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ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાનની કચેરી,  
DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE 

ોરીવ બલન ાવે, વેકટય-૧૮/એ, ગાાંધીનગય 
જાશયેાત ક્રભાાંકઃ ૧૭/૨૦૧૬ અંગેની વલગતલાય વલગતો-સચુનાઓ 

 (લેફવાઇટ એડ્રેવ : https://ojas.gujarat.gov.in & www.dfs.gujarat.in)  
 
 

 ન્મામ વશામકવલજ્ઞાન ખાતાભાાં  વીનીમય એક્ષર્ટ , લગટ-૩ તાાંવિક વાંલગટની જગ્મા અન્ લમે  વાંદગી  ્રતવતક્ષા 
માદી તૈમાય કયલા ભારે્ ઉભે દલાયો ાવે થી OJAS ની લે ફવાઇર્ ઉય ઓન-રાઈન અયજી૫િકો ભાંગાલલાભાાં આલે  છે . 
આ ભારે્ ઉભે દલાયોએ "https:// ojas.gujarat.gov.in" લે ફવાઈર્ ૫ય તા:-૧/૧૧/૨૦૧૬ (ફોયના ૧૪-૦૦ કરાક) 
થી તા:-૦૬/૧ય/૨૦૧૬ (વભમ યાિીના ૧૧.૫૯ કરાક સધુી) દયમ્માન ઓન-રાઈન અયજી કયલાની યશળેે . અયજી કયલા 
ભારે્ની વલગતલાય સચૂનાઓ વહશત (આગ પકયા નાં. ૭ ભાાં દળાટલે ર ) આ વભગ્ર જાશયેાત દયેક ઉભે દલાયે ્રતથભ 
ધ્માનથી લાાંચલી જરૂયી છે . ઉભે દલાયોએ ોતાની ળૈક્ષણણક રામકાત, ઉંભય, જાવત તે ભજ અન્ મ રામકાતના ફધા જ 
અવર ્રતભાણિો શારભાાં ોતાની ાવે  જ યાખલાના યશળેે  અને  અયજીિકભાાં તે  ્રતભાણિોભાાં દળાટવ્ મા જજુફની 
જરૂયી વલગતો બયલાની યશળેે . યીક્ષા વાંફાંધે ની કેર્રીક સચૂનાઓ ભોફાઇર નાંફય ય SMS થી આલાભાાં આલળે . 
આથી અયજીિકભાાં વાંફાંવધત કોરભભાાં ભોફાઇર નાંફય અલશ્ મ દળાટલલો અને  બયતી ્રતહરિયમા ણૂટ થામ ્ માાં  સધુી તે  
નાંફય જાલી યાખલો જરૂયી અને  આના હશતભાાં છે .  
 

૧. વાંલગગલાય જગ્માની વલગતો નીચે મજુફ છે.  
 

જાશયેાત  
ક્રભાાંક 

 
 

વાંલગગનુાં નાભ  

બફન 
અનાભત   

અનસુબૂચત 
જાવત 

અનસુબૂચત 
જનજાવત 

વા.ળૈ.૫.લગગ 
ળાયીયીક 

ખોડખાાંણ   

કુર વા 
ભા 
ન્મ  

ભ 
હશ 
રા 

વા  
ભા 
ન્મ  

ભ 
હશ 
રા 

વા 
ભા 
ન્મ  

ભ 
હશ 
રા 

વા 
ભા 
ન્મ  

ભ 
હશ 
રા 

વા 
ભા 
ન્મ  

ભ 
હશ 
રા 

૧૭ ય૦૧૬ વીનીમય એક્ષર્ટ,  લગટ-૩  

(પીંગય વ્રતન્ર્ બ્યયુો) 
૦૩    ૦ય   ૦  ૦ ૦   ૦  ૦૧  ૦  ૦ ૦ ૦૬  

 

      વીનીમય એક્ષટગની ઉયોકત જગ્માઓની બયતી  સ્ે.વીલીર એપ્રીકેળન નાં.૧૪૪૩૮/ય૦૧૬ ના આખયી ચકુાદાને 
આવધન યશળેે.    

 
નોંધ :- (૧)  ઉયોકત જગ્માઓભાાં લધઘટ થલાની ળક્યતા યશરે છે.  
 
        (૨) ભાજી વૈવનક ભારે્ કુર બયલાાિ જગ્માઓના ૧૦ ર્કા જજુફ જગ્માઓ અનાભત છે . જે તે  કેરે્ગયી વાભે  

વયબય કયાળે . ભાજી વૈવનક ભારે્ની અનાભત જગ્મા ભારે્ જો રામક ભાજી વૈવનકના ઉભે દલાયો ઉરબ્ધ ન 
થામ તો તે  જગ્મા જે તે  કેરે્ગયીના અન્મ રામક ઉભે દલાયોથી બયલાભાાં આલળે .  

https://ojas.gujarat.gov.in/
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(૩) વીનીમય એક્ષર્ટ, લગટ-૩ની જગ્માઓભાાંથી OA(One Arm),  OL(One Leg), BL(Both  Leg) OAL(One Arm & 

One Leg),  અને  HH(Hearing Handicapped) ની ખાભી ધયાલતાાં વ્મહકતને  વનભણ ૂાંક આલાભાાં આલળે . 
  
(૪) અનાભત જગ્માઓ પકત જૂ ગજુયાતના અનાભત લગટના ઉભે દલાયો ભારે્ જ અનાભત છે .  
 
(૫) જે તે  કેરે્ગયીભાાં ભહશરાઓ ભારે્ની અનાભત જગ્માઓ ભારે્ જો રામક ભહશરા ઉભે દલાય ઉ૫રબ્ધ નશી થામ 

તો તે  જગ્મા જે તે  કેરે્ગયીના રુૂ ઉભે દલાયોથી બયલાભાાં આલળે . 
(૬)  વલકરાાંગ તથા ભાજી વૈવનકો ભારે્ની અનાભત જગ્માઓ જે તે  કેરે્ગયીની જગ્મા વાભે  વયબય કયલાભાાં આલળે . 

જો તે લી જગ્ માઓ ભારે્ રામક ઉભે દલાય ઉરબ્ ધ નશીં થામ તો તે  જગ્ માઓ જે તે  કેરે્ગયીના વાભાન્ મ 
ઉભે દલાયોથી બયલાભાાં આલળે .   

 
(૭)   જાશયેાતભાાં જે તે  કેરે્ગયીભાાં કુર જગ્માઓ ૈકી ભહશરા ઉભે દલાયો ભારે્ અજકુ જગ્માઓ અનાભત શોમ ્માયે 

ભહશરા ઉભે દલાયોની અનાભત જગ્માઓ વવલામની ફાકી યશતેી જગ્માઓ પક્ત રુૂ ઉભે દલાયો ભારે્ 
અનાભત છે  તે ભ ગણલાનુાં નથી, આ જગ્માઓ ય રુૂ તે ભજ ભહશરા ઉભે દલાયોની વદાંગી ઉભે દલાયોએ 
ભે લે ર ભાકટવના ભે યીર્વને  ધ્ માને  રઇ કયલાભાાં આલે  છે  તે થી આલી જગ્ માઓ ભારે્ રુૂ તે ભજ ભહશરા 
ઉભે દલાયો અયજી કયી ળકે છે . (દા.ત. કુર ૧૦ જગ્માઓ ૈકી ૦૩ જગ્મા ભહશરા ઉભે દલાય ભારે્ અનાભત છે  
યાંત ુફાકી યશતેી ૦૭ જગ્મા વાભે  ભે યીર્વભાાં આલતી ભહશરા ઉભે દલાય ણ વાંદગી ાભી ળકે છે .) 

 
ય. ૫ગાય ધોયણ  : -   
 નાણાાં વલબાગના તા.૧૬-ય-ય૦૦૬ ના તથા તા.ય૯ ૪ ય૦૧૦ અને  તા. ૬ ૧૦ ૨૦૧૧, તા. ૨૦ ૧૦ ૨૦૧૪ ના 

ઠયાલ રિયભાાંક: - ખયચ -ય૦૦ય- ૫૭-ઝ.૧ તે ભજ તા. ૨૦ ૧૦ ૨૦૧૫ ના ઠયાલ રિયભાાંક: - ખયચ -ય૦૦ય- ૫૭-
(ાર્ટ-ય)-ઝ.૧ અન્લમે  ્રતથભ ાાંચ લટ ભારે્ ્રતવત ભાવ ભારે્ નીચે  જજુફના વનમત હપકવ ૫ગાયથી વનભણ ૂાંક 
અાળે  અને  હપકવ ગાય ઉય વનમત ભાવવક ખાવ બથ થુાં ભલાાિ થળે . ઉયાાંત ખાવ બથથા ઉય લાવ ક 
વનમત લધાયો ભલાાિ થળે . તે ભજ ઉકત ઠયાલના અન્મ રાબો ભલાાિ થળે . અને  વાભાન્મ લશીલર્ 
વલબાગનાાં તા.૪-૬-ય૦૦૯ ના ઠયાલ રિયભાાંક:- વીઆયઆય-૧૧ય૦૦૮-૪૩૩૭૧૭-ગ.૫ ભાાં દળાટલે ર ફોરીઓ અને  
ળયતોને  આવધન વનભામે ર ઉભે દલાય ાાંચ લટના અંતે  તે ની વે લાઓ વાંતોકાયક જણામે થી વાંફાંવધત કચે યીભાાં જે 
તે  વભમના વયકાયશ્રીના વનમભોનવુાય ભલાાિ ૫ગાય ધોયણભાાં વનમવભત વનભણ ૂાંક ભે લલાને  ાિ થળે .   

 જાશયેાત 
ક્રભાાંક  

 
 

વાંલગગનુાં નાભ 

પ્રથભ ાાંચ 
લગ સધુી 
ભનાય 

હપકવ ગાય  

હપકવ ગાય 
ઉય 

ભલાાત્ર ’’
ભાવવક ખાવ 

બથ ુાં’’ 

ખાવ બથથા 
ઉય 

ભલાાત્ર 
લાવિક 
લધાયો 

વનમભીત 
ગાયધોયણ  

૧૭ ય૦૧૬ વીનીમય એક્ષર્ટ લગટ-૩  
(પીંગય વ્રતન્ર્ બ્યયુો) 

૧૩૭૦૦  ૧૮૦૦  ૧૦૦  ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ 
(ગ્રે ડ ે -૪૪૦૦)  
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૩. યાષ્ટ્રીમતા : -  ઉભે દલાય બાયતનો નાગહયક શોલા જોઈએ. અથલા ગજુયાત જલુ્ કી વે લા લગરકયણ અને  બયતી 
(વાભાન્ મ) વનમભો, ૧૯૬૭ ના વનમભ-૭ ની જોગલાઇ જજુફની યાષ્ટ રીમતા ધયાલતા શોલા જોઇએ.  

 
૪.[૧]   લમભમાગદા અને ળૈક્ષબણક રામકાતની વલગતો :-  

જા.ક્ર. વાંલગગ લમભમાગદા / ળૈક્ષબણક રામકાત   
૧૭ ય૦૧૬  વીનીમય 

એક્ષર્ટ , લગટ-૩  
(પીંગય વ્રતન્ર્ 
બ્યયુો) 

ક) તા:-૦૬/૧ય/ય૦૧૬ ના યોજ ઉભે દલાયની ઉંભય ૧૮ લટથી ઓછી નશીં 
અને  ૩૦ + એભ કુર ૩ લટથી લધ ુન શોલી જોઈળે .  
 
(i) a degree in Science obtained from any of the Universities 

established or incorporated by or under the Central or a 

State Act in India or any other educational institution 

recognized as such or declared to be deemed as 

University under section 3 of the University Grants 

Commission Act 1956  or possess an equivalent 

qualification recognized as such  by the Government.  

(ii) not be colur blind or squint. 

(iii) be certified by the Civil Surgeon to posses the visual 

standard as below: 

 

                                          Right eye          Left eye  

(a) Distant visio                6/5                  6/5 (shellon) 

(b) Near vision                  0/5                  0/5 

 
(ખ) ગજુયાત જલુ્ કી વે લા લગરકયણ અને  બયતી (વાભાન્ મ) વનમભો, 
૧૯૬૭ ભાાં ઠયાવ્ મા ્રતભાણે ની કોમ્્ યરુ્યના ઉમોગ અંગે ની ામાની 
જાણકાયી ધયાલતો શોલો જોઇળે .  
(ગ) ગજુયાતી અથલા હશન્ દી અથલા તે  ફન્ ને ન ુાં યુત ુાં જ્ઞાન ધયાલતો શોલો 

જોઇળે     

        લખતોલખત સધુામાટ ્રતભાણે ના ગજુયાત જલુ્ કી વે લા લગરકયણ 
અને  બયતી (વાભાન્મ) વનમભો-૧૯૬૭ ની જોગલાઇ અનવુાય અગાઉથી 
ગજુયાત વયકાયની વે લાભાાં શોમ તે લી વ્ મક્તક્તઓની તયપેણભાાં ઉરી 
લમભમાટદા શલી કયી ળકાળે . 

 
નોંધઃ-(૧) ઉય દળાટલે ર વાંલગટના બયતી વનમભોભાાં વનમત થમે ર ળૈક્ષણણક રામકાતના અગ્ મના જુ્ ાઓનો 

અયજીિકભાાં વભાલે ળ કયલાભાાં આલે ર છે . યતુાં આખયી વાંદગી વભમે  બયતી વનમભોભાાં દળાટલે ર ળૈક્ષણણક 
રામકાતની તભાભ જોગલાઇઓને  ધ્ માને  રે લાભાાં આલળે . ઉભે દલાયે જાશયેાતભાાં દળાટલે ર ળૈક્ષણણક રામકાતની 
તભાભ વલગતો ધ્ માને  રઇને  જ અયજીિકભાાં વલગતો બયલાની યશળેે . લધાયાની વલળે  ળૈક્ષણણક રામકાત-
અનબુલની વલગતો Additional Education Qualification  ભાાં દળાટલલાની યશળેે .   

   (૨) દયેક વાંલગટની ઉરી લમભમાટદા ભારે્ જે તે  વાંલગટના બયતી વનમભોભાાં દળાટલે ર જોગલાઇ  તે ભજ વાભાન્ મ 
લશીલર્ વલબાગના તા. ૨૯ ૯ ૨૦૧૨ અને  તા. ૦૬ ૧૦ ૨૦૧૫ ના ઠયાલ રિયભાાંકઃ 
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વીઆયઆય ૧૧૨૦૦૮ ૨૮૨૩૨૩ ગ-૫ ની જોગલાઇઓ અને  તે  અન્ લમે  થમે ર સધુાયાને  ધ્ માને  રઇ ભશતભ 
લમ-ભમાટદાભાાં ાાંચ લટનો લધાયો ધ્માને  રે લાભાાં આલે ર છે .  

     
૪ [ય]. લમભમાગદાભાાં છૂટછાટ:-  
 વાભાન્ મ લગટની ભહશરા ઉભે દલાયો, અનાભત લગટના રુૂ તથા ભહશરા ઉભે દલાયો તે ભજ ભાજી વૈવનક, ળાહયયીક 

વલકરાાંગ ઉભે દલાયો, ણફન અનાભત કક્ષાના આવથ ક યીતે  નફા લગો અને  વયકાયી વે લાભાાં અગાઉથી પયજ 
ફજાલાતા શોમ તે લા કભટચાયી ઉભે દલાયોને  નીચે  જજુફ વનમભોનવુાય છૂર્છાર્ ભલાાિ છે .  

    (૧)  ઉય દળાટલે ર તભાભ વાંલગોભાાં ગજુયાત જલુ્ કી વે લા લગરકયણ અને  બયતી (વાભાન્મ) વનમભો-૧૯૬૭ ની 
જોગલાઇ અનવુાય અગાઉથી ગજુયાત વયકાયની વે લાભાાં શોમ તે લી વ્ મક્તક્તઓની તયપેણભાાં ઉરી લમભમાટદા 
શલી કયી ળકાળે . તે  જજુફની જોગલાઇ થમે ર છે  આ જોગલાઇનો રાબ જે કભટચાયી વયકાયી વે લાભાાં વનમવભત 
વનભણ ૂાંક ાભે ર શોમ તે લા કભટચાયી ઉભે દલાયને  જ ભલાાિ છે . તે થી વયકાયશ્રીની શારની કયાય આધાહયત 
હપકવ ગાયની નીવત અનવુાય જે ઉભે દલાયો ભાવવક હપકવ ગાયથી વયકાયી વે લાભાાં પયજ ફજાલતા શોમ તે લા 
ઉભે દલાયોને  આ રાબ ભી ળકતો નથી. તે થી તે લા ઉભે દલાયોએ આ જોગલાઇના આધાયે લમભમાટદાભાાં છૂર્છાર્ 
ભલાાિ શોલાનુાં ગણીને  (જે તે  કેરે્ગયીના ઉભે દલાયો ભારે્ વનમત થમે ર લમભમાટદાભાાં આલતા ન શોમ તો) 
અયજીિક  બયી ળકાળે  નશીં. તે ભ છતાાં અયજીિક બયલાભાાં આલળે  તો તે  કોઇ ણ તફક્કે  કચે યી દ્વાયા યદ 
કયલાભાાં આલળે .  

(૨) ભાજી વૈવનક ઉભે દલાયો કે જેઓએ જર, લાય ુઅને  સ્થની આભર પોવરવભાાં ઓછાભાાં ઓછા છ ભાવની વે લા 
કયી શોમ અને  ભાજી વૈવનક તયીકેન ુવક્ષભ અવધકાયીનુાં ઓખકાડટ અને  હડસ્ ચાર્જ બ કકુ ધયાલતાાં શોમ તો ઉ૫રી 
લમભમાટદાભાાં તે ઓએ ફજાલે ર પયજનો વભમગાો ઉ૫યાાંત િણ લટ સધુીની છુર્છાર્ ભળે .  

(૩) જે તે  વાંલગટની જગ્ માઓ ભારે્ વાભાન્ મ લગટની ભહશરા ઉભે દલાયોને  ભહશરા તયીકેના ાાંચ લટની છૂર્છાર્ 
ભલાાિ થળે .  

(૪) જે વાંલગટની જગ્ માઓ ૈકી જે તે  અનાભત લગટના ઉભે દલાયો ભારે્ જગ્ માઓ અનાભત દળાટલે ર છે  તે લા લગટના 
રુૂ ઉભે દલાયોને  ાાંચ લટની છૂર્છાર્ અને  ભહશરા ઉભે દલાયોને  અનાભત લગટ તયીકેના ાાંચ અને  ભહશરા 
તયીકેના ાાંચ લટ ભી કુર-૧૦ (દળ) લટની છૂર્છાર્ ભલાાિ થળે . યાંત ુજે વાંલગટની જગ્ માઓભાાં જે તે  
અનાભત લગટ ભારે્ અનાભત જગ્ મા દળાટલે ર નથી તે લા લગટના રુૂ ઉભે દલાયોને  કોઇ છૂર્છાર્ ભળે  નશીં 
યાંત ુભહશરા ઉભે દલાયોને  ભહશરા તયીકેના ાાંચ લટની છૂર્છાર્ ભલાાિ થળે .  

(૫) જે વાંલગોની જગ્ મા ભાિ ણફન આનભત- વાભાન્મ લગટ ભારે્ની છે  તે લી જગ્ માઓ ભારે્ અનાભત લગટના 
ઉભે દલાયો ોતાની ઉભે દલાયી નોંધાલી ળકળે   અયજીિક બયી ળકળે . (અયજીિકભાાં તે ઓએ યીક્ષા પી 
ભાાંથી જકુ્તક્ત ભારે્ જે તે  કેરે્ગયી જ દળાટલલાની યશળેે . ) યાંત ુતે ઓને  લમભમાટદાભાાં કોઇ છૂર્છાર્ ભળે  નશીં. 
ભાિ ભહશરા ઉભે દલાયોને  ભહશરા તયીકેના ાાંચ લટની છૂર્છાર્ ભલાાિ થળે .  

(૬) વાભાન્ મ લગટના વલકરાાંગ રુૂ ઉભે દલાયોને  ૧૦ લટ ની છૂર્છાર્ ભલાાિ થળે .  
(૭)  વાભાન્ મ લગટના વલકરાાંગ ભહશરા ઉભે દલાયો ૧૫ લટ છૂર્છાર્ ભલાાિ થળે .  
(૮) અનાભત લગટના વલકરાાંગ રુૂ ઉભે દલાયોને  જે તે  વાંલગટભાાં જે તે  અનાભત લગટ  ભારે્ જગ્માઓ અનાભત શળે  

તે લી કેરે્ગયીના વલકરાાંગ રુૂ ઉભે દલાયોને   ૧૫ લટની છૂર્છાર્ ભલાાિ થળે . જ્માયે જે તે  વાંલગટભાાં 
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અનાભત લગટ ભારે્ જગ્માઓ અનાભત ન શોમ તે લા વાંલગટભાાં જે તે  અનાભત લગટના વલકરાાંગ રુૂ 
ઉભે દલાયોને  ૧૦ લટની જ છુર્છાર્ ભલાાિ થળે .  

(૯) અનાભત લગટના વલકરાાંગ ભહશરા ઉભે દલાયોને  જે તે  વાંલગટભાાં જે તે  અનાભત લગટ  ભારે્ જગ્માઓ અનાભત 
શળે  તે લી કેરે્ગયીના વલકરાાંગ ભહશરા ઉભે દલાયોને  ૨૦ લટની છૂર્છાર્ ભલાાિ થળે . જ્માયે જે તે  વાંલગટભાાં 
અનાભત લગટ ભારે્ જગ્માઓ અનાભત ન શોમ તે લા વાંલગટભાાં જે તે  અનાભત લગટના વલકરાાંગ ભહશરા 
ઉભે દલાયોને  ૧૫ લટની જ છુર્છાર્ ભલાાિ થળે . 

(૧૦) જે વાંલગટની જગ્ માઓભાાં S.E.B.C. કેરે્ગયી (ળા.ળૈ.૫.લગટ) ના ઉભે દલાયો ભારે્ જગ્ માઓ અનાભત છે  તે લા 
S.E.B.C. કેરે્ગયી (ળા.ળૈ.. લગટ) ના ઉભે દલાયોએ નાણાકીમ લટ ય૦૧-ય૦૧૬ ની આલકના આધાયે યાજમ 
વયકાયની નોકયી ભારે્ ( હયવળષ્ટ ઠ-ક જજુફ ગજુયાતી નજનૂાભાાં ) કઢાલે ર નોન-રિયીભીરે મય વહર્િપીકેર્ 
તા.૦૧/૦૪/ય૦૧૬ થી તા:-૦૬/૧૧/૨૦૧૬    દયમ્માન ભે લે ર શોમ તે વુાં ્રતભાણિ ધયાલતાાં શળે  તો જ 
ઉ૫રી લમભમાટદાભાાં છૂર્છાર્ તે ભજ કેરે્ગયીની અનાભત જગ્માનો રાબ ભળે . (અંગે્રજીભાાં ભેલેર નોન-
ક્રીભીરેમય વહટિહપકેટ કોઇાણ વાંજોગોભાાં ભાન્ મ ગણલાભાાં આલળે નશ..) અન્મથા તે ઓ વાભાન્મ કેરે્ગયીના 
ઉભે દલાય તયીકે ઉભે દલાયી નોંધાલી ળકળે . અને  તે  હકસ્વાભાાં લમભમાટદા, યીક્ષા પી ભાાંથી જકુ્તક્ત તે ભજ 
અનાભત જગ્ મા ય વાંદગીનો રાબ ભલાાિ થળે  નશી. 

(૧૧)  અનાભત લગગના તભાભ ઉભેદલાયોએ જાવત અંગેનુાં પ્રભાણત્ર ગજુયાત વયકાય દ્વાયા લખતો લખત વનમત 
કયેર નમનૂાભાાં ભે લે ર શોવુાં જોઇળે .  

નોંધ :  
(૧) વલકરાાંગ ઉભેદલાયો ૪૦% કે તેથી લધ ુઅને ૭૫ % કે તેથી ઓછી ટકાલાયીની વલકરાાંગતા ધયાલતાાં શોલાનુાં 

વવવલર વર્જનનુાં વટીપીકેટ ધયાલતાાં શળે તો જ વલકરાાંગ ઉભેદલાય તયીકે ભાન્ મ ગણાળે અને ઉ૫રી લમભમાગદા 
અને અનાભતનો રાબ ભળે. 

(૨) ળાયીહયક વલકરાાંગતા અંગે વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના યીત્ર ક્રભાાંકઃ ૧૦૨૦૦૮-
૪૬૯૫૪૦-ગ-ય, થી વનમત થમેર નમનૂાભાાં વયકાયી શોસ્સ્ટરના સવુપ્રન્ટેન્ડને્ટ/ વવવલર વર્જન/ભેડીકર ફોડગ 
દ્વાયા આલાભાાં આલેર પ્રભાણત્ર ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે. 

(૩) ઓનરાઇન અયજી કયતી લખતે કોઇ પ્રભાણત્ર જોડલાના નથી યાંત ુઅયજીત્રકભાાં જરૂયી વલગતો બયલાની 
યશળેે. આ કેટેગયીભાાં અયજી કયનાયા ઉભેદલાયો આલા પ્રભાણત્રો ધયાલતા શોમ તેભણે જ વલકરાાંગ 
ઉભેદલાયની કેટેગયીભાાં અયજી કયલાની યશળેે.     

     જે તે  લગટના ભાજી વૈવનક ઉભે દલાયો વવલામ અન્ મ તભાભ લગટના ઉભે દલાયો ભારે્ ઉ૫રી લમભમાટદાભાાં 
વનમભોનવુાય ભલાાિ છુર્છાર્ વાથે ની ઉંભય કોઈ ૫ણ વાંજોગોભાાં વનમત તાયીખે ૪૫ લગથી લધલી જોઈળે 
નહશ.  

૫.    કોમ્પપ્યટુયની જાણકાયી  
 ઉભે દલાય યાજમ વયકાયના વાભાન્મ લશીલર્ વલબાગના તા.૧૩ ૮ ય૦૦૮ ના વયકાયી ઠયાલ નાંફય:- 

વીઆયઆય-૧૦-ય૦૦૭-૧ય૦૩ય૦-ગ.૫ થી નકકી કયેર અભ્માવરિયભ જજુફ કોમ્્યરુ્ય અંગે નુાં ફે ઝીક નોરે જ 
ધયાલતા શોલા અંગે નુાં કોઈ૫ણ તારીભી વાંસ્થાનુાં ્રતભાણ૫િ / ભાકટળીર્ ધયાલતા શોલા જોઈળે . અથલા વયકાય 
ભાન્મ યવુનલવવ ર્ી અથલા વાંસ્થાભાાં કોમ્્યરુ્ય જ્ઞાન અંગે ના કોઈ૫ણ હડ્રોભા / ડીગ્રી કે વર્ીહપકેર્ કોટ કયેર 
શોમ તે લા ્રતભાણ૫િો અથલા ડીગ્રી કે ડી્રોભા અભ્માવરિયભભાાં કોમ્્યરુ્ય એક વલમ તયીકે શોમ તે લા 
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્રતભાણ૫િો અથલા ધોયણ-૧૦ અને  ધોયણ-૧ય ની ૫યીક્ષા કોમ્્યરુ્યના વલમ વાથે  ૫વાય કયેર શોમ તે લા 
્રતભાણ૫િો ધયાલતા શોલા જોઈળે . આ તફકકે આવુાં ્રતભાણ૫િ ન ધયાલતા ઉભે દલાયો ૫ણ અયજી કયી ળકળે . 
૫યાંત ુઆલા ઉભે દલાયોએ વનભણ ૂાંક વતાવધકાયી વભક્ષ કોમ્્યરુ્યની ફે ઝીક નોરે જની ૫યીક્ષા ાવ કમાટન ુાં આવુાં 
્રતભાણ૫િ વનભણ ૂાંક ભે લતાાં ૫શરેા અચકુ યજુ કયલાનુાં યશળેે . અન્મથા વનભણ ૂાંક ભે લલાને  ાિ થળે  નશીં. 
તે ભજ વનભણ ૂાંક વતાવધકાયી આલા હકસ્વાભાાં ઉભે દલાયોની ૫વાંદગી "યદ" કયળે .  

 
૬. ળૈક્ષબણક  રામકાત / લમભમાગદા / લધાયાની રામકાત ભાટે વનધાગહયત તાયીખ :-  જાશયેાતભાાં દળાટલે ર તભાભ 

વાંલગટના ઉભે દલાયોનાાં હકસ્વાભાાં ળૈક્ષણણક રામકાત, લમભમાટદા, અનબુલ, નોન-રિયીભીરે મય વર્ી અને  અન્મ 
જરૂયી રામકાત ભારે્ તા:-૦૬ ૧૧ ૨૦૧૬ ની ક્તસ્થવતને  ઘ્માનભાાં રે લાભાાં આલળે . 

૭. અયજી કયલાની યીત :-   
આ જાશયેાતના વાંદબટભાાં ઓન રાઈન અયજી જ  સ્લીકાયલાભાાં આલળે . જે અન્ લમે  ઉભે દલાયોએ જાશયેાતભાાં 
દળાટવ્મા તા:-૧ ૧૧ ૨૦૧૬ (ફોયના ૧૪-૦૦ કરાક) થી તા:-૦૬ ૧ય ૨૦૧૬ (વભમ યાિીના ૨૩-૫૯ 
કરાક સધુી) દયમ્માન "https://ojas.gujarat.gov.in" લે ફવાઈર્ ૫ય ઓન-રાઈન અયજી૫િક બયી ળકળે .  
 
ઉભે દલાયે અયજીિક બયલા ભારે્ઃ-    

(૧) વૌ ્રતથભ "https://ojas.gujarat.gov.in" લે ફવાઈર્ ૫ય જવુાં. અને  ્ માય ફાદ   
(ય)     "Apply On line" ૫ય Click કયવુાં.  
(૩)  ઉભે દલાયે જાશયેાતના વાંલગટના નાભ ૫ય Click  કયલાથી સ્ રિયીન ય More Details અને  Apply now ના 

ઓ્ ળન ુરુળે . જેભાાં More Details ય Click  કયલાથી વલગતલાય જાશયેાતની વલગતો જોલા ભળે . જે 
ઉભે દલાયોએ લાાંચી જલી. 

(૪)  જમાયે "Apply now" ૫ય Click  કયલાથી Application Format ુરુળે  જેભાાં વૌ ્રતથભ "Personal Details"  

ઉભે દલાયે બયલી. (અશીં રાર ફાંદડી ( * ) વનળાની શોમ તે ની વલગતો પયજજમાત બયલાની યશળેે .)  
(૫) Personal Details બયામા ફાદ "Educational Details" બયલા ભારે્ "Educational Qualifications" ૫ય Click  

કયવુાં.  
(૬)  જો લધ ુરામકાત દળાટલલા ભાાંગતા શો તો  "Add more education" ૫ય Click  કયવુાં.  
(૭)  જે વાંલગટભાાં અનબુલ ભાાંગે ર શોમ તે  વાંલગટભાાં અનબુલની વલગતો દળાટલલા ભારે્ "Experience Type" ૫ય 

Click  કયલાથી અનબુલની વલગતો દળાટલલા ભારે્નુાં હપલ્ ડ ુરુળે  જેભાાંથી અનબુલની વલગતો વવરે કર્ કયીને  
તે ની વાભે  જરૂયી વલગતો દળાટલલાની યશળેે .    

(૮)  તે ની નીચે  "Self declaration" ૫ય Click કયવુાં. ્માયફાદ       
(૯)  ઉ૫યની ળયતો સ્લીકાયલા ભારે્ "Yes" ૫ય Click  કયવુાં. શલે  અયજી ણૂટ યીતે  બયાઈ ગમે ર છે .  
(૧૦)  શલે  "save" ૫ય Click કયલાથી ઉભે દલાયનો "Application Nnmber" generate થળે . જે ઉભે દલાયે વાચલીને  

યાખલાનો યશળેે .  
(૧૧) શલે  Upload Photograph ૫ય Click કયો અશીં તભાયો application number type કયો અને  તભાયી Birth date 

type કયો. ્માયફાદ ok ૫ય Click  કયવુાં. અશીં photo અને  signature upload કયલાના છે . (Photo નુાં ભા૫ 
૫ વે .ભી. ઉંચાઈ અને  ૩.૬ વે .ભી. ૫શોાઈ અને  Signature નુાં ભા૫ ય.૫ વે .ભી. ઉંચાઈ અને  ૭.૫ વે .ભી. 
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૫શોાઈ યાખલી.) (photo અને  signature upload કયલા વૌ ્રતથભ તભાયો photo અને  signature jpg 

format ભાાં (15 kb) વાઈઝથી લધે  નહશ તે  યીતે  સ્ કેન કયી computer ભાાં વે લ કયેરા શોલા જોઈળે .) photo 
અને  signature અરોડ કયલા ભારે્ "browse" button ૫ય Click કયો. શલે  choose file ના સ્રિયીનભાાંથી જે 
પાઈરભાાં jpg format ભાાં તભાયો photo store થમે ર છે , તે  પાઈરને  select કયો અને  "open" button ને  
Click કયો. શલે  "browse" button ની ફાજુભાાં "upload" button ૫ય Click કયો. શલે  ફાજુભાાં તભાયો photo 
દેખાળે . શલે  આજ યીતે  signature ૫ણ upload કયલાની યશળેે . જે photo અને  signature અરોડ કયલાભાાં 
આવ્ મા શળે  તે  જ photo રે ણખત યીક્ષાના શાજયીિકભાાં ચોંર્ાડલાનો યશળેે  તથા તે લી જ signature 
કયલાની યશળેે  તે ભજ આ બયતી ્રતહરિયમાના વનભણ ૂાંક સધુીના દયેક તફક્કે  ભાંડ વાંફાંવધત ખાતાના લડા ભાાંગે  
્ માયે તે લો જ પોર્ો યજુ કયલાનો યશળેે . આથી પોર્ોગ્રાપની ચાયથી ાાંચ કોીઓ કઢાલી યાખલી. જુદા જુદા 
તફક્કે  જુદા જુદા પોર્ોગ્રાપ યજુ થળે  તો પાલણી  વનભણ ૂાંકભાાં ફાધ આલી ળકળે . જેની જલાફદાયી 
ઉભે દલાયની ોતાની યશળેે .  

(૧૨) શલે  ે જના ઉ૫યના બાગભાાં "Confirm Application" ૫ય Click કયો અને  "Application number" તથા Birth 

Date type કમાટ ફાદ Ok ૫ય Click કયલાથી િણ વલકલ્  (ઓ્ ળન) (૧) Ok (ય) show application 

preview અને  (૩) confirm application દેખાળે . ઉભે દલાયે show application preview ૫ય Click કયી 
ોતાની અયજી જોઈ રે લી. અયજીભાાં સધુાયો કયલાની જરૂય જણામ તો edit કયી રે વુાં. અયજી કન્પભટ કમાટ 
૫શરેા કોઈ૫ણ ્રતકાયનો સધુાયો થઈ ળકળે . ૫યાંત ુઅયજી કન્પભટ થમા ફાદ કોઈ૫ણ ્રતકાયનો સધુાયો ળકમ 
ફનળે  નશી. વાંણૂટ ચકાવણી ફાદ જો અયજી સધુાયલાની જરૂય ના જણામ તો જ confirm application ૫ય 
Click કયવુાં. તે થી ઉભે દલાયની અયજીનો કચે યીભાાં online સ્લીકાય થઈ જળે . એકલાય ઓનરાઇન અયજી 
કન્પભટ થમા ફાદ, તે ભાાં કોઇણ ્રતકાયનો પેયપાય ઉભે દલાય કે કચે યી દ્વાયા થઇ ળકળે  નશીં. અયજીભાાં દળાટલે રી 
વલગતોને  અનરુૂ ્રતભાણિો કચે યી  ભાાંગે  ્માયે ઉભે દલાયે યજૂ કયલાના યશળેે . આથી, ઉભે દલાયે ્રતથભ 
તે ભની ાવે ના ્રતભાણિોને  આધાયે ોતાનુાં નાભ, વત વતાનુાં નાભ, અર્ક, જન્ભતાયીખ, ળૈક્ષણણક 
રામકાત, જાવત (કેરે્ગયી), જેન્ડય (ભે ર પીભે ર), ભાજી વૈવનક, સ્ોર્ટવ, ળા.ખો.ખાાં., વલધલા લગે યે ફાફતોની 
ફાયીક ચકાવણી કયી રઇને  તે ને  અનરુૂ વલગતો ઓનરાઇન અયજીભાાં દળાટલલાની યશળેે . કચે યી દ્વાયા 
ચકાવણી વારુ ્રતભાણિો ભાાંગલાભાાં આલે  ્માયે ઓનરાઇન અયજીિકભાાં દળાટલે ર વલગતો અને  ઉભે દલાય 
દ્વાયા કચે યી વભક્ષ યજૂ કયલાભાાં આલતાાં ્રતભાણિોભાાં કોઇણ જાતની વલવાંગતતા ભાલભૂ ડળે  તો, તે લી 
ક્ષવતયકુ્ત અયજીઓ કચે યી  દ્વાયા જે તે  તફક્કે થી ‘યદ’ કયલાભાાં આલળે . ખોર્ી કે અધયૂી વલગતોને  કાયણે  
ક્ષવતયકુ્ત અયજી યદ કયલાભાાં આલે  તો, તે ભાાં કચે યીની કોઇ જલાફદાયી યશળેે  નશીં. આથી, ઉભે દલાયોને  
તે ભની ાવે ના ્રતભાણિોને  આધાયે અને  તે ને  અનરુૂ વલગતો ઓનરાઇન અયજી કયતી લખતે  દળાટલલાની 
ખાવ કાજી યાખલા જણાલલાભાાં આલે  છે . confirm application ૫ય click કયતાાં અશીં "confirmation 

number" generate થળે . જે શલે  ૫છીની ફધી જ કામટલાશી ભારે્ જરૂયી શોઈ, ઉભે દલાયે વાચલલાનો યશળેે .  
 
(૧૩) શલે  print application ૫ય Click કયવુાં. અશીં Select Job ભાાંથી જાશયેાત રિયભાાંક વવરે કર્ કયીને  તભાયો 

confirmation number ર્ાઈ૫ કયલો અને  જન્ ભતાયીખ ર્ાઇ  કયલાથી તભાયી અયજી ઓન થળે . જેની 
વ્રતન્ ર્ની નકર કાઢી વાચલી યાખલી  
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નોંધ:- ઓનરાઇન અયજી બયલા વાંફાંવધત કોઇ ભાગટદળટનની આલશ્મકતા જણામા તો તે  ભારે્ કચે યીનો પોન નાં. 
૦૭૯-૨૩૨૫૬૩૮૯ ય વાંકટ કયી ળકાળે .   

 

૮. ૫યીક્ષા પી :-   
 પોભટ બયતી લખતે  ‘‘ General ’’ કેરે્ગયી Select કયી શોમ (દળાટલી શોમ) તે લા (PH તથા Ex.Servicemen 

કેરે્ગયી વવલામના) તભાભ ઉભે દલાયોએ યીક્ષા પી બયલાની યશળેે .  
 અનાભત કક્ષાના ઉભે દલાય જો ણફન-અનાભત જગ્મા ભારે્ અયજી કયે તો ણ તે ભણે  યીક્ષા પી બયલાની 

યશળેે  નશીં. યાંત ુ યીક્ષા પી ભાાંથી જકુ્તક્ત ભારે્ જે તે  અનાભત લગટના ઉભે દલાયોએ ઓન-રાઇન 
એ્ રીકેળનભાાં ોતાની કેરે્ગયી અલશ્ મ દળાટલલાની યશળેે . અન્ મથા યીક્ષા પી બયલાની યશળેે .  

 અયજી પોભટભાાં નીચે  જજુફની કેરે્ગયી Select કયનાય ઉભે દલાયોએ કોઇણ ્રતકાયની યીક્ષા પી બયલાની 
યશળેે  નશીં.  

  (ક) અનસુણૂચત જાવત (SC)  
  (ખ) અનસુણૂચત જન જાવત (ST)  
  (ગ) વાભાજીક અને  ળકૈ્ષણણક યીતે  છાતલગટ (SEBC)  
  (ઘ) ભાજી વૈવનક (Ex.Serviceman) તભાભ કેરે્ગયીના  
  (ચ) ળાહયયીક ખોડખાાંણ ધયાલતા ઉભે દલાયો (PH) તભાભ કેરે્ગયીનાાં 
   

 જે ઉભે દલાયોએ પી બયલાની છે  તે લા ઉભે દલાયો જમાયે OJAS લે ફવાઇર્ ય ોતાની અયજી વફભીર્ કયે 
્ માયે તે ઓને  યીક્ષા પી બયલા ભારે્ ઓન રાઇન ઉરબ્ ધ ચરનની ૩ નકરોની એક ાના ઉય વ્રતન્ ર્ 
ભે લલાની સચુના ભળે . ઉભે દલાયોએ આ ાનાની ણ વ્રતન્ ર્ ભે લી રે લાની યશળેે , ઉભે દલાયોએ ચરન 
વાથે  કોઇણ કોમ્ ્ યરુ્યાઇઝડ ોસ્ ર્  ઓપીવભાાં જઇને , યીક્ષા પી ેટે રૂ. ૧૦૦/- યોકડા + રૂ.૧૨/- ોસ્ ટર 
ચાજીવ બયી દેલાના યશળેે . ચરનની એક નકર ોસ્ ર્ ઓપીવ યાખી રે ળે  અને  ફે  નકર ઉભે દલાયને  ોસ્ ર્ 
ઓહપવનો વવક્કો અને   સ્ ર્ીકય રગાલીને  યત આળે .  

 ોસ્ ર્ ઓપીવભાાં યીક્ષા પી બયલાની છે લ્ રી તા.૧૦ ૧ય ૨૦૧૬ (કચે યી વભમ સધુી) ની યશળેે ..  
 અન્ મ કોઇ યીતે  યીક્ષા પી સ્ લીકાયલાભાાં આલળે  નશીં. 
 યીક્ષા પી બમાટ ફાદ યીપાંડ ભલાાિ નથી તે ભજ તે  પી અન્ મ કોઇ યીક્ષા ભારે્ અનાભત તયીકે યાખલાભાાં 

આલળે  નશીં. યીક્ષા પી બયલાાિ ઉભે દલાયોની પી બમાટ લગયની અયજી ભાન્મ યશળેે  નશીં.  
  ‘‘ General ’’ કેરે્ગયી Select કયનાય (ળાયીહયક ખોડખાાંણ તથા ભાજી વૈવનક કેરે્ગયી વવલામના) ઉભે દલાયો 

પી બયલાની વનમત વભમભમાટદાભાાં યીક્ષા પી નશીં બયે તો તે લા ઉભે દલાયોનુાં અયજી પોભટ કોઇણ જાતની 
જાણ કમાટ લગય કચે યી દ્વાયા ‘‘યદ’’ કયલાભાાં આલળે .   

 
૯. યીક્ષા ૫ઘ્ધવત  :-  
  વયકાયશ્રીના વાભાન્ મ લશીલર્ વલબાગના તા:-૦૬ ૧૧ ય૦૧ના ઠયાલ રિયભાાંક : યચ  ૧૦ય૦૧ ૧યય૩ ક 

જજુફ લગટ-૩ની વીધી બયતીથી વનભણ ૂાંક કયલાની થતી શોમ ્માાં બયતી ્રતહરિયમાભાાંથી રૂફરૂ જરુાકાતની જોગલાઇ 
દૂય કયી પકત સ્ધાટ્ભક યીક્ષાભાાં ભે લે ર ગણુને  આધાયે વાંદગી કયલાભાાં આલળે . જે જજુફ (૧) ્રતથભ 
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તફકકાભાાં સ્ધાટ્ભક રે ણખત કવોર્ી અને  (ય) ફીજા તફકકાભાાં કોમ્્યરુ્ય ્રતોહપવીમન્ વી એભ ફે કવોટીઓ રેલાભાાં 
આલળે. જેની વલગતો નીચે મજુફ છે.  

 
(૧)  સ્ ધાગ્ ભક રેબખત કવોટી  (પ્રથભ તફ્ાની યીક્ષા)  
 
(અ) જા.ક્ર.૧૭/૨૦૧૬ ભારે્ની સ્ ધાટ્ ભક રે ણખત કવોર્ીનો અભ્ માવરિયભ- ગણુબાય નીચે  જજુફનો યશળેે .  
 

રિયભ વલમ ગણુ વભમગાો 
બાગ-૧  

૧  વાભાન્ મ જ્ઞાન- ગજુયાતનો ઇવતશાવ, ભગૂો અને  
વાંસ્ કૃવત, બાયતનુાં ફાંધાયણ, યભતગભત, વાભાન્મ 
વલજ્ઞાન, લતટભાન ્રતલાશો, કોમ્ ્ યરુ્યને  રગતુાં વાભાન્ મ 
જ્ઞાન, રે્સ્ ર્ ઓપ યીઝનીંગ, માટલયણ, જાશયે લશીલર્, 
વયકાયી મોજનાઓ, ાંચામતી યાજ અને  ડીઝાસ્ ર્ય 
ભે ને જભે ન્ ર્ વલગે યે  

૩૦ ફે  કરાક   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

એક કરાક  

૨ ગજુયાતી વાહશ્મ, ગજુયાતી વ્ માકયણ  ૩૦  
૩ અંગ્રે જી વ્ માકયણ ૩૦  
૪ ગાણણવતક કવોર્ીઓ, તાહકિક કવોર્ીઓ ૩૦  

બાગ-ય  
૫ જગ્ માની તાાંવિક ળૈક્ષણણક રામકાતને  (રઘતુભ) 

વાંફાંવધત વલમનુાં ે ય  
૮૦ 

 કુર ગણુ ય૦૦  
 
નોંધઃ(૧)  રિયભ  ૧ થી ૪ ભારે્ અભ્ માવરિયભનુાં વલમલસ્ ત ુધોયણ-૧ય  ( H.S.C.) ની વભકક્ષ યશળેે .  
     રિયભ- ૫ ભારે્ અભ્ માવરિયભનુાં વલમલસ્ ત ુવાંફાંવધત જગ્મા ભારે્ જે તાાંવિક ળૈક્ષણણક        રામકાત વનમત 

કયલાભાાં આલે ર શોમ તે  ડીવી્રીનની સ્નાતકની વભકક્ષ યશળેે .  
   (૨) ્રતથભ તફક્કાની સ્ ધાટ્ ભક રે ણખત કવોર્ીને  અંતે  ફીજા તફક્કાની કોમ્ ્ યરુ્ય ્રતોહપવીમન્ વી રે્સ્ ર્ ભારે્ 

ઉભે દલાયોને  કલોરીપામ થમે ર ગણલા ભારે્ના રઘતુભ રામકી ગણુનુાં ધોયણ વયકાયશ્રીની સ્ થામી 
સચૂનાઓ અનવુાય ભાંડ દ્વાયા જે તે  વભમે  વનમત કયલાભાાં આલળે . યાંત ુ તે ભાાં કોઇણ કેરે્ગયીના 
ઉભે દલાયો ભારે્ ૪૦ ટકા ભાકગવ કયતાાં ઓછુાં રઘતુભ રામકી ગણુનુાં ધોયણ કોઇણ વાંજોગોભાાં નક્કી કયી 
ળકાળે  નશીં. અને  આભ, બયતી ફોડટ દ્વાયા વનમત કયલાભાાં આલે ર રઘતુભ રામકી ગણુની વલગતો અને  
બયલાની થતી કેરે્ગયીલાઇઝ જગ્ માની વાં માને  ધ્ માને  રઇ કેરે્ગયી લાઇઝ કેર્રા ગણા ઉભે દલાયોને  ફીજા 
તફક્કાની કોમ્ ્ યરુ્ય ્રતોહપવીમન્ વી રે્સ્ ર્ ભારે્ રામક ગણલા (કલોરીપામ કયલા) તે  બયતી ફોડટ દ્વાયા નક્કી 
કયલાભાાં આલળે . અને  તે લી યીતે  રામક ઠયેર (કલોરીપામ થમે ર) ઉભે દલાયોને  જ ફીજા તફક્કાની 
કોમ્ ્ યરુ્ય ્રતોહપવીમન્ વી રે્સ્ ર્ આલાની યશળેે .      
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(૨)  કોમ્પ પ્ યટુય ્રતોહપવીમન્ વી ટેસ્ ટ- ( ફીજા તફ્ાની યીક્ષા) 
 
  ્રતથભ તફક્કાની સ્ ધાટતભક રે ણખત યીક્ષાના હયણાભને  અંતે  ફીજા તફક્કાની કોમ્ ્ યરુ્ય ્રતોહપવીમન્ વી 

રે્સ્ ર્ ભારે્ કલોરીપામ થમે ર ઉભે દલાયોની કોમ્ ્ યરુ્ય ્રતોહપવીમન્ વી રે્સ્ ર્ રે લાભાાં આલળે . જેની વલગતો નીચે  
્રતભાણે ની યશળેે .  
                                                             વભમ - ૧-૩૦ કરાક 
્રતશ્ન રિયભાાંક વલમનુાં વલલયણ ગણુ 

૧ એકવે ર સ્ ્રતે ડળીર્ ૨૦ ગણુ 
૨ ઈ-ભે ઇર કયલા (લીથ પાઇર એરે્ચભે ન્ ર્)  ૨૦ ગણુ 

૩ ાલય ોઇન્ ર્ ૨૦ ગણુ 

૪ લડટ ર્ાઇીંગ  લડટ પોભેર્ીંગ (અંગ્રે જી તથા ગજુયાતી)   ૪૦ ગણુ 

 કુર ગણુ   ૧૦૦ ગણુ 
નોંધઃ-  ઉભે દલાયોએ ઉકત બાગ-૧ તે ભજ બાગ-યની ્રતથભ તફક્કાની સ્ ધાટ્ ભક રે ણખત યીક્ષા અને  ફીજા તફક્કાની 

કોમ્ ્ યરુ્ય ્રતોહપવીમન્ વી રે્સ્ ર્ અને  ર્ાઇીંગ રે્સ્ ર્ એભ ફાંને  કવોર્ીભાાં ભે લે ર ગણુના ભે યીર્વ આધાયે 
કેરે્ગયીલાઇઝ બયલાની થતી જગ્ માની વલગતો ધ્ માને  રઇ  વાંદગી  ્રતવતક્ષા માદી તૈમાય કયલાભાાં અલળે .   
   

         યીક્ષા દ્ધવતભાાં પેયપાય કયલાનો કચેયીનો વાંદગી વભીતીનો શ્ અફાવધત યશળેે.   
૧૦. વાભાન્મ ળયતો :-  

(૧) જાશયેાતભાાં જે કેરે્ગયીના ઉભે દલાયો ભારે્ જગ્ માઓ અનાભત છે  તે લી કેરે્ગયીના ઉભે દલાયને  જ ઉ૫રી 
લમભમાટદાભાાં છુર્છાર્ ભળે . ફધી જ ભલાાિ છુર્છાર્ ગણતયીભાાં રીધા ફાદ લધભુાાં લધ ુ૪૫ લટથી 
લધે  નશીં તે  યીતે  જ ઉ૫રી લમભમાટદાભાાં છૂર્છાર્ ભળે .  

(ય) અનાભત લગટના ઉભે દલાયો જો ણફનઅનાભત જગ્મા ભારે્ અયજી કયળે  તો આલા ઉભે દલાયોને  લમભમાટદાભાાં 
છુર્છાર્ ભળે  નહશ. યાંત ુયીક્ષા પી ભાાંથી જકુ્તક્ત ભારે્ જે તે  અનાભત લગટના ઉભે દલાયોએ ોતાની જાવત- 
લગટ દળાટલલાનો યશળેે . અન્ મથા યીક્ષા પી બયલાની યશળેે .  

(૩) ણફનઅનાભત તથા અનાભત લગોના ભહશરા ઉભે દલાયોને  ણ ફધી જ ભલાાિ છુર્છાર્ ગણતયીભાાં રીધા 
ફાદ લધભુાાં લધ ુ૪૫ લટની ઉંભય સધુી જ ઉ૫રી લમભમાટદાભાાં છુર્છાર્ ભળે .    

(૪) (૧)  અનાભત લગટના ઉભે દલાયોએ જાવત અંગેનુાં વક્ષભ વત્તાવધકાયીનુાં પ્રભાણત્ર  ગજુયાત વયકાય દ્વાયા 
લખતો લખત વનમત કયેર નમનૂાભાાં ભે લે ર શોવુાં જોઇળે . (૨) વા. અને  ળૈ.૫.લગટના ઉભે દલાયોએ ઉન્નત 
લગટભાાં વભાલે ળ ન થતો શોલા અંગે નુાં વાભાજીક ન્મામ અને  અવધકાયીતા વલબાગના તા. ૦૬ ૦ય ૧૯૯૬ ના 
ઠયાલથી વનમત થમે ર ૫હયવળષ્ટર્-(ક) (ગજુયાતી) ના નજનુાભાાં તા. ૩૧ ૩ ય૦૧૬  ના યોજ યુા થમે ર 
નાણાાંહકમ લટ ય૦૧-ય૦૧૬ ભારે્નુાં અથાટત તા. ૧/૪/ય૦૧૬  થી અયજી કયલાની છેલ્ રી તા:-૦૬/૧ય/ય૦૧૬  
દયમ્ માન ભે લે ર અવર ્રતભાણ૫િનો નાંફય અને  તાયીખ ઓનરાઈન અયજી કયતી લખતે  દળાટલલાનાાં 
યશળેે . (અંગે્રજીભાાં ભેલેર પ્રભાણત્ર ભાન્ મ ગણલાભાાં આલળે નશ..) વક્ષભ અવધકાયી ધ્ લાયા અામે ર આવુાં 
્રતભાણિ યજુ ન કયી ળકનાય ઉભે દલાયો વાભાન્ મ ઉભે દલાયો ભારે્ નક્કી થમે ર લમભમાટદાભાાં આલતા નશીં 
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શોમ તો તે ઓની ઉભે દલાયી યદ થળે . વાભાજીક અને  ળૈક્ષણણક યીતે  ૫છાત લગટના ઉભે દલાયોએ યાજમ 
વયકાયની નોકયી ભારે્ ભાન્મ કયામે ર હયવળષ્ટ ર્-ક ના વનમત નજનુાભાાં (ગજુયાતી) નોન હરિયવભરીમય વર્ી 
અવર ્રતભાણિોની ચકાવણી વભમે  યજૂ કયલાન ુયશળેે . (૩)  વાભાજીક અને  ળૈક્ષણણક યીતે  ૫છાત લગટના 
૫હયણીત ભહશરા ઉભે દલાયે આવ ુનોન રિયીભીરે મય ્રતભાણ૫િ તે ભના ભાતા- વતાની આલકના વાંદબટભાાં યજુ 
કયલાનુાં યશળેે . જો આલા ઉભે દલાયોએ તે ભના ૫વતની આલકના વાંદબટભાાં આવ ુ્રતભાણ૫િ યજુ કયેર શળે  તો 
તે ની અયજી યદ કયલાભાાં આલળે . (૪) જો વાભાજીક અને  ળૈક્ષણણક યીતે  ૫છાત લગટના ઉભે દલાયે આવુાં 
્રતભાણ૫િ ભાંડ ઘ્લાયા અવર ્રતભાણિોની ચકાવણી વભમે  યજુ કયેર નહશ શોમ તો તે ભજ તે ઓ ણફન 
અનાભત ઉભે દલાય તયીકેની લમભમાટદાભાાં આલતા નશીં શોમ તો તે ઓની અયજી વલચાયણાભાાં રે લાભાાં 
આલળે  નહશ. (૫) યીક્ષા પી બમાટ ફાદ યીપાંડ ભલાાિ નથી તે ભજ તે  પી અન્ મ કોઇ યીક્ષા ભારે્ 
અનાભત તયીકે યાખલાભાાં આલળે  નશીં. તથા અયજી કમાટ ફાદ ૫યત ખેંચી ળકાળે  નહશ. (૬) ણફનઅનાભત 
લગટના ઉભે દલાયોએ વનમત યીક્ષા પી બયેર નશીં શોમ તો તે ઓની અયજી વલચાયણાભાાં રે લાભાાં આલળે  
નશીં. (૭) વયકાયના ્રતલતટભાન વનમભો અનવુાય વલધલા ભહશરા ઉભે દલાયો ભારે્ ૫વાંદગીભાાં અગ્રતા આ૫લા 
ભારે્ તે ભને  યીક્ષાભાાં ભે લે ર ગણુના ૫ ર્કા ગણુ ઉભે યી આ૫લાભાાં આલળે . ૫યાંત ુતે ઓએ તે  વભમે  અને  
્માયફાદ નુઃરગ્ન કયેર ન શોલા જોઈએ. ઉ૫યાાંત કચે યી ભાાંગે  ્માયે તે ના તભાભ યુાલાઓ અવરભાાં 
કચે યીભાાં યજુ કયલાના યશળેે . (૮)  આગની બયતી ્રતહરિયમા વાંદબે કચે યી દ્વાયા આ૫લાભાાં આલતી જરૂયી 
સચુનાઓ જોલા ભારે્ કચે યીની લે ફવાઈર્ અલાય નલાય જોતા યશવે ુાં. (૯)  એથરે હર્કવ (રેક અને  હપલ્ડ 
યભતો વહશત), ફે ડવભન્ર્ન, ફાસ્કેર્ફોર, હરિયકેર્, ફર્ફોર, શોકી, ક્તસ્લભીંગ, રે્ફર રે્વનવ, લોરીફોર, રે્વનવ, 
લે ઈર્ણરપર્ીંગ, યેવણરિંગ, ફોકવવિંગ, વાઈકણરિંગ, જીભને સ્સ્ર્કવ, જુડો, યાઈપર શહૂર્િંગ, કફડ્ડી, ખોખો, તીયાંદાજી, 
ઘોડવેલાયી, ગોાપેંક, નૌકાસ્ ધાટ, ળતયાંજ, શને્ ડફોર ની યભતો-ખે રકુદભાાં (1) યાષ્ટ્રીમ / આંતયયાષ્ટ્રીમ 
અથલા (2) આંતય યવુનલવવિટી અથલા (3) અબખર બાયત ળાા વાંઘ ઘ્લાયા મોજાતી સ્ ધાગઓભાાં ભાિ 
્રતવતવનવધ્લ કયેર શોમ તે લા ઉભે દલાયને  ૫વાંદગીભાાં અગ્રતા ભારે્ તે ભને  ભે લે ર કુર ગણુના ૫ (ાાંચ) ર્કા 
ગણુ ઉભે યી આ૫લાભાાં આલળે . તે થી ઉકત િણ સ્ તયની સ્ ધાટઓભાાં ઉભે દલાયોએ બાગ રીધે ર શોમ તે લા જ 
ઉભે દલાયોએ અયજીિકભાાં જરૂયી વલગતો દળાટલલાની યશળેે . ઉકત ત્રણ સ્ તય વવલામની સ્ ધાગઓભાાં બાગ 
રીધેર શોમ તો તેને અગ્રીભતા ભાટે ભાન્મ ગણલાની યશતેી ન શોલાથી તેલા ઉભેદલાયોએ અયજીત્રકભાાં 
વલગતો દળાગલલાની યશળેે નશ.. ઉકત િણ સ્ તયની સ્ ધાટઓભાાં બાગ રીધે ર ઉભે દલાયોએ વયકાયે 
તા.ય૫ ય ૧૯૮૦ ના ઠયાલ રિયભાાંક : વીઆયઆય ૧૦૭૭  ય૬૬૦ ગ.ય તથા તા. ૧ ૮ ૧૯૯૦ ના ઠયાલ 
રિયભાાંક : વીઆયઆય ૧૧૮૮  ૩૬૪૪ ગ.ય ભાાં વનમત કમાટ જજુફના વતાવધકાયી ાવે થી વનમત નજનૂાભાાં 
ભે લે ર જરૂયી ્રતભાણ૫િ અવર ્રતભાણિોની ચકાવણી વભમે  યજુ કયલાનુાં યશળેે . આવુાં ્રતભાણિ 
ધયાલનાય ઉભે દલાય જ યભતના ગણુ ભે લલા ભારે્ શક્કદાય થળે . (૧૦) કચે યી તયપથી આ૫લાભાાં આલતી 
જરૂયી સચુનાઓ જોલા ભારે્ કચે યીની લે ફવાઈર્ અલાય નલાય જોતા યશવે ુાં.  

૧૧. વાભાન્મ સચુનાઓ :- 
    (૧). ઉભે દલાયે અયજી૫િકભાાં બયેર વલગતો વભગ્ર બયતી ્રતહરિયમા ભારે્ આખયી ગણલાભાાં આલળે  અને  તે ના 

યુાલાઓ ્રતભાણિોની ચકાવણી વભમે  અવરભાાં યજુ કયલાના યશળેે . અન્મથા  અયજી૫િક જે - તે  તફકકે 
‘‘યદ’’ ગણલાભાાં આલળે . 
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(ય). અયજદાયે અયજી૫િભાાં દળાટલે ર કેરે્ગયી (જાવત) ભાાં ાછથી કેરે્ગયી ફદરલાની યજુઆત ગ્રાશમ યાખલાભાાં 

આલળે  નશીં.  
(૩). ઉભેદલાય અયજી૫ત્રકભાાં જે પોટો upload કયે છે, તેની ાવોટગ વાઈઝના પોટાની એક કયતાાં લધ ુકોીઓ 

ોતાની ાવે યાખલી અને આ જાશયેાત-વાંલગગની વભગ્ર  બયતી પ્રહક્રમાભાાં તે જ પોટાની કોીનો ઉમોગ 

કયલાનો યશળેે. (જેભ કે ૫યીક્ષા વભમે શાજયી૫ત્રકભાાં રગાલલો તેભજ અવર પ્રભાણત્રોની ચકાવણી વભમે 

ણ તે  જ પોટાની કોી યજુ કયલાની યશળેે.)  

(૪). ઉભેદલાય અયજી૫ત્રક બયતી લખતે જે ભોફાઈર નાંફય દળાગલે છે તે નાંફય ચાલ ુજ યાખલો. બવલષ્ટ્મભાાં ભાંડ 

તયપથી આ હયક્ષાને વફાંવધત ૫યીક્ષારક્ષી કેટરીક સચુનાઓ ઉભેદલાયને આ દળાગલેર નાંફયના ભોફાઈર ૫ય 

SMS થી ભોકરલાભાાં આલળે તેથી અયજીત્રકભાાં દળાગલેર ભોફાઈર નાંફય બયતી પ્રહક્રમા ણૂગ થામ ્ માાં 

સધુી જાલી યાખલો આના હશતભાાં છે. 

 (૫) કચે યી જે કોઈ ઉભે દલાયને  (૧) તે ને  ઉભે દલાયી ભારે્ કોઈ૫ણ ્રતકાયે રે્કો ભે લલા ભારે્ એર્રે  કે, બયતી ફોડટના 
અઘ્મક્ષ, વભ્મ અથલા કોઈ અવધકાયી ૫ય ્રત્મક્ષ કે ૫યોક્ષ રાગલગ રગાડલાનો ્રતમાવ કયલા ભારે્ (ય) 
ફીજાનુાં નાભ ધાયણ કયલા ભારે્ (૩) ફીજા ાવે  ોતાનુાં નાભ ધાયણ કયાલલા ભારે્ (૪) ફનાલર્ી ખોર્ા 
દસ્તાલે જો અથલા જેની વાથે  ચે ડા કયલાભાાં આવ્મા શોમ તે લા દસ્તાલે જો વાદય કયલા અથલા ગે યયીવત 
આચયલા ભારે્ (૫) મથાથટ અથલા ખોર્ા અથલા ભશ્લની ભાહશતી છુાલતા શોમ તે લા વનલે દનો કયલા ભારે્ 
(૬) ૫યીક્ષા ભારે્ તે ની ઉભે દલાયીના વાંફાંધભાાં અન્મ કોઈ અવનમવભત અથલા અમોગ્મ વાધનોનો આશ્રમ રે લા 
ભારે્ (૭) યીક્ષા દયમ્માન ગે યવ્માજફી વાધનોનો ઉ૫મોગ કયલા ભારે્ એર્રે  કે અન્મ ઉભે દલાયની 
ઉતયલશીભાાંથી નકર કયલા, સુ્તક, ગાઈડ, કા૫રી કે તે લા કોઈ૫ણ છાે રા કે શસ્તરે ણખત વાહશ્મની 
ભદદથી અથલા લાતચીત ઘ્લાયા નકર કયલા કે ઉભે દલાયને  નકર કયાલલાની ગે યયીવતઓ ૈકી કોઈ૫ણ 
ગે યયીવત આચયલા ભારે્ (૮) રખાણોભાાં અશ્શ્રર બાા અથલા ણફબ્વ ફાફત વહશતની અ્રતસ્તતુ ફાફત 
રખલા ભારે્ (૯) ૫યીક્ષાખાંડભાાં અન્મ કોઈ યીતે  ગે યલતટણ ૂાંક કયલા ભારે્ (૧૦) ૫યીક્ષાના વાંચારન કયલા ભારે્ 
યોકેરા સ્ર્ાપની વીધી કે આડકતયી યીતે  શયેાન કયલા અથલા ળાયીહયક યીતે  ઈજા કયલા ભારે્ (૧૧) લૂટલતર 
ખાંડોભાાં વનહદિષ્ટર્ કયેર તભાભ અથલા કોઈ૫ણ કૃ્મ કયલાનો ્રતમ્ન કયલા ભારે્ અથલા મથા ્રતવાંગ ભદદગીયી 
કયલા ભારે્ અથલા (૧ય) ૫યીક્ષા આ૫લા ભારે્ તે ને  ૫યલાનગી આ૫તા તે ના ્રતલે ળ૫િભાાં આ૫લાભાાં આલે રી 
કોઈ૫ણ સચુનાનો બાંગ કયલા ભારે્ દોવત ઠમાટ શોમ તો અથલા દોવત શોલાનુાં જાશયે કયુટ શોમ તો તે  
પોજદાયી કામટલાશીને  ાિ થલા ઉ૫યાાંત-(ક) જે ૫યીક્ષાનો ઉભે દલાય શોમ તે  ૫યીક્ષાભાાંથી ગે યરામક ઠયાલી 
ળકળે , અથલા (ખ)(૧) વીધી ૫વાંદગી ભારે્ રે લાતી કોઈ૫ણ ૫યીક્ષાભાાં ફે વલાભાાંથી અથલા (ય) યાજમ વયકાય 
ોતાના શઠેની કોઈ૫ણ નોકયીભાાંથી કામભી યીતે  અથલા વનહદિષ્ટર્ જદુત ભારે્ ફાકાત કયી ળકળે . (૧૩) 
ગજુયાત જાશયે વે લા આમોગ, અનમ બયતી ફોડટ, અન્ મ વયકાયી  અધટ વયકાયી  વયકાય શસ્ તકની વાંસ્ થાઓ 
દ્વાયા ઉભે દલાય કમાયેમ ણ ગે યરામક ઠયાલે ર શોમ અને  ગે યરામક ઠયાવ્માનો વભમ ચાલ ુ શળે  તો તે લા 
ઉભે દલાયોની અયજી આોઆ યદ થલાને  ાિ ફનળે .     

(૬) ઉભે દલાયે અયજી૫િકભાાં ફતાલે રી કોઈ૫ણ વલગત અને  અવર ્રતભાણિોની ચકાવણી વભમે  યજુ કયેર 
જન્ભ તાયીખ, ળૈક્ષણણક રામકાત, લમ, જાવત, અનબુલ વલગે યેને  રગતા ્રતભાણ૫િો બવલષ્ટમભાાં જે તે  તફકકે 



13 

 

ચકાવણી દયમ્માન ખોર્ા ભાલભુ ૫ડળે  તો તે ની વાભે  મોગ્મ કામદેવયની કામટલાશી કયલાભાાં આલળે . આલા 
ઉભે દલાયની ઉભે દલાયી કચે યી ઘ્લાયા ‘‘યદ‘‘ કયી ળકાળે . તે ભજ અન્ મ વાંલગોની બયતી ભારે્ ણ ગે યરામક 
ઠયાલલાભાાં આલળે . તે ભજ જો ૫વાંદગી / વનભણ ૂાંક થમે ર શળે  તો ૫વાંદગી/વનભણ ૂાંક વતાવધકાયી દ્વાયા કોઈ૫ણ 
તફકકે ‘‘યદ‘‘ કયલાભાાં આલળે .  

(૭) કચે યી ઘ્લાયા રે લાનાય સ્ધાટ્ભક રે ણખત કવોર્ી કે કોમ્્યરુ્ય ્રતોહપવીમન્ વી કવોર્ીભાાં ઉતીણટ થલાથી જ 

ઉભે દલાયને  વનભણ ૂાંક ભારે્નો શક્ક ભી જતો નથી. વનભણ ૂાંક વભમે  વતાવધકાયીને  ઉભે દલાય ફધી જ યીતે  મોગ્મ 
છે  તે ભ વાંતો થામ તો જ ઉભે દલાયને  વનભણ ૂાંક આ૫લાભાાં આલળે .  

(૮) ૫વાંદગી ાભે ર ઉભે દલાયે વનભણ ૂાંક વતાવધકાયી ઠયાલે  તે  ળયતોને  આવધન વનભણ ૂાંક ભે લલાને  ાિ થળે .  
(૯) ઉભે દલાય ોતે  ૫યીક્ષાભાાં વપ થમો શોલાના કાયણે  જ વાંફાંવધત જગ્મા ઉ૫ય વનભણ ૂાંક કયલાનો દાલો કયલાને  

શક્કદાય થળે  નશીં, વનભણ ૂાંક કયનાય વતાવધકાયીને  ોતાને  એલી ખાતયી થામ કે જાશયે વે લા વારૂ ઉભે દલાય 
મોગ્મ જણાતો નથી તો તે ને  ૫ડતો જકુી ળકાળે . વનભણ ૂાંક ફાફતે  તે ઓનો વનણટમ આખયી ગણાળે . 

(૧૦) ઉભેદલાયને સ્ધાગ્ભ રેબખત યીક્ષા, કોમ્પપ્યટુય ્રતોહપવીમન્ વીની યીક્ષા તેભજ દસ્તાલેજોની ચકાવણી ભાટે 
સ્લખચે આલલા-જલાનુાં યશળેે.   

(૧૧) વાંદગી ાભેર ઉભેદલાયે ગજુયાત યાજમભાાં કોઇણ સ્થે પયજ ફજાલલાની યશળેે.   
(૧ય) બયતી ્રતહરિયમા વાંણૂટ૫ણે  ગજુયાત જલુ્કી વે લા લગરકયણ અને  બયતી (વાભાન્મ) વનમભો-૧૯૬૭ (લખતો 

લખતના સધુાયા વહશત) અને  તે  અન્લમે  જે તે  વાંલગટના ઘડલાભાાં આલે ર બયતી વનમભોને  આવધન યશળેે .  
૧૨. આ જાશયેાત તથા બયતી ્રતહરિયમાભાાં કોઈ૫ણ કાયણોવય તે ભાાં પેયપાય કયલાની કે યદ કયલાની આલશ્મકતા ઉબી 

થામ તો તે ભ કયલાનો બયતી ફોડટને  વાંણૂટ શક્ક / અવધકાય યશળેે  અને  બયતી ફોડટ આ ભારે્ કાયણો આ૫લા 
ફાંધામે ર યશળેે  નશીં.  

   
                                                                                     વશી:-  

તાયીખ:-૧૫/૧૧/૨૦૧૬ 
સ્થ :- ગાાંધીનગય 
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