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ગુજરાત રાજ્ય માધ્યમમક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક શૈક્ષમિક સ્ાફની ભરતી
કમમશનરશ્ી શાળાઓની કચેરી, બ્લૉક નં.૯/૧, ડલૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન ગાંધીનગર

(મિનસરકારી અનુદામનત ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાઓમાં મશક્ષિ સહા્યક અને મિનસરકારી અનુદામનત માધ્યમમક શાળાઓમાં મશક્ષિ સહા્યકની િેઠકો પર ભરતી)
ગુજરાત સરકાર, શિક્ષણ શિભાગ, સશિિાલય ગાંધીનગરના તા.૧૧/૦૨/૨૦૧૧ના 

જાહેરનામાં ક્રમાંક: જીએિ/એસ.એિ/૨/બમિ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ, તા.૦૩/૦૬/૨૦
૧૩નાજાહેરક્રમાંક:જીએિ/એસ.એિ/૨૫/બમિ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ,શિક્ષણ શિભાગના 
તા.૨૦/૦૯/૨૦૧૯ના જાહેરનામા ક્રમાંક:જીએિ/એસ.એિ/૮૦/બમિ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/ગ 
તથા શિક્ષણ શિભાગના તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૧ ના ઠરાિ ક્રમાંક:મિબ/૧૧૧૬/૧૨/છતેમજ 
સરકારશ્ીના સથાયી ઠરાિો અને જોગિાઈઓ અનિયે રાજયની શબનસરકારી અનુદાશનત 
માધયશમક અને ઉચ્ચતર માધયશમક િાળાઓમાં (ગુજરાતીતથાઅંગ્ેજી માધયમમાં) શિક્ષણ 
સહાયકની પસંદગી અંગે શજલ્ા શિક્ષણાશધકારીશ્ીઓની કિેરી દ્ારા મળેલી નીિે મુજબ 
અંદાજીત ખાલી જગયાઓ મેરીટના ધોરણે ભરિા પસંદગી યાદી તથા પ્રશતક્ષા યાદી તૈયાર 
કરિા માટે નીિે જણાિેલ િેબસાઈટમાં ઉલ્ેખ કરેલા સુિનાઓ તેમજ સરકારશ્ીના 
સથાયી ઠરાિો મુજબ િૈક્ષશણક તેમજ વયિસાશયક લાયકાત ધરાિતા ઉમેદિારો પાસેથી 
શનયત નમુનામાં અરજીઓ ઓનલાઈન મંગાિિામાં આિે છે. શિગતિાર સુિનાઓ 
િેબસાઇટ પર મૂકેલ છે.
અરજી કરવા મા્ેની સમ્ય મ્યાયાદાની મવગત:

લાયકાત ધરાિતા ઉમેદિારો ઉચ્ચત્તર માધયશમક શિભાગ માટે ઓનલાઈન અરજી 
તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૧ના રોજ બપોરના ૧૨.૦૦ કલાક થી તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૧ના ૧૮.૦૦ 

કલાક સુધી જયારે માધયશમક શિભાગ માટે તા.૧૮/૦૧/૨૦૨૧ના રોજ િપોરના 
૧૨.૦૦ ક્ાકથી તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૧ના ૧૮.૦૦ ક્ાક સુધી વેિસાઈ્ htt-
ps://gserc.in ઉપર મુકિામાં આિેલ સુિના મુજબ ઓનલાઇન અરજી કરી િકિે. 
લાયકાત ધરાિતા ઉમેદિારો અરજીની શનયત થયેલ ફી ઓનલાઈન ભરી િકિે. શનયત 
સમયમાં ફી ન ભરેલ ઉમેદિારોની અરજી સિીકારિામાં આિિે નહીં. માત્ર અને માત્ર 
ઓનલાઈન અરજી જ સિીકારિામાં આિિે. ઓનલાઈન અરજી કરતી િખતે ઉમેદિારે 
તમામ શિગતો અરજી પત્રકમાં ભયાયા બાદ, તે શિગતોની ખાત્રી કરીને તયાર પછી જ અરજી 
કનફઅમયા કરિાની રહેિે.ઉમેદિારો અરજી કરિાની છેલ્ી તારીખ સુધી પોતાની અરજી 
edit કરી િકિે તયારબાદ સુધારા િધારા અંગે કોઇ રજૂઆત ગ્ાહ્ય રાખિામાં આિિે 
નહી.
અંદાજીત ખા્ી જગ્યાની મવગત:

ક્રમ મવભાગ માધ્યમ ખા્ી જગ્યાઓ

1 ઉચ્ચત્તર માધયશમક ગુજરાતી માધયમ 3312
અંગ્ેજી માધયમ 70

2 માધયશમક ગુજરાતી માધયમ 2258
અંગ્ેજી માધયમ 49

 
 

��નસરકાર�અ�દુા�નતઉ��તરમા���મકશાળાઓની�ાલીજ��ાઓ 

જાહરેાતક્રમાકં  SUBJECT 
SUBJECT WISE TOTAL VACANT POST  VACANCY FOR FEMALE RESERVE SEATS  VACANCY FOR PH RESERVE SEATS 

EWS  OPEN  SC  SEBC  ST  TOTAL  EWS  OPEN  SC  SEBC  ST  TOTAL  EWS  OPEN  SC  SEBC  ST  TOTAL 

1/2021  ACCOUNT & 
COMMERCE  29  256  9  95  65  454  8  32  0  14  6  60  0  0  0  0  0  0 

2/2021  BIOLOGY  5  36  5  31  34  111  4  10  1  10  6  31  0  0  0  0  0  0 

3/2021  CHEMISTRY  13  44  2  26  33  118  3  4  0  1  2  10  0  1  0  1  0  2 

4/2021  COMPUTER  7  11  2  3  3  26  1  2  2  2  2  9  0  0  0  0  0  0 

5/2021  ECONOMICS  14  146  7  66  49  282  2  18  1  15  4  40  0  1  0  0  0  1 

6/2021  ENGLISH  17  439  11  100  66  633  3  69  0  16  9  97  0  0  0  0  0  0 

7/2021  GEOGRAPHY  5  52  2  36  34  129  0  7  0  9  5  21  0  0  0  0  0  0 

8/2021  GUJARATI  11  118  10  46  68  253  1  29  3  10  19  62  0  1  0  0  0  1 

9/2021  HINDI  2  32  3  19  13  69  0  5  2  5  2  14  0  0  0  0  0  0 

10/2021  HISTORY  1  16  0  14  9  40  1  2  0  1  1  5  0  0  0  0  0  0 

11/2021  KRUSHI 
VIDYA  0  4  0  1  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

12/2021  MATHS  1  30  2  13  18  64  0  3  0  0  2  5  0  0  0  0  0  0 

13/2021  PHILOSOPHY  3  79  3  41  35  161  1  9  1  5  2  18  0  0  1  1  0  2 

14/2021  PHYSICS  8  45  5  21  31  110  0  5  1  4  0  10  0  0  0  0  0  0 

15/2021  PSYCHOLOGY  4  101  1  45  42  193  1  15  0  5  6  27  0  0  0  0  0  0 

16/2021  SANSKRIT  8  63  4  40  31  146  1  15  0  8  3  27  0  0  0  0  0  0 

17/2021  SOCIOLOGY  7  183  6  78  60  334  2  22  0  9  13  46  0  0  1  0  0  1 

18/2021  STATISTICS  10  166  3  47  28  254  3  32  1  13  5  54  0  0  0  0  0  0 

GRAND TOTAL  145  1821  75  722  619  3382  31  279  12  127  87  536  0  3  2  2  0  7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��નસરકાર�અ�દુા�નતમા���મકશાળાઓની�ાલીજ��ાઓ 

જાહરેાતક્રમાકં SUBJECT 
SUBJECT WISE TOTAL VACANT POST  VACANCY FOR FEMALE RESERVE SEATS  VACANCY FOR PH RESERVE SEATS 

EW
S  OPEN  SC  SEBC  ST  TOTAL  EW

S  OPEN  SC  SEBC  ST  TOTAL  EWS  OPE
N  SC  SEBC  ST  TOTA

L 

19/2021  COMPUTER  10  29  4  20  9  72  0  2  0  4  1  7  0  0  0  0  0  0 

20/2021  ENGLISH  32  179  13  110  112  446  9  27  4  22  14  76  0  0  0  1  0  1 

21/2021  GUJARATI  18  91  9  65  58  241  4  18  2  15  5  44  0  0  0  0  0  0 

22/2021  HINDI  5  31  6  24  15  81  0  8  1  5  1  15  0  0  0  0  0  0 

23/2021  KRUSHI VIDHYA  2  1  0  0  2  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

24/2021  MATHS/SCIENC
E  77  517  18  278  177  1067  11  65  3  33  15  127  0  1  0  0  0  1 

25/2021  SANSKRIT  4  36  6  27  21  94  2  6  2  6  6  22  0  0  0  0  0  0 

26/2021  SOCIAL SCIENCE  21  107  14  87  72  301  3  18  3  15  13  52  0  0  0  0  0  0 

GRAND TOTAL  169  991  70  611  466  2307  29  144  15  100  55  343  0  1  0  1  0  2 

 
 
 

ઉપરોક્ત ખાલી જગ્યાઓમા ં મિહલાઅનામત અને ભતુપવુર્ સૈિનક માટે રા�ય સરકારના ��ાયી ઠરાવો અને 
જોગવાઈઓ મજુબ ભરતી પ્રિક્રયામા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવશે. 

રા�યની િબનસરકારી અનદુાિનત મા�યિમક અને ઉ���ર મા�યિમક શાળાઓ એક �વતતં્ર એકમ તરીકે અ��ત�વ 
ધરાવતી હોઇ સદર શાળાઓની મ�હલા અનામત જ��ા પર ફ�ત મ�હલા ઉમેદવારો જ ફાળવવામા ંઆવશે. આ ��ે 
મ�હલા ઉમેદવારોએ તેઓ મ�હલા અનામતની જ��ા પર ઉમેદવાર� ન�ધાવવા ઇ�છે છે ક� ક�મ? તે ��ે ઓનલાઇન અર� 
ફોમ�મા ં�વક�પ આપવાનો રહ�શે. �વક�પ નહ� આપનાર મ�હલાઓની ફાળવણી મેર��ના ધોરણે ફ�ત સામા�� જ��ાઓ પર 
કરવામા ંઆવશે આવા મ�હલા ઉમેદવારોનો મ�હલા અનામતની જ��ા પર હ� દાવો રહ�શે નહ�. 

મિનસરકારી અનુદામનત ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાઓની ખા્ી જગ્યાઓ
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ઉપરોક્ત ખાલી જગયાઓમાં મશહલા અનામત અને ભૂતપૂિયા સૈશનક માટે રાજય 
સરકારના સથાયી ઠરાિો અને જોગિાઈઓ મુજબ ભરતી પ્રશક્રયામાં સમાિેિ કરિામાં 
આિિે.

રાજયની શબનસરકારી અનુદાશનત માધયશમક અને ઉચ્ચત્તર માધયશમક િાળાઓ 
એક સિતંત્ર એકમ તરીકે અ�સતતિ ધરાિતી હોઇ સદર િાળાઓની મશહલા અનામત 
જગયા પર ફક્ત મશહલા ઉમેદિારો જ ફાળિિામાં આિિે. આ અંગે મશહલા ઉમેદિારોએ 
તેઓ મશહલા અનામતની જગયા પર ઉમેદિારી ન�ધાિિા ઇચ્છે છે કે કેમ? તે અંગે 
ઓનલાઇન અરજી ફોમયામાં શિકલ્પ આપિાનો રહેિે. શિકલ્પ નહી આપનાર મશહલાઓની 
ફાળિણી મેરીટના ધોરણે ફક્ત સામાનય જગયાઓ પર કરિામાં આિિે આિા મશહલા 
ઉમેદિારોનો મશહલા અનામતની જગયા પર હક્ક દાિો રહેિે નહી.

પ્રસતુત જાહેરાતમાં શનદ�િ કરેલ અંદાજીત ખાલી જગયાઓ ફેરફારને આધીન છે. 
િગયા ઘટાડા તથા અનય  િહીિટી આક�સમક કારણોસર જગયા રદ થતા, તેિી ખાલી 
જગયા પર ઉમેદિારનો કોઈ હકદાિો રહેિે નહીં. પસંદગી સમયે ઉપલબ્ધ ખરેખર ખાલી 
જગયા ઉપર જ પસંદગી પામેલ ઉમેદિારને મેળિેલ ગુણિત્તાક્રમ અનુસાર પસંદગીની તક 
ઉપલબ્ધ થિે જેની ન�ધ લેિી. સંજોગોિિાત સમગ્ જાહેરાત રદ કરિામાં આિિે અને 
તે અંગે ભરતી સશમતીનો શનણયાય આખરી રહેિે, આ અંગે ઉમેદિારોનો કોઈ હકદાિો 
રહેિે નહીં.

રાજય પરીક્ષા બોડયા દ્ારા િષયા ૨૦૧૮ના જાહેરનામાથી લેિાયેલ TAT પરીક્ષા 

સંબંશધત માધયમ/શિષયમાં ઉતીણયા થયેલા અને પાત્રતા ધરાિતા ઉમેદિારો પ્રસતુત ભરતી 
પ્રશક્રયામાં અરજી કરી િકિે. 

યુ.જી.સી માનય યુશનિાશસયાટી દ્ારા મેળિેલ ડીગ્ી જ ગ્ાહ્ય રાખિામાં આિિે. રાજય 
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આધીન રહેિે.

જાહેરાત સબંધંી શિગતિાર જાણકારી/સિુનાઓ HttPS://GSeRC.iN/િબેસાઈટ 
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જિાબદારી રહેિ.ે આ અગં ેકોઇ લશેખત કે મૌશખક રજઆૂત ધયાન ેલિેામા ંઆિિ ેનહી.

વધુ મામહતી મા્ે જુઓ વેિસાઈ્ https://gserc.in

 
 

��નસરકાર�અ�દુા�નતઉ��તરમા���મકશાળાઓની�ાલીજ��ાઓ 

જાહરેાતક્રમાકં  SUBJECT 
SUBJECT WISE TOTAL VACANT POST  VACANCY FOR FEMALE RESERVE SEATS  VACANCY FOR PH RESERVE SEATS 

EWS  OPEN  SC  SEBC  ST  TOTAL  EWS  OPEN  SC  SEBC  ST  TOTAL  EWS  OPEN  SC  SEBC  ST  TOTAL 

1/2021  ACCOUNT & 
COMMERCE  29  256  9  95  65  454  8  32  0  14  6  60  0  0  0  0  0  0 

2/2021  BIOLOGY  5  36  5  31  34  111  4  10  1  10  6  31  0  0  0  0  0  0 

3/2021  CHEMISTRY  13  44  2  26  33  118  3  4  0  1  2  10  0  1  0  1  0  2 

4/2021  COMPUTER  7  11  2  3  3  26  1  2  2  2  2  9  0  0  0  0  0  0 

5/2021  ECONOMICS  14  146  7  66  49  282  2  18  1  15  4  40  0  1  0  0  0  1 

6/2021  ENGLISH  17  439  11  100  66  633  3  69  0  16  9  97  0  0  0  0  0  0 

7/2021  GEOGRAPHY  5  52  2  36  34  129  0  7  0  9  5  21  0  0  0  0  0  0 

8/2021  GUJARATI  11  118  10  46  68  253  1  29  3  10  19  62  0  1  0  0  0  1 

9/2021  HINDI  2  32  3  19  13  69  0  5  2  5  2  14  0  0  0  0  0  0 

10/2021  HISTORY  1  16  0  14  9  40  1  2  0  1  1  5  0  0  0  0  0  0 

11/2021  KRUSHI 
VIDYA  0  4  0  1  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

12/2021  MATHS  1  30  2  13  18  64  0  3  0  0  2  5  0  0  0  0  0  0 

13/2021  PHILOSOPHY  3  79  3  41  35  161  1  9  1  5  2  18  0  0  1  1  0  2 

14/2021  PHYSICS  8  45  5  21  31  110  0  5  1  4  0  10  0  0  0  0  0  0 

15/2021  PSYCHOLOGY  4  101  1  45  42  193  1  15  0  5  6  27  0  0  0  0  0  0 

16/2021  SANSKRIT  8  63  4  40  31  146  1  15  0  8  3  27  0  0  0  0  0  0 

17/2021  SOCIOLOGY  7  183  6  78  60  334  2  22  0  9  13  46  0  0  1  0  0  1 

18/2021  STATISTICS  10  166  3  47  28  254  3  32  1  13  5  54  0  0  0  0  0  0 

GRAND TOTAL  145  1821  75  722  619  3382  31  279  12  127  87  536  0  3  2  2  0  7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��નસરકાર�અ�દુા�નતમા���મકશાળાઓની�ાલીજ��ાઓ 

જાહરેાતક્રમાકં SUBJECT 
SUBJECT WISE TOTAL VACANT POST  VACANCY FOR FEMALE RESERVE SEATS  VACANCY FOR PH RESERVE SEATS 

EW
S  OPEN  SC  SEBC  ST  TOTAL  EW

S  OPEN  SC  SEBC  ST  TOTAL  EWS  OPE
N  SC  SEBC  ST  TOTA

L 

19/2021  COMPUTER  10  29  4  20  9  72  0  2  0  4  1  7  0  0  0  0  0  0 

20/2021  ENGLISH  32  179  13  110  112  446  9  27  4  22  14  76  0  0  0  1  0  1 

21/2021  GUJARATI  18  91  9  65  58  241  4  18  2  15  5  44  0  0  0  0  0  0 

22/2021  HINDI  5  31  6  24  15  81  0  8  1  5  1  15  0  0  0  0  0  0 

23/2021  KRUSHI VIDHYA  2  1  0  0  2  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

24/2021  MATHS/SCIENC
E  77  517  18  278  177  1067  11  65  3  33  15  127  0  1  0  0  0  1 

25/2021  SANSKRIT  4  36  6  27  21  94  2  6  2  6  6  22  0  0  0  0  0  0 

26/2021  SOCIAL SCIENCE  21  107  14  87  72  301  3  18  3  15  13  52  0  0  0  0  0  0 

GRAND TOTAL  169  991  70  611  466  2307  29  144  15  100  55  343  0  1  0  1  0  2 

 
 
 

ઉપરોક્ત ખાલી જગ્યાઓમા ં મિહલાઅનામત અને ભતુપવુર્ સૈિનક માટે રા�ય સરકારના ��ાયી ઠરાવો અને 
જોગવાઈઓ મજુબ ભરતી પ્રિક્રયામા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવશે. 

રા�યની િબનસરકારી અનદુાિનત મા�યિમક અને ઉ���ર મા�યિમક શાળાઓ એક �વતતં્ર એકમ તરીકે અ��ત�વ 
ધરાવતી હોઇ સદર શાળાઓની મ�હલા અનામત જ��ા પર ફ�ત મ�હલા ઉમેદવારો જ ફાળવવામા ંઆવશે. આ ��ે 
મ�હલા ઉમેદવારોએ તેઓ મ�હલા અનામતની જ��ા પર ઉમેદવાર� ન�ધાવવા ઇ�છે છે ક� ક�મ? તે ��ે ઓનલાઇન અર� 
ફોમ�મા ં�વક�પ આપવાનો રહ�શે. �વક�પ નહ� આપનાર મ�હલાઓની ફાળવણી મેર��ના ધોરણે ફ�ત સામા�� જ��ાઓ પર 
કરવામા ંઆવશે આવા મ�હલા ઉમેદવારોનો મ�હલા અનામતની જ��ા પર હ� દાવો રહ�શે નહ�. 
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5/2021  ECONOMICS  14  146  7  66  49  282  2  18  1  15  4  40  0  1  0  0  0  1 
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12/2021  MATHS  1  30  2  13  18  64  0  3  0  0  2  5  0  0  0  0  0  0 

13/2021  PHILOSOPHY  3  79  3  41  35  161  1  9  1  5  2  18  0  0  1  1  0  2 

14/2021  PHYSICS  8  45  5  21  31  110  0  5  1  4  0  10  0  0  0  0  0  0 

15/2021  PSYCHOLOGY  4  101  1  45  42  193  1  15  0  5  6  27  0  0  0  0  0  0 

16/2021  SANSKRIT  8  63  4  40  31  146  1  15  0  8  3  27  0  0  0  0  0  0 
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મ�હલા ઉમેદવારોએ તેઓ મ�હલા અનામતની જ��ા પર ઉમેદવાર� ન�ધાવવા ઇ�છે છે ક� ક�મ? તે ��ે ઓનલાઇન અર� 
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મિનસરકારી અનુદામનત માધ્યમમક શાળાઓની ખા્ી જગ્યાઓ
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INDIAN AIR FORCE
INDIAN AIR FORCE INVITES ONLINE APPLICATIONS FROM UNMARRIED MALE (INDIAN/NEPALESE) CANDIDATES FOR SELEC-
TION TEST FOR INTAKE 01/2022 TO JOIN AS AIRMEN IN GROUP ‘X’ TRADES (EXCEPT EDUCATION INSTRUCTOR TRADE) AND 

GROUP ‘Y’ TRADES [EXCEPT INDIAN AIR FORCE (SECURITY) AND MUSICIAN TRADES]
ONLINE REGISTRATION DATES: FROM 22 JANUARY 2021 TO 07 FEBRUARY 2021

ONLINE EXAM DATES: 18 APRIL 2021 TO 22 APRIL 2021
IMPORTANT NOTIFICATION TO CANDIDATES
1.  Application will be fi lled ONLINE by the candidates and detailed instructions 

to fi ll up the same are available at www.airmenselection.cdac.in and the same 
would also be available on www.careerindianairforce.cdac.in

2.  This examination is valid for one intake/entry only.
3.  ONLINE REGISTRATION shall commence at 1000h on 22 January 

2021 and will close at 1700h on 07 February 2021. Only ONLINE 
REGISTERED applications shall be accepted.

4.  Following documents are to be uploaded as applicable to respective 
candidates:-

 (a)  Class 10th /matriculation passing certifi cate.
 (b)  Intermediate/10+2 or equivalent marksheet / marksheets (if applying on 

the basis of 12th/intermediate or equivalent educational qualifi cations). 
OR 3 Yrs Engineering Diploma Final Year Marksheet (if applying on the 
basis of 3 Yrs Engineering Diploma from a Govt. recognised polytechnic 
in prescribed stream).

 (c)  Passport size recent colour photograph (taken not before December 
2020) of size 10 KB to 50 KB (front portrait in light background without 
head gear except for Sikhs). The photograph is to be taken with candidate 
holding a black slate in front of his chest with his name and date of 
photograph taken, clearly written on it with white chalk in capital letters.

 (d)  Candidate’s left hand thumb impression image (Size 10 KB to 50 KB).
 (e)  Candidate’s signature image (Size 10 KB to 50 KB).
 (f) Candidate’s parent’s (Father/Mother)/Guardian’s signature image (if 

candidate is below 18 years on the date of fi lling the online application).
 (g)  The mark sheet indicating marks in English subject in diploma (if 

applying on the basis of 3 Yrs Engineering Diploma qualifi cation) or in 
12th/10th if English is not a subject in diploma.

5.  Examination Fee : Examination fee of Rs.250/- is to be paid by the candidate 
while registering for the online examination. The payment can be made by 
using Debit Cards/ Credit Cards/Internet Banking through payment gateway. 
The examination fee can also be paid by Challan payment at any Axis Bank 
Branch.

6.  Candidate must have his valid E-mail ID and Mobile No. for successful online 
registration.

7.  Candidate should have his Aadhaar Card Number.
8.  Candidates are to reach at the examination Centre with colour print out of 

provisional admit card. Candidates shall be debarred from appearing in the 
online test in case anomalies / irregularities/ incorrect information are observed 
during initial verifi cation at the examination venue or at any subsequent stage 
of selection process.

9.  The candidate shall carry a valid ID proof whenever he reports for the selection 
test (Phase I & II) and medical test.

10. Details about required educational qualifi cation, physical/medical standards 
and job specifi cation are available on CASB web portal www.airmenselection.
cdac.in under the candidate’s login and this information can be accessed by 
the candidate without signing in.

11. COVID-19 INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES APPEARING FOR 
SELECTION TEST

 (a)  Given the risk of COVID-19, candidates are advised to follow all 
instructions / guidelines issued by Central/State Governments from time 
to time.

 (b)  At the entrance any candidate showing symptoms of Infl uenza Like 
Illness (ILI), will not be allowed for the test considering the safety of 
other persons.

12.  PRESIDENT, CASB RESERVES THE RIGHT TO ALLOT EXAMINATION 
CENTRE FOR PHASE - I AND II WHICH MAY OR MAY NOT BE AS PER 
CHOICE OF THE CANDIDATE.

1.  Indian Air Force invites ONLINE application from UNMARRIED MALE INDIAN 
CITIZENS (citizens of Nepal are also eligible) for selection test from 18 April 2021 
to 22 April 2021 to join as Airmen in Group ‘X’ Trades (Except Education Instructor 
Trade) and Group ‘Y’ [Except IAF(S) and Musician Trades].

 (THE SELECTION TEST IS NOT FOR SELECTION AS COMMISSIONED 
OFFICERS/ PILOTS/ NAVIGATORS).

ELIGIBILITY CRITERIA
2.  Date of Birth Block
 (a) Candidate born between 16 January 2001 and 29 December 2004 (both days 

inclusive) are eligible to apply.
 (b) In case, a candidate clears all the stages of the Selection Procedure, then the upper 

age limit as on date of enrolment is 21 years.
3.  Educational Qualifi cation
 (a) Group ‘X’ (Except Education Instructor Trade). Passed Intermediate/10+2/ 

Equivalent examination with Mathematics, Physics and English from an Education 
Board listed as COBSE member with minimum 50% marks in aggregate and 50% 
marks in English. OR Passed Three years Diploma Course in Engineering in any stream, 
as mentioned in the drop down menu of apply online section under candidate’s login 
on the CASB web portal www airmenselection.cdac.in. The candidate should have 

completed the course from a Government recognized Polytechnic institute with 50% 
marks in aggregate and 50% marks in English in diploma course (or in Intermediate/
Matriculation, if English is not a subject in Diploma Course).

(b)  Group ‘Y’ [Except IAF(S) and Musician Trades]. Passed Intermediate / 10+2 / 
Equivalent Examination in any stream/subjects approved by Central / State Education 
Boards listed as COBSE member with minimum 50% marks in aggregate and 50% 
marks in English. OR Passed two years vocational course from Education Boards 
listed as COBSE member with minimum 50% marks in aggregate and 50% marks 
in English in vocational course or in Intermediate/Matriculation if English is not a 
subject in Vocational Course.

(c)  Group ‘Y’ Medical Assistant Trade Only. Passed 10+2/Intermediate/ equivalent exam 
with Physics, Chemistry, Biology and English from an Education Board listed as 
COBSE member with minimum 50% marks in aggregate and 50% marks in English.

Note–1: Candidate eligible for Group ‘X’ examination (on the basis of intermediate/10+2) 
are also eligible for Group ‘Y’ and would be given an option of appearing in both 
Group ‘X’ and Group ‘Y’ exam in one sitting while fi lling up the online registration 
form.

Note - 2: Diploma holders are eligible to appear for Group X trades only.
Note - 3: Education Boards listed in Council of Boards for School Education (COBSE) 

website as members, as on date of registration shall only be considered.
Note - 4: Exact aggregate Percentage of marks before decimal as written in the marks 

sheet of 10+2/Intermediate/ Equivalent Examination/Three years Diploma Course 
OR calculated as per the rules of concerned Education Board/ Polytechnic Institute 
shall only be considered (For example 49.99% should be taken as 49% and not to be 
rounded off to 50%).

4.  Mandatory Medical Standards
(a) General Medical Standards for both Group ‘X’ (Except Education Instructor Trade) 

and Group ‘Y’ (Except IAF (S) and Musician Trades) are as follows: -
 (i)  Height: Minimum acceptable height is 152.5 cms except IAF (P) and Auto Tech 

trades. However, Minimum acceptable height for IAF (P) and Auto Tech trades are 
mentioned below:- For IAF(P) trade - 165 Cms (For NE and Hill States) 175 Cms (For 
other States) For Auto Tech trade -162.5 Cms (For NE and Hill States) 165 Cms (For 
other States) 

Note: Candidates from NE and Hill states includes Gorkhas, Kumaonis, Garhwalis, Assamese 
and those belonging to the states of Nagaland, Manipur, Meghalaya, Arunachal 
Pradesh, Tripura, Sikkim and hilly areas of Uttaranchal. (ii) Chest: Minimum range 
of expansion: 5 cm (iii) Weight: Proportionate to height and age. However, minimum 
weight of 55 Kg required for Operations Assistant (ATS) Trade only. (iv) Corneal 
Surgery (PRK/LASIK) is not acceptable. (v) Hearing: Candidate should have normal 
hearing i.e. able to hear forced whisper from a distance of 6 meters with each ear 
separately. (vi) Dental: Should have healthy gums, good set of teeth and minimum 14 
dental points. (vii) General Health: Candidate should be of normal anatomy without 
loss of any appendages. He should be free from any active or latent, acute or chronic, 
medical or surgical disability or infection and skin ailments. Candidate shall be 
physically and mentally FIT to perform duty in any part of the world, in any climate 
and terrain.

(b)  Details of medical standards for various Groups/Trades are available on CASB web 
portal www.airmenselection.cdac.in

HOW TO APPLY
29.  Online registration for the Selection Test will be available from 22 January 2021 

(1000h) on www.airmenselection.cdac.in and will close on 07 February 2021 (1700h). 
Detailed instructions on how to register/ � ll-up application forms are available on the 
webportal. Candidates are to strictly follow the given instructions.

30. PROVISIONAL SELECT LIST (PSL). � e PSL (merit-wise) will be prepared a� er the 
completion of selection test and the same will be displayed at all the airmen selection 
centres (ASCs) and also on webportal www.airmenselection.cdac.in on 31 October 
2021 Inclusion of names of candidates in the PSL depends upon the performance of 
the candidates in the selection test and the same is determined by application of cut 
o�  marks vis-à-vis number of quali� ed candidates in phase-II testing and anticipated 
vacancy. Inclusion of name in provisional select list (PSL) does not guarantee automatic 
enrolment. Enrolment is strictly in order of merit subject to medical � tness, availability 
of vacancies, not exceeding the age of 21 years on date of enrolment and meeting all 
the laid down eligibility criteria as and when called for enrolment. � e validity of the 
PSL shall be 06 months from the date of display and shall be applicable only for intake/
entry 01/2022.

ENROLMENT LIST – List of candidates � nally called for enrolment in intake 01/2022 will 
be published on 10 DECEMBER 2021. E-Call letter ONLY shall be sent to candidates 
called for enrolment on their Registered e-mail IDs.

ONLINE REGISTRATION BY UNMARRIED MALE CANDIDATES FOR 
SELECTION AS AIRMEN IN INDIAN AIR FORCE

 Eligible candidates to log on to www.airmenselection.cdac.in or www.
careerindianairforce.cdac.in for online registration and guidelines for � lling up 
the form online between 22 January 2021 (1000h) to 07 February 2021 (1700h) 
(both days inclusive).

FOR CAREER DETAILS, PROMOTION PROSPECTS, POST RETIREMENT 
BENEFITS, DETAILED SYLLABUS, MODEL QUESTION PAPERS, PROVISIONAL 
SELECT LIST AND ENROLMENT LIST, LOG ON TO CENTRAL AIRMEN SELECTION 
BOARD WEBPORTAL: www.airmenselection.cdac.in 

FOR ANY QUERY LOG ON TO CASB WEB PORTAL www.airmenselection.
cdac.in UNDER CANDIDATE’S LOG IN.  
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નેટવક�ની પ�રભાષામાં MAN એટલે શું? 
1. કમ્પ્યૂટરના સંદભર્માં OS એટલે શું? 
 (૧) ઑડર્ર ઑફ િસ�ગ્ન�ફકન્સ (૨) ઑપન સૉફ્ટવૅર
 (૩) ઑપર��ટ�ગ િસસ્ટમ      (૪) ઑ�પ્ટકલ સેન્સર 
2. નીચે પૈક�નું ક્યું એક Antivirus Software નથી? 
 (૧) KASPERSKY (૨) McAfee
 (૩) NORTON (૪) Code Red
3. ......ને કમ્પ્યૂટરનું મગજ કહ�વાય છ�. 
 (૧) Monitor  (૨) CPU
 (૩) પૅનડ્રાઇવ (૪) ઇન્ટરનેટ 
4. કમ્પ્યૂટરમાં તમામ ક�લ્ક્યુલેશન ક્યાં થાય છ�? 
 (૧) ALU  (૨) SMPS
 (૩) Calculator  (૪) Control Unit
5. કમ્પ્યૂટરના સંદભર્માં 1 Byte એટલે સામાન્ય રીતે 8 

Bits. 4 Bits એટલે ૧ ........ ? 
 (૧) Nibble  (૨) megahertz 
 (૩) gigahertz  (૪) megaflop
6. કમ્પ્યૂટરના સંદભર્માં BIOS એટલે શું? 
 (૧)  BASIC INPUT/OUTPUT SYSTEM 
 (૨) BASIC INTRODUCTORY/OPEN 

SYSTEM 
 (૩) BASIC INCOMING/OUTGOING 

SYSTEM
 (૪) BHARAT INDIGENIOUS ONLINE 

SYSTEM 
7. UNIVAC અને ENIAC એ શેના ઉદાહરણો છ�? 
 (૧) કમ્પ્યૂટરની ચોથી પેઢી (૨) કમ્પ્યૂટરની ત્રી� પેઢી 
 (૩) કમ્પ્યૂટરની પાંચમી પેઢી 
 (૪) પ્રથમ પેઢીની કમ્પ્યૂ�ટ�ગ �ડવાઇિસઝ
8. ........ના આગમન સાથે ચોથી પેઢીના કમ્પ્યૂટરનો 

યુગ શ� થયો. 
 (૧) આ�ટર્�ફિશયલ ઇન્ટ�િલજન્સ (૨) ટ્રા�ન્ઝસ્ટસર્ 
 (૩) ઇ�ન્ટગ્રેટ�ડ સ�ક�ટ્સ       (૪) માઇક્રોપ્રોસેસસર્
9. નેટવક�ની પ�રભાષામાં MAN એટલે શું? 
 (૧) Middle Arithmetic Network
 (૨) Metropolitan Area Network
 (૩) Mahanagar Area Network 
 (૪) Media Access Network 
10. ઇ.સ. ૧૯૭૬માં ઇથરનેટ કોણે િવકસાવ્યું? 
 (૧) ડો. રોબટર્ એમ. મૅટકાફ (૨) ર� ટો�મ્લન્સન 
 (૩) સ્ટીવ બૅલોિવન   (૪) િવન્ટન સૅફ�
11. સંસદના સંયુક્ત સત્ર િવશેનો ઉલ્લેખ બંધારણના 

ક્યા અનુચ્છ�દમા છ�? 
 (૧) 102    (૨) 104  (૩) 108      (૪) 110
12. ભારતીય બધંારણના અનચુ્છ�દ .......મા ંક�ન્ટન્જન્સી 

ફ�ડ (આક�સ્મક િનિધ)ની �ગવાઈ છ�. 
 (૧) 37     (૨) 147  (૩) 367    (૪) 267
13. ભારતીય બધંારણના ક્યા અનચુ્છ�દમા ંકાયદા સમક્ષ 

સમાનતાનો ઉલ્લેખ કરાયેલો છ�?   
 (૧) અનુચ્છ�દ ૧૧  (૨) અનુચ્છ�દ ૧૨
 (૩) અનુચ્છ�દ ૧૩  (૪) અનુચ્છ�દ ૧૪ 
14. નોકરી અથવા હોદ્દા ઉપર િનમણૂકના સંદભર્માં 

અવસરોની સમાનતાનો ઉલ્લેખ બંધારણના ક્યા 
અનુચ્છ�દમાં છ�? 

 (૧) અનુચ્છ�દ ૧૯  (૨) અનુચ્છ�દ ૧૪ 
 (૩) અનુચ્છ�દ ૧૬  (૪) અનુચ્છ�દ ૧૭
15. નીચે પૈક�ના ક્યા અનુચ્છ�દ સંઘ અને રાજ્યની 

વચ્ચેના વહીવટી સંબંધો િવશેના છ�? 
 (૧) ૨૫૬ થી ૨૬૩  (૨) ૨૬૦ થી ૨૮૦ 
 (૩) ૧૫૦ થી ૧૫૬  (૪) ૧૫૬ થી ૧૬૩
16. “Untouchability” is abolished and its 

practice in any form is forbidden. – આ વાક્ય 
બંધારણના ક્યા અનુચ્છ�દમાં છ�? 

 (૧) અનુચ્છ�દ ૨૦  (૨) અનુચ્છ�દ ૧૯ 
 (૩) અનુચ્છ�દ ૧૩  (૪) અનુચ્છ�દ ૧૭ 
17. ભારતના મુખ્ય ન્યાયમૂિતર્નું પદ ખાલી હોય અથવા 

ગરેહાજરી ક� અન્ય કોઇ કારણથી તેઓ ફર�નુ ંપાલન 
કરી શક� તમે ન હોય ત્યાર� અન્ય ન્યાયમિૂતર્ઓમાથંી 

રા�પિત િનયુક્ત કર� એ ન્યાયમૂિતર્ દ્વારા મુખ્ય 
ન્યાયમિૂતર્શ્રીની ફર� િનભાવવામા ંઆવશ.ે – આવો 
ઉલ્લેખ ક્યા અનુચ્છ�દમાં છ�? 

 (૧) અનુચ્છ�દ ૧૨૦  (૨) અનુચ્છ�દ ૧૨૨ 
 (૩) અનુચ્છ�દ ૧૨૪  (૪) અનુચ્છ�દ ૧૨૬
18. નીચે પૈક�ની કઇ ક�િત મનુભાઈ પંચોળીની નથી? 
 (૧) ઝેર તો પીધાં છ� �ણી �ણી (૨) સોક્ર��ટસ 
 (૩) ક��ક્ષેત્ર  (૪) શૂળ અને શમણાં 
19. ભારતના રા�િચહ્નમા ંત્રણ િસહંની નીચ ેક્યા બ ેપ્રાણી 

�વા મળ� છ�? 
 (૧) ગાય અને હાથી  (૨) આખલો અને ઘોડો 
 (૩) બળદ અને િસંહ  (૪) હાથી અને િસંહ 
20. ભારતના બંધારણના ક્યા અનુચ્છ�દમાં દ�વનાગરી 

િલિપમાં લખાયેલી િહન્દી એ સંઘની સત્તાવાર ભાષા 
હોવાની સ્પષ્ટતા થયેલી છ�?

 (૧) ૩૪૨    (૨) ૩૪૩  (૩) ૩૪૫   (૪) ૩૪૭ 
21. A, C, F, J પછી .... ?.....   
 (૧) L      (૨) M  (૩) N       (૪) O
22. ‘અનભે’ એટલે શું? 
 (૧) આકાશ (૨) પાતાળ (૩) ડરપોક (૪) િનભર્ય 
23. જમર્નીના લોહપુ�ષ તરીક� કોણ �ણીતું છ�? 
 (૧) ઑટો વૉન િબસ્માક�  (૨) િવલ્હ�મ પ્રથમ 
 (૩) ફ્ર�ડ�રક �તીય  (૪) સરદાર પટ�લ
24. Look, a new missile ..... યોગ્ય િવકલ્પ વડે 

ખાલી જગ્યા પૂરો. 
 (૧) is launched     (૨) is being launch 
 (૩) launch    (૪) is being launched
 25. She is talking ..... you. યોગ્ય િવકલ્પ વડ ેખાલી 

જગ્યા પૂરો. 
 (૧) at     (૨) in  (૩) for   (૪) about
26. Women are wearing .... Kind of jewellery. 
 (૧) tradition  (૨) traditionall
 (૩) traceable  (૪) traditional

27. He was feeling ...... about his bad luck. 
 (૧) hungry  (૨) angrily
 (૩) angry  (૪) anger
28. The Nilofar cyclone caused ....... damage 

to the city. 
 (૧) extend (૨) extended 
 (૩) extension  (૪) extensive
29. I come here just ......  minutes ago. 
 (૧) a some  (૨) a much 
 (૩) a few (૪) a many
30. I had to admit ______ completely forgotten 

our wedding anniversary. 
 (૧) to having (૨) I have  
 (૩) having (૪) have I
31. A stock limit of 100 quintals for retail traders 

and 500 quintals for wholesale traders has 
been ......

 (૧) Mandatory  (૨) Imposed
 (૩) Inflictive (૪) Subrogation
32. The challenge of industrial decarbonisation 

looks .......  at first glance.
 (૧) Discourage  (૨) Daunting
 (૩) Encourage  (૪) Sympathy
33. ...... to my political rival’s statement, the 

data reveals crime has not increased in this 
country.

 (૧) Accepting  (૨) Contrary
 (૩) Reference (૪) Assisting

34. The man was ..... in financial disputes with 
several people.

 (૧) occluded  (૨) recuperated
 (૩) mired  (૪) swashbuckling
35. When the caring man saw the ..... had no 

footwear, he offered the man the pair of 
shoes he wore.

 (૧) jabber (૨) pauper (૩) dapper (૪) hamper
36. If you are caught using a calculator in the 

exam then it will be .....
 (૧) taken  (૨) confiscated  
 (૩) confiscate  (૪) under possession
37. Some debuts earlier this year have .....

much stronger, with Avenue Supermarts, for 
example, doubling in price on its first day of 
trade.

 (૧) to be (૨) been  (૩) always (૪) to
38. Arjun has been working with partners in 

districts in Bihar to renovate...... toilets 
which have been constructed but are not 
used.

 (૧) extant (૨) defunct (૩) existent (૪) prevail
39. The ...... ‘pretty ugly’ implies that a person 

can be both attractive and unattractive at the 
same time.

 (૧)  simile  (૨) metaphor
 (૩) alliteration  (૪) oxymoron
40. The employee did not ...... to the argument 

of the manager.
 (૧) precede (૨) exceed 
 (૩) concede  (૪) recede
41. ..... a country’s current account is in deficit, 

it implies that its imports of goods and 
services are higher than its income from 
exports and remittances from non-residents.

 (૧) Given (૨) Until (૩) Rather (૪) If
42. “A single gunman fired shots in a residential 

area of the city and as a result ...... Ms. 
McKee,” said Mr. Hamilton, adding that 
police believed the gunman was a “violent 
dissident republican”.    

 (૧) had been wounded (૨) have wounded
 (૩) has been wounded (૪) Wounded
43. Is there ..... water in the well? 
 (૧) some   (૨) any   (૩) much   (૪) many 
44. The train is ..... at the station. 
 (૧) yet   (૨) very    (૩) rather   (૪) still 
45. Give adjective of ‘Admit’. 
 (૧) Admission  (૨) admissible
 (૩) admittance  (૪) Admissible 
46. Give opposite gender for “Clot”.  
 (૧) Filly (૨) Colty   (૩) Mare (૪) Horse 
47. Find out the odd one. 
 (૧) Fruits (૨) Vegetables (૩) Herbs (૪) Jam
48. We shall be ready ..... a few minutes 
 (૧) on     (૨) at  (૩) in       (૪) an
49. If I ..... you, I would have told him the truth. 
 (૧) am (૨) was (૩) were (૪) and 
50. I shall get my brother .... the tickets for me. 
 (૧) brought        (૨) to buy
 (૩) have been brought    (૪) purchased 
(૧) ૩ (૨) ૪ (૩) ૨ (૪) ૧ (૫) ૧ (૬) ૧ (૭) ૪ (૮) ૪ 
(૯) ૨ (૧૦) ૧ (૧૧) ૩ (૧૨) ૪ (૧૩) ૪ (૧૪) ૩ (૧૫) ૧ 
(૧૬) ૪ (૧૭) ૪ (૧૮) ૪ (૧૯) ૨ (૨૦) ૨ (૨૧) ૪ (૨૨) ૪ 
(૨૩) ૧ (૨૪) ૪ (૨૫) ૪ (૨૬) ૪ (૨૭) ૩ (૨૮) ૪ (૨૯) ૩ 
(૩૦) ૧ (૩૧) ૨ (૩૨) ૨ (૩૩) ૨ (૩૪) ૩ (૩૫) ૨ (૩૬) ૨ 
(૩૭) ૨ (૩૮) ૨ (૩૯) ૪ (૪૦) ૩ (૪૧) ૪ (૪૨) ૪ (૪૩) ૨ 
(૪૪) ૪ (૪૫) ૨ (૪૬) ૧ (૪૭) ૪ (૪૮) ૩ (૪૯) ૩ (૫૦) ૨ 



íkk. 20 òLÞwykhe, 2021, økwshkík hkusøkkh Mk{k[kh 5

1. What are you reading right now? – Find the 
present  continuous verb. 

 (૧) reading right  (૨) you reading 
 (૩) reading  (૪) right now 
2. We were prevented ...... The patient. 
 (૧) to see  (૨) from seeing 
 (૩) to seeing  (૪) to saw
3. I didn’t know since how long she ...... there. 
 (૧) was sitting      (૨) has been sitting 
 (૩) had been sitting (૪) has sit  
4. She...... her homework yet. 
 (૧) does not finish 
 (૨) did not finish 
 (૩) is not finishing 
 (૪) has not finished 
5. નીચે પૈક�ના ક્યા શબ્દનો અથર્ ‘ધોબી’ થાય છ�?
 (૧) રજક (૨) મ્લાન (૩) જણસાલી (૪) પાખરી
6. ‘ઢોળ ચઢાવનાર’ માટ� નીચે પૈક�નો યોગ્ય િવકલ્પ 

પસંદ કરો.
 (૧) રસાિણયા  (૨) પાનગરા 
 (૩) નેત્રગરા  (૪) ઢાલગરા 
7. નીચે પકૈ�નો ક્યો િવકલ્પ ‘અથરાઈ’ શબ્દનો જ એક 

અથર્ છ�?
 (૧) ત્રાગડો (૨) ચંચળતા  (૩) દોરી (૪) ઉત્સવ  
8. દોરો, તાંતણો, ધાગો– આ માટ� યોગ્ય િવકલ્પ પસંદ 

કરો. 
 (૧) ગળી (૨) ત્રાગડો  (૩) ચાકડો (૪) બોકડો
9. “અઠ�ગણ” શબ્દ માટ� નીચે પૈક�નો એક યોગ્ય 

િવકલ્પ પસંદ કરો.
 (૧) ઉપવાસ  (૨) ઠ�ગુ� 
 (૩ )લાંબી ચાલનારી ટ�ક  (૪) ટ�કણ
10. ‘આદ�શી’ શબ્દ માટ� એક યોગ્ય િવકલ્પ પસંદ કરો.
 (૧) દ�શી ઘોડો  (૨) એક પ્રકારની જુવાર 
 (૩) ખેતરનો મજૂર  (૪) અધ્યક્ષ
11. ‘મંજુલ’ શબ્દ માટ� યોગ્ય સમાનાથ� પસંદ કરો.
 (૧) શરદ (૨) મમતા (૩) ઉત્સવ (૪) સુકોમળ
12. ‘મુસલસલ’ શબ્દ માટ� એક યોગ્ય સમાનાથ� પસંદ કરો.
 (૧) કિથત (૨) સોનેરી કમળ (૩) મગદળ (૪) સળ�ગ
13. ‘ન�બ’ શબ્દનો યોગ્ય અથર્ પસંદ કરો.
 (૧) ખુશખુશાલ (૨) ઞ્જાની (૩) ક�લીન (૪) િનરીક્ષક 
14. ‘રાધેંલો ભાત’ માટ� નીચ ેપકૈ�નો યોગ્ય િવકલ્પ પસદં 

કરો.
 (૧) ભાતું (૨) ટીમણ  (૩) સખડી (૪) કચ�રયું 
15. ‘છ�ક છાપરા નીચેનો નીચો મેડો’ માટ� એક િવકલ્પ 

પસંદ કરો.
 (૧) કાત�રયું (૨) ગોખલો  (૩) નેવું (૪) મોભ 
16. ‘હલંબો’ એટલે શું?
 (૧) િગરદી  (૨) ગાડું 
 (૩) ખેતરમાં પક્ષી ભગાડવાનું સાધન
 (૪) મસાલા ક�ટવાનું સાધન
17. ‘વજડ’નો સમાનાથ� શબ્દ આપો.
 (૧) ગપ્પીદાસ  (૨) જડતા 
 (૩) અચરજ  (૪) હ�િશયાર
18. ‘વછાણું’નો સમાનાથ� શબ્દ આપો.
 (૧) ગામનું થાણું  (૨) રહ�વાનું સ્થાન 
 (૩) હળવો પવન  (૪) ટૂંકો વરસાદ
19. નીચે પૈક�ના ક્યા શબ્દનો એક અથર્ ‘અિભમાન’ 

પણ થાય છ�? 
 (૧) છારી    (૨) કબછટ  (૩) તાન  (૪) ર�ગેડું 
20. “પ્રાંજુ” શબ્દ માટ� નીચે પૈક�નો યોગ્ય િવકલ્પ પસંદ 

કરો.
 (૧) પારખું    (૨) મુસદ્દી  
 (૩) પરગજુ      (૪) ચાલાક

21. નીચ ેપૈક�ના ક્યા શબ્દનો એક અથર્ ‘ધળૂ’ થાય છ�?
 (૧) ખેર�ટો   (૨) શ્રૃગાલ  (૩) કોલુ     (૪) ક�ક
22. નીચે પૈક�ના ક્યા શબ્દનો અથર્ ‘સરનામું’ થાય છ�?
 (૧) �ગ    (૨) લાગ  (૩) સંઞ્જા  (૪) ગલીજ
23. ‘કોણીથી ખભા સધુીનો હાથ’ માટ� નીચ ેપૈક�નો ક્યો 

િવકલ્પ યોગ્ય છ�?
 (૧) મિણબંધ (૨) પ્રગંડ  (૩) સરાંથો (૪) ગાંસા
24. નીચ ેપકૈ�ના ક્યા િવટાિમનની ખામી આખંન ેનકુસાન 

કર� છ�?
 (૧) B     (૨) C  (૩) A      (૪) D
25. ક્લો�રનેશન નીચે પૈક�ના કોનું કરવામાં આવે છ�?
 (૧) દૂધ      (૨) હવા  (૩) પાણી    (૪) વનસ્પિત
26. વલ્ક�નાઇઝેશન (Vulcanisation)માં રબરને કોની 

સાથે ગરમ કરવામાં આવે છ�?
 (૧) કાબર્ન (૨) િસિલકોન (૩) સલ્ફર (૪) ફોસ્ફરસ 
27. પાણીનુ ંસખતપણુ ંદરૂ કરવા નીચે પકૈ�નો ક્યો પદાથર્ 

વપરાય છ�? 
 (૧) સો�ડયમ  (૨) સો�ડયમ કાબ�નેટ 
 (૩) પોટ�િશયમ પરમ�ગેનેટ  (૪) ચૂનો 
28. ગેલ્વેનાઇઝ્ડ આયનર્ શીટ ઉપર કો�ટ�ગ માટ� કોનો 

ઉપયોગ થાય છ�? 
 (૧) ક્રોિમયમ   (૨) સીસું     (૩) જસત     (૪) કલઇ 
29. ફ�ધમ એકમનો ઉપયોગ નીચે પૈક�ના ક્યા કાયર્માં 

થાય છ�? 
 (૧) અવાજની ઝડપ માપવા (૨) પાણીની ઉ�ડાઈ માપવા 
 (૩) ગરમી માપવા           (૪) રૉક�ટની ગિત માપવા 

30. ગ્રામોફૉનની શોધ કોણે કરી? 
 (૧) માઇકલ ફ�રાડે            (૨) થૉમસ આલ્વા ઍડીસન
 (૩) સર ઍલેક્ઝ�ડર ગ્રેહામબૅલ (૪) રોજર બૅકન 
31. ર��ડયોએ�ક્ટવ ર��ડયમની શોધ કોણે કરી? 
 (૧) મેરી ક્યૂરી, િપઅર� ક્યૂરી (૨) આઇઝેક ન્યૂટન 
 (૩) બ��િમન ફ્ર�ન્કિલન       (૪) આલ્બટર્ આઇન્સ્ટ�ઇન 
32. ડને્ગ્ય ુતાવ નીચ ેપકૈ�ના કઇ પ્ર�િતના મચ્છરથી થઈ 

શક�? 
 (૧) એના�ફિલસ  (૨) ઍ�ડસ 
 (૩) ક્યુલેક્સ  (૪) પ્લાઝમો�ડયન
33. ભારતના સદંભર્મા ંનીચ ેપકૈ�ની કઈ �ડ યોગ્ય નથી? 
 (૧) રા�ીય ફ�લ – કમળ  (૨) રા�ીય ફળ – ક�રી
 (૩) રા�ીય �ક્ષ – લીમડો  (૪) રા�ીય પ્રાણી – વાઘ 
34. બાંદોડકર ટ્રૉફ�નો સંબંધ કઈ રમત સાથે છ�? 
 (૧) બેડિમન્ટન  (૨) િબ્રજ   (૩) િક્રક�ટ  (૪) ફ�ટબૉલ
35. ગજુરાતમા ં‘િવરાસત સગંીત સમારોહ‘નો સબંંધ ક્યા 

િજલ્લા સાથે છ�? 
 (૧) જૂનાગઢ (૨) પંચમહાલ (૩) કચ્છ (૪) પાટણ 
36. તીર�દા� (Archery) એ ક્યા દ�શની રા�ીય રમત 

છ�? 
 (૧) ડૅન્માક�  (૨) મ�ગોિલયા 
 (૩) ભૂતાન  (૪) અફઘાિનસ્તાન 
37. ઇન્દ્રાવતી નેશનલ પાક� ક્યા રાજ્યમાં છ�? 
 (૧) છત્તીસગઢ (૨) કણાર્ટક (૩) પં�બ (૪) આસામ 
38. અિભલખેો પ્રમાણે ગપુ્ત વશંનો પ્રથમ રા� કોણ હતો? 
 (૧) ઘટોત્કચ  (૨) શ્રીગુપ્ત 
 (૩) ચંદ્રગુપ્ત બી�  (૪) ચંદ્રગુપ્ત પ્રથમ 
 39.  મહાન સંસ્ક�ત નાટ્યકાર ..............ના નાટક 

– દ�વી ચંદ્રગુપ્તમાં ચંદ્રગુપ્ત બી�એ રામગુપ્તની હત્યા 
કરીને ગાદીએ બેઠો હોવાનો ઉલ્લેખ મળ� છ�. 

 (૧) ભરતમુિન  (૨) અ�ગ્નદત્ત 
 (૩) િવશાખદત્ત  (૪) કાિલદાસ 

40. ઇિતહાસકારોના મત ેધ્રવુસ્વાિમની દ�વીન ેશક રા�થી 
બચાવવા ..........એ ધ્રૂવસ્વાિમનીના વેશમાં 
શકછાવણીમાં દાખલ થઇને શક રા�ની હત્યા કરી 
અને િવજય મેળવ્યો.  

 (૧) રામગુપ્ત  (૨) સમુ્દ્રગુપ્ત 
 (૩) ચંદ્રગુપ્ત બી�  (૪) �દ્રસેન  
41. ચદં્રગપુ્ત બી� ભાઈ રામગપુ્તની હત્યા કરી ગપુ્ત રાજ્યનું 

ગૌરવ પાછું મેળવીને ગાદીએ બેઠો હોવાનો ઉલ્લેખ 
....... અને ........માં મળ� છ�. 

 (૧) કાવ્યમીમાંસા, હષર્ચ�રતમ્
 (૨) ઇ�ન્ડકા, મુચ્છક�ટકમ્
 (૩) મુદ્રારાક્ષસ, જયસંિહતા
 (૪) �હદસંિહતા, સંગમ સાિહત્ય 
42. ગુપ્ત સામ્રાજ્યમાં ગુજરાત, સૌરા� અને પિશ્ચમ 

માળવાનો િવશાળ પ્રદ �શ ભળ્યાની યાદમાં 
‘િસંહિવક્રમ’ ઉપાિધ કોણે ધારણ કરી હતી? 

 (૧) સમુદ્રગુપ્ત  (૨) �દ્રસેન ત્રી�
 (૩) શ્રીગુપ્ત  (૪) ચંદ્રગુપ્ત �દ્વતીય
43. મહાકિવ કાિલદાસ નીચે પૈક�ના ક્યા રા�ના 

દરબારના અણમોલ રત્ન સમાન હતાં? 
 (૧) ચંદ્રગુપ્ત મૌયર્  (૨) �દ્રદામા 
 (૩) ચંદ્રગુપ્ત �દ્વતીય  (૪) સમ્રાટ િબંદુસાર
44. િભલસા અિભલખેની માિહતી પ્રમાણ ેચદં્રગપુ્ત બી�નો 

ઉત્તરાિધકારી નીચે પૈક�નો કોણ બન્યો? 
 (૧) ક�મારક�શી  (૨) ક�મારગુપ્ત 
 (૩) સમુદ્રગુપ્ત  (૪) રામગુપ્ત 
45. ગુપ્ત સામ્રાજ્યના ક�મારગુપ્ત પ્રથમના સમયમાં જ 

વાયવ્ય સરહદો પર ..... લોકોના આક્રમણનો ભય 
ઊભો થયો. 

 (૧) શક    (૨) હુણ  (૩) સામંતો    (૪) રોમન 
46. ગુપ્ત વહીવટીતંત્રમાં ....... ગુપ્તચર તંત્ર સાથે 

સંકળાયેલ અિધકારી હતો. 
 (૧) દૂતક  (૨) સંિધિવગ્રહક
 (૩) નરપિત  (૪) રણભાંડાગારીક 
47. ગુપ્ત મહ �સૂલીતંત્રમાં ...... અને ...... એ 

મહ�સૂલીતંત્રના સવ�ચ્ચ વડા હતાં. 
 (૧) ગોપાશ્રિમન, અક્ષપટલાિધક�ત 
 (૨) મહાબિલિધક�ત, પુસ્તપાલ
 (૩) પુસ્તપાલ, ગોપાશ્રિમન
 (૪) િવષયપિત, મહાપ્રિતહાર 
48. ગુપ્ત સામ્રાજ્યમાં ઘટ્ટીયંત્રની મદદથી ખેતરમાં થતી 

િસંચાઈની પદ્ધિતનું મહત્વપૂણર્ વણર્ન બાણભટ્ટની 
કઈ ક�િતમાં �વા મળ� છ�? 

 (૧) �ચ્છક�ટકમ્  (૨) માલિવકાઅ�ગ્નિમત્રમ્ 
 (૩) હષર્ચ�રત  (૪) અિભઞ્જાનશાક��તલમ્   
49. સાિહત્ય ક્ષેત્રે ગુપ્તકાળ સુવણર્કાળ હતો. ..........

નું સજર્ન ખાસ કરીને આ કાળમાં થયું. 
 (૧) પુરાણો  (૨) સંગમસાિહત્ય 
 (૩) િસક્કાઓ  (૪) િત્રિપટક
50. મહાત્મા બુદ્ધ અને તેની સાથે  સંકળાયેલી 

�તકકથાઓનું વણર્ન કરતા િચત્રો નીચે પૈક�ની 
કઈ ગુફામાં �વા મળ� છ�? 

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

sLkh÷
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ગુજરાતમાં ‘િવરાસત સંગીત સમારોહ‘નો સંબંધ ક્યા િજલ્લા સાથે છ�? 
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મૂંઝવણ અને માગર્દશર્ન

આપને મૂંઝવતા કાર�કદ�લક્ષી પ્રશ્નો નીચેના સરનામે અથવા ઈમેઈલ પર મોકલી શકશો.
E-MAIL :  vgoa109@gmail.com ફોન નં. ૦૭૯-૨૫૩૮૪૯૩૯

પત્ર વ્યવહારનું સરનામું  ઃ
વ્યવસાયી માગર્દશર્ન સંસ્થા, સરકારી કન્યા શાળાના મકાનમાં, રાયખડ, અમદાવાદ-૧

ન�ધઃ- ઉપરોકત માિહતી આપના �દશાસૂચન માટ� છ�. અંિતમ માિહતી સંસ્થાની વેબસાઇટ 
પર �વી. અથવા દ�િનક પેપરમાં �હ�રાત આવે તે પ્રમાણે અનુસરવું.

પ્રશ્ન ઃ હું ધોરણ-૧૨ િવઞ્જાનપ્રવાહમાં અભ્યાસ ક�ં છું. મને ફામર્સી અભ્યાસક્રમ 
િવશે માિહતી આપશો.

 - સુનીલ કૌિશકભાઇ પટ�લ
 ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલી સરકારી, ગ્રાન્ટ ઈન-એઈડ તથા સ્વિનભર્ર સંસ્થાઓમાં 
ફામર્સી અભ્યાસક્રમો ઉપલબ્ધ છ�. 
• ફામર્સી અભ્યાસક્રમો બે પ્રકારના છ�.
(૧) ડી.ફામર્ : �ડપ્લોમા ઈન ફામર્સી 
(૨) બી.ફામર્ : બેચલર ઈન ફામર્સી 
• અભ્યાસક્રમની મુદ્દત : 
    ડી.ફામર્ : �ડપ્લોમા ઈન ફામર્સીનો સમયગાળો ૨ વષર્ 
    બી.ફામર્ : બેચલર ઈન ફામર્સી નો સમયગાળો ૪ વષર્
• પ્રવેશ માટ� યોગ્યતા 
(૧) ગુજરાત માધ્યિમક અને ઉ.મા.િશક્ષણ બોડર્ - GSEB
(૨) સેન્ટ્રલ બોડર્ - CBSC
(૩) ઈ�ન્ડયન સ્ક�લ સટ�ફાઈડ એજ્યુક�શન બોડર્ - ISCE
(૪) નેશનલ ઈ�ન્સ્ટટ્યૂટ ઓફ ઓપન સ્ક�લ - NIOS
(૫) ઈન્ટર નેશનલ સ્ક�લ બોડર્ - ISB
• ઉપરોક્ત બોડર્ની શાળા ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલ હોય અને તે શાળામાંથી ધોરણ 

- ૧૨ િવઞ્જાન પ્રવાહ A  અથવા B અથવા  AB ગ્રૂપ સાથે પાસ કર�લ હોવી 
�ઈએ. 

• જે વષર્માં પ્રવેશ મેળવવો હોય તે વષર્માં GUJCET / NEET / JEE
(MAIN) ની પરીક્ષા આપેલી હોવી �ઈએ.

• જે િવદ્યાથ�ઓના વાલીઓ ગુજરાતના જ હોય પણ તે બી� રાજ્યમાં રહ�તા હોય 
તો તેમના સંતાનોએ જે - તે રાજ્યની  શાળામાંથી AICTE એ સૂચવેલ િવષયોમાં 

લઘુત્તમ ગુણ  સાથે ધોરણ - ૧૨ િવઞ્જાન પ્રવાહ પરીક્ષા પાસ હોય અને  JEE( 
(MAIN ) / GUJCET / NEETમાથંી કોઈપણ એક પરીક્ષા આપલેી હોયતો 
તે િવધાથ�ઓ ફામર્સીમાં  પ્રવેશ માટ� પાત્ર છ�. 

• અમાનત સીટ 
 (૧) એસ.સી ઉમેદવારો માટ�  : ૭ %
 (૨) એસ.ટી ઉમેદવારો માટ�  : ૧૫ %
 (૩) સામાિજક અને શૈ.પછાત ઉમેદવારો માટ�  : ૨૭ %
 (૪) આિથર્ક રીતે પછાત ઉમેદવારો માટ�  : ૧૦ %
 શારી�રક િવકલાંગો માટ� ઉપરોક્ત દર�ક ક�ટ�ગરીમાં ૫ % 
• ગુણાંકન 

ધોરણ-૧૨ િવઞ્જાન પ્રવાહ પાસ ઉમેદવારોના રસાયણશાસ્ત્ર, ભૌિતકશાસ્ત્ર, �વિવઞ્જાન 
/ ગિણતશાસ્ત્રની િથયરીમાં મેળવેલ ગુણના ૬૦ ટકા તથા GUJCETમાં મેળવેલ 
ગુણના ૪૦ ટકા પ્રમાણે ગુણાંકન યાદી તૈયાર થાય છ�.

• પ્રવેશ ન�ધણી : 
પ્રવેશ સિમિતએ િનધાર્�રત કર�લ સમય મયાર્દામાં ઓન - લાઈન અર� www.
gujacpc.nic.in વેબસાઈટ ઉપર ઉમેદવારોએ રિજસ્ટ્રેશન કરવાનું રહ�શે.

• ગુજરાતમાં આવેલ સરકારી, ગ્રાન્ટ�ડ અને સેલ્ફ ફાયનાન્સ ફામર્સી કોલેજમાં પ્રવેશ 
માટ�ની સિમિતનું સરનામું :

એડિમશન કિમ�ટ ફોર પ્રોફ�શનલ કોિષર્સ(ACPC),
એલ.ડી.કોલેજ ઓફ એ�ન્જિનયર�ગ ક�મ્પસ, 
નવર�ગપુરા,  અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫.
વધુ િવગતો તેમજ અંિતમ માિહતી માટ� એડિમશન કિમ�ટ ફોર પ્રોફ�શનલ કોિષર્સ 

(ACPC) સિમિતની વબેસાઈટ www.gujacpc.nic.in �વા િવનતંી છ�. 

પ્રશ્ન ઃ મને િજલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સિમિત દ્વારા લેવામાં આવતી તલાટી 
કમ મંત્રી (ગ્રામ પંચાયત મંત્રી)ની પરીક્ષા િવષેની માિહતી આપવા િવનંતી. 

 – શમાર્ િહતાક્ષી વી. 
 જે તે િજલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સિમિત દ્વારા પંચાયત સેવાની તલાટી કમ 
મંત્રી (ગ્રામ પંચાયત મંત્રી) વગર્-૩ સંવગર્ની ખાલી જગ્યા પર સીધી ભરતીની 
જગ્યાઓ અન્વયે પસંદગી પ્રિક્રયા હાથ ધરવામાં આવે છ�. 
• વય મયાર્દા : 
 સામાન્ય વગર્ના ઉમેદવાર માટ� ૧૮ વષર્થી ઓછ� નિહ� અને ૩૩ વષર્થી વધુ 
નિહ�. મૂળ ગુજરાતના હોય તેવા અનામત ક�ટ�ગરીના ઉમેદવારો માટ� વય મયાર્દામા ં
િનયમોનુસાર છૂટછાટ મળવાપાત્ર છ�. 
• શૈક્ષિણક લાયકાત : 
 માધ્યિમક અને/ અથવા ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ દ્વારા લેવામાં આવતી 
ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાંત પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા પાસ કર�લી હોવી �ઇએ અથવા સરકાર� 
માન્ય કર�લી તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો �ઇશે. 
 ગુજરાત મૂલ્ક� સેવા વગ�કરણ અને ભરતી િનયમો ૧૯૬૭માં ઠરાવ્યા 
પ્રમાણેની કમ્પ્યૂટરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની �ણકારી ધરાવતો હોવો �ઇશે અને 
ગુજરાતી અથવા િહન્દી અથવા તે બને્નનંુ પૂરતું ઞ્જાન ધરાવતો હોવો �ઇશે. 
• પરીક્ષા પદ્ધિત :
સદર સ્પધાર્ત્મક લેિખત પરીક્ષામાં ગુજરાત પંચાયત સેવા (વગર્-૩) ભરતી િનયમ 
મુજબ ફક્ત ૧ (એક) પ્રશ્નપત્ર નીચે મુજબ રહ�શે. 
પ્રશ્નપત્ર  : હ�તુલક્ષી 
સમય : ૧ કલાક 
ક�લ ગુણ : ૧૦૦ 

ક્રમ  િવષય ગુણ 
૧ ગુજરાતી ભાષા અને વ્યાકરણ ૩૫
૨ ગિણત શાસ્ત્ર ૧૫
૩ અંગ્રે� વ્યાકરણ ૧૫
૪ સામાન્ય ઞ્જાન ૩૫

                                                                ક�લ ૧૦૦ 

 આ પરીક્ષા O.M.R. પદ્ધિત દ્વારા લેવામાં આવે છ�. નેગે�ટવ મા�ક�ગ લાગુ 
પડશે. પ્રત્યેક ખોટા જવાબદીઠ -૦.૩ અને પ્રત્યેક ખાલી છોડેલા જવાબ દીઠ -૦.૪ 
માક� રહ�શે.  
એક કરતા વધુ િવકલ્પો શાર્વેલા હોય ક� છ�કછાક કર�લી હોય તેવા પ્રત્યેક જવાબદીઠ 
-૦.૬ માક� રહ�શે અને “Not Attempted” િવકલ્પ પસંદ કરવાના �કસ્સામં 
નેગે�ટવ મા�ક�ગ લાગુ પડશે નિહ�. 
• પસંદગી/ પ્રિતક્ષા યાદી તૈયાર કરવાની પ્રિક્રયા :
 આ સ્પધાર્ત્મક લેિખત પરીક્ષામાં હાજર રહ�લા ઉમેદવાર� મેળવેલા ગુણ અને 
ઓનલાઇન અર�માં દશાર્વેલી િવગતોને આધાર� તમામ ઉમેદવારોનું મે�રટ િલસ્ટ 
તૈયાર કરીને જે તે ક�ટ�ગરી વાઇઝ મે�રટ ક્રમાનુસાર આ સંવગર્નું પ્રોિવઝનલ મે�રટ 
િલસ્ટ તૈયાર કરવામાં આવશે તેમજ ક�ટ�ગરી વાઇઝ મે�રટ આધાર� તૈયાર થયેલા 
પ્રોિવઝનલ મે�રટ િલસ્ટમાં સ્થાન પામેલા ઉમેદવારોને સરકારશ્રીના પંચાયત ગ્રામ 
�હ-િનમાર્ણ અને ગ્રામ િવકાસ િવભાગના તા. ૧૭-૦૪-૧૨ના નો�ટ�ફક�શન મુજબ 
પ્રમાણપત્ર ચકાસણી માટ� ઉપ�સ્થત રહ�વા જણાવવામાં આવશે અને ચકાસણીના અંતે 
િનમણૂક મેળવવાને પાત્ર જણાયેલા ઉમેદવારોની આખરી પસંદગી યાદી બહાર 
પાડવામાં આવશે. 
 ન�ધ : આ માિહતી માત્ર �દશાસૂચન માટ� છ�. તેમાં લાયકાતના ધારા ધોરણો 
સિમિત દ્વારા સમયાંતર� પ્રિસદ્ધ થતી �હ�રાત મુજબ રહ�શે તેથી આ માિહતી અંિતમ 
ગણવામાં ન આવે. 
• સરનામું : 
પંચાયત ગ્રામ �હ િનમાર્ણ અને ગ્રામ િવકાસ િવભાગ 
બ્લોક નં. ૮, ત્રી� માળ, 
નવા સિચવાલય, ગાંધીનગર 
વેબસાઇટ : https://panchayat.gujarat.gov.in/gu/home 
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સામાશજક નયાય અને અશધકારીતા શિભાગના તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાિથી 
શનયત થયેલ પ�રશિષ્ટ-ક અથિા તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૭ના ઠરાિથી શનયત કરાયેલ 
પ�રશિષ્ટ-૪ મુજબનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરિાનું રહેિે.

• પ�રશણત મશહલા ઉમેદિારે આિું પ્રમાણપત્ર તેણીના માતા-શપતાની આિકને 
આધારે જ કરિાનું રહેિે. જો આિા ઉમેદિારોએ તેમના પશતની આિકને 
આધારે આિું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ હિે તો તેઓને અનામતનો લાભ મળિાપાત્ર 
રહેિે નહીં.

• પ�રશિષ્ટ-ક અથિા પ�રશિષ્ટ -૪ ને સથાને અંગ્ેજીમાં આપેલું Annexure-A 
નું પ્રમાણપત્ર માનય ગણાિે નહીં. જો કોઈ ઉમેદિારે શનયત સમયગાળા દરમ્યાન 
ઇસયુ થયેલ શનયત નમૂનાનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નહીં હોય તો તેઓની 
અરજી અમાનય ગણિામાં આિિે અને તેઓને શબનઅનામત જગયા સામે પણ 
શિિારણામાં લેિામાં આિિે નહી.

• સામાશજક નયાય અને અશધકારીતા શિભાગના તા.ર૬/૦૪/૨૦૧૬ના 
ઠરાિ કમાંકઃ સિપ/ ૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૬/એ અને આ અંગે િખતો-િખત 
સરકારશ્ીના ઠરાિ મુજબનું સક્ષમ અશધકારી દ્ારા અપાયેલ ઉન્નત િગયામાં 
સમાિેિ ન થતો હોિાનું પ્રમાણ૫ત્ર ઉમેદિાર ધરાિતા હોિા જોઇએ.

• ન�ધ-સામાશજક નયાય અને અશધકા�રતા શિભાગના ઠરાિ 
ક્રમાંક:સિપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫પ૨૪૬/અ, તા.૧૨.૦૬.૨૦૨૦ ની જોગિાઈઓને 
આધીન તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૭ અને તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૭ 
થી તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૮ દ૨શમયાન ઈસયુ કરિામાં આિેલ ઉન્નત િગયામાં સમાિેિ 
નશહ થિા અંગેના પ્રમાણપત્ર(Non Creamy Layer Cert ificate)
ને પણ માનય ગણિામાં આિિે પર�તુ આ સમયગાળા દરશમયાન ઈસયુ થયેલ 
પ્રમાણપત્ર સાથે ઉમેદિારે તેના “શબન ઉન્નત િગયાના દર�”(Non Creamy 
Layer Status)માં કોઈ ફે૨ફા૨ થયેલ નથી તથા તેઓ રાજય સ૨કા૨ના 
અનામતના હેતુ માટે નક્કી થયેલ પાત્રતાના માપદ�ડ મુજબ લાયક ઠરે છે તે 
મુજબનું બાહેધરીપત્રક ઉક્ત ઠરાિ સાથેના પ�રશિષ્ટથી શનયત થયેલા નમૂનામાં 
આપિાનું ૨હેિે,  રાજકોટ મહાનગરપાશલકા જયારે NCLC પ્રામાણપત્ર 
મંગાિે તે સમયે ઉમેદિારે પ્રમાણપત્રની સાથે આ બાંહેધરી ૨જૂ કરિાની રહેિે. 
આ જોગિાઈના દૂ�પયોગ બદલ અનામતનો લાભ ૨દ થિા પાત્ર છે અને 
ઉમેદિા૨ કાયદેસ૨ની કાયયાિાહીને પાત્ર બને છે. જેથી િધારેલ અિશધનો લાભ 
લેતા અગાઉ ઉમેદિારોએ ઉક્ત ઠરાિની તમામ જોગિાઈઓનો અભ્યાસ કરી 
લેિા જણાિિામાં આિે છે. તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૭ અને 
તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૮ દરશમયાન ઇસયુ ક૨િામાં આિેલ 
ઉન્નત િગયામાં સમાિેિ નશહ થિા અંગેના પ્રમાણપત્ર”(Non Creamy 
Layer Certificate)સંદભ�  બાહ�ધરી આપિાની રહેિે.

આિથર્ક રીતે નબળા વગ�ના ઉમેદવારો માટ�:
• આશથયાક રીતે નબળા િગ�ના ઉમેદિારોએ રાજય સ૨કા૨ના સામાશજક નયાય 

અને અશધકારીતા શિભાગના તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ના ઠરાિ ક્રમાંક:ઈ.ડબલ્યુ.
એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯03/અ થી શનયત થયેલ નમૂના (અંગ્ેજીમાં ANNeXURe 
KH અથિા ગુજરાતીમાં પ�રશિષ્ટ-ગ) માં મેળિેલ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર (અથાયાત 
તેઓ EWS Category હેઠળ આિે છે તે મતલબનું પ્રમાણપત્ર)ના નંબર 
અને તારીખ ઓન લાઈન અ૨જી ક૨તી િખતે દિાયાિિાની ૨હેિે તથા રાજકોટ 
મહાનગરપાશલકા દ્ારા મંગાિિામાં આિે તયારે તે ૨જૂ કરિાનું ૨હેિે 

• ન�ધ: સામાશજક નયાય અને અશધકારીતા શિભાગના ઠરાિ 
ક્રમાંક:ઈડબલ્યુએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯03 /અ, તા.૨૬.૦૬.૨૦૨૦ ની 
જોગિાઈ મુજબ આશથયાક રીતે નબળા િગ�(EWS)માટેના પાત્રતા પ્રમાણપત્રો 
ઈસયુ(issue)થયા તારીખથી ત્રણ િષયા સુધી માનય ગણિામાં આિિે. પર�તુ 
તા.૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા.૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સુધી ઈસયુ થયેલ EWS 
પ્રમાણપત્રની િધારેલ અિશધનો લાભ લેિા માટે ઉમેદિારે તેના ક�ટુંબની 
આિકમાં િધારો થયો નથી અને રાજય સ૨કા૨ના અનામતના હેતુ માટે 
નક્કી થયેલ પાત્રતાના માપદ�ડ મુજબ લાયક ઠરે છે તેિી બાહ�ધરી ઉક્ત 
ઠરાિ સાથેના પ�રશિષ્ટથી શનયત કયાયા મુજબના નમૂનામાં આપિાની રહેિે. 
રાજકોટ મહાનગરપાશલકા જયારે EWS પ્રમાણપત્ર મગાિે તે સમયે ઉમેદિારે 
પ્રમાણપત્રની સાથે આ બાંહેધરી ૨જૂ ક૨િાની ૨હેિે. આ જોગિાઈના 
દુ�પયોગ બદલ અનામતનો લાભ ૨દ થિા પાત્ર છે અને ઉમેદિાર કાયદેસરની 

કાયયાિાહીને પાત્ર બને છે. જેથી િધારેલ અિશધનો લાભ લેતા અગાઉ ઉમેદિારોએ 
ઉક્ત ઠરાિની તમામ જોગિાઈઓનો અભ્યાસ કરી લેિા જણાિિામાં આિે 
છે. તા.૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા.૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સુધી, ઈસયુ થયેલ EWS 
પ્રમાણપત્રની િધારેલ અિશધ સંદભ� બાહ�ધરી આપિાની રહેિે.

• મશહલા ઉમેદિાર જો તેમના શપતાને બદલે પશતના નામે અરજી કરિા માંગતા 
હોય તો તેમણે લગ્ન રશજસટ્રેિનની નકલ અસલ પ્રમાણપત્રોની િકાસણી સમયે 
ફરજીયાતપણે રજુ કરિાની રહેિે.

• ઉમેદિારે ઓનલાઇન અરજી ફોમયામાં યોગય સથાને પોતાનો મોબાઇલ નંબર 
લખિો અશનિાયયા છે, જે ઉપર ભશિષ્યમાં ભરતી અંગે સંદેિ આપી િકાય. 
યોગય મોબાઇલ નંબર લખેલ ન હોય તેિા ઉમેદિારને સંદેિ ન પહ�િે તે અંગે 
રાજકોટ મહાનગરપાશલકાની કોઇ જિાબદારી રહેિે નહી.

• સદરહુ જગયાની ભરતી પ્રશક્રયા અંગે ઉમેદિારોને કોઈ જ લેશખત પત્રવયિહાર 
કરિામાં આિિે નહીં. જેની ન�ધ લેિી, ઉમેદિારોએ આ જગયાની આગળની 
ભરતી પ્રશક્રયા અંગેની જાણકારી માટે િખતો-િખત રાજકોટ મહાનગરપાશલકા 
ની િેબ સાઇટ  http://www.rmc.gov.in  જોતા રહેિા શિનંશત છે. 

• ઉમેદિારને લેશખત પરીક્ષા કેનદ્ર તથા સથળ કોઇપણ સંજોગોમાં બદલિાની 
રજૂઆત ગ્ાહ્ય રાખિામાં આિિે નશહ.

• ઉમેદિારોએ લેશખત પરીક્ષા/ ઇનટરવયુ માટે સિખિ� આિિાનું રહેિે. 
• પસંદગીની પ્રક્રીયાના અશધકારો સક્ષમ સત્તા દ્ારા નક્કી કરેલ રાજકોટ 

મહાનગરપાશલકાની સટાફ શસલેક્િન કશમટી/મ્યુશનશસપલ કશમિનરશ્ી પાસે 
અબાશધત રહેિે અને આ કશમટી/મ્યુશનશસપલ કશમિનરશ્ીનો શનણયાય આખરી 
ગણાિે.

• પસંદગી પામેલ ઉમેદિારની શનમણુંક સત્તાધારી ઠરાિે તે િરતોને આશધન 
રહેિે.

• ઉમેદિારે ઓનલાઇન અરજીમાં કોઇપણ શિગત ખોટી દિાયાિેલ હિે અથિા ભરતી 
પ્રશક્રયાના કોઇપણ તબક્કે ખોટી માલૂમ પડિે તો તેમની અરજી જે તે તબક્કે રદ્દ 
કરિામાં આિિે તથા તેણે લાયકી ધોરણ (Passing Standard) મેળિેલ 
હિે તો પણ તેમની ઉમેદિારી રદ્દ ગણાિે. તેમજ ભશિષ્યમાં પણ ઉમેદિારે 
શનમણૂક સમયે રજૂ કરેલ જનમતારીખ, િૈક્ષશણક લાયકાત, િય, જાશત, અનુભિ 
અને અનય પુરાિા ખોટા માલુમ પડિે કે િંકાસપદ જણાિે તો તેની સામે યોગય 
કાયદેસરની કાયયાિાહી કરિામાં આિિે તેમજ આિા ઉમેદિારની પસંદગીથી 
શનમણુંક થયેલ હિે તો કોઇપણ તબક્કે શનમણુંક રદ કરિામાં આિિે.

• સીધી કે આડકતરી રીતે સટાફ શસલેક્િન કશમટીના સભ્યો ઉપર લાિિામાં 
આિેલ દબાણ ઉમેદિારની ગેરલાયકાતમાં પ�રણમિે.

• આપેલ જાહેરખબર કોઇપણ કારણોસર રદ્દ કરિાની કે તેમા ફેરફાર 
કરિાની આિશ્યકતા ઊભી થિે તો તેિા સંજોગોમાં તેમ કરિાનો રાજકોટ 
મહાનગરપાશલકાનો સંપૂણયા હક્ક/અશધકાર રહેિે અને રાજકોટ મહાનગરપાશલકા 
આ માટે કારણો આપિા બંધાયેલ રહેિે નહી.

• સદર ખાલી પડેલ જગયાઓની ભરતી પ્રકીયા જે તે સમયના રોસટર શનયમને 
આધીન કરિામાં આિેલ છે.

• જાહેરખબરમાં આિેલ અરજીઓની સંખ્યાને ધયાને લઇ, તમામ ઉમેદિારોને 
આગળની ભરતી પ્રશક્રયા માટે શિિારણામાં લેિા કે મેરીટના આધારે િોટયાલીસટ 
કરી આગળની ભરતી પ્રક્રીયા/લેશખત પરીક્ષા/મૌશખક ઈનટરવયુ/ઓનલાઇન 
પરીક્ષા માટે શિિારણામાં લેિા તે અંગે મ્યુશનશસપલ કશમિનરશ્ીનો શનણયાય 
અંશતમ ગણાિે. િધુમાં, લેશખત પરીક્ષા લેિાના સંજોગોમાં લેિાની થતી સંભશિત 
લેશખત/ઓનલાઇન પરીક્ષા જ�ર જણાયે એક કરતાં િધુ સેિનમાં, જુદા-જુદા 
િહેરોમાં યોજિામાં આિિે. જે બાબતે ઉમેદિારો કોઇ તકરાર કરી િકિે નહી. 

• જાહેરખબરમાં આિેલ અરજીઓની સંખ્યાને ધયાને લઇ, આગળની ભરતી પ્રશક્રયા 
માટે ઉમેદિારોને માનય ગણિા અંગે નીતી નક્કી કરિા મ્યુશન.કશમિનરશ્ીનો 
શનણયાય આખરી ગણાિે.

• આ જગયા માટે અરજી કરિાની તથા શનયત ફી ભરિાની  છેલ્ી તારીખ 
૦૯/૦૨/૨૦૨૧ છે. અરજી કરિાની છેલ્ી તારીખ ૦૯/૦૨/૨૦૨૧ સુધીમાં 
અરજી કરેલ અને કોઇપણ સંજોગોમાં ફી ભરપાઈ થઇ િકેલ ન હોય તો 
તેિા ઉમેદિારો ફક્ત તા.૧૨/૦૨/૨૦૨૧ ના રાત્રી ૧૧:૫૯ સુધી શનયત ફી 
ઓનલાઈન માધયમથી જમા કરી અરજી કનફમયા કરી િકિે.
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રાજકોટ મહાનગરપાિલકામાં જુિનયર ક્લાક�ની ભરતી
 રાજકોટ મહાનગરપાશલકાની ખાલી જગયાઓ માટે કેટેગરી િાઈઝ ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાિિામાં આિે છે. આ માટે ઉમેદિારે WWW.rMc.gOV.in પર લોગ-ઇન 
કરી �રક્ર�ટમેનટ સેક્િન મારફતે અરજી કરિાની રહેિે. તેમજ ફી માત્ર ઓનલાઈન મોડથી જ ભરિાની રહેિે.

      જગ્યાની ક�લ સંખ્યા ઃ ૧૨૨                                 અર� કરવાની છ�લ્લી તારીખ ૯-૨-૨૦૨૧
શૈક્ષિણક લાયકાત અને પગારધોરણ :

ક્રમ જગ્યાનું નામ ક�્ જગ્યા
કક્ષાવાર જગ્યાઓ કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈક� મમહ્ાઓ મા્ે અનામત જગ્યાઓ ક�્ જગ્યાઓ 

પૈક� અનામત
મિનઅનામત 
(સામાન્્ય)

આ.ન.વ. સા.શૈ.પ. અનુ. �તી અનુ. જન 
�તી

મિનઅનામત 
(સામાન્્ય)

આ.ન.વ. સા.શૈ.પ. અનુ. �તી અનુ. જન 
�તી

શારી�રક 
અશક્ત

૧ જુમન્યર ક્લાક� ૧૨૨ ૪૨ ૨૨ ૨૩ ૦૮ ૨૭ ૧૪ ૦૭ ૦૭ ૦૨ ૦૯ ૦૩

જુશનયર ક્લાક�, લાયકાત : ૧ માનય યુશનિસ�ટીના કોઈ પણ શિદ્યાિાખાના સ્નાતક.
૨ ઉમેદિારે જે શિદ્યાિાખામાં સ્નાતકની પદિી મેળિેલ હોય તેના છેલ્ા િષયામાં (જો સેમેસટર શસસટમમાં અભ્યાસ કરેલ હોય તો સ્નાતક અભ્યાસક્રમના છેલ્ા 

િષયા દરમ્યાનના બધા સેમેસટર મળીને) પરીક્ષાના ક�લ ગુણ માંથી ઓછામાં ઓછા ૫૦% ગુણ મેળિેલ હોય અને પરીક્ષા પ્રથમ પ્રયત્ને પાસ કરેલ હોય તેિા 
ઉમેદિારોને ધયાને લેિાના રહેિે.

૩ સરકારશ્ી દ્ારા િખતોિખત શનયત થતી કોમ્પ્યુટર શિષયક લાયકાત ધરાિતા હોિા જોઈએ.
૪. અંગ્ેજી/ગુજરાતીમાં ડેટા એનટ્રી િક� માટે કોમ્પ્યુટર ટાઈપીંગની િોક્કસાઈપૂિયાકની નયુનતમ ૫૦૦૦ (કી ડીપ્રેસન પર અિર)/૧૭ WPM(િડયા પર શમશનટ) ની 

સપીડ ધરાિતા હોિા જોઈએ (સપીડ િીથ એક્યુરેસી).
પગારધોરણ અને િયમયાયાદા : પાંિ િષયા માટે �ફક્સ પગાર �.૧૯૯૫૦/- અને પાંિ િષયાની સંતોષકારક સેિા બાદ જગયાની જ��રયાતને ધયાને લઈને સાતમાં પગારપંિ મુજબ પે મેટ્રીક્સ, લેિલ- ૨, 

�. ૧૯૯૦૦/-૬૩૨૦૦/- આપિા શિિારણા કરિામાં આિિે.
િયમયાયાદા:૧૮ થી ૩૦ િષયા

કોમ્પ્યુટર િવષયક લાયકાત:  
ગુજરાત મુલ્કી સેિા િગ�કરણ અને ભરતીના સામાનય શનયમો-૧૯૬૭ ના 

શનયમ-૮(૧એ) ની જોગિાઈ મુજબ કોમ્પ્યુટર એપ્લીકેિનનું મૂળભૂત ઞ્જાન ધરાિતા 
હોિાનું પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનું રહેિે. સરકારના સામાનય િહીિટ શિભાગના 
તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના ઠરાિ ક્રમાંક :સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ.પ. 
સાથેના પત્રક-૧ માં દિાયાિેલ અભ્યાસક્રમને કોમ્પ્યુટરનાં બેઝીક નોલેજ તરીકે જાહેર 
કરેલ છે. ઉમેદિાર ગુજરાતી અને શહનદીનું પયાયાપ્ત ઞ્જાન ધરાિતા હોિા જોઈએ. 
નાગ�રકત્વ: 

પરીક્ષામાં પ્રિેિ માટે ઉમેદિાર (ક) ભારતનો નાગ�રક અથિા (ખ) નેપાળનો 
પ્રજાજન (ગ) ભૂતાનનો પ્રજાજન અથિા(ઘ) ભારતમાં કાયમી િસિાટ કરિાના 
ઇરાદાથી ૦૧/૦૧/૧૯૬૨  પહેલા ભારતમાં આિેલા શતબેટના શનિાયાશસત અથિા 
(િ) પા�કસતાન, બમાયા,શ્ીલંકા અને પૂિયા આશફ્રકાના દેિો- કેનયા, યુગાનડા, શિયેતનામ, 
ઝામ્બીયા, મલાિી, ઝેર, ઇથોશપયા, યુનાઈટેડ, �રપ�બ્લક ઓફ ટાનઝાશનયાના, દેિોમાંથી 
સથળાંતર કરી ભારતમાં કાયમી િસિાટ કરિાના ઈરાદાથી આિેલ ભારતીય વયશક્ત, 
પર�તુ  (ખ) થી (િ) સુધીના પ્રકારમાની વયશક્તઓ ગુજરાત સરકાર પાસેથી પાત્રતા 
પ્રમાણપત્ર મેળવયું હોય તો જ શનમણૂંક માટે પાત્ર બનિે. આ જગયા માટે ઉમેદિાર 
ગુજરાત રાજયના િતની અને ગુજરાત રાજયના ડોમીસાઈલ હોિા જોઈએ.
ઓનલાઇન અર� કરતી વખતે ઉમેદવાર � ધ્યાને લેવાની અગત્યની
સુચનાઓ :
• ઉમેદિારે ઓનલાઇન અરજી ફોમયામાં ભરેલ શિગતો સમગ્ ભરતી પ્રશક્રયા 

માટે આખરી ગણિામાં આિિે અને તેના પુરાિા રાજકોટ મહાનગરપાશલકા 
માંગે તયારે અસલમાં (પ્રમાશણત નકલો સશહત) રજૂ કરિાના રહેિે. િકાસણી 
દરમ્યાન ઓનલાઇન અરજી ફોમયામાં ભરેલ શિગતો તથા પુરાિામાં ફેરફાર 
અથિા તફાિત જણાિે તો ઉમેદિારી રદ્દબાતલ ગણિામાં આિિે.

• શબનઅનામત અને શબનઅનામત મશહલા ઉમેદિારોએ પરીક્ષા ફી પેટે �.૫૦૦/-
(પાંિસો) અને અનય કેટેગરીના ઉમેદિારોએ પરીક્ષા ફી પેટે �.૨૫૦/- (બસસો 
પિાસ પુરા) માત્ર રાજકોટ મહાનગરપાશલકાની િેબસાઈટ પરથી ઓનલાઈન 
મોડથી જમા કરાિિાના રહેિે આ અરજી ફી માત્ર અને માત્ર ઓનલાઈન/નેટ 
બે�નક�ગથી જ  સિીકારિામાં આિિે. અરજી ફી ભયાયા બાદ ઉમેદિારે પોતાનો 
અરજી નં. તથા ટ્રાનઝેક્િન આઈ.ડી.સાિિી રાખિાના રહેિે. અરજી ફી ભયાયા 
બાદ રીફ�ડ આપિામાં આિિે નશહ. ફી ભયાયા િગરની અરજી રદ્દ થિા પાત્ર 
રહેિે. અરજી ફી ન ભરનાર ઉમેદિારને કોઈ પણ પ્રકારની લેશખત પરીક્ષા/
સક્રીશનંગ ટેસટ/મૌશખક ઇનટરવયુ પૈકી શનમણુંક અશધકારી દ્ારા જે કાયયાપદ્ધશત 
શનયત કરિામાં આિિે તેમાં બેસિા દેિામાં આિિે નશહ.

• ઉમેદિારે ઓનલાઇન અરજી ફોમયામાં જે પાસપોટયા સાઇઝનો ફોટોગ્ાફ Upl oad 

કરેલ હોય, તે ફોટોગ્ાફની િધુ કોપીઓ પોતાની પાસે રાખિાની રહેિે અને 
ભરતી પ્રશક્રયા (લેશખત પરીક્ષા/ઇનટરવયુ/શિગેરે) સમયે તેિો જ ફોટોગ્ાફ જ 
કરિાનો રહેિે.

• કોઇપણ ઉમેદિાર એક જ જગયા માટે એક કરતાં િધુ અરજી કરિે તો 
તેઓની અરજી/અરજીઓ રદ્દ કરિા અંગે શનણયાય કરિાની સત્તા રાજકોટ 
મહાનગરપાશલકાની રહેિે.

• ઉ�મર, લાયકાત અને સંલગ્ન બાબતો ઓનલાઇન અરજી સિીકારિાની છેલ્ી 
તારીખના રોજની માનય ગણિામાં આિિે.

• માક�િીટ, ડીગ્ી સટ�ફીકેટમાં ગ્ેડ દિાયાિેલ હોય તો તેનું સમકક્ષ ટકામાં માનય 
યુશનિશસયાટીનું કનિઝયાન કોષ્ટક રજૂ કરિાનું રહેિે.

• રાજકોટ મહાનગરપાશલકામાં ફરજ બજાિતા કમયાિારીએ અસલ પ્રમાણપત્રોની 
િકાસણી સમયે છેલ્ા માસની પગારસલીપ રજૂ કરિાની રહેિે. આ ઉપરાંત 
જો એક કરતાં િધુ હોદ્દા ઉપર ફરજ બજાિેલ હોય તો પ્રમોિન કે શસલેકિનના 
હુકમની નકલ અિશ્યપણે રજૂ કરિાની રહેિે.

• અનામત જાશતના ઉમેદિારે તેની જાશત અંગેનું (અનુ.જાશત, અનુ.જન જાશત, 
સા.િૈ.પ. તથા આશથયાક રીતે નબળા િગયા (EWS/શબ.અ.િ) અંગેનું ગુજરાત 
સરકારશ્ી દ્ારા નક્કી કરાયેલ નમૂના મુજબનું સરકારશ્ીના સક્ષમ અશધકારી 
દ્ારા આપિામાં આિેલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનું રહેિે.

• મૂળ ગુજરાતના હોય તેિા અનુસૂશિત જાશત, અનુસૂશિત જનજાશત, સામાશજક 
િૈક્ષશણક પછાત િગયા તથા આશથયાક રીતે નબળા િગયા (EWS/શબ.અ.િ.)
ના ઉમેદિારોના �કસસામાં ઉપલી િયમયાયાદામાં પાંિ (૫) િષયાની છૂટછાટ 
આપિામાં આિિે. ગુજરાત રાજય શસિાયના અનય રાજય દ્ારા ઇસયુ કરેલ 
ઉપરોક્ત જાશતના સટ�.ને આધારે અનામત અંગેનો કોઇ પણ લાભ મળિાપાત્ર 
રહેિે નહી.

• શનયમાનુસાર મશહલા ઉમેદિારોને ઉપલી િયમયાયાદામાં પાંિ (૫) િષયાની 
છુટછાટ આપિામાં આિિે. 

• મૂળ ગુજરાતના અનામત જાશતના ઉમેદિારે અનામત જગયા ઉપર કે 
શબનઅનામત જગયા ઉપર અરજી કરિાની છે કે કેમ ? તે ઓનલાઇન અરજી 
ફોમયામાં સપષ્ટ જણાિિાનું રહેિે અને મૂળ ગુજરાતના અનામત જાશતના ઉમેદિારો 
શબનઅનામત જગયા ઉપર અરજી કરિે તો આિા ઉમેદિારોને શબનઅનામત 
જગયા ઉપર ઉમેદિારોને લાગુ પડતા ધારા-ધોરણો લાગુ પડિે.

• ઉમેદિારે ઓનલાઇન અરજીમાં જે જાશત (કેટેગરી) દિાયાિેલ હિે તેમાં પાછળથી 
કેટેગરી બદલિાની રજૂઆત ગ્ાહ્ય રાખિામાં આિિે નહીં. 

સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ના ઉમેદવારો માટ�:
• ઉમેદિારોએ જાશત પ્રમાણપત્ર ઉપરાંત ઉન્નત િગયામાં સમાિેિ ન થતો હોિાનું 

(yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lktçkh-7 WÃkh)


