ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ,
બ્લોક નં.૨, પહેલો માળ, કમમયોગી ભવન, સેકટર-૧૦ એ, ગાંધીનગર
જાહે રાત ક્રમાંકઃ ૧૮૧ /૨૦૧૯૨૦ અંગેની વવગતવાર સૂચનાઓ
(વેબસાઇટ એડર ેસ :( https://ojas.gujarat.gov.in અને https://gsssb.gujarat.gov.in )

૧. ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા આદદજાતત તવકાસ

તવભાગના ખાતાના વડા

કતમશ્નરશ્રી, આદદજાતત તવકાસની કચેરી હસ્તકની ‘‘મદદનીશ આદદજાતિ તિકાસ અતિકારી િર્ગ -3” સંવગગની
જગ્યાઓ સ્પધાગત્મક પરીક્ષા યોજીને મેરીટના ધોરણે પસંદગી/પ્રતતક્ષાયાદી તૈયાર કરવા માટે લાયકાત
ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી OJAS ની વેબસાઇટ ઉપર ઓન-લાઈન અરજી૫ત્રકો મંગાવવામાં આવે છે .
આ ઉમેદવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ ૫ર િા૦૧/૦૭/૨૦૧૯ (બપોરના ૧૪:૦૦ કલાક)
થી િા૩૧/૦૭/૨૦૧૯ (સમય રાત્રીના ૧૧-૫૯ કલાક) દરતમયાન ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.
1) અરજી કરવા માટેની તવગતવાર સ ૂચનાઓ (આ જાહેરાતમાં મુદ્દા નંબર- ૭ માં દશાગવેલ છે તે
સહીત) આ સમગ્ર જાહેરાત ઓનલાઇન અરજી કરતાં પહેલાં ઉમેદવારે પોતે ધ્યાનથી વાંચવી
જરૂરી છે .
2) ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે ઉમેદવારે કોઇ પ્રમાણપત્રો જોડવાના નથી. પરં ત,ુ ઓનલાઇન
અરજી કરતી વખતે પ્રમાણપત્રોમાંની તવગતોને આધારે ઓનલાઇન અરજીમાં અરજદારે સમગ્ર
તવગતો ભરવાની રહે છે . આથી પોતાના બધા જ પ્રમાણપત્રો જેવા કે, શૈક્ષણણક લાયકાત, વય,
શાળા છોડયાનુ ં પ્રમાણપત્ર, જાતત, શારીદરક ખોડ-ખાંપણ(લાગુ પડતુ હોય તો), માજી સૈતનક (લાગુ
પડતુ હોય તો), તવધવા (લાગુ પડતુ હોય તો) તેમજ અન્ય લાયકાતના અસલ પ્રમાણપત્રોને
સાથે રાખીને ઓનલાઇન અરજીમાં એવા પ્રમાણપત્રોને આધારે સમગ્ર તવગતો ભરવાની રહે છે .
જેથી અરજીમાંની ખોટી તવગતોને કારણે અરજી રદ થવા પાત્ર ઠરે નહીં.
3) પરીક્ષા પધ્િતિ : પસંદગીની પ્રદિયામાં જાહેરાતમાં મુદ્દા નંબર-૯ માં દશાગવ્યા મુજબની પ્રથમ
ુ ક્ષી પ્રશ્નોવાળી ઓ.એમ.આર. પધ્ધતતની સ્પધાગત્મક લેણખત પરીક્ષા ભાગ-૧ અને
તબક્કામાં હેતલ
ત્યારબાદ કુલ જગાના અંદાજીત ત્રણ ગણા ઉમેદવારોએ ભાગ-૨ની કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી
(કાયગક્ષમતા કસોટી)ની પરીક્ષામાંથી પસાર થવાનુ ં રહેશે.
4) જરૂરત ઉપસ્સ્થત થયે પરીક્ષા સંદભેની અમુક સ ૂચનાઓ મોબાઇલ નંબર પર એસ.એમ.એસ.
(SMS)થી આપવામાં આવશે. આથી, અરજીપત્રકમાં સંબતં ધત કોલમમાં મોબાઇલ નંબર અવશ્ય
દશાગવવો અને સમગ્ર ભરતી પ્રદિયા પ ૂણગ થાય તથા સુધી તે જ મોબાઈલ નંબર જાળવી રાખવો
અતનવાયગ રીતે જરૂરી છે .
ભરવાપાત્ર જગાઓની તવગતો નીચે મુજબ છે .
કુ લ
જગ્યા

૧૧૪
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બબન
અનામિ

આતથિક
રીિે
નબળા
િર્ો

સા
મા
ન્ય

મ
દિ
લા

સા
મા
ન્ય

મ
દિ
લા

૩૨

૧૫

૦૮

૦૩

અનુસબુ િિ
જાતિ

અનુસબુ િિ
જનજાતિ

મ
દિ
લા

સા
મા
ન્ય

મ
દિ
લા

સા
મા
ન્ય

મ
દિ
લા

માજી
સૈતનક
કુ લ

૧૧

૦૫

૦૧

૧૨

૦૪

૧૧

સામાજીક
અને શૈક્ષબિક
રીિે
૫છાિ િર્ગ
સા
મા
ન્ય

૨૩

કુ લ જગ્યા પૈકી
માજી
સૈતનક

શા.ખો.ખા.
શા.ખો
.ખાાં
કુ લ

અંિત્િ/
ઓછી
દ્રષ્ટી
િાળા

શ્રિ
િ
ની
ખા
મી

િલનિલન
ની
તિકલાાંર્િા/
મર્જના
લકિા

૦૪

૦૨

૦૧

૦૧

નોંિ: (૧) જાિેરાિમાાં દશાગ િેલ જર્ાઓની સાંખ્યામાાં િિઘટ થિાની શક્યિા રિેશે.
ુ રાિના જે તે અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે જ અનામત
(૨) અનામત જગાઓ ફકિ મ ૂળ ગજ
છે .
(3) ઉપર દશગવેલા શારીદરક ખોડખાંપણ ધરાવતા ઉમેદવારોની કુલા 0૪ (ચાર) જગ્યાઓ પૈકી ૦૨
(બે) જગ્યા અંધ્વત્વ/ઓછી દ્રષ્ટી વાળા તવકલાંગો માટે, ૦૧ (એક) જગ્યા શ્રવણની ખામીવાળા
તવકલાંગો માટે જગ્યા, ૦૧ (એક) હલનચલનની તવકલાંગતા અથવા મગજના લકવાંની
તવકલાંગતા વાળા માટે અનામત રાખવામાં આવેલ છે .
(૪) એક ઉમેદવાર એક જ અરજી કરી શકશે. આમ છતાં, સંજોગોવશાત, જો કોઈ ઉમેદવારે એક થી
વધુ અરજી કરે લ હશે, તો છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજીને માન્ય રાખીને અન્ય અરજીપત્રકને રદ
ગણવામાં આવશે. ણબન અનામત વગગના ઉમેદવારોએ છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સાથે તનયત
ફી ભરે લ હશે તે અરજી માન્ય ગણાશે. અને અગાઉની અરજી રદ ગણવામાં આવશે. જો ઉમેદવારે
છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સાથે તનયત ફી ભરે લ નહી હોય, તો આવા ઉમેદવારની બાકીની
અરજીઓ પૈકી તનયત ફી સાથેની કન્ફમગ થયેલી છે લ્લી અરજી માન્ય ગણવામાં આવશે. જો
ઉમેદવારે એકથી વધુ અરજી સાથે ફી ભરે લ હશે તો તે રીફંડ કરવામાં આવશે નહી.
(૫) સામાન્ય વહીવટ તવભાગના તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૪ ના ઠરાવ િમાંક-સીઆરઆર/ ૧૦૯૬/
૨૨૧૩/ગ.૨ (ભાગ-૧) તથા તા.૨૭/૦૭/૨૦૧૮ના ઠરાવ િમાંક:-પીએસસી/૧૦૮૯/૩૯૧૦
/ગ-૨ ની જોગવાઈઓ ધ્યાને લઈને, મદહલાઓ માટે અનામત જગાઓ રાખવામાં આવેલ છે .
મદહલાઓની અનામત જગાઓ માટે લાયક મદહલા ઉમેદવાર ઉ૫લબ્ધ નહી થાય તો, તે જગા
સંબતધત કેટેગરી ( જનરલ, આતથિક રીતે નબળા વગગ, એસ.સી., એસ.ટી., એસ.ઇ.બી.સી.) ના
પુરૂષ ઉમેદવારથી ભરવામાં આવશે.
(૬)માજી સૈતનક માટે તનયમાનુસાર ૧૦% જગા અનામત છે . માજી સૈતનક કેટેગરીમાં પસંદ થયેલ
ઉમેદવારોને તેઓની સંબતં ધત જે તે કેટેગરી(જનરલ, આતથિક રીતે નબળા વગગ, એસ.સી.,
એસ.ટી.,એસ.ઇ.બી.સી.) સામે સરભર કરવામાં આવશે. માજી સૈતનકની અનામત જગા માટે
લાયક માજી સૈતનક ઉમેદવાર નહીં મળે તો તે જગા જે તે કેટેગરીના અન્ય સામાન્ય લાયક
ઉમેદવારોથી ભરવામાં આવશે.
માજી સૈતનક ઉમેદવારો કે જેઓએ જલ, વાયુ અને સ્થળની આમી ફોસીસમાં ઓછામાં
ઓછા છ માસની સેવા કરી હોય અને માજી સૈતનક તરીકેન ુ ં સક્ષમ અતધકારીનુ ં ઓળખ કાડગ અને
દડસ્ચાર્જ બુક ધરાવતા હોય તો ઉપલી વય મયાગદામાં તેઓએ બજાવેલ ફરજનો સમયગાળો
ઉપરાંત ત્રણ વષગ સુધીની છૂટછાટ મળશે. માજી સૈતનક તરીકેની ફરજ ચાલુ હોય તેવા ઉમેદવારો
તનવ ૃતિનુ ં એક વષગ બાકી હોય તો પણ તેઓ પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી શકશે.
(૭) શારીદરક રીતે તવકલાંગ ઉમેદવારોની જગાઓ જે તે કેટેગરી સામે સરભર કરવામાં આવશે.
શારીદરક રીતે તવકલાંગ ઉમેદવારોની જગાઓ માટે લાયક શારીદરક રીતે તવકલાંગ ઉમેદવારો
નહી મળે તો તે જગા જે તે કેટેગરીના અન્ય સામાન્ય લાયક ઉમેદવારોથી ભરવામાં આવશે.
(૮) જાહેરાતમાં જે તે કેટેગરીમાં કુલ જગાઓ પૈકી મદહલા ઉમેદવારો માટે અમુક જગાઓ અનામત
હોય ત્યારે મદહલા ઉમેદવારોની અનામત જગાઓ તસવાયની બાકી રહેતી જગાઓ ફક્ત પુરૂષ
ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેમ ગણવાનુ ં નથી, આ જગાઓ પર પુરૂષ તેમજ મદહલા
ઉમેદવારોની પસદં ગી માટે તવચારણા થઇ શકે છે . પુરૂષ તેમજ મદહલા ઉમેદવારો અરજી કરી
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શકે છે .(દા.ત. કુલ ૧૦ જગાઓ પૈકી ૦૩ જગા મદહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરં ત ુ બાકી
રહેતી ૦૭ જગા સામે મદહલા ઉમેદવાર પણ પસંદગી પામી શકે છે .)
ર.

૫ર્ાર િોરિ :
નાણાં તવભાગના તા.૧૬/ર/ર૦૦૬ અને તા.ર૯/૪/ર૦૧૦ તા.૬/૧૦/૨૦૧૧,તા.૨૦/૧૦/
૨૦૧૪ના ઠરાવ િમાંક: ખરચ-ર૦૦ર-૫૭-ઝ.૧ તેમજ તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૫ના ઠરાવ િમાંક: ખરચ
- ર૦૦ર-૫૭-(પાટગ -ર)-ઝ.૧ તથા છે લ્લે તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭ ના ઠરાવ િમાંક: ખરચ-ર૦૦ર-૫૭(પાટગ -ર)-ઝ.૧ અન્વયે પ્રથમ પાંચ વષગ માટે પ્રતત માસ માટે રૂ.૩૮,૦૯૦/- તનયત દફકસ ૫ગાર
થી તનમણકં ૂ અપાશે. તેમજ ઉકત ઠરાવના અન્ય લાભો મળવાપાત્ર થશે. અને સામાન્ય વહીવટ
તવભાગના તા.૨૩-૧૦-ર૦૧૫ના ઠરાવ િમાંક: સીઆરઆર-૧૧-ર૦૧૫-૩૧૨૯૧૧-ગ.૫ અને નાણા
તવભાગના તા.૨૮-૦૩-ર૦૧૬ ના ઠરાવ િમાંક: ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટગ -૩)/ઝ-૧ તથા
તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭માં દશાગ વેલ બોલીઓ અને શરતોને આતધન તનમાયેલ ઉમેદવાર પાંચ વષગના
અંતે તેની સેવાઓ સંતોષકારક જણાયેથી સંબતં ધત કચેરીમાં જે તે સમયના સરકારશ્રીના
તનયમોનુસાર મળવાપાત્ર ૫ગાર ધોરણમાં તનયતમત તનમણકં ૂ મેળવવાને પાત્ર થશે. તેમ છતાં આ
બાબતે નામ.સુપ્રીમ કોટગ માં દાખલ થયેલ SLP No.14124/2012 અને SLP No.14125/2012 ના
ચુકાદાને આધીન રહેશે.

૩. રાષ્રીયિા :
ઉમેદવાર ભારતનો નાગદરક હોવો જોઈએ. અથવા ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને
ભરતી(સામાન્ય) તનયમો, ૧૯૬૭ ના તનયમ-૭ ની જોગવાઇ મુજબની રાષ્રીયતા ધરાવતો હોવા
જોઇએ.
૪. (૧) િયમયાગ દા અને શૈક્ષબિક લાયકાિની તિર્િો :
(ક) તા૩૧/૦૭/૨૦૧૯ના રોજ ઉમેદવારની ઉમર ૩૫ વષગથી વધુ ન હોવી જોઈશે.
(ખ) સીધી ભરતીથી ૫સંદગીમાં તનમણકં ૂ પાત્ર થવા માટે ઉમેદવાર
(i) a Bachelor’s Degree obtained from any of the Universities established or incorporated by or
under the Central or a State Act in India or any other educational institutions recognised as such
or declared to be deemed as a University under section 3 of the University Grants Commission
Act, 1956 or Possess an equivalent qualification recognised by the Government;.
(ii)ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી(સામાન્ય) તનયમો, ૧૯૬૭માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની
કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી ધરાવતા હોવા જોઈશે.
(iii) ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા દહન્દી અથવા બંને ભાષાનુ ં પ ૂરતુ ં જ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઇશે.
નોંિ:
(૧) મદદનીશ આદદજાતત તવકાસ અતધકારી વગગ-3 સંવગગના ભરતી તનયમોમાં તનયત થયેલ શૈક્ષણણક
લાયકાતના અગત્યના મુદ્દાઓનો અરજીપત્રકમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે . પરં ત ુ આખરી પસંદગી
સમયે ભરતી તનયમોમાં દશાગવેલ શૈક્ષણણક લાયકાતની તમામ જોગવાઈઓને ધ્યાને લેવામાં આવશે.
ઉમેદવારે જાહેરાતમાં દશાગવલ
ે શૈક્ષણણક લાયકાતની તમામ તવગતો ધ્યાને લઈને જ અરજીપત્રકમાં
તવગતો ભરવાની રહેશે.
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(૨) મદદનીશ આદદજાતત તવકાસ અતધકારી વગગ સંવગગની ઉપલી વયમયાગદા માટે ગુજરાત મુલ્કી સેવા
વગીકરણ અને ભરતી(સામાન્ય) તનયમો-૧૯૬૭ તેમજ ભરતી તનયમોમાં દશાગવેલ જોગવાઇ અને
સામાન્ય વહીવટ તવભાગના તા.૨૯/૯/૨૦૧૨ અને તા.૦૬/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવ િમાંકઃ
સીઆરઆર/૧૧૨૦૦૮/૨૮૨૩૨૩/ગ-૫ની જોગવાઇઓ તેમજ તે અન્વયે વખતો વખત થયેલ
સુધારાને ધ્યાને લેવામાં આવેલ છે .
૪

(૨). િયમયાગ દામાાં છૂટછાટ :સામાન્ય વગગની મદહલા ઉમેદવારો, અનામત વગગના પુરૂષ તથા મદહલા ઉમેદવારો તેમજ માજી સૈતનક,
શાદરરીક તવકલાંગ ઉમેદવારો અને સરકારી સેવામાં અગાઉથી ફરજ બજાવતા હોય તેવા ઉમેદવારોને
નીચે મુજબ તનયમોનુસાર છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે .
(૧) મદદનીશ આદદજાતત તવકાસ અતધકારી વગગ-3 સંવગગની જગા માટે સામાન્ય વગગની મદહલા
ઉમેદવારોને મદહલા તરીકેના પાંચ વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે.
(૨) મદદનીશ આદદજાતત તવકાસ અતધકારી વગગ-3 સંવગગની જગાઓ પૈકી જે તે અનામત વગગના
ઉમેદવારો માટે જગાઓ અનામત દશાગવેલ છે તેવા વગગના પુરૂષ ઉમેદવારોને પાંચ વષગની
છૂટછાટ અને મદહલા ઉમેદવારોને અનામત વગગ તરીકેના પાંચ અને મદહલા તરીકેના પાંચ વષગ
મળી કુલ-૧૦(દશ) વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. પરં ત ુ જે તે અનામત વગગ માટે અનામત
જગા દશાગવેલ નથી તેવા વગગના પુરૂષ ઉમેદવારોને કોઇ છૂટછાટ મળશે નહીં પરં ત ુ મદહલા
ઉમેદવારોને મદહલા તરીકેના પાંચ વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે.
(૩) સામાન્ય વગગના તવકલાંગ પુરૂષ ઉમેદવારોને ૧૦ વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે.
(૪) સામાન્ય વગગના તવકલાંગ મદહલા ઉમેદવારોને ૧૫ વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે.
(૫) અનામત વગગના તવકલાંગ પુરૂષ ઉમેદવારોને જે તે અનામત વગગ માટે જગાઓ અનામત હશે
તેવી કેટેગરીના તવકલાંગ પુરૂષ ઉમેદવારોને ૧૫ વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. જ્યારે જે તે
અનામત વગગ માટે જગાઓ અનામત ન હોય તેવા જે તે અનામત વગગના તવકલાંગ પુરૂષ
ઉમેદવારોને ૧૦ વષગની જ છુટછાટ મળવાપાત્ર થશે.
(૬) અનામત વગગના તવકલાંગ મદહલા ઉમેદવારોને જે તે અનામત વગગ માટે જગાઓ અનામત
હશે તેવી કેટેગરીના તવકલાંગ મદહલા ઉમેદવારોને ૨૦ વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. જ્યારે
જે તે અનામત વગગ માટે જગાઓ અનામત ન હોય તેવા જે તે અનામત વગગના તવકલાંગ
મદહલા ઉમેદવારોને ૧૫ વષગની જ છુટછાટ મળવાપાત્ર થશે.
( ૭ ) આતથિક રીિે નબળા િર્ોની િય મયાગ દામાાં છૂટછાટ :
(૧) આતથિક રીતે નબળા વગગ (EWS) ની કેટેગરીના પુરુષ ઉમેદવારને પાંચ (૦૫) વષગની
છુટછાટ અને મદહલા ઉમેદવારને EWS કેટેગરી તરીકેના પાંચ (૦૫) વષગ અને મદહલા તરીકેના
પાંચ વષગ મળી કુલ – ૧૦ (દસ) વષગની વય મયાગદામાં છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. આતથિક રીતે
નબળા વગગ(EWS) ના ઉમેદવારોએ રાજય સરકારની નોકરી માટે આતથિક રીતે નબળા વગો (EWS)
માટે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર િા. ૧૪/૦૧/૨૦૧૯ થી િા. ૩૧/૦૭/ર૦૧૯ સુધીમાં મેળવેલ હોય તેવ ુ ં
પ્રમાણપત્ર ધરાવતાં હશે તો જ ઉ૫લી વયમયાગદામાં છૂટછાટ તેમજ EWS કેટેગરીની અનામત
જગાનો લાભ મળશે. અન્યથા તેઓ સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી નોંધાવી શકશે.
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અને તે દકસ્સામાં વયમયાગદા, પરીક્ષા ફી માંથી મુસ્ક્ત તેમજ અનામત જગા પર પસંદગીનો લાભ
મળવાપાત્ર થશે નહી.
(૨) આતથિક રીતે નબળા વગગ (EWS) ના ઉમેદવારોએ સામાજીક ન્યાય અને અતધકારીતા
તવભાગના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠરાવ િમાંક :- ઈ.ડબલ્યુ.એસ./૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ ની
જોગવાઈ મુજબ થી તનયત થયેલ Annexure - KH (Eligibility Certificate For Economically
Weaker Sections) અંગ્રેજી નમુનામાં અથવા પદરતશષ્ટ-ગ (આતથિક રીતે નબળા વગો માટે પાત્રતા
પ્રમાણપત્ર) ગુજરાતી નમ ૂનામાં િારીખ :૧૪/૦૧/ર૦૧૯થી અરજી કરવાની છે લ્લી િારીખ
:૩૧/૦૭/૨૦૧૯ દરતમયાન મેળવેલ અસલ પ્રમાણ૫ત્રનો નંબર અને તારીખ ઓન લાઈન અરજી
કરતી વખતે દશાગવવાનાં રહેશે.
સક્ષમ અતધકારી ધ્વારા અપાયેલ આવુ ં પ્રમાણપત્ર રજુ ન કરી શકનાર ઉમેદવારો
સામાન્ય ઉમેદવારો માટે નક્કી થયેલ વયમયાગદામાં આવતા નહીં હોય તો તેઓની ઉમેદવારી રદ
થશે.
(૮)

મદદનીશ આદદજાતત તવકાસ અતધકારી વગગ-3 સંવગગની જગાઓમાં 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-િીમીલેયર સદટિફીકેટ િા.
૦૧/૦૪/ર૦૧૭ થી િા૩૧/૦૭/ર૦૧૯ દરતમયાન મેળવેલ હોય તેવ ુ ં પ્રમાણપત્ર ધરાવતાં હશે
તો જ ઉ૫લી વયમયાગદામાં છૂટછાટ તેમજ કેટેગરીની અનામત જગાનો લાભ મળશે. અન્યથા
તેઓ સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી નોંધાવી શકશે. અને તે દકસ્સામાં
વયમયાગદા, પરીક્ષા ફી માંથી મુસ્ક્ત તેમજ અનામત જગા પર પસંદગીનો લાભ મળવાપાત્ર
થશે નહી.

ુ રાિ સરકાર દ્વારા િખિો
(૯) અનામિ િર્ગ ના િમામ ઉમેદિારોએ જાતિ અંર્ે ન ાંુ પ્રમાિપત્ર ગજ
િખિ તનયિ કરે લ નમ ૂનામાાં મેળવેલ હોવુ ં જોઇશે.
(૧૦) ઉમેદવાર, ખોડખાં૫ણની ૪૦% કે તેથી વધુ ટકાવારી ધરાવતાં હોવાનુ ં તસતવલ સર્જનનુ ં
સટીફીકેટ ધરાવતાં હશે, તો જ તવકલાંગ ઉમેદવાર તરીકે ઉ૫લી વયમયાગદા અને અનામતનો
લાભ મળશે. શારીદરક અશક્તતા અંગે સામાન્ય વહીવટ તવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના
પરીપત્ર િમાંકઃપરચ-૧૦૨૦૦૮–૪૬૯૫૪૦-ગ-ર અને ત્યારબાદ સરકારશ્રીનાવખતો વખતના
સુધારા પદરપત્રથી તનયત થયેલ નમ ૂનામાં સરકારી હોસ્સ્પટલના સુતપ્રન્ટેન્ડેન્ટ/તસતવલ સર્જન /
મેડીકલ બોડગ દ્વારા આપવામાં આવેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાં આવશે.
(૧૧) ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી(સામાન્ય) તનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ મુજબ જે
ઉમેદવારો રાજય સરકારની સેવામાં(ફીડર કેડર)માં હોય તેવા ઉમેદવારોની તરફેણમાં ઉપલી
વયમયાગદામાં મદદનીશ આદદજાતત તવકાસ અતધકારી વગગ-3 સંવગગની જગા માટે ત્રણ વષગની
છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. આ માટે ફીડર કેડર તરીકે કતમશ્નરશ્રી,આદદજાતત તવકાસની કચેરી,
ગાંધીનગર હસ્તકના ખાતાના તનયતમત પગાર ધોરણમાં ફરજા બજાવતા હેડ ક્લાકગ ગણાશે.
(૧૨) માજી સૈતનક તસવાય તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારોને ઉ૫લી વયમયાગદામાં મળવાપાત્ર છૂટછાટ
સાથેની ઉંમર તનયત તારીખે કોઈ૫ણ સંજોગોમાં ૪૫ વષગ કરતાં વધવી જોઈએ નહીં.
૫.
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ુ રની જાિકારી
કોમ્પ્યટ

ઉમેદવાર રાજય સરકારના સામાન્ય વહીવટ તવભાગના તા.૧૩/૦૮/ર૦૦૮ તેમજ
તા.૧૮/૦૩/૨૦૧૬ના સરકારી ઠરાવ નંબર:-સીઆરઆર-૧૦-ર૦૦૭-૧ર૦૩ર૦-ગ.૫ થી નકકી
કરે લ અભ્યાસિમ મુજબ કોમ્પ્યુટર અંગેન ુ ં બેઝીક નોલેજ ધરાવતા હોવા અંગેન ુ ં કોઈ૫ણ તાલીમી
સંસ્થાનુ ં પ્રમાણ૫ત્ર/માકગ શીટ ધરાવતા હોવા જોઈશે. અથવા સરકાર માન્ય યુતનવતસિટી અથવા
સંસ્થામાં કોમ્પ્યુટર જ્ઞાન અંગેના કોઈ૫ણ દડ્લોમા/ડીગ્રી કે સટીદફકેટ કોષગ કરે લ હોય તેવા
પ્રમાણ૫ત્રો અથવા ડીગ્રી કે ડી્લોમા અભ્યાસિમમાં કોમ્પ્યુટર એક તવષય તરીકે હોય તેવા
પ્રમાણ૫ત્રો અથવા ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧ર ની ૫રીક્ષા કોમ્પ્યુટરના તવષય સાથે ૫સાર
કરે લ હોય તેવા પ્રમાણ૫ત્રો ધરાવતા હોવા જોઈશે. આ તબકકે આવુ ં પ્રમાણ૫ત્ર ન ધરાવતા
ઉમેદવારો ૫ણ અરજી કરી શકશે. ૫રં ત ુ આવા ઉમેદવારોએ તનમણકં ૂ સિાતધકારી સમક્ષ
કોમ્પ્યુટરની બેઝીક નોલેજની ૫રીક્ષા પાસ કયાગન ુ ં આવુ ં પ્રમાણ૫ત્ર તનમણકં ૂ મેળવતાં ૫હેલા અચુક
રજુ કરવાનુ ં રહેશે. અન્યથા તનમણકં ૂ સિાતધકારી આવા દકસ્સામાં ઉમેદવારોની ૫સંદગી "રદ" કરી
શક્શે.
૬.

શૈક્ષબિક લાયકાિ/િયમયાગ દા માટે તનિાગ દરિ િારીખ : (Cut - Off Date)
તમામ ઉમેદવારોનાં દકસ્સામાં શૈક્ષણણક લાયકાત, વય મયાગદા, નોન-િીમીલેયર સટી અને અન્ય
જરુરી લાયકાત માટે તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૯ ની સ્સ્થતતને ઘ્યાનમાં લેવામાં આવશે.

૭.

અરજી કરિાની રીિ :આ જાહેરાતના સંદભગમાં મંડળ ઘ્વારા ઓન લાઈન અરજી જ સ્વીકારવામાં આવશે. જે અન્વયે
ઉમેદવારોએ જાહેરાતમાં દશાગવ્યા િા.૦૧/૦૭/ર૦૧૯ (બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક) થી િા.
૩૧/૦૭/ર૦૧૯ (સમય રાત્રીના ૨૩-૫૯ કલાક) દરતમયાન "https://ojas.gujarat.gov.in"
વેબસાઈટ ૫ર ઓન-લાઈન અરજી૫ત્રક ભરી શકશે. તેમ છતાં કોઇ ઉમેદવાર એક કરતાં વધુ
અરજી રજીસ્ટડગ કરશે તો તેવા ઉમેદવારોના દકસ્સામાં સૌથી છે લ્લે કન્ફમગ થયેલી અરજી માન્ય
ગણીને તે તસવાયની બાકીની તમામ અરજીઓ રદ થશે.
ઉમેદિારે અરજીપત્રક ભરિા માટે:(૧) સૌ પ્રથમ "https://ojas.gujarat.gov.in" વેબસાઈટ ૫ર જવુ.ં અને ત્યાર બાદ
(ર) "Online Application" માં જઇ "Apply" ૫ર Click કરવુ.ં
ુ રાિ ર્ૌિ સેિા પસાંદર્ી
(૩) ઉમેદવારે Select Advertisement by Department માાંથી GSSSB (ગજ
માંડળ) તસલેકટ કરવુ.ં અને જાિેરાિ ક્રમાાંક:૧૮૧/૨૦૧૯૨૦ માટે ઉમેદવારી કરવા માંગતા હોય
તે જાહેરાતના સંવગગના નામ ૫ર Click કરવાથી સ્િીન પર More Details અને Apply now ના
ઓ્શન ખુલશે. જેમાં More Details પર Click કરવાથી તવગતવાર જાહેરાતની તવગતો જોવા
મળશે. જે ઉમેદવારોએ વાંચી જવી.
(૪) જયારે "Apply now" ૫ર Click કરી ત્યાર પછી skip પર Click કરવાથી Application Format
ખુલશે જેમાં સૌ પ્રથમ "Personal Details" ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફંદડી ( * ) તનશાની
હોય તેની તવગતો ફરજજયાત ભરવાની રહેશે.)
(૫) Personal Details ભરાયા બાદ “Communication Details”,“Other Details,“Lnguage Details”
અને “Education Details" ની તવગતો ઉમેદવારે ભરવી.
ે રી)"માં ઉ૫રની શરતો સ્વીકારવા માટે "Yes" ૫ર Click કરવુ.ં
(૬) તેની નીચે"Assurance (બાંહધ
હવે અરજી પ ૂણગ રીતે ભરાઈ ગયેલ છે .
(૭) હવે "save" ૫ર Click કરવાથી ઉમેદવારનો "Application Number" generate થશે. જે ઉમેદવારે
સાચવીને રાખવાનો રહેશે.
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(૮) હવે Upload માં જઇ Photo/ Signature ૫ર Click કરો અહીં તમારો application number type
કરો અને તમારી Birth date type કરો. ત્યારબાદ ok ૫ર Click કરવુ.ં અહીં photo અને signature
upload કરવાના છે . (Photoનુ ં મા૫ ૫ સે.મી. ઉંચાઈ અને ૩.૬ સે.મી. ૫હોળાઈ અને Signature
નુ ં 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 માં (15 kb) સાઈઝથી વધે નદહ તે
રીતે સ્કેન કરી computer માં સેવ કરે લા હોવા જોઈશે.) photo અને signature અપલોડ કરવા
માટે “browse" button” ૫ર Click કરો. હવે choose file ના સ્િીનમાંથી જે ફાઈલમાં jpg format
માં તમારો photo store થયેલ છે , તે ફાઈલને select કરો અને "open" button ને Click કરો.
હવે "browse" button ની બાજુમાં "upload" button ૫ર Click કરો. હવે બાજુમાં તમારો photo
દે ખાશે. હવે આજ રીતે signature ૫ણ upload કરવાની રહેશે. જે photo અને signature અપલોડ
કરવામાં આવ્યા હશે તે જ photo લેણખત પરીક્ષાના હાજરીપત્રકમાં ચોંટાડવાનો રહેશે તથા તેવી
જ signature કરવાની રહેશે તેમજ આ ભરતી પ્રદિયાના તનમણકં ૂ સુધીના દરે ક તબક્કે
મંડળ/સંબતં ધત ખાતાના વડા માંગે ત્યારે તેવો જ ફોટો રજુ કરવાનો રહેશે. આથી ફોટોગ્રાફની
ચાર થી પાંચ કોપીઓ કઢાવી રાખવી. જુદા જુદા તબક્કે જુદા જુદા ફોટોગ્રાફ રજુ થશે તો
ફાળવણી/તનમણકં ૂ માં બાધ આવી શકશે. જેની જવાબદારી ઉમેદવારની પોતાની રહેશે.
(૯) હવે પેજના ઉ૫રના ભાગમાં "Online Application"માં જઇ "Confirm" ૫ર Click કરો અને
"Application number" તથા Birth Date type કયાગ બાદ Ok ૫ર Click કરવાથી ઉમેદવારની
બેણઝક માદહતી દે ખાશે. જે ચકાસી લેવી અને અરજીમાં સુધારો કરવાની જરૂર જણાય તો "Online
Application" માં edit માં જઇ અરજીમાં સુધારો કરી લેવો. અરજી કન્ફમગ કયાગ ૫હેલા કોઈ૫ણ
પ્રકારનો સુધારો થઈ શકશે. ૫રં ત ુ અરજી કન્ફમગ થયા બાદ કોઈ૫ણ પ્રકારનો સુધારો શકય બનશે
નહી. તેથી સંપ ૂણગ ચકાસણી બાદ જો અરજી સુધારવાની જરૂર ના જણાય તો તેની નીચે આપેલ
Confirm Application પર Click કરવાથી કન્ફમગ માટેન ુ ં બોક્ષ ઓપન થશે. જેમાં Ok પર Click
કરવાથી Confirmation નંબર જનરે ટ થશે. અને ઉમેદવારની અરજીનો online સ્વીકાર થઈ જશે.
Confirmation નંબર હવે ૫છીની બધી જ કાયગવાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો
રહેશે. એકવાર ઓનલાઇન અરજી કન્ફમગ થયા બાદ, તેમાં કોઇપણ પ્રકારનો ફેરફાર ઉમેદવાર કે
મંડળ દ્વારા થઇ શકશે નહીં. હવે તેની નીચે Print Application અને Print Chalan નુ ં ઓ્શન
દે ખાશે. ઉમેદવારે Print Application પર Click કરી એ્લીકેશનની તપ્રન્ટની નકલ કાઢી સાચવી
રાખવી. જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવા માટે Chalan ની તપ્રન્ટ મેળવી લેવી.
અરજીમાં દશાગવેલી તવગતોને અનુરૂપ પ્રમાણપત્રો મંડળ માંગે ત્યારે ઉમેદવારે રજૂ
કરવાના રહેશે. આથી, ઉમેદવારે પ્રથમ તેમની પાસેના પ્રમાણપત્રોને આધારે પોતાનુ ં નામ,
પતત/તપતાનુ ં નામ, અટક, જન્મતારીખ, શૈક્ષણણક લાયકાત, જાતત (કેટેગરી), જેન્ડર
(મેલ/ફીમેલ) માજી સૈતનક, સ્પોટગ સ, શા.ખો.ખાં., તવધવા વગેરે બાબતોની બારીક ચકાસણી કરી
લઇને તેને અનુરૂપ તવગતો ઓનલાઇન અરજીમાં દશાગવવાની રહેશે. મંડળ દ્વારા ચકાસણી સારુ
પ્રમાણપત્રો માંગવામાં આવે ત્યારે ઓનલાઇન અરજીપત્રકમાં દશાગવેલ તવગતો અને ઉમેદવાર
દ્વારા મંડળ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવતાં પ્રમાણપત્રોમાં કોઇપણ જાતની તવસંગતતા માલ ૂમ પડશે
તો, તેવી ઉમેદવારી મંડળ દ્વારા જે તે તબક્કે થી ‘રદ’ કરવામાં આવશે. ખોટી કે અધ ૂરી તવગતોને
કારણે ક્ષતતયુક્ત અરજી રદ કરવામાં આવે તો, તેમાં મંડળની કોઇ જવાબદારી રહેશે નહીં. આથી,
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ઉમેદવારોને તેમની પાસેના પ્રમાણપત્રોને આધારે અને તેને અનુરૂપ તવગતો ઓનલાઇન અરજી
કરતી વખતે દશાગવવાની ખાસ કાળજી રાખવા જણાવવામાં આવે છે .
(૧૦) હવે "Online Application" માં જઇ Print Application Form / Pay Fees ૫ર Click કરવુ.ં
અહીં Select Job માંથી જાહેરાત િમાંક તસલેકટ કરીને તમારો confirmation number ટાઈ૫
કરવો અને જન્મતારીખ ટાઇપ કરી Print Application Form ૫ર Click કરવાથી તમારી અરજી
ઓપન થશે. જેની તપ્રન્ટની નકલ કાઢી સાચવી રાખવી.
નોંિ:- જાહેરાત િમાંકઃ૧૮૧/૨૦૧૯૨૦, “મદદનીશ આદદજાતત તવકાસ અતધકારી” વગગ-3 સંવગગના
ભરતી તનયમોમાં દશાગવેલ શૈક્ષણણક લાયકાત, વયમયાગદા તેમજ ઓનલાઈન અરજી ભરવા
સંબતં ધત કોઈ માગગદશગનની આવશ્યકતા જણાય તો તે િેલ્પલાઈન ટોલ ફ્રી નાંબર૧૮૦૦૨૩૩૫૫૦૦ તેમજ મંડળની કચેરીના ફોન નંબર:-૦૭૯- ૨૩૨૫૩૬૨૭ ૫ર સં૫કગ કરી
શકાશે.
૮.

૫રીક્ષા ફી : ફોમગ ભરતી વખતે ‘‘General’’ કેટેગરી

Select

કરી હોય (દશાગવી હોય) તેવા (PH તથા

Ex.Serviceman કેટેગરી તસવાયના) તમામ ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહેશે.
 અરજી ફોમગમાં નીચે મુજબની કેટેગરી

Select

કરનાર ઉમેદવારોએ કોઇપણ પ્રકારની પરીક્ષા

ફી ભરવાની રહેશે નહીં.
(ક)

અનુસ ૂણચત જાતત (SC)

(ખ)

અનુસ ૂણચત જન જાતત (ST)

(ર્)

સામાજીક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાતવગગ (SEBC)

(ઘ)

આતથિક રીતે નબળા વગગ (EWS)

(િ)

માજી સૈતનક (Ex.Serviceman) તમામ કેટેગરીના

(છ)

શાદરરીક ખોડખાંપણ ધરાવતા ઉમેદવારો (PH) તમામ કેટેગરીનાં

 જે ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની છે તેવા ઉમેદવારો જયારે OJAS વેબસાઇટ પર પોતાની અરજી
સબમીટ કરે ત્યારે તેઓને પરીક્ષા ફી ભરવા માટે ઓન લાઇન ઉપલબ્ધ ચલણની ૩ નકલોની
એક પાના ઉપર તપ્રન્ટ મેળવવાની સુચના મળશે. ઉમેદવારોએ આ પાનાની પણ તપ્રન્ટ મેળવી
લેવાની રહેશે, ઉમેદવારોએ ચલણ સાથે કોઇપણ કોમ્પ્યુટરાઇઝડ પોસ્ટ ઓફીસમાં જઇને,
પરીક્ષા ફી પેટે રૂ. ૧૦૦/-રોકડા + રૂ.૧૨/- પોસ્ટલ િાજીસ ભરી દે વાના રહેશે. ચલણની એક
નકલ પોસ્ટ ઓફીસ રાખી લેશે અને બે નકલ ઉમેદવારને પોસ્ટ ઓદફસનો તસક્કો અને સ્ટીકર
લગાવીને પરત આપશે.
 પોસ્ટ ઓફીસમાં પરીક્ષા ફી ભરવાની છે લ્લી િા૦૫/૦૮/ર૦૧૯ (કચેરી સમય સુધી) ની
રહેશે.
 અન્ય કોઇ રીતે પરીક્ષા ફી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.
 પરીક્ષા ફી ભયાગ બાદ રીફંડ મળવાપાત્ર નથી તેમજ તે ફી અન્ય કોઇ પરીક્ષા માટે અનામત
તરીકે રાખવામાં આવશે નહીં. પરીક્ષા ફી ભરવાપાત્ર ઉમેદવારોની ફી ભયાગ વગરની અરજી
માન્ય રહેશે નહીં.
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 ‘‘General’’ કેટેગરી Select કરનાર (શારીદરક ખોડખાંપણ તથા માજી સૈતનક કેટેગરી
તસવાયના) ઉમેદવારો ફી ભરવાની તનયત સમયમયાગદામાં પરીક્ષા ફી નહીં ભરે તો તેવા
ઉમેદવારોનુ ં અરજી ફોમગ કોઇપણ જાતની જાણ કયાગ વગર મંડળ દ્વારા ‘‘રદ’’ કરવામાં આવશે.
૯.

૫રીક્ષા પધ્િતિ :મંડળ દ્વારા તનયત સમયમયાગદામાં ઓન-લાઇન મળે લ અરજીઓની પ્રાથતમક ચકાસણી
( એક કરતાં વધુ અરજી કરે લ છે કે કેમ ? અને પરીક્ષા ફી ભરે લ છે કે કેમ ?) કરીને લાયક
ઉમેદવારોની પરીક્ષા (૧) પ્રથમ તબક્કામાં લેખીત સ્પિાગ ત્મક કસોટી (OMR) ભાર્-૧ અને (૨)
ત્યારબાદ બીજા તબક્કામાં કુલ જગાના મેરીટના ધોરણે કેટેગરી વાઈઝ અંદાજીત ત્રણ ગણા
ુ ર પ્રોદફસીયન્સી (કાયગક્ષમિા) ટેસ્ટ ભાર્-૨ - એમ બે કસોટીઓ લેવામાં
ઉમેદવારોની કોમ્પ્યટ
આવશે. જેની તવગતો નીચે મુજબની રહેશે.

(ક)

ુ :૧૫૦, સમયઃ બે કલાક.
ભાર્-૧ : લેબખિ કસોટી : ઓ્ટીકલ માકગ રીડીંર્ (OMR) પ્રશ્ન૫ત્ર, ગિ
૧

સામાન્ય જ્ઞાન: ગુજરાતનો ઇતતહાસ, ભ ૂગોળ અને સંસ્કૃતત, ભારતનુ ં બંધારણ, ૬૦ ગુણ
રમતગમત,સામાન્ય તવજ્ઞાન,વતગમાન પ્રવાહો, કોમ્પ્યુટરને લગતુ ં સામાન્ય જ્ઞાન,
પયાગવરણ, જાહેર વહીવટ,સરકારી યોજનાઓ, પંચાયતી રાજ અને ડીઝાસ્ટર
મેનેજમેન્ટ તવગેરે

૨

ગુજરાતી સાદહત્ય, ગુજરાતી વ્યાકરણ

૪૦ ગુણ

૩

અંગ્રેજી વ્યાકરણ

ર૦ ગુણ

૪

ગાણણતક કસોટીઓ, ટેસ્ટ ઓફ રીઝનીંગ

૩૦ ગુણ
ુ
૧૫૦ ગિ

કુ લ
નોંિ :

(૧)

(i) પરીક્ષા Multiple Choice Question (MCQ) અને Optical Mark Reader (OMR)
પધ્ધતતની રહેશે. (ii) દરે ક પ્રશ્નનો ૦૧ (એક) ગુણ રહેશે. (iii) ઉમેદવારે બધા પ્રશ્નોના જવાબ
આપવાના રહેશે. (iv) ખોટા જવાબ દીઠ, છે કછાક વાળા જવાબદીઠ કે એક કરતાં વધુ
તવકલ્પ પસંદ કરે લા જવાબદીઠ મેળવેલ ગુણમાંથી ૦.ર૫ ગુણ કમી કરવામાં આવશે,
નેગેટીવ માકીંગ લાગુ પડશે. (v) દરે ક પ્રશ્નના જવાબોમાં એક તવકલ્પ "E" “Not attempted”
રહેશે, ઉમેદવાર કોઇ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા ના ઇચ્છતા હોય તો, આ તવકલ્પ પસંદ કરી
શકશે અને “Not attempted” તવકલ્પ પસંદ કરવાના દકસ્સામાં નેગેટીવ માકીંગ લાગુ પડશે
નહીં. (vi) પ્રશ્નના આપેલા બધા તવકલ્પોમાંથી કોઇ પણ તવકલ્પ પસંદ નહીં કરવામાં આવે
તો, મેળવેલ ગુણમાંથી ૦.ર૫ ગુણ કમી (નેગેટીવ માકીંગ) કરવામાં આવશે.

(ર) લેણખત પરીક્ષામાં ઉિીણગ થનાર ઉમેદવારોને ભાગ-૨ કોમ્પ્યુટર પ્રોદફશીયન્સી (કોમ્પ્યુટર
કાયગક્ષમતા) કસોટી માટે બોલાવવામાં આવશે. કુલ ખાલી જગાના મેરીટના ધોરણે
કેટેગરીવાર અંદાજે ત્રણ ગણા જેટલા ઉમેદવારોને કોમ્પ્યુટર પ્રોદફશીયન્સી(કાયગક્ષમતા)
કસોટી માટે બોલાવવામાં આવશે.
ુ ર પ્રોફીસીયન્સી(કાયગક્ષમિા કસોટી) ગિ
ુ ઃ૭૫, સમયઃ૧ કલાક ૧૫ મીનીટ.
(ખ) ભાર્-ર:કોમ્પ્યટ
૧
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એક્સેલ સ્પ્રેડશીટ

૧૫ ગુણ

૨

ઈમેઈલ કરવા(વીથા ફાઈલ એટેચમેન્ટ)

૧૫ ગુણ

૩

પાવર પોઈન્ટ

૧૫ ગુણ

૪

વડગ ટાઇપીંગ/વડગ ફોમેટીંગ(અંગ્રેજી તથા ગુજરાતી)

૩૦ ગુણ
ુ
૭૫ ગિ

કુ લ
ુ મ લાયકી િોરિ:
લઘત્ત

(ર્)

મેરીટ યાદી તૈયાર કરવા માટેન ુ ં લાયકી ધોરણ મંડળ ઠરાવશે. પરં ત ુ પરીક્ષા તનયમોની જોગવાઇ
મુજબ, કોઇપણ સંજોગોમાં અનામત કેટેગરી સદહતની તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે લધુિમ
લાયકી ધોરણ, દરે ક કસોટી માટે કુલ ગુણના ૪૦ % ગુણ રહેશે. લેણખત કસોટીમાં મેરીટના ધોરણે
ઉિીણગ થનાર ઉમેદવારો પૈકી કુલ ખાલી જગાઓની સંખ્યાના કેટેગરીવાર અંદાજે ૩ (ત્રણ) ગણા
ઉમેદવારોને કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી (કાયગક્ષમતા) કસોટી માટે બોલાવવામાં આવશે.
(ઘ)(૧) “મદદનીશ આદદજાતત તવકાસ અતધકારી” વગગ-3 સંવગગની જગા માટેની મેરીટ યાદી ભાગ-૧ :
લેણખત કસોટી : ઓ્ટીકલ માકગ રીડીંગ (OMR) પ્રશ્ન૫ત્ર તથા ભાગ-ર: કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી
(કોમ્પ્યુટર કાયગક્ષમતા) કસોટી બંનેમાં મેળવેલ સંયક્ુ ત ગુણના આધારે તૈયાર કરવામાં આવશે.
(૨) આ જાહેરાત હેઠળની જગા માટે મૌખીક કસોટી લેવામાં આવશે નહીં.

(૩) પસાંદર્ી યાદી/પ્રતિક્ષા યાદી િૈયાર કરિાની પધ્િતિ:ઉમેદવારોએ ઉકત પ્રથમ તબક્કા ભાગ-૧ની સ્પધાગત્મક લેણખત પરીક્ષા અને બીજા તબક્કા ભાગ-૨
ની કોમ્પ્યુટર પ્રોદફસીયન્સી ટેસ્ટ -એમ બંને કસોટીમાં મેળવેલ સંયક્ુ ત ગુણના મેરીટસના આધારે
કેટેગરી વાઇઝ ભરવાની થતી જગાની તવગતો ધ્યાને લઇ પસંદગી યાદી/પ્રતતક્ષા યાદી તૈયાર
કરવામાં આવશે.
૧૦.

સામાન્ય શરિો:(૧) જાહેરાતમાં જે કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે જગાઓ અનામત છે તેવી કેટેગરીના ઉમેદવારને જ
ઉ૫લી વયમયાગદામાં છુટછાટ મળશે. બધી જ મળવાપાત્ર છુટછાટ ગણતરીમાં લીધા બાદ
માજી સૈતનકો તસવાય વધુમાં વધુ ૪૫ વષગથી વધે નહીં તે રીતે જ ઉ૫લી વયમયાગદામાં
છૂટછાટ મળશે.
(૨) ણબનઅનામત તથા અનામત વગોના મદહલા ઉમેદવારોને પણ બધી જ મળવાપાત્ર છુટછાટ
ગણતરીમાં લીધા બાદ વધુમાં વધુ ૪૫ વષગની ઉંમર સુધી જ ઉ૫લી વયમયાગદામાં છુટછાટ
મળશે.
(૩)

ુ રાિ
(૧) અનામત વગગના ઉમેદવારોએ જાતિ અંર્ે ન ાંુ સક્ષમ સત્તાતિકારીન ાંુ પ્રમાિપત્ર ગજ

સરકાર દ્વારા િખિો િખિ તનયિ કરે લ નમ ૂનામાાં મેળવેલ હોવુ ં જોઇશે. (૨) સા. અને શૈ. ૫.વગગના
ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગગમાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેન ુ ં સામાજીક ન્યાય અને અતધકારીતા
તવભાગના તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ ના ઠરાવ િમાંક- સસપ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/અની જોગવાઈ મુજબથી
તનયત થયેલ નમુના પદરતશષ્ટ-૪ તથા તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ના ઠરાવ

િમાંક: સશપ/૧૨૨૦૧૫/

૪૫૫૨૪૬/અ તેમજ તા.૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ના ઠરાવ િમાંક: સશપ/ ૧૨૨૦૧૭/ ૧૨૪૩૮૨/અની
જોગવાઈ મુજબ,િા. ૦૧/૦૪/ર૦૧૭થી અરજી કરવાની છે લ્લી િા૩૧/૦૭/૨૦૧૯ દરતમયાન મેળવેલ
અસલ પ્રમાણ૫ત્રનો નંબર અને તારીખ ઓન લાઈન અરજી કરતી વખતે દશાગવવાનાં રહેશે.
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સક્ષમ અતધકારી દ્વારા અપાયેલ આવુ ં પ્રમાણપત્ર રજુ ન કરી શકનાર ઉમેદવારો સામાન્ય
ઉમેદવારો માટે નક્કી થયેલ વયમયાગદામાં આવતા નહીં હોય તો તેઓની ઉમેદવારી રદ થશે.
સામાજીક અને શૈક્ષણણક રીતે ૫છાત વગગના ઉમેદવારોએ રાજય સરકારની નોકરી માટે માન્ય કરાયેલ
તનયત નમુનામાં નોન દિતમલીયર સટી અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજૂ કરવાનુ રહેશે. (૩)
સામાજીક અને શૈક્ષણણક રીતે ૫છાત વગગના ૫દરણીત મદહલા ઉમેદવારે આવુ નોન િીમીલેયર
પ્રમાણ૫ત્ર તેમના માતા- તપતાની આવકના સંદભગમાં રજુ કરવાનુ ં રહેશે. જો આવા ઉમેદવારોએ
તેમના ૫તતની આવકના સંદભગમાં આવુ પ્રમાણ૫ત્ર રજુ કરે લ હશે તો તેની ઉમેદવારી રદ કરવામાં
આવશે. (૪) જો સામાજીક અને શૈક્ષણણક રીતે ૫છાત વગગના ઉમેદવારે આવુ ં પ્રમાણ૫ત્ર મંડળ ઘ્વારા
અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજુ કરે લ નદહ હોય તો, તેમજ તેઓ ણબન અનામત ઉમેદવાર
તરીકેની વયમયાગદામાં આવતા નહીં હોય તો તેઓની ઉમેદવારી માન્ય ગણાશે નદહ. (૫) પરીક્ષા ફી
ભયાગ બાદ રીફંડ મળવાપાત્ર નથી તેમજ તે ફી અન્ય કોઇ પરીક્ષા માટે અનામત તરીકે રાખવામાં
આવશે નહીં. તથા અરજી કયાગ બાદ ૫રત ખેંચી શકાશે નદહ. (૬) ણબનઅનામત વગગના ઉમેદવારોએ
તનયત પરીક્ષા ફી ભરે લ નહીં હોય તો તેઓની અરજી તવચારણામાં લેવામાં આવશે નહીં. (૭)
આગળની ભરતી પ્રદિયા સંદભે મંડળ દ્વારા આ૫વામાં આવતી જરૂરી સુચનાઓ જોવા માટે મંડળની
વેબસાઈટ અવાર નવાર જોતા રહેવ.ુ ં (૮) એથલેદટકસ(રેક અને દફલ્ડ રમતો સદહત), બેડતમન્ટન,
બાસ્કેટબોલ, દિકેટ, ફટબોલ, હોકી, સ્સ્વમીંગ, ટેબલ ટેતનસ, વોલીબોલ, ટેતનસ, વેઈટણલફટીંગ,
રે સણલિંગ, બોકતસિંગ, સાઈકણલિંગ, જીમ્પનેસ્સ્ટકસ, જુડો, રાઈફલ શ ૂદટિંગ, કબડ્ડી, ખોખો, તીરં દાજી,
ઘોડેસવારી, ગોળાફેંક, નૌકાસ્પધાગ, શતરં જ, હેન્ડબોલ ની રમતો-ખેલકુદમાં (1) રાષ્રીય /
આંિરરાષ્રીય અથિા (2) આંિર યતુ નિતસિટી અથિા (3) અબખલ ભારિ શાળા સાંઘ ઘ્િારા યોજાિી
સ્પિાગ ઓમાાં માત્ર પ્રતતતનતધત્વ કરે લ હોય તેવા ઉમેદવારને ૫સંદગીમાં અગ્રતા માટે તેમને માત્ર
પ્રથમ તબક્કા ભાગ-૧ ની સ્પધાગત્મક લેણખત પરીક્ષામાં મેળવેલ કુલ ગુણના ૫ (પાંચ) ટકા ગુણ
ઉમેરી આ૫વામાં આવશે. તેથી ઉકત ત્રણ સ્તરની સ્પધાગઓમાં ઉમેદવારોએ ભાગ લીધેલ હોય તેવા
જ ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાં જરૂરી તવગતો દશાગવવાની રહેશે. ઉકિ ત્રિ સ્િર તસિાયની
સ્પિાગ ઓમાાં ભાર્ લીિેલ િોય િો િેને અગ્રીમિા માટે માન્ય ર્િિાની રિેિી ન િોિાથી િેિા
ઉમેદિારોએ અરજીપત્રકમાાં તિર્િો દશાગ િિાની રિેશે નિીં. ઉકત ત્રણ સ્તરની સ્પધાગઓમાં ભાગ
લીધેલ ઉમેદવારોએ સરકારે તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના ઠરાવ િમાંક :સીઆરઆર/૧૦૭૭/ર૬૬૦/ગ.ર
તથા તા.૧/૮/૧૯૯૦ના ઠરાવ િમાંક: સીઆરઆર /૧૧૮૮/૩૬૪૪/ગ.રમાં તનયત કયાગ મુજબના
સિાતધકારી પાસેથી તનયત નમ ૂનામાં મેળવેલ જરૂરી પ્રમાણ૫ત્ર અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી
સમયે રજુ કરવાનુ ં રહેશે.(તનયત નમ ૂના મંડળની વેબસાઈટ પર મ ૂકવામાં આવેલ છે .) આવુ ં
પ્રમાણપત્ર ધરાવનાર ઉમેદવાર જ રમતના ગુણ મેળવવા માટે હક્કદાર થશે. (૯) સામાન્ય વહીવટ
તવભાગના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ િમાંકઃ સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ.રમાં તનદે તશત
પ્રવતગમાન તનયમો અનુસાર તવધવા મદહલા ઉમેદવારો માટે પસંદગીમાં અગ્રતા આપવા માટે તેઓને
પ્રથમ તબક્કાની સ્પધાગત્મક લેણખત કસોટી તેમજ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ
બંને પરીક્ષામાં મેળવેલ ગુણના ૫ (પાંચ) ટકા ગુણ ઉમેરી આ૫વામાં આવશે. પરં ત ુ તેઓએ તનમણકં ૂ
સમયે પુનઃ લગ્ન કરે લા ન હોવા જોઇએ. અને તે અંગે મંડળ માંગે ત્યારે તમામ પુરાવા અસલમાં
રજુ કરવાના રહેશે. (૧૦) મંડળ તરફથી આ૫વામાં આવતી જરૂરી સુચનાઓ જોવા માટે મંડળની
વેબસાઈટ અવાર નવાર જોતા રહેવ.ુ ં
૧૧.
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(૧). ઉમેદવારે અરજી૫ત્રકમાં ભરે લ તવગતો સમગ્ર ભરતી પ્રદિયા માટે આખરી ગણવામાં આવશે
અને તેના પુરાવાઓ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે અસલમાં રજુ કરવાના રહેશે. અન્યથા
ઉમેદવારી જે - તે તબકકે ‘‘રદ’’ કરવામાં આવશે.
(૨). ઉમેદિાર અરજી૫ત્રકમાાં જે ફોટો

upload

કરે છે , િેની પાસપોટગ સાઈઝના ફોટાની એક કરિાાં

િધ ુ કોપીઓ પોિાની પાસે રાખિી અને આ જાિેરાિની સમગ્ર ભરિી પ્રદક્રયામાાં િે જ ફોટાની
કોપીનો ઉપયોર્ કરિાનો રિેશે. (જેમ કે ૫રીક્ષા સમયે િાજરી૫ત્રકમાાં લર્ાિિો િેમજ અસલ
પ્રમાિપત્રોની િકાસિી સમયે પિ િે જ ફોટાની કોપી રજુ કરિાની રિેશે.)
(૩). ઉમેદિાર અરજી૫ત્રક ભરિી િખિે જે મોબાઈલ નાંબર દશાગ િે છે િે જ નાંબર િાલ ુ રાખિો
ુ ી જાળિી રાખિો.
અને ભરિી પ્રક્રીયા પ ૂિગ થાય ત્યા સિ
(૪) મંડળ જે કોઈ ઉમેદવારને (૧) તેને ઉમેદવારી માટે કોઈ૫ણ પ્રકારે ટેકો મેળવવા માટે એટલે કે,
મંડળના અઘ્યક્ષ, સભ્ય અથવા કોઈ અતધકારી ૫ર પ્રત્યક્ષ કે ૫રોક્ષ લાગવગ લગાડવાનો પ્રયાસ
કરવા માટે (ર) બીજાનુ ં નામ ધારણ કરવા માટે (૩) બીજા પાસે પોતાનુ ં નામ ધારણ કરાવવા
માટે (૪) બનાવટી ખોટા દસ્તાવેજો અથવા જેની સાથે ચેડા કરવામાં આવ્યા હોય તેવા દસ્તાવેજો
સાદર કરવા અથવા ગેરરીતત આચરવા માટે (૫) યથાથગ અથવા ખોટા અથવા મહત્વની માદહતી
છુપાવતા હોય તેવા તનવેદનો કરવા માટે (૬) ૫રીક્ષા માટે તેની ઉમેદવારીના સંબધ
ં માં અન્ય
કોઈ અતનયતમત અથવા અયોગ્ય સાધનોનો આશ્રય લેવા માટે (૭) પરીક્ષા દરમ્પયાન ગેરવ્યાજબી
સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા માટે એટલે કે અન્ય ઉમેદવારની ઉિરવહીમાંથી નકલ કરવા, પુસ્તક,
ગાઈડ, કા૫લી કે તેવા કોઈ૫ણ છાપેલા કે, હસ્તણલણખત સાદહત્યની મદદથી, મોબાઇલ, અથવા
અન્ય ઇલેકરોતનક ઉપકરણો સાથે રાખવા કે, તેનો ઉપયોગ કરવો અથવા વાતચીત ઘ્વારા નકલ
કરવા કે ઉમેદવારને નકલ કરાવવાની ગેરરીતતઓ પૈકી કોઈ૫ણ ગેરરીતત આચરવા માટે (૮)
લખાણોમાં અશ્શ્લલ ભાષા અથવા ણબભત્સ બાબત સદહતની અપ્રસ્તુત બાબત લખવા માટે (૯)
૫રીક્ષાખંડમાં અન્ય કોઈ રીતે ગેરવતગણકં ૂ કરવા માટે (૧૦) ૫રીક્ષાના સંચાલન કરવા માટે મંડળે
રોકેલા સ્ટાફની સીધી કે આડકતરી રીતે હેરાન કરવા અથવા શારીદરક રીતે ઈજા કરવા માટે
(૧૧) પ ૂવગવતી િમ- ૧ થી ૧૦ ખંડોમાં તનદદિ ષ્ટ કરે લ તમામ અથવા કોઈ૫ણ કૃત્ય કરવાનો
પ્રયત્ન કરવા માટે અથવા યથા પ્રસંગ મદદગીરી કરવા માટે અથવા (૧ર) ૫રીક્ષા આ૫વા માટે
તેને ૫રવાનગી આ૫તા તેના પ્રવેશ૫ત્રમાં આ૫વામાં આવેલી કોઈ૫ણ સુચનાનો ભંગ કરવા
માટે દોતષત ઠયાગ હોય તો અથવા દોતષત હોવાનુ ં જાહેર કયુગ હોય તો તે ફોજદારી કાયગવાહીને
પાત્ર થવા ઉ૫રાંત-(ક) મંડળ, જે ૫રીક્ષાનો ઉમેદવાર હોય તે ૫રીક્ષામાંથી ગેરલાયક ઠરાવી
શકશે, અથવા (ખ)(૧) મંડળ, સીધી ૫સંદગી માટે લેવાતી કોઈ૫ણ ૫રીક્ષામાં બેસવામાંથી અથવા
(ર) રાજય સરકાર પોતાના હેઠળની કોઈ૫ણ નોકરીમાંથી કાયમી રીતે અથવા તનદદિ ષ્ટ મુદત
માટે બાકાત કરી શકશે. (૧૩) ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ, અન્ય ભરતી બોડગ , અન્ય
સરકારી/અધગ સરકારી/સરકાર હસ્તકની સંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર કયારે ય પણ ગેરલાયક
ઠરાવેલ હોય અને ગેરલાયક ઠરાવ્યાનો સમય ચાલુ હશે તો તેવા ઉમેદવારોની ઉમેદવારી જે તે
તબક્કે આપોઆપ રદ થવાને પાત્ર બનશે.
(૫) ઉમેદવારે અરજી૫ત્રકમાં બતાવેલી કોઈ૫ણ તવગત અને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે
રજુ કરે લ જન્મ તારીખ, શૈક્ષણણક લાયકાત, વય, જાતત, અનુભવ તવગેરેને લગતા પ્રમાણ૫ત્રો
ભતવષ્યમાં જે તે તબકકે ચકાસણી દરમ્પયાન ખોટા માલુમ ૫ડશે તો તેની સામે યોગ્ય કાયદે સરની
કાયગવાહી કરવામાં આવશે. આવા ઉમેદવારની ઉમેદવારી મંડળ ઘ્વારા ‘‘રદ‘‘ કરવામાં આવશે.
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તેમજ અન્ય સંવગોની ભરતી માટે પણ ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવશે. તેમજ જો
૫સંદગી/તનમણકં ૂ થયેલ હશે તો ૫સંદગી/તનમણકં ૂ , મંડળ/તનમણકં ૂ કરનાર સિાતધકારી દ્વારા
કોઈ૫ણ તબકકે ‘‘રદ‘‘ કરવામાં આવશે.
(૬) મંડળ ઘ્વારા લેવાનાર સ્પધાગત્મક લેણખત કસોટી કે કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી કસોટીમાં ઉિીણગ
થવાથી જ ઉમેદવારને તનમણકં ૂ માટેનો હક્ક મળી જતો નથી. તનમણકં ૂ સમયે સિાતધકારીને
ઉમેદવાર બધી જ રીતે યોગ્ય છે તેમ સંતોષ થાય તો જ ઉમેદવારને તનમણકં ૂ આ૫વામાં આવશે.
(૭) ૫સંદગી પામેલ ઉમેદવારે તનમણકં ૂ સિાતધકારી ઠરાવે તે શરતોને આતધન તનમણકં ૂ મેળવવાને
પાત્ર થશે.
(૮) ઉમેદવાર પોતે ૫રીક્ષામાં સફળ થયો હોવાના કારણે જ સંબતં ધત જગા ઉ૫ર તનમણકં ૂ કરવાનો
દાવો કરવાને હક્કદાર થશે નહીં, તનમણકં ૂ કરનાર સિાતધકારીને પોતાને એવી ખાતરી થાય કે
જાહેર સેવા સારૂ ઉમેદવાર યોગ્ય જણાતો નથી તો તેને ૫ડતો મુકી શકાશે. તનમણકં ૂ બાબતે
તેઓનો તનણગય આખરી ગણાશે.
(૯) ભરતી પ્રદિયા સંપ ૂણગ૫ણે ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) તનયમો-૧૯૬૭
(વખતો વખતના સુધારા સદહત) અને તે અન્વયે જે તે સંવગગના ઘડવામાં આવેલ ભરતી
તનયમોને આતધન રહેશે.
(૧૦) સમગ્ર ભરતી પ્રિીયા પ ૂણગ ન થાય ત્યાસુધી કોઈ પણ પ્રકારની માદહતી માગતી આર.ટી.આઈ.
એક્ટ હેઠળની કોઈ પણ અરજી ધ્યાને લેવામાં આવશે. નહી.
૧૨.

આ જાહેરાત તથા ભરતી પ્રદિયામાં કોઈ૫ણ કારણોસર તેમાં ફેરફાર કરવાની કે “રદ” કરવાની
આવશ્યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો મંડળને સંપ ૂણગ હક્ક / અતધકાર રહેશે અને મંડળ આ
માટે કારણો આ૫વા બંધાયેલ રહેશે નહીં.

િારીખ: ૨૦/૦૬/૨૦૧૯
સ્થળ:- ર્ાાંિીનર્ર

સબિિ
ુ રાિ ર્ૌિ સેિા ૫સાંદર્ી માંડળ,
ગજ
ર્ાાંિીનર્ર
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