ુ રાત ગૌણ સેવા ૫સનદગી મનડળ,
ગજ
્લોક નન. ૨, પહેલો માળ " કમમયોગી ભવન " નનમામણ ભવનની પાછળ સેકટર-૧૦-એ, ગાનધીનગર

ુ નાઓ
ાહેરાત રમાનકઃ ૮૭/ર૦૧૬૧૭ થી ૯૭/ર૦૧૬૧૭ ંગેની નવગતવાર નવગતો/સચ
(વેબસાઇટ એરેસ : https://ojas.gujarat.gov.in અને https://gsssb.gujarat.gov.in)

ુ રાત ગૌણ સેવા ૫સનદગી મનડળ, ગાનધીનગર વારા યયોગ અને ખાણ વવભાગના વનયનરણ
જ
રુ ણ અને લેખન સામરી (૨) યયોગ

હેઠળના ખાતાના વડા (૧) વનયામકરી, સરકારી

કવમનરરીની કચેરી, ગાનધીનગર તેમજ (૩) રમ અને રોજગાર વવભાગના વનયનરણ હેઠળના
ખાતાના વડા

જુદા જુદા તાનવરક સનવગોની

રમ બ કુ તરી, ગાનધીનગર હ્તકના વગગ-૩ ના

નીચે દ્ાગવેલ સીધી ભરતીની જ્યાવ અ્વયે પસનદગી/રવતષા યાદી તૈયાર કરવા માટે
યમેદવારો પાસેથી OJAS ની વેબસાભટ યપર વનલામન અરી૫રકો મનગાવવામાન બવે છે .
બ માટે યમેદવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in વેબસામટ ૫ર તા. ૦૮/૧૧/ર૦૧૬
(બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક) થી તા. ૧૯/૧૧/ર૦૧૬ (સમય રારીના ૧૧.૫૯ કલાક સુધી)
દર્યાન વન-લામન અરી કરવાની રહે્ે. અરી કરવા માટે ની વવગતવાર સ ૂચનાવ સહહત
(બગળ ફકરા નન. ૭ માન દ્ાગવેલ ) બ સમર ાહેરાત દરે ક યમેદવારે રથમ ્યાનથી વાનચવી
જૂરી છે . યમેદવારોએ પોતાની ્ૈષણણક લાયકાત, ંમર, ાવત તેમજ અ્ય લાયકાતના બધા
જ અસલ રમાણપરો હાલમાન પોતાની પાસે જ રાખવાના રહે્ે અને અરીપરકમાન તે
ુ બની જૂરી વવગતો ભરવાની રહે્ે. પરીષા સનબધ
જ
ન ેની તમામ

રમાણપરોમાન દ્ાગ્યા

સ ૂચનાવ મનડળની https://gsssb.gujarat.gov.in વેબસાભટ પર

ૂકવામાન બવ્ે તેથી

સમયાનતરે મનડળની વેબસાભટ અચુક જોતા રહે ુન તેમજ કેટલીક સ ૂચનાવ મોબાભલ નનબર પર
SMS થી બપવામાન બવ્ે. બથી અરીપરકમાન સનબવન ધત કોલમમાન મોબાભલ નનબર અવ્ય
દ્ાગવવો અને ભરતી રહિયા પ ૂણગ થાય ହયાન સુધી તે નનબર ાળવી રાખવો જૂરી અને બપના
હહતમાન છે .
૧.

સનવગમ વાર જ્યાની નવગતો નીચે
વવભાગ/ખાતાની

ાહેરાત િમાનક

વડાની કચેરી ુ ન

ુ બ છે .
જ
સનવગગ ુ ન
નામ

નામ
૮૭/ર૦૧૬૧૭

સામા્ય
વગગ

ુ ૂણચત
અ સ

ુ ૂણચત
અ સ

સા
મા
્ય

સા
મા
્ય

મ
હહ
લા

સા
મા
્ય

મ
હહ
લા

સા
મા
્ય

મ
હહ
લા

-

-

-

-

-

-

મ
હહ
લા

ાવત

જન ાવત

સા.્ૈ.૫.
વગગ

કુ લ

વનયામકરી,
સરકારી

રુ ણ અને

લેખન સામરી,

વાયરમેન

૦૭ ૦૧

ગાનધીનગર
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૦૮

૮૮/ર૦૧૬૧૭

વનયામકરી,
સરકારી

રુ ણ અને

બસી્ટ્ટ
મ્ીનમેન

લેખન સામરી,

૧૧ ૦૪

૫૮

૨૫ ૧૨ ૦૩

-

૦૩

-

૦૮

-

-

-

-

-

-

૦૮

-

-

-

-

-

-

૦૪

૦૯ ૦૩ ૦૧

-

-

-

૦૭

-

૨૦

૦૪

-

-

-

-

-

-

-

૦૪

૦૩

-

-

-

-

-

-

-

૦૩

૦૧

-

-

-

-

-

-

-

૦૧

૦૫ ૦૨ ૦૧

-

૦૨

-

૦૪ ૦૧

૧૫

૦૯ ૦૫ ૦૧

-

૦૩ ૦૧ ૦૪ ૦૨

૨૫

ગાનધીનગર
૮૯/ર૦૧૬૧૭

વનયામકરી,
સરકારી

વમકેનીક

રુ ણ અને

લેખન સામરી,

-

ગાનધીનગર
૯૦/ર૦૧૬૧૭

વનયામકરી,
સરકારી

રુ ણ અને

લેખન સામરી,

જુનીયર
રોસેસ
બસી્ટ્ટ

૦૩ ૦૧

ગાનધીનગર
૯૧/ર૦૧૬૧૭

વનયામકરી,
સરકારી

રુ ણ અને

બસી્ટ્ટ
બાભ્ડર

લેખન સામરી,
ગાનધીનગર
૯૨/ર૦૧૬૧૭

વનયામકરી,
સરકારી

રુ ણ અને

કોપી
હો્ડર

લેખન સામરી,
ગાનધીનગર
૯૩/ર૦૧૬૧૭

વનયામકરી,
સરકારી

૯૪/ર૦૧૬૧૭

રુ ણ અને

જુનીયર
બસી્ટ્ટ

લેખન સામરી,

(્ટા્ડડગ

ગાનધીનગર

રા્ચ)

વનયામકરી,

રોસેસ

સરકારી

રુ ણ અને

બસી્ટ્ટ

લેખન સામરી,
ગાનધીનગર
૯૫/ર૦૧૬૧૭

યયોગ કવમનરરી,

જુનીયર

ગાનધીનગર

યયોગ
વનરીષક

૯૬/ર૦૧૬૧૭

યયોગ કવમનરરી,

સીનીયર

ગાનધીનગર

યયોગ
વનરીષક
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જુનીયર

૯૭/ર૦૧૬૧૭ રમ બ ક
ુ તરી,

ટેકનીકલ

ગાનધીનગર

૦૪

૦૧

-

-

-

-

૦૫

-

-

-

૦૮ ૦૧ ૨૬ ૦૭ ૧૫૧

બસી્ટ્ટ

કુ લ

૭૮ ૨૫ ૦૬

નંધ:- (૧) ા. િ. ૯૫/ર૦૧૬૧૭ ની ૧૫ જ્યાવ પૈકી– ૦૧ જ્યા, ા. િ. ૯૬/ર૦૧૬૧૭
ની ૨૫ જ્યાવ પૈકી ૦૨ જ્યાવ માી સૈવનકો માટે અનામત છે .
(૨)

ા. િ. ૯૫/ર૦૧૬૧૭ ની- ૧૫ જ્યાવ પૈકી– ૦૧ જ્યા, ા. િ. ૯૬/ર૦૧૬૧૭ ની ૨૫
જ્યાવ પૈકી ૦૧ જ્યા હલન-ચલનની (OA અને OL રકારની) ની વવકલાનગતાવાળા
યમેદવારો માટે અનામત છે .

(૩) અનામત જ્યાવ ફકત
(૪)

ૂળ

ુ રાતના અનામત વગગના યમેદવારો માટે જ અનામત છે .
જ

ે તે કેટેગરીમાન મહહલાવ માટે ની અનામત જ્યાવ માટે જો લાયક મહહલા યમેદવાર
ય૫લ્ધ નહં થાય તો તે જ્યા ે તે કેટેગરીના પુૂષ યમેદવારોથી ભરવામાન બવ્ે.

(૫)

વવકલાનગ તથા માી સૈવનકો માટેની અનામત જ્યાવ ે તે કેટેગરીની જ્યા સામે
સરભર કરવામાન બવ્ે. જો તેવી જ્યાવ માટે લાયક યમેદવાર યપલ્ધ નહં થાય
તો તે જ્યાવ ે તે કેટેગરીના સામા્ય યમેદવારોથી ભરવામાન બવ્ે.

(૬)

ુ જ્યાવ
ાહેરાતમાન ે તે કેટેગરીમાન કૂલ જ્યાવ પૈકી મહહલા યમેદવારો માટે અ ક
અનામત હોય ହયારે મહહલા યમેદવારોની અનામત જ્યાવ વસવાયની બાકી રહેતી
જ્યાવ ફ્ત પુૂષ યમેદવારો માટે અનામત છે તેમ ગણવા ુ ન નથી, બ જ્યાવ પર
પુૂષ તેમજ મહહલા યમેદવારોની પસદનગી યમેદવારોએ મેળવેલ માકગ સના મેરીટસને
્યાને લભ કરવામાન બવે છે તેથી બવી જ્યાવ માટે પુૂષ તેમજ મહહલા યમેદવારો
અરી કરી ્કે છે . (દા.ત. કૂલ ૧૦ જ્યાવ પૈકી ૦૩ જ્યા મહહલા યમેદવાર માટે
અનામત છે પરન ુ બાકી રહેતી ૦૭ જ્યા સામે મેરીટસમાન બવતી મહહલા યમેદવાર
પણ પસનદગી પામી ્કે છે .)

ર.

૫ગારધોરણ :નાણાન વવભાગના તા.૧૬-ર-ર૦૦૬ ના તથા તા.ર૯/૪/ર૦૧૦ અને તા. ૬/૧૦/૨૦૧૧,
તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૪

ના

ઠરાવ

િમાનક:-ખરચ

-ર૦૦ર-૫૭-ઝ.૧

તેમજ

તા.

૨૦/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવ િમાનક:-ખરચ -ર૦૦ર-૫૭-(પાટગ -ર)-ઝ.૧ અ્વયે રથમ
પાનચ વષગ માટે રવત માસ માટે નીચે

ુ બના વનયત હફકસ ૫ગારથી વનમ કન ૂ અપા્ે
જ

અને હફકસ પગાર યપર વનયત માવસક ખાસ ભુ ન મળવાપાર થ્ે. યપરાનત ખાસ
ભથા યપર વાવષિક વનયત વધારો મળવાપાર થ્ે. તેમજ યકત ઠરાવના અ્ય લાભો
મળવાપાર થ્ે. અને સામા્ય વહીવટ વવભાગનાન તા.૪-૬-ર૦૦૯ ના ઠરાવ િમાનક:Page 3 of 30

સીબરબર-૧૧ર૦૦૮-૪૩૩૭૧૭-ગ.૫ માન દ્ાગવેલ બોલીવ અને ્રતોને બવધન
વનમાયેલ યમેદવાર પાનચ વષગના ંતે તેની સેવાવ સનતોષકારક જણાયેથી સનબવન ધત
ુ ાર મળવાપાર ૫ગારધોરણમાન વનયવમત
કચેરીમાન ે તે સમયના સરકારરીના વનયમો સ
વનમ કન ૂ મેળવવાને પાર થ્ે.
હફકસ પગાર

ખાસ ભથા

યપર

યપર

મળવાપાર ણણ

મળવાપાર

માવસક ખાસ

વાવષિક

ભુણણન

વધારો

૭,૮૦૦/-

૨૨૦૦/-

૧૫૦૦/-

૭,૮૦૦/-

૨૨૦૦/-

૧૫૦૦/-

૭,૮૦૦/-

૨૨૦૦/-

૧૫૦૦/-

૭,૮૦૦/-

૨૨૦૦/-

૧૫૦૦/-

૭,૮૦૦/-

૨૨૦૦/-

૧૫૦૦/-

૭,૮૦૦/-

૨૨૦૦/-

૧૫૦૦/-

૭,૮૦૦/-

૨૨૦૦/-

૧૫૦૦/-

૭,૮૦૦/-

૨૨૦૦/-

૧૫૦૦/-

૧૩૫૦૦/-

૧૫૦૦/-

૧૫૦૦/-

રથમ પાનચ

ાહેરાત િમાનક

૮૭/ર૦૧૬૧૭

વવભાગ/ખાતાની
ુન
વડાની કચેરી નામ

સનવગગ ુ ન નામ

વષગ સુધી
મળનાર
હફકસ પગાર

વનયામકરી, સરકારી
રુ ણ અને લેખન

વાયરમેન

સામરી, ગાનધીનગર
૮૮/ર૦૧૬૧૭

વનયામકરી, સરકારી
રુ ણ અને લેખન
સામરી, ગાનધીનગર

૮૯/ર૦૧૬૧૭

બસી્ટ્ટ
મ્ીનમેન

વનયામકરી, સરકારી
રુ ણ અને લેખન

વમકેનીક

સામરી, ગાનધીનગર
૯૦/ર૦૧૬૧૭

વનયામકરી, સરકારી
રુ ણ અને લેખન
સામરી, ગાનધીનગર

૯૧/ર૦૧૬૧૭

વનયામકરી, સરકારી
રુ ણ અને લેખન
સામરી, ગાનધીનગર

૯૨/ર૦૧૬૧૭

જુનીયર રોસેસ
બસી્ટ્ટ
બસી્ટ્ટ
બાભ્ડર

વનયામકરી, સરકારી
રુ ણ અને લેખન

કોપી હો્ડર

સામરી, ગાનધીનગર
૯૩/ર૦૧૬૧૭

વનયામકરી, સરકારી જુનીયર
રુ ણ અને લેખન
સામરી, ગાનધીનગર

૯૪/ર૦૧૬૧૭

વનયામકરી, સરકારી
રુ ણ અને લેખન
સામરી, ગાનધીનગર

૯૫/ર૦૧૬૧૭

બસી્ટ્ટ
(્ટા્ડડગ રા્ચ)
રોસેસ
બસી્ટ્ટ

યયોગ કવમનરરી,

જુનીયર યયોગ

ગાનધીનગર

વનરીષક
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૯૬/ર૦૧૬૧૭

૯૭/ર૦૧૬૧૭

યયોગ કવમનરરી,

સીનીયર યયોગ

ગાનધીનગર

વનરીષક

૧૮૦૦/-

૧૫૦૦/-

૧૩,૫૦૦/-

૧૫૦૦/-

૧૫૦૦/-

જુનીયર

ુ તરી,
રમ બ ક

ટેકનીકલ

ગાનધીનગર

૩.

૧૩,૭૦૦/-

બસી્ટ્ટ

રા્રીયતા:- યમેદવાર ભારતનો નાગહરક હોવો

જોમએ. અથવા

ુ રાત
જ

્ુ કી સેવા

વગથકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો, ૧૯૬૭ ના વનયમ-૭ ની જોગવાભ

ુ બની
જ

રાટરીયતા ધરાવતા હોવો જોભએ.

૪.(૧) વયમયામદા અને શૈષણણક લાયકાતની નવગતો:ા.ર.
૮૭/ર૦૧૬૧૭

સનવગમ

વયમયામદા / શૈષણણક લાયકાત

વાયરમેન

(ક) તા. ૧૯/૧૧/ર૦૧૬ ના રોજ યમેદવારની ંમર ૧૮ વષગથી વછી નહં
અને ૩૬ વષગથી વ ુ ન હોવી જોમ્ે.
(ખ) (૧) યમેદવાર ટેકવનકલ પરીષા બોડગ અથવા સરકારે
કરે લી

સન્થાએ

બપેલ

ઇલેકરીકલ

અથવા

તે તરીકે મા્ય

ઇલેકરોનનકસ

એ ીનનયરંગનો ડડપલોમા ધરાવતો હોવો જોભ્ે. ( બ ્ૈષણણક
લાયકાતની

ય્ચ

્ૈષણણક

લાયકાત

તરીકે

ભલેકરીકલ

અથવા

ભલેકરોવનકસ એ્ીવનયરંગની હડરી ને યયોગ અને ખાણ વવભાગે
તેમના તા. ૧૮/૧૦/૨૦૧૬ ના પરથી મા્ય ગણવાનો અણભરાય
બપેલ છે . તેથી બ ્ૈષણણક લાયકાત ધરાવતા યમેદવારો પણ
પોતાની યમેદવારી નંધાવી ્ક્ે.)
અથવા
(૨) મા્યવમક અથવા ય્ચતર મા્યવમક વ્ષણ બોડે યોેલી મા્યવમક
્ાળાનત રમાણપર પરીષા (S.S.C.) પાસ કરે લ અથવા સરકારે મા્ય
કરે લી તેને સમકષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોભ્ે, અને
(૩) સરકારે મા્ય કરે લી સન્થામાનથી મેળવેલ સેક્ડ કલાસ વાયરમેન
રમાણપર ધરાવતો હોવો જોભ્ે અથવા સરકરે મા્ય કરે લ સમકષ
લાયકાત ધરાવતો હોવો જોભ્ે, અને
(૪)

યપર ઠરા્યા રમાણેની લાયકાત મેળ્યા પછી, વાયરંગનો,
ભલેકરીકલ ્થાપન (ભ્્ટોલે્ન) અને સમારકામના કામનો રણ
ુ વ ધરાવતો હોવો જોભ્ે:
વ્મનો અ ભ

(ગ)

ુ રાત
જ

્ુ કી સેવા વગથકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો-૧૯૬૭

ુ રના યપયોગ ંગેની પાયાની ાણકારી
માન ઠરા્યા રમાણેની કો્્ ટ
ધરાવતો હોવો જોભ્ે:
(ઘ)

યમેદવાર

ુ રાતી અને/ અથવા હહ્દી ુ ન પ ૂર ુ ન ઞાન ધરાવતો હોવો
જ
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જોભ્ે:.
પરન ુ

ુ રાત
જ

્ુ કી સેવા વગથકરણ અને ભરતી (સામા્ય)

ુ ાર અગાયથી
વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાભવ અ સ

ુ રાત સરકારની
જ

સેવામાન હોય તેવા યમેદવારની તરફેણમાન યપલી વયમયાગદા હળવી
કરી ્કા્ે.
૮૮/ર૦૧૬૧૭

બસી્ટ્ટ

(ક) તા. ૧૯/૧૧/ર૦૧૬ ના રોજ યમેદવારની ંમર ૧૮ વષગથી વછી નહં
અને ૩૮ વષગથી વ ુ ન હોવી જોમ્ે.

મ્ીનમેન

(ખ) (૧) યમેદવારે મા્યવમક ્ાળાનત રમાણપર પરીષા(S.S.C.) પાસ કરે લ
હોવો જોભ્ે અથવા સરકારે મા્ય કરે લ તેની સમકષ લાયકાત ધરાવતો
હોવો જોભ્ે,
(૨) વફસેટ મ્ીન માભ્ડરના રેડમાન ઔયોણગક તાલીમ સન્થાના રમાણપર
અ્યાસિમ પાસ કરે લ હોવો જોભ્ે અથવા સરકર મા્ય તેની સમકષ
લાયકાત ધરાવતો હોવો જોભ્ે, ( બ ્ૈષણણક લાયકાતની ય્ચ
્ૈષણણક લાયકાત તરીકે હડ્લોમા ભન વર્ટંગ ટેકનોલોી અને હડરી
ભન વર્ટંગ ટેકનોલોી ને યયોગ અને ખાણ વવભાગે તેમના તા.
૧૮/૧૦/૨૦૧૬ ના પરથી મા્ય ગણવાનો અણભરાય બપેલ છે .તેથી
બ ્ૈષણણક લાયકાત ધરાવતા યમેદવારો પણ પોતાની યમેદવારી
નંધાવી ્ક્ે.) અને
(૩)

યમેદવાર ભારે રમ કાયગ કરવા સષમ હોવો જોભ્ે.
( યમેદવારે રમાણપરોની ચકાસણી સમયે ભારે રમકાયમ કરવા સષમ હોવા
બાબત નુ સીવીલ સજન નુ રમાણપર રજુ કરવા નુ રહેશે.)

(૪)

ુ રાત
જ

્ુ કી સેવા વગથકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો-૧૯૬૭માન

ઠરા્યા રમાણેની કો્્ ટુ રના યપયોગ ંગેની પાયાની ાણકારી
ધરાવતો હોવો જોભ્ે:
(ગ) વર્ટંગ રેસમાન જુદા જુદા રકારના વટોમેહટક વફસેટ વર્ટંગ મ્ીનો
ચલાવવાનો, મ્ીનોના વભલંગ (મ્ીનોમાન તેલ પ ૂરવાનો) અને તેની
ુ વ ધરાવતો હોવો
સફાભ કરવાનો ઓછામાન ઓછો બે વ્મનો ર્યષ અ ભ
જોભ્ે.
(ઘ) યમેદવાર

ુ રાતી અને/ અથવા હહ્દી ુ ન પ ૂર ુ ન ઞાન ધરાવતો હોવો
જ

જોભ્ે:.
ુ રાત
જ

્ુ કી સેવા વગથકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો-

ુ ાર અગાયથી
૧૯૬૭ ની જોગવાભવ અ સ

ુ રાત સરકારની સેવામાન
જ

હોય તેવા યમેદવારની તરફેણમાન યપલી વયમયાગદા હળવી કરી ્કા્ે
૮૯/ર૦૧૬૧૭

વમકેનીક

(ક) તા. ૧૯/૧૧/ર૦૧૬ ના રોજ યમેદવારની ંમર ૧૮ વષગથી વછી નહં
અને ૩૩ વષગથી વ ુ ન હોવી જોમ્ે.
(ખ) (૧) યમેદવાર ટેકવનકલ પરીષા બોડગ અથવા ભારતમાન કે્્રય અથવા
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રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હેઠળ ્થપાયેલી અથવા સન્થાવપત
વુ નવવસિટીવ પૈકી કોભપણમાનથી અથવા તે તરીકે મા્ય થયેલી અથવા
.ુ ી.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેક્ન-૩ હેઠળ ડી્ડ

વુ નવવસિટી તરીકે ાહેર

થયેલી બીી કોભપણ ્ૈષણણક સન્થામાનથી મેળવેલ

એ્ીનનયરંગનો ડડપલોમા ધરાવતો

નમકેનીકલ

હોવો જોભ્ે. અથવા સરકારે

મા્ય કરે લ તેની સમકષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોભ્ે ( બ ્ૈષણણક
લાયકાતની ય્ચ ્ૈષણણક લાયકાત તરીકે વમકેનીકલ એ્ીવનયરંગની
હડરી ને યયોગ અને ખાણ વવભાગે તેમના તા. ૧૮/૧૦/૨૦૧૬ ના
પરથી મા્ય ગણવાનો અણભરાય બપેલ છે .તેથી બ ્ૈષણણક લાયકાત
ધરાવતા યમેદવારો પણ પોતાની યમેદવારી નંધાવી ્ક્ે.)
અથવા
(૨) સરકારી શધોણગક તાલીમ સન્થા અથવા સરકારે મા્ય કરે લ
સન્થામાનથી હફટર રેડ સહટિહફકે ટ (રમાણપર) ધરાવતો હોવો જોભ્ે
અથવા ને્નલ કાય્્સલ વફ વોકે્નલ રેવનંગ- એ મા્ય કરે લ તેને
સમકષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોભએ. અને ને્નલ કાય્્સલ વફ
વોકે્નલ રેવનંગ-એ રમાણણત કરે લ હફટર રેડમાન સફળતાપ ૂવગક એક
વષગની એરે્્ટસવ્પ પ ૂરી કરી હોવી જોભ્ે, અથવા
(૩) રણ વષગ (બે વષગની

વુ નયાદી/પાયાની તાલીમ સહહત) સફળતાપ ૂવગક

પ ૂરા કયાગ પછી અને ને્નલ કાય્્્લ ફોર વોકે્નલ રેવનંગના હફટરરેડ ને્નલ એરે્્ટસવ્પ સહટિહફકે ટમાન પાસ થયેલો હોવો જોભ્ે.
(ગ)

ુ રાત
જ

્ુ કી સેવા વગથકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો, ૧૯૬૭

ુ રના યપયોગ ંગેની પાયાની ાણકારી
માન ઠરા્યા રમાણેની કો્્ ટ
ધરાવતો હોવો જોભ્ે.
(ઘ)

ુ રાતી અથવા હહ્દી અથવા તે બનને ુ ન પુર ુ ન ઞાન ધરાવતો હોવો
જ
જોભ્ે
વખતો વખત સુધાયાગ રમાણેના

ુ રાત
જ

્ુ કી સેવા વગથકરણ

ુ ાર અગાયથી
અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાભ અ સ
ુ રાત સરકારની સેવામાન હોય તેવી ્ય્્તવની તરફેણમાન યપલી
જ
વયમયાગદા હળવી કરી ્કા્ે.
૯૦/ર૦૧૬૧૭

જુનીયર
રોસેસ

(ક) તા. ૧૯/૧૧/ર૦૧૬ ના રોજ યમેદવારની ંમર ૧૮ વષગથી વછી નહં
અને ૩૪ વષગથી વ ુ ન હોવી જોમ્ે.

બસી્ટ્ટ (ખ) (૧) યમેદવાર મા્યવમક અથવા ય્ચર મા્યવમક વ્ષણ બોડગ વારા
લેવાતી ય્ચતર મા્યવમક ્ાળાનત રમાણપર પરીષા વવઞાન રવાહમાન
પાસ કરે લ હોવો જોભ્ે અથવા સરકારે મા્ય કરે લ તેને સમકષ
લાયકાત ધરાવતો હોવો જોભ્ે, અને
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(૨)

શયોણગક

તાલીમ

સન્થાની

પરીષાનો

્લેટ

મેકંગ

(્લેટ

બનાવવાનો) રમાણપર અ્યાસિમ ધરાવતો હોવો જોભ્ે અથવા
સરકારે તે તરીકે મા્ય કરે લી તેને સમકષ લાયકાત ધરાવતો હોવો
જોભ્ે, ( બ ્ૈષણણક લાયકાતની ય્ચ ્ૈષણણક લાયકાત તરીકે
હડ્લોમા ભન વર્ટંગ ટેકનોલોી અને હડરી ભન વર્ટંગ ટેકનોલોી ને
યયોગ અને ખાણ વવભાગના તા. ૧૮/૧૦/૨૦૧૬ ના પરથી

મા્ય

ગણવાનો અણભરાય બપેલ છે . તેથી બ ્ૈષણણક લાયકાત ધરાવતા
યમેદવારો પણ પોતાની યમેદવારી નંધાવી ્ક્ે.)
(૩)

ુ રાત
જ

્ુ કી સેવા વગથકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો-૧૯૬૭ માન

ુ રના યપયોગ ંગેની પાયાની ાણકારી
ઠરા્યા રમાણે કો્્ ટ
ધરાવતો હોવો જોભ્ે:
(ગ) વછામાન વછન એક વફસેટ મ્ીન હોય તેવા વર્ટંગ રેસમાન
અયતન ફોટોરાફી રોસેસીસ વફસેટ ્લેટ મેકંગ અને રેભનંગ
ુ વ ધરાવતો હોવો જોભ્ે:
વગેરેનો બ્રે એક વષગનો અ ભ
(ઘ) યમેદવાર

ુ રાતી અને/અથવા હહ્દી ુ ન પ ૂર ુ ન ઞાન ધરાવતો હોવો
જ

જોભ્ે:.
પરન ુ

ુ રાત
જ

્ુ કી સેવા વગથકરણ અને ભરતી (સામા્ય)

ુ ાર અગાયથી
વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાભવ અ સ

ુ રાત સરકારની
જ

સેવામાન હોય તેવા યમેદવારની તરફેણમાન યપલી વયમયાગદા હળવી કરી
્કા્ે.
૯૧/ર૦૧૬૧૭

બસી્ટ્ટ

(અ) તા. ૧૯/૧૧/ર૦૧૬ ના રોજ યમેદવારની ંમર ૧૮ વષગથી વછી નહં
અને ૩૩ વષગથી વ ુ ન હોવી જોમ્ે.

બાભ્ડર

(બ) (૧) યમેદવારે મા્યવમક અથવા ય્ચતર મા્યવમક વ્ષણ બોડગ વારા
લેવાતી મા્યવમક ્ાળાનત રમાણપર પરીષા પાસ કરે લ હોવી જોભ્ે
અથવા સરકારે મા્ય કરે લ તેને સમકષ લાયકાત ધરાવતો હોવો
જોભ્ે, અને
(૨) સરકારે મા્ય કરે લ શયોણગક તાલીમ સન્થામાનથી

ુ બાભ્ડર
ક

(પુ્તકના બનધાભકાર) ના કામ (રેડ) માટેનો અ્યાસિમ પાસ કયાગ ુ ન
રમાણપર ધરાવતો હોવો જોભ્ે અથવા સરકારે મા્ય કરે લ તેની
સમકષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોભ્ે. ( બ ્ૈષણણક લાયકાતની
ય્ચ ્ૈષણણક લાયકાત તરીકે હડ્લોમા ભન વર્ટંગ ટેકનોલોી અને
હડરી ભન વર્ટંગ ટેકનોલોી ને યયોગ અને ખાણ વવભાગે તેમના તા.
૧૮/૧૦/૨૦૧૬ ના પરથી મા્ય ગણવાનો અણભરાય બપેલ છે .તેથી
બ ્ૈષણણક લાયકાત ધરાવતા યમેદવારો પણ પોતાની યમેદવારી
નંધાવી ્ક્ે.)
(૩)

યમેદવાર ભારે રમ કાયગ કરવા સષમ હોવો જોભ્ે.
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( યમેદવારે રમાણપરોની ચકાસણી સમયે ભારે રમકાયમ કરવા સષમ હોવા
બાબત નુ સીવીલ સજન નુ રમાણપર રજુ કરવા નુ રહેશે.)

(૪)

ુ રાત
જ

્ુ કી સેવા વગથકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો-૧૯૬૭

ુ રના યપયોગ ંગેની પાયાની ાણકારી
માન ઠરા્યા રમાણેની કો્્ ટ
ધરાવતો હોવો જોભ્ે: અને
(ક) યમેદવાર પુ્તકની બાનધણીને લગતા તમામ કામની પ ૂરતી ાણકારી
ધરાવતો હોવો જોભ્ે અને બાભ્ડંગ વવભાગના કોભપણ મ્ીન પર
મદદની્ તરીકે કામ કરવા સષમ હોવો જોભ્ે.
ુ રાતી અને/ અથવા હહ્દી ુ ન પ ૂર ુ ન ઞાન ધરાવતો હોવો
જ

(ડ) યમેદવાર
જોભ્ે:.

ુ રાત
જ

ુ કી સેવા વગથકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમોલ

ુ ાર અગાયથી
૧૯૬૭ ની જોગવાભવ અ સ

ુ રાત સરકારની સેવામાન
જ

હોય તેવા યમેદવારની તરફેણમાન યપલી વયમયાગદા હળવી કરી ્કા્ે
૯૨/ર૦૧૬૧૭

કોપી
હો્ડર

(અ) તા. ૧૯/૧૧/ર૦૧૬ ના રોજ યમેદવારની ંમર ૧૮ વષગથી વછી નહં
અને ૩૪ વષગથી વ ુ ન હોવી જોમ્ે.
(બ) (૧) યમેદવારે મા્યવમક અથવા ય્ચતર મા્યવમક વ્ષણ બોડગ વારા
લેવાતી ય્ચતર મા્યવમક ્ાળાનત રમાણપર પરીષા, એક વવષય
તરીકે ંરેી સાથે પાસ કરે લ હોવી જોભ્ે અથવા સરકારે મા્ય કરે લ
તેને સમકષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોભ્ે,

( બ ્ૈષણણક

લાયકાતની ય્ચ ્ૈષણણક લાયકાત તરીકે હડ્લોમા ભન વર્ટંગ
ટેકનોલોી અને હડરી ભન વર્ટંગ ટેકનોલોી ને યયોગ અને ખાણ
વવભાગે ૧૮/૧૦/૨૦૧૬ ના પરથી મા્ય ગણવાનો અણભરાય બપેલ
છે . તેથી બ ્ૈષણણક લાયકાત ધરાવતા યમેદવારો પણ પોતાની
યમેદવારી નંધાવી ્ક્ે.)
ુ રાત
જ

(૨)

્ુ કી સેવા વગથકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો-

ુ રના યપયોગ ંગેની પાયાની
૧૯૬૭ માન ઠરા્યા રમાણેની કો્્ ટ
ાણકારી ધરાવતો હોવો જોભ્ે:
(ક) (૧) વર્ટંગ રેસમાન ંરેી,

ુ રાતી અને હહ્દીમાન તૈયાર કરવામાન
જ

બવેલી હ્તરતો ખરી રીતે વાનચવાનો, હ્તરત વાનચવાનો અને વવરામ
ુ વ ધરાવતો હોવો
ુ વાનો અને રુફ રીડંગનો એક વ્મનો અ ભ
ક

ણચ્હો
જોભ્ે.

(ડ) યમેદવાર

ુ રાતી અને/અથવા હહ્દી ુ ન પ ૂર ુ ન ઞાન ધરાવતો હોવો
જ

જોભ્ે:.
પરન ુ

ુ રાત
જ

્ુ કી સેવા વગથકરણ અને ભરતી (સામા્ય)

ુ ાર અગાયથી
વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાભવ અ સ

ુ રાત સરકારની
જ

સેવામાન હોય તેવા યમેદવારની તરફેણમાન યપલી વયમયાગદા હળવી કરી
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્કા્ે
૯૩/ર૦૧૬૧૭

જુનીયર

(ક) તા. ૧૯/૧૧/ર૦૧૬ ના રોજ યમેદવારની ંમર ૧૮ વષગથી વછી નહં
અને ૩૫ વષગથી વ ુ ન હોવી જોમ્ે.

બસી્ટ્ટ

ુ રાત
જ

(્ટા્ડડગ

્ુ કીસેવા વગથકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો-

ુ ાર અગાયથી
૧૯૬૭ ની જોગવાભવ અ સ

રા્ચ)

ુ રાત સરકારની સેવામાન
જ

હોય તેવા યમેદવારની તરફેણમાન યપલી વયમયાગદા હળવી કરી ્કા્ે.
(ખ) (૧) યમેદવાર ભારતમાન કે્્રય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે
હેઠળ ્થપાયેલી અથવા સન્થાવપત

વુ નવવસિટીવ પૈકીની કોભપણ

વુ નવવસિટીમાનથી અથવા તે તરીકે મા્ય થયેલી અથવા

.ુ ી.સી.એકટ-

ુ વુ નવવસિટી તરીકે ાહેર થયેલી બીી
૧૯૫૬નાસેક્ન-૩ હેઠળ ડી્ ડ
કોભપણ ્ૈષણણક સન્થામાનથી મેળવેલ બેચલર ઓફ કોમસમની પદવી
ધરાવતો હોવો જોભ્ે. અથવા સરકારે મા્ય કરે લી તેને સમકષ
લાયકાત ધરાવતો હોવો જોભ્ે.
(ગ)

ુ રાત
જ

્ુ કીસેવા વગથકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો-૧૯૬૭ માન

ુ રના યપયોગ ંગેની પાયાની ાણકારી
ઠરા્યા રમાણેની કો્્ ટ
ધરાવતો હોવો જોભ્ે: અને
(ઘ) યમેદવાર

ુ રાતી અથવા હહ્દી ુ ન અથવા બનને ુ ન પ ૂર ુ ન ઞાન ધરાવતો
જ

હોવો જોભ્ે:.
૯૪/ર૦૧૬૧૭

રોસેસ
બસી્ટ્ટ

(અ) તા. ૧૯/૧૧/ર૦૧૬ ના રોજ યમેદવારની ંમર ૧૮ વષગથી વછી નહં
અને ૩૬ વષગથી વ ુ ન હોવી જોમ્ે.
(બ) (૧) યમેદવાર સરકારે મા્ય કરે લ સન્થામાનથી વર્ટીગ ટેકનોલોીમાન
હડ્લોમાન ધરાવતો હોવો જોભ્ે અથવા સરકારે બ હે ુ માટે મા્ય
કરે લી તેને સમકષ લાયકાત ધરાવ તો હોવો જોભ્ે. ( બ ્ૈષણણક
લાયકાતની ય્ચ

્ૈષણણક લાયકાત તરીકે

હડરી

ભન વર્ટંગ

ટેકનોલોી ને યયોગ અને ખાણ વવભાગે ૧૮/૧૦/૨૦૧૬ ના પરથી
મા્ય ગણવાનો અણભરાય બપેલ છે . તેથી બ ્ૈષણણક લાયકાત
ધરાવતા યમેદવારો પણ પોતાની યમેદવારી નંધાવી ્ક્ે.)

અથવા
(૨) (૧) મા્યવમક અને/અથવા ય્ચતર મા્યવમક વ્ષણ બોડગ વારા
સનચાણલત મા્યવમક ્ાળાનત રમાણપર પરીષા વવઞાન રવાહ સાથે
યતીણગ કરે લી હોવી જોભ્ે અથવા સરકારે તે તરીકે મા્ય કરે લી તેને
સમકષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોભ્ે, અને
(૨)

્લેટમેકર ુ ન શયોણગક તાલીમ સન્થા ુ ન રમાણપર ધરાવતો હોવો

જોભ્ે અથવા સરકારે તે તરીકે મા્ય કરે લી તેને સમકષ લાયકાત
ધરાવતો હોવો જોભ્ે, અને
Page 10 of 30

(૩) વફસેટ વર્ટંગ મ્ીનો ધરાવતા વર્ટંગ રેસના રોસેસ રભાગમાન
ુ અ ભ
ુ વ ધરાવતો હોવો જોભ્ે:
વછામાન વછા ૨(બે) વષગનો રହ ષ
(ક)

ુ રાત
જ

્ુ કી સેવા વગથકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો-૧૯૬૭

માન ઠરા્યા રમાણે કો્્ ટુ રના યપયોગ ંગેની પાયાની ાણકારી
ધરાવ તો હોવો જોભ્ે:
(ડ) યમેદવાર

ુ રાતી અને/અથવા હહ્દી ુ ન પ ૂર ુ ન ઞાન ધરાવ તો હોવો
જ

જોભ્ે:.
પરન ુ

ુ રાત
જ

્ુ કી સેવા વગથકરણ અને ભરતી (સામા્ય)

ુ ાર અગાયથી
વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાભવ અ સ

ુ રાત સરકારની
જ

સેવામાન હોય તેવા યમેદવારની તરફેણમાન યપલી વયમયાગદા હળવી કરી
્કા્ે.
૯૫/ર૦૧૬૧૭

જુનીયર
યયોગ
વનરીષક

(ક)

તા. ૧૯/૧૧/ર૦૧૬ ના રોજ યમેદવારની ંમર ૧૮ વષગથી વછી
નહં અને ૩૫ વષગથી વ ુ ન હોવી જોમ્ે.

(ખ) (૧) ભારતમાન કે્રીય અથવા રા્ય અવધવનયમથી અથવા તે હેઠળ
્થપાયેલી અથવા સન્થાવપત

વુ નવવસિટીવ પૈકીની કોભપણમાનથી અથવા

વુ નવવસિટી રા્્સ કવમ્ન અવધવનયમ -૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હેઠળ ડી્ડ
વુ નવવસિટી તરીકે ગણાતી અથવા તે તરીકે મા્ય થયેલી બીી કોભપણ
્ૈષણણક સન્થામાનથી મેળવેલી એ્્જનીયરંગ અથવા ટેકનોલોી ની
્નાતકની પદવી (વસવવલ એ્્જવનયરંગ વસવાયની) ધરાવતો હોવો
જોભ્ે અથવા સરકારે મા્ય કરે લ તેને સમકષ લાયકાત ધરાવતો હોવો
જોભએ,
અથવા
(૨) ટેકવનકલ પરીષા બોડગ અથવા સરકારે તે તરીકે મા્ય કરે લ બીી
સન્થામાનથી એ્્જનીયરંગ અથવા ટેકનોલોી નો હડ્લોમાન (વસવવલ
એ્્જનીયરંગના હડ્લોમા વસવાય) ધરાવતો હોવો જોભ્ે.

અને

સરકારમાન અથવા સરકાર હ્તકના બોડગ અથવા કોભ યયોગ અથવા મોટા
પાયાના શયોણગક

હૃ ો અથવા કનપની અવધવનયમ- ૨૦૧૩ હેઠળ

્થપાયેલ કનપનીમાન તકનીકી કાયગકર તરીકે (પણ મજૂર તરીકે નહં.) નો
ુ વ ધરાવતો હોવો
રହયષ (રેકટીકલ) કામગીરીનો બ્રે બે વષગનો અ ભ
જોભએ,
એ્્જનીયરંગ અથવા ટેકનોલોી ની ્નાતકની પદવી /ડડ્લોમા
માન નસનવલ એ્્જનીયરંગની ્નાતકની પદવી/ડડ્લોમા ને બાકાત
રાખતાન તે નસવાયના નવ્યોની નવગતો આ રમાણે રહેશે.
(૧) Aeronautical Engineering (૨) Automobile Engineering

(૩) Industrial Engineering (૪) Mechanical Engineering (૫)
Mechatronic Engineering (૬) Metallurgy Engineering (૭)
Production Engineering (૮) Manufacturing Engineering
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( ૯) Chemical Engineering (૧૦) Plastic Technology
(૧૧) Rubber Technology (૧૨) Chemical Technology (૧૩)
Environmental Engineering (૧૪) Environmental Science
and
Technology (૧૫) Environmental Science and
Engineering (૧૬) Food Processing
Technology (૧૭)
mining Engineering (૧૮) Textile Processing Engineering
(૧૯) Textile Technology (૨૦) Bio - Technology (૨૧)
Nano- Technology (૨૨) Bio- Medical Engineering (૨૩)
Instrumentation & Control Engineering (૨૪) Computer
Engineering
(૨૫)
Information
Technology
(૨૬)
Computer Science and Engineering (૨૭) Information &
Communication Technology (૨૮) Electrical & Electronics
Engineering
Electronics

(૨૯)
&

Electronics
Communication

Engineering
Engineering

(૩૦)
(૩૧)

Electronics & Telecommunication
Engineering (૩૨)
Electrical Engineering (૩૩) Power
Electronics
Engineering ના
સમાવે્ થાય છે .
(ગ)

ુ રાત
જ

વવષયોની

્નાતકની

પદવી/

હડ્લોમાનો

્ુ કી સેવી વગથકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો-૧૯૬૭

માન ઠરા્યા રમાણે કો્્ ટુ રના યપયોગ ંગેની પાયાની ાણકારી
ધરાવતો હોવો જોભએ,
(ઘ)

ુ રાતી અને/અથવા હહ્દી ુ ન પ ૂર ુ ન ઞાન ધરાવતો હોવો જોભએ,
જ
પરન ુ

ુ રાત
જ

્ુ કી સેવા વગથકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો-

ુ ાર પહેલેથી
૧૯૬૭ ની જોગવાભવ અ સ

ુ રાત સરકારની સેવામાન
જ

હોય તેવા યમેદવારની તરફેણમાન યપલી વયમયાગદામાન ૂટછાટ બપી
્કા્ે.
૯૬/ર૦૧૬૧૭

સીનીયર
યયોગ
વનરીષક

(ક) તા. ૧૯/૧૧/ર૦૧૬ ના રોજ યમેદવારની ંમર ૧૮ વષગથી વછી નહં
અને ૩૫ વષગથી વ ુ ન હોવી જોમ્ે.
(ખ) (૧) ભારતમાન કે્રીય અથવા રા્ય અવધવનયમથી અથવા તે હેઠળ
્થપાયેલી અથવા સન્થાવપત
અથવા
હેઠળ

વુ નવવસિટીવ પૈકીની કોભપણમાનથી

વુ નવવસિટી રા્્સ કવમ્ન અવધવનયમ -૧૯૫૬ ની કલમ-૩
વુ નવવસિટી તરીકે ગણાતી અથવા તે તરીકે મા્ય થયેલી બીજો

કોભપણ ્ૈષણણક સન્થામાનથી મેળવેલી

ટે કનોલોી

એ્્જનીયરંગ અથવા

( નસનવલ એ્્જનીયરંગ નસવાયની ) માન વવવતય વગગની

્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોભ્ે અથવા સરકારે મા્ય કરે લ
તેને સમકષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોભએ,
એ્્જનીયરંગ અથવા ટેકનોલોીની ્નાતકની પદવીમાન નસનવલ
એ્્જનીયરંગની ્નાતકની પદવીને બાકાત રાખતાન તે નસવાયના
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નવ્યોની નવગતો આ રમાણે રહેશે.
(૧) Aeronautical Engineering (૨) Automobile Engineering

(૩) Industrial Engineering (૪) Mechanical Engineering (૫)
Mechatronic Engineering (૬) Metallurgy Engineering (૭)
Production Engineering (૮) Manufacturing Engineering
( ૯) Chemical Engineering (૧૦) Plastic Technology

(૧૧) Rubber Technology (૧૨) Chemical Technology
(૧૩) Environmental Engineering (૧૪) Environmental
Science and Technology (૧૫) Environmental Science
and
(૧૭)

Engineering (૧૬) Food Processing

Technology

(૧૮) Textile

Processing

mining

Engineering

Engineering (૧૯)
Technology (૨૧)

Textile
Nano-

Technology
Technology

(૨૦) Bio (૨૨) Bio-

Medical
Engineering (૨૩) Instrumentation & Control
Engineering
(૨૪)
Computer
Engineering
(૨૫)
Information Technology (૨૬)
Computer Science and
Engineering (૨૭) Information & Communication
Technology (૨૮) Electrical & Electronics Engineering
(૨૯) Electronics
Engineering (૩૦) Electronics
&
Communication
Engineering (૩૧) Electronics
&
Telecommunication
Engineering
(૩૨)
Electrical
Engineering (૩૩) Power Electronics Engineering ના
વવષયોની ્નાતકની પદવીનો સમાવે્ થાય છે .
અથવા
(૨) ટેકવનકલ પરીષા બોડગ અથવા ભારતમાન કે્રીય અથવા રા્ય
અવધવનયમથી

અથવા

તે

હેઠળ

્થપાયેલી

વુ નવવસિટીવ પૈકીની કોભપણમાનથી અથવા

અથવા

સન્થાવપત

વુ નવવસિટી રા્્સ કવમ્ન

અવધવનયમ -૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હેઠળ ડી્ડ

વુ નવવસિટી તરીકે ગણાતી

અથવા તે તરીકે મા્ય થયેલી બીજો કોભપણ ્ૈષણણક સન્થામાનથી
મેળવેલ

એ્્જનીયરંગ

(વસવવલ

એ્્જનીયરંગના

હડ્લોમા

વસવાય) નો હડ્લોમાન ધરાવતો હોવો જોભ્ે અને
ુ રાત રાજયના યયોગ કવમનરરીની કચેરીની તાબાની કચેરીમાન
જ
જુનીયર યયોગ વનરીષક, વગગ-૩ ના દરજાથી યતરતા દરજાની ન
ુ વ ધરાવતો હોવો
હોય તેવી જ્યા પરનો આશરે બે વ્મનો અ ભ
જોભ્ે. અથવા
ુ રાત રાજયના યયોગ કવમનરરીની કચેરીની તાબાની સેવામાન
જ
જુનીયર યયોગ વનરીષક, વગગ-૩ ની જ્યાને સમકષ જ્યા ગણી ્કાય
તેવી જ્યા પરનો સરકાર અથવા ્થાવનક મનડળો અથવા સરકાર
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હ્તકના બોડગ અથવા કોપોરે ્ન અથવા કનપની અવધવનયમ- ૨૦૧૩
હેઠળ ્થપાયેલી ણલવમટેડ કનપનીમાન માલના યହપાદન અથવા તેની
ુ વ ધરાવતો હોવો
બનાવટના ષેરમાન આશરે બે વ્મનો ર્યષ અ ભ
જોભ્ે.
એ્્જનીયરંગના ડડ્લોમામાન નસનવલ એ્્જનીયરંગના ડડ્લોમા
ને બાકાત રાખતાન તે નસવાયના નીચેના નવ્યોનો સમાવેશ કરવામાન
આવેલ છે .
(૧) Aeronautical Engineering (૨) Automobile Engineering

(૩) Industrial Engineering (૪) Mechanical Engineering (૫)
Mechatronic Engineering (૬) Metallurgy Engineering (૭)
Production Engineering (૮) Manufacturing Engineering
(૯)
Chemical
Engineering
(૧૦)
Environmental
Engineering
(૧૧)
Environmental
Science
and
Engineering (૧૨) mining Engineering (૧૩) Textile
Processing Engineering (૧૪) Bio- Medical Engineering
(૧૫) Instrumentation & Control
Engineering
(૧૬)
Computer Engineering
(૧૭) Computer Science and
Engineering (૧૮) Electrical & Electronics Engineering
(૧૯)
Electronics Engineering (૨૦)
Electronics
&
Communication
Engineering
(૨૧)
Electronics &
Telecommunication
Engineering
(૨૨)
Electrical
Engineering (૨૩) Power Electronics Engineering
(ગ)

ુ રાત
જ

્ુ કી સેવી વગથકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો-૧૯૬૭

માન ઠરા્યા રમાણે કો્્ ટુ રના યપયોગ ંગેની પાયાની ાણકારી
ધરાવતો હોવો જોભએ,
(ઘ)

ુ રાતી અને/અથવા હહ્દી ુ ન પ ૂર ુ ન ઞાન ધરાવતો હોવો જોભએ,
જ
પરન ુ

ુ રાત
જ

્ુ કી સેવા વગથકરણ અને ભરતી (સામા્ય)

ુ ાર પહેલેથી
વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાભવ અ સ

ુ રાત સરકારની
જ

સેવામાન હોય તેવા યમેદવારની તરફેણમાન યપલી વયમયાગદામાન ૂટછાટ
બપી ્કા્ે.
૯૭/ર૦૧૬૧૭

જુનીયર
ટેકવનકલ
બસી્ટ્ટ

(ક) તા. ૧૯/૧૧/ર૦૧૬ ના રોજ યમેદવારની ંમર ૧૮ વષગથી વછી નહં
અને ૩૫ વષગથી વ ુ ન હોવી જોમ્ે.
(ખ) (૧) યમેદવાર ભારતમાન કે્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે
હેઠળ

્થપાયેલી

અથવા

સન્થાવપત

વુ નવવસિટીવ

પૈકી

કોભપણ

વુ નવવસિટીમાનથી અથવા સરકાર વારા તે તરીકે મા્ય કરે લ બીી
કોભપણ

્ૈષણણક

સન્થામાનથી

અથવા

અવધવનયમ-૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હેઠળ ડી્ડ
કોભપણ

વુ નવવસિટી

રાનટ

કવમ્ન

વુ નવવસિટી તરીકે ાહેર કરે લ

વુ નવવસિટીમાનથી મેળવેલ વમકેવનકલ એ્ીવનયરંગની ્નાતકની
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પદવી ધરાવતો હોવો જોભ્ે. અથવા સરકારે તે તરીકે મા્ય કરે લ
સમકષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોભ્ે.
અથવા
(૨)

ભારતમાન કે્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હેઠળ
્થપાયેલી

અથવા

વુ નવવસિટીવ

સન્થાવપત

પૈકી

કોભપણ

વુ નવવસિટીમાનથી અથવા સરકાર વારા તે તરીકે મા્ય કરે લ બીી
કોભપણ

્ૈષણણક

સન્થામાનથી

વુ નવવસિટી

અથવા

વુ નવવસિટીમાનથી

મેળવેલ

કવમ્ન

વુ નવવસિટી તરીકે ાહેર કરે લ

અવધવનયમ-૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હેઠળ ડી્ડ
કોભપણ

રાનટ

હડ્લોમા

ભન

વમકેવનકલ

એ્ીવનયરંગ ધરાવતો હોવો જોભ્ે. અથવા સરકારે તે તરીકે મા્ય
કરે લ સમકષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોભ્ે, અને
સરકાર અથવા ્થાવનક સન્થાવ અથવા સરકાર હ્તકના બોડગ
અથવા કોપોરે ્ન અથવા કનપની અવધવનયમ- ૧૯૫૬ ના કાયદા હેઠળ
રી્ટડગ થયેલ ણલમીટેડ કનપનીમાન વમકેવનકલ સનબવન ધત કામનો લગભગ ૩
ુ વ ધરાવતો હોવો જોભ્ે
(રણ) વ્મનો અ ભ
ુ રના ઞાન ંગે કો્્ ટ
ુ ર કૌ્્યની
(ગ) કો્્ ટ

ુ રાત
જ

ુ કી સેવા
લ

ુ ર કાયગષમતાની તાલીમ તથા પરીષા વનયમો-૨૦૦૬
કો્્ ટ

ુ બ
જ

વનયત થયેલ પરીષા પાસ કરે લ હોવી જોભ્ે.
(ઘ) યમેદવાર

ુ રાતી અથવા હહ્દી અથવા
જ

ુ રાતી/ હહ્દી બનને ભાષા ુ ન
જ

પ ૂર ુ ન ઞાન ધરાવતો હોવો જોભ્ે.
વખતો વખત સુધાયાગ રમાણેના

ુ રાત
જ

્ુ કી સેવા વગથકરણ

ુ ાર અગાયથી
અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાભ અ સ
ુ રાત સરકારની સેવામાન હોય તેવી ્ય્્તવની તરફેણમાન યપલી
જ
વયમયાગદા હળવી કરી ્કા્ે.

નંધઃ- (૧) દરે ક સનવગગની યપલી વયમયાગદા માટે

ુ રાત
જ

્ુ કી સેવા વગથકરણ અને ભરતી

(સામા્ય) વનયમો-૧૯૬૭ તેમજ ે તે સનવગગના ભરતી વનયમોમાન દ્ાગવેલ જોગવાભ
અને સામા્ય વહીવટ વવભાગના તા. ૨૯/૯/૨૦૧૨ અને તા. ૦૬/૧૦/૨૦૧૫ ના
ઠરાવ િમાનકઃ સીબરબર/૧૧૨૦૦૮/ ૨૮૨૩૨૩/ગ-૫ ની જોગવાભવ અને તે અ્વયે
થયેલ સુધારાને ્યાને લેવામાન બવેલ છે .

૪ [ર].

વયમયામદામાન ૂટછાટ:સામા્ય વગગની મહહલા યમેદવારો, અનામત વગગના પુૂષ તથા મહહલા યમેદવારો
તેમજ માી સૈવનક, ્ાહરરીક વવકલાનગ યમેદવારો અને સરકારી સેવામાન અગાયથી ફરજ
બાવતા હોય તેવા કમગચારી યમેદવારોને નીચે
મળવાપાર છે .
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ુ બ વનયમો સ
ુ ાર ૂટછાટ
જ

(૧)

ુ રાત
જ

યપર દ્ાગવેલ તમામ સનવગોમાન

્ુ કી સેવા વગથકરણ અને ભરતી (સામા્ય)

ુ ાર અગાયથી
વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાભ અ સ

ુ રાત સરકારની સેવામાન હોય તેવી
જ

્ય્્તવની તરફેણમાન યપલી વયમયાગ દા હળવી કરી ્કા્ે. તે

ુ બની જોગવાભ
જ

થયેલ છે બ જોગવાભનો લાભ ે કમગચારી સરકારી સેવામાન વનયવમત વનમ કન ૂ પામેલ
હોય તેવા કમગચારી યમેદવારને જ મળવાપાર છે . તેથી સરકારરીની હાલની કરાર
ુ ાર ે યમેદવારો માનસક ડફકસ પગારથી સરકારી
બધાહરત હફકસ પગારની નીવત અ સ
સેવામાન ફરજ બાવતા હોય તેવા યમેદવારોને બ લાભ મળી ્કતો નથી. તેથી તેવા
યમેદવારોએ બ જોગવાભના બધારે વયમયાગદામાન ૂટછાટ મળવાપાર હોવા ુન ગણીને
(ે તે કેટેગરીના યમેદવારો માટે વનયત થયેલ વયમયાગ દામાન બવતા ન હોય તો)
અરીપરક ભરી ્કા્ે નહં. તેમ છતાન અરીપરક ભરવામાન બવ્ે તો તે કોભ પણ
તબકે મનડળ વારા રદ કરવામાન બવ્ે.
(૨) ાહેરાત િમાનકઃ ૮૭/ર૦૧૬૧૭ થી ૯૭/૨૦૧૬૧૭ માટે માી સૈવનક યમેદવારો કે
ેવએ જલ, વા ુ અને ્થળની બમથ ફોસથસમાન વછામાન વછા છ માસની સેવા કરી
હોય અને માી સૈવનક તરીકે ુ સષમ અવધકારી ુન વળખકાડગ અને હડ્ચાબ

કુ

ધરાવતાન હોય તો ય૫લી વયમયાગદામાન તેવએ બાવેલ ફરજનો સમયગાળો ય૫રાનત
રણ વષગ સુધીની છટછાટ મળ્ે.
(૩) ે તે સનવગગની જ્યાવ માટે સામા્ય વગગની મહહલા યમેદવારોને મહહલા તરીકેના
પાનચ વષગની ૂટછાટ મળવાપાર થ્ે.
(૪) ે સનવગગની જ્યાવ પૈકી ે તે અનામત વગગના યમેદવારો માટે જ્યાવ અનામત
દ્ાગ વેલ છે તેવા વગગના પુૂષ યમેદવારોને પાનચ વષગની ૂટછાટ અને મહહલા
યમેદવારોને અનામત વગગ તરીકેના પાનચ અને મહહલા તરીકેના પાનચ વષગ મળી કુલ૧૦ (દ્) વષગની ૂટછાટ મળવાપાર થ્ે. પરન ુ ે સનવગગની જ્યાવમાન ે તે
અનામત વગગ માટે અનામત જ્યા દ્ાગ વેલ નથી તેવા વગગના પુૂષ યમેદવારોને
કોભ ૂટછાટ મળ્ે નહં પરન ુ મહહલા યમેદવારોને મહહલા તરીકેના પાનચ વષગની
ૂટછાટ મળવાપાર થ્ે.
(૫) ે સનવગોની જ્યા માર ણબન બનમત- સામા્ય વગગ માટે ની છે તેવી જ્યાવ માટે
અનામત વગગના યમેદવારો પોતાની યમેદવારી નંધાવી ્ક્ે/અરીપરક ભરી
્ક્ે. (અરીપરકમાન તેવએ પરીષા ફી માનથી

્ુ ્ત માટે ે તે કેટેગરી જ

દ્ાગ વવાની રહે્ે.) પરન ુ તેવને વયમયાગ દામાન કોભ ૂટછાટ મળ્ે નહં. માર મહહલા
યમેદવારોને મહહલા તરીકેના પાનચ વષગની ૂટછાટ મળવાપાર થ્ે.
(૬) સામા્ય વગગના વવકલાનગ પુૂષ યમેદવારોને ૧૦ વષગ ની ૂટછાટ મળવાપાર થ્ે.
(૭) સામા્ય વગગના વવકલાનગ મહહલા યમેદવારો ૧૫ વષગ ૂટછાટ મળવાપાર થ્ે.
(૮) અનામત વગગના વવકલાનગ પુૂષ યમેદવારોને ે તે સનવગગમાન ે તે અનામત વગગ
માટે જ્યાવ અનામત હ્ે તેવી હકટેગરીના વવકલાનગ પુૂષ યમેદવારોને ૧૫ વષગની
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ૂટછાટ મળવાપાર થ્ે. ્યારે ે તે સનવગગમાન અનામત વગગ માટે જ્યાવ અનામત
ન હોય તેવા સનવગગમાન ે તે અનામત વગગના વવકલાનગ પુૂષ યમેદવારોને ૧૦ વષગની
જ છટછાટ મળવાપાર થ્ે.
(૯) અનામત વગગના વવકલાનગ મહહલા યમેદવારોને ે તે સનવગગમાન ે તે અનામત વગગ
માટે જ્યાવ અનામત હ્ે તેવી કેટેગરીના વવકલાનગ મહહલા યમેદવારોને ૨૦ વષગની
ૂટછાટ મળવાપાર થ્ે. ્યારે ે તે સનવગગમાન અનામત વગગ માટે જ્યાવ અનામત
ન હોય તેવા સનવગગમાન ે તે અનામત વગગના વવકલાનગ મહહલા યમેદવારોને ૧૫
વષગની જ છટછાટ મળવાપાર થ્ે.
(૧૦) ે સનવગગની જ્યાવમાન S.E.B.C. કેટેગરી (્ા.્ૈ.૫.વગગ) ના યમેદવારો
જ્યાવ અનામત છે તેવા S.E.B.C. કેટેગરી (્ા.્ૈ.પ. વગગ)

માટે

ના યમેદવારોએ

નાણાકીય વષગ ર૦૧૫-ર૦૧૬ ની બવકના બધારે રાજય સરકારની નોકરી માટે
૫ડરનશ્ટ- ૪

ુ બ ( જ
ુ રાતી ન ૂનામાન ) કઢાવેલ નોન-િીમીલેયર સહટિફીકેટ તા.
જ

૦૧/૦૪/ર૦૧૬ થી તા. ૧૯ /૧૧/ર૦૧૬ દર્યાન મેળવેલ હોય તે ુ ન રમાણપર
ધરાવતાન હ્ે તો જ ય૫લી વયમયાગદામાન ૂટછાટ તેમજ કેટેગરીની અનામત જ્યાનો
લાભ મળ્ે. (ંરેીમાન મેળવેલ નોન-રીમીલેયર સડટિડફકેટ કોઇપણ સનજોગોમાન મા્ય
ગણવામાન આવશે નહં.) અ્યથા તેવ સામા્ય કેટેગરીના યમેદવાર તરીકે યમેદવારી
નંધાવી ્ક્ે. અને તે હક્સામાન વયમયાગ દા, પરીષા ફી માનથી

્ુ ્ત તેમજ અનામત

જ્યા પર પસનદગીનો લાભ મળવાપાર થ્ે નહી.
ુ રાત સરકાર વારા
(૧૧) અનામત વગમ ના તમામ યમેદવારોએ ાનત ંગે નુ રમાણપર ગજ
વખતો વખત નનયત કરે લ ન ૂનામાન મેળવેલ હો ુ ન જોભ્ે.

નંધ:
(૧)

ા. ર. ૯૫/ર૦૧૬૧૭ અને ા. ર. ૯૬/ર૦૧૬૧૭ ની વવકલાનગ યમેદવારો માટેની
જ્યાવ માટે હલન-ચલનની વવકલાનગતા અથવા મગજના લકવાની ખામીવાળા
(૪૦ ટકા કે તેથી વ ુ અને ૧૦૦ ટકા કે તેથી વછી) વવકલાનગતાવાળા (OA અને OL
ની વવકલાનગત) યમેદવારો માટે નસનવલ સજન નુ સટીફીકેટ ધરાવતાન હશે તો જ
નવકલાનગ યમેદવાર તરીકે મા્ય ગણાશે અને ય૫લી વયમયામદા અને અનામતનો
લાભ મળશે.

(૨)

શારીડરક નવકલાનગતા ંગે સામા્ય વહીવટ નવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પરીપર
રમાનકઃ ૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-ર, થી નનયત થયેલ ન ૂનામાન સરકારી હો્્પટલના
સનુ ર્ટે ્ડે્ટ/ નસનવલ સજન/મેડીકલ બોડમ વારા આપવામાન આવેલ રમાણપર મા્ય
ગણવામાન આવશે.

(૩)

ઓનલાઇન અરી કરતી વખતે કોઇ રમાણપર જોડવાના નથી પરન ત ુ અરીપરકમાન
જૂરી નવગતો ભરવાની રહેશે. આ કેટેગરીમાન અરી કરનારા યમેદવારો આવા
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રમાણપરો ધરાવતા હોય તેમણે જ નવકલાનગ યમેદવારની કેટેગરીમાન અરી કરવાની
રહેશે.
(૪)

ે નવકલાનગ યમેદવારો લહીયાની મદદ નસવાય પરીષા આપી શકે તેમ ન હોય તેવા
યમેદવારોએ કોઇપણ તબકકાની પરીષાના રણ ડદવસ પહેલાન મનડળને રજુઆત કરી
લહીયાની મદદ માટે ની જૂરી મનજૂરી મેળવી લેવાની રહેશે.
ે તે વગગના માી સૈવનક યમેદવારો વસવાય અ્ય તમામ વગગના યમેદવારો

ુ ાર મળવાપાર છટછાટ સાથેની ંમર કોમ૫ણ
માટે ય૫લી વયમયાગ દામાન વનયમો સ
સનજોગોમાન નનયત તારીખે ૪૫ વ્મથી વધવી જોમશે નડહ.
૫.

કોપ્ ટુ રની ાણકારી
યમેદવાર રાજય સરકારના સામા્ય વહીવટ વવભાગના તા.૧૩/૮/ર૦૦૮ તેમજ તા.
૧૮/૦૩/૨૦૧૬ ના સરકારી ઠરાવ નનબર:- સીબરબર-૧૦-ર૦૦૭-૧ર૦૩ર૦-ગ.૫ થી
નકકી કરે લ અ્યાસિમ

ુ બ કો્્ ટુ ર ંગે ુન બેઝીક નોલેજ ધરાવતા હોવા ંગે ુન
જ

કોમ૫ણ તાલીમી સન્થા ુ ન રમાણ૫ર/માકગ ્ીટ ધરાવતા હોવા જોમ્ે. અથવા સરકાર
વુ નવવસિટી અથવા સન્થામાન કો્્ ટુ ર ઞાન ંગેના કોમ૫ણ હડ્લોમા/ડીરી કે

મા્ય

સટતહફકેટ કોષગ કરે લ હોય તેવા રમાણ૫રો અથવા ડીરી કે ડી્લોમા અ્યાસિમમાન
કો્્ ટુ ર એક વવષય તરીકે હોય તેવા રમાણ૫રો અથવા ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણુ રના વવષય સાથે ૫સાર કરે લ હોય તેવા રમાણ૫રો ધરાવતા
૧ર ની ૫રીષા કો્્ ટ
હોવા જોમ્ે. બ તબકકે બ ુન રમાણ૫ર ન ધરાવતા યમેદવારો ૫ણ અરી કરી
્ક્ે. ૫રન ુ બવા યમેદવારોએ વનમ કન ૂ સતાવધકારી સમષ કો્્ ટુ રની બેઝીક
નોલેજની ૫રીષા પાસ કયાગ ુ ન બ ુ ન રમાણ૫ર વનમ કન ૂ મેળવતાન ૫હેલા અચુક રજુ
કરવા ુ ન રહે્ે. અ્યથા વનમ કન ૂ મેળવવાને પાર થ્ે નહં. તેમજ વનમ કન ૂ સતાવધકારી
બવા હક્સામાન યમેદવારોની ૫સનદગી "રદ" કર્ે.

૬.

શૈષણણક

લાયકાત / વયમયામદા / વધારાની લાયકાત માટે નનધામડરત તારીખ :-

ાહેરાતમાન દ્ાગવેલ તમામ સનવગગના યમેદવારોનાન હક્સામાન ્ૈષણણક લાયકાત,
ુ વ, નોન-િીમીલેયર સટત અને અ્ય જૂરી લાયકાત માટે તા.
વયમયાગ દા, અ ભ

૧૯/૧૧/ ર૦૧૬ ની ્્થવતને ્યાનમાન લેવામાન બવ્ે.
૭.

અરી કરવાની રીત :-
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બ ાહેરાતના સનદભગમાન મનડળ ્વારા વન લામન અરી જ ્વીકારવામાન બવ્ે. ે
અ્વયે યમેદવારોએ ાહેરાતમાન દ્ાગ્યા તા. ૦૮/૧૧/ર૦૧૬ (બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક)
થી તા. ૧૯/૧૦/ર૦૧૬ (સમય રારીના ૨૩-૫૯ કલાક સુધી) દર્યાન "https://

ojas.gujarat.gov.in" વેબસામટ ૫ર વન-લામન અરી૫રક ભરી ્ક્ે.
યમેદવાર એક સનવગગ માટે એક જ અરી કરી ્ક્ે. તેમ છતાન કોભ યમેદવાર એક
કરતાન વ ુ અરી રી્ટડગ કર્ે તો તેવા યમેદવારોના હક્સામાન સૌથી છે ્લે ક્ફમગ
થયેલી અરી મા્ય ગણીને તે વસવાયની બાકીની તમામ અરીવ રદ થ્ે. બ
બાબતની વવગતવાર સુચના અરી કરવાની રીતાન પેટા

નુ ા નન. (૧૪) માન પણ

બપેલ છે .

યમેદવારે અરીપરક ભરવા માટે ઃ(૧)

સૌ રથમ "https://ojas.gujarat.gov.in" વેબસામટ ૫ર જ .ુ ન અને ହયાર બાદ

(ર) "Apply On line" ૫ર Click કર .ુન
(૩)

યમેદવારે ાહેરાત િમાનક:- ૮૭/૨૦૧૬૧૭ થી ૯૭/૨૦૧૬૧૭ પૈકી ે સનવગગની ાહેરાત
માટે યમેદવારી કરવા માનગતા હોય તે ાહેરાતના સનવગગના નામ ૫ર Click

કરવાથી

્િીન પર More Details અને Apply now ના વ્્ન ુુલ્ે. ેમાન More Details પર
Click

કરવાથી વવગતવાર ાહેરાતની વવગતો જોવા મળ્ે. ે યમેદવારોએ વાનચી

જવી.
(૪)

જયારે "Apply now" ૫ર Click કરવાથી Application Format ુુલ્ે ેમાન સૌ રથમ
"Personal Details" યમેદવારે ભરવી. (અહં લાલ ફનદડી (

*

) વન્ાની હોય તેની

વવગતો ફરજજયાત ભરવાની રહે્ે.)
(૫) Personal Details ભરાયા બાદ "Educational Details" ભરવા માટે "Educational

Qualifications" ૫ર Click કર .ુન
(૬)

જો વ ુ લાયકાત દ્ાગવવા માનગતા હો તો "Add more education" ૫ર Click કર .ુન

(૭)

ુ વ માનગેલ હોય તે સનવગગમાન અ ભ
ુ વની વવગતો દ્ાગ વવા માટે
ે સનવગગમાન અ ભ
ુ વની વવગતો દ્ાગ વવા માટે ુન હફ્ડ
"Experience Type" ૫ર Click કરવાથી અ ભ
ુ વની વવગતો વસલેકટ કરીને તેની સામે જૂરી વવગતો દ્ાગ વવાની
ુુલ્ે ેમાનથી અ ભ
રહે્ે.

(૮)

તેની નીચે "Self declaration" ૫ર Click કર .ુન ହયારબાદ

(૯)

ય૫રની ્રતો ્વીકારવા માટે "Yes" ૫ર Click કર .ુ ન હવે અરી પ ૂણગ રીતે ભરામ
ગયેલ છે .

(૧૦) હવે "save" ૫ર Click કરવાથી યમેદવારનો "Application Nnmber" generate
થ્ે. ે યમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહે્ે.
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(૧૧)

હવે Upload Photograph ૫ર Click કરો અહં તમારો application number
type કરો અને તમારી Birth date type કરો. ହયારબાદ ok ૫ર Click કર .ુ ન અહં

photo અને signature upload કરવાના છે . (Photo
અને ૩.૬ સે.મી. ૫હોળામ અને Signature

ુ ન મા૫ ૫ સે.મી. ંચામ

ુન મા૫ ર.૫ સે.મી. ંચામ અને ૭.૫

સે.મી. ૫હોળામ રાખવી.) (photo અને signature upload કરવા સૌ રથમ તમારો

photo અને signature jpg format માન (15 kb) સામઝથી વધે નહહ તે રીતે ્કેન
કરી computer માન સેવ કરે લા હોવા જોમ્ે.) photo અને signature અપલોડ
કરવા માટે "browse" button ૫ર Click કરો. હવે choose file ના ્િીનમાનથી ે
ફામલમાન jpg format માન તમારો photo store થયેલ છે , તે ફામલને select કરો
અને "open" button ને Click કરો. હવે "browse" button ની બાજુમાન "upload"

button ૫ર Click કરો. હવે બાજુમાન તમારો photo દે ખા્ે. હવે બજ

રીતે

signature ૫ણ upload કરવાની રહે્ે. ે photo અને signature અપલોડ
કરવામાન બ્યા હ્ે તે જ photo લેણખત પરીષાના હાજરીપરકમાન ચંટાડવાનો રહે્ે
તથા તેવી જ signature કરવાની રહે્ે તેમજ બ ભરતી રહિયાના વનમ કન ૂ સુધીના
દરે ક તબકે મનડળ/સનબવન ધત ખાતાના વડા માનગે ହયારે તેવો જ ફોટો રજુ કરવાનો રહે્ે.
બથી ફોટોરાફની ચારથી પાનચ કોપીવ કઢાવી રાખવી. જુદા જુદા તબકે જુદા જુદા
ફોટોરાફ રજુ થ્ે તો ફાળવણી/ વનમ કન ૂ માન બાધ બવી ્ક્ે. ેની જવાબદારી
યમેદવારની પોતાની રહે્ે.
(૧૨) હવે પેજના ય૫રના ભાગમાન "Confirm Application" ૫ર Click કરો અને

"Application number" તથા Birth Date type કયાગ બાદ Ok ૫ર Click
કરવાથી રણ વવક્પ (વ્્ન) (૧) Ok (ર) show application preview અને
(૩) confirm application દે ખા્ે. યમેદવારે show application preview ૫ર
Click કરી પોતાની અરી જોમ લેવી. અરીમાન સુધારો કરવાની જૂર જણાય તો

edit કરી લે .ુન અરી ક્ફમગ કયાગ ૫હેલા કોમ૫ણ રકારનો સુધારો થમ ્ક્ે. ૫રન ુ
અરી ક્ફમગ થયા બાદ કોમ૫ણ રકારનો સુધારો ્કય બન્ે નહી. સનપ ૂણગ ચકાસણી
બાદ જો અરી સુધારવાની જૂર ના જણાય તો જ confirm application ૫ર Click
કર .ુ ન તેથી યમેદવારની અરીનો મનડળમાન online ્વીકાર થમ જ્ે. એકવાર
વનલાભન અરી ક્ફમગ થયા બાદ, તેમાન કોભપણ રકારનો ફેરફાર યમેદવાર કે મનડળ
વારા થભ ્ક્ે નહં. અરીમાન દ્ાગ વેલી વવગતોને અ ૂુ પ રમાણપરો મનડળ માનગે
ହયારે

યમેદવારે

રજૂ કરવાના રહે્ે. બથી, યમેદવારે

રથમ તેમની પાસેના

રમાણપરોને બધારે પોતા ુન નામ, પવત/વપતા ુ ન નામ, અટક, જ્મ તારીખ, ્ૈષણણક
લાયકાત, ાવત (કેટેગરી), ે્ડર (મેલ/ફીમેલ), માી સૈવનક, ્પોટગ સ, ્ા.ખો.ખાન.,
વવધવા વગેરે બાબતોની બારીક ચકાસણી કરી લભને તેને અ ૂુ પ વવગતો વનલાભન
અરીમાન દ્ાગ વવાની રહે્ે. મનડળ વારા ચકાસણી સારુ રમાણપરો માનગવામાન બવે
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ହયારે વનલાભન અરીપરકમાન દ્ાગ વેલ વવગતો અને યમેદવાર વારા મનડળ સમષ રજૂ
કરવામાન બવતાન રમાણપરોમાન કોભપણ ાતની વવસનગતતા માલ ૂમ પડ્ે તો, તેવી
ષવત ્ુ ત અરીવ મનડળ વારા ે તે તબકે થી ‘રદ’ કરવામાન બવ્ે. ખોટી કે અ ૂરી
વવગતોને કારણે ષવત ્ુ ત અરી રદ કરવામાન બવે તો, તેમાન મનડળની કોભ જવાબદારી
રહે્ે નહં. બથી, યમેદવારોને તેમની પાસેના રમાણપરોને બધારે અને તેને અ ૂુ પ
વવગતો વનલાભન અરી કરતી વખતે દ્ાગવવાની ખાસ કાળી રાખવા જણાવવામાન
બવે છે . confirm application ૫ર click કરતાન અહં

"confirmation

number" generate થ્ે. ે હવે ૫છીની બધી જ કાયગવાહી માટે જૂરી હોમ,
યમેદવારે સાચવવાનો રહે્ે.
(૧૩)

હવે print application ૫ર Click કર .ુન અહં Select Job માનથી ાહેરાત િમાનક
વસલેકટ કરીને તમારો confirmation number ટામ૫ કરવો અને જ્મતારીખ ટાભપ
કરવાથી તમારી અરી વપન થ્ે. ેની વર્ટની નકલ કાઢી સાચવી રાખવી

(૧૪) દરે ક ાહેરાત માટે યમેદવારે એક જ અરી કરવી. બમ છતાન, સનજોગવ્ાત, જો કોભ
યમેદવાર એકથી વ ુ અરી કરે લ હ્ે, તો છે ્લી ક્ફમગ થયેલ અરીને મા્ય રાખીને
અ્ય અરીપરકને રદ ગણવામાન બવ્ે. ણબન અનામત વગગના યમેદવારોએ છે ્લી
ક્ફમગ થયેલ અરી સાથે વનયત ફી ભરે લ હ્ે તે મા્ય ગણા્ે અને અગાયની અરી
રદ ગણવામાન બવ્ે. અગાયની અરી સાથે ભરે લી ફી છે ્લી ક્ફમગ થયેલ અરી
સામે ગણવામાન બવ્ે નહં. જો યમેદવારે છે ્લી ક્ફમગ થયેલ અરી સાથે વનયત ફી
ભરે લ નહં હોય, તો બવા યમેદવારની બાકીની અરીવ પૈકી વનયત ફી સાથેની
ક્ફમગ થયેલી છે ્લી અરી મા્ય ગણવામાન બવ્ે. જો યમેદવારે એકથી વ ુ અરી
સાથે ફી ભરે લ હ્ે, તો તે રીફનડ કરવામાન બવ્ે નહં.
નંધ:- ાહેરાત િમાનકઃ ૮૭/ર૦૧૬૧૭ થી ૯૭/ર૦૧૬૧૭ સામેના સનવગગના ભરતી વનયમોમાન
દ્ાગવેલ ્ૈષણણક લાયકાત, વયમયાગદા તેમજ વનલામન અરી ભરવા સનબવન ધત કોમ
માગગદ્ગનની બવ્યકતા જણાય તો તે માટે મનડળની કચેરીના ફોન નનબર:-૦૭૯૨૩૨૫૩૬૨૮ ૫ર સન૫કગ કરી ્કા્ે.
૮.

૫રીષા ફી: ફોમગ ભરતી વખતે ‘‘ General ણણ કેટેગરી Select કરી હોય (દ્ાગવી હોય) તેવા (PH
તથા Ex.Servicemen કેટેગરી વસવાયના) તમામ યમેદવારોએ પરીષા ફી ભરવાની
રહે્ે.
 અનામત કષાના યમેદવાર જો ણબન-અનામત જ્યા માટે અરી કરે તો પણ તેમણે
પરીષાફી ભરવાની રહે્ે નહં. પરન ુ પરીષા ફી માનથી
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્ુ ્ત માટે ે તે અનામત

વગગના યમેદવારોએ વન-લાભન એ્લીકે્નમાન પોતાની કેટેગરી દ્ાગ વવાની રહે્ે.
અ્યથા પરીષા ફી ભરવાની રહે્ે.
 અરી ફોમગમાન નીચે

ુ બની કેટેગરી Select કરનાર યમેદવારોએ કોભપણ રકારની
જ

પરીષા ફી ભરવાની રહે્ે નહં.
(ક)

ુ ૂણચત ાવત (SC)
અ સ

(ખ)

ુ ૂણચત જન ાવત (ST)
અ સ

(ગ)

સામાીક અને ્ૈષણણક રીતે પછાતવગગ (SEBC)

(ઘ)

માી સૈવનક (Ex.Serviceman) તમામ કેટેગરીના

(ચ)

્ાહરરીક ખોડખાનપણ ધરાવતા યમેદવારો (PH) તમામ કેટેગરીનાન

 ે યમેદવારોએ ફી ભરવાની છે તેવા યમેદવારો જયારે OJAS વેબસાભટ પર
પોતાની અરી સબમીટ કરે ହયારે તેવને પરીષા ફી ભરવા માટે વન લાભન
યપલ્ધ ચલનની ૩ નકલોની એક પાના યપર વર્ટ મેળવવાની સુચના મળ્ે.
યમેદવારોએ બ પાનાની પણ વર્ટ મેળવી લેવાની રહે્ે, યમેદવારોએ ચલન સાથે
ુ રાભઝડ પો્ટ વફીસમાન જભને, પરીષા ફી પેટે ૂ.૧૦૦/- રોકડા + ૂ.
કોભપણ કો્્ ટ
૧૨/- પો્ટલ ચાજીસ ભરી દે વાના રહે્ે. ચલનની એક નકલ પો્ટ વફીસ રાખી
લે્ે અને બે નકલ યમેદવારને પો્ટ વહફસનો વસકો અને ્ટીકર લગાવીને પરત
બપ્ે.
 પો્ટ વફીસમાન પરીષા ફી ભરવાની છે ્લી તા. ૨૨/૧૧/૨૦૧૬ (કચેરી સમય સુધી)
ની રહે્ે.
 અ્ય કોભ રીતે પરીષા ફી ્વીકારવામાન બવ્ે નહં.
 પરીષા ફી ભયાગ બાદ રીફનડ મળવાપાર નથી તેમજ તે ફી અ્ય કોભ પરીષા માટે
અનામત તરીકે રાખવામાન બવ્ે નહં. પરીષા ફી ભરવાપાર યમેદવારોની ફી ભયાગ
વગરની અરી મા્ય રહે્ે નહં.


‘‘ Generalણણ કેટેગરી Select કરનાર (્ારીહરક ખોડખાનપણ તથા માી સૈવનક
કેટેગરી વસવાયના) યમેદવારો ફી ભરવાની વનયત સમયમયાગદામાન પરીષા ફી નહં
ભરે તો તેવા યમેદવારો ુ ન અરી ફોમગ કોભપણ ાતની ાણ કયાગ વગર મનડળ વારા
‘‘રદણણ કરવામાન બવ્ે.

૯.

પરીષા ૫્ધનત :મનડળ વારા વનયત સમયમયાગદામાન વન-લાભન મળે લ અરીવની રાથવમક ચકાસણી
( એક કરતાન વ ુ અરી કરે લ છે કે કેમ ? અને પરીષા ફી ભરે લ છે કે કેમ ?) કરીને
લાયક યમેદવારોની રાજય સરકારરીના સામા્ય વહીવટ વવભાગના તા. -/૦૮/૨૦૧૫
પર

િમાનકઃ

ભરત/૧૦૨૦૧૫/૬૫૫/ક,

તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૫
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ના

પર

િમાનકઃ

ભરત/૧૦૨૦૧૪/
ભરત/૧૦૨૦૧૪/

૬૩૮૯૩૭/ક,

તા.૧૭/૦૫/૨૦૧૬

૬૩૮૯૩૭/ક,

તેમજ

ના

પર

તા.૨૧/૧૦/૨૦૧૬

પર
પર

િમાનકઃ
િમાનકઃ

ુ ાર (૧)
ભરત/૧૦૨૦૧૪/ ૬૩૮૯૩૭/ક થી મનજૂર કરવામાન બવેલ પરીષા પવત અ સ
ુ ર
રથમ તબકામાન ્પધામ ્મક લેણખત કસોટી અને (૨) બીા તબકામાન કોપ્ ટ
રોડફસીય્સી ટે ્ટ - એમ બે કસોટીવ લેવામાન બવ્ે. ેની વવગતો નીચે

ુ બની રહે્ે.
જ

(૧) ્પધામ્મક લેણખત કસોટી (રથમ તબ્ાની પરીષા)
્પધાગହમક લેણખત કસોટીનો અ્યાસિમ-

ુ ભાર નીચે
ણ

ુ બનો રહે્ે.
જ

ુ મ
(અ) તાનવરક સનવગોનાન ભરતી વનયમોમાન ્યાન બભ.ટી.બભ. અથવા હડ્લોમાનની લ ત
્ૈષણણક લાયકાત વનયત કરવામાન બવેલ હોય તેવા સનવગોનો અ્યાસિમ અને
ુ બ રહે્ે.
જ

પરીષા પવત નીચે

(ાહેરાત રમાનક -૮૭/૨૦૧૬૧૭, થી ૯૨/૨૦૧૬૧૭ અને ૯૪/૨૦૧૬૧૭ માટે )
િમ
૧

ુ
ણ

વવષય
સામા્ય ઞાન-

ુ રાતનો ભવતહાસ,
જ

ૂગોળ અને

સમયગાળો

૨૦

સન્કૃવત, ભારત ુ ન બનધારણ, રમતગમત, સામા્ય
ુ રને લગ ુન સામા્ય
વવઞાન, વતગમાન રવાહો, કો્્ ટ
ઞાન, ટે ્ટ વફ રીઝનંગ, પયાગવરણ, ાહેર વહીવટ,
સરકારી યોજનાવ, પનચાયતી રાજ અને ડીઝા્ટર
મેનેજમે્ટ, ગાણણવતક કસોટીવ વવગેરે
૨

ુ રાતી સાહહହય,
જ

ુ રાતી ્યાકરણ
જ

૧૫

૩

ંરેી ્યાકરણ

૦૫

૪

ુ મ) સનબવન ધત
જ્યાની તાનવરક ્ૈષણણક લાયકાતને (લ ત

૬૦

૯૦ મીનીટ

વવષય ુ ન પેપર

ુ
કુ લ ગણ
૧૦૦
નંધઃ (૧) રનપરમાન કેટલાક રનો

ુ રાતીમાન રહે્ે અને કેટલાક રનો ંરેીમાન રહે્ે.
જ

(૨) િમ- ૧ થી ૩ માટે અ્યાસિમ ુન વવષયવ્ ુ ધોરણ-૧૦ (S.S.C.) ની સમકષ રહે્ે.
િમ- ૪ માટે અ્યાસિમ ુન વવષયવ્ ુ સનબવન ધત સનવગગના ભરતી વનયમોમાન ે
ુ મ ્ૈષણણક લાયકાત વનયત કરવામાન બવેલ છે તેની સમકષ રહે્ે.
લ ત
ુ મ ્ૈષણણક લાયકાત ્નાતક કે તેથી વ ુ
(બ) તાનવરક સનવગોનાન ભરતી વનયમોમાન ્યાન લ ત
્ૈષણણક લાયકાત વનયત કરવામાન બવેલ હોય તેવા સનવગોનો અ્યાસિમ અને પરીષા
પવત નીચે

ુ બ રહે્ે.
જ
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(ાહેરાત રમાનક -૯૩/૨૦૧૬૧૭, અને ૯૫/૨૦૧૬૧૭ થી ૯૭/૨૦૧૬૧૭ માટે )
િમ
૧

વવષય
સામા્ય ઞાન-

ુ રાતનો ભવતહાસ,
જ

ૂગોળ અને સન્કૃવત,

ુ
ણ

સમયગાળો

૩૦

૧૨૦

ભારત ુ ન બનધારણ, રમતગમત, સામા્ય વવઞાન, વતગમાન

મીનીટ

રવાહો, કો્્ ટુ રને લગ ુન સામા્ય ઞાન, ટે ્ટ વફ રીઝનંગ,
પયાગ વરણ, ાહેર વહીવટ, સરકારી યોજનાવ, પનચાયતી રાજ
અને ડીઝા્ટર મેનેજમે્ટ, ગાણણવતક કસોટીવ વવગેરે

૨

ુ રાતી સાહહହય,
જ

ુ રાતી ્યાકરણ
જ

૨૦

૩

ંરેી ્યાકરણ

૧૦

૪

ુ મ) સનબવન ધત
જ્યાની તાનવરક ્ૈષણણક લાયકાતને (લ ત

૯૦

વવષય ુ ન પેપર

ુ
કુ લ ગણ
૧૫૦
નંધઃ (૧) રનપરમાન કેટલાક રનો

ુ રાતીમાન રહે્ે અને કેટલાક રનો ંરેીમાન રહે્ે.
જ

(૨) િમ- ૧ થી ૩ માટે અ્યાસિમ ુન વવષયવ્ ુ ધોરણ-૧૨ (H.S.C.) ની સમકષ રહે્ે.
િમ- ૪ માટે અ્યાસિમ ુન વવષયવ્ ુ સનબવન ધત સનવગગના ભરતી વનયમોમાન ે
ુ મ ્ૈષણણક લાયકાત વનયત કરવામાન બવેલ છે તેની સમકષ રહે્ે.
લ ત
(૩) ે તે સનવગમ ની ાહેરાત અ્વયે યમેદવારો તરફથી ઓન-લાઇન રી્ટડમ (ક્ફમમ)
થયેલ અરીપરકોની સન્યાને ્યાને લઇ મનડળ ્વારા તે સનવગમ ની MCQ -OMR
પ્ધનતથી

્પધામ્મક લેણખત કસોટી લેવી કે MCQ પ્ધનતથી ઓન-લાઇન

્પધામ્મક લેણખત કસોટી લેવી તે નકકી કરવામાન આવશે.
ુ ર
(૪) રથમ તબકાની ્પધાગହમક લેણખત કસોટીને ંતે બીા તબકાની કો્્ ટ
ુ મ
રોહફસીય્સી ટે ્ટ માટે યમેદવારોને કવોલીફાય થયેલ ગણવા માટેના લ ત
લાયકી

ુ
ુ ન ધોરણ સરકારરીની ્થાયી સ ૂચનાવ અ સ
ુ ાર મનડળ વારા ે તે
ણ

સમયે વનયત કરવામાન બવ્ે. પરન ુ તેમાન કોભપણ કેટેગરીના યમેદવારો માટે
ુ મ લાયકી
ટકા માકમ સ કરતાન વછન લ ત

૪૦

ુ
ુન ધોરણ કોભપણ સનજોગોમાન નકી કરી
ણ

ુ મ લાયકી
્કા્ે નહં. અને બમ, મનડળ વારા વનયત કરવામાન બવેલ લ ત

ુ ની
ણ

વવગતો અને ભરવાની થતી કેટેગરી વાભઝ જ્યાની સનયાને ્યાને લભ કેટેગરી
ુ ર
વાભઝ ભરવાની થતી જ્યાના રણ ગણા યમેદવારોને બીા તબકાની કો્્ ટ
રોહફસીય્સી ટે ્ટ માટે મનડળ વારા લાયક (કવોલીફાય કરવા) ગણવામાન બવ્ે.
અને તેવી રીતે લાયક ઠરે લ (કવોલીફાય થયેલ) યમેદવારોને જ બીા તબકાની
કો્્ ટુ ર રોહફસીય્સી ટે્ટ બપવાની રહે્ે.

(૨) કોપ્ ટુ ર રડફસીય્સી ટે ્ટ- ( બીા તબ્ાની પરીષા)
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રથમ તબકાની ્પધાગતમક લેણખત પરીષાના પહરણામને ંતે
બીા તબકાની કો્્ ટુ ર રોહફસીય્સી ટે ્ટ માટે કવોલીફાય થયેલ
યમેદવારોની કો્્ ટુ ર રહફસીય્સી ટે ્ટ લેવામાન બવ્ે. ેની વવગતો.
ુ બની રહે્ે.
જ

નીચે

ુ મ ્ૈષણણક
ે સનવગગના ભરતી વનયમોમાન યમેદવારો માટે ની લ ત
લાયકાત ધોરણ-૧૦, અથવા ધોરણ-૧૨ પાસ અથવા તેની સમકષ
અથવા બભ. ટી. બભ. અથવા હદ્લોમાની વનયત કરવામાન બવેલ હોય
તેવા સનવગગના યમેદવારો માટે ની

કો્્ ટુ ર રોફીસીય્સી પરીષાનો

અ્યાસિમ
( ાહેરાત રમાનક -૮૭/૨૦૧૬૧૭, થી ૯૨/૨૦૧૬૧૭ અને ૯૪/૨૦૧૬૧૭માટે )
સમય - ૧-૦૦ કલાક
વવષય ુન વવવરણ

રન

ુ
ણ

િમાનક
૧

એકસેલ ્રેડ્ીટ

૧૦

ુ
ણ

૨

મ-મેભલ કરવા (વીથ ફાભલ એટેચમે્ટ)

૧૦

ુ
ણ

૩

પાવર પોભ્ટ

૧૦

ુ
ણ

૪

વડગ ટાભપંગ/ વડગ ફોમેટંગ (ંરેી તથા

ુ રાતી)
જ

૨૦

ુ
ણ

ુ
કુ લ ગણ

ુ
૫૦ ગણ

ે સનવગગના ભરતી વનયમોમાન યમેદવારો માટેની ્ૈષણણક લાયકાત
્નાતક કે તેથી વ ુન

વનયત કરવામાન બવેલ હોય તેવા સનવગગના

યમેદવારો માટેની કો્્ ટુ ર રોફીસીય્સી પરીષાનો અ્યાસિમ
( ાહેરાત રમાનક -૯૩/૨૦૧૬૧૭, અને ૯૫/૨૦૧૬૧૭ થી ૯૭/૨૦૧૬૧૭ માટે )
સમય - ૧-૧૫ કલાક
વવષય ુન વવવરણ

રન

ુ
ણ

િમાનક
૧

એકસેલ ્રેડ્ીટ

૧૫

ુ
ણ

૨

મ-મેભલ કરવા (વીથ ફાભલ એટેચમે્ટ)

૧૫

ુ
ણ

૩

પાવર પોભ્ટ

૧૫

ુ
ણ

૪

વડગ ટાભપંગ/ વડગ ફોમેટંગ (ંરેી તથા

૩૦

ુ
ણ
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ુ રાતી)
જ

ુ
કુ લ ગણ

ુ
૭૫ ગણ

(૩) પસનદગી/ રનતષા યાદી તૈયાર કરવાની પ્ધનત:યમેદવારોએ યકત રથમ તબકાની ્પધાગହમક લેણખત પરીષા અને બીા
ુ ર રોહફસીય્સી ટે ્ટ -એમ બનને કસોટીમાન મેળવેલ
તબકાની કો્્ ટ
બધારે કેટેગરીવાભઝ ભરવાની થતી જ્યાની વવગતો ્યાને લભ

ુ ના મેરીટસ
ણ
પસનદગી/રવતષા

યાદી તૈયાર કરવામાન અવ્ે.

૧૦. સામા્ય શરતો:(૧) ાહેરાતમાન ે કેટેગરીના યમેદવારો માટે જ્યાવ અનામત છે તેવી કેટેગરીના
યમેદવારને જ ય૫લી વયમયાગદામાન છટછાટ મળ્ે. બધી જ મળવાપાર છટછાટ
ુ ાન વ ુ ૪૫ વષગથી વધે નહં તે રીતે જ ય૫લી
ગણતરીમાન લીધા બાદ વ મ
વયમયાગદામાન ૂટછાટ મળ્ે.
(ર) અનામત વગગના યમેદવારો જો ણબનઅનામત જ્યા માટે અરી કર્ે તો બવા
યમેદવારોને વયમયાગદામાન છટછાટ મળ્ે નહહ. પરન ુ પરીષા ફી માનથી

્ુ ્ત માટે ે

તે અનામત વગગના યમેદવારોએ પોતાની ાવત- વગગ દ્ાગ વવાનો રહે્ે. અ્યથા
પરીષા ફી ભરવાની રહે્.ે
(૩) ણબનઅનામત તથા અનામત વગોના મહહલા યમેદવારોને પણ બધી જ મળવાપાર
ુ ાન વ ુ ૪૫ વષગની ંમર સુધી જ ય૫લી
છટછાટ ગણતરીમાન લીધા બાદ વ મ
વયમયાગદામાન છટછાટ મળ્ે.
(૪) (૧)

અનામત વગગના યમેદવારોએ ાનત ંગે નુ સષમ સતાનધકારી નુ રમાણપર

ુ રાત સરકાર વારા વખતો વખત નનયત કરે લ ન ૂનામાન મેળવેલ હો ુ ન જોભ્ે. (૨)
ગજ
સા. અને શૈ.૫.વગમ ના યમેદવારોએ યનત વગગમાન સમાવે્ ન થતો હોવા ંગે ુ ન
સામાીક ્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના તા. ૦૬/૦ર/૧૯૯૬ ના ઠરાવથી વનયત
ુ રાતી) ના ન ન
ુ ામાન તા. ૩૧/૩/ર૦૧૬ ના રોજ પુરા થયેલ
થયેલ ૫ડરનશ્ટ- ૪ ( જ
નાણાનહકય વષગ ર૦૧૫-ર૦૧૬ માટે ુ ન અથાગત તા. ૧/૪/ર૦૧૬ થી અરી કરવાની
છે ્લી તા. ૧૯/૧૧/૨૦૧૬ દર્યાન મેળવેલ અસલ રમાણ૫રનો નનબર અને તારીખ
વનલામન અરી કરતી વખતે દ્ાગવવાનાન રહે્ે. (ંરેીમાન મેળવેલ રમાણપર
મા્ય ગણવામાન આવશે નહં.) સષમ અવધકારી ્વારા અપાયેલ બ ુ ન રમાણપર રજુ
ન કરી ્કનાર યમેદવારો સામા્ય યમેદવારો માટે નકી થયેલ વયમયાગ દામાન
બવતા નહં હોય તો તેવની યમેદવારી રદ થ્ે. સામાીક અને ્ૈષણણક રીતે
૫છાત વગગના યમેદવારોએ રાજય સરકારની નોકરી માટે મા્ય કરાયેલ પહરવ્ટટ-૪
ુ ામાન ( જ
ુ રાતી) ન ૂનામાન નોન હિવમલીયર સટત અસલ રમાણપરોની
ના વનયત ન ન
ચકાસણી સમયે રજૂ કરવા ુ રહે્ે. (૩) સામાીક અને ્ૈષણણક રીતે ૫છાત વગગના
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૫હરણીત મહહલા યમેદવારોએ બ ુન નોન િીમીલેયર રમાણ૫ર તેમના માતા- વપતાની
બવકના સનદભગમાન રજુ કરવા ુન રહે્ે. જો બવા યમેદવારોએ તેમના ૫વતની બવકના
સનદભગમાન બ ુ રમાણ૫ર રજુ કરે લ હ્ે તો તેની અરી રદ કરવામાન બવ્ે. (૪) જો
સામાીક અને ્ૈષણણક રીતે ૫છાત વગગના યમેદવારોએ બ ુન રમાણ૫ર મનડળ
્વારા અસલ રમાણપરોની ચકાસણી સમયે રજુ કરે લ નહહ હોય તો તેમજ તેવ ણબન
અનામત યમેદવાર તરીકેની વયમયાગદામાન બવતા નહં હોય તો તેવની અરી
વવચારણામાન લેવામાન બવ્ે નહહ. (૫) પરીષા ફી ભયાગ બાદ રીફનડ મળવાપાર નથી
તેમજ તે ફી અ્ય કોભ પરીષા માટે અનામત તરીકે રાખવામાન બવ્ે નહં. તથા
અરી કયાગ બાદ ૫રત ખંચી ્કા્ે નહહ. (૬) ણબનઅનામત વગગના યમેદવારોએ
વનયત પરીષા ફી ભરે લ નહં હોય તો તેવની અરી વવચારણામાન લેવામાન બવ્ે
ુ ાર વવધવા મહહલા યમેદવારો માટે
નહં. (૭) સરકારના રવતગમાન વનયમો અ સ
૫સનદગીમાન અરતા બ૫વા માટે તેમને પરીષામાન મેળવેલ

ુ ના ૫ ટકા
ણ

ુ યમેરી
ણ

બ૫વામાન બવ્ે. ૫રન ુ તેવએ તે સમયે અને ହયારબાદ પુનઃલ્ન કરે લ ન હોવા
જોમએ. ય૫રાનત મનડળની કચેરી માનગે ହયારે તેના તમામ પુરાવાવ અસલમાન મનડળની
કચેરીમાન રજુ કરવાના રહે્ે. (૮) બગળની ભરતી રહિયા સનદભે મનડળ વારા
બ૫વામાન બવતી જૂરી સુચનાવ જોવા માટે મનડળની વેબસામટ અવાર નવાર
જોતા રહે .ુ ન (૯) એથલેહટકસ (રે ક અને હફ્ડ રમતો સહહત), બેડવમ્ટન, બા્કેટબોલ,
હિકેટ, ફટબોલ, હોકી, ્્વમંગ, ટેબલ ટે વનસ, વોલીબોલ, ટેવનસ, વેમટણલફટંગ,
રે સણલંગ, બોકવસંગ, સામકણલંગ, ીમને્્ટકસ, જુડો, રામફલ

ૂહટંગ, કબડી, ખોખો,

તીરન દાી, ઘોડેસવારી, ગોળાફંક, નૌકા્પધાગ, ્તરન જ, હે્ડબોલ ની રમતો-ખેલકુદમાન
(1) રા્રીય / ંતરરા્રીય અથવા (2) ંતર

નુ નવનસિટી અથવા (3) અણખલ ભારત

શાળા સનઘ ્વારા યોાતી ્પધામઓમાન માર રવતવનવધହવ કરે લ હોય તેવા યમેદવારને
૫સનદગીમાન અરતા માટે તેમને મેળવેલ કુલ

ુ ના ૫ (પાનચ) ટકા
ણ

ુ યમેરી
ણ

બ૫વામાન બવ્ે. તેથી યકત રણ ્તરની ્પધાગવમાન યમેદવારોએ ભાગ લીધેલ
હોય તેવા જ યમેદવારોએ અરીપરકમાન જૂરી વવગતો દ્ાગવવાની રહે્ે. યકત રણ
્તર નસવાયની ્પધામઓમાન ભાગ લીધેલ હોય તો તેને અરીમતા માટે મા્ય
ગણવાની રહેતી ન હોવાથી તેવા યમેદવારોએ અરીપરકમાન નવગતો દશામ વવાની
રહેશે નહં. યકત રણ ્તરની ્પધાગવમાન ભાગ લીધેલ યમેદવારોએ સરકારે
તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના ઠરાવ િમાનક : સીબરબર/ ૧૦૭૭/ ર૬૬૦/ગ.ર તથા તા.
૧/૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવ િમાનક : સીબરબર/૧૧૮૮/ ૩૬૪૪/ગ.ર માન વનયત કયાગ
ુ બના સતાવધકારી પાસેથી વનયત ન ૂનામાન મેળવેલ જૂરી રમાણ૫ર અસલ
જ
રમાણપરોની ચકાસણી સમયે રજુ કરવા ુન રહે્ે. બ ુન રમાણપર ધરાવનાર
યમેદવાર જ રમતના

ુ મેળવવા માટે હકદાર થ્ે. (૧૦) સામા્ય વહીવટ
ણ

વવભાગના તા. ૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ િમાનકઃ સીબરબર/૧૦૯૬/ ૨૨૧૩/ગ.ર
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ુ ાર વવધવા મહહલા યમેદવારો માટે પસનદગીમાન
માન વનદે વ્ત રવતગમાન વનયમો અ સ
અરતા બપવા માટે તેવને ્પધાગହમક લેણખત કસોટીમાન મેળવેલ
ટકા

ુ ના ૫ (પાનચ)
ણ

ુ યમેરી બ૫વામાન બવ્ે. પરન ુ તેવએ વનમ કન ૂ સમયે પુનઃ લ્ન કરે લા ન
ણ

હોવા જોભએ. અને તે ંગે મનડળ માનગે ହયારે તમામ પુરાવા અસલમાન રજુ કરવાના
રહે્ે. (૧૧) મનડળ તરફથી બ૫વામાન બવતી જૂરી સુચનાવ જોવા માટે મનડળની
વેબસામટ અવાર નવાર જોતા રહે .ુ ન

૧૧.

ુ નાઓ:સામા્ય સચ

(૧). યમેદવારે અરી૫રકમાન ભરે લ વવગતો સમર ભરતી રહિયા માટે બખરી ગણવામાન
બવ્ે અને તેના પુરાવાવ રમાણપરોની ચકાસણી સમયે અસલમાન રજુ કરવાના
રહે્ે. અ્યથા અરી૫રક ે - તે તબકકે ‘‘રદ’’ ગણવામાન બવ્ે.
(ર). અરજદારે અરી૫રમાન દ્ાગવેલ કેટેગરી (ાવત) માન પાછળથી કેટેગરી બદલવાની
રજુબત રાહય રાખવામાન બવ્ે નહં.
(૩). યમેદવાર અરી૫રકમાન ે ફોટો upload કરે છે , તેની પાસપોટમ સામઝના ફોટાની
એક કરતાન વ ુ કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવી અને આ ાહેરાત-સનવગમ ની સમર
ભરતી રડરયામાન તે જ ફોટાની કોપીનો યપયોગ કરવાનો રહેશે. (ેમ કે ૫રીષા
સમયે હાજરી૫રકમાન લગાવવો તેમજ અસલ રમાણપરોની ચકાસણી સમયે પણ તે
જ ફોટાની કોપી રજુ કરવાની રહેશે.)
(૪). યમેદવાર અરી૫રક ભરતી વખતે ે મોબામલ નનબર દશામવે છે તે નનબર ચાલ ુ જ
રાખવો. ભનવ્યમાન મનડળ તરફથી આ પડરષાને સબનનધત ૫રીષાલષી કેટલીક
ુ નાઓ યમેદવારને આ દશામ વેલ નનબરના મોબામલ ૫ર SMS થી મોકલવામાન
સચ
આવશે તેથી અરીપરકમાન દશામવેલ મોબામલ નનબર ભરતી રડરયા પ ૂણમ થાય ્યાન
ુ ી ાળવી રાખવો આપના ડહતમાન છે .
સધ
(૫)

મનડળ ે કોમ યમેદવારને (૧) તેને યમેદવારી માટે કોમ૫ણ રકારે ટેકો મેળવવા
માટે એટલે કે, મનડળના અ્યષ, સ્ય અથવા કોમ અવધકારી ૫ર રହયષ કે ૫રોષ
લાગવગ લગાડવાનો રયાસ કરવા માટે (ર) બીા ુ ન નામ ધારણ કરવા માટે (૩)
બીા પાસે પોતા ુન નામ ધારણ કરાવવા માટે (૪) બનાવટી ખોટા દ્તાવેજો
અથવા ેની સાથે ચેડા કરવામાન બ્યા હોય તેવા દ્તાવેજો સાદર કરવા અથવા
ગેરરીવત બચરવા માટે (૫) યથાથગ અથવા ખોટા અથવા મહହવની માહહતી
છપાવતા હોય તેવા વનવેદનો કરવા માટે (૬) ૫રીષા માટે તેની યમેદવારીના
સનબધ
ન માન અ્ય કોમ અવનયવમત અથવા અયો્ય સાધનોનો બરય લેવા માટે (૭)
પરીષા દર્યાન ગેર્યાજબી સાધનોનો ય૫યોગ કરવા માટે એટલે કે અ્ય
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યમેદવારની યતરવહીમાનથી નકલ કરવા, પુ્તક, ગામડ, કા૫લી કે તેવા કોમ૫ણ
છાપેલા કે હ્તલેણખત સાહહହયની મદદથી અથવા વાતચીત ્વારા નકલ કરવા કે
યમેદવારને નકલ કરાવવાની ગેરરીવતવ પૈકી કોમ૫ણ ગેરરીવત બચરવા માટે
(૮) લખાણોમાન અ્્લલ ભાષા અથવા ણબભହસ બાબત સહહતની અર્ ુત બાબત
લખવા માટે (૯) ૫રીષાખનડમાન અ્ય કોમ રીતે ગેરવતગ કન ૂ કરવા માટે (૧૦)
૫રીષાના સનચાલન કરવા માટે મનડળે રોકેલા ્ટાફની સીધી કે બડકતરી રીતે
હેરાન કરવા અથવા ્ારીહરક રીતે મા કરવા માટે (૧૧) પ ૂવગવતથ ખનડોમાન વનહદિ ટટ
કરે લ તમામ અથવા કોમ૫ણ કૃହય કરવાનો રયହન કરવા માટે અથવા યથા રસનગ
મદદગીરી કરવા માટે અથવા (૧ર) ૫રીષા બ૫વા માટે તેને ૫રવાનગી બ૫તા
તેના રવે્૫રમાન બ૫વામાન બવેલી કોમ૫ણ સુચનાનો ભનગ કરવા માટે દોવષત
ઠયાગ હોય તો અથવા દોષવત હોવા ુન ાહેર ક ગ ુ હોય તો તે ફોજદારી કાયગવાહીને
પાર થવા ય૫રાનત-(ક) મનડળ, તે ે ૫રીષાનો યમેદવાર હોય તે ૫રીષામાનથી
ગેરલાયક ઠરાવી ્ક્ે, અથવા (ખ)(૧) મનડળ, સીધી ૫સનદગી માટે લેવાતી
કોમ૫ણ ૫રીષામાન બેસવામાનથી અથવા (ર) રાજય સરકાર પોતાના હેઠળની
કોમ૫ણ નોકરીમાનથી કાયમી રીતે અથવા વનહદિ ટટ
(૧૩)

ુ ત માટે બાકાત કરી ્ક્ે.
દ

ુ રાત ાહેર સેવા બયોગ, અનય ભરતી બોડગ , અ્ય સરકારી/ અધગ
જ

સરકારી/ સરકાર હ્તકની સન્થાવ વારા યમેદવાર કયારે ય પણ ગેરલાયક
ઠરાવેલ હોય અને ગેરલાયક ઠરા્યાનો સમય ચાલુ હ્ે તો તેવા યમેદવારોની
અરી બપોબપ રદ થવાને પાર બન્ે.
(૬)

યમેદવારે અરી૫રકમાન બતાવેલી કોમ૫ણ વવગત અને અસલ રમાણપરોની
ુ વ
ચકાસણી સમયે રજુ કરે લ જ્મ તારીખ, ્ૈષણણક લાયકાત, વય, ાવત, અ ભ
વવગેરેને લગતા રમાણ૫રો ભવવટયમાન ે તે તબકકે ચકાસણી દર્યાન ખોટા
માલુમ ૫ડ્ે તો તેની સામે યો્ય કાયદે સરની કાયગવાહી કરવામાન બવ્ે. બવા
યમેદવારની યમેદવારી મનડળ ્વારા ‘‘રદ‘‘ કરી ્કા્ે. તેમજ અ્ય સનવગોની
ભરતી માટે પણ ગેરલાયક ઠરાવવામાન બવ્ે. તેમજ જો ૫સનદગી / વનમ કન ૂ
થયેલ હ્ે તો ૫સનદગી/વનમ કન ૂ , મનડળ/ વનમ કન ૂ કરનાર સતાવધકારી વારા
કોમ૫ણ તબકકે ‘‘રદ‘‘ કરવામાન બવ્ે.

(૭)

મનડળ ્વારા લેવાનાર ્પધાગହમક લેણખત કસોટી કે ટાભપંગ કસોટીમાન યતીણગ થવાથી
જ યમેદવારને વનમ કન ૂ માટેનો હક મળી જતો નથી. વનમ કન ૂ સમયે સતાવધકારીને
યમેદવાર બધી જ રીતે યો્ય છે તેમ સનતોષ થાય તો જ યમેદવારને વનમ કન ૂ
બ૫વામાન બવ્ે.
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(૮)

૫સનદગી પામેલ યમેદવારે વનમ કન ૂ સતાવધકારી ઠરાવે તે ્રતોને બવધન વનમ કન ૂ
મેળવવાને પાર થ્ે.

(૯)

યમેદવાર પોતે ૫રીષામાન સફળ થયો હોવાના કારણે જ સનબવન ધત જ્યા ય૫ર વનમ કન ૂ
કરવાનો દાવો કરવાને હકદાર થ્ે નહં, વનમ કન ૂ કરનાર સતાવધકારીને પોતાને
એવી ખાતરી થાય કે ાહેર સેવા સાૂ યમેદવાર યો્ય જણાતો નથી તો તેને ૫ડતો
ુ ી ્કા્ે. વનમ કન ૂ બાબતે તેવનો વનણગય બખરી ગણા્ે.
ક

(૧૦) ભરતી રહિયા સનપ ૂણગ૫ણે

ુ રાત
જ

્ુ કી સેવા વગથકરણ અને ભરતી (સામા્ય)

વનયમો-૧૯૬૭ (વખતો વખતના સુધારા સહહત) અને તે અ્વયે ે તે સનવગગના
ઘડવામાન બવેલ ભરતી વનયમોને બવધન રહે્ે.

૧૨. બ ાહેરાત તથા ભરતી રહિયામાન કોમ૫ણ કારણોસર તેમાન ફેરફાર કરવાની કે રદ
કરવાની બવ્યકતા યભી થાય તો તેમ કરવાનો મનડળને સનપ ૂણગ હક / અવધકાર રહે્ે
અને મનડળ બ માટે કારણો બ૫વા બનધાયેલ રહે્ે નહં.

તારીખ:- ૦૮/૧૧/૨૦૧૬

સણચવ
ુ રાત ગૌણ સેવા ૫સનદગી મનડળ,
ગજ

્થળ:- ગાનધીનગર

ગાનધીનગર
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