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�જુરાત�જુરાત�જુરાત�જુરાત    ગૌણગૌણગૌણગૌણ    સેવાસેવાસેવાસેવા    ૫૫૫૫સદંગીસદંગીસદંગીસદંગી    મડંળમડંળમડંળમડંળ,,,,    
�લોક�લોક�લોક�લોક    નંનંનંન.ં...૪૪૪૪, , , , ડા�ડા�ડા�ડા�....�વરાજ�વરાજ�વરાજ�વરાજ    મહ તામહ તામહ તામહ તા    ભવનભવનભવનભવન, , , , ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર    

#હ રાત#હ રાત#હ રાત#હ રાત    $માકંઃ$માકંઃ$માકંઃ$માકંઃ    ૪૦૪૦૪૦૪૦////રરરર૦૧૦૧૦૧૦૧૪૪૪૪૧૧૧૧૫૫૫૫        થી થી થી થી ૪૪૪૪૫૫૫૫////૨૦૧૪૧૫૨૦૧૪૧૫૨૦૧૪૧૫૨૦૧૪૧૫ +ગેની િવગતવાર -ચુનાઓ+ગેની િવગતવાર -ચુનાઓ+ગેની િવગતવાર -ચુનાઓ+ગેની િવગતવાર -ચુનાઓ    

    ((((વેબસાઇટ એ5 સ વેબસાઇટ એ5 સ વેબસાઇટ એ5 સ વેબસાઇટ એ5 સ : : : : http://ojas.guj.nic.in અનેઅનેઅનેઅને  http://gsssb.gujarat.gov.in ))))    

    
 

 �જુરાત ગૌણ સવેા ૫સદંગી મડંળ, ગાધંીનગર 9ારા સ:ચવાલયના ક ટલાક િવભાગોના 

િનય<ંણ હ ઠળના ખાતાના વડા/ કચરે?ઓમા ંવગ�-૩ ની Bુદા Bુદા સવંગCની નીચે    દશા�વલે    જEયાઓ    

અF વય ેપસદંગી/ HિતIા યાદ? 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....    ૦૦૦૦૨૨૨૨/૦૦૦૦૩૩૩૩/રરરર૦૧૦૧૦૧૦૧૫૫૫૫ (બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક)    થીથીથીથી તાતાતાતા.... ૨૦૨૦૨૦૨૦/૦૦૦૦૩૩૩૩/રરરર૦૧૦૧૦૧૦૧૫૫૫૫ ((((સમય    રા<ીના    

૧૧.૫૯    કલાક    -ધુી)    દરPયાન    ઓન-લાઈન    અર�    કરવાની    રહ શ.ે    અર� કરવા માટ ની િવગતવાર 

-ચૂનાઓ (આગળ ફકરા ન.ં ૭ મા ં દશા�વલે ) સTહત આ સમU #હ રાત દર ક ઉમેદવાર  

Vયાનથી વાચંવી જWર? છે. ઉમદેવારોએ પોતાની    શૈI:ણક લાયકાત, Xમર, #િત તેમજ અF ય 

લાયકાતના બધા જ અસલ Hમાણપ<ો પોતાની    પાસે    રાખવાના    રહ શ ે અન ે ઓન લાઇન 

અર�પ<કમા ં તે Hમાણપ<ો Yજુબની જ જWર? િવગતો ભરવાની રહ શ.ે પર?Iા સબંધંેની બધી જ 

-ચૂનાઓ મોબાઇલ નબંર પર એસ.એમ.એસ. થી આપવામા ંઆવશ.ે આથી અર�પ<કમા ંસબંિંધત 

કોલમમા ંમોબાઇલ નબંર અવZ ય દશા�વવો અન ેભરતી HT$યા [ણૂ� થાય \ યા ં -ધુી ત ેનબંર #ળવી 

રાખવો જWર? છે.        
    

૧૧૧૧.... સવંગ�સવંગ�સવંગ�સવંગ�વાર વાર વાર વાર જEયાજEયાજEયાજEયાની ની ની ની િવગતોિવગતોિવગતોિવગતો    નીચેનીચેનીચેનીચે    YજુબYજુબYજુબYજુબ    છેછેછેછે....     
    
    

#હ રાત  

$માકં 

િવભાગ/ ખાતાની 

વડાની કચેર?]ુ ં

નામ 

સવંગ�]ુ ંનામ  સામાF ય 
વગ� 

અ]-ુ:ૂચત 
#િત 

અ]-ુ:ૂચત 
જન#િત 

સા.શૈ.૫.
વગ� 

^ુલ સા 

મા 

Fય  

મ 

Tહ 

લા 

સા  

મા 

Fય  

મ 

Tહ 

લા 

સા 

મા 

Fય  

મ 

Tહ 

લા 

સા 

મા 

Fય  

મ 

Tહ 

લા 

૪૦/૨૦૧૪૧૫ 

િનયામક_ી, 

અથ�શા` < અને 

aકડાશા` <ની 

કચેર?  

aકડા 

મદદનીશ 
૧૪ ૬ ૨ ૧ ૫ ૩ ૬ ૩ ૪૦૪૦૪૦૪૦ 

૪૧/૨૦૧૪૧૫ 

િનયામક_ી, 

અથ�શા` < અને 

aકડાશા` <ની 

કચેર?  

સશંોધન 

મદદનીશ 
૧૧ ૬ ૧ - ૪ ૨ ૪ ૨ ૩૦૩૦૩૦૩૦ 

૪૨/૨૦૧૪૧૫ 

િનયામક_ી, 

સરકાર? Ycુણ 

અને લેખન 

સામUી, 

ગાધંીનગર   

Hોસેસ 

આસી` ટF ટ  

 ૦૨ - - - - - - - ૦૨૦૨૦૨૦૨    
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૪૩/૨૦૧૪૧૫ 

િનયામક_ી, 

સરકાર? Ycુણ 

અને લેખન 

સામUી, 

ગાધંીનગર 

આસી` ટF ટ 

બાઇF ડર 

૧૨ ૦૫ - - - - ૦૩ - ૨૦૨૦૨૦૨૦    

૪૪/૨૦૧૪૧૫ 

િનયામક_ી, 

સરકાર? Ycુણ 

અને લેખન 

સામUી, 

ગાધંીનગર 

કોપી હોd ડર 

૦૨ - - - - - - - ૦૨૦૨૦૨૦૨    

૪૫/૨૦૧૪૧૫ 

સeંfુત ખેતી 

િનયામક_ી, 

વડોદરા/રાજકોટ

ની કચેર? 

ખેતી મદદનીશ 

૨૭ ૧૩ - - ૧૦ ૦૫ ૧૭ ૦૮ ૮૦૮૦૮૦૮૦    

^ુલ^ુલ^ુલ^ુલ    
 ૬૮૬૮૬૮૬૮    ૩૦૩૦૩૦૩૦    ૦૩૦૩૦૩૦૩    ૦૧૦૧૦૧૦૧    ૧૯૧૯૧૯૧૯    ૧૦૧૦૧૦૧૦    ૩૦૩૦૩૦૩૦    ૧૩૧૩૧૩૧૩    ૧૭૪૧૭૪૧૭૪૧૭૪    

    

 
    

નhધનhધનhધનhધ :-  (૧)  #. $. ૪૦/૨૦૧૪૧૫ ની    -૪૦ -જEયાઓ પકૈ? -૦૨ જEયાઓ _વણની શાર?Tરક 

Iિત ધરાવતા િવકલાગં ઉમદેવારો માટ  અનામત છે. જો _વણની ખામીવાળા લાયક 

ઉમદેવારો ઉપલ�ધ નહ? થાય તો આ જEયાઓ હલનચલનની ખામીવાળા 

ઉમદેવારોથી ભર? શકાશ.ે તથા ૦૪ જE યાઓ મા� સિૈનકો માટ  અનામત છે. 
   

   (૨)        #. $. ૪૧/૨૦૧૪૧૫ ની    -૩૦ -જEયાઓ પકૈ? -૦૧ જEયા  _વણની શાર?Tરક Iિત 

ધરાવતા િવકલાગં ઉમદેવાર માટ  અનામત છે. જો _વણની  ખામીવાળો  લાયક 

ઉમદેવાર ઉપલ�ધ નહ? થાય તો આ જEયા હલનચલન ની ખામીવાળા ઉમદેવાર થી 

ભર? શકાશ.ે તથા ૦૩- જE યાઓ મા� સિૈનકો માટ  અનામત છે. 

   (૩)        #. $. ૪૫/૨૦૧૪૧૫ ની    -૮૦ -જEયાઓ પકૈ? -૦૧ જEયા  _વણની શાર?Tરક Iિત         

ધરાવતા િવકલાગં ઉમદેવાર માટ  અનામત છે. તથા ૦૮- જE યાઓ મા� સિૈનકો માટ  

અનામત છે. 

  (૪)    અનામત જEયાઓ ફકત Yળૂ �જુરાતના અનામત વગ�ના ઉમદેવારો માટ  જ અનામત 

છે.  

  (૫)   i ત ેક ટ ગર?મા ંમTહલાઓ માટ ની અનામત જEયાઓ માટ  જો લાયક મTહલા ઉમદેવાર     

          ઉ૫લ�ધ નહ? થાય તો ત ેજEયા ત ેજ ક ટ ગર?ના (જનરલ, એસ.સી., એસ.ટ?., 

 એસ.ઇ.બી.સી.) ના [Wુષ ઉમદેવારોથી ભરવામા ંઆવશ.ે 

  (૬)   શાર?Tરક Iિતવાળા ઉમદેવારો માટ ની તથા મા� સિૈનકો માટ ની અનામત જEયાઓ i 

ત ે ક ટ ગર?ની જEયા સામ ે સરભર કરવામા ં આવશ.ે જો તવેી જE યાઓ માટ  લાયક 

ઉમદેવાર ઉપલ� ધ નહk થાય તો ત ેજE યાઓ i ત ેક ટ ગર?ના સામાF ય ઉમદેવારોથી 

ભરવામા ંઆવશ.ે   

(૭)   #હ રાતમા ંi ત ેક ટ ગર?મા ં^ુલ જEયાઓ પકૈ? મTહલા ઉમદેવારો માટ  અYકુ જEયાઓ 

અનામત હોય \યાર  મTહલા ઉમદેવારોની અનામત જEયાઓ િસવાયની બાક? રહ તી 
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જEયાઓ ફfત [Wુષ ઉમદેવારો માટ  અનામત છે તમે ગણવા]ુ ંનથી, આ જEયાઓ પર 

[Wુષ તમેજ મTહલા ઉમદેવારોની પસદંગી ઉમદેવારોએ મળેવલે માક�સના મરે?ટસન ે

V યાન ેલઇ કરવામા ંઆવ ેછે તથેી આવી જE યાઓ માટ  [Wુષ તમેજ મTહલા ઉમદેવારો 

અર� કર? શક  છે. (દા.ત. ^ુલ ૧૦ જEયાઓ પકૈ? ૦૩ જEયા મTહલા ઉમદેવાર માટ  

અનામત છે પરંl ુ બાક? રહ તી ૦૭ જEયા સામ ે મરે?ટસમા ંઆવતી મTહલા ઉમદેવાર 

પણ પસદંગી પામી શક  છે.) 
     

રરરર....    ૫૫૫૫ગારગારગારગાર ધોરણધોરણધોરણધોરણ  :::: ----   

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

૨૦/૧૦/૨૦૧૪ ના ઠરાવ $માકં : - ખરચ -ર૦૦ર- ૫૭-ઝ.૧ અFવય ેHથમ પાચં વષ� માટ  

Hિત માસ માટ  નીચે Yજુબ િનયત Tફકસ ૫ગારથી િનમn ૂકં અપાશ ેઅને સામાFય વહ?વટ 

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

દશા�વેલ બોલીઓ અન ેશરતોન ેઆિધન િનમાયલે ઉમદેવાર પાચં વષ�ના +ત ેતનેી સવેાઓ 

સતંોષકારક જણાયથેી સબંિંધત કચરે?મા ં i ત ે સમયના સરકાર_ીના િનયમો]સુાર    

મળવાપા< ૫ગાર ધોરણમા ંિનયિમત િનમn ૂકં મળેવવાન ેપા< થશ.ે   
  

#હ રાત  

$માકં 

િવભાગ/ ખાતાની વડાની 

કચેર?]ુ ંનામ 

સવંગ�]ુ ંનામ Hથમ પાચં વષ� -ધુી 

મળનાર Tફકસ પગાર  

૪૦/૨૦૧૪૧૫ િનયામક_ી, અથ�શા` < અન ે

aકડાશા` <ની કચેર?  

aકડા મદદનીશ 
૧૩,૫૦૦/- 

૪૧/૨૦૧૪૧૫ 
િનયામક_ી, અથ�શા` < અન ે

aકડાશા` <ની કચેર?  

સશંોધન મદદનીશ ૧૩,૭૦૦/- 

૪૨/૨૦૧૪૧૫ 
િનયામક_ી, સરકાર? Ycુણ અને 

લેખન સામUી, ગાધંીનગર   

Hોસેસ આસી` ટF ટ  ૭૮૦૦/- 

૪૩/૨૦૧૪૧૫ 
િનયામક_ી, સરકાર? Ycુણ અને 

લેખન સામUી, ગાધંીનગર 

આસી` ટF ટ બાઇF ડર ૭૮૦૦/- 

૪૪/૨૦૧૪૧૫ 
િનયામક_ી, સરકાર? Ycુણ અને 

લેખન સામUી, ગાધંીનગર 

કોપી હોd ડર ૭૮૦૦/- 

૪૫/૨૦૧૪૧૫ 
સeંfુત ખેતી િનયામક_ી,  

વડોદરા/ રાજકોટની કચેર? 

ખેતી મદદનીશ ૭૮૦૦/- 

    

૩૩૩૩....    રાop?યતારાop?યતારાop?યતારાop?યતા    : -    ઉમદેવાર ભારતનો નાગTરક હોવા જોઈએ. અથવા �જુરાત Ydુ ક? સવેા 

વગqકરણ અને ભરતી (સામાF ય) િનયમો, ૧૯૬૭ ના િનયમ-૭ ની જોગવાઇ Yજુબની 

રાo p?યતા ધરાવતા હોવા જોઇએ.  

        

    

    

    

    



4 
 

૪૪૪૪.(.(.(.(૧૧૧૧))))    વયમયા�દાવયમયા�દાવયમયા�દાવયમયા�દા    અનેઅનેઅનેઅને    શૈI:ણકશૈI:ણકશૈI:ણકશૈI:ણક    લાયકાતનીલાયકાતનીલાયકાતનીલાયકાતની    િવગતોિવગતોિવગતોિવગતો    :----        
    

####....$$$$....    સવંગ�સવંગ�સવંગ�સવંગ�        વયમયા�દાવયમયા�દાવયમયા�દાવયમયા�દા    / / / / શૈI:ણકશૈI:ણકશૈI:ણકશૈI:ણક    લાયકાતલાયકાતલાયકાતલાયકાત         
૪૦૪૦૪૦૪૦////૨૦૧૪૨૦૧૪૨૦૧૪૨૦૧૪૧૫૧૫૧૫૧૫ aકડા મદદનીશaકડા મદદનીશaકડા મદદનીશaકડા મદદનીશ    (અઅઅઅ)))) તાતાતાતા....    ૨૦૨૦૨૦૨૦/૦૦૦૦૩૩૩૩/રરરર૦૧૦૧૦૧૦૧૫૫૫૫    ના    રોજ ઉમેદવારની Xમર ૧૮ વષ�થી ઓછ? નહk 

અને ૩૨ વષ�થી વr ુન હોવી જોઈશે.  

(બ) (૧) ઉમેદવાર ભારતની સસંદ ક  રાsય િવધાનસભાના કાયદા હ ઠળ 

` થાિપત કોઇપણ eિુનવિસtટ? ક  સસંદના એકટ 9ારા ` થાિપત શૈI:ણક 

સં̀  થા અથવા e.ુ�.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેકશન-૩ હ ઠળ eિુનવિસtટ? તર?ક  

` થાિપત થયેલ શૈI:ણક સં̀  થાની aકડાશા` < અથવા એu લાઇડ 

aકડાશા` < અથવા ગા:ણતીક aકડાશા` < અથવા અથ�શા` < અથવા 

એu લાઇડ અથ�શા` < અથવા વા:ણsય અથ�શા` < અથવા ઇકોનોમેp?કસ 

અથવા ગ:ણતશા` <ના Yvુ ય િવષય સાથેની અ]ુ̀  નાતકની અથવા  બી# 

વગ�ની ` નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇશે.        
    

(ક) કોP u eટુરના wાન +ગે કોP u eટુર કૌશલયની �જુરાત Ydુ ક? સેવા 

કોP u eટુર કાય�Iમતાની તાલીમ તથા પર?Iા િનયમો-૨૦૦૬ Yજુબ િનયત 

થયેલ પર?Iા પાસ કર લ હોવી જોઇશે.     

(ડ)  ઉમેદવાર �જુરાતી અથવા TહF દ? અથવા �જુરાતી/ TહF દ? બનંે 

ભાષા]ુ ં[રૂl ુ ંwાન ધરાવતો હોવો જોઇશે.     

        વખતોવખત -ધુાયા� Hમાણેના �જુરાત Ydુ ક? સેવા વગqકરણ અને 

ભરતી (સામાFય) િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ]સુાર અગાઉથી �જુરાત 

સરકારની સેવામા ં હોય તેવી x યyfતઓની તરફ ણમા ં ઉપલી વયમયા�દા 

હળવી કર? શકાશે.     

૪૪૪૪૧૧૧૧////૨૦૧૪૧૫૨૦૧૪૧૫૨૦૧૪૧૫૨૦૧૪૧૫ સશંોધન મદદનીશસશંોધન મદદનીશસશંોધન મદદનીશસશંોધન મદદનીશ    (અઅઅઅ)))) તાતાતાતા. . . . ૨૦૨૦૨૦૨૦/૦૦૦૦૩૩૩૩/રરરર૦૧૦૧૦૧૦૧૫૫૫૫    ના    રોજ ઉમેદવારની Xમર ૧૮ વષ�થી ઓછ? નહk 

અને ૩૨ વષ�થી વr ુન હોવી જોઈશે.  

(બ) (૧) ઉમેદવાર ભારતની સસંદ ક  રાsય િવધાનસભાના કાયદા હ ઠળ 

` થાિપત કોઇપણ eિુનવિસtટ? ક  સસંદના એકટ 9ારા ` થાિપત શૈI:ણક 

સં̀  થા  અથવા e.ુ�.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેકશન-૩ હ ઠળ eિુનવિસtટ? 

તર?ક  ` થાિપત થયેલ શૈI:ણક સં̀  થાની aકડાશા` < અથવા એu લાઇડ 

aકડડાશા` < અથવા ગા:ણતીક aકડાશા` < અથવા એu લાઇડ અથ�શા` < 

અથવા વા:ણsય અથ�શા` < અથવા ઇકોનોમેp?કસ અથવા ગ:ણતશા` <ના 

Yvુ ય િવષય સાથેની અ]ુ̀  નાતકની બી# વગ�ની પદવી ધરાવતો હોવો 

જોઇશે.        

અથવા 
    

(૨) ઉમેદવાર ભારતની સસંદ ક  રાsય િવધાનસભાના કાયદા હ ઠળ 

` થાિપત કોઇપણ eિુનવિસtટ? ક  સસંદના એકટ 9ારા ` થાિપત શૈI:ણક 

સં̀  થા અથવા e.ુ�.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેકશન-૩ હ ઠળ eિુનવિસtટ? તર?ક  

` થાિપત થયેલ શૈI:ણક સં̀  થાની aકડાશા` < અથવા એu લાઇડ 

aકડાશા` < અથવા ગા:ણતીક aકડાશા` < અથવા અથ�શા` < અથવા 

એu લાઇડ અથ�શા` <  અથવા વા:ણજય અથ�શા` < અથવા ઇકોનોમેp?કસ 

અથવા ગ:ણતશા` <ના Yvુ ય િવષય સાથેની ` નાતકની ઓછામા ંઓછ? ૫૫ 

% માક�સ સાથેની બી# વગ�ની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇશે.       
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(ક) કોP u eટુરના wાન    +ગે કોP u eટુર કૌશલયની �જુરાત Ydુ ક? સેવા 

કોP u eટુર કાય�Iમતાની તાલીમ તથા પર?Iા િનયમો-૨૦૦૬ Yજુબ િનયત 

થયેલ પર?Iા પાસ કર લ હોવી જોઇશે.     

(ડ)  ઉમેદવાર �જુરાતી અથવા TહF દ? અથવા �જુરાતી/ TહF દ? બનંે 

ભાષા]ુ ં[રૂl ુ ંwાન ધરાવતો હોવો જોઇશે.     

        વખતોવખત -ધુાયા� Hમાણેના �જુરાત Ydુ ક? સેવા વગqકરણ અને 

ભરતી (સામાFય) િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ]સુાર અગાઉથી �જુરાત 

સરકારની સેવામા ં હોય તેવી x યyfતઓની તરફ ણમા ં ઉપલી વયમયા�દા 

હળવી કર? શકાશે.    
     

૪૪૪૪૨૨૨૨////૨૦૧૪૧૫૨૦૧૪૧૫૨૦૧૪૧૫૨૦૧૪૧૫    Hોસેસ Hોસેસ Hોસેસ Hોસેસ 

આસી` ટઆસી` ટઆસી` ટઆસી` ટF ટF ટF ટF ટ        

((((અઅઅઅ)))) તાતાતાતા. . . . ૨૦૨૦૨૦૨૦/૦૦૦૦૩૩૩૩/રરરર૦૧૦૧૦૧૦૧૫૫૫૫    ના    રોજ ઉમેદવારની Xમર ૧૮ વષ�થી ઓછ? નહk 

અને ૩૧ વષ�થી વr ુન હોવી જોઈશે.  

((((બબબબ)))) (૧) ઉમેદવાર સરકાર  માF ય કર લ સં̀  થામાથંી િHF ટkગ ટ કનોલો�મા ં

Tડu લોમા ધરાવતો હોવો જોઇશે અથવા સરકાર  આ હ l ુમટ  માF ય કર લી 

તેને સમકI લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇશે.        

અથવાઅથવાઅથવાઅથવા    
 

(૨) (૧) માV યિમક અને / અથવા ઉz z તર માV યિમક િશIણ બોડ� 9ારા 

સચંા:લત માV યિમક શાળાતં Hમાણપ< પર?Iા િવwાન Hવાહ સાથે ઉ{ીણ� 

કર લી હોવી જોઇશે અથવા સરકર  તે તર?ક  માF ય કર લી તેને સમકI 

લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇશે,  અને        
    

    (૨)  u લેટ મેકર]ુ ંઔ}ો:ગક તાલીમ સં̀  થા]ુ ંHમાણપ< ધરાવતો હોવો 

જોઇશે અથવા સરકર  તે તર?ક  માF ય કર લી તેને સમકI લાયકાત 

ધરાવતો હોવો જોઇશે, અને     

    (૩) ઓફસેટ િHFટkગ મશીનો ધરાવતા િHF ટkગ Hેસના Hોસેસ 

Hભાગમા ં ઓછામા ં ઓછા ૨(બે) વષ�નો H\ યI અ]ભુવ ધરાવતો હોવો 

જોઇશે:     

((((કકકક))))  �જુરાત Ydુ ક? સેવા વગqકરણ અને ભરતી (સામાFય) િનયમો-૧૯૬૭ 

મા ં ઠરાx યા Hમાણે કોP u eટુરના ઉપયોગ +ગેની પાયાની #ણકાર? 

ધરાવતો હોવો જોઇશે: 

((((ડડડડ))))  ઉમેદવાર �જુરાતી અને/ અથવા TહF દ?]ુ ં[રૂlુ ંwાન ધરાવતો હોવો 

જોઇશે:.     

        પરંl ુ �જુરાત Ydુ ક? સેવા વગqકરણ અને ભરતી (સામાFય) 

િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇઓ અ]સુાર અગાઉથી �જુરાત સરકારની 

સેવામા ં હોય તેવા ઉમેદવારની તરફ ણમા ં ઉપલી વયમયા�દા હળવી કર? 

શકાશે. 

૪૪૪૪૩૩૩૩////૨૦૧૪૧૫૨૦૧૪૧૫૨૦૧૪૧૫૨૦૧૪૧૫    આસી` ટઆસી` ટઆસી` ટઆસી` ટF ટF ટF ટF ટ    

બાઇF ડબાઇF ડબાઇF ડબાઇF ડરરરર    

(અઅઅઅ)))) તાતાતાતા. . . . ૨૦૨૦૨૦૨૦/૦૦૦૦૩૩૩૩/રરરર૦૧૦૧૦૧૦૧૫૫૫૫    ના    રોજ ઉમેદવારની Xમર ૧૮ વષ�થી ઓછ? નહk 

અને ૨૮ વષ�થી વr ુન હોવી જોઈશે.  

((((બબબબ)))) (૧) ઉમેદવાર  માV યિમક અથવા ઉz ચતર માV યિમક િશIણ બોડ� 9ારા 

લેવાતી માV યિમક શાળાતં Hમાણપ< પર?Iા પાસ કર લ હોવી જોઇશે 

અથવા સરકર  માF ય કર લ તેને સમકI લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇશે,                 

                    અનેઅનેઅનેઅને        
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(૨) સરકાર  માF ય કર લ ઔ}ો:ગક તાલીમ સં̀  થામાથંી ~કુ બાઇF ડર 

([ુ̀  તકના બધંાઇકાર) ના કામ (p ડ) માટ નો અ� યાસ$મ પાસ કયા�]ુ ં

Hમાણપ< ધરાવતો હોવો જોઇશે અથવા સરકર  માF ય કર લ તેની સમકI 

લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇશે.     

(૩)   ઉમેદવાર ભાર  _મકાય� કરવા સIમ હોવો જોઇશે. 

(૪)  �જુરાત Ydુ ક? સેવા વગqકરણ અને ભરતી (સામાFય) િનયમો-૧૯૬૭ 

મા ં ઠરાx યા Hમાણેની કોP u eટુરના ઉપયોગ +ગેની પાયાની #ણકાર? 

ધરાવતો હોવો જોઇશે: અને 

((((કકકક))))  ઉમેદવાર [ુ̀  તકની બાધંણીને લગતા તમામ કામની [રૂતી #ણકાર? 

ધરાવતો હોવો જોઇશે અને બાઇિF ડંગ િવભાગના કોઇપણ મશીન પર 

મદદનીશ તર?ક  કામ કરવા સIમ હોવો જોઇશે.  

((((ડડડડ))))  ઉમેદવાર �જુરાતી અને/ અથવા TહF દ?]ુ ં[રૂlુ ંwાન ધરાવતો હોવો 

જોઇશે:.     

        �જુરાત Ydુ ક? સેવા વગqકરણ અને ભરતી (સામાFય) િનયમો-

૧૯૬૭ ની જોગવાઇઓ અ]સુાર અગાઉથી �જુરાત સરકારની સેવામા ંહોય 

તેવા ઉમેદવારની તરફ ણમા ંઉપલી વયમયા�દા હળવી કર? શકાશે    
 

૪૪૪૪૪૪૪૪////૨૦૧૪૧૫૨૦૧૪૧૫૨૦૧૪૧૫૨૦૧૪૧૫    કોપી હોd ડકોપી હોd ડકોપી હોd ડકોપી હોd ડરરરર    ((((અઅઅઅ)))) તાતાતાતા. . . . ૨૦૨૦૨૦૨૦/૦૦૦૦૩૩૩૩/રરરર૦૧૦૧૦૧૦૧૫૫૫૫    ના    રોજ ઉમેદવારની Xમર ૧૮ વષ�થી ઓછ? નહk 

અને ૨૯૨૯૨૯૨૯ વષ�થી વr ુન હોવી જોઈશે.  

((((બબબબ)))) (૧) ઉમેદવાર  માV યિમક અથવા ઉz ચતર માV યિમક િશIણ બોડ� 9ારા 

લેવાતી ઉz ચતર માV યિમક શાળાતં Hમાણપ< પર?Iા, એક િવષય તર?ક  

+Uે� સાથે પાસ કર લ હોવી જોઇશે અથવા સરકાર  માF ય કર લ તેને 

સમકI લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇશે,        
    

(૨) �જુરાત Ydુ ક? સેવા વગqકરણ અને ભરતી (સામાFય) િનયમો-૧૯૬૭ 

મા ં ઠરાx યા Hમાણેની કોP u eટુરના ઉપયોગ +ગેની પાયાની #ણકાર? 

ધરાવતો હોવો જોઇશે:  

((((કકકક)))) (૧) િHF ટkગ Hેસમા ં+Uે�, �જુરાતી અને TહF દ?મા ં તૈયાર કરવામા ં

આવેલી હ` તHતો ખર? ર?તે વાચંવાનો, હ` તHતો વાચંવાનો અને 

િવરામ:ચF હો Yકુવાનો અને �ફુ ર?ડkગનો એક વષ�નો અ]ભુવ ધરાવતો 

હોવો જોઇશે.  

((((ડડડડ))))  ઉમેદવાર �જુરાતી અને/ અથવા TહF દ?]ુ ં[રૂlુ ંwાન ધરાવતો હોવો 

જોઇશે:.     

        પરંl ુ �જુરાત Ydુ ક? સેવા વગqકરણ અને ભરતી (સામાFય) 

િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇઓ અ]સુાર અગાઉથી �જુરાત સરકારની 

સેવામા ં હોય તેવા ઉમેદવારની તરફ ણમા ં ઉપલી વયમયા�દા હળવી કર? 

શકાશે 

૪૪૪૪૫૫૫૫////૨૦૧૪૧૫૨૦૧૪૧૫૨૦૧૪૧૫૨૦૧૪૧૫    ખેતી મદદનીશખેતી મદદનીશખેતી મદદનીશખેતી મદદનીશ    (અઅઅઅ)))) તાતાતાતા. . . . ૨૦૨૦૨૦૨૦/૦૦૦૦૩૩૩૩/રરરર૦૧૦૧૦૧૦૧૫૫૫૫    ના    રોજ ઉમેદવારની Xમર ૧૮ વષ�થી ઓછ? નહk 

અને ૩૦ વષ�થી વr ુન હોવી જોઈશે.  

          �જુરાત Ydુ ક? સેવા વગqકરણ અને ભરતી (સામાFય) િનયમો-

૧૯૬૭ ની જોગવાઇઓ અ]સુાર અગાઉથી �જુરાત સરકારની સેવામા ંહોય 

તેવા ઉમેદવારની તરફ ણમા ંઉપલી વયમયા�દામા ં�ટછાટ મળવાપા< થશે.    
 

((((બબબબ)))) (૧) ઉમેદવાર    ભારતમા ં   ક F cીય અથવા    રાજય    અિધિનયમથી અથવા 
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તે હ ઠળ ` થપાયેલી અથવા સં̀ થાિપત    eિુનવિસtટ?ઓ    પૈક? કોઇપણ 

eિુનવિસtટ?માથંી અથવા    સરકાર 9ારા તે તર?ક  માF ય કર લ બી� કોઇપણ 

શૈI:ણક સં̀ થામાથંી    અથવા    eિુનવિસtટ?    Uાટં    કિમશન    અિધિનયમ----૧૯૫૬ 

ની    કલમ----૩    હ ઠળ    eિુનવિસtટ? તર?ક  #હ ર કર લ કોઇ eિુનવિસtટ?માથંી 

Uામીણ અ�યાસમા ં ` નાતકની પદવી અથવા ^ૃિષમા ં Tડu લોમા ધરાવતો 

હોવો જોઇશે     

    

((((કકકક))))  �જુરાત Ydુ ક? સેવા વગqકરણ અને ભરતી (સામાFય) િનયમો-૧૯૬૭ 

મા ં ઠરાx યા Hમાણેની કોP u eટુરના ઉપયોગ +ગેની પાયાની #ણકાર? 

ધરાવતો હોવો જોઇશે:  

((((ડડડડ))))  ઉમેદવાર �જુરાતી અથવા TહF દ? અથવા બનંે] ુ ં[રૂl ુ ંwાન ધરાવતો 

હોવો જોઇશે. 
 

નhધઃનhધઃનhધઃનhધઃ----((((૧૧૧૧))))        ઉપર દશા�વલે તમામ સવંગ�ના ભરતી િનયમોમા ં િનયત થયલે શIૈ:ણક લાયકાતના 

અગ\ યના Y�ુાઓનો અર�પ<કમા ં સમાવશે કરવામા ં આવલે છે. પરl ુ ં આખર? પસદંગી 

સમય ેભરતી િનયમોમા ંદશા�વલે શIૈ:ણક લાયકાતની તમામ જોગવાઇઓન ેV યાન ેલેવામા ં

આવશ.ે ઉમદેવાર  #હ રાતમા ંદશા�વલે શIૈ:ણક લાયકાતની તમામ િવગતો V યાન ેલઇન ેજ 

અર�પ<કમા ં િવગતો ભરવાની રહ શ.ે વધારાની િવશષે શIૈ:ણક લાયકાત-અ]ભુવની 

િવગતો Additional Education Qualification     મા ંદશા�વવાની રહ શ.ે   
            ((((૨૨૨૨)))) દર ક સવંગ�ની ઉપલી વયમયા�દા માટ  i ત ે સવંગ�ના ભરતી િનયમોમા ં દશા�વલે જોગવાઇ  

તેમજ સામાF ય વહ?વટ િવભાગના તા. ૨૯/૯/૨૦૧૨ ના ઠરાવ $માકંઃ સીઆરઆર/૧૧૨૦૦૮/ 

૨૮૨૩૨૩/ગ-૫ ની જોગવાઇઓ અન ેત ેઅF વય ેથયલે -ધુારાન ેV યાન ેલેવામા ંઆવલે છે.    

૪૪૪૪((((રરરર).).).).    વયમયા�દામાંવયમયા�દામાંવયમયા�દામાંવયમયા�દામા ં   �ટછાટ�ટછાટ�ટછાટ�ટછાટ:----  

 સામાF ય વગ�ની મTહલા ઉમદેવારો,  અનામત વગ�ના [Wુષ તથા મTહલા ઉમદેવારો તમેજ 

મા� સિૈનક અન ે શાTરર?ક િવકલાગં ઉમદેવારોન ે નીચ ે Yજુબ િનયમો]સુાર �ટછાટ 

મળવાપા< છે. 
 

((((૧૧૧૧))))    #હ રાત $માકંઃ ૪૦/૨૦૧૪૧૫, ૪૧/૨૦૧૪૧૫ અન ે ૪૫/૨૦૧૪૧૫ માટ  મા� સિૈનક 

ઉમદેવારો ક  iઓએ જલ, વાe ુઅન ે`થલ આમ� ફોસqસમા ંઓછામા ંઓછા છ માસની સવેા 

કર? હોય અન ે મા� સિૈનક તર?ક ] ુ સIમ અિધકાર?]ુ ં ઓળખકાડ� અન ે ડ?` ચા� ~કુ 

ધરાવતા ંહોય તો ઉ૫લી વયમયા�દામા ંતઓેએ બ#વલે ફરજનો સમયગાળો ઉ૫રાતં <ણ 

વષ� -ધુીની �ટછાટ મળશ.ે  

((((૨૨૨૨)))) i ત ેસવંગ�ની જE યાઓ માટ  સામાF ય વગ�ની મTહલા ઉમદેવારોન ેમTહલા તર?ક ના પાચં 

વષ�ની �ટછાટ મળવાપા< થશ.ે  

((((૩૩૩૩))))    i સવંગ�ની જE યાઓ પકૈ? i ત ે અનામત વગ�ના ઉમદેવારો માટ  જE યાઓ અનામત 

દશા�વલે છે તવેા અનામત વગ�ના [Wુષ ઉમદેવારોન ે પાચં વષ�ની �ટછાટ અન ેમTહલા 

ઉમદેવારોન ેઅનામત વગ� તર?ક ના પાચં અન ેમTહલા તર?ક ના પાચં વષ� મળ? ^ુલ-૧૦ 

(દશ) વષ�ની �ટછાટ મળવાપા< થશ.ે પરંl ુi સવંગ�ની જE યાઓમા ંi ત ેઅનામત વગ� 

માટ  અનામત જE યા દશા�વલે નથી તવેા અનામત વગ�ના [Wુષ ઉમદેવારોન ેકોઇ �ટછાટ 
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મળશ ેનહk પરંl ુમTહલા ઉમદેવારોને મTહલા તર?ક ના પાચં વષ�ની �ટછાટ મળવાપા< 

થશ.ે  

((((૪૪૪૪))))    i સવંગCની જE યા મા< :બન આનમત- સામાFય વગ� માટ ની છે તેવી જE યાઓ માટ  

અનામત વગ�ના ઉમદેવારો પોતાની ઉમદેવાર? નhધાવી શકશ/ે અર�પ<ક ભર? શકશ ે

અન ેઅર�પ<કમા ંતઓેએ પર?Iા ફ? માથંી Yyુfત માટ  i ત ેક ટ ગર? જ દશા�વવાની રહ શ.ે  

પરંl ુ તઓેન ે વયમયા�દામા ં કોઇ �ટછાટ મળશ ે નહk. મા< મTહલા ઉમદેવારોન ે મTહલા 

તર?ક ના પાચં વષ�ની �ટછાટ મળવાપા< થશ.ે     

((((૫૫૫૫))))    સામાF ય વગ�ના િવકલાગં [Wુષ ઉમેદવારોને ૧૦ વષ� ની �ટછાટ મળવાપા< થશ.ે  

((((૬૬૬૬))))  સામાF ય વગ�ના િવકલાગં મTહલા ઉમેદવારો ૧૫ વષ� �ટછાટ મળવાપા< થશ.ે  

((((૭૭૭૭)))) અનામત વગ�ના િવકલાગં [Wુષ ઉમદેવારોન ેi તે સવંગ�મા ંi તે અનામત વગ�  

માટ  જEયાઓ  અનામત હશે તેવી ક ટ ગર?ના િવકલાગં [Wુષ ઉમદેવારોને  ૧૫ 

વષ�ની �ટછાટ મળવાપા< થશે. sયાર  i તે સવંગ�મા ંઅનામત વગ� માટ  જEયાઓ 

અનામત ન હોય તવેા સવંગ�મા ંi તે અનામત વગ�ના િવકલાગં [Wુષ ઉમદેવારોને 

૧૦ વષ�ની જ �ટછાટ મળવાપા< થશ.ે  

((((૮૮૮૮)))) અનામત વગ�ના િવકલાગં મTહલા ઉમદેવારોને i તે સવંગ�મા ંi તે અનામત વગ�  

માટ  જEયાઓ અનામત હશ ે તેવી Tકટ ગર?ના િવકલાગં મTહલા ઉમદેવારોને ૨૦ 

વષ�ની �ટછાટ મળવાપા< થશે. sયાર  i તે સવંગ�મા ંઅનામત વગ� માટ  જEયાઓ 

અનામત ન હોય તવેા સવંગ�મા ં i તે અનામત વગ�ના િવકલાગં મTહલા 

ઉમેદવારોને ૧૫ વષ�ની જ �ટછાટ મળવાપા< થશ.ે 

((((૯૯૯૯))))    i સવંગ�ની જE યાઓમા ં શા.શ.ૈ૫.વગ�ના ઉમદેવારો માટ  જE યાઓ અનામત છે તવેા 

શા.શ.ૈપ. વગ�ના ઉમદેવારોએ નાણાક?ય વષ� ર૦૧૩-ર૦૧૪ ની આવકના આધાર  રાજય 

સરકારની નોકર? માટ  ( પTરિશo ઠ-ક Yજુબ �જુરાતી નYનૂામા ં) કઢાવલે નોન-$?મીલયેર 

સTટ�ફ?ક ટ તા. ૦૧૦૧૦૧૦૧/૦૪૦૪૦૪૦૪/રરરર૦૧૦૧૦૧૦૧૪૪૪૪ થીથીથીથી તાતાતાતા....    ૨૦૨૦૨૦૨૦/૦૦૦૦૩૩૩૩/રરરર૦૧૦૧૦૧૦૧૫૫૫૫    દરPયાન મળેવલે હોય ત�ે ુ ં

Hમાણપ< ધરાવતા ંહશ ેતો જ ઉ૫લી વયમયા�દામા ં�ટછાટનો લાભ મળશ.ે અFયથા તઓે 

સામાFય ક ટ ગર?ના ઉમદેવાર તર?ક  ઉમદેવાર? નhધાવી શકશ.ે અન ેત ેTક`સામા ંવયમયા�દા 

અન ેઅનામતનો લાભ મળશ ેનહ?.  
 

નhધનhધનhધનhધ ::::     

((((૧૧૧૧))))    િવકલાગંિવકલાગંિવકલાગંિવકલાગં માટ ની અનામત જE યામાટ ની અનામત જE યામાટ ની અનામત જE યામાટ ની અનામત જE યાઓ માટ  ઉમેદવાર? નhધાવનારઓ માટ  ઉમેદવાર? નhધાવનારઓ માટ  ઉમેદવાર? નhધાવનારઓ માટ  ઉમેદવાર? નhધાવનાર િવકલાગં િવકલાગં િવકલાગં િવકલાગં ઉમદેવારઉમદેવારઉમદેવારઉમદેવાર    ૪૦૪૦૪૦૪૦%%%%    

ક ક ક ક     તથેીતથેીતથેીતથેી    વrુવrુવrુવr ુ   અન ેઅન ેઅન ેઅન ે૭૫૭૫૭૫૭૫%%%%    ક  તથેી ક  તથેી ક  તથેી ક  તથેી ઓછ? િવકલાગંતા ઓછ? િવકલાગંતા ઓછ? િવકલાગંતા ઓછ? િવકલાગંતા ધરાવતાંધરાવતાંધરાવતાંધરાવતા ં   હોવા]ુ ંહોવા]ુ ંહોવા]ુ ંહોવા]ુ ં   િસિવલિસિવલિસિવલિસિવલ    સ�ન]ુંસ�ન]ુંસ�ન]ુંસ�ન]ુ ં   િનયત િનયત િનયત િનયત 

નYનૂામા ંનYનૂામા ંનYનૂામા ંનYનૂામા ંસટ�ફ?ક ટસટ�ફ?ક ટસટ�ફ?ક ટસટ�ફ?ક ટ    ધરાવતાંધરાવતાંધરાવતાંધરાવતા ં   હશેહશેહશેહશે    તોતોતોતો    જજજજ    િવકલાગંિવકલાગંિવકલાગંિવકલાગં    ઉમદેવારઉમદેવારઉમદેવારઉમદેવાર    તર?ક તર?ક તર?ક તર?ક     ઉઉઉઉ૫૫૫૫લીલીલીલી    વયમયા�દાવયમયા�દાવયમયા�દાવયમયા�દા    અનેઅનેઅનેઅન ે   

અનામતનોઅનામતનોઅનામતનોઅનામતનો    લાભલાભલાભલાભ    મળશેમળશેમળશેમળશ.ે...    

((((૨૨૨૨))))    શાર?Tરક શાર?Tરક શાર?Tરક શાર?Tરક િવકલાગંતા િવકલાગંતા િવકલાગંતા િવકલાગંતા +ગે સામાFય વહ?વટ િવભાગના તા+ગે સામાFય વહ?વટ િવભાગના તા+ગે સામાFય વહ?વટ િવભાગના તા+ગે સામાFય વહ?વટ િવભાગના તા....૧૧૧૧----૧૨૧૨૧૨૧૨----૨૦૦૮ ૨૦૦૮ ૨૦૦૮ ૨૦૦૮ ના પર?પ< $માકંઃ ના પર?પ< $માકંઃ ના પર?પ< $માકંઃ ના પર?પ< $માકંઃ 

૧૦૨૦૦૮૧૦૨૦૦૮૧૦૨૦૦૮૧૦૨૦૦૮----૪૬૯૫૪૦૪૬૯૫૪૦૪૬૯૫૪૦૪૬૯૫૪૦----ગગગગ----રરરર, , , , થી િનયત થયલે નYનૂામા ંસરકાર? હોy`પટલના -િુHFટ Fડ Fટથી િનયત થયલે નYનૂામા ંસરકાર? હોy`પટલના -િુHFટ Fડ Fટથી િનયત થયલે નYનૂામા ંસરકાર? હોy`પટલના -િુHFટ Fડ Fટથી િનયત થયલે નYનૂામા ંસરકાર? હોy`પટલના -િુHFટ Fડ Fટ/ / / / 

િસિવલ સ�નિસિવલ સ�નિસિવલ સ�નિસિવલ સ�ન////મડે?કલ બોડ� 9ારા આપવામા ંઆવલે મડે?કલ બોડ� 9ારા આપવામા ંઆવલે મડે?કલ બોડ� 9ારા આપવામા ંઆવલે મડે?કલ બોડ� 9ારા આપવામા ંઆવલે Hમાણપ< માFય ગણવામા ંઆવશેHમાણપ< માFય ગણવામા ંઆવશેHમાણપ< માFય ગણવામા ંઆવશેHમાણપ< માFય ગણવામા ંઆવશે....    

((((૩૩૩૩))))    ઓનલાઇન અર� કરતી વખત ે કોઇ Hમાણપ< જોડવાના ઓનલાઇન અર� કરતી વખત ે કોઇ Hમાણપ< જોડવાના ઓનલાઇન અર� કરતી વખત ે કોઇ Hમાણપ< જોડવાના ઓનલાઇન અર� કરતી વખત ે કોઇ Hમાણપ< જોડવાના ક  મોકલવાના ક  મોકલવાના ક  મોકલવાના ક  મોકલવાના નથી પરંl ુનથી પરંl ુનથી પરંl ુનથી પરંl ુ

અર�પ<કમા ંઅર�પ<કમા ંઅર�પ<કમા ંઅર�પ<કમા ંHમાણાપ<ો Yજુબની જ Hમાણાપ<ો Yજુબની જ Hમાણાપ<ો Yજુબની જ Hમાણાપ<ો Yજુબની જ જWર? િવગતો ભરવાની રહ શેજWર? િવગતો ભરવાની રહ શેજWર? િવગતો ભરવાની રહ શેજWર? િવગતો ભરવાની રહ શે. . . . િવકલાગં ક ટ ગર?મા ંિવકલાગં ક ટ ગર?મા ંિવકલાગં ક ટ ગર?મા ંિવકલાગં ક ટ ગર?મા ં
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અર� કરનારઅર� કરનારઅર� કરનારઅર� કરનાર    ઉમદેવારો આવા Hમાણપ<ો ધરાવતા હોય તમેણ ેજ િવકલાગં ઉમદેવારની ઉમદેવારો આવા Hમાણપ<ો ધરાવતા હોય તમેણ ેજ િવકલાગં ઉમદેવારની ઉમદેવારો આવા Hમાણપ<ો ધરાવતા હોય તમેણ ેજ િવકલાગં ઉમદેવારની ઉમદેવારો આવા Hમાણપ<ો ધરાવતા હોય તમેણ ેજ િવકલાગં ઉમદેવારની 

ક ક ક ક ટ ગર?મા ંઅર� કરવાની રહ શેટ ગર?મા ંઅર� કરવાની રહ શેટ ગર?મા ંઅર� કરવાની રહ શેટ ગર?મા ંઅર� કરવાની રહ શે.   .   .   .        
 

      i ત ેવગ�ના મા� સિૈનક ઉમદેવારો િસવાય અF ય તમામ વગ�ના ઉમદેવારો માટ  

ઉ૫લી વયમયા�દામા ં િનયમો]સુાર મળવાપા< �ટછાટ સાથનેી Xમર કોઈ ૫ણ સજંોગોમા ં

િનયત તાર?ખ ે૪૫ વષ�થી વધવી જોઈશ ેનTહ.  
    

૫૫૫૫     કોPueટુરનીકોPueટુરનીકોPueટુરનીકોPueટુરની    #ણકાર?#ણકાર?#ણકાર?#ણકાર?        
 

 ઉમદેવાર રાજય સરકારના સામાFય વહ?વટ િવભાગના તા.૧૩/૮/ર૦૦૮ ના સરકાર? ઠરાવ 

નબંર:----    સીઆરઆર-૧૦-ર૦૦૭-૧ર૦૩ર૦-ગ.૫ થી નકક? કર લ અ�યાસ$મ Yજુબ કોPueટુર 

+ગે]ુ ંબેઝીક નોલજે ધરાવતા હોવા +ગે]ુ ંકોઈ૫ણ તાલીમી સં̀ થા]ુ ંHમાણ૫< / માક�શીટ 

ધરાવતા હોવા જોઈશ.ે અથવા સરકાર માFય eિુનવિસtટ? અથવા સં̀ થામા ં કોPueટુર wાન 

+ગેના કોઈ૫ણ Tડuલોમા / ડ?Uી ક  સટ�Tફક ટ કોષ� કર લ હોય તવેા Hમાણ૫<ો અથવા ડ?Uી 

ક  ડ?uલોમા અ�યાસ$મમા ંકોPueટુર એક િવષય તર?ક  હોય તવેા Hમાણ૫<ો અથવા ધોરણ-

૧૦ અન ેધોરણ-૧ર ની ૫ર?Iા કોPueટુરના િવષય સાથ ે૫સાર કર લ હોય તવેા Hમાણ૫<ો 

ધરાવતા હોવા જોઈશ.ે આ તબકક  આ�ુ ંHમાણ૫< ન ધરાવતા ઉમદેવારો ૫ણ અર� કર? 

શકશ.ે ૫રંl ુઆવા ઉમદેવારોએ િનમn ૂકં સ{ાિધકાર? સમI કોPueટુરની બેઝીક નોલજેની 

૫ર?Iા પાસ કયા�]ુ ં આ�ુ ં Hમાણ૫< િનમn ૂકં મળેવતા ં ૫હ લા અ�કુ રBુ કરવા]ુ ં રહ શ.ે 

અFયથા િનમn ૂકં મળેવવાન ે પા< થશ ે નહk. તમેજ િનમn ૂકં સ{ાિધકાર? આવા Tક`સામા ં

ઉમદેવારોની ૫સદંગી "રદરદરદરદ" કરશ.ે  

    

૬૬૬૬....    શIૈ:ણકશIૈ:ણકશIૈ:ણકશIૈ:ણક        લાયકાતલાયકાતલાયકાતલાયકાત    / / / / વયમયા�દાવયમયા�દાવયમયા�દાવયમયા�દા    / / / / વધારાનીવધારાનીવધારાનીવધારાની    લાયકાતલાયકાતલાયકાતલાયકાત    માટ માટ માટ માટ     િનધા�Tરતિનધા�Tરતિનધા�Tરતિનધા�Tરત    તાર?ખતાર?ખતાર?ખતાર?ખ    :---- 

    #હ રાતમા ં દશા�વલે તમામ સવંગ�ના ઉમદેવારોના ં Tક`સામા ં શIૈ:ણક લાયકાત, 

વયમયા�દા અન ેનોન-$?મીલયેર સટ� અન ેઅFય જWર? લાયકાત માટ  તા. ૨૦૨૦૨૦૨૦////૦૦૦૦૩૩૩૩////રરરર૦૧૦૧૦૧૦૧૫૫૫૫ 

ની y`થિતન ે�યાનમા ંલેવામા ંઆવશ.ે    

૭૭૭૭....    અર�અર�અર�અર�    કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની    ર?તર?તર?તર?ત    :----        
  

આ #હ રાતના સદંભ�મા ં મડંળ �વારા ઓન લાઈન અર� જ  `વીકારવામા ં આવશ.ે i 

અF વય ેઉમદેવારોએ #હ રાતમા ંદશા�xયા તા.     ૦૨૦૨૦૨૦૨////૦૦૦૦૩૩૩૩/રરરર૦૧૦૧૦૧૦૧૫૫૫૫    (બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક) 

થી    તા. ૨૦૨૦૨૦૨૦////૦૦૦૦૩૩૩૩////રરરર૦૧૦૧૦૧૦૧૫૫૫૫    (સમય રા<ીના ૧૧-૫૯ કલાક -ધુી) દરPયાન 

"http://ojas.guj.nic.in" વબેસાઈટ ૫ર ઓન-લાઈન અર�૫<ક ભર? શકશ.ે ઉમેદવાર   

((((૧૧૧૧))))    સૌ Hથમ "http://ojas.guj.nic.in" વબેસાઈટ ૫ર જ�ુ.ં હવ ે 

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

((((૩૩૩૩))))  ઉમેદવાર  #હ રાત $માકં:---- ૪૦/૨૦૧૪૧૫ થી ૪૫/૨૦૧૪૧૫ પકૈ? i સવંગ�ની 

#હ રાત માટ  ઉમદેવાર? કરવા માગંતા હોય તે સવંગ�ની #હ રાત ૫ર Click  

કરવાથી ` $?ન પર More Details અને Apply now ના ઓu શન �લુશ.ે iમા ં

More Details પર Click  કરવાથી િવગતવાર #હ રાતની િવગતો જોવા મળશ.ે i 

ઉમેદવારોએ વાચંી જવી. 
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((((૪૪૪૪))))  જયાર  "Apply now" ૫ર Click  કરવાથી Application Format �લુશ ેiમા ંસૌ 

Hથમ "Personal Details"  ઉમદેવાર  ભરવી. (અહk લાલ �ંદડ? ( * ) િ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 વr ુલાયકાત દશા�વવા માગંતા હો તો  "Add more education" ૫ર Click  

કર�ુ.ં  

((((૭૭૭૭))))  તનેી નીચે "Self declaration" ૫ર Click કર�ુ.ં \યારબાદ       

((((૮૮૮૮))))  ઉ૫રની શરતો `વીકારવા માટ  "Yes" ૫ર Click  કર�ુ.ં હવ ેઅર� [ણૂ� ર?ત ેભરાઈ 

ગયલે છે.  

((((૯૯૯૯))))  હવ ે"save" ૫ર Click કરવાથી ઉમદેવારનો "Application Nnmber" generate 

થશ.ે i ઉમદેવાર  સાચવીન ેરાખવાનો રહ શ.ે  

((((૧૧૧૧૦૦૦૦)))) હવ ેUpload Photograph ૫ર Click કરો અહk તમારો application number 

type કરો અન ેતમાર? Birth date type કરો. \યારબાદ ok ૫ર Click  કર�ુ.ં અહk 
photo અન ેsignature upload કરવાના છે. (Photo ]ુ ંમા૫ ૫ સ.ેમી. Xચાઈ 
અન ે ૩.૬ સ.ેમી. ૫હોળાઈ અન ેSignature ]ુ ંમા૫ ર.૫ સ.ેમી. Xચાઈ અન ે૭.૫ 

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

photo અન ેsignature jpg format મા ં (15 kb) સાઈઝથી વધે નTહ ત ેર?ત ે

` ક ન કર? computer મા ં સેવ કર લા હોવા જોઈશ.ે) photo અન ે signature 

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

`$?નમાથંી i ફાઈલમા ંjpg format મા ંતમારો photo store થયલે છે, ત ેફાઈલન ે

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

આજ ર?ત ેsignature ૫ણ upload કરવાની રહ શ.ે i photo અન ેsignature 

અપલોડ કરવામા ં આx યા હશે ત ે જ photo લે:ખત પર?Iાના હાજર?પ<કમા ં

ચhટાડવાનો રહ શ ેતથા તવેી જ signature કરવાની રહ શ ેતમેજ આ ભરતી HT$યાના 

િનમn ૂકં -ધુીના દર ક તબ�ે મડંળ/સબંિંધત ખાતાના વડા માગં ે\ યાર  તવેો જ ફોટો રBુ 

કરવાનો રહ શ.ે આથી ફોટોUાફની ચારથી પાચં કોપીઓ કઢાવી રાખવી. Bુદા Bુદા તબ�ે 

Bુદા Bુદા ફોટોUાફ રBુ થશ ે તો ફાળવણી/ િનમn ૂકંમા ં બાધ આવી શકશ.ે iની 

જવાબદાર? ઉમદેવારની પોતાની રહ શે.  

((((૧૧૧૧૧૧૧૧)))) હવ ે પજેના ઉ૫રના ભાગમા ં "Confirm Application" ૫ર Click કરો અન ે

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

કરવાથી <ણ બટન (૧) Ok (ર) show application preview અન ે (૩) 

confirm application દ ખાશ.ે ઉમદેવાર  show application preview ૫ર 
Click કર? પોતાની અર� જોઈ લેવી. અર�મા ં-ધુારો કરવાની જWર જણાય તો edit 

કર? લે�ુ.ં અર� કFફમ� કયા� ૫હ લા કોઈ૫ણ Hકારનો -ધુારો થઈ શકશે. ૫રંl ુઅર� 

કFફમ� થયા બાદ કોઈ૫ણ Hકારનો -ધુારો શકય બનશ ેનહ?. સ[ંણૂ� ચકાસણી બાદ જો 
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અર� -ધુારવાની જWર ના જણાય તો જ confirm application ૫ર Click કર�ુ.ં 

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

અર� કFફમ� થયા બાદ, તેમા ંકોઇપણ Hકારનો ફ રફાર ઉમેદવાર ક  મડંળ 9ારા 

થઇ શકશ ે નહk. અર�મા ં દશા�વલેી િવગતોન ે અ]Wુપ Hમાણપ<ો મડંળ માગેં 

\યાર  ઉમદેવાર  રBૂ કરવાના રહ શ.ે આથી, ઉમેદવાર  Hથમ તેમની પાસેના 

Hમાણપ<ોન ે આધાર  પોતા]ુ ં નામ, પિત/િપતા]ુ ં નામ, અટક, જFમતાર?ખ, 

શૈI:ણક લાયકાત, #િત (ક ટ ગર?), iFડર (મેલ/ફ?મેલ), મા� સૈિનક, `પો�સ�, 

શા.ખો.ખા.ં, િવધવા વગેર  બાબતોની બાર?ક ચકાસણી કર? લઇને તનેે અ]Wુપ 

િવગતો ઓનલાઇન અર�મા ં દશા�વવાની રહ શે. મડંળ 9ારા ચકાસણી સા�ુ 

Hમાણપ<ો માગંવામા ં આવ ે \યાર  ઓનલાઇન અર�પ<કમા ં દશા�વેલ િવગતો 

અન ે ઉમેદવાર 9ારા મડંળ સમI રBૂ કરવામા ં આવતા ં Hમાણપ<ોમા ં કોઇપણ 

#તની િવસગંતતા મા�મૂ પડશે તો, તેવી Iિતefુત અર�ઓ મડંળ 9ારા i ત ે

તબ�ેથી ÔરદÕ કરવામા ંઆવશ.ે ખોટ? ક  અrરૂ? િવગતોને કારણે Iિતefુત અર� 

રદ કરવામા ં આવ ે તો, તેમા ં મડંળની કોઇ જવાબદાર? રહ શે નહk. આથી, 

ઉમેદવારોને તમેની પાસેના Hમાણપ<ોને આધાર  અને તેને અ]Wુપ િવગતો 

ઓનલાઇન અર� કરતી વખત ે દશા�વવાની ખાસ કાળ� રાખવા જણાવવામા ં

આવે છે. confirm application ૫ર click કરતા ં અહk "confirmation 

number" generate થશ.ે i હવ ે ૫છ?ની બધી જ કાય�વાહ? માટ  જWર? હોઈ, 

ઉમદેવાર  સાચવવાનો રહ શ.ે  

((((૧૧૧૧૨૨૨૨)))) હવ ે print application ૫ર Click કર�ુ.ં અહk Select Job માથંી #હ રાત $માકં 

િસલેકટ કર?ન ે તમારો confirmation number ટાઈ૫ કરવો અન ે જF મતાર?ખ 

ટાઇપ  કરવાથી તમાર? અર� ઓપન થશ.ે iની િHF ટની નકલ કાઢ? સાચવી રાખવી  
 

નhધનhધનhધનhધ:---- #હ રાત $માકંઃ ૪૦/૨૦૧૪૧૫ થી ૪૫/૨૦૧૪૧૫ સામનેા સવંગ�ના ભરતી િનયમોમા ં

દશા�વેલ શIૈ:ણક લાયકાત, વયમયા�દા તમેજ ઓનલાઈન અર� ભરવા સબંિંધત કોઈ 

માગ�દશ�નની આવZયકતા જણાય તો ત ે માટ  મડંળની કચેર?ના ફોન નબંર :----    ૦૭૯૦૭૯૦૭૯૦૭૯----    

૨૩૨૫૨૩૨૫૨૩૨૫૨૩૨૫૩૬૨૮૩૬૨૮૩૬૨૮૩૬૨૮        ૫ર સ૫ંક� કર? શકાશ.ે 
 

૮૮૮૮....    ૫૫૫૫ર?Iાર?Iાર?Iાર?Iા ફ?ફ?ફ?ફ? ::::----   
 

� ફોમ� ભરતી વખત ેÔÔ General ÕÕ ક ટ ગર? Select કર? હોય (દશા�વી હોય) તેવા (PH 

તથા Ex.Servicemen ક ટ ગર? િસવાયના) તમામ જનરલ ક ટ ગર?ના ઉમદેવારોએ 

પર?Iા ફ? ભરવાની રહ શ.ે  

� અનામત કIાના ઉમદેવાર જો :બન-અનામત જEયા માટ  અર� કર  તો પણ 

તેમણે પર?Iા ફ? ભરવાની રહ શે નહk. પરંl ુ પર?Iા ફ? માથંી Yyુfત માટ  i ત ે

અનામત વગ�ના ઉમદેવારોએ પોતાની #િત- વગ� અર�પ<કમા ંઅવZ ય દશા�વવાનો 

રહ શ.ે અF યથા પર?Iા ફ? ભરવાની રહ શ.ે  
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� અર� ફોમ�મા ંનીચ ેYજુબની ક ટ ગર? Select કરનાર ઉમેદવારોએ કોઇપણ Hકારની 

પર?Iા ફ? ભરવાની રહ શ ેનહk.  
 

(ક) અ]-ુ:ૂચત #િત (SC)  

  (ખ) અ]-ુ:ૂચત જન #િત (ST)  

  (ગ) સામા�ક અન ેશIૈ:ણક ર?ત ેપછાતવગ� (SEBC)  

  (ઘ) મા� સિૈનક (Ex.Serviceman) તમામ ક ટ ગર?ના  

(ચ) શાTરર?ક ખોડખાપંણ ધરાવતા ઉમદેવારો (PH) તમામ ક ટ ગર?ના ં
 

� i ઉમદેવારોએ ફ? ભરવાની છે તવેા ઉમદેવારો જયાર  i ઉમદેવારોએ ફ? ભરવાની છે તવેા ઉમદેવારો જયાર  i ઉમદેવારોએ ફ? ભરવાની છે તવેા ઉમદેવારો જયાર  i ઉમદેવારોએ ફ? ભરવાની છે તવેા ઉમદેવારો જયાર  OJAS વબેસાઇટ પર પોતાની વબેસાઇટ પર પોતાની વબેસાઇટ પર પોતાની વબેસાઇટ પર પોતાની 

અર� સબમીટ કર  \ યાઅર� સબમીટ કર  \ યાઅર� સબમીટ કર  \ યાઅર� સબમીટ કર  \ યાર  તઓેને ર  તઓેને ર  તઓેને ર  તઓેને પર?Iાપર?Iાપર?Iાપર?Iા    ફ? ભરવા માટ  ઓન લાઇન ઉપલ� ધફ? ભરવા માટ  ઓન લાઇન ઉપલ� ધફ? ભરવા માટ  ઓન લાઇન ઉપલ� ધફ? ભરવા માટ  ઓન લાઇન ઉપલ� ધ    

ચલનની ચલનની ચલનની ચલનની ૩ ૩ ૩ ૩ નકલોની એક પાના ઉપર િHF ટનકલોની એક પાના ઉપર િHF ટનકલોની એક પાના ઉપર િHF ટનકલોની એક પાના ઉપર િHF ટ મળેવવાની -ચુના મળશે મળેવવાની -ચુના મળશે મળેવવાની -ચુના મળશે મળેવવાની -ચુના મળશે. . . . ઉમદેવારોએ ઉમદેવારોએ ઉમદેવારોએ ઉમદેવારોએ 

આ પાનાની પણ િHF ટઆ પાનાની પણ િHF ટઆ પાનાની પણ િHF ટઆ પાનાની પણ િHF ટ મળેવી લેવાની રહ શે મળેવી લેવાની રહ શે મળેવી લેવાની રહ શે મળેવી લેવાની રહ શે, , , , ઉમદેવારોએ ચલન સાથ ે કોઇપણ ઉમદેવારોએ ચલન સાથ ે કોઇપણ ઉમદેવારોએ ચલન સાથ ે કોઇપણ ઉમદેવારોએ ચલન સાથ ે કોઇપણ 

કોP u eુકોP u eુકોP u eુકોP u eટુરાઇઝડ પો` ટટરાઇઝડ પો` ટટરાઇઝડ પો` ટટરાઇઝડ પો` ટ ઓફ?સમા ં જઇને ઓફ?સમા ં જઇને ઓફ?સમા ં જઇને ઓફ?સમા ં જઇને,,,, પર?Iા ફ? પટે  Wપર?Iા ફ? પટે  Wપર?Iા ફ? પટે  Wપર?Iા ફ? પટે  W....૧૦૦૧૦૦૧૦૦૧૦૦////----    રોકડા રોકડા રોકડા રોકડા +    WWWW....૧૧૧૧૨૨૨૨////----    

પો` ટપો` ટપો` ટપો` ટલ ચાજqલ ચાજqલ ચાજqલ ચાજqસસસસ ભર? દ વાના રહ શ.ે ચલનની એક નકલ પો` ટ ઓફ?સ રાખી લેશ ેઅન ે

બે નકલ ઉમદેવારન ેિસ�ા / ` ટ?કર સાથ ેપરત આપશ.ે  

� કોP u eટુરાઇઝડ પો` ટ ઓફ?સમા ં પર?Iા ફ? ભરવાની છેd લી તા. ૨૩૨૩૨૩૨૩////૦૦૦૦૩૩૩૩////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૫૫૫૫ 

(કચરે? સમય -ધુી) ની રહ શ.ે.  

� અF ય કોઇ ર?ત ેપર?Iા ફ? ` વીકારવામા ંઆવશ ેનહk. 

� પર?Iા ફ? ભયા� બાદ, ર?ફંડ મળવાપા< નથી તમેજ પર?Iા ફ? ભરવાપા< 

ઉમેદવારોની ફ? ભયા� વગરની અર� માFય રહ શે નહk.  

�  ÔÔ General ÕÕ ક ટ ગર? Select કરનાર (શાર?Tરક ખોડખાપંણ તથા મા� સિૈનક ક ટ ગર? 

િસવાયના) ઉમદેવારો ફ? ભરવાની િનયત સમયમયા�દામા ંપર?Iા ફ? નહk ભર  તો તેવા 

ઉમદેવારો]ુ ંઅર� ફોમ� કોઇપણ #તની #ણ કયા� વગર મડંળ 9ારા ÔÔરદરદરદરદÕÕ કરવામા ં

આવશ.ે      
    

૯૯૯૯.... પર?Iાપર?Iાપર?Iાપર?Iા    ૫૫૫૫�ધિત�ધિત�ધિત�ધિત            ::::----        
    સામાF ય ર?ત ેમડંળ 9ારા નીચે દશા�x યા Hમાણેની પર?Iા પ�િત અ]સુરવામા ંઆવ ે

છે.        
 

(૧)  મડંળ 9ારા િનયત સમયમયા�દામા ંમળેલ અર�ઓની Hાથિમક ચકાસણી ( એક કરતા ં

વr ુ અર� કર લ છે ક  ક મ ? અન ે પર?Iા ફ? ભર લ છે ક  ક મ ?) કર?ન ે લાયક 

ઉમદેવારોન ે Hાથિમક લ:ેખત કસોટ?/` પધા�તમક લ:ેખત કસોટ?/ મૌ:ખક કસોટ?મા ં

ઉપિ` થત રહ વા દ વામા ંઆવશ.ે  

(૨)  જEયાજEયાજEયાજEયાના Hમાણમા ંમળેલ અર�પ<કોન ેઆધાર  Hાથિમક લે:ખત કસોટ? ના Hમાણમા ંમળેલ અર�પ<કોન ેઆધાર  Hાથિમક લે:ખત કસોટ? ના Hમાણમા ંમળેલ અર�પ<કોન ેઆધાર  Hાથિમક લે:ખત કસોટ? ના Hમાણમા ંમળેલ અર�પ<કોન ેઆધાર  Hાથિમક લે:ખત કસોટ? ((((fવોલીફા�ગ fવોલીફા�ગ fવોલીફા�ગ fવોલીફા�ગ 

ટ ` ટટ ` ટટ ` ટટ ` ટ) ) ) ) લેવી ક  સીધી ` પલેવી ક  સીધી ` પલેવી ક  સીધી ` પલેવી ક  સીધી ` પધા�\ મધા�\ મધા�\ મધા�\ મક લે:ખત કસોટ? ક  સીધી મૌ:ખક કસોટ? ક લે:ખત કસોટ? ક  સીધી મૌ:ખક કસોટ? ક લે:ખત કસોટ? ક  સીધી મૌ:ખક કસોટ? ક લે:ખત કસોટ? ક  સીધી મૌ:ખક કસોટ? ((((ઇF ટઇF ટઇF ટઇF ટરx eુરx eુરx eુરx e)ુ ) ) ) લેવી લેવી લેવી લેવી 

ત ે+ગનેો મડંળ  િનણ�ય લેશેત ે+ગનેો મડંળ  િનણ�ય લેશેત ે+ગનેો મડંળ  િનણ�ય લેશેત ે+ગનેો મડંળ  િનણ�ય લેશે....    
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((((કકકક) ) ) ) Hાથિમક Hાથિમક Hાથિમક Hાથિમક લ:ેખતલ:ેખતલ:ેખતલ:ેખત    કસોટ?કસોટ?કસોટ?કસોટ?::::----    ((((fવોલીફા�ગ ટ ` ટfવોલીફા�ગ ટ ` ટfવોલીફા�ગ ટ ` ટfવોલીફા�ગ ટ ` ટ) ) ) )     
    

^ુલ �ણુ^ુલ �ણુ^ુલ �ણુ^ુલ �ણુ----૧૦૦૧૦૦૧૦૦૧૦૦,  ,  ,  ,  ^ુલ HZ નો^ુલ HZ નો^ુલ HZ નો^ુલ HZ નો----    ૧૦૦૧૦૦૧૦૦૧૦૦,  ,  ,  ,  સમયસમયસમયસમય----    ૧ ૧ ૧ ૧ કલાક   કલાક   કલાક   કલાક    

(૧)  Hાથિમક લે:ખત કસોટ? યોજવાના Tક` સામા ં i ત ે જE યાના ભરતી િનયમો Yજુબની 

શIૈ:ણક લાયકાતના િવષય સબંધંી wાન તથા સામાF ય wાન આધાTરત હ lલુIી 

H�ોવાળ? રહ શ.ે iમા ં સામાF ય wાનના િવષયમા ં સામા] ્ય wાન, સાHંત Hવાહો, 

�જુરાતી, +U�ે ભાષા, ગ:ણત, િવwાન, ઇિતહાસ, �ગૂોળ િવગરે  િવષય પર\ વ ે

ઉમદેવારોના સામાF ય wાનની ચકાસણી થશ.ે  

(૨) હ lલુIી H�ોવાળ? કસોટ? (M.C.Q.) અન ે ઓu ટ?કલ માક�સ ર?ડkગ (O.M.R.) 

પ�િતની રહ શ.ે અને તમેા ં જો કોઇ જો કોઇ જો કોઇ જો કોઇ ઉમદેવાર કોઇ HZ નઉમદેવાર કોઇ HZ નઉમદેવાર કોઇ HZ નઉમદેવાર કોઇ HZ નના સાચા જવાબનો િવકd પના સાચા જવાબનો િવકd પના સાચા જવાબનો િવકd પના સાચા જવાબનો િવકd પ    

પસદં કર? ન શકવાના કારણે ત ે HZ નપસદં કર? ન શકવાના કારણે ત ે HZ નપસદં કર? ન શકવાના કારણે ત ે HZ નપસદં કર? ન શકવાના કારણે ત ે HZ નનો જવાબ આપવા માગંતો ન હોય તો તવેા નો જવાબ આપવા માગંતો ન હોય તો તવેા નો જવાબ આપવા માગંતો ન હોય તો તવેા નો જવાબ આપવા માગંતો ન હોય તો તવેા 

HZ નHZ નHZ નHZ નના જવાબ માટ  ઉમદેવાર  ના જવાબ માટ  ઉમદેવાર  ના જવાબ માટ  ઉમદેવાર  ના જવાબ માટ  ઉમદેવાર  ÔÔÔÔÔÔÔÔજવાબ આપવા માગંતા નથીજવાબ આપવા માગંતા નથીજવાબ આપવા માગંતા નથીજવાબ આપવા માગંતા નથીÕÕ ÕÕ ÕÕ ÕÕ નો પાચંમો િવકd પનો પાચંમો િવકd પનો પાચંમો િવકd પનો પાચંમો િવકd પ    ((((EEEE))))    

દશા�વવાનો રહ શેદશા�વવાનો રહ શેદશા�વવાનો રહ શેદશા�વવાનો રહ શે. . . . અF યઅF યઅF યઅF યથા ખાલી છોડ લ થા ખાલી છોડ લ થા ખાલી છોડ લ થા ખાલી છોડ લ / / / / ખોટા જવાબખોટા જવાબખોટા જવાબખોટા જવાબ/ / / / એક કરતા ંવr ુ ક  છેકએક કરતા ંવr ુ ક  છેકએક કરતા ંવr ુ ક  છેકએક કરતા ંવr ુ ક  છેકછાક છાક છાક છાક 

કર લ જવાબ માટ  દર ક જવાબ દ?ઠ ઉમદેવાર  મળેવલે સાચા જવાબોના ^ુલ �ણુમાથંી કર લ જવાબ માટ  દર ક જવાબ દ?ઠ ઉમદેવાર  મળેવલે સાચા જવાબોના ^ુલ �ણુમાથંી કર લ જવાબ માટ  દર ક જવાબ દ?ઠ ઉમદેવાર  મળેવલે સાચા જવાબોના ^ુલ �ણુમાથંી કર લ જવાબ માટ  દર ક જવાબ દ?ઠ ઉમદેવાર  મળેવલે સાચા જવાબોના ^ુલ �ણુમાથંી 

માઇનસ માઇનસ માઇનસ માઇનસ ૦૦૦૦....૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ �ણુ કપાશે�ણુ કપાશે�ણુ કપાશે�ણુ કપાશે.... 
(૩)  Hાથિમક લે:ખત કસોટ? (fવોલીફા�ગ ટ ` ટ) લાયક? પર?Iા હોવાથી Hાથિમક લે:ખત 

કસોટ?મા ં ઉમદેવાર  મેળવલે �ણુ પસદંગી યાદ?/ HિતIા યાદ? તયૈાર કરતી વખત ે

r ્ યાન ેલેવામા ંઆવશ ેનહk.  
(૪)  લે:ખત કસોટ?મા ંમડંળ ઠરાવ ેત ેલ�{ુમ લાયક? �ણુ મળેવ ેતવેા ઉમદેવારન ેમૌ:ખક 

કસોટ? માટ  લાયક ઠરાવવામા ંઆવશે.  
    

((((ખખખખ) ) ) ) સીધી ` પસીધી ` પસીધી ` પસીધી ` પધા�\ મધા�\ મધા�\ મધા�\ મક ક ક ક લે:ખતલે:ખતલે:ખતલે:ખત    કસોટ?કસોટ?કસોટ?કસોટ?::::----        
     

    ^ુલ �ણુ^ુલ �ણુ^ુલ �ણુ^ુલ �ણુ----૧૦૦૧૦૦૧૦૦૧૦૦,  ,  ,  ,  ^ુલ HZ નો^ુલ HZ નો^ુલ HZ નો^ુલ HZ નો----    ૧૦૦૧૦૦૧૦૦૧૦૦,  ,  ,  ,  સમયસમયસમયસમય----    ૧ ૧ ૧ ૧ કલાક   કલાક   કલાક   કલાક    
        

 મડંળ 9ારા સીધી ` પધા�\ મક લે:ખત કસોટ? યોજવાનો િનણ�ય લવેામા ં આવશ ે તેવા 

Tક` સામા ંઉપર Y�ુા $માકંઃ ૯(ક) નીચ ે(૧) થી (૨) મા ંદશા�x યા Yજુબના અ� યાસ$મ અન ે 

પ�િતથી સીધી ` પધા�\ મક લે:ખત કસોટ? યોજવામા ંઆવશ.ે  iમા ંઉમેદવારોએ મળેવલે 

�ણુના મરે?ટસ આધાર     ક ટ ગર? વાઇઝ ખાલી જE યાઓ ઉપર i ત ે ક ટ ગર?ના લાયક 

ઉમેદવારન ે િનમn ૂકં માટ  ફાળવવા પસદંગી/  HિતIા યાદ? તયૈાર કર? પTરણામ પિસ� 

કરવામા ંઆવશ.ે  
    

((((ગગગગ)  )  )  )  મૌ:ખક કસોટ?ઃમૌ:ખક કસોટ?ઃમૌ:ખક કસોટ?ઃમૌ:ખક કસોટ?ઃ----            ^ુલ �ણુ^ુલ �ણુ^ુલ �ણુ^ુલ �ણુ----૧૦૦૧૦૦૧૦૦૧૦૦    
 Hાથિમક લે:ખત કસોટ? (કવોલીફા�ગ ટ ` ટ) લેવાના Tક` સામા ંમડંળ ઠરાવ ેત ેલ�{ુમ લાયક? 

�ણુ મળેવનાર ઉમદેવારન ેમૌ:ખક કસોટ?મા ંબોલવાવમા ંઆવશ.ે #હ રાતમા ંખાલી જE યા 

સામ ે [રૂતા Hમાણમા અર�ઓ નહk મળવાના સજંોગોમા ં સીધી મૌ:ખક કસોટ? યોજશે. 

મૌ:ખક કસોટ?ના ^ુલ-૧૦૦ �ણુ રહ શ.ે ઉમેદવાર  ફકત મૌ:ખક કસોટ?મા ં મળેવેલ �ણુન ે

આધાર  મડંળ 9ારા ક ટ ગર?વાર મરે?ટસના અUતા$મ Yજુબ ક ટ ગર?વાર ખાલી જE યાઓ ઉપર 

i ત ે ક ટ ગર?ના લાયક ઉમદેવારન ે િનમn ૂકં માટ  ફાળવવા પસદંગી યાદ?/ HિતIા યાદ? 

#હ ર કરવામા ંઆવશે. પર?Iા પ�િતમા ંફ રફાર કરવાનો મડંળનો હ� અબાિધત રહ શ.ે 
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૧૦૧૦૧૦૧૦....    સામાFયસામાFયસામાFયસામાFય    શરતોશરતોશરતોશરતો    :----  
((((૧૧૧૧)))) #હ રાતમા ં i ક ટ ગર?ના ઉમદેવારો માટ  જE યાઓ અનામત છે તવેી ક ટ ગર?ના 

ઉમદેવારન ે જ ઉ૫લી વયમયા�દામા ં �ટછાટ મળશ.ે બધીબધીબધીબધી    જજજજ    મળવાપા<મળવાપા<મળવાપા<મળવાપા<    �ટછાટ�ટછાટ�ટછાટ�ટછાટ    

ગણતર?માંગણતર?માંગણતર?માંગણતર?મા ં   લીધાલીધાલીધાલીધા    બાદબાદબાદબાદ    મા� સિૈનક તર?ક  અર� પ<ક ભરનાર ઉમદેવારો િસવાયના મા� સિૈનક તર?ક  અર� પ<ક ભરનાર ઉમદેવારો િસવાયના મા� સિૈનક તર?ક  અર� પ<ક ભરનાર ઉમદેવારો િસવાયના મા� સિૈનક તર?ક  અર� પ<ક ભરનાર ઉમદેવારો િસવાયના 

ઉમદેવારો માટ  ઉમદેવારો માટ  ઉમદેવારો માટ  ઉમદેવારો માટ  વrમુાંવrમુાંવrમુાંવrમુા ં   વrુવrુવrુવr ુ   ૪૫૪૫૪૫૪૫    વષ�થી વધે નહk ત ે ર?ત ે જવષ�થી વધે નહk ત ે ર?ત ે જવષ�થી વધે નહk ત ે ર?ત ે જવષ�થી વધે નહk ત ે ર?ત ે જ    ઉઉઉઉ૫૫૫૫લીલીલીલી    વયમયા�દામાંવયમયા�દામાંવયમયા�દામાંવયમયા�દામા ં   

����ટછાટટછાટટછાટટછાટ    મળશેમળશેમળશેમળશે....        

((((રરરર))))    અનામત વગ�ના ઉમદેવારો જો :બનઅનામત જEયા માટ  અર� કરશ ે તો આવા 

ઉમદેવારોન ેવયમયા�દામા ં�ટછાટ મળશ ેનTહ. પરંl ુપર?Iા ફ? માથંી Yyુfત માટ  i 

ત ેઅનામત વગ�ના ઉમદેવારોએ અર�પ<કમા ંપોતાની #િત- વગ� દશા�વવાનો રહ શ.ે 

અF યથા પર?Iા ફ? માથંી Yyુfત મળશે નહk અન ેપર?Iા ફ? ભરવાની રહ શ.ે 

((((૩૩૩૩)))) :બનઅનામત તથા અનામત વગCના મTહલા ઉમદેવારોન ે પણ બધી જ મળવાપા< 

�ટછાટ ગણતર?મા ં લીધા બાદ વrમુા ં વr ુ ૪૫ વષ�ની Xમર -ધુી જ ઉ૫લી 
વયમયા�દામા ં�ટછાટ મળશ.ે    

((((૪૪૪૪))))    ((((૧૧૧૧))))  અનામત વગ�ના ઉમદેવારોએ #િત +ગે]ુ ં#િત +ગે]ુ ં#િત +ગે]ુ ં#િત +ગે]ુ ં સIમ સ{ાિધકાર?]ુ ંસIમ સ{ાિધકાર?]ુ ંસIમ સ{ાિધકાર?]ુ ંસIમ સ{ાિધકાર?]ુ ં Hમાણપ<Hમાણપ<Hમાણપ<Hમાણપ<        

�જુરાત સરકાર 9ારા વખતો વખત િનયત કર લ નYનૂામાં�જુરાત સરકાર 9ારા વખતો વખત િનયત કર લ નYનૂામાં�જુરાત સરકાર 9ારા વખતો વખત િનયત કર લ નYનૂામાં�જુરાત સરકાર 9ારા વખતો વખત િનયત કર લ નYનૂામા ંમળેવલે હો�ુ ંજોઇશ.ે ((((૨૨૨૨) ) ) ) 

સા. અન ે શ.ૈ૫.વગ�ના ઉમેદવારોએ ઉ�ત વગ�મા ં સમાવશે ન થતો હોવા +ગે]ુ ં
સામા�ક Fયાય અન ેઅિધકાર?તા િવભાગના તા. ૦૬/૦ર/૧૯૯૬ ના ઠરાવથી િનયત 

થયલે ૫Tરિશoટ-(ક) (�જુરાતી) ના નYનુામા ંતા. ૩૧/૩/ર૦૧૪ ના રોજ [રુા થયલે 

નાણાક?ય વષ� રરરર૦૧૦૧૦૧૦૧૩૩૩૩----રરરર૦૧૦૧૦૧૦૧૪૪૪૪ માટ ] ુ ં અથા�ત તાતાતાતા....    ૧૧૧૧////૪૪૪૪////રરરર૦૧૦૧૦૧૦૧૪૪૪૪    થી અર� કરવાની થી અર� કરવાની થી અર� કરવાની થી અર� કરવાની 

છેd લીછેd લીછેd લીછેd લી તા તા તા તા....    ૨૦૨૦૨૦૨૦////૦૦૦૦૩૩૩૩////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૫૫૫૫ દરP યાન મળેવેલ અસલ Hમાણ૫<નો નબંર અને 

તાર?ખ ઓનલાઈન અર� કરતી વખતે અર�પ<કમા ંદશા�વવાના ંરહ શે. સIમ 

અિધકાર? V વારા અપાયેલ આ�ુ ં Hમાણપ< રBુ ન કર? શકનાર ઉમેદવારો, 

સામાF ય ઉમેદવારો માટ  ન�? થયલે વયમયા�દામા ં આવતા નહk હોય તો 

તેઓની ઉમદેવાર?-અર�પ<ક રદરદરદરદ થશ.ે સામા�ક અને શૈI:ણક ર?ત ે ૫છાત 

વગ�ના ઉમદેવારોએ રાજય સરકારની નોકર? માટ  માFય કરાયેલ પTરિશo ટ-ક 

ના િનયત નYનુામા ં (�જુરાતી) નોન T$િમલીયર સટ� અસલ Hમાણપ<ોની 

ચકાસણી સમય ેરBૂ કરવા] ુરહ શે. ((((૩૩૩૩))))        સામા�ક અને શૈI:ણક ર?તે ૫છાત 
વગ�ના ૫Tરણીત મTહલા ઉમેદવાર  આ� ુનોન $?મીલેયર Hમાણ૫< તેમના 
માતા- િપતાની આવકના સદંભ�મા ંરBુ કરવા]ુ ંરહ શે. જો આવા ઉમેદવારોએ 
તેમના ૫િતની આવકના સદંભ�મા ંઆ� ુHમાણ૫< રBુ કર લ હશ ેતો તેની 
અર� રદ કરવામા ંઆવશે. ((((૪૪૪૪)))) જો સામા�ક અન ેશૈI:ણક    ર?ત ે૫છાત વગ�ના 

ઉમદેવાર  આ�ુ ં Hમાણ૫< મડંળ �વારા અસલ Hમાણપ<ોની ચકાસણી સમય ે

અસલમા ં રBુ કર લ નTહ હોય તો તમેજ તેઓ :બન અનામત ઉમદેવાર તર?ક ની 

વયમયા�દામા ંઆવતા નહk હોય તો તઓેની અર� િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશ ેનTહ. 

((((૫૫૫૫)))) પર?Iા ફ? ભયા� બાદ ર?ફડં મળવાપા< નથી તથા અર� કયા� બાદ ૫રત ખ�ચી 



15 
 

શકાશ ેનTહ. ((((૬૬૬૬))))    :બનઅનામત વગ�ના ઉમેદવારોએ િનયત પર?Iા ફ? ભર લ નહk 

હોય તો તેઓની અર� િવચારણામા ં લેવામા ં આવશ ે નહk. ((((૭૭૭૭)))) સરકારના 

Hવત�માન િનયમો અ]સુાર િવધવા મTહલા ઉમદેવારો માટ  ૫સદંગીમા ંઅUતા આ૫વા 
માટ  તમેન ેપર?Iામા ંમળેવલે �ણુના ૫ ટકા �ણુ ઉમરે? આ૫વામા ંઆવશ.ે ૫રંl ુ
તઓેએ ત ેસમય ેઅન ે \યારબાદ [નુઃલEન કર લ ન હોવા જોઈએ. ઉ૫રાતં મડંળની 
કચરે? માગેં \યાર  તનેા તમામ [રુાવાઓ અસલમા ંમડંળની કચરે?મા ં રBુ કરવાના 

રહ શ.ે ((((૮૮૮૮))))  એથલેTટકસ (p ક અને Tફdડ રમતો સTહત), બેડિમFટન, બા`ક ટબોલ, 

T$ક ટ, �ટબોલ, હોક?, y`વમkગ, ટ બલ ટ િનસ, વોલીબોલ, ટ િનસ, વેઈટ:લફટkગ, 

ર સ:લ ગ, બોકિસ ગ, સાઈક:લ ગ, �મને¡`ટકસ, Bુડો, રાઈફલ¢Tુટ ગ, કબ£?, ખોખો, 

તીરંદા�, ઘોડ સવાર?, ગોળાફ¤ક, નૌકા` પધા�, શતરંજ, હ F ડબોલ ની રમતો-

ખેલ^ુદમા ંરાop?ય / aતરરાop?ય અથવા aતર eિુનવિસtટ? અથવા અ:ખલ 

ભારત શાળા સઘં �વારા યો#તી ` પધા�ઓમા ંમા< Hિતિનિધ\વ કર લ હોય તેવા 

ઉમેદવારન ે૫સદંગીમા ંઅUતા માટ  તેમને મેળવેલ ^ુલ �ણુના ૫ (પાચં) ટકા 

�ણુ ઉમેર? આ૫વામા ંઆવશે. આ માટ  ઉમેદવાર  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 કયા� Yજુબના સ{ાિધકાર? 

પાસેથી િનયત નYનૂામા ં મેળવેલ જWર? Hમાણ૫< અસલ Hમાણપ<ોની 

ચકાસણી સમય ે રBુ કરવા]ુ ં રહ શે. આ� ુ Hમાણપ< ધરાવનાર ઉમદેવાર જ 

રમતના �ણુ મેળવવા માટ  હ�દાર થશ.ે ((((૯૯૯૯)))) આ સવંગ�ની આગળની ભરતી 

HT$યા માટ ની મડંળ તરફથી આ૫વામા ં આવનાર જWર? -ચુનાઓ જોવા માટ  

મડંળની વબેસાઈટ  http://gsssb.gujarat.gov.in  અવાર નવાર જોતા રહ �ુ.ં  

 

૧૧૧૧૧૧૧૧....    સામાFયસામાFયસામાFયસામાFય    -ચુનાઓ-ચુનાઓ-ચુનાઓ-ચુનાઓ    :----    

((((૧૧૧૧)))).... ઉમેદવાર  અર�૫<કમા ંભર લ િવગતો સમU ભરતી HT$યા માટ  આખર? ગણવામા ં

આવશે અને તેના [રુાવાઓ Hમાણપ<ોની ચકાસણી સમયે અસલમા ં રBુ કરવાના 

રહ શે. અFયથા  અર�૫<ક i - તે તબકક  ÔÔÔÔÔÔÔÔરદરદરદરદÕÕÕÕÕÕÕÕ ગણવામા ંઆવશ.ે 

((((રરરર)))).... અરજદાર  અર�૫<મા ં દશા�વેલ ક ટ ગર? (#િત) મા ં પાછળથી ક ટ ગર? બદલવાની 

રBુઆત Uાહય રાખવામા ંઆવશે નહk.  

((((૩૩૩૩))))....    ઉમેદવારઉમેદવારઉમેદવારઉમેદવાર    અર�અર�અર�અર�૫૫૫૫<કમાં<કમાં<કમાં<કમા ં   iiii    ફોટોફોટોફોટોફોટો    upload    કર કર કર કર     છેછેછેછે,,,,    તેનીતેનીતેનીતેની    પાસપોટ�પાસપોટ�પાસપોટ�પાસપોટ�     સાઈઝનાસાઈઝનાસાઈઝનાસાઈઝના    ફોટાનીફોટાનીફોટાનીફોટાની    

એકએકએકએક    કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ં   વrુવrુવrુવr ુ   કોપીઓકોપીઓકોપીઓકોપીઓ    પોતાનીપોતાનીપોતાનીપોતાની    પાસેપાસેપાસેપાસે    રાખવીરાખવીરાખવીરાખવી    અનેઅનેઅનેઅને    તેવી કોપી તેવી કોપી તેવી કોપી તેવી કોપી ૫૫૫૫ર?Iાર?Iાર?Iાર?Iા    સમયેસમયેસમયેસમયે    

હાજર?હાજર?હાજર?હાજર?૫૫૫૫<કમાં<કમાં<કમાં<કમા ં   લગાવવાનીલગાવવાનીલગાવવાનીલગાવવાની    રહ શેરહ શેરહ શેરહ શે. . . . તેમજતેમજતેમજતેમજ    અસલઅસલઅસલઅસલ    Hમાણપ<ોની ચકાસણી સમયે Hમાણપ<ોની ચકાસણી સમયે Hમાણપ<ોની ચકાસણી સમયે Hમાણપ<ોની ચકાસણી સમયે પણ પણ પણ પણ 

તેવોતેવોતેવોતેવો    જજજજ    ફોટોફોટોફોટોફોટો    રBુ કરવાનો રહ શેરBુ કરવાનો રહ શેરBુ કરવાનો રહ શેરBુ કરવાનો રહ શે....        

((((૪૪૪૪))))....    ઉમેદવારઉમેદવારઉમેદવારઉમેદવાર    અર�અર�અર�અર�૫૫૫૫<ક<ક<ક<ક    ભરતીભરતીભરતીભરતી    વખતેવખતેવખતેવખતે    iiii    મોબાઈલમોબાઈલમોબાઈલમોબાઈલ    નબંરનબંરનબંરનબંર    દશા�વેદશા�વેદશા�વેદશા�વે    છેછેછેછે    તેતેતેતે    નબંરનબંરનબંરનબંર    ચા�ુચા�ુચા�ુચા� ુ   જજજજ    

રાખવોરાખવોરાખવોરાખવો....    ભિવoયમાંભિવoયમાંભિવoયમાંભિવoયમા ં   મડંળમડંળમડંળમડંળ    તરફથીતરફથીતરફથીતરફથી    આ પTરIાને સબિંધત આ પTરIાને સબિંધત આ પTરIાને સબિંધત આ પTરIાને સબિંધત ૫૫૫૫ર?IાલIીર?IાલIીર?IાલIીર?IાલIી    -ચુનાઓ-ચુનાઓ-ચુનાઓ-ચુનાઓ    
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ઉમેદવારનેઉમેદવારનેઉમેદવારનેઉમેદવારને    અર�પ<કમા ંઅર�પ<કમા ંઅર�પ<કમા ંઅર�પ<કમા ં દશા�વેલદશા�વેલદશા�વેલદશા�વેલ    નબંરનાનબંરનાનબંરનાનબંરના    મોબાઈલમોબાઈલમોબાઈલમોબાઈલ    ૫૫૫૫રરરર    SMS    થીથીથીથી    મોકલવામાંમોકલવામાંમોકલવામાંમોકલવામા ં   

આવશેઆવશેઆવશેઆવશે    તથેીતથેીતથેીતથેી    અર�પ<કમા ંઅર�પ<કમા ંઅર�પ<કમા ંઅર�પ<કમા ં દશા�વલેદશા�વલેદશા�વલેદશા�વલે    મોબાઈલમોબાઈલમોબાઈલમોબાઈલ    નબંરનબંરનબંરનબંર    ભરતી HT$યા [ણૂ� થાય \ યાંભરતી HT$યા [ણૂ� થાય \ યાંભરતી HT$યા [ણૂ� થાય \ યાંભરતી HT$યા [ણૂ� થાય \ યા ં   

-ધુી #ળવી રાખવો આપના Tહતમા ં-ધુી #ળવી રાખવો આપના Tહતમા ં-ધુી #ળવી રાખવો આપના Tહતમા ં-ધુી #ળવી રાખવો આપના Tહતમા ંછેછેછેછે....    

((((૫૫૫૫))))    મડંળ i કોઈ ઉમદેવારન ે ((((૧૧૧૧)))) તને ે ઉમદેવાર? માટ  કોઈ૫ણ Hકાર  ટ કો મળેવવા માટ  

એટલ ેક , મડંળના અ�યI, સ�ય અથવા કોઈ અિધકાર? ૫ર H\યI ક  ૫રોI લાગવગ 

લગાડવાનો Hયાસ કરવા માટ  ((((રરરર))))    બી#]ુ ં નામ ધારણ કરવા માટ  ((((૩૩૩૩)))) બી# પાસ ે

પોતા]ુ ંનામ ધારણ કરાવવા માટ  ((((૪૪૪૪)))) બનાવટ? ખોટા દ`તાવજેો અથવા iની સાથ ેચેડા 

કરવામા ંઆxયા હોય તવેા દ`તાવજેો સાદર કરવા અથવા ગરેર?િત આચરવા માટ  ((((૫૫૫૫)))) 

યથાથ� અથવા ખોટા અથવા મહ\વની માTહતી �પાવતા હોય તવેા િનવદેનો કરવા માટ  

((((૬૬૬૬)))) ૫ર?Iા માટ  તનેી ઉમદેવાર?ના સબંધંમા ં અFય કોઈ અિનયિમત અથવા અયોEય 

સાધનોનો આ_ય લેવા માટ  ((((૭૭૭૭)))) પર?Iા દરPયાન ગેરxયાજબી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા 

માટ  એટલે ક  અFય ઉમદેવારની ઉ{રવહ?માથંી નકલ કરવા, [ુ̀ તક, ગાઈડ, કા૫લી ક  

તવેા કોઈ૫ણ છાપલેા ક  હ`તલ:ેખત સાTહ\યની મદદથી અથવા વાતચીત �વારા નકલ 
કરવા ક  ઉમદેવારન ેનકલ કરાવવાની ગેરર?િતઓ પકૈ? કોઈ૫ણ ગેરર?િત આચરવા માટ  

((((૮૮૮૮)))) લખાણોમા ંઅ¥Zલલ ભાષા અથવા બીભ\સ બાબત સTહતની અH`lતુ બાબત લખવા 

માટ  ((((૯૯૯૯)))) ૫ર?Iાખડંમા ંઅFય કોઈ ર?ત ેગેરવત�n ૂકં કરવા માટ  ((((૧૦૧૦૧૦૧૦)))) ૫ર?Iાના સચંાલન 

કરવા માટ  મડંળે રોક લા `ટાફની સીધી ક  આડકતર? ર?ત ેહ રાન કરવા અથવા શાર?Tરક 

ર?ત ેઈ# કરવા માટ  ((((૧૧૧૧૧૧૧૧)))) [વૂ�વતq ખડંોમા ં િનTદ�oટ કર લ તમામ અથવા કોઈ૫ણ ^ૃ\ય 

કરવાનો Hય\ન કરવા માટ  અથવા યથા Hસગં મદદગીર? કરવા માટ  અથવા ((((૧૧૧૧રરરર)))) 

૫ર?Iા આ૫વા માટ  તને ે ૫રવાનગી આ૫તા તનેા Hવશે૫<મા ં આ૫વામા ં આવલેી 
કોઈ૫ણ -ચુનાનો ભગં કરવા માટ  દોિષત ઠયા� હોય તો અથવા દોષિત હોવા]ુ ં#હ ર કeુ� 

હોય તો ત ેફોજદાર? કાય�વાહ?ન ેપા< થવા ઉ૫રાતં----((((કકકક)))) મડંળ, ત ેi ૫ર?Iાનો ઉમદેવાર 

હોય ત ે૫ર?Iામાથંી ગેરલાયક ઠરાવી શકશ,ે અથવા ((((ખખખખ)()()()(૧૧૧૧)))) મડંળ, સીધી ૫સદંગી માટ  

લેવાતી કોઈ૫ણ ૫ર?Iામા ં બેસવામાથંી અથવા ((((રરરર))))    રાજય સરકાર પોતાના હ ઠળની 

કોઈ૫ણ નોકર?માથંી કાયમી ર?ત ેઅથવા િનTદ�oટ Yદુત માટ  બાકાત કર? શકશ.ે   

((((૬૬૬૬)))) ઉમદેવાર  અર�૫<કમા ંબતાવલેી કોઈ૫ણ િવગત અન ેમૌ:ખક કસોટ? સમય ેઉમદેવાર  રBુ 

કર લ જFમ તાર?ખ, શIૈ:ણક લાયકાત, વય, #િત, અ]ભુવ િવગેર ન ેલગતા Hમાણ૫<ો 

ભિવoયમા ં i ત ે તબકક  ચકાસણી દરPયાન ખોટા મા�મુ ૫ડશ ે તો તનેી સામ ે યોEય 
કાયદ સરની કાય�વાહ? કરવામા ંઆવશ.ે આવા ઉમદેવારની ઉમેદવાર? મડંળ �વારા ÔÔÔÔÔÔÔÔરદરદરદરદÔÔÔÔÔÔÔÔ 

કર? શકાશ.ે તમેજ મૌ:ખક કસોટ? માટ  ગરેલાયક ઠરાવવામા ંઆવશ.ે તમેજ જો ૫સદંગી / 

િનમn ૂકં થયલે હશ ેતો ૫સદંગી/િનમn ૂકં મડંળ / િનમn ૂકં કરનાર સ{ાિધકાર? 9ારા 

કોઈ૫ણ તબકક  ÔÔરદÔÔ કરવામા ંઆવશ.ે  

((((૭૭૭૭)))) મડંળ �વારા લેવાનાર `પધા�\મક લે:ખત કસોટ?મા ંક  WબW Yલુાકાતમા ંઉ{ીણ� થવાથી જ 

ઉમદેવારન ે િનમn ૂકં માટ નો હકક મળ? જતો નથી. િનમn ૂકં સમય ેસ{ાિધકાર?ન ેઉમદેવાર 
બધી જ ર?ત ેયોEય છે તમે સતંોષ થાય તો જ ઉમદેવારન ેિનમn ૂકં આ૫વામા ંઆવશ.ે  
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((((૮૮૮૮)))) ૫સદંગી પામલે ઉમદેવાર  િનમn ૂકં સ{ાિધકાર? ઠરાવ ે ત ે શરતોન ે આિધન િનમn ૂકં 

મળેવવાન ેપા< થશ.ે  

((((૯૯૯૯)))) ઉમદેવાર પોત ે ૫ર?Iામા ં સફળ થયો હોવાના કારણ ે જ સબંિંધત જEયા ઉ૫ર િનમn ૂકં 

કરવાનો દાવો કરવાન ે હ�દાર થશ ે નહk, િનમn ૂકં કરનાર સ{ાિધકાર?ન ે પોતાન ે એવી 

ખાતર? થાય ક  #હ ર સવેા સાW ઉમદેવાર યોEય જણાતો નથી તો તને ે૫ડતો Yકુ? શકાશ.ે 
િનમn ૂકં બાબત ેતઓેનો િનણ�ય આખર? ગણાશ.ે  

((((૧૦૧૦૧૦૧૦))))    ભરતી HT$યા    સ[ંણૂ�૫ણ ે�જુરાત Ydુક? સવેા વગqકરણ અન ેભરતી (સામાFય) િનયમો-

૧૯૬૭ અન ેત ેઅFવય ેi ત ેસવંગ�ના ઘડવામા ંઆવલે ભરતી િનયમોન ેઆિધન રહ શ.ે  

૧૧૧૧૨૨૨૨.... આ #હ રાત તથા ભરતી HT$યામા ંકોઈ૫ણ કારણોસર તમેા ંફ રફાર કરવાની ક  રદ કરવાની 

આવZયકતા ઉભી થાય તો તમે કરવાનો મડંળન ેસ[ંણૂ� હ� / અિધકાર રહ શ ેઅન ેમડંળ 

આ માટ  કારણો આ૫વા બધંાયલે રહ શ ેનહk.  

            
તાર?ખતાર?ખતાર?ખતાર?ખ    ::::----    ૦૦૦૦૨૨૨૨////૦૦૦૦૩૩૩૩////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૫૫૫૫    

`થળ`થળ`થળ`થળ    ::::----    ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર 

સ:ચવસ:ચવસ:ચવસ:ચવ    

�જુરાત�જુરાત�જુરાત�જુરાત    ગૌણગૌણગૌણગૌણ    સેવાસેવાસેવાસેવા    ૫૫૫૫સદંગીસદંગીસદંગીસદંગી    મડંળમડંળમડંળમડંળ, , , ,     

ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર 

 

 


