ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર
ગજ
ુ ારા ાહેરાત
સધ
(ાહેરાત રમાંક: ૧૦૦/૨૦૧૬૧૭, ૧૦૯/૨૦૧૬૧૭, ૧૧૦/૨૦૧૬૧૭,)
ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ વારા સચિવાલયના વવવવધ વહીવટી વવભાગોના વનયંરણ
(૧) ગજ
હેઠળના ખાતાના વડાઓ હ્તકના જુદા જુદા સંવગોની વગગ -૩ ની જ્યાઓ સીધી ભરતીથી
ભરવા માટેની તા. ૨૬/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ રસિધ કરવામાં આવેલ િં કુ ત ા.ર.
૯૯/૨૦૧૬૧૭ થી ૧૧૦/૨૦૧૬૧૭ પૈકીની (૧) ા.ર. ૧૦૦/૨૦૧૬૧૭, અવધક મદદનીશ
ઇજનેર (સામા્ય) ની કુ લ-૦૫ જ્યાઓમાં અ્ય બીી ૪૬ જ્યાઓનો, (૨)

ા.ર.

૧૦૯/૨૦૧૬૧૭, ફિમેલ હે્થ વકગ ર સંવગગ માં ૩૦૦ જ્યાઓમાં અ્ય બીી ૩૦૩ જ્યાઓનો,
(૩) ા.ર. ૧૧૦/૨૦૧૬૧૭, આસી્ટ્ટ ્ટોર કીપર સંવગગમાં ૨૫૦ જ્યાઓમાં અ્ય બીી ૫૦
જ્યાઓનો, સા.વ.વવ.ના તા. ૨૩/૦૧/૨૦૧૭ ના ઠરાવ રમાંકઃ રસક-૧૦૨૦૧૪-૨૩૦૦-આર(ભાગ-૧) ની જોગવાઇ અ્વયે વધારો થયેલ છે . તેથી તા. ૨૬/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ રવસધ
ુ ત ાહેરાતના પ ૃ્ઠ ૨ અને ૩
કરવામાં આવેલ િં ક

પર દ્ાાવેલ ા.ર. ૧૦૦/૨૦૧૬૧૭,

ા.ર. ૧૦૯/૨૦૧૬૧૭ અને ૧૦૦/૨૦૧૬૧૭ ની જ્યાઓના રેકઅપમાં થયેલ નીિે દશાગ ્યા
ુ બનો સધ
ુ ારો ્યાને લેવાનો રહેશે.
મજ
સવભાગ/ ખાતાની
ાહેરાત રમાંક

વડાની
કચેરીનુનામ
ં

િંવગાન ુ ં
નામ

િામા્ય
િા
મા

વગા

્ય
નમાદા,
૧૦૦/ર૦૧૬૧૭

જળિંપસિ, પાણી
પુરવઠા અને
ક્પિર સવભાગ,
ગાંધીનગર

૧૦૯/૨૦૧૬૧૭

અનુસ ૂચચત અનુસ ૂચચત
ાસત

મ

િા

લા

્ય

રહ

મા

મ

રહ

લા

જન ાસત
િા
મા

્ય

વગા

મ

િા

લા

્ય

રહ

માી ્ારરરીક

િા.્ૈ.૫.

મા

મ

કુ લ

િૈસનક અ્્ત

રહ

લા

અસધક
મદદની્
ઇજનેર

૧૯ ૦૯ ૦૩

--

૦૫ ૦૨ ૦૯ ૦૪ ૫૧ ૦૫

(િામા્ય)

આરો્ય અને

રિમેલ

પરરવાર ક્યાણ

હે્થ વકા ર

--- ૩૦૮ --

૪૨

--

૯૦

રોજગાર સવભાગ

૧૮

માટે )
આિી્ટ્ટ

રમ અને

(HH
માટે )

-- ૧૬૩ ૬૦૩ -- (Orth.

સવભાગ

૧૧૦/૨૦૧૬૧૭

૦૧

્ટોર કીપર

૧૦૩ ૫૦ ૧૪ ૦૭ ૩૦ ૧૫ ૫૪ ૨૭ ૩૦૦ ૩૦

૦૯
(૪-HH
માટે
૪-BL
માટે
૧-Orth.
માટે )

(૨)

ા.ર. ૧૦૯/૨૦૧૬૧૭ રિમેલ હે્થ વકા ર માટે યકત િં કુ ત ાહેરાતના પ ૃ્ઠ ૧૦ પર
વણાવવામાં આવેલ ્ૈષચણક લાયકાતમાં (ખ) (૧) અને (ખ) (૨) માં આરો્ય અને પરરવાર
ક્યાણ

સવભાગના

તા.

૦૯/૦૨/૨૦૧૭

ના

ાહેરનામા

રમાંકઃ

GS/7-2017/ FHW/

1015/452/GH થી થયેલ સુધારા અ્વયે મંડળ વારા યકત િં કુ ત ાહેરાતમાં દ્ાાવેલ
્ૈષચણક લાયકાતમાં નીચે દ્ાા ્યા રમાણેનો સુધારો બહાર પાડવામાં આવે છે . ેની િંબસં ધત
યમેદવારોએ જૂરી નંધ લેવી.
ાહેરાતના િકરા નં. ૪ (૧) માં ા.ર. ૧૦૯/૨૦૧૬૧૭ ની
શૈષચણક લાયકાતના (ખ) (૧) અને (૨) માં દશાગ વેલ

ુ બની સવગતો
સુધારા જ

વવગતો

(ખ) (૧) યમેદવાર મા્યસમક અથવા ય્ચતર (ખ) (૧) યમેદવાર મા્યસમક અથવા ય્ચતર
મા્યસમક સ્ષણ બોડા ની એિ.એસ.સી. (ધો-૧૨)

મા્યસમક સ્ષણ બોડા ની એસ.એસ.સી. (ધો-૧૦)

ની પરીષા પાિ કયાાન ુ ં રમાણપર ધરાવતો

અથવા એિ.એસ.સી. (ધો-૧૨) ની પરીષા પાિ

હોવા જોઇ્ે અથવા િરકારે મા્ય કરે લ તેને

કયાાન ુ ં રમાણપર ધરાવતો હોવા જોઇ્ે અથવા

િમકષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇ્ે, અને

િરકારે મા્ય કરે લ તેને િમકષ લાયકાત

(૨) યમેદવાર િરકાર મા્ય કોઇપણ ્ૈષચણક

ધરાવતો હોવો જોઇ્ે, અને

િં્થામાંથી મેળવેલ રિમેલ હે્થ વકા રનો બેચિક (૨) યમેદવાર િરકાર મા્ય કોઇપણ ્ૈષચણક
રેસનંગ કો્ા પાિ કયાાન ુ ં રમાણાપર ધરાવતો

િં્થામાંથી મેળવેલ રિમેલ હે્થ વકા રનો બેચિક

હોવો જોઇ્ે

રેસનંગ કો્ા પાિ કયાાન ુ ં રમાણાપર ધરાવતો
હોવો જોઇ્ે. .

અથવા

િરકાર મા્ય કોઇપણ ્ૈષચણક િં્થામાંથી
ઓકચિલીયરી નિા મીડ-વાઇિનો તાલીમી કો્ા
પાિ કયાાની લાયકાત અને ગુજરાત નિીગ
કાય્િીલનુ ં રી્રે્ન ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.

(૧) તા. ૨૬/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ રસિધ કરવામાં આવેલ ાહેરાત અ્વયે ે યમેદવારોએ (ચબન
અનામત, અનામત વગા િરહત) ઓન-લાઇન અરીપરક ભરે લ હોય તેવા યમેદવારોએ િરીવાર
અરીપરક ભરવાનુ ં રહે્ે નહં. પરં ત ુ ે યમેદવારોએ ઓછી જ્યાઓને ્યાને લઇ અરીપરક
ભરે લ ન હોય તેમજ રિમેલ હે્થ વકા ર િંવગામાં ્ૈષચણક લાયકાતમાં થયેલ સુધારા અ્વયે ે
યમેદવારો અરીપરક ભરવાને લાયક ઠરે છે તેવા યમેદવારોએ જ અરીપરક ભરવાનુ ં રહે્ે.

ુ ાર ા.ર. ૯૯/૨૦૧૬૧૭ થી ૧૧૦/૨૦૧૬૧૭ માટે ઓન-લાઇન અરીપરક
(૨) મ ૂળ ાહેરાત અનસ
ુ ીની હતી તે પૈકીની િકત ઉકત
ભરવાની છે ્લી તા. ૧૦/૦૨/૨૦૧૭ રાવરના ૨૩-૫૯ કલાક સધ
ા.ર. ૧૦૦/૨૦૧૬૧૭,

૧૦૯/૨૦૧૬૧૭ અને ૧૧૦/૨૦૧૬૧૭ માટે જ હવે ઓન-લાઇન

ુ ીની રહેશે. અને
અરીપરક ભરવા માટે ની છે ્લી તા. ૧૭/૦૨/૨૦૧૭ રાવરના ૨૩-૫૯ કલાક સધ
જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે પરીષા િી ભરવા માટેની છે ્લી તારીખ ૨૦/૦૨/૨૦૧૭ (૧૭ુ ીની રહેશે. તે મજ
ુ બનો સધ
ુ ારો કરવામાં આવે છે .
૦૦ કલાક) સધ
(૩)

ા.ર. ૧૦૦/૨૦૧૬૧૭, ૧૦૯/૨૦૧૬૧૭ અને ૧૧૦/૨૦૧૬૧૭ ના તમામ ઉમેદવારો માટે તા.
ુ બની અ્ય તમામ
૨૬/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ રવસધ કરવામાં આવેલ મ ૂળ ાહેરાતમાં વણગ્યા મજ
સ ૂિનાઓ અને શરતો યથાવત રહેશે. (ાહેરાતમાં દ્ાાવેલ તમામ કેટેગરીના યમેદવારોનાં
રક્િામાં ્ૈષચણક લાયકાત, વયમયાા દા, અનુભવ, નોન-રીમીલેયર િટી અને અ્ય જૂરી
લાયકાત માટે ની સનયત CUT OFF DATE તા. ૧૦/૦૨/ર૦૧૭ સફહત)

્થળઃ- ગાંધીનગર
તારીખ- ૧૦/૦૨/૨૦૧૭

સચિવ
ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
ગજ
ગાંધીનગર

ુ રાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ,
ગજ
્લોકનં.૨,રમમ માળ,‘‘કમમયોગી ભવન’’,નનમામ ણ ભવનની પાછળ, સે્ટર – ૧૦-એ,ગાંધીનગર

ુ નાઓ
ાહેરાત રમાંકઃ૯૯/ર૦૧૬૧૭ મી ૧૧૦/ર૦૧૬૧૭ ંગેની નવગતવાર સચ
(વેબસાઇટ એરેસ : https://ojas.gujarat.gov.in અને https://gsssb.gujarat.gov.in)

૧.

ુ રાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, ગાંધીનગર વારા સચિવાલયના વવવવધ વહીવટી વવભાગોના
જ

વનયંરણ હેઠળના ખાતાના વડાઓની કિેરીઓમાં વગગ-૩ ના

જુદા જુદા તાંવરક સંવગોની નીિે

દ્ાગવેલ સીધી ભરતીની જ્યાઓ અ્વયે પસંદગી/ રવતષા યાદી તૈયાર કરવા માટે ઉમેદવારો
પાસેથી OJAS ની વેબસાઇટ ઉપર ઓન-લાઈન અરી૫રકો મંગાવવામાં આવે છે .આ માટે
ઉમેદવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in વેબ-સાઈટ ૫ર તા.૨૭/૦૧/ર૦૧૭ (બપોરના ૧૪-૦૦
કલાક) મીતા. ૧૦/૦૨/ર૦૧૭ (સમય રારીના ૧૧.૫૯ કલાક સુધી)દર્યાન ઓન-લાઈન અરી
કરવાની રહે્ે.
૧)અરી કરવા માટેની વવગતવાર સ ૂિનાઓ સહહત આ ાહેરાતમાં ફકરા નં. ૭ માં દ્ાગવેલ છે .
તે સુિનાઓ સહીત આ સમર

ાહેરાત ઓન-લાઇન અરી કરતાં પહેલાં ઉમેદવારે પોતે

્યાનથી વાંિવી જૂરી છે .
૨)ઓન-લાઇન અરી કરતી વખતે ઉમેદવારે કોઇ રમાણપરો જોડવાના નથી. પરં ,ુ ઓનલાઇન અરી કરતી વખતે રમાણપરોમાંની વવગતોને આધારે ઓન-લાઇન અરીમાં અરજદારે
સમર વવગતો ભરવાની રહે છે . આથી પોતાના બધા જ રમાણપરો ેવા કે, ્ૈષચણક લાયકાત,
વય, ્ાળા છોડયા ુ ં રમાણપર, ાવત, ્ારીહરક ખોડખાંપણ (હોય તો), માી સૈવનક (લા ુ
પડ ુ હોય તો) તેમજ અ્ય લાયકાતના અસલ રમાણપરોને સાથે રાખીને ઓન-લાઇ
અરીમાં એવા રમાણપરોને આધારે સમર વવગતો ભરવાની રહે છે . ેથી અરીમાંની ખોટી
વવગતોને કારણે અરી રદ થવાપાર ઠરે નહં.
૩) પસંદગીની રહિયા આ ાહેરાતમાં ફકરા નં.-૯ માં દ્ાગ્યા

ુ બની હે લ
ુ ષી રનોવાળી
જ

ુ ર રોફીસીય્સી
ઓ.એમ.આર. પ્ધવતની લેચખત પરીષા અને ્યારબાદ, (ભાગ-૨)ની કો્્ ટ
(કાયગ ષમતા) કસોટીની રહિયામાંથી ઉમેદવારે પસાર થવા ુ ં રહે્ે.
ુ સ ૂિનાઓ મોબાઇલ નંબર પર એસ.એમ.એસ. થી આપવામાં આવ્ે.
૪) પરીષા સંદભેની અ ક
આથી, અરીપરકમાં સંબવં ધત કોલમમાં મોબાઇલ નંબર અવ્ય દ્ાગવવો અને સમર ભરતી
રહિયા પ ૂણગ થાય ્યા સુધી, નંબર ાળવી રાખવો અવનવાયગ રીતે જૂરી છે .
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ુ બ છે .
સંવગમ વાર જ્યાની નવગતો નીચે જ
વવભાગ/ ખાતાની
વડાની

ાહેરાત િમાંક

ું
કિેરી નામ
વનયામકરી,
૯૯/ર૦૧૬૧૭

વવકસવત ાવત

નામ

વ્વણ

ક્યાણ

સંિાચલકા

નમગદા,

અવધક

ગાંધીનગર
જળસંપવિ, પાણી
પુરવઠા અને
૧૦૦/ર૦૧૬૧૭

સંવગગ ુ ં

ક્પસર વવભાગ,
ગાંધીનગર

મદદની્
ઇજનેર

સામા્ય

ુ ૂચિત
અ સ

ુ ૂચિત
અ સ

સા.્ૈ.૫.વ

સા
મા
્ય

મ
હહ
લા

સા
મા
્ય

મ
હહ
લા

સા
મા
્ય

મ
હહ
લા

સા
મા
્ય

મ
હહ
લા

--

૦૬

--

--

--

૦૧

--

૦૧

૦૩

૦૧

--

--

--

--

૦૧

--

વગગ

ાવત

જન ાવત

ગગ

માી ્ાહરરીક
સૈવનક

અ્્ત

૦૮

--

--

૦૫

--

--

કુ લ

(સામા્ય)
અવધક
મદદની્
ઇજનેર

--

--

૦૨

--

૭૬

૩૭

૧૨

૦૬

૧૩૩

૦૨

૦૧

--

--

૦૨

૦૧

૦૨

૦૧

૦૯

--

૬૩

૦૧
(HH, BL,
૦૬
Ortho.
માટે )

(બેકલોગ)
૧૦૧/ર૦૧૬૧૭

૦૪
(૨-HH
૧૩
માટે
૨-OL,
OA માટે )

અવધષક

ઇજનેરરી,

આલેખન (મા.મ)

રે ખનકાર

--

વ ળ
ગ ુ ગાંધીનગર
૧૦૨/ર૦૧૬૧૭

વનયામકરી,

નગરપાચલકાઓ
ની કિેરી,

ગાંધીનગર
૧૦૩/ર૦૧૬૧૭

્ વુ નવસપલ
સેનેટરી

૨૨

૧૧

૦૩

૦૧

૦૬

૦૩

૧૧

૦૬

ઇ્સપે્ટર

૦૪

૦૩

૦૧

૩૧

૦૩
(૨-HH
૦૩
માટે
૧-Ortho.
માટે )

૦૩

૦૨

૦૪

૦૧

૨૩

૦૨

૦૧
(HH
માટે )

૦૩

૦૧

૦૬

૦૨

૩૩

૦૩

--

૦૫

૧૩

૦૭ ૮૦

૦૭

૦૨
(HH
માટે )

વનયામકરી,
અથગ્ાર અને

ંકડા

ંકડા્ારની

મદદની્

૧૦

૦૫

૦૧

--

૦૭

૦૮

૦૪

૦૧

--

૧૩

૦૬

૦૨

--

૨૭

૧૩

૦૩

૦૧ ૧૧

@

કિેરી,ગાંધીનગર
૧૦૪/ર૦૧૬૧૭

વનયામકરી,
અથગ્ાર અને

સં્ોધન

ંકડા્ારની

મદદની્

કિેરી,ગાંધીનગર
૧૦૫/ર૦૧૬૧૭

મહહલા અને બાળ
વવકાસ વવભાગ
ખેતી

૧૦૬/ર૦૧૬૧૭

વનયામકરીની
કિેરી,

હફ્ડ
ઓહફસર
(ઇ્્પેકટર)
ખેતી
મદદની્

ગાંધીનગર
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સાઉ્ડ
૧૦૭/૨૦૧૬૧૭

૧૦૮/૨૦૧૬૧૭

માગગ અને

સી્ટમ

મકાન વવભાગ

પેનલ

વનયામકરી,

નસગ

૦૧

--

--

--

--

--

--

--

૦૧

--

--

૦૬

૦૩

--

--

૦૧

--

૦૧

૦૧

૧૨

--

--

---

૧૫૩

--

૨૧

--

૪૫

--

૮૧

૩૦૦

--

--

૨૫૦

૦૭
(૩-HH
માટે
૨૫ ૩-BL
માટે
૧-Orth.
માટે )

ઓપરે ટર

સામાજ સુરષા
ખાતાની કિેરી,
ગાંધીનગર

૧૦૯/૨૦૧૬૧૭

આરો્ય અને

હફમેલ

પહરવાર ક્યાણ

હે્થ વકગ ર

વવભાગ

૧૧૦/૨૦૧૬૧૭

રમ અને

આસી્ટ્ટ

રોજગાર વવભાગ

્ટોર કીપર

૮૭

૪૨

૧૧

૦૬

૨૫

૧૨

૪૫

૨૨

૧૭૯ ૨૪૫ ૨૩ ૨૯ ૧૩૪ ૧૧૧ ૯૮ ૧૨૯ ૯૪૮ ૫૯

કલ
ૂ જ્યાઓ

૧૮

ુ ચુ િત જન ાવતની સામા્યની ૦૭ જ્યાઓ
નંધ:- (૧) @ ા.િ. ૧૦૩ /૨૦૧૬૧૭ માં અ સ
દ્ાગવેલ છે તેમાં સામા્ય બેકલોગની ૦૨ જ્યાઓનો સમાવે્ થયેલ છે .
(૨)

ાહેરાતમાં દ્ાગવેલ જ્યાઓની સં્યામાં વધઘટ થવાની ્કયાતા છે .

(૩)

અનામત જ્યાઓ ફકત

(૪)

એક ઉમેદવાર એક અરી (No multiple application):

ૂળ

ુ રાતના ે તે અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે જ અનામત છે .
જ

i.e. એક ઉમેદવાર એક જ અરી કરી ્ક્ે. તેમ છતાં, એકથી વ ુ અરી (multiple application)
ના હક્સામાં ફી સહીત સવગ રીતે યો્ય રીતે ભરે લી અરીઓ પૈકી સૌથી છે ્લી ક્ફમગ થયેલી
(સૌથી ંિા નંબરની) એકજ અરી મા્ય રહે્ે. તે વસવાયની બધી અરીઓ રદ થ્ે.
ii. એક કરતાં વધારે અરી કરવામાં આવ્ે તો (multiple application) ફી ભરે લી છે ્લી અરી
સાથેની ફીને, ફી નહં ભરે લી અ્ય અરી સામે ગણવામાં આવ્ે નહં.
iii. ે ઉમેદવારે ફી ભરવાની થતી નથી. તેવા ઉમેદવારોની સૌથી છે ્લી અરી (ફી સાથે કે ફી
વગર) મા્ય ગણવામાં આવ્ે અને તે વસવાયની બધી અરીઓ રદ ગણવામાં આવ્ે.
(૫) સામા્ય વહહવટ વવભાગના તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૪ના ઠરાવ િમાંક-સીઆરઆર/ ૧૦૯૬/ ૨૨/ ૧૩/
ગ.૨(ભાગ-૧) ની જોગવાઇઓ ્યાને લઇને, મહહલાઓ માટે અનામત જગાઓ રાખવામાં આવેલ
છે . મહહલાઓની અનામત જ્યાઓ માટે લાયક મહહલા ઉમેદવાર ઉપલ્ધ નહં થાય તો, તે
જ્યા સંબવં ધત કેટેગરી (જનરલ, એસ. સી., એસ.ટી., એસ.ઇ.બી.સી.) ના પુૂષ ઉમેદવારથી
ભરવામાં આવ્ે.
ુ ાર ૧૦ % જ્યા અનામત છે . માી સૈવનક કેટેગરીમાં પસંદ થયેલ
(૬) માી સૈવનક માટે વનયમા સ
ઉમેદવારોને તેઓની સંબવં ધત ે તે કેટેગરી (જનરલ, એસ. સી., એસ.ટી., એસ.ઇ.બી.સી.) સામે
સરભર કરવામાં આવ્ે. માી સૈવનકની અનામત જ્યા માટે લાયક માી સૈવનક ઉમેદવાર નહં
મળે તો તે જ્યા ે તે કેટેગરીના અ્ય લાયક ઉમેદવારોથી ભરવામાં આવ્ે.
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(૭) ્ારીહરક ખોડખાંપણવાળા ઉમેદવારોની જ્યાઓ ે તે કેટેગરી સામે સરભર કરવામાં આવ્ે.
્ારીહરક ખોડખાંપણવાળા ઉમેદવારોની જ્યા માટે લાયક ્ારીહરક ખોડખાંપણવાળા ઉમેદવારો
નહં મળે તો તે જ્યા ે તે કેટેગરીના અ્ય લાયક ઉમેદવારોથી ભરવામાં આવ્ે.
ુ જ્યાઓ અનામત
(૮) ાહેરાતમાં ે તે કેટેગરીમાં કુલ જ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદવારો માટે અ ક
હોય ્યારે મહહલા ઉમેદવારોની અનામત જ્યાઓ વસવાયની બાકી રહેતી જ્યાઓ ફકત પુૂષ
ઉમેદવારો માટે અનામત છે . તેમ ગણવા ુ ં નથી, આ જ્યાઓ પર પૂષ તેમજ મહહલા
ઉમેદવારોની પસંદગી માટે વવિારણા થઇ ્કે છે . પુૂષ તેમજ મહહલા ઉમેદવારો અરી કરી ્કે
છે . (દા.ત. કુલ-૧૦ જ્યાઓ પૈકી ૦૩ જ્યા મહહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે . પરં ુ બાકી
રહેતી ૦૭ જ્યા સામે મહહલા ઉમેદવાર પણ પસંદગી પામી ્કે છે .)

ર.

૫ગાર ધોરણ:નાણા વવભાગના તા.૨૦-૧૦-૨૦૧૫ ના ઠરાવ િમાંક: - ખરિ -ર૦૦ર- ૫૭-(પાટગ -ર)-ઝ.૧
તેમજ તા.૧૮-૦૧-૨૦૧૭ ના ઠરાવ િમાંક: - ખરિ -ર૦૦ર- ૫૭-(પાટગ -ર)-ઝ.૧ થી નકકી થયા
ુ બ રથમ પાંિ વષગ માટે નીિે
જ

ુ બના વનયત હફકસ ૫ગારથી વનમ કં ૂ અપા્ે તેમજ
જ

ઉકત ઠરાવના અ્ય લાભો મળવાપાર થ્ે. અને સામા્ય વહીવટ વવભાગના તા. ૨૩-૧૦ર૦૧૫ ના ઠરાવ િમાંક:- સીઆરઆર-૧૧-ર૦૧૫-૩૧૨૯૧૧-ગ.૫ અને નાણા વવભાગના તા.
૨૮-૦૩-ર૦૧૬ ના ઠરાવ િમાંક:- ખરિ/ ૨૦૦૨/ ૫૭/ (પાટગ -૩)/ઝ-૧ માં દ્ાગ વેલ બોલીઓ
અને ્રતોને આવધન વનમાયેલ ઉમેદવાર પાંિ વષગના ંતે તેની સેવાઓ સંતોષકારક
ુ ાર મળવાપાર ૫ગાર
જણાયેથી સંબવં ધત કિેરીમાં ે તે સમયના સરકારરીના વનયમો સ
ધોરણમાં વનયવમત વનમ કં ૂ મેળવવાને પાર થ્ે. તેમ છતાં, આ બાબતે નામદાર સુરીમ
કોટગ માં દાખલ થયેલ SLP No. 14124/2012 અને SLP No. 14125/2012 ના ચુકાદાને આધીન
રહે્ે.

ાહેરાત િમાંક
૯૯/ર૦૧૬૧૭

વવભાગ/ ખાતાની વડાની

સંવગગ ુ ં

ું
કિેરી નામ

નામ

વનયામકરી, વવકસવત ાવત

વ્વણ સંિાચલકા

ક્યાણ ગાંધીનગર
૧૦૦/ર૦૧૬૧૭

નમગદા, જળસંપવિ, પાણી

અવધક મદદની્ ઇજનેર
(સામા્ય)

પુરવઠા અને ક્પસર વવભાગ,

અવધક મદદની્ ઇજનેર

ગાંધીનગર

(બેકલોગ)
૧૦૧/ર૦૧૬૧૭

અવધષક ઇજનેરરી, આલેખન

રે ખનકાર

(મા.મ) વ ળ
ગ ુ ગાંધીનગર
૧૦૨/ર૦૧૬૧૭

વનયામકરી, નગરપાચલકાઓની

્ વુ નવસપલ સેનેટરી

કિેરી,ગાંધીનગર
૧૦૩/ર૦૧૬૧૭

ઇ્સપે્ટર

વનયામકરી, અથગ્ાર અને
ંકડા્ારની

ંકડા મદદની્

કિેરી,ગાંધીનગર
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રથમ પાંિ વષગ
સુધી મળનાર
હફકસ પગાર

૧૯,૯૫૦/૩૮,૦૯૦/૩૮,૦૯૦/૧૯,૯૫૦/૧૯,૯૫૦/૩૧,૩૪૦/-

૧૦૪/ર૦૧૬૧૭

વનયામકરી, અથગ્ાર અને
ંકડા્ારની

૩૮,૦૯૦/-

સં્ોધન મદદની્

કિેરી,ગાંધીનગર
૧૦૫/ર૦૧૬૧૭

૧૦૬/ર૦૧૬૧૭

હફ્ડ ઓહફસર

વવભાગ

(ઇ્્પેકટર)

ખેતી વનયામકરીની

ખેતી મદદની્

૩૧,૩૪૦/૧૯,૯૫૦/-

કિેરી,ગાંધીનગર

૧૦૭/૨૦૧૬૧૭

સાઉ્ડ સી્ટમ પેનલ

માગગ અને મકાન વવભાગ

૧૦૮/૨૦૧૬૧૭

૧૯,૯૫૦/-

ઓપરે ટર

વનયામકરી, સામાજ સુરષા

નસગ

૧૯,૯૫૦/-

ખાતાની કિેરી, ગાંધીનગર
આરો્ય અને પહરવાર ક્યાણ

૧૦૯/૨૦૧૬૧૭

હફમેલ હે્થ વકગ ર

૧૯,૯૫૦/-

વવભાગ

૧૧૦/૨૦૧૬૧૭

૩.

મહહલા અને બાળ વવકાસ

રમ અને રોજગાર વવભાગ

૩૧,૩૪૦/-

આસી્ટ્ટ ્ટોર કીપર

ુ રાત
જ

રા્રીયતા:- ઉમેદવાર ભારતનો નાગહરક હોવો જોઈએ. અથવા

્ુ કી સેવા

વગીકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો ૧૯૬૭ ના વનયમ-૭ ની જોગવાઇ

ુ બની
જ

રાટરીયતા ધરાવતા હોવા જોઇએ.

૪. (૧) વય મયામ દા અને શૈષણણક લાયકાતની નવગતો:ા.ર.
૯૯/ર૦૧૬૧૭

સંવગમ
વ્વણ

વયમયામદા / શૈષણણક લાયકાત
(ક) તા. ૧૦/૦૨/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ંમર ૧૮ વષગથી ઓછી નહહ અને
૩૪ વષગથી વ ુ ન હોવી જોઈ્ે.

સંિાચલકા

(ખ) (૧) ઉમેદવાર સરકારી આઇ.ટી.આઇ/ સરકાર વારા મા્ય આઇ.ટી.આઇ
માંથી મેળવેલ એક વષગનો રેસ મેકંગ કોષગ

(એન.સી.વી.ટી. પેટનગ)

અમવા કોપ્ ટુ ર એડેડ રેસ મેકંગ એ્ડ રેસ ડીઝાનંગનો એક વ્મનો
તાલીમી કો્મ (ી.સી.વી.ટી.પેટનમ)
(ગ)

ુ રાત
જ
ઠરા્યા

ંુ રમાણપર ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.

્ુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો ૧૯૬૭ માં
રમાણેની

કો્્ ટુ રના ઉપયોગ ંગેની

પાયાની ાણકારી

ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.
(ઘ) ઉમેદવાર

ુ રાતી અથવા હહ્દી અથવા બંને
જ

ભાષા ુ ં પ ૂર ુ ં ઞાન

ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.
વખતોવખત સુધાયાગ રમાણેના

ુ રાત
જ

્ુ કી સેવા વગીકરણ અને

ુ ાર અગાઉથી
ભરતી (સામા્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સ

ુ રાત
જ

સરકારની સેવામાં હોય તેવી ્યત્તઓની તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગ દા હળવી
કરી ્કા્ે.
૧૦૦/ર૦૧૬૧૭ અવધક
મદદની્

(ક) તા. ૧૦/૦૨/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ંમર ૧૮ વ્મમી ઓછી નહહ અને
૩૩ વ્મમી વ ુ ન હોવી જોઇશે.;

ઇજનેર
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(ખ) (૧) ઉમેદવાર ટે કનીકલ એઝામીનેશન બોડમ અમવા ભારતમાં કે્્િય
અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હેઠળ ્થપાયેલી અથવા સં્થાવપત
વુ નવવસિટીઓ પૈકી કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે મા્ય થયેલી અથવા
.ુ ી.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેક્ન-૩ હેઠળ ડી્ડ

વુ નવવસિટી તરીકે ાહેર

થયેલી બીી કોઇપણ ્ૈષચણક સં્થાનો સીવીલ એ્ીનીયરંગ નો

ડી્લોમા (ભરતી વનયમો

ુ બ સીવીલ એ્ીનીયરંગની ્નાતકની
જ

ડીરીને મા્ય ગણેલ ન હોવાથી સીધી સીવીલ એ્ીનીયરંગની ડીરી
મેળવેલ હોય તેવા ઉમેદવારો અરી કરી ્ક્ે નહં) ધરાવતો હોવો જોઇ્ે
્ુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામા્ય) નનયમો, ૧૯૬૭ માં

(૨) ગુજરાત

ુ રના ઉપયોગ ંગે ની પાયાની ાણકારી ધરાવતો
ઠરા્યા રમાણેની કોપ્ ટ
હોવો જોઇશે.
(૩) ઉમેદવાર ગુજરાતી અમવા હહ્દી અમવા બંને

ભા્ા ંુ પ ૂરતું ઞાન

ધરાવતો હોવો જોઇશે.
વખતોવખત સુધાયામ રમાણેના ગુજરાત

્ુ કી સેવા વગીકરણ અને

ુ ાર અગાઉમી ગુજરાત
ભરતી (સામા્ય) નનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સ
સરકારની સેવામાં હોય તેવી ્યત્તઓની તરફેણમાં ઉપલી વયમયામ દા હળવી
કરી શકાશે.
૧૦૧/ર૦૧૬૧૭

રે ખનકાર

(ક) તા. ૧૦/૦૨/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ંમર ૧૮ વષગથી ઓછી નહહ અને
૩૩ વષગથી વ ુ ન હોવી જોઈ્ે.
(ખ) (૧) ઉમેદવારે સરકાર વારા ્થપાયેલ આઇ.ટી.આઇ માંથી મેળવેલ
ઓછામાં ઓછો બે વષગનો સીવીલ રાફટમેનના તાલીમી કો્મ ુ ં
રમાણપર મેળવેલ હોવો જોઇ્ે.
(ગ)

ુ રાત
જ
ઠરા્યા

્ુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો ૧૯૬૭ માં
રમાણેની

કો્્ ટુ રના ઉપયોગ ંગેની

પાયાની ાણકારી

ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.
ુ રાતી અથવા હહ્દી અથવા બંને
જ

(ઘ) ઉમેદવાર

ભાષા ુ ં પ ૂર ુ ં ઞાન

ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.
વખતોવખત સુધાયાગ રમાણેના

ુ રાત
જ

્ુ કી સેવા વગીકરણ અને

ુ ાર અગાઉથી
ભરતી (સામા્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સ

ુ રાત
જ

સરકારની સેવામાં હોય તેવી ્યત્તઓની તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગ દા હળવી
કરી ્કા્ે.
૧૦૨/ર૦૧૬૧૭

્ વુ નવસપલ
સેનેટરી
ઇ્સપે્ટર

(ક) તા. ૧૦/૦૨/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ંમર ૧૮ વષગથી ઓછી નહં
અને ૩૩ વષગથી વ ુ ન હોવી જોઈ્ે.
(ખ) ઉમેદવાર મા્યવમક અને ઉ્િિર મા્યવમક વ્ષણ બોડગ ની એિ.એસ.સી.
(ધો-૧૨) ની પરીષા પાસ કયાગ ુ ં રમાણપર ધરાવતો હોવા જોઇ્ે અથવા
સરકારે મા ય કરે લ તેની સમકષ લાયકાત ધરાવતો હોવા જોઇ્ે. અને

(૧) ઉમેદવાર સરકાર મા્ય કોઇપણ ્ૈષચણક સં્થામાંથી મેળવેલ ઓછામાં
ઓછો એક વષગનો સેનેટરી ઇ્્પે્ટરના હડ્લોમા કોસગ પાસ કયાગ ની

લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇ્ે. અથવા

(૨) ઉમેદવાર સરકારી ઓયોચગક તાલીમ સં્થા અથવા સરકારે આઇ.ટી.આઇ.
તરીકે મા્ય કરે લ કોઇપણ સં્થામાંથી મેળવેલ હે્થ સેનેટરી ઇ્્પે્ટરનો
ઓછામાં ઓછો એક વષગ ુ ં તાલીમી કોષગ પાસ કયાગ ુ ં રમાણપર ધરાવતો
હોવો જોઇ્ે.
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(ગ)

ુ રાત
જ

્ુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો ૧૯૬૭ માં

ઠરા્યા

રમાણેની

કો્્ ટુ રના ઉપયોગ ંગેની

પાયાની ાણકારી

ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.
(ઘ) ઉમેદવાર

ુ રાતી અથવા હહ્દી અથવા બંને
જ

ભાષા ુ ં પ ૂર ુ ં ઞાન

ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.
વખતોવખત સુધાયાગ રમાણેના

ુ રાત
જ

્ુ કી સેવા વગીકરણ અને

ુ ાર અગાઉથી
ભરતી (સામા્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સ

ુ રાત
જ

સરકારની સેવામાં હોય તેવી ્યત્તઓની તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગ દા હળવી
કરી ્કા્ે.
૧૦૩/ર૦૧૬૧૭

ંકડા
મદદની્

(અ) તા. ૧૦/૦૨/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ંમર ૧૮ વષગથી ઓછી નહં
અને ૩૭ વષગથી વ ુ ન હોવી જોઈ્ે.
(બ) (૧) ઉમેદવાર ભારતની સંસદ કે રા્ય વવધાનસભાના કાયદા હેઠળ
્થાવપત કોઇપણ
સં્થા અથવા

વુ નવવસિટી કે સંસદના એકટ વારા ્થાવપત ્ૈષચણક
.ુ ી.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેક્ન-૩ હેઠળ

વુ નવવસિટી

તરીકે ્થાવપત થયેલ ્ૈષચણક સં્થાની ંકડા્ા્ર અમવા એ્લાઇડ
ંકડા્ા્ર અમવા ગાચણતીક ંકડા્ા્ર અમવા અથગ્ા્ર અમવા
એ્લાઇડ અથગ્ા્ર અમવા વાચણ્ય અથગ્ા્ર અમવા ઇકોનોમેરીકસ
અમવા ગચણત્ા્રના

ુ ય વવષય સાથેની
્

અ ્ુ નાતકની પદવી

ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.

અમવા
(૨) ઉમેદવાર ભારતની સંસદ કે રા્ય વવધાનસભાના કાયદા હેઠળ ્થાવપત
વુ નવવસિટી કે સંસદના એકટ વારા ્થાવપત ્ૈષચણક સં્થા અથવા

કોઇપણ

.ુ ી.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેક્ન-૩ હેઠળ

વુ નવવસિટી તરીકે ્થાવપત

થયેલ ્ૈષચણક સં્થાની ંકડા્ા્ર અમવા એ્લાઇડ ંકડા્ા્ર
અમવા ગાચણતીક ંકડા્ા્ર અમવા અથગ્ા્ર અમવા એ્લાઇડ
અથગ્ા્ર

અમવા વાચણજય અથગ્ા્ર અમવા ઇકોનોમેરીકસ અમવા

ગચણત્ા્રના

ુ ય વવષય સાથેની બીા વગમની ્નાતકની પદવી
્

ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.
ુ રના ઞાન ંગે કો્્ ટુ ર કૌ્લયની
(ક) કો્્ ટ

ુ રાત
જ

ુ ર
્ુ કી સેવા કો્્ ટ

કાયગષમતાની તાલીમ તથા પરીષા વનયમો-૨૦૦૬

ુ બ વનયત થયેલ
જ

પરીષા પાસ કરે લ હોવી જોઇ્ે.
(ડ) ઉમેદવાર

ુ રાતી અથવા હહ્દી અથવા
જ

ુ રાતી/ હહ્દી બંને ભાષા ુ ં
જ

પ ૂર ુ ં ઞાન ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.
વખતોવખત સુધાયાગ રમાણેના

ુ રાત
જ

્ુ કી સેવા વગીકરણ અને

ુ ાર અગાઉથી
ભરતી (સામા્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સ

ુ રાત
જ

સરકારની સેવામાં હોય તેવી ્યત્તઓની તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગ દા હળવી
કરી ્કા્ે.
૧૦૪/ર૦૧૬૧૭

સં્ોધન
મદદની્

(અ) તા. ૧૦/૦૨/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ંમર ૧૮ વષગથી ઓછી નહં
અને ૩૭ વષગથી વ ુ ન હોવી જોઈ્ે.
(બ) (૧) ઉમેદવાર ભારતની સંસદ કે રા્ય વવધાનસભાના કાયદા હેઠળ
્થાવપત કોઇપણ
અથવા

વુ નવવસિટી કે સંસદના એકટ વારા ્થાવપત ્ૈષચણક સં્થા

.ુ ી.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેક્ન-૩ હેઠળ
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વુ નવવસિટી તરીકે

્થાવપત

થયેલ

્ૈષચણક

સં્થાની

ંકડા્ા્ર

અમવા

એ્લાઇડ

ંકડડા્ા્ર અમવા ગાચણતીક ંકડા્ા્ર અમવા અથગ્ા્ર અમવા
એ્લાઇડ અથગ્ા્ર અમવા વાચણ્ય અથગ્ા્ર અમવા ઇકોનોમેરીકસ
અમવા ગચણત્ા્રના

ુ ય વવષય સાથેની અ ્ુ નાતકની બીા વગમ ની
્

પદવી ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.

અમવા
(૨) ઉમેદવાર ભારતની સંસદ કે રા્ય વવધાનસભાના કાયદા હેઠળ ્થાવપત
કોઇપણ

વુ નવવસિટી કે સંસદના એકટ વારા ્થાવપત ્ૈષચણક સં્થા અથવા

.ુ ી.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેક્ન-૩ હેઠળ

વુ નવવસિટી તરીકે ્થાવપત

થયેલ ્ૈષચણક સં્થાની ંકડા્ા્ર અમવા એ્લાઇડ ંકડા્ા્ર અમવા
ગાચણતીક ંકડા્ા્ર અમવા અથગ્ા્ર અમવા એ્લાઇડ અથગ્ા્ર
અમવા વાચણજય અથગ્ા્ર અમવા ઇકોનોમેરીકસ અમવા ગચણત્ા્રના
્ુ ય વવષય સાથેની ્નાતકની ઓછામાં ઓછી ૫૫

%

માકમ સ સામેની

બીા વગમ ની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.
(ક) કો્્ ટુ રના ઞાન ંગે કો્્ ટુ ર કૌ્લયની

ુ રાત
જ

કાયગષમતાની તાલીમ તથા પરીષા વનયમો-૨૦૦૬

્ુ કી સેવા કો્્ ટુ ર
ુ બ વનયત થયેલ
જ

પરીષા પાસ કરે લ હોવી જોઇ્ે.
ુ રાતી અથવા હહ્દી અથવા
જ

(ડ) ઉમેદવાર

ુ રાતી/ હહ્દી બંને ભાષા ુ ં
જ

પ ૂર ુ ં ઞાન ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.
વખતોવખત સુધાયાગ રમાણેના

ુ રાત
જ

્ુ કી સેવા વગીકરણ અને

ુ ાર અગાઉથી
ભરતી (સામા્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સ

ુ રાત
જ

સરકારની સેવામાં હોય તેવી ્યત્તઓની તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગ દા હળવી
કરી ્કા્ે.
૧૦૫/ર૦૧૬૧૭

હફ્ડ

(ક) તા. ૧૦/૦૨/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ંમર ૧૮ વષગથી ઓછી નહહ અને
૩૫ વષગથી વ ુ ન હોવી જોઈ્ે.

ઓહફસર
(ઇ્્પેકટર)

(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમાં કે્્િય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે
વુ નવવસિટીઓ પૈકી કોઇપણમાંથી

હેઠળ ્થપાયેલી અથવા સં્થાવપત

અથવા તે તરીકે મા્ય થયેલી અથવા

વુ નવવસિટી રા્ટસ કવમ્ન
વુ નવવસિટી તરીકે ાહેર

અવધવનયમ, ૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હેઠળ ડી્ડ

થયેલી બીી કોઇપણ ્ૈષચણક સં્થાઓમાંથી મેળવેલી સામાીક કાયમ

અમવા સામાજશાર અમવા મનોનવઞાનમાં

્ુ ય વવષય તરીકેની

્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.
(ગ)

ુ રાત
જ
ઠરા્યા

્ુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો ૧૯૬૭ માં
રમાણેની

કો્્ ટુ રના ઉપયોગ ંગેની

પાયાની ાણકારી

ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.
(ઘ) ઉમેદવાર

ુ રાતી અથવા હહ્દી અથવા બંને
જ

ભાષા ુ ં પ ૂર ુ ં ઞાન

ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.
વખતોવખત સુધાયાગ રમાણેના

ુ રાત
જ

્ુ કી સેવા વગીકરણ અને

ુ ાર અગાઉથી
ભરતી (સામા્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સ

ુ રાત
જ

સરકારની સેવામાં હોય તેવી ્યત્તઓની તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગ દા હળવી
કરી ્કા્ે.
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૧૦૬/ર૦૧૬૧૭

ખેતી

(ક) તા. ૧૦/૦૨/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ંમર ૧૮ વષગથી ઓછી નહહ અને
૩૩ વષગથી વ ુ ન હોવી જોઈ્ે.

મદદની્

(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમાં કે્્િય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે
હેઠળ ્થપાયેલી અથવા સં્થાવપત સરકારી/સરકાર મા્ય

વુ નવવસિટીઓ

પૈકી કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે મા્ય થયેલી અથવા

વુ નવવસિટી

રા્ટસ કવમ્ન અવધવનયમ ૧૯૫૬ની કલમ-૩ હેઠળ ડી્ડ

વુ નવવસિટી

તરીકે ાહેર થયેલી બીી કોઇપણ ્ૈષચણક સં્થામાંથી મેળવેલ રામીણ

અ્યાસમાં ્નાતકની પદવી અથવા કૃન્માં હડ્લોમા ધરાવતો હોવો
જોઇ્ે. (ભરતી વનયમોમાં રામીણ અ્યાસમાં ્નાતકની પદવી

અથવા કૃન્માં હડ્લોમા ની ્ૈષચણક લાયકાત વસવાયની અ્ય કોઇપણ
્ૈષચણક લાયકાતને મા્ય ગણેલ ન હોવાથી અ્ય ્ૈષચણક લાયકાત
ધરાવતા ઉમેદવારો અરી કરી ્ક્ે નહી.)
(ગ)

ુ રાત
જ
ઠરા્યા

્ુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો ૧૯૬૭ માં
રમાણેની

કો્્ ટુ રના ઉપયોગ ંગેની

પાયાની ાણકારી

ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.
(ઘ) ઉમેદવાર

ુ રાતી અથવા હહ્દી અથવા બંને
જ

ભાષા ુ ં પ ૂર ુ ં ઞાન

ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.
વખતોવખત સુધાયાગ રમાણેના

ુ રાત
જ

્ુ કી સેવા વગીકરણ અને

ુ ાર અગાઉથી
ભરતી (સામા્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સ

ુ રાત
જ

સરકારની સેવામાં હોય તેવી ્યત્તઓની તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગ દા હળવી
કરી ્કા્ે.
૧૦૭/૨૦૧૬૧૭

સાઉ્ડ
સી્ટમ
પેનલ
ઓપરે ટર

(ક) તા. ૧૦/૦૨/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ંમર ૧૮ વ્મમી ઓછી નહહ અને
૩૩ વ્મમી વ ુ ન હોવી જોઈશે.
(ખ) (૧) ઉમેદવાર ટે કનીકલ પરીષા બોડમ માંમી અમવા ભારતમાં કે્્િય અમવા
રાજય અનધનનયમમી અમવા તે હેઠળ ્થપાયેલી અથવા સં્થાવપત
વુ નવવસિટીઓ પૈકી કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે મા્ય થયેલી અથવા
વુ નવવસિટી રા્ટસ કવમ્ન અવધવનયમ ૧૯૫૬ની કલમ-૩ હેઠળ ડી્ડ
વુ નવવસિટી તરીકે ાહેર થયેલી બીી કોઇપણ ્ૈષચણક સં્થામાંથી

ઇલેકરીકલ એ્ીનીયરંગ અથવા ઇલેકરોનીકસ એ્ીનીયરંગ
હડ્લોમા ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.
(ગ) ગુજરાત

્ુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામા્ય) નનયમો, ૧૯૬૭ માં

ઠરા્યા રમાણેની

ુ રના ઉપયોગ ંગે ની પાયાની ાણકારી
કોપ્ ટ

ધરાવતો હોવો જોઇશે.
(ઘ) ઉમેદવાર ગુજરાતી અમવા હહ્દી અમવા બંને

ભા્ા ંુ પ ૂરતું ઞાન

ધરાવતો હોવો જોઇશે.
વખતોવખત સુધાયામ રમાણેના ગુજરાત

્ુ કી સેવા વગીકરણ અને

ુ ાર અગાઉમી ગુજરાત
ભરતી (સામા્ય) નનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સ
સરકારની સેવામાં હોય તેવી ્યત્તઓની તરફેણમાં ઉપલી વયમયામ દા હળવી
કરી શકાશે.
૧૦૮/૨૦૧૬૧૭

નસગ

(ક) તા. ૧૦/૦૨/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ંમર ૧૮ વષગથી ઓછી નહં
અને ૪૦ વષગથી વ ુ ન હોવી જોઈ્ે.
(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમાં કે્્િય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે
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વુ નવવસિટીઓ પૈકી કોઇપણમાંથી

હેઠળ ્થપાયેલી અથવા સં્થાવપત

અથવા તે તરીકે મા્ય થયેલી અથવા સરકાર મા્ય કોઇપણ
.ુ ી.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેક્ન-૩ હેઠળ ડી્ડ

સં્થા અથવા

્ૈષચણક
વુ નવવસિટી

તરીકે ાહેર થયેલી ઇ્્ડયન નસીગ કાઉ્સીલ વારા મા્ય બીી કોઇપણ
વુ નવવસિટીમાંથી

મેળવેલી

બી.એસ.સી.

(નસંગ)

અમવા

બેઝીક

બી.એસ.સી. (નસંગ) ની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇ્ે. અથવા
(૨)

ઉમેદવાર

ઇ્્ડયન

નસીગ

કાઉ્સીલ

ુ રાત
જ

અથવા

નસીગ

કાઉ્સીલમાંથી જનરલ નસીગ અને મીડ-વાઇફરીનો હડ્લોમા ધરાવતો
હોવો જોઇ્ે.
(ગ)

ુ રાત
જ

્ુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો, ૧૯૬૭ માં

ઠરા્યા રમાણેની કો્્ ટુ રના ઉપયોગ ંગેની પાયાની ાણકારી ધરાવતો
હોવો જોઇ્ે.
ુ રાતી અથવા હહ્દી અથવા બંને
જ

(ઘ) ઉમેદવાર

ભાષા ુ ં પ ૂર ુ ં ઞાન

ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.
ુ રાત
જ

વખતોવખત સુધાયાગ રમાણેના

્ુ કી સેવા વગીકરણ અને

ુ ાર અગાઉથી
ભરતી (સામા્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સ

ુ રાત
જ

સરકારની સેવામાં હોય તેવી ્યત્તઓની તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગ દા હળવી
કરી ્કા્ે.
૧૦૯/૨૦૧૬૧૭

હફમેલ હે્થ

(ક) તા. ૧૦/૦૨/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ંમર ૧૮ વષગથી ઓછી નહં
અને ૪૦ વષગથી વ ુ ન હોવી જોઈ્ે.

વકગ ર

(ખ) (૧) ઉમેદવાર મા્યવમક અથવા ઉ્િતર મા્યવમક વ્ષણ બોડગ ની
એચ.એસ.સી. (ધો-૧૨) ની પરીષા પાસ કયાગ ુ ં રમાણપર ધરાવતો હોવા
જોઇ્ે અમવા સરકારે મા્ય કરે લ તેને સમકષ લાયકાત ધરાવતો હોવો
જોઇ્ે અને
(૨) ઉમેદવાર સરકાર મા્ય કોઇપણ ્ૈષચણક સં્થામાંથી મેળવેલ હફમેલ હે્થ
વકગ રનો બેચઝક રે વનંગ કોષગ પાસ કયાગ ુ ં રમાણાપર ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.
(ગ)

ુ રાત
જ
ઠરા્યા

્ુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો, ૧૯૬૭ માં
રમાણેની

કો્્ ટુ રના ઉપયોગ ંગેની

પાયાની ાણકારી

ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.
(ઘ) ઉમેદવાર

ુ રાતી અથવા હહ્દી અથવા બંને
જ

ભાષા ુ ં પ ૂર ુ ં ઞાન

ધરાવતો હોવો જોઇ્ે.
વખતોવખત સુધાયાગ રમાણેના

ુ રાત
જ

્ુ કી સેવા વગીકરણ અને

ુ ાર અગાઉથી
ભરતી (સામા્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સ

ુ રાત
જ

સરકારની સેવામાં હોય તેવી ્યત્તઓની તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગ દા હળવી
કરી ્કા્ે.
૧૧૦/૨૦૧૬૧૭

આસી્ટ્ટ

(ક) તા. ૧૦/૦૨/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ંમર ૧૮ વષગથી ઓછી નહં

્ટોર કીપર

અને ૩૫ વષગથી વ ુ ન હોવી જોઈ્ે.
ુ રાત
જ

્ુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો-૧૯૬૭

ુ ાર અગાઉથી
ની જોગવાઇઓ અ સ

ુ રાત સરકારની સેવામાં હોય તેવા
જ

ઉમેદવારની તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગ દામાં ૃટછાટ મળવાપાર થ્ે.
(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમાં કે્િીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે
હેઠળ

્થપાયેલી

અથવા
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સં્થાવપત

વુ નવવસિટીઓ

પૈકી

કોઇપણ

વુ નવવસિટીમાંથી અથવા સરકાર વારા તે તરીકે મા્ય કરે લ બીી કોઇપણ
્ૈષચણક સં્થામાંથી અથવા

વુ નવવસિટી રાંટ કવમ્ન અવધવનયમ-૧૯૫૬ ની

કલમ-૩

વુ નવવસિટી

હેઠળ

ડી્ડ

વુ નવવસિટીમાંથી

ઇલેકરીકલ

તરીકે

ાહેર

એ્ીનનયરંગ

કરે લ

અમવા

કોઇપણ
નમકે નીકલ

એ્ીનનયરંગ અમવા નસનવલ એ્ીનનયરંગની પદવી ધરાવતો હોવો
જોઇ્ે અમવા સરકરે મા્ય કરે લ તેની સમકષ લાયકાત ધરાવતો હોવો
જોઇ્ે
અમવા
(૨) ઉમેદવાર ભારતમાં કે્િીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હેઠળ
્થપાયેલી અથવા સં્થાવપત

વુ નવવસિટીઓ પૈકી કોઇપણ

વુ નવવસિટીમાંથી

અથવા સરકાર વારા તે તરીકે મા્ય કરે લ બીી કોઇપણ ્ૈષચણક
સં્થામાંથી અથવા

વુ નવવસિટી રાંટ કવમ્ન અવધવનયમ-૧૯૫૬ ની કલમ-૩

વુ નવવસિટી તરીકે ાહેર કરે લ કોઇપણ

હેઠળ ડી્ડ

વુ નવવસિટીમાંથી અમવા

ટે કનીકલ એકઝામીને્ન બોડગ માંથી ઇલેકરીકલ એ્ીનનયરંગ અમવા
નમકે નીકલ

એ્ીનનયરંગ

અમવા

નસનવલ

એ્ીનનયરંગમાં હડ્લોમા

ધરાવતો હોવો જોઇ્ે અમવા સરકરે મા્ય કરે લ

તેને સમકષ લાયકાત

ધરાવતો હોવો જોઇ્ે અને
ઉમેદવાર સરકાર અથવા ્થાવનક સં્થાઓ અથવા સરકાર હ્તકના
બોડગ અથવા કોપોરે ્ન અથવા ભારતમાં કાયદા વારા ્થપાયેલી ચલમીટે ડ
કંપનીમાં સરકારરીની વસનીયર કલાકગ વગગ -૩ થી ઉતરતા દરજાની ન હોય
તેવી જ્યાની સમકષ જ્યા તરીકે મા્ય કરે લ જ્યા પરનો વહવટી અથવા
્ટોર અથવા એ્ીવનયરંગ વકગ સના ષેરના કામનો લગભગ

૨ (બે) વ્મનો

ુ વ ધરાવતો હોવો જોઇ્ે
અ ભ
(ગ)

ુ રાત
જ
ઠરા્યા

્ુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો-૧૯૬૭ માં
રમાણેની

કો્્ ટુ રના ઉપયોગ ંગેની

પાયાની ાણકારી

ધરાવતો હોવો જોઇ્ે:
(ઘ)

ઉમેદવાર

ુ રાતી અને/ અથવા હહ્દી ુ ં પ ૂર ુ ં ઞાન ધરાવતો હોવો
જ

જોઇ્ે.

નંધઃ-(૧) ઉપર દ્ાગવેલ તમામ સંવગગના ભરતી વનયમોમાં વનયત થયેલ ્ૈષચણક લાયકાતના
અગ્યના

્ુ ાઓનો અરીપરકમાં સમાવે્ કરવામાં આવેલ છે . પર ુ ં આખરી પસંદગી સમયે

ભરતી વનયમોમાં દ્ાગવેલ ્ૈષચણક લાયકાતની તમામ જોગવાઇઓને ્યાને લેવામાં આવ્ે.
ઉમેદવારે ાહેરાતમાં દ્ાગવેલ ્ૈષચણક લાયકાતની તમામ વવગતો ્યાને લઇને જ
અરીપરકમાં વવગતો ભરવાની રહે્ે.
(૨) દરે ક સંવગગની ઉપલી વયમયાગદા માટે

ુ રાત
જ

્ુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામા્ય)

વનયમો-૧૯૬૭ તેમજ ે તે સંવગગના ભરતી વનયમોમાં દ્ાગવેલ જોગવાઇ

અને સામા્ય

વહીવટ વવભાગના તા. ૨૯/૯/૨૦૧૨ અને તા. ૦૬/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવ િમાંકઃ
સીઆરઆર/૧૧૨૦૦૮/૨૮૨૩૨૩/ગ-૫ ની જોગવાઇઓ અને તે અ્વયે થયેલ સુધારાને
્યાને લેવામાં આવેલ છે .
Page 11 of 23

૪ [ર].

વય મયામદામાં ૂટછાટ:સામા્ય વગગની મહહલા ઉમેદવારો અનામતવગગના પુૂષ તથા મહહલાઉમેદવારો તેમજ માી
સૈવનક ્ાહરરીક વવકલાંગ ઉમેદવારો અનેસરકારી સેવામાં અગાઉથી ફરજ બાવાતા હોય
ુ બવનયમો સ
ુ ારૃટછાટમળવાપારછે .
તેવા કમગિારી ઉમેદવારોને નીિે જ

(૧)

ઉપર દ્ાગવેલ તમામ સંવગોમાં

ુ રાત
જ

્ુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામા્ય)

ુ ાર અગાઉથી
વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સ

ુ રાત સરકારની સેવામાં હોય તેવી
જ

્યત્તઓની તરફેણમાં ઉપલી વયમયાગદા હળવી કરી ્કા્ે. તે

ુ બની જોગવાઇ થયેલ છે
જ

આ જોગવાઇનો લાભ ે કમગિારી સરકારી સેવામાં વનયવમત વનમ કં ૂ પામેલ હોય તેવા
કમગિારી ઉમેદવારને જ મળવાપાર છે . તેથી સરકારરીની હાલની કરાર આધાહરત હફકસ
ુ ાર ે ઉમેદવારો માનસક હફકસ પગારમી સરકારી સેવામાં ફરજ બાવતા
પગારની નીવત અ સ
હોય તેવા ઉમેદવારોને આ લાભ મળી ્કતો નથી. તેથી તેવા ઉમેદવારોએ આ જોગવાઇના
આધારે વયમયાગદામાં ૃટછાટ મળવાપાર હોવા ુ ં ગણીને (ે તે કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે
વનયત થયેલ વયમયાગદામાં આવતા ન હોય તો) અરીપરક

ભરી ્કા્ે નહં. તેમ છતાં

અરીપરક ભરવામાં આવ્ે તો તે કોઇ પણ તબકે મંડળ વારા રદ કરવામાં આવ્ે.
(૨)

ે તે સંવગગની જ્યાઓ માટે સામા્ય વગગની મહહલા ઉમેદવારોને મહહલા તરીકેના પાંિ
વષગની ૃટછાટ મળવાપાર થ્ે.

(૩)

ે સંવગગની જ્યાઓ પૈકી ે તે અનામત વગગના ઉમેદવારો માટે જ્યાઓ અનામત
દ્ાગવેલ છે તેવા વગગના પુૂષ ઉમેદવારોને પાંિ વષગની ૃટછાટ અને મહહલા ઉમેદવારોને
અનામત વગગ તરીકેના પાંિ અને મહહલા તરીકેના પાંિ વષગ મળી કુલ-૧૦ (દ્) વષગની
ૃટછાટ મળવાપાર થ્ે. પરં ુ ે સંવગગની જ્યાઓમાં ે તે અનામત વગગ માટે અનામત
જ્યા દ્ાગવેલ નથી તેવા વગગના પુૂષ ઉમેદવારોને કોઇ ૃટછાટ મળ્ે નહં પરં ુ મહહલા
ઉમેદવારોને મહહલા તરીકેના પાંિ વષગની ૃટછાટ મળવાપાર થ્ે.

(૪)

ે સંવગોની જ્યા માર ચબન આનમત- સામા્ય વગગ માટેની છે તેવી જ્યાઓ માટે
અનામત વગગના ઉમેદવારો પોતાની ઉમેદવારી નંધાવી ્ક્ે/ અરીપરક ભરી ્ક્ે.
(અરીપરકમાં તેઓએ પરીષા ફી માંથી

તુ ્ત માટે ે તે કેટેગરી જ દ્ાગવવાની રહે્ે. )

પરં ુ તેઓને વયમયાગદામાં કોઇ ૃટછાટ મળ્ે નહં. માર મહહલા ઉમેદવારોને મહહલા
તરીકેના પાંિ વષગની ૃટછાટ મળવાપાર થ્ે.
(૫)

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

(૬)

સામા્ય વગગના વવકલાંગ મહહલા ઉમેદવારો ૧૫ વષગ ૃટછાટ મળવાપાર થ્ે.

(૭)

અનામત વગગના વવકલાંગ પુૂષ ઉમેદવારોને ે તે સંવગગમાં ે તે અનામત વગગ

માટે

જ્યાઓ અનામત હ્ે તેવી હકટેગરીના વવકલાંગ પુૂષ ઉમેદવારોને ૧૫ વષગની ૃટછાટ
મળવાપાર થ્ે. ્યારે ે તે સંવગગમાં અનામત વગગ માટે જ્યાઓ અનામત ન હોય તેવા
સંવગગમાં ે તે અનામત વગગના વવકલાંગ પુૂષ ઉમેદવારોને ૧૦ વષગની જ ૂટછાટ
મળવાપાર થ્ે.
(૮)

અનામત વગગના વવકલાંગ મહહલા ઉમેદવારોને ે તે સંવગગમાં ે તે અનામત વગગ

માટે

જ્યાઓ અનામત હ્ે તેવી હકટેગરીના વવકલાંગ મહહલા ઉમેદવારોને ૨૦ વષગની ૃટછાટ
મળવાપાર થ્ે. ્યારે ે તે સંવગગમાં અનામત વગગ માટે જ્યાઓ અનામત ન હોય તેવા
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સંવગગમાં ે તે અનામત વગગના વવકલાંગ મહહલા ઉમેદવારોને ૧૫ વષગની જ ૂટછાટ
મળવાપાર થ્ે.
(૯)

ે સંવગગની જ્યાઓમાં S.E.B.C.કેટેગરી (્ા.્ૈ.૫.વગગ) નાઉમેદવારો માટે જ્યાઓ અનામત
છે તેવા S.E.B.C.કેટેગરી (્ા.્ૈ.પ. વગગ) ના ઉમેદવારોએ નાણાકીય વષગ ર૦૧૫-ર૦૧૬ ની
આવકના આધારે રાજય સરકારની નોકરી માટે ( પહરવ્ટઠ-ક / પહરવ્ટઠ-૪

ુ બ
જ

ુ રાતી
જ

ન ૂનામાં ) કઢાવેલ નોન-િીમીલેયર સહટિફીકેટ તા. ૦૧/૦૪/ર૦૧૬ મી તા. ૧૦/૦૨/ર૦૧૭
દર્યાન મેળવેલ હોય તે ુ ં રમાણપર ધરાવતાં હ્ે તોજ ઉ૫લી વય મયાગદામાં ૃટ છાટ
તેમજ કેટેગરીની અનામત જ્યાનો લાભ મળ્ે. (ંરેીમાં મેળવેલ નોન-રીમીલેયર
સહટિહફકે ટ કોઇાણ સંજોગોમાં મા્ય ગણવામાં વવશે નહં.) અ્યથા તેઓ સામા્ય કેટેગરીના
ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી નંધાવી ્ક્ે.અને તે હક્સામાં વય મયાગદા પરીષા ફી માંથી
તુ ્ત તેમજ અનામત જ્યા પર પસંદગીનો લાભ મળવાપાર થ્ે નહી.
ુ રાત સરકાર વારા વખતો
(૧૦) અનામત વગમ ના તમામ ઉમેદવારોએ ાનત ંગે ંુ રમાણપર ગજ
વખત નનયત કરે લ ન ૂનામાં મેળવેલ હો ુ ં જોઇ્ે.

૫.

કોપ્ ટુ રની ાણકારીઃઉમેદવાર રાજય સરકારના સામા્ય વહીવટ વવભાગના તા.૧૩/૮/ર૦૦૮ તેમજ તા.
૧૮/૦૩/૨૦૧૬ ના સરકારી ઠરાવ નંબર:-સીઆરઆર-૧૦-ર૦૦૭-૧ર૦૩ર૦-ગ.૫ થી નકકી
કરે લ અ્યાસિમ

ુ બ કો્્ ટ
ુ ર ંગે ુ ં બેઝીક નોલેજ ધરાવતા હોવા ંગે ુ ં કોઈ૫ણ
જ

તાલીમી સં્થા ુ ં રમાણ૫ર / માકગ ્ીટ ધરાવતા હોવા જોઈ્ે. અથવા સરકાર મા્ય
ુ ર ઞાન ંગેના કોઈ૫ણ હડ્લોમા / ડીરી કે સટીહફકેટ
વુ નવવસિટી અથવા સં્થામાં કો્્ ટ
ુ ર એક
કોષગ કરે લ હોય તેવા રમાણ૫રો અથવા ડીરી કે ડી્લોમા અ્યાસિમમાં કો્્ ટ
વવષય તરીકે હોય તેવા રમાણ૫રો અથવા ધોરણ-૧૦ અમવા ધોરણ-૧ર ની ૫રીષા
ુ રના વવષય સાથે ૫સાર કરે લ હોય તેવા રમાણ૫રો ધરાવતા હોવા જોઈ્ે. આ તબકકે
કો્્ ટ
આ ુ ં રમાણ૫ર ન ધરાવતા ઉમેદવારો ૫ણ અરી કરી ્ક્ે. ૫રં ુ આવા ઉમેદવારોએ
ુ રની બેઝીક નોલેજની ૫રીષા પાસ કયાગ ુ ં આ ુ ં રમાણ૫ર
વનમ કં ૂ સિાવધકારી સમષ કો્્ ટ
વનમ કં ૂ મેળવતાં ૫હેલા અચુક રજુ કરવા ુ ં રહે્ે. અ્યથા વનમ કં ૂ મેળવવાને પાર થ્ે
નહં. તેમજ વનમ કં ૂ સિાવધકારી આવા હક્સામાં ઉમેદવારોની ૫સંદગી "રદ" કર્ે.
૬.

શૈષણણક લાયકાત / વયમયામ દા / વધારાની લાયકાત માટે નનધામ હરત તારીખ:-

ાહેરાતમાં

ુ વ
દ્ાગવેલ તમામ સંવગગના ઉમેદવારોનાં હક્સામાં ્ૈષચણક લાયકાત, વયમયાગદા અ ભ
નોન-િીમીલેયર સટી અને અ્ય જૂરી લાયકાત માટે તા. ૧૦/૦૨/ર૦૧૭ ની ત્થવતને
્યાનમાં લેવામાં આવ્ે.

૭.

અરી કરવાની રીત :આ ાહેરાતના સંદભગમાં મંડળ ્વારા ઓન લાઈન અરી જ ્વીકારવામાં આવ્ે. ે અ્વયે
ઉમેદવારોએ ાહેરાતમાં દ્ાગ્યા તા. ૨૭/૦૧/ર૦૧૭ (બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક) થી તા.
Page 13 of 23

૧૦/૦૨/ર૦૧૭

(સમય

રારીના

૨૩-૫૯

કલાક

સુધી)

દર્યાન

"https://

ojas.gujarat.gov.in" વેબસાઈટ ૫ર ઓન-લાઈન અરી૫રક ભરી ્ક્ે. ઉમેદવાર એક
સંવગગ માટે એક જ અરી કરી ્ક્ે. તેમ છતાં કોઇ ઉમેદવાર એક કરતાં વ ુ અરી રી્ટડગ
કર્ે તો તેવા ઉમેદવારોના હક્સામાં સૌથી છે ્લે ક્ફમગ થયેલી અરી મા્ય ગણીને તે
વસવાયની બાકીની તમામ અરીઓ રદ થ્ે. આ બાબતની વવગતવાર સુિના અરી કરવાની
રીતાન પેટા

્ુ ા નં. (૧૪) માં પણ આપેલ છે .

ઉમેદવારે અરીપરક ભરવા માટેઃ(૧)

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

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

ઉમેદવારે ાહેરાત િમાંક:- ૯૯/૨૦૧૬૧૭ થી ૧૧૦/૨૦૧૬૧૭ પૈકી ે સંવગગની ાહેરાત
માટે ઉમેદવારી કરવા માંગતા હોય તે ાહેરાતના સંવગગના નામ ૫ર Click કરવાથી ્િીન
પર More Details અને Apply now ના ઓ્્ન ુુલ્ે. ેમાં More Details પર Click
કરવાથી વવગતવાર ાહેરાતની વવગતો જોવા મળ્ે. ે ઉમેદવારોએ વાંિી જવી.

(૪)

જયારે "Apply now" ૫ર Click કરવાથી Application Format ુુલ્ે ેમાં સૌ રથમ
"Personal Details" ઉમેદવારે ભરવી. (અહં લાલ ફંદડી ( * ) વન્ાની હોય તેની
વવગતો ફરજજયાત ભરવાની રહે્.ે )

(૫) Personal Details ભરાયા બાદ "Educational Details" ભરવા માટે "Educational
Qualifications" ૫ર Click કર .ુ ં તેમજ ે સંવગગમાં વધારાની ્ૈષચણક લાયકાત માંગલ
ે
હોય તે સંવગગમાં "Additional Educational Qualifications" પર Click

કર ુ ં અને તેની

વવગતો ફરીયાત દ્ાગવવાની રહે્ે.
(૬)

ુ વ માંગેલ હોય તે સંવગગમાં અ ભ
ુ વની વવગતો દ્ાગવવા માટે
ે સંવગગમાં અ ભ
"Experience Type" ૫ર Click

ુ વની વવગતો દ્ાગવવા માટે ુ ં હફ્ડ ુુલ્ે
કરવાથી અ ભ

ુ વની વવગતો વસલેકટ કરીને તેની સામે જૂરી વવગતો દ્ાગવવાની રહે્ે.
ેમાંથી અ ભ
(૭) તેની નીિે "Self declaration" ૫ર Click કર .ુ ં ્યારબાદ
(૮) ઉ૫રની ્રતો ્વીકારવા માટે "Yes" ૫ર Click કર .ુ ં હવે અરી પ ૂણગ રીતે ભરાઈ ગયેલ છે .
(૯)

હવે "save" ૫ર Click કરવાથી ઉમેદવારનો "Application Nnmber" generate થ્ે. ે
ઉમેદવારે સાિવીને રાખવાનો રહે્ે.

(૧૦) હવે Upload Photograph ૫ર Click કરો અહં તમારો application number type કરો અને
તમારી Birth date type કરો. ્યારબાદ ok ૫ર Click કર .ુ ં અહં photo અને signature
upload કરવાના છે . (Photo
Signature

ુ ં મા૫ ૫ સે.મી. ંિાઈ અને ૩.૬ સે.મી. ૫હોળાઈ અને

ુ ં મા૫ ર.૫ સે.મી. ંિાઈ અને ૭.૫ સે.મી. ૫હોળાઈ રાખવી.) (photo અને

signature upload કરવા સૌ રથમ તમારો photo અને signature jpg format માં (15
kb) સાઈઝથી વધે નહહ તે રીતે ્કેન કરી computer માં સેવ કરે લા હોવા જોઈ્ે.) photo
અને signature અપલોડ કરવા માટે "browse" button ૫ર Click કરો. હવે choose file
ના ્િીનમાંથી ે 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 ખા્ે. હવે આજ રીતે
signature ૫ણ upload કરવાની રહે્ે. ે photo અને signature અપલોડ કરવામાં
Page 14 of 23

આ્યા હ્ે તે જ photo લેચખત પરીષાના હાજરીપરકમાં િંટાડવાનો રહે્ે તથા તેવી જ
signature કરવાની રહે્ે તેમજ આ ભરતી રહિયાના વનમ કં ૂ સુધીના દરે ક તબકે
મંડળ/સંબવં ધત ખાતાના વડા માંગે ્યારે તેવો જ ફોટો રજુ કરવાનો રહે્ે. આથી
ફોટોરાફની િારથી પાંિ કોપીઓ કઢાવી રાખવી. જુદા જુદા તબકે જુદા જુદા ફોટોરાફ રજુ
થ્ે તો ફાળવણી/ વનમ કં ૂ માં બાધ આવી ્ક્ે. ેની જવાબદારી ઉમેદવારની પોતાની
રહે્ે.
(૧૧) હવે પેજના ઉ૫રના ભાગમાં "Confirm Application" ૫ર Click કરો અને "Application
number" તથા Birth Date type કયાગ બાદ Ok ૫ર Click કરવાથી રણ વવક્પ (ઓ્્ન)
(૧) Ok (ર) show application preview અને (૩) confirm application દે ખા્ે.
ઉમેદવારે show application preview ૫ર Click કરી પોતાની અરી જોઈ લેવી. અરીમાં
સુધારો કરવાની જૂર જણાય તો edit કરી લે .ુ ં અરી ક્ફમગ કયાગ ૫હેલા કોઈ૫ણ
રકારનો સુધારો થઈ ્ક્ે. ૫રં ુ અરી ક્ફમગ થયા બાદ કોઈ૫ણ રકારનો સુધારો ્કય
બન્ે નહી. સંપ ૂણગ િકાસણી બાદ જો અરી સુધારવાની જૂર ના જણાય તો જ confirm
application ૫ર Click કર .ુ ં તેથી ઉમેદવારની અરીનો મંડળમાં online ્વીકાર થઈ
જ્ે. એકવાર ઓનલાઇન અરી ક્ફમગ થયા બાદ

તેમાં કોઇપણ રકારનો ફેરફાર

ઉમેદવાર કે મંડળ વારા થઇ ્ક્ે નહં. અરીમાં દ્ાગવેલી વવગતોને અ ૂુ પ રમાણપરો
મંડળ માંગે ્યારે ઉમેદવારે રજૂ કરવાના રહે્ે. આથી ઉમેદવારે રથમ તેમની પાસેના
રમાણપરોને આધારે પોતા ુ ં નામ પવત/વપતા ુ ં નામ અટક જ્મતારીખ ્ૈષચણક
લાયકાત ાવત (કેટેગરી) ે્ડર (મેલ/ફીમેલ) માી સૈવનક ્પોટગ સ ્ા.ખો.ખાં. વવધવા
વગેરે બાબતોની બારીક િકાસણી કરી લઇને તેને અ ૂુ પ વવગતો ઓનલાઇન અરીમાં
દ્ાગવવાની રહે્ે. મંડળ વારા િકાસણી સારુ રમાણપરો માંગવામાં આવે ્યારે
ઓનલાઇન અરીપરકમાં દ્ાગવેલ વવગતો અને ઉમેદવાર વારા મંડળ સમષ રજૂ કરવામાં
આવતાં રમાણપરોમાં કોઇપણ ાતની વવસંગતતા મા ૂમ પડ્ે તો તેવી ષવત ્ુ ત
અરીઓ મંડળ વારા ે તે તબકે થી ‘રદ’ કરવામાં આવ્ે. ખોટી કે અ ૂરી વવગતોને
કારણે ષવત ્ુ ત અરી રદ કરવામાં આવે તો તેમાં મંડળની કોઇ જવાબદારી રહે્ે નહં.
આથી

ઉમેદવારોને તેમની પાસેના રમાણપરોને આધારે અને તેને અ ૂુ પ વવગતો

ઓનલાઇન અરી કરતી વખતે દ્ાગવવાની ખાસ કાળી રાખવા જણાવવામાં આવે છે .
confirm application ૫ર click કરતાં અહં "confirmation number" generate થ્ે. ે
હવે ૫છીની બધી જ કાયગવાહી માટે જૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાિવવાનો રહે્ે.
(૧૨)

હવે print application ૫ર Click કર .ુ ં અહં Select Job માંથી ાહેરાત િમાંક વસલેકટ કરીને
તમારો confirmation number ટાઈ૫ કરવો અને જ્મતારીખ ટાઇપ કરવાથી તમારી અરી
ઓપન થ્ે. ેની વર્ટની નકલ કાઢી સાિવી રાખવી

(૧૩) દરે ક ાહેરાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરી કરવી. આમ છતાં સંજોગવ્ાત જો કોઇ ઉમેદવાર
એકથી વ ુ અરી કરે લ હ્ે

તો છે ્લી ક્ફમગ થયેલ અરીને મા્ય રાખીને અ્ય

અરીપરકને રદ ગણવામાં આવ્ે. ચબન અનામત વગગના ઉમેદવારોએ છે ્લી ક્ફમગ થયેલ
અરી સાથે વનયત ફી ભરે લ હ્ે તે મા્ય ગણા્ે અને અગાઉની અરી રદ ગણવામાં
આવ્ે. અગાઉની અરી સાથે ભરે લી ફી છે ્લી ક્ફમગ થયેલ અરી સામે ગણવામાં આવ્ે
નહં. જો ઉમેદવારે છે ્લી ક્ફમગ થયેલ અરી સાથે વનયત ફી ભરે લ નહં હોય તો આવા
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ઉમેદવારની બાકીની અરીઓ પૈકી વનયત ફી સાથેની ક્ફમગ થયેલી છે ્લી અરી મા્ય
ગણવામાં આવ્ે. જો ઉમેદવારે એકથી વ ુ અરી સાથે ફી ભરે લ હ્ે તો તે રીફંડ કરવામાં
આવ્ે નહં.
નંધ:- ાહેરાત િમાંકઃ ૯૯/ર૦૧૬૧૭ મી ૧૧૦/ર૦૧૬૧૭ સામેના સંવગગના ભરતી વનયમોમાં દ્ાગવેલ
્ૈષચણક લાયકાત વયમયાગદા તેમજ ઓનલાઈન અરી ભરવા સંબવં ધત કોઈ માગગદ્ગનની
આવ્યકતા જણાય તો તે માટે મંડળની કિેરીના ફોન નંબર:-૦૭૯- ૨૩૨૫૩૬૨૮ ૫ર સં૫કગ
કરી ્કા્ે.

૮.

૫રીષા ફી: ફોમગ ભરતી વખતે ‘‘ General ’’ કેટેગરી Select કરી હોય (દ્ાગવી હોય) તેવા (PH તથા
Ex.Servicemen કેટેગરી વસવાયના) તમામ ઉમેદવારોએ પરીષા ફી ભરવાની રહે્ે.
 અનામત કષાના ઉમેદવાર જો ચબન-અનામત જ્યા માટે અરી કરે તો પણ તેમણે
પરીષાફી ભરવાની રહે્ે નહં. પરં ુ પરીષા ફી માંથી

તુ ્ત માટે ે તે અનામત વગગના

ઉમેદવારોએ ઓન-લાઇન એ્લીકે્નમાં પોતાની કેટેગરી દ્ાગવવાની રહે્ે. અ્યથા
પરીષા ફી ભરવાની રહે્ે. અરી ફોમગમાં નીિે

ુ બની કેટેગરી Selectકરનાર
જ

ઉમેદવારોએ કોઇપણ રકારની પરીષા ફી ભરવાની રહે્ે નહં.
(ક)

ુ ૂચિત ાવત (SC)
અ સ

(ખ)

ુ ૂચિત જન ાવત (ST)
અ સ

(ગ)

સામાીક અને ્ૈષચણક રીતે પછાતવગગ (SEBC)

(ઘ)

માી સૈવનક (Ex.Serviceman) તમામ કેટેગરીના

(િ)

્ાહરરીક ખોડખાંપણ ધરાવતા ઉમેદવારો (PH) તમામ કેટેગરીનાં

 ે ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની છે તેવા ઉમેદવારો જયારે OJASવેબસાઇટ પર પોતાની અરી
સબમીટ કરે ્યારે તેઓને પરીષા ફી ભરવા માટે ઓન લાઇન ઉપલ્ધ િલનની ૩
નકલોની એક પાના ઉપર વર્ટ મેળવવાની સુિના મળ્ે. ઉમેદવારોએ આ પાનાની પણ
ુ રાઇઝડ પો્ટ
વર્ટ મેળવી લેવાની રહે્ે ઉમેદવારોએ િલન સાથે કોઇપણ કો્્ ટ
ઓફીસમાં જઇને પરીષા ફી પેટે ૂ.૧૦૦/- રોકડા + ૂ.૧૨/- પો્ટલ ચાજીસ ભરી દે વાના
રહે્ે. િલનની એક નકલ પો્ટ ઓફીસ રાખી લે્ે અને બે નકલ ઉમેદવારને પો્ટ
ઓહફસનો વસકોઅને ્ટીકર લગાવીને પરત આપ્ે.
 પો્ટ ઓફીસમાં પરીષા ફી ભરવાની છે ્લી તા. ૧૩/૦૨/૨૦૧૭ (કિેરી સમય સુધી) ની
રહે્ે.
 અ્ય કોઇ રીતે પરીષા ફી ્વીકારવામાં આવ્ે નહં.
 પરીષા ફી ભયાગ બાદરીફંડ મળવાપાર નથી તેમજ તે ફી અ્ય કોઇ પરીષા માટે અનામત
તરીકે રાખવામાં આવ્ે નહં. પરીષા ફી ભરવાપાર ઉમેદવારોની ફી ભયાગ વગરની અરી
મા્ય રહે્ે નહં.



‘‘ General’’ કેટેગરી Select કરનાર (્ારીહરક ખોડખાંપણ તથા માી સૈવનક કેટેગરી
વસવાયના) ઉમેદવારો ફી ભરવાની વનયત સમયમયાગદામાં પરીષા ફી નહં ભરે તો તેવા
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ઉમેદવારો ુ ં અરી ફોમગ કોઇપણ ાતની ાણ કયાગ વગર મંડળ વારા ‘‘રદ’’ કરવામાં
આવ્ે.

૯. પરીષા ૫ધનત:મંડળ વારા વનયત સમયમયાગદામાં ઓન-લાઇન મળે લ અરીઓની રાથવમક િકાસણી ( એક
કરતાં વ ુ અરી કરે લ છે કે કેમ ? અને પરીષા ફી ભરે લ છે કે કેમ ?) કરીને લાયક
ઉમેદવારોની રાજય સરકારરીના સામા્ય વહીવટ વવભાગના તા. /૦૮/૨૦૧૫ પર િમાંકઃ
ભરત/૧૦૨૦૧૫/૬૫૫/ક અને તા. ૨૯/૦૯/૨૦૧૫ ના પર િમાંકઃ ભરત/૧૦૨૦૧૪/
૬૩૮૯૩૭/ક તેમજ તા- ૧૭/૦૫/૨૦૧૬ ના પર િમાંક-ભરત/૧૦૨૦૧૪/૬૩૮૯૩૭/ક.થી
ુ ાર (૧) રથમ તબકામાં ્પધામ ્મક લેણખત કસોટી
મંજૂર કરવામાં આવેલ પરીષા પધવત અ સ
ુ ર રોહફસીય્સી ટે્ટ - એમ બે કસોટીઓ લેવામાં આવ્ે. ેની
અને (૨) બીા તબકામાં કોપ્ ટ
વવગતો નીિે

ુ બની રહે્ે.
જ

(૧) ્પધામ્મક લેણખત કસોટી (રમમ તબ્ાની પરીષા)
્પધાગ્મક લેચખત કસોટીનો અ્યાસિમ-

ુ ભાર નીિે
ણ

ુ બનો રહે્ે.
જ

ુ મ
(અ) તાંવરક સંવગોનાં ભરતી વનયમોમાં ્યાં આઇ.ટી.આઇ. અથવા હડ્લોમાંની લ ત
્ૈષચણક લાયકાત વનયત કરવામાં આવેલ હોય તેવા સંવગોનો અ્યાસિમ અને પરીષા
પધવત નીિે

ુ બ રહે્ે.
જ

(

રમાંક

ાહેરાત

-૯૯/૨૦૧૬૧૭,

મી

૧૦૨/૨૦૧૬૧૭,

૧૦૭/૨૦૧૬૧૭

અને

૧૦૯/૨૦૧૬૧૭ માટે )

િમ
૧

ુ
ણ

વવષય
સામા્ય ઞાન-

ુ રાતનો ઇવતહાસ
જ

ૂગોળ અને

સમયગાળો

૨૦

સં્કૃવત ભારત ુ ં બંધારણ રમતગમત સામા્ય
ુ રને લગ ુ ં સામા્ય
વવઞાન વતગમાન રવાહો કો્્ ટ
ઞાન ટે ્ટ ઓફ રીઝનંગ પયાગ વરણ ાહેર વહીવટ
સરકારી યોજનાઓ પંિાયતી રાજ અને ડીઝા્ટર
મેનેજમે્ટ, ગાચણવતક કસોટીઓ વવગેરે
૨

ુ રાતી સાહહ્ય
જ

૧૫

ુ રાતી ્યાકરણ
જ

૩

ંરેી ્યાકરણ

૦૫

૪

ુ મ) સંબવં ધત
જ્યાની તાંવરક ્ૈષચણક લાયકાતને (લ િ

૬૦

૯૦ મીનીટ

વવષય ુ ં પેપર

ુ
કુ લ ગણ
૧૦૦
નંધઃ (૧) રનપરમાં કેટલાક રનો

ુ રાતીમાં રહે્ે અને કેટલાક રનો ંરેીમાં રહે્ે.
જ

(૨) િમ- ૧ થી ૩ માટે અ્યાસિમ ુ ં વવષયવ્ ુ ધોરણ-૧૦ (S.S.C.) ની સમકષ રહે્ે.
ુ મ
િમ- ૪ માટે અ્યાસિમ ુ ં વવષયવ્ ુ સંબવં ધત સંવગગના ભરતી વનયમોમાં ે લ િ
્ૈષચણક લાયકાત વનયત કરવામાં આવેલ છે તેની સમકષ રહે્ે.
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(બ) તાંવરક સંવગોનાં ભરતી વનયમોમાં ્યાં ્નાતક કે તેથી વ ુ ્ૈષચણક લાયકાત વનયત
ુ બ રહે્ે.
જ

કરવામાં આવેલ હોય તેવા સંવગોનો અ્યાસિમ અને પરીષા પધવત નીિે
(ાહેરાત

રમાંક-

૧૦૩/૨૦૧૬૧૭

મી

૧૦૬/૨૦૧૬૧૭,

તમા

૧૦૮/૨૦૧૬૧૭

અને

૧૧૦/૨૦૧૬૧૭ માટે)

િમ
૧

ુ
ણ

વવષય
સામા્ય ઞાન-

ુ રાતનો ઇવતહાસ
જ

ૂગોળ અને

સમયગાળો

૩૦

સં્કૃવત ભારત ુ ં બંધારણ રમતગમત સામા્ય વવઞાન
ુ રને લગ ું સામા્ય ઞાન ટે્ટ
વતગમાન રવાહો કો્્ ટ
ઓફ રીઝનંગ પયાગ વરણ ાહેર વહીવટ સરકારી
યોજનાઓ પંિાયતી રાજ અને ડીઝા્ટર મેનેજમે્ટ,

૧૨૦

ગાચણવતક કસોટીઓ વવગેરે
૨

ુ રાતી સાહહ્ય
જ

૨૦

ુ રાતી ્યાકરણ
જ

૩

ંરેી ્યાકરણ

૧૦

૪

ુ મ) સંબવં ધત
જ્યાની તાંવરક ્ૈષચણક લાયકાતને (લ િ

૯૦

મીનીટ

વવષય ુ ં પેપર

ુ
કુ લ ગણ
૧૫૦
નંધઃ (૧) રનપરમાં કેટલાક રનો
(૨)

ુ રાતીમાં રહે્ે અને કેટલાક રનો ંરેીમાં રહે્ે.
જ

િમ- ૧ થી ૩ માટે અ્યાસિમ ું વવષયવ્ ુ ધોરણ-૧૨ (H.S.C.) ની સમકષ
રહે્ે.
િમ- ૪ માટે અ્યાસિમ ુ ં વવષયવ્ ુ સંબવં ધત સંવગગના ભરતી વનયમોમાં ે
ુ મ ્ૈષચણક લાયકાત વનયત કરવામાં આવેલ છે તેની સમકષ રહે્ે.
લ િ

(૩) ે તે સંવગમ ની ાહેરાત અ્વયે ઉમેદવારો તરફમી ઓન-લાઇન રી્ટડમ (ક્ફમમ)
મયેલ અરીપરકોની સં્યાને ્યાને લઇ મંડળ ્વારા તે સંવગમ ની MCQ -OMR
પ્ધનતમી ્પધામ્મક લેણખત કસોટી લેવી કે MCQ પ્ધનતમી ઓન-લાઇન
્પધામ્મક લેણખત કસોટી લેવી તે નકકી કરવામાં વવશે.
ુ ર
(૪) રથમ તબકાની ્પધાગ્મક લેચખત કસોટીને ંતે બીા તબકાની કો્્ ટ
ુ મ
રોહફસીય્સી ટે ્ટ માટે ઉમેદવારોને કવોલીફાય થયેલ ગણવા માટેના લ િ
લાયકી

ુ
ુ ં ધોરણ સરકારરીની ્થાયી સ ૂિનાઓ અ સ
ુ ાર મંડળ વારા ે તે
ણ

સમયે વનયત કરવામાં આવ્ે. પરં ુ તેમાં કોઇપણ કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે
ુ મ લાયકી
૪૦ % માકમ સ કરતાં ઓૂં લ િ

ુ
ુ ં ધોરણ કોઇપણ સંજોગોમાં નકી
ણ

ુ મ લાયકી
કરી ્કા્ે નહં. અને આમ મંડળ વારા વનયત કરવામાં આવેલ લ િ
ુ ની વવગતો અને ભરવાની થતી કેટેગરી વાઇઝ જ્યાની સં્યાને ્યાને લઇ
ણ
કેટેગરી વાઇઝ ભરવાની થતી જ્યાના રણ ગણા ઉમેદવારોને બીા તબકાની
કો્્ ટુ ર રોહફસીય્સી ટે ્ટ માટે મંડળ વારા લાયક (કવોલીફાય કરવા) ગણવામાં
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આવ્ે. અને તેવી રીતે લાયક ઠરે લ (કવોલીફાય થયેલ) ઉમેદવારોને જ બીા
ુ ર રોહફસીય્સી ટે્ટ આપવાની રહે્ે.
તબકાની કો્્ ટ

(૨) કોપ્ ટુ ર રોફીસીય્સી ટે ્ટ - (બીા તબ્ાની પરીષા)
રથમ તબકાની ્પધાગતમક લેચખત પરીષાના પહરણામને ંતે બીા
ુ ર રોહફસીય્સી ટે ્ટ માટે કવોલીફાય થયેલ ઉમેદવારોની કો્્ ટ
ુ ર
તબકાની કો્્ ટ
રહફસીય્સી ટે્ટ લેવામાં આવ્ે. ેની વવગતો. નીિે

ુ બની રહે્ે.
જ

ુ મ ્ૈષચણક લાયકાત
ે સંવગગના ભરતી વનયમોમાં ઉમેદવારો માટે ની લ ત
ધોરણ-૧૦, અથવા ધોરણ-૧૨ પાસ અથવા તેની સમકષ
અથવા હદ્લોમાની

અથવા આઇ. ટી. આઇ.

વનયત કરવામાં આવેલ હોય તેવા સંવગગના ઉમેદવારો માટેની

કો્્ ટુ ર રોફીસીય્સી પરીષાનો અ્યાસિમ

(ાહેરાત રમાંક- ૯૯/૨૦૧૬૧૭, મી ૧૦૨/૨૦૧૬૧૭, ૧૦૭/૨૦૧૬૧૭ અને
૧૦૯/૨૦૧૬૧૭ માટે )
સમય - ૧-૦૦ કલાક
વવષય ુ ં વવવરણ

રન િમાંક

ુ
ણ

૧

એકસેલ ્રેડ્ીટ

૧૦

ુ
ણ

૨

ઈ-મેઇલ કરવા (વીથ ફાઇલ એટેિમે્ટ)

૧૦

ુ
ણ

૩

પાવર પોઇ્ટ

૧૦

ુ
ણ

૪

વડગ ટાઇપંગ/ વડગ ફોમેટંગ (ંરેી તથા

૨૦

ુ
ણ

ુ રાતી)
જ
ુ
કુ લ ગણ

ુ
૫૦ ગણ

ે સંવગગના ભરતી વનયમોમાં ઉમેદવારો માટેની ્ૈષચણક લાયકાત ્નાતક
કે તેથી વ ું

વનયત કરવામાં આવેલ હોય તેવા સંવગગના ઉમેદવારો માટેની

કો્્ ટુ ર રોફીસીય્સી પરીષાનો અ્યાસિમ
(ાહેરાત રમાંક- ૧૦૩/૨૦૧૬૧૭ મી ૧૦૬/૨૦૧૬૧૭, તમા ૧૦૮/૨૦૧૬૧૭ અને
૧૧૦/૨૦૧૬૧૭ માટે)
સમય - ૧-૧૫ કલાક
વવષય ુ ં વવવરણ

રન િમાંક

ુ
ણ

૧

એકસેલ ્રેડ્ીટ

૧૫

ુ
ણ

૨

ઈ-મેઇલ કરવા (વીથ ફાઇલ એટેિમે્ટ)

૧૫

ુ
ણ

૩

પાવર પોઇ્ટ

૧૫

ુ
ણ

૪

વડગ ટાઇપંગ/ વડગ ફોમેટંગ (ંરેી તથા

૩૦

ુ
ણ

ુ રાતી)
જ
ુ
કુ લ ગણ
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ુ
૭૫ ગણ

(૩) પસંદગી/ રનતષા યાદી તૈયાર કરવાની પ્ધનત:ઉમેદવારોએ ઉકત રથમ તબકાની ્પધાગ્મક લેચખત પરીષા અને બીા
ુ ર રોહફસીય્સી ટે્ટ -એમ બંને કસોટીમાં મેળવેલ
તબકાની કો્્ ટ
આધારે કેટેગરીવાઇઝ ભરવાની થતી જ્યાની વવગતો ્યાને લઇ

ુ ના મેરીટસ
ણ

પસંદગી/રવતષા

યાદી તૈયાર કરવામાં આવ્ે.
૧૦. સામા્ય શરતો:(૧) ાહેરાતમાં ે કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે જ્યાઓ અનામત છે તેવી કેટેગરીના ઉમેદવારને
જ ઉ૫લી વયમયાગદામાં ૂટછાટ મળ્ે. બધી જ મળવાપાર ૂટછાટ ગણતરીમાં લીધા
ુ ાં વ ુ ૪૫ વષગથી વધે નહં તે રીતે જ ઉ૫લી વયમયાગદામાં ૃટછાટ મળ્ે.
બાદ વ મ
(ર) અનામત વગગના ઉમેદવારો જો ચબનઅનામત જ્યા માટે અરી કર્ે તો આવા ઉમેદવારોને
વયમયાગદામાં ૂટછાટ મળ્ે નહહ. પરં ુ પરીષા ફી માંથી

તુ ્ત માટે ે તે અનામત

વગગના ઉમેદવારોએ પોતાની ાવત- વગગ દ્ાગવવાનો રહે્ે. અ્યથા પરીષા ફી ભરવાની
રહે્ે.
(૩) ચબનઅનામત તથા અનામત વગોના મહહલા ઉમેદવારોને પણ બધી જ મળવાપાર ૂટછાટ
ુ ાં વ ુ ૪૫ વષગની ંમર સુધી જ ઉ૫લી વયમયાગદામાં ૂટછાટ
ગણતરીમાં લીધા બાદ વ મ
મળ્ે.
ુ રાત
(૪) (૧) અનામત વગગના ઉમેદવારોએ ાનત ંગે ંુ સષમ સતાનધકારી ંુ રમાણપર ગજ
સરકાર વારા વખતો વખત નનયત કરે લ ન ૂનામાં મેળવેલ હો ુ ં જોઇ્ે. (૨) સા. અને
્ૈ.૫.વગગના ઉમેદવારોએ ઉનત વગગમાં સમાવે્ ન થતો હોવા ંગે ુ ં સામાીક ્યાય
અને અવધકારીતા વવભાગના તા. ૦૬/૦ર/૧૯૯૬ ના ઠરાવથી વનયત થયેલ ૫હરવ્ટટ-(ક)
ુ રાતી) ના ન ન
ુ ામાં તા. ૩૧/૩/ર૦૧૬ ના રોજ પુરા થયેલ નાણાંહકય
/ વરવ્ટઠ-૪ ( જ
વષગ ર૦૧૫-ર૦૧૬ માટે ુ ં અથાગત તા. ૦૧/૦૪/ર૦૧૬ મી અરી કરવાની છે ્લી તા.
૧૦/૦૨/૨૦૧૭ દર્યાન મેળવેલ અસલ રમાણ૫રનો નંબર અને તારીખ ઓનલાઈન
અરી કરતી વખતે દ્ાગવવાનાં રહે્ે. (ંરેીમાં મેળવેલ રમાણપર મા્ય ગણવામાં
વવશે નહં.) સષમ અવધકારી ્વારા અપાયેલ આ ુ ં રમાણપર રજુ ન કરી ્કનાર
ઉમેદવારો સામા્ય ઉમેદવારો માટે નકી થયેલ વયમયાગદામાં આવતા નહં હોય તો
તેઓની ઉમેદવારી રદ થ્ે. સામાીક અને ્ૈષચણક રીતે ૫છાત વગગના ઉમેદવારોએ
ુ ામાં ( જ
ુ રાતી)
રાજય સરકારની નોકરી માટે મા્ય કરાયેલ પહરવ્ટટ-ક ના વનયત ન ન
નોન હિવમલીયર સટી અસલ રમાણપરોની િકાસણી સમયે રજૂ કરવા ુ રહે્ે. (૩)
સામાીક અને ્ૈષચણક રીતે ૫છાત વગગના ૫હરણીત મહહલા ઉમેદવારે આ ુ નોન
િીમીલેયર રમાણ૫ર તેમના માતા- વપતાની આવકના સંદભગમાં રજુ કરવા ુ ં રહે્ે. જો
આવા ઉમેદવારોએ તેમના ૫વતની આવકના સંદભગમાં આ ુ રમાણ૫ર રજુ કરે લ હ્ે તો
તેની અરી રદ કરવામાં આવ્ે. (૪) જો સામાીક અને ્ૈષચણક રીતે ૫છાત વગગના
ઉમેદવારે આ ુ ં રમાણ૫ર મંડળ ્વારા અસલ રમાણપરોની િકાસણી સમયે રજુ કરે લ
નહહ હોય તો તેમજ તેઓ ચબન અનામત ઉમેદવાર તરીકેની વયમયાગદામાં આવતા નહં
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હોય તો તેઓની અરી વવિારણામાં લેવામાં આવ્ે નહહ. (૫) પરીષા ફી ભયાગ બાદ રીફંડ
મળવાપાર નથી તેમજ તે ફી અ્ય કોઇ પરીષા માટે અનામત તરીકે રાખવામાં આવ્ે
નહં. તથા અરી કયાગ બાદ ૫રત ખંિી ્કા્ે નહહ. (૬) ચબનઅનામત વગગના
ઉમેદવારોએ વનયત પરીષા ફી ભરે લ નહં હોય તો તેઓની અરી વવિારણામાં લેવામાં
ુ ાર વવધવા મહહલા ઉમેદવારો માટે
આવ્ે નહં. (૭) સરકારના રવતગમાન વનયમો અ સ
૫સંદગીમાં અરતા આ૫વા માટે તેમને પરીષામાં મેળવેલ

ુ ના ૫ ટકા
ણ

ુ ઉમેરી
ણ

આ૫વામાં આવ્ે. ૫રં ુ તેઓએ તે સમયે અને ્યારબાદ પુનઃલ્ન કરે લ ન હોવા
જોઈએ. ઉ૫રાંત મંડળની કિેરી માંગે ્યારે તેના તમામ પુરાવાઓ અસલમાં મંડળની
કિેરીમાં રજુ કરવાના રહે્ે. (૮) આગળની ભરતી રહિયા સંદભે મંડળ વારા આ૫વામાં
આવતી જૂરી સુિનાઓ જોવા માટે મંડળની વેબસાઈટ અવાર નવાર જોતા રહે .ુ ં (૯)
એથલેહટકસ (રેક અને હફ્ડ રમતો સહહત), બેડવમ્ટન, બા્કેટબોલ, હિકે ટ, ફટબોલ, હોકી,
ત્વમંગ, ટેબલ ટેવનસ, વોલીબોલ, ટેવનસ, વેઈટચલફટંગ, રે સચલંગ, બોકવસંગ, સાઈકચલંગ,
ીમને્્ટકસ, જુડો, રાઈફલ

ૂહટંગ, કબડી

ખોખો, તીરં દાી, ઘોડેસવારી, ગોળાફંક,

નૌકા્પધાગ, ્તરં જ હે્ડબોલ ની રમતો-ખેલકુદમાં (1) રા્રીય / ંતરરા્રીય અમવા
(2) ંતર

નુ નવનસિટી અમવા (3) અણખલ ભારત શાળા સંઘ ્વારા યોાતી ્પધામ ઓમાં

માર રવતવનવધ્વ કરે લ હોય તેવા ઉમેદવારને ૫સંદગીમાં અરતા માટે તેમને મેળવેલ કુલ
ુ ના ૫ (પાંિ) ટકા
ણ

ુ ઉમેરી આ૫વામાં આવ્ે. તેથી ઉકત રણ ્તરની ્પધાગઓમાં
ણ

ઉમેદવારોએ ભાગ લીધેલ હોય તેવા જ ઉમેદવારોએ અરીપરકમાં જૂરી વવગતો
દ્ાગવવાની રહે્ે. ઉકત રણ ્તર નસવાયની ્પધામ ઓમાં ભાગ લીધેલ હોય તો તેને
અરીમતા માટે મા્ય ગણવાની રહેતી ન હોવામી તેવા ઉમેદવારોએ અરીપરકમાં
નવગતો દશામ વવાની રહેશે નહં. ઉકત રણ ્તરની ્પધાગઓમાં ભાગ લીધેલ ઉમેદવારોએ
સરકારે તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના ઠરાવ િમાંક : સીઆરઆર/૧૦૭૭/ ર૬૬૦/ગ.ર તથા તા.
૧/૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવ િમાંક : સીઆરઆર/૧૧૮૮/ ૩૬૪૪/ગ.ર માં વનયત કયાગ
ુ બના સિાવધકારી પાસેથી વનયત ન ૂનામાં મેળવેલ જૂરી રમાણ૫ર અસલ
જ
રમાણપરોની િકાસણી સમયે રજુ કરવા ુ ં રહે્ે. આ ુ ં રમાણપર ધરાવનાર ઉમેદવાર
જ રમતના

ુ મેળવવા માટે હકદાર થ્ે. (૧૦) સામા્ય વહીવટ વવભાગના તા.
ણ

૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ િમાંકઃ સીઆરઆર/૧૦૯૬/ ૨૨૧૩/ગ.ર માં વનદે વ્ત
ુ ાર વવધવા મહહલા ઉમેદવારો માટે પસંદગીમાં અરતા આપવા
રવતગમાન વનયમો અ સ
માટે તેઓને ્પધાગ્મક લેચખત કસોટીમાં મેળવેલ

ુ ના ૫ (પાંિ) ટકા
ણ

ુ ઉમેરી
ણ

આ૫વામાં આવ્ે. પરં ુ તેઓએ વનમ કં ૂ સમયે પુનઃ લ્ન કરે લા ન હોવા જોઇએ. અને
તે ંગે મંડળ માંગે ્યારે તમામ પુરાવા અસલમાં રજુ કરવાના રહે્ે. (૧૧)

મંડળ

તરફથી આ૫વામાં આવતી જૂરી સુિનાઓ જોવા માટે મંડળની વેબસાઈટ અવાર નવાર
જોતા રહે .ુ ં
૧૧.

ુ નાઓ:સામા્ય સચ

(૧).

ઉમેદવારે અરી૫રકમાં ભરે લ વવગતો સમર ભરતી રહિયા માટે આખરી ગણવામાં આવ્ે
અને તેના પુરાવાઓ રમાણપરોની િકાસણી સમયે અસલમાં રજુ કરવાના રહે્ે. અ્યથા
અરી૫રક ે - તે તબકકે ‘‘રદ’’ ગણવામાં આવ્ે.
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(ર). અરજદારે અરી૫રમાં દ્ાગવેલ કેટેગરી (ાવત) માં પાછળથી કેટેગરી બદલવાની રજુઆત
રાહય રાખવામાં આવ્ે નહં.
(૩).

ઉમેદવાર અરી૫રકમાં ે ફોટો upload કરે છે , તેની પાસપોટમ સાઈઝના ફોટાની એક
કરતાં વ ુ કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવી અને વ ાહેરાત-સંવગમ ની સમર

ભરતી

રહરયામાં તે જ ફોટાની કોપીનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. (ેમ કે ૫રીષા સમયે
હાજરી૫રકમાં લગાવવો તેમજ અસલ રમાણપરોની ચકાસણી સમયે પણ તે

જ ફોટાની

કોપી રજુ કરવાની રહેશે.)
(૪).

ઉમેદવાર અરી૫રક ભરતી વખતે ે મોબાઈલ નંબર દશામ વે છે તે નંબર ચા ુ જ રાખવો.
ુ નાઓ ઉમેદવારને
ભનવ્યમાં મંડળ તરફમી વ પહરષાને સબંનધત ૫રીષાલષી કેટલીક સચ
વ દશામ વેલ નંબરના મોબાઈલ ૫ર SMS મી મોકલવામાં વવશે તેમી અરીપરકમાં
ુ ી ાળવી રાખવો વપના હહતમાં
દશામ વેલ મોબાઈલ નંબર ભરતી રહરયા પ ૂણમ માય ્યાં સધ
છે .

(૫) મંડળ ે કોઈ ઉમેદવારને (૧) તેને ઉમેદવારી માટે કોઈ૫ણ રકારે ટેકો મેળવવા માટે એટલે
કે, મંડળના અ્યષ, સ્ય અથવા કોઈ અવધકારી ૫ર ર્યષ કે ૫રોષ લાગવગ
લગાડવાનો રયાસ કરવા માટે (ર) બીા ુ ં નામ ધારણ કરવા માટે (૩) બીા પાસે પોતા ુ ં
નામ ધારણ કરાવવા માટે (૪) બનાવટી ખોટા દ્તાવેજો અથવા ેની સાથે િેડા કરવામાં
આ્યા હોય તેવા દ્તાવેજો સાદર કરવા અથવા ગેરરીવત આિરવા માટે (૫) યથાથગ
અથવા ખોટા અથવા મહ્વની માહહતી ૂપાવતા હોય તેવા વનવેદનો કરવા માટે (૬) ૫રીષા
માટે તેની ઉમેદવારીના સંબધ
ં માં અ્ય કોઈ અવનયવમત અથવા અયો્ય સાધનોનો આરય
લેવા માટે (૭) પરીષા દર્યાન ગેર્યાજબી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા માટે એટલે કે અ્ય
ઉમેદવારની ઉિરવહીમાંથી નકલ કરવા, પુ્તક, ગાઈડ, કા૫લી કે તેવા કોઈ૫ણ છાપેલા કે
હ્તલેચખત સાહહ્યની મદદથી અથવા વાતિીત ્વારા નકલ કરવા કે ઉમેદવારને નકલ
કરાવવાની ગેરરીવતઓ પૈકી કોઈ૫ણ ગેરરીવત આિરવા માટે
ુ બાબત લખવા
(૮) લખાણોમાં અ્્લલ ભાષા અથવા ચબભ્સ બાબત સહહતની અર્ ત
માટે (૯) ૫રીષાખંડમાં અ્ય કોઈ રીતે ગેરવતગ કં ૂ કરવા માટે (૧૦) ૫રીષાના સંિાલન
કરવા માટે મંડળે રોકેલા ્ટાફની સીધી કે આડકતરી રીતે હેરાન કરવા અથવા ્ારીહરક
રીતે ઈા કરવા માટે (૧૧) પ ૂવગવતી ખંડોમાં વનહદિ ટટ કરે લ તમામ અથવા કોઈ૫ણ કૃ્ય
કરવાનો રય્ન કરવા માટે અથવા યથા રસંગ મદદગીરી કરવા માટે અથવા (૧ર) ૫રીષા
આ૫વા માટે તેને ૫રવાનગી આ૫તા તેના રવે્૫રમાં આ૫વામાં આવેલી કોઈ૫ણ
સુિનાનો ભંગ કરવા માટે દોવષત ઠયાગ હોય તો અથવા દોષવત હોવા ુ ં ાહેર ક ગ ુ હોય તો તે
ફોજદારી કાયગવાહીને પાર થવા ઉ૫રાંત-(ક) મંડળ, તે ે ૫રીષાનો ઉમેદવાર હોય તે
૫રીષામાંથી ગેરલાયક ઠરાવી ્ક્ે, અથવા (ખ)(૧) મંડળ, સીધી ૫સંદગી માટે લેવાતી
કોઈ૫ણ ૫રીષામાં બેસવામાંથી અથવા (ર) રાજય સરકાર પોતાના હેઠળની કોઈ૫ણ
નોકરીમાંથી કાયમી રીતે અથવા વનહદિ ટટ

ુ ત માટે બાકાત કરી ્ક્ે. (૧૩)
દ

ુ રાત
જ

ાહેર સેવા આયોગ અનય ભરતી બોડગ અ્ય સરકારી/ અધગ સરકારી/ સરકાર હ્તકની
સં્થાઓ વારા ઉમેદવાર કયારે ય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય અને ગેરલાયક ઠરા્યાનો
સમય િા ુ હ્ે તો તેવા ઉમેદવારોની અરી આપોઆપ રદ થવાને પાર બન્ે.
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(૬)

ઉમેદવારે અરી૫રકમાં બતાવેલી કોઈ૫ણ વવગત અને અસલ રમાણપરોની િકાસણી
ુ વ વવગેરેને લગતા
સમયે રજુ કરે લ જ્મ તારીખ, ્ૈષચણક લાયકાત, વય, ાવત, અ ભ
ુ ૫ડ્ે તો તેની સામે
રમાણ૫રો ભવવટયમાં ે તે તબકકે િકાસણી દર્યાન ખોટા મા મ
યો્ય કાયદે સરની કાયગવાહી કરવામાં આવ્ે. આવા ઉમેદવારની ઉમેદવારી મંડળ ્વારા
‘‘રદ‘‘ કરી ્કા્ે. તેમજ અ્ય સંવગોની ભરતી માટે પણ ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવ્ે.
તેમજ જો ૫સંદગી / વનમ કં ૂ થયેલ હ્ે તો ૫સંદગી/વનમ કં ૂ મંડળ/ વનમ કં ૂ કરનાર
સિાવધકારી વારા કોઈ૫ણ તબકકે ‘‘રદ‘‘ કરવામાં આવ્ે.

(૭)

મંડળ ્વારા લેવાનાર ્પધાગ્મક લેચખત કસોટી કે ટાઇપંગ કસોટીમાં ઉિીણગ થવાથી જ
ઉમેદવારને વનમ કં ૂ માટેનો હક મળી જતો નથી. વનમ કં ૂ સમયે સિાવધકારીને ઉમેદવાર
બધી જ રીતે યો્ય છે તેમ સંતોષ થાય તો જ ઉમેદવારને વનમ કં ૂ આ૫વામાં આવ્ે.

(૮)

૫સંદગી પામેલ ઉમેદવારે વનમ કં ૂ સિાવધકારી ઠરાવે તે ્રતોને આવધન વનમ કં ૂ
મેળવવાને પાર થ્ે.

(૯)

ઉમેદવાર પોતે ૫રીષામાં સફળ થયો હોવાના કારણે જ સંબવં ધત જ્યા ઉ૫ર વનમ કં ૂ
કરવાનો દાવો કરવાને હકદાર થ્ે નહં, વનમ કં ૂ કરનાર સિાવધકારીને પોતાને એવી
ખાતરી થાય કે ાહેર સેવા સાૂ ઉમેદવાર યો્ય જણાતો નથી તો તેને ૫ડતો

ુ ી ્કા્ે.
ક

વનમ કં ૂ બાબતે તેઓનો વનણગય આખરી ગણા્ે.
(૧૦) ભરતી રહિયા સંપ ૂણગ૫ણે

ુ રાત
જ

્ુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો-

૧૯૬૭ (વખતો વખતના સુધારા સહહત) અને તે અ્વયે ે તે સંવગગના ઘડવામાં આવેલ
ભરતી વનયમોને આવધન રહે્ે.
૧૨.

આ ાહેરાત તથા ભરતી રહિયામાં કોઈ૫ણ કારણોસર તેમાં ફેરફાર કરવાની કે રદ કરવાની
આવ્યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો મંડળને સંપ ૂણગ હક / અવધકાર રહે્ે અને મંડળ આ
માટે કારણો આ૫વા બંધાયેલ રહે્ે નહં.
તારીખ:- ૨૬/૦૧/૨૦૧૭

સણચવ
ુ રાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ,
ગજ

્મળ:- ગાંધીનગર

ગાંધીનગર
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