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 જુરાત ગૌણ  સેવા ૫સદંગી મડંળ, 

3લોક ન.ં ૨, પહ=લો માળ, કમ>યોગી ભવન, સેAટર – ૧૦, ગાધંીનગર 

Fહ=રાત Gમાકંઃ ૧૯૧/ર૦૨૦૨૧  થી ૧૯૭/ર૦૨૦૨૧  Mગેની િવગતવાર Oચુનાઓ 

 (વેબસાઇટ એV=સ : https://ojas.gujarat.gov.in અને https://gsssb.gujarat.gov.in) 

 

 

   !જુરાત ગૌણ સેવા ૫સદંગી મડંળ, ગાધંીનગર 6ારા 7ુદા 7ુદા િવભાગોના િનય<ંણ હ>ઠળના ખાતાના 

વડાઓ હBતકની  કચેરEઓમા ંવગF-૩ ના  7ુદા 7ુદા તાિં<ક સવંગIની નીચ ેદશાFવેલ સીધી ભરતીની 

જLયાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટ>ની OPQયામા ંપસદંગી/ OિતTા યાદE તૈયાર કરવા માટ> ઉમેદવારો 

પાસેથી OJAS ની વેબસાઇટ પર ઓનલાઈન અર[૫<કો મગંાવવામા ંઆવે છે. આ માટ> ઉમેદવારોએ 

https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ ૫ર તા. ૦૫/૦૨/ર૦૨૧(૧૪-૦૦ કલાક) થી તા. 

૦૧/૦૩/ર૦૨૧ (સમય રા<ીના ૧૧.૫૯ કલાક fધુી) દરgયાન ઓન-લાઈન અર[ કરવાની રહ>શે. અર[ 

કરવા માટ>ની િવગતવાર fચૂનાઓ સPહત (આગળ ફકરા ન-ં૭ મા ંદશાFવેલ) આ સમk lહ>રાત દર>ક 

ઉમેદવાર> Oથમ mયાનથી વાચંવી જnરE છે. ઉમેદવારોએ પોતાની શૈToણક લાયકાત, qમર, lિત તેમજ 

અr ય લાયકાતના બધા જ અસલ Oમાણપ<ો હાલમા ં પોતાની પાસે જ રાખવાના રહ>શે અને 

અર[પ<કમા ંતે Oમાણપ<ોમા ંદશાFs યા tજુબની જnરE િવગતો ભરવાની રહ>શે. ભરતી OPQયા સબંધેંની 

તમામ fચૂનાઓ મડંળની https://gsssb.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર tકૂવામા ં આવશે તેથી 

સમયાતંર> મડંળની વેબસાઇટ અuકુ જોતા રહ>v ુ ં 

૧)  અર[ કરવા માટ>ની િવગતવાર fચૂનાઓ ( આ lહ>રાતમા ંફકરા ન.ં ૭ મા ંદશાFવેલ છે. 

તે સહEત) આ સમk lહ>રાત ઓન-લાઇન અર[ કરતા ંપહ>લા ંઉમેદવાર> પોતે mયાનથી 

વાચંવી જnરE છે. 

૨)  ઓન-લાઇન અર[ કરતી વખતે ઉમેદવાર> કોઇ Oમાણપ<ો જોડવાના નથી. પરંx,ુ ઓન-

લાઇન અર[ કરતી વખતે Oમાણપ<ોમાનંી િવગતોને આધાર> ઓન-લાઇન અર[મા ં

અરજદાર> સમk િવગતો ભરવાની રહ> છે. આથી પોતાના બધા જ Oમાણપ<ો yવા ક>, 

શૈToણક લાયકાત, વય, શાળા છોડયાzુ ં Oમાણપ<, lિત, શારEPરક ખોડખાપંણ (લા! ુ

પડxુ ં હોય તો), મા[ સૈિનક (લા! ુ પડx ુ હોય તો) તેમજ અrય લાયકાતના અસલ 

Oમાણપ<ોને સાથે રાખીને ઓન-લાઇ અર[મા ંએવા Oમાણપ<ોને આધાર> સાચી િવગતો 

ભરવાની રહ> છે. yથી અર[માનંી ખોટE િવગતોને કારણે અર[ રદ થવાપા< ઠર> નહ{. 

૩) પર[\ા પ]િત - પસદંગીની OPQયામા ંlહ>રાતમા ંફકરા ન.ં-૯ મા ંદશાFsયા tજુબની Oથમ 

તબ|ામા ં હ>xલુTી O}ોવાળE ઓ.એમ.આર. પ~િતની ^પધા>_મક લે`ખત પર[\ા અને 

�યારબાદ, બીl તબ|ાની કોbcdટુર eોફ[સીયgસી (કાય> \મતા) કસોટ[ની OPQયામાથંી 

ઉમેદવાર> પસાર થવાzુ ંરહ>શે.  
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૪)  જnરત ઉપ�Bથત થયે પરETા સદંભ�ની  અtકુ  fચૂનાઓ મોબાઇલ નબંર પર 

એસ.એમ.એસ. થી આપવામા ંઆવશે. આથી, અર[પ<કમા ંસબંિંધત કોલમમા ંમોબાઇલ 

નબંર અવ�ય દશાFવવો અને સમk ભરતી  OPQયા �ણૂF થાય �યા fધુી, નબંર lળવી 

રાખવો જnરE અને આપના Pહતમા ંછે. 
 

૧. સવંગ>વાર જhયાની િવગતો નીચે iજુબ છે. 
 

Fહ=રાત 

Gમાકં 

િવભાગ/ ખાતાના 

વડાની કચેરEzુનંામ 

સવંગFz ુ ંનામ  સામાr ય 
વગF 

આિથ�ક રEતે 
નબળા વગI 

અzfુoૂચત 
lિત 

અzfુoૂચત 

જન lિત 

સા.શૈ.૫. 
વગF 

�ુલ સા 
મા 
rય     

મ 

Pહ 
લા 

સા 
મા 
rય     

મ 

Pહ 
લા 

સા  
મા 
rય 

મ 

Pહ 
લા 

સા 
મા 
rય 

મ 

Pહ 
લા 

સા 
મા 
rય 

મ 

Pહ 
લા 

૧૯૧/ 

ર૦૨૦૨૧ 

ikુય ઇજનેર અને 
િનયામક  જુરાત 
ઇજનેર[ સશંોધન 
સં̂ થા, વડોદરા 

િસિનયર 
સાયgટ[mફક 
આસી^ટgટ   

૦૭ ૦૩ ૦૨ - ૦૧ - ૦૨ - ૦૪ ૦૧ ૨૦ 

૧૯૨/ 

ર૦૨૦૨૧ 

નમ>દા, જળસપંિo 
પાણી pરુવઠા અને 
કrપસર િવભાગ  

અિધક 
મદદનીશ 
ઇજનેર 
(યાિંsક)  

૧૨ ૦૪ ૦૩ -- ૦૨ -- ૦૫ ૦૧ ૦૭ ૦૩ ૩૭ 

૧૯૩/ 

ર૦૨૦૨૧ 

નાયબ િનયામકtી, 
uુ̂ તર િવvાન અને 
ખનીજની  કચેર[, 
ગાધંીનગર 

ક=િમકલ 
આસી^ટgટ 

૦૪ ૦૧ -- -- -- -- -- -- ૦૧ -- ૦૬ 

૧૯૪/ 

ર૦૨૦૨૧ 

સdંકુત િનયામકtી, 
બાગાયત 
િનયામકtીની  
કચેર[, ગાધંીનગર 

બાગાયત 
િનર[\ક 

૦૫ ૦૨ ૦૧ -- ૦૧ -- ૦૨ -- ૦૧ -- ૧૨ 

૧૯૫/ 

ર૦૨૦૨૧ 

અિધક િનયામકtી, 
તબીબી િશ\ણ અને 
સશંોધન કચેર[, 
ગાધંીનગર 

સેનેટર[ 
ઇg^પેકટર 

૦૫ ૦૧ ૦૧ -- -- -- -- -- ૦૨ ૦૧ ૧૦ 

૧૯૬/ 

ર૦૨૦૨૧ 

અિધ\ક ઇજનેરtી 
(િવyતુ) માગ> અને 
મકાન િવભાગ, 

ગાધંીનગર 

વાયરમેન ૦૭ ૦૨ ૦૨ - - - ૦૫ ૦૧ ૦૩ - ૨૦ 

૧૯૭/ 

ર૦૨૦૨૧ 

માગ> અને મકાન 
િવભાગ 

મેનેજર, zેડ-૨ 

(અિતિથ  હૃ/ 
િવtામ  હૃ 

}યવ^થાપક)  

૦૩ ૦૧ - - - - ૦૧ - ૦૨ - ૦૭ 

તમામ સવંગ~ની  �ુલ જLયાઓઃ- ૩૮ ૧૩ ૦૯ - ૦૪ - ૧૭ ૦૩ ૨૩ ૦૬ ૧૧૨ 

 

     ઉપર દશાFવેલ જLયાઓ પૈકE મા[ સૈિનકો અને શાPરરEક રEતે િવકલાગં ઉમેદવારો માટ>ની 

સવંગFવાર અનામત જLયાઓ નીચે દશાFsયા tજુબની રહ>શે. 
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lહ>રાત Qમાકં સવંગFzુ ંનામ �ુલ 

જLયાઓ 

મા[ 

સૈિનક 

શાPરરEક 

િવકલાગં 
���ટ �વણ 

હલન 
ચલન  

િવકલાગંતાની 
ટકાવારE  

૧૯૧/ ર૦૨૦૨૧ 
િસિનયર સાયgટ[mફક 
આસી^ટgટ   

૨૦ ૦૨ - - - - ૪૦ થી ૧૦૦% 

૧૯૨/ ર૦૨૦૨૧ 
અિધક મદદનીશ ઇજનેર 
(યાિંsક)  

૩૭ ૦૩ ૦૧ - - 
૦૧ 

(Ortho) 
૪૦ થી ૭૫% 

૧૯૩/ ર૦૨૦૨૧ ક=િમકલ આસી^ટgટ ૦૬ - - - - - ૪૦ થી ૧૦૦% 

૧૯૪/ ર૦૨૦૨૧ બાગાયત િનર[\ક ૧૨ ૦૧ - - - - ૪૦ થી ૭૫% 

૧૯૫/ ર૦૨૦૨૧ સેનેટર[ ઇg^પેકટર ૧૦ ૦૧ - - - -- ૪૦ થી ૭૦% 

૧૯૬/ ર૦૨૦૨૧ વાયરમેન ૨૦ ૦૨ - - - - ૪૦ થી ૧૦૦% 

૧૯૭/ ર૦૨૦૨૧ 
મેનેજર, zેડ-૨ (અિતિથ  હૃ/ 
િવtામ  હૃ }યવ^થાપક) 

૦૭ - - - - - ૪૦ થી ૧૦૦% 

 �ુલ જhયાઓ ૧૧૨ ૦૯ ૦૧ - - -  

 

Ortho. -  હલનચલનની િવકલાગંતા 
 

ન�ધ:- (૧)  ઉપર દશાFવેલ જLયાઓમા ંવધઘટ થવાની શ�તા રહ>લ હોઇ જLયાઓમા ંવધઘટ થઇ શકશે.   

(૨)  અનામત જLયાઓ ફકત tળૂ !જુરાતના અનામત વગFના ઉમેદવારો માટ> જ અનામત છે. 

(૩) સામાrય વPહવટ િવભાગના તા. ૧૧/૧૧/૨૦૧૪ ના ઠરાવ Qમાકં-સીઆરઆર/ ૧૦૯૬/ 

૨૨/ ૧૩/ ગ.૨(ભાગ-૧) ની જોગવાઇઓ mયાને લઇને, મPહલાઓ માટ> અનામત 

જગાઓ રાખવામા ં આવેલ છે. મPહલાઓની અનામત જLયાઓ માટ> લાયક મPહલા 

ઉમેદવાર ઉપલ�ધ નહ{ થાય તો, તે જLયા સબંિંધત ક>ટ>ગરE (જનરલ, આિથ�ક રEતે 

નબળા વગF, એસ. સી., એસ.ટE., એસ.ઇ.બી.સી.) ના �nુષ ઉમેદવારથી ભરવામા ંઆવશે. 

(૪)  મા[ સૈિનક માટ> િનયમાzસુાર ૧૦ %  જLયા અનામત છે. મા[ સૈિનક ક>ટ>ગરEમા ંપસદં 

થયેલ ઉમેદવારોને તેઓની સબંિંધત y તે ક>ટ>ગરE (જનરલ, આિથ�ક રEતે નબળા વગF, 

એસ. સી., એસ.ટE., એસ.ઇ.બી.સી.) સામે સરભર કરવામા ંઆવશે. મા[ સૈિનકની અનામત 

જLયા માટ> લાયક મા[ સૈિનક ઉમેદવાર નહ{ મળે તો તે જLયા અrય સામાrય લાયક  

ઉમેદવારોથી ભરવામા ંઆવશે.  

              મા[ સૈિનક ઉમેદવારો ક> yઓએ જલ, વા� ુ અને Bથળની આમ� ફોસ�સમા ં

ઓછામા ંઓછા છ માસની સેવા કરE હોય અને મા[ સૈિનક તરEક>z ુસTમ અિધકારEz ુ ં

ઓળખકાડF અને PડB ચા� �કુ ધરાવતા ંહોય તો ઉ૫લી વયમયાFદામા ંતેઓએ બlવેલ 

ફરજનો સમયગાળો ઉ૫રાતં <ણ વષF fધુીની �ટછાટ મળશે. મા[ સૈિનક તરEક>ની ફરજ 

ચા� ુહોય તેવા ઉમેદવારો િનvિૃ�zુ ંએક વષF બાકE હોય તો પણ તેઓ પોતાની ઉમેદવારE 

ન�ધાવી શકશે. 
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(૫)   શારEPરક રEતે િવકલાગં ઉમેદવારોની જLયાઓ y તે ક>ટ>ગરE સામે સરભર કરવામા ંઆવશે. 

શારEPરક રEતે િવકલાગં ઉમેદવારોની જLયા માટ> લાયક શારEPરક રEતે િવકલાગં 

ઉમેદવારો ઉપલ� ધ નહ{ થાય તો તે જLયા અrય સામાrય લાયક ઉમેદવારોથી ભરવામા ં

આવશે. 

   ઉમેદવાર, સામાrય વહEવટ િવભાગના તા. ૧૫/૦૨/૨૦૦૧ ના ઠરાવ Qમાકંઃ 

સીઆરઆર/૧૦૨૦૦૦/[ઓઆઇ-૭/ગ-૨ ના ઠરાવની જોગવાઇ tજુબ િવકલાગંતાની 

૪૦% ક> તેથી વ� ુટકાવારE ધરાવતા ંહોવાz ુ ંિસિવલ સ�નzુ ંસટ�ફEક>ટ ધરાવતા ંહશે, 

તો જ િવકલાગં ઉમેદવાર તરEક> ઉ૫લી વયમયાFદા અને અનામતનો લાભ મળશે. 

શારEPરક અશ�તતા �ગે સામાrય વહEવટ િવભાગના તા. ૦૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પPરપ< 

Qમાકંઃ પરચ-૧૦૨૦૦૮–૪૬૯૫૪૦- ગ-ર અને �યારબાદ સરકાર�ીના વખતો વખતના 

fધુારા પPરપ<થી િનયત થયેલ નtનૂામા ંસરકારE હો�Bપટલના fિુOrટ>rડ>rટ/ િસિવલ 

સ�ન/ મેડEકલ બોડF 6ારા આપવામા ંઆવેલ Oમાણપ< માrય ગણવામા ંઆવશે. 

(૬)    lહ>રાતમા ંy તે ક>ટ>ગરEમા ં�ૂલ જLયાઓ પૈકE મPહલા ઉમેદવારો માટ> અtકુ જLયાઓ 

અનામત હોય �યાર> મPહલા ઉમેદવારોની અનામત જLયાઓ િસવાયની બાકE રહ>તી 

જLયાઓ ફ�ત �nુષ ઉમેદવારો માટ> અનામત છે તેમ ગણવાzુ ંનથી, આ જLયાઓ પર 

�nુષ તેમજ મPહલા ઉમેદવારોની પસદંગી ઉમેદવારોએ મેળવેલ માકFસના મેરEટસને 

m યાને લઇ કરવામા ંઆવે છે તેથી આવી જL યાઓ માટ> �nુષ તેમજ  મPહલા ઉમેદવારો 

અર[ કરE શક> છે. (દા.ત. �ૂલ ૧૦ જLયાઓ પૈકE ૦૩ જLયા મPહલા ઉમેદવાર માટ> 

અનામત છે પરંx ુબાકE રહ>તી ૦૭ જLયા સામે મેરEટસમા ંઆવતી મPહલા ઉમેદવાર પણ 

પસદંગી પામી શક> છે.) 

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

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

ઠરાવ Qમાકં: - ખરચ -ર૦૦ર- ૫૭-(પાટF-ર)-ઝ.૧ તથા છે¢લે તા. ૧૮/૦૧/૨૦૧૭ ના ઠરાવ 

Qમાકં: - ખરચ -ર૦૦ર- ૫૭-(પાટF-ર)-ઝ.૧ અrવયે Oથમ પાચં વષF માટ> Oિત માસ માટ> નીચે 

tજુબના િનયત Pફકસ ૫ગારથી િનમ£ ૂકં અપાશે. તેમજ ઉકત ઠરાવના અrય લાભો મળવાપા< 

થશે. અને સામાrય વહEવટ િવભાગના તા. ૨૩-૧૦-ર૦૧૫ ના ઠરાવ Qમાકં:- સીઆરઆર-૧૧-

ર૦૧૫-૩૧૨૯૧૧-ગ.૫ અને નાણા િવભાગના તા. ૨૮-૦૩-ર૦૧૬ ના ઠરાવ Qમાકં:- 

ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટF-૩)/ઝ-૧ તથા તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭ મા ં દશાFવેલ બોલીઓ અને 

શરતોને આિધન િનમાયેલ ઉમેદવાર પાચં વષFના �તે તેની સેવાઓ સતંોષકારક જણાયેથી 

સબંિંધત કચેરEમા ં y તે સમયના સરકાર�ીના િનયમોzસુાર મળવાપા< ૫ગાર ધોરણમા ં
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િનયિમત િનમ£ ૂકં મેળવવાને પા< થશે. તેમ છતા,ં આ બાબતે નામદાર fOુીમ કોટFમા ંદાખલ 

થયેલ SLP No. 14124/2012 અને SLP No. 14125/2012 ના uકુાદાને આધીન રહ>શે. 

 
 

 

lહ>રાત Qમાકં િવભાગ/ ખાતાની વડાની 

કચેરEzુનંામ 

સવંગFzુ ંનામ Oથમ પાચં વષF 

fધુી મળનાર 

Pફકસ પગાર 

૧૯૧/ ર૦૨૦૨૧ 
t¤ુય ઇજનેર અને િનયામક !જુરાત 
ઇજનેરE સશંોધન સBંથા, વડોદરા 

િસિનયર સાયrટEPફક 
આસીBટrટ   

૩૮,૦૯૦/- 

૧૯૨/ ર૦૨૦૨૧ 
નમFદા, જળસપંિ� પાણી �રુવઠા 
અને ક¢પસર િવભાગ  

અિધક મદદનીશ 
ઇજનેર (યાિં<ક)  

૩૮,૦૯૦/- 

૧૯૩/ ર૦૨૦૨૧ 
નાયબ િનયામક�ી, ¥Bુતર િવ¦ાન 
અને ખનીજની  કચેરE, ગાધંીનગર 

ક>િમકલ આસીBટrટ ૧૯,૯૫૦/- 

૧૯૪/ ર૦૨૦૨૧ 
સ�ંકુત િનયામક�ી, બાગાયત 
િનયામક�ીની  કચેરE, ગાધંીનગર 

બાગાયત િનરETક ૩૧,૩૪૦/- 

૧૯૫/ ર૦૨૦૨૧ 
અિધક િનયામક�ી, તબીબી િશTણ 
અને સશંોધન કચેરE, ગાધંીનગર સેનેટરE ઇrBપેકટર ૧૯,૯૫૦/- 

૧૯૬/ ર૦૨૦૨૧ 
અિધTક ઇજનેર�ી (િવ§તુ) માગF 
અને મકાન િવભાગ, ગાધંીનગર 

વાયરમેન ૧૯,૯૫૦/- 

૧૯૭/ ર૦૨૦૨૧ માગF અને મકાન િવભાગ 

મેનેજર, kેડ-૨  
(અિતિથ !હૃ/ િવ�ામ 
!હૃ sયવBથાપક)  

૩૧,૩૪૦/- 

 

૩. રા��[યતા:- ઉમેદવાર ભારતનો નાગmરક હોવો જોઈએ. અથવા !જુરાત t¢ુ કE સેવા વગ�કરણ 

અને ભરતી (સામાr ય) િનયમો, ૧૯૬૭ ના િનયમ-૭ ની જોગવાઇ tજુબની રા� ̈ Eયતા 

ધરાવતા હોવા જોઇએ.  
 

૪.(૧) વયમયા>દા અને શૈ\`ણક લાયકાતની િવગતો:- 
 

F.G. સવંગ> વયમયા>દા / શૈ\`ણક લાયકાત 

૧૯૧/ર૦૨૦૨૧ િસિનયર 
સાયgટ[mફક 
આસી^ટgટ   

(ક) તા. ૦૧/૦૩/ર૦૨૧ ના રોજ ઉમેદવારની �મર ૧૮ વષ>થી ઓછ[ નmહ 

અને ૩૫ વષ>થી વ� ુન હોવી જોઇશે.; અને  

          વખતોવખત fધુાયાF Oમાણનેા !જુરાત t¢ુ કE સવેા વગ�કરણ 

અને ભરતી (સામાrય) િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અzસુાર 

અગાઉથી !જુરાત સરકારની સેવામા ં હોય તવેી s ય��તઓની 

તરફ>ણમા ંઉપલી વયમયાFદા હળવી કરE શકાશે. 

(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમા ંક>�r�ય અથવા રાજય અિધિનયમથી અથવા 

તે હ>ઠળ B થપાયલેી અથવા સBં થાિપત �િુનવિસ�ટEઓ પૈકE 

કોઇપણમાથંી અથવા તે તરEક> માr ય થયેલી અથવા �.ુ[.સી. એકટ-

૧૯૫૬ ના સકેશન-૩ હ>ઠળ ડEg ડ �િુનવિસ�ટE તરEક> lહ>ર થયલેી 

બી[ કોઇપણ શTૈoણક સBં થામાથંી એg�નીયર�ગ અથવા 

ટ=કનોલો�મા ંસીવીલ એg�નીયર�ગ ની Bનાતકની પદવી મળેવલે 

હોવી જોઇશે.   
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(૨)  જુરાત irુ ક[ સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાg ય) િનયમો, ૧૯૬૭ 

મા ંઠરા} યા eમાણેની કોbc dટુરના ઉપયોગ Mગેની પાયાની Fણકાર[ 

ધરાવતો હોવો જોઇશે. 

(૩) ઉમેદવાર  જુરાતી અથવા mહg દ[ અથવા બનેં  ભાષા�ુ ંpરૂ� ુ ંvાન 

ધરાવતો હોવો જોઇશે.         

૧૯૨/ ર૦૨૦૨૧ અિધક 

મદદનીશ 

ઇજનેર (યાિં<ક)  

(ક) તા. ૦૧/૦૩/ર૦૨૧ ના રોજ ઉમેદવારની qમર ૧૮ વષFથી ઓછE 

નPહ અને ૩૩ વષFથી વ� ુન  હોવી જોઇશે અન ે

(ખ) (૧) ઉમેદવાર ટ>કનીકલ એઝામીનશેન બોડF અથવા ભારતમા ંક>�r�ય 

અથવા રાજય અિધિનયમથી અથવા તે હ>ઠળ B થપાયેલી અથવા 

સBં થાિપત �િુનવિસ�ટEઓ પૈકE કોઇપણમાથંી અથવા તે તરEક> માr ય 

થયલેી અથવા �.ુ[.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેકશન-૩ હ>ઠળ ડEg ડ 

�િુનવિસ�ટE તરEક> lહ>ર થયેલી બી[ કોઇપણ શTૈoણક સBં થાનો 

િમક=નીકલ અથવા ઓટોમોબાઇલ એg�નીયર�ગ નો ડE©લોમા 

ધરાવતો હોવો જોઇશે (ભરતી િનયમો tજુબ િમક>નીકલ અથવા 

ઓટોમોબાઇલ એr[નીયર{ગની Bનાતકની ડEkીને માrય ગણલે ન 

હોવાથી સીધી િમક>નીકલ અથવા ઓટોમોબાઇલ એr[નીયર{ગની 

ડEkી મેળવેલ હોય તવેા ઉમદેવારો અર[ કરE શકશે નહ{) 

(૨) !જુરાત t¢ુ કE સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાr ય) િનયમો, 

૧૯૬૭ મા ં ઠરાs યા Oમાણનેી કોg© �ટુર ના ઉપયોગ �ગેની 

પાયાની lણકારE ધરાવતો હોવો જોઇશે. 

(૩) ઉમેદવાર !જુરાતી અથવા Pહr દE અથવા બનંે ભાષાzુ ં�રૂx ુ ં¦ાન 

ધરાવતો હોવો જોઇશે.         

           વખતો વખત fધુાયાF Oમાણે ના !જુરાત t¢ુ કE સવેા 

વગ�કરણ અને ભરતી (સામાrય) િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ 

અzસુાર અગાઉથી !જુરાત સરકારની સવેામા ં હોય તેવી 

s ય��તઓની તરફ>ણ મા ંઉપલી વયમયાFદા હળવી કરE શકાશે. 

૧૯૩/ ર૦૨૦૨૧ ક=િમકલ 
આસી^ટgટ 

(અ) તા. ૦૧/૦૩/ર૦૨૧ ના રોજ ઉમદેવારની qમર ૧૮ વષFથી ઓછE 

નહ{ અન ે૩૫ વષFથી વ� ુન હોવી જોઈશે.  

(બ) (૧) ઉમદેવાર ભારતમા ંક>r �ીય અથવા રાજય અિધિનયમથી અથવા 

તે હ>ઠળ B થપાયેલી અથવા સBંથાિપત �િુનવિસ�ટEઓ પૈકE કોઇપણ 

�િુનવિસ�ટEમાથંી અથવા સરકાર 6ારા તે તરEક> માr ય કર>લ અr ય 

શૈToણક સBંથા અથવા �િુનવિસ�ટE kાટં કિમશન અિધિનયમ-૧૯૫૬ 

ની કલમ-૩ હ>ઠળ ડEg ડ �િુનવિસ�ટE તરEક> lહર> થયેલી કોઇપણ 

�િુનવિસ�ટEમાથંી મેળવલેી t¤ુ ય િવષય તરEક> રસાયણ િવvાન સાથ ે

િવ¦ાનમા ંBનાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇશે  

(૨)  ઉમદેવાર !જુરાત t¢ુ કE સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાrય) 

િનયમો-૧૯૬૭ મા ંઠરાs યા Oમાણે કોg©�ટુરના ઉપયોગની પાયાની 

lણકારE ધરાવતો હોવો જોઈશે.  

(ગ) ઉમેદવાર !જુરાતી અથવા Pહr દE અથવા તે બનંે ભાષાzુ ં �રૂx ુ ં

¦ાન ધરાવતો હોવો જોઇશે.  

         !જુરાત t¢ુ કE સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાrય) િનયમો-

૧૯૬૭ ની જોગવાઇઓ અzસુાર અગાઉથી !જુરાત સરકારની 
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સેવામા ં હોય તેવા ઉમદેવારની તરફ>ણમા ં ઉપલી વયમયાFદામા ં

ªટછાટ મળવાપા< થશે. 

૧૯૪/ર૦૨૦૨૧ બાગાયત 

િનરETક 

(ક) તા. ૦૧/૦૩/ર૦૨૧ ના રોજ ઉમદેવારની qમર ૧૮ વષFથી ઓછE નPહ 

અને ૩૩  વષFથી વ� ુન હોવી જોઈશે. 

(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમા ં ક>�r�ય �ૃિષ/ બાગાયત �િુનવિસ�ટE 

અિધિનયમ અથવા રાજય �ૃિષ/ બાગાયત �િુનવિસ�ટE અિધિનયમ 

થી અથવા તે સBંથાિપત અથવા Bથપાયલેી �ૃિષ/ બાગાયત 

�િુનવિસ�ટEઓની પોલીટ>કનીકમાથંી બાગાયતનો mડcલોમા ધરાવતો 

હોવો જોઇશે. 

(ગ) !જુરાત t¢ુ કE સવેા વગ�કરણ અન ે ભરતી (સામાr ય) િનયમો, 

૧૯૬૭ મા ંઠરાs યા Oમાણનેી કોg© �ટુરના ઉપયોગ �ગનેી પાયાની 

lણકારE ધરાવતો હોવો જોઇશે. 

(ઘ) ઉમદેવાર !જુરાતી અથવા Pહr દE અથવા બનંે  ભાષાzુ ં�રૂx ુ ં¦ાન 

ધરાવતો હોવો જોઇશે.         

        વખતોવખત fધુાયાF Oમાણનેા !જુરાત t¢ુ કE સવેા વગ�કરણ અન ે

ભરતી (સામાrય) િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અzસુાર અગાઉથી 

!જુરાત સરકારની સવેામા ં હોય તવેી s ય��તઓની તરફ>ણમા ં ઉપલી 

વયમયાFદા હળવી કરE શકાશે. 

૧૯૫/ર૦૨૦૨૧ સેનેટરE 

ઇrBપેકટર 

(ક) તા ૦૧/૦૩/ર૦૨૧  ના રોજ ઉમદેવારની qમર ૧૮ વષFથી ઓછE 

નPહ અને ૩૩ વષFથી વ� ુન હોવી જોઈશે.  

         વખતોવખત fધુાયાF Oમાણેના !જુરાત t¢ુ કE સવેા વગ�કરણ 

અને ભરતી (સામાrય) િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અzસુાર 

અગાઉથી !જુરાત સરકારની સવેામા ં હોય તવેી s ય��તઓની 

તરફ>ણમા ંઉપલી વયમયાFદા હળવી કરE શકાશે.                                                                                                                             

(ખ)(૧) ઉમદેવાર> રા«ય અથવા ક>r� સરકારના ંઉ¬ચતર માmયિમક શાળા 

Oમાણપ< પરETા બોડFમાથંી ઉ¬ચ�ર માmયિમક શાળા Oમાણપ< 

પરETા (ધોરણ-૧૨) પાસ કર>લ  હોવી જોઇશ;ે અથવા  

 સરકાર> માrય કર>લ તેન ેસમકT લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઈશે 

અને  

 (૨) ઉમેદવાર સરકાર> માr ય કર>લ શTૈoણક સBંથામાથંી મેળવેલો 

ઓછામા ંઓછો એક વષFનો હ=rથ સેનેટર[ ઇg^પેકટરના અ�યાસGમનો 

Pડ©લોમા ધરાવતો હોવો જોઇશે.  અથવા  

    ઉમેદવાર ઔ®ોoગક તાલીમ સBંથા (I.T.I.) અથવા સરકાર> તે તરEક> 

માrય કર>લી કોઇ બી[ શTૈoણક સBંથામાથંી મળેવેલ ઓછામા ંઓછો 

એક વષFના હ=rથ સેનેટર[ ઇg^પેકટરના કોસ>� ુ ં Oમાણપ< ધરાવતો 

હોવો જોઇશે. 
(ગ)  ઉમદેવાર !જુરાત t¢ુ કE સવેા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાrય) 

િનયમો-૧૯૬૭ મા ંઠરાs યા Oમાણે કોg©�ટુરના ઉપયોગની પાયાની 

lણકારE ધરાવતો હોવો જોઈશે.  

(ઘ) ઉમેદવાર !જુરાતી અથવા Pહr દE ભાષાzુ ં�રૂx ુ ં¦ાન ધરાવતો હોવો 

જોઇશે.      
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૧૯૬/ર૦૨૦૨૧ વાયરમેન (ક) તા ૦૧/૦૩/ર૦૨૧  ના રોજ ઉમેદવારની qમર ૧૮ વષFથી ઓછE 

નPહ અને ૩૩ વષFથી વ� ુન હોવી જોઇશે.; અને 

(ખ) (૧) સરકાર= ^થાપેલ ઔ�ો`ગક તાલીમ સં̂ થાઓ પૈક[ની કોઇપણ 

માથંી મેળવેલ વાયરમેન અથવા ઇલેA�[િશયનના અ�યાસGમ�ુ ં

ઓછામા ંઓ� બે વષ>� ુeમાણપs ધરાવતો હોવો જોઈએ. 

(૨) !જુરાત t¢ુ કE સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાr ય) િનયમો, 

૧૯૬૭ મા ંઠરાs યા Oમાણનેી કોg© �ટુરના ઉપયોગ �ગનેી પાયાની 

lણકારE ધરાવતો હોવો જોઇશે. 

(૩) ઉમદેવાર !જુરાતી અથવા Pહr દE અથવા બનંે  ભાષાzુ ં�રૂx ુ ં¦ાન 

ધરાવતો હોવો જોઇશે. 

(૪) સીધી પસદંગીથી િનમ£કૂ પામેલો ઉમેદવાર, !જુરાત સરકારના 

ઉlF અને પે¨ો ક>િમકલ િવભાગના સેQ>ટરE, લાયસrસ{ગ બોડFમા ં

ર¯જBટર થયલે ન હોય તો િનમ£ ૂકંના  સમયે તણેે પોતે (પોતાzુ ં

નામ ) એવી રEતે ર[Bટર કરાવvુ ંપડશે.  

(ઉમદેવાર> આv ુર[B >̈શન અર[ કરતી વખતે કરાવેલ ન હોય તો પણ 

તે અર[ કરE શકશે. પરંx ુિનમ£કૂ સમયે આv ુર[B >̈શન કરાવ�ે ુહોv ુ

જોઇશે.)   

૧૯૭/ર૦૨૦૨૧ મેનેજર, zેડ-૨ 
(અિતિથ  હૃ/ 
િવtામ  હૃ 
}યવ^થાપક) 

(ક) તા. ૦૧/૦૩/ર૦૨૧ ના રોજ ઉમદેવારની qમર ૧૮ વષFથી ઓછE નPહ 

અને ૩૭ વષFથી વ� ુન હોવી જોઈશે. 

           વખતોવખત fધુાયાF Oમાણનેા !જુરાત t¢ુ કE સેવા વગ�કરણ 

અને ભરતી (સામાrય) િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અzસુાર 

અગાઉથી !જુરાત સરકારની સવેામા ં હોય તેવી s ય��તઓની 

તરફ>ણમા ંઉપલી વયમયાFદા હળવી કરE શકાશે. 

(ખ)  ઉમદેવાર ભારતમા ંક>�r�ય અથવા રાજય અિધિનયમથી અથવા ત ે

હ>ઠળ B થપાયેલી અથવા સBં થાિપત સરકારE/સરકાર માrય 

�િુનવિસ�ટEઓ પૈકE કોઇપણમાથંી અથવા તે તરEક> માr ય થયેલી 

અથવા �િુનવિસ�ટE kાrટસ કિમશન અિધિનયમ ૧૯૫૬ની કલમ-

૩ હ>ઠળ ડEgડ �િુનવિસ�ટE તરEક> lહ>ર થયલેી બી[ કોઇપણ 

શૈToણક સBં થામાથંી હોટલ મનેજેમેrટનો Pડ©લોમા અથવા  હોટલ 

મેનજેમેrટ એrડ ક>ટર{ગ ટ>કનોલો[નો Pડ©લોમા અથવા હોટલ 

મેનજેમેrટની  Bનાતકની પદવી અથવા  હોટલ મનેેજમેrટ એrડ 

ક>ટર{ગ ટ>કનોલો[ની Bનાકની પદવી અથવા હોBપીટાલીટE એrડ 

હોટ>લ એડિમિનB >̈શન ની Bનાતકની પદવી અથવા oબઝનેશ 

એડિમિનB >̈શન (હોટ>લ મનેજેમેrટ એrડ °ુરEઝમ) ની Bનાકની 

પદવી અથવા બેચલર ઓફ આટFસ (ઇrટરનેશનલ હોBપીટાલીટE 

એડિમિનB >̈શન) ની Bનાતકની પદવી અથવા બચેલર ઓફ સાયrસ 

(ક>ટર{ગ સાયrસ એrડ હોટલ મનેજેમેrટ) ની Bનાતકની પદવી 

અથવા માBટર ઓફ oબઝનેશ એડિમિનB >̈શન (°ુરEઝમ એrડ હોટ>લ 

મેનજેમેrટ) ની અzBુનાતકની પદવી અથવા °ુરEઝમ એrડ હોટ>લ 

મેનજેમેrટનો પોBટ kે«�એુટનો ડE©લોમા ધરાવતો હોવો જોઇશે  



Page 9 of 23 

 

 (ગ)  !જુરાત t¢ુ કE સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાr ય) િનયમો, 

૧૯૬૭ મા ંઠરાs યા Oમાણનેી કોg© �ટુરના ઉપયોગ �ગનેી પાયાની 

lણકારE ધરાવતો હોવો જોઇશે. 

(ઘ) ઉમદેવાર !જુરાતી અથવા Pહr દE અથવા બનંે  ભાષાzુ ં�રૂx ુ ં¦ાન 

ધરાવતો હોવો જોઇશે.         

 

ન�ધઃ- (૧) ઉપર દશાFવેલ તમામ સવંગFના ભરતી િનયમોમા ંિનયત થયેલ શૈToણક લાયકાતના અગ� યના 

t±ુાઓનો અર[પ<કમા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે. પરx ુ ંઆખરE પસદંગી સમયે ભરતી 

િનયમોમા ંદશાFવેલ શૈToણક લાયકાતની તમામ જોગવાઇઓને m યાને લેવામા ંઆવશે. ઉમેદવાર> 

lહ>રાતમા ંદશાFવેલ શૈToણક લાયકાતની તમામ િવગતો m યાને લઇને જ અર[પ<કમા ંિવગતો 

ભરવાની રહ>શે. 

  (૨) દર>ક સવંગFની ઉપલી વયમયાFદા માટ> !જુરાત t¢ુ કE સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાr ય) 

િનયમો-૧૯૬૭ તેમજ y તે સવંગFના ભરતી િનયમોમા ંદશાFવેલ જોગવાઇ અને સામાr ય વહEવટ 

િવભાગના તા. ૨૯/૯/૨૦૧૨ અને તા. ૦૬/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવ Qમાકંઃ સીઆરઆર/ 

૧૧૨૦૦૮/૨૮૨૩૨૩/ગ-૫ ની જોગવાઇઓ અને તે અr વયે થયેલ fધુારાને m યાને લેવામા ં

આવેલ છે.  

  (૩)   દર=ક સવંગ>ના ભરતી િનયમોમા ં િનયત થયેલ શૈ\`ણક લાયકાતના અથ>ઘટન સબંધેં ભરતી 

emGયા દરbયાન કોઇ e� ઉપ�^થત થશે તો તે Mગે સબંિંધત િવભાગ/ ખાતાના વડાની કચેર[નો 

પરામશ> કર[ને યોhય તે િનણ>ય લેવામા ંઆવશે.  
 

૪ [ર]. વયમયા>દામા ં�ટછાટ:- 

 સામાr ય વગFની મPહલા ઉમેદવારો, અનામત વગFના �nુષ તથા મPહલા ઉમેદવારો તેમજ મા[ 

સૈિનક, શાPરરEક િવકલાગં ઉમેદવારો અને સરકારE સેવામા ંઅગાઉથી ફરજ બlવાતા હોય તેવા 

કમFચારE ઉમેદવારોને નીચે tજુબ િનયમોzસુાર ªટછાટ મળવાપા< છે. 

(૧) y તે સવંગFની જL યાઓ માટ> સામાr ય વગFની મPહલા ઉમેદવારોને મPહલા તરEક>ના પાચં 

વષFની ªટછાટ મળવાપા< થશે.  

(૨) y સવંગFની જL યાઓ પૈકE y તે અનામત વગFના ઉમેદવારો માટ> જL યાઓ અનામત દશાFવેલ 

છે તેવા વગFના �nુષ ઉમેદવારોને પાચં વષFની ªટછાટ અને મPહલા ઉમેદવારોને અનામત 

વગF તરEક>ના પાચં અને મPહલા તરEક>ના પાચં વષF મળE �ુલ-૧૦ (દશ) વષFની ªટછાટ 

મળવાપા< થશે. પરંx ુy સવંગFની જL યાઓમા ંy તે અનામત વગF માટ> અનામત જL યા 

દશાFવેલ નથી તેવા વગFના �nુષ ઉમેદવારોને કોઇ ªટછાટ મળશે નહ{ પરંx ુ મPહલા 

ઉમેદવારોને મPહલા તરEક>ના પાચં વષFની ªટછાટ મળવાપા< થશે.  

(૩) y સવંગIની જL યા મા< oબન આનમત- સામાrય વગF માટ>ની છે તેવી જL યાઓ માટ> અનામત 

વગFના ઉમેદવારો જો તેઓ જનરલ ક>ટ>ગરEની વય-મયાFદામા ંઆવતા હોય તો  તે પોતાની 

ઉમેદવારE ન�ધાવી શકશે/ અર[પ<ક ભરE શકશે. (અર[પ<કમા ંતેઓએ પરETા ફE માથંી 

t�ુ�ત માટ> y તે ક>ટ>ગરE જ દશાFવવાની રહ>શે. ) પરંx ુતેઓને વયમયાFદામા ંકોઇ ªટછાટ 

મળશે નહ{. મા< મPહલા ઉમેદવારોને મPહલા તરEક>ના પાચં વષFની ªટછાટ મળવાપા< થશે.  

(૪) સામાr ય વગFના િવકલાગં �nુષ ઉમેદવારોને ૧૦ વષF ની ªટછાટ મળવાપા< થશે.  

(૫) સામાr ય વગFના િવકલાગં મPહલા ઉમેદવારો ૧૫ વષF ªટછાટ મળવાપા< થશે.  
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(૬) અનામત વગFના િવકલાગં �nુષ ઉમેદવારોને y તે સવંગFમા ંy તે અનામત વગF  માટ> 

જLયાઓ અનામત હશે તેવી Pકટ>ગરEના િવકલાગં �nુષ ઉમેદવારોને  ૧૫ વષFની 

ªટછાટ મળવાપા< થશે. «યાર> y તે સવંગFમા ંઅનામત વગF માટ> જLયાઓ અનામત 

ન હોય તેવા સવંગFમા ંy તે અનામત વગFના િવકલાગં �nુષ ઉમેદવારોને ૧૦ વષFની 

જ �ટછાટ મળવાપા< થશે. 

(૭) અનામત વગFના િવકલાગં મPહલા ઉમેદવારોને y તે સવંગFમા ંy તે અનામત વગF  

માટ> જLયાઓ અનામત હશે તેવી Pકટ>ગરEના િવકલાગં મPહલા ઉમેદવારોને ૨૦ વષFની 

ªટછાટ મળવાપા< થશે. «યાર> y તે સવંગFમા ંઅનામત વગF માટ> જLયાઓ અનામત 

ન હોય તેવા સવંગFમા ંy તે અનામત વગFના િવકલાગં મPહલા ઉમેદવારોને ૧૫ વષFની 

જ �ટછાટ મળવાપા< થશે. 
 

(૮) y સવંગFની જL યાઓમા ંS.E.B.C. ક>ટ>ગરE (શા.શૈ.૫.વગF) ના ઉમેદવારો માટ> અનામત છે તેવા 

S.E.B.C. ક>ટ>ગરE (શા.શૈ.પ. વગF) ના ઉમેદવારોએ નાણાકEય વષF ૨૦૧૬-૨૦૧૭ / ૨૦૧૭-

૨૦૧૮ / ૨૦૧૮-૨૦૧૯ / ર૦૧૯ -ર૦૨૦  ની આવકના આધાર> રાજય સરકારની નોકરE માટ> 

( પPરિશ� ઠ-૪ tજુબ !જુરાતી નtનૂામા ં ) કઢાવેલ નોન-QEમીલેયર સPટ³ફEક>ટ તા. 

૦૧/૦૪/ર૦૧૭ થી તા. ૦૧/૦૩/ર૦૨૧ દરgયાન મેળવેલ હોય તેv ુ ંOમાણપ< ધરાવતા ંહશે 

તો જ ઉ૫લી વયમયાFદામા ંªટછાટ તેમજ ક>ટ>ગરEની અનામત જLયાનો લાભ મળશે. અrયથા 

તેઓ જનરલ- સામાrય ક>ટ>ગરEના ઉમેદવાર તરEક> ઉમેદવારE ન�ધાવી શકશે. અને તે PકBસામા ં

વયમયાFદા, પરETા ફE માથંી t�ુ�ત તેમજ અનામત જL યા પર પસદંગીનો લાભ મળવાપા< 

થશે નહE.  

(૯) y સવંગFની જL યાઓમા ં E.W.S. ક>ટ>ગરE (આિધ�ક રEતે નબળા વગF) ના ઉમેદવારો માટ> 

અનામત છે તેવા E.W.S. ક>ટ>ગરE (આિધ�ક રEતે નબળા વગF) ના ઉમેદવારોએ નાણાકEય વષF 

૨૦૧૭-૨૦૧૮ / ૨૦૧૮-૨૦૧૯ / ર૦૧૯ -ર૦૨૦ ની આવકના આધાર> રાજય સરકારની 

નોકરE માટ> ( પPરિશ� ઠ- ગ tજુબ !જુરાતી નtનૂામા ં ) કઢાવેલ આિધ�ક રEતે નબળા વગF 

તરEક>z ુ ંપા<તા Oમાણપ< તા. ૧૪/૦૧/ર૦૧૯ થી તા. ૦૧/૦૩/ર૦૨૧ દરgયાન મેળવેલ હોય 

તેv ુ ંOમાણપ< ધરાવતા ંહશે તો જ ઉ૫લી વયમયાFદામા ંªટછાટ તેમજ ક>ટ>ગરEની અનામત 

જLયાનો લાભ મળશે. અrયથા તેઓ જનરલ- સામાrય ક>ટ>ગરEના ઉમેદવાર તરEક> ઉમેદવારE 

ન�ધાવી શકશે. અને તે PકBસામા ંવયમયાFદા, પરETા ફE માથંી t�ુ�ત તેમજ અનામત જL યા 

પર પસદંગીનો લાભ મળવાપા< થશે નહE.  

(૧૦  અનામત વગ>ના એસ. સી., એસ.ટE., એસ.ઇ.બી.સી. ક>ટ>ગરEના ઉમેદવારોએ Fિત Mગે�ુ ં

eમાણપs  જુરાત સરકાર �ારા વખતો વખત િનયત કર=લ નiનૂામા ંમેળવેલ હોv ુ ંજોઇશે.  

(૧૧) ઉમેદવાર, િવકલાગંતાની ૪૦% ક> તેથી વ� ુટકાવારE ધરાવતા ંહોવાz ુ ંિસિવલ સ�નzુ ં

સટ�ફEક>ટ ધરાવતા ં હશે, તો જ િવકલાગં ઉમેદવાર તરEક> ઉ૫લી વયમયાFદા અને 

અનામતનો લાભ મળશે. શારEPરક અશ�તતા �ગે સામાrય વહEવટ િવભાગના તા.૧-

૧૨-૨૦૦૮ ના પરEપ< Qમાકંઃ પરચ-૧૦૨૦૦૮–૪૬૯૫૪૦- ગ-ર અને �યારબાદ 
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સરકાર�ીના વખતો વખતના fધુારા પPરપ<થી િનયત થયેલ નtનૂામા ં સરકારE 

હો�Bપટલના fિુOrટ>rડ>rટ/િસિવલ સ�ન/મેડEકલ બોડF 6ારા આપવામા ં આવેલ 

Oમાણપ< માrય ગણવામા ંઆવશે. 

(૧૨) મા[ સૈિનક િસવાય તમામ ક>ટ>ગરEના ઉમેદવારોને ઉ૫લી વયમયાFદામા ંમળવાપા< 

ªટછાટ સાથેની qમર િનયત તારEખે કોઈ૫ણ સજંોગોમા ં૪૫ વષF કરતા ંવધવી જોઈએ 

નહ{. 
 

 

૫.   કોbcdટુરની Fણકાર[ 
 

ઉમેદવાર રાજય સરકારના સામાrય વહEવટ િવભાગના તા.૧૩/૮/ર૦૦૮ તેમજ તા. 

૧૮/૦૩/૨૦૧૬ ના સરકારE ઠરાવ નબંર:- સીઆરઆર-૧૦-ર૦૦૭-૧ર૦૩ર૦-ગ.૫  થી નકકE 

કર>લ અ´યાસQમ tજુબ કોg©�ટુર �ગેzુ ંબેઝીક નોલેજ ધરાવતા હોવા �ગેzુ ંકોઈ૫ણ તાલીમી 

સBંથાzુ ંOમાણ૫< / માકFશીટ ધરાવતા હોવા જોઈશે. અથવા સરકાર માrય �િુનવિસ�ટE અથવા 

સBંથામા ંકોg©�ટુર ¦ાન �ગેના કોઈ૫ણ Pડ©લોમા / ડEkી ક> સટ�Pફક>ટ કોષF કર>લ હોય તેવા 

Oમાણ૫<ો અથવા ડEkી ક> ડE©લોમા અ´યાસQમમા ંકોg©�ટુર એક િવષય તરEક> હોય તેવા 

Oમાણ૫<ો અથવા ધોરણ- ૧૦ અથવા ધોરણ-૧ર ની ૫રETા કોg©�ટુરના િવષય સાથે ૫સાર 

કર>લ હોય તેવા Oમાણ૫<ો ધરાવતા હોવા જોઈશે. તેમજ આ તબકક> આvુ ં Oમાણ૫< ન 

ધરાવતા ઉમેદવારો ૫ણ અર[ કરE શકશે. ૫રંx ુઆવા ઉમેદવારોએ િનમ£ ૂકં સ�ાિધકારE સમT 

કોg©�ટુરની બેઝીક નોલેજની ૫રETા પાસ કયાFz ુ ંઆvુ ંOમાણ૫< િનમ£ ૂકં મેળવતા ં૫હ>લા 

અuકુ ર7ુ કરવાzુ ંરહ>શે. અrયથા િનમ£ ૂકં મેળવવાને પા< થશે નહ{. તેમજ િનમ£ ૂકં સ�ાિધકારE 

આવા PકBસામા ંઉમેદવારોની ૫સદંગી "રદ" કરશે.  

 

૬. શૈ\`ણક  લાયકાત / વયમયા>દા / વધારાની લાયકાત માટ= િનધા>mરત તાર[ખ :-  

 lહ>રાતમા ંદશાFવેલ તમામ સવંગFના ઉમેદવારોના ં PકBસામા ં શૈToણક લાયકાત, વયમયાFદા, 

અzભુવ, નોન-QEમીલેયર સટ� અને અrય જnરE લાયકાત માટ> તા. ૦૧/૦૩/ર૦૨૧ ની �Bથિતને 

µયાનમા ંલેવામા ંઆવશે. 

૭. અર� કરવાની ર[ત :-  
  

આ lહ>રાતના સદંભFમા ંમડંળ µવારા ઓન લાઈન અર[ જ  Bવીકારવામા ંઆવશે. y અr વયે 

ઉમેદવારોએ lહ>રાતમા ં દશાFsયા તા. ૦૫/૦૨/ર૦૨૧ (બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક) થી તા 

૦૧/૦૩/ર૦૨૧ (સમય રા<ીના ૨૩-૫૯ કલાક fધુી) દરgયાન "https:// 

ojas.gujarat.gov.in" વેબસાઈટ ૫ર ઓન-લાઈન અર[૫<ક ભરE શકશે. ઉમેદવાર એક 

સવંગF માટ> એક જ અર[ કરE શકશે. તેમ છતા ંકોઇ ઉમેદવાર એક કરતા ંવ� ુઅર[ ર[B ટડF 

કરશે તો તેવા ઉમેદવારોના PકB સામા ંસૌથી છે¢ લે કr ફમF થયેલી અર[ માrય ગણીને તે િસવાયની 
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બાકEની તમામ અર[ઓ રદ થશે. આ બાબતની િવગતવાર fચુના અર[ કરવાની રEતના  

પેટા t±ુા ન.ં (૧૪) મા ંપણ આપેલ છે.  

ઉમેદવાર= અર�પsક ભરવા માટ=ઃ-   

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

(ર)  "Apply On line" ૫ર Click કરvુ.ં  

(૩)  ઉમેદવાર> lહ>રાત Qમાકં:- ૧૯૧/૨૦૨૦૨૧ થી ૧૯૭/૨૦૨૦૨૧ પૈકE y સવંગFની 

lહ>રાત માટ> ઉમેદવારE કરવા માગંતા હોય તે lહ>રાતના સવંગFના નામ ૫ર Click  

કરવાથી B QEન પર More Details અને Apply now ના ઓ© શન ¶લુશે. yમા ંMore 

Details પર Click કરવાથી િવગતવાર lહ>રાતની િવગતો જોવા મળશે. y 

ઉમેદવારોએ વાચંી જવી. 

(૪)  જયાર> "Apply now" ૫ર Click કરવાથી Application Format ¶લુશે yમા ંસૌ Oથમ 

"Personal Details"  ઉમેદવાર> ભરવી. (અહ{ લાલ ·ંદડE ( * ) િનશાની હોય તેની 

િવગતો ફર¯જયાત ભરવાની રહ>શે.)  

(૫) Personal Details ભરાયા બાદ "Educational Details" ભરવા માટ> 

"Educational Qualifications" ૫ર Click  કરvુ.ં  

(૬)   તેની નીચે "Self declaration" ૫ર Click કરvુ.ં �યારબાદ       

(૭)  ઉ૫રની શરતો Bવીકારવા માટ> "Yes" ૫ર Click  કરvુ.ં હવે અર[ �ણૂF રEતે ભરાઈ ગયેલ 

છે.  

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

થશે. y ઉમેદવાર> સાચવીને રાખવાનો રહ>શે.  

(૯) હવે Upload Photograph ૫ર Click કરો અહ{ તમારો application number type 

કરો અને તમારE Birth date type કરો. �યારબાદ ok ૫ર Click  કરvુ.ં અહ{ photo 

અને signature upload કરવાના છે. (Photo zુ ંમા૫ ૫ સે.મી. qચાઈ અને ૩.૬ 

સે.મી. ૫હોળાઈ અને Signature zુ ંમા૫ ર.૫ સે.મી. qચાઈ અને ૭.૫ સે.મી. ૫હોળાઈ 

રાખવી.) (photo અને signature upload કરવા સૌ Oથમ તમારો photo અને 

signature jpg format મા ં (15 kb) સાઈઝથી વધે નPહ તે રEતે B ક>ન કરE 

computer મા ંસેવ કર>લા હોવા જોઈશે.) photo અને signature અપલોડ કરવા 

માટ> "browse" button ૫ર Click કરો. હવે choose file ના BQEનમાથંી y ફાઈલમા ં

jpg format મા ં તમારો photo store થયેલ છે, તે ફાઈલને select કરો અને 

"open" button ને Click કરો. હવે "browse" button ની બા7ુમા ં "upload" 

button ૫ર Click કરો. હવે બા7ુમા ંતમારો photo દ>ખાશે. હવે આજ રEતે signature 

૫ણ upload કરવાની રહ>શે. y photo અને signature અપલોડ કરવામા ંઆs યા 

હશે તે જ photo લેoખત પરETાના હાજરEપ<કમા ં ચ�ટાડવાનો રહ>શે તથા તેવી જ 
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signature કરવાની રહ>શે તેમજ આ ભરતી OPQયાના િનમ£ ૂકં fધુીના દર>ક તબ|ે 

મડંળ/સબંિંધત ખાતાના વડા માગેં � યાર> તેવો જ ફોટો ર7ુ કરવાનો રહ>શે. આથી ફોટોkાફની 

ચારથી પાચં કોપીઓ કઢાવી રાખવી. 7ુદા 7ુદા તબ|ે 7ુદા 7ુદા ફોટોkાફ ર7ુ થશે તો 

ફાળવણી/ િનમ£ ૂકંમા ંબાધ આવી શકશે. yની જવાબદારE ઉમેદવારની પોતાની રહ>શે.  

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

number" તથા Birth Date type કયાF બાદ Ok ૫ર Click કરવાથી <ણ િવક¢ પ (ઓ© શન) 

(૧) Ok (ર) show application preview અને (૩) confirm application દ>ખાશે. ઉમેદવાર> 

show application preview ૫ર Click કરE પોતાની અર[ જોઈ લેવી. અર[મા ંfધુારો 

કરવાની જnર જણાય તો edit કરE લેv ુ.ં અર[ કrફમF કયાF ૫હ>લા કોઈ૫ણ Oકારનો fધુારો 

થઈ શકશે. ૫રંx ુઅર[ કrફમF થયા બાદ કોઈ૫ણ Oકારનો fધુારો શકય બનશે નહE. સ�ંણૂF 

ચકાસણી બાદ જો અર[ fધુારવાની જnર ના જણાય તો જ confirm application ૫ર Click 

કરvુ.ં તેથી ઉમેદવારની અર[નો મડંળમા ંonline Bવીકાર થઈ જશે. એકવાર ઓનલાઇન 

અર[ કrફમF થયા બાદ, તેમા ંકોઇપણ Oકારનો ફ>રફાર ઉમેદવાર ક> મડંળ 6ારા થઇ શકશે 

નહ{. અર[મા ં દશાFવેલી િવગતોને અznુપ Oમાણપ<ો મડંળ માગંે �યાર> ઉમેદવાર> ર7ૂ 

કરવાના રહ>શે. આથી, ઉમેદવાર> Oથમ તેમની પાસેના Oમાણપ<ોને આધાર> પોતાzુ ંનામ, 

પિત/િપતાzુ ં નામ, અટક, જrમતારEખ, શૈToણક લાયકાત, lિત (ક>ટ>ગરE), yrડર 

(મેલ/ફEમેલ), મા[ સૈિનક, BપોટFસ, શા.ખો.ખા.ં, િવધવા વગેર> બાબતોની બારEક ચકાસણી 

કરE લઇને તેને અznુપ િવગતો ઓનલાઇન અર[મા ંદશાFવવાની રહ>શે. મડંળ 6ારા ચકાસણી 

સા¸ુ Oમાણપ<ો માગંવામા ંઆવે �યાર> ઓનલાઇન અર[પ<કમા ંદશાFવેલ િવગતો અને 

ઉમેદવાર 6ારા મડંળ સમT ર7ૂ કરવામા ંઆવતા ંOમાણપ<ોમા ંકોઇપણ lતની િવસગંતતા 

મા�મૂ પડશે તો, તેવી Tિત��ુત અર[ઓ મડંળ 6ારા y તે તબ|ેથી ‘રદ’ કરવામા ંઆવશે. 

ખોટE ક> અ�રૂE િવગતોને કારણે Tિત��ુત અર[ રદ કરવામા ંઆવે તો, તેમા ંમડંળની કોઇ 

જવાબદારE રહ>શે નહ{. આથી, ઉમેદવારોને તેમની પાસેના Oમાણપ<ોને આધાર> અને તેને 

અznુપ િવગતો ઓનલાઇન અર[ કરતી વખતે દશાFવવાની ખાસ કાળ[ રાખવા 

જણાવવામા ંઆવે છે. confirm application ૫ર click કરતા ંઅહ{ "confirmation number" 

generate થશે. y હવે ૫છEની બધી જ કાયFવાહE માટ> જnરE હોઈ, ઉમેદવાર> સાચવવાનો 

રહ>શે.  

(૧૧)  હવે print application ૫ર Click કરvુ.ં અહ{ Select Job માથંી lહ>રાત Qમાકં િસલેકટ કરEને 

તમારો confirmation number ટાઈ૫ કરવો અને જr મતારEખ ટાઇપ  કરવાથી તમારE અર[ 

ઓપન થશે. yની િOr ટની નકલ કાઢE સાચવી રાખવી  

(૧૨)  દર>ક lહ>રાત માટ> ઉમેદવાર> એક જ અર[ કરવી. આમ છતા,ં સજંોગવશાત, જો કોઇ ઉમેદવાર 

એકથી વ� ુઅર[ કર>લ હશે, તો છે¢ લી કr ફમF થયેલ અર[ને માr ય રાખીને અr ય અર[પ<કને 

રદ ગણવામા ંઆવશે. oબન અનામત વગFના ઉમેદવારોએ છે¢ લી કr ફમF થયેલ અર[ સાથે 
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િનયત ફE ભર>લ હશે તે માr ય ગણાશે અને અગાઉની અર[ રદ ગણવામા ંઆવશે. અગાઉની 

અર[ સાથે ભર>લી ફE છે¢ લી કr ફમF થયેલ અર[ સામે ગણવામા ંઆવશે નહ{. જો ઉમેદવાર> 

છે¢ લી કr ફમF થયેલ અર[ સાથે િનયત ફE ભર>લ નહ{ હોય, તો આવા ઉમેદવારની બાકEની 

અર[ઓ પૈકE િનયત ફE સાથેની કr ફમF થયેલી છે¢ લી અર[ માr ય ગણવામા ંઆવશે. જો 

ઉમેદવાર> એકથી વ� ુઅર[ સાથે ફE ભર>લ હશે, તો તે રEફંડ કરવામા ંઆવશે નહ{. 
 

 ન�ધ:- lહ>રાત Qમાકંઃ ૧૯૧/૨૦૨૦૨૧ થી ૧૯૭/૨૦૨૦૨૧ સામેના સવંગFના ભરતી િનયમોમા ં

દશાFવેલ શૈToણક લાયકાત, વયમયાFદા તેમજ ઓનલાઈન અર[ ભરવા સબંિંધત કોઈ 

માગFદશFનની આવ�યકતા જણાય તો તે માટ> મડંળની કચેરEના ફોન નબંર:-૦૭૯- 

૨૩૨૫૩૬૨૮ ૫ર સ૫ંકF કરE શકાશે. 
 

૮. ૫ર[\ા ફ[:- 
 

 ફોમF ભરતી વખતે ‘‘ General ’’ ક>ટ>ગરE Select કરE હોય (દશાFવી હોય) તેવા (PH તથા 

Ex.Servicemen ક>ટ>ગરE િસવાયના) તમામ ઉમેદવારોએ પરETા ફE ભરવાની રહ>શે.  

 અનામત કTાના ઉમેદવાર જો oબન-અનામત જLયા માટ> અર[ કર> તો પણ તેમણે 

પરETાફE ભરવાની રહ>શે નહ{. પરંx ુપરETા ફE માથંી t�ુ�ત માટ> y તે અનામત વગFના 

ઉમેદવારોએ ઓન-લાઇન એ© લીક>શનમા ંપોતાની ક>ટ>ગરE દશાFવવાની રહ>શે. અr યથા પરETા 

ફE ભરવાની રહ>શે. અર[ ફોમFમા ં નીચે tજુબની ક>ટ>ગરE Select કરનાર ઉમેદવારોએ 

કોઇપણ Oકારની પરETા ફE ભરવાની રહ>શે નહ{.  
 

  (ક) અzfુoૂચત lિત (SC)  

  (ખ) અzfુoૂચત જન lિત (ST)  

  (ગ) સામા[ક અને શૈToણક રEતે પછાતવગF (SEBC)  

  (ઘ) આિથ�ક રEતે નબળા વગF (EWS) 

  (ચ) મા[ સૈિનક (Ex.Serviceman) તમામ ક>ટ>ગરEના  

  (છ) શાPરરEક ખોડખાપંણ ધરાવતા ઉમેદવારો (PH) તમામ ક>ટ>ગરEના ં
 

 y ઉમેદવારોએ ફE ભરવાની છે તેવા ઉમેદવારો જયાર> OJAS વેબસાઇટ પર પોતાની અર[ 

સબમીટ કર> � યાર> તેઓને પરETા ફE ભરવા માટ> ઓન લાઇન ઉપલ� ધ ચલનની ૩ નકલોની 

એક પાના ઉપર િOr ટ મેળવવાની fચુના મળશે. ઉમેદવારોએ આ પાનાની પણ િOr ટ મેળવી 

લેવાની રહ>શે, ઉમેદવારોએ ચલન સાથે કોઇપણ કોg © �ટુરાઇઝડ પોB ટ ઓફEસમા ંજઇને, 

પર[\ા ફ[ પેટ= �. ૧૦૦/- રોકડા + �. ૧૨/- પો^ ટલ ચાજ�સ ભરE દ>વાના રહ>શે. ચલનની 

એક નકલ પોB ટ ઓફEસ રાખી લેશે અને બે નકલ ઉમેદવારને પોB ટ ઓPફસનો િસ|ો અને  

B ટEકર લગાવીને પરત આપશે.  

 પોB ટ ઓફEસમા ંપરETા ફE ભરવાની છે¢ લી તા. ૦૬/૦૩/ર૦૨૧ (કચેરE સમય fધુી) ની 

રહ>શે. અને �યાર બાદ કોઇ પણ સજંોગોમા ંઅrય કોઇ પણ રEતે (લેઇટ ફE લઇને પણ) 

પરETા ફE Bવીકારવામા ંઆવશે નહ{  
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 પરETા ફE ભયાF બાદરEફંડ મળવાપા< નથી તેમજ તે ફE અr ય કોઇ પરETા માટ> 

અનામત તરEક> રાખવામા ંઆવશે નહ{. પરETા ફE ભરવાપા< ઉમેદવારોની ફE ભયાF 

વગરની અર[ માrય રહ>શે નહ{.  

  ‘‘ General’’ ક>ટ>ગરE Select કરનાર (શારEPરક ખોડખાપંણ તથા મા[ સૈિનક ક>ટ>ગરE 

િસવાયના) ઉમેદવારો ફE ભરવાની િનયત સમયમયાFદામા ંપરETા ફE નહ{ ભર> તો તેવા 

ઉમેદવારોzુ ંઅર[ ફોમF કોઇપણ lતની lણ કયાF વગર મડંળ 6ારા ‘‘રદ’’ કરવામા ંઆવશે.   
 

૯. પર[\ા ૫]િત:- 
 

            મડંળ 6ારા િનયત સમયમયાFદામા ંઓન-લાઇન મળેલ અર[ઓની Oાથિમક ચકાસણી 

( એક કરતા ંવ� ુઅર[ કર>લ છે ક> ક>મ ? અને પરETા ફE ભર>લ છે ક> ક>મ ?) કરEને લાયક 

ઉમેદવારોની રાજય સરકાર�ીના સામાr ય વહEવટ િવભાગના તા. /૦૮/૨૦૧૫ પ< Qમાકંઃ 

ભરત/૧૦૨૦૧૫/૬૫૫/ક અને તા. ૨૯/૦૯/૨૦૧૫ ના પ< Qમાકંઃ ભરત/૧૦૨૦૧૪/ �વમ7ૂંર 

કરવામા ંઆવેલ પરETા પ~િત અzસુાર (૧) Oથમ તબ|ામા ં^ પધા>_મક લે̀ ખત કસોટ[ અને (૨) 

બીl તબ|ામા ંકોb c dટુર eોmફસીયg સી ટ=^ ટ - એમ બે કસોટEઓ લેવામા ંઆવશે. yની િવગતો 

નીચે tજુબની રહ>શે. 

(૧)  ^પધા>_ મક લે`ખત કસોટ[  (eથમ તબ�ાની પર[\ા)  
 

B પધાF� મક લેoખત કસોટEનો અ´ યાસQમ- !ણુભાર નીચે tજુબનો રહ>શે.  

(અ) તાિં<ક સવંગIના ંભરતી િનયમોમા ં«યા ંઆઇ.ટE.આઇ. અથવા Pડ©લોમાનંી લ¼તુમ 

શૈToણક લાયકાત િનયત કરવામા ંઆવેલ હોય તેવા સવંગIનો અ´યાસQમ અને 

પરETા પ~િત નીચે tજુબ રહ>શે.  

(Fહ=રાત Gમાંક – ૧૯૨/૨૦૨૦૨૧, ૧૯૪/૨૦૨૦૨૧, ૧૯૫/૨૦૨૦૨૧, 

૧૯૬/૨૦૨૦૨૧ માટ= )   
 

Qમ િવષય !ણુ સમયગાળો 

૧ સામાr ય ¦ાન- !જુરાતનો ઇિતહાસ, ¥ગૂોળ અને 

સBં �ૃિત, ભારતzુ ંબધંારણ, રમતગમત, સામાrય 

િવ¦ાન, વતFમાન Oવાહો, કોg © �ટુરને લગx ુ ંસામાr ય 

¦ાન, ટ>B ટ ઓફ રEઝન{ગ, પયાFવરણ, lહ>ર વહEવટ, 

સરકારE યોજનાઓ, પચંાયતી રાજ અને ડEઝાB ટર 

મેનેજમેr ટ, ગાoણિતક કસોટEઓ િવગેર>  

૨૦ 

૯૦ મીનીટ 
૨ !જુરાતી સાPહ�ય, !જુરાતી s યાકરણ  ૧૫ 

૩ �kે[ s યાકરણ ૦૫ 

૪ જL યાની તાિં<ક શૈToણક લાયકાતને (લ¼�ુમ) સબંિંધત 

િવષયzુ ંપેપર  

૬૦ 

 �ુલ  ણુ ૧૦૦ 
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ન�ધઃ (૧)  O}પ<મા ંક>ટલાક O}ો !જુરાતીમા ંરહ>શે અને ક>ટલાક O}ો �kે[મા ંરહ>શે. 

(૨)  Qમ- ૧ થી ૩ માટ> અ´ યાસQમzુ ંિવષયવB x ુધોરણ-૧૦ (S.S.C.) ની સમકT રહ>શે.  

 Qમ- ૪ માટ> અ´ યાસQમzુ ં િવષયવB x ુ સબંિંધત સવંગFના ભરતી િનયમોમા ં y 

લ¼�ુમ શૈToણક લાયકાત િનયત કરવામા ંઆવેલ છે તેની સમકT રહ>શે.  

(૩)  e�પsમા ં�ુલ-૧૦૦ e�ો રહ=શે. દર=ક e�- ૧  ણુનો રહ=શે. દર=ક e� નના જવાબના 

આપવામા ંઆવેલ �ુલ-૪ િવકrપો પૈક[ આપે સાચો િવકrપ પસદં કર[ને તેના પર 

ઉપર વણ>}યા iજુબ   ૂટં[ને દશા>વવાનો રહ=શે. જો આપ કોઇ e� ના સાચા જવાબનો 

િવકrપ પસદં કર[ ન શકવાના કારણે તે e�નો જવાબ આપવા માગંતા ન હોય તો 

આપે પાચંમા િવકrપ  (E)  પર   ૂટં[ને દશા>વવાનો રહ=શે.  ઉમેદવાર= (E)  િવકrપ 

દશા>વેલ હશે તો માઇનસ  ણુ કપાશે નmહ¡ અgય થા આવા e�ના ખાલી છોડ=લ પ� 

તર[ક= ૦.૨૫ માઇનસ  ણુ કપાશે. 
 

  (બ) તાિં<ક સવંગIના ંભરતી િનયમોમા ં«યા ંBનાતક ક> તેથી વ� ુશૈToણક લાયકાત િનયત   

કરવામા ંઆવેલ હોય તેવા સવંગIનો અ´યાસQમ અને પરETા પ~િત નીચે tજુબ રહ>શે.  
 

      (Fહ=રાત Gમાકં-  ૧૯૧/૨૦૨૦૨૧, ૧૯૩/૨૦૨૦૨૧, ૧૯૭/૨૦૨૦૨૧ માટ=) 
 

Qમ િવષય !ણુ સમયગાળો 

૧ સામાr ય ¦ાન- !જુરાતનો ઇિતહાસ, ¥ગૂોળ અને સBં �ૃિત, ભારતzુ ં

બધંારણ, રમતગમત, સામાrય િવ¦ાન, વતFમાન Oવાહો, કોg © �ટુરને 

લગx ુ ંસામાr ય ¦ાન, ટ>B ટ ઓફ રEઝન{ગ, પયાFવરણ, lહ>ર વહEવટ, 

સરકારE યોજનાઓ, પચંાયતી રાજ અને ડEઝાB ટર મેનેજમેr ટ, ગાoણિતક 

કસોટEઓ િવગેર>  

૩૦ 

૧૨૦ 

મીનીટ ૨ !જુરાતી સાPહ�ય, !જુરાતી s યાકરણ  ૨૦ 

૩ �kે[ s યાકરણ ૧૦ 

૪ જL યાની તાિં<ક શૈToણક લાયકાતને (લ¼�ુમ) સબંિંધત િવષયzુ ંપેપર  ૯૦ 

 �ુલ  ણુ ૧૫૦ 

 

ન�ધઃ (૧)  O}પ<મા ંક>ટલાક O}ો !જુરાતીમા ંરહ>શે અને ક>ટલાક O}ો �kે[મા ંરહ>શે. 

(૨)  Qમ- ૧ થી ૩ માટ> અ´ યાસQમzુ ંિવષયવB x ુધોરણ-૧૨ (H.S.C.) ની સમકT રહ>શે.  

     Qમ- ૪ માટ> અ´ યાસQમzુ ંિવષયવB x ુસબંિંધત સવંગFના ભરતી િનયમોમા ંy 

            લ¼�ુમ શૈToણક લાયકાત િનયત કરવામા ંઆવેલ છે તેની સમકT રહ>શે. 
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   (૩)  e�પsમા ં�ુલ- ૧૫૦ e�ો રહ=શે. દર=ક e�- ૧  ણુનો રહ=શે. દર=ક e� નના જવાબના 

આપવામા ંઆવેલ �ુલ-૪ િવકrપો પૈક[ આપે સાચો િવકrપ પસદં કર[ને તેના પર 

ઉપર વણ>}યા iજુબ   ૂટં[ને દશા>વવાનો રહ=શે. જો આપ કોઇ e� ના સાચા જવાબનો 

િવકrપ પસદં કર[ ન શકવાના કારણે તે e�નો જવાબ આપવા માગંતા ન હોય તો 

આપે પાચંમા િવકrપ (E)  પર   ૂટં[ને દશા>વવાનો રહ=શે.  ઉમેદવાર= (E)  િવકrપ 

દશા>વેલ હશે તો માઇનસ  ણુ કપાશે નmહ¡ અgય થા આવા e�ના ખાલી છોડ=લ પ� 

તર[ક= ૦.૨૫ માઇનસ  ણુ કપાશે. 
 

(ક)  F.G. ૧૯૧/૨૦૨૦૨૧ થી F.G. ૧૯૭/૨૦૨૦૨૧  ની Fહ=રાત અgવયે ઉમેદવારો તરફથી 

ઓન-લાઇન ર�^ટડ> (કgફમ>) થયેલ અર�પsકોની સkંયાને ¢યાને લઇ મડંળ ¢વારા તે 

સવંગ>ની MCQ -OMR  પ¢ધિતથી  ̂  પધા>_ મક લે`ખત કસોટ[ લેવી ક= MCQ પ¢ધિતથી ઓન-

લાઇન ^ પધા>_ મક લે`ખત કસોટ[ લેવી તે નકક[ કરવામા ં આવશે.  

(ડ) F.G. ૧૯૧/૨૦૨૦૨૧ થી F.G. ૧૯૭/૨૦૨૦૨૧ માટ> Oથમ તબ|ાની B પધાF� મક લેoખત 

કસોટEને �તે બીl તબ|ાની કોg © �ટુર OોPફસીયr સી ટ>B ટ માટ> ઉમેદવારોને કવોલીફાય 

થયેલ ગણવા માટ>ના લ¼�ુમ લાયકE !ણુzુ ં ધોરણ સરકાર�ીની B થાયી fચૂનાઓ 

અzસુાર મડંળ 6ારા y તે સમયે િનયત કરવામા ંઆવશે. પરંx ુતેમા ંકોઇપણ ક>ટ>ગરEના 

ઉમેદવારો માટ> ૪૦ ટકા માક>સ કરતા ં ઓ�ં લ¼�ુમ લાયકE !ણુzુ ં ધોરણ કોઇપણ 

સજંોગોમા ંન|E કરE શકાશે નહ{. અને આમ, મડંળ 6ારા િનયત કરવામા ંઆવેલ લ¼�ુમ 

લાયકE !ણુની િવગતો અને ભરવાની થતી ક>ટ>ગરE વાઇઝ જL યાની સ¤ં યાને m યાને લઇ 

ક>ટ>ગરE વાઇઝ ભરવાની થતી જLયાના <ણ ગણા ઉમેદવારોને બીl તબ|ાની કોg © �ટુર 

OોPફસીયr સી ટ>B ટ માટ> મડંળ 6ારા લાયક (કવોલીફાય કરવા) ગણવામા ંઆવશે. અને 

તેવી રEતે લાયક ઠર>લ (કવોલીફાય થયેલ) ઉમેદવારોને જ બીl તબ|ાની કોg © �ટુર 

OોPફસીયr સી ટ>B ટ આપવાની રહ>શે.  
 

 

(૨)  કોb c dટુર emફસીયg સી ટ=^ ટ- (બીF તબ�ાની પર[\ા) 
 

  Oથમ તબ|ાની B પધાFતમક લેoખત પરETાના પPરણામને �તે બીl તબ|ાની 

કોg © �ટુર OોPફસીયr સી ટ>B ટ માટ> કવોલીફાય થયેલ ઉમેદવારોની કોg © �ટુર OPફસીયr સી ટ>B ટ 

લેવામા ંઆવશે. yની િવગતો. નીચે tજુબની રહ>શે.  

    (A)  y સવંગFના ભરતી િનયમોમા ંઉમેદવારો માટ>ની લ¼તુમ શૈToણક લાયકાત ધોરણ-૧૦, અથવા 

ધોરણ-૧૨ પાસ અથવા તેની સમકT  અથવા આઇ. ટE. આઇ. અથવા Pદ©લોમાની  િનયત 

કરવામા ં આવેલ હોય તેવા સવંગFના ઉમેદવારો માટ>ની કોg©�ટુર OોફEસીયrસી પરETાનો 

અ´યાસQમ  
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(Fહ=રાત Gમાંક - ૧૯૨/૨૦૨૦૨૧, ૧૯૪/૨૦૨૦૨૧ ૧૯૫/૨૦૨૦૨૧ 

૧૯૬/૨૦૨૦૨૧ માટ= )   

સમય - ૧-૦૦ કલાક 

O} 

Qમાકં 

િવષયzુ ંિવવરણ !ણુ 

૧ એકસેલ B Oેડશીટ ૧૦  !ણુ 

૨ ઈ-મેઇલ કરવા (વીથ ફાઇલ એટ>ચમેr ટ)  ૧૦  !ણુ 

૩ પાવર પોઇr ટ ૧૦  !ણુ 

૪ વડF ટાઇપ{ગ/ વડF ફોમ�ટ{ગ (�kે[ તથા !જુરાતી)   ૨૦  !ણુ 

 �ુલ  ણુ   ૫૦   ણુ 

    

  (B) y સવંગFના ભરતી િનયમોમા ંઉમેદવારો માટ>ની શૈToણક લાયકાત Bનાતક ક> તેથી વ�ુ ં િનયત 

કરવામા ં આવેલ હોય તેવા સવંગFના ઉમેદવારો માટ>ની  કોg©�ટુર OોફEસીયrસી પરETાનો 

અ´યાસQમ  
 

       (Fહ=રાત Gમાંક- ૧૯૧/૨૦૨૦૨૧, ૧૯૩/૨૦૨૦૨૧, ૧૯૭/૨૦૨૦૨૧ માટ=)   
 

સમય - ૧-૧૫ કલાક 

O} 

Qમાકં 

િવષયzુ ંિવવરણ !ણુ 

૧ એકસેલ B Oેડશીટ ૧૫  !ણુ 

૨ ઈ-મેઇલ કરવા (વીથ ફાઇલ એટ>ચમેr ટ)  ૧૫  !ણુ 

૩ પાવર પોઇr ટ ૧૫  !ણુ 

૪ વડF ટાઇપ{ગ/ વડF ફોમ�ટ{ગ (�kે[ તથા !જુરાતી)   ૩૦  !ણુ 

 �ુલ  ણુ   ૭૫   ણુ 

 

(૩) પસદંગી/ eિત\ા યાદ[ તૈયાર કરવાની પ¢ધિત:- (Fહ=રાત Gમાકં- ૧૯૧/૨૦૨૦૨૧ 

થી ૧૯૭/૨૦૨૦૨૧ માટ= )  
 

     !!(૧)!!l.Q. ૧૯૧/૨૦૨૦૨૧ થી ૧૯૭/૨૦૨૦૨૧ ના ઉમેદવારોએ ઉકત Oથમ તબ|ાની 

B પધાF� મક લેoખત પરETા અને બીl તબ|ાની કોg © �ટુર OોPફસીયr સી ટ>B ટ - એમ 

બનેં કસોટEમા ંઉમેદવારોએ મેળવેલ !ણુના મેરEટસ આધાર> ક>ટ>ગરEવાઇઝ ભરવાની 

થતી જL યાની િવગતો તેમજ પસદંગી/OિતTા યાદE તૈયાર કરવા સબંધેંના 

સરકાર�ીના વખતો-વખતના ઠરાવોની જોગવાઇઓ m યાને લઇ પસદંગી/OિતTા 

યાદE તૈયાર કરવામા ંઆવશે. 
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૧૦. સામાgય શરતો:- 

(૧)  lહ>રાતમા ંy ક>ટ>ગરEના ઉમેદવારો માટ> જL યાઓ અનામત છે તેવી ક>ટ>ગરEના ઉમેદવારને 

જ ઉ૫લી વયમયાFદામા ં�ટછાટ મળશે. બધી જ મળવાપા< �ટછાટ ગણતરEમા ંલીધા 

બાદ વ�મુા ંવ� ુ૪૫ વષFથી વધે નહ{ તે રEતે જ ઉ૫લી વયમયાFદામા ંªટછાટ મળશે.  

(ર)  અનામત વગFના ઉમેદવારો જો oબનઅનામત જLયા માટ> અર[ કરશે તો આવા ઉમેદવારોને 

વયમયાFદામા ં�ટછાટ મળશે નPહ. પરંx ુપરETા ફE માથંી t�ુ�ત માટ> y તે અનામત વગFના 

ઉમેદવારોએ પોતાની lિત- વગF દશાFવવાનો રહ>શે. અr યથા પરETા ફE ભરવાની રહ>શે.  

(૩)  oબનઅનામત તથા અનામત વગIના મPહલા ઉમેદવારોને પણ બધી જ મળવાપા< �ટછાટ 

ગણતરEમા ંલીધા બાદ વ�મુા ંવ� ુ૪૫ વષFની qમર fધુી જ ઉ૫લી વયમયાFદામા ં�ટછાટ 

મળશે.  

(૪) (૧) અનામત વગFના ઉમેદવારોએ Fિત Mગે�ુ ં સ\મ સoાિધકાર[� ુ ં eમાણપs  

 જુરાત સરકાર �ારા વખતો વખત િનયત કર=લ નiનૂામા ં મેળવેલ હોvુ ંજોઇશે. 

(૨) સા. અને શૈ.૫.વગFના ઉમેદવારોએ ઉ½ત વગFમા ંસમાવેશ ન થતો હોવા �ગેzુ ં

સામા[ક rયાય અને અિધકારEતા િવભાગના તા. ૨૭/૦૪/૨૦૧૦ ના ઠરાવ Qમાકં- 

સસપ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/અ થી િનયત થયેલ ૫Pરિશ�ટ-૪ (!જુરાતી) ના નtનુામા ં 

તેમજ સામા[ક rયાય અને અિધકારEતા િવભાગના તા. ૧૨/૦૬/૨૦૨૦ ના ઠરાવ 

Qમાકં- સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ ની જોગવાઇ અzસુાર તા. ૧/૪/ર૦૧૭ થી 

અર� કરવાની છેr લી તા. ૦૧/૦૩/૨૦૨૧ (તા. ૩૧/૩/ર૦૧૭, તા. ૩૧/૩/ર૦૧૮ 

/ ૩૧/૦૩/૨૦૧૯/ ૩૧/૦૩/૨૦૨૦ ના રોજ �રુા થયેલ નાણાPંકય વષF ૨૦૧૬-

૨૦૧૭ / ૨૦૧૭-૨૦૧૮ / ર૦૧૮-ર૦૧૯ / ૨૦૧૯-૨૦૨૦ માટ=� ુ ં) દરg યાન મેળવેલ 

અસલ Oમાણ૫<નો નબંર અને તારEખ ઓનલાઈન અર[ કરતી વખતે દશાFવવાના ંરહ>શે. 

સTમ અિધકારE m વારા અપાયેલ આvુ ંOમાણપ< ર7ુ ન કરE શકનાર ઉમેદવારો સામાr ય 

ઉમેદવારો માટ> ન|E થયેલ વયમયાFદામા ંઆવતા નહ{ હોય તો તેઓની ઉમેદવારE રદ 

થશે. સામા[ક અને શૈToણક રEતે ૫છાત વગFના ઉમેદવારોએ રાજય સરકારની નોકરE માટ> 

માrય કરાયેલ પPરિશ� ટ-૪ ના િનયત નtનુામા ં(!જુરાતી) નોન PQિમલીયર સટ� અસલ 

Oમાણપ<ોની ચકાસણી સમયે ર7ૂ કરવાz ુરહ>શે.  

 (૩)  આિથ£ક ર[તે નબળા વગ> (EWS)ના ઉમેદવારોએ સામા[ક rયાય અને 

અિધકારEતા િવભાગના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠરાવ Qમાકં- ઈ.ડબ¢�.ુએસ./ 

૧૨૨૦૧૯/ ૪૫૯૦૩/અ ની જોગવાઈ tજુબ થી િનયત થયેલ નtનુા Annexure - 

KH (�kે[)  અથવા પPરિશ�ટ- ગ (!જુરાતી) નtનૂામા ંતા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ / 

તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૯/ તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૦ ના રોજ �રૂા થતા નાણાકEય વષF 

૨૦૧૭-૨૦૧૮ / ૨૦૧૮૨૦૧૯ / ૨૦૧૯૨૦ ના વષFની આવકના આધાર> તા. 

૧૪/૦૧/ર૦૧૯ થી અર[ કરવાની છે¢લી તા. ૦૧/૦૩/૨૦૨૧ દરિમયાન મેળવેલ 

અસલ Oમાણ૫<નો નબંર અને તારEખ ઓનલાઈન અર[ કરતી વખતે દશાFવવાના ં

રહ>શે. 
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       સTમ અિધકારE m વારા અપાયેલ આvુ ંOમાણપ< ર7ુ ન કરE શકનાર ઉમેદવારો 

સામાr ય ઉમેદવારો માટ> ન|E થયેલ વયમયાFદામા ંઆવતા નહ{ હોય તો તેઓની ઉમેદવારE 

રદ થશે. સામા[ક અને શૈToણક રEતે ૫છાત વગFના ઉમેદવારોએ રાજય સરકારની નોકરE 

માટ> માrય કરાયેલ પPરિશ� ટ-૪ ના િનયત નtનુામા ં(!જુરાતી) નોન mGિમલીયર સટ¤ અસલ 

Oમાણપ<ોની ચકાસણી સમયે ર7ૂ કરવાz ુ રહ>શે.  આિથ£ક ર[તે નબળા વગ> (EWS)ના 

ઉમેદવારોએ રાજય સરકારની નોકરE માટ> માrય કરાયેલ પPરિશ� ટ-ગ ના િનયત નtનુામા ં

(!જુરાતી) આિથ£ક ર[તે નબળા વગ>�ુ ં પાsતા eમાણપs અસલ Oમાણપ<ોની ચકાસણી 

સમયે ર7ૂ કરવાz ુરહ>શે. (૪)  સામા[ક અને શૈToણક રEતે ૫છાત વગFના ૫Pરણીત મPહલા 

ઉમેદવાર> આv ુનોન QEમીલેયર Oમાણ૫< તેમના માતા- િપતાની આવકના સદંભFમા ંર7ુ 

કરવાzુ ંરહ>શે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના ૫િતની આવકના સદંભFમા ંઆv ુOમાણ૫< ર7ુ 

કર>લ હશે તો તેની અર[ રદ કરવામા ંઆવશે. (૫) જો સામા[ક અને શૈToણક રEતે ૫છાત 

વગFના ઉમેદવાર> આvુ ંOમાણ૫< મડંળ µવારા અસલ Oમાણપ<ોની ચકાસણી સમયે ર7ુ 

કર>લ નPહ હોય તો તેમજ તેઓ oબન અનામત ઉમેદવાર તરEક>ની વયમયાFદામા ંઆવતા નહ{ 

હોય તો તેઓની અર[ િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નPહ. (૬) પરETા ફE ભયાF બાદ રEફંડ 

મળવાપા< નથી તેમજ તે ફE અr ય કોઇ પરETા માટ> અનામત તરEક> રાખવામા ંઆવશે નહ{. 

તથા અર[ કયાF બાદ ૫રત ખ¾ચી શકાશે નPહ. (૭) oબનઅનામત વગFના ઉમેદવારોએ િનયત 

પરETા ફE ભર>લ નહ{ હોય તો તેઓની અર[ િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નહ{. (૮)  આગળની 

ભરતી OPQયા સદંભ� મડંળ 6ારા આ૫વામા ં આવતી જnરE fચુનાઓ જોવા માટ> મડંળની 

વેબસાઈટ અવાર નવાર જોતા રહ>v ુ.ં (૯) એથલેPટકસ ( >̈ક અને Pફ¢ડ રમતો સPહત), 

બેડિમrટન, બાBક>ટબોલ, PQક>ટ, ·ટબોલ, હોકE, �Bવમ{ગ, ટ>બલ ટ>િનસ, વોલીબોલ, ટ>િનસ, 

વેઈટoલફટ{ગ, ર>સoલ¿ગ, બોકિસ¿ગ, સાઈકoલ¿ગ, [મને�Bટકસ, 7ુડો, રાઈફલ ÀPૂટ¿ગ, કબÁE, 

ખોખો, તીરંદા[, ઘોડ>સવારE, ગોળાફÂક, નૌકાB પધાF, શતરંજ, હ>r ડબોલ ની રમતો-ખેલ�ુદમા ં

(1) રા��[ય / ¥તરરા��[ય અથવા (2) ¥તર dિુનવિસ£ટ[ અથવા (3) અ`ખલ ભારત 

શાળા સઘં ¦વારા યોFતી ^ પધા>ઓમા ં મા< Oિતિનિધ�વ કર>લ હોય તેવા ઉમેદવારને 

૫સદંગીમા ંઅkતા માટ> તેમને મેળવેલ �ુલ !ણુના ૫ (પાચં) ટકા !ણુ ઉમેરE આ૫વામા ં

આવશે. તેથી ઉકત <ણ B તરની B પધાFઓમા ં ઉમેદવારોએ ભાગ લીધેલ હોય તેવા જ 

ઉમેદવારોએ અર[પ<કમા ં જnરE િવગતો દશાFવવાની રહ>શે. ઉકત sણ ^ તર િસવાયની 

^પધા>ઓમા ંભાગ લીધેલ હોય તો તેને અzીમતા માટ= માgય ગણવાની રહ=તી ન હોવાથી તેવા 

ઉમેદવારોએ અર�પsકમા ં િવગતો દશા>વવાની રહ=શે નહ�. ઉકત <ણ B તરની B પધાFઓમા ં

ભાગ લીધેલ ઉમેદવારોએ સરકાર> તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના ઠરાવ Qમાકં : સીઆરઆર/૧૦૭૭/ 

ર૬૬૦/ગ.ર તથા તા. ૧/૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવ Qમાકં : સીઆરઆર/૧૧૮૮/ ૩૬૪૪/ગ.ર મા ં

િનયત કયાF tજુબના સ�ાિધકારE પાસેથી િનયત નtનૂામા ંમેળવેલ જnરE Oમાણ૫< અસલ 

Oમાણપ<ોની ચકાસણી સમયે ર7ુ કરવાzુ ંરહ>શે. આvુ ંOમાણપ< ધરાવનાર ઉમેદવાર જ 

રમતના !ણુ મેળવવા માટ> હ|દાર થશે. (૧૦) સામાrય વહEવટ િવભાગના તા. 
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૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ Qમાકંઃ સીઆરઆર/૧૦૯૬/ ૨૨૧૩/ગ.ર મા ંિનદÃ િશત OવતFમાન 

િનયમો અzસુાર િવધવા મPહલા ઉમેદવારો માટ> પસદંગીમા ંઅkતા આપવા માટ> તેઓને 

BપધાF�મક લેoખત કસોટEમા ં મેળવેલ !ણુના ૫ (પાચં) ટકા !ણુ ઉમેરE આ૫વામા ંઆવશે. 

પરંx ુતેઓએ િનમ£ ૂકં સમયે �નુઃ લLન કર>લા ન હોવા જોઇએ.  અને તે �ગે મડંળ માગં ે

�યાર> તમામ �રુાવા અસલમા ંર7ુ કરવાના રહ>શે. (૧૧)  મડંળ તરફથી આ૫વામા ંઆવતી 

જnરE fચુનાઓ જોવા માટ> મડંળની વેબસાઈટ અવાર નવાર જોતા રહ>v ુ.ં  
 

૧૧. સામાgય Oચુનાઓ:- 

(૧). ઉમેદવાર> અર[૫<કમા ં ભર>લ િવગતો સમk ભરતી OPQયા માટ> આખરE ગણવામા ં

આવશે અને તેના �રુાવાઓ Oમાણપ<ોની ચકાસણી સમયે અસલમા ંર7ુ કરવાના રહ>શે. 

અrયથા  અર[૫<ક y - તે તબકક> ‘‘રદ’’ ગણવામા ંઆવશે. 

 (૨). ઉમેદવાર અર�૫sકમા ં© ફોટો upload કર= છે, તેની પાસપોટ> સાઈઝના ફોટાની 

એક કરતાં વ� ુકોપીઓ પોતાની પાસે રાખવી અને આ Fહ=રાત-સવંગ>ની સમz  

ભરતી emGયામા ંતે જ ફોટાની કોપીનો ઉપયોગ કરવાનો રહ=શે. (©મ ક= ૫ર[\ા સમયે 

હાજર[૫sકમાં લગાવવો તેમજ અસલ eમાણપsોની ચકાસણી સમયે પણ તે  જ 

ફોટાની કોપી ર¬ુ કરવાની રહ=શે.)  

(૩). ઉમેદવાર અર�૫sક ભરતી વખતે © મોબાઈલ નબંર દશા>વે છે તે નબંર ચા ુજ 

રાખવો. ભિવ�યમા ં મડંળ તરફથી આ પmર\ાને સબિંધત ૫ર[\ાલ\ી ક=ટલીક 

Oચુનાઓ ઉમેદવારને આ દશા>વેલ નબંરના મોબાઈલ ૫ર SMS થી મોકલવામા ં

આવશે તેથી અર�પsકમા ંદશા>વેલ મોબાઈલ નબંર ભરતી emGયા pણૂ> થાય _ યા ં

Oધુી Fળવી રાખવો આપના mહતમા ંછે. 

 (૪) મડંળ y કોઈ ઉમેદવારને (૧) તેને ઉમેદવારE માટ> કોઈ૫ણ Oકાર> ટ>કો મેળવવા માટ> એટલે 

ક>, મડંળના અµયT, સ´ય અથવા કોઈ અિધકારE ૫ર O�યT ક> ૫રોT લાગવગ લગાડવાનો 

Oયાસ કરવા માટ> (ર) બીlzુ ંનામ ધારણ કરવા માટ> (૩) બીl પાસે પોતાzુ ંનામ ધારણ 

કરાવવા માટ> (૪) બનાવટE ખોટા દBતાવેજો અથવા yની સાથે ચેડા કરવામા ંઆsયા હોય 

તેવા દBતાવેજો સાદર કરવા અથવા ગેરરEિત આચરવા માટ> (૫) યથાથF અથવા ખોટા અથવા 

મહ�વની માPહતી �પાવતા હોય તેવા િનવેદનો કરવા માટ> (૬) ૫રETા માટ> તેની 

ઉમેદવારEના સબંધંમા ંઅrય કોઈ અિનયિમત અથવા અયોLય સાધનોનો આ�ય લેવા માટ> 

(૭) પરETા દરgયાન ગેરsયાજબી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા માટ> એટલે ક> અrય ઉમેદવારની 

ઉ�રવહEમાથંી નકલ કરવા, �Bુતક, ગાઈડ, કા૫લી ક> તેવા કોઈ૫ણ છાપેલા ક> હBતલેoખત 

સાPહ�યની મદદથી અથવા વાતચીત µવારા નકલ કરવા ક> ઉમેદવારને નકલ કરાવવાની 

ગેરરEિતઓ પૈકE કોઈ૫ણ ગેરરEિત આચરવા માટ>  
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 (૮) લખાણોમા ંઅÄ�લલ ભાષા અથવા oબભ�સ બાબત સPહતની અOBxતુ બાબત લખવા 

માટ> (૯) ૫રETાખડંમા ંઅrય કોઈ રEતે ગેરવતF£ ૂકં કરવા માટ> (૧૦) ૫રETાના સચંાલન 

કરવા માટ> મડંળે રોક>લા Bટાફની સીધી ક> આડકતરE રEતે હ>રાન કરવા અથવા શારEPરક રEતે 

ઈl કરવા માટ> (૧૧) �વૂFવત� ખડંોમા ંિનPદ³�ટ કર>લ તમામ અથવા કોઈ૫ણ �ૃ�ય કરવાનો 

Oય�ન કરવા માટ> અથવા યથા Oસગં મદદગીરE કરવા માટ> અથવા (૧ર) ૫રETા આ૫વા 

માટ> તેને ૫રવાનગી આ૫તા તેના Oવેશ૫<મા ંઆ૫વામા ંઆવેલી કોઈ૫ણ fચુનાનો ભગં 

કરવા માટ> દોિષત ઠયાF હોય તો અથવા દોષિત હોવાzુ ંlહ>ર ક�ુF હોય તો તે ફોજદારE 

કાયFવાહEને પા< થવા ઉ૫રાતં-(ક) મડંળ, તે y ૫રETાનો ઉમેદવાર હોય તે ૫રETામાથંી 

ગેરલાયક ઠરાવી શકશે, અથવા (ખ)(૧) મડંળ, સીધી ૫સદંગી માટ> લેવાતી કોઈ૫ણ 

૫રETામા ં બેસવામાથંી અથવા (ર) રાજય સરકાર પોતાના હ>ઠળની કોઈ૫ણ નોકરEમાથંી 

કાયમી રEતે અથવા િનPદ³�ટ tદુત માટ> બાકાત કરE શકશે. (૧૩) !જુરાત lહ>ર સેવા આયોગ, 

અનય ભરતી બોડF, અr ય સરકારE/ અધF સરકારE/ સરકાર હB તકની સBં થાઓ 6ારા ઉમેદવાર 

કયાર>ય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય અને ગેરલાયક ઠરાsયાનો સમય ચા� ુહશે તો તેવા 

ઉમેદવારોની અર[ આપોઆપ રદ થવાને પા< બનશે.     

(૫) ઉમેદવાર> અર[૫<કમા ંબતાવેલી કોઈ૫ણ િવગત અને અસલ Oમાણપ<ોની ચકાસણી સમયે 

ર7ુ કર>લ જrમ તારEખ, શૈToણક લાયકાત, વય, lિત, અzભુવ િવગેર>ને લગતા Oમાણ૫<ો 

ભિવ�યમા ં y તે તબકક> ચકાસણી દરgયાન ખોટા મા�મુ ૫ડશે તો તેની સામે યોLય 

કાયદ>સરની કાયFવાહE કરવામા ંઆવશે. આવા ઉમેદવારની ઉમેદવારE મડંળ µવારા ‘‘રદ‘‘ કરE 

શકાશે. તેમજ અr ય સવંગIની ભરતી માટ> પણ ગેરલાયક ઠરાવવામા ંઆવશે. તેમજ જો 

૫સદંગી / િનમ£ ૂકં થયેલ હશે તો ૫સદંગી/િનમ£ ૂકં, મડંળ/ િનમ£ ૂકં કરનાર સ�ાિધકારE 

6ારા કોઈ૫ણ તબકક> ‘‘રદ‘‘ કરવામા ંઆવશે.  

(૬) મડંળ µવારા લેવાનાર BપધાF�મક લેoખત કસોટE ક> ટાઇપ{ગ કસોટEમા ંઉ�ીણF થવાથી જ 

ઉમેદવારને િનમ£ ૂકં માટ>નો હ| મળE જતો નથી. િનમ£ ૂકં સમયે સ�ાિધકારEને ઉમેદવાર 

બધી જ રEતે યોLય છે તેમ સતંોષ થાય તો જ ઉમેદવારને િનમ£ ૂકં આ૫વામા ંઆવશે.  

(૭) ૫સદંગી પામેલ ઉમેદવાર> િનમ£ ૂકં સ�ાિધકારE ઠરાવે તે શરતોને આિધન િનમ£ ૂકં મેળવવાને 

પા< થશે.  

(૮) ઉમેદવાર પોતે ૫રETામા ંસફળ થયો હોવાના કારણે જ સબંિંધત જLયા ઉ૫ર િનમ£ ૂકં કરવાનો 

દાવો કરવાને હ|દાર થશે નહ{, િનમ£ ૂકં કરનાર સ�ાિધકારEને પોતાને એવી ખાતરE થાય 

ક> lહ>ર સેવા સાn ઉમેદવાર યોLય જણાતો નથી તો તેને ૫ડતો tકુE શકાશે. િનમ£ ૂકં બાબતે 

તેઓનો િનણFય આખરE ગણાશે. 



Page 23 of 23 

 

(૯) ભરતી OPQયા સ�ંણૂF૫ણ ે!જુરાત t¢ુકE સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાrય) િનયમો-

૧૯૬૭ (વખતો વખતના fધુારા સPહત) અને તે અrવયે y તે સવંગFના ઘડવામા ંઆવેલ 

ભરતી િનયમોને આિધન રહ>શે.  

૧૨. આ lહ>રાત તથા ભરતી OPQયામા ંકોઈ૫ણ કારણોસર તેમા ંફ>રફાર કરવાની ક> રદ કરવાની 

આવ�યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો મડંળને સ�ંણૂF હ| / અિધકાર રહ>શે અને મડંળ આ 

માટ> કારણો આ૫વા બધંાયેલ રહ>શે નહ{. 
  

 

તાર[ખ:-  ૨૦/૦૧/૨૦૨૧ 

^થળ:- ગાધંીનગર 

સ`ચવ 

 જુરાત ગૌણ સેવા ૫સદંગી મડંળ,  

ગાધંીનગર 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


