
Page 1 of 2 
 

 
 
 
 જુરાત હર સેવા આયોગ 

 

આયોગ ારા હાથ ધરવામા ંઆવતી સીધી પસદંગીથી ભરતી અ વયે        

પસદંગી માટ જ ર  લ ુ મ ણુ (લાયક  ધોરણ) રદ કરવા બાબતે. 

 

  આયોગ વારા યોજવામા ંઆવતી સીધી પસદંગીથી ભરતી અ વયે વગ-૧ અને વગ-૨ ની 

જ યા પર પસદંગી માટ ુલ ૧૦૦ ણુ પૈક  ઉમેદવારોએ મેળવવાના જ ર  લ તુમ ણુ  ( લાયક  

ધોરણ) આયોગ વારા વષ ૧૯૮૧ થી ન  કરવામા ંઆવેલ હતા. વતમાન લાયક  ધોરણો નીચ ે

જુબ છે.  

         વગ(Category)  લ તુમ ણુ (લાયક  ધોરણ)  

બન અનામત  ૫૦ ણુ 

સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગ / 

અ ુ ૂચત િત/ અ ુ ુચત જન િત   

૩૫ ણુ 

 

જો હરાતમા ં દશાવલે અનામત જ યાની સં યા સામે રુતી સં યામા ં મ હલા/મા  

સૈિનક/શાર રક ર તે અશ ત ઉમેદવારોનો પસદંગી યાદ મા ંસમાવેશ ન થતો હોય તો , સબંિંધત 

કટગર ના લ તુમ ણુના ૧૦% ટ  ુધોરણ હળ  ુકર ને અનામત જ યાઓ સામે મ હલા/મા  

સૈિનક/શાર રક ર તે અશ ત ઉમદેવારોનો પસદંગી યાદ મા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવે છે.  

હવ,ે આયોગ વારા તા. ૦૧/૦૮/૨૦૧૬ અને યાર બાદ િસ ધ કરવામા ંઆવલે સીધી 

પસદંગીથી ભરતી અ વયેની હરાતો માટ આખર  પસદંગી યાદ  તૈયાર કરવા માટ ઉમેદવારોએ 

ાથિમક કસોટ મા ંમળેવેલ ણુના ૫૦% ણુભાર  અન ે બ  લુાકાતમા ંમળેવેલ  ણુના ૫૦% 

ણુભાર  યાને લેવામા ંઆવ ેછે  
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      જ યાઓ પર પધા મક પર ા/ સં ુ ત પધા મક પર ાના પ રણામના આધાર ભરતી 

કરવામા ંઆવે છે, યા ંતેના પર ા િનયમોમા ંઆવા લ તુમ લાયક  ધોરણની કોઇ જોગવાઇ હોતી 

નથી,  આથી આ પર ા િનયમોની મ જ આયોગ વારા હવે યાર આખર  પસદંગી માટ ાથિમક 

કસોટ  તેમજ બ  લુાકાતના ણુ યાને લેવામા ંઆવે છે , તેવા સજંોગોમા ંસીધી પસદંગીથી 

ભરતી માટ લ તુમ ણુ (લાયક  ધોરણ) ની જોગવાઇ  આયોગ વારા રદ કરવામા ંઆવે છે.   

સીધી પસદંગીથી ભરતી અ વયેની િસ ધ થયેલ  હરાતો અ વયે ાથિમક કસોટ  

અને/અથવા  બ  લુાકાત  હ ુ ધુી યો યેલ નથી તે હરાતો માટ તથા તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૮ 

અને યારબાદ િસ ધ થનાર સીધી પસદંગીથી ભરતી અ વયેની તમામ હરાતો માટ આ જોગવાઇ 

લા  ુપડશે.   

જો હરાતમા ં દશાવલે અનામત જ યાની સં યા સામે રુતી સં યામા ં મ હલા/મા  

સૈિનક/શાર રક ર તે અશ ત ઉમેદવારોનો પસદંગી યાદ મા ંસમાવેશ ન થતો હોય તો , સબંિંધત 

કટગર ના કટ ઓફ મા સના  ૧૦% ટ  ુધોરણ હળ  ુકર ને અનામત જ યાઓ સામે મ હલા/મા  

સૈિનક/શાર રક ર તે અશ ત ઉમદેવારોનો પસદંગી યાદ મા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવશે.  

        તા.  ૩૧/૦૩/૨૦૧૮.  


