ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાનની કચેરી,
DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE
પોલીસ ભિન પાસે, સેકટર-૧૮/એ, ગાાંધીનગર
ુ નાઓ
જાહેરાત ક્રમાાંકઃ ૦૧/ર૦૧૬ થી ૧૬/૨૦૧૬ અંગેની વિગતિાર વિગતો-સચ
(િેબસાઇટ એડ્રેસ : https://ojas.gujarat.gov.in & www.dfs.gujarat.in)

ન્યાય સહાયકવિજ્ઞાન ખાતામાાં િર્ગ-૩ ની જુદા જુદા તાાંવિક સાંિર્ોની નીચે દર્ાગિેલ જગ્યાઓ
અન્િયે સસાંદર્ી
ઓન-લાઈન

્રતવત્ા યાદ તયયા

અ જી૫િકો

માંર્ાિિામાાં

િેબસાઈટ

ojas.gujarat.gov.in"
તા:૧૧/૦૭/૨૦૧૬ (સમય

ક િા માટે ઉમેદિા ો સાસેથી OJAS ની િેબસાઇટ ઉસ
૫

આિે

છે .

આ

તા:૨૦/૦૬/૨૦૧૬

માટે

ઉમેદિા ોએ

(બસો ના

૧૪-૦૦

"https://
કલાક)

ાિીના ૧૧.૫૯ કલાક સુધી) દ મ્યાન ઓન-લાઈન અ જી ક િાની

અ જી ક િા માટેની વિર્તિા

થી
હેર્ે.

સ ૂચનાઓ સહહત (આર્ળ ફક ા નાં. ૭ માાં દર્ાગિેલ ) આ સમગ્ર

જાહે ાત દ ે ક ઉમેદિા ે ્રતથમ ધ્યાનથી િાાંચિી જરૂ

છે . ઉમેદિા ોએ સોતાની ર્ય્ણિક લાયકાત,

ઉંમ , જાવત તેમજ અન્ય લાયકાતના બધા જ અસલ ્રતમાિસિો હાલમાાં સોતાની સાસે જ
હેર્ે અને અ જીસિકમાાં તે ્રતમાિસિોમાાં દર્ાગવ્યા મુજબની જરૂ
સાંબધ
ાં ેની કેટલીક સ ૂચનાઓ મોબાઇલ નાંબ

સ

વિર્તો ભ િાની

ાખિાના

હેર્ે. સ ્ા

SMS થી આસિામાાં આિર્ે. આથી અ જીસિકમાાં

સાંબવાં ધત કોલમમાાં મોબાઇલ નાંબ અિશ્ય દર્ાગિિો અને ભ તી ્રતહરિયયા ૂ ૂિગ થાય ્યાાં સુધી તે નાંબ
જાળિી ાખિો જરૂ

૧.

અને આસના હહતમાાં છે .

ુ બ છે .
સાંિગગ િાર જગ્યાની વિગતો નીચે મજ

જાહેરાત

સાંિગગન ાંુ નામ

ક્રમાાંક

૦૧

૦૧૬

૦

૦૧૬

સાયન્ટ ફ ક

આસીસ્ટન્ટ,

િર્ગ-૩ ( સાયિ જૂથ)
સાયન્ટ ફ ક

આસીસ્ટન્ટ,

િર્ગ-૩ (બાયોલોજી જૂથ)
૦૩

૦૧૬

સાયન્ટ ફ ક

આસીસ્ટન્ટ,

િર્ગ-૩ (ભૌવતક જૂથ)
૦૪

૦૧૬

સાયન્ટ ફ ક

આસીસ્ટન્ટ,

િર્ગ-૩ (સાયકોલોજી જૂથ)
૦સ

૦૧૬

લેબો ે ટ

ટેકનીર્ીયન,

િર્ગ-૩ ( સાયિ જૂથ)
૦૬

૦૧૬

લેબો ે ટ

ટેકનીર્ીયન,

િર્ગ-૩ (બાયોલોજી જૂથ)
૦૭

૦૧૬

લેબો ે ટ

ટેકનીર્ીયન,

િર્ગ-૩ (ભૌવતક જૂથ)

બબન

બબન

અનુસ ૂબચત

અનુસ ૂબચત

અનામત

અનામત

જાવત

જનજાવત

સા

મ

મા

હહ

ન્ય

લા

૦૯

૦૧

૦સ

કક્ષાના
આવથિક રીતે

સા

મ

સા

મ

શારીરીક

સા.શૈ.૫.િગગ

ખોડખાાંપણ

સા

સા

મ

મ

કુ લ

મા

હહ

મા

હહ

મા

હહ

મા

હહ

ન્ય

લા

ન્ય

લા

ન્ય

લા

ન્ય

લા

૦

૦૧

૦

૦૪

૦૧

૦૬

૦

૦૧

૦

ર૭

૦૪

૦ર

૦૧

૦

૦ર

૦૧

૦સ

૦૧

૦

૦

૨૧

૦૭

૦૪

૦ર

૦ર

૦

૦૩

૦

૦પ

૦ર

૦૧

૦

ર૬

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦ર

૦૬

૦

૦૧

૦

૦

૦૧

૦

૦૩

૦

૦

૦

૧પ

૦

૦

૦

૦૧

૦

૦૧

૦

૦૧

૦

૦

૦

૦પ

૦૩

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦૧

૦

૦

૦

૦૪

નબળા િગો

Page 1 of 27

જાહેરાત

સાંિગગન ાંુ નામ

ક્રમાાંક

૦૮

૦૧૬

લેબો ે ટ

ટેકનીર્ીયન,

િર્ગ-૩ (સાયકોલોજી જૂથ)
૦૯

૦૧૬

લેબો ે ટ

આસીસ્ટન્ટ,

િર્ગ-૩ ( સાયિ જૂથ)
૧૦

૦૧૬

લેબો ે ટ

આસીસ્ટન્ટ,

િર્ગ-૩ (બાયોલોજી જૂથ)
૧૧

૦૧૬

લેબો ે ટ

આસીસ્ટન્ટ,

િર્ગ-૩ (ભૌવતક જૂથ)
૧

૦૧૬

લેબો ે ટ

આસીસ્ટન્ટ,

િર્ગ-૩ (સાયકોલોજી જૂથ)
૧૩

૦૧૬

સચગ , િર્ગ-૩
(ફીંર્ વ્રતન્ટ બ્યુ ો)

૧૪

૦૧૬

૧૫

૦૧૬

સ્ટો ક સ િર્ગ-૩
જુ નીય એ્સટગ , િર્ગ-૩
(ફીંર્ વ્રતન્ટ બ્યુ ો)

૧૬

૦૧૬

મદદનીર્ હસ્તા્ વનષિાાંત
િર્ગ-૩

બબન

બબન

અનુસ ૂબચત

અનુસ ૂબચત

અનામત

અનામત

જાવત

જનજાવત

સા

મ

મા

હહ

ન્ય

લા

૦

૦

૦૪

કક્ષાના

શારીરીક

સા.શૈ.૫.િગગ

ખોડખાાંપણ
કુ લ

સા

મ

સા

મ

સા

મ

સા

મ

મા

હહ

મા

હહ

મા

હહ

મા

હહ

ન્ય

લા

ન્ય

લા

ન્ય

લા

ન્ય

લા

૦

૦

૦

૦

૦

૦૧

૦

૦

૦

૦૧

૦૩

૦૧

૦૧

૦

૦૩

૦

૦૩

૦

૦

૦

૧૫

૦૬

૦૧

૦૧

૦

૦

૦૧

૦

૦૩

૦

૦

૦

૧૨

૦૪

૦૧

૦

૦

૦

૦૧

૦

૦૧

૦

૦

૦

૦૭

૦૨

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦૨

૦૭

૦

૦૧

૦

૦

૦

૦

૦

૦૧

૦૧

૦

૧૪

૦૧

૦૧

૦

૦

૦

૦

૦

૦૧

૦

૦

૦

૦૩

૦૬

૦૩

૦

૦૧

૦

૦૩

૦

૦૪

૦૧

૦

૦

૨૦

૦૧

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦૧

૦

૦

૦૪

આવથિક રીતે
નબળા િગો

નોંધ :- (૧) ઉપરોકત જગ્યાઓમાાં િધઘટ થિાની શક્યતા રહેલ છે .
(૨)

માજી સયવનક માટે કુલ ભ િાસાિ જગ્યાઓના ૧૦ ટકા મુજબ જગ્યાઓ અનામત છે . જે તે
કેટેર્

સામે સ ભ

ક ાર્ે. માજી સયવનક માટેની અનામત જગ્યા માટે જો લાયક માજી

સયવનકના ઉમેદિા ો ઉસલબ્ધ ન થાય તો તે જગ્યા જે તે કેટેર્ ના અન્ય લાયક
ઉમેદિા ોથી ભ િામાાં આિર્ે.
(૩)

(I) સાયન્ટ ફ ક આસીસ્ટન્ટ, િર્ગ-૩

સાયિ જુથ, બાયોલોજી જુથ, ભૌવતક જુથ અને

સાયકોલોજી જુથની જગ્યાઓમાાંથી OL(One Leg) અને BL(Both Leg)ની ખામી ધ ાિતાાં
વિકલાાંર્ વ્યહકતની હલનચલનની ટેસ્ટ લઇને યોગ્ય ઠ ે તો વનમણકાં ૂ આસિામાાં આિર્ે.
ફ ઝીકલ ટેસ્ટ માટે કવમશ્ન શ્રી આ ોગ્ય અને તબીબી વર્્િની કચે

દ્રા ા ધો િો નહકક

ક િામાાં આિર્ે.
(II) લેબો ે ટ

ટેકનીર્ીયન, િર્ગ-૩

સાયિ જુથ, બાયોલોજી જુથ, ભૌવતક જુથ અને

સાયકોલોજી જુથની જગ્યાઓમાાંથી OL(One Leg) અને BL(Both Leg)ની ખામી ધ ાિતાાં
વિકલાાંર્ વ્યહકતની હલનચલનની ટેસ્ટ લઇને યોગ્ય ઠ ે તો વનમણકાં ૂ આસિામાાં આિર્ે.
(III) લેબો ે ટ

આસીસ્ટન્ટ, િર્ગ-૩

સાયિ જુથ, બાયોલોજી જુથ, ભૌવતક જુથ અને

સાયકોલોજી જુથની જગ્યાઓમાાંથી OA(One Arm), OL(One Leg), BL(Both Leg) અને
HH(Hearing Handicapped) ની ખામી ધ ાિતાાં વ્યહકતને વનમણકાં ૂ આસિામાાં આિર્ે.
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(IV) સચગ , િર્ગ-૩ની જગ્યાઓમાાંથી OA(One Arm),
OAL(One Arm & One Leg),

અને

OL(One Leg), BL(Both

Leg)

HH(Hearing Handicapped) ની ખામી ધ ાિતાાં

વ્યહકતને વનમણકાં ૂ આસિામાાં આિર્ે.
(V) સ્ટો ક સ , િર્ગ-૩ની જગ્યાઓમાાંથી OL(One Leg), અને HH(Hearing Handicapped)
ની ખામી ધ ાિતાાં વ્યહકતને વનમણકાં ૂ આસિામાાં આિર્ે.
(VI) જુનીય

એ્સટગ , િર્ગ-૩ની જગ્યાઓમાાંથી OA(One Arm), OL(One Leg), BL(Both

Leg) OAL(One Arm & One Leg), અને HH(Hearing Handicapped) ની ખામી ધ ાિતાાં
વ્યહકતને વનમણકાં ૂ આસિામાાં આિર્ે.
(VII) મદદનીર્ હસ્તા્

વનષિાાંત, િર્ગ-૩ની જગ્યાઓમાાંથી OA(One Arm), OL(One

Leg), BL(Both Leg) OAL(One Arm & One Leg), અને HH(Hearing Handicapped) ની
ખામી ધ ાિતાાં વ્યહકતને વનમણકાં ૂ આસિામાાં આિર્ે.
(૪)

અનામત જગ્યાઓ ફકત મ ૂળ ગુજ ાતના અનામત િર્ગના ઉમેદિા ો માટે જ અનામત છે .

(૫)

જે તે કેટેર્ માાં મહહલાઓ માટેની અનામત જગ્યાઓ માટે જો લાયક મહહલા ઉમેદિા
ઉ૫લબ્ધ નહ થાય તો તે જગ્યા જે તે કેટેર્ ના ૂુરૂષ ઉમેદિા ોથી ભ િામાાં આિર્ે.

(૬) વિકલાાંર્ તથા માજી સયવનકો માટેની અનામત જગ્યાઓ જે તે કેટેર્ ની જગ્યા સામે સ ભ
ક િામાાં આિર્ે. જો તેિી જગ્યાઓ માટે લાયક ઉમેદિા

ઉસલબ્ધ નહીં થાય તો તે

જગ્યાઓ જે તે કેટેર્ ના સામાન્ય ઉમેદિા ોથી ભ િામાાં આિર્ે.
(૭)

જાહે ાતમાાં જે તે કેટેર્ માાં કુલ જગ્યાઓ સયક મહહલા ઉમેદિા ો માટે અમુક જગ્યાઓ
અનામત હોય ્યા ે મહહલા ઉમેદિા ોની અનામત જગ્યાઓ વસિાયની બાક

હેતી

જગ્યાઓ ફક્ત ૂુરૂષ ઉમેદિા ો માટે અનામત છે તેમ ર્િિાનુ ાં નથી, આ જગ્યાઓ સ
ૂુરૂષ તેમજ મહહલા ઉમેદિા ોની સસદાં ર્ી ઉમેદિા ોએ મેળિેલ માકગ સના મે ટસને
ધ્યાને લઇ ક િામાાં આિે છે તેથી આિી જગ્યાઓ માટે ૂુરૂષ તેમજ મહહલા ઉમેદિા ો
અ જી ક

ર્કે છે . (દા.ત. કુલ ૧૦ જગ્યાઓ સયક ૦૩ જગ્યા મહહલા ઉમેદિા

અનામત છે સ ાં ત ુ બાક

માટે

હેતી ૦૭ જગ્યા સામે મે ટસમાાં આિતી મહહલા ઉમેદિા સિ

સસાંદર્ી સામી ર્કે છે .)
ર.

૫ગાર ધોરણ : નાિાાં વિભાર્ના તા.૧૬- - ૦૦૬ ના તથા તા. ૯ ૪

૦૧૦ અને તા. ૬ ૧૦ ૨૦૧૧, તા.

૨૦ ૧૦ ૨૦૧૪ ના ઠ ાિ રિયમાાંક: - ખ ચ - ૦૦ - ૫૭-ઝ.૧ તેમજ તા. ૨૦ ૧૦ ૨૦૧૫ ના
ઠ ાિ રિયમાાંક: - ખ ચ - ૦૦ - ૫૭-(સાટગ - )-ઝ.૧ અન્િયે ્રતથમ સાાંચ િષગ માટે ્રતવત માસ
માટે નીચે મુજબના વનયત હફકસ ૫ર્ા થી વનમણકાં ૂ અસાર્ે અને હફકસ સર્ા
માવસક ખાસ ભથુ ાં મળિાસાિ થર્ે. ઉસ ાાંત ખાસ ભથથા ઉસ

ઉસ

વનયત

િાવષનક વનયત િધા ો

મળિાસાિ થર્ે. તેમજ ઉકત ઠ ાિના અન્ય લાભો મળિાસાિ થર્ે. અને સામાન્ય િહ િટ
વિભાર્નાાં તા.૪-૬- ૦૦૯ ના ઠ ાિ રિયમાાંક:- સીઆ આ -૧૧ ૦૦૮-૪૩૩૭૧૭-ર્.૫ માાં
દર્ાગિેલ બોલીઓ અને ર્ તોને આવધન વનમાયેલ ઉમેદિા

સાાંચ િષગના અંતે તેની સેિાઓ

સાંતોષકા ક જિાયેથી સાંબવાં ધત કચે માાં જે તે સમયના સ કા શ્રીના વનયમોનુસા મળિાસાિ
૫ર્ા ધો િમાાં વનયવમત વનમણકાં ૂ મેળિિાને સાિ થર્ે.
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હિકસ પગાર

ખાસ ભથથા

ઉપર

ઉપર

મળિાપાત્ર ’’

મળિાપાત્ર

માવસક ખાસ

િાવર્િક

ભથુ’ાં ’

િધારો

૧૩૭૦૦

૧૮૦૦

૧સ૦૦

૧૩૭૦૦

૧૮૦૦

૧સ૦૦

૧૩૭૦૦

૧૮૦૦

૧સ૦૦

૧૩૭૦૦

૧૮૦૦

૧સ૦૦

૧૩સ૦૦

૧સ૦૦

૧સ૦૦

૧૩સ૦૦

૧સ૦૦

૧સ૦૦

૧૩સ૦૦

૧સ૦૦

૧સ૦૦

૧૩સ૦૦

૧સ૦૦

૧સ૦૦

૭૮૦૦

૦૦

૧સ૦૦

૭૮૦૦

૦૦

૧સ૦૦

૭૮૦૦

૦૦

૧સ૦૦

૭૮૦૦

૦૦

૧સ૦૦

૭૮૦૦

૦૦

૧સ૦૦

૭૮૦૦

૦૦

૧સ૦૦

૧૩સ૦૦

૧સ૦૦

૧સ૦૦

૧૩૭૦૦

૧૮૦૦

૧સ૦૦

પ્રથમ પાાંચ

જાહેરાત ક્રમાાંક

િર્ગ સુધી

સાંિગગ ન ાંુ નામ

મળનાર
હિકસ પગાર

૦૧

૦૧૬

૦

૦૧૬

સાયન્ટ ફ ક આસીસ્ટન્ટ, િર્ગ-૩
( સાયિ જૂથ)
સાયન્ટ ફ ક આસીસ્ટન્ટ, િર્ગ-૩
(બાયોલોજી જૂથ)

૦૩

૦૧૬

સાયન્ટ ફ ક આસીસ્ટન્ટ, િર્ગ-૩
(ભૌવતક જૂથ)

૦૪

૦૧૬

સાયન્ટ ફ ક આસીસ્ટન્ટ, િર્ગ-૩
(સાયકોલોજી જૂથ)

૦સ

૦૧૬

લેબો ે ટ

ટે કનીર્ીયન, િર્ગ-૩

( સાયિ જૂથ)
૦૬

૦૧૬

લેબો ે ટ

ટે કનીર્ીયન, િર્ગ-૩

(બાયોલોજી જૂથ)
૦૭

૦૧૬

લેબો ે ટ

ટે કનીર્ીયન, િર્ગ-૩

(ભૌવતક જૂથ)
૦૮

૦૧૬

લેબો ે ટ

ટે કનીર્ીયન, િર્ગ-૩

(સાયકોલોજી જૂથ)
૦૯

૦૧૬

લેબો ે ટ

આસીસ્ટન્ટ, િર્ગ-૩

( સાયિ જૂથ)
૧૦

૦૧૬

લેબો ે ટ

આસીસ્ટન્ટ, િર્ગ-૩

(બાયોલોજી જૂથ)
૧૧

૦૧૬

લેબો ે ટ

આસીસ્ટન્ટ, િર્ગ-૩

(ભૌવતક જૂથ)
૧

૦૧૬

લેબો ે ટ

આસીસ્ટન્ટ, િર્ગ-૩

(સાયકોલોજી જૂથ)
૧૩

૦૧૬

સચગ , િર્ગ-૩
(ફીંર્ વ્રતન્ટ બ્યુ ો)

૧૪

૦૧૬

સ્ટો ક સ િર્ગ-૩

૧૫

૦૧૬

જુ નીય એ્સટગ િર્ગ-૩
(ફીંર્ વ્રતન્ટ બ્યુ ો)

૧૬

૦૧૬

મદદનીર્ હસ્તા્ વનષિાાંત
િર્ગ-૩

૩.

રાષ્ટ્રીયતા : -

ઉમેદિા

ભા તનો નાર્હ ક હોિા જોઈએ. અથિા ગુજ ાત મુલ્ક સેિા

િર્ીક િ અને ભ તી (સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭ ના વનયમ-૭ ની જોર્િાઇ મુજબની
ાષર યતા ધ ાિતા હોિા જોઇએ.
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૪.[૧]

િયમયાગ દા અને શૈક્ષબણક લાયકાતની વિગતો :-

જા.ક્ર.
૦૧/ર૦૧૬

સાંિગગ

િયમયાગદા / શૈક્ષબણક લાયકાત

સાયન્ટ ફ ક

(ક) તા.૧૧/૦૭/ર૦૧૬ ના ોજ ઉમેદિા ની ઉંમ ૧૮ િષગથી ઓછ નહીં

આસીસ્ટન્ટ,

અને ૩ +સ એમ કુ લ ૩૭ િષગથી િધુ ન હોિી જોઈર્ે.

િર્ગ-૩ ( સાયિ
જૂથ)

(ખ) (i) A post graduate degree in Forensic Sciences with
specialization in Chemical Sciences or Chemistry or BioChemistry
or
Forensic
Pharmacy
or
Forensic
Nanotechnology obtained from any of the Universities
established or incorporated by or under the Central or a State
Act in India or any other educational institution recognized
as such or declared to be a deemed University under section
3 of the University Grants Commission Act 1956
or
(ii) A bachelors’ degree in Chemical Engineering or
Forensic Science or Chemistry or Bio-Chemistry or
Pharmacy obtained from any of the Universities established
or incorporated by or under the Central or a State Act. in
India or any other educational institution recognized as such
or declared to be a deemed University under Section 3 of the
University Grants Commission Act 1956 and
(a) have about two years experience on the post of
Laboratory Technician, class III , in the respective group of
section/division in the subordinate service of the Directorate
Of Forensic Science, Gujarat State
or
(b) have about two years experience of research or analytical
in the respective subject in the Government or Government
undertaking Board or Corporation or Local Bodies or
limited company established under the companies Act, 2013
or Hospital or Medical Colleges or Private or Public sector
Laboratory on the post which can be considered equivalent
to the post not below the rank of Laboratory Assistant, class
III, in Government.
(ગ) ગુજ ાત મુલ્ક

સેિા િર્ીક િ અને ભ તી (સામાન્ય) વનયમો,

૧૯૬૭ માાં ઠ ાવ્યા ્રતમાિેની કોમ્્યુટ ના ઉસયોર્ અંર્ેની સાયાની
જાિકા

ધ ાિતો હોિો જોઇર્ે.

(ઘ) ગુજ ાતી અથિા હહન્દ અથિા તે બન્નેન ુ ાં ૂુ તુ ાં જ્ઞાન ધ ાિતો હોિો
જોઇર્ે
િખતોિખત સુધાયાગ ્રતમાિેના ગુજ ાત મુલ્ક સેિા િર્ીક િ
અને ભ તી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોર્િાઇ અનુસા

અર્ાઉથી

ગુજ ાત સ કા ની સેિામાાં હોય તેિી વ્યક્તક્તઓની ત ફેિમાાં ઉસલી
િયમયાગ દા હળિી ક
૦ર/ર૦૧૬

ર્કાર્ે.

સાયન્ટ ફ ક

ક) તા.૧૧/૦૭/ર૦૧૬ ના

આસીસ્ટન્ટ,

અને ૩ +સ એમ કુ લ ૩૭ િષગથી િધુ ન હોિી જોઈર્ે.

િર્ગ-૩
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ોજ ઉમેદિા ની ઉંમ

૧૮ િષગથી ઓછ નહીં

જા.ક્ર.

સાંિગગ
(બાયોલોજી
જૂથ)

િયમયાગદા / શૈક્ષબણક લાયકાત
(ખ)

(i) a post graduate degree in Forensic Sciences with
specialization in Biological Sciences or Forensic Pharmacy
or Forensic Nanotechnology or Botany or Zoology or BioChemistry or Micro-Biology or Life Science or Bio-Science
or Bio-Technology or Genetics obtained from of any of the
Universities established or incorporated by or under the
Central or a State Act in India or any other educational
institution recognized as such or declared to be a deemed
University under section 3 of the University Grants
Commission Act 1956
or
(ii) a bachelors’ degree in Bio engineering or Forensic
Science or Botany or Zoology or Bio-Chemistry or MicroBiology or Life Science or Bio-Science or Bio-Technology
or Genetics or Pharmacy obtained from of any of the
Universities established or incorporated by or under the
Central or a State Act in India or any other educational
institution recognized as such or declared to be a deemed
University under section 3 of the University Grants
Commission Act 1956
and
(a) have about two years experience on the post of
Laboratory Technician, class III , in the respective group of
section/division in the subordinate service of the Directorate
Of Forensic Science, Gujarat State
or
(b) have about two years experience of research or analytical
in the respective subject in the Government or Government
undertaking Board or Corporation or Local Bodies or
limited company established under the companies Act, 2013
or Hospital or Medical Colleges or Private or Public sector
Laboratory on the post which can be considered equivalent
to the post not below the rank of Laboratory Assistant, class
III, in Government.
(ગ) ગુજ ાત મુલ્ક

સેિા િર્ીક િ અને ભ તી (સામાન્ય) વનયમો,

૧૯૬૭ માાં ઠ ાવ્યા ્રતમાિેની કોમ્્યુટ ના ઉસયોર્ અંર્ેની સાયાની
જાિકા

ધ ાિતો હોિો જોઇર્ે.

(ઘ) ગુજ ાતી અથિા હહન્દ અથિા તે બન્નેન ુ ાં ૂુ તુ ાં જ્ઞાન ધ ાિતો હોિો
જોઇર્ે
િખતોિખત સુધાયાગ ્રતમાિેના ગુજ ાત મુલ્ક સેિા િર્ીક િ
અને ભ તી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોર્િાઇ અનુસા

અર્ાઉથી

ગુજ ાત સ કા ની સેિામાાં હોય તેિી વ્યક્તક્તઓની ત ફેિમાાં ઉસલી
િયમયાગ દા હળિી ક
૦૩/ર૦૧૬

ર્કાર્ે.

સાયન્ટ ફ ક

ક) તા.૧૧/૦૭/ર૦૧૬ ના

ોજ ઉમેદિા ની ઉંમ

૧૮ િષગથી ઓછ નહીં

આસીસ્ટન્ટ,

અને ૩ +સ એમ કુ લ ૩૭ િષગથી િધુ ન હોિી જોઈર્ે.

િર્ગ-૩ (ભૌવતક
જૂથ)

(ખ)

(i) a post graduate degree in Forensic Sciences with
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જા.ક્ર.

સાંિગગ

િયમયાગદા / શૈક્ષબણક લાયકાત
specialization in Physical Sciences or Forensic
Nanotechnology or Physics or Physical Chemistry or
Information Technology or Digital Forensic Computer
Science or Computer Security obtained from of any of the
Universities established or incorporated by or under the
Central or a State Act in India or any other educational
institution recognized as such or declared to be a deemed
University under section 3 of the University Grants
Commission Act 1956
or
(ii) a bachelors’ degree in Forensic Science or Physics or
Computer Science obtained from of any of the Universities
established or incorporated by or under the Central or a State
Act in India or any other educational institution recognized
as such or declared to be a deemed University under section
3 of the University Grants Commission Act 1956
and
(a) have about two years experience on the post of
Laboratory Technician, class III , in the respective group of
section/division in the subordinate service of the Directorate
Of Forensic Science, Gujarat State or
(b) have about two years experience of research or analytical
in the respective subject in the Government or Government
undertaking Board or Corporation or Local Bodies or
limited company established under the companies Act, 2013
or Hospital or Medical Colleges or Private or Public sector
Laboratory on the post which can be considered equivalent
to the post not below the rank of Laboratory Assistant, class
III, in Government.
(ગ) ગુજ ાત મુલ્ક

સેિા િર્ીક િ અને ભ તી (સામાન્ય) વનયમો,

૧૯૬૭ માાં ઠ ાવ્યા ્રતમાિેની કોમ્્યુટ ના ઉસયોર્ અંર્ેની સાયાની
જાિકા

ધ ાિતો હોિો જોઇર્ે.

(ઘ) ગુજ ાતી અથિા હહન્દ અથિા તે બન્નેન ુ ાં ૂુ તુ ાં જ્ઞાન ધ ાિતો હોિો
જોઇર્ે
િખતોિખત સુધાયાગ ્રતમાિેના ગુજ ાત મુલ્ક સેિા િર્ીક િ
અને ભ તી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોર્િાઇ અનુસા

અર્ાઉથી

ગુજ ાત સ કા ની સેિામાાં હોય તેિી વ્યક્તક્તઓની ત ફેિમાાં ઉસલી
િયમયાગ દા હળિી ક
૦૪/ર૦૧૬

ર્કાર્ે.

સાયન્ટ ફ ક

ક) તા.૧૧/૦૭/ર૦૧૬ ના

આસીસ્ટન્ટ,

અને ૩ +સ એમ કુ લ ૩૭ િષગથી િધુ ન હોિી જોઈર્ે.

િર્ગ-૩
(સાયકોલોજી
જૂથ)

(ખ)

ોજ ઉમેદિા ની ઉંમ

૧૮ િષગથી ઓછ નહીં

(i) a post graduate degree in Psychology with
Specialization in Clinical Psychology or Neuro Psychology
or Forensic Psychology or Investigation Psychology
obtained from any of the Universities established or
incorporated by or under the Central or a State Act in India
or any other educational institution recognized as such or
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જા.ક્ર.

સાંિગગ

િયમયાગદા / શૈક્ષબણક લાયકાત
declared to be a deemed University under section 3 of the
University Grants Commission Act 1956
or
(ii) a bachelors’ degree in Psychology (As principal subject)
obtained from any of the Universities established or
incorporated by or under the Central or State Act in India or
any other educational institution recognized as such or
declared to be a deemed University under section 3 of the
University Grants Commission Act 1956
and
(a) have about two years experience on the post of
Laboratory Technician, class III , in the respective group of
section/division in the subordinate service of the Directorate
Of Forensic Science, Gujarat State
or
(b) have about two years experience of research or analytical
in the respective subject in the Government or Government
undertaking Board or Corporation or Local Bodies or
limited company established under the companies Act, 2013
or Hospital or Medical Colleges or Private or Public sector
Laboratory on the post which can be considered equivalent
to the post not below the rank of Laboratory Assistant, class
III, in Government.
(ગ) ગુજ ાત મુલ્ક

સેિા િર્ીક િ અને ભ તી (સામાન્ય) વનયમો,

૧૯૬૭ માાં ઠ ાવ્યા ્રતમાિેની કોમ્્યુટ ના ઉસયોર્ અંર્ેની સાયાની
જાિકા

ધ ાિતો હોિો જોઇર્ે.

(ઘ) ગુજ ાતી અથિા હહન્દ અથિા તે બન્નેન ુ ાં ૂુ તુ ાં જ્ઞાન ધ ાિતો હોિો
જોઇર્ે
િખતોિખત સુધાયાગ ્રતમાિેના ગુજ ાત મુલ્ક સેિા િર્ીક િ
અને ભ તી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોર્િાઇ અનુસા

અર્ાઉથી

ગુજ ાત સ કા ની સેિામાાં હોય તેિી વ્યક્તક્તઓની ત ફેિમાાં ઉસલી
િયમયાગ દા હળિી ક
૦પ/ર૦૧૬

લેબો ે ટ
ટે કનીર્ીયન,
િર્ગ-૩ ( સાયિ
જૂથ)

ર્કાર્ે.

ક) તા.૧૧/૦૭/ર૦૧૬ ના

ોજ ઉમેદિા ની ઉંમ

૧૮ િષગથી ઓછ નહીં

અને ૩૦+સ એમ કુ લ ૩સ િષગથી િધુ ન હોિી જોઈર્ે.

(i) A bachelors’ degree in Chemical Engineering or Forensic
Science or Chemistry or Bio-Chemistry or Pharmacy (as
principal subject) obtained from any of the Universities
established or incorporated by or under the Central or a State
Act. in India or any other educational institution recognized
as such or declared to be a deemed University under Section
3 of the University Grants Commission Act 1956
(ખ) ગુજ ાત મુલ્ક

સેિા િર્ીક િ અને ભ તી (સામાન્ય) વનયમો,

૧૯૬૭ માાં ઠ ાવ્યા ્રતમાિેની કોમ્્યુટ ના ઉસયોર્ અંર્ેની સાયાની
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જા.ક્ર.

સાંિગગ

િયમયાગદા / શૈક્ષબણક લાયકાત
જાિકા

ધ ાિતો હોિો જોઇર્ે.

(ગ) ગુજ ાતી અથિા હહન્દ અથિા તે બન્નેન ુ ાં ૂુ તુ ાં જ્ઞાન ધ ાિતો હોિો
જોઇર્ે
િખતોિખત સુધાયાગ ્રતમાિેના ગુજ ાત મુલ્ક સેિા િર્ીક િ
અને ભ તી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોર્િાઇ અનુસા

અર્ાઉથી

ગુજ ાત સ કા ની સેિામાાં હોય તેિી વ્યક્તક્તઓની ત ફેિમાાં ઉસલી
િયમયાગ દા હળિી ક
૦૬/ર૦૧૬

લેબો ે ટ
ટે કનીર્ીયન,

ર્કાર્ે.

ક) તા.૧૧/૦૭/ર૦૧૬ ના

ોજ ઉમેદિા ની ઉંમ

૧૮ િષગથી ઓછ નહીં

અને ૩૦+સ એમ કુ લ ૩સ િષગથી િધુ ન હોિી જોઈર્ે.

િર્ગ-૩
(બાયોલોજી
જૂથ)

(i) a bachelors’ degree in Bio engineering, Forensic Science
or Botany or Zoology or Bio-Chemistry or Micro-Biology or
Life Science or Bio-Science or Bio-Technology or Genetics
or Pharmacy (as principal subject) obtained from of any of
the Universities established or incorporated by or under the
Central or a State Act in India or any other educational
institution recognized as such or declared to be a deemed
University under section 3 of the University Grants
Commission Act 1956
(ખ) ગુજ ાત મુલ્ક

સેિા િર્ીક િ અને ભ તી (સામાન્ય) વનયમો,

૧૯૬૭ માાં ઠ ાવ્યા ્રતમાિેની કોમ્્યુટ ના ઉસયોર્ અંર્ેની સાયાની
જાિકા

ધ ાિતો હોિો જોઇર્ે.

(ગ) ગુજ ાતી અથિા હહન્દ અથિા તે બન્નેન ુ ાં ૂુ તુ ાં જ્ઞાન ધ ાિતો હોિો
જોઇર્ે
િખતોિખત સુધાયાગ ્રતમાિેના ગુજ ાત મુલ્ક સેિા િર્ીક િ
અને ભ તી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોર્િાઇ અનુસા

અર્ાઉથી

ગુજ ાત સ કા ની સેિામાાં હોય તેિી વ્યક્તક્તઓની ત ફેિમાાં ઉસલી
િયમયાગ દા હળિી ક
૦૭/ર૦૧૬

લેબો ે ટ
ટે કનીર્ીયન,
િર્ગ-૩
(ભૌવતક જૂથ)

ર્કાર્ે.

ક) તા.૧૧/૦૭/ર૦૧૬ ના

ોજ ઉમેદિા ની ઉંમ

૧૮ િષગથી ઓછ નહીં

અને ૩૦+સ એમ કુ લ ૩સ િષગથી િધુ ન હોિી જોઈર્ે.

(i) a bachelors’ degree in Forensic Science or Physics or
Computer Science (as principal subject) obtained from of
any of the Universities established or incorporated by or
under the Central or a State Act in India or any other
educational institution recognized as such or declared to be a
deemed University under section 3 of the University Grants
Commission Act 1956
(ખ) ગુજ ાત મુલ્ક

સેિા િર્ીક િ અને ભ તી (સામાન્ય) વનયમો,

૧૯૬૭ માાં ઠ ાવ્યા ્રતમાિેની કોમ્્યુટ ના ઉસયોર્ અંર્ેની સાયાની
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જા.ક્ર.

સાંિગગ

િયમયાગદા / શૈક્ષબણક લાયકાત
જાિકા

ધ ાિતો હોિો જોઇર્ે.

(ગ) ગુજ ાતી અથિા હહન્દ અથિા તે બન્નેન ુ ાં ૂુ તુ ાં જ્ઞાન ધ ાિતો હોિો
જોઇર્ે
િખતોિખત સુધાયાગ ્રતમાિેના ગુજ ાત મુલ્ક સેિા િર્ીક િ
અને ભ તી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોર્િાઇ અનુસા

અર્ાઉથી

ગુજ ાત સ કા ની સેિામાાં હોય તેિી વ્યક્તક્તઓની ત ફેિમાાં ઉસલી
િયમયાગ દા હળિી ક
૦૮/ર૦૧૬

લેબો ે ટ
ટે કનીર્ીયન,
િર્ગ-૩
(સાયકોલોજી
જૂથ)

ર્કાર્ે.

ક) તા.૧૧/૦૭/ર૦૧૬ ના

ોજ ઉમેદિા ની ઉંમ

૧૮ િષગથી ઓછ નહીં

અને ૩૦+સ એમ કુ લ ૩સ િષગથી િધુ ન હોિી જોઈર્ે.

(i) a bachelors’ degree in Psychology (As principal subject)
obtained from any of the Universities established or
incorporated by or under the Central or State Act in India or
any other educational institution recognized as such or
declared to be a deemed University under section 3 of the
University Grants Commission Act 1956
(ખ) ગુજ ાત મુલ્ક

સેિા િર્ીક િ અને ભ તી (સામાન્ય) વનયમો,

૧૯૬૭ માાં ઠ ાવ્યા ્રતમાિેની કોમ્્યુટ ના ઉસયોર્ અંર્ેની સાયાની
જાિકા

ધ ાિતો હોિો જોઇર્ે.

(ગ) ગુજ ાતી અથિા હહન્દ અથિા તે બન્નેન ુ ાં ૂુ તુ ાં જ્ઞાન ધ ાિતો હોિો
જોઇર્ે
િખતોિખત સુધાયાગ ્રતમાિેના ગુજ ાત મુલ્ક સેિા િર્ીક િ
અને ભ તી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોર્િાઇ અનુસા

અર્ાઉથી

ગુજ ાત સ કા ની સેિામાાં હોય તેિી વ્યક્તક્તઓની ત ફેિમાાં ઉસલી
િયમયાગ દા હળિી ક
૦૯

૦૧૬

લેબો ે ટ
આસીસ્ટન્ટ,
િર્ગ-૩ ( સાયિ
જૂથ)

ર્કાર્ે.

ક) તા.૧૧/૦૭/ર૦૧૬ ના

ોજ ઉમેદિા ની ઉંમ

૧૮ િષગથી ઓછ નહીં

અને ૩૦+સ એમ કુ લ ૩સ િષગથી િધુ ન હોિી જોઈર્ે.

(i) a bachelors’ degree in Chemical Engineering or Forensic
Science or Chemistry or Bio-Chemistry or Pharmacy
obtained from any of the Universities established or
incorporated by or under the Central or a State Act. in India
or any other educational institution recognized as such or
declared as deemed University under Section 3 of the
University Grants Commission Act 1956 or possess an
equivalent qualification recognized by the Government.
(ખ) ગુજ ાત મુલ્ક

સેિા િર્ીક િ અને ભ તી (સામાન્ય) વનયમો,

૧૯૬૭ માાં ઠ ાવ્યા ્રતમાિેની કોમ્્યુટ ના ઉસયોર્ અંર્ેની સાયાની
જાિકા

ધ ાિતો હોિો જોઇર્ે.

(ગ) ગુજ ાતી અથિા હહન્દ અથિા તે બન્નેન ુ ાં ૂુ તુ ાં જ્ઞાન ધ ાિતો હોિો
જોઇર્ે
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જા.ક્ર.

સાંિગગ

િયમયાગદા / શૈક્ષબણક લાયકાત
િખતોિખત સુધાયાગ ્રતમાિેના ગુજ ાત મુલ્ક સેિા િર્ીક િ
અને ભ તી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોર્િાઇ અનુસા

અર્ાઉથી

ગુજ ાત સ કા ની સેિામાાં હોય તેિી વ્યક્તક્તઓની ત ફેિમાાં ઉસલી
િયમયાગ દા હળિી ક
૧૦

૦૧૬

ર્કાર્ે.

ક) તા.૧૧/૦૭/ર૦૧૬ ના

લેબો ે ટ

ોજ ઉમેદિા ની ઉંમ

૧૮ િષગથી ઓછ નહીં

આસીસ્ટન્ટ,

અને ૩૦ +સ એમ કુ લ ૩સ િષગથી િધુ ન હોિી જોઈર્ે.

િર્ગ-૩

(i) a bachelors’ degree in Bio engineering, Forensic Science
or Botany or Zoology or Bio-Chemistry or Micro-Biology or
Life Science or Bio-Science or Bio-Technology or Genetics

(બાયોલોજી
જૂથ)

or Pharmacy (as principal subject) obtained from of any of
the Universities established or incorporated by or under the
Central or a State Act in India or any other educational
institution recognized as such or declared to be a deemed
University under section 3 of the University Grants
Commission Act 1956
or possess an equivalent
qualification recognized by the Government.
(ખ) ગુજ ાત મુલ્ક

સેિા િર્ીક િ અને ભ તી (સામાન્ય) વનયમો,

૧૯૬૭ માાં ઠ ાવ્યા ્રતમાિેની કોમ્્યુટ ના ઉસયોર્ અંર્ેની સાયાની
જાિકા

ધ ાિતો હોિો જોઇર્ે.

(ગ) ગુજ ાતી અથિા હહન્દ અથિા તે બન્નેન ુ ાં ૂુ તુ ાં જ્ઞાન ધ ાિતો હોિો
જોઇર્ે
િખતોિખત સુધાયાગ ્રતમાિેના ગુજ ાત મુલ્ક સેિા િર્ીક િ
અને ભ તી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોર્િાઇ અનુસા

અર્ાઉથી

ગુજ ાત સ કા ની સેિામાાં હોય તેિી વ્યક્તક્તઓની ત ફેિમાાં ઉસલી
િયમયાગ દા હળિી ક
૧૧

૦૧૬

ક) તા.૧૧/૦૭/ર૦૧૬ ના

લેબો ે ટ
આસીસ્ટન્ટ,
િર્ગ-૩
જૂથ)

ર્કાર્ે.

(ભૌવતક

ોજ ઉમેદિા ની ઉંમ

૧૮ િષગથી ઓછ નહીં

અને ૩૦ +સ એમ કુ લ ૩સ િષગથી િધુ ન હોિી જોઈર્ે.

(i) a bachelors’ degree in Forensic Science or Physics or
Computer Science (as principal subject) obtained from of
any of the Universities established or incorporated by or
under the Central or a State Act in India or any other
educational institution recognized as such or declared to be a
deemed University under section 3 of the University Grants
Commission Act 1956
or possess an equivalent
qualification recognized by the Government.
(ખ) ગુજ ાત મુલ્ક

સેિા િર્ીક િ અને ભ તી (સામાન્ય) વનયમો,

૧૯૬૭ માાં ઠ ાવ્યા ્રતમાિેની કોમ્્યુટ ના ઉસયોર્ અંર્ેની સાયાની
જાિકા

ધ ાિતો હોિો જોઇર્ે.

(ગ) ગુજ ાતી અથિા હહન્દ અથિા તે બન્નેન ુ ાં ૂુ તુ ાં જ્ઞાન ધ ાિતો હોિો
જોઇર્ે
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જા.ક્ર.

સાંિગગ

િયમયાગદા / શૈક્ષબણક લાયકાત
િખતોિખત સુધાયાગ ્રતમાિેના ગુજ ાત મુલ્ક સેિા િર્ીક િ
અને ભ તી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોર્િાઇ અનુસા

અર્ાઉથી

ગુજ ાત સ કા ની સેિામાાં હોય તેિી વ્યક્તક્તઓની ત ફેિમાાં ઉસલી
િયમયાગ દા હળિી ક
૧

૦૧૬

ર્કાર્ે.

ક) તા.૧૧/૦૭/ર૦૧૬ ના

લેબો ે ટ

ોજ ઉમેદિા ની ઉંમ

૧૮ િષગથી ઓછ નહીં

અને ૩૦ +સ એમ કુ લ ૩સ િષગથી િધુ ન હોિી જોઈર્ે.

આસીસ્ટન્ટ,
િર્ગ-૩
(સાયકોલોજી
જૂથ)

(i) a bachelors’ degree in Psychology (As principal subject)
obtained from any of the Universities established or
incorporated by or under the Central or State Act in India or
any other educational institution recognized as such or
declared to be a deemed University under section 3 of the
University Grants Commission Act 1956 or possess an
equivalent qualification recognized by the Government.
(ખ) ગુજ ાત મુલ્ક

સેિા િર્ીક િ અને ભ તી (સામાન્ય) વનયમો,

૧૯૬૭ માાં ઠ ાવ્યા ્રતમાિેની કોમ્્યુટ ના ઉસયોર્ અંર્ેની સાયાની
જાિકા

ધ ાિતો હોિો જોઇર્ે.

(ગ) ગુજ ાતી અથિા હહન્દ અથિા તે બન્નેન ુ ાં ૂુ તુ ાં જ્ઞાન ધ ાિતો હોિો
જોઇર્ે
િખતોિખત સુધાયાગ ્રતમાિેના ગુજ ાત મુલ્ક સેિા િર્ીક િ
અને ભ તી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોર્િાઇ અનુસા

અર્ાઉથી

ગુજ ાત સ કા ની સેિામાાં હોય તેિી વ્યક્તક્તઓની ત ફેિમાાં ઉસલી
િયમયાગ દા હળિી ક
૧૩

૦૧૬

સચગ , િર્ગ-૩
(ફીંર્
બ્યુ ો)

વ્રતન્ટ

ર્કાર્ે.

ક) તા.૧૧/૦૭/ર૦૧૬ ના

ોજ ઉમેદિા ની ઉંમ

૧૮ િષગથી ઓછ નહીં

અને ૩૦ +સ એમ કુ લ ૩સ િષગથી િધુ ન હોિી જોઈર્ે.

(i) a bachelors’ degree in Science obtained from any of the
Universities established or incorporated by or under the
Central or a State Act in India or any other educational
institution recognized as such or declared to as deemed
University under section 3 of the University Grants
Commission Act 1956
or possess an equivalent
qualification recognized by the Government.
Norms to be taken into consideration by the Medical
officer for fitness for male and female are as below:
1. The candidate shall not be colour blind or squint.
2. The candidate shall possess the visual standard as
below
Right eye
Left eye
(a) Distant visio
6/5
6/5 (shellon)
(b) Near vision
0/5
0/5
(ખ) ગુજ ાત મુલ્ક

સેિા િર્ીક િ અને ભ તી (સામાન્ય) વનયમો,
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જા.ક્ર.

સાંિગગ

િયમયાગદા / શૈક્ષબણક લાયકાત
૧૯૬૭ માાં ઠ ાવ્યા ્રતમાિેની કોમ્્યુટ ના ઉસયોર્ અંર્ેની સાયાની
જાિકા

ધ ાિતો હોિો જોઇર્ે.

(ગ) ગુજ ાતી અથિા હહન્દ અથિા તે બન્નેન ુ ાં ૂુ તુ ાં જ્ઞાન ધ ાિતો હોિો
જોઇર્ે
િખતોિખત સુધાયાગ ્રતમાિેના ગુજ ાત મુલ્ક સેિા િર્ીક િ
અને ભ તી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોર્િાઇ અનુસા

અર્ાઉથી

ગુજ ાત સ કા ની સેિામાાં હોય તેિી વ્યક્તક્તઓની ત ફેિમાાં ઉસલી
િયમયાગ દા હળિી ક
૧૪

૦૧૬

સ્ટો

કસ

િર્ગ-૩

ર્કાર્ે.

ક) તા.૧૧/૦૭/ર૦૧૬ ના

ોજ ઉમેદિા ની ઉંમ

૧૮ િષગથી ઓછ નહીં

અને ૩૦ +સ એમ કુ લ ૩સ િષગથી િધુ ન હોિી જોઈર્ે.

(i) a bachelors’ degree in Science obtained from any of the
Universities established or incorporated by or under the
Central or a State Act in India or any other educational
institution recognized as such or declared to be as deemed
University under section 3 of the University Grants
Commission Act 1956
or possess an equivalent
qualification recognized by the Government.
(ખ) ગુજ ાત મુલક સેિા િર્ીક િ અને ભ તી (સામાન્ય) વનયમો,
૧૯૬૭ માાં ઠ ાવ્યા ્રતમાિેની કોમ્્યુટ ના ઉસયોર્ અંર્ેની સાયાની
જાિકા

ધ ાિતો હોિો જોઇર્ે.

(ગ) ગુજ ાતી અથિા હહન્દ અથિા તે બન્નેન ુ ાં ૂુ તુ ાં જ્ઞાન ધ ાિતો હોિો
જોઇર્ે
િખતોિખત સુધાયાગ ્રતમાિેના ગુજ ાત મુલ્ક સેિા િર્ીક િ
અને ભ તી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોર્િાઇ અનુસા

અર્ાઉથી

ગુજ ાત સ કા ની સેિામાાં હોય તેિી વ્યક્તક્તઓની ત ફેિમાાં ઉસલી
િયમયાગ દા હળિી ક
૧૫

૦૧૬

જુ નીય
એ્સટગ , િર્ગ-૩

ર્કાર્ે.

ક) તા.૧૧/૦૭/ર૦૧૬ ના

ોજ ઉમેદિા ની ઉંમ

૧૮ િષગથી ઓછ નહીં

અને ૩૦ +સ એમ કુ લ ૩સ િષગથી િધુ ન હોિી જોઈર્ે.

(ફીંર્ વ્રતન્ટ
બ્યુ ો)

(i) a degree in Science obtained from any of the Universities
established or incorporated by or under the Central or a State
Act in India or any other educational institution recognized
as such or declared to as deemed University under section 3
of the University Grants Commission Act 1956 or possess
an equivalent qualification recognized by the Government.
Norms to be taken into consideration by the Medical
officer for fitness for male and female are as below:
3. The candidate shall not be colour blind or squint.
4. The candidate shall possess the visual standard as
below
Right eye
Left eye
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જા.ક્ર.

સાંિગગ

િયમયાગદા / શૈક્ષબણક લાયકાત
(c) Distant visio
(d) Near vision
(ખ) ગુજ ાત મુલ્ક

6/5
0/5

6/5 (shellon)
0/5

સેિા િર્ીક િ અને ભ તી (સામાન્ય) વનયમો,

૧૯૬૭ માાં ઠ ાવ્યા ્રતમાિેની કોમ્્યુટ ના ઉસયોર્ અંર્ેની સાયાની
જાિકા

ધ ાિતો હોિો જોઇર્ે.

(ગ) ગુજ ાતી અથિા હહન્દ અથિા તે બન્નેન ુ ાં ૂુ તુ ાં જ્ઞાન ધ ાિતો હોિો
જોઇર્ે
િખતોિખત સુધાયાગ ્રતમાિેના ગુજ ાત મુલ્ક સેિા િર્ીક િ
અને ભ તી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોર્િાઇ અનુસા

અર્ાઉથી

ગુજ ાત સ કા ની સેિામાાં હોય તેિી વ્યક્તક્તઓની ત ફેિમાાં ઉસલી
િયમયાગ દા હળિી ક
૧૬

૦૨૧૬

મદદનીર્

ર્કાર્ે.

(ક) તા.૧૧/૦૭/ર૦૧૬ ના ોજ ઉમેદિા ની ઉંમ ૧૮ િષગથી ઓછ નહીં

હસ્તા્

અને ૩૮ િષગથી િધુ ન હોિી જોઈર્ે.

વનષિાાંત, િર્ગ-૩

(ખ) (i) A Second Class post graduate degree in Forensic
Sciences with specialization in Document Examination or
degree in Chemistry or Physich obtained from any of the
Universities established or incorporated by or under the
Central or a State Act in India or any other educational
institution recognized as such or declared to be a deemed as
a University under section 3 of the University Grants
Commission Act 1956 or possess an equivalent qualification
recognised as such by the Government;
or
(ii) A bachelor degree Forensic Science with specialisation
in Document Examination or degree in Chemistry or
Physics obtained from any of the Universities established or
incorporated by or under the Central or a State Act. in India;
or any other educational institutions recognized as such or
declared to be deemed as a University under Section 3 of
the University Grants Commission Act 1956 ; or possess an
equivalent qualification recognsed as such by the
Government; and have about two years experience in the
field of Scientifc Examination of Questioned Documents tn
the State or a Central Forensic Science Laboratoty or in any
other such institutes;
(ગ) ગુજ ાત મુલ્ક

સેિા િર્ીક િ અને ભ તી (સામાન્ય) વનયમો,

૧૯૬૭ માાં ઠ ાવ્યા ્રતમાિેની કોમ્્યુટ ના ઉસયોર્ અંર્ેની સાયાની
જાિકા

ધ ાિતો હોિો જોઇર્ે.

(ઘ) ગુજ ાતી અથિા હહન્દ અથિા તે બન્નેન ુ ાં ૂુ તુ ાં જ્ઞાન ધ ાિતો હોિો
જોઇર્ે
િખતોિખત સુધાયાગ ્રતમાિેના ગુજ ાત મુલ્ક સેિા િર્ીક િ
અને ભ તી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોર્િાઇ અનુસા

અર્ાઉથી

ગુજ ાત સ કા ની સેિામાાં હોય તેિી વ્યક્તક્તઓની ત ફેિમાાં ઉસલી
િયમયાગ દા હળિી ક

ર્કાર્ે.
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નોંધઃ-(૧) ઉસ

દર્ાગિેલ તમામ સાંિર્ગના ભ તી વનયમોમાાં વનયત થયેલ ર્ય્ણિક લાયકાતના

અર્્યના મુ્ાઓનો અ જીસિકમાાં સમાિેર્ ક િામાાં આિેલ છે . સ તુ ાં આખ

સસાંદર્ી સમયે

ભ તી વનયમોમાાં દર્ાગિલ
ે ર્ય્ણિક લાયકાતની તમામ જોર્િાઇઓને ધ્યાને લેિામાાં આિર્ે.
ઉમેદિા ે જાહે ાતમાાં દર્ાગિેલ ર્ય્ણિક લાયકાતની તમામ વિર્તો ધ્યાને લઇને જ
અ જીસિકમાાં વિર્તો ભ િાની

હેર્ે. િધા ાની વિર્ેષ ર્ય્ણિક લાયકાત-અનુભિની વિર્તો

Additional Education Qualification માાં દર્ાગિિાની હેર્ે.
(૨) દ ે ક સાંિર્ગની ઉસલી િયમયાગદા માટે જે તે સાંિર્ગના ભ તી વનયમોમાાં દર્ાગિેલ જોર્િાઇ
તેમજ સામાન્ય િહ િટ વિભાર્ના તા. ૨૯ ૯ ૨૦૧૨ અને તા. ૦૬ ૧૦ ૨૦૧૫ ના ઠ ાિ
રિયમાાંકઃ સીઆ આ

૧૧૨૦૦૮ ૨૮૨૩૨૩ ર્-૫ ની જોર્િાઇઓ અને તે અન્િયે થયેલ

સુધા ાને ધ્યાને લઇ મહત્તમ િય-મયાગદામાાં સાાંચ િષગનો િધા ો ધ્યાને લેિામાાં આિેલ છે .
(જાહે ાત રિયમાાંક : ૧૬
૪ [ર].

૦૧૬ મદદનીર્ હસ્તા્ વનષિાાંત િર્ગ-૩ વસિાયના સાંિર્ો માટે)

િયમયાગ દામાાં છૂટછાટ:સામાન્ય િર્ગની મહહલા ઉમેદિા ો, અનામત િર્ગના ૂુરૂષ તથા મહહલા ઉમેદિા ો તેમજ
માજી સયવનક, ર્ાહ
અને સ કા

ક વિકલાાંર્ ઉમેદિા ો, ણબન અનામત ક્ાના આવથનક

સેિામાાં અર્ાઉથી ફ જ બજાિાતા હોય તેિા કમગચા

તે નબળા િર્ો

ઉમેદિા ોને નીચે મુજબ

વનયમોનુસા છૂટછાટ મળિાસાિ છે .
(૧)

ઉસ

દર્ાગિેલ તમામ સાંિર્ોમાાં ગુજ ાત મુલ્ક સેિા િર્ીક િ અને ભ તી (સામાન્ય)

વનયમો-૧૯૬૭ ની જોર્િાઇ અનુસા

અર્ાઉથી ગુજ ાત સ કા ની સેિામાાં હોય તેિી

વ્યક્તક્તઓની ત ફેિમાાં ઉસલી િયમયાગદા હળિી ક
આ જોર્િાઇનો લાભ જે કમગચા
કમગચા

સ કા

ર્કાર્ે. તે મુજબની જોર્િાઇ થયેલ છે

સેિામાાં વનયવમત વનમણકાં ૂ સામેલ હોય તેિા

ઉમેદિા ને જ મળિાસાિ છે . તેથી સ કા શ્રીની હાલની ક ા

સર્ા ની નીવત અનુસા જે ઉમેદિા ો માવસક હિકસ પગારથી સ કા

આધાહ ત હફકસ

સેિામાાં ફ જ બજાિતા

હોય તેિા ઉમેદિા ોને આ લાભ મળ ર્કતો નથી. તેથી તેિા ઉમેદિા ોએ આ જોર્િાઇના
આધા ે િયમયાગદામાાં છૂટછાટ મળિાસાિ હોિાનુ ાં ર્િીને (જે તે કેટેર્ ના ઉમેદિા ો માટે
વનયત થયેલ િયમયાગદામાાં આિતા ન હોય તો) અ જીસિક
અ જીસિક ભ િામાાં આિર્ે તો તે કોઇ સિ તબક્કે કચે
(૨)

જાહે ાત રિયમાાંકઃ ૦૧

૦૧૬ થી ૧૬

ભ

ર્કાર્ે નહીં. તેમ છતાાં

દ્વા ા દ ક િામાાં આિર્ે.

૦૧૬ માટે માજી સયવનક ઉમેદિા ો કે જેઓએ જલ,

િાયુ અને સ્થળની આમી ફોસીસમાાં ઓછામાાં ઓછા છ માસની સેિા ક

હોય અને માજી

સયવનક ત કેન ુ સ્મ અવધકા નુ ાં ઓળખકાર્ગ અને હર્સ્ચાર્જ બ કુક ધ ાિતાાં હોય તો ઉ૫લી
િયમયાગદામાાં તેઓએ બજાિેલ ફ જનો સમયર્ાળો ઉ૫ ાાંત િિ િષગ સુધીની છુટછાટ
મળર્ે.
(૩)

જે તે સાંિર્ગની જગ્યાઓ માટે સામાન્ય િર્ગની મહહલા ઉમેદિા ોને મહહલા ત કેના સાાંચ
િષગની છૂટછાટ મળિાસાિ થર્ે.

(૪)

જે સાંિર્ગની જગ્યાઓ સયક જે તે અનામત િર્ગના ઉમેદિા ો માટે જગ્યાઓ અનામત
દર્ાગિેલ છે તેિા િર્ગના ૂુરૂષ ઉમેદિા ોને સાાંચ િષગની છૂટછાટ અને મહહલા ઉમેદિા ોને
અનામત િર્ગ ત કેના સાાંચ અને મહહલા ત કેના સાાંચ િષગ મળ કુલ-૧૦ (દર્) િષગની
છૂટછાટ મળિાસાિ થર્ે. સ ાં ત ુ જે સાંિર્ગની જગ્યાઓમાાં જે તે અનામત િર્ગ માટે અનામત
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જગ્યા દર્ાગિેલ નથી તેિા િર્ગના ૂુરૂષ ઉમેદિા ોને કોઇ છૂટછાટ મળર્ે નહીં સ ાં ત ુ મહહલા
ઉમેદિા ોને મહહલા ત કેના સાાંચ િષગની છૂટછાટ મળિાસાિ થર્ે.
(૫)

જે સાંિર્ોની જગ્યા માિ ણબન આનમત- સામાન્ય િર્ગ માટેની છે તેિી જગ્યાઓ માટે
અનામત િર્ગના ઉમેદિા ો સોતાની ઉમેદિા

નોંધાિી ર્કર્ે

અ જીસિક ભ

ર્કર્ે.

(અ જીસિકમાાં તેઓએ સ ્ા ફ માાંથી મુક્તક્ત માટે જે તે કેટેર્

જ દર્ાગિિાની

હેર્ે. )

સ ાં ત ુ તેઓને િયમયાગદામાાં કોઇ છૂટછાટ મળર્ે નહીં. માિ મહહલા ઉમેદિા ોને મહહલા
ત કેના સાાંચ િષગની છૂટછાટ મળિાસાિ થર્ે.
(૬)

સામાન્ય િર્ગના વિકલાાંર્ ૂુરૂષ ઉમેદિા ોને ૧૦ િષગ ની છૂટછાટ મળિાસાિ થર્ે.

(૭)

સામાન્ય િર્ગના વિકલાાંર્ મહહલા ઉમેદિા ો ૧૫ િષગ છૂટછાટ મળિાસાિ થર્ે.

(૮)

અનામત િર્ગના વિકલાાંર્ ૂુરૂષ ઉમેદિા ોને જે તે સાંિર્ગમાાં જે તે અનામત િર્ગ
જગ્યાઓ અનામત હર્ે તેિી કેટેર્ ના વિકલાાંર્ ૂુરૂષ ઉમેદિા ોને

માટે

૧૫ િષગની છૂટછાટ

મળિાસાિ થર્ે. જ્યા ે જે તે સાંિર્ગમાાં અનામત િર્ગ માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તેિા
સાંિર્ગમાાં જે તે અનામત િર્ગના વિકલાાંર્ ૂુરૂષ ઉમેદિા ોને ૧૦ િષગની જ છુટછાટ
મળિાસાિ થર્ે.
(૯)

અનામત િર્ગના વિકલાાંર્ મહહલા ઉમેદિા ોને જે તે સાંિર્ગમાાં જે તે અનામત િર્ગ

માટે

જગ્યાઓ અનામત હર્ે તેિી કેટેર્ ના વિકલાાંર્ મહહલા ઉમેદિા ોને ૨૦ િષગની છૂટછાટ
મળિાસાિ થર્ે. જ્યા ે જે તે સાંિર્ગમાાં અનામત િર્ગ માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તેિા
સાંિર્ગમાાં જે તે અનામત િર્ગના વિકલાાંર્ મહહલા ઉમેદિા ોને ૧૫ િષગની જ છુટછાટ
મળિાસાિ થર્ે.
(૧૦) જે સાંિર્ગની જગ્યાઓમાાં S.E.B.C. કેટેર્
અનામત છે તેિા S.E.B.C. કેટેર્
૦૧૬ ની આિકના આધા ે

(ર્ા.ર્ય.૫.િર્ગ) ના ઉમેદિા ો માટે જગ્યાઓ

(ર્ા.ર્ય.સ. િર્ગ) ના ઉમેદિા ોએ નાિાક ય િષગ

ાજય સ કા ની નોક

નમ ૂનામાાં ) કઢાિેલ નોન-રિય મીલેય

૦૧સ-

માટે ( સહ વર્ષઠ-ક મુજબ ગુજ ાતી

સહટિફ કે ટ તા.૦૧/૦૪/ર૦૧૬ થી તા.૧૧/૦૭/૨૦૧૬

દ મ્યાન મેળિેલ હોય તેવ ુ ાં ્રતમાિસિ ધ ાિતાાં હર્ે તો જ ઉ૫લી િયમયાગદામાાં છૂટછાટ
તેમજ કેટેર્ ની અનામત જગ્યાનો લાભ મળર્ે. (અંગ્રેજીમાાં મેળિેલ નોન-ક્રીમીલેયર
સહટિહિકે ટ કોઇાણ સાંજોગોમાાં માન્ય ગણિામાાં આિશે નહ..) અન્યથા તેઓ સામાન્ય કેટેર્ ના
ઉમેદિા

ત કે ઉમેદિા

નોંધાિી ર્કર્ે. અને તે હકસ્સામાાં િયમયાગદા, સ ્ા ફ માાંથી

મુક્તક્ત તેમજ અનામત જગ્યા સ સસાંદર્ીનો લાભ મળિાસાિ થર્ે નહ .
(૧૧) સામાજીક ન્યાય અને અવધકારીતા વિભાગના તા:-૦૧/૦પ/ર૦૧૬ના િટહુકમથી સમાજના
વિવિધ િગોની રજૂઆતોને ધ્યાને લઇ સમાજના તમામ િગોને ખાસ કરીને બબન અનામત
કક્ષાના આવથિક રીતે નબળા િગો કે જેઓને અનામતનો કોઇપણ લાભ સરકારી સેિામાાં
ુ તી અને વ્યાજબી તકો મળી રહે તે હેતથ
ુ ી ઉકત િટહુકમથી બબન
મળતો નથી. તે િગોને પર
અનામત િગોના આવથિક રીતે નબળા િગોને ૧૦ ટકા અનામત આપિાન ાંુ રાજય સરકારે
ુ બ
નકકી કરે લ છે . જે મજ

ાજયમાાં સામાજીક અને ર્ય્ણિક

તે સછાત િર્ગને જે માસદાં ર્ો

લાગુ સર્ે છે તે જ માસદાં ર્ આ હેત ુ માટે વનધાગ ત ક િાના હે છે .
બબન અનામત કક્ષાના આવથિકરીતે નબળા િગો (Unreserved Economically Weaker
Sections)ના અનામત જગ્યા સામે અરજી કરનાર ઉમેદિારે પ્રમાણપત્રો આપિા માટે સક્ષમ
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સત્તાવધકારીઓ, બબન ઉન્નત િગગ ના પ્રમાણપત્રો (Non creamylayers) આપિા માટેના િખતો
ુ ારના અવધકારીના પ્રમાણપત્રો રજૂ કરિાના રહેશે.
િખતના ઠરાિથી વનધાગ રીત કયાગ અનસ
૧.

ુ ી કવમશ્નર/ નાયબ કલેકટર/
જજલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ/ અવધક જજલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ/ કલેકટર/ ડેપ્યટ
ુ ી કવમશ્નર/ પ્રથમ િગગ નાસ્ટ્ટાઇપેન્ડરી મેજીસ્ટ્રેટ/ સબ ડીિીઝનલ મેજીસ્ટ્રેટ/
અવધક ડેપ્યટ
ુ ા મેજીસ્ટ્રેટ/ એકઝીકયટ
ુ ીિ મેજીસ્ટ્રેટ/ િધારાના આવસ.કવમશ્નર (પ્રથમ િગગ ના
તાલક
સ્ટ્ટાઇપેન્ડરી મેજીસ્ટ્રેટથી નીચેની કક્ષાના ન હોય તેિા)

.

ચીફ ્રતેસીર્ેન્સી મેજીસ્રેટ િધા ાના ચીફ ્રતેસીર્ેન્સી મેજીસ્રેટ

્રતેસીર્ેન્સી મેજીસ્રેટ.

૩.

મામલતદા (તેહસીલદા ) થી નીચેની ક્ાના ન હોય તેિા મહેસ ૂલી અવધકા .

૪.

સબર્ િીઝનલ ઓહફસ .

સ.

તાલુકા વિકાસ અવધકા .

૬.

જજલ્લા નાયબ વનયામક (વિકસતી જાવત)

જજલ્લા સમાજ કલ્યાિ અવધકા

(વિકસતી

જાવત)
ુ રાત સરકાર દ્વારા િખતો
(૧ર) અનામત િગગ ના તમામ ઉમેદિારોએ જાવત અંગે ન ાંુ પ્રમાણપત્ર ગજ
િખત વનયત કરે લ નમ ૂનામાાં મેળિેલ હોવુ ાં જોઇર્ે.
નોંધ :
(૧)

વિકલાાંગ ઉમેદિારો ૪૦% કે તેથી િધ ુ અને ૭૫ % કે તેથી ઓછી ટકાિારીની વિકલાાંગતા
ધરાિતાાં હોિાન ાંુ વસવિલ સર્જનન ાંુ સટીિીકેટ ધરાિતાાં હશે તો જ વિકલાાંગ ઉમેદિાર તરીકે
માન્ય ગણાશે અને ઉ૫લી િયમયાગ દા અને અનામતનો લાભ મળશે.

(૨)

શારીહરક વિકલાાંગતા અંગે સામાન્ય િહીિટ વિભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પરીપત્ર ક્રમાાંકઃ
૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-ર, થી વનયત થયેલ નમ ૂનામાાં સરકારી હોસ્સ્ટ્પટલના સવુ પ્રન્ટેન્ડેન્ટ/
વસવિલ સર્જન/મેડીકલ બોડગ દ્વારા આપિામાાં આિેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણિામાાં આિશે.

(૩)

ઓનલાઇન અરજી કરતી િખતે કોઇ પ્રમાણપત્ર જોડિાના નથી પરાં ત ુ અરજીપત્રકમાાં જરૂરી
વિગતો ભરિાની રહેશે. આ કેટેગરીમાાં અરજી કરનારા ઉમેદિારો આિા પ્રમાણપત્રો ધરાિતા
હોય તેમણે જ વિકલાાંગ ઉમેદિારની કેટેગરીમાાં અરજી કરિાની રહેશે.
જે તે િર્ગના માજી સયવનક ઉમેદિા ો વસિાય અન્ય તમામ િર્ગના ઉમેદિા ો માટે
ઉ૫લી િયમયાગદામાાં વનયમોનુસા

મળિાસાિ છુટછાટ સાથેની ઉંમ

કોઈ ૫િ સાંજોર્ોમાાં

વનયત તારીખે ૪૫ િર્ગથી િધિી જોઈશે નહહ.
૫.

ુ રની જાણકારી
કોમ્પપ્યટ
ઉમેદિા

ાજય સ કા ના સામાન્ય િહ િટ વિભાર્ના તા.૧૩ ૮

૦૦૮ ના સ કા

ઠ ાિ

નાંબ :- સીઆ આ -૧૦- ૦૦૭-૧ ૦૩ ૦-ર્.૫ થી નકક ક ે લ અભ્યાસરિયમ મુજબ કોમ્્યુટ
અંર્ેન ુ ાં બેઝીક નોલેજ ધ ાિતા હોિા અંર્ેન ુ ાં કોઈ૫િ તાલીમી સાંસ્થાનુ ાં ્રતમાિ૫િ / માકગ ર્ીટ
ધ ાિતા હોિા જોઈર્ે. અથિા સ કા

માન્ય યુવનિવસનટ અથિા સાંસ્થામાાં કોમ્્યુટ

જ્ઞાન

અંર્ેના કોઈ૫િ હર્્લોમા / ર્ ગ્રી કે સટીહફકે ટ કોષગ ક ે લ હોય તેિા ્રતમાિ૫િો અથિા ર્ ગ્રી
કે ર્ ્લોમા અભ્યાસરિયમમાાં કોમ્્યુટ
૧૦ અને ધો િ-૧

એક વિષય ત કે હોય તેિા ્રતમાિ૫િો અથિા ધો િ-

ની ૫ ્ા કોમ્્યુટ ના વિષય સાથે ૫સા
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ક ે લ હોય તેિા ્રતમાિ૫િો

ધ ાિતા હોિા જોઈર્ે. આ તબકકે આવુ ાં ્રતમાિ૫િ ન ધ ાિતા ઉમેદિા ો ૫િ અ જી ક
ર્કર્ે. ૫ ાં ત ુ આિા ઉમેદિા ોએ વનમણકાં ૂ સત્તાવધકા

સમ્ કોમ્્યુટ ની બેઝીક નોલેજની
જુ ક િાનુ ાં

૫ ્ા સાસ કયાગન ુ ાં આવુ ાં ્રતમાિ૫િ વનમણકાં ૂ મેળિતાાં ૫હેલા અચુક
અન્યથા વનમણકાં ૂ મેળિિાને સાિ થર્ે નહીં. તેમજ વનમણકાં ૂ સત્તાવધકા

હેર્ે.

આિા હકસ્સામાાં

ઉમેદિા ોની ૫સાંદર્ી "રદ" ક ર્ે.
૬.

શૈક્ષબણક લાયકાત / િયમયાગ દા / િધારાની લાયકાત માટે વનધાગ હરત તારીખ :-

જાહે ાતમાાં

દર્ાગિેલ તમામ સાંિર્ગના ઉમેદિા ોનાાં હકસ્સામાાં ર્ય્ણિક લાયકાત, િયમયાગદા, અનુભિ,
નોન-રિય મીલેય

સટી અને અન્ય જરૂ

લાયકાત માટે તા.૧૧ ૦૭ ૨૦૧૬ ની ક્તસ્થવતને

ઘ્યાનમાાં લેિામાાં આિર્ે.
૭.

અરજી કરિાની રીત :આ જાહે ાતના સાંદભગમાાં માંર્ળ ઘ્િા ા ઓન લાઈન અ જી જ સ્િીકા િામાાં આિર્ે. જે અન્િયે
ઉમેદિા ોએ

જાહે ાતમાાં દર્ાગવ્યા

તા.૧૧ ૦૭ ૨૦૧૬

તા.૨૦ ૦૬ ૨૦૧૬

(સમય

ાિીના

"https://ojas.gujarat.gov.in" િેબસાઈટ
ઉમેદિા એક સાંિર્ગ માટે એક જ અ જી ક
અ જી

(બપોરના

૨૩-૫૯
૫

કલાક

૧૪-૦૦

કલાક)

સુધી)

ઓન-લાઈન અ જી૫િક

થી

દ મ્યાન
ભ

ર્કર્ે.

ર્કર્ે. તેમ છતાાં કોઇ ઉમેદિા એક ક તાાં િધુ

જીસ્ટર્ગ ક ર્ે તો તેિા ઉમેદિા ોના હકસ્સામાાં સૌથી છે લ્લે કન્ફમગ થયેલી અ જી માન્ય

ર્િીને તે વસિાયની બાક ની તમામ અ જીઓ
અ જી ક િાની

દ થર્ે. આ બાબતની વિર્તિા

સુચના

તના સેટા મુ્ા નાં. (૧૪) માાં સિ આસેલ છે .

ઉમેદિા ે અ જીસિક ભ િા માટેઃ(૧)

સૌ ્રતથમ "https://ojas.gujarat.gov.in" િેબસાઈટ ૫ જવુ.ાં અને ્યા બાદ

(ર)

"Apply On line" ૫ Click ક વુ.ાં

(૩)

ઉમેદિા ે જાહે ાત રિયમાાંક:- ૦૧ ૨૦૧૬ થી ૧૬ ૨૦૧૬ સયક જે સાંિર્ગની જાહે ાત માટે
ઉમેદિા

ક િા માાંર્તા હોય તે જાહે ાતના સાંિર્ગના નામ ૫ Click ક િાથી સ્રિય ન સ

More Details અને Apply now ના ઓ્ર્ન ુુલર્ે. જેમાાં More Details સ

Click

ક િાથી વિર્તિા જાહે ાતની વિર્તો જોિા મળર્ે. જે ઉમેદિા ોએ િાાંચી જિી.
(૪)

જયા ે "Apply now" ૫

Click ક િાથી Application Format ુુલર્ે જેમાાં સૌ ્રતથમ

"Personal Details" ઉમેદિા ે ભ િી. (અહીં લાલ ફાંદર્ ( * ) વનર્ાની હોય તેની
વિર્તો ફ જજયાત ભ િાની હેર્ે.)
(૫) Personal Details ભ ાયા બાદ "Educational Details" ભ િા માટે "Educational
Qualifications" ૫ Click ક વુ.ાં
(૬)

જે સાંિર્ગમાાં અનુભિ માાંર્લ
ે
હોય તે સાંિર્ગમાાં અનુભિની વિર્તો દર્ાગિિા માટે
"Experience Type" ૫ Click ક િાથી અનુભિની વિર્તો દર્ાગિિા માટેન ુ ાં હફલ્ર્ ુુલર્ે
જેમાાંથી અનુભિની વિર્તો વસલેકટ ક ને તેની સામે જરૂ

(૭)

તેની નીચે "Self declaration" ૫ Click ક વુ.ાં ્યા બાદ
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વિર્તો દર્ાગિિાની હેર્ે.

(૮)

ઉ૫ ની ર્ તો સ્િીકા િા માટે "Yes" ૫

Click ક વુ.ાં હિે અ જી ૂ ૂિગ

તે ભ ાઈ ર્યેલ

છે .
(૯)

હિે "save" ૫

Click ક િાથી ઉમેદિા નો "Application Nnmber" generate થર્ે. જે

ઉમેદિા ે સાચિીને ાખિાનો હેર્ે.
(૧૦) હિે Upload Photograph ૫ Click ક ો અહીં તમા ો application number type ક ો અને
તમા

Birth date type ક ો. ્યા બાદ ok ૫ Click ક વુ.ાં અહીં photo અને signature

upload ક િાના છે . (Photo નુ ાં મા૫ ૫ સે.મી. ઉંચાઈ અને ૩.૬ સે.મી. ૫હોળાઈ અને
Signature નુ ાં મા૫

.૫ સે.મી. ઉંચાઈ અને ૭.૫ સે.મી. ૫હોળાઈ

ાખિી.) (photo અને

signature upload ક િા સૌ ્રતથમ તમા ો photo અને signature jpg format માાં (15
kb) સાઈઝથી િધે નહહ તે

તે સ્કેન ક

computer માાં સેિ ક ે લા હોિા જોઈર્ે.) photo

અને signature અસલોર્ ક િા માટે "browse" button ૫

Click ક ો. હિે choose file

ના સ્રિય નમાાંથી જે ફાઈલમાાં jpg format માાં તમા ો photo store થયેલ છે , તે ફાઈલને
select ક ો અને "open" button ને Click ક ો. હિે "browse" button ની બાજુમાાં
"upload" button ૫

Click ક ો. હિે બાજુમાાં તમા ો photo દે ખાર્ે. હિે આજ

signature ૫િ upload ક િાની

તે

હેર્ે. જે photo અને signature અસલોર્ ક િામાાં

આવ્યા હર્ે તે જ photo લેણખત સ ્ાના હાજ સિકમાાં ચોંટાર્િાનો

હેર્ે તથા તેિી જ

હેર્ે તેમજ આ ભ તી ્રતહરિયયાના વનમણકાં ૂ સુધીના દ ે ક તબક્કે

signature ક િાની

માંર્ળ સાંબવાં ધત ખાતાના િર્ા માાંર્ે ્યા ે તેિો જ ફોટો

જુ ક િાનો

હેર્.ે આથી

ફોટોગ્રાફની ચા થી સાાંચ કોસીઓ કઢાિી ાખિી. જુદા જુદા તબક્કે જુદા જુદા ફોટોગ્રાફ જુ
થર્ે તો ફાળિિી

વનમણકાં ૂ માાં બાધ આિી ર્કર્ે. જેની જિાબદા

ઉમેદિા ની સોતાની

હેર્ે.
(૧૧) હિે સેજના ઉ૫ ના ભાર્માાં "Confirm Application" ૫

Click ક ો અને "Application

number" તથા Birth Date type કયાગ બાદ Ok ૫ Click ક િાથી િિ વિકલ્સ (ઓ્ર્ન)
(૧) Ok ( ) show application preview અને (૩) confirm application દે ખાર્ે.
ઉમેદિા ે show application preview ૫ Click ક
સુધા ો ક િાની જરૂ

જિાય તો edit ક

સોતાની અ જી જોઈ લેિી. અ જીમાાં

લેવ.ુ ાં અ જી કન્ફમગ કયાગ ૫હેલા કોઈ૫િ

્રતકા નો સુધા ો થઈ ર્કર્ે. ૫ ાં ત ુ અ જી કન્ફમગ થયા બાદ કોઈ૫િ ્રતકા નો સુધા ો ર્કય
બનર્ે નહ . સાંૂ ૂિગ ચકાસિી બાદ જો અ જી સુધા િાની જરૂ
application ૫
જર્ે. એકિા

Click ક વુ.ાં તેથી ઉમેદિા ની અ જીનો કચે માાં online સ્િીકા

થઈ

ઓનલાઇન અ જી કન્ફમગ થયા બાદ, તેમાાં કોઇસિ ્રતકા નો ફે ફા

ઉમેદિા કે કચે
કચે

ના જિાય તો જ confirm

દ્વા ા થઇ ર્કર્ે નહીં. અ જીમાાં દર્ાગિેલી વિર્તોને અનુરૂસ ્રતમાિસિો

માાંર્ે ્યા ે ઉમેદિા ે

જૂ ક િાના

હેર્ે. આથી, ઉમેદિા ે ્રતથમ તેમની સાસેના

્રતમાિસિોને આધા ે સોતાનુ ાં નામ, સવત વસતાનુ ાં નામ, અટક, જન્મતા ખ, ર્ય્ણિક
લાયકાત, જાવત (કેટેર્ ), જેન્ર્ (મેલ ફ મેલ), માજી સયવનક, સ્સોટગ સ, ર્ા.ખો.ખાાં., વિધિા
િર્ે ે બાબતોની બા ક ચકાસિી ક
દર્ાગિિાની

હેર્ે. કચે

લઇને તેને અનુરૂસ વિર્તો ઓનલાઇન અ જીમાાં

દ્વા ા ચકાસિી સારુ ્રતમાિસિો માાંર્િામાાં આિે ્યા ે

ઓનલાઇન અ જીસિકમાાં દર્ાગિેલ વિર્તો અને ઉમેદિા દ્વા ા કચે

સમ્ જૂ ક િામાાં

આિતાાં ્રતમાિસિોમાાં કોઇસિ જાતની વિસાંર્તતા માલ ૂમ સર્ર્ે તો, તેિી ્વતયુક્ત
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અ જીઓ કચે

દ્વા ા જે તે તબક્કે થી ‘ દ’ ક િામાાં આિર્ે. ખોટ કે અધ ૂ

કા િે ્વતયુક્ત અ જી

દ ક િામાાં આિે તો, તેમાાં કચે ની કોઇ જિાબદા

વિર્તોને
હેર્ે નહીં.

આથી, ઉમેદિા ોને તેમની સાસેના ્રતમાિસિોને આધા ે અને તેને અનુરૂસ વિર્તો
ઓનલાઇન અ જી ક તી િખતે દર્ાગિિાની ખાસ કાળજી

ાખિા જિાિિામાાં આિે છે .

confirm application ૫ click ક તાાં અહીં "confirmation number" generate થર્ે. જે
હોઈ, ઉમેદિા ે સાચિિાનો હેર્ે.

હિે ૫છ ની બધી જ કાયગિાહ માટે જરૂ

(૧૨) હિે print application ૫ Click ક વુ.ાં અહીં Select Job માાંથી જાહે ાત રિયમાાંક વસલેકટ ક ને
તમા ો confirmation number ટાઈ૫ ક િો અને જન્મતા ખ ટાઇસ

ક િાથી તમા

અ જી ઓસન થર્ે. જેની વ્રતન્ટની નકલ કાઢ સાચિી ાખિી
(૧૩) દ ે ક જાહે ાત માટે ઉમેદિા ે એક જ અ જી ક િી. આમ છતાાં, સાંજોર્િર્ાત- ર્ તચ ૂકના
કા િસ

જો કોઇ ઉમેદિા ે એકથી િધુ અ જી ક ે લ હર્ે, તો તેિા ઉમેદિા ની છે લ્લે

કન્ફમગ થયેલ અ જીને માન્ય

ાખીને અન્ય અ જીસિક ને

દ ર્િિામાાં આિર્ે. ણબન

અનામત િર્ગના ઉમેદિા ોએ છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ અ જી સાથે વનયત ફ ભ ે લ હર્ે તે
દ ર્િિામાાં આિર્ે. અર્ાઉની અ જી સાથે ભ ે લી

માન્ય ર્િાર્ે અને અર્ાઉની અ જી

ફ છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ અ જી સામે ર્િિામાાં આિર્ે નહીં. જો ઉમેદિા ે છે લ્લી કન્ફમગ
થયેલ અ જી સાથે વનયત ફ ભ ે લ નહીં હોય, તો આિા ઉમેદિા ની બાક ની અ જીઓ
સયક વનયત ફ સાથેની કન્ફમગ થયેલી છે લ્લી અ જી માન્ય ર્િિામાાં આિર્ે. જો ઉમેદિા ે
એકથી િધુ અ જી સાથે ફ ભ ે લ હર્ે, તો તે

ફાંર્ ક િામાાં આિર્ે નહીં.

નોંધ:- ઓનલાઇન અ જી ભ િા સાંબવાં ધત કોઇ માર્ગદર્ગનની આિશ્યકતા જિાયા તો તે માટે
કચે નો ફોન નાં. ૦૭૯-૨૩૨૫૬૩૮૯ સ સાંસકગ ક
૮.

ર્કાર્ે.

૫રીક્ષા િી : ફોમગ ભ તી િખતે ‘‘ General ’’ કેટેર્
Ex.Servicemen કેટેર્

હોય (દર્ાગિી હોય) તેિા (PH તથા

વસિાયના) તમામ ઉમેદિા ોએ સ ્ા ફ ભ િાની હેર્ે.

 અનામત ક્ાના ઉમેદિા
સ ્ા ફ ભ િાની

Select ક

જો ણબન-અનામત જગ્યા માટે અ જી ક ે તો સિ તેમિે

હેર્ે નહીં. સ ાં ત ુ સ ્ા ફ માાંથી મુક્તક્ત માટે જે તે અનામત િર્ગના

ઉમેદિા ોએ ઓન-લાઇન એ્લીકેર્નમાાં સોતાની કેટેર્

અિશ્ય દર્ાગિિાની

હેર્ે.

અન્યથા સ ્ા ફ ભ િાની હેર્ે.
 અ જી ફોમગમાાં નીચે મુજબની કેટેર્

Select ક ના ઉમેદિા ોએ કોઇસિ ્રતકા ની સ ્ા

ફ ભ િાની હેર્ે નહીં.
(ક)

અનુસ ૂણચત જાવત (SC)

(ખ)

અનુસ ૂણચત જન જાવત (ST)

(ર્)

સામાજીક અને ર્ય્ણિક

(ઘ)

માજી સયવનક (Ex.Serviceman) તમામ કેટેર્ ના

(ચ)

ર્ાહ

(છ)

ણબન અનામત ક્ાના આવથનક

તે સછાતિર્ગ (SEBC)

ક ખોર્ખાાંસિ ધ ાિતા ઉમેદિા ો (PH) તમામ કેટેર્ નાાં
તે નબળા િર્ગના ઉમેદિા ો માટે
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 જે ઉમેદિા ોએ ફ ભ િાની છે તેિા ઉમેદિા ો જયા ે OJAS િેબસાઇટ સ

સોતાની

અ જી સબમીટ ક ે ્યા ે તેઓને સ ્ા ફ ભ િા માટે ઓન લાઇન ઉસલબ્ધ ચલનની ૩
નકલોની એક સાના ઉસ
વ્રતન્ટ મેળિી લેિાની

વ્રતન્ટ મેળિિાની સુચના મળર્ે. ઉમેદિા ોએ આ સાનાની સિ
હેર્ે, ઉમેદિા ોએ ચલન સાથે કોઇસિ કોમ્્યુટ ાઇઝર્ સોસ્ટ

ઓફ સમાાં જઇને, પરીક્ષા િી પેટે રૂ. ૧૦૦/- રોકડા + રૂ.૧૨/- પોસ્ટ્ટલ ચાજજીસ ભ
હેર્ે. ચલનની એક નકલ સોસ્ટ ઓફ સ

દે િાના

ાખી લેર્ે અને બે નકલ ઉમેદિા ને સોસ્ટ

ઓહફસનો વસક્કો અને સ્ટ ક લર્ાિીને સ ત આસર્ે.
 સોસ્ટ ઓફ સમાાં સ ્ા ફ ભ િાની છે લ્લી તા.૧૪ ૦૭ ૨૦૧૬ (કચે

સમય સુધી) ની

હેર્ે..
 અન્ય કોઇ

તે સ ્ા ફ સ્િીકા િામાાં આિર્ે નહીં.

 સ ્ા ફ ભયાગ બાદ
ત કે

ફાંર્ મળિાસાિ નથી તેમજ તે ફ અન્ય કોઇ સ ્ા માટે અનામત

ાખિામાાં આિર્ે નહીં. સ ્ા ફ ભ િાસાિ ઉમેદિા ોની ફ ભયાગ િર્ ની અ જી

માન્ય હેર્ે નહીં.



‘‘ General ’’ કેટેર્

Select ક ના

(ર્ા હ ક ખોર્ખાાંસિ તથા માજી સયવનક કેટેર્

વસિાયના) ઉમેદિા ો ફ ભ િાની વનયત સમયમયાગદામાાં સ ્ા ફ નહીં ભ ે તો તેિા
ઉમેદિા ોનુ ાં અ જી ફોમગ કોઇસિ જાતની જાિ કયાગ િર્

કચે

દ્વા ા ‘‘રદ’’ ક િામાાં

આિર્ે.
૯.

પરીક્ષા ૫ઘ્ધવત :સ કા શ્રીના સામાન્ય િહ િટ વિભાર્ના તા:-૦૬ ૧૧
૧૦ ૦૧સ ૧

૦૧સના ઠ ાિ રિયમાાંક : સ ચ

૩ ક મુજબ િર્ગ-૩ની સીધી ભ તીથી વનમણકાં ૂ ક િાની થતી હોય ્યાાં ભ તી

્રતહરિયયામાાંથી રૂબરૂ મુલાકાતની જોર્િાઇ દૂ

ક

ફકત સ્સધાગ્મક સ ્ામાાં મેળિેલ ગુિને

આધા ે સસાંદર્ી ક િામાાં આિર્ે. જે મુજબ (૧) ્રતથમ તબકકામાાં સ્સધાગ્મક લેણખત કસોટ અને
( ) બીજા તબકકામાાં કોમ્્યુટ

્રતોહિસીયન્સી એમ બે કસોટીઓ લેિામાાં આિશે. જેની વિગતો

ુ બ છે .
નીચે મજ
(૧) સ્ટ્પધાગ ્મક લેબખત કસોટી (પ્રથમ તબક્કાની પરીક્ષા)
(અ) જા.ક્ર. ૦૧/૨૦૧૬ થી ૧૬/૨૦૧૬ માટેની સ્સધાગ્મક લેણખત કસોટ નો અભ્યાસરિયમગુિભા નીચે મુજબનો હેર્ે.
રિયમ

વિષય

ગુિ

સમયર્ાળો

૩૦

બે કલાક

ભાર્-૧
૧

સામાન્ય જ્ઞાન- ગુજ ાતનો ઇવતહાસ, ભ ૂર્ોળ અને
સાંસ્કૃવત, ભા તનુ ાં બાંધા િ, મતર્મત, સામાન્ય
વિજ્ઞાન, િતગમાન ્રતિાહો, કોમ્્યુટ ને લર્તુ ાં સામાન્ય
જ્ઞાન, ટેસ્ટ ઓફ

ઝનીંર્, સયાગિ િ, જાહે િહ િટ,
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સ કા

યોજનાઓ, સાંચાયતી ાજ અને ર્ ઝાસ્ટ

મેનેજમેન્ટ વિર્ે ે
૨

ગુજ ાતી સાહહ્ય, ગુજ ાતી વ્યાક િ

૩૦

૩

અંગ્રેજી વ્યાક િ

૩૦

૪

ર્ાણિવતક કસોટ ઓ, તાહકિક કસોટ ઓ

૩૦

ભાર્૫

જગ્યાની તાાંવિક ર્ય્ણિક લાયકાતને (લતુત્તમ)

૮૦

એક કલાક

સાંબવાં ધત વિષયનુ ાં સેસ
ુ
કુ લ ગણ
નોંધઃ(૧) રિયમ ૧ થી ૪ માટે અભ્યાસરિયમનુ ાં વિષયિસ્તુ ધો િ-૧

ર૦૦

( H.S.C.) ની સમક્ હેર્ે.

રિયમ- ૫ માટે અભ્યાસરિયમનુ ાં વિષયિસ્તુ સાંબવાં ધત જગ્યા માટે જે તાાંવિક ર્ય્ણિક
લાયકાત વનયત ક િામાાં આિેલ હોય તે ર્ સી્લીનની સ્નાતકની સમક્ હેર્ે.
(૨) ્રતથમ તબક્કાની સ્સધાગ્મક લેણખત કસોટ ને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્્યુટ
્રતોહફસીયન્સી ટેસ્ટ માટે ઉમેદિા ોને કિોલીફાય થયેલ ર્િિા માટેના લતુત્તમ લાયક
ગુિનુ ાં ધો િ સ કા શ્રીની સ્થાયી સ ૂચનાઓ અનુસા

માંર્ળ દ્વા ા જે તે સમયે વનયત

ક િામાાં આિર્ે. સ ાં ત ુ તેમાાં કોઇસિ કેટેર્ ના ઉમેદિા ો માટે ૪૦ ટકા માકગ સ ક તાાં
ઓછુાં લતુત્તમ લાયક ગુિનુ ાં ધો િ કોઇસિ સાંજોર્ોમાાં નક્ક ક

ર્કાર્ે નહીં. અને

આમ, ભ તી બોર્ગ દ્વા ા વનયત ક િામાાં આિેલ લતુત્તમ લાયક ગુિની વિર્તો અને
ભ િાની થતી કેટેર્ િાઇઝ જગ્યાની સાંયાને ધ્યાને લઇ કેટેર્
ઉમેદિા ોને બીજા તબક્કાની કોમ્્યુટ

િાઇઝ કેટલા ર્િા

્રતોહફસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક ર્િિા

(કિોલીફાય ક િા) તે ભ તી બોર્ગ દ્વા ા નક્ક ક િામાાં આિર્ે. અને તેિી
ઠ ે લ (કિોલીફાય થયેલ) ઉમેદિા ોને જ બીજા તબક્કાની કોમ્્યુટ

તે લાયક

્રતોહફસીયન્સી ટેસ્ટ

આસિાની હેર્ે.
ુ ર ્રતોહિસીયન્સી ટેસ્ટ્ટ- ( બીજા તબક્કાની પરીક્ષા)
(૨) કોમ્પપ્યટ
્રતથમ તબક્કાની સ્સધાગતમક લેણખત સ ્ાના સહ િામને અંતે બીજા તબક્કાની
કોમ્્યુટ ્રતોહફસીયન્સી ટેસ્ટ માટે કિોલીફાય થયેલ ઉમેદિા ોની કોમ્્યુટ ્રતોહિસીયન્સી ટેસ્ટ
લેિામાાં આિર્ે. જેની વિર્તો નીચે ્રતમાિેની હેર્ે.
સમય - ૧-૩૦ કલાક
્રતશ્ન રિયમાાંક

વિષયનુ ાં વિિ િ

ગુિ

૧

એકસેલ સ્્રતેર્ર્ીટ

૨૦ ગુિ

૨

ઈ-મેઇલ ક િા (િીથ ફાઇલ એટે ચમેન્ટ)

૨૦ ગુિ

૩

સાિ સોઇન્ટ

૨૦ ગુિ

૪

િર્ગ ટાઇસીંર્

િર્ગ ફોમેટીંર્ (અંગ્રેજી તથા ગુજ ાતી)
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૪૦ ગુિ

ુ
કુ લ ગણ

ુ
૧૦૦ ગણ

નોંધઃ- ઉમેદિા ોએ ઉકત ભાર્-૧ તેમજ ભાર્- ની ્રતથમ તબક્કાની સ્સધાગ્મક લેણખત સ ્ા અને
બીજા તબક્કાની કોમ્્યુટ ્રતોહફસીયન્સી ટેસ્ટ અને ટાઇસીંર્ ટેસ્ટ એમ બાંને કસોટ માાં મેળિેલ
ગુિના મે ટસ આધા ે કેટેર્ િાઇઝ ભ િાની થતી જગ્યાની વિર્તો ધ્યાને લઇ સસાંદર્ી
્રતવત્ા યાદ તયયા ક િામાાં અિર્ે.
પરીક્ષા પદ્ધવતમાાં િેરિાર કરિાનો કચેરીનો પસાંદગી સમીતીનો હક્ક અબાવધત રહેશે.
૧૦. સામાન્ય શરતો :(૧) જાહે ાતમાાં જે કેટેર્ ના ઉમેદિા ો માટે જગ્યાઓ અનામત છે તેિી કેટેર્ ના ઉમેદિા ને
જ ઉ૫લી િયમયાગદામાાં છુટછાટ મળર્ે. બધી જ મળિાસાિ છુટછાટ ર્િત માાં લીધા
બાદ િધુમાાં િધુ ૪૫ િષગથી િધે નહીં તે

તે જ ઉ૫લી િયમયાગદામાાં છૂટછાટ મળર્ે.

(ર) અનામત િર્ગના ઉમેદિા ો જો ણબનઅનામત જગ્યા માટે અ જી ક ર્ે તો આિા ઉમેદિા ોને
િયમયાગદામાાં છુટછાટ મળર્ે નહહ. સ ાં ત ુ સ ્ા ફ માાંથી મુક્તક્ત માટે જે તે અનામત
િર્ગના ઉમેદિા ોએ સોતાની જાવત- િર્ગ દર્ાગિિાનો

હેર્ે. અન્યથા સ ્ા ફ ભ િાની

હેર્ે.
(૩) ણબનઅનામત તથા અનામત િર્ોના મહહલા ઉમેદિા ોને સિ બધી જ મળિાસાિ છુટછાટ
ર્િત માાં લીધા બાદ િધુમાાં િધુ ૪૫ િષગની ઉંમ સુધી જ ઉ૫લી િયમયાગદામાાં છુટછાટ
મળર્ે.
ુ રાત
(૪) (૧) અનામત િર્ગના ઉમેદિા ોએ જાવત અંગે ન ાંુ સક્ષમ સત્તાવધકારીન ાંુ પ્રમાણપત્ર ગજ
સરકાર દ્વારા િખતો િખત વનયત કરે લ નમ ૂનામાાં મેળિેલ હોવુ ાં જોઇર્ે. (૨) સા. અને
ર્ય.૫.િર્ગના ઉમેદિા ોએ ઉન્નત િર્ગમાાં સમાિેર્ ન થતો હોિા અંર્ેન ુ ાં સામાજીક ન્યાય
અને અવધકા તા વિભાર્ના તા. ૦૬ ૦
(ગુજ ાતી) ના નમુનામાાં તા. ૩૧ ૩

૧૯૯૬ ના ઠ ાિથી વનયત થયેલ ૫હ વર્ષટ-(ક)
૦૧૬ ના ોજ ૂુ ા થયેલ નાિાાંહકય િષગ ર૦૧પ-

ર૦૧૬ માટેન ુ ાં અથાગત તા. ૧/૪/ર૦૧૬

થી અરજી કરિાની છે લ્લી તા. ૧૧/૦૭/૨૦૧૬

દ મ્યાન મેળિેલ અસલ ્રતમાિ૫િનો નાંબ
િખતે દર્ાગિિાનાાં
સ્મ અવધકા

અને તા ખ ઓનલાઈન અ જી ક તી

હેર્ે. (અંગ્રેજીમાાં મેળિેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણિામાાં આિશે નહ..)

ધ્િા ા અસાયેલ આવુ ાં ્રતમાિસિ જુ ન ક

ર્કના ઉમેદિા ો સામાન્ય

ઉમેદિા ો માટે નક્ક થયેલ િયમયાગદામાાં આિતા નહીં હોય તો તેઓની ઉમેદિા
થર્ે. સામાજીક અને ર્ય્ણિક

તે ૫છાત િર્ગના ઉમેદિા ોએ

ાજય સ કા ની નોક

માટે માન્ય ક ાયેલ સહ વર્ષટ-ક ના વનયત નમુનામાાં (ગુજ ાતી) નોન હરિયવમલીય
અસલ ્રતમાિસિોની ચકાસિી સમયે

જૂ ક િાનુ

હેર્ે. (૩)

જુ ક િાનુ ાં

આિર્ે. (૪) જો સામાજીક અને ર્ય્ણિક

્રતમાિ૫િ તેમના

હેર્ે. જો આિા ઉમેદિા ોએ તેમના

જુ ક ે લ હર્ે તો તેની અ જી

૫વતની આિકના સાંદભગમાાં આવુ ્રતમાિ૫િ

સટી

સામાજીક અને ર્ય્ણિક

તે ૫છાત િર્ગના ૫હ િીત મહહલા ઉમેદિા ે આવુ નોન રિય મીલેય
માતા- વસતાની આિકના સાંદભગમાાં

રદ

દ ક િામાાં

તે ૫છાત િર્ગના ઉમેદિા ે આવુ ાં ્રતમાિ૫િ
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જુ ક ે લ નહહ હોય તો તેમજ તેઓ

માંર્ળ ઘ્િા ા અસલ ્રતમાિસિોની ચકાસિી સમયે
ણબન અનામત ઉમેદિા

ત કેની િયમયાગદામાાં આિતા નહીં હોય તો તેઓની અ જી

વિચા િામાાં લેિામાાં આિર્ે નહહ. (૫) સ ્ા ફ ભયાગ બાદ
તે ફ અન્ય કોઇ સ ્ા માટે અનામત ત કે

ફાંર્ મળિાસાિ નથી તેમજ

ાખિામાાં આિર્ે નહીં. તથા અ જી કયાગ

બાદ ૫ ત ખેંચી ર્કાર્ે નહહ. (૬) ણબનઅનામત િર્ગના ઉમેદિા ોએ વનયત સ ્ા ફ
ભ ે લ નહીં હોય તો તેઓની અ જી વિચા િામાાં લેિામાાં આિર્ે નહીં. (૭) સ કા ના
્રતિતગમાન વનયમો અનુસા

વિધિા મહહલા ઉમેદિા ો માટે ૫સાંદર્ીમાાં અગ્રતા આ૫િા

માટે તેમને સ ્ામાાં મેળિેલ ગુિના ૫ ટકા ગુિ ઉમે

આ૫િામાાં આિર્ે. ૫ ાં ત ુ તેઓએ

તે સમયે અને ્યા બાદ ૂુનઃલગ્ન ક ે લ ન હોિા જોઈએ. ઉ૫ ાાંત કચે
તમામ ૂુ ાિાઓ અસલમાાં કચે માાં

જુ ક િાના

હેર્.ે (૮)

સાંદભે કચે

દ્વા ા આ૫િામાાં આિતી જરૂ

અિા

નિા

જોતા

હેવ.ુ ાં (૯) એથલેહટકસ (રેક અને હફલ્ર્

બાસ્કેટબોલ,

હરિયકેટ,

ફટબોલ,

હોક ,

માાંર્ે ્યા ે તેના

આર્ળની ભ તી ્રતહરિયયા

સુચનાઓ જોિા માટે કચે ની િેબસાઈટ

ક્તસ્િમીંર્,

ટેબલ

મતો સહહત), બેર્વમન્ટન,

ટેવનસ,

િેઈટણલફટીંર્, ે સણલિંર્, બોકવસિંર્, સાઈકણલિંર્, જીમનેસ્સ્ટકસ, જુર્ો,

િોલીબોલ,

ટેવનસ,

ાઈફલ શ ૂહટિંર્, કબડ્ડ ,

ખોખો, તી ાં દાજી, ઘોર્ેસિા , ર્ોળાફેંક, નૌકાસ્સધાગ, ર્ત ાં જ, હેન્ર્બોલ ની

મતો-

ખેલકુદમાાં (1) રાષ્ટ્રીય / આંતરરાષ્ટ્રીય અથિા (2) આંતર યવુ નિવસિટી અથિા (3) અબખલ
ભારત શાળા સાંઘ ઘ્િારા યોજાતી સ્ટ્પધાગ ઓમાાં માિ ્રતવતવનવધ્િ ક ે લ હોય તેિા
ઉમેદિા ને ૫સાંદર્ીમાાં અગ્રતા માટે તેમને મેળિેલ કુલ ગુિના ૫ (સાાંચ) ટકા ગુિ ઉમે
આ૫િામાાં આિર્ે. તેથી ઉકત િિ સ્ત ની સ્સધાગઓમાાં ઉમેદિા ોએ ભાર્ લીધેલ હોય
તેિા જ ઉમેદિા ોએ અ જીસિકમાાં જરૂ

વિર્તો દર્ાગિિાની

હેર્ે. ઉકત ત્રણ સ્ટ્તર

વસિાયની સ્ટ્પધાગ ઓમાાં ભાગ લીધેલ હોય તો તેને અગ્રીમતા માટે માન્ય ગણિાની રહેતી
ન હોિાથી તેિા ઉમેદિારોએ અરજીપત્રકમાાં વિગતો દશાગ િિાની રહેશે નહ.. ઉકત િિ
સ્ત ની સ્સધાગઓમાાં ભાર્ લીધેલ ઉમેદિા ોએ સ કા ે તા. ૫
રિયમાાંક : સીઆ આ

૧૦૭૭

સીઆ આ

૩૬૪૪ ર્.

૧૧૮૮

નમ ૂનામાાં મેળિેલ જરૂ

૬૬૦ ર્.

૧૯૮૦ ના ઠ ાિ

તથા તા. ૧ ૮ ૧૯૯૦ ના ઠ ાિ રિયમાાંક :

માાં વનયત કયાગ મુજબના સત્તાવધકા

સાસેથી વનયત

્રતમાિ૫િ અસલ ્રતમાિસિોની ચકાસિી સમયે

જુ ક િાનુ ાં

હેર્ે. આવુ ાં ્રતમાિસિ ધ ાિના ઉમેદિા જ મતના ગુિ મેળિિા માટે હક્કદા થર્ે.
(૧૦) કચે

ત ફથી આ૫િામાાં આિતી જરૂ

સુચનાઓ જોિા માટે કચે ની િેબસાઈટ

અિા નિા જોતા હેવ.ુ ાં
ુ નાઓ :સામાન્ય સચ

૧૧.

(૧). ઉમેદિા ે અ જી૫િકમાાં ભ ે લ વિર્તો સમગ્ર ભ તી ્રતહરિયયા માટે આખ
અને તેના ૂુ ાિાઓ ્રતમાિસિોની ચકાસિી સમયે અસલમાાં

ર્િિામાાં આિર્ે

જુ ક િાના

હેર્ે. અન્યથા

અ જી૫િક જે - તે તબકકે ‘‘રદ’’ ર્િિામાાં આિર્ે.
( ). અ જદા ે અ જી૫િમાાં દર્ાગિેલ કેટેર્

(જાવત) માાં સાછળથી કેટેર્

બદલિાની જુઆત

ગ્રાહય ાખિામાાં આિર્ે નહીં.
(૩).

ઉમેદિાર અરજી૫ત્રકમાાં જે િોટો upload કરે છે , તેની પાસપોટગ સાઈઝના િોટાની એક
કરતાાં િધ ુ કોપીઓ પોતાની પાસે રાખિી અને આ જાહેરાત-સાંિગગ ની સમગ્ર
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ભરતી

પ્રહક્રયામાાં તે જ િોટાની કોપીનો ઉપયોગ કરિાનો રહેશે. (જેમ કે ૫રીક્ષા સમયે
હાજરી૫ત્રકમાાં લગાિિો તેમજ અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે પણ તે

જ િોટાની

કોપી રજુ કરિાની રહેશે.)
(૪).

ઉમેદિાર અરજી૫ત્રક ભરતી િખતે જે મોબાઈલ નાંબર દશાગ િે છે તે નાંબર ચાલ ુ જ રાખિો.
ુ નાઓ ઉમેદિારને
ભવિષ્ટ્યમાાં માંડળ તરિથી આ પહરક્ષાને સબાંવધત ૫રીક્ષાલક્ષી કેટલીક સચ
આ દશાગ િેલ નાંબરના મોબાઈલ ૫ર SMS થી મોકલિામાાં આિશે તેથી અરજીપત્રકમાાં
ુ ી જાળિી રાખિો આપના હહતમાાં
દશાગ િેલ મોબાઈલ નાંબર ભરતી પ્રહક્રયા પ ૂણગ થાય ્યાાં સધ
છે .

(૫) કચે

માટે કોઈ૫િ ્રતકા ે ટેકો મેળિિા માટે એટલે

જે કોઈ ઉમેદિા ને (૧) તેને ઉમેદિા

કે, ભ તી બોર્ગ ના અઘ્ય્, સભ્ય અથિા કોઈ અવધકા

૫

્રત્ય્ કે ૫ ો્ લાર્િર્

લર્ાર્િાનો ્રતયાસ ક િા માટે (ર) બીજાનુ ાં નામ ધા િ ક િા માટે (૩) બીજા સાસે સોતાનુ ાં
નામ ધા િ ક ાિિા માટે (૪) બનાિટ ખોટા દસ્તાિેજો અથિા જેની સાથે ચેર્ા ક િામાાં
આવ્યા હોય તેિા દસ્તાિેજો સાદ

ક િા અથિા ર્ે

વત આચ િા માટે (૫) યથાથગ

અથિા ખોટા અથિા મહ્િની માહહતી છુસાિતા હોય તેિા વનિેદનો ક િા માટે (૬) ૫ ્ા
માટે તેની ઉમેદિા ના સાંબધ
ાં માાં અન્ય કોઈ અવનયવમત અથિા અયોગ્ય સાધનોનો આશ્રય
લેિા માટે (૭) સ ્ા દ મ્યાન ર્ે વ્યાજબી સાધનોનો ઉ૫યોર્ ક િા માટે એટલે કે અન્ય
ઉમેદિા ની ઉત્ત િહ માાંથી નકલ ક િા, ૂુસ્તક, ર્ાઈર્, કા૫લી કે તેિા કોઈ૫િ છાસેલા કે
હસ્તલેણખત સાહહ્યની મદદથી અથિા િાતચીત ઘ્િા ા નકલ ક િા કે ઉમેદિા ને નકલ
ક ાિિાની ર્ે

વતઓ સયક કોઈ૫િ ર્ે

વત આચ િા માટે (૮) લખાિોમાાં અશ્શ્લલ ભાષા

અથિા ણબભ્સ બાબત સહહતની અ્રતસ્તુત બાબત લખિા માટે (૯) ૫ ્ાખાંર્માાં અન્ય કોઈ
તે ર્ે િતગણકાં ૂ ક િા માટે (૧૦) ૫ ્ાના સાંચાલન ક િા માટે
આર્કત

ોકેલા સ્ટાફની સીધી કે

તે ઈજા ક િા માટે (૧૧) ૂ ૂિગિતી ખાંર્ોમાાં

તે હે ાન ક િા અથિા ર્ા હ ક

વનહદિ ષટ ક ે લ તમામ અથિા કોઈ૫િ કૃ્ય ક િાનો ્રતય્ન ક િા માટે અથિા યથા ્રતસાંર્
મદદર્ી

ક િા માટે અથિા (૧ર) ૫ ્ા આ૫િા માટે તેને ૫ િાનર્ી આ૫તા તેના

્રતિેર્૫િમાાં આ૫િામાાં આિેલી કોઈ૫િ સુચનાનો ભાંર્ ક િા માટે દોવષત ઠયાગ હોય તો
અથિા દોષવત હોિાનુ ાં જાહે કયુગ હોય તો તે ફોજદા
૫ ્ાનો ઉમેદિા

કાયગિાહ ને સાિ થિા ઉ૫ ાાંત-(ક) જે

હોય તે ૫ ્ામાાંથી ર્ે લાયક ઠ ાિી ર્કર્ે, અથિા (ખ)(૧) સીધી

૫સાંદર્ી માટે લેિાતી કોઈ૫િ ૫ ્ામાાં બેસિામાાંથી અથિા (ર)
હેઠળની કોઈ૫િ નોક માાંથી કાયમી
(૧૩) ગુજ ાત જાહે
સ કા

ાજય સ કા

તે અથિા વનહદિ ષટ મુદત માટે બાકાત ક

સેિા આયોર્, અનય ભ તી બોર્ગ , અન્ય સ કા

હસ્તકની સાંસ્થાઓ દ્વા ા ઉમેદિા

સોતાના
ર્કર્ે.

અધગ સ કા

કયા ે ય સિ ર્ે લાયક ઠ ાિેલ હોય અને

ર્ે લાયક ઠ ાવ્યાનો સમય ચાલુ હર્ે તો તેિા ઉમેદિા ોની અ જી આસોઆસ

દ થિાને

સાિ બનર્ે.
(૬)

ઉમેદિા ે અ જી૫િકમાાં બતાિેલી કોઈ૫િ વિર્ત અને અસલ ્રતમાિસિોની ચકાસિી
સમયે

જુ ક ે લ જન્મ તા ખ, ર્ય્ણિક લાયકાત, િય, જાવત, અનુભિ વિર્ે ે ને લર્તા

્રતમાિ૫િો ભવિષયમાાં જે તે તબકકે ચકાસિી દ મ્યાન ખોટા માલુમ ૫ર્ર્ે તો તેની સામે
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યોગ્ય કાયદે સ ની કાયગિાહ ક િામાાં આિર્ે. આિા ઉમેદિા ની ઉમેદિા
‘‘રદ‘‘ ક

કચે

ઘ્િા ા

ર્કાર્ે. તેમજ અન્ય સાંિર્ોની ભ તી માટે સિ ર્ે લાયક ઠ ાિિામાાં આિર્ે.

તેમજ જો ૫સાંદર્ી / વનમણકાં ૂ થયેલ હર્ે તો ૫સાંદર્ી/વનમણકાં ૂ સત્તાવધકા

દ્વા ા કોઈ૫િ

તબકકે ‘‘રદ‘‘ ક િામાાં આિર્ે.
(૭)

કચે

ઘ્િા ા લેિાના

સ્સધાગ્મક લેણખત કસોટ કે કોમ્્યુટ

્રતોહિસીયન્સી કસોટ માાં

ઉત્તીિગ થિાથી જ ઉમેદિા ને વનમણકાં ૂ માટેનો હક્ક મળ જતો નથી. વનમણકાં ૂ સમયે
સત્તાવધકા ને ઉમેદિા બધી જ

તે યોગ્ય છે તેમ સાંતોષ થાય તો જ ઉમેદિા ને વનમણકાં ૂ

આ૫િામાાં આિર્ે.
(૮)

૫સાંદર્ી સામેલ ઉમેદિા ે વનમણકાં ૂ સત્તાવધકા

ઠ ાિે તે ર્ તોને આવધન વનમણકાં ૂ

મેળિિાને સાિ થર્ે.
(૯)

ઉમેદિા

ક િાનો દાિો ક િાને હક્કદા
ખાત

વનમણકાં ૂ

સોતે ૫ ્ામાાં સફળ થયો હોિાના કા િે જ સાંબવાં ધત જગ્યા ઉ૫
થર્ે નહીં, વનમણકાં ૂ ક ના

થાય કે જાહે સેિા સારૂ ઉમેદિા

વનમણકાં ૂ બાબતે તેઓનો વનિગય આખ

સત્તાવધકા ને સોતાને એિી

યોગ્ય જિાતો નથી તો તેને ૫ર્તો મુક ર્કાર્ે.

ર્િાર્ે.

ુ ર ્રતોહિસીયન્સીની પરીક્ષા તેમજ દસ્ટ્તાિેજોની
(૧૦) ઉમેદિારને સ્ટ્પધાગ ્મ લેબખત પરીક્ષા, કોમ્પપ્યટ
ચકાસણી માટે સ્ટ્િખચે આિિા-જિાન ાંુ રહેશે.
ુ રાત રાજયમાાં કોઇપણ સ્ટ્થળે િરજ બજાિિાની રહેશે.
(૧૧) પસાંદગી પામેલ ઉમેદિારે ગજ
(૧ર) ભ તી ્રતહરિયયા સાંૂ ૂિગ૫િે ગુજ ાત મુલ્ક સેિા િર્ીક િ અને ભ તી (સામાન્ય) વનયમો૧૯૬૭ (િખતો િખતના સુધા ા સહહત) અને તે અન્િયે જે તે સાંિર્ગના ઘર્િામાાં આિેલ
ભ તી વનયમોને આવધન હેર્ે.
૧૨.

આ જાહે ાત તથા ભ તી ્રતહરિયયામાાં કોઈ૫િ કા િોસ

તેમાાં ફે ફા

ક િાની કે

દ ક િાની

આિશ્યકતા ઉભી થાય તો તેમ ક િાનો ભ તી બોર્ગ ને સાંૂ ૂિગ હક્ક / અવધકા

હેર્ે અને

ભ તી બોર્ગ આ માટે કા િો આ૫િા બાંધાયેલ હેર્ે નહીં.

તારીખ:-૨૦/૦૬/૨૦૧૬
સ્ટ્થળ :- ગાાંધીનગર

અધ્યક્ષ
પસાંદગી સવમતી અને વનયામક, ડી.એિ.એસ.,
ગાાંધીનગર
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ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાનની કચેરી,
DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE
પોલીસ ભિન પાસે, સેકટર-૧૮/એ, ગાાંધીનગર
ુ નાઓ
જાહેરાત ક્રમાાંકઃ ૦૧/ર૦૧૬ થી ૧૬/૨૦૧૬ અંગેની વિગતિાર વિગતો-સચ
(િેબસાઇટ એડ્રેસ : https://ojas.gujarat.gov.in & www.dfs.gujarat.in)
સર્ા ધો િ બાબતે જરુ
ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન ખાતામાાં
સસાંદર્ી

્રતવત્ા યાદ

તયયા

સ ૂચના

િર્ગ-૩ ની જુદા જુદા તાાંવિક સાંિર્ોની જે જગ્યાઓ અન્િયે
ક િા ojas િેબસાઇટ ઉસ

ઓનલાઇન અ જી સિકો

માંર્ાિિામાાં આિેલ છે જેમાાં મુદૃા- ની વિર્તે ્રતથમ સાાંચ િષગ માટે ફ કસ સર્ા

મળિાસાિ

થર્ે અને સાાંચ િષગના અંતે તેની સેિાઓ સાંતોષકા ક જિાયેથી જે તે સમયના સ કા શ્રીના
વનયમોનુસા

નીચે મુજબના મળિાસાિ સર્ા

ધો િમાાં વનયવમત વનમણકાં ૂ મેળિિાને સાિ

થર્ે.
સાંિગગન ાંુ નામ

જાહેરાત ક્રમાાંક

પાાંચ િર્ગના િીકસ પગાર
બાદનુાં વનયવમત પગાર
ધોરણ

૧ ૨૦૧૬-૧૭ થી ૪ ૨૦૧૬-૧૭

સાયન્ટ ફ ક આસીસ્ટન્ટ,િર્ગ-૩

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦+ગ્રેર્

સે

૪૪૦૦
સ ૨૦૧૬-૧૭ થી ૮ ૨૦૧૬૧૭

લેબો ે ટ

ટે કનીર્ીયન,િર્ગ-૩

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦+ ગ્રેર્ સે
૨૮૦૦

૯ ૨૦૧૬-૧૭ થી ૧૨ ૨૦૧૬-૧૭

લેબો ે ટ

આસીસ્ટન્ટ,િર્ગ-૩

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦+ ગ્રેર્ સે
૧૯૦૦

૧૩ ૨૦૧૬-૧૭

સચગ િર્ગ-૩ (ફીંર્ વ્રતન્ટ બ્યુ ો)

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦+ ગ્રેર્ સે
૨૪૦૦

૧૪ ૨૦૧૬-૧૭

સ્ટો ક સ , િર્ગ-૩

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦+ ગ્રેર્ સે
૨૪૦૦

૧૫ ૨૦૧૬-૧૭

જુ નીય એ્સટગ (હફિંર્ વ્રતન્ટ બ્યુ ો)

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦+ ગ્રેર્ સે
૪૨૦૦

૧૬ ૨૦૧૬-૧૭

મદદનીર્ હસ્તા્ વનષિાાંત

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦+ ગ્રેર્ સે
૪૪૦૦
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