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ધુારા હરાત ( . . ૮૧ થી ૯૯/૨૦૧૮-૧૯) 

સરકાર  આટસ,કોમસ અને સાય સ કોલજેો ખાતે િવિવધ ુલ-૧૯ િવષયોના  મદદનીશ 

ા યાપક, .ુિશ.સેવા.વગ-૨ 

 

1. આયોગ ારા તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૮ના રોજ સરકાર  આટસ,કોમસ અને સાય સ કોલેજો ખાતે િવિવધ ુલ-૧૯ 

િવષયોના  મદદનીશ ા યાપક, .ુિશ.સેવા.વગ-૨ ની ુલ-૨૭૫ જ યાઓ ભરવા માટ હરાત 

માકં:૮૧/૨૦૧૮-૧૯ થી હરાત માકં:૯૯/૨૦૧૮-૧૯ િસ ધ કરવામા ંઆવેલ છે. ની ઓનલાઈન અર  

વીકારવાની છે લી તાર ખ ૩૦/૧૦/૨૦૧૮ હતી. .ુ .સી. ારા વષ ૨૦૧૬ના 4th Amendment Regulation 

મા ંSEBC કટગર  - Non Creamy Layerના ઉમેદવારોને પણ અ ુ નાતક ક ાએ શૈ ણક લાયકાતમા ં૫ % 

Relaxation આપવા જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. આમ ઉપ ુ ત હરાતોમા ંઉમેદવાર  ન ધાવવા આવા 

ઉમેદવારો લાયક બનતા હતા પણ ભરતી િનયમોમા ંતે ગેની જોગવાઇ ન હોવાથી ઉમેદવાર  ન ધાવી શ ા 

નથી આ સદંભમા ં િશ ણ િવભાગ ારા  તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૮ના રોજ હરના ુ ં િસ ધ કર   મદદનીશ 

ા યાપક, .ુિશ.સેવા.વગ-૨ ના ભરતી િનયમોમા ં ધુારો (Amendment ) કરલ છે. આમ આ જ યાના 

ધુારલ ભરતી િનયમો,૨૦૧૮ અને િવભાગના તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૮ના પ ને યાને લેતા ં સામા જક અને 

શૈ ણક પછાત વગ, (SEBC કટગર ) - Non Creamy Layerના એવા ઉમેદવારો ક ઓ અ ુ નાતક ક ાએ 

શૈ ણક લાયકાતમા ં૫ % Relaxation (અ ુ નાતક ક ાએ ૫૦ % થી ૫૫ % ધુી મેળવેલ ણુવાળા ) ન 

મળવાને કારણ ેઓનલાઇન ઉમેદવાર  ન ધાવી શ ા નથી તેવા  ળુ જુરાત રા યના SEBC કટગર ના 

ઉમેદવારો માટ ઓનલાઇન ઉમેદવાર  ન ધાવવા આ હરાતો નૂ: Re-open કરવામા ં આવે છે.આવા 

ઉમેદવારો તા.૧૫/૧૨/૨૦૧૮ ના ૧૩.૦૦ કલાકથી તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ ૧૩.૦૦ કલાક ધુી ઓનલાઇન 

ઉમેદવાર  (without including any grace mark Procedures)  ન ધાવી શકશે. ની સબિંધત ઉમેદવારોએ 

ન ધ લવેાની રહશે વ મુા ંનીચેની ચૂના પણ યાને લવેા િવનતંી છે.  

2. આયોગ ારા લેવાયેલ િનણય જુબ આ હરાતો યાર Re-open કરવામા ંઆવે છે યાર તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૮ના રોજ ૧૩.૦૦ કલાક ધુીમા ંઆ હરાતની જોગવાઇ ( ધુારા હરાત જુબ – આ સાથે સામેલ 

છે.) જુબ િનયત શૈ ણક લાયકાત ધરાવતા સવ કટગર ના સબિંધત ઉમેદવારો ક ઓ તા.૧૫-૧૦-

૨૦૧૮ થી તા.૩૦-૧૦-૨૦૧૮ દર યાન ઓનલાઇન ઉમેદવાર  ન ધાવી શકયા નથી તેઓ પણ ઉમેદવાર  

ન ધાવી શકશે. જ ુર  શૈ ણક લાયકાત આ ધુારા હરાતની િતમ તાર ખ એટલે ક તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૮ ધુીની મા ય રાખવામા ંઆવશે.  

 

જુરાત હર સેવા આયોગ 

ગાધંીનગર 
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  ઉપ ુ ત મ ૨ ગે ઉપલી વય મયાદા ળુ હરાતની િતમ તાર ખ એટલ ેક તા. ૩૦/૧૦/૨૦૧૮ 

ના રોજની ગણવામા ંઆવશે. 

  આ ધુારા હરાત અ વયે હરાત માકં:૮૧ થી ૯૯/૨૦૧૮-૧૯ અ સુધંાને  ઉમેદવારોએ તા. 

૧૫/૧૦/૨૦૧૮ થી તા. ૩૦/૧૦/૨૦૧૮ દર યાન ઓનલાઇન ઉમેદવાર  ન ધાવી છે તેમને નૂ: ઉમેદવાર  

ન ધાવાની નથી.અલબ  એક ઉમેદવાર એક કરતા ંવધાર વખત ઉમેદવાર  ન ધાવશ ેતો િનયમો ુ ંસાર 

આખર  ઉમેદવાર  ન ધા યાની અર  યાને લેવામા ંઆવશે. 

 તા.૧૫-૧૦-૨૦૧૮ના રોજની િસ ધ ળુ હરાતની સામા ય જોગવાઇઓ અને ુદા ુદા િવષયની 

દશાવેલ ખાલી જ યાઓ (કટગર  વાઇઝ) યથાવત રહશ.ે  

   આ ધુારા હરાત આ સાથે સામેલ છે.  

                                                                                                                        તા. ૧૫-૧૨-૨૦૧૮  

______________________________________________________________________ 

 

             

         Re-Open કરવામા ંઆવેલ ધુારા હરાત ( . . ૮૧ થી ૯૯/૨૦૧૮-૧૯)  

સરકાર  આટસ,કોમસ અને સાય સ કોલજેો ખાતે િવિવધ ુલ-૧૯ િવષયોના  મદદનીશ 

ા યાપક, .ુિશ.સેવા.વગ-૨ 

 

િશ ણ િવભાગના વહીવટી િનયં ણ હેઠળની સરકારી િવનયન, વાિણ ય અને િવ ાન કોલજેો ખાતે િવિવધ 

િવષયોના મદદનીશ ા યાપક (ગુજરાત િશ ણ સેવા) વગ-૨ની કુલ ૧૯ હેરાતોની કુલ ૨૭૫ જ યાઓ પર ઉમેદવારો 

પસંદ કરવા માટે હેરાત માંક: ૮૧ /૨૦૧૮-૧૯ થી હેરાત માકં: ૯૯ /૨૦૧૮-૧૯ માટે Online અર ઓ 

મંગાવવા તેને Re-open કરી તા:૧૫-૧૨-૨૦૧૮, ૧૩.૦૦ કલાક થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮, ૧૩.૦૦ કલાક સુધી 

મંગાવવામાં આવે છે. 

આ હેરાતની અ ય િવગતો આયોગના નોટીસ બોડ અથવા આયોગની વેબ સાઇટ https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in  ઉપર જોવા િવનંતી છે. હેરાતની સંપૂણ િવગતો આયોગની વેબસાઇટ પર વંચાણે લઇને જ 

ઉમેદવારે Online અર  કરવાની રહેશે. 

1.  આ હેરાતની નીચે દશાવેલ િવષયોની ાથિમક કસોટી, ાથિમક કસોટીનંુ પ રણામ અને બ  મલુાકાતની સંભિવત  

તારીખ/માસ નીચેના કો કમા ંદશાવલે છે. 
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. . િવષયનુ ંનામ ાથિમક કસોટીની 
સિૂચત તારીખ  

ાથિમક કસોટીના 
પ રણામનો સિૂચત 

તારીખ  

બ  મલુાકાતનો 
સભંિવત માસ 

૮૧ ઇિતહાસ ૦૪-૦૫-૨૦૧૯ જૂલાઇ-૨૦૧૯ ઓગ ટ-૨૦૧૯ 
૮૨ માઇ ોબાયોલો  ૦૪-૦૫-૨૦૧૯ જૂલાઇ-૨૦૧૯ ઓગ ટ-૨૦૧૯ 
૮૩ વન પિતશા  ૦૫-૦૫-૨૦૧૯ જૂલાઇ-૨૦૧૯ નવે બર -૨૦૧૯ 
૮૪ ઇ ડોલો  ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ જુન-૨૦૧૯ ઓગ ટ-૨૦૧૯ 
૮૫ એકાઉ ટ સી ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ જુન-૨૦૧૯ જૂલાઇ -૨૦૧૯ 
૮૬ ગુજરાતી ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ જુન-૨૦૧૯ ઓગ ટ-૨૦૧૯ 
૮૭ ગિણતશા  ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ જુન-૨૦૧૯ જૂલાઇ-૨૦૧૯ 
૮૮ સમાજશા  ૧૩-૦૪-૨૦૧૯ જુન-૨૦૧૯ સ ટે બર-૨૦૧૯ 
૮૯ અં ે  ૧૩-૦૪-૨૦૧૯ જુન-૨૦૧૯ સ ટે બર-૨૦૧૯ 
૯૦ ભૌિતકશા  ૧૩-૦૪-૨૦૧૯ જુન-૨૦૧૯ સ ટે બર-૨૦૧૯ 
૯૧ અથશા  ૧૩-૦૪-૨૦૧૯ જુન-૨૦૧૯ ઓ ટોબર-૨૦૧૯ 
૯૨ વાિણ ય ૧૩-૦૪-૨૦૧૯ જુન-૨૦૧૯ ઓ ટોબર-૨૦૧૯ 
૯૩ રસાયણશા  ૦૫-૦૫-૨૦૧૯ ઓગ ટ-૨૦૧૯ ડસે બર -૨૦૧૯ 
૯૪ રા યશા  ૦૪-૦૫-૨૦૧૯ જૂલાઇ-૨૦૧૯ નવે બર - ૨૦૧૯ 
૯૫ ાણીશા  ૦૪-૦૫-૨૦૧૯ જૂલાઇ-૨૦૧૯ નવે બર - ૨૦૧૯ 
૯૬ કાયદાશા  ૦૫-૦૫-૨૦૧૯ ઓગ ટ-૨૦૧૯ ડસે બર -૨૦૧૯ 
૯૭ ત વ ાન ૦૫-૦૫-૨૦૧૯ ઓગ ટ-૨૦૧૯ ડસે બર -૨૦૧૯ 
૯૮ મનોિવ ાન ૦૫-૦૫-૨૦૧૯ ઓગ ટ-૨૦૧૯ ડસે બર -૨૦૧૯ 
૯૯ ભૂ તરશા  ૦૫-૦૫-૨૦૧૯ ઓગ ટ-૨૦૧૯ ડસે બર -૨૦૧૯ 

 

જ યાનુ ંનામ:- સરકારી િવનયન, વાિણ ય અને િવ ાન કોલેજો ખાતે િવિવધ િવષયોના મદદનીશ ા યાપક (ગુ.િશ.સે.) 
વગ-૨ ની કુલ ૧૯ હેરાતોની કુલ-૨૭૫ જ યા 
 

. .  િવષયનુ ંનામ 
કલુ 

જ યા
ઓ 

ક ાવાર જ યાઓ 
ક ાવાર  જ યાઓ પકૈી મિહલા માટ ે

અનામત જ યાઓ 

સામા ય અનુ .
િત 

અન ુ.
જન

િત 

સા .શ.ૈપ
.વ  સામા ય અન.ુ

િત 

અન ુ.
જન

િત 

સા.શ.ૈપ
.વ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) 

૮૧ ઇિતહાસ ૨૭ ૧૪ ૦૨ ૦૩ ૦૮ ૦૪ ૦૦ ૦૧ ૦૨ 

૮૨ માઇ ોબાયોલો  ૦૭ ૦૫ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૮૩ વન પિતશા  ૧૩ ૦૭ ૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૮૪ ઇ ડોલો  ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
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૮૫ એકાઉ ટ સી ૦૩ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૮૬ ગુજરાતી ૩૪ ૧૭ ૦૩ ૦૬ ૦૮ ૦૫ ૦૧ ૦૨ ૦૨ 

૮૭ ગિણતશા  ૧૦ ૦૬ ૦૦ ૦૨ ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૮૮ સમાજશા  ૨૪ ૧૪ ૦૧ ૦૩ ૦૬ ૦૪ ૦૦ ૦૧ ૦૨ 

૮૯ અં ે  ૩૮ ૨૦ ૦૩ ૦૬ ૦૯ ૦૬ ૦૧ ૦૨ ૦૩ 

૯૦ ભૌિતકશા  ૨૨ ૦૯ ૦૩ ૦૩ ૦૭ ૦૩ ૦૧ ૦૧ ૦૨ 

૯૧ અથશા  ૧૮ ૧૧ ૦૧ ૦૩ ૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૧ 

૯૨ વાિણ ય ૨૬ ૧૩ ૦૨ ૦૩ ૦૮ ૦૪ ૦૦ ૦૧ ૦૨ 

૯૩ રસાયણશા  ૩૧ ૧૩ ૦૧ ૦૨ ૧૫ ૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૫ 

૯૪ રા યશા  ૦૪ ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧    ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૯૫ ાણીશા  ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૯૬ કાયદાશા  ૦૫ ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૯૭ ત વ ાન ૦૫ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૯૮ મનોિવ ાન ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૯૯ ભૂ તરશા  ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 

ન ધ – (અ) : -  
(૧) ઉપર  દશાવલે કુલ ૧૯ હેરાતોની કુલ  ૨૭૫ જ યાઓ પૈકી કુલ-૧૧ જ યા  શારીરીક  રીત ે અશ તતા ધરાવતા 
ઉમેદવારો માટ ેતથા મા  સૈિનકો માટ ેકલુ ૨૭૫ જ યાઓ પકૈી કુલ-૦૩ જ યા અનામત છે. નીચ ેદશા યા  માણેની 
જે િવષયની  હેરાતમા ંશારીરીક  રીત ે અશ ત હોય યા ંઆધિુનક ટેકનોલો ને યાને લઇને ૪૦ %  ક ેતેથી વધ ુઅને 
૧૦૦ % સુધી શારીરીક  રીત ે અશ તત ઉમેદવારો અર  કરી શકશ.ે આ િસવાયની શારીરીક રીત ેઅશ તતા ધરાવતા 
ઉમેદવારો સંબંિધત હેરાત માટે અર  કરવાને પા  નથી. 
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મ િવષય નીચ ેદશાવલે શારીરીક  રીત ે અશ તતા  ધરાવતા 
ઉમદેવારો અર  કરવાન ેયો ય છે. 

૧ રાજયશા , કાયદાશા , મનોિવ ાન, ત વ ાન OL, BL, OA, B, LV 

૨ એકાઉ ટ સી, અં ે , ગજુરાતી , OA, OL, OAL, BL, B, LV 

૩ ભૂ તરશા , માઇ ોબાયોલો , ાણીશા , 

વન પિતશા , ભૌિતકશા , રસાયણશા , 
BLA, OL, OA, OAL 

૪ ઇ ડોલો , સમાજશા , અથશા , ઇિતહાસ BLA, OL, B, LV 

૫ વાિણ ય, ગિણતશા  OA, OL 

Note: OA= One arm, OL= One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One Leg, 

BLOA=Both Leg & one arm, BLA=Both Legs & Arms, B=-Blind, LV= Low Vision 

 
(૨) અનામત ક ાના ઉમેદવારો િબન અનામત જ યા માટે અર  કરી શકશ ેઅને તેઓને  િબનઅનામત ઉમેદવારો  
માટેનાં ધોરણો લાગુ પડશે. 
(૩) મિહલાઓ માટેની (જો અનામત જ યા હોય તો) અનામત જ યા માટે જો મિહલા ઉમેદવાર ઉપલ ધ ન થાય 

તો તે જ યા તે ક ાના પુ ષ ઉમેદવારોને ફાળવી શકાશે.  
(૪) ઉમેદવારોએ  હેરાત  માંક  અને  જ યાનંુ નામ  પ  રીતે  વાંચીને ઓનલાઇન  અર  કરવી, ઓનલાઇન 

અર  કરતી વખતે તમામ  િવગતો અર પ કમાં  ભયા  બાદ, તે િવગતોની  ખાતરી કરીને યાર પછી જ અર  ક ફમ 

કરવાની રહેશે. 
(૫) ક ફમ થયેલ અર પ કની િવગતો કે તમેાં ઉમેદવાર ે આપલે માિહતીમા ં િત કે ચૂક  બાબત ેસુધારો  કરવાની  
રજુઆત  /િવનંતી ા  રાખવામા ં આવશે  નહ . 
(૬) એક  કરતા  વધાર ે સં યામાં અર  કયાના ક સામાં છે લે ક ફમ થયેલ અર પ ક જ મા ય રાખવામા ંઆવશે. 
િબન અનામત વગના ઉમેદવારો માટે છે લે ક ફમ થયેલ ફી  સાથેનંુ અર પ ક મા ય રાખવામાં આવશે.  
(૭)  ઉમેદવારોએ બ  મુલાકાતને પા  થયાના ક સામાં રજુ કરવાના થતાં માણપ ો ( સામા ય સૂચનાઓમા ં
આપેલ મમાં ) તૈયાર રાખવાના રહેશે.   
(૮) ઓનલાઈન હેરાત માટેના ભરેલા અર પ ક િબડાણ  સિહત  આયોગની  કચરેીમાં હાલ  પૂરતા  મોકલવા 
નહ , આયોગ વારા યારે  મંગાવવામા ંઆવે  યારે જ મોકલી આપવા. 
 

2. શૈ િણક લાયકાત: 

(A)        Possess a post graduate degree with at least 55 % of the marks or at least its 
equivalent grade of B in the seven point scale with letter grades O, A, B, C,D, E and F 
at the master degree level in relevant subject of any of the University established or 
incorporated by or under the Central or State Act in India or any other educational 
institution recognized by the Government or declared deemed to be a University under 
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section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; or possess an equivalent 
degree from an accredited foreign University or possess an equivalent qualification 
recognized as such by the Government. 
 
           Provided that the requirement of 55 % marks at the post graduate degree may 
be relaxed to 50% in respect for the candidate belonging to Socially and Educationally 
Backward Classes (Non Creamy Layer), Scheduled Castes and Scheduled Tribe and 
different disabled (physically and visually different–abled) categories. Such relaxation 
shall be permissible, only on consideration of the qualifying marks; 

           Provided further that such relaxation shall be available to the candidates, who 
have completed their Ph.D. degree and have obtained Master’s degree prior to the 
19th September, 1991; 

 
Explanation: 1.-  It is hereby clarified that where the University/College/ 
Institution declare result in grade point which is on a scale of seven, the 
following mechanism shall be referred to ascertain equivalent marks in 
percentage: - 

Grade Grade point Percentage equivalent 
‘O’- Outstanding 5.50-6.00 75-100 
‘A’- Very good 4.50-5.49 65-74 
‘B’- Good 3.50-4.49 55-64 
‘C’- Average 2.50-3.49 45-54 
‘D’- Below Average 1.50-2.49 35-44 
‘E’- poor 0.50-1.49 25-34 
‘F’- Fail 0-0.49 0-24 

 

Explanation: 2. - While relaxing to standard for eligibility for 
appointment in respect of certain categories as stated above, grade ‘B 
and 3 or more grade point shall be required; 

(ન ધ: . .૮૧/૨૦૧૮-૧૯ થી . .૯૯/૨૦૧૮-૧૯ પૈકી જે હેરાતમા ંNET/SLET/SET તથા Ph.D. મા ં

ગુણના ટકા(%) દશાવવાના હોય અન ેગુણના ટકા(%) યા ંઆપવામાં આવતા ન હોય યાં ગણુભાર તરીક ે“૦૦” (શૂ ય) 

દશાવવાથી અર  પ ક ભરી શકાશે.)   

 
(B)     Have cleared the National Eligibility Test (NET) / State Level Eligibility 
Test (SLET) for recruitment and appointment of Assistant Professor in colleges 
being conducted by the University Grants Commission, Council of Scientific 
and Industrial Research or such similar tests like State Level Eligibility Test 
(SLET)/State Eligibility Test (SET) accredited by the University Grants 
Commission. 

          Provided that candidates who are or have been awarded Ph.D. degree in 
accordance with the University Grants Commission (minimum Standards and 
Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulation, 2009, shall be exempted from 



7 
 

the requirement of clearing of NET/SLET for recruitment and appointment of 
Assistant Professor or equivalent position in Colleges; 

           Provided further that NET/SLET/SET shall not be required for in 
respect of such subject for which NET/SLET/SET is not conducted. But as 
Specified by Education Department letter dated 12-04-2018 ( માકં : 

સીઓ/૧૫૧૭/૧૫૫૭/ખ)  that Ph.D. degree in accordance with the University Grants 
Commission (minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) 
Regulation, 2009, shall be required as minimum qualification in those subjects 
where NET/SLET/SET is not conducted. 

(C)   સરકાર ી વારા અલગથી કોઇ માપદંડ/ પ તા ન કી કરવામાં ન આવે તો ઉમેદવારે નાતક અને અનુ નાતક સબંિધત 
િવષયમાં અને એક જ િવ ાશાખામાં (Discipline) માં કરેલ હોવુ ંજોઇશે.  

(D)   યુ સી િવિનયમોને સુસંગત કોઇ િવસંગતતા/અથઘટન અને વધારાની લાયકાત કે પદવીઓની સમક તા બાબતે 
સરકાર ી વારા લેવાયેલ િનણય આખરી રહેશે.  
 

3. ગુજરાત મુલકી સેવા વગ કરણ અને ભરતી (સામા ય) િનયમો, ૧૯૬૭માં ઠરા યા માણેની કો યુટરના ઉપયોગ 

અંગેની પાયાની ણકારી ધરાવતો હોવો જોઇશે; અને 
4. ગુજરાતી અથવા િહ દી અથવા તે બ નેનંુ પૂરતું ાન ધરાવતો હોવો જોઇશે.   

5. પગાર ધોરણ:- . ૧૫૬૦૦ – ૩૯૧૦૦/- ( ે ડ  પે  . ૬૦૦૦/-) 

6. મર  : ૪૦ વષથી વધુ નહી. ( મર તા. ૩૦/૧૦/૨૦૧૮ના રોજની િ થિતએ ગણવામાં આવશે.)   

7. મરમાં છૂટછાટ  અને અ ય જોગવાઇઓ: ઉપલી વયમયાદામાં નીચ ેમુજબ છૂટછાટ મળવાપા  છે. 

૧. 
 

િબન અનામત મિહલા ઉમેદવાર 
 

પાંચ વષ  
(વધુમાં વધુ ૪૫ વષ સુધીની મયાદામા)ં 

૨. મૂળ ગુજરાતના સા.શૈ.પ.વગ, અનુ. િત  અને 
અનુ. જન િતના ઉમેદવારો માટે  

પાંચ વષ  
(વધુમાં વધુ ૪૫ વષ સુધીની મયાદામા)ં 

૩. સા.શૈ.પ.વગ, અનુ. િત  અને અનુ. જન િતના  
મિહલા ઉમેદવારો માટ ે

દસ વષ (જેમાં મિહલા ઉમેદવારોને મળતા ૫ વષના 
લાભનો સમાવેશ થાય છે.)  
(વધુમાં વધુ ૪૫ વષ સુધીની મયાદામા)ં 

૪. મા  સૈિનકો, ઈ.સી.ઓ., એસ.એસ.સી.ઓ. 
સિહત (અનામત જ યા દશાવેલ હોય તો) 

લ કરમાં બ વેલ સેવા ઉપરાતં બી  ણ વષ વધુમાં વધ ુ
૪૦ વષ સુધીની છુટછાટ મળશે. 

૫. શારી રક રીતે અશકત  ઉમેદવારો શારી રક રીતે અશ તતા ધરાવતા ઉમેદવારો કે જેઓ આ 
જ યાની ફરજો સામા ય માણસોની જેમ બ વવા 
શિ તમાન હોય, તેઓને સા.વ.િવ. ના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ 
ના પ રપ થી િનયત થયેલ સુિ ટે ડ ટ/િસિવલ સજનના 
તબીબી માણપ ને આધીન ૧૦ વષ સુધીની છુટછાટ 
મળવાપા  છે. (વધમુા ં વધ ુ ૪૫ વષ સધુીની છુટછાટ 
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મળશ)ે હેરાતમાં દશા યા િસવાયની શારી રક અશ તતા 
ધરાવતા ઉમેદવારો અર  કરવાને પા  નથી 

૬. ગુજરાત સરકારના કમચારીઓ: ગુજરાત મુલકી 
સેવા અને વગ કરણ અને ભરતી (સામા ય) િનયમો, 
૧૯૬૭ ની જોગવાએ મુજબ ગુજરાત સરકારની 
નોકરીમાં કાયમી ધોરણે અથવા હંગામી ધોરણે સળંગ 
છ માસથી કામગીરી બ વતા હોય અને તેઓની 

થમ િનમ ક હેરાતમાંની જ યામાં દશાવેલ વય 
મયાદાની અંદર થયલે હોય તેવા કમચારીઓ    

(૧) હેરાતમાં લાયકાત તરીકે અનુભવ માંગેલ હોય તો 
ઉપલી વયમયાદા લાગુ પડશે નિહ . 
(૨) હેરાતમાં અનુભવને લાયકાત તરીક ેમાંગેલ ન હોય 
પરંતુ ઇજનેરી, તબીબી, ખેતી િવષયક, પશ ુ િચ ક સાની 
પદવી કે ડ લોમા ની જ યા પર િનમ ક પામેલ કમચારીને 

હેરાતમાંની આવી લાયકાત વાળી જ યા (Any Such 

Post) માટ ેઉપલી વય મયાદા લાગુ પડશ ેનહ .  
(૩) હેરાતમા ંદશાવેલ જ યા માટ ેઅનુભવ એક લાયકાત 
તરીકે માંગેલ ન  હોય યાર ેજે સંવગમાંથી બઢતી મળવાપા  
હોય તેમાં ફરજ બ વતા કમચારીને,  તેઓએ બ વેલ 
સેવાના સમય અથવા તો વધમુા ંવધ ુપાંચ વષની છુટછાટ ત ે
બે પૈકી જે ઓછંુ હોય તે મળશ.ે 

 

ન ધ – (બ): -  
 (૧) બ  મુલાકાતમાં આયોગની સુચનાઓ/ધોરણો નીચે મુજબ હેરાતમાં દશાવેલ કેટેગરીવાઇઝ જ યાની સં યાને 
યાને લઇ નીચે મુજબ અનુસરવાનંુ રહેશે.   

કલુ જ યાઓ કલુ જ યાઓ પકૈી બ  મલુાકાત માટ ેબોલાવવામા ંઆવતા ઉમદેવારોની સં યા 
૦૧ ૦૬ 
૦૨ ૦૮ 
૦૩ ૧૦ 

૦૪ કે તેથી વધ ુ કુલ જ યાઓથી ૦૩ ગણા 
 

(૨) જો યિુનવસ ટીએ માકશીટમાં ટકાવારી દશાવેલ ન હોય તો ઉમેદવારે ટકાવારી ગણવા માટેની ફો યલુા/આધાર અર  
સાથે રજૂ કરવાના રહેશે. 

(૩) જો ઉમેદવાર િવદેશની યુિનવસ ટીની પદવી મેળવલે હશ ેતો તેવી પદવીની ભારતમાં મા યતા/સમક તા ગણવા અગેં 
જ રી આધાર/પુરાવા રજૂ કરવાના રહેશ.ે  

(૪) અર  ફી: સામા ય કટેેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની ફી .૧૦૦/- + પો ટલ ચાજ. મૂળ ગુજરાતના અનામત 
ક ાના,મા  સૈિનકો તથા શારી રક અશ તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ ફી ભરાવાની નથી.  ગુજરાત રા યના અનામત 

ઉમેદવારો િસવાયના અ ય ઉમેદવારોએ િનયત ફી ભરવાની રહેશે. 
                                                                                                                  -sd -                                    

                                                                                                   આશા શાહ 
                                                                                                    સંયુ ત સિચવ 

                                                                                                      ગુજરાત હેર સેવા આયોગ 
 

 


