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�ુ જ રા ત   � હ� ર   સે વા   આ યો ગ  
�જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ �ારા �.�.૨૩/૨૦૧૯-૨૦ થી �.�.૨૯/૨૦૧૯-૨૦ માટ� તાર�ખ-૨૪-૦૯-૨૦૧૯ (૧૩:૦૦ કલાક) થી તાર�ખ-૦૯-૧૦-૨૦૧૯ (૧૩:૦૦ કલાક) �ધુી Online અર�ઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. સદર�ુ જ�યાઓની ��ુય અને 
અગ�યની િવગતો �વી ક� શૈ��ણક લાયકાત, અ�ભુવ, �મર, પગાર ધોરણ, �મરમા ં�ટછાટ, અર� ફ�, ઓનલાઈન અર� કરવાની ર�ત, �હ�રાતની સામા�ય જોગવાઈઓ તથા અ�ય િવગતો આયોગના નોટ�સ બોડ� ઉપર અથવા આયોગની 
વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ઉપર જોવા િવનતંી છે. �હ�રાતની બધીજ–સ�ંણૂ� િવગતો આયોગની વેબસાઈટ પર જોયા બાદ જ ઉમેદવાર� https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર Online અર� 
કરવાની રહ�શે. �મર ઓનલાઈન અર� કરવાની છે�લી તાર�ખના રોજ ગણવામા ંઆવશે. 
�હ�રાત 
�માકં 

જ�યા�ુ ંનામ     �ુલ 
   જ�યાઓ 

ક�ાવાર જ�યાઓ     ક�ાવાર જ�યાઓ પૈક� મ�હલાઓ  
માટ� અનામત જ�યાઓ 

�ુલ જ�યાઓ 
પૈક� શાર��રક 
અશ�તતા માટ� 

અનામત 

�ુલ જ�યાઓ 
પૈક� મા� 
સૈિનક માટ� 
અનામત 

�ાથિમક કસોટ� / 
��ુય લે�ખત 

પર��ાની ��ૂચત 
તાર�ખ 

�ા.ક. / ��ુય 
લે�ખત પર��ાના 

પ�રણામનો 
સભંિવત માસ 

�બ� �લુાકાતનો 
સભંિવત માસ 

શૈ��ણક 
લાયકાત 
(�ૂંકમા)ં  

અ�ભુવ 
(�ૂંકમા)ં 

૧ ૨    ૩ 
૪ ૫ 

૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ �બન 
અનામત 

આ.ન.વ. 
(EWS) 

સા.શૈ.પ. 
વગ� 

અ�.ુ 
�િત 

અ�.ુ 
જન�િત 

�બન 
અનામત

આ.ન.વ. 
(EWS) 

સા.શૈ.પ.
વગ� 

અ�.ુ 
�િત 

અ�.ુ 
જન�િત 

૨૩ 
કાયદા અિધકાર�, ઔ�ો�ગક સલામતી અને 
�વા��ય, વગ�-૨ 

૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૫/૦૧/૨૦૨૦ માચ�-૨૦૨૦ �ૂન-૨૦૨૦ 
LLB 

(Special) 
આશર� ૩ 

વષ� 

૨૪ 
વૈ� પચંકમ�,વગ�-૧ (નાયબ હો��પટલ 
અધી�ક)  

૧૫ ૦૭ ૦૧ ૦૪ ૦૧ ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૫/૦૧/૨૦૨૦ માચ�-૨૦૨૦ �ૂન-૨૦૨૦ અ��ુનાતક 
આશર� ૫ 

વષ� 

૨૫ 
લેકચરર (હોિમયોપેથી)–સ�ર�, સામા�ય 
રા�ય સેવા, વગ�-૨ 

૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૨/૦૨/૨૦૨૦ એિ�લ-૨૦૨૦ �ૂન-૨૦૨૦ અ��ુનાતક -- 

૨૬ 
લેકચરર (હોિમયોપેથી)–ઓ����ક એ�ડ 
ગાયનેકોલો�, સામા�ય રા�ય સેવા, વગ�-૨ 

૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૫/૦૧/૨૦૨૦ માચ�-૨૦૨૦ �ૂન-૨૦૨૦ અ��ુનાતક -- 

૨૭ 
�હસાબી અિધકાર�, વગ�-૨ �જુરાત �હસાબી 
સેવા 

૪૦ ૧૯ ૦૪ ૧૦ ૦૨ ૦૫ ૦૬ ૦૧ ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 

�ા.ક.ની ��ૂચત 
તા-

૦૫/૦૧/૨૦૨૦ 

�ા.ક.ના 
પ�રણામનો 

સભંિવત માસ 
ફ��આુર�-
૨૦૨૦ સ�ટ��બર-

૨૦૨૦ 

B.Com / 
CA/ICWA/
CMA/CS 

-- 
�.ુલે. પર��ાની 
��ુચત તા-૩, ૯ 

અને ૧૦ મે 
૨૦૨૦ 

�.ુલે.પર��ાના 
પ�રણામનો 

સભંિવત માસ 
�ુલાઈ-૨૦૨૦ 

૨૮ 
બાગાયત અિધકાર�, વગ�-૨ �જુરાત 
બાગાયત સેવા 

૬૧ ૨૯ ૦૬ ૦૯ ૦૨ ૧૫ ૦૯ ૦૨ ૦૩ ૦૦ ૦૫ ૦૧ ૦૦ ૨૨/૧૨/૨૦૧૯ માચ�-૨૦૨૦ મે-૨૦૨૦ 
�નાતક / 
અ��ુનાત 

-- 

૨૯ 
�ો��ટ મેનેજર, વગ�-૧ (કિમ�ર�ી, �ુ�ટર 
અને �ામો�ોગ કચેર� હ�તક) 

૦૪ ૦૧ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૫/૦૧/૨૦૨૦ માચ�-૨૦૨૦ �ૂન-૨૦૨૦ �નાતક ૫ વષ� 

ન�ધ:-ઉમેદવારો �ારા કરવામા ંઆવતી ઓનલાઇન અર� �હ�રાતના છે�લા સમય �ધુી “Editable” છે આથી ઉમેદવારોએ એક �હ�રાતમા ંએક જ અર� કરવી. ઓનલાઇન કર�લ અર�મા ં
િવગત/મા�હતી ભરવામા ંકોઇ �લુ થાય તો “Edit” િવક�પમા ંજઇ િવગત �ધુાર� લવેી. નવી અર� ન કરવી. 
  શૈ��ણક લાયકાત અને અ�ભુવ ઉમેદવારોની સમજ માટ� દશા�વેલ છે. ચો�સ શૈ��ણક લાયકાત અને અ�ભુવ વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર �િસ� કરવામા ંઆવેલ િવગતવાર �હ�રાત �માણે રહ�શે.  
  સીધી ભરતી (�. �.૨૭/૨૦૧૯-૨૦ િસવાય) ના �ક�સામા ં�ાથિમક કસોટ�મા ંઆયોગે ન�� કર�લ લાયક� ધોરણમા ંઆવતા અને �હ�રાતમા ંભરતી િનયમમા ંદશા�વેલ જોગવાઇઓ સતંોષતા ઉમેદવારોને �બ� �લુાકાતમા ંબોલાવવામા ંઆવશે. 
ઉમેદવારોની આખર� પસદંગી �ાથિમક કસોટ�મા ં૩૦૦ �ણુમાથંી � �ણુ મેળવેલ હશે તે� ુ ં૫૦% �ણુભાર અને �બ� �લુાકાતના ૧૦૦ �ણુમાથંી મેળવેલ �ણુના ૫૦%  �ણુભારના �માણસહ ગણતર� કર�ને �ુલ �ણુના આધાર� કરવામા ંઆવશે. 
એટલે ક�, �ાથિમક કસોટ� અને �બ� �લુાકાતના અ��ુમે �ણુ ૩૦૦ અને ૧૦૦માથંી મેળવેલ �ણુ� ુ ં૫૦-૫૦ ટકા વેઇટ�જ આપવામા ંઆવશે. �ાથિમક કસોટ�મા ં૧૦૦ �ણુના ૧૦૦ ��ો સામા�ય અ�યાસના તથા ૨૦૦ �ણુના ૨૦૦ ��ો સબંિંધત 
િવષયના રહ�શે. પસદંગી યાદ� મેર�ટના આધાર� આખર� કરવામા ંઆવશે. આખર� પ�રણામ વખતે જ ઉમેદવાર� મેળવેલ આખર� �ણુ �હ�ર કરવામા ંઆવશે. 
  �. �.૨૭/૨૦૧૯-૨૦ અ�વયે �ાથિમક કસોટ�મા ંઆયોગે ન�� કર�લ લાયક� ધોરણમા ંઆવતા અને ભરતી િનયમ, ભરતી પર��ા િનયમ તથા �હ�રાતમા ંદશા�વેલ જોગવાઇઓ સતંોષતા �ુલ જ�યાઓના આશર� ૧૫ (પદંર) ગણા ઉમેદવારોને 
��ુય લે�ખત પ�ર�ામા ં�વેશ આપવામા ંઆવશે અને �યારબાદ આયોગે ન�� કર�લા લાયક� ધોરણમા ંઆવતા �ુલ જ�યાઓના ૦૩ (�ણ) ગણા ઉમેદવારોને �બ� �લુાકાતમા ંબોલાવવામા ંઆવશે. 
  ઉમેદવારોની �ાથિમક કસોટ�ની OMR Answer Sheet અથવા CBRT RESPONSE SHEET (� �હ�રાતમા ં�ાથિમક કસોટ� કો���ટુર આધાર�ત (CBRT- Computer Based Recruitment Test) લેવામા ંઆવશે) �ાથિમક કસોટ� �ણૂ� થયા બાદ 
વહ�લી તક� આયોગની વેબસાઈટ પર �િસ�ધ કરવામા ંઆવશે. 
તાર�ખ-૧૫/૦૭/૨૦૧૯ થી �િસ�ધ થયેલ સીધી ભરતી �ગેની તમામ �હ�રાતોમા ં�ાથિમક કસોટ�મા ં૧૫% થી ઓછા �ણુ મેળવશે તેવા ઉમેદવારોને �બ� �લુાકાત માટ� િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નહ�.  
  (૧) ઉમેદવારોએ �હ�રાત �માકં અને જ�યા� ુ ંનામ �પ�ટ ર�તે વાચંીને ઓનલાઈન અર� કરવી. ઓન-લાઈન અર� કરતી વખતે તમામ િવગતો અર�પ�કમા ંભયા� બાદ, તે િવગતોની ખાતર� કર�ને �યાર પછ� જ અર� ક�ફમ� કરવાની રહ�શે. 
(ર) ફ�ફમ� થયેલ અર�પ�કની િવગતો ક� તેમા ંઉમેદવાર� આપેલ મા�હતીમા ં�િત ક� �કૂ બાબતે �ધુારો કરવાની જ�ર�યાત જણાય તો https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in   ના   “Online Application” મે�મુા ં “Edit” િવક�પમા ંજઇને તે �હ�રાતના ં
ઓનલાઇન �િસ��ના છે�લા �દવસ �ધુીમા ંકોઇ પણ િવગત �ધુાર� શકાશે. �હ�રાતના ઓનલાઇન �િસ��નો સમય �ણૂ� થયા બાદ ઓનલાઇન ભર�લ અર�પ�કમા ંકોઇ �ધુારા વધારા થઇ શકશે નહ�. (૩) એક કરતા ંવધાર� સ�ંયામા ંઅર� કયા�ના 
�ક�સામા ંછે�લે ક�ફમ� થયેલ અર�પ�ક જ મા�ય રાખવામા ંઆવશે. �બન-અનામત વગ�ના ઉમેદવારો માટ� છે�લે ક�ફમ� થયેલ ફ� સાથે� ુ ંઅર�પ�ક મા�ય રાખવામા ંઆવશે. (૪) ઉમેદવારોએ �બ� �લુાકાતને પા� થયાના �ક�સામા ંર�ૂ કરવાના 
થતા �માણપ�ો (સામા�ય �ચૂનાઓમા ંઆપેલ �મમા)ં તૈયાર રાખવાના રહ�શે.
  ઉમરના ં�રુાવા માટ� SSCE CERTIFICATE (જ�મ તાર�ખ દશા�વેલ) જ ર�ૂ કર�ુ.ં અ�ય કોઈપણ દ�તાવેજ મા�ય ગણાશે નહ�. સામા�જક અને શૈ��ણક ર�તે પછાત વગ�ના ઉમેદવારોએ NON CREAMY LAYER CERTIFICATE (NCLC) માટ� 
પ�રિશ�ટ-ક/પ�રિશ�ટ-૪ (�જુરાતી) જ ર�ૂ કર�ુ.ં ANNEXURE-‘A’ (ENGLISH) મા�ય ગણાશે નહ�.
  ઉમેદવારોને ખાસ સલાહ આપવામા ંઆવે છે ક� Online અર� કરવા માટ� તા ૦૯-૧૦-૨૦૧૯ના ૧૩:૦૦ કલાક �ધુી જ વેબસાઇટ ��ુલી રહ�શે માટ� આખર� �દવસો �ધુી રાહમા ંન�હ� રહ�તા Online અર�પ��મા ંતમામ િવગતો કાળ��વૂ�ક 
ચકાસીને વહ�લી તક� ભરવા અને ઓનલાઇન અર� Confirm કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. ઉમેદવાર �ારા િનયત સમયમા ંOnline અર�પ�ક ભર� Confirm કર�ુ ંફર�યાત છે. �મા ં�કુ થયેથી ઉમેદવાર જ જવાબદાર રહ�શે.
  One Time Registration (OTR) ઉમેદવારને ઓનલાઇન અર� ઝડપથી કરવા માટ�� ુ ંસહાયક મોડ�લુ છે તે કરવા મા�થી online કર�લ અર� Confirm થયેલી ગણાશે ન�હ�. આથી OTR કયા� બાદ ઉમેદવાર� Online કર�લ અર� ફર�યાતપણે 
Confirm કરવાની રહ� છે �મા ં�કુ થયેથી ઉમેદવાર જ જવાબદાર રહ�શે. 
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ન�ધ:-ઉમેદવા
િવગત/મા�હતી
  શૈક્ષિણક લાયક
  સીધી ભરતી 
ઉમેદવારોની આખ
કે,પ્રાથિમકકસોટી 
રહશેે. પસદંગી યા
  જા. ક્ર.૨૭/૨૦
મખુ્ય લેિખત પિરક્ષ
  ઉમેદવારોની પ્ર
આયોગની વેબસા
તારીખ-૧૫/૦૭
  (૧) ઉમેદવારો
(ર)ફ�ફમર્ થયેલ અ
પ્રિસ��નાછે�લાિદવ
થયેલ અરજીપત્રક
સચૂનાઓમા ંઆપે
  ઉમરના ંપરુાવ
પિરિશ�ટ-ક/પિરિશ
  ઉમેદવારોને ખ
વહલેી તકે ભરવા 
  One Time Reg
કરવાની રહ ેછે �
  આયોગ �ારા પ્ર
 આખરી પિરણામ
 આયોગ �ારા પ્ર

 

ારો �ારા કરવામા ંઆ
તી ભરવામા ંકોઇ �લુ
કાત અને અનભુવ ઉમેદવ
(જા. ક્ર.૨૭/૨૦૧૯-૨૦ 
ખરી પસદંગી પ્રાથિમક કસ
અને �બ� મલુાકાતના અ
ાદી મેરીટના આધારે આખ
૧૯-૨૦ અ�વયે પ્રાથિમ
ક્ષામા ંપ્રવેશ આપવામા ંઆ
પ્રાથિમક કસોટીનીOMR 
ઈટ પર પ્રિસ�ધ કરવામ
૭/૨૦૧૯ થી પ્રિસ�ધ થયે
ોએ જાહરેાત ક્રમાકં અને 
અરજીપત્રકની િવગતો કે
વસસધુીમાકંોઇ પણ િવગ
ક જ મા�યરાખવામા ંઆવ
પલ ક્રમમા)ં તૈયારરાખવા
વા માટેSSCE CERTIFIC
િશ�ટ-૪ (ગજુરાતી) જ રજ
ખાસ સલાહ આપવામા ંઆ
અને ઓનલાઇન અરજી

gistration (OTR) ઉમેદવ
�મા ંચકુ થયેથી ઉમેદવાર
પ્રિસ� થયેલ ભરતી કેલે�
મ �બ� મલુાકાત પણૂર્ થ
પ્રિસ� કરવામા ંઆવતી સ

આવતી ઓનલાઇન
લ થાય તો “Edit”િવ
વારોની સમજ માટે દશાર્વ
િસવાય)ના િક�સામા ંપ્રા
સોટીમા ં૩૦૦ ગણુમાથંી 
અનકુ્રમે ગણુ ૩૦૦ અને 
ખરી કરવામા ંઆવશે. આ
ક કસોટીમા ંઆયોગે નક્ક
આવશેઅને �યારબાદ આ
Answer SheetઅથવાCB

મા ંઆવશે. 
યલે સીધી ભરતી અંગેની
જગ્યાનુ ંનામ �પ�ટ રીત
 તેમા ંઉમેદવારે આપેલ 
ગત સધુારીશકાશે. �હ�રાત
વશે. િબન-અનામત વગર્ન
ના રહશેે.

CATE (જ�મ તારીખ દશ
જૂ કરવુ.ંANNEXURE-‘A
આવે છે કેOnline �ર� ક

Confirm કરવા જણાવવ
વારને ઓનલાઇન અરજી 
ર જ જવાબદાર રહશેે.
�ડર મજુબ પ્રિસ�ધ ન થ
થયાના અંદાિજત ૧૦ કામ
સદરહ ુજાહરેાતોની જગ્યા

ન �ર� �હ�રાતન
િવક�પમા ંજઇ િવગત
વેલ છે.ચોક્કસ શૈક્ષિણક 
ાથિમક કસોટીમા ંઆયોગે
� ગણુ મેળવેલ હશેતેન ું
૧૦૦માથંી મેળવેલ ગણુ

આખરી પિરણામ વખતે જ
ક્કી કરેલ લાયકી ધોરણમ
આયોગે નક્કી કરેલા લાયક
BRT RESPONSE SHEE

ી તમામ જાહરેાતોમા ંપ્રાથ
તેવાચંીને ઓનલાઈન અ
માિહતીમા ંક્ષિત કે ચકૂબ
તના ઓનલાઇન પ્રિસ��ન
ના ઉમેદવારો માટે છે�લે

શાર્વેલ) જ રજૂ કરવુ.ં અ
A’ (ENGLISH)મા�ય ગણ
કરવા માટ� તા 09-10-2
વામા ંઆવે છે. ઉમેદવાર 
ઝડપથીકરવા માટેનુ ંસ

થઈ શકેલજાહરેાતો િવભાગ
મકાજના િદવસોદર�યાન 
ાઓની સખં્યામા ંફેરફાર ક

follow us

ના છે�લા સમય �ધુ
ત સધુારી લેવી. નવ
લાયકાત અને અનભુવ 
ગે નક્કી કરેલ લાયકી ધો
 ુ૫૦% ગણુભાર અને �બ
ણનુ ં૫૦-૫૦ ટકાવેઇટેજ 
જ ઉમેદવારે મેળવેલ આખ
મા ંઆવતા અને ભરતી િ
કી ધોરણમા ંઆવતા કુલ
ET(� જાહરેાતમા ંપ્રાથિમ

થિમક કસોટીમાં ૧૫% થી
અરજી કરવી. ઓન-લાઈન
બાબતે સધુારો કરવાની જ
નો સમય�ણૂ�થયાબાદઓ
લે ક�ફમર્ થયેલ ફી સાથેનુ

અ�ય કોઈપણ દ�તાવેજ 
ણાશે નહીં.
2019ના 13:00 કલાક 
�ારા િનયત સમયમાOંnl
સહાયક મોડ�લુ છે તે કર

ગ �ારા અ�તન ભરતી િ
પ્રિસ�ધ કરવામા ંઆવશે
કરવાનો આયોગનો અબ
 on: @GPSC_OFFICIA

ધી “Editable”છે 
વી અરજી ન કરવી.
વેબસાઈટhttps://gpsc.gu
ધોરણમા ંઆવતા અને જા
બ� મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુ
આપવામા ંઆવશે. પ્રાથ
ખરી ગણુ જાહરે કરવામાં
િનયમ, ભરતી પરીક્ષા િન
લ જગ્યાઓના ૦૩ (ત્રણ) 
િમક કસોટીકો���ટુર આધ

થી ઓછા ગણુ મેળવશે તે
ન અરજી કરતી વખતે ત
જ�રીયાત જણાય તો ht

ઓનલાઇન ભર�લ �ર�પ
નુઅંરજીપત્રક મા�ય રાખવ

મા�યગણાશે નહીં. સામ

�ધુી જવેબસાઇટ ��ુલી
line અરજીપત્રક ભરીCon
રવા માત્રથીonlineકરેલ અ

િનયમો પ્રિસ�ધ થયા બા
શ.ે
બાિધત અિધકાર રહશેે.તાર
ALhttps://gpsc.gujarat.go

આથી ઉમેદવારોએ

ujarat.gov.inઅનેhttps://g
જાહરેાતમાભંરતી િનયમમ
ણમાથંી મેળવેલગણુના૫
થિમક કસોટીમા ં૧૦૦ ગણુ
ા આવશે. 
િનયમ તથા જાહરેાતમા ંદ
ગણા ઉમેદવારોને �બ� 

ધારીત (CBRT- Comput

વા ઉમેદવારોને �બ� મલુ
તમામ િવગતો અરજીપત્ર
ttps://gpsc-ojas.gujarat
પ�કમા ંકોઇ �ધુારા વધા
વામા ંઆવશે. (૪) ઉમેદ

ાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે

ી રહ�શે માટે આખરી િદવ
nfirm કરવુ ંફરજીયાત છે
અરજીConfirm થયેલી ગ

દઆપવામા ંઆવશે.

રીખ:૨૨-૦૯-૨૦૧૯
ov.in GPSC (Off

એ એક �હ�રાતમા ંએ

gpsc-ojas.gujarat.gov.inપ
મા ંદશાર્વેલ જોગવાઇઓ
૦%  ગણુભારના પ્રમાણ
ણના ૧૦૦ પ્ર�ો સામા�ય

દશાર્વેલ જોગવાઇઓ સતં
મલુાકાતમા ંબોલાવવામ
er Based Recruitment T

લાકાત માટે િવચારણામાં
ત્રકમાભંયાર્ બાદ, તે િવગ
t.gov.inના “Online App
ારા થઇ શકશે નહ�.(૩) 
વારોએ �બ� મલુાકાતને

ત ેપછાત વગર્ના ઉમેદવ

વસો સધુી રાહમા ંનિહં રહે
. �મા ંચકુથયેથી ઉમેદવ
ગણાશે નિહં. આથીOTRક

ficial) 

એક જ �ર� કરવ

પરપ્રિસ�કરવામાઆંવેલિ
ઓ સતંોષતા ઉમેદવારોને 
સહ ગણતરી કરીને કુલ 
ય અ�યાસના તથા ૨૦૦

તોષતા કુલ જગ્યાઓના 
મા ંઆવશે.
Test)લેવામાઆંવશે)પ્રાથિ

ા લેવામા ંઆવશે નહીં. 
ગતોની ખાતરી કરીને �યા

plication”મેનમુા ં“Edit”
એક કરતાવંધારે સખં્યામ

ન પાત્ર થયાનાિક�સામા ંર

ારોએNON CREAMY L

હતેાOnline અરજીપત્રક્મ
વાર જ જવાબદાર રહશેે.
કયાર્ બાદ ઉમેદવારેOnlin

વી. ઓનલાઇન કર�

િવગતવારજાહરેાતપ્રમાણે
�બ� મલુાકાતમા ંબોલ
ગણુના આધારે કરવામાં
૦ ગણુના ૨૦૦ પ્ર�ો સબં

આશરે ૧૫ (પદંર) ગણ

િમક કસોટી પણૂર્ થયા બ

ાર પછી જ અરજી ક�ફમર્
”િવક�પમાજંઇનેતેજાહરેાત
મા ંઅરજી કયાર્ના િક�સામ
રજૂ કરવાના થતા પ્રમાણ

LAYER CERTIFICATE

મા ંતમામ િવગતોકાળજીપ


ne કરેલ અરજી ફરજીયાત

લ �ર�મા ં

ણેરહશેે.  
લાવવામાઆંવશે. 
ા આવશે. એટલ ે
બિંધત િવષયના 

ણા ઉમેદવારોને 

બાદ વહલેીતકે 

મર્ કરવાનીરહશેે. 
તનાઓંનલાઇન 
મા ંછે�લે ક�ફમર્ 
ણપત્રો (સામા�ય 

E (NCLC)માટે 

પવૂર્ક ચકાસીન ે

તપણેConfirm 
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{wÿf, «fkþf, {kr÷f : {krníke rLkÞk{f, økwshkík hkßÞ, ç÷kuf Lkt.  19/1, zkì. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, økktÄeLkøkh îkhk «fkrþík, ÔÞðMÚkkÃkf, Mkhfkhe {æÞMÚk {wÿýk÷Þ, økktÄeLkøkh îkhk {wrÿík

(yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lktçkh-7 WÃkh)


