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ગુજરાત ગૌણ  સેવા ૫સંદગી મંડળ, 
બ્લોકન.ં૨,પ્રથમ માળ, "કમમયોગી ભવન", નનમામણ ભવનની પાછળ,સેકટર-૧૦-એ, ગાધંીનગર 

જાહરેાતક્રમાકંઃ૧૧૧ /ર૦૧૬૧૭  થી ૧૧૬ /ર૦૧૬૧૭ અંગેની નવગતવાર સચુનાઓ 
 (વેબસાઇટ એડ્રેસ : https://ojas.gujarat.gov.in અને https://gsssb.gujarat.gov.in) 

 
 

ગજુરાત ગૌણ સેવા ૫સદંગી મડંળ, ગાધંીનગર દ્વારા નીચે જણાવેલ વવવવધ  વવભાગના વનયતં્રણ હઠેળના 
ખાતાના વડાની  કચેરી હસ્તકની કચેરીઓમા ંવગગ-૩ ના  જુદા જુદા બિન-તાવંત્રક  સવંગોની નીચ ેદર્ાગવેલ 
સીધી ભરતીની જગ્યાઓ અન્વયે પસદંગી/ પ્રવતક્ષા યાદી તૈયાર કરવા માટે ઉમેદવારો પાસેથી OJAS ની 
વેિસાઇટ ઉપર ઓનલાઈન અરજી૫ત્રકો મગંાવવામા ં આવે છે. આ માટે ઉમેદવારોએ 
https://ojas.gujarat.gov.in વેિસાઈટ ૫ર તા.૨૪/૦૧/ર૦૧૭ (િપોરના ૧૪-૦૦ કલાક) થી 
તા.૦૭/૦૨/ર૦૧૭ (સમય રાત્રીના ૨૩.૫૯ કલાક સધુી) દરમ્યાન ઓન-લાઈન અરજી કરવાની રહરેે્. 
અરજી કરવા માટેની વવગતવાર સચૂનાઓ સહહત (આગળ ફકરા ન.ં ૭ મા ંદર્ાગવલે ) આ સમગ્ર જાહરેાત 
દરેક ઉમેદવારે પ્રથમ ધ્યાનથી વાચંવી જરૂરી છે. ઉમેદવારોએ પોતાની ર્ૈક્ષબણક લાયકાત, ઉંમર, જાવત 
તેમજ અન્ ય લાયકાતના િધા જ અસલ પ્રમાણપત્રો હાલમા ં પોતાની પાસે જ રાખવાના રહરેે્ અને 
અરજીપત્રકમા ંતે પ્રમાણપત્રોમા ંદર્ાગવ્ યા જજુિની જરૂરી વવગતો ભરવાની રહરેે્. પરીક્ષા સિંધેંની તમામ 
સચૂનાઓ મડંળની https://gsssb.gujarat.gov.inવેિસાઇટ પર જકૂવામા ં આવરે્ તેથી સમયાતંરે 
મડંળની વેિસાઇટ અચકુ જોતા રહવે ુ ંતેમજ  કેટલીક સચૂનાઓ મોિાઇલ નિંર પર SMS થી આપવામા ં
આવર્ે. આથી અરજીપત્રકમા ંસિંવંધત કોલમમા ંમોિાઇલ નિંર અવશ્ ય દર્ાગવવો અને ભરતી પ્રહિયા પણૂગ 
થાય ત યા ં સધુી તે નિંર જાળવી રાખવો જરૂરી અને આપના હહતમા ંછે. 
૧. સવંગમવાર જગ્યાની નવગતોનીચેમજુબછે. 
 

જાહરેાત 
ક્રમાકં 

  

નવભાગ  
  

 ખાતાનુનંામ સવંગમનુ ં
નામ  

કુલ 

જગ્યા 
 
 
 
  

બબન 
અનામત 

સામાજીક 
અને  
શૈક્ષબણક 
રીતે 

૫છાત 
વગમ 
 

 

અનસુબુચત 

જાનત 
અનસુબુચત 

જનજાનત 
કુલ જગ્યા પૈકી 

મા
જી
સૈ
નનક 

શા.ખો.ખા. 
 

 

સામા
ન્ય 

મહહ
લા 

સા
મા
ન્ય 

મહહ
લા  

સા
મા
ન્ય 

મ 

હહલા 
સા
મા
ન્ય 

મ 

હહ
લા 

મા
જી
સૈ
નનક 

કુલ 

શા.
ખો.
ખાં 
કુલ 

 

અંધત્વ
/ઓછી
દ્રષ્ટીવા

ળા  

શ્રવ
ણ 
ની
ખા
મી  

હલનચ
લનનીનવ
કલાંગતા
/મગજ
ના 

લકવા 

૧૧૧/૨૦
૧૬૧૭ 

ર્હરેી 
વવકાસ અન ે
ર્હરેી ગહૃ 
વનમાગણ   

વનયામક
શ્રી, 
નગરપાબલ
કા કચરેી 

મ્યવુનવસ
પલ    
એકાઉન્ટ
ન્ટ  

૨૫  ૧૧  ૫  ૩  ૨  ૧  ૦  ૨  ૧  ૨  ૦  ૦  ૦  ૦ 
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૧૧૨/૨૦
૧૬૧૭ 

ર્હરેી 
વવકાસ અન ે
ર્હરેી ગહૃ 
વનમાગણ   

વનયામક
શ્રી, 
નગરપાબલ
કા કચરેી 

મ્યવુનવસ
પલ    
ડેપ્યટુી 
એકાઉન્ટ
ન્ટ  

૧૭ ૬  ૩ ૩  ૨ ૧ ૦ ર  ૦  ૨ ૦ ૦ ૦  ૦ 

૧૧૩/૨૦
૧૬૧૭ 

કાયદા  ચરેીટી 
કવમર્નર  

હહસાિનીર્
/ વનરીક્ષક  ૪૪ ૧૬   ૮   ૮   ૩ ૨ ૧ ૪ ૨ ૪ ૧ ૦ ૦ ૧ 

૧૧૪/૨૦
૧૬૧૭ 

વન અન ે
પયાગવરણ  

વન 
સરંક્ષક  

હહસાિનીર્  
૪૨ ૧૬  ૮  ૭   ૪  ૧  ૦ ૪  ૨  ૪ ૨ ૧ ૧ ૦ 

૧૧૫/૨૦૧
૬૧૭ 

સામાજજક 
ન્યાય  અન ે 

અવધકારીતા 

વનયામક
શ્રી,  
અનસુબૂચત 
જાવત 
કલ્યાણ  

સમાજ 
કલ્યાણ 
વનરીક્ષક ૬૫ ૨૪  ૧૧ ૧૧  ૬ ૩  ૧ ૬  ૩ ૬ ૨ ૧ ૧ ૦ 

૧૧૬/૨૦
૧૬૧૭ 

સામાજજક 
ન્યાય અને 
અવધકાહરતા 

વનયામક
શ્રી,  
અનસુબૂચત 
જાવત 
કલ્યાણ 

મદદનીર્
સમાજ 
કલ્યાણ 
અવધકારી  

૭૩ ૨૬  ૧૩ ૧૩  ૬ ૩  ૨ ૭  ૩ ૭ ૨ ૧ ૧ ૦  

 
ઉપરોકત જાહરેાતોમા ંદશામવેલ જગ્યાઓની સખં્યામા ંવધધટ થવાની શકયતા છે.  

નોંધ:-(૧) અનામત જગ્યાઓ ફકત જળૂ ગજુરાતના અનામત વગગના ઉમેદવારો માટે જ અનામતછે. 
(૨ )  જે તે કેટેગરીમા ં મહહલાઓ માટેની અનામત જગ્યાઓ માટે જોલાયક મહહલા ઉમેદવાર 

ઉ૫લબ્ધ નહીં થાય તો તે જગ્યા જે તે કેટેગરીના પરુૂષ ઉમેદવારોથી ભરવામા ંઆવર્ે. 
(૩)   વવકલાગં તથા માજીસૈવનકો માટેની અનામત જગ્યાઓ જે તે કેટેગરીની જગ્યા સામ ેસરભર 

કરવામા ં આવર્ે. જો તેવી જગ્ યાઓ માટે લાયક ઉમેદવાર ઉપલબ્ ધ નહીં થાય તો ત ે
જગ્ યાઓ જે તે કેટેગરીના સામાન્ ય ઉમેદવારોથી ભરવામા ંઆવર્ે. 

(૪)   જાહરેાતમા ં જે તે કેટેગરીમા ં કલૂ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદવારો માટે અજકુ જગ્યાઓ 
અનામત હોય તયારે મહહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ વસવાયની િાકી રહતેી જગ્યાઓ 
ફક્ત પરુૂષ ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેમ ગણવાનુ ંનથી, આ જગ્યાઓ પર પરુૂષ તેમજ 
મહહલા ઉમેદવારોની પસદંગી ઉમેદવારોએ મેળવેલ માકગસના મેરીટસને ધ્ યાને લઇ કરવામા ં
આવે છે તેથી આવી જગ્ યાઓ માટે પરુૂષ તેમજ મહહલા ઉમેદવારો અરજી કરી ર્કે છે. (દા.ત. 
કલૂ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મહહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરંત ુિાકીરહતેી ૦૭ 
જગ્યા સામે મેરીટસમા ંઆવતી મહહલા ઉમેદવાર પણ પસદંગી  પામી ર્કે છે.) 

 

ર. ૫ગારધોરણ:- 
  નાણાવંવભાગનાતા. ૨૦/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવ િમાકં – ખરચ/ર૦૦૨/૫૭/(પાટગ-ર)ઝ.૧ 

અન્વયે નાણંા વવભાગના હવે તા. ૧૮/૦૧/૨૦૧૭ ના ઠરાવ િમાકં ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાટગ-
ર/ઝેડ-૧ થી અન્વય ેપ્રથમ પાચં વષગ માટે પ્રવત માસ માટે નીચે જજુિના વનયત હફકસ ૫ગારથી 
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વનમણ ૂકં અપારે્. સામાન્ય વહીવટ વવભાગના ં તા.૪-૬-ર૦૦૯ ના ઠરાવ િમાકં:- સીઆરઆર - 
૧૧ર૦૦૮ -૪૩૩૭૧૭ -ગ.૫મા ંદર્ાગવેલ િોલીઓ અન ેર્રતોન ેઆવધન વનમાયેલ ઉમેદવાર પાચં 
વષગના અંત ેતેની સેવાઓ સતંોષકારક જણાયેથી સિંવંધત કચેરીમા ંજે તે સમયના સરકારશ્રીના 
વનયમોનસુારમળવાપાત્ર ૫ગાર ધોરણમા ં વનયવમત વનમણ ૂકં મેળવવાન ેપાત્ર થરે્. તેમ છતા,ં આ 
િાિતે નામ.સપુ્રીમ કોટગમા ં દાખલ થયેલ SLP No.14124/2012 અને SLP No. 14125/ 

2012ના ચકુાદાને આધીન રહરેે્ 
જાહરેાત િમાકં વવભાગનુ ંનામ  ખાતાની વડાની કચરેીનુનંામ સવંગગનુ ંનામ પ્રથમ પાચં 

વષગ સધુી 
મળનાર 
હફકસ પગાર  

૧૧૧/ર૦૧૬૧૭ 
ર્હરેી વવકાસ અન ે
ર્હરેી ગહૃ વનમાગણ   

વનયામકશ્રી, નગરપાબલકા 
કચરેી 

મ્યવુનવસપલ    
એકાઉન્ટન્ટ  

૩૮૦૯૦ 

૧૧૨/ર૦૧૬૧૭ 
ર્હરેી વવકાસ અન ે
ર્હરેી ગહૃ વનમાગણ   

વનયામકશ્રી, નગરપાબલકા 
કચરેી 

મ્યવુનવસપલ    
ડેપ્યટુી એકાઉન્ટન્ટ  

૩૧૩૪૦  

 

૧૧૩/ર૦૧૬૧૭ 
કાયદા  ચરેીટી કવમર્નર  હહસાિનીર્/ વનરીક્ષક  ૩૧૩૪૦ 

 

૧૧૪/ર૦૧૬૧૭ 
વન અન ેપયાગવરણ  વન સરંક્ષક  હહસાિનીર્  ૧૯૯૫૦  

 

૧૧૫/ર૦૧૬૧૭ 
સામાજજક ન્યાય  અન ે 
અવધકારીતા 

વનયામકશ્રી,  
અનસુબૂચત જાવત કલ્યાણ  

સમાજ કલ્યાણ વનરીક્ષક ૩૧૩૪૦ 

 

૧૧૬/૨૦૧૬૧૭ 
સામાજજક ન્યાય  અન ે 
અવધકારીતા 

વનયામકશ્રી,  
અનસુબૂચત જાવત કલ્યાણ 

મદદનીર્ સમાજ 
કલ્યાણ  અવધકારી  

૩૮૦૯૦ 

૩. રાષ્રીયતા:-ઉમેદવાર ભારતનો નાગહરક હોવા જોઈએ. અથવા ગજુરાત જલુ્ કી સવેા વગીકરણ 
અને ભરતી (સામાન્ ય) વનયમો, ૧૯૬૭ ના વનયમ-૭ ની જોગવાઇ જજુિની રાષ્ટ રીયતા 
ધરાવતા હોવા જોઇએ.  

૪. વયમયામદા: - 
 ઉકત જાહરેાત ક્રમાકંની સવંગમવાર મહત્તમ વય- મયામદા  નીચે મજુબ રહશેે.  
જાહરેાત ક્રમાકં  સવંગમનુ ંનામ.  તા.૦૭ /૦૨/૨૦૧૭ રોજ મહત્તમ 

વય-મયામદા.  
૧૧૧/ર૦૧૬૧૭ મ્યવુનવસપલ એકાઉન્ટન્ટ  ૩૭ વર્મ.  
૧૧૨/ર૦૧૬૧૭ મ્યવુનવસપલ ડેપ્યટુી એકાઉન્ટન્ટ  ૩૫ વર્મ 
૧૧૩/ર૦૧૬૧૭ હહસાિનીર્/ વનરીક્ષક  ૩૫ વર્મ 
૧૧૪  /૨૦૧૬૧૭  હહસાિનીર્  ૩૫ વર્મ 
૧૧૫ /૨૦૧૬૧૭  સમાજ કલ્યાણ વનરીક્ષક  ૩૫ વર્મ 
૧૧૬ /૨૦૧૬૧૭  મદદનીર્ સમાજ કલ્યાણ અવધકારી  ૩૫ વર્મ 

૪.૧    વય-મયામદામા ંછુટછાટઃ-  

  સામાન્ય વગગની મહહલા ઉમેદવારો, અનામત વગગના પરુૂષ તથા મહહલા ઉમેદવારો તેમજ 
માજી સૈવનક, ર્ાહરરીક વવકલાગં ઉમેદવારો અને સરકારી સેવામા ંઅગાઉથી ફરજ િજાવાતા હોય 
તેવા કમગચારી ઉમેદવારોન ેનીચે જજુિ વનયમોનસુાર છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. 
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(૧) ઉપર દર્ાગવેલ તમામ સવંગોમા ંગજુરાત જલુ્ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-
૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અનસુાર અગાઉથી ગજુરાત સરકારની સેવામા ં હોય તેવી વ્ યક્તક્તઓની 
તરફેણમા ંઉપલી વયમયાગદા હળવી કરી ર્કારે્. તે જજુિની જોગવાઇ થયેલ છે આ જોગવાઇનો 
લાભ જે કમગચારી સરકારી સેવામા ં વનયવમત વનમણ ૂકં પામેલ હોય તેવા કમગચારી ઉમેદવારને જ 
મળવાપાત્ર રહરેે્  

 (૨) જે તે સવંગગની જગ્ યાઓ માટે સામાન્ ય વગગની મહહલા ઉમેદવારોને મહહલા તરીકેના પાચં વષગની 
છૂટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.  

(૩) જે સવંગગની જગ્ યાઓ પૈકી જે તે અનામત વગગના ઉમેદવારો માટે જગ્ યાઓ અનામત દર્ાગવેલ છે 
તેવા વગગના પરુૂષ ઉમેદવારોને પાચં વષગની છૂટછાટ અને મહહલા ઉમેદવારોને અનામત વગગ 
તરીકેના પાચં અને મહહલા તરીકેના પાચં વષગ મળી કુલ-૧૦ (દર્) વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર 
થરે્. પરંત ુજે સવંગગની જગ્ યાઓમા ંજે તે અનામત વગગ માટે અનામત જગ્ યા દર્ાગવેલ નથી 
તેવા વગગના પરુૂષ ઉમેદવારોને કોઇ છૂટછાટ મળરે્ નહીં પરંત ુ મહહલા ઉમેદવારોને મહહલા 
તરીકેના પાચં વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થરે્.  

(૪) જે સવંગોની જગ્ યા માત્ર બિન આનમત- સામાન્ય વગગ માટેની છે તેવી જગ્ યાઓ માટે અનામત 
વગગના ઉમેદવારો પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી ર્કર્/ે અરજીપત્રક ભરી ર્કર્ે. (અરજીપત્રકમા ં
તેઓએ પરીક્ષા ફી માથંી જકુ્તક્ત માટે જે તે કેટેગરી જ દર્ાગવવાની રહરેે્. ) પરંત ુ તેઓને 
વયમયાગદામા ંકોઇ છૂટછાટ મળરે્ નહીં. માત્ર મહહલા ઉમેદવારોને મહહલા તરીકેના પાચં વષગની 
છૂટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.  

(૫) સામાન્ ય વગગના વવકલાગં પરુૂષ ઉમેદવારોને ૧૦વષગ ની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.  
(૬) સામાન્ ય વગગના વવકલાગં મહહલા ઉમેદવારો ૧૫વષગ છૂટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.  
(૭) અનામત વગગના વવકલાગં પરુૂષ ઉમેદવારોને જે તે સવંગગમા ંજે તે અનામત વગગ  માટે 

જગ્યાઓ અનામત હરે્ તેવી હકટેગરીના વવકલાગં પરુૂષ ઉમેદવારોને  ૧૫ વષગની 
છૂટછાટ મળવાપાત્ર થરે્. જ્યારે જે તે સવંગગમા ંઅનામત વગગ માટે જગ્યાઓ અનામત 
ન હોય તેવા સવંગગમા ંજે તે અનામત વગગના વવકલાગં પરુૂષ ઉમેદવારોને ૧૦ વષગની જ 
છુટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે. 

(૮) અનામત વગગના વવકલાગં મહહલા ઉમેદવારોને જે તે સવંગગમા ંજે તે અનામત વગગ  માટે 
જગ્યાઓ અનામત હરે્ તેવી હકટેગરીના વવકલાગં મહહલા ઉમેદવારોને ૨૦ વષગની 
છૂટછાટ મળવાપાત્ર થરે્. જ્યારે જે તે સવંગગમા ંઅનામત વગગ માટે જગ્યાઓ અનામત 
ન હોય તેવા સવંગગમા ંજે તે અનામત વગગના વવકલાગં મહહલા ઉમેદવારોને ૧૫ વષગની 
જ છુટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે. 

(૯) જે સવંગગની જગ્ યાઓમા ંS.E.B.C.કેટેગરી (ર્ા.રૈ્.૫.વગગ) નાઉમેદવારો માટે જગ્ યાઓ અનામત 
છે તેવા S.E.B.C.કેટેગરી (ર્ા.ર્ૈ.પ. વગગ) ના ઉમેદવારોએ નાણાકીય વષગ ર૦૧૫-ર૦૧૬ ની 
આવકના આધારે રાજય સરકારની નોકરી માટે ( પહરવર્ષ્ટ ઠ-૪ જજુિ ગજુરાતી નજનૂામા ં ) 
કઢાવેલ નોન - િીમીલેયર સહટિફીકેટ તા.૦૧/૦૪/ર૦૧૬ થી તા. ૦૭/૦૨ /ર૦૧૭ દરમ્યાન 
મેળવેલ હોય તેવુ ંપ્રમાણપત્ર ધરાવતા ંહર્ ેતો જ ઉ૫લી વયમયાગદામા ંછૂટછાટ તેમજ કેટેગરીની 
અનામત જગ્યાનો લાભ મળર્ે. (અંગે્રજીમા ં મેળવેલ નોન – ક્રીમીલેયર સહટિહિકેટ કોઇપણ 



Page 5 of 18 

 

સજંોગોમા ં માન્ ય ગણવામા ંવવશે નહ..) અન્યથા તઓે સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવાર તરીકે 
ઉમેદવારી નોંધાવી ર્કર્.ે અન ેતે હકસ્સામા ંવયમયાગદા, પરીક્ષા ફી માથંી જકુ્તક્ત તેમજ અનામત 
જગ્ યા પર પસદંગીનો લાભ મળવાપાત્ર થર્ે નહી. 

(૧૦)  અનામત વગમના તમામ ઉમેદવારોએ જાનત અંગેનુ ંપ્રમાણપત્ર ગજુરાત સરકાર દ્વારા વખતો વખત 
નનયત કરેલ નમનૂામા ંમેળવેલ હોવુ ંજોઇરે્.  

(૧૧) જે તે વગગના માજી સૈવનક ઉમેદવારો વસવાય અન્ ય તમામ વગગના ઉમેદવારો માટે ઉ૫લી 
વયમયાગદામા ંવનયમોનસુાર મળવાપાત્ર છુટછાટ સાથેની ઉંમર કોઈ૫ણ સજંોગોમા ંનનયત તારીખે 
૪૫ વર્મથી વધવી જોઈશે નહહ. 

૪.ર  શારીહરક ખોડખાપંણમા ંઉમેદવારી કરતા ંઉમેદવારો માટે સચુના.  
(૧) જાહરેાત િમાકં ૧૧૩/ ૨૦૧૬૧૭ અને ૧૧૪/ ૨૦૧૬૧૭ મા ંદર્ાગવેલ ર્ારીહરક ખોડખાપંણ જેવી 

કે, અંધત્વ / ઓછી દ્રષ્ટીવાળા, શ્રવણની ખામીવાળા, હલનચલનની નવકલાગંતા / મગજનો લકવો 

( ૪૦ ટકા થી વધ ુ ) નવકલાગંતા તથા જાહરેાત ક્રમાકં ૧૧૫/૨૦૧૬૧૭ અને  ૧૧૬/૨૦૧૬૧૭  

માટે ૪૦%થી ૭૫% નવકલાગંતા ધરાવતા ં ઉમેદવારોએ નવકલાગંતા ધરાવતા ં હોવા અંગેનુ ં 

નસનવલ સર્જનનુ ં સટીિીકેટ હશે તો જ નવકલાગં ઉમેદવાર તરીકે માન્ ય ગણાશે અને ઉ૫લી 

વયમયામદા અને અનામતનો લાભ મળશે. 

(૨) ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે કોઇ પ્રમાણપત્ર જોડવાના નથી પરંત ુઅરજીપત્રકમા ંજરૂરી  

નવગતો ભરવાની રહશેે. વ કેટેગરીમા ંઅરજી કરનારા ઉમેદવારો વવા પ્રમાણપત્રો ધરાવતા  

હોય તેમણે જ નવકલાગં ઉમેદવારની કેટેગરીમા ંઅરજી કરવાની રહશેે.  

(૩) જે નવકલાગં ઉમેદવારો લહીયાની મદદ નસવાય પરીક્ષા વપી શકે તેમ ન હોય તેવા  

ઉમેદવારોએ કોઇપણ તબકકાની પરીક્ષાના ત્રણ હદવસ પહલેા ં મડંળને રજુવત કરી   

લહીયાની મદદ માટેની જરૂરી મજૂંરી મેળવી લેવાની રહશેે.  

(૪) શારીહરક અશક્તતા અંગે સામાન્ય વહીવટ નવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ના પરીપત્ર ક્રમાકંઃ પરચ-

૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-ર થી નનયત થયેલ તથા વખતો વખતના પહરપત્રથી નનયત થયેલ 

નમનૂામા ં સરકારી હોસ્પપટલના સનુપ્રન્ટેન્ડને્ટ/ નસનવલ સર્જન/ મેડીકલ બોડમ દ્વારા વપવામા ં

વવેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામા ંવવશે. 

ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે કોઇ પ્રમાણપત્ર જોડવાના નથી પરંત ુવ કેટેગરીમા ંઅરજી 

કરનારા ઉમેદવારો વવા પ્રમાણપત્રો ધરાવતા હોય તેમણે જ નવકલાગં ઉમેદવારની 

કેટેગરીમા ંઅરજી કરવાની રહશેે. 

૪.૩  માજી સૈવનક તરીકે ઉમેદવારી કરતા ંઉમેદવારોને સચુનાઓ.  
1) માજી સૈવનક ઉમેદવારો કે જેઓએ જલ, વાય ુઅને સ્થળની આમી ફોસીસમા ંઓછામા ંઓછા છ 

માસની સેવા કરી હોય અને નોકરીમાથંી વનયવમત રીતે વનવતૃ્ત થયા હોય અને માજી સૈવનક 
તરીકેન ુસક્ષમ અવધકારીનુ ંઓળખકાડગ અને હડસ્ ચાર્જ બ કકુ ધરાવતા ંહોય તેવા માજી સૈવનકોન ે
તેમણે િજાવેલ ખરેખર ફરજનો સમયગાળો, તેમની ઉંમરમાથંી િાદ કરતા ં મળતી ઉંમર, 
ભરતી વનયમમા ંઠરાવેલ ઉ૫લી વયમયાગદાથી ત્રણ વષગ કરતા ંવધવી જોઈર્ે નહીં. 
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2) માજી સૈવનક વસવાય તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારોને ઉ૫લી વયમયાગદામા ં મળવાપાત્ર 

છૂટછાટ સાથેની ઉંમર વનયત તારીખ ેકોઈ ૫ણ સજંોગોમા ં૪૫ વષગ કરતા ંવધવી જોઈએ 

નહીં. 
૪.૪  વયમયામદા માટે નનધામહરત તારીખ: 

તમામ ઉમેદવારોના હકસ્સામા ં વયમયાગદા તા.૦૭/૦૨/૨૦૧૭ની  ક્તસ્થવતને ઘ્યાનમા ં
લેવામા ંઆવર્ ેઅન્ય તમામ િાિતો માટે પણ cut off date તા.૦૭ /૦૨/૨૦૧૭  ની ગણવાની 
રહરેે્. 

૫. શૈક્ષબણક લાયકાતઃ-  
જાહરેાત િમાકં સવંગગનુ ંનામ.  ર્ૈક્ષબણક લાયકાત. 
૧૧૧/ર૦૧૬૧૭ મ્યવુનવસપલ    

એકાઉન્ટન્ટ  
Possess-(i) a degree in Master of Business Administration 

or Master of Computer Application or Master of 

Commerce or Master of Science (Mathematics / Statistics) 

or Master of Arts ( Statistics / Economics /Mathematics) 

obtain 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 by 

the Government or declared to be deemed as University 

under section 3 of the University Grant Commission Act 

1956 ; or possess as equivalent qualification recognized by 

the Government; or 

(ii) a  second class degree in Bachelor of Business 

Administration or Bachelor of Commerce or Bachelor of 

Science (Mathematics / Statistics) or Bachelor of Arts ( 

Statistics / Economics /Mathematics) obtain 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 by the Government or 

declared to be deemed as University under section 3 of the 

University Grant Commission Act 1956 ; or possess as 

equivalent qualification recognized by the Government 
૧૧૨/ર૦૧૬૧૭ મ્યવુનવસપલ    

ડેપ્યટુી એકાઉન્ટન્ટ  
Possess - a degree in Bachelor of  Business Administration 

or Bachelor of Commerce or Bachelor of Science 

(Mathematics / Statistics) or Bachelor of Arts ( Statistics / 

Economics / Mathematics) obtain 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 by the Government or 

declared to be deemed as University under section 3 of the 

University Grant Commission Act 1956 ; or possess an 

equivalent qualification recognized by the Government 
 

૧૧૩/ર૦૧૬૧૭ 
હહસાિનીર્/ વનરીક્ષક  Possess - a Bachelors’ degree in Commerce 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 University under section 3 of the University 

Grant Commission Act 1956 ; or possess an equivalent 

qualification recognized by the Government 
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૧૧૪/૨૦૧૬૧૭ હહસાિનીર્  Possess - a Bachelor degree in Business Administration, 

Commerce, Science (Mathematics / Statistics) or Arts ( 

Statistics / Economics /Mathematics) obtained from the 

Universities, incorporated  or established by or under the 

Central or a State Act in India; or any other educational 

institution recognized as such or declared to be deemed  

University under section 3 of the University Grant 

Commission Act 1956 ; or possess an equivalent 

qualification recognized as such by the Government 

૧૧૫/૨૦૧૬૧૭ સમાજ કલ્યાણ 
વનરીક્ષક 

Possess - a second class degree obtained from any of the 

Universities established or incorporated by or under the 

Central or  State Act in India; or  any  other educational 

institution recognized as such or declared to be   deemed to 

be as University under section 3 of the University Grant 

Commission Act 1956 ; or possess an equivalent 

qualification recognized  by the Government . 
૧૧૬/૨૦૧૬૧૭ મદદનીર્ સમાજ 

કલ્યાણ અવધકારી  

a Bachelor degree obtained from any of the Universities 

established or incorporated by or under the Central or  

State Act in India; or  any  other educational institution 

recognized as such or declared to be   deemed University 

under section 3 of the University Grant Commission Act 

1956 ; or possess an equivalent qualification recognized  

by the Government . 
કોમ્પ્યટુરનીજાણકારી 

  ઉમેદવાર રાજય સરકારના સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૧૩/૮/ર૦૦૮ તેમજ તા. 
૧૮/૦૩/૨૦૧૬ ના સરકારી ઠરાવ નિંર:- સીઆરઆર- ૧૦- ર૦૦૭- ૧ર૦૩ર૦-ગ.૫થી નકકી 
કરેલ અભ્યાસિમ જજુિ કોમ્પ્યટુર અંગેનુ ંિઝેીક નોલજે ધરાવતા હોવા અંગેનુ ંકોઈ૫ણ તાબલમી 
સસં્થાનુ ં પ્રમાણ૫ત્ર/ માકગર્ીટ ધરાવતા હોવા જોઈર્.ે અથવા સરકાર માન્ય યવુનવવસિટી અથવા 
સસં્થામા ં કોમ્પ્યટુરજ્ઞાન અંગેના કોઈ૫ણ હડપ્લોમા / ડીગ્રી કે સટીહફકેટ કોષગ કરેલ હોયતેવા 
પ્રમાણ૫ત્રો અથવા ડીગ્રી કે ડીપ્લોમા અભ્યાસિમમા ં કોમ્પ્યટુર એક વવષય તરીકે હોય તેવા 
પ્રમાણ૫ત્રો અથવા ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧રની ૫રીક્ષા કોમ્પ્યટુરના વવષય સાથ ે૫સાર કરેલ 
હોય તેવા પ્રમાણ૫ત્રો ધરાવતા હોવા જોઈર્.ે આ તિકકે આવુ ંપ્રમાણ૫ત્ર ન ધરાવતા ઉમેદવારો 
૫ણ અરજી કરી ર્કર્.ે૫રંત ુ આવા ઉમેદવારોએ વનમણ ૂકં સત્તાવધકારી સમક્ષ કોમ્પ્યટુરની 
િેઝીકનોલેજની ૫રીક્ષા પાસ કયાગન ુ ંઆવુ ંપ્રમાણ૫ત્ર વનમણ ૂકં મળેવતા ં૫હલેા અચકુ રજુ કરવાનુ ં
રહરેે્. અન્યથા વનમણ ૂકં મળેવવાન ેપાત્ર થરે્ નહીં. તેમજ વનમણ ૂકં સત્તાવધકારી આવા હકસ્સામા ં
ઉમેદવારોની ૫સદંગી "રદ" કરર્.ે 

૬  શૈક્ષબણક લાયકાત / વયમયામદા / વધારાની લાયકાત માટે નનધામહરત તારીખ:-  

  જાહરેાતમા ં દર્ાગવેલ તમામ સવંગગના ઉમેદવારોના ં હકસ્સામા ં ર્ૈક્ષબણક લાયકાત, 
વયમયાગદા, અનભુવ, નોન – િીમીલેયર સટી અન ે અન્ય જરૂરી લાયકાત માટે 
તા૦૭/૦૨/૨૦૧૭ ની ક્તસ્થવતને ઘ્યાનમા ંલેવામા ંઆવર્.ે 

૭. અરજી કરવાની રીત:- 
 આ જાહરેાતના સદંભગમા ં મડંળ ઘ્વારા ઓનલાઈન અરજી જ  સ્વીકારવામા ંઆવર્.ે જે 
અન્ વયે ઉમેદવારોએ જાહરેાતમા ં દર્ાગવ્યા તા.૨૪/૦૧/ર૦૧૭(બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક) થી 



Page 8 of 18 

 

તા.૦૭/૦૨/ર૦૧૭ (સમય રાત્રીના ૨૩-૫૯ કલાક સધુી) દરમ્યાન 
https://ojas.gujarat.gov.in વેિસાઈટ ૫ર ઓન-લાઈન અરજી૫ત્રક ભરી ર્કર્.ે ઉમેદવાર 
એક સવંગગ માટે એક જ અરજી કરી ર્કરે્. તેમ છતા ં કોઇ ઉમેદવાર એક કરતા ં વધ ુ અરજી 
રજીસ્ ટડગ કરર્ે તો તેવા ઉમદેવારોના હકસ્ સામા ંસૌથી છેલ્ લે કન્ ફમગ થયેલી અરજી માન્ય ગણીને ત ે
વસવાયની િાકીની તમામ અરજીઓ રદ થર્ે. આ િાિતની વવગતવાર સચુના અરજી કરવાની 
રીતના  પેટા જદુ્દા ન.ં (૧૪) મા ંપણ આપલે છે.  
 

 

ઉમેદવારે અરજીપત્રક ભરવા માટેઃ-   
 

(૧) સૌ પ્રથમ "https://ojas.gujarat.gov.in" વેબસાઈટ ૫ર જવુ.ં અને ત્ યાર બાદ  
(ર) "Apply On line" ૫ર Click કરવુ.ં 
(૩)  ઉકત જે સવંગમની જાહરેાત માટે ઉમેદવારી કરવા માગંતા હોય તે જાહરેાતના સવંગમના 

નામ ૫ર Click  કરવાથીપ ક્રીન પર More Details અને Apply now ના ઓ્ શન 
ખલુશે. જેમા ંMore Details પર Click  કરવાથી નવગતવાર જાહરેાતની નવગતો જોવા 
મળશે. જે ઉમેદવારોએ વાચંી જવી. 

(૪) જયારે "Apply now" ૫ર Click  કરવાથી Application Format ખલુશે જેમાં સૌ પ્રથમ 
"Personal Details"  ઉમેદવારે ભરવી. (અહ. લાલ ફંદડી ( * ) નનશાની હોય તેની 
નવગતો િરજજયાત ભરવાની રહશેે.) 

(૫) Personal Details ભરાયાબાદ "Educational Details" ભરવામાટે "Educational 
Qualifications" ૫ર Click કરવુ.ં 

(૬)  જો વધ ુલાયકાત દશામવવા માગંતા હોતો "Add more education" ૫ર Click કરવુ.ં 
(૭) જેસવંગમમા ં અનભુવ માગેંલ હોય તે સવંગમમા ં અનભુવની નવગતો દશામવવા માટે 

"ExperienceType" ૫ર Click કરવાથી અનભુવની નવગતો દશામવવા માટેનુ ં હિલ્ ડ 
ખલુશે જેમાથંી અનભુવની નવગતો નસલેકટ કરીને તેની સામે જરૂરી નવગતો દશામવવાની 
રહશેે.   

(૮) તેની નીચે "Self declaration" ૫ર Click કરવુ.ં ત્યારબાદ 
(૯) ઉ૫રની શરતો પવીકારવા માટે "Yes" ૫ર Click કરવુ.ં હવે અરજી પણૂમ રીતે ભરાઈ 

ગયેલ છે. 
(૧૦) હવે "save" ૫ર Click કરવાથી ઉમેદવારનો "Application Number" generate થશે. 

જે ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહશેે. 
(૧૧) હવે Upload Photograph ૫ર Click કરો અહ. તમારો application Number type કરો 

અને તમારી Birth date type કરો. ત્યારબાદ ok ૫ર Click  કરવુ.ં અહ. photo અને 
signature upload કરવાના છે. (Photo નુ ં મા૫ ૫સે.મી. ઉંચાઈ અને 
૩.૬સે.મી.૫હોળાઈ અને Signature નુ ં મા૫ ર.૫ સે.મી. ઉંચાઈ અને ૭.૫ 
સે.મી.૫હોળાઈ રાખવી.) (photo અને signature upload કરવા સૌ પ્રથમતમારો photo 

https://ojas.gujarat.gov.in/
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અને signature jpg format મા ં (15 kb) સાઈઝથીવધે નહહતે રીતે પ કેન કરી 
computer મા ંસેવ કરેલા હોવા જોઈશે.) photo અને signature અપલોડ કરવા માટે 
"browse" button ૫ર Click કરો. હવે choose file ના પક્રીનમાથંી જે િાઈલમા ં jpg 
format મા ં તમારો photo store થયેલ છે, તે િાઈલને select કરો અને "open" 
button ને Click કરો. હવે "browse" button ની બાજુમા ં"upload" button ૫ર Click 
કરો. હવે બાજુમા ં તમારો photo દેખાશે. હવે વ જ રીતે signature ૫ણ upload 
કરવાની રહશેે. જે photo અને signature અપલોડ કરવામા ંવવ્ યા હશે તે જ photo 
લેબખત પરીક્ષાના હાજરીપત્રકમા ંચોંટાડવાનો રહશેે તથા તેવી જ signature કરવાની 
રહશેે તેમજ વ ભરતી પ્રહક્રયાના નનમણ ૂકં સધુીના દરેક તબકે્ક મડંળ/ સબંનંધત 
ખાતાના વડા માગેં ત્ યારે તેવો જ િોટો રજુ કરવાનો રહશેે. વથી િોટોગ્રાિની ચારથી 
પાચં કોપીઓ કઢાવી રાખવી. જુદા જુદા તબકે્ક જુદા જુદા િોટોગ્રાિ રજુ થશે તો 
િાળવણી/  નનમણ ૂકંમા ં બાધ વવી શકશે. જેની જવાબદારી ઉમેદવારની પોતાની 
રહશેે.  

(૧૨) હવે પેજના ઉ૫રના ભાગમા ં"Confirm Application" ૫ર Click કરો અને "Application 
number" તથા Birth Date type કયામ બાદ Ok ૫ર Click કરવાથી ત્રણ નવકલ્ પ 
(ઓ્ શન) (૧) Ok (ર) show application preview  અને (૩) confirm application 
દેખાશે. ઉમેદવારે show application preview ૫ર Click કરી પોતાની અરજી જોઈ 
લેવી. અરજીમા ંસધુારો કરવાની જરૂર જણાય તો edit કરી લેવુ.ં અરજી કન્િમમ કયામ 
૫હલેા કોઈ૫ણ પ્રકારનો સધુારો થઈ શકશે. ૫રંત ુઅરજી કન્િમમ થયા બાદ કોઈ૫ણ 
પ્રકારનો સધુારો શકય બનશે નહી.સપંણૂમ ચકાસણી બાદ જો અરજી સધુારવાની જરૂર 
ના જણાય તો જ confirm application ૫ર Click કરવુ.ં તેથી ઉમેદવારની અરજીનો 
મડંળમા ંonline પવીકાર થઈ જશે. એકવાર ઓનલાઇન અરજી કન્િમમ થયા બાદ, તેમા ં
કોઇપણ પ્રકારનો િેરિાર ઉમેદવાર કે મડંળ દ્વારા થઇ શકશે નહ.. અરજીમા ંદશામવેલી 
નવગતોને અનરુૂપ પ્રમાણપત્રો મડંળ માગેં ત્યારે ઉમેદવારે રજૂ કરવાના રહશેે. વથી, 
ઉમેદવારે પ્રથમ તેમની પાસેના પ્રમાણપત્રોને વધારે પોતાનુ ં નામ, પનત/નપતાનુ ં
નામ, અટક, જન્મતારીખ, શૈક્ષબણક લાયકાત, જાનત (કેટેગરી), જેન્ડર (મેલ/િીમેલ), 
માજી સૈનનક, પપોટમસ, શા.ખો.ખા.ં, નવધવાવગેરે બાબતોની બારીક ચકાસણી કરી લઇને 
તેને અનરુૂપ નવગતો ઓનલાઇન અરજીમા ં દશામવવાની રહશેે. મડંળ દ્વારા ચકાસણી 
સારુ પ્રમાણપત્રો માગંવામા ંવવે ત્યારે ઓનલાઇન અરજીપત્રકમા ં દશામવેલ નવગતો 
અને ઉમેદવાર દ્વારા મડંળ સમક્ષરજૂ કરવામા ંવવતા ંપ્રમાણપત્રોમા ંકોઇપણ જાતની 
નવસગંતતા માલમૂ પડશે તો, તેવી ક્ષનતયકુ્ત અરજીઓ મડંળ દ્વારા જે તે તબકે્કથી 
‘રદ’ કરવામા ંવવશે. ખોટી કે અધરૂી નવગતોને કારણે ક્ષનતયકુ્ત અરજી રદ કરવામા ં
વવે તો, તેમા ં મડંળની કોઇ જવાબદારી રહશેે નહ.. વથી, ઉમેદવારોને તેમની 
પાસેના પ્રમાણપત્રોને વધારે અને તેને અનરુૂપ નવગતો ઓનલાઇન અરજી કરતી 



Page 10 of 18 

 

વખતે દશામવવાની ખાસકાળજી રાખવા જણાવવામા ંવવે છે. confirm application ૫ર 
click કરતા ંઅહ. "confirmation number" generate થશે. જે હવે ૫છીની બધી જ 
કાયમવાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહશેે. 

(૧૩)  હવે print application ૫ર Click કરવુ.ં અહ. Select Job માથંી જાહરેાત ક્રમાકં 
નસલેકટ કરીને તમારો confirmation number ટાઈ૫ કરવો અને જન્ મ તારીખ ટાઇપ  
કરવાથી તમારી અરજી ઓપન થશે. જેની નપ્રન્ ટની નકલ કાઢી સાચવી રાખવી  

(૧૪) દરેક જાહરેાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. વમ છતા,ં સજંોગવશાત, જો કોઇ 
ઉમેદવાર એકથી વધ ુઅરજી કરેલ હશે, તો છેલ્ લી કન્ િમમ થયેલ અરજીને માન્ ય રાખીને 
અન્ ય અરજીપત્રકને રદ ગણવામા ંવવશે. બબન અનામત વગમના ઉમેદવારોએ છેલ્ લી 
કન્ િમમ થયેલ અરજી સાથે નનયત િી ભરેલ હશે તે માન્ ય ગણાશે અને અગાઉની અરજી 
રદ ગણવામા ંવવશે. અગાઉની અરજી સાથે ભરેલી િી છેલ્ લી કન્ િમમ થયેલ અરજી 
સામે ગણવામા ંવવશે નહ.. જો ઉમેદવારે છેલ્ લી કન્ િમમ થયેલ અરજી સાથે નનયત િી 
ભરેલ નહ. હોય, તો વવા ઉમેદવારની બાકીની અરજીઓ પૈકી નનયત િી સાથેની 
કન્ િમમ થયેલી છેલ્ લી અરજી માન્ ય ગણવામા ંવવશે. જો ઉમેદવારે એકથી વધ ુઅરજી 
સાથે િી ભરેલ હશે, તો તે રીિંડ કરવામા ંવવશે નહ.. 

નોંધ:-જાહરેાત ક્રમાકંઃ ૧૧૧/ ર૦૧૬૧૭ થી ૧૧૬/ ર૦૧૬૧૭ સામેના સવંગમના ભરતી નનયમોમા ં
દશામવેલ શૈક્ષબણક લાયકાત, વયમયામદા તેમજ ઓનલાઈન અરજી ભરવા સબંનંધત કોઈ 
માગમદશમનની વવશ્યકતા જણાય તો તે માટે મડંળની કચેરીના િોન નબંર:-૦૭૯- 
૨૩૨૫૩૬૨૭/૨૩૨૫૭૩૦૪  ૫ર સ૫ંકમ કરી શકાશે. 

૮. ૫રીક્ષાિી:- 
 

 ફોમગ ભરતી વખતે ‘‘ General ’’ કેટેગરી Select કરી હોય (દર્ાગવી હોય) તેવા (PH તથા 
Ex.Servicemen કેટેગરી વસવાયના) તમામ ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહરેે્.  
 

 અરજી ફોમગમા ંનીચ ેજજુિની કેટેગરી Selectકરનાર ઉમેદવારોએ કોઇપણ પ્રકારની પરીક્ષા ફી 
ભરવાની રહરેે્ નહીં.  

 

  (ક) અનસુબૂચત જાવત (SC)  
  (ખ) અનસુબૂચત જન જાવત (ST)  
  (ગ) સામાજીક અને ર્કૈ્ષબણક રીતે પછાતવગગ (SEBC)  
  (ઘ) માજી સૈવનક (Ex.Serviceman) તમામ કેટેગરીના  
  (ચ) ર્ાહરરીક ખોડખાપંણ ધરાવતા ઉમેદવારો (PH) તમામ કેટેગરીના ં
 જે ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની છે તેવા ઉમેદવારો જયારે OJAS વેિસાઇટ પર પોતાની અરજી 

સિમીટ કરે ત યારે તેઓને પરીક્ષા ફી ભરવા માટે ઓન લાઇન ઉપલબ્ ધ ચલનની ૩ નકલોની 
એક પાના ઉપર વપ્રન્ ટ મેળવવાની સચુના મળરે્. ઉમેદવારોએ આ પાનાની પણ વપ્રન્ ટ મેળવી 
લેવાની રહરેે્, ઉમેદવારોએ ચલન સાથે કોઇપણ કોમ્ પ્ યટુરાઇઝડ પોસ્ ટ ઓફીસમા ં જઇને, 
પરીક્ષા િી પેટે રૂ.૧૦૦/- રોકડા + રૂ.૧૨/- પોપ ટલ ચાજજીસ ભરી દેવાના રહરેે્. ચલનની એક 
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નકલ પોસ્ ટ ઓફીસ રાખી લેર્ે અન ેિ ેનકલ ઉમેદવારને પોસ્ ટ ઓહફસનો વસ્ો અને  સ્ ટીકર 
લગાવીને પરત આપર્ે.  

 પોસ્ ટ ઓફીસમા ં પરીક્ષા ફી ભરવાની છેલ્ લી તા.૧૦/૦૨/૨૦૧૭ (૧૫.૦૦ કલાક સધુી ) ની 
રહરેે્.  

 અન્ ય કોઇ રીતે પરીક્ષા ફી સ્ વીકારવામા ંઆવર્ે નહીં. 
 પરીક્ષા ફી ભયાગ િાદ રીફંડ મળવાપાત્ર નથી તેમજ તે ફી અન્ ય કોઇ પરીક્ષા માટે 

અનામત તરીકે રાખવામા ંઆવરે્ નહીં. પરીક્ષા ફી ભરવાપાત્ર ઉમેદવારોની ફી ભયાગ 
વગરની અરજી માન્ય રહરેે્ નહીં.  

  ‘‘ General’’ કેટેગરી Select કરનાર (ર્ારીહરક ખોડખાપંણ તથા માજી સૈવનક કેટેગરી 
વસવાયના) ઉમેદવારો ફી ભરવાની વનયત સમયમયાગદામા ં પરીક્ષા ફી નહીં ભરે તો તેવા 
ઉમેદવારોનુ ંઅરજી ફોમગ કોઇપણ જાતની જાણ કયાગ વગર મડંળ દ્વારા ‘‘રદ’’ કરવામા ંઆવર્ે.  
 

૯. પસદંગી પ્રક્રીયા :- 
 

  મડંળ દ્વારા વનયત સમયમયાગદામા ંઓન-લાઇન મળેલ અરજીઓની પ્રાથવમક ચકાસણી (એક કરતા ં
વધ ુઅરજી કરેલ છે કે કેમ ? અને પરીક્ષા ફી ભરેલ છે કે કેમ?) કરીને લાયક ઉમેદવારોની રાજય 
સરકારશ્રીના સામાન્ ય વહીવટ વવભાગના તા. /૦૮/૨૦૧૫ પત્ર િમાકંઃ ભરત/૧૦૨૦૧૫/૬૫૫/ક 
અને તા.૧૭/૦૫/૨૦૧૬ અને તા.ર૧-૧૦-ર૦૧૬ ના પત્ર િમાકંઃ ભરત/ ૧૦૨૦૧૪/ ૬૩૮૯૩૭/ક 
થી મજૂંર કરવામા ંઆવેલ પરીક્ષા પદ્ધવત અનસુાર (૧) પ પધામત્મક લેબખત પરીક્ષા ભાગ-૧  (૨) 
કોમ્પ ્ યટુર પ્રોહિસીયન્ સી ટેપ ટ–ભાગ-ર એમ િે પરીક્ષાઓ  લેવામા ં આવર્ે. જેની વવગતો નીચ ે
જજુિની રહરેે્. 

 

(૧)  પપધામત્ મક લેબખત પરીક્ષા ભાગ-૧. 
(A) જાહરેાત ક્રમાકં ૧૧૧/ ૨૦૧૬૧૭ નો અભ્ યાસિમ- ગણુભાર નીચે જજુિનો રહરેે્.  

િમ વવષય ગણુ સમયગાળો 
૧ સામાન્ ય જ્ઞાન- ગજુરાતનો ઇવતહાસ, ભગૂોળ અને સસં્ કૃવત, ભારતનુ ં

િધંારણ, રમતગમત, સામાન્ય વવજ્ઞાન, વતગમાન પ્રવાહો, 
કોમ્ પ્ યટુરને લગતુ ંસામાન્ ય જ્ઞાન, ટેસ્ ટ ઓફ રીઝનીંગ, પયાગવરણ, 
જાહરે વહીવટ, સરકારી યોજનાઓ, પચંાયતી રાજ અને ડીઝાસ્ ટર 
મેનેજમેન્ ટ,ગાબણવતક કસોટીઓ વવગેરે  

૩૦  ૧૨૦ વમવનટ  

૨ ગજુરાતી સાહહતય, ગજુરાતી વ્ યાકરણ  ૨૦    
૩ અંગે્રજી વ્ યાકરણ ૧૦   
૪ M.B.A., M.C.A.,M.Com., MSC(Mathamatics/Statistics) M.A( 

Statistics / Economics /Mathematics),તથા B.B.A., 

B.Com.,Bsc(Mathamatics/Statistics)તેમજ B.A.( ( Statistics / 

Economics /Mathematics)ના વવષયોની રૈ્ક્ષબણક લાયકાતને 
(લધતુ્તમ) અનરૂપ વવષયો સિંધી  

૯૦  

 કુલ ગણુ ૧૫૦  
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(B) જાહરેાત ક્રમાકં ૧૧૨/ ૨૦૧૬૧૭ નો અભ્ યાસિમ- ગણુભાર નીચે જજુિનો રહરેે્.  

િમ વવષય ગણુ સમયગાળો 
૧ સામાન્ ય જ્ઞાન- ગજુરાતનો ઇવતહાસ, ભગૂોળ અને સસં્ કૃવત, ભારતનુ ં

િધંારણ, રમતગમત, સામાન્ય વવજ્ઞાન, વતગમાન પ્રવાહો, 
કોમ્ પ્ યટુરને લગતુ ંસામાન્ ય જ્ઞાન, ટેસ્ ટ ઓફ રીઝનીંગ, પયાગવરણ, 
જાહરે વહીવટ, સરકારી યોજનાઓ, પચંાયતી રાજ અને ડીઝાસ્ ટર 
મેનેજમેન્ ટ,ગાબણવતક કસોટીઓ વવગેરે  

૩૦  ૧૨૦ વમવનટ  

૨ ગજુરાતી સાહહતય, ગજુરાતી વ્ યાકરણ  ૨૦    
૩ અંગે્રજી વ્ યાકરણ ૧૦   
૪ B.B.A., B.Com., Bsc(Mathamatics/Statistics) તેમજ B.A. ( 

Statistics / Economics /Mathematics)ના વવષયોની રૈ્ક્ષબણક 
લાયકાતને (લધતુ્તમ) અનરૂપ વવષયો સિંધી  

૯૦  

 કુલ ગણુ ૧૫૦  
 
(C)  જાહરેાત ક્રમાકં ૧૧૩/ ૨૦૧૬૧૭ નો અભ્ યાસિમ- ગણુભાર નીચે જજુિનો રહરેે્.  

િમ વવષય ગણુ સમયગાળો 
૧ સામાન્ ય જ્ઞાન- ગજુરાતનો ઇવતહાસ, ભગૂોળ અને સસં્ કૃવત, ભારતનુ ં

િધંારણ, રમતગમત, સામાન્ય વવજ્ઞાન, વતગમાન પ્રવાહો, 
કોમ્ પ્ યટુરને લગતુ ંસામાન્ ય જ્ઞાન, ટેસ્ ટ ઓફ રીઝનીંગ, પયાગવરણ, 
જાહરે વહીવટ, સરકારી યોજનાઓ, પચંાયતી રાજ અને ડીઝાસ્ ટર 
મેનેજમેન્ ટ,ગાબણવતક કસોટીઓ વવગેરે  

૩૦  ૧૨૦ વમવનટ  

૨ ગજુરાતી સાહહતય, ગજુરાતી વ્ યાકરણ  ૨૦    
૩ અંગે્રજી વ્ યાકરણ ૧૦   
૪ B.Comના વવષયોની રૈ્ક્ષબણક લાયકાતને (લધતુ્તમ) અનરૂપ વવષયો 

સિંધી  
૯૦  

 કુલ ગણુ ૧૫૦  
 (D)  જાહરેાત ક્રમાકં ૧૧૪/ ૨૦૧૬૧૭ નો અભ્ યાસિમ- ગણુભાર નીચે જજુિનો રહરેે્.  

િમ વવષય ગણુ સમયગાળો 
૧ સામાન્ ય જ્ઞાન- ગજુરાતનો ઇવતહાસ, ભગૂોળ અને સસં્ કૃવત, ભારતનુ ં

િધંારણ, રમતગમત, સામાન્ય વવજ્ઞાન, વતગમાન પ્રવાહો, 
કોમ્ પ્ યટુરને લગતુ ંસામાન્ ય જ્ઞાન, ટેસ્ ટ ઓફ રીઝનીંગ, પયાગવરણ, 
જાહરે વહીવટ, સરકારી યોજનાઓ, પચંાયતી રાજ અને ડીઝાસ્ ટર 
મેનેજમેન્ ટ,ગાબણવતક કસોટીઓ વવગેરે  

૩૦  ૧૨૦ વમવનટ  

૨ ગજુરાતી સાહહતય, ગજુરાતી વ્ યાકરણ  ૨૦    
૩ અંગે્રજી વ્ યાકરણ ૧૦   
૪ B.B.A., Bcom,Bsc (Mathematics / Statistics),  B.A.                 

( Statistics / Economics /Mathematics)ના વવષયોની રૈ્ક્ષબણક 
લાયકાતને (લધતુ્તમ) અનરૂપ વવષયો સિંધી  

૯૦  

 કુલ ગણુ ૧૫૦  
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(E) જાહરેાત ક્રમાકં ૧૧૫/ ૨૦૧૬૧૭ તથા ૧૧૬/ ૨૦૧૬૧૭ નો અભ્ યાસિમ- ગણુભાર નીચે જજુિનો રહરેે્.  

િમ વવષય ગણુ સમયગાળો 
૧ સામાન્ ય જ્ઞાન- ગજુરાતનો ઇવતહાસ, ભગૂોળ અને સસં્ કૃવત, ભારતનુ ં

િધંારણ, રમતગમત, સામાન્ય વવજ્ઞાન, વતગમાન પ્રવાહો, 
કોમ્ પ્ યટુરને લગતુ ંસામાન્ ય જ્ઞાન, ટેસ્ ટ ઓફ રીઝનીંગ, પયાગવરણ, 
જાહરે વહીવટ, સરકારી યોજનાઓ, પચંાયતી રાજ અને ડીઝાસ્ ટર 
મેનેજમેન્ ટ,ગાબણવતક કસોટીઓ વવગેરે  

૬૦ ૧૨૦ વમવનટ  

૨ ગજુરાતી સાહહતય, ગજુરાતી વ્ યાકરણ  ૪૦   
૩ અંગે્રજી વ્ યાકરણ ૨૦ 
૪ ગાબણતક કસોટીઓ અને ટેસ્ટ ઓફ રીઝનીંગ  ૩૦  

 કુલ ગણુ ૧૫૦  

 
નોંધઃ 

(૧) સ્ પધાગત મક લેબખત પરીક્ષા ભાગ-૧ ને અંતે કોમ્ પ્ યટુર પ્રોહફસીયન્ સી ટેસ્ ટ ભાગ-ર માટે 
ઉમેદવારોને કવોલીફાય થયેલ ગણવા માટેના લઘતુ્તમ લાયકી ગણુનુ ં ધોરણ સરકારશ્રીની 
સ્ થાયી સચૂનાઓ અનસુાર મડંળ દ્વારા જે તે સમયે વનયત કરવામા ં આવરે્. પરંત ુ તેમા ં
કોઇપણ કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે ૪૦ ટકા માકમસ કરતા ંઓછુ ંલઘતુ્તમ લાયકી ગણુનુ ંધોરણ 
કોઇપણ સજંોગોમા ં ન્ી કરી ર્કારે્ નહીં. અને આમ, મડંળ દ્વારા વનયત કરવામા ંઆવલે 
લઘતુ્તમ લાયકી ગણુની વવગતો અને ભરવાની થતી કેટેગરીવાઇઝ જગ્ યાની સં યાને ધ્ યાન ે
લઇ કેટેગરી વાઇઝ ભરવાની થતી જગ્યાના ત્રણ ગણા ઉમેદવારોને કોમ્ પ્ યટુર પ્રોહફસીયન્ સી 
ટેસ્ ટ ભાગ-ર માટે મડંળ દ્વારા લાયક (કવોલીફાય કરવા) ગણવામા ંઆવર્ે. અને તેવી રીતે 
લાયક ઠરેલ (કવોલીફાય થયેલ) ઉમેદવારોને જ કોમ્ પ્ યટુર પ્રોહફસીયન્ સી ટેસ્ ટ ભાગ-ર  
આપવાની રહરેે્.    

  

(૨)   કોમ્પ ્ યટુર પ્રોહિસીયન્ સી ટેપ ટ-ભાગ-ર  
 

  સ્ પધાગતમક લેબખત પરીક્ષા ભાગ-૧ ના પહરણામને અંતે કોમ્ પ્ યટુર પ્રોહફસીયન્ સી ટેસ્ ટ         
ભાગ-ર  માટે કવોલીફાય થયેલ ઉમેદવારોની કોમ્ પ્ યટુર  ટેસ્ ટ લેવામા ંઆવર્ે. જેની વવગતો નીચ ે
પ્રમાણેની રહરેે્. 

 
સમય - ૧-૧૫ કલાક 
પ્રશ્ન િમાકં વવષયનુ ંવવવરણ ગણુ 

૧ એકસેલ સ્ પ્રડેર્ીટ ૧૫ ગણુ 
૨ ઈ-મેઇલ કરવા (વીથ ફાઇલ એટેચમેન્ ટ)  ૧૫ ગણુ 

૩ પાવર પોઇન્ ટ ૧૫ગણુ 

૪ વડગ ટાઇપીંગ/ વડગ ફોમેટીંગ (અંગ્રેજી તથા ગજુરાતી)   ૩૦ ગણુ 

 કુલ ગણુ   ૭પ ગણુ 
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નોંધઃ-  ઉમેદવારોએ ઉકત સ્ પધાગત મક લેબખત પરીક્ષા ભાગ-૧ અને કોમ્ પ્ યટુર પ્રોહફસીયન્ સી ટેસ્ ટ ભાગ-ર -

એમ િનેં કસોટીમા ં મેળવેલ ગણુના મેરીટસ આધારે કેટેગરીવાઇઝ ભરવાની થતી જગ્ યાની 
વવગતો ધ્ યાને લઇ  પસદંગી/ પ્રવતક્ષા યાદી તૈયાર કરવામા ંઅવર્ે. 

૧૦. સામાન્ય ર્રતો:- 
(૧)જાહરેાતમા ંજે કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે જગ્ યાઓ અનામત છે તેવી કેટેગરીના ઉમેદવારને જ 

ઉ૫લી વયમયાગદામા ં છુટછાટ મળર્ે. િધી જ મળવાપાત્ર છુટછાટ ગણતરીમા ં લીધા 
િાદવધમુા ંવધ ુ૪૫ વષગથી વધે નહીં તે રીતે જ ઉ૫લી વયમયાગદામા ંછૂટછાટ મળર્.ે 

(ર) અનામત વગગના ઉમેદવારો જો બિનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરર્ ેતો આવા ઉમેદવારોન ે
વયમયાગદામા ંછુટછાટ મળર્ ેનહહ.પરંત ુપરીક્ષા ફી માથંી જકુ્તક્ત માટે જે તે અનામત વગગના 
ઉમેદવારોએ પોતાની જાવત- વગગ દર્ાગવવાનો રહરેે્. અન્ યથા પરીક્ષા ફી ભરવાની રહરેે્.  

(૩) બિનઅનામત તથા અનામત વગોના મહહલા ઉમદેવારોને પણ િધી જ મળવાપાત્ર છુટછાટ 
ગણતરીમા ં લીધા િાદવધમુા ં વધ ુ ૪૫વષગની ઉંમર સધુી જ ઉ૫લી વયમયાગદામા ં છુટછાટ 
મળર્.ે 

(૪) (૧) અનામત વગગના ઉમેદવારોએ જાનત અંગેનુ ં સક્ષમ સત્તાનધકારીનુ ં પ્રમાણપત્ર  ગજુરાત 
સરકાર દ્વારા વખતો વખત નનયત કરેલ નમનૂામા ંમેળવેલ હોવુ ંજોઇરે્. (૨) સામાજીક ન્યાય 
અન ેઅવધકારીતા વવભાગના સા.અનેર્ૈ.૫.વગગના ઉમેદવારોએ ઉન્નતવગગમા ંસમાવેર્ ન 
થતો હોવા અંગેનુ ં વનયત નજનૂાનુ ં સરકારશ્રીના સામાજજક ન્ યાય અને અવધકારીતા 
વવભાગના તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ ના ઠરાવ િમાકં સર્પ- ૧૧૦૯- ૧૬૬૩-અ થી વનયત 
થયેલ પહરવર્ષ્ટ ટ-૪ (ગજુરાતીમા)ં ના નજનૂામા ં પ્રમાણ૫ત્ર મડંળ માગેં તયારે રજુ 
કરવાનુ ં રહરેે્ તા. ૩૧/૩/ર૦૧૬ના રોજ પરુા થયલે નાણાહંકય વષગ ર૦૧૫-ર૦૧૬માટેનુ ં
તા.૦૧/૦૪/ર૦૧૬થી અરજી કરવાની છેલ્ લી તા. ૦૭/૦૨/૨૦૧૭  દરમ્ યાન મેળવેલ અસલ 
પ્રમાણ૫ત્રનો નિંર અન ે તારીખ ઓનલાઈન અરજી કરતી વખત ે દર્ાગવવાના ં રહરેે્. 
(અંગે્રજીમા ં મેળવેલ પ્રમાણપત્ર માન્ ય ગણવામા ં વવશે નહ..) સક્ષમ અવધકારી ધ્ વારા 
અપાયેલ આવુ ં પ્રમાણપત્ર રજુ ન કરી ર્કનાર ઉમેદવારો સામાન્ ય ઉમેદવારો માટે ન્ી 
થયેલ વયમયાગદામા ંઆવતા નહીં હોય તો તઓેની ઉમેદવારી રદ થર્ે. (૩) સામાજીક અને 
ર્ૈક્ષબણક રીતે ૫છાત વગગના ૫હરણીત મહહલા ઉમેદવારે આવ ુ નોનિીમીલેયર પ્રમાણ૫ત્ર 
તેમના માતા- વપતાની આવકના સદંભગમા ંરજુ કરવાનુ ંરહરેે્. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના 
૫વતની આવકના સદંભગમાઆંવ ુપ્રમાણ૫ત્ર રજુ કરેલ હર્ ેતો તેની અરજી રદ કરવામા ંઆવર્ે. 

 (૪) જો સામાજીક અન ેર્ૈક્ષબણક રીતે ૫છાત વગગના ઉમેદવારે આવુ ંપ્રમાણ૫ત્ર મડંળ ઘ્વારા 
અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજુ કરેલ નહહ હોય તો તેમજ તઓે બિનઅનામત 
ઉમેદવાર તરીકેની વયમયાગદામા ંઆવતા નહીં હોય તો તેઓની અરજી વવચારણામા ંલેવામા ં
આવર્ ેનહહ. (૫) પરીક્ષા ફી ભયાગ િાદ રીફડં મળવાપાત્ર નથી તેમજ તે ફી અન્ ય કોઇ પરીક્ષા 
માટે અનામત તરીકે રાખવામા ંઆવરે્ નહીં. તથા અરજી કયાગ િાદ ૫રત ખેંચી ર્કારે્ નહહ. 
(૬) બિનઅનામત વગગના ઉમેદવારોએ વનયત પરીક્ષા ફી ભરેલ નહીં હોય તો તેઓની અરજી 
વવચારણામા ંલેવામા ંઆવર્ ેનહીં. 
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 (૮) આગળની ભરતી પ્રહિયા સદંભ ે મડંળ દ્વારા આ૫વામા ંઆવતી જરૂરી સચુનાઓ જોવા 
માટે મડંળની વેિસાઈટ અવારનવાર જોતા રહવે ુ.ં (૯)  એથલેહટકસ (રેક અને હફલ્ડરમતો 
સહહત), િેડવમન્ટન, િાસ્કેટિોલ, હિકેટ, ફુટિોલ, હોકી, ક્તસ્વમીંગ, ટેિલટેવનસ, વોલીિોલ, 
ટેવનસ, વેઈટબલફટીંગ, રેસબલિંગ, િોકવસિંગ, સાઈકબલિંગ, જીમનેસ્સ્ટકસ, જુડો, રાઈફલ શહૂટિંગ, 
કિડ્ડી, ખોખો, તીરંદાજી, ઘોડસેવારી, ગોળાફેંક, નૌકાસ્ પધાગ, ર્તરંજ, હને્ ડિોલની રમતો –
ખેલકુદમા ં (1) રાષ્રીય / આંતરરાષ્રીય અથવા (2) આંતરયનુનવનસિટી અથવા (3) અબખલ 
ભારત શાળા સઘં ઘ્વારા યોજાતી પ પધામઓમા ંમાત્ર પ્રવતવનવધતવ કરેલ હોય તેવા ઉમેદવારને 
૫સદંગીમા ંઅગ્રતા માટે તમેન ે મળેવેલ કુલ ગણુના ૫ (પાચં) ટકા ગણુ ઉમેરી આ૫વામા ં
આવર્ે. તેથી ઉકત ત્રણ સ્ તરની સ્ પધાગઓમા ં ઉમદેવારોએ ભાગ લીધેલ હોય તેવા જ 
ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમા ં જરૂરી વવગતો દર્ાગવવાની રહરેે્. ઉકત ત્રણ પ તર નસવાયની 
પપધામઓમા ંભાગ લીધેલ હોય તો તેને અગ્રીમતા માટે માન્ય ગણવાની રહતેી ન હોવાથી તેવા 
ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમા ં નવગતો દશામવવાની રહશેે નહ.. ઉકત ત્રણ સ્ તરની સ્ પધાગઓમા ં
ભાગ લીધેલ ઉમેદવારોએ સરકારે તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ના ઠરાવ િમાકં: સીઆરઆર/ ૧૦૭૭/ 
ર૬૬૦/ ગ.ર તથા તા. ૧/૮/૧૯૯૦ના ઠરાવ િમાકં: સીઆરઆર/ ૧૧૮૮/  ૩૬૪૪/ 
ગ.રમા ંવનયત કયાગ જજુિના સત્તાવધકારી પાસથેી વનયત નજનૂામા ંમળેવેલ જરૂરી પ્રમાણ૫ત્ર 
અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજુ કરવાનુ ં રહરેે્. આવુ ં પ્રમાણપત્ર ધરાવનાર 
ઉમેદવાર જ રમતના ગણુ મેળવવા માટે હ્દાર થરે્. (૧૦) સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા. 
૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ િમાકંઃ સીઆરઆર/ ૧૦૯૬/ ૨૨૧૩/ગ.ર મા ં વનદેવર્ત 
પ્રવતગમાન વનયમો અનસુાર વવધવા મહહલા ઉમેદવારો માટે પસદંગીમા ંઅગ્રતા આપવા માટે 
તેઓને સ્પધાગતમક લેબખત કસોટીમા ં મેળવેલ ગણુના ૫ (પાચં) ટકા ગણુ ઉમેરી આ૫વામા ં
આવર્ે. પરંત ુતેઓએ વનમણ ૂકં સમયે પનુઃ લગ્ન કરેલા ન હોવા જોઇએ.  અને તે અંગે મડંળ 
માગંે તયારે તમામ પરુાવા અસલમા ં રજુ કરવાના રહરેે્. (૧૧)  મડંળ તરફથી આ૫વામા ં
આવતી જરૂરી સચુનાઓ જોવા માટે મડંળની વિેસાઈટ અવારનવાર જોતારહવે ુ.ં 

૧૧. સામાન્ય સચૂનાઓ:- 

1. રૈ્ક્ષબણક લાયકાત, કોમ્પ્યટુરની જાણકારી, ઉંમર, જાવત (કેટેગરી-SC,ST,SEBC), માજી 
સૈવનક, સ્પોટગસ, ર્ારીહરક ખોડખાપંણ, અને અન્ય િાિતોના ઉમેદવાર પાસેના અસલ 
પ્રમાણપત્રોને આધારે ઓનલાઇન અરજીમા ં ભરેલ વવગતો સમગ્ર ભરતીપ્રહિયા માટે 
આખરી ગણવામા ં આવર્ે. ઓનલાઇન અરજીમા ં દર્ાગવેલ વવગતોના સમથગનમા ં
પ્રમાણપત્રો અને પરુાવાઓ મડંળ માગં ેતયારે ઉમેદવારે અસલમા(ંઝેરોક્સ નકલો સહીત) 
રજુ કરવાના રહરેે્. એવા પરુાવા રજુ નહીં કરી ર્કનાર ઉમેદવારનુ ંઅરજી૫ત્રક જે – તે 
તિકકેથી ‘‘રદ’’ ગણવામા ંઆવરે્.  

2. અરજદારે અરજી૫ત્રમા ં દર્ાગવેલ કેટેગરી (જાવત)મા ં પાછળથી કેટેગરી િદલવાની 
રજૂઆત ગ્રાહ્ય રાખવામા ંઆવરે્ નહીં. ઓનલાઇન અરજીમા ંઉમેદવારે દર્ાગવેલી કેટેગરી 
અને ઉમેદવારની ખરેખર કેટેગરીમા ં તફાવત માલમૂ પડરે્ તો, તેવી અરજી રદ 
કરવાપાત્ર થર્ે.  
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3. ઉમેદવાર અરજી૫ત્રકમા ંજે િોટો upload કરે છે, તેની પાસપોટમ  સાઈઝના િોટાની એક 
કરતા ંવધ ુકોપીઓ પોતાની પાસે રાખવી અને ૫રીક્ષા સમયે હાજરી૫ત્રકમા ંલગાવવાના 
રહશેે. તેમજ મડંળ માગેં ત્યારે તેવો જ િોટો રજૂ કરવાનો રહશેે. 

4. ઉમેદવાર અરજી ૫ત્રક ભરતી વખતે જે મોબાઈલ નબંરદશામવે છે તે નબંરચાલ ુ જ 
રાખવો. ભનવષ્યમા ં મડંળ તરિથી વ પરીક્ષાને સબનંધત ૫રીક્ષાલક્ષી સચૂનાઓ 
ઉમેદવારને વ દશામવેલ નબંરના મોબાઈલ ૫ર SMSથી મોકલવામા ં વવશે તેથી 
દશામવેલ મોબાઈલ નબંર બદલવો નહી. 

5. ફીકસ૫ગારથી લાયક ઉમેદવારન ે ૫ (પાચં) વષગના ં અજમાયર્ી ધોરણે જગ્યા ઉ૫ર 
સત્તાવધકારી ઘ્વારા વનમણ ૂકં આપ્યેથી આ જગ્યાના ભરતી વનયમો, ખાતાકીય ૫રીક્ષા 
વનયમો, કોમ્પ્યટુર કૌર્લ્ય ૫રીક્ષા વનયમો-ર૦૦૬ તથા પવૂગસેવા તાલીમ અન ે
તાલીમાન્ત ૫રીક્ષાના ં વનયમો જજુિ વનયત ૫રીક્ષાઓ આ સમયગાળા દરમ્યાન પાસ 
કરવાની રહરેે્. 

6. આખરી ૫સદંગી પામેલ ઉમેદવાર વનમણ ૂકં સત્તાવધકારી ઠરાવ ે તે ર્રતોન ે આવધન 
વનમણ ૂકં મેળવાને પાત્ર ઠરર્.ે 

7. ઉમેદવાર પોત ે મેરીટયાદીમા ં સમાવવષ્ટટ થવા માત્રથી સિંવંધત જગ્યા ઉ૫ર વનમણ ૂકં 
મેળવવાનો દાવો કરવાન ે હકકદાર થરે્ નહહ. વનમણ ૂકં કરનાર સત્તાવધકારીને પોતાન ે
એવી ખાતરી થાય કે જાહરે સેવા સારૂ તે ગજુરાત જલુ્કી સેવાવગીકરણ અને ભરતી 
(સામાન્ય) વનયમો -૧૯૬૭થી ઠરાવેલ વનયમોનસુાર યોગ્ય જણાતો નથી. તો જે તે 
તિકકે આવા ઉમેદવારને તેની વનમણ ૂકં ‘રદ’ કરીને ૫ડતો જકૂી ર્કાર્ે. વનમણ ૂકં િાિત ે
તેઓનો વનણગય આખરી ગણાર્.ે 

8. આ ભરતી પ્રહિયા ઉકત જણાવેલ જગ્યાઓ તેની સામે જણાવેલ ખાતાના વડાની                  
વગગ-3” સવંગગની જગ્યાના સવંગગના પ્રવતગમાન ભરતી વનયમો - ભરતી પરીક્ષા વનયમોન ે
આવધન રહરેે્. 

9. આ જાહરેાત કોઈ૫ણ કારણોસર રદ કરવાની કે તેમા ંફેરફાર કરવાની આવશ્યકતા ઉભી 
થરે્ તો તેમ કરવાનો મડંળને સપંણૂગહકક / અવધકાર રહરેે્ અન ેમડંળ આ માટે કારણો 
આ૫વા િધંાયેલ રહરેે્ નહી. તેમજ તેવાસજંોગોમા ં ભરેલ અરજીઅને૫રીક્ષાફી ૫રત 
મળવાપાત્ર થરે્ નહી. 

10. બોડમ (મડંળ) ની વેબસાઇટ  https://gsssb.gujarat.gov.in નનયનમતપણે જોતા રહવેા 
ઉમેદવારોને ખાસ  ભલામણ છે.  

11. વ જાહરેાત અન્ વયે સભંવત લેબખત પરીક્ષા નુ ંવયોજન સને મે-જુન ર૦૧૭ના માસ 
દરનમયાન કરવામા ંવવશે, તે ધ્ યાને લઇ ઉમેદવારોએ પરીક્ષાલક્ષી તૈયારી કરવી. વમ 
છતા ંપરીક્ષાના વયોજનની તારીખ બાબતે જરૂર જણાયે મડંળ િેરિાર કરી શકશે. 

12. વ ભરતી પ્રહક્રયા સપંણૂમપણે જે તે સવંગમના પ્રવતમમાન ભરતી નનયમોને વનધન રહશેે. 

https://gsssb.gujarat.gov.in/
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૧૨. મડંળ જે કોઈ ઉમેદવાર ને, 

1. તેને ઉમેદવારી માટે કોઈ૫ણ પ્રકારે ટેકો મેળવવા માટે એટલે કે મડંળના અઘ્યક્ષ, સભ્ય 

અથવા કોઈ અવધકારી ૫ર પ્રતયક્ષ કે ૫રોક્ષ લાગવગ લગાડવાનો પ્રયાસ કરવામાટે, 

2. િીજાનુ ંનામ ધારણ કરવામાટે,  

3. િીજા પાસે પોતાનુ ંનામ ધારણ કરાવવા માટે, 

4. િનાવટી ખોટા દસ્તાવેજો અથવા જેની સાથે ચેડા કરવામા ંઆવ્યા હોય તવેાદસ્તાવેજો 

સાદર કરવા અથવા ગેરરીવત આચરવા માટે, 

5. યથાથગ અથવા ખોટા અથવામહતવની માહહતી છુપાવતા હોય તેવા વનવેદનો કરવામાટે,  

6. ૫રીક્ષા માટે તેની ઉમદેવારીના સિંધંમા ં અન્ય કોઈ અવનયવમત અથવા અયોગ્ય 

સાધનનો આશ્રય લેવામાટે, 

7. ૫રીક્ષા દરમ્યાન ગેરવ્યાજિી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા માટે એટલ ેકે અન્ય ઉમેદવારની 

ઉત્તરવહીમાથંી નકલ કરવા, પસુ્તક, ગાઈડ, કા૫લી કે તેવા કોઈ૫ણ છાપેલા કે 

હસ્તબલબખત સાહહતયની મદદથી અથવા વાતચીત ઘ્વારા નકલ કરવા કે ઉમેદવારને 

નકલ કરાવવાની ગેરરીવતઓ પૈકી કોઈ૫ણ ગેરરીવત આચરવા માટે, 

8. લખાણોમા ં અશ્શ્લલભાષા અથવા િીભતસ િાિત સહહતની અ પ્રસ્તતુ િાિત લખવા 

માટે, 

9. OMR ઉત્તરપત્રમા ંપોતાની ઓળખસચૂક કોઇપણ પ્રકારની નીર્ાની, લખાણ, આલ્ફાિેટ, 

બચહ્ન કે જેનાથી ઓળખ પ્રસ્થાવપત થાય તેવા પ્રયાસ કરવા માટે,  

10. ૫રીક્ષા ખડંમા ંઅન્ય કોઈ રીતે ગેરવતગણ ૂકં કરવા માટે,  

11. ૫રીક્ષાના સચંાલન કરવા માટે મડંળે રોકેલા સ્ટાફને સીધી કે આડકતરી રીતે હરેાન 

કરવા અથવા ર્ારીહરક રીત ેઈજા કરવામાટે,  

12. પવૂગવતી ખડંોમા ં વનહદિષ્ટટ કરેલા તમામ અથવા કોઈ ૫ણ કૃતય કરવાનો પ્રયતન કરવા 

માટે અથવા આવાપ્રસગં ેમદદગારી કરવામાટે, અથવા 

13. ૫રીક્ષા માટે તેન ે ૫રવાનગી આ૫તા તેના પ્રવેર્૫ત્રમા ં આ૫વામા ં આવેલી કોઈ૫ણ 

સચુનાનો ભગં કરવા માટે દોવષત ઠયાગ હોય તો અથવા દોવષત હોવાનુ ંજાહરે કયુગ હોય 

તો તે ફોજદારી કાયગવાહીને પાત્ર થવા ઉ૫રાતં (ક) મડંળ, તે જે ૫રીક્ષાનો ઉમેદવાર 

હોય તે ૫રીક્ષામાથંી ગેરલાયક ઠરાવી ર્કર્,ે અથવા (ખ) (૧) મડંળ, સીધી ૫સદંગી 

માટે લેવાની કોઈ૫ણ ૫રીક્ષામા ં િેસવામાથંી અથવા કોઈ૫ણ રૂિરૂ જલુાકાતમાથંી, 
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અથવા (ર) રાજય સરકાર, પોતાના હઠેળની કોઈ૫ણ નોકરીમાથંી કાયમી રીતે અથવા 

વનહદષ્ટટ જદુત માટે ગેરલાયક / િાકાત કરી ર્કર્.ે 

14. ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ કે અન્ ય જાહરે સેવા આયોગ અથવા અન્ ય સરકારી/અધગ 

સરકારી/સરકાર હસ્તકની સસં્ થાઓ ધ્ વારા ઉમેદવાર કયારેય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ 

હોય અને ગેરલાયકાતનો સમય ચાલ ુહરે્ તો આવા ઉમેદવારની અરજી આપોઆપ રદ 

થવાને પાત્ર િનર્ે.  

૧૩. નીચે દર્ાગવ્યા જજુિની અરજીઓ રદ કરવામા ંઆવરે્.(આ યાદી માત્ર દ્રષ્ટ ટાતં સ્ વરૂપે છે. જે 
સપંણૂગ નથી) 

(૧) ઓનલાઇન જસુદા જજુિ અરજી કરેલ ન હોય 
(ર) અરજીમા ંદર્ાગવેલ વવગતો અધરૂી કે અસગંત હોય 
(૩) અરજીમા ંઉમેદવારે સહી કે પાસપોટગ  સાઇઝનો ફોટો અપલોડ કરેલ ન હોય 
(૪) અરજી ફેકસ થી, ઇ-મેલ થી અથવા પોસ્ ટથી મોકલાવેલ હોય 
(૫) બિનઅનામત વગગના ઉમેદવારે પરેૂપરૂી ફી ન ભરેલ હોય 
(૬) અનસુબૂચત જાવત, અનસુબૂચત જન જાવત, સામાજીક ર્ૈક્ષબણક પછાત વગગ, ર્ારીહરક 

ખોંડખાપંણ ધરાવતા ઉમેદવાર તેમજ માજી સૈવનક તેઓની કેટેગરી અંગેન;ુ પ્રમાણ૫ત્ર 
ધરાવતા ન હોય 

(૭) સામાજીક ર્ૈક્ષબણક પછાત વગગના ઉમેદવાર જાહરેાતમા ંદર્ાગવેલ સમયગાળાન;ુ નોન-
હિવમલીયર પ્રમાણ૫ત્ર ધરાવતા ન હોય  

૧૪. આ જાહરેાત તથા ભરતી પ્રહિયામા ં કોઈ૫ણ કારણોસર તેમા ં ફેરફાર કરવાની કે રદ 
કરવાની આવશ્યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો મડંળને સપંણૂગહ્ / અવધકાર રહરેે્ 
અને મડંળ આ માટે કારણો આ૫વા િધંાયેલ રહરેે્ નહીં. 

   
તારીખ : ૨૪ /૦૧ /૨૦૧૭ 
સ્થળ : ગાધંીનગર 

સબચવ 
ગજુરાત ગૌણ સેવા ૫સદંગી મડંળ,  

ગાધંીનગર 
 
 
 
 
 
 


