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અમદાવાદ િુન. કોપરશનના બગીચા ખાતા માટ નીચ ેજણાવેલ જયા ભરવા માટ લાયકાત 

ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી તા:૦૩/૦૯/૨૦૧૯ના રોજ સાજંના ૦૫:૩૦ કલાક ધુીમા ંમળે તે રતે ફત 

ઓનલાઇન અરઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. 

જયાુ ંનામ સહાયક ગાડન પુરવાઇઝર 

જયાની સંયા 
૪૬  

(૧૯-બન-અનામત, ૦૪-આ.ન.વ., ૧૩-સા.શૈ.પ.વ., ૦૩-અ.ુિત, ૦૭-અ.ુજનિત,) 

લાયકાત 
ધોરણ – ૧૦ પાસ + ડલોમા એીકચર  ધોરણ – ૧૨ પાસ + બી.એસ.સી. 

એીકચર  ધોરણ – ૧૨ પાસ + બી.એસ.સી. હોટકચર 

પગારધોરણ 

હાલ ફસ વેતન . ૧૯૯૫૦/- ણ વષ ધુી યારબાદ કામગીરના ુયાકંનને યાને 

લઇ, લવેલ ૨ પે મેસ . ૧૯૯૦૦/૬૩૨૦૦ની ેડમા ં(ુની ેડ . ૫૨૦૦/૨૦૨૦૦, 

ેડ પે – ૧૯૦૦, પી.બી.-૧) બેઝીક + િનયમ જુબ મળ શકતા અય ભથા.ં 

વયમયાદા ૧૮ થી ૪૦ વષ િસવાય ક અ..ુ કોપરશનમા ંફરજ બવતા હોય. 

-:      к х      :- 

1. ટ. કિમટ ઠરાવ માકં: ૬૭૦ તા.૨૦/૦૯/૨૦૧૮ અસુાર બન અનામત વગના ઉમેદવારોએ 

અરદઠ . ૧૧૨/- (ક િપયા એકસો બાર રૂા) ઓનલાઈન અર કરતા ંસમયે કૂવવાના 

રહશે. 

2. ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર ફોમમા ં ભરલ િવગતો સમ ભરતી યા માટ આખર ગણવામા ં

આવશે અને તેના રુાવા અમદાવાદ િુનિસપલ કોપરશન માગં ેયાર અસલમા ં(માણત નકલો 

સહત) રૂ કરવાના રહશે. ચકાસણી દરયાન ઓનલાઇન અર ફોમમા ં ભરલ િવગતો તથા 

રુાવામા ંફરફાર અથવા તફાવત જણાશે તો ઉમેદવાર રબાતલ ગણવામા ંઆવશે. 

3. ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર ફોમમા ં  પાસપોટ સાઇઝનો ફોટોાફ Upload કરલ હોય, તે 

ફોટોાફની વ ુ કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવાની રહશે અને ભરતી યા (લેખત પરા / 

ઇટર ુ/ િવગેર) સમયે તેવો જ ફોટોાફ રૂ કરવાનો રહશે. 

4. કોઇપણ ઉમેદવાર એક જ જયા માટ એક કરતા ંવ ુઅર કરશે તો તેઓની અર / અરઓ ર 

કરવા ગ ેિનણય કરવાની સા અમદાવાદ િુનિસપલ કોપરશનની રહશે. 

5. મર, લાયકાત અને અભુવ ઓનલાઇન અર વીકારવાની છેલી તારખના રોજની ગણવામા ં

આવશે. 

6. માકશીટ, ડી સટફકટમા ંેડ દશાવેલ હોય તો તેુ ંસમક ટકામા ંમાય િુનવસટુ ંકવઝન 

કોટક રૂ કરવાુ ંરહશે. 

7. હરાતમા ંમાંયા જુબની શૈણક લાયકાત / ડી મેળયા બાદનો જ અભુવ માય ગણવામા ં

આવશે. તે પહલાનો અભુવ કોઇપણ સજંોગોમા ંમાય ગણાશે નહ. અસલ માણપોની ચકાસણી 

સમયે ઉમેદવાર અરમા ં અભુવ દશાવેલ હોય તેના સમથનમા ંઅભુવનો સમયગાળો (દવસ, 

માસ, વષ) તથા બવેલ ફરજોનો કાર/ મેળવેલ અભુવની િવગતો સહત માય સંથાુ ંઇવડ 

/ આઉટવડ નબંર તથા તારખ સાથેુ ં જ માણપ રૂ કરવાુ ં રહશે. મા ઓફર લેટર ક 

એપોઇટમેટ લેટર અભુવના રુાવા તરક અમાય ગણાશે પરં ુ જો તેની સાથે વખતોવખત 

સંથા ારા અપાયેલ ઇફા ક મોશનના કુમ, પગાર સબંિંધત રુાવા ક અય આધારતૂ ગણી 

શકાય તેવા રુાવા રૂ કયથી, તેની રૂતી ચકાસણી કયા બાદ યોય જણાયેથી આવો અભુવ 

માય ગણવામા ંઆવશે. 

8. અ..ુકો.મા ં ફરજ બવતા કમચારએ અસલ માણપોની ચકાસણી સમયે છેલા માસની 

પગારલીપ રૂ કરવાની રહશે. આ ઉપરાતં જો એક કરતા ંવ ુહોા ઉપર ફરજ બવેલ હોય તો 

મોશન ક િસલેશનના કુમની નકલ અવયપણે રૂ કરવાની રહશે. 

9. અનામત િતના ઉમેદવાર તેની િત ગે ુ ં(અ.ુ િત, અ ુજનજિત, સા.શૈ.પ.વ તથા આિથક 

રતે નબળા વગ (EWS/બ.અ.વ.) ગે ુ ંજુરાત સરકારી ારા ન કરાયેલ નનૂા જુબુ ં

સરકારીના સમ અિધકાર ારા આપવામા ંઆવેલ માણપ રુ કરવાુ ંરહશે. 

10. ળૂ જુરાતના હોય તેવા અુુચત િત, અુુચત જનિત, સામાક શૈણક પછાત વગ 

તથા આિથક રતે નબળા વગ (EWS/બ.અ.વ.)ના ઉમેદવારોના કસામા ંઉપલી વયમયાદામા ંપાચં 
è
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(૫) વષની ટછાટ આપવામા ં આવશે. જુરાત રાય િસવાયના અય રાય ારા ઇ ુ કરલ 

ઉપરોત િતના સટ.ને આધાર અનામત ગનેો કોઇ પણ લાભ મળવાપા રહશે નહ. 

11. ળૂ જુરાતના અનામત િતના ઉમેદવાર અનામત જયા ઉપર ક બનઅનામત જયા ઉપર 

અર કરવાની છે ક કમ ? તે ઓનલાઇન અર ફોમમા ં પટ જણાવવાુ ં રહશે અને ળૂ 

જુરાતના અનામત િતના ઉમેદવારો બનઅનામત જયા ઉપર અર કરશે તો આવા 

ઉમેદવારોને બનઅનામત જયા ઉપર ઉમેદવારોને લા ુપડતા ધારા-ધોરણો લા ુપડશે. 

12. તમામ કટગરના ઉમેદવારો માટ ઉપલી વયમયાદા તમામ કારની ટછાટ સાથે કોઇપણ 

સજંોગોમા ં અર વીકારવાની છેલી તારખ ે ૪૫ વષથી વ ુ હોવી જોઇએ નહ, િસવાય ક 

અ..ુકો.ની નોકરમા ંહોય. 

13. ઉમેદવાર ઓનલાઇન અરમા ં િત (કટગર) દશાવેલ હશે તેમા ંપાછળથી કટગર બદલવાની 

રૂઆત ા રાખવામા ંઆવશે નહ. 

14. к  шк     : 

• ઉમેદવારોએ િત માણપ ઉપરાતં ઉત વગમા ંસમાવેશ ન થતો હોવાુ ંસામાક યાય 

અને અિધકારતા િવભાગના તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી િનયત થયેલ પરિશટ – ક અથવા 

તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠરાવથી િનયત કરાયેલ પરિશટ – ૪ જુબુ ંમાણપ રૂ કરવાુ ં

રહશે. 

• તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ના રોજ ઇ ુથયેલ ઉત વગમા ંસમાવેશ નહ થવા ગનેા માણપની 

મહમ અવિધ ઇ ુ થયા-વષ સહત ણ નાણાકય વષની રહશે પરં ુ આ ુ માણપ 

ઓનલાઇન અર કરવાની છેલી તારખ ધુીમા ં ઇ ુ કરલ હો ુ જોઇએ અને આવા 

માણપની માયતા / વીૃિત તથા સમયગાળાના અથઘટન બાબતે સરકારીના 

ઠરાવો/પરપોની જોગવાઈઓ આખર ગણાશે. માણપનો નબંર તથા તારખ ઓનલાઇન 

અર ફોમમા ંદશાવવાનો રહશે તેમજ અસલ માણપોની ચકાસણી સમયે રૂ કરવાુ ંરહશે. 

આવા માણપમા ંકોઇ લૂ હોવાને કારણે ઉમેદવાર હરાતની તારખ બાદુ ંનુ ંમાણપ 

મેળવે તો પણ સદર વગના ઉમેદવાર તરક પા થવા માટ ઓનલાઇન અરમા ં જણાવેલ 

માણપ જ માય રહશે. 

• પરણત મહલા ઉમેદવાર આુ ંમાણપ તેણીના માતા-િપતાની આવકને આધાર રૂ કરવાુ ં

રહશે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકને આધાર આુ ંમાણપ રૂ કરલ હશે તો 

તેઓને અનામતનો લાભ મળવાપા રહશે નહ. 

• પરિશટ – ક અથવા પરિશટ – ૪ ને થાને ેમા ંઆપેુ ંAnnexure – A ુ ંમાણપ 

માય ગણાશે નહ. જો કોઇ ઉમેદવાર િનયત સમયગાળા દરયાન ઇ ુથયેલ િનયત નનૂા ુ ં

માણપ રુ કરલ નહ હોય તો તેઓની અર અમાય ગણવામા ંઆવશે અને તેઓને બન 

અનામત જયા સામે પણ િવચારણામા ંલવેામા ંઆવશે નહ. 

• સામાક યાય અને અિધકારતા િવભાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ના ઠરાવ માકં: 

સશપ/૧૨૨૦૧૫/ ૪૫૫૨૪૬/અ અને આ ગે વખતોવખત સરકારીના ઠરાવ જુબુ ંસમ 

અિધકાર ારા અપાયેલ ઉત વગમા ંસમાવેશ ન થતો હોવાુ ંમાણપ ઉમેદવાર ધરાવતા 

હોવા જોઇએ. 

15. ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર ફોમમા ંયોય થાને પોતાનો મોબાઇલ નબંર લખવો અિનવાય છે,  

ઉપર ભિવયમા ં ભરતી ગ ે સદંશ આપી શકાય. યોય મોબાઇલ નબંર લખેલ ન હોય તેવા 

ઉમેદવારને સદંશ ન પહચે તે ગે અમદાવાદ િુનિસપલ કોપરશનની કોઇ જવાબદાર રહશે 

નહ. 

16. સદર ુજયાની ભરતી યા ગે ઉમેદવારોને કોઇ જ લેખત પયવહાર કરવામા ંઆવશે નહ. 

ની નધ લવેી. ઉમેદવારોએ આ જયાની આગળની ભરતી યા ગનેી ણકાર માટ 

અ..ુકો.ની વેબસાઇટ www.ahmedabadcity.gov.in જોતા રહવા િવનિંત છે. 

17. ઉમેદવારોએ લેખત પરા / ઇટર ુમાટ વખચ આવવાુ ંરહશે. 

18. પસદંગીની યાના અિધકારો સમ સા ારા ન કરલ અમદાવાદ િુનિસપલ કોપરશનની 

ટાફ િસલેશન કિમટ/િુનિસપલ કિમશનરી પાસે અબાિધત રહશે અને આ કિમટ/િુનિસપલ 

કિમશનરીનો િનણય આખર ગણાશે. 

19. પસદંગી પામેલ ઉમેદવારની િનમુકં સાધાર ઠરાવે તે શરતોને આિધન રહશે. 

20. ઉમેદવાર ઓનલાઇન અરમા ંકોઇપણ િવગત ખોટ દશાવેલ હશે અથવા ભરતી યાના કોઇપણ 

તબે ખોટ મામૂ પડશે તો તેમની અર  તે તબે ર કરવામા ં આવશે તથા તેણ ે

લાયકધોરણ (Passing Standard) મેળવેલ હશે તો પણ તેમની ઉમેદવાર ર ગણાશે. તેમજ 

ભિવયમા ં પણ ઉમેદવાર િનમુકં સમયે રૂ કરલ જમતારખ, શૈણક લાયકાત, વય, િત, 

અભુવ અને અય રુાવા ખોટા મામૂ પડશે ક શકંાપદ જણાશે તો તેની સામે યોય કાયદસરની 

કાયવાહ કરવામા ં આવશે તેમજ આવા ઉમેદવારની પસદંગીથી િનમુકં થયેલ હશે તો કોઇપણ 

તબે િનમુકં ર કરવામા ંઆવશે. 

21. સીધી ક આડકતર રતે ટાફ િસલેશન કિમટના સયો ઉપર લાવવામા ંઆવેલ દબાણ ઉમેદવારની 

ગેરલાયકાતમા ંપરણમશે. 

22. આપેલ હરખબર કોઇપણ કારણોસર ર કરવાની ક તેમા ંફરફાર કરવાની આવયકતા ઉભી થશે 

તો તેવા સજંોગોમા ંતેમ કરવાનો અમદાવાદ િુનિસપલ કોપરશનનો સંણૂ હ / અિધકાર રહશે 

અને અમદાવાદ િુનિસપલ કોપરશન આ માટ કારણો આપવા બધંાયેલ રહશે નહ. 

23. સદર ખાલી પડલ જયાઓની ભરતી યા  તે સમયના રોટર િનયમને આધીન કરવામા ં

આવશે.  

24. હરખબરમા ંઆવેલ અરઓની સંયાને યાને લઇ, તમામ ઉમેદવારોને આગળની ભરતી યા 

માટ િવચારણામા ંલવેા ક મેરટના આધાર શોટલીટ કર આગળની ભરતી યા / લેખત પરા 

/ ઓનલાઇન પરા માટ િવચારણામા ં લવેા તે ગે માન. િુનિસપલ કિમશનરીનો િનણય 

િતમ ગણાશે. વમુા,ં લેખત પરા લવેાના સજંોગોમા ં લેવાની થતી સભંિવત લેખત / 

ઓનલાઇન પરા યાતનામ સંથા મારફતે જર જણાયે એક કરતા ંવ ુ સેશનમા ં/ ુદા ુદા 

પો તગત િવભ ોના સેટ મારફતે યોજવામા ંઆવશે.  બાબતે ઉમેદવારો કોઇ તકરાર 

કર શકશે નહ. 

25. હરખબરમા ંઆવેલ અરઓની સંયાને યાને લઇ, આગળની ભરતી યા માટ ઉમેદવારોને 

માય ગણવા ગે નીતી ન કરવા િુન. કિમશનરીનો િનણય આખર ગણાશે.  

26. અમદાવાદ િુનિસપલ કોપરશનના વગ – ૩ અને વગ – ૪ના તમામ સવંગની જયાઓ પર 

સીધી ભરતીથી િનમુકંો ફસ પગારના સહાયક અજમાયશી તરક કરવાનો અમલ રાય 

સરકારીના નાણા િવભાગના ઠરાવ માકં : ખરચ / ૨૦૦૨ / ૫૭ / ઝ.૧ તા.૧૬/૦૨/૨૦૦૬ની 

યોજનાની જોગવાઇઓને યાને લઇ ટડગ કિમટ ઠરાવ ન.ં ૩૧૮ તા.૦૯/૦૬/૨૦૦૬ તથા 

િુનિસપલ બોડ ઠરાવ ન.ં ૨૧૩ તા.૨૩/૦૬/૨૦૦૬, ટડગ કિમટ ઠરાવ ન.ં ૧૨૬૫ 

તા.૦૭/૧૦/૨૦૧૧ તથા િુનિસપલ બોડ ઠરાવ ન.ં ૧૭૬૧ તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૧ અને ટડગ 

કિમટ ઠરાવ ન.ં ૨૮૬ તા.૦૮/૦૬/૨૦૧૭ તથા િુનિસપલ બોડ ઠરાવ ન.ં ૩૧૩ 

તા.૨૮/૦૬/૨૦૧૭ થી મળેલ મૂંર જુબ ધુારલ નવી હયાત ફસ પગારની િનિત જુબ 

પસદંગીથી િનમુકં પામેલ ઉમેદવારોને જર શરતો અને બોલીઓ યથાવત રહશે તથા સરકારીના 

વખતો-વખત થતા ફરફારને આિધન રહશે. 

તા:૧૩/૦૮/૨૦૧૯  સહ/- 
િુનિસપલ કિમશનર 

-:          :- 

      : 

 ઓનલાઈન અર કરતી વખતે ફત બન અનામત વગના (શા.ખો.ખા. વગ િસવાયના) તમામ 

ઉમેદવારોએ અર ફ . ૧૧૨/- ભરવાની રહશે. 

 સૌ થમ ઉમેદવાર www.ahmedabadcity.gov.in પર જઈ Recruitment link પર જઈ,  તે જયા સામે 

દશાવેલ Apply Online પર કલીક કર, તમામ િવગતો ભર, અર સબમીટ કરવાની રહશે. યાર બાદ 

ઓનલાઈન અરમા ંદશાવેલ મોબાઈલ નબંર પર SMS આવશે. મા ંઉમેદવારનો એલીકશન નબંર 

દશાવેલ હશે. 

 યાર બાદ ઉમેદવાર સદર વેબસાઇટ પર જઈ PUBLIC INFORMATION    Recruitment link     Fees 

Payment મા ંજયાુ ંનામ, એલીકશન નબંર અને જમ તારખ ભર Submit પર લીક કરવાની 

રહશે.       

 Submit પર લીક કયા બાદ ગેટ વે પસદં કર ડબીટ કાડ, ડટ કાડ અથવા નેટ બકગ થી પેમેટની 

યા ણૂ કરવાની રહશે. 

 મોબાઈલ નબંરમા ંપેમેટ સફળ થયાનો મેસેજ આયા બાદ ફર Recruitment link      Download 

Receipt  મા ંજઈને ઓનલાઇન અરની રસીદ મેળવવાની રહશે. 

     ш.х.х.   : 

 અનામત વગના ઉમેદવારોએ www.ahmedabadcity.gov.in પર જઈ Recruitment link પર જઈ,  

તે જયા સામે દશાવેલ Apply Online પર કલીક કર, તમામ િવગતો ભર, અર સબમીટ 

કરવાની રહશે. યાર બાદ ઓનલાઈન અરમા ંદશાવેલ મોબાઈલ નબંર પર SMS આવશે. મા ં

ઉમેદવારનો એલીકશન નબંર દશાવેલ હશે. 

 SMS મળેથી ફર Recruitment link     Download Receipt મા ંજઈને ઓનલાઇન અરની રસીદ 

મેળવવાની રહશે. 
(yk ònuh¾çkh Võík rLkËuoþ {kxu Au ðÄw rðøkík {kxu MktMÚkkLke ðuçkMkkEx òuðk rðLktíke.)
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અમદાવાદ િુનિસપલ કોપરશનના લાઈટખાતા માટ નીચે જણાવેલ ખાલી પડલ જયાઓ ભરવા માટ 

લાયકાત ધરાવતા તમામ િતના ઉમેદવારો પાસેથી તા:-૧૦/૦૯/૨૦૧૯ના રોજ સાજંના ૦૫:૩૦ કલાક 

ધુીમા ંમળે તે રત ેફત ઓનલાઇન અરઓ મગંાવવામા ંઆવ ેછે.

.*х. 

к 
   к 

૧૦ 

જયાુ ં

નામ 

સહાયક ટકનીકલ 

પુરવાઇઝર 

(લાઈટખા)ુ 

૧૫ – બન અનામત 
૦૯ – સા.શ.ૈપ.વ. 
૦૨ – અ.ુિત 
૦૪ - અ.ુજનિત,  
૦૩- આ.ન.વ 

બી.ઇ. (ઈલેકકલ/મીકનીકલ) 

અથવા 

ડલોમા(ઈલેકકલ/મીકનીકલ) 

પગારધોરણ 

િનમુકંના થમ ણ વષ . ૩૧૩૪૦/-ુ ંમાિસક ફસ વતેન યારબાદ કામગીરના 

ુયાકંનન ેયાને લઇ, લવેલ – ૫ પ ેમેસ . ૨૯૨૦૦/૯૨૩૦૦ + િનયમ જુબ 

મળ શકતા અય ભથા.ં 

વયમયાદા ૩૦ વષથી વ ુનહ િસવાય ક અ..ુકો.ની નોકરમા ંહોય. 

-:      к х      :-

1. ટ. કિમટ ઠરાવ માકં: ૬૭૦ તા.૨૦/૦૯/૨૦૧૮ અસુાર બન અનામત વગના ઉમદેવારોએ અરદઠ 

. ૧૧૨/- (ક િપયા એકસો બાર રૂા) ઓનલાઈન અર કરતા ંસમય ેકૂવવાના રહશ.ે 

2. ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર ફોમમા ંભરલ િવગતો સમ ભરતી યા માટ આખર ગણવામા ંઆવશે 

અને તનેા રુાવા અમદાવાદ િુનિસપલ કોપરશન માગેં યાર અસલમા ં(માણત નકલો સહત) રૂ 

કરવાના રહશ.ે ચકાસણી દરયાન ઓનલાઇન અર ફોમમા ં ભરલ િવગતો તથા રુાવામા ં ફરફાર 

અથવા તફાવત જણાશ ેતો ઉમેદવાર રબાતલ ગણવામા ંઆવશ.ે
3. ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર ફોમમા ં પાસપોટ સાઇઝનો ફોટોાફ Upload કરલ હોય, તે ફોટોાફની 

વ ુકોપીઓ પોતાની પાસે રાખવાની રહશે અને ભરતી યા (લેખત પરા / ઇટર ુ/ િવગરે) 

સમયે તવેો જ ફોટોાફ રૂ કરવાનો રહશ.ે

4. કોઇપણ ઉમેદવાર એક જ જયા માટ એક કરતા ંવ ુઅર કરશે તો તેઓની અર / અરઓ ર 

કરવા ગે િનણય કરવાની સા અમદાવાદ િુનિસપલ કોપરશનની રહશ.ે

5. મર, લાયકાત અને અભુવ ઓનલાઇન અર વીકારવાની છેલી તારખના રોજની ગણવામા ંઆવશ.ે

6. માકશીટ, ડી સટફકટમા ં ેડ દશાવલે હોય તો તે ુ ં સમક ટકામા ં માય િુનવસટુ ં કવઝન 

કોટક રૂ કરવાુ ંરહશ.ે

7. હરાતમા ં માંયા જુબની શૈણક લાયકાત / ડી મેળયા બાદનો જ અભુવ માય ગણવામા ં

આવશે. ત ે પહલાનો અભુવ કોઇપણ સજંોગોમા ં માય ગણાશે નહ. અસલ માણપોની ચકાસણી 

સમયે ઉમદેવાર અરમા ં  અભુવ દશાવેલ હોય તેના સમથનમા ંઅભુવનો સમયગાળો (દવસ, 

માસ, વષ) તથા બવલે ફરજોનો કાર/ મળેવેલ અભુવની િવગતો સહત માય સંથાુ ંઇવડ / 

આઉટવડ નબંર તથા તારખ સાથેુ ંજ માણપ રૂ કરવાુ ંરહશ.ે મા ઓફર લેટર ક એપોઇટમેટ 

લેટર અભુવના રુાવા તરક અમાય ગણાશ ેપરં ુજો તનેી સાથ ેવખતોવખત સંથા ારા અપાયેલ 

ઇફા ક મોશનના કુમ, પગાર સબંિંધત રુાવા ક અય આધારતૂ ગણી શકાય તવેા રુાવા રૂ 

કયથી, તનેી રૂતી ચકાસણી કયા બાદ યોય જણાયથેી આવો અભુવ માય ગણવામા ંઆવશ.ે

8. અ..ુકો.મા ંફરજ બવતા કમચારએ અસલ માણપોની ચકાસણી સમય ેછેલા માસની પગારલીપ 

રૂ કરવાની રહશ.ે આ ઉપરાતં જો એક કરતા ં વ ુ હોા ઉપર ફરજ બવલે હોય તો મોશન ક 

િસલેશનના કુમની નકલ અવયપણે રૂ કરવાની રહશ.ે

9. ળૂ જુરાતના હોય તવેા અુુચત િત, અુુચત જનિત, સામાક શૈણક પછાત વગ તથા 

આિથક રત ે નબળા વગ (EWS/બ.અ.વ.)ના ઉમદેવારોના કસામા ં ઉપલી વયમયાદામા ં પાચં (૫) 

વષની ટછાટ આપવામા ં આવશ.ે જુરાત રાય િસવાયના અય રાય ારા ઇ ુ કરલ ઉપરોત 

િતના સટ.ને આધાર અનામત ગનેો કોઇ પણ લાભ મળવાપા રહશે નહ. 

10. િનયમાસુાર મહલા ઉમદેવારોને ઉપલી વયમયાદામા ંપાચં (૫) વષની ટછાટ આપવામા ંઆવશ.ે

11. િનયમાસુાર િવકલાગં ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાદામા ંદસ(૧૦) વષની ટછાટ આપવામા ંઆવશ.ે 

12. ઉમેદવાર ૪૦% ક તથેી વ ુશારરક ખોડખાપંણ ધરાવતા હોવાુ ંિસિવલ સનની સટફકટ રુ કરલ 

હશે તો જ તવેા ઉમદેવારને િવકલાગં ઉમદેવાર (પી.એચ.) તરક ઉપલી વયમયાદામા ંઅને અનામતનો 

લાભ મળવાપા થશે.

13. અનામત િતના ઉમેદવાર તેની િત ગેુ ં(અ.ુ િત, અ ુજનજિત, સા.શ.ૈપ.વ તથા આિથક રત ે

નબળા વગ (EWS/બ.અ.વ.) ગેુ ંજુરાત સરકારી ારા ન કરાયલે નનૂા જુબુ ંસરકારીના 

સમ અિધકાર ારા આપવામા ંઆવલે માણપ રુ કરવાુ ંરહશે. 

14. ળૂ જુરાતના અનામત િતના ઉમદેવાર અનામત જયા ઉપર ક બનઅનામત જયા ઉપર અર 

કરવાની છે ક કમ ? તે ઓનલાઇન અર ફોમમા ંપટ જણાવવાુ ંરહશે અને ળૂ જુરાતના અનામત 

િતના ઉમેદવારો બનઅનામત જયા ઉપર અર કરશે તો આવા ઉમદેવારોને બનઅનામત જયા 

ઉપર ઉમદેવારોને લા ુપડતા ધારા-ધોરણો લા ુપડશે.

15. તમામ કટગરના ઉમદેવારો માટ ઉપલી વયમયાદા તમામ કારની ટછાટ સાથ ે કોઇપણ સજંોગોમા ં

અર વીકારવાની છેલી તારખે ૪૫ વષથી વ ુહોવી જોઇએ નહ, િસવાય ક અ..ુકો.ની નોકરમા ં

હોય.

16. ઉમેદવાર ઓનલાઇન અરમા ં  િત (કટગર) દશાવલે હશે તેમા ં પાછળથી કટગર બદલવાની 

રૂઆત ા રાખવામા ંઆવશ ેનહ. 

17. к  шк     :

• ઉમેદવારોએ િત માણપ ઉપરાતં ઉત વગમા ંસમાવશે ન થતો હોવાુ ંસામાક યાય અન ે

અિધકારતા િવભાગના તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી િનયત થયલે પરિશટ – ક અથવા 

તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠરાવથી િનયત કરાયેલ પરિશટ – ૪ જુબુ ંમાણપ રૂ કરવાુ ંરહશ.ે

• તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ના રોજ ઇ ુ થયલે ઉત વગમા ં સમાવશે નહ થવા ગનેા માણપની 

મહમ અવિધ ઇ ુથયા-વષ સહત ણ નાણાકય વષની રહશ ેપરં ુઆ ુમાણપ ઓનલાઇન 

અર કરવાની છેલી તારખ ધુીમા ંઇ ુકરલ હો ુજોઇએ અને આવા માણપની માયતા / 

વીૃિત તથા સમયગાળાના અથઘટન બાબતે સરકારીના ઠરાવો/પરપોની જોગવાઈઓ આખર 

ગણાશ.ે માણપનો નબંર તથા તારખ ઓનલાઇન અર ફોમમા ંદશાવવાનો રહશે તમેજ અસલ 

માણપોની ચકાસણી સમયે રૂ કરવાુ ં રહશ.ે આવા માણપમા ં કોઇ લૂ હોવાને કારણ ે

ઉમેદવાર હરાતની તારખ બાદુ ંનુ ંમાણપ મેળવે તો પણ સદર વગના ઉમદેવાર તરક 

પા થવા માટ ઓનલાઇન અરમા ંજણાવલે માણપ જ માય રહશે.

y{ËkðkË BÞwrLkrMkÃk÷ fkuÃkkuohuþLk

MknkÞf xufLkef÷ MkwÃkhðkÍhLke ¼híke

(yk ònuh¾çkh Võík rLkËuoþ {kxu Au ðÄw rðøkík {kxu MktMÚkkLke ðuçkMkkEx òuðk rðLktíke.)

• પરણત મહલા ઉમદેવાર આુ ં માણપ તણેીના માતા-િપતાની આવકને આધાર રૂ કરવાુ ં

રહશે. જો આવા ઉમદેવારોએ તમેના પિતની આવકને આધાર આુ ં માણપ રૂ કરલ હશ ેતો 

તઓેને અનામતનો લાભ મળવાપા રહશે નહ.

• પરિશટ – ક અથવા પરિશટ – ૪ ને થાન ેેમા ંઆપેુ ંAnnexure – A ુ ંમાણપ માય 

ગણાશે નહ. જો કોઇ ઉમદેવાર િનયત સમયગાળા દરયાન ઇ ુથયલે િનયત નનૂાુ ંમાણપ 

રુ કરલ નહ હોય તો તઓેની અર અમાય ગણવામા ંઆવશે અને તેઓન ેબન અનામત જયા 

સામ ેપણ િવચારણામા ંલવેામા ંઆવશ ેનહ.

• સામાક યાય અને અિધકારતા િવભાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ના ઠરાવ માકં: સશપ/૧૨૨૦૧૫/ 

૪૫૫૨૪૬/અ અન ેઆ ગે વખતોવખત સરકારીના ઠરાવ જુબુ ંસમ અિધકાર ારા અપાયેલ 

ઉત વગમા ંસમાવશે ન થતો હોવાુ ંમાણપ ઉમદેવાર ધરાવતા હોવા જોઇએ.

18. મહલા ઉમેદવાર જો તમેના િપતાન ે બદલે પિતના નામે અર કરવા માગંતા હોય તો તેમણે લન 

રશનની નકલ અસલ માણપોની ચકાસણી સમય ેફરયાતપણે રૂ કરવાની રહશે.

19. ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર ફોમમા ંયોય થાન ેપોતાનો મોબાઇલ નબંર લખવો અિનવાય છે,  ઉપર 

ભિવયમા ંભરતી ગે સદંશ આપી શકાય. યોય મોબાઇલ નબંર લખેલ ન હોય તવેા ઉમદેવારને સદંશ 

ન પહચે તે ગે અમદાવાદ િુનિસપલ કોપરશનની કોઇ જવાબદાર રહશ ેનહ.

20. સદર ુજયાની ભરતી યા ગે ઉમેદવારોને કોઇ જ લેખત પયવહાર કરવામા ંઆવશે નહ. ની 

નધ લવેી. ઉમેદવારોએ આ જયાની આગળની ભરતી યા ગનેી ણકાર માટ અ..ુકો.ની 

વબેસાઇટ www.ahmedabadcity.gov.in  જોતા રહવા િવનિંત છે.

21. ઉમેદવારોએ લેખત પરા / ઇટર ુ માટ વખચ આવવાુ ંરહશ.ે

22. પસદંગીની યાના અિધકારો સમ સા ારા ન કરલ અમદાવાદ િુનિસપલ કોપરશનની ટાફ 

િસલેશન કિમટ/િુનિસપલ કિમશનરી પાસે અબાિધત રહશે અને આ કિમટ/િુનિસપલ 

કિમશનરીનો િનણય આખર ગણાશ.ે

23. પસદંગી પામલે ઉમદેવારની િનમુકં સાધાર ઠરાવ ેતે શરતોને આિધન રહશ.ે 
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•
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ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ �ારા �.�.૧૩/૨૦૧૯-૨૦ થી �.�.૨૨/૨૦૧૯-૨૦ માટ� તાર��-૧૬-૦૮-૨૦૧૯ (૧૩:૦૦ કલાક) થી તાર��-૩૧-૦૮-૨૦૧૯ (૧૩:૦૦ કલાક) �ધુી Online અરજીઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. 
સદરહ ુજગ્યાઓની મખુ્ય અને અગ�યની િવગતો �વી કે શૈક્ષિણક લાયકાત, અનભુવ, ઉંમર, પગાર ધોરણ, ઉંમરમા ં�ટછાટ, અરજી ફી, ઓનલાઈન અરજી કરવાની રીત, જાહરેાતની સામા�ય જોગવાઈઓ તથા અ�ય 
િવગતો આયોગના નોટીસ બોડર્ ઉપર અથવા આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ઉપર જોવા િવનતંી છે. જાહરેાતની બધીજ–સપંણૂર્ િવગતો આયોગની વેબસાઈટ 
પર જોયા બાદ જ ઉમેદવારે https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર Online અરજી કરવાની રહશેે. ઉંમર ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે�લી તારીખના રોજ ગણવામા ંઆવશે. 
જાહરેાત 
ક્રમાકં 

જગ્યાનુ ંનામ    કુલ 
 જગ્યાઓ 

કક્ષાવાર જગ્યાઓ     કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈકી મિહલાઓ  
માટે અનામત જગ્યાઓ 

કુલ જગ્યાઓ 
પૈકી શારીિરક 
અશક્તતા માટે
અનામત 

કુલ જગ્યાઓ
પૈકી માજી 
સૈિનક માટે 
અનામત 

પ્રાથિમક કસોટીની
સિૂચત તારીખ 

પ્રાથિમક 
કસોટીના 
પિરણામનો 
સભંિવત માસ 

�બ� મલુાકાતનો 
સભંિવત માસ શકૈ્ષિણક લાયકાત 

(ટૂંકમા)ં  
અનભુવ 
(ટૂંકમા)ં 

૧ ૨   ૩ 
૪ ૫

૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ િબન 
અનામત 

આ.ન.વ. 
(EWS) 

સા.શ.ૈપ. 
વગર્ 

અન.ુ 
જાિત 

અન.ુ 
જનજાિત

િબન 
અનામત

આ.ન.વ. 
(EWS)

સા.શ.ૈપ. 
વગર્ 

અન.ુ 
જાિત 

અન.ુ 
જનજાિત

૧૩ 
રીડર/એસોસીયેટ પ્રોફેસર (હોિમયોપેથી) 
– સ�રી , વગર્-૧ (સામા�ય રા�ય 
સેવા) 

૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

ફે�આુરી-
૨૦૨૦ માચર્-૨૦૨૦ 

અન�ુનાતક 
૪ વષર્ 

૧૪ 
રીડર/એસોસીયેટ પ્રોફેસર (હોિમયોપેથી) 
– ઓ���ેક એ�ડ ગાયનેકોલોજી, વગર્-૧ 
(સામા�ય રા�ય સેવા) 

૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૪-૧૧-
૨૦૧૯ 

ફે�આુરી-
૨૦૨૦ માચર્-૨૦૨૦ 

અન�ુનાતક 
૪ વષર્ 

૧૫ 
રીડર/એસોસીયેટ પ્રોફેસર (હોિમયોપેથી) 
– પ્રેકટીસ ઓફ મેિડિસન, વગર્-૧ 
(સામા�ય રા�ય સેવા) 

૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૨-૧૨-
૨૦૧૯ માચર્-૨૦૨૦ એિપ્રલ-૨૦૨૦ 

અન�ુનાતક 
૪ વષર્ 

૧૬ િનયામક, પરુાત�વ અને સગં્રહાલય 
ખાત,ુ વગર્-૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૪-૧૧-

૨૦૧૯ 
ફે�આુરી-
૨૦૨૦ માચર્-૨૦ પી. એચ.ડી. અથવા 

અન�ુનાતક ૧૦ વષર્ 

૧૭ અિધક્ષક પરુાત�વિવ�્, પરુાત�વ અને 
સગં્રહાલય ખાત,ુ વગર્-૨ ૦૪ ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧-૧૨-

૨૦૧૯ 
ફે�આુરી-
૨૦૨૦ માચર્-૨૦ અન�ુનાતક ૧ વષર્ 

૧૮ 
મદદનીશ બાગાયત િનયામક/િવષય 
િન�ણાત, ગજુરાત બાગાયત સેવા વગર્-
૨ 

૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૭-૧૧-
૨૦૧૯ 

જા��આુરી-
૨૦૨૦ માચર્-૨૦ અન�ુનાતક ૨ વષર્ 

૧૯ ડેઝીગ્નેટેડ અિધકારી, ગજુરાત ઔષધ 
સેવા, વગર્-૧ ૧૫ ૦૮ ૦૧ ૦૩ ૦૧ ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૫-૦૧-

૨૦૨૦ માચર્-૨૦૨૦ મે-૨૦૨૦ �નાતક / 
અન�ુનાતક ૮ વષર્ 

૨૦ 

નાયબ સેકશન અિધકારી / નાયબ 
મામલતદાર, વગર્-૩ 

૧૫૪ ૬૯ ૧૫ ૩૮ ૦૯ ૨૩ ૨૨ ૦૫ ૧૨ ૦૨ ૦૭ ૦૫ ૧૫ 

પ્રાથિમક 
કસોટીની 
તારીખ-૦૮-
૧૨-૨૦૧૯ 

ફે�આુરી-
૨૦૨૦ 

-- �નાતક -- મખુ્ય લિેખત 
પરીક્ષાની 
તારીખ ૨૪ 
તથા ૩૧ મે 
૨૦૨૦

મખુ્ય લિેખત 
પરીક્ષાના 
પિરણામનો 
ઓગ�ટ-
૨૦૨૦

નાયબ સેકશન અિધકારી, વગર્-૩  
( સિચવાલય ) 

૨૧ મદદનીશ િનયામક, વગર્-૨ (િનયામક, 
સરકારી મદુ્રણ અને લેખન સામગ્રી)  ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૨-૧૨-

૨૦૧૯ માચર્-૨૦૨૦ એિપ્રલ-૨૦૨૦ �નાતક 

વહીવટી 
પ્રકારનો 
આશરે 
૫ વષર્ 

૨૨ 
મીકેનીકલ એ�જીનીયર, વગર્-૨ 
(િનયામક�ી સરકારી મદુ્રણ અને લેખન 
સામગ્રી) 

૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૨-૧૨-
૨૦૧૯ માચર્-૨૦૨૦ એિપ્રલ-૨૦૨૦ 

િપ્ર�ટીંગ / 
મીકેનીકલ /  

િપ્ર�ટીંગ અને પેકીંગ 
ડીગ્રીમા ં�નાતક  

આશરે 
૫ વષર્ 

ન�ધ:-ઉમેદવારો �ારા કરવામા ંઆવતી ઓનલાઇન �ર� �હ�રાતના છે�લા સમય �ધુી “Editable” છે આથી ઉમેદવારોએ એક �હ�રાતમા ંએક જ �ર� કરવી. ઓનલાઇન 
કર�લ �ર�મા ંિવગત/મા�હતી ભરવામા ંકોઇ �લુ થાય તો “Edit” િવક�પમા ંજઇ િવગત સધુારી લેવી. નવી અરજી ન કરવી. 
  શૈક્ષિણક લાયકાત અને અનભુવ ઉમેદવારોની સમજ માટે દશાર્વેલ છે. ચોક્કસ શૈક્ષિણક લાયકાત અને અનભુવ વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર પ્રિસ� કરવામા ંઆવેલ િવગતવાર જાહરેાત પ્રમાણે રહશેે.  
  સીધી ભરતી (જા. ક્ર. ૨૦/૨૦૧૯-૨૦ િસવાય) ના િક�સામા ંપ્રાથિમક કસોટીમા ંઆયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણમા ંઆવતા અને જાહરેાતમા ંભરતી િનયમમા ંદશાર્વેલ જોગવાઇઓ સતંોષતા ઉમેદવારોને �બ� મલુાકાતમા ંબોલાવવામા ંઆવશે. 
ઉમેદવારોની આખરી પસદંગી પ્રાથિમક કસોટીમા ં૩૦૦ ગણુમાથંી � ગણુ મેળવેલ હશે તેનુ ં૫૦% ગણુભાર અને �બ� મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાથંી મેળવેલ ગણુના ૫૦%  ગણુભારના પ્રમાણસહ ગણતરી કરીને કુલ ગણુના આધારે કરવામા ંઆવશે. 
એટલે કે, પ્રાથિમક કસોટી અને �બ� મલુાકાતના અનકુ્રમે ગણુ ૩૦૦ અને ૧૦૦માથંી મેળવેલ ગણુનુ ં૫૦-૫૦ ટકા વેઇટેજ આપવામા ંઆવશે. પ્રાથિમક કસોટીમા ં૧૦૦ ગણુના ૧૦૦ પ્ર�ો સામા�ય અ�યાસના તથા ૨૦૦ ગણુના ૨૦૦ પ્ર�ો સબંિંધત 
િવષયના રહશેે. પસદંગી યાદી મેરીટના આધારે આખરી કરવામા ંઆવશે. આખરી પિરણામ વખતે જ ઉમેદવારે મેળવેલ આખરી ગણુ જાહરે કરવામા ંઆવશે. 
  જા. ક્ર. ૨૦/૨૦૧૯-૨૦ ના સબંધંમા ંપ્રાથિમક કસોટીમા ંઆયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણમા ંઆવતા અને ભરતી િનયમ, ભરતી પરીક્ષા િનયમ તથા જાહરેાતમા ંદશાર્વેલ જોગવાઇઓ સતંોષતા ઉમેદવારો પૈકી કુલ જગ્યાઓના આશરે ૦૬(છ) 
ગણા ઉમેદવારોને મખુ્ય લેિખત પરીક્ષામા ંપ્રવેશ આપવામા ંઆવશે.
  ઉમેદવારોની પ્રાથિમક કસોટીની OMR Answer Sheet પ્રાથિમક કસોટી પણૂર્ થયા બાદ વહલેી તકે આયોગની વેબસાઈટ પર પ્રિસ�ધ કરવામા ંઆવશે.
તારીખ-૧૫/૦૭/૨૦૧૯ થી પ્રિસ�ધ થયેલ સીધી ભરતી અંગેની તમામ જાહરેાતોમા ંપ્રાથિમક કસોટીમા ં૧૫% થી ઓછા ગણુ મેળવશે તેવા ઉમેદવારોને �બ� મલુાકાત માટે િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નહીં. 
  (૧) ઉમેદવારોએ જાહરેાત ક્રમાકં અને જગ્યાનુ ંનામ �પ�ટ રીતે વાચંીને ઓનલાઈન અરજી કરવી. ઓન-લાઈન અરજી કરતી વખતે તમામ િવગતો અરજીપત્રકમાં ભયાર્ બાદ, તે િવગતોની ખાતરી કરીને �યાર પછી જ અરજી ક�ફમર્ કરવાની રહશેે. 
(ર) ફ�ફમર્ થયેલ અરજીપત્રકની િવગતો કે તેમા ંઉમેદવારે આપેલ માિહતીમા ંક્ષિત કે ચકૂ બાબતે સધુારો કરવાની જ�રીયાત જણાય તો https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in   ના   “Online Application” મેનમુા ં “Edit” િવક�પમા ંજઇને તે જાહરેાતના ં
ઓનલાઇન પ્રિસ��ના છે�લા િદવસ સધુીમા ંકોઇ પણ િવગત સધુારી શકાશે. �હ�રાતના ઓનલાઇન પ્રિસ��નો સમય �ણૂ� થયા બાદ ઓનલાઇન ભર�લ �ર���કમા ંકોઇ �ધુારા વધારા થઇ શકશે નહ�. (૩) એક કરતા ંવધારે સખં્યામા ંઅરજી કયાર્ના 
િક�સામા ંછે�લે ક�ફમર્ થયેલ અરજીપત્રક જ મા�ય રાખવામા ંઆવશે. િબન-અનામત વગર્ના ઉમેદવારો માટે છે�લે ક�ફમર્ થયેલ ફી સાથેનુ ંઅરજીપત્રક મા�ય રાખવામા ંઆવશે. (૪) ઉમેદવારોએ �બ� મલુાકાતને પાત્ર થયાના િક�સામા ંરજૂ કરવાના 
થતા પ્રમાણપત્રો (સામા�ય સચૂનાઓમા ંઆપેલ ક્રમમા)ં તૈયાર રાખવાના રહશેે.
  ઉમરના ંપરુાવા માટે SSCE CERTIFICATE (જ�મ તારીખ દશાર્વેલ) જ રજૂ કરવુ.ં અ�ય કોઈપણ દ�તાવેજ મા�ય ગણાશે નહીં. સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ના ઉમેદવારોએ NON CREAMY LAYER CERTIFICATE (NCLC) માટે 
પિરિશ�ટ-ક/પિરિશ�ટ-૪ (ગજુરાતી) જ રજૂ કરવુ.ં ANNEXURE-‘A’ (ENGLISH) મા�ય ગણાશે નહીં.
  ઉમેદવારોને ખાસ સલાહ આપવામા ંઆવે છે કે Online �ર� કરવા માટ� તા ૩૧-૦૮-૨૦૧૯ના ૧૩:૦૦ કલાક �ધુી જ વેબસાઇટ ��ુલી રહ�શે માટે આખરી િદવસો સધુી રાહમા ંનિહં રહતેા Online અરજીપત્રક્મા ંતમામ િવગતો કાળજીપવૂર્ક 
ચકાસીને વહલેી તકે ભરવા અને ઓનલાઇન અરજી Confirm કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. ઉમેદવાર �ારા િનયત સમયમાં Online અરજીપત્રક ભરી Confirm કરવુ ંફરજીયાત છે. �મા ંચકુ થયેથી ઉમેદવાર જ જવાબદાર રહશેે.
  One Time Registration (OTR) ઉમેદવારને ઓનલાઇન અરજી ઝડપથી કરવા માટેનુ ંસહાયક મોડ�લુ છે તે કરવા માત્રથી online કરેલ અરજી Confirm થયેલી ગણાશે નિહં. આથી OTR કયાર્ બાદ ઉમેદવારે Online કરેલ અરજી ફરજીયાતપણે 
Confirm કરવાની રહ ેછે �મા ંચકુ થયેથી ઉમેદવાર જ જવાબદાર રહશેે. 
  આયોગ �ારા પ્રિસ� થયેલ ભરતી કેલે�ડર મજુબ પ્રિસ�ધ ન થઈ શકેલ જાહરેાતો િવભાગ �ારા અ�તન ભરતી િનયમો પ્રિસ�ધ થયા બાદ આપવામા ંઆવશે.
 આખરી પિરણામ �બ� મલુાકાત પણૂર્ થયાના અંદાિજત ૧૦ કામકાજના િદવસો દર�યાન પ્રિસ�ધ કરવામા ંઆવશે.                                                                                                            
 આયોગ �ારા પ્રિસ� કરવામા ંઆવતી સદરહ ુજાહરેાતોની જગ્યાઓની સખં્યામા ંફેરફાર કરવાનો આયોગનો અબાિધત અિધકાર રહશેે.                                                                                         તારીખ:૧૫-૦૮-૨૦૧૯
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