
Page 1 of 15 

 

�જુરાત ગૌણ  સવેા ૫સદંગી મડંળ, ગાધંીનગર 

�લોક ન.ં ૨, �થમ માળ, ‘‘કમ યોગી ભવન’’, િનમા ણ ભવનની પાછળ, સ'ેટર– ૧૦-એ, ગાધંીનગર 

.હ0રાત 1માકંઃ૧૪૪-૧૪૫/૨૦૧૭૧૮ 7ગેની િવગતવાર 8ચુનાઓ 

(વબેસાઇટ એ>0સ : https://ojas.gujarat.gov.in અન ેhttps://gsssb.gujarat.gov.in) 

 
 
 

 

૧). �જુરાત ગૌણ સવેા ૫સદંગી મડંળ, ગાધંીનગર Bારા સCચવાલયના �હૃ િવભાગના િનયEંણ 

હ0ઠળના િનયામકGી,  નશાબધંી અન ેઆબકારJની કચરેJ ખાત ેજમાદાર વગ -૩ અન ે િનરJMક વગ -3 

સવંગ ની નીચ ેદશા વલે સીધી ભરતીની જગાઓ અOવય ેમરેJટના ધોરણે પસદંગી/ �િતMા યાદJ તયૈાર 

કરવા માટ0 ઉમદેવારો પાસથેી OJAS ની વબેસાઇટ ઉપર ઓન-લાઈન અરS૫Eકો મગંાવવામા ંઆવ ેછે. 

આ માટ0 ઉમદેવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in વબે-સાઈટ ૫ર તા.૦૨/૧૧/૨૦૧૭(બપોરના ૧૪-

૦૦ કલાક)થી તા. ૧૮/૧૧/૨૦૧૭ (સમય રાEીના ૧૧.૫૯ કલાક 8ધુી) દરUયાન ઓન-લાઈન અરS 

કરવાની રહ0શ.ે 
 

૧)  અરS કરવા માટ0ની િવગતવાર 8ચૂનાઓ ( આ .હ0રાતમા ંફકરા ન.ં ૭ મા ંદશા વલે છે. ત ેસહJત) 

આ સમX .હ0રાત ઓન-લાઇન અરS કરતા ંપહ0લા ંઉમદેવાર0 પોત ેYયાનથી વાચંવી જZરJ છે. 
 

૨)  ઓન-લાઇન અરS કરતી વખત ેઉમદેવાર0 કોઇ �માણપEો જોડવાના નથી. પરં[,ુ ઓન-લાઇન 

અરS કરતી વખત ે�માણપEોમાનંી િવગતોને આધાર0 ઓન-લાઇન અરSમા ંઅરજદાર0 સમX િવગતો 

ભરવાની રહ0 છે. આથી પોતાના બધા જ �માણપEો \વા ક0, શMૈCણક લાયકાત, વય, શાળા છોડયા]ુ ં

�માણપE, .િત, શારJ^રક ખોડખાપંણ (લા� ુપડ[ ુ ંહોય તો), માS સિૈનક (લા� ુપડ[ ુહોય તો) તમેજ 

અOય લાયકાતના અસલ �માણપEોન ેસાથ ેરાખીન ેઓન-લાઇ અરSમા ંએવા �માણપEોન ેઆધાર0 

સમX િવગતો ભરવાની રહ0 છે. \થી અરSમાનંી ખોટJ િવગતોન ેકારણ ેઅરS રદ થવાપાE ઠર0 નહ_. 
 

૩) પરJMા પ`િત પસદંગીની �^1યામા ં.હ0રાતમા ંફકરા ન.ં-૯ મા ંદશા aયા bજુબ (૧) �થમ તબકકામા ં

�ીલીમનરJ પરJMા (Objective type) cપધા dમક લેCખત કસોટJ  (ર) બી. તબકકામા ંશારJ^રક Mમતા કસોટJ 

તથા (૩) Eી. તબકકામા ંbeુય cપધા dમક લેCખત કસોટJ  એમ Eણ કસોટJઓમાથંી ઉમેદવાર0 પસાર થવા]ુ ંરહ0શે.  

૪) જZરત ઉપfcથત થય ેપરJMા સદંભgની  અbકુ  8ચૂનાઓ મોબાઇલ નબંર પર એસ.એમ.એસ. થી 

આપવામા ંઆવશ.ે આથી, અરSપEકમા ંસબંિંધત કોલમમા ંમોબાઇલ નબંર અવhય દશા વવો અન ેસમX 

ભરતી  �^1યા iણૂ  થાય dયા 8ધુી, નબંર .ળવી રાખવો અિનવાય  રJત ેજZરJ છે.  
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�������� 	
��� ����� ��� ��	� ��. 
 

.હ0રાત 1માકં 

િવભાગ/ 

ખાતાની 

વડાની 

કચેરJ]ુ ંનામ 

સવંગ ]ુ ં

નામ 

Cબન 

અનામત 

સા.શૈ.૫. 

વગ  

અ]8ુCૂચત

.િત 

અ]8ુCૂચત 

જન.િત 

jુલ 

માS 

સૈિનક 

સા 

મા 

Oય    

મ 

^હ 

લા 

સા 

મા 

]્

ય 

મ 

^હ 

લા 

સા 

મા 

Oય 

મ 

^હ 

લા 

સા 

મા 

Oય 

મ 

^હ 

લા 

 

૧૪૪/ર૦૧૭૧૮ 

િનયામકGી, 

નશાબધંી 

અને 

આબકારJ  

જમાદાર 

વગ -૩ 
૧૩ ૦૭ 0૭ ૦૨ ૦૧ ૦૧ 

 

 

૦૩ 

 

 

૦૧ 
૩૫ 

 

 

૦૩ 

૧૪૫/ર૦૧૭૧૮ 

િનયામકGી, 

નશાબધંી 

અને 

આબકારJ  

િનરJMક 

વગ -3  
૦૩ ૦૨ ૦૧ ૦૧ - - 

 

 

૦૧ 

- 

૦૮ 

- 

���:- 

(૧)  .હ0રાતમા ંદશા વલે જlયાઓની સeંયામા ંવધઘટ થવાની શnતા છે.  

(૨)  અનામત જlયાઓ ફકત bળૂ �જુરાતના \ ત ેઅનામત ક0ટ0ગરJના ઉમદેવારો માટ0 જ અનામત છે. 

(૩)  દર0ક .હ0રાત માટ0 ઉમદેવાર0 એક જ અરS કરવી. આમ છતા,ં સજંોગવશાત, જો કોઇ ઉમદેવાર 

એકથી વp ુઅરS કર0લ હશ,ે તો છેq લી કO ફમ  થયલે અરSન ેમાO ય રાખીન ેઅO ય અરSપEકન ેરદ 

ગણવામા ંઆવશ.ે Cબન અનામત વગ ના ઉમદેવારોએ છેq લી કO ફમ  થયલે અરS સાથ ેિનયત ફJ ભર0લ 

હશ ેત ેઅરS માO ય ગણાશ ેઅન ેઅગાઉની અરS રદ ગણવામા ંઆવશ.ે અગાઉની અરS સાથ ેભર0લી 

ફJ છેq લી કO ફમ  થયેલ અરS સામ ેગણવામા ંઆવશ ેનહ_. જો ઉમદેવાર0 છેq લી કO ફમ  થયલે અરS 

સાથ ેિનયત ફJ ભર0લ નહ_ હોય, તો આવા ઉમદેવારની બાકJની અરSઓ પકૈJ િનયત ફJ સાથનેી કO ફમ  

થયલેી છેq લી અરS માO ય ગણવામા ંઆવશે. જો ઉમદેવાર0 એકથી વp ુઅરS સાથ ેફJ ભર0લ હશ,ે તો 

ત ેરJફડં કરવામા ંઆવશ ેનહ_. 
 

 (૪)  સામાOય વ^હવટ િવભાગના તા. ૧૧/૧૧/૨૦૧૪ ના ઠરાવ 1માકં-સીઆરઆર/ ૧૦૯૬/ ૨૨/ 

૧૩/ ગ.૨(ભાગ-૧) ની જોગવાઇઓ Yયાન ેલઇન,ે મ^હલાઓ માટ0 અનામત જગાઓ રાખવામા ંઆવલે 

છે. મ^હલાઓની અનામત જlયાઓ માટ0 લાયક મ^હલા ઉમેદવાર ઉપલ�ધ નહ_ થાય તો, ત ેજlયા 

સબંિંધત ક0ટ0ગરJ (જનરલ, એસ. સી., એસ.ટJ., એસ.ઇ.બી.સી.) ના iZુષ ઉમદેવારથી ભરવામા ંઆવશે.  

(૫) માS સિૈનક માટ0 િનયમો]સુાર ૧૦ % જlયા અનામત છે. માS સિૈનક ક0ટ0ગરJમા ંપસદં થયલે 

ઉમદેવારોન ેતઓેની સબંિંધત \ ત ેક0ટ0ગરJ (જનરલ, એસ.સી., એસ.ટJ., એસ.ઇ.બી.સી.) સામ ેસરભર 

કરવામા ંઆવશ.ે માS સિૈનકની અનામત જlયા માટ0 લાયક માS સિૈનક ઉમદેવાર નહ_ મળે તો ત ે

જlયા \ ત ેક0ટ0ગરJના અOય સામાOય લાયક ઉમદેવારોથી ભરવામા ંઆવશ.ે 

 માS સિૈનક ઉમદેવારો ક0 \ઓએ જલ, વાt ુઅન ેcથળની આમu ફોસuસમા ંઓછામા ંઓછા છ 

માસની સવેા કરJ હોય અને માS સિૈનક તરJક0]ુ ં સMમ અિધકારJ]ુ ંઓળખકાડ  અન ે ^ડcચાv wકુ 

ધરાવતા હોય તો ઉપલી વયમયા દામા ંતઓેએ બ.વલે ફરજનો સમયગાળો ઉપરાતં Eણ વષ  8ધુીની  
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xટછાટ મળશ.ે માS સિૈનક તરJક0ની ફરજ ચાy ુહોય તવેા ઉમદેવારો િનzિૃ{]ુ ંએક વષ  બાકJ હોય તો 

પણ પોતાની ઉમદેવારJ ન|ધાવી શકશ.ે 

 (૬) .હ0રાતમા ં\ ત ેક0ટ0ગરJમા ંjુલ જlયાઓ પૈકJ મ^હલા ઉમદેવારો માટ0 અbકુ જlયાઓ અનામત 

હોય dયાર0 મ^હલા ઉમદેવારોની અનામત જlયાઓ િસવાયની બાકJ રહ0તી જlયાઓ ફકત iZુષ ઉમદેવારો 

માટ0 અનામત છે. તમે ગણવા]ુ ંનથી, આ જlયાઓ પર પZષ તમેજ મ^હલા ઉમદેવારોની પસદંગી માટ0 

િવચારણા થઇ શક0 છે. iZુષ તમેજ મ^હલા ઉમદેવારો અરS કરJ શક0 છે. (દા.ત. jુલ-૧૦ જlયાઓ પકૈJ 

૦૩ જlયા મ^હલા ઉમદેવાર માટ0 અનામત છે. પરં[ ુબાકJ રહ0તી ૦૭ જlયા સામ ેમ^હલા ઉમદેવાર પણ 

પસદંગી પામી શક0 છે.)  
 

(�) 5��� ����:- 

 નાણા િવભાગના તા.૨૦-૧૦-૨૦૧૫ ના ઠરાવ 1માકં: - ખરચ -ર૦૦ર- ૫૭-(પાટ -ર)-ઝ.૧ તમેજ 

તા.૧૮-૦૧-૨૦૧૭ ના ઠરાવ 1માકં: - ખરચ -ર૦૦ર- ૫૭-(પાટ -ર)-ઝ.૧ થી નકકJ થયા bજુબ �થમ પાચં 

વષ  માટ0 નીચ ે bજુબના િનયત ^ફકસ ૫ગારથી િનમ~ ૂકં અપાશ ે તમેજ ઉકત ઠરાવના અOય લાભો 

મળવાપાE થશ.ે અન ેસામાOય વહJવટ િવભાગના તા. ૨૩-૧૦-ર૦૧૫ ના ઠરાવ 1માકં:- સીઆરઆર-

૧૧-ર૦૧૫-૩૧૨૯૧૧-ગ.૫ અન ેનાણા િવભાગના તા. ૨૮-૦૩-ર૦૧૬ ના ઠરાવ 1માકં:- ખરચ/ ૨૦૦૨/ 

૫૭/ (પાટ -૩)/ઝ-૧ મા ંદશા વલે બોલીઓ અન ેશરતોન ેઆિધન િનમાયલે ઉમદેવાર પાચં વષ ના 7ત ે

તનેી સવેાઓ સતંોષકારક જણાયથેી સબંિંધત કચરેJમા ં\ ત ેસમયના સરકારGીના િનયમો]સુાર મળવાપાE 

૫ગાર ધોરણમા ં િનયિમત િનમ~ ૂકં મળેવવાન ેપાE થશ.ે તમે છતા,ં આ બાબત ેનામદાર 8�ુીમ કોટ મા ં

દાખલ થયલે SLP No. 14124/2012 અન ેSLP No. 14125/2012 ના �કુાદાન ેઆધીન રહ0શ.ે  
 

.હ0રાત 1માકં િવભાગ]ુ ં

નામ 

ખાતાના વડાની કચરેJ]ુ ં

નામ 

સવંગ ]ુ ંનામ �થમ પાચં વષ  

8ધુી મળનાર 

^ફ'સ પગાર 

૧૪૪/ર૦૧૭૧૮ �હૃ િવભાગ નશાબધંી અન ેઆબકારJ જમાદાર વગ -3 ૧૯,૯૫૦/- 

૧૪૫/ર૦૧૭૧૮ �હૃ િવભાગ નશાબધંી અન ેઆબકારJ િનરJMક વગ -3 ૩૧,૩૪૦/-  
 

 

(3)    ��!"#���:- ઉમદેવાર ભારતનો નાગ^રક હોવો જોઈએ. અથવા �જુરાત bqુ કJ સવેા વગuકરણ 

અન ેભરતી (સામાO ય) િનયમો, ૧૯૬૭ ના િનયમ-૭ ની જોગવાઇ bજુબની રા� �Jયતા ધરાવતા હોવા 

જોઇએ.  

(4)   �� %���&�  

ઉ'ત .હ0રાત 1માકંની સવંગ વાર મહ{મ વયમયા દા નીચે bજુબ રહ0શ.ે  

.હ0રાત 1માકં  સવંગ ]ુ ંનામ તા.   ૧૮/૧૧ /૨૦૧૭ ના રોજ મહ{મ વયમયા દા  

૧૪૪/ર૦૧૭૧૮ જમાદાર વગ -3 ૩૩  વષ  

૧૪૫/ર૦૧૭૧૮ િનરJMક વગ -3 ૩૫  વષ  
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4. (1)  ш)*+�к -��к��� �����:- 
 

..1. સવંગ  શMૈCણક લાયકાત 

૧૪૪/ર૦૧૭૧૮ 

 

 

 

 

જમાદાર 

વગ -૩  

(a) have passed the Higher Secondary School Certificate Examination 

(Standard XII, 10+2 pattern) conduct by the Gujarat Secondary and 

Higher Secondary Education Board or possess an equivalent qualification 

recognized as such by the Government; 

(b) possess the basic knowledge of computer application as prescribed by 

the Gujarat Civil Service Classification and Recruitment (General) Rules, 

1967 as amended from time to time in that behalf; 

(c) possess the minimum requisite standards of physique as specified in 

appendix  I 

(d) have passed the physical as may be prescribed by the Government in 

this behalf  time of recruitment , and  
(e) possess adequate knowledge of Gujarat or hindi or both 

 

૧૪૫/ર૦૧૭૧૮ 

 

 

 

 

 

િનરJMક 

વગ -3  

 (a) Possess a degree obtained from any of the university or an institution 

established or incorporated by an act of the parliament or a state 

legistlature in india or an institution declared to be deemed as a university 

under section 3 of the university grants commission act, 1956 (3 of 1956) 

or an equivalent qualification recognized as such by the government. 

(b) possess the bacis knowledge of computer application as prescribed by 

the Gujarat civil services classification and recruitment (general) rules, 

1967 as amended from time to time in that behalf;  

(c) possess the minimum requisite standards of physique as specified in 

appendix II  
(d) possess adequate knowledge of Gujarat or hindi or both 

 

 

  ���.- 

    (૧) નશાબધંી અન ેઆબકારJ જમાદાર વગ -૩ અન ેિનરJMક વગ -3 ના સવંગ ના ભરતી િનયમોમા ં

િનયત થયલે શMૈCણક લાયકાતના અગd યના b�ુાઓનો અરSપEકમા ંસમાવશે કરવામા ંઆવલે છે. 

પર[ ુ ંઆખરJ પસદંગી સમય ેભરતી િનયમોમા ંદશા વલે શMૈCણક લાયકાતની તમામ જોગવાઇઓન ેY યાન ે

લેવામા ંઆવશ.ે ઉમદેવાર0 .હ0રાતમા ંદશા વલે શMૈCણક લાયકાતની તમામ િવગતો Y યાને લઇન ેજ 

અરSપEકમા ંિવગતો ભરવાની રહ0શ.ે  

   (૨) નશાબધંી અન ેઆબકારJ જમાદાર વગ -૩ અન ેિનરJMક વગ -3  ના સવંગ ની ઉપલી વયમયા દા 

માટ0 �જુરાત bqુ કJ સવેા વગuકરણ અન ેભરતી (સામાO ય) િનયમો-૧૯૬૭ તમેજ \ ત ેસવંગ ના ભરતી 

િનયમોમા ં દશા વલે જોગવાઇ  અન ે સામાO ય વહJવટ િવભાગના તા. ૨૯/૯/૨૦૧૨ અન ે તા. 

૦૬/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવ 1માકંઃ સીઆરઆર/ ૧૧૨૦૦૮/૨૮૨૩૨૩/ગ-૫ ની જોગવાઇઓ અન ેત ે

અO વય ેથયલે 8ધુારાન ેY યાન ેલેવામા ંઆવલે છે. 
 

4 [�]. �� %���&�%�� 12��2:- 

 સામાO ય વગ ની મ^હલા ઉમદેવારો, અનામત વગ ના iZુષ તથા મ^હલા ઉમદેવારો અન ેમાS 

સિૈનક તથા શારJ^રક િવકલાગં ઉમદેવારો તમેજ સરકારJ સવેામા ંઅગાઉથી ફરજ બ.વતા હોય તવેા 

ઉમદેવારોન ેનીચે bજુબ િનયમો]સુાર �ટછાટ મળવાપાE છે. 
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(૧) જમાદાર વગ -૩ અન ેિનરJMક વગ -૩ ની જlયાના સવંગ મા ં�જુરાત bqુ કJ સવેા વગuકરણ અન ે

ભરતી (સામાOય) િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ]સુાર અગાઉથી �જુરાત સરકારની સવેામા ંહોય તવેી 

a યf'તઓની તરફ0ણમા ંઉપલી વયમયા દા હળવી કરJ શકાશે.  

(૨) સામાO ય વગ ની મ^હલા ઉમદેવારોને મ^હલા તરJક0ના પાચં વષ ની �ટછાટ મળવાપાE થશ.ે  

(૩) અનામત વગ ના ઉમદેવારો માટ0 જl યાઓ અનામત દશા વલે છે તવેા વગ ના iZુષ ઉમેદવારોન ે

પાચં વષ ની �ટછાટ અન ેમ^હલા ઉમદેવારોન ેઅનામત વગ  તરJક0ના પાચં અન ેમ^હલા તરJક0ના પાચં 

વષ  મળJ jુલ-૧૦ (દશ) વષ ની �ટછાટ મળવાપાE થશ.ે પરં[ ુ\ સવંગ ની જl યાઓમા ં\ ત ેઅનામત 

વગ  માટ0 અનામત જl યા દશા વલે નથી તવેા વગ ના iZુષ ઉમદેવારોન ેકોઇ �ટછાટ મળશ ેનહ_ પરં[ ુ

મ^હલા ઉમદેવારોન ેમ^હલા તરJક0ના પાચં વષ ની �ટછાટ મળવાપાE થશ.ે  

(૪) S.E.B.C.ક0ટ0ગરJ (શા.શ.ૈ૫.વગ ) નાઉમદેવારો માટ0 જl યાઓ અનામત છે તવેા S.E.B.C.ક0ટ0ગરJ 

(શા.શ.ૈપ. વગ ) ના ઉમદેવારોએ નોન1Jમીલેયર સટ�ફJક0ટ માટ0 િનયત થયલે આવકના આધાર0 રાજય 

સરકારની નોકરJ માટ0 ( પ^રિશ� ઠ-૪ bજુબ �જુરાતી નbનૂામા ં ) કઢાવલે નોન1Jમીલેયર સ^ટ�ફJક0ટ 

તા.૧/૪/૨૦૧૬  થી તા.૧૮/૧૧/૨૦૧૭  8ધુીમા ં મળેવલે હોય તzે ુ ં�માણપE ધરાવતા ંહશ ેતો જ 

ઉ૫લી વય મયા દામા ં�ટ છાટ તમેજ ક0ટ0ગરJની અનામત જlયાનો લાભ મળશ.ે (7XSેમા ંમળેવલે 

નોન-1Jમીલયેર સ^ટ�^ફક0ટ કોઇાણ સજંોગોમા ં માO ય ગણવામા ંઆવશ ે નહ_.) અOયથા તઓે સામાOય 

ક0ટ0ગરJના ઉમદેવાર તરJક0 ઉમદેવારJ ન|ધાવી શકશ.ે અને ત ે̂ કcસામા ંવય મયા દા, તથા અનામત જl યા 

પર પસદંગીનો લાભ મળવાપાE થશ ેનહJ. 

(૫)     માS સિૈનક માટ0 િનયમો]સુાર ૧૦ % જlયા અનામત છે. માS સિૈનક ક0ટ0ગરJમા ંપસદં થયલે 

ઉમદેવારોન ેતઓેની સબંિંધત \ ત ેક0ટ0ગરJ (જનરલ, એસ.સી., એસ.ટJ., એસ.ઇ.બી.સી.) સામ ેસરભર 

કરવામા ંઆવશ.ે માS સિૈનકની અનામત જlયા માટ0 લાયક માS સિૈનક ઉમદેવાર નહ_ મળે તો ત ે

જlયા \ ત ેક0ટ0ગરJના અOય સામાOય લાયક ઉમદેવારોથી ભરવામા ંઆવશ.ે 

 માS સિૈનક ઉમદેવારો ક0 \ઓએ જલ, વાt ુઅન ેcથળની આમu ફોસuસમા ંઓછામા ંઓછા છ 

માસની સવેા કરJ હોય અને માS સિૈનક તરJક0]ુ ં સMમ અિધકારJ]ુ ંઓળખકાડ  અન ે ^ડcચાv wકુ 

ધરાવતા હોય તો ઉપલી વયમયા દામા ંતઓેએ બ.વલે ફરજનો સમયગાળો ઉપરાતં Eણ વષ  8ધુીની 

xટછાટ મળશ.ે માS સિૈનક તરJક0ની ફરજ ચાy ુહોય તવેા ઉમદેવારો િનzિૃ{]ુ ંએક વષ  બાકJ હોય તો 

પણ પોતાની ઉમદેવારJ ન|ધાવી શકશ.ે 

(૬)  અનામત વગ ના તમામ ઉમદેવારોએ .િત 7ગ]ેુ ં�માણપE �જુરાત સરકાર Bારા વખતો વખત 

િનયત કર0લ નbનૂામા ંમળેવલે હોzુ ંજોઇશ.ે  
 

(5) к�345�2�� 6�к��#.- 
 

ઉમેદવાર રાજય સરકારના સામાOય વહJવટ િવભાગના તા.૧૩/૮/ર૦૦૮ તમેજ તા. 

૧૮/૦૩/૨૦૧૬ ના સરકારJ ઠરાવ નબંર:-સીઆરઆર-૧૦-ર૦૦૭-૧ર૦૩ર૦-ગ.૫ થી નકકJ કર0લ 

અ�યાસ1મ bજુબ કોU�tટુર 7ગે]ુ ંબેઝીક નોલજે ધરાવતા હોવા 7ગે]ુ ં કોઈ૫ણ તાલીમી સcંથા]ુ ં

�માણ૫E / માક શીટ ધરાવતા હોવા જોઈશ.ે અથવા સરકાર માOય tિુનવિસ�ટJ અથવા સcંથામા ંકોU�tટુર 

�ાન 7ગેના કોઈ૫ણ ^ડ�લોમા / ડJXી ક0 સટ�^ફક0ટ કોષ  કર0લ હોય તવેા �માણ૫Eો અથવા ડJXી ક0 

ડJ�લોમા અ�યાસ1મમા ંકોU�tટુર એક િવષય તરJક0 હોય તવેા �માણ૫Eો અથવા ધોરણ-૧૦ અથવા 

ધોરણ-૧ર ની ૫રJMા કોU�tટુરના િવષય સાથ ે૫સાર કર0લ હોય તવેા �માણ૫Eો ધરાવતા હોવા જોઈશ.ે 
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આ તબકક0 આzુ ં�માણ૫E ન ધરાવતા ઉમદેવારો ૫ણ અરS કરJ શકશ.ે ૫રં[ ુઆવા ઉમદેવારોએ 

િનમ~ ૂકં સ{ાિધકારJ સમM કોU�tટુરની બેઝીક નોલજેની ૫રJMા પાસ કયા ]ુ ંઆzુ ં�માણ૫E િનમ~ ૂકં 

મળેવતા ં૫હ0લા અ�કુ ર�ુ કરવા]ુ ંરહ0શ.ે અOયથા િનમ~ ૂકં મળેવવાન ેપાE થશ ેનહ_. તમેજ િનમ~ ૂકં 

સ{ાિધકારJ આવા ^કcસામા ંઉમેદવારોની ૫સદંગી "રદ" કરશ.ે  

 

(6) ш)*+�к -��к�� / ��%���&� / ������ -��к�� %�28 �����9��    .હ0રાતમા ં દશા વલે 

સવંગ ના ઉમેદવારોના ં̂ કcસામા ંશMૈCણક લાયકાત, વયમયા દા, અ]ભુવ, નોન-1Jમીલેયર સટ� અન ેઅOય 

જZરJ લાયકાત માટ0 ��. 18/11 /�017 ની fcથિતન ે�યાનમા ંલેવામા ંઆવશ.ે 
 

(7) >�? к���� �#� :-  

 આ .હ0રાતના સદંભ મા ંમડંળ �વારા ઓન લાઈન અરS જ  cવીકારવામા ંઆવશ.ે \ અO વય ે

ઉમદેવારોએ .હ0રાતમા ંદશા aયા તા.૦૨/૧૧/૨૦૧૭ (બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક) થી તા૧૮/૧૧/ર૦૧૭ 

(સમય રાEીના ૧૧-૫૯ કલાક 8ધુી) દરUયાન "https:// ojas.gujarat.gov.in" વબેસાઈટ ૫ર ઓન-લાઈન 

અરS૫Eક ભરJ શકશ.ે ઉમેદવાર એક સવંગ  માટ0 એક જ અરS કરJ શકશ.ે તમે છતા ંકોઇ ઉમદેવાર 

એક કરતા ંવp ુઅરS રSc ટડ  કરશ ેતો તવેા ઉમદેવારોના ^કc સામા ંસૌથી છેq લે કO ફમ  થયલેી અરS 

માOય ગણીન ેત ેિસવાયની બાકJની તમામ અરSઓ રદ થશ.ે આ બાબતની િવગતવાર 8ચુના અરS 

કરવાની રJતના પટેા b�ુા ન.ં (૧૪) મા ંપણ આપલે છે.  
 

@%�&���8 >�?ABк C��� %�28.-   

(૧)   સૌ �થમ "https://ojas.gujarat.gov.in" વબેસાઈટ ૫ર જzુ.ં અન ેd યાર બાદ   

(ર)  "Apply On line" ૫ર Click કરzુ.ં  

(૩) ઉમદેવાર0 .હ0રાત 1માકં:-૧૪૪ /૨૦૧૭૧૮  અથવા ૧૪૫/૨૦૧૭૧૮ ની .હ0રાતના સવંગ ના નામ 

૫ર Click કરવાથી c 1Jન પર More Details અન ેApply now ના ઓ� શન �લુશ.ે \મા ંMore Details 

પર Click  કરવાથી િવગતવાર .હ0રાતની િવગતો જોવા મળશ.ે \ ઉમદેવારોએ વાચંી જવી. 

(૪)  જયાર0 "Apply now" ૫ર Click  કરવાથી Application Format �લુશ ે\મા ંસૌ �થમ "Personal 

Details"  ઉમદેવાર0 ભરવી. (અહ_ લાલ �દંડJ ( * ) િનશાની હોય તનેી િવગતો ફર�જયાત ભરવાની રહ0શ.ે)  

(૫) Personal Details ભરાયા બાદ "Educational Details" ભરવા માટ0 "Educational Qualifications" 

૫ર Click  કરzુ.ં તમેજ \ સવંગ મા ંવધારાની શMૈCણક લાયકાત માગંેલ હોય ત ેસવંગ મા ં"Additional 

Educational Qualifications" પર Click  કરzુ ંઅન ેતનેી િવગતો ફરSયાત દશા વવાની રહ0શ.ે  

(૬)  \ સવંગ મા ંઅ]ભુવ માગંલે હોય ત ેસવંગ મા ંઅ]ભુવની િવગતો દશા વવા માટ0 "Experience 

Type" ૫ર Click  કરવાથી અ]ભુવની િવગતો દશા વવા માટ0] ુ ં^ફq ડ �લુશ ે\માથંી અ]ભુવની િવગતો 

િસલેકટ કરJન ેતનેી સામ ેજZરJ િવગતો દશા વવાની રહ0શ.ે 

(૭)  તનેી નીચ ે"Self declaration" ૫ર Click કરzુ.ં dયારબાદ 

(૮)  ઉ૫રની શરતો cવીકારવા માટ0 "Yes" ૫ર Click  કરzુ.ં હવ ેઅરS iણૂ  રJત ેભરાઈ ગયલે છે. 

(૯) હવ ે "save" ૫ર Click કરવાથી ઉમદેવારનો "Application Nnmber" generate થશ.ે \ ઉમદેવાર0 

સાચવીન ેરાખવાનો રહ0શ.ે 

(૧૦)  હવ ેUpload Photograph ૫ર Click કરો અહ_ તમારો application number type કરો અન ેતમારJ 

Birth date type કરો. dયારબાદ ok ૫ર Click  કરzુ.ં અહ_ photo અન ેsignature upload કરવાના છે. 
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(Photo ]ુ ંમા૫ ૫ સ.ેમી. �ચાઈ અન ે૩.૬ સ.ેમી. ૫હોળાઈ અન ેSignature ]ુ ંમા૫ ર.૫ સ.ેમી. �ચાઈ અન ે

૭.૫ સ.ેમી. ૫હોળાઈ રાખવી.) (photo અન ે signature upload કરવા સૌ �થમ તમારો photo અન ે

signature jpg format મા ં(15 kb) સાઈઝથી વધે ન^હ ત ેરJત ેc ક0ન કરJ computer મા ંસેવ કર0લા હોવા 

જોઈશ.ે) photo અન ેsignature અપલોડ કરવા માટ0 "browse" button ૫ર Click કરો. હવ ેchoose file  

ના c1Jનમાથંી \ ફાઈલમા ં jpg format મા ંતમારો photo store થયલે છે, ત ેફાઈલન ેselect કરો અન ે

"open" button ન ેClick કરો. હવ ે "browse" button ની બા�ુમા ં "upload" button ૫ર Click કરો. હવ ે

બા�ુમા ં તમારો photo દ0ખાશ.ે હવ ે આજ રJત ે signature ૫ણ upload કરવાની રહ0શ.ે \ photo અન ે

signature અપલોડ કરવામા ંઆa યા હશ ેત ેજ photo લેCખત પરJMાના હાજરJપEકમા ંચ|ટાડવાનો રહ0શ ે

તથા તવેી જ signature કરવાની રહ0શ ે તમેજ આ ભરતી �^1યાના િનમ~ ૂકં 8ધુીના દર0ક તબ�ે 

મડંળ/સબંિંધત ખાતાના વડા માગેં d યાર0 તવેો જ ફોટો ર�ુ કરવાનો રહ0શ.ે આથી ફોટોXાફની ચારથી 

પાચં કોપીઓ કઢાવી રાખવી. �ુદા �ુદા તબ�ે �ુદા �ુદા ફોટોXાફ ર�ુ થશ ેતો ફાળવણી/ િનમ~ ૂકંમા ં

બાધ આવી શકશ.ે \ની જવાબદારJ ઉમદેવારની પોતાની રહ0શ.ે  

(૧૧)  હવ ેપજેના ઉ૫રના ભાગમા ં"Confirm Application" ૫ર Click કરો અન ે"Application number" 

તથા Birth Date type કયા  બાદ Ok ૫ર Click કરવાથી Eણ િવકq પ (ઓ� શન) (૧) Ok (ર) show 

application preview અન ે(૩) confirm application દ0ખાશ.ે ઉમદેવાર0 show application preview ૫ર 

Click કરJ પોતાની અરS જોઈ લેવી. અરSમા ં8ધુારો કરવાની જZર જણાય તો edit કરJ લેzુ.ં અરS કOફમ  

કયા  ૫હ0લા કોઈ૫ણ �કારનો 8ધુારો થઈ શકશ.ે ૫રં[ ુઅરS કOફમ  થયા બાદ કોઈ૫ણ �કારનો 8ધુારો શકય 

બનશ ેનહJ. સiંણૂ  ચકાસણી બાદ જો અરS 8ધુારવાની જZર ના જણાય તો જ confirm application ૫ર 

Click કરzુ.ં તથેી ઉમદેવારની અરSનો મડંળમા ંonline cવીકાર થઈ જશ.ે એકવાર ઓનલાઇન અરS 

કOફમ  થયા બાદ, તમેા ં કોઇપણ �કારનો ફ0રફાર ઉમદેવાર ક0 મડંળ Bારા થઇ શકશ ેનહ_. અરSમા ં

દશા વલેી િવગતોન ેઅ]Zુપ �માણપEો મડંળ માગેં dયાર0 ઉમદેવાર0 ર�ૂ કરવાના રહ0શ.ે આથી, ઉમદેવાર0 

�થમ તમેની પાસનેા �માણપEોને આધાર0 પોતા]ુ ં નામ, પિત/િપતા]ુ ં નામ, અટક, જOમતારJખ, 

શMૈCણક લાયકાત, .િત (ક0ટ0ગરJ), \Oડર (મલે/ફJમલે), માS સિૈનક, cપોટ સ, શા.ખો.ખા.ં, િવધવા વગરે0 

બાબતોની બારJક ચકાસણી કરJ લઇન ેતને ેઅ]Zુપ િવગતો ઓનલાઇન અરSમા ંદશા વવાની રહ0શ.ે 

મડંળ Bારા ચકાસણી સા�ુ �માણપEો માગંવામા ંઆવ ેdયાર0 ઓનલાઇન અરSપEકમા ંદશા વલે િવગતો 

અને ઉમદેવાર Bારા મડંળ સમM ર�ૂ કરવામા ંઆવતા ં�માણપEોમા ંકોઇપણ .તની િવસગંતતા માyમૂ 

પડશ ેતો, તવેી Mિતt'ુત અરSઓ મડંળ Bારા \ તે તબ�ેથી ‘રદ’ કરવામા ંઆવશ.ે ખોટJ ક0 અpરૂJ 

િવગતોન ેકારણે Mિતt'ુત અરS રદ કરવામા ંઆવ ેતો, તમેા ંમડંળની કોઇ જવાબદારJ રહ0શ ેનહ_. 

આથી, ઉમદેવારોન ેતમેની પાસનેા �માણપEોન ેઆધાર0 અન ેતને ેઅ]Zુપ િવગતો ઓનલાઇન અરS 

કરતી વખત ેદશા વવાની ખાસ કાળS રાખવા જણાવવામા ંઆવ ેછે. confirm application ૫ર click કરતા ં

અહ_ "confirmation number" generate  થશ.ે \ હવ ે૫છJની બધી જ કાય વાહJ માટ0 જZરJ હોઈ, ઉમદેવાર0 

સાચવવાનો રહ0શ.ે  

(૧૨)   હવ ેprint application ૫ર Click કરzુ.ં અહ_ Select Job માથંી .હ0રાત 1માકં િસલેકટ કરJન ેતમારો 

confirmation number  ટાઈ૫ કરવો અન ેજO મતારJખ ટાઇપ  કરવાથી તમારJ અરS ઓપન થશ.ે \ની 

િ�O ટની નકલ કાઢJ સાચવી રાખવી  

���:- .હ0રાત 1માકંઃ૧૪૪/ર૦૧૭૧૮ અથવા ૧૪૫/૨૦૧૭૧૮ સામનેા સવંગ ના ભરતી િનયમોમા ં

દશા વલે શMૈCણક લાયકાત, વયમયા દા તમેજ ઓનલાઈન અરS ભરવા સબંિંધત કોઈ માગ દશ નની 
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આવhયકતા જણાય તો ત ેમાટ0 હ0qપ લાઇન ટોલ �J નબંર- ૧૮૦૦ ૨૩૩૫૫૦૦ તેમજ મડંળની કચરેJના 

ફોન નબંર:-૦૭૯- ૨૩૨૫૭૩૦૪ ૫ર સ૫ંક  કરJ શકાશ.ે 
 

(8) 5�#*� D#:- 

ફોમ  ભરતી વખત ે‘‘ General ’’ ક0ટ0ગરJ Select કરJ હોય (દશા વી હોય) તવેા તમામ ઉમદેવારોએ 

પરJMા ફJ ભરવાની રહ0શ.ે પરJMા ફJ માથંી bfુ'ત માટ0 \ ત ેઅનામત વગ ના ઉમદેવારોએ ઓન-લાઇન 

એ� લીક0શનમા ંપોતાની ક0ટ0ગરJ દશા વવાની રહ0શે. અO યથા પરJMા ફJ ભરવાની રહ0શ.ે અરS ફોમ મા ં

નીચ ેbજુબની ક0ટ0ગરJ Select કરનાર ઉમદેવારોએ કોઇપણ �કારની પરJMા ફJ ભરવાની રહ0શ ેનહ_.  
 

  (ક) અ]8ુCૂચત .િત (SC)  

  (ખ) અ]8ુCૂચત જન .િત (ST)  

  (ગ) સામાSક અન ેશMૈCણક રJત ેપછાતવગ  (SEBC)  

                 (ધ)    માS સિૈનક     

                 (ચ) શારJ^રક િવકલાગં ઉમેદવાર  
 

\ ઉમદેવારોએ ફJ ભરવાની છે તવેા ઉમદેવારો જયાર0 OJAS વબેસાઇટ પર પોતાની અરS 

સબમીટ કર0 d યાર0 તઓેન ેપરJMા ફJ ભરવા માટ0 ઓન લાઇન ઉપલ� ધ ચલનની ૩ નકલોની એક પાના 

ઉપર િ�O ટ મળેવવાની 8ચુના મળશ.ે ઉમદેવારોએ આ પાનાની પણ િ�O ટ મળેવી લેવાની રહ0શ,ે 

ઉમદેવારોએ ચલન સાથ ેકોઇપણ કોU � tટુરાઇઝડ પોc ટ ઓફJસમા ંજઇન,ે પરJMા ફJ પટે0 Z.૧૦૦/- રોકડા 

+ Z.૧૨/- પોc ટલ ચાજuસ ભરJ દ0વાના રહ0શે. ચલનની એક નકલ પોc ટ ઓફJસ રાખી લેશ ેઅન ેબ ે

નકલ ઉમદેવારન ેપોc ટ ઓ^ફસનો િસ�ો અન ે c ટJકર લગાવીન ેપરત આપશે.  

પોc ટ ઓફJસમા ંપરJMા ફJ ભરવાની છેq લી તા.૨૧ /૧૧/૨૦૧૭ (કચરેJ સમય 8ધુી) ની રહ0શ.ે  

અO ય કોઇ રJત ેપરJMા ફJ c વીકારવામા ંઆવશ ેનહ_. 

પરJMા ફJ ભયા  બાદ રJફડં મળવાપાE નથી તમેજ ત ે ફJ અO ય કોઇ પરJMા માટ0 અનામત તરJક0 

રાખવામા ંઆવશ ેનહ_. પરJMા ફJ ભરવાપાE ઉમદેવારોની ફJ ભયા  વગરની અરS માOય રહ0શ ેનહ_.  

 ‘‘ General’’ ક0ટ0ગરJ Select કરનાર  ઉમદેવારો ફJ ભરવાની િનયત સમયમયા દામા ંપરJMા ફJ નહ_ ભર0 

તો તવેા ઉમદેવારો]ુ ંઅરS ફોમ  કોઇપણ .તની .ણ કયા  વગર મડંળ Bારા ‘‘રદ’’ કરવામા ંઆવશે.   
 

9. A�#*� 5F��:- 

              મડંળ Bારા િનયત સમયમયા દામા ંઓન-લાઇન મળેલ અરSઓની �ાથિમક ચકાસણી ( એક 

કરતા ંવp ુઅરS કર0લ છે ક0 ક0મ ? અન ેપરJMા ફJ ભર0લ છે ક0 ક0મ ?) કરJન ેલાયક ઉમદેવારોની 

જમાદાર વગ -૩ની જગા માટ0 રાજય સરકારGીના �હૃ િવભાગના તા. ૨૪/૧૧/૨૦૦૮ના .હ0રાનામા 

1માકંઃSS/૫૯/૨૦૦૮/મકમ/ ૧૦૨૦૦૭/૨૬૭/પીટJ-૧૩/ઇ-૧, અન ેતા.૧૫/૩/૨૦૧૩ .હ0રાનામા 

1માકંઃSS/૩૨/૨૦૧૩/મકમ/૧૦૨૦૧૧/૩૧૩૯/ઇ-૧ તથા િનરJMક વગ -૩ની જગા માટ0  

તા.૨૨/૦૨/૨૦૧૨ના .હ0રાનામા 1માકંઃSS/૬/૨૦૧૨/મકમ/૧૦૨૦૦૮/ ૪૨૩/ઇ-૧  અન ે

તા.૧૫/૧૦/૨૦૦૯ના .હ0રાનામા 1માકંઃSS/૮૩/૨૦૦૯/મકમ/૧૦૨૦૦૭/૨૬૭/ (પીટJ ૦૮)/ઇ-૧  

થી કરવામા ંઆવલે વધૈાિનક જોગવાઇ અ]સુાર (૧) �થમ તબ�ામા ં�ીલીમીનરJ ટ0cટ અન ે(૨) બી. 

તબ�ામા ંશારJ^રક Mમતા કસોટJ – તથા (૩) Eી. તબ�ામા ંbeુય cપધા dમક લેCખત કસોટJ એમ Eણ 

કસોટJઓ લેવામા ંઆવશ.ે \ની િવગતો નીચ ેbજુબની રહ0શ.ે  
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(I) .હ0રાત 1માકં ૧૪૪/૨૦૧૭૧૮નો અ� યાસ1મ- �ણુભાર નીચે bજુબ રહ0શ.ે (જમાદાર સવંગ  વગ -

૩ માટ0)  
 

                                                                             Part-I 

Preliminary Examination (Screening Test- Objective Type) 

 

General Knowledge-Objective Type  

1 Hour                                                                                                                        100 Marks 

 

Note: Preliminary Examination  %�� &�8к к828��#�� @%�&������ %�28 minimum qualifying  standard 40 % 

રહ0શ.ે Preliminary Examination  %�� %��#2�� ����� к828��#��GH 	���� A��� ��� @%�&������ Physical 

Screening Test માટ0 ઉિતણ  કરવામા ંઆવશે.  

 
                                                                           Part-II 

Physical Screening Test 

 

The particulars of test and qualifying standard shall be as under 

 

Candidate Test Qualifying standard 

(A)For Male Candidate Running 800 meters In 5 Minutes 

(B)For Female Candidate Running 400 meters In 3 Minutes 

(c) For Ex- Serviceman 

Candidate 

Running 1200 meters In 8 Minutes 

 

Note: The Candidate shall be required to achieve the minimum qualifying standard as prescribed 

above. In case of failure to achieve the qualifying standard, the candidate shall not be entitled for 

appearing at the Main Examination.                                                                      

 

Part-III 

 

Main Examination 

 

Objective Type – Written Examination : 

 

One Hour                                                                                            Total 100 Marks 

 

(Distribution of Marks of each subject is as under) 

 

No Subject Marks 

1 Gujarati 35 

2 English 30 

3 General Knowledge 35 

 

Note: The standard of questions of Gujarati and English shall not be lower than of the Higher 

Secondary Certificate Examination conducted by the Gujarat Secondary and Higher Secondary 

Education board.    minimum qualifying  standard દર0ક ક0ટ0ગરJના ઉમેદવારોને માટ0 40 %  રહ0શ.ે  
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(II)  .હ0રાત 1માકં ૧૪૫/૨૦૧૭૧૮નો અ� યાસ1મ- �ણુભાર નીચે bજુબનો રહ0શ.ે    
 

      ( િનરJMક  સવંગ  વગ -૩ માટ0) 
                                                         

Part-I 

Preliminary examination (screening test - Objective type): 

 

General knowledge (Objective Type)  

 

1 Hour:         100 Marks. 
 

Note: Preliminary Examination  %�� &�8к к828��#�� @%�&������ %�28 minimum qualifying  standard 40 % 

રહ0શ.ે Preliminary Examination  %�� %��#2�� ����� к828��#��GH 	���� A��� ��� @%�&������ Physical 

Screening Test માટ0 ઉિતણ  કરવામા ંઆવશે.  

 

                                                     Part-II 

 

Physical Test (Qualifiying Test):  

 

 

 

The test and the qualifying standard shall be as under: 

 

Candidates Test Qualifying 

Standard 

(1) For male 

candidates. 

Runnig 1600 meters In 8 minutes 

(2) For femal 

candidates. 

Running 800 meters In 4 minutes and 

30 seconds. 

 

Note: only the candidates, who qualify in physical standards fixed for them as above, shall be eligible 

to appear in the main examination as specified in part III. There shall be no marks for the physical test. 

 

 

 

Part-III 

Main Examination: 

 

 The main examination shall consist written objective type of 100 (Hundred) marks  as follows, 

namely :- 

 

(A) Written Examination – Objective Type: 

 

1 Hour:                                                                            100 Marks  

Sr .No. Subject Marks 

1 Gujarati 35 

2 English 30 

3 General knowledge 35 

 Total 100 Marks 

 

Note: The standard of question paper of Gujarati as well as English shall be of the level of the 

Higher Secondary School Certificate Examination conduced in the State. minimum qualifying  

standard દર0ક ક0ટ0ગરJના ઉમદેવારો માટ0 40 % રહ0શ.ે 
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(10) A��&�/ I��*� ��&# �)��� к���� AJ���: 

ઉમેદવારોએ Part-3  Main Examination: મા ંમળેવલે �ણુના મરેJટના આધાર0 ક0ટ0ગરJવાઇઝ 

ભરવાની થતી જl યાની િવગતો Y યાન ેલઇ  પસદંગી/�િતMા યાદJ તયૈાર કરવામા ંઆવશ.ે 
 

(11). ��%�K� ш���:- 

(૧) .હ0રાતમા ં\ ક0ટ0ગરJના ઉમદેવારો માટ0 જl યાઓ અનામત છે તવેી ક0ટ0ગરJના ઉમદેવારન ેજ ઉ૫લી 

વયમયા દામા ંxટછાટ મળશ.ે બધી જ મળવાપાE xટછાટ ગણતરJમા ંલીધા બાદ વpમુા ંવp ુ૪૫ વષ થી 

વધે નહ_ ત ેરJત ેજ ઉ૫લી વયમયા દામા ં�ટછાટ મળશ.ે  

(ર) અનામત વગ ના ઉમદેવારો જો Cબનઅનામત જlયા માટ0 અરS કરશ ે તો આવા ઉમેદવારોન ે

વયમયા દામા ંxટછાટ મળશ ેન^હ. પરં[ ુપરJMા ફJ માથંી bfુ'ત માટ0 \ ત ેઅનામત વગ ના ઉમદેવારોએ 

પોતાની .િત- વગ  દશા વવાનો રહ0શ.ે અO યથા પરJMા ફJ ભરવાની રહ0શ.ે  

(૩) Cબનઅનામત તથા અનામત વગ�ના મ^હલા ઉમદેવારોન ેપણ બધી જ મળવાપાE xટછાટ ગણતરJમા ં

લીધા બાદ વpમુા ંવp ુ૪૫ વષ ની �મર 8ધુી જ ઉ૫લી વયમયા દામા ંxટછાટ મળશ.ે  

(૪) (૧) અનામત વગ ના ઉમદેવારોએ .િત 7ગે]ુ ંસMમ સ{ાિધકારJ]ુ ં�માણપE  �જુરાત સરકાર 

Bારા વખતો વખત િનયત કર0લ નbનૂામા ંમળેવલે હોzુ ંજોઇશ.ે (૨) સા. અન ેશૈ.૫.વગ ના ઉમદેવારોએ 

ઉ�ત વગ મા ં સમાવશે ન થતો હોવા 7ગ]ેુ ં સામાSક Oયાય અન ે અિધકારJતા િવભાગના તા. 

૨૭/૦૪/૨૦૧૦ ના ઠરાવ 1માકઃ સશપ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/અ થી િનયત થયલે પ^રિશ�ઠ-૪ (�જુરાતી) ના 

નbનુામા ં તા. ૦૧/૦૪/ર૦૧૬ થી અરS કરવાની છેq લી તા.૧૮/૧૧/૨૦૧૭ દરU યાન મળેવલે અસલ 

�માણ૫Eનો નબંર અન ેતારJખ ઓનલાઈન અરS કરતી વખત ેદશા વવાના ંરહ0શ.ે (7XેSમા ંમળેવલે 

�માણપE માO ય ગણવામા ંઆવશ ેનહ_.) સMમ અિધકારJ Y વારા અપાયલે આzુ ં�માણપE ર�ુ ન કરJ 

શકનાર ઉમદેવારો સામાO ય ઉમદેવારો માટ0 ન�J થયલે વયમયા દામા ંઆવતા નહ_ હોય તો તઓેની 

ઉમદેવારJ રદ થશ.ે સામાSક અન ેશૈMCણક રJત ે૫છાત વગ ના ઉમદેવારોએ રાજય સરકારની નોકરJ માટ0 

માOય કરાયલે પ^રિશ� ટ-ક ના િનયત નbનુામા ં(�જુરાતી) નોન ^1િમલીયર સટ� અસલ �માણપEોની 

ચકાસણી સમય ે ર�ૂ કરવા] ુ રહ0શ.ે (૩)  સામાSક અન ેશMૈCણક રJત ે૫છાત વગ ના ૫^રણીત મ^હલા 

ઉમદેવાર0 આz ુનોન 1Jમીલયેર �માણ૫E તમેના માતા- િપતાની આવકના સદંભ મા ંર�ુ કરવા]ુ ંરહ0શ.ે જો 

આવા ઉમદેવારોએ તમેના ૫િતની આવકના સદંભ મા ંઆz ુ�માણ૫E ર�ુ કર0લ હશ ેતો તનેી અરS રદ 

કરવામા ંઆવશ.ે (૪) જો સામાSક અન ેશMૈCણક રJત ે૫છાત વગ ના ઉમદેવાર0 આzુ ં�માણ૫E મડંળ �વારા 

અસલ �માણપEોની ચકાસણી સમય ેર�ુ કર0લ ન^હ હોય તો તમેજ તઓે Cબન અનામત ઉમેદવાર તરJક0ની 

વયમયા દામા ંઆવતા નહ_ હોય તો તઓેની અરS િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશ ેન^હ. (૫) પરJMા ફJ ભયા  

બાદ રJફડં મળવાપાE નથી તમેજ ત ેફJ અO ય કોઇ પરJMા માટ0 અનામત તરJક0 રાખવામા ંઆવશ ેનહ_. 

તથા અરS કયા  બાદ ૫રત ખ�ચી શકાશ ેન^હ. (૬) Cબનઅનામત વગ ના ઉમદેવારોએ િનયત પરJMા ફJ 

ભર0લ નહ_ હોય તો તઓેની અરS િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશ ેનહ_. (૭) સરકારના �વત માન િનયમો 

અ]સુાર િવધવા મ^હલા ઉમદેવારો માટ0 ૫સદંગીમા ંઅXતા આ૫વા માટ0 તમેન ેદર0ક પરJMામા ંમળેવલે 

�ણુના ૫ ટકા �ણુ ઉમરેJ આ૫વામા ંઆવશ.ે ૫રં[ ુતઓેએ ત ેસમય ેઅન ેdયારબાદ iનુઃલlન કર0લ ન હોવા 

જોઈએ. ઉ૫રાતં મડંળની કચરેJ માગં ેdયાર0 તનેા તમામ iરુાવાઓ અસલમા ંમડંળની કચરેJમા ંર�ુ કરવાના 

રહ0શ.ે (૮)  આગળની ભરતી �^1યા સદંભg મડંળ Bારા આ૫વામા ંઆવતી જZરJ 8ચુનાઓ જોવા માટ0 

મડંળની વબેસાઈટ અવાર નવાર જોતા રહ0z ુ.ં (૯)  એથલે^ટકસ (�0ક અન ે^ફqડ રમતો સ^હત), બેડિમOટન, 

બાcક0ટબોલ, ^1ક0ટ, �ટબોલ, હોકJ, fcવમ_ગ, ટ0બલ ટ0િનસ, વોલીબોલ, ટ0િનસ, વઈેટCલફટ_ગ, ર0સCલ�ગ, 
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બોકિસ�ગ, સાઈકCલ�ગ, Sમન�ેcટકસ, �ુડો, રાઈફલ � ૂ̂ટ�ગ, કબ�J, ખોખો, તીરંદાS, ઘોડ0સવારJ, ગોળાફ�ક, 

નૌકાc પધા , શતરંજ, હ0O ડબોલ ની રમતો-ખેલjુદમા ં (1) રા��Jય / �તરરા��Jય અથવા (2) �તર 

tિુનવિસ�ટJ અથવા (3) અCખલ ભારત શાળા સઘં �વારા યો.તી c પધા ઓમા ં�િતિનિધdવ કર0લ હોય તવેા 

ઉમદેવારન ે૫સદંગીમા ંઅXતા આપવા માટ0 તમેન ેમાE �થમ તબ�ાની cપધા dમક લેCખત પરJMામા ં 

મળેવલે jુલ �ણુના ૫ (પાચં) ટકા �ણુ ઉમરેJ આ૫વામા ંઆવશ.ે તથેી ઉકત Eણ c તરની c પધા ઓમા ં

ઉમદેવારોએ ભાગ લીધલે હોય તવેા જ ઉમદેવારોએ અરSપEકમા ંજZરJ િવગતો દશા વવાની રહ0શ.ે 

ઉકત Eણ c તર િસવાયની cપધા ઓમા ંભાગ લીધેલ હોય તો તને ેઅXીમતા માટ0 માOય ગણવાની રહ0તી 

ન હોવાથી તવેા ઉમદેવારોએ અરSપEકમા ં િવગતો દશા વવાની રહ0શ ે નહ_. ઉકત Eણ c તરની 

c પધા ઓમા ંભાગ લીધેલ ઉમદેવારોએ સરકાર0 તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના ઠરાવ 1માકં : સીઆરઆર/૧૦૭૭/ 

ર૬૬૦/ગ.ર તથા તા. ૧/૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવ 1માકં : સીઆરઆર/૧૧૮૮/ ૩૬૪૪/ગ.ર મા ંિનયત કયા  

bજુબના સ{ાિધકારJ પાસથેી િનયત નbનૂામા ંમળેવલે જZરJ �માણ૫E અસલ �માણપEોની ચકાસણી 

સમય ેર�ુ કરવા]ુ ંરહ0શ.ે (િનયત નbનૂા મડંળની વબે સાઇટ પર bકુવામા ંઆવલે છે.) આzુ ં�માણપE 

ધરાવનાર ઉમદેવાર જ રમતના �ણુ મળેવવા માટ0 હ�દાર થશ.ે (૧૦) સામાOય વહJવટ િવભાગના તા. 

૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ 1માકંઃ સીઆરઆર/ ૧૦૯૬/ ૨૨૧૩/ગ.ર મા ંિનદ�િશત �વત માન િનયમો 

અ]સુાર િવધવા મ^હલા ઉમદેવારો માટ0 પસદંગીમા ંઅXતા આપવા માટ0 તઓેન ે �થમ તબ�ાની 

cપધા dમક લેCખત કસોટJ તમેજ બી. તબ�ાની શારJ^રક Mમતા કસોટJ તથા Eી. તબ�ાની cપધા dમક 

લેCખત કસોટJ- એમ Eણેય પરJMામા ંમળેવલે �ણુના ૫ (પાચં) ટકા �ણુ ઉમરેJ આ૫વામા ંઆવશ.ે પરં[ ુ

તઓેએ િનમ~ ૂકં સમય ેiનુઃ લlન કર0લા ન હોવા જોઇએ.  અન ેત ે7ગ ેમડંળ માગંે dયાર0 તમામ iરુાવા 

અસલમા ંર�ુ કરવાના રહ0શ.ે (૧૧)  મડંળ તરફથી આ૫વામા ંઆવતી જZરJ 8ચુનાઓ જોવા માટ0 મડંળની 

વબેસાઈટ અવાર નવાર જોતા રહ0z ુ.ં  
 

(12) ��%�K� M����N:- 

(૧). ઉમેદવાર0 અરS૫Eકમા ંભર0લ િવગતો સમX ભરતી �^1યા માટ0 આખરJ ગણવામા ંઆવશ ેઅન ે

તનેા iરુાવાઓ �માણપEોની ચકાસણી સમય ેઅસલમા ંર�ુ કરવાના રહ0શ.ે અOયથા  અરS૫Eક \ - ત ે

તબકક0 ‘‘રદ’’ ગણવામા ંઆવશ.ે 

(૨). ઉમેદવાર અરS૫Eકમા ં\ ફોટો upload કર0 છે, તનેી પાસપોટ  સાઈઝના ફોટાની એક કરતા ંવp ુ

કોપીઓ પોતાની પાસ ેરાખવી અન ેઆ .હ0રાત-સવંગ ની સમX  ભરતી �^1યામા ંત ેજ ફોટાની કોપીનો 

ઉપયોગ કરવાનો રહ0શ.ે (\મ ક0 ૫રJMા સમય ેહાજરJ૫Eકમા ંલગાવવો તમેજ અસલ �માણપEોની 

ચકાસણી સમય ેપણ ત ે જ ફોટાની કોપી ર�ુ કરવાની રહ0શ.ે)  

(૩). ઉમેદવાર અરS૫Eક ભરતી વખત ે\ મોબાઈલ નબંર દશા વ ેછે ત ેનબંર ચાy ુજ રાખવો. અન ે

ભરતી �^1યા iણૂ  થાય d યા ં8ધુી .ળવી રાખવો આપના ^હતમા ંછે. 

(૪) મડંળ \ કોઈ ઉમદેવારન ે (૧) તને ેઉમદેવારJ માટ0 કોઈ૫ણ �કાર0 ટ0કો મળેવવા માટ0 એટલ ેક0, 

મડંળના અ�યM, સ�ય અથવા કોઈ અિધકારJ ૫ર �dયM ક0 ૫રોM લાગવગ લગાડવાનો �યાસ કરવા માટ0 

(ર) બી.]ુ ંનામ ધારણ કરવા માટ0 (૩) બી. પાસ ેપોતા]ુ ંનામ ધારણ કરાવવા માટ0 (૪) બનાવટJ ખોટા 

દcતાવજેો અથવા \ની સાથ ે ચેડા કરવામા ં આaયા હોય તવેા દcતાવજેો સાદર કરવા અથવા ગેરરJિત 

આચરવા માટ0 (૫) યથાથ  અથવા ખોટા અથવા મહdવની મા^હતી xપાવતા હોય તવેા િનવદેનો કરવા માટ0 

(૬) ૫રJMા માટ0 તનેી ઉમદેવારJના સબંધંમા ંઅOય કોઈ અિનયિમત અથવા અયોlય સાધનોનો આGય લેવા 

માટ0 (૭) પરJMા દરUયાન ગેરaયાજબી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા માટ0 એટલે ક0 અOય ઉમદેવારની 
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ઉ{રવહJમાથંી નકલ કરવા, icુતક, ગાઈડ, કા૫લી ક0 તવેા કોઈ૫ણ છાપલેા ક0 હcતલCેખત સા^હdયની મદદથી 

અથવા વાતચીત �વારા નકલ કરવા ક0 ઉમદેવારન ેનકલ કરાવવાની ગેરરJિતઓ પકૈJ કોઈ૫ણ ગેરરJિત 

આચરવા માટ0  (૮) લખાણોમા ંઅ�hલલ ભાષા અથવા Cબભdસ બાબત સ^હતની અ�c[તુ બાબત લખવા માટ0 

(૯) ૫રJMાખડંમા ંઅOય કોઈ રJત ેગરેવત ~ ૂકં કરવા માટ0 (૧૦) ૫રJMાના સચંાલન કરવા માટ0 મડંળે રોક0લા 

cટાફની સીધી ક0 આડકતરJ રJત ેહ0રાન કરવા અથવા શારJ^રક રJત ેઈ. કરવા માટ0 (૧૧) iવૂ વતu ખડંોમા ં

િન^દ��ટ કર0લ તમામ અથવા કોઈ૫ણ jૃdય કરવાનો �યdન કરવા માટ0 અથવા યથા �સગં મદદગીરJ કરવા 

માટ0 અથવા (૧ર) ૫રJMા આ૫વા માટ0 તને ે૫રવાનગી આ૫તા તનેા �વશે૫Eમા ં 

આ૫વામા ંઆવલેી કોઈ૫ણ 8ચુનાનો ભગં કરવા માટ0 દોિષત ઠયા  હોય તો અથવા દોષિત હોવા]ુ ં.હ0ર કtુ  

હોય તો ત ેફોજદારJ કાય વાહJન ેપાE થવા ઉ૫રાતં-(ક) મડંળ, ત ે\ ૫રJMાનો ઉમદેવાર હોય ત ે૫રJMામાથંી 

ગેરલાયક ઠરાવી શકશ,ે અથવા (ખ)(૧) મડંળ, સીધી ૫સદંગી માટ0 લેવાતી કોઈ૫ણ ૫રJMામા ંબેસવામાથંી 

અથવા (ર) રાજય સરકાર પોતાના હ0ઠળની કોઈ૫ણ નોકરJમાથંી કાયમી રJત ેઅથવા િન^દ��ટ bદુત માટ0 

બાકાત કરJ શકશ.ે (૧૩) �જુરાત .હ0ર સવેા આયોગ, અOય ભરતી બોડ , અO ય સરકારJ/ અધ  સરકારJ/ 

સરકાર હc તકની સcં થાઓ Bારા ઉમદેવાર કયાર0ય પણ ગેરલાયક ઠરાવલે હોય અને ગેરલાયક ઠરાaયાનો 

સમય ચાy ુહશ ેતો તેવા ઉમદેવારોની અરS આપોઆપ રદ થવાન ેપાE બનશ.ે  

   (૫) ઉમેદવાર0 અરS૫Eકમા ંબતાવલેી કોઈ૫ણ િવગત અન ેઅસલ �માણપEોની ચકાસણી સમય ેર�ુ 

કર0લ જOમ તારJખ, શMૈCણક લાયકાત, વય, .િત, અ]ભુવ િવગેર0ન ેલગતા �માણ૫Eો ભિવ�યમા ં\ ત ે

તબકક0 ચકાસણી દરUયાન ખોટા માyમુ ૫ડશ ેતો તનેી સામ ેયોlય કાયદ0સરની કાય વાહJ કરવામા ંઆવશ.ે 

આવા ઉમદેવારની ઉમદેવારJ મડંળ �વારા ‘‘રદ‘‘ કરJ શકાશ.ે તમેજ અO ય સવંગ�ની ભરતી માટ0 પણ 

ગેરલાયક ઠરાવવામા ંઆવશ.ે તમેજ જો ૫સદંગી / િનમ~ ૂકં થયલે હશ ેતો ૫સદંગી/િનમ~ ૂકં, મડંળ/ િનમ~ ૂકં 

કરનાર સ{ાિધકારJ Bારા કોઈ૫ણ તબકક0 ‘‘રદ‘‘ કરવામા ંઆવશ.ે  

(૬) મડંળ �વારા લેવાનાર cપધા dમક લેCખત કસોટJ તથા શારJ^રક Mમતા કસોટJ તમેજ cપધા dમક 

કસોટJમા ંઉ{ીણ  થવાથી જ ઉમદેવારન ેિનમ~ ૂકં માટ0નો હ� મળJ જતો નથી. િનમ~ ૂકં સમય ેસ{ાિધકારJન ે

ઉમદેવાર બધી જ રJત ેયોlય છે તમે સતંોષ થાય તો જ ઉમદેવારન ેિનમ~ ૂકં આ૫વામા ંઆવશ.ે  

(૭)૫સદંગી પામલે ઉમદેવાર0 િનમ~ ૂકં સ{ાિધકારJ ઠરાવ ેત ેશરતોન ેઆિધન િનમ~ ૂકં મળેવવાન ેપાE થશ.ે  

(૮) ઉમેદવાર પોત ે૫રJMામા ંસફળ થયો હોવાના કારણે જ સબંિંધત જlયા ઉ૫ર િનમ~ ૂકં કરવાનો દાવો 

કરવાન ેહ�દાર થશ ેનહ_, િનમ~ ૂકં કરનાર સ{ાિધકારJન ેપોતાન ેએવી ખાતરJ થાય ક0 .હ0ર સવેા સાZ 

ઉમદેવાર યોlય જણાતો નથી તો તને ે૫ડતો bકુJ શકાશ.ે િનમ~ ૂકં બાબત ેતઓેનો િનણ ય આખરJ ગણાશ.ે 

(૯) ભરતી �^1યા સiંણૂ ૫ણ ે�જુરાત bqુકJ સવેા વગuકરણ અન ેભરતી (સામાOય) િનયમો-૧૯૬૭ 

(વખતો વખતના 8ધુારા સ^હત) અન ેત ેઅOવય ે\ ત ેસવંગ ના ઘડવામા ંઆવલે ભરતી િનયમોન ેઆિધન 

રહ0શ.ે  

(13). આ .હ0રાત તથા ભરતી �^1યામા ં કોઈ૫ણ કારણોસર તમેા ં ફ0રફાર કરવાની ક0 રદ કરવાની 

આવhયકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો મડંળન ેસiંણૂ  હ� / અિધકાર રહ0શ ેઅન ેમડંળ આ માટ0 કારણો 

આ૫વા બધંાયલે રહ0શ ેનહ_.   

 

  

તારJખ:-૧૭ /૧૦/૨૦૧૭ 

  cથળ:- ગાધંીનગર 

                            સCચવ 

               �જુરાત ગૌણ સવેા ૫સદંગી મડંળ,  

                          ગાધંીનગર 
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                        Appendix I 

 

Minimum Physical standards for the post of Jamadar, Class III,in the prohibition and excise 

Department 

  

 

A. For Male candidates:  

 

 Class Height in 

centimeters 

Weight in 

kilogram 

Chest in 

centimeters 

 

    Deflated Inflated. 

(i) Candidate (except 

scheduled tribes of 

Gujarat origin) 

162 50 77 82* 

(ii) Scheduled tribe candidate 

of Gujarat origin 

157 45 77 82 

 

 *Minimum expansion of chest when inflated shall not be less than 5 centimeners 

 

B.     For female candidates: 

 

 Class Height in 

centimeters 

Weight in 

kilogram 

Chest in 

centimeters 

 

    Deflated Inflated. 

(i) Candidate (except 

scheduled tribes of 

Gujarat origin) 

150 45 ** ** 

(ii) Scheduled tribe candidate 

of Gujarat origin 

145 42 ** ** 

 

• Minimum expansion of chest when inflated shall not be less than 5 centimeters  

 

• The Home Department is requested to specify the required physical standard. 

 

C.    Candidates having any of the following physical defects shall not be fit    

    for the post, namely:- 

 

(i)Knock knee, (ii) pigeon chest, (iii)squint Eye, (iv) Flat feet, (v) varicose veins, (vi) hammer 
tees, 

(vii) fractured limb, (viii) Decaye teeth, (ix) Communicable, or (x) Skin Disease 

 

D. The Medical Officer shall, examine the candidate and issue the   

 certificate of fitness taking into consideration the physical standards as mentioned above and 

also certify for the following matters, namely:- 

 

         SHAPE I means – S Psychological       

                                       H Hearing 

   A Appendage 

   P Physical capacity for normal work 

   E Eye sight meant fit in all respects to perform normal   

professional functions under esch of the above mentioned 
heads. 
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                    Appendix II  

 

Minimum Physical standards for the post of inspector of prohibition and excise, classIII,in the 

prohibition and excise department 

 

A    For Male candidates:  

 

 Class Height in 

centimeters 

Weight in 

kilogram 

Chest in centimeters 

 

    Deflated Inflated.* 

(i) Candidate (except 

scheduled tribes of 

Gujarat origin) 

162 50 77 82 

(ii) Scheduled tribe 

candidate of Gujarat 

origin 

157 45 77 82 

 

 *Minimum expansion of chest when inflated shall not be less than 5 centimeners 

 

B      For female candidates: 

 

 Class Height in 

centimeters 

Weight in 

kilogram 

Chest in 

centimeters 

 

    Deflated Inflated. 

(i) Candidate (except 

scheduled tribes of 

Gujarat origin) 

150 45 ** ** 

(ii) Scheduled tribe candidate 

of Gujarat origin 

145 42 ** ** 

 

• Minimum expansion of chest when inflated shall not be less than 5 centimeters   

 

 

 

C.   Candidates having any of the following physical defects shall not be fit    

    for the post, namely:- 

 

(i)Knock knee, (ii) Pigeon chest, (iii)Squint Eye, (iv) Flat feet, (v) varicose veins, (vi) 
Hammer Tees, (vii) Fractured limb, (viii) Decaye Teeth, (ix) Communicable, or (x) Skin 

Disease 

 

D. The Medical Officer shall, examine the candidate and issue the  certificate of fitness taking 

into consideration the physical standards as mentioned above and also certify for the 

following matters, namely:- 

 
         SHAPE I means – S Psychological       

                                       H Hearing 

   A Appendage 

   P Physical capacity for normal work 

   E Eye sight meant fit in all respects to perform normal   

professional functions under esch of the above mentioned 

heads. 


