ુ યાત ભેયીટાઇભ ફડડ
ગજ
વાગય બલન
વેકટય-૧૦-એ, એયપવડની વાભે, ગાાંધીનગય
જાશેયાત કભાાંકઃ૦૧/ય૦૧૬-૧૭ અંગે ની વલગતલાય સ ૂચનાઓ
લેફવાઇટ એડ્રેવઃ https://ojas.gujarat.gov.in અને https://gmbports.org
ુ યાત ભેયીટાઇભ ફડડ , ગાાંધીનગય દ્વાયા ફડડ ના વનમાંત્રણ શેઠની વલવલધ કચેયીઓ ભાટે
ગજ
ઉભેદલાય વાંદ કયલા ભેયીટ માદી તૈમાય કયલા આ જાશેયાતભાાં ઉલ્રેખ કયે ર રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાય
ુ ાભાાં ઓજવ લેફવાઇટ ઉય ઓનરાઇન અયજીત્રક ભાંગાલલાભાાં આલે છે . આ ભાટે
ાવેથી વનમત નમન
ઉભેદલાયે

https://ojas.gujarat.gov.in

લેફવાઇટ ય તા.૧૦-૦ય-ય૦૧૭ વભમ ફયના ૧ય.૦૦

ુ ી અયજી કયલાની યશેળે.
કરાક થી તા. ૦૯-૦૩-ય૦૧૭ વભમ ય૩.૯ કરાક સધ
ફડડ ના વનમાંત્રણ શેઠની વલવલધ કચેયીઓ ખાતેની લગડ -ય તથા લગડ -૩ની
કેટેગયીલાય જગ્માઓની વલગતઃ
શદૃ

ક્રભ

૦૧.

નામફ કામડારક ઇજનેય (વલદ્યુત)

અ.જા.

અ.જ.જા.

વા.ળૈ..

બફન અનાભત

કુ ર

કુ ર

ભહશરા

કુ ર

ભહશરા

કુ ર

ભહશરા

કુ ર

ભહશરા

જ્ગગ્માઓ

અનાભત

જ્ગગ્માઓ

અનાભત

જ્ગગ્માઓ

અનાભત

જ્ગગ્માઓ

અનાભત

૦૦

૦૦

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૧

(લગડ–ય)
૦ય.

ભદદનીળ ઇજનેય(ફાાંધકાભ) (લગડ–ય)

૦૩

૦૦

૦

૦૧

૧૦

૦૩

ય

૦૮

૪૩

૦૩.

ભદદનીળ ઇજનેય(માાંવત્રક) (લગડ–ય)

૦૦

૦૦

૦૧

૦૦

૦૪

૦૧

૦૬

૦૧

૧૧

૦૪.

ભદદનીળ ઇજનેય(વલદ્યુત) (લગડ–ય)

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૧

૦૦

૦

૦૧

૦૬

૦.

અવધક ભદદનીળ ઇજનેય (ફાાંધકાભ)

૦૦

૦૦

૦૪

૦૧

૦૦

૦૦

૦૪

૦૧

૦૮

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૪

૦૧

૦૪

(લગડ-૩)
૦૬.

અવધક ભદદનીળ ઇજનેય (માાંવત્રક) /
ડ્રેજીંગ સુયલાઇઝય (લગડ -૩)

નોંધ:(૧)

ભદદનીળ ઇજનેય(ફાાંધકાભ)ની ૧ જગ્મા શરન-ચરનની અળકતતાO.A. (One Arm affected)
અથલા O.L. (One leg affected) અને શ્રલણની ખાભીHH (Hearing Impairment) કે જેઓ ૪૦
ુ ી ળાયીહયક અક્ષભતા ધયાલતા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે .
ટકા કે તેથી લધ ુ અને ૧૦૦ ટકા સધ

(ય)

અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય બફન અનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયી ળકળે, યાં ત ુ વાંદગી ભાટે ના
ધયણ બફન અનાભત કક્ષાના રાગ ુ ડળે.

(૩)

ભહશરાઓ ભાટેની અનાભત જગ્મા ભાટે જ ભહશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ ન થામ ત તે જગ્મા તે
કક્ષાના રૂુ  ઉભેદલાયને પાલી ળકાળે.
1

બફન અનાભત કેટેગયીની કુ ર જગ્માઓ અને તે ૈકી ભહશરા ઉભેદલાય ભાટે ની અનાભત જગ્માઓ

(૪)

તથા વા.ળૈ..લગડ, અન.ુ જાવત અને અન.ુ જનજાવત ભાટે ની કુ ર જગ્માઓ અને તે ૈકી ભહશરા
ઉભેદલાય ભાટે ની અનાભત જગ્માઓ ય વાંદગી જે તે કેટેગયીના ઉભેદલાય તથા તે ૈકી ભહશરા
ુ અને ફડડે  વાંફવાં ધત વેલાની કામડક્ષભતા
ઉભેદલાયએ વાંદગીની પ્રહક્રમા દયમ્માન પ્રાત કયે ર ગણ
જાલી યાખલા વનમત કયે ર રામકી ધયણે ધ્માને રઇ કયલાભાાં આલળે.

ુ લ:
૦૧. ળૈક્ષબણક રામકાત તથા ગાય ધયણ તથા અનબ


ુ )
નામફ કામડારક ઇજનેય(વલદ્યત
ુ યાત ભેયીટાઇભ ફડડ અને ગજ
ુ યાત વયકાયભાાં વેલા ફજલતા ઉભેદલાય વવલામ અન્મ
 ગજ
ઉભેદલાય ભાટે ભશતભ લમ ભમાડ દા ૩ લૅ તેભજ ઓછાભાાં ઓછી 21 લૅ યશેળે.
 ભાન્મ યવુ નલવવિટીની ઇરેકટ્રીક એન્ન્જનીમયીંગભાાં સ્નાતકની દલી અથલા ઇરેકટ્રીક અને
માાંવત્રક એન્ન્જનીમયીંગભાાં સ્નાતકની દલી અથલા વયકાય દ્વાયા ભાન્મવભકક્ષ કે ઉચ્ચ દલી
ધયાલત શલ જઇએ.
 ચાય લૅના વભમગા ભાટે વનમવભત યીતે ઇરેકટ્રીક એન્ન્જનીમયીંગની નકયી દયવભમાન ય
લૅથી ઓછ ન શમ એટર વભમગ ઇરેકટ્રીક અથલા માાંવત્રક એન્ન્જનીમયીંગના લકડ ળ
ુ ભથક ઉય ગજ
ુ યે ર શલ જઇએ, યાં ત ુ જે ઉભેદલાયને ઓલય શેડ
અથલા ઇરેકટ્રીક વલધત
ઇરેકટ્રીક વલતયણની કાભગીયી ઇરેકટ્રીક ક્રેન ની કાભગીયીભાાં મગ્મ જ્ઞાન શળે અને અંદાજન
ુ લ શળે તેને અબિભતા આલાભાાં આલળે.
અનબ
 પ્રલતડભાન ગાય ધયણઃ- ે ફેન્ડ રૂા.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦, િેડ ે રૂા. ૪૦૦/- (ીફી-ય)



ભદદનીળ ઇજનેય(ફાાંધકાભ)
 બાયતભાાં કેન્રીમ અથલા યાજમ અવધવનમભથી અથલા તે શેઠ સ્થામેરી
યવુ નલવવિટીઓ અથલા વાંસ્થાઓ ૈકી કઇણભાાંથી અથલા તે તયીકે
યવુ નલવવિટી િાન્ટવ

કવભળન અવધવનમભ,૧૯૬ ની કરભ-૩

અથલા વાંસ્થાવત

ભાન્મ થમેરી અથલા

શેઠ ડીમ્ડ યવુ નલવવિટી તયીકે

જાશેય થમેરી ફીજી કઇણ ળૈક્ષબણક વાંસ્થાભાાંથી ભેલેરી એન્જીનીમયીંગ (વવવલર) ની સ્નાતક
ની દલી ધયાલતા શલા જઇળે.
 પ્રલતડભાન ગાય ધયણઃ- ે ફેન્ડ રૂા.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦, િેડ ે રૂા. ૪૬૦૦/- (ીફી-ય)


ભદદનીળ ઇજનેય(માાંવત્રક)


બાયતભાાં કેન્રીમ અથલા યાજમ અવધવનમભથી અથલા તે શેઠ સ્થામેરી અથલા વાંસ્થાવત
યવુ નલવવિટીઓ અથલા વાંસ્થાઓ ૈકી કઇણભાાંથી અથલા તે તયીકે

ભાન્મ થમેરી અથલા
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યવુ નલવવિટી િાન્ટવ

કવભળન અવધવનમભ,૧૯૬ ની કરભ-૩

શેઠ ડીમ્ડ યવુ નલવવિટી તયીકે

જાશેય થમેરી ફીજી કઇણ ળૈક્ષબણક વાંસ્થાભાાંથી ભેલેરી એન્જીનીમયીંગ (માાંવત્રક) ની સ્નાતક
ની દલી ધયાલતા શલા જઇળે.
 પ્રલતડભાન ગાય ધયણઃ- ે ફેન્ડ રૂા.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦, િેડ ે રૂા. ૪૬૦૦/- (ીફી-ય)


ુ )
ભદદનીળ ઇજનેય (વલદ્યત


બાયતભાાં કેન્રીમ અથલા યાજમ અવધવનમભથી અથલા તે શેઠ સ્થામેરી

અથલા વાંસ્થાવત

યવુ નલવવિટીઓ અથલા વાંસ્થાઓ ૈકી કઇણભાાંથી અથલા તે તયીકે ભાન્મ થમેરી અથલા
યવુ નલવવિટી િાન્ટવ

કવભળન અવધવનમભ,૧૯૬ ની કરભ-૩

શેઠ ડીમ્ડ યવુ નલવવિટી તયીકે

ુ ) ની સ્નાતક
જાશેય થમેરી ફીજી કઇણ ળૈક્ષબણક વાંસ્થાભાાંથી ભેલેરી એન્જીનીમયીંગ (વલદ્યત
ની દલી ધયાલતા શલા જઇળે. અથલા વયકાયશ્રીએ આલી દલીની વભકક્ષ ભાન્મ કયે ર
રામકાત ધયાલતા શલા જઇળે.
 પ્રલતડભાન ગાય ધયણઃ- ે ફેન્ડ રૂા.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦, િેડ ે રૂા. ૪૬૦૦/- (ીફી-ય)


અવધક ભદદનીળ ઇજનેય(ફાાંધકાભ)
 કેન્રીમ

અથલા

યાજમ

અવધવનમભથી

અથલા

તે

શેઠ

સ્થામેરી

અથલા

વાંસ્થાવત

યવુ નલવવિટીઓ અથલા વાંસ્થાઓ ૈકી કઇણભાાંથી અથલા તે તયીકે ભાન્મ થમેરી અથલા
યવુ નલવવિટી િાન્ટવ

કવભળન અવધવનમભ, ૧૯૬ની કરભ-૩

શેઠ ડીમ્ડ યવુ નલવવિટી તયીકે

જાશેય થમેરી ફીજી કઇણ ળૈક્ષબણક વાંસ્થાભાાંથી ભેલેરી ડીરભા એન્જીનીમયીંગ (વવવલર) ની
દલી ધયાલતા શલા જઇળે. અથલા વયકાયશ્રીએ આલી દલીની વભકક્ષ ભાન્મ કયે ર રામકાત
ધયાલતા શલા જઇળે.
ુ ફ વવવલર એન્જીનીમયીંગની સ્નાતકની ડીિીને ભાન્મ ગણેર ન શલાથી વીધી વવવલર
 ઉય મજ
એન્જીનીમયીંગ ની ડીિી ભેલેર શમ તેલા ઉભેદલાય અયજી કયી ળકળે નશીં.
 નાણાાં વલબાગના તા.૧૬-ય-ય૦૦૬ અને તા.ય૯-૪-ય૦૧૦ ના ઠયાલ નાં. ખયચ/ય૦૦ય/૭/ઝ/૧ ની
જગલાઇઓને આવધન તેભજ તા. ય૦-૧૦-ય૦૧૪ ના ઠયાલ ક્રભાાંકઃ ખયચ/ય૦૦ય/૭(ાટડ -ય)/ઝ-૧
ુ ફ પ્રથભ  (ાાંચ) લડ ભાટે ગાય ધયણને આન
ુ બાં ગક યાજ્મ વયકાય દ્વ્રાયા
થી નકકી થમા મજ
વનમત થમેર પીકવ ગાયથી વનભણક
ાં ૂ આલાભાાં આલળે. ત્માયફાદ  (ાાંચ) લડની વેલાઓ
વાંતકાયક યીતે  ૂયી થમેથી વનમવભત પ્રલતડભાન ે ફેન્ડ રૂ. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦, િેડ ેરૂ. ૪૪૦૦/(ીફી-ય) ભાાં વનમવભત વનભણકૂાં ભેલલા ાત્ર થળે.


ુ યલાઇઝય
અવધક ભદદનીળ ઇજનેય(માાંવત્રક) / ડ્રેજીંગ સ
 કેન્રીમ અથલા યાજમ અવધવનમભથી અથલા તે શેઠ સ્થામેરી

અથલા વાંસ્થાવત
3

યવુ નલવવિટીઓ અથલા વાંસ્થાઓ ૈકી કઇણભાાંથી અથલા તે તયીકે ભાન્મ થમેરી અથલા
યવુ નલવવિટી િાન્ટવ

કવભળન અવધવનમભ, ૧૯૬ ની કરભ-૩

શેઠ ડીમ્ડ યવુ નલવવિટી તયીકે

જાશેય થમેરી ફીજી કઇણ ળૈક્ષબણક વાંસ્થાભાાંથી અથલા ટ્ૌ ્કનકર યીક્ષા ફડૅ ભાાંથી ભેલેરી
ડીરભા એન્જીનીમયીંગ (માાંવત્રક) અથલા ઓટભફાઈરની દલી ધયાલતા શલા જઇળે.
ુ ફ એન્જીનીમયીંગ (માાંવત્રક) અથલા ઓટભફાઈરની સ્નાતકની ડીિીને ભાન્મ ગણેર
 ઉય મજ
ન શલાથી વીધી એન્જીનીમયીંગ (માાંવત્રક) અથલા ઓટભફાઈરની ડીિી ભેલેર શમ તેલા
ઉભેદલાય અયજી કયી ળકળે નશીં.
 નાણાાં વલબાગના તા.૧૬-ય-ય૦૦૬ અને તા.ય૯-૪-ય૦૧૦ ના ઠયાલ નાં. ખયચ/ય૦૦ય/૭/ઝ/૧ ની
જગલાઇઓને આવધન તેભજ તા. ય૦-૧૦-ય૦૧૪ ના ઠયાલ ક્રભાાંકઃ ખયચ/ય૦૦ય/૭(ાટડ -ય)/ઝ-૧
ુ ફ પ્રથભ  (ાાંચ) લડ ભાટે ગાય ધયણને આન
ુ બાં ગક યાજ્મ વયકાય દ્વ્રાયા
થી નકકી થમા મજ
વનમત થમેર પીકવ ગાયથી વનભણક
ાં ૂ આલાભાાં આલળે. ત્માયફાદ  (ાાંચ) લડની વેલાઓ
વાંતકાયક યીતે  ૂયી થમેથી વનમવભત પ્રલતડભાન ે ફેન્ડ રૂ. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦, િેડ ેરૂ. ૪૪૦૦/(ીફી-ય) ભાાં વનમવભત વનભણકૂાં ભેલલા ાત્ર થળે.
ઉકત તભાભ જગ્માઓ ભાટે (૧) ગ.ુ મ.ુ વે.લગીકયણ અને બયતી(વાભાન્મ) વનમભ-૧૯૬૭ ના
ુ ફ કમ્યટ
ુ ય એરીકેળનન ાંુ મ ૂભ ૂત જ્ઞાન ધયાલતા શલા જઇએ.
વનમભ-૮ (૧એ)ની જગલાઇ મજ
યાજમ વયકાયના વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તા.૧૩/૮/ય૦૦૮ના વયકાયી ઠયાલ ક્રભાાંકઃ વીઆયઆય૧૦-ય૦૦૭-૧ય૦૩ય૦-ગ.

ુ ફ
મજ

ુ યના
કમ્યટ

ફેઝીક

નરેજન ાંુ

કઇણ

તારીભી

વાંસ્થાન ાંુ

ુ ય એક વલમક તયીકે શમ તેલી
પ્રભાણત્ર/ભાકડ ળીટ ધયાલતા શલા જઇળે, અથલા (ય) કમ્યટ
રામકાત વયકાય ભાન્મ યવુ નલવવિટી અથલા વાંસ્થાભાાંથી ભેલેર શલાના પ્રભાણત્ર ધયાલતા શલા
ુ ય વલમ વાથે ાવ કયે ર શલાના
જઇળે, અથલા (૩) ધયણ-૧૦ અને ધયણ-૧યની યીક્ષા કમ્યટ
પ્રભાણત્ર ધયાલતા શલા જઇળે.
ઓનરાઇન અયજી કયલાના તફકકે ઉભેદલાય આવ ાંુ પ્રભાણત્ર ધયાલતા ના શમ ત ણ
અયજી કયી ળકળે યાં ત ુ વનભણક
ાં ૂ ભેલતાાં શેરાાં ઉભેદલાયે આવ ાંુ પ્રભાણત્ર અચ ૂક યજુ કયલાન ાંુ
યશેળે, અન્મથા આલા ઉભેદલાય વનભણકૂાં ભેલલા ાત્ર ઠયળે નશીં.

૦ય.

ુ યાતી અને/ અથલા હશન્દી બાાન ાંુ યુ ત ુ જ્ઞાન ધયાલતા શલા જઇએ.
ગજ

૦૩. અજભામળી વભમગા


ુ ), ભદદનીળ ઇજનેય(ફાાંધકાભ), ભદદનીળ ઇજનેય(માાંવત્રક)
નામફ કામડારક ઇજનેય(વલદ્યત
ુ ) ન અજભામળી વભમગા ય(ફે) લડન યશેળે.
તથા ભદદનીળ ઇજનેય(વલદ્યત
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પ્રથભ



ાાંચ

લડ

ભાટે

અવધક

ભદદનીળ

ઇજનેય(ફાાંધકાભ),

અવધક

ભદદનીળ

ુ યલાઇઝયને પીકવ ગાયભાાં વનભણક
ઇજનેય(માાંવત્રક)/ડ્રેજીંગ સ
ાંુ આલાભાાં આલળે.

૦૪. લમભમાડદા (ઉંભય)
ુ યાત વયકાયશ્રીના વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ ના તા.૦૬-૧૦-ય૦૧૫ના જાશેયનાભાાં ક્રભાાંકઃ જીએવ–
ગજ
ુ ાય શારની ભશત્તભ લમભમાડદાભાાં રાબ
૩૩-ય૦૧–વીઆયઆય-૧૧-ય૦૦૮- ય૮ય૩ય૩- જી.૫ અનવ
ુ ફ લમભમાડદા યશેળે:
આી નીચે મજ
ુ ), ભદદનીળ ઈજનેય (વલદ્યત
ુ ), ભદદનીળ ઈજનેય (વવવલર),
નામફ કામૅારક ઈજનેય (વલદ્યત

૧.

ભદદનીળ ઈજનેય (માાંવત્રક) ની જગ્મા ભાટે ભશતભ લમ ભમૉદા ૩૫ લૅ યશેળે.
૨.

અવધક ભદદનીળ ઈજનેય ભદદનીળ ઈજનેય (વવવલર), અવધક ભદદનીળ ઈજનેય (માાંવત્રક) ની
જગ્મા ભાટે ભશતભ લમ ભમૉદા ૩૩ લૅ યશેળે.
ુ બુ ચત જાવત, અનસ
ુ બુ ચત
ઉયકત જાશેયનાભાાંથી ભત આ લમ ભમાડદાન રાબ અનસ

૩.

જનજાવત તથા વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગડ , ભહશરા, ભાજી વૈવનક અને ળાયીહયક
અળકતતા ધયાલતા ઉભેદલાયને શારભાાં ભતી લમ ભમાડ દાના રાબ ઉયાાંતન યશેળે.
૪.

ઉભેદલાયની ઉંભય અયજી સ્લીકાયલાની છે લ્રી તાયીખના યજ ગણલાભાાં આલળે.

.

ુ ફની છુટછાટ ભલાાત્ર
જાશેયાતભાાં ઉરી લમભમાડ દા આલાભાાં આલેર છે , તેભાાં નીચે મજ
ુ ાાં લધ ુ ૪૫
યશેળે, તેભ છતાાં તભાભ પ્રકાયની છૂટછાટ ધ્માનભાાં રેતા લગડ - ય ના કીસ્વાભાાં લધભ
ુ ાાં લધ ુ ૪૩ લડની લમભમાડદા યશેળે.
લડની લમભમાડદા યશેળે. અને લગડ -૩ ના કીસ્વાભાાં લધભ
૧

ુ
મ

ુ યાતના
ગજ

ુ બુ ચત
અનસ
અને

ુ બુ ચત
અનસ

જનજાવત

ળૈક્ષબણક

યીતે

તથા

જાવત, ાાંચ લડ

વાભાજજક

છાત

લગડના

ઉભેદલાય
ય

ુ ગજ
ુ યાતના બફન અનાભત ભહશરા ાાંચ લડ
મ
ઉભેદલાય

૩

ુ
મ

ુ યાતના
ગજ

ુ બુ ચત
અનસ

ુ બુ ચત
અનસ

જનજાવત

તથા

જાવત, દવલડ, આ છુટછાટભાાં, ભહશરા ભાટે ની છુટછાટ

વાભાજજક કે જે ાાંચ લડની છે , તેન વભાલેળ થઇ જામ છે .

અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગડ ના ભહશરા
ઉભેદલાય
૪

ભાજી

વૈવનક,

ઇ.વી.ઓ., રશ્કયભાાં ફજાલેર વેલા ઉયાાંત ફીજા ાાંચ લડ
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એવ.એવ.વી.ઓ. વહશત ઉભેદલાય


ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા ઉભેદલાયઃ- શરન-ચરનની અકળકતતા O.A.(One Arm
affected) અથલા

O.L.(One leg affected)અને

શ્રલણની

ખાભી HH (Hearing

ુ ી ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા
Impairment)ની ૪૦ ટકા કે તેથી લધ ુ અને ૧૦૦ ટકા સધ
ુ ીની
ઉભેદલાય શમ તેઓને જ ભેડીકર ફડડ તફીફી પ્રભાણત્રને આધીન ૧૦ લડ સધ
છુટછાટ ભલાાત્ર યશેળ.ે આ વવલામ અન્મ ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા ઉભેદલાય અયજી
કયલાને ાત્ર નથી.
૬

ુ યાત વયકાયના કભડચાયીઓ કે ૧
ગજ

ુ )ની જ્ગગ્મા ભાટે
નામફ કામડારક ઇજનેય(વલદ્યત

ુ યાત વયકાયની નકયીભાાં
જેઓ ગજ

ુ યાત
ગજ

કામભી

ધયણે

અથલા

વયકાયભાાં વેલા ફજલતાાં ઉભેદલાય ભાટે ઉરી

ધયણે

વાં ગ

છ

કાભગીયી

ફજાલતા

શાંગાભી

ભાવ
શમ

ભેયીટાઇભ

ફડડ

અથલા

ુ યાત
ગજ

ુ ી
સધ

લમભમાડ દા રાગ ુ ડળે નશીં.

અને ય

ુ લને રામકાત તયીકે ભાાંગેર ન
જાશેયાતભાાં અનબ

વનભણ ૂક

શમ યાં ત ુ ઇજનેયી, તફીફી, ખેતી વલમક, શ ુ

દળાડ લેર

બચહકત્વાની દલી કે ડીરભાની જગ્મા ય

લમ ભમાડદાની અંદય થમેર શમ

વનભણક
ાંુ ાભેર કભડચાયીને જાશેયાતભાાંની આલી

તેલા કભડચાયીઓ.

રામકાતલાી જગ્મા

તેઓની
જાશેયાતભાાંની

પ્રથભ
જગ્માભાાં

(Any such post) ભાટે

ઉરી લમભમાડ દા રાગ ુ ડળે નશીં.
૩

ુ લ એક
જાશેયાતભાાં દળાડ લેર જગ્મા ભાટે અનબ
રામકાત તયીકે ભાાંગેર ન શમ ત્માયે વાંલગડ ભાાંથી
ફઢતી ભલાાત્ર શમ તેભાાં પયજ ફજાલતાાં
કભડચાયીને,

તેઓએ ફજાલેર વેલાના

વભમ

ુ ાાં લધ ુ ાાંચ લડની છુટછાટ તે ફે
અથલા લધભ
ૈકી જે ઓછુાં શમ તેટરી છુટછાટ ભળે.
૭

ુ લ ધયાલતા ઉભેદલાયને ફડડ ના
વલવળષ્ટ અને વાયી રામકાત અને / અથલા અનબ
વલલેકાધીન છુટછાટ ભલાાત્ર છે .

નોંધઃ(૧)

ુ ાકાતભાાં( જ્માાં જરૂય જણામ ત્માાં) ફડડ ની સચ
ુ નાઓ / ધયણ મજ
ુ ફ જાશેયાતભાાં
રૂફરૂ મર
ુ ફ અનવ
ુ યલાન ાંુ યશેળે.
દળાડલેર કેટેગયી લાઇઝ જગ્માની વાંમાને ધ્માને રઇ નીચે મજ
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ુ ાકાત ભાટે ફરાલલાભાાં
કુ ર જગ્માઓ ૈકી રૂફરૂ મર

કુ ર જગ્માઓ

આલનાય ઉભેદલાયની વાંમા

૦૨.

૦૧

૦૬

૦ય

૦૮

૦૩

૧૦

૦૪ કે તેથી લધ ુ

કુ ર જગ્માઓથી ૦૩ ગણા

ુ તથા રુફરુ મર
ુ ાકાતભાાં ભેલેર
ઉભેદલાયની આખયી વાંદગી સ્ધૅાત્ભક યીક્ષાભાાં ભેલેર ગણ
ુ ના આધાયે કયલાભાાં આલળે, જેન ાંુ ધયણ અનક્રુ ભે ૭૫% અને ય૫% યશેળે.
ગણ

૦૩.

જે યવુ નલવવિટી દ્વાયા ટકાલાયી આલાભાાં આલતી નથી તેલા ઉભેદલાયએ ટકાલાયી ગણલા ભાટે ની
ુ ાકાત/ દસ્તાલેજની ચકાવણી વભમે યજુ કયલાના યશેળે.
પમ્યર
ડ ુ ા / આધાય અયજી વાથે રૂફરૂ મર

૦૪.

જ ઉભેદલાયે વલદે ળની યવુ નલવવિટીની હડિી ભેલેર શળે ત તેલી હડિીની બાયતભાાં ભાન્મતા /
વભકક્ષતા ગણલા ફાફતન આધાય / યુ ાલ યજુ કયલાન યશેળે.

૦૫. જાહેરાતની સામાન્ય ોગવાાઓ
(૦૧) નાગયીકત્લ ઉભેદલાય (ક) બાયતન નાગહયક અથલા (ખ) નેાન પ્રજાજન અથલા (ગ)
ભ ૂતાનન પ્રજાજન અથલા (ઘ) વતફેટન વનલાડ વવત જે બાયતભાાં કામભી લવલાટ કયલાના
ુ યી, ૧૯૬ય શેરાાં બાયતભાાં આલેરા શલા જઇએ, અથલા (ચ) મ
ુ
ઇયાદાથી ૧રી જાન્યઆ
બાયતીમ વ્મહકત

કે જે બાયતભાાં કામભી લવલાટ કયલાના ઇયાદાથી ાહકસ્તાન,  ૂલડ

ુ ાન્ડા, જેલા  ૂલડ આહાકાના
ાહકસ્તાન (ફાાંગ્રાદે ળ), ફભાડ (મ્માનભાય), શ્રીરાંકા, કેન્મા, યગ
દે ળ, વાંયકુ ત પ્રજાવત્તાક ટાાંઝાનીમા, ઝાાંફીમા, ભરાલી, ઝૈય, ઇથીમા અથલા વલમેટનાભથી
સ્થાાંતય કયીને આલેર શલા જઇએ. યાં ત ુ ેટા ક્રભાાંકઃ- (ખ), (ગ), (ઘ) અને (ચ) ભાાં
આલતા ઉભેદલાયના હકસ્વાભાાં વયકાયે ાત્રતા પ્રભાણત્ર આેર શવ ાંુ જઇએ.
નોંધઃ- જે

ઉભેદલાયના

હકસ્વાભાાં

ાત્રતા

પ્રભાણત્ર

જરૂયી

શમ

તેલા

ઉભેદલાયન ાંુ

અયજીત્રક ફડડ વલચાયણભાાં રેળે અને જ વનભણક
ાંુ ભાટે તેભના નાભની બરાભણ
કયલાભાાં આલળે ત વયકાયન ાંુ ાત્રતા પ્રભાણત્ર યજૂ કમેથી ફડડ દ્વાયા વનભણકૂાં
આલાભાાં આલળે.
(૦ર) બયે રા અયજી ત્રક
(૧)

જ એક કયતાાં લધ ુ જાશેયાત ભાટે અયજી કયલાની શમ ત દયે ક જાશેયાત ભાટે અરગ
7

અરગ અયજી કયલાની યશેળે અને પ્રત્મેક અયજી વાથે પી બયલાની યશેળે.
(ય)

પી લગયની અયજી વલચાયણાભાાં રેલાભાાં આલળે નશીં.

(૩)

અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય ભાટે જાશેયાતભાાં અનાભત જગ્માઓ દળાડ લેર ન શમ ત્માાં
આલા

ઉભેદલાય

બફનઅનાભત

જગ્મા

ભાટે

અયજી

કયી

ળકળે

અને

તેને

બફનઅનાભતના ધયણ રાગ ુ ડળે.
(૪)

અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય જ બફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયે ત અયજી પી
બયલાની યશેળે નશીં.

()

જાશેયાતભાાં ભહશરા ઉભેદલાય ભાટે જગ્માઓ અનાભત ન શમ ત ણ જે તે
કેટેગયીભાાં ભહશરા ઉભેદલાય અયજી કયી ળકે છે .

(૬)

ુ
જાશેયાતભાાં જે તે કેટેગયીભાાં કુ ર જગ્માઓ ૈકી ભહશરા ઉભેદલાય ભાટે અમક
જગ્માઓ અનાભત શમ ત્માયે ભહશરા ઉભેદલાયની અનાભત જગ્માઓ વવલામની
ફાકી યશેતી જગ્માઓ પકત રૂુ  ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે તેભ ગણલાન ાંુ નથી, આ
જગ્માઓ ય રૂુ  તેભજ ભહશરા ઉભેદલાયની વાંદગી ભાટે વલચાયણા થઇ ળકે છે ,
રૂુ  તેભજ ભહશરા ઉભેદલાય અયજી કયે છે . (દા.ત.કુર ૧૦ જગ્માઓ ૈકી ૦૩ જગ્મા
ભહશરા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે યાં ત ુ ફાકી યશેતી ૦૭ જગ્માઓ ભહશરા ઉભેદલાય
ણ વાંદગી ાભી ળકે છે .)

(૭)

જાશેયાતભાાં ભાત્ર ભહશરા ઉભેદલાય ભાટે જગ્માઓ અનાભત શમ ત ણ જે તે
કેટેગયીભાાં રૂુ  ઉભેદલાય અયજી કયી ળકે છે કેભ કે ભહશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ ન
થામ ત આ જગ્માઓ ય વાંદગી ભાટે રુ ુ  ઉભેદલાયની વલચાયણા થઇ ળકે છે .
યાં ત ુ જે જગ્માઓ ભહશરા ઉભેદલાય ભાટે જ અનાભત શમ અને તે જગ્મા ઉય
ભહશરા ઉભેદલાય યુ ે યુ ા વાંદગી ાભે / જેટરી વાંમાભાાં વાંદગી ાભે ત તેભને
જ પ્રથભ વલચાયણાભાાં રેલાના થળે અને કઇ ભહશરા ઉભેદલાય વાંદ ન થામ કે
ઓછા ભહશરા ઉભેદલાય વાંદ થામ ત તેટરા પ્રભાણભાાં રૂુ  ઉભેદલાયને ધ્માનભાાં
રેલાભાાં આલળે. (દા.ત.કુ ર ૧૦ જગ્મા ભહશરા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે અને ૦૮
ભહશરા ઉભેદલાય વાંદ થામ છે ત ૦ય રૂુ  ઉભેદલાય વાંદગી ાભી ળકે છે .)

(૦૩)

જન્ભ તાયીખ
(૧)

ફડડ જન્ભ તાયીખના યુ ાલા ભાટે એવ.એવ.વી. ફડડ દ્વાયા અામેર એવ.એવ.વી.ઇ.
પ્રભાણત્ર જ ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે. યાં ત ુ આ પ્રભાણત્રભાાં દળાડ લેર જન્ભ તાયીખ
ખટી શલાન ાંુ ઉભેદલાય ભાને ત વક્ષભ અવધકાયીએ આેર લમ અને અવધલાવના
પ્રભાણત્રની

પ્રભાબણત નકર ભકરલાની

યશેળે.

આ પ્રભાણત્રભાાં અવધકૃત
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અવધકાયીએ સ્ષ્ટણે જણાલેર શવ ાંુ જઇએ કે તેઓએ એવ.એવ.વી. કે તેની
યીક્ષાન ાંુ મ ૂ પ્રભાણત્ર/ જન્ભ તાયીખન દાખર તાવેર છે અને તાની વભક્ષ
યજુ કયલાભાાં આલેર યુ ાલાઓને આધાયે ઉભેદલાયની વાચી જન્ભ તાયીખ............ છે
જે એવ.એવ.વી. કે તેની વભકક્ષ યીક્ષાના પ્રભાણત્ર/

જન્ભ તાયીખન દાખરાભાાં

દળાડલેર જન્ભતાયીખ કયતાાં જુદી છે તથા ભાનલાને યુ ત ાંુ કાયણ છે . ઉભેદલાયે યજુ
કયે ર લમ અને અવધલાવન ાંુ પ્રભાણત્ર તેની વલશ્વાવશતાડ (Credibility) નાઆધાયે
સ્લીકાય કે અસ્લીકાયન વનણડમ ફડડ દ્વાયા રેલાભાાં આલળે.
(ય)

ઉભેદલાયે અયજી ત્રકભાાં દળાડ લેર જન્ભ તાયીખભાાં ાછથી કઇણ કાયણવય
પેયપાય થઇ ળકળે નશીં.

(૦૪)

ળૈક્ષબણક રામકાત
(૧)

ે
ઉભેદલાય જાશેયાતભાાં દળાડલર
ળૈક્ષબણક રામકાત અયજી સ્લીકાયલાની છે લ્રી
તાયીખના યજ ધયાલતા શલા જઇએ.

(ય)

ઉભેદલાયે ળૈક્ષબણક રામકાત ભાન્મ યવુ નલવવિટી / વાંસ્થાભાાંથી ભેલેર શલી જઇએ.

(૩)

ુ ત્રક (ફધા જ લ/ /
ઉભેદલાયે અયજી વાથે ભાન્મ યવુ નલવવિટી / વાંસ્થાના ગણ
વેભેસ્ટય) અને દલી પ્રભાણત્રની સ્લમાં પ્રભાબણત નકર યજુ કયલાની યશેળ.ે
કરેજના આચામડ દ્વાયા અામેર પ્રભાણત્ર ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે નશીં.

(૪)

ળૈક્ષબણક રામકાત કાભચરાઉ ધયણે ભાન્મ યાખલી તેલ ઉભેદલાયન શકક દાલ
સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશીં.

()

જાશેયાતભાાં દળાડલેર રામકાતની વભકક્ષ રામકાત ઉભેદલાય ધયાલે છે તેલ તેભન
શકક દાલ શમ ત આલા ઉભેદલાયે વભકક્ષતા પ્રસ્થાવત કયતા આદે ળ /
અવધકૃતતાની વલગત આલાની યશેળે.

(૦૫)

ુ લ :અનબ
(૦૧)

ુ લ, અયજી સ્લીકયલાની છે લ્રી તાયીખના યજ ગણલાભાાં આલળે.
ભાગેર અનબ

(૦૨)

(અ) જાશેયાતભા અન્મથા જગલાઇ કયલાભાાં ન આલી શમ ત જરૂયી રામકાત
ભેલલાભાાં આલે તે તાયીખથી, (ફ) અયજી સ્લીકયલાની છે લ્રી તાયીખના વદબડભાાં
ગણલાભાાં આલળે.

(૦૩)

ુ લ દળાડ લેર શમ તેના વભથડનભાાં અનબ
ુ લન વભમગા
ઉભેદલાયે અયજીભાાં જે અનબ
( હદલવ, ભાવ, લૅ) મ ૂ ગાય અને કુ ર ગાયની વલગત તથા ફજલેર પયજન
ુ લની
પ્રકાય/ભેલેર અનબ

વલગત વાથેન ાંુ પ્રભાણત્ર યજૂ કયલાન ાંુ યશેળે. આવ ાંુ

પ્રભાણત્ર વસ્થાના રેટયેડ ઉય વક્ષભ વત્તાવધકાયીની વશી અને તાયીખ વાથેન ાંુ
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યજૂ કયલાન ાંુ યશેળે.
(૦૪)

ુ લના પ્રભાણત્રભાાં ાછથી કઇ પેયપાય કયલાની વલનાંતી
ઉભેદલાયે યજૂ કયે ર અનબ
ુ લનાાં નલા પ્રભાણત્ર
ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નશીં. અયજી કમાડ છી અનબ
સ્લીકયલાભાાં આલળે નશીં.

(૦) અંળકારીન, યજજદા લેતનદાય, એપ્રેંટીવળી, તારીભી, ભાનદ લેતન, આભાંવત્રત
ુ લ ભાન્મ અનબ
ુ લ તયીકે ગણતયીભાાં રેલાભાાં
પેકલ્ટી તયીકે ઉભેદલાયે ભેલેરા અનબ
આલળે નશીં.
(૦૬)

ુ ૂબચત જાવત, અનસ
ુ ૂબચત જનજાવત,વાભાજીક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગડ
અનસ
(૧)

ુ યાતના અનસ
ુ ૂબચત જાવત, અનસ
ુ ૂબચત જનજાવત તથા વાભાજીક અને ળૈક્ષબણક
મ ૂ ગજ
યીતે છાત લગ/ના ઉભેદલાયને જ અનાભત લગડના ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભળે.

(ય)

ુ ૂબચત જાવત, અનસ
ુ ૂબચત જનજાવત, વાભાજીક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગ/
અનસ
ૈકી ઉભેદલાય જે લગડ ના શમ તેની વલગત અયજી ત્રકભાાં અચ ૂક આલી.

(૩)

ઉભેદલાયે અયજી ત્રકની વાંફવાં ધત કરભભાાં જે તે અનાભત કક્ષા દળાડ લેર નશીં શમ
ત ાછથી અનાભત લગડ ના ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલાન શકક દાલ ભાન્મ
યાખલાભાાં આલળે નશીં.

(૪)

વાભાજીક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગડ ના ઉભેદલાયને અનાભતનરાબ જ તેઓન
વભાલેળ ‘‘ઉન્નત લગડભાાં‘‘ નશીં થત શમ ત જ ભલાાત્ર થળે.

(૫)

વાભાજીક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગડ ના ઉભેદલાયએ ઉન્નત લગડ ભાાં વભાલેળ ન
થત શલા અંગેન ાંુ વાભાજીક ન્મામ અને અવધકાયીતા વલબાગના તા.૦૬-૦ય-૧૯૯૬ના
ુ યાતીભાાં) ના નમન
ુ ાભાાં પ્રભાણત્ર યજુ
ઠયાલથી વનમત થમેર હયવળષ્ટ (ક) (ગજ
કયલાન ાંુ યશેળે. આ પ્રભાણત્ર તા-૧/૦૪/૨૦૧૬ અથલા ત્માયફાદ વક્ષભ અવધકાયીએ
આેર શલ જઇએ.

(૦૬)

ઉન્નત લગડ ભાાં વભાલેળ ન થત શલા અંગે ન ાંુ પ્રભાણત્ર ભાતા-વતાની આલકના
વાંદબડભાાં આલાભાાં આલત ુ શલાથી આ પ્રભાણત્ર અયજી વાથે યજુ કયતી લખતે
ઉભેદલાયની ભાતા-વતાની આલકભાાં પેયપાય થત શમ ત ઉભેદલાયે / અયજદાયે
સ્લમાં આલા લધાયા-ઘટાડાની પ્રભાબણક જાશેયાત પ્રભાણત્ર આનાય વક્ષભ અવધકાયી
વભક્ષ કયલાની યશેળે. આ યીતે વક્ષભ અવધકાયીને જાણ કમાડ ફાદ, વક્ષભ અવધકાયીએ
જે વનણડમ રીધેર શમ તેની જાણ અત્રેની કચેયીને ણ કયલાની યશેળે. જે ઉભેદલાય /
અયજદાય આલી સ્લૈન્ચ્છક જાશેયાત ન કયીને આલકભાાં લધાય છુાલળે, ત તેને
ભે ર રાબ યદ કયલાાત્ર ઠયળે અને ફડડ દ્વાયા કયલાભાાં આલતી કામદે વયની
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કામડલાશીને ાત્ર ફનળે.
(૭)

યબણત ભહશરા ઉભેદલાયએ આવ ુ પ્રભાણત્ર તેભના ભાતા-વતાની આલકના
વાંદબડભાાં યજુ કયલાન ાંુ યશેળે, જ આલા ઉભેદલાયએ તેભના વતની આલકના વાંદબડભાાં
આવ ાંુ પ્રભાણત્ર યજુ કયે ર શળે ત તેની અયજી યદ કયલાભાાં આલળે.

(૮)

હયવળષ્ટ(ક)ના ફદરે Annexure-A (અંિેજીભાાં) યજુ કયે ર શળે ત તેભની અયજી યદ
કયલાભાાં આલળે. કેભકે Annexure-A બાયત વયકાય શેઠની નકયી ભાટે ન ાંુ છે .

(૯)

જ ઉભેદલાયે આ પ્રભાણત્ર (હયવળષ્ટ–ક) યજુ કયે ર નશીં શમ ત તેઓની અયજી
અભાન્મ ગણલાભાાં આલળે અને બફનઅનાભત જગ્મા ભાટે ણ વલચાયણભાાં રેલાભાાં
આલળે નશીં.

(૧૦)

ુ ફ અનાભત કક્ષના ઉભેદલાય બફનઅનાભત
વયકાયની પ્રલતડભાન જગલાઇ મજ
ુ લની રામકાત,
લગડના ઉભેદલાયની વાથે વનમત ધયણ (અથાડત લમભમાડ દા, અનબ
બફનઅનાભત લગડના ઉભેદલાય ભાટે અનાલેર શમ તેના કયતાાં લધ ુ વલસ્ત ૃત કયે ર
ુ લત્તાના આધાયે વાંદગી ાભે
અન્મ ક્ષેત્ર) ભાાં છુટછાટ રીધેર વવલામ તાની ગણ
ત બફનઅનાભત જગ્માની વાભે ગણતયીભાાં રેલાના થામ છે .

(૧૧)

ઉભેદલાયે અયજીભાાં જાવત અંગે જે વલગત દળાડ લેર શળે તેભાાં ાછથી પેયપાય
કયલાની વલનાંતી ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નશીં.

(૦૭)

ભાજી વૈવનક
(૧)

ભાજી વૈવનક ઉભેદલાયએ અયજીત્રભાાં વલગત આલાની યશેળે.

(ય)

ુ ાકાત/ દસ્તાલેજની ચકાવણી
ભાજી વૈવનક ઉભેદલાયે હડસ્ચાર્જ બ કકુ ની નકર રૂફરૂ મર
વભમે અચકુ યજુ કયલાની યશેળે.

(૦૮)

ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા ઉભેદલાય
(૧)

ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા ઉભેદલાયએ અયજી ત્રકભાાં વલગત આલાની યશેળે.

(૨)

જાશેયાતભાાં ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત જગ્મા દળાડ લેર ન
શમ, યાં ત ુ જગ્માની પયજને અનરૂુ  પ્રકાયની ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા
ઉભેદલાયને ાત્ર ગણેર શમ તેઓ તે જાશેયાત ભાટે અયજી કયી ળકળે આલા પ્રવાંગે
ઉંભયભાાં છુટછાટ ભળે.

(૩)

ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા ઉભેદલાયે તેના વભથડનભાાં વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના
તા.૦૧-૧ય-ય૦૦૮ના યીત્ર ક્રભાાંકઃ૧૦ય૦૦૮-૪૬૯૪૦-ગ-ય થી વનમત થમેર
ુ ાભાાં વયકાયી શ્સ્ટરના સવુ પ્રટે ન્ડેન્ટ / વીલીર વર્જ બન / ભેડીકર ફડડ દ્વાયા
નમન
આલાભાાં આલેર પટાલાળાં પ્રભાણત્રની નકર અચકુ યજુ કયલાની યશેળે. જ
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પ્રભાણત્રની નકર વાભેર કયલાભાાં નશીં આલે શમ ત તે ાછથી સ્લીકાયલાભાાં
આલળે નશીં અને ળાયીહયક અળકતતા ઉભેદલાય તયીકેન રાબ ભલાાત્ર થળે નશીં.
(૦૯)

ભહશરા ઉભેદલાય
ભહશરાઓની અનાભત જગ્માઓ ભાટે જ મગ્મ ભહશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ નશીં થામ ત
તેની જગ્મા જે તે કક્ષાના (Category) રૂુ  ઉભેદલાયને પાલી ળકાળે.
જ ઉભેદલાયન વભાલેળ ળાયીહયક અળકતતા, ભહશરા કે વલધલા ૈકીના વલકલ્ ૈકી એક
થી લધ ુ વલકલ્ભાાં થત શમ તેલા હકસ્વાભાાં તેને રાગ ુ ડતા વલકલ્ ૈકી જેભાાં લધ ુ રાબ
ભલાાત્ર શળે તે ભળે.

(૧૦)

વલધલા ઉભેદલાય
(૧)

ઉભેદલાય વલધલા શમ ત અયજી ત્રકભાાં તે કરભ વાભે ‘‘શા‘‘ અલશ્મ રખવ ાંુ
અન્મથા ‘‘રાગ ુ ડત ાંુ નથી‘‘ એભ દળાડલવ.ાંુ

(ય)

ુ ઃરગ્ન કયે ર શમ ત અયજી ત્રભાાં તે કરભ વાભે ‘‘શા‘‘
વલધલા ઉભેદલાયે જ ન
અચકુ રખવ ાંુ અન્મથા ‘‘રાગ ુ ડત ાંુ નથી‘‘ એભ દળાડલવ.ાંુ

(૩)

ુ ઃ રગ્ન કયે ર ન શમ અને વલધલા ઉભેદલાય તયીકે રાબ
વલધલા ઉભેદલાયે ન
ુ ઃરગ્ન કયે રા નથી તેલી
ભેલલા ઇચ્છતા શમ ત બયતી તથા વનભણક
ાં ૂ વભમે ન
એહપડેવલટ યજુ કયલાની યશેળે.

(૪)

ુ ફ તેઓએ ભેલેર ગણ
ુ ભાાં
વલધલા ઉભેદલાયને વયકાયની પ્રલડતભાન જગલાઇ મજ
ુ ઉભેયલાભાાં આલળે.
ાાંચ ટકા ગણ

()

કઇ ભહશરા ઉભેદલાય જાશેયાત ભાટે અયજી કયે ર તે વભમે ‘‘વલધલા‘‘ ન શમ, યાં ત ુ
અયજી કમાડ ફાદ અથલા જાશેયાત પ્રવવદ્ધની છે લ્રી તાયીખ લીતી ગમા ફાદ અથલા
તેઓ યજુઆત કયે ત તેની યજુઆત ભળ્મા તાયીખ છીના બયતી પ્રહક્રમાના જે ણ
તફકકાની ફાકી શમ તે તફકકાથી જ તેલા ભહશરા ઉભેદલાયને ‘‘વલધલા ભહશરા
ઉભેદલાય‘‘ તયીકેના રાબ આલાભાાં આલળે.

(૧૧)

ના લાાંધા પ્રભાણત્ર
(૧)

ુ યાત વયકાયના વયકાયી / અધડવયકાયી / વયકાય શસ્તકના ક/યે ળન /
ગજ
કાં નીઓભાાં વેલા ફજાલતા અવધકાયીઓ / કભડચાયીઓ ફડડ ની જાશેયાતના વાંદબડભાાં
ફાયફાય અયજી કયી ળકળે અને તેની જાણ ઉભેદલાયે તાના વલબાગ/ ખાતા/
કચેયીને અયજી કમાડ ની તાયીખથી હદન-૭ ભાાં અચકુ કયલાની યશેળે. જ ઉભેદલાયના
વનમકતા તયપથી અયજી ભકરલાની છે લ્રી તાયીખ ફાદ ૩૦ હદલવભાાં અયજી
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કયલાની યલાનગી નશીં આલાની જાણ કયલાભાાં આલળે ત તેઓની અયજી
નાભાંજુય કયી ઉભેદલાયી યદ કયલાભાાં આલળે.
(ય)

કેન્ર વયકાયની અથલા અન્મ કઇણ યાજમ વયકાયની નકયીભાાં શમ તેલા ઉભેદલાયે
વનભણ ૂક અવધકાયીન ાંુ ‘‘ના લાંધા પ્રભાણત્ર‘‘ યજુ કયલાન ાંુ યશેળે.

(૧૨)

ગેયરામક ઉભેદલાય
ુ યાત ભેયીટાઇભ ફડડ / અન્મ વયકાયી / અધડ વયકાયી / વયકાય શસ્તકની વાંસ્થાઓ દ્વાયા
ગજ
ઉભેદલાય કમાયે મ ણ ગે યરામક ઠયાલેર શમ ત તેની વલગત અયજી ત્રભાાં આલાની
યશેળે. જ ઉભેદલાયન ગેયરામકન વભમ ચાલ ુ શળે ત આલા ઉભેદલાયની અયજી યદ થલાને
ાત્ર ફનળે.

(૧૩)

પયજીમાત વનવ ૃવત્ત, રૂખવદ, ફયતયપ
અગાઉ ઉભેદલાયને વયકાયી વેલા / વયકાય શસ્તકની કાં ની કે ફડડ ક/યે ળનભાાંથી કમાયે મ
ણ પયજીમાત વનવ ૃવત્ત, રૂખવદ કે ફયતયપ કયલાભાાં આલેર શમ ત અયજી ત્રકભાાં તેની
વલગત આલાની યશેળે.

(૧૪)

અગત્મની જગલાઇઓ.
(૧)

ઉયની જગ્માઓભાાં દળાડ લેર લગડ -૩ ના ઉભેદલાયની વનભણ ૂક પકત સ્ધૅાત્ભક
(રેબખત) યીક્ષા દ્વાયા કયલાભાાં આલળે. જમાયે લગડ -ય ના ઉભેદલાયની વનભણક
ાંુ
ુ ાકાત મજીને કયલાભાાં આલળે, યાં ત ુ દયે ક
સ્ધૅાત્ભક (રેબખત) યીક્ષા તેભજ રૂફરૂ મર
કેટેગયીભાાં સ્ધૅાત્ભક (રેબખત) યીક્ષાભાાં બફનઅનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયએ ઓછાભાાં
ુ ભેલલાના યશેળે તથા અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયએ ઓછાભાાં ઓછા
ઓછા ૪૦ ગણ
ુ ભેલલાના યશેળે. લગડ -ય ના ઉભેદલાયને સ્ધૅાત્ભક (રેબખત) યીક્ષા તેભજ
૩૫ ગણ
ુ ાકાત ભાટે રામક ગણલાભાાં આલળે. આ
દસ્તાલેજની ચકાવણી ફાદ રૂફરૂ મર
યીક્ષાન ાંુ ભાધ્મભ ફડડ

ુ યાતી અને અંિેજી યશેળે. રેબખત
નકકી કયળે નશીં ત ગજ

યીક્ષા વાભાન્મતઃ અભદાલાદ/ગાાંધીનગય ખાતે રેલાભાાં આલળે અને ઉભેદલાયએ
સ્લખચે ઉ્સ્થત યશેલાન ાંુ યશેળે.
(ય)

ુ
લગડ-યના ઉભેદલાયની આખયી વાંદગી સ્ધૅાત્ભક (રેબખત) યીક્ષાભાાં ભેલેર ગણ
ુ ાકાતભાાં ભેલેર ગણ
ુ ના આધાયે કયલાભા આલળે, જેન ાંુ ધયણ અનક્રુ ભે
તથા રૂફરૂ મર
૭૫% અને ય૫% યશેળે.

(૩)

સ્ધૅાત્ભક(રેબખત) યીક્ષાભાાં ઉભેદલાયને O.M.R. Sheet ભાાં જલાફ આલા ભાટે A,
B, C, D, અને E એભ ાાંચ વલકલ્ આલાભાાં આલળે, ાાંચભ વલકલ્ E ‘‘Not
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attended‘‘ તયીકેન યશેળે. જ ઉભેદલાયે તભાભ વલકલ્ ખારી યામા શમ
ુ ના
(encode કમાડ ન શમ) અથલા ખટા જલાફ આેર શમ ત પ્રત્મેક વનવશ્રત ગણ
૦.ય Negative Marks

કાલાભાાં આલળે અને જ ાાંચભ વલકલ્ E ‘‘Not

ુ કાલાના યશેળ.ે અથાડત ભાત્ર E
attended‘‘ એનકડ કયે ર શમ ત ‘‘શ ૂન્મ‘‘ ગણ
ુ
‘‘Not attended‘‘ વલકલ્ જ encode કમ/ શળે ત તે પ્રશ્ન ભાટે કઇ નેગેટીલ ગણ
કાલાભાાં આલળે નશીં.
(૪)

ુ ાકાતના ૧૦૦ ગણ
ુ ભાાંથી વાંદગી ભાટેન ાંુ રધત્ત
ુ ભ ધયણ
વીધી બયતી ભાટે રૂફરૂ મર
ુ અને અનાભત
લગડ -યની જગ્માઓ ભાટે બફનઅનાભત લગડ ના ઉભેદલાય ભાટે ૦ ગણ
ુ યાખલાભાાં આલે છે . ઇન્ટયવ્ય ુ કવભટી દ્વાયા રૂફરૂ
લગડના ઉભેદલાય ભાટે ૩ ગણ
ુ ાકાતભાાં ઉભેદલાયના એકાં દય દે ખાલ (Overall Performance) ને ધ્માને રેલાભાાં
મર
આલળે અને ઇન્ટયવ્ય ુ કવભટી ઇન્ટયવ્ય ુ દયમ્માન ઉભેદલાયના Overall Performance
ુ આળે.
ને ધ્માનભાાં યાખી ગણ

(૫)

ળાયીહયક અળકત ઉભેદલાયની જગ્માઓ અનાભત શમ ત્માયે વફાંવધત કેટેગયીના
ુ ભ ગણ
ુ ભેલતા
ળાયીહયક અળકત ઉભેદલાય ૈકી જે ઉભેદલાય આ પ્રભાણેના રધત્ત
શળે તેભને વફાંવધત કેટેગયીની અનાભત જગ્મા વાભે ગણલાભાાં આલળે. જ જાશેયાતભાાં
જણાવ્મા પ્રભાણેની આ કેટેગયીઓ ભાટે યાખલાભાાં આલેર અનાભત જગ્માઓ ભાટે આ
ુ ભ ગણ
ુ ભેલતા ઉભેદલાય પ્રાત ન થામ કે યુ તી વાંમાભાાં પ્રાત ન થામ ત
રધત્ત
ુ ભ ગણ
ુ ાના ૧૦ ટકાન ાંુ ધયણ શવ ુ કયીને વાંદગી કયલાભાાં
વફાંવધત કેટેગયીના રધત્ત
આલળે.

(૬)

ુ ભ ગણ
ુ ના ૧૦ ટકાન ાંુ ધયણ શવ ુ કયીને વાંદગી દ્ધવત
ભહશરા ઉભેદલાય ભાટે રધત્ત
ુ યલાની યશેળે અને રૂફરૂ મર
ુ ાકાત ફાદ જે તે કેટેગયીના ભહશરા ઉભેદલાય
અનવ
ભાટેની અનાભત વાંમા જેટરા ભહશરા ઉભેદલાયથી લધ ુ ઉભેદલાય ઉરબ્ધ થામ
ત બરાભણ માદીભાાં ભહશરા ઉભેદલાયન વભાલેળ થમા ફાદ ફાકીના ભહશરા
ુ ફ રધત્ત
ુ ભ
ઉભેદલાયની વતક્ષામાદીભાાં વાંદગી ગણલાભાાં આલળે આ જગલાઇ મજ
ુ
રામકી ધયણ બફન અનાભત લગડ ના ભહશરા ઉભેદલાય ભાટે ૪૫ ગણ
તેભજ
ુ યાખલાભાાં આલળે.
અનાભત લગડ ના ભહશરા ઉભેદલાય ભાટે ૩૧ ગણ

(૧૫)

ુ ાકાત
રૂફરૂ મર
(૧)

ુ યાત વયકાયશ્રીના વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ, વબચલારમ, ગાાંધીનગયના ઠયાલ
ગજ
ુ ાય યાજમ
ક્રભાાંકઃ યચ- ૧૦ય૦૧૫-૧યય૩-ક, તા.૦૬-૧૧-ય૦૧ભાાં જણાવ્મા અનવ
વયકાયભાાં લગડ-૩ અને લગડ -૪ વાંલગડની તભાભ જગ્માઓની બયતી પ્રહક્રમાભાાં રૂફરૂ
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ુ ાકાત (Interview) ની જગલાઇ યદ્દ કયલાભાાં આલેર છે .
મર
(ય)

ુ ાકાત (લગડ -ય ભાટે ) ફડડ ની લડી કચેયી, ગાાંધીનગય ખાતે જ રેલાભાાં આલળે,
રૂફરૂ મર
ઉભેદલાયે તાના ખચે ઉવસ્થત થલાન ાંુ યશેળે.

(૩)

ુ ૂબચત જાવત, અનસ
ુ ૂબચત જનજાવતના ઉભેદલાય તથા ફેયજગાય ઉભેદલાય કે
અનસ
જેઓના ભાતા-વતાની લાવિક આલક આલકલેયાને ાત્ર ન શમ તેઓને તેભના
ુ ાકાત ભાટે આલલા તથા જલા ભાટે ગજ
ુ યાત એવ.ટી.
યશેઠાણના સ્થે થી રૂફરૂ મર
વનગભ દ્વાયા વનમત થમેર હટહકટના દય પ્રભાણે ફવ બાડુાં ભલાાત્ર થળે. આ ભાટે
ુ ાકાતના હદલવે વનમત પભડ બયલાન ાંુ યશેળે અને તેની વાથે અવર
ઉભેદલાયે રૂફરૂ મર
હટકીટ યજુ કયલાની યશેળ.ે

(૪)

ુ ાકાતના હદલવે જાશેયાતભાાં દળાડ લલાભાાં આલેર અવર પ્રભાણત્ર યજુ
રૂફરૂ મર
કયલાના યશેળે. જ ઉભેદલાય અવર પ્રભાણત્ર યજુ કયળે નશીં ત તેઓ રૂફરૂ
ુ ાકાત ભાટે ાત્ર ફનળે નશીં તેની ખાવ નોંધ રેલી.
મર

(૧૬)

ુ ફની અયજીઓ યદ કયલાભાાં આલળે (આ માદી ભાત્ર દૃષ્ટાાંત સ્લરૂે છે જે
નીચે દળાડવ્મા મજ
વાં ૂણડ નથી)
(૧)

ુ દ્દા મજ
ુ ફ અયજી કયે ર ન શમ
ઓનરાઇન મવ

(ય)

અયજીભાાં દળાડ લેર વલગત અધયુ ી કે અવાંગત શમ

(૩)

અયજીભાાં ઉભેદલાયે વશી કે ાવટડ વાઇઝન પટ અરડ કયે ર ન શમ

(૪)

ભાત્ર ઓજવની લેફવાઇટભાાં કયે રી અયજીઓ જ સ્લીકમડ ગણાળે. અન્મ કઇણ યીતે
કયે રી અયજીઓ જેભ કે, કુ યીમય, યજજસ્ટય એડી., પેકવ અથલા ઇ-ભેઇર લગે યે રાયા
ભકરાલેર અયજીઓ યદ ગણાળે

()

ઉભેદલાયે અયજી પી  ૂયે  ૂયી બયે ર ન શમ

(૬)

ુ ૂબચત જાવત, અનવ
ુ બચત જનજાવત, વાભાજીક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગડ ,
અનસ
ળાયીહયક ખડખાાંણ ધયાલતા ઉભેદલાય તેભજ ભાજી વૈવનકે તેઓની કેટેગયી અંગે ન ાંુ
પ્રભાણત્ર ધયાલતા ન શમ

(૭)

વાભાજીક ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગડ ના ઉભેદલાય જાશેયાતભાાં દળાડ લેર વભમગાાન ાંુ
ુ યાતી નમન
ુ ા હયવળષ્ટ "ક" મજ
ુ ફન ાંુ નન-હક્રવભરીમય પ્રભાણત્ર ધયાલતા ન શમ
ગજ

(૮)

જન્ભ તાયીખ ભાટે એવ.એવ.વી.ઇ. પ્રભાણત્રની નકર યજુ કયે ર ન શમ

(૯)

ુ લ દળાડ લેર શમ (જેના આધાયે ાત્રતા નકકી
ઉભેદલાયે અયજી ત્રકભાાં અનબ
કયલાની થતી શમ) યાં ત ુ તેના વભથડનભાાં પ્રભાણત્ર યજુ કયે ર ન શમ અથલા ત
ુ લન વભમગા, મ
ુ ગાય, કુ ર ગાય અને
યજુ કયે ર પ્રભાણત્રભાાં તેઓન અનબ
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ુ લન પ્રકાય દળાડલેર ન શમ તથા વાંસ્થાના રેટય ેડ ઉય ન શમ.
અનબ

(૧૭)

વનભણક
ાં ૂ
(૧)

ુ ય અંગે ની વી.વી.વી /
ઉભેદલાયએ આખયી વનભણક
ાંુ ત્ર ભેલતાાં શેરા કમ્યટ
વી.વી.વી. રવ અથલા તેની વભકક્ષ યીક્ષા જે વયકાય દ્વાયા લખત લખત નકકી
કયલાભાાં આલે તેલી રામકાત ભેલી રેલાની યશેળે. આ પ્રકાયની રામકાત નશીં
ધયાલનાય ઉભેદલાય વનભણક
ાંુ ને ાત્ર ફનળે નશીં.

(ય)

ુ લ / ઉંભય લગે યેના વભથડનભાાં યજુ કયે ર
ઉભેદલાયે તેની ળૈક્ષબણક રામકાત / અનબ
ુ ડળે ત તેની ઉભેદલાયી યદ્દ થળે
પ્રભાણત્ર કઇણ તફકકે ફડડ ને ખટા ભાલભ
અને આલા ઉભેદલાય બાયતીમ પજદાયી ધાયા શેઠની કામડલાશીને ાત્ર થળે, જેથી
ુ જ
ઉભેદલાયને વરાશ આલાભાાં આલે છે કે, તેભણે યજુ કયે રા પ્રભાણત્ર ખફ
ચકવાઇથી  ૂણડ યીતે ખયાઇ કમાડ ફાદ જ ફડડ ભાાં યજુ કયલા.

(૩)

જે તે વાંલગડની બયતી પ્રહક્રમાભા આખયી વાંદગી ાભેરા ઉભેદલાય વનભણકૂાં
વત્તાવધકાયીએ ઠયાલે તે ળયતને આવધન વનભણક
ાં ૂ ભેલલાને ાત્ર થળે.

(૧૮)

ગેયલતડણક
ાંુ અંગે દવત ઠયે રા ઉભેદલાય વલરૂદ્ધ ગરાાં
ઉભેદલાયને આથી ચેતલણી આલાભાાં આલે છે કે તેઓએ અયજી ત્રકભાાં કઇણ પ્રકાયની
ખટી ભાહશતી દળાડ લલી નશીં, તેભજ આલશ્મક ભાહશતી છુાલલી નશીં, ઉયાાંત તેઓએ યજુ
ુ ાય અથલા પેયપાય
કયે ર અવર દસ્તાલેજ કે તેની પ્રભાબણત નકરભાાં કઇણ વાંજગભાાં સધ
અથલા ફીજા કઇણ ચેંડા કયલા નશીં અથલા તેઓએ આલા ચેંડા કયે ર / ફનાલટી
દસ્તાલેજ યજુ કયલા નશીં. જ એક જ ફાફતના ફે કે તેથી લધ ુ દસ્તાલેજભાાં અથલા તેની
પ્રભાબણત નકરભાાં કઇણ પ્રકાયની અચકવાઇ અથલા વલવાંગતતા જણામ ત તે
વલવાંગતતાઓ ફાફતની સ્ષ્ટતા યજુ કયલી. જ કઇ ઉભેદલાય ફડડ દ્વાયા દવત જાશેય
થમેર શમ અથલા થામ ત,
(૧)

તેઓની ઉભેદલાયી અંગે કઇણ યીતે મગ્મતા પ્રાત કયલા.

(ય)

નાભ ફદરીને યીક્ષા આલી.

(૩)

કઇ અન્મ વ્મહકત દ્વાયા છ કટથી કાભ  ૂણડ કયાવ્ય ુ શમ.

(૪)

ફનાલટી દસ્તાલેજ યજુ કમાડ શમ.

()

ુ ત અથલા ખટા વનલેદન કયે ર શમ.
અગત્મની ફાફત છુાલલા અથલા દમક

(૬)

તેઓની ઉભેદલાયી અંગે કઇણ અવનમવભત કે અનબુ ચત ઉામન વશાય રીધ
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શમ.
(૭)

કવટી વભમે કઇ અનબુ ચત વાધનન ઉમગ કમ/ શમ.

(૮)

ઉત્તયલશીભાાં અશ્રીર બાા કે અવળષ્ટ ફાફત વહશતની અવાંગત ફાફત યજુ કયે ર
શમ.

(૯)

યીક્ષા ખાંડભાાં કઇણ યીતની ગે યલતડણક
ાંુ આચયલી, જેલી કે અન્મ ઉભેદલાયની
જલાફલશીની નકર કયલી, સ્ુ તક, ગાઇડ, કારી તેલા કઇણ છાેર કે
શસ્તબરબખત વાહશત્મની ભદદથી અથલા લાતબચત દ્વાયા કે કઇ વાાંકેવતક યીતે નકર
કયલા કે અન્મ ઉભેદલાયને નકર કયાલલાની ગે યયીવતઓ ૈકી કઇણ ગેયયીવત
આચયલા ભાટે.

(૧૦)

ફડડ દ્વાયા યીક્ષાની કાભગીયી અંગે વનયકુ ત થમેરા કભડચાયી / વ્મહકતને જલણી
કયલી, કઇણ પ્રકાયની ળાયીહયક ઇજા શોંચાડલી, અથલા

(૧૧)

ઉયકત જગલાઇઓભાાં ઉલ્રેખામેર દયે ક અથલા કઇણ કૃત્મ કયલા કે કયાલલા
તેણે કે વીધી અથલા આડકતયી યીતે ફડડ ય દફાણ રાલનાય ઉભેદલાય નીચે
દળાડલેર વળક્ષા ઉયાાંત આઆ પ્રમત્ન કમ/ શમ, પજલાયી કામડલાશીને ાત્ર
ફનળે.
(ક)

ફડડ દ્વાયા તે વાંદગીના ઉભેદલાય તયીકે ગે યરામક ઠયાલી ળકળે અને /
અથલા

(ખ)

ુ ાકાત ભાટે કામભી કે
તેને ફડડ રે તેલી કઇણ યીક્ષા કે કઇણ રૂફરૂ મર
ુ યય મદ્દુ ત ભાટે
મક
(૧)

ફડડ દ્વાયા રેલાનાય કઇણ યીક્ષા કે વાંદગી ભાટે , અને

(ય)

યાજમ વયકાય શેઠની કઇણ નકયીભાાંથી વયકાય દ્વાયા ગે યરામક
ઠયાલી ળકાળે અને

(ગ)

જ વયકાયી વેલાભાાં અગાઉથી જ શમ ત તેના વલરૂદ્ધ વમબુ ચત વનમભ
ુ ાય વળસ્તબાંગના ગરાાં રઇ ળકાળે.
અનવ

(૧ય)

ઉયકત વલગતભાાં વનહદિ ષ્ટ કયે ર વળક્ષા કયતા શેરા ફડડ / વયકાય દ્વાયા ઉભેદલાયને
/ કભડચાયીને
(૧)

આયનાભાભાાં તેભની વાભેના સ્ષ્ટ આય અથલા કેવના પ્રકાય ફાફતે,

(ય)

રેબખતભાાં વળક્ષા અંગે ફચાલનામ ાંુ – શકીકત યજુ કયલા અને

(૩)

વળક્ષા અંગે વનમત વભમ ભમાડ દાભાાં રૂફરૂ યજુઆત કયલાની તક આલાભાાં
આલળે.
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(૧૯). Online અયજી કયલાની તથા અયજી પી બયલાની યીત
આ જાશેયાતના વાંદબડભાાં ફડડ દ્વાયા ઓનરાઇન જ અયજી ્સ્લકાયલાભાાં આલળે. ઉભેદલાય
તા.૧૦-૦ય-ય૦૧૭ વભમ ફયના ૧ય.૦૦ કરાક થી તા. ૦૯-૦૩-ય૦૧૭ વભમ ય૩.૯ કરાક
ુ ીભાાં https://ojas.gujarat.gov.inય અયજી ત્રક બયી ળકાળે. ઉભેદલાય અયજી કયલા ભાટે
સધ
ુ ફના Steps અનવ
ુ યલાના યશેળે. Confirmation Number ભળ્મા છી જ અયજી ભાન્મ
નીચે મજ
ગણાળે.
(૧)

વો પ્રથભ https://ojas.gujarat.gov.in ય જવ.ાંુ

(ય)

Apply On line Click કયવ.ાંુ આ પ્રભાણે Click કયલાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now
ફટન દે ખાળે. વો પ્રથભ More Details ય Click કયીને જાશેયાતની ફધી જ વલગતન અભ્માવ
ઉભેદલાયએ કયલ અને ત્માય ફાદ Apply Now ફટન હકરક કયવ.ાંુ

(૩)

ુ ), ભદદનીળ ઇજનેય (ફાાંધકાભ), ભદદનીળ ઇજનેય (માાંવત્રક),
નામફ કામડારક ઇજનેય (વલદ્યત
ુ ), અવધક ભદદનીળ ઇજનેય (ફાાંધકાભ), અવધક ભદદનીળ ઇજનેય (માાંવત્રક /
ભદદનીળ ઇજનેય (વલદ્યત
ડ્રેજીંગ સયુ લાઇઝય) ઉય Click કયલાથી જગ્માની વલગત ભળે.

(૪)

તેની નીચે Apply Now ય Click કયલાથી Application Format દે ખાળે. Application Format ભાાં
વો પ્રથભ ‘‘Personal Details” ઉભેદલાયે બયલી. (અશીં રાર ફુદયડી(*) વનળાની શમ તેની વલગત
પયજીમાત બયલાની યશેળ.ે ‘‘Personal Details” ભાાં જમાાં Mobile Number અને email ID ભાાંગ્મા
છે , તેની વલગત રખલી જેથી જરૂય જણામે ફડડ ઉભેદલાયને ભાહશતગાય કયી ળકે.

()

‘‘Personal Details‘‘ બયામા ફાદ Education Details બયલા ભાટે Education Details ય Click
કયવ ાંુ અને તાની વલગત બયલી.

(૬)

Additional Qualification ય ‘‘Click‘‘ કયી Additional Qualification બયલી.

(૭)

Experience Details ય ‘‘Click‘‘ કયવ ાંુ અને Experience Details બયલી. લડ Experience
ઉભેયલા ભાાંગતા શમ ત Add. More Experience ‘‘Click” કયી Details બયલી.

(૮)

ુ લ ojas
Additional Information ય ‘‘Click‘‘ કયી ત્માાં ભાહશતી બયલી. જે લધાયાન અનબ
ુ ફના અનબ
ુ લના
module ભાાં વભાવલષ્ટ ન થત શમ, ત વાદા કાગ ય ojasભાાં જણાવ્મા મજ
ુ લની વલગત ઉભેયીને ભકરલી.
કઠા પ્રભાણે આે લધાયાના અનબ

(૯)

તેની નીચે ‘‘Self-declaration‘‘ ભાાં Yes / No ય Click કયવ ાંુ

(૧૦)

શલે Save ય ‘‘Click‘‘ કયલાથી તભાય Data Save થળે. અશીં ઉભેદલાયન Application Number
generate થળે. જે ઉભેદલાયે વાચલીને યાખલાન યશળે અને છી આ જાશેયાતના વાંદબડભાાં ફડડ
વાથેના કઇણ ત્રવ્મલશાયભાાં તે દળાડ લલાન યશેળે.

(૧૧)

ુ ાયા-લધાયા કયલાના શમ ત Edit Application ભાાં જઇને કયી
જ આની અયજી ત્રકભાાં કઇ સધ
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ળકાળે. આ સવુ લધા અયજી Confirm કયતાાં શેરા ઉરબ્ધ છે . એક લખત અયજી Confirm થઇ
ગમા છી / ફાદ આ સવુ લધા ઉરબ્ધ યશેળે નશીં.
(૧ય)

શલે ેજના ઉયના બાગભાાં Upload Photo ય Click કયી અશીં ભાય Application Number
Type કય અને તભાયી Birth Date Type કય. ત્માયફાદ Ok ય Click કય. અશીં, Photo અને
Signature Upload કયલાના છે . (પટાન ાંુ ભા  વે.ભી. ઉાાંચાઇ અને ૩.૬ વે.ભી. શાઇ અને
Signature ન ાંુ ભા ય. વે.ભી. ઉાાંચાઇ અને ૭. વે.ભી. શાઇ યાખલી) (Photo અને Signature
Upload કયલા વો પ્રથભ તભાય Photo અને Signature.jpg Format ભાાં (10 KB) વાઇઝથી લધાયે
નશીં તે યીતે Computer ભાાં શલા જઇએ) ‘‘Browse‘‘ Button ય Click કય શલે Choose Fileના
સ્ક્રીન ભાાંથી જે પાઇરભાાં .jpg Format ભાાં તભાય Photo Store થમેર છે તે પાઇરને ત્માાંથી Select
કય અને ‘‘Open Button‘‘ ને Click કય. શલે ‘‘Browse‘‘ ભાાં તભાય Photo Store થમેર છે તે
પાઇરને ત્માાંથીSelect કય અને ‘‘Open‘‘ Button ને Click કય. શલે ‘‘Browse” Button ની ફાજુભાાં
‘‘Upload‘‘ Button ય Click કય શલે ફાજુભાાં તભાય Photo દે ખાળે. શલે આજ યીતે Signature
ણ Upload કયલાની યશેળે.

(૧૩)

શલે ેજના ઉયના બાગભાાં ‘‘Confirm Application‘‘ ય Click

કય અને ‘‘Application

Number‘‘ તથા Birth Date Type કમાડ ફાદ OK ય Click કયલાથી ફે (ય) ફટન (૧)
Application Preview (ય) Confirm Application દે ખાળે. ઉભેદલાયે ‘‘Application preview‘‘ય
ુ ાય કયલાન જણામ ત, ત Edit Application
Click કયી તાની અયજી જઇ રેલી. અયજીભાાં સધ
ઉય Click

ુ ાય કયી રેલ. અયજી Confirm કમાડ શેરા કઇ ણ પ્રકાયન સધ
ુ ાય
કયીને સધ

ુ ાય થઇ ળકળે
અયજીભાાં કયી ળકાળે. યાં ત ુ અયજી Confirm થઇ ગમા ફાદ અયજીભાાં કઇ ણ સધ
ુ ાયલાની જરૂય ન જણામ ત જ Confirm Application ય Click કયવ.ાંુ
નશીં. જ અયજી સધ
Confirm Application ય Click કયલાથી ઉભેદલાયની અયજીન ફડડ ભાાં Onlineસ્લીકાય થઇ જળે.
અશીં ‘‘Confirmation Number‘‘ generate થળે જે શલે છીની ફધીજ કામડલાશી ભાટે જરૂયી શઇ,
ઉભેદલાય વાચલલાન યશેળે. Confirmation Number વવલામ કઇણ ત્રવ્મલશાય કયી ળકાળે
નશીં. Confirm થમેર અયજી ત્રકની વપ્રન્ટ અચકુ કાઢી યાખલી.
(૧૪)

અયજી પી:
(૧)

વાભાન્મ કેટેગયીના ઉભેદલાયએ રૂ. ૧૦૦/- પી + ચાર્જ બ બયલાન યશેળે. અને પી બમાડ અંગે ન ાંુ
ચરણ/યવીદ ભેલલાન ાંુ યશેળે.

(૨)

ુ યાતના અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયએ અયજી પી બયલાની યશેળે નશીં. યાં ત ુ ગજ
ુ યાત
મ ૂ ગજ
19

વવલામના અન્મ યાજ્મના અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયએ ઉભેદલાયી નધાલલી શમ ત,
બફનઅનાભત લગડના ઉભેદલાય તયીકે જ અયજી કયલાની યશેળ.ે અને બફનઅનાભત લગડ ભાટે
વનમત થમેર અયજી પી + વવલિવ ચાર્જ બ બયલાન યશેળે.

અયજી પી નીચેના ફે વલકલ્ ૈકી કઇણથી બયી ળકે છે .
(૧) સ્ટ ઓપીવભાાં:

જભા કયાલલા ભાટે ‘‘Print Challan‘‘ ઉય કરીક કયવ ાંુ અને વલગત બયલી તેભજ વપ્રન્ટેડ
ચરણની નકર રઇને નજીકની કમ્યટુ યની સવુ લધા ધયાલતી ેાસ્ટ ઓહપવભાાં રૂ. ૧૦૦/ુ ીભાાં સ્ટ ઓપીવના કચેયી વભમ દયમ્માન
અયજી પી + ેાસ્ટર ચાર્જ બ તા. ૧૧-૦૩-ય૦૧૭ સધ
બયલાની યશેળે અને પી બમાડ અંગે ન ાંુ ચરણ ભેલલાન ાંુ યશેળે.

(૨)

ઓનરાઇન :જભા કયાલલા ભાટે ‘‘Print Challan‘‘ ઉય કરીક કયવ ાંુ અને વલગત બયલી અને ત્માાં
‘‘Online Payment of Fee‘‘ ઉય કરીક કયવ.ાંુ ત્માયફાદ આેર વલકલ્ભાાં ‘‘Net Banking
of fee‘‘ અથલા ‘‘Other Payment Mode‘‘ ના વલકલ્ભાાંથી મગ્મ વલકલ્ વાંદ કયલ એ
આગની વલગત બયલી. પી જભા થમા ફાદ આને આની પી જભા થઇ ગઇ છે તેવ ાંુ
Screen ય રખામેલ ાં ુ આલળે અને e-receipt ભળે જેની Print કાઢી રેલી. જ પ્રહક્રમાભાાં
કઇ ખાભી શળે ત Screen ય આની પી બયામેર નથી તેભ જલા ભળે. વાંરગ્ન ફેંક
ચાજર્જ બવ ઉભેદલાયે બયલાના યશેળે. જ કઇ ઉભેદલાય એક કયતા લધ ુ અયજી કયળે ત કયે ર
અયજી ભાટે બયે ર પી યત કયલાભાાં આલળે નશીં.
આ ચરણ / e-receipt તથા Confirm થમેર અયજી ત્રક ઉભેદલાયે તાની ાવે વાચલીને
યાખલાના યશેળે અને ફડડ દ્વાયા ભાંગાલલાભાાં આલે, ત્માયે જ અયજી ત્રક બફડાણ વહશત તથા
પી બયે રા ચરણની નકર વાથે આય.ી.એ.ડી. / સ્ીડ સ્ટથી ભકરલાના યશેળે અથલા
ફડડ ની કચેયીભાાં રૂફરૂ આી જલાની યશેળ.ે

(૩)

વલકરાાંગ ઉભેદલાયને તેભજ ભાજી વૈવનકએ અયજી પી બયલાની યશેતી નથી.

(૪)

પી બમાડ લગયની અયજી યદ થલાને ાત્ર છે . પી બયે ર નશીં શમ તેલા ઉભેદલાયને કઇણ
ુ ાકાત યીક્ષાભાાં ફેવલા દે લાભાાં આલળે નશીં. આ પી
વાંજગભાાં સ્ધાડ ત્ભક યીક્ષા / રૂફરૂ મર
ફ્કકત સ્ટ ઓપીવ રાયા જ સ્લીકાયલાભાાં આલળે, યકડભાાં, ડીભાન્ડ ડ્રાફ્કટથી, ઇન્ન્ડમન સ્્ર
ઓડડ ય કે ે ઓડડ યના સ્લરૂભાાં આ પી સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશીં. જેની ઉભેદલાયએ ખાવ
નોંધ રેલી.
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(૧) દયે ક જગ્મા ભાટે ઉભેદલાયે એક જ અયજી કયલી. આભ છતાાં, વાંજગલળાત ૌ જ કઇ ઉભેદલાયે એકથી
લધ ુ અયજી કયે ર શળે ત છે લ્રી કન્પભડ થમેર અયજી, તેની વાથે વનમત પી બયે ર શળે ત તે ભાન્મ
ગણાળે અને અગાઉની અયજીઓ યદ્દ ગણલાભાાં આલળે. અગાઉની અયજી વાથે બયે ર પી છે લ્રી કન્પભડ
થમેર અયજી વાભે ગણલાભાાં આલળે નશીં. જ ઉભેદલાયે છે લ્રી કન્પભડ થમેર અયજી વાથે વનમત પી
બયે ર નશીં શમ ત આલા ઉભેદલાયની વનમત પી વાથેની કન્પભડ થમેર છે લ્રી અયજી ભાન્મ
ગણલાભાાં આલળે. જ ઉભેદલાયે એકથી લધ ુ અયજી વાથે પી બયે ર શળે ત તે યીપાં ડ કયલાભાાં આલળે
નશીં.
ઉભેદલાયને ખાવ જણાલલાન ાંુ કે, અયજીત્રક તથા પ્રભાણત્રની ચકાવણી દયમ્માન કઇ ઉભેદલાય,
ુ ફ રામકાત ધયાલતા નથી તેભ
આ જગ્માના બયતી વનમભ, તથા જાશેયાતની જગલાઇઓ મજ
ુ ડળે ત તેભની ઉભેદલાયી કઇણ તફકકે યદ્દ કયલાભાાં આલળે.
ભાલભ

(૦૬). વાંદગી પ્રહક્રમાઃ
ુ ય ઉભેદલાયે સ્ધાડત્ભક
ફડડ ની જાશેયાતભાાં દળાડમેર તભાભ જગ્માઓ ઉય વાંદગી ાભલાના શેતવ
યીક્ષાભાાંથી વાય થલાન ાંુ યશેળે. લગડ -૩ ની જગ્માઓ ભાટે સ્ધાડત્ભક યીક્ષા ફાદ ભેયીટના ધયણે વનભણ ૂક
આલાભાાં આલળે તથા લગડ -ય ભાટે સ્ધાડત્ભક યીક્ષા તથા ભોબખક ઇન્ટયવ્ય ુ ના આધાયે વાંદગી કયલાભાાં
આલળે.
ુ ફન અભ્માવકભ યાખલાભાાં આલેર છે .
રેબખત કવટી ભાટે નીચે મજ
જગ્માન ાંુ નાભ

અભ્માવ કભ

ુ )
નામફ કામડારક ઇજનેય (વલદ્યત

ડીિી રેલરન અભ્માવકભ

ુ )
ભદદનીળ ઇજનેય (ફાાંધકાભ / માાંવત્રક / વલદ્યત

ડીિી રેલરન અભ્માવકભ

અવધક ભદદનીળ ઇજનેય (ફાાંધકાભ)

ડીરભા રેલરન અભ્માવકભ

ુ યલાઇઝય
અવધક ભદદનીળ ઇજનેય (માાંવત્રક) / ડ્રેજીંગ સ

ડીરભા રેલરન અભ્માવકભ

રેબખત યીક્ષા
ભાકડ વ- ૧૦૦, વભમ – ૯૦ ભીનીટ
(i)યીક્ષા Multiple Choice Question (MCQ) અને Optical Mark Reader (OMR) ધ્ધવતની યશેળે. (ii) દયે ક
ુ યશેળે. (iii) ઉભેદલાયે ફધા પ્રશ્નના જલાફ આલાના યશેળે. (iv) ખટા જલાફ દીઠ ભેલેર
પ્રશ્ન ૦૧ (એક) ગણ
ુ ભાાંથી ૦.ય ગણ
ુ કભી કયલાભાાં આલળે નેગેટીલ ભાકીંગ રાગ ુ ડળે. (v) દયે ક પ્રશ્નના જલાફભાાં એક વલકલ્ "E"
ગણ
" Not Attempted" યશેળે, ઉભેદલાય કઇ પ્રશ્નન જલાફ આલા ના ઇચ્છતા શમ ત આ વલકલ્ વાંદ કયી ળકળે
અને " Not Attempted" વલકલ્ વાંદ કયલાના હકસ્વાભાાં નેગેટીલ ભાકીંગ રાગ ુ ડળે નશીં. (vi) પ્રશ્નના આેરા ફધા
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ુ ભાાંથી ૦.ય ગણ
ુ કભી (નેગેટીલ ભાકીંગ)
વલકલ્ભાાંથી કઇણ વલકલ્ વાંદ નશીં કયલાભાાં આલે ત ભેલેર ગણ
કયલાભાાં આલળે.

ુ ાકાત દયમ્માન/ ફડડ રાયા ભાાંગલાભાાં આલે ત્માયે રાલલાના આલશ્મક
(૦૭). રૂફરૂ મર
પ્રભાણત્રની માદી.
જગ્માન ાંુ નાભઃ-

ુ ), ભદદનીળ ઇજનેય (ફાાંધકાભ), ભદદનીળ ઇજનેય
નામફ કામડારક ઇજનેય (વલદ્યત
(માાંવત્રક),

ભદદનીળ

ઇજનેય

ુ ),
(વલદ્યત

અવધક

ભદદનીળ

ઇજનેય

(ફાાંધકાભ),

અવધક ભદદનીળ ઇજનેય (માાંવત્રક)/ ડ્રેજીંગ સયુ લાઇઝય) (આ માદી પકત ઉભેદલાયને
ભદદરૂ થલા ભાટે છે . અથડધટનના પ્રવાંગે જાશેયાતની જગલાઇ તથા યીક્ષા વનમભની
જગલાઇ ધ્માને રેલાની યશેળે)
૦૧.

ઓન રાઇન કયલાભાાં આલેર અયજીની નકર

૦ય.

એવ.વી.વી.ઇ. ફડડ ના પ્રભાણત્રની નકર(જન્ભ તાયીખન દાખર કે જેભાાં જન્ભ તાયીખ દળાડ લેર
શમ/ળાા છડમાના S.L.C. પ્રભાણત્ર ભાન્મ ગણાળે નશીં.)

૦૩.

ઉભેદલાયે નાભભાાં પેયપાય કયે ર શમ ત તેના યુ ાલાની નકર.

૦૪.

વાભાજીક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગડ , અન.ુ જાવત તથા અન.ુ જનજાવત લગડ ઉભેદલાય ભાટે
વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા અામેર પ્રભાણત્રની નકર.

૦.

વાભાજીક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગડ ના ઉભેદલાયએ નન હક્રભીરેમય પ્રભાણત્ર હયવળષ્ટ
ુ ન
ુ ા ‘‘ક‘‘ મજ
ુ ફ ગજ
ુ યાતીભાાં આલાભાાં આલત ાંુ પ્રભાણત્ર.
નમ

૦૬.

ળૈક્ષબણક રામકાતના વાંદબડભાાં તભાભ ળૈક્ષબણક રામકાતના પ્રભાબણત પ્રભાણત્રની નકર.

૦૭.

ુ લના પ્રભાણતાંની નકર (જેભાાં વાંસ્થા ના રેટય ેડ
વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા આલાભાાં આલેર અનબ
ુ લન વભમગા (૩) અનબ
ુ લન પ્રકાય (૪) ભેલલાભાાં
ઉય (૧) ધાયણ કયે ર જગ્મા (ય) અનબ
આલતા ગાય અને બથ્થાઓની વલગત દળાડ લેર શમ) જ રાગ ુ ડત ુ શમ તે

૦૮.

ુ ાકાતના વભમે વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા વનમત નમન
ુ ાભાાં
વયકાયી કભડચાયીના હકસ્વાભાાં રૂફરૂ મર
આલાભાાં આલેર ના-લાાંધા પ્રભાણત્રની નકર અચકુ યજુ કયલાની યશેળે. અન્મથા રૂફરૂ
ુ ાકાતભાાં પ્રલેળ ભળે નશીં. (વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તા.૦૮-૧૧-૧૯૮૯ના હયત્રથી
મર
ુ ા મજ
ુ ફ)
વનમત થમેર નમન

૦૯.

વલધલા ઉભેદલાયના હકસ્વાભાાં ફીજા રગ્ન કયે ર નથી તેવ ાંુ વગાંદનામ ાંુ

૧૦.

એકવ વવલિવભેન ઉભેદલાયએ ડીસ્ચાર્જ બ કકુ ની નકર આલી.

૧૧.

ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા ઉભેદલાયે તેના વભથડનભાાં વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તા.૦૧-૧ય22

ુ ાભાાં પટાલાળાં વયકાયી
ય૦૦૮ના યીત્ર ક્રભાાંકઃ૧૦ય૦૦૮-૪૬૯૪૦-ગ-ય થી વનમત થમેર નમન
શ્સ્ટરના સવુ પ્રટેન્ડેન્ટ / વીલીર વર્જ બન / ભેડીકર ફડડ દ્વાયા આલાભાાં આલેર પ્રભાણત્રની
નકર
૧ય.

કમ્યટુ ય ફેઝીક જ્ઞાન અંગે ન ાંુ પ્રભાણત્ર

૧૩.

વલદે ળની યવુ નલવવિટીભાાંથી દલી ભેલેર શમ ત તેની ભાન્મતા અંગે ના યુ ાલાની નકર

૧૪.

બફનઅનાભત ઉભેદલાયએ બયે ર પી ની ઝેયક્ષ નકર

૧૫.

ુ ધાનભાાં રાગ ુ ડતા અન્મ આધાય યુ ાલા પ્રભાણત્ર
જાશેયાતની જગલાઇ અનવ

૧૬.

રાગ ુ ડતાાં વનભણ ૂક વત્તાવધકાયી દ્વ્રાયા ભાાંગલાભાાં આલે તે પ્રભાણત્ર
ુ લે એભ જણામ છે કે, અયજી
આ તફકકે ઉભેદલાયન ાંુ ખાવ ધ્માન દયલાભાાં આલે છે કે અનબ

ુ ાાં રુફરુ મર
ુ ાકાત દયવભમાન/ ફડડ રાયા
ત્રકબયતી લખતેયુ તી કાજી રેલાભા આલતી નથી. લધભ
ુ તી કાજી
ભાાંગલાભાાં આલે ત્માયે અયજી ત્રકવાથે બફડલાનાાં બફડાણ / પ્રભાણત્ર/ વલગત લગેયે અંગે ય
ઉભેદલાય દ્વાયા રેલાભાાં આલતી શતી નથી. ઉભેદલાયને જણાલલાભાાં આલેર પ્રભાણત્ર/ વલગત ૈકી
કઇક પ્રભાણત્ર/ વલગત યશી જતી શમ છે બફડલાના યશી જતાાં શમ છે , કે પ્રભાણત્ર જાશેયાતભાાં આેરી
ુ ના મજ
ુ ફનાાં શતા નથી. આલા પ્રવાંગએ ફડડે  તેઓની અયજી યદ્દ કયલી ડે છે . આ પ્રકાયની ફાફત
સચ
ુ ાાં
આના કેવભાાં ન ફને તે ભાટે અયજી કયતી લખતે દયે ક ફાફતની યુ તી કાજી રેલાભા આલે. લધભ
ફડડ ભાાં યજુ કયતાાં શેરા આ અંગે યુ તી કાજી યાખી, ચકાવણી કયીને જ તે અયજી વાથે આના તયપથી
તભાભ બફડાણ / પ્રભાણત્રફડડ રાયા ભાાંગલાભાાં આલે ત્માયે યજુ કયલાભાાં આલે તે જલા જણાલલાભાાં આલે
છે .
(૦૮)

આ જાશેયાત તથા બયતી પ્રહક્રમાભાાં કઇણ કાયણવય તેભાાં પેયપાય કયલાની કે યદ કયલાની

આલશ્મકતા ઉબી થામ ત તેભ કયલાન ફડડ ના વક્ષભઅવધકાયીને વાં ૂણડ શક્ક/અવધકાય યશેળે અને ફડડ આ
ભાટે કાયણ આલા ફાંધામેર યશેળે નશીં.
(૦૯)

ુ યાત ભેયીટાઇભ ફડડ , ગાાંધીનગય દ્વાયા આ બયતી પ્રહક્રમાના વાંદબે કઇણ લધાયની
ગજ

ુ યાત ભેયીટાઇભ ફડડ ની લેફવાઇટ ઉય અથલા
ભાહશતી/ળયત અને ફરીઓભાાં કઇ ફદરાલ શળે ત તે ગજ
ઓજવની લેફવાઇટ ઉય મ ૂકલાભાાં આલળે. જેની ઉભેદલાયને અરગથી વ્મહકતગત યીતે જાણ કયલાભાાં
આલળે નશીં, ઉભેદલાયને વલનાંતી છે કે લખતલખત લેફવાઇટ જતાાં યશેવ.ાંુ
જનયર ભેનેજય (એચઆય)
ુ યાત ભેયીટાઇભ ફડડ ,
ગજ
ગાાંધીનગય.
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હયવળષ્ટ-ક
યાજમ વયકાયની નકયીભાાં / ઉચ્ચ ળૈક્ષબણક વાંસ્થાઓભાાં પ્રલેળભાાં અનાભતન રાબ રેલા ભાટે અયજી કયતી
લખતે વાભાજીક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગડના ઉભેદલાયએ યજુ કયલાના પ્રભાણત્રન નમ ૂન.
............................................................................................................................. ...............................
આથી પ્રભાબણત કયલાભાાં આલે છે કે, ............................................................................ જજલ્રાના
....................................................

તાલકુ ાના

...........................................................................ગાભના

ુ /ત્ર
ુ ી............................................. જ્ઞાવતના
શ્રી/કુ . .........................................................................ના ત્ર
ુ યાત વયકાયના વભાજ કલ્માણ અને આહદજાવત વલકાવ વલબાગના તા.૦૧-૦૪-૧૯૭૮ના ઠયાલ
છે . જેને ગજ
ુ ાયા/લધાયાથી વાભજીક અને ળૈક્ષબણક
નાંફયઃફકય/૧૦૭૯/૧૩૭૩૪/શ તેભજ ત્માય ફાદના લખત લખતના સધ
યીતે છાત લગડ તયીકે જાશેય કયે ર છે .
ુ યાત
શ્રી ................................................................. અને / અથલા તેભન ાંુ કુ ટ્ાંુ ફ વાભાન્મ યીતે ગજ
યાજમના ................................................જજલ્રાના યશેલાવી છે . આથી એ ણ પ્રભાબણત કયલાભાાં આલે છે
ુ યાત વયકાયના વાભાજીક ન્મામ અને અવધકાહયતા વલબાગના તા.૦૧-૧૧-૧૯૯ના ઠયાલ
કે તે / તેઓન ગજ
ક્રભાાંકઃવળમ-૧૧૯૪-૧૦૯-અ વાથેના હયવળષ્ટથી વનમત કયલાભાાં આલેર ઉન્નત લગ/ (હક્રવભરેમય)ની વ્મહકત
/ જૂથભાાં વભાલેળ થત નથી.
તાયીખઃ ..............................(વીર)

વક્ષભ અવધકાયીની વશી
શદૃ
નોંધઃ(ક)

ઉય દળાડલેર ‘‘વાભાન્મ યીતે‘‘ ળબ્દન અથડ રક પ્રવતવનવધત્લ અવધવનમભ-૧૯(યીપ્રેન્ઝન્ટેળન ઓપ
ુ ફન જ યશેળે.
ધી ીલ્વ એકટ, ૧૯૦) ની કરભ-ય૦ ભાાં જણાવ્મા મજ

(ખ)

આલાાં જાવત પ્રભાણત્ર

યાજમ વયકાયના યાજમવત્રત અવધકાયીઓ દ્વાયા આલાભાાં આલે તે

ુ ાભાાં યાં ત ુ જજલ્રા ભેજીસ્ટ્રે ટ અથલા વક્ષભ અવધકાયીની
હકસ્વાઓભાાં આલા પ્રભાણત્ર આ જ નમન
પ્રવતવશીલાા શલા જઇએ. (યાજમ વત્રત અવધકાયીઓ દ્વાયા આલાભાાં આલેરા અને જજલ્રા
ભેજીસ્ટ્રેટ / વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા ખયાઇ કયલાભાાં આલેરા (એટે સ્ટે ડ) પ્રભાણત્ર યુ તાાં ગણલાભાાં
આલળે નશીં.
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ના-લાાંધા પ્રભાણત્રન નમ ૂન
ક્રભાાંકઃ

તાયીખઃ

વા.લ.વલ.ના તા.૦૮-૧૧-૧૯૮૯ના હયત્ર ક્રભાાંકઃએપઓ-એ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ-ય થી વનમત કયલાભાાં આલેર
પ્રભાણત્ર.
પ્ર ભા ણ  ત્ર
આથી પ્રભાબણત કયલાભાાં આલે છે કે, શ્રી .............................................................................આ
ખાતાભાાં તા............................. થી વતત જગ્મા ય કાભ કયે છે . જગ્માન ાંુ નાભઃ................................................................................................................................
ય.

એ ણ પ્રભાબણત કયલાભાાં આલે છે કે જમાયે તેઓની વયકાયભાાં પ્રથભ વનભણક
ાં ૂ કયલાભાાં આલી શતી

ત્માયે તેઓએ જે જગ્મા ભાટે અયજી કયી છે તે જગ્મા ભાટે વનમત કયલાભાાં આલેર ઉરી લમભમાડ દાની
અંદય શતા અને તેઓની વનભણક
ાં ૂ ભાન્મ દ્ધવત દ્વાયા શાંગાભી / કામભી યીતે કયલાભાાં આલી છે .
૩.

જગ્માન ાંુ નાભઃ .............................................................................................(લગડ ઃ- .............) જે

જગ્મા ભાટે શ્રી / શ્રીભતી ..........................................................................................................એ અયજી
ુ યાત ભેયીટાઇભ ફડડ દ્વાયા વલચાયણાભાાં રેલાભાાં આલે ત આ ખાતાને શયકત વયખ ાંુ નથી.
કયે ર છે તે ગજ

(

)
શદ્દ ખાતાના લડા

સ્થઃતાયીખઃપ્રવત,
શ્રી...........................................................
...............................................................
...............................................................
નકર યલાનાઃ-
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