસtટB|િુનવિસtટB|િુનવિસtટB    અથવાઅથવાઅથવાઅથવા    ((((3333) ) ) ) 

અ=ખલઅ=ખલઅ=ખલઅ=ખલ    ભારતભારતભારતભારત    શાળાશાળાશાળાશાળા    સઘંસઘંસઘંસઘં    �વારા�વારા�વારા�વારા    યો�તીયો�તીયો�તીયો�તી    d પd પd પd પધાCઓમાંધાCઓમાંધાCઓમાંધાCઓમા ં   મા? Kિતિનિધ_વ કર�લ હોય 

તવેા ઉમદેવારન ે૫સદંગીમા ંઅWતા માટ� તમેન ેમળેવલે aુલ 7ણુના ૫ (પાચં) ટકા 7ણુ 

ઉમરેB આ૫વામા ંઆવશ.ે તથેી ઉકત ?ણ d તરની d પધાCઓમા ંઉમદેવારોએ ભાગ લીધેલ 

હોય તવેા જ ઉમદેવારોએ અર�પ?કમા ં જYરB િવગતો દશાCવવાની રહ�શ.ે ઉકત ઉકત ઉકત ઉકત ?ણ ?ણ ?ણ ?ણ 

d તd તd તd તર િસવાયની d પર િસવાયની d પર િસવાયની d પર િસવાયની d પધાCઓમા ં ભાગ લીધેલ હોય તો તેને અWીમતા માટ� માIય ધાCઓમા ં ભાગ લીધેલ હોય તો તેને અWીમતા માટ� માIય ધાCઓમા ં ભાગ લીધેલ હોય તો તેને અWીમતા માટ� માIય ધાCઓમા ં ભાગ લીધેલ હોય તો તેને અWીમતા માટ� માIય 

ગણવાની રહ�તી ન હોવાથી તેવા ઉમેદવારોએ અર�પ?કમા ં િવગતો દશાCવવાગણવાની રહ�તી ન હોવાથી તેવા ઉમેદવારોએ અર�પ?કમા ં િવગતો દશાCવવાગણવાની રહ�તી ન હોવાથી તેવા ઉમેદવારોએ અર�પ?કમા ં િવગતો દશાCવવાગણવાની રહ�તી ન હોવાથી તેવા ઉમેદવારોએ અર�પ?કમા ં િવગતો દશાCવવાની ની ની ની 

રહ�શે નહeરહ�શે નહeરહ�શે નહeરહ�શે નહe.... ઉકત ?ણ d તરની d પધાCઓમા ં ભાગ લીધેલ ઉમદેવારોએ સરકાર� 

તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના ઠરાવ �માકં : સીઆરઆર/૧૦૭૭/ ર૬૬૦/ગ.ર તથા તા. 

૧/૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવ �માકં : સીઆરઆર/૧૧૮૮/ ૩૬૪૪/ગ.ર મા ંિનયત કયાC \જુબના 

સ�ાિધકારB પાસથેી િનયત ન\નૂામા ં મળેવલે જYરB Kમાણ૫? અસલ Kમાણપ?ોની 

ચકાસણી સમય ેરEુ કરવા`ુ ંરહ�શ.ે આ�ુ ંKમાણપ? ધરાવનાર ઉમદેવાર જ રમતના 7ણુ 

મળેવવા માટ� હ�દાર થશ.ે ((((૧૦૧૦૧૦૧૦)))) મડંળ તરફથી આ૫વામા ં આવતી જYરB )ચુનાઓ 

જોવા માટ� મડંળની વબેસાઈટ અવાર નવાર જોતા રહ�� ુ.ં  

૧૧૧૧૧૧૧૧....    સામાIયસામાIયસામાIયસામાIય    )ચુનાઓ)ચુનાઓ)ચુનાઓ)ચુનાઓ    :----    

    (૧). ઉમેદવાર� અર�૫?કમા ં ભર�લ િવગતો સમW ભરતી KT�યા માટ� આખરB ગણવામા ં

આવશે અને તેના ^રુાવાઓ Kમાણપ?ોની ચકાસણી સમયે અસલમા ંરEુ કરવાના રહ�શે. 

અIયથા  અર�૫?ક k - તે તબકક� ÔÔÔÔÔÔÔÔરદરદરદરદÕÕÕÕÕÕÕÕ ગણવામા ંઆવશે. 

(ર). અરજદાર� અર�૫?મા ં દશાCવેલ ક�ટ�ગરB (�િત) મા ં પાછળથી ક�ટ�ગરB બદલવાની 

રEુઆત Wાહય રાખવામા ંઆવશે નહe.  
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((((૩૩૩૩))))....    ઉમેદવારઉમેદવારઉમેદવારઉમેદવાર    અર�અર�અર�અર�૫૫૫૫?કમાં?કમાં?કમાં?કમા ં   kkkk    ફોટોફોટોફોટોફોટો    upload    કર�કર�કર�કર�    છેછેછેછે,,,,    તેનીતેનીતેનીતેની    પાસપોટCપાસપોટCપાસપોટCપાસપોટC     સાઈઝનાસાઈઝનાસાઈઝનાસાઈઝના    ફોટાનીફોટાનીફોટાનીફોટાની    

એકએકએકએક    કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ં   વzુવzુવzુવz ુ   કોપીઓકોપીઓકોપીઓકોપીઓ    પોતાનીપોતાનીપોતાનીપોતાની    પાસેપાસેપાસેપાસે    રાખવીરાખવીરાખવીરાખવી    અનેઅનેઅનેઅને    આ �હ�રાતઆ �હ�રાતઆ �હ�રાતઆ �હ�રાત----સવંગCની સમW  સવંગCની સમW  સવંગCની સમW  સવંગCની સમW  

ભરતી KT�યામા ં તે જ ફોટાની કોપીનો ઉપયોગ કરવાનો રહ�શેભરતી KT�યામા ં તે જ ફોટાની કોપીનો ઉપયોગ કરવાનો રહ�શેભરતી KT�યામા ં તે જ ફોટાની કોપીનો ઉપયોગ કરવાનો રહ�શેભરતી KT�યામા ં તે જ ફોટાની કોપીનો ઉપયોગ કરવાનો રહ�શે. (. (. (. (kમ ક� kમ ક� kમ ક� kમ ક� ૫૫૫૫રBLારBLારBLારBLા    

સમયેસમયેસમયેસમયે    હાજરBહાજરBહાજરBહાજરB૫૫૫૫?કમાં?કમાં?કમાં?કમા ં   લગાવવો લગાવવો લગાવવો લગાવવો તેમજ અસલતેમજ અસલતેમજ અસલતેમજ અસલ    Kમાણપ?ોની ચકાસણી સમય ેKમાણપ?ોની ચકાસણી સમય ેKમાણપ?ોની ચકાસણી સમય ેKમાણપ?ોની ચકાસણી સમય ેપણ પણ પણ પણ તેતતેેતે        

જજજજ    ફોટાની કોપી રEુ કરવાનીફોટાની કોપી રEુ કરવાનીફોટાની કોપી રEુ કરવાનીફોટાની કોપી રEુ કરવાની    રહ�શેરહ�શેરહ�શેરહ�શે....))))        

((((૪૪૪૪))))....    ઉમેદવારઉમેદવારઉમેદવારઉમેદવાર    અર�અર�અર�અર�૫૫૫૫?ક?ક?ક?ક    ભરતીભરતીભરતીભરતી    વખતેવખતેવખતેવખતે    kkkk    મોબાઈલમોબાઈલમોબાઈલમોબાઈલ    નબંરનબંરનબંરનબંર    દશાCવેદશાCવેદશાCવેદશાCવે    છેછેછેછે    તેતતેેતે    નબંરનબંરનબંરનબંર    ચા�ુચા�ુચા�ુચા� ુ   જજજજ    

રાખવોરાખવોરાખવોરાખવો....    ભિવlયમાંભિવlયમાંભિવlયમાંભિવlયમા ં   મડંળમડંળમડંળમડંળ    તરફથીતરફથીતરફથીતરફથી    આ પTરLાને સબિંધત આ પTરLાને સબિંધત આ પTરLાને સબિંધત આ પTરLાને સબિંધત ૫૫૫૫રBLાલLીરBLાલLીરBLાલLીરBLાલLી    ક�ટલીક ક�ટલીક ક�ટલીક ક�ટલીક 

)ચુનાઓ)ચુનાઓ)ચુનાઓ)ચુનાઓ    ઉમેઉમેઉમેઉમેદવારનેદવારનેદવારનેદવારને    આઆઆઆ    દશાCવેલદશાCવેલદશાCવેલદશાCવેલ    નબંરનાનબંરનાનબંરનાનબંરના    મોબાઈલમોબાઈલમોબાઈલમોબાઈલ    ૫૫૫૫રરરર    SMS    થીથીથીથી    મોકલવામાંમોકલવામાંમોકલવામાંમોકલવામા ં   

આવશેઆવશેઆવશેઆવશ ે   તથેીતથેીતથેીતથેી    અર�પ?કમા ંદશાCવલેઅર�પ?કમા ંદશાCવલેઅર�પ?કમા ંદશાCવલેઅર�પ?કમા ંદશાCવલે    મોબાઈલમોબાઈલમોબાઈલમોબાઈલ    નબંરનબંરનબંરનબંર    ભરતી KT�યા ^ણૂC થાય _ યાંભરતી KT�યા ^ણૂC થાય _ યાંભરતી KT�યા ^ણૂC થાય _ યાંભરતી KT�યા ^ણૂC થાય _ યા ં   

)ધુી �ળવી રાખવો આપના Tહતમા ંછે)ધુી �ળવી રાખવો આપના Tહતમા ંછે)ધુી �ળવી રાખવો આપના Tહતમા ંછે)ધુી �ળવી રાખવો આપના Tહતમા ંછે....    

    ((((૫૫૫૫))))    મડંળ k કોઈ ઉમદેવારન ે ((((૧૧૧૧)))) તને ેઉમદેવારB માટ� કોઈ૫ણ Kકાર� ટ�કો મળેવવા માટ� 

એટલ ેક�, મડંળના અ�યL, સ�ય અથવા કોઈ અિધકારB ૫ર K_યL ક� ૫રોL લાગવગ 

લગાડવાનો Kયાસ કરવા માટ� ((((રરરર))))    બી�`ુ ં નામ ધારણ કરવા માટ� ((((૩૩૩૩)))) બી� પાસ ે

પોતા`ુ ંનામ ધારણ કરાવવા માટ� ((((૪૪૪૪)))) બનાવટB ખોટા દdતાવજેો અથવા kની સાથ ેચેડા 

કરવામા ંઆ[યા હોય તવેા દdતાવજેો સાદર કરવા અથવા ગેરરBિત આચરવા માટ� ((((૫૫૫૫)))) 

યથાથC અથવા ખોટા અથવા મહ_વની માTહતી �પાવતા હોય તવેા િનવદેનો કરવા માટ� 

((((૬૬૬૬)))) ૫રBLા માટ� તનેી ઉમદેવારBના સબંધંમા ં અIય કોઈ અિનયિમત અથવા અયોHય 

સાધનોનો આbય લેવા માટ� ((((૭૭૭૭)))) પરBLા દરRયાન ગેર[યાજબી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા 

માટ� એટલ ેક� અIય ઉમદેવારની ઉ�રવહBમાથંી નકલ કરવા, ^dુતક, ગાઈડ, કા૫લી ક� 

તવેા કોઈ૫ણ છાપલેા ક� હdતલ=ેખત સાTહ_યની મદદથી અથવા વાતચીત �વારા નકલ 
કરવા ક� ઉમદેવારન ેનકલ કરાવવાની ગેરરBિતઓ પકૈB કોઈ૫ણ ગેરરBિત આચરવા માટ� 

((((૮૮૮૮)))) લખાણોમા ંઅª]લલ ભાષા અથવા =બભ_સ બાબત સTહતની અKdoતુ બાબત લખવા 

માટ� ((((૯૯૯૯)))) ૫રBLાખડંમા ંઅIય કોઈ રBત ેગેરવતCq ૂકં કરવા માટ� ((((૧૦૧૦૧૦૧૦)))) ૫રBLાના સચંાલન 

કરવા માટ� મડંળે રોક�લા dટાફની સીધી ક� આડકતરB રBત ેહ�રાન કરવા અથવા શારBTરક 

રBત ેઈ� કરવા માટ� ((((૧૧૧૧૧૧૧૧)))) ^વૂCવતw ખડંોમા ં િનTદ�lટ કર�લ તમામ અથવા કોઈ૫ણ aૃ_ય 

કરવાનો Kય_ન કરવા માટ� અથવા યથા Kસગં મદદગીરB કરવા માટ� અથવા ((((૧૧૧૧રરરર)))) 

૫રBLા આ૫વા માટ� તને ે ૫રવાનગી આ૫તા તનેા Kવશે૫?મા ં આ૫વામા ં આવલેી 
કોઈ૫ણ )ચુનાનો ભગં કરવા માટ� દોિષત ઠયાC હોય તો અથવા દોષિત હોવા`ુ ં�હ�ર ક|ુC 

હોય તો ત ેફોજદારB કાયCવાહBન ેપા? થવા ઉ૫રાતં----((((કકકક)))) મડંળ, ત ેk ૫રBLાનો ઉમદેવાર 

હોય ત ે૫રBLામાથંી ગેરલાયક ઠરાવી શકશ,ે અથવા ((((ખખખખ)()()()(૧૧૧૧)))) મડંળ, સીધી ૫સદંગી માટ� 

લેવાતી કોઈ૫ણ ૫રBLામા ં બેસવામાથંી અથવા ((((રરરર))))    રાજય સરકાર પોતાના હ�ઠળની 

કોઈ૫ણ નોકરBમાથંી કાયમી રBત ે અથવા િનTદ�lટ \દુત માટ� બાકાત કરB શકશ.ે ((((૧૩૧૩૧૩૧૩)))) 

7જુરાત �હ�ર સવેા આયોગ, અનય ભરતી બોડC, અI ય સરકારB/ અધC સરકારB/ સરકાર 

હd તકની સdં થાઓ <ારા ઉમદેવાર કયાર�ય પણ ગેરલાયક ઠરાવલે હોય અન ે ગેરલાયક 
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ઠરા[યાનો સમય ચા� ુ હશ ે તો તવેા ઉમદેવારોની અર� આપોઆપ રદ થવાન ે પા? 

બનશે.     

((((૬૬૬૬)))) ઉમદેવાર� અર�૫?કમા ંબતાવેલી કોઈ૫ણ િવગત અન ેઅસલ Kમાણપ?ોની ચકાસણી 

સમય ેરEુ કર�લ જIમ તારBખ, શLૈ=ણક લાયકાત, વય, �િત, અ`ભુવ િવગરે�ન ેલગતા 

Kમાણ૫?ો ભિવlયમા ંk ત ેતબકક� ચકાસણી દરRયાન ખોટા મા�મુ ૫ડશ ેતો તનેી સામ ે

યોHય કાયદ�સરની કાયCવાહB કરવામા ંઆવશ.ે આવા ઉમદેવારની ઉમદેવારB મડંળ �વારા 

ÔÔÔÔÔÔÔÔરદરદરદરદÔÔÔÔÔÔÔÔ કરB શકાશ.ે તમેજ અI ય સવંગFની ભરતી માટ� પણ ગરેલાયક ઠરાવવામા ંઆવશ.ે 

તમેજ જો ૫સદંગી / િનમq ૂકં થયલે હશ ેતો ૫સદંગી/િનમq ૂકં, મડંળ/ િનમq ૂકં કરનાર 

સ�ાિધકારB <ારા કોઈ૫ણ તબકક� ÔÔÔÔÔÔÔÔરદરદરદરદÔÔÔÔÔÔÔÔ કરવામા ંઆવશ.ે  

((((૭૭૭૭)))) મડંળ �વારા લેવાનાર dપધાC_મક લે=ખત કસોટB ક� ટાઇપeગ કસોટBમા ંઉ�ીણC થવાથી જ 

ઉમદેવારન ે િનમq ૂકં માટ�નો હ� મળB જતો નથી. િનમq ૂકં સમય ેસ�ાિધકારBન ેઉમદેવાર 

બધી જ રBત ેયોHય છે તમે સતંોષ થાય તો જ ઉમદેવારન ેિનમq ૂકં આ૫વામા ંઆવશ.ે  

((((૮૮૮૮)))) ૫સદંગી પામલે ઉમદેવાર� િનમq ૂકં સ�ાિધકારB ઠરાવ ે ત ે શરતોન ે આિધન િનમq ૂકં 

મળેવવાન ેપા? થશ.ે  

((((૯૯૯૯)))) ઉમદેવાર પોત ે૫રBLામા ં સફળ થયો હોવાના કારણ ેજ સબંિંધત જHયા ઉ૫ર િનમq ૂકં 

કરવાનો દાવો કરવાન ે હ�દાર થશ ેનહe, િનમq ૂકં કરનાર સ�ાિધકારBન ેપોતાન ેએવી 

ખાતરB થાય ક� �હ�ર સવેા સાY ઉમદેવાર યોHય જણાતો નથી તો તને ે૫ડતો \કુB શકાશ.ે 

િનમq ૂકં બાબત ેતઓેનો િનણCય આખરB ગણાશ.ે 

((((૧૦૧૦૧૦૧૦))))    ભરતી KT�યા    સં̂ ણૂC૫ણ ે7જુરાત \gુકB સવેા વગwકરણ અન ેભરતી (સામાIય) િનયમો-

૧૯૬૭ (વખતો વખતના )ધુારા સTહત) અન ેત ેઅIવય ેk ત ેસવંગCના ઘડવામા ંઆવલે 

ભરતી િનયમોન ેઆિધન રહ�શ.ે  

૧૧૧૧૨૨૨૨.... આ �હ�રાત તથા ભરતી KT�યામા ંકોઈ૫ણ કારણોસર તમેા ંફ�રફાર કરવાની ક� રદ કરવાની 

આવ]યકતા ઉભી થાય તો તમે કરવાનો મડંળન ેસં̂ ણૂC હ� / અિધકાર રહ�શ ેઅન ેમડંળ આ 

માટ� કારણો આ૫વા બધંાયલે રહ�શ ેનહe.  

            

 

તારBખતારBખતારBખતારBખ::::----        ૨૩૨૩૨૩૨૩////૧૦૧૦૧૦૧૦////૨૦૧૫૨૦૧૫૨૦૧૫૨૦૧૫    

dથળdથળdથળdથળ    ::::----    ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર 

સ=ચવસ=ચવસ=ચવસ=ચવ    
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ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર 

 


