ુ યાત જાશેય વેલા ાઅમોગ
ગજ

ળાખાાઃ-ાઅય-૧

જાશેયાત ક્રભાાંક : ૨૫/૨૦૧૩-૧૪ ળશેયી વલકાવ અને ળશેયી ગૃશ વનભાાણ વલબાગ શસ્તકની મુખ્મ અવધકાયી,
લગા-૩ ની કૂર ૩૦ જગ્માઓ ભાટે On-line અયજીઓ તા : ૦૨-૦૮-૨૦૧૩, ૧૩.૦૦ કરાકથી તા : ૧૭-૦૮૨૦૧૩, ૧૩.૦૦ કરાક સુધીભાાં ભાંગાલલાભાાં આલે છે .
ુ મ ાધધકાયી (નગયારીકા), લગગ -૩, ની કર
જગ્માનુ ાં નાભઃ મખ્
ૂ ૩૦ જગ્માઓ
ુ ફ)
કર
ૂ જગ્માાઃ ૩૦ (નીચે દળાગવ્મા મજ
કુર વાંખ્મા

કેટેગયી

ક્રભ

કૂર જગ્મા ૈકી ભહશરા ભાટે
અનાભત જગ્મા

૧

બફન અનાભત (વાભાન્મ)

૧૫

૦૫

૨

વા.ળૈ..લગા

૦૮

૦૨

૩

અનુ.જાવત

૦૧

૦૦

૪

અનુ. જનજાવત

૦૬

૦૨

ઉયક્ત જ્ગગ્માઓ ૈકી ૦૩ જગ્માઓ ભાજી વૈવનક ભાટે અનાભત છે .
અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય

બફન-અનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયી ળકળે અને તે વાંજગભાાં તેઓને

બફનઅનાભતની કક્ષા ભાટેના ધયણ રાગુ ડળે.

નોંધાઃ- ભહશરાઓ ભાટેની અનાભત જગ્મા ભાટે જ ભહશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ નહશ થામ ત તે જગ્મા તે કક્ષાના
ુરુ ઉભેદલાયને પાલી ળકાળે તેભજ ભાજી વૈવનકની કેટેગયીના

ઉભેદલાય

ઉરબ્ધ નહશ થામ ત તે

જગ્માઓ અન્મ ઉભેદલાયથી બયી ળકાળે.

ળૈક્ષણણક રામકાત:- (૧)ભાન્મ યુવન.ની દલી ધયાલતાાં શલા જઇએ (૨)ગુજયાતી, હશન્દી અને અંગ્રેજી
બાાઓનુ ાં  ૂયતુ ાં જ્ઞાન ધયાલતાાં શલા જઇએ. અને (૩) ગુજયાત મુલ્કી વેલા લગીકયણ અને બયતી (વાભાન્મ)
વનમભ, ૧૯૬૭ભાાં ઠયાવ્મા પ્રભાણે કમ્પ્યુટયના ઉમગની ામાની જાણકાયી ધયાલત શલ જઇળે.
ગાય ધોયણ ફેન્ડ:- રૂ. ૯.૩૦૦– રૂ. ૩૪,૮૦૦ + ગ્રેડ ે રૂ. ૪,૪૦૦/ઉંભય :- ૨૧ લગથી ઓછી નહશ ાને ૩૦ લગથી લધ ુ નશીં.

ઉંભય ાયજી સ્લીકાયલા ની છે લ્રી તાયીખના યોજ

ગણલાભાાં ાઅલળે.

જાશેયાતની વાભાન્મ જોગલાાઇ
૧.

નાગહયકત્લ:ઉભેદલાય,

(ક)

બાયતન નાગહયક અથલા (ખ) નેાન પ્રજાજન અથલા (ગ) ભ ૂતાનન

પ્રજાજન

અથલા

(ઘ)

વતફેટ ન વનલાાવવત જે બાયતભાાં કામભી લવલાટ કયલાના ઇયાદાથી ૧રી જાન્યુઆયી,૧૯૬૨ શેરાાં બાયતભાાં
આલેરા શલા જઇએ ,અથલા (ચ) મ ૂ બાયતીમ વ્મક્ક્ત કે જે બાયતભાાં કામભી લવલાટ કયલાના ઇયાદાથી
ાહકસ્તાન,  ૂલા ાહકસ્તાન,(ફાાંગ્રાદે ળ) ફભાા (મ્પમાનભાય),શ્રીરાંકા, કેન્મા, યુગાન્ડા, જેલા  ૂલા આહિકાના દે ળ,

વાંયક્ુ ત પ્રજાવત્તાક ટાાંઝાનીમા, ઝાાંફીમા, ભરાલી, ઝૈય, ઇથીમા, અથલા વલમેટનાભથી સ્થાાંતય કયીને આલેર
શલા જઇએ. યાં ત ુ ેટા ક્રભાાંક (ખ),(ગ),(ઘ),અને (ચ)ભાાં આલતા ઉભેદલાયના હકસ્વાભાાં વયકાયે ાત્રતા
પ્રભાણત્ર આેર શવુ ાં જઇએ.
નોંધ:-

જે ાઈભેદલાયના હકસ્વાભાાં ાત્રતા પ્રભાણત્ર જરૂયી શોમ તેલા ાઈભેદલાયન ાંુ ાયજીત્રક ાઅમોગ

ધલચાયણાભાાં રેળે. ાને જો ધનભણ ૂક ભાટે તેભના નાભની બરાભણ કયલાભાાં ાઅલળે તો યાજ્મ વયકાય તેભના
હકસ્વાભાાં ાત્રતા પ્રભાણત્ર ાઅલાની ળયતે કાભચરાાઈ ધનભણ ૂક ાઅળે.
ય.

ાયજીત્રક:(૧) ઓનરાાઆન જાશેયાત ભાટે ાયજી કન્પભગ કયીને ાઈભેદલાયે ોસ્ટ ઓહપવભાાં ભાત્ર યીક્ષા

પી જ જભા કયાલલાની યશેળે. કન્પભગ થમેરા ાયજીત્રકની નકર તથા પ્રભાણત્રો ોસ્ટ
ઓહપવ / ાઅમોગની કચેયીભાાં જભા કયાલલાના નથી.
(૦૨) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય જ બફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયે ત અયજી પી બયલાની
યશેળે નશી.
(૦૩) એક જાશેયાત ભાટે એક જ અયજી કયી ળકાળે.એક જાશેયાત ભાટે એક થી લધુ અયજી કયે ર શળે
ત ઉભેદલાયી યદ કયલાભાાં આલળે.
(૦૪) જાશેયાતભાાં ભહશરા ઉભેદલાય ભાટે જગ્માઓ અનાભત ન શમ ત ણ જે તે કેટેગયીભાાં ભહશરા
ઉભેદલાય અયજી કયી ળકે છે .
(૦૫) જાશેયાતભાાં જે તે કેટેગયીભાાં કુર જગ્માઓ ૈકી ભહશરા ઉભેદલાય ભાટે અમુક જગ્માઓ અનાભત
શમ ત્માયે ભહશરા ઉભેદલાયની અનાભત જગ્માઓ વવલામની ફાકી યશેતી જગ્માઓ પક્ત ુરુ
ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે તેભ ગણલાનુ ાં નથી,આ જગ્માઓ ય ુરુ તેભજ ભહશરા ઉભેદલાયની
વાંદગી ભાટે વલચાયણા થઇ ળકે છે , ુરુ તેભજ ભહશરા ઉભેદલાય અયજી કયી ળકે છે . (દા.ત. કુર
૧૦ જગ્માઓ ૈકી ૦૩ જગ્મા ભહશરા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે યાં ત ુ ફાકી યશેતી ૦૭ જગ્મા વાભે
ભહશરા ઉભેદલાય ણ વાંદગી ાભી ળકે છે .)
(૦૬) જાશેયાતભાાં ભાત્ર ભહશરા ઉભેદલાય ભાટે જગ્માઓ અનાભત શમ ત ણ જે તે કેટેગયીભાાં
ુરુઉભેદલાય અયજી કયી ળકે છે કેભ કે ભહશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ ન થામ ત આ જગ્માઓ ય
વાંદગી ભાટે ુરુ ઉભેદલાયની વલચાયણા થઇ ળકે છે . યાં ત ુ જે જગ્માઓ ભહશરા ઉભેદલાય ભાટે જ
ુ ા વાંદગી ાભે/જેટરી વાંખ્માભાાં વાંદગી
અનાભત શમ અને તે જગ્મા ઉય ભહશરા ઉભેદલાય ુયેય
ાભે ત તેભને જ પ્રથભ વલચાયણાભાાં રેલાના થળે અને કઇ ભહશરા ઉભેદલાય વાંદ ન થામ કે ઓછા
ભહશરા ઉભેદલાય વાંદ થામ ત તેટરા પ્રભાણભાાં ુરુ ઉભેદલાયને ધ્માનભાાં

રેલાભાાં

આલળે..(દા.ત.કુર ૧૦ જગ્મા ભહશરા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે અને ૦૮ ભહશરા ઉભેદલાય વાંદ
થામ છે ત ૦૨ ુરુ ઉભેદલાય વાંદગી ાભી ળકે છે .)
૩.

જન્ભ તાયીખ:(૧)

આમગ જન્ભ તાયીખ ના ુયાલા ભાટે એવ. એવ. વી ફડા દ્વાયા અામેર એવ. એવ. વી.

ઇ.પ્રભાણત્ર જ ભાન્મ યાખે છે . યાં ત ુ આ પ્રભાણત્રભાાં દળાાલેર જન્ભતાયીખ ખટી શલાનુ ાં ઉભેદલાય
ભાને ત વક્ષભ અવધકાયીએ આેર લમ અને અવધલાવના પ્રભાણત્રની પ્રભાબણત નકર ભકરલાની
યશેળે. આ પ્રભાણત્રભાાં અવધકૃત અવધકાયીએ સ્ષ્ટણે જણાલેર શવુ ાં જઇએ કે તેઓએ એવ. એવ. વી.
કે તેની યીક્ષાનુ ાં મ ૂ પ્રભાણત્ર તાવેર છે અને તાની વભક્ષ યજૂ કયલાભાાં આલેર ુયાલાઓને
આધાયે ઉભેદલાયની વાચી જન્ભતાયીખ .................... છે . જે એવ. એવ. વી. કે તેની વભકક્ષ યીક્ષાના
પ્રભાણત્રભાાં દળાાલેર જન્ભતાયીખ કયતાાં જુદી છે તથા ભાનલાને ુયતુ ાં કાયણ છે . ઉભેદલાયે યજુ કયે ર

લમ અને અવધલાવનુ ાં પ્રભાણત્ર તેની વલશ્વાવશતાા(credibility)ના આધાયે સ્લીકાય કે અસ્લીકાયન વનણામ
આમગ દ્વાયા રેલાભાાં આલળે.
(૨) ઉભેદલાયે અયજી ત્રકભાાં દળાાલેર જન્ભ તાયીખભાાં ાછથી કઇણ કાયણવય પેયપાય થઈ ળકળે નશી.
૪.

લમભમાગ દા:-

(૧) ઉંભય અયજી સ્લીકાયલાની છે લ્રી તાયીખના યજ ગણલાભાાં આલળે.
(૨) જાશેયાતભાાં ઉરી લમભમાાદા આલાભાાં આલેર છે , તેભાાં નીચે મુજફ ની છૂટછાટ ભલાાત્ર છે .
મુ ગુજયાતના અનુસબુ ચત જાવત, અનુસબુ ચત જનજાવત,વાભાજજક અને ાાંચ લા

૧

ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગાના ઉભેદલાય (જાશેયાતભાાં જે અનાભત લગાની
જગ્માઓ શળે તે અનાભત લગાના ઉભેદલાયને જ ઉરી લમભમાા દાભાાં
છૂટછાટ ભલાાત્ર છે .)
૨

બફન અનાભત ભહશરા ઉભેદલાય

ાાંચ લા

૩

મુ ગુજયાતના અનુસબુ ચત જાવત, અનુસબુ ચત જનજાવત,વાભાજજક અને

દવ લા (આ છૂટછાટભાાં, ભહશરા ભાટે ની

ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગાના ભહશરા ઉભેદલાય (જાશેયાતભાાં જે અનાભત

છૂટછાટ કે જે ાાંચ લાની છે , તેન

લગાની જગ્માઓ શળે તે અનાભત લગાના ઉભેદલાયને જ ઉરી

વભાલેળ થઇ જામ છે .

લમભમાાદાભાાં છૂટછાટ ભલાાત્ર છે .)
૪

ભાજી વૈવનક. ઇ.વી.ઓ. એવ. એવ. વી.ઓ. વહશત ઉભેદલાય

રશ્કયભાાં ફજાલેર વેલા ઉયાાંત ફીજા
ત્રણ લા (લધુભાાં લધુ ૪૦ લાની
ભમાા દાભાાં)

૫

ળાયીહયક અળક્તતા

ધયાલતા ઉભેદલાય નીચે દળાાલેર ળયત નાં-(૮) ની જગલાઇને આવધન

(૧)

ળાયીહયક અળક્તતાલાા ઉભેદલાય કે જેઓ.. O.A.(One Arm affected), અથલા O.L. (One Leg
affected) ની

ળાયીહયક અળક્તતા ધયાલતા શમ તેઓને જ ભેડીકર ફડા ના તફીફી પ્રભાણત્રને

આધીન ૧૦ લા સુધીની છૂટછાટ ભલાાત્ર યશેળે. આ વવલામ અન્મ ળાયીહયક અળક્તતા ધયાલતા
ઉભેદલાયને છૂટછાટ ભલાાત્ર નથી.
.

ળૈક્ષણણક રામકાત:-

(૧) ઉભેદલાય જાશેયાતભાાં દળાાલેર ળૈક્ષબણક રામકાત અયજી સ્લીકાયલાની છે લ્રી તાયીખના યજ ધયાલતા શલા
જઇએ.
(૨) ઉભેદલાયે ળૈક્ષબણક રામકાત ભાન્મ યુવનલવવિટી/વાંસ્થાભાથી ભેલેર શલી જઇએ.
(૩) ઉભેદલાયે અયજી વાથે ભાન્મ યુવનલવવિટી/વાંસ્થાના ગુણ ત્રક (ફધા જ લો/વેભેસ્ટય)અને દલી
પ્રભાણત્રની સ્લમાં પ્રભાબણત નકર યજુ કયલાની યશેળે. ળાા/કરેજના આચામા દ્વાયા અામેર પ્રભાણત્ર
ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે નશી.
(૪) ળૈક્ષબણક રામકાત કાભચરાઉ ધયણે ભાન્મ યાખલી તેલ ઉભેદલાય ન શક્ક દાલ સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશી.
(૫) જાશેયાતભાાં દળાાલેર રામકાતની વભકક્ષ રામકાત ઉભેદલાય ધયાલે છે તેલ તેભન શક્ક દાલ શમ ત
આલા ઉભેદલાયે વભકક્ષતા પ્રસ્થાવત કયતા આદે ળ/અવધકૃતતાની વલગત આલાની યશેળે.
૬.
(૧)

ુ ૂણચત જાધત, ાનસ
ુ ૂણચત જનજાધત,વાભાજજક ાને ળૈક્ષણણક યીતે છાત લગગ :ાનસ
મ ૂ ગુજયાતના અનુસ ૂબચત જાવત, અનુસ ૂબચત જનજાવત, વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગાના
ઉભેદલાયને જ અનાભત લગાના ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભળે.

(૨) અનુસ ૂબચત જાવત, અનુસ ૂબચત જનજાવત, વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગા ૈકી ઉભેદલાય જે લગાના
શમ તેની વલગત અયજીત્રકભાાં અચ ૂક આલી.

(૩) ઉભેદલાયે અયજીત્રકાના વાંફવાં ધત કરભભાાં જે તે અનાભત કક્ષા દળાાલેર નશી શમ ત ાછથી અનાભત
લગાના ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલાન શક્ક દાલ ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નશીં.
(૪) અનાભત લગાન રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે તેના વભથાનભાાં વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા વનમત નમુનાભાાં
આલાભાાં આલેર જાવત પ્રભાણત્રની નકર આમગ ભાંગાલે ત્માયે અયજીત્રક વાથે અચ ૂક

વાભેર

કયલાની યશેળે. અયજીત્રક વાથે જાવત પ્રભાણત્રની નકર વાભેર નશીં શમ ત તે ાછથી સ્લીકાયલાભાાં
આલળે નશીં અને અયજીત્રક યદ થલાને ાત્ર ફનળે.
(૫)

વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગાના ઉભેદલાયને અનાભતન રાબ જ તેઓન વભાલેળ “ઉન્નત
લગાભાાં” નશી થત શમ ત જ ભલાાત્ર થળે.

(૬) વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગાના ઉભેદલાયએ ઉન્નત લગાભાાં વભાલેળ ન થત શલા અંગેન ુ ાં
વાભાજજક ન્મામ અને અવધકાહયતા વલબાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠયાલથી વનમત થમેર હયવળષ્ટ
(ક)(ગુજયાતીભાાં) ના નમુનાભાાં પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુ ાં યશેળે.આ પ્રભાણત્ર જાશેયાતભાાં દળાાલેર
વભમગાાનુ ાં શવુ ાં જઇએ.હયણીત ભહશરા ઉભેદલાયએ આવુ પ્રભાણત્ર તેભના ભાતા-વતાની આલકના
વાંદબાભાાં યજુ કયલાનુ ાં યશેળે,જ આલા ઉભેદલાયએ તેભના વતની આલકના વાંદબાભાાં આવુ ાં પ્રભાણત્ર યજુ
કયે ર શળે ત તેભની અયજી યદ કયલાભાાં આલળે.

) આ પ્રભાણત્ર તા.૦૧-૦૪-ય૦૧૨ થી તા.૩૧-૦૩-ય૦૧૩

ના વભમગાાની આલકને ધ્માને રઇ, તા.૦૧-૦૪-ય૦૧૩ થી ાયજી કયલાની છે લ્રી તાયીખ સુધી ભેલેર
શવુ ાં જઇએ.અયજી વાથે હયવળષ્ટ (ક)ના ફદરે એનેક્ષય-A (અંગ્રેજીભાાં)યજુ ાં કયે ર શળે ત ણ અયજી યદ
કયલાભાાં આલળે.કેભકે Annexure-A બાયત વયકાય શેઠની નકયી ભાટેન ુ ાં છે . જ ઉભેદલાયે આ પ્રભાણત્ર
(હયવળષ્ટ (ક))અયજી વાથે યજુ કયે ર નશીં શમ ત તેઓની અયજી અભાન્મ ગણલાભાાં આલળે અને
બફનઅનાભત જગ્મા ભાટે ણ વલચાયણાભાાં રેલાભાાં આલળે નશીં.
(૭) વયકાયની પ્રલતાભાન જગલાઈ મુજફ અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય

બફનઅનાભત લગાના ઉભેદલાયની

વાથે વનમત ધયણ (અથાાત લમભમાાદા ,અનુબલની રામકાત, બફનઅનાભત લગાના ઉભેદલાય ભાટે
અનાલેર શમ તેના કયતાાં લધુ વલસ્ત ૃત કયે ર અન્મ ક્ષેત્ર) ભાાં છૂટછાટ રીધા વવલામ તાની ગુણલત્તાના
આધાયે વાંદગી ાભે ત બફનઅનાભત જગ્માની વાભે ગણત્રીભાાં રેલાના થામ છે .
(૮) ઉભેદલાયે અયજીભાાં જાવત અંગે જે વલગત દળાાલેર શળે તેભાાં ાછથી પેયપાય કયલાની વલનાંતી ભાન્મ
૭.

યાખલાભાાં આલળે નશી.
ભાજી વૈધનક

(૧) ભાજી વૈવનક ઉભેદલાયએ અયજીત્રકભાાં વલગત આલાની યશેળે.
(૨) ભાજી વૈવનક ઉભેદલાયે હડસ્ચાર્જ બુકની નકર આમગ ભાંગાલે ત્માયે અયજીત્રક વાથે અચ ૂક ભકરલાની
યશેળે.
૮.

ળાયીહયક ાળક્તતા ધયાલતા ાઈભેદલાયોાઃ-

(ક) ળાયીહયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયએ અયજીત્રકભાાં વલગત આલાની યશેળે.
(ખ) ળાયીહયક અળક્તતા ૪૦% કે તેથી લધુ ાં શમ તેલા ઉભેદલાયને જ ળાયીહયક અળક્તતાન રાબ ભલાાત્ર
યશેળે.
(ગ) જાશેયાતભાાં ળાયીહયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત જગ્મા દળાાલેર ન શમ ,યાં ત ુ જગ્માની
પયજને અનુરૂ જે પ્રકાયની ળાયીહયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયને ાત્ર ગણેર શમ તેઓ તે જાશેયાત
ભાટે અયજી કયી ળકળે.આલા પ્રવાંગે ઉંભયભાાં છૂટછાટ ભળે.
(ઘ) ળાયીહયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયે તેના વભથાનભાાં વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮
ના

હયત્ર

ક્રભાાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી

વનમત

થમેર

નમ ૂનાભાાં

વયકાયી

શક્સ્ટરના

સુવપ્રટેન્ડેન્ટ/વવવલર વર્જન/ભેડીકર ફડા

દ્વાયા આલાભાાં આલેર પ્રભાણત્રની નકર આમગ ભાંગાલે

ત્માયે અયજીત્રક વાથે અચ ૂક ભકરલાની યશેળે. જ પ્રભાણત્રની નકર વાભેર કયલાભાાં નશીં આલેર શમ
ત તે ાછથી ક્સ્લકાયલાભાાં આલળે નશીં ળાયીહયક અળક્તતા ઉભેદલાય તયીકેન રાબ ભલાાત્ર થળે
નશીં.
૯.

ભહશરા ાઈભેદલાયાઃભહશરાઓની અનાભત જ્ગગ્માઓ ભાટે જ મગ્મ ભહશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ નશીં થામ ત તેની જગ્મા
જે તે કક્ષાના (category) ુરુ ઉભેદલાયને પાલી ળકાળે.

જો ાઈભેદલાયનો વભાલેળ ાનાભત લગગ , ભાજી વૈધનક, ળાયીહયક ાળક્તતા, ભહશરા કે ધલધલા ૈકીના ધલકલ્ો
ૈકી એક થી લધ ુ ધલકલ્ોભાાં થતો શોમ તેલા હકસ્વાભાાં તેને રાગ ુ ડતા ધલકલ્ો ૈકી જેભાાં લધ ુ રાબ
ભલાાત્ર શળે તે ભળે.
૧૦.

ધલધલા ાઈભેદલાય

(૧) ઉભેદલાય વલધલા શમ ત અયજી ત્રકભાાં તે કૉરભ વાભે “શા” અલશ્મ રખવુ ાં અન્મથા “રાગુ ડતુ ાં નથી”
એભ દળાાલવુ ાં .
(૨) વલધલા ઉભેદલાયે જ ુન: રગ્ન કયે ર શમ ત અયજી ત્રકભાાં તે કૉરભ વાભે “શા” અચ ૂકરખવુ ાં અન્મથા
“રાગુ ડતુ ાં નથી” એભ દળાાલવુ ાં .
(૩) વલધલા ઉભેદલાયે ુન: રગ્ન કયે ર ન શમ અને વલધલા ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલાઇચ્છતા શમ ત
અયજી વાથે ુન: રગ્ન કયે ર નથી તેલી એહપડેવલટ યજુ કયલાની યશેળે.
(૪)

વલધલા ઉભેદલાયને વયકાયની પ્રલતાભાન જગલાઈ મુજફ તેઓએ ભેલેર ગુણભાાં ાાંચ ટકા ગુણ

ઉભેયલાભાાં આલળે.
૧૧. ગે યરામક ાઈભેદલાય
ગુજયાત જાશેય વેલા આમગ કે અન્મ જાશેય વેલા આમગ અથલા અન્મ વયકાયી /અધા વયકાયી
/વયકાય શસ્તકની વાંસ્થાઓ દ્વાયા ઉભેદલાય ક્યાયે મ ણ ગેયરામક ઠયાલેર શમ ત તેની વલગત અયજીત્રકભાાં
આલાની યશેળે. જ ઉભેદલાયન ગેયરામકન વભમ ચાલુ શળે ત આલા ઉભેદલાયની અયજી યદ થલાને ાત્ર
ફનળે.
૧ય.

પયજજમાત ધનવ ૃધિ, રુખવદ, ફયતયપ :અગાઉ ઉભેદલાયને વયકાયી વેલા/ વયકાય શસ્તકની કાંની કે ફડા કોયે ળનભાાંથી ક્યાયે મ ણ

પયજજમાત વનવ ૃવત્ત, રુખવદ કે ફયતયપ કયલાભાાં આલેર શમ ત અયજીત્રકભાાં તેની વલગત આલાની યશેળે
૧૩.

ાગત્મની જોગલાાઆઓ:-

(૧) ઓનરાઇન જાશેયાત ભાટે અયજી કન્પભા કયીને વાભાન્મ લગાના ઉભેદલાયએ સ્ટ ઓહપવભાાં ભાત્ર
યીક્ષા પી તથા સ્ટ ચાર્જની યકભ જ જભા કયાલલાની યશેળે. કન્પભા થમેરા અયજીત્રકની નકર તથા
પ્રભાણત્ર સ્ટ ઓહપવ કે આમગની કચેયીભાાં જભા કયાલલાના નથી. દયે ક લગાના ઉભેદલાયએ
ુ ના
ઓનરાઇન જાશેયાત ભાટે અયજી કન્પભા કમાા ફાદ ાયજીની ધપ્રિંટ કાઢીને ોતાની ાવે યાખલા ખાવ સચ
ાઅલાભાાં ાઅલે છે .
(૨) ઉયની જગ્માએ વનભણ ૂક ભાટે ઉભેદલાયની વાંદગીની પ્રહકમા ફે તફક્કાભાાં (i) પ્રાથવભક કવટી અને
(ii) મુખ્મ કવટી મજીને કયલાભાાં આલળે. પ્રાથવભક કવટી વાંબલતઃ તાાઃ ૨૯-૦૯-૧૩ (યવલલાય) ના યજ
અભદાલાદ, લડદયા, યાજકટ, સુયત અને ભ ૂજ કેન્દૌ ખાતે મજલાભાાં આલળે. તેભ છતાાં જરૂય જણામે
ાઅમોગ ાઅ યીક્ષા ભાત્ર ાભદાલાદ કેન્ર ખાતે જ મોજલાન ાંુ નકકી કયી ળકળે. ઓન રાઇન

અયજી

ત્રકભાાં ઉભેદલાયે યીક્ષા કેન્રના કરભભાાં તેઓ જે કેન્ર ઉયથી યીક્ષા આલા ભાાંગતા શમ તે કેન્રનુ ાં
નાભ દળાાલલાનુ ાં યશેળે.

(યીક્ષા કેન્દ ફદરી આલાની વલનાંતી ગ્રાશમયાખલાભાાં આલળે નહશિં)

(૩) પ્રાથવભક કવટીભાાં ૧૦% થી ઓછા ગુણ ભેલળે ત તેભને મુખ્મ કવટીને ાત્ર ગણલાભાાં આલળે નશી
ુ ક્ષી પ્રકાયના પ્રશ્નત્રની ૧૦૦ ભીનીટની યશેળે, જેભાાં ય૦૦ ગુણના ય૦૦ પ્રશ્ન યશેળે.
(૪) પ્રાથવભક કવટી શેતર
પ્રાથવભક કવટી ઉભેદલાયની વાંખ્મા ભમાાહદત કયલા ભાાંટે રેલાની શઇ, આ કવટીભાાં ભેલેર ગુણ
આખયી કવટીભાાં ધ્માનભાાં રેલાભાાં આલળે નહશ.
(૫) પ્રાથવભક કવટીનુ ાં વો પ્રથભ કાભચરાઉ હયણાભ ફશાય ાડલાભાાં આલળે.જેભાાં જાશેયાતભાાં દળાાલર
ે
કટીગયી મુજફ

કૂર જગ્માના આળયે ત્રણ ગણા ઉભેદલાયને કાભચરાઉ ધયણે વપ જાશેય કયલાભાાં

આલળે. આ વપ થમેરા ઉભેદલાયએ પયલડીંગ ત્રથી હયણાભા પ્રવવધ્ધ થમાની તાયીખથી હદન-૭ ભાાં
નીચેના જરૂયી પ્રભાણત્ર ડાઉનરડ કયે ર અયજીની વપ્રિંટ વાથે આમગની કચેયીને ભકરી આલાના
યશેળે.
(૧) એવ.એવ.વી.ઇ.પ્રભાણત્ર ( જેભાાં જન્ભ તાયીખ દળાાલેર શમ ).
(૨) સ્નાતકનીદલીનુ ાં ગુણત્રક તથા પ્રભાણત્ર
(૩) વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગા, અનુ.જાવત તથા અનુ. જન જાવત લગા ભાટે વક્ષભ
અવધકાયી દ્વાયા અામેર જાવત પ્રભાણત્ર
(૪) વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગાના ઉભેદલાયએ જાશેયાતભાાં જણાવ્મા મુજફ તા:૧-૪-૨૦૧૩
થી તા: ૧૭-૦૮-૨૦૧૩ સુધીના વભમગાાભાાં ભેલેર નન હક્રવભરેમય પ્રભાણત્ર, (નાણાકીમ લા૨૦૧૨૨૦૧૩ની આલકને ધ્માનભાાં રઇને) હયવળષ્ટ નમુનાાં “ક” મુજફ ગુજયાતીભાાં આલાભાાં આલતુ ાં પ્રભાણત્ર
રાલવુ.ાં અંગ્રેજીભાાં આલાભાાં આલતુ ાં Annexure-A ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે નહશ.
(૫) ઉભેદલાયે નાભભાાં પેયપાય કયાલેર શમ ત ગેઝેટ / રગ્ન નોંધણી પ્રભાણત્રની નકર.
(૬) વલધલા ઉભેદલાયનાાં હકસ્વાભાાં ફીજા રગ્ન કયે રાાં નથી તેવ ુ ાં વગાંદનામુ.ાં
(૭) ળાયીહયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયના હકસ્વાભાાં વનમત નમ ૂનાભાાં ળાયીહયક અળક્તતાનુ ાં પ્રભાણત્ર
(૮) ભાજી વૈવનક ઉભેદલાયે હડસ્ચાર્જ બુકની નકર તથા પ્રભાણત્ર
(૬) ઉભેદલાયએ યજુ કયે ર પ્રભાણત્ર તથા અન્મ ફાફતની ચકાવણી બયતી વનમભ તથા જાશેયાતની
જગલાઇ અનુવાય કયલાભાાં આલળે. જેભાાં જે ઉભેદલાય વનમત લમભમાાદા, ળૈક્ષબણક રામકાત વલગેયે
ધયાલતા નશી; શમ તે ઉભેદલાયને બયતી પ્રહક્રમા ભાટે અમગ્મ ગણીને અાત્ર કયલાભાાં આલળે.
ચકાવણી ફાદ જગ્માની વાંખ્માને ધ્માને રઇને આખયી હયણાભ જાશેય કયલાભાાં આલળે. જેભાાં વપ
થમેરા ઉભેદલાય આખયી મુખ્મ કવટીભાાં ઉક્સ્થત થલાને ાત્ર ઠયળે, જમાયે ફાકીના ઉભેદલાયન
વભાલેળ ત્રણ ગણી વાંખ્માભાાં કયલાભાાં આવ્મ શલા છતાાં તેઓને અવપ થમેરા ગણલાના યશેળે.
(૭) પ્રાથવભક કવટીના હયણાભભાાં વપ થમેરા અને જાશેયાતની જગલાઇ વાંતતા ઉભેદલાયની આખયી
રેબખત કવટી મજલાભાાં આલળે. જેભાાં ત્રણ પ્રશ્નત્ર યશેળે. (૧) ગુજયાતી (ય) અંગ્રેજી (૩) તાહકિકતા,
અબબમગ્મતા અને વ્મહકતત્લ ભાન.
ુ ફની ાયજીઓ યદ કયલાભાાં ાઅલળે.(ાઅ માદી ભાત્ર દષટાાંત સ્લરૂે છે જે વાં ૂણગ નથી)
૧૪. નીચે દળાગ વ્મા મજ
(૧) ઓનરાઇન જાશેયાત ભાટે અયજી કન્પભા કયે રી નશીં શમ
(૨) અયજીત્રકભાાં ઉભેદલાયે વશી અને પટ અરડ કયે ર નશીં શમ
(૩) વાભાન્મ કક્ષાના ઉભેદલાયે સ્ટ ઓહપવભાાં પી રૂા.૧૦૦/- + સ્ટર ચાજીવ બયે રા નશી; શમ
(૪) એક જ જગ્મા ભાટે એક કયતાાં લધુ અયજી કયે ર શમ.

૧.

ધનભણકૂ :-

(૧) ઉયની જાશેયાત વાંફધ
ાં ભાાં વનભણકૂ ભાટે વાંદ થમેરા ઉભેદલાયની વયકાયશ્રીના વાંફવાં ધત વલબાગને આમગ દ્વાયા
બરાભણ કયલાભાાં આલળે. ઉભેદલાયએ આખયી વનભણકૂ ત્ર ભેલતાાં શેરાાં કમ્પ્યુટય અંગેની વીવીવી અથલા તેની
વભકક્ષ યાજ્મ વયકાય લખતલખત નક્કી કયે તેલી રામકાત ભેલી રેલાની યશેળે.આ પ્રકાયની રામકાત નશીં
ધયાલનાય ઉભેદલાય વનભણ ૂકને ાત્ર ફનળે નશીં.
(૨) વનભણકૂ અંગેની વઘી કામાલાશી વયકાયશ્રી

દ્વાયા કયલાભાાં આલતી શલાથી આ અંગે ન કઇણ ત્રવ્મલશાય

આમગ ધ્માને રેળે નશીં.
(૩) ઉભેદલાયે ઓન રાઇન અયજીત્રકભાાં તેની ળૈક્ષબણક રામકાત /અનુબલ/ઉંભય લગેયેની યજુ કયે ર ભાહશતી કઇણ
તફક્કે અમગ્મ ભાલુભ ડળે ત તેની ઉભેદલાયી યદ થળે તેભજ બરાભણ ફાદની વનભણકૂ ણ યદ થલાને ાત્ર યશેળે
અને આલા ઉભેદલાય બાયતીમ પજદાયી ધાયા

શેઠની કામાલાશી ને ાત્ર થળે, જેથી ઉભેદલાયને વરાશ આલાભાાં

આલે છે કે,તેભણે યજુ કયે રી ભાહશતી ખુફજ ચકવાઈથી ુણા યીતે ખયાઈ કમાા ફાદ જ ઓન રાઇન અયજીત્રકભાાં યજુ
કયલી.
૧૬.

ગે યલતગણક
ાં ૂ અંગે દોધત ઠયે રા ાઈભેદલાયો ધલરૂધ્ધ ગરાાં

ઉભેદલાયને આથી ચેતલણી આલાભાાં આલે છે કે તેઓએ ઓન રાઇન અયજીત્રકભાાં કઇણ પ્રકાયની ખટી ભાહશતી
દળાા લલી નશી,તેભજ આલશ્મક ભાહશતી છૂાલલી નશી.
(૧) તેઓની ઉભેદલાયી અંગે કઇણ યીતે મગ્મતા પ્રા્ત કયલા,
(ય) નાભ ફદરીને યીક્ષા આલી,
(૩) કઇ અન્મ વ્મક્ક્ત દ્વાયા છ કટથી કાભ ુણા કયાવ્યુ શમ ,
(૪) ફનાલટી દસ્તાલેજ યજુ કમાા શમ ,
() અગત્મની ફાફત છુાલલા અથલા દમુકત અથલા ખટા વનલેદન કયે ર શમ ,
(૬) તેઓની ઉભેદલાયી અંગે કઇણ અવનમવભત કે અનુબચત ઉામન વશાય રીધ શમ ,
(૭) કવટી વભમે કઇ અનુબચત વાધનન ઉમગ કમો શમ ,
(૮) ઉત્તયલશી ભાાં અશ્રીર બાા કે અવળષ્ટ ફાફત વહશતની અવાંગત ફાફત યજુ કયે ર શમ,
(૯) યીક્ષા ખાંડભાાં કઇણ યીતની ગેયલતાણ ૂક આચયલી , જેલી કે અન્મ ઉભેદલાયની જલાફલશીની નકર

કયલી , ુસ્તક ,

ગાઇડ, કારી તેલા કઇણ છાેર કે શસ્તબરબખત વાહશત્મની ભદદથી અથલા લાતબચત દ્વાયા કે કઇ વાાંકેવતક યીતે
નકર કયલા કે અન્મ ઉભેદલાયને નકર કયાલલાની ગેયયીતીઓ ૈકી કઇણ ગેયયીતી આચયલા ભાટે ,
(૧૦) આમગ દ્વાયા યીક્ષાની કાભગીયી અંગે વનયુકત થમેરા કભાચાયીઓને જલણી કયલી , કઇણ પ્રકાયની ળાયીહયક ઇજા
શચાડલી , અથલા
(૧૧) ઉયકત જગલાઇઓભાાં ઉલ્રેખામેર દયે ક અથલા કઇણ કૃ ત્મ કયલા કે કયાલલા તેણે પ્રમત્ન કમો શમ કે વીધી
અથલા આડકતયી યીતે આમગ ય દફાણ રાલનાય ઉભેદલાય નીચે દળાા લેર વળક્ષા ઉયાાંત આ આ પજદાયી
કામાલાશીને ાત્ર ફનળે.
(ક) આમગ દ્વાયા તે વાંદગીના ઉભેદલાય તયીકે ગેયરામક ઠયાલી ળકાળે, અને /અથલા
(ખ) તેને આમગ રે તેલી કઇણ યીક્ષા કે કઇણ રૂફરૂ મુરાકાત ભાટે કામભી કે મુકયય મુદત ભાટે
(૧) આમગ દ્વાયા રેલાનાય કઇણ યીક્ષા કે વાંદગી ભાટે , અને
(ય) યાજમ વયકાય શેઠની કઇણ નકયીભાાંથી વયકાય દ્વાયા ગેયરામક ઠયાલી ળકાળે અને
(ગ) જ વયકાયી વેલાભાાં અગાઉથી જ શમ ત તેના વલરૂધ્ધ વમુબચત વનમભ અનુવાય વળસ્તબાંગના ગરાાં રઇ ળકાળે.
(૧ય)

ઉયકત વલગતભાાં વનહદિ ષ્ટ કયે ર વળક્ષા કયતા શેરા આમગ/ વયકાય દ્વાયા ઉભેદલાયને /કભાચાયીને
(૧) આયનાભાભાાં તેભની વાભેના સ્ષ્ટ આય અથલા કે વના પ્રકાય ફાફતે,
(ય) રેખીતભાાં વળક્ષા અંગે ફચાલનામુ-ાં શકીકત યજુ કયલા અને
(૩) વળક્ષા અંગે વનમત વભમ ભમાા દાભાાં રૂફરૂ યજુ આત કયલાની તક આલાભાાં આલળે.
/=/==/=/=/=/=/==//=/=/=/=/=/=/=/=/=/==//==/=//=/=

Online ાયજીઓ કયલાની તથા ાયજી પી બયલાની યીત:ાઅ જાશેયાતના વાંદબગભાાં ાઅમોગ દ્વાયા ઓન રાાઇન જ ાયજી સ્લીકાયલાભાાં ાઅલળે. ઉભેદલાય તા. ૦૨-૦૮-૨૦૧૩, ૧૩.૦૦
કરાક થી તા. ૧૭-૦૮-૨૦૧૩, ૧૩.૦૦ કરાક સુધીભાાં

http://ojas.guj.nic.in ય અયજી ત્રક બયી ળકળે. ાઈભેદલાયે

ાયજી કયલા ભાટે નીચે મુજફના Steps (૧) થી (૧૬) ાનુવયલાના યશેળે. Confirmation Number ભળ્મા

છી જ

ાયજી ભાન્મ ગણાળે.
(૧)

વો પ્રથભ

http://ojas.guj.nic.in ય જવુ.ાં

(૨)

Apply On line Click કયવુ.ાં

(૩)

મુખ્મ ાધધકાયી લગગ -૩, ય click કયલાથી જગ્માની વલગત ભળે.

(૪)

તેની નીચે Apply Now ય Click કયલાથી Application Format દે ખાળે. Application Formatભાાં વો પ્રથભ
“Personal Details” ઉભેદલાયે બયલી. (અશીં રાર ફુદયડી (*)વનળાની શમ તેની વલગત પયજજમાત બયલાની
યશેળે.)

(૫)

Personal Details બયામા ફાદ Educational Details બયલા ભાટે Educational Details ય click કયવુ ાં અને
તાની ળૈક્ષબણક વલગત ઉભેયલી.

(૬)

Additional Qualification ય “click” કયી Additional Qualification બયલી.

(૭)

Experience Details ય “click” કયવુ ાં અને Experience Details બયલી. લધુ Experience ઉભેયલા ભાગતા શલ
ત Add. More Exp.ય “click” કયી Details બયલી.

(૮)

Additional Information ય “click” કયી ત્માાં ભાહશતી બયલી.

(૯)

તેની નીચે “Self declaration” ભાાં Yes / No ય click કયવુ.ાં

(૧૦)

શલે save ય “click” કયલાથી તભાય Data Save થળે. અશીં ઉભેદલાયન Application Number generate
થળે. જે ઉભેદલાયે વાચલીને યાખલાન યશેળે અને શલે છી આ જાશેયાતના વાંદબાભાાં આમગ વાથેના કઈ ણ
ત્ર વ્મલશાયભાાં દળાા લલાન યશેળે.

(૧૧)

જ આની અયજીત્રકભાાં કઇ સુધાયા-લધાયા કયલાના શમ ત Edit Applicationભાાં જઇને કયી ળકાળે,આ સુવલધા
અયજી Confirm કયતાાં શેરા ઉરબ્ધ છે . એક લખત ાયજી Confirm થાઆ ગમા છી/ફાદ ાઅ સુધલધા ાઈરબ્ધ
યશેળે નશીં.

(૧૨)

શલે ેજના ઉયના બાગભાાં upload photo ય click કય અશીં તભાય application number type કય અને
તભાયી Birth date type કય. ત્માયફાદ ok ય click કય અશીં photo અને signature upload કયલાના છે .
(પટાનુ ાં ભા ૫ વે.ભી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ વે.ભી શાઈ અને signature નુ ાં ભા ૨.૫ વે.ભી. ઊંચાઇ અને ૭.૫
વે.ભી શાઈ યાખલી) (photo અને signature upload કયલા વો પ્રથભ તભાય photo અને signature jpg

Formatભાાં(10 KB) વાઇઝ થી લધાયે નશીં તે યીતે Computer ભાાં શલા જઇએ.) “Browse” Button ય click કય
શલે Choose File ના સ્ક્રીનભાાંથી જે પાઇરભાાં jpg Format ભાાં તભાય photo store થમેર છે તે પાઇરને ત્માાંથી
Select કય અને “Open Button” ને click કય શલે “Browse Button “ની ફાજુ ભાાં “Upload Button”ય Click કય
શલે ફાજુ ભાાં તભાય photo દે ખાળે. શલે આજ યીતે signature ણ upload કયલાની યશેળે.
(૧૩)

શલે ેજના ઉયના બાગભાાં “Confirm Application” ય click કય અને “Application number” તથા Birth
Date Type

કમાા ફાદ Ok ય click કયલાથી ફે (૨) ફટન ૧:

Application preview ૨: confirm

application દે ખાળે. ઉભેદલાયે show Application preview ય click કયી તાની અયજી જઈ રેલી. અયજીભાાં
સુધાય કયલાન જણામ ત Edit Application ઉય click કયીને સુધાય કયી રેલ. અયજી confirm કમાા શેરા
કઇણ પ્રકાયન સુધાય અયજીભાાં કયી ળકાળે. યાં ત ુ અયજી

confirm થઇ ગમા ફાદ અયજીભાાં કઇણ સુધાય

થઇ ળકળે નશીં. જ અયજી સુધાયલાની જરૂય ન જણામ ત જ

confirm application ય click કયવુ.ાં

Confirm application ય click કયલાથી ઉભેદલાયની અયજીન આમગભાાં online સ્લીકાય થઈ જળે. અશીં
“confirmation

number” generate થળે જે શલે છીની ફધી જ કામાલાશી ભાટે જરૂયી શઈ, ઉભેદલાયે

વાચલલાન યશેળે. Confirmation number વવલામ કઇણ ત્રવ્મલશાય કયી ળકાળે નશીં.

(૧૪)

વાભાન્મ કે ટેગયીના ઉભેદલાયે બયલાની થતી પી વાંદબે “Print Challan” ઉય કરીક કયીને વપ્રન્ટે ડ ચરણની નકર
કાઢલાની યશેળે. આ વપ્રન્ટે ડ ચરણની નકર રઇને

નજીકની કમ્પ્યુટયની સુવલધા ધયાલતી સ્ટ ઓહપવ ભાાં

જલાનુ ાં યશેળે. સ્ટ ઓપીવભાાં આમગની પી રૂ. ૧૦૦/-+ રૂ. ૉસ્ટર વવલિવ ચાર્જ તાયીખ

- -૨૦૧૩ સુધીભાાં

બયલાની યશેળે. અને પી બમાા અંગેન ુ ાં ચરણ ભેલલાનુ ાં યશેળે..
(૧૫)

અનાભત લગાના ઉભેદલાય (પી ભાાંથી મુહકત અામેર ઉભેદલાય )એ ઓન રાઇન અયજી કયલાની યીતના ક્રભાાંક
૧ થી ૧૩ ને અનુવયીને અયજી ભાત્ર કન્પભા કયલાની યશેળે.

(૧૬)

જ અયજીભાાં આે ભફાઇર નાંફય આેર શળે ત અયજી confirm થમેથી તુયત જ આને અયજીભાાં
દળાાલેર ભફાઇર નાંફય ઉય SMS ભળે. આના ભફાઇર નાંફય ઉય આમગ દ્વાયા આ જાશેયાત
વાંદબે SMS થી જાણ કયલાભાાં આલળે.

ાયજી પી :
(૧)

વાભાન્મ કે ટેગયીના ઉભેદલાયે સ્ટ ઓપીવભાાં આમગની પી રૂ. ૧૦૦/-+ ૉસ્ટર વવલિવ ચાર્જ બયલાન યશેળે.
અને પી બમાા અંગેન ુ ાં ચરણ ભેલલાનુ ાં યશેળે, ાયજીત્રક ોસ્ટ ઓહપવ / ાઅમોગભાાં ભોકરલાનુાં નથી.

(૨)

મ ૂ ગુજયાતના અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયએ અયજી પી બયલાની યશેતી નથી.

(૩)

અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય જ બફન અનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયે ત તેઓએ અયજી પી બયલાની યશેળે નશીં.
તે વવલામના ધયણ બફન અનાભત લગાના રાગુ ડળે.

(૪)

વાભાન્મ કેટેગયીના ઉભેદલાયે સ્ટ ઓપીવભાાં પી બમાા છી જ OJAS યથી પી ભળ્મા ફદરનો ભેવેજ ન ભે
તો તુયત જ જે ોસ્ટ ઓહપવભાાં પી બયી શોમ તે ોસ્ટ ઓપીવને તેની જાણ કયલી

ાને તે અંગેની સ્ષટતા

ભેલી રેલી.
(૫)

પી બમાા લગયની અયજી યદ થલાને ાત્ર છે . પી બયે ર નશી શોમ તેલા ાઈભેદલાયને કઇ ણ વાંજગભાાં પ્રાથધભક
કવોટી ભાાં ફેવલા દે લાભાાં ાઅલળે નશી.. આ પી પક્ત સ્ટ ઓહપવ દ્વાયા જ સ્લીકાયલાભાાં આલળે, યકડભાાં, ડીભાન્ડ
ડ્રાફ્ટથી, ઇન્ન્ડમન સ્ટર ઓડા ય કે ે ઓડા યના સ્લરૂભાાં ાઅ પી સ્લીકાયલાભાાં ાઅલળે નશી. જેની ાઈભેદલાયોએ
ખાવ નોંધ રેલી.

ાઈભેદલાયોને ખાવ જણાલલાનુાં કે, ાયજીત્રક તથા પ્રભાણત્રોની ચકાવણી દયમ્માન કોાઆ ાઈભેદલાય, ાઅ જગ્મા ના બયતી
ધનમભો, તથા જાશેયાતની જોગલાાઆઓ મુજફ રામકાત ધયાલતા નથી તેભ ભાલ ૂભ ડળે તો તેભની ાઈભેદલાયી કોાઆ ણ
તફક્કે યદ કયલાભાાં ાઅલળે.

ુ મ ાધધકાયી (નગયારીકા), લગગ-૩, ની જગ્માના બયતી ધનમભો, પ્રાથધભક કવોટીનો ાભ્માવક્રભ,
નોંધ : મખ્
હયધળષટ’ક’ નો નમ ૂનો, ાને જાશેયાતની ાન્મ લધ ુ ધલગતો ાઅમોગની કચેયીના નોટીવફોડગ ાને ાઅમોગની
લેફવાાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in ાઈય જોલા ભળે.

જા.ક્ર.

/ય૦૧૩-૧૪

ુ મ ાધધકાયી (નગયારીકા), લગગ-૩
જગ્માનુાં નાભ :- મખ્
પ્રાથધભક કવોટીનો ાભ્માવક્રભ

ુ : ૨૦૦, વભમ : ૧૦૦ ધભધનટ, ભાધ્મભ : ગજ
ુ યાતી
કુ ર પ્રશ્નો : ૨૦૦, કુ ર ગણ
(૧) તાજેતયના ભશત્લના યાન્ષ્િમ, આંતયયાન્ષ્િમ ફનાલ
(૨) બાયતની તથા વલશ્વની ભુગ
(૩) બાયતની યાજનીવત
(૪) બાયતની અથાવ્મલસ્થા
(૫) બાયતનુ ાં ફાંધાયણ
(૬) ગુજયાતની બોગબરક ફાફત તથા કુદયતી વાંવત
(૭) ગુજયાતની ખેતી અને ઉધગ
(૮) ગુજયાતન વાાંસ્કૃવતક લાયવ, વાહશત્મ , કરા, ધભા
(૯) ગુજયાતી વ્માકયણ
(૧૦) અંગ્રેજી વ્માકયણ
(૧૧)વાભાન્મ વલજ્ઞાન
(૧૨) બાયતન ઇવતશાવ
(૧૩) ગબણતળાસ્ત્ર
(૧૪) વાંખ્માત્ભક કવટી
(૧૫) તાકીક કવટી (Reasoning Test)
(૧૬) વાભાન્મ ફોધ્ધ્ધક ક્ષભતા કવટી (General mental ability Test)
(૧૭) ખેરજગત

