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મા�હતી �િુસ્ તકા 
    Corporate Identity Number [CIN]      U65910-GJ1980SGC003957 

Email: md-gscsc@gujarat.gov.in   Web site: www.gscscl.gujarat.gov.in 
�જુરાત રાજય નાગ�રક �રુવઠા િનગમ �લિમટ�ડ 

(�જુરાત સરકાર�ુ ંસાહસ) 
ર�. ઓફ�સ સેકટર ૧૦/એ, ‘ચ’ રોડ, નવા સ�ચવાલય પાસ,ેગાધંીનગર 

          ફોન ન.ં (૦૭૯) ર૩ર ર૧૦૩૭/૩૮  ફ�કસ ન.ં (૦૭૯) ર૩ર રર૭૦૭  
(�હ�રાત ક્રમાકં: �.ુરા.�.ુિન.�લ/વગર્-૨/૨૦૧૬/૧) 

(વેબ સાઇટ એડ્ર�સ :http://ojas.guj.nic.in) 
�જુરાત રાજય નાગર�ક �રુવઠા િનગમ �લિમટ�ડ, ગાધંીનગર ધ્ વારા વગર્ ૨ સવંગર્ની જગ્ યાઓ પર ઉમદેવાર 

પસદં કરવા માટ� ઓન લાઇન અર� પત્રકો મગંાવવામા ંઆવે છે. આ માટ� ઉમેદવાર� http://ojas.guj.nic.in વબે 

સાઇટ પર તાર�ખ ૧૨.૦૭.૨૦૧૬(બપોરના ૧૪:૦૦ કલાક) થી તાર�ખ ૨૬.૦૭.૨૦૧૬(સમય રાત્રીના ૨૩:૫૯ 

કલાક �ધુી) દરમ્ યાન અર� કરવાની રહ�શે. શૈક્ષ�ણક લાયકાત, િવશષે લાયકાત, અ�ભુવ, વય અને વય 

મયાર્દામા ં�ટછાટ, પ�રક્ષા પધ્ ધિતની િવગતો, ઓન લાઇન અર� કરવાની પધ્ધિત, પર�ક્ષા ફ�, વગરે� �ગેની 

અર� કરવાને લગતી સ�ંણૂર્ �ચુનાઓ સદર વબેસાઇટ પર �કૂવામા ં આવેલ છે ત ે તમામ રસ ધરાવતા 

ઉમેદવારોએ ડાઉનલોડ કર� તેનો અભ્યાસ કયાર્ બાદ જ�ર�યાત �જુબના પ્રમાણપત્રો/માકર્શીટ, અ�ભુવના 

િન��ુક્તપત્રો, અ�ભુવના પ્રમાણપત્રો, પગારની સ્લીપ િવગરે� દસ્તાવજેો પોતાની સાથે રાખી પોતાને લગતી િવગતો 

�જુબ જ ઉમદેવાર� ઓન-લાઇન અર� કરવાની રહ�શે. ઓન-લાઇન અર�મા ંદશાર્વલે િવગતો અને ઉમેદવારોના 

પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે ર�ુ થનાર િવગતોમા ં િવસગંતતા મા�મુ પડશે તો અર� અમાન્ય રાખવાનો 

િનગમને અબાિધત અિધકાર રહ�શે. 

 

ક્ર

મ જગ્ યા� ુ ંનામ �ુલ 

જગ્ યા 

�બન 

અનામત 

(સામાન્ ય) 

સામા�ક 

અને શૈક્ષ�ણક 

ર�તે પછાત 

વગર્ 

અ��ુ�ુચત 

�િત 
અ��ુ�ુચત 

જન �િત 

 

 
UEWS 

પગાર-ધોરણ  

 

   � ુ મ � ુ મ � ુ મ � ુ મ � ુ મ (ગે્રડ પે સાથે) 
૧ નાયબ મેનેજર 

(કોમસર્) ૮ ૩ ૧ ૧ ૧ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ ૦ 
૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ 

(૪૬૦૦) 
ર નાયબ મેનેજર 

(�હસાબ/નાણા)ં ૮ ૨ ૨ ૨ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ 
૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ 

(૪૬૦૦) 
   

ન�ધ: મા� સૈિનકના �કસ્સામા ં૧૦% �જુબ ૧+૧=૨ જગ્યા માટ� � ક�ટ�ગર�ના ઉમદેવાર પ્રાપ્ત થશે તે ક�ટ�ગર�ના 

ઉમેદવારની સખં્યામા ંધટાડો ન�ધાશે. 
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(૧) �હ�રાતમા ંદશાર્વલે જગ્ યાઓની સખં્ યામા ંવધ-ઘટ થવાની શકયતાઓ છે. � બાબતનો િનગમનો િનણર્ય 

આખર� રહ�શે. 

(ર) ભરતી માટ� જ�ર� શકૈ્ષ�ણક લાયકાત, અ�ભુવ, �મર તથા અન્ ય િવગતો:  

૧ ૧ જગ્ યા�ુ ંનામ નાયબ મેનેજર(કોમસર્) 

  ર શૈક્ષ�ણક 

લાયકાત 

૧.��ુસી માન્ યતા પ્રાપ્ત �િુનવિસ�ટ�ની િવજ્ઞાન/વા�ણજય/ઇજનરે�/�ૃિષ 

િવદ્યાશાખાની (પ્ર.શાખાઓ સ�હત) પ્રથમ વગર્ની પદવી 

અથવા 

��ુસી માન્ યતા પ્રાપ્ ત �િુનવિસ�ટ�ના અ�સુ્નાતકની બી� વગર્ની 

િવજ્ઞાન/વા�ણજય/ઇજનેર�/�ૃિષ ની પદવી  (પ્ર.શાખાઓ સ�હત) 

અને 

૨. ��ુસી માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાની એમ.બી.એ. ની ઓછામા ંઓછા ં૬૦% 

�ણુ સાથનેી પદવી. 

 ૩ અ�ભુવ સ્નાતક/અ�સુ્ નાતક/એમ.બી.એ.ની ઉપાિધ મેળવ્ યા બાદનો છેલ્લી �ડગ્રી 

મેળવી હોય ત્યાર પછ�નો સરકાર�/અધર્ સરકાર�/�હ�ર/ખાનગી સસં્ થાનો 

ઓછામા ં ઓછો ત્રણ વષર્નો �ણૂર્ સમયનો �પુરવાઈઝર� ક�પસેીટ�નો 

અ�ભુવ 

 ૪ કોમ્ પ્ �ટુરની 

�ણકાર� 

કોમ્ પ્ �ટુર િવજ્ઞાનની �ણકાર� ફર�યાત છે. કોમ્ પ્ �ટુર િવજ્ઞાનની અલગથી 

પર�ક્ષા લવેામા ંઆવશ.ે  

ઉમેદવાર ડ�પાટર્મેન્ ટ ઓફ ઈલેકટ્રોનીક એક્ર�ડ�શન ઓફ કોમ્ પ્ �ટુર કોસ�સ 

(DOEACC) સોસાયટ�ના કોસર્ ઓન કોમ્ પ્ �ટુર કનસેપ્ ટ (CCC+) સમકક્ષ 

અથવા િનગમ/સરકાર ઘ્ વારા વખતોવખત નકક� થતા ધોરણો �જુબની 

કોમ્ પ્ �ટુર એપ્ લીક�શનની પાયાની �ણકાર� ધરાવતા હોવા જોઈએ.  

 ૫ ભાષાઓની 

�ણકાર�  

ઉમેદવારને �જુરાતી, �હન્ દ� તથા �ગ્રે� ભાષા�ુ ં�રુ� ુ ંજ્ઞાન હો� ુ ંજોઈએ.  

 ૬ �મર વ�મુા ંવ� ુ૩૫ વષર્ 

 ૭ પગાર ધોરણ  

(ગ્રેડ પે સાથ)ે 

�ા.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૬૦૦)  

 

 

૨ ૧ જગ્ યા�ુ ંનામ નાયબ મેનેજર (�હસાબ/નાણા)ં 

  ર શૈક્ષ�ણક 

લાયકાત 

૧. ��ુસી માન્યતા પ્રાપ્ત �િુનવિસ�ટ� ની િવજ્ઞાન/વા�ણજય/ઇજનરે�/�ૃિષ 

િવદ્યાશાખા ની (પ્ર.શાખાઓ સ�હત) પ્રથમ વગર્ની પદવી 

અથવા 

��ુસી માન્ યતા પ્રાપ્ ત �િુનવિસ�ટ�ના અ�સુ્નાતકની બી� વગર્ની 

િવજ્ઞાન/વા�ણજય/ઇજનેર�/�ૃિષ ની પદવી (પ્ર.શાખાઓ સ�હત) 

અને 

૨. ��ુસી માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાની એમ.બી.એ. ની ઓછામા ંઓછા ં૬૦% 

�ણુ સાથનેી પદવી. 

 ૩ અ�ભુવ સ્નાતક/અ�સુ્ નાતક/એમ.બી.એ.ની ઉપાિધ મેળવ્ યા બાદનો છેલ્લી �ડગ્રી 

મેળવી હોય ત્યાર પછ�નો સરકાર�/અધર્ સરકાર�/�હ�ર/ખાનગી સસં્ થાનો 

ઓછામા ં ઓછો ત્રણ વષર્નો �ણૂર્ સમયનો �પુરવાઈઝર� ક�પસેીટ�નો 
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અ�ભુવ    

 ૪ કોમ્ પ્ �ટુરની 

�ણકાર� 

કોમ્ પ્ �ટુર િવજ્ઞાનની �ણકાર� ફર�યાત છે. કોમ્ પ્ �ટુર િવજ્ઞાનની અલગથી 

પર�ક્ષા લવેામા ંઆવશ.ે  

   ઉમેદવાર ડ�પાટર્મેન્ ટ ઓફ ઈલેકટ્રોનીક એક્ર�ડ�શન ઓફ કોમ્ પ્ �ટુર કોસ�સ 

(DOEACC) સોસાયટ�ના કોસર્ ઓન કોમ્ પ્ �ટુર કનસેપ્ ટ (CCC+) સમકક્ષ 

અથવા િનગમ/સરકાર ઘ્ વારા વખતોવખત નકક� થતા ધોરણો �જુબની 

કોમ્ પ્ �ટુર એપ્ લીક�શનની પાયાની �ણકાર� ધરાવતા હોવા જોઈએ.  

 ૫ ભાષાઓની 

�ણકાર�  

ઉમેદવારને �જુરાતી, �હન્ દ� તથા �ગ્રે� ભાષા�ુ ં�રુ� ુ ંજ્ઞાન હો� ુ ંજોઈએ.  

 ૬ �મર વ�મુા ંવ� ુ૩૫ વષર્ 

 ૭ પગાર ધોરણ  

(ગ્રેડ પે સાથ)ે 

�ા.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૬૦૦)  

 

�હ�રાતની સામાન્ ય જોગવાઈ 

૧.    રાષ્ટ્ર�યતા :- ઉમદેવાર ભારતનો નાગર�ક હોવો જોઇએ અથવા �જુરાત �લુ્ક� સવેા વગ�કરણ અન ે

ભરતી(સામાન્ય) િનયમો-૧૯૬૭ ના િનયમ-૭ ની જોગવાઈ �જુબ રાષ્ટ્ર�યતા ધરાવતો હોવો જોઈએ.  

 ઉમેદવાર, 

        (ક) ભારતનો નાગ�રક અથવા 

        (ખ) નપેાળનો પ્ર�જન અથવા 

        (ગ) �તૂાનનો પ્ર�જન અથવા 

        (ઘ) િતબેટનો િનવાર્િસત � ભારતમા ં કાયમી વસવાટ કરવાના ઈરાદાથી ૧લી �ન્ �આુર�, ૧૯૬ર 

પહ�લાભંારતમા ંઆવલેા હોવા જોઈએ. અથવા  

        (ચ) �ળૂ ભારતીય વ્ ય�કત ક� � ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના ઈરાદાથી પા�કસ્ તાન, �વૂર્ પા�કસ્ તાન 

(બાગં્ લાદ�શ) બમાર્ (મ્ યાનમાર) શ્રીલકંા, ક�ન્ યા, �ગુાન્ ડા �વા �વૂર્ આ�ક્રકાના દ�શો, સ�ંકુત પ્ર�સ્ તાક 

ટાઝંાનીયા, ઝાબંીયા, મલાવી, ઝેર, ઈથોપીયા અથવા િવયટેનામથી સ્ થળાતંર કર�ને આવલેા હોવા 

જોઈએ. પરં� ુપેટા ક્રમાકં  (ખ), (ગ), (ઘ) અને (ચ) મા ંઆવતા ઉમેદવારોના �કસ્ સામા ંસરકાર� 

પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હો� ુ ંજોઈએ.  

 ન�ધઃ- � ઉમદેવારના �કસ્ સામા ં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જ�ર� હોય તવેા ઉમેદવાર�ુ ં અર�પત્રક િનગમ  

િવચારણામા ં લેશે અને જો િનમ�ુકં માટ� તમેના નામની ભલામણ કરવામા ંઆવશે તો િનગમ તમેના 

�કસ્ સામા ંપાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવાની શરતે કામચલાઉ િનમ�ુકં આપશે.  

 

ર. ભર�લા અર�પત્રક :- 

         (૦૧)    અર� ફ� વગરની અ�ગ્રમ નકલ િવચારણામા ંલવેામા ંઆવશે નહ�.  

 (૦૨)   અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટ� જગ્ યાઓ અનામત ન હોય ત્ યા ંઆવા ઉમદેવારો �બનઅનામત   

 જગ્ યા માટ� અર� કર� શકશે અને તેને �બનઅનામતના ધોરણો લા� ુપડશે.  

 (૦૩)   �હ�રાતમા ંમ�હલા ઉમદેવારો માટ� જગ્ યાઓ અનામત ન હોય તો પણ � તે ક�ટ�ગર�મા ંમ�હલા     

 ઉમેદવારો અર� કર� શક� છે.  

(૦૪) �હ�રાતમા ં� તે ક�ટ�ગર�મા ં�ુલ જગ્ યાઓ પૈક� મ�હલા ઉમેદવારો માટ� અ�કુ જગ્ યાઓ અનામત 

હોય ત્ યાર� મ�હલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્ યાઓ પર ��ુષ તમેજ મ�હલા ઉમેદવારોની 

પસદંગી માટ� િવચારણા થઈ શક� છે, ��ુષ તમેજ મ�હલા ઉમેદવારો અર� કર� શક� છે. (દા.ત. 

�ુલ ૧૦ જગ્ યાઓ પૈક� ૦૩ જગ્ યા મ�હલા ઉમદેવાર માટ� અનામત છે પરં� ુબાક� રહ�તી ૭ જગ્ યા 

સામે મ�હલા ઉમેદવાર પણ પસદંગી પામી શક� છે.)  
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(૦૫) �હ�રાતમા ંમાત્ર મ�હલા ઉમેદવારો માટ� જગ્ યાઓ અનામત હોય તો પણ � તે ક�ટ�ગર�મા ં��ુષ 

ઉમેદવાર અર� કર� શક� છે ક�મ ક� મ�હલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ ધ ન થાય તો આ જગ્ યાઓ પર 

પસદંગી માટ� ��ુષ ઉમદેવારોની િવચારણા થઈ શક� છે. પરં� ુ� જગ્ યાઓ મ�હલા ઉમદેવારો 

માટ� જ અનામત હોય અને તે જગ્ યા ઉપર મ�હલા ઉમદેવાર �રુ��રુા પસદંગી પામે/�ટલી 

સખં્ યામા ંપસદંગી પામ ેતો તમેને જ પ્રથમ િવચારણામા ંલેવાના થશે અને કોઈ મ�હલા ઉમેદવાર 

પસદં ન થાય ક� ઓછા મ�હલા ઉમેદવાર પસદં થાય તો તેટલા પ્રમાણમા ં��ુષ ઉમદેવારોન ે

ઘ્ યાનમા ંલવેામા ંઆવશે. (દા.ત. �ુલ ૧૦ જગ્ યા મ�હલા ઉમેદવાર માટ� અનામત છે અને ૦૮ 

મ�હલા ઉમેદવાર પસદં થાય છે તો ૦ર ��ુષ ઉમદેવારો પસદંગી પામી શક� છે.) એટલે ક� 

મ�હલાઓની અનામત જગ્યાઓ માટ� લાયક મ�હલા ઉમદેવાર ઉપલબ્ધ ન�હ થાય તો તે જગ્યા 

સબિંધત ક�ટ�ગર� (જનરલ/એસઇબીસી/એસટ�/એસસી) ના ��ુષ ઉમેદવારથી ભરવામા ંઆવશે.  

(૦૬) �ઓને બ� ેસવંગર્મા ંઅર� કરવાની હોય તો બ�ે માટ� અલગઅલગ અર� કરવાની રહ�શે અન ે

પ્રત્યેક અર� સામે િનયત �જુબની પર�ક્ષા ફ� ભરવાની રહ�શ.ે 

 

૩. જન્ મ તાર�ખ :-  

(૧) િનગમ જન્ મ તાર�ખના �રુાવા માટ� એસ.એસ.સી. બોડર્ ઘ્ વારા અપાયલે એસ.એસ.સી. 

પ્રમાણપત્ર/જન્મ�ુ ંપ્રામાણપત્ર માન્ ય રાખે છે. િવસગંતતાના �કસ્સામા ંિનગમ જન્મ�ુ ંપ્રમાણપત્ર 

આખર� ગણશે. પ્રમાણપત્રમા ં દશાર્વેલ જન્ મતાર�ખ ખોટ� હોવા�ુ ં ઉમેદવાર માને તો સક્ષમ 

અિધકાર�એ આપેલ વય અને અિધવાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમા�ણત નકલ મોકલવાની રહ�શે.આ 

પ્રમાણપત્રમા ંઅિધ�ૃત અિધકાર�એ સ્ પષ્ ટપણે જણાવેલ હો� ુ ંજોઈએ ક� તેઓએ એસ.એસ.સી. ક� 

તેની પર�ક્ષા�ુ ં �ળૂ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ ર�ુ કરવામા ં આવેલ 

�રુાવાઓને આધાર� ઉમેદવારની સાચી જન્ મ તાર�ખ............છે. � એસ.એસ.સી. ક� તેની સમકક્ષ 

પર�ક્ષાના પ્રમાણપત્રમા ંદશાર્વલે જન્ મ તાર�ખ કરતા ં �ુદ� છે તથા માનવાને �રુ� ુ ં કારણ છે. 

ઉમેદવાર� ર�ુ કર�લ વય અને અિધવાસ�ુ ં પ્રમાણપત્ર તનેી િવ�સિનયતા (credibility) ના 

આધાર� સ્ વીકાર ક� અસ્ વીકારનો િનણર્ય િનગમ ઘ્ વારા લવેામા ંઆવશે. 

  (ર) ઉમેદવાર� અર� પત્રકમા ં દશાર્વેલ જન્ મ તાર�ખમા ં પાછળથી કોઈપણ કારણસર ફ�રફાર થઈ 

 શકશે નહ�.  

 

૪. વયમયાર્દા :-  

 (૧) �મર અર� �સ્વકારવાની છેલ્લી તાર�ખના રોજ �ધુીની ગણવામા ંઆવશે.  

 (ર) �હ�રાતમા ંઉપલી વયમયાર્દા આપવામા ંઆવેલ છે, તમેા ંનીચે �જુબની �ટછાટ  મળવાપાત્ર છે.  

૧ �ળૂ �જુરાતના અ��ુ�ુચત �િત, અ��ુ�ુચત જન�િત, 

સામા�જક અને શકૈ્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્ના ઉમદેવારો 

અને �બન અનામત કક્ષાના આિથ�ક ર�તે નબળા વગર્ના 

ઉમેદવારો તથા (�હ�રાતમા ં� અનામત વગર્ની જગ્ યાઓ 

હશે તે અનામત વગર્ના ઉમદેવારોને જ ઉપલી 

વયમયાર્દામા ં�ટછાટ મળવાપાત્ર છે.)  

પાચં વષર્ (વ�મુા ં વ� ુ ૪પ 

વષર્ની મયાર્દામા)ં  

ર �બનઅનામત મ�હલા ઉમદેવારો પાચં વષર્ (વ�મુા ં વ� ુ ૪પ 

વષર્ની મયાર્દામા)ં  

૩ �ળુ �જુરાતના અ��ુ�ૂચત �િત, અ��ુ�ુચત જન�િત, 

સામા�જક અને શકૈ્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્ના ઉમદેવારો 

અને �બન અનામત કક્ષાના આિથ�ક ર�તે નબળા વગર્ના 

મ�હલા ઉમદેવારો (�હ�રાતમા ં � અનામત વગર્ની 

દશ વષર્ (આ �ટછાટમા ંમ�હલા 

માટ�ની �ટછાટ ક� � પાચં 

વષર્ની છે. તેનો સમાવશે થઈ 

�ય છે. વ�મુા ંવ� ુ૪પ વષર્ની 
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જગ્ યાઓ હશે તે અનામત વગર્ના ઉમદેવારોને જ ઉપલી 

વયમયાર્દામા ં�ટવાટ મળવાપાત્ર છે. 

મયાર્દામા ં�ટછાટ મળશે.) 

૪ મા� સૈિનકો, ઈસી.ઓ.એસ.એસ.સી.ઓ. સ�હત ઉમેદવારો લશ્ કરમા ંબ�વેલ સવેા ઉપરાતં 

બી� ત્રણ વષર્ (વ�મુા ંવ� ુ૪૫ 

વષર્ની મયાર્દામા)ં 

 

પ. શૈક્ષ�ણક લાયકાત :- 

(૧) ઉમેદવાર �હ�રાતમા ં દશાર્વલે શૈક્ષ�ણક લાયકાત અર� સ્ વીકારવાની છેલ્ લી તાર�ખના રોજ 

ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

(ર) ઉમેદવાર� શૈક્ષ�ણક લાયકાત ��ુસી માન્ યતા પ્રાપ્ત �િુનવિસ�ટ�/સસં્ થામાથંી મળેવેલ હોવી 

જોઈએ.   

(૩) િનગમ ઘ્ વારા માગંવામા ંઆવે ત્ યાર� ઉમદેવાર� અર� સાથે માન્ ય �િુનવિસ�ટ�/સસં્ થાના �ણુ 

પત્રક (બધા જ વષ�/સમેેસ્ ટર) અને પદવી પ્રમાણપત્રોની સ્ વય ંપ્રમા�ણત નકલ ર�ુ કરવાની 

રહ�શે અને �ણુપત્રક ઉપરાતં માન્ય �િુનવિસ��ટ�ુ ંડ�ગ્રી બાબતના પ્રમાણપત્ર ની પ્રમા�ણત નકલ 

ર�ુ કરવાની રહ�શ.ે  

(૪) શૈક્ષ�ણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે માન્ ય રાખવી તવેો ઉમેદવારનો હકક દાવો સ્ વીકારવામા ં

આવશે નહ�. 

(પ) �હ�રાતમા ં દશાર્વલે લાયકાત ઉમદેવાર ધરાવે છે તવેો તેમનો હકક દાવો હોય તો આવા 

ઉમેદવાર� સમકક્ષતા પ્રસ્ થાિપત કરતા આદ�શો/અિધ�ૃતતાની િવગતો આપવાની રહ�શે.  

(૬) � �કસ્સામા ઉમેદવારના �ણુ પસર્ન્ટાઇલમા હોય તે પસર્ન્ટ�જના �ુપાતંર કર� અર� ફોમર્મા 

દશાર્વવાના રહ�શે.  

 

૬. અ�ભુવ :- 

(૧) શૈક્ષ�ણક લાયકાત મળેવ્યા પછ�થી �ણૂર્ સમયનો અ�ભુવ, અર� સ્ વીકારવાની છેલ્ લી તાર�ખ 

�ધુીનો ગણવામા ંઆવશે. જ�ર� શકૈ્ષ�ણક લાયકાત પહ�લાનો અ�ભુવ ધ્યાને લવેામા ંઆવશ ે

ન�હ�.  

(ર) (અ) �હ�રાતમા ંઅન્ યથા જોગવાઈ કરવામા ંન આવી હોય તો જ�ર� લાયકાતો મળેવવામા ંઆવ ે

તે તાર�ખથી, (બ) અર� સ્ વીકારવાની છેલ્ લી તાર�ખના સદંભર્મા ંઅ�ભુવ ગણવામા ંઆવશે.  

(૩) ઉમેદવાર� અર�મા ં� અ�ભુવ દશાર્વલે હોય તનેા સમથર્નમા ંઅ�ભુવનો સમયગાળો (�દવસ, 

માસ, વષર્) �ળૂ પગાર અને �ુલ પગારની િવગતો તથા બ�વેલ ફરજોનો પ્રકાર/મળેવેલ 

અ�ભુવની િવગતો સાથે� ુ ંપ્રમાણપત્ર ર�ુ કરવા�ુ ંરહ�શ.ે આ�ુ ંપ્રમાણપત્ર સસં્ થાના લટેરપેડ પર 

સક્ષમ સ�ાિધકાર�ની સહ� અને તાર�ખ સાથે� ુ ંર�ુ કરવા�ુ ંરહ�શે. ઉમદેવાર� શૈક્ષ�ણક લાયકાત 

પછ�ના અ�ભુવના પ્રમાણપત્ર તથા પ્રથમ પગાર સ્લીપ અને છેલ્લી પગાર સ્લીપ ર�ુ કરવાની 

રહ�શે. અલગ-અલગ સસં્થામા ંઅ�ભુવના �કસ્સામા ંતે સસં્થામા ંજોડાયાની પ્રથમ પગારની સ્લીપ 

અને છેલ્લા પગારની સ્લીપ ક્રમા�સુાર તબ�ાવાર ર�ુ કરવાની રહ�શે.    

 (૪) ઉમેદવાર� ર�ુ કર�લ અ�ભુવના પ્રમાણપત્રમા ં પાછળથી કોઈ ફ�રફાર કરવાની િવનતંી માન્ ય 

 રાખવામા ંઆવશે નહ�. અર� કયાર્ પછ� અ�ભુવના નવા પ્રમાણપત્રો િસ્ વકારવામા ંઆવશે નહ�.  

(પ) �શકાલીન, રો�જ�દા વતેનદાર, એપ્રેન્ ટ�સશીપ, તાલીમી, માનદ વેતન, આમિંત્રત ફ�કલ્ટ� તર�ક� 

ઉમેદવાર� મેળવલે અ�ભુવ માન્ ય અ�ભુવ તર�ક� ગણત્રીમા ંલેવામા ંઆવશે નહ�. 

 (૬) પાટર્ ટાઈમનો અ�ભુવ ધ્યાને લવેામા ંઆવશ ેન�હ.  
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૭. UEWS (Unreserved Economically Weaker Section) ૧૦% અનામત અન્વય ે સામા�જક ન્યાય અન ે

અિધકાર� ના િવભાગ નો ઠરાવ ક્રમાકં સશપ/૧૨૨૦૧૬/૨૭૧૪૩૬/અ તા:૬/૫/૧૬ �જુબ અમલ વાર� 

કરવાની થાય છે. પ�રપત્રમા ંજણાવેલ પ�રિશષ્ટ અ આિથ�ક નબળા ંવગ� ના ઉમદેવાર� તે ર�ુ કરવાની 

રહ�શે.   
 

 

 

૮.     અ��ુ�ૂચત �િત, અ��ુ�ુચત જન�િત અને સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્ :- 

(૧) �ળૂ �જુરાતના અ��ુ�ૂચત �િત, અ��ુ�ુચત જન�િત અન ેસામા�જક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત 

વગર્ના ઉમેદવારોને જ અનામત વગર્ના ઉમદેવાર તર�ક� લાભ મળશે.  

(ર) અ��ુ�ુચત �િત, અ��ુ�ુચત જન�િત અને સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્ પૈક� 

ઉમેદવાર � વગર્ના હોય તનેી િવગતો અર�પત્રક અને પ�રિશષ્ ટમા ંઅ�કૂ આપવી.  

(૩) ઉમેદવાર� અર�પત્રક અને પ�રિશષ્ ટની સબંિંધત કોલમમા ં� તે અનામત કક્ષા દશાર્વેલ નહ� 

હોય તો પાછળથી અનામત વગર્ના ઉમદેવાર તર�ક� લાભ મળેવવાનો હકક દાવો માન્ ય 

રાખવામા ંઆવશે નહ�.  

(૪) અનામત વગર્નો લાભ મેળવવા ઈચ્ છતા ઉમદેવાર� તનેા સમથર્નમા ં સક્ષમ અિધકાર� ઘ્ વારા 

િનયત ન�નુામા ં આપવામા ં આવલે �િત પ્રમાણપત્રની નકલ અર� સાથે અ�કૂ સામેલ 

કરવાની રહ�શે. અર�પત્રક સાથે �િત પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહ� હોય તો તે પાછળથી 

સ્ વીકારવામા ંઆવશે નહ� અને અર�પત્રક રદ થવાને પાત્ર બનશે.  

(પ) સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્ના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તઓેનો સમાવશે 

"ઉન્ નત વગર્મા"ં નહ� થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે.  

(૬) સામા�ક અને શકૈ્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્ના ઉમેદવારોએ ઉન્ નત વગર્મા ંસમાવેશ ન થતો હોવા 

�ગે�ુ ંસામા�ક ન્ યાય અને અિધકાર�તા િવભાગના તા.૦૬-૦ર-૧૯૯૬ના ઠરાવથી િનયત થયલે 

પ�રિશષ્ ટ (ક) (�જુરાતીમા)ં ના ન�નુામા ં પ્રમાણપત્ર ર�ુ કરવા�ુ ં રહ�શે. આ પ્રમાણપત્ર 

�હ�રાતમા ંદશાર્વલે સમયગાળા�ુ ંહો� ુ ંજોઈએ. આ પ્રમાણપત્ર તા.૦૧-૦૪-૧૬ થી તા.૩૧-૩-૧૭ 

ના સમયગાળાની આવકને ઘ્ યાને લઈ, અર� સ્ વીકારવાની છેલ્ લી તાર�ખ �ધુીમા ંમેળવલે હો� ુ ં

જોઈએ. અર� સાથે પ�રિશષ્ ટ (ક) ના બદલે Annexure-A (�ગ્રે�મા)ં કઢાવલે નોન-�ક્રિમલેયર 

પ્રમાણપત્ર ર�ુ કર�લ હશે તો પણ અર� રદ કરવામા ંઆવશે.  ક�મક� Annexure-A ક�ન્દ્ર  સરકાર 

હ�ઠળની નોકર� માટ�� ુ ંછે. જો ઉમદેવાર� આ પ્રમાણપત્ર (પ�રિશષ્ ટ-ક) અર� સાથે ર�ુ કર�લ નહ� 

હોય તો તઓેની અર� અમાન્ ય ગણવામા ં આવશે અને �બનઅનામત જગ્ યા માટ� પણ 

િવચારણામા ંલવેામા ંઆવશે નહ�.  

(૭) સરકારની પ્રવતર્માન જોગવાઈ �જુબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો �બનઅનામત વગર્ના 

ઉમેદવારોની સાથે િનયત ધોરણો (અથાર્ત વયમયાર્દા, અ�ભુવની લાયકાત, �બનઅનામત 

વગર્ના ઉમેદવારો માટ� અપનાવલે હોય તેના કરતા ંવ� ુિવસ્ �તૃ કર�લ અન્ ય ક્ષતે્ર) મા ં�ટછાટ 

લીધા િસવાય પોતાની �ણુવતાના આધાર� પસદંગી પામ ે તો �બનઅનામત જગ્ યાની સામ ે

ગણત્રીમા ંલવેાના થાય છે.  

(૮) ઉમેદવાર� અર�મા ં�િત �ગે � િવગત દશાર્વલે હશે તમેા ંપાછળથી ફ�રફાર કરવાની િવનતંી 

માન્ ય રાખવામા ંઆવશે નહ�. 

(૯) અર� કરતી વખતે ઉ�ત વગર્મા ં સમાવેશ ના થતો હોવા �ગે�ુ ં િનયત સમયગળા�ુ ં અન ે

િનયત ન�નુા� ુપ્રમાણપત્ર ધરાવતા ન હોય તવેા ઉમદેવારોને �બન અનામત ઉમેદવાર તર�ક� 

અર� કરવા સલાહ આપવામા ંઆવે છે અન ેતવેા ઉમદેવારોને �બન અનામતની શરતો લા� ુ

પડશે.  
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(૧૦)  સામા�ક શકૈ્ષ�ણક પછાત વગર્ના પર�ણત મ�હલા ઉમદેવાર નોન-�ક્રિમલયેર પ્રમાણપત્ર તમેના 

િપતાની આવક્ના સદંભર્મા ંધરાવતા હોવા જોઈએ. જો આવા ઉમેદવાર તેમના પિતનીઆવકના 

સદંભર્મા ંપ્રમાણ પત્ર ધરાવતા હશે તો ધ્યાનલેવેામા ંઆવશે ન�હ.        

 

૯. મ�હલા ઉમેદવાર :- 

 મ�હલાઓની અનામત જગ્ યાઓ માટ� જો યોગ્ ય મ�હલા ઉમદેવાર ઉપલબ્ ધ નહ�  થાય તો તનેી જગ્ યા � 

તે કક્ષાના (category) મ�હલા ઉમદેવાર સામે ��ુષ ઉમેદવાર ધ્યાને લેવામા ંઆવશે.  

જો ઉમદેવારનો સમાવશે અનામત વગર્, મા� સૈિનક, મ�હલા ક� િવધવા પૈક�ના િવકલ્ પો પૈક� એક થી 

વ� ુિવકલ્ પોમા ંથતો હોય તવેા �કસ્ સામા ંતનેે લા� ુપડતા િવકલ્ પો પૈક� �મા ંવ� ુલાભ મળવાપાત્ર હશ ે

તે મળશે. 

 

 

૧૦. િવધવા મ�હલા ઉમેદવાર :- 

(૧) ઉમેદવાર િવધવા હોય તો અર� પત્રકમા ંતે કોલમ સામ ે"હા" અવશ્ ય લખ�ુ ંઅન્ યથા "લા� ુ

પડ� ુ ંનથી" એમ દશાર્વ�ુ.ં  

(ર) િવધવા ઉમદેવાર� જો �નુઃ લગ્ન કર�લ ન હોય તો અર� પત્રકમા ંતે કોલમ સામે "હા"અ�કૂ 

લખ�ુ ંઅન્ યથા "લા� ુપડ� ુ ંનથી" એમ દશાર્વ�ુ.ં  

(૩) િવધવા ઉમેદવાર� �નુઃ લગ્ન કર�લ ન હોય અન ેિવધવા ઉમદેવાર તર�ક� લાભ મેળવવા ઈચ્ છતા 

હોયતો અર� સાથે �નુઃ લગ્ન કર�લ નથી તવેી એ�ફડ�વીટ ર�ુ કરવાની રહ�શે. 

(૪) સામાન્ય વ�હવટ િવભાગના ઠરાવ ક્રમાકં.સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ(૨), તા.૨૨.૫.૯૭ 

અ�સુાર િવધવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતર્માન જોગવાઈ �જુબ તેઓએ લે�ખત પર�ક્ષામા ં

મેળવલે �ણુમા ંતેના પાચં ટકા �ણુ ઉમેરવામા ંઆવશે.પરં� ુતઓેએ િનમ� ૂકં સમયે ક� તે પહ�લા 

�નુ: લગ્ન કર�લ ન હોવા જોઈએ અને િનગમ �યાર� માગ ેતે તમામ આ બાબતના સાધિનક 

�રુાવાઓ અસલમા ંર�ુ કરવાના રહ�શ.ે  

 

૧૧. ના વાધંા પ્રમાણપત્ર :- 

(૧) �જુરાત સરકારના સરકાર�/અધર્ સરકાર�/સરકાર હસ્ તકના કોપ�ર�શન/કપંનીઓમા ં સેવા 

બ�વતા અિધકાર�ઓ/કમર્ચાર�ઓ િનગમની �હ�રાતના સદંભર્મા ંબારોબાર અર� કર� શકશ ે

અને તનેી �ણ ઉમેદવાર� પોતાના િવભાગ/ખાતા/કચેર�ને અર� કયાર્ની તાર�ખથી �દન-૭ મા ં

અ�કૂ કરવાની રહ�શે. જો ઉમેદવારના િનયોકતા તરફથી અર� મોકલવાની છેલ્ લી તાર�ખ બાદ 

૩૦ �દવસમા ંઅર� કરવાની  પરવાનગી નહ� આપવાની �ણ કરવામા ં આવશે તો 

તેઓની અર� નામ�ુંર કર� ઉમેદવાર� રદ કરવામા ંઆવશે.  

 (ર)  ક�ન્ દ્ર સરકારની અથવા અન્ ય કોઈપણ રાજય સરકારની નોકર�મા ંહોય તેવા ઉમદેવાર� િનમ�ુકં 

 અિધકાર��ુ ંના વાધંા પ્રમાણપત્ર ર�ુ કરવા�ુ ંરહ�શે. (પ�રિશષ્ટ-ખ)  

(૩) પ્રમાણપત્રોની ખરાઈ માટ�ની �બ� �લુાકાત સમયે ઉમદેવાર� સક્ષમ અિધકાર� ઘ્ વારા આપવામા ં

આવલે ના વાધંા પ્રમાણપત્ર ર�ુ કરવા�ુ ંરહ�શે. 
 

૧૨. ગેરલાયક ઉમેદવાર :- 

�જુરાત �હ�ર સવેા આયોગ ક� અન્ ય �હ�ર સવેા આયોગ અથવા અન્ ય  સરકાર�/અધર્ સરકાર� /સરકાર 

હસ્ તકની સસં્ થાઓ ઘ્ વારા ઉમેદવાર કયાર�ય પણ ગરેલાયક ઠરાવલે હોય તો તનેી િવગત અર�પત્રકમા ં

આપવાની રહ�શે. જો ઉમેદવારનો ગેરલાયકનો સમય ચા� ુહશે તો આવા ઉમદેવારની અર� રદ થવાન ે

પાત્ર બનશે.  
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૧૩. ફર�જયાત િન�િૃત, �ખસદ, બરતરફ :-  

ઉમેદવારને સરકાર� સવેા/સરકાર હસ્ તકની કંપની ક� બોડર્ કોપ�ર�શનમાથંી કયાર�ય પણ ફર�જયાત 

િન�િૃત, �ખસદ ક� બરતરફ કરવામા ંઆવલે હોય તો અર�પત્રકમા ંતેની િવગત આપવાની રહ�શ ેઅન ે

આવા ઉમદેવારને ગેરલાયક ગણવામા ંઆવશે. 

  

 

૧૪. અભ્યાસક્રમ ::   

 GFIA D[G[HZsSMD;"f GL ;LWL EZTL VgJI[ ,[lBT S;M8LvVM%8LS, DFS" ZL0LU sVMPV[DPVFZPf  
5|`G5+ DF8[GM VeIF;S|D  

U]6o!5_                                                                                        ;DI Zv__ S,FS  
S|D lJQFI DFS"; 
! SMd5L8[8LJ q SJMg8[8LJ  V[AL,L8Lq V[GF,L8LS, V[AL,L8Lq ,MHLS, ZLhGL\U 

sZLhGL\U4 V[GF,L8LS, V[AL,L8L4 HGZ, D[g8, V[AL,L8L4 0L;LhG D[SL\U VG[ 5|Ma,[D ;M<JL\U4 
.g8Z5;"G, :SL<; .GS<I]0L\U SMdI]GLS[XG :SL<;40[8F .g8Z 5|L8[XG4 0[8F ;OL;LI\;L4 A[hLS 
gI]DZ;L 

5_ 

Z ZFQ8=LI TYF VF\TZZFQ8=LI  ;FDFgI 7FG 
EFZTGM .lTCF; VG[ E]UM/4 EFZTG]\ A\WFZ6VG[ ZFHGLlT4 VFlY"S VG[ ;FDFHLS jIJ:YF 
VG[ lJSF;4 0[DMU|FOLS4 ;MxI, ;[S8Z .GL;LI[8LJ4 ;FIg; VG[ 8[SGM,MHL4 N[X VG[ lJN[XG[ 
,UTF JT"DFG 5|JFCM4B[,HUT 

Z5 

# U]HZFT ZFHI lJQF[G]\ ;FDFgI 7FG 
U]HZFTGL EF{UMl,S AFATM VG[ S]NZTL ;\5l¿4 U]HZFTGL B[TL VG[ pnMUM4 U]HZFTGM 
;F\:S'lTS JFZ;M4 ;FlCtI4 S,F VG[ WD"P .lTCF;4 A\WFZ6 VG[ ZFHGLlT4 VY"XF:+4 U]HZFTGL 
;FDFHLS VG[ VFlY"S jIJ:YF TYF lJSF; 

Z5 

$ U]HZFTL EFQFF V\U[G]\ 7FG 
jIFSZ6ovHM06L4 ;DFGFYL" XaNM4 lJ~wWFYL" XaNM4 V,\SFZ4 ;DF;4 K\N4 ;\lW4 ~l-5|IMU4 
SC[JTM4 XaN;D]C DF8[ V[S XaN 

!5 

5 V\U[|HL EFQFF V\U[G]\ 7FG 
jIFSZ6ovArticles, Pronouns, Adjectives, Prepositions, Conjuctions, Question Tag, 
Verb & Tense, Agreement between subject and verb, Gerund, Participles, Model 
Auxilaries, Usage of Can, May, Could, Should Etc., Use of some, any, many, few, a 
little, since, for, Active and Passive Voice, Degree of adjectives, Common errors of 
usage 

!5 

& .gJ[g8ZL D[G[HD[g84:8MZ[H D[G[HD[g84 SJF",L8L D[G[HD[g84 SMg8=FS8 VG[ ,MÒ:8LS D[G[HD[g84 
0LhF:8Z D[G[HD[g8 

Z_ 

 S], DFS"; !5_ 
 

 GFIA D[G[HZslC;FAf GL ;LWL EZTL VgJI[ ,[lBT S;M8LvVM%8LS, DFS" ZL0L\U sVMPV[DPVFZPf  
5|`G5+ DF8[GM VeIF;S|D  

U]6o!5_                                                                                         ;DI Zv__ S,FS 
S|D lJQFI DFS"; 
! SMd5L8[8LJ q SJMg8[8LJ  V[AL,L8Lq V[GF,L8LS, V[AL,L8Lq ,MHLS, ZLhGL\U 

sZLhGL\U4 V[GF,L8LS, V[AL,L8L4 HGZ, D[g8, V[AL,L8L4 0L;LhG D[SL\U VG[ 5|Ma,[D ;M<JL\U4 
.g8Z5;"G, :SL<; .GS<I]0L\U SMdI]GLS[XG :SL<;40[8F .g8Z 5|L8[XG4 0[8F ;OL;LI\;L4 A[hLS 
gI]DZ;L 

$_ 

Z ZFQ8=LI TYF VF\TZZFQ8=LI  ;FDFgI 7FG !5 
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EFZTGM .lTCF; VG[ E]UM/4 EFZTG]\ A\WFZ6 VG[ ZFHGLlT4 VFlY"S VG[ ;FDFHLS jIJ:YF 
VG[ lJSF;4 0[DMU|FOLS4 ;MxI, ;[S8Z .GL;LI[8LJ4 ;FIg; VG[ 8[SGM,MHL4 N[X VG[ lJN[XG[ 
,UTF JT"DFG 5|JFCM4 B[,HUT  

# U]HZFT ZFHI lJQF[G]\ ;FDFgI 7FG 
U]HZFTGL EF{UMl,S AFATM VG[ S]NZTL ;\5l¿4 U]HZFTGL B[TL VG[ pnMUM4 U]HZFTGM 
;F\:S'lTS JFZ;M4 ;FlCtI4 S,F VG[ WD"P .lTCF;4 A\WFZ6 VG[ ZFHGLlT4 VY"XF:+4 U]HZFTGL 
;FDFHLS VG[ VFlY"S jIJ:YF TYF lJSF;  

!5 

$ U]HZFTL EFQFF V\U[G]\ 7FG 
jIFSZ6 ovHM06L4 ;DFGFYL" XaNM4 lJ~wWFYL" XaNM4 V,\SFZ4 ;DF;4 K\N4 ;\lW4 ~l-5|IMU4 
SC[JTM4 XaN;D]C DF8[ V[S XaN 

!_ 

5 V\U[|HL EFQFF V\U[G]\ 7FG  
jIFSZ6 ov Articles, Pronouns, Adjectives, Prepositions, Conjuctions, Question Tag, 
Verb & Tense, Agreement between subject and verb, Gerund, Participles, Model 
Auxilaries, Usage of Can, May, Could, Should Etc., Use of some, any, many, few, a 
little, since, for, Active and Passive Voice, Degree of adjectives, Common errors of 
usage  

!_ 

& .gJ[g8ZL D[G[HD[g84 :8MZ[H D[G[HD[g84 SJF",L8L D[G[HD[g84 SMg8=FS8 VG[ ,MÒ:8LS D[G[HD[g84 
0LhF:8Z D[G[HD[g8 

Z_ 

* HGZ, V[SFpg8L\U l5|g;L5, V[g0 V[SFpg8L\U ;L:8D4 A[gSL\U4 OF.GFg;4 0FIZ[S8 V[g0 
.G0F.Z[S8 8[S;[XG4 VM0L8L\U4 AH[84 SM:8L\U 

$_ 

 S], DFS"; !5_ 
 

ZLDFS";  ov 
s!f 5|`G5+DF\ G[U[8LJ U]6 5wWlT 5|DF6[ NZ[S BM8F HJFANL9 VYJF 5|`GGF[ HJFA G VF%IM CMI T[JF 

lS:;FDF\ _PZ5 D]HA U]6 S5FX[P  
sZf 5|tI[S 5|`GGM p¿Z ccAcc ccBcc ccCcc VG[ ccDcc 5{SL SM. V[S ZC[X[ VG[ pD[NJFZ HM HJFA G 

VF5JF DF\UTF CMI TM T[GF DF8[ lJS<5 ccEcc sHJFA VF5JF DF\UTF GYLPf VF5JFGM ZC[X[ H[GF 
SM. DFS"; D,X[ 56 GlC VG[ T[ V\U[GF SM. DFS"; SF5JFDF\ 56 VFJX[ GlCP AWF H 5|`GMGF 
HJFA VF5JF OZÒIFT K[ VgIYF BF,L KM0[, HJFANL9 TYF K[SKFS S[ V[S SZTF\ JW] lJS<5 
NXF"J[, 5|`G NL9 _PZ5 U]6 S5FX[P  

 

૧૫. માત્ર પ્રમાણપત્રોની ખરાઈ માટ�ની �બ� �લુાકાત :- 

(૧) પ્રમાણપત્રોની ખરાઈ માટ� િનગમ િનયત કર� તે સ્થળે રાખવામા ંઆવશે. ઉમદેવાર� પોતાના ખચ� 

ઉપિસ્ થત થવા�ુ ંરહ�શે.  

(ર) અ��ુ�ુચત �િત, અ��ુ�ુચત જન�િતના ઉમદેવારો તથા બેરોજગાર ઉમદેવારો ક� �ઓના 

માતા-િપતાની વાિષ�ક આવક આવકવેરાને પાત્ર ન હોય તઓેને તમેના રહ�ઠાણના સ્ થળેથી �બ� 

�લુાકાત માટ� આવવા તથા જવા માટ� �જુરાત એસ.ટ�. િનગમ ઘ્ વારા િનયત થયલે �ટક�ટના 

દર પ્રમાણે બસ ભા�ુ ંમળવાપાત્ર થશે. આ માટ� ઉમદેવાર� �બ� �લુાકાતના �દવસે િનયત ફોમર્ 

ભરવા�ુ ં રહ�શે અને તનેી સાથે અસલ �ટક�ટ ર�ુ કરવાની રહ�શ.ે  

(૩) �બ� �લુાકાતના �દવસે જ �બ� �લુાકાતના પત્રમા ંદશાર્વવામા ંઆવેલ અસલ પ્રમાણપત્રો ર�ુ 

કરવાના રહ�શે. જો ઉમદેવાર અસલ પ્રમાણપત્ર ર�ુ કરશે નહ�  તો તેઓ િન��ુકત માટ� પાત્ર 

બનશે નહ� તનેી ખાસ ન�ધ લવેી.  
 

૧૬. નીચે દશાર્વ્ યા �જુબની અર�ઓ રદ કરવામા ંઆવશે. (આ યાદ� માત્ર દષ્ ટાતં સ્ વ�પે છે � સ�ંણૂર્ નથી) 

 (૧) ઓનલાઈન �સુદા �જુબ અર� કર�લ ન હોય.  

 (ર) અર�મા ંદશાર્વલે િવગતો અ�રુ� ક� અસગંત હોય.  
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 (૩) અર�મા ંઉમદેવાર� સહ� અપલોડ કર�લ ન હોય.  

 (૪) અર� ફ�કસથી અથવા ઈ-મઈેલથી મોકલાવેલ હોય.  

 (પ) અર�મા ંપાસપોટર્ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કર�લ ન હોય.  

 (૬) અર� સાથે �રૂ��રૂ� ફ� ભર�લ ન હોય.  

 (૭) એક જ જગ્ યા માટ� એક કરતા ંવ� ુઅર� કર�લ હોય.  

(૮) અ��ુ�ુચત �િત, અ��ુ�ુચત જન�િત, સામા�જક અને શકૈ્ષ�ણક પછાત વગર્ તથા શાર��રક 

અશકતતા ધરાવતા ઉમદેવાર� અર�પત્રક સાથે સક્ષમ અિધકાર� ઘ્ વારા અપાયલે પ્રમાણપત્રની 

નકલ ર�ુ કર�લ ન હોય.  

 (૯) મા� સૈિનક ઉમદેવાર� �ડસ્ ચા� �કુની નકલ ર�ુ કર�લ ન હોય.  

(૧૦) સામા�જક અને શકૈ્ષ�ણક પછાત વગર્ના ઉમદેવાર� �હ�રાતમા ં દશાર્વલે સમયગાળા�ુ ં નોન 

�ક્રમીલયેર પ્રમાણપત્ર ર�ુ કર�લ ન હોય.  

 (૧૧) ઉમેદવાર� શૈક્ષ�ણક લાયકાતના સદંભર્મા ંમાકર્શીટ/પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ ર�ુ કર�લ ન હોય.  

(૧ર) જન્ મ તાર�ખ માટ� એસ.એસ.સી. પ્રમાણપત્ર/જન્મના દાખલાની નકલ ર�ુ કર�લ ન હોય.  

(૧૩) ઉમેદવાર� અર�પત્રકમા ં અ�ભુવ દશાર્વેલ હોય (�ના આધાર� પાત્રતા નકક� કરવાની થતી 

હોય) પરં� ુતનેા સમથર્નમા ંપ્રમાણપત્ર ર�ુ કર�લ ન હોય અથવા તો ર�ુ કર�લ પ્રમાણપત્રમા ં

તેઓનો અ�ભુવનો સમયગાળો, �ળૂ પગાર, �ુલ પગાર અન ેઅ�ભુવનો પ્રકાર દશાર્વેલ ન હોય 

તથા સસં્ થાના લટેરપેડ ઉપર ન હોય, �ટલા અ�ભુવના પ્રમાણપત્રો ર�ુ કર�લ હોય તનેા 

િનમ�ુકંપત્રો તથા પહ�લા અને છેલ્લા પગાર સ્લીપની નકલ ર�ુ કર� ન હોય. 
 

૧૭. િનમ�કૂ :-  

(૧) ઉપરની �હ�રાત સબંધંમા ં િનમ�ુકં માટ� પસદં થયેલા ઉમદેવારને િનગમ ઘ્ વારા �ણ કરવામા ં

આવશે. ઉમદેવારોએ આખર� િનમ�ુકંપત્ર મળેવતા ંપહ�લા ંકોમ્ પ્ �ટુર �ગનેી સીસીસી+ અથવા 

તેની સમકક્ષ િનગમ નકક� કર� તવેી પર�ક્ષા પાસ કરવાની રહ�શે. આ પ્રકારની પર�ક્ષામા ંઉત્ ત�ણ 

નહ� થનાર ઉમદેવાર િનમ�ુકંને પાત્ર બનશે નહ�.  

 (ર) િનમ�કૂ �ગનેો કોઈપણ પત્રવ્ યવહાર િનગમ ધ્યાન ેલેશે નહ�.   

(૩) ઉમેદવાર� તનેી શકૈ્ષ�ણક લાયકાત/અ�ભુવ/�મર વગરે�ના સમથર્નમા ં ર�ુ કર�લ પ્રમાણપત્રો 

કોઈપણ તબકક� અયોગ્ ય મા�મુ પડશે તો તનેી ઉમદેવાર� રદ થશે તમેજ િનમ�ુકં પણ રદ 

થવાને પાત્ર રહ�શે અને આવા ઉમદેવાર ભારતીય ફોજદાર� ધારા હ�ઠળની કાયર્વાહ�ને પાત્ર થશ,ે 

�થી ઉમેદવારને સલાહ આપવામા ંઆવે છે ક�, તમેને ર�ુ કર�લા પ્રમાણપત્રો �બુજ ચોકકસાઈથી 

�ણૂર્ ર�તે ખરાઈ કયાર્ બાદ જ િનગમમા ંર�ુ કરવા.   

(૪) �જુરાત રાજય નાગ�રક �રુવઠા િનગમ �લ.ની વડ�કચેર� હાલ ગાધંીનગર ખાતે છે. આ ઉપરાતં 

િનગમની પેટા કચેર�ઓ �જુરાતના અલગ અલગ �જલ્ લા િવસ્ તારોમા ંઆવલેી છે �થી પસદંગી 

પાત્ર ઉમદેવાર િનગમ/સરકારની કોઈપણ કચેર� ખાતે િનમ�ુકં/બદલીને પાત્ર રહ�શ.ે  

(૫) િનમ�કૂ પામેલા ઉમેદવાર� િનગમને તઓેના એક વષર્ના સમયગાળાના પગાર �ટલી રકમ�ુ ં

અથવા રા�ય સરકાર દ્વારા િનયત કરવામા ંઆવ ેતે �જુબ�ુ ં િનગમ સાથે િનગમ જણાવે ત ે

ફોમ�ટમા ંસિવ�સબોન્ડમા ંનોટર� દ્વારા સહ� િસ�ા કરાવાના રહ�શે. 

(૬) િનમ�કૂ પામલેા ઉમદેવારન ેએક વષર્નો પ્રોબશેન િપર�યડ રહ�શે. પ્રોબશેન િપર�યડના એક વષર્ 

દરિમયાન કામગીર� સતંોષકારક જણાશે તેઓને જ િનયિમત કરવામા ંઆવશે. 
 

૧૮. ગેરવતર્� ૂકં �ગે દોિષત ઠર�લા ઉમેદવારો િવ�ઘ્ ધ પગલા ં:-  

 ઉમેદવારોન ેઆથી ચતેવણી આપવામા ંઆવે છે ક� તેઓએ અર�પત્રકમા ંકોઈપણ પ્રકારની ખોટ� મા�હતી 

દશાર્વવી નહ�, તમેજ આવશ્ યક મા�હતી �પાવવી નહ�, ઉપરાતં તઓેએ ર�ુ કર�લ અસલ દસ્ તાવેજો ક� 
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તેની પ્રમા�ણત નકલમા ંકોઈપણ સજંોગોમા ં�ધુારો અથવા ફ�રફાર અથવા બી� કોઈપણ ચેડા ંકરવા નહ� 

અથવા તેઓએ આવા ચેડા ં કર�લ/બનાવટ� દસ્ તાવજેો ર�ુ કરવા નહ�, જો એકજ બાબતના બે ક� તથેી 

વ� ુ દસ્ તાવજેોમા ં અથવા તનેી પ્રમા�ણત નકલમા ં કોઈપણ પ્રકારની અચોકસાઈ અથવા િવસગંતતા 

જણાય તો ત ેિવસગંતતાઓ બાબતની સ્ પષ્ ટતા ર�ુ કરવી. જો કોઈ ઉમદેવાર િનગમ ઘ્ વારા દોિષત �હ�ર 

થયલે હોય અથવા થાય તો,  

 (૧) તેઓની ઉમેદવાર� �ગે કોઈપણ ર�તે યોગ્ યતા પ્રાપ્ ત કરવા. 

 (ર) નામ બદલીન ેપર�ક્ષા આપવી. 

 (૩) કોઈ અન્ ય વ્ ય�કત ઘ્ વારા છળ કપટથી કામ �ણૂર્ કરાવ્ �ુ ંહોય.  

 (૪) બનાવટ� દસ્ તાવજે ર�ુ કયાર્ હોય. 

 (પ) અગત્ યની બાબત �પાવવા અથવા દોષ�કુત અથવા ખોટા િનવદેનો કર�લ હોય.  

 (૬) તેઓની ઉમેદવાર� �ગે કોઈપણ અિનયિમત ક� અ��ુચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય. 

 (૭) કસોટ� સમયે કોઈ અ��ુચત સાધનોનો ઉપયોગ કય� હોય. 

 (૮) ઉત્ તરવહ�મા ંઅશ્ લીલ ભાષા ક� અિશષ્ ટ બાબતો સ�હતની અસગંત બાબતો ર�ુ કર�લ હોય. 

(૯) પર�ક્ષા ખડંમા ંકોઈપણ ર�તની ગેરવતર્�ુકં આચરવી, �વી ક� અન્ ય ઉમદેવારની જવાબવહ�ની 

નકલ કરવી, �સુ્ તક, ગાઈડ, કાપલી તવેા કોઈપણ છાપેલ ક� હસ્ ત�લ�ખત સા�હત્ યની મદદથી 

અથવા વાત�ચત ઘ્ વારા ક� કોઈ સાકં�િતક ર�ત ે નકલ કરવા ક� અન્ ય ઉમદેવારોને નકલ 

કરાવવાની ગરેર�તીઓ પૈક� કોઈપણ ગેરર�તી આચરવા માટ�, 

(૧૦) િનગમ પર�ક્ષાની કામગીર� �ગે િન�કુત થયલેા કમર્ચાર�ઓને પજવણી કરવી, કોઈપણ પ્રકારની 

શાર��રક ઈ� પહ�ચાડવી, અથવા 

(૧૧) ઉપરોકત જોગવાઈઓમા ંઉલ્ લખેાયેલ દર�ક અથવા કોઈપણ �ૃત્ ય કરવા ક� કરાવવા તેણે ક� સીધી 

અથવા આડકતર� ર�તે િનગમ પર પરોક્ષક� પ્રત્યક્ષ દબાણ લાવનાર ઉમદેવાર નીચે દશાર્વલે 

િશક્ષા ઉપરાતં આપોઆપ પ્રયત્ ન કય� હોય ફોજદાર� કાયર્વાહ�ને પાત્ર બનશે.  

(૧૨) ઉ�ર પત્રકમા ંપોતાની ઓળખ �ચુક કોઈ પણ પ્રકારની િનશાની લખાણ/આલ્ફાબેટ �ચન્હ �ના 

થી ઓળખ પ્રસ્થાપીત થાય તવેા પ્રયાસ કરનાર ઉમેદવાર ગરેલાયક ઠરશે. 

(ક) િનગમ ઘ્ વારા ત ેપસદંગીના ઉમદેવાર તર�ક� ગેરલાયક ઠરાવી શકાશ,ે અને/અથવા  

(ખ) તેને આયોગ લે તેવી કોઈપણ પર�ક્ષા ક� કોઈપણ �બ� �લુાકાત માટ� કાયમી ક� �કુરર 

�દુત માટ�, 

   (૧) િનગમ ઘ્ વારા લવેાનાર કોઈપણ પર�ક્ષા ક� પસદંગી માટ�, અને  

(ર) રાજય સરકાર હ�ઠળની કોઈપણ નોકર�માથંી સરકાર ઘ્ વારા ગેરલાયક ઠરાવી શકાશ ે

અન ે

(ગ) જો સરકાર� સેવામા ં અગાઉથી જ હોય તો તેના િવ�ઘ્ ધ સ��ુચત િનયમો અ�સુાર 

િશસ્ તભગંના પગલા ંલઈ શકાશે.  

 (૧૩) ઉપરોકત િવગતોમા ં િન�દ�ષ્ ટ કર�લ િશક્ષા કરતા પહ�લા િનગમ/સરકાર ઘ્ વારા 

 ઉમેદવારને/કમર્ચાર�ન,ે  

  (૧) આરોપનામામા ંતેમની સામેના સ્ પષ્ ટ આરોપો અથવા ક�સના પ્રકાર બાબત,ે 

  (ર) લેખીતમા ંિશક્ષા �ગે બચાવના�ુ ં- હક�કત ર�ુ કરવા અને  

(૩) િશક્ષા �ગે િનયત સમય મયાર્દામા ં�બ� ર�ુઆત કરવાની તક આપવામા ંઆવશે.  

 

૧૯. Online અર� કરવાની તથા અર� ફ� ભરવાની ર�ત: - 

 આ �હ�રાતના સદંભર્મા ં િનગમ ઘ્ વારા ઓન લાઈન જ અર� સ્ વીકારવામા ં આવશ,ે ઉમદેવાર 

તા.૧૨.૦૭.૨૦૧૬ ૧૪:૦૦ કલાકથી તા.૨૬.૦૭.૨૦૧૬ ૨૩:૫૯ કલાક �ધુીમા ંhttp://ojas.guj.nic.in પર 
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અર� પત્રક ભર� શકશે. ઉમેદવાર� અર� કરવા માટ� નીચે �જુબના steps (૧) થી (૧૬) અ�સુરવાના 

રહ�શે. confirmation number મળ્ યા પછ� જ અર� માન્ ય ગણાશે.  
 

 (૧) સૌ પ્રથમ htpp//ojas.guj.nic.in પર જ�ુ.ં 

 (ર) Apply On Line Click કર�ુ.ં  

આ પ્રમાણે Click કરવાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now બટન દ�ખાશે. સૌ પ્રથમ More 

Details  પર Click કર�ને �હ�રાતની બધી જ િવગતોનો અભ્ યાસ ઉમદેવારોએ કરવો, અને ત્ યાર 

બાદ Apply Now બટન �કલક કર�ુ.ં  

(૩) તેની નીચ ે Apply Now પર Click કરવાથી Application Format દ�ખાશે. Click Application 

Format મા ંસૌ પ્રથમ "Personal Details" ઉમેદવાર� ભરવી. (અહ� લાલ �દરડ� (*) િનશાની હોય 

તેની િવગતો ફર�જયાત ભરવાની રહ�શે.) "Personal Details" મા ં જયા ંMobile Number અન ે

email ID માગં્ યા છે. તનેી િવગત લખવી �થી જ�ર જણાય ેિનગમ ઉમેદવારને મા�હતગાર કર� 

શક�.  

(૪) Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટ� Educational Details પર Click 

કર�ુ ંઅને પોતાની શકૈ્ષ�ણક િવગતો ભરવી.  

 (પ) Additional Qualification "click" કર� Additional Qualification ભરવી.  

(૬) Experience Details પર "click" કર�ુ.ં અને Experience Details ભરવી. વ� ુExperience ઉમેરવા 

માગતા હોવ તો  Add. More Exp. પર "Click" કર� Details ભરવી. 

 (૭) તેની નીચે "Self-declaration" મા ંYes / No પર click કર�ુ.ં  

(૮) હવે save પર "click" કરવાથી તમારો Data Save થશે. અહ� ઉમેદવારનો Application Number 

generate થશે. � ઉમેદવાર� સાચવીને રાખવાનો રહ�શે અને હવે પછ� આ �હ�રાતના સદંભર્મા ં

િનગમ સાથેના કોઈ પણ પત્ર વ્ યવહારમા ંતે દશાર્વવાનો રહ�શે.  

(૯) જો આપની અર�પત્રકમા ંકોઈ �ધુારા-વધારા કરવાના હોય તો Edit Application મા ંજઈને કર� 

શકાશે. આ �િુવધા અર� Confirm કરતા ંપહ�લા ંઉપલબ્ ધ છે. એક વખત Confirm થઈ ગયા 

પછ�/બાદ આ �િુવધા ઉપલબ્ ધ રહ�શે નહ�. 

(૧૦) હવે પેજના ઉપરના ભાગમા ંupload photo પર "click" કરો અહ� તમારો application number 

type કરો અને તમાર� Birth date type કરો. ત્ યારબાદ ok પર "click" કરો. અહ�, photo  અન ે

signature upload કરવાના છે. (ફોટા�ુ ંમાપ પ સે.મી. ઉાચંાઈ અને ૩.૬ સે.મી. પહોળાઈ અન ે

signature �ુ ંમાપ ર.પ સે.મી. ઉાચંાઈ અને ૭.પ સે.મી. પહોળાઈ રાખવી) (photo અને signature 

upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો photo અને signature .jpg Format મા ં(10 KB) સાઈઝથી વધાર� 

નહ� તે ર�ત ેComputer મા ંહોવા જોઈએ.) "Browse" Button પર click કરો હવે Choose File ના 

સ્ ક્ર�નમાથંી � ફાઈલ .jpg Format મા ંતમારો photo store થયલે છે તે ફાઈલને ત્ યાથંી Select કરો 

અને "Open" Button ને click કરો. હવે "Browse" Button ની બા�ુમા ં"Upload" Button પર click 

કરો હવે બા�ુમા ંતમારો photo દ�ખાશે. હવે આજ ર�તે signature પણ upload કરવાની રહ�શે.  

(૧૧) હવે પેજના ઉપરના ભાગમા ં"Confirm Application" પર click કરો અને "Application number"  

તથા Birth Date Type કયાર્ બાદ Ok પર click કરવાથી ત્રણ (૩) બટન ૧: OK રઃ Application 

preview ૩: confirm application દ�ખાશે. ઉમદેવાર� "Application preview"  click કર� પોતાની 

અર� જોઈ લેવી. અર�મા ં �ધુારો કરવાનો જણાય, તો Edit Application ઉપર click કર�ન ે

�ધુારો કર� લવેો. અર� confirm કયાર્ પહ�લા ંકોઈપણ પ્રકારનો �ધુારો અર�મા ંકર� શકાશે. 

પરં�,ુ અર� confirm થઈ ગયા બાદ અર�મા ં કોઈપણ �ધુારો થઈ શકશે નહ�. જો અર� 

�ધુારવાની જ�ર ન જણાય તો જ confirm application પર click કર�ુ.ં Confirm application પર 

click કરવાથી ઉમેદવારની અર�નો િનગમમા ં online સ્ વીકાર થઈ જશે. અહ� "confirmation 
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number" generate થશે � હવે પછ�ની બધી જ કાયર્વાહ� માટ� જ�ર� હોઈ, ઉમેદવાર� સાચવવાનો 

રહ�શે. Confirmation number િસવાય કોઈપણ પત્રવ્ યવહાર કર� શકાશે નહ�. Confirm થયેલ 

અર�પત્રકની િપ્રન્ ટ અ�કૂ કાઢ� રાખવી.  

(૧ર) સામાન્ ય ક�ટ�ગર�ના ઉમદેવાર� ભરવાની થતી ફ� સદંભ� "Print Challan" ઉપર કલીક કર�ને િપ્રન્ ટ�ડ 

ચલણની નકલ કાઢવાની રહ�શે. આ િપ્રન્ ટ�ડ ચલણની નકલ લઈને ન�કની કોમ્ પ્ �ટુરની �િુવધા 

ધરાવતી પોસ્ ટ ઓફ�સમા ંજવા�ુ ંરહ�શે. પોસ્ ટ ઓફ�સમા ં�ા.૫૦૦/-પર�ક્ષા ફ� + પોસ્ ટલ સિવ�સ 

ચા� �.૧૨/- તમેજ �ળૂ �જુરાતના અનામત કક્ષાના ઉમદેવારોએ પોસ્ ટ ઓફ�સમા ં�ા.૨પ૦/- 

+ પોસ્ ટલ સિવ�સ ચા� �.૧૨/- તા.૨૮.૦૭.૨૦૧૬, ૧૭:૦૦ કલાક �ધુીમા ંભરવાની રહ�શે. અન ે

ફ� ભયાર્ �ગે�ુ ંચલણ મેળવવા�ુ ંરહ�શે. આ ચલણ તથા confirm થયેલ અર�પત્રક ઉમદેવાર� 

પોતાની પાસે સાચવીને રાખવાના રહ�શે અને જયાર� િનગમ ઘ્ વારા મગંાવવામા ંઆવ,ે ત્ યાર� જ 

અર�પત્રક બીડાણો સ�હત તથા ફ� ભર�લા ચલણની નકલ સાથ ેઆર.પી.એ.ડ�./સ્ પીડ પોસ્ ટથી 

મોકલવાના રહ�શે અથવા િનગમની  કચરે�મા ં�બ�મા ંઆપી જવાના રહ�શે.  

 (૧૩)  અર� ફ�:  

(૧) સામાન્ ય ક�ટ�ગર�ના ઉમદેવાર� પોસ્ ટ ઓફ�સમા ં�ા.પ૦૦/- પર�ક્ષા ફ� + પોસ્ ટલ સિવ�સ 

ચા� �.૧૨/- ભરવાનો રહ�શે અને ફ� ભયાર્ �ગ�ેુ ંચલણ મેળવવા�ુ ંરહ�શે.  

(ર) �ળૂ �જુરાતના અનામત કક્ષાના ઉમદેવારોએ પોસ્ ટ ઓફ�સમા ં�ા.રપ૦/- પર�ક્ષા ફ� + 

પોસ્ ટલ સિવ�સ ચા� �.૧૨/- ભરવાનો રહ�શે અને ફ� ભયાર્ �ગ�ેુ ં ચલણ મેળવવા�ુ ં

રહ�શે. 

(૩) ફ� ભયાર્ વગરની અર� રદ થવાને પાત્ર છે. ફ� ભર�લ નહ� હોય તેવા ઉમદેવારન ે

કોઈપણ સજંોગોમા ંપ્રાથિમક કસોટ� પર�ક્ષામા ંબેસવા દ�વામા ંઆવશે નહ�. આ ફ� ફકત 

પોસ્ ટ ઓફ�સ ઘ્ વારા જ સ્ વીકારવામા ંઆવશ,ે રોકડમા,ં ડ�માન્ ડ ડ્રાફટથી, ઈિન્ ડયન પોસ્ ટલ 

ઓડર્ર ક� પે ઓડર્રના સ્ વ�પમા ંઆ ફ� સ્ વીકારવામા ંઆવશે નહ�, �ની ઉમદેવારોએ 

ખાસ ન�ધ લવેી.  

(૧૪) ઉમેદવારોને ખાસ જણાવવા�ુ ં ક�, અર�પત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરમ્ યાન કોઈ 

ઉમેદવાર, આ જગ્ યાના ભરતી િનયમો, તથા �હ�રાતની જોગવાઈઓ �જુબ લાયકાત ધરાવતા 

નથી તમે મા�મુ પડશે તો તમેની ઉમદેવાર� કોઈ પણ તબકક� રદ કરવામા ંઆવશે.   

            (૧૫) અર�પત્રક સાથે માગંવામા ંઆવે ત્ યાર� જોડવાના આવશ્ યક પ્રમાણપત્રોની યાદ� (આ યાદ� ફકત 

ઉમેદવારોન ે મદદ �પ થવા માટ� છે. અથર્ઘટનના પ્રસગંે �હ�રાતની જોગવાઈ તથા પર�ક્ષા 

િનયમોની જોગવાઈ ઘ્ યાને લેવાની રહ�શે.)  
 

૦૧ એસ.એસ.સી. બોડર્ના પ્રમાણપત્રની નકલ ક� �મા ંજન્ મતાર�ખ દશાર્વલે હોય (શાળા છોડયાના 

S.L.C. પ્રમાણપત્ર માન્ ય ગણાશે નહ�.) અથવા જન્મના દાખલાની પ્રમાણીત  નકલ.  

૦ર ઉમેદવાર� નામમા ંફ�રફાર કર�લ હોય તો તેના �રુાવાની નકલ. 

૦૩ સામા�જક અને શકૈ્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્ અને અ�.ુ �િત માટ� સક્ષમ અિધકાર� ઘ્ વારા અપાયલે 

પ્રમાણપત્રની નકલ.  

૦૪ UEWS (Unreserved Economically Weaker Section) ૧૦% અનામત અન્વયે સામા�જક ન્યાય 

અને અિધકાર� ના િવભાગ નો ઠરાવ ક્રમાકં સશપ/૧૨૨૦૧૬/૨૭૧૪૩૬/અ તા:૬/૫/૧૬ �જુબ 

અમલ વાર� કરવાની થાય છે. તેમા જણાવલે પ�રિશષ્ટ અ  આિથ�ક નબળા ંવગ� ના ઉમેદવાર� તે 

ર�ુ કરવાની રહ�શ.ે   

૦પ સામા�જક અને શકૈ્ષ�ણક ર�તે પછાતવગર્ના ઉમદેવાર �હ�રાતમા ં જણાવ્ યા �જુબ    

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી અર� કરવાની છેલ્ લી તાર�ખ �ધુીમા ં ઈસ્ � ુ થયલે નોન �ક્રમીલયેર 

પ્રમાણપત્ર પ�રિશષ્ ટ ન�નુા "ક" �જુબ �જુરાતીમા ં આવ� ુ પ્રમાણપત્ર બીડ�ુ.ં �ગ્રે�મા ં



 

14 

આપવામા ંઆવ� ુ ંAnnexure - A  માન્ ય નથી. 

૦૬ શૈક્ષ�ણક લાયકાતના સદંભર્મા ં�હ�રાતમા ંદશાર્વલે િવદ્યાશાખાના સ્ નાતક/અ�સુ્ નાતક પદવીના 

�િતમ વષર્� ુ ં�ણુપત્રક/પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ. 

૦૭ સક્ષમ અિધકાર� ઘ્ વારા આપવામા ંઆવલે અ�ભુવના પ્રમાણપત્રની નકલ (�મા ંસસં્ થાના 

લેટરપેડ ઉપર (૧) ધારણ કર�લ જગ્ યા (ર) અ�ભુવનો સમયગાળો (૩) અ�ભુવનો પ્રકાર (૪) 

મેળવવામા ંઆવતા ંપગાર અને ભથ્ થાઓની િવગત દશાર્વલે હોય) �ટલી સસં્થામાથંી અ�ભુવ 

મેળવલે હોય ત ેતમામ સસં્થાઓ દ્વારા આપવામા ંઆવલે િનમ�ુકંપત્રની નકલ, પહ�લી તથા 

છેલ્લા પગાર સ્લીપની નકલ. 

૦૮ સરકાર� કમર્ચાર�ના �કસ્ સામા ં �બ� �લુાકાતના સમયે સક્ષમ અિધકાર� ઘ્ વારા િનયત ન�નુામા ં

આપવામા ં આવલે 'ના-વાધંા' પ્રમાણપત્રની નકલ અ�કૂ ર�ુ કરવાની રહ�શે., અન્ યથા �બ� 

�લુાકાતમા ંપ્રવેશ મળશે નહ�. (સામાન્ ય વહ�વટ િવભાગના તા.૮.૧૧.૮૯ ના પ�રપત્રથી િનયત 

થયલે ન�નુા �જુબ. (પ�રિશષ્ટ-ખ)  

૦૯ િવધવા ઉમદેવારના �કસ્ સામા ંબી� લગ્ન કર�લ નથી તે� ુ ંસોગદંના�ુ.ં 

  

 આ તબકક� ઉમેદવારો�ુ ંખાસ ઘ્ યાન દોરવામા ંઆવે છે ક� અ�ભુવે એમ જણાય છે ક�, અર�પત્રક સાથ ે

�બડવાના �બડાણો/પ્રમાણપત્રો વગેર� �ગે �રુતી કાળ� ઉમેદવારો ઘ્ વારા લવેામા ંઆવતી હોતી નથી. 

ઉમેદવારોન ે જણાવવામા ં આવેલ પ્રમાણપત્રો પૈક� કોઈક પ્રમાણપત્રો �બડવાના રહ� જતા હોય છે, ક� 

પ્રમાણપત્રો �હ�રાતમા ંઆપલેી �ચુના �જુબના હોતા નથી. આવા પ્રસગંોએ િનગમ ેતેઓની અર� રદ 

કરવી પડ� છે. આ પ્રકારની બાબત આપના ક�સમા ંન બને તે માટ� ઓનલાઈન અર� િનગમમા ંર�ુ કરતા ં

પહ�લા ંઆ �ગે �રૂતી કાળ� રાખી, ચકાસણી કર�ને જ, તે અર� સાથે આપના તરફથી પાત્રતા �જુબના 

તમામ દસ્તાવજેો/કાગળો/પ્રમાણપત્રો ર�ુ કરવામા ંઆવે તે જોવા ખાસ જણાવવામા ંઆવે છે.  
                                                     

 આ  �હ�રાત તથા  ભરતી પ્ર�ક્રયામા ંકોઈ પણ કારણોસર ફ�રફાર કરવાની ક� રદ કરવાની આવશ્યકતા 

ઉભી થાય  તો તમે કરવાનો �જુરાત રાજય નાગ�રક �રુવઠા િનગમ �લ.ને સ�ંણુર્ અિધકાર રહ�શે. આ 

માટ� કારણો આપવા િનગમ બધંાયલે રહ�શે ન�હ.    
 
      
            ચીફ જનરલ મેનજેર 

                                                        �જુરાત રાજય નાગ�રક �રુવઠા િનગમ �લ. 
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પ�રિશષ્ ટ- ક 

 રાજય સરકારની નોકર�મા ં / ઉચ્ ચ શૈક્ષ�ણક સસં્ થાઓમા ંપ્રવેશમા ંઅનામતનો લાભ લવેા માટ� અર� 

કરતી વખતે સામા�જક અને શકૈ્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્ના ઉમદેવારોએ ર�ુ કરવાના પ્રમાણપત્રનો 

ન�નુો.... 
 ....................................................................................................................................................................... 
 આથી પ્રમા�ણત કરવામા ં આવે છે ક� ...........................................�જલ્ લાના ............................... 

તા�કુાના ...................................................................ગામના શ્રી / �ુ. 

............................................ના �તુ્ર / �તુ્રી ............................... જ્ઞાિતના છે. �ને �જુરાત સરકારના 

સમાજ કલ્ યાણ અને આ�દ�િત િવકાસ િવભાગના તા.૧.૪.૭૮ ના ઠરાવ નબંર- 

બકર/૧૦૭૯/૧૩૭૩૪/હ. તમેજ ત્ યારબાદના વખતો વખતના �ધુારા / વધારાથી સામા�જક અન ે

શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાતવગર્ તર�ક� �હ�ર કર�લ છે.  

 શ્રી...................................................... અને/અથવા તેમ�ુ ં �ુ�ંુબ સામાન્ ય ર�તે  �જુરાત રાજયના 

.................................. �જલ્ લાના રહ�શ છે. આથી એ પણ પ્રમા�ણત કરવામા ંઆવે છે ક� ત ે/ તથેીનો 

�જુરાત સરકારના સામા�જક ન્ યાય અન ેઅિધકાર�તા િવભાગના તા.૦૧.૧૧.૧૯૯પ ના ઠરાવ ક્રમાકં : 

સશય-૧૧૯૪-૧૦૯-અ સાથનેા પ�રિશષ્ ટથી િનયત કરવામા ંઆવલે ઉન્ નત વગ� (�ક્રિમલયેર)ની વ્ ય�કત 

/ �ૂથમા ંસમાવશે થતો નથી.  
 
 તાર�ખ : ................................    સક્ષમ અિધકાર�ની સ�હ, 

 (સીલ)        હો�ૃો :  
        -------------------------------------------------------- 
 ન�ધ : 

ક) ઉપર દશાર્વલે "સા◌ામાન્ ય ર�ત"ે શબ્ દનો અથર્ લોક પ્રિતિનિધત્ વ અિધિનયમ-૧૯ (ર�પ્રઝેન્ ટ�શન 

ઓફ ધી પીપલ્ સ એકટ, ૧૯પ૦) ની કલમ- ર૦ જણાવ્ યા �જુબનો જ રહ�શે.  

ખ) આવા ં�િત પ્રમાણપત્રો રાજય સરકારના રાજયપિત્રત અિધકાર�ઓ ઘ્ વારા આપવામા ંઆવ ેત ે

�કસ્ સાઓમા ંઆવા પ્રમાણપત્રો આ જ ન�નુામા ંપરં� ુ�જલ્ લા મે�સ્ ટ્ર�ટ અથવા સક્ષમ અિધકાર�ની 

પ્રિતસહ�વાળા હોવા જોઈએ. (રાજયપિત્રત અિધકાર�ઓ ઘ્ વારા આપવામા ંઆવલેા અન ે�જલ્ લા 

મે�સ્ ટ્ર�ટ/સક્ષમ અિધકાર� ઘ્ વારા ખરાઈ કરવામા ં આવલેા (એટ�સ્ ટ�ડ) પ્રમાણપત્રો �રુતા ં

ગણવામા ંઆવશે ન�હ.)  
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પ�રિશષ્ ટ- ખ 

ના-વાધંા પ્રમાણપત્રનો ન�નૂો 

 ક્રમાકં : ..................................................................................તા............................. 

 સા.વ.િવ.ના તા.૮.૧૧.૮૯ ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ એફઓ-એ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ-ર થી િનયત કરવામા ંઆવેલ 

પ્રમાણપત્ર  

પ્રમાણપત્ર 

 આથી પ્રમા�ણત કરવામા ં આવે છે ક� શ્રી ............................................................ આ ખાતામા ં

તા.............................થી સતત જગ્ યા પર કામ કર� છે.  
 
 ર. એ પણ પ્રમા�ણત કરવામા ંઆવે છે ક� જયાર� તઓેની સરકારમા ંપ્રથમ િનમ�ુકં  કરવામા ંઆવી 

હતી ત્ યાર� તેઓએ � જગ્ યા માટ� અર� કર� છે તે જગ્ યા માટ�  િનયત કરવામા ં આવેલ ઉપલી 

વયમયાર્દાની �દર હતા અને તઓેની િનમ� ૂકં માન્ ય પઘ્ ધિત ઘ્ વારા હગંામી / કામયમી ર�તે કરવામા ં

આવી છે. 
 
 ૩. જગ્ યા�ુ ંનામઃ .................................................................... (વગર્-............. �  જગ્ યા માટ� 

શ્રી/શ્રીમિત .............................................................. એ અર� કર� છે તે �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ 

ઘ્ વારા િવચારણામા ંલેવામા ંઆવે તો આ ખાતાને હરકત સર�ુ ંનથી.      
 
 (                       ) 

           હો�ૃો 

               ખાતાના વડા  

 સ્ થળ :  

 તાર�ખ :   
 
 પ્રિત, 

 શ્રી..................................... 
 ......................................... 
 ......................................... 
 
 નકલ રવાના :  
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પ�રિશષ્ટ-ક-૧  

િનયત કોમ્પ્�ટુર પ�રક્ષાનો અભ્યાસક્રમ 

COURSE ON COMPUTER CONCEPT (CCC+) 
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