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ગજુરાત ગૌણ સેવા ૫સદંગી મડંળ 
બ્લોક ન.ં૨, પ્રથમ માળ, "કમમયોગી ભવન", નનમામણ ભવનની પાછળ, સેકટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર 

જાહેરાતક્રમાંકઃ ૯૮/ર૦૧૬-૧૭ અંગેની નવગતવાર સચૂનાઓ 
 (વેબસાઇટ એડ્રેસ : https://ojas.gujarat.gov.inઅને https://gsssb.gujarat.gov.in) 

 

૧. ગુજરાત ગૌણ સવેા ૫સદંગી મડંળ, ગાધંીનગર ઘ્વારા સચિવાલયના વવભાગોના વનયતં્રણ હેઠળના 
ખાતાના વડાની કિેરીઓ  માટે " સીનીયર કલાકમ " વગગ-૩ સવંગગની જગ્યાઓ ઉ૫ર ઉમદેવારો ૫સદં કરવા 
મરેીટ યાદી તયૈાર કરવા આ જાહરેાતમા ં  ફકરા નબંર-૪મા ં ઉલ્લેખ કરેલ શકૈ્ષચણક લાયકાત ધરાવતા 
ઉમદેવારો પાસથેી વનયત નમનૂામા ઓજસ વબેસાઇટ ઉપર ઓનલાઈન અરજી૫ત્રકો મગંાવવામા ંઆવ ેછે. 
આ માટે ઉમદેવારે વબેસાઈટ: https://ojas.gujarat.gov.in ૫ર તા.૨૭/૧૦/૨૦૧૬(બપોરના ૧૪:૦૦ 
કલાક)થી તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૬(સમય રાત્રીના ૨૩:૫૯ કલાક સધુી) દરમ્યાન અરજી કરવાની રહેશ.ે 

1) અરજી કરવા માટેની વવગતવાર સિૂનાઓ આ જાહરેાતમા ં ફકરા નબંર-૭ મા ં દશાગવલે છે. ત ે
સિૂનાઓ સહીત આ સમગ્ર જાહરેાત ઓનલાઇન અરજી ભરતા ં પહલેા ં ઉમદેવારે પોત ે ધ્યાનથી 
વાિંવી જરૂરી છે.  

2) ઓનલાઇન અરજી કરતી વખત ેઉમદેવારે કોઇ પ્રમાણપત્રો જોડવાના નથી. પરંત,ુ ઓનલાઇન અરજી 
કરતી વખત ે પ્રમાણપત્રોમાનંી વવગતોન ે આધારે ઓનલાઇન અરજીમા ં અરજદારે સમગ્ર વવગતો 
ભરવાની રહે છે. આથી પોતાના બધા જ પ્રમાણપત્રો જેવા કે, શકૈ્ષચણક લાયકાત, વય, શાળા છોડયાનુ ં
પ્રમાણપત્ર, જાવત, શારીરરક ખોડખાપંણ(હોય તો), માજીસવૈનક (લાગ ુ પડત ુ હોય તો) તમેજ અન્ય 
લાયકાતના અસલ પ્રમાણપત્રોન ે સાથ ે રાખીન ે ઓનલાઇન અરજીમા ં એવા પ્રમાણપત્રોન ે આધારે 
સમગ્ર વવગતો ભરવાની રહે છે. જેથી અરજીમાનંી ખોટી વવગતોન ેકારણે અરજી રદ થવાપાત્ર ઠરે 
નહીં.   

3) પસદંગીની પ્રરિયા આ જાહેરાતમા ં ફકરા નબંર-૯ મા ં દશાગવ્યા મુજબની હતેલુક્ષી પ્રશ્નોવાળી 
ઓ.એમ.આર. પધ્ધવતની લેચખત પરીક્ષા અન ે ત્યારબાદ, (ભાગ-૨)ની કોમ્્યટુર 
પ્રોફીસીયન્સી(કાયગક્ષમતા) કસોટીની પ્રરિયામાથંી  ઉમદેવારે પસાર થવાનુ ંરહેશ.ે  ભાગ-૧ની હતેલુક્ષી 
પ્રશ્નોવાળી ઓ.એમ.આર. પધ્ધવતની લેચખત પરીક્ષાનુ ં આયોજન સભંવતઃ મડંળ દ્વારા 
જાન્યઆુરી/ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૭મા ંકરવામા ંઆવશ.ે આમ છતા,ં આ બાબત ેમડંળ જરૂર જણાય ેફરેફાર 

કરી શકશ.ે 
4) પરીક્ષા સદંભગની બધી જ સિૂનાઓ મોબાઇલ નબંર પર એસ.એમ.એસ. થી આપવામા ં આવશ.ે 

આથી, અરજીપત્રકમા ંસબંવંધત કોલમમા ંમોબાઇલ નબંર અવશ્ ય દશાગવવો અન ેપરીક્ષા પ્રરિયાપણૂગ 
થાય ત્ યા સધુી, નબંર જાળવી રાખવો અવનવાયગ રીત ેજરૂરી છે.  ભરવાપાત્ર જગ્યાઓની વવભાગવાર 
/ કેટેગરીવાર વવગતો નીિે મુજબ છે.  

http://ojas.guj.nic.in/
http://gsssb.gujarat.gov.in/


- 2 - 

સચિવાલયના વવભાગોના વનયતં્રણ હેઠળના ખાતાના વડાની કિેરીઓ ખાતનેી " સીનીયર કલાકમ  " સવંગગ વગગ-૩ની 

કેટેગરીવાર ખાલી જગ્યાઓની વવગતો:  
ક્રમાંક 

  

નવભાગ  
  

ખાતાન ુ ંનામ કુલ 

જગ્યા 
 
 
 

  

બબન અનામ 

 

ત 

સામાજીક 
અને  

શૈક્ષબણક 
રીતે 

૫છાત 
વગમ 

 

 

અનસુબુચત 

જાનત 
અનસુબુચત 

 

જનજાનત 

કુલ જગ્યા પૈકી 

મા
જી
સૈ
નનક 

શા.ખો.ખા. 
 

 

સામાન્ય મહહ
લા 

સા
મા
ન્ય 

મહહ
લા 

સા
મા
ન્ય 

મહહ
લા 

સા
મા
ન્ય 

મહહ
લા 

મા
જી
સૈ
નનક 

કુલ 

શા.
ખો.
ખાં 
કુલ 

 

અંધત્વ
/ઓછી
દ્રષ્ટીવા

ળા  

શ્રવ
ણ 
ની
ખા
મી  

હલનચ
લનની
નવકલાં
ગતા/મ
ગજના 
લકવા 

૧ 

કૃવિ અને 
સહકાર 
વવભાગ  

બાગાયત 
વનયામક  10  5 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

મત્્યોધોગ 
કવમશ્નરશ્રીની 
કિેરી   

30  11  6  5 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0  

૨ 

 
 
 

કાયદા વવભાગ  

િેરીટી કવમશ્નર  39  
 
 

15 7 6 4 2 0 3 2 3 1 0 0  1 

રાજ્ય વક્ફ 
ટ્રીબ્યનુલની 
કિેરી  

1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

૩ 
શ્રમ અને 
રોજગાર 
વવભાગ  

વનયામક, 

રોજગાર અને 
તાલીમ( તાલીમ)   

125  45 21  22 11 5 3  12 6 12 3 1 1 1 

૪ 

અન્ન અને ના. 
પ.ુ અને ગ્રા. 
બા. નો 
વવભાગ  

વનયામક, અન્ન 
અને નાગરરક 
પરુવઠો કિેરી   

20  8  4  3 2 1 0 1 1 2 1 0 0 1  

૫ 
વશક્ષણ વવભાગ  કવમશ્નર, શાળાઓ  

310 107 53 56 27  14 7 31 15 31 09 3 3 3 

૬ 
ગહૃ વવભાગ  પોલીસ 

મહાવનરીક્ષક(જેલ
)  

33  13  6  5 3  2 0  3 1 3 1 0 0  1 

કુલ  568 205 99 99 49 25 11 54 26 52 15 4 4 7 

 જાહેરાતમાં દશામવેલ જગ્યાઓની સખં્યામાં વધઘટ થવાની શકયતા છે. 

5)  અનામત જગ્યાઓ ફકત મળૂ ગુજરાતના જે ત ે અનામત કેટેગરીના ઉમદેવારો માટે જ       
અનામત છે. 

 
6) એક ઉમેદવાર એક અરજી (No multiple application);  
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i. એક ઉમદેવાર એક જ અરજી કરી શકશ.ે તમે છતા,ં એકથી વધ ુઅરજી(multiple application) 

ના રક્સામા ંફી સહીત સવગ રીત ેયોગ્ય રીત ેભરેલી અરજીઓ પકૈી સૌથી છેલ્લી કન્ફમગ થયલેી 
(સૌથી ઉંિા નબંરની) એક જ અરજી માન્ય રહેશ.ે ત ેવસવાયની બધી અરજીઓ રદ થશ.ે 

ii. એક કરતા ંવધારે અરજી કરવામા ંઆવશ ેતો, (multiple application)ફી ભરેલી છેલ્લી અરજી 
સાથનેી ફીન,ે ફી નહીં ભરેલી અન્ય અરજી સામ ેગણવામા ંઆવશ ેનહીં. 

iii. જે ઉમદેવારે ફી ભરવાની થતી નથી તવેા ઉમદેવારોની સૌથી છેલ્લી અરજી(ફી સાથ ે કે ફી 
વગર) માન્ય ગણવામા ંઆવશ ેઅન ેત ેવસવાયની બધી અરજીઓ રદ ગણવામા ંઆવશ.ે 
 

7) સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૪ના ઠરાવ 
િમાકં:સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ.૨(ભાગ-૧)ની જોગવાઈઓ ધ્યાન ે લઈન,ે મરહલાઓ માટે 

અનામત જગાઓ રાખવામા ં આવલે છે.  મરહલાઓની અનામત જગ્યાઓ માટે લાયક મરહલા 
ઉમદેવાર ઉ૫લબ્ધ નહી થાય તો, ત ે જગ્યા સબંવધત કેટેગરી(જનરલ, એસ.સી., એસ.ટી. 
એસ.ઇ.બી.સી.)ના પરુૂિ ઉમદેવારથી ભરવામા ંઆવશ.ે 

8) માજી સવૈનક માટે વનયમાનસુાર ૧૦% જગ્યા અનામત છે. માજી સવૈનક કેટેગરીમા ં પસદં થયલે 
ઉમદેવારોન ે તઓેની સબંવંધત જે ત ે કેટેગરી( જનરલ, એસ.સી., એસ.ટી., એસ.ઇ.બી.સી.) સામ ે
સરભર કરવામા ંઆવશ.ે માજી સવૈનકની અનામત જગ્યા માટે લાયક માજી સવૈનક ઉમદેવાર નહીં મળે 
તો ત ેજગ્યા જે ત ેકેટેગરીના અન્ય લાયક ઉમદેવારથી ભરવામા ંઆવશ.ે 

9) શારીરરક ખોડખા૫ંણવાળા ઉમદેવારોની જગ્યાઓ જે ત ે કેટેગરી સામ ે સરભર કરવામા ં આવશ.ે 
શારીરરક ખોડખા૫ંણવાળા ઉમદેવારની જગ્યા માટે લાયક શારીરરક ખોડખા૫ંણવાળા ઉમદેવારો નહીં 
મળે તો ત ેજગ્યા જે ત ેકેટેગરીના અન્ય લાયક ઉમદેવારથી ભરવામા ંઆવશ.ે 

10) જાહરેાતમા ંજે ત ેકેટેગરીમા ંકુલ જગ્યાઓ પકૈી મરહલા ઉમદેવારો માટે અમકુ જગ્યાઓ અનામત હોય 

ત્યારે મરહલા ઉમદેવારોની અનામત જગ્યાઓ વસવાયની બાકી રહેતી જગ્યાઓ ફક્ત પરુૂિ ઉમદેવારો માટે 
અનામત છે. તમે ગણવાનુ ંનથી, આ જગ્યાઓ પર પરુૂિ તમેજ મરહલા ઉમદેવારોની પસદંગી માટે 

વવિારણા થઇ શકે છે. પરુૂિ તમેજ મરહલા ઉમદેવારો અરજી કરી શકે છે(દા.ત. કુલ-૧૦ જગ્યાઓ પકૈી ૦૩ 

જગ્યા મરહલા ઉમદેવાર માટે અનામત છે. પરંત ુ બાકી રહેતી ૦૭ જગ્યા સામ ે મરહલા  ઉમદેવાર પણ 

પસદંગી પામી શકે છે.) 

ર. ૫ગારધોરણ: 
નાણા વવભાગના તા.૧૬/ર/ર૦૦૬ અન ે તા.ર૯/૪/ર૦૧૦ના ઠરાવ 

નબંર:ખરિ/ર૦૦ર/૫૭/ઝ/૧ની જોગવાઈઓન ે આવધન તમેજ તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૪ ના ઠરાવ 
િમાકં:ખરિ/૨૦૦૨/૫૭ પાટગ-ર)/ઝ-૧ તથા તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૫ના ઠરાવ િમાકં:ખરિ/૨૦૦૨/૫૭ પાટગ-
ર)/ઝ-૧ થી નક્કી થયા મુજબ પ્રથમ પાિં વિગ માટે રૂ.૭૮૦૦/પ્રવત માસ રફક્સ પગાર અન ેતનેા ઉપર 
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માવસક ખાસ ભથ્થ ુ રૂ.૨૨૦૦/- મળીન ે કુલ રૂ.૧૦,૦૦૦/- ઉચ્િક ૫ગારથી વનમણ ૂકં અપાશ.ે વધમુા ં ખાસ 
ભથ્થા પર વાવિિક વધારો રૂ.૧૫૦૦/- નો રહેશ.ે તમેજ આ ઠરાવ થી વનયત થયલે અન્ય લાભો મળવાપાત્ર 
રહેશ ે ત્યારબાદ પાિં વિગની સવેાઓ સતંોિકારક રીત ેપરૂી થયથેી રૂ.૨૫,૫૦૦ થી ૮૧,૧૦૦/-ના ૫ગાર 
ધોરણમા ંવનયવમત વનમણ ૂકં મળેવવાપાત્ર થશ.ે તમે છતા,ં આ બાબત ેનામ.સપુ્રીમ કોટગમા ંદાખલ થયલે SLP 

No.14124/2012 અન ેSLP No.14125/2012ના ચકુાદાન ેઆધીન રહેશ.ે  

૩. રાષ્રીયતા: 
ઉમદેવાર ભારતનો નાગરરક હોવો જોઈએ. અથવા ગુજરાત મુલ્ કી સવેા વગીકરણ અન ે ભરતી 

(સામાન્ ય)વનયમો-૧૯૬૭ ના વનયમ-૭ની જોગવાઇ મુજબની રાષ્ટ ટ્રીયતા ધરાવતા હોવા જોઇએ.  

૪. શૈક્ષબણક લાયકાત: 
1) સીધી ભરતીથી ૫સદંગીમા ં વનમણ ૂકંપાત્ર થવા માટે ઉમદેવાર ભારતની સસંદ કે રાજ્ય વવધાનસભા 

કાયદા હેઠળ ્થાવપત કોઈપણ યવુનવસીટી કે સસંદના એકટ દ્વારા ્થાવપત શકૈ્ષચણક સ ં્ થા અથવા 
યવુનવસીટી ગ્રાન્ટ કવમશન એકટ-૧૯૫૬ની કલમ-૩ હઠેળ યવુનવસીટી તરીકે જાહરે થયલે શકૈ્ષચણક 
સ ં્ થાની ્નાતક કક્ષાની પદવી અથવા સરકારે તનેી સમકક્ષ જાહેર કરેલ શકૈ્ષચણક લાયકાત ધરાવતા 
હોવા જોઇએ. 

2) (૧) ઉમદેવાર; રાજય સરકારના સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૧૩/૮/ર૦૦૮ના સરકારી ઠરાવ 
િમાકંઃસીઆરઆર-૧૦-ર૦૦૭-૧ર૦૩ર૦-ગ.૫ મુજબ કોમ્્યટુરના બેઝીક નોલેજનુ ંકોઈ ૫ણ તાલીમી 
સ ં્ થાનુ ંપ્રમાણ૫ત્ર/માકગશીટ ધરાવતા હોવા જોઈશ.ે વવકલ્પ,ે (૨) કોમ્્યટુર એક વવિય તરીકે હોય 
તવેી લાયકાત સરકાર માન્ય યવુનવવસિટી અથવા સ ં્ થામાથંી મળેવલે હોવાના પ્રમાણપત્રો ધરાવતા 
હોવા જોઇશ,ે અથવા (૩) ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧રની ૫રીક્ષા કોમ્્યટુર વવિય સાથ ેપાસ કરેલ 
હોવાના પ્રમાણ૫ત્રો ધરાવતા હોવા જોઈશ.ે 

ઓનલાઇન અરજી કરવાના તબકે્ક ઉમદેવાર આવુ ંપ્રમાણ૫ત્ર ધરાવતા ના હોય તો પણ, 
અરજી કરી શકશ ે૫રંત ુવનમણ ૂકં મળેવતા ૫હેલા ંઉમદેવારે આવુ ંપ્રમાણ૫ત્ર અચકૂ રજુ કરવાનુ ંરહેશ,ે 
અન્યથા આવા ઉમદેવાર વનમણ ૂકં મળેવવા પાત્ર ઠરશ ેનહીં.  
3) ઉમદેવાર ગુજરાતી અથવા રહન્દી અથવા બન્ન ેભાિાનુ ંપરૂત ુ ંજ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઈશ.ે 

૫. વયમયામદા:  

1) "સીનીયર કલાકમ " ની જગ્યા માટે તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૬ના રોજ ઉમદેવારની વય` ૩૫ વિગથી વધ ુ

નરહ તટેલી હોવી જોઈશ.ે 
2) મળૂ ગુજરાતના હોય તવેા અનામત વગગના, ઉમદેવારો તથા તમામ મરહલા, વવકલાગં તમે જ માજી 

સવૈનક ઉમદેવારોન ેઉ૫લી વયમયાગદામા ંવનયમાનસુાર નીિ ેમુજબ છૂટછાટ આ૫વામા ંઆવશ.ે 
1) સામાન્ય મરહલા ઉમદેવારોન ે    ૫ વિગ 
2) અનામત વગગના પરુૂિ ઉમદેવારોન ે   ૫ વિગ 
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3) અનામત વગગના મરહલા ઉમદેવારોન ે   ૧૦ વિગ 
4) સામાન્ ય વગગના વવકલાગં પરુૂિ ઉમદેવારોન ે  ૧૦ વિગ 
5) સામાન્ ય વગગના વવકલાગં મરહલા ઉમદેવારોન ે  ૧૫ વિગ 
6) અનામત વગગના વવકલાગં પરુૂિ ઉમદેવારો  ૧૫ વિગ 
7) અનામત વગગના વવકલાગં મરહલા ઉમદેવારો   ર૦ વિગ 
8) માજીસવૈનક ઉમદેવારો નીિેની નોંધના મુદ્દા- ૫ મુજબ. 

નોંધ: 

1) ઉમદેવાર ખોડખાપંણ હોવાનુ ં વસવવલ સર્જનનુ ં સટીફીકેટ ધરાવતા ં હશ ે તો જ વવકલાગં 
ઉમદેવાર તરીકે ઉ૫લી વયમયાગદા અન ેઅનામતનો લાભ મળશ.ે 

2) શારીરરક અશક્તતા અંગ ે સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ના પરીપત્ર િમાકંઃ 
પરિ-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-ર થી વનયત થયલે નમનૂામા ં સરકારી હોસ્્પટલના 
સવુપ્રન્ટેન્ડેન્ટ/વસવવલ સર્જન/મડેીકલ બોડગ દ્વારા આપવામા ં આવલે પ્રમાણપત્ર માન્ય 
ગણવામા ંઆવશ.ે 

3) ઓનલાઇન અરજી કરતી વખત ેકોઇ પ્રમાણપત્ર જોડવાના નથી પરંત ુઆ કેટેગરીમા ંઅરજી 
કરનારા ઉમદેવારો આવા પ્રમાણપત્રો ધરાવતા હોય તમેણ ે જ વવકલાગં ઉમદેવારની 
કેટેગરીમા ંઅરજી કરવાની રહેશ.ે 

4) ગુજરાત મલુ્ કી સવેાવગીકરણ અન ેભરતી વનયમો(સામાન્ ય)-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ મુજબ જે 
ઉમદેવારો રાજય સરકારની સવેામા(ંફીડર કેડર)મા ંહોય તવેા ઉમદેવારોની તરફેણમા ંઉપલી 
વયમયાગદામા ં૦૩(ત્રણ) વિગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશ.ે આ માટે ફીડર કેડર તરીકે રાજય 
સરકારની સવેાના જુનીયર ક્લાકગ  વગગ-૩ના કમગિારીઓ ગણાશ.ે 

5) માજી સવૈનક સળંગ છ માસથી ઓછી નહી તટેલી ફરજ બજાવલે હોય અન ે નોકરીમાથંી 
વનયવમત રીત ે વનવતૃ્ત થયા હોય તવેા માજી સવૈનકોન ે તમેણ ે બજાવલે ખરેખર ફરજનો 
સમયગાળો, તમેની ઉંમરમાથંી બાદ કરતા ંમળતી ઉંમર, ભરતી વનયમમા ં ઠરાવલે ઉ૫લી 
વયમયાગદાથી ત્રણ વિગ કરતા ંવધવી જોઈશ ેનહીં. 

6) માજી સવૈનક વસવાય તમામ કેટેગરીના ઉમદેવારોન ેઉ૫લી વયમયાગદામા ંમળવાપાત્ર છૂટછાટ 
સાથનેી ઉંમર વનયત તારીખ ેકોઈ ૫ણ સજંોગોમા ં૪૫ વિગ કરતા ંવધવી જોઈએ નહીં. 

૬. વયમયામદા માટે નનધામહરત તારીખ: 

તમામ ઉમદેવારોના રક્સામા ંવયમયાગદા તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૬ ની સ્્થવતન ેઘ્યાનમા ંલેવામા ં

આવશ ેઅન્ય તમામ બાબતો માટે પણ cut off date તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૬ ની ગણવાની રહેશ.ે  
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૭. અરજી કરવાની રીત:- 

આ જાહરેાતના સદંભગમા ંમડંળ ઘ્વારા ઓન લાઈન જ અરજી ્વીકારવામા આવશ.ે ઉમદેવારે 
જાહરેાતમા ંદશાગવ્યા તારીખ:૨૭/૧૦/૨૦૧૬(બપોરના ૧૪:૦૦ કલાક) થી તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૬(સમય 
રાત્રીના ર૩.૫૯ કલાક સધુી) દરમ્યાન https://ojas.gujarat.gov.in ૫ર અરજી૫ત્રક ભરી શકશ.ે 

ઉમદેવારે 

1) સૌ પ્રથમ https://ojas.gujarat.in ૫ર જવુ.ં 
2) હવ ે"Apply On line" Click કરવુ.ં 
3) ''સીનીયર કલાકમ ””ની જાહરેાત ક્રમાંકઃ૯૮ ઉપર click કરવાથી screen ઉપર more details અન ે

Apply now ના જગ્યાની વવગતો મળશ.ે જે more details clik કરવાથી વવગતવાર જાહેરાત 
જોવા મળશ.ે જે વાિંી જવી. 

4) તનેી નીિ ે "Apply now" પર click કરવાથી Application Format ખલુશ ેજેમા ંસૌ પ્રથમ 
"Personal Details" ઉમદેવારે ભરવી(અહીં લાલ ફંદડી(*) વનશાની હોય તનેી વવગતો 
ફરજજયાત ભરવાની રહેશ.ે) 

5) Personal Details ભરાયા બાદ "Educational Details" ભરવામાટે "Educational 

Qualifications" ૫ર click કરવુ.ં 
6) તનેી નીિ ે"Self declaration" ૫ર click કરવુ.ં ત્યારબાદ 
7) ઉ૫રની શરતો ્વીકારવા માટે "Yes" ૫ર clickકરવુ.ં હવ ેઅરજી પણૂગ રીત ેભરાઈ ગયલે છે. 
8) હવ ે"save" ૫ર click કરવાથી તમારી અરજીનો online ્વીકાર થશ.ે 
9) અરજી કયાગ બાદ ઉમદેવારનો "Application Number" generate થશ.ે જે ઉમદેવારે 

સાિવીન ેરાખવાનો રહેશ.ે 
10) હવ ેUpload Photograph ૫ર click કરો અહીં તમારો application number type કરો અન ે

તમારી Birth date type કરો. ત્યારબાદ ok ૫ર click કરવુ.ં અહીં photo અન ેsignature 

upload કરવાના છે.(Photo નુ ં મા૫ ૫ સ.ેમી. ઉંિાઈ અન ે ૩.૬ સ.ેમી.૫હોળાઈ અન ે
Signatureનુ ં મા૫ ર.૫સ.ેમી. લબંાઈ અન ે ૭.૫ સ.ેમી. ૫હોળાઈ રાખવી.)(photo VG[ 

signature upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો photo અન ેsignature jpg format મા(ં15 kb) 

સાઈઝથી વધારે નરહ ત ેરીત ે્ કેન કરી computer મા ંSave કરેલા હોવા જોઈએ.) "browse" 

button ૫ર click કરો. હવ ેchoose fileના ્િીનમાથંી જે ફાઈલમા ં jpg format મા ંતમારો 
photo store થયલે છે, તે ફાઈલન ેselect કરો અન ે "open"  buttonન ેclick કરો. હવ ે
"browse" button ની બાજુમા ં"upload" button ૫ર click કરો. હવ ેબાજુમાં તમારો photo 

દેખાશ.ે હવ ેઆજ રીત ેsignature ૫ણ upload કરવાની રહેશ.ે જે ફોટો અપલોડ કરવામા ં
આવ્યો હોય ત ેજ ફોટાની નકલ લેચખત પરીક્ષામા ંહાજરીપત્રકમા ંિોંટાડવાની રહેશ.ે તમેજ 
પછીના દરેક તબકે્ક મડંળ માગંે ત્યારે તવેો જ ફોટો રજૂ કરવાનો રહેશ.ે આથી ઓનલાઇન 
અરજીપત્રકમા ંઅપલોડ કરેલ ફોટોગ્રાફની િારથી પાિં નકલો કઢાવી રાખવી. જુદા જુદા 
તબકે્ક જુદા ફોટોગ્રાફ રજૂ થશ ે તો, ઉમદેવારની ઓળખ પ્ર્થાવપત નહીં થવાના કારણ ે
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ઉમદેવારની ફાળવણી/વનમણ ૂકંમા ંબાધ આવી શકશ ેજેની જવાબદારી ઉમદેવારની પોતાની 
રહેશ.ે   

11) હવ ે પજેના ઉ૫રના ભાગમા ં "ConfirmApplication" ૫ર click કરો અન ે "Application 

number" તથા Birth Date type કયાગ બાદ Ok ૫ર click કરવાથી ત્રણ બટન (૧) ok (ર) 
show application preview અન ે (૩) confirm application દેખાશ.ે ઉમદેવારે show 

application preview ૫ર click કરી પોતાની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમા ંસધુારો કરવાનો 
જણાય તો edit કરી લેવુ.ં કન્ફમગ કયાગ ૫હેલા કોઈ૫ણ પ્રકારનો સધુારો થઈ શકશ.ે સપંણૂગ 
િકાસણીબાદ જો અરજી સધુારવાની જરૂર ના જણાય તો જ confirm application ૫ર click 

કરવુ.ં તથેી ઉમદેવારની અરજીનો મડંળમા ંonline ્વીકાર થઈ જશ.ે 
12) એકવાર ઓનલાઇન અરજી કન્ફમગ થયા બાદ, તમેા ં કોઇપણ પ્રકારનો ફરેફાર ઉમદેવાર કે 

મડંળ દ્વારા થઇ શકશ ેનહીં. અરજીમા ંદશાગવલેી વવગતોન ેઅનરુૂપ પ્રમાણપત્રો મડંળ માગં ે
ત્યારે ઉમદેવારે રજૂ કરવાના રહેશ.ે આથી, ઉમદેવારે પ્રથમ તમેની પાસનેા અસલ 
પ્રમાણપત્રોન ે આધારે પોતાનુ ં નામ, પવત/વપતાનુ ં નામ, અટક, જન્મતારીખ, શકૈ્ષચણક 
લાયકાત, જાવત(કેટેગરી), જેન્ડર(મલે/ફીમલે), માજી સવૈનક, ્પોટગસ, શા.ખો.ખા.ં, વવધવા 
વગેરે બાબતોની બારીક િકાસણી નામ/અટકના ્પલેીંગ સહીત કરી લઇન ે તને ે અનરુૂપ 
વવગતો જ ઓનલાઇન અરજીમા ંદશાગવવાની રહેશ.ે મડંળ દ્વારા િકાસણી સારુ પ્રમાણપત્રો 
માગંવામા ંઆવ ેત્યારે ઓનલાઇન અરજીપત્રકમા ંદશાગવલે વવગતો અન ેઉમદેવાર દ્વારા મડંળ 
સમક્ષ રજૂ કરવામા ંઆવતા ંપ્રમાણપત્રોમા ં કોઇપણ જાતની વવસગંતતા માલમૂ પડશ ેતો, 
તવેી ક્ષવતયકુ્ત અરજીઓ મડંળ દ્વારા જે ત ેતબકે્કથી ‘રદ’ કરવામા ંઆવશ.ે ખોટી કે અધરૂી 
વવગતોન ે કારણે ક્ષવતયકુ્ત અરજી રદ કરવામા ં આવ ે તો, તમેા ં મડંળની કોઇ જવાબદારી 
રહેશ ે નહીં. આથી, ઉમદેવારોન ે તમેની પાસનેા પ્રમાણપત્રોન ે આધારે અન ે તને ે અનરુૂપ 
વવગતો ઓનલાઇન અરજી કરતી વખત ેદશાગવવાની ખાસ કાળજી રાખવા જણાવવામા ંઆવ ે
છે.  

13) confirm application ૫ર click કરતા ંઅહીં "confirmation number" generate થશે. જે 
હવે ૫છીની બધી જ કાયમવાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહેશે. કન્ફમશેન નબંર 
વસવાય કોઇ પણ પત્રવ્યવહાર કરી શકાશ ેનહીં.  Confirm થયલે અરજીપત્રકની પ્રીન્ટ અચકૂ 
કાઢી રાખવી.  

14) હવે print application ૫ર click કરવુ.ં અહીં તમારો confirmation number ટાઈ૫ કરવો 
અને print ૫ર click કરી અરજીની નકલ કાઢી સાચવી રાખવા જણાવવામાં આવે છે. જેથી 
ઉમેદવારે પોતે ઓનલાઇન રજૂ કરેલી અરજીની તે નકલ જરૂર પડયે ઉપોયોગમાં લઇ શકાય.  

15) ઉમદેવારન ે ફોમગ ભરતી વખત ે માગગદશગનની આવશ્યકતા જણાય તો ટોલ-ફ્રી 
નબંર:૧૮૦૦૨૩૩૫૫૦૦ ૫ર ફોન કરીન ેજરૂરી માગગદશગન મળેવી લેવુ.ં 

16) અરજી કન્ ફમગ થઇ ગયા બાદ આગળના ફકરા- ૮ મા ં આપલે સિુનાઓ અનસુાર પો્ ટ 
ઓફીસ ખાત ેરોકડમા ંપરીક્ષા ફી રૂ.૧૦૦/- તથા પો્ટલ િાર્જ રૂ.૧૨/- િલણથી ભરવાના 
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રહેશ.ે આ િલણ પણ OJAS વબેસાઇટ ઉપરથી જ ડાઉનલોડ કરવાનુ ં રહેશ.ે અરજી કન્ ફમગ 
કયાગ બાદ ફી ન ભરનાર જનરલ કેટેગરીના ઉમદેવારની ઉમદેવારી રદ ગણાશ.ે  

૮. ૫રીક્ષા ફી:  

 ફોમગ ભરતી વખત ે‘‘General’’ કેટેગરી Select કરી હોય(દશાગવી હોય) તવેા તમામ ઉમદેવારોએ 
પરીક્ષા ફી ભરવાની રહેશ.ે 

 જે ઉમદેવારોએ ફી ભરવાની છે તવેા ઉમદેવારો જયારે OJAS વબેસાઇટ પર પોતાની અરજી 
સબમીટ કરે ત્ યારે તઓેન ેઅરજી ફી ભરવા માટે ઓન લાઇન ઉપલબ્ ધ િલણની ૩ નકલોની 
એક પાના ઉપર વપ્રન્ ટ મળેવવાની સિુના મળશ.ે ઉમદેવારોએ આ પાનાની પણ વપ્રન્ ટ મળેવી 
લેવાની રહેશ,ે ઉમદેવારોએ િલણ સાથ ેકોઇપણ કોમ્ ્ યટુરાઇઝડ પો્ ટ ઓફીસમા ંજઇન,ે પરીક્ષા 
ફી પટેે રૂ.૧૦૦/- રોકડા + રૂ.૧૨/- પો્ટલ િાજીસ ભરી દેવાના રહેશ.ે િલણની એક નકલ 
પો્ ટ ઓફીસ રાખી લેશ ેઅન ેબે નકલ ઉમદેવારન ેવસક્કા/્ ટીકર સાથ ેપરત આપશ.ે આ નકલ 
ઉમદેવારે સાિવી રાખવાની રહેશ ેઅન ેપરીક્ષા સમય ેકોલ લટેર સાથ ેઅચકૂ સાથ ેલાવવાની 
રહેશ.ે  

 અન્ ય કોઇ રીત ેફી ્ વીકારવામા ંઆવશ ેનહીં.  
 પો્ ટ ઓફીસમા ંફી ભરવાની છેલ્ લી તા૧૭/૧૧/૨૦૧૬(પો્ટ ઓફીસના કામકાજના સમય સધુી) 

ની રહેશ.ે  
 ફી ભયાગ બાદ, રીફંડ કોઇપણ સજંોગોમા ંમળવાપાત્ર નથી તમેજ ફી ભરવાપાત્ર ઉમદેવારોની ફી 

ભયાગ વગરની અરજી માન્ય રહેશ ેનહીં.  

 પરીક્ષા ફી ભરવાથી ઉમદેવારન ેતઓે દ્વારા દશાગવલે મોબાઇલ નબંર ઉપર SMS થી ફી ભયાગની 
જાણ કરવામા ંઆવશ.ે જો ઉમદેવારન ેSMSના મળે તો, તાત્કાચલક ઉમદેવારે જે પો્ટ ઓફીસ 
ખાત ેફી જમા કરાવલે હોય ત ેપો્ટ ઓફીસનો સપંકગ  કરવાનો રહેશ.ે  

 અરજી ફોમગમા ંનીિ ેમુજબની કેટેગરી Select કરનાર ઉમદેવારોએ કોઇપણ પ્રકારની પરીક્ષા ફી 
ભરવાની રહેશ ેનહીં.  

(ક) અનસુચૂિત જાવત(SC)  
  (ખ) અનસુચૂિત જન જાવત(ST)  
  (ગ) સામાજજક અન ેશકૈ્ષચણક રીત ેપછાતવગગ(SEBC)  

  (ઘ) માજી સવૈનક(Ex-serviceman) તમામ કેટેગરી  
(િ) શારીરરક ખોડખાપંણ ધરાવતા ઉમદેવારો(PH) તમામ કેટેગરી 

૯. ૫સદંગીપ્રહક્રયા:  
 ‘‘સીનીયર કલાકમ”ની જગ્યા ઉ૫ર ૫સદંગી પામવાના ં હતેસુર ઉમદેવારે હતેલુક્ષી પ્રશ્નોવાળી 

ઓ.એમ.આર. પધ્ધવતની ભાગ-૧ ની લેચખત ૫રીક્ષા અન ે ત્યારબાદ ભાગ-૨ ની કોમ્્યટુર પ્રોરફવસયન્સી  
કસોટીની પ્રરિયામાથંી ૫સાર થવાનુ ંરહેશ.ે આ પરીક્ષામા ંનીિ ેમુજબ ગુણભાર રહેશ.ે 
(ક) ભાગ-૧: લેબખત કસોટી: ઓપ્ટીકલ માકમ  રીડીંગ(OMR)પ્રશ્ન૫ત્ર, પેપરઃ ૧, ગુણઃર૦૦, સમયઃ ૧૨૦ નમનનટ. 
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ક્રમ  નવષય ગુણ સમયગાળો 
૧ સામાન્ય જ્ઞાન; ગુજરાતનો ઈવતહાસ, ગુજરાતની ભગૂોળ,  

કલા અન ેસ ં્ કૃવત, ભારતનુ ંબધંારણ, સામાન્ય વવજ્ઞાન, 
વતગમાન પ્રવાહો ભારત અન ે ગુજરાત, કોમ્્યટુરન ે
લગતુ ં સામાન્ય જ્ઞાન, પયાગવરણ, જાહરે વહીવટ, 
સરકારી યોજનાઓ, પિંાયતીરાજ અન ે ડીઝા્ટર 
મનેજેમને્ટ. 

૮૦ ગુણ ૧૨૦ નમનનટ. 

 

૨ ગુજરાતી વ્યાકરણ અન ેસારહત્ય.  ૫૦ ગુણ 

૩ અંગ્રેજી વ્યાકરણ ૪૦ ગુણ 

૪ ગાચણવતક અન ેતારકિક કસોટીઓ ૩૦ ગુણ 

કુલ  ર૦૦ ગુણ 

 
નોંધ : (૧)  (i) પરીક્ષા Multiple Choice Question (MCQ )અન ેOptical Mark Reader(OMR)પધ્ધવતની 

રહેશ.ે (ii) દરેક પ્રશ્નનો ૦૧(એક) ગણુ રહેશ.ે (iii) ઉમદેવારે બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના રહેશ.ે 
(iv) ખોટા જવાબ દીઠ, મળેવલે ગણુમાથંી ૦.ર૫ ગુણ કમી કરવામા ંઆવશ,ે નગેટેીવ માકીંગ લાગ ુ
પડશ.ે(v) દરેક પ્રશ્નના જવાબોમા ંએક વવકલ્પ "E"“Not attempted” રહેશ,ે ઉમદેવાર કોઇ પ્રશ્નનો 
જવાબ આપવા ના ઇચ્છતા હોય તો, આ વવકલ્પ પસદં કરી શકશ ેઅન ે“Not attempted” વવકલ્પ 
પસદં કરવાના રક્સામા ંનગેેટીવ માકીંગ લાગ ુપડશ ેનહીં. (vi) પ્રશ્નના આપલેા બધા વવકલ્પોમાથંી 
કોઇ પણ વવકલ્પ પસદં નહીં કરવામા ં આવ ે તો, મળેવલે ગુણમાથંી ૦.ર૫ ગુણ કમી(નગેેટીવ 
માકીંગ) કરવામા ંઆવશ.ે 

 (ર) લેચખત પરીક્ષામા ંઉત્તીણગ થનાર ઉમદેવારોન ેકોમ્્યટુર કાયગક્ષમતા કસોટી માટે બોલાવવામા ં
આવશ.ે કુલ ખાલી જગ્યાના ત્રણ ગણા જેટલા ઉમદેવારોન ે કોમ્્યટુર પ્રોફીસીયન્સી (કાયગક્ષમતા) 
કસોટી માટે બોલાવવામા ંઆવશ.ે 

 (૩)  ઉપર-૫(પાિં)મા ં દશાગવલે કોમ્્યટુરના ઉપયોગની પાયાની જાણકારીના સદંભગમા ં કોમ્ યટુર 
થીયરી અંગેનો અભ્યાસિમ નીિે મુજબ નો રહેશ.ે 

(ખ) ભાગ-ર: કોમ્પપ્યટુર પ્રોફીસીયન્સી(કોમ્પપ્યટુર કાયમક્ષમતા) કસોટી: પેપરઃ ર,ગુણઃ ૧૦૦, સમયઃ ૧ કલાક 

૩૦ મીનીટ. 

પ્રશ્ન 
ક્રમાંક  

નવષયન ુનવતરણ ગુણ 

૧ ગુજરાતી ટાઈપીંગ ટેસ્ટ  ૩૦ ગુણ 
૨ અંગે્રજી ટાઈપીંગ ટેસ્ટ ૨૦ ગુણ 
૩ કોમ્પપ્યટુરની પાયાની જાણકારીના સદંભમમાં ૫૦ ગુણ 
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કોમ્પપ્યટુર ટેસ્ટ- એપેન્ડીક્ષ- G  

 

*  એપેન્ડીક્ષ- G : પે્રક્ટીકલ ટેસ્ટ:  

Sr.No. Particulars  Marks 

1 Preparing a note in word file  10 Marks 

2  Preparing a Power Point slide for presentaion 
based on data provided  

15 Marks  

3  Preparing an Excel spreadsheet and 
answering an arithmetic problem  

15 Marks 

4  E-mails(with attachments)  10 Marks  
 

(ગ) લઘુત્તમ લાયકી ધોરણ:   

મરેીટ યાદી તયૈાર કરવા માટેનુ ંલાયકી ધોરણ મડંળ ઠરાવશ.ે પરંત ુપરીક્ષા વનયમોની જોગવાઇ 
મુજબ, કોઇપણ સજંોગોમા ં અનામત કેટેગરી સરહતની તમામ કેટેગરીના ઉમદેવારો માટે લધતુ્તમ લાયકી 
ધોરણ, દરેક કસોટી માટે (ભાગ – ૧ તથા ભાગ – ૨ ) કુલ ગુણના ૪૦% ગુણ રહેશ.ે લેચખત કસોટીમા ંઉત્તીણગ 

થનાર ઉમદેવારોન ેકોમ્્યટુર પ્રોફીસીયન્સી(કાયગક્ષમતા) કસોટી માટે બોલાવવામા ંઆવશ.ે    

(ઘ) (૧) ‘‘સીનીયર કલાકમ ‘ની જગ્ યા માટેની પસદંગી યાદી પપેર-૧(OMR) તથા ભાગ-ર કોમ્ યટુર 

પ્રોફીસીયન્સી(કાયગક્ષમતા) કસોટીમા ં મળેવલે કુલ ગુણના આધારે અસલ પ્રમાણપત્રોની િકાસણી 

કરીન ેતયૈાર કરવામા ંઆવશ.ે  

(૨) આ જાહેરાત હેઠળની જગ્ યા માટે મૌખીક કસોટી(ઇન્ ટરવ્ ય)ુ લેવાનાર નથી. 

(ચ) ઉપર મુજબ તયૈાર કરેલ મરેીટ યાદીના ૨૦(વીસ) ટકા જેટલી ઉમદેવારોની લાયકાતના િમમા ં
લાયક ઉમદેવારોના નામ દશાગવતી પ્રવતક્ષાયાદી પણ તયૈાર કરી જાહેર કરવામા ંઆવશ.ે આ યાદી 

તયૈાર કરતી વખત ેદરેક કેટેગરીનુ ંવનયમાનસુાર પ્રવતવનવધત્વ જળવાય ત ેજોવામા ંઆવશ.ે 

૧૦. સામાન્ય શરતો: 

(૧) જાહરેાતમા ં જે કક્ષાના અનામત વગો માટે જગ્યાઓ અનામત છે તઓેન ે જ ઉ૫લી વયમયાગદામા ં
છૂટછાટ મળશ.ે બધી જ મળવાપાત્ર છૂટછાટ ગણતરીમા ંલીધા બાદ, માજી સવૈનક વસવાયના રક્સામા 

વધમુા ંવધ ુ૪૫ વિગની ઉંમર સધુી જ ઉ૫લી વયમયાગદામા ંછૂટછાટ મળશ.ે 

(૨) સા. અન ેશ.ૈ ૫. વગગના ઉમદેવારોએ ઉન્નતવગગમા ંસમાવશે ન થતો હોવા અંગેનુ ં વનયત નમનૂાનુ ં
સરકારશ્રીના સામાજજક ન્ યાય અન ે અવધકારીતા વવભાગના તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ ના ઠરાવ િમાકં: 
સશપ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/ખ થી વનયત થયલે પરરવશષ્ટ ટ-૪(ગુજરાતીમા)ંના નમનૂામા ંપ્રમાણ૫ત્ર મડંળ 
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માગંે ત્યારે રજુ કરવાનુ ંરહેશ.ે(અંગ્રેજીમા ંકઢાવલે નોન રિવમલેયર સરટિરફકેટ જે કેન્ર  સરકારની નોકરી 
માટેનુ ં હોઇ માન્ય ગણવામા ં આવશ ે નરહ.) તા.૦૧/૦૪/ર૦૧૫ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ના 
સમયગાળાની આવકન ે ધ્ યાન ે લઇ, તા.૧/૦૪/૨૦૧૬ થી અરજી કરવાની છેલ્લી 
તારીખ:૧૧/૧૧/૨૦૧૬ દરમ્પયાન મેળવેલ ઉન્નતવગમમાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેના અસલ 
પ્રમાણ૫ત્રનો નબંર અને તેની તારીખ ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે દશામવવાનો રહેશે. પરીક્ષા 

બાદ, પ્રમાણપત્રોની િકાસણી સમય ેસક્ષમ અવધકારી દ્વારા અપાયલે આવુ ંપ્રમાણપત્ર રજૂ ન કરી 
શકતા ંઉમદેવારો સામાન્ ય ઉમદેવારો માટે નક્કી થયલે વયમયાગદામા ંઆવતા નહીં હોય તો તઓેની 
ઉમદેવારી રદ થશ.ે આથી, ઓનલાઇન અરજી કરતી વખત ેઉન્નતવગગમા ં સમાવશે ન થતો હોવા 
અંગેનુ ં વનયત સમયગાળાનુ ંઅન ે વનયત નમનૂાનુ ંપ્રમાણપત્ર ધરાવતા ના હોય તવેા ઉમદેવારોન ે
જનરલ ઉમદેવાર તરીકે અરજી કરવા સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.  

(૩) સામાજજક અન ે શકૈ્ષચણક રીત ે ૫છાત વગગના ૫રરણીત મરહલા ઉમદેવાર આવુ ં નોન િીમીલેયર 
પ્રમાણ૫ત્ર તમેના વપતાની આવકના સદંભગમા ં ધરાવતા હોવા જોઈશ.ે જો આવા ઉમદેવાર તમેના 
૫વતની આવકના સદંભગમા ંઆવ ુપ્રમાણ૫ત્ર ધરાવતા હશ ેતો તને ેઘ્યાન ેલેવામા ંઆવશ ેનહીં. 

(૪) સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.રર/૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ િમાકં:સીઆરઆર/૧૦૯૬/રર૧૩/ગ(ર)મા ં
વનદેવશત પ્રવતગમાન વનયમોઅનસુાર વવધવા મરહલા ઉમદેવારો માટે ૫સદંગીમા ંઅગ્રતા આ૫વા માટે 
તમેન ેમળેલ કુલ ગુણના ૫(પાિં)ટકા ગુણ ઉમરેી આ૫વામા ંઆવશ.ે ૫રંત ુતઓેએ વનમણ ૂકં સમય ે
પનુઃલગ્ન કરેલ ન હોવા જોઈએ. ઉ૫રાતં, મડંળની કિેરી માગં ે ત્યારે તનેા તમામ પરુાવા મડંળન ે
અસલમા ંરજૂ કરવાના રહેશ.ે 

(૫) એથલેરટકસ(ટે્રક અન ે રફલ્ડ રમતો સરહત), બેડવમન્ટન, બા્કેટબોલ, રિકેટ, ફટબોલ, હોકી, સ્્વમીંગ, 
ટેબલટેવનસ, વોલીબોલ, ટેવનસ, વઈેટચલફટીંગ, રેસચલિંગ, બોકવસિંગ, સાઈકચલિંગ, જીમનસે્્ટક, જુડો, 
કબડ્ડી, રાઈફલશરુટિંગ, ખો-ખો, તીરંદાજી, ઘોડેસવારી, ગોળાફેંક, નૌકા્ પધાગ, શતરંજ, હેન્ડ બોલની 
રમતો-ખેલકુદમા ં રાષ્ટટ્રીય/આંતર રાષ્ટટ્રીય અથવા આંતર યવુનવવસિટી અથવા અચખલ ભારત શાળા 
સઘં ઘ્વારા યોજાતી ્ પધાગઓમા ંમાત્ર પ્રવતવનવધત્વ કરેલ હોય તવેા ઉમદેવારન ે૫સદંગીમા ંઅગ્રતા 
માટે તમેન ે લેચખત પરીક્ષા ભાગ–૧ મા ં મળેવલે કુલ ગુણના ૫(પાિં)ટકા ગુણ ઉમરેી આ૫વામા ં
આવશ.ે આ માટે ઉમદેવારે સરકારે તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ના ઠરાવ 
િમાકં:સીઆરઆર/૧૦૭૭/ર૬૬૦/ગ.ર તથા તા.૧/૮/૧૯૯૦ના ઠરાવ 
િમાકં:સીઆરઆર/૧૧૮૮/૩૬૪૪/ગ.ર મા ં વનયત કયાગ મુજબના સત્તાવધકારી પાસથેી વનયત 
નમનૂામા ંમળેવલે જરૂરી પ્રમાણ૫ત્ર મડંળ માગંે ત્યારે રજૂ કરવાનુ ંરહેશ.ે આવ ુપ્રમાણપત્ર ધરાવનાર 
ઉમદેવાર જ રમતના ગુણ માટે હક્કદાર થશ.ે Sportsમા ંઅરજી કરનાર ઉમદેવાર જો મડંળ માગં ે
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ત્યારે આવુ ંપ્રમાણપત્ર રજૂ નહીં કરી શકે તો આવા  ઉમદેવારન ેSports ના ગુણ મળવાપાત્ર થશ ે
નહીં.   

૧૧. સામાન્ય સચૂનાઓ:  

1. શકૈ્ષચણક લાયકાત, કોમ્્યટુરની જાણકારી, ઉંમર, જાવત(કેટેગરી-SC,ST,SEBC), માજી સવૈનક, 
્પોટગસ, શારીરરક ખોડખાપંણ અન ેઅન્ય બાબતોના ઉમદેવાર પાસનેા અસલ પ્રમાણપત્રોન ેઆધારે 
ઓનલાઇન અરજીમા ં ભરેલ વવગતો સમગ્ર ભરતી પ્રરિયા માટે આખરી ગણવામાઆંવશ.ે 
ઓનલાઇન અરજીમા ંદશાગવલે વવગતોના સમથગનમા ંપ્રમાણપત્રો અન ેપરુાવાઓ મડંળ માગંે ત્યારે 
ઉમદેવારે અસલમા(ંઝરેોક્સ નકલો સહીત) રજુ કરવાના રહેશ.ે એવા પરુાવા રજુ નહીં કરી શકનાર 
ઉમદેવારનુ ંઅરજી૫ત્રક જે - ત ેતબકકેથી ‘‘રદ’’ ગણવામા ંઆવશ.ે  

2. અરજદારે અરજી૫ત્રમા ંદશાગવલે કેટેગરી(જાવત)મા ં પાછળથી કેટેગરી બદલવાની રજૂઆત ગ્રાહ્ય 
રાખવામા ંઆવશ ેનહીં. ઓનલાઇન અરજીમા ંઉમદેવારે દશાગવલેી કેટેગરી અન ેઉમદેવારની ખરેખર 
કેટેગરીમા ંતફાવત માલમૂ પડશ ેતો, તવેી અરજી રદ કરવાપાત્ર થશ.ે  

3. ઉમદેવાર અરજી૫ત્રકમાં જે ફોટો upload કરે છે, તેની પાસ પોટમસાઈઝના ફોટાની એક કરતાં વધ ુ
કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવી અને ૫રીક્ષા સમયે હાજરી૫ત્રકમાં લગાવવાના રહેશે. તેમજ મડંળ 
માંગે ત્યારે તેવો જ ફોટો રજૂ કરવાનો રહેશે. 

4. ઉમેદવાર અરજી૫ત્રક ભરતી વખતે જે મોબાઈલ નબંર દશામવેછે તે નબંર ચાલ ુ જ રાખવો. 
ભનવષ્યમાં મડંળ તરફથી આ પરીક્ષાને સબંનધત ૫રીક્ષાલક્ષી સચૂનાઓ ઉમેદવારને આ દશામવેલ 
નબંરના મોબાઈલ ૫ર SMSથી મોકલવામાં આવશે તેથી દશામવેલ મોબાઈલ નબંર બદલવો નહી. 

5. ફીકસ ૫ગારથી લાયક ઉમદેવારન ે૫(પાિં) વિગના અજમાયશી ધોરણ ે ‘‘સીનીયર કલાકમ”ની જગ્યા 
ઉ૫ર વનમણ ૂકં સત્તાવધકારી ઘ્વારા વનમણ ૂકં આ્યથેી આ જગ્યાના ભરતી વનયમો, ખાતાકીય ૫રીક્ષા 
વનયમો, કોમ્્યટુર કૌશલ્ય ૫રીક્ષા વનયમો-ર૦૦૬ તથા પવૂગ સવેા તાલીમ અન ે તાલીમાન્ત 
૫રીક્ષાના વનયમો મુજબ વનયત ૫રીક્ષાઓ આ સમયગાળા દરમ્યાન પાસ કરવાની રહેશ.ે 

6. આખરી ૫સદંગી પામલે ઉમદેવાર વનમણ ૂકં સત્તાવધકારી ઠરાવ ે ત ે શરતોન ે આવધન વનમણ ૂકં 
મળેવવાન ેપાત્ર ઠરશ.ે 

7. ઉમદેવાર પોત ે ‘‘સીનીયર કલાકમ ‘ સવંગગની મરેીટયાદીમા ંસમાવવષ્ટટ થવામાત્રથી સબંવંધત જગ્યા 
ઉ૫ર વનમણ ૂકં મળેવવાનો દાવો કરવાન ેહકકદાર થશ ેનરહ. વનમણ ૂકં કરનાર સત્તાવધકારીન ેપોતાન ે
એવી ખાતરી થાય કે જાહરે સવેા સારૂ ત ેગુજરાત મુલ્કી સવેા વગીકરણ અન ેભરતી(સામાન્ય) 
વનયમો-૧૯૬૭થી ઠરાવલે વનયમોનસુાર યોગ્ય જણાતો નથી. તો જે ત ેતબકકે આવા ઉમદેવારન ે
તનેી વનમણ ૂકં ‘રદ’ કરીન ે૫ડતો મકૂી શકાશ.ે વનમણ ૂકં બાબત ેતઓેનો વનણગય આખરી ગણાશ.ે 

8. આ ભરતી પ્રરિયા સપંણૂગ૫ણે ‘‘સીનીયર કલાકમ "  સવંગગના પ્રવતગમાન ભરતી વનયમો/ભરતી પરીક્ષા 
વનયમોન ેઆવધન રહેશ.ે 

9. આ જાહેરાત કોઈ૫ણ કારણોસર રદ કરવાની કે તમેા ંફરેફાર કરવાની આવશ્યકતા ઉભી થશ ેતો 
તમે કરવાનો મડંળન ેસપંણૂગ હકક/અવધકાર રહેશ ેઅન ેમડંળ આ માટે કારણો આ૫વા બધંાયલે 
રહેશ ેનહી. તમેજ તવેા સજંોગોમા ંભરેલ અરજી અન ે૫રીક્ષા ફી ૫રત મળવાપાત્ર થશ ેનહી. 
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10. બોડમ(મડંળ)ની વેબસાઇટ  http://gsssb.gujarat.gov.in નનયનમતપણે જોતા રહેવા ઉમેદવારોને ખાસ  
ભલામણ છે.  

11. આ જાહેરાત અન્ વયે સભંવત: ભાગ-૧ની લેબખત પરીક્ષાનુ ંઆયોજન જાન્યઆુરી/ફબે્રુઆરી-૨૦૧૭માં 
કરવામાં આવશે, તે ધ્ યાને લઇ ઉમેદવારોએ પરીક્ષાલક્ષી તૈયારી કરવી. આમ છતાં પરીક્ષાના 
આયોજનની તારીખ બાબતે જરૂર જણાયે મડંળ ફેરફાર કરી શકશે. 

 
  

૧૨. મડંળ જે કોઈ ઉમેદવારને, 

1. તને ેઉમદેવારી માટે કોઈ૫ણ પ્રકારે ટેકો મળેવવા માટે એટલ ેકે મડંળના અઘ્યક્ષ, સભ્ય અથવા 
કોઈ અવધકારી ૫ર પ્રત્યક્ષ કે ૫રોક્ષ લાગવગ લગાડવાનો પ્રયાસ કરવા માટે, 

2. બીજાનુ ંનામ ધારણ કરવા માટે,  
3. બીજા પાસ ેપોતાનુ ંનામ ધારણ કરાવવા માટે, 
4. બનાવટી ખોટા દ્તાવજેો અથવા જેની સાથ ે િડેા કરવામા ં આવ્યા હોય તવેા દ્તાવજેો સાદર 

કરવા અથવા ગેરરીવત આિરવામાટે, 
5. યથાથગ અથવા ખોટા અથવા મહત્વની મારહતી છુપાવતા હોય તવેા વનવદેનો કરવામાટે,  
6. ૫રીક્ષા માટે તનેી ઉમદેવારીના સબંધંમા ંઅન્ય કોઈ અવનયવમત અથવા અયોગ્ય સાધનનો આશ્રય 

લેવા માટે, 
7. ૫રીક્ષા દરમ્યાન ગરેવ્યાજબી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા માટે એટલે કે અન્ય ઉમદેવારની 

ઉત્તરવહીમાથંી નકલ કરવા, પુ્ તક, ગાઈડ, કા૫લી કે તવેા કોઈ૫ણ છાપલેા કે હ્તચલચખત 
સારહત્યની મદદથી અથવા વાતિીત ઘ્વારા નકલ કરવા કે ઉમદેવારન ે નકલ કરાવવાની 
ગેરરીવતઓ પકૈી કોઈ૫ણ ગેરરીવત આિરવા માટે, 

8. લખાણોમા ંઅશ્શ્લલભાિા અથવા બીભત્સ બાબતસરહતની અપ્ર્તતુ બાબત લખવા માટે, 
9. OMR ઉત્તરપત્રમા ંપોતાની ઓળખસિૂક કોઇપણ પ્રકારની નીશાની, લખાણ, આલ્ફાબટે, ચિહ્ન કે 

જેનાથી ઓળખ પ્ર્થાવપત થાય તવેા પ્રયાસ કરવા માટે,  
10. ૫રીક્ષાખડંમા ંઅન્ય કોઈ રીત ેગેરવતગણ ૂકં કરવા માટે,  
11. ૫રીક્ષાના સિંાલન કરવા માટે મડંળે રોકેલા ્ટાફન ેસીધી કે આડકતરી રીત ેહેરાન કરવા અથવા 

શારીરરક રીત ેઈજા કરવા માટે,  
12. પવૂગવતી ખડંોમા ં વનરદિષ્ટટ કરેલા તમામ અથવા કોઈ૫ણ કૃત્ય કરવાનો પ્રયત્ન કરવા માટે અથવા 

આવા પ્રસગં ેમદદગારી કરવામાટે, અથવા 
13. ૫રીક્ષા માટે તને ે૫રવાનગી આ૫તા તનેા પ્રવશે૫ત્રમા ંઆ૫વામા ંઆવલેી કોઈ૫ણ સિુનાનો ભગં 

કરવા માટે દોવિત ઠયાગ હોય તો અથવા દોવિત હોવાનુ ંજાહેર કયુગ હોય તો ત ેફોજદારી કાયગવાહીન ે

http://gsssb.gujarat.gov.in/
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પાત્ર થવા ઉ૫રાતં-(ક)મડંળ, ત ે જે ૫રીક્ષાનો ઉમદેવાર હોય ત ે ૫રીક્ષામાથંી ગેરલાયક ઠરાવી 
શકશ,ે અથવા (ખ) (૧)મડંળ, સીધી ૫સદંગી માટે લેવાની કોઈ૫ણ ૫રીક્ષામા ંબેસવામાથંી અથવા 
કોઈ૫ણ રૂબરૂ મુલાકાતમાથંી, અથવા (ર)રાજય સરકાર, પોતાના હેઠળની કોઈ૫ણ નોકરીમાથંી 
કાયમી રીત ેઅથવા વનરદષ્ટટ મુદત માટે ગેરલાયક/બાકાત કરી શકશ.ે 

14. ગુજરાત જાહરે સવેા આયોગ કે અન્ ય જાહરે સવેા આયોગ અથવા અન્ ય સરકારી/અધગ 
સરકારી/સરકાર હ્તકની સ ં્  થાઓ ધ્ વારા ઉમદેવાર કયારેય પણ ગરેલાયક ઠરાવલે હોય અન ે
ગેરલાયકાતનો સમયિાલ ુહશ ેતો આવા ઉમદેવારની અરજી આપોઆપ રદ થવાન ેપાત્ર બનશ.ે  

૧૩.  નીચે દશામવ્યા મજુબની અરજીઓ રદ કરવામા ંઆવશે:  
(આ યાદી માત્ર રષ્ટ ટાતં ્ વરૂપ ેછે. જે સપંણૂગ નથી) 
(૧)  ઓનલાઇન મુસદા મુજબ અરજી કરેલ ન હોય 
(ર)  અરજીમા ંદશાગવલે વવગતો અધરૂી કે અસગંત હોય 
(૩)  અરજીમા ંઉમદેવારે સહી કે પાસપોટગસાઇઝનો ફોટો અપલોડ કરેલ ન હોય 
(૪)  અરજી ફેકસથી, ઇ-મલેથી અથવા પો્ ટથી મોકલાવલે હોય 
(૫)  ચબનઅનામત વગગના ઉમદેવારે પરેૂપરૂી ફી ન ભરેલ હોય 
(૬)  અનસુચૂિત જાવત, અનસુચુિત જન જાવત, સામાજીક શકૈ્ષચણક પછાત વગગ, શારીરરક ખોંડખાપંણ 

ધરાવતા ઉમદેવાર તમેજ માજી સવૈનક તઓેની કેટેગરી અંગેન ુપ્રમાણ૫ત્ર ધરાવતા ન હોય 
(૭)  સામાજીક અન ે શકૈ્ષચણક રીત ે પછાત વગગના ઉમદેવાર જાહરેાતમા ં દશાગવલે સમયગાળાન ુ

નોન-રિવમલીયર પ્રમાણ૫ત્ર ધરાવતા ન હોય  
૧૪. આ જાહેરાત તથા ભરતી પ્રરિયામા ં કોઇપણ કારણોસર તમેા ં ફરેફાર કરવાની કે રદ કરવાની 
આવશ્યકતા ઉભી થાય તો તમે કરવાનો મડંળનો સપંણૂગ હક્ક/અવધકાર રહેશ ેઅન ેમડંળ આ માટે કારણો 

આપવા બધંાયલે રહેશ ેનહીં. 

તારીખ:૨૭/૧૦/૨૦૧૬. 
સ્થળ: ગાંધીનગર 

સબચવ 
ગજુરાતગૌણસેવા૫સંદગીમંડળ,  

ગાંધીનગર 
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