ુ રાત ગૌણ સેવા ૫સનદગી મનડળ,
ગજ
્લોક નન. ૪, ડાા. ીવરાજ મહેતા ભવન, ગાનધીનગર
ુ નાઓ
ાહેરાત રમાનકઃ ૬૬/ર૦૧૬૧૭ થી ૭૦/ર૦૧૬૧૭ ંગેની વવગતવાર સચ
(વેબસાઇટ એરેસ : https://ojas.gujarat.gov.in અને https://gsssb.gujarat.gov.in)

ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સનદગી મનડળ, ગાનધીનગર વારા જુદા જુદા વવભાગોના વનયનરણ હેઠળના
ખાતાના વડાવ હ્તકની કચેરીવમાન વગગ-૩ ના જુદા જુદા તાનવરક સનવગોની નીચે દ્ાગવેલ સીધી
ભરતીની જ્યાવ અ્વયે પસનદગી/ રવતષા યાદી તૈયાર કરવા માટે ઉમેદવારો પાસેથી OJAS ની
વેબસાઇટ

પર

વનલાઈન

અરી૫રકો

મનગાવવામાન

આવે

છે .

આ

માટે

ઉમેદવારોએ

https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ ૫ર તા. ૧૮/૦૪/ર૦૧૬ (૧૭-૦૦ કલાક) થી તા.
૦૨/૦૫/ર૦૧૬ (સમય રારીના ૧૧.૫૯ કલાક સુધી) દર્યાન વન-લાઈન અરી કરવાની રહે્ે.
અરી કરવા માટેની વવગતવાર સ ૂચનાવ સહહત (આગળ ફકરા નન. ૭ માન દ્ાગવેલ ) આ સમર
ાહેરાત દરે ક ઉમેદવારે રથમ ્યાનથી વાનચવી જૂરી છે . ઉમેદવારોએ પોતાની ્ૈષણણક લાયકાત,
ંમર, ાવત તેમજ અ્ય લાયકાતના બધા જ અસલ રમાણપરો હાલમાન પોતાની પાસે જ રાખવાના
રહે્ે અને અરીપરકમાન તે રમાણપરોમાન દ્ાગ્યા જુજબની જૂરી વવગતો ભરવાની રહે્ે. પરીષા
સનબધ
ન ેની તમામ સ ૂચનાવ મનડળની https://gsssb.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર જ ૂકવામાન આવ્ે
તેથી સમયાનતરે મનડળની વેબસાઇટ અચુક જોતા રહે ુ ન તેમજ કેટલીક સ ૂચનાવ મોબાઇલ નનબર પર

SMS થી આપવામાન આવ્ે. આથી અરીપરકમાન સનબવન ધત કોલમમાન મોબાઇલ નનબર અવ્ય દ્ાગવવો
અને ભરતી રહિયા પ ૂણગ થાય ହયાન સુધી તે નનબર ાળવી રાખવો જૂરી અને આપના હહતમાન છે .

૧.

સનવગા વાર જ્યાની વવગતો નીચે

ુ બ છે .
જ
સનવગગ ુ ન

ાહેરાત િમાનક

વવભાગ/ ખાતાની

વગગ

સા
મા
્ય

ુન
વડાની કચેરી નામ

સેટલમે્ટ કવમ્નર
૬૬/ર૦૧૬૧૭

નામ

સામા્ય
મ
હહ
લા

ુ ૂણચત
અ સ
ાવત

ુ ૂણચત
અ સ
જન ાવત

સા.્ૈ.૫.
વગગ

મ
હહ
લા

મ
હહ
લા

સા
મા
્ય

મ
હહ
લા

સા
મા
્ય

૨૬૩ ૧૨૯ ૨૨

૧૧

૫૯

૨૯

૫૮ ૨૯

૬૦૦

૦૩

૧૧

૦૬

૨૧ ૧૦

૧૧૫

-

૦૧

૦૧ ૦૩ ૦૧

૧૬

સવેયર

અને જમીન દફતર

કુ લ

સા
મા
્ય

વનયામક, ગાનધીનગર
૬૭/ર૦૧૬૧૭

સેટલમે્ટ કવમ્નર

સીવનયર

અને જમીન દફતર

સવેયર

૪૦

૧૯

૦૫

૦૬

૦૩ ૦૧

વનયામક ગાનધીનગર
૬૮/ર૦૧૬૧૭

વીમા વનયામ્રી
ગાનધીનગર

ક્યાન
તાનવરક
મદદની્
(Junior
Technical
Assistant)
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૬૯/ર૦૧૬૧૭

વીમા વનયામ્રી
ગાનધીનગર

૭૦/ર૦૧૬૧૭

રેયાન
તાનવરક
મદદની્
(Senior
Technical
Assistant)

ગુજરાત ાહેર સેવા

મદદની્

આયોગ, અમદાવાદ

રનથપાલ

કુ લ

૦૧

૦૧

-

-

-

-

-

-

૦૨

૦૧

-

-

-

-

-

-

-

૦૧

૨૮

૧૪

૭૨

૩૫

૩૧૧ ૧૫૨

૭૩૪

૮૨ ૪૦

નંધ:-(૧) ા. િ. ૬૬/ર૦૧૬૧૭ ની-૬૦૦ જ્યાવ પૈકી– ૬૦ જ્યાવ ા. િ. ૬૭/ર૦૧૬૧૭ ની૧૧૫ જ્યાવ પૈકી– ૧૧ જ્યાવ તથા ા. િ. ૬૮/ર૦૧૬૧૭ ની-૧૬ જ્યાવ પૈકી–
૦૨ જ્યાવ માી સૈવનકો માટે અનામત છે .
(૨)

ા. િ. ૬૬/ર૦૧૬૧૭ ની ૬૦૦ જ્યાવ પૈકીની વવકલાનગ ઉમેદવારો માટેની ૧૮
જ્યાવમાનથી (૧) ૦૯ જ્યાવ રવણની ખામીવાળા ( ૪૦ ટકા કે તેથી વ ુ અને ૭૫
ટકા કે તેથી વછી) તેમજ (૨) ૦૯ જ્યાવ હલન-ચલનની વવકલાનગતાવાળા (OA અને
OL) ઉમેદવારો માટે અનામત છે .
ા. િ.

૬૭/ર૦૧૬૧૭ ની- ૧૧૫ જ્યાવ પૈકીની વવકલાનગ ઉમેદવારો માટેની ૦૩

જ્યાવમાનથી (૧) ૦૧ જ્યાવ રવણની ખામીવાળા ( ૪૦ ટકા કે તેથી વ ુ અને ૧૦૦
ટકા કે તેથી વછી)

તેમજ (૨) ૦૨ જ્યાવ હલન-ચલનની

વવકલાનગતાવાળા

(OA

અને OL) ઉમેદવારો માટે અનામત છે .
(૪)

અનામત જ્યાવ ફકત જ ૂળ ગુજરાતના અનામત વગગના ઉમેદવારો માટે જ અનામત છે .

(૫)

ે તે કેટેગરીમાન મહહલાવ માટેની અનામત જ્યાવ માટે જો લાયક મહહલા ઉમેદવાર
ઉ૫લ્ધ નહં થાય તો તે જ્યા ે તે કેટેગરીના પુૂષ ઉમેદવારોથી ભરવામાન આવ્ે.

(૬)

વવકલાનગ તથા માી સૈવનકો માટેની અનામત જ્યાવ ે તે કેટેગરીની જ્યા સામે
સરભર કરવામાન આવ્ે. જો તેવી જ્યાવ માટે લાયક ઉમેદવાર ઉપલ્ધ નહં થાય તો
તે જ્યાવ ે તે કેટેગરીના સામા્ય ઉમેદવારોથી ભરવામાન આવ્ે.

(૭)

ાહેરાતમાન ે તે કેટેગરીમાન કૂલ જ્યાવ પૈકી મહહલા ઉમેદવારો માટે અજુક જ્યાવ
અનામત હોય ହયારે મહહલા ઉમેદવારોની અનામત જ્યાવ વસવાયની બાકી રહેતી
જ્યાવ ફ્ત પુૂષ ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેમ ગણવા ુ ન નથી, આ જ્યાવ પર
પુૂષ તેમજ મહહલા ઉમેદવારોની પસદન ગી ઉમેદવારોએ મેળવેલ માકગ સના મેરીટસને
્યાને લઇ કરવામાન આવે છે તેથી આવી જ્યાવ માટે પુૂષ તેમજ મહહલા ઉમેદવારો
અરી કરી ્કે છે . (દા.ત. કૂલ ૧૦ જ્યાવ પૈકી ૦૩ જ્યા મહહલા ઉમેદવાર માટે
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અનામત છે પરન ુ બાકી રહેતી ૦૭ જ્યા સામે મેરીટસમાન આવતી મહહલા ઉમેદવાર પણ
પસનદગી પામી ્કે છે .)

ર.

૫ગાર ધોરણ:નાણાન વવભાગના તા.૧૬-ર-ર૦૦૬ ના તથા તા.ર૯/૪/ર૦૧૦ અને તા. ૬/૧૦/૨૦૧૧, તા.
૨૦/૧૦/૨૦૧૪ ના ઠરાવ િમાનક: - ખરચ -ર૦૦ર- ૫૭-ઝ.૧ તેમજ તા. ૨૦/૧૦/૨૦૧૫ ના
ઠરાવ િમાનક: - ખરચ -ર૦૦ર- ૫૭-(પાટગ -ર)-ઝ.૧ અ્વયે રથમ પાનચ વષગ માટે રવત માસ
માટે નીચે જુજબના વનયત હફકસ ૫ગારથી વનમ કન ૂ અપા્ે અને હફકસ પગાર ઉપર વનયત
માવસક ખાસ ભુ ન મળવાપાર થ્ે. ઉપરાનત ખાસ ભથા ઉપર વાવષનક વનયત વધારો
મળવાપાર થ્ે. તેમજ ઉકત ઠરાવના અ્ય લાભો મળવાપાર થ્ે. અને સામા્ય વહીવટ
વવભાગના તા. ૨૩-૧૦-ર૦૧૫ ના ઠરાવ િમાનક:- સીઆરઆર-૧૧-ર૦૧૫-૩૧૨૯૧૧-ગ.૫ અને
નાણા વવભાગના તા. ૨૮-૦૩-ર૦૧૬ ના ઠરાવ િમાનક:- ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટગ -૩)/ઝ-૧ માન
દ્ાગવેલ બોલીવ અને ્રતોને આવધન વનમાયેલ ઉમેદવાર પાનચ વષગના ંતે તેની સેવાવ
ુ ાર મળવાપાર
સનતોષકારક જણાયેથી સનબવન ધત કચેરીમાન ે તે સમયના સરકારરીના વનયમો સ
૫ગાર ધોરણમાન વનયવમત વનમ કન ૂ મેળવવાને પાર થ્ે.
સનવગગ ુ ન નામ
ાહેરાત િમાનક

રથમ પાનચ

વવભાગ/ ખાતાની

વષગ સુધી

ુન
વડાની કચેરી નામ

મળનાર
હફકસ પગાર

સેટલમે્ટ કવમ્નર

૬૬/ર૦૧૬૧૭ અને જમીન દફતર

હફકસ પગાર

ખાસ ભથા

મળવાપાર

મળવાપાર

ખાસ ભુણણન

વધારો

ઉપર

ણણમાવસક

ઉપર

વાવષનક

સવેયર

૭,૮૦૦/-

૨૨૦૦/-

૧૫૦૦/-

સીવનયર સવેયર

૧૩,૫૦૦/-

૧૫૦૦/-

૧૫૦૦/-

ક્યાન તાનવરક

૧૩,૫૦૦/-

૧૫૦૦/-

૧૫૦૦/-

૧૩,૭૦૦/-

૧૮૦૦/-

૧૫૦૦/-

૧૩,૭૦૦/-

૧૮૦૦/-

૧૫૦૦/-

વનયામક, ગાનધીનગર
સેટલમે્ટ કવમ્નર

૬૭/ર૦૧૬૧૭ અને જમીન દફતર

વનયામક ગાનધીનગર

૬૮/ર૦૧૬૧૭ વીમા વનયામ્રી
ગાનધીનગર

મદદની્
(Junior
Technical
Assistant)
રેયાન તાનવરક

૬૯/ર૦૧૬૧૭

વીમા વનયામ્રી
ગાનધીનગર

મદદની્
(Senior

Technical
Assistant)

૭૦/ર૦૧૬૧૭ ગુજરાત ાહેર સેવા

આયોગ, અમદાવાદ

મદદની્
રનથપાલ
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૩.

રા્રીયતા:-

ઉમેદવાર ભારતનો નાગહરક હોવા જોઈએ. અથવા ગુજરાત જુ્કી સેવા વગથકરણ અને
ભરતી (સામા્ય) વનયમો, ૧૯૬૭ ના વનયમ-૭ ની જોગવાઇ જુજબની રાટરીયતા
ધરાવતા હોવા જોઇએ.
૪.(૧)

વયમયાાદા અને શૈષણણક લાયકાતની વવગતો:-

ા.ર.

સનવગા

વયમયાાદા / શૈષણણક લાયકાત

૬૬/ર૦૧૬૧૭

સવેયર

(ક) તા. ૦૨/૦૫/ર૦૧૬ ના રોજ ઉમેદવારની ંમર ૧૮ વષગથી વછી નહં
અને

૩૩ વષગથી વ ુ ન હોવી જોઈ્ે.

(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમાન કે્્િય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા
તે હેઠળ ્થપાયેલી અથવા સન્થાવપત નુવનવવસનટીવ પૈકી કોઇપણમાનથી
અથવા તે તરીકે મા્ય થયેલી અથવા નુ.ી.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેક્ન૩ હેઠળ ડી્ડ નુવનવવસનટી તરીકે ાહેર થયેલી બીી કોઇપણ ્ૈષણણક
સન્થામાનથી મેળવેલ સીવીલ એજીવનયરંગ નો ડડ્લામા ધરાવતો હોવો
જોઇ્ે. અથવા સરકારે મા્ય કરે લ તેની સમકષ લાયકાત ધરાવતો હોવો
જોઇ્ે. (ઉ્ચ ્ૈષણણક લાયકાત ેમ કે સીવીલ એ્ીવનયરંગમાન ્નાતક
અને અ ્ુ નાતકની ડીરી ધરાવતા ઉમેદવારો પણ પોતાની ઉમેદવારી
નંધાવી ્ક્ે.)

અથવા
(૨) સરકારે મા્ય કરે લ શ્ોણગક તાલીમ સન્થામાનથી બે વ્ાનો
સવેયરનો કો્ા પાસ કયાગ ુ ન રમાણપર ધરાવતો હોવો જોઇ્ે
(ગ)

ગુજરાત જુ્કી સેવા વગથકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો,

૧૯૬૭ માન ઠરા્યા રમાણેની કો્્નુટરના ઉપયોગ ંગેની પાયાની
ાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.
(ઘ) ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા હહ્દી અથવા બનને

ભાષા ુ ન પ ૂર ુ ન ઞાન

ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.
વખતોવખત સુધાયાગ રમાણેના ગુજરાત જુ્કી સેવા વગથકરણ અને
ુ ાર અગાઉથી ગુજરાત
ભરતી (સામા્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સ
સરકારની સેવામાન હોય તેવી ્યત્તવની તરફેણમાન ઉપલી વયમયાગ દા
હળવી કરી ્કા્ે.
૬૭/ર૦૧૬૧૭

સીનીયર સવેયર

(ક) તા. ૦૨/૦૫/ર૦૧૬ ના રોજ ઉમેદવારની ંમર ૧૮ વષગથી વછી નહં
અને

૩૫ વષગથી વ ુ ન હોવી જોઈ્ે.

(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમાન કે્્િય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા
તે હેઠળ ્થપાયેલી અથવા સન્થાવપત નુવનવવસનટીવ પૈકી કોઇપણમાનથી
અથવા તે તરીકે મા્ય થયેલી અથવા નુ.ી.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેક્ન૩ હેઠળ ડી્ડ નુવનવવસનટી તરીકે ાહેર થયેલી બીી કોઇપણ ્ૈષણણક
સન્થામાનથી મેળવેલ સીવીલ એજીવનયરંગ અથવા આડકિટેકચર અથવા
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ુ ર એ્લીકેશન અને ઇજફોમેશન ટેકનોલોીમાન બી.એસ.સી.
કોપ્ ટ
અથવા

કોપ્ ટુ ર

ટે કનોલોીમાન

એ્લીકેશન

એજીવનયરંગ

(બી.સી.એ.)

અથવા

અથવા

ુ ર
કોપ્ ટ

ઇજફોમેશન

એ્લીકેશનમાન

ુ ીકેશનમાન એજીવનયરંગ
એજીવનયરંગ અથવા ઇલેકરોનીકસ અને કોપ ન
ની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.
(ગ)

ગુજરાત જુ્કી સેવા વગથકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો,

૧૯૬૭ માન ઠરા્યા રમાણેની કો્્નુટરના ઉપયોગ ંગેની પાયાની
ાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.
(ઘ) ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા હહ્દી અથવા બનને

ભાષા ુ ન પ ૂર ુ ન ઞાન

ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.
વખતોવખત સુધાયાગ રમાણેના ગુજરાત જુ્કી સેવા વગથકરણ અને
ુ ાર અગાઉથી ગુજરાત
ભરતી (સામા્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સ
સરકારની સેવામાન હોય તેવી ્યત્તવની તરફેણમાન ઉપલી વયમયાગ દા
હળવી કરી ્કા્ે.
૬૮/ર૦૧૬૧૭

ક્યાન તાનવરક

(ક) તા. ૦૨/૦૫/ર૦૧૬ ના રોજ ઉમેદવારની ંમર ૧૮ વષગથી વછી નહં

મદદની્

અને

૩૬ વષગથી વ ુ ન હોવી જોઈ્ે.

(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમાન કે્્િય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા
તે હેઠળ ્થપાયેલી અથવા સન્થાવપત નુવનવવસનટીવ પૈકી કોઇપણમાનથી
અથવા તે તરીકે મા્ય થયેલી અથવા નુ.ી.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેક્ન૩ હેઠળ ડી્ડ નુવનવવસનટી તરીકે ાહેર થયેલી બીી કોઇપણ ્ૈષણણક
સન્થામાનથી મેળવેલ ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇ્ે. અથવા
સરકરે મા્ય કરે લ તેની સમકષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.
(૨) ઉમેદવાર ભારતમાન કે્્િય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે
હેઠળ ્થપાયેલી અથવા સન્થાવપત નુવનવવસનટીવ પૈકી કોઇપણમાનથી
અથવા તે તરીકે મા્ય થયેલી અથવા નુ.ી.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેક્ન૩ હેઠળ ડી્ડ નુવનવવસનટી તરીકે ાહેર થયેલી બીી કોઇપણ ્ૈષણણક
સન્થામાનથી મેળવેલ વીમા સનબવન ધત ડડ્લોમા અથવા રમાણપર ધરાવતો
હોવો જોઇ્ે.
(ગ)

ગુજરાત જુ્કી સેવા વગથકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો,

૧૯૬૭ માન ઠરા્યા રમાણેની કો્્નુટરના ઉપયોગ ંગેની પાયાની
ાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.
(ઘ) ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા હહ્દી અથવા ગુજરાતી/હહ્દી બનને
ભાષા ુ ન પ ૂર ુ ન ઞાન ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.
વખતોવખત સુધાયાગ રમાણેના ગુજરાત જુ્કી સેવા વગથકરણ અને
ુ ાર અગાઉથી ગુજરાત
ભરતી (સામા્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સ
સરકારની સેવામાન હોય તેવી ્યત્તવની તરફેણમાન ઉપલી વયમયાગ દા
હળવી કરી ્કા્ે.
૬૯/ર૦૧૬૧૭

રેયાન તાનવરક

(ક) તા. ૦૨/૦૫/ર૦૧૬ ના રોજ ઉમેદવારની ંમર ૧૮ વષગથી વછી નહં

મદદની્

અને

૩૮ વષગથી વ ુ ન હોવી જોઈ્ે.

(ખ) (૧) ઉમેદવારે ગુજરાત સરકારે મા્ય કરે લ નુવનવવસનટીમાનથી વવનયન
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અથવા વવઞાન અથવા કાયદો અથવા વાણણજય અથવા કૃવ્માન
્નાતકની

પદવી

અને

ભારતમાનની

ફેડરે ્ન

વફ

ઇ્્નુર્સ

ઇ્્ટીટનુટનો અથવા લનડનની ધી ચાટગ ડગ ઇ્્નુર્સ ઇ્્ટીટનુટ (જનરલ
ઇ્્નુર્સ) નો લાયસજસીએટનો ડડ્લોમા અથવા ભારતમાનની ફેડરે ્ન
વફ ઇ્્નુર્સ ઇ્્ટીટનુટનો અથવા લનડનની ધી ચાટગ ડગ ઇ્્નુર્સ
ઇ્્ટીટનુટ (જનરલ ઇ્્નુર્સ) નો એસોસીએટનો ડડ્લોમા અને
(૨) જનરલ ઇ્્નુર્સ કનપનીમાન અથવા સરકારી વીમા ખાતામાન જનરલ
ુ વ હોવો
ઇ્્નુર્સના વવષયોની કામગીરીનો આ્રે ૩ (રણ) વ્ાનો અ ભ
જોઇ્ે.
(ગ)

ગુજરાત જુ્કી સેવા વગથકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો,

૧૯૬૭ માન ઠરા્યા રમાણેની કો્્નુટરના ઉપયોગ ંગેની પાયાની
ાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.
(ઘ) ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા હહ્દી અથવા ગુજરાતી/હહ્દી બનને
ભાષા ુ ન પ ૂર ુ ન ઞાન ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.
વખતોવખત સુધાયાગ રમાણેના ગુજરાત જુ્કી સેવા વગથકરણ અને
ુ ાર અગાઉથી ગુજરાત
ભરતી (સામા્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સ
સરકારની સેવામાન હોય તેવી ્યત્તવની તરફેણમાન ઉપલી વયમયાગ દા
હળવી કરી ્કા્ે.
ભારતમાનની ફેડરે ્ન વફ ઇ્્નુર્સ ઇ્્ટીટનુટનો અથવા લનડનની
ધી ચાટગ ડગ ઇ્્નુર્સ ઇ્્ટીટનુટ (જનરલ ઇ્્નુર્સ) નો અસોસીએટનો
ડડ્લોમા ધરાવતા ઉમેદવારને આખરી પસનદગી સમયે સરખા માકગ સ
ધરાવતા ઉમેદવારોના હક્સામાન રાધા્ય આપવામાન આવ્ે.
૭૦/ર૦૧૬૧૭

મદદની્

(ક) તા. ૦૨/૦૫/ર૦૧૬ ના રોજ ઉમેદવારની ંમર ૧૮ વષગથી વછી નહં

રનથપાલ

અને

૩૭ વષગથી વ ુ ન હોવી જોઈ્ે.

(ખ) (૧) મા્ય નુવનવવસનટીમાનથી મેળવેલ ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો
જોઇ્ે.
(૨) મા્ય નુવનવવસનટીમાનથી મેળવેલ લાયરેરી સાયજસ નો ડડ્લોમા

અથવા લાયરેરી તાલીમી કો્ા નુ

રમાણપર મેળ્યા બાદ ૧(એક)

ુ વ ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.
વ્ાનો લાયરેરી કામનો અ ભ
(ગ)

ગુજરાત જુ્કી સેવા વગથકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો,

૧૯૬૭ માન ઠરા્યા રમાણેની કો્્નુટરના ઉપયોગ ંગેની પાયાની
ાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.
(ઘ) ઉમેદવાર ગુજરાતી ભાષા ુ ન પ ૂર ુ ન ઞાન ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.
વખતોવખત સુધાયાગ રમાણેના ગુજરાત જુ્કી સેવા વગથકરણ અને
ુ ાર અગાઉથી ગુજરાત
ભરતી (સામા્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સ
સરકારની સેવામાન હોય તેવી ્યત્તવની તરફેણમાન ઉપલી વયમયાગ દા
હળવી કરી ્કા્ે.

નંધઃ-(૧) ઉપર દ્ાગવેલ તમામ સનવગગના ભરતી વનયમોમાન વનયત થયેલ ્ૈષણણક લાયકાતના
અગହયના જુ્ાવનો અરીપરકમાન સમાવે્ કરવામાન આવેલ છે . પર ુ ન આખરી પસનદગી સમયે
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ભરતી વનયમોમાન દ્ાગવેલ ્ૈષણણક લાયકાતની તમામ જોગવાઇવને ્યાને લેવામાન આવ્ે.
ઉમેદવારે ાહેરાતમાન દ્ાગવેલ ્ૈષણણક લાયકાતની તમામ વવગતો ્યાને લઇને જ
ુ વની વવગતો
અરીપરકમાન વવગતો ભરવાની રહે્ે. વધારાની વવ્ેષ ્ૈષણણક લાયકાત-અ ભ

Additional Education Qualification માન દ્ાગવવાની

રહે્ે.

(૨) દરે ક સનવગગની ઉપલી વયમયાગદા માટે ગુજરાત જુ્કી સેવા વગથકરણ અને ભરતી (સામા્ય)
વનયમો-૧૯૬૭ તેમજ ે તે સનવગગના ભરતી વનયમોમાન દ્ાગવેલ જોગવાઇ

અને સામા્ય

વહીવટ વવભાગના તા. ૨૯/૯/૨૦૧૨ અને તા. ૦૬/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવ િમાનકઃ
સીઆરઆર/૧૧૨૦૦૮/૨૮૨૩૨૩/ગ-૫ ની જોગવાઇવ અને તે અ્વયે થયેલ સુધારાને
્યાને લેવામાન આવેલ છે .
૪ [ર].

વયમયાા દામાન ૂટછાટ:સામા્ય વગગની મહહલા ઉમેદવારો, અનામત વગગના પુૂષ તથા મહહલા ઉમેદવારો તેમજ
માી સૈવનક, ્ાહરરીક વવકલાનગ ઉમેદવારો અને સરકારી સેવામાન અગાઉથી ફરજ બાવાતા
ુ ાર ૃટછાટ મળવાપાર છે .
હોય તેવા કમગચારી ઉમેદવારોને નીચે જુજબ વનયમો સ

(૧)

ઉપર દ્ાગવેલ તમામ સનવગોમાન ગુજરાત જુ્કી સેવા વગથકરણ અને ભરતી (સામા્ય)
ુ ાર અગાઉથી ગુજરાત સરકારની સેવામાન હોય તેવી
વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સ
્યત્તવની તરફેણમાન ઉપલી વયમયાગદા હળવી કરી ્કા્ે. તે જુજબની જોગવાઇ થયેલ છે
આ જોગવાઇનો લાભ ે કમગચારી સરકારી સેવામાન વનયવમત વનમ કન ૂ પામેલ હોય તેવા
કમગચારી ઉમેદવારને જ મળવાપાર છે . તેથી સરકારરીની હાલની કરાર આધાહરત હફકસ
ુ ાર ે ઉમેદવારો માવસક ડફકસ પગારથી સરકારી સેવામાન ફરજ બાવતા
પગારની નીવત અ સ
હોય તેવા ઉમેદવારોને આ લાભ મળી ્કતો નથી. તેથી તેવા ઉમેદવારોએ આ જોગવાઇના
આધારે વયમયાગદામાન ૃટછાટ મળવાપાર હોવા ુ ન ગણીને (ે તે કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે
વનયત થયેલ વયમયાગદામાન આવતા ન હોય તો) અરીપરક

ભરી ્કા્ે નહં. તેમ છતાન

અરીપરક ભરવામાન આવ્ે તો તે કોઇ પણ તબકે મનડળ વારા રદ કરવામાન આવ્ે.
(૨)

ાહેરાત િમાનકઃ ૬૬/ર૦૧૬૧૭ અને ા.િ. ૬૭/૨૦૧૬૧૭ માટે માટે માી સૈવનક ઉમેદવારો
કે ેવએ જલ, વાનુ અને ્થળની આમથ ફોસથસમાન વછામાન વછા છ માસની સેવા કરી હોય
અને માી સૈવનક તરીકે ુ સષમ અવધકારી ુ ન વળખકાડગ અને હડ્ચાબ કુક ધરાવતાન હોય તો
ઉ૫લી વયમયાગદામાન તેવએ બાવેલ ફરજનો સમયગાળો ઉ૫રાનત રણ વષગ સુધીની ૂટછાટ
મળ્ે.

(૩)

ે તે સનવગગની જ્યાવ માટે સામા્ય વગગની મહહલા ઉમેદવારોને મહહલા તરીકેના પાનચ
વષગની ૃટછાટ મળવાપાર થ્ે.

(૪)

ે સનવગગનીજ્યાવ પૈકી ે તે અનામત વગગના ઉમેદવારો માટે જ્યાવ અનામત દ્ાગવેલ
છે તેવા વગગના પુૂષ ઉમેદવારોને પાનચ વષગની ૃટછાટ અને મહહલા ઉમેદવારોને અનામત
વગગ તરીકેના પાનચ અને મહહલા તરીકેના પાનચ વષગ મળી કુલ-૧૦ (દ્) વષગની ૃટછાટ
મળવાપાર થ્ે. પરન ુ ે સનવગગની જ્યાવમાન ે તે અનામત વગગ માટે અનામત જ્યા
દ્ાગવેલ નથી તેવા વગગના પુૂષ ઉમેદવારોને કોઇ ૃટછાટ મળ્ે નહં પરન ુ મહહલા
ઉમેદવારોને મહહલા તરીકેના પાનચ વષગની ૃટછાટ મળવાપાર થ્ે.
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(૫)

ે સનવગોની જ્યા માર ણબન આનમત- સામા્ય વગગ માટેની છે તેવી જ્યાવ માટે
અનામત વગગના ઉમેદવારો પોતાની ઉમેદવારી નંધાવી ્ક્ે/ અરીપરક ભરી ્ક્ે.
(અરીપરકમાન તેવએ પરીષા ફી માનથી જુત્ત માટે ે તે કેટેગરી જ દ્ાગવવાની રહે્ે. )
પરન ુ તેવને વયમયાગદામાન કોઇ ૃટછાટ મળ્ે નહં. માર મહહલા ઉમેદવારોને મહહલા
તરીકેના પાનચ વષગની ૃટછાટ મળવાપાર થ્ે.

(૬)

સામા્ય વગગના વવકલાનગ પુૂષ ઉમેદવારોને ૧૦ વષગ ની ૃટછાટ મળવાપાર થ્ે.

(૭)

સામા્ય વગગના વવકલાનગ મહહલા ઉમેદવારો ૧૫ વષગ ૃટછાટ મળવાપાર થ્ે.

(૮) અનામત વગગના વવકલાનગ પુૂષ ઉમેદવારોને ે તે સનવગગમાન ે તે અનામત વગગ
માટે જ્યાવ અનામત હ્ે તેવી કેટેગરીના વવકલાનગ પુૂષ ઉમેદવારોને ૧૫ વષગની
ૃટછાટ મળવાપાર થ્ે. ્યારે ે તે સનવગગમાન અનામત વગગ માટે જ્યાવ
અનામત ન હોય તેવા સનવગગમાન ે તે અનામત વગગના વવકલાનગ પુૂષ ઉમેદવારોને
૧૦ વષગની જ ૂટછાટ મળવાપાર થ્ે.
(૯)

અનામત વગગના વવકલાનગ મહહલા ઉમેદવારોને ે તે સનવગગમાન ે તે અનામત વગગ
માટે જ્યાવ અનામત હ્ે તેવી હકટેગરીના વવકલાનગ મહહલા ઉમેદવારોને ૨૦
વષગની ૃટછાટ મળવાપાર થ્ે. ્યારે ે તે સનવગગમાન અનામત વગગ માટે જ્યાવ
અનામત ન હોય તેવા સનવગગમાન ે તે અનામત વગગના વવકલાનગ મહહલા ઉમેદવારોને
૧૫ વષગની જ ૂટછાટ મળવાપાર થ્ે.

(૧૦) ે સનવગગની જ્યાવમાન S.E.B.C. કેટેગરી (્ા.્ૈ.૫.વગગ) ના ઉમેદવારો માટે જ્યાવ
અનામત છે તેવા S.E.B.C. કેટેગરી (્ા.્ૈ.પ. વગગ) ના ઉમેદવારોએ નાણાકીય વષગ ર૦૧૫ર૦૧૬ ની આવકના આધારે રાજય સરકારની નોકરી માટે ( પહરવ્ટઠ-ક જુજબ ગુજરાતી
નજ ૂનામાન ) કઢાવેલ નોન-િીમીલેયર સહટિફીકેટ તા. ૦૧/૦૪/ર૦૧૬ થી તા. ૦૨/૦૫/ર૦૧૬
દર્યાન મેળવેલ હોય તે ુ ન રમાણપર ધરાવતાન હ્ે તો જ ઉ૫લી વયમયાગદામાન ૃટછાટ
તેમજ કેટેગરીની અનામત જ્યાનો લાભ મળ્ે. (ંરેીમાન મેળવેલ નોન-રીમીલેયર
સડટિડફકે ટ કોઇપણ સનજોગોમાન માજય ગણવામાન આવશે નહં.) અ્યથા તેવ સામા્ય
કેટેગરીના ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી નંધાવી ્ક્ે. અને તે હક્સામાન વયમયાગદા, પરીષા
ફી માનથી જુત્ત તેમજ અનામત જ્યા પર પસનદગીનો લાભ મળવાપાર થ્ે નહી.
ુ રાત સરકાર વારા વખતો
(૧૧) અનામત વગા ના તમામ યમેદવારોએ ાવત ંગે નુ રમાણપર ગજ
વખત વનયત કરે લ ન ૂનામાન મેળવેલ હો ુ ન જોઇ્ે.

નંધ:
(૧)

ા. િ. ૬૬/ર૦૧૬૧૭ ની વવકલાનગ ઉમેદવારો માટેની જ્યાવ માટે રવણની ખામીવાળા
( ૪૦ ટકા કે તેથી વ ુ અને ૭૫ ટકા કે તેથી વછી) તેમજ હલન-ચલનની
વવકલાનગતાવાળા (OA અને OL) ઉમેદવારો માટે વસવવલ સજન નુ સટીફીકેટ ધરાવતાન હશે
તો જ વવકલાનગ યમેદવાર તરીકે માજય ગણાશે અને ય૫લી વયમયાા દા અને અનામતનો
લાભ મળશે.
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ા. િ. ૬૭/ર૦૧૬૧૭ ની વવકલાનગ ઉમેદવારો માટેની જ્યાવ માટે રવણની ખામીવાળા
( ૪૦ ટકા કે તેથી વ ુ અને ૧૦૦ ટકા કે તેથી વછી)

તેમજ હલન-ચલનની

વવકલાનગતાવાળા (OA અને OL) ઉમેદવારો માટે વસવવલ સજન નુ સટીફીકે ટ ધરાવતાન હશે
તો જ વવકલાનગ યમેદવાર તરીકે માજય ગણાશે અને ય૫લી વયમયાા દા અને અનામતનો
લાભ મળશે.

(૨) શારીડરક વવકલાનગતા ંગે સામાજય વહીવટ વવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પરીપર રમાનકઃ
૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-ર, થી વનયત થયેલ ન ૂનામાન સરકારી હો્્પટલના સવુ રજટેજડેજટ/
વસવવલ સજન/મેડીકલ બોડા વારા આપવામાન આવેલ રમાણપર માજય ગણવામાન આવશે.

(૩) ઓનલાઇન અરી કરતી વખતે કોઇ રમાણપર જોડવાના નથી પરન ત ુ અરીપરકમાન જૂરી
વવગતો ભરવાની રહેશે. આ કેટેગરીમાન અરી કરનારા યમેદવારો આવા રમાણપરો ધરાવતા
હોય તેમણે જ વવકલાનગ યમેદવારની કેટેગરીમાન અરી કરવાની રહેશે.

(૪) ે વવકલાનગ યમેદવારો લહીયાની મદદ વસવાય પરીષા આપી શકે તેમ ન હોય
તેવા યમેદવારોએ કોઇપણ તબકકાની પરીષાના રણ ડદવસ પહેલાન મનડળને
રજુઆત કરી લહીયાની મદદ માટેની જૂરી મનજૂરી મેળવી લેવાની રહેશે.
ે તે વગગના માી સૈવનક ઉમેદવારો વસવાય અ્ય તમામ વગગના ઉમેદવારો માટે ઉ૫લી
ુ ાર મળવાપાર ૂટછાટ સાથેની ંમર કોઈ૫ણ સનજોગોમાન વનયત
વયમયાગદામાન વનયમો સ
તારીખે ૪૫ વ્ાથી વધવી જોમશે નડહ.

૫.

કોપ્ ટુ રની ાણકારી
ઉમેદવાર રાજય સરકારના સામા્ય વહીવટ વવભાગના તા.૧૩/૮/ર૦૦૮ તેમજ તા.
૧૮/૦૩/૨૦૧૬ ના સરકારી ઠરાવ નનબર:- સીઆરઆર-૧૦-ર૦૦૭-૧ર૦૩ર૦-ગ.૫ થી નકકી
કરે લ અ્યાસિમ જુજબ કો્્નુટર ંગે ુ ન બેઝીક નોલેજ ધરાવતા હોવા ંગે ુ ન કોઈ૫ણ
તાલીમી સન્થા ુ ન રમાણ૫ર / માકગ ્ીટ ધરાવતા હોવા જોઈ્ે. અથવા સરકાર મા્ય
નુવનવવસનટી અથવા સન્થામાન કો્્નુટર ઞાન ંગેના કોઈ૫ણ હડ્લોમા / ડીરી કે સટતહફકે ટ
કોષગ કરે લ હોય તેવા રમાણ૫રો અથવા ડીરી કે ડી્લોમા અ્યાસિમમાન કો્્નુટર એક
વવષય તરીકે હોય તેવા રમાણ૫રો અથવા ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧ર ની ૫રીષા
કો્્નુટરના વવષય સાથે ૫સાર કરે લ હોય તેવા રમાણ૫રો ધરાવતા હોવા જોઈ્ે. આ તબકકે
આ ુ ન રમાણ૫ર ન ધરાવતા ઉમેદવારો ૫ણ અરી કરી ્ક્ે. ૫રન ુ આવા ઉમેદવારોએ
વનમ કન ૂ સતાવધકારી સમષ કો્્નુટરની બેઝીક નોલેજની ૫રીષા પાસ કયાગ ુ ન આ ુ ન રમાણ૫ર
વનમ કન ૂ મેળવતાન ૫હેલા અચુક રજુ કરવા ુ ન રહે્ે. અ્યથા વનમ કન ૂ મેળવવાને પાર થ્ે
નહં. તેમજ વનમ કન ૂ સતાવધકારી આવા હક્સામાન ઉમેદવારોની ૫સનદગી "રદ" કર્ે.

Page 9 of 19

૬.

શૈષણણક લાયકાત / વયમયાા દા / વધારાની લાયકાત માટે વનધાા ડરત તારીખ :-

ાહેરાતમાન

ુ વ,
દ્ાગવેલ તમામ સનવગગના ઉમેદવારોનાન હક્સામાન ્ૈષણણક લાયકાત, વયમયાગદા, અ ભ
નોન-િીમીલેયર સટત અને અ્ય જૂરી લાયકાત માટે તા.

૦૨/૦૫/ર૦૧૬

ની ત્થવતને

્યાનમાન લેવામાન આવ્ે.

૭.

અરી કરવાની રીત :આ ાહેરાતના સનદભગમાન મનડળ ્વારા વન લાઈન અરી જ

્વીકારવામાન આવ્ે. ે

અ્વયે ઉમેદવારોએ ાહેરાતમાન દ્ાગ્યા તા. ૧૮/૦૪/ર૦૧૬ ( ૧૭-૦૦ કલાક) થી તા.
૦૨/૦૫/ર૦૧૬

(સમય

૨૩-૫૯

રારીના

કલાક

સુધી)

દર્યાન

"https://ojas.gujarat.gov.in" વેબસાઈટ ૫ર વન-લાઈન અરી૫રક ભરી ્ક્ે.
ઉમેદવાર એક સનવગગ માટે એક જ અરી કરી ્ક્ે. તેમ છતાન કોઇ ઉમેદવાર એક
કરતાન વ ુ અરી રી્ટડગ કર્ે તો તેવા ઉમેદવારોના હક્સામાન સૌથી છે ્લે ક્ફમગ થયેલી
અરી મા્ય ગણીને તે વસવાયની બાકીની તમામ અરીવ રદ થ્ે. આ બાબતની વવગતવાર
સુચના અરી કરવાની રીતાન પેટા જુ્ા નન. (૧૪) માન પણ આપેલ છે .

યમેદવારે અરીપરક ભરવા માટે ઃ(૧)

સૌ રથમ "https://ojas.gujarat.gov.in" વેબસાઈટ ૫ર જ .ુ ન અને ହયાર બાદ

(ર) "Apply On line" ૫ર Click કર .ુન
(૩)

ઉમેદવારે ાહેરાત િમાનક:- ૬૬/૨૦૧૬૧૭ થી ૭૦/૨૦૧૬૧૭ પૈકી ે સનવગગની
ાહેરાત માટે ઉમેદવારી કરવા માનગતા હોય તે ાહેરાતના સનવગગના નામ ૫ર
Click

કરવાથી ્િીન પર More Details અને Apply now ના વ્્ન ુુલ્ે.

ેમાન More Details પર Click

કરવાથી વવગતવાર ાહેરાતની વવગતો જોવા

મળ્ે. ે ઉમેદવારોએ વાનચી જવી.

(૪)

જયારે "Apply now" ૫ર Click કરવાથી Application Format ુુલ્ે ેમાન સૌ
રથમ "Personal Details" ઉમેદવારે ભરવી. (અહં લાલ ફનદડી (

*

) વન્ાની હોય

તેની વવગતો ફરજજયાત ભરવાની રહે્ે.)

(૫) Personal Details ભરાયા બાદ "Educational Details" ભરવા માટે

"Educational Qualifications" ૫ર Click
(૬)

જો વ ુ લાયકાત દ્ાગવવા માનગતા હો તો

કર .ુ ન

"Add more education"

૫ર Click

કર .ુ ન

(૭)

ુ વ માનગલ
ુ વની વવગતો દ્ાગવવા માટે
ે સનવગગમાન અ ભ
ે
હોય તે સનવગગમાન અ ભ

"Experience Type"

ુ વની વવગતો દ્ાગવવા માટે ુ ન હફ્ડ
૫ર Click કરવાથી અ ભ

ુ વની વવગતો વસલેકટ કરીને તેની સામે જૂરી વવગતો દ્ાગવવાની
ુુલ્ે ેમાનથી અ ભ
રહે્ે.
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(૮) તેની નીચે "Self declaration" ૫ર Click કર .ુન ହયારબાદ
(૯)

ઉ૫રની ્રતો ્વીકારવા માટે

"Yes"

૫ર Click

કર .ુ ન હવે અરી પ ૂણગ રીતે ભરાઈ

ગયેલ છે .

(૧૦) હવે "save" ૫ર Click કરવાથી ઉમેદવારનો "Application Nnmber" generate
થ્ે. ે ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહે્ે.

(૧૧) હવે Upload Photograph ૫ર Click કરો અહં તમારો application number

type કરો અને તમારી Birth date type કરો. ହયારબાદ ok
photo અને signature upload કરવાના છે . (Photo
અને ૩.૬ સે.મી. ૫હોળાઈ અને Signature ુ ન મા૫ ર.૫ સે.મી.

૫ર Click કર .ુ ન અહં
ુ ન મા૫ ૫ સે.મી. ંચાઈ
ંચાઈ અને ૭.૫ સે.મી.

૫હોળાઈ રાખવી.) (photo અને

photo

અને

signature upload કરવા સૌ રથમ
signature jpg format માન (15 kb) સાઈઝથી વધે નહહ

તમારો
તે રીતે

્કેન કરી computer માન સેવ કરે લા હોવા જોઈ્ે.) photo અને signature
અપલોડ કરવા માટે "browse" button ૫ર Click કરો. હવે choose file ના
્િીનમાનથી ે ફાઈલમાન

jpg format માન તમારો photo store થયેલ છે , તે ફાઈલને
select કરો અને "open" button ને Click કરો. હવે "browse" button ની
બાજુમાન "upload" button ૫ર Click કરો. હવે બાજુમાન તમારો photo દે ખા્ે. હવે
આજ રીતે

signature

૫ણ

upload

કરવાની રહે્ે. ે

photo

અને

signature

અપલોડ કરવામાન આ્યા હ્ે તે જ photo લેણખત પરીષાના હાજરીપરકમાન
ચંટાડવાનો રહે્ે તથા તેવી જ

signature

કરવાની રહે્ે તેમજ આ ભરતી રહિયાના

વનમ કન ૂ સુધીના દરે ક તબકે મનડળ/સનબવન ધત ખાતાના વડા માનગે ହયારે તેવો જ ફોટો રજુ
કરવાનો રહે્ે. આથી ફોટોરાફની ચારથી પાનચ કોપીવ કઢાવી રાખવી. જુદા જુદા તબકે
જુદા જુદા ફોટોરાફ રજુ થ્ે તો ફાળવણી/ વનમ કન ૂ માન બાધ આવી ્ક્ે. ેની જવાબદારી
ઉમેદવારની પોતાની રહે્ે.

(૧૨) હવે પેજના ઉ૫રના ભાગમાન "Confirm Application" ૫ર Click કરો અને

"Application number"

તથા

Birth Date type

કરવાથી રણ વવક્પ (વ્્ન) (૧)

કયાગ બાદ

Ok

૫ર Click

Ok (ર) show application preview

અને

(૩) confirm application દે ખા્ે. ઉમેદવારે show application preview ૫ર
Click કરી પોતાની અરી જોઈ લેવી. અરીમાન સુધારો કરવાની જૂર જણાય તો edit
કરી લે .ુ ન અરી ક્ફમગ કયાગ ૫હેલા કોઈ૫ણ રકારનો સુધારો થઈ ્ક્ે. ૫રન ુ અરી
ક્ફમગ થયા બાદ કોઈ૫ણ રકારનો સુધારો ્કય બન્ે નહી. સનપ ૂણગ ચકાસણી બાદ જો
અરી સુધારવાની જૂર ના જણાય તો જ
તેથી ઉમેદવારની અરીનો મનડળમાન

confirm application

online

૫ર Click કર .ુ ન

્વીકાર થઈ જ્ે. એકવાર વનલાઇન

અરી ક્ફમગ થયા બાદ, તેમાન કોઇપણ રકારનો ફેરફાર ઉમેદવાર કે મનડળ વારા
થઇ ્ક્ે નહં. અરીમાન દ્ાગવેલી વવગતોને અ ૂુ પ રમાણપરો મનડળ માનગે ହયારે
ઉમેદવારે રજૂ કરવાના રહે્ે. આથી, ઉમેદવારે રથમ તેમની પાસેના રમાણપરોને
આધારે પોતા ુન નામ, પવત/વપતા ુન નામ, અટક, જ્મતારીખ, ્ૈષણણક લાયકાત,
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ાવત (કેટેગરી), ે્ડર (મેલ/ફીમેલ), માી સૈવનક, ્પોટગ સ, ્ા.ખો.ખાન., વવધવા
વગેરે બાબતોની બારીક ચકાસણી કરી લઇને તેને અ ૂુ પ વવગતો વનલાઇન
અરીમાન દ્ાગ વવાની રહે્ે. મનડળ વારા ચકાસણી સારુ રમાણપરો માનગવામાન આવે
ହયારે વનલાઇન અરીપરકમાન દ્ાગવેલ વવગતો અને ઉમેદવાર વારા મનડળ સમષ
રજૂ કરવામાન આવતાન રમાણપરોમાન કોઇપણ ાતની વવસનગતતા માલ ૂમ પડ્ે તો,
તેવી ષવતનુ્ત અરીવ મનડળ વારા ે તે તબકે થી ‘રદણ કરવામાન આવ્ે. ખોટી
કે અ ૂરી વવગતોને કારણે ષવતનુ્ત અરી રદ કરવામાન આવે તો, તેમાન મનડળની
કોઇ જવાબદારી રહે્ે નહં. આથી, ઉમેદવારોને તેમની પાસેના રમાણપરોને
આધારે અને તેને અ ૂુ પ વવગતો વનલાઇન અરી કરતી વખતે દ્ાગ વવાની
ખાસ કાળી રાખવા જણાવવામાન આવે છે . confirm application ૫ર click
કરતાન અહં "confirmation number" generate થ્ે. ે હવે ૫છીની બધી જ
કાયગવાહી માટે જૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહે્ે.

(૧૩) હવે print application ૫ર Click કર .ુ ન અહં Select Job માનથી ાહેરાત િમાનક વસલેકટ
કરીને તમારો

confirmation number ટાઈ૫

કરવો અને જ્મતારીખ ટાઇપ કરવાથી

તમારી અરી વપન થ્ે. ેની વર્ટની નકલ કાઢી સાચવી રાખવી

(૧૪) દરે ક ાહેરાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરી કરવી. આમ છતાન, સનજોગવ્ાત, જો કોઇ
ઉમેદવાર એકથી વ ુ અરી કરે લ હ્ે, તો છે ્લી ક્ફમગ થયેલ અરીને મા્ય
રાખીને અ્ય અરીપરકને રદ ગણવામાન આવ્ે. ણબન અનામત વગગના ઉમેદવારોએ
છે ્લી ક્ફમગ થયેલ અરી સાથે વનયત ફી ભરે લ હ્ે તે મા્ય ગણા્ે અને અગાઉની
અરી રદ ગણવામાન આવ્ે. અગાઉની અરી સાથે ભરે લી ફી છે ્લી ક્ફમગ થયેલ
અરી સામે ગણવામાન આવ્ે નહં. જો ઉમેદવારે છે ્લી ક્ફમગ થયેલ અરી સાથે
વનયત ફી ભરે લ નહં હોય, તો આવા ઉમેદવારની બાકીની અરીવ પૈકી વનયત ફી
સાથેની ક્ફમગ થયેલી છે ્લી અરી મા્ય ગણવામાન આવ્ે. જો ઉમેદવારે એકથી
વ ુ અરી સાથે ફી ભરે લ હ્ે, તો તે રીફનડ કરવામાન આવ્ે નહં.
નંધ:- ાહેરાત િમાનકઃ ૬૬/ર૦૧૬૧૭ થી ૭૦/ર૦૧૬૧૭ સામેના સનવગગના ભરતી વનયમોમાન
દ્ાગવેલ ્ૈષણણક લાયકાત, વયમયાગદા તેમજ વનલાઈન અરી ભરવા સનબવન ધત કોઈ
માગગદ્ગનની આવ્યકતા જણાય તો તે માટે મનડળની કચેરીના ફોન નનબર:-૦૭૯-

૨૩૨૫૩૬૨૮ ૫ર સન૫કગ કરી ્કા્ે.
૮.

૫રીષાફી:-

 ફોમગ ભરતી વખતે ‘‘ General ણણ કેટેગરી Select કરી હોય (દ્ાગવી હોય) તેવા (PH
તથા Ex.Servicemen કેટેગરી વસવાયના) તમામ ઉમેદવારોએ પરીષા ફી ભરવાની રહે્ે.

 અનામત કષાના ઉમેદવાર જો ણબન-અનામત જ્યા માટે અરી કરે તો પણ તેમણે
પરીષાફી ભરવાની રહે્ે નહં. પરન ુ પરીષા ફી માનથી જુત્ત માટે ે તે અનામત વગગના
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ઉમેદવારોએ વન-લાઇન એ્લીકે્નમાન પોતાની કેટેગરી દ્ાગવવાની રહે્ે. અ્યથા
પરીષા ફી ભરવાની રહે્ે.

 અરી ફોમગમાન નીચે જુજબની કેટેગરી Select કરનાર ઉમેદવારોએ કોઇપણ રકારની
પરીષા ફી ભરવાની રહે્ે નહં.
(ક)

ુ ૂણચત ાવત (SC)
અ સ

(ખ)

ુ ૂણચત જન ાવત (ST)
અ સ

(ગ)

સામાીક અને ્ૈષણણક રીતે પછાતવગગ (SEBC)

(ઘ)

માી સૈવનક (Ex.Serviceman) તમામ કેટેગરીના

(ચ)

્ાહરરીક ખોડખાનપણ ધરાવતા ઉમેદવારો (PH) તમામ કેટેગરીનાન

 ે ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની છે તેવા ઉમેદવારો જયારે OJAS વેબસાઇટ પર પોતાની
અરી સબમીટ કરે ହયારે તેવને પરીષા ફી ભરવા માટે વન લાઇન ઉપલ્ધ ચલનની ૩
નકલોની એક પાના ઉપર વર્ટ મેળવવાની સુચના મળ્ે. ઉમેદવારોએ આ પાનાની પણ
વર્ટ મેળવી લેવાની રહે્ે, ઉમેદવારોએ ચલન સાથે કોઇપણ કો્્નુટરાઇઝડ પો્ટ
વફીસમાન જઇને, પરીષા ફી પેટે ૂ. ૧૦૦/- રોકડા + ૂ. ૧૨/- પો્ટલ ચાજીસ ભરી દે વાના
રહે્ે. ચલનની એક નકલ પો્ટ વફીસ રાખી લે્ે અને બે નકલ ઉમેદવારને પો્ટ
વહફસનો વસકોઅને ્ટીકર લગાવીને પરત આપ્ે.

 પો્ટ વફીસમાન પરીષા ફી ભરવાની છે ્લી તા. ૦૪/૦૫/૨૦૧૬ (કચેરી સમય સુધી) ની
રહે્ે..

 અ્ય કોઇ રીતે પરીષા ફી ્વીકારવામાન આવ્ે નહં.
 પરીષા ફી ભયાગ બાદરીફનડ મળવાપાર નથી તેમજ તે ફી અ્ય કોઇ પરીષા માટે
અનામત તરીકે રાખવામાન આવ્ે નહં. પરીષા ફી ભરવાપાર ઉમેદવારોની ફી
ભયાગ વગરની અરી મા્ય રહે્ે નહં.


‘‘

Generalણણ

કેટેગરી Select કરનાર (્ારીહરક ખોડખાનપણ તથા માી સૈવનક કેટેગરી

વસવાયના) ઉમેદવારો ફી ભરવાની વનયત સમયમયાગદામાન પરીષા ફી નહં ભરે તો તેવા
ઉમેદવારો ુ ન અરી ફોમગ કોઇપણ ાતની ાણ કયાગ વગર મનડળ વારા ‘‘રદણણ કરવામાન
આવ્ે.

૯.

પરીષા ૫્ધવત:મનડળ વારા વનયત સમયમયાગદામાન વન-લાઇન મળે લ અરીવની રાથવમક ચકાસણી ( એક
કરતાન વ ુ અરી કરે લ છે કે કેમ ૂ અને પરીષા ફી ભરે લ છે કે કેમ ૂ) કરીને લાયક
ઉમેદવારોની રાજય સરકારરીના સામા્ય વહીવટ વવભાગના તા. /૦૮/૨૦૧૫ પર િમાનકઃ
ભરત/૧૦૨૦૧૫/૬૫૫/ક અને તા. ૨૯/૦૯/૨૦૧૫ ના પર િમાનકઃ ભરત/૧૦૨૦૧૪/
ુ ાર (૧) રથમ તબકામાન ્પધાા ્મક
૬૩૮૯૩૭/ક થી મનજૂર કરવામાન આવેલ પરીષા પધવત અ સ
ુ ર રોડફસીયજસી ટે્ટ - એમ બે કસોટીવ
લેણખત કસોટી અને (૨) બીા તબકામાન કોપ્ ટ
લેવામાન આવ્ે. ેની વવગતો નીચે જુજબની રહે્ે.
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(૧) ્પધાા્મક લેણખત કસોટી (રથમ તબ્ાની પરીષા)
(અ) ા.ર. ૬૬/૨૦૧૬૧૭ માટેની ્પધાગହમક લેણખત કસોટીનો અ્યાસિમ- ગુણભાર નીચે
જુજબનો રહે્ે.
િમ

વવષય
સામા્ય ઞાન- ગુજરાતનો ઇવતહાસ, ભ ૂગોળ અને સન્કૃવત,

૧

ગુણ

સમયગાળો

૩૦

૨ કલાક

ભારત ુ ન બનધારણ, રમતગમત, સામા્ય વવઞાન, વતગમાન
રવાહો, કો્્નુટરને લગ ુ ન સામા્ય ઞાન, ટે્ટ વફ

રીઝનંગ, પયાગવરણ, ાહેર વહીવટ, સરકારી યોજનાવ,
પનચાયતી રાજ અને ડીઝા્ટર મેનેજમે્ટ વવગેરે
૨

ગુજરાતી સાહહହય, ગુજરાતી ્યાકરણ

૨૫

૩

ંરેી ્યાકરણ

૨૦

૪

ગાણણવતક કસોટીવ, તાહકિક કસોટીવ

૧૫

૫

જ્યાની તાનવરક ્ૈષણણક લાયકાતને (લતુતમ) સનબવન ધત

૬૦

વવષય ુ ન પેપર

ુ
કુ લ ગણ

૧૫૦

નંધઃ િમ ૧ થી ૪ માટે અ્યાસિમ ુ ન વવષયવ્ ુ ધોરણ-૧૦ ( S.S.C.) ની સમકષ રહે્ે.
િમ- ૫ માટે અ્યાસિમ ુ ન વવષયવ્ ુ સનબવન ધત સનવગગના ભરતી વનયમોમાન ે લતુતમ
્ૈષણણક લાયકાત વનયત કરવામાન આવેલ છે તે જુજબ ુ ન રહે્ે.
(બ) ા.ર. ૬૭/૨૦૧૬૧૭ થી ૭૦/૨૦૧૬૧૭ માટેની ્પધાગହમક લેણખત કસોટીનો અ્યાસિમગુણભાર નીચે જુજબનો રહે્ે.
િમ
૧

વવષય

ગુણ

સામા્ય ઞાન- ગુજરાતનો ઇવતહાસ, ભ ૂગોળ અને

૩૦

સમયગાળો
૧૫૦ વમવનટ

સન્કૃવત, ભારત ુ ન બનધારણ, રમતગમત, સામા્ય
વવઞાન, વતગમાન રવાહો, કો્્નુટરને લગ ુ ન
સામા્ય ઞાન, ટે્ટ વફ રીઝનંગ, પયાગવરણ,
ાહેર વહીવટ, સરકારી યોજનાવ, પનચાયતી રાજ
અને ડીઝા્ટર મેનેજમે્ટ વવગેરે
૨

ગુજરાતી સાહહହય, ગુજરાતી ્યાકરણ

૩૦

૩

ંરેી ્યાકરણ

૩૦

૪

ગાણણવતક કસોટીવ, તાહકિક કસોટીવ

૩૦

૫

જ્યાની તાનવરક ્ૈષણણક લાયકાતને (લતુતમ)

૮૦

સનબવન ધત વવષય ુ ન પેપર
ુ
કુ લ ગણ

૨૦૦

નંધઃ (૧) િમ- ૧ થી ૪ માટે અ્યાસિમ ુ ન વવષયવ્ ુ ધોરણ-૧૨ (H.S.C.) ની સમકષ રહે્ે.
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િમ- ૫ માટે અ્યાસિમ ુ ન વવષયવ્ ુ સનબવન ધત સનવગગના ભરતી વનયમોમાન ે લતુતમ
્ૈષણણક લાયકાત વનયત કરવામાન આવેલ છે તેની સમકષ રહે્ે.
(૨) રથમ તબકાની ્પધાગହમક લેણખત કસોટીને ંતે બીા તબકાની કો્્નુટર
રોહફસીય્સી ટે્ટ માટે ઉમેદવારોને કવોલીફાય થયેલ ગણવા માટેના લતુતમ લાયકી
ુ ાર મનડળ વારા ે તે સમયે વનયત
ગુણ ુ ન ધોરણ સરકારરીની ્થાયી સ ૂચનાવ અ સ
કરવામાન આવ્ે. પરન ુ તેમાન કોઇપણ કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે ૪૦ ટકા માકા સ કરતાન
વૂન લતુતમ લાયકી ગુણ ુ ન ધોરણ કોઇપણ સનજોગોમાન નકી કરી ્કા્ે નહં. આમ,
મનડળ વારા વનયત કરવામાન આવેલ લતુતમ લાયકી ગુણની વવગતો અને ભરવાની થતી
કેટેગરી વાઇઝ જ્યાની સનયાને ્યાને લઇ કેટેગરી વાઇઝ ભરવાની થતી જ્યાના રણ
ગણા ઉમેદવારોને બીા તબકાની કો્્નુટર રોહફસીય્સી ટે્ટ માટે મનડળ વારા લાયક
(કવોલીફાય કરવા) ગણવામાન આવ્ે. અને તેવી રીતે લાયક ઠરે લ (કવોલીફાય થયેલ)
ઉમેદવારોને જ બીા તબકાની કો્્નુટર રોહફસીય્સી ટે્ટ આપવાની રહે્ે.

(૨) કોપ્ ટુ ર રડફસીયજસી ટે ્ટ- ( બીા તબ્ાની પરીષા)
રથમ તબકાની ્પધાગતમક લેણખત પરીષાના પહરણામને ંતે બીા તબકાની
કો્્નુટર રોહફસીય્સી ટે્ટ માટે કવોલીફાય થયેલ ઉમેદવારોની કો્્નુટર રહફસીય્સી ટે્ટ
લેવામાન આવ્ે. ેની વવગતો નીચે રમાણેની રહે્ે.

(અ)

ે સનવગગમાન લતુતમ ્ૈષણણક લાયકાત ધોરણ- ૧૦ અથવા ધોરણ- ૧૨ અને તેને
સમકષ હડ્લોમા વનયત થયેલ છે તેવા સનવગો માટે (ા. ર ૬૬/૨૦૧૬૧૭ માટે )
સમય - ૧-૦૦ કલાક
વવષય ુ ન વવવરણ

રન િમાનક

ગુણ

૧

એકસેલ ્રેડ્ીટ

૧૦ ગુણ

૨

ઈ-મેઇલ કરવા (વીથ ફાઇલ એટેચમે્ટ)

૧૦ ગુણ

૩

પાવર પોઇ્ટ

૧૦ ગુણ

૪

વડગ ટાઇપંગ/ વડગ ફોમેટંગ (ંરેી તથા ગુજરાતી)

૨૦ ગુણ

ુ
કુ લ ગણ

ુ
૫૦ ગણ

(બ) ે સનવગગમાન લતુતમ ્ૈષણણક લાયકાત ્નાતક વનયત થયેલ છે તેવા સનવગો માટે
(ા. ર ૬૭/૨૦૧૬૧૭ થી ૭૦/૨૦૧૬૧૭ માટે )
સમય - ૧-૩૦ કલાક
વવષય ુ ન વવવરણ

રન િમાનક

ગુણ

૧

એકસેલ ્રેડ્ીટ

૨૦ ગુણ

૨

ઈ-મેઇલ કરવા (વીથ ફાઇલ એટેચમે્ટ)

૨૦ ગુણ

૩

પાવર પોઇ્ટ

૨૦ ગુણ

૪

વડગ ટાઇપંગ/ વડગ ફોમેટંગ (ંરેી તથા ગુજરાતી)

૪૦ ગુણ

ુ
કુ લ ગણ
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ુ
૧૦૦ ગણ

નંધઃ- ઉમેદવારોએ ઉકત રથમ તબકાની ્પધાગହમક લેણખત પરીષા અને બીા તબકાની
કો્્નુટર રોહફસીય્સી ટે્ટ -એમ બનને કસોટીમાન મેળવેલ ગુણના મેરીટસ આધારે
કેટેગરીવાઇઝ ભરવાની થતી જ્યાની વવગતો ્યાને લઇ પસનદગી/ રવતષા યાદી
તૈયાર કરવામાન અવ્ે.
૧૦. સામાજય શરતો:(૧) ાહેરાતમાન ે કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે જ્યાવ અનામત છે તેવી કેટેગરીના
ઉમેદવારને જ ઉ૫લી વયમયાગદામાન ૂટછાટ મળ્ે. બધી જ મળવાપાર ૂટછાટ
ુ ાન વ ુ ૪૫ વષગથી વધે નહં તે રીતે જ ઉ૫લી વયમયાગદામાન
ગણતરીમાન લીધા બાદ વ મ
ૃટછાટ મળ્ે.

(ર) અનામત વગગના ઉમેદવારો જો ણબનઅનામત જ્યા માટે અરી કર્ે તો આવા
ઉમેદવારોને વયમયાગદામાન ૂટછાટ મળ્ે નહહ. પરન ુ પરીષા ફી માનથી જુત્ત માટે ે તે
અનામત વગગના ઉમેદવારોએ પોતાની ાવત- વગગ દ્ાગવવાનો રહે્ે. અ્યથા પરીષા ફી
ભરવાની રહે્ે.

(૩) ણબનઅનામત તથા અનામત વગોના મહહલા ઉમેદવારોને પણ બધી જ મળવાપાર ૂટછાટ
ુ ાન વ ુ ૪૫ વષગની ંમર સુધી જ ઉ૫લી વયમયાગદામાન
ગણતરીમાન લીધા બાદ વ મ
ૂટછાટ મળ્ે.

(૪) (૧)

અનામત વગગના ઉમેદવારોએ ાવત ંગે નુ સષમ સતાવધકારી નુ રમાણપર

ુ રાત સરકાર વારા વખતો વખત વનયત કરે લ ન ૂનામાન મેળવેલ હો ુ ન જોઇ્ે.
ગજ
(૨) સા. અને ્ૈ.૫.વગગના ઉમેદવારોએ ઉનત વગગમાન સમાવે્ ન થતો હોવા
ંગે ુન સામાીક ્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના તા. ૦૬/૦ર/૧૯૯૬ ના
ઠરાવથી વનયત થયેલ ૫હરવ્ટટ-(ક) (ગુજરાતી) ના નજુનામાન તા. ૩૧/૩/ર૦૧૫
ના

રોજ

પુરા

થયેલ

નાણાનહકય

વષગ

ર૦૧૫-ર૦૧૬

૦૧/૦૪/ર૦૧૬ થી અરી કરવાની છે ્લી તા.

માટે ુ ન અથાગત

તા.

૦૨/૦૫/૨૦૧૬ દર્યાન મેળવેલ

અસલ રમાણ૫રનો નનબર અને તારીખ વનલાઈન અરી કરતી વખતે દ્ાગવવાનાન
રહે્ે. (ંરેીમાન મેળવેલ રમાણપર માજય ગણવામાન આવશે નહં.) સષમ
અવધકારી ્વારા અપાયેલ આ ુ ન રમાણપર રજુ ન કરી ્કનાર ઉમેદવારો સામા્ય
ઉમેદવારો માટે નકી થયેલ વયમયાગદામાન આવતા નહં હોય તો તેવની ઉમેદવારી રદ
થ્ે. સામાીક અને ્ૈષણણક રીતે ૫છાત વગગના ઉમેદવારોએ રાજય સરકારની નોકરી
માટે મા્ય કરાયેલ પહરવ્ટટ-ક ના વનયત નજુનામાન (ગુજરાતી) નોન હિવમલીયર સટત
અસલ રમાણપરોની ચકાસણી સમયે રજૂ કરવા ુ રહે્ે. (૩)

સામાીક અને ્ૈષણણક

રીતે ૫છાત વગગના ૫હરણીત મહહલા ઉમેદવારે આ ુ નોન િીમીલેયર રમાણ૫ર તેમના
માતા- વપતાની આવકના સનદભગમાન રજુ કરવા ુ ન રહે્ે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના
૫વતની આવકના સનદભગમાન આ ુ રમાણ૫ર રજુ કરે લ હ્ે તો તેની અરી રદ કરવામાન
આવ્ે. (૪) જો સામાીક અને ્ૈષણણક રીતે ૫છાત વગગના ઉમેદવારે આ ુ ન રમાણ૫ર
મનડળ ્વારા અસલ રમાણપરોની ચકાસણી સમયે રજુ કરે લ નહહ હોય તો તેમજ તેવ
ણબન અનામત ઉમેદવાર તરીકેની વયમયાગદામાન આવતા નહં હોય તો તેવની અરી
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વવચારણામાન લેવામાન આવ્ે નહહ. (૫) પરીષા ફી ભયાગ બાદ રીફનડ મળવાપાર નથી તેમજ
તે ફી અ્ય કોઇ પરીષા માટે અનામત તરીકે રાખવામાન આવ્ે નહં. તથા અરી કયાગ
બાદ ૫રત ખંચી ્કા્ે નહહ. (૬) ણબનઅનામત વગગના ઉમેદવારોએ વનયત પરીષા ફી
ભરે લ નહં હોય તો તેવની અરી વવચારણામાન લેવામાન આવ્ે નહં. (૭) સરકારના
ુ ાર વવધવા મહહલા ઉમેદવારો માટે ૫સનદગીમાન અરતા આ૫વા
રવતગમાન વનયમો અ સ
માટે તેમને પરીષામાન મેળવેલ ગુણના ૫ ટકા ગુણ ઉમેરી આ૫વામાન આવ્ે. ૫રન ુ તેવએ
તે સમયે અને ହયારબાદ પુનઃલ્ન કરે લ ન હોવા જોઈએ. ઉ૫રાનત મનડળની કચેરી માનગે
ହયારે તેના તમામ પુરાવાવ અસલમાન મનડળની કચેરીમાન રજુ કરવાના રહે્ે. (૮)
આગળની ભરતી રહિયા સનદભે મનડળ વારા આ૫વામાન આવતી જૂરી સુચનાવ જોવા માટે
મનડળની વેબસાઈટ અવાર નવાર જોતા રહે .ુ ન (૯)

એથલેહટકસ (રેક અને હફ્ડ રમતો

સહહત), બેડવમ્ટન, બા્કેટબોલ, હિકે ટ, ફટબોલ, હોકી, ત્વમંગ, ટેબલ ટેવનસ, વોલીબોલ,
ટેવનસ, વેઈટણલફટંગ, રે સણલંગ, બોકવસંગ, સાઈકણલંગ, ીમને્્ટકસ, જુડો, રાઈફલ

ૂહટંગ,

કબડી, ખોખો, તીરન દાી, ઘોડેસવારી, ગોળાફંક, નૌકા્પધાગ, ્તરન જ, હે્ડબોલ ની રમતોખેલકુદમાન (1) રા્રીય / ંતરરા્રીય અથવા (2) ંતર

વુ નવવસિટી અથવા (3)

અણખલ ભારત શાળા સનઘ ્વારા યોાતી ્પધાાઓમાન માર રવતવનવધହવ કરે લ હોય
તેવા ઉમેદવારને ૫સનદગીમાન અરતા માટે તેમને મેળવેલ કુલ ગુણના ૫ (પાનચ) ટકા ગુણ
ઉમેરી આ૫વામાન આવ્ે. તેથી ઉકત રણ ્તરની ્પધાગવમાન ઉમેદવારોએ ભાગ લીધેલ
હોય તેવા જ ઉમેદવારોએ અરીપરકમાન જૂરી વવગતો દ્ાગવવાની રહે્ે. યકત રણ

્તર વસવાયની ્પધાા ઓમાન ભાગ લીધેલ હોય તો તેને અરીમતા માટે માજય
ગણવાની રહેતી ન હોવાથી તેવા યમેદવારોએ અરીપરકમાન વવગતો દશાા વવાની
રહેશે નહં. ઉકત રણ ્તરની ્પધાગવમાન ભાગ લીધેલ ઉમેદવારોએ સરકારે
તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના ઠરાવ િમાનક : સીઆરઆર/૧૦૭૭/ ર૬૬૦/ગ.ર તથા તા.
૧/૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવ િમાનક : સીઆરઆર/૧૧૮૮/ ૩૬૪૪/ગ.ર માન વનયત કયાગ
જુજબના સતાવધકારી પાસેથી વનયત નજ ૂનામાન મેળવેલ જૂરી રમાણ૫ર અસલ
રમાણપરોની ચકાસણી સમયે રજુ કરવા ુ ન રહે્ે. આ ુ ન રમાણપર ધરાવનાર ઉમેદવાર
જ રમતના ગુણ મેળવવા માટે હકદાર થ્ે. (૧૦) સામા્ય વહીવટ વવભાગના તા.
૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ િમાનકઃ સીઆરઆર/૧૦૯૬/ ૨૨૧૩/ગ.ર માન વનદે વ્ત
ુ ાર વવધવા મહહલા ઉમેદવારો માટે પસનદગીમાન અરતા આપવા
રવતગમાન વનયમો અ સ
માટે તેવને ્પધાગହમક લેણખત કસોટીમાન મેળવેલ ગુણના ૫ (પાનચ) ટકા ગુણ ઉમેરી
આ૫વામાન આવ્ે. પરન ુ તેવએ વનમ કન ૂ સમયે પુનઃ લ્ન કરે લા ન હોવા જોઇએ. અને
તે ંગે મનડળ માનગે ହયારે તમામ પુરાવા અસલમાન રજુ કરવાના રહે્ે. (૧૧)

મનડળ

તરફથી આ૫વામાન આવતી જૂરી સુચનાવ જોવા માટે મનડળની વેબસાઈટ અવાર નવાર
જોતા રહે .ુ ન
૧૧.

ુ નાઓ:સામાજય સચ
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(૧).

ઉમેદવારે અરી૫રકમાન ભરે લ વવગતો સમર ભરતી રહિયા માટે આખરી ગણવામાન
આવ્ે અને તેના પુરાવાવ રમાણપરોની ચકાસણી સમયે અસલમાન રજુ કરવાના રહે્.ે
અ્યથા અરી૫રક ે - તે તબકકે ‘‘રદ’’ ગણવામાન આવ્ે.
(ર). અરજદારે અરી૫રમાન દ્ાગ વેલ કેટેગરી (ાવત) માન પાછળથી કેટેગરી બદલવાની
રજુ આત રાહય રાખવામાન આવ્ે નહં.

(૩). યમેદવાર અરી૫રકમાન ે ફોટો upload કરે છે , તેની પાસપોટા સામઝના ફોટાની
એક કરતાન વ ુ કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવી અને આ ાહેરાત-સનવગાની સમર
ભરતી રડરયામાન તે જ ફોટાની કોપીનો યપયોગ કરવાનો રહેશે. (ેમ કે ૫રીષા
સમયે હાજરી૫રકમાન લગાવવો તેમજ અસલ રમાણપરોની ચકાસણી સમયે પણ તે
જ ફોટાની કોપી રજુ કરવાની રહેશે.)
(૪). યમેદવાર અરી૫રક ભરતી વખતે ે મોબામલ નનબર દશાા વે છે તે નનબર ચાલ ુ જ
રાખવો. ભવવ્યમાન મનડળ તરફથી આ પડરષાને સબનવધત ૫રીષાલષી કેટલીક
ુ નાઓ યમેદવારને આ દશાા વેલ નનબરના મોબામલ ૫ર SMS થી મોકલવામાન
સચ
ે મોબામલ નનબર ભરતી રડરયા પ ૂણા થાય ્યાન
આવશે તેથી અરીપરકમાન દશાાવલ
ુ ી ાળવી રાખવો આપના ડહતમાન છે .
સધ
(૫) મનડળ ે કોઈ ઉમેદવારને (૧) તેને ઉમેદવારી માટે કોઈ૫ણ રકારે ટેકો મેળવવા માટે
એટલે કે, મનડળના અ્યષ, સ્ય અથવા કોઈ અવધકારી ૫ર રହયષ કે ૫રોષ લાગવગ
લગાડવાનો રયાસ કરવા માટે (ર) બીા ુ ન નામ ધારણ કરવા માટે (૩) બીા પાસે
પોતા ુ ન નામ ધારણ કરાવવા માટે (૪) બનાવટી ખોટા દ્તાવેજો અથવા ેની સાથે ચેડા
કરવામાન આ્યા હોય તેવા દ્તાવેજો સાદર કરવા અથવા ગેરરીવત આચરવા માટે (૫)
યથાથગ અથવા ખોટા અથવા મહହવની માહહતી ૂપાવતા હોય તેવા વનવેદનો કરવા માટે

(૬) ૫રીષા માટે તેની ઉમેદવારીના સનબધ
ન માન અ્ય કોઈ અવનયવમત અથવા અયો્ય
સાધનોનો આરય લેવા માટે (૭) પરીષા દર્યાન ગેર્યાજબી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા
માટે એટલે કે અ્ય ઉમેદવારની ઉતરવહીમાનથી નકલ કરવા, પુ્તક, ગાઈડ, કા૫લી કે
તેવા કોઈ૫ણ છાપેલા કે હ્તલેણખત સાહહହયની મદદથી અથવા વાતચીત ્વારા નકલ
કરવા કે ઉમેદવારને નકલ કરાવવાની ગેરરીવતવ પૈકી કોઈ૫ણ ગેરરીવત આચરવા માટે
ુ બાબત લખવા
(૮) લખાણોમાન અ્્લલ ભાષા અથવા ણબભହસ બાબત સહહતની અર્ ત
માટે (૯) ૫રીષાખનડમાન અ્ય કોઈ રીતે ગેરવતગ કન ૂ કરવા માટે (૧૦) ૫રીષાના સનચાલન
કરવા માટે મનડળે રોકેલા ્ટાફની સીધી કે આડકતરી રીતે હેરાન કરવા અથવા ્ારીહરક
રીતે ઈા કરવા માટે (૧૧) પ ૂવગવતથ ખનડોમાન વનહદિ ટટ કરે લ તમામ અથવા કોઈ૫ણ કૃହય
કરવાનો રયହન કરવા માટે અથવા યથા રસનગ મદદગીરી કરવા માટે અથવા (૧ર)
૫રીષા આ૫વા માટે તેને ૫રવાનગી આ૫તા તેના રવે્૫રમાન આ૫વામાન આવેલી કોઈ૫ણ
સુચનાનો ભનગ કરવા માટે દોવષત ઠયાગ હોય તો અથવા દોષવત હોવા ુ ન ાહેર કનુગ હોય તો
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તે ફોજદારી કાયગવાહીને પાર થવા ઉ૫રાનત-(ક) મનડળ, તે ે ૫રીષાનો ઉમેદવાર હોય તે
૫રીષામાનથી ગેરલાયક ઠરાવી ્ક્ે, અથવા (ખ)(૧) મનડળ, સીધી ૫સનદગી માટે લેવાતી
કોઈ૫ણ ૫રીષામાન બેસવામાનથી અથવા (ર) રાજય સરકાર પોતાના હેઠળની કોઈ૫ણ
નોકરીમાનથી કાયમી રીતે અથવા વનહદિ ટટ જુદત માટે બાકાત કરી ્ક્ે. (૧૩) ગુજરાત
ાહેર સેવા આયોગ, અનય ભરતી બોડગ , અ્ય સરકારી/ અધગ સરકારી/ સરકાર હ્તકની
સન્થાવ વારા ઉમેદવાર કયારે ય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય અને ગેરલાયક ઠરા્યાનો
સમય ચાલુ હ્ે તો તેવા ઉમેદવારોની અરી આપોઆપ રદ થવાને પાર બન્ે.

(૬)

ઉમેદવારે અરી૫રકમાન બતાવેલી કોઈ૫ણ વવગત અને અસલ રમાણપરોની ચકાસણી
ુ વ વવગેરેને લગતા
સમયે રજુ કરે લ જ્મ તારીખ, ્ૈષણણક લાયકાત, વય, ાવત, અ ભ
રમાણ૫રો ભવવટયમાન ે તે તબકકે ચકાસણી દર્યાન ખોટા માલુમ ૫ડ્ે તો તેની સામે
યો્ય કાયદે સરની કાયગવાહી કરવામાન આવ્ે. આવા ઉમેદવારની ઉમેદવારી મનડળ ્વારા
‘‘રદ‘‘ કરી ્કા્ે. તેમજ અ્ય સનવગોની ભરતી માટે પણ ગેરલાયક ઠરાવવામાન આવ્ે.
તેમજ જો ૫સનદગી / વનમ કન ૂ થયેલ હ્ે તો ૫સનદગી/વનમ કન ૂ , મનડળ/ વનમ કન ૂ કરનાર
સતાવધકારી વારા કોઈ૫ણ તબકકે ‘‘રદ‘‘ કરવામાન આવ્ે.

(૭)

મનડળ ્વારા લેવાનાર ્પધાગହમક લેણખત કસોટી કે ટાઇપંગ કસોટીમાન ઉતીણગ થવાથી જ
ઉમેદવારને વનમ કન ૂ માટેનો હક મળી જતો નથી. વનમ કન ૂ સમયે સતાવધકારીને ઉમેદવાર
બધી જ રીતે યો્ય છે તેમ સનતોષ થાય તો જ ઉમેદવારને વનમ કન ૂ આ૫વામાન આવ્ે.

(૮)

૫સનદગી પામેલ ઉમેદવારે વનમ કન ૂ સતાવધકારી ઠરાવે તે ્રતોને આવધન વનમ કન ૂ
મેળવવાને પાર થ્ે.

(૯)

ઉમેદવાર પોતે ૫રીષામાન સફળ થયો હોવાના કારણે જ સનબવન ધત જ્યા ઉ૫ર વનમ કન ૂ
કરવાનો દાવો કરવાને હકદાર થ્ે નહં, વનમ કન ૂ કરનાર સતાવધકારીને પોતાને એવી
ખાતરી થાય કે ાહેર સેવા સાૂ ઉમેદવાર યો્ય જણાતો નથી તો તેને ૫ડતો જુકી ્કા્ે.
વનમ કન ૂ બાબતે તેવનો વનણગય આખરી ગણા્ે.

(૧૦) ભરતી રહિયા સનપ ૂણગ૫ણે ગુજરાત જુ્કી સેવા વગથકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો૧૯૬૭ (વખતો વખતના સુધારા સહહત) અને તે અ્વયે ે તે સનવગગના ઘડવામાન આવેલ
ભરતી વનયમોને આવધન રહે્ે.

૧૨.

આ ાહેરાત તથા ભરતી રહિયામાન કોઈ૫ણ કારણોસર તેમાન ફેરફાર કરવાની કે રદ કરવાની
આવ્યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો મનડળને સનપ ૂણગ હક / અવધકાર રહે્ે અને મનડળ આ
માટે કારણો આ૫વા બનધાયેલ રહે્ે નહં.
તારીખ:- ૧૮/૦૪/૨૦૧૬

સણચવ
ુ રાતગૌણસેવા૫સનદગીમનડળ,
ગજ

્થળ:- ગાનધીનગર

ગાનધીનગર
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