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ગજુયાત ગૌણ વેલા ૫વદંગી ભડં, 
બ્રોક ન.ં૪, ડાા.જીલયાજ ભશતેા બલન, ગાધંીનગય 

જાશયેાત ક્રભાકંઃ ૪૬/ય૦૧૫૧૬ અંગેની વલગતલાય સચૂનાઓ 
 (લેફવાઆટ એડ્રેવ : http://ojas.guj.nic.in અને  http://gsssb.gujarat.gov.in ) 

  

૧. ગજુયાત ગૌણ વેલા ૫વદંગી ભડં, ગાધંીનગય ઘ્લાયા નાણા વલબાગના ખાતાના લડા 
હશવાફ ને વતજોયી કચયેીની ‘‘ેટા હશવાફનીળ/વફ ઓહડટય‘‘ લગા-૩ વલંગાની જગ્માઓ ૫ય 
ઈભેદલાય ૫વદં કયલા ભયેીટ માદી તૈમાય કયલા અ જાશયેાતભા ં પકયા નફંય ૪ ભા ંઈલ્રેખ કયેર 
ળૈક્ષણણક રામકાત ધયાલતા ઈભેદલાયો ાવેથી વનમત નમનૂાભા ઓજવ લેફવાઆટ ઈય ઓન 
રાઇન યજી૫ત્રકો ભગંાલલાભા ંઅલે છે. અ ભાટે ઈભેદલાયે http://ojas.guj.nic.in લેફવાઇટ 
૫ય તા. ૦૭/૦૪/૨૦૧૫ (ફોયના ૧૪:૦૦ કરાક) થી તા. ય૭/૦૪/૨૦૧૫ (વભમ યાત્રીના ૧૧-૫૯ 
કરાક સધુી) દયમ્માન યજી કયલાની યશળેે.  

1) યજી કયલા ભાટેની વલગતલાય સચૂનાઓ અ જાશયેાતભા ંપકયા નફંય ૭ ભા ંદળાાલેર છે. 

તે સચૂનાઓ વશીત અ વભગ્ર જાશયેાત ઓનરાઆન યજી બયતા ંશરેા ંઈભેદલાયે ોતે 

ધ્માનથી લાચંલી જરૂયી છે.  

2) ઓનરાઆન યજી કયતી લખતે ઈભેદલાયે કોઆ પ્રભાણત્રો જોડલાના નથી. યંત,ુ 
ઓનરાઆન યજી કયતી લખતે પ્રભાણત્રોભાનંી વલગતોને અધાયે ઓનરાઆન યજીભા ં
યજદાયે વભગ્ર વલગતો બયલાની યશ ે છે. અથી ોતાના ફધા જ પ્રભાણત્રો જેલા કે, 
ળૈક્ષણણક રામકાત, લમ, ળાા છોડયાનુ ંપ્રભાણત્ર, જાવત, ળાયીહયક ખોડ ખાંણ (શોમ 
તો), ભાજી વૈવનક (રાગ ુડત ુશોમ તો) તેભજ ન્મ રામકાતના વર પ્રભાણત્રોને 
વાથે યાખીન ેઓનરાઆન યજીભા ંએલા પ્રભાણત્રોને અધાયે વભગ્ર વલગતો બયલાની 
યશ ેછે. જેથી યજીભાનંી ખોટી વલગતોને કાયણે યજી યદ થલાાત્ર ઠયે નશીં.   

3) વદંગીની પ્રહક્રમા અ જાશયેાતભા ં પકયા નફંય ૯ ભા ં દળાાવ્મા મજુફની શતેરુક્ષી 

પ્રશ્નોલાી ઓ.એભ.અય. ધ્ધવતની કવોટીની  પ્રહક્રમાભાથંી  ઈભેદલાયે વાય થલાનુ ં

યશળેે. શતેરુક્ષી પ્રશ્નોલાી ઓ.એભ.અય. ધ્ધવતની યીક્ષાનુ ંઅમોજન વબંલતઃ ભડં 
દ્વાયા વને ય૦૧૫ના જુન – જુરાઇ  ભાવ દહયભમાન કયલાભા ં અલળે. અભ છતા ંઅ 

ફાફતે ભડં જરૂય જણામે પેયપાય કયી ળકળે. 

4) યીક્ષા વદંબાની ફધી જ સચૂનાઓ ભોફાઆર નફંય ય એવ.એભ.એવ. થી અલાભા ં

અલળે. અથી, યજીત્રકભા ંવફંવંધત કોરભભા ંભોફાઆર નફંય લશ્ મ દળાાલલો. ને 

યીક્ષા પ્રહક્રમા ણૂા થામ ત્ મા સધુી, નફંય જાલી યાખલો વનલામા યીતે જરૂયી છે.  

બયલાાત્ર જગ્માઓની કેટેગયીલાય વલગતો નીચે મજુફ છે.  

http://ojas.guj.nic.in/
http://gsssb.gujarat.gov.in/
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નાણા વલબાગના ખાતાના લડા હશવાફ અને વતજોયી કચેયીની ‘‘ેટા હશવાફનીળ/વફ ઓહડટય‘‘ 

વલંગા લગા-૩ ની કેટેગયીલાય ખારી જગ્માઓની વલગતો. : 

કુર  

જગ્મા 
બફન અનાભત  વાભાજીક અને 

ળૈક્ષબણક યીતે  

૫છાત લગા 

અનસુબુચત  

જાવત 

અનસુબુચત  

જનજાવત 

કુર જગ્મા ૈકી  

  વાભાન્મ ભહશરા વાભાન્મ ભહશરા વાભાન્મ ભહશરા વાભાન્મ ભહશરા ભાજી 

વૈવનક 

ળા. ખો. 
ખા. 

ય૦૦ ૬૮ ૩૪ ૩૬ ૧૮ ૧૦ ૦૪ ય૦ ૧૦ ય૦ ૦૬ 

 
5) ૦ નાભત જગ્માઓ પકત મૂ ગજુયાતના જે તે નાભત કેટેગયીના ઈભેદલાયો 

ભાટે જ નાભત છે. નાભત કક્ષાના ઈભેદલાય ણફન નાભત જગ્ મા ભાટે યજી 
કયી ળકળે. ને તેલા હકસ્ વાભા ંલમભમાાદા રામકી ધોયણ લગેયે અંગે (યીક્ષા પી 
વવલામ) ણફન નાભતના ધોયણો રાગ ુડળે.  

        ૦ ઈય દળાાલેર ળાયીહયક ખોડખાંણ ધયાલતા ઈભેદલાયની કુર ૦૬ (છ) જગ્માઓ 
ૈકી (૧) અંધત્લ  થલા  ઓછી   દ્રષ્ટટની  ખાભીલાા  વલકરાગંો ભાટે ૦ય (ફે)   
જગ્મા, (ય) શ્રલણની ખાભીલાા વલકરાગંો ભાટે ૦ય (ફે) જગ્મા, તથા (૩) 
શરનચરનની વલકરાગંતા થલા ભગજના રકલાની વલકરાગંતાલાા ભાટે ૦ય 
(ફે) જગ્મા નાભત યાખલાભા ંઅલેર છે.  

6) એક ઈભેદલાય એક યજી (No multiple application);  
        ૦ એક ઈભેદલાય એક જ યજી કયી ળકળે. તેભ છતા,ં એકથી લધ ુયજી (multiple 

application) ના હકસ્વાભા ંપી વશીત વલા યીતે મોગ્મ યીતે બયેરી યજીઓ ૈકી 
વૌથી છેલ્રી કન્પભા થમેરી (વૌથી ઉંચા નફંયની) એક જ યજી ભાન્મ યશળેે. તે 
વવલામની ફધી યજીઓ યદ થળે. 

        ૦ એક કયતા ંલધાયે યજી કયલાભા ંઅલળે તો, (multiple application) પી બયેરી 
છેલ્રી યજી વાથેની પીને, પી નશીં બયેરી ન્મ યજી વાભે ગણલાભા ંઅલળે 
નશીં. 

       ૦ જે ઈભેદલાયે પી બયલાની થતી નથી તેલા ઈભેદલાયોની વૌથી છેલ્રી યજી (પી 
વાથે કે પી લગય) ભાન્મ ગણલાભા ંઅલળે. ને તે વવલામની ફધી યજીઓ યદ 
ગણલાભા ંઅલળે. 

7) વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તા.૧૧-૧૧-ય૦૧૪ના ઠયાલ ક્રભાકં: વીઅયઅય/ ૧૦૯૬/ 
યય૧૩/ગ.ય (બાગ-૧)ની જોગલાઆઓને ધ્માને રઆને ભહશરાઓ ભાટે નાભત જગાઓ 
યાખલાભા ં અલેર છે. ભહશરાઓની નાભત જગ્માઓ ભાટે રામક ભહશરા ઈભેદલાય 
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ઈ૫રબ્ધ નશી થામ તો, તે જગ્મા વફંવધત કેટેગયી (જનયર, એવ.વી., એવ.ટી. 
એવ.આ.ફી.વી.) ના રુૂ ઈભદેલાયથી બયલાભા ંઅલળે. 

8) ભાજી. વૈવનક ભાટે વનમભાનવુાય ૧૦% જગ્મા નાભત છે. ભાજી વૈવનક કેટેગયીભા ંવદં 
થમેર ઈભેદલાયોને તેઓની વફંવંધત જે તે કેટેગયી (જનયર, એવ.વી., એવ.ટી. 
એવ.આ.ફી.વી.) વાભે વયબય કયલાભા ં અલળે. ભાજી વૈવનકની નાભત જગ્મા ભાટે 
રામક ભાજી વૈવનક ઈભેદલાય નશીં ભે તો તે જગ્મા જે તે કેટેગયીના ન્મ રામક 
ઈભેદલાયથી બયલાભા ંઅલળે. 

9) ળાયીહયક ખોડખા૫ંણલાા ઈભેદલાયોની જગ્માઓ જે તે કેટેગયી વાભે વયબય કયલાભા ં
અલળે. 

10) જાશયેાતભા ંજે તે કેટેગયીભા ં કુર જગ્માઓ ૈકી ભહશરા ઈભેદલાયો ભાટે મકુ જગ્માઓ 
નાભત શોમ ત્માયે ભહશરા ઈભેદલાયોની નાભત જગ્માઓ વવલામની ફાકી યશતેી 
જગ્માઓ પક્ત રુૂ ઈભેદલાયો ભાટે નાભત છે તેભ ગણલાનુ ંનથી, અ જગ્માઓ ય 
રુૂ તેભજ ભહશરા ઈભેદલાયોની વદંગી ભાટે વલચાયણા થઆ ળકે છે. રુૂ તેભજ 
ભહશરા ઈભેદલાયો યજી કયી ળકે છે. (દા.ત. કુર ૧૦ જગ્માઓ ૈકી ૦૩ જગ્મા ભહશરા 
ઈભેદલાય ભાટે નાભત છે યંત ુફાકી યશતેી ૦૭ જગ્મા વાભે ભહશરા ઈભેદલાય ણ 
વદંગી ાભી ળકે છે.) 

ય. ૫ગાય ધોયણ :  
નાણા ં વલબાગના ં તા.૧૬/ય/ય૦૦૬ ને તા.ય૯/૪/ય૦૧૦ ના ઠયાલ નફંય : 

ખયચ/ય૦૦ય/૫૭/ઝ/૧ ની જોગલાઇઓને વધન તેભજ તા.ય૦/૧૦/૨૦૧૪ ના ઠયાલ 
ક્રભાકં:ખયચ/૨૦૦૨/૫૭ (ાટા-ય)/ ઝ-૧ થી નક્કી થમા મજુફ પ્રથભ ાચં લા ભાટે 
રૂ.૭,૮૦૦/- હપકવ ગાય પ્રવતભાવ ઈચ્ચક ૫ગાયથી વનભણ ૂકં ાળે. ત્માયફાદ ાચં લાની 
વેલાઓ વતંોકાયક યીત ેયૂી થમેથી રૂ.૫,ય૦૦-ય૦,ય૦૦ (ગ્રેડ ે-ય,૪૦૦) ના ૫ગાય ધોયણભા ં
વનમવભત વનભણ ૂકં ભેલલા ાત્ર થળે. તેભ છતા ંઅ ફાફતે નાભ.સપુ્રીભ કોટાભા ંદાખર થમેર 
SLP No.14124/2012 ને SLP No.14125/2012 ના ચકુાદાને અધીન યશળેે.  
૩. યાષ્ટ્રીમતા : 

ઈભેદલાય બાયતનો નાગહયક શોલો જોઇએ. થલા ગજુયાત મલુ્ કી વેલા લગીકયણ ને 
બયતી (વાભાન્ મ) વનમભો, ૧૯૬૭ ના વનમભ-૭ ની જોગલાઆ મજુફની યાટ રીમતા ધયાલતા શોલા 
જોઆએ.  
૪. ળૈક્ષબણક રામકાત :  
 વીધી બયતીથી ૫વદંગીભા ંવનભણ ૂકંાત્ર થલા ભાટે ઈભેદલાય ; 

1)  ઉભેદલાયે બાયતભા ં કેન્ર કે યાજમના લૈધાવનક કામદા શઠે ભાન્મતા ભેલેર 
કોઇણ યવુનલવીટીની Bachelor of Business Administration અથલા Bachelor of 
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Computer Application અથલા Bachelor of Commerce અથલા Bachelor of Science 

(Mathematics/ Statastics) અથલા Bachelor of Arts (Statastics/ Economics/ 

Mathematics) ની દલી અથલા વવંદના કામદા શઠે સ્થામેર અથલા યવુનલવવિટી 
ગ્રાન્ટ કવભળન એકટ ૧૯૫૬ ની કરભ ૩ શઠે ડીમ્ડ યવુનલવવિટી તયીકે જાશયે થમેર 
ળૈક્ષબણક વસં્થાની સ્નાતક કક્ષાની દલી અથલા વયકાયે તેની વભકક્ષ જાશયે કયેર 
ળૈક્ષબણક રામકાત શોલી જોઇળે ; અને   

2) ઉભેદલાય; (૧) યાજમ વયકાયના વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તા.૧૩/૮/ય૦૦૮ ના 
વયકાયી ઠયાલ ક્રભાકંઃવીઅયઅય-૧૦-ય૦૦૭-૧ય૦૩ય૦-ગ.૫ મજુફ કોમ્્યટુયના ફેઝીક 
નોરેજનુ ંકોઇ૫ણ તારીભી વસં્થાનુ ંપ્રભાણ૫ત્ર / ભાકાળીટ ધયાલતા શોલા જોઇળે. વલકલ્ે, 
(૨) કોમ્્યટુય એક વલમ તયીકે શોમ તેલી રામકાત વયકાય ભાન્મ યવુનલવવિટી થલા 
વસં્થાભાથંી ભેલેર શોલાના પ્રભાણત્રો ધયાલતા શોલા જોઆળે, થલા (૩) ધોયણ-૧૦ 
ને ધોયણ-૧ય ની ૫યીક્ષા કોમ્્યટુય વલમ વાથે ાવ કયેર શોલાના પ્રભાણ૫ત્રો 
ધયાલતા શોલા જોઇળે.  

ઓનરાઆન યજી કયલાના તફકે્ક ઈભેદલાય અવુ ંપ્રભાણ૫ત્ર ધયાલતા ના શોમ 
તો ણ, યજી કયી ળકળે ૫યંત ુ વનભણ ૂકં ભેલતા ૫શરેા ં ઈભેદલાયે અવુ ં પ્રભાણ૫ત્ર 
ચકૂ યજુ કયલાનુ ંયશળેે, ન્મથા અલા ઈભેદલાય વનભણ ૂકં ભેલલા ાત્ર ઠયળે નશીં ;  

ને  
3) ઉભેદલાય ગજુયાતી અને / અથલા હશન્દી અથલા ફને્ન બાાનુ ંયૂત ુ ંજ્ઞાન ધયાલતા શોલા 

જોઇળે. 
૫. લમભમાાદા :-  

1) ‘‘ેટા હશવાફનીળ/વફ ઓહડટય‘‘  ની જગ્મા ભાટે તા. ય૭/૦૪/૨૦૧૫ ના યોજ ઈભેદલાયની 

ઈભય ૩૦ લાથી લધ ુનહશ  શોલી જોઇળ.ે  

2) મૂ ગજુયાતના શોમ તેલા નાભત લગાના, ઈભેદલાયો તથા તભાભ ભહશરા, વલકરાગં 

તેભજ ભાજી વૈવનક ઈભેદલાયોને ઈ૫રી લમભમાાદાભા ં વનમભોનવુાય નીચ ેમજુફ છૂટછાટ 

અ૫લાભા ંઅલળે. 
1) વાભાન્મ ભહશરા ઈભેદલાયોને     ૫ લા 

2) નાભત લગાના રુૂ ઈભેદલાયોને    ૫ લા 

3) નાભત લગાના ભહશરા ઈભેદલાયોને    ૧૦ લા 

4) વાભાન્ મ લગાના વલકરાગં રુૂ ઈભેદલાયોને   ૧૦ લા 

5) વાભાન્ મ લગાના વલકરાગં ભહશરા ઈભેદલાયોને  ૧૫ લા 
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6) નાભત લગાના વલકરાગં રુૂ ઈભેદલાયો  ૧૫ લા  

7) નાભત લગાના વલકરાગં ભહશરા ઈભેદલાયો   ય૦ લા 

8) ભાજી વૈવનક ઈભેદલાયો નીચેની નોંધના મદુા ૫ મજુફ. 

નોંધ : 

1) ઈભેદલાય ખોડખાંણની ૪૦% કે તેથી લધ ુ ટકાલાયી ધયાલતા ં શોલાનુ ં વવવલર 
વર્જનનુ ં વટીપીકેટ ધયાલતા ં શળ ે તો જ વલકરાગં ઈભેદલાય તયીકે ઈ૫રી 
લમભમાાદા ને નાભતનો રાબ ભળ.ે 

2) ળાયીહયક ળક્તતા અંગે વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના 
યીત્ર ક્રભાકંઃ યચ- ૧૦૨૦૦૮ – ૪૬૯૫૪૦ - ગ-ય, થી વનમત થમેર 
નમનૂાભા ં વયકાયી શોસ્સ્ટરના સવુપ્રન્ટેન્ડેન્ટ/ વવવલર વર્જન/ભેડીકર ફોડા દ્વાયા 
અલાભા ંઅલેર પ્રભાણત્ર ભાન્મ ગણલાભા ંઅલળે. 

3) ઓનરાઆન યજી કયતી લખતે કોઆ પ્રભાણત્ર જોડલાના નથી યંત ુ અ 

કેટેગયીભા ંયજી કયનાયા ઈભેદલાયો અલા પ્રભાણત્રો ધયાલતા શોમ તેભણે જ 

વલકરાગં ઈભેદલાયની કેટેગયીભા ંયજી કયલાની યશળેે. 
4) ગજુયાત મલુ્ કી વેલા લગીકયણ ને બયતી વનમભો (વાભાન્ મ) ૧૯૬૭ ની 

જોગલાઆ મજુફ જે ઈભેદલાયો યાજમ વયકાયની વેલાભા ં (પીડય કેડય) ભા ં શોમ 
તેલા ઈભેદલાયોની તયપેણભા ં ઈરી લમભમાાદાભા ં ત્રણ લાની છૂટછાટ 
ભલાાત્ર થળે. અ ભાટે પીડય કેડય તયીકે હશવાફ ને વતજોયી કચેયી, 
ગાધંીનગય ખાતાના વનમભીત ગાય ધોયણભા ં પયજ ફજાલતા જુનીમય કરાકા , 
કરાકા કભ ટાઆીસ્ટ (ગજુયાતી) થલા કરાકા કભ ટાઆીસ્ટ (અંગ્રેજી) થલા 
ટાઆીસ્ટ (ગજુયાતી/ અંગે્રજી) ગણાળે. 

5)     ભાજી વૈવનક વંગ છ ભાવથી ઓછી નશી તેટરી પયજ ફજાલેર શોમ ને 
નોકયીભાથંી વનમવભત યીતે વનવતૃ્ત થમા શોમ તેલા ભાજી વૈવનકોને તેભણે ફજાલેર 
ખયેખય પયજનો વભમગાો, તેભની ઉંભયભાથંી ફાદ કયતા ંભતી ઉંભય, બયતી 
વનમભભા ંઠયાલેર ઈ૫રી લમભમાાદાથી ત્રણ લા કયતા ંલધલી જોઇળે નશીં. 

6) ભાજી વૈવનક વવલામ તભાભ કેટેગયીના ઈભેદલાયોને ઈ૫રી લમભમાાદાભા ં
ભલાાત્ર છૂટછાટ વાથેની ઉંભય વનમત તાયીખ ે કોઇ૫ણ વજંોગોભા ં ૪૫ લા 
કયતા ંલધલી જોઇએ નશીં.  

૬.  લમભમાાદા ભાટે વનધાાહયત તાયીખ : 

 તભાભ ઈભેદલાયોના ં હકસ્વાભા ં લમભમાાદા તા. ય૭/૦૪/૨૦૧૫ ની સ્સ્થવતન ે ઘ્માનભા ં
રેલાભા ં અલળે. ન્મ તભાભ ફાફતો ભાટે ણ cut off date તા. ય૭/૦૪/૨૦૧૫ ની 
ગણલાની યશળેે.  
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૭. અયજી કયલાની યીત :-   

અ જાશયેાતના વદંબાભા ં ભડં ઘ્લાયા ઓન રાઇન જ યજી સ્લીકાયલાભા ં
અલળે. ઈભેદલાયે જાશયેાતભા ં દળાાવ્મા તાયીખ : ૦૭ /૦૪/૨૦૧૫ (ફોયના ૧૪:૦૦ 
કરાક) થી તા.ય૭/૦૪/૨૦૧૫ (વભમ યાત્રીના ય૩.૫૯ કરાક સધુી) દયમ્માન 
http://ojas.guj.nic.in ૫ય યજી૫ત્રક બયી ળકળ.ે ઈભેદલાયે  

1) વૌ પ્રથભ http://ojas.guj.nic.in ૫ય જવુ.ં  
2) શલ ે"Apply On line" Click કયવુ.ં  
3) '' Sub Accountant / Sub Auditor” ની જાશયેાત ક્રભાકંઃ૪૬ ઈય click કયલાથી 

screen ઈય more details ને Apply now ના  જગ્માની વલગતો ભળ.ે જે   
more details clik કયલાથી વલગતલાય જાશયેાત જોલા ભળે. જે લાચંી જલી. 

4) તેની નીચ ે"Apply now" ય click કયલાથી Application Format ખરુળે જેભા ંવૌ 
પ્રથભ "Personal Details"  ઈભેદલાયે બયલી. (શીં રાર ફંદડી (*) વનળાની શોમ 
તેની વલગતો પયજજમાત બયલાની યશળેે.)  

5) Personal Details બયામા ફાદ "Educational Details" બયલા ભાટે 
"Educational Qualifications" ૫ય click  કયવુ.ં  

6) તેની નીચ ે"Self declaration" ૫ય click  કયવુ.ં ત્માયફાદ  
7) ઈ૫યની ળયતો સ્લીકાયલા ભાટે "Yes" ૫ય click કયવુ.ં શલે યજી ણૂા યીત ેબયાઇ 

ગમેર છે.  
8) શલ ે"save" ૫ય click કયલાથી તભાયી યજીનો online સ્લીકાય થળે.  
9) યજી કમાા ફાદ ઈભેદલાયનો "Application Number" generate થળે. જે 

ઈભેદલાયે વાચલીન ેયાખલાનો યશળેે.  
10) શલ ેUpload Photograph ૫ય click કયો શીં તભાયો application number type 

કયો ને તભાયી Birth date type કયો. ત્માયફાદ ok ૫ય click કયવુ.ં શીં photo 
ને signature upload કયલાના છે. (Photo નુ ંભા૫ ૫ વે.ભી. ઉંચાઇ ને ૩.૬ 
વે.ભી. ૫શોાઇ ને Signature નુ ંભા૫ ય.૫ વે.ભી. રફંાઇ ને ૭.૫ વે.ભી. 
૫શોાઇ યાખલી.) (photo VG[ signature upload કયલા વૌ પ્રથભ તભાયો 
photo ને signature jpg format ભા ં (15 kb) વાઇઝથી લધાયે નહશ તે યીત ે
સ્ કેન કયી computer ભા ંSave કયેરા શોલા જોઇએ.) "browse" button ૫ય click 
કયો. શલ ેchoose file ના સ્ક્રીનભાથંી જે પાઇરભા ં jpg format ભા ંતભાયો photo 

store થમેર છે, તે પાઇરને select કયો ને "open" button ને click કયો. શલ ે
"browse" button ની ફાજુભા ં "upload" button ૫ય click કયો. શલ ે ફાજુભા ં
તભાયો photo દેખાળે. શલ ેઅજ યીતે signature ૫ણ upload કયલાની યશળેે. જે 
પોટો રોડ કયલાભા ં અવ્મો શોમ તે જ પોટાની નકર રેણખત યીક્ષાભા ં
શાજયીત્રકભા ંચોંટાડલાની યશળેે. તેભજ છીના દયેક તફકે્ક ભડં ભાગેં ત્માયે 
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તેલો જ પોટો યજૂ કયલાનો યશળેે. અથી ઓનરાઆન યજીત્રકભા ંરોડ કયેર 
પોટોગ્રાપની ચાયથી ાચં નકરો કઢાલી યાખલી. જુદા જુદા તફકે્ક જુદા પોટોગ્રાપ 
યજૂ થળે તો, ઈભેદલાયની ઓખ પ્રસ્થાવત નશીં થલાના કાયણે ઈભદેલાયની 
પાલણી/વનભણ ૂકંભા ં ફાધ અલી ળકળે જેની જલાફદાયી ઈભેદલાયની ોતાની 
યશળેે.   

11) શલ ે ેજના ઈ૫યના બાગભા ં "Confirm Application" ૫ય click કયો ને 
"Application number" તથા Birth Date type કમાા ફાદ Ok ૫ય click કયલાથી 
ત્રણ ફટન (૧) ok (ય) show application preview ને (૩) confirm 

application દેખાળે. ઈભેદલાયે show application preview ૫ય click કયી 
ોતાની યજી જોઇ રેલી. યજીભા ંસધુાયો કયલાનો જણામ તો edit કયી રેવુ.ં 
કન્પભા કમાા ૫શરેા કોઇ૫ણ પ્રકાયનો સધુાયો થઇ ળકળે. વંણૂા ચકાવણી ફાદ જો 
યજી સધુાયલાની જરૂય ના જણામ તો જ confirm application ૫ય click કયવુ.ં 
તેથી ઈભેદલાયની યજીનો ભડંભા ંonline સ્લીકાય થઇ જળે.  

12) એકલાય ઓનરાઆન યજી કન્પભા થમા ફાદ, તેભા ં કોઆણ પ્રકાયનો પેયપાય 
ઈભેદલાય કે ભડં દ્વાયા થઆ ળકળે નશીં. યજીભા ં દળાાલેરી વલગતોને નરુૂ 
પ્રભાણત્રો ભડં ભાગેં ત્માયે ઈભેદલાયે યજૂ કયલાના યશળેે. અથી, ઈભેદલાયે 
પ્રથભ તેભની ાવેના વર પ્રભાણત્રોને અધાયે ોતાનુ ં નાભ, વત/વતાનુ ં
નાભ, ટક, જન્ભતાયીખ, ળૈક્ષણણક રામકાત, જાવત (કેટેગયી), જેન્ડય 
(ભેર/પીભેર), ભાજી વૈવનક, સ્ોટાવ, ળા.ખો.ખા.ં, વલધલા લગેયે ફાફતોની ફાયીક 
ચકાવણી નાભ/ ટકના સ્ેરીંગ વશીત કયી રઆને તેને નરુૂ વલગતો જ 
ઓનરાઆન યજીભા ં દળાાલલાની યશળેે. ભડં દ્વાયા ચકાવણી વારુ પ્રભાણત્રો 
ભાગંલાભા ંઅલે ત્માયે ઓનરાઆન યજીત્રકભા ંદળાાલેર વલગતો ને ઈભેદલાય 
દ્વાયા ભડં વભક્ષ યજૂ કયલાભા ં અલતા ં પ્રભાણત્રોભા ં કોઆણ જાતની 
વલવગંતતા ભાલભૂ ડળે તો, તેલી ક્ષવતયકુ્ત યજીઓ ભડં દ્વાયા જે તે 
તફકે્કથી ‘યદ’ કયલાભા ંઅલળે. ખોટી કે ધયૂી વલગતોને કાયણે ક્ષવતયકુ્ત યજી 
યદ કયલાભા ં અલે તો, તેભા ં ભડંની કોઆ જલાફદાયી યશળેે નશીં. અથી, 
ઈભેદલાયોને તેભની ાવેના પ્રભાણત્રોને અધાયે ને તેને નરુૂ વલગતો 
ઓનરાઆન યજી કયતી લખતે દળાાલલાની ખાવ કાજી યાખલા જણાલલાભા ં
અલે છે.  

13) confirm application ૫ય click કયતા ં અશીં "confirmation number" 

generate થળે. જે શલે ૫છીની ફધી જ કામાલાશી ભાટે જરૂયી શોઈ, ઉભેદલાયે 
વાચલલાનો યશળેે. કન્પભેળન નફંય વવલામ કોઆ ણ ત્રવ્મલશાય કયી ળકાળ ે
નશીં.  Confirm થમેર યજીત્રકની પ્રીન્ટ ચકૂ કાઢી યાખલી.  
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14) શલે print application ૫ય click કયવુ.ં અશીં તભાયો confirmation number 

ટાઈ૫ કયલો અને print ૫ય click કયી અયજીની નકર કાઢી વાચલી યાખલા 
જણાલલાભા ંઆલે છે. જેથી ઉભેદલાયે ોતે ઓનરાઇન યજૂ કયેરી અયજીની તે 
નકર જરૂય ડય ેઉોમોગભા ંરઇ ળકામ.   

15) ઈભેદલાયને પોભા બયતી લખત ેભાગાદળાનની અલશ્મકતા જણામતો ટોર-ફ્રી નફંય 
: ૧૮૦૦૨૩૩૫૫૦૦ ૫ય પોન કયીને જરૂયી ભાગાદળાન ભેલી રેવુ.ં  

16) યજી કન્ પભા થઆ ગમા ફાદ અગના પકયા.૮ ભા ંઅેર સચુનાઓ નવુાય 
ોસ્ ટ ઓપીવ ખાતે યોકડભા ં યીક્ષા પી રૂ.૧૦૦/- તથા ોસ્ટર ચાર્જ રૂ.૧૨/-
ચરણથી બયલાના યશળેે. અ ચરણ ણ OJAS લેફવાઆટ ઈયથીજ ડાઈનરોડ 
કયલાનુ ં યશળેે. યજી કન્ પભા કમાા ફાદ પી ન બયનાય જનયર કેટેગયીના 
ઈભેદલાયની ઈભેદલાયી યદ ગણાળે.  

૮. ૫યીક્ષા પી :-   

1) પોભા બયતી લખતે ‘‘ General ’’ કેટેગયી Select કયી શોમ (દળાાલી શોમ) તેલા (SC, ST, 

SEBC, PH તથા Ex.Servicemen  કેટેગયી વવલામના) તભાભ ઈભેદલાયોએ યીક્ષા પી 
બયલાની યશળેે. 

2) જે ઈભેદલાયોએ પી બયલાની છે તેલા ઈભેદલાયો જમાયે OJAS લેફવાઆટ ય ોતાની 
યજી વફભીટ કયે ત્ માયે તેઓને યજી પી બયલા ભાટે ઓન રાઆન ઈરબ્ ધ 
ચરનની ૩ નકરોની એક ાના ઈય વપ્રન્ ટ ભેલલાની સચુના ભળે. ઈભેદલાયોએ 
અ ાનાની ણ વપ્રન્ ટ ભેલી રેલાની યશળેે, ઈભેદલાયોએ ચરન વાથે કોઆણ 
કોમ્ ્ યટુયાઆઝડ ોસ્ ટ ઓપીવભા ંજઆને, યીક્ષા પી ેટે રૂ.૧૦૦/- યોકડા + રૂ.૧૨/- 
ોસ્ ટર ચાજીવ બયી દેલાના યશળેે. ચરનની એક નકર ોસ્ ટ ઓપીવ યાખી રેળે ન ે
ફે નકર ઈભેદલાયને વવક્કા / સ્ ટીકય વાથે યત અળે. અ નકર ઈભેદલાયે વાચલી 
યાખલાની યશળેે ને યીક્ષા વભમે કોર રેટય વાથે ચકૂ વાથે રાલલાની યશળેે.  

3) ન્ મ કોઆ યીતે પી સ્ લીકાયલાભા ંઅલળે નશીં.  

4) ોસ્ ટ ઓપીવભા ંપી બયલાની છેલ્ રી તા. ૩૦/૦૪/૨૦૧૫ (ોસ્ટ ઓપીવના કાભકાજના 
વભમ સધુી)ની યશળેે.  

5) પી બમાા ફાદ, યીપંડ કોઆણ વજંોગોભા ં ભલાાત્ર નથી તેભજ પી બયલાાત્ર 
ઈભેદલાયોની પી બમાા લગયની યજી ભાન્મ યશળેે નશીં.  

6) યીક્ષા પી બયલાથી ઈભદેલાયને તેઓ દ્વાયા દળાાલેર ભોફાઆર નફંય ઈય SMS થી 
પી બમાાની જાણ કયલાભા ં અલળે. જો ઈભેદલાયને SMS ના ભે તો, તાત્કાણરક 
ઈભેદલાયે જે ોસ્ટ ઓપીવ ખાતે પી જભા કયાલેર શોમ તે ોસ્ટ ઓપીવનો વંકા 
કયલાનો યશળેે.  

7) યજી પોભાભા ંનીચે મજુફની કેટેગયી Select કયનાય ઈભેદલાયોએ કોઆણ પ્રકાયની 
યીક્ષા પી બયલાની યશળેે નશીં.  
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(ક) નસુણૂચત જાવત (SC)  

  (ખ) નસુણૂચત જન જાવત (ST)  

  (ગ) વાભાજજક ને ળૈક્ષણણક યીતે છાતલગા (SEBC)  

  (ઘ) ભાજી વૈવનક (Ex.Serviceman) તભાભ કેટેગયી  

(ચ) ળાયીહયક ખોડખાંણ ધયાલતા ઈભેદલાયો (PH) તભાભ કેટેગયી 
૯. ૫વદંગી પ્રહિમા :- 
   ‘‘ેટા હશવાફનીળ/વફ ઓહડટય‘‘ ની જગ્મા ઈ૫ય ૫વદંગી ાભલાના ં શતેવુય 

ઈભેદલાયે ઓ્ટીકર ભાકા યીડીંગ (OMR) ધ્ધવતની શતેરુક્ષી પ્રશ્નોલાી રેણખત કવોટીની 
પ્રહક્રમાભાથંી ૫વાય થલાનુ ંયશળેે. અ યીક્ષાભા ંનીચ ેમજુફ ગણુબાય યશળેે. 
(ક) રેબખત કવોટી: રામકાત ધયાલતા તભાભ ઉભેદલાયોની નીચેની વલગતે ઓપ્ટીકર 

ભાકા  યીડીંગ(OMR) ધ્ધવતથી, રેબખત કવોટી શતેરુક્ષી પ્રશ્નોની રેલાળે, જેભા ં
સ્નાતક કક્ષાના વાભાન્મ જ્ઞાન અને રઘતુ્તભ ળૈક્ષબણક રામકાતના વલમોને 
અનરુૂ પ્રશ્નોલાળુ પ્રશ્નત્ર (OMR) યશળેે.  કુર પ્રશ્નો : ય૦૦, ગણુ : ય૦૦, વભમ : 
૦ય(ફે) કરાકનો યશળેે. 

ેય  વલમ ગણુબાય 
૧. વાભાન્મ અભ્માવ : (વાપં્રત યાજકાયણ, ઇવતશાવ, ભગૂો, 

લતાભાન પ્રલાશો, અંગે્રજી , ગજુયાતી, વલજ્ઞાન, વભાજળાસ્ત્ર, 
કોમ્પ્યટુયના જ્ઞાનને રગતા પ્રશ્નો.) 

૪૦ % 

આ વલંગાની ળૈક્ષબણક રામકાત અને જગ્માની કાભગીયીને 
રગતા પ્રશ્નો. 

૬૦ % 

 કુર ગણુ : ય૦૦ 
 નોંધ : (૧)  વદયહું જાશયેાત અન્લમે અયજીઓ ભે ત્માયે વીધી સ્ધાાત્ભક રેબખત 

યીક્ષા મોજીને તેભા ંઉભેદલાયોએ ભેલેર ગણુના ભેયીટ્વના આધાયે વદંગી / 
પ્રવતક્ષા માદી ફનાલીને વદંગી ાભેર ઉભેદલાયોને વનભણ ૂકં ભાટે બરાભણ 
કયલાભા ંઆલળે.  

(ય)  (i) યીક્ષા Multiple Choice Question (MCQ)  અને Optical Mark Reder (OMR) ધ્ધવતની 
યશળેે.  (ii)  દયેક પ્રશ્નનો ૦૧ (એક) ગણુ યશળેે.  (iii) ઉભેદલાયે ફધા પ્રશ્નોના જલાફ 
આલાના યશળેે.  (iv) ખોટા જલાફ દીઠ, ભેલેર ગણુભાથંી ૦.ય૫ ગણુ કભી કયલાભા ં
આલળે. નેગેટીલ ભાકીંગ રાગ ુડળે,  (v) દયેક પ્રશ્નના જલાફોભા ંએક વલકલ્ “E” “Not 

attempted” યશળેે. ઉભેદલાય કોઇ પ્રશ્નનો જલાફ આલા ના ઇચ્છતા શોમ તો, આ 
વલકલ્ વદં કયી ળકળે અને “Not attempted”  વલકલ્ વદં કયલાના હકસ્વાભા ં
નેગેટીલ ભાકીંગ રાગ ુડળે નશીં. (vi) પ્રશ્નના આેરા ફધા વલકલ્ોભાથંી કોઇ ણ 
વલકલ્ વદં નશીં કયલાભા ં આલે તો, ભેલેર ગણુભાથંી ૦.ય૫ ગણુ કભી (નેગેટીલ 
ભાકીંગ) કયલાભા ંઆલળે. 
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  ઉભેદલાયે  રેબખત કવોટી (OMR) ભા ં ભેલેર ગણુને આધાયે ભેયીટના 
ધોયણે અગ્રતાિભ મજુફ કેટેગયીલાય ખારી જગ્મા ઉય જે તે કેટેગયીના રામક 
ઉભેદલાયોને વનભણ ૂકં ભાટે પાલલા વદંગીમાદી / પ્રવતક્ષામાદી જાશયે કયલાભા ં
આલળે. આ યીક્ષા ધ્ધવતભા ંપેયપાય કયલાનો ભડંનો શકક અફાવધત યશળેે. 

(ખ) રઘતુ્તભ રામકી ધોયણ: 

 ભેયીટ માદી તૈમાય કયલા ભાટેનુ ંરામકી ધોયણ ભડં ઠયાલળે. યંત ુ  કોઆણ 
વજંોગોભા ંનાભત કેટેગયી વહશતની તભાભ કેટેગયીના ઈભેદલાયો ભાટે રધતુ્તભ 
રામકી ધોયણ કુર ગણુના ૪૦ % ગણુ યશળેે.   

(ગ) ‘‘ેટા હશવાફનીળ/વફ ઓહડટય‘‘ ની જગ્ મા ભાટેની ભેયીટ માદી  રેબખત કવોટી 
(OMR) ભા ં ભેલેર કુર ગણુના અધાયે વર પ્રભાણત્રોની ચકાવણી કયીને 
તૈમાય કયલાભા ંઅલળે.  

(ઘ) ઈય મજુફ તૈમાય કયેર ભેયીટ માદીના ૧૦(દવ) ટકા જેટરી ઈભેદલાયોની 
રામકાતના ક્રભભા ંરામક ઈભેદલાયોના નાભ દળાાલતી પ્રવતક્ષામાદી ણ તૈમાય 
કયી જાશયે કયલાભા ં અલળે. અ માદી તૈમાય કયતી લખતે દયેક કેટેગયીનુ ં
વનમભાનવુાય પ્રવતવનવધત્લ જલામ તે જોલાભા ંઅલળે. 

૧૦. વાભાન્મ ળયતો :-  
(૧) જાશયેાતભા ંજે કક્ષાની નાભત લગો ભાટે જગ્માઓ નાભત છે તેઓને જ ઈ૫રી 

લમભમાાદાભા ંછૂટછાટ ભળ.ે ફધી જ ભલાાત્ર છૂટછાટ ગણતયીભા ંરીધા ફાદ 
લધભુા ંલધ ુ૪૫ લાની ઉંભય સધુી જ ઈ૫રી લમભમાાદાભા ંછૂટછાટ ભળ.ે 

(૨) વા.ન ેળૈ.૫.લગાના ઈભેદલાયોએ ઈન્નત લગાભા ંવભાલેળ ન થતો શોલા અંગેનુ ંવનમત 
નમનૂાનુ ં વયકાયશ્રીના વાભાજજક ન્ મામ ને વધકાયીતા વલબાગના 
તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬ ના ઠયાલથી વનમત થમેર હયવળટ ટ-ક (ગજુયાતીભા)ં ના 
નમનૂાભા ં પ્રભાણ૫ત્ર ભડં ભાગેં ત્માયે યજુ કયલાનુ ં યશળેે. તા.૧/૦૪/ય૦૧૪ થી 
તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૫ ના વભમગાાની અલકને ધ્ માને રઆ, તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૫ થી 
અયજી કયલાની છેલ્રી તાયીખ: ય૭/૦૪/૨૦૧૫ દયમ્માન ભેલેર ઉન્નત લગાભા ં
વભાલેળ ન થતો શોલા અંગેના અવર પ્રભાણ૫ત્રનો નફંય અને તેની તાયીખ 
ઓનરાઈન અયજી કયતી લખતે દળાાલલાનો યશળેે. યીક્ષા ફાદ, પ્રભાણત્રોની 
ચકાવણી વભમે વક્ષભ વધકાયી દ્વાયા ામેર અવુ ંપ્રભાણત્ર યજૂ ન કયી ળકતા ં
ઈભેદલાયો વાભાન્ મ ઈભેદલાયો ભાટે નક્કી થમેર લમભમાાદાભા ંઅલતા નશીં શોમ તો 
તેઓની ઈભેદલાયી યદ થળે. અથી, ઓનરાઆન યજી કયતી લખતે ઈન્નત લગાભા ં
વભાલેળ ન થતો શોલા અંગેનુ ં વનમત વભમગાાનુ ંને વનમત નમનૂાનુ ંપ્રભાણત્ર 
ધયાલતા ના શોમ તેલા ઈભેદલાયોને જનયર ઈભેદલાય તયીકે યજી કયલા વરાશ 
અલાભા ંઅલે છે.  

 (૩) વાભાજજક ને ળૈક્ષણણક યીતે ૫છાત લગાના ૫હયણીત ભહશરા ઈભેદલાય અવુ ંનોન 
ક્રીભીરેમય પ્રભાણ૫ત્ર તેભના વતાની અલકના વદંબાભા ંધયાલતા શોલા જોઇળે. જો 
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અલા ઈભેદલાય તેભના ૫વતની અલકના વદંબાભા ંઅવ ુપ્રભાણ૫ત્ર ધયાલતા શળ ે
તો તેને ઘ્માને રેલાભા ંઅલળે નશીં.   

(૪) વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તા.યય/૫/૧૯૯૭ ના ઠયાલ ક્રભાકં : 
વીઅયઅય/૧૦૯૬/યય૧૩/ગ(ય) ભા ં વનદેવળત પ્રલતાભાન વનમભો નવુાય વલધલા 
ભહશરા ઈભેદલાયો ભાટે ૫વદંગીભા ંગ્રતા અ૫લા ભાટે તેભને ભેર કુર ગણુના ૫ 
(ાચં) ટકા ગણુ ઈભેયી અ૫લાભા ંઅલળે. ૫યંત ુતેઓએ વનભણ ૂકં વભમે નુઃરગ્ન 
કયેર ન શોલા જોઇએ. ઈ૫યાતં, ભડંની કચેયી ભાગં ે ત્માયે તેના તભાભ યુાલા 
ભડંને વરભા ંયજૂ કયલાના યશળેે.  

(૫) એથરેહટકવ (રેક ને હપલ્ડ યભતો વહશત), ફેડવભન્ટન, ફાસ્કેટફોર, હક્રકેટ, ફટફોર, 
શોકી, સ્સ્લભીંગ, ટેફર ટેવનવ, લોરીફોર, ટેવનવ, લેઇટણરપટીંગ, યેવણરિંગ, ફોકવવિંગ, 
વાઇકણરિંગ, જીભનેષ્સ્ટક, જુડો, કફડ્ડી, યાઇપરશહુટિંગ, ખોખો, તીયંદાજી, ઘોડેવલાયી, 
ગોાપેંક, નૌકાસ્ ધાા, ળતયંજ, શને્ડ ફોરની યભતો-ખેરકુદભા ં યાટરીમ / 
આંતયયાટરીમ થલા આંતય યવુનલવવિટી થલા ણખર બાયત ળાા વઘં ઘ્લાયા 
મોજાતી સ્ ધાાઓભા ં ભાત્ર પ્રવતવનવધત્લ કયેર શોમ તેલા ઈભેદલાયને ૫વદંગીભા ં
ગ્રતા ભાટે તેભને ભેલેર કુર ગણુના ૫ (ાચં) ટકા ગણુ ઈભેયી અ૫લાભા ંઅલળે. 
અ ભાટે ઈભેદલાયે વયકાયે તા.ય૫/ય/૧૯૮૦ ના ઠયાલ ક્રભાકં : વીઅયઅય/ 
૧૦૭૭/ ય૬૬૦/ ગય તથા તા.૧/૮/૧૯૯૦ ના ઠયાલ ક્રભાકં : વીઅયઅય/ ૧૧૮૮/ 
૩૬૪૪/ ગય ભા ંવનમત કમાા મજુફના વત્તાવધકાયી ાવેથી વનમત નમનૂાભા ંભેલેર 
જરૂયી પ્રભાણ૫ત્ર ભડં ભાગં ે ત્માયે યજૂ કયલાનુ ંયશળેે. અવ ુપ્રભાણત્ર ધયાલનાય 
ઈભેદલાય જ યભતના ગણુ ભાટે શક્કદાય થળે. Sports ભા ંયજી કયનાય ઈભેદલાય જો 
ભડં ભાગંે ત્માયે અવુ ંપ્રભાણત્ર યજૂ નશીં કયી ળકે તો અલા  ઈભેદલાયને Sports 
ના ગણુ ભલાાત્ર થળે નશીં.   

૧૧. વાભાન્મ સચૂનાઓ :-  

1. ળૈક્ષણણક રામકાત, કોમ્્યટુયની જાણકાયી, ઉંભય, જાવત (કેટેગયી-SC,ST,SEBC), ભાજી 
વૈવનક, સ્ોટાવ, ળાયીહયક ખોડખાંણ, ને ન્મ ફાફતનોના ઈભેદલાય ાવેના વર 
પ્રભાણત્રોને અધાયે ઓનરાઆન યજીભા ં બયેર વલગતો વભગ્ર બયતી પ્રહક્રમા ભાટે 
અખયી ગણલાભા ં અલળે. ઓનરાઆન યજીભા ં દળાાલેર વલગતોના વભથાનભા ં
પ્રભાણત્રો ને યુાલાઓ ભડં ભાગં ે ત્માયે ઈભેદલાયે વરભા ં (ઝેયોક્વ નકરો 
વશીત) યજુ કયલાના યશળેે. એલા યુાલા યજુ નશીં કયી ળકનાય ઈભેદલાયનુ ંયજી૫ત્રક 
જે - તે તફકકેથી ‘‘યદ’’ ગણલાભા ંઅલળે.   

2. યજદાયે યજી૫ત્રભા ં દળાાલેર કેટેગયી (જાવત) ભા ં ાછથી કેટેગયી ફદરલાની 
યજૂઅત ગ્રાહ્ય યાખલાભા ં અલળે નશીં. ઓનરાઆન યજીભા ં ઈભેદલાયે દળાાલેરી 
કેટેગયી ને ઈભેદલાયની ખયેખય કેટેગયીભા ંતપાલત ભાલભૂ ડળે તો, તેલી યજી યદ 
કયલાાત્ર થળે.  
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3. ઈભેદલાય યજી૫ત્રકભા ંજે પોટો upload કયે છે, તેની ાવોટા વાઇઝના પોટાની એક 
કયતા ં લધ ુ કોીઓ ોતાની ાવે યાખલી ને ૫યીક્ષા વભમે શાજયી૫ત્રકભા ં
રગાલલાના યશળેે. તેભજ ભડં ભાગં ેત્માયે તેલો જ પોટો યજૂ કયલાનો યશળેે.  

4. ઈભેદલાય યજી૫ત્રક બયતી લખતે જે ભોફાઇર નફંય દળાાલે છે તે નફંય ચાલ ુજ 
યાખલો. બવલટમભા ં ભડં તયપથી અ યીક્ષાને વફવંધત ૫યીક્ષારક્ષી સચૂનાઓ 
ઈભેદલાયને અ દળાાલેર નફંયના ભોફાઇર ૫ય SMS થી ભોકરલાભા ં અલળે તેથી 
દળાાલેર ભોફાઇર નફંય ફદરલો નશી.  

5. પીકવ ૫ગાયથી રામક ઈભેદલાયને ૫ (ાચં) લાના ં જભામળી ધોયણે નાણા 
વલબાગના ખાતાના લડા હશવાફ ને વતજોયીની કચેયીના ખાતાની ‘‘ેટા 
હશવાફનીળ/વફ ઓહડટય‘‘ ની જગ્મા ઈ૫ય વનભણ ૂકં વત્તાવધકાયી ઘ્લાયા વનભણ ૂકં 
અ્મેથી અ જગ્માના બયતી વનમભો, ખાતાકીમ ૫યીક્ષા વનમભો, કોમ્્યટુય કૌળલ્મ 
૫યીક્ષા વનમભો-ય૦૦૬ તથા લૂા વેલા તારીભ ન ે તારીભાન્ત ૫યીક્ષાના ં વનમભો 
મજુફ વનમત ૫યીક્ષાઓ અ વભમગાા દયમ્માન ાવ કયલાની યશળેે.  

6. અખયી ૫વદંગી ાભેર ઈભેદલાય વનભણ ૂકં વત્તાવધકાયી ઠયાલે તે ળયતોન ે અવધન 
વનભણ ૂકં ભેલાને ાત્ર ઠયળ.ે  

7. ઈભેદલાય ોતે નાણા વલબાગના ખાતાના લડા હશવાફ ને વતજોયીની કચેયીના ખાતાની 
‘‘ેટા હશવાફનીળ/વફ ઓહડટય‘‘  વલંગાની ભેયીટ માદીભા ં વભાવલટટ થલા ભાત્રથી 
વફંવંધત જગ્મા ઈ૫ય વનભણ ૂકં ભેલલાનો દાલો કયલાને શકકદાય થળે નહશ. વનભણ ૂકં 
કયનાય વત્તાવધકાયીન ેોતાને એલી ખાતયી થામ કે જાશયે વેલા વારૂ તે ગજુયાત મલુ્કી 
વેલા લગીકયણ ને બયતી (વાભાન્મ) વનમભો -૧૯૬૭ થી ઠયાલેર વનમભોનવુાય મોગ્મ 
જણાતો નથી. તો જે તે તફકકે અલા ઈભેદલાયને તેની વનભણ ૂકં ‘યદ’ કયીને ૫ડતો મકૂી 
ળકાળે. વનભણ ૂકં ફાફત ેતેઓનો વનણામ અખયી ગણાળે.  

8. અ બયતી પ્રહક્રમા વંણૂા૫ણે નાણા વલબાગના ખાતાના લડા હશવાફ ન ે વતજોયીની 
કચેયીના ખાતા ‘‘ેટા હશવાફનીળ/વફ ઓહડટય‘‘  વલંગાના પ્રલતાભાન બયતી વનમભો-
બયતી યીક્ષા વનમભોને અવધન યશળેે.  

9. અ જાશયેાત કોઇ ૫ણ કાયણોવય યદ કયલાની કે તેભા ં પેયપાય કયલાની અલશ્મકતા 
ઈબી થળે તો તેભ કયલાનો ભડંને વંણૂા શકક / વધકાય યશળેે ને ભડં અ ભાટે 
કાયણો અ૫લા ફધંામેર યશળેે નશી. તેભજ તેલા વજંોગોભા ંબયેર યજી ને ૫યીક્ષા 
પી ૫યત ભલાાત્ર થળે નશી.  

10. ફોડા (ભડં) ની લેફવાઆટ  http://gsssb.gujarat.gov.in વનમવભતણે જોતા યશલેા 
ઈભેદલાયોને ખાવ  બરાભણ છે.  

11. અ જાશયેાત ન્ લમે વબંલત:  રેણખત કવોટીનુ ંઅમોજન વને ય૦૧૫ના જુન – જુરાઆ  
ભાવ દયવભમાન કયલાભા ં અલળે, તે ધ્ માન ે રઆ ઈભેદલાયોએ યીક્ષારક્ષી તૈમાયી 
કયલી. અભ છતા ં યીક્ષાના અમોજનની તાયીખ ફાફતે જરૂય જણામે ભડં પેયપાય 
કયી ળકળે. 

12. અ બયતી પ્રહક્રમા વંણૂાણે જે તે વલંગાના પ્રલતાભાન બયતી વનમભોને અવધન યશળેે. 

http://gsssb.gujarat.gov.in/
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૧૨. ભડં જે કોઈ ઉભેદલાયને,  

1. તેન ેઈભેદલાયી ભાટે કોઇ૫ણ પ્રકાયે ટેકો ભેલલા ભાટે એટરે કે ભડંના ઘ્મક્ષ, વભ્મ 
થલા કોઇ વધકાયી ૫ય પ્રત્મક્ષ કે ૫યોક્ષ રાગલગ રગાડલાનો પ્રમાવ કયલા ભાટે,  

2. ફીજાનુ ંનાભ ધાયણ કયલા ભાટે,  
3. ફીજા ાવે ોતાનુ ંનાભ ધાયણ કયાલલા ભાટે,  
4. ફનાલટી ખોટા દસ્તાલેજો થલા જેની વાથે ચેડા કયલાભા ંઅવ્મા શોમ તેલા દસ્તાલેજો 

વાદય કયલા થલા ગેયયીવત અચયલા ભાટે,  
5. મથાથા થલા ખોટા થલા ભશત્લની ભાહશતી છુાલતા શોમ તેલા વનલેદનો કયલા 

ભાટે,  
6. ૫યીક્ષા ભાટે તેની ઈભેદલાયીના વફંધંભા ં ન્મ કોઇ વનમવભત થલા મોગ્મ 

વાધનનો અશ્રમ રેલા ભાટે,  
7. ૫યીક્ષા દયમ્માન ગેયવ્માજફી વાધનોનો ઈ૫મોગ કયલા ભાટે એટર ે કે ન્મ 

ઈભેદલાયની ઈત્તયલશીભાથંી નકર કયલા, સુ્તક, ગાઇડ, કા૫રી કે તેલા કોઇ૫ણ 
છાેરા કે શસ્તણરણખત વાહશત્મની ભદદથી થલા લાતચીત ઘ્લાયા નકર કયલા કે 
ઈભેદલાયને નકર કયાલલાની ગેયયીવતઓ ૈકી કોઇ૫ણ ગેયયીવત અચયલા ભાટે,  

8. રખાણોભા ંશ્શ્રર બાા થલા ફીબત્વ ફાફત વહશતની પ્રસ્તતુ ફાફત રખલા 
ભાટે,  

9. OMR ઈત્તયત્રભા ંોતાની ઓખસચૂક કોઆણ પ્રકાયની નીળાની, રખાણ, અલ્પાફેટ, 
ણચહ્ન કે જેનાથી ઓખ પ્રસ્થાવત થામ તેલા પ્રમાવ કયલા ભાટે,  

10. ૫યીક્ષા ખડંભા ંન્મ કોઇ યીતે ગેયલતાણ ૂકં કયલા ભાટે,  
11. ૫યીક્ષાના વચંારન કયલા ભાટે ભડંે યોકેરા સ્ટાપને વીધી કે અડકતયી યીતે શયેાન 

કયલા થલા ળાયીહયક યીતે ઇજા કયલા ભાટે,  
12. લૂાલતી ખડંોભા ં વનહદિટટ કયેરા તભાભ થલા કોઇ૫ણ કૃત્મ કયલાનો પ્રમત્ન કયલા 

ભાટે થલા અલા પ્રવગંે ભદદગાયી કયલા ભાટે, થલા  
13. ૫યીક્ષા ભાટે તેન ે ૫યલાનગી અ૫તા તેના પ્રલેળ૫ત્રભા ં અ૫લાભા ં અલેરી કોઇ૫ણ 

સચુનાનો બગં કયલા ભાટે દોવત ઠમાા શોમ તો થલા દોવત શોલાનુ ંજાશયે કયુા શોમ 
તો તે પોજદાયી કામાલાશીને ાત્ર થલા ઈ૫યાતં - (ક) ભડં, તે જે ૫યીક્ષાનો ઈભેદલાય 
શોમ તે ૫યીક્ષાભાથંી ગેયરામક ઠયાલી ળકળ,ે થલા (ખ) (૧) ભડં, વીધી ૫વદંગી 
ભાટે રેલાની કોઇ૫ણ ૫યીક્ષાભા ં ફેવલાભાથંી થલા કોઇ૫ણ રૂફરૂ મરુાકાતભાથંી, 
થલા (ય) યાજમ વયકાય, ોતાના શઠેની કોઇ૫ણ નોકયીભાથંી કામભી યીત ેથલા 
વનહદટટ મદુત ભાટે ગેયરામક / ફાકાત કયી ળકળ.ે  

14. ગજુયાત જાશયે વેલા અમોગ કે ન્ મ જાશયે વેલા અમોગ થલા ન્ મ વયકાયી/ધા 
વયકાયી/વયકાય શસ્તકની વસં્ થાઓ ધ્ લાયા ઈભેદલાય કમાયેમ ણ ગેયરામક ઠયાલેર 
શોમ ને ગેયરામકાતનો વભમ ચાલ ુશળે તો અલા ઈભેદલાયની યજી અોઅ યદ 
થલાને ાત્ર ફનળે.  
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 ૧૩. નીચ ેદળાાવ્મા મજુફની યજીઓ યદ કયલાભા ંઅલળે.(અ માદી ભાત્ર દ્રટ ટાતં સ્ લરૂે છે. જે 
વંણૂા  નથી) 

(૧) ઓનરાઆન મવુદા મજુફ યજી કયેર ન શોમ 
(ય) યજીભા ંદળાાલેર વલગતો ધયૂી કે વગંત શોમ 
(૩) યજીભા ંઈભેદલાયે વશી કે ાવોટાવાઆઝનો પોટો રોડ કયેર ન શોમ 
(૪) યજી પેકવ થી, આ-ભેર થી થલા ોસ્ ટથી ભોકરાલેર શોમ 
(૫) ણફનનાભત લગાના ઈભેદલાયે યેૂયૂી પી ન બયેર શોમ 
(૬) નસુણૂચત જાવત, નસુણુચત જન જાવત, વાભાજીક ળૈક્ષણણક છાત લગા, ળાયીહયક 

ખોંડખાંણ ધયાલતા ઈભેદલાય તેભજ ભાજી વૈવનક તેઓની કેટેગયી અંગેન;ુ પ્રભાણ૫ત્ર 
ધયાલતા ન શોમ 

(૭) વાભાજીક ળૈક્ષણણક છાત લગાના ઈભેદલાય જાશયેાતભા ંદળાાલેર વભમગાાન;ુ ઈન્નત 
લગાભા ંવભાલેળ થતો ન શોલા અંગેનુ ં(નોન-હક્રવભરીમય) પ્રભાણ૫ત્ર ધયાલતા ન શોમ.  

૧૪. અ જાશયેાત તથા બયતી પ્રહક્રમાભા ં કોઆણ કાયણોવય તેભા ં પેયપાય કયલાની કે યદ 
કયલાની અલશ્મકતા ઈબી થામ તો તેભ કયલાનો ભડંનો વંણૂા શકક/ વધકાય યશળેે 
ને ભડં અ ભાટે કાયણો અલા ફધંામેર યશળેે નશીં. 

 

તાયીખ :-       ૦૪ / ૦૪ /૨૦૧૫ 
સ્થ :- ગાધંીનગય 

વણચલ, 
ગજુયાત ગૌણ વેલા ૫વદંગી ભડં,  

ગાધંીનગય 

 


