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ગજુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળ 
GUJARAT PANCHAYAT SERVICE SELECTION BOARD 
બ્લોક ન.ંર, પાચંમો માળ, કમમયોગી ભવન,સેકટર-૧૦/એ,ગાધંીનગર 

*જાહરેાત ક્રમાકંઃ-૦૧/૨૦૨૧-૨૨ લેબોરેટરી ટેકનીશીયન (વગમ-૩) અંગેની વવગતવાર સચૂનાઓ* 
 (વેબસાઇટ એડ્રસે : https://ojas.gujarat.gov.in  અને https://gpssb.gujarat.gov.in ) 

 

૧. ગજુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર (હવે પછી ’’મડંળ’’ તરીકે ઉલ્લેખ કરેલ છે.)  

ધ્વારા પચંાયત સેવાની લેબોરેટરી ટેકનીશીયન (વગમ-૩) સવંગમની ખાલી જગ્યા પર સીધી      
ભરતીથી ઉમેદવારો પસદં કરવા માટે ઓનલાઇન અરજીપત્રકો મગંાવવામા ંઆવે છે. આ માટે ઉમેદવારે 
સરકારશ્રીની https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર તા.૦૫-૦૧-૨૦૨૨(બપોરના ૧૩-૦૦ કલાક) થી 
તા.૨૦-૦૧-૨૦૨૨(સમય રાવત્રના ૨૩-૫૯ કલાક સધુી) દરમ્યાન ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહશેે. તેમજ 
સામાન્ય વગમ(જનરલ કેટેગરી)ના ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી રુ.૧૦૦/- + સવવિસ ચાર્જ SBI E Pay ના માધ્યમથી 
ઓનલાઇન ફી ભરવા માટેની છેલ્લી તારીખ.૨૪-૦૧-૨૦૨૨ (રાત્રીના ૨૩-૫૯ કલાક સધુી) રહશેે. તેમજ પોસ્ટ 
ઓફફસમા ંચલણથી રુબરુમા ંપરીક્ષા ફી ભરવા માટે છેલ્લી તારીખ ૨૪-૦૧-૨૦૨૨ રહશેે.(પરંત ુતે માટે પોસ્ટ 
ઓફફસ ચલણની વિન્ટ તા.૨૦-૦૧-૨૦૨૨સધુીમા ંકાઢી લેવી જરુરી છે.) પરીક્ષા ફી ભરવા માટેની વધ ુવવગતો 
પેરેગ્રાફ-૧૯મા ં દશામવેલ છે.જે વાચંી જવી જરુરી છે.  ઉમેદવારે તાજેતરનો Photograph (15 kb) અને 
Signature (15 kb) સાઇઝથી વધારે નહીં તે રીતે jpg format મા ં scan કરી કોમ્્યટુરમા ં તૈયાર રાખવાનો 
રહશેે, જે ઓનલાઇન અરજીમા ંઅપલોડ કરવાનો રહશેે. અરજદારે ઓનલાઇન અરજીમા ં દશામવ્યા મજુબના 
પોતાના બધા જ શૈક્ષણણક, વય અને જાવત તેમજ અન્ય લાયકાતના િમાણપત્રો પોતાની પાસે રાખવાના રહશેે 
અને આ અંગે ઉમેદવારોને  જાણ કરાયા બાદ તેઓએ  રુબરુમા ં ચકાસણી અથે રજુ  કરવાના રહશેે, જેની 
દરેકે અચકુ નોંધ લેવી.  

૧.૧  અરજી કરવા માટેની વવગતવાર સચૂનાઓ આ જાહરેાતમા ંહવે પછીના ફકરાઓમા ંદશામવેલ છે. તે 
સચૂનાઓ સહીત ઓનલાઇન અરજી કરતા ં પહલેા ં ઉમેદવારે આ સમગ્ર જાહરેાત પોતે ધ્યાનથી 
વાચંવી જરૂરી છે.  

 

૧.૨ ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે ઉમેદવારે કોઇ  પણ િમાણપત્રો જોડવાના (અપલોડ કરવાના) નથી. 
પરંત,ુ ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે િમાણપત્રોમાનંી વવગતો મજુબ ઓનલાઇન અરજીમા ં
અરજદારે સમગ્ર વવગતો ભરવાની રહ ે છે. આથી પોતાના બધા જ િમાણપત્રો જેવા કે, શૈક્ષણણક 
લાયકાત, વય, શાળા છોડયાનુ ંિમાણપત્ર, જાવત, શારીફરક અશકતતા (ફદવ્યાગંતા)(હોય તો), માજી 
સૈવનક (લાગ ુપડત ુહોય તો), માન્ય રમતગમત અંગેના (લાગ ુપડતા હોય તો), વવધવા (જો હોય તો) 
તે અંગેના તેમજ અન્ય લાયકાતના અસલ િમાણપત્રોને સાથે રાખીને ઓનલાઇન અરજીમા ંએવા 
િમાણપત્રોને આધારે સમગ્ર વવગતો ભરવાની રહ ે છે, અન્યથા મડંળ /વનમણુકં સત્તાવધકારી ધ્વારા 
િમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે અરજીમાનંી  વવગતો ખોટી અથવા અસગંત ઠરશે તો ઉમેદવારની 
અરજી અને ઉમેદવારી/પસદંગી/વનમણુકં રદ કરવામા ં આવશે. અરજીપત્રકમા ં ઓનલાઇન ભરેલી 
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વવગતોની કોઇ પણ િકારની ચકાસણી કયામ વગર મડંળ ધ્વારા ઉમેદવારોને આ જગ્યા માટેની વનયત 
સ્પધામત્મક લેણખત પરીક્ષા માટે કામચલાઉ દાખલ (િોવીઝનલ એડમીશન)  કરી સ્પધામત્મક પરીક્ષા 
આપવા દેવામા ં આવશે, જે પરીક્ષા બાદ િોવીઝનલ રીઝલ્ટ જાહરે થયા બાદ િોવીઝનલ મેરીટ  
લીસ્ટમા ંસમાવવષ્ટ ઉમેદવારોના િમાણપત્ર ચકાસણીને આધીન રહશેે. 

૧.૩ લેણખત સ્પધામત્મક પરીક્ષા પધ્ધવત અને પસદંગીની િફક્રયા આ જાહરેાતમા ં હવે પછીના ફકરામા ં
દશામવ્યા મજુબની હતેલુક્ષી િશ્નોવાળી ઓ્ટીકલ માકમસ રીડીંગ (ઓ.એમ.આર.) પધ્ધવતની લેણખત 
સ્પધામત્મક પરીક્ષા રહશેે. આ હતેલુક્ષી િશ્નોવાળી ઓ.એમ.આર. પધ્ધવતની લેણખત સ્પધામત્મક પરીક્ષાનુ ં
આયોજન મડંળ દ્વારા કરવામા ંઆવશે. જે અંગેનો પરીક્ષા કાયમક્રમ અલગથી િવસધ્ધ કરવામા ંઆવશે. 
આ માટે ગજુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળની વેબસાઇટ જોતા રહવેા ઉમેદવારોને સલાહ 
આપવામા ંઆવે છે.  

૧.૪ લેણખત સ્પધામત્મક પરીક્ષા સદંભમની તેમજ ત્યારબાદની બધી જ સચૂનાઓ ઉમેદવારના રજજસ્ટડમ 
મોબાઇલ નબંર પર એસ.એમ.એસ. થી આપવામા ંઆવશે. આથી, અરજીપત્રકમા ંસબંવંધત કોલમમા ં
ઉમેદવારે મોબાઇલ નબંર અવશ્ ય દશામવવો. અને સમગ્ર ભરતી િફક્રયા પણૂમ થાય ત્યા સધુી, 
મોબાઇલ નબંર જાળવી રાખવો અવનવાયમ રીતે જરૂરી છે. મોબાઇલ નબંર બદલવા અથવા બધં થઇ 
જવાના કારણે અથવા અન્ય કોઇ પણ કારણોસર ઉમેદવારને એસ.એમ.એસ થી સચુના ન મળે તો 
તેની જવાબદારી ઉમેદવારની રહશેે, અને આવા ફકસ્સામા ંઉમેદવાર પોતે વનમણુકં મેળવવા ઇચ્છતો 
ન હોવાનુ ંમાનવામા ંઆવશે.  

૧.૫ સ્પધામત્મક પરીક્ષા બાદ િોવીઝનલ રીઝલ્ટ અંગેની કાયમવાહી મડંળ ધ્વારા કરવામા ં આવશે જે 
અન્વયે િોવીઝનલ મેરીટ લીસ્ટમા ં જે ઉમેદવારોનો સમાવેશ હશે, તેમને તેમના ઇ-મેઇલ ઉપર 
િમાણપત્ર ચકાસણીની સચુનાઓ અને અન્ય સચુનાઓ આપવામા ં આવશે.આ માટે અરજીમા ં
દશામવેલો ઇ-મેઇલ આઇડી જાળવી રાખવા અને સમયાતંરે જોતા રહવેા ઉમેદવારોને સલાહ આપવામા ં
આવે છે. 

૨.  ભરવાપાત્ર જગ્યાઓની વવગતઃ- 
 

૨.૧ પચંાયત વવભાગના ખાનગી પત્ર ક્રમાકં:-મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૨ મજુબ જાહરેાત 
ક્રમાકંઃ૦૧/૨૦૨૧-૨૨ લેબોરેટરી ટેકનીશીયન (વગમ-૩) સવંગમની જજલ્લા પચંાયત વાર કેટેગરીવાર 
ભરવાપાત્ર જગ્યાઓ નીચે મજુબ છે:- 

ક્રમ જજલ્લા 
પચંાયત 

ભરવાપાત્ર કુલ 
જગ્યાઓની સખં્યા 

ભરવાપાત્ર જગ્યાઓ પૈકી કક્ષાવાર જગ્યાઓ 
સામાન્ય 
(જનરલ) 
(OC) 

આવથિક રીતે 
નબળા વગમ 

(EWS) 

સા.શૈ.પછાત 
વગમ 

(SEBC) 

અન.ુ 
જાવત 
(SC) 

અન.ુજન 
જાવત 
(ST) 

૧ અમદાવાદ 10 08 01 00 00 01 
૨ અમરેલી 03 02 00 01 00 00 
3 આણદં 09 08 00 01 00 00 
૪ અરવલ્લી 03 02 00 00 00 01 



Page 3 of 26 
 

૫ બનાસકાઠંા 37 15 03 08 04 07 
૬ ભરુચ 14 06 01 01 00 06 
૭ ભાવનગર 08 03 00 02 03 00 
૮ બોટાદ 02 02 00 00 00 00 
૯ છોટાઉદેપરુ 06 04 00 00 02 00 
૧૦ દાહોદ 30 01 03 03 01 22 
૧૧ ડાગં 10 04 01 05 00 00 
૧૨ દેવભવૂમ 

દ્વારકા 
00 00 00 00 00 00 

૧૩ ગાધંીનગર 01 01 00 00 00 00 
૧૪ ગીર 

સોમનાથ 
07 06 00 00 01 00 

૧૫ જામનગર 06 01 00 04 01 00 
૧૬ જુનાગઢ 02 01 00 01 00 00 
૧૭ કચ્છ 20 12 02 02 01 03 
૧૮ ખેડા 16 13 01 02 00 00 
૧૯ મહીસાગર 16 04 01 01 00 10 
૨૦ મહસેાણા 07 06 00 00 01 00 
૨૧ મોરબી 04 01 00 03 00 00 
૨૨ નમમદા 04 04 00 00 00 00 
૨૩ નવસારી 06 01 00 01 00 04 
૨૪ પચંમહાલ 10 00 01 00 01 08 
૨૫ પાટણ 16 10 01 04 01    00 
૨૬ પોરબદંર 03 03 00 00 00 00 
૨૭ રાજકોટ 16 07 01 06 02 00 
૨૮ સાબરકાઠંા 12 05 01 03 00 03 
૨૯ સરુત 10 00 01 03 01 05 
૩૦ સરેુન્રનગર 09 08 00 01 00 00 
૩૧ તાપી 01 00 00 01 00 00 
૩૨ વડોદરા 08 00 00 02 01 05 
૩૩ વલસાડ 11 06 01 01 00 03 

 કુલ 317 144 19 56 20 78 

 

૨.૨ જાહરેાતમા ંદશામવેલ જગ્યાઓની સખં્યામા ંવધઘટ થવાની શકયતા છે. 
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૨.૩ પચંાયત વવભાગના ખાનગી પત્ર ક્રમાકં:-મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૨ મજુબ ઉપરોક્ત 
ભરવાપાત્ર ૩૧૭ જગ્યાઓ પૈકી કુલ ૪૯ જગ્યા શારીરીક અશક્તતા ધરાવતા (ફદવ્યાગં) ઉમેદવારો 
માટે અનામત છે. જે સબંવધત કેટેગરી(GENERAL/EWS/ SC/ST/SEBC) સામે સરભર કરવામા ં
આવશે. 

૨.૪ પચંાયત વવભાગના ખાનગી પત્ર ક્રમાકં:-મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૨ મજુબ આ 
સવંગમની કુલ ખાલી જગ્યાઓ પૈકી માજી સૈવનક માટે ૧૯ જગ્યાઓ અનામત રાખવામા ંઆવશે. જે 
સબંવધત કેટેગરી(GENERAL/EWS/ SC/ST/SEBC) સામે સરભર કરવામા ંઆવશે. 

૨.૫ પચંાયત વવભાગના ખાનગી પત્ર ક્રમાકં:-મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૨ મજુબ ઉપરોકત 
૩૧૭ જગ્યાઓ પૈકી મફહલાઓ માટે અનામત જગ્યાઓ નીચે મજુબ છેઃ- 

 સામાન્ય વગમની મફહલા માટે અનામત જગ્યાઓ             --  ૪૬ 
 આવથિક રીતે નબળા વગમ(EWS)ની મફહલા માટે અનામત જગ્યાઓ  --  ૦૨ 
 સામાજીક અને શૈક્ષણણક પછાત વગમ (SEBC)ની મફહલાઓ માટે અનામત જગ્યાઓ --  ૧૬ 
 અનસુણુચત જાવત (SC) કેટેગરીની મફહલાઓ માટે અનામત જગ્યાઓ            --  ૦૨ 
 અનસુણુચત જન જાવત (ST) કેટેગરીની મફહલાઓ માટે અનામત જગ્યાઓ       --  ૨૬ 
૨.૬ અનસુણુચત જાવત, અનસુણુચત જન જાવત, સામાજીક અને શૈક્ષણણક પછાત વગમ અને આવથિક રીતે 

નબળા વગમના ઉમેદવારો માટેની અનામત જગ્યાઓ ફકત મળૂ ગજુરાતના જે તે અનામત કેટેગરીના 
ઉમેદવારો માટે જ અનામત છે.  

૩. મફહલા ઉમેદવારો માટેઃ- 
૩.૧ સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૧૧-૧૧-૨૦૧૪ ના ઠરાવ ક્રમાકંઃ- સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ-ર 

(ભાગ-૧) ની જોગવાઇ મજુબ મફહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ વસવાયની બાકી રહતેી 
જગ્યાઓ ફક્ત પરુૂષ ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેમ ગણવાનુ ંનથી, આ જગ્યાઓ ઉપર પરુૂષ તેમજ 
મફહલા ઉમેદવારોની પસદંગી પરુુષ માટે ઠરાવેલ મેરીટના ધોરણે વવચારણા થઇ શકે છે. આ જાહરેાત 
અન્વયે પરુૂષ તેમજ મફહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે.  

૩.૨ સબવંધત કેટેગરી માટેની આખરી પસદંગી યાદી તૈયાર કરતી વખતે મફહલાઓની અનામત જગ્યાઓ 
માટે લાયક મફહલા ઉમેદવાર ઉ૫લબ્ધ નહી થાય તો, તે  જગ્યા સબંવધત કેટેગરી (General, EWS, 

SC, ST, SEBC) ના પરુૂષ ઉમેદવારથી ભરવામા ંઆવશે. 
૩.૩ સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૨-૯-૨૦૨૦ના ઠરાવ ક્રમાકંઃ- સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ-ર થી 

નકકી કરવામા ંઆવેલ મફહલા અનામત જગ્યાઓ માટેની કાયમપધ્ધવત ધ્યાને લઇ મફહલા અનામતની 
જગ્યાઓ ઉપર લાયક ઉમેદવારની પસદંગી કરવામા ંઆવશે. 

 

૪ વવધવા ઉમેદવારો માટેઃ- 
૪.૧ કોઇ મફહલા ઉમેદવાર પોતે વવધવા હોય તો ઓનલાઇન અરજીપત્રકમા ંસબવંધત કોલમમા ં  કલીક 

કરવાનુ ંરહશેે. તેમજ તે અંગેના િમાણપત્રોની વવગતો ઓનલાઇન અરજીમા ંદશામવવાની રહશેે. 
૪.૨ વવધવા ઉમેદવારે જો પનુઃ લગ્ન કરેલ હોય તો અરજીપત્રકમા ંતે કોલમ સામે  અચકુ માફહતી  
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આપવી.વવધવા ઉમેદવારે પનુઃ લગ્ન કરેલ ન હોય અને વવધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા 
ઇચ્છતા હોય તો, ઉમેદવારે વનમણકૂ સતાવધકારી/મડંળ સમક્ષ િમાણપત્ર ચકાસણી સમયે ’’પનુઃ લગ્ન 
કરેલ નથી’’ તેવી એફફડવેવટ  અચકુ રજુ કરવાની રહશેે. જો ઉમેદવાર આ િમાણપત્ર/એફફડવેવટ રજુ 
નહીં કરે તો વવધવા ઉમેદવાર તરીકેના મળવાપાત્ર લાભ આપવામા ંઆવશે નહી. અલબત્ત, અન્ય 
રીતે યોગ્યતા ધરાવતા હશે તો મડંળ ધ્વારા વવચારણા કરવામા ંઆવશે. 

૪.૩ વવધવા ઉમેદવારોને સરકારશ્રીની િવતમમાન જોગવાઇ મજુબ સ્પધામત્મક પરીક્ષામા ં તેઓએ મેળવેલ  
કુલ ગણુના પાચં ટકા ગણુ વધારાના ગણુ તરીકે ઉમેરવામા ં આવશે, જે િમાણપત્ર ચકાસણીને 
આધીન રહશેે. 
 

૫. માજી સૈવનક (EX-Servicemen) ઉમેદવારો માટેઃ-  

૫.૧ ગજુરાત પચંાયત સવવિસ (રીઝમવેશન ઓફ વેકન્સીસ ફોર એકસ સવવિસમેન) રુલ્સ ૧૯૮૯ ની  
જોગવાઇઓ ધ્યાને લઇ લાયકાત ધરાવતા માજી સૈવનક ઉમેદવારોની પસદંગી કરવામા ંઆવશે. 

૫.૨ ઉમેદવાર પોતે જ માજી સૈવનક હોવા જોઇએ. માજી સૈવનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમા ં તથા 
પફરવશષ્ટમા ં માજી સૈવનક તરીકે ફરજ બજાવ્યાના સમયગાળાની  વવગતો આપવાની રહશેે. માજી 
સૈવનક ઉમેદવારે વનયત નમનુા  મજુબનુ ંઅવધકૃત અવધકારીની સહીવાળં , સશશ્ત્રદળોમા ંઉમેદવારના 
નોકરીના સમયગાળા દશામવત ુ ં િમાણપત્ર મડંળ સમક્ષ માગંણી થયેથી રજુ કરવાનુ ં રહશેે. જો 
ઉમેદવારે તેની ઓનલાઇન અરજીમા ંમાજી સૈવનક કેટેગરીમા ંકલીક કરેલ હોય અને ભવવષ્યમા ંમડંળ 
ધ્વારા માગંણી કરાય ત્યારે જો ઉમેદવાર માજી સૈવનક તરીકેના અવધકૃત આધાર પરુાવા રજુ કરવામા ં
વનષ્ફળ જાય તેવા સજંોગોમા ં ઉમેદવારનો માજી સૈવનક તરીકે નોકરી મેળવવા અંગેનો હકક દાવો 
ધ્યાને લેવામા ંઆવશે નહી. અને માજી સૈવનક માટે ઠરાવેલ મેરીટ અન્વયે પસદંગી થયેલ હશે તો 
પસદંગી /વનમણુકં રદ કરવામા ંઆવશે. 

૫.૩ માજી સૈવનક કેટેગરીમા ંપસદં થયેલ ઉમેદવારોને તેઓની સબંવંધત જે તે કેટેગરી (General, EWS, 

SC, ST, SEBC) સામે સરભર કરવામા ંઆવશે.  
૫.૪ માજી સૈવનકની અનામત જગ્યા માટે લાયક માજી સૈવનક  ઉમેદવાર નહીં મળે તો તે જગ્યા જે તે 

કેટેગરીના અન્ય લાયક ઉમેદવારથી ભરવામા ંઆવશે. 
૫.૫ ઉમેદવારે પોતે સૈવનક તરીકે સળંગ છ માસથી ઓછી નહી તેટલી ફરજ બજાવેલ હોય અને 

નોકરીમાથંી વનયવમત રીતે વનવતૃ્ત થયા હોય તેવા માજી સૈવનકોને તેમણે બજાવેલ ખરેખર ફરજનો 
સમયગાળો, તેમની હાલની ઉંમરમાથંી બાદ કરતા ંમળતી ઉંમર, ભરતી વનયમમા ંઠરાવેલ ઉ૫લી 
વયમયામદાથી ત્રણ વષમ કરતા ંવધવી જોઈશે નહીં, પરંત ુકોઇપણ સજંોગોમા ંમાજી સૈવનકની ઉંમર ૪૫ 
વષમ કરતા વધવી જોઇએ નહી. 
 

૬. શારીફરક અશકતતા ધરાવતા (ફદવ્યાગં) ઉમેદવારો માટેઃ-    
 

૬.૧ શારીફરક અશકતતા  ધરાવતા (ફદવ્યાગં) ઉમેદવારોની અનામત રાખેલ જગ્યાઓ સામે પસદંગી 
પામેલ ઉમેદવારને જે તે કેટેગરી (GENERAL/EWS/SC/ST/SEBC) વગમના ઉમેદવારો સામે સરભર 
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કરવામા ં આવશે. ફદવયાગં ઉમેદવારો માટે આ જાહરેાનામાના પેરા-૨.૩ મા ં દશામવ્યા મજુબની 
જગ્યાઓ અનામત છે.  

૬.૨ સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા ૧૫/૨/૨૦૦૧ ના ઠરાવ ક્રમાકંઃ- 
સીઆરઆર/૧૦૨૦૦૦/જીઓઆઇ/૭/ગ-ર મજુબ   શારીરીક અશકતતા (ફદવ્યાગંતા)  ૪૦ ટકા કે તેથી 
વધ ુહોય તેમને જ શારીરીક અશકતતાના (ફદવ્યાગંતા)  લાભો મળવાપાત્ર રહશેે. 

૬.૩ સરકારશ્રીના પચંાયત ગ્રામ ગહૃ વનમામણ અને ગ્રામ વવકાસ વવભાગના ઠરાવ ક્રમાકંઃ- 
અપગ/૧૦૨૦૧૩/૧૮૯૦/ખ(પા.ફા) તા ૦૬-૦૯-૨૦૨૧ થી શારીફરક અશકત(ફદવ્યાગં) ઉમેદવારો માટે 
જગાઓ અનામત રાખવા બાબતે નીચે મજુબની જોગવાઇ થયેલ છે, જે આ જાહરેાતના હતે ુ માટે 
માન્ય ગણાશે. ફદવયાગં ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યાઓની સખં્યા પેરા-૨.૩ મા ંદશામવેલ છે.  
સવંગમઃ- લેબોરેટરી ટેકનીશીયન (વગમ-૩) 
ક્રમ વવકલાગંતાની 

કેટેગરી 
અનામત જગ્યાની 

ટકાવારી 
વવકલાગંતાનો િકાર 

1 A ----- ---- 
2 B 1.33% D,HH 

3 C 1.33% OL,BL,DW,AAV 

4 D & E 1.33% ASD(M),SLD,MI,MD(40-70)% 
{Code and functional Classification:- Blind(B), Low vision(LV)(40-70)%, Deaf (D), [Hard of hearing 
(HH), [Locomoter disability (LD):-OA(one arm), OL (one leg), BA (both arm), BH(both hands), 
OAL(one arm one leg), BLA(both legs and arms), BLOA(both leg one arm), OABL(one arm both 
legs), BAOL(both arms one leg),BABL(Both arms both leg), OAOL(one arm one leg), Cerebral 
palsy(CP), Leprosy cured(LC), Dwarfism(DW), Acid attack victim (AAV), Muscular dystrophy 
(MDy), Intellectual Disability (ID), Specific Learning disability (SLD), Mental illness (MI) 

  [Autism Spectrum Disorder (ASD) M-Mild, MoD-Moderate], 
 [ Multiple Disabilities (MD):- Disabilities included in group (A) to (D) (40-70)%] 

 નોંધ:-  પચંાયત વવભાગના પત્ર ક્રમાકં:-અપગ/૧૦૨૦૧૩/૧૮૯૦/ખ(પા.ફા) તા.૧૮-૧૧-૨૦૨૧ના પત્ર 
સાથે સામાજીક  ન્યાય અને અવધકારીકતા વવભાગના તા.૩૦-૧૦-૨૦૨૧ના પત્ર ક્રમાકં:-
અપગ/૧૦૨૦૨૦/૪૭૩૬૨/છ-૧(પાટમ -૪) થી જણાવ્યા મજુબ શ્રવણક્ષવતના બનેં િકાર HH અને Deaf 
સાથે દશામવેલ હોય ત્યારે ટકાવારી દશામવવી નહી, તેમ જણાવેલ છે. જેથી ઉપરોકત ક્રમ-૨ ખાતે 
વવકલાગંતાના િકારમા ંટકાવારી દશામવેલ નથી.. 

૬.૪ શારીફરક અશકતતા (ફદવ્યાગંતા) ધરાવતા ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન અરજીમા ં સક્ષમ સત્તાવધકારી 
ધ્વારા આપેલ ફદવ્યાગંતાના િમાણપત્ર નબંર અને તારીખ ઓનલાઇન અરજીપત્રકમા ં યોગ્ય 
કોલમમા ંઅચકુ દશામવવાનો રહશેે.   

 

૬.૫ વનયમાનસુાર શારીફરક અશકતતા ધરાવતા ંહોય તેવા (ફદવ્યાગં) ઉમેદવારને જ શારીફરક અશકતતા 
(ફદવ્યાગંતા)નો લાભ મળવાપાત્ર રહશેે. શારીફરક અશકતતા (ફદવ્યાગંતા) નો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા 
ઉમેદવારે ઉપરોકત પેરા-૬.૩ પૈકીની કઇ શારીફરક અશકતતા (ફદવ્યાગંતા) છે તે ઓનલાઇન 
અરજીમા ંસ્પષ્ટ દશામવવાનુ ંરહશેે. 
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૬.૬ શારીફરક અશકતતા ધરાવતા (ફદવ્યાગં) ઉમેદવારે તેના દાવાના સમથમનમા ં સામાન્ય વહીવટ 
વવભાગના તા ૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પરીપત્ર ક્રમાકંઃ- પરચ/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/ગ-ર થી તેમજ 
વખતોવખત વનયત થયેલ નમનુામા ંસરકારી હોસ્પીટલના સવુિટેન્ડને્ટ /વસવીલ સર્જન/ મેડીકલ બોડમ 
ધ્વારા આપવામા ંઆવેલ િમાણપત્ર જ માન્ય ગણવામા ંઆવશે,તેમજ આ અસલ  િમાણપત્ર સક્ષમ 
સતાવધકારી ધ્વારા માગંણી કરાયેથી અચકુ રજુ કરવાનુ ં  રહશેે. આ િમાણપત્ર વનમણકૂ 
અવધકારી/મડંળ સમક્ષ રજુ કરવામા ંનહીં આવે,તેવા ફકસ્સામા ંજે તે ઉમેદવારને શારીફરક અશકતતા 
(ફદવ્યાગંતા) ઉમેદવાર તરીકેનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહીં. 

૬.૭ સામાન્ય વહીવટ વવભાગના ઠરાવ ક્રમાકંઃ- સીઆરઆર/૧૦૨૦૧૭/૧૨૨૬૩૯/ગ-ર તા ૧૭-૯-૨૦૨૧ ની 
જોગવાઇ મજુબ સીધી ભરતીથી જગ્યા ભરવાના િસગેં ફદવ્યાગં ઉમેદવાર માટે જગ્યા અનામત ન 
હોય ત્યારે સબવંધત જગ્યા માટે બેન્ચ માકમ  ફડસેણબણલફટઝ ધરાવતા ઉમેદવાર ફદવ્યાગં માટે અનામત 
ન હોય તેવી જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે.પરંત ુ તે જગ્યા બેન્ચ માકમ  ફડસેણબણલફટઝ ધરાવતી 
વ્યફકતઓ માટે યોગ્ય હોવાનુ ંવનયત કરવામા ંઆવેલ હોવ ુજોઇશે. 

૬.૮ સામાન્ય વહીવટ વવભાગના ઠરાવ ક્રમાકંઃ- સીઆરઆર/૧૦૨૦૧૭/૧૨૨૬૩૯/ગ-ર તા ૧૭-૯-૨૦૨૧ ની 
જોગવાઇ મજુબ સીધી ભરતીના ફકસ્સામા ંફદવ્યાગંો માટે નકકી કરવામા ંઆવેલ અનામત જગ્યા માટે 
વનયત કટ ઓફ માકમસને ધ્યાને લેતા સબવંધત ફદવ્યાગંતાની સબ કેટેગરી માટેના ઉમેદવારો  
ઉપલબ્ધ ન થાય તેવા સજંોગોમા ં નકકી કરવામા ં આવેલી ફદવ્યાગંતાઓ પૈકી અન્ય ફદવ્યાગંતા 
ધરાવતી વ્યફકતથી આવી જગ્યા ભરવાની રહશેે.એટલે કે ફદવ્યાગં ઉમેદવારો માટેની અનામતની સબ 
કેટેગરીમા ંપરસ્પર અદલાબદલી ઉપર દશામવેલા સજંોગોમા ંકરવામા ંઆવશે.  

૬.૯ બેન્ચમાકમ  ફડસેણબણલફટઝ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત રાખવામા ંઆવેલી જગ્યા ઉપર વનયત 
કરેલ સામાન્ય ધોરણોના આધારે ફદવ્યાગં ઉમેદવારો પરુતી સખં્યામા ંઉપલબ્ધ ન થાય તો ફદવ્યાગંો 
માટે અનામત રાખવામા ંઆવેલ ખાલી જગ્યા ભરવા માટે પસદંગીના ધોરણો હળવા કરીને ફદવ્યાગં 
ઉમેદવારની પસદંગી મડંળ ધ્વારા કરવામા ંઆવશે.  

૬.૧૦ શારીરીક રીતે અશકત (ફદવ્યાગં) ઉમેદવારોને સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા ૧-૧૨-૨૦૦૮ ના  
પરીપત્ર ક્રમાકંઃ- પરચ/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/ગ-ર થી વનયત થયેલ સવુિટેન્ડને્ટ /વસવીલ સર્જનના 
તબીબી િમાણપત્રને આધીન રહીને ઉપલી વયમયામદામા ં૧૦ વષમની છુટછાટ મળશે. 

 

૭ અનસુણુચત જાવત, અનસુણુચત જન જાવત, સામાજીક શૈક્ષણણક પછાત વગમના અને 
આવથિક રીતે નબળા વગો(EWS)ના ઉમેદવારો માટેની સામાન્ય જોગવાઇઓઃ- 

૭.૧ મળુ ગજુરાતના અનસુણુચત જાવત, અનસુણુચત જન જાવત, સામાજીક શૈક્ષણણક પછાત વગમના અને 
આવથિક રીતે નબળા વગો(EWS)ના ઉમેદવારોને જ અનામત વગમના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળશે. 

૭.૨ અનસુણુચત જાવત, અનસુણુચત જન જાવત, સામાજીક શૈક્ષણણક પછાત વગમના અને આવથિક રીતે નબળા 
વગો(EWS)ના ઉમેદવાર જે વગમના હોય તેની વવગતો અરજીપત્રકમા ંઅચકુ આપવી. 

૭.૩ ઉમેદવારે અરજીપત્રકના સબવંધત કોલમમા ંજે તે અનામત કક્ષા દશામવેલ નહી હોય તો પાછળથી 
અનામત વગમના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હકક દાવો માન્ય રાખવામા ંઆવશે નહીં. 



Page 8 of 26 
 

૭.૪ અનામત વગમનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથમનમા ંસક્ષમ અવધકારી ધ્વારા વનયત 
નમનુામા ંઆપવામા ંઆવેલ જાવત િમાણપત્રની નકલ િમાણપત્રની ચકાસણી સમયે રજુ કરવાની 
રહશેે.ઉપરાતં મડંળ/વનમણુકં અવધકારી ધ્વારા િમાણપત્રની નકલ માગંણી થયેથી અચકુ રજુ કરવાની 
રહશેે. 

૭.૫ સરકારશ્રીના સામાન્ય વહીવટ વવભાગના પરીપત્ર ક્રમાકંઃ- પવસ/૧૦૨૦૦૩/૯૦૦/ગ-૪ તા ૨૩-૭-
૨૦૦૪ તથા પરીપત્ર ક્રમાકં:-પવસ/૧૦૨૦૧૬/૨૮૨૪૪૭/ગ-૪ તા.૦૭-૦૫-૨૦૧૬ની જોગવાઇઓ 
મજુબ સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારોને જે વયમયામદાના અને ગણુવત્તા(મેરીટ)ના ધોરણ લાગ ુ
પાડવામા ં આવ્યા હોય તે જ ધોરણે પોતાની ગણુવત્તાના આધારે સ્પધામત્મક પરીક્ષામા ં પસદંગી 
પામેલ હોય એવા અનસુણુચત જાવત, અનસુણુચત જન જાવત, સામાજીક શૈક્ષણણક પછાત વગમ અને 
આવથિક રીતે નબળા વગોના ઉમેદવારોને સામાન્ય કેટેગરીની જગ્યા સામે સરભર કરવામા ંઆવશે, 
પરંત ુસામાન્ય કેટેગરી માટે વનયત થયેલ ઉપલી વયમયામદામા ંછુટછાટ મેળવીને પસદંગી પામેલા 
અનસુણુચત જાવત, અનસુણુચત જન જાવત, સામાજીક શૈક્ષણણક પછાત વગમ અને આવથિક રીતે નબળા 
વગોના ઉમેદવારોને સબંવધત અનામત કેટેગરીની જગ્યા સામે સરભર કરવામા ંઆવશે.  

૭.૬ ઉમેદવારે અરજીપત્રકમા ંજાવત અંગે જે વવગત દશામવેલ હશે તેમા ંપાછળથી ફેરફાર કરવાની વવનતંી 
માન્ય રાખવામા ં આવશે નહી.જો કોઇ ઉમેદવારે વનયત સમયગાળા દરમ્યાન ઇસ્ય ુ થયેલ વનયત 
નમનુાનુ ં િમાણપત્ર રજુ નહી કરેલ હોય તો તેઓને અનામત વગમના ઉમેદવાર તરીકેનો લાભ 
મળવાપાત્ર થશે નહી. 

 

૮. સામાજીક અને શૈક્ષણણક પછાત વગમના ઉમેદવારો માટેઃ-  
૮.૧ સામાજીક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગમના ઉમેદવારોએ ઉન્નતવગમમા ંસમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુ ં

(નોનફક્રવમલેયર) વનયત નમનુાનુ ંસરકારશ્રીના સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના તા ૨૭-
૪-૨૦૧૦ ના ઠરાવ ક્રમાકંઃ- સશપ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/અથી વનયત થયેલ પફરવશષ્ટ-૪ (ગજુરાતીમા)ં ના 
નમનુાના િમાણપત્ર મડંળ માગે ત્યારે રજુ કરવાન ુ રહશેે (અંગે્રજીમા ં કઢાવેલ નોન ફક્રમીલેયર 
સટીફીકેટ જે કેન્ર સરકારની નોકરી માટેનુ ં હોઇ, આ જાહરેાતના હતે ુ માટે માન્ય ગણવામા ંઆવશે 
નફહ).  

૮.૨ સામાજીક અને  શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગમના પફરણીત મફહલા ઉમેદવાર આવુ ં નોન ફક્રમીલેયર 
િમાણપત્ર તેમના માતા-વપતાની આવકના સદંભમમા ં ધરાવતા હોવા જોઇશે. જો આવા ઉમેદવાર 
તેમના પવતની આવકના સદંભમમા ંઆવુ ંિમાણપત્ર ધરાવતા હશે તો તેને ધ્યાનમા ં લેવામા ંઆવશે 
નહીં. 

૮.૩ સામાજીક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના તા ૨૬/૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ ક્રમાકંઃ- 
સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મજુબ ’ઉન્નત વગમમા ં સમાવેશ નફહ થવા અંગેના િમાણપત્ર’ની 
મહત્તમ અવવધ(Validity) જે નાણાકીય વષમમા ં મેળવ્ય ુ હોય તે સફહત ત્રણ નાણાકીય વષમની રહશેે, 

પરંત ુઆવુ ં િમાણપત્ર સબવંધત જાહરેાત માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સધુીમા ં
ઇસ્ય ુકરાયેલ હોવ ુજોઇએ. જો આ િમાણપત્ર આ સમયગાળા દરમ્યાન ઇસ્ય ુથયેલ હશે તો જ માન્ય 
રાખવામા ંઆવશે અન્યથા તે માન્ય રાખવામા ંઆવશે નફહ. 
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 ૮.૪ ઉમેદવારે ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે જે ’ઉન્નત વગમમા ંસમાવેશ નફહ થવા અંગેનુ ંિમાણપત્ર’ ની 
વવગતો જણાવેલ હોય તેની જ નકલ માગંણી થયેથી રજુ કરવાની રહશેે. જો આવા િમાણપત્રમા ંકોઇ 
ભલુ હોવાને કારણે ઉમેદવાર જાહરેાતની છેલ્લી તારીખ બાદનુ ં નવુ ં િમાણપત્ર મેળવે તો પણ 
સામાજીક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગમના ઉમેદવાર તરીકે પાત્ર થવા માટે ઓનલાઇન અરજીમા ં
જણાવેલ િમાણપત્ર જ માન્ય રહશેે. 

૮.૫ ઉન્નત વગમમા ંસમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુ ંિમાણપત્ર આપવા માટે ૬ માપદંડો ધ્યાને લેવાય છે. 
પરંત ુઉકત માપદંડો પૈકી કોઇ પણ માપદંડમા ંઆ અવવધ દરમ્યાન ફેરફાર થાય તો તેની સ્વૈચ્ચ્છક 
જાહરેાત સબવંધત ઉમેદવારે તથા તેના માતા વપતા/વાલીએ સ્વય ંસબવંધત સત્તાવધકારી તેમજ તેના 
ધ્વારા િમાણપત્રમા ંકોઇ ફેરફાર કરવામા આવે તો ગજુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળને કરવાની 
રહશેે. ઉમેદવાર માતા-વપતા/વાલી આવી જાહરેાત નહી કરીને કોઇ પણ વવગતો છુપાવશે તો તેઓ 
કાયદેસરની કાયમવાહીને પાત્ર બનશે અને તેઓએ મેળવેલ અનામતનો લાભ રદ કરવાપાત્ર થશે. 
ઉન્ન્ત વગમમા ંસમાવેશ નહી થવા અંગેનુ ંિમાણપત્ર મેળવવા માટેનો કોઇ પણ માપદંડમા ંફેરફારની 
સ્વૈચ્ચ્છક જાહરેાત કરવાની જવાબદારી ઉમેદવાર/માતા વપતા/વાલીની વ્યફકતગત રીતે અને સયંકુત 
રીતે રહશેે. 

૮.૬ સામાજીક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના ઠરાવ ક્રમાકંઃ- સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ તા ૨૬-૪-
૨૦૧૬ ની જોગવાઇઓ મજુબ ણબન ઉન્નતવગમના િમાણપત્રની અવવધ વાળં િમાણપત્ર જે વષમમા ં
મેળવ્ય ુ હોય તે સફહત ત્રણ નાણાકીય વષમની રહશેે.ત્યારબાદ સામાજીક ન્યાય અને અવધકારીતા 
વવભાગના તા ૧૨-૬-૨૦૨૦ ના ઠરાવની  જોગવાઇ ધ્યાને લેતા આ ત્રણ વષમની અવવધના 
સમયગાળા દરમ્યાન ઇસ્ય ુ થયેલ િમાણપત્ર સાથે ઉમેદવારે તેના ’’ણબન ઉન્નત વગમના દરજજા’’ 
(Non Creamy Layer Status) મા ંકોઇ ફેરફાર થયેલ નથી તથા તેઓ રાજય સરકારના અનામતના 
હતે ુમાટે નકકી થયેલ પાત્રતાના માપદંડ મજુબ લાયક ઠરે છે તે મજુબનુ ંબાહધેરીપત્રક ઉકત ઠરાવ 
સાથેના પફરવશષ્ટથી વનયત થયેલ નમનુામા ંઆપવાનુ ંરહશેે.મડંળ જયારે નોન ફક્રમીલેયર સટીફીકેટ 
મગંાવે તે સમયે ઉમેદવારે િમાણપત્રની સાથે આ બાહંધેરી રજુ કરવાની રહશેે.આ જોગવાઇનો 
દુરૂપયોગ બદલ અનામતનો લાભ રદ થવા પાત્ર છે અને ઉમેદવાર કાયદેસરની કાયમવાહીને પાત્ર 
બને છે. ઉન્નતવગમમા ંસમાવેશ નફહ થવા અંગેના િમાણપત્ર સદંભે રજુ કરવાની બાહંધેરીનો વનયત 
નમનુો સામાજીક ન્યાય અને અવધકારીતા  વવભાગની વેબસાઇટ 
https://sje.gujarat.gov.in/resolutions  પરથી મળી શકશે. 

 
 

૯ આવથિક રીતે નબળા વગમના ઉમેદવારો (EWS) માટેઃ- 
૯.૧ આવથિક રીતે નબળા વગોના ઉમેદવારોએ રાજય સરકારના સામાજીક ન્યાય અને અવધકારીતા 

વવભાગના તા ૨૫-૧-૨૦૧૯ ના ઠરાવ ક્રમાકંઃ- ઇ.ડબલ્ય.ુએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી વનયત થયેલ 
નમનુા (અંગે્રજીમા ંએનેક્ષર KH અથવા ગજુરાતીમા ંપફરવશષ્ટ-ગ) મા ં મેળવેલ આવથિક રીતે નબળા 
વગો માટેના િમાણપત્ર નબંર અને તારીખ ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે દશામવવાના રહશેે. આ 
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પાત્રતા િમાણપત્ર સબવંધત જાહરેાત માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સધુીમા ંઇસ્ય ુ
કરાયેલ હોવ ુ જોઇએ. જો આ િમાણપત્ર આ સમયગાળા દરમ્યાન ઇસ્ય ુ થયેલ હશે તો જ માન્ય 
રાખવામા ંઆવશે અન્યથા તે માન્ય રાખવામા ંઆવશે નફહ.  

૯.૨ સામાજીક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના ઠરાવ ક્રમાકંઃ- ઇડબલ્યએુસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ ,તા 
૧૩-૯-૨૦૧૯ અને ઠરાવ ક્રમાકંઃ-ઇડબલ્યએુસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ તા ૨૬-૦૬-૨૦૨૦ ની જોગવાઇ 
મજુબ આવથિક રીતે નબળા વગો(EWS) માટેના પાત્રતા િમાણપત્રો ઇસ્ય ુ(issue) થયા તારીખથી ત્રણ 
વષમ સધુી માન્ય ગણવામા ંઆવશે પરંત ુઇસ્ય ુથયેલ આવથિક રીતે નબળા વગો(EWS) િમાણપત્રની 
વધારેલ અવવધનો લાભ લેવા માટે ઉમેદવારે તેના કુટંુબની આવકમા ંવધારો થયો નથી અને રાજય 
સરકારના અનામતના હતે ુમાટે નકકી થયેલ પાત્રતાના માપદંડ મજુબ લાયક ઠરે છે તેવી બાહંધેરી 
ઉકત ઠરાવ સાથેના પફરવશષ્ટ થી વનયત કયામ મજુબના નમનુામા ંઆપવાની રહશેે.મડંળ જયારે આ 
િમાણપત્ર મગંાવે તે સમયે ઉમેદવારે િમાણપત્રની સાથે આ બાહંધેરી રજુ કરવાની રહશેે. 
બાહંધેરીનો વનયત નમનુો સામાજીક ન્યાય અને અવધકારીતા  વવભાગની વેબસાઇટ 
https://sje.gujarat.gov.in/resolutions  પરથી મળી શકશે.આ જોગવાઇના દુરપયોગ બદલ 
અનામતનો લાભ રદ થવા પાત્ર છે અને ઉમેદવાર કાયદેસરની કાયમવાહીને પાત્ર બને છે જેથી 
વધારેલ અવવધનો લાભ લેતા અગાઉ ઉમેદવારે ઉકત ઠરાવની તમામ જોગવાઇઓનો અભ્યાસ કરી 
લેવા જણાવવામા ંઆવે છે. 

 

૧૦ માન્ય રમતગમતના વધારાના ગણુ મેળવવા માટેની લાયકાત-  

૧૦.૧ સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના ઠરાવ ક્રમાકં : સીઆરઆર/ ૧૦૭૭/ ર૬૬૦/ ગર 
તથા તા.૧/૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવ ક્રમાકં : સીઆરઆર/ ૧૧૮૮/ ૩૬૪૪/ગ.ર   તથા સામાન્ય વહીવટ 
વવભાગના  ઠરાવક્રમાકંઃ-સીઆરઆર/૧૦૯૯/યઓુ/૪૧૧૦/ગ-ર તા ૧૮-૪-૨૦૦૧ તેમજ આ અંગેના 
વખતો વખતના સરકારશ્રીના ઠરાવોની જોગવાઇ મજુબ વનયત કયામ મજુબના સત્તાવધકારી પાસેથી 
વનયત નમનૂામા ં મેળવેલ િમાણ૫ત્ર અસલમા ં રજુ કરનાર  ઉમેદવાર જ રમતગમતના વધારાના 
મળવાપાત્ર  ગણુ માટે હક્કદાર થશે.  

૧૦.૨ ઓનલાઇન અરજીપત્રકના કોલમમા ં’’YES” લખવા ઉપરાતં માન્ય રમતગમત અંગેના િમાણપત્રોની 
વવગતો દશામવનાર ઉમેદવાર જ આ અંગેના વધારાના ગણુ મેળવવાને લાયક રહશેે, જે િમાણપત્ર 
ચકાસણીને આધીન રહશેે. જો કોઇ ઉમેદવારે ઓનલાઇન અરજી વખતે આ અંગેની વવગતો નહી 
દશામવેલ હોય તો પાછળથી રમતગમતના વધારાના ગણુ મેળવવા આ અંગેનો દાવો મડંળ ધ્વારા 
માન્ય રખાશે નહી, જેની નોધ લેવી. 

 

૧૧ એક ઉમેદવાર એક અરજી (No multiple application): 

 
૧૧.૧ એક ઉમેદવાર એક જ અરજી કરી શકશે. તેમ છતા,ં એકથી વધ ુ અરજી (multiple 

application) ના ફકસ્સામા ં ફી સહીત સવમ રીતે યોગ્ય રીતે ભરેલી અરજીઓ પૈકી સૌથી છેલ્લી 
કન્ફમમ થયેલી એક જ અરજી માન્ય રહશેે. તે વસવાયની બધી અરજીઓ રદ થશે.  
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૧૧.૨ એક કરતા ં વધારે અરજી કરવામા ં આવશે તો, તે પૈકી ફી ભરેલી છેલ્લી અરજી માન્ય ગણવામા ં
આવશે. 

૧૧.૩ અનામત વગમના ઉમેદવારે ફી ભરવાની થતી નથી તેથી તેવા ઉમેદવારોની સૌથી છેલ્લી અરજી  
માન્ય ગણવામા ંઆવશે, અને તે વસવાયની બધી અરજીઓ રદ ગણવામા ંઆવશે.  

 
૧૨ નાગફરકત્વઃ- 
૧૨.૧ ઉમેદવાર ભારતનો નાગફરક હોવો જોઈએ. અથવા ગજુરાત પચંાયત સેવા વગીકરણ અને ભરતી 

(સામાન્ ય) વનયમો, ૧૯૯૮ ના વનયમ-૭ ની જોગવાઇ મજુબની રાષ્ રીયતા ધરાવતા હોવા જોઇએ.  
૧૨.૨ ઉમેદવાર, 

(ક) ભારતનો નાગફરક હોય અથવા 
(ખ) નેપાળનો િજાજન હોય અથવા 

     (ગ) ભતુાનનો િજાજન હોય અથવા 
(ઘ) મળુ ભારતની વ્યફકત હોય અને ભારતમા ં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી   
પાફકસ્તાન,(મ્યાનમાર) શ્રીલકંા,કેન્યા,યગુાન્ડા જેવા પવૂમ આફિકાના દેશો ટાન્ઝાવનયાનો સયંકુત િજા 
સત્તાક,(અગાઉ ટાન્ગાવનકા અને ઝાઝીબાર,)જામ્બીયા, મલાવી,ઝૈર, ઇથોપીયા અન વવયેટનામમાથંી 
સ્થળાતંર કરીને આવી હોય  પરંત ુ(ખ)(ગ)(ઘ) વગમ હઠેળ આવતા ઉમેદવાર જેની તરફેણમા ંરાજય 
સરકારે લાયકાતનુ ંિમાણપત્ર આ્ય ુહોય તેવી વ્યફકત હોવા જોઇશે. 

 
૧૩. વયમયામદા અને શૈક્ષણણક લાયકાત :  
૧૩.૧   પચંાયત ગ્રામ ગહૃ વનમામણ અને ગ્રામ વવકાસ વવભાગના જાહરેનામા ક્રમાકંઃ- કેપી/૩૯ ઓફ ૨૦૧૩/ 
પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૫/ખ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૪, જાહરેનામા ક્રમાકંઃ- કેપી/૨૭ ઓફ ૨૦૧૫/ પીઆરઆર/ 
૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૫/ખ તા.૨૬-૦૫-૨૦૧૫, જાહરેનામા ક્રમાકંઃ- કેપી/૦૧ ઓફ ૨૦૧૬/ પીઆરઆર/ ૧૦૨૦૧૩/ 
૧૮૪૫/ખ તા.૦૨-૦૧-૨૦૧૬, જાહરેનામા ક્રમાકંઃ- કેપી/૩૨ ઓફ ૨૦૧૬/ પીઆરઆર/ ૧૦૨૦૧૩/ ૧૮૪૫/ખ 
તા.૦૭-૦૬-૨૦૧૬ તેમજ જાહરેનામા ક્રમાકંઃ- કેપી/૩૧ ઓફ ૨૦૧૮/ પીઆરઆર/ ૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૫/ખ તા.૧૮-
૧૨-૨૦૧૮ થી આ સવંગમ માટે  વયમયામદા અને શૈક્ષણણક લાયકાત નીચે મજુબ નકકી કરવામા ંઆવેલ છે, જે 
આ જાહરેાતના હતે ુમાટે માન્ય ગણાશે. 

સવંગમ શૈક્ષણણક લાયકાત વયમયામદા 
Laboratory 
Technician 
(Class-III) 

A Candidate shall possess- 

(i) a Bachelor’s degree in chemistry or 
Microbiology or Bio-chemistry or Bio-
technology obtained from any of the 
Universities established or incorporated by or 
under the central or a State Act in India, or 
any other educational institution recognized 
as such or declared to be deemed as a 
University under section 3 of the University 
Grants Commission Act,1956; 

A candidate shall not be 
more than 37 years of age. 

(ભરતી વનયમ મજુબ મહત્તમ 
વયમયામદા ૩૬ વષમ + ૦૧ 
વષમની વધ ુછુટછાટ =૩૭ વષમ  
પેરા ૧૩.૨ જોવા વવનતંી)   
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(ii) Have passed the Diploma in Laboratory 
Technician or Medical Laboratory Technician 
or Medical Laboratory Technology or P.G. 
diploma in Medical Laboratory Technology or 
one year Medical Laboratory Technician 
Training Course or Laboratory Technician 
Training Course obtained from any of the 
Government Recognized institutes or 
Universities established or incorporated by or 
under the Central or a State Act in India or any 
other educational institutions recognized as 
such or declared to be deemed as a University 
under section 3 of the University Grants 
Commission Act, 1956;    

(iii)  the basic knowledge of computer application 
as prescribed in the Gujarat Civil Services 
Classification and Recruitment (General) 
Rules, 1967; 

(iv)   adequate knowledge of Gujarati or Hindi or 
both. 

૧૩.૨ નોંધ:- પચંાયત વવભાગના જાહરેનામા ક્રમાકં:-KP/271/2021/PRR/1196/01/KH તા.૨૦/૧૨/૨૦૨૧,  
ઠરાવ ક્રમાકં:-પીઆરઆર/૧૧૯૬/૦૧/ખ તા.૨૦-૧૨-૨૦૨૧ તેમજ પત્ર ક્રમાકં:- પીઆરઆર/૧૦૨૦૨૧/ 
૨૨૫૭/ખ તા.૨૭-૧૨-૨૦૨૧  મજુબ તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૧ થી તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૨ સધુીના સમયગાળામા ં
િવસધ્ધ કરેલ તમામ જાહરેાતોના સદંભમમા ં મહતમ વયમયામદામા ં ૦૧ વષમની છૂટછાટ આપવાનુ ં
ઠરાવેલ હોઇ, આ જાહરેાતના હતે ુ માટે મહતમ વયમયામદા ભરતી વનયમ મજુબ ૩૬ વષમ + ૦૧ 
વષમ=૩૭ વષમ નક્કી કરવામા ંઆવેલ છે. 

૧૩.૩ ઉમેદવારે વનયત શૈક્ષણણક લાયકાત માન્ય યવુનવવસિટી/સસં્થામાથંી મેળવેલ હોવી જોઇએ. ઉમેદવારે 
િમાણપત્ર/દસ્તાવેજો ચકાસણી સમયે માન્ય યવુનવવસિટી/સસં્થાના દરેક વષમ/સેમેસ્ટરના ગણુ પત્રક 
અને પદવી િમાણપત્રો અસલમા ંરજુ કરવાના રહશેે. 

૧૩.૪ માન્ય સસં્થાના િમાણપત્ર 

ઉમેદવારે અરજી પત્રકમા ં દશામવેલ લાયકાતના િમાણપત્રોની માન્યતા તેમજ સબવંધત 
યવુનવમવસટી/સસં્થાની માન્યતા તેમજ સબવંધત અભ્યાસક્રમની માન્યતા બાબતે ભવવષ્યમા ં કોઇ િશ્ન 
ઉપસ્સ્થત થશે ત્યારે મડંળ/વનમણુકં સત્તાવધકારીનો વનણમય આખરી ગણાશે.  

૧૩.૫  શૈક્ષણણક લાયકાત/  વધારાની લાયકાત માટે વનધામફરત તારીખ (cut off date) :- 
જાહરેાતમા ં દશામવેલ તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારોના ફકસ્સામા ં વનયત શૈક્ષણણક લાયકાત અને     
અન્ય જરુરી વધારાની લાયકાત/અનભુવ માટે જાહરેાતમા ં દશામવેલ અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 
૨૦-૦૧-૨૦૨૨ની સ્સ્થવતને ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવશે. 

૧૩.૬ વયમયામદા માટે વનધામફરત તારીખ (cut off date): 
જાહરેાતમા ં દશામવેલ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ વયમયામદાની ગણતરી કરવામા ં
આવશે એટલે કે તમામ ઉમેદવારોના ફકસ્સામા ં વયમયામદા માટે જાહરેાતમા ં દશામવેલ અરજી 
સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ ૨૦-૦૧-૨૦૨૨ની સ્સ્થવતને ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવશે. 
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૧૩.૭ ગજુરાત પચંાયત સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો,૧૯૯૮ (વખતો વખત સધુાયામ 
મજુબ) મા ંદશામવેલ જોગવાઇઓ મજુબ ઉમેદવાર લાયકાત ધરાવતા હોવો જોઇશે અને તેમા ંદશામવેલ 
અન્ય જોગવાઇઓ મજુબ દરેક ઉમેદવારે સક્ષમ અવધકારી માગેં ત્યારે તે અંગેના િમાણપત્ર રજુ 
કરવાના રહશેે. 

 
૧૪. ઉપલી વયમયામદામા ંછુટછાટઃ-   
૧૪.૧ મળૂ ગજુરાતના હોય તેવા અનામત કેટેગરીના, ઉમેદવારો તથા તમામ મફહલા, શારીફરક અશકતતા 

ધરાવતા ઉમેદવાર તેમજ માજી સૈવનક ઉમેદવારોને ઉ૫લી વયમયામદામા ં વનયમોનસુાર નીચે મજુબ 
છૂટછાટ આ૫વામા ંઆવશે. 
કેટેગરી છુટછાટ મહત્તમ વયમયામદા 
સામાન્ય કેટેગરીના મફહલા ઉમેદવારોને   પ વષમ  (મહત્તમ ૪૫ વષમની મયામદામા)ં 
અનામત કેટેગરીના પરુૂષ ઉમેદવારોને ૫ વષમ (મહત્તમ ૪૫ વષમની મયામદામા)ં 
અનામત કેટેગરીના મફહલા ઉમેદવારોને 
(૫+૫=૧૦) 

૧૦ વષમ  (મહત્તમ ૪૫ વષમની મયામદામા)ં 

સામાન્ય કેટેગરીના શારીફરક અશકતતા 
ધરાવતા પરુૂષ ઉમેદવારોને 

૧૦ વષમ  (મહત્તમ ૪૫ વષમની મયામદામા)ં 

સામાન્ય કેટેગરીના શારીફરક અશકતતા 
ધરાવતા મફહલા ઉમેદવારોને (૧૦+૫=૧૫) 

૧૫ વષમ  (મહત્તમ ૪૫ વષમની મયામદામા)ં 

અનામત કેટેગરીના શારીફરક અશકતતા 
ધરાવતા પરુૂષ ઉમેદવારો  (૫+૧૦=૧૫) 

૧પ વષમ  (મહત્તમ ૪૫ વષમની મયામદામા)ં 

અનામત કેટેગરીના શારીફરક અશકતતા 
ધરાવતા મફહલા ઉમેદવારો(૫+૧૦+૫=૨૦) 

૨૦ વષમ  (મહત્તમ ૪૫ વષમની મયામદામા)ં 

માજી સૈવનક ઉમેદવારો સરંક્ષણ સેવામા ં
બજાવેલ સેવા 
ઉપરાતં બીજા 
૩(ત્રણ) વષમ  

(મહત્તમ ૪૫ વષમની મયામદામા)ં 

૧૪.૨ માજી સૈવનક સફહત તમામ કેટેગરીના એટલે કે ણબનઅનામત  તથા અનામત વગમના મફહલા 
ઉમેદવાર, વનયમાનુસંાર શારીફરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવાર અને અનામત વગમના ઉમેદવારોને 
ઉ૫લી વયમયામદામા ંમળવાપાત્ર છૂટછાટ સાથેની ઉંમર વનયત તારીખે કોઈ૫ણ સજંોગોમા ં૪૫ વષમ 
કરતા ંવધવી જોઈએ નહીં. 

૧૪.૩ જે તે અનામત કેટેગરી, મફહલા ઉમેદવાર,ફદવ્યાગં ઉમેદવાર તેમજ માજી સૈવનક ઉમેદવારોએ તેમની 
કેટેગરી અંગેની જોગવાઇ જે આ જાહરેાતમા ં દશામવેલ છે તે જોગવાઇના આધીન તેમને ઉપલી 
વયમયામદામા ંછુટછાટ મળશે. 
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૧૫. ના વાધંા િમાણપત્રઃ- 
૧૫.૧ ગજુરાત સરકારના સરકારી/અધમ સરકારી/સરકાર હસ્તકના કોપોરેશન/કંપનીઓમા ં સેવા બજાવતા 

અવધકારીઓ/કમમચારીઓ મડંળની જાહરેાતના સદંભમમા ંબારોબાર ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે અને 
તેની જાણ ઉમેદવારે પોતાના વવભાગ/ખાતા/કચેરીને અરજી કયામની તારીખથી ફદન-૭ મા ં અચકુ 
કરવાની રહશેે. 

 ૧૫.૨ ઉમેદવારના િમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે આ િકારના ઉમેદવારે સામાન્ય વહીવટ વવભાગના 
તા.૦૮-૧૧-૧૯૮૯ના પરીપત્ર ક્રમાકં:-એફઓ-એ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ-૨થી વનયત કરેલ નમનૂામા ંસક્ષમ 
અવધકારી ધ્વારા આપવામા ંઆવેલ ’’ના વાધંા િમાણપત્ર’’ અસલમા ંરજુ કરવાનુ ંરહશેે. 

 

૧૬.  કોમ્્યટુરની જાણકારી(જ્ઞાન):- 
૧૬.૧ રાજય સરકારના સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા. ૧૩-૮-૨૦૦૮ ના સરકારી ઠરાવ ન.ં સીઆરઆર-

૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ-૫, થી નકકી કરેલ અભ્યાસક્રમ મજુબ, ઉમેદવાર કોમ્્યટુર અંગેનુ ં બેઝીક 
નોલેજ ધરાવતા હોવા જોઇશે. અથવા સરકાર માન્ય યવુનવવસિટી અથવા સસં્થામા ં કોમ્્યટુર જ્ઞાન 
અંગેના કોઇપણ ફડ્લોમા/ ડીગ્રી કે સટીફીકેટ કોષમ કરેલ હોય તેવા િમાણપત્રો અથવા ડીગ્રી કે 
ફડ્લોમા અભ્યાસક્રમમા ંકોમ્્યટુર એક વવષય તરીકે હોય તેવા િમાણપત્રો અથવા સામાન્ય વહીવટ 
વવભાગના ઠરાવ ક્રમાકંઃ- સીઆરઆર/૧૦૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦/ગ-પ તા ૧૮-૩-૨૦૧૬ થી ધોરણ-૧૦ 
અથવા ધોરણ-૧૨ ની પરીક્ષા કોમ્્યટુરના વવષય સાથે પસાર કરેલ હોય તેવા િમાણપત્રો ધરાવતા 
હોવા જોઇશે. 

 

૧૭. પગાર ધોરણઃ-  

૧૭.૧ પસદંગી પામેલ ઉમેદવારને આ જગ્યા ઉપર કરાર આધારીત વનમણુકં થયેથી, નાણા ં વવભાગના    
તા. ૨૯-૪-૨૦૧૦ ના ઠરાવ ક્રમાકંઃ ખરચ-૨૦૦૨-૫૭-ઝેડ-૧, તથા ઠરાવ ન.ંખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાટમ -
ર/ઝ-૧  તા ૬-૧૦-૨૦૧૧  તથા ઠરાવ ક્રમાકંઃ- ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાટમ -ર/ઝ-૧ તા ૨૦-૧૦-૨૦૧૪ તથા 
ઠરાવ ક્રમાકંઃ- ખરચ/૨૦૦૨/૫૭ (પાટમ -ર)/ઝ-૧ તા ૨૦-૧૦-૨૦૧૫  તથા ઠરાવ ક્રમાકંઃ- 
ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાટમ -ર/ઝ-૧ તા ૧૮-૧-૨૦૧૭ ની જોગવાઇ મજુબ િથમ પાચં વષમ માટે  
રૂા.૩૧,૩૪૦/- િવતમાસ ફફકસ પગારથી વનમણુકં અપાશે તેમજ આ ઠરાવથી વનયત થયેલ અન્ય 
લાભો મળવાપાત્ર રહશેે.  

૧૭.૨ પસદંગી પામેલ ઉમેદવારને વનમણુકં સત્તાવધકારી ધ્વારા નાણા વવભાગના ં તા. ૨૮-૩-૨૦૧૬ ના 
ઠરાવ ક્રમાકંઃ ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટમ -૩)/ઝ-૧, મા ંદશામવેલ બોલીઓ અને શરતોને આધીન તથા નામ. 
સવુિમકોટમમા ં દાખલ થયેલ એસ.એલ.પી ન.ં૧૪૧૨૪/૨૦૧૨ અને ૧૪૧૨૫/૨૦૧૨ ના આખરી 
ચકુાદાને આધીન રહીને  આ જગ્યા ઉપર કરાર આધારીત વનમણુકં આપવામા ંઆવશે તેમજ પાચં 
વષમના અંતે તેમની સેવાઓ વનમણુકં સત્તાવધકારીને સતંોષકારક જણાયેથી સબંવંધત કચેરીમા ંજે તે 
સમયના સરકારશ્રીના ધારાધોરણ મજુબ જે તે જગ્યા માટે મળવાપાત્ર વનયત પગાર ધોરણમા ં
વનયમાનસુાર વનયવમત વનમણુકં મેળવવાને પાત્ર થશે. 
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૧૮. અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની  રીત :-   
૧૮.૧ આ જાહરેાતના સદંભમમા ં મડંળ દ્વારા  ઓન લાઈન જ અરજી સ્વીકારવામા ં આવશે. ઉમેદવારે 

જાહરેાતના પેરા-૧ મા ં દશામવ્યા મજુબના સમયગાળા દરમ્યાન https://ojas.gujarat.gov.in  ૫ર 
અરજી૫ત્રક ભરી શકશે.  

૧૮.૨ ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે- 
(1) સૌ િથમ https://ojas.gujarat.gov.in  ૫ર જવુ.ં ત્યારબાદ “Current 

Advertisement” મા ં“View All” કલીક કરવાથી “Select Advertisement by Department” 
મા ંGUJARAT PANCHAYAT SERVICE SELECTION BOARD (GPSSB) SELECT કરવુ ં

(2)  '' લેબોરેટરી ટેકનીશીયન ” ની જાહરેાત ક્રમાકંઃ-૦૧/૨૦૨૧-૨૨ પર click કરવાથી 
screen ઉપર “Apply” અને “Details” ના ઓ્શન જોવા મળશે. “Details” ઉપર click 

કરવાથી વવગતવાર જાહરેાત જોવા મળશે, જે ધ્યાનથી વાચંી જવી.આ જાહરેાતને 
ભવવષ્યના હતે ુમાટે ડાઉનલોડ કરી “SAVE” કરી રાખવા ઉમેદવારોને સલાહ આપવામા ં
આવે છે. 

 
(3)  હવે "Apply" પર click કરવાથી બે રીતે ઓનલાઇન અરજી કરી શકાશેઃ- 
(અ)  Apply With OTR – One Time Registration  

 ઓજસ ્લેટફોમમ ઉપરનો તમારો ONE TIME REGISTRATION NUMBER (OTR) અને 
જન્મતારીખ એન્ટર કરી Apply With OTR કરવાથી તમે રજીસ્રેશન(OTR) વખતે આપેલી 
વવગતો અરજીફોમમમા ં આપ મેળે આવી જશે જે વવગતો ધ્યાનથી જોઇ લેવી. જેથી તમે 
અરજીફોમમ ઝડપથી ભરી શકશો. ત્યારબાદ ઓનલાઇન અરજી ‘‘Confirm’’ કરવાથી 
ઉમેદવારની અરજીનો online સ્વીકાર થઈ જશે.જેની વિન્ટ મેળવી લેવાની રહશેે. 
(બ)  Skip કરીને બધી વવગતો ભરીને ઓનલાઇન અરજી થઇ શકશે. 

આ રીતે અરજી કરવા માટે ઉમેદવારે પોતાનુ ં નામ, જન્મતારીખ વવગેરે પસમનલ 
ડીટેલ્સ ભરવાની રહશેે. અને અરજી ફોમમમા ં માગંવામા ં આવેલી તમામ વવગતો જેવી કે  
Communication Details ,Others Details, Language Details,Educational 

Details(શૈક્ષણણક લાયકાત) વવગેરેની વવગતો ભરવાની રહશેે.  
ત્યારબાદ પોતાનો ફોટોગ્રાફ અને સહી ઉમેદવારે અપલોડ કરવાના રહશેે. જે ફોટો 

અપલોડ કરવામા ં આવ્યો હોય તે જ ફોટાની નકલ લેણખત પરીક્ષામા ં હાજરીપત્રકમા ં
ચોંટાડવાની રહશેે. તેમજ પછીના દરેક તબકે્ક મડંળ/વનમણ ૂકં સત્તાવધકારી માગેં ત્યારે તેવો જ 
ફોટો રજૂ કરવાનો રહશેે. આથી ઓનલાઇન અરજીપત્રકમા ંઅપલોડ કરેલ ફોટોગ્રાફની ચારથી 
પાચં નકલો કઢાવી રાખવી. જુદા જુદા તબકે્ક જુદા ફોટોગ્રાફ રજૂ થશે તો, ઉમેદવારની 
ઓળખ િસ્થાવપત નહીં થવાના કારણે ઉમેદવારની ફાળવણી/વનમણ ૂકંમા ંબાધ આવી શકશે 
જેની જવાબદારી ઉમેદવારની પોતાની રહશેે.   
 

https://ojas.gujarat.gov.in/
https://ojas.gujarat.gov.in/
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(4) ત્યારબાદ ફોમમમા ંઆપેલ બાહંધેરી "Declaration" વાચંીને શરતો માન્ય હોય તો Yes 
ઉપર કલીક કરવુ ંઅને અરજી ત્યારબાદ Save કરવી.અરજી SAVE કયામ બાદ ઉમેદવારનો 
"Application Number" generate થશે. જે ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહશેે.  

(5) હવે પેજના ઉ૫રના ભાગમા ં "Confirm Application" ૫ર click કરો અને "Application 

number " તથા "Birth Date " type કયામ બાદ Ok ૫ર click કરવાથી ત્રણ બટન (૧) ok 

(ર) show application preview અને (૩) confirm application દેખાશે. ઉમેદવારે show 

application preview ૫ર click કરી પોતાની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમા ંસધુારો કરવાનો 
જણાય તો edit કરી લેવુ.ં કન્ફમમ કયામ ૫હલેા કોઈ૫ણ િકારનો સધુારો થઈ શકશે. સપંણૂમ 
ચકાસણી બાદ જો અરજી સધુારવાની જરૂર ના જણાય તો જ confirm application ૫ર click 

કરવુ.ં ઓનલાઇન અરજી ‘‘Confirm’’ કરવાથી ઉમેદવારની અરજીનો online સ્વીકાર થઈ 

જશે.  

(6)  એકવાર ઓનલાઇન અરજી કન્ફમમ થયા બાદ, તેમા ંકોઇપણ િકારનો ફેરફાર ઉમેદવાર કે 
મડંળ દ્વારા થઇ શકશે નહીં. અરજીમા ંદશામવેલી વવગતોને અનરુૂપ િમાણપત્રો મડંળ માગેં 
ત્યારે ઉમેદવારે રજૂ કરવાના રહશેે. આથી, ઉમેદવારે િથમ તેમની પાસેના અસલ 
િમાણપત્રોને આધારે પોતાનુ ં નામ, પવત/વપતાનુ ં નામ, અટક, જન્મતારીખ, શૈક્ષણણક 
લાયકાત, જાવત (કેટેગરી), જેન્ડર (મેલ/ફીમેલ), માજી સૈવનક, સ્પોટમસ, શારીફરક 
અશકતતાનો િકાર, વવધવા વગેરે બાબતોની બારીક ચકાસણી નામ, અટકના સ્પેલીંગ 
સહીત કરી લઇને તેને અનરુૂપ વવગતો જ ઓનલાઇન અરજીમા ંદશામવવાની રહશેે. મડંળ 
દ્વારા ચકાસણી સારુ અસલ િમાણપત્રો માગંવામા ંઆવે ત્યારે ઓનલાઇન અરજીપત્રકમા ં
દશામવેલ વવગતો અને ઉમેદવાર દ્વારા મડંળ સમક્ષ રજૂ કરવામા ંઆવતા ં િમાણપત્રોમા ં
કોઇપણ જાતની વવસગંતતા માલમૂ પડશે તો, તેવી ક્ષવતયકુ્ત અરજીઓ ધરાવતા 
ઉમેદવારોની ઉમેદવારી મડંળ દ્વારા જે તે તબકે્કથી ‘રદ’ કરવામા ંઆવશે. ખોટી કે અધરૂી 
વવગતોને કારણે ક્ષવતયકુ્ત /ઉમેદવારી અરજી રદ કરવામા ંઆવે તો, તેમા ંમડંળની કોઇ 
જવાબદારી રહશેે નહીં. આથી, ઉમેદવારોને તેમની પાસેના િમાણપત્રોને આધારે અને તેને 
અનરુૂપ વવગતો ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે દશામવવાની ખાસ કાળજી રાખવા 
જણાવવામા ંઆવે છે. આ બાબતે ઓનલાઇન અરજીમા ંદશામવેલી વવગતોમા ંસધુારા વધારા 
કરવાની રજૂઆત ગ્રાહ્ય રાખવામા ંઆવશે નફહ. 

(7) અરજીને કન્ફમમ કરતા ં "confirmation number" generate થશે. જે હવે 

૫છીની બધી જ કાયમવાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહશેે. કન્ફમેશન નબંર 
વસવાય કોઇ પણ જાતનો પત્રવ્યવહાર કરી શકાશે નહીં.  ઉમેદવારે Confirm થયેલ 
અરજીપત્રકની િીન્ટ અચકૂ કાઢી તેને સાચવી રાખવી, અને માગંણી કરવામા ંઆવે ત્યારે 
રજુ કરવાની રહશેે. 

(8)    print application ૫ર click કરીને confirmation number ટાઈ૫ કરવો અને         
   print ૫ર click કરી અરજીની વિન્ટ કાઢી શકાશે.  

    (9)  સામાન્ય વગમ (જનરલ કેટેગરી)ના તમામ ઉમેદવારે તેમની ઓનલાઇન અરજી કન્ ફમમ થયા    
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  બાદ ફકરા- ૧૯ મા ંઆપેલ સચુનાઓ અનસુાર એસ.બી.આઇ e-pay મારફતે ઓનલાઇન    
  અથવા પોસ્ટ ઓફફસ મારફતે બે માથંી કોઇ પણ એક પધ્ધવત મજુબ પરીક્ષા ફી રૂ.૧૦૦/-     
  તથા સવવિસ ચાર્જ/પોસ્ટલ ચાર્જ ભરવાના રહશેે.  અરજી કન્ ફમમ કયામ બાદ વનયત  સમય  
  મયામદામા ંફી ન ભરનાર જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારની અરજી આપો આપ ’’રદ’’    
  ગણાશે.  

 
૧૯. ૫રીક્ષા ફી :-   
 

૧૯.૧ ફોમમ ભરતી વખતે ‘‘ General ’’ કેટેગરી Select કરી હોય (દશામવી હોય) તેવા તમામ ઉમેદવારોએ 
પરીક્ષા ફી ભરવાની રહશેે.  

૧૯.૨  નીચે મજુબની કેટેગરીના ઉમેદવારોએ કોઇપણ િકારની પરીક્ષા ફી ભરવાની રહશેે નહીં. 
(૧) અનસુણૂચત જાવત (SC)  

 (૨) અનસુણૂચત જન જાવત (ST)  

 (૩) સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાતવગમ (SEBC)  
 (૪) આવથિક રીતે નબળા વગમના ઉમેદવાર (EWS) 
 (5) માજી સૈવનક (Ex-serviceman) તમામ કેટેગરી  

(૬) શારીફરક અશકતતા (ફદવ્યાગંતા) ધરાવતા ઉમેદવારો (PD) તમામ કેટેગરી 
 

૧૯.૩ સામાન્ય વગમ (જનરલ કેટેગરી) ના ઉમેદવારે પરીક્ષા ફી ભરવાની રહ ે છે, આ માટે ઉમેદવાર નીચે 
પૈકી કોઇ એક પધ્ધવતથી પરીક્ષા ફી ભરી શકશેઃ- 
(૧)  પોસ્ટ ઓફફસ મારફતે  
(ર) ઓનલાઇન SBI e-pay ના માધ્યમથી  

૧૯.૪ પોસ્ટ ઓફફસ મારફતે ફી ભરવાની પધ્ધવતઃ- 
જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારોએ ફી ભરવા માટે જયારે OJAS વેબસાઇટ પર પોતાની અરજી સબમીટ 
કરે ત્ યારે તેઓને પરીક્ષાફી ભરવા માટે ઓન લાઇન ઉપલબ્ ધ ચલનની ૩ નકલોની એક પાના ઉપર 
વિન્ ટ મેળવવાની સચુના મળશે. ઉમેદવારોએ આ પાનાની વિન્ ટ મેળવી લેવાની રહશેે, ઉમેદવારોએ 
સદર ચલન સાથે કોઇપણ કોમ્ ્ યટુરાઇઝડ પોસ્ ટ ઓફીસમા ંજઇને, પરીક્ષા ફી પેટે રૂ.૧૦૦/- રોકડા + 
રૂ.૧૨/- પોસ્ ટલ ચાજીસ ભરી દેવાના રહશેે. ચલનની એક નકલ પોસ્ ટ ઓફીસ રાખી લેશે અને બે 
નકલ ઉમેદવારને વસક્કા / સ્ ટીકર સાથે પરત આપશે. પરીક્ષા ફી ભયામના ચલનની નકલ ઉમેદવારે 
સાચવી રાખવાની રહશેે અને જરુરીયાત સમયે સક્ષમ અવધકારી સમક્ષ રજુ કરવાની રહશેે. 

૧૯. ૫ ઓનલાઇન SBI e-pay ના માધ્યમથી ફી ભરવાની પધ્ધવતઃ- 
ઓનલાઇન ફી ભરવા માટે ઉમેદવારે https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ ઉપર જઇ “Online 

Payment of Fees” ઉપર કલીક કરવ.ુ ત્યારબાદ આપેલ વવકલ્પોમા ં Internet Banking, Debit 

Card,Credit Card માધ્યમ પૈકી કોઇ પણ એક માધ્યમ મારફતે ઓનલાઇન ફી ભરવાની રહશેે. ફી 

https://ojas.gujarat.gov.in/
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જમા થયા બાદ ફી જમા થઇ ગઇ છે તેવ ુસ્ક્સ્ક્રન ઉપર લખાયેલ ુઆવશે અને E-Receipt મળશે, જેની 
Print કાઢી લેવી. જો િફક્રયામા ંકોઇ ખામી હશે તો screen પર ફી ભરાયેલ નથી તેમ જોવા મળશે. 

૧૯.૬ પરીક્ષા ફી ભરવાની છેલ્ લી તારીખ આ જાહરેાતના પેરા-૧ મા ંદશામવ્યા મજુબની રહશેે. 
૧૯.૭ પરીક્ષા ફી ભયામ બાદ, રીફંડ કોઇપણ સજંોગોમા ંમળવાપાત્ર નથી તેમજ ફી ભરવાપાત્ર ઉમેદવારોની 

ફી ભયામ વગરની અરજી માન્ય રહશેે નહીં. 
૧૯.૮ પરીક્ષા ફી ઓનલાઇનભરવાથી ઉમેદવારને તેઓ દ્વારા દશામવેલ મોબાઇલ નબંર ઉપર SMS થી ફી 

ભયામની જાણ કરવામા ંઆવશે. જો ઉમેદવારને SMS ના મળે તો, તાત્કાણલક ઉમેદવારે જે માધ્યમથી 
ફી ભરેલ હોય તેનો સપંકમ  કરવાનો રહશેે.   

૧૯.૯ જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારોએ વનયત કરેલ સમયમયામદામા ંપરીક્ષા ફી ભરેલ હશે, તો જ જે તે સમયે 
ઓનલાઇન કોલલેટર (હોલફટકીટ) /પરીક્ષા િવેશપત્ર નીકળશે, જેની ખાસ નોધ લેવી.  

૧૯.૧૦ સામાન્ય વગમના ઉમેદવારો પૈકી કોઇ ઉમેદવાર કોઇ પણ કારણસર વનયત સમયમયામદામા ંપરીક્ષા ફી 
ઓનલાઇન અથવા પોસ્ટ ઓફફસ મારફતે પરીક્ષા ફી જમા ન કરાવી શકે તો આવા ઉમેદવારોએ 
તા.૨૫-૦૧-૨૦૨૨ થી તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૨ દરમ્યાન ગજુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળની કચેરીએ 
(કામકાજના ફદવસો અને કચેરી સમય દરમ્યાન) રુબરુમા ં PROCESS FEE રુ.૫૦૦/-(અંકે રુપીયા 
પાચંસો પરુા) રોકડથેી જમા કરાવશે તો તેમની અરજી ફી ગણીને તેમની અરજી માન્ય રાખવામા ં
આવશે અને આવા ઉમેદવારો વનયત સમયમયામદામા ંકોલલેટર(િવેશપત્ર) ડાઉનલોડ કરી શકશે .જેની 
નોધ લેવી. અતે્ર સ્પષ્ટતા કરવામા ંઆવે છે કે જે ઉમેદવારોની ઓનલાઇન અરજી કન્ફમમ હોય પરંત ુ
પરીક્ષા ફી ભરી શકેલ ન હોય તેવા ઉમેદવારો જ  PROCESS FEE રુ.૫૦૦/-(અંકે રુપીયા પાચંસો 
પરુા) ચકુવીને કોલલેટર (િવેશપત્ર) ડાઉનલોડ કરવાની પરવાનગી મેળવી શકશે.જે ઉમેદવારે અરજી 
કરેલ નથી /કન્ફમમ થયેલ નથી તેવા ઉમેદવારો આ વવકલ્પનો લાભ લઇ શકશે નફહ. તેમજ િોસેસ ફી 
સ્વીકારવાનો સમયગાળો પણૂમ થઇ ગયા બાદ કોઇપણ ઉમેદવારની પરીક્ષા ફી સ્વીકારવામા ંઆાવશે. 
નહી. 

 
૨૦. લેણખત સ્પધામત્મક પરીક્ષા પધ્ધવત અને ૫સદંગી િફક્રયા :- 
૨૦.૧ ઓનલાઇન અરજીપત્રકમા ંઉમેદવારે ભરેલ વવગતોની કોઇ પણ ચકાસણી કયામ વગર ઉમેદવારોને આ 

જગ્યા માટેની વનયત સ્પધામત્મક લેણખત પરીક્ષા માટે કામચલાઉ ધોરણે દાખલ કરી મડંળ ધ્વારા 
પરીક્ષાની તારીખ આખરી કયામ બાદ ઓજસની  વેબસાઇટ https://ojas.gujarat.gov.in મારફત 
online કોલલેટર (હોલફટકીટ) (િવેશપત્ર) ઇસ્ય ુકરીને પરીક્ષાના તારીખ, સમય અને પરીક્ષા કેન્રની 
જાણ કરવામા ંઆવશે. જે માટે મડંળ ધ્વારા કામચલાઉ ધોરણે દાખલ કરેલ  ઉમેદવારોને OJAS ની 
વનયત વેબસાઇટ ઉપરથી સ્પધામત્મક લેણખત પરીક્ષાના કોલલેટર (હોલફટકીટ) online download 
કરવા માટે ઓનલાઇન અરજીમા ં દશામવેલ તેઓના મોબાઇલ નબંર ઉપર “SMS” મોકલીને અને 
અગ્રગણ્ય અખબારોમા ંટૂંકી જાહરેાત આપીને  તેમજ વેબસાઇટ ઉપર જાહરેાત મકૂીને જાણ કરવામા ં
આવશે. મોબાઇલ સવવિસ િોવાઇડરના કોઇ ટેકનીકલ િોબ્લેમને કારણે અથવા અન્ય કોઇ કારણોસર 
મોબાઇલ સેવા નેટવકમ  ખોરવાઇ જવાના સજંોગોમા ં SMS ઉમેદવારને ન મળે તો તેની જવાબદારી 
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મડંળની રહશેે નફહ. જેથી અરજી કરનાર ઉમેદવારોને કોલલેટર (હોલફટકીટ) ડાઉનલોડ કરવા માટે 
OJAS ની વેબસાઇટ https://ojas.gujarat.gov.in ની સમયાતંરે મલુાકાત લેવા તેમજ વતમમાનપત્રોમા ં
કોલલેટર (હોલફટકીટ) ડાઉનલોડ કરવાની મડંળની જાહરેાત તથા મડંળની વેબ સાઇટ જોતા રહવેા 
સલાહ આપવામા ંઆવે છે.  

૨૦.૨ કોઇ પણ સજંોગોમા ંકોલલેટર (હોલફટકીટ)વસવાય ઉમેદવારને પરીક્ષા ખડંમા ંિવેશ મળશે નફહ, જેની 
દરેક ઉમેદવારોએ નોધ લેવી. જેથી ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરેલ કોલલેટર 
(હોલફટકીટ)ની વિન્ટની નકલ પરીક્ષા આપવા જતી વખતે સાથે રાખવી ફરજીયાત છે. વખતોવખતની 
માફહતી માટે મડંળની વેબસાઇટ https://gpssb.gujarat.gov.in જોતા ંરહવે ુ.ં   

૨૦.૩ સદર સ્પધામત્મક લેણખત પરીક્ષામા ં  ગજુરાત સરકારશ્રીના પચંાયત, ગ્રામ ગહૃ વનમામણ અને ગ્રામ 
વવકાસ વવભાગના તા.૨૨-૭-૨૦૨૧ જાહરેનામા ક્રમાકંઃ કેપી/૨૦/૨૦૨૧/પીઆરઆર/૧૦/૨૦૧૪/ ૧૦૬/ખ 
થી બહાર પાડલે ગજુરાત પચંાયત સેવા (વગમ-૩) ભરતી (પરીક્ષા) વનયમો, ૨૦૨૧ ની જોગવાઇ 
મજુબ  ફકત -૧ (એક) લેણખત િશ્નપત્ર(હતેલુક્ષી) નીચે મજુબ રહશેે:-  

Cadre Name Syllabus Marks Exam Medium Duration 

Laboratory  

Technician  

લેબોરેટરી 
ટેકનીશીયન 
 (વગમ-૩) 

General Awareness and 

General Knowledge* 

35 GUJARATI One and 

Half Hour 

(૯૦ મીનીટ) 

(90 Minutes) 

Gujarati Language and 

Grammar 

20 GUJARATI 

English Language and 

Grammar 

20 ENGLISH 

Questions assessing the 

requisite knowledge for the 

job and technical knowledge 

with regard to the educational 

qualification. 

75 ENGLISH 

TOTAL 150  

 

* “General Awareness  and General Knowledge” include questions related to –  

1. General Mental Ability and General Intelligence. 

2. History of India and History of Gujarat. 

3. Cultural heritage of India and Gujarat. 

4. Geography of India and Geography of Gujarat 

5. Sports. 

6. Indian Polity and the Constitution of India. 

7. Panchayati Raj.  

8. Welfare schemes of Gujarat State and Union Government. 

9. Indian Economy and Planning. 

            10. General Science, Environment and Information & Communication    

                    Technology. 

            11. Current affairs of Regional, National and International Importance. 

NOTE: The question papers shall be of objective type MCQs(multiple choice 

questions). 

https://ojas.gujarat.gov.in/
https://gpssb.gujarat.gov.in/
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૨૦.૪ આ સ્પધામત્મક પરીક્ષામા ંઉપર દશામવ્યા મજુબના વવષયોને આવરી લેતા હતેલુક્ષી િશ્નોનુ ંઉત્તરપત્ર   
ઓ.એમ.આર. (ઓ્ટીકલ માકમસ રીડીંગ) પધ્ધવત સ્વરુપનુ ંરહશેે. 

૨૦.૫ ઓ.એમ.આર મા ંઉમેદવારે દશામવેલ િત્યેક સાચા જવાબદીઠ ૧ (એક) ગણુ મળવાપાત્ર થશે. મડંળ 
ધ્વારા ગણુાકંન પધ્ધવતમા ંમાઇનસ પધ્ધવત દાખલ કરવામા ંઆવી છે. જે મજુબ - 
(i) િત્યેક ખોટા જવાબદીઠ (-૦.૩૩)( માઇનસ ઝીરો પોઇન્ટ તેત્રીસ ) ગણુ કાપવામા ંઆવશે. 
(ii) િત્યેક ખાલી છોડલે જવાબદીઠ (-૦.૩૩)( માઇનસ ઝીરો પોઇન્ટ તેત્રીસ) ગણુ કાપવામા ં

આવશે. 
(iii) એક કરતા વધ ુ વવકલ્પો દશામવેલ હોય કે છેકછાક કરેલ હોય તેવા િત્યેક જવાબદીઠ         

(-૦.૩૩)( માઇનસ ઝીરો પોઇન્ટ તેત્રીસ) ગણુ કાપવામા ંઆવશે. 
(iv) દરેક િશ્નના જવાબોમા ંએક વવકલ્પ “E” [“Not Attempted“] રહશેે. ઉમેદવાર કોઇ િશ્નનો 

જવાબ આપવા ના ઇચ્છતા હોય તો, આ વવકલ્પ પસદં કરી શકશે અને “ Not Attempted” 
વવકલ્પ પસદં કરવાના ફકસ્સામા ં નેગેટીવ માફકિગ લાગ ુ પડશે નહી. આમ ઉમેદવારે સાચા 
જવાબ ધ્વારા મેળવેલ કુલ ગણુમાથંી ઉપર દશામવેલ (i),(ii),(iii) મજુબ બાદ(માઇનસ) થતા 
કુલ ગણુ બાદ કરવાથી મળતા ગણુ, ઉમેદવારને િા્ત થતા ગણુ માન્ય ઠરશે. 

૨૦.૬ મડંળ ધ્વારા સ્પધામત્મક પરીક્ષાની તારીખ વનયત થયેથી મડંળ ધ્વારા વનયત થનાર પરીક્ષા સ્થળોએ  
સ્પધામત્મક પરીક્ષા યોજવામા ં આવશે. સ્પધામત્મક લેણખત પરીક્ષાની તારીખ , સમયમા ં અવનવાયમ 
સજંોગોને કારણે મડંળ ફેરફાર કરી શકશે. ઉમેદવારોને આ અંગેની જાણ વેબસાઇટ ઉપર અને 
અગ્રગણ્ય અખબારોમા ં જાહરેાત િવસધ્ધ કરીને જાણ કરવામા ં આવશે. પરીક્ષા માટેના કોલલેટર 
ડાઉનલોડ કરવાની જાણ ઉમેદવારોને તેમણે ઓનલાઇન અરજીમા ં દશામવેલ મોબાઇલ નબંર ઉપર 
એસ.એમ.એસથી કરવામા ંઆવશે.તેમજ આ અંગેની ટંુકી જાહરેાત વતમમાનપત્રમા ંિવસધ્ધ કરવામા ં
આવશે.ત્યારબાદ ઉમેદવારોએ કોમ્્યટુર ઉપર OJAS ની વેબસાઇટ ઉપરથી વનયત સમયમયામદામા ં
online કોલલેટર (હોલફટકીટ) download કરી લેવાના રહશેે.  

૨૦.૭ સ્પધામત્મક પરીક્ષા પણૂમ થયા બાદ મડંળ ધ્વારા િશ્નપત્રના સણુચત જવાબો દશામવતી િોવીઝનલ 
આન્સર કી િવસધ્ધ કરવામા ં આવશે.તે પરત્વે ઉમેદવારોના વાધંા સચૂન મેળવ્યા બાદ ફાઇનલ 
આન્સર કી મડંળ ધ્વારા તૈયાર કરવામા ંઆવશે અને તેના આધારે રીઝલ્ટ િોસેસીગની કાયમવાહી હાથ 
ધરવામા ંઆવશે. 

૨૦.૮ જો એક કરતા વધ ુઉમેદવારોએ એક સરખા ગણુ મેળવેલ હોય તો, તે પૈકી જન્મ તારીખ મજુબ વધ ુ
વય ધરાવતા ઉમેદવારને મેરીટ ક્રમમા ંઅગ્રતાક્રમ આપવામા ંઆવશે  અને જો કોઇ ઉમેદવારોના 
ગણુ અને જન્મ તારીખ બનેં સરખા હોય તો શૈક્ષણણક લાયકાતની મેરીટ મજુબ મેરીટમા ંઅગ્રતાક્રમ 
આપવામા ંઆવશે. 

૨૦.૯ મડંળ ધ્વારા સરકારશ્રીના પચંાયત ગ્રામ ગહૃ વનમામણ અને ગ્રામ વવકાસ વવભાગના તા.૨૨-૭-
૨૦૨૧ના જાહરેનામા ક્રમાકંઃ કેપી/૨૦/૨૦૨૧/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૪/૧૦૬/ખ થી ઠરાવેલ ગજુરાત 
પચંાયત સેવા (વગમ-૩) ભરતી (પરીક્ષા)વનયમો ૨૦૨૧, જે તે સવંગમના ભરતી વનયમો તેમજ વવવવધ 
અનામત કેટેગરીને લગતા ઠરાવો તેમજ વવધવા તેમજ માન્ય રમતગમતના માન્ય િમાણપત્રો 
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ધરાવતા ઉમેદવારોને મળવાપાત્ર વધારાના ગણુને લગતી જોગવાઇઓ, ઓનલાઇન અરજી અન્વયે 
આ સ્પધામત્મક લેણખત પરીક્ષામા ંહાજર રહલે ઉમેદવારે મેળવેલ ગણુ, ઓનલાઇન અરજીમા ંદશામવેલ 
વવગતોને આધારે િોવીઝનલ રીઝલ્ટ અને તેની સાથે  જે તે કેટેગરીમા ં ઉપલબ્ધ ખાલી જગ્યાના 
િમાણમા ં કેટેગરીવાઇઝ મેરીટ ક્રમાનસુાર આ સવંગમનુ ં ’’િોવીઝનલ મેરીટ લીસ્ટ’’ તૈયાર કરવામા ં
આવશે, તેમજ કેટેગરીવાઇઝ મેરીટ આધારે તૈયાર થયેલ િોવીઝનલ મેરીટ લીસ્ટમા ં સ્થાન પામેલ 
ઉમેદવારોને સરકારશ્રીના પચંાયત ગ્રામ ગહૃ વનમામણ અને ગ્રામ વવકાસ વવભાગના  તા.૨૨-૭-૨૦૨૧ 
જાહરેનામા ક્રમાકંઃ કેપી/૨૦/૨૦૨૧/પીઆરઆર/૧૦/૨૦૧૪/૧૦૬/ખ થી બહાર પાડવામા ં આવેલ 
ગજુરાત પચંાયત સવીસ (કલાસ ૩) રીક્રુટમેન્ટ (એકઝામીશેન) રુલ્સ, ૨૦૨૧ની જોગવાઇઓ મજુબ 
’’અસલ િમાણપત્ર ચકાસણી’’ માટે ઉપસ્સ્થત રહવેા જણાવવામા ં આવશે અને ચકાસણીના અંતે 
િમાણપત્ર ચકાસણીમા ંગેરહાજર રહલે ઉમેદવારો તેમજ જાહરેાત મજુબ વનયત લાયકાત ધરાવતા ન 
હોય તેવા તમામ ઉમેદવારનુ ંગેરલાયક (Disqualified) લીસ્ટ િવસધ્ધ કરવામા ંઆવશે અને વનમણકૂ 
મેળવવાને પાત્ર જણાયેલ ઉમેદવારોની આખરી પસદંગી યાદી બહાર પાડવામા ંઆવશે અને આવી 
આખરી પસદંગી યાદીમા ંસમાવવષ્ટ ઉમેદવારોને તા.૨૨-૭-૨૦૨૧ ના જાહરેનામાના વનયમ-૧૪ ની 
જોગવાઈ અન્વયે મડંળ સમક્ષ રૂબરૂ બોલાવીને ઉમેદવારને ઉમેદવારની સીલેકશન કેટેગરી િમાણે 
રૂબરૂમા ં (ઓનસ્ક્રીન) જજલ્લા ફાળવણી જે તે કેટેગરીની ખાલી જગ્યા ઉપર મેરીટ ક્રમ આધારે કરીને, 
વવગતવાર વનમણ ૂકં માટે ભલામણ મડંળ દ્વારા વનયત શરતોને આધીન કરવામા ંઆવશે. મડંળ દ્વારા 
રૂબરૂ ઓનસ્ક્સ્ક્રન જજલ્લા ફાળવણીમા ંમળેલ જજલ્લામા ંકોઈ ફેરફાર થઈ શકશે નહી તથા અરસપરસ 
બદલીની રજુઆત ધ્યાને લેવામા ંઆવશે નહી.  

૨૦.૧૦ આ જાહરેાત અન્વયે સરકારશ્રીના પચંાયત વવભાગના જાહરેનામા ક્રમાકંઃ કેપી/૨૦/૨૦૨૧/ 
પીઆરઆર/૧૦/૨૦૧૪/૧૦૬/ખ તા.૨૨-૭-૨૦૨૧ થી બહાર પાડવામા ં આવેલ ગજુરાત પચંાયત 
સવીસ (કલાસ ૩) રીક્રુટમેન્ટ (એકઝામીશેન) રુલ્સ, ૨૦૨૧ના  વનયમ-૧૪ અન્વયે જરુરીયાત ઉપસ્સ્થત 
થયેથી  જે તે કેટેગરીની િવતક્ષા યાદી અને ભલામણ યાદી જાહરે અને િવસધ્ધ કરવામા ંઆવશે. 
િથમ પસદંગી યાદીની જે તે કેટેગરીની ખાલી પડલે જગ્યાઓ ઉપર િથમ ઉચા મેરીટ ધરાવતા 
પસદંગી યાદીમા ં સમાવવષ્ટ જે તે કેટેગરીના ઉમેદવારોને કે જેઓ જે તે જજલ્લામા ં િથમ પસદંગી 
યાદી અન્વયે વનમણુકં મેળવીને ફરજ બજાવતા હોય તેવા ઉમેદવારોને ઓનસ્ક્રીન પનુઃ જજલ્લા 
ગોઠવણી (રીસફલીંગ) ની િથમ તક આ્યા બાદ ખાલી રહતેી જે તે કેટેગરીની જગ્યા ઉપર 
િવતક્ષાયાદી  અને ભલામણ યાદીમા ં સમાવવષ્ટ જે તે કેટેગરીના ઉમેદવારોને તેમની સીલેકશન 
કેટેગરી િમાણે ઓન સ્ક્રીન જજલ્લા પસદંગીની તક રૂબરૂમા ંઆપીને જે તે કેટેગરીની ખાલી પડલે 
જગ્યા ઉપર જજલ્લા ફાળવણી કરવામા ંઆવશે. 

 
૨૧ લઘતુમ લાયકી ધોરણ (Minimum Qualifying Standard):- 

ગજુરાત પચંાયત સેવા (વગમ-૩) ભરતી (પરીક્ષા) વનયમો ૨૦૨૧ ની જોગવાઇને આધીન રહીને મડંળ 
ધ્વારા સબવંધત કેટેગરીમા ંલઘતુમ લાયકી ધોરણ (Minimum Qualifying Standard) નકકી કરવામા ં
આવશે. 
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૨૨. અન્ય અગત્યની  શરતો :-  
૨૨.૧ ઉમેદવારની શૈક્ષણણક લાયકાત, કોમ્્યટુરની જાણકારી, ઉંમર, જેન્ડર, જાવત (કેટેગરી-

EWS,SC,ST,SEBC), માજી સૈવનક, સ્પોટમસ, શારીફરક અશકતતા, અને અન્ય બાબતોના ઉમેદવાર 
પાસેના અસલ િમાણપત્રોને આધારે ઓનલાઇન અરજીમા ંભરેલ વવગતો સમગ્ર ભરતી િફક્રયા માટે 
આખરી ગણવામા ં આવશે. ઓનલાઇન અરજીમા ં દશામવેલ વવગતોના સમથમનમા ં િમાણપત્રો અને 
પરુાવાઓ મડંળ માગેં ત્યારે ઉમેદવારે અસલમા ં (ઝેરોક્ષ નકલો સહીત) રજુ કરવાના રહશેે. એવા 
પરુાવા રજુ નહીં કરી શકનાર અથવા તેમા ં વવસગંતતા જણાયેથી ઉમેદવારનુ ંઅરજી૫ત્રક જે - તે 
તબકકેથી ‘‘રદ’’ કરવાપાત્ર થશે અને તેવા ઉમેદવારની ઉમેદવારી/પસદંગી/વનમણુકં ‘‘રદ’’ કરવામા ં
આવશે.   

૨૨.૨ કન્ફમમ થયેલ અરજીપત્રકની વવગતો કે તેમા ઉમેદવારે આપેલ માફહતીમા ંક્ષવત કે ચકુ બાબતે સધુારો 
કરવાની રજુઆત/વવનતંી ગ્રાહય રાખવામા ંઆવશે નફહ. 

૨૨.૩ ફીકસ ૫ગારથી લાયક ઉમેદવારને ૫ (પાચં) વષમના ંઅજમાયશી ધોરણે આ સવંગમની જગ્યા ઉ૫ર 
વનમણ ૂકં સત્તાવધકારી દ્વારા કરાર આધારીત  વનમણ ૂકં આ્યેથી આ જગ્યાના ભરતી વનયમો, ખાતાકીય 
૫રીક્ષા વનયમો, કોમ્્યટુર કૌશલ્ય ૫રીક્ષા વનયમો-ર૦૦૬ તથા પવૂમ સેવા તાલીમ અને તાલીમાન્ત 
૫રીક્ષાના ં વનયમો મજુબ વનયત ૫રીક્ષાઓ આ વનયત કરારના સમયગાળા દરમ્યાન સરકારશ્રીના તે 
અંગેના િવતમમાન વનયમાનસુાર પાસ કરવાની રહશેે.  

૨૨.૪ ઉમેદવાર પોતે આ સવંગમની િોવીઝનલ મેરીટ યાદી/પસદંગીયાદી/ભલામણયાદીમા ંસમાવવષ્ટ થવા 
માત્રથી સબંવંધત જગ્યા ઉ૫ર વનમણ ૂકં મેળવવાનો દાવો કરવાને હકકદાર થશે નફહ. વનમણ ૂકં કરનાર 
સત્તાવધકારીને પોતાને એવી ખાતરી થાય કે, જાહરે સેવા માટે તે ગજુરાત પચંાયત સેવા વગીકરણ 
અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો –૧૯૯૮ અને જે તે સવંગમની ભરતી અંગેના િવતમમાન વનયમોથી 
ઠરાવેલ વનયમાનસુાર ઉમેદવાર યોગ્ય જણાતા નથી, તો જે તે તબકે્ક આવા ઉમેદવારને તેમની 
પસદંગી/વનમણ ૂકં ‘રદ’ કરીને ૫ડતા મકૂી શકાશે. વનમણ ૂકં બાબતે વનમણુકં સત્તાવધકારીનો વનણમય 
આખરી ગણાશે.  

૨૨.૫ આ ભરતી િફક્રયા આ સવંગમના િવતમમાન ભરતી વનયમો અને પરીક્ષા વનયમોને તેમજ આ બાબતના 
સરકારશ્રીના કાયદા અને વનયમોની જોગવાઇને સપંણૂમ૫ણે આવધન રહશેે. 

૨૨.૬ આ જાહરેાત કોઈ ૫ણ કારણોસર રદ કરવાની કે તેમા ં ફેરફાર કરવાની આવશ્યકતા ઉભી થશે તો, 
તેમ કરવાનો મડંળને સપંણૂમ હકક / અવધકાર રહશેે અને મડંળ આ માટે કારણો આ૫વા બધંાયેલ રહશેે 
નહી. તેમજ તેવા સજંોગોમા ંભરેલ અરજી રદ થયેલી ગણાશે અને ૫રીક્ષા ફી ૫રત મળવાપાત્ર થશે 
નહી 

૨૨.૭ આખરી ૫સદંગી પામેલ ઉમેદવાર વનમણ ૂકં સત્તાવધકારી ઠરાવે તે શરતોને આવધન વનમણ ૂકં મેળવવાને 
પાત્ર ઠરશે.  

૨૨.૮ નીચે દશામવ્યા મજુબની અરજીઓ રદ કરવામા ંઆવશે.(આ યાદી માત્ર ઉદાહરણ સ્ વરૂપે છે. જે સપંણૂમ 
નથી) 
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 (૧) ઓનલાઇન મસુદા મજુબ અરજી કરેલ ન હોય, 
 (ર) અરજીમા ંદશામવેલ વવગતો અધરૂી કે અસગંત હોય, 
 (૩) અરજીમા ંઉમેદવારે સહી કે પાસપોટમ  સાઇઝનો ફોટો અપલોડ કરેલ ન હોય, 
 (૪) અરજી ફેકસ થી, ઇ-મેલ થી અથવા પોસ્ ટથી મોકલાવેલ હોય, 
 (૫) સામાન્ય વગમ(જનરલ કેટેગરી)ના ઉમેદવારે પરેૂપરૂી ફી ન ભરેલ હોય, 

(૬) અનસુણૂચત જાવત/અનસુણુચત જન જાવત/ સામાજીક શૈક્ષણણક પછાત વગમ/આવથિક રીતે નબળા 
વગમ/શારીફરક અશકતતા (ફદવ્યાગંતા) ધરાવતા ઉમેદવાર તેમજ માજી સૈવનક તેઓની કેટેગરી 
અંગેન ુવનયત િમાણ૫ત્ર ધરાવતા ન હોય,  
(૭) સામાજીક શૈક્ષણણક પછાત વગમના ઉમેદવાર જાહરેાતમા ંદશામવેલ સમયગાળાનુ ંઉન્નત વગમમા ં
સમાવેશ થતો ના હોવા અંગેનુ ં રાજય સરકારની સેવાઓ માટેનુ ં (નોન-ફક્રવમલીયર) િમાણ૫ત્ર 
પફરવશષ્ટ-(૪) (ગજુરાતીમા)ં રાજયસરકાર માટેનુ ંવનયત િમાણપત્ર ધરાવતા ન હોય,  

૨૨.૯ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાહરેાતમા ં અનામત જગ્યાઓ દશામવેલ ન હોય ત્યા આવા 
ઉમેદવારો સામાન્ય વગમની જગ્યા માટે અરજી કરેલ હોવાનુ ં ગણાશે અને તેને સામાન્ય વગમના 
વયમયામદાને લગતા ધોરણો લાગ ુપડશે.પરંત ુતેઓએ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહશેે નહી. 

૨૨.૧૦ ઉમેદવાર અરજી૫ત્રકમા ંજે ફોટો upload કરે, તેની પાસપોટમ સાઈઝના ફોટાની એક કરતા ંવધ ુ
કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવાની રહશેે. ૫રીક્ષા સમયે હાજરી૫ત્રકમા ં તે જ ફોટો લગાવવાનો રહશેે 
તેમજ મડંળ માગેં ત્યારે તેવો જ ફોટો રજૂ કરવાનો રહશેે.  

૨૨.૧૧ ઉમેદવાર અરજી૫ત્રક ભરતી વખતે જે મોબાઈલ નબંર દશામવે તે નબંર ઉમેદવારે ચાલ ુજ રાખવો 
જરૂરી છે. ભવવષ્યમા ંમડંળ તરફથી આ પરીક્ષાને સબવંધત ૫રીક્ષાલક્ષી સચૂનાઓ ઉમેદવારને આ 
દશામવેલ નબંરના મોબાઈલ ૫ર SMS થી મોકલવામા ંઆવશે તેથી અરજીમા ં દશામવેલ મોબાઈલ 
નબંર બદલવો નહી.જો ઉમેદવાર પોતે મોબાઇલ નબંર બદલશે અને તેવા સજંોગોમા ં મડંળની 
સચુનાની જાણ ઉમેદવારને થશે નહી, તેવા સજંોગોમા ં સપંણૂમ જવાબદારી ઉમેદવારની પોતાની જ 
રહશેે. 

૨૨.૧૨ મડંળની વેબસાઇટ  https://gpssb.gujarat.gov.in વનયવમતપણે જોતા રહવેા ઉમેદવારોને ખાસ  
સચૂના આપવામા ંઆવે છે.  

 
૨૩ ગેરવતમણકૂ અંગે દોવષત ઠરેલા ઉમેદવારો વવરુધ્ધ પગલાઃ- 
૨૩.૧ મડંળ જે કોઈ ઉમેદવારને-  

1. તેને ઉમેદવારી માટે કોઈ૫ણ િકારે ટેકો મેળવવા માટે એટલે કે મડંળના અઘ્યક્ષ, 
સભ્ય અથવા કોઈ અવધકારી ૫ર િત્યક્ષ કે ૫રોક્ષ લાગવગ લગાડવાનો િયાસ કરવા 
માટે, 

2. બીજાનુ ંનામ ધારણ કરવા માટે,  
3. બીજા પાસે પોતાનુ ંનામ ધારણ કરાવવા માટે,  

https://gpssb.gujarat.gov.in/
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4. બનાવટી ખોટા દસ્તાવેજો અથવા જેની સાથે ચેડા કરવામા ં આવ્યા હોય તેવા 
દસ્તાવેજો સાદર કરવા અથવા ગેરરીવત આચરવા માટે, 

5. યથાથમ અથવા ખોટા અથવા મહત્વની માફહતી છુપાવતા હોય તેવા વનવેદનો કરવા 
માટે,  

6. ૫રીક્ષા માટે તેની ઉમેદવારીના સબંધંમા ં અન્ય કોઈ અવનયવમત અથવા અયોગ્ય 
સાધનનો આશ્રય લેવા માટે, 

7. ૫રીક્ષા દરમ્યાન ગેરવ્યાજબી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા માટે એટલે કે અન્ય 
ઉમેદવારની ઉત્તરવહીમાથંી નકલ કરવા, પસુ્તક, ગાઈડ, કા૫લી કે તેવા કોઈ૫ણ 
છાપેલા કે હસ્તણલણખત સાફહત્યની મદદથી અથવા વાતચીત દ્વારા  નકલ કરવા કે 
ઉમેદવારને નકલ કરાવવાની ગેરરીવતઓ પૈકી કોઈ૫ણ ગેરરીવત આચરવા માટે,  

8. લખાણોમા ંઅચ્શ્લલ ભાષા અથવા બીભત્સ બાબત સફહતની અિસ્તતુ બાબત લખવા 
માટે, 

9. OMR ઉત્તરપત્રમા ં પોતાની ઓળખસચૂક કોઇપણ િકારની વનશાની, લખાણ, 
આલ્ફાબેટ, ણચહ્ન કે જેનાથી ઓળખ િસ્થાવપત થાય તેવા િયાસ કરવા માટે,   

10. ૫રીક્ષા ખડંમા ંઅન્ય કોઈ રીતે ગેરવતમણ ૂકં કરવા માટે, અથવા 
11. ૫રીક્ષાના સચંાલન કરવા માટે મડંળે રોકેલા સ્ટાફને સીધી કે આડકતરી રીતે હરેાન 

કરવા અથવા શારીફરક રીતે ઈજા કરવા માટે, અથવા  
12. પવૂમવતી ખડંોમા ં વનફદિષ્ટ કરેલા તમામ અથવા કોઈ૫ણ કૃત્ય કરવાનો િયત્ન કરવા 

માટે અથવા આવા િસગેં મદદગારી કરવા માટે, અથવા  
13. ૫રીક્ષા માટે તેને ૫રવાનગી આ૫તા તેના િવેશ૫ત્રમા ંઆ૫વામા ંઆવેલી કોઈ૫ણ 

સચુનાનો ભગં કરવા માટે દોવષત ઠયામ હોય તો અથવા દોવષત હોવાનુ ંજાહરે કયુમ હોય  
14. પરીક્ષા ખડંમા ંમોબાઇલ/બ્લટુુથ કે અન્ય ઇલેકરોનીકસ ગેઝેટ સાથે હાજર રહ ેતેમજ 

ગેરરીતી કરવા િયાસ માટે  
         તો ઉપરોકત ૧ થી ૧૪ ફકસ્સાઓમા ંફોજદારી કાયમવાહીને પાત્ર થવા ઉ૫રાતં 
- (ક) મડંળ, તે જે ૫રીક્ષાનો ઉમેદવાર હોય તે ૫રીક્ષામાથંી ગેરલાયક ઠરાવી શકશે, 
અથવા (ખ) (૧) મડંળે, સીધી ૫સદંગી માટે લેવાની કોઈ૫ણ ૫રીક્ષામા ં બેસવામાથંી 
અથવા કોઈ૫ણ રૂબરૂ મલુાકાતમાથંી, અથવા (ર) રાજય સરકાર, પોતાના હઠેળની 
કોઈ૫ણ નોકરીમાથંી કાયમી રીતે અથવા વનફદિષ્ટ મદુત માટે ગેરલાયક / બાકાત કરી 
શકશે. 

૨૩.૨ ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ કે અન્ ય જાહરે સેવા આયોગ અથવા અન્ ય સરકારી/અધમ 
સરકારી/સરકાર હસ્તકની સસં્ થાઓ ધ્ વારા ઉમેદવાર કયારેય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય અને 
ગેરલાયકાતનો સમય ચાલ ુ હશે તો આવા ઉમેદવારની ઉમેદવારી/પસદંગી/વનમણુકં રદ થવાને 
પાત્ર બનશે.  

૨૩.૩ ઉમેદવારને આથી ચેતવણી આપવામા ં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમા ં કોઇ િકારની ખોટી 
માફહતી દશામવવી નફહ, તેમજ આવશ્યક માફહતી છુપાવવી નહી,ઉપરાતં તેઓએ રજુ કરેલ અસલ 
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દસ્તાવેજો કે તેની િમાણણત નકલમા ં કોઇ પણ સજંોગોમા ંસધુારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા 
કોઇ પણ ચેડા કરવા નહી અથવા તેઓએ આવા ચેડા કરેલ/બનાવટી દસ્તાવેજો રજુ કરવા નહી, 
જો એક જ બાબતના બે કે તેથી વધ ુ દસ્તાવેજોમા ં અથવા તેની િમાણણત નકલમા ં કોઇ પણ 
િકારની અચોકસાઇ અથવા વવસગંતતા જણાય તો તે વવસગંતતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા રજુ 
કરવી. 

 
૨૪  ફેરફાર કે રદ કરવાની મડંળની સત્તાઃ- 

આ જાહરેાત  તેમજ જાહરેાતમા ંદશામવેલ જોગવાઇઓમા ં કોઇ પણ કારણોસર તેમા ંફેરફાર 
કરવાની કે રદ કરવાની આવશ્યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો મડંળનો સપંણૂમ હકક/અવધકાર 
રહશેે અને મડંળ તે માટે કારણો આપવા બધંાયેલ રહશેે નહીં. 

 
                સણચવ 
“મડંળના આદેશાનસુાર”      ગજુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળ 

                    ગાધંીનગર 

તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૨ 
 

           ઉમેદવારોના ફહતમા ંજાહરે સચૂના 
પચંાયત સેવાની ઉપરોકત સવંગમની સીધી ભરતી માટે ગજુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળ ધ્વારા 

ઓનલાઇન અરજીઓ મગંાવવામા ં આવેલ છે. આ જગ્યાઓ માટે અરજી કરનાર  ઉમેદવારોના ફહતમા,ં  
ઉમેદવારોને લાચં રુશ્વત/લાલચ કે છેતરવપિંડી આચરે તેવા અસામાજજક તત્વોથી દૂર રહવેા સાવધાન કરવામા ં
આવે છે,તેમજ મડંળના પદાવધકારી/અવધકારી/કમમચારીને નામે જો કોઇ ઇસમો નોકરી અપાવવાના નામે 
ઉમેદવારો પાસેથી નાણા ઉઘરાવતા હોય તો તેવા ઇસમો સામે કાયદેસરની ફોજદારી કાયમવાહી કરાવવી તથા 
આવી કોઇ અસામાજજક િવવૃત્ત/છેતરવપિંડી આપના ધ્યાનમા ંઆવે તો તરત જ લાચં રુશ્વત બ્યરુોના ંટોલ િી 
નબંર ૧૮૦૦-૨૩૩-૪૪૪૪૪ અથવા ૧૦૬૪ ઉપર સપંકમ  કરવા જણાવવામા ંઆવે છે.                                                                                                                       
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ગજુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળ ધ્વારા જાહરેાત ક્રમાંકઃ૦૧/૨૦૨૧-૨૨ લેબોરેટરી ટેકનીશીયન (વગમ-૩) સવંગમની 
જગ્યાનુ ંચેકલીસ્ટ 

આ જગ્યા માટેની વયમયામદા તા.૨૦-૦૧-૨૦૨૨ ની સ્સ્થવતએઃ- ૧૮ વષમથી ઓછી અને ૩૭ વષમથી વધ ુઉંમરનો હોવો 
જોઇએ નહી.  

પચંાયત વવભાગના જાહરેનામા ક્રમાકં:-KP/271/2021/PRR/1196/01/KH તા.૨૦/૧૨/૨૦૨૧, ઠરાવ ક્રમાકં:-
પીઆરઆર/ ૧૧૯૬/૦૧/ખ તા.૨૦-૧૨-૨૦૨૧ તેમજ પત્ર ક્રમાકં:-પીઆરઆર/૧૦૨૦૨૧/૨૨૫૭/ખ તા.૨૭-૧૨-
૨૦૨૧ મજુબ તા.૦૧-૦૯-૨૦૨૧ થી તા.૩૧-૦૮-૨૦૨૨ સધુીના સમયગાળામા ં િવસધ્ધ કરેલ તમામ 
જાહરેાતોના સદંભમમા ંમહતમ વયમયામદામા ં૦૧ વષમની છૂટછાટ આપવાનુ ંઠરાવેલ હોઇ, આ જાહરેાતના હતે ુ
માટે મહતમ વયમયામદા ભરતી વનયમ મજુબ ૩૬ વષમ + ૦૧ વષમ=૩૭ વષમ નક્કી કરવામા ંઆવેલ છે. 
ક્રમ ઉમેદવારની જાવત(કેટેગરી) નીચેની તારીખો દરમ્યાન (બને્ન તારીખો 

સહીત) જન્મેલા હોવા જોઇએ. 
(મહત્તમ વયમયામદા-૪૫ વષમ) 

૧. સામાન્ય વગમ (જનરલ કેટેગરી) (પરુૂષ ઉમેદવાર)  તા.૨૦-૦૧-૧૯૮૫ થી તા.૨૦-૦૧-૨૦૦૪ 

ર. અનામત વગમ (SC/ST/SEBC/EWS)ના પરુૂષ ઉમેદવારો  (પ વષમ) તા.૨૦-૦૧-૧૯૮૦ થી તા.૨૦-૦૧-૨૦૦૪ 

૩. સામાન્ય વગમની મફહલાઓ  (પ વષમ)  તા.૨૦-૦૧-૧૯૮૦ થી તા.૨૦-૦૧-૨૦૦૪ 

૪.
  

અનામત વગમ (SC/ST/SEBC/EWS) ની મફહલાઓ (૫+૫ વષમ)  તા.૨૦-૦૧-૧૯૭૭ થી તા.૨૦-૦૧-૨૦૦૪ 

૫. ૪૦% કે તેથી વધ ુ  અશકતતા (ફદવ્યાગંતા) ધરાવતા સામાન્ય 
વગમના પરુુષ ઉમેદવારો (૧૦ વષમ)  

તા.૨૦-૦૧-૧૯૭૭ થી તા.૨૦-૦૧-૨૦૦૪ 

૬. ૪૦% કે તેથી વધ ુ  અશકતતા (ફદવ્યાગંતા) ધરાવતી સામાન્ય 
કેટેગરીના મફહલા ઉમેદવારો(૧૦+૫વષમ)  

તા.૨૦-૦૧-૧૯૭૭ થી તા.૨૦-૦૧-૨૦૦૪ 

૭. ૪૦% કે તેથી વધ ુ અશકતતા (ફદવ્યાગંતા) ધરાવતા અનામત 
વગમના પરુુષ ઉમેદવારો (૧૦+૫વષમ)  

તા.૨૦-૦૧-૧૯૭૭ થી તા.૨૦-૦૧-૨૦૦૪ 

૮. ૪૦% કે તેથી વધ ુ અશકતતા (ફદવ્યાંગતા)  ધરાવતી અનામત 
વગમની મફહલાઓ (૧૦+૫+૫ વષમ) 

તા.૨૦-૦૧-૧૯૭૭ થી તા.૨૦-૦૧-૨૦૦૪ 

૯. માજી સૈવનકઃ- 
સામાન્ય વહીવટ વવભાગનો તા. ૨૨-૭-૧૯૮૨ના ઠરાવ ક્રમાકંઃ 
આરઇએસ-૧૦૮૧/જીઓઆઇ/૫૮/ ગ-૨, અને તા.૨૦-૨-૨૦૦૧નો 
ઠરાવ ક્રમાકંઃ આરઇએસ/૧૦૨૦૦૦/ ય.ુઓ./૯૫૭/ગ-૨. 

આ સવંગમની ખાલી જગ્યા ઉપર વનમણુકં 
માટે જે ઉમેદવારે માજી સૈવનક તરીકે 
સશસ્ત્ર દળોમાં  છ મફહનાની સળંગ સેવા 
કરતા ઓછી ન હોય તેટલી સેવા કરી હોય 
તે માજી સૈવનકને મળવાપાત્ર ઉપલી 
વયમયામદામાં તેઓએ બજાવેલ ફરજનો 
સમયગાળો ઉપરાંત ત્રણ(૩) વષમ સધુીની 
છુટછાટ મળશે. (વધમુા ં વધ ુ ઉપલી 
વયમયામદા ૪૫ વષમ રહશેે.) 

 

નોંધ:-  ઉપલી વયમયામદામા ંમળવાપાત્ર છૂટછાટ સાથેની ઉંમર કોઇપણ સજંોગોમા ં૪૫ વષમથી વધવી જોઇએ 
નફહિં. માજી સૈવનક માટે પણ છૂટછાટ સાથેની મહતમ ઉપલી વયમયામદા ૪૫ વષમ રહશેે. 


