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     ગજુરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ,  
 બ્લોક નં  .૨, પહ ેે  લો માળ, કમમ  યોગી ભવન, સે ે  – ક્ટર ૧૦, ગાં ધીનગર 

જાહે ે  રાત ક્રમાં  કઃ ૨૦૫/    ર૦૨૨૨૩ થી ૨૧૧/   ર૦૨૨૨૩ અંગ ેે   ની વવગતવાર સેચુનાઓ 

 (વેે  બસાઇટ એડ્ેર ે સ : https://ojas.gujarat.gov.in અનેે https://gsssb.gujarat.gov.in) 
 
 

   ગ �ુ   જરાત ગૌણ સે  વા ૫સં  દગી મં ડળ, ગાં   ધીનગર દ્વારા જ �ુ  દા જ �ુ   દા વવભાગોના વનયં  ત્રણ હુે  ઠળના ખાતાના 

   વડાઓ હસ્તકની કચેરીઓમાં  વગગ -   ૩ ના જ �ુ  દા જ �ુ  દા તાં  વત્રક સં   વગોની નીચે દુર્ાગ   વેલ સીધી ભરતીની 

    જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટ ુે  ની પ્રક્રિ*યયામાં  પસં દગી/     પ્રવતક્ષા યાદી તૈયાર કરવા માટ ુે  ઉમેદવારો 

પાસેથી OJAS   ની વે     બસાઇટ પર ઓનલાઈન અરજી૫ત્રકો મં ગાવવામાં  આવે  છે  . આ માટ ુે  ઉમે દવારોએ 

https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ ૫ર તા . ૧૬/૦૬/ર૦૨૨(૧૪-૦૦ કલાક( થી તા .

૩૦/૦૬/ર૦૨૨ (   સમય રાત્રીના ૧૧.   ૫૯ કલાક સ �ુધી)  દરમ્યાન ઓન-    લાઈન અરજી કરવાની રહ ુેુર્ ે  .અરજી 

 કરવા માટુે   ની વવગતવાર સ <ુ   ચનાઓ સક્રિ*હત (   આગળ ફકરા નં - ૭ માં  દુર્ાગવેલ)   આ સમગ્ર જાહ ુે  રાત દર ુકે 

ઉમદેવારુે    પ્રથમ ધ્યાનથી વાં   ચવી જરૂરી છે  .  ઉમેદવારોએ પોતાની ુર્ ૈ  ક્ષણણક લાયકાત, ઉંમર,  જાવત તેમજ 

             અન્ ય લાયકાતના બધા જ અસલ પ્રમાણપત્રો હાલમાં     પોતાની પાસે       જ રાખવાના રહ ુે   ુર્ ે અન ે

અરજીપત્રકમાં   તે પ્રમાણપત્રોમાં  દુર્ાગ  વ્ યા જુ�     જબની જરૂરી વવગતો ભરવાની રહુ ેુર્.ે   ભરતી પ્રક્રિ*યયા સંબCું ધેની 

  તમામ સ <ુ   ચનાઓ મં ડળની https://gsssb.gujarat.gov.in     વેબસાઇટ પર જ <ુકવામાં   આવુર્ ે   તેથી 

સમયાંતરુે  મં   ડળની વેબસાઇટ અચ �ુ  ક જોતા રહુેવ �ુુ ં  

૧)    અરજી કરવા માટ ુે   ની વવગતવાર સ <ુ  ચનાઓ (  આ જાહુેરાતમાં   ફકરા નં  . ૭ માં  દુર્ાગવે  લ છે . 

તે  સહીત)   આ સમગ્ર જાહ ુે  રાત ઓન-   લાઇન અરજી કરતાં  પહ ુેલાં  ઉમે દવાર ુે  પોતે  ધ્યાનથી 

વાં   ચવી જરૂરી છે. 

૨)  ઓન-    લાઇન અરજી કરતી વખતે  ઉમેદવાર ુે     કોઇ પ્રમાણપત્રો જોડવાના નથી. પરં ત �ુ  ,ઓન-

        લાઇન અરજી કરતી વખતે પ્રમાણપત્રોમાં     ની વવગતોને આધારુ ે   ઓન-   લાઇન અરજીમાં  

અરજદારુે     સમગ્ર વવગતો ભરવાની રહ ુે  છે  .      આથી પોતાના બધા જ પ્રમાણપત્રો જવેા ક ુે, 

ુર્ ૈ  ક્ષણણક લાયકાત, વય,  ુર્ાળા છોડયાન �ુુ ં  પ્રમાણપત્ર, જાવત,  ુર્ારીક્રિ*રક ખોડખાં  પણ (લાગ �ુ 

પડત �ુું     હોય તો),      માજી સૈવનક (લાગ �ુ   પડત �ુ     હોય તો)        તેમજ અન્ય લાયકાતના અસલ 

પ્રમાણપત્રોને  સાથે  રાખીને  ઓન-  લાઇ અરજીમાં    એવા પ્રમાણપત્રોને આધાર ુે   સાચી વવગતો 

 ભરવાની રહ ુે  છે  . જથેી અરજીમાં   ની ખોટી વવગતોને      કારણે અરજી રદ થવાપાત્ર ઠર ુે  નહીં .

૩)  પરીક્ષા પદ્ધવત - પસં  દગીની પ્રક્રિ*યયામાં  જાહ ુેરાતમાં   ફકરા નં -. ૯ માં  દુર્ાગ  વ્યા જ �ુ  જબની પ્રથમ 

તબક્કામા ં હુેત �ુ     લક્ષી પ્રશ્નોવાળી ઓ.એમ.આર.   પદ્ધવતની  સ્પધામ   ત્મક લેે   ખિ5ત પરીક્ષા  અને 

ત્યારબાદ,   બીજા તબક્કાની કોમ્પ્ય ેુ   ટર પ્રોફીસીયન્સી (કાયમ  ક્ષમતા) કસોટીની પ્રક્રિ*યયામાંથી 

ઉમેદવારુે   પસાર થવાન �ુું  રહ ુેુર્ ે. 
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૪)    જરૂરત ઉપસ્સ્થત થયે   પરીક્ષા સં દભે  ની અજ �ુ  ક સ <ુ   ચનાઓ મોબાઇલ નં   બર પર એસ.એમ.એસ .

 થી આપવામાં  આવુર્ ે  .આથી, અરજીપત્રકમાં  સં બં  વધત કોલમમાં   મોબાઇલ નં  બર અવશ્ય 

દુર્ાગ       વવો અને સમગ્ર ભરતી પ્રક્રિ*યયા પ <ુણગ    થાય ત્યા સ �ુધી, નં   બર જાળવી રાખવો  જરૂરી અને 

 આપના ક્રિ*હતમાં  છે . 
 

૧.  સંવગમ    વાર જગ્યાની વવગતો નીચેે મેુ  જબ છે ે. 
 

જાહે  રાત યમાં ક 

અને  સં વગગનુ�ું 

નામ 

વવભાગ /

ખાતાની 

 વડાની કચેરીન �ુુ ં 

નામ 

ક �ુલ 

જગ્યા

ઓ 

 કક્ષાવાર જગ્યાઓ 
  કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈ  કી મક્રિ*હલાઓ 

માટે   અનામત જગ્યાઓ 

ક �ુલ જગ્યાઓ 

પ =ે  કી અનામત 

ણબન 

અનામત 

) સામાન્ ય( 

આવક્રિથક 

રીતે  

નબળા 

વગગ 

અન �ુ. 

જાવત 

અન �ુ. 

જન 

જાવત 

સા.ુર્ૈ .

૫.વગગ 

ણબન 

અનામત 

) સામાન્ ય

) 

આવક્રિથક 

રીતે 

નબળા 

વગગ 

અન �ુ. 

જાવત 

અન �ુ.  

જન 

જાવત 

સા.ુર્ૈ.

૫. 

વગગ 

ુર્ારીક્રિ*રક 

અકLત 

)ક્રિ*દવ્યાગં

) 

માજી 

સૈ વનક 

૨૦૫/૨૦૨૨૨૩ 

જુ �નીયર 

સાયન્ટીફીક 

આસીસ્ટન્ટ,    

 વગગ -૩ 

જ �ુ  ખ્ય ઇજને ર 
અને  વનયામક 

ગ �ુજરાત 

ઇજને રી 

સં ુર્ોધન 

સં સ્થા ,

વડોદરા 

૩૦ ૦૯ ૦૩ - - ૧૮ ૦૨ - - - ૦૫ ૦૧ ૦૩ 

૨૦૬/૨૦૨૨૨૩ 

મ્ય �ુવનવસપલ 

ઇજનેર, વગગ -૩ 

વનયામકશ્રી ,

નગરપાણલકા
 ઓની કચેરી 

ગાં ધીનગર 

૮૮ ૩૮ ૦૮ ૦૭ ૧૬ ૧૯ ૧૨ ૦૨ ૦૨ ૦૫ ૦૬ ૦૪ ૦૮ 

૨૦૭/ર૦૨૨૨૩ 

 અવધક મદદનીર્ 

ઇજને ર 
)સીવીલ  ,(

વગગ -૩ 

નમગદા ,

જળસં પક્રિવ ,

 પાણી પ �ુરવઠા 

અને  કલ્પસર 

વવભાગ  

૧૦૪ ૪૪ ૧૦ ૦૭ ૧૫ ૨૮ ૧૫ ૦૩ ૦૨ ૦૫ ૦૯ ૦૫ ૧૦ 

નમગદા ,

જળસં પક્રિવ ,

 પાણી પ �ુરવઠા 

અને  કલ્પસર 

 વવભાગ (અને ુ.  
 જન જાવત 

બેેકલોગ( 

૮૮ -- -- -- ૮૮ -- -- -- -- ૨૯ -- ૦૪ ૦૮ 

કેુ   લ જગ્ યા  ૧૯૨ ૪૪ ૧૦ ૦૭ ૧૦૩ ૨૮ ૧૫ ૦૩ ૦૨   ૩૪ ૦૯ ૦૯ ૧૮ 

૨૦૮/૨૦૨૨૨૩ 

રેખનકાર, વગગ -૩ 
 માગગ અને 

 મકાન વવભાગ 
             

)૧ (અવધક્ષક 

ઇજને ર, 
અમદાવાદ 

વત �ુગળ 
 

૦૪ ૦૩ - - ૦૧ - - - - - - - - 

)૨ (અવધક્ષક 

ઇજને ર ,

મહે સાણા 

વત �ુગળ 
 

૦૨ ૦૧ - - ૦૧ - - - - - - - - 
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)૩ (અવધક્ષક 

ઇજને ર ,

અમદાવાદ 

હR  ર વત �ુગળ  

૦૨ ૦૨ - - - - - - - - - - - 

 

)૪ (અવધક્ષક 

ઇજને ર ,

ગાં ધીનગર 

વવદ્ય�  ત વત �ુગળ  

૦૫ ૦૪ - - - ૦૧ ૦૧ - - - - ૦૧ - 

 

)૫ (અવધક્ષક 

ઇજને ર ,

આલેખન 

વત �ુગળ 

૦૭ ૦૫ - - - ૦૨ ૦૧ - - - - ૦૧ - 

 

)૬ (અવધક્ષક 

ઇજને ર ,

રાષ્ટ્ર ીય 

ધોરીમાગગ 

વત �ુગળ ,

ગાં ધીનગર  

૦૨ ૦૧ - - - ૦૧ - - - - - - - 

 

)૭ (જ �ુખ્ય 

 સ્થપવત અને 
નગર 

વનયોજક ,

ગાં ધીનગર  

૦૨ ૦૨ - - - - - - - - - - - 

 

)૮ (અવધક્ષક 

ઇજને ર  ,

વડોદરા 

વત �ુગળ  .

૦૬ ૦૫ - - - ૦૧ ૦૧ - - - - ૦૧ - 

 
)૯ (અવધક્ષક 

ઇજને ર,  

સ �ુ  રત વત �ુગળ  

૦૮ ૦૫ - - ૦૧ ૦૨ ૦૧ - - - - ૦૧ - 

 
)૧૦ (અવધક્ષક 

ઇજનેર, વત �ુગળ 
નં .૧, રાજકોટ  .

૦૬ ૦૫ - - - ૦૧ ૦૧ - - - - ૦૧ - 

 
)૧૧ (અવધક્ષક 

ઇજનેર, વત �ુગળ 
નCું .૨, રાજકોટ 

૦૬ ૦૫ - - ૦૧ - ૦૧ - - - - ૦૧ - 

 કેુ  લ જગ્યા ૫૦ ૩૮ - - ૦૪ ૦૮ ૦૬ - - - - ૦૬ - 

૨૦૯/ ૨૦૨૨૨૩  

વકગ  આસીસ્ટન્ટ  ,

વગગ -૩ 

માગમ  અન ેે  
મકાન 

વવભાગ  .
)૧ (અવધક્ષક 

ઇજને રશ્રી ,

)મા. મ (.

વત �ુગળ ,

અમદાવાદ  

 

૧૧૭ ૩૯ ૧૧ ૦૯ ૨૧ ૩૭ ૧૨ ૦૩ ૦૨ ૦૬ ૧૨ ૦૬ ૧૧ 

)૨ (અવધક્ષક 

ઇજને રશ્રી ,

)મા.મ (.

વત �ુગળ ,

મહે સાણા  

૮૭ ૩૦ ૦૮ ૦૭ ૧૫ ૨૭ ૦૯ ૦૨ ૦૨ ૦૪ ૦૮ ૦૩ ૦૮ 
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)૩ (અવધક્ષક 

ઇજનેરશ્રી ,

અમદાવાદ 

હL ુ ે ર વત �ુગ ળ   ,

૭૦ ૨૫ ૦૭ ૦૫ ૧૨ ૨૧ ૦૮ ૦૨ ૦૧ ૦૩ ૦૬ ૦૪ ૦૭ 

 

)૪ (અવધક્ષક 

ઇજનેરશ્રી ,

યાં વત્રક(મા.મ.) 

વત �ુગળ ,

અમદાવાદ  

૧૧ ૦૫ ૦૧ - ૦૨ ૦૩ ૦૧ - - - - - ૦૧ 

)૫ (અવધક્ષક 

ઇજનેરશ્રી ,

પાટનગર 

 યોજના વત �ુગળ ,

ગાં ધીનગર  

૩૩ ૧૭ ૦૩ - ૦૬ ૦૭ ૦૫ - - ૦૧ ૦૨ ૦૨ ૦૩ 

)૬ (અવધક્ષક 

ઇજનેરશ્રી ,

વવદ્ય�ત(મા.મ.) 

વત �ુગળ ,

ગાં ધીનગર  

૦૭ ૦૪ - - ૦૧ ૦૨ ૦૧ - - - - - - 

)૭ (અવધક્ષક 

ઇજનેરશ્રી ,

 રાષ્ટ્ટીય ધોરી 

માગગ  ,વત �ુગળ ,

ગાં ધીનગર  

૧૪ ૦૮ ૦૧ ૦૧ ૦૨ ૦૨ ૦૨ - - - - - ૦૧ 

)૮ (

વનયામકશ્રી ,

ઉપવન 

 બગીચા તં ત્ર ,

ગાં ધીનગર  

૦૩ ૦૨ - - - ૦૧ - - - - - - - 

)૯ (અવધક્ષક 

ઇજનેરશ્રી ,

)મા.મ (.વત �ુગળ ,

વડોદરા 

૧૭૪ ૭૫ ૧૭ ૧૦ ૨૪ ૪૮ ૨૪ ૦૫ ૦૩ ૦૭ ૧૫ ૦૮ ૧૭ 

)૧૦ (અવધક્ષક 

ઇજનેરશ્રી ,

)મા.મ (.વત �ુગળ ,

સ �ુરત 

૧૨૨ ૪૯ ૧૨ ૦૯ ૧૯ ૩૩ ૧૬ ૦૩ ૦૨ ૦૬ ૧૦ ૦૬ ૧૨ 

)૧૧ (અવધક્ષક 

ઇજનેરશ્રી ,

 રાષ્ટ્ર ીય ધોરી 

માગગ  ,વત �ુગળ ,

વડોદરા  

૦૯ ૦૬ - - ૦૧ ૦૨ ૦૧ - - - - - - 

)૧૨ (અવધક્ષક 

ઇજનેરશ્રી 

)મા.મ (.

વત �ુગળ-૧ ,

રાજકોટ 

૭૧ ૩૭ ૦૭ ૦૨ ૧૨ ૧૩ ૧૨ ૦૨ - ૦૩ ૦૪ ૦૪ ૦૭ 

)૧૩ (અવધક્ષક 

ઇજનેરશ્રી ,

)મા.મ (.

વત �ુગળ-૨ ,

રાજકોટ 

૫૩ ૧૫ ૦૫ ૦૫ ૧૧ ૧૭ ૦૪ ૦૧ ૦૧ ૦૩ ૦૫ ૦૩ ૦૫ 

કેુ  લ જગ્યા ૭૭૧  ૩૧૨  ૭૨  ૪૮  ૧૨૬  ૨૧૩  ૯૫ ૧૮  ૧૧  ૩૩ ૬૨  ૩૬  ૭૨  

૨૧૦/૨૦૨૨૨૩  

વવદ્ય�  ત શ �ુલ્ક 

વનરીક્ષક, વગગ-૩ 

વવદ્યુ  ત શેુલ્ક 
સમાહતામની 
કચેેરી ,
ગાં ધીનગર 

૦૮ ૦૪ - - ૦૧ ૦૩ ૦૧ - - - - ૦૧ - 
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૨૧૧/૨૦૨૨૨૩     

મદદનીર્ 

ગં્ર થપાલ,  વગગ ૩ 

ગ્રં થાલય 
વનયામકશ્રી ,

ગાં ધીનગર 

૩૭ ૧૭ ૦૩ ૦૨ ૦૬ ૦૯ ૦૫ ૦૧ - ૦૨ ૦૩ ૦૨ ૦૩ 

 તમામ સં  વગોની કે ુ   લ જગ્ યાઓ ૧૧૭૬  ૪૬૨  ૯૬ ૬૪ ૨૫૬ ૨૯૮  ૧૩૬  ૨૪  ૧૫ ૭૪ ૮૫ ૫૯ ૧૦૪  

 

      ઉપર દુર્ાગ         વેલ જગ્યાઓ પૈકી માજી સૈવનકો અને ુર્ાક્રિ*રરીક રીતે વવકલાં   ગ ઉમેદવારો માટ ુનેી 

સCુંવગગ    વાર અનામત જગ્યાઓ નીચે  દુર્ાગ  વ્યા જ �ુ  જબની રહુેુ ર્ ે .

જાહે  રાત યમાં ક સCુંવગગનુ�ુ ં  નામ ક �ુલ 

જગ્યાઓ 

માજી 

સૈવનક 

ુર્ાક્રિ*રરીક 

વવકલાગં  A B C D & E 

૨૦૫/ ર૦૨૨૨૩ જે ુ  વનયર સાયન્ટીફીક 
આસીસ્ટન્ટ, વગમ-૩ 

૩૦ ૦૩  ૦૧  ૦૧  - - - 

૨૦૬/ ર૦૨૨૨૩ 
મ્પયુે  વનવસપલ ઇજનેેર  ,

વગમ -૩  
૮૮ ૦૮  ૦૪  ૦૧  ૦૧  ૦૧  ૦૧  

(D) 

૨૦૭/ ર૦૨૨૨૩ 

  અવધક મદદનીશ ઇજનેેર 

)સીવીલ (વગમ -૩ 
૧૦૪ ૧૦  ૦૫ ૦૨  ૦૧  ૦૧  ૦૧  

(D/E) 
  અવધક મદદનીશ ઇજનેેર 

)સીવીલ (વગમ - ૩ (અન ેુ   .જન 

 જાવત બેે કલોગ (
૮૮ ૦૮  ૦૪  ૦૧  ૦૧  ૦૧  ૦૧  

(D/E) 

૨૦૮/ ૨૦૨૨૨૩  રેેખિેનકાર,વગમ- ૩ 
માગમ  અન ેે  મકાન વવભાગ.   

       

  અમદાવાદ વર્ ેુમળ ૦૪ - - - - - - 

મહે  સાણા વર્ેુમળ ૦૨ - - - - - - 

 અમદાવાદ શહે  ર વર્ ેુમળ ૦૨ - - - - - - 

ગાં  ધીનગર વવદ્યુ  ત વર્ ેુમળ ૦૫ - ૦૧ ૦૧ - - - 

આલેે  ખિેન વર્ ેુમળ ૦૭ - ૦૧ - ૦૧ - - 

 રાષ્ટ્ર ીય ધોરીમાગમ  વર્ ેુમળ ,
ગાં ધીનગર 

૦૨ - - - - - - 

મેુ   ખ્ય સ્થપવત અનેે  નગર 
વનયોજક, ગાધંીનગર 

૦૨ - - - - - - 

 વડોદરા વર્ ેુમળ ૦૬ - ૦૧ - - ૦૧ - 

સેુ  રત વર્ ેુમળ ૦૮ - ૦૧ - - - ૦૧  
(D) 

 રાજકોટ વર્ ેુમ ળ નં .૧ ૦૬ - ૦૧ - - - ૦૧ 
(E) 

 રાજકોટ વર્ ેુમ ળ નં .૨ ૦૬ - ૦૧ ૦૧ - - - 

 

૨૦૯/ ૨૦૨૨૨૩ 

 

 

 
વકમ  આસીસ્ટન્ટ, વગમ -૩ 
માગમ  અન ેે  મકાન વવભાગ.   

       

) ૧ ( અવધક્ષક ઇજને રશ્રી ,

)મા. મ (.વત �ુગળ, અમદાવાદ  
 

૧૧૭ ૧૧ ૦૬ ૦૨ ૦૨ ૦૧ ૦૧  
(D) 
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)૨ ( અવધક્ષક ઇજને રશ્રી ,

)મા.મ (.વત �ુગળ, મહે સાણા  
૮૭ ૦૮ ૦૩ ૦૧ ૦૧ ૦૧ - 

)૩ ( અવધક્ષક ઇજને રશ્રી ,

 અમદાવાદ હR   ર વત �ુગ ળ  , 
૭૦ ૦૭ ૦૪ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૧  

(E) 
)૪ ( અવધક્ષક ઇજને રશ્રી ,

યાં   વત્રક (મા.મ.) વત �ુગળ ,

અમદાવાદ  
૧૧ ૦૧ - - - - - 

)૫ ( અવધક્ષક ઇજને રશ્રી ,

  પાટનગર યોજના વત �ુગળ ,

ગાં ધીનગર  
૩૩ ૦૩ ૦૨ ૦૧ ૦૧ - - 

)૬ ( અવધક્ષક ઇજને રશ્રી ,

વવદ્ય�  ત (મા.મ.) વત �ુગળ ,

ગાં ધીનગર  

૦૭ - - - - - - 

)૭ ( અવધક્ષક ઇજને રશ્રી ,

  રાષ્ટ્ટીય ધોરી માગગ  ,વત �ુગળ ,

ગાં ધીનગર  

૧૪ ૦૧ - - - - - 

)૮ (વનયામકશ્રી, ઉપવન 

 બગીચા તં ત્ર, ગાં ધીનગર  
૦૩ - - - - - - 

)૯ ( અવધક્ષક ઇજને રશ્રી ,

)મા.મ (.વત �ુગળ, વડોદરા 
૧૭૪ ૧૭ ૦૮ ૦૨ ૦૨ ૦૨ ૦૨  

(D&E) 
)૧૦ ( અવધક્ષક ઇજને રશ્રી ,

)મા.મ (.વત �ુગળ, સ �ુરત 
૧૨૨ ૧૨ ૦૬ ૦૨ ૦૨ ૦૧ ૦૧  

(D) 
)૧૧ ( અવધક્ષક ઇજને રશ્રી ,

  રાષ્ટ્ર ીય ધોરી માગગ  ,વત �ુગળ ,

વડોદરા  

૦૯ - - - - - - 

)૧૨ ( અવધક્ષક ઇજને રશ્રી 

)મા.મ (.વત �ુગળ-૧, રાજકોટ 
૭૧ ૦૭ ૦૪ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૧ 

(E) 
)૧૩ ( અવધક્ષક ઇજને રશ્રી ,

)મા.મ (.વત �ુગળ-૨, રાજકોટ 

 

૫૩ ૦૫ ૦૩ ૦૧ ૦૧ ૦૧ - 

કેુ  લ જગ્યા ૭૭૧ ૭૨ ૩૬ ૧૧ ૧૧ ૦૮ ૦૬ 

૨૧૦/૨૦૨૨૨૩ વવદ્યુ  ત શેુ  લ્ક વનરીક્ષક, વગમ-૩ ૦૮ - ૦૧ ૦૧ - - - 

૨૧૧/૨૦૨૨૨૩  મદદનીશ ગ્રં થપાલ   ,
વગમ -૩ 

૩૭ ૦૩ ૦૨ ૦૧ ૦૧ - - 

 તમામ સંવગમ  ની કેુ  લ જગ્યાઓ ૧૧૭૬ ૧૦૪ ૫૯ ૨૦  ૧૬ ૧૨ ૧૧ 
 

    ુર્ારીક્રિ*રક રીતે અર્ક્તL ઉમેદવારો માટ ુે        અનામત જગ્યા હોય તે જગ્યા પર ઉમેદવારી 

 નોધંાવવા માટ ુે         તેમજ અનામત વસવાયની જગ્યા પર ઉમેદવારી નોધંાવવા માં ગે  ત્યાર ુે  નીચે  

જ �ુ  જબની દદવયાં   ગતા માન્ય રહેેશેે: 
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જાહે  રાત ક્રમાકં 

અનેે 
સંવગમનેંેુ  નામ 

 શાદરરીક વવકલાંગ અંધત્વ 
અથવા 
ઓછી 
દ્રષ્ટ્ટી  

  

 બવધર અનેે 
ઓછં 

સાભંળનાર 
        

મગજનો લકવો સદહત 
હલનચલનની દદવયાંગતા, 

રક્તવપત્તમાં   થી સાજા થયે ેલ ,
વામનતા,    એવસડ એટેેકનો 

  ભોગ બને ે   લ અનેે   નબળા 
સ્નાયે ુ 

    સ્વલીનતા બૌધ્ધધક દદવયાંગતા, 

   ખિેાસ વવષય ખિશીવાની અક્ષમતા 
અનેે   માનવસક 5બમારી  - D  
અનેે  

)A ( થી (D) હ ેે  ઠળના વયક્ક્તમાંથી 
એક કરતાં વધારેે પ્રકારની 

દદવયાંગતા  - E 

A B C D & E 

૨૦૫/ર૦૨૨૨૩  
જે વુનયર 
સાયન્ટીફીક 

આસીસ્ટન્ટ, વગમ-૩ 

 LV  
(40-70%) 

D, HH OA, OL, BL, CP, LC, 
Dw, AAV 

ASD(M,MoD), SLD, MI  
(40-70%),  MD (40-70%) 

૨૦૬/ર૦૨૨૨૩  મ્પયુેવનવસપલ 
ઇજને ેર, વગમ -૩  

 LV  (40-
70%) 

D, HH 
(40-70%) 

OA, BA, OL, BL, LC, 
Dw, AAV 

SLD, MI, MD  
(40-70%) 

૨૦૭/ર૦૨૨૨૩  અવધક મદદનીશ 
ઇજને રે )સીવીલ (
વગમ -૩ 

B, LV 
(40-70%) 

D, HH 
(40-70%) 

OA, BL, CP, LC, Dw, 
AAV 

ASD(M), ID, SLD, MI, MD 
(40-70%) 

 અવધક મદદનીશ 
ઇજને ે  ર (સીવીલ) 
વગમ - ૩ (અન ેુ. 

 જનજાવત બેકેલોગ(  

B, LV 
(40-70%) 

D, HH 
(40-70%) 

OA, BL, CP, LC, Dw, 
AAV 

ASD(M), ID, SLD, MI, MD 
(40-70%) 

૨૦૮/૨૦૨૨૨૩  રખેિેનકાર 
LV 

(40-70%) 
D, HH 

 
OL, BL, LC, Dw, AAV ASD(M), ID, SLD, MI(40-

70%), MD (40-70%) 

૨૦૯/૨૦૨૨૨૩  વકમ આસીસ્ટન્ટ ,
વગમ-૩ 

LV 

(40-70%) 
D, HH 

 
OL, CP, LC, Dw, 
AAV,  

ASD(M,MoD),  ID,  SLD, 
MI(40-70%), MD (40-
70%) 

૨૧૦/૨૦૨૨૨૩ વવદ્યતુ શેુલ્ક 
વનરીક્ષક, વગમ-૩ 

LV 

(40-70%) 
    HH 

(40-70%) 
OA. OL, Dw, LC, AAV SLD 

૨૧૧/૨૦૨૨૨૩ મદદનીશ 
ગ્રથંપાલ, વગમ -૩ 

LV 

(40-70%) 
D, HH 

 
OA, BA, OL, BL, 
OAL,  CP,  LC,  Dw, 
AAV, MDy 

ASD(M), ID, SLD, MI, MD 
involving (a) to (d) above 

 

B (Blind), LV(Low Vision), D (Deaf), HH (Hard of Hearing), OA(One Arm), OL 

(One leg),BL (Both Legs),OAL(One Arm and One leg), BLOA(Both Leg One Arm), 

CP (Cerebral palsy), LC (Leprosy Cured), Dw (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victim), 

ASD (Autism Spectrum Disorder) M- Mild MoD- Moderate, SLD (Specific Learning 

Disability), MI (Mental Illness), MD (Multiple Disabilities) Disabilities included in Group 

A to D, MDy (Muscular Dystrophy) 

 

નોધં-:   

)૧  (  અનામત વગગ ના       ઉમેદવારો ણબન અનામત જગ્યા માટુે       અરજી કરી કLુર્ ે   અને   તેઓને 

ણબનઅનામતનાં   ધોરણો લાગ �ુ પડુર્.ે 

)૨ (    ુર્ારીક્રિ*રક રીતે અર્ક્તL ઉમેદવારો માટ ુે   કોઇ જગ્યા   અનામત નથી , પરંત �ુ   ઉપર દુર્ાગવ્યા 

જ �ુ          જબની ુર્ારીક્રિ*રક અકLતતા ધરાવતા ઉમેદવારો અનામત વસવાયની જગ્યા પર ઉમેદવારી 

 કરી કLુર્ ે  . ુર્ારીક્રિ*રક રીતે   અર્ક્તL ઉમેદવારોને     સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા. ૦૧-૧૨-

   ૨૦૦૮ ના પક્રિ*રપત્ર યમાં  કઃ પરચ- –૧૦૨૦૦૮ ૪૬૯૫૪૦- ગ-    રથી વનયત થયેલ સ �ુવપ્રન્ટુ ેડન્ટ /

   વસવવલ સજLનના તબીબી પ્રમાણપત્રને   આવધન રહીને    ઉપલી વય મયાગ દામાં   ૧૦ વગLની 
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  છ< ટછાટ મળુર્ ે (    મક્રિહમ ૪૫ વગLની મયાગદામાં  .(   ુર્ારીક્રિ*રક અર્ક્તLતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ 

Online ફોમગમાં Personal Detailsમાં     પોતાની અર્ક્તLતાની ટકાવારી /  વવગત દુર્ાગ વવાની 

રહુેુ ર્ ે. 
)૩  ( ઉપર દુર્ાગ  વેલ જગ્યાઓમાં     વધઘટ થવાની ર્ક્યLતા રહ ુે  લ હોઇ જગ્યાઓમાં   વધઘટ થઇ 

કLુર્ ે  .  

)૪  (   અનામત જગ્યાઓ ફકત જ <ુ  ળ ગ �ુ   જરાતના અનામત વગગ   ના ઉમેદવારો માટ ુે    જ અનામત છે . 

)૫ (    સામાન્ય વક્રિ*હવટ વવભાગના તા. ૧૧/૧૧/    ૨૦૧૪ ના ઠરાવ યમાં ક-સીઆરઆર/ ૧૦૯૬ /

૨૨/  ૧૩/  ગ.૨(ભાગ-૧)        ની જોગવાઇઓ ધ્યાને લઇને   ,  મક્રિ*હલાઓ માટુે   અનામત 

  જગાઓ રાખવામાં     આવેલ છે   .      મક્રિ*હલાઓની અનામત જગ્યાઓ માટ ુે     લાયક મક્રિ*હલા 

    ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહી ં થાય તો,   તે જગ્યા સં બં  વધત કુ ેટુે  ગરી (  ણબન અનામત, આવક્રિથક 

  રીતે નબળા વગગ  ,અન �ુસ <ુ  ણચત જાવત, અનુ�સ <ુ  ણચત જનજાવત,  સામાજજક અને   ુર્કૈ્ષણણક રીતે 

 પછાત વગગ   ( ના પ �ુ   રૂર્ ઉમેદવારથી ભરવામાં  આવુર્ ે .

)૬  (  માજી સૈવનક માટ ુે  વનયમાન �ુ  સાર ૧૦ %    જગ્યા અનામત છે  . માજી સૈ  વનક કુ ેટુગેરીમાં  પસં દ 

   થયેલ ઉમેદવારોને તેઓની સં બં    વધત જે તે કુેટુે  ગરી (  ણબન અનામત,   આવક્રિથક રીતે નબળા 

વગગ  ,અન �ુસ <ુ  ણચત જાવત, અનુ�સ <ુ  ણચત જનજાવત,  સામાજજક અને     ુર્કૈ્ષણણક રીતે પછાત વગગ) 

  સામે સરભર કરવામાં  આવુર્.ે     માજી સૈવનકની અનામત જગ્યા માટ ુે    લાયક માજી સૈવનક 

  ઉમેદવાર નહી ં મળે          તો તે જગ્યા અન્ય સામાન્ય લાયક ઉમેદવારોથી ભરવામાં  આવુર્ ે  .

                    માજી સૈવનક ઉમેદવારો ક ુે     જઓેએ જલ,  વાય �ુ         અને સ્થળની આમી ફોસીસમાં  

ઓછામાં           ઓછા છ માસની સેવા કરી હોય અને માજી સૈવનક તરીક ુને �ુ   સક્ષમ અવધકારીન �ુુ ં 

ઓળખકાડગ     અને ક્રિ*ડસ્ ચાજL કુ � ક ધરાવતાં     હોય તો ઉ૫લી વયમયાગ દામાં  તે  ઓએ બજાવેલ 

  ફરજનો સમયગાળો ઉ૫રાં   ત ત્રણ વગL  સ �ુ   ધીની છ� ટછાટ મળુર્ે  .  માજી સૈવનક તરીક ુે  ની ફરજ 

ચાલ �ુ   હોય તે   વા ઉમેદવારો વનવુ̂ક્રિવન �ુું          એક વગL બાકી હોય તો પણ તેઓ પોતાની ઉમેદવારી 

 નોધંાવી કLુર્ ે.  

)૭   (   ુર્ારીક્રિ*રક રીતે અર્ક્તL (ક્રિ*દવ્યાં ગ)    ઉમેદવારોની જગ્યાઓ જે તે  ક ુેટુે  ગરી સામે  સરભર 

કરવામાં   આવુર્.ે        ુર્ારીક્રિ*રક રીતે અર્ક્તL (ક્રિ*દવ્યાગં)      ઉમેદવારોની જગ્યા માટુે   લાયક 

   ુર્ારીક્રિ*રક રીતે અર્ક્તL (ક્રિ*દવ્યાં ગ)         ઉમેદવારો ઉપલબ્ ધ નહી ં થાય તો તે જગ્યા અન્ય 

   સામાન્ય લાયક ઉમેદવારોથી ભરવામાં  આવુર્ ે .

   ઉમેદવાર,    સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા. ૧૫/૦૨/    ૨૦૦૧ ના ઠરાવ યમાં કઃ 

સીઆરઆર/૧૦૨૦૦૦/જીઓઆઇ-૭/ગ-     ૨ ના ઠરાવની જોગવાઇ જ �ુ  જબ દદવયાંગતાની 

૪૦% કેે ત ેે  થી વધ ેુ   ટકાવારી ધરાવતાં  હોવાન ેંેુ   વસવવલ સજTનનેુેં  સટીફીકેે ટ ધરાવતાં  હશ ેે, 

  તો જ દદવયાં ગ ઉમે ે  દવાર તરીકેે   ઉ૫લી વયમયામ  દા અને ે    અનામતનો લાભ મળશે ે . ુર્ારીક્રિ*રક 

 અર્ક્તLતા અંગે     સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા. ૦૧-૧૨-    ૨૦૦૮ ના પક્રિ*રપત્ર યમાં કઃ 
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પરચ- –૧૦૨૦૦૮ ૪૬૯૫૪૦- ગ-       ર અને ત્યારબાદ સરકારશ્રીના વખતો વખતના સ �ુધારા 

   પક્રિ*રપત્રથી વનયત થયેલ નજ <ુનામાં    સરકારી હોસ્સ્પટલના સ �ુવપ્રન્ટુ ેન્ડુેન્ટ/  વસવવલ સજLન /

 મેડીકલ બોડગ   દ્વારા આપવામાં  આવે    લ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાં  આવુર્ ે .

)૮    (જાહ ુેરાતમાં    જે તે ક ુેટુગેરીમાં  ક �ુ      લ જગ્યાઓ પૈકી મક્રિ*હલા ઉમેદવારો માટુે  અજ �ુ  ક જગ્યાઓ 

  અનામત હોય ત્યાર ુે        મક્રિ*હલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ વસવાયની બાકી રહ ુતેી 

  જગ્યાઓ ફર્ક્ત પ �ુ  રૂર્ ઉમે  દવારો માટ ુે   અનામત છે   તેમ ગણવાન �ુુ ં  નથી,   આ જગ્યાઓ પર 

પ �ુ     રૂર્ તેમજ મક્રિ*હલા ઉમેદવારોની પસદં    ગી ઉમેદવારોએ મેળવેલ માકગ  સના મેરીટસને 

ધ્   યાને લઇ કરવામાં  આવે  છે      તેથી આવી જગ્ યાઓ માટુે પ �ુ     રૂર્ તેમજ મક્રિ*હલા ઉમેદવારો 

  અરજી કરી કL ુે  છે .  

 

ર .  ૫ગાર ધોરણ-: 
 નાણાં   વવભાગના તા.૧૬-ર-    ર૦૦૬ ના તથા તા. ર૯/૪/   ર૦૧૦ અને તા. ૬/૧૦/૨૦૧૧, તા .

૨૦/૧૦/    ૨૦૧૪ ના ઠરાવ યમાં ક: -  ખરચ -ર૦૦ર- ૫૭-ઝ.   ૧ તેમજ તા. ૨૦/૧૦/  ૨૦૧૫ ના 

 ઠરાવ યમાં ક: -  ખરચ -ર૦૦ર- ૫૭-(પાટગ -ર)-ઝ.   ૧ તથા છે લ્લે  તા. ૧૮/૦૧/   ૨૦૧૭ ના ઠરાવ 

યમાકં: -  ખરચ -ર૦૦ર- ૫૭-(પાટગ -ર)-ઝ.  ૧ અન્વયે   પ્રથમ પાં  ચ વગL  માટ ુે    પ્રવત માસ માટુે  નીચે  

જ �ુ     જબના વનયત ક્રિ*ફકસ ૫ગારથી વનમણુ<ું ક અપાુર્.ે તે      મજ ઉકત ઠરાવના અન્ય લાભો મળવાપાત્ર 

થુર્.ે     અને સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા. ૨૩-૧૦-    ર૦૧૫ ના ઠરાવ યમાં ક:- સીઆરઆર-૧૧-

ર૦૧૫-૩૧૨૯૧૧-ગ.૫ અને નાણા વવભાગના તા . ૨૮-૦૩-ર૦૧૬ ના ઠરાવ યમાં ક -:

ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટગ -૩)/ઝ-     ૧ તથા તા.૧૮/૦૧/   ૨૦૧૭ માં   દુર્ાગ     વેલ બોલીઓ અને  

રLતોને   આવધન વનમાયે   લ ઉમેદવાર પાં   ચ વગLના અંતે    તેની સેવાઓ સં  તોકાLરક જણાયે થી 

સCું બCું   વધત કચરેીમાં     જે તે       સમયના સરકારશ્રીના વનયમોન �ુસાર      મળવાપાત્ર ૫ગાર ધોરણમાં  

 વનયવમત વનમણુ<ું ક મેળવવાને   પાત્ર થુર્ ે  .તે  મ છતાં  ,   આ બાબતે નામદાર સ �ુ  પ્રીમ કોટગમાં  દાખલ 

થયે લ SLP No. 14124/2012 અને SLP No. 14125/2012  ના ચ �ુકાદાને   આધીન રહ ુેુ ર્ ે.  

 

જાહુે  રાત યમાંક વવભાગ/       ખાતાની વડાની કચેરીન �ુુ ં 

નામ 

સCુંવગગન �ુું  નામ   પ્રથમ પાં  ચ વગL 

સ �ુ  ધી મળનાર 

 ક્રિ*ફકસ પગાર 

૨૦૫/ ર૦૨૨૨૩ 
જ �ુ  ખ્ય ઇજને    ર અને વનયામક ગ �ુજરાત 

ઇજને  રી સં  ુર્ોધન સંસ્થા, વડોદરા 

જુ �  વનયર સાયન્ટીફીક 
આસીસ્ટન્ટ, વગગ -૩ 

૩૧,૩૪૦ -/

૨૦૬/ ર૦૨૨૨૩ 
વનયામકશ્રી,  નગરપાણલકાઓની કચેરી 

ગાં ધીનગર 

મ્ય �ુ  વનવસપલ ઇજનેર ,

વગગ-૩  
૩૮,૦૯૦ -/

૨૦૭/ ર૦૨૨૨૩ 
નમગદા, જળસપંક્રિવ,  પાણી પ �ુરવઠા 

  અને કલ્પસર વવભાગ 

  અવધક મદદનીર્ ઇજનેર 
)સીવીલ ,(વગગ -૩ 

૩૮,૦૯૦ -/

  અવધક મદદનીર્ ઇજનેર 
)સીવીલ  (વગગ - ૩ (અન �ુ. 

 જનજાવત બેકલોગ (
૩૮,૦૯૦ -/
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૨૦૮/ ર૦૨૨૨૩ 
માગગ  અને    મકાન વવભાગ હુઠેળની 

વત �ુગ ળ કચે રીઓ 
રુખેનકાર,વગગ-૩  ૧૯,૯૫૦ -/

૨૦૯/ ૨૦૨૨૨૩ 
માગગ  અને    મકાન વવભાગ હુઠેળની 

વત �ુગ ળ કચે રીઓ 

વકગ  આસીસ્ટન્ટ, વગગ -૩ 
૧૯,૯૫૦ -/

૨૧૦/ ૨૦૨૨૨૩ 
વવદ્ય�  ત શ �ુ  લ્ક સમાહતાગ  ની કચેરી ,

ગાં ધીનગર 

વવદ્ય�  ત શ �ુ  લ્ક વનરીક્ષક ,

વગગ -૩ 
૩૧,૩૪૦ -/

૨૧૧/ ૨૦૨૨૨૩ ગં્ર  થાલય વનયામકશ્રી, ગાં ધીનગર 
 મદદનીર્ ગ્રં થપાલ ,

વગગ -૩ 
૧૯,૯૫૦ -/

 
 

૩ . રાષ્ટ્ર ીયતા:- ઉમેે     દવાર ભારતનો નાગદરક હોવો જોઈએ.  અથવા ગ �ુ  જરાત જ �ુ   લ્ કી સે  વા વગીકરણ 

  અને ભરતી (  સામાન્ ય) વનયમો,   ૧૯૬૭ ના વનયમ-    ૭ ની જોગવાઇ જ �ુ   જબની રાષ્્ટ રીયતા 

  ધરાવતા હોવા જોઇએ .  
 

૪.(૧) વયમયામ  દા અનેે શ =ે   ક્ષ5ણક લાયકાતની વવગતો:- 
 

જા.ક્ર . સવંગમ વયમયામ  દા / શ =ે  ક્ષ5ણક લાયકાત 

૨૦૫/  ર૦૨૨૨૩ જે વુનયર 

સાયન્ટીફીક 

આસીસ્ટન્ટ ,

વગમ -૩ 

)ક (તા. ૩૦/૦૬/    ર૦૨૨ ના રોજ ઉમે      દવારની ઉંમર ૧૮ વગLથી ઓછી 

 નક્રિ*હ અને   ૩૫ + ૧ વષમ  ની વધેુ   છૂટછાટ =  ૩૬ વષમ  ) સામાન્ય વહીવટ 

  વવભાગના તા.  ૧૪/૧૦/       ૨૦૨૧ ના ઠરાવ ક્રમાં  કઃ    સીઆરઆર /

૧૧/૨૦૨૧/૪૫૦૯૦૦/ગ-  ૫ મ ેુ  જબ ) વષમ  થી વધેુ    ન હોવી જોઇશે ે . ;અન ેે 
           વખતોવખત સ �ુધાયાગ  પ્રમાણે  ના ગ �ુ  જરાત જ �ુ    લ્ કી સેવા વગીકરણ 

    અને ભરતી (સામાન્ય)  વનયમો-       ૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અન �ુસાર 

  અગાઉથી ગ �ુ     જરાત સરકારની સેવામાં     હોય તે   વી વ્ યસ્ર્ક્તઓની 

તરફુણેમાં   ઉપલી વયમયાગ    દા હળવી કરી કાLુર્ ે .    
)ખ) (૧ (ઉમે  દવાર ભારતમાં  કે     ન્દ્્નક્રિુય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા 

તે હે ઠળ સ્ થપાયે લી અથવા સં સ્ થાવપત ય �ુવનવવક્રિસટીઓ પૈ કી 

કોઇપણમાં     થી અથવા ય �ુ .જી.સી.  એકટ-     ૧૯૫૬ ના સે કનL-   ૩ હે ઠળ 

જાહે   ર થયા જ �ુ  જબ ય �ુવનવવક્રિસ ટી હોવાન �ુું    ગણાતી અથવા તે  તરીકે  માન્ ય 

થયેલી બીજી કોઇપણ ુર્કૈ્ષણણક સં સ્ થામાં થી મેળવે લી ઇજને રી 

)વસવવલ ( અથવા ટે  કનોલોજી (વસવવલ)   સ્નાતકની પદવી ધરાવતો  

 હોવો જોઇુર્ે; અથવા  
)૨  (ટે     કવનકલ પરીક્ષા બોડગમાં   થી ભારતમાં   કે     ન્દ્્નક્રિુય અથવા રાજય 

અવધવનયમથી અથવા તે  હે ઠળ સ્ થપાયે લી અથવા સં સ્ થાવપત 

ય �ુવનવવક્રિસ  ટીઓ પૈ  કી કોઇપણમાં   થી અથવા ય �ુ .જી.સી. એકટ-  ૧૯૫૬ ના 

સેકનL-  ૩ હે  ઠળ જાહે   ર થયા જ �ુ  જબ ય �ુ  વનવવક્રિસટી હોવાનુ�ુ ં   ગણાતી અથવા 

 તે તરીકે  માન્  ય થયે     લી બીજી કોઇપણ ુર્કૈ્ષણણક સંસ્ થામાં  થી મેળવે લો 

 વસવવલ ઇજનેરીમાં     ક્રિ*ડપ્લોમા ધરાવતો હોવો જોઇુર્;ે અને 
)   ક (ગ �ુ   જરાત ઇજનેરી સં  ુર્ોધન સં   સ્થાના વનયામકની કચેરી, ગ �ુજરાત 

  રાજ્યની તાબાની સેવામાં  , પ્રયોગુર્ાળા મદદનીર્, વગગ - ૩ની જગા 

 પરનો આરR  બે  વગL  નો અન �ુ   ભવ હોવો જોઈુર્ે; અથવા 
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)   ખ (સરકાર/   સરકાર હસ્તકના ઉપયમ/ બોડગ  /કોપોરે  નL અથવા 

કં  પની અવધવનયમ,  ૨૦૧૩ હે  ઠળ સ્થપાયે  લી ણલવમટે ડ કંપનીમાં  વસવવલ 

 ઇજનેરીના કે્ષ ત્રમાં   પ્રયોગુર્ાળા પરીક્ષણ, ગ �ુ  ણક્રિવા વનયં ત્રણ, કે્ષ વત્રય 

ગ �ુ  ણક્રિવાની સ �ુવનક્રિવતતા,  ક્ષેવત્રય તપાસ,  ક્રિ*ડઝાઇન (રૂપરે  ખા ઘડવી (

 અથવા બાં  ધકામનો આરR  બે  વગL  નો અન �ુ    ભવ ધરાવતો હોવો જોઇુર્;ે 
)૩  (ગ �ુ   જરાત જ �ુ        લ્ કી સેવા વગીકરણ અને     ભરતી (સામાન્ ય)  વનયમો ,

૧૯૬૭માં  ઠરાવ્  યા પ્રમાણે  ની કોમ્પ્ ય �ુ   ટરના ઉપયોગ અંગે  ની પાયાની 

   જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇુર્ે. 
)૪ (ઉમે  દવાર ગ �ુ      જરાતી અથવા ક્રિ*હન્ દી અથવા બંને  ભાુર્ાન �ુું પ <ુરત �ુું  ઞાન 

  ધરાવતો હોવો જોઇુર્.ે         

૨૦૬/ ર૦૨૨૨૩  મ્પયુેવનવસપલ 

ઇજને ેર, વગમ -૩ 

)ક (તા. ૩૦/૦૬/    ર૦૨૨ ના રોજ ઉમે     દવારની ઉંમર ૧૮ વગLથી ઓછી 

 નક્રિ*હ અને   ૩૫ + ૧ વષમ  ની વધેુ   છૂટછાટ =  ૩૬ વષમ  ) સામાન્ય વહીવટ 

  વવભાગના તા.  ૧૪/૧૦/       ૨૦૨૧ ના ઠરાવ ક્રમાં  કઃ    સીઆરઆર /

૧૧/૨૦૨૧/૪૫૦૯૦૦/ગ-  ૫ મ ેુ  જબ ) વષમ  થી વધેુ    ન હોવી જોઇશે ે . ;અન ેે  

)ખ) (૧( ઉમે  દવાર ભારતમાં  કે     ન્દ્્નક્રિુય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા 

તે  હે ઠળ સ્ થપાયેલી અથવા સં સ્ થાવપત ય �ુવનવવક્રિસટીઓ પૈ કી 

કોઇપણમાં   થી અથવા ય �ુ    વનવવક્રિસટી ગ્રાન્ુ્સ કવમનL અવધવનયમ,૧૯૫૬ 

   ની કલમ ૩ હે  ઠળ ડીમ્  ડ ય �ુવનવવક્રિસ ટી તરીકે  જાહે  ર થયે   લી અથવા તે  

તરીકે   માન્             ય થયેલી અથવા બીજી કોઇપણ ુર્કૈ્ષણણક સંસ્ થામાં થી 

મેળવે લ  વસવવલ એન્જીવનયરીગં અથવા ટુે  ક્નોલોજીની સ્નાતકની 

પદવી         ધરાવતો હોવો જોઇુર્ે અથવા સરકારે     માન્ય કરે   લ તે ની 

        સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇુર્.ે  (     સરકાર દ્વારા વસવવલ 

    એન્જીવનયરીગં અથવા ટે       ક્નોલોજીની સ્નાતકની પદવીની સમકક્ષ 

પદવીમાં  નીચે  પ્રમાણે ની   એન્જીવનયરીગં અથવા ટે ક્નોલોજીની 

સ્નાતકની ડીગ્રીઓનો સમાવે ર્ કરવામાં  આવે લ છે.                         

1.  CIVIL  ENGINEERING  2.  CIVIL  (ENVIRONMENTAL  & 

POLLUTION CONTROL) 3. CIVIL (CONSTRUCTION 

TECHNOLOGY)  4.  CIVIL  (ENVIRONMENT  ENGINEERING)   

5. CIVIL (PUBLIC HEALTH & ENVIORNMENT) ENGINEERING 

6. CONSTRUCTION AND PROJECT MANAGENMENT           

7. CONSTRUCTION ENGINEERING 8. CONSTRUCTION 

ENGINEERING & MANAGEMENT 9. CONSTRUCTION 

MANAGEMENT 10. CONSTRUCTION PLANNING & 

MANAGEMENT 11. CONSTRUCTION TECHNOLOGY & 

MANAGEMENT  12.  GEOINFORMATICS  AND  SURVEYING 

TECHNOLOGY 13. HIGHWAY ENGINEERING 14. HIGHWAY 

TECHNOLOGY 15. HYDRAULICS & FOOD CONTROL         

16.  HYDRAULICS  ENGINEERING  17.  IRRIGATION  AND 

DRAINAGE ENGINEERING 18. IRRIGATION ENGINEERING 

19. TOWN AND COUNTRY PLANNING 20. TRAFFIC AND 

TRANSPORTATING  ENGINEERING  21.  TRANSPORTATION 
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ENGINEERING  22.  TRANSPORTATION  ENGINEERING  & 

MANAGEMENT 23. TRANSPORTATION SYSTEM 

ENGINEERING 24. WATER RESOURCE ENGINEERING         

25.  WATER  RESOURCE  ENGINEERING  &  MANAGEMENT 

26. WATER RESOURCE MANAGEMENT 27. WATER 

RESOURCE AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING          

28. WATER RESOURCE AND HYDRO INFORMATICS         

29. URBAN PLANNING 30. BUILDING SCIENCE AND 

TECHNOLOGY 31. ENVIRONMENTAL ENGINEERING        

32.  TRANSPORTATION  ENGINEERING  33.  STRUCTURAL 

ENGINEERING AND CONSTRUCTION MANAGEMENT           

34.  CIVIL  ENGINEERING  ENVIRONMENT  &  POLLUTION 

CONTROL 35. CONSTRUCTION TECHNOLOGY                 

36. CONSTRUCTION TECHNOLOGY & MANAGEMENT           

37. PLANNING 38. TRANSPORTATION ENGINEERING AND 

PLANNING. ) 
)૨  (ગ �ુ   જરાત જ �ુલ્       કી સેવા વગીકરણ અને     ભરતી (સામાન્ ય)  વનયમો ,

 ૧૯૬૭ માં  ઠરાવ્    યા પ્રમાણેની કોમ્પ્ યુ �   ટરના ઉપયોગ અંગે  ની પાયાની 

   જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇુર્ે. 

)૩ (ઉમે  દવાર ગ �ુ   જરાતી અથવા ક્રિ*હન્   દી અથવા બં ને   ભાુર્ાન �ુું પ <ુરત �ુું  ઞાન 

  ધરાવતો હોવો જોઇુર્.ે    
           વખતોવખત સ �ુધાયાગ   પ્રમાણેના ગ �ુ  જરાત જ �ુ    લ્ કી સેવા વગીકરણ 

અને     ભરતી (સામાન્ય)  વનયમો-       ૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અન �ુસાર 

  અગાઉથી ગ �ુ     જરાત સરકારની સે વામાં       હોય તેવી વ્ યસ્ર્ક્તઓની 

તરફુણેમાં   ઉપલી વયમયાગ    દા હળવી કરી કાLુર્ ે    .

૨૦૭/ ર૦૨૨૨૩  અવધક 

મદદનીશ 

ઇજને રે 

)સીવીલ   ,(

વગમ -૩ 

)ક (તા. ૩૦/૦૬/       ર૦૨૨ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વગL  થી ઓછી 

 નક્રિ*હ અને  ૩૩+ ૧ વષમ  ની વધ ેુ   છૂટછાટ =  ૩૪ વષમ  )સામાન્ય 

  વહીવટ વવભાગના તા. ૧૪/૧૦/    ૨૦૨૧ ના ઠરાવ ક્રમાં કઃ  

સીઆરઆર/ ૧૧/૨૦૨૧/૪૫૦૯૦૦/ગ-  ૫ મ ેુ  જબ ) વષમ  થી વધેુ  ન 

 હોવી જોઇશેે . ;અન ેે  
         વખતોવખત સ �ુધાયાગ   પ્રમાણેના ગ �ુ  જરાત જ �ુ    લ્ કી સેવા વગીકરણ 

    અને ભરતી (સામાન્ય)  વનયમો-       ૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અન �ુસાર 

  અગાઉથી ગ �ુ     જરાત સરકારની સેવામાં     હોય તે   વી વ્ યસ્ર્ક્તઓની 

તરફુણેમાં   ઉપલી વયમયાગ    દા હળવી કરી કાLુર્ ે .    
)ખ) (૧ (ઉમે  દવાર ટે   કનીકલ પરીક્ષા બોડગમાં   થી અથવા ભારતમાં  કે ન્દ્્નક્રિુય 

          અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હે   ઠળ સ્   થપાયેલી અથવા  

સં સ્   થાવપત ય �ુ   વનવવક્રિસટીઓ પ ૈ કી કોઇપણમાં     થી અથવા ય �ુવનવવક્રિસટી 

ગ્રાન્ુ ્ સ કવમનL અવધવનયમ,૧૯૫૬   ની કલમ ૩ હે ઠળ  ડીમ્ ડ 

ય �ુવનવવક્રિસ ટી તરીકે  જાહે    ર થયેલી અથવા તે  તરીકે    માન્ ય થયે  લી અથવા 

   બીજી કોઇપણ ુર્કૈ્ષણણક સંસ્     થાનો સીવીલ એન્જીનીયરીગં નો ડીપ્લોમા 

)  ભરતી વનયમો મ ેુ     જબ સીવીલ એન્ે ીનીયરીગંની સ્નાતકની ડીગ્રીને ે 

 માન્ય ગણેે       લ ન હોવાથી સીધી સીવીલ એન્ેીનીયરીગંની ડીગ્રી  

અવધક 

મદદનીશ 

ઇજને રે 

)સીવીલ   ,(

વગમ - ૩ (અન ેુ. 

જનજાવત 

બેે કલોગ (
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  મેેળવેે   લ હોય ત ેે  વા ઉમેે    દવારો અરી કરી શકશ ેે  નહી)ં  ધરાવતો હોવો 

જોઇુર્ે. 
)૨  (ગ �ુ   જરાત જ �ુ        લ્ કી સેવા વગીકરણ અને     ભરતી (સામાન્ ય)  વનયમો ,

 ૧૯૬૭ માં  ઠરાવ્    યા પ્રમાણેની કોમ્પ્ યુ �   ટરના ઉપયોગ અંગે  ની પાયાની 

   જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇુર્ે. 
)૩ (ઉમે  દવાર ગ �ુ   જરાતી અથવા ક્રિ*હન્   દી અથવા બં ને   ભાુર્ાન �ુું પ <ુરત �ુું  ઞાન 

  ધરાવતો હોવો જોઇુર્.ે 

૨૦૮/ ર૦૨૨૨૩  રેેખિેનકાર,   

વગમ -૩  

)ક (તા. ૩૦/૦૬/    ૨૦૨૨ ના રોજ ઉમે    દવારની ઉંમર ૧૮ વગL  થી ઓછી 

 નક્રિ*હ અને   ૩૩ + ૧ વષમ  ની વધેુ   છૂટછાટ =  ૩૪ વષમ  ) સામાન્ય વહીવટ 

  વવભાગના તા.  ૧૪/૧૦/       ૨૦૨૧ ના ઠરાવ ક્રમાં  કઃ    સીઆરઆર /

૧૧/૨૦૨૧/૪૫૦૯૦૦/ગ-  ૫ મ ેુ  જબ ) વષમ  થી વધેુ    ન હોવી જોઇશે ે . ;અન ેે 

)ખ() ૧ (ઉમે દવારે    સરકાર દ્વારા સ્થપાયે  લ આઇ.ટી.  આઇ માં  થી મે ળવેલ 

ઓછામાં       ઓછો બે વગL     નો સીવીલ ડ્ર ાફટમે     નના તાલીમી કોગL ન �ુુ ં 

 પ્રમાણપત્ર મેળવે   લ હોવો જોઇુર્ે . 
)ગ(ગ �ુ   જરાત જ �ુલ્   કી સે     વા વગીકરણ અને     ભરતી (સામાન્ ય)  વનયમો ,

 ૧૯૬૭ માં  ઠરાવ્    યા પ્રમાણેની કોમ્પ્ ય �ુ   ટરના ઉપયોગ અંગે  ની પાયાની 

   જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇુર્ે. 
)ઘ (ઉમે  દવાર ગ �ુ   જરાતી અથવા ક્રિ*હન્   દી અથવા બં ને   ભાુર્ાન �ુું પ <ુરત �ુું  ઞાન 

  ધરાવતો હોવો જોઇુર્ે        . 
         વખતોવખત સ �ુધાયાગ   પ્રમાણેના ગ �ુ  જરાત જ �ુલ્   કી સેવા વગીકરણ 

અને     ભરતી (સામાન્ય)  વનયમો-       ૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અન �ુસાર 

  અગાઉથી ગ �ુ     જરાત સરકારની સે વામાં        હોય તેવી વ્ યસ્ર્ક્તઓની 

તરફુણેમાં   ઉપલી વયમયાગ    દા હળવી કરી કાLુર્ ે   . 

૨૦૯/ ર૦૨૨૨૩ 

 

વકમ  આસીસ્ટન્ટ ,

વગમ -૩ 

)ક (તા. ૩૦/૦૬/ર૦૨૨   ના રોજ ઉમે    દવારની ઉંમર ૧૮ વગL   થી ઓછી નક્રિ*હ 

અને   ૩૩ + ૧ વષમ  ની વધ ેુ   છૂટછાટ =  ૩૪ વષમ  ) સામાન્ય વહીવટ 

  વવભાગના તા.  ૧૪/૧૦/       ૨૦૨૧ ના ઠરાવ ક્રમાં  કઃ    સીઆરઆર /

૧૧/૨૦૨૧/૪૫૦૯૦૦/ગ-  ૫ મ ેુ  જબ ) વષમ  થી વધ ેુ    ન હોવી જોઇશ ેે.; 

અનેે  
)ખ)(૧ ( ઉમેદવાર ટે   કનીકલ પરીક્ષા બોડગમાં   થી અથવા ભારતમાં  કે ન્દ્્નક્રિુય 

    અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે  હે  ઠળ સ્ થપાયે  લી અથવા  

સં સ્   થાવપત ય �ુ   વનવવક્રિસટીઓ પ ૈ કી કોઇપણમાં     થી અથવા ય �ુવનવવક્રિસટી 

    ગ્રાન્ુ્સ કવમનL અવધવનયમ,         ૧૯૫૬ ની કલમ ૩ હે   ઠળ ડીમ્ ડ 

ય �ુવનવવક્રિસ  ટી તરીકે   જાહે       ર થયેલી અથવા તે   તરીકે   માન્   ય થયે લી 

    અથવા બીજી કોઇપણ ુર્કૈ્ષણણક સંસ્    થાનો સીવીલ એન્જીનીયરીગં નો 

      ડીપ્લોમા ધરાવતો હોવો જોઇુર્ે )  ;    ભરતી વનયમો મ ેુ   જબ સીવીલ 

  એન્ેીનીયરીગંની સ્નાતકની ડીગ્રીનેે   માન્ય ગણ ેે    લ ન હોવાથી સીધી 

   સીવીલ એન્ેીનીયરીગંની ડીગ્રી મેેળવેે   લ હોય તે ે  વા ઉમે ે  દવારો અરી 

 કરી શકશે ે  નહી ં (

અથવા 
)૨( ઉમે    દવાર ઔદ્યોણગક તાલીમ સં સ્થામાં  થી  સીવીલ ડ્ર ાફટસમેે  નનો બેે 

વષમ  નો   પ્રમાણપત્ર અભ્યાસયમ કરે   લો હોવો જોઇુર્.ે અને ે  
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          સીવીલ ડ્ર ાફટસમે નના કે્ષત્રમાં નો અથવા સરકાર અથવા 

  સ્થાવનક મં         ડળ અથવા સરકાર હસ્તકના બોડગ     અથવા કોપોરે નL 

 અથવા કં  પની અવધવનયમ-  ૨૦૧૩ હે  ઠળ સ્થપાયે  લ ણલવમટે ડ કંપનીમાં  

 સીવીલ ડ્ર ાફટસમે  ન તરીકે     ની જગ્યા ગણી કાLય તે   વી જગ્યા પરનો 

આશર ે બેે  વષમ  નો અનેુ ભવ   ધરાવતો હોવો જોઇુર્ે . 
)ગ  (ગ �ુ   જરાત જ �ુલ્   કી સે         વા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ ય)  વનયમો ,

 ૧૯૬૭ માં  ઠરાવ્   યા પ્રમાણેની કોમ્પ્ ય �ુ   ટરના ઉપયોગ અંગે  ની પાયાની 

   જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇુર્ે. 
)ઘ ( ઉમેદવાર ગ �ુ      જરાતી અથવા ક્રિ*હન્ દી અથવા બંને   ભાુર્ાન �ુું પ <ુરત �ુું  ઞાન 

  ધરાવતો હોવો જોઇુર્ે        . 
           વખતોવખત સ �ુધાયાગ  પ્રમાણે  ના ગ �ુ  જરાત જ �ુ    લ્ કી સેવા વગીકરણ 

    અને ભરતી (સામાન્ય)  વનયમો-       ૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અન �ુસાર 

  અગાઉથી ગ �ુ     જરાત સરકારની સે વામાં       હોય તેવી વ્ યસ્ર્ક્તઓની 

તરફુણેમાં   ઉપલી વયમયાગ    દા હળવી કરી કાLુર્ ે . 

૨૧૦/ ર૦૨૨૨૩ 

 

વવદુ્ય  ત શેુલ્ક 

વનરીક્ષક, વગમ-૩ 

)ક (તા. ૩૦/૦૬/    ર૦૨૨ ના રોજ ઉમે    દવારની ઉંમર ૧૮ વગL  થી ઓછી 

 નક્રિ*હ અને   ૩૫ + ૧ વષમ  ની વધ ેુ   છૂટછાટ =  ૩૬ વષમ  ) સામાન્ય વહીવટ 

  વવભાગના તા.  ૧૪/૧૦/       ૨૦૨૧ ના ઠરાવ ક્રમાં  કઃ    સીઆરઆર /

૧૧/૨૦૨૧/૪૫૦૯૦૦/ગ-  ૫ મ ેુ  જબ ) વષમ  થી વધેુ    ન હોવી જોઇશે ે . ;અન ેે  

            વખતોવખત સ �ુધાયાગ  પ્રમાણે  ના ગ �ુ  જરાત જ �ુ   લ્ કી સે  વા વગીકરણ 

    અને ભરતી (સામાન્ય)  વનયમો-       ૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અન �ુસાર 

  અગાઉથી ગ �ુ     જરાત સરકારની સેવામાં     હોય તે   વી વ્ યસ્ર્ક્તઓની 

તરફુણેમાં   ઉપલી વયમયાગ    દા હળવી કરી કાLુર્ ે . 
)ખ) (૧ (ઉમે દવાર ભારતમાં  કે     ન્દ્્નક્રિુય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા 

તે હે ઠળ સ્ થપાયે લી અથવા સં સ્ થાવપત ય �ુવનવવક્રિસટીઓ પૈ કી 

કોઇપણમાં   થી અથવા તે  તરીકે  માન્    ય થયેલી અથવા ય �ુ .જી.સી. એકટ-

  ૧૯૫૬ ના સે કનL-  ૩ હે    ઠળ ડીમ્ ડ ય �ુવનવવક્રિસ ટી તરીકે  જાહે  ર થયે લી 

   બીજી કોઇપણ ુર્કૈ્ષણણક સંસ્ થામાં  થી  સ્નાતકની ડીગ્રી  ધરાવતો હોવો 

જોઇુર્ે. 
)૨  (ગ �ુ   જરાત જ �ુલ્       કી સેવા વગીકરણ અને     ભરતી (સામાન્ ય)  વનયમો ,

 ૧૯૬૭ માં  ઠરાવ્    યા પ્રમાણેની કોમ્પ્ યુ �   ટરના ઉપયોગ અંગે  ની પાયાની 

   જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇુર્ે. 
)૩ (ઉમે  દવાર ગ �ુ   જરાતી અથવા ક્રિ*હન્   દી અથવા બં ને   ભાુર્ાન �ુું પ <ુરત �ુું  ઞાન 

  ધરાવતો હોવો જોઇુર્.ે         

૨૧૧/ ર૦૨૨૨૩ 

 

મદદનીશ 

ગ્રં થપાલ   ,

વગમ -૩ 

)ક (તા. ૩૦/૦૬/  ર૦૨૨      ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વગL   થી ઓછી નહી ં  

 અને  ૩૭ + ૧ વષમ  ની વધ ેુ   છૂટછાટ =  ૩૮ વષમ  ) સામાન્ય વહીવટ 

  વવભાગના તા.  ૧૪/૧૦/       ૨૦૨૧ ના ઠરાવ ક્રમાં  કઃ    સીઆરઆર /

૧૧/૨૦૨૧/૪૫૦૯૦૦/ગ-  ૫ મ ેુ  જબ ) વષમ  થી વધેુ    ન હોવી જોઇશે ે . ;અન ેે  

)ખિે) (૧ (ઉમેદવાર ભારતમાં  કે     ન્દ્્નક્રિુય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા 

તે હે ઠળ સ્ થપાયે લી અથવા સં સ્ થાવપત ય �ુવનવવક્રિસટીઓ પૈ કી 

કોઇપણમાં   થી અથવા તે  તરીકે  માન્    ય થયેલી અથવા ય �ુ .જી.સી. એકટ-

  ૧૯૫૬ ના સે કનL-  ૩ હે    ઠળ ડીમ્ ડ ય �ુવનવવક્રિસ ટી તરીકે  જાહે  ર થયે લી 

  બીજી કોઇપણ ુર્ૈ  ક્ષણણક સંસ્ થામાં  થી મેળવે  લી ગ્રં  થાલય અને  માક્રિ*હતી 
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 વવઞાન  (Library  and  Information  Science)  અથવા  ગં્રથાલય 

 વવઞાન (Library Science) ની  સ્નાતકની પદવી અથવા  
    ગં્ર  થાલય અને    માક્રિ*હતી વવઞાન (Library and Information Science) 

અથવા ગં્ર   થાલય વવઞાન (Library Science) ની અન�ુ  સ્નાતકની પદવી 

  ધરાવતો હોવો જોઇુર્ે. 
)ગ(  ગ �ુ  જરાત જ �ુ   લ્ કી સે   વા વગીકરણ અને   ભરતી (સામાન્ ય) વનયમો ,

 ૧૯૬૭ માં  ઠરાવ્  યા પ્રમાણે  ની કોમ્પ્ ય �ુ   ટરના ઉપયોગ અંગે  ની પાયાની 

   જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇુર્ે. 
)ઘ ()૧ ( ઉમેદવાર સરકારમાં  ગં્ર  થાલય કારક �ુ  ન વગગ -  ૩ ના દરજ્જજાથી 

    ઉતરતા દરજ્જજાની ન હોય તે  વી જગ્    યા પરનો અથવા  
     )૨  (સરકારમાં  ગ્રં  થાલય કારક �ુ  ન વગગ -   ૩ ના દરજ્જજાથી ઉતરતા 

    દરજ્જજાની ન હોય પણ તેને    સમકક્ષ હોય તે વી, સરકારે   તે તરીકે  

 માન્ય કરે   લી જગા પરનો,  સરકાર હસ્  તકના બોડગ   અથવા કોપોરે નL 

  અથવા સ્થાવનક ક્રિસામં ડળોમાં  અથવા   
)     ૩  (સરકારમાં  ગ્રં  થાલય કારક �ુ  ન વગગ -   ૩ ના દરજ્જજાથી ઉતરતા 

    દરજ્જજાની ન હોય પણ તેને    સમકક્ષ હોય તે વી, સરકારે   તે તરીકે  

 માન્ય કરે   લી જગા પરનો,  રજીસ્ટર થયે    લા રસ્ટ અથવા જાહે  ર કે્ષત્ર 

      અથવા ખાનગી કે્ષત્રની સં સ્થામાં   ના ગ્રં  થાલયોનો    એક વષમનો 
અનેુભવ   ધરાવતો હોવો જોઇુર્.ે  

)ચ (ઉમે  દવાર ગ �ુ   જરાતી અથવા ક્રિ*હન્   દી અથવા બંને   ભાુર્ાન �ુું પ <ુરત �ુું  ઞાન 

  ધરાવતો હોવો જોઇુર્.ે         
            વખતોવખત સ �ુધાયાગ   પ્રમાણેના ગ �ુ  જરાત જ �ુલ્  કી સે  વા વગીકરણ 

અને     ભરતી (સામાન્ય)  વનયમો-       ૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અન �ુસાર 

  અગાઉથી ગ �ુ     જરાત સરકારની સે વામાં     હોય તે    વી વ્ યસ્ર્ક્તઓની 

તરફુણેમાં   ઉપલી વયમયાગ    દા હળવી કરી કાLુર્ ે .

 

નોધંઃ - )૧ ( ઉપર દુર્ાગ   વેલ તમામ સં વગગ   ના ભરતી વનયમોમાં       વનયત થયેલ ુર્કૈ્ષણણક લાયકાતના અગત્ યના 

જ �ુ  દ્દાઓનો અરજીપત્રકમાં  સમાવે  ર્ કરવામાં   આવેલ છે  .પરત �ુું   આખરી પસં   દગી સમયે ભરતી 

વનયમોમાં  દુર્ાગ       વેલ ુર્કૈ્ષણણક લાયકાતની તમામ જોગવાઇઓને ધ્ યાને  લેવામાં  આવુર્.ે ઉમેદવારુે 

જાહુેરાતમાં  દુર્ાગ       વેલ ુર્કૈ્ષણણક લાયકાતની તમામ વવગતો ધ્ યાને    લઇને જ અરજીપત્રકમાં  વવગતો 

 ભરવાની રહ ુેુ ર્ ે. 

)  ૨( દર ુે ક સં વગગ   ની ઉપલી વયમયાગ  દા માટ ુે ગ �ુ  જરાત જ �ુ       લ્ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (  સામાન્ ય) 

વનયમો-  ૧૯૬૭ તે   મજ જે તે  સં વગગ   ના ભરતી વનયમોમાં  દુર્ાગ      વેલ જોગવાઇ અને સામાન્ ય વહીવટ 

  વવભાગના તા.  ૨૯/૯/     ૨૦૧૨ અને તા.  ૦૬/૧૦/       ૨૦૧૫ ના ઠરાવ યમાં   કઃ સીઆરઆર /

૧૧૨૦૦૮/૨૮૨૩૨૩/ગ-     ૫ ની જોગવાઇઓ અને તે    અન્ વયે થયે  લ સ �ુધારાને  સ �ુ  ધારાને તેમજ 

તા . ૧૪/૧૦/૨૦૨૧ ના ઠરાવ યમાં કઃ સીઆરઆર / ૧૧/૨૦૨૧/૪૫૦૯૦૦/ગ-૫ ની 

   જોગવાઇઓ ધ્ યાને લવેામાં   આવેલ છે .  

)  ૩   (દર ેે ક સંવગમ   ના ભરતી વનયમોમાં   વનયત થય ેે  લ શ =ે   ક્ષ5ણક લાયકાતના અથમ  ઘટન સંબધંેે  ભરતી 

     પ્રદક્રયા દરમ્પયાન કોઇ પ્રશ્ન ઉપક્સ્થત થશેે   તો ત ેે  અંગ ેે  સં બં  વધત વવભાગ/    ખિેાતાના વડાની કચેેરીનો 

 પરામશમ કરીનેે   યોગ્ય ત ેે  વનણમ ય લ ેેવામાં  આવશેે.  
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 ૪ [ર] . વયમયામદામાં  છૂટછાટ:- 
   સામાન્ ય વગગ  ની મક્રિ*હલા ઉમેદવારો,  અનામત વગગ  ના પ �ુ      રૂર્ તથા મક્રિ*હલા ઉમેદવારો તેમજ માજી 

સૈવનક,  ુર્ાક્રિ*રરીક વવકલાં ગ ઉમે  દવારો અને   સરકારી સે વામાં      અગાઉથી ફરજ બજાવાતા હોય તે વા 

 કમગચારી ઉમે  દવારોને નીચે  જ �ુ  જબ વનયમોનુ �    સાર છ< ટછાટ મળવાપાત્ર છે . 

કેેટેેગરી  છૂટછાટ   મહત્તમ વયમયામદા  

 સામાન્ય કેટેેે   ગરીના મદહલા ઉમેેદવારોનેે   પ વષમ )  મહત્તમ ૪૫ વષમ   ની મયામદામા)ં  

 અનામત કેેટેે  ગરીના પેુ  રૂષ ઉમેદેવારોનેે   ૫ વષમ )  મહત્તમ ૪૫ વષમ   ની મયામદામા)ં  

 અનામત કેેટેે   ગરીના મદહલા ઉમેેદવારોનેે 

)૫+૫=૧૦ ( 

 ૧૦ વષમ  )  મહત્તમ ૪૫ વષમ   ની મયામદામા)ં  

 સામાન્ય કેટેેે   ગરીના શારીદરક અશકતતા 

 ધરાવતા પ ેુ  રૂષ ઉમેદેવારોનેે  

 ૧૦ વષમ )  મહત્તમ ૪૫ વષમ   ની મયામદામા)ં  

 સામાન્ય કેટેેે   ગરીના શારીદરક અશકતતા 

  ધરાવતા મદહલા ઉમેદેવારોનેે ) ૧૦+૫=૧૫ ( 

 ૧૫ વષમ  )  મહત્તમ ૪૫ વષમ   ની મયામદામા)ં  

 અનામત કેેટેે   ગરીના શારીદરક અશકતતા 

 ધરાવતા પ ેુ  રૂષ ઉમેે  દવારો (૫+૧૦=૧૫)  

 ૧પ વષમ  )  મહત્તમ ૪૫ વષમ   ની મયામદામા)ં  

 અનામત કેેટેે   ગરીના શારીદરક અશકતતા 

  ધરાવતા મદહલા ઉમેે  દવારો (૫+૧૦+૫=૨૦)  

 ૨૦ વષમ  )  મહત્તમ ૪૫ વષમ   ની મયામદામા)ં  

 માી સ =ે  વનક ઉમેેદવારો  ઉ૫લી વયમયામદામા ંતેે  ઓએ બજાવે ે  લ ફરજનો 

 સમયગાળો ઉ૫રાં   ત ત્રણ વષમ સેુ   ધીની છટછાટ મળશે ે. 
 

 

)૧  ( જે સં વગગ   ની જગ્ યાઓમાં S.E.B.C. કુેટુે  ગરી (ુર્ા.ુર્ ૈ .૫.વગગ  (  ના ઉમેદવારો માટ ુે   અનામત છે  તેવા 

S.E.B.C. કુેટુગેરી (ુર્ા.ુર્.ૈપ. વગગ  ( ના ઉમે   દવારોએ નાણાકીય વગL  ૨૦૧૯-  ૨૦૨૦ / ૨૦૨૦-

 ૨૦૨૧ / ૨૦૨૧-    ૨૦૨૨ ની આવકના આધાર ુે     રાજય સરકારની નોકરી માટ ુે  )  પક્રિ*રવષ્્ટL ઠ-૪ 

જ �ુ  જબ ગ �ુ  જરાતી નજ <ુનામાં  (  કઢાવેલ નોન-  યીમીલેયર સક્રિ*ક્રિટ ફીકુ ે  ટ તા. ૦૧/૦૪/ર૦૨૦ થી તા .

૩૦/૦૬/  ર૦૨૨        દરમ્યાન મેળવેલ હોય તેવ �ુુ ં     પ્રમાણપત્ર ધરાવતાં   હુર્ ે       તો જ ઉ૫લી 

વયમયાગદામાં    છ< ટછાટ તેમજ ક ુેટુે     ગરીની અનામત જગ્યાનો લાભ મળુર્ ે  . અન્યથા તે  ઓ જનરલ -

 સામાન્ય ક ુેટુે   ગરીના ઉમેદવાર તરીક ુે    ઉમેદવારી નોધંાવી કLુર્ ે  .અને  તે  ક્રિ*કસ્સામાં  વયમયાગ દા ,

  પરીક્ષા ફી માં  થી જ �ુ  સ્ર્ક્ત તે      મજ અનામત જગ્ યા પર પસં     દગીનો લાભ મળવાપાત્ર થુર્ ે નહી  .

)૨ (   જે સવંગગ   ની જગ્ યાઓમા ં E.W.S. કુેટુે   ગરી (       આવક્રિધક રીતે નબળા વગગ   (    ના ઉમેદવારો માટ ુે 

 અનામત છે  તે વા E.W.S. કુેટુગેરી  (આવક્રિધ   ક રીતે નબળા વગગ  ( ના ઉમે   દવારોએ રાજય સરકારના 

સામાજીક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના તા . ૨૫-૧-૨૦૧૯ ના ઠરાવ યમાં કઃ-

ઇ.ડબલ્ય �ુ .એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/         અ થી વનયત થયેલ નજ �ુ   ના (અંગ્રેજીમાં   એનેક્ષર-  KH 

 અથવા ગ �ુજરાતીમાં  પદરવશષ્ટ્ટ-ગ) માં   મેળવેલ આવક્રિથ  ક રીતે    નબળા વગો માટ ુે  ના પ્રમાણપત્રનો 

નCું  બર અને      તારીખ ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે  દુર્ાગ  વવાના રહ ુેુર્ ે.  
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      સામાીક ન્યાય અન ેે         અવધકારીતા વવભાગના ઠરાવ ક્રમાંકઃ-ઇડબલ્યે ુએસ/૧૨૨૦૧૯ /

૪૫૯૦૩/અ,  તા ૧૩-૯-    ૨૦૧૯ ની જોગવાઇ મ ેુ  જબ આવખિથ ક રીત ેે   નબળા વગો  (EWS) માટે નેા 

  પાત્રતા પ્રમાણપત્રો ઇસ્યેુ ( issue)    થયા તાખિરીથી ત્રણ વષમ સ ેુ   ધી માન્ય ગણવામાં  આવશ ેે.  

આવક્રિધ   ક રીતે નબળા વગગ  તરીક ુને �ુુ ં    પાત્રતા પ્રમાણપત્ર તા. ૩૦/૦૬/  ર૦૨૨ સ �ુધીમાં   મેળવેલ હોવ �ુુ ં 

  જોઇુર્ ે અને ઇસ્યુ �    થયા તારીખથી તા. ૩૦/૦૬/ર૦૨૨    ની સ્સ્થવતએ ત્રણ વગL  થયે   લ ન હોય 

તેવ �ુું   પ્રમાણપત્ર ધરાવતાં  હુર્ ે     તો જ ઉ૫લી વયમયાગ દામાં    છ< ટછાટ તેમજ ક ુેટુે  ગરીની અનામત 

  જગ્યાનો લાભ મળુર્ ે  .  અન્યથા તેઓ જનરલ-  સામાન્ય ક ુેટુે   ગરીના ઉમેદવાર તરીક ુે  ઉમેદવારી 

 નોધંાવી કLુર્ ે  .અને  તે  ક્રિ*કસ્સામાં  વયમયાગદા,   પરીક્ષા ફી માં  થી જ �ુ  સ્ર્ક્ત તે    મજ અનામત જગ્ યા 

 પર પસં     દગીનો લાભ મળવાપાત્ર થુર્ ે નહી   .

)૩    (  અનામત વગમ   ના એસ.  સી.,  એસ.ટી.,  એસ.ઇ.બી.સી.  કેેટેેગરીના  ઉમે ે     દવારોએ જાવત અંગેેનેંેુ 

 પ્રમાણપત્ર ગેુ       જરાત સરકાર દ્વારા ખિવતો ખિવત વનયત કર ેે  લ નમ ેૂનામાં   મેળવેલ હોવ �ુુ ં  જોઇુર્ ે  .

(૪) ઉમેદવાર, ક્રિ*દવ્યાં  ગતાની ૪૦% ક ુે   તેથી વધ �ુ   ટકાવારી ધરાવતાં  હોવાન �ુુ ં   વસવવલ સજLનન �ુુ ં 

સટીફીકુ  ે ટ ધરાવતાં   હુર્,ે      તો જ ક્રિ*દવ્યાં     ગ ઉમેદવાર તરીક ુે     ઉ૫લી વયમયાગ   દા અને 

  અનામતનો લાભ મળુર્.ે   ુર્ારીક્રિ*રક અર્ક્તLતા અંગે     સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા  .

૧-૧૨-    ૨૦૦૮ ના પરીપત્ર યમાં  કઃ પરચ- –૧૦૨૦૦૮ ૪૬૯૫૪૦- ગ-   ર અને ત્યારબાદ 

      સરકારશ્રીના વખતો વખતના સ �ુ         ધારા પક્રિ*રપત્રથી વનયત થયેલ નજ <ુનામાં   સરકારી 

  હોસ્સ્પટલના સ �ુવપ્રન્ટુ ેન્ડુેન્ટ/   વસવવલ સજLન/   મેડીકલ બોડગ     દ્વારા આપવામાં   આવેલ 

  પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાં  આવુર્ ે. 

)૫(     માજી સૈવનક ઉમેદવારો ક ુે   જઓેએ જલ, વાય �ુ     અને સ્થળની આમી ફોસીસમાં  ઓછામાં  

                  ઓછા છ માસની સેવા કરી હોય અને માજી સૈવનક તરીકુને �ુ     સક્ષમ અવધકારીન �ુુ ં 

ઓળખકાડગ        અને ક્રિ*ડસ્ ચાજL કુ�  ક ધરાવતાં             હોય તો સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા .

૨૨/૦૧/   ૨૦૧૮ ના જાહ ુે  રનામા યમાં  કઃ GS/2018-(2)-RES-1085/3433/G-2 ની 

 જોગવાઇ જ �ુ   જબ ઉ૫લી વયમયાગદામાં      તેઓએ બજાવેલ ફરજનો સમયગાળો ઉ૫રાં ત 

  ત્રણ વગL સ �ુ   ધીની છ� ટછાટ મળુર્ ે  .  માજી સૈવનક તરીક ુે   ની ફરજ ચાલ �ુ    હોય તેવા ઉમેદવારો 

વનવુ ^ક્રિવન �ુુ ં            એક વગL બાકી હોય તો પણ તેઓ પોતાની ઉમેદવારી નોધંાવી કLુર્ ે.  

)૬ ( માજી સૈ    વનક વસવાય તમામ કુેટુે  ગરીના ઉમે   દવારોને ઉ૫લી વયમયાગ દામાં  મળવાપાત્ર 

 છ< ટછાટ સાથે    ની ઉંમર વનયત તારીખે   કોઈ૫ણ સં જોગોમાં    ૪૫ વગL કરતાં   વધવી જોઈએ 

નહી ં.  
 

 

૫.   કોમ્પ્યેુ  ટરની જાણકારી 
 

ઉમે દવાર રાજય સરકારના સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૧૩/૮/ર૦૦૮ તેમજ તા .

૧૮/૦૩/     ૨૦૧૬ ના સરકારી ઠરાવ નં બર:- સીઆરઆર-૧૦-ર૦૦૭-૧ર૦૩ર૦-ગ.    ૫ થી નકકી 

કરુે  લ અભ્યાસયમ જ �ુ  જબ કોમ્પ્ય �ુ  ટર અંગેન �ુુ ં   બેઝીક નોલે    જ ધરાવતા હોવા અંગે ન �ુુ ં   કોઈ૫ણ તાલીમી 

સCુંસ્થાન �ુુ ં   પ્રમાણ૫ત્ર / માકગ    ુર્ીટ ધરાવતા હોવા જોઈુર્ ે  .   અથવા સરકાર માન્ય ય �ુવનવવક્રિસ  ટી અથવા 
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સCુંસ્થામાં  કોમ્પ્ય �ુ   ટર ઞાન અંગે    ના કોઈ૫ણ ક્રિ*ડપ્લોમા /  ડીગ્રી ક ુે  સટીક્રિ*ફકુ  ેટ કોગL  કર ુે   લ હોય તેવા 

   પ્રમાણ૫ત્રો અથવા ડીગ્રી ક ુે   ડીપ્લોમા અભ્યાસયમમાં  કોમ્પ્ય �ુ    ટર એક વવયL તરીક ુે   હોય તેવા 

  પ્રમાણ૫ત્રો અથવા ધોરણ-  ૧૦ અથવા ધોરણ-    ૧ર ની ૫રીક્ષા કોમ્પ્ય �ુ   ટરના વવયL સાથે  ૫સાર 

કરુે            લ હોય તેવા પ્રમાણ૫ત્રો ધરાવતા હોવા જોઈુર્ ે   .તે     મજ આ તબકકુ ે   આવ �ુું     પ્રમાણ૫ત્ર ન 

 ધરાવતા ઉમે     દવારો ૫ણ અરજી કરી કLુર્ ે  .૫રં ત �ુ    આવા ઉમેદવારોએ વનમણ <ુું   ક ક્રિસાવધકારી સમક્ષ 

કોમ્પ્ય �ુ      ટરની બેઝીક નોલજેની ૫રીક્ષા પાસ કયાગ ન �ુું  આવ �ુું   પ્રમાણ૫ત્ર વનમણ <ુું ક મેળવતાં  ૫હ ુલેા 

અચ �ુ ક રજ �ુ  કરવાન �ુુ ં  રહ ુેુર્.ે  અન્યથા વનમણુ<ું ક મેળવવાને   પાત્ર થુર્ ે  નહી.ં  તેમજ વનમણ <ુું  ક ક્રિસાવધકારી 

 આવા ક્રિ*કસ્સામાં   ઉમેદવારોની ૫સં દગી "રદ"  કરુર્ ે.  
 

૬ . શ =ે    ક્ષ5ણક લાયકાત / વયમયામ દા /   વધારાની લાયકાત માટે ે  વનધામ  દરત તાખિરી :-  

 જાહુેરાતમાં  દુર્ાગ   વેલ તમામ સં વગગ  ના ઉમે દવારોનાં  ક્રિ*કસ્સામાં   ુર્કૈ્ષણણક લાયકાત, વયમયાગ દા ,

અન �ુભવ, નોન-યીમીલે   યર સટી અને     અન્ય જરૂરી લાયકાત માટ ુે  તા. ૩૦/૦૬/  ર૦૨૨  ની સ્સ્થવતને  

ઘ્યાનમાં  લેવામાં  આવુર્.ે 

૭ .   અરી કરવાની રીત :  -
  

આ જાહુેરાતના  સCુંદભગમાં મCુંડળ ઘ્વારા  ઓન લાઈન  અરજી   જ સ્વીકારવામાં આવુર્ ે.  જે  અન્ વયે 

ઉમે   દવારોએ જાહુેરાતમાં  દુર્ાગવ્યા તા.  ૧૬/૦૬/  ર૦૨૨  (   બપોરના ૧૪-   ૦૦ કલાક)  થી  તા 

૩૦/૦૬/ર૦૨૨ (સમય  રાત્રીના ૨૩ -૫૯  કલાક સ �ુધી(  દરમ્યાન  "https:// 

ojas.gujarat.gov.in" વેબસાઈટ ૫ર ઓન-લાઈન  અરજી૫ત્રક ભરી કLુર્ ે .  ઉમેદવાર એક 

સCુંવગગ  માટ ુે      એક જ અરજી કરી કLુર્.ે  તેમ છતાં     કોઇ ઉમેદવાર એક કરતાં  વધ �ુ    અરજી રજીસ્ ટડગ 

  કરુર્ ે તો તે  વા ઉમે   દવારોના ક્રિ*કસ્ સામાં   સૌથી છે લ્ લે   કન્ ફમગ  થયે    લી અરજી માન્ય ગણીને  તે  વસવાયની 

    બાકીની તમામ અરજીઓ રદ થુર્.ે    આ બાબતની વવગતવાર સ �ુ    ચના અરજી કરવાની રીતના  

 પેટા જ �ુ  દ્દા નં ) .૧૪ (માં    પણ આપેલ છે .  

ઉમેદેવારેે    અરીપત્રક ભરવા માટ ેે ેઃ  -  

)૧   ( સૌ પ્રથમ  "https://ojas.gujarat.gov.in" વેબસાઈટ ૫ર જવ �ુું.    અને ત્ યાર બાદ   

)ર(  "On line Application" માં Apply  ૫ર Click કરવ �ુું.   અને GSSSB વસલે  કટ કરવ �ુુ ં.   

)૩(    ઉમેદવાર ુે જાહુેરાત  યમાં ક:-   ૨૦૫/     ૨૦૨૨૨૩ થી ૨૧૧/       ૨૦૨૨૨૩ પૈકી જે સં વગગની 

જાહુે  રાત માટ ુે    ઉમેદવારી કરવા માં    ગતા હોય તે જાહ ુે  રાતના સં વગગ  ના નામ ૫ર Click  

કરી Apply    પર ક્ક્લક કરવ �ુુ ં  . ત્યાર બાદ   સ્ યીન પર More Details અને Apply now ના 

ઓપ્ નLC �ુ �ુલુર્.ે જમેા ંMore Details પર  Click કરવાથી   વવગતવાર જાહ ુેરાતની વવગતો 

જોવા મળુર્ ે.    જે ઉમેદવારોએ વાં  ચી જવી. 

)૪(  જયાર ુે "Apply now" ૫ર Click કરવાથી   નવી વવન્ડોC �ુ �ુલુર્.ે જમેા ં"Skip"  પર ક્ક્લક 

કરવાથી Application Format ુ � �ુલુર્ ેજમેા ંસૌ પ્રથમ  "Personal Details"  ઉમેદવારુે 

ભરવી.  (અહી ંલાલ  ફુંદડી ( * ) વનુર્ાની હોય તેની  વવગતો ફરજજયાત ભરવાની  રહુેુર્ ે(.   
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(૫) Personal Details ભરાયા બાદ "Educational Details" ભરવા  માટુે 

"Educational Qualifications" ૫ર Click  કરવ �ુુ ં.  

(૬)   તેની  નીચે  "Self declaration" ૫ર Click કરવ �ુુ ં. ત્યારબાદ  

(૭)  ઉ૫રની રLતો  સ્વીકારવા માટુે "Yes" ૫ર Click  કરવ �ુું. હવે અરજી પ <ુણગ રીતે  ભરાઈ ગયેલ  

છે.  

(૮)  હવે "save" ૫ર Click કરવાથી ઉમદેવારનો  "Application Nnmber" generate 

થુર્ ે. જ ેઉમેદવારુે સાચવીને  રાખવાનો રહુેુ ર્ ે.   

(૯)  હવે  Upload Photograph ૫ર Click કરો અહી ં તમારો application number 

type કરો અને તમારી  Birth date type  કરો.  ત્યારબાદ ok ૫ર Click  કરવ �ુુ ં. અહી ં

photo અને signature upload કરવાના છે. (Photo ન �ુું મા૫ ૫ સે .મી.  ઉંચાઈ અને 

૩.૬ સે .મી.  ૫હોળાઈ અને Signature ન �ુું મા૫ ર.૫ સે .મી.  ઉંચાઈ અને ૭.૫ સે .મી.  ૫હોળાઈ 

રાખવી(.   (photo અને signature  upload કરવા સૌ પ્રથમ  તમારો photo અને 

signature jpg format માં (15 kb  (સાઈઝથી  વધે  નક્રિ*હ તે રીતે   સ્ કુ ે  ન કરી computer 

માં   સેવ કર ુલેા હોવા જોઈુર્ ે.) photo અને signature   અપલોડ કરવા માટ ુે "browse" 

button ૫ર Click કરો.  હવે choose file ના સ્યીનમાથંી જ ેફાઈલમાં  jpg format માં 

તમારો photo store થયેલ  છે, તે ફાઈલને  select  કરો  અને "open" button ને Click 

કરો.  હવે "browse" button ની બાજુ �માં "upload" button ૫ર Click કરો.  હવે બાજુ �માં 

તમારો photo દુખેાુર્ ે.  હવે આજ રીતે  signature  ૫ણ  upload કરવાની  રહુેુ ર્ ે.  જે 

photo અને signature  અપલોડ કરવામાં      આવ્ યા હુર્ ે તે જ photo  લેણખત પરીક્ષાના 

હાજરીપત્રકમાં   ચોટંાડવાનો રહ ુે   ુર્ ે તથા તે  વી જ signature   કરવાની રહ ુેુર્ ે    તેમજ આ ભરતી 

 પ્રક્રિ*યયાના વનમણુ<ું ક સ �ુ  ધીના દર ુે ક તબકે્ક  મં ડળ/સં બCું    વધત ખાતાના વડા માગંે   ત્ યારુ ે    તેવો જ ફોટો 

રજ �ુ   કરવાનો રહ ુેુર્.ે    આથી ફોટોગ્રાફની ચારથી પાં    ચ કોપીઓ કઢાવી રાખવી. જ �ુ  દા જ �ુ  દા તબકે્ક 

જુ �  દા જ �ુ   દા ફોટોગ્રાફ રજ �ુ    થુર્ ે તો ફાળવણી/ વનમણ <ુુકંમાં    બાધ આવી કLુર્.ે  જનેી જવાબદારી 

ઉમે   દવારની પોતાની રહ ુેુર્ ે.  

)૧૦(    હવે   પે     જના ઉ૫રના ભાગમા ં "Confirm  Application" ૫ર Click     કરો અને  "Application 

number" તથા Birth Date type  કયાગ  બાદ Ok  ૫ર Click      કરવાથી ત્રણ વવકલ્ પ (  ઓપ્ નL) 

)૧ ( Ok ) ર ( show application preview  અને ) ૩ ( confirm application દુખેાુર્.ે ઉમેદવારુ ે 

show  application  preview   ૫ર Click           કરી પોતાની અરજી જોઈ લેવી.  અરજીમાં   સ �ુધારો 

   કરવાની જરૂર જણાય તો edit   કરી લેવ �ુુ ં  . અરજી કન્ફમગ  કયાગ  ૫હ ુે    લા કોઈ૫ણ પ્રકારનો સ �ુધારો 

 થઈ કLુર્ ે  .૫રં ત �ુ   અરજી કન્ફમગ      થયા બાદ કોઈ૫ણ પ્રકારનો સ �ુ   ધારો કLય બનુર્ ે  નહી. સં પ <ુણગ 

    ચકાસણી બાદ જો અરજી સ �ુ      ધારવાની જરૂર ના જણાય તો જ confirm application  ૫ર Click 

કરવ �ુુ ં .તે  થી ઉમે   દવારની અરજીનો મં ડળમાં online    સ્વીકાર થઈ જુર્ ે  . એકવાર ઓનલાઇન 

 અરજી કન્ફમગ   થયા બાદ, તેમાં    કોઇપણ પ્રકારનો ફ ુે   રફાર ઉમેદવાર ક ુે મં    ડળ દ્વારા થઇ કLુર્ ે  

નહી.ં અરજીમાં  દુર્ાગ   વેલી વવગતોને અન �ુ   રૂપ પ્રમાણપત્રો મં  ડળ માગંે  ત્યાર ુે  ઉમેદવાર ુે  રજ <ુ  કરવાના 

રહુેુર્.ે આથી, ઉમેદવાર ુે   પ્રથમ તે    મની પાસેના પ્રમાણપત્રોને આધાર ુે  પોતાન �ુુ ં  નામ, પવત/વપતાન �ુુ ં 

નામ, અટક, જન્મતારીખ,  ુર્કૈ્ષણણક લાયકાત,  જાવત (કુેટુગેરી),  જને્ડર (મેલ/ફીમેલ), માજી 

સૈવનક, સ્પોટગસ, ુર્ા.ખો.ખાં  ,. વવધવા વગે રુે      બાબતોની બારીક ચકાસણી કરી લઇને   તેને અન �ુરૂપ 
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    વવગતો ઓનલાઇન અરજીમાં   દુર્ાગ   વવાની રહ ુેુર્.ે  મં       ડળ દ્વારા ચકાસણી સાર �ુ   પ્રમાણપત્રો 

માગંવામાં   આવે ત્યાર ુે   ઓનલાઇન અરજીપત્રકમાં  દુર્ાગ    વેલ વવગતો અને ઉમે   દવાર દ્વારા મં ડળ 

 સમક્ષ રજ <ુ  કરવામાં  આવતાં  પ્રમાણપત્રોમાં    કોઇપણ જાતની વવસં  ગતતા માલ <ુ   મ પડુર્ ે તો, તે વી 

ક્ષવતયુ �   ર્ક્ત અરજીઓ મં    ડળ દ્વારા જે તે  તબકે્ક  ‘ ’ થી રદ કરવામાં  આવુર્.ે  ખોટી કુ ે  અધ <ુ  રી વવગતોન ે

 કારણે ક્ષવતય �ુ    ર્ક્ત અરજી રદ કરવામાં   આવે તો, તે માં  મં    ડળની કોઇ જવાબદારી રહ ુેુર્ ે  નહી ં .

આથી, ઉમે  દવારોને તે    મની પાસેના પ્રમાણપત્રોને આધાર ુે   અને તે  ને અન �ુ   રૂપ વવગતો ઓનલાઇન 

      અરજી કરતી વખતે દુર્ાગ         વવાની ખાસ કાળજી રાખવા જણાવવામાં     આવે છે . confirm 

application  ૫ર  click  કરતાં  અહીં "confirmation number" generate  થુર્ ે  . જે હવે  ૫છીની 

  બધી જ કાયગ  વાહી માટુે   જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારુે   સાચવવાનો રહ ુે ુર્ ે . 

)૧૧(  હવે  print application  ૫ર Click  કરવ �ુુ ં  .અહીં Select Job માં  થી જાહુે  રાત યમાં   ક વસલેકટ કરીન ે

તમારો confirmation number    ટાઈ૫ કરવો અને  જન્      મતારીખ ટાઇપ કરવાથી તમારી અરજી 

 ઓપન થુર્.ે  જનેી વપ્રન્     ટની નકલ કાઢી સાચવી રાખવી  

)૧૨  (દર ુે ક જાહુ ે  રાત માટુે  ઉમે દવાર ુે     એક જ અરજી કરવી.  આમ છતાં  ,સં જોગવુર્ાત,   જો કોઇ ઉમદેવાર 

  એકથી વધ �ુ     અરજી કર ુે  લ હુર્,ે    તો છે     લ્ લી કન્ ફમગ  થયે           લ અરજીને માન્ ય રાખીને અન્ ય 

અરજીપત્રકને   રદ ગણવામાં  આવુર્.ે   ણબન અનામત વગગ   ના ઉમેદવારોએ છે લ્   લી કન્ ફમગ  થયેલ 

    અરજી સાથે વનયત ફી ભરુ ે          લ હુર્ ે તે માન્ ય ગણાુર્ ે અને અગાઉની અરજી રદ ગણવામાં  આવુર્.ે 

  અગાઉની અરજી સાથે  ભર ુે   લી ફી છે       લ્ લી કન્ ફમગ થયેલ અરજી સામે  ગણવામાં  આવુર્ ે  નહી.ં જો 

ઉમેદવાર ુે  છે          લ્ લી કન્ ફમગ થયેલ અરજી સાથે વનયત ફી ભરુે   લ નહી ં હોય,   તો આવા ઉમેદવારની 

               બાકીની અરજીઓ પૈકી વનયત ફી સાથેની કન્ ફમગ થયે  લી છે લ્     લી અરજી મા    ન્ ય ગણવામાં 

આવુર્.ે  જો ઉમેદવારુે   એકથી વધ �ુ     અરજી સાથે ફી ભર ુે  લ હુર્,ે   તો તે રીફ ું ડ કરવામાં  

 આવુર્ ે નહી ં .
 

 નોધં: - જાહુે  રાત યમાં  કઃ ૨૦૫/   ૨૦૨૨૨૩ થી ૨૧૧/૨૦૨૨૨૩ સામેના સCુંવગગ   ના ભરતી વનયમોમાં  

દુર્ાગ     વેલ ુર્કૈ્ષણણક લાયકાત,  વયમયાગ           દા તેમજ ઓનલાઈન અરજી ભરવા સં બCું   વધત કોઈ 

માગગદગL         નની આવશ્યકતા જણાય તો તે   માટ ુે મCું     ડળની કચેરીના ફોન નCું બર:- ૦૭૯ -

૨૩૨૫૩૬૨૮  ૫ર સં૫કગ   કરી કાLુર્ ે . 
 

૮ .  ૫રીક્ષા ફી-: 
 

   ફોમગ ભરતી વખતે ‘‘ General ’’ કુેટુગેરી Select   કરી હોય (દુર્ાગ વી હોય) તે વા) PH તથા 

Ex.Servicemen કુેટુે  ગરી વસવાયના)      તમામ ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહ ુેુ ર્ ે .  

     અનામત કક્ષાના ઉમેદવાર જો ણબન-   અનામત જગ્યા માટુે   અરજી કર ુે    તો પણ તેમણે  

  પરીક્ષાફી ભરવાની રહ ુે  ુર્ ે નહી ં . પરંત �ુ    પરીક્ષા ફી માં  થી જ �ુ  સ્ર્ક્ત માટુ ે     જે તે અનામત વગગ ના 

ઉમે  દવારોએ ઓન-  લાઇન એપ્ લીકુનેLમાં   પોતાની ક ુેટુે  ગરી દુર્ાગ  વવાની રહુેુ ર્.ે   અન્ યથા પરીક્ષા 

  ફી ભરવાની રહ ુેુર્.ે  અરજી ફોમગમાં  નીચે  જ �ુ  જબની કુેટુગેરી Select  કરનાર ઉમે દવારોએ 

     કોઇપણ પ્રકારની પરીક્ષા ફી ભરવાની રહ ુે  ુર્ ે નહી ં .  
 

  )ક ( અન �ુસ <ુ  ણચત જાવત) SC)  

  )ખ ( અન �ુસ <ુ   ણચત જન જાવત) ST)  



Page 21 of 28 
 

  )ગ (     સામાજીક અને ુર્કૈ્ષણણક રીતે પછાતવગગ (SEBC)  

  )ઘ ( આવક્રિથ   ક રીતે નબળા વગગ (EWS) 

  )ચ (  માજી સૈવનક) Ex.Serviceman  ( તમામ ક ુેટુગેરીના  

  )છ (  ુર્ાક્રિ*રરીક ખોડખાં   પણ ધરાવતા ઉમેદવારો) PH  ( તમામ ક ુેટુગેરીનાં  
 

     જે ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની છે   તેવા ઉમે  દવારો જયારુે OJAS    વેબસાઇટ પર પોતાની અરજી 

 સબમીટ કરુ ે   ત્ યારુ ે તે ઓને     પરીક્ષા ફી ભરવા માટ ુે        ઓન લાઇન ઉપલબ્ ધ ચલનની ૩ નકલોની 

   એક પાના ઉપર વપ્રન્   ટ મેળવવાની સ �ુ  ચના મળુર્.ે ઉમે       દવારોએ આ પાનાની પણ વપ્રન્ ટ મેળવી 

 લેવાની રહ ુેુર્,ે   ઉમેદવારોએ ચલન સાથે     કોઇપણ કોમ્ પ્ યુ�    ટરાઇઝડ પોસ્ ટ ઓફીસમાં  જઇને ,

  પરીક્ષા ફી પેેટેે  રૂ. ૧૦૦/- રોકડા +  રૂ. ૧૨/-   પોસ્ ટલ ચાજજીસ  ભરી દેુ  વાના રહ ુેુર્ ે  .ચલનની 

          એક નકલ પોસ્ ટ ઓફીસ રાખી લેુર્ ે અને બે નકલ ઉમે      દવારને પોસ્ ટ ઓક્રિ*ફસનો વસક્કો અને  

    સ્ ટીકર લગાવીને પરત આપુર્ ે .  

   પોસ્ ટ ઓફીસમાં     પરીક્ષા ફી ભરવાની છે   લ્ લી તા. ૦૫/૦૭/  ર૦૨૨ (   કચેરી સમય સ �ુધી) ની 

રહુેુર્.ે      અને ત્યાર બાદ કોઇ પણ સં જોગોમાં      અન્ય કોઇ પણ રીતે (લે    ઇટ ફી લઇને પણ (

  પરીક્ષા ફી સ્વીકારવામાં  આવુર્ ે  નહી ં  

   પરીક્ષા ફી ભયાગ  બાદરીફ ું   ડ મળવાપાત્ર નથી તે        મજ તે ફી અન્ ય કોઇ પરીક્ષા માટ ુે 

 અનામત તરીક ુે  રાખવામાં   આવુર્ ે નહી.ં      પરીક્ષા ફી ભરવાપાત્ર ઉમેદવારોની ફી ભયાગ 

   વગરની અરજી માન્ય રહ ુે  ુર્ ે નહી ં .  

  ‘‘ General’’ કુેટુગેરી Select   કરનાર (  ુર્ારીક્રિ*રક ખોડખાં     પણ તથા માજી સૈવનક ક ુેટુગેરી 

વસવાયના)     ઉમેદવારો ફી ભરવાની વનયત સમયમયાગ દામાં     પરીક્ષા ફી નહી ં ભર ુે   તો તે વા 

ઉમદેવારોન �ુુ ં   અરજી ફોમગ     કોઇપણ જાતની જાણ કયાગ   વગર મં   ‘‘ડળ દ્વારા રદ’’ કરવામાં  આવુર્ ે  . 
 

૯. પરીક્ષા ૫દ્ધવત -:
 

            મં    ડળ દ્વારા વનયત સમયમયાગદામાં  ઓન-  લાઇન મળે    લ અરજીઓની પ્રાથવમક ચકાસણી 

 ) એક કરતાં  વધ �ુ   અરજી કર ુે લ છે  કુે કુે મ ?    અને પરીક્ષા ફી ભર ુે  લ છે  કુે કુે  મ ?)  કરીને લાયક 

ઉમે         દવારોની રાજય સરકારશ્રીના સામાન્ ય વહીવટ વવભાગના વવભાગના તા. /૦૮/  ૨૦૧૫ પત્ર 

યમાં  કઃ ભરત/૧૦૨૦૧૫/૬૫૫/  ક અને  તા. ૨૯/૦૯/    ૨૦૧૫ ના પત્ર યમાં  કઃ ભરત/૧૦૨૦૧૪ /

૬૩૮૯૩૭/  ક તે  મજ તા- ૧૭/૦૫/    ૨૦૧૬ ના પત્ર યમાં ક-ભરત/૧૦૨૦૧૪/૬૩૮૯૩૭/ક.  થી મં જ <ુર 

કરવામાં  આવે    લ પરીક્ષા પદ્ધવત અન �ુ  સાર (૧)  પ્રથમ તબક્કામાં  MCQ-OMR / MCQ- ઓન-લાઇન 

 પદ્ધવતની  સ્ પધામ ત્મક લેે  ખિ5ત કસોટી  અને (૨)  બીજા તબક્કામાં   કોમ્પ ે્ યુે   ટર પ્રોદફસીયન્ સી ટેે  સ્ ટ - એમ 

  બે કસોટીઓ લેવામાં  આવુર્.ે    જનેી વવગતો નીચે જ �ુ  જબની રહુેુ ર્ ે .

)૧  (સ્પધામ ત્  મક લેે    ખિ5ત કસોટી (   પ્રથમ તબક્કાની પરીક્ષા)  
 

 સ્ પધાગ    ત્ મક લેણખત કસોટીનો અભ્ યાસયમ- ગ �ુ   ણભાર નીચે જ �ુ  જબનો રહુે ુર્ ે  .

)અ( તાં  વત્રક સવંગોનાં   ભરતી વનયમોમાં  જ્યાં  આઇ.ટી.આઇ.  અથવા ક્રિ*ડપ્લોમાં  ની લઘ �ુ  તમ ુર્ ૈક્ષણણક 

  લાયકાત વનયત કરવામાં    આવેલ હોય તે  વા સં     વગોનો અભ્યાસયમ અને પરીક્ષા પદ્ધવત 

 નીચે જ �ુ  જબ રહુે ુર્ ે  .
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(જાહે ે  રાત ક્રમાં  ક - ૨૦૭/૨૦૨૨૨૩, ૨૦૮/૨૦૨૨૨૩, ૨૦૯/  ૨૦૨૨૨૩ માટ ેે )   
 

યમ વવયL ગ �ુણ સમયગાળો 

૧   સામાન્ ય ઞાન- ગુ �  જરાતનો ઇવતહાસ, ભુ <   ગોળ અને સં  સ્ ક̂ુવત ,

ભારતન �ુું  બં ધારણ, રમતગમત,  સામાન્ય વવઞાન, વતગ માન 

પ્રવાહો,   કોમ્ પ્ યુ�  ટરને લગત �ુું    સામાન્ ય ઞાન, ટુે    સ્ ટ ઓફ રીઝનીગં ,

પયાગવરણ, જાહુ ેર વહીવટ,  સરકારી યોજનાઓ, પં  ચાયતી રાજ 

   અને ડીઝાસ્ ટર મે  નજેમેન્ ટ,   ગાણણવતક કસોટીઓ વવગેરુે  

૨૦ 

 ૯૦ મીનીટ ૨ ગ �ુ  જરાતી સાક્રિ*હત્ય, ગુ�   જરાતી વ્ યાકરણ  ૧૫ 

૩ અંગ્રે   જી વ્ યાકરણ ૦૫ 

૪ જગ્  યાની તાં   વત્રક ુર્કૈ્ષણણક લાયકાતને ) લઘ �ુક્રિુમ) સં બCું વધત 

વવયLન �ુુ ં  પેપર  

૬૦ 

 કેુ  લ ગ ેુ   ણ ૧૦૦ 
 

નોધંઃ ) ૧  (પ્રશ્નપત્રમાં  કુે   ટલાક પ્રશ્નો ગ �ુજરાતીમાં  રહ ુે   ુર્ ે અને કુ ે   ટલાક પ્રશ્નો અંગ્રે જીમાં  રહ ુેુ ર્ ે .

)૨  (યમ-    ૧ થી ૩ માટ ુે   અભ્ યાસયમનુ �ુ ં   વવયLવસ્ ત �ુ  ધોરણ-૧૦) S.S.C.  (  ની સમકક્ષ રહ ુેુ ર્ ે .  

 યમ-  ૪ માટ ુે   અભ્ યાસયમન �ુું   વવયLવસ્ ત �ુ  સં બCું  વધત સવંગગ   ના ભરતી વનયમોમાં   જે લઘ �ુક્રિુમ 

   ુર્કૈ્ષણણક લાયકાત વનયત કરવામાં  આવે  લ છે  તે   ની સમકક્ષ રહ ુેુર્ ે.  
 

)  બ( તાં  વત્રક સવંગોનાં   ભરતી વનયમોમાં  જ્યાં   સ્નાતક ક ુે   તેથી વધ �ુ       ુર્કૈ્ષણણક લાયકાત વનયત કરવામા ં

   આવેલ હોય તેવા સં      વગોનો અભ્યાસયમ અને પરીક્ષા પદ્ધવત નીચે  જ �ુ  જબ રહુેુર્ ે.  

       )જાહેેરાત ક્રમાં ક - ૨૦૫/૨૦૨૨૨૩ , ૨૦૬/૨૦૨૨૨૩ , ૨૧૦/૨૦૨૨૨૩ અનેે 

૨૧૧/  ૨૦૨૨૨૩ માટ ેે )   

યમ વવયL ગ �ુણ સમયગાળો 

૧   સામાન્ ય ઞાન- ગુ �  જરાતનો ઇવતહાસ, ભુ <   ગોળ અને સં  સ્ ક̂ુવત, ભારતન �ુું  બં ધારણ ,

રમતગમત,  સામાન્ય વવઞાન,  વતગમાન પ્રવાહો,   કોમ્ પ્ યુ�  ટરને લગત �ુું   સામાન્ ય 

ઞાન, ટુે    સ્ ટ ઓફ રીઝનીગં, પયાગવરણ, જાહુે  ર વહીવટ,  સરકારી યોજનાઓ ,

પCું      ચાયતી રાજ અને ડીઝાસ્ ટર મે  નજેમેન્ ટ,   ગાણણવતક કસોટીઓ વવગેરુે  

૩૦ 

૧૨૦ 

મીનીટ ૨ ગ �ુ  જરાતી સાક્રિ*હત્ય, ગુ�   જરાતી વ્ યાકરણ  ૨૦ 

૩ અંગ્રે   જી વ્ યાકરણ ૧૦ 

૪ જગ્  યાની તાં   વત્રક ુર્કૈ્ષણણક લાયકાતને ) લઘ �ુક્રિુમ) સં બCું  વધત વવયLન �ુુ ં પે પર  ૯૦ 

 કેુ  લ ગ ેુ   ણ ૧૫૦ 
 

નોધંઃ )૧  (પ્રશ્નપત્રમાં  કુે   ટલાક પ્રશ્નો ગ �ુજરાતીમાં  રહ ુે   ુર્ ે અને કુ ે   ટલાક પ્રશ્નો અંગ્રે જીમાં  રહ ુેુ ર્ ે .

)૨  (યમ-    ૧ થી ૩ માટ ુે   અભ્ યાસયમનુ �ુ ં   વવયLવસ્ ત �ુ  ધોરણ-૧૨) H.S.C.  (  ની સમકક્ષ રહ ુેુ ર્ ે .  

 યમ - ૪ માટુે  અભ્ યાસયમનુ�ુ ં  વવયLવસ્ ત �ુ સCું બCું વધત સCુંવગગના ભરતી વનયમોમાં જે            

લઘ �ુ     ક્રિુમ ુર્કૈ્ષણણક લાયકાત વનયત કરવામાં   આવેલ છે  તે   ની સમકક્ષ રહ ુેુ ર્ ે .
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)ક(     જે ત ેે   સં વગમ  ની જાહેે  રાત અન્વય ેે  ઉમ ેે     દવારો તરફથી ઓન-  લાઇન રીસ્ટડમ )  કન્ફમમ   (થય ેે લ          

 અરીપત્રકોની સં ખ્યાને ે  ધયાન ેે   લઇ મં   ડળ ધવારા તેે  સં વગમની MCQ -OMR   પધધવતથી 

 સ્ પધામ   ત્ મક લેે     ખિ5ત કસોટી લે ે   વી કેે MCQ     પધધવતથી ઓન-      લાઇન સ્ પધામ   ત્ મક લેે ખિ5ત            

 કસોટી લે ે  વી તેે   નકકી કરવામાં   આવશ ેે.  

)ડ(  જા.ક્ર. ૨૦૫/   ૨૦૨૨૨૩ થી જા.ક્ર. ૨૧૧/૨૦૨૨૨૩ માટ ુે     પ્રથમ તબક્કાની સ્ પધાગ   ત્ મક લેણખત 

 કસોટીને અંતે      બીજા તબક્કાની કોમ્ પ્ યુ �    ટર પ્રોક્રિ*ફસીયન્ સી ટેુ  સ્ ટ માટુ ે   ઉમેદવારોને કવોલીફાય 

થયે   લ ગણવા માટ ુે  ના લઘ �ુ   ક્રિુમ લાયકી ગ �ુણન �ુુ ં      ધોરણ સરકારશ્રીની સ્ થાયી સ <ુ  ચનાઓ અન �ુસાર 

મCું       ડળ દ્વારા જે તે સમયે વનયત કરવામાં  આવુર્.ે પરં ત �ુ  તેમાં   કોઇપણ ક ુેટુે  ગરીના ઉમે દવારો 

માટુે    ૪૦ ટકા માકમસ કરતાં  ઓછ�ં  લઘ �ુ   ક્રિુમ લાયકી ગ �ુણન �ુું    ધોરણ કોઇપણ સં જોગોમાં  નક્કી 

  કરી કાLુર્ ે નહી.ં  અને આમ, મં    ડળ દ્વારા વનયત કરવામાં  આવે  લ લઘ �ુ   ક્રિુમ લાયકી ગ �ુણની 

    વવગતો અને ભરવાની થતી ક ુેટુે     ગરી વાઇઝ જગ્ યાની સં      ખ્ યાને ધ્ યાને લઇ કુ ેટુે  ગરી વાઇઝ 

          ભરવાની થતી જગ્યાના ત્રણ ગણા ઉમેદવારોને બીજા તબક્કાની કોમ્ પ્ યુ�  ટર પ્રોક્રિ*ફસીયન્  સી ટુ ે  સ્ ટ 

માટુે મં    ડળ દ્વારા લાયક (  કવોલીફાય કરવા) ગણવામાં  આવુર્ ે  .અને  તે    વી રીતે લાયક ઠર ુલે 

) કવોલીફાય થયે લ)       ઉમેદવારોને જ બીજા તબક્કાની કોમ્ પ્ યુ�    ટર પ્રોક્રિ*ફસીયન્ સી ટુે   સ્ ટ આપવાની 

રહુે ુર્ ે  .  

 

)૨  ( કોમ્પ ે્ ય ેુ    ટર પ્રદફસીયન્ સી ટેે  સ્ ટ- (   બીજા તબક્કાની પરીક્ષા) 
 

       પ્રથમ તબક્કાની સ્ પધાગ         તમક લેણખત પરીક્ષાના પક્રિ*રણામને અંતે     બીજા તબક્કાની 

  કોમ્ પ્ યુ�    ટર પ્રોક્રિ*ફસીયન્ સી ટેુ  સ્ ટ માટુે   કવોલીફાય થયે  લ ઉમે    દવારોની કોમ્ પ્ યુ�    ટર પ્રક્રિ*ફસીયન્ સી ટેુ  સ્ ટ 

લેવામાં  આવુર્.ે  જનેી વવગતો.  નીચે જ �ુ  જબની રહુે ુર્ ે  .

(A)  જે સવંગગ   ના ભરતી વનયમોમાં  ઉમે  દવારો માટુે  ની લઘ �ુ    તમ ુર્કૈ્ષણણક લાયકાત ધોરણ-૧૦, અથવા 

ધોરણ-    ૧૨ પાસ અથવા તે     ની સમકક્ષ અથવા આઇ. ટી. આઇ.    અથવા ક્રિ*ડપ્લોમાની વનયત 

કરવામાં    આવેલ હોય તે  વા સં વગગ  ના ઉમે  દવારો માટ ુે   ની કોમ્પ્ય �ુ   ટર પ્રોફીસીયન્સી પરીક્ષાનો 

અભ્યાસયમ  
 

)        જાહ ેે  રાત ક્રમાં ક - ૨૦૭/૨૦૨૨૨૩, ૨૦૮/  ૨૦૨૨૨૩ અન ેે  ૨૦૯/  ૨૦૨૨૨૩ માટ ેે )   

 સમય - ૧-  ૦૦ કલાક 
 પ્રશ્ન યમાં ક વવયLન �ુુ ં  વવવરણ ગ �ુણ 

૧   એકસેલ સ્ પે્રડુર્ીટ   ૧૦ ગ �ુણ 

૨ ઈ-   મેઇલ કરવા (   વીથ ફાઇલ એટ ુે  ચમેન્ ટ  (   ૧૦ ગ �ુણ 

૩   પાવર પોઇન્ ટ   ૧૦ ગ �ુણ 

૪ વડગ  ટાઇપીગં/ વડગ   ફોમેટીગં (અંગ્રે   જી તથા ગ �ુ જરાતી   (   ૨૦ ગ �ુણ 

 કેુ  લ ગ ેુ       ણ ૫૦ ગેુણ 

    

  (B)  જે સંવગગ   ના ભરતી વનયમોમાં   ઉમેદવારો માટ ુે     ની ુર્કૈ્ષણણક લાયકાત સ્નાતક કુે તે  થી વધ �ુું   વનયત 

કરવામાં       આવેલ હોય તે   વા સંવગગ     ના ઉમેદવારો માટુે   ની કોમ્પ્ય �ુ     ટર પ્રોફીસીયન્સી પરીક્ષાનો 

અભ્યાસયમ  
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)જાહેે  રાત ક્રમાં ક - ૨૦૫/૨૦૨૨૨૩, ૨૦૬/૨૦૨૨૨૩, ૨૧૦/  ૨૦૨૨૨૩ અન ેે  ૨૧૧/  ૨૦૨૨૨૩ માટ ેે )   
 

 સમય - ૧-  ૧૫ કલાક 
 પ્રશ્ન યમાં ક વવયLન �ુુ ં  વવવરણ ગ �ુણ 

૧   એકસેલ સ્ પ્રેડુર્ીટ   ૧૫ ગ �ુણ 

૨ ઈ-   મેઇલ કરવા (   વીથ ફાઇલ એટ ુે  ચમેન્ ટ  (   ૧૫ ગ �ુણ 

૩   પાવર પોઇન્ ટ   ૧૫ ગ �ુણ 

૪ વડગ  ટાઇપીગં/ વડગ   ફોમેટીગં (અંગ્રે   જી તથા ગ �ુ જરાતી   (   ૩૦ ગ �ુણ 

 કેુ  લ ગ ેુ       ણ ૭૫ ગેુણ 
 

  
)૩( પસં દગી / પ્રવતક્ષા યાદી ત =ેયાર કરવાની પધધવત:- )જાહેેરાત ક્રમાં ક -

૨૦૫/૨૦૨૨૨૩   થી ૨૧૧/  ૨૦૨૨૨૩ માટ ેે )    
 

       (૧)      ઉમેદવારોએ ઉકત પ્રથમ તબક્કાની સ્ પધાગ       ત્ મક લેણખત પરીક્ષા અને બીજા તબક્કાની 

  કોમ્ પ્ યુ�    ટર પ્રોક્રિ*ફસીયન્ સી ટેુ  સ્ ટ -  એમ બં  ને કસોટીમાં  મેળવે  લ ગ �ુ   ણના મેરીટસ આધાર ુે 

કુેટુે       ગરીવાઇઝ ભરવાની થતી જગ્ યાની વવગતો ધ્   યાને લઇ પસં દગી/  પ્રવતક્ષા યાદી 

 તૈયાર કરવામાં  આવુર્ ે. 

૧૦.  સામાન્ય શરતો:-  

( ૧(   જાહ ુેરાતમાં  જ ેકુેટુે   ગરીના ઉમેદવારો માટ ુે   જગ્ યાઓ અનામત  છે  તેવી કુેટુે  ગરીના ઉમેદવારને  

 જ ઉ૫લી  વયમયાગદામાં છ� ટછાટ મળુર્ ે. બધી જ મળવાપાત્ર  છ� ટછાટ ગણતરીમાં  લીધા  

બાદ વધ �ુમાં વધ �ુ ૪૫ વગL     થી વધે નહી ં તે રીતે  જ ઉ૫લી વયમયાગદામાં છ< ટછાટ મળુર્ ે.  

( ર(   અનામત  વગગના ઉમેદવારો  જો ણબનઅનામત જગ્યા માટુે અરજી કરુર્ ે તો આવા ઉમદેવારોને  

વયમયાગદામાં છ� ટછાટ મળુર્ ે નક્રિ*હ.  પરંત �ુ    પરીક્ષા ફી માં  થી જ �ુ  સ્ર્ક્ત માટુ ે     જે તે અનામત વગગ ના 

ઉમે   દવારોએ પોતાની જાવત- વગગ  દુર્ાગ  વવાનો રહ ુેુર્.ે      અન્ યથા પરીક્ષા ફી ભરવાની રહુ ે ુર્ ે  .

(૩)  ણબનઅનામત તથા અનામત  વગોના  મક્રિ*હલા ઉમેદવારોને  પણ બધી જ મળવાપાત્ર  છ� ટછાટ 

ગણતરીમાં  લીધા  બાદ વધ �ુમાં વધ �ુ ૪૫ વગLની ઉંમર સ �ુધી જ ઉ૫લી વયમયાગદામાં છ� ટછાટ 

મળુર્ ે.  

( ૪(   ( ૧(     અનામત વગગ    ના ઉમેદવારોએ    જાવત અંગેનેેંેુ     સક્ષમ સત્તાવધકારીને ુેં   પ્રમાણપત્ર  

ગેુ       જરાત સરકાર દ્વારા ખિવતો ખિવત વનયત કર ેે  લ નમ ેૂનામાં   મેળવેલ હોવ �ુુ ં  જોઇુર્ ે .

)૨ (સા. અને  ુર્.ૈ૫.વગગ    ના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગગમાં      સમાવેર્ ન થતો હોવા અંગે ન �ુુ ં 

  સામાજીક ન્યાય અને    અવધકારીતા વવભાગના તા. ૨૭/૦૪/    ૨૦૧૦ ના ઠરાવ યમાં ક -

સસપ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/     અ થી વનયત થયેલ ૫ક્રિ*રવષ્ટ્ટL -  ૪ (ગ �ુજરાતી)  ના નજ �ુનામાં  

   તેમજ સામાજીક ન્યાય અને    અવધકારીતા વવભાગના તા. ૧૨/૦૬/   ૨૦૨૦ ના ઠરાવ 

યમાકં- સપL/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/    અ ની જોગવાઇ અન �ુ  સાર તા. ૦૧/૦૪/ર૦૨૦ 

થી અરી કરવાની છે ે  લ્ લી તા . ૩૦/૦૬/૨૦૨૨ )તા . ૩૧/૩/ર૦૨૦ , તા .

૩૧/૩/  ર૦૨૧ / ૩૧/૦૩/    ૨૦૨૨ ના રોજ પ �ુ   રા થયેલ નાણાં   ક્રિ*કય વગL ૨૦૧૯-૨૦૨૦ 
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 /૨૦૨૦-  ૨૦૨૧ / ર૦૨૧-  ર૦૨૨ માટ ેેનેંેુ ) દરમ્     યાન મેળવેલ અસલ પ્રમાણ૫ત્રનો નં બર 

અને      તારીખ ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે  દુર્ાગવવાનાં  રહ ુેુર્ ે. સક્ષમ   અવધકારી ધ્ વારા 

 અપાયેલ આવ �ુું   પ્રમાણપત્ર રજ �ુ        ન કરી કLનાર ઉમેદવારો સામાન્ ય ઉમે  દવારો માટ ુે  નક્કી 

થયે  લ વયમયાગદામાં       આવતા નહી ં હોય તો તેઓની ઉમે  દવારી રદ થુર્.ે  સામાજીક અને  

 ુર્કૈ્ષણણક રીતે   ૫છાત વગગ      ના ઉમેદવારોએ રાજય સરકારની નોકરી માટ ુે   માન્ય કરાયેલ 

પક્રિ*રવષ્્ટL ટ-    ૪ ના વનયત નજ �ુનામાં (ગ �ુજરાતી)     નોન ક્રિ*યવમલીયર સટી અસલ પ્રમાણપત્રોની 

  ચકાસણી સમયે રજ <ુ  કરવાન �ુ  રહ ુેુ ર્ ે .  

 )૩    (  આવખિથક રીત ેે     નબળા વગમ )  EWS( ના  ઉમે       દવારોએ સામાજીક ન્યાય અને  

    અવધકારીતા વવભાગના તા.  ૨૫/૦૧/       ૨૦૧૯ ના ઠરાવ યમાં ક-  ઈ.ડબલ્ય �ુ .એસ /.

૧૨૨૦૧૯/ ૪૫૯૦૩/    અ ની જોગવાઈ જ �ુ    જબ થી વનયત થયે  લ નજ �ુ  ના Annexure - 

KH  (અંગ્રજેી)      અથવા પક્રિ*રવષ્ટ્ટL -    ગ (ગ �ુજરાતી)  નજ <ુનામાં   તા.  ૩૦/૦૬/ર૦૨૨ 
સ �ુધીમાં   મેળવેલ હોવ �ુુ ં   જોઇુર્ ે અને   સામાીક ન્યાય અન ેે    અવધકારીતા વવભાગના ઠરાવ 

ક્રમાકંઃ-ઇડબલ્યેએુસ/૧૨૨૦૧૯/  ૪૫૯૦૩/અ ,   તા ૧૩-૯-       ૨૦૧૯ ની જોગવાઇ મેજુબ ઇસ્ય �ુ 

    થયા તારીખથી અરજી કરવાની છે  લ્લી તા. ૩૦/૦૬/ર૦૨૨    ની સ્સ્થવતએ ત્રણ વગL 

      થયેલ ન હોય તેવા અસલ પ્રમાણ૫ત્રનો નં     બર અને તારીખ ઓનલાઈન અરજી 

  કરતી વખતે દુર્ાગવવાનાં  રહ ુેુ ર્ ે.  

       સક્ષમ   અવધકારી ધ્  વારા અપાયે  લ આવ �ુું   પ્રમાણપત્ર રજ �ુ     ન કરી કLનાર ઉમેદવારો 

  સામાન્ ય ઉમે  દવારો માટ ુે    નક્કી થયેલ વયમયાગ દામાં      આવતા નહી ં હોય તો તે  ઓની ઉમે દવારી 

રદ થુર્.ે    સામાજીક અને ુર્કૈ્ષણણક રીતે   ૫છાત વગગ  ના ઉમે    દવારોએ રાજય સરકારની નોકરી 

માટુે     માન્ય કરાયેલ પક્રિ*રવષ્્ટL ટ-    ૪ ના વનયત નજ �ુનામાં (ગ �ુજરાતી)    નોન દક્રવમલીયર સટી અસલ 

      પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજ <ુ   કરવાન �ુ   રહ ુેુર્ ે.   આવખિથ   ક રીતેે     નબળા વગમ )  EWS(ના 

ઉમે     દવારોએ રાજય સરકારની નોકરી માટ ુે   માન્ય કરાયેલ Annexure - KH (અંગ્રજેી) અથવા  

પક્રિ*રવષ્્ટL ટ-    ગ ના વનયત નજ �ુનામાં (ગ �ુજરાતી) આવખિથ ક રીતેે   નબળા વગમનેંેુ   પાત્રતા પ્રમાણપત્ર 

    અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજ <ુ  કરવાન �ુ  રહ ુેુર્.ે (૪)   સામાજીક અને   ુર્કૈ્ષણણક રીતે 

 ૫છાત વગગ    ના ૫ક્રિ*રણીત મક્રિ*હલા ઉમેદવારુ ે  આવ �ુ   નોન યીમીલે   યર પ્રમાણ૫ત્ર તે  મના માતા -

  વપતાની આવકના સદંભગમાં  રજ �ુ  કરવાન �ુુ ં  રહ ુેુ ર્.ે      જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના ૫વતની આવકના 

સCુંદભગમાં  આવ �ુ   પ્રમાણ૫ત્ર રજ �ુ  કર ુે લ હુર્ ે   તો તે    ની અરજી રદ કરવામાં  આવુર્ ે  .)૫(  જો સામાજીક 

અને  ુર્કૈ્ષણણક રીતે   ૫છાત વગગ  ના ઉમેદવારુે  આવ �ુું   પ્રમાણ૫ત્ર મં    ડળ ઘ્વારા અસલ પ્રમાણપત્રોની 

  ચકાસણી સમયે   રજ �ુ   કર ુે           લ નક્રિ*હ હોય તો તેમજ તે       ઓ ણબન અનામત ઉમે   દવાર તરીક ુનેી 

વયમયાગદામાં      આવતા નહી ં હોય તો તે   ઓની અરજી વવચારણામાં  લેવામાં  આવુર્ ે  નક્રિ*હ. (૬) 

  પરીક્ષા ફી ભયાગ   બાદ રીફ ું   ડ મળવાપાત્ર નથી તે        મજ તે ફી અન્ ય કોઇ પરીક્ષા માટ ુે  અનામત 

તરીકુે  રાખવામાં  આવુર્ ે  નહી.ં   તથા અરજી કયાગ    બાદ ૫રત ખેં  ચી કાLુર્ ે  નક્રિ*હ. (૭) ણબનઅનામત 

વગગ  ના ઉમે     દવારોએ વનયત પરીક્ષા ફી ભરુે    લ નહી ં હોય તો તે   ઓની અરજી વવચારણામાં  લે વામાં 

આવુર્ ે   નહી.ં  (૮)          આગળની ભરતી પ્રક્રિ*યયા સદંભે   મં     ડળ દ્વારા આ૫વામાં     આવતી જરૂરી 

સ �ુ   ચનાઓ જોવા માટુે મં      ડળની વેબસાઈટ અવાર નવાર જોતા રહ ુેવ �ુું  .)૯(  એથલેક્રિ*ટકસ (ર ુ ેક અને 
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  ક્રિ*ફલ્ડ રમતો સક્રિ*હત), બેડવમન્ટન, બાસ્કુેટબોલ, ક્રિ*યકેુટ, ફટબોલ, હોકી, સ્સ્વમીગં, ટુે  બલ ટુેવનસ ,

વોલીબોલ, ટુવેનસ, વેઈટણલફટીગં, રેુસણક્રિલંગ, બોકવક્રિસંગ, સાઈકણક્રિલંગ, જીમનેન્દ્સ્ટકસ, જ�ુડો, રાઈફલ 

શ <ુક્રિ*ક્રિટંગ,  કબડ્ડી,  ખોખો,  તીરંદાજી,  ઘોડુસેવારી,  ગોળાફુ ેંક,   નૌકાસ્ પધાગ  ,તLરં જ,  હુ ે    ન્ ડબોલ ની 

રમતો-ખેલક �ુદમાં (1)  રાષ્ટ્ર ીય /   આંતરરાષ્ટ્ર ીય અથવા (2)  આંતર ય ેુ   વનવવખિસટી અથવા (3) 

   અખિ5લ ભારત શાળા સં     ઘ ઘ્વારા યોજાતી સ્ પધામઓમાં   માત્ર પ્રવતવનવધત્વ કરેુ   લ હોય તેવા 

ઉમદેવારને  ૫સં દગીમાં   અગ્રતા માટ ુે તે મને   મેળવેલ ક �ુ  લ ગ �ુ   ણના ૫ (પાં ચ)  ટકા ગ �ુ  ણ ઉમેરી 

આ૫વામાં  આવુર્ ે  .      તેથી ઉકત ત્રણ સ્ તરની સ્ પધાગઓમાં      ઉમેદવારોએ ભાગ લીધેલ હોય તે વા 

  જ ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાં    જરૂરી વવગતો દુર્ાગ  વવાની રહ ુેુ ર્ ે.      ઉકત ત્રણ સ્ તર વસવાયની 

સ્પધામઓમાં   ભાગ લીધ ેે    લ હોય તો તેેનેે   અગ્રીમતા માટેે    માન્ય ગણવાની રહેે    તી ન હોવાથી તેવેા 

ઉમે ે  દવારોએ અરીપત્રકમાં   વવગતો દશામ  વવાની રહેેશેે  નહી.ં      ઉકત ત્રણ સ્ તરની સ્ પધાગઓમા ં

  ભાગ લીધેલ ઉમે  દવારોએ સરકાર ુે  તા.ર૫/ર/    ૧૯૮૦ ના ઠરાવ યમાં  ક : સીઆરઆર/૧૦૭૭ /

ર૬૬૦/ગ.   ર તથા તા. ૧/૮/    ૧૯૯૦ ના ઠરાવ યમાં  ક : સીઆરઆર/૧૧૮૮/ ૩૬૪૪/ગ.  ર માં  

 વનયત કયાગ જ �ુ   જબના ક્રિસાવધકારી પાસે   થી વનયત નજ <ુનામાં  મેળવે    લ જરૂરી પ્રમાણ૫ત્ર અસલ 

   પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજ �ુ  કરવાન �ુુ ં  રહ ુેુર્.ે આવુ �ું     પ્રમાણપત્ર ધરાવનાર ઉમેદવાર જ 

રમતના ગ �ુણ મેળવવા માટુે હક્કદાર થુર્ ે . )૧૦( સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા .

૨૨/૦૫/    ૧૯૯૭ ના ઠરાવ યમાં  કઃ સીઆરઆર/૧૦૯૬/ ૨૨૧૩/ગ.  ર માં  વનદુે  વતL પ્રવતગમાન 

 વનયમો અન �ુ  સાર   વવધવા મદહલા ઉમે ે  દવારો માટેે  પસં દગીમાં    અગ્રતા આપવા માટ ેે ત ેેઓને ે 

સ્પધામ  ત્મક લેે  ખિ5ત કસોટીમાં મેેળવેે  લ ગેુ   ણના ૫ (પાચં)  ટકા ગે ુ  ણ ઉમે ે  રી આ૫વામાં  આવશેે . પરં ત �ુ 

તે  ઓએ વનમણુ <ું ક સમયે  પ �ુ   નઃ લગ્ન કર ુે    લા ન હોવા જોઇએ.  અને  તે  અંગે  મં  ડળ માં ગે  ત્યાર ુે 

 તમામ પ �ુ  રાવા અસલમાં  રજ �ુ   કરવાના રહ ુેુર્.ે (૧૧)  મં   ડળ તરફથી આ૫વામાં   આવતી જરૂરી 

સ �ુ   ચનાઓ જોવા માટુે  મં      ડળની વેબસાઈટ અવાર નવાર જોતા રહ ુેવ �ુુ ં.  
 

૧૧ .  સામાન્ય સેુ ચનાઓ: -
)૧  .(ઉમેદવાર ુે   અરજી૫ત્રકમાં   ભર ુે           લ વવગતો સમગ્ર ભરતી પ્રક્રિ*યયા માટેુ     આખરી ગણવામાં  

આવુર્ ે  અને   તેના પ �ુ     રાવાઓ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે અસલમાં  રજ �ુ   કરવાના રહ ુેુર્ ે. 

    અન્યથા અરજી૫ત્રક જે - તે  તબકક ુે  ‘‘’’રદ  ગણવામાં  આવુર્.ે 

) ૨ .(ઉમ ેે  દવાર અરી૫ત્રકમાં   જે ફોટો upload  કર ેે છેે, તેે  ની પાસપોટમ   સાઈઝના ફોટાની 

 એક કરતાં  વધ ેુ    કોપીઓ પોતાની પાસ ેે   ખિરાવી અન ેે   આ જાહ ેેરાત-સંવગમ  ની સમગ્ર  

 ભરતી પ્રદક્રયામાં તેે       જ ફોટાની કોપીનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશેેે ) . જમે ક ેે   ૫રીક્ષા સમયેે 

હાજરી૫ત્રકમાં   લગાવવો ત ેે     મજ અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયેે   પણ ત ેે   જ 

  ફોટાની કોપી રજેુ   કરવાની રહ ેેશેે.)  

)૩  .(ઉમ ેે    દવાર અરી૫ત્રક ભરતી ખિવત ેે    જે મોબાઈલ નં  બર દશામવેે છેે ત ેે  નં  બર ચાલ ેુ  જ 

ખિરાવો.  ભવવષ્ટ્યમાં   મં       ડળ તરફથી આ પદરક્ષાને ે   સબં     વધત ૫રીક્ષાલક્ષી કેટેલીક 
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સેુ  ચનાઓ ઉમેેદવારનેે   આ દશામવેે  લ નં   બરના મોબાઈલ ૫ર SMS   થી મોકલવામાં  

આવશે ે ત ેે  થી અરીપત્રકમાં  દશામવેે   લ મોબાઈલ નં    બર ભરતી પ્રદક્રયા પેૂણમ    થાય ત્ યાં 

સેુ     ધી જાળવી ખિરાવો આપના દહતમાં છેે. 

 (૪) મCુંડળ જ ેકોઈ ઉમેદવારને  ( ૧(  તેને  ઉમેદવારી  માટુે કોઈ૫ણ પ્રકારુે ટુેકો મેળવવા  માટુે એટલે  

કુે, મCુંડળના અઘ્યક્ષ , સભ્ય અથવા કોઈ અવધકારી ૫ર પ્રત્યક્ષ  કુે ૫રોક્ષ લાગવગ  લગાડવાનો  

પ્રયાસ  કરવા માટુે ( ર(  બીજાન �ુું નામ ધારણ કરવા માટુે ( ૩(  બીજા પાસે પોતાન �ુુ ં નામ ધારણ 

કરાવવા  માટુે ( ૪(  બનાવટી ખોટા દસ્તાવજેો અથવા જનેી સાથ ેચેડા કરવામાં આવ્યા હોય 

તેવા  દસ્તાવેજો સાદર  કરવા અથવા ગેરરીવત આચરવા  માટુે ( ૫(  યથાથગ અથવા ખોટા અથવા 

મહત્વની માક્રિ*હતી છ� પાવતા  હોય તેવા  વનવેદનો કરવા માટુે  ( ૬(  ૫રીક્ષા માટુે તેની 

ઉમદેવારીના  સCું બCુંધમાં  અન્ય  કોઈ અવનયવમત અથવા અયોગ્ય સાધનોનો આશ્રય લેવા  માટુે 

( ૭(  પરીક્ષા દરમ્યાન  ગેરવ્યાજબી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા માટુે એટલે  કુે અન્ય  ઉમેદવારની  

ક્રિઉરવહીમાં થી નકલ  કરવા, પ �ુસ્તક, ગાઈડ, કા૫લી કુે તેવા  કોઈ૫ણ છાપેલા કુે હસ્તલેણખત 

સાક્રિ*હત્યની મદદથી  અથવા વાતચીત  ઘ્વારા  નકલ  કરવા કુે ઉમદેવારને  નકલ  કરાવવાની  

ગેરરીવતઓ  પૈકી કોઈ૫ણ ગેરરીવત આચરવા  માટુે  

 ( ૮(  લખાણોમા ંઅક્શ્લલ  ભાુર્ા અથવા ણબભત્સ બાબત સક્રિ*હતની અપ્રસ્ત �ુત બાબત લખવા 

માટુે ( ૯(  ૫રીક્ષાખડંમાં અન્ય  કોઈ રીતે  ગેરવતગણુ<ુકં કરવા માટુે ( ૧૦(  ૫રીક્ષાના સCુંચાલન  

કરવા માટુે મCુંડળે રોકુલેા સ્ટાફની સીધી કુે આડકતરી રીતે  હુેરાન કરવા અથવા ુર્ારીક્રિ*રક રીતે  

ઈજા કરવા માટુે ( ૧૧(  પ <ુવગવતી  ખCુંડોમા ંવનક્રિ*ક્રિદષ્ટ્ટ કરુલે  તમામ  અથવા કોઈ૫ણ કુ̂ત્ય કરવાનો 

પ્રયત્ન  કરવા માટુે અથવા યથા પ્રસંગ મદદગીરી  કરવા માટુે અથવા ( ૧ર(  ૫રીક્ષા આ૫વા 

માટુે તેને ૫રવાનગી  આ૫તા તેના પ્રવે ર૫્ત્રમાં  આ૫વામા ંઆવલેી કોઈ૫ણ સ �ુચનાનો  ભCુંગ 

કરવા માટુે દોવતL  ઠયાગ હોય તો અથવા દોવLત  હોવાન �ુુ ં જાહુેર કય �ુગ હોય તો તે ફોજદારી 

કાયગવાહીને પાત્ર  થવા ઉ૫રાતં-(ક) મCુંડળ, તે જ ે૫રીક્ષાનો ઉમેદવાર  હોય તે ૫રીક્ષામાથંી 

ગેરલાયક  ઠરાવી કLુર્ ે , અથવા  (ખિે)(૧) મCુંડળ, સીધી ૫સદંગી  માટુે લેવાતી  કોઈ૫ણ 

૫રીક્ષામા ં બેસવામાથંી અથવા ( ર(  રાજય સરકાર પોતાના હુેઠળની કોઈ૫ણ નોકરીમાથંી 

કાયમી રીતે  અથવા વનક્રિ*ક્રિદષ્ટ્ટ જ �ુદત  માટુે બાકાત કરી કLુર્ ે  .)૧૩( ગ �ુ  જરાત જાહુે   ર સેવા આયોગ ,

  અનય ભરતી બોડગ  ,  અન્ ય સરકારી/  અધગ સરકારી/    સરકાર હસ્ તકની સં    સ્ થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર 

કયારુે  ય પણ ગે     રલાયક ઠરાવેલ હોય અને ગે    રલાયક ઠરાવ્યાનો સમય ચાલ �ુ    હુર્ ે તો તે વા 

ઉમે       દવારોની અરજી આપોઆપ રદ થવાને પાત્ર બનુર્ ે    .  

(૫) ઉમદેવાર ુે અરજી૫ત્રકમાં બતાવેલી  કોઈ૫ણ વવગત  અને અસલ   પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે  

રજ �ુ કરુલે  જન્મ તારીખ, ુર્કૈ્ષણણક લાયકાત , વય , જાવત, અન �ુભવ વવગરેુનેે લગતા  પ્રમાણ૫ત્રો 

ભવવષ્ટ્યમાં જ ે તે તબકકુે ચકાસણી દરમ્યાન  ખોટા માલ �ુમ ૫ડુર્ ે તો તેની  સામ ે યોગ્ય 
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કાયદુસેરની કાયગવાહી કરવામાં આવુર્ ે. આવા ઉમેદવારની  ઉમેદવારી  મCુંડળ ઘ્વારા  ‘‘રદ‘‘  કરી 

કાLુર્ ે . તે    મજ અન્ ય સં   વગોની ભરતી માટ ુે  પણ  ગેરલાયક  ઠરાવવામાં  આવુર્ ે.  તેમજ જો 

૫સં  દગી / વનમણ <ુું ક થયે  લ હુર્ ે   તો ૫સં દગી/વનમણ <ુુકં, મં ડળ/ વનમણ <ુું   ક કરનાર ક્રિસાવધકારી 

  દ્વારા કોઈ૫ણ તબકકુ ે  ‘‘‘‘રદ  કરવામાં  આવુર્.ે  

(૬) મCુંડળ ઘ્વારા  લેવાનાર  સ્પધાગત્મક લેણખત  કસોટી કુે   ટાઇપીગં કસોટીમાં  ક્રિઉીણગ થવાથી જ 

ઉમદેવારને  વનમણુ <ુકં માટુનેો હક્ક મળી જતો નથી.  વનમણુ <ુકં સમયે  ક્રિસાવધકારીને ઉમેદવાર  

બધી જ રીતે  યોગ્ય છે તેમ  સCુંતોર્  થાય તો જ ઉમેદવારને  વનમણુ <ુકં આ૫વામા ંઆવુર્ ે.  

(૭) ૫સદંગી  પામેલ  ઉમેદવારુે વનમણુ <ુકં ક્રિસાવધકારી ઠરાવે તે રLતોને  આવધન વનમણુ <ુકં મેળવવાને  

પાત્ર  થુર્ ે.  

(૮) ઉમદેવાર  પોતે  ૫રીક્ષામા ંસફળ થયો હોવાના કારણ ેજ સCું બCુંવધત જગ્યા ઉ૫ર વનમણુ <ુકં કરવાનો 

દાવો કરવાને  હક્કદાર થુર્ ે નહી,ં વનમણુ <ુકં કરનાર  ક્રિસાવધકારીને પોતાને  એવી ખાતરી થાય 

કુે જાહુેર સેવા સારૂ  ઉમેદવાર યોગ્ય  જણાતો નથી તો તેને  ૫ડતો જ �ુકી કાLુર્ ે . વનમણુ <ુકં બાબત ે

તેઓનો વનણગય આખરી ગણાુર્ ે. 

(૯) ભરતી  પ્રક્રિ*યયા સCુંપ <ુણગ૫ણે ગ �ુજરાત જ �ુલ્કી સવેા વગીકરણ  અને ભરતી  ( સામાન્ય(  વનયમો-

૧૯૬૭  )  વખતો વખતના સ �ુ  ધારા સક્રિ*હત) અન ેતે અન્વયે જ ેતે સCુંવગગના ઘડવામાં  આવેલ  

ભરતી  વનયમોન ેઆવધન રહુેુ ર્ ે.   

૧૨.  આ જાહુેરાત  તથા ભરતી  પ્રક્રિ*યયામાં કોઈ૫ણ કારણોસર તેમાં ફુેરફાર કરવાની કુે રદ  કરવાની  

આવશ્યકતા ઉભી થાય તો તેમ  કરવાનો મCુંડળને સCુંપ <ુણગ હક્ક / અવધકાર રહુેુર્ ે અને મCુંડળ આ 

માટુે કારણો આ૫વા બCુંધાયેલ  રહુેુર્ ે નહી ં.  
  

 

તાખિરી:-  ૧૬/૦૬/૨૦૨૨ 

સ્થળ:- ગાંધીનગર 

સ5ચવ 

ગેુ   જરાત ગૌણ સે ે  વા ૫સં  દગી મં ડળ  ,

ગાં ધીનગર 
 
 
 
 
 

Haryana Govt Jobs

https://www.highonstudy.com/haryana-jobs/
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