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કમિશનર, આરોગ્ય, તબીબી સેવાઓ અને તબીબી શિક્ષણ (ત.સે.)ની કચેરી

૭૦૦ સ્ટાફનર્સ વર્ગ-૩ની સીધી ભરતી

કમિશનરશ્રી કચેરી, આરોગ્ય તબીબી સેવાઓ, અને તબીબી શિક્ષણ ગાંધીનગર હસ્તકની રાજ્યની સરકારી હોસ્પિટલો / સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે સ્ટાફનર્સ વર્ગ-૩ ની કુલ-૭૦૦
જગ્યાઓ માટેની નીચે જણાવેલ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા દ્વારા સ્ટાફનર્સની ભરતી અંગે નિયત નમુનામાં ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. આ માટે ઉમેદવારે
અરજી તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ (૧૪:૦૦ કલાક) થી તા.૨૧/૦૧/૨૦૨૧ (રાત્રીનાં ૨૩.૫૯ કલાક) દરમિયાન https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ ઉપર મુકવામાં આવેલી સુચના
મુજબ ફક્ત ઓનલાઇન કરવાની રહેશે. ઉમેદવારોનો તાજેતરનો પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ (૧૫ K.B) અને સહીનો નમુનો (૧૫ K.B) સાઇઝથી વધે નહીં તે રીતે JPG ફોર્મેટમાં સ્કેન કરી 
ઓનલાઇન અરજીમાં અપલોડ કરવાનો રહેશે. તમામ ઉમેદવારે અરજી પત્રકોમાં પોતાના શૈક્ષણિક લાયકાત, વય, જાતિ અંગેના તેમજ અન્ય જરૂરી પ્રમાણપત્રો મુજબ જ વિગતો ભરવાની રહેશે.  
સ્ટાફનર્સની ભરવાપાત્ર જગ્યાઓની વિગત તથા શૈક્ષણિક લાયકાત, પગારધોરણ, વયમર્યાદા, વયમર્યાદામાં છૂટછાટ અને સામાન્ય સુચનાઓ ઉપરોકત વેબસાઇટ ઉપર ઉપલબ્ધ છે.

ભરવાપાત્ર જગ્યાના સંદર્ભે અનામતની ટકાવારી મુજબ જાતિવાર ભરવાની થતી જગ્યાઓ:
ક્રમ
૧
૨
•
•
•
•
•

વિગત

અગાઉની ઘટ
ભરવાની થતી જગ્યાઓ
ઘટ સાથે કુલ

કુલ

અનુ. જાતિ

૭૦૦
૭૦૦

૦૦
૪૯
૪૯

(S.C)

અનુ. જન.
જાિત (S.T)
૦૦
૧૦૫
૧૦૫

શા.સૈ.પ.વ.
(SEBC)

૦૦
૧૮૯
૧૮૯

આ.ન.વ.

દિવ્યાંગ

૦૦
૭૦
૭૦

૨૮
૨૧
૪૯

(E.W.S.)

(PH)

જનરલ

(GEN)

૦૦
૨૮૭
૨૮૭

ફકત ભારતના નાગરીક આ અરજી કરી શકશે.
પસંદગી પામનાર ઉમેદવારો પૈકી ઉમેદવારોમાં પરણિત સ્ત્રી અથવા પુરૂષે હયાત પતિ અથવા પત્નિ સિવાય અન્ય લગ્ન કે લગ્ન કરાર કરેલ હશે તો તે ગેરલાયકાતમાં ગણાશે સિવાય કે
તેઓના અંગત કાયદા હેઠળ આ પ્રકારે લગ્ન કે લગ્ન કરાર કરવા છૂટ હોય.
અનામત જગ્યાઓ ફક્ત મુળ ગુજરાતના શા.શૈ.પ.વ., અનુસુચિત જાતિ, અનુસુચિત જન. જાતિ તેમજ આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના ઉમેદવારો માટે જ અનામત છે.
મહિલાઓ માટેની જગ્યાઓ ૩૩ ટકા મુજબ અનામત છે. જેને જે તે કેટેગરી સામે સરભર કરાશે.
માજી સૈનિક માટે કુલ ભરવાપાત્ર જગ્યાઓનાં ૧૦% મુજબ જગ્યાઓ અનામત છે. જે તે કેટેગરી સામે સરભર કરાશે. શા.ખો.ખા.ના ઉમેદવારો માટે ૩% જગ્યાઓ અનામત છે અને આ
ઉમેદવારોને જે તે કેટેગરી સામે સમાવેશ કરવામાં આવશે.

પગાર ધોરણ:-

નાણાં વિભાગનાં તા.૧૬/૦૨/૨૦૦૬, તા.૦૧/૦૮/૨૦૦૬ તથા તા.૦૬/૧૦/૨૦૧૧ના ઠરાવ અને સામાન્ય વહિવટ વિભાગનાં તા.૦૪/૦૬/૨૦૦૯ અને તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૫નાં ઠરાવની 
જોગવાઇઓ અને નાણાવિભાગના તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૬ના ઠરાવની જોગવાઇઓને આધીન જે બોલીઓ / શરતો / નિયમો નક્કી કરેલ છે તે તેમજ હવે પછી વખતો વખત સરકારશ્રી દ્વારા
નક્કી કરવામાં આવે તે બોલીઓ / શરતો / નિયમો ઉમેદવારને બંધનકર્તા રહેશે. જે જોગવાઇઓને આધિન પ્રથમ પાંચ વર્ષ માટે સ્ટાફનર્સ વર્ગ-૩ને રૂ.૩૧,૩૪૦/- ના માસિક ફિકસ પગારના
પગારથી લાયક ઉમેદવારને કરાર આધારે નિમણુંક આપશે. તે સિવાય અન્ય કોઇ ભથ્થા કે લાભો મળવાપાત્ર રહેશે નહિં. ત્યાર બાદ પાંચ વર્ષની સેવાઓ પૂરી થયેથી તેમની સેવાઓ નિમણૂંક
સત્તાધિકારીને સંતોષકારક જણાયે સાતમાં પગારપંચ મુજબ પે. મેટ્રીક્સ લેવલ-૫ પગાર ધોરણ રૂ.૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦ અથવા સરકારશ્રી દ્વારા નિયત કરવામાં આવતાં જે તે પગારધોરણમાં
નિમણુંક મેળવવાને પાત્ર ઠરશે.

શૈક્ષણિક લાયકાત:-

(૧)   ઇન્ડીયન નર્સીગ કાઉન્સીલ દ્વારા માન્ય સંસ્થાઓ માંથી મેળવેલ બેઝીક બી.એસ.સી.(નર્સીગ) (Regular)નો ડીગ્રી કોર્ષ.    અથવા
ઇન્ડીયન નર્સીગ કાઉન્સીલ દ્વારા માન્ય સંસ્થાઓ માંથી મેળવેલ જનરલ નર્સીગ એન્ડ મીડવીફરી (GNM)નો ડીપ્લોમા કોર્ષ 
અથવા
(ર)  ઓકઝીલરી નર્સ એન્ડ મીડવાઇફ (ANM) અને ફીમેલ હેલ્થ વર્કર (F.H.W) જેઓ રાજય સરકાર અથવા પંચાયત સેવામાં છેલ્લા ૧૦ વર્ષથી નિયમિત નિમણુકથી ફરજો બજાવતા હોય 
અને જાહેરાતમાં દર્શાવ્યા મુજબની બી.એસ.સી. (નર્સીંગ) અથવા જી.એન.એમ.ની શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા હોય તેઓ પણ આ જગ્યા માટે અરજી કરી શકે છે અને તેઓને સરકારશ્રીના
પ્રર્વતમાન નિયમોનુસાર વયમર્યાદામાં છુટછાટ મળવાપાત્ર રહેશે. પરંતુ કોઇપણ સંજોગોમાં ઉંમર ૪૫ વર્ષ કરતા વધવી જોઇએ નહી. જે તે કચેરીનું ના વાંધા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનું રહેશે.
(૩) અરજી કરતી વખતે ગુજરાત નર્સીગ કાઉન્સીલમાં રજીસ્ટર્ડ નર્સ અને રજીસ્ટર્ડ મીડવાઇફનુ કાયમી અથવા સમયાંતરે રીન્યુઅલ કરાવેલ રજીસ્ટ્રેશન હોવુ ફરજીયાત છે. અરજી પત્રકમાં રજીસ્ટર્ડ 
નર્સ તેમજ રજિસ્ટર્ડ મીડવાઇફ અથવા સમકક્ષ લાયકાતનો રજીસ્ટ્રેશન નંબર અવશ્ય દર્શાવવાનો રહેશે. અન્ય કોઇ પણ આધારો ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવશે નહી.
(૩) ગુજરાતી / હિન્દી બંને ભાષાનું પુરતું જ્ઞાન ધરાવતો હોવો જોઇએ.

કોમ્પ્યુટર અંગે જાણકારી:-

ઉમેદવાર રાજ્ય સરકારનાં ગુજરાત મુલ્કી સેવા વર્ગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) નિયમો, ૧૯૬૭ અન્વયે ઠરાવેલ કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇશે.
સામાન્ય વહિવટ વિભાગના તા.૧૩/૦૮/૦૮ના સરકારી ઠરાવ ક્રમાંક:સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-વ.૫ થી નક્કી કરેલ અભ્યાસક્ર્મ મુજબ કોમ્પ્યુટર અંગેનું બેઝિક નોલેજ ધરાવતા
હોવા અંગેનું કોઇપણ સરકાર માન્ય તાલીમ સંસ્થાનું પ્રમાણપત્ર / માર્કશીટ ધરાવતા હોવા જોઇશે તથા સરકાર માન્ય યુનિવર્સીટી અથવા સંસ્થામાં કોમ્પ્યુટર જ્ઞાન અંગેના કોઇ પણ ડીપ્લોમા
અભ્યાસક્ર્મમાં કોમ્પ્યુટર એક વિષય તરીકે હોય તેવા પ્રમાણપત્રો અથવા ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ની પરીક્ષા કોમ્પ્યુટરના વિષય સાથે પસાર કરેલ હોય તેવા પ્રમાણપત્રો ધરાવતા હોવા
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જોઇશે. આ તબક્ે આ પ્રિાણપિત્ ન ધરાવતા ઉિેદવારો પિણ અરજી કરરી શકશે. પિરંતુ મનિણુંક િેળવતા પિહેલા આ પ્રિાણપિત્ અચુક રજુ કરવાનું રહેશે. અન્્યથા મનિણુંક િેળવવાને પિાત્
ઠરશે નહીં.

વ્ય િ્યા્સદા:•

અરજી કરવાનરી છેલ્રી તારરીખે ઉિેદવારનરી વ્ય ૪૦ વષ્સથરી વધુ હોવરી જોઇએ નહરી.

•

િુળ ગુજરાતના હો્ય તેવા અનુ.જામત, અનુ.જન.જામત, સાિાજીક શૈક્ષમણક રરીતે પિછાત, આમથ્સક રરીતે નબળા વગ્સના ઉિેદવારોનાં ફકસસાિાં ઉપિલરી વ્યિ્યા્સદાિાં મન્યિોનુસાર પિાંચ (૫)
વષ્સનરી છુટછાટ આપિવાિાં આવશે.
૪૦ ટકા કે તેથરી વધુ અપિંગતા ધરાવતા ઉિેદવારોને ઉપિલરી વ્યિ્યા્સદા ૧૦ વષ્સનરી છુટછાટ આપિવાિાં આવશે.
સાિાન્્ય વમહવટ મવભાગનાં તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ના ઠરાવનરી જોગવાઇ િુજબ િમહલા ઉિેદવારોને ઉપિલરી વ્યિ્યા્સદા ૦૫ વષ્સનરી છુટછાટ આપિવાિાં આવશે. અનાિત કેટેગરરીના િમહલા
અરજદારોને અનાિત તરરીકે િળતરી ઉપિલરી વ્યિ્યા્સદાનરી છૂટછાટ ઉપિરાંત િમહલા તરરીકેનરી ૦૫ વષ્સનરી છુટછાટ આપિવાિાં આવશે.
િાજી સૈમનક ઉિેદવારો કે જેઓએ જળ, વા્યુ અને ભુમિ આિ્સ ફ�સસીસિાં ઓછાિાં ઓછા છ (૬) િાસનરી સેવા કરરી હો્ય અને િાજી સૈમનક તરરીકેનું સક્ષિ અમધકારરીનું ઓળખકાડ્સ / પ્રિાણપિત્
ધરાવતાં હો્ય તો િળવાપિાત્ ઉપિલરી વ્યિ્યા્સદાિાં તેઓએ બજાવેલ ફરજનો સિ્યગાળો ઉપિરાંત ત્ણ (૩) વષ્સ સુધરીનરી છુટછાટ િળશે.
તિાિ અનાિત કેટેગરરીના ઉિેદવારોનરી ઉપિલરી વ્યિ્યા્સદા છુટછાટ સાથે કોઇ પિણ સંજોગોિાં મન્યત તારરીખે ૪૫ વષ્સથરી વધવરી જોઇએ નહરી.

વ્ય િ્યા્સદાિાં છુ્છા્:•
•
•
•

પસંદરી પ્રક્ર�્યા:•
•
•
•
•
•
•
•

પિરરીક્ષા O.M.R. (Optical Mark Reader) પિધ્ધમતથરી લેવાિાં આવશે. જેિાં નસસીગ મવષ્યના ૧૦૦ પ્રશ્નો તેિજ ગુજરાતરી મવષ્યના ૧૦૦ પ્રશ્નો MCQ (Multiple
choice question) દ્ારા પિુછવાિાં આવશે.
પિેપિર-૧ નસસીંગ મવષ્યનું રહેશે. જેિાં ફન્ડાિેન્ટલ ઓફ નસસીંગ-૨૦ ગુણ, િેડરીકલ સ�કલ નસસીંગ-૨૦ ગુણ, િરીડવાઇફરરી અને પિરીડરી્યાટ્રીક નસસીંગ-૨૦ ગુણ, િેન્ટલ હેલથ અને સા્યક્યાટ્રીક
નસસીંગ-૨૦ ગુણ, કોમ્યુનરીટરી હેલથ નસસીંગ-૨૦ ગુણ આિ કુલ ૧૦૦ પ્રશ્નો પિુછવાિાં આવશે અને દરેક પ્રશ્નનો ૧ ગુણ રહેશે. આ મવષ્યો િાટેનો અભ્યાસક્રિ ઇન્ડરી્યન નસસીંગ કાઉન્સરીલ
ધ્વારા મનધા્સરરીત કરેલ સરીલેબસ િુજબનો રહેશે.
પિેપિર-૨ ગુજરાતરી ભાષાના પિેપિર િાટે પિુછવાિાં આવનાર અભ્યાસક્રિ ધોરણ-૧૨ હા્યર સેકન્ડરરી કક્ષાથરી નરીચેનું રહેશે નહીં. જેિાં ભાષા (Language)-૩૦ ગુણ, વ્યાકરણ (Grammar)-૪૦ ગુણ અને સાહરીત્ય (Literature)-૩૦ ગુણ આિ કુલ-૧૦૦ પ્રશ્નો પિુછવાિાં આવશે અને દરેક પ્રશ્ન નો ૧ ગુણ રહેશે.
દરેક ખોટા પ્રશ્નના જવાબ િાટે ૦.૨૫ ગુણ બાદ કરવાિાં આવશે.
શક્ય ત્યાં સુધરી પિરરીક્ષા સબંમધત બધરી જ સુચનાઓ િોબાઇલ નંબર ઉપિર SMS થરી આપિવાિાં આવશે. આથરી અરજી પિત્કિાં િોબાઇલ નંબર અવશ્ય દશા્સવવો અને ભરતરી પ્રમક્ર્યા પિુણ્સ
થા્ય ત્યાં સુધરી આપિેલ િોબાઇલ નંબર જાળવરી રાખવો જરૂરરી છે.
સપિધા્સતિક પિરરીક્ષા િાટે નસસીગ મવષ્યને લગતરી પિરરીક્ષા ૧૦૦ ગુણનરી રહેશે. જેિાં ઉત્રીણ્સ થવા િાટે ૫૦ ટકા ગુણ જરૂરરી છે. જાહેરાતિાં દશા્સવ્યા િુજબના ઉિેદવાર ઉપિલબધ ન થા્ય તો
પિાસીંગ ધોરણ ઘટાડવાનરી સત્ા ભરતરી સમિતરીને રહેશે અને તે િુજબ િેરરીટ ્યાદરી તૈ્યાર કરવાિાં આવશે. પિરરીક્ષા િાટેનો સિ્ય ૨(બે) કલાકનો રહેશે. પિરરીક્ષા ગુજરાતરી અથવા અંગ્ેજી
ભાષાિાં આપિરી શકાશે.
ગુજરાતરી ભાષાનરી પિરરીક્ષા ૧૦૦ ગુણનરી રહેશે. જેિાં ઉત્રીણ્સ થવા િાટે ૩૫ ટકા ગુણ જરૂરરી છે. પિરરીક્ષા ફકત ગુજરાતરી ભાષાિાં આપિરી શકાશે.
બન્ને પિરરીક્ષાિાં પિાસ થવુ જરૂરરી છે, પિરંતુ નસસીગના મવષ્યિાં તેિજ ગુજરાતરી ભાષાના બંન્ને પિેપિરિાં િેળવેલ કુલ ગુણના આધારે િેરરીટ લરીસટ બનાવવાિાં આવશે.

પરીક્ષા ફ�.

(૧) “General” કેટેગરરી Select કરનાર ઉિેદવારો િાટે અરજી ફી. રૂ. ૩૦૦/- + પિોસટ ઓફીસ ચાજ્સ (ઓનલાઇન ફી ભરવાના ફકસસાિાં રૂ. ૩૦૦ + ચાજ્સ) ભરવાનો રહેશે તેિજ
ઓનલાઇન પિેિેન્ટ કરવા િાટેનો પિણ મવકલપિ ઉપિલબધ હોઇ ઓનલાઇન પિેિેન્ટ પિણ કરરી શકશે. અનુસુમચત જામત, અનુસુમચત જન.જામત, સાિાજીક અને શૈક્ષમણક રરીતે પિછાત વગ્સ, ફદવ્યાંગ,
િાજી સૈમનક અને આ.ન.વ. ઉિેદવારો િાટે સરકારશ્રીના પ્રવત્સિાન મન્યિોનુસાર ફી/ચાજ્સ ભરવાનો રહેશે નહરી.
(ર) “General” કેટેગરરી Select કરનાર અને પિોસટ ઓફફસ િારફતે અરજી ફી ભરવા િાંગતાં ઉિેદવારોએ ઓનલાઇન અરજી ક્યા્સ બાદ OJAS વેબસાઇટ ઉપિરથરી અરજી પિત્કનરી સાથે
આપિેલ પિોસટ ઓફીસના ૩(ત્ણ) ચલણનરી A-4 સાઇઝનરી મપ્રન્ટ લઇને તે કોઇ પિણ કોમપ્યુટરાઇઝડ પિોસટ ઓફીસિાં રજુ કરવાથરી તેઓ દ્ારા ફી સવરીકારવાિાં આવશે. જ્યારે ઓનલાઇન
ફી નું ચુંકવણું કરવા િાંગતા ઉિેદવારોએ પિેિેન્ટ િાટે ઉપિલબધ મવકલપિો પિૈકી કોઇ એક મવકલપિ પિસંદ કરરી ફી ચુંકવવાનરી રહેશે.
(૩) “General” કેટેગરરી Select કરનાર ઉિેદવારોએ આ ત્ણ ચલણ પિૈકી એક ચલણ પિોસટ ઓફીસ રાખશે અને બરીજા બે સહરી/ મસક્ા કરરી ઉિેદવારને પિરત કરશે. જે ઉિેદવારે સાચવરી
રાખરી પિરરીક્ષા સથળે અચૂક રજુ કરવાનરી રહેશે. જો આ ચલણ રજુ નહરી કરે તો તે ઉિેદવારને પિરરીક્ષાિાં બેસવા દેવાિાં આવશે નહીં. જ્યારે ઓનલાઇન ફી ચુંકવણું કરનાર ઉિેદવારોએ ફી
ચુંકવણું ક્યા્સ અંગેનરી પિહ�ચ સાચવરી રાખવાનરી રહેશે.
(૪) પિોસટ ઓફીસિાં તેિજ ઓનલાઇન ફી ભરવાનરી છેલ્રી તા.૨૨/૦૧/૨૦૨૧ના પિોસટ ઓફીસના કાિકાજ સિ્ય સુધરી રહેશે.
(૫) ફી ભ્યા્સ બાદ રરીફ�ડ િળવાપિાત્ નથરી તેિજ “General” કેટેગરરી Select કરનાર ઉિેદવારોનરી ફી ભ્યા્સ વગરનરી અરજી િાન્્ય રહેશે નહીં.
(૬) પિરરીક્ષા ફી ભરવાથરી ઉિેદવારને SMS થરી ફી ભ્યા્સનરી જાણ કરવાિાં આવશે. જો ઉિેદવારને SMS ન િળે તો તાતકામલક ઉિેદવારે પિોસટ ઓફીસનો સંપિક્ક કરવાનો રહેશે.

સાિાન્્ય સુચનાઓ :

(૧) સદર ભરતરી સંબંમધત તિાિ સુચનાઓ / મવગતો વખતો વખત www.gujhealth.gujarat.gov.in અથવા http://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પિરથરી જોવા
િળશે.
(ર) ઉિેદવારે મન્યત અરજી પિત્કિાં ભરેલરી મવગતો સિગ્ ભરતરી પિમક્ર્યા િાટે આખરરી ગણવાિાં આવશે અને તેના પિુરાવાઓ (અસલ અને પ્રિામણત નકલ) આ ખાતા ધ્વારા જ્યારે િંગાવવાિાં
આવે ત્યારે જે તે સથળે અને સિ્યે સવ ખચમે રૂબરૂ રજુ કરવાના રહેશે. અન્્યથા અરજી પિત્ક રદ જાહેર કરવાિાં આવશે.
(૩) એક ઉિેદવાર એક જ અરજી કરરી શકશે. તેિ છતાં એકથરી વધુ અરજી (Multiple Application) ના ફકસસાિાં ફી સમહત સવ્સ રરીતે ભરેલરી અરજીઓ પિૈકી સૌથરી છેલ્રી કન્ફિ્સ
થ્યેલ એક જ અરજી િાન્્ય ગણાશે. તે મસવા્યનરી બધરી અરજીઓ રદ થશે અને ભરેલ ફી ના નાણા પિરત િળશે નહરી.
(૪) શારરીફરક અશક્તતા (ફકત ૪૦ ટકા કે તેથરી વધુ અને ૭૦ ટકા સુધરીનરી One Lower limb નરી Locomotor disability) ધરાવતા ઉિેદવારે Online અરજી ફોિ્સિાં
અંગત િામહતરી કે મવગતોિાં પિોતાનરી અશક્તતાનરી ટકાવારરી દશા્સવવાનરી રહેશે.
(૫) અનાિત કેટેગરરીના ઉિેદવારોના ફકસસાિાં જામતનું પ્રિાણપિત્, વ્યિ્યા્સદા, શૈક્ષમણક લા્યકાત, લાગુ પિડે ત્યાં નોન મક્રિરીલરી્યર સટસીફીકેટ અને આમથ્સક નબળા વગ્સ (EWS)નું પ્રિાણપિત્
સાિાન્્ય વહરીવટ મવભાગના તા.૦૬/૦૨/૨૦૧૯ના પિરરીપિત્ ક્રિાંક:પિરચ/૧૦૨૦૧૯/૨૮૬૭૧/ગ-૨ િુજબનું જાહેરાત પ્રમસધ્ધ થ્યાનરી તારરીખનરી સસથમતએ િાન્્ય હો્ય તે ધ્્યાનિાં લેવાશે.
(૬) આ સંવગ્સનરી ભરતરી પ્રમક્ર્યાિાં આખરરી પિસંદગરી પિાિેલ ઉિેદવારનરી મનિણુંક સત્ામધકારરી ઠરાવે તે શરતોને આધરીન મનિણુંક િેળવવાને પિાત્ ઠરશે.
(૭) ઉિેદવાર પિોતે આખરરી પિસંદગરી ્યાદરીિાં સિામવષ્ટ થવા િાત્થરી સંબંમધત જગ્યા ઉપિર મનિણુંક કરવાનો દાવો કરવાને હક્દાર થશે નમહ. મનિણુંક કરનાર સત્ામધકારરીને પિોતાને એવરી
ખાતરરી થા્ય કે જાહેર સેવા સા� તે ગુજરાત િુલકી સેવા વગસીકરણ અને ભરતરી (સાિાન્્ય) મન્યિો ૧૯૬૭ થરી ઠરાવેલ મન્યિોનુસાર અને આ જગ્યાના પ્રવત્સિાન ભરતરી મન્યિોનુસાર ્યોગ્ય
જણાતો નથરી. તો જે તે તબક્ે આવા ઉિેદવારને તેનરી મનિણુંક બાબતે મનિણુંક સત્ામધકારરીનો મનણ્સ્ય આખરરી ગણાશે.
(૮) આ ભરતરી પ્રમક્ર્યા સંપિૂણ્સપિણે સંવગ્સના પ્રવત્સિાન ભરતરી મન્યિો તેિજ ભરતરી પ્રમક્ર્યાના મન્યિોને આધરીન રહેશે.
(૯) આ જાહેરાત કોઇ પિણ કારણોસર રદ કરવાનરી કે તેિાં ફેરફાર કરવાનરી કે જગ્યાઓનરી સંખ્્યાઓિાં વધ ઘટ કરવાનરી આવશ્યકતા ઉભરી થશે તો તેિ કરવાનો ખાતાને સંપિૂણ્સ હક્/અમધકાર
રહેશે. આ િાટે કારણો આપિવા બંધા્યેલ રહેશે નમહ. તેિજ તેવા સંજોગોિાં ભરેલ અરજી અને પિરરીક્ષા ફી પિરત િળશે નમહ.
(૧૦) આ અંગેનું ઓનલાઇન અરજી પિત્ક વેબસાઇટ http://ojas.gujarat.gov.in ઉપિર ઓનલાઇન ભરવાનું રહેશે. ઓનલાઇન અરજી ફોિ્સ કોઇ પિણ કોમપ્યુટર કે જેનરી સાથે ઇન્ટરનેટ
સુમવધા ઉપિલબધ હો્ય તે ઉપિર ભરરી શકાશે. ઇ-ગ્ાિ કેન્દ્રિાં પિણ સુમવધા ઉપિલબધ હો્ય છે.
(૧૧) અરજી પિત્ક ભરતા પિહેલાં વેબસાઇટ પિર િુકવાિાં આવેલ ઉિેદવાર િાટેનરી સુચનાઓ અને ઓનલાઇન અરજીપિત્ક ભરવા બાબતનરી સુચનાઓ કાળજીપિૂવ્સક અભ્યાસ કરવા મવનંતરી છે
અને ત્યાર બાદ જ ઓનલાઇન અરજીપિત્ક ભરવું.
(૧૨) ફકત ઓનલાઇન અરજીપિત્કો જ િાન્્ય ગણાશે, જો અન્્ય કોઇ પિણ પ્રકારે અરજી પિત્કો િોકલવાિાં આવશે તો તે રદ બાતલ ગણાશે.
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(૧૩) આ ભરતરી નાિદાર સુમપ્રિકોટ્સિાં દાખલ કરવાિાં આવેલ એસ.એલ.પિરી.નં.૧૪૧૨૪-૧૪૧૨૫/૨૦૧૨ ના આખરરી ચુકાદાને આધરીન રહેશે.
(૧૪) OMR શરીટિાં ફક્ત િાક�ગ જ કરવાનું હોઇ અરજદારને પિરરીક્ષા સિ્યે કોઇપિણ સંજોગોિાં રાઇટર(Writer)નરી સુમવધા િળવાપિાત્ નથરી.

અર� કરવાની રીતઃ-

આ જાહેરાતના સંદભ્સિાં સમિમત દ્ારા http://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ િારફત કરેલ ઓનલાઇન વેબસાઈટ િારફત ઓનલાઈન અરજી જ સવરીકારવાિાં આવશે. ઉિેદવારે
જાહેરાતિાં દશા્સવ્યા તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ થરી તા.૨૧/૦૧/૨૦૨૧(સિ્ય રાત્રીના ૨૩.૫૯ કલાક સુધરી) દરમ્યાન વેબસાઈટ http://ojas.gujarat.gov.in પિર અરજી પિત્ક ભરરી શકશે.
૧. ઉિેદવારે સૌ પ્રથિ કોમપ્યુટરિાં ઈન્ટરનેટ વેબસાઈટ http://ojas.gujarat.gov.in પિર જવું હવે
ર. Apply online પિર click કરવું.
૩. જગ્યા પિર click કરવાથરી જગ્યાનરી મવગતો િળશે.
૪. તેનરી નરીચે Apply Now પિર click કરવાથરી Application Format દેખાશે. Application Format િાં સૌપ્રથિ “Personal Details” ઉિેદવારે ભરવરી
(અહીં લાલ (*) ફુ�દડરી મનશાનરી હો્ય તેનરી મવગતો ફરજી્યાત ભરવાનરી રહેશે.
પિ. Personal Details ભરા્યા બાદ Educational details ભરવા િાટે Educational details પિર click કરવું.
૬. તેનરી નરીચે Self declaration િાં Yes / No પિર Click કરવું.
૭. હવે, Save પિર Click કરવાથરી તિારરી અરજીનો Online સવરીકાર થશે. અહરી ઉિેદવારનો Application number generate થશે. જે ઉિેદવારે સાચવરીને રાખવાનો રહેશે
અને હવે પિછરી આ જાહેરાતના સંદભ્સિાં કમિશ્નરશ્રી, આરોગ્યનરી કચેરરી સાથેના કોઇ પિણ પિત્ વ્યવહારિાં આજ નંબર દશા્સવવાનો રહેશે.
૮. હવે પિેજના ઉપિરના ભાગિાં Upload photo પિરClick કરો, અહીં તિારો Application Number Type કરો અને તિારરી Birth date type કરો ત્યાર બાદ
ok પિર Click કરો, અહીં Photo અને Signature Upload કરવાના છે. (ફોટા નું િાપિ પિ સેિરી ઉંચાઇ અને ૩.૬ સેિરી પિહોળાઇ અને Signature નું િાપિ ૨.પિ સેિરી
ઉંચાઇ અને ૭.૫ સેિરી પિહોળાઇ રાખવરી) Photo અને Signature Upload કરવા સૌ પ્રથિ તિારો Photo અને Signature JPG Format િાં (15 kb સાઇઝથરી
વધારે નહરી તે રરીતે Computer િાં હોવો જોઇએ.) “Browse” Button પિર Click કરો હવે Choose File ના સક્રીન િાંથરી જે ફાઇલિાં JPG Format િાં તિારો
Photo Store થ્યેલ છે તે ફાઇલને Select કરો અને “Open Button” ને Click કરો. હવે “Browse” Button નરી બાજુિાં “Upload Button પિર Click
કરો. હવે બાજુિાં તિારો Photo દેખાશે. હવે આ જ રરીતે Signature પિણ upload કરવાનરીરહેશે.
૯. હવે પિેજના ઉપિરના ભાગિાં Confirm Application પિર Click કરો અને Application Number તથા Birth Date Type ક્યા્સ બાદ Ok પિર Click કરવાથરી
બે બટન,૧- Application Preview ૨- Confirm Application દેખાશે. ઉિેદવારે Show Application Preview પિર Click કરરી પિોતાનરી અરજી જોઇ
લેવરી. અરજીિાં સુધારો કરવાનો જણા્ય તો Edit Application ઉપિર Click કરરીને સુધારો કરરી લેવો. અરજી Confirm ક્યા્સ પિહેલા કોઇ પિણ પ્રકારનો સુધારો અરજીિાં કરરી
શકશે. પિરંતુ અરજી Confirm ક્યા્સ બાદ અરજીિાં કોઇ પિણ સુધારો થઇ શકશે નહરી. જો અરજી સુધારવાનરી જરૂર ન જણા્ય તો જ Confirm Application પિર Click
કરવાથરી ઉિેદવારનરી અરજીનો Online સવરીકાર થઇ જશે, અહરી “Confirmation Number” Generate થશે. જે હવે પિછરીનરી બધરી જ કા્ય્સવાહરી િાટે જરૂરરી હોઇ, ઉિેદવારે
સાચવવાનો રહેશે. “Confirmation Number” મસવા્ય કોઇપિણ પિત્વ્યવહાર કે અન્્ય કોઇપિણ કા્ય્સવાહરી કરરી શકશે નહરી.
૧૦. હવે Print Application પિર Click કરવું અહીં તિારો “Confirmation Number” ટાઇપિ કરવો અને Print પિર Click કરરી અરજીનરી નકલ કાઢરી સાચવરી રાખવરી.
(અત્ેનરી કચેરરીિાં જ્યારે પિણ હાજર રહેવાનું કહેવાિાં આવે ત્યારે આ નકલ હોવરી ફરજી્યાત રહેશે.)
૧૧. જો અરજીિાં આપિે િોબાઇલ નંબર આપિેલ હશે તો અરજી “Confirm” થ્યેથરી તુરત જ આપિને અરજીિાં દશા્સવેલ નંબર ઉપિર SMS િળશે. આપિના િોબાઇલ નંબર ઉપિર એન. આઇ.
સરી. દ્ારા આ જાહેરાત સંદભમે SMS થરી જાણ કરવાિાં આવશે. ઉિેદવારે અરજી પિત્કિાં દશા્સવેલ િોબાઇલ નંબર બદલવો નહરી.
ઉપિર જાહેરાતિાં દશા્સવેલ સંવગ્સનરી જગ્યાના ભરતરીમન્યિો અન્વ્યે શૈક્ષમણક લા્યકાત, વ્યિ્યા્સદા, વ્યિ્યા્સદાિાં છુટછાટ, અરજી ફી અને પિસંદગરીનરી પિદ્ધમતનરી મવગતો અને જાહેરાતનરી અન્્ય
તિાિ મવગતો એન. આઇ. સરી. નરી વેબસાઈટ http://ojas.gujarat.gov.in ઉપિર દશા્સવેલ છે. ઉિેદવારે ઓનલાઈન અરજી પિત્કિાં બતાવેલરી કોઈ પિણ મવગત અને ઉિેદવારે મનિણુંક
સત્ામધકારરી સિક્ષ રજુ કરેલ જન્િ તારરીખ, શૈક્ષમણક લા્યકાત, વ્ય, જામત, અન્્ય લા્યકાતોને લગતા પ્રિાણપિત્ો ભમવષ્્યિાં જે તે તબક્ે મનિણુંક અમધકારરી દ્ારા ચકાસણરી દરમ્યાન ખોટા િાલુિ
પિડશે તો તેનરી સાિે કા્યદેસરનરી કા્ય્સવાહરી કરવાિાં આવશે. આવા ઉિેદવારોનરી ઉિેદવારરી રદ કરવાિાં આવશે. તેિજ ઉિેદવારને ગેરલા્યક ઠરાવવાિાં આવશે તેિજ આવા ઉિેદવારનરી જો પિસંદગરી/
મનિણૂંક થ્યેલ હશે તો કોઈ પિણ તબક્ે રદ કરવાિાં આવશે.
આ સંવગ્સનરી સરીધરી ભરતરી પ્રમક્ર્યા સંપિૂણ્સપિણે ગુજરાત િુલકી સેવા વગસીકરણ અને ભરતરી (સાિાન્્ય) મન્યિો ૧૯૬૭ વખતો વખત સુધા્યા્સ િુજબ અને તે અન્વ્યે આ સંવગ્સના ઘડવાિાં આવેલ
ભરતરી મન્યિોને આધરીન રહેશે. આ જગ્યાનરી ભરતરી પ્રમક્ર્યાના અનુસંધાને આ જાહેરાતિાં કોઈ પિણ કા્યદેસર ફેરફાર કરવાનરી કે રદ કરવાનરી આવશ્યકતા ઉભરી થા્ય તો તેિ કરવાનો સંપિૂણ્સ હક્/
અમધકાર ભરતરી કિરીટરી/કમિશ્નરશ્રી(આરોગ્ય) નો રહેશે અને આ િાટે કારણો આપિવા બંધા્યેલ નથરી.
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્યુનાઇ્�ડ નૅશન્સનો સાસાકાવા અવૉડ્સ ક્્યા ક્ષેત્રિાં થ્યેલા કા્ય્સની સરાહના �પે અપા્ય છ�?
ઇઝ ઑફ ડુ�ર મબઝનેસ ઇન્ડેક્સ કોના દ્વારા તૈ્યાર કરવાિાં
આવે છ�?
(૧) ફરઝવ્સ બ�ક ઑફ ઇસન્ડ્યા (૨) ઉદ્યોગ િંત્ાલ્ય
(૩) નરીમત આ્યોગ
(૪) વલડ્સ બ�ક
ભારતિાં આ્યોજન પંચની રચના ક્્યાર� થઈ?
(૧) જાન્્યુઆરરી ૧૯૫૦
(૨) એમપ્રલ ૧૯૫૦
(૩) એમપ્રલ ૧૯૫૧
(૪) િાચ્સ ૧૯૫૦
The State shall make provision for securing just and
humane conditions of work and for maternity relief.
– આ વાક્્ય બંધારણના ક્્યા અનુચ્છ�દિાં છ�?
(૧) ૪૮ (૨) ૩૯-ક
(૩) ૪૨
(૪) ૧૧
ભારતી્ય બંધારણિાં િૂળભૂત ફર�નો સિાવેશ ક્્યા વષ્સિાં
થ્યો?
(૧) ૧૯૫૨ (૨) ૧૯૫૪
(૩) ૧૯૭૬ (૪) ૧૯૮૦
નીચે દશા્સવેલ ? ના સથાને સાચો મવકલ્પ પસંદ કરો. NOA,
QSB, TUC, ?
(૧) WXD (૨) WWD (૩) WVD (૪) UVD
નીચે પૈક�ની કઈ ધાતુ Noble Metals કહ�વા્ય છ�?
(૧) સોનું (૨) ચાંદરી (૩) ઇફરફડ્યિ (૪) આગળનરી ત્ણે્ય
ભારતી્ય વા્યુ સેના દ્વારા ઉપ્યોરિાં લેવાતું C-139 એ શું છ�?
(૧) મવિાન (૨) હ�મલકોપટર (૩) રડાર (૪) મિસાઇલ
સલીિ અલી બડ્સ સેન્ચુરી ક્્યાં આવેલી છ�?
(૧) ગોવા (૨) િહારા� (૩) રાજસથાન (૪) હફર્યાણા
નીચે દશા્સવેલ મવકલ્પો પૈક� NCCનો િુદ્રાલેખ ક્્યો છ�?
(૧) Unity and Discipline (૨) Unity and Integrity
(૩) Unity and Command (૪) Unity and Service
નીચે પૈક�નો ક્્યો મવભાર ક�ન્દ્રી્ય �હ િંત્રાલ્યના કા્ય્સક્ષેત્ર
હ�ઠળ આવતો નથી?
(૧) Department of Official Languages
(૨) Department of Border Management
(૩) Department of Jammu and Kashmir Affairs
(૪) Department of Legal Affairs
ભારતી્ય બંધારણના ક્્યા અનુચ્છ�દ હ�ઠળ પ્રત્્યેક નાણાક�્ય
વષ્સના સંદભ્સિાં ભારત સરકારના અંદામજત આવક અને ખચ્સનું
સ્�્િેન્્ સંસદ સિક્ષ રજૂ કરવાનું હો્ય છ�?
(૧) ૧૧૦ (૨) ૧૧૧
(૩) ૧૧૨
(૪) ૧૧૩
ધ સાઉથ ઍમશ્યન અસોમસઍશન ફૉર �રમજ્યોનલ
કૉઓપર�શનની સથાપના ક્્યાં થઈ હતી?
(૧) કોલમબો (૨) ઇસલાિાબાદ (૩) કાઠિાંડુ (૪) ઢાકા
નીચે પૈક�નો ક્્યો દ�શ ન્્યૂ ડૅવલપિેન્્ બ�કનો સથાપક સભ્્ય
નથી?
(૧) બ્રામઝલ (૨) ક�નેડા (૩) રમશ્યા (૪) ભારત
પ�બ્લક ફાઇના�ન્સ્યલ િૅનેજિેન્્ મસસ્િ (PFMS) એ વૅબઆધા�રત ઑનલાઇન સૉફ્્વૅર ઍ�્પલક�શન છ� જેની રચના,
મવકાસ, િામલક� અને અિલીકરણ ......... દ્વારા કરવાિાં
આવ્્યા છ�.
(૧) નાણાકી્ય સેવાઓનો મવભાગ
(૨) ઇસન્સટટ્યૂટ ઑફ ગવન્િમેન્ટ ઍકાઉન્ટ્સ ઍન્ડ ફાઇનાન્સ
(૩) કન્ટ્ોલર જનરલ ઑફ ઍકાઉન્ટ્સ
(૪) નૅશનલ ઇસન્સટટ્યૂટ ઑફ ફાઇનાસન્સ્યલ િૅનેજિેન્ટ
નૅશનલ ઇ�ન્સ્ટ્યૂ્ ઑફ આ્યુવભેદ ક્્યાં છ�?
(૧) ચેન્નાઈ (૨) બ�ગલુ�
(૩) કોલકાતા (૪) જ્યપિુર
નેશનલ ડૉપ ્��સ્�ર લેબોર�્રી ........... ને આમધન રહીને
કા્ય્સ કર� છ�.
(૧) આરોગ્ય અને પિફરવાર કલ્યાણ િંત્ાલ્ય
(૨) મવજ્ાન અને ટેક્નોલોજી િંત્લા્ય
(૩) ્યુવા બાબતો અને રિતગિત િંત્ાલ્ય
(૪) �હ બાબતોનું િંત્ાલ્ય
“મટ્રપલ્સ” એ ............નું નવું ફોરિે્ છ�.
(૧) બોસકસંગ (૨) જૂડો
(૩) ચૅસ (૪) બૅડમિંટન
્યુનાઇ્�ડ નૅશન્સનો સાસાકાવા અવૉડ્સ ક્્યા ક્ષેત્રિાં થ્યેલા
કા્ય્સની સરાહના �પે અપા્ય છ�?
(૧) ફડઝાસટર ફરસક િૅનેજિેન્ટ (૨) પિરીસ કીમપિંગ
(૩) આરોગ્ય સેવાઓ
(૪) ગરરીબરી નાબૂદરી
ભારતના �.એસ. લ�િીએ નીચે પૈક�ની કઈ મવરલ મસમદ્ધ
િેળવી છ�?
(૧) તેઓ �સગલશ કન્ટ્રી ક્લબ િાટે મક્રકેટ રિનાર સૌપ્રથિ ભારતરી્ય હતાં
(૨) તેઓ ICCના સૌપ્રથિ િમહલા િૅચ રેફરરી બન્્યાં
(૩) તેિને ૨૦૧૯િાં ર�િન િૅગસેસે અવોડ્સ િળ્્યો
(૪) તેિને ૨૦૧૯નું બુકર પ્રાઇઝ િળ્્યું
ભારતિાં ૨૧ િે ને ...... તરીક� ઉજવવાિાં આવે છ�.
(૧) NRI ડૅ
(૨) રા�રી્ય ્યુવા ફદન
(૩) રા�રી્ય ટેક્નોલોજી ફદન (૪) રા�રી્ય આતંકવાદ મવરોધરી ફદન

21.

A match made in heaven – આ વાક્્ય િા્� નીચે પૈક�નો
સાચો મવકલ્પ પસંદ કરો.
(૧) a marriage that is solemnized formally
(૨) a marriage that is unsuccessful
(૩) a marriage that is likely to be happy and
successful

22.

(૪) a marriage of convenience
A culture vulture – આ શબ્દસિૂહ િા્� નીચે પૈક�નો ્યોગ્ય
મવકલ્પ પસંદ કરો.
(૧) someone who is very keen to experience art and

literature

23.

24.

25.

(૨) someone who wants to defend ancient culture
(૩) someone who is ashamed of one’s own culture
(૪) someone who looks at her/his culture critically
A death blow - આ શબ્દસિૂહ િા્� નીચે પૈક�નો ્યોગ્ય
મવકલ્પ પસંદ કરો.
(૧) to be nearly dead
(૨) to be deeply afraid of death
(૩) to beat someone to death
(૪) an action or event which causes something to

28.

29.

30.

31.

32.

35.

The jewel in the crown - આ શબ્દસિૂહ િા્� નીચે પૈક�નો
્યોગ્ય મવકલ્પ પસંદ કરો.
(૧) someone who has many skills
(૨) something that one wants
(૩) the most valuable thing in a group of things
(૪) the jewel in the crown of the king
To live in a fool’s paradise - આ શબ્દસિૂહ િા્� નીચે
પૈક�નો ્યોગ્ય મવકલ્પ પસંદ કરો.
(૧) to live a life that is dishonest
(૨) to be happy because you will not accept how had

36.

(૩) to believe that things you want will happen
(૪) to enjoy yourself by spending a lot of money

38.
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27.

34.

end or fail

a situation really is

26.

33.

A rotten apple - આ શબ્દસિૂહ િા્� નીચે પૈક�નો ્યોગ્ય
મવકલ્પ પસંદ કરો.
(૧) to remove something which is rotten
(૨) one bad person in a group of good people
(૩) a loving and kind person
(૪) a disorganized person with bad habits
To vote with your feet - આ શબ્દસિૂહ િા્� નીચે પૈક�નો
્યોગ્ય મવકલ્પ પસંદ કરો.
(૧) to show that you do not support something
(૨) to replace something important
(૩) to change something you must do
(૪) to express a particular opinion
Verbal diarrhea - આ શબ્દસિૂહ િા્� નીચે પૈક�નો ્યોગ્ય
મવકલ્પ પસંદ કરો.
(૧) to be sick
(૨) to talk too much
(૩) to be in a difficult situation
(૪) to be a good orator
To sail close to the wind - આ શબ્દસિૂહ િા્� નીચે
પૈક�નો ્યોગ્ય મવકલ્પ પસંદ કરો.
(૧) to pretend to be something that you are not
(૨) to be in some unpleasant situation
(૩) to be destroyed by a belief
(૪) to do something that is dangerous
A double entendre - આ શબ્દસિૂહ િા્� નીચે પૈક�નો
્યોગ્ય મવકલ્પ પસંદ કરો.
(૧) to look at someone or something twice
(૨) a situation in which you cannot succeed
(૩) a word which has two meanings
(૪) something that causes both advantages
and problems
To cut your own throat - આ શબ્દસિૂહ િા્� નીચે પૈક�નો
્યોગ્ય મવકલ્પ પસંદ કરો.
(૧) to stop doing something
(૨) to do something because you are angry
(૩) to behave in a relaxed manner
(૪) to allow someone to do Something
Cook the books - આ શબ્દસિૂહ િા્� નીચે પૈક�નો ્યોગ્ય
મવકલ્પ પસંદ કરો.
(૧) to record false information in the
accounts of an organization

37.

39.
40.

41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

(૨) to do something that spoils some-one’s
plan
(૩) to tell a false story
(૪) to be very angry
Change your tune - આ શબ્દસિૂહ િા્� નીચે પૈક�નો ્યોગ્ય
મવકલ્પ પસંદ કરો.
(૧) to listen to good music
(૨) to do things that you are not willing to
(૩) to change your opinion completely
because it will bring you an advantage
(૪) to pretend to be very Friendly
Blue-Blood – આ શબ્દસિૂહ િા્� નીચે પૈક�નો ્યોગ્ય મવકલ્પ
પસંદ કરો.
(૧) to swallow poison
(૨) to be overly interested in someone
(૩) to suddenly become jealous
(૪) to belong to a family of the highest
social class
Cut the crap – આ શબ્દસિૂહ િા્� નીચે પૈક�નો ્યોગ્ય
મવકલ્પ પસંદ કરો.
(૧) an impolite way of telling someone to
stop saying things that are not true
(૨) to stop needing someone else to look
after you
(૩) to talk about something important
(૪) to upset someone by criticizing, them
“સાંજ સિે શાિમળ્યો” રીત કાવ્્યની રચના નીચે પૈક�ના
ક્્યા રચમ્યતાએ કરી હતી?
(૧) નરમસંહ િહેતા
(૨) પ્રેિાનંદ
(૩) િરીરાબાઈ
(૪) ભાલણ
રુજરાતી સામહત્્યિાં ‘કમવ મશરોિમણ’નું િાન કોને િળ્્યું હતુ?ં
(૧) િનુભાઈ પિંચોળરી
(૨) પ્રેિાનંદ
(૩) સુંદરમ્
(૪) ઉિાશંકર જોશરી
‘રોપાળબાપા’નું પાત્ર િનુભાઈ પંચોળીની કઈ ક�મતિાં �વા
િળ� છ�?
(૧) બંધન અને િુમક્ત
(૨) દરીપિ મનવા્સણ
(૩) ઝેર તો પિરીધાં છે જાણરી જાણરી (૪) પિફરત્ાણ
‘રુજ્સરીના �હ ક��જે’ કાવ્્ય કમવ સુંદરમ્ ના ક્્યા કાવ્્યસંગ્રહિાં
છ� ?
(૧) વસુધા (૨) કાવ્યિંગલા (૩) ્યાત્ા (૪) વરદા
પોતાની રાંડી અને િૂંરી �દકરી િંરુ પર અપાર િા�ત્વ
વરસાવતા અિરતકાક�નું પાત્ર ઇશ્વર પે્લીકરની કઈ જાણીતી
ક�મતિાં છ�?
(૧) ધરતરીનો અવતાર
(૨) ક�કુ અને કન્્યા
(૩) િારરી હ�્યા સગડરી
(૪) લોહરીનરી સગાઈ
‘પુત્રવધૂનું સવારત’ કાવ્્ય કોની રચના છ�?
(૧) નાથાલાલ દવે
(૨) બકુલ મત્પિાઠરી
(૩) િકરંદ દવે
(૪) પિૂજાલાલ
મનમષદ્ધનો સંમધમવગ્રહ શું થશે?
(૧) મન+મષદ્ધ
(૨) મન+મષમદ્ધ
(૩) મનઃ+મસદ્ધ
(૪) મનઃ+મપિદ્ધ
‘િો્ું રાિત�ં કરવું’ એ્લે?
(૧) િોટો િેળાવડો કરવો
(૨) નાના ગાિિાંથરી િોટા ગાિે જવું
(૩) િરણ પિાિવું
(૪) જીત િેળવવરી
‘પાથે્ય’ શબ્દનો સિનાથ� શબ્દ આપો.
(૧) અજુ્સન (૨) િુસાફર
(૩) પિમથક (૪) ભાતું
‘શવ્સરી’ શબ્દનો સિનાથ� શબ્દ આપો.
(૧) સિરીર (૨) શ્યાિા
(૩) રજનરી (૪) વલ્ભા
‘મર�રજા’ શબ્દનો સિનાથ� શબ્દ આપો.
(૧) શરીતળ (૨) પિવ્સતરી્ય
(૩) પિાવ્સતરી (૪) મગફરિથક
‘ખોફ’ શબ્દનો મવરોધી શબ્દ આપો.
(૧) ગુસસો (૨) અણગિો
(૩) િહેર (૪) �ણા
‘સંચ્ય’ શબ્દનો મવરોધી શબ્દ આપો.
(૧) વ્ય્ય
(૨) પિફરચ્ય
(૩) ચ્યાપિચ્ય
(૪) ખચા્સળ
‘મસત’ શબ્દનો મવરોધી શબ્દ આપો.
(૧) ધવલ (૨) શરીતળ
(૩) ઉષ્ણ (૪) અશ્વેત
નીચે પૈક�ના મવકલ્પોિાંથી સાચી �ડણી કઈ છ�?
(૧) મનરાભરીિાનરી
(૨) મનરમભિાનરી
(૩) નરીરામભિાનરી
(૪) મનરામભિાનરી

જવાબો ઃ
(૧) ૧ (૨) ૪ (૩) ૩ (૪) ૩ (૫) ૨ (૬) ૪ (૭) ૧ (૮) ૧ (૯) ૧ (૧૦)
૪ (૧૧) ૩ (૧૨) ૪ (૧૩) ૨ (૧૪) ૩ (૧૫) ૪ (૧૬) ૩ (૧૭) ૪ (૧૮)
૧ (૧૯) ૨ (૨૦) ૪ (૨૧) ૩ (૨૨) ૧ (૨૩) ૪ (૨૪) ૩ (૨૫) ૨ (૨૬)
૨ (૨૭) ૧ (૨૮) ૨ (૨૯) ૪ (૩૦) ૩ (૩૧) ૨ (૩૨) ૧ (૩૩) ૩ (૩૪)
૪ (૩૫) ૧ (૩૬) ૧ (૩૭) ૨ (૩૮) ૩ (૩૯) ૧ (૪૦) ૪ (૪૧) ૩ (૪૨)
૨ (૪૩) ૩ (૪૪) ૪ (૪૫) ૩ (૪૬) ૩ (૪૭) ૩ (૪૮) ૧ (૪૯) ૪ (૫૦) ૨
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“સવરાજ િારો જન્િમસદ્ધ અમધકાર છ�” – આ સૂત્ર કોણે આ્પ્યું?

નીચે પૈક�ના મવકલ્પોિાંથી સાચી �ડણી કઈ છ�?
(૧) ઉદ્યોગકરણ
(૨) ઉદ્યોમગકરણ
(૩) ઉદ્યોગરીકરણ
(૪) ઔદ્યોમગકરણ
નીચે પૈક�ના મવકલ્પોિાંથી સાચી �ડણી કઈ છ�?
(૧) ત્ૈિાસરીક
(૨) મત્િાસરીક
(૩) ત્ૈિામસક
(૪) મત્િાસરીક
નીચે પૈક�ના મવકલ્પોિાંથી સાચી �ડણી કઈ છ�?
(૧) ખાતિુહુત્સ
(૨) ખાતિૂહૂત્સ
(૩) ખાતિૂહુ્સત
(૪) ખાતિુહૂત્સ
નીચે પૈક�ના મવકલ્પોિાંથી સાચી �ડણી કઈ છ�?
(૧) શ્વાસોશ્વાસ
(૨) શ્વાશોશ્વાસ
(૩) શ્વોસોસવાસ
(૪) શ્વાસોચ્છ્વાસ
નીચે પૈક�ના મવકલ્પોિાંથી સાચી �ડણી કઈ છ�?
(૧) પિૂણા્સહમૂ ત (૨) પિુણા્સહમૂ ત (૩) પિૂણા્સહમુ ત (૪) પિૂણા્સહતુ રી
‘સત્સંર’ ક્્યો સિાસ છ�?
(૧) કિ્સધાર્ય (૨) બહુવ્રરીમહ (૩) તતપિુ�ષ (૪) ઉપિપિદ
‘આ�વન’ ક્્યો સિાસ છ�?
(૧) બહુવ્રરીમહ
(૨) કિ્સધાર્ય
(૩) અવ્ય્યરીભાવ
(૪) તતપિુ�ષ
‘નદીનાળું’ ક્્યો સિાસ છ�?
(૧) દ્ંદ્ (૨) તતપિુ�ષ (૩) કિ્સધાર્ય (૪) વૈકસલપિક દ્ન્દ્
‘ઘરજિાઈ’ ક્્યો સિાસ છ�?
(૧) િધ્્યિપિદલોપિરી (૨) બહુવ્રરીમહ (૩) કિ્સધાર્ય (૪)
ઉપિપિદ
નીચે પૈક�નું ક્્યું ઉપપદ સિાસનું ઉદાહરણ છ�?
(૧) નિ્સદા (૨) અગ્જ (૩) તટસથ (૪) બધા જ
‘અચ્છ�ર’ ક્્યો સિાસ છ�?
(૧) ફદ્ગુ (૨) ઉપિપિદ (૩) અવ્ય્યરીભાવ (૪) તતપિુ�ષ
નીચે પૈક�નું ક્્યું કિ્સધાર્ય સિાસનું ઉદાહરણ છ�?
(૧) ઘનશ્યાિ (૨) મત્ભુવન (૩) અનંત (૪) �ગજળ
રુજરાતી ભાષાને ‘રુજર્સ ભાષા’ અને ‘અપભ્રંશ ભાષા’
તરીક� ઓળખાવનાર સામહત્્યકાર ............ હતા.
(૧) પ્રેિાનંદ (૨) નિ્સદ (૩) ઉિાશંકર જોષરી (૪) ભાલણ
‘રુજરાતી ભાષા’ એવો સૌપ્રથિ શબ્દ પ્ર્યોર કરનાર
સામહત્્યકારનું નાિ જણાવો.
(૧) નિ્સદ (૨) પ્રેિાનંદ (૩) અખો (૪) હેિચંદ્રાચા્ય્સ
‘આફા’ અને ‘તીફા’ તળપદા શબ્દો ............
બોલીના છ�.
(૧) સોરઠરી (૨) ચરોતરરી (૩) સુરતરી (૪) કચ્છરી
કપ્તાન, િૅજ, મપસતોલ વરેર� કઈ ભાષાના શબ્દો છ�?
(૧) અંગ્ેજી (૨) પિોટુ્સગરીઝ (૩) ફારસરી (૪) અરબરી
મનિણૂક, વા્ાઘા્, મનદાન – આ શબ્દો .........
ભાષાના છ�.
(૧) બંગાળરી (૨) તેલુગુ (૩) િરાઠરી (૪) ગુજરાતરી
‘કામષ્ઠક’ તત્સિ શબ્દ પરથી બનેલા તદ્ભવ શબ્દને
શોધો.
(૧) કષ્ટ આપિનાર
(૨) કફઠ્યારો
(૩) કાષ્ઠિાંથરી બનેલું
(૪) કઠોર
મરરા, કણ્સ, ઓઘ – આ શબ્દો િા્� નીચેના પૈક�નો
ક્્યો મવકલ્પ પસંદ કરશો?
(૧) તતસિ શબદો
(૨) તદ્ભવ શબદો
(૩) �શ્ય શબદો
(૪) પિરપ્રાંતરી્ય શબદો
બંને બાજુ વરાડી શકા્ય તેવું વાદ્ય – શબ્દસિૂહ િા્�
એક શબ્દ આપો.
(૧) �મહંત (૨) �દંગ (૩) �ણાલ (૪) �ગુ
ક્્યા મસક્કા ‘બો�ડ્યા રાજા’ના મસક્કા કહ�વાતા?
(૧) રાણરી મવકટોફર્યાનરી છબરીવાળા મસક્ા
(૨) ઍડવડ્સ સાતના મસક્ા
(૩) રાજા જ્યોજ્સ પિંચિના મસક્ા
(૪) આ પિૈકી કોઇ નહીં
“ભારતના દ�શી રાજ્્યોનો અંત બહુ ઓછા સિ્યિાં
આવવાનો છ�.” – આવું કોણે ક�ં હતું?
(૧) વોરન હેસસટંગસ
(૨) કોન્સવોમલસ
(૩) વેલેસલરી
(૪) ડેલહાઉસરી
ઇ.સ. ૧૭૬૪િાં બંરાળના નવાબ િીર કામસિ,
અવધના નવાબ શુજા-ઉદ-દૌલા, િુઘલ બાદશાહ
શાહઆલિ �દ્વતી્ય અને કાશીના રાજા બલવંતમસંહની

24.

25.

26.
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સં્યુક્ત સેના સાિે મબ્ર�્શ ઇસ્ ઇ�ન્ડ્યા ક�પનીએ
ક્્યું ્યુદ્ધ લડ્યું હતું?
(૧) પલાસરીનું ્યુદ્ધ
(૨) બકસરનું ્યુદ્ધ
(૩) કણા્સટકનું ્યુદ્ધ
(૪) મસંધનું ્યુદ્ધ
ભારતી્ય સનદી સેવાિાં આવતા ્યુવા અમધકારીઓને
તાલીિ આપવા િા્� ઇ.સ. ૧૮૦૦િાં કોલકતાિાં ફૉ્્સ
મવમલ્યિ કૉલેજ શ� કોણે કરાવી?
(૧) ગવન્સર જનરલ વેલેસલરી
(૨) ગવન્સર જનરલ કોન્સવોમલસ (૩) મવમલ્યિ બૅસન્ટક
(૪) ગવન્સર જનરલ વોરન હેસસટંગસ
ભારતિાં પોલીસતંત્ર શ� કરવાનો ફાળો કોને જા્ય
છ�?
(૧) ગવન્સર જનરલ વોરન હેસસટંગસ
(૨) ગવન્સર જનરલ વેલેસલરી
(૩) ગવન્સર જનરલ કોન્સવોમલસ (૪) મવમલ્યિ બૅસન્ટંક
મબ્ર�્શ મહ�દિાં સુપ્રીિ કો્્સની સથાપના ક્્યાર� થઈ?
(૧) ઇ.સ. ૧૭૭૧
(૨) ઇ.સ. ૧૭૭૨
(૩) ઇ.સ. ૧૭૭૩
(૪) ઇ.સ. ૧૭૭૪
૧૮૫૭ના મવ્પલવનો પહ�લો બનાવ ક્્યાં બન્્યો હતો?
(૧) બરાકપિુર (૨) િેરઠ (૩) કાનપિુર (૪) બરેલરી
“૧૮૫૭ના મવ્પલવનો વ્્યાપ અને તેનું સંરઠન �તા
તેને િાત્ર મસપાઇઓનો બળવો કહી શકા્ય નમહ,
પર�તુ તે મવદ�શી સત્તા સાિેનો લોકોનો પડકાર હતો.”
– આ કોણે ક�ં હતું?
(૧) ડૉ. રાજેન્દ્રપ્રસાદ
(૨) સર સૈ્યદ અહિદ ખાન
(૩) ફકશોરરીચંદ્ર મિત્
(૪) સર જહૉન લૉરેન્સ
ભારતની પહ�લી કૉ્ન મિલ ઇ.સ. ૧૮૧૮િાં શ� થઈ
હતી. ક્્યાં?
(૧) કોલકાતા (૨) િુંબઈ (૩) અિદાવાદ (૪) કાનપિુર
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પ્રે સ ની સવતં ત્ર તાના િહાન મહિા્યતી રાજા
રાિિોહનરા્યે ફારસી ભાષાિાં ક્્યું સિાચારપત્ર શ�
ક્યુ� હતું?
(૧) સંવાદ કૌિુદરી
(૨) મિરાત-ઉલ-અખબાર
(૩) જાિ-એ-જહાઁ-નુિા (૪) તહજીબ-ઉલ-અખલાક
31. રાજા રાિિોહનરા્યને રાજાની પદવી કોણે આપી
હતી?
(૧) બનારસના નવાબ (૨) િુઘલ બાદશાહ બહાદુરશાહ
(૩) કેશવચંદ્ર સેન (૪) દેવેન્દ્રનાથ ટાગોર
32. સવાિી દ્યાનંદ સરસવતીએ ૧૮૭૫િાં આ્ય્સસિાજની
સથાપના ક્્યા શહ�રિાં કરી હતી?
(૧) ફદલહરી (૨) િુંબઈ (૩) અિદાવાદ (૪) કોલકતા
33. “� કોઇ ભારતને સિજવા ઇચ્છ� છ� તો તેણે સવાિી
મવવેકાનંદને વાંચવા (સિજવા) �ઇએ.” – આ કોણે
ક�ં હતું?
(૧) રવરીન્દ્રનાથ ટાગોર (૨) સુભાષચંદ્ર બોઝ
(૩) િહાતિા ગાંધરીજી
(૪) િહમષ્સ અરમવંદ
34. “સવાિી મવવેકાનંદિાં બુદ્ધનું �દ્ય અને શંકરાચા્ય્સની
બુમદ્ધ હતી તથા તેઓ આધુમનક ભારતના મનિા્સતા
હતા.” – આ મવધાન કોણે ક્યુ� હતું?
(૧) સુભાષચંદ્ર બોઝ
(૨) બરી.સરી. પિાલ
(૩) િહમષ્સ અરમવંદ
(૪) નારા્યણ ગુ�
35. િહમષ્સ અરમવંદ� મહ�દના આત્િાને જા�ત કરવા ક્્યું
વત્સિાનપત્ર શ� ક્યુ� હતું?
(૧) પ્રબુદ્ધ ભારત (૨) વંદે િાતરમ્ (૩) કેસરરી (૪) મહન્દુ
36. િહમષ્સ અરમવંદના સહા્યક શ્રીિાતા�નું િૂળ નાિ શું
હતું?
(૧) િરીરા જૅસસિન
(૨) િરીરા આલફાન્સા
(૩) ઍનરી આલફાન્સા
(૪) જૅસરી આલફાન્સા
37. મથ્યૉસૉ�ફકલ સોસા્ય્ીના સથાપક િૅડિ બ્લેવટ્ૅ સક�
અને કન્સલ એચ. એસ. આલ્કૉ્ને ભારત આવવા
કોણે આિંમત્રત ક્યા્સ હતાં?
(૧) રાજા રાિિોહનરા્ય (૨) સવાિરી મવવેકાનંદ
(૩) દ્યાનંદ સરસવતરી
(૪) િહમષ્સ અરમવંદ

38.
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ભારતિાં ‘સકાઉ્’ અને ‘રલ્સ્સ રાઇડ’ની પ્ર�મત્ત
કોણે શ� કરી હતી?
(૧) િૅડિ બલેવૅટ્સકી
(૨) શ્રીિતરી ઍનરી બેસન્ટ
(૩) કુન્દકુફર વરીરેસમલંગમ્ (૪) િૅડિ કાિા
39. અંગ્રે� સામહત્્ય અને મવઞ્જાનને લરતા ગ્રંથોનો
ઉદૂ્સિાં અનુવાદ કરવા ‘ટ્રાન્સલેશન સોસા્ય્ી ઑફ
ઇ�ન્ડ્યા’ કોણે સથાપી હતી?
(૧) સર સૈ્યદ અહિદ ખાન (૨) સૈ્યદ અહિદ બરેલવરી
(૩) શરરીઅતુલ્ા
(૪) દાદાભાઈ નવરોજી
40. ક્્યા મબ્ર�્શ હાક�િે સતીપ્રથાને રેરકા્યદ�સર જાહ�ર
કરી હતી?
(૧) રૉબટ્સ ક્લાઇવ
(૨) ડેલહાઉસરી
(૩) મવમલ્યિ બૅસન્ટક
(૪) વાઇસરૉ્ય કેમનંગ
41. કોલકતાિાં જૅમસ ઑરસ્સ મહક�એ ‘બ�રાલ રૅઝ્ે ’
નાિનું સવ્સપ્રથિ સિાચારપત્ર ક્્યાર� શ� ક્યુ�?
(૧) ઇ.સ. ૧૭૭૮
(૨) ઇ.સ. ૧૭૭૯
(૩) ઇ.સ. ૧૭૮૦
(૪) ઇ.સ. ૧૭૮૧
42. ‘ધી િરાઠા’ (અંગ્રે�) અને ‘ક�સરી’ (િરાઠી) જેવા
અખબારો શ� કરનાર અને જહાલવાદના િુખ્્ય
પુરસકતા્સ તરીક� કોણ જાણીતું હતું?
(૧) લોકિાન્્ય ફટળક
(૨) ગોપિાલક�ષ્ણ ગોખલે
(૩) વરીર સાવરકર
(૪) મવષ્ણુ ગણેશ મપિંગલે
43. ઇ.સ. ૧૯૦૯ના િોલભે-મિન્્ો ધારાને “મહ�દની મવકાસ
પાિતી લોકશાહી ભાવનાનું ખૂન કરનારા સુધારા”
તરીક� કોણે વણ્સવ્્યો હતો?
(૧) ડૉ. રાસમબહારરી ઘોષ (૨) બાળગંગાધર ફટળક
(૩) કનૈ્યાલાલ િુનશરી (૪) લાલા લજપિતરા્ય
44. ઇ.સ. ૧૯૦૯િાં અિદાવાદિાં વાઇસરૉ્ય મિન્્ો અને
લેડી મિન્્ો પર બ�બ ઝ�કનારાિાં નીચે પૈક� કોણ
નહોતું?
(૧) િોહનલાલ કાિેશ્વર પિંડ્યા (૨) પિૂંજાભાઈ વકીલ
(૩) વસંતરાવ વ્યાસ
(૪) િગનલાલ વખતચંદ
45. ઇ.સ. ૧૯૦૫િાં લં ડ નિાં ઇ�ન્ડ્યન હોિ�લ
સોસા્ય્ીની સથાપના કોણે કરી હતી?
(૧) શ્યાિજી ક�ષ્ણ વિા્સ (૨) સરદારમસંહ રાણા
(૩) િૅડિ મભખાઇજી કાિા (૪) બારરીન્દ્ર ઘોષ
46. સા્યિન કમિશનનો મવરોધ કરતી વખતે પોલીસના
લાઠીિારથી કોનું અવસાન થ્યું હતું?
(૧) બાળગંગાધર ફટળક (૨) ગોપિાળક�ષ્ણ ગોખલે
(૩) લાલા લજપિતરા્ય
(૪) મબમપિનચંદ્ર પિાલ
47. “સવરાજ િારો જન્િમસદ્ધ અમધકાર છ�” – આ સૂત્ર
કોણે આ્પ્યું?
(૧) લાલા લજપિતરા્ય
(૨) બાળગંગાધર ફટળક
(૩) મબમપિનચંદ્ર પિાલ
(૪) ગોપિાળક�ષ્ણ ગોખલે
48. નીચે પૈક�ના કોણ િવાળવાદી નેતા હતાં?
(૧) મબમપિનચંદ્ર પિાલ
(૨) લાલા લજપિતરા્ય
(૩) ગોપિાળક�ષ્ણ ગોખલે (૪) બાળગંગાધર ફટળક
49. ભારતી્ય સવાતં�્ય સંગ્રાિિાં નીચે પૈક�ના ક્્યા
સિ્યરાળાને રાંધી્યુર કહ�વા્ય છ�?
(૧) ઇ.સ. ૧૮૬૯ થરી ઇ.સ. ૧૯૪૭
(૨) ઇ.સ. ૧૯૩૨ થરી ઇ.સ. ૧૯૪૭
(૩) ઇ.સ. ૧૯૦૦ થરી ઇ.સ. ૧૯૪૭
(૪) ઇ.સ. ૧૯૧૯ થરી ઇ.સ. ૧૯૪૭
50. મક્ર્પસ દરખાસતોને ‘મવમત ર્યે લ ી તારીખનો
(પોસ્ડે્�ડ) ચેક’ કોણે કહી હતી?
(૧) સરદાર પિટેલ
(૨) ભગતમસંહ
(૩) ખાન અબદુલ ગફાર ખાન (૪) િહાતિા ગાંધરી
જવાબો ઃ
(૧) ૩ (૨) ૩ (૩) ૪ (૪) ૪ (૫) ૩ (૬) ૧ (૭) ૩ (૮) ૪
(૯) ૧ (૧૦) ૪ (૧૧) ૧ (૧૨) ૧ (૧૩) ૪ (૧૪) ૨ (૧૫) ૩
(૧૬) ૨ (૧૭) ૩ (૧૮) ૨ (૧૯) ૧ (૨૦) ૨ (૨૧) ૨ (૨૨) ૪
(૨૩) ૨ (૨૪) ૧ (૨૫) ૩ (૨૬) ૩ (૨૭) ૧ (૨૮) ૧ (૨૯) ૧
(૩૦) ૨ (૩૧) ૨ (૩૨) ૨ (૩૩) ૧ (૩૪) ૧ (૩૫) ૨ (૩૬) ૨
(૩૭) ૩ (૩૮) ૨ (૩૯) ૧ (૪૦) ૩ (૪૧) ૩ (૪૨) ૧ (૪૩) ૩
(૪૪) ૪ (૪૫) ૧ (૪૬) ૩ (૪૭) ૨ (૪૮) ૩ (૪૯) ૪ (૫૦) ૪
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િૂંઝવણ અને િાર્સદશ્સન

íkk. 23 rzMkuBçkh, 2020, økwshkík hkusøkkh Mk{k[kh

પ્રશ્ન ઃ હું પ્રાથમિક મશક્ષક તરીક�ની કાર�કદ� બનાવવા િારું છુ, િને
D.EL. Ed.ના અભ્્યાસક્રિની િામહતી આપશો.
- હષ્સ આઈ. પરિાર
કોઇપણ પ્રિાહમાાં ધોરણ-૧ર પાસ ક્ાર્ પછી D. EL. Ed. (દડપ્લોમા ઇન
એવલમેન્ટરી એજ્ુક�શન) માાં એડવમશન મળી શક� છ�. બે િષર્ની મુિતનો આ કોસર્ છ�.
NCTE દ્વારા માન્્તા પ્રાપ્ત રાજ્ની સરકારી / વબનસરકારી અનુિાવનત
તેમજ સ્િ-વનભર્ર અધ્્ાપન માંદિરો અને વજલ્લા વશક્ષણ તાલીમ ભિનોમાાં ક�ન્દ્રી્ક�ત
પ્રિેશ ્ોજના હ�ઠળ વિદ્યાથ�ઓ D. EL. Ed. પ્રિેશ મેળિી શક� છ�.
•
પ્રવેશ િા્� જ�રી લા્યકાતઃઉચ્ચતર માધ્્વમક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા ધોરણ-૧ર વિઞ્જાન, સામાન્્ પ્રિાહ,
વ્િસા્લક્ષી અને ઉત્તર બુવન્ાિી પ્રિાહમાાં પ્રા્ોવગક વિષ્ સવહતના કુલ ગુણમાાંથી
ઓછામાાં ઓછા પ૦ % ગુણ સાથે ઉવત્તણર્ કર�લ હોિી �ઇએ.
•
પ્રવેશ િા્� લઘુત્તિ રુણઃઉમેિિાર� વન્ત કર�લ પ્રિાહોની પરીક્ષામાાં કુલ ગુણમાાંથી ઓછામાાં ઓછા
પ૦ % ગુણ મેળિેલા હોિા �ઇએ પર�તુ અનામત કક્ષાના ઉમેિિારોએ ઓછામાાં
ઓછા ૪પ % ગુણ મેળિેલ હોિા �ઇએ.

•

પ્રશ્ન ઃ િને ના્યબ સેક્શન અમધકારી સમચવાલ્ય વર્સ-૩ની ભરતી/ પરીક્ષા અંરે
િામહતી આપશો.
- સમબ્યા એસ. ઘાંચી
ગુજરાત સરકારના સમચવાલ્યના મવભાગો હસતકનરી ના્યબ સેકશન અમધકારરી વગ્સ૩નરી જગ્યાઓ પિર ઉિેદવારો પિસંદ કરવા િાટે પિસંદગરીનરી પ્રમક્ર્યા િાટે સપિધા્સતિક પિરરીક્ષા
્યોજવાિાં આવે છે.
• વ્યિ્યા્સદા :
સાિાન્્ય વગ્સના ઉિેદવાર િાટે ૨૦ વષ્સથરી ઓછરી નમહં અને ૩૫ વષ્સ પિૂરા કરેલા ન
હોવા જોઇએ. ઉંિર અરજી કરવાનરી છેલ્રી તારરીખના રોજ ગણવાિાં આવશે. િૂળ ગુજરાતના
હો્ય તેવા અનાિત કેટેગરરીના ઉિેદવારો િાટે વ્યિ્યા્સદાિાં મન્યિાનુસાર છૂટછાટ િળવાપિાત્
છે.

મિમનટનો વળતર સિ્ય આપિવાિાં આવશે જેનરી િંજૂરરી પિરરીક્ષા અગાઉ આ્યોગ પિાસેથરી
લેવાનરી રહેશે.
• િુખ્્ય લેમખત પરીક્ષાના અભ્્યાસક્રિિાં ક�લ ૪ પેપર રહ�શે.

• શૈક્ષમણક લા્યકાત :
ઉિેદવાર ભારતનરી સંસદ કે રાજ્ય મવધાનસભાના કા્યદા હેઠળ સથામપિત કોઇપિણ
્યુમનવમસ્સટરી કે સંસદના ઍકટ દ્ારા સથામપિત શૈક્ષમણક સંસથા અથવા ્યુ.જી.સરી. ઍકટ, ૧૯૫૬ના
સેકશન-૩ હેઠળ ્યુમનવમસ્સટરી તરરીકે સથામપિત થઈ હો્ય તેવરી શૈક્ષમણક સંસથાનરી સ્નાતકનરી
પિદવરી કે તેને સિકક્ષ શૈક્ષમણક લા્યકાત ધરાવતા હોવા જોઇએ.
ગુ.િુ.સે. વગસીકરણ અને ભરતરી (સાિાન્્ય) મન્યિો- ૧૯૬૭-૮(૧ એ)નરી જોગવાઇ
િુજબ કમપ્યૂટર ઍસપલકેશનનું િૂળભૂત જ્ાન ધરાવતા હોવા જોઇએ. સંબંમધત જાહેરાતના
સંબંધિાં પિસંદ થ્યેલા ઉિેદવારોએ આખરરી મનિણૂકપિત્ િેળવતા પિહેલા કમપ્યૂટર ઍસપલકેશનનું
િૂળભૂત જ્ાન ધરાવતા હોવાનું પ્રિાણપિત્ રજૂ કરવાનું રહેશે. સરકારના સાિાન્્ય વહરીવટ
મવભાગના તા. ૧૩-૦૮-૨૦૦૮ના ઠરાવ ક્રિાં. સરીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ.પિ
સાથેના પિત્ક-૧િાં દશા્સેલ અભ્યાસક્રિને કમપ્યૂટરના બેમઝક નોલેજ તરરીકે જાહેર કરા્યેલા
છે. આ અભ્યાસક્રિ િુજબનું કમપ્યૂટર મવષ્યનરી જાણકારરી અંગેનું િાન્્ય સંસથાનું પ્રિાણપિત્
િાન્્ય રહેશે. વધુિાં િાન્્ય ્યુમનવમસ્સટરી અથવા સરકાર િાન્્ય સંસથાિાં કમપ્યૂટર જ્ાન અંગેના
કોઇપિણ ફડપલોિા, ફડગ્રી કે સફટ્સફફકેટ કોસ્સ કરેલો હો્ય તો તેવા પ્રિાણપિત્ો અથવા ફડપલોિા
કે ફડગ્રી અભ્યાસક્રિિાં કમપ્યૂટર એક મવષ્ય તરરીકે હો્ય તેવા પ્રિાણપિત્ો અથવા ધોરણ ૧૦
અને ૧૨નરી પિરરીક્ષા કમપ્યૂટર મવષ્ય સાથે પિાસ કરેલરી હો્ય તેવા પ્રિાણપિત્ો િાન્્ય રહેશે. આ
પ્રકારનરી લા્યકાત ન ધરાવતા ઉિેદવારો મનિણૂકને પિાત્ બનશે નમહં.
ઉિેદવાર ગુજરાતરી અને/ અથવા મહન્દરીનું પિ્યા્સપ્ત જ્ાન ધરાવતા હોવા જોઇએ.
અરજી પિત્ક સવરીકારવાનરી છેલ્રી તારરીખ સુધરીિાં જે ઉિેદવારોના ૨૦ વષ્સ પિૂરા થ્યેલા હો્ય
અને મન્યત લા્યકાતનરી પિદવરીના છેલ્ા સેમિસટર/ વષ્સનરી પિરરીક્ષાિાં ઉપિસસથત થ્યા છે અથવા
થવાના છે પિરંતુ જેનું પિફરણાિ પ્રમસદ્ધ થ્યું ન હો્ય તેવા ઉિેદવારો મપ્રમલિનરરી પિરરીક્ષા િાટે
અરજી કરરી શકશે, પિરંતુ તેઓએ જાહેરાતિાં દશા્સવેલરી શૈક્ષમણક લા્યકાતનરી પિદવરી િુખ્્ય
પિરરીક્ષા િાટેનરી અરજી કરવાનરી છેલ્રી તારરીખ સુધરીિાં પ્રાપ્ત કરેલરી હોવરી જોઇએ.
• પરીક્ષાની �પર�ખા તથા અભ્્યાસક્રિ :
આ પિરરીક્ષા ક્રિાનુસાર બે તબક્ાિાં ્યોજવાિાં આવશે.
સ્ક્ર�વનાંગ ટ�સ્ટ (પ્રાથમિક કસોટરી)નું હેતુલક્ષરી પ્રકારનું સાિાન્્ય જ્ાનનું પ્રશ્નપિત્ ૨૦૦ ગુણ
અને ૨ કલાકના સિ્ય િાટે રહેશે.
અંધ ઉિેદવારોને મપ્રમલિનરરી અને િુખ્્ય લેમખત પિરરીક્ષાિાં પિેપિરદરીઠ પ્રમત કલાકે ૨૦

પ્રવેશનું િાધ્્યિઃઉમેિિાર� જે માધ્્મમાાં ધોરણ-૧૦ ની અને ધોરણ-૧ર ની પરીક્ષા પાસ કર�લ
હશે તે જ માધ્્મની કોલેજમાાં પ્રિેશને પાત્ર રહ�શે.
•

વ્યિ્યા્સદાઃ -

જાહ�રાતના ધારા ધોરણ પ્રમાણે.
વશક્ષણ વિભાગના તા.૧૯/૮/ર૦૧૭ના ઠરાિની �ગિાઇ મુજબ તમામ
પ્રકારના દિવ્ાાંગ ઉમેિિારો માટ� પ % અનામત મળિાપાત્ર થશે.
રાજ્માાં આિેલ NCTE માન્્તા પ્રાપ્ત તમામ સાંસ્થાઓને તથા ઉમેિિારોને
પ્રિેશ સાંબાંધી જ�રી સુચનાઓ ્થાપ્રસાંગે િેબસાઇટ પર મૂકિામાાં આિશે. તે
િખતોિખત �િા વિનાંતી કરિામાાં આિે છ�.
•

સંપક�ઃપ્રાથવમક વશક્ષણ વન્ામકશ્રીની કચેરી, ગાાંધીનગર.
Website : http://deled.orpgujarat.org
gujarat.education.gov.in

ક્રિ

મવષ્ય

કુલ ગુણ

પ્રશ્નપિત્ ૧ ગુજરાતરી ભાષા (ઇન્ટરમિફડ્યેટ કક્ષા)

૧૦૦ ગુણ

પ્રશ્નપિત્ ૩ સાિાન્્ય અભ્યાસ ૧ (સ્નાતક કક્ષા)

૧૦૦ ગુણ

પ્રશ્નપિત્ ૨ અંગ્ેજી ભાષા (ઇન્ટરમિફડ્યેટ કક્ષા)

પ્રશ્નપિત્ ૪ સાિાન્્ય અભ્યાસ ૨ (સ્નાતક કક્ષા)

૧૦૦ ગુણ

૧૦૦ ગુણ

•
•
•
•

પિેપિર-૧ અને પિેપિર-૨ના પ્રશ્નપિત્નું સતર ધો. ૧૨ ઉચ્ચતર કક્ષાનું રહેશે.
પિેપિર-૩ અને પિેપિર-૪ના પ્રશ્નપિત્ોનું સતર સ્નાતક કક્ષાનું રહેશે.
પ્રત્યેક પિેપિર દરીઠ સિ્ય ૩ કલાકનો રહેશે.
સક્રીમનંગ ટ�સટિાં આ્યોગ દ્ારા નક્રી કરવાિાં આવે તે કેટેગરરીવાઇઝ લા્યકી ધોરણ
જેટલા ગુણ ધરાવતા ભરતરી મન્યિ, ભરતરી પિરરીક્ષા મન્યિ તથા જાહેરાતનરી જોગવાઇ
િુજબનરી શૈક્ષમણક લા્યકાત, વ્ય વગેરે સંતોષતા હશે તેવા જાહેરાતિાં દશા્સવેલરી
જગ્યાના કેટેગરરી વાઇઝ આશરે છ ગણા ઉિેદવારોને લેમખત િુખ્્ય પિરરીક્ષાિાં પ્રવેશ
આપિવાિાં આવશે.
• સક્રીમનંગ ટેસટિાં ઉિેદવારોને કમપ્યૂટરાઇઝ્ડ O.M.R. શરીટ આપિવાિાં આવશે.
• પ્રશ્નપિત્ના બધા પ્રશ્નો હેતુલક્ષરી હશે.
• નેગેફટવ િાફક�ગ લાગુ પિડશે.
• ‘Not attempted’ મવકલપિ પિસંદ કરવાન ફકસસાિાં નેગેફટવ િાફક�ગ લાગુ પિડશે
નમહં.
• પિરરીક્ષાનું િાધ્્યિ ગુજરાતરી રહેશે. મસવા્ય કે િુખ્્ય લેમખત પિરરીક્ષાના પિેપિર-૨ (અંગ્ેજી)
નું િાધ્્યિ બધા ઉિેદવાર િાટે અંગ્ેજી રહેશે.
• સક્રીમનંગ ટ�સટ (પ્રાથમિક કસોટરી)િાં િેળવેલા ગુણ આખરરી પિસંદગરી િાટે ધ્્યાને લેવાિાં
આવતા નથરી. આખરરી પિફરણાિ િાત્ િુખ્્ય લેમખત પિરરીક્ષાને આધારે મન્યત કરવાિાં
આવશે.
સરનામુાં :
ગુજરાત જાહ�ર સેિા આ્ોગ
સેકટર ૧૦-એ, “છ-૩” સક્કલ પિાસે, “છ” રોડ,
ગાંધરીનગર, ૩૮૨૦૧૦.
વેબસાઇટ : https://gpsc.gujarat.gov.in/
ન�ધઃ- ઉપરોકત િામહતી આપના �દશાસૂચન િા્� છ�. અંમતિ િામહતી સંસથાની વેબસાઇ્
પર �વી. અથવા દ�મનક પેપરિાં જાહ�રાત આવે તે પ્રિાણે અનુસરવું.

આપને િૂંઝવતા કાર�કદ�લક્ષી પ્રશ્નો નીચેના સરનાિે અથવા ઈિેઈલ પર િોકલી શકશો.

E-MAIL : vgoa109@gmail.com ફોન નં. ૦૭૯-૨૫૩૮૪૯૩૯

પત્ર વ્્યવહારનું સરનાિું ઃ
વ્યવસાયી માગર્દશર્ન સંસ્થા, સરકારી કન્યા શાળાના મકાનમાં, રાયખડ, અમદાવાદ-૧

જરાતર
જાહે
સેવ
આયોગ
રુજરાતગુજાહ�
સેરવ
ા ાઆ્યોર

íkk. 23 rzMkuBçkh, 2020, økwshkík hkusøkkh Mk{k[kh

7

અગત્યની જાહેરાત

આ્યોગ દ્ારા પ્રમસદ્ધ કરવાિાં આવેલ નરીચે િુજબનરી મવગતનરી જાહેરાતોનરી પિરરીક્ષા ્યોજાનાર છે.આ જગ્યાઓનરી પ્રાથમિક/લઘુમલમપિ અને ટાઈપિીંગ/િુખ્્ય લેમખત પિરરીક્ષાનો અભ્યાસક્રિ
આયોગ �ારા પર્િસ� કરવામાં આવેલ નીચે મુજબની િવગતની જાહેરાતોની પરીક્ષા યોજાનાર છે . આ જગ્યાઓની પર્ાથિમક/ લઘુિલિપ
આ્યોગનરી
વેબસાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in/
પિર ઉપિલબધઆયોગની
છે.
વેબસાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in/ પર ઉપલબ્ધ છે .
અને ટાઈપીંગ/મુ
ખ્ય લેિખત પરીક્ષાનો અભ્યાસકર્મ
જગ્યાનુ ં નામ

કર્મ
(૧)

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮
૧૯
૨૦
૨૧
૨૨
૨૩
૨૪
૨૫
૨૬
૨૭
૨૮
૨૯
૩૦
૩૧
૩૨
૩૩
૩૪
૩૫
૩૬
૩૭
૩૮
૩૯
૪૦
૪૧
૪૨
૪૩
૪૪
૪૫
૪૬
૪૭
૪૮
૪૯
૫૦

(૨)

પોલીસ ઈન્�પેકટર (િબન હિથયારી), વગર્-૨
આસી�ટન્ટ મેનેજર (ફાઇનાન્સ એન્ડ એકાઉન્ટ), વગ-ર્ ૨ (GMDC)
સહ-પર્ાધ્યાપક, ગે�ટર્ો એન્ટર્ોલોજી, વગર્-૧
સહ-પર્ાધ્યાપક, બાયોકે મે�ટર્ી, વગર્-૧
મદદ.-પર્ાધ્યાપક, જનરલ સ�રી, વગર્-૧ (ખાસ ભરતી)
મદદ.-પર્ાધ્યાપક, રે િડયોથેરાપી, વગર્-૧
મદદ.-પર્ાધ્યાપક, ઓટોરાઇનોલેિરંગોલોજી, વગ-ર્ ૧
મદદ.-પર્ાધ્યાપક, ઓપ્થ�મોલોજી, વગર્-૧
આસી�ટન્ટ મેનેજર (ફાયર એન્ડ સેફ્ટી), વગર્-૨ (GMDC)
પર્ોગર્ામર (સહાયક), વગર્-૩ (GMDC)
િહન્દી પર્િતવેદક, ગર્ેડ-૨
મદદ.-પર્ાધ્યાપક, ટી.બી.&ચે�ટ ડીસીઝીસ, વગ-ર્ ૧
નેતર્ સ�ન, વગર્-૧
જનરલ મેનેજર (બીઝનેસ ડેવલોપમેન્ટ સેલ), વગર્-૧ (GMDC)
મદદ.-પર્ાધ્યાપક,ઓથ�પેડીકસ , વગર્-૧
મદદ.-પર્ાધ્યાપક, એને�થેશીયોલોજી, વગર્-૧
મદદ.-પર્ાધ્યાપક, ફોરે ન્િસક મેડીસીન, વગર્-૧
મદદ.-પર્ાધ્યાપક, રે િડયો ડાયગ્નોસીસ, વગર્-૧
મદદ.-પર્ાધ્યાપક, પેડીયાટર્ીક્સ, વગ-ર્ ૧ (ખાસ ભરતી)
મદદ.-પર્ાધ્યાપક, ફીજીયોલોજી, વગર્-૧ (ખાસ ભરતી)
મદદ.-પર્ાધ્યાપક, માઇકર્ોબાયોલોજી, વગર્-૧ (ખાસ ભરતી)
અંગર્ેજી, પર્િતવેદક, ગર્ેડ-૨
ગુજરાત િશક્ષણ સેવા, વગર્-૨
નાયબ સેકશન અિધકારી/નાયબ મામલતદાર,વગ-ર્ ૩
મદદ.-પર્ાધ્યાપક, પેડીયાટર્ીક્સ, વગર્-૧ (સામાન્ય ભરતી)
મદદ.-પર્ાધ્યાપક, માઇકર્ોબાયોલોજી,વગર્-૧ (સામાન્ય ભરતી)
મદદ.-પર્ાધ્યાપક, ફામાર્કોલોજી, વગર્-૧
મદદ-પર્ાધ્યાપક, ફીજીયોલોજી, વગર્-૧ (સામાન્ય ભરતી)
મદદ.-પર્ાધ્યાપક, એનેટોમી, વગ-ર્ ૧
ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર[માઇન્સ] (1st Cl.મેટલ),વગર્-૧ (GMDC)
ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર (લીગલ), વગર્-૧ (GMDC)
આસી�ટન્ટ મેનેજર (સવેર્), વગર્-૨ (GMDC)
જુિનયર પર્ોગર્ામર (સહાયક), વગર્-૩ (GMDC)
મદદ.-પર્ાધ્યાપક, કોમ્યુિનટી મેડીસીન, વગર્-૧
મદદ.-પર્ાધ્યાપક, ન્યુરોસ�રી, વગર્-૧
મદદ.-પર્ાધ્યાપક, કાડ�યોલોજી , વગ-ર્ ૧
મદદ.-પર્ાધ્યાપક, બન્સર્ & પ્લાિ�ટક સ�રી, વગર્-૧
કે મી�ટ વગર્-૧, ઉ�ોગ અને ખાણ િવભાગ્
મદદ.-પર્ાધ્યાપક, મેડીકલ ગે�ટર્ોએન્ટર્ોલોજી , વગર્-૧
મદદ.-પર્ાધ્યાપક, પર્ો�થોડોન્ટીક એન્ડ કર્ાઉન બર્ીજ, વગર્-૧
નાયબ પશુપાલન િનયામક, વગ-ર્ ૧
�યાખ્યાતા (િસિનયર �કે લ), ગુજરાત નિસર્ંગ સેવા, વગર્-૧
ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર[માઇન્સ] (1st Cl.કોલ), વગર્-૧ (GMDC)
મોટર વાહન િનરીક્ષક, વગર્-૨
િસ� ુરીટી ઓિફસર, વગર્-૨ (GMDC)
મદદ.-પર્ાધ્યાપક, જનરલ મેડીસીન, વગ-ર્ ૧
મદદ.-પર્ાધ્યાપક, બાયોકે મે�ટર્ી , વગર્-૧
ગુ.વ.સે.,વગર્-૧,ગુ.મુ.સે.,વગર્-૧/૨ અને ગુ.ન.મુ.અ.સે.વગર્-૨
માઇન સીરદાર, (સહાયક), વગર્-૩ (GMDC)
હાઇ�ોલોજી�ટ, વગર્-૨ (GWSSB)

ન�ધ:

જાહેરાત કર્માંક
(૩)

૧૧૦/૨૦૧૯-૨૦
૧૩૭/૨૦૧૯-૨૦
૭૯/૨૦૧૯-૨૦
૮૧/૨૦૧૯-૨૦
૮૪/૨૦૧૯-૨૦
૮૬/૨૦૧૯-૨૦
૮૮/૨૦૧૯-૨૦
૮૯/૨૦૧૯-૨૦
૧૪૦/૨૦૧૯-૨૦
૧૪૩/૨૦૧૯-૨૦
૧૧૦/૨૦૧૮-૧૯
૮૫/૨૦૧૯-૨૦
૧૧૮/૨૦૧૯-૨૦
૧૩૨/૨૦૧૯-૨૦
૯૧/૨૦૧૯-૨૦
૯૮/૨૦૧૯-૨૦
૧૦૦/૨૦૧૯-૨૦
૮૭/૨૦૧૯-૨૦
૯૨/૨૦૧૯-૨૦
૯૪/૨૦૧૯-૨૦
૯૬/૨૦૧૯-૨૦
૧૦૯/૨૦૧૮-૧૯
૧૨૫/૨૦૧૯-૨૦
૨૦/૨૦૧૯-૨૦
૯૩/૨૦૧૯-૨૦
૯૭/૨૦૧૯-૨૦
૧૦૧/૨૦૧૯-૨૦
૯૫/૨૦૧૯-૨૦
૯૯/૨૦૧૯-૨૦
૧૩૩/૨૦૧૯-૨૦
૧૩૫/૨૦૧૯-૨૦
૧૪૨/૨૦૧૯-૨૦
૧૪૪/૨૦૧૯-૨૦
૧૦૨/૨૦૧૯-૨૦
૧૦૪/૨૦૧૯-૨૦
૧૦૫/૨૦૧૯-૨૦
૧૦૬/૨૦૧૯-૨૦
૧૨૬/૨૦૧૯-૨૦
૧૦૭/૨૦૧૯-૨૦
૧૨૭/૨૦૧૯-૨૦
૧૧૧/૨૦૧૯-૨૦
૧૧૪/૨૦૧૯-૨૦
૧૩૪/૨૦૧૯-૨૦
૧૨૮/૨૦૧૯-૨૦
૩૬/૨૦૨૦-૨૧
૯૦/૨૦૧૯-૨૦
૧૦૩/૨૦૧૯-૨૦
૧૦/૨૦૧૯-૨૦
૧૪૫/૨૦૧૯-૨૦
૪૩/૨૦૨૦-૨૧

પર્ાથિમક/લઘુિલિપ અને
ટાઈપીંગ/મુખ્ય લેિખત કસોટીની
તારીખ અને સમય
(૪)
૦૩/૦૧/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૦૯/૦૧/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૦૯/૦૧/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૦૯/૦૧/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૦૯/૦૧/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૦૯/૦૧/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૦૯/૦૧/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૦૯/૦૧/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૧૦/૦૧/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૧૦/૦૧/૨૧-૧૧:00 થી ૫:૦૦
૧૦/૦૧/૨૦૨૧
૧૦/૦૧/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૧૦/૦૧/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૧૬/૦૧/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૧૬/૦૧/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૧૬/૦૧/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૧૬/૦૧/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૧૭/૦૧/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૧૭/૦૧/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૧૭/૦૧/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૧૭/૦૧/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૧૭/૦૧/૨૦૨૧
૨૪/૦૧/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૨૪, ૩૧, જાન્યુ.-૨૦૨૧
૨૩/૦૧/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૨૩/૦૧/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૨૩/૦૧/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૨૪/૦૧/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૨૪/૦૧/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૨૩/૦૧/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૨૪/૦૧/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૨૩/૦૧/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૨૩/૦૧/૨૧-૧૧:00 થી ૫:૦૦
૦૬/૦૨/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૦૬/૦૨/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૦૬/૦૨/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૦૬/૦૨/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૦૬/૦૨/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૦૭/૦૨/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૦૭/૦૨/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૦૭/૦૨/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૦૭/૦૨/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૦૭/૦૨/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૦૭/૦૨/૨૧-૧૧:00 થી ૪:૦૦
૧૪/૦૨/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૧૪/૦૨/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૧૪/૦૨/૨૧-૧૧:00 થી ૨:૦૦
૧૪, ૨૧, ૨૮ ફે�.ુ -૨૦૨૧
૨૧/૦૨/૨૧-૧૧:00 થી ૫:૦૦
૨૧/૦૨/૨૧-૧૦:00 થી ૫:૦૦

પર્વેશપતર્
ડાઉનલોડ
કરવાની તા.
(૫)

૨૧/૧૨/૨૦૨૦
૩૦/૧૨/૨૦૨૦
૩૦/૧૨/૨૦૨૦
૩૦/૧૨/૨૦૨૦
૩૦/૧૨/૨૦૨૦
૩૦/૧૨/૨૦૨૦
૩૦/૧૨/૨૦૨૦
૩૦/૧૨/૨૦૨૦
૩૦/૧૨/૨૦૨૦
૩૦/૧૨/૨૦૨૦
૦૧/૦૧/૨૦૨૧
૩૧/૧૨/૨૦૨૦
૦૧/૦૧/૨૦૨૧
૦૫/૦૧/૨૦૨૧
૦૬/૦૧/૨૦૨૧
૦૬/૦૧/૨૦૨૧
૦૬/૦૧/૨૦૨૧
૦૭/૦૧/૨૦૨૧
૦૭/૦૧/૨૦૨૧
૦૭/૦૧/૨૦૨૧
૦૭/૦૧/૨૦૨૧
૦૭/૦૧/૨૦૨૧
૦૮/૦૧/૨૦૨૧
૧૨/૦૧/૨૦૨૧
૧૨/૦૧/૨૦૨૧
૧૨/૦૧/૨૦૨૧
૧૨/૦૧/૨૦૨૧
૧૨/૦૧/૨૦૨૧
૧૨/૦૧/૨૦૨૧
૧૨/૦૧/૨૦૨૧
૧૨/૦૧/૨૦૨૧
૧૨/૦૧/૨૦૨૧
૧૨/૦૧/૨૦૨૧
૨૭/૦૧/૨૦૨૧
૨૭/૦૧/૨૦૨૧
૨૭/૦૧/૨૦૨૧
૨૭/૦૧/૨૦૨૧
૨૭/૦૧/૨૦૨૧
૨૮/૦૧/૨૦૨૧
૨૮/૦૧/૨૦૨૧
૨૮/૦૧/૨૦૨૧
૨૮/૦૧/૨૦૨૧
૨૮/૦૧/૨૦૨૧
૨૮/૦૧/૨૦૨૧
૦૩/૦૨/૨૦૨૧
૦૪/૦૨/૨૦૨૧
૦૪/૦૨/૨૦૨૧
૦૪/૦૨/૨૦૨૧
૧૦/૦૨/૨૦૨૧
૧૦/૦૨/૨૦૨૧

ન�ધ: (૧) ઉપરોકત �હ�રાતો પૈક� �હ�રાત ક્રમાંક ૧૦૯ અને ૧૧૦/૨૦૧૮-૧૯ની લ�ુ�લિપ અને ટાઈપ�ગ કસોટ� લેવામાં આવશે, આ બ�ે પર�ક્ષાનો િવગતવાર કાયર્ક્રમ પ્રવેશપત્રમાં
(૧) ઉપરોકત જાહેરાતો પૈકી જાહેરાત કર્માંક ૧૦૯ અને ૧૧૦/૨૦૧૮-૧૯ની લઘુિલિપ અને ટાઈપીંગ કસોટી લેવામાં આવશે, આ બ�ે પરીક્ષાનો
આપવામાં આવશે.�હ�રાત ક્રમાંક ૧૦/૨૦૧૯-૨૦અને૨૦/૨૦૧૯-૨૦ની�ુખ્યલે�ખતપર�ક્ષાઓછે . �હ�રાતક્રમાંક ૧૧૦, ૧૧૧, ૧૨૫, ૧૨૮, ૧૩૭, ૧૪૩,૧૪૪/૨૦૧૯-૨૦, ૩૬/૨૦૨૦-૨૧ અને
િવગતવાર કાય
પતર્માં
આપવામાં
. જાહેરBased
ાત કર્માં
ક ૧૦/૨૦૧૯-૨૦
૨૦/૨૦૧૯-૨૦
ની
મુખ્ય
લેિખત
પરીક્ષાઓ
છે .
ર્કર્મ પર્વે
૪૩/૨૦૨૦-૨૧OMR
પધ્ધિતથી
લેશ
વાશે
તે િસવાય
તમામ �હ�આવશે
રાતો Computer
Recruitment
Test (CBRT)અને
પધ્ધિતથી
લેવામાં આવશે
, CBRT
બાબતે
અદ્યતન
જ�ર� � ૂચનાઓ/
જાહે
ર
ાત
કર્માં
ક
૧૧૦,
૧૧૧,
૧૨૫,
૧૨૮,
૧૩૭,
૧૪૩,
૧૪૪/૨૦૧૯-૨૦,
૩૬/૨૦૨૦-૨૧
અને
૪૩/૨૦૨૦-૨૧
OMR
પધ્ધિતથી
લે
વ
ાશે
તે
િસવાય
મા�હતી આયોગની વેબસાઈટ પરથી મેળવવાની રહ�શ.ે CBRT પધ્ધિતથી લેવાતી પ્રાથિમક કસોટ�ઓ માટ� ઉમેદવારોએ પર�ક્ષાનાં �દવસે પર�ક્ષા ખંડમાં પર�ક્ષાનાં િનયત સમયથી એક કલાક
ાતો ં રહ�
Computer
Based
Test
(CBRT)
લેવ
ામાં
આવશે
, CBRT
અ�તન
પહ�તમામ
લા અ� ૂક જાહે
હાજરરથવા�ુ
શ.ે (૨) ઉકત �હ�
રાતોનાં Recruitment
તમામ ઉમેદવારોને આ
કસોટ�માં
કામચલાઉપધ્ધિતથી
ધોરણે ઉપ�સ્થત
થવા
દ� વાનો
આયોગે
િનણર્ય કર� લબાબતે
છે ઉપ�ુક્ર્ ત
�હ�રાતોનાજ�રી
સંબિં ધત
ૂચનાઓ/માિહતી
આયોગની
બસાઈટ
પરકલાકથી
થી મેળ
વવાની�દવસે
રહેશ
ે. CBRT
પધ્ધિતથી
લેપોતાના
વાતી પર્ાથિમક
કસોટીઓ
માટે
દવારોએ
પરીક્ષાનાં
ઉમેસ
દવારોએ
કોલમ-૫માં દશાર્
વલ
ે તાર�ખે વે
બપોરના
૧૩:૦૦
પર�ક્ષાના
પર�ક્ષા
શ� થાય
ત્યાં �ુધીમાં
પ્રવેશપત્ર, હાજર�પત્ર
તથા
ઉમેઉમે
દવારોની
�ુચનાઓ
(પ�રિશષ્ટ-૧
િદવસે
પરીક્ષા
ખંડમાંકરવાના
પરીક્ષાનાં
એક કલાક ૧૧૦/૨૦૧૮-૧૯,
પહેલા અચ ૂક હાજર
થવાન ુ ં રહે
શે.
અને
૨) “Online”
ડાઉનલોડ
રહ�શ.ે િનયત
તે િસવાયસમયથી
�.ક્ર.૧૦૯/૨૦૧૮-૧૯,
૧૦/૨૦૧૯-૨૦,
૨૦/૨૦૧૯-૨૦,૧૧૦/૨૦૧૯-૨૦,
૧૨૮/૨૦૧૯-૨૦,૧૪૩/૨૦૧૯-૨૦,
ક્
(૨) ઉકત જાહે
રાતોનાં તમામ
ઉમેદવારોનેપર�ક્ષાઓ
આ કસોટીમાં
કામચલાઉ
થવા
દે વ
આયોગે
િનણ
કરેજલ
છે ઉપય
૧૪૪/૨૦૧૯-૨૦,
૧૪૫/૨૦૧૯-૨૦
અને ૪૩/૨૦૨૦-૨૧ની
માટ� સંબિં ધત
ઉમેદવારોએધોરણે
ફ્ક્ત પ્રવેઉપ��થત
શપત્ર અને ઉમે
દવારોની
�ુાનો
ચનાઓ
(પ�રિશષ્ટ-૧
અને
ડાઉનલોડ
કરવા�ુ
ર્ ુ તં રહ�
ર્ય ૨)
છે જાહે
� પર�ક્ષાખં
ડમાં સાથે
ં રહ�શદે અને
પર�ક્ષાકોલમ-૫
� ૂણર્ થયેથી ઉમે
વારોએર્ વપરત
લઈ જવા�ુ
ં રહ�શ.ે (૩) ૧૩:૦૦
પ્રવેશપત્ર કલાકથી
“Online” ડાઉનલોડ
કરવા માટ�
ઉમેદવારોએ
નીચેશ�
�ુજબત
બ�ાવાર/
ંિધત ઉમે
રાતોના
સ ંબરાખવા�ુ
વારોએ
માંદદશા
ેલ તારીખે
બપોરના
પરીક્ષાના
િદવસે
પરીક્ષા
થાય
ત્યાં
સ્ટ�પ
વાહ� કરવાની
રહ�
. (૧) હાજરીપતર્
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in
પર જ�ુસુ
.ં (૨)“Call
Letter/Form”
>> “Preliminary
Letter / Main
Exam Callકરવાના
Letter / Form”
પર“Click”
સુવાઈઝ
ધીમાંકાયર્
પોતાના
પર્વે
શછેપતર્,
તથા ઉમેદવારોની
ચનાઓ
(પિરિશ�ટ-૧
અને ૨) Call
“Online”
ડાઉનલોડ
રહેશ
ે. તે
કર�ુ
.
ં
(૩)
અહ�
ઉમે
દ
વાર�
પોતાની“
Job
Select”
કરવી
તથા
”Confirmation
Number”
અને
”Birth
Date”
ટાઈપ
કરવાના
રહ�
શ
.
ે
(૪)
હવે
“Print
Call
Letter”
પર
“Click”
કર�
પ્રવે
શ
પત્રની
િપ્રન્ટ
િસવાય જા.કર્. ૧૦૯/૨૦૧૮-૧૯, ૧૧૦/૨૦૧૮-૧૯, ૧૦/૨૦૧૯-૨૦, ૨૦/૨૦૧૯-૨૦, ૧૧૦/૨૦૧૯-૨૦, ૧૨૮/૨૦૧૯૨૦, ૧૪૩/૨૦૧૯-૨૦,
મેળ૧૪૪/૨૦૧૯-૨૦,
વી લેવાની રહ�શ.ે હાજર�પત્રકમાં
ન�ધની
�દર
પ�રિશષ્ટ-૧
અને
પ�રિશષ્ટ-૨
પર
“Click”
કરવાથી
ઉમે
દ
વારની
�ુ
ચ
નાઓ
પ�રિશષ્ટ-૧
અને
પ�રિશષ્ટ-૨ની
િપ્રન્ટ
નીકળશે
.
આ
તમામ
ં ંિધત ઉમેદવારોએ ફ્ક્ત પર્વેશપતર્ અને ઉમેદવારોની
૧૪૫/૨૦૧૯-૨૦ અને ૪૩/૨૦૨૦-૨૧ ની પરીક્ષાઓ માટે સબ
દસ્તાવે
ોની િપ્રન્ટ(પિરિશ�ટ-૧
અ�ુક કાઢવામાં આવે
ી ન�ધ
વી. પ્રવેશપત્ર કરવાનુ
અને હાજર�ં રહે
પત્રકછે
અલગ
કાગળ
િપ્રન્ટ
કરવાના
રહ�શ.ે પર�ક્ષા
બંને સાથે
લાવવાના
રહ�
.ે ફોટાવા�ં
ંડમાં
ં રહેસમયે
સુચજનાઓ
અનેતેન૨)
જ લે
ડાઉનલોડ
� અલગ
પરીક્ષા
ખપર
સાથે
રાખવાનુ
શે અને
પરીક્ષા
પ ૂણ
થયે
થી
ર્ શ
હાજર�
પત્રક
પર�ક્ષાખં
ડ
માં
પરત
સ�પવા�ુ
ં
રહ�
શ
.
ે
�
ઉમે
દ
વારોના
ફોટા
હાજર�
પત્રકમાં
સ્પષ્ટ
જોઈ
શકાય
તે
વ
ા
આવે
લ
ા
ન
હોય
તે
વ
ા
ઉમે
દ
વારોએ
પોતાનો
પાસપોટર્
સાઈઝનો
તા�તરનો
ફોટો
ં
ઉમેદવારોએ પરત લઈ જવાનુ રહેશે.
પર�ક્ષા ક�ન્દ્ર પર લાવવાનો રહ�શ.ે આ ફોટો ઉમેદવારનો પોતાનો છે તેની સ્પષ્ટતા માટ� ફોટાવા�ં ઓળખપત્ર સાથે રાખ�ું આવશ્યક છે .
(૩) પર્વેશપતર્ “Online” ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉમેદવારોએ નીચે મુજબ તબક્કાવાર/�ટે પવાઈઝ કાયર્વાહી કરવાની રહે છે . (૧)
ખાસન�ધ:-પોસ્ટ ઓ�ફસ/ઓનલાઇન અર� ફ� ભર� લ નથી તેવા �બનઅનામત કક્ષાના ઉમેદવારો પ્રવેશપત્ર ડાઉનલોડ કર� શકશે નહ�. આ ઉમેદવારોએ પ્રથમ આયોગની કચેર� (સરના�ુ:ં
પર જવુ.ં (૨)“Call Letter/Form” >> “Preliminary Call Letter / Main Exam Call Letter
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in
એરફોસર્ કચેર�ની સામે, છ-૩ સકર્ લ પાસે, ‘છ’ રોડ, સેક્ટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર) ખાતે પર�ક્ષાના આગલા કામકાજના �દવસ �ુધીમાં કચેર� સમય દરમ્યાન �બ�માં આવી પ્રોસેસ ચા� �.૫૦૦/ં
/
Form”
પર
“Click”
કરવુ
.
(૩)
અહીં
ઉમેદવારે પોતાની
“Job Select”
કરવી તથા
"Confirmation
Number"
અને
રોકડ�થી ભરવાના રહ�શે અથવા https://gpsc-ojas.gujarat.gov.inમાં
->FEES MODULEમાં
->PROCESSING
FEE TO
UNBLOCK CALL LETTER
માંજઈને
, �હ�"Birth
રાતની પસંDate"
દગી કર�ને,
ટાઈપ
કરવાના
રહે
શ
.
ે
(૪)
હવે
“Print
Call
Letter”
પર
“Click”
કરી
પર્વે
શ
પતર્ની
િપર્ન્ટ
મે
ળ
વી
લે
વ
ાની
રહે
શ
.
ે
હાજરી
કન્�મેશન નંબર અને જન્મ તાર�ખ નાખીને ઓનલાઈન પ્રોસેસ ચા� ૫૦૦ ભરવાના રહ�શ.ે જો કોઈ કારણસર આ પધ્ધિત આપનાં �પીયા � ૂકવ્યા પછ� પણ પ્રવેશપત્ર ન િનકળે પતર્કમાં
તો આપે આજ
ન�ધની
અંદર
પિરિશ�ટ-૧
અને
પિરિશ�ટ-૨
પર
વારનીજસુપ્રવે
ચશ
નાઓ
પિરિશ�ટ-૧
અને પિરિશ�ટ-૨
ૂલમાં િવગતો
મોડ�
ભર�ને
“CHECK YOUR
PAYMNET
STATUS”
પર “Click”
�ક્લક કર�ને કરવાથી
�સ્થતી �ણી ઉમે
લેવી.દત્યારબાદ
પત્ર ડાઉનલોડ
કરવાની પરવાનગી
આપી શકાશે.ની
�નીિપર્ન્ટ
સંબિં ધત
.આ
તમામ
જોની િપર્ન્ટ
અચુ
આવે
તેામાં
નઅ
ી ર�
ન�ધ
પર્વેછતાં
શપતર્
હાજરીપતર્ક
અલગ
કાગળ
પર
ઉમેનીકળશે
દવારોએ ન�ધ
લેવ
ી. � ઉમેદ�તાવે
દવારોના અર�પત્રક
કન્ફમર્
થયેક
લ કાઢવામાં
હોય અને સમય
મયાર્દ
ફ� લે
ભર�વ
લી.હોય,
પ્રવેશઅને
પત્ર ડાઉનલોડ
થતો ન અલગ
હોય અથવા
વેબસાઇટ
પર “Applicaંને સાથેઆગલા
ં રહે�બ�
કરવાના
રહે
શે. પરીક્ષા
બ પર�ક્ષાના
લાવવાના
રહે�દવસ
શે. �ુફોટાવા�ં
હાજરીપતર્ક
ખ ંડમાંઅર�
પરત
શે. �
tionિપર્ન્ટ
Not Found”નો
મેસેજ
આવતો
હોય તેવા સમયે
ઉમેદવારોને
કામકાજના
ધીમાં આયોગની
કચેર� ખાતે કચેપરીક્ષા
ર� સમય દરમ્યાન
કયાર્સ�પવાનુ
ના �ુરાવા સ�હત
સંપકર્
ઉમેદ
વારોનાઆવે
ફોટાછે હાજરી
પતર્કમાં �પ�ટ જોઈ શકાય
વા આવે
ા ન હોય
તેવ
ા ઉમે
વારોએ
પોતાનો
પાસપોટ
સાઈઝનો
તા�તરનો
સાધવા
જણાવવામાં
અથવા ps2sec-gpsc-ahd@gujarat.gov.in
પરતે
નાણા
ભયાર્નીલ
પહ�ચ
સાથે �હ�
રાત
�મ, દ
કન્ફ્રમ�
શન અને
અર�ક્રમની
િવગત મોકલવી.
ર્

ફોટો પરીક્ષા કેન્દર્ પર લાવવાનો રહેશે. આ ફોટો ઉમેદવારનો પોતાનો છે તેની �પ�ટતા માટે ફોટાવા�ં ઓળખપતર્ સાથે રાખવુ ં
આવ�યક છે .
ખાસન�ધ:-પો�ટઓિફસ/ઓનલાઇન અરજી ફી ભરે લ નથી તેવા િબનઅનામત કક્ષાના ઉમેદવારો પર્વેશપતર્ ડાઉનલોડ કરી શકશે
નહીં. આ ઉમેદવારોએ પર્થમ આયોગની કચેરી (સરનામુ:ં એરફોસર્ કચેરીની સામે, છ-૩ સકર્લ પાસે, ‘છ’ રોડ, સેક્ટર-૧૦-એ,
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રુજરાત બા્યો્�કનોલો� �રસચ્સ સેન્્ર(GBRC)િાં સા્ય�ન્્સ્-બીની ભરતી

મવજ્ાન અને પ્રૌદ્યોમગકી, ગુજરાત સરકાર હસતકનરી ગુજરાત બા્યોટેકનોલોજી ફરસચ્સ સેન્ટરનરી (GBRC)નરીચે દશા્સવેલ જગ્યાઓ પિર ઉિેદવારો પિસંદ કરવા િાટે તા. ૨૦/૧૨/૨૦૨૦થરી તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૧
સુધરીિાં અરજીઓ િંગાવવાિાં આવે છે. છેલ્રી તારરીખ બાદ િળેલ અરજી િાન્્ય રાખવાિાં આવશે નહરી.અરજી અને પિસંદગરીનરી પ્રમક્ર્યા નરીચે દશા્સવેલ છે.
�બીઆરસીની સંવર્સવાર જગ્યાઓ:
Name of position

Scientist-B (Group-I)*

Total
Post

10

Category wise Posts

Gen.
2

E.W.S.
1

Out of Category wise posts reserved for
women

S.&E.B.C.
4

S.C.
1

S.T.
2

Gen.
0

E.W.S. S.&E.B.C.
0
1

S.C.
0

S.T.
0

Post reserved for
Physically Disabled and Ex-Servicemen out of the
total Posts
Phy.Dis.
Ex-Ser.
0
0

*Positions to be ﬁlled preferably in various subjects - Animal Biotechnology, Plant Biotechnology, Medical Biotechnology, Industrial/Microbial Biotechnology, Marine
Biotechnology, Computational Biology / Bioinformatics, Environmental Biotechnology.
Above positions are to be ﬁlled in various specialization of biotechnology and
આવે તો અસલ પ્રિાણ૫ત્ અને તેનરી મન્યત કરેલ નકલો સાથે રૂબરૂ ઉ૫સસથત થવાનું રહેશે.
vacancy distribution for the same is produced in the table below and qualiﬁcation
(૪) પ્રિાણપિત્ોનરી ચકાસણરી બાદ જ િૌમખક કસોટરીિાં પ્રવેશ અંગે પિસંદગરી સમિમત મનણ્સ્ય લેશે જે આખરરી ગણાશે.
criteria of the same is provided at para 4(1) below. This distribuation will be across
• પસાંિગીની પ્રવક્ર્ા:all categories from the total number of posts:
જાહેરાતનરી જગ્યા ઉપિર પિસંદગરી પિાિવાના હેતુસર તિાિ ઉિેદવારે Written Test બાદ ઉિેદવારે િૌમખક કસોટરીનરી
Preferable specialization area
No. of post
પ્રમક્ર્યાિાંથરી પિસાર થવાનું રહેશે. પિરંતુ પિસંદગરી સમિમતને ્યોગ્ય અને જરૂરરી લાગશે તો તેિાં જરૂરરી ફેરફાર કરરી શકશે.
�ુજરાત (લે
બાયોટ�
સે�ટર
� (GBRC)
• Written Test: Preliminary &MainTest
વખતકનો�ો�
કસોટી:�રસચ�
પ્રાથવમક
કસોટી અને મુખ્્ કસોટી)
Animal Biotechnology
2
માટ�ભરતી�ગે
ભ ્યોજવાિાં
ની�હ�આવશે
રાત
ત
(૧)
આ
જાહે
ર
ાત
અં
ત
ગ્સ
ત
દરે
ક
મવષ્યવાર
કુ
લ
બે
પિરરીક્ષા
જેિાં બંને પિરરીક્ષાઓ એકસાથે ્યોજવાિાં આવશે.
Plant Biotechnology
2
િવ�ાન અને �ૌ�ો
�ો�ગક� િવભાગ, �ુજરાત
જ
સરકાર
ઉપિરોક્ત જગ્યાઓ િાટે સૌ પ્રથિ પ્રાથમિક કસોટરી (Preliminary Test)ત્યાર
બાદ િુખ્્ય કસોટરી (MainTest)
Computational Biotechnology / Bioinformatics
2
�ુજરાત બાયોટ�કનો�ો� �રસચ� સે�ટર
� (GBRC)
્યોજવાિાં આવશે.
Marine Biotechnology
2
ભ
ભરતી�ગે
રાત
ત
(૨)
Written
કુલમાકર્
બે સભાગિાં
વહેચપ્ર�ોની
વાિાંમાટ�
આવે
છે જેની�હ�
િાં પ્રાથમિક
(Prelimsઅથવ
Test)તથા
િુખ્્ય લે
કસોટરી
(૩) Writte
en TestકુTest
લ ૩૦
૦૦
ની, ૩૦
૦૦
અને
નેલMCQપ્રકારની
ી રહેશે કસોટરી
અને ઓનલાઇન
ઓ
વા OMR based
વામાં
Medical Biotechnology / Healthcare
1
િવ�ાન અને �ૌ�ો
�ો�ગક� િવભાગ, �ુજરાત
જ
સરકાર
(MainTest)
એિ
કુ
લ
બે
પિે
પિ
ર
રહે
શ
.
ે
પિે
પિ
ર-૨
મવષ્ય
પ્રિાણે
અલગ-અલગ
લે
વ
ાિાં
આવશે
જે
ન
રી
ઉિે
દ
વારે
અરજીિાં
આવશે
Environmental Biotechnology
1
પિસંદગરી ક્યા્સ બાદ તેનરી લા્યકાત િુજબ જ પ્રવેશ આપિવાિાં આવશે.
�ા�િમક કસ
સોટ��ું મા��ું નીચે
ન �ુજબ રહ�શે
શ.ે
Total
10
(૩)
Written
કુલમાકર્
૩૦૦
સ૦૦
નરી,પ્ર�ોની
૩૦૦ પ્રશ્નોનરી
અને MCQ
પ્રકારનરી
રહેશે અને ઓનલાઇન
અથવા
(૩) Writte
en TestકુTest
લ ૩૦
૦૦
સની,િાક્ક૩૦
અને
ને MCQપ્રકારની
ી રહેશ
ે અને ઓનલાઇન
ઓ
અથવ
વા OMR
basedOMR
લેવામાં
કુ લ
સમય
ક્રમ કસોટ
ટી
અ�ય
યાસ ક્રમ
ય
based
લે
વ
ાિાં
આવશે
આવશે
ખાસ ન�ઘ: ઉપિર દશા્સવેલ ખાલરી જગ્યાઓનરી સંખ્્યાિાં ફેરફાર જરૂરરી બનશે તો તે કરવાનો હકક જીબરીઆરસરીનો રહેશે અને તે
ગુણ
ઉિેદવારોને સવરીકા્ય્સ રહેશે.
�ા�િમક કસ
સોટ��ું મા��ું નીચે
ન �ુજબ રહ�શે
શ.ે
Anneexure‐VII
૧
પ્રાથ
થિમક કસોટી (Prrelims Test)(સ
સામા�ય જ્ઞાન + સામા�ય િવજ્ઞાન
ન)
૧૦૦
૧ કલાક
• નાગદરકત્િ: ઉિેદવાર ભારતનો નાગફરક હોવો જોઈએ અથવા ગુજરાત િુલકી સેવા વગસીકરણ અને ભરતરી (સાિાન્્ય) મન્યિો,
કુ લ
સમય
ક્રમ કસોટ
ટી
અ�ય
યાસ ક્રમ
ય
૧૯૬૭ ના મન્યિ-૭નરી જોગવાઈ િુજબનરી રા�રી્યતા ઘરાવતા હોવા જોઈએ.
ગુણ
• ઉ�મર અને તેમાાં છૂટછાટ:
Anne
exure‐VII
૧
પ્રાથ
થિમક કસોટી (Prrelims Test)(સ
સામા�ય જ્ઞાન + સામા�ય િવજ્ઞાન
ન)
૧૦૦
૧ કલાક
(૧) અરજી કરવાનરી છેલ્રી તારરીખ: ૧૦/૦૧/૨૦૨૧ ના રોજ ઉિેદવારે ૧૮(અઢાર) વષ્સ પિૂરા કરેલ હોવા જોઈએ અને ઉપિલરી
વ્યિ્યા્સદા પિૂરરી કરેલ ન હોવરી જોઈએ. ઉપિલરી વ્યિ્યા્સદા ટેબલ ૪(૧)િાં દશા્સવેલ છે.
�ુ�ય કસોટ�
ટ��ું મા��ું નીચે
ચે �ુજબ રહ�શ:ે
(૨) ઉંિર અરજી કરવાનરી છેલ્રી તારરીખના રોજ ગણવાિાં આવશે.
ક્રમ કસોટી
ટી
અ�ય
યાસ ક્રમ
કુ લ
સમય
(૩)(૧)િૂળ ગુજરાતના અનુસમૂ ચત જામત, અનુ.જનજામત, સા.અનેશ.ૈ પિ. વગ્સ અને આમથ્સક રરીતે નબળા વગ્સના પિુ�ષ ઉિેદવાર-પિાંચ વષ્સ
ગુણ
(૩)(૨) િૂળ ગુજરાતના અનુસૂમચત જામત, અનુ. જનજામત, સા.અનેશૈ.પિ. વગ્સ, આમથ્સક રરીતે નબળા વગ્સ અને મબન અનાિત વગ�ના
�ુ�ય કસોટ�
ટ��ું મા��ું નીચે
ચે �ુજબ રહ�શ:ે
Annexure‐VIII
૧
મુખ્ય કસોટી (Main Test)
૨૦૦
૨ કલાક
ક
િમહલા ઉિેદવર-પિાંચ વષ્સ આ છૂટછાટિાં િમહલા િાટેનરી છૂટછાટ કે જે પિાંચ વષ્સનરી છે તેનો સિાવેશ થઈ ગ્યેલ છે. વધુિાં વધુ ૪૫
ક્રમ કસોટી
ટી
અ�ય
યાસ ક્રમ
કુ લ
સમય
વષ્સનરી િ્યા્સદાિાં છૂટછાટ િળવા પિાત્ છે. જેથરી િૂળ ગુજરાતના અનુસૂમચત જામત, અનુ. જનજામત, સા.અનેશૈ.પિ. અને આમથ્સક રરીતે
(િવષ
ષય – Animal Biotechnology)
B
ગુણ
નબળા વગ્સના િમહલા ઉિેદવાર-કુલ વધુિાં વધુ પિાંચ વષ્સનરી છૂટ િળવાપિત્ રહેશે.
Annexure‐IX
૨
મુખ્ય કસોટી (Main Test)
૨૦૦
૨ કલાક
ક
Ann
exure‐VIII
૧
મુ
ખ્
ય
કસોટી
(Main
Test)
૨૦૦
૨ કલાક
ક
(૧) જીબરીઆરસરીનરી વૈજ્ામનક-બરી(ગ્ુપિ-૧)નરી જગ્યાઓનરી લા્યકાત િાટે ઃ જૂઓ વેબસાઈટ https://gbrc.gujarat.gov.in/
(િવષ
ષય – Plant Biootechnology)
• સામાન્્ શરતો:
(િવષ
ષય – Animal Biotechnology)
B
Annexure‐X
૩
મુખ્ય કસોટી (Main Test)
૨૦૦
૨ કલાક
ક
(૧) ભરતરી પ્રમક્ર્યા અંગેનરી તિાિ કા્ય્સવાહરી જીબરીઆરસરી દ્ારા અને જરૂર જણા્ય ત્યાં ચેરિેનશ્રી, પિસંદગરી સમિમતનરી િંજૂરરીથરી હાથ
Annexure‐IX
૨
મુખ્ય કસોટી (Main Test)
૨૦૦
૨ કલાક
ક
(િવષ
ષય – Medical Biotechnology)
B
)
ઘરવાનરી રહેશે. સિગ્ ભરતરી પ્રમક્ર્યા દરમિ્યાન કોઇ મવશેષ િુ�ો ઉ૫સસથત થશે તો તે બાબતે ચેરિેનશ્રી, પિસંદગરી સમિમત અને
(િવષ
ષય – Plant Biootechnology)
સમચવશ્રી, મવજ્ાન અને પ્રૌદ્યોમગકી મવભાગનો મનણ્સ્ય આખરરી રહેશે.
Annexure‐XI
૪
મુખ્ય કસોટી (Main Test)
૨૦૦
૨ કલાક
ક
Annexure‐X
૩
મુખ્ય કસોટી (Main Test)
૨૦૦
૨ કલાક
ક
(૨) અરજીક્યા્સબાદપિરતખ�ચરીશકાશેનમહ કે તેિાં ફેરફાર કરરી શકાશે નહરી.
(િવષ
ષય – Marine Biotechnology)
(િવષ
ષય – Medical Biotechnology)
B
)
(૩) ઉિેદવારે અરજીપિત્કિાં કોઇપિણ મવગત ખોટરી બતાવેલ હશે તો તેનું અરજીપિત્ક કોઇપિણ તબક્ે રદ કરવાિાં આવશે તથા તેણે
Annexure‐XII
૫
મુખ્ય કસોટી (Main Test)
૨૦૦
૨ કલાક
ક
લા્યકી ગુણ (Qualifing Marks) િેળવેલ હશે કે ઉિેદવાર પિસંદગરી પિાિેલ હશે તો પિણ તેનરી ઉિેદવારરી રદ ગણાશે.
Annexure‐XI
૪
મુખ્ય કસોટી (Main Test)
૨૦૦
૨ કલાક
ક
(િવષ
ષય – Computaational Biotechn
nology/ Bioin
nformatics)
(૪) ગુજરાત સરકારના કિ્સચારરી આ જાહેરાત સંદભ્સિાં બારોબાર અરજી કરરી શકશે. પિરંતુ તેનરી જાણ ઉિેદવારે પિોતાના મવભાગ/
(િવષ
ષય – Marine Biotechnology)
Annexure‐XIII
ખાતા/કચેરરીને અચૂક કરવાનરી રહેશે અને જાણ કરેલ હોવાનો પિુરાવો જીબરીઆરસરી િાંગે ત્યારે રજૂ કરવાનું રહેશે.
૬
મુખ્ય કસોટી (Main Test) (િવષય – Environmenntal Biotechnology)
૨૦૦
૨ કલાક
ક
Annexure‐XII
૫
મુ
ખ્
ય
કસોટી
(Main
Test)
૨૦૦
૨ કલાક
ક
(૫) આ જાહેરાત કોઈ પિણ કારણોસર રદ કરવાનરી કે તેિાં ફેરફાર કરવાનરી આવશ્યકતા ઉભરી થશે તો તેિ કરવાનો જીબરીઆરસરીને
Written
Test
િાં
પિસં
દ
ગરી
સમિમતએ
મન્યત
કરે
લ
લા્યકી
ગુ
ણ
(qualifying
marks)
િે
ળવનાર
•
મૌવખક
કસોટી
:
(૧)
ષય
Computa
nology/ Bioin
nformatics)
સંપિુણ્સ હકક/અમઘકાર રહેશે અને આ િાટે કારણો આપિવા બંઘા્યેલ રહેશે નહીં. તેિજ તેવા સંજોગોિાં ભરેલ અરજી ફી પિરત
13(2).(િવષ
��ક –કસોટ�
: ational Biotechn
મૌ��
Annexure‐XIII
ઉિે
દવારોમુખ્પિૈયકીકસોટી
ભરતરી િાટે દશા્સ
વેલ ખાલરી
કુલ જગ્યાના Biotechnol
આશરે ૬ ગણા
દવારોને
કોિનિૌમખક કસોટરી
િાટે બોલાવવાિાં
િળવાપિાત્ થશે નહીં.
૬
(િવષયજગ્યાના
– Environmen
ogy)ઉિેmarks)
કતી માટે
(૧)Written
n Testમાં(Main
પસંદTest)
ગી સિમિતએ
િન
િનયત
કરે લ લાntal
યકી ગુણ(qualiifying
મેળવનાર ઉમેદવારો
દ૨૦૦ પૈકી ૨ભરકલાક
આવશે. (૨) િૌમખક કસોટરીિાં ઉિેદવારે હાજર રહેવું ફરમજ્યાત છે. ગેરહાજર રહેનાર ઉિેદવારો પિસંદગરી િાટે પિાત્તા ઘરાવશે નહરી.
(૬) આ જાહેરાતિાં ઉિેદવારે આપિેલ િામહતરીના આધારે પ્રાથમિક ચકાસણરી બાદ જ ઉિેદવારને લેમખત કસોટરીિાં બેસવા દેવાિાં
દશાર્વેલ ખાલી જગ્યાના કુ લ જગ્યાના આશ
શરે ૬ ગણા ઉમે
મેદવારોને કોમન
નમૌિખક કસોટી માટે બોલાવવામ
માં આવશે.
(૩)ઉિે
જે-કસોટ�
તે મવષ્યિાં
િેળવેલા ગુણનરી ગણતરરી િુદ્દા.૧૩(૩)પ્રિાણે કરવાિાં આવશે અને બધા મવષ્યનું સં્યુક્ત િેરરીટ
આવશે. જેિાં ઉિેદવારનરી શૈક્ષમણક લા્યકાત જેિકે અનુસ્નાતક તેિજ Ph.D.ના મવષ્ય તથા અનુસ્નાતક કક્ષાિાં િેળવેલ
13(2).દવારે
��ક
:
મૌ��
(૨)
મૌિખક
ં
ફરિજયાત
કસોટીમાં
ઉમે
દવારે
દ
હાજર
રહે
વુ
છે
છ.
ગે
ર
હાજર
રહે
ન
નાર
ઉમે
દ
વારો
પસં
દ
ગી
માટે
પાત્રતા
પ
ઘરાવશે નહી.
ગુણનરી ચકાસણરી કરવાિાં આવશે. (ઓનલાઈન અરજીિાં ઉિેદવાર દ્ારાજણાવ્યા િુજબ જ ગણવાિાં આવશે. અગર આ
બનાવવાિાં
આવશે
તેિપસં
જ કોિન
િૌમખક કસોટરી
(૧)Written
n Testમાં
દગી સિમિતએ
િન ્યોજવાિાં
િનયત
કરે લ લાઆવશે
યકી .ગુણ(qualiifying marks) મેળવનાર ઉમેદવારો
દ
પૈકી ભરતી માટે
ા.૧૩(૩)પ્રમા
�-તે િવષયમ
ગુણની
ણ અને
ગણતરી
મ�કસોટરીનુ
કરવામાંરહેઆવશે
આ
અને બધા
મેરીટ
ં સંયક્ુ તકસોટરી
િામહતરી પિછરીના સટેજપિર ખોટરી િાલૂિ પિડશે તો ઉિેદવારનરી િાન્્યતા રદ્દ થવા પિાત્ ઠરશે.). ન�ધ- અહરી પ્રાથમિક ચકાસણરીનો
•(૩)ઉમે
િેઇટ�જદવા:ારેWritten
Testમાં
નુ મેવેળ
ઇટેવેજલા૬૦%
િૌમખકમુ
ં વેઇટેાણે
જ ૪૦%
શે. Written
Testિવષયનુ
અને િૌમખક
દશાર્વેલ ખાલી જગ્યાના કુ લ જગ્યાના આશ
શરે ૬ ગણા ઉમે
મેદવારોને કોમન
નમૌિખક કસોટી માટે બોલાવવામ
માં આવશે.
િતલબ અરજીને સાચરી છે તેિ િાનરીને થા્ય છે. ઉિેદવારનરી સાચરી ખરાઈ અસલ પ્રિાણપિત્ોનરી ચકાસણરીબાદ જ ગણાશે.
બંબનાવવામાં
નેનું િેરરીટ ૫૦%
થરી તેઓછુ
તે ઉિે
દવારકસોટી
પિસંદગરીને
પિાત્માંગણાશે
નહીં.
ાં આવશે
મજ થશે
કોમન
મૌિખક
યોજવામ
આવશે
. જે તે જગ્યાનરી પિસંદગરી ્યાદરી તૈ્યાર કરવા િાટે જાહેરાતિાં
(૨) મૌિખક કસોટીમાં ઉમેદવારે
દ
રહેવુ ં ફરિજયાત છ.
ગેરહાજર રહેનાર
ન ઉમેદવારો પસંદગી માટે પાત્રતા
પ
ઘરાવશે નહી.
• અર� ફ� :
દશા્સ
વેલ જગ્યાનરી સંખ્્યાને ઘ્્યાને
લેવહાજર
ાિાં આવશે
. આખરરી િેરછેરીટમલસટ
બનાવવાિાં
Written Testતથા િૌમખક કસોટરીનું વેઈટેજ ૬૦મેળતથા
વેલાિૌમખક
ગુણની
ણ કસોટરી
ગણતરી
મ
ાણે કરવામાં
આિેળવવાના
અને બધા
(૩)ઉમે
વા
(૧). અત્ેનરી જાહેરાતિાં દરેક સાિાન્્ય વગ્સ, આમથ્સક રરીતે નબળા વગ્સ તેિજ સા.અનેશૈ.પિ. વગ્સના ઉિેદવારે અરજી દરીઠ રૂ। ૨૫૦/- ફી
ટ�વધુ
જ�-તે
: િાં લેિવષયમ
ઇે.ારે
13(3).
૪૦%
રહેદવેશ
મખત માં
કસોટરી
બંનમુ
ેિ�ાં ા.૧૩(૩)પ્રમા
ઓછાિાં ઓછા
૫૦%ગુણઆવશે
રહેશે.િવષયનું સંયક્ુ ત મેરીટ
ચૂકવવાનરી રહેશે તથા અનુસૂમચત જામત અને અનુસૂમચતજનજામત વગ્સના દરેક ઉિેદવારોએ અરજી દરીઠ રૂ. ૧૦૦/- ચુકવવાનરી રહેશે.
મજ લેવે
કોમન
મૌિખક
કસોટી
યોજવામ
માં
આવશે
•બનાવવામાં
સ્પષ્ટીકરણ:
જો ઉિેTestનુ
દતેવાર
મખત
Test)ક
િાં પ્રાથમિક
Test)
અનેનકોઈપિણ
મવષ્યિાટે
ઇટેજકસોટરી
૬૦%(Writen
Wાં આવશે
Written
અને મૌિખક
કસોટીનુ
ં વે. ઇકસોટરી
ટેજ૪૦%
જ (Preliminary
રહેશે.Wrritten
Testઅને
મૌિખકએક
કસોટી
ી બંનેન ુ ં
આ જાહેરાત અનુસંધાને અગર કોઈ ઉિેદવાર દ્ારા ફી ચૂકવેલ નહીં હો્ય અથવા ઉક્ત દશા્સવેલ ફી કરતાં ઓછરી ફી ભરેલ હશે તો
િુમેખ્્યરીટકસોટરી
(Mains
Test)
ના
કુ
લ
૩૦૦િાં
થ
રી
૧૫૦
ગુ
ણ
િે
ળ
વે
લ
હશે
અને
િૌખરીક
કસોટરીના
૧૦૦
ગુ
ણ
િાં
થ
રી
૬૦
ગુ
ણ
િે
ળ
વશે માટે
તો
૫૦%
% થી ઓ� થશે
શે તે ઉમેદવાર પસંદગીને પાત્ર ગણાશે નહીંીં. � તે જગ્યાાની પસંદગી યાદી
ય
તૈયાર કરવા
તેઓનરી અરજી રદ્દ થવા પિાત્ ઠરશે.
જ:
વેઇટ�(Written
લે13(3).
મખત કસોટરી
Test)ના ૬૦ ટકા ગુણભાર િુજબ ૩૦ ગુણ અને િૌખરીક કસોટરીના ૪૦ ટકા ગુણભાર િુજબ ૨૪ ગુણ એિ
જાહેરાતમાં દશાર્વેલ જગ્યાની સંખ્યાને ઘ્યાને
ઘ્
લેવામાં આ
આવશે. આખરીી મેરીટિલ�ટ બનાવવામાં
બ
Written Testતથા મૌિખક
• Online અર� કરિાની રીત:કુલ ૫૪ ગુણWritten
પ્રિાણેવેદરે
મવષ્ય
ગણવાિાં
આવશે
પિાઠવવાિાં
. ન મૌિખક કસોટીી બંનેન ું
ઇટેકજલા્યક
૬૦%
Wથશે. આTestનુ
અનેિાટે
મૌિખક
ક
કસોટીનુ
ં વેઇઅને
ટેજ૪૦%
જ પિફરણાિ
રહેશ
ે.Wrritten આવશે
Testઅને
વે જ ૬૦-૪૦%
% રહેશે. વધુમાાં લેિખત કસોટીી તથા મૌિખક કસોટી બંનેમાં ઓછામાં ઓછાા ૫૦%ગુણ મેળવવાના
ળ
કસોટીનુ ં વઈટે
આ જાહેરાત સંદભ્સિાં જીબરીઆરસરી દ્ારા ઓનલાઈન જ અરજી સવરીકારવાિાં આવશે. ઉિેદવાર તારરીખ ૨૦/૧૨/૨૦૨૦થરી તારરીખ
Formula
For
Calculating
Final
Marks:
[Total
marks
of
written
exam
(i.e
P.T.+M.T.)
મેરીટ ૫૦%
% થી ઓ� થશે
શે તે ઉમેદવાર પસંદગીને પાત્ર ગણાશે નહીંીં. � તે જગ્યાાની પસંદગી યાદી
યX 60/300=Weighted
તૈયાર કરવા માટે
૧૦/૦૧/૨૦૨૧ સુધરીિાં https://apply.gbrc.org.in પિર ઓનલાઇન અરજી ભરરી શકાશે. ઉિેદવારે અરજી કરવા િાટે નરીચે
રહેશે. of Written Exam] + [Marks obtained in Oral Interview X 40/100=Total Weighted Marks of Oral InMarks
જાહેરાતમાં દશાર્વેલ જગ્યાની સંખ્યાને ઘ્યાને
ઘ્
લેવામાં આ
આવશે. આખરીી મેરીટિલ�ટ બનાવવામાં
બ
Written Testતથા મૌિખક
િુજબના(૧)થરી (૧૫) Steps અનુસરવાના રહેશે.
�પ�ટીકરણ:
terview]
= :Total Weighted Marks.
વે જ ૬૦-૪૦%
% રહેશે. વધુમાાં લેિખત કસોટીી તથા મૌિખક કસોટી બંનેમાં ઓછામાં ઓછાા ૫૦%ગુણ મેળવવાના
ળ
કસોટીનુ ં વઈટે
(૧) ઉિેદવારે અરજી શરૂ કરતાં પિહેલા નરીચે િુજબનરી ફાઇલસ તૈ્યારરી રાખવરી મહતાવહ છે
•જોપદરણામ
:ાર(૧)આખરરી
પિસંદટીગરી(Writen
પિાિેલ, પ્રમતક્ષા
્યાદરી પ્રાથિમક
(wait listed)
તથાiminary
િૌમખક કસોટરી
ગુણ (qualifying
ઉમેદવા
લેિખત કસો
ક કસોટી૫રના
(Prel
અનેલા્યકી
કોઈપણ
એક િવષયમાmarks)
Teest)માં
Test) િાટે
ટે મુખ્ય
વિગત
ફૉમર્ટ/માવહતી
શે.
િેરહે
ળ
વે
લ
ઉિે
દ
વારોનરી
મવગતો
જીબરીઆરસરીનરી
વે
બ
સાઈટ
પિર
િૂ
ક
વાિાં
આવશે
.
(૨)
આ
૫સં
દ
ગરીિાં
ઉિે
દ
વારના
નાિ,
બે
ઠ
ક
ક્રિાં
ક
કસોટી (Maains Test)ના કુ લ ૩૦૦માંથી ૧૫૦
૧
ગુણ મેળવેલ હશે અને મૌખીક
મૌ
કસોટીના ૧૦૦ ગુણમાંથી
થી ૬૦ ગુણ મેળવશે
ળ તેિજતો
Passport Photograph
JPEG/JPG (Max. 15KB)
િે�પ�ટીકરણ:
ળવેલ કુલ ગુ:ણનરી મવગતો આપિવાિાં આવશે. (૩)પિસંદગરી નહરી પિાિેલ ઉિેદવારોનરી મવગત અને તેઓએ િેળવેલ ગુણ ૫ણ જીબરીઆરસરીનરી
Signature
JPEG/JPG(Max. 15KB)
ઉમેદપિર
વાાર
િખતઆવશે
કસોટી
ક કસોટી
(Prelઈ-િે
અને કોઈપણ
iminary
વેજો
બસાઇટ
િૂકલે
વાિાં
અને(Writen
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JPEG/JPG (Max. 250KB)
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Master’s Degree certificate
JPEG/JPG (Max. 250KB)
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Ph.D.Declaration/Notification certificate
JPEG/JPG (Max. 250KB)
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Ph.D. Degree certificate
JPEG/JPG (Max. 250KB)
દરમ્યાનનરી સેવા અને ઠરાવેલ શરતો સંતોષકારક રરીતે પિુણ્સ કરવાથરી તેઓ મન્યમિત
મનિણુંકને પિાત્ થશે. (૪) મનિણૂંક પિાિેલ ઉિેદવારે જે-તે
f
CV or Resume
PDF (Max. 250KB)
સંસથાના મન્યિો િુજબનરી/ સરકારશ્રી ઠરાવે તેવરી તાલરીિ લેવરી પિડશે અને તાલરીિ પિરરીક્ષા પિાસ કરવાનરી રહેશે. (૫) જાહેરાતિાં અન્્યથા
Caste Certificate (if applicable)
JPEG/JPG (Max. 250KB)
જોગવાઈ કરવાિાં ન આવરી હો્ય તો જરૂરરી લા્યકાતો િેળવવાિાં આવે તે તારરીખથરી, અરજી સવરીકારવાનરી છેલ્રી તારરીખના સંદભ્સિાં અનુભવ
Non-creamylayer certificate (if applicable)
JPEG/JPG (Max. 250KB)
ગણવાિાં આવશે. (૬) ઉિેદવારનરી મનિણૂંક જેતે સંસથા અિલિાં હો્ય તેવા ભરતરી અને સેવા મન્યિો / સરકારશ્રીના અથવા સરકારશ્રી ઠરાવે
EWS certificate (if applicable)
JPEG/JPG (Max. 250KB)
તેવા મન્યિોને આમધન રહેશે.
• પરીક્ષામાાં પ્રિેશ :
• અગત્્ની સૂચના : ઉિેદવારોનેખાસજણાવવાનું કે, અરજીપિત્ક તથા પ્રિાણ પિત્ોનરી ચકાસણરી દરમ્યાન કોઈ ઉિેદવાર, આ
(૧) અરજી કરનાર દરેક મબન અનાિત વગ્સના ઉિેદવારનેતથા તિાિ અનાિત વગ્સના ઉિેદવારને અરજીનરી પ્રાથમિક ચકાસણરી
બાદ જ પિરરીક્ષાિાં બેસવા દેવાિાં આવશે.
જગ્યાના ભરતરી મન્યિો, ભરતરી પિરરીક્ષા મન્યિો અને જાહેરાતનરી જોગવાઈ તથા લાગુ પિડતા અન્્ય હુકિો િુજબ લા્યકાત ધરાવતા નથરી
(૨) ઉિેદવારે પિસંદ કરેલ મવષ્યિાં અગર ્યોગ્યતા પ્રાપ્ય હશે તો જ, જે-તે મવષ્યનરી પિરરીક્ષાિાં પ્રવેશ આપિવાિાં આવશે.
તેિ િાલૂિ પિડશે તો તેિનરી ઉિેદવારરી કોઈપિણ તબક્ે રદ કરવાિાં આવશે.
(૩) જેઉિેદવારોWritten Testના પિફરણાિિાં લા્યકી ગુણ (qualifying marks) િેળવેલ હશે તેઓએ સં્યુકત
ભરતી સાંબાંવધત િધુ તમામ માવહતી માટ� જુઓ https://gbrc.gujarat.gov.in/
પિસંદગરી સમિમત દ્ારા ઠરાવ્યા િુજબના પ્રિાણપિત્ો જીબરીઆરસરીનરી કચેરરીને િોકલરી આપિવાના રહેશે અથવા જો જણાવવાિાં
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