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�યાય સહાયક િવ	ાનની કચેર�,  
DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE 

પોલીસ ભવન પાસે, સેકટર-૧૮/એ, ગાધંીનગર 

�હ રાત "માકંઃ ૦૧/ર૦૧૬  થી ૧૬/૨૦૧૬ )ગેની િવગતવાર િવગતો-*ચુનાઓ 

 (વેબસાઇટ એ0 સ : https://ojas.gujarat.gov.in & www.dfs.gujarat.in)  

 
 

 �યાય સહાયકિવ
ાન ખાતામા ં વગ�-૩ ની �ુદા �ુદા તાિં�ક સવંગ�ની નીચ ેદશા�વેલ જ�યાઓ 

અ� વયે પસદંગી/ $િત%ા યાદ& તૈયાર કરવા માટ* ઉમેદવારો પાસેથી OJAS ની વેબસાઇટ ઉપર 

ઓન-લાઈન અર1૫�કો મગંાવવામા ં આવે છે. આ માટ* ઉમેદવારોએ "https:// 

ojas.gujarat.gov.in" વેબસાઈટ ૫ર તા:૨૦/૦૬/૨૦૧૬ (બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક) થી 

તા:૧૧/૦૭/૨૦૧૬ (સમય રા�ીના ૧૧.૫૯ કલાક =ધુી) દર?યાન ઓન-લાઈન અર1 કરવાની રહ*શે. 

અર1 કરવા માટ*ની િવગતવાર =ચૂનાઓ સAહત (આગળ ફકરા ન.ં ૭ મા ં દશા�વેલ ) આ સમE 

Fહ*રાત દર*ક ઉમેદવાર* $થમ Gયાનથી વાચંવી જHર& છે. ઉમેદવારોએ પોતાની શૈ%Iણક લાયકાત, 

Lમર, Fિત તેમજ અ� ય લાયકાતના બધા જ અસલ $માણપ�ો હાલમા ંપોતાની પાસે જ રાખવાના 

રહ*શે અને અર1પ�કમા ં તે $માણપ�ોમા ં દશા�M યા Nજુબની જHર& િવગતો ભરવાની રહ*શે. પર&%ા 

સબંધેંની ક*ટલીક =ચૂનાઓ મોબાઇલ નબંર પર SMS થી આપવામા ં આવશે. આથી અર1પ�કમા ં

સબંિંધત કોલમમા ંમોબાઇલ નબંર અવP ય દશા�વવો અને ભરતી $AQયા Rણૂ� થાય S યા ં =ધુી તે નબંર 

Fળવી રાખવો જHર& અને આપના Aહતમા ંછે.  
 

૧. સવંગ4વાર જ6યાની િવગતો નીચે 7જુબ છે.  
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૦૧/ર૦૧૬  
સાય�ટ&ફ&ક આસીUટ�ટ, 

વગ�-૩ (રસાયણ �ૂથ)  
૦૯  ૦૧ ૦ર  ૦૧ ૦ ૦૪ ૦૧ ૦૬ ૦ર ૦૧ ૦ ર૭ 

૦ર/ર૦૧૬  સાય�ટ&ફ&ક આસીUટ�ટ, 

વગ�-૩ (બાયોલો1 �ૂથ) 
૦પ  ૦૪ ૦ર  ૦૧ ૦ ૦ર ૦૧ ૦પ ૦૧ ૦ ૦ ૨૧ 

૦૩/ર૦૧૬  સાય�ટ&ફ&ક આસીUટ�ટ, 

વગ�-૩ (ભૌિતક �ૂથ) 
૦૭  ૦૪ ૦ર  ૦ર ૦ ૦૩ ૦ ૦પ ૦ર ૦૧ ૦ ર૬ 

૦૪/ર૦૧૬  સાય�ટ&ફ&ક આસીUટ�ટ, 

વગ�-૩ (સાયકોલો1 �ૂથ) 
૦ર ૦ ૦  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ર 

૦પ/ર૦૧૬  લેબોર*ટર& ટ*કનીશીયન, 

વગ�-૩ (રસાયણ �ૂથ)   
૦૬  ૦ ૦૧  ૦ર ૦ ૦૧ ૦ ૦૩ ૦ર ૦ ૦ ૧પ 

૦૬/ર૦૧૬  લેબોર*ટર& ટ*કનીશીયન, 

વગ�-૩ (બાયોલો1 �ૂથ)   
૦ર ૦ ૦  ૦૧ ૦ ૦૧ ૦ ૦૧ ૦ ૦ ૦ ૦પ 

૦૭/ર૦૧૬  લેબોર*ટર& ટ*કનીશીયન, 

વગ�-૩ (ભૌિતક �ૂથ)   
૦૩ ૦ ૦  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦૧ ૦ ૦ ૦ ૦૪ 
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�હ રાત  
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૦૮/ર૦૧૬  લેબોર*ટર& ટ*કનીશીયન, 

વગ�-૩ (સાયકોલો1 �ૂથ)   
૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦૧ ૦ ૦ ૦ ૦૧ 

૦૯/ર૦૧૬ લેબોર*ટર& આસીUટ�ટ,  

વગ�-૩ (રસાયણ �ૂથ)    
૦૪  ૦૩ ૦૧  ૦૧ ૦ ૦૩ ૦ ૦૩ ૦ ૦ ૦ ૧૫ 

૧૦/ર૦૧૬ લેબોર*ટર& આસીUટ�ટ,   

વગ�-૩ (બાયોલો1 �ૂથ)    
૦૬  ૦૧ ૦૧  ૦ ૦ ૦૧ ૦ ૦૩ ૦ ૦ ૦ ૧૨ 

૧૧/ર૦૧૬ લેબોર*ટર& આસીUટ�ટ,  

વગ�-૩ (ભૌિતક �ૂથ)    
૦૪ ૦૧ ૦ ૦ ૦ ૦૧ ૦ ૦૧ ૦ ૦ ૦ ૦૭ 

૧ર/ર૦૧૬ લેબોર*ટર& આસીUટ�ટ,  

વગ�-૩ (સાયકોલો1 �ૂથ)    
૦૨ ૦ ૦  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦૨ 

૧૩/ર૦૧૬  સચ�ર, વગ�-૩  

(ફYગર િ$�ટ Z[રુો)  
૦૭  ૦ ૦૧  ૦ ૦ ૦ર ૦ ૦ર ૦૧ ૦૧ ૦ ૧૪ 

૧૪/ર૦૧૬  Uટોર ક&પર વગ�-૩  ૦૧ ૦૧ ૦  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦૧ ૦ ૦ ૦ ૦૩ 

૧૫/ર૦૧૬ �ુનીયર એ%પટ�,  વગ�-૩  

(ફYગર િ$�ટ Z[રુો) 
૦૬  ૦૩ ૦ર  ૦૧ ૦ ૦૩ ૦ ૦૪ ૦૧ ૦ ૦ ૨૦ 

૧૬/ર૦૧૬  મદદનીશ હUતા%ર િન\ણાતં  

વગ�-૩   
૦૧  ૦ર  ૦ ૦ ૦  ૦ ૦  ૦  ૦૧  ૦ ૦  ૦૪  

 

નLધ :- (૧)  ઉપરોકત જ6યાઓમા ંવધઘટ થવાની શOતા રહ લ છે.  

        (૨) મા1 સૈિનક માટ* ^ુલ ભરવાપા� જ�યાઓના ૧૦ ટકા Nજુબ જ�યાઓ અનામત છે. _ તે 

ક*ટ*ગર& સામે સરભર કરાશે. મા1 સૈિનક માટ*ની અનામત જ�યા માટ* જો લાયક મા1 

સૈિનકના ઉમેદવારો ઉપલZધ ન થાય તો તે જ�યા _ તે ક*ટ*ગર&ના અ�ય લાયક 

ઉમેદવારોથી ભરવામા ંઆવશે.  

(૩) (I) સાય�ટ&ફ&ક આસીUટ�ટ, વગ�-૩ રસાયણ �ુથ, બાયોલો1 �ુથ, ભૌિતક �ુથ અને 

સાયકોલો1 �ુથની જ�યાઓમાથંી OL(One Leg) અને BL(Both  Leg)ની ખામી ધરાવતા ં

િવકલાગં MયAકતની હલનચલનની ટ*Uટ લઇને યો�ય ઠર* તો િનમa ૂકં આપવામા ંઆવશે. 

ફ&ઝીકલ ટ*Uટ માટ* કિમcરdી આરો�ય અને તબીબી િશ%ણની કચેર& eારા ધોરણો નAકક 

કરવામા ંઆવશે.   

 (II) લેબોર*ટર& ટ*કનીશીયન, વગ�-૩ રસાયણ �ુથ, બાયોલો1 �ુથ, ભૌિતક �ુથ અને 

સાયકોલો1 �ુથની જ�યાઓમાથંી OL(One Leg) અને BL(Both  Leg)ની ખામી ધરાવતા ં

િવકલાગં MયAકતની હલનચલનની ટ*Uટ લઇને યો�ય ઠર* તો િનમa ૂકં આપવામા ંઆવશે.  

 (III) લેબોર*ટર& આસીUટ�ટ, વગ�-૩ રસાયણ �ુથ, બાયોલો1 �ુથ, ભૌિતક �ુથ અને 

સાયકોલો1 �ુથની જ�યાઓમાથંી OA(One Arm),  OL(One Leg), BL(Both  Leg) અ ને  

HH(Hearing Handicapped) ની ખામી ધરાવતા ંMયAકતને િનમa ૂકં આપવામા ંઆવશે.  
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 (IV) સચ�ર, વગ�-૩ની જ�યાઓમાથંી OA(One Arm),  OL(One Leg), BL(Both  Leg) 

OAL(One Arm & One Leg),  અ ને  HH(Hearing Handicapped) ની ખામી ધરાવતા ં

MયAકતને િનમa ૂકં આપવામા ંઆવશે.  

 (V) Uટોરક&પર, વગ�-૩ની જ�યાઓમાથંી OL(One Leg), અ ને  HH(Hearing Handicapped) 

ની ખામી ધરાવતા ંMયAકતને િનમa ૂકં આપવામા ંઆવશે. 

 (VI) �ુનીયર એ%પટ�, વગ�-૩ની જ�યાઓમાથંી OA(One Arm),  OL(One Leg), BL(Both  

Leg) OAL(One Arm & One Leg),  અ ને  HH(Hearing Handicapped) ની ખામી ધરાવતા ં

MયAકતને િનમa ૂકં આપવામા ંઆવશે. 

 (VII) મદદનીશ હUતા%ર િન\ણાતં, વગ�-૩ની જ�યાઓમાથંી OA(One Arm),  OL(One 

Leg), BL(Both  Leg) OAL(One Arm & One Leg),  અ ને  HH(Hearing Handicapped) ની 

ખામી ધરાવતા ંMયAકતને િનમa ૂકં આપવામા ંઆવશે. 

(૪) અનામત જ�યાઓ ફકત Nળૂ fજુરાતના અનામત વગ�ના ઉમેદવારો માટ* જ અનામત છે.  

(૫) _ તે ક*ટ*ગર&મા ંમAહલાઓ માટ*ની અનામત જ�યાઓ માટ* જો લાયક મAહલા ઉમેદવાર 

ઉ૫લZધ નહ& થાય તો તે જ�યા _ તે ક*ટ*ગર&ના RHુષ ઉમેદવારોથી ભરવામા ંઆવશે. 

(૬)  િવકલાગં તથા મા1 સૈિનકો માટ*ની અનામત જ�યાઓ _ તે ક*ટ*ગર&ની જ�યા સામે સરભર 

કરવામા ંઆવશે. જો તેવી જ� યાઓ માટ* લાયક ઉમેદવાર ઉપલZ ધ નહY થાય તો તે 

જ� યાઓ _ તે ક*ટ*ગર&ના સામા� ય ઉમેદવારોથી ભરવામા ંઆવશે.   

(૭)   Fહ*રાતમા ં_ તે ક*ટ*ગર&મા ં ^ુલ જ�યાઓ પૈક& મAહલા ઉમેદવારો માટ* અNકુ જ�યાઓ 

અનામત હોય Sયાર* મAહલા ઉમેદવારોની અનામત જ�યાઓ િસવાયની બાક& રહ*તી 

જ�યાઓ ફhત RHુષ ઉમેદવારો માટ* અનામત છે તેમ ગણવાiુ ંનથી, આ જ�યાઓ પર 

RHુષ તેમજ મAહલા ઉમેદવારોની પસદંગી ઉમેદવારોએ મેળવેલ માક�સના મેર&ટસને 

G યાને લઇ કરવામા ંઆવે છે તેથી આવી જ� યાઓ માટ* RHુષ તેમજ મAહલા ઉમેદવારો 

અર1 કર& શક* છે. (દા.ત. ^ુલ ૧૦ જ�યાઓ પૈક& ૦૩ જ�યા મAહલા ઉમેદવાર માટ* 

અનામત છે પરંj ુબાક& રહ*તી ૦૭ જ�યા સામે મેર&ટસમા ંઆવતી મAહલા ઉમેદવાર પણ 

પસદંગી પામી શક* છે.) 

 

ર. ૫ગાર ધોરણ  : -   

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

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

ઠરાવ Qમાકં: - ખરચ -ર૦૦ર- ૫૭-(પાટ�-ર)-ઝ.૧ અ�વયે $થમ પાચં વષ� માટ* $િત માસ 

માટ* નીચે Nજુબના િનયત Aફકસ ૫ગારથી િનમa ૂકં અપાશે અને Aફકસ પગાર ઉપર િનયત 

માિસક ખાસ ભk lુ ં મળવાપા� થશે. ઉપરાતં ખાસ ભkથા ઉપર વાિષmક િનયત વધારો 

મળવાપા� થશે. તેમજ ઉકત ઠરાવના અ�ય લાભો મળવાપા� થશે. અને સામા�ય વહ&વટ 

િવભાગના ં તા.૪-૬-ર૦૦૯ ના ઠરાવ Qમાકં:- સીઆરઆર-૧૧ર૦૦૮-૪૩૩૭૧૭-ગ.૫ મા ં

દશા�વેલ બોલીઓ અને શરતોને આિધન િનમાયેલ ઉમેદવાર પાચં વષ�ના nતે તેની સેવાઓ 

સતંોષકારક જણાયેથી સબંિંધત કચેર&મા ં_ તે સમયના સરકારdીના િનયમોiસુાર મળવાપા� 

૫ગાર ધોરણમા ંિનયિમત િનમa ૂકં મેળવવાને પા� થશે.   
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 �હ રાત "માકં  

 

 

સવંગ49ુ ંનામ 

Qથમ પાચં 

વષ4 *ધુી 

મળનાર 

Iફકસ પગાર  

Iફકસ પગાર 

ઉપર 

મળવાપાT ’’

માિસક ખાસ 

ભV Wુ’ં’ 

ખાસ ભVથા 

ઉપર 

મળવાપાT 

વાિષ>ક 

વધારો 

૦૧/ર૦૧૬  
સાય�ટ&ફ&ક આસીUટ�ટ, વગ�-૩ 

(રસાયણ �ૂથ)  

૧૩૭૦૦  ૧૮૦૦  ૧પ૦૦  

૦ર/ર૦૧૬  સાય�ટ&ફ&ક આસીUટ�ટ, વગ�-૩ 

(બાયોલો1 �ૂથ) 
૧૩૭૦૦  ૧૮૦૦  ૧પ૦૦  

૦૩/ર૦૧૬  સાય�ટ&ફ&ક આસીUટ�ટ, વગ�-૩ 

(ભૌિતક �ૂથ) 
૧૩૭૦૦  ૧૮૦૦  ૧પ૦૦  

૦૪/ર૦૧૬  સાય�ટ&ફ&ક આસીUટ�ટ, વગ�-૩ 

(સાયકોલો1 �ૂથ) 
૧૩૭૦૦  ૧૮૦૦  ૧પ૦૦  

૦પ/ર૦૧૬  લેબોર*ટર& ટ*કનીશીયન, વગ�-૩ 

(રસાયણ �ૂથ)   

૧૩પ૦૦  ૧પ૦૦  ૧પ૦૦  

૦૬/ર૦૧૬  લેબોર*ટર& ટ*કનીશીયન, વગ�-૩ 

(બાયોલો1 �ૂથ)   

૧૩પ૦૦  ૧પ૦૦  ૧પ૦૦  

૦૭/ર૦૧૬  લેબોર*ટર& ટ*કનીશીયન, વગ�-૩ 

(ભૌિતક �ૂથ)   

૧૩પ૦૦  ૧પ૦૦  ૧પ૦૦  

૦૮/ર૦૧૬  લેબોર*ટર& ટ*કનીશીયન, વગ�-૩ 

(સાયકોલો1 �ૂથ)   

૧૩પ૦૦  ૧પ૦૦  ૧પ૦૦  

૦૯/ર૦૧૬ લેબોર*ટર& આસીUટ�ટ, વગ�-૩ 

(રસાયણ �ૂથ)    

૭૮૦૦  રર૦૦  ૧પ૦૦  

૧૦/ર૦૧૬ લેબોર*ટર& આસીUટ�ટ,  વગ�-૩ 

(બાયોલો1 �ૂથ)    

૭૮૦૦  રર૦૦  ૧પ૦૦  

૧૧/ર૦૧૬ લેબોર*ટર& આસીUટ�ટ, વગ�-૩ 

(ભૌિતક �ૂથ)    

૭૮૦૦  રર૦૦  ૧પ૦૦  

૧ર/ર૦૧૬ લેબોર*ટર& આસીUટ�ટ, વગ�-૩ 

(સાયકોલો1 �ૂથ)    

૭૮૦૦  રર૦૦  ૧પ૦૦  

૧૩/ર૦૧૬  સચ�ર, વગ�-૩  

(ફYગર િ$�ટ Z[રુો)  

૭૮૦૦  રર૦૦  ૧પ૦૦  

૧૪/ર૦૧૬  Uટોર ક&પર વગ�-૩  ૭૮૦૦  રર૦૦  ૧પ૦૦  

૧૫/ર૦૧૬ �ુનીયર એ%પટ� વગ�-૩  

(ફYગર િ$�ટ Z[રુો) 

૧૩પ૦૦  ૧પ૦૦  ૧પ૦૦  

૧૬/ર૦૧૬  મદદનીશ હUતા%ર િન\ણાતં  

વગ�-૩  

૧૩૭૦૦  ૧૮૦૦  ૧પ૦૦  

 

 

૩. રાXY�યતા : -  ઉમેદવાર ભારતનો નાગAરક હોવા જોઈએ. અથવા fજુરાત Noુ ક& સેવા 

વગpકરણ અને ભરતી (સામા� ય) િનયમો, ૧૯૬૭ ના િનયમ-૭ ની જોગવાઇ Nજુબની 

રા\ q&યતા ધરાવતા હોવા જોઇએ.  
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૪.[૧]   વયમયા4દા અ ને શૈ<:ણક લાયકાતની િવગતો :-  
 

�.". સવંગ4 વયમયા4દા / શૈ<:ણક લાયકાત   

૦૧/ર૦૧૬  સાય�ટ&ફ&ક 

આસીUટ�ટ, 

વગ�-૩ (રસાયણ 

�ૂથ)  

(ક) તા.૧૧/૦૭/ર૦૧૬ ના રોજ ઉમેદવારની Lમર ૧૮ વષ�થી ઓછ& નહY 

અને ૩ર વષ�થી વr ુન હોવી જોઈશે.  

(ખ) (i) A post graduate degree in Forensic Sciences with 

specialization in Chemical Sciences or Chemistry or Bio-

Chemistry or Forensic Pharmacy or Forensic 

Nanotechnology obtained from any  of the Universities 

established or incorporated by or under the Central or a State 

Act in India or any other educational institution recognized 

as such or declared to be a deemed University under section 

3 of the University Grants Commission Act 1956  

or 

(ii) A bachelors’ degree in Chemical Engineering or 

Forensic Science or Chemistry or Bio-Chemistry or 

Pharmacy obtained from any of the Universities established 

or incorporated by or under the Central or a State Act. in 

India or any other educational institution recognized as such 

or declared to be a deemed University under Section 3 of the 

University Grants Commission Act 1956     and 

 

(a) have about two years experience on the post of 

Laboratory Technician, class III , in the respective group of 

section/division in the subordinate service of the Directorate 

Of Forensic Science, Gujarat State        or 

 

(b) have about two years experience of research or analytical 

in the respective subject in the Government or Government 

undertaking Board or Corporation or Local Bodies or 

limited company established under the companies Act, 2013 

or Hospital or Medical Colleges or Private or Public sector 

Laboratory on the post which can be considered equivalent 

to the post not below the rank of Laboratory Assistant, class 

III, in Government. 

 

(ગ) fજુરાત Noુ ક& સેવા વગpકરણ અને ભરતી (સામા� ય) િનયમો, 

૧૯૬૭ મા ં ઠરાM યા $માણેની કો?s [ટુરના ઉપયોગ nગેની પાયાની 

Fણકાર& ધરાવતો હોવો જોઇશે.  

(ઘ) fજુરાતી અથવા Aહ� દ& અથવા તે બ� નેiુ ંRરુj ુ ં
ાન ધરાવતો હોવો 

જોઇશે    

        વખતોવખત =ધુાયા� $માણેના fજુરાત Noુ ક& સેવા વગpકરણ 

અને ભરતી (સામા�ય) િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અiસુાર અગાઉથી 

fજુરાત સરકારની સેવામા ં હોય તેવી M યthતઓની તરફ*ણમા ં ઉપલી 

વયમયા�દા હળવી કર& શકાશે.  

૦ર/ર૦૧૬  સાય�ટ&ફ&ક 

આસીUટ�ટ, 

વગ�-૩ 

ક) તા.૧૧/૦૭/ર૦૧૬ ના રોજ ઉમેદવારની Lમર ૧૮ વષ�થી ઓછ& નહY 

અને ૩ર વષ�થી વr ુન હોવી જોઈશે.  
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�.". સવંગ4 વયમયા4દા / શૈ<:ણક લાયકાત   

(બાયોલો1  

�ૂથ)  

(ખ) (i) a post graduate degree in Forensic Sciences with 

specialization in Biological Sciences or Forensic Pharmacy 

or Forensic Nanotechnology or Botany or Zoology or Bio-

Chemistry or Micro-Biology or Life Science or Bio-Science 

or Bio-Technology or Genetics obtained from of any of the 

Universities established or incorporated by or under the 

Central or a State Act in India or any other educational 

institution recognized as such or declared to be a deemed 

University under section 3 of the University Grants 

Commission Act 1956 

or 

(ii) a bachelors’ degree in Bio engineering or Forensic 

Science or Botany or Zoology or Bio-Chemistry or Micro-

Biology or Life Science or Bio-Science or Bio-Technology 

or Genetics or Pharmacy obtained from of any of the 

Universities established or incorporated by or under the 

Central or a State Act in India or any other educational 

institution recognized as such or declared to be a deemed 

University under section 3 of the University Grants 

Commission Act 1956                     and 

 

(a) have about two years experience on the post of 

Laboratory Technician, class III , in the respective group of 

section/division in the subordinate service of the Directorate 

Of Forensic Science, Gujarat State          or 

 

(b) have about two years experience of research or analytical 

in the respective subject in the Government or Government 

undertaking Board or Corporation or Local Bodies or 

limited company established under the companies Act, 2013 

or Hospital or Medical Colleges or Private or Public sector 

Laboratory on the post which can be considered equivalent 

to the post not below the rank of Laboratory Assistant, class 

III, in Government. 

 

(ગ) fજુરાત Noુ ક& સેવા વગpકરણ અને ભરતી (સામા� ય) િનયમો, 

૧૯૬૭ મા ં ઠરાM યા $માણેની કો?s [ટુરના ઉપયોગ nગેની પાયાની 

Fણકાર& ધરાવતો હોવો જોઇશે.  

(ઘ) fજુરાતી અથવા Aહ� દ& અથવા તે બ� નેiુ ંRરુj ુ ં
ાન ધરાવતો હોવો 

જોઇશે    

        વખતોવખત =ધુાયા� $માણેના fજુરાત Noુ ક& સેવા વગpકરણ 

અને ભરતી (સામા�ય) િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અiસુાર અગાઉથી 

fજુરાત સરકારની સેવામા ં હોય તેવી M યthતઓની તરફ*ણમા ં ઉપલી 

વયમયા�દા હળવી કર& શકાશે.  

૦૩/ર૦૧૬  સાય�ટ&ફ&ક 

આસીUટ�ટ, 

વગ�-૩  (ભૌિતક  

�ૂથ)  

ક) તા.૧૧/૦૭/ર૦૧૬ ના રોજ ઉમેદવારની Lમર ૧૮ વષ�થી ઓછ& નહY 

અને ૩ર વષ�થી વr ુન હોવી જોઈશે. 

 

(ખ) (i) a post graduate degree in Forensic Sciences with 
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�.". સવંગ4 વયમયા4દા / શૈ<:ણક લાયકાત   
specialization in Physical Sciences or Forensic 

Nanotechnology or Physics or Physical Chemistry or 

Information Technology or Digital Forensic Computer 

Science or Computer Security obtained from of any of the 

Universities established or incorporated by or under the 

Central or a State Act in India or any other educational 

institution recognized as such or declared to be a deemed 

University under section 3 of the University Grants 

Commission Act 1956  

or 

(ii) a bachelors’ degree in Forensic Science or Physics or 

Computer Science obtained from of any of the Universities 

established or incorporated by or under the Central or a State 

Act in India or any other educational institution recognized 

as such or declared to be a deemed University under section 

3 of the University Grants Commission Act 1956                

and  
 

(a) have about two years experience on the post of 

Laboratory Technician, class III , in the respective group of 

section/division in the subordinate service of the Directorate 

Of Forensic Science, Gujarat State  or 

(b) have about two years experience of research or analytical 

in the respective subject in the Government or Government 

undertaking Board or Corporation or Local Bodies or 

limited company established under the companies Act, 2013 

or Hospital or Medical Colleges or Private or Public sector 

Laboratory on the post which can be considered equivalent 

to the post not below the rank of Laboratory Assistant, class 

III, in Government. 

 

(ગ) fજુરાત Noુ ક& સેવા વગpકરણ અને ભરતી (સામા� ય) િનયમો, 

૧૯૬૭ મા ં ઠરાM યા $માણેની કો?s [ટુરના ઉપયોગ nગેની પાયાની 

Fણકાર& ધરાવતો હોવો જોઇશે.  

(ઘ) fજુરાતી અથવા Aહ� દ& અથવા તે બ� નેiુ ંRરુj ુ ં
ાન ધરાવતો હોવો 

જોઇશે    

        વખતોવખત =ધુાયા� $માણેના fજુરાત Noુ ક& સેવા વગpકરણ 

અને ભરતી (સામા�ય) િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અiસુાર અગાઉથી 

fજુરાત સરકારની સેવામા ં હોય તેવી M યthતઓની તરફ*ણમા ં ઉપલી 

વયમયા�દા હળવી કર& શકાશે. 
 

૦૪/ર૦૧૬  સાય�ટ&ફ&ક 

આસીUટ�ટ, 

વગ�-૩ 

(સાયકોલો1   

�ૂથ)  

ક) તા.૧૧/૦૭/ર૦૧૬ ના રોજ ઉમેદવારની Lમર ૧૮ વષ�થી ઓછ& નહY 

અને ૩ર વષ�થી વr ુન હોવી જોઈશે. 

(ખ) (i) a post graduate degree in Psychology with 

Specialization in Clinical Psychology or Neuro Psychology 

or Forensic Psychology or Investigation Psychology 

obtained from any of the Universities established or 

incorporated by or under the Central or a State Act in India 

or any other educational institution recognized as such or 
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�.". સવંગ4 વયમયા4દા / શૈ<:ણક લાયકાત   
declared to be a deemed University under section 3 of the 

University Grants Commission Act 1956  

or 

(ii) a bachelors’ degree in Psychology (As principal subject) 

obtained from any of the Universities established or 

incorporated by or under the Central or State Act in India or 

any other educational institution recognized as such or 

declared to be a deemed University under section 3 of the 

University Grants Commission Act 1956        and  
 

(a) have about two years experience on the post of 

Laboratory Technician, class III , in the respective group of 

section/division in the subordinate service of the Directorate 

Of Forensic Science, Gujarat State       or 

 

(b) have about two years experience of research or analytical 

in the respective subject in the Government or Government 

undertaking Board or Corporation or Local Bodies or 

limited company established under the companies Act, 2013 

or Hospital or Medical Colleges or Private or Public sector 

Laboratory on the post which can be considered equivalent 

to the post not below the rank of Laboratory Assistant, class 

III, in Government. 

 

(ગ) fજુરાત Noુ ક& સેવા વગpકરણ અને ભરતી (સામા� ય) િનયમો, 

૧૯૬૭ મા ં ઠરાM યા $માણેની કો?s [ટુરના ઉપયોગ nગેની પાયાની 

Fણકાર& ધરાવતો હોવો જોઇશે.  

(ઘ) fજુરાતી અથવા Aહ� દ& અથવા તે બ� નેiુ ંRરુj ુ ં
ાન ધરાવતો હોવો 

જોઇશે    

        વખતોવખત =ધુાયા� $માણેના fજુરાત Noુ ક& સેવા વગpકરણ 

અને ભરતી (સામા�ય) િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અiસુાર અગાઉથી 

fજુરાત સરકારની સેવામા ં હોય તેવી M યthતઓની તરફ*ણમા ં ઉપલી 

વયમયા�દા હળવી કર& શકાશે. 

૦પ/ર૦૧૬  લેબોર*ટર& 

ટ*કનીશીયન, 

વગ�-૩ (રસાયણ    

�ૂથ)  

ક) તા.૧૧/૦૭/ર૦૧૬ ના રોજ ઉમેદવારની Lમર ૧૮ વષ�થી ઓછ& નહY 

અને ૩૦ વષ�થી વr ુન હોવી જોઈશે.  

 
(i) A bachelors’ degree in Chemical Engineering or Forensic 

Science or Chemistry or Bio-Chemistry or Pharmacy (as 

principal subject) obtained from any of the Universities 

established or incorporated by or under the Central or a State 

Act. in India or any other educational institution recognized 

as such or declared to be a deemed University under Section 

3 of the University Grants Commission Act 1956 

 

(ખ) fજુરાત Noુ ક& સેવા વગpકરણ અને ભરતી (સામા� ય) િનયમો, 

૧૯૬૭ મા ં ઠરાM યા $માણેની કો?s [ટુરના ઉપયોગ nગેની પાયાની 
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�.". સવંગ4 વયમયા4દા / શૈ<:ણક લાયકાત   

Fણકાર& ધરાવતો હોવો જોઇશે.  

(ગ) fજુરાતી અથવા Aહ� દ& અથવા તે બ� નેiુ ંRરુj ુ ં
ાન ધરાવતો હોવો 

જોઇશે    

        વખતોવખત =ધુાયા� $માણેના fજુરાત Noુ ક& સેવા વગpકરણ 

અને ભરતી (સામા�ય) િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અiસુાર અગાઉથી 

fજુરાત સરકારની સેવામા ં હોય તેવી M યthતઓની તરફ*ણમા ં ઉપલી 

વયમયા�દા હળવી કર& શકાશે. 

૦૬/ર૦૧૬  લેબોર*ટર& 

ટ*કનીશીયન, 

વગ�-૩ 

(બાયોલો1    

�ૂથ)  

ક) તા.૧૧/૦૭/ર૦૧૬ ના રોજ ઉમેદવારની Lમર ૧૮ વષ�થી ઓછ& નહY 

અને ૩૦ વષ�થી વr ુન હોવી જોઈશે.  

 

(i) a bachelors’ degree in Bio engineering,  Forensic Science 

or Botany or Zoology or Bio-Chemistry or Micro-Biology or 

Life Science or Bio-Science or Bio-Technology or Genetics 

or Pharmacy (as principal subject) obtained from of any of 

the Universities established or incorporated by or under the 

Central or a State Act in India or any other educational 

institution recognized as such or declared to be a deemed 

University under section 3 of the University Grants 

Commission Act 1956 

 

(ખ) fજુરાત Noુ ક& સેવા વગpકરણ અને ભરતી (સામા� ય) િનયમો, 

૧૯૬૭ મા ં ઠરાM યા $માણેની કો?s [ટુરના ઉપયોગ nગેની પાયાની 

Fણકાર& ધરાવતો હોવો જોઇશે.  

(ગ) fજુરાતી અથવા Aહ� દ& અથવા તે બ� નેiુ ંRરુj ુ ં
ાન ધરાવતો હોવો 

જોઇશે    

        વખતોવખત =ધુાયા� $માણેના fજુરાત Noુ ક& સેવા વગpકરણ 

અને ભરતી (સામા�ય) િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અiસુાર અગાઉથી 

fજુરાત સરકારની સેવામા ં હોય તેવી M યthતઓની તરફ*ણમા ં ઉપલી 

વયમયા�દા હળવી કર& શકાશે.  

૦૭/ર૦૧૬  લેબોર*ટર& 

ટ*કનીશીયન, 

વગ�-૩  

(ભૌિતક  �ૂથ)  

ક) તા.૧૧/૦૭/ર૦૧૬ ના રોજ ઉમેદવારની Lમર ૧૮ વષ�થી ઓછ& નહY 

અને ૩૦ વષ�થી વr ુન હોવી જોઈશે.  

 
(i) a bachelors’ degree in Forensic Science or Physics or 

Computer Science (as principal subject) obtained from of 

any of the Universities established or incorporated by or 

under the Central or a State Act in India or any other 

educational institution recognized as such or declared to be a 

deemed University under section 3 of the University Grants 

Commission Act 1956   
 

(ખ) fજુરાત Noુ ક& સેવા વગpકરણ અને ભરતી (સામા� ય) િનયમો, 

૧૯૬૭ મા ં ઠરાM યા $માણેની કો?s [ટુરના ઉપયોગ nગેની પાયાની 
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Fણકાર& ધરાવતો હોવો જોઇશે.  

(ગ) fજુરાતી અથવા Aહ� દ& અથવા તે બ� નેiુ ંRરુj ુ ં
ાન ધરાવતો હોવો 

જોઇશે    

        વખતોવખત =ધુાયા� $માણેના fજુરાત Noુ ક& સેવા વગpકરણ 

અને ભરતી (સામા�ય) િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અiસુાર અગાઉથી 

fજુરાત સરકારની સેવામા ં હોય તેવી M યthતઓની તરફ*ણમા ં ઉપલી 

વયમયા�દા હળવી કર& શકાશે. 

૦૮/ર૦૧૬  લેબોર*ટર& 

ટ*કનીશીયન, 

વગ�-૩  

(સાયકોલો1   

�ૂથ)  

ક) તા.૧૧/૦૭/ર૦૧૬ ના રોજ ઉમેદવારની Lમર ૧૮ વષ�થી ઓછ& નહY 

અને ૩૦ વષ�થી વr ુન હોવી જોઈશે.  

 
(i) a bachelors’ degree in Psychology (As principal subject) 

obtained from any of the Universities established or 

incorporated by or under the Central or State Act in India or 

any other educational institution recognized as such or 

declared to be a deemed University under section 3 of the 

University Grants Commission Act 1956  
 

(ખ) fજુરાત Noુ ક& સેવા વગpકરણ અને ભરતી (સામા� ય) િનયમો, 

૧૯૬૭ મા ં ઠરાM યા $માણેની કો?s [ટુરના ઉપયોગ nગેની પાયાની 

Fણકાર& ધરાવતો હોવો જોઇશે.  

(ગ) fજુરાતી અથવા Aહ� દ& અથવા તે બ� નેiુ ંRરુj ુ ં
ાન ધરાવતો હોવો 

જોઇશે    

        વખતોવખત =ધુાયા� $માણેના fજુરાત Noુ ક& સેવા વગpકરણ 

અને ભરતી (સામા�ય) િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અiસુાર અગાઉથી 

fજુરાત સરકારની સેવામા ં હોય તેવી M યthતઓની તરફ*ણમા ં ઉપલી 

વયમયા�દા હળવી કર& શકાશે.  

૦૯/ર૦૧૬ લેબોર*ટર& 

આસીUટ�ટ, 

વગ�-૩ (રસાયણ 

�ૂથ)    

ક) તા.૧૧/૦૭/ર૦૧૬ ના રોજ ઉમેદવારની Lમર ૧૮ વષ�થી ઓછ& નહY 

અને ૩૦ વષ�થી વr ુન હોવી જોઈશે.  

 
(i) a bachelors’ degree in Chemical Engineering or Forensic 

Science or Chemistry or Bio-Chemistry or Pharmacy 

obtained from any of the Universities established or 

incorporated by or under the Central or a State Act. in India 

or any other educational institution recognized as such or 

declared as deemed University under Section 3 of the 

University Grants Commission Act 1956  or possess an 

equivalent qualification recognized  by the Government. 

 

(ખ) fજુરાત Noુ ક& સેવા વગpકરણ અને ભરતી (સામા� ય) િનયમો, 

૧૯૬૭ મા ં ઠરાM યા $માણેની કો?s [ટુરના ઉપયોગ nગેની પાયાની 

Fણકાર& ધરાવતો હોવો જોઇશે.  

(ગ) fજુરાતી અથવા Aહ� દ& અથવા તે બ� નેiુ ંRરુj ુ ં
ાન ધરાવતો હોવો 

જોઇશે    
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        વખતોવખત =ધુાયા� $માણેના fજુરાત Noુ ક& સેવા વગpકરણ 

અને ભરતી (સામા�ય) િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અiસુાર અગાઉથી 

fજુરાત સરકારની સેવામા ં હોય તેવી M યthતઓની તરફ*ણમા ં ઉપલી 

વયમયા�દા હળવી કર& શકાશે. 

૧૦/ર૦૧૬ લેબોર*ટર& 

આસીUટ�ટ,  

વગ�-૩ 

(બાયોલો1 

�ૂથ)    

ક) તા.૧૧/૦૭/ર૦૧૬ ના રોજ ઉમેદવારની Lમર ૧૮ વષ�થી ઓછ& નહY 

અને ૩૦ વષ�થી વr ુન હોવી જોઈશે.    

(i) a bachelors’ degree in Bio engineering,  Forensic Science 

or Botany or Zoology or Bio-Chemistry or Micro-Biology or 

Life Science or Bio-Science or Bio-Technology or Genetics 

or Pharmacy (as principal subject) obtained from of any of 

the Universities established or incorporated by or under the 

Central or a State Act in India or any other educational 

institution recognized as such or declared to be a deemed 

University under section 3 of the University Grants 

Commission Act 1956  or possess an equivalent 

qualification recognized  by the Government. 

 

(ખ) fજુરાત Noુ ક& સેવા વગpકરણ અને ભરતી (સામા� ય) િનયમો, 

૧૯૬૭ મા ં ઠરાM યા $માણેની કો?s [ટુરના ઉપયોગ nગેની પાયાની 

Fણકાર& ધરાવતો હોવો જોઇશે.  

(ગ) fજુરાતી અથવા Aહ� દ& અથવા તે બ� નેiુ ંRરુj ુ ં
ાન ધરાવતો હોવો 

જોઇશે    

        વખતોવખત =ધુાયા� $માણેના fજુરાત Noુ ક& સેવા વગpકરણ 

અને ભરતી (સામા�ય) િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અiસુાર અગાઉથી 

fજુરાત સરકારની સેવામા ં હોય તેવી M યthતઓની તરફ*ણમા ં ઉપલી 

વયમયા�દા હળવી કર& શકાશે.  

૧૧/ર૦૧૬ લેબોર*ટર& 

આસીUટ�ટ, 

વગ�-૩ (ભૌિતક 

�ૂથ)    

ક) તા.૧૧/૦૭/ર૦૧૬ ના રોજ ઉમેદવારની Lમર ૧૮ વષ�થી ઓછ& નહY 

અને ૩૦ વષ�થી વr ુન હોવી જોઈશે.  

 
(i) a bachelors’ degree in Forensic Science or Physics or 

Computer Science (as principal subject) obtained from of 

any of the Universities established or incorporated by or 

under the Central or a State Act in India or any other 

educational institution recognized as such or declared to be a 

deemed University under section 3 of the University Grants 

Commission Act 1956  or possess an equivalent 

qualification recognized  by the Government.  

 

(ખ) fજુરાત Noુ ક& સેવા વગpકરણ અને ભરતી (સામા� ય) િનયમો, 

૧૯૬૭ મા ં ઠરાM યા $માણેની કો?s [ટુરના ઉપયોગ nગેની પાયાની 

Fણકાર& ધરાવતો હોવો જોઇશે.  

(ગ) fજુરાતી અથવા Aહ� દ& અથવા તે બ� નેiુ ંRરુj ુ ં
ાન ધરાવતો હોવો 

જોઇશે    
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        વખતોવખત =ધુાયા� $માણેના fજુરાત Noુ ક& સેવા વગpકરણ 

અને ભરતી (સામા�ય) િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અiસુાર અગાઉથી 

fજુરાત સરકારની સેવામા ં હોય તેવી M યthતઓની તરફ*ણમા ં ઉપલી 

વયમયા�દા હળવી કર& શકાશે. 

૧ર/ર૦૧૬ લેબોર*ટર& 

આસીUટ�ટ, 

વગ�-૩ 

(સાયકોલો1 

�ૂથ)    

ક) તા.૧૧/૦૭/ર૦૧૬ ના રોજ ઉમેદવારની Lમર ૧૮ વષ�થી ઓછ& નહY 

અને ૩૦ વષ�થી વr ુન હોવી જોઈશે.  

 
(i) a bachelors’ degree in Psychology (As principal subject) 

obtained from any of the Universities established or 

incorporated by or under the Central or State Act in India or 

any other educational institution recognized as such or 

declared to be a deemed University under section 3 of the 

University Grants Commission Act 1956 or possess an 

equivalent qualification recognized  by the Government. 

 

(ખ) fજુરાત Noુ ક& સેવા વગpકરણ અને ભરતી (સામા� ય) િનયમો, 

૧૯૬૭ મા ં ઠરાM યા $માણેની કો?s [ટુરના ઉપયોગ nગેની પાયાની 

Fણકાર& ધરાવતો હોવો જોઇશે.  

(ગ) fજુરાતી અથવા Aહ� દ& અથવા તે બ� નેiુ ંRરુj ુ ં
ાન ધરાવતો હોવો 

જોઇશે    

        વખતોવખત =ધુાયા� $માણેના fજુરાત Noુ ક& સેવા વગpકરણ 

અને ભરતી (સામા�ય) િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અiસુાર અગાઉથી 

fજુરાત સરકારની સેવામા ં હોય તેવી M યthતઓની તરફ*ણમા ં ઉપલી 

વયમયા�દા હળવી કર& શકાશે. 

૧૩/ર૦૧૬  સચ�ર, વગ�-૩  

(ફYગર િ$�ટ 

Z[રુો)  

ક) તા.૧૧/૦૭/ર૦૧૬ ના રોજ ઉમેદવારની Lમર ૧૮ વષ�થી ઓછ& નહY 

અને ૩૦ વષ�થી વr ુન હોવી જોઈશે.  

 
(i) a bachelors’ degree in Science obtained from any of the 

Universities established or incorporated by or under the 

Central or a State Act in India or any other educational 

institution recognized as such or declared to as deemed 

University under section 3 of the University Grants 

Commission Act 1956  or possess an equivalent 

qualification recognized  by the Government.  

 

Norms to be taken into consideration by the Medical 

officer for fitness for male and female are as below:  

 

1. The candidate shall not be colour blind or squint. 

2. The candidate shall possess the visual standard as 

below 

                                          Right eye          Left eye  

(a) Distant visio                6/5                  6/5 (shellon) 

(b) Near vision                  0/5                  0/5 

 

(ખ) fજુરાત Noુ ક& સેવા વગpકરણ અને ભરતી (સામા� ય) િનયમો, 
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૧૯૬૭ મા ં ઠરાM યા $માણેની કો?s [ટુરના ઉપયોગ nગેની પાયાની 

Fણકાર& ધરાવતો હોવો જોઇશે.  

(ગ) fજુરાતી અથવા Aહ� દ& અથવા તે બ� નેiુ ંRરુj ુ ં
ાન ધરાવતો હોવો 

જોઇશે    

        વખતોવખત =ધુાયા� $માણેના fજુરાત Noુ ક& સેવા વગpકરણ 

અને ભરતી (સામા�ય) િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અiસુાર અગાઉથી 

fજુરાત સરકારની સેવામા ં હોય તેવી M યthતઓની તરફ*ણમા ં ઉપલી 

વયમયા�દા હળવી કર& શકાશે. 

૧૪/ર૦૧૬  Uટોર ક&પર 

વગ�-૩  

ક) તા.૧૧/૦૭/ર૦૧૬ ના રોજ ઉમેદવારની Lમર ૧૮ વષ�થી ઓછ& નહY 

અને ૩૦ વષ�થી વr ુન હોવી જોઈશે.  

 
(i) a bachelors’ degree in Science obtained from any of the 

Universities established or incorporated by or under the 

Central or a State Act in India or any other educational 

institution recognized as such or declared to be as deemed 

University under section 3 of the University Grants 

Commission Act 1956  or possess an equivalent 

qualification recognized  by the Government.  

 

 (ખ) fજુરાત Noુ ક& સેવા વગpકરણ અને ભરતી (સામા� ય) િનયમો, 

૧૯૬૭ મા ં ઠરાM યા $માણેની કો?s [ટુરના ઉપયોગ nગેની પાયાની 

Fણકાર& ધરાવતો હોવો જોઇશે.  

(ગ) fજુરાતી અથવા Aહ� દ& અથવા તે બ� નેiુ ંRરુj ુ ં
ાન ધરાવતો હોવો 

જોઇશે    

        વખતોવખત =ધુાયા� $માણેના fજુરાત Noુ ક& સેવા વગpકરણ 

અને ભરતી (સામા�ય) િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અiસુાર અગાઉથી 

fજુરાત સરકારની સેવામા ં હોય તેવી M યthતઓની તરફ*ણમા ં ઉપલી 

વયમયા�દા હળવી કર& શકાશે. 

૧૫/ર૦૧૬  �ુનીયર 

એ%પટ� , વગ�-૩  

(ફYગર િ$�ટ 

Z[રુો) 

ક) તા.૧૧/૦૭/ર૦૧૬ ના રોજ ઉમેદવારની Lમર ૧૮ વષ�થી ઓછ& નહY 

અને ૩૦ વષ�થી વr ુન હોવી જોઈશે.  

 
(i) a degree in Science obtained from any of the Universities 

established or incorporated by or under the Central or a State 

Act in India or any other educational institution recognized 

as such or declared to as deemed University under section 3 

of the University Grants Commission Act 1956  or possess 

an equivalent qualification recognized  by the Government.  

 

Norms to be taken into consideration by the Medical 

officer for fitness for male and female are as below:  

 

3. The candidate shall not be colour blind or squint. 

4. The candidate shall possess the visual standard as 

below 

                                          Right eye          Left eye  
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�.". સવંગ4 વયમયા4દા / શૈ<:ણક લાયકાત   
(c) Distant visio                6/5                  6/5 (shellon) 

(d) Near vision                  0/5                  0/5 

 

(ખ) fજુરાત Noુ ક& સેવા વગpકરણ અને ભરતી (સામા� ય) િનયમો, 

૧૯૬૭ મા ં ઠરાM યા $માણેની કો?s [ટુરના ઉપયોગ nગેની પાયાની 

Fણકાર& ધરાવતો હોવો જોઇશે.  

(ગ) fજુરાતી અથવા Aહ� દ& અથવા તે બ� નેiુ ંRરુj ુ ં
ાન ધરાવતો હોવો 

જોઇશે    

        વખતોવખત =ધુાયા� $માણેના fજુરાત Noુ ક& સેવા વગpકરણ 

અને ભરતી (સામા�ય) િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અiસુાર અગાઉથી 

fજુરાત સરકારની સેવામા ં હોય તેવી M યthતઓની તરફ*ણમા ં ઉપલી 

વયમયા�દા હળવી કર& શકાશે. 

૧૬/ર૦૨૧૬  મદદનીશ 

હUતા%ર 

િન\ણાતં, વગ�-૩  

(ક) તા.૧૧/૦૭/ર૦૧૬ ના રોજ ઉમેદવારની Lમર ૧૮ વષ�થી ઓછ& નહY 

અને ૩૮ વષ�થી વr ુન હોવી જોઈશે.   

(ખ) (i) A Second Class post graduate degree in Forensic 

Sciences with specialization in Document Examination or 

degree in Chemistry or Physich obtained from any  of the 

Universities established or incorporated by or under the 

Central or a State Act in India or any other educational 

institution recognized as such or declared to be a deemed as 

a University under section 3 of the University Grants 

Commission Act 1956 or possess an equivalent qualification 

recognised as such by the Government; 

or 

(ii) A bachelor degree Forensic Science with specialisation 

in Document Examination or degree in  Chemistry or 

Physics obtained from any of the  Universities established or 

incorporated by or under the Central or a State Act. in India;  

or any other educational institutions recognized as such or 

declared to be deemed as a  University under Section 3 of 

the University Grants Commission Act 1956 ; or possess an 

equivalent qualification recognsed as such by the 

Government;   and have about two years experience in  the 

field of Scientifc Examination of Questioned Documents tn 

the State or a Central Forensic Science Laboratoty or in any 

other such institutes;   

(ગ) fજુરાત Noુ ક& સેવા વગpકરણ અને ભરતી (સામા� ય) િનયમો, 

૧૯૬૭ મા ં ઠરાM યા $માણેની કો?s [ટુરના ઉપયોગ nગેની પાયાની 

Fણકાર& ધરાવતો હોવો જોઇશે.  

(ઘ) fજુરાતી અથવા Aહ� દ& અથવા તે બ� નેiુ ંRરુj ુ ં
ાન ધરાવતો હોવો 

જોઇશે    

        વખતોવખત =ધુાયા� $માણેના fજુરાત Noુ ક& સેવા વગpકરણ 

અને ભરતી (સામા�ય) િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અiસુાર અગાઉથી 

fજુરાત સરકારની સેવામા ં હોય તેવી M યthતઓની તરફ*ણમા ં ઉપલી 

વયમયા�દા હળવી કર& શકાશે. 
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નLધઃ-(૧)  ઉપર દશા�વેલ તમામ સવંગ�ના ભરતી િનયમોમા ં િનયત થયેલ શૈ%Iણક લાયકાતના 

અગS યના N�ુાઓનો અર1પ�કમા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે. પરjુ ંઆખર& પસદંગી સમયે 

ભરતી િનયમોમા ંદશા�વેલ શૈ%Iણક લાયકાતની તમામ જોગવાઇઓને G યાને લેવામા ંઆવશે. 

ઉમેદવાર* Fહ*રાતમા ં દશા�વેલ શૈ%Iણક લાયકાતની તમામ િવગતો G યાને લઇને જ 

અર1પ�કમા ંિવગતો ભરવાની રહ*શે. વધારાની િવશેષ શૈ%Iણક લાયકાત-અiભુવની િવગતો 

Additional Education Qualification  મા ંદશા�વવાની રહ*શે.   

   (૨) દર*ક સવંગ�ની ઉપલી વયમયા�દા માટ* _ તે સવંગ�ના ભરતી િનયમોમા ં દશા�વેલ જોગવાઇ  

તેમજ સામા� ય વહ&વટ િવભાગના તા. ૨૯/૯/૨૦૧૨ અને તા. ૦૬/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવ 

Qમાકંઃ સીઆરઆર/૧૧૨૦૦૮/૨૮૨૩૨૩/ગ-૫ ની જોગવાઇઓ અને તે અ� વયે થયેલ 

=ધુારાને G યાને લઇ મહ�મ વય-મયા�દામા ં પાચં વષ�નો વધારો Gયાને લેવાનો રહ*શે. 

(Fહ*રાત Qમાકં : ૧૬/ર૦૧૬ મદદનીશ હUતા%ર િન\ણાતં વગ�-૩ િસવાયના સવંગ� માટ*)  

     

૪ [ર]. વયમયા4દામા ં]ટછાટ:-  

 સામા� ય વગ�ની મAહલા ઉમેદવારો, અનામત વગ�ના RHુષ તથા મAહલા ઉમેદવારો તેમજ 

મા1 સૈિનક, શાAરર&ક િવકલાગં ઉમેદવારો અને સરકાર& સેવામા ંઅગાઉથી ફરજ બFવાતા 

હોય તેવા કમ�ચાર& ઉમેદવારોને નીચ ેNજુબ િનયમોiસુાર �ટછાટ મળવાપા� છે.  

    (૧)  ઉપર દશા�વેલ તમામ સવંગ�મા ં fજુરાત Noુ ક& સેવા વગpકરણ અને ભરતી (સામા�ય) 

િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અiસુાર અગાઉથી fજુરાત સરકારની સેવામા ં હોય તેવી 

M યthતઓની તરફ*ણમા ંઉપલી વયમયા�દા હળવી કર& શકાશે. તે Nજુબની જોગવાઇ થયેલ છે 

આ જોગવાઇનો લાભ _ કમ�ચાર& સરકાર& સેવામા ં િનયિમત િનમa ૂકં પામેલ હોય તેવા 

કમ�ચાર& ઉમેદવારને જ મળવાપા� છે. તેથી સરકારdીની હાલની કરાર આધાAરત Aફકસ 

પગારની નીિત અiસુાર _ ઉમેદવારો માિસક Iફકસ પગારથી સરકાર& સેવામા ંફરજ બFવતા 

હોય તેવા ઉમેદવારોને આ લાભ મળ& શકતો નથી. તેથી તેવા ઉમેદવારોએ આ જોગવાઇના 

આધાર* વયમયા�દામા ં�ટછાટ મળવાપા� હોવાiુ ંગણીને (_ તે ક*ટ*ગર&ના ઉમેદવારો માટ* 

િનયત થયેલ વયમયા�દામા ંઆવતા ન હોય તો) અર1પ�ક  ભર& શકાશે નહY. તેમ છતા ં

અર1પ�ક ભરવામા ંઆવશે તો તે કોઇ પણ તબ�ે કચેર& �ારા રદ કરવામા ંઆવશે.  

(૨) Fહ*રાત Qમાકંઃ ૦૧/ર૦૧૬ થી ૧૬/ર૦૧૬ માટ* મા1 સૈિનક ઉમેદવારો ક* _ઓએ જલ, 

વા[ ુઅને Uથળની આમp ફોસpસમા ંઓછામા ંઓછા છ માસની સેવા કર& હોય અને મા1 

સૈિનક તર&ક*i ુ સ%મ અિધકાર&iુ ંઓળખકાડ� અને AડU ચા� �કુ ધરાવતા ં હોય તો ઉ૫લી 

વયમયા�દામા ં તેઓએ બFવેલ ફરજનો સમયગાળો ઉ૫રાતં �ણ વષ� =ધુીની �ટછાટ 

મળશે. 

(૩) _ તે સવંગ�ની જ� યાઓ માટ* સામા� ય વગ�ની મAહલા ઉમેદવારોને મAહલા તર&ક*ના પાચં 

વષ�ની �ટછાટ મળવાપા� થશે.  

(૪) _ સવંગ�ની જ� યાઓ પૈક& _ તે અનામત વગ�ના ઉમેદવારો માટ* જ� યાઓ અનામત 

દશા�વેલ છે તેવા વગ�ના RHુષ ઉમેદવારોને પાચં વષ�ની �ટછાટ અને મAહલા ઉમેદવારોને 

અનામત વગ� તર&ક*ના પાચં અને મAહલા તર&ક*ના પાચં વષ� મળ& ^ુલ-૧૦ (દશ) વષ�ની 

�ટછાટ મળવાપા� થશે. પરંj ુ_ સવંગ�ની જ� યાઓમા ં_ તે અનામત વગ� માટ* અનામત 
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જ� યા દશા�વેલ નથી તેવા વગ�ના RHુષ ઉમેદવારોને કોઇ �ટછાટ મળશે નહY પરંj ુમAહલા 

ઉમેદવારોને મAહલા તર&ક*ના પાચં વષ�ની �ટછાટ મળવાપા� થશે.  

(૫) _ સવંગ�ની જ� યા મા� Iબન આનમત- સામા�ય વગ� માટ*ની છે તેવી જ� યાઓ માટ* 

અનામત વગ�ના ઉમેદવારો પોતાની ઉમેદવાર& ન�ધાવી શકશે/ અર1પ�ક ભર& શકશે. 

(અર1પ�કમા ં તેઓએ પર&%ા ફ& માથંી Ntુhત માટ* _ તે ક*ટ*ગર& જ દશા�વવાની રહ*શે. ) 

પરંj ુ તેઓને વયમયા�દામા ં કોઇ �ટછાટ મળશે નહY. મા� મAહલા ઉમેદવારોને મAહલા 

તર&ક*ના પાચં વષ�ની �ટછાટ મળવાપા� થશે.  

(૬) સામા� ય વગ�ના િવકલાગં RHુષ ઉમેદવારોને ૧૦ વષ� ની �ટછાટ મળવાપા� થશે.  

(૭)  સામા� ય વગ�ના િવકલાગં મAહલા ઉમેદવારો ૧૫ વષ� �ટછાટ મળવાપા� થશે.  

(૮) અનામત વગ�ના િવકલાગં RHુષ ઉમેદવારોને _ તે સવંગ�મા ં _ તે અનામત વગ�  માટ* 

જ�યાઓ અનામત હશે તેવી ક*ટ*ગર&ના િવકલાગં RHુષ ઉમેદવારોને  ૧૫ વષ�ની �ટછાટ 

મળવાપા� થશે. �યાર* _ તે સવંગ�મા ંઅનામત વગ� માટ* જ�યાઓ અનામત ન હોય તેવા 

સવંગ�મા ં _ તે અનામત વગ�ના િવકલાગં RHુષ ઉમેદવારોને ૧૦ વષ�ની જ �ટછાટ 

મળવાપા� થશે.  

(૯) અનામત વગ�ના િવકલાગં મAહલા ઉમેદવારોને _ તે સવંગ�મા ં_ તે અનામત વગ�  માટ* 

જ�યાઓ અનામત હશે તેવી ક*ટ*ગર&ના િવકલાગં મAહલા ઉમેદવારોને ૨૦ વષ�ની �ટછાટ 

મળવાપા� થશે. �યાર* _ તે સવંગ�મા ંઅનામત વગ� માટ* જ�યાઓ અનામત ન હોય તેવા 

સવંગ�મા ં _ તે અનામત વગ�ના િવકલાગં મAહલા ઉમેદવારોને ૧૫ વષ�ની જ �ટછાટ 

મળવાપા� થશે. 

(૧૦) _ સવંગ�ની જ� યાઓમા ં S.E.B.C. ક*ટ*ગર& (શા.શૈ.૫.વગ�) ના ઉમેદવારો માટ* જ� યાઓ 

અનામત છે તેવા S.E.B.C. ક*ટ*ગર& (શા.શૈ.પ. વગ�) ના ઉમેદવારોએ નાણાક&ય વષ� ર૦૧પ-

ર૦૧૬ ની આવકના આધાર* રાજય સરકારની નોકર& માટ* ( પAરિશ\ ઠ-ક Nજુબ fજુરાતી 

નNનૂામા ં ) કઢાવેલ નોન-Q&મીલેયર સAટ�ફ&ક*ટ તા.૦૧/૦૪/ર૦૧૬ થી તા.૧૧/૦૭/૨૦૧૬    

દર?યાન મેળવેલ હોય તે�ુ ં $માણપ� ધરાવતા ં હશે તો જ ઉ૫લી વયમયા�દામા ં �ટછાટ 

તેમજ ક*ટ*ગર&ની અનામત જ�યાનો લાભ મળશે. ()_ે`મા ં મેળવેલ નોન-"�મીલેયર 

સIટaIફક ટ કોઇાણ સજંોગોમા ંમા� ય ગણવામા ંઆવશે નહb.) અ�યથા તેઓ સામા�ય ક*ટ*ગર&ના 

ઉમેદવાર તર&ક* ઉમેદવાર& ન�ધાવી શકશે. અને તે AકUસામા ંવયમયા�દા, પર&%ા ફ& માથંી 

Ntુhત તેમજ અનામત જ� યા પર પસદંગીનો લાભ મળવાપા� થશે નહ&. 

(૧૧)  સામા`ક �યાય અ ને અ િધકાર�તા િવભાગના તા:-૦૧/૦પ/ર૦૧૬ના વટcકુમથી સમાજના 

િવિવધ વગ@ની રdૂઆતોને eયાને લઇ સમાજના તમામ વગ@ને ખાસ કર�ને :બન અ નામત 

ક<ાના આિથ>ક ર�તે નબળા વગ@ ક  fઓને અ નામતનો કોઇપણ લાભ સરકાર� સેવામા ં

મળતો નથી. તે વગ@ને gરુતી અ ને hયાજબી તકો મળ� રહ  તે હ iથુી ઉકત વટcકુમથી :બન 

અ નામત વગ@ના આિથ>ક ર�તે નબળા વગ@ને ૧૦ ટકા અ નામત આપવા9ુ ં રાજય સરકાર  

નકક� કર લ છે.  f 7જુબ રાજયમા ંસામા1ક અને શૈ%Iણક ર&તે પછાત વગ�ને _ માપદંડો 

લાf ુપડ* છે તે જ માપદંડ આ હ*j ુમાટ* િનધા�ર&ત કરવાના રહ* છે.  

  :બન અ નામત ક<ાના આિથ>કર�તે નબળા વગ@ (Unreserved Economically Weaker 

Sections)ના અ નામત જ6યા સામે અ ર` કરનાર ઉમેદવાર  QમાણપTો આપવા માટ  સ<મ 
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સ}ાિધકાર�ઓ, :બન ઉ~ત વગ4ના QમાણપTો (Non creamylayers) આપવા માટ ના વખતો 

વખતના ઠરાવથી િનધા4ર�ત કયા4 અ 9સુારના અ િધકાર�ના QમાણપTો રdૂ કરવાના રહ શે.  

૧.  �જ�લા મે`�Y ટ/ અ િધક �જ�લા મે`�Y ટ/ કલેકટર/ ડ  ��ટુ� કિમ�ર/ નાયબ કલેકટર/ 

અ િધક ડ  ��ટુ� કિમ�ર/ Qથમ વગ4ના�ટાઇપે�ડર� મે`�Y ટ/ સબ ડ�વીઝનલ મે`�Y ટ/ 

તા�કુા મે`�Y ટ/ એકઝીક�ટુ�વ મે`�Y ટ/ વધારાના આિસ.કિમ�ર (Qથમ વગ4ના 

�ટાઇપે�ડર� મે`�Y ટથી નીચેની ક<ાના ન હોય તેવા)  

ર. ચીફ $ેસીડ*�સી મે1Uq*ટ/ વધારાના ચીફ $ેસીડ*�સી મે1Uq*ટ/ $ેસીડ*�સી મે1Uq*ટ.  

૩.  મામલતદાર (તેહસીલદાર) થી નીચેની ક%ાના ન હોય તેવા મહ*=લૂી અિધકાર&. 

૪.  સબડ&વીઝનલ ઓAફસર.  

પ.  તા�કુા િવકાસ અિધકાર&.  

૬.  �જoલા નાયબ િનયામક (િવકસતી Fિત)/ �જoલા સમાજ કoયાણ અિધકાર& (િવકસતી 

Fિત) 

(૧ર)  અ નામત વગ4ના તમામ ઉમેદવારોએ �િત )ગે9ુ ંQમાણપT �જુરાત સરકાર �ારા વખતો 

વખત િનયત કર લ ન7નૂામા ંમેળવેલ હો�ુ ંજોઇશે.  

નLધ :  

(૧) િવકલાગં ઉમેદવારો ૪૦% ક  તેથી વ� ુઅ ને ૭૫ % ક  તેથી ઓછ� ટકાવાર�ની િવકલાગંતા 

ધરાવતા ંહોવા9ુ ં િસિવલ સ�ન9ુ ંસટ�ફ�ક ટ ધરાવતા ંહશે તો જ િવકલાગં ઉમેદવાર તર�ક  

મા� ય ગણાશે અ ને ઉ૫લી વયમયા4દા અ ને અ નામતનો લાભ મળશે. 

(૨) શાર�Iરક િવકલાગંતા )ગે સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પર�પT "માકંઃ 

૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-ર, થી િનયત થયેલ ન7નૂામા ં સરકાર� હો��પટલના *િુQ�ટ �ડ  �ટ/ 

િસિવલ સ�ન/મેડ�કલ બોડ4 �ારા આપવામા ંઆવેલ QમાણપT મા�ય ગણવામા ંઆવશે. 

(૩) ઓનલાઇન અ ર` કરતી વખતે કોઇ QમાણપT જોડવાના નથી પરંi ુઅ ર`પTકમા ંજ�ર� 

િવગતો ભરવાની રહ શે. આ ક ટ ગર�મા ંઅ ર` કરનારા ઉમેદવારો આવા QમાણપTો ધરાવતા 

હોય તેમણે જ િવકલાગં ઉમેદવારની ક ટ ગર�મા ંઅ ર` કરવાની રહ શે.     

 

     _ તે વગ�ના મા1 સૈિનક ઉમેદવારો િસવાય અ� ય તમામ વગ�ના ઉમેદવારો માટ* 

ઉ૫લી વયમયા�દામા ં િનયમોiસુાર મળવાપા� �ટછાટ સાથેની Lમર કોઈ ૫ણ સજંોગોમા ં

િનયત તાર�ખે ૪૫ વષ4થી વધવી જોઈશે નIહ.  

 

૫.    કો���ટુરની �ણકાર�  

 

 ઉમેદવાર રાજય સરકારના સામા�ય વહ&વટ િવભાગના તા.૧૩/૮/ર૦૦૮ ના સરકાર& ઠરાવ 

નબંર:- સીઆરઆર-૧૦-ર૦૦૭-૧ર૦૩ર૦-ગ.૫ થી નકક& કર*લ અ�યાસQમ Nજુબ કો?s[ટુર 

nગેiુ ંબેઝીક નોલેજ ધરાવતા હોવા nગેiુ ંકોઈ૫ણ તાલીમી સUંથાiુ ં$માણ૫� / માક�શીટ 

ધરાવતા હોવા જોઈશે. અથવા સરકાર મા�ય [િુનવિસmટ& અથવા સUંથામા ં કો?s[ટુર 
ાન 

nગેના કોઈ૫ણ Aડsલોમા / ડ&Eી ક* સટ�Aફક*ટ કોષ� કર*લ હોય તેવા $માણ૫�ો અથવા ડ&Eી 

ક* ડ&sલોમા અ�યાસQમમા ંકો?s[ટુર એક િવષય તર&ક* હોય તેવા $માણ૫�ો અથવા ધોરણ-

૧૦ અને ધોરણ-૧ર ની ૫ર&%ા કો?s[ટુરના િવષય સાથે ૫સાર કર*લ હોય તેવા $માણ૫�ો 
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ધરાવતા હોવા જોઈશે. આ તબકક* આ�ુ ં$માણ૫� ન ધરાવતા ઉમેદવારો ૫ણ અર1 કર& 

શકશે. ૫રંj ુ આવા ઉમેદવારોએ િનમa ૂકં સ�ાિધકાર& સમ% કો?s[ટુરની બેઝીક નોલેજની 

૫ર&%ા પાસ કયા�i ુ ં આ�ુ ં $માણ૫� િનમa ૂકં મેળવતા ં ૫હ*લા અ�કુ ર�ુ કરવાiુ ં રહ*શે. 

અ�યથા િનમa ૂકં મેળવવાને પા� થશે નહY. તેમજ િનમa ૂકં સ�ાિધકાર& આવા AકUસામા ં

ઉમેદવારોની ૫સદંગી "રદ" કરશે.  

 

૬. શૈ<:ણક  લાયકાત / વયમયા4દા / વધારાની લાયકાત માટ  િનધા4Iરત તાર�ખ :-  Fહ*રાતમા ં

દશા�વેલ તમામ સવંગ�ના ઉમેદવારોના ં AકUસામા ં શૈ%Iણક લાયકાત, વયમયા�દા, અiભુવ, 

નોન-Q&મીલેયર સટ� અને અ�ય જHર& લાયકાત માટ* તા.૧૧/૦૭/૨૦૧૬ ની tUથિતને 

�યાનમા ંલેવામા ંઆવશે. 

૭. અ ર` કરવાની ર�ત :-  

  

આ Fહ*રાતના સદંભ�મા ંમડંળ �વારા ઓન લાઈન અર1 જ  Uવીકારવામા ંઆવશે. _ અ� વયે 

ઉમેદવારોએ Fહ*રાતમા ં દશા�Mયા તા.૨૦/૦૬/૨૦૧૬ (બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક) થી 

તા.૧૧/૦૭/૨૦૧૬ (સમય રા�ીના ૨૩-૫૯ કલાક =ધુી) દર?યાન 

"https://ojas.gujarat.gov.in" વેબસાઈટ ૫ર ઓન-લાઈન અર1૫�ક ભર& શકશે. 

ઉમેદવાર એક સવંગ� માટ* એક જ અર1 કર& શકશે. તેમ છતા ંકોઇ ઉમેદવાર એક કરતા ંવr ુ

અર1 ર1U ટડ� કરશે તો તેવા ઉમેદવારોના AકU સામા ંસૌથી છેo લે ક� ફમ� થયેલી અર1 મા�ય 

ગણીને તે િસવાયની બાક&ની તમામ અર1ઓ રદ થશે. આ બાબતની િવગતવાર =ચુના 

અર1 કરવાની ર&તના પેટા N�ુા ન.ં (૧૪) મા ંપણ આપેલ છે.  

 

ઉમેદવાર* અર1પ�ક ભરવા માટ*ઃ-    

(૧) સૌ $થમ "https://ojas.gujarat.gov.in" વેબસાઈટ ૫ર જ�ુ.ં અને S યાર બાદ   

(ર)     "Apply On line" ૫ર Click કર�ુ.ં  

(૩)  ઉમેદવાર* Fહ*રાત Qમાકં:- ૦૧/૨૦૧૬ થી ૧૬/૨૦૧૬ પૈક& _ સવંગ�ની Fહ*રાત માટ* 

ઉમેદવાર& કરવા માગંતા હોય તે Fહ*રાતના સવંગ�ના નામ ૫ર Click  કરવાથી U Q&ન પર 

More Details અને Apply now ના ઓs શન �લુશે. _મા ંMore Details પર Click  

કરવાથી િવગતવાર Fહ*રાતની િવગતો જોવા મળશે. _ ઉમેદવારોએ વાચંી જવી. 

(૪)  જયાર* "Apply now" ૫ર Click  કરવાથી Application Format �લુશે _મા ં સૌ $થમ 

"Personal Details"  ઉમેદવાર* ભરવી. (અહY લાલ �દંડ& ( * ) િનશાની હોય તેની 

િવગતો ફર�જયાત ભરવાની રહ*શે.)  

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

Qualifications" ૫ર Click  કર�ુ.ં  

(૬)  જો વr ુલાયકાત દશા�વવા માગંતા હો તો  "Add more education" ૫ર Click  કર�ુ.ં  

(૭)  _ સવંગ�મા ં અiભુવ માગંલે હોય તે સવંગ�મા ં અiભુવની િવગતો દશા�વવા માટ* 

"Experience Type" ૫ર Click  કરવાથી અiભુવની િવગતો દશા�વવા માટ*iુ ંAફo ડ �લુશે 

_માથંી અiભુવની િવગતો િસલેકટ કર&ને તેની સામે જHર& િવગતો દશા�વવાની રહ*શે.    

(૮)  તેની નીચે "Self declaration" ૫ર Click કર�ુ.ં Sયારબાદ       
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(૯)  ઉ૫રની શરતો Uવીકારવા માટ* "Yes" ૫ર Click  કર�ુ.ં હવે અર1 Rણૂ� ર&તે ભરાઈ ગયેલ છે.  

(૧૦)  હવે "save" ૫ર Click કરવાથી ઉમેદવારનો "Application Nnmber" generate થશે. _ 

ઉમેદવાર* સાચવીને રાખવાનો રહ*શે.  

(૧૧) હવે Upload Photograph ૫ર Click કરો અહY તમારો application number type કરો અને 

તમાર& Birth date type કરો. Sયારબાદ ok ૫ર Click  કર�ુ.ં અહY photo અને signature 

upload કરવાના છે. (Photo iુ ં મા૫ ૫ સે.મી. Lચાઈ અને ૩.૬ સે.મી. ૫હોળાઈ અને 

Signature iુ ંમા૫ ર.૫ સે.મી. Lચાઈ અને ૭.૫ સે.મી. ૫હોળાઈ રાખવી.) (photo અને 

signature upload કરવા સૌ $થમ તમારો photo અને signature jpg format મા ં (15 

kb) સાઈઝથી વધે નAહ તે ર&તે U ક*ન કર& computer મા ંસેવ કર*લા હોવા જોઈશે.) photo 

અને signature અપલોડ કરવા માટ* "browse" button ૫ર Click કરો. હવે choose file 

ના UQ&નમાથંી _ ફાઈલમા ં jpg format મા ં તમારો photo store થયેલ છે, તે ફાઈલને 

select કરો અને "open" button ને Click કરો. હવે "browse" button ની બા�ુમા ં

"upload" button ૫ર Click કરો. હવે બા�ુમા ં તમારો photo દ*ખાશે. હવે આજ ર&તે 

signature ૫ણ upload કરવાની રહ*શે. _ photo અને signature અપલોડ કરવામા ં

આM યા હશે તે જ photo લIેખત પર&%ાના હાજર&પ�કમા ંચ�ટાડવાનો રહ*શે તથા તેવી જ 

signature કરવાની રહ*શે તેમજ આ ભરતી $AQયાના િનમa ૂકં =ધુીના દર*ક તબ�ે 

મડંળ/સબંિંધત ખાતાના વડા માગંે S યાર* તેવો જ ફોટો ર�ુ કરવાનો રહ*શે. આથી 

ફોટોEાફની ચારથી પાચં કોપીઓ કઢાવી રાખવી. �ુદા �ુદા તબ�ે �ુદા �ુદા ફોટોEાફ ર�ુ 

થશે તો ફાળવણી/ િનમa ૂકંમા ંબાધ આવી શકશે. _ની જવાબદાર& ઉમેદવારની પોતાની 

રહ*શે.  

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

number" તથા Birth Date type કયા� બાદ Ok ૫ર Click કરવાથી �ણ િવકo પ (ઓs શન) 

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

ઉમેદવાર* show application preview ૫ર Click કર& પોતાની અર1 જોઈ લેવી. અર1મા ં

=ધુારો કરવાની જHર જણાય તો edit કર& લે�ુ.ં અર1 ક�ફમ� કયા� ૫હ*લા કોઈ૫ણ 

$કારનો =ધુારો થઈ શકશે. ૫રંj ુઅર1 ક�ફમ� થયા બાદ કોઈ૫ણ $કારનો =ધુારો શકય 

બનશે નહ&. સRંણૂ� ચકાસણી બાદ જો અર1 =ધુારવાની જHર ના જણાય તો જ confirm 

application ૫ર Click કર�ુ.ં તેથી ઉમેદવારની અર1નો કચેર&મા ંonline Uવીકાર થઈ 

જશે. એકવાર ઓનલાઇન અર1 ક�ફમ� થયા બાદ, તેમા ં કોઇપણ $કારનો ફ*રફાર 

ઉમેદવાર ક* કચેર& �ારા થઇ શકશે નહY. અર1મા ંદશા�વેલી િવગતોને અiHુપ $માણપ�ો 

કચેર&  માગંે Sયાર* ઉમેદવાર* ર�ૂ કરવાના રહ*શે. આથી, ઉમેદવાર* $થમ તેમની પાસેના 

$માણપ�ોને આધાર* પોતાiુ ં નામ, પિત/િપતાiુ ં નામ, અટક, જ�મતાર&ખ, શૈ%Iણક 

લાયકાત, Fિત (ક*ટ*ગર&), _�ડર (મેલ/ફ&મેલ), મા1 સૈિનક, Uપોટ�સ, શા.ખો.ખા.ં, િવધવા 

વગેર* બાબતોની બાર&ક ચકાસણી કર& લઇને તેને અiHુપ િવગતો ઓનલાઇન અર1મા ં

દશા�વવાની રહ*શે. કચેર& �ારા ચકાસણી સા�ુ $માણપ�ો માગંવામા ં આવે Sયાર* 

ઓનલાઇન અર1પ�કમા ંદશા�વેલ િવગતો અને ઉમેદવાર �ારા કચેર& સમ% ર�ૂ કરવામા ં

આવતા ં $માણપ�ોમા ં કોઇપણ Fતની િવસગંતતા મા�મૂ પડશે તો, તેવી %િત[hુત 

અર1ઓ કચેર&  �ારા _ તે તબ�ેથી ‘રદ’ કરવામા ંઆવશે. ખોટ& ક* અrરૂ& િવગતોને 
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કારણે %િત[hુત અર1 રદ કરવામા ંઆવે તો, તેમા ંકચેર&ની કોઇ જવાબદાર& રહ*શે નહY. 

આથી, ઉમેદવારોને તેમની પાસેના $માણપ�ોને આધાર* અને તેને અiHુપ િવગતો 

ઓનલાઇન અર1 કરતી વખતે દશા�વવાની ખાસ કાળ1 રાખવા જણાવવામા ંઆવે છે. 

confirm application ૫ર click કરતા ંઅહY "confirmation number" generate થશે. _ 

હવે ૫છ&ની બધી જ કાય�વાહ& માટ* જHર& હોઈ, ઉમેદવાર* સાચવવાનો રહ*શે.  

(૧૩) હવે print application ૫ર Click કર�ુ.ં અહY Select Job માથંી Fહ*રાત Qમાકં િસલેકટ કર&ને 

તમારો confirmation number ટાઈ૫ કરવો અને જ� મતાર&ખ ટાઇપ  કરવાથી તમાર& 

અર1 ઓપન થશે. _ની િ$� ટની નકલ કાઢ& સાચવી રાખવી  

(૧૪) દર*ક Fહ*રાત માટ* ઉમેદવાર* એક જ અર1 કરવી. આમ છતા,ં સજંોગવશાત- શરત�કૂના 

કારણસર જો કોઇ ઉમેદવાર* એકથી વr ુઅર1 કર*લ હશે, તો તેવા ઉમેદવારની છેo લ ે

ક� ફમ� થયેલ અર1ને મા� ય રાખીને અ� ય અર1પ�ક ને રદ ગણવામા ંઆવશે. Iબન 

અનામત વગ�ના ઉમેદવારોએ છેo લી ક� ફમ� થયેલ અર1 સાથે િનયત ફ& ભર*લ હશે તે 

મા� ય ગણાશે અને અગાઉની અર1 રદ ગણવામા ંઆવશે. અગાઉની અર1 સાથે ભર*લી 

ફ& છેo લી ક� ફમ� થયેલ અર1 સામે ગણવામા ંઆવશે નહY. જો ઉમેદવાર* છેo લી  ક� ફમ� 

થયેલ અર1 સાથે િનયત ફ& ભર*લ નહY હોય, તો આવા ઉમેદવારની બાક&ની અર1ઓ 

પૈક& િનયત ફ& સાથેની ક� ફમ� થયેલી છેo લી અર1 મા� ય  ગણવામા ંઆવશે. જો ઉમેદવાર* 

એકથી વr ુઅર1 સાથે ફ& ભર*લ હશે, તો તે ર&ફડં કરવામા ંઆવશે નહY. 

ન�ધ:- ઓનલાઇન અર1 ભરવા સબંિંધત કોઇ માગ�દશ�નની આવPયકતા જણાયા તો તે માટ* 

કચેર&નો ફોન ન.ં ૦૭૯-૨૩૨૫૬૩૮૯ પર સપંક� કર& શકાશે.   
 

૮. ૫ર�<ા ફ� :-   

� ફોમ� ભરતી વખતે ‘‘ General ’’ ક*ટ*ગર& Select કર& હોય (દશા�વી હોય) તેવા (PH તથા 

Ex.Servicemen ક*ટ*ગર& િસવાયના) તમામ ઉમેદવારોએ પર&%ા ફ& ભરવાની રહ*શે.  

� અનામત ક%ાના ઉમેદવાર જો Iબન-અનામત જ�યા માટ* અર1 કર* તો પણ તેમણ ે

પર&%ા ફ& ભરવાની રહ*શે નહY. પરંj ુપર&%ા ફ& માથંી Ntુhત માટ* _ તે અનામત વગ�ના 

ઉમેદવારોએ ઓન-લાઇન એs લીક*શનમા ં પોતાની ક*ટ*ગર& અવP ય દશા�વવાની રહ*શે. 

અ� યથા પર&%ા ફ& ભરવાની રહ*શે.  

� અર1 ફોમ�મા ંનીચે Nજુબની ક*ટ*ગર& Select કરનાર ઉમેદવારોએ કોઇપણ $કારની પર&%ા 

ફ& ભરવાની રહ*શે નહY.  

  (ક) અi=ુIૂચત Fિત (SC)  

  (ખ) અi=ુIૂચત જન Fિત (ST)  

  (ગ) સામા1ક અને શૈ%Iણક ર&તે પછાતવગ� (SEBC)  

  (ઘ) મા1 સૈિનક (Ex.Serviceman) તમામ ક*ટ*ગર&ના  

  (ચ) શાAરર&ક ખોડખાપંણ ધરાવતા ઉમેદવારો (PH) તમામ ક*ટ*ગર&ના ં

  (છ)  Iબન અનામત ક%ાના આિથmક ર&તે નબળા વગ�ના ઉમેદવારો માટ*  
 

� _ ઉમેદવારોએ ફ& ભરવાની છે તેવા ઉમેદવારો જયાર* OJAS વેબસાઇટ પર પોતાની 

અર1 સબમીટ કર* S યાર* તેઓને પર&%ા ફ& ભરવા માટ* ઓન લાઇન ઉપલZ ધ ચલનની ૩ 
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નકલોની એક પાના ઉપર િ$� ટ મેળવવાની =ચુના મળશે. ઉમેદવારોએ આ પાનાની પણ 

િ$� ટ મેળવી લેવાની રહ*શે, ઉમેદવારોએ ચલન સાથે કોઇપણ કો? s [ટુરાઇઝડ પોU ટ  

ઓફ&સમા ંજઇને, પર�<ા ફ� પેટ  �. ૧૦૦/- રોકડા + �.૧૨/- પો� ટલ ચાજ�સ ભર& દ*વાના 

રહ*શે. ચલનની એક નકલ પોU ટ ઓફ&સ રાખી લેશે અને બે નકલ ઉમેદવારને પોU ટ 

ઓAફસનો િસ�ો અને  U ટ&કર લગાવીને પરત આપશે.  

� પોU ટ ઓફ&સમા ંપર&%ા ફ& ભરવાની છેo લી તા.૧૪/૦૭/૨૦૧૬ (કચેર& સમય =ધુી) ની 

રહ*શે..  

� અ� ય કોઇ ર&તે પર&%ા ફ& U વીકારવામા ંઆવશે નહY. 

� પર&%ા ફ& ભયા� બાદ ર&ફડં મળવાપા� નથી તેમજ તે ફ& અ� ય કોઇ પર&%ા માટ* અનામત 

તર&ક* રાખવામા ંઆવશે નહY. પર&%ા ફ& ભરવાપા� ઉમેદવારોની ફ& ભયા� વગરની અર1 

મા�ય રહ*શે નહY.  

�  ‘‘ General ’’ ક*ટ*ગર& Select કરનાર (શાર&Aરક ખોડખાપંણ તથા મા1 સૈિનક ક*ટ*ગર& 

િસવાયના) ઉમેદવારો ફ& ભરવાની િનયત સમયમયા�દામા ંપર&%ા ફ& નહY ભર* તો તેવા 

ઉમેદવારોiુ ં અર1 ફોમ� કોઇપણ Fતની Fણ કયા� વગર કચેર& �ારા ‘‘રદ’’ કરવામા ં

આવશે.   

 

૯. પર�<ા ૫�ધિત  :-  

 

  સરકારdીના સામા� ય વહ&વટ િવભાગના તા:-૦૬/૧૧/ર૦૧પના ઠરાવ Qમાકં : પરચ/ 

૧૦ર૦૧પ/૧રર૩/ક Nજુબ વગ�-૩ની સીધી ભરતીથી િનમa ૂકં કરવાની થતી હોય Sયા ંભરતી 

$AQયામાથંી HબH Nલુાકાતની જોગવાઇ �ૂર કર& ફકત Uપધા�Sમક પર&%ામા ં મેળવેલ fણુને 

આધાર* પસદંગી કરવામા ંઆવશે. _ Nજુબ (૧) $થમ તબકકામા ંUપધા�Sમક લેIખત કસોટ& અને 

(ર) બીF તબકકામા ં કો?s[ટુર $ોIફસીય� સી એમ બે કસોટ�ઓ લેવામા ંઆવશે. fની િવગતો 

નીચે 7જુબ છે.  

 

(૧)  � પધા4� મક લે:ખત કસોટ�  (Qથમ તબ�ાની પર�<ા)  

 

(અ) �.". ૦૧/૨૦૧૬ થી ૧૬/૨૦૧૬ માટ*ની U પધા�S મક લેIખત કસોટ&નો અ� યાસQમ- 

fણુભાર નીચે Nજુબનો રહ*શે.  

 

Qમ િવષય fણુ સમયગાળો 

ભાગ-૧  

૧  સામા� ય 
ાન- fજુરાતનો ઇિતહાસ, �ગૂોળ અને 

સUં ̂ ૃિત, ભારતiુ ંબધંારણ, રમતગમત, સામા�ય 

િવ
ાન, વત�માન $વાહો, કો? s [ટુરને લગjુ ંસામા� ય 


ાન, ટ*U ટ ઓફ ર&ઝનYગ, પયા�વરણ, Fહ*ર વહ&વટ, 

સરકાર& યોજનાઓ, પચંાયતી રાજ અને ડ&ઝાU ટર 

મેનેજમે� ટ િવગેર*  

૩૦ બે કલાક   
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૨ fજુરાતી સાAહSય, fજુરાતી M યાકરણ  ૩૦   

 

 

 

 

એક કલાક  

૩ nEે1 M યાકરણ ૩૦  

૪ ગાIણિતક કસોટ&ઓ, તાAક�ક કસોટ&ઓ ૩૦  

ભાગ-ર  

૫ જ� યાની તાિં�ક શૈ%Iણક લાયકાતને (લ �ુમ) 

સબંિંધત િવષયiુ ંપેપર  

૮૦ 

 Hુલ �ણુ ર૦૦  

 

નLધઃ(૧)  Qમ  ૧ થી ૪ માટ* અ� યાસQમiુ ંિવષયવU j ુધોરણ-૧ર  ( H.S.C.) ની સમક% રહ*શે.  

     Qમ- ૫ માટ* અ� યાસQમiુ ં િવષયવU j ુ સબંિંધત જ�યા માટ* _ તાિં�ક શૈ%Iણક        

લાયકાત િનયત કરવામા ંઆવેલ હોય તે ડ&સીsલીનની Uનાતકની સમક% રહ*શે.  

   (૨) $થમ તબ�ાની U પધા�S મક લેIખત કસોટ&ને nતે બીF તબ�ાની કો? s [ટુર 

$ોAફસીય� સી ટ*U ટ માટ* ઉમેદવારોને કવોલીફાય થયેલ ગણવા માટ*ના લ �ુમ લાયક& 

fણુiુ ં ધોરણ સરકારdીની U થાયી =ચૂનાઓ અiસુાર મડંળ �ારા _ તે સમયે િનયત 

કરવામા ંઆવશે. પરંj ુતેમા ંકોઇપણ ક*ટ*ગર&ના ઉમેદવારો માટ* ૪૦ ટકા માક4સ કરતા ં

ઓ� ં લ �ુમ લાયક& fણુiુ ં ધોરણ કોઇપણ સજંોગોમા ં ન�& કર& શકાશે નહY. અને 

આમ, ભરતી બોડ� �ારા િનયત કરવામા ંઆવેલ લ �ુમ લાયક& fણુની િવગતો અને 

ભરવાની થતી ક*ટ*ગર&વાઇઝ જ� યાની સ¡ં યાને G યાને લઇ ક*ટ*ગર& વાઇઝ ક*ટલા ગણા 

ઉમેદવારોને બીF તબ�ાની કો? s [ટુર $ોAફસીય� સી ટ*U ટ માટ* લાયક ગણવા 

(કવોલીફાય કરવા) તે ભરતી બોડ� �ારા ન�& કરવામા ંઆવશે. અને તેવી ર&તે લાયક 

ઠર*લ (કવોલીફાય થયેલ) ઉમેદવારોને જ બીF તબ�ાની કો? s [ટુર $ોAફસીય� સી ટ*U ટ 

આપવાની રહ*શે.      
 

(૨)  કો� � �ટુર $ોIફસીય� સી ટ � ટ- ( બી� તબ�ાની પર�<ા) 

 

  $થમ તબ�ાની U પધા�તમક લેIખત પર&%ાના પAરણામને nતે બીF તબ�ાની 

કો? s [ટુર $ોAફસીય� સી ટ*U ટ માટ* કવોલીફાય થયેલ ઉમેદવારોની કો? s [ટુર $ોIફસીય� સી ટ*U ટ 

લેવામા ંઆવશે. _ની િવગતો નીચ ે$માણેની રહ*શે.  

 

                                                             સમય - ૧-૩૦ કલાક 

$c Qમાકં િવષયiુ ંિવવરણ fણુ 

૧ એકસેલ U $ેડશીટ ૨૦ fણુ 

૨ ઈ-મેઇલ કરવા (વીથ ફાઇલ એટ*ચમે� ટ)  ૨૦ fણુ 

૩ પાવર પોઇ� ટ ૨૦ fણુ 

૪ વડ� ટાઇપYગ/ વડ� ફોમ¢ટYગ (nEે1 તથા fજુરાતી)   ૪૦ fણુ 

 Hુલ �ણુ  ૧૦૦ �ણુ 
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નLધઃ-  ઉમેદવારોએ ઉકત ભાગ-૧ તેમજ ભાગ-રની $થમ તબ�ાની U પધા�S મક લેIખત પર&%ા અને 

બીF તબ�ાની કો? s [ટુર $ોAફસીય� સી ટ*U ટ અને ટાઇપYગ ટ*U ટ એમ બનેં કસોટ&મા ંમેળવેલ 

fણુના મેર&ટસ આધાર* ક*ટ*ગર&વાઇઝ ભરવાની થતી જ� યાની િવગતો G યાને લઇ  પસદંગી/ 

$િત%ા યાદ& તૈયાર કરવામા ંઅવશે. 

      

         પર�<ા પ�િતમા ંફ રફાર કરવાનો કચેર�નો પસદંગી સમીતીનો હ� અ બાિધત રહ શે.   

 

૧૦. સામા�ય શરતો :-  

(૧) Fહ*રાતમા ં_ ક*ટ*ગર&ના ઉમેદવારો માટ* જ� યાઓ અનામત છે તેવી ક*ટ*ગર&ના ઉમેદવારને 

જ ઉ૫લી વયમયા�દામા ં �ટછાટ મળશે. બધી જ મળવાપા� �ટછાટ ગણતર&મા ંલીધા 

બાદ વrમુા ંવr ુ૪૫ વષ�થી વધે નહY તે ર&તે જ ઉ૫લી વયમયા�દામા ં�ટછાટ મળશે.  

(ર) અનામત વગ�ના ઉમેદવારો જો Iબનઅનામત જ�યા માટ* અર1 કરશે તો આવા ઉમેદવારોને 

વયમયા�દામા ં �ટછાટ મળશે નAહ. પરંj ુ પર&%ા ફ& માથંી Ntુhત માટ* _ તે અનામત 

વગ�ના ઉમેદવારોએ પોતાની Fિત- વગ� દશા�વવાનો રહ*શે. અ� યથા પર&%ા ફ& ભરવાની 

રહ*શે.  

(૩) Iબનઅનામત તથા અનામત વગ�ના મAહલા ઉમેદવારોને પણ બધી જ મળવાપા� �ટછાટ 

ગણતર&મા ંલીધા બાદ વrમુા ંવr ુ૪૫ વષ�ની Lમર =ધુી જ ઉ૫લી વયમયા�દામા ં�ટછાટ 

મળશે.    

(૪) (૧)  અનામત વગ�ના ઉમેદવારોએ �િત )ગે9ુ ંસ<મ સ}ાિધકાર�9ુ ંQમાણપT  �જુરાત 

સરકાર �ારા વખતો વખત િનયત કર લ ન7નૂામા ં મેળવેલ હો�ુ ં જોઇશે. (૨) સા. અને 

શૈ.૫.વગ�ના ઉમેદવારોએ ઉ£ત વગ�મા ં સમાવેશ ન થતો હોવા nગેiુ ં સામા1ક �યાય 

અને અિધકાર&તા િવભાગના તા. ૦૬/૦ર/૧૯૯૬ ના ઠરાવથી િનયત થયેલ ૫Aરિશ\ટ-(ક) 

(fજુરાતી) ના નNનુામા ંતા. ૩૧/૩/ર૦૧૬  ના રોજ Rરુા થયેલ નાણાAંકય વષ� ર૦૧પ-

ર૦૧૬ માટ*iુ ં અથા�ત તા. ૧/૪/ર૦૧૬  થી અ ર` કરવાની છે� લી તા. ૧૯/૧૧/૨૦૧૫ 

દર? યાન મેળવેલ અસલ $માણ૫�નો નબંર અને તાર&ખ ઓનલાઈન અર1 કરતી 

વખતે દશા�વવાના ંરહ*શે. ()_ે`મા ં મેળવેલ QમાણપT મા� ય ગણવામા ંઆવશે નહb.) 

સ%મ અિધકાર& G વારા અપાયેલ આ�ુ ં$માણપ� ર�ુ ન કર& શકનાર ઉમેદવારો સામા� ય 

ઉમેદવારો માટ* ન�& થયેલ વયમયા�દામા ંઆવતા નહY હોય તો તેઓની ઉમેદવાર& રદ 

થશે. સામા1ક અને શૈ%Iણક ર&તે ૫છાત વગ�ના ઉમેદવારોએ રાજય સરકારની નોકર& 

માટ* મા�ય કરાયેલ પAરિશ\ ટ-ક ના િનયત નNનુામા ં (fજુરાતી) નોન AQિમલીયર સટ� 

અસલ $માણપ�ોની ચકાસણી સમયે ર�ૂ કરવાi ુ રહ*શે. (૩)  સામા1ક અને શૈ%Iણક 

ર&તે ૫છાત વગ�ના ૫Aરણીત મAહલા ઉમેદવાર* આ� ુનોન Q&મીલેયર $માણ૫� તેમના 

માતા- િપતાની આવકના સદંભ�મા ં ર�ુ કરવાiુ ં રહ*શે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના 

૫િતની આવકના સદંભ�મા ંઆ� ુ$માણ૫� ર�ુ કર*લ હશે તો તેની અર1 રદ કરવામા ં

આવશે. (૪) જો સામા1ક અને શૈ%Iણક ર&તે ૫છાત વગ�ના ઉમેદવાર* આ�ુ ં $માણ૫� 

મડંળ �વારા અસલ $માણપ�ોની ચકાસણી સમયે ર�ુ કર*લ નAહ હોય તો તેમજ તેઓ 

Iબન અનામત ઉમેદવાર તર&ક*ની વયમયા�દામા ં આવતા નહY હોય તો તેઓની અર1 

િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નAહ. (૫) પર&%ા ફ& ભયા� બાદ ર&ફડં મળવાપા� નથી તેમજ 
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તે ફ& અ� ય કોઇ પર&%ા માટ* અનામત તર&ક* રાખવામા ંઆવશે નહY. તથા અર1 કયા� 

બાદ ૫રત ખ¤ચી શકાશે નAહ. (૬) Iબનઅનામત વગ�ના ઉમેદવારોએ િનયત પર&%ા ફ& 

ભર*લ નહY હોય તો તેઓની અર1 િવચારણામા ં લવેામા ં આવશે નહY. (૭) સરકારના 

$વત�માન િનયમો અiસુાર િવધવા મAહલા ઉમેદવારો માટ* ૫સદંગીમા ંઅEતા આ૫વા 

માટ* તેમને પર&%ામા ંમેળવેલ fણુના ૫ ટકા fણુ ઉમેર& આ૫વામા ંઆવશે. ૫રંj ુતેઓએ 

તે સમયે અને Sયારબાદ Rનુઃલ�ન કર*લ ન હોવા જોઈએ. ઉ૫રાતં કચેર& માગંે Sયાર* તેના 

તમામ Rરુાવાઓ અસલમા ંકચેર&મા ં ર�ુ કરવાના રહ*શે. (૮)  આગળની ભરતી $AQયા 

સદંભ¢ કચેર& �ારા આ૫વામા ં આવતી જHર& =ચુનાઓ જોવા માટ* કચેર&ની વેબસાઈટ 

અવાર નવાર જોતા રહ*�ુ.ં (૯)  એથલેAટકસ (q*ક અને Aફoડ રમતો સAહત), બેડિમ�ટન, 

બાUક*ટબોલ, AQક*ટ, �ટબોલ, હોક&, tUવમYગ, ટ*બલ ટ*િનસ, વોલીબોલ, ટ*િનસ, 

વેઈટIલફટYગ, ર*સIલ¥ગ, બોકિસ¥ગ, સાઈકIલ¥ગ, 1મને¦Uટકસ, �ુડો, રાઈફલ §Aૂટ¥ગ, કબ¨&, 

ખોખો, તીરંદા1, ઘોડ*સવાર&, ગોળાફ©ક, નૌકાU પધા�, શતરંજ, હ*� ડબોલ ની રમતો-

ખેલ^ુદમા ં(1) રાXY�ય / �તરરાXY�ય અ થવા (2) �તર �િુનવિસ>ટ� અ થવા (3) અ :ખલ 

ભારત શાળા સઘં �વારા યો�તી � પધા4ઓમા ં મા� $િતિનિધSવ કર*લ હોય તેવા 

ઉમેદવારને ૫સદંગીમા ંઅEતા માટ* તેમને મેળવેલ ^ુલ fણુના ૫ (પાચં) ટકા fણુ ઉમેર& 

આ૫વામા ંઆવશે. તેથી ઉકત �ણ U તરની U પધા�ઓમા ં ઉમેદવારોએ ભાગ લીધેલ હોય 

તેવા જ ઉમેદવારોએ અર1પ�કમા ં જHર& િવગતો દશા�વવાની રહ*શે. ઉકત Tણ � તર 

િસવાયની � પધા4ઓમા ંભાગ લીધેલ હોય તો તેને અ _ીમતા માટ  મા�ય ગણવાની રહ તી 

ન હોવાથી તેવા ઉમેદવારોએ અ ર`પTકમા ં િવગતો દશા4વવાની રહ શે નહb. ઉકત �ણ 

U તરની U પધા�ઓમા ં ભાગ લીધેલ ઉમેદવારોએ સરકાર* તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના ઠરાવ 

Qમાકં : સીઆરઆર/૧૦૭૭/ ર૬૬૦/ગ.ર તથા તા. ૧/૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવ Qમાકં : 

સીઆરઆર/૧૧૮૮/ ૩૬૪૪/ગ.ર મા ં િનયત કયા� Nજુબના સ�ાિધકાર& પાસેથી િનયત 

નNનૂામા ં મેળવેલ જHર& $માણ૫� અસલ $માણપ�ોની ચકાસણી સમયે ર�ુ કરવાiુ ં

રહ*શે. આ�ુ ં$માણપ� ધરાવનાર ઉમેદવાર જ રમતના fણુ મેળવવા માટ* હ�દાર થશે. 

(૧૦) કચેર& તરફથી આ૫વામા ંઆવતી જHર& =ચુનાઓ જોવા માટ* કચેર&ની વેબસાઈટ 

અવાર નવાર જોતા રહ*�ુ.ં  

૧૧. સામા�ય *ચુનાઓ :- 

    (૧). ઉમેદવાર* અર1૫�કમા ંભર*લ િવગતો સમE ભરતી $AQયા માટ* આખર& ગણવામા ંઆવશે 

અને તેના Rરુાવાઓ $માણપ�ોની ચકાસણી સમયે અસલમા ં ર�ુ કરવાના રહ*શે. અ�યથા  

અર1૫�ક _ - તે તબકક* ‘‘રદ’’ ગણવામા ંઆવશે. 

(ર). અરજદાર* અર1૫�મા ંદશા�વેલ ક*ટ*ગર& (Fિત) મા ંપાછળથી ક*ટ*ગર& બદલવાની ર�ુઆત 

Eાહય રાખવામા ંઆવશે નહY.  

(૩). ઉમેદવાર અ ર`૫Tકમા ં f ફોટો upload કર  છે, તેની પાસપોટ4  સાઈઝના ફોટાની એક 

કરતા ં વ� ુ કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવી અ ને આ �હ રાત-સવંગ4ની સમ_  ભરતી 

QI"યામા ં તે જ ફોટાની કોપીનો ઉપયોગ કરવાનો રહ શે. (fમ ક  ૫ર�<ા સમયે 

હાજર�૫Tકમા ંલગાવવો તેમજ અ સલ QમાણપTોની ચકાસણી સમયે પણ તે  જ ફોટાની 

કોપી રdુ કરવાની રહ શે.)  
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(૪). ઉમેદવાર અ ર`૫Tક ભરતી વખતે f મોબાઈલ નબંર દશા4વે છે તે નબંર ચા� ુજ રાખવો. 

ભિવXયમા ંમડંળ તરફથી આ પIર<ાને સબિંધત ૫ર�<ાલ<ી ક ટલીક *ચુનાઓ ઉમેદવારને 

આ દશા4વેલ નબંરના મોબાઈલ ૫ર SMS થી મોકલવામા ં આવશે તેથી અ ર`પTકમા ં

દશા4વેલ મોબાઈલ નબંર ભરતી QI"યા gણૂ4 થાય � યા ં*ધુી �ળવી રાખવો આપના Iહતમા ં

છે. 

 (૫) કચેર& _ કોઈ ઉમેદવારને (૧) તેને ઉમેદવાર& માટ* કોઈ૫ણ $કાર* ટ*કો મેળવવા માટ* એટલે 

ક*, ભરતી બોડ�ના અ�ય%, સ�ય અથવા કોઈ અિધકાર& ૫ર $Sય% ક* ૫રો% લાગવગ 

લગાડવાનો $યાસ કરવા માટ* (ર) બીFiુ ંનામ ધારણ કરવા માટ* (૩) બીF પાસે પોતાiુ ં

નામ ધારણ કરાવવા માટ* (૪) બનાવટ& ખોટા દUતાવેજો અથવા _ની સાથે ચેડા કરવામા ં

આMયા હોય તેવા દUતાવેજો સાદર કરવા અથવા ગેરર&િત આચરવા માટ* (૫) યથાથ� 

અથવા ખોટા અથવા મહSવની માAહતી �પાવતા હોય તેવા િનવેદનો કરવા માટ* (૬) ૫ર&%ા 

માટ* તેની ઉમેદવાર&ના સબંધંમા ંઅ�ય કોઈ અિનયિમત અથવા અયો�ય સાધનોનો આdય 

લેવા માટ* (૭) પર&%ા દર?યાન ગેરMયાજબી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા માટ* એટલે ક* અ�ય 

ઉમેદવારની ઉ�રવહ&માથંી નકલ કરવા, RUુતક, ગાઈડ, કા૫લી ક* તેવા કોઈ૫ણ છાપેલા ક* 

હUતલેIખત સાAહSયની મદદથી અથવા વાતચીત �વારા નકલ કરવા ક* ઉમેદવારને નકલ 

કરાવવાની ગેરર&િતઓ પૈક& કોઈ૫ણ ગેરર&િત આચરવા માટ* (૮) લખાણોમા ંઅªPલલ ભાષા 

અથવા IબભSસ બાબત સAહતની અ$Ujતુ બાબત લખવા માટ* (૯) ૫ર&%ાખડંમા ંઅ�ય કોઈ 

ર&તે ગેરવત�a ૂકં કરવા માટ* (૧૦) ૫ર&%ાના સચંાલન કરવા માટ* રોક*લા Uટાફની સીધી ક* 

આડકતર& ર&તે હ*રાન કરવા અથવા શાર&Aરક ર&તે ઈF કરવા માટ* (૧૧) Rવૂ�વતp ખડંોમા ં

િનAદ�\ટ કર*લ તમામ અથવા કોઈ૫ણ ^ૃSય કરવાનો $યSન કરવા માટ* અથવા યથા $સગં 

મદદગીર& કરવા માટ* અથવા (૧ર) ૫ર&%ા આ૫વા માટ* તેને ૫રવાનગી આ૫તા તેના 

$વેશ૫�મા ંઆ૫વામા ંઆવેલી કોઈ૫ણ =ચુનાનો ભગં કરવા માટ* દોિષત ઠયા� હોય તો 

અથવા દોષિત હોવાiુ ંFહ*ર ક[ુ� હોય તો તે ફોજદાર& કાય�વાહ&ને પા� થવા ઉ૫રાતં-(ક) _ 

૫ર&%ાનો ઉમેદવાર હોય તે ૫ર&%ામાથંી ગેરલાયક ઠરાવી શકશે, અથવા (ખ)(૧) સીધી 

૫સદંગી માટ* લેવાતી કોઈ૫ણ ૫ર&%ામા ંબેસવામાથંી અથવા (ર) રાજય સરકાર પોતાના 

હ*ઠળની કોઈ૫ણ નોકર&માથંી કાયમી ર&તે અથવા િનAદ�\ટ Nદુત માટ* બાકાત કર& શકશે. 

(૧૩) fજુરાત Fહ*ર સેવા આયોગ, અનય ભરતી બોડ�, અ� ય સરકાર&/ અધ� સરકાર&/ 

સરકાર હU તકની સUં થાઓ �ારા ઉમેદવાર કયાર*ય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય અને 

ગેરલાયક ઠરાMયાનો સમય ચા� ુહશે તો તેવા ઉમેદવારોની અર1 આપોઆપ રદ થવાને 

પા� બનશે.     

(૬) ઉમેદવાર* અર1૫�કમા ં બતાવેલી કોઈ૫ણ િવગત અને અસલ $માણપ�ોની ચકાસણી 

સમયે ર�ુ કર*લ જ�મ તાર&ખ, શૈ%Iણક લાયકાત, વય, Fિત, અiભુવ િવગરે*ને લગતા 

$માણ૫�ો ભિવ\યમા ં_ તે તબકક* ચકાસણી દર?યાન ખોટા મા�મુ ૫ડશે તો તેની સામે 

યો�ય કાયદ*સરની કાય�વાહ& કરવામા ંઆવશે. આવા ઉમેદવારની ઉમેદવાર& કચેર& �વારા 

‘‘રદ‘‘ કર& શકાશે. તેમજ અ� ય સવંગ�ની ભરતી માટ* પણ ગેરલાયક ઠરાવવામા ંઆવશે. 
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તેમજ જો ૫સદંગી / િનમa ૂકં થયેલ હશે તો ૫સદંગી/િનમa ૂકં સ�ાિધકાર& �ારા કોઈ૫ણ 

તબકક* ‘‘રદ‘‘ કરવામા ંઆવશે.  

(૭) કચેર& �વારા લેવાનાર Uપધા�Sમક લેIખત કસોટ& ક* કો?s[ટુર $ોIફસીય� સી કસોટ&મા ં

ઉ�ીણ� થવાથી જ ઉમેદવારને િનમa ૂકં માટ*નો હ� મળ& જતો નથી. િનમa ૂકં સમયે 

સ�ાિધકાર&ને ઉમેદવાર બધી જ ર&તે યો�ય છે તેમ સતંોષ થાય તો જ ઉમેદવારને િનમa ૂકં 

આ૫વામા ંઆવશે.  

(૮) ૫સદંગી પામેલ ઉમેદવાર* િનમa ૂકં સ�ાિધકાર& ઠરાવે તે શરતોને આિધન િનમa ૂકં 

મેળવવાને પા� થશે.  

(૯) ઉમેદવાર પોતે ૫ર&%ામા ં સફળ થયો હોવાના કારણે જ સબંિંધત જ�યા ઉ૫ર િનમa ૂકં 

કરવાનો દાવો કરવાને હ�દાર થશે નહY, િનમa ૂકં કરનાર સ�ાિધકાર&ને પોતાને એવી 

ખાતર& થાય ક* Fહ*ર સેવા સાH ઉમેદવાર યો�ય જણાતો નથી તો તેને ૫ડતો Nકુ& શકાશે. 

િનમa ૂકં બાબતે તેઓનો િનણ�ય આખર& ગણાશે. 

(૧૦) ઉમેદવારને �પધા4�મ લે:ખત પર�<ા, કો���ટુર $ોIફસીય� સીની પર�<ા તેમજ દ�તાવેજોની 

ચકાસણી માટ  �વખચ� આવવા-જવા9ુ ંરહ શે.   

(૧૧) પસદંગી પામેલ ઉમેદવાર  �જુરાત રાજયમા ંકોઇપણ �થળે ફરજ બ�વવાની રહ શે.   

(૧ર) ભરતી $AQયા સRંણૂ�૫ણ ેfજુરાત Noુક& સેવા વગpકરણ અને ભરતી (સામા�ય) િનયમો-

૧૯૬૭ (વખતો વખતના =ધુારા સAહત) અને તે અ�વયે _ તે સવંગ�ના ઘડવામા ંઆવેલ 

ભરતી િનયમોને આિધન રહ*શે.  

૧૨. આ Fહ*રાત તથા ભરતી $AQયામા ંકોઈ૫ણ કારણોસર તેમા ંફ*રફાર કરવાની ક* રદ કરવાની 

આવPયકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો ભરતી બોડ�ને સRંણૂ� હ� / અિધકાર રહ*શે અને 

ભરતી બોડ� આ માટ* કારણો આ૫વા બધંાયેલ રહ*શે નહY.  

   
 

તાર�ખ:-૨૦/૦૬/૨૦૧૬ 

�થળ :- ગાધંીનગર 

અ eય< 

પસદંગી સિમતી અ ને િનયામક, ડ�.એફ.એસ., 

ગાધંીનગર 

 


