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સધુારા જાહરેાત તથા અગત્યની સચુના (જાહરેાત ક્રમાાંક:૧૫૦/૨૦૧૮૧૯) 
 

ગજુરાત ગૌણ સેવા પસાંદગી માંડળ દ્વારા કલેકટર કચેરીઓ, ગજુરાત સરકારના વવવવધ ખાતાના વડાની કચેરીઓ 
(બિન સબચવાલય સેવા) ના કારકુન વગગ - ૩ અને સબચવાલય સેવાના "ઓફિસ આવસસ્ટન્ટ" વગગ-૩ સાંવગગની કુલ- ૨૨૨૧ 
જગાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા ઓન લાઈન મળૂ જાહરેાત ક્રમાાંક: ૧૫૦/૨૦૧૮૧૯,  તા. ૧૨/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ પ્રવસધ્ધ 
કરવામાાં આવેલ હતી, જેમાાં સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના તા. ૨૩/૦૧/૨૦૧૯ના ઠરાવ તથા સામાન્ય 
વહીવટ વવભાગના તા.૦૬-૦ર-ર૦૧૯ અને ૦૭-૦૨-૨૦૧૯ ના પફરપત્ર ક્રમાાંક : પરચ/ ૧૦ર૦૧૯/ ર૮૬૭૧/ ગ-ર તથા 
સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૦૭-૦૨-૨૦૧૯ ના ઠરાવની સચૂનાઓ ધ્યાને લઇને આવથિક રીતે નિળા વગોના ઉમેદવારો 
પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી શકે તે માટે તેમજ અગાઉ ઓનલાઇન અરજી કરેલ નથી તેવા તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારો 
પણ ઉમેદવારી નોંધાવી શકે તે માટે  ઓનલાઇન અરજીપત્રકોના રજીસ્રેશન માટે ઉક્ત જાહરેાત રીઓપન કરવામાાં આવે 
છે તથા કેટેગરીવાઈઝ જગાઓની સાંખ્યામાાં નીચે મજુિ સધુારો કરવામાાં  આવે છે.   

(વેિસાઇટ એડ્રસે : https://ojas.gujarat.gov.in અને  https://gsssb.gujarat.gov.in ) 
 

૧.  ગજુરાત ગૌણ સેવા ૫સાંદગી માંડળ, ગાાંધીનગર દ્વારા ગજુરાત સરકારના વવવવધ ખાતાના વડાની કચેરીઓ તેમજ 
મહસેલૂ વવભાગના વનયાંત્રણ હઠેળની કલેકટર કચેરીઓ માટે કારકુન, વગગ-૩ સાંવગગ અને  સબચવાલયના વવભાગો માટે 
“ઓિીસ આસીસ્ટન્ટ” વગગ-૩ સાંવગગની વવવવધ કેટેગરીવાઇઝ કુલ- ૨૨૨૧ (િ ેહજાર િસ્સો એકવીસ) જગાઓ સીધી ભરતીથી 
ભરવા મળૂ જાહરેાત ક્રમાાંક : ૧૫૦/૨૦૧૮૧૯,  તા. ૧૨/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ પ્રવસધ્ધ કરવામાાં આવેલ હતી, અને તે અ ન્વયે 
સ્પધાગત્મક પરીક્ષા યોજીને મેરીટના ધોરણે પસાંદગીયાદી - પ્રવતક્ષા યાદી  તૈયાર કરવા માટે ઉમેદવારો પાસેથી OJAS ની 
વેિસાઇટ ઉપર ઓન-લાઈન અરજી૫ત્રકો માંગાવવામાાં આવેલ હતા. 
 

ર. સરકારશ્રીના; (૧) સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના તા.૨૩/૦૧/૨૦૧૯ના ઠરાવ નાં. EWS/ 122019/ 

45903/ A , (ર) સામાન્ય વહીવટ વવભાગનો તા.૦૬-૦ર-ર૦૧૯નો પફરપત્ર ક્રમાાંક : પરચ /૧૦ર૦૧૯/ ર૮૬૭૧/ ગ-ર , 
(૩) સામાન્ય વહીવટ વવભાગનો તા.૦૭-૦ર-ર૦૧૯નો પફરપત્ર ક્રમાાંક : પવસ /૧૦ર૦૧૯ રર૧/ ગ-૪  તથા (૪) સામાન્ય 
વહીવટ વવભાગનો તા.૦૭-૦ર-ર૦૧૯નો ઠરાવ ક્રમાાંક : પવસ /૧૦ર૦૧૯/રર૩/ ગ-૪  થી આવથિક રીતે નિળા વગો 
(Economically Weaker Sections)ના  નાગરીકો / વ્યક્ક્તઓ માટે સેવા / જગ્યાઓ પર વનમણ ૂાંકોમાાં ૧૦ % જગાઓ 
અનામત સાંિાંધેની જોગવાઇઓ - સચૂનાઓ પફરપવત્રત કરવામાાં આવેલ છે. 
 

૩. ઉપરોકત પેરા-ર ની વવગતે સરકારશ્રીની  પ્રવતગમાન સચૂનાઓ અનસુાર ; ઉકત પેરા-૧ ની વવગતેની મળૂ જાહરેાત 
ક્રમાાંક : ૧૫૦/૨૦૧૮૧૯ રી-ઓપન કરીને ઉમેદવારો પાસેથી NIC ની OJAS  વેિસાઇટ ઉપર ઓન-લાઈન અરજી૫ત્રકો 
માંગાવવામાાં આવે છે. 
 

૪. સિિ, મળૂ જાહરેાતમાાં જે ઉમેદવારોએ જનરલ (સામાન્ય) કેટેગરીમાાં અરજી કરી છે અને જે ઉમેદવારોને આવથિક રીતે 
નિળા વગગના અનામતનો લાભ મળવા પાત્ર નથી તેવા ઉમેદવારોએ િરીથી અરજી કરવાની રહશેે નહી. મળૂ જાહરેાતમાાં 
જે ઉમેદવારોએ જનરલ કેટેગરીમાાં અરજી કરેલ છે, પરાંત ુહવે તેઓ આવથિક રીતે નિળા વગગના અનામતનો લાભ લેવા 
માાંગે છે તેઓએ EWS કેટેગરી માટે િરીથી અરજી કરવાની રહશેે. મળૂ જાહરેાતમાાં અરજી કરેલ ના હોય તેવા તમામ 
કેટેગરીના ઉમેદવારો પણ અરજી કરી શકશે. આ ઉમેદવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in વેિસાઈટ ૫ર તા. 
૦૧/૦૬/૨૦૧૯  (િપોરના ૧૪:૦૦ કલાક) થી તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૯ (સમય રાત્રીના ર૩-૫૯ કલાક) દરવમયાન ઓનલાઈન 
અરજી કરવાની રહશેે. 
 
 
 

૫.  ભરવાપાત્ર જગાઓની ખાતા/વવભાગવાર/કેટેગરીવાઇઝ વવગતો નીચ ેમજુિ છે. 
 

http://ojas.guj.nic.in/
file:///C:/Users/acer/Desktop/%20http:/gsssb.gujarat.gov.in
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(૧) કારકુન વગગ-૩ સાંવગગની ખાલી જગાઓ દશાગવત ુાં ૫ત્રક: 
 

ક્રમાાં
ક 
  

ખાતાનુાં નામ (વવભાગ)  
  

કુલ  
જગા 

બિન 
અનામત 

આવથિક રીતે 
નિળા વગો 

(EWS) 

સામાજીક અને 
શૈક્ષબણક રીતે  
૫છાત વગગ 

અનસુબુચત  
જાવત 

અનસુબુચત  
જનજાવત 

કુલ જગા પૈકી 
માજી 
સૈવનક 

શા. ખો. ખા. 
 

સામાન્ય મફહલા સામાન્ય મફહલા સામાન્ય મફહલા સામાન્ય મફહલા સામાન્ય મફહલા માજી 
સૈવનક 
કુલ 

શા.ખો.
ખાાં કુલ 

 

અંધત્વ/ 
ઓછી 
દ્રષ્ટી 
વાળા  

શ્રવણ 
ની 

ખામી  

હલનચલ
નની 

વવકલાાંગતા
/મગજના 

લકવા 

1.  મહસેલુ વવભાગ હઠેળની 
જજલ્લા કલેકટર કચેરીઓ 
(મહસેલૂ વવભાગ) 

540 169 51 42 01 70 53 30 18 74 32 43 05 01 01 03 

2.  સેટલમેન્ટ કવમશનર અને 
જમીન દિતર વનયામક 

(મહસેલૂ વવ) 
40 11 05 03 01 08 03 03 00 05 01 04 01 00 00 01 

3.  નોંધણીસર વનરીક્ષકની 
કચેરી, ગાાંધીનગર 
(મહસેલૂ વવભાગ)   

50 15 07 04 01 09 04 03 00 05 02 05 01 00 00 01 

4.  વનયામક ટેકવનકલ 
વશક્ષણ(વશક્ષણ વવભાગ)  

22 08 03 02 0 04 01 01 0 03 0 02 0 0 0 0 

5.  ગજુ. માધ્યવમક અને 
ઉચ્ચતર મા. િોડગ (વશક્ષણ 
વવભાગ) 

32 13 06 03 00 00 00 07 03 00 00 03 00 00 00 00 

6.  એન.સી.સી. વનયામકની 
કચેરી, અમદાવાદ (વશક્ષણ 
વવભાગ) 

28 09 04 02 00 04 01 00 00 06 02 02 01 0 0 01 

7.  વનયામકશ્રી, સરકારી મદુ્રણ 
અને લેખન સામગ્રી કચેરી 
(ઉદ્યોગ અને ખાણ વવભાગ) 

20 10 03 00 00 05 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 

8.  કવમશ્નર, ભસૂ્તર વવજ્ઞાન 
અને ખવનજની કચેરી 
(ઉધોગ અને ખાણ વવ) 

07 00 00 00 00 03 01 00 00 03 0 00 00 00 00 00 

9.  ઉધોગ કવમશ્નરની કચેરી 
(ઉધોગ અને ખાણ વવભાગ) 

30 13 05 03 00 07 02 00 00 00 00 03 00 00 00 00 

10.  કવમશ્નર, કુટીર અને 
ગ્રામોદ્યોગ (ઉધોગ અને 
ખાણ વવભાગ) 

15 07 02 01 00 02 00 02 00 01 00 01 00 00 00 00 

11.  વાબણજજયક વેરા કવમશ્નરની 
કચેરી (નાણા વવભાગ) 

173 49 24 12 05 31 15 09 03 17 08 17 05 02 02 01 

12.  ફહસાિ અને વતજોરી 
વનયામકની કચેરી  (નાણા 
વવભાગ) 

140 70 33 10 04 00 00 07 02 10 04 14 04 01 01 02 

13.  ગજુરાત પાણી પ.ુ ગ..વ્ય. 
િોડગ, (નમગદા, જ,સાં.પા.પ.ુ 
અને ક્લપસર વવભાગ.) 

425 124 60 29 13 76 36 11 05 48 23 42 12 04 04 04 

14.  વનયામક, રાજય અગ્ની 
વનવારણ સેવાઓની કચેરી.  
(શહરેી વવકાસ અને શહરેી 
ગહૃ વનમાગણ વવભાગ) 

05 03 01 0 0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

15.  ગજુરાત હાઉવસિંગ િોડગ, 
(શહરેી વવકાસ અને શહરેી 
ગહૃ વનમાગણ વવભાગ) 

26 06 02 02 00 06 02 00 00 06 02 02 00 00 00 00 
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16.  વનયામક, અન્ન  અને 
નાગફરક પરુવઠાની 
કચેરી(અન્ન નાગફરક 
પરુવઠા અને ગ્રાહકો 
િાિતોનો વવભાગ) 

21 11 05 02 00 00 00 00 00 03 00 02 00 00 00 00 

17.  પશપુાલન વનયામકની 
કચેરી (કૃવિ, ખેડૂત કલ્યાણ 
અને સહકાર વવભાગ) 

20 08 03 00 00 04 01 01 00 03 00 02 01 00 01 00 

18.  સાંયકુ્ત ખેતી વનયામક 
(જ.સાં.), વડોદરા 
(કૃવિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને 
સહકાર વવભાગ) 

156 45 21 11 04 28 13 08 03 16 07 15 04 00 01 03 

19.  સાંયકુ્ત ખેતી વનયામક 
(જ.સાં.), રાજકોટ 
(કૃવિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને 
સહકાર વવભાગ) 

66 19 08 05 01 11 05 04 01 09 03 06 01 00 00 01 

20.  વનયામક,રોજગાર અને 
તાલીમ (તાલીમ પાાંખ) 
(શ્રમ અને રોજગારવવ) 

60 17 08 05 01 11 05 03 01 07 02 06 02 00 00 02 

21.  વનયામક,રોજગાર અને 
તાલીમ (રોજગાર) (શ્રમ 
અને રોજગાર.વવ) 

24 09 03 02 0 05 01 01 0 03 0 02 0 0 0 0 

22.  શ્રમ આયકુ્તશ્રીની 
કચેરી(શ્રમ અને રોજગાર 
વવભાગ)   

56 21 09 00 00 11 04 03 00 06 02 05 06 02 02 02 

23.  વનયામક, વવકસતી જાવત 
કલ્યાણ(સા.ન્યા. અને અવધ. 
વવભાગ) 

21 07 03 02 00 04 01 01 00 03 00 02 01 00 01 00 

24.  
વનયામક, સમાજ સરુક્ષા 
(સા.ન્યા. અને 
અવધ.વવભાગ) 

09 05 02 00 00 01 00 00 00 01 00 00 01 00 00 01 

25.  કવમ. આફદજાવત વવકાસની 
કચેરી (આફદજાવત વવકાસ 
વવ 

56 22 10 04 01 09 03 03 00 03 01 05 02 01 00 01 

26.  અગ્ર મખુ્ય વન 
સાંરક્ષકશ્રીની કચેરી(વન 
અને પયાગવરણ વવભાગ) 

37 14 06 03 00 07 02 00 00 04 01 03 01 01 00 00 

27.  સરકારી વફકલશ્રીની કચેરી 
(કાયદા વવભાગ) 

04 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 

28.  ચેરીટી કવમશ્નરની  કચેરી 
(કાયદા વવભાગ) 

21 07 03 02 00 04 01 00 00 03 01 02 02 00 00 02 

29.  બચિ ઈન્સપેક્ટીંગ 
ઓફિસર(કોટગ િીઝ)ની 
કચેરી(કાયદા વવભાગ)      

02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

30.  વનયામક, તિીિી સેવાઓ, 

કામદાર રાજ્ય વવમા 
યોજના(આરોગ્ય અને 
પફરવાર કલ્યાણ વવભાગ) 

89 34 16 06 02 15 07 03 01 04 01 08 02 00 02 00 

31.  કવમશ્નર, આરોગ્ય, તિીિી 
સેવાઓ  અને તિીિી 
વશક્ષણ(તિીિી વવભાગ) 

76 24 11 05 02 13 05 05 01 07 03 07 02 00 01 01 
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(આરોગ્ય અને પફરવાર 
કલ્યાણ વવભાગ) 

32.  કવમશ્નર, આરોગ્ય, તિીિી 
સેવાઓ  અને તિીિી 
વશક્ષણ (જા.આ.ખા.) 
(આરોગ્ય અને પફરવાર 
કલ્યાણ વવભાગ) 

64 19 09 05 01 12 05 03 01 07 02 06 01 00 01 00 

33.  માફહતી વનયામક, ની કચેરી 
(માફહતી અને પ્રસારણ 
વવભાગ)    

25 13 05 02 00 03 00 00 00 02 00 02 00 00 00 00 

34.  વનયામકશ્રી, નશાિાંધી અને 
આિકારી (ગહૃ વવભાગ)  

05 03 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

35.  કમાન્ડન્ટ જનરલ હોમગાડગ 
(ગહૃ વવભાગ) 

19 08 03 01 00 04 01 00 00 02 00 01 00 00 00 00 

36.  અવધક્ષક ઈજનેરશ્રીની 
કચેરી, (મા.મ.) વતુગળ-૧, 

અમદાવાદ 
34 16 07 03 00 03 00 02 00 03 00 03 00 00 00 01 

37.  
અવધક્ષક ઈજનેરશ્રીની કચેરી, 
(મા.મ.) વતુગળ - ૨, અમદાવાદ   

35 12 05 04 01 03 00 05 02 03 00 03 00 00 00 01 

38.  
અવધક્ષક ઈજનેરશ્રીની કચેરી, 
શહરે (મા.મ.) વતુગળ  
અમદાવાદ   

07 03 00 00 00 02 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 

39.  
અવધક્ષક ઈજનેરશ્રીની કચેરી, 
યાાંવત્રક (મા.મ.) વતુગળ 
અમદાવાદ   

30 10 04 03 00 05 02 02 00 03 01 03 00 00 00 00 

40.  
અવધક્ષક ઈજનેરશ્રીની કચેરી, 
એક્સપે્રસ વે વતુગળ અમદાવાદ   

03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

41.  
અવધક્ષક ઈજનેરશ્રીની કચેરી, 
પાંચાયત (મા.મ.) વતુગળ 
અમદાવાદ   

04 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

42.  
અવધક્ષક ઈજનેરશ્રીની કચેરી, 
પાટનગર યોજના 
વતુગળ,ગાાંધીનગર  

30 12 05 03 00 06 02 02 00 00 00 03 00 00 00 00 

43.  
અવધક્ષક ઈજનેરશ્રીની કચેરી, 
વવદ્યતુ (મા.મ.) વતુગળ, 

ગાાંધીનગ.   
17 07 02 01 00 03 01 01 00 02 00 01 00 00 00 00 

44.  
અવધક્ષક ઈજનેરશ્રીની કચેરી, 
રાષ્રીય ધોરીમાગગ વતુગળ, 

ગાાંધીનગર   
17 07 02 01 00 03 01 01 00 02 00 01 00 00 00 00 

45.  
મખુ્ય સ્થપવત અને નગર 
વનયોજકશ્રીની કચેરી, 
ગાાંધીનગર  

03 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 

46.  
અવધક્ષક ઈજનેરશ્રીની કચેરી, 
આલખેન (મા.મ.) વતુગળ, 

ગાાંધીનગર    
08 04 01 01 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 

47.  
અવધક્ષક ઈજનેરશ્રીની કચેરી, 
પાંચાયત (મા.મ.) વતુગળ, 

ગાાંધીનગર    
02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

48.  
અવધક્ષક ઈજનેરશ્રીની કચેરી, 
યોજના અમલીકરણ યવુનટ 
(પી.આઇ.ય)ુ, ગાાંધીનગર    

03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
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49.  
વનયામકશ્રી ઉપવન અને 
િગીચા તાંત્ર, ગાાંધીનગર 

02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

50.  
અવધક્ષક ઇજનેરશ્રીની 
કચેરી,(મા.મ.) વતુગળ,  

વડોદરા 
45 20 09 03 01 05 01 01 00 04 01 04 00 01 00 00 

51.  
અવધક્ષક ઇજનેરશ્રીની 
કચેરી,(મા.મ.) વતુગળ,  

સરુત 
30 10 04 03 00 05 02 02 00 03 01 03 00 00 00 00 

52.  
અવધક્ષક ઈજનેરશ્રીની કચેરી, 
રાષ્રીય ધોરીમાગગ વતુગળ, 

વડોદરા 
05 02 00 00 00 01 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 

53.  
સાંયકુ્ત વનયામકશ્રી(રસ્તા), 
ગેરી, વડોદરા 

05 04 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

54.  
અવધક્ષક  ઈજનેરશ્રીની કચેરી,, 
(મા.મ.) વતુગળ-૧, રાજકોટ   

52 15 07 04 01 08 03 03 01 07 03 05 00 00 01 01 

55.  
અવધક્ષક  ઈજનેરશ્રીની કચેરી,, 
(મા.મ.) વતુગળ-૨, રાજકોટ   

38 10 04 03 00 08 03 03 01 05 01 3 00 00 00 01 

56.  
અવધક્ષક  ઈજનેરશ્રીની કચેરી,, 
પાંચાયત (મા.મ.) વતુગળ-૧, 
રાજકોટ  

05 03 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

57.  
અવધક્ષક  ઈજનેરશ્રીની કચેરી,, 
પાંચાયત (મા.મ.) વતુગળ-૨, 
રાજકોટ 

05 03 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

58.  
મખુ્ય વવધ્યતુ વનરીક્ષકની 
કચેરી (ઉજાગ અને 
પેરોકેવમકલ્સ વવભાગ) 

14 05 01 01 00 03 01 00 00 03 00 01 02 00 00 02 

59.  
વવધ્યતુ શલુ્ક સમાહતાગ ની 
કચેરી(ઉજાગ અને 
પેરોકેવમકલ્સ વવભાગ) 

04 03 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

60.  

કવમશ્નર, યવુક સેવા અને 
સાાંસ્કૃવતક પ્રવવૃતઓ (રમત-
ગમત, યવુા અને  
સાાંસ્કૃવતક પ્રવવૃતઓનો 
વવભાગ) 

19 07 03 01 0 04 01 01 0 02 0 01 0 0 0 0 

61.  

ભાિા વનયામકની કચેરી. 
(રમત-ગમત, યવુા અને 
સાાંસ્કૃવતક પ્રવવૃતનો 
વવભાગ) 

08 05 01 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 

62.  

વનયામક, પરુાતત્વ અને 
સાંગ્રહાલય ખાત ુાં.(રમત-
ગમત, યવુા અને  
સાાંસ્કૃવતક પ્રવવૃતઓનો 
વવભાગ) 

11 04 01 01 00 03 00 00 00 02 00 01 00 00 00 00 

63.  

ગજુરાત પાંચાયત સેવા 
પસાંદગી િોડગ, ( પાંચાયત 
ગ્રામ ગહૃ વનમાગણ અને 
ગ્રામ વવકાસ વવભાગ) 

04 02 00 00 00 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 

કુલ 2824 975 391 200 40 438 190 132 44 310 104 244 57 13 18 32 
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૫. (૨) સબચવાલયના વવભાગો માટે “ ઓિીસ આસીસ્ટન્ટ” વગગ- ૩ સાંવગગની ખાલી જગાઓ દશાગવત ુાં પત્રક: 
 

 

નોંધ : જાહરેાતમાાં દશાગવેલ જગાઓની સાંખ્યામાાં વધઘટ થવાની શક્યતા રહશેે. 
૬.  આવથિક રીતે નિળા વગોની વય મયાગદામાાં છૂટછાટ : 
 

(૧)  આવથિક રીતે નિળા વગગ (EWS) ની કેટેગરીના પરુુિ ઉમેદવારને પાાંચ (૦૫) વિગની છુટછાટ અને મફહલા ઉમેદવારને EWS 
કેટેગરી તરીકેના પાાંચ (૦૫) વિગ અને મફહલા તરીકેના પાાંચ વિગ મળી કુલ – ૧૦ (દસ) વિગની વય મયાગદામાાં છૂટછાટ 
મળવાપાત્ર થશે. આવથિક રીતે નિળા વગગ(EWS) ના ઉમદેવારોએ રાજય સરકારની નોકરી માટે આવથિક રીતે નિળા વગો (EWS) 

માટે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર તા. ૧૪/૦૧/૨૦૧૯ થી તા. ૩૦/૦૬/ર૦૧૯ સધુીમાાં મેળવેલ હોય તેવુાં પ્રમાણપત્ર ધરાવતાાં હશે તો જ 

ઉ૫લી વયમયાગદામાાં છૂટછાટ તેમજ EWS કેટેગરીની અનામત જગાનો લાભ મળશે. અન્યથા તેઓ સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવાર 

તરીકે ઉમેદવારી નોંધાવી શકશે. અન ેતે ફકસ્સામાાં વયમયાગદા, પરીક્ષા િી માાંથી મકુ્ક્ત તેમજ અનામત જગા પર પસાંદગીનો લાભ 

મળવાપાત્ર થશે નહી. 
 

(૨)  આવથિક રીતે નિળા વગગ (EWS)ના ઉમેદવારોએ સામાજીક ન્યાય અન ેઅવધકારીતા વવભાગના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠરાવ 
ક્રમાાંક :- ઈ.ડિલ્ય.ુએસ./ ૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ ની જોગવાઈ મજુિ થી વનયત થયલે Annexure - KH (Eligibility Certificate 

For Economically Weaker Sections)  અંગ્રજેી નમનુામાાં અથવા પફરવશષ્ટ-ગ (આવથિક રીતે નિળા વગો માટે પાત્રતા 
પ્રમાણપત્ર) ગજુરાતી નમનૂામાાં તારીખ : ૧૪/૦૧/ર૦૧૯ થી અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : ૩૦/૦૬/૨૦૧૯ દરવમયાન મળેવલે 
અસલ પ્રમાણ૫ત્રનો નાંિર અને તારીખ ઓનલાઈન અરજી કરતી વખત ેદશાગવવાનાાં રહશેે. 

 
           સક્ષમ અવધકારી ધ્ વારા અપાયેલ આવુાં પ્રમાણપત્ર રજુ ન કરી શકનાર ઉમેદવારો સામાન્ ય ઉમદેવારો માટે નક્કી થયલે 

વયમયાગદામાાં આવતા નહીં હોય તો તેઓની ઉમેદવારી રદ થશે. 
 

૭.  શૈક્ષબણક લાયકાત/વયમયાગદા માટે વનધાગફરત તારીખ : 
 

      સામાન્ય વફહવટ વવભાગના તા. ૦૬/૦૨/૨૦૧૯ ના પરીપત્ર ક્રમાાંક: પરચ/૧૦૨૦૧૯/૨૮૬૭૧/ગ.૨ ની જોગવાઇ મજુિ; મળૂ 
જાહરેાત (જા.ક્ર. ૧૫૦/૨૦૧૮૧૯)માાં અરજી કરેલ જનરલ કેટેગરીના જે ઉમેદવારો હવે આવથિક રીતે નિળા વગગની કેટેગરીમા 
સમાવેશ થતો હોય તેવા ઉમેદવારોએ િરીથી આવથિક રીતે નિળા વગગની કેટેગરી અંતગગત અરજી કરવાની રહશેે. મળૂ જાહરેાત 
(જા.ક્ર. ૧૫૦/૨૦૧૮૧૯)માાં જે ઉમેદવારોએ અરજી કરેલ છે અને જે ઉમેદવારોને આવથિક રીતે નિળા વગગના અનામતનો લાભ 
મળવા પાત્ર નથી તેવા ઉમેદવારોએ િરીથી અરજી કરવાની રહશેે નહી. મળૂ જાહરેાત (જા.ક્ર. ૧૫૦/૨૦૧૮૧૯)માાં અરજી કરેલ 
ના હોય તેવા  તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારો પણ અરજી કરી શકશે. વયમયાગદા - ઉમર માટે મળૂ જાહરેાત(જા.ક્ર. 
૧૫૦/૨૦૧૮૧૯)માાં દશાગવ્યા મજુિ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ. ૦૨/૧૧/૨૦૧૮ ગણતરીમા લેવાની રહશેે. જયારે શકૈ્ષબણક 
લાયકાત,  નોન-ક્રીમીલેયર સટી તથા EWS પાત્રતા પ્રમાણપત્ર અને અન્ય જરુરી લાયકાત માટે તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૯ ની ક્સ્થવતન ે

ઘ્યાનમાાં લેવામાાં આવશ.ે 

ક્રમાાં
ક 
  

 વવભાગનુાં નામ કુલ  
જગા 

બિન અનામત આવથિક રીતે 
નિળા વગો 

(EWS) 

સામાજીક અને 
શૈક્ષબણક રીતે  
૫છાત વગગ 

અનસુબુચત  
જાવત 

અનસુબુચત  
જનજાવત 

કુલ જગા પૈકી 
માજી 
સૈવનક 

શા. ખો. ખા. 
 

સામાન્ય મફહલા સામાન્ય મફહલા સામાન્ય મફહલા સામાન્ય મફહલા સામાન્ય મફહલા માજી 
સૈવનક 
કુલ 

શા.ખો.ખાાં. 
કુલ 

 

અંધત્વ/ 
ઓછી 
દ્રષ્ટી 
વાળા  

શ્રવણ 
ની 

ખામી  

હલનચલન
ની 

વવકલાાંગતા
/મગજના 
લકવા 

1. 1 સબચવાલયના વવભાગો 228 72 35 15 07 38 18 07 02 23 11 23 06 02 02 02 
2.  ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

                   કુલ- 229 73 35 15 07 38 18 07 02 23 11 23 06 02 02 02 
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૮. સામાજજક શૈક્ષણીક પછાત વગગના ઉમેદવારો માટે:- 
 

(૧) કારકુન અને ઓિીસ આસીસ્ટન્ટ વગગ-૩ સાંવગગની જગાઓમાાં S.E.B.C.કેટેગરી (સા.શૈ.૫.વગગ)ના ઉમેદવારો માટે જગાઓ અનામત 
છે તેવા S.E.B.C. કેટેગરી (સા.શૈ.પ.વગગ)ના ઉમેદવારોએ રાજય સરકારની નોકરી માટે કઢાવલે નોન-ક્રીમીલેયર સફટિિીકેટ 

તા.૦૧/૦૪/ર૦૧૬ થી તા.૩૦/૦૬/ર૦૧૯ દરવમયાન મળેવલે હોય તેવુાં પ્રમાણપત્ર ધરાવતાાં હશે તો જ ઉ૫લી વયમયાગદામાાં 
છૂટછાટ તેમજ કેટેગરીની અનામત જગાનો લાભ મળશે. અન્યથા તઓે સામાન્ય કેટેગરીના ઉમદેવાર તરીકે ઉમદેવારી નોંધાવી 
શકશે. અન ેતે ફકસ્સામાાં વયમયાગદા, પરીક્ષા િી માાંથી મકુ્ક્ત તેમજ અનામત જગા પર પસાંદગીનો લાભ મળવાપાત્ર થશ ેનહી. 

 

(૨)  સા. અને શૈ. ૫.વગગના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગગમાાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગનેુાં સામાજીક ન્યાય અન ેઅવધકારીતા વવભાગના તા. 
૨૭/૦૪/૨૦૧૦ ના ઠરાવ ક્રમાાંક- સસપ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/અ ની જોગવાઈ મજુિ થી વનયત થયલે નમનુા પફરવશષ્ટ-૪ તથા તા. 
૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ ક્રમાાંક: સશપ/ ૧૨૨૦૧૫/ ૪૫૫૨૪૬/ અ તેમજ તા. ૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ના ઠરાવ ક્રમાાંક: સશપ/ 
૧૨૨૦૧૭/ ૧૨૪૩૮૨/ અ  ની જોગવાઈ મજુિ, તા.૦૧/૦૪/ર૦૧૬ થી અરજી કરવાની છેલ્લી તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૯ દરવમયાન 
મેળવલે અસલ પ્રમાણ૫ત્રનો નાંિર અને તારીખ ઓનલાઈન અરજી કરતી વખત ેદશાગવવાનાાં રહશેે. 

 

૯.  ૫રીક્ષા િી :-   
 
 િોમગ ભરતી વખત ે‘‘General’’ કેટેગરી Select કરી હોય (દશાગવી હોય) તવેા (PH તથા Ex.Serviceman કેટેગરી વસવાયના) 

તમામ ઉમેદવારોએ પરીક્ષા િી ભરવાની રહશેે.  
 અરજી િોમગમાાં નીચે મજુિની કેટેગરી Select કરનાર ઉમેદવારોએ કોઇપણ પ્રકારની પરીક્ષા િી ભરવાની રહશેે નહીં.  

 
(ક)  અનસુબૂચત જાવત (SC)  
(ખ)  અનસુબૂચત જન જાવત (ST)  
(ગ) સામાજીક અન ેશકૈ્ષબણક રીતે પછાતવગગ (SEBC) 

(ઘ)  આવથિક રીતે નિળા વગો  (Economically Weaker Sections)  
(ચ)  માજી સૈવનક (Ex.Serviceman) તમામ કેટેગરીના ઉમદેવાર. 
(છ)  શાફરરીક ખોડખાાંપણ ધરાવતા ઉમેદવારો (PH) તમામ કેટેગરીનાાં ઉમેદવાર. 
 

 જે ઉમદેવારોએ િી ભરવાની છે તેવા ઉમદેવારો જયારે OJAS વિેસાઇટ પર પોતાની અરજી સિમીટ કરે ત્ યારે તઓેન ેપરીક્ષા 
િી ભરવા માટે ઓન લાઇન ઉપલબ્ ધ ચલણની ૩ નકલોની એક પાના ઉપર વપ્રન્ ટ મેળવવાની સચુના મળશ.ે ઉમદેવારોએ આ 
પાનાની પણ વપ્રન્ ટ મેળવી લવેાની રહશેે, ઉમદેવારોએ ચલણ સાથે કોઇપણ કોમ્ ્ યટુરાઇઝડ પોસ્ ટ ઓિીસમાાં જઇને, પરીક્ષા િી 
પેટે રૂ. ૧૦૦/- રોકડા + રૂ.૧૨/- પોસ્ ટલ ચાજીસ ભરી દેવાના રહશેે. ચલણની એક નકલ પોસ્ ટ ઓિીસ રાખી લશે ેઅન ેિે નકલ 
ઉમેદવારન ેપોસ્ ટ ઓફિસનો વસક્કો અન ે સ્ ટીકર લગાવીન ેપરત આપશ.ે  

 પોસ્ ટ ઓિીસમાાં પરીક્ષા િી ભરવાની છેલ્ લી તા.૦૬/૦૭/ર૦૧૯ (પોસ્ટ ઓિીસના કચેરી સમય સધુી) ની રહશેે.  
 અન્ ય કોઇ રીત ેપરીક્ષા િી સ્ વીકારવામાાં આવશે નહીં. 
 પરીક્ષા િી ભયાગ િાદ રીિાંડ મળવાપાત્ર નથી તમેજ તે િી અન્ ય કોઇ પરીક્ષા માટે અનામત તરીકે રાખવામાાં આવશ ેનહીં. 

પરીક્ષા િી ભરવાપાત્ર ઉમેદવારોની િી ભયાગ વગરની અરજી માન્ય રહશેે નહીં.  
 ‘‘General’’ કેટેગરી Select કરનાર (શારીફરક ખોડખાાંપણ તથા માજી સૈવનક કેટેગરી વસવાયના) ઉમદેવારો િી ભરવાની વનયત 

સમયમયાગદામાાં પરીક્ષા િી નહીં ભરે તો તેવા ઉમેદવારોનુાં અરજી િોમગ કોઇપણ જાતની જાણ કયાગ વગર માંડળ દ્વારા ‘‘રદ’’ 
કરવામાાં આવશ.ે 
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૧૦.  જાહરેાત ક્રમાાંક: ૧૫૦/૨૦૧૮૧૯ ની ઉપરના સધુારા વસવાયની અન્ય તમામ િાિતો યથાવત રહ ેછે. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

તારીખ: ૦૧/૦૬/૨૦૧૯ 

સ્થળ:-  ગાાંધીનગર 

સબચવ 

ગજુરાત ગૌણ સેવા ૫સાંદગી માંડળ,  
ગાાંધીનગર 
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ગજુરાત ગૌણ સેવા ૫સાંદગી માંડળ, 

બ્લોક નાં.૨, પહલેો માળ, કમગયોગી ભવન, સેકટર-૧૦ એ,  ગાાંધીનગર 

જાહરેાત ક્રમાાંકઃ ૧૫૦/૨૦૧૮૧૯ અંગેની વવગતવાર સચૂનાઓ 

 (વેિસાઇટ એડ્રસે : https://ojas.gujarat.gov.in અને  https://gsssb.gujarat.gov.in ) 

 

૧.  ગજુરાત ગૌણ સેવા ૫સાંદગી માંડળ, ગાાંધીનગર દ્વારા ગજુરાત સરકારના વવવવધ ખાતાના વડાની 

કચેરીઓ તેમજ મહસેલૂ વવભાગના વનયાંત્રણ હઠેળની કલેકટર કચેરીઓ માટે કારકુન, વગગ-૩ સાંવગગ અને  

સબચવાલયના વવભાગો માટે “ઓિીસ આસીસ્ટન્ટ” વગગ-૩ સાંવગગની જગાઓ અ ન્વયે સ્પધાગત્મક પરીક્ષા યોજીને 

મેરીટના ધોરણ ેપસાંદગીયાદી તૈયાર કરવા માટે ઉમેદવારો પાસેથી OJAS ની વેિસાઇટ ઉપર ઓન-લાઈન 

અરજી૫ત્રકો માંગાવવામાાં આવે છે. આ ઉમેદવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in વેિસાઈટ ૫ર તા.૧૨  

/૧૦/૨૦૧૮ (િપોરના ૧૪:૦૦ કલાક) થી તા.૦૨/૧૧/૨૦૧૮ (સમય રાત્રીના ૧૧-૫૯ કલાક) દરવમયાન 

ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહશેે.  

1) અરજી કરવા માટેની વવગતવાર સચૂનાઓ (આ જાહરેાતમાાં મદુ્દા નાંિર- ૭ માાં દશાગવેલ છે તે સહીત) આ 

સમગ્ર જાહરેાત ઓનલાઇન અરજી કરતાાં પહલેાાં ઉમેદવારે પોતે ધ્યાનથી વાાંચવી જરૂરી છે.   

2) ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે ઉમેદવારે કોઇ પ્રમાણપત્રો જોડવાના નથી. પરાંત,ુ ઓનલાઇન અરજી કરતી 

વખતે પ્રમાણપત્રોમાાંની વવગતોને આધારે ઓનલાઇન અરજીમાાં અરજદારે સમગ્ર વવગતો ભરવાની રહ ેછે. 

આથી પોતાના િધા જ પ્રમાણપત્રો જેવા કે, શકૈ્ષબણક લાયકાત, વય, શાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર, જાવત, 

શારીફરક ખોડ-ખાાંપણ(લાગ ુપડત ુહોય તો), માજી સૈવનક(લાગ ુપડત ુહોય તો), વવધવા(લાગ ુપડત ુહોય તો) 

તેમજ અન્ય લાયકાતના અસલ પ્રમાણપત્રોને સાથે રાખીને ઓનલાઇન અરજીમાાં એવા પ્રમાણપત્રોને આધારે 

સમગ્ર વવગતો ભરવાની રહ ેછે. જેથી અરજીમાાંની ખોટી વવગતોને કારણ ેઅરજી રદ થવા પાત્ર ઠરે નહીં.   

3) પરીક્ષા પધ્ધવત : પસાંદગીની પ્રફક્રયામાાં જાહરેાતમાાં મદુ્દા નાંિર-૯ માાં દશાગવ્યા મજુિની પ્રથમ તિક્કામાાં 

હતેલુક્ષી પ્રશ્નોવાળી ઓ.એમ.આર. પધ્ધવતની સ્પધાગત્મક લેબખત પરીક્ષા ભાગ-૧ અને ત્યારિાદ કુલ જગાના 

અંદાજીત ત્રણ ગણા ઉમેદવારોએ ભાગ-૨ની કોમ્્યટુર પ્રોિીસીયન્સી (કાયગક્ષમતા કસોટી) ની પ્રક્રીયામાાંથી 

પસાર થવાનુાં રહશેે.  

4) જરૂરત ઉપક્સ્થત થયે પરીક્ષા સાંદભેની અમકુ સચૂનાઓ મોિાઇલ નાંિર પર એસ.એમ.એસ.(SMS)થી 

આપવામાાં આવશે. આથી, અરજીપત્રકમાાં સાંિાંવધત કોલમમાાં મોિાઇલ નાંિર અવશ્ ય દશાગવવો અને સમગ્ર 

ભરતી પ્રફક્રયા પણૂગ થાય ત્ યા સધુી તે જ મોિાઈલ નાંિર જાળવી રાખવો અવનવાયગ રીતે જરૂરી છે. 
 

 

 

 

http://ojas.guj.nic.in/
http://gsssb.gujarat.gov.in/
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 ભરવાપાત્ર જગાઓની ખાતાવાર/કેટેગરીવાર વવગતો નીચે મજુિ છે. 
(૧) કારકુન વગગ-૩ સાંવગગની ખાલી જગાઓ દશાગવત ુાં ૫ત્રક: 

ક્રમાાંક 
  

ખાતાનુાં નામ 
(વવભાગ)  

  

કુલ  
જગા 

  

બિન અનામત સામાજીક અને 
શૈક્ષબણક રીતે  
૫છાત વગગ 

અનસુબુચ
ત  

જાવત 

અનસુબુચત  
જનજાવત 

કુલ જગા પૈકી 
માજી 
સૈવનક 

શા. ખો. ખા. 
 

સામા
ન્ય 

મફહ
લા 

સામા
ન્ય 

મફહ
લા 

સા
મા
ન્ય 

મફહ
લા 

સામા
ન્ય 

મફહ
લા 

માજી 
સૈવનક 
કુલ 

શા.
ખો.
ખાાં 
કુલ 
 

અંધ
ત્વ
/
ઓ
છીદ્ર
ષ્ટી
વા
ળા  

શ્રવણ 
નીખા
મી  

હલનચ
લનની
વવકલાાં
ગતા/
મગજ
ના 

લકવા 

1 મહસેલુ વવભાગ 
હઠેળની જજલ્લા 
કલેકટર કચેરીઓ 
(મહસેલૂ વવભાગ) 

360 116 45 54 34 26 15 46 24 16 26 07 07 12 

2 સેટલમેન્ટ 
કવમશનર અને 
જમીન દિતર 
વનયામક 
(મહસેલૂ વવભાગ) 

20 07 03 05 01 00 00 03 01 02 00 00 00 00 

3 નોંધણીસર 
વનરીક્ષકની કચેરી, 
ગાાંધીનગર 
(મહસેલૂ વવભાગ)   

50 17 07 10 04 03 01 06 02 05 01 00 00 01 

4 વનયામક ટેકવનકલ 
વશક્ષણ 
(વશક્ષણ વવભાગ)  

15 07 02 03 00 01 00 02 00 01 00 00 00 00 

5 વનયામકશ્રી, 
સરકારી મદુ્રણ 
અને લેખન 
સામગ્રી કચેરી 
(ઉદ્યોગ અને ખાણ 
વવભાગ) 
 

10 08 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

6 કવમશ્નર, ભસૂ્તર 
વવજ્ઞાન અને 
ખવનજની 
કચેરી(ઉધોગ અને 
ખાણ વવભાગ) 
 

07 00 00 03 01 00 00 03 00 00 00 00 00 00 

7 ઉધોગ કવમશ્નરની 
કચેરી(ઉધોગ અને 
ખાણ વવભાગ) 
 

30 15 06 07 02 00 00 00 00 03 00 00 00 00 

8 કવમશ્નર, કુટીર 
અને ગ્રામોદ્યોગ 
(ઉધોગ અને ખાણ 
વવભાગ) 
 

15 07 02 03 00 02 00 01 00 01 01 00 00 01 

9 વાબણજજયક વેરા 
કવમશ્નરની કચેરી 
(નાણા વવભાગ) 

56 19 08 11 05 03 01 07 02 05 01 00 00 01 
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10 ફહસાિ અને 
વતજોરી 
વનયામકની કચેરી  
(નાણા વવભાગ) 

50 19 08 09 04 03 00 05 02 05 01 00 00 01 

11 ગજુરાત પાણી પ.ુ 
ગ..વ્ય. િોડગ, 
નમગદા, 
જ,સાં.પા.પ.ુ અને 
ક્લપસર વવભાગ. 
 

425 152 74 76 36 11 05 48 23 42 13 05 04 04 

12 વનયામક, રાજય 
અગ્ની વનવારણ 
સેવાઓની કચેરી.  
(શહરેી વવકાસ 
અને શહરેી ગહૃ 
વનમાગણ વવભાગ) 
 

05 03 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

13 ગજુરાત હાઉવસિંગ 
િોડગ, (શહરેી 
વવકાસ અને શહરેી 
ગહૃ વનમાગણ 
વવભાગ) 
 

26 07 02 07 02 00 00 06 02 02 00 00 00 00 

14 વનયામક, અન્ન  
અને નાગફરક 
પરુવઠાની 
કચેરી(અન્ન 
નાગફરક પરુવઠા 
અને ગ્રાહકો 
િાિતોનો 
વવભાગ) 
 

21 13 05 00 00 00 00 03 00 02 00 00 00 00 

15 પશપુાલન 
વનયામકની કચેરી 
( કૃવિ અને 
સહકાર વવભાગ) 
 

20 08 03 04 01 01 00 03 00 02 01 00 01 00 

16 વનયામક,રોજગાર 
અને તાલીમ 
(તાલીમ 
પાાંખ)(શ્રમ અને 
રોજગાર વવભાગ) 
 

30 11 05 06 02 02 00 03 01 03 00 00 00 00 

17 વનયામક,રોજગાર 
અને તાલીમ 
(રોજગાર) (શ્રમ 
અને રોજગાર 
વવભાગ) 
 

12 06 02 03 00 00 00 01 00 01 00 00 00 00 

18 શ્રમ આયકુ્તશ્રીની 
કચેરી(શ્રમ અને 
રોજગાર વવભાગ)   

56 21 09 11 04 03 00 06 02 05 06 02 02 02 
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19 વનયામક, 
વવકસતી જાવત 
કલ્યાણ(સા.ન્યા. 
અને અવધ. 
વવભાગ) 
 

21 09 03 04 01 01 00 03 00 02 01 00 01 00 

20 

વનયામક, સમાજ 
સરુક્ષા(સા.ન્યા. 
અને અવધ. 
વવભાગ) 

03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

21 કવમ. આફદજાવત 
વવકાસની 
કચેરી(આફદજાવત 
વવકાસ વવભાગ   
 

62 23 11 11 05 06 02 03 01 06 01 00 00 01 

22 અગ્ર મખુ્ય વન 
સાંરક્ષકશ્રીની 
કચેરી(વન અને 
પયાગવરણ 
વવભાગ)    
 

37 15 06 07 03 00 00 05 01 03 01 01 00 00 

23 સરકારી 
વફકલશ્રીની કચેરી 
(કાયદા વવભાગ) 
  

05 03 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 

24 ચેરીટી કવમશ્નરની  
કચેરી (કાયદા 
વવભાગ)  
   

21 09 03 04 01 00 00 03 01 02 02 00 00 02 

25 બચિ ઈન્સપેક્ટીંગ 
ઓફિસર(કોટગ 
િીઝ)ની 
કચેરી(કાયદા 
વવભાગ)      
 

01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

26 કામદાર રાજ્ય 
વવમા 
યોજના(આરોગ્ય 
અને પફરવાર 
કલ્યાણ વવભાગ)  
  

89 48 23 09 03 00 00 05 01 09 02 00 01 01 

27 કવમશ્નર, આરોગ્ય, 
તિીિી સેવાઓ  
અને તિીિી 
વશક્ષણ(તિીિી 
વવભાગ) 
(આરોગ્ય અને 
પફરવાર કલ્યાણ 
વવભાગ)     
  

76 32 15 11 04 05 01 06 02 07 02 00 00 02 

28 માફહતી વનયામક, 
ની કચેરી 
(માફહતી અને 
પ્રસારણ વવભાગ)    

18 11 04 00 00 00 00 03 00 01 00 00 00 00 
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29 વનયામકશ્રી, 
નશાિાંધી અને 
આિકારી (ગહૃ 
વવભાગ )   
 

05 03 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

30 કમાન્ડન્ટ જનરલ 
હોમગાડગ 
(ગહૃ વવભાગ )  
   

19 07 03 04 01 00 00 03 01 01 00 00 00 00 

31 અવધક્ષક 
ઈજનેર(મા.મ.) 
વતુગળ-
૧,અમદાવાદ   
અમદાવાદ  
ઝોનલ (માગગ 
અને મકાન 
વવભાગ)  
   

148 85 28 15 01 07 00 11 01 11 03 01 01 01 

32 

અવધક્ષક ઈજનેર, 
વડોદરા(મા.મ.)  
વતુગળ,વડોદરા 
ઝોનલ 
(માગગ અને મકાન 
વવભાગ)   
  

85 37 14 14 03 04 00 10 03 07 02 01 00 01 

33 

અવધક્ષક  ઈજનેર, 
રાજકોટ (મા.મ.)  
વતુગળ-૧, રાજકોટ- 
ઝોનલ 
(માગગ અને મકાન 
વવભાગ)    
 

100 33 13 20 08 07 02 12 05 09 03 00 01 02 

34 

અવધક્ષક ઈજનેર 
યાાંત્રીક (મા.મ.) 
વતુગળ, અમદાવાદ   
અમદાવાદ  
(માગગઅનેમકાન 
વવભાગ)    
 

30 11 05 06 02 03 00 03 00 03 01 00 00 01 

35 

અવધક્ષક ઈજનેર 
વવદ્યતુ (મા.મ.) 
વતુગળ, ગાાંધીનગર     
(માગગ અને મકાન 
વવભાગ)    
 

17 06 02 04 01 01 00 03 00 01 00 00 00 00 

36 

મખુ્ય વવધ્યતુ 
વનરીક્ષકની 
કચેરી(ઉજાગ અને 
પેરોકેવમકલ્સ 
વવભાગ)  
 

13 05 01 03 01 00 00 03 00 01 02 00 00 02 

37 

વવધ્યતુ શલુ્ક 
સમાહતાગ ની 
કચેરી(ઉજાગ અને 
પેરોકેવમકલ્સ 
વવભાગ) 
 
 
 

04 03 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
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(૨) સબચવાલયના વવભાગો માટે “ ઓિીસ આસીસ્ટન્ટ” વગગ- ૩ સાંવગગની ખાલી જગાઓ દશાગવત ુાં પત્રક : 

નોંધ: (૧) જાહરેાતમાાં દશાગવેલ જગાઓની સાંખ્યામાાં વધઘટ થવાની શક્યતા રહશેે.  
(૨) અનામત જગાઓ િકત મળૂ ગજુરાતના જે તે અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે જ અનામત છે. 
(૩) એક ઉમેદવાર એક જ અરજી કરી શકશે. આમ છતાાં, સાંજોગોવશાત, જો કોઈ ઉમેદવારે એક થી વધ ુ

અરજી કરેલ હશે, તો છેલ્લી કન્િમગ થયેલ અરજીને માન્ય રાખીને અન્ય અરજીપત્રકને રદ ગણવામાાં 
આવશે. બિન અનામત વગગના ઉમેદવારોએ છેલ્લી કન્િમગ થયેલ અરજી સાથે વનયત િી ભરેલ હશે તે 
અરજી માન્ય ગણાશે. અને અગાઉની અરજી રદ ગણવામાાં આવશે. જો ઉમેદવારે છેલ્લી કન્િમગ થયેલ 
અરજી સાથે વનયત િી ભરેલ નહી હોય, તો આવા ઉમેદવારની િાકીની અરજીઓ પૈકી વનયત િી 
સાથેની કન્િમગ થયેલી છેલ્લી અરજી માન્ય ગણવામાાં આવશે. જો ઉમેદવારે એકથી વધ ુઅરજી સાથે 
િી ભરેલ હશે તો તે રીિાંડ કરવામાાં આવશે નહી.    

 

38 

કવમશ્નર, યવુક 
સેવા અને 
સાાંસ્કૃવતક 
પ્રવવૃતઓ (રમત-
ગમત, યવુા અને  
સાાંસ્કૃવતક 
પ્રવવૃતઓનો 
વવભાગ)    
 

19 07 03 04 01 02 00 02 00 01 00 00 00 00 

39 

વનયામક, 
પરુાતત્વ અને 
સાંગ્રહાલય 
ખાત ુાં.(રમત-
ગમત, યવુા અને  
સાાંસ્કૃવતક 
પ્રવવૃતઓનો 
વવભાગ)    
 

11 05 01 03 00 00 00 02 00 01 00 00 00 00 

કુલ 1992 792 320 334 131 91 27 222 75 160 70 17 18 35 

ક્રમાાંક 
  

 વવભાગનુાં નામ 
  

કુલ  
જગા 

  

બિન અનામત સામાજીક અને 
શૈક્ષબણક રીતે  
૫છાત વગગ 

અનસુબુચ
ત  

જાવત 

અનસુબુચત  
જનજાવત 

કુલ જગા પૈકી 
માજી 
સૈવનક 

શા. ખો. ખા. 
 

સામા
ન્ય 

મફહ
લા 

સામા
ન્ય 

મફહ
લા 

સા
મા
ન્ય 

મફહ
લા 

સામા
ન્ય 

મફહ
લા 

માજી 
સૈવનક 
કુલ 

શા.
ખો.
ખાાં 
કુલ 
 

અંધ
ત્વ
/
ઓ
છીદ્ર
ષ્ટી
વા
ળા  

શ્રવણ 
નીખા
મી  

હલનચ
લનની
વવકલાાં
ગતા/
મગજ
ના 

લકવા 

1 સબચવાલયના 
વવભાગો 228 87 42 38 18 07 02 23 11 23 06 02 02 02 

2 ગજુરાત જાહરે 
સેવા આયોગ 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

 
                   કુલ-  229 88 42 38 18 07 02 23 11 23 06 02 02 02 
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(૪)  સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૪ના ઠરાવ ક્રમાાંક-સીઆરઆર / ૧૦૯૬/૨૨ /૧૩/ ગ.૨ 
(ભાગ-૧) તથા તા.૨૭/૦૭/૨૦૧૮ના ઠરાવ ક્રમાાંક: પીએસસી/૧૦૮૯/૩૯૧૦/ગ-૨ ની જોગવાઈઓ 
ધ્યાને લઈને, મફહલાઓ માટે અનામત જગાઓ રાખવામાાં આવેલ છે. મફહલાઓની અનામત જગાઓ 
માટે લાયક મફહલા ઉમેદવાર ઉ૫લબ્ધ નહી થાય તો, તે જગા સાંિવધત કેટેગરી(જનરલ, એસ.સી., 
એસ.ટી., એસ.ઇ.િી.સી.) ના પરુૂિ ઉમેદવારથી ભરવામાાં આવશે. 

(૫) માજી સૈવનક માટે વનયમાનસુાર ૧૦% જગા અનામત છે. માજી સૈવનક કેટેગરીમાાં પસાંદ થયેલ 
ઉમેદવારોને તેઓની સાંિાંવધત જે તે કેટેગરી(જનરલ, એસ.સી., એસ.ટી., એસ.ઇ.િી.સી.) સામે સરભર 
કરવામાાં આવશે. માજી સૈવનકની અનામત જગા માટે લાયક માજી સૈવનક ઉમેદવાર નહીં મળે તો તે 
જગા જે તે કેટેગરીના અન્ય સામાન્ય લાયક ઉમેદવારોથી ભરવામાાં આવશે. 

  માજી સૈવનક ઉમેદવારો કે જેઓએ જલ, વાય ુઅને સ્થળની આમી િોસીસમાાં ઓછામાાં ઓછા છ 
માસની સેવા કરી હોય અને માજી સૈવનક તરીકેનુાં સક્ષમ અવધકારીનુાં ઓળખ કાડગ અને ફડસ્ચાર્જ બકુ 
ધરાવતા હોય તો ઉપલી વય મયાગદામાાં તેઓએ િજાવેલ િરજનો સમયગાળો ઉપરાાંત ત્રણ વિગ 
સધુીની છૂટછાટ મળશે. માજી સૈવનક તરીકેની િરજ ચાલ ુહોય તેવા ઉમેદવારો વનવવૃિનુાં એક વિગ 
િાકી હોય તો પણ તેઓ પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી શકશે.     

(૬) શારીફરક રીતે વવકલાાંગ ઉમેદવારોની જગાઓ જે તે કેટેગરી સામે સરભર કરવામાાં આવશે. શારીફરક 
રીતે વવકલાાંગ ઉમેદવારોની જગાઓ માટે લાયક શારીફરક રીતે વવકલાાંગ ઉમેદવારો નહી મળે તો તે 
જગા જે તે કેટેગરીના અન્ય સામાન્ય લાયક ઉમેદવારોથી ભરવામાાં આવશે.  

(૭) જાહરેાતમાાં જે તે કેટેગરીમાાં કુલ જગાઓ પૈકી મફહલા ઉમેદવારો માટે અમકુ જગાઓ અનામત હોય 
ત્યારે મફહલા ઉમેદવારોની અનામત જગાઓ વસવાયની િાકી રહતેી જગાઓ િક્ત પરુૂિ ઉમેદવારો 
માટે અનામત છે તેમ ગણવાનુાં નથી, આ જગાઓ પર પરુૂિ તેમજ મફહલા ઉમેદવારોની પસદાંગી માટે 
વવચારણા થઇ શકે છે. પરુૂિ તેમજ મફહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે.(દા.ત. કુલ ૧૦ જગાઓ પૈકી 
૦૩ જગા મફહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરાંત ુિાકી રહતેી ૦૭ જગા સામે મફહલા ઉમેદવાર પણ 
પસાંદગી પામી શકે છે.) 

 
ર.   ૫ગાર ધોરણ :  

નાણાાં વવભાગના તા.૧૬/ર/ર૦૦૬ ના તથા તા.ર૯/૪/ર૦૧૦ અને તા.૬/૧૦/૨૦૧૧, તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૪ 
ના ઠરાવ ક્રમાાંક: ખરચ-ર૦૦ર-૫૭-ઝ.૧ તેમજ તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવ ક્રમાાંક: ખરચ-ર૦૦ર-૫૭-
(પાટગ-ર)-ઝ.૧ તથા છેલ્લ ેતા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭ ના ઠરાવ ક્રમાાંક: ખરચ-ર૦૦ર-૫૭-(પાટગ-ર)-ઝ.૧ અન્વયે 
પ્રથમ પાાંચ વિગ માટે પ્રવત માસ માટે રૂ.૧૯,૯૫૦/- વનયત ફિકસ ૫ગારથી વનમણ ૂાંક અપાશે. તેમજ ઉકત 
ઠરાવના અન્ય લાભો મળવાપાત્ર થશે. અને સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૨૩-૧૦-ર૦૧૫ ના ઠરાવ 
ક્રમાાંક: સીઆરઆર-૧૧-ર૦૧૫-૩૧૨૯૧૧-ગ.૫ અને નાણા વવભાગના તા.૨૮-૦૩-ર૦૧૬ ના ઠરાવ ક્રમાાંક: 
ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટગ-૩)/ઝ-૧ તથા તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭ માાં દશાગવેલ િોલીઓ અને શરતોને આવધન 
વનમાયેલ ઉમેદવાર પાાંચ વિગના અંતે તેની સેવાઓ સાંતોિકારક જણાયેથી સાંિાંવધત કચેરીમાાં જે તે 
સમયના સરકારશ્રીના વનયમોનસુાર મળવાપાત્ર ૫ગાર ધોરણમાાં વનયવમત વનમણ ૂાંક મેળવવાને પાત્ર થશે. 
તેમ છતાાં આ િાિતે નામ.સપુ્રીમ કોટગમાાં દાખલ થયેલ SLP No.14124/2012 અને SLP No.14125/2012 
ના ચકુાદાને આધીન રહશેે. 
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૩. રાષ્રીયતા : 

ઉમેદવાર ભારતનો નાગફરક હોવો જોઈએ. અથવા ગજુરાત મલુ્ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ ય) 
વનયમો, ૧૯૬૭ ના વનયમ-૭ ની જોગવાઇ મજુિની રાષ્ રીયતા ધરાવતો હોવા જોઇએ.  

૪. (૧) વયમયાગદા અને શકૈ્ષબણક લાયકાતની વવગતો :  
(ક) તા. ૦૨/૧૧/૨૦૧૮ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વિગથી ઓછી નફહ અને ૩૩ વિગથી વધ ુન હોવી જોઈએ. 
(ખ) સીધી ભરતીથી ૫સાંદગીમાાં વનમણ ૂાંકપાત્ર થવા માટે ઉમેદવાર ઉચ્ચિર માઘ્યવમક શાળા પ્રમાણ૫ત્ર ૫રીક્ષા 

એચ.એસ.સી.(ધોરણ-૧ર) અથવા તેની સમકક્ષ સરકારે માન્ય કરેલ શૈક્ષબણક લાયકાત ધરાવતા હોવા 

જોઇશે. તેમજ આવી શકૈ્ષબણક લાયકાત ન ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજી કરવી નહી  

(ગ) ગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી(સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭માાં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્્યટુરના 

ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી ધરાવતા હોવા જોઈશે. 

(ઘ) ઉમેદવાર ગજુરાતી અથવા ફહન્દી અથવા િાંને ભાિાનુાં પરૂત ુાં જ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઇશે. 

નોંધ: 

(૧) કારકુન અને “ઓિીસ આસીસ્ટન્ટ” વગગ-૩ સાંવગગના ભરતી વનયમોમાાં વનયત થયેલ શૈક્ષબણક લાયકાતના 
અગત્યના મદુ્દાઓનો અરજીપત્રકમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવેલ છે. પરાંત ુઆખરી પસાંદગી સમયે ભરતી 
વનયમોમાાં દશાગવેલ શકૈ્ષબણક લાયકાતની તમામ જોગવાઈઓને ધ્યાને લેવામાાં આવશે. ઉમેદવારે જાહરેાતમાાં 
દશાગવેલ શૈક્ષબણક લાયકાતની તમામ વવગતો ધ્યાને લઈને જ અરજીપત્રકમાાં વવગતો ભરવાની રહશેે.    

(૨) કારકુન “ઓિીસ આસીસ્ટન્ટ” સાંવગગની ઉપલી વયમયાગદા માટે ગજુરાત મલુ્ કી સેવા વગીકરણ અને 

ભરતી(સામાન્ ય) વનયમો-૧૯૬૭ તેમજ ભરતી વનયમોમાાં દશાગવેલ જોગવાઇ  અને સામાન્ ય વહીવટ 

વવભાગના તા.૨૯/૯/૨૦૧૨ અને તા.૦૬/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવ ક્રમાાંકઃ સીઆરઆર/૧૧૨૦૦૮/૨૮૨૩૨૩/ગ-

૫ ની જોગવાઇઓ તેમજ તે અન્ વયે વખતો વખત થયેલ સધુારાને ધ્ યાને લેવામાાં આવેલ છે. 

૪ (૨). વયમયાગદામાાં છૂટછાટ :-  
સામાન્ ય વગગની મફહલા ઉમેદવારો, અનામત વગગના પરુૂિ તથા મફહલા ઉમેદવારો તેમજ માજી સૈવનક, શાફરરીક 
વવકલાાંગ ઉમેદવારો અને સરકારી સેવામાાં અગાઉથી િરજ િજાવતા હોય તેવા ઉમેદવારોને નીચ ે મજુિ 
વનયમોનસુાર છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. 
(૧) કારકુન અને  “ઓિીસ આસીસ્ટન્ટ” વગગ-૩ સાંવગગની જગા માટે સામાન્ ય વગગની મફહલા ઉમેદવારોને 

મફહલા તરીકેના પાાંચ વિગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. 
(૨) કારકુન અને  “ઓિીસ આસીસ્ટન્ટ” વગગ-૩ સાંવગગની જગાઓ પૈકી જે તે અનામત વગગના ઉમેદવારો માટે 

જગાઓ અનામત દશાગવેલ છે તેવા વગગના પરુૂિ ઉમેદવારોને પાાંચ વિગની છૂટછાટ અને મફહલા 
ઉમેદવારોને અનામત વગગ તરીકેના પાાંચ અને મફહલા તરીકેના પાાંચ વિગ મળી કુલ-૧૦(દશ) વિગની 
છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. પરાંત ુજે તે અનામત વગગ માટે અનામત જગા દશાગવેલ નથી તેવા વગગના 
પરુૂિ ઉમેદવારોને કોઇ છૂટછાટ મળશે નહીં પરાંત ુમફહલા ઉમેદવારોને મફહલા તરીકેના પાાંચ વિગની 
છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે.  

(૩) સામાન્ ય વગગના વવકલાાંગ પરુૂિ ઉમેદવારોને ૧૦ વિગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે.  
(૪) સામાન્ ય વગગના વવકલાાંગ મફહલા ઉમેદવારોને ૧૫ વિગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે.  
(૫) અનામત વગગના વવકલાાંગ પરુૂિ ઉમેદવારોને જે તે અનામત વગગ માટે જગાઓ અનામત હશે તેવી 

કેટેગરીના વવકલાાંગ પરુૂિ ઉમેદવારોને ૧૫ વિગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. જ્યારે જે તે અનામત વગગ 
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માટે જગાઓ અનામત ન હોય તેવા જે તે અનામત વગગના વવકલાાંગ પરુૂિ ઉમેદવારોને ૧૦ વિગની જ 
છુટછાટ મળવાપાત્ર થશે. 

(૬) અનામત વગગના વવકલાાંગ મફહલા ઉમેદવારોને જે તે અનામત વગગ  માટે જગાઓ અનામત હશે તેવી 
કેટેગરીના વવકલાાંગ મફહલા ઉમેદવારોને ૨૦ વિગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. જ્યારે જે તે અનામત વગગ 
માટે જગાઓ અનામત ન હોય તેવા જે તે અનામત વગગના વવકલાાંગ મફહલા ઉમેદવારોને ૧૫ વિગની જ 
છુટછાટ મળવાપાત્ર થશે. 

(૭) કારકુન અને “ઓિીસ આસીસ્ટન્ટ” વગગ-૩ સાંવગગની જગાઓમાાં S.E.B.C.કેટેગરી(સા. શૈ.૫.વગગ) ના 
ઉમેદવારો માટે જગાઓ અનામત છે તેવા S.E.B.C.કેટેગરી(સા.શૈ.પ.વગગ) ના ઉમેદવારોએ રાજય 
સરકારની નોકરી માટે કઢાવેલ નોન-ક્રીમીલેયર સફટિિીકેટ તા.૦૧/૦૪/ર૦૧૬ થી તા.૦૨/૧૧/ર૦૧૮ 
દરવમયાન મેળવેલ હોય તેવુાં પ્રમાણપત્ર ધરાવતાાં હશે તો જ ઉ૫લી વયમયાગદામાાં છૂટછાટ તેમજ 
કેટેગરીની અનામત જગાનો લાભ મળશે. અન્યથા તેઓ સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી 
નોંધાવી શકશે. અને તે ફકસ્સામાાં વયમયાગદા, પરીક્ષા િી માાંથી મકુ્ક્ત તેમજ અનામત જગા પર 
પસાંદગીનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહી.  

)૮  (અનામત વગગના તમામ ઉમેદવારોએ જાવત અંગેનુાં પ્રમાણપત્ર ગજુરાત સરકાર દ્વારા વખતો વખત    
      વનયત કરેલ નમનૂામાાં મેળવેલ હોવુાં જોઇશે. 
(૯)  ઉમેદવાર, ખોડખાાં૫ણની ૪૦% કે તેથી વધ ુટકાવારી ધરાવતાાં હોવાનુાં વસવવલ સર્જનનુાં સટીિીકેટ 

ધરાવતાાં હશે, તો જ વવકલાાંગ ઉમેદવાર તરીકે ઉ૫લી વયમયાગદા અને અનામતનો લાભ મળશે. 

શારીફરક અશક્તતા અંગ ે સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પરીપત્ર ક્રમાાંકઃપરચ-    

૧૦૨૦૦૮–૪૬૯૫૪૦-ગ-ર અને ત્યારિાદ સરકારશ્રીના વખતો વખતના સધુારા પફરપત્રથી વનયત 

થયેલ નમનૂામાાં સરકારી હોક્સ્પટલના સવુપ્રન્ટેન્ડને્ટ/વસવવલ સર્જન/મેડીકલ િોડગ દ્વારા આપવામાાં 

આવેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાાં આવશે. 

(૧૦) ગજુરાત મલુ્ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી(સામાન્ ય)વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ મજુિ જે ઉમેદવારો 

રાજય સરકારની સેવામાાં(િીડર કેડર)માાં હોય તેવા ઉમેદવારોની તરિેણમાાં ઉપલી વયમયાગદામાાં કારકુન 

અને  “ઓિીસ આસીસ્ટન્ટ” વગગ-૩ સાંવગગની જગા માટે ત્રણ વિગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. આ માટે 

િીડર કેડર તરીકે રાજય સરકારની સેવાના વગગ-૪ ના કમગચારીઓ તથા નશાિાંધી અને આિકારી 

ખાતાના કોન્ સ્ ટેિલ ગણાશે.  

(૧૧) માજી સૈવનક વસવાય તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારોને ઉ૫લી વયમયાગદામાાં મળવાપાત્ર છૂટછાટ સાથેની   

ઉંમર વનયત તારીખે કોઈ૫ણ સાંજોગોમાાં ૪૫ વિગ કરતાાં વધવી જોઈએ નહીં. 

૫.      કોમ્્યટુરની જાણકારી 
ઉમેદવાર રાજય સરકારના સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૧૩/૦૮/ર૦૦૮ તેમજ તા.૧૮/૦૩/૨૦૧૬ ના 
સરકારી ઠરાવ નાંિર:- સીઆરઆર-૧૦-ર૦૦૭-૧ર૦૩ર૦-ગ.૫ થી નકકી કરેલ અભ્યાસક્રમ મજુિ 
કોમ્્યટુર અંગેનુાં િઝેીક નોલેજ ધરાવતા હોવા અંગેનુાં કોઈ૫ણ તાલીમી સાંસ્થાનુાં પ્રમાણ૫ત્ર/માકગશીટ 
ધરાવતા હોવા જોઈશે. અથવા સરકાર માન્ય યવુનવવસિટી અથવા સાંસ્થામાાં કોમ્્યટુર જ્ઞાન અંગેના 
કોઈ૫ણ ફડ્લોમા/ડીગ્રી કે સટીફિકેટ કોિગ કરેલ હોય તેવા પ્રમાણ૫ત્રો અથવા ડીગ્રી કે ડી્લોમા 
અભ્યાસક્રમમાાં કોમ્્યટુર એક વવિય તરીકે હોય તેવા પ્રમાણ૫ત્રો અથવા ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧ર 
ની ૫રીક્ષા કોમ્્યટુરના વવિય સાથે ૫સાર કરેલ હોય તેવા પ્રમાણ૫ત્રો ધરાવતા હોવા જોઈશે. આ 
તિકકે આવુાં પ્રમાણ૫ત્ર ન ધરાવતા ઉમેદવારો ૫ણ અરજી કરી શકશે. ૫રાંત ુઆવા ઉમેદવારોએ વનમણ ૂાંક 
સિાવધકારી સમક્ષ કોમ્્યટુરની િેઝીક નોલેજની ૫રીક્ષા પાસ કયાગન ુાં આવુાં પ્રમાણ૫ત્ર વનમણ ૂાંક મેળવતાાં 



- 18 - 

૫હલેા અચકુ રજુ કરવાનુાં રહશેે. અન્યથા વનમણ ૂાંક સિાવધકારી આવા ફકસ્સામાાં ઉમેદવારોની ૫સાંદગી 
"રદ" કરી શક્શે. 
  

૬.      શૈક્ષબણક લાયકાત/વયમયાગદા માટે વનધાગફરત તારીખ : 
તમામ ઉમેદવારોનાાં ફકસ્સામાાં શૈક્ષબણક લાયકાત, વયમયાગદા, નોન-ક્રીમીલેયર સટી અને અન્ય જરુરી 
લાયકાત માટે તા. ૦૨/૧૧/૨૦૧૮ ની ક્સ્થવતને ઘ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે.  

૭.      અરજી કરવાની રીત :-   
આ જાહરેાતના સાંદભગમાાં માંડળ ઘ્વારા ઓન લાઈન અરજી જ  સ્વીકારવામાાં આવશે. જે અન્ વયે ઉમેદવારોએ 
જાહરેાતમાાં દશાગવ્યા તા.૧૨/૧૦/ર૦૧૮ (િપોરના ૧૪-૦૦ કલાક) થી તા.૦૨/૧૧/ર૦૧૮ (સમય રાત્રીના 
૨૩-૫૯ કલાક) દરવમયાન "https://ojas.gujarat.gov.in" વેિસાઈટ ૫ર ઓન-લાઈન અરજી૫ત્રક ભરી 
શકશે. તેમ છતાાં કોઇ ઉમેદવાર એક કરતાાં વધ ુઅરજી રજીસ્ ટડગ કરશે તો તેવા ઉમેદવારોના ફકસ્ સામાાં 
સૌથી છેલ્ લે કન્ િમગ થયેલી અરજી માન્ય ગણીને તે વસવાયની િાકીની તમામ અરજીઓ રદ થશે.  

ઉમેદવારે અરજીપત્રક ભરવા માટે:-  

(૧)  સૌ પ્રથમ "https://ojas.gujarat.gov.in" વેિસાઈટ ૫ર જવુાં. અને ત્ યાર િાદ   
(ર) "Online Application" માાં જઇ "Apply" ૫ર Click કરવુાં. 
(૩)  ઉમેદવારે Select Advertisement by Department માાંથી GSSSB (ગજુરાત ગૌણ સેવા પસાંદગી માંડળ) 

વસલેકટ કરવુાં. અને જાહરેાત ક્રમાાંક: ૧૫૦/૨૦૧૮૧૯ માટે ઉમેદવારી કરવા માાંગતા હોય તે જાહરેાતના 
સાંવગગના નામ ૫ર Click  કરવાથી સ્ ક્રીન પર More Details અને Apply now ના ઓ્ શન ખલુશે. જેમાાં 
More Details પર Click કરવાથી વવગતવાર જાહરેાતની વવગતો જોવા મળશે. જે ઉમેદવારોએ વાાંચી 
જવી. 

 (૪) જયારે "Apply now" ૫ર Click  કરી ત્યાર પછી skip પર Click કરવાથી Application Format ખલુશે 
જેમાાં સૌ પ્રથમ "Personal Details"  ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફાંદડી ( * ) વનશાની હોય તેની 
વવગતો િરજજયાત ભરવાની રહશેે.)  

(૫) Personal Details ભરાયા િાદ “Communication Details", “ Other Details”, “Lnguage Details”  અને 
“Education Details" ની વવગતો ઉમેદવારે ભરવી.  

(૬) તેની નીચે "Assurance (િાાંહધેરી)"  માાં ઉ૫રની શરતો સ્વીકારવા માટે "Yes" ૫ર Click  કરવુાં. હવે 
અરજી પણૂગ રીતે ભરાઈ ગયેલ છે.  

(૭) હવે "save" ૫ર Click કરવાથી ઉમેદવારનો "Application Number" generate થશે. જે ઉમેદવારે સાચવીને 
રાખવાનો રહશેે.  

(૮) હવે Upload માાં જઇ Photo/ Signature ૫ર Click કરો અહીં તમારો application number type કરો અને 
તમારી Birth date type કરો. ત્યારિાદ ok ૫ર Click  કરવુાં. અહીં photo અને signature upload કરવાના 
છે. (Photo નુાં મા૫ ૫ સે.મી. ઉંચાઈ અને ૩.૬ સે.મી. ૫હોળાઈ અને Signature નુાં મા૫ ર.૫ સે.મી. ઉંચાઈ 
અને ૭.૫ સે.મી. ૫હોળાઈ રાખવી.) (photo અને signature upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો photo અને 

signature jpg format માાં (15 kb) સાઈઝથી વધે નફહ તે રીતે સ્ કેન કરી computer માાં સેવ કરેલા હોવા 
જોઈશે.) photo અને signature અપલોડ કરવા માટે “browse" button” ૫ર Click કરો. હવે choose file 
ના સ્ક્રીનમાાંથી જે િાઈલમાાં jpg format માાં તમારો photo store થયેલ છે, તે િાઈલને select કરો અને 
"open" button ને Click કરો. હવે "browse" button ની િાજુમાાં "upload" button ૫ર Click કરો. હવે 
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િાજુમાાં તમારો photo દેખાશે. હવે આજ રીતે signature ૫ણ upload કરવાની રહશેે. જે photo અને 
signature અપલોડ કરવામાાં આવ્ યા હશે તે જ photo લેબખત પરીક્ષાના હાજરીપત્રકમાાં ચોંટાડવાનો રહશેે 
તથા તેવી જ signature કરવાની રહશેે તેમજ આ ભરતી પ્રફક્રયાના વનમણ ૂાંક સધુીના દરેક તિકે્ક 
માંડળ/સાંિાંવધત ખાતાના વડા માાંગે ત્ યારે તેવો જ િોટો રજુ કરવાનો રહશેે. આથી િોટોગ્રાિની ચાર થી 
પાાંચ કોપીઓ કઢાવી રાખવી. જુદા જુદા તિકે્ક જુદા જુદા િોટોગ્રાિ રજુ થશે તો િાળવણી/વનમણ ૂાંકમાાં 
િાધ આવી શકશે. જેની જવાિદારી ઉમેદવારની પોતાની રહશેે.  

(૯) હવે પેજના ઉ૫રના ભાગમાાં "Online Application"  માાં જઇ "Confirm" ૫ર Click કરો અને 
"Application number" તથા Birth Date type કયાગ િાદ Ok ૫ર Click કરવાથી ઉમેદવારની િેબઝક 
માફહતી દેખાશે. જે ચકાસી લેવી અને અરજીમાાં સધુારો કરવાની જરૂર જણાય તો "Online Application" 
માાં edit માાં જઇ અરજીમાાં સધુારો કરી લવેો. અરજી કન્િમગ કયાગ ૫હલેા કોઈ૫ણ પ્રકારનો સધુારો થઈ 
શકશે. ૫રાંત ુઅરજી કન્િમગ થયા િાદ કોઈ૫ણ પ્રકારનો સધુારો શકય િનશે નહી. તેથી સાંપણૂગ ચકાસણી 
િાદ જો અરજી સધુારવાની જરૂર ના જણાય તો તેની નીચે આપેલ Confirm Application પર Click 
કરવાથી કન્િમગ માટેનુાં િોક્ષ ઓપન થશે. જેમાાં  Ok પર Click કરવાથી Confirmation નાંિર જનરેટ 
થશે. અને ઉમેદવારની અરજીનો online સ્વીકાર થઈ જશે. Confirmation નાંિર હવે ૫છીની િધી જ 
કાયગવાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહશેે. એકવાર ઓનલાઇન અરજી કન્િમગ થયા િાદ, 
તેમાાં કોઇપણ પ્રકારનો િેરિાર ઉમેદવાર કે માંડળ દ્વારા થઇ શકશે નહીં. હવે તેની નીચે Print Application 
અને Print Chalan નુાં ઓ્શન દેખાશે. ઉમેદવારે Print Application પર Click કરી એ્લીકેશનની 
વપ્રન્ટની નકલ કાઢી સાચવી રાખવી. જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારોએ પરીક્ષા િી ભરવા માટે Chalan ની 
વપ્રન્ટ મેળવી લેવી.  

        અરજીમાાં દશાગવેલી વવગતોને અનરુૂપ પ્રમાણપત્રો માંડળ માાંગે ત્યારે ઉમેદવારે રજૂ કરવાના 
રહશેે. આથી, ઉમેદવારે પ્રથમ તેમની પાસેના પ્રમાણપત્રોને આધારે પોતાનુાં નામ, પવત/વપતાનુાં નામ, 
અટક, જન્મતારીખ, શૈક્ષબણક લાયકાત, જાવત(કેટેગરી), જેન્ડર(મેલ/િીમેલ), માજી સૈવનક, સ્પોટગસ, 
શા.ખો.ખાાં., વવધવા વગેરે િાિતોની િારીક ચકાસણી કરી લઇને તેને અનરુૂપ વવગતો ઓનલાઇન 
અરજીમાાં દશાગવવાની રહશેે. માંડળ દ્વારા ચકાસણી સારુ પ્રમાણપત્રો માાંગવામાાં આવે ત્યારે ઓનલાઇન 
અરજીપત્રકમાાં દશાગવેલ વવગતો અને ઉમેદવાર દ્વારા માંડળ સમક્ષ રજૂ કરવામાાં આવતાાં પ્રમાણપત્રોમાાં 
કોઇપણ જાતની વવસાંગતતા માલમૂ પડશે તો, તેવી ઉમેદવારી માંડળ દ્વારા જે તે તિકે્કથી ‘રદ’ કરવામાાં 
આવશે. ખોટી કે અધરૂી વવગતોને કારણે ક્ષવતયકુ્ત અરજી રદ કરવામાાં આવે તો, તેમાાં માંડળની કોઇ 
જવાિદારી રહશેે નહીં. આથી, ઉમેદવારોને તેમની પાસેના પ્રમાણપત્રોને આધારે અને તેને અનરુૂપ વવગતો 
ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે દશાગવવાની ખાસ કાળજી રાખવા જણાવવામાાં આવે છે.  

(૧૦) હવે "Online Application"  માાં જઇ Print Application Form / Pay Fees ૫ર Click કરવુાં. અહીં Select 

Job માાંથી જાહરેાત ક્રમાાંક વસલેકટ કરીને તમારો confirmation number ટાઈ૫ કરવો અને જન્ મતારીખ 
ટાઇપ કરી Print Application Form ૫ર Click કરવાથી તમારી અરજી ઓપન થશે. જેની વપ્રન્ ટની 
નકલ કાઢી સાચવી રાખવી.  

 

નોંધ:- જાહરેાત ક્રમાાંકઃ૧૫૦/૨૦૧૮૧૯, કારકુન અને “ઓિીસ આસીસ્ટન્ટ” વગગ-૩ સાંવગગના ભરતી 
વનયમોમાાં દશાગવેલ શકૈ્ષબણક લાયકાત, વયમયાગદા તેમજ ઓનલાઈન અરજી ભરવા સાંિાંવધત કોઈ 
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માગગદશગનની આવશ્યકતા જણાય તો તે હલે્પલાઈન ટોલ ફ્રી નાંિર-૧૮૦૦૨૩૩૫૫૦૦ તેમજ માંડળની 
કચેરીના િોન નાંિર:-૦૭૯- ૨૩૨૫૩૬૨૭ ૫ર સાં૫કગ કરી શકાશે. 

૮.     ૫રીક્ષા િી :-   
 િોમગ ભરતી વખતે ‘‘General’’ કેટેગરી Select કરી હોય (દશાગવી હોય) તેવા (PH તથા 

Ex.Serviceman કેટેગરી વસવાયના) તમામ ઉમેદવારોએ પરીક્ષા િી ભરવાની રહશેે.  
 અરજી િોમગમાાં નીચે મજુિની કેટેગરી Select કરનાર ઉમેદવારોએ કોઇપણ પ્રકારની પરીક્ષા િી 

ભરવાની રહશેે નહીં.  
  (ક) અનસુબૂચત જાવત (SC)  
  (ખ) અનસુબૂચત જન જાવત (ST)  
  (ગ) સામાજીક અને શકૈ્ષબણક રીતે પછાતવગગ (SEBC)  

  (ઘ) માજી સૈવનક (Ex.Serviceman) તમામ કેટેગરીના  
  (ચ) શાફરરીક ખોડખાાંપણ ધરાવતા ઉમેદવારો (PH) તમામ કેટેગરીનાાં 
 જે ઉમેદવારોએ િી ભરવાની છે તેવા ઉમેદવારો જયારે OJAS વેિસાઇટ પર પોતાની અરજી સિમીટ 

કરે ત્ યારે તેઓને પરીક્ષા િી ભરવા માટે ઓન લાઇન ઉપલબ્ ધ ચલણની ૩ નકલોની એક પાના ઉપર 
વપ્રન્ ટ મેળવવાની સચુના મળશે. ઉમેદવારોએ આ પાનાની પણ વપ્રન્ ટ મેળવી લેવાની રહશેે, 
ઉમેદવારોએ ચલણ સાથે કોઇપણ કોમ્ ્ યટુરાઇઝડ પોસ્ ટ ઓિીસમાાં જઇને, પરીક્ષા િી પેટે રૂ. ૧૦૦/- 
રોકડા + રૂ.૧૨/- પોસ્ ટલ ચાજીસ ભરી દેવાના રહશેે. ચલણની એક નકલ પોસ્ ટ ઓિીસ રાખી લશેે 
અને િે નકલ ઉમેદવારને પોસ્ ટ ઓફિસનો વસક્કો અને  સ્ ટીકર લગાવીને પરત આપશે.  

 પોસ્ ટ ઓિીસમાાં પરીક્ષા િી ભરવાની છેલ્ લી તા.૦૬/૧૧/ર૦૧૮ (કચેરી સમય સધુી) ની રહશેે.  
 અન્ ય કોઇ રીતે પરીક્ષા િી સ્ વીકારવામાાં આવશે નહીં. 
 પરીક્ષા િી ભયાગ િાદ રીિાંડ મળવાપાત્ર નથી તેમજ તે િી અન્ ય કોઇ પરીક્ષા માટે અનામત તરીકે 

રાખવામાાં આવશે નહીં. પરીક્ષા િી ભરવાપાત્ર ઉમેદવારોની િી ભયાગ વગરની અરજી માન્ય રહશેે નહીં.  
 ‘‘General’’ કેટેગરી Select કરનાર (શારીફરક ખોડખાાંપણ તથા માજી સૈવનક કેટેગરી વસવાયના) 

ઉમેદવારો િી ભરવાની વનયત સમયમયાગદામાાં પરીક્ષા િી નહીં ભરે તો તેવા ઉમેદવારોનુાં અરજી 
િોમગ કોઇપણ જાતની જાણ કયાગ વગર માંડળ દ્વારા ‘‘રદ’’ કરવામાાં આવશે. 

૯.   ૫રીક્ષા પધ્ધવત :- 
માંડળ દ્વારા વનયત સમયમયાગદામાાં ઓન-લાઇન મળેલ અરજીઓની પ્રાથવમક ચકાસણી ( એક કરતાાં 

વધ ુઅરજી કરેલ છે કે કેમ ? અને પરીક્ષા િી ભરેલ છે કે કેમ ?) કરીને લાયક ઉમેદવારોની રાજય 
સરકારશ્રીના સામાન્ ય વહીવટ વવભાગના તા.૦૪/૦૧/૨૦૧૬ ના જાહરેનામા ક્રમાાંકઃ 
GS/2015/2/BRT/102015/315/K થી માંજૂર કરવામાાં આવેલ પરીક્ષા પધ્ધવત અનસુાર (૧) પ્રથમ તિક્કામાાં 
લેખીત સ્ પધાગત્મક કસોટી (OMR) ભાગ-૧ અને (૨) ત્યારિાદ િીજા તિક્કામાાં કુલ જગાના અંદાજીત 
મેરીટના ધોરણ ેકેટેગરી વાઈઝ ત્રણ ગણા ઉમેદવારોની કોમ્ ્ યટુર પ્રોફિસીયન્ સી(કાયગક્ષમતા) ટેસ્ ટ ભાગ-
૨ - એમ િે કસોટીઓ લેવામાાં આવશે. જેની વવગતો નીચે મજુિની રહશેે. 

 
 

 (ક)    ભાગ-૧ : લેબખત કસોટી : ઓ્ટીકલ માકગ રીડીંગ (OMR) પ્રશ્ન૫ત્ર, ગણુ : ર૦૦, સમયઃ િે કલાક.  

૧ ગજુરાતનો ઇવતહાસ અને સાંસ્કૃવત ૨૫ ગણુ 
૨ ગજુરાતી વ્યાકરણ ર૫ ગણુ 
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૩ અંગ્રેજી વ્યાકરણ ર૫ ગણુ 
૪ ભારત અને ગજુરાતના વતગમાન િનાવો, 

સામાન્ય વવજ્ઞાન, એ્ટીટયડુ ક્વોન્ટીટેટીવ. 
૫૦ ગણુ 

૫ કોમ્્યટુરના ઉપયોગની પાયાની જાણકારીના 
સાંદભગમાાં કોમ્્યટુર થીયરી. એપેન્ડીક્ષ- G.    

ર૫ ગણુ 

૬ જાહરે વહીવટ અને ભારતનુાં સાંવવધાન ૫૦ ગણુ 
કુલ  ર૦૦ ગણુ 

 નોંધ : (૧)    (i ) પરીક્ષા Multiple Choice Question (MCQ ) અને Optical Mark Reader (OMR) પધ્ધવતની 
રહશેે. (i i ) દરેક પ્રશ્નનો ૦૧ (એક) ગણુ રહશેે. (i i i ) ઉમેદવારે િધા પ્રશ્નોના જવાિ આપવાના 
રહશેે. (i v) ખોટા જવાિ દીઠ, છેકછાક વાળા જવાિદીઠ કે એક કરતાાં વધ ુવવકલ્પ પસાંદ કરેલા 
જવાિદીઠ મેળવેલ ગણુમાાંથી ૦.ર૫ ગણુ કમી કરવામાાં આવશે, નેગેટીવ માકીંગ લાગ ુપડશે. (v) 
દરેક પ્રશ્નના જવાિોમાાં એક વવકલ્પ "E" “Not attempted” રહશેે, ઉમેદવાર કોઇ પ્રશ્નનો જવાિ 
આપવા ના ઇચ્છતા હોય તો, આ વવકલ્પ પસાંદ કરી શકશે અને “Not attempted”  વવકલ્પ પસાંદ 
કરવાના ફકસ્સામાાં નેગેટીવ માકીંગ લાગ ુપડશે નહીં. (vi ) પ્રશ્નના આપેલા િધા વવકલ્પોમાાંથી કોઇ 
પણ વવકલ્પ પસાંદ નહીં કરવામાાં આવે તો, મેળવેલ ગણુમાાંથી ૦.ર૫ ગણુ કમી (નેગેટીવ માકીંગ) 
કરવામાાં આવશે. 

(ર) લેબખત પરીક્ષામાાં ઉિીણગ થનાર ઉમેદવારોને ભાગ-૨ કોમ્્યટુર પ્રોફિશીયન્સી (કોમ્્યટુર 
કાયગક્ષમતા) કસોટી માટે િોલાવવામાાં આવશે. કુલ ખાલી જગાના અંદાજે મેરીટના ધોરણ ે
કેટેગરીવાર ત્રણ ગણા જેટલા ઉમેદવારોને કોમ્્યટુર પ્રોફિશીયન્સી(કાયગક્ષમતા) કસોટી માટે 
િોલાવવામાાં આવશે. 

(૩)  ઉપર ક (૫) (પાાંચ) માાં દશાગવેલ કોમ્્યટુરના ઉપયોગની પાયાની જાણકારીના સાંદભગમાાં કોમ્્યટુર 
થીયરી અંગે નો અભ્યાસક્રમ જાહરેાતના અંતે જોડલે એપેન્ડીક્ષ- G મજુિ નો રહશેે. 

(ખ) ભાગ-ર:કોમ્્યટુર પ્રોિીસીયન્સી(કાયગક્ષમતા કસોટી) ગણુઃ૧૦૦, સમયઃ૧ કલાક ૩૦ મીનીટ.  
૧ ગજુરાતી ટાઇપીંગ કસોટી ૨૦ ગણુ 
૨ અંગ્રેજી ટાઇપીંગ કસોટી ર૦ ગણુ 
૩ કોમ્્યટુરના ઉપયોગની પાયાની જાણકારીના 

સાંદભગમાાં કોમ્્યટુર પે્રકટીકલ કસોટી. 
એપેન્ડીક્ષ- H  

૬૦ ગણુ 

કુલ  ૧૦૦ ગણુ 
    નોંધ: ઉપર ખ (૩) (ત્રણ) માાં દશાગવેલ કોમ્્યટુરના ઉપયોગની પાયાની જાણકારીના સાંદભગમાાં કોમ્્યટુર 

પે્રકટીકલ કસોટી અંગે નો અભ્યાસક્રમ જાહરેાત ના અંતે જોડલે એપેન્ડીક્ષ- H મજુિ નો રહશેે. 

 

 

 

(ગ) લઘિુમ લાયકી ધોરણ:   

 મેરીટ યાદી તૈયાર કરવા માટેનુાં લાયકી ધોરણ માંડળ ઠરાવશે. પરાંત ુપરીક્ષા વનયમોની જોગવાઇ મજુિ, 

કોઇપણ સાંજોગોમાાં અનામત કેટેગરી સફહતની તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે લધિુમ લાયકી ધોરણ, 
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દરેક કસોટી માટે કુલ ગણુના ૪૦ % ગણુ રહશેે. લેબખત કસોટીમાાં મેરીટના ધોરણ ેઉિીણગ થનાર ઉમેદવારો 

પૈકી કુલ ખાલી જગાઓની સાંખ્યાના કેટેગરીવાર ૩ (ત્રણ) ગણા ઉમેદવારોને કોમ્્યટુર પ્રોિીસીયન્સી 

(કાયગક્ષમતા)  કસોટી માટે િોલાવવામાાં આવશે. 

 (ઘ) (૧) કારકુન અને “ઓિીસ આસીસ્ટન્ટ” વગગ-૩ સાંવગગની જગા માટેની મેરીટ યાદી ભાગ-૧ : લેબખત કસોટી : 

ઓ્ટીકલ માકગ રીડીંગ (OMR) પ્રશ્ન૫ત્ર તથા ભાગ-ર: કોમ્્યટુર પ્રોિીસીયન્સી(કોમ્્યટુર કાયગક્ષમતા) કસોટી 

િાંનેમાાં મેળવેલ સાંયકુ્ત ગણુના આધારે તૈયાર કરવામાાં આવશે.  

  (૨)  આ જાહરેાત હઠેળની જગા માટે મૌખીક કસોટી લવેામાાં આવશે નહીં. 
    (૩) પસાંદગી યાદી તયૈાર કરવાની પધ્ધવત:-  

                 ઉમેદવારોએ ઉકત પ્રથમ તિક્કા ભાગ-૧ ની સ્ પધાગત્ મક લેબખત પરીક્ષા અને િીજા તિક્કા ભાગ-૨ ની 

કોમ્ ્ યટુર પ્રોફિસીયન્ સી ટેસ્ ટ - એમ િાંને કસોટીમાાં મેળવેલ સાંયકુ્ત ગણુના મેરીટસના આધારે કેટેગરીવાઇઝ 
ભરવાની થતી જગાની વવગતો ધ્ યાને લઇ પસાંદગી યાદી તૈયાર કરવામાાં આવશે. 
    સામાન્ય વફહવટ વવભાગના તા.૨૭/૦૭/૨૦૧૮ના ઠરાવ ક્રમાાંક:પીએસસી/૧૦૮૯/૩૯૧૦/ગ-૨ ની 
જોગવાઇ મજુિ; “ રાજ્ય સરકારની જે સેવાઓ/જગ્યાઓ ઉપર સાંયકુ્ત સ્પધાગત્મક પરીક્ષાના પરીણામના 
આધારે કોઇ એકથી વધ ુવગગ/સાંવગગની સાંયકુ્ત પસાંદગી યાદી તૈયાર કરી વનમણ ૂાંક આપવાની થતી હોય તેવા 
ફકસ્સામાાં િક્ત સાંયકુ્ત પસાંદગી યાદી તૈયાર કરવાની રહશેે, પરાંત ુપ્રવતક્ષાયાદી તૈયાર કરવાની રહશેે નહીં. 

 ૧૦.    સામાન્ય શરતો:- 
(૧)  જાહરેાતમાાં જે કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે જગાઓ અનામત છે તેવી કેટેગરીના ઉમેદવારને જ ઉ૫લી 

વયમયાગદામાાં છુટછાટ મળશે. િધી જ મળવાપાત્ર છુટછાટ ગણતરીમાાં લીધા િાદ માજી સૈવનકો 
વસવાય વધમુાાં વધ ુ૪૫ વિગથી વધે નહીં તે રીતે જ ઉ૫લી વયમયાગદામાાં છૂટછાટ મળશે.  

(૨)  બિનઅનામત તથા અનામત વગોના મફહલા ઉમેદવારોને પણ િધી જ મળવાપાત્ર છુટછાટ ગણતરીમાાં 
લીધા િાદ વધમુાાં વધ ુ૪૫ વિગની ઉંમર સધુી જ ઉ૫લી વયમયાગદામાાં છુટછાટ મળશે.  

(૩) (૧) અનામત વગગના ઉમેદવારોએ જાવત અંગેનુાં સક્ષમ સિાવધકારીનુાં પ્રમાણપત્ર ગજુરાત સરકાર દ્વારા 
વખતો વખત વનયત કરેલ નમનૂામાાં મેળવેલ હોવુાં જોઇશે. (૨) સા. અને શૈ. ૫.વગગના ઉમેદવારોએ 
ઉન્નત વગગમાાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુાં સામાજીક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના 
તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ ના ઠરાવ ક્રમાાંક- સસપ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/અ ની જોગવાઈ મજુિ થી વનયત થયેલ 
નમનુા પફરવશષ્ટ-૪ તથા તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ના ઠરાવ ક્રમાાંક:સશપ/ ૧૨૨૦૧૫/ ૪૫૫૨૪૬/ અ તેમજ 
તા.૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ના ઠરાવ ક્રમાાંક: સશપ/ ૧૨૨૦૧૭/ ૧૨૪૩૮૨/ અ  ની જોગવાઈ મજુિ, 
તા.૦૧/૦૪/ર૦૧૬ થી અરજી કરવાની છેલ્લી તા.૦૨/૧૧/૨૦૧૮ દરવમયાન મેળવેલ અસલ 
પ્રમાણ૫ત્રનો નાંિર અને તારીખ ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે દશાગવવાનાાં રહશેે. 

        સક્ષમ અવધકારી ધ્ વારા અપાયેલ આવુાં પ્રમાણપત્ર રજુ ન કરી શકનાર ઉમેદવારો સામાન્ ય 
ઉમેદવારો માટે નક્કી થયેલ વયમયાગદામાાં આવતા નહીં હોય તો તેઓની ઉમેદવારી રદ થશે. સામાજીક 
અને શૈક્ષબણક રીતે ૫છાત વગગના ઉમેદવારોએ રાજય સરકારની નોકરી માટે માન્ય કરાયેલ વનયત 
નમનુામાાં નોન ફક્રવમલીયર સટી અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજૂ કરવાન ુ રહશેે. (૩) 
સામાજીક અને શૈક્ષબણક રીતે ૫છાત વગગના ૫ફરણીત મફહલા ઉમેદવારે આવ ુ નોન ક્રીમીલેયર 
પ્રમાણ૫ત્ર તેમના માતા- વપતાની આવકના સાંદભગમાાં રજુ કરવાનુાં રહશેે. જો આવા ઉમેદવારોએ 
તેમના ૫વતની આવકના સાંદભગમાાં આવ ુપ્રમાણ૫ત્ર રજુ કરેલ હશે તો તેની ઉમેદવારી રદ કરવામાાં 
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આવશે. (૪) જો સામાજીક અને શૈક્ષબણક રીતે ૫છાત વગગના ઉમેદવારે આવુાં પ્રમાણ૫ત્ર માંડળ ઘ્વારા 
અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજુ કરેલ નફહ હોય તો, તેમજ તેઓ બિન અનામત ઉમેદવાર 
તરીકેની વયમયાગદામાાં આવતા નહીં હોય તો તેઓની ઉમેદવારી માન્ય ગણાશે નફહ. (૫) પરીક્ષા િી 
ભયાગ િાદ રીિાંડ મળવાપાત્ર નથી તેમજ તે િી અન્ ય કોઇ પરીક્ષા માટે અનામત તરીકે રાખવામાાં 
આવશે નહીં. તથા અરજી કયાગ િાદ ૫રત ખેંચી શકાશે નફહ. (૬) બિનઅનામત વગગના ઉમેદવારોએ 
વનયત પરીક્ષા િી ભરેલ નહીં હોય તો તેઓની અરજી વવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નહીં. (૭) આગળની 
ભરતી પ્રફક્રયા સાંદભ ેમાંડળ દ્વારા આ૫વામાાં આવતી જરૂરી સચુનાઓ જોવા માટે માંડળની વેિસાઈટ 
અવાર નવાર જોતા રહવે ુાં. (૮)  એથલેફટકસ(રેક અને ફિલ્ડ રમતો સફહત), િેડવમન્ટન, િાસ્કેટિોલ, 
ફક્રકેટ, ફટિોલ, હોકી, ક્સ્વમીંગ, ટેિલ ટેવનસ, વોલીિોલ, ટેવનસ, વેઈટબલિટીંગ, રેસબલિંગ, િોકવસિંગ, 
સાઈકબલિંગ, જીમ્નેસ્સ્ટકસ, જુડો, રાઈિલ શફૂટિંગ, કિડ્ડી, ખોખો, તીરાંદાજી, ઘોડસેવારી, ગોળાિેંક, 
નૌકાસ્ પધાગ, શતરાંજ, હને્ ડિોલ ની રમતો-ખેલકુદમાાં (1) રાષ્રીય / આંતરરાષ્રીય અથવા (2) આંતર 
યવુનવવસિટી અથવા (3) અબખલ ભારત શાળા સાંઘ ઘ્વારા યોજાતી સ્ પધાગઓમાાં માત્ર પ્રવતવનવધત્વ કરેલ 
હોય તેવા ઉમેદવારને ૫સાંદગીમાાં અગ્રતા માટે તેમને માત્ર પ્રથમ તિક્કા ભાગ-૧ ની સ્પધાગત્મક 
લેબખત પરીક્ષામાાં મેળવેલ કુલ ગણુના ૫ (પાાંચ) ટકા ગણુ ઉમેરી આ૫વામાાં આવશે. તેથી ઉકત ત્રણ 
સ્ તરની સ્ પધાગઓમાાં ઉમેદવારોએ ભાગ લીધેલ હોય તેવા જ ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં જરૂરી વવગતો 
દશાગવવાની રહશેે. ઉકત ત્રણ સ્ તર વસવાયની સ્પધાગઓમાાં ભાગ લીધેલ હોય તો તેને અગ્રીમતા માટે 
માન્ય ગણવાની રહતેી ન હોવાથી તેવા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં વવગતો દશાગવવાની રહશેે નહીં. 
ઉકત ત્રણ સ્ તરની સ્ પધાગઓમાાં ભાગ લીધેલ ઉમેદવારોએ સરકારે તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના ઠરાવ ક્રમાાંક 
: સીઆરઆર /૧૦૭૭/ ર૬૬૦ /ગ.ર તથા તા.૧/૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવ ક્રમાાંક:સીઆરઆર /૧૧૮૮ 

/૩૬૪૪ /ગ.ર માાં વનયત કયાગ મજુિના સિાવધકારી પાસેથી વનયત નમનૂામાાં મેળવેલ જરૂરી 
પ્રમાણ૫ત્ર અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજુ કરવાનુાં રહશેે.(વનયત નમનૂા માંડળની 
વેિસાઈટ પર મકૂવામાાં આવેલ છે.)  આવુાં પ્રમાણપત્ર ધરાવનાર ઉમેદવાર જ રમતના ગણુ મેળવવા 
માટે હક્કદાર થશે. (૯) સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ ક્રમાાંકઃ 
સીઆરઆર/૧૦૯૬/ ૨૨૧૩/ગ.ર માાં વનદેવશત પ્રવતગમાન વનયમો અનસુાર વવધવા મફહલા ઉમેદવારો 
માટે પસાંદગીમાાં અગ્રતા આપવા માટે તેઓને પ્રથમ તિક્કાની સ્પધાગત્મક લેબખત કસોટી તેમજ િીજા 
તિક્કાની કોમ્્યટુર પ્રોિીસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ િાંને પરીક્ષામાાં મેળવેલ ગણુના ૫ (પાાંચ) ટકા ગણુ 
ઉમેરી આ૫વામાાં આવશે. પરાંત ુતેઓએ વનમણ ૂાંક સમયે પનુઃ લગ્ન કરેલા ન હોવા જોઇએ.  અને તે 
અંગ ેમાંડળ માાંગે ત્યારે તમામ પરુાવા અસલમાાં રજુ કરવાના રહશેે. (૧૦)  માંડળ તરિથી આ૫વામાાં 
આવતી જરૂરી સચુનાઓ જોવા માટે માંડળની વેિસાઈટ અવાર નવાર જોતા રહવે ુાં.  

 

 

 

 

૧૧. સામાન્ય સચુનાઓ:- 
    (૧). ઉમેદવારે અરજી૫ત્રકમાાં ભરેલ વવગતો સમગ્ર ભરતી પ્રફક્રયા માટે આખરી ગણવામાાં આવશે અને 

તેના પરુાવાઓ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે અસલમાાં રજુ કરવાના રહશે.ે અન્યથા  ઉમેદવારી જે 
- તે તિકકે ‘‘રદ’’ કરવામાાં આવશ.ે 

(૨). ઉમેદવાર અરજી૫ત્રકમાાં જે િોટો upload કરે છે, તેની પાસપોટગ સાઈઝના િોટાની એક કરતાાં વધ ુ
કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવી અને આ જાહરેાતની સમગ્ર  ભરતી પ્રફક્રયામાાં તે જ િોટાની કોપીનો ઉપયોગ 
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કરવાનો રહશેે. (જેમ કે ૫રીક્ષા સમયે હાજરી૫ત્રકમાાં લગાવવો તેમજ અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી 
સમયે પણ તે  જ િોટાની કોપી રજુ કરવાની રહશેે.)  

(૩). ઉમેદવાર અરજી૫ત્રક ભરતી વખતે જે મોિાઈલ નાંિર દશાગવે છે તે જ નાંિર ચાલ ુ રાખવો અને ભરતી 
પ્રક્રીયા પણૂગ થાય ત્યા સધુી જાળવી રાખવો.   

(૪) માંડળ જે કોઈ ઉમેદવારને (૧) તેને ઉમેદવારી માટે કોઈ૫ણ પ્રકારે ટેકો મેળવવા માટે એટલે કે, માંડળના 
અઘ્યક્ષ, સભ્ય અથવા કોઈ અવધકારી ૫ર પ્રત્યક્ષ કે ૫રોક્ષ લાગવગ લગાડવાનો પ્રયાસ કરવા માટે (ર) 
િીજાનુાં નામ ધારણ કરવા માટે (૩) િીજા પાસે પોતાનુાં નામ ધારણ કરાવવા માટે (૪) િનાવટી ખોટા 
દસ્તાવેજો અથવા જેની સાથે ચેડા કરવામાાં આવ્યા હોય તેવા દસ્તાવેજો સાદર કરવા અથવા ગેરરીવત 
આચરવા માટે (૫) યથાથગ અથવા ખોટા અથવા મહત્વની માફહતી છુપાવતા હોય તેવા વનવેદનો કરવા 
માટે (૬) ૫રીક્ષા માટે તેની ઉમેદવારીના સાંિાંધમાાં અન્ય કોઈ અવનયવમત અથવા અયોગ્ય સાધનોનો 
આશ્રય લવેા માટે (૭) પરીક્ષા દરમ્યાન ગેરવ્યાજિી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા માટે એટલે કે અન્ય 
ઉમેદવારની ઉિરવહીમાાંથી નકલ કરવા, પસુ્તક, ગાઈડ, કા૫લી કે તેવા કોઈ૫ણ છાપેલા કે, હસ્તબલબખત 
સાફહત્યની મદદથી, મોિાઇલ, અથવા અન્ય ઇલેકરોવનક ઉપકરણો સાથે રાખવા કે, તેનો ઉપયોગ કરવો 
અથવા વાતચીત ઘ્વારા નકલ કરવા કે ઉમેદવારને નકલ કરાવવાની ગેરરીવતઓ પૈકી કોઈ૫ણ ગેરરીવત 
આચરવા માટે (૮) લખાણોમાાં અશ્શ્લલ ભાિા અથવા બિભત્સ િાિત સફહતની અપ્રસ્તતુ િાિત લખવા 
માટે (૯) ૫રીક્ષાખાંડમાાં અન્ય કોઈ રીતે ગેરવતગણ ૂાંક કરવા માટે (૧૦) ૫રીક્ષાના સાંચાલન કરવા માટે 
માંડળે રોકેલા સ્ટાિની સીધી કે આડકતરી રીતે હરેાન કરવા અથવા શારીફરક રીતે ઈજા કરવા માટે (૧૧) 
પવૂગવતી ક્રમ- ૧ થી ૧૦ ખાંડોમાાં વનફદિષ્ટ કરેલ તમામ અથવા કોઈ૫ણ કૃત્ય કરવાનો પ્રયત્ન કરવા માટે 
અથવા યથા પ્રસાંગ મદદગીરી કરવા માટે અથવા (૧ર) ૫રીક્ષા આ૫વા માટે તેને ૫રવાનગી આ૫તા 
તેના પ્રવેશ૫ત્રમાાં આ૫વામાાં આવેલી કોઈ૫ણ સચુનાનો ભાંગ કરવા માટે દોવિત ઠયાગ હોય તો અથવા 
દોવિત હોવાનુાં જાહરે કયુગ હોય તો તે િોજદારી કાયગવાહીને પાત્ર થવા ઉ૫રાાંત-(ક) માંડળ,  જે ૫રીક્ષાનો 
ઉમેદવાર હોય તે ૫રીક્ષામાાંથી ગેરલાયક ઠરાવી શકશે, અથવા (ખ)(૧) માંડળ, સીધી ૫સાંદગી માટે 
લેવાતી કોઈ૫ણ ૫રીક્ષામાાં િેસવામાાંથી અથવા (ર) રાજય સરકાર પોતાના હઠેળની કોઈ૫ણ નોકરીમાાંથી 
કાયમી રીતે અથવા વનફદિષ્ટ મદુત માટે િાકાત કરી શકશે. (૧૩) ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ, અન્ય 
ભરતી િોડગ, અન્ ય સરકારી/અધગ સરકારી/સરકાર હસ્ તકની સાંસ્ થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર કયારેય પણ 
ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય અને ગેરલાયક ઠરાવ્યાનો સમય ચાલ ુહશે તો તેવા ઉમેદવારોની ઉમેદવારી જે 
તે તિકે્ક આપોઆપ રદ થવાને પાત્ર િનશે. 

 
 
 
(૫) ઉમેદવારે અરજી૫ત્રકમાાં િતાવેલી કોઈ૫ણ વવગત અને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજુ કરેલ 

જન્મ તારીખ, શૈક્ષબણક લાયકાત, વય, જાવત, અનભુવ વવગેરેને લગતા પ્રમાણ૫ત્રો ભવવષ્યમાાં જે તે 
તિકકે ચકાસણી દરમ્યાન ખોટા માલમુ ૫ડશે તો તેની સામે યોગ્ય કાયદેસરની કાયગવાહી કરવામાાં 
આવશે. આવા ઉમેદવારની ઉમેદવારી માંડળ ઘ્વારા ‘‘રદ‘‘ કરવામાાં આવશે. તેમજ અન્ ય સાંવગોની ભરતી 
માટે પણ ગેરલાયક ઠરાવવામાાં આવશે. તેમજ જો ૫સાંદગી/વનમણ ૂાંક થયેલ હશે તો ૫સાંદગી/વનમણ ૂાંક, 
માંડળ/વનમણ ૂાંક કરનાર સિાવધકારી દ્વારા કોઈ૫ણ તિકકે ‘‘રદ‘‘ કરવામાાં આવશે.  



- 25 - 

(૬) માંડળ ઘ્વારા લેવાનાર સ્પધાગત્મક લેબખત કસોટી કે કોમ્્યટુર પ્રોિીસીયન્સી કસોટીમાાં ઉિીણગ થવાથી જ 
ઉમેદવારને વનમણ ૂાંક માટેનો હક્ક મળી જતો નથી. વનમણ ૂાંક સમયે સિાવધકારીને ઉમેદવાર િધી જ રીતે 
યોગ્ય છે તેમ સાંતોિ થાય તો જ ઉમેદવારને વનમણ ૂાંક આ૫વામાાં આવશે.  

(૭) ૫સાંદગી પામેલ ઉમેદવારે વનમણ ૂાંક સિાવધકારી ઠરાવે તે શરતોને આવધન વનમણ ૂાંક મેળવવાને પાત્ર થશે.  
(૮) ઉમેદવાર પોતે ૫રીક્ષામાાં સિળ થયો હોવાના કારણે જ સાંિાંવધત જગા ઉ૫ર વનમણ ૂાંક કરવાનો દાવો 

કરવાને હક્કદાર થશે નહીં, વનમણ ૂાંક કરનાર સિાવધકારીને પોતાને એવી ખાતરી થાય કે જાહરે સેવા સારૂ 
ઉમેદવાર યોગ્ય જણાતો નથી તો તેને ૫ડતો મકુી શકાશે. વનમણ ૂાંક િાિતે તેઓનો વનણગય આખરી ગણાશે. 

(૯) ભરતી પ્રફક્રયા સાંપણૂગ૫ણ ેગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી(સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ (વખતો 
વખતના સધુારા સફહત) અને તે અન્વયે જે તે સાંવગગના ઘડવામાાં આવેલ ભરતી વનયમોને આવધન રહશેે. 

(૧૦) સમગ્ર ભરતી પ્રક્રીયા પણૂગ ન થાય ત્યાસધુી કોઈ પણ પ્રકારની માફહતી માગતી આર.ટી.આઈ.એક્ટ હઠેળની 
કોઈ પણ અરજી ધ્યાને લેવામાાં આવશે. નહી.   

૧૨. આ જાહરેાત તથા ભરતી પ્રફક્રયામાાં કોઈ૫ણ કારણોસર તેમાાં િેરિાર કરવાની કે “રદ” કરવાની 
આવશ્યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો માંડળને સાંપણૂગ હક્ક / અવધકાર રહશેે અને માંડળ આ માટે કારણો 
આ૫વા િાંધાયેલ રહશેે નહીં. 

 
 
 

તારીખ: ૧૨/૧૦/૨૦૧૮ 
સ્થળ:- ગાાંધીનગર 

સબચવ 
ગજુરાત ગૌણ સેવા ૫સાંદગી માંડળ,  

ગાાંધીનગર 
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APPENDIX – G 

   

(1) Operating System and office Productivity Tools. 

(i) Microsoft Windows 

(ii) MS Word - including Advanced Features 

(iii) MS Outlook 

(iv) File and Folder Management 

(v) Internet Familiarity, Usages and E-mail. 

(vi) Understanding Wide Area Network, Wireless LAN and connecting LAN to WAN 

(vii) Information on Internet explorer usages and various options / setting available 

(Viii) Overview & Usages ofof PDF 

(ix) Microsoft Office. 

(2) Microsoft Office Indic (Gujarati) 

(i) Introduction about MS Office - Indic 

(ii) Introduction about Desktop, Mouse, Keyboard, etc. 

(iii) How to start Word? Methods of starting Word 

(iv) How to Change Language English to Gujarati 

(v) Introduction about the Gujarati Keyboards 

(vi) Introduction about the Gujarati IME, Difference between Remington and 

Transliteration K/B 

(vii) How to operate the K/B what is Transliteration K/B 

(viii) How to type different Characters and Words from Transliteration K/B 

(ix) How to use IME help? How to use spelling grammars check in Gujarati? 

(x) What is smart Tag?  What is thesaurus? 

(xi) How to change the menu from English  to Gujarati 

(xii) Convert the ASCII font to Unicode from TBIL Converter. 

(3) Troubleshooting, Installation and Best practices. 

(i) Understanding Storage devices. 

(ii) How to use a DVD/CD/ROM and floppy 

(iii) Burning DVD/ CD 

(iv) Taking data on and from a flash drive, pen drive. 

(v) Using data and resources from a Local Area Network 

(vi) Using FTP for uploading and downloading of Data from the Internet 

(vii) Information on Scanner and Scanner Software usage / Configuration 

(4) Installations: 
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(i) Installing basic software’s like MS Office, etc 

(ii) CD Burning Software (Nero, etc) 

(iii) Installing or adding printers 

(iv) Installing or adding Fonts 

(v) Installing sound drivers 

(vi) Installing drivers for any new hardware 

(vii) Installing new software and removing them using the control panel 

 (5) Best Practices. 

(i) General Security concepts (Covering orientation on the criticality of the 

password protection, guidelines on forming new passwords, guidelines on 

protection, of the assigned accounts) 

(ii) Disk Cleanup 

(iii) Regular updating of anti virus software 

(iv) Scandisk 

(v) Backups in detail including the following: 

 (a) Backup through Application 

 (b) Backup through Utilities and Tools. 

 (c) Record Retention 

(6) Troubleshooting: 

(i) Troubleshooting Tools 

(ii) Troubleshooting Viruses 

(iii) Troubleshooting Fundamentals 

(iv) Problems that keep a computer from starting 

(v) Troubleshooting OS, Network 

(vi) Problems after a Computer Boots 

 

 

 

 

 

APPENDIX –H 

  

Practical Test 

(i) Preparing a tender notice in word file 30 Marks 
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(ii) Preparing a slide for presentation based on data 

provided 

10 Marks 

(iii) Preparing an excel spreadsheet and answering 

an arithmetic problem 

10 Marks  

(iv) Error check and spelling correction in given 

word document and other functions. 

-  Comment remove 

-  Spelling check 

-  Bold – Remove (Rewriting of paragraph), etc.  

 

10 Marks 

 

 

 

 


