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Corporate Identity Number [CIN]   U65910-GJ1980SGC003957 
Email: md-gscsc@gujarat.gov.in   Web site: www.gscscl.gujarat.gov.in 

ગજુરાત રાજય નાગરરક પરુવઠા નનગમ લિનમટેડ 
(ગજુરાત સરકારનુું સાહસ) 

રજી. ઓફીસ સેકટર ૧૦/એ, ‘ચ’ રોડ, નવા સલચવાિય પાસે, ગાુંધીનગર 
ફોન નું. (૦૭૯) ર૩ર ર૧૦૩૭/૩૮      ફેકસ નું. (૦૭૯) ર૩ર રર૭૦૭ 

(જાહરેાત ક્રમાુંક:ગ.ુરા.પ.ુનન.લિ/વગગ-૨/૨૦૧૮/૧) 
(વેબ સાઇટ એડ્રેસ :https://ojas.gujarat.gov.in) 

 
ગજુરાત રાજય નાગરીક પરુવઠા નનગમ લિનમટેડ, ગાુંધીનગર ધ્ વારા વગગ-૨ સુંવગગની જગ્ યાઓ પર ઉમેદવાર 
પસુંદ કરવા માટે ઓન િાઇન અરજી પત્રકો મુંગાવવામાું આવે છે. આ માટે ઉમેદવારે 
https://ojas.gujarat.gov.in/ વેબ સાઇટ પર તારીખ           ૨૯.૦૬.૨૦૧૮(બપોરના ૧૪:૦૦કિાક) થી તારીખ 
૧૩.૦૭.૨૦૧૮(સમય રાત્રીના ૨૩:૫૯ કિાક સધુી) દરમ્ યાન અરજી કરવાની રહશેે. શૈક્ષલિક િાયકાત, નવશેષ 
િાયકાત, અનભુવ, વય અને વય મયાગદામાું છુટછાટ, પરરક્ષા પધ્ ધનતની નવગતો, ઓન િાઇન અરજી કરવાની 
પધ્ધનત, પરીક્ષા ફી, વગેરે અંગેની અરજી કરવાને િગતી સુંપિૂગ સચુનાઓ સદર વેબસાઇટ પર મકૂવામાું આવેિ 
છે તે તમામ રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ ડાઉનિોડ કરી તેનો અભ્યાસ કયાગ બાદ જરૂરીયાત મજુબના 
પ્રમાિપત્રો/માકગશીટ, અનભુવના નનયકુ્તતપત્રો, અનભુવના પ્રમાિપત્રો, પગારની સ્િીપ નવગેરે દસ્તાવેજો પોતાની 
સાથે રાખી પોતાને િગતી નવગતો મજુબ જ ઉમેદવારે ઓન-િાઇન અરજી કરવાની રહેશે. ઓન-િાઇન અરજીમાું 
દશાગવેિ નવગતો અને ઉમેદવારોના પ્રમાિપત્રોની ચકાસિી સમયે રજુ થનાર નવગતોમાું નવસુંગતતા માલમુ પડશે 
તો અરજી અમાન્ય રાખવાનો નનગમને અબાનધત અનધકાર રહશેે. 

ક્રમ જગ્ યાનુું નામ કુિ 
જગ્ યા 

લબન 
અનામત 
(સામાન્ ય) 

સામાજીક અને 
શૈક્ષલિક રીતે 
પછાત વગગ 

અનસુલુચત 
જાનત 

અનસુલુચત જન 
જાનત 

પગાર-ધોરિ 

 

   પ ુ મ પ ુ મ પ ુ મ પ ુ મ (ગે્રડ પે સાથે) 
૧ નાયબ મેનેજર 

(કોમસગ) ૮ ૪ ૧ ૧ ૧ ૦ ૦ ૧ ૦ 

)#__v#$(__ 

s$&__f  

s;FTDF 5UFZ5\R D]HA 

$$)__v!$Z$__f 
ર નાયબ મેનેજર 

(રહસાબ/નાિાું) ૮ ૩ ૨ ૨ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

)#__v#$(__ 

s$&__f  

s;FTDF 5UFZ5\R D]HA 

$$)__v!$Z$__f 
   નોંધ: માજી સૈનનકના રકસ્સામાું ૧૦% મજુબ ૧+૧=૨ જગ્યા માટે જે કેટેગરીના ઉમેદવાર પ્રાપ્ત થશે તે કેટેગરીના ઉમેદવારની 

સુંખ્યામાું ધટાડો નોંધાશે. 
૧) સદરહુ જાહરેાતની ઓન િાઇન અરજી કન્ ફમગ થયા બાદ જનરિ કેટેગરીના ઉમેદવારે પોસ્ ટ ઓફીસ ખાતે 

રૂા.૫૦૦/- તેમજ અનામત (સા.શૈ.પ./એસ.ટી./એસ.સી.) કેટેગરીનાઉમેદવારોએ રૂા.૨પ૦/- મજુબ 
રોકડમાુંપરીક્ષા ફી ભરવાની રહશેે.TDFD [ પોસ્ ટિ ચાર્જ પેટે રૂ.૧૨/- પિ ભરવાના રહશેે અને ચિિ ઓજસ 
વેબસાઇટ ઉપરથી જ ડાઉનિોડ કરવાનુું રહશેે. 

ર) આ જાહરેાતમાું દશાગવેિ જગ્ યા ઉપર પસુંદગી માટે નનગમ નકકી કરે તે હતેિુક્ષી પ્રશ્ નોવાળી 
ઓ.એમ.આર.(OMR) પધ્ ધનતથી શક્યત: ઓગસ્ટ-૧૮ માું પરીક્ષા િેવામાું આવશે. પસુંદગી માટે ઈન્ટરવ્ય ુ
રાખવામાું આવનાર નથી.   

૩) મેરીટમાું આવતા ઉમેદવારોએ નનગમ ધ્ વારા “CCC+”કોસગ સમકક્ષ નનગમે નનયત થયેિ કોમ્ પ્ યટુર 
નવજ્ઞાનની પરીક્ષામાું પાસ થવુું ફરજીયાત રહશેે.  

૪) પરીક્ષાને િગતી અન્ ય સચુનાઓ પિ વખતોવખત https://ojas.gujarat.gov.in ઉપર મકુવામાું આવશે. 
જેની ઉમેદવારોએ સમયાુંતરે નોંધ િઈ ઘટીત કાયગવાહી કરવાની રહશેે.  

તારીખ:                ઈ.ચા. જનરિ મેનેજર  
સ્ થળ  : ગાુંધીનગર                       ગ.ુરા.ના.પ.ુનન.લિ.,ગાુંધીનગર. 
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મારહતી પનુસ્ તકા 
Corporate Identity Number [CIN]   U65910-GJ1980SGC003957 

Email: md-gscsc@gujarat.gov.in   Web site: www.gscscl.gujarat.gov.in 

ગજુરાત રાજય નાગરરક પરુવઠા નનગમ લિનમટેડ 
(ગજુરાત સરકારનુું સાહસ) 

રજી. ઓફીસ સેકટર ૧૦/એ, ‘ચ’ રોડ, નવા સલચવાિય પાસે,ગાુંધીનગર 
ફોન નું. (૦૭૯) ર૩ર ર૧૦૩૭/૩૮    ફેકસ નું. (૦૭૯) ર૩ર રર૭૦૭ 

(જાહરેાત ક્રમાુંક:ગ.ુરા.પ.ુનન.લિ/વગગ-૨/૨૦૧૬/૧) 
(વેબ સાઇટ એડ્રેસ :https://ojas.gujarat.gov.in) 

ગજુરાત રાજય નાગરીક પરુવઠા નનગમ લિનમટેડ, ગાુંધીનગર ધ્ વારા વગગ-૨ સુંવગગની જગ્ યાઓ પર ઉમેદવાર 
પસુંદ કરવા માટે ઓન િાઇન અરજી પત્રકો મુંગાવવામાું આવે છે. આ માટે ઉમેદવારે http://ojas.guj.nic.in વેબ 
સાઇટ પર તારીખ ૨૯.૦૬.૨૦૧૮ (બપોરના ૧૪:૦૦કિાક) થી તારીખ ૧૩.૦૭.૨૦૧૮ (સમય રાત્રીના ૨૩:૫૯ 
કિાક સધુી) દરમ્ યાન અરજી કરવાની રહશેે. શૈક્ષલિક િાયકાત, નવશેષ િાયકાત, અનભુવ, વય અને વય 
મયાગદામાું છુટછાટ, પરરક્ષા પધ્ ધનતની નવગતો, ઓન િાઇન અરજી કરવાની પધ્ધનત, પરીક્ષા ફી, વગેરે અંગેની 
અરજી કરવાને િગતી સુંપિૂગ સચુનાઓ સદર વેબસાઇટ પર મકૂવામાું આવેિ છે તે તમામ રસ ધરાવતા 
ઉમેદવારોએ ડાઉનિોડ કરી તેનો અભ્યાસ કયાગ બાદ જરૂરીયાત મજુબના પ્રમાિપત્રો/માકગશીટ, અનભુવના 
નનયકુ્તતપત્રો, અનભુવના પ્રમાિપત્રો, પગારની સ્િીપ નવગેરે દસ્તાવેજો પોતાની સાથે રાખી પોતાને િગતી 
નવગતો મજુબ જ ઉમેદવારે ઓન-િાઇન અરજી કરવાની રહશેે. ઓન-િાઇન અરજીમાું દશાગવેિ નવગતો અને 
ઉમેદવારોના પ્રમાિપત્રોની ચકાસિી સમયે રજુ થનાર નવગતોમાું નવસુંગતતા માલમુ પડશે તો અરજી અમાન્ય 
રાખવાનો નનગમને અબાનધત અનધકાર રહશેે. 

ક્રમ જગ્ યાનુું નામ કુિ 
જગ્ યા 

લબન 
અનામત 
(સામાન્ ય) 

સામાજીક અને 
શૈક્ષલિક રીતે 
પછાત વગગ 

અનસુલુચત 
જાનત 

અનસુલુચત જન 
જાનત 

પગાર-ધોરિ 

 

   પ ુ મ પ ુ મ પ ુ મ પ ુ મ (ગે્રડ પે સાથે) 
૧ નાયબ મેનેજર 

(કોમસગ) ૮ ૪ ૧ ૧ ૧ ૦ ૦ ૧ ૦ 

)#__v#$(__ 

s$&__f  

s;FTDF 5UFZ5\R D]HA 

$$)__v!$Z$__f 
ર નાયબ મેનેજર 

(રહસાબ/નાિાું) ૮ ૩ ૨ ૨ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

)#__v#$(__ 

s$&__f  

s;FTDF 5UFZ5\R D]HA 

$$)__v!$Z$__f 
 
 

નોંધ: માજી સૈનનકના રકસ્સામાું ૧૦% મજુબ ૧+૧=૨ જગ્યા માટે જે કેટેગરીના ઉમેદવાર પ્રાપ્ત થશે તે કેટેગરીના 
ઉમેદવારની સુંખ્યામાું ધટાડો નોંધાશે. 
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(૧) જાહરેાતમાું દશાગવેિ જગ્ યાઓની સુંખ્ યામાું વધ-ઘટ થવાની શકયતાઓ છે. જે બાબતનો નનગમનો નનિગય 
આખરી રહશેે. 

(ર) ભરતી માટે જરૂરી શૈક્ષલિક િાયકાત, અનભુવ, ઉંમર તથા અન્ ય નવગતો:  
૧ ૧ જગ્ યાનુું નામ નાયબ મેનેજર(કોમસગ) 

 ર શૈક્ષલિક 
િાયકાત 

૧.યજુીસી માન્ યતા પ્રાપ્ત યનુનવનસિટીની નવજ્ઞાન/ વાલિજય/ ઇજનેરી/ 
કનૃષનવદ્યાશાખાની (પ્ર.શાખાઓ સરહત)પ્રથમ વગગની પદવી 

અથવા 
યજુીસીમાન્ યતા પ્રાપ્ ત યનુનવનસિટીના અનસુ્નાતકની બીજા વગગની નવજ્ઞાન/ 
વાલિજય/ઇજનેરી/કનૃષ ની પદવી  (પ્ર.શાખાઓ સરહત) 

અને 
૨. યજુીસી માન્યતાપ્રાપ્તસુંસ્થાનીએમ.બી.એ. ની ઓછામાું ઓછાું ૬૦% 
ગિુ સાથેની પદવી. 

 ૩ અનભુવ સ્નાતક/અનસુ્ નાતક/એમ.બી.એ.ની ઉપાનધ મેળવ્ યા બાદનો છેલ્િી રડગ્રી 
મેળવી હોય ત્યાર પછીનો સરકારી/અધગ સરકારી/જાહરે/ખાનગી સુંસ્ થાનો 
ઓછામાું ઓછો ત્રિ વષગનો પિૂગ સમયનો સપુરવાઈઝરી કેપેસીટીનો 
અનભુવ 

 ૪ કોમ્ પ્ યટુરની 
જાિકારી 

કોમ્ પ્ યટુર નવજ્ઞાનની જાિકારી ફરજીયાત છે. કોમ્ પ્ યટુર નવજ્ઞાનની અિગથી 
પરીક્ષા િેવામાું આવશે.  
ઉમેદવાર ડીપાટગ મેન્ ટ ઓફ ઈિેકટ્રોનીક એક્રીડેશન ઓફ કોમ્ પ્ યટુર કોસીસ 
(DOEACC) સોસાયટીના કોસગ ઓન કોમ્ પ્ યટુર કનસેપ્ ટ (CCC+)સમકક્ષ 
અથવા નનગમ/સરકાર ઘ્ વારા વખતોવખત નકકી થતા ધોરિો મજુબની 
કોમ્ પ્ યટુર એપ્ િીકેશનની પાયાની જાિકારી ધરાવતા હોવા જોઈએ.  

 ૫ ભાષાઓની 
જાિકારી  

ઉમેદવારને ગજુરાતી, રહન્ દી તથા અંગે્રજી ભાષાનુું પરુત ુું જ્ઞાન હોવુું જોઈએ.  

 ૬ ઉંમર વધમુાું વધ ુ૩૫ વષગ 
 ૭ પગાર ધોરિ  

(ગે્રડ પે સાથે) 
રૂા.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૬૦૦) 
s;FTDF 5UFZ5\R D]HA $$)__v!$Z$__f  
 

 
૨ ૧ જગ્ યાનુું નામ નાયબ મેનેજર (રહસાબ/નાિાું) 
  ર શૈક્ષલિક 

િાયકાત 
૧.યજુીસી માન્યતા પ્રાપ્ત યનુનવનસિટી ની નવજ્ઞાન/વાલિજય/ઇજનેરી/કનૃષ 
નવદ્યાશાખા ની (પ્ર.શાખાઓ સરહત) પ્રથમ વગગની પદવી 

અથવા 
યજુીસીમાન્ યતા પ્રાપ્ ત યનુનવનસિટીના અનસુ્નાતકની બીજા વગગની 
નવજ્ઞાન/વાલિજય/ઇજનેરી/કનૃષ ની પદવી (પ્ર.શાખાઓ સરહત) 

અને 
૨. યજુીસી માન્યતા પ્રાપ્ત સુંસ્થાની એમ.બી.એ. ની ઓછામાું ઓછાું ૬૦% 
ગિુ સાથેની પદવી. 

 ૩ અનભુવ સ્નાતક/અનસુ્ નાતક/એમ.બી.એ.ની ઉપાનધ મેળવ્ યા બાદનો છેલ્િી રડગ્રી 
મેળવી હોય ત્યાર પછીનો સરકારી/અધગ સરકારી/જાહરે/ખાનગી સુંસ્ થાનો 
ઓછામાું ઓછો ત્રિ વષગનો પિૂગ સમયનો સપુરવાઈઝરી કેપેસીટીનો 
અનભુવ    
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 ૪ કોમ્ પ્ યટુરની 
જાિકારી 

કોમ્ પ્ યટુર નવજ્ઞાનની જાિકારી ફરજીયાત છે. કોમ્ પ્ યટુર નવજ્ઞાનની અિગથી 
પરીક્ષા િેવામાું આવશે.  

   ઉમેદવાર ડીપાટગ મેન્ ટ ઓફ ઈિેકટ્રોનીક એક્રીડેશન ઓફ કોમ્ પ્ યટુર કોસીસ 
(DOEACC) સોસાયટીના કોસગ ઓન કોમ્ પ્ યટુર કનસેપ્ ટ (CCC+)સમકક્ષ 
અથવા નનગમ/સરકાર ઘ્ વારા વખતોવખત નકકી થતા ધોરિો મજુબની 
કોમ્ પ્ યટુર એપ્ િીકેશનની પાયાની જાિકારી ધરાવતા હોવા જોઈએ.  

 ૫ ભાષાઓની 
જાિકારી  

ઉમેદવારને ગજુરાતી, રહન્ દી તથા અંગે્રજી ભાષાનુું પરુત ુું જ્ઞાન હોવુું જોઈએ.  

 ૬ ઉંમર વધમુાું વધ ુ૩૫ વષગ 
 ૭ પગાર ધોરિ  

(ગે્રડ પે સાથે) 
રૂા.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૬૦૦)  
s;FTDF 5UFZ5\R D]HA $$)__v!$Z$__f 

 

જાહરેાતની સામાન્ ય જોગવાઈ 
૧.રાષ્ટ્ટ્રીયતા :- ઉમેદવાર ભારતનો નાગરીક હોવો જોઇએ અથવા ગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરિ અને 

ભરતી(સામાન્ય) નનયમો-૧૯૬૭ ના નનયમ-૭ ની જોગવાઈ મજુબ રાષ્ટ્ટ્રીયતા ધરાવતો હોવો જોઈએ.  
 ઉમેદવાર, 
(ક)ભારતનો નાગરરક અથવા 
(ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથવા 
(ગ) ભતૂાનનો પ્રજાજન અથવા 
(ઘ) નતબેટનો નનવાગનસત જે ભારતમાું કાયમી વસવાટ કરવાના ઈરાદાથી ૧િી જાન્ યઆુરી, ૧૯૬ર પહિેાુંભારતમાું 

આવેિા હોવા જોઈએ. અથવા  
(ચ) મળૂ ભારતીય વ્ યરકત કે જેભારતમાું કાયમી વસવાટ કરવાના ઈરાદાથી પારકસ્ તાન, પવૂગ પારકસ્ તાન 

(બાુંગ્ િાદેશ) બમાગ (મ્ યાનમાર) શ્રીિુંકા, કેન્ યા, યગુાન્ ડા જેવા પવૂગ આરક્રકાના દેશો, સુંયકુત પ્રજાસ્ તાક 
ટાુંઝાનીયા, ઝાુંબીયા, મિાવી, ઝેર, ઈથોપીયા અથવા નવયેટનામથી સ્ થળાુંતર કરીને આવેિા હોવા જોઈએ. 
પરુંત ુ પેટા ક્રમાુંક  (ખ), (ગ), (ઘ) અને (ચ) માું આવતા ઉમેદવારોના રકસ્ સામાું સરકારે પાત્રતા પ્રમાિપત્ર 
આપેિ હોવુું જોઈએ.  

 નોંધઃ- જે ઉમેદવારના રકસ્ સામાું પાત્રતા પ્રમાિપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારનુું અરજીપત્રક નનગમ  
નવચારિામાું િેશે અને જો નનમણુુંક માટે તેમના નામની ભિામિ કરવામાું આવશે તો નનગમ તેમના રકસ્ સામાું 
પાત્રતા પ્રમાિપત્ર આપવાની શરતે કામચિાઉ નનમણુુંક આપશે. 

ર. ભરેિા અરજીપત્રક :- 
 (૦૧)  અરજી ફી વગરની અલગ્રમ નકિ નવચારિામાું િેવામાું આવશે નહીં.  
 (૦૨)  અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જગ્ યાઓ અનામત ન હોય ત્ યાું આવા ઉમેદવારો લબનઅનામત 

 જગ્ યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેને લબનઅનામતના ધોરિો િાગ ુપડશે.  
 (૦૩) જાહરેાતમાું મરહિા ઉમેદવારો માટે જગ્ યાઓ અનામત ન હોય તો પિ જે તે કેટેગરીમાું મરહિા 

 ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે.  
(૦૪) જાહરેાતમાું જે તે કેટેગરીમાું કુિ જગ્ યાઓ પૈકી મરહિા ઉમેદવારો માટે અમકુ જગ્ યાઓ અનામત 

હોય ત્ યારે મરહિા ઉમેદવારોની અનામત જગ્ યાઓ પર પરુૂષતેમજ મરહિા ઉમેદવારોની પસુંદગી 
માટે નવચારિા થઈ શકે છે, પરુૂષ તેમજ મરહિા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. (દા.ત. કુિ ૧૦ 
જગ્ યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્ યા મરહિા ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરુંત ુબાકી રહતેી ૭ જગ્ યા સામે 
મરહિા ઉમેદવાર પિ પસુંદગી પામી શકે છે.)  

(૦૫) જાહરેાતમાું માત્ર મરહિા ઉમેદવારો માટે જગ્ યાઓ અનામત હોય તો પિ જે તે કેટેગરીમાું પરુૂષ 
ઉમેદવાર અરજી કરી શકે છે કેમ કે મરહિા ઉમેદવાર ઉપિબ્ ધ નથાય તો આ જગ્ યાઓ પર 
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પસુંદગી માટે પરુૂષ ઉમેદવારોની નવચારિા થઈ શકેછે. પરુંત ુજે જગ્ યાઓ મરહિા ઉમેદવારો માટે 
જ અનામત હોય અને તે જગ્ યા ઉપર મરહિા ઉમેદવાર પરેુપરુા પસુંદગી પામે/જેટિી સુંખ્ યામાું 
પસુંદગી પામે તો તેમને જ પ્રથમ નવચારિામાું િેવાના થશે અને કોઈ મરહિા ઉમેદવાર પસુંદ ન 
થાય કે ઓછા મરહિા ઉમેદવાર પસુંદ થાય તો તેટિા પ્રમાિમાું પરુૂષ ઉમેદવારોને ઘ્ યાનમાું 
િેવામાું આવશે. (દા.ત. કુિ ૧૦ જગ્ યા મરહિા ઉમેદવાર માટે અનામત છે અને ૦૮ મરહિા 
ઉમેદવાર પસુંદ થાય છે તો ૦ર પરુૂષ ઉમેદવારો પસુંદગી પામી શકેછે.)એટિેકે મરહિાઓની 
અનામત જગ્યાઓ માટે િાયક મરહિા ઉમેદવાર ઉપિબ્ધ નરહ થાય તો તે જગ્યા સબુંનધત 
કેટેગરી (જનરિ/એસઇબીસી/એસટી/એસસી) ના પરુૂષ ઉમેદવારથી ભરવામાું આવશે.  

(૦૬) જેઓને બને્ન સુંવગગમાું અરજી કરવાની હોય તો બને્ન માટે અિગઅિગ અરજી કરવાની રહશેે અને 
પ્રત્યેક અરજી સામે નનયત મજુબની પરીક્ષા ફી ભરવાની રહશેે. 

 
૩. જન્ મ તારીખ :-  

(૧) નનગમ જન્ મ તારીખના પરુાવા માટે એસ.એસ.સી. બોડગ ઘ્ વારા અપાયેિ એસ.એસ.સી. 
પ્રમાિપત્ર/જન્મનુું પ્રામાિપત્ર માન્ ય રાખે છે. નવસુંગતતાના રકસ્સામાું નનગમ જન્મનુું પ્રમાિપત્ર 
આખરી ગિશે. પ્રમાિપત્રમાું દશાગવેિ જન્ મતારીખ ખોટી હોવાનુું ઉમેદવાર માને તો સક્ષમ 
અનધકારીએ આપેિ વય અને અનધવાસના પ્રમાિપત્રની પ્રમાલિત નકિ મોકિવાની રહશેે.આ 
પ્રમાિપત્રમાું અનધકતૃ અનધકારીએ સ્ પષ્ટ્ ટપિે જિાવેિ હોવુું જોઈએ કે તેઓએ એસ.એસ.સી. કે 
તેની પરીક્ષાનુું મળૂ પ્રમાિપત્ર તપાસેિ છે અને પોતાની સમક્ષ રજુ કરવામાું આવેિ 
પરુાવાઓને આધારે ઉમેદવારની સાચી જન્ મ તારીખ............છે. જે એસ.એસ.સી. કે તેની સમકક્ષ 
પરીક્ષાના પ્રમાિપત્રમાું દશાગવેિ જન્ મ તારીખ કરતાું જુદી છે તથા માનવાને પરુત ુું કારિ છે. 
ઉમેદવારે રજુ કરેિ વય અને અનધવાસનુું પ્રમાિપત્ર તેની નવશ્વસનનયતા (credibility) ના 
આધારે સ્ વીકાર કે અસ્ વીકારનો નનિગય નનગમ ઘ્ વારા િેવામાું આવશે. 

 (ર) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાું દશાગવેિ જન્ મ તારીખમાું પાછળથી કોઈપિ કારિસર ફેરફાર થઈ 
 શકશે નહીં.  

 
૪. વયમયાગદા :-  
 (૧) ઉંમર અરજી ક્સ્વકારવાની છેલ્િી તારીખના રોજ સધુીની ગિવામાું આવશે.  
 (ર) જાહરેાતમાું ઉપિી વયમયાગદા આપવામાું આવેિ છે, તેમાું નીચે મજુબની છૂટછાટ  મળવાપાત્ર છે.  

૧ મળૂ ગજુરાતના અનસુલુચત જાનત, અનસુલુચત જનજાનત, 
સામાજજક અને શૈક્ષલિક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોઅને 
લબન અનામત કક્ષાના આનથિક રીતે નબળા વગગના 
ઉમેદવારો તથા (જાહરેાતમાું જે અનામત વગગની જગ્ યાઓ 
હશે તે અનામત વગગના ઉમેદવારોને જ ઉપિી 
વયમયાગદામાું છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે.)  

પાુંચ વષગ (વધમુાું વધ ુ ૪પ 
વષગની મયાગદામાું)  

ર લબનઅનામત મરહિા ઉમેદવારો પાુંચ વષગ (વધમુાું વધ ુ ૪પ 
વષગની મયાગદામાું)  

૩ મળુ ગજુરાતના અનસુલૂચત જાનત, અનસુલુચત જનજાનત, 
સામાજજક અને શૈક્ષલિક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોઅને 
લબન અનામત કક્ષાના આનથિક રીતે નબળા વગગના મરહિા 
ઉમેદવારો (જાહરેાતમાું જે અનામત વગગની જગ્ યાઓ હશે તે 
અનામત વગગના ઉમેદવારોને જ ઉપિી વયમયાગદામાું 
છૂટવાટ મળવાપાત્ર છે. 

દશ વષગ (આ છૂટછાટમાું મરહિા 
માટેની છૂટછાટ કે જે પાુંચ 
વષગની છે. તેનો સમાવેશ થઈ 
જાય છે. વધમુાું વધ ુ૪પ વષગની 
મયાગદામાું છૂટછાટ મળશે.) 
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૪ માજી સૈનનકો, ઈસી.ઓ.એસ.એસ.સી.ઓ. સરહત ઉમેદવારો િશ્ કરમાું બજાવેિ સેવા ઉપરાુંત 
બીજા ત્રિ વષગ (વધમુાું વધ ુ૪૫ 
વષગની મયાગદામાું) 

 
પ. શૈક્ષલિક િાયકાત :- 

(૧) ઉમેદવાર જાહરેાતમાું દશાગવેિ શૈક્ષલિક િાયકાત અરજી સ્ વીકારવાની છેલ્ િી તારીખના રોજ 
ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

(ર) ઉમેદવારે શૈક્ષલિક િાયકાત યજુીસી માન્ યતા પ્રાપ્ત યનુનવનસિટી/સુંસ્ થામાુંથી મેળવેિ હોવી 
જોઈએ.   

(૩) નનગમ ઘ્ વારા માુંગવામાું આવે ત્ યારે ઉમેદવારે અરજી સાથે માન્ ય યનુનવનસિટી/સુંસ્ થાના ગિુ પત્રક 
(બધા જ વષો/સેમેસ્ ટર) અને પદવી પ્રમાિપત્રોની સ્ વયું પ્રમાલિત નકિ રજુ કરવાની રહશેે અને 
ગિુપત્રક ઉપરાુંત માન્ય યનુનવનસિરટનુું ડીગ્રી બાબતના પ્રમાિપત્ર ની પ્રમાલિત નકિ રજુ 
કરવાની રહશેે.  

(૪) શૈક્ષલિક િાયકાત કામચિાઉ ધોરિે માન્ ય રાખવી તેવો ઉમેદવારનો હકક 
દાવોસ્ વીકારવામાુંઆવશે નહીં. 

(પ) જાહરેાતમાું દશાગવેિ િાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હકક દાવો હોય તો આવા 
ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્ થાનપત કરતા આદેશો/અનધકૃતતાની નવગતો આપવાની રહશેે.  

(૬) જે રકસ્સામા ઉમેદવારના ગિુ પસગન્ટાઇિમા હોય તે પસગન્ટેજના રુપાુંતર કરી અરજી ફોમગમા 
દશાગવવાના રહશેે.  

 
૬. અનભુવ :- 

(૧) શૈક્ષલિક િાયકાત મેળવ્યા પછીથી પિૂગ સમયનો અનભુવ,અરજી સ્ વીકારવાની છેલ્ િી તારીખ 
સધુીનો ગિવામાું આવશે. જરૂરી શૈક્ષલિક િાયકાત પહિેાનો અનભુવ ધ્યાને િેવામાું આવશે 
નરહિં.  

(ર) (અ) જાહરેાતમાું અન્ યથા જોગવાઈ કરવામાું ન આવી હોય તો જરૂરી િાયકાતો મેળવવામાું આવે 
તે તારીખથી, (બ) અરજી સ્ વીકારવાની છેલ્ િી તારીખના સુંદભગમાું અનભુવ ગિવામાુંઆવશે.  

(૩) ઉમેદવારે અરજીમાું જે અનભુવ દશાગવેિ હોય તેના સમથગનમાું અનભુવનો સમયગાળો (રદવસ, 
માસ, વષગ) મળૂ પગાર અને કુિ પગારની નવગતો તથા બજાવેિ ફરજોનો પ્રકાર/મેળવેિ 
અનભુવની નવગતો સાથેનુું પ્રમાિપત્ર રજુ કરવાનુું રહશેે. આવુું પ્રમાિપત્ર સુંસ્ થાના િેટરપેડ પર 
સક્ષમ સત્તાનધકારીની સહી અને તારીખ સાથેનુું રજુ કરવાનુું રહશેે. ઉમેદવારે શૈક્ષલિક િાયકાત 
પછીના અનભુવના પ્રમાિપત્ર તથા પ્રથમ પગાર સ્િીપ અને છેલ્િી પગાર સ્િીપ રજુ કરવાની 
રહશેે. અિગ-અિગ સુંસ્થામાું અનભુવના રકસ્સામાું તે સુંસ્થામાું જોડાયાની પ્રથમ પગારની સ્િીપ 
અને છેલ્િા પગારની સ્િીપ ક્રમાનસુાર તબક્કાવાર રજુ કરવાની રહશેે.    

 (૪) ઉમેદવારે રજુ કરેિ અનભુવના પ્રમાિપત્રમાું પાછળથી કોઈ ફેરફાર કરવાની નવનુંતી માન્ ય 
 રાખવામાું આવશે નહીં. અરજી કયાગ પછી અનભુવના નવા પ્રમાિપત્રો નસ્ વકારવામાું આવશે નહી.  
(પ) અંશકાિીન, રોજજિંદા વેતનદાર, એપે્રન્ ટીસશીપ, તાિીમી, માનદ વેતન, આમુંનત્રત ફકૅલ્ટીતરીકે 

ઉમેદવારે મેળવેિ અનભુવ માન્ ય અનભુવ તરીકે ગિત્રીમાું િેવામાું આવશે નહીં. 
 (૬) પાટગ  ટાઈમનો અનભુવ ધ્યાને િેવામાું આવશે નરહ.  
 

૭. અનસુલૂચત જાનત, અનસુલુચત જનજાનત અને સામાજજક અને શૈક્ષલિક રીતે પછાત વગગ :- 
(૧) મળૂ ગજુરાતના અનસુલૂચત જાનત, અનસુલુચત જનજાનત અને સામાજજક અને શૈક્ષલિક રીતે પછાત 

વગગના ઉમેદવારોને જ અનામત વગગના ઉમેદવાર તરીકે િાભ મળશે.  
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(ર) અનસુલુચત જાનત, અનસુલુચત જનજાનત અને સામાજજક અને શૈક્ષલિક રીતે પછાત વગગ પૈકી 
ઉમેદવાર જે વગગના હોય તેની નવગતો અરજીપત્રક અને પરરનશષ્ટ્ ટમાું અચકૂ આપવી.  

(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રક અને પરરનશષ્ટ્ ટની સુંબુંનધત કોિમમાું જે તે અનામત કક્ષા દશાગવેિનહી હોય 
તો પાછળથી અનામત વગગના ઉમેદવાર તરીકે િાભમેળવવાનો હકક દાવો માન્ યરાખવામાું 
આવશે નહીં.  

(૪) અનામત વગગનો િાભ મેળવવા ઈચ્ છતા ઉમેદવારે તેના સમથગનમાું સક્ષમ અનધકારી ઘ્ વારા 
નનયત નમનુામાું આપવામાું આવેિ જાનત પ્રમાિપત્રની નકિ અરજી સાથે અચકૂ સામેિ 
કરવાની રહશેે. અરજીપત્રક સાથે જાનતપ્રમાિપત્રની નકિ સામેિ નહીં હોય તો તે પાછળથી 
સ્ વીકારવામાું આવશે નહીં અને અરજીપત્રક રદ થવાને પાત્ર બનશે.  

(પ) સામાજજક અને શૈક્ષલિક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોને અનામતનો િાભ જો તેઓનો સમાવેશ 
"ઉન્ નત વગગમાું" નહી થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે.  

(૬) સામાજીક અને શૈક્ષલિક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોએ ઉન્ નત વગગમાું સમાવેશ ન થતો હોવા 
અંગેનુું સામાજીક ન્ યાય અને અનધકારીતા નવભાગના તા.૦૬-૦ર-૧૯૯૬ના ઠરાવથી નનયત થયેિ 
પરરનશષ્ટ્ ટ (ક) (ગજુરાતીમાું) ના નમનુામાું પ્રમાિપત્ર રજુ કરવાનુું રહશેે. આ પ્રમાિપત્રજાહરેાતમાું 
દશાગવેિ સમયગાળાનુું હોવુું જોઈએ. આ પ્રમાિપત્ર તા.૦૧-૦૪-૧૬ થી તા.૩૧-૩-૧૭ ના 
સમયગાળાની આવકને ઘ્ યાને િઈ, અરજી સ્ વીકારવાની છેલ્ િી તારીખ સધુીમાું મેળવેિ હોવુું 
જોઈએ. અરજી સાથે પરરનશષ્ટ્ ટ (ક) ના બદિે Annexure-A(અંગે્રજીમાું) કઢાવેિ નોન-રક્રનમિેયર 
પ્રમાિપત્ર રજુ કરેિ હશે તો પિ અરજી રદ કરવામાું આવશે.  કેમકે Annexure-Aકેન્ર  સરકાર 
હઠેળની નોકરી માટેનુું છે. જો ઉમેદવારેઆપ્રમાિપત્ર (પરરનશષ્ટ્ ટ-ક) અરજી સાથે રજુ કરેિ નહીં 
હોય તો તેઓની અરજી અમાન્ ય ગિવામાું આવશે અને લબનઅનામત જગ્ યા 
માટેપિનવચારિામાુંિેવામાુંઆવશે નહીં.  

(૭) સરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઈ મજુબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો લબનઅનામતવગગના 
ઉમેદવારોની સાથે નનયત ધોરિો (અથાગત વયમયાગદા, અનભુવની િાયકાત, લબનઅનામત 
વગગના ઉમેદવારો માટે અપનાવેિ હોય તેના કરતાું વધ ુ નવસ્ તતૃ કરેિ અન્ ય કે્ષત્ર)માું છૂટછાટ 
િીધા નસવાય પોતાની ગિુવતાના આધારે પસુંદગી પામે તો લબનઅનામત જગ્ યાની સામે 
ગિત્રીમાું િેવાના થાય છે.  

(૮) ઉમેદવારે અરજીમાું જાનત અંગે જે નવગત દશાગવેિ હશે તેમાું પાછળથી ફેરફાર કરવાની નવનુંતી 
માન્ ય રાખવામાું આવશે નહીં. 

(૯) અરજી કરતી વખતે ઉન્નત વગગમાું સમાવેશ ના થતો હોવા અંગેનુું નનયત સમયગળાનુું અને 
નનયત નમનુાન ુપ્રમાિપત્ર ધરાવતા ન હોય તેવા ઉમેદવારોને લબન અનામત ઉમેદવાર તરીકે 
અરજી કરવા સિાહ આપવામાું આવે છે અને તેવા ઉમેદવારોને લબન અનામતની શરતો િાગ ુ
પડશે.  

(૧૦)  સામાજીક શૈક્ષલિક પછાત વગગના પરલિત મરહિા ઉમેદવાર નોન-રક્રનમિેયર પ્રમાિપત્ર તેમના 
નપતાની આવતના સુંદભગમાું ધરાવતા હોવા જોઈએ. જો આવાઉમેદવાર તેમના પનતનીઆવકના 
સુંદભગમાું પ્રમાિ પત્ર ધરાવતા હશે તો ધ્યાનેિેવામાું આવશે નરહ.        
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૮. મરહિા ઉમેદવાર :- 
 મરહિાઓની અનામત જગ્ યાઓ માટે જો યોગ્ ય મરહિા ઉમેદવાર ઉપિબ્ ધ નહીં  થાય તો તેની જગ્ યા જે 

તે કક્ષાના (category)મરહિા ઉમેદવાર સામે પરુૂષ ઉમેદવાર ધ્યાને િેવામાું આવશે.  
જો ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામત વગગ, માજી સૈનનક, મરહિા કે નવધવા પૈકીના નવકલ્ પો પૈકી એક થી 
વધ ુનવકલ્ પોમાું થતો હોય તેવા રકસ્ સામાું તેને િાગ ુપડતા નવકલ્ પો પૈકી જેમાું વધ ુિાભ મળવાપાત્ર હશે 
તે મળશે. 

 
 
૯. નવધવા મરહિા ઉમેદવાર :- 

(૧) ઉમેદવાર નવધવા હોય તો અરજી પત્રકમાું તે કોિમ સામે "હા" અવશ્ ય િખવુું અન્ યથા "િાગ ુ
પડતુું નથી" એમ દશાગવવુું.  

(ર) નવધવા ઉમેદવારે જો પનુઃ િગ્ન કરેિ ન હોય તો અરજી પત્રકમાું તે કોિમ સામે 
"હા"અચકૂિખવુું અન્ યથા "િાગ ુપડતુું નથી" એમ દશાગવવુું.  

(૩) નવધવા ઉમેદવારે પનુઃ િગ્ન કરેિ ન હોય અને નવધવા ઉમેદવાર તરીકે િાભમેળવવા ઈચ્ છતા 
હોયતો અરજી સાથે પનુઃ િગ્ન કરેિ નથી તેવી એરફડેવીટ રજુ કરવાની રહશેે. 

(૪) સામાન્ય વરહવટ નવભાગના ઠરાવ ક્રમાુંક.સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ(૨),તા.૨૨.૫.૯૭અનસુાર 
નવધવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઈ મજુબ તેઓએ િેલખત પરીક્ષામાું મેળવેિ 
ગિુમાું તેના પાુંચ ટકા ગિુ ઉમેરવામાું આવશે.પરુંત ુ તેઓએ નનમણ ૂુંક સમયે કે તે પહિેા પનુ: 
િગ્ન કરેિ ન હોવા જોઈએ અને નનગમ જ્યારે માગે તે તમામ આ બાબતના સાધનનક પરુાવાઓ 
અસિમાું રજુ કરવાના રહશેે.  

 
૧૦. ના વાુંધા પ્રમાિપત્ર :- 

(૧) ગજુરાત સરકારના સરકારી/અધગ સરકારી/સરકાર હસ્ તકના કોપોરેશન/કુંપનીઓમાું સેવા બજાવતા 
અનધકારીઓ/કમગચારીઓ નનગમની જાહરેાતના સુંદભગમાું બારોબાર અરજી કરી શકશે અને તેની 
જાિ ઉમેદવારે પોતાના નવભાગ/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાગની તારીખથી રદન-૭ માું અચકૂ 
કરવાની રહશેે. જો ઉમેદવારના નનયોકતા તરફથીઅરજી મોકિવાની છેલ્ િી તારીખ બાદ ૩૦ 
રદવસમાું અરજી કરવાની  પરવાનગી નહીં આપવાની જાિ કરવામાું આવશે તો તેઓની અરજી 
નામુંજુર કરી ઉમેદવારી રદ કરવામાું આવશે.  

 (ર) કેન્ ર સરકારની અથવા અન્ ય કોઈપિ રાજય સરકારની નોકરીમાું હોય તેવા ઉમેદવારે નનમણુુંક 
 અનધકારીનુું ના વાુંધા પ્રમાિપત્ર રજુ કરવાનુું રહશેે. (પરરનશષ્ટ્ટ-ખ) 
(૩) પ્રમાિપત્રોની ખરાઈ માટેની રૂબરૂ મિુાકાત સમયે ઉમેદવારે સક્ષમ અનધકારી ઘ્ વારા આપવામાું 

આવેિ ના વાુંધા પ્રમાિપત્ર રજુ કરવાનુું રહશેે. 
 

૧૧. ગેરિાયક ઉમેદવાર :- 
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ કે અન્ ય જાહરે સેવા આયોગ અથવા અન્ ય  સરકારી/અધગ સરકારી /સરકાર 
હસ્ તકની સુંસ્ થાઓ ઘ્ વારા ઉમેદવાર કયારેય પિ ગેરિાયક ઠરાવેિ હોય તો તેની નવગત અરજીપત્રકમાું 
આપવાની રહશેે. જો ઉમેદવારનો ગેરિાયકનો સમય ચાલ ુહશે તો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ થવાને 
પાત્ર બનશે.  
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૧૨. ફરજજયાત નનવનૃત, રૂખસદ, બરતરફ :- 
ઉમેદવારને સરકારી સેવા/સરકાર હસ્ તકની કુંપની કે બોડગ કોપોરેશનમાુંથી કયારેય પિ ફરજજયાત નનવનૃત, 
રૂખસદ કે બરતરફ કરવામાું આવેિ હોય તો અરજીપત્રકમાું તેની નવગત આપવાની રહશેે અને આવા 
ઉમેદવારને ગેરિાયક ગિવામાું આવશે. 

  
૧૩. અભ્યાસક્રમ ::   
 GFIA D[G[HZsSMD;"f GL ;LWL EZTL VgJI[ ,[lBT S;M8LvVM%8LS, DFS" ZL0LU sVMPV[DPVFZPf 

5|`G5+ DF8[GM VeIF;S|D 

U]6o!5_                                                                                       ;DI Zv__ S,FS  

S|D lJQFI DFS"; 

! SMd5L8[8LJ q SJMg8[8LJ  V[AL,L8Lq V[GF,L8LS, V[AL,L8Lq ,MHLS, ZLhGL\U 

sZLhGL\U4 V[GF,L8LS, V[AL,L8L4 HGZ, D[g8, V[AL,L8L4 0L;LhG D[SL\U VG[ 5|Ma,[D ;M<JL\U4 

.g8Z5;"G, :SL<; .GS<I]0L\U SMdI]GLS[XG :SL<;40[8F .g8Z 5|L8[XG4 0[8F ;OL;LI\;L4 

A[hLSgI]DZ;L 

5_ 

Z ZFQ8=LI TYF VF\TZZFQ8=LI  ;FDFgI 7FG 

EFZTGM .lTCF; VG[ E]UM/4 EFZTG]\ A\WFZ6VG[ ZFHGLlT4 VFlY"S VG[ ;FDFHLS jIJ:YF 

VG[ lJSF;4 0[DMU|FOLS4 ;MxI, ;[S8Z .GL;LI[8LJ4 ;FIg; VG[ 8[SGM,MHL4 N[X VG[ lJN[XG[ 

,UTF JT"DFG 5|JFCM4B[,HUT 

Z5 

# U]HZFT ZFHI lJQF[G]\ ;FDFgI 7FG 

U]HZFTGL EF{UMl,S AFATM VG[ S]NZTL ;\5l¿4 U]HZFTGL B[TL VG[ pnMUM4 U]HZFTGM 

;F\:S'lTS JFZ;M4 ;FlCtI4 S,F VG[ WD"P .lTCF;4 A\WFZ6 VG[ ZFHGLlT4 VY"XF:+4 U]HZFTGL 

;FDFHLS VG[ VFlY"SjIJ:YF TYF lJSF; 

Z5 

$ U]HZFTL EFQFF V\U[G]\ 7FG 

jIFSZ6ovHM06L4 ;DFGFYL" XaNM4 lJ~wWFYL" XaNM4 V,\SFZ4 ;DF;4 K\N4 ;\lW4 ~l-5|IMU4 

SC[JTM4 XaN;D]C DF8[ V[S XaN 

!5 

5 V\U[|HL EFQFF V\U[G]\ 7FG 

jIFSZ6ovArticles, Pronouns, Adjectives, Prepositions, Conjuctions, Question Tag, 

Verb & Tense, Agreement between subject and verb, Gerund, Participles, Model 

Auxilaries, Usage of Can, May, Could, Should Etc., Use of some, any, many, few, a 

little, since, for, Active and Passive Voice, Degree of adjectives, Common errors of 

usage 

!5 

& .gJ[g8ZL D[G[HD[g84:8MZ[H D[G[HD[g84 SJF",L8L D[G[HD[g84 SMg8=FS8 VG[ ,MÒ:8LS D[G[HD[g84 

0LhF:8Z D[G[HD[g8 

Z_ 

 S], DFS"; !5_ 
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 GFIA D[G[HZslC;FAf GL ;LWL EZTL VgJI[ ,[lBT S;M8LvVM%8LS, DFS" ZL0L\U sVMPV[DPVFZPf 

5|`G5+ DF8[GM VeIF;S|D 

U]6o!5_                                                                                         ;DI Zv__ S,FS 

S|D lJQFI DFS"; 

! SMd5L8[8LJ q SJMg8[8LJ  V[AL,L8Lq V[GF,L8LS, V[AL,L8Lq ,MHLS, ZLhGL\U 

sZLhGL\U4 V[GF,L8LS, V[AL,L8L4 HGZ, D[g8, V[AL,L8L4 0L;LhG D[SL\U VG[ 5|Ma,[D ;M<JL\U4 

.g8Z5;"G, :SL<; .GS<I]0L\U SMdI]GLS[XG :SL<;40[8F .g8Z 5|L8[XG4 0[8F ;OL;LI\;L4 

A[hLSgI]DZ;L 

$_ 

Z ZFQ8=LI TYF VF\TZZFQ8=LI  ;FDFgI 7FG 

EFZTGM .lTCF; VG[ E]UM/4 EFZTG]\ A\WFZ6 VG[ ZFHGLlT4 VFlY"S VG[ ;FDFHLS jIJ:YF 

VG[ lJSF;4 0[DMU|FOLS4 ;MxI, ;[S8Z .GL;LI[8LJ4 ;FIg; VG[ 8[SGM,MHL4 N[X VG[ lJN[XG[ 

,UTF JT"DFG 5|JFCM4 B[,HUT  

!5 

# U]HZFT ZFHI lJQF[G]\ ;FDFgI 7FG 

U]HZFTGL EF{UMl,S AFATM VG[ S]NZTL ;\5l¿4 U]HZFTGL B[TL VG[ pnMUM4 U]HZFTGM 

;F\:S'lTS JFZ;M4 ;FlCtI4 S,F VG[ WD"P .lTCF;4 A\WFZ6 VG[ ZFHGLlT4 VY"XF:+4 U]HZFTGL 

;FDFHLS VG[ VFlY"SjIJ:YF TYF lJSF;  

!5 

$ U]HZFTL EFQFF V\U[G]\ 7FG 

jIFSZ6 ovHM06L4 ;DFGFYL" XaNM4 lJ~wWFYL" XaNM4 V,\SFZ4 ;DF;4 K\N4 ;\lW4 ~l-5|IMU4 

SC[JTM4 XaN;D]C DF8[ V[S XaN 

!_ 

5 V\U[|HL EFQFF V\U[G]\ 7FG 

jIFSZ6 ovArticles, Pronouns, Adjectives, Prepositions, Conjuctions, Question Tag, 

Verb & Tense, Agreement between subject and verb, Gerund, Participles, Model 

Auxilaries, Usage of Can, May, Could, Should Etc., Use of some, any, many, few, a 

little, since, for, Active and Passive Voice, Degree of adjectives, Common errors of 

usage  

!_ 

& .gJ[g8ZL D[G[HD[g84 :8MZ[H D[G[HD[g84 SJF",L8L D[G[HD[g84 SMg8=FS8 VG[ ,MÒ:8LS D[G[HD[g84 

0LhF:8Z D[G[HD[g8 

Z_ 

* HGZ, V[SFpg8L\U l5|g;L5, V[g0 V[SFpg8L\U ;L:8D4 A[gSL\U4 OF.GFg;4 0FIZ[S8 V[g0 

.G0F.Z[S8 8[S;[XG4 VM0L8L\U4 AH[84 SM:8L\U 

$_ 

 S], DFS"; !5_ 

 

ZLDFS";  ov 

s!f 5|`G5+DF\ G[U[8LJ U]6 5wWlT 5|DF6[ NZ[S BM8F HJFANL9 VYJF 5|`GGF[ HJFA G VF%IM CMI T[JF 

lS:;FDF\ _PZ5 D]HA U]6 S5FX[P  

sZf 5|tI[S 5|`GGM p¿ZccAccccBccccCcc VG[ ccDcc 5{SL SM. V[S ZC[X[ VG[ pD[NJFZ HM HJFA G VF5JF 

DF\UTF CMI TM T[GF DF8[ lJS<5 ccEccsHJFA VF5JF DF\UTF GYLPfVF5JFGM ZC[X[ H[GF SM. DFS"; 

D,X[ 56 GlC VG[ T[ V\U[GF SM. DFS"; SF5JFDF\ 56 VFJX[ GlCP AWF H 5|`GMGF HJFA VF5JF 

OZÒIFT K[ VgIYF BF,L KM0[, HJFANL9 TYF K[SKFS S[ V[S SZTF\ JW] lJS<5 NXF"J[, 5|`G NL9 

_PZ5 U]6 S5FX[P  

 
૧૪. માત્ર પ્રમાિપત્રોની ખરાઈ માટેની રૂબરૂ મિુાકાત :- 

(૧) પ્રમાિપત્રોની ખરાઈમાટે નનગમ નનયત કરે તે સ્થળે રાખવામાું આવશે. ઉમેદવારે પોતાના ખચે 
ઉપનસ્ થતથવાનુું રહશેે.  

(ર) અનસુલુચત જાનત, અનસુલુચત જનજાનતના ઉમેદવારો તથા બેરોજગાર ઉમેદવારો કે જેઓના 
માતા-નપતાની વાનષિક આવક આવકવેરાને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહઠેાિના સ્ થળેથી રૂબરૂ 
મિુાકાત માટે આવવા તથા જવા માટે ગજુરાત એસ.ટી. નનગમ ઘ્ વારા નનયત થયેિ રટકીટના 
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દર પ્રમાિે બસ ભાડુું મળવાપાત્ર થશે. આ માટે ઉમેદવારે રૂબરૂ મિુાકાતના રદવસે નનયત ફોમગ 
ભરવાનુું  રહશેે અને તેની સાથે અસિ રટકીટ રજુ કરવાની રહશેે.  

(૩) રૂબરૂ મિુાકાતના રદવસે જ રૂબરૂ મિુાકાતના પત્રમાું દશાગવવામાું આવેિ અસિ પ્રમાિપત્રો રજુ 
કરવાના રહશેે. જો ઉમેદવાર અસિ પ્રમાિપત્ર રજુ કરશે નહીં  તો તેઓ નનયરુકત માટે પાત્ર 
બનશે નહીં તેની ખાસ નોંધ િેવી.  

 

૧૫. નીચે દશાગવ્ યા મજુબની અરજીઓ રદ કરવામાું આવશે. (આ યાદી માત્ર દષ્ટ્ ટાુંત સ્ વરૂપે છે જે સુંપિૂગ નથી) 
 (૧) ઓનિાઈન મસુદા મજુબ અરજી કરેિ ન હોય.  
 (ર) અરજીમાું દશાગવેિ નવગતો અધરુી કે અસુંગત હોય.  
 (૩) અરજીમાું ઉમેદવારે સહી અપિોડ કરેિ ન હોય.  
 (૪) અરજી ફેકસથી અથવા ઈ-મેઈિથી મોકિાવેિ હોય.  
 (પ) અરજીમાું પાસપોટગ  સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપિોડ કરેિ ન હોય.  
 (૬) અરજી સાથે પરેૂપરૂી ફી ભરેિ ન હોય.  
 (૭) એક જ જગ્ યા માટે એક કરતાું વધ ુઅરજી કરેિ હોય.  

(૮) અનસુલુચત જાનત, અનસુલુચત જનજાનત, સામાજજક અને શૈક્ષલિક પછાત વગગ તથા શારીરરક 
અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારે અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અનધકારી ઘ્ વારા અપાયેિપ્રમાિપત્રની 
નકિ રજુ કરેિ ન હોય.  

 (૯) માજી સૈનનક ઉમેદવારે રડસ્ ચાર્જ બકુની નકિ રજુ કરેિ ન હોય.  
(૧૦) સામાજજક અને શૈક્ષલિક પછાત વગગના ઉમેદવારે જાહરેાતમાું દશાગવેિ સમયગાળાનુુંનોન 

રક્રમીિેયર પ્રમાિપત્ર રજુ કરેિ ન હોય.  
 (૧૧) ઉમેદવારે શૈક્ષલિક િાયકાતના સુંદભગમાું માકગશીટ/પદવી પ્રમાિપત્રની નકિ રજુ કરેિ ન હોય.  

(૧ર) જન્ મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી. પ્રમાિપત્ર/જન્મના દાખિાની નકિ રજુ કરેિ ન હોય.  
(૧૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાું અનભુવ દશાગવેિ હોય (જેના આધારે પાત્રતા નકકી કરવાની થતી હોય) 

પરુંત ુતેના સમથગનમાું પ્રમાિપત્ર રજુ કરેિ ન હોય અથવા તો રજુ કરેિ પ્રમાિપત્રમાું તેઓનો 
અનભુવનો સમયગાળો, મળૂ પગાર, કુિ પગાર અને અનભુવનો પ્રકાર દશાગવેિ ન હોય તથા 
સુંસ્ થાના િેટરપેડ ઉપર ન હોય, જેટિા અનભુવના પ્રમાિપત્રો રજુ કરેિ હોય તેના નનમણુુંકપત્રો 
તથા પહિેા અને છેલ્િા પગાર સ્િીપની નકિ રજુ કરી ન હોય. 

 

૧૬. નનમણુુંક :- 
(૧) ઉપરની જાહરેાત સુંબુંધમાું નનમણુુંક માટે પસુંદ થયેિા ઉમેદવારને નનગમ ઘ્ વારા જાિ કરવામાું 

આવશે. ઉમેદવારોએ આખરી નનમણુુંકપત્ર મેળવતાું પહિેાું કોમ્ પ્ યટુર અંગેની સીસીસી+ અથવા 
તેની સમકક્ષ નનગમ નકકી કરે તેવી પરીક્ષા પાસ કરવાની રહશેે. આ પ્રકારની પરીક્ષામાું ઉત્ તીિ 
નહીં થનાર ઉમેદવાર નનમણુુંકને પાત્ર બનશે નહીં. 

 (ર) નનમણુુંક અંગેનો કોઈપિ પત્રવ્ યવહાર નનગમ ધ્યાને િેશે નહીં.   
(૩) ઉમેદવારે તેની શૈક્ષલિક િાયકાત/અનભુવ/ઉંમર વગેરેના સમથગનમાું રજુ કરેિપ્રમાિપત્રો 

કોઈપિ તબકકે અયોગ્ ય માલમુ પડશે તો તેની ઉમેદવારી રદ થશે તેમજ નનમણુુંક પિ રદ 
થવાને પાત્ર રહશેે અને આવા ઉમેદવાર ભારતીય ફોજદારી ધારા હઠેળની કાયગવાહીને પાત્ર થશે, 
જેથી ઉમેદવારને સિાહ આપવામાું આવે છે કે, તેમને રજુ કરેિા પ્રમાિપત્રો ખબુજ ચોકકસાઈથી 
પિૂગ રીતે ખરાઈ કયાગ બાદ જ નનગમમાું રજુ કરવા.   

(૪) ગજુરાત રાજય નાગરરક પરુવઠા નનગમ લિ.ની વડીકચેરી હાિ ગાુંધીનગર ખાતે છે. આ ઉપરાુંત 
નનગમની પેટા કચેરીઓ ગજુરાતના અિગ અિગ જજલ્ િા નવસ્ તારોમાું આવેિી છે જેથી પસુંદગી 
પાત્ર ઉમેદવાર નનગમ/સરકારની કોઈપિ કચેરી ખાતે નનમણુુંક/બદિીને પાત્ર રહશેે.  
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(૫)  નનમણકૂ પામેિા ઉમેદવારે નનગમને તેઓના એક વષગના સમયગાળાના પગાર જેટિી રકમનુું 
અથવા રાજ્ય સરકાર દ્વારા નનયત કરવામાું આવે તે મજુબનુું નનગમ સાથે નનગમ જિાવે તે 
ફોમેટમાું સનવિસબોન્ડમાું સહી નસક્કા કરવાના રહશેે. 

(૬)  નનમણકુ પામેિા ઉમેદવારને એક વષગનો પ્રોબેશન નપરીયડ રહશેે. પ્રોબેશન નપરીયડ ના એક વષગ 
દરનમયાન કામગીરી સુંતોષકારક જિાશે તેઓને જ નનયનમત કરવામાું આવશે. 

 

૧૭. ગેરવતગણ ૂુંક અંગે દોનષત ઠરેિા ઉમેદવારો નવરૂઘ્ ધ પગિાું :- 
 ઉમેદવારોને આથી ચેતવિી આપવામાું આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાું કોઈપિ પ્રકારની ખોટી મારહતી 

દશાગવવી નહી, તેમજ આવશ્ યક મારહતી છુપાવવી નહીં, ઉપરાુંત તેઓએ રજુ કરેિ અસિ દસ્ તાવેજો કે 
તેની પ્રમાલિત નકિમાું કોઈપિ સુંજોગોમાું સધુારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા કોઈપિ ચેડાું કરવા નહીં 
અથવા તેઓએ આવા ચેડાું કરેિ/બનાવટી દસ્ તાવેજો રજુ કરવા નહીં, જો એકજ બાબતના બે કે તેથી વધ ુ
દસ્ તાવેજોમાું અથવા તેની પ્રમાલિત નકિમાું કોઈપિ પ્રકારની અચોકસાઈ અથવા નવસુંગતતા જિાય તો 
તે નવસુંગતતાઓ બાબતની સ્ પષ્ટ્ ટતા રજુ કરવી. જો કોઈ ઉમેદવાર નનગમ ઘ્ વારા દોનષત જાહરે થયેિ 
હોય અથવા થાય તો,  

 (૧) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઈપિ રીતે યોગ્ યતા પ્રાપ્ ત કરવા. 
 (ર) નામ બદિીને પરીક્ષા આપવી. 
 (૩) કોઈ અન્ ય વ્ યરકત ઘ્ વારા છળ કપટથી કામ પિૂગ કરાવ્ યુું હોય.  
 (૪) બનાવટી દસ્ તાવેજ રજુ કયાગ હોય. 
 (પ) અગત્ યની બાબત છુપાવવા અથવા દોષમકુત અથવા ખોટા નનવેદનો કરેિ હોય.  
 (૬) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઈપિ અનનયનમત કે અનલુચત ઉપાયોનો સહારો િીધો હોય. 
 (૭) કસોટી સમયે કોઈ અનલુચત સાધનોનો ઉપયોગ કયો હોય. 
 (૮) ઉત્ તરવહીમાું અશ્ િીિ ભાષા કે અનશષ્ટ્ ટ બાબતો સરહતની અસુંગત બાબતો રજુ કરેિ હોય. 

(૯) પરીક્ષા ખુંડમાું કોઈપિ રીતની ગેરવતગણુુંક આચરવી, જેવી કે અન્ ય ઉમેદવારની 
જવાબવહીનીનકિ કરવી, પસુ્ તક, ગાઈડ, કાપિી તેવા કોઈપિ છાપેિ કેહસ્ તલિલખત સારહત્ યની 
મદદથી અથવા વાતલચત ઘ્ વારા કે કોઈ સાુંકેનતક રીતે નકિ કરવા કે અન્ ય ઉમેદવારોને 
નકિકરાવવાની ગેરરીતીઓ પૈકી કોઈપિ ગેરરીતી આચરવા માટે, 

(૧૦) નનગમ પરીક્ષાની કામગીરી અંગે નનયકુત થયેિા કમગચારીઓને પજવિી કરવી, કોઈપિ પ્રકારની 
શારીરરક ઈજા પહોંચાડવી, અથવા 

(૧૧) ઉપરોકત જોગવાઈઓમાું ઉલ્ િેખાયેિ દરેક અથવા કોઈપિ કતૃ્ ય કરવા કે કરાવવા તેિે કેસીધી 
અથવા આડકતરી રીતે નનગમ પર પરોક્ષકે પ્રત્યક્ષ દબાિ િાવનાર ઉમેદવાર નીચે દશાગવેિ 
નશક્ષા ઉપરાુંત આપોઆપ પ્રયત્ ન કયો હોય ફોજદારી કાયગવાહીને પાત્ર બનશે.  

(૧૨) ઉત્તર પત્રકમાું પોતાની ઓળખ સચુક કોઈ પિ પ્રકારની નનશાની િખાિ/આલ્ફાબેટ લચન્હ જેના 
થી ઓળખ પ્રસ્થાપીત થાય તેવા પ્રયાસ કરનાર ઉમેદવાર ગેરિાયક ઠરશે. 
(ક) નનગમ ઘ્ વારા તે પસુંદગીના ઉમેદવાર તરીકે ગેરિાયક ઠરાવી શકાશે, અને/અથવા  
(ખ) તેને આયોગ િે તેવી કોઈપિ પરીક્ષા કે કોઈપિ રૂબરૂ મિુાકાત માટે કાયમી કે મકુરર 

મદુત માટે, 
   (૧) નનગમ ઘ્ વારા િેવાનાર કોઈપિ પરીક્ષા કે પસુંદગી માટે, અને  

(ર) રાજય સરકાર હઠેળની કોઈપિ નોકરીમાુંથી સરકાર ઘ્ વારા ગેરિાયક ઠરાવી શકાશે 
અને 

(ગ) જો સરકારી સેવામાું અગાઉથી જ હોય તો તેના નવરૂઘ્ ધ સમલુચત નનયમો અનસુાર 
નશસ્ તભુંગના પગિાું િઈ શકાશે.  
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 (૧૩) ઉપરોકત નવગતોમાું નનરદિષ્ટ્ ટ કરેિ નશક્ષા કરતા પહિેા નનગમ/સરકાર ઘ્ વારા 
 ઉમેદવારને/કમગચારીને,  

  (૧) આરોપનામામાું તેમની સામેના સ્ પષ્ટ્ ટ આરોપો અથવા કેસના પ્રકાર બાબતે, 
  (ર) િેખીતમાું નશક્ષા અંગે બચાવનામુું - હકીકત રજુ કરવા અને  

(૩) નશક્ષા અંગે નનયત સમય મયાગદામાું રૂબરૂ રજુઆત કરવાની તક આપવામાું આવશે.  
 
૧૮. Online અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત: - 
 આ જાહરેાતના સુંદભગમાું નનગમ ઘ્ વારા ઓન િાઈન જ અરજી સ્ વીકારવામાું આવશે, ઉમેદવાર 

તા.૨૯.૦૬.૨૦૧૮ ૧૪:૦૦ કિાકથી તા.૧૩.૦૭.૨૦૧૮ ૨૩:૫૯કિાક સધુીમાું https://ojas.gujarat.gov.in 

પર અરજી પત્રક ભરી શકશે. ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીચે મજુબના steps (૧) થી (૧૬) 
અનસુરવાના રહશેે. confirmation number મળ્ યા પછી જ અરજી માન્ ય ગિાશે.  

 

 (૧) સૌ પ્રથમ htpps//ojas.gujarat.gov.in પર જવુું. 
 (ર) Apply On Line Clickકરવુું.  

આ પ્રમાિે Click કરવાથી (1) More Detailsતથા (2) Apply Nowબટનદેખાશે. સૌ પ્રથમ More 

Detailsપર Clickકરીને જાહરેાતની બધી જ નવગતોનો અભ્ યાસ ઉમેદવારોએ કરવો, અને ત્ યાર 
બાદ Apply Now બટન રકિક કરવુું.  

(૩) તેની નીચેApply Nowપર Click કરવાથી Application Formatદેખાશે. ClickApplication 

Formatમાું સૌ પ્રથમ "Personal Details" ઉમેદવારેભરવી. (અહીં િાિ ફુદરડી (*) નનશાની હોય 
તેની નવગતો ફરજજયાત ભરવાની રહશેે.) "Personal Details" માું જયાું Mobile Number અને 
email IDમાુંગ્ યા છે. તેની નવગત િખવી જેથી જરૂર જિાયે નનગમ ઉમેદવારને મારહતગાર કરી 
શકે.  

(૪) Personal Detailsભરાયા બાદ Educational Detailsભરવા માટે Educational Detailsપર Click કરવુું 
અને પોતાની શૈક્ષલિક નવગતો ભરવી.  

 (પ) Additional Qualification "click" કરી Additional Qualificationભરવી.  
(૬) Experience Detailsપર "click" કરવુું. અને Experience Details ભરવી. વધEુxperienceઉમેરવા 

માગતા હોવ તો  Add. More Exp.પર "Click" કરી Detailsભરવી. 
 (૭) તેની નીચે "Self-declaration" માું Yes / Noપર click કરવુું.  

(૮) હવે save પર "click" કરવાથી તમારો Data Saveથશે. અહીં ઉમેદવારનો Application Number 

generate થશે. જે ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહશેે અને હવે પછી આ જાહરેાતના સુંદભગમાું 
નનગમ સાથેના કોઈ પિ પત્ર વ્ યવહારમાું તે દશાગવવાનો રહશેે.  

(૯) જો આપની અરજીપત્રકમાું કોઈ સધુારા-વધારા કરવાના હોય તો Edit Applicationમાું જઈને કરી 
શકાશે. આ સનુવધા અરજી Confirmકરતાું પહિેાું ઉપિબ્ ધ છે. એક વખત Confirmથઈ ગયા 
પછી/બાદ આ સનુવધા ઉપિબ્ ધ રહશેે નહીં. 

(૧૦) હવે પેજના ઉપરના ભાગમાું upload photoપર "click" કરો અહીં તમારો application number 

typeકરો અને તમારી Birth date typeકરો. ત્ યારબાદ ok પર "click" કરો. અહીં, photoઅને 
signature upload કરવાના છે. (ફોટાનુું માપ પ સે.મી. ઉાુંચાઈ અને ૩.૬ સે.મી. પહોળાઈ અને 
signatureનુું માપ ર.પ સે.મી. ઉાુંચાઈ અને ૭.પ સે.મી. પહોળાઈ રાખવી) (photoઅને signature 

upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો photoઅને signature .jpg Formatમાું (10 KB)સાઈઝથી વધારે 
નહીં તે રીતે Computerમાું હોવા જોઈએ.) "Browse" Buttonપર clickકરો હવે Choose Fileના 
સ્ ક્રીનમાુંથી જે ફાઈિ .jpg Formatમાું તમારો photo storeથયેિ છે તે ફાઈિને ત્ યાુંથી Selectકરો 
અને "Open" Button ને click કરો. હવે "Browse" Button ની બાજુમાું "Upload" Button પર click 
કરો હવે બાજુમાું તમારો photo દેખાશે. હવે આજ રીતે signature પિ upload કરવાની રહશેે.  
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(૧૧) હવે પેજના ઉપરના ભાગમાું "Confirm Application" પર click કરો અને "Application number"  

તથા Birth Date Type કયાગ બાદ Ok પર click કરવાથી ત્રિ (૩) બટન ૧: OK રઃ Application 

preview ૩: confirm application દેખાશે. ઉમેદવારે "Application preview"  click કરી પોતાની 
અરજી જોઈ િેવી. અરજીમાું સધુારો કરવાનો જિાય, તો Edit Application ઉપર click કરીને 
સધુારો કરી િેવો. અરજી confirm કયાગ પહિેાું કોઈપિ પ્રકારનો સધુારો અરજીમાું કરી શકાશે. 
પરુંત,ુ અરજી confirm થઈ ગયા બાદ અરજીમાું કોઈપિ સધુારો થઈ શકશે નહીં. જો અરજી 
સધુારવાની જરૂર ન જિાય તો જ confirm application પર clickકરવુું. Confirm application પર 
click કરવાથી ઉમેદવારની અરજીનો નનગમમાું online સ્ વીકાર થઈજશે.અહીં "confirmation 

number" generate થશે જે હવે પછીની બધી જ કાયગવાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો 
રહશેે. Confirmation number નસવાય કોઈપિ પત્રવ્ યવહાર કરી શકાશે નહીં. Confirm થયેિ 
અરજીપત્રકની નપ્રન્ ટ અચકૂ કાઢી રાખવી.  

(૧ર) સામાન્ ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી સુંદભે "Print Challan" ઉપર કિીક કરીને નપ્રન્ ટેડ 
ચિિની નકિ કાઢવાની રહશેે. આ નપ્રન્ ટેડ ચિિની નકિ િઈને નજીકની કોમ્ પ્ યટુરની સનુવધા 
ધરાવતી પોસ્ ટ ઓફીસમાું જવાનુું રહશેે. પોસ્ ટ ઓફીસમાું રૂા.૫૦૦/-પરીક્ષા ફી +પોસ્ ટિ સનવિસ 
ચાર્જરૂ.૧૨/-તેમજ મળૂ ગજુરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ પોસ્ ટઓફીસમાું રૂા.૨પ૦/- + 
પોસ્ ટિ સનવિસ ચાર્જ રૂ.૧૨/- તા.૧૬.૦૭.૨૦૧૮, ૧૫:૦૦ કિાક સધુીમાું ભરવાનો રહશેે. અને ફી 
ભયાગ અંગેનુું ચિિ મેળવવાનુું રહશેે. આ ચિિ તથા confirm થયેિ અરજીપત્રક ઉમેદવારે 
પોતાનીપાસે સાચવીને રાખવાના રહશેે અને જયારે નનગમ ઘ્ વારા મુંગાવવામાું આવે,ત્ યારે જ 
અરજીપત્રક બીડાિો સરહત તથા ફી ભરેિા ચિિની નકિ સાથે આર.પી.એ.ડી./સ્ પીડ પોસ્ ટથી 
મોકિવાના રહશેે અથવા નનગમની  કચેરીમાું રૂબરૂમાું આપી જવાના રહશેે. 

 (૧૩)  અરજી ફી:  
(૧) સામાન્ ય કેટેગરીના ઉમેદવારે પોસ્ ટ ઓફીસમાું રૂા.પ૦૦/- પરીક્ષા ફી + પોસ્ ટિ સનવિસ 

ચાર્જ રૂ.૧૨/-ભરવાનો રહશેે અને ફી ભયાગઅંગેનુું ચિિ મેળવવાનુું રહશેે.  
(ર) મળૂ ગજુરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ પોસ્ ટઓફીસમાું રૂા.રપ૦/- પરીક્ષા ફી 

+પોસ્ ટિ સનવિસ ચાર્જ રૂ.૧૨/-ભરવાનો રહશેેઅને ફી ભયાગઅંગેનુું ચિિ મેળવવાનુું રહશેે. 
(૩) ફી ભયાગ વગરની અરજી રદ થવાને પાત્ર છે. ફી ભરેિ નહીં હોય 

તેવાઉમેદવારનેકોઈપિ સુંજોગોમાું પ્રાથનમક કસોટી પરીક્ષામાું બેસવા દેવામાુંઆવશે 
નહીં. આ ફી ફકત પોસ્ ટઓફીસ ઘ્ વારા જ સ્ વીકારવામાું આવશે, રોકડમાું, ડીમાન્ ડ 
ડ્રાફટથી,ઈનન્ ડયન પોસ્ ટિ ઓડગર કે પે ઓડગરના સ્ વરૂપમાું આ ફી સ્ વીકારવામાું આવશે 
નહીં, જેની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ િેવી.  

(૧૪) ઉમેદવારોને ખાસ જિાવવાનુું કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાિપત્રોની ચકાસિી દરમ્ યાન 
કોઈઉમેદવાર, આ જગ્ યાના ભરતી નનયમો, તથા જાહરેાતની જોગવાઈઓ મજુબ િાયકાત 
ધરાવતા નથી તેમ માલમુ પડશે તો તેમની ઉમેદવારી કોઈ પિ તબકકે રદ કરવામાું આવશે. 
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              (૧૫) અરજીપત્રક સાથે માુંગવામાું આવે ત્ યારે જોડવાના આવશ્ યક પ્રમાિપત્રોની યાદી(આયાદી ફકત 
ઉમેદવારોને મદદ રૂપ થવા માટે છે. અથગઘટનના પ્રસુંગે જાહરેાતની જોગવાઈ તથા પરીક્ષા 
નનયમોની જોગવાઈ ઘ્ યાને િેવાની રહશેે.)  

 

૦૧ એસ.એસ.સી. બોડગના પ્રમાિપત્રની નકિ કે જેમાું જન્ મતારીખ દશાગવેિ હોય (શાળા છોડયાના 
S.L.C. પ્રમાિપત્ર માન્ ય ગિાશે નહીં.) અથવા જન્મના દાખિાની પ્રમાિીત  નકિ.  

૦ર ઉમેદવારે નામમાું ફેરફાર કરેિ હોય તો તેના પરુાવાની નકિ. 
૦૩ સામાજજક અને શૈક્ષલિક રીતે પછાત વગગ અને અન.ુ જાનત માટે સક્ષમ અનધકારી ઘ્ વારા અપાયેિ 

પ્રમાિપત્રની નકિ.  
૦૪ UEWS(Unreserved Economically Weaker Section)૧૦% અનામત અન્વયે સામાજજક ન્યાય અને 

અનધકારી ના નવભાગ નો   ઠરાવ ક્રમાુંક સશપ/૧૨૨૦૧૬/૨૭૧૪૩૬/અ તા:૬/૫/૧૬ મજુબ અમિ 
વારી કરવાની થાય છે. તેમા જિાવેિ પરરનશષ્ટ્ટ અ  આનથિક નબળાું વગો ના ઉમેદવારે તે રજુ 
કરવાની રહશેે.   

૦પ સામાજજક અને શૈક્ષલિક રીતે પછાતવગગના ઉમેદવાર જાહરેાતમાું જિાવ્ યા મજુબ    
તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી અરજી કરવાની છેલ્ િી તારીખ સધુીમાું ઈસ્ ય ુ થયેિ નોન રક્રમીિેયર 
પ્રમાિપત્ર પરરનશષ્ટ્ ટ નમનુા "ક" મજુબ ગજુરાતીમાું આવત ુ પ્રમાિપત્ર બીડવુું. અંગે્રજીમાું 
આપવામાું આવતુું Annexure - A  માન્ ય નથી. 

૦૬ શૈક્ષલિક િાયકાતના સુંદભગમાું જાહરેાતમાું દશાગવેિ નવદ્યાશાખાના સ્ નાતક/અનસુ્ નાતક પદવીના 
અંનતમ વષગનુું ગિુપત્રક / પદવી પ્રમાિપત્રની નકિ. 

૦૭ સક્ષમ અનધકારી ઘ્ વારા આપવામાું આવેિ અનભુવના પ્રમાિપત્રની નકિ (જેમાું સુંસ્ થાના 
િેટરપેડ ઉપર (૧) ધારિ કરેિ જગ્ યા (ર) અનભુવનો સમયગાળો (૩) અનભુવનો પ્રકાર (૪) 
મેળવવામાું આવતાું પગાર અને ભથ્ થાઓની નવગત દશાગવેિ હોય) જેટિી સુંસ્થામાુંથી અનભુવ 
મેળવેિ હોય તે તમામ સુંસ્થાઓ દ્વારા આપવામાું આવેિ નનમણુુંકપત્રની નકિ, પહિેી તથા 
છેલ્િા પગાર સ્િીપની નકિ. 

૦૮ સરકારી કમગચારીના રકસ્ સામાું રૂબરૂ મિુાકાતના સમયે સક્ષમ અનધકારી ઘ્ વારા નનયત નમનુામાું 
આપવામાું આવેિ  'ના-વાુંધા' પ્રમાિપત્રની નકિ અચકૂ રજુ કરવાની રહશેે., અન્ યથા રૂબરૂ 
મિુાકાતમાું પ્રવેશ મળશે નહીં. (સામાન્ ય વહીવટ નવભાગના તા.૮.૧૧.૮૯ ના પરરપત્રથી નનયત 
થયેિ નમનુા મજુબ. (પરરનશષ્ટ્ટ-ખ)  

૦૯ નવધવા ઉમેદવારના રકસ્ સામાું બીજા િગ્ન કરેિ નથી તેવુું સોગુંદનામુું. 
  આ તબકકે ઉમેદવારોનુું ખાસ ઘ્ યાન દોરવામાું આવે છે કે અનભુવે એમ જિાય છે કે, અરજીપત્રક 

સાથે લબડવાના લબડાિો/પ્રમાિપત્રો વગેરે અંગે પરુતી કાળજી ઉમેદવારો ઘ્ વારા િેવામાું આવતી હોતી 
નથી. ઉમેદવારોને જિાવવામાું આવેિ પ્રમાિપત્રો પૈકી કોઈક પ્રમાિપત્રો લબડવાના રહી જતા હોય છે, કે 
પ્રમાિપત્રો જાહરેાતમાું આપેિી સચુના મજુબના હોતા નથી. આવા પ્રસુંગોએ નનગમે તેઓની અરજી રદ 
કરવી પડે છે. આ પ્રકારની બાબત આપના કેસમાું ન બને તે માટે ઓનિાઈન અરજીનનગમમાું રજુ કરતાું 
પહિેાું આ અંગે પરૂતી કાળજી રાખી, ચકાસિી કરીને જ, તે અરજી સાથે આપના તરફથી પાત્રતા મજુબના 
તમામ દસ્તાવેજો/કાગળો/પ્રમાિપત્રો રજુ કરવામાું આવે તે જોવા ખાસ જિાવવામાું આવે છે.  
      

 આ  જાહરેાત તથા  ભરતી પ્રરક્રયામાું કોઈ પિ કારિોસર ફેરફાર કરવાની કે રદ કરવાની આવશ્યકતા 
ઉભી થાય  તો તેમ કરવાનો ગજુરાત રાજય નાગરરક પરુવઠા નનગમ લિ.ને સુંપિુગ અનધકાર રહશેે. આ 
માટે કારિો આપવા નનગમ બુંધાયેિ રહશેે નરહ.    

      

        ઈ.ચા. જનરિ મેનેજર 

       ગજુરાત રાજય નાગરરક પરુવઠા નનગમ લિ. 
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પરરનશષ્ટ્ ટ- ક 

 રાજય સરકારની નોકરીમાું / ઉચ્ ચ શૈક્ષલિક સુંસ્ થાઓમાું પ્રવેશમાું અનામતનો િાભ િેવા માટે અરજી 
કરતી વખતે સામાજજક અને શૈક્ષલિક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોએ રજુ કરવાના પ્રમાિપત્રનો 
નમનુો.... 

 ..............................................................................................................................  

 આથી પ્રમાલિત કરવામાું આવે છે કે ...........................................જજલ્ િાના ............................... 
તાલકુાના ...................................................................ગામના 

 શ્રી / કુ. ............................................ના પતુ્ર / પતુ્રી ............................... જ્ઞાનતના છે. જેને ગજુરાત 
સરકારના સમાજ કલ્ યાિ અને આરદજાનત નવકાસ નવભાગના તા.૧.૪.૭૮ ના ઠરાવ નુંબર- 
બકર/૧૦૭૯/૧૩૭૩૪/હ. તેમજ ત્ યારબાદના વખતો વખતના સધુારા / વધારાથી સામાજજક અને શૈક્ષલિક 
રીતે પછાતવગગ તરીકે જાહરે કરેિ છે.  

 શ્રી...................................................... અને / અથવા તેમનુું કુટુુંબ સામાન્ ય રીતે  ગજુરાત રાજયના 
.................................. જજલ્ િાના રહીશ છે. આથી એ પિ પ્રમાલિત કરવામાું આવે છે કે તે / તેથીનો 
ગજુરાત સરકારના સામાજજક ન્ યાય અને અનધકારીતા નવભાગના તા.૦૧.૧૧.૧૯૯પ ના ઠરાવ ક્રમાુંક : 
સશય-૧૧૯૪-૧૦૯-અ સાથેના પરરનશષ્ટ્ ટથી નનયત કરવામાું આવેિ ઉન્ નત વગો (રક્રનમિેયર)ની વ્ યરકત / 
જૂથમાું સમાવેશ થતો નથી.  

 

 તારીખ : ................................    સક્ષમ અનધકારીની સરહ, 

 (સીિ)        હોદૃો : 
-------------------------------------------------------- 

 નોંધ : 
ક) ઉપર દશાગવેિ "સાામાન્ ય રીતે" શબ્ દનો અથગ િોક પ્રનતનનનધત્ વ અનધનનયમ-૧૯ (રીપે્રઝન્ ટેશન 

ઓફ ધી પીપલ્ સ એકટ, ૧૯પ૦) ની કિમ- ર૦ જિાવ્ યા મજુબનો જ રહશેે.  
ખ) આવાું જાનત પ્રમાિપત્રો રાજય સરકારના રાજયપનત્રત અનધકારીઓ ઘ્ વારા આપવામાું આવે તે 

રકસ્ સાઓમાું આવા પ્રમાિપત્રો આ જ નમનુામાું પરુંત ુજજલ્ િા મેજીસ્ ટે્રટ અથવા સક્ષમ અનધકારીની 
પ્રનતસહીવાળા હોવા જોઈએ. (રાજયપનત્રત અનધકારીઓ ઘ્ વારા આપવામાું આવેિા અને જજલ્ િા 
મેજીસ્ ટે્રટ/સક્ષમ અનધકારી ઘ્ વારા ખરાઈ કરવામાું આવેિા (એટેસ્ ટેડ) પ્રમાિપત્રો પરુતાું ગિવામાું 
આવશે નરહ.)  
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પરરનશષ્ટ્ ટ- ખ 

ના-વાુંધા પ્રમાિપત્રનો નમનૂો 
 ક્રમાુંક : ..................................................................................તા............................. 
 સા.વ.નવ.ના તા.૮.૧૧.૮૯ ના પરરપત્ર ક્રમાુંકઃ એફઓ-એ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ-ર થી નનયત કરવામાું આવેિ 

પ્રમાિપત્ર  
પ્રમાિપત્ર 

 આથી પ્રમાલિત કરવામાું આવે છે કે શ્રી ............................................................ આ ખાતામાું 
તા.............................થી સતત જગ્ યા પર કામ કરે છે.  

 

 ર. એ પિ પ્રમાલિત કરવામાું આવે છે કે જયારે તેઓની સરકારમાું પ્રથમ નનમણુુંક  કરવામાું આવી 
હતી ત્ યારે તેઓએ જે જગ્ યા માટે અરજી કરી છે તે જગ્ યા માટે  નનયત કરવામાું આવેિ ઉપિી 
વયમયાગદાની અંદર હતા અને તેઓની નનમણ ૂુંક  માન્ ય પઘ્ ધનત ઘ્ વારા હુંગામી / કામયમી રીતે 
કરવામાું આવી છે. 

 

 ૩. જગ્ યાનુું નામઃ .................................................................... (વગગ-............. જે  જગ્ યા માટે 
શ્રી/શ્રીમનત .............................................................. એ અરજી કરી છે તે ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
ઘ્ વારા નવચારિામાું િેવામાું આવે તો આ ખાતાને હરકત સરખુું નથી.      

 

 (                       ) 

           હોદૃો 
               ખાતાના વડા  
 સ્ થળ :  

 તારીખ :   

 

 પ્રનત, 

 શ્રી..................................... 
 ......................................... 

 ......................................... 

 

 નકિ રવાના :  
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પરરનશષ્ટ્ટ-ખ  
નનયત કોમ્પ્યટુર પરરક્ષાનો અભ્યાસક્રમ 

COURSE ON COMPUTER CONCEPT (CCC+) 
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