
 

 

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

ગજુરાત રાજય નાગરરક પરુવઠા નનગમ લિનમટેડ 
(ગજુરાત સરકારનુું સાહસ) 

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

(જાહરેાત ક્રમાુંક: ગરુાનાપનુન/વગગ-૩/૨૦૧૮/૧) 
(વેબ સાઇટ એડે્રસ :http://ojas.gujarat.gov.in) 

ગજુરાત રાજય નાગરીક પરુવઠા નનગમ ચલનમટેડ, ગાુંધીનગર ધ્ વારા વગગ ૩ સુંવગગની જગ્ યાઓ પર ેમેાવાર પસુંા 
કરવા માટે ઓન લાઇન અરજી પત્રકો મુંગાવવામાું આવે છે. આ માટે ેમેાવારે http://ojas.gujarat.gov.in વેબ 
સાઇટ પર તારીખ ર૭.૧૨.૧૮ (બપોરના ૨=૦૦ કલાક) થી તારીખ ૧૦.૦૧.૧૯ (સમય રાત્રીના ૧૧.૫૯ કલાક 
સધુી) ારમ્ યાન અરજી કરવાની રહ ેે.  ૈક્ષચિક લાયકાત, નવ ેષ લાયકાત, અનભુવ, વય અને વય મયાગાામાું 
છુટછાટ, પરરક્ષા પધ્ ધનતની નવગતો, ઓન લાઇન અરજી કરવાની પધ્ધનત, પરીક્ષા ફી, વગેરે અંગેની અરજી કરવાને 
લગતી સુંપિૂગ સચુનાઓ સાર વેબસાઇટ પર જોયા બાા જ ેમેાવારે ઓન-લાઇન અરજી કરવાની રહ ેે.  
 

ક્રમ જગ્ યાનુું નામ 
કુિ 

જગ્ યા 
લિન અનામત 

(સામાન્ ય) 

સામાજીક અને 
શૈક્ષલિક રીતે 
પછાત વગગ 

અનસુલુિત 
જાનત 

અનસુલુિત જન 
જાનત 

પગાર-ધોરિ  

 

સરકારશ્રીના 
નનયમોનસુાર 

પ્રથમ પાુંિ વર્ગ 
રિકસ પગાર 

રુનપયા (માનસક) 
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સરકારશ્રીના ઠરાવ 
મજુબ અમલવારી 
કરવામાું આવ ે. 
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૧) સારહ ુજાહરેાતની ઓન લાઇન અરજી કન્ ફમગ થયા બાા ેમેાવારે પોસ્ ટ ઓફીસ ખાતે ૂાા. 3૦૦/- ચલિથી 
રોકડમાું પરીક્ષા ફી પેટે ભરવાના રહ ેે. અનામત (સા. ૈ.પ./એસ.ટી./એસ.સી./ હને્ ડી કેપ) ેમેાવારોએ 
પરીક્ષા ૂાા. ૧પ૦/- મજુબ પરીક્ષા ફી તા. ૧૧.૦૧.૨૦૧૯ સધુીમા ભરવાની રહ ેે. તમામે[ પોસ્ ટલ ચા્જ  પેટે 
ૂાા. ૧ર/- ભરવાના રહ ેે અને ચલિ પિ ઓજસ વેબસાઇટ ેપરથી જ ડાેનલોડ કરવાનુું રહ ેે. 

૨)  ઊપરોક્ત જગ્યાઓ પૈકી ક્રમ- ૧ માું માજી સૈનીકની  ૦૧ જગ્યા, ક્રમ -૨ માું માજી સૈનીકની ૦૧ જગ્યા, ક્રમ 
-૩ માું માજી સૈનીકની ૦૩ જગ્યા તેમજ ક્રમ -૪ માું માજી સૈનીકની ૦૯ જગ્યા અને ક્રમ -૪ માું ૦૩ 
જગ્યાઓ  ારરરીક ખોડખાુંપિની અનામત છે. 
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૩) આ જાહરેાતમાું ા ાગવેલ સુંવગોની જગ્ યા ેપર પસુંાગી માટે નનગમ નકકી કરે તે હલેલુક્ષી રશ્ નોવા ી 
ઓ.એમ.આર. (OMR) પધ્ ધનતથી પરીક્ષા લેવામાું આવ .ે પસાુંગી માટે ઈન્ટરવ્ય ુરાખવામાું આવનાર નથી.    

૪) નનગમ ધ્ વારા મેરીટમાું આવતા ેમેાવારોએ નનગમ ધ્ વારા નનયત થયેલ કોમ્ ્ યટુર નવઞાનાનની પરીક્ષામાું 
પાસ થવુું ફરજીયાત રહ ેે.  

૫) પરીક્ષાને લગતી અન્ ય સચુનાઓ પિ વખતોવખત  http://ojas.gujarat.gov.in ેપર મકુવામાું આવ ે. 
જેની ેમેાવારોએ સમયાુંતરે નોંધ લવેાની રહ ેે.  

૬)  ેપરોક્ત જાહરેાત અનવ્યે પરીક્ષા સુંભવત: જાન્યઆુરી -૨૦૧૯ મા યોજવામા આવ ે.   
 
 

   તારીખ. ૨૬.૧૨.૧૮                   .PRFPHGZ, D[G[HZs5;M"G,f 
 સ્ થ  :ગાુંધીનગર                   ગ.ુરા.ના.પ.ુનન.ચલ.,ગાુંધીનગર. 
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મારહતી પનુસ્ તકા 
Corporate Identity Number [CIN]     U65910-GJ1980SGC003957 
Email: md-gscsc@gujarat.gov.in    Web site: www.gscscl.gujarat.gov.in 

ગજુરાત રાજય નાગરરક પરુવઠા નનગમ લિનમટેડ 
(ગજુરાત સરકારનુું સાહસ) 

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

(જાહરેાત ક્રમાુંક: ગરુાનાપનુન/વગગ-૩/૨૦૧૮/૧) 
(વેબ સાઇટ એડે્રસ :http://ojas.gujarat.gov.in) 

ગજુરાત રાજય નાગરીક પરુવઠા નનગમ ચલનમટેડ, ગાુંધીનગર ધ્ વારા વગગ ૩ સુંવગગની જગ્ યાઓ પર ેમેાવાર પસુંા 
કરવા માટે ઓન લાઇન અરજી પત્રકો મુંગાવવામાું આવે છે. આ માટે ેમેાવારે http://ojas.gujarat.gov.in વેબ 
સાઇટ પર તારીખ ર૭.૧૨.૧૮ (બપોરના ૨=૦૦ કલાક) થી તારીખ ૧૦.૦૧.૧૯ (સમય રાત્રીના ૧૧.૫૯ કલાક 
સધુી) ારમ્ યાન અરજી કરવાની રહ ેે.  ૈક્ષચિક લાયકાત, નવ ેષ લાયકાત, અનભુવ, વય અને વય મયાગાામાું 
છુટછાટ, પરરક્ષા પધ્ ધનતની નવગતો, ઓન લાઇન અરજી કરવાની પધ્ધનત, પરીક્ષા ફી, વગેરે અંગેની અરજી કરવાને 
લગતી સુંપિૂગ સચુનાઓ સાર વેબસાઇટ પર જોયા બાા જ ેમેાવારે ઓન-લાઇન અરજી કરવાની રહ ેે.  
 

ક્રમ જગ્ યાનુું નામ 
કુિ 

જગ્ યા 
લિન અનામત 

(સામાન્ ય) 

સામાજીક અને 
શૈક્ષલિક રીતે 
પછાત વગગ 

અનસુલુિત 
જાનત 

અનસુલુિત જન 
જાનત 

પગાર-ધોરિ  

 

સરકારશ્રીના 
નનયમોનસુાર 

પ્રથમ પાુંિ વર્ગ 
રિકસ પગાર 

રુનપયા (માનસક) 

   
પ ુ મ પ ુ મ પ ુ મ પ ુ મ 

;FTDF 
5UFZ5\R 

D]HA  

સરકારશ્રીના ઠરાવ 
મજુબ અમલવારી 
કરવામાું આવ ે. 
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(૧) જાહરેાતમાું ા ાગવેલ જગ્ યાઓની સું યામાું વધ-ઘટ થવાની  કયતાઓ છે. જે બાબતનો નનગમનો 
નનિગય આખરી રહ ેે. 

(ર) ભરતી માટે જૂારી  ૈક્ષચિક લાયકાત, અનભુવ, ઉંમર તથા અન્ ય નવગતો:  
 

૧ ૧ જગ્ યાનુું નામ આનસસ્ ટુંટ મેનેજર 

 ર  ૈક્ષચિક 
લાયકાત 

માન્ ય યનુનવનસટટીની નવઞાનાન/ વાચિજય / ષૃનષ નવ્ા ાખાની 
રશ્થમ વગગની પિૂગ સમયના અભ્યાસક્રમની અનસુ્ નાતક પાવી  
અથવા 
AICTE માન્ યતા રશ્ા્ ત સુંસ્ થાની એમ.બી.એ. (ફાઈનાન્ સ / 
માકેટીંગ / લોજીસ્ ટીક) પિૂગ સમયના અભ્યાસક્રમની ઓછામાું 
ઓછાું ૬૦% ગિુ સાથેની પાવી. 

 ૩ અગ્રીમતા 
માટેની નવ ેષ 
લાયકાત 

સરકાર માન્ ય સુંસ્ થા પાસેથી મે વેલ નીચે મજુબના નવષયો 
પૈકીની વધારાની  ૈક્ષચિક લાયકાત :  
૧. અનાજની રશ્ાન્ ત અને વૈઞાનાનનક ધોરિે સુંગ્રહ. 
ર. અનાજની હરેફેર (Movement)  

૩. રેલ્ વે કલેઈમના સેટલમેન્ ટ. 
૪. નરુની ગિતરી. 
પ. મજુર કાયાા.  
૬. અનાજની ગિુવત્ તા નનયુંત્રિ. (Quality Control)  

 ૪ અનભુવ અનસુ્ નાતક / એમ.બી.એ.ની ેપાનધ મે વ્ યા બાાનો લોજીસ્ ટીક, 
કવોલીટી કુંટ્રોલ, ફુડ સ્ ટોરેજ નવગેરે કામગીરી સાથે સુંક ાયેલ 
સરકારી / અધગ સરકારી / જાહરે / ખાનગી સુંસ્ થાનો ઓછામાું ઓછો 
ત્રિ વષગનો પિૂગ સમયનો અનભુવ   
અથવા 
જૂારરયાત મજુબની લાયકાત (અનસુ્ નાતક / એમ.બી.એ.) મે વ્ યા 
બાાનો સપુરવાઈઝર કેડરનો સરકારી / અધગસરકારી/ જાહરે/ 
ખાનગી  સુંસ્ થાનો ઓછામાું ઓછો ત્રિ વષગનો પિૂગ સમયનો અનભુવ  
ત્રિ વષગના અનભુવમાું એક સુંસ્ થામાું એક વષગથી ઓછો અનભુવ 
ન હોવો જોઈએ. અનભુવના રકસ્સામાું ઠરાવેલ  ૈક્ષચિક લાયકાત 



 

 

પિૂગ કયાગ પછીનો અનભુવ ધ્યાને લેવામાું આવ ે તે પહલેાના 
અનભુવનો ગા ો ધ્યાને લેવામાું આવ ે નરહ તેમજ  ૈક્ષચિક 
લાયકાતપછીના રકસ્સામાું સરકારશ્રીમાું ૧૧-માસના કરાર આધારરત 
ધોરિે ફરજ બજાવેલી હ ે તે અનભુવ ધ્યાને લવેામાું આવ ે.  

 પ કોમ્ ્ યટુરની 
જાિકારી 

કોમ્ ્ યટુર નવઞાનાનની જાિકારી ફરજીયાત છે. કોમ્ ્ યટુર નવઞાનાનની 
અલગથી પરીક્ષા લેવામાું આવ ે.  
ેમેાવાર ડીપાટગમેન્ ટ ઓફ ઈલેકટ્રોનીક એક્રીડે ન ઓફ કોમ્ ્ યટુર 
કોસીસ (DOEACC) સોસાયટીના કોસગનો કોમ્ ્ યટુર કનસે્ ટ (CCC) 

સમકક્ષ અથવા નનગમ / સરકાર ઘ્ વારા વખતોવખત નકકી થતા 
ધોરિો મજુબની કોમ્ ્ યટુર એ્ લીકે નની પાયાની જાિકારી 
ધરાવતા હોવા જોઈએ.  

 ૬ ભાષાઓની 
જાિકારી  

ેમેાવારને ગજુરાતી, રહન્ ાી તથા અંગે્રજી ભાષાનુું પરુલ ુું ઞાનાન હોવુું 
જોઈએ.  

 ૭ ઉંમર ઓછામાું ઓછી રપ વષગ અને વધમુાું વધ ુ૩૫ વષગ 
 ૮ પગાર ધોરિ  

(;FTDF 

5UFZ5\R D]HA) 

ૂાા. ૩૯,૯૦૦/-  - ૧,૨૬,૬૦૦/- 

 ૯ રશ્થમ પાુંચ 
વષગનો માનસક 
ફીકસ પગાર 
(સરકારી 
નનયમોનસુાર) 

ૂાા. ૩૮,૦૯૦/- 

ર ૧ જગ્ યાનુું નામ ગોડાઉન મેનેજર 

 ર  ૈક્ષચિક 
લાયકાત 

માન્ ય યનુનવનસટટીની નવઞાનાન/ વાચિજય / ષૃનષ નવ્ા ાખાની બીજા 
વગગમાું પિૂગ સમયના અભ્યાસક્રમની અનસુ્ નાતક પાવી  
અથવા 
AICTE માન્ યતા રશ્ા્ ત સુંસ્ થાની એમ.બી.એ. (ફાઈનાન્ સ / 
માકેટીંગ / લોજીસ્ ટીક)માું પિૂગ સમયના અભ્યાસક્રમની ઓછામાું 
ઓછાું પ૦% ગિુ સાથેની પાવી. 



 

 

 

 ૩ અગ્રીમતા 
માટેની નવ ેષ 
લાયકાત 

સરકાર માન્ ય સુંસ્ થા પાસેથી મે વેલ નીચે મજુબના નવષયો 
પૈકીની વધારાની  ૈક્ષચિક લાયકાત :  
૧. અનાજની રશ્ાન્ ત અને વૈઞાનાનનક  ધોરિે સુંગ્રહ. 
ર. અનાજની હરેફેર (Movement)  

૩. રેલ્ વે કલેઈમના સેટલમેન્ ટ. 
૪. નરુની ગિતરી. 
પ. મજુર કાયાા.  
૬. અનાજની ગિુવત્ તા નનયુંત્રિ. (Quality Control)  

 ૪ અનભુવ અનસુ્ નાતક / એમ.બી.એ.ની ેપાનધ મે વ્ યા બાાનો લોજીસ્ ટીક, 
કવોલીટી કુંટ્રોલ, ફુડ સ્ ટોરેજ નવગેરે કામગીરી સાથે સુંક ાયેલ 
સરકારી / અધગ સરકારી / જાહરે / ખાનગી સુંસ્ થાનો ઓછામાું 
ઓછો ત્રિ વષગનો પિૂગ સમયનો અનભુવ.  
અથવા 
જૂારરયાત મજુબની લાયકાત (અનસુ્ નાતક / એમ.બી.એ.) મે વ્ યા 
બાાનો સપુરવાઈઝર કેડરનો સરકારી / અધગસરકારી/ જાહરે/ 
ખાનગી  સુંસ્ થાનો ઓછામાું ઓછો ત્રિ વષગનો પિૂગ સમયનો 
અનભુવ. 
ત્રિ વષગના અનભુવમાું એક સુંસ્ થામાું એક વષગથી ઓછો અનભુવ 
ન હોવો જોઈએ. અનભુવના રકસ્સામાું ઠરાવેલ  ૈક્ષચિક લાયકાત 
પિૂગ કયાગ પછીનો અનભુવ ધ્યાને લેવામાું આવ ે તે પહલેાના 
અનભુવનો ગા ો ધ્યાને લેવામાું આવ ે નરહ તેમજ  ૈક્ષચિક 
લાયકાત પછીના રકસ્સામાું સરકારશ્રીમાું ૧૧-માસના કરાર 
આધારરત ધોરિે ફરજ બજાવેલી હ ે તે અનભુવ  ધ્યાને લેવામાું 
આવ ે. 

 પ કોમ્ ્ યટુરની 
જાિકારી 

કોમ્ ્ યટુર નવઞાનાનની જાિકારી ફરજીયાત છે. કોમ્ ્ યટુર નવઞાનાનની 
અલગથી પરીક્ષા લેવામાું આવ ે.  
ેમેાવાર ડીપાટગમેન્ ટ ઓફ ઈલેકટ્રોનીક એક્રીડે ન ઓફ કોમ્ ્ યટુર કોસીસ 

(DOEACC) સોસાયટીના કોસગનો કોમ્ ્ યટુર કનસે્ ટ (CCC) સમકક્ષ અથવા 
નનગમ/સરકાર ઘ્ વારા વખતોવખત નકકી થતા ધોરિો મજુબની કોમ્ ્ યટુર 
એ્ લીકે નની પાયાની જાિકારી ધરાવતા હોવા જોઈએ.  



 

 

 ૬ ભાષાઓની 
જાિકારી  

ેમેાવારને ગજુરાતી, રહન્ ાી તથા અંગે્રજી ભાષાનુું પરુલ ુું ઞાનાન હોવુું 
જોઈએ.  

 ૭ ઉંમર ઓછામાું ઓછી ર૪ વષગ અને વધમુાું વધ ુ૩૫ વષગ 
 ૮ પગાર ધોરિ  

(;FTDF 

5UFZ5\R D]HA) 

ૂાા. ૩૫,૪૦૦/-  - ૧,૧૨,૪૦૦/-  

 ૯ રશ્થમ પાુંચ 
વષગનો માનસક 
ફીકસ પગાર 
(સરકારી 
નનયમોનસુાર) 

ૂાા. ૩૧, ૩૪૦ /-  

૩ ૧ જગ્ યાનુું નામ સીનીયર આનસસ્ ટુંટ 

 ર  ૈક્ષચિક 
લાયકાત 

માન્ ય યનુનવનસટટીની નવઞાનાન/ વાચિજય / ષૃનષ નવ્ા ાખાની 
રશ્થમ વગગમાું પિૂગ સમયના અભ્યાસક્રમની સ્ નાતક પાવી  

 ૩ અનભુવ સરકારી / અધગ સરકારી / જાહરે / ખાનગી  સુંસ્ થામાું સ ુંગ બે 
વષગની કચેરી કામગીરીનો પિૂગ સમયનો અનભુવ કોઈ એક 
સુંસ્ થામાું એક વષગથી ઓછો અનભુવ ન હોવો જોઈએ. અનભુવના 
રકસ્સામાું ઠરાવેલ  ૈક્ષચિક લાયકાત પિૂગ કયાગ પછીનો અનભુવ 
ધ્યાને લેવામાું આવ ે તે પહલેાના અનભુવનો ગા ો ધ્યાને લેવામાું 
આવ ે નરહ તેમજ  ૈક્ષચિક લાયકાત પછીના રકસ્સામાું 
સરકારશ્રીમાું ૧૧-માસના કરાર આધારરત ધોરિે ફરજ બજાવેલી 
હ ે તે અનભુવ  ધ્યાને લેવામાું આવ ે. 

 ૪ કોમ્ ્ યટુરની 
જાિકારી 

કોમ્ ્ યટુર નવઞાનાનની જાિકારી ફરજીયાત છે. કોમ્ ્ યટુર નવઞાનાનની 
અલગથી પરીક્ષા લેવામાું આવ ે.  
ેમેાવાર ડીપાટગમેન્ ટ ઓફ ઈલેકટ્રોનીક એક્રીડે ન ઓફ કોમ્ ્ યટુર 
કોસીસ (DOEACC) સોસાયટીના કોસગનો કોમ્ ્ યટુર કનસે્ ટ (CCC) 

સમકક્ષ અથવા નનગમ / સરકાર ઘ્ વારા વખતોવખત નકકી થતા 
ધોરિો મજુબની કોમ્ ્ યટુર એ્ લીકે નની પાયાની જાિકારી 
ધરાવતા હોવા જોઈએ.  

 પ ભાષાઓની 
જાિકારી  

ેમેાવારને ગજુરાતી, રહન્ ાી તથા અંગે્રજી ભાષાનુું પરુલ ુું ઞાનાન હોવુું 
જોઈએ.  



 

 

 ૬ ઉંમર ઓછામાું ઓછી ર૪ વષગ અને વધમુાું વધ ુ૩૫ વષગ 
 ૭ પગાર ધોરિ  

(;FTDF 

5UFZ5\R D]HA) 

ૂાા. ૨૫,૫૦૦/-  -  ૮૧,૧૦૦/- 

 ૮ રશ્થમ પાુંચ 
વષગનો માનસક 
ફીકસ પગાર 
(સરકારી 
નનયમોનસુાર) 

ૂાા. ૧૯, ૯૫૦ /- 

૪ ૧ જગ્ યાનુું નામ આનસસ્ ટુંટ આ આનસસ્ ટુંટ ડેપો મેનેજર 

 ર  ૈક્ષચિક 
લાયકાત 

માન્ ય યનુનવનસટટીની કોઈપિ નવ્ા  ાખાની બીજા વગગમાું પિૂગ 
સમયના અભ્યાસક્રમની સ્ નાતક પાવી. 
મેરીટ યાાીમાું સરખા ગિુ ધરાવતા ેમેાવારો પૈકી નવઞાનાન / 
વાચિજયની નવ્ા  ાખાના સ્ નાતકને અગ્રતા આપવામાું આવ ે.  

 ૩ કોમ્ ્ યટુરની 
જાિકારી 

કોમ્ ્ યટુર નવઞાનાનની જાિકારી ફરજીયાત છે. કોમ્ ્ યટુર નવઞાનાનની 
અલગથી પરીક્ષા લેવામાું આવ ે.  
ેમેાવાર ડીપાટગમેન્ ટ ઓફ ઈલેકટ્રોનીક એક્રીડે ન ઓફ કોમ્ ્ યટુર 
કોસીસ (DOEACC) સોસાયટીના કોસગનો કોમ્ ્ યટુર કનસે્ ટ (CCC) 

સમકક્ષ અથવા નનગમ / સરકાર ઘ્ વારા વખતોવખત નકકી થતા 
ધોરિો મજુબની કોમ્ ્ યટુર એ્ લીકે નની પાયાની જાિકારી 
ધરાવતા હોવા જોઈએ.  

 ૪ ભાષાઓની 
જાિકારી  

ેમેાવારને ગજુરાતી, રહન્ ાી તથા અંગે્રજી ભાષાનુું પરુલ ુું ઞાનાન હોવુું 
જોઈએ.  

 પ ઉંમર ઓછામાું ઓછી ર૦ વષગ અને વધમુાું વધ ુ ૩૫ વષગ 
 ૬ પગાર ધોરિ  

(;FTDF 

5UFZ5\R D]HA) 

ૂાા. ૧૯,૯૦૦/- - ૬૩,૨૦૦ /- 

 ૭ રશ્થમ પાુંચ વષગનો 
માનસક ફીકસ પગાર 
(સરકારી 
નનયમોનસુાર) 

ૂાા. ૧૯,૯૫૦ /- 



 

 

 
જાહરેાતની સામાન્ ય જોગવાઈ 

 
૧. રાષ્ટ્ટ્રીયતા :- ેમેાવાર ભારતનો નાગરીક હોવો જોઇએ અથવા ગજુરાત મલુ્કીસેવા વગીકરિ અને 

ભરતી (સામાન્ય) નનયમો-૧૯૬૭ ના નનયમ-૭ ની જોગવાઈ મજુબ રાષ્ટ્ટ્રીયતા ધરાવતો હોવો 
જોઈએ.  

 ેમેાવાર, 
 (ક) ભારતનો નાગરરક અથવા 
 (ખ)  નેપા નો રશ્જાજન અથવા 
 (ગ)  ભતૂાનનો રશ્જાજન અથવા 
        (ઘ) નતબેટનો નનવાગનસત જે ભારતમાું કાયમી વસવાટ કરવાના ઈરાાાથી ૧લી જાન્ યઆુરી, 

૧૯૬ર પહલેાું ભારતમાું આવેલા હોવા જોઈએ. અથવા  
        (ચ) મ ૂ ભારતીય વ્ યરકત કે જે ભારતમાું કાયમી વસવાટ કરવાના ઈરાાાથી પારકસ્ તાન, 

 પવૂગ પારકસ્ તાન (બાુંગ્ લાાે ) બમાગ (મ્ યાનમાર) શ્રીલુંકા, કેન્ યા, યગુાન્ ડા જેવા પવૂગ 
 આરક્રકાના ાે ો, સુંયકુત રશ્જાસ્ તાક ટાુંઝાનીયા, ઝાુંબીયા, મલાવી, ઝેર, ઈથોપીયા  અથવા 
 નવયેટનામથી સ્ થ ાુંતર કરીને આવેલા હોવા જોઈએ. પરુંલ ુ પેટા ક્રમાુંક  (ખ), (ગ), (ઘ) 
 અને (ચ) માું આવતા ેમેાવારોના રકસ્ સામાું સરકારે પાત્રતા રશ્માિપત્ર આપેલ હોવુું 
 જોઈએ.  

  નોંધઃ- જે ેમેાવારના રકસ્ સામાું પાત્રતા રશ્માિપત્ર જૂારી હોય તેવા ેમેાવારનુું 
 અરજીપત્રક નનગમ  નવચારિામાું લે ે અને જો નનમણુુંક માટે તેમના નામની ભલામિ 
 કરવામાું આવ ે તો નનગમ તેમના રકસ્ સામાું પાત્રતા રશ્માિપત્ર આપવાની  રત ે
 કામચલાે નનમણુુંક આપ ે.  

ર. ભરેલા અરજીપત્રક :- 
 (૦૧) જો એક કરતાું વધ ુસુંવગગ/ જગ્ યા માટે અરજી કરવાની હોય તો ારેક સુંવગગ માટે  અલગ 

 અલગ અરજી કરવાની રહ ેે અને રશ્ત્ યેક અરજી સાથે ફી નનયમ મજુબ  ભરવાની રહ ેે.  
 (૦ર) અરજી ફી વગરની અગ્રીમ નકલ નવચારિામાું લવેામાું આવ ે નહીં.  
 (૦૩) અનામત કક્ષાના ેમેાવારો માટે જગ્ યાઓ અનામત ન હોય ત્ યાું આવા ેમેાવારો 

 ચબનઅનામત જગ્ યા માટે અરજી કરી  ક ે અને તેને ચબનઅનામતના ધોરિો લાગ ુ
 પડ ે.  

 (૦૪) જાહરેાતમાું મરહલા ેમેાવારો માટે જગ્ યાઓ અનામત ન હોય તો પિ જે તે 
 કેટેગરીમાું મરહલા ેમેાવારો અરજી કરી  કે છે.  



 

 

 (૦પ) જાહરેાતમાું જે તે કેટેગરીમાું ૃુલ જગ્ યાઓ પૈકી મરહલા ેમેાવારો માટે અમકુ 
 જગ્ યાઓ અનામત હોય ત્ યારે મરહલા ેમેાવારોની અનામત જગ્ યાઓ પર પૂુાષ તેમજ 
 મરહલા ેમેાવારોની પસુંાગી માટે નવચારિા થઈ  કે છે, પૂુાષ તેમજ મરહલા 
 ેમેાવારો અરજી કરી  કે છે. (ાા.ત. ૃુલ ૧૦ જગ્ યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્ યા મરહલા 
 ેમેાવાર માટે અનામત છે પરુંલ ુ બાકી રહતેી ૦૭ જગ્ યા સામે મરહલા ેમેાવાર પિ 
 પસુંાગી પામી  કે છે.)  

 (૦૬) જાહરેાતમાું માત્ર મરહલા ેમેાવારો માટે જગ્ યાઓ અનામત હોય તો પિ જે તે 
 કેટેગરીમાું પૂુાષ ેમેાવાર અરજી કરી  કે છે કેમ કે મરહલા ેમેાવાર ેપલબ્ ધ ન  થાય 
 તો આ  જગ્ યાઓ પર પસુંાગી માટે પૂુાષ ેમેાવારોની નવચારિા થઈ  કે છે.પરુંલ ુ જે 
 જગ્ યાઓ મરહલા ેમેાવારો માટે જ અનામત હોય અને તે જગ્ યા ેપર મરહલા 
 ેમેાવાર પરેુપરુા પસુંાગી પામે / જેટલી સું યામાું પસુંાગી પામે તો તેમને જ રશ્થમ 
 નવચારિામાું લેવાના થ ે અને કોઈ મરહલા ેમેાવાર પસુંા ન થાય કે ઓછા મરહલા 
 ેમેાવાર પસુંા થાય તો તેટલા રશ્માિમાું પૂુાષ ેમેાવારોને ઘ્ યાનમાું લેવામાું આવ ે. 
 (ાા.ત. ૃુલ ૧૦ જગ્ યા મરહલા ેમેાવાર માટે અનામત છે અને ૦૮ મરહલા  ે મેાવાર 
 પસુંા થાય છે તો ૦ર પૂુાષ ેમેાવારો પસુંાગી પામી  કે છે.) એટલેકે મરહલાઓની 
 અનામત જગ્યાઓ માટે લાયક મરહલા ેમેાવાર ેપલબ્ધ નરહ થાય તો તે જગ્યા સબુંનધત 
 કેટેગરી (જનરલ/એસસીબીસી/એસટી/ એસસી) ના પૂુાષ ેમેાવારથી ભરવામાું આવ ે.  

 

૩. જન્ મ તારીખ :-  
 (૧) નનગમ જન્ મ તારીખના પરુાવા માટે એસ.એસ.સી. બોડગ ઘ્ વારા અપાયેલ 

 એસ.એસ.સી.ઈ. રશ્માિપત્ર જ માન્ ય રાખે છે. પરુંલ ુ આ રશ્માિપત્રમાું ા ાગવેલ 
 જન્ મતારીખ ખોટી હોવાનુું ેમેાવાર માને તો સક્ષમ અનધકારીએ આપેલ વય અન ે
 અનધવાસના રશ્માિપત્રની રશ્માચિત  નકલ મોકલવાની રહ ેે. આ  રશ્માિપત્રમાું અનધ ષૃત 
 અનધકારીએ સ્ પષ્ટ્ ટપિે જિાવેલ હોવુું  જોઈએ કે તેઓએ એસ.એસ.સી. કે તેની 
 પરીક્ષાનુું મ ૂ રશ્માિપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની  સમક્ષ  રજુ કરવામાું આવેલ 
 પરુાવાઓને આધારે ેમેાવારની સાચી જન્ મ તારીખ ............ છે. જે એસ.એસ.સી.  કે તેની 
 સમકક્ષ પરીક્ષાના રશ્માિપત્રમાું ા ાગવેલ જન્ મ તારીખ કરતાું જુાી છે તથા  માનવાને પરુલ ુું 
 કારિ છે. ેમેાવારે રજુ કરેલ વય અને અનધવાસનુું રશ્માિપત્ર તેની નવશ્વાસનનયતા 
 (credibility) ના આધારે સ્ વીકાર કે અસ્ વીકારનો નનિગય નનગમ ઘ્ વારા લેવામાું આવ ે.  

 

 



 

 

 

 

 (ર) ેમેાવારે અરજી પત્રકમાું ા ાગવેલ જન્ મ તારીખમાું પાછ થી કોઈપિ કારિસર ફેરફાર  
 થઈ  ક ે નહીં.  

 

૪. વયમયાગાા :-  
 (૧) ઉંમર અરજી સ્સ્વકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ સધુીની ગિવામાું આવ ે.  
 (ર) જાહરેાતમાું ેપલી વયમયાગાા આપવામાું આવેલ છે, તેમાું નીચે મજુબની છૂટછાટ 

 મ વાપાત્ર છે.  
 

૧ મ ૂ ગજુરાતના અનસુચુચત જાનત, અનસુચુચત 
જનજાનત અને સામાજજક અને  ૈક્ષચિક રીતે પછાત 
વગગના ેમેાવારો (જાહરેાતમાું જે અનામત વગગની 
જગ્ યાઓ હ ે તે અનામત વગગના ેમેાવારોને જ 
ેપલી વયમયાગાામાું છૂટછાટ મ વાપાત્ર છે.)  

પાુંચ વષગ (વધમુાું વધ ુ૪પ 
વષગની મયાગાામાું)  

ર ચબનઅનામત મરહલા ેમેાવારો પાુંચ વષગ (વધમુાું વધ ુ૪પ 
વષગની મયાગાામાું)  

૩ મ ુ ગજુરાતના અનસુચૂચત જાનત, અનસુચુચત 
જનજાનત અને સામાજજક અને  ૈક્ષચિક રીતે પછાત 
વગગના મરહલા ેમેાવારો (જાહરેાતમાું જે અનામત 
વગગની જગ્ યાઓ હ ે તે અનામત વગગના 
ેમેાવારોને જ ેપલી વયમયાગાામાું છૂટવાટ 
મ વાપાત્ર છે. 

ા  વષગ (આ છૂટછાટમાું 
મરહલા માટેની છૂટછાટ કે જે 
પાુંચ વષગની છે. તેનો 
સમાવે  થઈ જાય છે. 
વધમુાું વધ ુ૪પ વષગની 
મયાગાામાું છૂટછાટ મ  ે.) 

૪ માજી સૈનનકો, ઈસી.ઓ.એસ.એસ.સી.ઓ. સરહત 
ેમેાવારો 

લ કરમાું બજાવેલ સેવા 
ેપરાુંત બીજા ત્રિ વષગ 
(વધમુાું વધ ુ૪૫ વષગની 
મયાગાામાું)  



 

 

 

પ  ારીરરક અ કતતા ધરાવતા ેમેાવારો (જોગવાઈ-૦૯ માું આપેલ નવગતન ે
આનધન) :-  ારીરરક અ કતતાવા ા ેમેાવારો કે જેઓ હલનચલનની અ કતતા 
O.L. (One Leg affected)  અથવા O.A. (One Arm affected) અથવા શ્રવિની 
અ કતતા (H.H. - Hearing Handicapped) કે જેઓ ૪૦% કે તેથી વધ ુ પરુંલ ુ
૭પ% થી ઓછી મોડરેટ કક્ષાના  ારીરરક અ કતતા ધરાવતા ેમેાવારો હોય 
તેઓને જ મેડીકલ બોડગના તબીબી રશ્માિપત્રને આધીન ૧૦ વષગ સધુીની છૂટછાટ 
મ વાપાત્ર રહ ેે. આ નસવાય અન્ ય  ારીરરક અ કતતા ધરાવતા ેમેાવારો અરજી 
કરવાને પાત્ર નથી.  ારરરીક અ કતતા અંગે સામાન્ય વરહવટ નવભાગના તા. 
૧.૧૨.૨૦૦૮ ના પરરપત્ર ક્રમાુંક .પરચ/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/ગ-૨, થી નનયત 
થયેલ નમનુામાું સરકારી હોસ્સ્પટલના સનુરશ્ટેન્ડન્ટ / નસનવલ સ્જ ન / મેરડકલબોડગ 
દ્વારા આપવામાું આવેલ રશ્માિપત્ર માન્ય ગિવામાું આવ ે.     

 
પ.  ૈક્ષચિક લાયકાત :- 
 (૧) ેમેાવાર જાહરેાતમાું ા ાગવેલ  ૈક્ષચિક લાયકાત અરજી સ્ વીકારવાની છેલ્ લી 

 તારીખના રોજ ધરાવતા હોવા જોઈએ. 
 (ર) ેમેાવારે  ૈક્ષચિક લાયકાત માન્ ય યનુનવનસટટી / સુંસ્ થામાુંથી/ પિૂગ સમયના 

 અભ્યાસક્રમની મે વેલ હોવી જોઈએ.   
 (૩) નનગમ ઘ્ વારા માુંગવામાું આવે ત્ યારે ેમેાવારે અરજી સાથે માન્ ય યનુનવનસટટી / 

 સુંસ્ થાના ગિુ પત્રક (બધા જ વષો/ સેમેસ્ ટર) અને પાવી રશ્માિપત્રોની સ્ વયું 
 રશ્માચિત નકલ રજુ  કરવાની રહ ેે અને ગિુપત્રક ેપરાુંત માન્ય I]lGJ;L"8L નુું  ડીગ્રી 
 બાબતના રશ્માિપત્ર ની રશ્માચિત નકલ. રજુ કરવાની રહ ેે.  

 (૪)  ૈક્ષચિક લાયકાત કામચલાે ધોરિે માન્ ય રાખવી તેવો ેમેાવારનો હકક ાાવો 
 સ્ વીકારવામાું આવ ે નહીં. 

 (પ) જાહરેાતમાું ા ાગવેલ લાયકાત ેમેાવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હકક ાાવો હોય તો  આવા  
 ેમેાવારે સમકક્ષતા રશ્સ્ થાનપત કરતા આાે ો / અનધ ષૃતતાની નવગતો આપવાની રહ ેે.  

 (૬) જે રકસ્સામા ેમેાવારના ગિુ પસગન્ટાઇલમા હોય તે પસગન્ટેજમા રુપાુંતર કરી અરજી 
 ફોમગમા ા ાગવવાના રહ ેે.  

 

 

 



 

 

 

 

 

૬. અનભુવ :- 
 (૧) માુંગેલ પિૂગ સમયનો અનભુવ,  ૈક્ષચિક લાયકાત મે વ્યા પછીથી અરજી  સ્ વીકારવાની 

 છેલ્ લી તારીખ સધુીનો ગિવામાું આવ ે.  ૈક્ષચિક લાયકાત પહલેાનો અનભુવ ધ્યાને 
 લેવામાું આવ ે નરહિં.  

 (ર) (અ) જાહરેાતમાું અન્ યથા જોગવાઈ કરવામાું ન આવી હોય તો જૂારી લાયકાતો 
 મે વવામાું  આવે તે તારીખથી, (બ) અરજી સ્ વીકારવાની છેલ્ લી તારીખના 
 સુંાભગમાું અનભુવ ગિવામાું  આવ ે.  

 (૩) ેમેાવારે અરજીમાું જે અનભુવ ા ાગવેલ હોય તેના સમથગનમાું અનભુવનો  સમયગા ો 
 (રાવસ, માસ, વષગ) મ ૂ પગાર અને ૃુલ પગારની નવગતો તથા  બજાવેલ ફરજોનો 
 રશ્કાર / મે વેલ અનભુવની નવગતો સાથેનુું રશ્માિપત્ર રજુ  કરવાનુું રહ ેે.આવુું રશ્માિપત્ર 
 સુંસ્ થાના લેટરપેડ પર સક્ષમ સત્ તાનધકારીની  સહી અને તારીખ સાથેનુું રજુ કરવાનુું 
 રહ ેે. ેમેાવારે  ૈક્ષચિક લાયકાત પછીના  અનભુવના રશ્માિપત્ર તથા રશ્થમ પગાર 
 સ્લીપ અને છેલ્લી પગારસ્લીપ રજુ  કરવાની રહ ેે. અલગ-અલગ સુંસ્થામાું અનભુવના 
 રકસ્સામાું તે સુંસ્થામાું જોડાયાની રશ્થમ સ્લીપ અને છેલ્લી સ્લીપ ક્રમાનસુાર તબક્કાવાર રજુ 
 કરવાની રહ ેે.    

 (૪) ેમેાવારે રજુ કરેલ અનભુવના રશ્માિપત્રમાું પાછ થી કોઈ ફેરફાર કરવાની નવનુંતી 
 માન્ ય  રાખવામાું આવ ે નહીં. અરજી કયાગ પછી અનભુવના નવા રશ્માિપત્રો 
 નસ્ વકારવામાું આવ ે નહી.  

 (પ) અં કાલીન, રોજજિંાા વેતનાાર, એરશ્ેન્ ટીસ ીપ, તાલીમી, માના વેતન, આમુંનત્રત  ફેકલ્ ટી 
 તરીકે ેમેાવારે મે વેલ અનભુવ માન્ ય અનભુવ તરીકે ગિત્રીમાું લેવામાું  આવ ે નહીં. 

 (૬) સરકારશ્રીમાું ૧૧-માસના કરાર આધારરત અનભુવને ધ્યાનમાું લેવામાું આવ ે. 
 (૭)  પાટગ ટાઈમનો અનભુવ ધ્યાને લેવામાું આવ ે નરહ.   
 
૭. અનસુચૂચત જાનત, અનસુચુચત જનજાનત અને સામાજજક અને  ૈક્ષચિક રીતે પછાત વગગ :- 
 

 (૧) મ ૂ ગજુરાતના અનસુચૂચત જાનત, અનસુચુચત જનજાનત અને સામાજજક અન ે ૈક્ષચિક  
રીતે પછાત વગગના ેમેાવારોને જ અનામત વગગના ેમેાવાર તરીકે લાભ મ  ે.  

(ર) અનસુચુચત જાનત, અનસુચુચત જનજાનત અને સામાજજક અને  ૈક્ષચિક રીતે પછાત વગગ પૈકી 
ેમેાવાર જે વગગના હોય તેની નવગતો અરજીપત્રક અને પરરન ષ્ટ્ ટમાું અૂકૂ આપવી.  



 

 

 (૩) ેમેાવારે અરજીપત્રક અને પરરન ષ્ટ્ ટની સુંબુંનધત કોલમમાું જે તે અનામત કક્ષા 
 ા ાગવેલ નહી હોય તો પાછ થી અનામત વગગના ેમેાવાર તરીકે લાભ મે વવાનો 
 હકક ાાવો માન્ ય રાખવામાું આવ ે નહીં.  

 (૪) અનામત વગગનો લાભ મે વવા ઈચ્ છતા ેમેાવારે તેના સમથગનમાું સક્ષમ  અનધકારી 
 ઘ્ વારા નનયત નમનુામાું આપવામાું આવેલ જાનત રશ્માિપત્રની નકલ અરજી સાથે અૂકૂ 
 સામેલ કરવાની રહ ેે. અરજીપત્રક સાથે જાનત રશ્માિપત્રની નકલ સામેલ નહીં હોય તો તે 
 પાછ થી સ્ વીકારવામાું આવ ે નહીં અને અરજીપત્રક રા થવાને પાત્ર બન ે.  

 (પ) સામાજજક અને  ૈક્ષચિક રીતે પછાત વગગના ેમેાવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો 
 સમાવે  "ેન્ નત વગગમાું" નહી થતો હોય તો જ મ વાપાત્ર થ ે.  

 (૬) સામાજીક અને  ૈક્ષચિક રીતે પછાત વગગના ેમેાવારોએ ેન્ નત વગગમાું સમાવે   ન થતો 
 હોવા અંગેનુું સામાજીક ન્ યાય અને અનધકારીતા નવભાગના તા.૦૬-૦ર-૧૯૯૬ના 
 ઠરાવથી નનયત થયેલ પરરન ષ્ટ્ ટ (ક) (ગજુરાતીમાું) ના નમનુામાું રશ્માિપત્ર રજુ કરવાનુું 
 રહ ેે. આ રશ્માિપત્ર જાહરેાતમાું ા ાગવેલ સમયગા ાનુું હોવુું જોઈએ.આ રશ્માિપત્ર તા. 
 ૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી અરજી સ્ વીકારવાની છેલ્ લી તારીખ સધુીમાું મે વેલ હોવુું જોઈએ. અરજી 
 સાથે પરરન ષ્ટ્ ટ (ક) ના બાલે  Annexure- A  (અંગ્રેજીમાું) કઢાવેલ  નોન-રક્રનમલેયર 
 રશ્માિપત્ર રજુ કરેલ હ ે તો  પિ અરજી રા કરવામાું આવ ે. 

કેમકે Annexure-A કેંન્ર સરકાર હઠે ની નોકરી માટેનુું છે. જો ેમેાવારે આ રશ્માિપત્ર 
(પરરન ષ્ટ્ ટ-ક) અરજી સાથે રજુ કરેલ નહીં હોય તો તેઓની અરજી અમાન્ ય ગિવામાું 
આવ ે અને ચબનઅનામત જગ્ યા માટે પિ નવચારિામાું લેવામાું આવ ે નહીં.  

 (૭) સરકારની રશ્વતગમાન જોગવાઈ મજુબ અનામત કક્ષાના ેમેાવારો ચબનઅનામત  વગગના 
 ેમેાવારોની સાથે નનયત ધોરિો (અથાગત વયમયાગાા, અનભુવની  લાયકાત,ચબનઅનામત 
 વગગના ેમેાવારો માટે અપનાવેલ હોય તેના કરતાું વધ ુ નવસ્ લ ષત કરેલ અન્ ય ક્ષેત્ર) માું 
 છૂટછાટ લીધા નસવાય પોતાની ગિુવતાના આધારે  પસુંાગી પામે  તો ચબનઅનામત 
 જગ્ યાની સામે ગિત્રીમાું લેવાના થાય છે.  

 (૮) ેમેાવારે અરજીમાું જાનત અંગે જે નવગત ા ાગવેલ હ ે તેમાું પાછ થી ફેરફાર 
 કરવાની નવનુંતી માન્ ય રાખવામાું આવ ે નહીં. 

 (૯) અરજી કરતી વખતે ેન્નત વગગમાું સમાવે  ના થતો હોવા અંગેનુું નનયત સમયગ ાનુું 
 અને નનયત નમનુાન ુ રશ્માિપત્ર ધરાવતા ન હોય તેવા ેમેાવારોને ચબન અનામત 
 ેમેાવાર તરીકે અરજી કરવા સલાહ આપવામાું આવે છે અને તેવા ેમેાવારોને ચબન 
 અનામતની  રતો લાગ ુપડ ે.  



 

 

 (૧૦)  સામાજીક  ૈક્ષચિક પછાત વગગના પરચિત મરહલા ેમેાવાર નોન-રક્રનમલેયર 
 રશ્માિપત્ર તેમના નપતાની આવક્ના સુંાભગમાું ધરાવતા હોવા જોઈએ. જો આવા 
 ેમેાવાર તેમના પનતની આવકના સુંાભગમાું રશ્માિ પત્ર ધરાવતા હ ે તો  ધ્યાન ે 

લેવામાું આવ ે નરહ.   
 
૮. માજી સૈનનક :-  
 (૧) માજી સૈનનક ેમેાવારોએ અરજીપત્રક તથા પરરન ષ્ટ્ ટમાું નવગતો આપવાની રહ ેે.  
 (ર) માજી સૈનનક ે મેાવારે રડસ્ ચા્જ  કકુની નકલ અરજીપત્રક સાથે અૂકૂ મોકલવાની  રહ ેે. 
 
૯.  ારીરરક અ કતતા ધરાવતા ેમેાવારો :- 
 (ક)  ારીરરક અ કતતા ધરાવતાું ે મેાવારોએ અરજીપત્રકમાું આ નવગતો આપવાની  રહ ેે.  

(ખ)  ારીરરક અ કતતા ૪૦% કે તેથી વધ ુપરુંલ ુ૭૫ % થી ઓછી હોય તેવા ેમેાવારને જ 
 ારીરરક અ કતતાનો લાભ મ વાપાત્ર રહ ેે.  ારીરરક અ કતતાનો  લાભ મે વવા 
ઈચ્ છતા ેમેાવારે (૧) અંધત્ વ અથવા ઓછી રનષ્ટ્ ટ (ર) શ્રવિની  ખામી (૩) હલનચલન 
અ કતતા અથવા મગજનો લકવો તે પૈકીની કઈ  ારીરરક  અ કતતા છે તે ા ાગવવુું.  

(ગ)   જાહરેાતમાું  ારીરરક અ કતતા ધરાવતા ેમેાવારો  માટે અનામત જગ્ યા ા ાગવેલ ન 
હોય, પરુંલ ુજગ્ યાની ફરજોને અનૂુાપ જે રશ્કારની   ારીરરક અ કતતા ધરાવતા 
ેમેાવારોને પાત્ર ગિેલ હોય તેઓ તે જાહરેાત માટે  અરજી કરી  ક ે. આવા રશ્સુંગે 
ઉંમરમાું છૂટછાટ મ  ે.   

 (ઘ)  ારીરરક અ કતતા ધરાવતા ેમેાવારે તેના સમથગનમાું સામાન્ ય વહીવટ  નવભાગના 
 તા.૧-૧ર-ર૦૦૮ ના પરરપત્ર ક્રમાુંક: ૧૦ર૦૦૮-૪૬૯પ૪૦-ગ-ર,થી  નનયતથયેલ નમનુામાું 
 સરકારી હોનસ્ પટલના સનુરશ્ટેન્ ડન્ ટ/નસનવલ સ્જ ન/મેડીકલબોડગ ઘ્ વારા આપવામાું આવેલ 
 રશ્માિપત્રની નકલ અરજી સાથે અૂકૂ મોકલવાની  રહ ેે. જો રશ્માિપત્રની નકલ સામેલ 
 કરવામાું નહીં આવેલ હોય તો તે પાછ થી  નસ્ વકારવામાું આવ ે નહીં  ારીરરક અ કતતા 
 ેમેાવાર તરીકેનો લાભ મ વાપાત્ર થ ે નહીં.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

૧૦. મરહલા ેમેાવાર :- 
 મરહલાઓની અનામત જગ્ યાઓ માટે જો યોગ્ ય મરહલા ેમેાવાર ેપલબ્ ધ નહીં થાય તો તેની 

જગ્ યા જે તે કક્ષાના (category) મરહલા ેમેાવાર સામે પૂુાષ ેમેાવાર ધ્યાને લેવામાું આવ ે.  
 

જો ેમેાવારનો સમાવે  અનામત વગગ, માજી સૈનનક,  ારીરરક અ કતતા, મરહલા કે નવધવા 
પૈકીના નવકલ્ પો પૈકી એક થી વધ ુનવકલ્ પોમાું થતો હોય તેવા રકસ્ સામાું તેને લાગ ુપડતા નવકલ્ પો 
પૈકી જેમાું વધ ુલાભ મ વાપાત્ર હ ે તે મ  ે. 

 

૧૧. નવધવા ેમેાવાર :- 
 (૧) ેમેાવાર નવધવા હોય તો અરજી પત્રકમાું તે કોલમ સામે "હા" અવ ય લખવુું 

 અન્ યથા "લાગ ુપડલ ુું નથી" એમ ા ાગવવુું.  
 (ર) નવધવા ેમેાવારે જો પનુઃ લગ્ન કરેલ ન હોય તો અરજી પત્રકમાું તે કોલમ સામે  "હા"  

 અૂકૂ લખવુું. અન્ યથા  "લાગ ુપડલ ુું નથી" એમ ા ાગવવુું.  
 (૩) નવધવા ેમેાવારે પનુઃ લગ્ન કરેલ ન હોય અને નવધવા ેમેાવાર તરીકે લાભ 

 મે વવા ઈચ્ છતા હોયતો અરજી સાથે પનુઃ લગ્ન કરેલ નથી તેવી એરફડેવીટ રજુ 
 કરવાની રહ ેે. 

 (૪) સામાન્ય વરહવટ નવભાગના ઠરાવા ક્રમાુંક.સીઆરઆર/ ૧૦૯૬/ ૨૨૧૩/ ગ:૨, 
 તા.૨૨.૫.૯૭ અનસુાર નવધવા ેમેાવારને સરકારની રશ્વતગમાન જોગવાઈ મજુબ  તેઓએ 
 લેચખત પરીક્ષામાું મે વેલ ગિુમાું તેના પાુંચ ટકા ગિુ ેમેરવામાું આવ ે.  પરુંલ ુ તેઓએ 
 નનમણ ૂુંક સમયે કે તે પહલેા પનુ: લગ્ન કરેલ ન હોવા જોઈએ અને  નનગમ જ્યારે માગે તે 
 તમામ આ બાબતના સાધનનક પરુાવાઓ અસલમાું રજુ કરવાના રહ ેે.  

૧ર. ના વાુંધા રશ્માિપત્ર :- 
 (૧) ગજુરાત સરકારના સરકારી/અધગ સરકારી/સરકાર હસ્ તકના કોપોરે ન/કુંપનીઓમાું 

 સેવા બજાવતા અનધકારીઓ/કમગચારીઓ નનગમની જાહરેાતના સુંાભગમાું બારોબાર અરજી 
 કરી  ક ે અને તેની જાિ ેમેાવારે પોતાના નવભાગ/ ખાતા/કચેરીને અરજી કયાગની 
 તારીખથી રાન- ૭ માું અૂકૂ કરવાની રહ ેે. જો ેમેાવારના નનયોકતા તરફથી અરજી 
 મોકલવાની છેલ્ લી તારીખ બાા ૩૦ રાવસમાું અરજી કરવાની પરવાનગી નહીં આપવાની 
 જાિ કરવામાું આવ ે તો તેઓની અરજી નામુંજુર કરી ેમેાવારી રા કરવામાું આવ ે.  

 



 

 

 

 

 (ર) કેન્ ર સરકારની અથવા અન્ ય કોઈપિ રાજય સરકારની નોકરીમાું હોય તેવા 
 ેમેાવારે ખાતા મારફત અરજી મોકલવાની રહ ેે અથવા આ અરજી સાથે નનમણુુંક 
 અનધકારીનુું ના વાુંધા રશ્માિપત્ર રજુ કરવાનુું રહ ેે.  

 (૩) રશ્માિપત્રોની ખરાઈ માટેની ૂાબૂા મલુાકાત સમયે ેમેાવારે સક્ષમ અનધકારી ઘ્ વારા 
 આપવામાું આવેલ ના વાુંધા રશ્માિપત્ર રજુ કરવાનુું રહ ેે. 

 

૧૩. ગેરલાયક ેમેાવાર :- 
 ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ કે અન્ ય જાહરે સેવા આયોગ અથવા અન્ ય સરકારી/અધગ સરકારી 

/સરકાર હસ્ તકની સુંસ્ થાઓ ઘ્ વારા ેમેાવાર કયારેય પિ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની નવગત 
અરજીપત્રકમાું આપવાની રહ ેે. જો ેમેાવારનો ગેરલાયકનો સમય ચાલ ુ હ ે તો આવા 
ેમેાવારની અરજી રા થવાને પાત્ર બન ે.  

 

૧૪. ફરજજયાત નનવ ષનત, ૂાખસા, બરતરફ :-  
 ેમેાવારને સરકારી સેવા/સરકાર હસ્ તકની કુંપની કે બોડગ કોપોરે નમાુંથી કયારેય પિ ફરજજયાત 

નનવ ષનત, ૂાખસા કે બરતરફ કરવામાું આવેલ હોય તો અરજીપત્રકમાું તેની નવગત આપવાની રહ ેે.  
 

૧પ. અચગ્રમ  ૈક્ષચિક લાયકાત :-  
 (૧) તમામ સુંવગગ માટે  ૈક્ષચિક લાયકાતમાું અચગ્રમતા માટે નવ ેષ લાયકાત (એક કે  એકથી 

વધ)ુ  જે ેમેાવાર ધરાવતા હ ે તેઓને તેઓ ઘ્ વારા લેચખત પરીક્ષામાું મે વેલ ગિુમાું વધમુાું 
વધ ુપ ટકા વધારાના ગિુ નનગમ ઘ્ વારા નનયકુત કરેલ સનમનત ઘ્ વારા આપવામાું આવ ે. આ હલે ુ
માટે જાહરેાતમાું ા ાગવેલ નવન ષ્ટ્ ટ લાયકાતના રશ્માિપત્રો સરકાર માન્ ય સુંસ્ થાના જ હોવા  જૂારી 
છે, અને તેવા  રશ્માિપત્રો જ માન્ ય ગિવામાું આવ ે. એ માટે નનગમ ઘ્ વારા નનયકુત થયેલ 
સનમનતનો નનિગય આખરી ગિા ે જે ેમેાવારને બુંધનકતાગ રહ ેે.  

 

૧૬. રમત-ગમત ::  
 એથલેટીકસ, (ટે્રકઅન, રફલ્ ડ રમતો સરહત) બેડનમન્ ટન, બાસ્ કેટ બોલ, રક્રકેટ, ફુટબોલ, હોકી, 

નસ્ વમીંગ, ટેબલ ટેનનસ, વોલીબોલ, ટેનીસ, વેઈટ લીટીંગ, રેસલીંગ, બોકસીંગ, સાઈકલીંગ, 

જીમનેસ્ ટીક, જુડો, રાઈફલ શટુીંગ, ખોખો, તીરુંાાજી,  ઘોડેસવારી, ગો ાફેંક, નૌકા સ્ પધાગ,  તરુંજની 
રમતો- ખેલૃુામાું રાષ્ટ્ ટ્રીય / ાષતરાષ્ટ્ ટ્રીય અથવા ાષતર યનુનવનસટટી અથવા અચખલ ભાત  ા ા 



 

 

સુંઘ ઘ્ વારા યોજાતી સ્ પધાગઓમાું માત્ર રશ્નતનનનધત્ વ કરેલ હોય તેવા ેમેાવારોને પસુંાગીમાું 
અગ્રતા માટે તેમને મે વેલ ૃુલ ગિુના પ (પાુંચ) ટકા ગિુ ેમેરી આપવામાું આવ ે. આ માટે 
ેમેાવારે સરકારી તારીખ રપ-ર-૧૯૮૦ ના ઠરાવ ક્રમુંક સીઆરઆર-૧૧૮૮-૩૬૪૪-ગ.ર તથા તા: 
૦૧-૦૮-૧૯૯૦ ના ઠરાવ ક્રમાુંક-સીઆરઆર/ ૧૧૮૮/૩૬૪૪/ગ૨ માું નનયત કયાગ મજુબના 
સત્ તાનધકારી પાસેથી નનયત નમનુામાું મે વેલ જૂારી રશ્માિપત્ર ધરાવનાર ેમેાવાર જ રમતના 
ગિુ માટે હકાાર થ ે. 

 

૧૭. પસુંાગી રશ્રક્રયા :  

 ેપરોકત ચારેય સુંવગગની જગ્ યા ેપર પસુંાગી પામવાના હલેસુર ેમેાવારે સ્ પધાગત્ મક પરીક્ષા 
રશ્રક્રયામાુંથી પસાર થવાનુું રહ ેે. પસુંાગી માટે ઈન્ ટરવ્ ય ુરાખવામાું આવનાર નથી.  

 ૧. લેચખત કસોટી-ઓ્ ટીકલ માકગ રીડીંગ (ઓએમઆર) રશ્ ન પેપર ગિુ ૧૦૦ સમય  એક 
 કલાક કેડર વાઈઝ કક્ષાને અનૂુાપ અલગ અલગ રશ્ નપત્ર અને પરીક્ષા  રાખવામાું 
 આવ ે.  

   
ક્રમ નવષય માકગસ 

૧ ક્વોન્ટીટેવ એબીલીટી  રપ 

ર એનાલીટીકલ એબીલીટી રપ 

૩ લોજીકલ રીઝનીંગ  રપ 

૪ કરન્ ટ અફેસગ, ભારત અને રાજય ૧૦ 

પ ગજુરાતનો ઈનતહાસ, ભગૂો  અને વહીવટી તુંત્ર ૧પ 

  
 ર. જગ્ યા માટેની પસુંાગી માટે (OMR) પરીક્ષામાું મે વેલ ગિુ નવન ષ્ટ્ ટ લાયકાત  અન્ વયે 

 મે વેલ ગિુના મ વાપાત્ર પ ટકા, નવધવા ેમેાવાર હોય તો તે અન્ વયે મે વેલ ગિુના પ 
 ટકા ગિુ, ખેલૃુાની સ્ પધાગઓમાું નનયમ મજુબના ેમેાવારને મે વેલ ગિુના પ ટકા ગિુ 
 ેમેરી ત્ યારબાાનુું ત્રિ ગિા ેમેાવારોની રશ્ોવીઝનલ મેરીટ યાાી નનગમની ભરતી સનમનત 
 નકકી કરે તે મજુબના તેટલા ેમેાવારોના રશ્માિપત્રોની ચકાસિી કરી પસુંાગી યાાી 
 બનાવવામાું આવ ે.  

 
૧૮. માત્ર રશ્માિપત્રોની ખરાઈ માટેની ૂાબૂા મલુાકાત :- 
 (૧) ૂાબૂા મલુાકાત નનગમ દ્વારા નનયત કરવામાું આવેલ કચેરી ખાતે જ લેવામાું આવ ે. 

 ેમેાવારે પોતાના ખચે ેપનસ્ થત થવાનુું રહ ેે.  



 

 

(ર) અનસુચુચત જાનત, અનસુચુચત જનજાનતના ેમેાવારો તથા બેરોજગાર ેમેાવારો કે જેઓના 
માતા-નપતાની વાનષટક આવક આવકવેરાને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહઠેાિના સ્ થ ેથી 
ૂાબૂા મલુાકાત માટે આવવા તથા જવા માટે ગજુરાત એસ.ટી. નનગમ ઘ્ વારા નનયત થયેલ 
રટકીટના ાર રશ્માિે બસ ભાડુું મ વાપાત્ર થ ે. આ માટે ેમેાવારે ૂાબૂા મલુાકાતના રાવસે 
નનયત ફોમગ ભરવાનુું રહ ેે અને તેની સાથે અસલ રટકીટ રજુ કરવાની રહ ેે.  

 (૩) ૂાબૂા મલુાકાતના રાવસે ૂાબૂા મલુાકાતના પત્રમાું ા ાગવવામાું આવેલ અસલ 
 રશ્માિપત્રો રજુ કરવાના રહ ેે. જો ેમેાવાર અસલ રશ્માિપત્ર રજુ કર ે નહીં તો  તેઓ 
 નનયરુકત માટે પાત્ર બન ે નહીં તેની ખાસ નોંધ લેવી.  

 

૧૯. નીચે ા ાગવ્ યા મજુબની અરજીઓ રા કરવામાું આવ ે. (આ યાાી માત્ર ાષ્ટ્ ટાુંત સ્ વૂાપે છે જે સુંપિૂગ 
નથી) 

 (૧) ઓનલાઈન મસુાા મજુબ અરજી કરેલ ન હોય.  
 (ર) અરજીમાું ા ાગવેલ નવગતો અધરુી કે અસુંગત હોય.  
 (૩) અરજીમાું ેમેાવારે સહી અપલોડ કરેલ ન હોય.  
 (૪) અરજી ફેકસથી અથવા ઈ-મેઈલથી મોકલાવેલ હોય.  
 (પ) અરજીમાું પાસપોટગ  સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરેલ ન હોય.  
 (૬) અરજી સાથે પરેૂપરૂી ફી ભરેલ ન હોય.  
 (૭) એક જ જગ્ યા માટે એક કરતાું વધ ુઅરજી કરેલ હોય.  
 (૮) અનસુચુચત જાનત, અનસુચુચત જનજાનત, સામાજજક અને  ૈક્ષચિક પછાત વગગ તથા 

  ારીરરક અ કતતા ધરાવતા ેમેાવારે અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અનધકારી ઘ્ વારા 
 અપાયેલ રશ્માિપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય.  

 (૯) માજી સૈનનક ેમેાવારે રડસ્ ચા્જ  કકુની નકલ રજુ કરેલ ન હોય.  
 (૧૦) સામાજજક અને  ૈક્ષચિક પછાત વગગના ેમેાવારે જાહરેાતમાું ા ાગવેલ સમયગા ાનુું 

 નોન  રક્રમીલેયર રશ્માિપત્ર રજુ કરેલ ન હોય.  
 (૧૧) ેમેાવારે  ૈક્ષચિક લાયકાતના સુંાભગમાું માકગ ીટ / પાવી રશ્માિપત્રની નકલ રજુ 

 કરેલ ન હોય.  
 (૧ર) જન્ મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઈ. રશ્માિપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય.  
 (૧૩) ેમેાવારે અરજીપત્રકમાું અનભુવ ા ાગવેલ હોય (જેના આધારે પાત્રતા નકકી 

 કરવાની થતી  હોય) પરુંલ ુતેના સમથગનમાું રશ્માિપત્ર રજુ કરેલ ન હોય અથવા  તો રજુ 
 કરેલ  રશ્માિપત્રમાું તેઓનો અનભુવનો સમયગા ો, મ ૂ પગાર, ૃુલ પગાર અને 
 અનભુવનો રશ્કાર ા ાગવેલ ન હોય તથા સુંસ્ થાના લેટરપેડ ેપર ન  હોય.  



 

 

૨૦. નનમણુુંક :-  
 (૧) ેપરની જાહરેાત સુંબુંધમાું નનમણુુંક માટે પસુંા થયેલા ેમેાવારને નનગમ ઘ્ વારા જાિ  

 કરવામાું આવ ે. ેમેાવારોએ આખરી નનમણુુંકપત્ર મે વતાું પહલેાું  કોમ્ ્ યટુર અંગેની 
 સીસીસી અથવા તેની સમકક્ષ નનગમ નકકી કરે તેવી પરીક્ષા પાસ કરવાની રહ ેે. આ 
 રશ્કારની પરીક્ષામાું ેત્ તીિ નહીં થનાર ેમેાવાર  નનમણુુંકને પાત્ર બન ે નહીં.  

 (ર) નનમણુુંક અંગેનો કોઈપિ પત્રવ્ યવહાર નનગમ ધ્યાને લે ે નહીં.   

 (૩) ેમેાવારે તેની  ૈક્ષચિક લાયકાત / અનભુવ / ઉંમર વગેરેના સમથગનમાું રજુ કરેલ 
 રશ્માિપત્રો કોઈપિ તબકકે અયોગ્ ય માલમુ પડ ે તો તેની ેમેાવારી રા  થ ે  તેમજ 
 નનમણુુંક પિ રા થવાને પાત્ર રહ ેે અને આવા ેમેાવાર ભારતીય  ફોજાારીધારા  હઠે ની 
 કાયગવાહીને પાત્ર થ ,ે જેથી ેમેાવારને સલાહ આપવામાું આવે છે કે, તેમને રજુ કરેલા 
 રશ્માિપત્રો ખબુજ ચોકકસાઈથી પિૂગ રીતે ખરાઈ કયાગ બાા જ નનગમમાું રજુ કરવા.   

 (૪) ગજુરાત રાજય નાગરરક પરુવઠા નનગમ ચલ.ની વડીકચેરી હાલ ગાુંધીનગર ખાતે છે. 
 આ ેપરાુંત નનગમની પેટા કચેરીઓ ગજુરાતના અલગ અલગ જજલ્ લા/તાલકુા વગેરે 
 નવસ્ તારોમાું પિ આવેલી છે જેથી પસુંાગી પાત્ર ેમેાવાર નનગમ/સરકારની કોઈપિ 
 કચેરી ખાતે નનમણુુંક/બાલીને પાત્ર રહ ેે.  

 (૫)  આ નનમણકુ પામનારે નનગમમાું હાજર તારીખથી સ ુંગ પાુંચ વષગ સધુી ફરજ 
 બજાવવાની રહ ેે. જો તે કરતા ઓછા સમય માટે ફરજ બજાવ ે અને નનગમની  નોકરી 
 છોડવાનો એટલે કે રાજીનામ ુઆપવાનો રશ્સુંગ બને તેવા રકસ્સામાું જે-તે કેડરના છેલ્લા 
 મે વેલ માનસક પગારના ધોરિે એક વષગના પગાર જેટલી રકમ  નનગમ દ્વારા વસલુ 
 કરવામાું આવ ે. (જે નનગમના પરરપત્ર ક્રમાુંક : નાપનુન/૧૩૧/મકમ/સીધીભરતી /બોન્ડ/ 
 પરત/૨૦૧૭/૫૧૫૮/A; તા. ૨૪.૧૦.૨૦૧૭ ને આનધન રહ ેે. - પરરપત્ર આ સાથે સામેલ 
 છે) આ માટે હાજર થનાર ેમેાવારે હાજર થવાના સમયે ૂા. ૧૦૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર ેપર 
 આ સાથે સામેલ " કમગચારી બાુંહધેરી  બોન્ડ"ના નમનુા મજુબન ુ સનવટસબોન્ડ 
 કોમ્પટુર ટાઈપમાું તૈયાર કરી લાવવાન ુ રહ ેે. બોન્ડ રજુ નરહ કરનારની નનમણકુ રા 
 કરવામાું આવ ે.  

 

ર૧. ગેરવતગણ ૂુંક અંગે ાોનષત ઠરેલા ેમેાવારો નવૂાઘ્ ધ પગલાું :-  
 ેમેાવારોને આથી ચેતવિી આપવામાું આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાું કોઈપિ રશ્કારની ખોટી 

મારહતી ા ાગવવી નહી, તેમજ આવ યક મારહતી છુપાવવી નહીં, ેપરાુંત તેઓએ રજુ કરેલ અસલ 
ાસ્ તાવેજો કે તેની રશ્માચિત નકલમાું કોઈપિ સુંજોગોમાું સધુારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા 
કોઈપિ ચેડાું કરવા નહીં અથવા તેઓએ આવા ચેડાું કરેલ / બનાવટી ાસ્ તાવેજો રજુ કરવા નહીં, 



 

 

જો એકજ બાબતના બે કે તેથી વધ ુ ાસ્ તાવેજોમાું અથવા તેની રશ્માચિત નકલમાું કોઈપિ 
રશ્કારની અચોકસાઈ અથવા નવસુંગતતા જિાય તો તે નવસુંગતતાઓ બાબતની સ્ પષ્ટ્ ટતા રજુ 
કરવી. જો કોઈ ેમેાવાર નનગમ ઘ્ વારા ાોનષત જાહરે થયેલ હોય અથવા થાય તો,  

 (૧) તેઓની ેમેાવારી અંગે કોઈપિ રીતે યોગ્ યતા રશ્ા્ ત કરવા. 
 (ર) નામ બાલીને પરીક્ષા આપવી. 
 (૩) કોઈ અન્ ય વ્ યરકત ઘ્ વારા છ  કપટથી કામ પિૂગ કરાવ્ યુું હોય.  
 (૪) બનાવટી ાસ્ તાવેજ રજુ કયાગ હોય. 
 (પ) અગત્ યની બાબત છુપાવવા અથવા ાોષમકુત અથવા ખોટા નનવેાનો કરેલ હોય.  
 (૬) તેઓની ેમેાવારી અંગે કોઈપિ અનનયનમત કે અનચુચત ેપાયોનો સહારો લીધો  

હોય. 
 (૭) કસોટી સમયે કોઈ અનચુચત સાધનોનો ેપયોગ કયો હોય. 
 (૮) ેત્ તરવહીમાું અ લીલ ભાષા કે અન ષ્ટ્ ટ બાબતો સરહતની અસુંગત બાબતો રજુ કરેલ હોય. 
 (૯) પરીક્ષા ખુંડમાું કોઈપિ રીતની ગેરવતગણુુંક આચરવી, જેવી કે અન્ ય ેમેાવારની 

 જવાબવહીની નકલ કરવી, પસુ્ તક, ગાઈડ, કાપલી તેવા કોઈપિ છાપેલ કે  હસ્ ત ચલચખત 
 સારહત્ યની માાથી અથવા વાતચચત ઘ્ વારા કે કોઈ સાુંકેનતક રીતે  નકલ કરવા કે અન્ ય 
 ેમેાવારોને નકલ કરાવવાની ગેરરીતીઓ પૈકી કોઈપિ ગેરરીતી આચરવા માટે, 

 (૧૦) નનગમ પરીક્ષાની કામગીરી અંગે નનયકુત થયેલા કમગચારીઓને પજવિી કરવી, 
 કોઈપિ રશ્કારની  ારીરરક ઈજા પહોંચાડવી, અથવા 

 (૧૧) ેપરોકત જોગવાઈઓમાું ેલ્ લેખાયેલ ારેક અથવા કોઈપિ ષૃત્ ય કરવા કે કરાવવા  તેિે કે 
 સીધી અથવા આડકતરી રીતે નનગમ પર પરોક્ષ કે રશ્ત્યક્ષ ાબાિ લાવનાર  ે મેાવાર નીચે 
 ા ાગવેલ ન ક્ષા ેપરાુંત આપોઆપ રશ્યત્ ન કયો હોય ફોજાારી કાયગવાહીને પાત્ર બન ે.  

 (૧૨) ેત્તર પત્રકમાું પોતાની ઓ ખ સચુક કોઈ  પિ રશ્કારની નન ાની  લખાિ/આલ્ફાબેટ 
 ચચન્હ જેના થી ઓ ખ રશ્સ્થાપીત થાય તેવા રશ્યાસ  કરનાર ેમેાવાર  ગરેલાયક ઠર ે . 

 (ક) નનગમ ઘ્ વારા તે પસુંાગીના ેમેાવાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાવી  કા ે, અને /અથવા  
 (ખ) તેને આયોગ લે તેવી કોઈપિ પરીક્ષા કે કોઈપિ ૂાબૂા મલુાકાત માટે કાયમી કે  મકુરર 

 માુત માટે, 
  (૧) નનગમ ઘ્ વારા લેવાનાર કોઈપિ પરીક્ષા કે પસુંાગી માટે, અને  
  (ર) રાજય સરકાર હઠે ની કોઈપિ નોકરીમાુંથી સરકાર ઘ્ વારા ગેરલાયક 

ઠરાવી  કા ે અને 
 (ગ) જો સરકારી સેવામાું અગાેથી જ હોય તો તનેા નવૂાઘ્ ધ સમચુચત નનયમો અનસુાર 

 ન સ્ તભુંગના પગલાું લઈ  કા ે.  



 

 

 (૧ર) ેપરોકત નવગતોમાું નનરાિષ્ટ્ ટ કરેલ ન ક્ષા કરતા પહલેા નનગમ/સરકાર ઘ્ વારા 
 ેમેાવારને/કમગચારીન,ે  

 (૧) આરોપનામામાું તેમની સામેના સ્ પષ્ટ્ ટ આરોપો અથવા કેસના રશ્કાર બાબતે, 

 (ર) લેખીતમાું ન ક્ષા અંગે બચાવનામુું - હકીકત રજુ કરવા અને  
 (૩) ન ક્ષા અંગે નનયત સમય મયાગાામાું ૂાબૂા રજુઆત કરવાની તક આપવામાું આવ ે.  
 
ર૨. Online અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત : - 
 આ જાહરેાતના સુંાભગમાું નનગમ આયોગ ઘ્ વારા ઓન લાઈન જ અરજી સ્ વીકારવામાું આવ ે, 

ેમેાવાર તા. ૨૭.૧૨.૨૦૧૮ ;૧૪=૦૦ કલાકથી તા. ૧૦.૦૧.૨૦૧૯; ૧૧=૫૯ કલાક સધુીમાું 
htpp//ojas.gujarat.gov.in પર અરજી પત્રક ભરી  ક ે. ેમેાવારે અરજી કરવા માટે નીચે 
મજુબના steps (૧) થી (૧૬) અનસુરવાના રહ ેે. cofirmation number મળ્ યા પછી જ 
અરજી માન્ ય ગિા ે.  

 

 (૧) સૌ રશ્થમ htpp//ojas.gujarat.gov.in પર જવુું. 
 (ર) Apply On Line Click કરવુું.  
   

 આ રશ્માિે Click કરવાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now બટન  ાેખા ે. સૌ 
રશ્થમ More Details  પર Click કરીને જાહરેાતની બધી જ  નવગતોનો અભ્ યાસ 
ેમેાવારોએ કરવો, અને ત્ યાર બાા Apply Now  બટન  રકલક કરવુું.  

 (૩) તેની નીચ ે Apply Now પર Click કરવાથી Application Format ાેખા ે.  Click 

Application Format  માું સૌ રશ્થમ "Personal Details" ેમેાવારે  ભરવી. (અહીં લાલ 
ફુારડી (*) નન ાની હોય તેની નવગતો ફરજજયાત ભરવાની  રહ ેે.)  "Personal Details" માું 
જયાું Mobile Number અને email ID  માુંગ્ યા છે. તેની નવગત ફરજીયાત લખવી જેથી જૂાર 
જિાયે નનગમ ેમેાવારને મારહતગાર  કરી  કે.  

 (૪) Personal Details ભરાયા બાા Educational Details ભરવા માટે 
 Educational Details પર Click કરવુું અને પોતાની  ૈક્ષચિક નવગતો ભરવી.  

 (પ) Additional Qulification  "click" કરી  Additional Qulification  ભરવી.  
 (૬) Experience Details  પર "click"   કરવુું. અને Experience Details  ભરવી. 

 વધ ુExperience ેમરેવા માગતા હોવ તો  Add. More Exp. પર "Click" કરી 
 Details ભરવી. 

 (૭) તેની નીચે "Self declaration" માું Yes / No   પર click કરવુું.  



 

 

 (૮) હવે save પર "click"  કરવાથી તમારો Data Save થ ે. અહીં ેમેાવારનો 
 Application Number generate થ ે. જે ેમેાવારે સાચવીને રાખવાનો રહ ેે 
 અને  હવે પછી આ જાહરેાતના સુંાભગમાું નનગમ સાથેના કોઈ પિ પત્ર વ્ યવહારમાું 
 તે ા ાગવવાનો રહ ેે.  

 (૯) જો આપની અરજીપત્રકમાું કોઈ સધુારા-વધારા કરવાના હોય તો Edit  Application 

 માું જઈને કરી  કા ે. આ સનુવધા અરજી Confirm કરતાું  પહલેાું ેપલબ્ ધ છે. એક 
 વખત Confirm થઈ ગયા પછી / બાા આ સનુવધા ેપલબ્ ધ રહ ેે નહીં. 

 (૧૦) હવે પેજના ેપરના ભાગમાું upload photo પર "click"  કરો અહીં તમારો 
 application number type કરો અને તમારી Birth date type કરો.  ત્ યારબાા ok 

 પર  "click"  કરો. અહીં, photo  અને singature upload  કરવાના છે. (ફોટાનુું 
 માપ પ સે.મી. ેાુંચાઈ અને ૩.૬ સે.મી. પહો ાઈ અને singature નુું માપ ર.પ સે.મી. 
 ેાુંચાઈ અને ૭.પ સે.મી. પહો ાઈ રાખવી)  (photo અને signature upload 

 કરવા સૌ રશ્થમ તમારો photo અને signature .jpg Format માું (10 KB) 

 સાઈઝથી વધારે નહીં તે રીતે  Computer માું હોવા જોઈએ.) "Browse" Button 

 પર click કરો હવે  Choose File ના સ્ ક્રીનમાુંથી જે ફાઈલ .jpg Format માું 
 તમારો photo store થયેલ છે તે ફાઈલને ત્ યાુંથી Select કરો અને  "Open" 

 Button ને click કરો. હવે "Browse" Button ની બાજુમાું "Upload"  

 Button પર click કરો હવે બાજુમાું તમારો photo ાેખા ે. હવે આજ રીતે 
 signature પિ upload કરવાની રહ ેે.  

 (૧૧) હવે પેજના ેપરના ભાગમાું "Confirm Application" પર click કરો અન ે
 "Application number"  તથા Birth Date Type કયાગ બાા Ok પર  click 

 કરવાથી ત્રિ (૩)  બટન OK  રઃ Application preview  ૩: confirm 

 application ાેખા ે. ેમેાવારે "Application preview"  click કરી પોતાની 
 અરજી જોઈ લેવી. અરજીમાું સધુારો કરવાનો જિાય, તો  Edit  Application ેપર 
 click કરીને સધુારો કરી લેવો. અરજી confirm  કયાગ  પહલેાું કોઈપિ રશ્કારનો 
 સધુારો અરજીમાું કરી  કા ે. પરુંલ,ુ અરજી  confirm  થઈ  ગયા બાા અરજીમાું 
 કોઈપિ સધુારો  થઈ  ક ે નહીં. જો  અરજી  સધુારવાની જૂાર ન જિાય તો જ 
 confirm application પર click કરવુું. Confirm application પર 
 click કરવાથી ેમેાવારની  અરજીનો  નનગમમાું  online  સ્ વીકાર થઈ જ ે. અહીં 
 "confirmation  number" generate થ ે જે હવે પછીની બધી જ કાયગવાહી 



 

 

 માટે જૂારી હોઈ,ેમેાવારે સાચવવાનો રહ ેે. confirmation number નસવાય 
 કોઈપિ પત્રવ્ યવહાર કરી  કા ે નહીં. confirm થયેલ અરજીપત્રકની નરશ્ન્ ટ અૂકૂ કાઢી 
 રાખવી.  

 (૧ર) સામાન્ ય કેટેગરીના ેમેાવારે ભરવાની થતી ફી સુંાભે "Print Challan" ેપર 
 કલીક  કરીને નરશ્ન્ ટેડ ચલિની નકલ કાઢવાની રહ ેે. આ નરશ્ન્ ટેડ ચલિની નકલ  લઈને 
 નજીકની કોમ્ ્ યટુરની સનુવધા ધરાવતી પોસ્ ટ ઓફીસમાું જવાનુું રહ ેે. પોસ્ ટ 
 ઓફીસમાું ૂાા.૩૦૦/-  પરીક્ષા ફી + ૂાા.૧ર/- પોસ્ ટલ સનવટસ ચા્જ   તેમજ મ ૂ ગજુરાતના 
 અનામત કક્ષાના ેમેાવારોએ પોસ્ ટઓફીસમાું ૂાા.૧પ૦/- પરીક્ષા ફી ૂાા.૧ર/- પોસ્ ટલ 
 સનવટસ ચા્જ   ભરવાનો રહ ે છે. તા. ૧૧.૦૧.૨૦૧૯ સધુીમાું  ભરવાની રહ ેે. અને 
 ફી ભયાગ અંગેનુું ચલિ મે વવાનુું રહ ેે. આ ચલિ તથા confirm થયેલ અરજીપત્રક 
 ેમેાવારે પોતાની પાસે સાચવીને રાખવાના રહ ેે અને જયારે નનગમ ઘ્ વારા 
 મુંગાવવામાું આવ,ે ત્ યારે જ અરજીપત્રક બીડાિો સરહત તથા ફી ભરેલા ચલિની નકલ 
 સાથે આર.પી.એ.ડી./સ્ પીડ પોસ્ ટથી મોકલવાના રહ ેે અથવા નનગમની  કચેરીમાું ૂાબૂામાું 
 આપી જવાના રહ ેે.  

 (૧૩) ારેક જાહરેાત માટે ેમેાવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતાું, સુંજોગોવસાત, જો  કોઈ 
 ેમેાવારે એકથી વધ ુઅરજી કરેલ હ ે, તો છેલ્ લી કન્ ફમગ થયેલ અરજી, તેની સાથ ેનનયત 
 ફી ભરેલ હ ે, તો તે માન્ ય ગિા ે અને અગાેની અરજી રા ગિવામાું આવ ે. અગાેની 
 અરજી સાથે ભરેલ ફી છેલ્ લી કન્ ફમગ થયેલ અરજી સામે ગિવામાું આવ ે નહીં. જો 
 ેમેાવારે છેલ્ લી કન્ ફમગ થયેલ અરજી સાથે નનયત ફી ભરેલ નહી હોય, તો આવા 
 ેમેાવારની નનયત ફી સાથેની કન્ ફમગ થયેલી છેલ્ લી  અરજી માન્ ય ગિવામાું આવ ે. જો 
 ેમેાવારે એકથી વધ ુઅરજી સાથે ફી ભરેલ  હ ,ે તો તે રીફુંડ કરવામાું આવ ે નહીં.  

 (૧૪)  અરજી ફી :  
  (૧)સામાન્ ય કેટેગરીના ેમેાવારે પોસ્ ટ ઓફીસમાું ૂાા.૩૦૦/- પરીક્ષા ફી + ૂાા.૧ર/- 

 પોસ્ ટલ  સનવટસ ચા્જ  ભરવાનો રહ ેે, અને ફી ભયાગ અંગેનુું ચલિ મે વવાનુું રહ ેે.  
  (ર)મ ૂ ગજુરાતના અનામત કક્ષાના ેમેાવારોએ પોસ્ ટઓફીસમાું ૂાા.૧પ૦/- પરીક્ષા ફી  

 + ૂાા.૧ર/- પોસ્ ટલ સનવટસ ચા્જ   ભરવાનો રહ ે છે.  
  (૩)ફી ભયાગ વગરની અરજી રા થવાને પાત્ર છે. ફી ભરેલ નહીં હોય તેવા ેમેાવારને 

 કોઈપિ સુંજોગોમાું રશ્ાથનમક કસોટી પરીક્ષામાું બેસવા ાેવામાું આવ ે નહીં. આ ફી  ફકત 
 પોસ્ ટ ઓફીસ ઘ્ વારા જ સ્ વીકારવામાું આવ ે, રોકડમાું, ડીમાન્ ડ ડ્રાફટથી, ઈનન્ ડયન પોસ્ ટલ 
 ઓડગર કે પે ઓડગરના સ્ વૂાપમાું આ ફી સ્ વીકારવામાું આવ ે નહીં, જેની ેમેાવારોએ 
 ખાસ નોંધ લેવી.  



 

 

 (૧પ) ેમેાવારોને ખાસ જિાવવાનુું કે, અરજીપત્રક તથા રશ્માિપત્રોની ચકાસિી  ારમ્ યાન કોઈ 
 ેમેાવાર, આ જગ્ યાના ભરતી નનયમો, તથા જાહરેાતની જોગવાઈઓ મજુબ લાયકાત 
 ધરાવતા નથી  તેમ માલમુ પડ ે તો તેમની  ેમેાવારી કોઈ પિ તબકકે રા કરવામાું 
 આવ ે.   

      (૧૬) અરજીપત્રક સાથે માુંગવામાું આવે ત્ યારે જોડવાના આવ યક રશ્માિપત્રોની યાાી 
  (આ યાાી ફકત ેમેાવારોને માા ૂાપ થવા માટે છે. અથગઘટનના રશ્સુંગે  જાહરેાતની 

 જોગવાઈ તથા પરીક્ષા નનયમોની જોગવાઈ ઘ્ યાને લેવાની રહ ેે.)  
 

૦૧ એક જાહરેાત માટે એક અરજી કરવી. 
૦ર એસ.એસ.સી. બોડગના રશ્માિપત્રની નકલ કે જેમાું જન્ મતારીખ ા ાગવેલ હોય ( ા ા 

છોડયાના S.L.C રશ્માિપત્ર માન્ ય ગિા ે નહીં.)  
૦૩ ેમેાવારે નામમાું ફેરફાર કરેલ હોય તો તેના પરુાવાની નકલ. 
૦૪ સામાજજક અને  ૈક્ષચિક રીતે પછાત વગગ અને અન.ુ જાનત માટે સક્ષમ અનધકારી 

ઘ્ વારા અપાયેલ રશ્માિપત્રની નકલ.  
૦પ સામાજજક અને  ૈક્ષચિક રીતે પછાતવગગના ેમેાવાર જાહરેાતમાું જિાવ્ યા મજુબ         

તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી અરજી કરવાની છેલ્ લી તારીખ સધુીમાું ઈસ્ ય ુ થયેલ નોન 
રક્રમીલેયર રશ્માિપત્ર પરરન ષ્ટ્ ટ નમનુા " ક " મજુબ ગજુરાતીમાું આવલ ુરશ્માિપત્ર 
બીડવુું. અંગે્રજીમાું આપવામાું આવલુું Annexure - A  માન્ ય નથી.  

૦૬  ારીરરક નવકલાુંગતા ધરાવતા ેમેાવાર માટે સક્ષમ અનધકારી ઘ્ વારા અપાયેલ 
તબીબી રશ્માિપત્રની નકલ (સા.વ.નવ.ના તા.૧.૧ર.૦૮ના પરરપત્રથી નનયત થયેલ 
નમનુા મજુબ) 

૦૭  ૈક્ષચિક લાયકાતના સુંાભગમાું જાહરેાતમાું ા ાગવેલ નવ્ા ાખાના સ્ નાતક / 
અનસુ્ નાતક પાવીના અંનતમ વષગનુું ગિુપત્રક / પાવી રશ્માિપત્રની નકલ. 

૦૮ સક્ષમ અનધકારી ઘ્ વારા આપવામાું આવેલ અનભુવના રશ્માિપત્રની નકલ (જેમાું 
સુંસ્ થાના લેટરપેડ ેપર (૧) ધારિ કરેલ જગ્ યા (ર) અનભુવનો સમયગા ો (૩) 
અનભુવનો રશ્કાર (૪) મ ેવવામાું આવતાું પગાર અને ભથ્ થાઓની નવગત ા ાગવેલ 
હોય) જો પડલ ુું હોય તે 

૦૯ સરકારી કમગચારીના રકસ્ સામાું ૂાબૂા મલુાકાતના સમયે સક્ષમ અનધકારી ઘ્ વારા 
નનયત નમનુામાું આપવામાું આવેલ  'ના-વાુંધા' રશ્માિપત્રની નકલ અૂકૂ રજુ 
કરવાની રહ ેે., અન્ યથા ૂાબૂા મલુાકાતમાું રશ્વે  મ  ે નહીં. (સામાન્ ય વહીવટ 
નવભાગના તા.૮.૧૧.૮૯ ના પરરપત્રથી નનયત થયેલ નમનુા મજુબ 



 

 

 

૧૦ નવધવા ેમેાવારના રકસ્ સામાું બીજા લગ્ન કરેલ નથી તેવુું સોગુંાનામુું. 
૧૧ સરકારી પરરપત્ર મજુબનુું ખેલૃુાનુું રશ્માિપત્ર (લાગ ુપડલ ુું હોય તો)  

  
 આ તબકકે ેમેાવારોનુું ખાસ ઘ્ યાન ાોરવામાું આવે છે કે અનભુવે એમ જિાય છે કે, અરજીપત્રક 

સાથે ચબડવાના ચબડાિો / રશ્માિપત્રો વગેરે અંગે પરુતી કા જી ેમેાવારો ઘ્ વારા લેવામાું આવતી 
હોતી નથી. ેમેાવારોને જિાવવામાું આવેલ રશ્માિપત્રો પૈકી કોઈક રશ્માિપત્રો ચબડવાના રહી 
જતા હોય છે, કે રશ્માિપત્રો જાહરેાતમાું આપેલી સચુના મજુબના હોતા નથી. આવા રશ્સુંગોએ 
નનગમે તેઓની અરજી રા કરવી પડે છે. આ રશ્કારની બાબત આપના કેસમાું ન બને તે માટે 
અરજી, નનગમમાું રજુ કરતાું પહલેાું આ અંગે પરૂતી કા જી રાખી, ચકાસિી કરીને જ, તે અરજી 
સાથે આપના તરફથી રજુ કરવામાું આવે તે જોવા જિાવવામાું આવે છે.     

                                                  
 આ  જાહરેાત તથા  ભરતી રશ્રક્રયામાું કોઈ પિ કારિોસર ફેરફાર કરવાની કે રા કરવાની 

આવયકતા ેભી થાય  તો તેમ કરવાનો ગજુરાત રાજય નાગરરક પરુવઠા નનગમ ચલ.ને સુંપિુગ 
અનધકાર રહ ેે. આ માટે કારિો આપવા નનગમ બુંધાયેલ રહ ેે નરહ.    

 

      

        ઈ.ચા.જનરલ મેનેજર (પસોનલ)  
                                                       ગજુરાત રાજય નાગરરક પરુવઠા નનગમ ચલ. 



 

 

પરરન ષ્ટ્ ટ- ક 
 રાજય સરકારની નોકરીમાું / ેચ્ ચ  ૈક્ષચિક સુંસ્ થાઓમાું રશ્વે માું અનામતનો લાભ લેવા માટે 

અરજી કરતી વખતે સામાજજક અને  ૈક્ષચિક રીતે પછાત વગગના ેમેાવારોએ રજુ કરવાના 
રશ્માિપત્રનો નમનુો.... 

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

 આથી રશ્માચિત કરવામાું આવે છે કે ...........................................જજલ્ લાના ............................... 
તાલકુાના ...................................................................ગામના 

 શ્રી / ૃુ. ............................................ના પતુ્ર / પતુ્રી ............................... ઞાનાનતના છે. જેને 
ગજુરાત સરકારના સમાજ કલ્ યાિ અને આરાજાનત નવકાસ નવભાગના તા.૧.૪.૭૮ ના ઠરાવ નુંબર- 
બકર/૧૦૭૯/૧૩૭૩૪/હ. તેમજ ત્ યારબાાના વખતો વખતના સધુારા / વધારાથી સામાજજક 
અને  ૈક્ષચિક રીતે પછાતવગગ તરીકે જાહરે કરેલ છે.  

 શ્રી...................................................... અને / અથવા તેમનુું ૃુટુુંબ સામાન્ ય રીતે  ગજુરાત 
રાજયના .................................. જજલ્ લાના રહી  છે. આથી એ પિ રશ્માચિત કરવામાું આવે છે કે 
તે / તેથીનો ગજુરાત સરકારના સામાજજક ન્ યાય અને અનધકારીતા નવભાગના તા.૦૧.૧૧.૧૯૯પ 
ના ઠરાવ ક્રમાુંક : સ ય-૧૧૯૪-૧૦૯-અ સાથેના પરરન ષ્ટ્ ટથી નનયત કરવામાું આવેલ ેન્ નત વગો 
(રક્રનમલેયર)ની વ્ યરકત / જૂથમાું સમાવે  થતો નથી.  

 
 તારીખ : ................................    સક્ષમ અનધકારીની સરહ, 
 (સીલ)        હોદષ ો :  
        -------------------------------------------------------- 
 નોંધ : 
 ક) ેપર ા ાગવેલ "સાાામન્ ય રીતે"  બ્ ાનો અથગ લોક રશ્નતનનનધત્ વ અનધનનયમ-૧૯  (રીરેશ્ઝન્ ટે ન 

 ઓફ ધી પીપલ્ સ એકટ, ૧૯પ૦) ની કલમ- ર૦ જિાવ્ યા મજુબનો જ રહ ેે.  
 ખ) આવાું જાનત રશ્માિપત્રો રાજય સરકારના રાજયપનત્રત અનધકારીઓ ઘ્ વારા આપવામાું આવ ે

 તે રકસ્ સાઓમાું આવા રશ્માિપત્રો આ જ નમનુામાું પરુંલ ુ જજલ્ લા  મેજીસ્ ટે્રટ અથવા સક્ષમ 
 અનધકારીની રશ્નતસહીવા ા હોવા જોઈએ. (રાજયપનત્રત  અનધકારીઓ  ઘ્ વારા  આપવામાું 
 આવેલા અને જજલ્ લા મેજીસ્ ટે્રટ / સક્ષમ અનધકારી ઘ્ વારા ખરાઈ  કરવામાું આવેલા (એટેસ્ ટેડ) 
 રશ્માિપત્રો પરુતાું ગિવામાું આવ ે નરહ.)  

 



 

 

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

આવેલ રશ્માિપત્ર  
પ્રમાિપત્ર 

 

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

 
 ર. એ પિ રશ્માચિત કરવામાું આવે છે કે જયારે તેઓની સરકારમાું રશ્થમ નનમણુુંક 

 કરવામાું આવી હતી ત્ યારે તેઓએ જે જગ્ યા માટે અરજી કરી છે તે જગ્ યા માટે નનયત 
 કરવામાું આવેલ ેપલી વયમયાગાાની અંાર હતા અને તેઓની નનમણ ૂુંક માન્ ય પઘ્ ધનત 
 ઘ્ વારા હુંગામી / કામયમી રીતે કરવામાું આવી છે. 

 
 ૩. જગ્ યાનુું નામઃ .................................................................... (વગગ-............. જે  
  જગ્ યા માટે શ્રી /શ્રીમનત .............................................................. એ અરજી કરી 

 છે તે ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ ઘ્ વારા નવચારિામાું લેવામાું આવે તો આ ખાતાન ે
 હરકત સરખુું નથી.                                                      
          

           હોદષ ો 
               ખાતાના વડા  
          (                       ) 

 સ્ થ  :  
 તારીખ :   

 
 રશ્નત, 

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

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

 
 નકલ રવાના :  
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