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U]HZFT ZFHI HDLG lJSF; lGUD ,LP  
sZFHI ;ZSFZG]\ ;FC;f 

cc A,ZFD EJG cc ;[S8Zv!_qV[4 UF\WLGUZP 

OMG : _*)v Z#Z5))_#4 Z#Z 5))_$4 Z#Z 5)#!(4 Z#Z 5)#!)P  O[S; o _*)v Z#Z5Z#!! 

Website : gsldc.gujarat.gov.in, E-mail: md-gsld@gswan.gov.in, CIN No.: U45201GJ1978SGC003124 

 (જાશયેાત ક્રભાાંક:ગ.ુયા.જ.વલ.વન.રી./              /૨૦૧૮  ) 
(લેફવાઇટ એડ્રેવ: http://ojas.gujarat.gov.in) 

 ગજુયાત યાજમ જભીન વલકાવ વનગભ રી., ગાાંધીનગય દ્વાયા જુદા જુદા વાંલગગની લગગ-૧ થી લગગ-
૩ ની જગ્માઓ ઉય અયજદાયની વાંદગી કયલા ભાટે ઓનરાઇન અયજી ત્રક ભાંગાલલાભાાં આલે છે. 
આ ભાટે અયજદાયે http://ojas.gujarat.gov.in લેફવાઇટ ઉય તા.૧૫-૦૧-૨૦૧૮ (ફયના ૧૧.૦૦.૦૦ 
કરાક)થી તા.૧૦-૦૨-૨૦૧૮ (વભમ યાત્રીના ૧૮.૦૦.૦૦ કરાક સધુી) દયમ્માન અયજી કયલાની યશળેે. 
અયજદાયે તાન તાજેતયન ાવટગ  વાઇઝન પટ(૧૫ KB) અને વશીન નમનૂ (૧૫ KB વાઇઝથી 
લધે નશીં તે યીત)ે જે.ી.જી. પભેટભાાં સ્કેન કયી ઓનરાઇન અયજીભાાં અરડ કયલાન યશળેે. અયજદાયે 
તાની ફધી જ ફેઝીક ળૈક્ષણણક રામકાત, વલળે રામકાત, ફેઝીક અનબુલ, લધાયાન અનબુલ , વનમત 
ઉંભય અને ઉંભય ભમાગદાભાાં છુટછાટ, યીક્ષા ધ્ધવતની વલગત, ઓનરાઇન અયજી કયલાની દ્ધવત તથા 
યીક્ષા પી લગેયે અંગેની અયજી કયલાને રગતી વાંણુગ સચુનાઓ ઉયકત લેફવાઇટ ઉય જમા ફાદ 
જ અયજદાયે ઓનરાઇન અયજી કયલાની યશળેે.  
ક્રભ જગ્માનુાં નાભ કરૂ 

જગ્મા 
બફન 

અનાભત 
(વાભાન્મ) 

વાભાજીક 
અને 

ળૈક્ષબણક 
યીતે 

છાત 

અન ુ
સબુિત 
જાવત 

અન ુ
સબુિત 
જન 
જાવત 

કરૂ જગ્માઓ 
ૈકી 

ગાય ધોયણ 
(ગે્રડ ે વાથે) 

વનમવભત ગાય 
ધોયણ / ફપકવ 

ગાય  

પ ુ
રુ 
 

ભ 
ફશ 
રા 

પ ુ
રુ 
 

ભ  
ફશ 
રા 

પ ુ
રુ 
 

ભ 
ફશ 
રા 

પ ુ
રુ 
 

ભ 
ફશ 
રા 

ભા. 
વૈ. 

ળા.ખો.ખાાં 
પ ુ
રુ 
 

ભ 
ફશ 
રા 

૧ કાંની વકેે્રટયી  
લગગ-૧ 

૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૫૬૦૦-

૩૯૧૦૦ 
(૬૬૦૦) 

વનમવભત 
ગાય ધયણ 

૨ ભદદનીળ 
વનમાભક (જ.વાં), 
લગગ-૨   

૩ ૧ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ 
(૫૪૦૦) 

વનમવભત 
ગાય ધયણ 

૩ નાણાાં અન ે
હશવાફી 
અવધકાયી,લગગ-૨ 

૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ 
(૫૪૦૦) 

વનમવભત 
ગાય ધયણ 

૪ જભીન વાંયક્ષણ 
અવધકાયી,લગગ-૨ 

૨ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ 
(૪૪૦૦) 

વનમવભત 
ગાય ધયણ 

૫ હપલ્ડ 
સુયલાઇઝય 
(જ.વાં), લગગ-૩  

૭ ૪ ૨ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ 
(૨૮૦૦) 

હપકવ ગાય 
રા.૩૧૩૪૦/- 

૬ હપલ્ડ આવીસ્ટન્ટ 
(જ.વાં), લગગ-૩ 

૩૭ ૩ ૧ ૧૮ ૯ ૦ ૦ ૪ ૨ ૦ ૦ ૦ ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ 
(૨૪૦૦) 

હપકવ ગાય 
રા.૧૯૯૫૦/- 
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ક્રભ જગ્માનુાં નાભ કરૂ 
જગ્મા 

બફન 
અનાભત 
(વાભાન્મ) 

વાભાજીક 
અને 

ળૈક્ષબણક 
યીતે 

છાત 

અન ુ
સબુિત 
જાવત 

અન ુ
સબુિત 
જન 
જાવત 

કરૂ જગ્માઓ 
ૈકી 

ગાય ધોયણ 
(ગે્રડ ે વાથે) 

વનમવભત ગાય 
ધોયણ / ફપકવ 

ગાય  

પ ુ
રુ 
 

ભ 
ફશ 
રા 

પ ુ
રુ 
 

ભ  
ફશ 
રા 

પ ુ
રુ 
 

ભ 
ફશ 
રા 

પ ુ
રુ 
 

ભ 
ફશ 
રા 

ભા. 
વૈ. 

ળા.ખો.ખાાં 
૭ વવનીમય કરાકગ  

લગગ-૩ 

૨ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ 
(૨૪૦૦) 

હપકવ ગાય 
રા.૧૯૯૫૦/- 

૮ સ્ટેનગે્રડ-૩ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ 

(૨૪૦૦) 
હપકવ ગાય 
રા.૧૯૯૫૦/- 

૯ જુવનમય કરાકગ  
કભ કમ્્યટુય 
ઓયેટય  

૧૭ ૮ ૪ ૧ ૧ ૦ ૦ ૨ ૧ ૦ ૦ ૦ ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ 

(૧૯૦૦) 
હપકવ ગાય 
રા.૧૯૯૫૦/- 

(૧) જાશયેાતભાાં દળાગલેર જગ્માઓ ભાટે  ઓનરાઇન અયજી કન્પભગ થમા ફાદ ણફન અનાભત અયજદાયે 
સ્ટ ઓપીવ ખાતે ર.૧૦૦/- ચરણથી યકડભાાં યીક્ષા પી ેટે બયલાના યશળેે. તેભજ અનાભત 
(વાભાજીક ળૈક્ષણણક છાત/અનસુણુચત જાવત/અનસુણુચત જનજાવત/ળાયીહયક ખડ ખાાંણ ) 
અયજદાયએ યીક્ષા પી ના ૫૦ % મજુફ ર.૫૦/- યીક્ષા પી ેટે ચરણથી યકડભાાં બયલાના યશળેે. 
તેભજ તભાભ અયજદાયએ સ્ટર ચાર્જ ેટે ર.૧૨/- ચરણથી યકડભાાં બયલાના યશળેે અને ચરણ 
ણ http://ojas.gujarat.gov.in લેફવાઇટ ઉયથી જ ડાઉનરડ કયલાનુાં યશળેે.  

(૨) આ જાશયેાતભાાં દળાગલેર વાંલગોની જગ્મા ઉય વાંદગી ભાટે વનગભ વનમત કયે તેલી શતેરુક્ષી પ્રશ્ન 
લાી ઓ.એભ.આય.(OMR) ધ્ધવતથી રેણખત યીક્ષા રેલાભાાં આલળે. લધભુાાં જાશયેાતભાાં દળાગલેર 
લગગ-૩ વાંલગગની જગ્માઓ ભાટે રફર મરુાકાત (ઓયર ઇન્ટયવ્ય)ુ યાખલાભાાં આલનાય નથી. જમાયે 
લગગ-૧ તથા લગગ-૨ વાંલગગની જગ્માઓ ભાટે રફર મરુાકત (ઓયર ઇન્ટયવ્ય)ુ યાખલાભાાં આલનાય 
છે. જેની જાણ રેણખતભાાં કયલાભાાં આલળે. 

(૩) વનગભ દ્વાયા ફશાય ાડેર ભેયીટભાાં આલતા અયજદાયએ વયકાયશ્રી/વનગભ દ્વાયા વનમત થમેર 
કમ્્યટુય કોળલ્મની વી.વી.વી./વી.વી.વી.+ યીક્ષા ાવ કયલી પયજીમાત યશળેે.  

(૪) યીક્ષાને રગતી અન્મ સચુનાઓ લખતલખત http://ojas.gujarat.gov.in ઉય મકુલાભાાં આલળે. જે 
ફાફત અયજદાયએ વભમાાંતયે ધ્માને રેલાની યશળેે.    

(૫) ઉભેદલાયને ચેતલણી આલાભાાં આલે છે કે , વનગભની જાશયેાત અન્લમે કેટરીક વ્મક્તતઓ નકયી 
આલાના ફશાને આવથિક ળણ કયતાાં શમ છે. ત આલી કઇ વ્મક્તતની ચારભાાં ન પવાલલા તથા 
આલી વ્મક્તતઓથી દુય યશલેાની સચુના ધ્માને રેલા વલનાંતી છે. તથા આલી વ્મક્તતઓની ભાહશતી 
વનગભને યુી ાડલા વલનાંતી છે. આ સચુનાને અલગણી આવથિક રેલડ દેલડભાાં ડનાય ઉભેદલાય 
/ અયજદાય ભાટે વનગભ જલાફદાય યશળેે નશી. 

      તાયીખ :૧૫/૦૧/૨૦૧૮                                                          વશી/- 

સ્થ   : ગાાંધીનગય                                                        લશીલટી વાંિારક  

    ગ.ુયા.જ.વલ.વન.રી, 
ગાાંધીનગય 
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U]HZFT ZFHI HDLG lJSF; lGUD ,LP 
sZFHI ;ZSFZG]\ ;FC;f 

cc A,ZFD EJG cc ;[S8Zv!_qV[4 UF\WLGUZP 

OMG : _*)v Z#Z5))_#4 Z#Z 5))_$4 Z#Z 5)#!(4 Z#Z 5)#!)P  O[S; o _*)v Z#Z5Z#!! 

Website : gsldc.gujarat.gov.in, E-mail: md-gsld@gswan.gov.in, CIN No.: U45201GJ1978SGC003124 

(જાશયેાત ક્રભાાંક:ગ.ુયા.જ.વલ.વન.રી./            /૨૦૧૮  ) 
(લેફવાઇટ એડ્રેવ: http://ojas.gujarat.gov.in) 

 ગજુયાત યાજમ જભીન વલકાવ વનગભ રી., ગાાંધીનગય દ્વાયા જુદા જુદા વાંલગગની લગગ-
૧ થી લગગ-૩ ની જગ્માઓ ઉય અયજદાયની વાંદગી કયલા ભાટે ઓનરાઇન અયજી ત્રક 
ભાંગાલલાભાાં આલે છે. આ ભાટે અયજદાયે http://ojas.gujarat.gov.in લેફવાઇટ ઉય તા.૧૫-૦૧-
૨૦૧૮ (ફયના ૧૧.૦૦.૦૦કરાક)થી તા.૧૦-૦૨-૨૦૧૮ (વભમ યાત્રીના ૧૮.૦૦.૦૦ કરાક સધુી) 
દયમ્માન અયજી કયલાની યશળેે. અયજદાયે તાન તાજેતયન ાવટગ  વાઇઝન પટ(૧૫ KB) 

અને વશીન નમનૂ (૧૫ KB વાઇઝથી લધે નશીં તે યીતે) જે.ી.જી. પભેટભાાં સ્કેન કયી ઓનરાઇન 
અયજીભાાં અરડ કયલાન યશળેે. અયજદાયે તાની ફધી જ  ફેઝીક ળૈક્ષણણક રામકાત, વલળે 
રામકાત, ફેઝીક અનબુલ, લધાયાન અનબુલ , વનમત ઉંભય અને ઉંભય ભમાગદાભાાં છુટછાટ, યીક્ષા 
ધ્ધવતની વલગત, ઓનરાઇન અયજી કયલાની દ્ધવત તથા યીક્ષા પી લગેયે અંગેની અયજી કયલાને 
રગતી વાંણુગ સચુનાઓ ઉયકત લેફવાઇટ ઉય જમા ફાદ જ અયજદાયે ઓનરાઇન અયજી 
કયલાની યશળેે.  

ક્રભ જગ્માનુાં 
નાભ 

કરૂ 
જગ્મા 

બફન 
અનાભત 
(વાભાન્મ) 

વાભાજીક 
અને 

ળૈક્ષબણક 
યીતે 

છાત 

અન ુ
સબુિત 
જાવત 

અન ુ
સબુિત 
જન 
જાવત 

કરૂ જગ્માઓ 
ૈકી 

ગાય 
ધોયણ 
(ગે્રડ ે 
વાથે) 

વનમવભત ગાય 
ધોયણ / ફપકવ 

ગાય  

પ ુ
રુ 
 

ભ 
ફશ 
રા 

પ ુ
રુ 
 

ભ 
ફશ 
રા 

પ ુ
રુ 
 

ભ 
ફશ 
રા 

પ ુ
રુ 
 

ભ 
ફશ 
રા 

ભા. 
વૈ. 

ળા.ખો.ખાાં 
પ ુ
રુ 
 

ભ 
ફશ 
રા 

૧ કાંની 
વેકે્રટયી  
લગગ-૧ 

૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૫૬૦૦-
૩૯૧૦૦ 
(૬૬૦૦) 

વનમવભત 
ગાય ધયણ 

૨ ભદદનીળ 
વનમાભક 
(જ.વાં),  
લગગ-૨   

૩ ૧ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૯૩૦૦-
૩૪૮૦૦ 
(૫૪૦૦) 

વનમવભત 
ગાય ધયણ 

૩ નાણાાં અને 
હશવાફી 
અવધકાયી 
લગગ-૨ 

૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૯૩૦૦-
૩૪૮૦૦ 
(૫૪૦૦) 

વનમવભત 
ગાય ધયણ 

૪ જભીન 
વાંયક્ષણ 
અવધકાયી 
લગગ-૨ 

૨ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૯૩૦૦-
૩૪૮૦૦ 
(૪૪૦૦) 

વનમવભત 
ગાય ધયણ 
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ક્રભ જગ્માનુાં 
નાભ 

કરૂ 
જગ્મા 

બફન 
અનાભત 
(વાભાન્મ) 

વાભાજીક 
અને 

ળૈક્ષબણક 
યીતે 

છાત 

અન ુ
સબુિત 
જાવત 

અન ુ
સબુિત 
જન 
જાવત 

કરૂ જગ્માઓ 
ૈકી 

ગાય 
ધોયણ 
(ગે્રડ ે 
વાથે) 

વનમવભત ગાય 
ધોયણ / ફપકવ 

ગાય  

પ ુ
રુ 
 

ભ 
ફશ 
રા 

પ ુ
રુ 
 

ભ 
ફશ 
રા 

પ ુ
રુ 
 

ભ 
ફશ 
રા 

પ ુ
રુ 
 

ભ 
ફશ 
રા 

ભા. 
વૈ. 

ળા.ખો.ખાાં 
૫ હપલ્ડ 

સુયલાઇઝય 
(જ.વાં),  
લગગ-૩  

૭ ૪ ૨ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૫૨૦૦-
૨૦૨૦૦ 
(૨૮૦૦) 

હપકવ ગાય 
રા.૩૧૩૪૦/- 

૬ હપલ્ડ 
આવીસ્ટન્ટ 
(જ.વાં), 
લગગ-૩ 

૩૭ ૩ ૧ ૧૮ ૯ ૦ ૦ ૪ ૨ ૦ ૦ ૦ ૫૨૦૦-
૨૦૨૦૦ 
(૨૪૦૦) 

 

હપકવ ગાય 
રા.૧૯૯૫૦/- 

૭ વવનીમય 
કરાકગ  
લગગ-૩ 

૨ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૫૨૦૦-
૨૦૨૦૦ 
(૨૪૦૦) 

હપકવ ગાય 
રા.૧૯૯૫૦/- 

૮ સ્ટેનગે્રડ-૩ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૫૨૦૦-
૨૦૨૦૦ 

(૨૪૦૦) 

હપકવ ગાય 
રા.૧૯૯૫૦/- 

૯ જુવનમય કરાકગ 

કભ કમ્્યટુય 

ઓયેટય 

૧૭ ૮ ૪ ૧ ૧ ૦ ૦ ૨ ૧ ૦ ૦ ૦ ૫૨૦૦-
૨૦૨૦૦ 

(૧૯૦૦) 

હપકવ ગાય 
રા.૧૯૯૫૦/- 

 

 (૨) જાશયેાતભાાં દળાાલેર જગ્માઓની વાંખ્માભાાં લધ-ઘટ થલાની ળક્યતાઓ છે. જે ફાફતનો 
વનગભનો વનણામ આખયી યશળેે.  

(૨) બયતી ભાટે જરૂયી ળૈક્ષબણક રામકાત, અનબુલ, ઉંભય તથા અન્મ વલગતો :   
૧ ૧ જગ્માનુાં નાભ  કાંની વેકે્રટયી, લગા-૧ 
 ૨ ળૈક્ષણણક રામકાત 

તથા અનબુલ  
ગજુયાતીભાાં  
ભાન્મ યવુનલાવીટીની કોઇ ણ ળાખાની સ્નાતકની દલી વાથે ઇન્સ્ટીટયટુ 
ઓપ કાંની વેકે્રટયી ઓપ ઇન્ડીમાના પેરો / એવોવીમેટની ભેમ્ફયળી 
ધયાલતા શોલા જોઇએ. તેની વાથે ાાંિ લાનો વફાંવધત કે્ષત્રનો અનબુલ 
ધયાલતા શોલા જોઇએ. જે ૈકી ત્રણ લાનો વેકે્રટયી / નામફ વેકે્રટયી / 
આવીસ્ટન્ટ વેકે્રટયી તયીકેનો અનબુલ ધયાલતા શોલા જોઇએ.  
રો ની દલી લધાયાની રામકાત ગણાળે.  
અંગે્રજીભાાં 
have possessed a Bachelor’s degree form a recognised University in 

any faculty whith Fellow / Associate Membership of the Institute of 

Company Secretary of India, with five years experience in the 

relevant field out of which three years qualification experience should 

be as Secretary / Deputy Secretary / Assistant Secretary in a Public 

Company or Undertakings. A degree in Law will be an additional 

qualification.  
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 ૩ કમ્્યટુયની 
જાણકાયી  

ગજુયાતીભાાં  
અયજદાયે ડીાટગભેન્ટ ઓપ ઇરેતરનીક એક્રીડળેન ઓપ કમ્્યટુય કવીવ 
(DOEACC) વવામટીના કવગ ઓપ કમ્્યટુય કનવે્ટ ( CCC+) અથલા 
વભકક્ષ યીક્ષા ાવ કયેર શલી જઇએ અથલા વયકાય/વનગભ દ્વાયા 
લખતલખત નક્કી થતા ધયણ મજુફની કમ્્યટુય એ્રીકેળન ામાની 
યીક્ષા ાવ કયેર શલી જઇએ.   
અંગે્રજીભાાં 
have possessed the basic knowledge of computer application 

equivalent to Course on Computer Concept (CCC+) of Department 

of Electronic Accreditation of Computer Courses (DOEACC) 

society, or of the level as may be determined by the Board from 

time to time.  
 ૪ બાાઓની 

જાણકાયી  
અયજદાયને ગજુયાતી, હશન્દી તથા અંગ્રેજી બાાનુાં યુત ુજ્ઞાન શવુાં જઇએ.  

 ૫ ઉંભય  ૩૫ લગથી લધ ુન શલી જઇએ.   
 ૬ ગાય ધયણ 

(ગ્રેડ-ે વાથે)  
ે-ફેન્ડ ર.૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦, ગ્રેડ ે- ર.૬૬૦૦ 

 ૭ પ્રફેળન ીયીમડ  વાંદગી ાભેર અયજદાયન પ્રફેળન ીયીમડ ફે લગન યશળેે.  
૨ ૧ જગ્માનુાં નાભ ભદદનીળ વનમાભક(જ.વાં), લગા-૨ 

 ૨ ળૈક્ષણણક રામકાત 
તથા અનબુલ  

ગજુયાતીભાાં 
ભાન્મ યવુનલવીટીની એગ્રીકલ્ચયની કઇણ ળાખાની સ્ટ ગ્રેજયએુટની 
ડીગ્રી અથલા વીલીર એન્જીવનમયીંગની સ્ટ ગ્રેજ્યએુટની ડીગ્રી ધયાલતા 
શલા જઇએ અને તેની વાથે એગ્રીકલ્ચયર યીવચગ અથલા એગ્રીતલ્ચયર 
એજયકેુળન અથલા એગ્રીકલ્ચયર એતસ્ટેન્ટેળન વવલિવ અથલા વઇર 
કન્વલેળન અથલા એગ્રીકલ્ચયર એન્જીવનમયીંગ અથલા વવવલર 
એન્જીવનમયીંગભાાં અરગથી અથલા વાંયતુત યીતે ફે લગન અનબુલ 
ધયાલતા શલા જઇએ.   
અથલા  
ભાન્મ યવુનલવીટીની એગ્રીકલ્ચયર અથલા એગ્રીકલ્ચયર એન્જીવનમયીંગ 
અથલા વવવલર એન્જીવનમયીંગની ડીગ્રી ફીજા લગગ વાથે ાવ કયેર શલી 
જઇએ અને તેની વાથે એગ્રીકલ્ચયર યીવચગ અથલા એગ્રીકલ્ચય 
એજયકેુળન અથલા એગ્રીકલ્ચયર એતસ્ટેન્ટેળન વવલિવ અથલા વઇર 
કન્વલેળન અથલા એગ્રીકલ્ચયર એન્જીવનમયીંગ અથલા વવવલર 
એન્જીવનમયીંગભાાં અરગથી અથલા વાંયતુત યીતે ત્રણ લગન અનબુલ 
ધયાલતા શલા જઇએ. 
અંગ્રેજીભાાં :-  
have possessed post graduate degree in any branch of Agricultural or 

Civil Engineering from any recognized University with two years 

experience in  separately or combined in Agricultural Research or 

Agricultural Education or Agricultural Extension Service or Soil 

Conservation or Agricultural Engineering or Civil Engineering.  

        OR  

    have possessed graduate degree in second class in Agriculture or 

Agricultural Engineering or Civil Engineering from any recognized 
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University with three years experience, separately or combined, in 

Agricultural Research or Agricultural Education or Agricultural 

Extension Service or Soil Conservation or Agricultural Engineering 

or Civil Engineering.  
 ૩ કમ્્યટુયની 

જાણકાયી  
ગજુયાતીભાાં  
અયજદાયે ડીાટગભેન્ટ ઓપ ઇરેતરનીક એક્રીડળેન ઓપ કમ્્યટુય કવીવ 
(DOEACC) વવામટીના કવગ ઓપ કમ્્યટુય કનવે્ટ ( CCC+) અથલા 
વભકક્ષ યીક્ષા ાવ કયેર શલી જઇએ અથલા વયકાય/વનગભ દ્વાયા 
લખતલખત નક્કી થતા ધયણ મજુફની કમ્્યટુય એ્રીકેળન ામાની 
યીક્ષા ાવ કયેર શલી જઇએ.  
 

અંગે્રજીભાાં 
have possessed the basic knowledge of computer application 

equivalent to Course on Computer Concept (CCC+) of Department 

of Electronic Accreditation of Computer Courses (DOEACC) 

society, or of the level as may be determined by the Board from 

time to time. 
 ૪ બાાઓની 

જાણકાયી  
અયજદાયને ગજુયાતી, હશન્દી તથા અંગ્રેજી બાાનુાં યુત ુજ્ઞાન શવુાં જઇએ.  

 ૫ ઉંભય  ૩૫ લગથી લધ ુન શલી જઇએ.   
 ૬ ગાય ધયણ 

(ગ્રેડ-ે વાથે)  
ે-ફેન્ડ ર.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦, ગ્રેડ ે- ર.૫૪૦૦ 

 ૭ પ્રફેળન ીયીમડ  વાંદગી ાભેર અયજદાયન પ્રફેળન ીયીમડ ફે લગન યશળેે.  
૩ ૧ જગ્માનુાં નાભ નાણાાં અને ફશવાફી અવધકાયી, લગા-૨ 

 ૨ ળૈક્ષણણક રામકાત 
તથા અનબુલ  

ગજુયાતીભાાં 
ઇસ્ટીટયટુ ઓપ ચાટગડગ એકાઉન્ટન્ટવ ઓપ ઇન્ડીમાના વભ્મ શલા જઇએ.  

અથલા 
ભાન્મ યવુનલગવીટીની ભાસ્ટય ઓપ ણફઝનેવ એડભીનીસ્ટેળન (પાઇનાન્વ) ની 
ડીગ્રી વાથે ત્રણ લગન અનબુલ ધયાલતા શલા જઇએ.  

અથલા 
ભાન્મ યવુનલગવીટીની ફીજા લગગની , સ્ટ ગ્રેજયએુટની કભવગની ડીગ્રી , 
એડલાન્વ એકાઉન્ટીંગ અને ઓડીટીંગ વાથે ત્રણ લગન બ્રીક રીભીટેડ 
કાંની અથલા વયકાયી જાશયે વાશવભાાં વફાંવધત ક્ષેત્રન અનબુલ ધયાલતા 
શલા જઇએ.  

અથલા 
ભાન્મ યવુનલગવીટીની ફીજા લગગની , કભવગની ડીગ્રી , એડલાન્વ એકાઉન્ટીંગ 
અને ઓડીટીંગ વાથે વાત લગન બ્રીક રીભીટેડ કાંની અથલા વયકાયી 
જાશયે વાશવભાાં વફાંવધત ક્ષેત્રન અનબુલ ધયાલતા શલા જઇએ.   
અંગ્રેજીભાાં :-  
 Be a member of the institute of Chartered Accountants of India,  

Or 

Degree in Master of Business Administration (Finance) from a recognised 

university with three years experience.  
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Or 

have possessed second class post graduate degree in Commerce with 

Advance accounting and Auditing from a recognized University, with 

three years experience in relevant field of a public company or a 

government undertakings,  

Or 

have possessed second class degree in Commerce with accounting and 

Auditing from a recognized University, with seven years post qualification 

experience in relevant field of a Public company or a government 

undertakings, 
 ૩ કમ્્યટુયની 

જાણકાયી  
ગજુયાતીભાાં  
અયજદાયે ડીાટગભેન્ટ ઓપ ઇરેતરનીક એક્રીડળેન ઓપ કમ્્યટુય કવીવ 
(DOEACC) વવામટીના કવગ ઓપ કમ્્યટુય કનવે્ટ ( CCC+) અથલા 
વભકક્ષ યીક્ષા ાવ કયેર શલી જઇએ અથલા વયકાય/વનગભ દ્વાયા 
લખતલખત નક્કી થતા ધયણ મજુફની કમ્્યટુય એ્રીકેળન ામાની 
યીક્ષા ાવ કયેર શલી જઇએ.  
અંગે્રજીભાાં 
have possessed the basic knowledge of computer application 

equivalent to Course on Computer Concept (CCC+) of Department 

of Electronic Accreditation of Computer Courses (DOEACC) 

society, or of the level as may be determined by the Board from 

time to time. 
 ૪ બાાઓની 

જાણકાયી  
અયજદાયને ગજુયાતી, હશન્દી તથા અંગ્રેજી બાાનુાં યુત ુજ્ઞાન શવુાં જઇએ.  

 ૫ ઉંભય  ૩૫ લગથી લધ ુન શલી જઇએ.   
 ૬ ગાય ધયણ 

(ગ્રેડ-ે વાથે)  
ે-ફેન્ડ ર.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦, ગ્રેડ ે- ર.૫૪૦૦ 

 ૭ પ્રફેળન ીયીમડ  વાંદગી ાભેર અયજદાયન પ્રફેળન ીયીમડ ફે લગન યશળેે.  
૪ ૧ જગ્માનુાં નાભ જભીન વાંયક્ષણ અવધકાયી, લગા-૨ 

 ૨ ળૈક્ષણણક રામકાત 
તથા અનબુલ  

ગજુયાતીભાાં 
ભાન્મ યવુનલાવીટીની એગ્રીકલ્િય અથલા એગ્રીકલ્િય એન્જીનમયીંગની ોસ્ટ 
ગે્રજયએુટની ડીગ્રી ધયાલતા શોલા જોઇએ.  

અથલા 
ભાન્મ યવુનલાવીટીની એગ્રીકલ્િય અથલા એગ્રીકલ્િય એન્જીનમયીંગની 
ગે્રજયએુટની ડીગ્રી વાથે ફે લાનો એગ્રીકલ્િય યીવિા અથલા એગ્રીકલ્િય 
એજયકેુળન અથલા એગ્રીકલ્િય એક્વટેન્ળન વવલિવ અથલા જભીન વાંયક્ષણ 
અથલા એગ્રીકલ્િય એન્જીનમયીંગનો અનબુલ ધયાલતા શોલા જોઇએ. 
 અંગ્રેજીભાાં :-  
have possessed post graduate degree in Agriculture or Agriculture 

Engineering from any recognized University,  

Or 

have possessed graduate degree in Agriculture or Agricultural Engineering 

from any recognized University, with two years experience in the area of 

Agricultural Research or Agricultural Education or Agricultural Extension 

Service or Soil Convervation or Agricultural Engineering.  
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 ૩ કમ્્યટુયની 
જાણકાયી  

ગજુયાતીભાાં  
અયજદાયે ડીાટગભેન્ટ ઓપ ઇરેતરનીક એક્રીડળેન ઓપ કમ્્યટુય કવીવ 
(DOEACC) વવામટીના કવગ ઓપ કમ્્યટુય કનવે્ટ ( CCC+) અથલા 
વભકક્ષ યીક્ષા ાવ કયેર શલી જઇએ અથલા વયકાય/વનગભ દ્વાયા 
લખતલખત નક્કી થતા ધયણ મજુફની કમ્્યટુય એ્રીકેળન ામાની 
યીક્ષા ાવ કયેર શલી જઇએ.  
અંગે્રજીભાાં 
have possessed the basic knowledge of computer application 

equivalent to Course on Computer Concept (CCC+) of Department 

of Electronic Accreditation of Computer Courses (DOEACC) 

society, or of the level as may be determined by the Board from 

time to time. 
 ૪ બાાઓની 

જાણકાયી  
અયજદાયને ગજુયાતી, હશન્દી તથા અંગ્રેજી બાાનુાં યુત ુજ્ઞાન શવુાં જઇએ.  

 ૫ ઉંભય  ૨૮ + ૫ (૩૩) લગથી લધ ુન શલી જઇએ. 
 ૬ ગાય ધયણ 

(ગ્રેડ-ે વાથે)  
ે-ફેન્ડ ર.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦, ગ્રેડ ે- ર.૪૪૦૦  

 ૭ પ્રફેળન ીયીમડ  વાંદગી ાભેર અયજદાયન પ્રફેળન ીયીમડ ફે લગન યશળેે.  
૫ ૧ જગ્માનુાં નાભ  ફપલ્ડ સુયલાઇઝય(જ.વાં), લગા-૩ 

 ૨ ળૈક્ષણણક રામકાત 
તથા અનબુલ  

ગજુયાતીભાાં 
ભાન્મ યવુનલવીટીની એગ્રીકલ્ચય અથલા એગ્રીકલ્ચયર એન્જીવનમયીંગ 
અથલા રુયર સ્ટડીઝની ડીગ્રી ધયાલતા શલા જઇએ.  
અથલા  
એગ્રીકલ્ચયભાાં ડી્રભા અથલા વીવલર એન્જીવનમયીંગ ડી્રભા વાથે ત્રણ 
લગન અનબુલ  
અંગે્રજીભાાં 
have possessed graduate degree in Agriculture or Agricultural 

Engineering or Rural Studies from any recognized University. 

        OR  

have possessed diploma in Agriculture or Civil Engineering 

with 3 years experience.  
 ૩ કમ્્યટુયની 

જાણકાયી  
ગજુયાતીભાાં  
અયજદાયે ડીાટગભેન્ટ ઓપ ઇરેતરનીક એક્રીડળેન ઓપ કમ્્યટુય કવીવ 
(DOEACC) વવામટીના કવગ ઓપ કમ્્યટુય કનવે્ટ ( CCC) અથલા 
વભકક્ષ યીક્ષા ાવ કયેર શલી જઇએ અથલા વયકાય/વનગભ દ્વાયા 
લખતલખત નક્કી થતા ધયણ મજુફની કમ્્યટુય એ્રીકેળન ામાની 
યીક્ષા ાવ કયેર શલી જઇએ.  
અંગે્રજીભાાં 
have possessed the basic knowledge of computer application 

equivalent to Course on Computer Concept (CCC) of Department of 

Electronic Accreditation of Computer Courses (DOEACC) society, 

or of the level as may be determined by the Board from time to 

time. 
 ૪ બાાઓની 

જાણકાયી  
અયજદાયને ગજુયાતી, હશન્દી તથા અંગ્રેજી બાાનુાં યુત ુજ્ઞાન શવુાં જઇએ.  

 ૫ ઉંભય  ૨૮ + ૫ (૩૩) લગથી લધ ુન શલી જઇએ.  
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 ૬ ગાય ધયણ 
(ગ્રેડ-ે વાથે)  

ે ફેન્ડ ર.૫૨૦૦-૨૦૨૦૦, ગ્રેડ ે-૨૮૦૦ 

 ૭ પ્રથભ ાાંચ લગન 
ભાવવક પીકવ 
ગાય (વયકાયી 
વનમભનવુાય)  

ર.૩૧૩૪૦/- 

૬ ૧ જગ્માનુાં નાભ  ફપલ્ડ આવીસ્ટન્ટ(જ.વાં), લગા-૩ 

 ૨ ળૈક્ષણણક રામકાત 
તથા અનબુલ  

ગજુયાતીભાાં 
ભાન્મ યવુનલવીટીની એગ્રીકલ્ચય અથલા વીલીર એન્જીનીમયીંગની 
ગ્રેજ્યએુટ ડીગ્રી અથલા ડી્રભા એગ્રીકલ્ચય અથલા ડી્રભા વીલીર 
એન્જીવનમયીંગ અથલા ફી.આય.એવ.ની ડીગ્રી ધયાલતા શલા જઇએ.  
 

અંગે્રજીભાાં 
have possessed graduate degree or Diploma in Agriculture or Civil 

Engineering or Bachelor degree in Rural Studies from any 

recognized University. Preference will be given to the candidate 

having taken training in soil and water Conservation.    
 ૩ અગ્રીભતા ભાટેની 

વલળે રામકાત  
જ અને જભીન વાંયક્ષણની તારીભ ધયાલનાયને અગ્રીભતા આલાભાાં 
આલળે.  

 ૪ કમ્્યટુયની 
જાણકાયી  

ગજુયાતીભાાં  
અયજદાયે ડીાટગભેન્ટ ઓપ ઇરેતરનીક એક્રીડળેન ઓપ કમ્્યટુય કવીવ 
(DOEACC) વવામટીના કવગ ઓપ કમ્્યટુય કનવે્ટ ( CCC) અથલા 
વભકક્ષ યીક્ષા ાવ કયેર શલી જઇએ અથલા વયકાય/વનગભ દ્વાયા 
લખતલખત નક્કી થતા ધયણ મજુફની કમ્્યટુય એ્રીકેળન ામાની 
યીક્ષા ાવ કયેર શલી જઇએ.  
 

અંગે્રજીભાાં 
have possessed the basic knowledge of computer application 

equivalent to Course on Computer Concept (CCC) of Department of 

Electronic Accreditation of Computer Courses (DOEACC) society, 

or of the level as may be determined by the Board from time to 

time. 
 ૫ બાાઓની 

જાણકાયી  
અયજદાયને ગજુયાતી, હશન્દી તથા અંગ્રેજી બાાનુાં યુત ુજ્ઞાન શવુાં જઇએ.  

 ૬ ઉંભય  ૨૮ + ૫ (૩૩) લગથી લધ ુન શલી જઇએ.  
 ૭ ગાય ધયણ 

(ગ્રેડ-ે વાથે)  
 

ે ફેન્ડ ર.૫૨૦૦-૨૦૨૦૦, ગ્રેડ ે ર.૨૪૦૦ 

 ૮ પ્રથભ ાાંચ લગન 
ભાવવક પીકવ 
ગાય (વયકાયી 
વનમભનવુાય)  

ર.૧૯૯૫૦/- 
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૭ ૧ જગ્માનુાં નાભ  વવવનમય કરાકગ , લગગ-૩ 

 ૨ ળૈક્ષણણક રામકાત 
તથા અનબુલ  

ગજુયાતીભાાં 
ભાન્મ યવુનલવીટીની આટગવ, વામન્વ, કભવગ અથલા રૉ ની ડીગ્રી ધયાલતા 
શલા જઇએ અને તેની વાથે ાાંચ લગન અનબુલ ધયાલતા શલા જઇએ.  
અંગે્રજીભાાં 
Have passed bachelor degree in any faculty of Arts, Science, Commerce 

or law from recognized University, with 5 years experience.     
 ૩ કમ્્યટુયની 

જાણકાયી  
ગજુયાતીભાાં  
અયજદાયે ડીાટગભેન્ટ ઓપ ઇરેતરનીક એક્રીડળેન ઓપ કમ્્યટુય કવીવ 
(DOEACC) વવામટીના કવગ ઓપ કમ્્યટુય કનવે્ટ ( CCC) અથલા 
વભકક્ષ યીક્ષા ાવ કયેર શલી જઇએ અથલા વયકાય/વનગભ દ્વાયા 
લખતલખત નક્કી થતા ધયણ મજુફની કમ્્યટુય એ્રીકેળન ામાની 
યીક્ષા ાવ કયેર શલી જઇએ.  
અંગે્રજીભાાં 
have possessed the basic knowledge of computer application 

equivalent to Course on Computer Concept (CCC) of Department of 

Electronic Accreditation of Computer Courses (DOEACC) society, 

or of the level as may be determined by the Board from time to 

time. 
 ૪ બાાઓની 

જાણકાયી  
ઉભેદલાયને ગજુયાતી, હશન્દી તથા અંગ્રેજી બાાનુાં યુત ુજ્ઞાન શવુાં જઇએ.  

 ૫ ઉંભય  ૨૮ + ૫ (૩૩) લગથી લધ ુન શલી જઇએ.  
 ૬ ગાય ધયણ 

(ગ્રેડ-ે વાથે)  
ે ફેન્ડ ર.૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ (ગ્રેડ ે ર.૨૪૦૦) 

 ૭ પ્રથભ ાાંચ લગન 
ભાવવક પીકવ 
ગાય (વયકાયી 
વનમભનવુાય)  

ર.૧૯૯૫૦/- 

૮ ૧ જગ્માનુાં નાભ  સ્ટેન ગ્રેડ- III, લગગ-૩ (ગજુયાતી)  
 ૨ ળૈક્ષણણક રામકાત 

તથા અનબુલ  
ગજુયાતીભાાં 
(૧) ધયણ-૧૨ ાવ શલા જઇએ.  
(૨) નીચે પ્રભાણેની સ્ીડ ધયાલતા શલા જઇએ.  
કમ્્યટુય ટાઇીંગભાાં ૨૫ ળબ્દ પ્રવત વભનીટ અને  
ગજુયાતી ળટગ શને્ડભાાં ૪૦ ળબ્દ પ્રવત વભનીટ  
અંગે્રજીભાાં 
(i) have passed Higher Secondary School Certificate Examination.  

(ii) have possessed the following speed:  

25 words per minute in Computer Typing and  

40 words per minute in short hand for Gujarati    
 ૩ કમ્્યટુયની 

જાણકાયી  
ગજુયાતીભાાં  
અયજદાયે ડીાટગભેન્ટ ઓપ ઇરેતરનીક એક્રીડળેન ઓપ કમ્્યટુય કવીવ 
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(DOEACC) વવામટીના કવગ ઓપ કમ્્યટુય કનવે્ટ ( CCC) અથલા 
વભકક્ષ યીક્ષા ાવ કયેર શલી જઇએ અથલા વયકાય/વનગભ દ્વાયા 
લખતલખત નક્કી થતા ધયણ મજુફની કમ્્યટુય એ્રીકેળન ામાની 
યીક્ષા ાવ કયેર શલી જઇએ.  
અંગે્રજીભાાં 
have possessed the basic knowledge of computer application 

equivalent to Course on Computer Concept (CCC) of Department of 

Electronic Accreditation of Computer Courses (DOEACC) society, 

or of the level as may be determined by the Board from time to 

time. 
 ૪ બાાઓની 

જાણકાયી  
ઉભેદલાયને ગજુયાતી, હશન્દી તથા અંગ્રેજી બાાનુાં યુત ુજ્ઞાન શવુાં જઇએ.  

 ૫ ઉંભય  ૨૮ + ૫ (૩૩) લગથી લધ ુન શલી જઇએ.  
 ૬ ગાય ધયણ 

(ગ્રેડ-ે વાથે)  
ે ફેન્ડ ર.૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ (ગ્રેડ ે ર.૨૪૦૦) 

 ૭ પ્રથભ ાાંચ લગન 
ભાવવક પીકવ 
ગાય (વયકાયી 
વનમભનવુાય)  

ર.૧૯૯૫૦/- 

૯ ૧ જગ્માનુાં નાભ  જુવનમય કરાકગ કભ કમ્્યટુય ઓયેટય, લગગ-૩  
 ૨ ળૈક્ષણણક રામકાત 

તથા અનબુલ  
ગજુયાતીભાાં 
ધયણ-૧૨ ાવ શલા જઇએ.  
કઇ ણ ળાખાભાાં સ્નાતકની ડીગ્રી અને/ અથલા અનબુલ શળે તેઓ ભાટે  
લધાયાની રામકાત ગણલાભાાં આલળે.  
અંગે્રજીભાાં 
Have passed Higher Secondary School Certificate Examination.  

Possessing degree in any faculty and / or experience will be considered 

additional qualification.      
 ૩ કમ્્યટુયની 

જાણકાયી  
ગજુયાતીભાાં  
અયજદાયે ડીાટગભેન્ટ ઓપ ઇરેતરનીક એક્રીડળેન ઓપ કમ્્યટુય કવીવ 
(DOEACC) વવામટીના કવગ ઓપ કમ્્યટુય કનવે્ટ ( CCC) અથલા 
વભકક્ષ યીક્ષા ાવ કયેર શલી જઇએ અથલા વયકાય/વનગભ દ્વાયા 
લખતલખત નક્કી થતા ધયણ મજુફની કમ્્યટુય એ્રીકેળન ામાની 
યીક્ષા ાવ કયેર શલી જઇએ.  
અંગે્રજીભાાં 
have possessed the basic knowledge of computer application 

equivalent to Course on Computer Concept (CCC) of Department of 

Electronic Accreditation of Computer Courses (DOEACC) society, 

or of the level as may be determined by the Board from time to 

time. 
 ૪ બાાઓની 

જાણકાયી  
ઉભેદલાયને ગજુયાતી, હશન્દી તથા અંગ્રેજી બાાનુાં યુત ુજ્ઞાન શવુાં જઇએ.  
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 ૫ ઉંભય  ૨૮ + ૫ (૩૩) લગથી લધ ુન શલી જઇએ.  
 ૬ ગાય ધયણ 

(ગ્રેડ-ે વાથે)  
ે ફેન્ડ ર.૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ (ગ્રેડ ે ર.૧૯૦૦) 

 ૭ પ્રથભ ાાંચ લગન 
ભાવવક પીકવ 
ગાય (વયકાયી 
વનમભનવુાય)  

ર.૧૯૯૫૦/- 

 

જાશયેાતની વાભાન્મ જોગલાઇ :-  

 

૧. નાગફયત્લ :-  
અયજદાય બાયતનુાં નાગહયકત્લ ધયાલતાાં શલા જઇએ.   

 

૨. બયેરા અયજીત્રક :-  
 

(૦૧) જ એક કયતા લધ ુવાંલગગ/ જગ્મા ભાટે અયજી કયલાની શમ ત દયેક વાંલગગ ભાટે અરગ 
અરગ અયજી કયલાની યશળેે અને પ્રત્મેક અયજી વાથે પી વનમભ મજુફ બયલાની યશળેે.  

(૦૨) અયજીની અણગ્રભ નકર વલચાયણાભાાં રેલાભાાં આલળે નશીં.  
(૦૩) અનાભત કક્ષાના અયજદાય ભાટે જગ્માઓ અનાભત ન શમ ત્માાં આલા અયજદાય 

ણફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયી ળકળે અને તેને ણફનઅનાભતના ધયણ રાગ ુડળે.  
(૦૪) જાશયેાતભાાં ભહશરા અયજદાય ભાટે જગ્માઓ અનાભત ન શમ ત ણ જે તે કેટેગયીભાાં 

ભહશરા અયજદાય અયજી કયી ળકે છે.  
(૦૫) જાશયેાતભાાં જે તે કેટેગયીભાાં કુર જગ્માઓ ૈકી ભહશરા અયજદાય ભાટે અમકુ જગ્માઓ 

અનાભત શમ ત્માયે ભહશરા અયજદાયની અનાભત જગ્માઓ વવલામની જગ્માઓ ય 
રુ તેભજ ભહશરા અયજદાયની વાંદગી ભાટે વલચાયણા થઈ ળકે છે, રુુ તેભજ 
ભહશરા અયજદાય અયજી કયી ળકે છે. (દા.ત. કુર ૧૦ જગ્માઓ ૈકી ૦૩ જગ્મા ભહશરા 
અયજદાય ભાટે અનાભત છે. યાંત ુફાકી યશતેી ૦૭ જગ્મા વાભે ભહશરા અયજદાય ણ 
વાંદગી ાભી ળકે છે.)  

(૦૬) જાશયેાતભાાં ભાત્ર ભહશરા અયજદાય ભાટે જગ્માઓ અનાભત શમ ત ણ જે તે કેટેગયીભાાં 
રુુ અયજદાય અયજી કયી ળકે છે કેભ કે ભહશરા અયજદાય ઉરબ્ધ ન થામ ત આ 
જગ્માઓ ય વાંદગી ભાટે રુુ અયજદાયની વલચાયણા થઈ ળકે છે. યાંત ુજે જગ્માઓ 
ભહશરા અયજદાય યેુયુા વાંદગી ાભે/ જેટરી વાંખ્માભાાં વાંદગી ાભે ત તેભને જ 
પ્રથભ વલચાયણભાાં રેલાના થળે અને કઇ ભહશરા અયજદાય  વાંદ ન થામ કે ઓછા 
ભહશરા અયજદાય વાંદ થામ ત તેટરા પ્રભાણભાાં રુુ અયજદાયને ધ્માનભાાં રેલાભાાં 
આલળે. (દા.ત. કરૂ ૧૦ જગ્મા ભહશરા અયજદાય ભાટે અનાભત છે અને ૦૮ ભહશરા 
અયજદાય વાંદ થામ છે ત ૦૨ રુુ અયજદાય વાંદગી ાભી ળકે છે.)  
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૩. જન્ભ તાયીખ :-  

(૧) જન્ભ તાયીખના યુાલા ભાટે એવ.એવ.વી. ફડગ દ્વાયા અામેર એવ.એવ.વી.ઇ. પ્રભાણત્ર / 
વાંફવધત સ્કુર દ્વાયા અામેર ળાા છડમાનુાં પ્રભાણત્ર જ ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે. યાંત ુ
આ પ્રભાણત્રભાાં દળાગલેર જન્ભ તાયીખ ખટી શલાન ુઅયજદાય ભાને ત વક્ષભ 
અવધકાયીશ્રીએ આેર લમ અને અવધલાવના પ્રભાણત્રની પ્રભાણણત નકર ભકરલાની 
યશળેે. આ પ્રભાણત્રભાાં અવધકૃત અવધકાયીએ સ્ષ્ટણે જણાલેર શવ ુજઇએ કે તેઓએ 
એવ.એવ.વી. કે તેની યીક્ષાનુાં મુ પ્રભાણત્ર તાવેર છે અને તાની વભક્ષ યજુ 
કયલાભાાં આલેર યુાલાઓને આધાયે અયજદાયની વાચી જન્ભ તાયીખ __________ છે. જે 
એવ.એવ.વી. કે તેની વભકક્ષ યીક્ષાના પ્રભાણત્રભાાં દળાગલેર જન્ભ તાયીખ કયતાાં જુદી છે 
તથા ભાનલાને યુત ુકાયણ છે. અયજદાયે યજુ કયેર લમ અને અવધલાવન ુપ્રભાણત્ર તેની 
વલશ્વવવનમતા (Credibility) ના આધાયે સ્લીકાય કે અસ્લીકાયન વનણગમ વનગભ દ્વાયા રેલાભાાં 
આલળે.  

(૨) અયજદાયે અયજી ત્રકભાાં દળાગલેર જન્ભ તાયીખભાાં ાછથી કઇણ કાયણવય પેયપાય થઈ 
ળકળે નહશિં.  

૪. લમભમાાદા :-  
(૧) લમભમાગદા ભાટેની ઉંભય અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના યજની ગણલાભાાં આલળે.  
(૨) જાશયેાતભાાં ઉરી લમભમાગદા આલાભાાં આલેર છે, તેભાાં નીચે મજુફની છુટછાટ 

ભલાાત્ર છે.  
૧ મુ ગજુયાતના અનસુણુચત જાવત, અનસુણુચત 

જનજાવત, વાભાજજક અને ળૈક્ષણણક યીતે છાત લગગ 
અને ણફન અનાભત લગગના આવથિક યીતે નફા 
લગગના  અયજદાય તેભજ  (જાશયેાતભાાં જે અનાભત 
લગગની જગ્માઓ શળે તે અનાભત લગગના અયજદાયને 
જ ઉરી લમભમાગદાભાાં છુટછાટ ભલાાત્ર છે.) 

ાાંચ લગ (લધભુાાં લધ ુ૪૫ 
લગની લમભમાગદાભાાં)  

૨ ણફન અનાભત ભહશરા અયજદાય  ાાંચ લગ (લધભુાાં લધ ુ૪૫ 
લગની લમભમાગદાભાાં)  

૩ મુ ગજુયાતના અનસુણુચત જાવત, અનસુણુચત 
જનજાવત, વાભાજજક અને ળૈક્ષણણક યીતે છાત લગગ 
(જાશયેાતભાાં જે અનાભત લગગની જગ્માઓ શળે તે 
અનાભત લગગના અયજદાયને જ ઉરી લમભમાગદાભાાં 
છુટછાટ ભલાાત્ર છે.) 

દળ લગ (આ છુટછાટભાાં ભહશરા 
ભાટેની છુટછાટ કે જે ાાંચ 
લગની છે. તેન વભાલેળ થઈ 
જામ છે. લધભુાાં લધ ુ૪૫ લગની 
ભમાગદાભાાં છુટછાટ ભળે.)   

૪ ભાજી વૈવનક, ઇવી.ઓ.એવ.એવ.વી.ઓ. વહશત 
અયજદાય  

રશ્કયભાાં ફજાલેર વેલા ઉયાાંત 
ફીજા ત્રણ લગ (લધભુાાં લધ ુ૪૦ 
લગની ભમાગદાભાાં)  
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૫ ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા અયજદાય (જગલાઇ-૦૯ ભાાં આેર વલગતને આવધન ) :- 
ળાયીહયક અળકતતાલાા અયજદાય કે જેઓ શરનચરનની અળકતતા O.L. (One Leg 

affected) અથલા O.A. (One Arm affected) કે જેઓ ૪૦ % કે તેથી લધ ુઅને ૧૦૦ % 
સધુીની કક્ષાના ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા અયજદાય શમ તેઓને જ ભેડીકર ફડગના 
તફીફી પ્રભાણત્રને આધીન ૧૦ લગ સધુીની છુટછાટ ભલાાત્ર યશળેે. આ વવલામ 
અન્મ ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા અયજદાય અયજી કયલાને ાત્ર નથી.    

૬ જે અયજદાય ગજુયાત યાજમ જભીન વલકાવ વનગભ રી.ભાાં નકયીભાાં ચાલ ુશમ અને 
અયજી કયે ત તેલા કેવભાાં ભશત્તભ લમભમાગદા ૪૫ લગની ધ્માને રેલાની યશળેે. આ 
ઉયાાંત ગજુયાત વયકાયના ગજુયાત વેલા વવલિવ લગીકયણ અને બયતી(વાભાન્મ) 
વનમભ-૧૯૬૭ મજુફ જે છુટછાટ આલાભાાં આલે છે તે ધ્માને રેલાની યશળેે.   

 

૫. ળૈક્ષબણક રામકાત :-  
(૧) અયજદાય અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના યજ જાશયેાતભાાં દળાગલેર ળૈક્ષણણક રામકાત 

ધયાલતા શલા જઇએ.   
(૨) અયજદાયે ળૈક્ષણણક રામકાત ભાન્મ યવુનલવવિટી/ ફડગભાાંથી ભેલેર શલી જઇએ.  
(૩) વનગભ દ્વાયા ભાાંગલાભા આલે ત્માયે અયજદાયે અયજી વાથે ભાન્મ યવુનલવવિટી/ ફડગના ગણુ 

ત્રક (ફધા જ લો/ વેભેસ્ટય) અને દલી પ્રભાણત્રની અવર પ્રભાણત્ર વાથે સ્લમાં 
પ્રભાણણત નકર યજુ કયલાની યશળેે.   

(૪) જાશયેાતભાાં દળાગલેર રામકાત અયજદાય ધયાલે છે તેલ તેભન શક્ક દાલ શમ ત આલા 
અયજદાયે વભકક્ષતા પ્રસ્થાવત કયતા આદેળ / અવધકૃતતાની વલગત આલાની યશળેે.  

(૫) જે હકસ્વાભાાં અયજદાયના ગણુ વગન્ટાઇરભા શમ ત વગન્ટેજભા રાાંતય કયી અયજી પભગભાાં 
દળાગલલાના યશળેે. (આ ભાટે વગન્ટાઇરભાાંથી વગન્ટેજભાાં રાાંતય કયલા ભાટેન વક્ષભ 
ઓથયીટીન આધાય યુ ાડલાન યશળેે.)  

૬.અનબુલ :-  

(૧) અયજદાય ળૈક્ષણણક રામકાત વાથે સવુ ાંગત શમ તેઓ અનબુલ ધયાલતા શલા જઇએ. તથા 
ભાકગળીટ / ડીગ્રી વટીપીકેટ ઇસ્ય ુથમા છીની તાયીખથી અનબુલ ધયાલતા શલા જઇએ.  

(૨) ભાાંગેર અનબુલ, અયજી કમાગની છેલ્રી તાયીખ સધુીન ગણલાભાાં આલળે.   
(૩) અયજદાયે અયજીભાાં જે અનબુલ દળાગલેર શમ તેના વભથગનભાાં અનબુલન વભમગા 

(હદલવ, ભાવ, લગ) તથા ફજાલેર પયજન પ્રકાય / ભેલેર અનબુલની વલગત , ગાયની 
વલગત વાથેનુાં પ્રભાણત્ર યજુ કયલાન ુયશળેે. આવુાં પ્રભાણત્ર વાંસ્થાના રેટયેડ ય વક્ષભ 
વત્તાવધકાયીની વશી અને તાયીખ વાથેનુાં યજુ કયલાનુાં યશળેે.   

(૪) અયજદાયે યજુ કયેર અનબુલના પ્રભાણત્રભાાં ાછથી કઇ પેયપાય કયલાની વલનાંતી ભાન્મ 
યાખલાભાાં આલળે નશીં. અયજી કમાગ છી અનબુલના નલા પ્રભાણત્ર સ્લીકાયલાભાાં આલળે 
નશીં.   
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(૫) અંળકારીન, યજજિંદા લેતનદાય, એપ્રેન્ટીવળી, તારીભી, આભાંવત્રત પેકલ્ટી તયીકે અયજદાય 
ભેલેર અનબુલ ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નહશિં. 

૭. અનસુબુિત જાવત, અનસુબુિત જનજાવત અને વાભાજજક ળૈક્ષબણક યીતે છાતલગા ના 
અયજદાયો:-  

(૧) મુ ગજુયાતના અનસુણુચત જાવત, અનસુણુચત જનજાવત અને વાભાજજક, ળૈક્ષણણક યીતે 
છાતલગગના અયજદાયને જ અનાભત લગગના અયજદાય તયીકેન રાબ ભળે.  

(૨) અનસુણુચત જાવત, અનસુણુચત જનજાવત, વાભાજજક અને ળૈક્ષણણક યીતે છાતલગગ ૈકી 
અયજદાય જે લગગના શમ તેની વલગત અયજીત્રક અને હયવળષ્ટભાાં અચકુ આલી.  

(૩) અયજદાયે અયજીત્રક અને હયવળષ્ટના વાંફવધત કરભભાાં જે તે અનાભત કક્ષા દળાલેર 
નશીં શમ ત ાછથી અનાભત લગગના અયજદાય તયીકેન રાબ ભેલલાન શક્ક દાલ 
ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નહશિં.  

(૪) અનાભત લગગન રાબ ભેલલા ઇચ્છતા અયજદાયે તેના વભથગનભાાં વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા 
વનમત નમનુાભાાં આલાભાાં આલેર જાવત પ્રભાણત્રની નકર અયજી વાથે અચકુ વાભેર 
કયલાની યશળેે. અયજીત્રક વાથે જાવત પ્રભાણત્રની નકર વાભેર નશીં શમ ત તે 
ાછથી સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશીં અને અયજીત્રક યદ થલાને ાત્ર ફનળે.  

(૫) વાભાજજક અને ળૈક્ષણણક યીતે છાતલગગના અયજદાયને અનાભતન રાબ જ તેઓન 
વભાલેળ "ઉન્નત લગગભાાં" નશીં થત શમ ત જ ભલાાત્ર થળે. 

(૬) વાભાજજક અને ળૈક્ષણણક યીતે છાતલગગના અયજદાયએ ઉન્નત લગગભાાં વભાલેળ ન થત 
શલા અંગેન ુવાભાજીક ન્મામ અને અવધકાયીતા વલબાગના ઠયાલ ક્રભાાંક:વળ/ 
૧૪૯૪/૯૫૯/અ, તા.૬/૨/૧૯૯૬, વાભાજજક ન્મામ અવધકાહયતા વલબાગના ઠયાલ 
ક્રભાાંક:વળ-૧૧૦૯-૧૬૬૩-અ/ તા.૨૭/૪/૨૦૧૦ તથા વાભાજજક ન્મામ અવધકાહયતા 
વલબાગના ઠયાલ ક્રભાાંક:વળ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ તા.૨૬/૪/૧૬ ની જગલાઇઓ 
મજુફ વનમત થમેર હયવળષ્ટ-(૪) (ગજુયાતીભાાં) ના નમનુાભાાં પ્રભાણત્ર યજુ કયલાન ુ
યશળેે. આવ ુપ્રભાણત્ર જે નાણાકીમ લગભાાં ભેલેર શમ તે વહશત ત્રણ લગ સધુીનુાં યશળેે 
અને તેભાાં જાશયેાતભાાં દળાગલેર તા.૧૫-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૧૦-૦૨-૨૦૧૮ ના વભમગાાન 
વભાલેળ થત શલ જઇએ. હયણીત ભહશરા અયજદાયએ આવ ુપ્રભાણત્ર તેભના 
ભાતાવતાની આલકના વાંદબગભાાં યજુ કયલાન ુયશળેે. જ આલા અયજદાયએ તેભના વતની 
આલકના વાંદબગભાાં આવુાં પ્રભાણત્ર યજુ કયેર શળે ત તેભની અયજી યદ કયલાભાાં આલળે. 
આ પ્રભાણત્રભાાં જે નાણાકીમ લગભાાં ભેલેર શમ તે વહશત ત્રણ લગના વભમગાાની 
આલકને ધ્માને રઈ, અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખ સધુીભાાં ભેલેર શવ ુજઇએ. 
અયજી વાથે હયવળષ્ટ-(૪)ના ફદરે Annexure-A (અંગ્રેજીભાાં) યજુ કયેર શળે ત ણ અયજી 
યદ કયલાભાાં આલળે. કેભ કે Annexure-A બાયત વયકાય શઠેની નકયી ભાટેનુાં છે. જ 
અયજદાયે આ પ્રભાણત્ર(હયવળષ્ટ-૪) અયજી વાથે યજુ કયેર નશીં શમ ત તેઓની અયજી 
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ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નહશ અને ણફનઅનાભત જગ્મા ભાટે ણ વલચાયણાભાાં રેલાભાાં 
આલળે નહશિં.  

(૭) વયકાયની પ્રલતગભાન જગલાઇ મજુફ અનાભત કક્ષાના અયજદાય ણફનઅનાભત લગગના 
અયજદાયની વાથે વનમત ધયણ (અથાગત લમભમાગદા, અનબુલની રામકાત, ણફનઅનાભત 
લગગના અયજદાય ભાટે અનાલેર શમ તેના કયતાાં લધ ુવલસ્તતૃ કયેર અન્મ કે્ષત્ર) ભાાં 
છુટછાટ રીધા વવલામ તાની ગણુલત્તાના આધાયે વાંદગી ાભે ત ણફનઅનાભત 
જગ્માની વાભે ગણતયીભાાં રેલાભાાં આલળે.  

(૮) અયજદાયે અયજીભાાં જાવત અંગે જે વલગત દળાગલેર શમ તેભાાં ાછથી પેયપાય કયલાની 
વલનાંતી ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નશીં.  

 

૮. ભાજી વૈવનક :-  
(૧) ભાજી વૈવનક અયજદાયએ અયજી ત્રક તથા હયવળષ્ટભાાં વલગત આલાની યશળેે.  
(૨) ભાજી વૈવનક અયજદાયે હડસ્ચાર્જ બકુની નકર અયજીત્રક વાથે અચકુ ભકરલાની યશળેે.  

 

૯. ળાયીફયક અળકતતા ધયાલતા અયજદાયો :-  
(ક) ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતાાં અયજદાયએ અયજીત્રકભાાં આ વલગત આલાની યશળેે.  
(ખ) ળાયીહયક અળકતતા ૪૦ % કે તેથી લધ ુઅને ૧૦૦ % સધુીની શમ તેલા અયજદાયને જ 

ળાયીહયક અળકતતાન રાબ ભલાાત્ર યશળેે. ળાયીહયક અળકતતાન રાબ ભેલલા ભાટે 
ઇચ્છતા અયજદાયે O.L. (One Leg affected) અથલા O.A. (One Arm affected) તે ૈકીની કઈ 
ળાયીહયક અળકતતા છે તે દળાગલવ.ુ  

(ગ) જાશયેાતભાાં ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા અયજદાય ભાટે અનાભત જગ્મા દળાગલેર ન શમ, 
યાંત ુજગ્માની પયજને અનરુ જે પ્રકાયની ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા અયજદાયને ાત્ર 
ગણેર શમ તેઓ તે જાશયેાત ભાટે અયજી કયી ળકળે. આલા પ્રવાંગે ઉંભયભાાં છુટછાટ ભળે.  

(ઘ) ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતાાં અયજદાયે તેના વભથગનભાાં વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના 
તા.૧/૧૨/૦૮ના હયત્ર ક્રભાાંક:૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨, થી વનમત થમેર નમનુાભાાં 
વયકાયી શક્સ્ટરના સવુપ્રટેન્ડન્ટ / વવવલર વર્જન / ભેડીકર ફડગ દ્વાયા આલાભાાં આલેર 
પ્રભાણત્રની નકર અયજી વાથે અચકુ ભકરલાની યશળેે. જ પ્રભાણત્રની નકર વાભેર 
કયલાભાાં નશીં આલેર શમ ત તે ાછથી ક્સ્લકાયલાભાાં આલળે નશીં. અને ળાયીહયક 
અળકતતા અયજદાય તયીકેન રાબ ભલાાત્ર થળે નહશિં.  

૧૦. ભફશરા અયજદાય :-  
ભહશરાઓની અનાભત જગ્માઓ ભાટે જ મગ્મ ભહશરા અયજદાય ઉરબ્ધ નશીં થામ ત તેની 
જગ્મા જે તે કક્ષાના (Category) રુુ અયજદાયને પાલી ળકાળે. 
જે અયજદાયન વભાલેળ અનાભત લગગ, ભાજી વૈવનક, ળાયીહયક અળકતતા, ભહશરા કે વલધલા 
ૈકીના વલકલ્ ૈકી એકથી લધ ુવલકલ્ભાાં થત શમ તેલા હકસ્વાભાાં તેને રાગ ુડતા 
વલકલ્ ૈકી જેભાાં લધ ુરાબ ભલાાત્ર શળે તે ભળે.  
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૧૧. વલધલા અયજદાય :-  

(૧) અયજદાય વલધલા શમ ત અયજી ત્રકભાાં તે કરભ વાભે "શા" અલશ્મ રખવુાં અન્મથા 
"રાગ ુડત ુનથી" એભ દળાગલવુાં.  

(૨) વલધલા અયજદાયે જ નુ: રગ્ન કયેર ન શમ ત અયજી ત્રકભાાં તે કરભ વાભે "શા" 
અચકુ રખવુાં. અન્મથા "રાગ ુડત ુનથી" એભ દળાગલવ.ુ  

(૩) વલધલા અયજદાયે નુ: રગ્ન કયેર ન શમ અને વલધલા અયજદાય તયીકે રાબ ભેલલા 
ઇચ્છતા શમ ત અયજી વાથે નુ: રગ્ન કયેર નથી તેલી એહપડેલીટ યજુ કયલાની યશળેે.  

(૪) વલધલા અયજદાયને વયકાયની પ્રલતગભાન જગલાઇ મજુફ તેઓએ ભેલેર ગણુભાાં તેના 
ાાંચ ટકા ગણુ ઉભેયલાભાાં આલળે.  

 

૧૨. ના લાાંધા પ્રભાણત્ર :-  
કેન્ર વયકાય / યાજ્મ વયકાય , ગજુયાત વયકાયના વયકાયી / અધગ વયકાયી / વયકાય શસ્તકના 
કોયેળન / કાંનીઓભાાં વેલા ફજાલતા અવધકાયીઓ/કભગચાયીઓ વનગભની જાશયેાતના વાંદબગભાાં 
ફાયફાય અયજી કયી ળકળે અને અયજી કમાગની જાણ ૧ ભાવની અંદય વફાંવધત કચેયીને કયલાની 
યશળેે. પ્રભાણત્રની ખયાઇ ભાટેની રફર મરુાકાત વભમે અયજદાયે વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા 
આલાભાાં આલેર ના લાાંધા પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુાં યશળેે.  

 

૧૩. ગેયરામક અયજદાય :-  
ગજુયાત જાશયે વેલા આમગ કે અન્મ જાશયે વેલા આમગ અથલા અન્મ વયકાયી/ અધગ વયકાયી 
/ વયકાય શસ્તકની વાંસ્થાઓ દ્વાય અયજદાય કમાયેમ ણ ગેયરામક ઠયાલેર શમ ત તેની વલગત 
અયજીત્રકભાાં આલાની યશળેે. જ અયજદાયન ગેયરામકન વભમ ચાલ ુશળે ત આલા 
અયજદાયની અયજી યદ થલાને ાત્ર ફનળે. 
 

૧૪. પયજજમાત વનવવૃિ, રૂખવદ, ફયતયપ :- 
અયજદાયને વયકાયી વેલા / વયકાય શસ્તકની કાંની કે ફડગ કોયેળન / કાંનીઓભાાંથી કમાયેમ 
ણ પયજજમાત વનવવૃત્ત, રખવદ, ફયતયપ કયલાભાાં આલેર શમ ત અયજીત્રકભાાં તેની વલગત 
આલાની યશળેે.  

 

૧૫. અગત્મની જોગલાઇઓ :-  

(૧) તભાભ વાંલગગ ભાટે ળૈક્ષણણક રામકાતભાાં અણગ્રભતા ભાટે વલળે રામકાત (એક કે એકથી 
લધ)ુ જે અયજદાય ધયાલતા શળે તેઓને તેઓ દ્વાયા રેણખત યીક્ષાભાાં ભેલેર ગણુભાાં લધભુાાં 
લધ ુ૫ ટકા લધાયાના ગણુ વનગભ દ્વાયા વનયતુત કયેર વવભવત દ્વાયા આલાભાાં આલળે. આ 
શતે ુભાટે જાશયેાતભાાં દળાગલેર વલવળષ્ટ રામકાતના પ્રભાણત્ર વયકાય ભાન્મ વાંસ્થાના જ 
શલા જરયી છે, અને તેલા પ્રભાણત્ર જ ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે. એ ભાટે વનગભ દ્વાયા 
વનયતુત થમેર વવભવતન વનણગમ આખયી ગણાળે જે અયજદાયને ફાંધનકતાગ યશળેે.  
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(૨) વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તા.૨૨/૫/૧૯૯૭ના ઠયાલ ક્રભાાંક:વીઆયઆય-૧૦૯૬-૨૨૧૩-
ગ(૨)ભાાં તેભજ તે છી પ્રવવધ્ધ થમેર ઠયાલભાાં વનહદિષ્ટ વનમભ અનવુાય વલધલા ભહશરા 
અયજદાય ભાટે વાંદગીભાાં અણગ્રભતા આલા ભાટે તેઓ દ્વાયા ભેલેર કુર ગણુના ૫ ટકા 
ગણુ ઉભેયી આલાભાાં આલળે.  

૧૬. વાંદગી પ્રફક્રમા :-  
જાશયેાતભાાં દળાગલેર વાંલગગની જગ્મા ઉય વાંદગી ાભલાના શતેવુય અયજદાયે સ્ધાગત્ભક 
રેણખત યીક્ષા પ્રહક્રમાભાાંથી વાય થલાન ુયશળેે. વાંદગી ભાટે લગગ-૩ વાંલગગની જગ્માઓ ભાટે 
ઓયર મરુાકાત યાખલાભાાં આલનાય નથી. જમાયે લગગ-૧ તથા લગગ-૨ વાંલગગની જગ્માઓ ભાટે 
રફર મરુાકાત (ઓયર ઇન્ટયવ્ય)ુ યાખલાભાાં આલનાય છે. જેની જાણ રેણખતભાાં કયલાભાાં આલળે.  

(અ) રેબખત કવોટી ભાટે નીિે પ્રભાણે અભ્માવક્રભ યશળેે. 
(૧) લગા-૩ ની કરેયીકર વાંલગાની જગ્માઓ ભાટે  
(૧) વવવનમય કરાકગ , લગગ-૩ - ૨ જગ્મા 
(૨) સ્ટેનગે્રડ-૩, લગગ-૩ - ૧ જગ્મા  
(૩) જુવનમય કરાકગ કભ કમ્્યટુય ઓયેટય, લગગ-૩ - ૧૭ જગ્મા  

રેણખત યીક્ષા , જેભાાં નીચે પ્રભાણે શતેરુક્ષી ( Multipule Choise Questions) કરૂ પ્રશ્ન ૧૦૦, 
કરૂ ગણુ ૧૦૦, વભમ ૧ કરાક ૨૦ ભીનીટ ગજુયાતીભાાં પ્રશ્નત્ર તૈમાય કયી યીક્ષા યાખલાભાાં 
આલળે.   

       
(૧)  

તાજેતયના ભશત્લના યાષ્ટ્ષ્રમ, 
આંતયાષ્ટ્ષ્રમ ફનાલ  

(૨)  બાયતની તથા વલશ્વની ભગુ  

(૩)  બાયતની યાજનીવત  (૪)  બાયતની અથગવ્મલસ્થા  
(૫)  બાયતનુાં ફાંધાયણ  (૬)  ગજુયાતની બોગણરક તથા કુદયતી વાંવત  
(૭)  ગજુયાતની ખેતી અને ઉદ્યગ  (૮)  ગજુયાતન વાાંસ્કૃવતક લાયવ, વાહશત્મ, 

કરા, ધભગ  
(૯)  ગજુયાતી વ્માકયણ  (૧૦)  અંગ્રેજી વ્માકયણ  
(૧૧)  વાભાન્મ વલજ્ઞાન  (૧૨)  બાયતન ઇવતશાવ  
(૧૩)  ગણણતળાસ્ત્ર (૧૪)  વાંખ્માત્ભક કવટી  
(૧૫)  તાકીક કવટી (Reasoning Test)  (૧૬) વાભાન્મ ફોદ્ધદ્ધક કવટી (General mental 

ability Test)  
(૧૭)  ખેર જગત    
(૨) ટેકવનકર વાંલગાની જગ્માઓ ભાટે  
(૧) ભદદનીળ વનમાભક(જ.વાં), લગગ-૨ - ૩ જગ્મા  
(૨) જભીન વાંયક્ષણ અવધકાયી, લગગ-૨  - ૨ જગ્મા  
(૩) હપલ્ડ સુયલાઇઝય(જ.વાં), લગગ-૩  - ૭ જગ્મા  
(૪) હપલ્ડ આવીસ્ટન્ટ(જ.વાં), લગગ-૩     - ૩૭ જગ્માઓ ભાટે  
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  રેબખત કવોટી ભાટે નીિે પ્રભાણે અભ્માવક્રભ યશળેે.  
બાગ-૧:- જેભાાં નીચે પ્રભાણે શતેરુક્ષી ( Multipule Choise Questions) કરૂ ૩૦ પ્રશ્ન, કરૂ ગણુ 
૩૦,  ગજુયાતીભાાં યીક્ષા આલાની યશળેે.   
    

 (૧)  તાજેતયના ભશત્લના યાષ્ટ્ષ્રમ, 
આંતયાષ્ટ્ષ્રમ ફનાલ  

(૨)  બાયતની તથા વલશ્વની ભગુ  

(૩)  બાયતની યાજનીવત  (૪)  બાયતની અથગવ્મલસ્થા  
(૫)  બાયતનુાં ફાંધાયણ  (૬)  ગજુયાતની બોગણરક તથા કુદયતી વાંવત  
(૭)  ગજુયાતની ખેતી અને ઉદ્યગ  (૮)  ગજુયાતન વાાંસ્કૃવતક લાયવ, વાહશત્મ, કરા, 

ધભગ  
(૯)  ગજુયાતી વ્માકયણ  (૧૦)  અંગ્રેજી વ્માકયણ  
(૧૧)  વાભાન્મ વલજ્ઞાન  (૧૨)  બાયતન ઇવતશાવ  
(૧૩)  ગણણતળાસ્ત્ર (૧૪)  વાંખ્માત્ભક કવટી  
(૧૫)  તાકીક કવટી (Reasoning Test)  (૧૬) વાભાન્મ ફોદ્ધદ્ધક કવટી (General mental 

ability Test)  
(૧૭)  ખેર જગત    

 

બાગ-૨:- જેભાાં ળૈક્ષણણક રામકાત વાંફવધત વલમને રગતા નીચે પ્રભાણેના અભ્માવ ક્રભભાાંથી 
કરૂ ૭૦ પ્રશ્ન, કરૂ ભાકગ ૭૦ યશળેે.   

1. importance and Contribution of agriculture in State and National Level economy.  

2. Characteristics of different Agro-climatic Zonesof the State and their cropping Systems.  

3. Characteristics of monsoon in different prarts of the State Effect of environment on crop 

production Alternative cropping Systems, in irregular monsoon. 

4. Classification of Soil of Gujarat their Physical, biological chemical properties Measures for 

improving and maintenance of their fertility and productivity. Soil conservation programme. 

5. Organic Farming uses of organic manure and bio-fertilizer in crop production importance of 

organic elements to maintain physical properties of soil, different methods of adding organic 

elements.  

6. Essential element for the plant growth, their function and role. Nutrient movement in plant, 

integrated nutrient management.  

7. Benefit fo crop rotation, intensive cropping, multiple cropping, inter and mix cropping, system. 

Improve package of practices of main crops in irrigated and non-irrigated conditions.  

8. improved variety of cereals, legumes cotton, oilseeds vegetable and fruit crops and cash crops 

cultivated in the state.  

9. Concept of minimum and zero tillage.  

10. irrigation projects, its classification, irrigation system and water requirement of main crops. 

Scope and role of drip and sprinkler irrigation in the agriculture.  

11. Project and policies of the State government for development of Agriculture and related filed. 

Different project, Scheme plans for development of Agriculture sector.  

12. Use of information technology in the field of Agriculture extensions for Spreding Agriculture 

technology.  

13. Advantage and limitations of training and visit system Mass Communication, group Contact, 

Symposium, Workshop, Seminar & conference.  

14. Agriculture research center in the State and their role and improved Agriculture practices.  
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15. Pollution and its impact on environment.  

16. Natural resources, their Conservations, social issues and the environment, environment 

protection act.  

17. Principles, of Agriculture economics and its utility in Agriculture. Production function, laws of 

returns. Risk and Uncertainty in Agriculture., Crop insurance, assessment of crop losses, crop 

insurance advantages and limitations in application, insurance and Credit Guarantee 

Corporation of india. 

18. Land Resources potential and land management Land use policy issues in India. 

19.  Philosophy and concept of Watershed 

20. PRA in Watershed Management 

21. Rainfall and Runoff 

22. Soil Erosion, erosion control measures on Agriculture land and Non Agriculture Land  

23. Ground Water Management in Watershed, common properties resource management. 

24. I.T. for land resources development and management. 

25. Farm machinery and implements, Repairs and maintenance. 

26. Earthmoving machinery and its utility. 

 

બાગ-૧ અને બાગ-૨ ભાટેન વભમ ૧ કરાક ૨૦ ભીનીટ યશળેે. કેડય લાઇઝ કક્ષાને અનરુ 
અરગ અરગ ગજુયાતીભાાં પ્રશ્નત્ર તૈમાય કયી યીક્ષા યાખલાભાાં આલળે. 
જાશયેાતભાાં દળાગલેર તભાભ વાંલગગ વાભે દળાગલેર જગ્માઓ ભાટે જે અયજદાયએ અરગ અરગ 
અયજીઓ કયેર શળે તેઓએ રેણખત યીક્ષાન વભમ અને તાયીખ એક જ શમ ત કઇ એક જગ્મા 
ભાટે યીક્ષા આી ળકળે. જગ્માની વાંદગી તેઓએ કયલાની યશળેે.   
(૩) કાંની વેકે્રટયી તથા ફશવાફી વાંલગાની જગ્માઓ ભાટે  
૧. કાંની વેકે્રટયી, લગગ-૧:-   ૧ જગ્મા  

ય. નાણાાં અને હશવાફી અવધકાયી, લગગ-૨:- ૧ જગ્મા  
 

રેણખત કવટી ભાટે નીચે પ્રભાણે અભ્માવક્રભ યશળેે.  
બાગ-૧:- જેભાાં નીચે પ્રભાણે શતેરુક્ષી ( Multipule Choise Questions) કરૂ પ્રશ્ન ૩૦, કરૂ ગણુ 
૩૦, ગજુયાતીભાાં યીક્ષા આલાની યશળેે.   

    
(૧)  

તાજેતયના ભશત્લના યાષ્ટ્ષ્રમ, 
આંતયાષ્ટ્ષ્રમ ફનાલ  

(૨)  બાયતની તથા વલશ્વની ભગુ  

(૩)  બાયતની યાજનીવત  (૪)  બાયતની અથગવ્મલસ્થા  
(૫)  બાયતનુાં ફાંધાયણ  (૬)  ગજુયાતની બોગણરક તથા કુદયતી વાંવત  
(૭)  ગજુયાતની ખેતી અને ઉદ્યગ  (૮)  ગજુયાતન વાાંસ્કૃવતક લાયવ, વાહશત્મ, 

કરા, ધભગ  
(૯)  ગજુયાતી વ્માકયણ  (૧૦)  અંગ્રેજી વ્માકયણ  
(૧૧)  વાભાન્મ વલજ્ઞાન  (૧૨)  બાયતન ઇવતશાવ  
(૧૩)  ગણણતળાસ્ત્ર (૧૪)  વાંખ્માત્ભક કવટી  
(૧૫)  તાકીક કવટી (Reasoning Test)  (૧૬) વાભાન્મ ફોદ્ધદ્ધક કવટી (General mental 

ability Test)  
(૧૭)  ખેર જગત    
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કાંની વેકે્રટયી લગા-૧:- 

 

બાગ-૨:- જેભાાં ળૈક્ષણણક રામકાત વાંફવધત વલમને રગતા નીચે પ્રભાણેના અભ્માવ ક્રભભાાંથી 
કરૂ ૭૦ પ્રશ્ન, કરૂ ભાકગ ૭૦ યશળેે.   
1. Company Law  

2. Cost and Management Accounting 

3. Economic and  Commercial Laws 

4. Tax Laws and Practice 

5. Company accounts and Auditing Practices 

6. Capital Markets and Securities Laws 

7. Industrial, Labour and General Laws 

8. Advanced Company Law and Practice  

9. Secretarial Audit, Compliance Management and Due Diligence  

10. Corporate Restructuring, Valuation and Insolvency  

11. Information Technology and Systems Audit 

12. Financial, Treasury and Forex Management  

13. Ethics, Governance and Sustainability  

14. Advanced Tax Laws and Practice  

15. Drafting, Appearances and Pleadings  

16. Electives 1 out of below 5 subjects 

17. Banking Law and Practice  

18. Capital, Commidity and Money Market  

19. Insurance Law and Practice  

20. Intellectual Property Rights – Law and Practice  

21. International Business – Law and Practices 

22. GST 

 

બાગ-૧ અને બાગ-૨ ભાટેન વભમ ૧ કરાક ૨૦ ભીનીટ યશળેે. કેડય લાઇઝ કક્ષાને અનરુ 
ગજુયાતીભાાં પ્રશ્નત્ર તૈમાય કયી યીક્ષા યાખલાભાાં આલળે. 
 
નાણાાં અને ફશવાફી અવધકાયી લગા-૨:- 

બાગ-૨:- જેભાાં ળૈક્ષણણક રામકાત વાંફવધત વલમને રગતા નીચે પ્રભાણેના અભ્માવ ક્રભભાાંથી 
કરૂ ૭૦ પ્રશ્ન, કરૂ ભાકગ ૭૦ યશળેે.   
 

1. Economics of government Finance. 

2. Indian Financial System. 

3. Fundamental Statistics. 

4. Corporate Accounting.  

5. Legal Aspect of Banking.  

6. Banking Regulations.  

7. Advance Business Management.  

8. Advance Financial Management.  

9. Business Law.  

10. Core Elective Computer Application.  

11. Costs and Financial Accounting.  

12. Advance Accounting and Auditing.  

13. International Business. 

14. Fundamental Financial Management. 
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15. International Finance. 

16. Management of Financial Services.  

17. Corporate tax Planing.  

18. Risk Management.  

19. Strategic Financial Management.   

20. Investment Management.  

21. Accountancy and Finance.  

22. Corporate & Other Laws  
Company Law  
Other Law  

23. Cost & Management Accounts  
24. Taxation  

Income Tax  
Indirect Taxes 

25. Auditing & Assurance 

26. Enterprise information systems & Strategic management 
27. Financial management & Economics for finance 

 

28. Advance Auditiong & Professional Ethics.  

29. Corporate & Economic Laws.  

30. Strategic Cost Management & Performance Evaluation. 

31. Financial Services & Capital Markets. 

32. International Taxation. 

33. Economic Laws. 

34. Global Financial Reporting Standards. 

35. Direct Tax Laws & Informational Taxation. 

36. GST.  

બાગ-૧ અને બાગ-૨ ભાટેન વભમ ૧ કરાક ૨૦ ભીનીટ યશળેે. કેડય લાઇઝ કક્ષાને અનરુ 
ગજુયાતીભાાં પ્રશ્નત્ર તૈમાય કયી યીક્ષા યાખલાભાાં આલળે.  
(ફ) રૂફરૂ મરુાકાતઃ- (લગગ-૧ અને લગગ-૨ વાંલગગની જગ્માઓ ભાટે)  
નીચે દળાગવ્મા મજુફની લગગ-૧ અને લગગ-૨ વાંલગગની જગ્માઓ ભાટે રફર મરુાકાત (ઓયર 
ઇન્ટયવ્ય)ુ યાખલાભાાં આલળે. જેની જાણ રેણખતભાાં કયલાભાાં આલળે. રફર મરુાકાત (ઓયર 
ઇન્ટયવ્ય)ુ ના ૧૦૦ ગણુ યશળેે. 
(૧) કાંની વેકે્રટયી વાંલગગ લગગઃ-૧:-    ૧ જગ્મા  

(૨) નાણાાં અને હશવાફી અવધકાયી વાંલગગ લગગઃ-૨:-  ૧ જગ્મા  

(૩) ભદદનીળ વનમાભક (જ.વાં.) વાંલગગ લગગઃ-૨:- ૩ જગ્મા  

(૪) જભીન વાંયક્ષણ અવધકાયી વાંલગગ લગગઃ-૨:- ૨ જગ્મા   
 

જગ્માની વાંદગીઃ- 
(અ) લગગ-૧ તથા લગગ-૨ વાંલગગની જગ્માઓ ભાટેઃ- 
    જગ્માની વાંદગી ભાટે રેણખત યીક્ષાભાાંથી ભેલેર ગણુના ૪૫% પ્રભાણે ગણુ + ફેઝીક 

ળૈક્ષણણક રામકાત અને અનબુલ, લધાયાની ળૈક્ષણણક રામકાત અને અનબુલ તથા જભીન 
વાંયક્ષણની તારીભ અન્લમે ભેલેર ગણુના ૪૫% પ્રભાણે ગણુ + લગગ-૧ અને લગગ-૨ 
વાંલગગની જગ્માઓ ભાટે રફર મરુાકાત (ઓયર ઇન્ટયવ્ય)ુ ભાાંથી ભેલેર ગણુના ૧૦% 
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પ્રભાણે ગણુ તથા વલધલા અયજદાય શમ ત વલધલા અયજદાયે કુર ભેલેર ગણુના ૫ ટકા 
ગણુ ઉભેયીને લધભુાાં લધ ુ૧૦૦ ભાકગવ મજુફ અયજદાયની પ્રલીઝનર ભેયીટ માદી તૈમાય 
કયલાભાાં આલળે અને તે ૈકી ત્રણ ગણા અયજદાય રામક અયજદાય તયીકે યશળેે અને તેટરા 
અયજદાયના પ્રભાણત્રની ચકાવણી કયી વાંદગી માદી ફનાલલાભાાં આલળે.  

  (ફ) લગગ-૩ વાંલગગની જગ્માઓ ભાટે:- 

જગ્માની વાંદગી ભાટે રેણખત યીક્ષાભાાંથી ભેલેર ગણુના ૫૦% પ્રભાણે ગણુ + ફેઝીક 
ળૈક્ષણણક રામકાત અને અનબુલ, લધાયાની ળૈક્ષણણક રામકાત અને અનબુલ તથા જભીન 
વાંયક્ષણની તારીભ અન્લમે ભેલેર ગણુના ૫૦% પ્રભાણે ગણુ તથા વલધલા અયજદાય શમ 
ત વલધલા અયજદાયે કુર ભેલેર ગણુના ૫ ટકા ગણુ ઉભેયીને લધભુાાં લધ ુ૧૦૦ ભાકગવ 
મજુફ અયજદાયની પ્રલીઝનર ભેયીટ માદી તૈમાય કયલાભાાં આલળે અને તે ૈકી ત્રણ ગણા 
અયજદાય રામક અયજદાય તયીકે યશળેે અને તેટરા અયજદાયના પ્રભાણત્રની ચકાવણી 
કયી વાંદગી માદી ફનાલલાભાાં આલળે. 

૧૭. ભાત્ર પ્રભાણત્રોની ખયાઇ ભાટેની રૂફરૂ મરુાકાત :-  

 

(૧) પ્રભાણત્રની ચકાવણી ભાટે રફર મરુાકાત વનગભની લડી કચેયી, ગાાંધીનગય ખાતે 
યાખલાભાાં આલળે. અયજદાયે તાના ખચે ઉક્સ્થત થલાનુાં યશળેે.  

(૨) રફર મરુાકાતના હદલવે અયજદાયને આલાભાાં આલેર મરુાકાત ત્રભાાં દળાગલેર ચેકરીસ્ટ 
પ્રભાણે અવર પ્રભાણત્ર વાથે જાતે પ્રભાણણત કયેર નકર યજુ કયલાની યશળેે. જ 
અયજદાય તેના અવર પ્રભાણત્ર યજુ નહશ કયે ત તેઓ વાંદગી ભાટે ાત્ર ફનળે નશીં 
તેની ખાવ નોંધ રેલી.  

 

૧૮. નીિે દળાાવ્મા મજુફની અયજીઓ યદ કયલાભાાં આલળે. (આ માદી ભાત્ર દષટાાંત સ્લરૂે 
છે જે વાંપણુા નથી.)  

 

(૧) ઓનરાઇન મવુદા મજુફ અયજી કયેર ન શમ. 

(૨) અયજીભાાં દળાગલેર વલગત અધયુી કે અવાંગત શમ.  
(૩) અયજીભાાં અયજદાય વશી તથા ાવટગ  વાઇઝન પટ અરડ કયેર ન શમ.  
(૪) અયજી પેકવથી અથલા ઇ-ભેઇરથી ભકરાલેર શમ.  
(૫) અયજી વાથે યેુયુી પી બયેર ન શમ. 
(૬) અનસુણુચત જાવત, અનસુણુચત જનજાવત, વાભાજજક અને ળૈક્ષણણક છાત લગગ, ણફન અનાભત 

લગગના આવથિક યીતે નફા લગગ તથા ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા અયજદાયે 
અયજીત્રક વાથે વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા અામેર પ્રભાણત્રની નકર યજુ કયેર ન શમ. 

(૭) ભાજી વૈવનક અયજદાયે હડસ્ચાર્જ બકુની નકર યજુ કયેર ન શમ. 
(૮) વાભાજજક અને ળૈક્ષણણક છાત લગગના અયજદાયે જાશયેાતભાાં દળાગલેર વભમગાાનુાં નન 

હક્રભીરેમય પ્રભાણત્ર યજુ કયેર ન શમ. 
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(૯) અયજદાયે ળૈક્ષણણક રામકાતના વાંદબગભાાં ભાકગળીટ / દલી પ્રભાણત્રની નકર યજુ કયેર ન 
શમ. 

(૧૦) જન્ભ તાયીખ ભાટે એવ.એવ.વી.ઇ. પ્રભાણત્રની નકર / ળાા છડયાના પ્રભાણત્રની 
પ્રભાણણત નકર યજુ કયેર ન શમ. 

(૧૧) અયજદાયે અયજીત્રકભાાં અનબુલ દળાગલેર શમ (જેના આધાયે ાત્રતા નક્કી કયલાની થતી 
શમ) યાંત ુતેના વભથગનભાાં પ્રભાણત્ર યજુ કયેર ન શમ.  

 

૧૯. વનભણુાંક:-  
 

(૧) ઉયની જાશયેાત વાંફધભાાં વનભણકૂ ભાટે વાંદ થમેરા અયજદાયને વનગભ દ્વાયા જાણ 
કયલાભાાં આલળ.ે  

(૨) વાંદ થમેર અયજદાયને વનગભ ધ્લાયા વનભણુાંક ભાટે જાણ કયલાભાાં ન આલે ત્માાં સધુીભાાં 
વનભણુાંક અંગેન કઇણ ત્રવ્મલશાય વનગભ ધ્માને રેળે નશીં.  

(૩) અયજદાયે તેની ફેઝીક ળૈક્ષણણક રામકાત તથા અનબુલ , લધાયાની ળૈક્ષણણક રામકાત તથા 
અનબુલ, ઉંભય લગેયેના વભથગનભાાં યજુ કયેર પ્રભાણત્ર કઇણ તફકે્ક અમગ્મ ભાલભુ 
ડળે ત તેની અયજદાયી યદ થળે તેભજ વનભણકૂ ણ યદ થલાને ાત્ર યશળેે અને આલા 
અયજદાય વાભે બાયતીમ પજદાયી ધાયા શઠેની કામગલાશી કયલાભાાં આલળે. જેથી 
અયજદાયે યજુ કયેરા પ્રભાણત્ર ખફુ જ ચક્કવાઇથી ણૂગ યીતે ખયાઇ કમાગ ફાદ જ 
વનગભભાાં યજુ કયલા.  

(૪) ગજુયાત યાજમ જભીન વલકાવ વનગભ રી. ,ની લડી કચેયી શાર ગાાંધીનગય ખાતે છે. આ 
ઉયાાંત વનગભની ેટા કચેયીઓ ગજુયાતના અરગ અરગ જજલ્રા / તાલકુા લગેયે 
વલસ્તાયભાાં ણ આલેરી છે જેથી વાંદગી ાત્ર અયજદાય વનગભની કઇણ કચેયી ખાતે 
વનભણુાંક / ફદરીને ાત્ર યશળેે.  

 

૨૦. ગેયલતાણુાંક અંગે દોવત ઠયેરા અયજદાયો વલરુધ્ધ ગરાાં :-  

 

અયજદાયને આથી ચેતલણી આલાભાાં આલે છે કે તેઓએ અયજીત્રકભાાં કઇણ પ્રકાયની ખટી 
ભાહશતી દળાગલલી નશીં, તેભજ આલશ્મક ભાહશતી છુાલલી નશીં. ઉયાાંત તેઓએ યજુ કયેર 
અવર દસ્તાલેજ કે તેની પ્રભાણણત નકરભાાં કઇણ વાંજગભાાં સધુાય અથલા પેયપાય અથલા 
ફીજા કઇણ ચેડાાં કયલા નશીં. જ એક જ ફાફતના ફે કે તેથી લધ ુદસ્તાલેજભાાં અથલા તેની 
પ્રભાણણત નકરભાાં કઇણ પ્રકાયની અચકવાઇ અથલા વલવાંગતતા જણામ ત તે વલવાંગતતાઓ 
ફાફતની સ્ષ્ટતા યજુ કયલી. જ કઇ અયજદાય નીચે જણાલેર ફાફત ભાટે કઇણ યીતે 
દવત જાશયે થમેર શમ અથલા થામ ત,  
(૧) તેઓની અયજદાયી અંગે કઇણ યીતે મગ્મતા પ્રા્ત કયલા.  
(૨) નાભ ફદરીને યીક્ષા આલી.  
(૩) કઇ અન્મ વ્મક્તત દ્વાયા છ કટથી કાભ ણૂગ કયાવ્યુાં શમ.  
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(૪) ફનાલટી દસ્તાલેજ યજુ કમાગ શમ.  
(૫) અગત્મની ફાફત છુાલલા અથલા દમકુત અથલા ખટા વનલેદન કયેર શમ.  
(૬) તેઓની અયજદાયી અંગે કઇણ અવનમવભત કે અનણુચત ઉામન વશાય રીધ શમ.  
(૭) કવટી વભમે કઇ અનણુચત વાધન જેલા કે ભફાઇર, કેલ્યરેુટય કે અન્મ ઇરેતરનીક 

ડીલાઇઝ વાથે રાલલા ફાફત.     
(૮) ઉત્તયલશીભાાં અશ્રીર બાા કે અવળષ્ટ ફાફત વહશતની અવાંગત ફાફત યજુ કયેર શમ.  
(૯) યીક્ષા ખાંડભાાં કઇણ યીતની ગેયલતગણુાંક આચયલી, જેલી કે અન્મ અયજદાયની 

જલાફલશીની નકર કયલી, સુ્તક, ગાઇડ, કારી તેલા કઇ ણ છાેર કે શસ્તણરણખત 
વાહશત્મની ભદદથી અથલા લાતણચત દ્વાયા કે કઇ વાાંકેવતક યીતે નકર કયલા કે અન્મ 
અયજદાયને નકર કયાલલાની ગેયયીવતઓ ૈકી કઇણ ગેયયીવત આચયલા ભાટે,  

(૧૦) રેણખત કવટી ભાટે વનગભ / વાંસ્થા દ્વાયા વનયીક્ષણ ભાટે વનયતુત થમેરા કભગચાયીને 
જલણી કયલી, કઇ ણ પ્રકાયની ળાયીહયક ઇજા શોંચાડલી લગેયે કૃત્મ કયલા કે 
કયાલલા કે વીધી અથલા આડકતયી યીતે વનગભ ય દફાણ રાલવ ુલગેયે ફાફત ભાટે 
અયજદાય નીચે દળાગલેર વળક્ષા ઉયાાંત પજદાયી કામગલાશીને ાત્ર ફનળે.  

(ક) ઉય દળાગલેર ૧ થી ૧૦ મદુા ભાટે કસયુલાય જણાલેર અયજદાયને વનગભ ગેયરામક 
ઠેયલળે.  

(ખ) જ વયકાયી વેલાભાાં અગાઉથી જ શમ ત તેના વલરુધ્ધ વમણુચત વનમભ અનવુાય 
વળસ્તબાંગના ગરાાં રઈ ળકાળે.  

 

૨૧. ઓનરાઇન અયજી કયલાની તથા પી બયલાની યીત :- 
આ જાશયેાતના વાંદબગભાાં વનગભ દ્વાયા ઓનરાઇન અયજી સ્લીકાયલાભાાં આલળે, અયજદાયે     
તા.૧૫-૦૧-૨૦૧૮,વભમ:-૧૧.૦૦.૦૦ કરાક થી તા.૧૦-૦૨-૨૦૧૮ , વભમ:-૧૮.૦૦.૦૦ કરાક 
સધુીભાાં http://ojas.gujarat.gov.in ય અયજી ત્રક બયી ળકળે. અયજદાયે અયજી કયલા ભાટે નીચે 
મજુફના સચુનાઓ (૧ થી ૧૬) અનવુયલાની યશળેે. Confirmation number ભળ્મા છી જ 
અયજી ભાન્મ ગણાળે.  
(૧) વો પ્રથભ http://ojas.gujarat.gov.in ય જવુાં.   
(૨) Apply On Line Click કયવુાં. 

આ પ્રભાણે Click કયલાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now ફટન દેખાળે. વો પ્રથભ 
More Details ય Click કયીને જાશયેાતની ફધી જ વલગતન અભ્માવ અયજદાયે કયલ, અને 
ત્માયફાદ Apply Now ફટન હકરક કયવુાં.    

(૩) તેની નીચે Apply Now ય Click કયલાથી Application Format દેખાળે. Click Application 

Format ભાાં વો પ્રથભ "Personal Details" અયજદાયે બયલી. (અશી રાર ફુદયડી (*) 
વનળાની શમ તેની વલગત પયજજમાત બયલાની યશળેે.) "Personal Details"  ભાાં જમાાં 
Mobile Number અને email ID ભાાંગ્મા છે. તેની વલગત રખલી જેથી જરય જણામે વનગભ 
અયજદાયને ભાહશતગાય કયી ળકે.  
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(૪) Personal Details બયામા ફાદ ફેઝીક Educational Details બયલા ભાટે Educational Details 
ઉય Click કયવુાં અને તાની ફેઝીક ળૈક્ષણણક રામકાત વલગત બયલી.  

(૫) અયજદાયે Additional Qualification ઉય Click કયી Additional Qualification ની વલગત 
બયલી.   

(૬) Experience Details ય Click કયવુાં અને Experience Details બયલી. લધ ુ Experience 

ઉભેયલા ભાાંગતા શલ ત Add. More Exp. ય Click કયી Details બયલી.  
(૭) Others Details ય Click કયવ ુઅને તેભાાં લધાયાની વલગત બયલી.  
(૮) તેની નીચે "Self declaration"ભાાં Yes/No ય Click કયવુાં.  
(૯) શલે save ઉય Click કયલાથી તભાય Data Save થળે. અશીં અયજદાયન Application 

Number Generate થળે. જે અયજદાયે વાચલીને યાખલાન યશળેે અને શલે છી આ 
જાશયેાતના વાંદબગભાાં વનગભ વાથેના કઇણ ત્ર વ્મલશાયભાાં તે દળાગલલાન યશળેે.  

(૧૦) અયજદાયે અયજીત્રકભાાં કઇ સધુાયા-લધાયા કયલાના શમ ત Edit Application ભાાં જઈને 
કયી ળકાળે. આ સવુલધા અયજી Confirm કયતાાં શરેા ઉરબ્ધ છે. એક લખત Confirm 

થઈ ગમા છી/ ફાદ આ સવુલધા ઉરબ્ધ યશળેે નહશિં.   
(૧૧) અયજદાયે ેજના ઉયના બાગભાાં upload photo ય Click કયી તેન Application Number 

type કયી અને તેની Birth Date Type કયલી. ત્માયફાદ OK ય Click કયવુાં. અશીં Photo 

અને Signature upload કયલાના છે. (પટાનુાં ભા ૫ વે.ભી ઉંચાઇ અને ૩.૬ વે.ભી. 
શાઇ અને Signature નુાં ભા ૨.૫ વેભી ઉંચાઇ અન ૭.૫ વે.ભી. શાઇ યાખલી) 
(photo અને Signature upload કયલા વો પ્રથભ તભાય Photo અને Signature .jpg Format 

(10 KB) વાઇઝથી લધાયે નશીં તે યીતે Computer ભાાં શલા જઇએ)  "Browse" Button ય 
Click કય શલે Choose File ના સ્ક્રીનભાાંથી જે પાઇર .jpg Format ભાાં તભાય Photo Store 

થમેર છે તે પાઇરને ત્માાંથી Select કય અને "Open" Button ય Click કય. શલે 
"Browse" Button ની ફાજુભાાં "Upload" Button ય Click કય શલે ફાજુભાાં તભાય Photo 

દેખાળે, શલે આજ યીતે Signature ણ Upload કયલાની યશળેે.  
(૧૨) અયજદાયે ેજના ઉયના બાગભાાં "Confirm Application" ય Click કયવુાં. અને 

"Application Number" તથા Birth Date Type કમાગ ફાદ Ok ય Click કયલાથી ત્રણ (૩) 
ફટન Ok ૨: "Application Preview" Click કયી તાની અયજી જઇ રેલી. અયજીભાાં 
સધુાય કયલાન જણામ, ત Edit Application ઉય Click કયીને સધુાય કયી રેલ. અયજી 
Confirm કમાગ છી કઇણ પ્રકાયન સધુાય થઈ ળકળે નશીં. જ અયજી સધુાયલાની જરય 
ન જણામ ત જ Confirm Application ય Click કયવુાં. Confirm Application ય Click 
કયલાથી અયજદાયની અયજીન વનગભભાાં Online સ્લીકાય થઈ જળે. અશીં "Confirmation 

Number" generate થળે જે શલે છીની ફધી જ કામગલાશી ભાટે જરયી શઇ, અયજદાયે 
વાચલલાન યશળેે. Confirmation Number વવલામ કઇણ ત્રવ્મલશાય કયી ળકાળે નશીં. 
Confirm થમેર અયજીત્રકની વપ્રન્ટ અચકુ કાઢી યાખલી.  
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(૧૩) વાભાન્મ કેટેગયીના અયજદાયે બયલાની થતી પી વાંદબે "Print Challan" ઉય કરીક કયીને 
વપ્રન્ટેડ ચરણની નકર કાઢલાની યશળેે. આ વપ્રન્ટેડ ચરણની નકર રઈને નજીકની 
કમ્્યટુય સવુલધા ધયાલતી સ્ટ ઓહપવભાાં જલાનુાં યશળેે. સ્ટ ઓહપવભાાં ર.૧૦૦/- 
યીક્ષા પી + ર.૧૨/- સ્ટર વવલિવ ચાર્જ તેભજ મુ ગજુયાતના અનાભત કક્ષાના 
અયજદાયએ સ્ટ ઓહપવભાાં ર.૫૦/- યીક્ષા પી ર.૧૨/- સ્ટર વવલિવ ચાર્જ બયલાન 
યશ ેછે. તા.૧૩-૦૨-૨૦૧૮ વભમ:-૧૮.૦૦.૦૦ કરાક (સ્ટ ઓહપવના કાભકાજના વભમ) 
સધુીભાાં બયલાની યશળેે અને પી બમાગ અંગેનુાં ચરણ ભેલલાનુાં યશળેે. આ િરણ તથા 
Confirm થમેર અયજીત્રક અયજદાયે ોતાની ાવે વાિલીને યાખલાના યશળેે અને 
જમાયે વનગભ દ્વાયા ભાંગાલલાભાાં આલે, ત્માયે જ અયજીત્રક ફીડાણો વફશત તથા પી 
બયેરા િરણની નકર વાથે આય.ી.એ.ડી / સ્ીડ ોસ્ટથી ભોકરલાના યશળેે અથલા 
વનગભની કિેયીભાાં રૂફરૂ આી જલાના યશળેે.  

(૧૪) દયેક જાશયેાત ભાટે અયજદાયે એક જ અયજી કયલી. આભ છતાાં, વાંજગલવાત, જ કઇ 
અયજદાયે એકથી લધ ુઅયજી કયેર શળે. ત છેલ્રી કન્પભગ થમેર અયજી, તેની વાથે વનમત 
પી બયેર શળે, ત તે ભાન્મ ગણાળે અને અગાઉની અયજી યદ ગણલાભાાં આલળે. અગાઉની 
અયજી વાથે બયેર પી છેલ્રી કન્પભગ થમેર અયજી વાભે ગણલાભાાં આલળે નહશિં. જ 
અયજદાયે છેલ્રી કન્પભગ થમેર અયજી વાથે વનમત પી બયેર નશીં શમ, ત આલા 
અયજદાયની વનમત પી વાથેની કન્પભગ થમેરી છેલ્રી અયજી ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે. જ 
અયજદાયે એકથી લધ ુઅયજી વાથે પી બયેર શળે, ત તે યીપાંડ કયલાભાાં આલળે નશીં.  

(૧૫) અયજી પી :-  
(૧) વાભાન્મ કેટેગયીના અયજદાયે સ્ટ ઓપીવભાાં ર.૧૦૦/- યીક્ષા પી + ર.૧૨/- 

સ્ટર વવલિવ ચાર્જ બયલાન યશળેે, અને પી બમાગ અંગેનુાં ચરણ ભેલલાનુાં યશળેે.  
(૨) મુ ગજુયાતના અનાભત કક્ષાના અયજદાયએ સ્ટ ઓપીવભાાં ર.૫૦/- યીક્ષા પી + 

ર.૧૨/- સ્ટર વવલિવ ચાર્જ બયલાન યશ ેછે.   
(૩) પી બમાગ લગયની અયજી યદ થલાને ાત્ર છે. પી બયેર નશીં શમ તેલા અયજદાયને 

કઇણ વાંજગભાાં પ્રાથવભક કવટી યીક્ષાભાાં ફેવલા દેલાભાાં આલળે નશીં. આ પી 
પકત સ્ટ ઓપીવ દ્વાયા જ સ્લીકાયલાભાાં આલળે, યકડભાાં, ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટથી, ઇષ્ટ્ન્ડમન 
સ્ટર ઓડગય કે ે ઓડગય તેભજ અન્મ સ્લરભાાં આ પી સ્લીકાયલાભાાં આલળે નહશિં, 
જેની અયજદાયએ ખાવ નોંધ રેલી.  

(૧૬) અયજદાયને ખાવ જણાલલાનુાં કે, અયજીત્રક તથા પ્રભાણત્રની ચકાવણી દયમ્માન કઇ 
અયજદાય, આ જગ્માના બયતી વનમભ, તથા જાશયેાતની જગલાઇઓ મજુફ રામકાત 
ધયાલતા નથી. તેભ ભાલભુ ડળે ત તેભની અયજદાયી કઇ ણ તફકે્ક યદ કયલાભાાં 
આલળે.   

(૧૭) અયજીત્રક વાથે ભાાંગલાભા આલે ત્માયે જડલાના આલશ્મક પ્રભાણત્રની માદી (આ 
માદી પકત અયજદાયને ભદદ ર થલા ભાટે છે. અથગઘટનના પ્રવાંગે જાશયેાતની જગલાઇ 
તથા યીક્ષા વનમભની જગલાઇ ધ્માને રેલાની યશળેે.)  
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૦૧ એક જાશયેાત ભાટે એક અયજી કયલી.  
૦૨ એવ.એવ.વી. ફડગના પ્રભાણત્રની નકર કે જેભાાં જન્ભ તાયીખ દળાગલેર શમ /ળાા 

છડયાના S.L.C પ્રભાણત્ર ભાન્મ ગણાળે.   
૦૩ અયજદાયે નાભભાાં પેયપાય કયેર શમ ત તેના યુાલાની નકર. (ગેઝેટની નકર)  
૦૪ વાભાજજક અને ળૈક્ષણણક યીતે છાત લગગ, અનસુણુચત જાવત તથા અનસુણુચત જનજાવત ભાટે 

વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા અામેર પ્રભાણત્રની નકર.   
૦૫ વાભાજજક અને ળૈક્ષણણક યીતે છાતલગગના અયજદાયએ ઉન્નત લગગભાાં વભાલેળ ન થત 

શલા અંગેન ુવાભાજીક ન્મામ અને અવધકાયીતા વલબાગના ઠયાલ ક્રભાાંક:વળ/ 
૧૪૯૪/૯૫૯/અ, તા.૬/૨/૧૯૯૬, વાભાજજક ન્મામ અવધકાહયતા વલબાગના ઠયાલ 
ક્રભાાંક:વળ-૧૧૦૯-૧૬૬૩-અ/ તા.૨૭/૪/૨૦૧૦ તથા વાભાજજક ન્મામ અવધકાહયતા 
વલબાગના ઠયાલ ક્રભાાંક:વળ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ તા.૨૬/૪/૧૬ ની જગલાઇઓ 
મજુફ તથા વાભાજજક ન્મામ અવધકાહયતા વલબાગના ઠયાલ ક્રભાાંક:વળ-૧૧૦૯-૧૬૬૩-અ/ 
તા.૨૭/૪/૨૦૧૦ ભાાં વનમત થમેર હયવળષ્ટ-(૪) (ગજુયાતીભાાં) ના નમનુાભાાં પ્રભાણત્ર 
યજુ કયલાન ુયશળેે. આવ ુપ્રભાણત્ર જે નાણાકીમ લગભાાં ભેલેર શમ તે વહશત ત્રણ લગ 
સધુીનુાં યશળેે અને તેભાાં જાશયેાતભાાં દળાગલેર વભમગાાન વભાલેળ થમેર શલ જઇએ. 
અંગે્રજીભાાં આલાભાાં આલતુાં Annexure-A ભાન્મ નથી.  

૦૬ ળાયીહયક વલકરાાંગતા ધયાલતા અયજદાય ભાટે વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા અામેર તફીફી 
પ્રભાણત્રની નકર (વા.લ.વલ.ના તા.૧/૧૨/૦૮ના હયત્રથી વનમત થમેર નમનુા મજુફ)  

૦૭ ળૈક્ષણણક રામકાતના વાંદબગભાાં જાશયેાતભાાં દળાગલેર વલદ્યાળાખાના સ્નાતક / અનસુ્નાતક 
દલીના અંવતભ લગ ગણુત્રક/ દલી પ્રભાણત્રની નકર  

૦૮ વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા આલાભાાં આલેર અનબુલના પ્રભાણત્રની નકર (જેભાાં વાંસ્થાના 
રેટયેડભાાં (૧) ધાયણ કયેર જગ્મા (૨) અનબુલન વભમગા (૩) અનબુલન પ્રકાય (૪) 
ગાયની વલગત લગેયે વલગતન ઉલ્રેખ થમેર શલ જઇએ.   

૦૯ વયકાયી કભગચાયીના હકસ્વાભાાં રફર મરુાકાતના વભમે વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા વનમત નમનુાભાાં 
આલાભાાં આલેર "ના-લાાંધા" પ્રભાણત્રની નકર અચકુ યજુ કયલાની યશળેે., અન્મથા રફર 
મરુાકાતભાાં પ્રલેળ ભળે નશીં. (વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના        તા.૦૮-૧૧-૧૯૮૯ ના 
હયત્રથી વનમત થમેર નમનુા મજુફ)  

૧૦ વલધલા અયજદાયના હકસ્વાભાાં ફીજા રગ્ન કયેર નથી તેવ ુવગાંદનામુાં  
 આ તફકે્ક અયજદાયનુાં ખાવ ધ્માન દયલાભાાં આલે છે કે અનબુલે એભ જણામ છે કે, અયજીત્રક 
વાથે ણફડલાના ણફડાણ / પ્રભાણત્ર લગેયે અંગે યુતી કાજી અયજદાય દ્વાયા રેલાભાાં આલતી 
શતી નથી. અયજદાયને જણાલલાભાાં આલેર પ્રભાણત્ર ૈકી કેટરાક પ્રભાણત્ર ણફડલાના યશી 
જતા શમ છે, કે પ્રભાણત્ર જાશયેાતભાાં આેરી સચુના મજુફના શતા નથી. આલા પ્રવાંગએ વનગભે 
તેઓની અયજી ધ્માને રેલાની યશળેે નહશ. આ પ્રકાયની ફાફત આના કેવભાાં ન ફને તે ભાટે 
અયજી, વનગભભાાં યજુ કયતાાં શરેાાં આ અંગે યુતી કાજી યાખી, ચકાવણી કયીને જ, તે અયજી વાથે 
આના તયપથી યજુ કયલાભાાં આલે તે જલા જણાલલાભાાં આલે છે.  

વશી/-  
લશીલટી વાંચારક 

ગજુયાત યાજમ જભીન વલકાવ વનગભ રી., 
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વત્મભેલ જમતે 
 
 

ગજુયાત યાજ્મ 

ફયવળષટ-૪  
પ્રભાણત્ર ક્રભાાંક : ___________ 

 

ગજુયાત વયકાય શઠેની નકયીઓ તેભજ ળૈક્ષણણક વાંસ્થાઓભાાં પ્રલેળભાાં અનાભતન રાબ રેલા 
વાભાજજક અને ળૈક્ષણણક છાત લગગના અયજદાયનુાં નન હક્રભીરેમય પ્રભાણત્ર 

_____________________________________________________________________________ 
 

આથી પ્રભાણણત કયલાભાાં આલે છે કે, શ્રી / શ્રીભતી / કુભાયી 
_____________________________________ શ્રી _______________________________ 
ના તુ્ર / તુ્રી , ગાભ / નગય ____________________________ તાલકુ ______________ 
જજલ્ર __________________ ના યશલેાવી છે. તેઓ ગજુયાત વયકાયના ભજૂય, વભાજ કલ્માણ 
અને આહદજાવત વલકાવ વલબાગના તા.૧/૪/૧૯૭૮ ના ઠયાલ ક્રભાાંક:ફીવીઆય/૧૦૭૮/૧૩૭૩૪/શ, 
તેભજ ત્માયફાદના લખતલખત ફશાય ાડલાભાાં આલેર અદ્યતન સધુાયા ઠયાલથી વાભાજજક અને 
ળૈક્ષણણક છાતલગગ તયીકે જાશયે કયેર જાવતઓ ૈકી _______________ જાવતના છે.  

શ્રી ____________________________________________ અને / અથલા તેભનુાં કુટુાંફ 
વાભાન્મ યીતે ગજુયાત યાજ્મના ________________________________ જજલ્રાના યશીળ છે. 
આથી એ ણ પ્રભાણણત કયલાભાાં આલે છે કે તેઓ/ તેણીન ગજુયાત વયકાયના વભાજ કલ્માણ 
વલબાગના તા.૧/૧૧/૧૯૯૫ ના ઠયાલ નાંફય:વળ/૧૧૯૪/ખા.૧૦૯/અ વાથેના હયવળષ્ટ થી 
તેભજ લખત લખત થમેર સ્લીકૃત સધુાયાથી વનમત કયલાભાાં આલેર ઉન્નત લગો ( Creamy 

layer)ની વ્મક્તત/જુથભાાં વભાલેળ થત નથી.  
 

તાયીખ :-                                                           વક્ષભ અવધકાયીની વશી /- 
(વીર)                                                                નાભ :- 

શોદ્દો :- 
 

યજુ કયેર આધાયો:-  
૧.  
૨.  
૩.  
  

પટ 
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ના-લાાંધા પ્રભાણત્રનો નમનૂો 
ક્રભાાંક: ...................................................................................... તા. ......................... 
વા.લ.વલ.ના તા.૮/૧૧/૮૯ના હયત્ર ક્રભાાંક:એપઓ-એ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ-૨ થી વનમત 
કયલાભાાં આલેર પ્રભાણત્ર  
 

 

પ્રભાણત્ર 

આથી પ્રભાણણત કયલાભાાં આલે છે કે શ્રી .......................................................... આ 
ખાતાભાાં તા. ........................... થી વતત જગ્મા ય કાભ કયે છે.  

 

૨. એ ણ પ્રભાણણત કયલાભાાં આલે છે કે જમાયે તેઓની વયકાયભાાં પ્રથભ વનભણકૂ કયલાભાાં 
આલી શતી ત્માયે તેઓએ જે જગ્મા ભાટે અયજી કયી છે તે જગ્મા ભાટે વનમત કયલાભાાં 
આલેર ઉરી લમભમાગદાની અંદય શતા અને તેઓની વનભણકૂ ભાન્મ દ્ધવત દ્વાયા શાંગાભી 
/ કામભી યીતે કયલાભાાં આલી છે.  

 

૩. જગ્માનુાં નાભ : .......................................................... (લગગ- ................ જે જગ્મા ભાટે 
શ્રી / શ્રીભવત .......................................................... એ અયજી કયી છે તે ગજુયાત 
યાજમ જભીન વલકાવ વનગભ રી. દ્વાયા વલચાયણાભાાં રેલાભાાં આલે ત આ ખાતાને શયકત 
વયખુાં નથી.  

 

 

(                      ) 
શદ્દ 

ખાતાના લડા 
સ્થ :-  
તાયીખ:-  
 

પ્રવત,  
શ્રી ...............................  
............................... ...... 
............................... ...... 

     
 

 

 

 

 


