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જિલ્લા જિક્ષણ સજિજિ/નગર જિક્ષણ સજિજિની પ્લાથજિક િલાળલાઓિલાં જિદ્લાસહલાયકની ભરિી
ધો-૧ થી ૫ અને ધો-૬ થી ૮ અનય િલાધયિ (અંગ્ેજી, જહન્ી, િરલાઠી, ઉ્્દુ, ઉડીયલા)
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�જ�લા િશ�ણ સિમિત/નગર િશ�ણ સિમિતની �ાથિમક શાળાઓમાં િવ�ાસહાયક ભરતી  

ધો.૧ થી ૫ અને ધો.૬ થી ૮- અ�ય મા�યમ (��ે�, �હ�દ�, મરાઠ�, ઉ�ુ�, ઉડ�યા) 
વષ�:૨૦૨૧ (�હ�રાત �માંક ૦૧/૨૦૨૧ અને ૦૨/૨૦૨૧)  

 

ઉમેદવારી ન�ધાવવા માટે જ�રી િવગત, સૂચનો અન ેમાગશદદશન 
 

ભરતી �ગે�ું  ઓન-લાઇન અર� પ�ક વેબસાઇટ http://vsb.dpegujarat.in ઉપર 
તા.૦૬/૦૪/૨૦૨૧ સવારના ૧૧:૦૦ કલાકથી તા.૧૯/૦૪/૨૦૨૧ ના રોજ બપોરના ૧૫:૦૦ કલાક �ુધી 
ભર� શકાશ.ે �વીકાર ક���માં અર�પ� જમા કરાવવાની છે�લી તા.૧૯/૦૪/૨૦૨૧ (૧૭.૦૦ કલાક 
�ુધી) છે. 

- �હ�રાતની જ�યાઓની િવગત 
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ન�ધ:  
(૧)  �હ�રાતમાં દશા�વેલ અનામત વગ� અને શાર��રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોની જ�યાઓ � 

તે �જ�લા/નગર િશ�ણ સિમિતના રો�ટર �માંક/માંગણાપ�ક આધાર� દશા�વેલ છે. 

(૨)  �પે.િસ.એ.ન.ં૯૭૪૩/૨૦૧૮ ઉપર નામ. વડ� અદાલત �ારા તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૮ અને 

તા.૧૮/૯/૨૦૧૮ના રોજ આપેલ મનાઈ �ુકમના સંદભ�માં ઉ�ુ�  મા�યમમાં ભાષાની જ�યાઓ 

દશા�વવામાં નથી. 

(૩)  તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ના રોજ �ુજરાત સમાચારમાં �િસ�ધ થયેલ �હ�રાતમાં શરત� ૂ કથી ઠરાવની 

તા.૨૭/૦૪/૨૦૨૧ છપાયેલ છે તેને બદલે તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૧ �ુધાર�ને વાંચ�ું.  

 

શૈ�િણક લાયકાત:  
 િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ �માંક:પીઆરઇ-૧૧૧૦-૨૨૩-ક, તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૧ ના ઠરાવ તથા તે પછીના 

તા.૧૪/૦૭/૨૦૧૧, તા.૦૩/૦૫/૨૦૧૨ તથા તા.૧૮/૦૫/૨૦૧૨ ના સુધારા ઠરાવો અ�વયે 
િવ�ાસહાયકની લાયકાતો નીચે મુજબ છે. 

 ઉ�ચ �ાથિમક (ધોરણ ૬ થી ૮) િવ�ાસહાયક: 
(અ) ગિણત/િવ�ાનના િવ�ાસહાયક: 
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{1} શૈ�િણક લાયકાત:- બી.એસસી. (ગિણત, આંકડાશા��, ભૌિતકશા��, રસાયણશા��, બાયોલો�, 
બોટની, ઝુઓલો�, ભૂ�તરશા��) અને 
તાલીમી લાયકાત:- પી.ટી.સી./D.EL.Ed (બે વષ�) 
       અથવા 
શૈ�િણક લાયકાત:- ઓછામાં ઓછા ૪૫ ટકા ગુણ સાથે બી.એસસી. (ગિણત, આંકડાશા��, 
ભૌિતકશા��, રસાયણશા��, બાયોલો�, બોટની, ઝુઓલો�, ભૂ�તરશા��) અને 
તાલીમી લાયકાત:- બી.એડ.(એક/બે વષ�) 
        અથવા  
શૈ�િણક લાયકાત:- ધોરણ-૧૨ (એચ.એસ.સી) િવ�ાન �વાહમા ં ઓછામાં ઓછા ૫૦ ટકા ગુણ 
અને  
તાલીમી લાયકાત:- ચાર વષ�ય બેચલર ઇન એલીમે�ટરી એ�યુકેશન (B.El.Ed) 
           અથવા  
શૈ�િણક લાયકાત:- ધોરણ-૧૨ (એચ.એસ.સી) િવ�ાન �વાહમાં ઓછામાં ઓછા ૫૦ ટકા ગુણ 
અને  
તાલીમી લાયકાત:- ચાર વષ�ય બી.એસસી એ�યુકેશન. (B.Sc.Ed) 
        અથવા 
શૈ�િણક લાયકાત:- ઓછામાં ઓછા ૫૦ ટકા ગુણ સાથે બી.એસસી. (ગિણત, આંકડાશા��, 
ભૌિતકશા��, રસાયણશા��, બાયોલો�, બોટની, ઝુઓલો�, ભૂ�તરશા��) અને 
તાલીમી લાયકાત:-  એક વષ�ય બી.એડ.(�પેશીયલ એ�યુકેશન) 

તથા 
(૨)    આ વગ� માટે િનયત થયેલ િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ �માંક:પીઆરઇ-૧૧૧૨-સ�ગલ ફાઇલ- ૭-ક 

તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૨ ની જોગવાઇ મુજબ િશ�ક યો�યતા પરી�ા (ટીચર એલી�બીલીટી ટે�ટ- 
TET-II - ગિણત/િવ�ાન) ૬૦ ટકા ગુણ સાથે અનુ.�િત, અનુ.જન�િત, સા.શૈ.પછાત વગ� તથા 
િવકલાંગના �ક�સામાં ૫૫ ટકા ગુણ સાથે પાસ કરેલી હોવી જોઇશે. 

(બ) ભાષાઓના િવ�ાસહાયક: 
{1} શૈ�િણક લાયકાત:- બી.એ./બી.આર.એસ./બી.એસ.એસસી (અં�ે�,ગુજરાતી, િહ�દી,સં�કૃત) અને 

તાલીમી લાયકાત:- પી.ટી.સી./D.EL.Ed (બે વષ�) 
       અથવા 
શૈ�િણક લાયકાત:- ઓછામાં ઓછા ૪૫ ટકા ગુણ સાથે બી.એ. અને 
તાલીમી લાયકાત:- બી.એડ.(એક/બે વષ�) 
        અથવા  
શૈ�િણક લાયકાત:- ધોરણ-૧૨ (એચ.એસ.સી)  ઓછામાં ઓછા ૫૦ ટકા ગુણ અને  
તાલીમી લાયકાત:- ચાર વષ�ય બેચલર ઇન એલીમે�ટરી એ�યુકેશન (B.El.Ed) 
           અથવા  
શૈ�િણક લાયકાત:- ધોરણ-૧૨ (એચ.એસ.સી) ઓછામાં ઓછા ૫૦ ટકા ગુણ અને 
તાલીમી લાયકાત:- ચાર વષ�ય બી.એ. (અં�ે�,ગુજરાતી,િહ�દી,સં�કૃત) એ�યુકેશન. (B.A.Ed) 
        અથવા 
શૈ�િણક લાયકાત:- ઓછામાં ઓછા ૫૦ ટકા ગુણ સાથે બી.એ./બી.આર.એસ./બી.એસ.એસસી    
    (અં�ે�,ગુજરાતી,િહ�દી,સં�કૃત) અને 
તાલીમી લાયકાત:-  એક વષ�ય બી.એડ.(�પેશીયલ એ�યુકેશન) 
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    (અં�ે�,ગુજરાતી,િહ�દી,સં�કૃત) અને 
તાલીમી લાયકાત:-  એક વષ�ય બી.એડ.(�પેશીયલ એ�યુકેશન) 
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તથા 
(૨)   આ વગ� માટે િનયત થયેલ િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ �માંક:પીઆરઇ-૧૧૧૨-સ�ગલ ફાઇલ- ૭-ક 

તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૨ ની જોગવાઇ મુજબ િશ�ક યો�યતા પરી�ા (ટીચર એલી�બીલીટી ટે�ટ- 
TET-II - ભાષાઓ) ૬૦ ટકા ગુણ સાથે અનુ.�િત, અનુ.જન�િત, સા.શ.ૈપછાત વગ� તથા 
િવકલાંગના �ક�સામાં ૫૫ ટકા ગુણ સાથે પાસ કરેલી હોવી જોઇશ.ે 

(ક) સામાિજક િવ�ાનના િવ�ાસહાયક: 
{1} શૈ�િણક લાયકાત:-બી.એ (ઇિતહાસ,ભૂગોળ,નાગ�રકશા��, રા�યશા��, તથા અથ�શા�� િવષય  

સાથે)/બી.કોમ.(અથ�શા�� િવષય સાથ)ે/બી.આર.એસ.( 
ઇિતહાસ,ભૂગોળ,નાગ�રકશા��, રા�યશા��, તથા અથ�શા�� િવષય 
સાથે)/બી.એસ.એસસી.(ઇિતહાસ,ભૂગોળ, નાગ�રકશા��, રા�યશા��, તથા 
અથ�શા�� િવષય સાથ)ે અને 

તાલીમી લાયકાત:- પી.ટી.સી./D.EL.Ed (બે વષ�) 
       અથવા 

 શૈ�િણક લાયકાત:- ઓછામાં ઓછા ૪૫ ટકા ગુણ સાથે બી.એ (ઇિતહાસ,ભૂગોળ,નાગ�રકશા��, 

રા�યશા��, તથા અથ�શા�� િવષય સાથે)/બી.કોમ.(અથ�શા�� િવષય 
સાથે)/બી.આર.એસ.( ઇિતહાસ,ભૂગોળ,નાગ�રકશા��, રા�યશા��, તથા 
અથ�શા�� િવષય સાથ)ે/બી.એસ.એસસી.(ઇિતહાસ,ભૂગોળ, નાગ�રકશા��, 
રા�યશા��, તથા અથ�શા�� િવષય સાથ)ે અને 

તાલીમી લાયકાત:- બી.એડ.(એક/બે વષ�) 
        અથવા  
શૈ�િણક લાયકાત:- ધોરણ-૧૨ (એચ.એસ.સી)  ઓછામાં ઓછા ૫૦ ટકા ગુણ અને  
તાલીમી લાયકાત:- ચાર વષ�ય બેચલર ઇન એલીમે�ટરી એ�યુકેશન (B.El.Ed) 
           અથવા  
શૈ�િણક લાયકાત:- ધોરણ-૧૨ (એચ.એસ.સી) ઓછામાં ઓછા ૫૦ ટકા ગુણ  અને 

 તાલીમી લાયકાત:- ચાર વષ�ય બી.એ.(ઇિતહાસ,ભૂગોળ,નાગ�રકશા��, રા�યશા��, તથા 
અથ�શા�� િવષય સાથે) /બી.કોમ.(અથ�શા�� િવષય સાથે) 
/બી.આર.એસ.(ઇિતહાસ, ભૂગોળ, નાગ�રકશા��, રા�યશા��, તથા અથ�શા�� 
િવષય સાથે) /બી.એસ.એસસી.(ઇિતહાસ,ભૂગોળ, નાગ�રકશા��, રા�યશા��, 

તથા અથ�શા�� િવષય સાથે) એ�યુકેશન. (B.A.Ed/B.Com.Ed/ 
B.R.S.Ed/B.S.Sc.Ed) 

        અથવા 
 શૈ�િણક લાયકાત:- ઓછામાં ઓછા ૫૦ ટકા ગુણ સાથ ે બી.એ.(ઇિતહાસ,ભૂગોળ,નાગ�રકશા��, 

રા�યશા��, તથા અથ�શા�� િવષય સાથ)ે /બી.કોમ.(અથ�શા�� િવષય સાથ)ે 
/બી.આર.એસ.(ઇિતહાસ, ભૂગોળ, નાગ�રકશા��, રા�યશા��, તથા 
અથ�શા�� િવષય સાથ)ે /બી.એસ.એસસી.(ઇિતહાસ,ભૂગોળ, નાગ�રકશા��, 
રા�યશા��, તથા અથ�શા�� િવષય સાથ)ે અને 

તાલીમી લાયકાત:-  એક વષ�ય બી.એડ.(�પેશીયલ એ�યુકેશન) 
તથા 

è



2 íkk. 14 yur«÷, 2021, økwshkík hkusøkkh Mk{k[kh

3 
 

તથા 
(૨)   આ વગ� માટે િનયત થયેલ િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ �માંક:પીઆરઇ-૧૧૧૨-સ�ગલ ફાઇલ- ૭-ક 

તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૨ ની જોગવાઇ મુજબ િશ�ક યો�યતા પરી�ા (ટીચર એલી�બીલીટી ટે�ટ- 
TET-II - ભાષાઓ) ૬૦ ટકા ગુણ સાથે અનુ.�િત, અનુ.જન�િત, સા.શ.ૈપછાત વગ� તથા 
િવકલાંગના �ક�સામાં ૫૫ ટકા ગુણ સાથે પાસ કરેલી હોવી જોઇશ.ે 

(ક) સામાિજક િવ�ાનના િવ�ાસહાયક: 
{1} શૈ�િણક લાયકાત:-બી.એ (ઇિતહાસ,ભૂગોળ,નાગ�રકશા��, રા�યશા��, તથા અથ�શા�� િવષય  

સાથે)/બી.કોમ.(અથ�શા�� િવષય સાથ)ે/બી.આર.એસ.( 
ઇિતહાસ,ભૂગોળ,નાગ�રકશા��, રા�યશા��, તથા અથ�શા�� િવષય 
સાથે)/બી.એસ.એસસી.(ઇિતહાસ,ભૂગોળ, નાગ�રકશા��, રા�યશા��, તથા 
અથ�શા�� િવષય સાથ)ે અને 

તાલીમી લાયકાત:- પી.ટી.સી./D.EL.Ed (બે વષ�) 
       અથવા 

 શૈ�િણક લાયકાત:- ઓછામાં ઓછા ૪૫ ટકા ગુણ સાથે બી.એ (ઇિતહાસ,ભૂગોળ,નાગ�રકશા��, 

રા�યશા��, તથા અથ�શા�� િવષય સાથે)/બી.કોમ.(અથ�શા�� િવષય 
સાથે)/બી.આર.એસ.( ઇિતહાસ,ભૂગોળ,નાગ�રકશા��, રા�યશા��, તથા 
અથ�શા�� િવષય સાથ)ે/બી.એસ.એસસી.(ઇિતહાસ,ભૂગોળ, નાગ�રકશા��, 
રા�યશા��, તથા અથ�શા�� િવષય સાથ)ે અને 

તાલીમી લાયકાત:- બી.એડ.(એક/બે વષ�) 
        અથવા  
શૈ�િણક લાયકાત:- ધોરણ-૧૨ (એચ.એસ.સી)  ઓછામાં ઓછા ૫૦ ટકા ગુણ અને  
તાલીમી લાયકાત:- ચાર વષ�ય બેચલર ઇન એલીમે�ટરી એ�યુકેશન (B.El.Ed) 
           અથવા  
શૈ�િણક લાયકાત:- ધોરણ-૧૨ (એચ.એસ.સી) ઓછામાં ઓછા ૫૦ ટકા ગુણ  અને 

 તાલીમી લાયકાત:- ચાર વષ�ય બી.એ.(ઇિતહાસ,ભૂગોળ,નાગ�રકશા��, રા�યશા��, તથા 
અથ�શા�� િવષય સાથે) /બી.કોમ.(અથ�શા�� િવષય સાથે) 
/બી.આર.એસ.(ઇિતહાસ, ભૂગોળ, નાગ�રકશા��, રા�યશા��, તથા અથ�શા�� 
િવષય સાથે) /બી.એસ.એસસી.(ઇિતહાસ,ભૂગોળ, નાગ�રકશા��, રા�યશા��, 

તથા અથ�શા�� િવષય સાથે) એ�યુકેશન. (B.A.Ed/B.Com.Ed/ 
B.R.S.Ed/B.S.Sc.Ed) 

        અથવા 
 શૈ�િણક લાયકાત:- ઓછામાં ઓછા ૫૦ ટકા ગુણ સાથ ે બી.એ.(ઇિતહાસ,ભૂગોળ,નાગ�રકશા��, 

રા�યશા��, તથા અથ�શા�� િવષય સાથ)ે /બી.કોમ.(અથ�શા�� િવષય સાથ)ે 
/બી.આર.એસ.(ઇિતહાસ, ભૂગોળ, નાગ�રકશા��, રા�યશા��, તથા 
અથ�શા�� િવષય સાથ)ે /બી.એસ.એસસી.(ઇિતહાસ,ભૂગોળ, નાગ�રકશા��, 
રા�યશા��, તથા અથ�શા�� િવષય સાથ)ે અને 

તાલીમી લાયકાત:-  એક વષ�ય બી.એડ.(�પેશીયલ એ�યુકેશન) 
તથા 
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 મા�.સૈિનક ઉમેદવારો કે જેઓએ જળ,વાયુ અને ભૂિમ આમ� ફોસ�સમાં ઓછામાં ઓછા ૬ માસની સેવા કરી 
હોય અને મા�.સૈિનક તરીકેનંુ સ�મ અિધકારીનું ઓળખપ�/�માણપ� ધરાવતા હોય તો મળવાપા� ઉપલી 
વયમયા�દામાં તેઓએ બ�વેલ ફરજનો સમયગાળો ઉપરાંત ૩ (�ણ) વષ� સુધીની છુટછાટ મળશ.ે 

 ન�ધ:- તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારોની ઉપલી વયમયા�દા િનયમ અનુસાર મળવાપા� છુટછાટ સાથેની �મર 
કોઇપણ સંજોગેમાં િનયત તારીખે ૪૫ વષ�થી વધવી જોઇએ નહી. 

 

ઉમેદવારોએ અર�પ� ભરતાં �યાનમાં લેવાની િવગતો અને સુચનાઓ  
{1} ઉમેદવારોએ નીચે આપેલા સુચનોનો કાળ�પૂવ�ક અ�યાસ કરી ઉમેદવારી પ� ભરવંુ. 
{2} �નાતક તથા અનુ�નાતક ક�ાની ડી�ી યુ.�.સી. મા�ય યુિનવ�સટીમાંથી મેળવેલ હોવી જોઇશે.  
{3} પી.ટી.સી./D.EI.Ed ની લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ રા�ય પરી�ા બોડ�, ગાંધીનગર �વારા લેવાયેલી 

પી.ટી.સી./D.EI.Edની પરી�ા પાસ કરેલી હોવી જોઇશ.ે 

{4} ઉમેદવારે પી.ટી.સી./D.EI.Ed/બી.એડ./ચાર વષ�ય B.EI.Ed. ની પરી�ા નેશનલ કાઉ�સીલ ફોર ટીચર 

એ�યુકેશન �વારા મા�ય સં�થામાંથી જ પાસ કરેલી હોવી જોઇએ.  
{5} રા�ય પરી�ા બોડ�, ગાંધીનગર �વારા D.El.Ed.ની લાયકાતવાળા ઉમેદવારોએ �ા�ત ગુણ તરીકે ‘marks 

for merit’  ગણતરીમાં લેવાના રહેશે. એટલે કે ૫૦૦+૧૦૦=૬૦૦ માંથી મેળવેલ ગુણ ગણવાના રહેશ.ે 

{6} બે વષ�ય D.Ed (�પેશીયલ એ�યુકેશન) અને B.Ed (�પેશીયલ એ�યુકેશન) Rehabilitation 

Council of India (RCI)  મા�ય સં�થામાંથી પાસ કરેલ હોવી જોઇશ.ે 

{7} આ િનમ�ંકો રા�ય સરકાર �વારા નામદાર સુિ�મકોટ�માં દાખલ કરેલ એસ.એલ.પી.નં.૧૮૧૩૬/૨૦૧૩ 
અને ૧૪૧૨૪-૧૪૧૨૫/૨૦૧૨ ના આખરી ચુકાદાને આિધન રહેશ ે

{8} મેરીટમાં આવતાં ઉમેદવારોના કોલ લેટર http://vsb.dpegujarat.in પરથી ઓનલાઇન જ ઉપરથી 

મેળવવાના રહેશ.ે અ�ય કોઇ રીતે કોલલેટર મોકલવામાં આવશે નહ�. તેમજ ઉમેદવારે કોલ-લેટરમાં દશા�વેલ 
તારીખે જ િજ�લા/નગર પસંદગી આપવામાં આવશે. કોઇપણ સંજોગોમાં તે પછીની તારીખે પસંદગીની તક 
આપવામાં આવશે નહી 

{9} ઉમેદવારે જો ટેટની પરી�ા એક કરતા વધુ વખત આપેલ હોય તો ઉમેદવાર ટેટ (િશ�ક અિભયો�યતા કસોટી) 

ની જે માક�શીટ રજૂ કરશે તે જ મા�ય રાખવામાં આવશે. 
{10} અર� ફોમ� સાથે શૈ�િણક અને તાલીમી લાયકાતના તમામ વષ�/સેમે�ટરના ગુણપ�કો, ડી�ી �માણપ�, 

�ાયલ સટ�ની એક-એક �ામાિણત નકલ તથા અ�ય જ�રી �માણપ�ોની એક-એક �ામાિણત નકલ સામેલ 
કરવાની રહેશ.ેવધુમા,ં �વીકાર કે�� ઉપર અર� જમા કરાવતી વખતે જેની �ામાિણત નકલો અર� સાથે 
રજૂ કરી છે તેના અસલ �માણપ�ો ખરાઇ કરવા માટે ફરિજયાતપણે રજૂ કરવાના રહેશે. અ�યથા અર� 
�વીકારવામાં આવશે નહી.  

{11} જે પરી�ા એક કરતાં વધુ �ય�ને પાસ કરેલ હોય તો તમામ �ય�નોના ગુણપ�કની �ામાિણત નકલો અવ�ય 
સામેલ રાખવાની રહેશ.ે  

{12} અનુસૂિચત �િત, અનુસૂિચત જન�િત તેમજ સામાિજક શૈ�િણક રીતે પછાત વગ� અને આ�થક નબળા 
વગ�ના ઉમેદવારોએ અનામતનો લાભ મેળવવા માટે ગુજરાત સરકારના અિધકૃત અિધકારીનું �િત િવષયક 
�માણપ� મા�ય ગણાશે. આવા ઉમેદવારોને સબંિધત અનામત ક�ાની જ�યાઓ માટે ઠરાવની જોગવાઇ 
મુજબ ગુણ અને �મરમાં છુટછાટ મળવાપા� રહેશ.ે 

{13} મૂળ ગુજરાતના અનુસૂિચત �િત, અનુસૂિચત જન�િત, સામાિજક શૈ�િણક રીતે પછાત વગ�ના ઉમેદવારોએ 
�િત અંગેના સ�મ અિધકારી�ીના �માણપ�ની �માિણત નકલ અવ�ય સામેલ રાખવાની રહેશ.ે 
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 મા�.સૈિનક ઉમેદવારો કે જેઓએ જળ,વાયુ અને ભૂિમ આમ� ફોસ�સમાં ઓછામાં ઓછા ૬ માસની સેવા કરી 
હોય અને મા�.સૈિનક તરીકેનંુ સ�મ અિધકારીનું ઓળખપ�/�માણપ� ધરાવતા હોય તો મળવાપા� ઉપલી 
વયમયા�દામાં તેઓએ બ�વેલ ફરજનો સમયગાળો ઉપરાંત ૩ (�ણ) વષ� સુધીની છુટછાટ મળશ.ે 

 ન�ધ:- તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારોની ઉપલી વયમયા�દા િનયમ અનુસાર મળવાપા� છુટછાટ સાથેની �મર 
કોઇપણ સંજોગેમાં િનયત તારીખે ૪૫ વષ�થી વધવી જોઇએ નહી. 

 

ઉમેદવારોએ અર�પ� ભરતાં �યાનમાં લેવાની િવગતો અને સુચનાઓ  
{1} ઉમેદવારોએ નીચે આપેલા સુચનોનો કાળ�પૂવ�ક અ�યાસ કરી ઉમેદવારી પ� ભરવંુ. 
{2} �નાતક તથા અનુ�નાતક ક�ાની ડી�ી યુ.�.સી. મા�ય યુિનવ�સટીમાંથી મેળવેલ હોવી જોઇશે.  
{3} પી.ટી.સી./D.EI.Ed ની લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ રા�ય પરી�ા બોડ�, ગાંધીનગર �વારા લેવાયેલી 

પી.ટી.સી./D.EI.Edની પરી�ા પાસ કરેલી હોવી જોઇશ.ે 

{4} ઉમેદવારે પી.ટી.સી./D.EI.Ed/બી.એડ./ચાર વષ�ય B.EI.Ed. ની પરી�ા નેશનલ કાઉ�સીલ ફોર ટીચર 

એ�યુકેશન �વારા મા�ય સં�થામાંથી જ પાસ કરેલી હોવી જોઇએ.  
{5} રા�ય પરી�ા બોડ�, ગાંધીનગર �વારા D.El.Ed.ની લાયકાતવાળા ઉમેદવારોએ �ા�ત ગુણ તરીકે ‘marks 

for merit’  ગણતરીમાં લેવાના રહેશે. એટલે કે ૫૦૦+૧૦૦=૬૦૦ માંથી મેળવેલ ગુણ ગણવાના રહેશ.ે 

{6} બે વષ�ય D.Ed (�પેશીયલ એ�યુકેશન) અને B.Ed (�પેશીયલ એ�યુકેશન) Rehabilitation 

Council of India (RCI)  મા�ય સં�થામાંથી પાસ કરેલ હોવી જોઇશ.ે 

{7} આ િનમ�ંકો રા�ય સરકાર �વારા નામદાર સુિ�મકોટ�માં દાખલ કરેલ એસ.એલ.પી.નં.૧૮૧૩૬/૨૦૧૩ 
અને ૧૪૧૨૪-૧૪૧૨૫/૨૦૧૨ ના આખરી ચુકાદાને આિધન રહેશ ે

{8} મેરીટમાં આવતાં ઉમેદવારોના કોલ લેટર http://vsb.dpegujarat.in પરથી ઓનલાઇન જ ઉપરથી 

મેળવવાના રહેશ.ે અ�ય કોઇ રીતે કોલલેટર મોકલવામાં આવશે નહ�. તેમજ ઉમેદવારે કોલ-લેટરમાં દશા�વેલ 
તારીખે જ િજ�લા/નગર પસંદગી આપવામાં આવશે. કોઇપણ સંજોગોમાં તે પછીની તારીખે પસંદગીની તક 
આપવામાં આવશે નહી 

{9} ઉમેદવારે જો ટેટની પરી�ા એક કરતા વધુ વખત આપેલ હોય તો ઉમેદવાર ટેટ (િશ�ક અિભયો�યતા કસોટી) 

ની જે માક�શીટ રજૂ કરશે તે જ મા�ય રાખવામાં આવશે. 
{10} અર� ફોમ� સાથે શૈ�િણક અને તાલીમી લાયકાતના તમામ વષ�/સેમે�ટરના ગુણપ�કો, ડી�ી �માણપ�, 

�ાયલ સટ�ની એક-એક �ામાિણત નકલ તથા અ�ય જ�રી �માણપ�ોની એક-એક �ામાિણત નકલ સામેલ 
કરવાની રહેશ.ેવધુમા,ં �વીકાર કે�� ઉપર અર� જમા કરાવતી વખતે જેની �ામાિણત નકલો અર� સાથે 
રજૂ કરી છે તેના અસલ �માણપ�ો ખરાઇ કરવા માટે ફરિજયાતપણે રજૂ કરવાના રહેશે. અ�યથા અર� 
�વીકારવામાં આવશે નહી.  

{11} જે પરી�ા એક કરતાં વધુ �ય�ને પાસ કરેલ હોય તો તમામ �ય�નોના ગુણપ�કની �ામાિણત નકલો અવ�ય 
સામેલ રાખવાની રહેશ.ે  

{12} અનુસૂિચત �િત, અનુસૂિચત જન�િત તેમજ સામાિજક શૈ�િણક રીતે પછાત વગ� અને આ�થક નબળા 
વગ�ના ઉમેદવારોએ અનામતનો લાભ મેળવવા માટે ગુજરાત સરકારના અિધકૃત અિધકારીનું �િત િવષયક 
�માણપ� મા�ય ગણાશે. આવા ઉમેદવારોને સબંિધત અનામત ક�ાની જ�યાઓ માટે ઠરાવની જોગવાઇ 
મુજબ ગુણ અને �મરમાં છુટછાટ મળવાપા� રહેશ.ે 

{13} મૂળ ગુજરાતના અનુસૂિચત �િત, અનુસૂિચત જન�િત, સામાિજક શૈ�િણક રીતે પછાત વગ�ના ઉમેદવારોએ 
�િત અંગેના સ�મ અિધકારી�ીના �માણપ�ની �માિણત નકલ અવ�ય સામેલ રાખવાની રહેશ.ે 
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તા.૧૬/૦૩/૧૯૯૬ના ઠરાવ�માંક-પવસ/૧૦૯૩/મ-૧૭(ભાગ-૨)-ગ-૪ ના ફકરા-૨ ની જોગવાઇને આધીન 
ભરવામાં આવશે. આ ભરતી માટે િનયત લાયકાત ધરાવતા િબન અનામત ઉમેદવારો ઉમેદવારીપ�ો  ભરી  
શકશ.ે  
  આવી ક�વટ� થયેલી િબન અનામતથી ભરવાની થતી જ�યાઓમાં જો અ�ય કેટેગરીના ઉમેદવારો 
જનરલ મેરીટ યાદીમાં ઉપલ�ધ હોય �યારે િબન અનામત તરીકેના ઉમેદવાર માટે િનયત થયેલ લાયકાત 
ધરાવતા હશે તેવા ઉમેદવારોને લાભ મળવાપા� થશ.ે 

{30} �ોિવઝનલ મેરીટ યાદી �િસ�ધ થયા બાદ ઉમેદવારો અર�માં દશા�વેલ િવગતો અને ગુણ સંબંિધત �િત હોય તો 
ઓનલાઈન �િત સુધારણા પ�ક મેળવી તેમાં સુધારા કરી શકશ.ે મૂળ અર�માં દશા��યા િસવાયની નિવન કોઈ 
િવગત/માિહતી/લાયકાત ઉમેરી શકાશે નહ�. 

{31} અર�પ�ની હાડ�કોપી (િ��ટ કરેલ) �વીકાર કે�� ઉપર જમા કરાવતાં પહેલાં અર�પ�, અનુસૂિચ-૧ 
(ચેકિલ�ટ), ફી ભયા�ની પાવતી પહેલા, બી� અને �ી� �મે અને �યાર બાદ �કેન કરેલ તમામ 
આધારો/�માણપ�ોને ૧ થી �મમાં નંબર આપી �મમાં જોડવાના રહેશ.ે આધારો/�માણપ�ો ઉપર આપેલ 
પાના નંબર ચેકિલ�ટમાં સંબંિધત કોલમમાં દશા�વવાના રહેશે. 

{32} ઉમેદવાર એક વખત સબમીટ કરાવેલ અર�પ�માં એડીટ કરીને સુધારો કરે તો તેણે સુધારા કરેલ અર�પ�ની 
હાડ� કોપી રજૂ કરવાની રહેશ.ે જો આવી કોપી રજૂ કરેલ નહ� હોય તો આવા અર�પ� રદ ગણાશ.ે 
 

ઉમેદવારો માટે સામા�ય સસુચાા  
 

(1) ઉમેદવારે ખોટી માિહતી રજૂ કરેલ હશે તો ઉમેદવારનંુ ફોમ� આપોઆપ રદ થશ.ે 
(2) િવ�ાસહાયક ભરતી સંબંધી તમામ સુચનાઓ/િવગતો વખતો-વખત વેબસાઇટ પરથી જોવા મળી શકશે. 

ઉમેદવારોએ િવ�ાસહાયક ભરતી અંગેની ���યા પૂણ� ન થાય �યાં સુધી સતત વેબસાઇટ જોતા રહેવંુ. 
(3) અર� પ�કમાં તમારો મોબાઇલ નંબર અવ�ય દશા�વવો.અને તે નંબર ભરતી ���યા પૂણ� થાય �યાં સુધી 

�ળવી રાખવો જ�રી છે. 
(4) ઉમેદવારે તેમના અર� પ�કમાં તેમનંુ ઇ-મેઇલ એ�ેસ દશા�વવાનંુ રહેશે. જેથી અિનવાય� સંજોગોમાં જ�ર 

પ�યે ઉમેદવારને માિહતી/સુચના મોકલી શકાય.ભરતી ���યા પૂણ� થાય �યાં સુધી ઇ-મેઇલ જોતા રહેવંુ. 
(5) ઉમેદવાર પોતે આખરી પસંદગીમાં સમાિવ� થવા મા�થી સંબંિધત જ�યા ઉપર િનમ�ંક કરવાનો દાવો કરવાને 

હ�કદાર થશે નહી. 
(6) િવ�ાસહાયક ભરતી ���યામાં આખરી પસંદગી પામેલ ઉમેદવારની િનમ�ંક સ�ાિધકારી ઠરાવે તે શરતો ને 

આિધન રહેશે. 
(7) િવ�ાસહાયક ભરતીની ���યાના અનુસંધાને આ �હેરાત કોઇપણ કારણોસર રદ કરવાની કે તેમાં ફેરફાર 

કરવાની કે જ�યાઓની સં�યામાં વધ-ઘટ કરવાની આવ�યકતા જણાશે તો તેમ કરવાનો ગુજરાત રા�ય 
�ાથિમક િશ�ણ પસંદગી સિમિત/�ાથિમક િશ�ણ િનયામકને સંપૂણ�  હ�ક/અિધકાર રહેશ.ે 

(8) શૈ�િણક લાયકાત, વયમયા�દા તથા અ�ય �માણપ�ો માટે અર�પ� જમા કરાવવાની છે�લી 
તા.૧૯/૦૪/૨૦૨૧ (CUT-OFF DATE) રહેશે. આ CUT –OFF DATE બાદ મેળવેલ કોઇપણ 
�માણપ�ો, શૈ�િણક લાયકાત �યાને લેવામાં આવશે નહી. 

(9) �હેરાતમાં આપલે સુચનાઓ/માગ�દશ�ન બાબતે િવવાદ અંગે ઠરાવની જોગવાઇ મુજબનું અથ�ઘટન મા�ય 
ગણાશે.  

(10) ઉમેદવારે ફી ભરી િજ�લા �વીકાર કે��માં જમા કરાવેલ અર�પ�ની ઝેરો� નકલ અને ફી ભયા�ની પાવતી 
પોતાની પાસે સાચવી રાખવાની રહેશ.ે  

(11) ભરેલ ફી કોઇપણ સંજોગોમાં પરત આપવામાં આવશે નિહ. 
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(12) �ોિવઝનલ/ફાઇનલ મેરીટ �િસ�ધ કરવામાં આવે �યારે ઉમેદવારે પોતાનું મેરીટ જોઇ તેની એક િ��ટ કાઢી 
લેવાની રહેશ.ે 

(13) ભરતી સંદભ� અથવા મેરીટ સંદભ� કોઇ પણ રજૂઆત કરવાની થાય �યારે રજૂઆત સાથે અર�પ�ની નકલ, ફી 
ભયા�ની પાવતીની નકલ તથા ઉમેદવારનો મેરીટ નંબર અને મેરીટની નકલ અવ�ય સામેલ કરવાની રહેશ.ે 

(14) ભરતી સબંિધત જ�રી ઠરાવો, માિહતી અને સુચનાઓ વેબસાઇટ ઉપર જોવા મળશે. ઉમેદવારે �હેરાતમાં 
દશા�વેલ ઠરાવો અને િનયમોનો પુરેપુરો અ�યાસ કરી ઉમેદવારી પ�ક ભરવાનું રહેશ.ેજે અંગે પાછળથી કોઇ 
રજૂઆતને �યાને લેવામાં આવશે નિહ. 

 

તા.૩૦/૦૩/૨૦૨૧                     ડૉ. એમ.આઇ.જોષી 
�થળ:-ગાંધીનગર                       અ�ય� 
�હેરાત �માંક.િવસભ:૦૧-૦૨/૨૦૨૧         ગુજરાત રા�ય �ાથિમક િશ�ણ પસંદગી સિમિત અને
                                �ાથિમક િશ�ણ િનયામક,  

            ગુજરાત રા�ય ગાંધીનગર. 
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{14}   સામાિજક અને શૈ�િિક  રીે  પાી  વગના ામેમ ા ાર ા ની  વગમાવ સમા ેશ ન શીા થા ા અવવે (નાન 
��મેમરલ  સ સ) 
a. સામાિજક અને શૈ�િણક રીતે પછાત વગ�ના ઉમેદવારોએ ઉ�નત વગ�માં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનું (નોન 

��મેલીયર સટ�) સામાિજક �યાય અને અિધકારીતા િવભાગના ઠરાવ મુજબ  િનયત થયેલ પ�રિશ� 
ક/પ�રિશ� ૪ ના નમૂનામાં રજૂ કરવાનંુ રહેશ.ે 

b. પરિણત મિહલા ઉમેદવારોએ આવું �માણપ� તેમના માતા િપતાની આવકના સંદભ�માં રજૂ કરવાનંુ રહેશ.ે 
પિતની આવકના સંદભ�માં રજૂ કરેલ હશે તો તે મા�ય ગણાશે નિહ  

c. તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ના ઠરાવ મુજબ ઉ�નત વગ�માં સમાવેશ નિહ થવા અંગેની મહ�મ અવિધ ઇ�યુ થયાના 
વષ� સિહત �ણ નાણાંકીય વષ� રહેશ.ે પરંતુ આવંુ �માણપ� ઓનલાઇન અર� કરવાની છે�લી તારીખ 
સુધીમાં ઇ�યુ કરાયેલ હોવંુ જોઇએ.  

d. અં�ે�માં રજૂ કરેલ �માણપ� �ા� રહેશે નિહ 
{15} આ�શક  રીે નનબા  વગ મા ે  ાપીા તમાિ પ (E.W.S.) 

a. સામાિજક �યાય અને અિધકારીતા િવભાગના તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ના ઠરાવમાં દશા��ય મુજબ પ�રિશ� –
ગ ના નમૂનામાં રજૂ થયેલ હોવંુ જોઇએ. 

b. સામાિજક �યાય અને અિધકારીતા િવભાગના તા.૧૩/૦૯/૨૦૧૯ના ઠરાવ �માંક:ઈડબ�યુએસ/ 
૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ મુજબ �માણપ�ની અવિધ �ણ નાણાંકીય વષ� સુધીની છે. આ મુજબ ફોમ� 
ભરવાની છે�લી તારીખે (કટ-ઓફ-ડેટ) �માણપ�ની અવિધ જળવાતી હોવી જોઇએ. 

{16} શા ર� ક અશશીીા તમાિ પ 
A. શારી�રક અશ�તતા અંગેનું �માણપ�- શારી�રક અશકતતા ધરાવતાં ઉમેદવારે સામા�ય વહીવટ િવભાગના 

તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૮ના પ�રપ�માં દશા��યા મુજબ ‘પ�રિશ�-અ’ ના નમૂનામાં સરકારી હોિ�પટલના 
સુિ�ટે�ડ�ટ/િસિવલ સજ�ન/મે�ડકલ બોડ� �વારા આપવામાં આવેલ �માણપ� રજૂ કરવાનંુ રહેશ.ે 

B. િશ�ણ િવભાગના �હેરનામા �માંક:�એચ/એસએચ/પીઆરઇ/૧૧૨૦૧૦/ એસએફ/૩૪/કે, 
તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૬ અ�વયે (૧) Blindness or low vision (૨) Locomotor disability 
or cerebral palsy (OA – One Arm, OL – One leg, OAL – One Arm and One 
Leg, BL – Both legs) ની ખામી ધરાવતા ઉમેદવારોને િવ�ાસહાયકની ફરજોને અનુ�પ ગણેલ 
છે. 

i. અંધ�વ કે ઓછી �િ� માટે ૪૦ ટકા કે તેથી વધુ ૧૦૦ ટકા સુધી 
ii. હલન ચલનની અશકતતા માટે ૪૦ ટકા કે તેથી વધુ ૭૫ ટકા સુધી 

{17}  મા� સૈિનક મા :ે 
a. ઉમેદવારે ઓછામાં ઓછી 6 માસની નોકરી આમ� ફોસ�સમાં હોવી જોઇએ અને તે અંગેનું સ�મ 

અિધકારીનંુ �માણપ� હોવું જોઇએ. 
b. મા� સૈિનક માટે �ડ�ચાજ� બુકની નકલ રજૂ કરવાની રહેશ ે

{18} ના  ાવધા તમાિ પ (રન.ઓ.સર.) 
a. િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ �માંક:પીઆરઇ/૧૧૨૦૧૭/સ�ગલ ફાઇલ-૬/ક, તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૭ની 

જોગવાઇ મુજબ હાલ સરકારી શાળાના િવ�ાસહાયક કે િશ�ક તરીકે નોકરીમાં હોય અને તેઓ એ જ 
સંવગ�ની નોકરી માટે અર� કરતાં હોય તે તમામે સંબંિધત િનમ�ંક સ�ાિધકારીનંુ એન.ઓ.સી. (ના 
વાંધા �માણપ�) મેળવી અર�પ� સાથે સામેલ કરવાનંુ રહેશે.  

b. એન.ઓ.સી. મેળ�યા િસવાય અર� કયા�ની બાબત સિમિતના �યાન ઉપર આવશે તો અર� રદ 
થવાને પા� રહેશ.ે 

c. એન.ઓ. સી. મેળવનાર �ણ વષ�થી વધુ નોકરીવાળા ઉમેદવારોએ રા�નામું મંજૂર કરા�યાની નકલ 
રજૂ કય�થી જ િજ�લા પસંદગી માટે પા� ગણાશે. 

è
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�િનગર િહલાનગરપલાજલકલા ઃ સેક્ર�ટરીની સીધી ભરિીની �હ�રલાિ
     �મનગર મહાનગરપાિલકા ખાતે સેક્ર�ટરીની  મંજુર થયેલ ખાલી જગા સીધી ભરતીથી ભરવા માટ� 
ઓનલાઈન અર� કરવાની છ�. 
ગુજરાત સરકારના પંચાયત િનમાર્ણ અને શહ�રી િવકાસ િવભાગના ઠરાવ ક્રમાંક : જમન/૮૨૮૨/૧૦૨૬/૨/
પી,તા.૧૩/૧૦/૧૯૮૨ થી સેક્ર�ટરી જગાના મંજુર થયેલ પગાર ધોરણ અને સરકારશ્રીના શ.િવ. અને શ.�.
િન. િવભાગના ઠરાવ ક્રમાંક : જમન/૮૦૯૩/૨૧૨૯/ પી, તા.૦૩/૦૧/૧૯૯૪ અને શ.િવ. અને શ.�.િન. 
િવભાગના ઠરાવ ક્રમાંક: જમન/૧૦૨૦૦૪/૫૫૪૬/ પી, તા.૨૯/૦૧/૨૦૦૫ થી મંજુર થયેલ સેક્ર�ટરીની જગા 
ના લાયકાત ના ધોરણ મુજબ આ જગા ભરવા માટ� યોગ્ય ઉમેદવાર પસંદ કરવા માટ� ઓનલાઈન અર� પત્રકો 
માંગવામાં આવે છ�.
 આ માટ� ઉમેદવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ પર તા:૦૯/૦૪/૨૦૨૧ ના 
રોજ (બપોરના ૧૩:૦૦ કલાક) થી તા:૨૯/૦૪/૨૦૨૧ (સમય રાત્રીના ૨૩:૫૯ કલાક સુધીમાં) 
દરમ્યાન અર� કરવાની રહ�શે. 
ક્રમ જગ્યાનું 

નામ
પગાર ધોરણ માિસક 

પગાર
જગ્યા ની 
સંખ્યા

વય મયાર્દા 
(િનદ�શ કયા� 

મુજબ)

પસંદગીની 
પદ્ધિત

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭
૧ સેક્ર�ટરી ૯૩૦૦ -૩૪૮૦૦ 

(૫૪૦૦) સાતમાં 
પગાર પંચ મુજબ 
પે મેટ્રીક્સ L-૯ 
૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦

- ૧ ૪૫ વષર્ સ્પધાર્ત્મક 
પરીક્ષા તથા 
ઇન્ટરવ્યુ

ક�ટ�ગરી વાઈઝ જગ્યા
િબન 

અનામત
અનુ. �િત અનુ. જન 

�િત
સા.શૈ. 
૫. વગર્

આિથર્ક 
નબળા વગર્

મા� સૈિનક 
અનામત 

(કોલમ ન. 
૫ની ક�લ 

જગ્યા પૈક�)

િવક્લાંગ  
અનામત 

(કોલમ ન. 
૫ની ક�લ 

જગ્યા પૈક�)
૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪
૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

નોધ :-
(૧) આ િનમણુંક માટ� લાયકાત ના ધોરણો ગુજરાત સરકારશ્રીના શ.િવ. અને શ.�.િન. િવભાગના ઠરાવ 

ક્રમાંક : જમન/૧૦૨૦૦૪/૫૫૪૬/ પી,તા.૨૯/૦૧/૨૦૦૫ મુજબના  રહ�શે.
(૨) આ �હ�રાત સંદભ� કોઈ પણ પ્રકારની પૂછ પરછ માટ� સામાન્ય વહીવટ િવભાગ, બી� માળ, લાલ 

બંગલો જ્યુબીલી ગાડર્ન પાસે, �મનગર મહાનગરપાિલકા ખાતે �બ� અથવા લેન્ડલાઈન ફોન નંબર 
૦૨૮૮ ૨૫૫૦૨૩૧ થી ૨૩૫ અને એક્ષેટ�ન્સન નં. ૨૦૫ અને ૨૦૭ ઉપર ઓફ�સ સમય દરમ્યાન 
સવાર� ૧૧-૦ થી બપોરના ૧-૦૦ સુધી  અને બપોરના ૦૩-૦૦ થી સાંજે ૦૫-૦૦ સુધી સંપક� કરી 
શકાશે.

(૩)  શૈક્ષિણક લાયકાત તથા અનુભવ :
ક્રમ જગ્યાનું નામ શૈક્ષિણક  લાયકાત તથા અનુભવ
૧ સેક્ર�ટરી માન્ય. યુિનવિસર્ટીના લો-ગ્રેજ્યુએટ અને ૫વષર્નો અનુભવ અને ચાટર્ડ 

સેક્ર�ટરીનો (ક�પની સેક્ર�ટરી) કોષર્ કર�લ હોય તેને અગ્રીમતા.(સીધી 
ભરતી)

•  વયમયાર્દા :
 (a) ઉમેદવારની વય ૨૧ વષર્થી ઓછી હોવી �ઈએ નહી અને વધુ માં વધુ ૪૫ વષર્ થી વધુ ન હોવી 

�ઈએ. 
 (b) �મનગર મહાનગરપાિલકાના કાયમી કમર્ચારીઓ અર� કર� તો તેમના �કસ્સામાં વયમયાર્દા ના 

િનયમો લાગુ પડશે નિહ.
 (c) ઉમેદવારોને વયમયાર્દામાં ઉ�મર િનયત તારીખે કોઈપણ સં�ગોમાં ઉમર ૪૫ વષર્ કરતાં વધવી 

�ઈએ નહી.
 (d) વયમયાર્દા માટ� િનધાર્રીત તારીખ :-
  તમામ ઉમેદવારના �કસ્સામાં વયમયાર્દા માટ� અર� કરવાની અંિતમ તારીખને ધ્યાનમાં  લેવામાં 

આવશે વયમયાર્દા સબંધમાં અર� કરવાની અંિતમ તારીખ CUT OFF DATE ગણવાની 
રહ�શે.

• અજમાયશી સમયગાળો :- 
 આ જગાના �કસ્સામાં ૨(બે) વષર્ નો સમયગાળો અજમાયશી તરીક� રહ�શે અને ત્યારબાદ કામગીરી 

સંતોષકારક જણાયે તથા િનયત લાયકાત પરીક્ષા પૂણર્ કર�થી અજમાયશી સમયગાળા બાદ ર�ગ્યુલર પગાર 
ધોરણમાં િનમણુક આપવામાં આવશે.

•  અર� કરવાની રીત :-
આ �હ�રાતના સંદભર્માં માત્ર ઓન લાઈન જ અર� સ્વીકારવામાં આવશે. ઉમેદવાર� �હ�રાતમાં 

દશાર્વ્યા તા:૦૯/૦૪/૨૦૨૧ (બપોરના ૧૩:૦૦ કલાક) થી તા:૨૯/૦૪/૨૦૨૧ (સમય રાત્રીના 
૨૩:૫૯ કલાક સુધી) દરિમયાન https://ojas.gujarat.gov.in પર અર� પત્રક ભરી 
શકાશે ઉમેદવાર� (૧) સૌ પ્રથમ https://ojas.gujarat.gov.in  પર જવું. હવે (૨) “Apply 
Online” Click કરવું. (૩) પસંદગીની જગ્યા પર Click કરવાથી જગ્યાની િવગતો મળશે. (૪) તેની 
નીચે “Apply Now” પર Click કરવાથી Application Format ખુલશે જેમાં સૌ પ્રથમ 
“Personal Details” ઉમેદવાર� ભરવી. અહી લાલ ફ��દડી (*) િનશાની હોય તેની િવગતો ફર�યાત 
ભરવાની રહ�શે. (૫) “Personal Details” ભરાયા બાદ “Educational Details” ભરવા 
માટ� “Educational Qualifications”  પર Click કરવું. (૬) તેની નીચે “Self Decla-
ration” પર Click કરવું. ત્યાર બાદ (૭) ઉપરની શરતો સ્વીકારવા માટ� “Yes” પર Click કરવું. 
હવે અર� પૂણર્ રીતે ભરાઈ ગયેલ છ�. (૮) હવે “Save” પર Click કરવાથી તમારી અર� ઓનલાઈન 
સ્વીકાર થશે. (૯) અર� કયાર્ બાદ ઉમેદવારનો “Application Number” Generate થશે. જે 
ઉમેદવાર� સાચવીને રાખવાનો રહ�શે. (૧૦) હવે “Upload Photograph” પર Click કરો. અહી 
તમારો “Application Number” ટાઇપ કરો અને તમારી Birth date type કરો, ત્યાર બાદ 

OK પર Click કરવું. અહી Photo અને Signature Upload કરવાના છ�. (Photo નું માપ 
૫ સે.મી. ઉ�ચાઈ અને ૩.૬ સે.મી. પહોળાઈ અને Signature નું માપ ૨.૫ સે.મી. લંબાઈ અને ૭.૫ 
સે.મી. પહોળાઈ રાખવી) (Photo અને Signature Upload  કરવા સૌ પ્રથમ તમારો Photo 
અને Signature jpg Format માં(૧૫ ક�.બી.) સાઈઝથી વધાર� નિહ તે રીતે સ્ક�ન કરી કોમ્પ્યુટરમાં 
સેવ કર�લા હોવા �ઈએ.) “Browse” Button  ની બાજુમાં “Upload” Button પર Click 
કરો. હવે Choose file ના સ્ક્ર�નમાંથી જે ફાઈલમાં .jpg Format માં તમારો Photo store 
થયેલ છ�, તે ફાઈલને Select  કરો અને “Open Button” ને Click કરો. હવે “Browse” 
Button ની બાજુમાં “Upload” Button પર Click કરો. હવે તમારો Photo દ�ખાશે. હવે આજ 
રીતે  Singnature પર  Upload કરવાની રહ�શે. (૧૧) હવે પેઈજના ઉપરના ભાગમાં “Confirm 
Application” તથા Birthdate type કયાર્બાદ OK પર click કરવાથી ૨ બટન (૧) OK 
(૨) Confirm Application દ�ખાશે. તે કન્ફમર્ કયાર્ પછી કોઈપણ પ્રકારનો સુધારો શક્ય બનશે 
નહી. સંપૂણર્ ચકાસણી બાદ � અર� સુધારવાની જ�ર ન જણાય તો જ Confirm Application 
પર click કરવું. તેથી ઉમેદવારની અર�નો ઓનલાઈન સ્વીકાર થઇ જશે. અહી Confirm number 
generate થશે. જે હવે પછીનો બધી જ કાયર્વાહી માટ� જ�રી હોઈ, ઉમેદવાર� સાચવવાનો રહ�શે. (૧૨) 
હવે Print Application પર Click કરી અર�ની નકલ કાઢી સાચવી રાખવી. (૧૩) અર� કન્ફમર્ 
થઇ ગયા બાદ આગળના ફકરા ૧૦ માં આપેલ સૂચનાઓ અનુસાર ફ� ઓનલાઈન જમા કરાવવી. (મિહલા 
ઉમેદવાર, અનુસુિચત �િત, અનુસુિચત જન�િત, એકસ સિવર્સમેન, શારી�રક ખોડખાંપણ ધરાવતા ઉમેદવારો 
માટ� પરીક્ષા ફ� ૫૦% એટલે ક� �.૧૫૦/-ભરવાની રહ�શે.) અર� કન્ફમર્ કયાર્બાદ online ફ� ન ભરનાર 
ઉમેદવારની ઉમેદવારી રદ ગણાશે.
•  સામાન્ય શરતો :-
(A) �હ�રાત બાદ જગા ભરવી ક� ન ભરવી તે બાબતે કિમશ્નરશ્રી, �મનગર મહાનગરપાિલકાનો િનણર્ય 

આખરી ગણાશે.
(B) કોઈ પણ ઉમેદવાર � આ સંવગર્ માટ� એક થી વધુ અર� કરશે તો તેમની અર� રદ કરવા  

અંગે િનણર્ય કરવાની સત્તા �મનગર મહાનગરપાિલકાની રહ�શે.
(C) મિહલા ઉમેદવારોને િનયમોનુસાર વયમયાર્દામાં છુટછાટ મળવાપાત્ર થશે. બધી જ મળવાપાત્ર છુટછાટ 

ગણતરીમાં લીધા બાદ વધુમાં વધુ ૪૫ વષર્ની ઉ�મર સુધી જ ઉપલી વયમયાર્દામાં છુટછાટ મળશે.
(D) આ �હ�રાત માટ� � જગા અનામત તરીક� �હ�ર કરવામાં ન આવી હોય તેમ છતાં સંબંિધત અનામત 

કક્ષાના ઉમેદવાર �હ�રાતમાં દશાર્વેલ વયમયાર્દા સહીતની અન્ય તમામ લાયકાતો સંતોષતા હોય તો તેવા 
ઉમેદવારો પણ આ જગ્યા માટ� ઉમેદવારી ન�ધાવી શકશે.

(E) િવક્લાંગ (સમાન તકો, અિધકારોનું રક્ષણ અને પૂણર્ભાગીદારી) ધારો, ૧૯૯૫ હ�ઠળ ફ� ના લાભ મેળવવા 
િવકલાંગતાની ઓછામાં ઓછી માત્રા ૪૦% નક્કી કરવામાં આવી છ�. આથી ૪૦% ક� તેથી વધુ માત્રામાં 
િવક્લાંગતા ધરાવતી વ્યિક્તને ફ� નો લાભ મળવાપાત્ર થશે. વધુમાં વધુ ૭૫% િવકલાંગતા માન્ય રહ�શે. 

શારી�રક ક્ષિતને નીચે મુજબની ક�ટ�ગરીમાં વહ�ચવામાં આવે છ�.
 (ક)  અંધત્વ અથવા ઓછી દ્ર�ષ્ટ (Blindess or Low Vision)
 (ખ)  શ્રવણની ખામી (Hearing Impairment)
 (ગ)  હલનચલન િવક્લાંગતા અથવા મગજનો લકવા 
  (Locomotor Disability or Cerebral Palsy)
(F) સા. શૈ. પ. વગર્ ના ઉમેદવારોએ નાણાક�ય વષર્ : ૨૦૧૭-૨૦૧૮/૨૦૧૮-૨૦૧૯/૨૦૧૯-૨૦૨૦ ની 

આવકના આધાર� રાજ્ય સરકારની નોકરી માટ� કઢાવેલ નોન-ક્ર�મીલેયર સટ�ફ�ક�ટ તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ થી 
અર� કરવાની છ�લ્લી તારીખ સુધી મેળવેલ હોય તેવું પ્રમાણપત્ર ધરાવતા હશે તો જ ઉપલી વયમયાર્દામાં 
છૂટછાટ તેમજ ક�ટ�ગરીની અનામત જગાનો લાભ મળશે.અન્યથા તેઓ સામાન્ય ક�ટ�ગરીના ઉમેદવાર 
તરીક� ઉમેદવારી નોધાવી શકશે. અને તે �કસ્સામાં વયમયાર્દામાંથી મુિક્ત તેમજ અનામત જગા પર 
પસંદગીનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નિહ. 

(G) સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ના પરણીત મિહલા ઉમેદવાર� આવું નોન ક્ર�િમલેયર પ્રમાણપત્ર 
તેમના િપતાની આવકના સંદભર્માં ધરાવતાં હોવા �ઈએ. � આવા ઉમેદવાર તેમના પિતની આવકના 
સંદભર્માં આવું પ્રમાણપત્ર ધરાવતા હશે તો ધ્યાને લેવામાં આવશે નહી.

(H) આિથર્ક રીતે નબળા વગર્ના ઉમેદવારોએ નાણાક�ય વષર્ : ૨૦૧૮-૨૦૧૯/૨૦૧૯-૨૦૨૦ ની આવકના 
આધાર� રાજ્ય સરકારની નોકરી માટ� કઢાવેલ આિથર્ક રીતે નબળા વગર્ માટ� પાત્રતા પ્રમાણપત્ર 
તા.૧૪/૦૧/૨૦૧૯ થી અર� કરવાની છ�લ્લી તારીખ સુધી મેળવેલ હોય તેવું પ્રમાણપત્ર ધરાવતા હશે 
તો જ ઉપલી વયમયાર્દામાં છૂટછાટ તેમજ EWS ક�ટ�ગરીની અનામત જગાનો લાભ મળશે.અન્યથા તેઓ 
સામાન્ય ક�ટ�ગરીના ઉમેદવાર તરીક� ઉમેદવારી નોધાવી શકશે. અને તે �કસ્સામાં વયમયાર્દામાંથી મુિક્ત 
તેમજ અનામત જગા પર પસંદગીનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નિહ. 

 (I) સામાન્ય વહીવટ િવભાગ ના તા. ૦૧/૦૮/૨૦૧૮ ના ઠરાવ ક્રમાંક : સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ.૨ 
માં િનદ�િશત પ્રવતર્માન િનયમો અનુસાર િવધવા મિહલા ઉમેદવારો માટ� પસંદગીમાં અગ્રતા આપવા 
માટ� તેમને મળ�લ ક�લ ગુણના ૫%(પાંચ ટકા) ગુણ ઉમેરી આપવામાં આવશે પર�તુ તેઓએ ભરતી તથા 
િનમણુંક સમયે પુન:લગ્ન કર�લ ન હોવા �ઈએ. ઉપરાંત, �મનગર મહાનગરપાિલકા માંગે ત્યાર� તેના 
તમામ પુરાવા �મનગર મહાનગરપાિલકામાં અસલમાં રજુ કરવાના રહ�શે.

(J) એથેલેટીક (ટ્રેક અને �ફલ્ડ રમતો સહીત) બેડિમન્ટન, બાસ્ક�ટબોલ, િક્રક�ટ, ફ�ટબોલ, હોક�, સ્વીિમંગ, 
ટ�બલ ટ�િનસ, વોલીબોલ, ટ�નીસ, વેઇટલીફટ�ગ, ર�સિલંગ, બો�કસંગ, સાઈકલ�ગ, �મનેસ્ટીક, જુડો, 
રાઈફલ શુટ�ગ, કબડ્ડી, ખોખો, તીર�દા�, ઘોડેસવારી, ગોળોફ�ક, નોકાસ્પધાર્, શતર�જ, હ�ન્ડ બોલની 
રમતો - ખેલક�દમાં રા�ીય / આંતરરા�ીય અથવા આંતર યુિનવિસર્ટી અથવા અિખલ ભારતશાળા 
સંઘ દ્ધારા યો�તી સ્પધાર્માં માત્ર પ્રિતિનધીત્વ કર�લ હોય તેવા ઉમેદવારોને પસંદગીમાં અગ્રતા માટ� 
તેમને મેળવેલ ક�લ ગુણના ૫% (પાંચ ટકા) ગુણ ઉમેરી આપવામાં આવશે. આ માટ� ઉમેદવાર� સરકાર� 
તા.૨૫/૦૨/૧૯૮૦ ના ઠરાવ ક્રમાંક : સીઆરઆર/૧૦૭૭/૨૬૬૦/ગર તથા તા.૦૧/૦૮/૧૯૯૦ ના 
ઠરાવ ક્રમાંક : સીઆરઆર/૧૧૮૮/૩૬૪૪/ગર માં િનયત કયાર્ મુજબના સત્તાિધકારી પાસેથી િનયત 
નમુનામાં મેળવેલ જ�રી પ્રમાણપત્ર �મનગર મહાનગરપાિલકા માંગે ત્યાર� રજુ કરવાનું રહ�શે. આવું 
પ્રમાણપત્ર ધરાવનાર ઉમેદવાર જ રમતના ગુણ માટ� હક્કદાર થશે.

(K) સ્પધાર્ત્મક પરીક્ષાના સ્થળ� ઉમેદવાર� પોતાના ખચ� હાજર થવાનું રહ�શે.
(L)  સ્પધાર્ત્મક પરીક્ષા માટ�નુ ંસ્થળ, સમય અન ેતારીખ �મનગર મહાનગરપાિલકા દ્વારા િનયત કરવામા ંઆવશ.ે
(M) અરજદાર� ઓનલાઈન અર� કરવાની રહ�શે. ઓનલાઈન અર� સાથે કોઈ પ્રમાણપત્રો ક� દસ્તાવેજ 

સામેલ કરવાના રહ�શે નહી.
(N) પસંદગી યાદીમાં સમાિવષ્ટ અને િનમણુંકને પાત્ર હોય તેવા ઉમેદવારોએ ઠરાવવામાં આવે તેવી શા�રરીક 

યોગ્યતાની તબીબી તપાસ પસાર કરવાની રહ�શે. આવી શા�રરીક યોગ્યતાની તબીબી તપાસ પસાર ન 
કરનાર ઉમેદવાર િનમણુંકને પાત્ર બની શકશે નહી. આવા ઉમેદવારનું નામ પસંદગી યાદીમાંથી રદ 
કરવામાં આવશે.

વધુ િવગતો માટ� જૂઓ ઃ https://ojas.gujarat.gov.in



4 íkk. 14 yur«÷, 2021, økwshkík hkusøkkh Mk{k[kh

 

 
 
 
 
 
 
 

પરીક્ષાક્ષી વિગતિાર જાહરેાત 

ગજુયાત રાઇલરીહુડ પ્રભોળન કંની રી. ની વલવલધ વલંગગની જગ્માઓ ૧૧ ભહશનાના કયાય અધાહયત ને કાભગીયી 

વતંોકાયક જણામે લધભુા લધ ુ ત્રણ લગના વનમત વભમ ભાટે બયલા તા.૦૭/૦૪/૨૦૨૧ ના યોજ જાશયેાત 

અલાભા ંઅલી શતી. અ અંગેની વલગતો OJAS ની લેફવાઇટ http:/ojas.gujarat.gov.in/ ઈય મકુલાભા ંઅલી છે. 

જે ન્લમે ઈભેદલાયે http:/ojas.gujarat.gov.in/ લેફવાઇટ ય તા.૦૮-૦૪-૨૦૨૧ (ફોયે ૧૨:૦૦ કરાકથી) થી તા. 

૨૨-૦૪-૨૦૨૧ (વભમ યાત્રીના ૨૩:૫૯ કરાક સધુી) દયમ્માન યજી કયલાની યશળેે. વલવલધ વલંગગની બયલાની થતી 

જગ્માઓભા ંનીચે મજુફની જગ્માઓ બયલાની થામ છે. જેભાથી ૩૩% ભહશરા નાભત જગ્માઓ છે. જેની વફંવંધતોએ 

નોંધ રેલી.  

ક્રભ  જગ્માન ુનાભ  ખારી જગ્મા બયલાની વલગત 

જનયર એવવી  એવટી  ઓફીવી  જનયર 
(EWS)  

કુર  

૧ એીએભ-સ્ટેટ  ૬ ૧ ૨ ૩ ૧ ૧૩ 
૨ એીએભ-ડીસ્રીક્ટ  ૨૪ ૩ ૯ ૧૬ ૬ ૫૮ 
૩ ટીએરએભ ૩૬ ૫ ૯ ૧૮ ૭ ૭૫ 
૪ એીએભ-તાલકુા  ૧૧૮  ૧૬ ૩૧ ૫૯ ૨૨ ૨૪૬ 
 કુર  ૧૮૪  ૨૫ ૫૧ ૯૬ ૩૬ ૩૯૨ 

  

 

 

 

 

ગજુયાત રાઆલરીહુડ પ્રભોળન કંની રી. 

(ગજુયાત વયકાયનુ ંવાશવ)  
 બ  રોક ન-ં૧૮, ત્રીજો ભા, ઈદ્યોગ બલન, ગાધંીનગય-૩૮૨ ૦૧૧ 

પોન નફંયઃ (૦૭૯) ૨૩૨ ૪૮૫૧૨/૧૩/૧૪, પેકવ નફંયઃ (૦૭૯) ૨૩૨ ૪૮૫૧૫ 
CIN No: U74900GJ2010SGC060349 

E-mail : md@glpc.co.in Website: glpc.co.in 

ઈક્ત વલગતે ઓનરાઆન યજી કયતા શરેા તભાભ ઈભેદલાયોએ નીચે મજુફની વલગતો ધ્માને રેલી. 

1. શૈક્ષણિક ાયકાત અને પાત્રતા:  

Sr. 
No. 

Post 
Name 

Vacan
t Post Qualification Experience Probation 

Period 

Age Limit (As on 
Date 

22/04/2021) 
Salary Fees 

1 

Asst. 
Project 

Manager- 
State 

13 

PG or Master degree 
in Business 

Administration/ Social 
Work/ Social Science/ 

Sociology/ Agriculture/ 
Horticulture/ Animal 

Husbandry/ Rural 
Management 

3 Years and above 
relevant to post 

Exp. In Govt. 
sector(PSU), Social 

Sector will be 
preferred 

 6 month 

30 years 
(Relaxable to 5 

years for 
Reserved SC, ST, 

SEBC, EWS, 
FEMALE 

Category) 

Up to 
30000  

300/ 
150 

2 

Asst. 
Project 

Manager- 
District  

58 

PG or Master degree 
in Business 

Administration/ Social 
Work/ Social Science/ 

Sociology/ Agriculture/ 
Horticulture/ Animal 

Husbandry/ Rural 
Management 

Up to 
30000  

300/ 
150 

3 
Taluka 

Livelihood 
Manager 

75 

PG or Master Degree 
in Social Work 

/Business 
Administration/ Rural 

Management 

3 Years in Rural 
Development/ 

Women 
Empowerment/ Micro 
finance/ Livelihoods/ 
Cottage promotion 

Programs 
Exp. In Govt. 

sector(PSU), Social 
Sector will be 

preferred 

Up to 
20000  

300/ 
150 

4 

Asst. 
Project 

Manager- 
Taluka 

246 

Graduation in Social 
Work/ Business 

Administration/ Rural 
Science/ Rural 
Management/ 

Agriculture 
PG degree in Business 
Administration/ Social 
Work will be preferred  

Up to 
15000  

300/ 
150 

Total 392             
 

 

રાષ્ટ્રીયતા: ઈભેદલાય બાયતનો નાગયીક શોલો જોઆએ.  

જાશયેાતભા દળાગલેર તભાભ કેટેગયીના ઈભેદલાયોના હકસ્વાભા ળૈક્ષણણક રામકાત, લમભમાગદા, વફંવંધત જાવત 

પ્રભાણત્રો, વાભાજીક- ળૈક્ષણણક છાતલગગના ઈભેદલાયન ુ નોન-ક્રીભીરીમય વટીપીકેટ, અવથિક યીતે નફા લગો 

(EWS) ભાટે ાત્રતા પ્રભાણત્ર તથા ન્મ તભાભ ડોક્યભુેંટવ વસં્થા દ્વાયા જે તાયીખે યજુ કયલા જણાલલાભા અલે તે 

તાયીખની સ્સ્થવતએ વયકાયશ્રીની પ્રલતગભાન સચુનાઓના નવુધંાને ધ્માનભા રેલાભા અલળે.  

2. પ્રિેશ પરીક્ષા ફી: (Non-Refundable):- 

 તભાભ કેટેગયીના તભાભ ઈભેદલાયોએ પ્રલેળ યીક્ષાની પી બયલી પયજીમાત છે, ન્મથા પ્રલેળ યીક્ષાભા 

ફેવી ળકાળે નશી.  

 પ્રલેળ યીક્ષાની પી http://ojas.gujarat.gov.in/ લેફવાઆટ ય ચરણની પ્રીન્ટ કાઢીને ોસ્ટ ઓપીવભા 

તા.૦૯-૦૪-૨૦૨૧ (ફોયે ૧૨:૦૦ કરાકથી) થી તા. ૨૩-૦૪-૨૦૨૧ (ફોયે ૩:૦૦ કરાક સધુી) સધુી 

બયલાની યશળેે. ન્મ કોઆ યીતે પી સ્લીકાયલાભા અલળે નશી. જેની વલે ઈભેદલાયોએ નોંધ રેલી.  

 વાભાન્મ લગગ(General Category) ના ઈભેદલાયોએ પી ેટે રૂ.૩૦૦/- બયલાના યશળેે.  

 ન્મ.જાવત(SC), ન,ુજન જાવત(ST), વાભાજજક ને ળૈક્ષણણક યીતે છાત લગો(SEBC), અવથિક યીતે 

નફા લગો(EWS), ભહશરાઓ(FEMALE) ઈભેદલાયોએ યીક્ષા પી ેટે રૂ.૧૫૦/- બયલાના યશળેે. પ્રલેળ 

યીક્ષાની પી Non-Refundable છે.   

 પ્રલેળ યીક્ષાની પી બયલા ભાટે ઈભેદલાયે http://ojas.gujarat.gov.in/ લેફવાઆટ ય FEES ભેનભુા જઆને 

Select job ભા GLPC ની જાશયેાતનો ક્રભાક: વદં કયી ોતાનો કંપભેળન નફંય ને જન્ભ તાયીખની વલગતો 

નાખીને Print Post Office Chillan ય ક્રીક કયી પ્રીન્ટ કાઢીને તા.૨૩-૦૪-૨૦૨૧ (ફોયે ૩:૦૦ કરાક 

સધુી) સધુીભા ોસ્ટ ઓપીવભા પી બયલાની યશળેે. તેભજ પી બયેર કોી (ઈભેદલાયની કોી) ોતાની ાવે 

વાચલીને યાખલાની યશળેે.  

૩. પ્રિેશ પરીક્ષા:-  

A. પ્રથભ તફક્કો:- શતેરુક્ષી પ્રલેળ યીક્ષા:  

 બયતી અંગેની શતેરુક્ષી યીક્ષા ૧૦૦ ગણુની યશળેે. જેભા ં૫૦ ગણુ ના ં૫૦ પ્રશ્નો વાભાન્મ જ્ઞાન, અંગે્રજી જ્ઞાન, 

ગજુયાતી જ્ઞાન, તકગ ળસ્ક્તની યીક્ષાના ંપ્રશ્નો તથા ૫૦ ગણુ ગ્રાભ વલકાવ વલબાગની મોજનાઓ ને  ગજુયાત 

રાઇલરીહુડ પ્રભોળન કંની રી. ની મોજનાઓ વલળે છુલાભા અલળે. 

 પ્રલેળ યીક્ષા ભાટેન ુકેન્ર - વલગતલાય કેંરની જાણ પ્રલેળત્ર/શોરટીકીટભા કયલાભા અલળે.  

 ઈક્ત પ્રશ્નત્ર MCQ Based શતેરુક્ષી પ્રકાયન ુયશળેે.  

 ખોટા જલાફ ફદર થલા એક પ્રશ્નના એક કયતા લધાયે જલાફ ફદર પ્રશ્નના કુર ગણુના ૩૩% ગણુ ફાદ 

કયલાભા અલળે.  

 પ્રશ્નોના જલાફો રગ અેર OMR Sheet ય જ રખલાના યશળેે. જલાફો ફોરેન (બ્લ્ય ુ /કાી)થી 
અલાના યશળેે. ઈભેદલાયે ોતાની ફોરેન વાથે રઆને યીક્ષાખડંભા ઈસ્સ્થત યશલેાન ુયશળેે. 

 શોર ટીકીટ ડાઈનરોડ કયલા ફાફત:- પ્રલેળ યીક્ષા ભાટેની શોરટીકીટ ડાઈનરોડ કયલા ભાટે ન્યઝુ ેયભા 

જાશયેાત અલાભા અલળે. ઈભેદલાયોએ વનમભીત વભાચાય ત્ર ને http://ojas.gujarat.gov.in/ 

લેફવાઆટ જોતા યશલેાન ુયશળેે.  
૫. વાભાન્મ સચુનાઓ: 

A. દયેક ઈભેદલાયે યીક્ષાકેન્રભા ં વયકાયશ્રી દ્ધાયા જાશયે કયેર, કોવલડ-૧૯ ભશાભાયી અંગેની ગાઇડરાઇન 
અંતગગત પયજજમાતણે ભાસ્ક શયેીને વોશ્મર હડસ્ટન્વ જાલલાન ુ યશળેે. દયેક ઈભેદલાયે ોતાના 
સ્લાસ્્મની ખાવ તકેદાયી યાખીને યીક્ષાકેન્ર ખાતે અલલાન ુયશળેે.  

B. શતેરુક્ષી યીક્ષા ભાટે યજદાયે પ્રલેળ યીક્ષા ભાટેના પ્રલેળત્ર (Hall Ticket) 
http://ojas.gujarat.gov.in ની લેફવાઇટ યથી વનમત વભમગાા દયમ્માન ડાઈનરોડ કયી ળકાળે.  

C. પ્રલેળત્ર લગય યીક્ષાખડંભા ંપ્રલેળ અલાભા ંઅલળે નશી.  
D. યીક્ષા ળરૂ થલાના ૩૦ વભવનટ શરેા ંઈભેદલાયે ોતાની ફેઠક ય ફેવી જલાન ુયશળેે.  
E. ઈભેદલાયના મોગ્મ કાયણને ધ્માને રઇ, યીક્ષા ળરૂ થામ તે છી લધભુા ં લધ ુ ૨૦ વભવનટ સધુી જ 

યીક્ષાખડંભા ંપ્રલેળ ભી ળકળે. યંત ુતે ફદર લધાયાનો વભમ અલાભા ંઅલળે નશી.  
F. ઈભેદલાય ોતાની વાથે યીક્ષા ખડંભા ં કેરક્યરુેટય, ભોફાઇર લગેયે જેલા કોઇણ ઇરેકરીક વાધનો, 

સુ્તક, ગાઇડ, કારી કે તેલા કોઇણ છાેલુ ંકે શસ્તણરણખત વાહશત્મ યાખી ળકળે નશી.  
G. નવધકૃત સુ્તક, ેય, રેખભાથંી કે ન્મ ઈભેદલાયોભાથંી નકર કયલી નશીં, કે નકર કયલા ભાટે 

પ્રમાવો કયલા નશી. તેભજ તભાયા ેયભાથંી ન્મ ઈભેદલાયોને નકર કયલા દેલી નશી. અ સચુનાના 
બગં ફદર ઈભેદલાયને યીક્ષા ભાટે ગેયરામક ગણલાભા ંઅલળે.  

H. યીક્ષા ળરૂ થમા ફાદ તે ણૂગ થામ ત્મા ંસધુી યીક્ષા ખડં છોડલા દેલાભા ંઅલળે નશી.  
I. યીક્ષા ણૂગ થલા ભાટેનો ફેર લાગ્માથી તયુત OMR Sheet વનયીક્ષકને વોંી દેલી.  
J. પ્રથભ તફક્કા(શતેરુક્ષી યીક્ષા) ના વપ ઈભેદલાયોને દ્વદ્ધવતમતફક્કા (ગ્રુ ડીસ્કળન) ભાટે તથા તતૃીમ 

તફક્કા વગનર આન્ટયવ્ય ુ ભાટે SMS/E-Mail/ Telephonic થલા Website ય રીસ્ટ મકુી જાણ 
કયલાભા અલળે. ને ત્રણેમ તફક્કાના વયંકુત ગણુના અધાયે તૈમાય થનાય અંવતભ યીણાભની જાણ 
ઈભેદલાયોને લેફવાઇટ www.glpc.co.in ય ભાહશતી મકુી જાણ કયલાભા ંઅલળે.  

K. વસં્થા કોઇણ ઈભેદલાયને કે જેણે (૧) તેને ઈભેદલાયી ભાટે કોઇણ પ્રકાયે ટેકો ભેલલા ભાટે કોઇ 
વધકાયી ય પ્રત્મક્ષ કે યોક્ષ રાગલગ રગાડલાનો પ્રમાવ કયલા ભાટે, (૨) ફીજાનુ ંનાભ ધાયણ કયલા 
ભાટે, (૩)ફીજા ાવે ોતાનુ ંનાભ ધાયણ કયાલલા ભાટે, (૪)ફનાલટી ખોટા દસ્તાલોજો થલા જેની વાથે 
ચેડા કયલાભા ં અવ્મા શોમ તેલા દસ્તાલેજો વાદય કયલા થલા ગેયયીવત અચયલા ભાટે, (૫)મથાથગ 
થલા ખોટા થલા ભશત્લની ભાહશતી છુાલતા શોમ તેલા વનલેદનો કયલા ભાટે, (૬)યીક્ષા ભાટે તેની 
ઈભેદલાયીના વફંધંભા ંન્મ કોઇ વનમવભત થલા મોગ્મ વાધનોને અશ્રમ રેલા ભાટે, (૭)યીક્ષા 
દયમ્માન ગેયવ્માજફી વાધનોનો ઈમોગ કયલા ભાટે એટરે કે ન્મ ઈભેદલાયભાથંી નકર કયલા 
કેરક્યરુેટય, ભોફાઇર લગેયે જેલા કોઇણ ઇરેકરીક વાધનો, સુ્તક, ગાઇડ, કારી કે તેલા કોઇણ 
છાેરા કે શસ્તણરણખત વાહશત્મની ભદદથી થલા લાતચીત દ્ધાયા નકર કયલા કે ઈભેદલાયને નકર 
કયાલલાની ગેયયીવતઓ ૈકી કોઇણ ગેયયીવત અચયલા ભાટે, (૮)યીક્ષાખડંભા ં ન્મ કોઇ યીતે 
ગેયલતગણુકં કયલા ભાટે, (૯)યીક્ષાના વચંારન કયલા ભાટે યોકેરા સ્ટાપને વીધી કે અડકતયી યીતે શયેાન 

ગ્િરલાિ લલાઈિલીહ્ડ પ્િોિન ક�પની જલ.
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ગ્િરલાિિલાં ‘િલાર્લા’ િલાજસક દ્વલારલા કોણે લોકકથલાઓ આપી ?
1. િિદુનીિલાં ‘જહન્ રલા�ીય સ્િયંસેિક ્ળ’ની રચનલા 

કોણે કરી હિી ?
 (૧) રામમનોહર લોિહયા  (૨) મૌલાના બશીર 
 (૩) ચંપક રમણ િપલ્લાઈ  (૪) ડૉ. મથુરિસંહ 
2. ભલારિની  આઝલા્ ીન ી  ચળિળ ્ર જિયલાન 

અફઘલાજનસ્િલાનિલાં કોનલા ‘રલા�ીય પ્િ્ખ’ પ્� 
કલાિચલલાઉ સ્િિંત્ર સરકલારની રચનલા કરલાઈ હિી? 

 (૧) રા� મહ�ન્દ્ર પ્રતાપ  (૨) સોહનલાલ પાઠક 
 (૩) બરકતુલ્લા  (૪) મૌલાના બશીર 
3. ૧૬ ઑક્ટોબર, ૧૯૦૫નલા રોિ બંગલાળનલા ભલાગલલાનો 

અિલ કરલાયો િ ે�્િસ ....... િરીક� િનલાિલાયો હિો.
 (૧) રા�ીય શોક �દન  (૨) બંગભંગ �દન 
 (૩) બંગાળ એકતા �દન  (૪) બંગભંગ િવરોધ �દન 
4. આઝલા્ી પૂિ� નીચે પૈક�નલા ક્યલા સ્ધલારલાએ િ્�સ્લિોને 

કોિી િિ્લાર િંડળ આપ્યલાં? 
 (૧) મૉન્ટ-ફડર્  (૨) ઇલ્બટર્ િબલ
 (૩) ઑગસ્ટ ઑફર  (૪) મોલ�-િમન્ટો 
5. ૧૨િી િલાચ� સલાબરિિી આશ્રિથી િહલાત્િલા ગલાધંીજી એ 

િગપ્જસદ્ધ ્ લાડંીયલાત્રલા િ� કરી િઓે ...... �્િસની 
પ્યલાત્રલા બલા્ ્લાંડી પહ�ચ્યલા હિલાં.

 (૧) ૨૧     (૨) ૨૨  (૩) ૨૩      (૪) ૨૪
6. િહલાત્િલા ગલાંધીજીએ ્લાંડીનલા ્�રયલા�કનલાર� �િેલલા 

િીઠલાિલાંથી િ્ઠ્ઠી િીઠ્ં લઇ િીઠલાનો અનયલાયી કલાય્ો 
િોડ્યો. એ ક્યો �્િસ હિો? 

 (૧) ૨ એિપ્રલ, ૧૯૩૦  (૨) ૩ એિપ્રલ, ૧૯૩૦ 
 (૩) ૫ એિપ્રલ, ૧૯૩૦  (૪) ૬ એિપ્રલ, ૧૯૩૦ 
7. િહલાત્િલા ગલંાધીજીની ્ લાડંીક�ચન ેકોણ ે‘િહલાજભજનષ્ક્રિણ’ 

સલાથે સરખલાિી હિી? 
 (૧) સુભાષચંદ્ર બોઝ  (૨) મહાદ�વભાઈ દ�સાઈ
 (૩) નારાયણ દ�સાઈ  (૪) મીરાબહ�ન 
8. નેિલાજી સ્ભલાષચંદ્ર બોઝનો િનિ ક્યલાં થયો હિો? 
 (૧) કલકત્તા   (૨) કટક  (૩) ખડગપુર   (૪) હાવડા 
9. સયંક્્ત રલા�ોનલા ખિપત્રનો આર�ભ .........થી થલાય 

છ�. 
 (૧) ઘોષણાપત્ર (૨) આમખુ (૩) માનવહકો (૪) બધંારણ 
10. જબ્ર�ટિ પલાલદુિેનટ� જહ�્ સ્િલાિં�ય ધલારો ...........નલા 

રોિ પસલાર કય� હિો. 
 (૧) �ન્યુઆરી ૧૯૪૭  (૨) જુલાઈ ૧૯૪૬
 (૩) જૂન ૧૯૪૬  (૪) જુલાઈ ૧૯૪૭
11. આઝલા્ી િખિે ભલારિિલાં ્�િી રલાજ્યો – �રયલાસિોની 

સંખ્યલા ક�ટલી હિી? 
 (૧) ૫૫૦   (૨) ૫૭૦  (૩) ૫૬૨    (૪) ૫૬૦ 
12. આઝલા્ી િખિે સ્િિંત્ર ભલારિનલા ક�લ ક્ષેત્રફળ પૈક�ન્ં 

ક�ટલ્ં ક્ષેત્રફળ ્�િી રલાજ્યોન્ં હિ્ં?  
 (૧) ૬૦ ટકા (૨) ૪૦ ટકા (૩) ૪૮ ટકા (૪) ૫૬ ટકા 
13. ્�િને આઝલા્ી પ્લાપ્ત થયલા પછી સૌ પ્થિ ભલાિનગર 

રિિલાડલાનલા િહલારલા� ..............એ ભલાિનગરિલાં 
‘િિલાબ્લાર સરકલાર’નો િ્ભલાર�ભ કય�.  

 (૧) ક�ષ્ણક�મારિસંહ�  (૨) િવરભદ્રિસંહ� 
 (૩) ભાવિસંહ� �દ્વતીય  (૪) તખતિસંહ� 
14. બલાહ્યલા અિકલાિિલાં ઉપગ્હો છોડિલા િલાટ� GSLVનો 

ઉપયોગ થલાય છ�. GSLVન્ં પૂ�ં નલાિ િણલાિો.
  (૧) Geosynchronous Satellite Launch Vehicle
 (૨) Geo-Synthesis Satellite Launch Vehicle 
 (૩) Geosynchronous Super Launch Vehicle           
 (૪) Geographic Satellite Launch Vehicle
15. આધં્રપ્ �્િિલાથંી નીચ ેપકૈ�ન્ ંક્ય્ ંરલાજ્ય અલગ પડં્્ય? 
 (૧) ઉત્તરાખંડ (૨) છત્તીસગઢ (૩) ક�રળ (૪) તેલંગાણા 
16. ઝલારખંડ રલાજ્ય નીચે પૈક�નલા ક્યલા રલાજ્યિલાંથી અલગ 

થય્ં? 
 (૧) છત્તીસગઢ       (૨) િબહાર    
 (૩) મધ્યપ્રદ�શ      (૪) ઉત્તરપ્રદ�શ 
17. ભલારિની બંધલારણ સભલાિલાં ક�લ ક�ટલલા સભ્યો હિલા? 
 (૧) ૩૭૫   (૨) ૩૭૬    (૩) ૩૮૦     (૪) ૩૮૫ 
18. બંધલારણ સભલાએ િેની કલાિગીરી ક્યલારથી િ� કરી 

હિી? 

 (૧) ૧૧ નવેમ્બર, ૧૯૪૬  (૨) ૨૬ �ન્યુઆરી, ૧૯૪૬ 
 (૩) ૧૫ નવેમ્બર, ૧૯૪૬ (૪) ૯ �ડસેમ્બર, ૧૯૪૬
19. બંધલારણ સભલાએ બે િષદુ, ૧૧ િલાસ અને ૧૮ �્િસિલાં 

િળ�લી ક�લ ....... બઠેકોિલા ંકલાિગીરી પણૂદુ કરી હિી. 
 (૧) ૩૪      (૨) ૧૦૨   (૩) ૧૬૬    (૪) ૧૫૦ 
20. ભલારિનલા બંધલારણિલાં કોને આખરી સલાિદુભૌિ સત્તલા 

આપિલાિલાં આિી છ�? 
 (૧) રા�પિત  (૨) લોકસભા 
 (૩) ક�ન્દ્રીય મંત્રીમંડળ  (૪) ભારતના લોકો 
21. િલાલ્કલા પંચલાયિની િહીિટી પલાંખનલા િડલા નીચે પૈક� 

કોણ હોય છ�? 
 (૧) ટીડીઓ  (૨) ડીડીઓ 
 (૩) તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ (૪) તલાટી-કમ-મંત્રી 
22. હોદ્દલાની �એ રલાજ્યિલાં આિેલી ય્જનિજસદુટીઓનલા 

ક�લલાજધપજિ (ચલાનસૅલર) કોણ હોય છ�? 
 (૧) રા�પિતશ્રી  (૨) િશક્ષણ અગ્રસિચવ
 (૩) રાજ્યપાલશ્રી  (૪) િશક્ષણ મંત્રીશ્રી 
23. રલાજ્યની િડી અ્લાલિનલા નયલાયલાધીિોની જનિણૂક 

રલા�પજિ ......... સલાથે ચચલાદુ-જિિિદુ કરીને કર� છ�. 
 (૧) મુખ્યમંત્રીશ્રી  (૨) રાજ્યના કાયદા મંત્રીશ્રી
 (૩) રાજ્યપાલશ્રી  (૪) વડાપ્રધાનશ્રી
24. રલાજ્યપલાલ જિધલાનસભલાિલાં બહ્િિી પક્ષનલા નેિલાની 

જનિણૂક ............ િરીક� કર� છ�. 
 (૧) મુખ્યમંત્રી  (૨) િવપક્ષ નેતા
 (૩) પ્રો-ટ�મ સ્પીકર  (૪) આ પૈક� કોઇ નહ� 

25. ગિ્રલાિનલા િખ્્યિતં્રીન્ ંકલાયલાદુલય નિલા સજચિલાલયિલાં 
ક્યલાં છ�? 

 (૧) બ્લોક ૧       (૨) સ્વિણર્મ સંક�લ-૧ 
 (૩) મંત્રી આવાસ      (૪) સ્વિણર્મ સંક�લ-૨ 
26. સરપચંની સિદુસલાિલાનય પસં્ ગી થલાય િને ે........... 

િરીક� �હ�ર કરીને જિિેષ પ્રસ્કલારથી સનિલાજનિ 
કરિલાિલાં આિે છ�. 

 (૧) સરસ ગ્રામ      (૨) સંતુિલત ગ્રામ
 (૩) સમરસ ગ્રામ       (૪) પંચાયતી ગ્રામ
27. જિલ્લા પંચલાયિનલા િહીિટી િડલા કોણ હોય છ�?  
 (૧) િજલ્લા િવકાસ અિધકારી (૨) કલેક્ટર 
 (૩) ટીડીઓ  (૪) િજલ્લા પંચાયત પ્રમુખ 
28. નીચે પૈક�ની કઈ અ્લાલિ નઝીરી અ્લાલિ (કોટદુ 

ઑફ ર�કોડદુસ્)ન્ં સ્થલાન ધરલાિે છ�? 
 (૧) મટે્રોપોિલટન કોટર્ (૨) િસટી િસિવલ ઍન્ડ સશૅન્સ કોટર્ 
 (૩) �ડ�સ્ટ્રક્ટ કોટર્  (૪) હાઇકોટર્
29.  આસલાિ, િજણપ્ર, િેઘલાલય, નલાગલાલૅનડ, જત્રપ્રલા, 

જિઝોરિ અને અ�ણલાચલ પ્્�િ રલાજ્યો કઇ િડી 
અ્લાલિની હક�િિ હ�ઠળ આિે છ�? 

 (૧) િમઝોરમ હાઇકોટર્  (૨) િત્રપુરા હાઇકોટર્ 
 (૩) આસામ હાઇકોટર્  (૪) નાગાલૅન્ડ હાઇકોટર્
30. જિલ્લા નયલાયલાધીિ િરીક� જનિણૂક પલાિનલાર વ્યજક્ત 

પલાસે ઓછલાિલાં ઓછો ....... િષદુ િક�લલાિ કયલાદુનો 
અન્ભિ હોિો �ઇએ. 

 (૧) ૭      (૨) ૧૦  (૩) ૫     (૪) ૮
31.   િલાિિેરિલા ંબલાગં્લલા �્િે પોિલાની આઝલા્ીનલા ક�ટલલા ંિષદુ 

ક�ટલલા િષદુ પૂણદુ થિલાં  સ્િયિંત્ર �્િસની ઊિિણી 
કરી? 

 (૧) ૫૫     (૨) ૫૦   (૩) ૫૨     (૪) ૪૫ 
32.   હલાલિલાં કયલા ્�િે િલાજહન -૧A જિસલાઈલન્ં સફળ 

પરીક્ષણ કય્� છ� ? 
  (૧) નેપાળ       (૨) પા�કસ્તાઈન       
 (૩)  અફઘાિનસ્તાવન       (૪) આમાંથી કોઈ નહી  
33.   િસ્િીની ��ષ્ટએ ગ્િરલાિન્ં ભલારિિલાં ક�ટલલાિ્ં સ્થલા 

ન છ�? 
 (૧) આઠમું    (૨) સાતમું
 (૩) નવમું    (૪) દશમું  

34.   ‘જહન્્સ્િલાન િધયેન્ં એક ઝ્ંપડ્ં’ ક�જત્ત કોની છ� ? 
  (૧)  ગોવધર્નરામ  (૨)  રમણભાઈ નીલક�ઠ         
  (૩)   મહાત્મા ગાંધી (૪)  સોરાબશા દાદાભાઈ   
35.   ગ્િરલાિિલાં ‘િલાર્લા’ િલાજસક દ્વલારલા કોણે લોકકથલાઓ 

આપી ? 
 (૧)  ઝવેરચંદ મેઘાણી  (૨) ખોડીદાસ પરમાર
  (૩)  પુસ્કર ચંદરવાકર (૪)  ગોક�ળદાસ રાયચુરા 
36.   િૂળભ્િ અજધકલારોનો  ખ્યલાલ  ક્યલા  ્�િનલા 

બંધલારણિલાંથી લેિલાયલા છ� ? 
 (૧)  ક�નેડા (૨)  યુએસએ (૩)  જમર્ની (૪)  રિશયા
37.   બંધલારણિલાં  સ્ધલારલાની �ગિલાઈ ક્યલા ્ �િનલા 

બંધલારણિલાંથી લેિલાઈ છ� ? 
 (૧) દ.આિફ્રકા (૨) યુએસએ (૩) ફ્રાન્સ  (૪) રિશયા
38.  િધિલાખી ઉછ�ર અને િધ ઉત્પલા્નને િ્ં કહ� છ� ? 
      (૧)  સેરીકલ્ચર  (૨)  એપી કલ્ચર
      (૩)  ઓલ કલ્ચર (૪)  વીડી કલ્ચર
39.   ગ્િરલાિનલા પ્ખ્યલાિ રસલાયણિલાસ્ત્રી કોણ ? 
      (૧)  િત્રભુવનદાસ ગજ્જર (૨)  પ્રફ�લચંદ્ર રોય  
      (૩)  િશિશરક�માર િમત્રા (૪)  ડાર્. આત્મારામ 
40.   પ્ોટીનની ઉણપથી થિો રોગ ક્યો છ� ? 
 (૧)  મરાસ્મસ (૨)  ક્વોિશયોરકોર
        (૩)  �રક�ટસ (૪)   ૧  અને  ૨ બંને 
41.   જીિનરક્ષક બીસીજીની રસીનલા િોધક કોણ છ� ? 
    (૧)  કાલમેટ ગ્યુ�રન (૨)  લુઈસ પા�ચર
        (૩)  પૌલ મ્યુલર (૪)   રોબટર્ કોચ
42.   સ્ટ�ચ્ય્ ઓફ ય્જનટીની �ડઝલાઈન કોણે બનલાિી છ� ? 
  (૧)  બાલક�ષ્ણ દોશી (૨)  જતીન દાસ
        (૩)  રામ સુથાર (૪)   અિનલ નાઈક
43.   ‘િેડછીનો િડલો’ િરીક� કોને સંબોધિલાિલાં આિિલા? 
 (૧)  જુગતરામ  દવે (૨)  જે.બી. ક�પલાણી 
 (૩)  ઠકકર બાપા (૪)   બક�લ મહ�તા 
44.   જચત્રંિન્લાસ  અને  િોિીલલાલ નહ�� દ્વલારલા કઈ પલાટ� 

િ� કરલાઈ  હિી ? 
  (૧)  ગદર પાટ� (૨)  સ્વરાજ પાટ�
        (૩)  આઝાદ પાટ�  (૪) સ્વતંત્ર પાટ� 
45.   બંધલારણની કઈ અન્સૂજચિલાં િેઘલાલય, આસલાિ, 

જત્રપ્રલા, જિઝોરિ રલાજ્યનલા આ�્િલાસી જિસ્િલારોનલા 
િજહિટ િલાટ�ની �ગિલાઈ છ�? 

   (૧)  અનુસૂિચ ૫ (૨) અનુસૂિચ ૭   
        (૩)  અનુસૂિચ ૬ (૪) અનુસૂિચ ૨
46.  ગ્િરલાિિલાં ઉિિલાિલા િેળલાઓિલાંથી ‘�પનલા િેળલા’ 

િરીક� કયલા િેળલાને ઓળખિલાિલાં આિે છ� ? 
 (૧)  માધવપુરનો મેળો  (૨)  તરણેતરનો મેળો 
        (૩)  નકલંકનો મેળો  (૪) ભવનાથનો મેળો 
47.   ગ્િરલાિની ઓળખલાિી જચત્રકલલાિલાં ‘કલાિલાંગીરી’ 

િૈલીનલા જચત્ર ક્યલા જિલ્લા સલાથે સંકળલાયેલલા છ� ? 
 (૧)  છોટા ઉદ�પુર  (૨) કચ્છ (૩)  ડાંગ (૪) જૂનાગઢ 
48.  ગ્િરલાિનલા ડલાંગ જિલ્લાની ખૂબ �ણીિી જચત્રકલલા 

‘િલારલી’ન ેઅનય બી� કયલા નલાિથી પણ ઓળખિલાિલાં 
આિે છ� ? 

 (૧)  પોથીકલા (૨) પીઠોરા (૩)  કાચકલા (૪) પચવી  
49.  ગ્િરલાિનલા સલાંસ્ક�જિક િલારસલાનલા સં્ભદુિલાં ‘જચિલારલા’ 

એટલે કોણ થલાય ? 
 (૧)  ગાયક  (૨)  િચત્રકાર  (૩) સંગીતકાર   (૪) કિવ
50.  ‘િલારલી’ જચત્રકલલાિલા ં‘િલારલી’નો અથદુ સ્થલાજનક ભલાષલા 

પ્િલાણે િ્ં થલાય છ� ? 
 (૧)  દીવાલને ગે� વડે તૈયાર કરનાર (૨)  લ�પણ કરનાર 
        (૩) ખેતરનો ખેડનાર        (૪)  ગીત ગાનાર 
િિલાબો : 
(૧) ૩ (૨) ૧  (૩) ૧ (૪) ૪ (૫) ૪ (૬) ૪ (૭) ૨ (૮) ૨ 
(૯) ૨ (૧૦) ૪ (૧૧) ૩ (૧૨) ૩ (૧૩) ૧ (૧૪) ૧ (૧૫) ૪ 
(૧૬) ૨ (૧૭) ૪ (૧૮) ૪ (૧૯) ૩ (૨૦) ૪ (૨૧) ૧ (૨૨) ૩ 
(૨૩) ૩ (૨૪) ૧ (૨૫) ૨ (૨૬) ૩ (૨૭) ૧ (૨૮) ૪ (૨૯) ૩ 
(૩૦) ૧ (૩૧) ૨ (૩૨) ૨ (૩૩) ૩ (૩૪) ૪ (૩૫) ૪ (૩૬) ૨ 
(૩૭) ૧ (૩૮) ૨ (૩૯) ૧ (૪૦) ૪ (૪૧) ૧ (૪૨) ૩ (૪૩) ૧ 
(૪૪) ૨ (૪૫) ૩ (૪૬) ૧ (૪૭) ૨ (૪૮) ૪ (૪૯) ૨ (૫૦) ૩ 
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િૂંઝિણ અને િલાગદુ્િદુન

આપને િૂંઝિિલા કલાર�ક્�લક્ષી પ્શ્નો નીચેનલા સરનલાિે અથિલા ઈિેઈલ પર િોકલી િકિો.
E-MAIL :  vgoa109@gmail.com ફોન નં. ૦૭૯-૨૫૩૮૪૯૩૯

પત્ર વ્યિહલારન્ં સરનલાિ્ં  ઃ
વ્યવસાયી માગર્દશર્ન સંસ્થા, સરકારી કન્યા શાળાના મકાનમાં, રાયખડ, અમદાવાદ-૧

ન�ધઃ- ઉપરોકિ િલાજહિી આપનલા �્િલાસૂચન િલાટ� છ�. અંજિિ િલાજહિી સંસ્થલાની િેબસલાઇટ 
પર �િી. અથિલા ્�જનક પેપરિલાં �હ�રલાિ આિે િે પ્િલાણે અન્સરિ્ં.

પ્શ્ન ઃ હ્ં સંસ્ક�િ જિષયિલાં રસ ધરલાિ્ં છ્ં  િને શ્રી સોિનલાથ સંસ્ક�િ ય્જનિજસદુટીિલાં ઉપલબ્ધ 
અભ્યલાસક્રિો અંગે િલાજહિી આપિો. 

 -  િીિલા એિ. ્િે                                                             
શ્રી સોમનાથ સંસ્ક�ત યુિનવિસર્ટી, વેરાવળની સ્થાપના ગુજરાત સરકાર દ્વારા િવધાનસભાના 

અિધિનયમ દ્વારા 1 એિપ્રલ, 2005 ના રોજ  કરવામાં આવી હતી. ગ્રાન્ટસ કિમશન કલમ 2 (એફ) 
હ�ઠળ મંજૂરી આપી હતી અને તેને 17 ફ�બ્રુઆરી, 2008 ના રોજ માન્ય યુિનવિસર્ટીઓની સૂિચમાં સામેલ 
કરી હતી. 
જિશ્વજિદ્લાલયની જિિેષિલા: 

•  સંસ્ક�ત સંભાષણ(વાતચીત) અને લેખનનું િવશેષ પ્રિશક્ષણ
•  આધુિનક કોમ્પ્યૂટર લેબ
•  આધુિનક સાધનોથી સજ્જ વ્યાયામશાળા
•  યિુનવિસર્ટીની કોલ�ેમા ંસ્નાતક અન ેઅનસુ્નાતક કક્ષાએ સાિહત્ય, વ્યાકરણ, જયોિતષ, વદે, 

વેદાંત, ધમર્શાસ્ત્ર, પુરાણ, ન્યાય, પૌરોિહત્ય, વાસ્તુશાસ્ત્ર, વગેર� િવષયો ચાલે છ�. ઉપરાંત 
ગૌણ અન ેફરિજયાત િવષય તરીક� અગેં્ર�, કોમ્પ્યટૂર, િહન્દી, ગજુરાતી, અથર્શાસ્ત્ર, ઇિતહાસ, 
સમાજશાસ્ત્ર, મનોિવઞ્જાન વગેર� િવષયો સ્નાતક કક્ષાએ ચલાવવામાં આવે છ�.  

•  UGC-NET/SLETવગેર� સ્પધાર્ત્મક પરીક્ષાઓને ધ્યાને લઈ િન:શુલ્ક િવશેષ પ્રિશક્ષણ
ય્જનિજસદુટી ક�મ્પસ ઉપલબ્ધ સ્જિધલાઓ છ�

• િશક્ષકોને તેમના સંબંિધત િવષયોના િનષ્ણાત દ્વારા ગુણવત્તાયુક્ત િશક્ષણ
•  સંસ્ક�ત બોલતા અને સંસ્ક�ત લેખનમાં િવશેષ તાલીમ
•  યુિનવિસર્ટી દ્વારા આયોિજત િવિવધ રાજ્ય કક્ષાના અને રા�ીય કક્ષાના સેિમનારમાં ભાગ 

લઈ ઞ્જાનની  િક્ષિત� િવસ્�ત કરવાની તક
•  વક્તૃત્વ સ્પધાર્, િવિવધ સ્પધાર્ઓ દ્વારા સંસ્ક�તમાં મૌિખક અને લેિખત અિભવ્યિક્ત 
•  મૂલ્યવાન પુસ્તકો અને અન્ય સંદભર્ સામગ્રીની સ�દ્ધ પુસ્તકાલય
•  િવદ્યાથ�ઓને મફત છાત્રાલયની સુિવધા છ�
•  િવિવધ ઇનડોર અને આઉટડોર રમતો માટ� યિુનવિસર્ટીમા ંબધા જ�રી ઉપકરણો અન ેિવશાળ 

રમતનું મેદાન
•  અન્ડર ગ્રજેયએુટ કક્ષાએ અગં્ર�ે અને કોમ્પ્યુટસર્ન ેફરિજયાત િવષયો તરીક� આપવામા ંઆવ ેછ�. 

યિુનવિસર્ટી તમામ આધિુનક સિુવધાઓથી સજજ કોમ્પ્યટૂર લબેોર�ટરી ધરાવ ેછ�.  
•  શ્રી સોમનાથ સંસ્ક�ત યુિનવિસર્ટીમાં, બી.એ. કોસર્ને શાસ્ત્રી તરીક� ઓળખવામાં આવે છ� અને 

એમ.એ. કોસર્ને આચાયર્ તરીક� ઓળખવામાં આવે છ�. 
• અન્ડર ગ્રેજયુએટ અને અનુસ્નાતક કક્ષાએ ચોઇસ બેઝડ ક્ર��ડટ સીસ્ટમ (સીબીસીએસ) અને 

સેમેસ્ટર િસસ્ટમ અનુસર� છ�. 
•  યિુનવિસર્ટી તનેી એમ.�ફલ. સબંિંધત �હ�રાતો કર� છ� અન ેપી.એચ.ડી. સમયાતંર� અભ્યાસક્રમો 

અને િવદ્યાથ�ઓ યુિનવિસર્ટી કક્ષાની પ્રવેશ પરીક્ષા દ્વારા આ અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ મેળવે 
છ�. 

અભ્યલાસક્રિોન્ં જિિરણ:
No. Course/ કોષર્ Subject / િવષય Eligibility/ 

યોગ્યતા
Duration 
/સમયગાળો

1 િવધ્યાવરીધી 
(PhD)

સાિહત્ય, વેદ,પુરાણ, જ્યોિતષ, 
વાસ્તુશાસ્ત્ર પૌરોિહત્ય, ન્યાય વેદાંત 
અને વ્યાકરણ

આચાયર્ / M.A. 
in Sanskrit 
with atleast  
55% marks

૩ થી ૬વષર્

2 તત્વાચાયર્ 
(M.Phil)

સાિહત્ય, વેદ,પુરાણઅનેવ્યાકરણ આચાયર્ / M.A. 
in Sanskrit

૧ થી ૨વષર્

3 પી.�.ડી.સી.એ કમ્પ્યૂટર અને સંસ્ક�ત ફર�યાત કોઈપણ િવષયમાં 
સ્નાતક

૧ વષર્

૪ આચાયર્ (M.A.) સાિહત્ય, વેદ, પુરાણ, જ્યોિતષ, 
વાસ્તુશાસ્ત્ર પૌરોિહત્ય, ન્યાય, 
વેદાંત વ્યાકરણ, સવર્દશર્ન, 
ધમર્શાસ્ત્ર અને યોગામાં અનુસ્નાતક

સંસ્ક�ત િવષય સાથે 
સ્નાતક

૨ વષર્

૫ િશક્ષાશાસ્ત્ર 
(બી.એડ.)

સંસ્ક�ત કોઈપણ િવષય સાથે 
સ્નાતકમાં ૪૫ %

૨ વષર્

૬ શાસ્ત્રી (બી.એ.) સાિહત્ય, વેદ, પુરાણ, જ્યોિતષ, 
વાસ્તુશાસ્ત્ર પૌરોિહત્ય, ન્યાય, 
વેદાંત અને વ્યાકરણ ધો.૧૨ પાસ

૩વષર્

૭ પી.�.�ડપ્લોમા સંસ્ક�ત અને િહન્દુ ધમર્શાસ્ત્ર કોઈપણ િવષય સાથે 
સ્નાતક

૧ વષર્

૮ પદિવકા 
(�ડપ્લોમા)

યોગા, મં�દર મેનેજમેન્ટ, 
વાસ્તુશાસ્ત્ર, સંસ્ક�ત, જ્યોિતષ, 
વૈ�દક ગિણત, સંગીત અને િહન્દુ 
ધમર્ શાસ્ત્ર

ધો.૧૨ ૧/૨ વષર્

૯ પ્રમાણપત્ર યોગા, વૈ�દક ગિણત, સંગીત ધો.૧૦ ૧/૨ વષર્

સરનામું :
 શ્રી સોમનાથ સંસ્ક�ત યુિનવિસર્ટી, વેરાવળ,
 રાજેન્દ્ર ભુવન, વેરાવળ. 
 સંપક� નંબર : ૦૨૮૭૬–૨૪૪૫૩૨,
 Website :  www.sssu.ac.in
ન�ધ - ઉપરોક્ત  િવગતો �ણકારી અને �દશાસૂચન માટ� છ�, તેને આખરી ન ગણતાં ચોકકસ અને 
આખરી  માિહતી માટ� જે તે સંસ્થાનો સંપક� સાધવો.
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સ્રિ િહલાનગરપલાજલકલા 

ગ્િરલાિ ઈનફો પેટ્રો જલજિટ�ડ

િજહલલા સલાિખ્ય સોસલાયટી, ગ્િરલાિ
જિક્ષણ જિભલાગ, ગ્િરલાિ સરકલાર
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બોરસ્ નગરપલાજલકલા, બોરસ્ :
 સફલાઈ કલાિ્લારની ભરિી

 બોરસદ નગરપાિલકામાં નીચે મુજબની જગ્યાઓ સરકારશ્રીના પ્રવર્તમાન ધારા 
ધોરણ અને સરકારશ્રીની મંજુરી મુજબની શરતોને આધીન ૫ (પાંચ) વષર્ સુધી �ફક્સ 
પગારથી સીધી ભરતીથી ભરવા માટ� જ�રી લાયકાત તથા અનુભવ તથા શારી�રક ક્ષમતા 
ધરાવતા ઉમેદવારોની િનમણુંક કરવાની થતી હોઇ નીચે જણાવેલ જગ્યાઓ માટ� અર�ઓ 
મંગાવવામાં આવે છ�.

જગ્યાનું નામ ક�લ સંખ્યા ક�લ જગ્યાઓ પૈક� અનામત
િબન 

અનામત
આ.ન.વ. શા. શૈ.

પ. વ.
અ.�. અ.જ.�.

સફાઈ કામદાર ૨૪ ૧૧ ૨ ૬ ૧ ૪
કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈક� મહીલાઓ માટ� અનામત જગ્યા

િબન 
અનામત

આ.ન.વ. શા.શૈ. 
પ.વ.

અ.�. અ.જ.�.

૩ ૦ ૨ ૦ ૧

શરતો :
૧ શૈક્ષિણક લાયકાત : લખી વાંચી શક� તેવા  
૨ પ્રથમ પાંચ વષર્ માટ� સરકારશ્રીના િનયમ મુજબ માિસક �ફકસ વેતન ચુકવવામાં આવશે.

ત્યાર બાદ સંતોષકારક સેવા જણાયે થી સરકારશ્રીના પ્રવર્તમાન િનયમ અનુસાર િનયિમત 
પગાર ધોરણમાં સમાવેશ કરવામાં આવશે./ આ જગ્યાઓ નું વેતન સરકારશ્રીના પ્રવર્તમાન 
િનયમ અનુસાર આ નગરપાિલકામાં અમલી પગારપંચ મુજબના માિસક �ફક્સ પગાર 
પ્રમાણે ચૂકવામાં આવશે. 

૩ ઉપરોક્ત જગ્યાઓ માટ�ની અર� ૫/૪/૨૦૨૧ થી ૪/૫/૨૦૨૧ સુધીમાં મળી રહ� તે 
મુજબ ચીફ ઓ�ફસરશ્રી,બોરસદ નગરપાિલકા તા.�.આણંદ ખાતે ફક્ત ર�સ્ટર પોસ્ટ થી 
અગર સ્પીડ પોસ્ટથી અથવા ક�રીઅર મારફતે મોકલી આપવાની રહ�શે.તથા અર� ફોમર્ 
નગરપાિલકાના મહ�કમ શાખામાંથી ઓફ�સ સમય દરિમયાન મેળવી શકાશે.અને તેમજ 
તેજ અર� અત્રેની કચેરીએ જમા કરાવવાની રહ�શે.તેમજ ઉમેદવાર� કઈ ક�ટ�ગરીમાં અર� 
કરી છ� તે અર� માં સ્પષ્ટ દશાર્વવાનું રહ�શે.

૪ અરજદાર� અર� સાથે તાજેતરમાં પડાવેલ પાસપોટર્ સાઈઝનો ફોટો નં.૧/શાળા છોડ્યાનું 
પ્રમાણપત્ર/જન્મ પ્રમાણપત્ર/ શૈક્ષણીક લાયકાતની સ્વ-પ્રમાિણત નકલ તથા અર�માં 
માંગવામાં આવેલ પુરાવાઓ રજુ કરવાના રહ�શે.અનામત વગર્ના ઉમેદવાર� �િત અંગેનું 
સક્ષમ અિધકારીનું પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનું રહ�શે અને ખોટા આધાર પુરાવા સામેલ રાખનાર 
સામે ફોજદારી રાહ� કાયર્વાહી કરવામાં આવશે અને તેવા ઉમેદવારોની અર� ધ્યાને 
લેવામાં આવશે નહ�.

૫ સામાન્ય અરજદારની વય મયાર્દા ૧૮ વષર્ થી ૩૩ વષર્ સુધી રહ�શે.જેમાં એસ.ટી./
એસ.સી./ઓ.બી.સી./ તથા સ્ત્રી ઉમેદવારો િવગેર�ને સરકારશ્રીના પ્રવર્તમાન િનયામોનુસાર 
છૂટછાટ મળવાપાત્ર રહ�શે તથા �હ�રાત પ્રિસધ્ધની તારીખથી વયમયાર્દા ગણવાની રહ�શે.
પર�તુ તમામ પ્રકારની છૂટછાટની ગણતરી કરતા ઉમર ૪૫ વષર્થી વધાર� હોવી �ઈએ 
નહી.

૬ િનયામકશ્રી નગરપાિલકાની કચેરી,ગાંધીનગરના પરીપત્ર ક્રમાંક: નપાિન/ યુ-૧/
વશી/૪૦૩૫/૨૦૦૪ તા.૦૩/૦૮/૨૦૦૪ મુજબ સરકારશ્રીએ નકક� કર�લ શરતો અન્વયે 
તેમજ અમર�લી નગરપાિલકાના સ્પે.સી.એ.નં./૫૭૪૬/ ૧૯૯૯ માં ચુકાદાને આઘીન 
નગરપાિલકામાં ફરજ બ�વતા કમર્ચારીઓને � યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા હશે તેઓને 
પ્રથમ પસંદગી આપવામાં આવશે અને તેઓને વયમયાર્દા લાગુ પડશે નહી પર�તુ તેમણે 
પણ જન્મ તારીખનું પ્રમાણપત્ર અર� સાથે ફર�યાત �ડવાનું રહ�શે.

૭ અર� ચકાસણી પછી યોગ્યતા ધરાવતા ઉમેદવારોને �બ� મુલાકાત માટ� અલગથી �ણ 
કરવામાં આવશે.

૮ અર� સાથે ઉમેદવાર� �.૩૦૦/- ફ� પેટ� ડીમાન્ડ ડ્રાફટ ક� પોસ્ટલ ઓડર્ર ચીફ ઓ�ફસર,બોરસદ 
નગર પાિલકાના નામથી આપવાનો રહ�શે.િનયત ફ� િસવાયની અર� ધ્યાને લેવાની રહ�શે 
નહી.અનામત વગર્ના ઉમેદવારો પાસેથી કોઈ ફ� લેવાની રહ�શે નહી.પર�તુ અર� સાથે 
પછાત વગર્ ક� અનુ.�િત ક� જન.�િત નું સક્ષમ ઓથોરીટીનું સ�ટર્�ફક�ટ મેળવવાનું રહ�શે.

૯ આ �હ�રાત તથા સમગ્ર ભરતી પ્ર�કયામાં કોઈપણ કારણોસર ફ�રફાર કરવાની ક� રદ 
કરવાની આવશ્યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાની તથા પસંદગી કરવી ક� ન કરવી તે અંગે 
નગરપાિલકાની પસંદગી સિમિત આ માટ� કોઈ કારણો આપવા માટ� બંધાયેલ રહ�શે નહી.

૧૦ આ જગ્યાઓ પ્રવર્તમાન રોસ્ટર ર�સ્ટરને ધ્યાને લઈને ભરવામાં આવશે.
૧૧ અધુરી િવગત દશાર્વતી ક� સમયમયાર્દા બહાર મળ�લ અર�ઓ તેમજ આ �હ�ર િનિવદાની 

પ્રિસ�ધ્ધ પહ�લા બોરસદ નગરપાિલકામાં આપેલ અર�ઓ રદ ગણીને તેને ધ્યાને લેવામાં 
આવશે નહી.ઈચ્છુક ઉમેદવારોએ નવેસરથી અને મુદતમાં અર� કરવાની રહ�શે.

૧૨ અર�ઓ મંજુર ક� નામંજૂર કરવાની સત્તા બોરસદ નગરપાિલકાની રહ�શે.જેની તમામ િહત 
સંબંધ ધરાવનારાઓએ ન�ધ લેવી.

કલોલ નગરપલાજલકલા
િલા. કલોલ, જિલ્ો ઃ ગલાંધીનગર

     રાજયની નગરપાિલકાઓમાં મંજૂર થયેલ મહ�કમ પૈક� સફાઇ કામદારોની ખાલી 
પડેલ જગ્યાઓ ભરવા બાબતે િનયામકશ્રી, નગરપાિલકાઓની કચેરી, ગાંધીનગરના 
પ�રપત્ર ક્રમાંક:નપાિન/મહ�કમ-૧/સફાઇ કામદાર ભરતી/ફા.નં.૧૪૪૧/૨૦૧૭, 
તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૭ તેમજ કિમશ્નરશ્રી, મ્યુિનિસપાલીટી એડમીનીસ્ટ્રેશનની કચેરી, 
ગાંધીનગરના પ�રપત્ર ક્રમાંક:નં.કિમ.મ્યુિન.એડી/મહ�કમ-૧/સફાઇ કામદાર ભરતી/
ફા.નં.૧૪૪૧/૨૦૧૮/૧૭૮૧૯, તા.૧૮/૧૨/૨૦૨૦ થી ભરતી કરવા અંગેની મળ�લ 
મંજુરીના અનુસંધાને સફાઈ કામદારોની મંજુર થયેલ ક�લ જગ્યાઓ પૈક� ૫૦% મુજબની 
૧૪-.જગ્યાઓ ભરવાની થાય છ�. જે માટ� ૫ વષર્ સુધી ફ�કસ પગારના અજમાયશી તરીક� 
સીધી ભરતીથી યોગ્ય લાયકાત ધરાવનારાઓ પાસેથી ફક્ત આર.પી.એ.ડી/સ્પીડ પોસ્ટ 
દ્વારા અર�ઓ મંગાવવામાં આવે છ�. 
જગ્યાનું નામ     :- સફાઇ કામદાર 
લાયકાત          :- લખી વાંચી શક� તેવા
ક�લ જગ્યા િબન અનામત સામા�ક અને શૈક્ષિણક 

રીતે પછાત વગર્
અનુસુિચત �િત

૧૪ સામાન્ય મિહલા સામાન્ય મિહલા સામાન્ય મિહલા
૦૫ ૦૨ ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૦

અનુસુિચત જન�િત આથ�ક રીતે નબળા 
વગ� (EWS)

ક�લ જગ્યા પૈક� િવકલાંગ 
ઉમેદવારો

સામાન્ય મિહલા સામાન્ય મિહલા
૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૦

     
• અર� ફોમર્ નગરપાિલકા કચેરી ખાતેથી �હ�રાત પ્રિસધ્ધ થયેથી તા.૦૩-૦૫-

૨૦૨૧. સુધીમાં કચેરી સમય દરમ્યાન િવનામુલ્યે મેળવી શકાશે. જે તા.૦૩-
૦૫-૨૦૨૧ ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ કલાક સુધી ફક્ત આર.પી.એ.ડીથી કલોલ 
નગરપાિલકા કચેરી તા.કલોલ., �.ગાંધીનગર. ને મોકલી આપવાની રહ�શે.

• અર� સાથે તાજેતરમાં પડાયેલ પાસપોટર્ સાઇઝનો ફોટો નંગ-૧,પછાત વગર્ ક� 
અનુ.�િત ક� જન �િતનું તથા આિથર્ક પછાત અંગેનું સક્ષમ ઓથોરીટીનું સટ�ફ�ક�ટ 
�ડવાનું રહ�શે. 

• અર� સાથે જન્મનું પ્રમાણપત્ર ક� શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર અવશ્ય �ડવાનું 
રહ�શે. 

• ઉમેદવારોએ કઇ ક�ટ�ગરીમાં અર� કરી છ� તે અર�માં સ્પષ્ટ દશાર્વવાનું રહ�શે. 
• સામાન્ય અરજદારની વયમયાર્દા ૧૮ થી ૩૩ વષર્ સુધીની રહ�શે જેમાં એસ.સી/

એસ.ટી./ઓ.બી.સી તથા સ્ત્રી ઉમેદવારોને સરકારશ્રીના પ્રવતર્માન િનયમોનુસાર 
છુટછાટ મળવા પાત્ર રહ�શે. ઉપલી વયમયાર્દાની ગણતરી માટ� �હ�રાતની તારીખ 
ધ્યાને લેવાની રહ�શે. તેમજ નગરપાિલકામાં ફરજ બ�વતાં રોજમદાર કમર્ચારીઓને 
ઉપલી વયમયાર્દા લાગુ પડશે નહી. 

• સમયમયાર્દા બહાર ક� અધુરી િવગત દશાર્વેલ અર� તેમજ આ �હ�રાત અગાઉ 
અપાયેલ અર� રદ બાતલ ગણવામાં આવશે. જે અંગે અત્રેથી કોઇ �ણ કરવામાં 
આવશે નહ�. 

• સફાઇકામદારની ભરતી માટ� આવેલ અર�ઓ પૈક� માન્ય લાયકાત ધરાવતા 
ઉમેદવારોને �બ� મુલાકાત માટ� બોલાવવામાં આવશે અને તે મુજબ ભરતી 
કરવામાં આવશે.

• આ જગ્યાઓ પ્રવતર્માન રોસ્ટર ર�સ્ટરને ધ્યાને લઇને ભરવામાં આવશે.
• આ જગ્યાઓનું વેતન સરકારશ્રીના પ્રવતર્માન િનયમોનુસાર આ નગરપાિલકામાં 

અમલી પગાર પંચ મુજબના માિસક �ફકસ પગાર પ્રમાણે અજમાયશી ૫ વષર્ સુધી 
ચુકવવામાં આવશે. ૫ વષર્ દરમ્યાન સંતોષકારક કામગીરી જણાયેથી ૫ વષર્ પૂણર્ 
થયેથી િનયિમત િનમણૂકના ઓડર્ર કરવામાં આવશે. 

• િવકલાંગની જગ્યા માટ� િવકલાંગતાનો પ્રકારVH, HH, OH રહ�શે.
• અર�ઓ મંજુર ક� નામંજુર કરવાની તેમજ આપેલ �હ�રાત સંદભ� અિનવાયર્ 

સં�ગામાં ફ�રફાર કરવાની અબાિધત સત્તા પસંદગી સિમિતની રહ�શે. 


