
ગજુરાત ગૌણ સેવા ૫સદંગી મડંળ, 
બ્લોક ન.ં૨, પહલેો માળ, કમમયોગી ભવન, સેકટર-૧૦ એ,  ગાધંીનગર 

જાહરેાત ક્રમાકંઃ૧૮૩ /૨૦૧૯૨૦ અંગેની વવગતવાર સચૂનાઓ 
(વેબસાઇટ એડ્રેસ :( https://ojas.gujarat.gov.in અને  https://gsssb.gujarat.gov.in ) 

 

૧. ગજુરાત ગૌણ સેવા ૫સદંગી મડંળ, ગાધંીનગર દ્વારા સામાજીક ન્યાય અન ેઅધધકારરતા ધવભાગના ખાતાના 
વડા ધનયામકશ્રી, સમાજ સરુક્ષાની કચેરી હસ્તકની ‘‘પ્રોબેશન ઓફિસર” વગગ-3 સવંગગની જગ્યાઓ  સ્પધાગત્મક 
પરીક્ષા યોજીને મેરીટના ધોરણે પસદંગી/પ્રધતક્ષાયાદી તૈયાર કરવા માટે લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી 
OJASની વબેસાઇટ ઉપર ઓન-લાઈન અરજી૫ત્રકો મગંાવવામા ં આવે છે. આ ઉમેદવારોએ https://ojas. 
gujarat.gov.in વબેસાઈટ ૫ર તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૯ (બપોરના ૧૪:૦૦ કલાક) થી તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૯ (સમય 
રાત્રીના ૧૧-૫૯ કલાક) દરધમયાન ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહશેે.  

1) અરજી કરવા માટેની ધવગતવાર સચૂનાઓ (આ જાહરેાતમા ંમદુ્દા નબંર- ૮ મા ંદશાગવેલ છે તે સહીત) 
આ સમગ્ર જાહરેાત ઓનલાઇન અરજી કરતા ંપહલેા ંઉમેદવારે પોતે ધ્યાનથી વાચંવી જરૂરી છે.   

2) ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે ઉમેદવારે કોઇ પ્રમાણપત્રો જોડવાના નથી. પરંત,ુ ઓનલાઇન અરજી 
કરતી વખતે પ્રમાણપત્રોમાનંી ધવગતોને આધારે ઓનલાઇન અરજીમા ં અરજદારે સમગ્ર ધવગતો 
ભરવાની રહ ેછે. આથી પોતાના બધા જ પ્રમાણપત્રો જેવા કે, શૈક્ષણણક લાયકાત, વય, શાળા છોડયાનુ ં
પ્રમાણપત્ર, જાધત, શારીરરક ખોડ-ખાપંણ(લાગ ુપડત ુ હોય તો), માજી સૈધનક(લાગ ુપડત ુ હોય તો), 
ધવધવા(લાગ ુપડત ુહોય તો) તેમજ અન્ય લાયકાતના અસલ પ્રમાણપત્રોને સાથે રાખીને ઓનલાઇન 
અરજીમા ંએવા પ્રમાણપત્રોને આધારે સમગ્ર ધવગતો ભરવાની રહ ેછે. જેથી અરજીમાનંી ખોટી ધવગતોને 
કારણે અરજી રદ થવા પાત્ર ઠરે નહીં.   

3) પરીક્ષા પધ્ધવત : પસદંગીની પ્રરિયામા ં જાહરેાતમા ં મદુ્દા નબંર-૧૦ મા ં દશાગવ્યા મજુબની પ્રથમ 
તબક્કામા ં હતેલુક્ષી પ્રશ્નોવાળી ઓ.એમ.આર. પધ્ધધતની સ્પધાગત્મક લેણખત પરીક્ષા ભાગ-૧ અને 
ત્યારબાદ કુલ જગાના અંદાજીત ત્રણ ગણા ઉમેદવારોએ ભાગ-૨ની કોમ્પ્યટુર પ્રોફીસીયન્સી (કાયગક્ષમતા 
કસોટી)ની પરીક્ષામાથંી પસાર થવાનુ ંરહશેે.  

4) જરૂરત ઉપસ્સ્થત થયે પરીક્ષા સદંભેની અમકુ સચૂનાઓ મોબાઇલ નબંર પર એસ.એમ.એસ.(SMS)થી 
આપવામા ંઆવશે. આથી, અરજીપત્રકમા ંસબંધંધત કોલમમા ંમોબાઇલ નબંર અવશ્ ય દશાગવવો અન ે
સમગ્ર ભરતી પ્રરિયા પણૂગ થાય તથા સધુી તે જ મોબાઈલ નબંર જાળવી રાખવો અધનવાયગ રીતે જરૂરી 
છે. 
 ભરવાપાત્ર જગાઓની ધવગતો નીચ ેમજુબ છે. 
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નોંધ: (૧) જાહરેાતમા ંદશામવેલ જગાઓની સખં્યામા ંવધઘટ થવાની શક્યતા રહશેે.  
(૨) અનામત જગાઓ િકત મળૂ ગજુરાતના જે તે અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે જ અનામત છે. 
(3) ઉપર દશગવેલા શારીરરક ખોડખાપંણ ધરાવતા ઉમેદવારોની કુલ ૦૧ (એક) જગ્યાઓ પૈકી ૦૧ (એક) 

હલનચલનની ધવકલાગંતા અથવા મગજના લકવાનંી ધવકલાગંતા વાળા માટે અનામત રાખવામા ં
આવેલ છે.  

(૪) એક ઉમેદવાર એક જ અરજી કરી શકશે. આમ છતા,ં સજંોગોવશાત, જો કોઈ ઉમેદવારે એક થી વધ ુ
અરજી કરેલ હશે, તો છેલ્લી કન્ફમગ થયલે અરજીને માન્ય રાખીને અન્ય અરજીપત્રકને રદ ગણવામા ં
આવશે. ણબન અનામત વગગના ઉમેદવારોએ છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સાથે ધનયત ફી ભરેલ હશે તે 
અરજી માન્ય ગણાશે. અને અગાઉની અરજી રદ ગણવામા ંઆવશે. જો ઉમેદવારે છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ 
અરજી સાથે ધનયત ફી ભરેલ નહી હોય, તો આવા ઉમેદવારની બાકીની અરજીઓ પૈકી ધનયત ફી 
સાથેની કન્ફમગ થયેલી છેલ્લી અરજી માન્ય ગણવામા ંઆવશે. જો ઉમેદવારે એકથી વધ ુઅરજી સાથે 
ફી ભરેલ હશે તો તે રીફડં કરવામા ંઆવશે નહી.    

(૫) સામાન્ય વહીવટ ધવભાગના તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૪ના ઠરાવ િમાકં-સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ.૨ 
(ભાગ-૧) તથા તા.૨૭/૦૭/૨૦૧૮ના ઠરાવ િમાકં: પીએસસી/૧૦૮૯/૩૯૧૦/ગ-૨ની જોગવાઈઓ 
ધ્યાને લઈન,ે મરહલાઓ માટે અનામત જગાઓ રાખવામા ંઆવેલ છે. મરહલાઓની અનામત જગાઓ 
માટે લાયક મરહલા ઉમેદવાર ઉ૫લબ્ધ નહી થાય તો, તે જગા સબંધધત કેટેગરી ( જનરલ, આધથિક 
રીતે નબળા વગગ, એસ.સી., એસ.ટી., એસ.ઇ.બી.સી.) ના પરુૂષ ઉમેદવારથી ભરવામા ંઆવશે. 

 (૬)માજી સૈધનક માટે ધનયમાનસુાર ૧૦% જગા અનામત છે. માજી સૈધનક કેટેગરીમા ં પસદં થયેલ 
ઉમેદવારોને તેઓની સબંધંધત જે તે કેટેગરી (જનરલ, આધથિક રીતે નબળા વગગ, એસ.સી., એસ.ટી., 
એસ.ઇ.બી.સી.) સામે સરભર કરવામા ંઆવશે. માજી સૈધનકની અનામત જગા માટે લાયક માજી સૈધનક 
ઉમેદવાર નહીં મળે તો તે જગા જે તે કેટેગરીના અન્ય સામાન્ય લાયક ઉમેદવારોથી ભરવામા ંઆવશે. 

 માજી સૈધનક ઉમેદવારો કે જેઓએ જલ, વાય ુઅને સ્થળની આમી ફોસીસમા ંઓછામા ંઓછા છ માસની 
સેવા કરી હોય અને માજી સૈધનક તરીકેનુ ંસક્ષમ અધધકારીનુ ંઓળખ કાડગ અને રડસ્ચાર્જ બકુ  
ધરાવતા હોય તો ઉપલી વય મયાગદામા ંતેઓએ બજાવેલ ફરજનો સમયગાળો ઉપરાતં ત્રણ વષગ 
સધુીની છૂટછાટ મળશે. માજી સૈધનક તરીકેની ફરજ ચાલ ુહોય તેવા ઉમેદવારો ધનવધૃિનુ ંએક વષગ 
બાકી હોય તો પણ તઓે પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી શકશે.     

(૭) શારીરરક રીતે ધવકલાગં ઉમેદવારોની જગાઓ જે તે કેટેગરી સામે સરભર કરવામા ંઆવશે.  
(૮) જાહરેાતમા ંજે તે કેટેગરીમા ંકુલ જગાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદવારો માટે અમકુ જગાઓ અનામત હોય 

ત્યારે મરહલા ઉમેદવારોની અનામત જગાઓ ધસવાયની બાકી રહતેી જગાઓ ફક્ત પરુૂષ ઉમેદવારો 
માટે અનામત છે તેમ ગણવાનુ ંનથી, આ જગાઓ પર પરુૂષ તેમજ મરહલા ઉમેદવારોની પસદંગી 
માટે ધવચારણા થઇ શકે છે. પરુૂષ તેમજ મરહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે.(દા.ત. કુલ ૧૦ જગાઓ 
પૈકી ૦૩ જગા મરહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરંત ુબાકી રહતેી ૦૭ જગા સામ ેમરહલા ઉમેદવાર 
પણ પસદંગી પામી શકે છે.) 

 
 



 
ર.   ૫ગાર ધોરણ :  
 

આ જગ્યા માટે સાતમા પગાર પચં મજુબ પે મેટ્ર્રીક્સ લેવલ – ૫ મા ંપગાર રૂ. ૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦ છે. 
પરંત ુ નાણા ં ધવભાગના તા.૧૬/ર/ર૦૦૬ અને તા.ર૯/૪/ર૦૧૦ તા.૬/૧૦/૨૦૧૧,તા.૨૦/૧૦/ 
૨૦૧૪ ના ઠરાવ િમાકં: ખરચ-ર૦૦ર-૫૭-ઝ.૧ તેમજ તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવ િમાકં: ખરચ-
ર૦૦ર - ૫૭-(પાટગ-ર)-ઝ.૧ તથા છેલ્લે તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭ ના ઠરાવ િમાકં: ખરચ-ર૦૦ર-૫૭-(પાટગ-
ર)-ઝ.૧ અન્વયે પ્રથમ પાચં વષગ માટે પ્રધત માસ માટે રૂ.૩૧૩૪૦/- ધનયત રફકસ ૫ગારથી ધનમણ ૂકં 
અપાશે. તેમજ ઉકત ઠરાવના અન્ય લાભો મળવાપાત્ર થશે. અન ેસામાન્ય વહીવટ ધવભાગના તા.૨૩-
૧૦-ર૦૧૫ના ઠરાવ િમાકં: સીઆરઆર-૧૧-ર૦૧૫-૩૧૨૯૧૧-ગ.૫ અને નાણા ધવભાગના તા.૨૮-૦૩-
ર૦૧૬ ના ઠરાવ િમાકં: ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટગ-૩)/ઝ-૧ તથા તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭મા ં દશાગવેલ 
બોલીઓ અન ે શરતોન ે આધધન ધનમાયલે ઉમેદવાર પાચં વષગના અંત ે તેની સવેાઓ સતંોષકારક 
જણાયેથી સબંધંધત કચેરીમા ં જે તે સમયના સરકારશ્રીના ધનયમોનસુાર મળવાપાત્ર ૫ગાર ધોરણમા ં
ધનયધમત ધનમણ ૂકં મેળવવાને પાત્ર થશે. તેમ છતા ંઆ બાબતે નામ.સપુ્રીમ કોટગમા ંદાખલ થયેલ SLP 
No.14124/2012 અન ેSLP No.14125/2012 ના ચકુાદાને આધીન રહશેે. 

 
૩. રાષ્રીયતા : 

ઉમેદવાર ભારતનો નાગરરક હોવો જોઈએ. અથવા ગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી(સામાન્ય) 
ધનયમો, ૧૯૬૭ ના ધનયમ-૭ ની જોગવાઇ મજુબની રાષ્ટ ટ્ર્ીયતા ધરાવતો હોવા જોઇએ.  
 

૪.    (૧)   વયમયામદા અને શૈક્ષબણક લાયકાતની વવગતો :  
 
 (ક) તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૯ના રોજ ઉમેદવારની ઉમર ૩૫ વષગથી વધ ુન હોવી જોઈશે. 
 (ખ) સીધી ભરતીથી ૫સદંગીમા ંધનમણ ૂકંપાત્ર થવા માટે ઉમેદવાર 
 (i)  A Bachelor’s Degree In Social Work or Sociology or Psychology as a principal subject 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;  

       (ii)  The basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil Services 

Classification and Recruitment (General) Rules, 1967 

ii) ગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી(સામાન્ય) ધનયમો, ૧૯૬૭મા ંઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્પ્યટુરના 
ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી ધરાવતા હોવા જોઈશે. 

       (iii)  Adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.  

    (iii) ઉમેદવાર ગજુરાતી અથવા રહન્દી અથવા બનેં ભાષાનુ ંપરૂત ુ ંજ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઇશે. 
 
 
 



નોંધ: 
 
(૧) ‘‘પ્રોબેશન ઓરફસર” વગગ-3 સવંગગના ભરતી ધનયમોમા ં ધનયત થયેલ શકૈ્ષણણક લાયકાતના અગત્યના 

મદુ્દાઓનો અરજીપત્રકમા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે. પરંત ુઆખરી પસદંગી સમયે ભરતી ધનયમોમા ં
દશાગવેલ શૈક્ષણણક લાયકાતની તમામ જોગવાઈઓને ધ્યાને લેવામા ંઆવશે. ઉમેદવારે જાહરેાતમા ંદશાગવેલ 
શૈક્ષણણક લાયકાતની તમામ ધવગતો ધ્યાને લઈને જ અરજીપત્રકમા ંધવગતો ભરવાની રહશેે.  

શૈક્ષણણક લાયકાત માટે ખાસ સચૂના કે  જાહરેાતમા ંફકરા ન.ં- ૪ (ખ) ( i ) જણાવ્યા મજુબ મખુ્ય ધવષયો 
સાથે  સ્નાતક (Degree) હોવા જરૂરી છે.ભરતી ધનયમોમા ંસચુવેલ સ્પષ્ટટ ધવષયો સાથે સ્નાતક ( Degree) 
ન હોય તો ઉમેદવારી જે - તે તબકકે ‘‘રદ’’ કરવામા ંઆવશે.  

   
(૨)  ‘‘પ્રોબેશન ઓરફસર” વગગ સવંગગની ઉપલી વયમયાગદા માટે ગજુરાત મલુ્ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી 

(સામાન્ય) ધનયમો-૧૯૬૭ તેમજ ભરતી ધનયમોમા ંદશાગવેલ જોગવાઇ  અન ેસામાન્ય વહીવટ ધવભાગ ના 
તા.૨૯/૯/૨૦૧૨ અન ેતા.૦૬/૧૦/૨૦૧૫ના ઠરાવ િમાકંઃ સીઆરઆર/૧૧૨૦૦૮/૨૮૨૩૨૩/ગ-૫ ની 
જોગવાઇઓ તેમજ તે અન્વયે વખતો વખત થયેલ સધુારાને ધ્યાને લેવામા ંઆવેલ છે. 

 
૫      (૨). વયમયામદામા ંછૂટછાટ :-  
 

સામાન્ય વગગની મરહલા ઉમેદવારો, અનામત વગગના પરુૂષ તથા મરહલા ઉમેદવારો તેમજ માજી સૈધનક, 
શારરરીક ધવકલાગં ઉમેદવારો અને સરકારી સેવામા ંઅગાઉથી ફરજ બજાવતા હોય તેવા ઉમેદવારોને નીચ ે
મજુબ ધનયમોનસુાર છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. 
(૧) ‘‘પ્રોબેશન ઓરફસર” વગગ-3 સવંગગની જગા માટે સામાન્ય વગગની મરહલા ઉમેદવારોને મરહલા તરીકેના 

પાચં વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. 
(૨) ‘‘પ્રોબેશન ઓરફસર” વગગ-3 સવંગગની જગાઓ પૈકી જે તે અનામત વગગના ઉમેદવારો માટે જગાઓ 

અનામત દશાગવેલ છે તેવા વગગના પરુૂષ ઉમેદવારોને પાચં વષગની છૂટછાટ અને મરહલા ઉમેદવારોને 
અનામત વગગ તરીકેના પાચં અને મરહલા તરીકેના પાચં વષગ મળી કુલ-૧૦(દશ) વષગની છૂટછાટ 
મળવાપાત્ર થશે. પરંત ુજે તે અનામત વગગ માટે અનામત જગા દશાગવેલ નથી તેવા વગગના પરુૂષ 
ઉમેદવારોને કોઇ છૂટછાટ મળશે નહીં પરંત ુમરહલા ઉમેદવારોને મરહલા તરીકેના પાચં વષગની છૂટછાટ 
મળવાપાત્ર થશે.  

(૩) સામાન્ય વગગના ધવકલાગં પરુૂષ ઉમેદવારોને ૧૦ વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે.  
(૪) સામાન્ય વગગના ધવકલાગં મરહલા ઉમેદવારોને ૧૫ વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશ.ે  
(૫) અનામત વગગના ધવકલાગં પરુૂષ ઉમેદવારોને જે તે અનામત વગગ માટે જગાઓ અનામત હશે તેવી 

કેટેગરીના ધવકલાગં પરુૂષ ઉમેદવારોને ૧૫ વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. જ્યારે જે તે અનામત 
વગગ માટે જગાઓ અનામત ન હોય તેવા જે તે અનામત વગગના ધવકલાગં પરુૂષ ઉમેદવારોને ૧૦ 
વષગની જ છુટછાટ મળવાપાત્ર થશે. 

(૬) અનામત વગગના ધવકલાગં મરહલા ઉમેદવારોને જે તે અનામત વગગ  માટે જગાઓ અનામત હશે તેવી 
કેટેગરીના ધવકલાગં મરહલા ઉમેદવારોને ૨૦ વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. જ્યારે જે તે અનામત 



વગગ માટે જગાઓ અનામત ન હોય તેવા જે તે અનામત વગગના ધવકલાગં મરહલા ઉમેદવારોને ૧૫ 
વષગની જ છુટછાટ મળવાપાત્ર થશે. 

 
(૭)  આવથિક રીતે નબળા વગોની વય મયામદામા ંછૂટછાટ : 
 

(૧)  આધથિક રીતે નબળા વગગ (EWS) ની કેટેગરીના પરુુષ ઉમેદવારને પાચં (૦૫) વષગની 
છુટછાટ અને મરહલા ઉમેદવારને EWS કેટેગરી તરીકેના પાચં (૦૫) વષગ અને મરહલા તરીકેના 
પાચં વષગ મળી કુલ – ૧૦ (દસ) વષગની વય મયાગદામા ંછૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. આધથિક રીતે 
નબળા વગગ(EWS) ના ઉમેદવારોએ રાજય સરકારની નોકરી માટે આધથિક રીતે નબળા વગો 
(EWS) માટે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર તા. ૧૪/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૧૯/૦૮/ર૦૧૯ સધુીમા ંમેળવેલ હોય 
તેવુ ં પ્રમાણપત્ર ધરાવતા ં હશે તો જ ઉ૫લી વયમયાગદામા ં છૂટછાટ તેમજ EWS કેટેગરીની 
અનામત જગાનો લાભ મળશે. અન્યથા તેઓ સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી 
નોંધાવી શકશે. અને તે રકસ્સામા ંવયમયાગદા, પરીક્ષા ફી માથંી મસુ્ક્ત તેમજ અનામત જગા પર 
પસદંગીનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહી. 

 

(૨)  આધથિક રીતે નબળા વગગ (EWS) ના ઉમેદવારોએ સામાજીક ન્યાય અને અધધકારીતા 
ધવભાગના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠરાવ િમાકં :- ઈ.ડબલ્ય.ુએસ./૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ ની 
જોગવાઈ મજુબ થી ધનયત થયેલ Annexure - KH (Eligibility Certificate For Economically 

Weaker Sections)  અંગ્રેજી નમનુામા ંઅથવા પરરધશષ્ટટ-ગ (આધથિક રીતે નબળા વગો માટે પાત્રતા 
પ્રમાણપત્ર) ગજુરાતી નમનૂામા ં તારીખ :૧૪/૦૧/ર૦૧૯થી અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 
૧૯/૦૮/૨૦૧૯ દરધમયાન મેળવેલ અસલ પ્રમાણ૫ત્રનો નબંર અને તારીખ ઓન લાઈન અરજી 
કરતી વખતે દશાગવવાના ંરહશેે.સક્ષમ અધધકારી ધ્ વારા અપાયેલ આવુ ંપ્રમાણપત્ર રજુ ન કરી 
શકનાર ઉમેદવારો સામાન્ ય ઉમેદવારો માટે નક્કી થયેલ વયમયાગદામા ંઆવતા નહીં હોય તો 
તેઓની ઉમેદવારી રદ થશે. 

 
(૮) સામાજીક શૈક્ષણીક પછાત વગોની વય મયામદામા ંછૂટછાટ :   

‘‘પ્રોબેશન ઓરફસર” વગગ-3 સવંગગની જગાઓમા ં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-િીમીલયેર સરટિફીકેટ તા.૦૧/૦૪/ર૦૧૭ થી તા.૧૯/૦૮/ર૦૧૯ 
દરધમયાન મેળવેલ હોય તેવુ ંપ્રમાણપત્ર ધરાવતા ંહશે તો જ ઉ૫લી વયમયાગદામા ંછૂટછાટ તેમજ 
કેટેગરીની અનામત જગાનો લાભ મળશે. અન્યથા તેઓ સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવાર તરીકે 
ઉમેદવારી નોંધાવી શકશે. અને તે રકસ્સામા ંવયમયાગદા, પરીક્ષા ફી માથંી મસુ્ક્ત તેમજ અનામત 
જગા પર પસદંગીનો લાભ મળવાપાત્ર થશ ેનહી.  

(૯)   અનામત વગમના તમામ ઉમેદવારોએ જાવત અંગેનુ ંપ્રમાણપત્ર ગજુરાત સરકાર દ્વારા વખતો વખત  
વનયત કરેલ નમનૂામા ંમળેવેલ હોવુ ંજોઇશે. 

(૧૦)  ઉમેદવાર, ખોડખા૫ંણની ૪૦% કે તેથી વધ ુટકાવારી ધરાવતા ંહોવાનુ ંધસધવલ સર્જનનુ ંસટીફીકેટ 
ધરાવતા ંહશે, તો જ ધવકલાગં ઉમેદવાર તરીકે ઉ૫લી વયમયાગદા અને અનામતનો લાભ મળશે. 



શારીરરક અશક્તતા અંગે સામાન્ય વહીવટ ધવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પરીપત્ર િમાકંઃ પરચ-
૧૦૨૦૦૮–૪૬૯૫૪૦-ગ-ર અને ત્યારબાદ સરકારશ્રીના વખતો વખતના સધુારા પરરપત્રથી ધનયત 
થયેલ નમનૂામા ંસરકારી હોસ્સ્પટલના સધુપ્રન્ટેન્ડને્ટ/ધસધવલ સર્જન/મેડીકલ બોડગ દ્વારા આપવામા ં
આવેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામા ંઆવશે. 

(૧૧) ગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી(સામાન્ય) ધનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ મજુબ જે     
ઉમેદવારો રાજય સરકારની સેવામા(ંફીડર કેડર)મા ં હોય તેવા ઉમેદવારોની તરફેણમા ં ઉપલી 
વયમયાગદામા ં ‘‘પ્રોબેશન ઓરફસર” વગગ-3 સવંગગની જગા માટે ત્રણ વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર 
થશે.  

  (૧૨)  માજી સૈધનક ધસવાય તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારોને ઉ૫લી વયમયાગદામા ં મળવાપાત્ર છૂટછાટ 
સાથેની ઉંમર ધનયત તારીખ ેકોઈ૫ણ સજંોગોમા ં૪૫ વષગ કરતા ંવધવી જોઈએ નહીં. 

 
૬.      કોમ્પ્યટુરની જાણકારી 
 

 ઉમેદવાર રાજય સરકારના સામાન્ય વહીવટ ધવભાગના તા.૧૩/૦૮/ર૦૦૮ તેમજ તા. 
૧૮/૦૩/૨૦૧૬ના સરકારી ઠરાવ નબંર:-સીઆરઆર-૧૦-ર૦૦૭-૧ર૦૩ર૦-ગ.૫ થી નકકી કરેલ 
અભ્યાસિમ મજુબ કોમ્પ્યટુર અંગેનુ ંબેઝીક નોલેજ ધરાવતા હોવા અંગેનુ ંકોઈ૫ણ તાલીમી સસં્થાનુ ં
પ્રમાણ૫ત્ર/માકગશીટ ધરાવતા હોવા જોઈશે. અથવા સરકાર માન્ય યધુનવધસિટી અથવા સસં્થામા ં
કોમ્પ્યટુર જ્ઞાન અંગેના કોઈ૫ણ રડ્લોમા/ડીગ્રી કે સટીરફકેટ કોષગ કરેલ હોય તેવા પ્રમાણ૫ત્રો 
અથવા ડીગ્રી કે ડી્લોમા અભ્યાસિમમા ંકોમ્પ્યટુર એક ધવષય તરીકે હોય તેવા પ્રમાણ૫ત્રો અથવા 
ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧ર ની ૫રીક્ષા કોમ્પ્યટુરના ધવષય સાથે ૫સાર કરેલ હોય તેવા 
પ્રમાણ૫ત્રો ધરાવતા હોવા જોઈશે. આ તબકકે આવુ ંપ્રમાણ૫ત્ર ન ધરાવતા ઉમેદવારો ૫ણ અરજી 
કરી શકશે. ૫રંત ુઆવા ઉમેદવારોએ ધનમણ ૂકં સિાધધકારી સમક્ષ કોમ્પ્યટુરની બઝેીક નોલેજની 
૫રીક્ષા પાસ કયાગન ુ ંઆવુ ંપ્રમાણ૫ત્ર ધનમણ ૂકં મેળવતા ં૫હલેા અચકુ રજુ કરવાનુ ંરહશેે. અન્યથા 
ધનમણ ૂકં સિાધધકારી આવા રકસ્સામા ંઉમેદવારોની ૫સદંગી "રદ" કરી શક્શે. 

 
૭.      શૈક્ષબણક લાયકાત/વયમયામદા માટે વનધામફરત તારીખ : (Cut - Off Date) 

તમામ ઉમેદવારોના ં રકસ્સામા ંશૈક્ષણણક લાયકાત, વય મયાગદા, નોન-િીમીલયેર સટી અને અન્ય 
જરુરી લાયકાત માટે તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૯ ની સ્સ્થધતને ઘ્યાનમા ંલેવામા ંઆવશે. 

 
૮.      અરજી કરવાની રીત :-   

આ જાહરેાતના સદંભગમા ંમડંળ ઘ્વારા ઓન લાઈન અરજી જ  સ્વીકારવામા ંઆવશે. જે અન્વય ે
ઉમેદવારોએ જાહરેાતમા ંદશાગવ્યા તા.૨૦/૦૭/ર૦૧૯ (બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક) તા. ૧૯/૦૮/૨૦૧૯ 
(સમય રાત્રીના ૨૩-૫૯ કલાક) દરધમયાન https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ ૫ર ઓન-લાઈન 
અરજી૫ત્રક ભરી શકશે. તેમ છતા ંકોઇ ઉમેદવાર એક કરતા ંવધ ુઅરજી રજીસ્ટડગ કરશે તો તેવા 
ઉમેદવારોના રકસ્સામા ંસૌથી છેલ્લે કન્ફમગ થયેલી અરજી માન્ય ગણીને તે ધસવાયની બાકીની તમામ 
અરજીઓ રદ થશે.  
 

https://ojas.gujarat.gov.in/


 
ઉમેદવારે અરજીપત્રક ભરવા માટે:-  
 

(૧)  સૌ પ્રથમ "https://ojas.gujarat.gov.in" વેબસાઈટ ૫ર જવુ.ં અને ત્ યાર બાદ   
(ર)  "Online Application" મા ંજઇ "Apply" ૫ર Click કરવુ.ં 
(૩)  ઉમેદવારે Select Advertisement by Department માથંી GSSSB (ગજુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી 

મડંળ) ધસલેકટ કરવુ.ં અને જાહરેાત ક્રમાકં :- ૧૮૩/૨૦૧૯૨૦ માટે ઉમેદવારી કરવા માગંતા હોય તે 
જાહરેાતના સવંગગના નામ ૫ર Click  કરવાથી સ્િીન પર More Details અન ેApply now ના ઓ્શન 
ખલુશે. જેમા ં More Details પર Click કરવાથી ધવગતવાર જાહરેાતની ધવગતો જોવા મળશે. જે 
ઉમેદવારોએ વાચંી જવી. 

(૪) જયારે "Apply now" ૫ર Click કરી ત્યાર પછી skip પર Click કરવાથી Application Format ખલુશે 
જેમા ંસૌ પ્રથમ "Personal Details" ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફદંડી ( * ) ધનશાની હોય તેની 
ધવગતો ફરજજયાત ભરવાની રહશેે.)  

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

(૬) તેની નીચ"ેAssurance (બાહંધેરી)"મા ંઉ૫રની શરતો સ્વીકારવા માટે "Yes" ૫ર Click કરવુ.ં હવે 
અરજી પણૂગ રીતે ભરાઈ ગયેલ છે.  

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

(૮) હવ ેUpload મા ં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 અન ે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 અન ે૭.૫ સે.મી. ૫હોળાઈ રાખવી.) (photo અન ેsignature upload) કરવા સૌ પ્રથમ 
તમારો photo અન ેsignature jpg format મા ં(15 kb) સાઈઝથી વધે નરહ તે રીતે સ્કેન કરી computer 
મા ંસેવ કરેલા હોવા જોઈશે.) photo અન ેsignature અપલોડ કરવા માટે “browse" button” ૫ર Click 
કરો. હવે choose file ના સ્િીનમાથંી જે ફાઈલમા ં jpg format મા ંતમારો photo store થયેલ છે, ત ે
ફાઈલને select કરો અને "open" button ને Click કરો. હવે "browse" button ની બાજુમા ં"upload" 
button ૫ર Click કરો. હવે બાજુમા ંતમારો photo દેખાશે. હવે આજ રીતે signature ૫ણ upload 
કરવાની રહશેે. જે photo અન ેsignature અપલોડ કરવામા ંઆવ્ યા હશ ેત ેજ photo લેણખત પરીક્ષાના 
હાજરીપત્રકમા ંચોંટાડવાનો રહશેે તથા તેવી જ signature કરવાની રહશેે તેમજ આ ભરતી પ્રરિયાના 
ધનમણ ૂકં સધુીના દરેક તબકે્ક મડંળ/સબંધંધત ખાતાના વડા માગંે ત્ યારે તેવો જ ફોટો રજુ કરવાનો 
રહશેે. આથી ફોટોગ્રાફની ચાર થી પાચં કોપીઓ કઢાવી રાખવી. જુદા જુદા તબકે્ક જુદા જુદા ફોટોગ્રાફ 
રજુ થશે તો ફાળવણી/ધનમણ ૂકંમા ંબાધ આવી શકશે. જેની જવાબદારી ઉમેદવારની પોતાની રહશેે.  

 
 
 



 
(૯) હવે પેજના ઉ૫રના ભાગમા ં"Online Application"મા ંજઇ "Confirm" ૫ર Click કરો અને "Application 

number" તથા Birth Date type કયાગ બાદ Ok ૫ર Click કરવાથી ઉમેદવારની બેણઝક મારહતી દેખાશે. 
જે ચકાસી લેવી અને અરજીમા ંસધુારો કરવાની જરૂર જણાય તો "Online Application" મા ંedit મા ં
જઇ અરજીમા ંસધુારો કરી લેવો. અરજી કન્ફમગ કયાગ ૫હલેા કોઈ૫ણ પ્રકારનો સધુારો થઈ શકશે. ૫રંત ુ
અરજી કન્ફમગ થયા બાદ કોઈ૫ણ પ્રકારનો સધુારો શકય બનશે નહી. તેથી સપંણૂગ ચકાસણી બાદ જો 
અરજી સધુારવાની જરૂર ના જણાય તો તેની નીચે આપેલ Confirm Application પર Click કરવાથી 
કન્ફમગ માટેનુ ંબોક્ષ ઓપન થશે. જેમા ં Ok પર Click કરવાથી Confirmation નબંર જનરેટ થશે. અને 
ઉમેદવારની અરજીનો online સ્વીકાર થઈ જશે. Confirmation નબંર હવે ૫છીની બધી જ કાયગવાહી 
માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહશેે. એકવાર ઓનલાઇન અરજી કન્ફમગ થયા બાદ, તેમા ં
કોઇપણ પ્રકારનો ફેરફાર ઉમેદવાર કે મડંળ દ્વારા થઇ શકશે નહીં. હવે તેની નીચે Print Application 
અન ેPrint Chalan નુ ંઓ્શન દેખાશે. ઉમેદવારે Print Application પર Click કરી એ્લીકેશનની 
ધપ્રન્ટની નકલ કાઢી સાચવી રાખવી. જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવા માટે Chalan 
ની ધપ્રન્ટ મેળવી લેવી.  

        અરજીમા ં દશાગવેલી ધવગતોને અનરુૂપ પ્રમાણપત્રો મડંળ માગં ે ત્યારે ઉમેદવારે રજૂ 
કરવાના રહશેે. આથી, ઉમેદવારે પ્રથમ તેમની પાસેના પ્રમાણપત્રોને આધારે પોતાનુ ં નામ, 
પધત/ધપતાનુ ં નામ, અટક, જન્મતારીખ, શૈક્ષણણક લાયકાત, જાધત (કેટેગરી), જેન્ડર (મેલ/ફીમેલ) 
માજી સૈધનક, સ્પોટગસ, શા.ખો.ખા.ં, ધવધવા વગેરે બાબતોની બારીક ચકાસણી કરી લઇને તેને અનરુૂપ 
ધવગતો ઓનલાઇન અરજીમા ંદશાગવવાની રહશેે. મડંળ દ્વારા ચકાસણી સારુ પ્રમાણપત્રો માગંવામા ં
આવે ત્યારે ઓનલાઇન અરજીપત્રકમા ંદશાગવેલ ધવગતો અને ઉમેદવાર દ્વારા મડંળ સમક્ષ રજૂ કરવામા ં
આવતા ંપ્રમાણપત્રોમા ંકોઇપણ જાતની ધવસગંતતા માલમૂ પડશે તો, તેવી ઉમેદવારી મડંળ દ્વારા જે 
તે તબકે્કથી ‘રદ’ કરવામા ંઆવશે. ખોટી કે અધરૂી ધવગતોને કારણે ક્ષધતયકુ્ત અરજી રદ કરવામા ં
આવ ેતો, તેમા ંમડંળની કોઇ જવાબદારી રહશેે નહીં. આથી, ઉમેદવારોને તેમની પાસેના પ્રમાણપત્રોન ે
આધારે અને તેને અનરુૂપ ધવગતો ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે દશાગવવાની ખાસ કાળજી રાખવા 
જણાવવામા ંઆવે છે.  

(૧૦) હવ ે "Online Application" મા ંજઇ Print Application Form / Pay Fees ૫ર Click કરવુ.ં અહીં 
Select Job માથંી જાહરેાત િમાકં ધસલેકટ કરીને તમારો confirmation number ટાઈ૫ કરવો અન ે
જન્ મતારીખ ટાઇપ કરી Print Application Form ૫ર Click કરવાથી તમારી અરજી ઓપન થશે. જેની 
ધપ્રન્ટની નકલ કાઢી સાચવી રાખવી.  

નોંધ:- જાહરેાત િમાકંઃ૧૮૩/૨૦૧૯૨૦, ‘‘પ્રોબેશન ઓફિસર” વગગ-3 સવંગગના ભરતી ધનયમોમા ં દશાગવલે 
શૈક્ષણણક લાયકાત,વયમયાગદા તેમજ ઓનલાઈન અરજી ભરવા સબંધંધત કોઈ માગગદશગનની 
આવશ્યકતા જણાય તો ત ેહલે્પલાઈન ટોલ ફ્રી નબંર-૧૮૦૦૨૩૩૫૫૦૦ તેમજ મડંળની કચેરીના 
ફોન નબંર:-૦૭૯- ૨૩૨૫૩૬૨૭ ૫ર સ૫ંકગ કરી શકાશે. 

 
 
 



૯.         ૫રીક્ષા િી :-   

 ફોમગ ભરતી વખત ે ‘‘General’’ કેટેગરી Select કરી હોય (દશાગવી હોય) તવેા (PH તથા 

Ex.Serviceman કેટેગરી ધસવાયના) તમામ ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહશેે.  

 અરજી ફોમગમા ંનીચે મજુબની કેટેગરી Select કરનાર ઉમેદવારોએ કોઇપણ પ્રકારની પરીક્ષા ફી 
ભરવાની રહશેે નહીં.  

  (ક) અનસુણૂચત જાધત (SC)  
  (ખ) અનસુણૂચત જન જાધત (ST)  
  (ગ) સામાજીક અને શકૈ્ષણણક રીતે પછાતવગગ (SEBC) 

(ઘ)  આધથિક રીતે નબળા વગગ (EWS)  
  (ચ) માજી સૈધનક (Ex.Serviceman) તમામ કેટેગરીના  
  (છ) શારરરીક ખોડખાપંણ ધરાવતા ઉમેદવારો (PH) તમામ કેટેગરીના ં
 જે ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની છે તેવા ઉમેદવારો જયારે OJAS વબેસાઇટ પર પોતાની અરજી 

સબમીટ કરે ત્ યારે તેઓને પરીક્ષા ફી ભરવા માટે ઓન લાઇન ઉપલબ્ ધ ચલણની ૩ નકલોની એક 
પાના ઉપર ધપ્રન્ટ મેળવવાની સચુના મળશે. ઉમેદવારોએ આ પાનાની પણ ધપ્રન્ટ મેળવી લેવાની 
રહશેે, ઉમેદવારોએ ચલણ સાથે કોઇપણ કોમ્પ્યટુરાઇઝડ પોસ્ટ ઓફીસમા ંજઇને, પરીક્ષા િી પેટે રૂ. 
૧૦૦/- રોકડા + રૂ.૧૨/- પોસ્ટલ ચાજીસ ભરી દેવાના રહશેે. ચલણની એક નકલ પોસ્ટ ઓફીસ 
રાખી લેશે અને બે નકલ ઉમેદવારને પોસ્ટ ઓરફસનો ધસક્કો અને  સ્ટીકર લગાવીને પરત આપશે.  

 પોસ્ટ ઓફીસમા ંપરીક્ષા ફી ભરવાની છેલ્ લી તા.૨૩/૦૮/ર૦૧૯ (કચેરી સમય સધુી) ની રહશેે.  
 અન્ય કોઇ રીતે પરીક્ષા ફી સ્વીકારવામા ંઆવશે નહીં. 
 પરીક્ષા ફી ભયાગ બાદ રીફડં મળવાપાત્ર નથી તેમજ તે ફી અન્ય કોઇ પરીક્ષા માટે અનામત તરીકે 

રાખવામા ંઆવશે નહીં. પરીક્ષા ફી ભરવાપાત્ર ઉમેદવારોની ફી ભયાગ વગરની અરજી માન્ય રહશેે 
નહીં.  

 ‘‘General’’ કેટેગરી Select કરનાર (શારીરરક ખોડખાપંણ તથા માજી સૈધનક કેટેગરી ધસવાયના) 
ઉમેદવારો ફી ભરવાની ધનયત સમયમયાગદામા ંપરીક્ષા ફી નહીં ભરે તો તેવા ઉમેદવારોનુ ંઅરજી 
ફોમગ કોઇપણ જાતની જાણ કયાગ વગર મડંળ દ્વારા ‘‘રદ’’ કરવામા ંઆવશે. 

 
૧૦.    ૫રીક્ષા પધ્ધવત :- 
 

મડંળ દ્વારા ધનયત સમયમયાગદામા ંઓન-લાઇન મળેલ અરજીઓની પ્રાથધમક ચકાસણી(એક કરતા ંવધ ુ
અરજી કરેલ છે કે કેમ ? અને પરીક્ષા ફી ભરેલ છે કે કેમ ?) કરીને લાયક ઉમદેવારોની પરીક્ષા (૧) 
પ્રથમ તબક્કામા ંલેખીત સ્પધામત્મક કસોટી (OMR) ભાગ-૧ અને (૨) ત્યારબાદ બીજા તબક્કામા ંકુલ 
જગાના મેરીટના ધોરણ ે કેટેગરી વાઈઝ અંદાજીત ત્રણ ગણા ઉમેદવારોની કોમ્પ્યટુર પ્રોફિસીયન્સી 
(કાયમક્ષમતા) ટેસ્ટ ભાગ-૨ - એમ બ ેકસોટીઓ લવેામા ંઆવશે. જેની ધવગતો નીચ ેમજુબની રહશેે. 

 

 
 



 
 (ક)    ભાગ-૧ : લેબખત કસોટી : ઓ્ટીકલ માકમ  રીડીંગ (OMR) પ્રશ્ન૫ત્ર, ગણુ :૧૫૦, સમયઃ બે કલાક.  
 

૧ સામાન્ય જ્ઞાન: ગજુરાતનો ઇધતહાસ, ભગૂોળ અને સસં્કૃધત, ભારતનુ ં બધંારણ, 
રમતગમત,સામાન્ય ધવજ્ઞાન,વતગમાન પ્રવાહો, કોમ્પ્યટુરને લગતુ ં સામાન્ય 
જ્ઞાન,ટેસ્ટ ઓફ રીઝનીંગ,પયાગવરણ, જાહરે વહીવટ, સરકારી યોજનાઓ, પચંાયતી 
રાજ અને ડીઝાસ્ટર મેનેજમને્ટ,ગાણણધતક કસોટીઓ ધવગરેે 

૩૦ ગણુ 

૨ ગજુરાતી સારહત્ય, ગજુરાતી વ્ યાકરણ ૨૦ ગણુ 
૩ અંગ્રેજી વ્યાકરણ ૧૦ ગણુ 
૪ ખાસ ધવષય કે ધવષયોની શૈક્ષણણક લાયકાતને (લઘતુમ) અનરુૂપ ધવષયનુ ંપેપર 

(આ સવંગગન ે શૈક્ષણણક લાયકાતને અનરુૂપ સોશ્યલ વકગ , સોસીયોલોજી તેમજ 
સાયકોલોજી ધવષયને અનરુૂપ સ્નાિક કક્ષાને લગતા પ્રશ્નો.) 

૯૦ ગણુ 

કુલ  ૧૫૦ ગણુ 
  
નોંધ : (૧)    (i) પરીક્ષા Multiple Choice Question (MCQ ) અને Optical Mark Reader (OMR) પધ્ધધતની 

રહશેે. (ii) દરેક પ્રશ્નનો ૦૧ (એક) ગણુ રહશેે. (iii) ઉમેદવારે બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના 
રહશેે. (iv) ખોટા જવાબ દીઠ, છેકછાક વાળા જવાબદીઠ કે એક કરતા ંવધ ુધવકલ્પ પસદં કરેલા 
જવાબદીઠ મેળવેલ ગણુમાથંી ૦.ર૫ ગણુ કમી કરવામા ંઆવશે, નેગેટીવ માકીંગ લાગ ુપડશે. 
(v) દરેક પ્રશ્નના જવાબોમા ંએક ધવકલ્પ "E" “Not attempted” રહશેે, ઉમેદવાર કોઇ પ્રશ્નનો જવાબ 
આપવા ના ઇચ્છતા હોય તો, આ ધવકલ્પ પસદં કરી શકશે અન ે“Not attempted” ધવકલ્પ પસદં 
કરવાના રકસ્સામા ંનેગેટીવ માકીંગ લાગ ુપડશે નહીં. (vi) પ્રશ્નના આપેલા બધા ધવકલ્પોમાથંી કોઇ 
પણ ધવકલ્પ પસદં નહીં કરવામા ંઆવ ેતો, મેળવેલ ગણુમાથંી ૦.ર૫ ગણુ કમી (નેગેટીવ માકીંગ) 
કરવામા ંઆવશે. 

(ર) લેણખત પરીક્ષામા ં ઉિીણગ થનાર ઉમેદવારોને ભાગ-૨ કોમ્પ્યટુર પ્રોરફશીયન્સી (કોમ્પ્યટુર 
કાયગક્ષમતા ) કસોટી માટે બોલાવવામા ંઆવશે. કુલ ખાલી જગાના મેરીટના ધોરણે કેટેગરીવાર 
અંદાજે ત્રણ ગણા જેટલા ઉમેદવારોને કોમ્પ્યટુર પ્રોરફશીયન્સી(કાયગક્ષમતા) કસોટી માટે 
બોલાવવામા ંઆવશે. 

 
 (ખ) ભાગ-ર:કોમ્પ્યટુર પ્રોિીસીયન્સી(કાયમક્ષમતા કસોટી) ગણુઃ૭૫, સમયઃ૧ કલાક ૧૫ મીનીટ.  

 
૧ એક્સેલ સ્પ્રેડશીટ ૧૫ ગણુ 
૨ ઈમેઈલ કરવા(વીથ ફાઈલ એટેચમેન્ટ) ૧૫ ગણુ 
૩ પાવર પોઈન્ટ ૧૫ ગણુ 
૪ વડગ ટાઇપીંગ/વડગ ફોમેટીંગ(અંગ્રેજી તથા ગજુરાતી) ૩૦ ગણુ 

કુલ  ૭૫ ગણુ 
 



 
 
 
(ગ)   લઘતુ્તમ લાયકી ધોરણ:   

 મેરીટ યાદી તૈયાર કરવા માટેનુ ંલાયકી ધોરણ મડંળ ઠરાવશે. પરંત ુપરીક્ષા ધનયમોની જોગવાઇ મજુબ, 
કોઇપણ સજંોગોમા ંઅનામત કેટેગરી સરહતની તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે લધિુમ લાયકી ધોરણ, 
દરેક કસોટી માટે કુલ ગણુના ૪૦ % ગણુ રહશેે. લેણખત કસોટીમા ંમેરીટના ધોરણે ઉિીણગ થનાર ઉમેદવારો 
પૈકી કુલ ખાલી જગાઓની સખં્યાના કેટેગરીવાર અંદાજે ૩ (ત્રણ) ગણા ઉમેદવારોને કોમ્પ્યટુર પ્રોફીસીયન્સી 
(કાયગક્ષમતા)  કસોટી માટે બોલાવવામા ંઆવશે. 

 
 (ઘ)  (૧) ‘‘પ્રોબેશન ઓફિસર”  વગગ-3 સવંગગની જગા માટેની મેરીટ યાદી ભાગ-૧ : લેણખત કસોટી : ઓ્ટીકલ 

માકગ રીડીંગ (OMR) પ્રશ્ન૫ત્ર તથા ભાગ-ર: કોમ્પ્યટુર પ્રોફીસીયન્સી (કોમ્પ્યટુર કાયગક્ષમતા) કસોટી બનંેમા ં
મેળવેલ સયંકુ્ત ગણુના આધારે તૈયાર કરવામા ંઆવશ.ે  

   (૨)  આ જાહરેાત હઠેળની જગા માટે મૌખીક કસોટી લવેામા ંઆવશે નહીં. 
     (૩) પસદંગી યાદી/પ્રવતક્ષા યાદી તૈયાર કરવાની પધ્ધવત:-  

            ઉમેદવારોએ ઉકત પ્રથમ તબક્કા ભાગ-૧ની સ્પધાગત્મક લેણખત પરીક્ષા અને બીજા તબક્કા ભાગ-૨ ની 

કોમ્પ્યટુર પ્રોરફસીયન્સી ટેસ્ટ -એમ બનેં કસોટીમા ં મેળવેલ સયંકુ્ત ગણુના મેરીટસના આધારે કેટેગરી 
વાઇઝ ભરવાની થતી જગાની ધવગતો ધ્યાન ેલઇ પસદંગી યાદી/પ્રધતક્ષા યાદી તયૈાર કરવામા ંઆવશે.  

 
 ૧૧.    સામાન્ય શરતો:- 

(૧)  જાહરેાતમા ંજે કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે જગાઓ અનામત છે તેવી કેટેગરીના ઉમેદવારને જ ઉ૫લી 
વયમયાગદામા ંછુટછાટ મળશે. બધી જ મળવાપાત્ર છુટછાટ ગણતરીમા ંલીધા બાદ માજી સૈધનકો 
ધસવાય વધમુા ંવધ ુ૪૫ વષગથી વધે નહીં ત ેરીતે જ ઉ૫લી વયમયાગદામા ંછૂટછાટ મળશે.  

(૨)  ણબનઅનામત તથા અનામત વગોના મરહલા ઉમેદવારોને પણ બધી જ મળવાપાત્ર છુટછાટ 
ગણતરીમા ંલીધા બાદ વધમુા ંવધ ુ૪૫ વષગની ઉંમર સધુી જ ઉ૫લી વયમયાગદામા ંછુટછાટ મળશે.  

  (૩)  (૧) અનામત વગગના ઉમેદવારોએ જાવત અંગેનુ ંસક્ષમ સત્તાવધકારીનુ ંપ્રમાણપત્ર ગજુરાત સરકાર 
દ્વારા વખતો વખત વનયત કરેલ નમનૂામા ંમેળવેલ હોવુ ંજોઇશે. (૨) સા. અન ેશૈ. ૫.વગગના ઉમેદવારોએ 
ઉન્નત વગગમા ં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુ ં સામાજીક ન્યાય અને અધધકારીતા ધવભાગના તા. 
૨૭/૦૪/૨૦૧૦ ના ઠરાવ િમાકં- સસપ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/અની જોગવાઈ મજુબથી ધનયત થયેલ નમનુા 
પરરધશષ્ટટ-૪ તથા તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ના ઠરાવિમાકં: સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ તેમજ તા. 
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ના ઠરાવ િમાકં:સશપ/૧૨૨૦૧૭/૧૨૪૩૮૨/અની જોગવાઈ મજુબ, તા. ૦૧/૦૪/ર૦૧૭ 
થી અરજી કરવાની છેલ્લી તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૯ દરધમયાન મળેવેલ અસલ પ્રમાણ૫ત્રનો નબંર અન ેતારીખ 
ઓન લાઈન અરજી કરતી વખતે દશાગવવાના ંરહશેે. 
     સક્ષમ અધધકારી દ્વારા અપાયેલ આવુ ં પ્રમાણપત્ર રજુ ન કરી શકનાર ઉમેદવારો સામાન્ય 
ઉમેદવારો માટે નક્કી થયેલ વયમયાગદામા ંઆવતા નહીં હોય તો તેઓની ઉમેદવારી રદ થશે. સામાજીક 
અને શૈક્ષણણક રીતે ૫છાત વગગના ઉમેદવારોએ રાજય સરકારની નોકરી માટે માન્ય કરાયેલ ધનયત 



નમનુામા ંનોન રિધમલીયર સટી અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજૂ કરવાન ુરહશેે. (૩) સામાજીક 
અને શૈક્ષણણક રીતે ૫છાત વગગના ૫રરણીત મરહલા ઉમેદવારે આવ ુનોન િીમીલેયર પ્રમાણ૫ત્ર તેમના 
માતા- ધપતાની આવકના સદંભગમા ંરજુ કરવાનુ ંરહશેે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના ૫ધતની આવકના 
સદંભગમા ંઆવ ુપ્રમાણ૫ત્ર રજુ કરેલ હશે તો તેની ઉમેદવારી રદ કરવામા ંઆવશે. (૪) જો સામાજીક અન ે
શૈક્ષણણક રીતે ૫છાત વગગના ઉમેદવારે આવુ ંપ્રમાણ૫ત્ર મડંળ ઘ્વારા અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે 
રજુ કરેલ નરહ હોય તો, તેમજ તેઓ ણબન અનામત ઉમેદવાર તરીકેની વયમયાગદામા ંઆવતા નહીં હોય 
તો તઓેની ઉમેદવારી માન્ય ગણાશે નરહ. (૫) પરીક્ષા ફી ભયાગ બાદ રીફડં મળવાપાત્ર નથી તેમજ તે ફી 
અન્ ય કોઇ પરીક્ષા માટે અનામત તરીકે રાખવામા ંઆવશે નહીં. તથા અરજી કયાગ બાદ ૫રત ખેંચી શકાશે 
નરહ. (૬) ણબનઅનામત વગગના ઉમેદવારોએ ધનયત પરીક્ષા ફી ભરેલ નહીં હોય તો તેઓની અરજી 
ધવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નહીં. (૭) આગળની ભરતી પ્રરિયા સદંભે મડંળ દ્વારા આ૫વામા ંઆવતી 
જરૂરી સચુનાઓ જોવા માટે મડંળની વેબસાઈટ અવાર નવાર જોતા રહવે ુ.ં (૮)  એથલેરટકસ(ટે્ર્ક અને રફલ્ડ 
રમતો સરહત), બેડધમન્ટન, બાસ્કેટબોલ, રિકેટ, ફટબોલ, હોકી, સ્સ્વમીંગ, ટેબલ ટેધનસ, વોલીબોલ, ટેધનસ, 
વેઈટણલફટીંગ, રેસણલિંગ, બોકધસિંગ, સાઈકણલિંગ, જીમ્પનેસ્સ્ટકસ, જુડો, રાઈફલ શરૂટિંગ, કબડ્ડી, ખોખો, તીરંદાજી, 
ઘોડસેવારી, ગોળાફેંક, નૌકાસ્ પધાગ, શતરંજ, હને્ ડબોલ ની રમતો-ખલેકુદમા ં (1) રાષ્રીય / આંતરરાષ્રીય 
અથવા (2) આંતર યવુનવવસિટી અથવા (3) અબખલ ભારત શાળા સઘં ઘ્વારા યોજાતી સ્પધામઓમા ંમાત્ર 
પ્રધતધનધધત્વ કરેલ હોય તેવા ઉમેદવારને ૫સદંગીમા ંઅગ્રતા માટે તેમને માત્ર પ્રથમ તબક્કા ભાગ-૧ ની 
સ્પધાગત્મક લેણખત પરીક્ષામા ંમેળવેલ કુલ ગણુના ૫ (પાચં) ટકા ગણુ ઉમેરી આ૫વામા ંઆવશે. તેથી ઉકત 
ત્રણ સ્ તરની સ્ પધાગઓમા ંઉમદેવારોએ ભાગ લીધલે હોય તેવા જ ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમા ંજરૂરી ધવગતો 
દશાગવવાની રહશેે. ઉકત ત્રણ સ્તર ધસવાયની સ્પધાગઓમા ંભાગ લીધેલ હોય તો તેને અગ્રીમતા માટે માન્ય 
ગણવાની રહતેી ન હોવાથી તેવા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમા ંધવગતો દશાગવવાની રહશેે નહીં. ઉકત ત્રણ 
સ્તરની સ્પધાગઓમા ંભાગ લીધેલ ઉમેદવારોએ સરકારે તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના ઠરાવ િમાકં :સીઆરઆર/ 
૧૦૭૭/ર૬૬૦/ગ.ર તથા તા.૧/૮/૧૯૯૦ના ઠરાવ િમાકં: સીઆરઆર/૧૧૮૮/૩૬૪૪/ ગ.રમા ંધનયત 
કયાગ મજુબના સિાધધકારી પાસેથી ધનયત નમનૂામા ં મેળવેલ જરૂરી પ્રમાણ૫ત્ર અસલ પ્રમાણપત્રોની 
ચકાસણી સમયે રજુ કરવાનુ ંરહશેે.(ધનયત નમનૂા મડંળની વેબસાઈટ પર મકૂવામા ંઆવેલ છે.) આવુ ં
પ્રમાણપત્ર ધરાવનાર ઉમેદવાર જ રમતના ગણુ મેળવવા માટે હક્કદાર થશે. (૯) સામાન્ય વહીવટ 
ધવભાગના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ િમાકંઃ સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ.રમા ંધનદેધશત પ્રવતગમાન 
ધનયમો અનસુાર ધવધવા મરહલા ઉમેદવારો માટે પસદંગીમા ંઅગ્રતા આપવા માટે તેઓને પ્રથમ તબક્કાની 
સ્પધાગત્મક લેણખત કસોટી તેમજ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યટુર પ્રોફીસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બનંે પરીક્ષામા ંમળેવલે 
ગણુના ૫ (પાચં) ટકા ગણુ ઉમેરી આ૫વામા ંઆવશે. પરંત ુતેઓએ ધનમણ ૂકં સમયે પનુઃ લગ્ન કરેલા ન 
હોવા જોઇએ.  અને તે અંગ ેમડંળ માગંે ત્યારે તમામ પરુાવા અસલમા ંરજુ કરવાના રહશેે. (૧૦)  મડંળ 
તરફથી આ૫વામા ંઆવતી જરૂરી સચુનાઓ જોવા માટે મડંળની વેબસાઈટ અવાર નવાર જોતા રહવે ુ.ં 

૧૨. સામાન્ય સચુનાઓ:- 
(૧)  શૈક્ષણણક લાયકાત માટે ખાસ સચૂના કે  જાહરેાતમા ંફકરા ન.ં- ૪ (ખ) ( i ) જણાવ્યા મજુબ મખુ્ય 
ધવષયો સાથ ે સ્નાતક (Degree) હોવા જરૂરી છે.ભરતી ધનયમોમા ંસચુવેલ સ્પષ્ટટ ધવષયો સાથે સ્નાતક   

(Degree) ન હોય તો ઉમેદવારી જે - તે તબકકે ‘‘રદ’’ કરવામા ંઆવશે. 



(૨). ઉમેદવારે અરજી૫ત્રકમા ંભરેલ ધવગતો સમગ્ર ભરતી પ્રરિયા માટે આખરી ગણવામા ંઆવશે અને 
તેના પરુાવાઓ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે અસલમા ંરજુ કરવાના રહશેે. અન્યથા  ઉમેદવારી જે 
- તે તબકકે ‘‘રદ’’ કરવામા ંઆવશે. 

(૩). ઉમેદવાર અરજી૫ત્રકમા ંજે ફોટો upload કરે છે, તેની પાસપોટગ સાઈઝના ફોટાની એક કરતા ંવધ ુ
કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવી અને આ જાહરેાતની સમગ્ર  ભરતી પ્રરિયામા ંતે જ ફોટાની કોપીનો 
ઉપયોગ કરવાનો રહશેે. (જેમ કે ૫રીક્ષા સમયે હાજરી૫ત્રકમા ંલગાવવો તેમજ અસલ પ્રમાણપત્રોની 
ચકાસણી સમયે પણ તે  જ ફોટાની કોપી રજુ કરવાની રહશેે.)  

(૪). ઉમેદવાર અરજી૫ત્રક ભરતી વખતે જે મોબાઈલ નબંર દશાગવે છે તે જ નબંર ચાલ ુ  રાખવો અન ે
ભરતી પ્રિીયા પણૂગ થાય ત્યા સધુી જાળવી રાખવો.   

(૫) મડંળ જે કોઈ ઉમેદવારને (૧) તેને ઉમેદવારી માટે કોઈ૫ણ પ્રકારે ટેકો મેળવવા માટે એટલે કે, મડંળના 
અઘ્યક્ષ, સભ્ય અથવા કોઈ અધધકારી 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 સાથ ેચેડા કરવામા ંઆવ્યા હોય તેવા દસ્તાવેજો સાદર કરવા અથવા 
ગેરરીધત આચરવા માટે (૫) યથાથગ અથવા ખોટા અથવા મહત્વની મારહતી છુપાવતા હોય તેવા 
ધનવેદનો કરવા માટે (૬) ૫રીક્ષા માટે તેની ઉમેદવારીના સબંધંમા ંઅન્ય કોઈ અધનયધમત અથવા 
અયોગ્ય સાધનોનો આશ્રય લેવા માટે (૭) પરીક્ષા દરમ્પયાન ગેરવ્યાજબી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા 
માટે એટલે કે અન્ય ઉમેદવારની ઉિરવહીમાથંી નકલ કરવા, પસુ્તક, ગાઈડ, કા૫લી કે તેવા કોઈ૫ણ 
છાપેલા કે, હસ્તણલણખત સારહત્યની મદદથી, મોબાઇલ, અથવા અન્ય ઇલેકટ્ર્ોધનક ઉપકરણો સાથ ે
રાખવા કે, તનેો ઉપયોગ કરવો અથવા વાતચીત ઘ્વારા નકલ કરવા કે ઉમેદવારને નકલ કરાવવાની 
ગેરરીધતઓ પૈકી કોઈ૫ણ ગેરરીધત આચરવા માટે (૮) લખાણોમા ંઅશ્શ્લલ ભાષા અથવા ણબભત્સ 
બાબત સરહતની અપ્રસ્તતુ બાબત લખવા માટે (૯) ૫રીક્ષાખડંમા ંઅન્ય કોઈ રીતે ગેરવતગણ ૂકં કરવા 
માટે (૧૦) ૫રીક્ષાના સચંાલન કરવા માટે મડંળે રોકેલા સ્ટાફની સીધી કે આડકતરી રીતે હરેાન કરવા 
અથવા શારીરરક રીતે ઈજા કરવા માટે (૧૧) પવૂગવતી િમ- ૧ થી ૧૦ ખડંોમા ંધનરદિષ્ટટ કરેલ તમામ 
અથવા કોઈ૫ણ કૃત્ય કરવાનો પ્રયત્ન કરવા માટે અથવા યથા પ્રસગં મદદગીરી કરવા માટે અથવા 
(૧ર) ૫રીક્ષા આ૫વા માટે તેને ૫રવાનગી આ૫તા તનેા પ્રવેશ૫ત્રમા ંઆ૫વામા ંઆવલેી કોઈ૫ણ 
સચુનાનો ભગં કરવા માટે દોધષત ઠયાગ હોય તો અથવા દોધષત હોવાનુ ંજાહરે કયુગ હોય તો તે ફોજદારી 
કાયગવાહીને પાત્ર થવા ઉ૫રાતં-(ક) મડંળ,  જે ૫રીક્ષાનો ઉમેદવાર હોય તે ૫રીક્ષામાથંી ગેરલાયક 
ઠરાવી શકશે, અથવા (ખ)(૧) મડંળ, સીધી ૫સદંગી માટે લેવાતી કોઈ૫ણ ૫રીક્ષામા ંબસેવામાથંી 
અથવા (ર) રાજય સરકાર પોતાના હઠેળની કોઈ૫ણ નોકરીમાથંી કાયમી રીતે અથવા ધનરદિષ્ટટ મદુત 
માટે બાકાત કરી શકશે. (૧૩) ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ, અન્ય ભરતી બોડગ, અન્ ય સરકારી/અધગ 
સરકારી/સરકાર હસ્ તકની સસં્ થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર કયારેય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય અન ે
ગેરલાયક ઠરાવ્યાનો સમય ચાલ ુહશે તો તેવા ઉમેદવારોની ઉમેદવારી જે તે તબકે્ક આપોઆપ રદ 
થવાને પાત્ર બનશે. 

(૬) ઉમેદવારે અરજી૫ત્રકમા ંબતાવેલી કોઈ૫ણ ધવગત અને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજુ 
કરેલ જન્મ તારીખ, શૈક્ષણણક લાયકાત, વય, જાધત, અનભુવ ધવગેરેને લગતા પ્રમાણ૫ત્રો ભધવષ્ટયમા ં
જે તે તબકકે ચકાસણી દરમ્પયાન ખોટા માલમુ ૫ડશે તો તેની સામે યોગ્ય કાયદેસરની કાયગવાહી 



કરવામા ંઆવશે. આવા ઉમેદવારની ઉમેદવારી મડંળ ઘ્વારા ‘‘રદ‘‘ કરવામા ંઆવશે. તેમજ અન્ ય 
સવંગોની ભરતી માટે પણ ગેરલાયક ઠરાવવામા ંઆવશે. તેમજ જો ૫સદંગી/ધનમણ ૂકં થયેલ હશે તો 
૫સદંગી/ધનમણ ૂકં, મડંળ/ધનમણ ૂકં કરનાર સિાધધકારી દ્વારા કોઈ૫ણ તબકકે ‘‘રદ‘‘ કરવામા ંઆવશે.  

(૭) મડંળ ઘ્વારા લેવાનાર સ્પધાગત્મક લેણખત કસોટી કે કોમ્પ્યટુર પ્રોફીસીયન્સી કસોટીમા ંઉિીણગ થવાથી 
જ ઉમેદવારને ધનમણ ૂકં માટેનો હક્ક મળી જતો નથી. ધનમણ ૂકં સમયે સિાધધકારીને ઉમેદવાર બધી જ 
રીતે યોગ્ય છે તેમ સતંોષ થાય તો જ ઉમેદવારને ધનમણ ૂકં આ૫વામા ંઆવશે.  

(૮) ૫સદંગી પામેલ ઉમેદવારે ધનમણ ૂકં સિાધધકારી ઠરાવે તે શરતોને આધધન ધનમણ ૂકં મેળવવાને પાત્ર 
થશે.  

(૯) ઉમેદવાર પોતે ૫રીક્ષામા ંસફળ થયો હોવાના કારણ ેજ સબંધંધત જગા ઉ૫ર ધનમણ ૂકં કરવાનો દાવો 
કરવાને હક્કદાર થશે નહીં, ધનમણ ૂકં કરનાર સિાધધકારીને પોતાને એવી ખાતરી થાય કે જાહરે સેવા 
સારૂ ઉમેદવાર યોગ્ય જણાતો નથી તો તેન ે૫ડતો મકુી શકાશે. ધનમણ ૂકં બાબતે તેઓનો ધનણગય આખરી 
ગણાશે. 

   (૧૦) ભરતી પ્રરિયા સપંણૂગ૫ણે ગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) ધનયમો-૧૯૬૭ (વખતો 
વખતના સધુારા સરહત) અને તે અન્વયે જે તે સવંગગના ઘડવામા ંઆવેલ ભરતી ધનયમોને આધધન 
રહશેે. 

(૧૧) સમગ્ર ભરતી પ્રિીયા પણૂગ ન થાય ત્યાસધુી કોઈ પણ પ્રકારની મારહતી માગતી આર.ટી.આઈ. એક્ટ 
હઠેળની કોઈ પણ અરજી ધ્યાને લેવામા ંઆવશે. નહી.   

૧૩. આ જાહરેાત તથા ભરતી પ્રરિયામા ં કોઈ૫ણ કારણોસર તેમા ં ફેરફાર કરવાની કે “રદ” કરવાની 
આવશ્યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો મડંળને સપંણૂગ હક્ક / અધધકાર રહશેે અને મડંળ આ માટે 
કારણો આ૫વા બધંાયેલ રહશેે નહીં. 

 
 
 

 

તારીખ:  /   /૨૦૧૯  
સ્થળ:- ગાધંીનગર 

            સબચવ 
ગજુરાત ગૌણ સેવા ૫સદંગી મડંળ,  
           ગાધંીનગર 

  


