ુ યાત ભેયીટાભભ ફડડ
જ
વાગય બલન
વેકટય-૧૦-એ, એયપવડની વાભે, ગાનધીનગય
ાશેયાત કભાનક૦૧/ય૦૧૬-૧૭ ંગેની વલગતલાય સ ૂચનાવ
લેફવાભટ એરેવ https://ojas.gujarat.gov.in અને https://gmbports.org
ુ યાત ભેયીટાભભ ફડડ , ગાનધીનગય વાયા ફડડ ના વનમનરણ શેઠની વલવલધ કચેયીવ ભાટે
જ
યભેદલાય વનદ કયલા ભેયીટ માદી તૈમાય કયલા આ ાશેયાતભાન ય્રેખ કયે ર રામકાત ધયાલતા યભેદલાય
ુ ાભાન વજવ લેફવાભટ યય વનરાભન અયીરક ભનગાલલાભાન આલે છે . આ ભાટે
ાવેથી વનમત ન ન
યભેદલાયે

https://ojas.gujarat.gov.in

લેફવાભટ ય તા.૧૦-૦ય-ય૦૧૭ વભમ ફયના ૧ય.૦૦

ુ ી અયી કયલાની યશેળે.
કરાક થી તા. ૦૯-૦૩-ય૦૧૭ વભમ ય૩.૯ કરાક સધ
ફડડ ના વનમનરણ શેઠની વલવલધ કચેયીવ ખાતેની લગડ -ય તથા લગડ -૩ની
કેટેગયીલાય જ્માવની વલગત
શ ૃ 

રભ

૦૧.

નામફ કામડારક ભજનેય (વલયુત)

અ.ા.

અ.જ.ા.

વા.ળૈ..

બફન અનાભત

ુર

ુર

ભહશરા

ુર

ભહશરા

ુર

ભહશરા

ુર

ભહશરા

ગ્માવ

અનાભત

ગ્માવ

અનાભત

ગ્માવ

અનાભત

ગ્માવ

અનાભત

૦૦

૦૦

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૧

(લગડ–ય)
૦ય.

ભદદનીળ ભજનેય(ફાનધકાભ) (લગડ–ય)

૦૩

૦૦

૦

૦૧

૧૦

૦૩

ય

૦૮

૪૩

૦૩.

ભદદનીળ ભજનેય(માનવરક) (લગડ–ય)

૦૦

૦૦

૦૧

૦૦

૦૪

૦૧

૦૬

૦૧

૧૧

૦૪.

ભદદનીળ ભજનેય(વલયુત) (લગડ–ય)

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૧

૦૦

૦

૦૧

૦૬

૦.

અવધક ભદદનીળ ભજનેય (ફાનધકાભ)

૦૦

૦૦

૦૪

૦૧

૦૦

૦૦

૦૪

૦૧

૦૮

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૪

૦૧

૦૪

(લગડ-૩)
૦૬.

અવધક ભદદનીળ ભજનેય (માનવરક) /
રેજંગ સુયલાભઝય (લગડ -૩)

નંધ:(૧)

ભદદનીળ ભજનેય(ફાનધકાભ)ની ૧ જ્મા શરન-ચરનની અળકતતાO.A. (One Arm affected)
અથલા O.L. (One leg affected) અને રલણની ખાભીHH (Hearing Impairment) કે ેવ ૪૦
ુ ી ળાયીહયક અષભતા ધયાલતા યભેદલાય ભાટે અનાભત છે .
ટકા કે તેથી લ ુ અને ૧૦૦ ટકા સધ

(ય)

અનાભત કષાના યભેદલાય બફન અનાભત જ્મા ભાટે અયી કયી ળકળે, યન ુ વનદગી ભાટેના
ધયણ બફન અનાભત કષાના રા ુ ડળે.

(૩)

ભહશરાવ ભાટે ની અનાભત જ્મા ભાટે જ ભહશરા યભેદલાય યર્ધ ન થામ ત તે જ્મા તે
કષાના

ૂુ  યભેદલાયને પાલી ળકાળે.
1

બફન અનાભત કેટેગયીની

(૪)

ુ ર જ્માવ અને તે ૈકી ભહશરા યભેદલાય ભાટે ની અનાભત જ્માવ

તથા વા.ળૈ..લગડ , અ .ુ ાવત અને અ .ુ જનાવત ભાટેની

ુ ર જ્માવ અને તે ૈકી ભહશરા

યભેદલાય ભાટે ની અનાભત જ્માવ ય વનદગી ે તે કેટેગયીના યભેદલાય તથા તે ૈકી ભહશરા
યભેદલાયએ વનદગીની રહરમા દય્માન રાત કયે ર

ુ અને ફડ વનફવન ધત વેલાની કામડષભતા
ણ

ાલી યાખલા વનમત કયે ર રામકી ધયણે ્માને રભ કયલાભાન આલળે.

ુ લ:
૦૧. ળૈષબણક રામકાત તથા ગાય ધયણ તથા અ બ


ુ )
નામફ કામડારક ભજનેય(વલયત


ુ યાત ભેયીટાભભ ફડડ અને
જ

ુ યાત વયકાયભાન વેલા ફજલતા યભેદલાય વવલામ અ્મ
જ

યભેદલાય ભાટે ભશતભ લમ ભમાડદા ૩ લૅ તેભજ વછાભાન વછી 21 લૅ યશેળે.
 ભા્મ

વુ નલવવિટીની ભરેકરીક એ્્જનીમયંગભાન ્નાતકની દલી અથલા ભરેકરીક અને

માનવરક એ્્જનીમયંગભાન ્નાતકની દલી અથલા વયકાય વાયા ભા્મવભકષ કે ય્ચ દલી
ધયાલત શલ જભએ.
 ચાય લૅના વભમગા ભાટે વનમવભત યીતે ભરેકરીક એ્્જનીમયંગની નકયી દયવભમાન ય
લૅથી વછ ન શમ એટર વભમગ ભરેકરીક અથલા માનવરક એ્્જનીમયંગના લકડ ળ
ુ ભથક યય
અથલા ભરેકરીક વલ ત

ુ યે ર શલ જભએ, યન ુ ે યભેદલાયને વલય શેડ
જ

ભરેકરીક વલતયણની કાભગીયી ભરેકરીક રેન ની કાભગીયીભાન મ્મ ઞાન શળે અને ંદાજન
ુ લ શળે તેને અબિભતા આલાભાન આલળે.
અ બ
 રલતડભાન ગાય ધયણ- ે ફે્ડ ૂા.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦, િેડ ે ૂા. ૪૦૦/- (ીફી-ય)


ભદદનીળ ભજનેય(ફાનધકાભ)
 બાયતભાન કે્રીમ અથલા યાજમ અવધવનમભથી અથલા તે શેઠ ્થામેરી
વુ નલવવિટીવ અથલા વન્થાવ ૈકી કભણભાનથી અથલા તે તયીકે
વુ નલવવિટી િા્ટવ

કવભળન અવધવનમભ,૧૯૬ ની કરભ-૩

અથલા વન્થાવત

ભા્મ થમેરી અથલા

શેઠ ડી્ડ

વુ નલવવિટી તયીકે

ાશેય થમેરી ફીી કભણ ળૈષબણક વન્થાભાનથી ભેલેરી એ્ીનીમયંગ (વવવલર) ની ્નાતક
ની દલી ધયાલતા શલા જભળે.
 રલતડભાન ગાય ધયણ- ે ફે્ડ ૂા.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦, િેડ ે ૂા. ૪૬૦૦/- (ીફી-ય)


ભદદનીળ ભજનેય(માનવરક)


બાયતભાન કે્રીમ અથલા યાજમ અવધવનમભથી અથલા તે શેઠ ્થામેરી અથલા વન્થાવત
વુ નલવવિટીવ અથલા વન્થાવ ૈકી કભણભાનથી અથલા તે તયીકે

ભા્મ થમેરી અથલા
2

વુ નલવવિટી િા્ટવ

કવભળન અવધવનમભ,૧૯૬ ની કરભ-૩

શેઠ ડી્ડ

વુ નલવવિટી તયીકે

ાશેય થમેરી ફીી કભણ ળૈષબણક વન્થાભાનથી ભેલેરી એ્ીનીમયંગ (માનવરક) ની ્નાતક
ની દલી ધયાલતા શલા જભળે.
 રલતડભાન ગાય ધયણ- ે ફે્ડ ૂા.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦, િેડ ે ૂા. ૪૬૦૦/- (ીફી-ય)


ુ )
ભદદનીળ ભજનેય (વલયત


બાયતભાન કે્રીમ અથલા યાજમ અવધવનમભથી અથલા તે શેઠ ્થામેરી

અથલા વન્થાવત

વુ નલવવિટીવ અથલા વન્થાવ ૈકી કભણભાનથી અથલા તે તયીકે ભા્મ થમેરી અથલા
વુ નલવવિટી િા્ટવ

કવભળન અવધવનમભ,૧૯૬ ની કરભ-૩

વુ નલવવિટી તયીકે

શેઠ ડી્ડ

ુ ) ની ્નાતક
ાશેય થમેરી ફીી કભણ ળૈષબણક વન્થાભાનથી ભેલેરી એ્ીનીમયંગ (વલયત
ની દલી ધયાલતા શલા જભળે. અથલા વયકાયરીએ આલી દલીની વભકષ ભા્મ કયે ર
રામકાત ધયાલતા શલા જભળે.
 રલતડભાન ગાય ધયણ- ે ફે્ડ ૂા.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦, િેડ ે ૂા. ૪૬૦૦/- (ીફી-ય)


અવધક ભદદનીળ ભજનેય(ફાનધકાભ)
 કે્રીમ

અથલા

યાજમ

અવધવનમભથી

અથલા

તે

શેઠ

્થામેરી

અથલા

વન્થાવત

વુ નલવવિટીવ અથલા વન્થાવ ૈકી કભણભાનથી અથલા તે તયીકે ભા્મ થમેરી અથલા
વુ નલવવિટી િા્ટવ

કવભળન અવધવનમભ, ૧૯૬ની કરભ-૩

વુ નલવવિટી તયીકે

શેઠ ડી્ડ

ાશેય થમેરી ફીી કભણ ળૈષબણક વન્થાભાનથી ભેલેરી ડીરભા એ્ીનીમયંગ (વવવલર) ની
દલી ધયાલતા શલા જભળે. અથલા વયકાયરીએ આલી દલીની વભકષ ભા્મ કયે ર રામકાત
ધયાલતા શલા જભળે.
 યય

ુ ફ વવવલર એ્ીનીમયંગની ્નાતકની ડીિીને ભા્મ ગણેર ન શલાથી વીધી વવવલર
જ

એ્ીનીમયંગ ની ડીિી ભેલેર શમ તેલા યભેદલાય અયી કયી ળકળે નશં.
 નાણાન વલબાગના તા.૧૬-ય-ય૦૦૬ અને તા.ય૯-૪-ય૦૧૦ ના ઠયાલ નન. ખયચ/ય૦૦ય/૭/ઝ/૧ ની
જગલાભવને આવધન તેભજ તા. ય૦-૧૦-ય૦૧૪ ના ઠયાલ રભાનક ખયચ/ય૦૦ય/૭(ાટડ -ય)/ઝ-૧
થી નકકી થમા

ુ ફ રથભ  (ાનચ) લડ ભાટે ગાય ધયણને આ 
ુ બન ગક યા્મ વયકાય રાયા
જ

વનમત થમેર પીકવ ગાયથી વનભ ક
ન ૂ આલાભાન આલળે. ્માયફાદ  (ાનચ) લડની વેલાવ
વનતકાયક યીતે

ૂયી થમેથી વનમવભત રલતડભાન ે ફે્ડ ૂ. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦, િેડ ેૂ. ૪૪૦૦/-

(ીફી-ય) ભાન વનમવભત વનભ ક
ન ૂ ભેલલા ાર થળે.


ુ યલાભઝય
અવધક ભદદનીળ ભજનેય(માનવરક) / રેજંગ સ
 કે્રીમ અથલા યાજમ અવધવનમભથી અથલા તે શેઠ ્થામેરી

અથલા વન્થાવત
3

વુ નલવવિટીવ અથલા વન્થાવ ૈકી કભણભાનથી અથલા તે તયીકે ભા્મ થમેરી અથલા
વુ નલવવિટી િા્ટવ

કવભળન અવધવનમભ, ૧૯૬ ની કરભ-૩

વુ નલવવિટી તયીકે

શેઠ ડી્ડ

ાશેય થમેરી ફીી કભણ ળૈષબણક વન્થાભાનથી અથલા ્ૌ ્કનકર યીષા ફડૅ ભાનથી ભેલેરી
ડીરભા એ્ીનીમયંગ (માનવરક) અથલા વટભફામરની દલી ધયાલતા શલા જભળે.
 યય

ુ ફ એ્ીનીમયંગ (માનવરક) અથલા વટભફામરની ્નાતકની ડીિીને ભા્મ ગણેર
જ

ન શલાથી વીધી એ્ીનીમયંગ (માનવરક) અથલા વટભફામરની ડીિી ભેલેર શમ તેલા
યભેદલાય અયી કયી ળકળે નશં.
 નાણાન વલબાગના તા.૧૬-ય-ય૦૦૬ અને તા.ય૯-૪-ય૦૧૦ ના ઠયાલ નન. ખયચ/ય૦૦ય/૭/ઝ/૧ ની
જગલાભવને આવધન તેભજ તા. ય૦-૧૦-ય૦૧૪ ના ઠયાલ રભાનક ખયચ/ય૦૦ય/૭(ાટડ -ય)/ઝ-૧
થી નકકી થમા

ુ ફ રથભ  (ાનચ) લડ ભાટે ગાય ધયણને આ 
ુ બન ગક યા્મ વયકાય રાયા
જ

વનમત થમેર પીકવ ગાયથી વનભ ક
ન ૂ આલાભાન આલળે. ્માયફાદ  (ાનચ) લડની વેલાવ
વનતકાયક યીતે

ૂયી થમેથી વનમવભત રલતડભાન ે ફે્ડ ૂ. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦, િેડ ેૂ. ૪૪૦૦/-

(ીફી-ય) ભાન વનમવભત વનભ ક
ન ૂ ભેલલા ાર થળે.
યકત તભાભ જ્માવ ભાટે (૧)
વનમભ-૮ (૧એ)ની જગલાભ

.ુ .ુ વે.લગીકયણ અને બયતી(વાભા્મ) વનમભ-૧૯૬૭ ના

ુ ફ ક્ ટ
ુ ય એરીકેળન નુ
જ

ૂ ૂત ઞાન ધયાલતા શલા જભએ.

યાજમ વયકાયના વાભા્મ લશીલટ વલબાગના તા.૧૩/૮/ય૦૦૮ના વયકાયી ઠયાલ રભાનક વીઆયઆયુ ફ
જ

૧૦-ય૦૦૭-૧ય૦૩ય૦-ગ.

ુ યના
ક્ ટ

ફેઝીક

નરેજ નુ

કભણ

તારીભી

વન્થા નુ

ુ ય એક વલમક તયીકે શમ તેલી
રભાણર/ભાકડ ળીટ ધયાલતા શલા જભળે, અથલા (ય) ક્ ટ
રામકાત વયકાય ભા્મ

વુ નલવવિટી અથલા વન્થાભાનથી ભેલેર શલાના રભાણર ધયાલતા શલા

ુ ય વલમ વાથે ાવ કયે ર શલાના
જભળે, અથલા (૩) ધયણ-૧૦ અને ધયણ-૧યની યીષા ક્ ટ
રભાણર ધયાલતા શલા જભળે.
વનરાભન અયી કયલાના તફકકે યભેદલાય આ નુ રભાણર ધયાલતા ના શમ ત ણ
અયી કયી ળકળે યન ુ વનભ ક
ન ૂ ભેલતાન શેરાન યભેદલાયે આ નુ રભાણર અચ ૂક યજુ કયલા નુ
યશેળે, અ્મથા આલા યભેદલાય વનભ ક
ન ૂ ભેલલા ાર ઠયળે નશં.

ુ યાતી અને/ અથલા હશ્દી બાા નુ
જ

૦ય.

યુ ુ ઞાન ધયાલતા શલા જભએ.

૦૩. અજભામળી વભમગા


ુ ), ભદદનીળ ભજનેય(ફાનધકાભ), ભદદનીળ ભજનેય(માનવરક)
નામફ કામડારક ભજનેય(વલયત
ુ ) ન અજભામળી વભમગા ય(ફે) લડન યશેળે.
તથા ભદદનીળ ભજનેય(વલયત
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રથભ



ાનચ

લડ

ભાટે

અવધક

ભદદનીળ

ભજનેય(ફાનધકાભ),

અવધક

ભદદનીળ

ુ યલાભઝયને પીકવ ગાયભાન વનભ ક
ભજનેય(માનવરક)/રેજંગ સ
નુ આલાભાન આલળે.

૦૪. લમભમાડદા (ંભય)
ુ યાત વયકાયરીના વાભા્મ લશીલટ વલબાગ ના તા.૦૬-૧૦-ય૦૧૫ના ાશેયનાભાન રભાનક ીએવ–
જ
ુ ાય શારની ભશતભ લમભમાડદાભાન રાબ
૩૩-ય૦૧–વીઆયઆય-૧૧-ય૦૦૮- ય૮ય૩ય૩- ી.૫ અ વ
આી નીચે

ુ ફ લમભમાડદા યશેળે:
જ

ુ ), ભદદનીળ મજનેય (વલયત
ુ ), ભદદનીળ મજનેય (વવવલર),
નામફ કામૅારક મજનેય (વલયત

૧.

ભદદનીળ મજનેય (માનવરક) ની જ્મા ભાટે ભશતભ લમ ભમૉદા ૩૫ લૅ યશેળે.
૨.

અવધક ભદદનીળ મજનેય ભદદનીળ મજનેય (વવવલર), અવધક ભદદનીળ મજનેય (માનવરક) ની
જ્મા ભાટે ભશતભ લમ ભમૉદા ૩૩ લૅ યશેળે.
ુ બુ ચત ાવત, અ સ
ુ બુ ચત
યયકત ાશેયનાભાનથી ભત આ લમ ભમાડ દાન રાબ અ સ

૩.

જનાવત તથા વાભાજજક અને ળૈષબણક યીતે છાત લગડ , ભહશરા, ભાી વૈવનક અને ળાયીહયક
અળકતતા ધયાલતા યભેદલાયને શારભાન ભતી લમ ભમાડદાના રાબ યયાનતન યશેળે.
૪.

યભેદલાયની ંભય અયી ્લીકાયલાની છે ્રી તાયીખના યજ ગણલાભાન આલળે.

.

ાશેયાતભાન યરી લમભમાડ દા આલાભાન આલેર છે , તેભાન નીચે

ુ ફની
જ

ટછાટ ભલાાર

ુ ાન લ ુ ૪૫
ટછાટ ્માનભાન રેતા લગડ - ય ના કી્વાભાન લ ભ

યશેળે, તેભ છતાન તભાભ રકાયની

ુ ાન લ ુ ૪૩ લડની લમભમાડદા યશેળે.
લડની લમભમાડદા યશેળે. અને લગડ -૩ ના કી્વાભાન લ ભ
૧

ુ


ુ યાતના
જ

ુ બુ ચત
અ સ
અને

ુ બુ ચત
અ સ

જનાવત

ળૈષબણક

યીતે

તથા

ાવત, ાનચ લડ

વાભાજજક

છાત

લગડના

યભેદલાય
ય

ુ


ુ યાતના બફન અનાભત ભહશરા ાનચ લડ
જ

યભેદલાય
૩

ુ


ુ યાતના
જ

ુ બુ ચત
અ સ

ુ બુ ચત
અ સ

જનાવત

તથા

ાવત, દવલડ, આ

ટછાટભાન, ભહશરા ભાટેની

ટછાટ

વાભાજજક કે ે ાનચ લડની છે , તેન વભાલેળ થભ ામ છે .

અને ળૈષબણક યીતે છાત લગડ ના ભહશરા
યભેદલાય
૪

ભાી

વૈવનક,

ભ.વી.વ., ર્કયભાન ફાલેર વેલા યયાનત ફીા ાનચ લડ
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ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા યભેદલાય- શરન-ચરનની અકળકતતા O.A.(One Arm
affected) અથલા

O.L.(One leg affected)અને

રલણની

ખાભી HH (Hearing

ુ ી ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા
Impairment)ની ૪૦ ટકા કે તેથી લ ુ અને ૧૦૦ ટકા સધ
ુ ીની
યભેદલાય શમ તેવને જ ભેડીકર ફડડ તફીફી રભાણરને આધીન ૧૦ લડ સધ
ટછાટ ભલાાર યશેળ.ે આ વવલામ અ્મ ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા યભેદલાય અયી
કયલાને ાર નથી.
૬

ુ યાત વયકાયના કભડચાયીવ કે ૧
જ
ુ યાત વયકાયની નકયીભાન
જ

ેવ
કામભી

ધયણે

અથલા

ધયણે

વન ગ

છ

કાભગીયી

ફાલતા

ુ યાત
જ

શનગાભી

ભાવ
શમ

ુ )ની ગ્મા ભાટે
નામફ કામડારક ભજનેય(વલયત
ભેયીટાભભ

ફડડ

અથલા

ુ યાત
જ

વયકાયભાન વેલા ફજલતાન યભેદલાય ભાટે યરી

ુ ી
સધ

લમભમાડ દા રા ુ ડળે નશં.

અને ય

ુ લને રામકાત તયીકે ભાનગેર ન
ાશેયાતભાન અ બ

વનભ ૂક

શમ યન ુ ભજનેયી, તફીફી, ખેતી વલમક,  ુ

દળાડ લેર

બચહક્વાની દલી કે ડીરભાની જ્મા ય

લમ ભમાડ દાની ંદય થમેર શમ

વનભ ક
નુ ાભેર કભડચાયીને ાશેયાતભાનની આલી

તેલા કભડચાયીવ.

રામકાતલાી જ્મા

તેવની
ાશેયાતભાનની

રથભ
જ્માભાન

(Any such post) ભાટે

યરી લમભમાડ દા રા ુ ડળે નશં.
૩

ુ લ એક
ાશેયાતભાન દળાડ લેર જ્મા ભાટે અ બ
રામકાત તયીકે ભાનગેર ન શમ ્માયે વનલગડભાનથી
ફઢતી ભલાાર શમ તેભાન પયજ ફાલતાન
કભડચાયીને,

તેવએ ફાલેર વેલાના

ુ ાન લ ુ ાનચ લડની
અથલા લ ભ
ૈકી ે વ ન શમ તેટરી
૭

વભમ

ટછાટ તે ફે

ટછાટ ભળે.

ુ લ ધયાલતા યભેદલાયને ફડડ ના
વલવળ્ટ અને વાયી રામકાત અને / અથલા અ બ
વલલેકાધીન

ટછાટ ભલાાર છે .

નંધ(૧)

ૂફૂ

ુ ાકાતભાન( ્માન જૂય જણામ ્માન) ફડડ ની સચ
ુ નાવ / ધયણ
ર

દળાડલેર કેટેગયી લાભઝ જ્માની વનમાને ્માને રભ નીચે

ુ ફ ાશેયાતભાન
જ

ુ ફઅ વ
ુ યલા નુ યશેળે.
જ
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ુ ર જ્માવ

ુ ર જ્માવ ૈકી ૂફૂ

ુ ાકાત ભાટે ફરાલલાભાન
ર

આલનાય યભેદલાયની વનમા

૦૨.

૦૧

૦૬

૦ય

૦૮

૦૩

૧૦

૦૪ કે તેથી લ ુ

ુ ર જ્માવથી ૦૩ ગણા

યભેદલાયની આખયી વનદગી ્ધૅા્ભક યીષાભાન ભેલેર

ુ તથા રુફરુ
ણ

ુ ાકાતભાન ભેલેર
ર

ુ ના આધાયે કયલાભાન આલળે, ે નુ ધયણ અ રુ ભે ૭૫ધ અને ય૫ધ યશેળે.
ણ
૦૩.

ે

વુ નલવવિટી વાયા ટકાલાયી આલાભાન આલતી નથી તેલા યભેદલાયએ ટકાલાયી ગણલા ભાટે ની

પ્ ર
ડ ુ ા / આધાય અયી વાથે ૂફૂ
૦૪.

જ યભેદલાયે વલદે ળની

ુ ાકાત/ દ્તાલેજની ચકાવણી વભમે યજુ કયલાના યશેળે.
ર

વુ નલવવિટીની હડિી ભેલેર શળે ત તેલી હડિીની બાયતભાન ભા્મતા /

વભકષતા ગણલા ફાફતન આધાય /

ુ ાલ યજુ કયલાન યશેળે.
ય

૦૫. ાહેરાતની સામા્ય ોગવાાઓ
(૦૧) નાગયીક્લ યભેદલાય (ક) બાયતન નાગહયક અથલા (ખ) નેાન રાજન અથલા (ગ)
ૂતાનન રાજન અથલા (ઘ) વતફેટન વનલાડવવત ે બાયતભાન કામભી લવલાટ કયલાના
ુ યી, ૧૯૬ય શેરાન બાયતભાન આલેરા શલા જભએ, અથલા (ચ)
ભયાદાથી ૧રી ા્ આ

ુ


બાયતીમ ્મહકત

ૂલડ

કે ે બાયતભાન કામભી લવલાટ કયલાના ભયાદાથી ાહક્તાન,

ાહક્તાન (ફાન્રાદે ળ), ફભાડ (્માનભાય), રીરનકા, કે્મા,

ુ ા્ડા, ેલા
ગ

ૂલડ આહાકાના

ુ ત રાવતાક ટાનઝાનીમા, ઝાનફીમા, ભરાલી, ઝૈય, ભથીમા અથલા વલમેટનાભથી
દે ળ, વન ક
્થાનતય કયીને આલેર શલા જભએ. યન ુ ેટા રભાનક- (ખ), (ગ), (ઘ) અને (ચ) ભાન
આલતા યભેદલાયના હક્વાભાન વયકાયે ારતા રભાણર આેર શ નુ જભએ.
નંધ- ે

યભેદલાયના

હક્વાભાન

ારતા

રભાણર

જૂયી

શમ

તેલા

યભેદલાય નુ

અયીરક ફડડ વલચાયણભાન રેળે અને જ વનભ ક
નુ ભાટે તેભના નાભની બરાભણ
કયલાભાન આલળે ત વયકાય નુ ારતા રભાણર યજૂ કમેથી ફડડ વાયા વનભ કૂન
આલાભાન આલળે.
(૦ર) બયે રા અયી રક
(૧)

જ એક કયતાન લ ુ ાશેયાત ભાટે અયી કયલાની શમ ત દયે ક ાશેયાત ભાટે અરગ
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અરગ અયી કયલાની યશેળે અને ર્મેક અયી વાથે પી બયલાની યશેળે.
(ય)

પી લગયની અયી વલચાયણાભાન રેલાભાન આલળે નશં.

(૩)

અનાભત કષાના યભેદલાય ભાટે ાશેયાતભાન અનાભત જ્માવ દળાડલેર ન શમ ્માન
આલા

યભેદલાય

બફનઅનાભત

જ્મા

ભાટે

અયી

કયી

ળકળે

અને

તેને

બફનઅનાભતના ધયણ રા ુ ડળે.
(૪)

અનાભત કષાના યભેદલાય જ બફનઅનાભત જ્મા ભાટે અયી કયે ત અયી પી
બયલાની યશેળે નશં.

()

ાશેયાતભાન ભહશરા યભેદલાય ભાટે જ્માવ અનાભત ન શમ ત ણ ે તે
કેટેગયીભાન ભહશરા યભેદલાય અયી કયી ળકે છે .

(૬)

ાશેયાતભાન ે તે કેટેગયીભાન

ુ
ુ ર જ્માવ ૈકી ભહશરા યભેદલાય ભાટે અ ક

જ્માવ અનાભત શમ ્માયે ભહશરા યભેદલાયની અનાભત જ્માવ વવલામની
ફાકી યશેતી જ્માવ પકત
જ્માવ ય

ૂુ  યભેદલાય ભાટે અનાભત છે તેભ ગણલા નુ નથી, આ

ૂુ  તેભજ ભહશરા યભેદલાયની વનદગી ભાટે વલચાયણા થભ ળકે છે ,

ૂુ  તેભજ ભહશરા યભેદલાય અયી કયે છે . (દા.ત. ુર ૧૦ જ્માવ ૈકી ૦૩ જ્મા
ભહશરા યભેદલાય ભાટે અનાભત છે યન ુ ફાકી યશેતી ૦૭ જ્માવ ભહશરા યભેદલાય
ણ વનદગી ાભી ળકે છે .)
(૭)

ાશેયાતભાન ભાર ભહશરા યભેદલાય ભાટે જ્માવ અનાભત શમ ત ણ ે તે
કેટેગયીભાન

ૂુ  યભેદલાય અયી કયી ળકે છે કેભ કે ભહશરા યભેદલાય યર્ધ ન

થામ ત આ જ્માવ ય વનદગી ભાટે

ુ ુ  યભેદલાયની વલચાયણા થભ ળકે છે .
ર

યન ુ ે જ્માવ ભહશરા યભેદલાય ભાટે જ અનાભત શમ અને તે જ્મા યય
ભહશરા યભેદલાય

ુ ે ય
ુ ા વનદગી ાભે / ેટરી વનમાભાન વનદગી ાભે ત તેભને
ય

જ રથભ વલચાયણાભાન રેલાના થળે અને કભ ભહશરા યભેદલાય વનદ ન થામ કે
વછા ભહશરા યભેદલાય વનદ થામ ત તેટરા રભાણભાન

ૂુ  યભેદલાયને ્માનભાન

રેલાભાન આલળે. (દા.ત. ુ ર ૧૦ જ્મા ભહશરા યભેદલાય ભાટે અનાભત છે અને ૦૮
ભહશરા યભેદલાય વનદ થામ છે ત ૦ય
(૦૩)

ૂુ  યભેદલાય વનદગી ાભી ળકે છે .)

જ્ભ તાયીખ
(૧)

ફડડ જ્ભ તાયીખના

ુ ાલા ભાટે એવ.એવ.વી. ફડડ વાયા અામેર એવ.એવ.વી.ભ.
ય

રભાણર જ ભા્મ યાખલાભાન આલળે. યન ુ આ રભાણરભાન દળાડલેર જ્ભ તાયીખ
ખટી શલા નુ યભેદલાય ભાને ત વષભ અવધકાયીએ આેર લમ અને અવધલાવના
રભાણરની

રભાબણત નકર ભકરલાની

યશેળે.

આ રભાણરભાન અવધ ૃત
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અવધકાયીએ ્્ટણે જણાલેર શ નુ જભએ કે તેવએ એવ.એવ.વી. કે તેની
યીષા નુ

ૂ રભાણર/ જ્ભ તાયીખન દાખર તાવેર છે અને તાની વભષ

યજુ કયલાભાન આલેર

ુ ાલાવને આધાયે યભેદલાયની વાચી જ્ભ તાયીખ............ છે
ય

ે એવ.એવ.વી. કે તેની વભકષ યીષાના રભાણર/
દળાડલેર જ્ભતાયીખ કયતાન જુદી છે તથા ભાનલાને

જ્ભ તાયીખન દાખરાભાન

ુ નુ કાયણ છે . યભેદલાયે યજુ
ય

કયે ર લમ અને અવધલાવ નુ રભાણર તેની વલવાવશતાડ (Credibility) નાઆધાયે
્લીકાય કે અ્લીકાયન વનણડમ ફડડ વાયા રેલાભાન આલળે.
(ય)

યભેદલાયે અયી રકભાન દળાડલેર જ્ભ તાયીખભાન ાછથી કભણ કાયણવય
પેયપાય થભ ળકળે નશં.

(૦૪)

ળૈષબણક રામકાત
(૧)

ે
યભેદલાય ાશેયાતભાન દળાડલર
ળૈષબણક રામકાત અયી ્લીકાયલાની છે ્રી
તાયીખના યજ ધયાલતા શલા જભએ.

(ય)

યભેદલાયે ળૈષબણક રામકાત ભા્મ

(૩)

યભેદલાયે અયી વાથે ભા્મ

વુ નલવવિટી / વન્થાભાનથી ભેલેર શલી જભએ.

વુ નલવવિટી / વન્થાના

ુ રક (ફધા જ લ/ /
ણ

વેભે્ટય) અને દલી રભાણરની ્લમન રભાબણત નકર યજુ કયલાની યશેળ.ે
કરેજના આચામડ વાયા અામેર રભાણર ભા્મ ગણલાભાન આલળે નશં.
(૪)

ળૈષબણક રામકાત કાભચરાય ધયણે ભા્મ યાખલી તેલ યભેદલાયન શકક દાલ
્લીકાયલાભાન આલળે નશં.

()

ાશેયાતભાન દળાડલેર રામકાતની વભકષ રામકાત યભેદલાય ધયાલે છે તેલ તેભન
શકક દાલ શમ ત આલા યભેદલાયે વભકષતા ર્થાવત કયતા આદે ળ /
અવધ ૃતતાની વલગત આલાની યશેળે.

(૦૫)

ુ લ :અ બ
(૦૧)

ુ લ, અયી ્લીકયલાની છે ્રી તાયીખના યજ ગણલાભાન આલળે.
ભાગે ર અ બ

(૦૨)

(અ) ાશેયાતભા અ્મથા જગલાભ કયલાભાન ન આલી શમ ત જૂયી રામકાત
ભેલલાભાન આલે તે તાયીખથી, (ફ) અયી ્લીકયલાની છે ્રી તાયીખના વદબડભાન
ગણલાભાન આલળે.

(૦૩)

ુ લ દળાડ લેર શમ તેના વભથડનભાન અ બ
ુ લન વભમગા
યભેદલાયે અયીભાન ે અ બ
( હદલવ, ભાવ, લૅ)

ૂ ગાય અને

ુ લની
રકાય/ભેલેર અ બ

ુ ર ગાયની વલગત તથા ફજલેર પયજન

વલગત વાથે નુ રભાણર યજૂ કયલા નુ યશેળે. આ નુ

રભાણર વ્થાના રેટયેડ યય વષભ વતાવધકાયીની વશી અને તાયીખ વાથે નુ
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યજૂ કયલા નુ યશેળે.
(૦૪)

ુ લના રભાણરભાન ાછથી કભ પેયપાય કયલાની વલનનતી
યભેદલાયે યજૂ કયે ર અ બ
ુ લનાન નલા રભાણર
ભા્મ યાખલાભાન આલળે નશં. અયી કમાડ છી અ બ
્લીકયલાભાન આલળે નશં.

(૦) ંળકારીન, યજજદા લેતનદાય, એરંટીવળી, તારીભી, ભાનદ લેતન, આભનવરત
ુ લ ભા્મ અ બ
ુ લ તયીકે ગણતયીભાન રેલાભાન
પેક્ટી તયીકે યભેદલાયે ભેલેરા અ બ
આલળે નશં.
(૦૬)

ુ ૂબચત ાવત, અ સ
ુ ૂબચત જનાવત,વાભાીક અને ળૈષબણક યીતે છાત લગડ
અ સ
(૧)

ૂ

ુ યાતના અ સ
ુ ૂબચત ાવત, અ સ
ુ ૂબચત જનાવત તથા વાભાીક અને ળૈષબણક
જ

યીતે છાત લગ/ના યભેદલાયને જ અનાભત લગડના યભેદલાય તયીકે રાબ ભળે.
(ય)

ુ ૂબચત ાવત, અ સ
ુ ૂબચત જનાવત, વાભાીક અને ળૈષબણક યીતે છાત લગ/
અ સ
ૈકી યભેદલાય ે લગડ ના શમ તેની વલગત અયી રકભાન અચ ૂક આલી.

(૩)

યભેદલાયે અયી રકની વનફવન ધત કરભભાન ે તે અનાભત કષા દળાડ લેર નશં શમ
ત ાછથી અનાભત લગડ ના યભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલાન શકક દાલ ભા્મ
યાખલાભાન આલળે નશં.

(૪)

વાભાીક અને ળૈષબણક યીતે છાત લગડના યભેદલાયને અનાભતનરાબ જ તેવન
વભાલેળ ‘‘યનત લગડભાન‘‘ નશં થત શમ ત જ ભલાાર થળે.

(૫)

વાભાીક અને ળૈષબણક યીતે છાત લગડના યભેદલાયએ યનત લગડભાન વભાલેળ ન
થત શલા ંગે નુ વાભાીક ્મામ અને અવધકાયીતા વલબાગના તા.૦૬-૦ય-૧૯૯૬ના
ુ યાતીભાન) ના ન ન
ુ ાભાન રભાણર યજુ
ઠયાલથી વનમત થમેર હયવળ્ટ (ક) ( જ
કયલા નુ યશેળે. આ રભાણર તા-૧/૦૪/૨૦૧૬ અથલા ્માયફાદ વષભ અવધકાયીએ
આેર શલ જભએ.

(૦૬)

યનત લગડભાન વભાલેળ ન થત શલા ંગે નુ રભાણર ભાતા-વતાની આલકના
વનદબડભાન આલાભાન આલ ુ શલાથી આ રભાણર અયી વાથે યજુ કયતી લખતે
યભેદલાયની ભાતા-વતાની આલકભાન પેયપાય થત શમ ત યભેદલાયે / અયજદાયે
્લમન આલા લધાયા-ઘટાડાની રભાબણક ાશેયાત રભાણર આનાય વષભ અવધકાયી
વભષ કયલાની યશેળે. આ યીતે વષભ અવધકાયીને ાણ કમાડ ફાદ, વષભ અવધકાયીએ
ે વનણડમ રીધેર શમ તેની ાણ અરેની કચેયીને ણ કયલાની યશેળે. ે યભેદલાય /
અયજદાય આલી ્લૈ્્છક ાશેયાત ન કયીને આલકભાન લધાય

ાલળે, ત તેને

ભે ર રાબ યદ કયલાાર ઠયળે અને ફડડ વાયા કયલાભાન આલતી કામદે વયની
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કામડલાશીને ાર ફનળે.
(૭)

યબણત ભહશરા યભેદલાયએ આ ુ રભાણર તેભના ભાતા-વતાની આલકના
વનદબડભાન યજુ કયલા નુ યશેળે, જ આલા યભેદલાયએ તેભના વતની આલકના વનદબડભાન
આ નુ રભાણર યજુ કયે ર શળે ત તેની અયી યદ કયલાભાન આલળે.

(૮)

હયવળ્ટ(ક)ના ફદરે Annexure-A (ંિેીભાન) યજુ કયે ર શળે ત તેભની અયી યદ
કયલાભાન આલળે. કેભકે Annexure-A બાયત વયકાય શેઠની નકયી ભાટે નુ છે .

(૯)

જ યભેદલાયે આ રભાણર (હયવળ્ટ–ક) યજુ કયે ર નશં શમ ત તેવની અયી
અભા્મ ગણલાભાન આલળે અને બફનઅનાભત જ્મા ભાટે ણ વલચાયણભાન રેલાભાન
આલળે નશં.

(૧૦)

વયકાયની રલતડભાન જગલાભ

ુ ફ અનાભત કષના યભેદલાય બફનઅનાભત
જ

ુ લની રામકાત,
લગડ ના યભેદલાયની વાથે વનમત ધયણ (અથાડત લમભમાડદા, અ બ
બફનઅનાભત લગડના યભેદલાય ભાટે અનાલેર શમ તેના કયતાન લ ુ વલ્ ૃત કયે ર
અ્મ ષેર) ભાન

ટછાટ રીધેર વવલામ તાની

ુ લતાના આધાયે વનદગી ાભે
ણ

ત બફનઅનાભત જ્માની વાભે ગણતયીભાન રેલાના થામ છે .
(૧૧)

યભેદલાયે અયીભાન ાવત ંગે ે વલગત દળાડલેર શળે તેભાન ાછથી પેયપાય
કયલાની વલનનતી ભા્મ યાખલાભાન આલળે નશં.

(૦૭)

ભાી વૈવનક
(૧)

ભાી વૈવનક યભેદલાયએ અયીરભાન વલગત આલાની યશેળે.

(ય)

ભાી વૈવનક યભેદલાયે હડ્ચાબ કકુ ની નકર ૂફૂ

ુ ાકાત/ દ્તાલેજની ચકાવણી
ર

વભમે અચકુ યજુ કયલાની યશેળે.
(૦૮)

ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા યભેદલાય
(૧)

ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા યભેદલાયએ અયી રકભાન વલગત આલાની યશેળે.

(૨)

ાશેયાતભાન ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા યભેદલાય ભાટે અનાભત જ્મા દળાડ લેર ન
શમ, યન ુ જ્માની પયજને અ ૂુ  રકાયની ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા
યભેદલાયને ાર ગણેર શમ તેવ તે ાશેયાત ભાટે અયી કયી ળકળે આલા રવનગે
ંભયભાન

(૩)

ટછાટ ભળે.

ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા યભેદલાયે તેના વભથડનભાન વાભા્મ લશીલટ વલબાગના
તા.૦૧-૧ય-ય૦૦૮ના યીર રભાનક૧૦ય૦૦૮-૪૬૯૪૦-ગ-ય થી વનમત થમેર
ુ ાભાન વયકાયી શ્્ટરના સવુ રટે ્ડે્ટ / વીલીર વબન / ભેડીકર ફડડ વાયા
ન ન
આલાભાન આલેર પટાલાળન રભાણરની નકર અચકુ યજુ કયલાની યશેળે. જ
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રભાણરની નકર વાભેર કયલાભાન નશં આલે શમ ત તે ાછથી ્લીકાયલાભાન
આલળે નશં અને ળાયીહયક અળકતતા યભેદલાય તયીકેન રાબ ભલાાર થળે નશં.
(૦૯)

ભહશરા યભેદલાય
ભહશરાવની અનાભત જ્માવ ભાટે જ મ્મ ભહશરા યભેદલાય યર્ધ નશં થામ ત
તેની જ્મા ે તે કષાના (Category)

ૂુ  યભેદલાયને પાલી ળકાળે.

જ યભેદલાયન વભાલેળ ળાયીહયક અળકતતા, ભહશરા કે વલધલા ૈકીના વલક્ ૈકી એક
થી લ ુ વલક્ભાન થત શમ તેલા હક્વાભાન તેને રા ુ ડતા વલક્ ૈકી ેભાન લ ુ રાબ
ભલાાર શળે તે ભળે.
(૧૦)

વલધલા યભેદલાય
(૧)

યભેદલાય વલધલા શમ ત અયી રકભાન તે કરભ વાભે ‘‘શા‘‘ અલ્મ રખ નુ
અ્મથા ‘‘રા ુ ડ નુ નથી‘‘ એભ દળાડલ .નુ

(ય)

વલધલા યભેદલાયે જ

ુ ર્ન કયે ર શમ ત અયી રભાન તે કરભ વાભે ‘‘શા‘‘
ન

અચકુ રખ નુ અ્મથા ‘‘રા ુ ડ નુ નથી‘‘ એભ દળાડ લ .નુ
(૩)

વલધલા યભેદલાયે

ુ  ર્ન કયે ર ન શમ અને વલધલા યભેદલાય તયીકે રાબ
ન

ભેલલા ભ્છતા શમ ત બયતી તથા વનભ ક
ન ૂ વભમે

ુ ર્ન કયે રા નથી તેલી
ન

એહપડેવલટ યજુ કયલાની યશેળે.
(૪)

વલધલા યભેદલાયને વયકાયની રલડતભાન જગલાભ
ાનચ ટકા

()

ુ ફ તેવએ ભેલેર
જ

ુ ભાન
ણ

ુ યભેયલાભાન આલળે.
ણ

કભ ભહશરા યભેદલાય ાશેયાત ભાટે અયી કયે ર તે વભમે ‘‘વલધલા‘‘ ન શમ, યન ુ
અયી કમાડ ફાદ અથલા ાશેયાત રવવ ની છે ્રી તાયીખ લીતી ગમા ફાદ અથલા
તેવ યજુઆત કયે ત તેની યજુઆત ભ્મા તાયીખ છીના બયતી રહરમાના ે ણ
તફકકાની ફાકી શમ તે તફકકાથી જ તેલા ભહશરા યભેદલાયને ‘‘વલધલા ભહશરા
યભેદલાય‘‘ તયીકેના રાબ આલાભાન આલળે.

(૧૧)

ના લાનધા રભાણર
(૧)

ુ યાત વયકાયના વયકાયી / અધડવયકાયી / વયકાય શ્તકના ક/યે ળન /
જ
કન નીવભાન વેલા ફાલતા અવધકાયીવ / કભડચાયીવ ફડડ ની ાશેયાતના વનદબડભાન
ફાયફાય અયી કયી ળકળે અને તેની ાણ યભેદલાયે તાના વલબાગ/ ખાતા/
કચેયીને અયી કમાડ ની તાયીખથી હદન-૭ ભાન અચકુ કયલાની યશેળે. જ યભેદલાયના
વનમકતા તયપથી અયી ભકરલાની છે ્રી તાયીખ ફાદ ૩૦ હદલવભાન અયી
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કયલાની યલાનગી નશં આલાની ાણ કયલાભાન આલળે ત તેવની અયી
નાભનજુય કયી યભેદલાયી યદ કયલાભાન આલળે.
(ય)

કે્ર વયકાયની અથલા અ્મ કભણ યાજમ વયકાયની નકયીભાન શમ તેલા યભેદલાયે
વનભ ૂક અવધકાયી નુ ‘‘ના લનધા રભાણર‘‘ યજુ કયલા નુ યશેળે.

(૧૨)

ગેયરામક યભેદલાય
ુ યાત ભેયીટાભભ ફડડ / અ્મ વયકાયી / અધડ વયકાયી / વયકાય શ્તકની વન્થાવ વાયા
જ
યભેદલાય કમાયે મ ણ ગે યરામક ઠયાલેર શમ ત તેની વલગત અયી રભાન આલાની
યશેળે. જ યભેદલાયન ગેયરામકન વભમ ચાલ ુ શળે ત આલા યભેદલાયની અયી યદ થલાને
ાર ફનળે.

(૧૩)

પયીમાત વન ૃવત, ૂખવદ, ફયતયપ
અગાય યભેદલાયને વયકાયી વેલા / વયકાય શ્તકની કન ની કે ફડડ ક/યે ળનભાનથી કમાયે મ
ણ પયીમાત વન ૃવત, ૂખવદ કે ફયતયપ કયલાભાન આલેર શમ ત અયી રકભાન તેની
વલગત આલાની યશેળે.

(૧૪)

અગ્મની જગલાભવ.
(૧)

યયની જ્માવભાન દળાડ લેર લગડ -૩ ના યભેદલાયની વનભ ૂક પકત ્ધૅા્ભક
(રેબખત) યીષા વાયા કયલાભાન આલળે. જમાયે લગડ -ય ના યભેદલાયની વનભ ક
નુ
્ધૅા્ભક (રેબખત) યીષા તેભજ ૂફૂ

ુ ાકાત મીને કયલાભાન આલળે, યન ુ દયે ક
ર

કેટેગયીભાન ્ધૅા્ભક (રેબખત) યીષાભાન બફનઅનાભત કષાના યભેદલાયએ વછાભાન
વછા ૪૦
૩૫

ુ ભેલલાના યશેળે તથા અનાભત કષાના યભેદલાયએ વછાભાન વછા
ણ

ુ ભેલલાના યશેળે. લગડ-ય ના યભેદલાયને ્ધૅા્ભક (રેબખત) યીષા તેભજ
ણ

દ્તાલેજની ચકાવણી ફાદ ૂફૂ
યીષા નુ ભા્મભ ફડડ

ુ ાકાત ભાટે રામક ગણલાભાન આલળે. આ
ર

નકકી કયળે નશં ત

ુ યાતી અને ંિેી યશેળે. રેબખત
જ

યીષા વાભા્મત અભદાલાદ/ગાનધીનગય ખાતે રેલાભાન આલળે અને યભેદલાયએ
્લખચે ય્્થત યશેલા નુ યશેળે.
(ય)

લગડ-યના યભેદલાયની આખયી વનદગી ્ધૅા્ભક (રેબખત) યીષાભાન ભેલેર
તથા ૂફૂ

ુ ાકાતભાન ભેલેર
ર

ુ
ણ

ુ ના આધાયે કયલાભા આલળે, ે નુ ધયણ અ રુ ભે
ણ

૭૫ધ અને ય૫ધ યશેળે.
(૩)

્ધૅા્ભક(રેબખત) યીષાભાન યભેદલાયને O.M.R. Sheet ભાન જલાફ આલા ભાટે A,
B, C, D, અને E એભ ાનચ વલક્ આલાભાન આલળે, ાનચભ વલક્ E ‘‘Not
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attended‘‘ તયીકેન યશેળે. જ યભેદલાયે તભાભ વલક્ ખારી યામા શમ
(encode કમાડ ન શમ) અથલા ખટા જલાફ આેર શમ ત ર્મેક વનવરત
૦.ય Negative Marks

ુ ના
ણ

કાલાભાન આલળે અને જ ાનચભ વલક્ E ‘‘Not

attended‘‘ એનકડ કયે ર શમ ત ‘‘ ૂ્મ‘‘

ુ કાલાના યશેળ.ે અથાડત ભાર E
ણ

‘‘Not attended‘‘ વલક્ જ encode કમ/ શળે ત તે રન ભાટે કભ નેગેટીલ

ુ
ણ

કાલાભાન આલળે નશં.
(૪)

વીધી બયતી ભાટે ૂફૂ

ુ ાકાતના ૧૦૦
ર

ુ ભાનથી વનદગી ભાટે નુ ર ત
ુ ભ ધયણ
ણ

લગડ -યની જ્માવ ભાટે બફનઅનાભત લગડના યભેદલાય ભાટે ૦

ુ અને અનાભત
ણ

ુ યાખલાભાન આલે છે . ભ્ટય્ ુ કવભટી વાયા ૂફૂ
ણ

લગડના યભેદલાય ભાટે ૩

ુ ાકાતભાન યભેદલાયના એકન દય દે ખાલ (Overall Performance) ને ્માને રેલાભાન
ર
આલળે અને ભ્ટય્ ુ કવભટી ભ્ટય્ ુ દય્માન યભેદલાયના Overall Performance
ને ્માનભાન યાખી
(૫)

ુ આળે.
ણ

ળાયીહયક અળકત યભેદલાયની જ્માવ અનાભત શમ ્માયે વફનવધત કેટેગયીના
ુ ભ
ળાયીહયક અળકત યભેદલાય ૈકી ે યભેદલાય આ રભાણેના ર ત

ુ ભેલતા
ણ

શળે તેભને વફનવધત કેટેગયીની અનાભત જ્મા વાભે ગણલાભાન આલળે. જ ાશેયાતભાન
જણા્મા રભાણેની આ કેટેગયીવ ભાટે યાખલાભાન આલેર અનાભત જ્માવ ભાટે આ
ુ ભ
ર ત

ુ ભેલતા યભેદલાય રાત ન થામ કે
ણ

ુ ભ
વફનવધત કેટેગયીના ર ત

યુ તી વનમાભાન રાત ન થામ ત

ુ ાના ૧૦ ટકા નુ ધયણ શ ુ કયીને વનદગી કયલાભાન
ણ

આલળે.
(૬)

ુ ભ
ભહશરા યભેદલાય ભાટે ર ત

ુ ના ૧૦ ટકા નુ ધયણ શ ુ કયીને વનદગી  વત
ણ

ુ યલાની યશેળે અને ૂફૂ
અ વ

ુ ાકાત ફાદ ે તે કેટેગયીના ભહશરા યભેદલાય
ર

ભાટેની અનાભત વનમા ેટરા ભહશરા યભેદલાયથી લ ુ યભેદલાય યર્ધ થામ
ત બરાભણ માદીભાન ભહશરા યભેદલાયન વભાલેળ થમા ફાદ ફાકીના ભહશરા
યભેદલાયની વતષામાદીભાન વનદગી ગણલાભાન આલળે આ જગલાભ
રામકી ધયણ બફન અનાભત લગડના ભહશરા યભેદલાય ભાટે ૪૫
અનાભત લગડ ના ભહશરા યભેદલાય ભાટે ૩૧
(૧૫)

ૂફૂ
(૧)

ુ ફ ર ત
ુ ભ
જ
ુ
ણ
તેભજ

ુ યાખલાભાન આલળે.
ણ

ુ ાકાત
ર
ુ યાત વયકાયરીના વાભા્મ લશીલટ વલબાગ, વબચલારમ, ગાનધીનગયના ઠયાલ
જ
ુ ાય યાજમ
રભાનક યચ- ૧૦ય૦૧૫-૧યય૩-ક, તા.૦૬-૧૧-ય૦૧ભાન જણા્મા અ વ
વયકાયભાન લગડ-૩ અને લગડ -૪ વનલગડની તભાભ જ્માવની બયતી રહરમાભાન ૂફૂ
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ુ ાકાત (Interview) ની જગલાભ ય કયલાભાન આલેર છે .
ર
(ય)

ૂફૂ

ુ ાકાત (લગડ -ય ભાટે ) ફડડ ની લડી કચેયી, ગાનધીનગય ખાતે જ રેલાભાન આલળે,
ર

યભેદલાયે તાના ખચે યવ્થત થલા નુ યશેળે.
(૩)

ુ ૂબચત ાવત, અ સ
ુ ૂબચત જનાવતના યભેદલાય તથા ફેયજગાય યભેદલાય કે
અ સ
ેવના ભાતા-વતાની લાવિક આલક આલકલેયાને ાર ન શમ તેવને તેભના
ુ ાકાત ભાટે આલલા તથા જલા ભાટે
ર

યશેઠાણના ્થે થી ૂફૂ

ુ યાત એવ.ટી.
જ

વનગભ વાયા વનમત થમેર હટહકટના દય રભાણે ફવ બાડુન ભલાાર થળે. આ ભાટે
યભેદલાયે ૂફૂ

ુ ાકાતના હદલવે વનમત પભડ બયલા નુ યશેળે અને તેની વાથે અવર
ર

હટકીટ યજુ કયલાની યશેળ.ે
(૪)

ૂફૂ

ુ ાકાતના હદલવે ાશેયાતભાન દળાડ લલાભાન આલેર અવર રભાણર યજુ
ર

કયલાના યશેળે. જ યભેદલાય અવર રભાણર યજુ કયળે નશં ત તેવ ૂફૂ
ુ ાકાત ભાટે ાર ફનળે નશં તેની ખાવ નંધ રેલી.
ર
(૧૬)

નીચે દળાડ ્મા

ુ ફની અયીવ યદ કયલાભાન આલળે (આ માદી ભાર
જ

ૃ ્ટાનત ્લૂે છે ે

વન ૂણડ નથી)
ુ ા
વ

ુ ફ અયી કયે ર ન શમ
જ

(૧)

વનરાભન

(ય)

ુ ી કે અવનગત શમ
અયીભાન દળાડ લેર વલગત અ ય

(૩)

અયીભાન યભેદલાયે વશી કે ાવટડ વાભઝન પટ અરડ કયે ર ન શમ

(૪)

ભાર વજવની લેફવાભટભાન કયે રી અયીવ જ ્લીકમડ ગણાળે. અ્મ કભણ યીતે
કયે રી અયીવ ેભ કે,

ુ યીમય, યજજ્ટય એડી., પેકવ અથલા ભ-ભેભર લગેયે રાયા

ભકરાલેર અયીવ યદ ગણાળે
()

યભેદલાયે અયી પી

ૂયે ૂયી બયે ર ન શમ

(૬)

ુ ૂબચત ાવત, અ વ
ુ બચત જનાવત, વાભાીક અને ળૈષબણક યીતે છાત લગડ ,
અ સ
ળાયીહયક ખડખાનણ ધયાલતા યભેદલાય તેભજ ભાી વૈવનકે તેવની કેટેગયી ંગે નુ
રભાણર ધયાલતા ન શમ

(૭)

વાભાીક ળૈષબણક યીતે છાત લગડ ના યભેદલાય ાશેયાતભાન દળાડ લેર વભમગાા નુ
ુ યાતી ન ન
ુ ા હયવળ્ટ "ક"
જ

ુ ફ નુ નન-હરવભરીમય રભાણર ધયાલતા ન શમ
જ

(૮)

જ્ભ તાયીખ ભાટે એવ.એવ.વી.ભ. રભાણરની નકર યજુ કયે ર ન શમ

(૯)

ુ લ દળાડલેર શમ (ેના આધાયે ારતા નકકી
યભેદલાયે અયી રકભાન અ બ
કયલાની થતી શમ) યન ુ તેના વભથડનભાન રભાણર યજુ કયે ર ન શમ અથલા ત
ુ લન વભમગા,
યજુ કયે ર રભાણરભાન તેવન અ બ

ુ ગાય, ુ ર ગાય અને
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ુ લન રકાય દળાડ લેર ન શમ તથા વન્થાના રેટય ેડ યય ન શમ.
અ બ

(૧૭)

વનભ ક
નૂ
(૧)

ુ ય ંગે ની વી.વી.વી /
યભેદલાયએ આખયી વનભ ક
નુ ર ભેલતાન શેરા ક્ ટ
વી.વી.વી. રવ અથલા તેની વભકષ યીષા ે વયકાય વાયા લખત લખત નકકી
કયલાભાન આલે તેલી રામકાત ભેલી રેલાની યશેળે. આ રકાયની રામકાત નશં
ધયાલનાય યભેદલાય વનભ ક
નુ ને ાર ફનળે નશં.

(ય)

ુ લ / ંભય લગે યેના વભથડનભાન યજુ કયે ર
યભેદલાયે તેની ળૈષબણક રામકાત / અ બ
ુ ડળે ત તેની યભેદલાયી ય
રભાણર કભણ તફકકે ફડડ ને ખટા ભાલભ

થળે

અને આલા યભેદલાય બાયતીમ પજદાયી ધાયા શેઠની કામડલાશીને ાર થળે, ેથી
યભેદલાયને વરાશ આલાભાન આલે છે કે, તેભણે યજુ કયે રા રભાણર
ચકવાભથી
(૩)

ુ જ
ફ

ૂણડ યીતે ખયાભ કમાડ ફાદ જ ફડડ ભાન યજુ કયલા.

ે તે વનલગડ ની બયતી રહરમાભા આખયી વનદગી ાભેરા યભેદલાય વનભ કૂન
વતાવધકાયીએ ઠયાલે તે ળયતને આવધન વનભ ક
ન ૂ ભેલલાને ાર થળે.

(૧૮)

ગેયલતડ ક
નુ ંગે દવત ઠયે રા યભેદલાય વલૂ

ગરાન

યભેદલાયને આથી ચેતલણી આલાભાન આલે છે કે તેવએ અયી રકભાન કભણ રકાયની
ખટી ભાહશતી દળાડ લલી નશં, તેભજ આલ્મક ભાહશતી

ાલલી નશં, યયાનત તેવએ યજુ

ુ ાય અથલા પેયપાય
કયે ર અવર દ્તાલેજ કે તેની રભાબણત નકરભાન કભણ વનજગભાન સધ
અથલા ફીા કભણ ચંડા કયલા નશં અથલા તેવએ આલા ચંડા કયે ર / ફનાલટી
દ્તાલેજ યજુ કયલા નશં. જ એક જ ફાફતના ફે કે તેથી લ ુ દ્તાલેજભાન અથલા તેની
રભાબણત નકરભાન કભણ રકાયની અચકવાભ અથલા વલવનગતતા જણામ ત તે
વલવનગતતાવ ફાફતની ્્ટતા યજુ કયલી. જ કભ યભેદલાય ફડડ વાયા દવત ાશેય
થમેર શમ અથલા થામ ત,
(૧)

તેવની યભેદલાયી ંગે કભણ યીતે મ્મતા રાત કયલા.

(ય)

નાભ ફદરીને યીષા આલી.

(૩)

કભ અ્મ ્મહકત વાયા છ કટથી કાભ

(૪)

ફનાલટી દ્તાલેજ યજુ કમાડ શમ.

()

અગ્મની ફાફત

(૬)

તેવની યભેદલાયી ંગે કભણ અવનમવભત કે અ બુ ચત યામન વશાય રીધ

ૂણડ કયા્ ુ શમ.

ુ ત અથલા ખટા વનલેદન કયે ર શમ.
ાલલા અથલા દ ક
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શમ.
(૭)

કવટી વભમે કભ અ બુ ચત વાધનન યમગ કમ/ શમ.

(૮)

યતયલશીભાન અ્રીર બાા કે અવળ્ટ ફાફત વહશતની અવનગત ફાફત યજુ કયે ર
શમ.

(૯)

યીષા ખનડભાન કભણ યીતની ગેયલતડ ક
નુ આચયલી, ેલી કે અ્મ યભેદલાયની
જલાફલશીની નકર કયલી,

્ુ તક, ગાભડ, કારી તેલા કભણ છાેર કે

શ્તબરબખત વાહશ્મની ભદદથી અથલા લાતબચત વાયા કે કભ વાનકેવતક યીતે નકર
કયલા કે અ્મ યભેદલાયને નકર કયાલલાની ગે યયીવતવ ૈકી કભણ ગેયયીવત
આચયલા ભાટે.
(૧૦)

ુ ત થમેરા કભડચાયી / ્મહકતને જલણી
ફડડ વાયા યીષાની કાભગીયી ંગે વન ક
કયલી, કભણ રકાયની ળાયીહયક ભા શંચાડલી, અથલા

(૧૧)

યયકત જગલાભવભાન ય્રેખામેર દયે ક અથલા કભણ

ૃ્મ કયલા કે કયાલલા

તેણે કે વીધી અથલા આડકતયી યીતે ફડડ ય દફાણ રાલનાય યભેદલાય નીચે
દળાડલેર વળષા યયાનત આઆ રમ્ન કમ/ શમ, પજલાયી કામડલાશીને ાર
ફનળે.
(ક)

ફડડ વાયા તે વનદગીના યભેદલાય તયીકે ગે યરામક ઠયાલી ળકળે અને /
અથલા

(ખ)

તેને ફડડ રે તેલી કભણ યીષા કે કભણ ૂફૂ
ુ યય
ક

ુ ાકાત ભાટે કામભી કે
ર

ુ ત ભાટે

(૧)

ફડડ વાયા રેલાનાય કભણ યીષા કે વનદગી ભાટે , અને

(ય)

યાજમ વયકાય શેઠની કભણ નકયીભાનથી વયકાય વાયા ગે યરામક
ઠયાલી ળકાળે અને

(ગ)

જ વયકાયી વેલાભાન અગાયથી જ શમ ત તેના વલૂ

વ બુ ચત વનમભ

ુ ાય વળ્તબનગના ગરાન રભ ળકાળે.
અ વ
(૧ય)

યયકત વલગતભાન વનહદિ ્ટ કયે ર વળષા કયતા શેરા ફડડ / વયકાય વાયા યભેદલાયને
/ કભડચાયીને
(૧)

આયનાભાભાન તેભની વાભેના ્્ટ આય અથલા કેવના રકાય ફાફતે,

(ય)

રેબખતભાન વળષા ંગે ફચાલના નુ – શકીકત યજુ કયલા અને

(૩)

વળષા ંગે વનમત વભમ ભમાડ દાભાન ૂફૂ યજુઆત કયલાની તક આલાભાન
આલળે.
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(૧૯). Online અયી કયલાની તથા અયી પી બયલાની યીત
આ ાશેયાતના વનદબડભાન ફડડ વાયા વનરાભન જ અયી ્્લકાયલાભાન આલળે. યભેદલાય
તા.૧૦-૦ય-ય૦૧૭ વભમ ફયના ૧ય.૦૦ કરાક થી તા. ૦૯-૦૩-ય૦૧૭ વભમ ય૩.૯ કરાક
ુ ીભાન https://ojas.gujarat.gov.inય અયી રક બયી ળકાળે. યભેદલાય અયી કયલા ભાટે
સધ
નીચે

ુ ફના Steps અ વ
ુ યલાના યશેળે. Confirmation Number ભ્મા છી જ અયી ભા્મ
જ

ગણાળે.
(૧)

વો રથભ https://ojas.gujarat.gov.in ય જ .નુ

(ય)

Apply On line Click કય .નુ આ રભાણે Click કયલાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now
ફટન દે ખાળે. વો રથભ More Details ય Click કયીને ાશેયાતની ફધી જ વલગતન અ્માવ
યભેદલાયએ કયલ અને ્માય ફાદ Apply Now ફટન હકરક કય .નુ

(૩)

ુ ), ભદદનીળ ભજનેય (ફાનધકાભ), ભદદનીળ ભજનેય (માનવરક),
નામફ કામડારક ભજનેય (વલયત
ુ ), અવધક ભદદનીળ ભજનેય (ફાનધકાભ), અવધક ભદદનીળ ભજનેય (માનવરક /
ભદદનીળ ભજનેય (વલયત
રેજંગ સયુ લાભઝય) યય Click કયલાથી જ્માની વલગત ભળે.

(૪)

તેની નીચે Apply Now ય Click કયલાથી Application Format દે ખાળે. Application Format ભાન
વો રથભ ‘‘Personal Details” યભેદલાયે બયલી. (અશં રાર ુદયડી(*) વનળાની શમ તેની વલગત
પયીમાત બયલાની યશેળ.ે ‘‘Personal Details” ભાન જમાન Mobile Number અને email ID ભાન્મા
છે , તેની વલગત રખલી ેથી જૂય જણામે ફડડ યભેદલાયને ભાહશતગાય કયી ળકે.

()

‘‘Personal Details‘‘ બયામા ફાદ Education Details બયલા ભાટે Education Details ય Click
કય નુ અને તાની વલગત બયલી.

(૬)

Additional Qualification ય ‘‘Click‘‘ કયી Additional Qualification બયલી.

(૭)

Experience Details ય ‘‘Click‘‘ કય નુ અને Experience Details બયલી. લડ Experience
યભેયલા ભાનગતા શમ ત Add. More Experience ‘‘Click” કયી Details બયલી.

(૮)

ુ લ ojas
Additional Information ય ‘‘Click‘‘ કયી ્માન ભાહશતી બયલી. ે લધાયાન અ બ
module ભાન વભાવલ્ટ ન થત શમ, ત વાદા કાગ ય ojasભાન જણા્મા

ુ ફના અ બ
ુ લના
જ

ુ લની વલગત યભેયીને ભકરલી.
કઠા રભાણે આે લધાયાના અ બ
(૯)

તેની નીચે ‘‘Self-declaration‘‘ ભાન Yes / No ય Click કય નુ

(૧૦)

શલે Save ય ‘‘Click‘‘ કયલાથી તભાય Data Save થળે. અશં યભેદલાયન Application Number
generate થળે. ે યભેદલાયે વાચલીને યાખલાન યશળે અને છી આ ાશેયાતના વનદબડભાન ફડડ
વાથેના કભણ ર્મલશાયભાન તે દળાડલલાન યશેળે.

(૧૧)

ુ ાયા-લધાયા કયલાના શમ ત Edit Application ભાન જભને કયી
જ આની અયી રકભાન કભ સધ
18

ળકાળે. આ સવુ લધા અયી Confirm કયતાન શેરા યર્ધ છે . એક લખત અયી Confirm થભ
ગમા છી / ફાદ આ સવુ લધા યર્ધ યશેળે નશં.
(૧ય)

શલે ેજના યયના બાગભાન Upload Photo ય Click કયી અશં ભાય Application Number
Type કય અને તભાયી Birth Date Type કય. ્માયફાદ Ok ય Click કય. અશં, Photo અને
Signature Upload કયલાના છે . (પટા નુ ભા  વે.ભી. યાનચાભ અને ૩.૬ વે.ભી. શાભ અને
Signature

નુ ભા ય. વે.ભી. યાનચાભ અને ૭. વે.ભી. શાભ યાખલી) (Photo અને Signature

Upload કયલા વો રથભ તભાય Photo અને Signature.jpg Format ભાન (10 KB) વાભઝથી લધાયે
નશં તે યીતે Computer ભાન શલા જભએ) ‘‘Browse‘‘ Button ય Click કય શલે Choose Fileના
્રીન ભાનથી ે પાભરભાન .jpg Format ભાન તભાય Photo Store થમેર છે તે પાભરને ્માનથી Select
કય અને ‘‘Open Button‘‘ ને Click કય. શલે ‘‘Browse‘‘ ભાન તભાય Photo Store થમેર છે તે
પાભરને ્માનથીSelect કય અને ‘‘Open‘‘ Button ને Click કય. શલે ‘‘Browse” Button ની ફાજુભાન
‘‘Upload‘‘ Button ય Click કય શલે ફાજુભાન તભાય Photo દે ખાળે. શલે આજ યીતે Signature
ણ Upload કયલાની યશેળે.
(૧૩)

શલે ેજના યયના બાગભાન ‘‘Confirm Application‘‘ ય Click

કય અને ‘‘Application

Number‘‘ તથા Birth Date Type કમાડ ફાદ OK ય Click કયલાથી ફે (ય) ફટન (૧)
Application Preview (ય) Confirm Application દે ખાળે. યભેદલાયે ‘‘Application preview‘‘ય
ુ ાય કયલાન જણામ ત, ત Edit Application
Click કયી તાની અયી જભ રેલી. અયીભાન સધ
યય Click

ુ ાય કયી રેલ. અયી Confirm કમાડ શેરા કભ ણ રકાયન સધ
ુ ાય
કયીને સધ

ુ ાય થભ ળકળે
અયીભાન કયી ળકાળે. યન ુ અયી Confirm થભ ગમા ફાદ અયીભાન કભ ણ સધ
ુ ાયલાની જૂય ન જણામ ત જ Confirm Application ય Click કય .નુ
નશં. જ અયી સધ
Confirm Application ય Click કયલાથી યભેદલાયની અયીન ફડડ ભાન Online્લીકાય થભ જળે.
અશં ‘‘Confirmation Number‘‘ generate થળે ે શલે છીની ફધીજ કામડલાશી ભાટે જૂયી શભ,
યભેદલાય વાચલલાન યશેળે. Confirmation Number વવલામ કભણ ર્મલશાય કયી ળકાળે
નશં. Confirm થમેર અયી રકની વર્ટ અચકુ કાઢી યાખલી.
(૧૪)

અયી પી:
(૧)

વાભા્મ કેટેગયીના યભેદલાયએ ૂ. ૧૦૦/- પી + ચાબ બયલાન યશેળે. અને પી બમાડ ંગે નુ
ચરણ/યવીદ ભેલલા નુ યશેળે.

(૨)

ૂ

ુ યાતના અનાભત કષાના યભેદલાયએ અયી પી બયલાની યશેળે નશં. યન ુ
જ

ુ યાત
જ
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વવલામના અ્મ યા્મના અનાભત કષાના યભેદલાયએ યભેદલાયી નધાલલી શમ ત,
બફનઅનાભત લગડ ના યભેદલાય તયીકે જ અયી કયલાની યશેળે. અને બફનઅનાભત લગડ ભાટે
વનમત થમેર અયી પી + વવલિવ ચાબ બયલાન યશેળે.

અયી પી નીચેના ફે વલક્ ૈકી કભણથી બયી ળકે છે .
(૧) ્ટ વપીવભાન:

જભા કયાલલા ભાટે ‘‘Print Challan‘‘ યય કરીક કય નુ અને વલગત બયલી તેભજ વર્ટે ડ
ુ યની સવુ લધા ધયાલતી ેા્ટ વહપવભાન ૂ. ૧૦૦/ચરણની નકર રભને નીકની ક્ ટ
ુ ીભાન ્ટ વપીવના કચેયી વભમ દય્માન
અયી પી + ેા્ટર ચાબ તા. ૧૧-૦૩-ય૦૧૭ સધ
બયલાની યશેળે અને પી બમાડ ંગે નુ ચરણ ભેલલા નુ યશેળે.

(૨)

વનરાભન :જભા કયાલલા ભાટે ‘‘Print Challan‘‘ યય કરીક કય નુ અને વલગત બયલી અને ્માન
‘‘Online Payment of Fee‘‘ યય કરીક કય .નુ ્માયફાદ આેર વલક્ભાન ‘‘Net Banking
of fee‘‘ અથલા ‘‘Other Payment Mode‘‘ ના વલક્ભાનથી મ્મ વલક્ વનદ કયલ એ
આગની વલગત બયલી. પી જભા થમા ફાદ આને આની પી જભા થભ ગભ છે તે નુ
Screen ય રખામેલ ન ુ આલળે અને e-receipt ભળે ેની Print કાઢી રેલી. જ રહરમાભાન
કભ ખાભી શળે ત Screen ય આની પી બયામેર નથી તેભ જલા ભળે. વનર્ન ફંક
ચાજબવ યભેદલાયે બયલાના યશેળે. જ કભ યભેદલાય એક કયતા લ ુ અયી કયળે ત કયે ર
અયી ભાટે બયે ર પી યત કયલાભાન આલળે નશં.
આ ચરણ / e-receipt તથા Confirm થમેર અયી રક યભેદલાયે તાની ાવે વાચલીને
યાખલાના યશેળે અને ફડડ વાયા ભનગાલલાભાન આલે, ્માયે જ અયી રક બફડાણ વહશત તથા
પી બયે રા ચરણની નકર વાથે આય.ી.એ.ડી. / ્ીડ ્ટથી ભકરલાના યશેળે અથલા
ફડડ ની કચેયીભાન ૂફૂ આી જલાની યશેળ.ે

(૩)

વલકરાનગ યભેદલાયને તેભજ ભાી વૈવનકએ અયી પી બયલાની યશેતી નથી.

(૪)

પી બમાડ લગયની અયી યદ થલાને ાર છે . પી બયે ર નશં શમ તેલા યભેદલાયને કભણ
વનજગભાન ્ધાડ્ભક યીષા / ૂફૂ

ુ ાકાત યીષાભાન ફેવલા દે લાભાન આલળે નશં. આ પી
ર

કકત ્ટ વપીવ રાયા જ ્લીકાયલાભાન આલળે, યકડભાન, ડીભા્ડ રાકટથી, ભ્્ડમન ્્ર
વડડ ય કે ે વડડ યના ્લૂભાન આ પી ્લીકાયલાભાન આલળે નશં. ેની યભેદલાયએ ખાવ
નંધ રેલી.
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(૧) દયે ક જ્મા ભાટે યભેદલાયે એક જ અયી કયલી. આભ છતાન, વનજગલળા ૌ જ કભ યભેદલાયે એકથી
લ ુ અયી કયે ર શળે ત છે ્રી ક્પભડ થમેર અયી, તેની વાથે વનમત પી બયે ર શળે ત તે ભા્મ
ગણાળે અને અગાયની અયીવ ય ગણલાભાન આલળે. અગાયની અયી વાથે બયે ર પી છે ્રી ક્પભડ
થમેર અયી વાભે ગણલાભાન આલળે નશં. જ યભેદલાયે છે ્રી ક્પભડ થમેર અયી વાથે વનમત પી
બયે ર નશં શમ ત આલા યભેદલાયની વનમત પી વાથેની ક્પભડ થમેર છે ્રી અયી ભા્મ
ગણલાભાન આલળે. જ યભેદલાયે એકથી લ ુ અયી વાથે પી બયે ર શળે ત તે યીપન ડ કયલાભાન આલળે
નશં.
યભેદલાયને ખાવ જણાલલા નુ કે, અયીરક તથા રભાણરની ચકાવણી દય્માન કભ યભેદલાય,
આ જ્માના બયતી વનમભ, તથા ાશેયાતની જગલાભવ

ુ ફ રામકાત ધયાલતા નથી તેભ
જ

ુ ડળે ત તેભની યભેદલાયી કભણ તફકકે ય કયલાભાન આલળે.
ભાલભ

(૦૬). વનદગી રહરમા
ુ ય યભેદલાયે ્ધાડ્ભક
ફડડ ની ાશેયાતભાન દળાડમેર તભાભ જ્માવ યય વનદગી ાભલાના શે વ
યીષાભાનથી વાય થલા નુ યશેળે. લગડ -૩ ની જ્માવ ભાટે ્ધાડ્ભક યીષા ફાદ ભેયીટના ધયણે વનભ ૂક
આલાભાન આલળે તથા લગડ -ય ભાટે ્ધાડ્ભક યીષા તથા ભોબખક ભ્ટય્ ુ ના આધાયે વનદગી કયલાભાન
આલળે.
રેબખત કવટી ભાટે નીચે

ુ ફન અ્માવકભ યાખલાભાન આલેર છે .
જ

જ્મા નુ નાભ

અ્માવ કભ

ુ )
નામફ કામડારક ભજનેય (વલયત

ડીિી રેલરન અ્માવકભ

ુ )
ભદદનીળ ભજનેય (ફાનધકાભ / માનવરક / વલયત

ડીિી રેલરન અ્માવકભ

અવધક ભદદનીળ ભજનેય (ફાનધકાભ)

ડીરભા રેલરન અ્માવકભ

ુ યલાભઝય
અવધક ભદદનીળ ભજનેય (માનવરક) / રેજંગ સ

ડીરભા રેલરન અ્માવકભ

રેબખત યીષા
ભાકડ વ- ૧૦૦, વભમ – ૯૦ ભીનીટ
(i)યીષા Multiple Choice Question (MCQ) અને Optical Mark Reader (OMR) ્ધવતની યશેળે. (ii) દયે ક
રન ૦૧ (એક)

ુ યશેળે. (iii) યભેદલાયે ફધા રનના જલાફ આલાના યશેળે. (iv) ખટા જલાફ દીઠ ભેલેર
ણ

ુ ભાનથી ૦.ય
ણ

ુ કભી કયલાભાન આલળે નેગેટીલ ભાકંગ રા ુ ડળે. (v) દયે ક રનના જલાફભાન એક વલક્ "E"
ણ

" Not Attempted" યશેળે, યભેદલાય કભ રનન જલાફ આલા ના ભ્છતા શમ ત આ વલક્ વનદ કયી ળકળે
અને " Not Attempted" વલક્ વનદ કયલાના હક્વાભાન નેગેટીલ ભાકંગ રા ુ ડળે નશં. (vi) રનના આેરા ફધા
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વલક્ભાનથી કભણ વલક્ વનદ નશં કયલાભાન આલે ત ભેલેર

ુ ભાનથી ૦.ય
ણ

ુ કભી (નેગેટીલ ભાકંગ)
ણ

કયલાભાન આલળે.

(૦૭). ૂફૂ

ુ ાકાત દય્માન/ ફડડ રાયા ભાનગલાભાન આલે ્માયે રાલલાના આલ્મક
ર

રભાણરની માદી.
જ્મા નુ નાભ-

ુ ), ભદદનીળ ભજનેય (ફાનધકાભ), ભદદનીળ ભજનેય
નામફ કામડારક ભજનેય (વલયત
(માનવરક),

ભદદનીળ

ભજનેય

ુ ),
(વલયત

અવધક

ભદદનીળ

ભજનેય

(ફાનધકાભ),

અવધક ભદદનીળ ભજનેય (માનવરક)/ રેજંગ સયુ લાભઝય) (આ માદી પકત યભેદલાયને
ભદદૂ થલા ભાટે છે . અથડધટનના રવનગે ાશેયાતની જગલાભ તથા યીષા વનમભની
જગલાભ ્માને રેલાની યશેળે)
૦૧.

વન રાભન કયલાભાન આલેર અયીની નકર

૦ય.

એવ.વી.વી.ભ. ફડડ ના રભાણરની નકર(જ્ભ તાયીખન દાખર કે ેભાન જ્ભ તાયીખ દળાડલેર
શમ/ળાા છડમાના S.L.C. રભાણર ભા્મ ગણાળે નશં.)
ુ ાલાની નકર.
ય

૦૩.

યભેદલાયે નાભભાન પેયપાય કયે ર શમ ત તેના

૦૪.

વાભાીક અને ળૈષબણક યીતે છાત લગડ , અ .ુ ાવત તથા અ .ુ જનાવત લગડ યભેદલાય ભાટે
વષભ અવધકાયી વાયા અામેર રભાણરની નકર.

૦.

વાભાીક અને ળૈષબણક યીતે છાત લગડના યભેદલાયએ નન હરભીરેમય રભાણર હયવળ્ટ
ુ ન
ુ ા ‘‘ક‘‘

ુ ફ
જ

ુ યાતીભાન આલાભાન આલ નુ રભાણર.
જ

૦૬.

ળૈષબણક રામકાતના વનદબડભાન તભાભ ળૈષબણક રામકાતના રભાબણત રભાણરની નકર.

૦૭.

ુ લના રભાણતનની નકર (ેભાન વન્થા ના રેટય ેડ
વષભ અવધકાયી વાયા આલાભાન આલેર અ બ
ુ લન વભમગા (૩) અ બ
ુ લન રકાય (૪) ભેલલાભાન
યય (૧) ધાયણ કયે ર જ્મા (ય) અ બ
આલતા ગાય અને બ્થાવની વલગત દળાડ લેર શમ) જ રા ુ ડ ુ શમ તે

૦૮.

વયકાયી કભડચાયીના હક્વાભાન ૂફૂ

ુ ાકાતના વભમે વષભ અવધકાયી વાયા વનમત ન ન
ુ ાભાન
ર

આલાભાન આલેર ના-લાનધા રભાણરની નકર અચકુ યજુ કયલાની યશેળે. અ્મથા ૂફૂ
ુ ાકાતભાન રલેળ ભળે નશં. (વાભા્મ લશીલટ વલબાગના તા.૦૮-૧૧-૧૯૮૯ના હયરથી
ર
ુ ા
વનમત થમેર ન ન

ુ ફ)
જ

૦૯.

વલધલા યભેદલાયના હક્વાભાન ફીા ર્ન કયે ર નથી તે નુ વગનદના નુ

૧૦.

ુ ની નકર આલી.
એકવ વવલિવભેન યભેદલાયએ ડી્ચાબ કક

૧૧.

ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા યભેદલાયે તેના વભથડનભાન વાભા્મ લશીલટ વલબાગના તા.૦૧-૧ય22

ુ ાભાન પટાલાળન વયકાયી
ય૦૦૮ના યીર રભાનક૧૦ય૦૦૮-૪૬૯૪૦-ગ-ય થી વનમત થમેર ન ન
શ્્ટરના સવુ રટે્ડે્ટ / વીલીર વબન / ભેડીકર ફડડ વાયા આલાભાન આલેર રભાણરની
નકર
૧ય.

ક્ ટુ ય ફેઝીક ઞાન ંગે નુ રભાણર

૧૩.

વલદે ળની

૧૪.

બફનઅનાભત યભેદલાયએ બયે ર પી ની ઝેયષ નકર

૧૫.

ુ ધાનભાન રા ુ ડતા અ્મ આધાય
ાશેયાતની જગલાભ અ વ

૧૬.

રા ુ ડતાન વનભ ૂક વતાવધકાયી રાયા ભાનગલાભાન આલે તે રભાણર

વુ નલવવિટીભાનથી દલી ભેલેર શમ ત તેની ભા્મતા ંગે ના

યુ ાલાની નકર

ુ ાલા રભાણર
ય

ુ લે એભ જણામ છે કે, અયી
આ તફકકે યભેદલાય નુ ખાવ ્માન દયલાભાન આલે છે કે અ બ
ુ તી કાી રેલાભા આલતી નથી. લ ભ
ુ ાન રુફરુ
રકબયતી લખતે ય

ુ ાકાત દયવભમાન/ ફડડ રાયા
ર

ભાનગલાભાન આલે ્માયે અયી રકવાથે બફડલાનાન બફડાણ / રભાણર/ વલગત લગે યે ંગે

ુ તી કાી
ય

યભેદલાય વાયા રેલાભાન આલતી શતી નથી. યભેદલાયને જણાલલાભાન આલેર રભાણર/ વલગત ૈકી
કભક રભાણર/ વલગત યશી જતી શમ છે બફડલાના યશી જતાન શમ છે , કે રભાણર ાશેયાતભાન આેરી
ુ ના
સચ

ુ ફનાન શતા નથી. આલા રવનગએ ફડ તેવની અયી ય
જ

કયલી ડે છે . આ રકાયની ફાફત

આના કેવભાન ન ફને તે ભાટે અયી કયતી લખતે દયે ક ફાફતની

ુ તી કાી રેલાભા આલે. લ ભ
ુ ાન
ય

ફડડ ભાન યજુ કયતાન શેરા આ ંગે

ુ તી કાી યાખી, ચકાવણી કયીને જ તે અયી વાથે આના તયપથી
ય

તભાભ બફડાણ / રભાણરફડડ રાયા ભાનગલાભાન આલે ્માયે યજુ કયલાભાન આલે તે જલા જણાલલાભાન આલે
છે .
(૦૮)

આ ાશેયાત તથા બયતી રહરમાભાન કભણ કાયણવય તેભાન પેયપાય કયલાની કે યદ કયલાની

આલ્મકતા યબી થામ ત તેભ કયલાન ફડડ ના વષભઅવધકાયીને વન ૂણડ શક/અવધકાય યશેળે અને ફડડ આ
ભાટે કાયણ આલા ફનધામેર યશેળે નશં.
(૦૯)

ુ યાત ભેયીટાભભ ફડડ , ગાનધીનગય વાયા આ બયતી રહરમાના વનદબે કભણ લધાયની
જ

ભાહશતી/ળયત અને ફરીવભાન કભ ફદરાલ શળે ત તે
વજવની લેફવાભટ યય

ુ યાત ભેયીટાભભ ફડડ ની લેફવાભટ યય અથલા
જ

ૂકલાભાન આલળે. ેની યભેદલાયને અરગથી ્મહકતગત યીતે ાણ કયલાભાન

આલળે નશં, યભેદલાયને વલનનતી છે કે લખતલખત લેફવાભટ જતાન યશે .નુ

જનયર ભેનેજય (એચઆય)
ુ યાત ભેયીટાભભ ફડડ ,
જ
ગાનધીનગય.
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હયવળ્ટ-ક
યાજમ વયકાયની નકયીભાન / ય્ચ ળૈષબણક વન્થાવભાન રલેળભાન અનાભતન રાબ રેલા ભાટે અયી કયતી
લખતે વાભાીક અને ળૈષબણક યીતે છાત લગડના યભેદલાયએ યજુ કયલાના રભાણરન ન ૂન.
............................................................................................................................................................
આથી રભાબણત કયલાભાન આલે છે કે, ............................................................................ જજ્રાના
....................................................

તાલકુ ાના

...........................................................................ગાભના

રી/ ુ . .........................................................................ના
છે . ેને

ુ / ર
ુ ી............................................. ઞાવતના
ર

ુ યાત વયકાયના વભાજ ક્માણ અને આહદાવત વલકાવ વલબાગના તા.૦૧-૦૪-૧૯૭૮ના ઠયાલ
જ

ુ ાયા/લધાયાથી વાભીક અને ળૈષબણક
નનફયફકય/૧૦૭૯/૧૩૭૩૪/શ તેભજ ્માય ફાદના લખત લખતના સધ
યીતે છાત લગડ તયીકે ાશેય કયે ર છે .
રી ................................................................. અને / અથલા તેભ નુ ુ ્નુ ફ વાભા્મ યીતે

ુ યાત
જ

યાજમના ................................................જજ્રાના યશેલાવી છે . આથી એ ણ રભાબણત કયલાભાન આલે છે
કે તે / તેવન

ુ યાત વયકાયના વાભાીક ્મામ અને અવધકાહયતા વલબાગના તા.૦૧-૧૧-૧૯૯ના ઠયાલ
જ

રભાનકવળમ-૧૧૯૪-૧૦૯-અ વાથેના હયવળ્ટથી વનમત કયલાભાન આલેર યનત લગ/ (હરવભરેમય)ની ્મહકત
/ જૂથભાન વભાલેળ થત નથી.
તાયીખ ..............................(વીર)

વષભ અવધકાયીની વશી
શ ૃ 
નંધ(ક)

યય દળાડલેર ‘‘વાભા્મ યીતે‘‘ ળ્દન અથડ રક રવતવનવધ્લ અવધવનમભ-૧૯(યીરે્ઝ્ટેળન વપ
ધી ી્વ એકટ, ૧૯૦) ની કરભ-ય૦ ભાન જણા્મા

(ખ)

આલાન ાવત રભાણર

ુ ફન જ યશેળે.
જ

યાજમ વયકાયના યાજમવરત અવધકાયીવ વાયા આલાભાન આલે તે

ુ ાભાન યન ુ જજ્રા ભેી્રે ટ અથલા વષભ અવધકાયીની
હક્વાવભાન આલા રભાણર આ જ ન ન
રવતવશીલાા શલા જભએ. (યાજમ વરત અવધકાયીવ વાયા આલાભાન આલેરા અને જજ્રા
ભેી્રેટ / વષભ અવધકાયી વાયા ખયાભ કયલાભાન આલેરા (એટે્ટે ડ) રભાણર

ુ તાન ગણલાભાન
ય

આલળે નશં.
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ના-લાનધા રભાણરન ન ૂન
રભાનક

તાયીખ

વા.લ.વલ.ના તા.૦૮-૧૧-૧૯૮૯ના હયર રભાનકએપવ-એ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ-ય થી વનમત કયલાભાન આલેર
રભાણર.
ર ભા ણ  ર
આથી રભાબણત કયલાભાન આલે છે કે, રી .............................................................................આ
ખાતાભાન તા............................. થી વતત જ્મા ય કાભ કયે છે . જ્મા નુ નાભ................................................................................................................................
ય.

એ ણ રભાબણત કયલાભાન આલે છે કે જમાયે તેવની વયકાયભાન રથભ વનભ ક
ન ૂ કયલાભાન આલી શતી

્માયે તેવએ ે જ્મા ભાટે અયી કયી છે તે જ્મા ભાટે વનમત કયલાભાન આલેર યરી લમભમાડદાની
ંદય શતા અને તેવની વનભ ક
ન ૂ ભા્મ  વત વાયા શનગાભી / કામભી યીતે કયલાભાન આલી છે .
૩.

જ્મા નુ નાભ .............................................................................................(લગડ - .............) ે

જ્મા ભાટે રી / રીભતી ..........................................................................................................એ અયી
કયે ર છે તે

ુ યાત ભેયીટાભભ ફડડ વાયા વલચાયણાભાન રેલાભાન આલે ત આ ખાતાને શયકત વય નુ નથી.
જ

(

)
શ  ખાતાના લડા

્થતાયીખરવત,
રી...........................................................
...............................................................
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GUJARAT MARITIME BOARD
SAGAR BHAVAN
SECTOR 10-A, OPP. AIR FORCE STATION
GANDHINAGAR
Detailed instructions with reference to Advertisement No. 01/2016-17
URL: https://ojas.gujarat.gov.in and https://gmbports.org
Online application forms in prescribed format are invited from candidates fulfilling the
eligibility criteria as mentioned in the said advertisement through the OJAS Website
(https://ojas.gujarat.gov.in) between 10/02/2017 (12:00 hrs) to 09/03/2017 (up to
23:59 hrs) to select candidates for different offices under the administration and
control of Gujarat Maritime Board, Gandhinagar. The information and particulars of
category-wise posts of Class 2 and Class 3 is as follows:
Sr.
No.

01.
02.
03.
04.
05.
06.

Designation

Deputy Exec. Engineer
(Elec.) (Class – 2)
Asst. Engineer (Civil)
(Class – 2)
Asst. Engineer (Mech.)
(Class – 2)
Asst. Engineer (Elec.)
(Class – 2)
Addl. Asst. Engineer
(Civil) (Class – 3)
Additional
Asst.
Engineer
(Mech)/
Dredging Supervisor
(Class – 3)

Scheduled Caste

Scheduled Tribe

Total
Posts

Total
Posts

00

Reserved
for
Women
00

03

Socially
&
Educationally
Backward Class
Total
Reserved
Posts
for
Women
00
00

Non reserved

Total
Posts

Total

01

Reserved
for
Women
00

00

Reserved
for
Women
00

01

00

05

01

10

03

25

08

43

00

00

01

00

04

01

06

01

11

00

00

00

00

01

00

05

01

06

00

00

04

01

00

00

04

01

08

00

00

00

00

00

00

04

01

04

NOTE:
a)

1 Post of the Assistant Engineer (Civil) is reserved for the candidates who have
locomotor disability O.A. (One Arm affected) or O.L. (one leg affected) or Hearing
Impairment (H.H.) having disablement of 40% or more and up to 100%.

b)

The reserved candidates can make application for unreserved category, but the
norms of the selection will be applied as per unreserved category.

c)

In Case if no female candidate/s is available / qualified for the post reserved for
women, then that post can be allotted to the male candidate/s.
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d)

(1)


For the total posts of unreserved category and from amongst them, the posts
reserved for the female candidates; as well as for the total posts reserved for
socially and educationally backward class, scheduled caste and scheduled tribes,
and from amongst them, the posts reserved for the female candidates, the
selection on the posts reserved for the female candidates thereof shall be made on
the basis of marks obtained in selection process by the candidates of respective
categories and also women candidates of that category and on the basis of
qualifying standard prescribed by the board keeping in view to maintain efficiency
of respective cadre/service.

EDUCATIONAL QUALIFICATION, PAY SCALE & EXPERIENCE :
Deputy Executive Engineer (Electrical)

 Unless already in service of Gujarat Maritime Board or Government of Gujarat be
not more than 35 years and less than 21 years age.
 Possess a degree in electrical engineering or in electrical and mechanical
engineering of a recognized university or an equivalent or higher qualification
recognized by Government.
 Have been regularly engaged for 4 years in case of graduates out of which at least
2 years must have been spent in the practical work in an electrical or mechanical
engineering workshop or a electrical power station provided that preference will
be given to candidate having a fair knowledge of overhead distribution Electrical
works operation of electrical cranes and experience in estimating.
 Pay Scale: Pay Band Rs. 9300 – 34800, Grade Pay Rs. 5400/- (PB-2).



Assistant Engineer (Civil)

 Should possess a degree in Engineering (Civil) obtained from any of the
Universities or institutions established or incorporated by or under the Central or
state Act in India; or any other educational institutions recognized as such or
declared to be a deemed University under section 3 of the University Grants
Commission Act, 1956.
 Pay scale: Pay Band Rs. 9300 – 34800 Grade Pay Rs. 4600/- (PB-2).



Assistant Engineer (Mechanical)

 Should possess a degree in Engineering (Mechanical) 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 as declared to be
deemed as a University under section 3 of the University grants Commission Act,
1956.
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 Pay scale: Pay Band Rs. 9300 – 34800, Grade Pay Rs. 4600/- (PB-2).



Assistant Engineer (Electrical)

 Should possess a degree in Electrical Engineering 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
deemed as University under section 3 of the University Grant Commission Act
1956; or possess an equivalent qualification recognized by the Government.
 Pay scale: Pay Band Rs. 9300 – 34800, Grade Pay Rs. 4600/- (PB-2).


Additional Assistant Engineer (Civil)

 Should possess a Diploma in Engineering (Civil) obtained from Technical
Examination Board or 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 deemed as University under section 3 of the
University Grants Commission Act, 1956 or possesses an equivalent qualification
recognized by the Government.
 As per above, graduate degree in Civil Engineering is not considered as valid for
applying for this post. Hence, the candidates who have directly obtained the
graduate degree in civil engineering will not be eligible for applying for this post.
 Under the provisions of Resolution No. KHRCH/2002/57/Z/1 dated 16/2/2006
and 29/4/2010 of the Finance Department and as prescribed in the Resolution No.
KHRCH/2002/57(Part-2)/Z-1 dated 20/10/2014, for the first five (5) years
appointment shall be given on fixed pay as per govt. norms Thereafter, upon
completion of satisfactory service of 5 (five) years, the appointment shall be given
in the regular prevailing Pay Band of Rs. 9300-34800, Grade Pay Rs. 4400 (PB-2).


Additional Assistant Engineer (Mechanical) / Dredging Supervisor:

 Should possess a Diploma in Engineering (Mechanical) or diploma in (Automobile)
obtained from Technical Examination Board or 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 deemed as University
under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.
 As per the above, graduate degree in Mechanical Engineering or Automobile
Engineering is not considered as valid for applying for this post. Hence, the
candidates who have directly obtained the graduate degree in Mechanical
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Engineering or Automobile Engineering will not be eligible for applying for this
post.
 Under the provisions of Resolution No. KHRCH/2002/57/Z/1 dated 16/2/2006
and 29/4/2010 of the Finance Department and as prescribed in the Resolution No.
KHRCH/2002/57(Part-2)/Z-1 dated 20/10/2014, for the first five (5) years
appointment shall be given on fixed pay as per govt. norms Thereafter, upon
completion of satisfactory service of 5 (five) years, the appointment shall be given
in the regular prevailing Pay Band of Rs. 9300-34800, Grade Pay Rs. 4400 (PB-2).
For all the aforementioned posts : (1) the candidate must possess the basic knowledge
of computer application as prescribed in the Gujarat Civil Services Classification and
Recruitment (General) Rules, 1967. The candidate should possess the
certificate/marksheet obtained from any training institution for the basic knowledge of
the computer according to the Government Resolution No. CRR-10-2007-120320-G.5
dated 13/8/2008 of the General Administrative Department of Government of Gujarat;
or (2) shall possess certificate obtained from the Government recognized University or
the Institution for computer as one of the subjects; or (3) shall have passed the
examination of Std. 10 and Std. 12 with computer as one of the subjects.
The candidate can make application even if he does not possess such certification at the
stage of making the online Application. However, if selected, the candidate would have
to submit such certificate before the final appointment without fail, otherwise such
candidate will not be entitled for the appointment.

(2) Adequate knowledge of Gujarati and/or Hindi language.
(3) PROBATION PERIOD:




Deputy Executive Engineer (Electrical), Assistant Engineer (Civil), Assistant
Engineer (Mechanical) and Assistant Engineer (Electrical) shall have the
probation period of 2 (two) years.
For the first five (5) years, Additional Assistant Engineer (Civil) and
Additional Assistant Engineer (Mechanical) / Dredging Supervisor shall be
given appointment on fixed pay basis.

(4) AGE LIMIT:
As per the Notification No. GS-33-2015-CRR-11-2008-282323-G.5 dated
06/10/2015 of the General Administration Department, Government of Gujarat,
the age limit shall be as follows:
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a)

For the post of Deputy Executive Engineer (Electrical), Assistant Engineer (Civil),
Assistant Engineer (Mechanical), Assistant Engineer (Electrical), the maximum age
limit of 35 years would be considered.

b)

For the posts of Additional Assistant Engineer (Civil), Additional Assistant
Engineer (Mechanical) / Dredging Supervisor, the maximum upper age limit shall
be 33 years.

c)

The benefit in upper age limit obtained from the aforesaid notification for the
candidates of Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Socially & Educationally
Backward Class, women , candidates with
physical disablement and Ex
Servicemen shall get over and above age relaxation benefit as per below
mentioned norms.

d)

Age shall be calculated considering the last date of accepting the application.

e)

In the advertisement, the upper age limit is mentioned, wherein the following
relaxation will be given, however considering all the relaxation, in no case the
maximum relaxation in age limit would not exceed 45 years for the post of class 2
and for the post of class 3 the maximum relaxation in age limit would not exceed
43 years.
1.
Scheduled Caste, Scheduled Tribes Five years
and Socially and Educationally
Backward
Class
candidates
originally from Gujarat.
2.
Women candidates of general Five years
category
3.
Women candidates from Scheduled 10 years. This relaxation includes the
Caste, Scheduled Tribe and Socially relaxation of five years given to the
and Educationally Backward Class female candidates .
originally from Gujarat.
4.
Ex-Servicemen, E.C.O., S.S.C.O.
Five years in addition to the services
rendered in the army.
5.
Candidates with physical disablement: Candidates having movement disability
of O.A. (One Arm affected) or O.L. (one leg affected) or Hearing Impairment
(H.H.) with physical disablement of 40% or more, but upto 100% would be
entitled to get relaxation of maximum 10 years, on submission of medical
certificate from medical board. Apart from this, applications from any other
disabled persons will not be accepted.
6.

The employees of the Government 1. For the post of Deputy Executive
of Gujarat, serving the Government
Engineer (Electrical), the upper age
of Gujarat for 6 continuous months
limit will not apply for the candidate
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on permanent basis or on
working in Gujarat Maritime / Govt.
temporary
basis
and
such
of Gujarat.
employees who have their first 2. If experience is not prescribed as
appointment within the age limit as
one of the qualifications and a
mentioned in the advertisement of
Government servant appointed to a
the post.
post
requiring
a
medical,
engineering,
veterinary
or
agriculture degree or diploma and
who applied for any such post, the
upper age limit shall not apply.
3. If experience is not prescribed as
one of the qualifications in the
advertisement, Govt. servant who
are working on the post from which
an employee can be promoted to the
post so advertised, be entitled to
relaxation of 5 years, or to the extent
of equal number of years for which
service has been put in by him,
whichever is less.
The candidate having specialized qualification and / or experience shall be
given the relaxation at the discretion of Board.

7.

NOTE:
a)

In personal interview (wherever applicable), as per the directions/norms of
the Board and considering the category wise number of posts, the guidelines
mentioned below would have to be followed:
Total posts
01
02
03
04 or more

The number of candidates to be called for
personal interview out of the total post
06
08
10
3 times of the total posts

b) Final selection of the candidates will be done on the basis of marks secured
by the candidate in both competitive written examination and personal
interview for which the weightage would be respectively 75% and 25% of the
marks obtained.
c)

In the event where percentage of marks is not given by the University, the
candidates of such University should produce formula/method of calculation
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of percentage, at the time of interview/document verification or when the
same is asked by the Board.
d) The candidates having qualification from Foreign University should produce
necessary documents /proof regarding the recognition/equivalence of their
degree in India, at the time of interview/ document verification or when the
same is asked by the Board.

(5)
(i)

THE GENERAL PROVISIONS FOR THE ADVERTISEMENT –

Nationality of the candidate: (a) Indian citizen; or (b) citizen of Nepal or

(c) citizen of Bhutan (d) inhabitant of Tibet who came to India before 1st
January, 1962 with an intention of permanent settlement in India or; (e)
Person of Indian origin who came to India with an intention of permanent
settlement and has migrated from Pakistan, East Pakistan (Bangladesh),
Burma (Myanmar), Sri Lanka, Kenya, Uganda, the countries of east Africa,
Joint Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia or Vietnam. But in
case of the candidates falling in sub clause (b) (c) (d) and (e), the Government
should have issued character certificate.
NOTE: In the case of the candidates where Domicile certificate is required but
not submitted, the application form of such candidates will be taken into
consideration by the Board and if recommendation is made for his/her
appointment, then appointment will be given by the Board on submission of
Domicile certificate issued by the Government.

(ii)

FILLED APPLICATION FORMS:

(a)

If application is to be made for more than one post, then for each post the
application should be made separately along with the fees to be deposited
separately for each application.
The application without fees will not be accepted.
If no posts are shown in the advertisement for the reserved category
candidates, then such candidates can apply for unreserved posts for which
the norms for unreserved category would be applicable.
If the candidates of reserved category are applying for the posts of
unreserved category, then they shall not have to pay the application fees.
If in the advertisement there is no reservation in that category for the female
candidate/s, then also the female candidate/s can make application in the
concerned category.
In the advertisement, when among the total posts of the concerned category
some of the posts are reserved for the female candidate/s, it should not be

(b)
(c)

(d)
(e)

(f)

8

considered that the other remaining posts are reserved for the male
candidate/s only. On the said posts, males as well as females can make
application and selection of male as well as female candidate/s can be
considered. (As for example, out of total 10 posts, 3 posts are reserved for the
female candidates but for the remaining 07 posts also the female candidates
can be selected.)
In the advertisement if the posts are reserved for the female candidates only,
then also in the concerned category the male applicant can make application,
because if the female candidate is not available then selection of male
candidates for the said posts can be considered. But the posts which are
reserved for the female candidates and on the said posts if the female
candidates get selected on all the posts/particular number of posts, then they
will be considered first and if no female candidate is not selected or if lesser
number of female candidates are selected, then in that proportion, the male
candidates will be taken into account. (As for example, total 10 posts are
reserved for the female candidates and 08 female candidates are selected,
then on the remaining 02 posts, male candidates can also be selected).

(g)

(iii)

DATE OF BIRTH :

(a)

For the evidence of the Birth Date, the Board shall accept and consider only
the SSCE certificate issued by the S.S.C. Board. However, if the candidate
believes that wrong date of birth has been mentioned in the said certificate,
then a certificate issued by a competent authority stating the correct age
shall have to be provided. In the said certificate, the authorized authority
should have specifically stated that he/she has examined the original
certificate of S.S.C. Board/its examination/birth certificate and after verifying
the documents presented before him, the correct birth date of candidate is
________. The decision of the Board whether to accept or to reject the age
certificate produced by the candidate would depend upon his/her credibility.

(b)

The birth date mentioned by the candidate in the application form cannot be
changed later, due to any reason.

(iv)
(a)

(b)
(c)

EDUCATIONAL QUALIFICATION:
The applicant should possess the required educational qualification as
mentioned in the advertisement on the last date of acceptance of the
application.
The candidate should have obtained the educational qualification from an
approved university / institute.
The candidate must produce self-certified copies of the mark sheets (all
years/semesters) issued by recognized University / Institution and
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(d)
(e)

(v)

degree certificates. The certificate issued by the Principal of the college
shall not be accepted.
The claim and right of the candidate that the educational qualification
may be accepted at temporary level will not be accepted.
If the candidate claims and believes that he/she possess the qualification
equivalent to the qualification mentioned in the advertisement then
orders/authorization regarding the same must be provided.

EXPERIENCE:
i.

The applicant should possess the required experience as mentioned in the
advertisement on the last date of acceptance of the application.

ii.

If no provision is made in the advertisement then the experience will be
considered from the date of obtaining necessary qualification till the last
date of acceptance of the application.

iii.

The candidate shall have to provide necessary certificate in support of the
experience shown by the candidate in the application mentioning the
period of experience (days, months, years), details of basic and total
salary, nature of duty/details of the experience. Such certificate should be
provided on the letter head of the organization with date and duly signed
by the competent authority.

iv.

After submission, the request to change/edit the experience certificate
produced by the applicant will not be accepted. After making the
application, additional/new certificates of experience will not be accepted.

v.

The experience retrieved by the candidate through part time job, daily
wage earner, apprenticeship, training, honorarium and invited faculty
shall not be taken into consideration as valid experience.

(vi)

SCHEDULED CASTE, SCHEDULED TRIBES AND SOCIALLY AND
ECONOMICALLY BACKWARD CLASS:

(a)

The candidates of scheduled caste, scheduled tribes and economically and
socially back ward class originally belonging to Gujarat will only get the
benefit of reserved category candidates.
The candidate should invariably give details regarding its class among the
scheduled caste, scheduled tribes and economically and socially backward
class in the application form.
If the candidate has not mentioned its reserved category in the concerned
column of the application form then he/she would not be allowed to claim
its benefit at a later stage.

(b)

(c)
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(d)
(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

(vii)
(a)

The candidates of the socially and educationally backward class will not
get the benefit of reservation if they are included in creamy layer class .
The candidates of the Socially and Educationally Backward Class shall
furnish the certificate as per the prescribed format Parishisht K (in
Gujarati) as decided by the Social Justice and Empowerment Department
vide Resolution dated 6/2/1996 regarding their non-inclusion in the
creamy layer class. The said certificate should be issued by the competent
authority on or after 1/4/2016.
As the certificate of not inclusion in the creamy layer class is to be
submitted with reference to the income of the parents, if there is any
change in the income of the parents of the applicant at the time of
submitting the certificate, then the applicant/candidate should make
honest disclosure regarding such increase/decrease before the competent
officer issuing the certificate. After having informed the competent
authority, the decision taken by the competent authority will have to be
informed to this office also. If any candidate/applicant would not
voluntarily disclose such increase in income and hide the increase then
benefits received by him/her would be liable to be cancelled and will be
subject to legal proceedings by the Board.
The married women candidates shall have to submit such certificate with
reference to the income of their father and mother, if such candidates
would have provided such certificate in reference to the income of their
husband, then their application will be rejected.
Instead of Parishisth-K, if the same would have been produced as
Annexure-A (in English) then such application will be rejected because
Annexure-A is for the service under the Government of India.
If the candidate has not produced the certificate (Parishisth-K) , then their
application would not be considered and also will not be considered for
unreserved posts.
As per the prevailing provisions of the Government, if the candidates from
the reserved category gets selected with the candidates of the unreserved
category in prescribed norms (i.e. age limit, qualifying experience, any
other area more expanded than the area adopted for the unreserved
category) through own merits without taking relaxation, then the same
shall be considered as unreserved post.
The details mentioned in the application regarding caste of the candidate
will not be allowed to change later.

EX-SERVICEMEN:
The ex-servicemen candidates will have to provide information in the
application form.
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(b)

(viii)

The ex-servicemen candidates shall have to produce copy of the discharge
book at the time of interview/document verification without fail.

CANDIDATES WITH PHYSICAL DISABILITY:

(a)

The candidates with physical disability shall have to provide details in the
application form.

(b)

If in the advertisement, the reserved category for the physical disabled
person is not mentioned, and if their physical disability can be considered
suitable in accordance to the kind to the duties of the posts then they can
make the application for the said advertisement and in such eventuality
relaxation will be given in the age.

(c)

The candidate with physical disability shall have to produce the copy of
the certificate bearing photograph of the candidate issued by the
Superintendent of Government Hospital / Civil Surgeon / Medical Board
according to the format prescribed by the circular no. 102008-469540-F-2
dated 1/12/2008 of the General Administration Department, without fail.
If the copy of the certificate is not included, then the same will not be
accepted later and the benefit as physical disabled candidate will not be
given.

(ix)

FEMALE CANDIDATE:
If suitable candidate/s is not available for the post reserved for female, then
the said post can be allotted to the male candidate/s of the concerned
category. If the candidate is eligible for inclusion in more than one option out
of options of physical disability, female or widow, in such cases, the option in
which she will be entitled to get more benefits will be applicable.

WIDOW CANDIDATE:

(x)
(a)

(b)

(c)

If the candidate is a widow then in the application form Yes may be
written against the said column Yes may be written without fail, or else
not applicable shall be mentioned.
If the widow candidate is remarried, then against the said column in the
application form Yes may be written without fail, otherwise not
applicable shall be mentioned.
If the widow candidate has not married again and if she desires to obtain
the benefit as widow candidate, then an affidavit regarding not married at
the time of applying and at the time of appointment should be provided
without fail.
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(d)
(e)

(xi)

According to the prevailing provisions of the Government, five percent
will be added to the marks obtained by the widow candidate.
If any female candidate is not widow at the time of making application
but after making the application or after the date of publication of the
advertisement or at the stage pending in the recruitment process after
receipt of application made by her, such female candidate will be given
the benefit of widow female candidate from the pending stage only.

NO OBJECTION CERTIFICATE.

(a)

The employees of the Government of Gujarat / Semi Government /
employees/officers of the Corporation/Company owned by the
Government can directly apply with reference to the advertisement of the
Board and intimation of the same invariably should be given by the
candidate to his Department / Branch / Office within 7 days from the date
of making the application. If employer of the candidate gives intimation of
not permitting the candidate to make such application within thirty 30
days, then such application will be rejected and candidature will be
cancelled.

(b)

If the candidate is in the service of the Central Government or in any
service of the State Government, then No Objection Certificate of the
Appointing Authority should be submitted.

(xii)

DISQUALIFIED/DEBARRED CANDIDATES:
If the candidate is held disqualified by any office of the Gujarat Maritime
Board / Other government / semi-government / government-owned
institutions, then its particular should be mentioned in the application form.
If disqualifying time of the candidate is ongoing, then the application of such
candidate shall be liable to be rejected.

(xiii)

COMPULSORY RETIREMENT, DISMISSAL, TERMINATION:
Earlier, if at any point, the candidate has been any point of time compulsorily
retired, dismissed or suspended, termination from the Government Services /
Services in the Board/Corporation/Company under the Government, then the
details of the same shall have to be given in the application form.

(xiv)
(a)

IMPORTANT PROVISIONS :

For the above mentioned posts, the appointment of the candidate shall be done
through competitive written examination only for the class 3 candidates and for
class 2 it shall be done through competitive written examination followed by
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(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

personal interview. In Competitive written examination candidate of general
category must secure minimum 40 marks and candidate of reserved category
must secure 35 marks. For class 2, the eligibility of the candidates for personal
interview will be decided on the basis of the marks obtained and subsequent
verification of the documents. The medium of the said examination will be decided
by the Board or else the same shall be in Gujarati and English. The competitive
written examination will be generally held in Ahmedabad/Gandhinagar and the
candidates shall remain present at their own expenses.
Final selection of the candidates of class 2 will be done on the basis of marks
secured by the candidate in both competitive examination and personal
interview for which the weightage would be respectively 75% and 25% of the
marks obtained.
During the competitive written examination, in the OMR sheet, there will be five
options, A, B, C, D and E for answering questions. The fifth option E will be not
attended . )f the candidates have kept all options blank (and not encoded) or
false replies have been given, then for each such question negative marking
would be 0.25. However, if the fifth option E not attended only has been
encoded, then 0 mark will be deducted i.e. if only option E has been encoded,
then for such question no negative mark will be deducted.
For the personal interview in direct recruitment, the minimum marks for the
post of Class-2 for the non-reserved candidates shall be 50 marks out of 100 and
for reserved class candidates it shall be 35 marks out of 100. The interview
Committee will take into consideration the over-all performance of the candidate
during the personal interview and the interview Committee will allot the marks
considering the over-all performance of the candidate.
When the posts for candidates with physical disability is reserved then such
candidates if are obtaining above mentioned minimum marks would be
considered for the reserved post in concerned category. According to the
advertisement for the reserved posts in these category, if candidates obtaining
the said minimum marks are not available or are not in the enough numbers,
then the selection will be made by decreasing 10% of the minimum marks to be
obtained in concerned category.
For female candidates, the selection process will have to be followed after
decreasing 10% of the minimum marks and after the personal interview, if
female candidates are more than the reserved number of posts, then after
inclusion of female candidates in the recommendation list, the remaining females
will be considered in the waiting list. According to this provision, the minimum
qualification standard for the non-reserved class female candidates will be 45
marks and 31 marks for the reserved class female candidate.
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(xv)

PERSONAL INTERVIEW:-

(a)

As per Government Resolution No. PRCH-12015-1223-K dated 6/11/2015 for all
the posts of Class – 3 and Class - 4 categories, the provision of personal interview in
the selection process has been cancelled.

(b)

The personal interview for other posts (Class 2) will be taken at the Head Office of
the Board at Gandhinagar, where the candidate would have to remain present at his
own expenses.

(c)

The candidates belonging to the scheduled caste, scheduled tribes and unemployed
candidates the annual income of whose mother and father is not taxable shall be
entitled to get to and fro bus fare fixed by the Gujarat State Transport Nigam from
their dwelling place to the place of personal interview. For this the candidate shall
have to fill up the prescribed form on the day of the interview and produce it along
with the original ticket.

(d)

On the day of personal interview, all the original certificate mentioned needs to
presented in original. If the candidate/s will not produce the original certificate,
then they shall not be eligible for the personal interview.

(xvi)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

The following type of application shall be rejected (The said list
is for an example and not complete in nature):

If the application is not filled as per online format.
Details mentioned in the application are incomplete and inconsistent.
Applicant has not signed or uploaded the passport size photograph.
Application made online only through OJAS will be accepted, any other form
in which Application has been sent like fax , Registered Ad, Courier or E-mail
etc. will be rejected.
(v) Complete fee has not been paid along with the application.
(vi) If the candidates belonging to the category of Scheduled Caste, Scheduled
Tribe, Socially and Economically Backward Class, Physically Handicap and
Servicemen do not possess the certificate of that category.
(vii) If the candidates belonging to Socially and Economically Backward Class, do
not possess the non-creamy layer certificate as per Annexure K in Gujarati
for the period as mentioned in the advertisement.
(viii) Copy of Certificate of S.S.C.E issued by the S.S.C. Board as the evidence of the
date of birth is not produced.
(ix) If candidate has mentioned experience in application (based on which the
candidature is decided) but has not submitted certification in this regard or
the details such as period of experience, basic salary, Gross salary and type of
experience are not mentioned in the documents submitted or when the same
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is not on the letter pad of the organization wherein the candidate is
associated.

(xvii)

APPOINTMENT:

(a)

Before obtaining the regular appointment order, the candidate shall have to
obtain the qualification of computer with regard to C.C.C+/C.C.C. or the
equivalent examination as decided from time to time. The candidate not
having such qualification shall be liable, not to be appointed.

(b)

If at any stage or time, the certificates submitted by the candidate to the
Board in support of educational qualification / experience / age etc., will be
found false then his candidature and appointment will be rejected and action
against such candidate will be taken under the Indian Penal Code. Therefore,
it is advised to the candidate that the certificate/s should be produced by
them before the Board after verification with complete accuracy.

(c)

In each category the candidate will get selected as per the terms and
conditions of appointing authority.

(xviii)

MEASURES
AGAINST
MISCONDUCT.

CANDIDATES

CONVICTED

OF

The candidates are warned that they do not show any kind of false information
in the application form as well as should not hide necessary information, apart
from this in any circumstances no amendment or tampering in the original
documents and in its certified copies will be allowed or they should not produce
any such tempered/forged documents. If in the same matter more than one
documents are found or for any kind of inconsistencies or inaccuracies in its
certified copies then specific clarification should made for the said inconsistency.
If any candidate was/is found guilty by the Board;
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

For obtain eligibility of candidature by any means;
To give examination by changing the name;
If work has been completed through any person by deceit.
Have submitted forged documents;
Have hide important matter or made false statement.
Have taken support of any irregular or unreasonable measures for their
candidacy;
Have used any unauthorized element/equipment at the time of examination.
In the answer sheet, illicit language or inconsistent language including
obscene words have been used;
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(i)

(j)
(k)

To exhibit any kind of misconduct in examination hall, such as to copy from
the answer sheet of any other candidate, guide, books, use of any slip with
handwritten or printed literature, copying by way of communication or
signing or to help other candidates in copying;
To harass or to inflict any kind of physical injury to the employee/person
deputed by the Board to conduct examination;
For each and every provisions or any aforementioned provisions or go
commit such act or get committed, directly or indirectly bringing the
pressure on the Board, such candidate shall be liable for the following
actions:

(i)
(ii)

Shall be held as disqualified candidate by the Board and / or
In any examination which may be conducted by the Board, any personal
interview or for permanent or fixed period;
(a) For any examination/selection to be conducted by the Board and
(b) Would be held liable disqualified from any of the services of the State
Government; and
(iii) If already in government service, then action against the breach of
discipline in accordance with the appropriate regulations may be taken.
(l)
Before inflicting the prescribed punishment as aforementioned Board /
Government / to the employee:
(a) In the charge sheet, specific allegation against him or with regard to the
nature of the case;
(b) To produce in writing the defense statement – to produce the facts and
(c) With regard to punishment in the prescribed time period the opportunity
will be provided to represent personally.

(xix)

Online Application and fee payment:

In reference to the said advertisement the Board will accept only online
application. The candidate can fill up the application form on the website
http://ojas.gujarat.gov.in
from dated 10/02/2017, 12:00 hrs to dated
09/03/2017, 23:59 hrs. For making the application the candidate shall follow
the following steps. After receipt of the Confirmation Number only the same
shall be accepted.
(a) First of all visit the website http://ojas.gujarat.gov.in
(b) Click on Apply online . By clicking button of (1) More Details and (2) Apply Now

would be visible. First, the candidates should go through all the details of the
advertisement by clicking on the More Details button and then click on the
Apply now button.
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(c) By clicking on the posts of Deputy Executive Engineer (Electrical), Assistant
Engineer (Civil), Assistant Engineer (Technical), Assistant Engineer (Electrical)
Additional Engineer (Civil), Additional Assistant Engineer (Technical) / Dredging
Supervisor, the details of the respective post can be seen.
(d) By clicking on Apply online, Application Format can be seen. First of all in the
Application Format the candidate may fill the personal Details . [ * indicate
mandatory fields] in the Personal Details wherever the Mobile Number and
email ID Number is required, the information of the same may be written such as
if necessary the intimation can be given to the candidate by the Board.
(e) After filing up of the Personal Details for filing up the Education Details the
Click shall be made on the Education Details and required data to be filled.
(f) Click on Additional Qualification, the Additional Qualification shall be filled in.
(g) Click on Experience Details and Experience Details may be filled in.
(h) Below the same in Self-declaration Yes / No may be clicked.
(i) Now make Click on the Save and then your Data will be saved. Thereafter,
Application Number of the candidate will be generated which shall be cautiously
kept by the candidate and thereafter in reference to the said advertisement the
same shall be mentioned in each and every correspondence with the Board.
(j) If there is need of any rectification and amendment in your application form,
then go to Edit Application. The said facility is available before confirming the
application. After once the application is confirmed / thereafter the facility will
not be available.
(k) Now Click on the upper part of the page on Upload Photo, here you may type
your Application Number and type your Birth Date. Then press enter key. Here
the Photo and Signature is to be uploaded. (the size of the photo shall be 5 c.m.
height and 3.6 width and the size of the signature shall be 2.5 c.m. height and 7.5
c.m. width and the size of which should not be more than 10 kb in .jpg format).
Make a Click on Browse Button and select the .jpg format file to upload. Click on
upload button and your Photo will be seen. The same procedure should be follow
for signature upload.
(l) Now Click on Confirm Application and type Application Number as well as
Birth Date and thereafter on clicking OK, 2 buttons (1) Application Preview (2)
Confirm Application will be seen. The candidate shall make a Click on
Application preview and shall see the own application. )f there is any necessity
to make amendment in the application then Click on Edit Application and make
amendment. After making Confirmation, no rectification or amendment is
possible in the application. If no change required then click on Confirm the
Application. After Clicking on Confirm Application the application of the
candidate will be accepted online. (ere Confirmation Number will be generated
which is mandatory for the candidate to save for future course of action and all
necessary communication in future. The print of Confirmed application form may
be taken without fail.
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(m) Fees payment:
(a) Application Fees:The candidates of general category would have to submit Rs. 100/- towards the
application fee. Candidates of reserved category only of Gujarat are exempted
from paying the application fee. But candidates of other states (except Gujarat)
belonging to the reserved category would have to pay application fees as same
as the general category.
The candidates can make the payment of fees mentioned above through any one
of the following options:
(b) In Post Office:
For depositing offline fees, take the print of the challan by clicking on Print
Challan option. The copy of printed challan along with Rs. 100/- + postal charges
should be deposited in the nearest computerized post office till date 11/03/2017
within office hours. The challan/receipt after making payment should be collected.
(c) Online fee:
For depositing, click on Print Challan , fill the particulars and then click on
Online Payment of Fee . Thereafter, select the appropriate options from the given
options of Net Banking of fee or Other Payment Mode and fill in further
information as prompted. After depositing the fee, a prompt will confirm that your
fee has been credited and e-receipt has been issued. If there are any errors in the
process then on the screen it will be informed that your fee has not been
deposited. Applicable bank charges would have to be borne by candidates. Dual
payments will not be refunded in any case.
The said challan / e-receipt must be preserved by the candidate and the same shall
be forwarded along with the application form and enclosures through Registered
Post A.D. / Speed Post/in person, when the same is called for by the Board.
(d) The candidates belonging to Physically Handicap category and Ex-Servicemen
category do not have to pay the application fees.
(e) The applications without application fee would be rejected. The candidates who
would not have paid the requisite application fees would not be allowed to appear
for the competitive examination/personal interview. The application fees should
be only paid through post office or online. The application fees paid in form of
cash, demand draft, Indian postal order or pay order would not be considered.
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(n)

For each post, the candidate shall make only one application. Even if any candidate
makes more than one application, then only the last confirmed application along
with its prescribed fees paid shall be accepted and the earlier applications shall be
rejected. The fees paid with the earlier applications will not be considered for the
last confirmed application. If the applicant has not paid the prescribed fee in the
last confirmed application, then for such candidate, the application with
prescribed fee shall be considered as the last confirmed application. If the
applicant has paid the fees with more than one application, then the same shall not
be refunded.
It is specially made clear to the candidate, that during the verification of the
certificates attached with the application form, if any candidate is found not
possessing the qualification as per eligibility criteria of the Recruitment Rules of
the said post or as per the provisions of the advertisement, then his candidature
shall be rejected at any stage.

(6)

SELECTION PROCESS

For the selection on all the post mentioned in the advertisement of the Board, the
candidate shall have to go through the competitive written examination. For the
post of Class-3, after the competitive test, on the basis of merit, appointment will
be given. For the Class-2, the merits of competitive written examination would
be considered for the next level of competitive written examination/personal
interview.
For written examination, the syllabus is mentioned below:
Name of the Posts
Deputy Executive Engineer (Electrical)
Assistant Engineer (Civil/Mechanical/Electrical)
Additional Assistant Engineer (Civil)
Additional Assistant Engineer
(Mechanical)/Dredging Supervisor

Syllabus
Syllabus of Degree level
Syllabus of Degree level
Syllabus of Diploma level
Syllabus of Diploma level

Written examination:
Optical Mark Reading (OMR) Question paper, Marks: 100, Time: 90 minutes.
NOTE: (i) The examination will consist of Multiple Choice Questions (MCQ) and
answers will be marked on Optical Mark Reader (OMR) Sheet. (ii) Each question
shall be of 01 (one) mark. (iii) The candidate will have to give the answers to all
the questions. (iv) For wrong answer, 0.25 marks will be deducted from the
marks obtained. v )n the answers of each question one option E Not
attempted will remain if the candidate intends to not reply to some question
then the said option can be selected and in the case of this selection, Not
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Attempted negative marking will not be applicable. (vi) If from all the options
no option is selected, then the deduction of 0.25 marks will be done from the
marks obtained (negative marking).

(7)

At the time of interview/as an when ask by the Board the
candidate should remain present with the following essential
certificates/documents:

NAME OF THE POST: Deputy Executive Engineer (Electrical), Assistant
Engineer(Civil), Assistant Engineer (Technical), Assistant Engineer (Electrical)
Additional Engineer (Civil), Additional Assistant Engineer (Technical) / Dredging
Supervisor) (The said list is prepared only to help the candidates. In the
eventuality of interpretation, the provisions of the advertisement and Rules and
Regulations of the Examination will be taken into consideration. )
01.
02.

03.
04.
05.

06.
07.

08.

09.
10.
11.

Copy of the online application form.
The Certified Copy of S.S.C.E Board/Birth certificate, wherein the date of birth
would have been mentioned (the School Leaving Certificate will not be
accepted).
If the candidate would have made change in the name, then copy of its
evidence.
Copy of the Certificate issued by the Competent Officer for socially and
educationally backward class, scheduled caste and scheduled tribes.
For Socially and Educationally Backward Class candidate, the Non Creamy
Layer Certificate in Gujarati as per Parishisht K annexed with the
advertisement.
In relation to the educational qualification, the certified copy of mark sheets of
all educational qualification.
The Certified copy of the Certificate issued by the Competent officer (on the
letter head of the establishment (i) Name of the post held; (ii) time period of
experience; (iii) nature of experience; (iv) the information related pay and
allowances shall be contained (if applicable).
In the case of Government servant, at the time of personal interview, the copy
of the No Objection Certificate in prescribed form shall be produced without
fail, otherwise, no entry will be given in the personal interview. (As per the
format prescribed by the Circular dated 8/11/1989 issued by the General
Administration Department.)
In the case of widows, the Affidavit that marriage has not been solemnized
again shall be provided.
Copy of discharged book in case of ex-service candidates.
For candidates with physical disability, a copy of the certificate with
photograph issued by the Superintendent of Government Hospital / Civil
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Surgeon / Medical Board according to the format prescribed by the circular no.
102008-469540-F-2 dated 1/12/2008 of the General Administration
Department, without fail.
Certificate of basic computer knowledge
If the degree is obtained from foreign university then the evidence regarding
its validity
Proof regarding the fees paid by the candidates of the general category/outside
Gujarat.
Any other documents/certificates required in accordance to this advertisement
Any relavant documents as per the requirement of appointing authority.

12.
13.
14.
15.
16.

At this stage, specific attention of the candidates is drawn that from experience it
is observed that proper care is not taken by the candidates while filing up the
application form. Moreover, proper care is also not taken while submitting the
attachments/ certificates/details along with the application form at the time of
interview/when the same is called for by the Board. It is found that many times
the required documents/certificates are not properly enclosed or the
documents/certificates are not according to the instructions given in the
advertisement. Due to this reasons, the applications have to be rejected by the
Board. In order to avoid such incidence, proper care should be taken while filing
up the online application form. Moreover, while submitting the application to the
Board (when the same is asked for), proper care should be taken and verification
should be done before submitting the attachments/ certificates, etc.

(8)

In eventuality of changes in the advertisement as well as cancellation of
recruitment process, the competent authority of the Board shall have the
complete right / authority to do so and the Board is not be bound to give any
reasons for the same.

(9)

In case of any additional information/change in any terms and conditions
with regard to this advertisement, the same will be uploaded on the
GMB/Ojas website during the course of recruitment process. The candidates
will not be informed individually about such information. The candidates are
advised to visit the website regularly for any such changes/ information from
time to time.

GENERAL MANAGER (HR)
GUJARAT MARITIME BOARD
GANDHINAGAR.
SPECIMEN OF NO OBJECTION CERTIFICATE:
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NO.

DATED...

The Certificate prescribed in Circular No. FOA-1088-3940-G-2 dated 8/11/1989
of the General Administration Department.
CERTIFICATE
This is to certify that Shri ______________ has been working continuously in the
Department from __________ on the post of __________________.
(2). This is also to certify that, at the time when he was initially appointed in
the Government for the post for which he had applied, he/she was within the
upper age limit which was fixed for the post and his/her appointment was made
by approved selection process on temporary / permanent basis.
(3). Name of the post _______________________ Class (_______________) for which Shri
/ Shrimati /Ms. ________________________ has made the application, if the same is
taken into consideration by Gujarat Maritime Board then this Department has no
objection.

SIGNATURE OF HEAD OF DEPARTMENT
PLACE:
DATED:
TO:
SHRI.....

COPY FORWARDED TO:

