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જુરાત ગૌણ સેવા ૫સનદગી મનડળ, 

્લોક નન.૪, ડાા.ીવરાજ મહતેા ભવન, ગાનધીનગર 

ાહરેાત રમાનકઃ ૮૩/ર૦૧૬-૧૭ ંગેની વવગતવાર સચૂનાઓ 

 (વેબસાઇટ એરસે : https://ojas.gujarat.gov.in અને  https://gsssb.gujarat.gov.in ) 

 

૧. જુરાત ગૌણ સેવા ૫સનદગી મનડળ, ગાનધીનગર વારા મહસેલૂ વવભાગના વનયનરણ હઠેળની કલેકટર 

કચેરીવ તેમજ જુરાત સરકારના વવવવધ ખાતાના વડાની કચેરીવ(બિન સબચવાલય સેવા) માટે કાર ુન, 

વગગ-૩, સનવગગ અને સબચવાલયના વવભાગો માટે "વફિસ આસી્ટટટ" વગગ-૩ સનવગગની જ્યાવ ૫ર 

યમેદવારો ૫સનદ કરવા મેરીટ યાદી તૈયાર કરવા આ ાહરેાતમાન  િકરા નનિર-૪ માન ય્લેખ કરેલ શૈષબણક 

લાયકાત ધરાવતા યમેદવારો પાસેથી વનયત ન નૂામા વજસ વેિસાભટ યપર વન લામન અરી૫રકો 

મનગાવવામાન આવે છે. આ માટે યમેદવારે https://ojas.gujarat.gov.in વેિસામટ ૫ર તા.૨૨/૦૪/૨૦૧૬ 

(બપોરના ૧૪:૦૦ કલાક) થી તા.૧૦/૦૫/૨૦૧૬ (સમય રારીના ૧૧-૫૯ કલાક સધુી) દર્યાન અરી કરવાની 

રહશેે.  

1) અરી કરવા માટેની વવગતવાર સચૂનાવ આ ાહરેાતમાન િકરા નનિર-૭ માન દશાગવેલ છે. તે સચૂનાવ 

સહીત આ સમર ાહરેાત વનલાભન અરી ભરતાન પહલેાન યમેદવારે પોતે ્યાનથી વાનચવી જૂરી છે.   

2) વનલાભન અરી કરતી વખતે યમેદવારે કોભ રમાણપરો જોડવાના નથી. પરન ,ુ વનલાભન અરી 

કરતી વખતે રમાણપરોમાનની વવગતોને આધારે વનલાભન અરીમાન અરજદારે સમર વવગતો ભરવાની 

રહ ેછે. આથી પોતાના િધા જ રમાણપરો ેવા કે, શૈષબણક લાયકાત, વય, શાળા છોડયા ુ ન રમાણપર, 

ાવત, શારીફરક ખોડ-ખાનપણ(હોય તો), માી સૈવનક(લા  ુપડ  ુહોય તો) તેમજ અટય લાયકાતના અસલ 

રમાણપરોને સાથ ેરાખીને વનલાભન અરીમાન એવા રમાણપરોને આધારે સમર વવગતો ભરવાની રહ ે

છે. ેથી અરીમાનની ખોટી વવગતોને કારણ ેઅરી રદ થવા પાર ઠરે નહં.   

3) પસનદગીની રફિયા આ ાહરેાતમાન િકરા નનિર-૯ માન દશાગ્યા જુિની હે લુષી રનોવાળી વ.એમ.આર. 

પ્ધવતની લેબખત પરીષા અને ્યારિાદ, કો્્ ટુર રોિીસીયટસી(કાયગષમતા) ંગે ની પરીષા રહશેે. 

ભાગ-૧ ની હે લુષી રનોવાળી વ.એમ.આર. પ્ધવતની લેબખત પરીષા ુન આયોજન સનભવતઃ મનડળ વારા 

સ્ટે્િર,૨૦૧૬માન કરવામાન આવશે. આમ છતાન આ િાિતે મનડળ જૂર જણાયે િેરિાર કરી શકશે.  

4) પરીષા સનદભગની િધી જ સચૂનાવ મોિાભલ નનિર પર એસ.એમ.એસ. થી આપવામાન આવશે. આથી, 

અરીપરકમાન સનિનવધત કોલમમાન મોિાભલ નનિર અવ્ ય દશાગવવો. અને પરીષા રફિયા ૂણૂગ થાય ્ યા 

સધુી, નનિર ાળવી રાખવો અવનવાયગ રીતે જૂરી છે. ભરવાપાર જ્યાવની વવભાગવાર/કેટેગરીવાર 

વવગતો નીચે જુિ છે.   

http://ojas.guj.nic.in/
http://gsssb.gujarat.gov.in/
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(૧) બબન સબચવાલય સેવાના કારકુન સનવગા વગા-૩ ની ખાલી જ્યાઓ દ્ાાવત ુન ૫રક: 
રમાનક 

  

વવભાગ / ખાતા ુન 
નામ 

  

કુલ  

જ્યા 
  

બબન અનામત સામાીક અને 
્ૈષબણક રીતે  

૫છાત વગા 

અ સુબુચ
ત  

ાવત 

અ સુબુચત  

જનાવત 

કુલ જ્યા પૈકી 

માી 

સૈવનક 
્ા. ખો. ખા. 

 

 

સામા
્ય 

મહહ
લા 

સામા
્ય 

મહહ
લા 

સા
મા
્ય 

મહહ
લા 

સામા
્ય 

મહહ
લા 

માી 

સૈવનક 

કુલ 

્ા.
ખો.
ખાન 
કુલ 

 

ંધ
્વ/
ઓ
છીર
્ટી
વા
ળા  

રવણ 
નીખા
મી  

હલનચ
લનની
વવકલાન
ગતા/મ
ગજના 
લકવા 

1. મહસેલુ વવભાગ 
હઠેળની જજ્લા 
કલેકટર કચેરીવ 

(મહસેલૂ વવભાગ) 

360 123 61 65 32 17 8 36 18 36 11 3 4 4 

2. સેટલમેટટ 
કવમશનર અને 
જમીન દિતર 
વનયામક 

(મહસેલૂ વવભાગ) 

60 30 14 6 3 3 1 2 1 6 1 0 0 1 

3. સવુરટટેટડટટ વિ 
્ટે્પસની કચેરી, 
ગાનધીનગર 

(મહસેલૂ વવભાગ)   

32 12 6 5 3 1 1 3 1 3 0 0 0 0 

4. કવમશનર શાળાવ  

કચેરી  
(વશષણ વવભાગ) 

100 53 26 9 4 0 0 5 3 10 3 0 0 3 

5. ટેકવનકલ વશષણ 

(વશષણ વવભાગ)  
 

43 22 9 0 0 0 0 9 3 3 0 0 0 0 

6. વનયામકરી, 
સરકારી રુણ 
અને લેખન 
સામરી કચેરી 
(યયોગ અને ખાણ 
વવભાગ) 

30 20 1 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 

7. કવમનર, ૂ્ તર 
વવઞાન અને 
ખવનજની 
કચેરી(યધોગ અને 
ખાણ વવભાગ) 

20 9 4 3 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 

8. યધોગ કવમનરની 
કચેરી(યધોગ અને 
ખાણ વવભાગ) 

27 9 5 2 1 6 2 2 0 2 0 0 0 0 

9. વાબણજજયક વેરા 
કવમનરની કચેરી 
(નાણા વવભાગ) 

168 58 29 30 15 8 3 17 8 16 5 2 2 1 

10. વવમા વનયામકની 
કચેરી 
(નાણા વવભાગ)  

6 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 
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11. િાગાયત 
વનયામકરીની 
કચેરી ( ૃવિ અને 
સહકાર વવભાગ) 

25 11 5 3 2 1 0 2 1 2 1 0 1 0 

12. સન કુત ખેતી 
વનયામકરી 
(જ.સ.) વડોદરા 
વવભાગ  
( ૃવિ અને  
સહકાર વવભાગ) 

35 15 7 5 2 0 0 4 2 3 2 1 1 0 

13. સન કુત ખેતી 
વનયામકરી 
(જ.સ.) રાજકોટ 
વવભાગ 

( ૃવિ અને સહકાર 
વવભાગ) 

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

14. 1
9

રી્રાર સહકારી 
મનડળીવ( ૃવિ 
અને સહકાર 
વવભાગ) 

135 41 20 23 12 11 6 15 7 14 4 1 1 2 

15. 2
2

પ પુાલન 
વનયામકની 
કચેરી( ૃવિ અને 
સહકાર વવભાગ) 

60 24 12 11 5 0 0 5 3 6 1 1 0 0 

16. 2
0

વનયામક,રોજગાર 
અને તાલીમ 
(તાલીમ 
પાનખ)(રમ અને 
રોજગાર વવભાગ) 

123  43 21 22 11 5 3 12 6 12 4 1 1 2 

17. 2
1

વનયામક,રોજગાર 
અને તાલીમ 
(રોજગાર) (રમ 
અને રોજગાર 
વવભાગ) 

60 21 11 11 5 3 1 5 3 6 1 0 0 1 

18. રમ આ ુ્ તરીની 
કચેરી(રમ અને 
રોજગાર વવભાગ)   

33 13 6 6 3 0 0 3 2 3 0 0 0 0 

19. 2
3

વનયામક, 
વવકસતી ાવત 
ક્યાણ(સા.ટયા. 
અને અવધ. 
વવભાગ) 

32 12 6 5 3 2 0 3 1 3 0 0 0 0 

20. 

વનયામક, સમાજ 
સરુષા(સા.ટયા. 
અને અવધ. 
વવભાગ) 

10 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21. દહજે રવતિનધક 
અવધકારીરીની 
કચેરી(મફહલા 
અને િાળ વવકાસ 
વવભાગ) 

11 5 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
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22. અર ુ્ ય વન 
સનરષકરીની 
કચેરી(વન અને 
પયાગવરણ 
વવભાગ)    

225 106 51 46 22 0 0 0 0 22 6 2 2 2 

23. સરકારી 
વફકલરીની કચેરી 
(કાયદા વવભાગ   

30 10 4 7 3 2 0 3 1 3 0 0 0 0 

24. ચેરીટી કવમનરની  
કચેર(કાયદા 
વવભાગ)    

22 11 7 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 

25. બચિ મટસપે્ટંગ 
વફિસર(કોટગ 
િીઝ)ની 
કચેરી(કાયદા 
વવભાગ)      

6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26. કામદાર રા્ય 
વવમા 
યોજના(આરો્ય 
અને પફરવાર 
ક્યાણ વવભાગ)   

110 51 26 12 5 0 0 11 5 11 3 0 2 1 

27. વનયામક, ભારતીય 
તબિબિ અને 
હોમીયોપેથી 
પ્ધવતની કચેરી 
(આરો્ય અને 
પફરવાર ક્યાણ 
વવભાગ)    

19 11 4 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 

28. અવધક વનયામક, 

આરો્ય, તિીિી 
સેવાવ અને 
તિીિી 
વશષણ(ત.વશ.) 

(આરો્ય અને 
પફરવાર ક્યાણ 
વવભાગ)      

130 68 34 10 5 2 1 7 3 13 2 1 1 0 

29. કવમનર,  ખોરાક 
અને શિધ 
વનયમન તનર 

(આરો્ય અને 
પફરવાર ક્યાણ 
વવભાગ)     

103 39 19 18 8 2 1 11 5 10 1 0 0 1 

30. પોલીસ 
મહાવનદેશક અને 

ુ્ ય પોલીસ 
અવધકારીરીની 
કચેરી 
( હૃ વવભાગ )   

260 89 44 47 23 13 5 26 13 26 7 0 2 5 

31. કમાટડટટ જનરલ 
હોમગાડગ 
( હૃ વવભાગ )    

15 8 3 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 
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32. વનયામક, નાગફરક 
સનરષણની કચેરી 
( હૃ વવભાગ )    

10 5 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

33. અવધષક 
મજનેર(મા.મ.) 
વ ુગળ-૧, 

અમદાવાદ(માગગ 
અને મકાન 
વવભાગ)    

8 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

34. અવધષક 
મજનેર(મા.મ.) 
વ ુગળ-૨, 

અમદાવાદ 

(માગગ અને મકાન 
વવભાગ)    

11 6 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 

35. અવધષક મજનેર, 

અમદાવાદ 
શહરે(મા.મ.)  
વ ુગળ, અમદાવાદ 

(માગગ અને મકાન 
વવભાગ)    

4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36. અવધષક મજનેર, 

યાનવરક 
વ ુગળ(મા.મ.)  

અમદાવાદ 

(માગગ અને મકાન 
વવભાગ)    

15 7 3 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 

37. અવધષક મજનેર, 

પાટનગર યોજના 
વ ુગળ, ગાનધીનગર 

(માગગ અને મકાન 
વવભાગ)     

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

38. અવધષક 
મજનેર(વવ્ તુની 
કચેરી), મા.મ.વવ.,  
ગાનધીનગર 

(માગગ અને મકાન 
વવભાગ)    
  

30 10 5 5 3 2 0 3 2 3 0 0 0 0 

39. અવધષક મજનેર,  
રા્રીય ધોરી 
માગગ વ ુગળ, 

ગાનધીનગર 

(માગગ અને મકાન 
વવભાગ)     

15 6 3 2 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 

40. ુ્ ય ્થપવત 
અને નગર 
વનયોજકની કચેરી, 
ગાનધીનગર 

(માગગ અને મકાન 
વવભાગ)     

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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41. અવધષક મજનેર, 

વડોદરા(મા.મ.)  

વ ુગળ,વડોદરા 
(માગગ અને મકાન 
વવભાગ)    

23 8 4 4 2 2 0 3 0 2 0 0 0 0 

42. અવધષક મજનેર, 

સરુત, (મા.મ.)  

વ ુગળ, સરુત 

(માગગ અને મકાન 
વવભાગ)    

18 7 3 4 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 

43. અવધષક મજનેર,  
રા્રીય ધોરી 
માગગ વ ુગળ, 

વડોદરા(માગગ 
અને મકાન 
વવભાગ)     

4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44. અવધષક  મજનેર, 

રાજકોટ (મા.મ.)  

વ ુગળ-૧, રાજકોટ 

(માગગ અને મકાન 
વવભાગ)    

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

45. અવધષક મજનેર, 

રાજકોટ(મા.મ.)  

વ ુગળ -૨, રાજકોટ 

(માગગ અને મકાન 
વવભાગ)    

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

46. વનયામક 
અથગશાર અને 
ંકડાશાર, 

ગાનધીનગર 

(સામાટય વહીવટ 
વવભાગ)    

5 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 

47. ુ્ ય વવ્ તુ 
વનરીષકની 
કચેરી(યાગ અને 
પેરોકેવમક્સ 
વવભાગ)  

7 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

48. કવમનર, વુક 
સેવા અને 
સાન્ ૃવતક 
ર વૃતવ (રમત-

ગમત, વુા અને  
સાન્ ૃવતક 
ર વૃતવનો 
વવભાગ)    

5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

49. ુલ   
2522  1025 483 395 185 87 32 220 93 233 53 12 17 24 
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(૨) સબચવાલયના વવભાગો માટે "વફિસ આસી્ટટટ"(સબચવાલય સેવા)વગગ-૩ સનવગગની ખાલી જ્યાવ દશાગવ ુન ૫રક : 
રમાનક 

  

વવભાગ / ખાતા ુન 
નામ 

  

કુલ  

જ્યા 
  

બબન 
અનામત 

સામાીક 
અને 

્ૈષબણક 
રીતે  

૫છાત 
વગા 

અ સુુ
બચત  

ાવત 

અ સુબુચ
ત  

જનાવત 

કુલ જ્યા પૈકી 

માી 

સૈવનક ્ા. ખો. ખા. 
 

 

સા
મા
્ય 

મ
હહ
લા 

સા
મા
્ય 

મ
હહ
લા 

સા
મા
્ય 

મ
હહ
લા 

સા
મા
્ય 

મ
હહ
લા 

માી 

સૈવનક 

 

્ા.
ખો.
ખાન 
કુલ 

 

ંધ્વ/ઓ
છીર્ટીવા

ળા  

રવણ
ની 

ખામી  

હલનચલનની
વવકલાનગતા/ 
મગજના 
લકવા 

૧  
સબચવાલયના 

વવભાગો  
369 126 63 67 33 17 9 36 18 37 11 4 3 4 

૨  
વવધાનસભા 
સબચવાલય  

30 11 5 5 3 1 1 3 1 3 0 0 0 0 

૩  
જુરાત ાહરે 

સેવા આયોગ  
28 10 5 4 3 2 0 3 1 3 1 1 0 0 

 કુલ  427 147 73 76 39 20 10 42 20 43 12 5 3 4 

 ાહરેાતમાન દ્ાાવેલ જ્યાઓની સન્ યામાન વધઘટ થવાની ્કયતા છે. 

5) અનામત જ્યાવ ફકત ળૂ જુરાતના ે તે અનામત કેટેગરીના યમેદવારો માટે જ અનામત છે. 
6) એક યમેદવાર એક અરી (No multiple application): 

 એક યમેદવાર એક જ અરી કરી શકશે. તેમ છતાન, એકથી વ  ુઅરી (multiple application) ના 
ફક્સામાન િી સહીત સવગ રીતે યો્ય રીતે ભરેલી અરીવ પૈકી સૌથી છે્લી કટિમગ થયેલી (સૌથી ંચા 
નનિરની) એક જ અરી માટય રહશેે. તે વસવાયની િધી અરીવ રદ થશે.  

 એક કરતાન વધારે અરી કરવામાન આવશે તો, (multiple application) િી ભરેલી છે્લી અરી 
સાથેની િીને, િી નહં ભરેલી અટય અરી સામ ેગણવામાન આવશ ેનહં.  

 ે યમેદવારે િી ભરવાની થતી નથી તેવા યમેદવારોની સૌથી છે્લી અરી (િી સાથે કે િી વગર) 
માટય ગણવામાન આવશે. અને તે વસવાયની િધી અરીવ રદ ગણવામાન આવશે.  

        7) મફહલાવની અનામત જ્યાવ માટે લાયક મફહલા યમેદવાર ય૫લ્ધ નહી થાય તો, તે જ્યા સનિવધત 
કેટેગરી (જનરલ,એસ.સી.,એસ.ટી.,એસ.ભ.િી.સી.) ના ૂુૂ િ યમેદવારથી ભરવામાન આવશે. 

        8) માી સૈવનક માટે વનયમા સુાર ૧૦% જ્યા અનામત છે. માી સૈવનક કેટેગરીમાન પસનદ થયેલ યમેદવારોને 
તેવની સનિનવધત ે તે કેટેગરી (જનરલ,એસ.સી.,એસ.ટી.,એસ.ભ.િી.સી.) સામ ે સરભર કરવામાન આવશે. 
માી સૈવનકની અનામત જ્યા માટે લાયક માી સૈવનક યમેદવાર નહં મળે તો તે જ્યા ે તે કેટેગરીના 
અટય લાયક યમેદવારથી ભરવામાન આવશે. 
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9)  શારીફરક ખોડખાન૫ણવાળા યમેદવારોની જ્યાવ ે તે કેટેગરી સામ ે સરભર કરવામાન આવશે. શારીફરક 
ખોડખાન૫ણવાળા લાયક યમેદવારો નહી મળે તો તે જ્યા ે તે કેટેગરીના અટય લાયક યમેદવારોથી 
ભરવામાન આવશે.  

 

 

10) ાહરેાતમાન ે તે કેટેગરીમાન ુલ જ્યાવ પૈકી મફહલા યમેદવારો માટે અ કુ જ્યાવ અનામત હોય ્યારે 
મફહલા યમેદવારોની અનામત જ્યાવ વસવાયની િાકી રહતેી જ્યાવ િ્ત ૂુૂ િ યમેદવારો માટે અનામત 

છે તેમ ગણવા ુન નથી, આ જ્યાવ પર ૂુૂ િ તેમજ મફહલા યમેદવારોની પસદનગી માટે વવચારણા થભ શકે 
છે. ૂુૂ િ તેમજ મફહલા યમેદવારો અરી કરી શકે છે. (દા.ત. ુલ ૧૦ જ્યાવ પૈકી ૦૩ જ્યા મફહલા 
યમેદવાર માટે અનામત છે પરન  ુિાકી રહતેી ૦૭ જ્યા સામ ેમફહલા યમેદવાર પણ પસનદગી પામી શકે છે.) 

11) યમેદવાર ૫સનદ કરવા મેરીટ યાદી તૈયાર થયા િાદ, આખરી પસનદગી પામેલા યમેદવારોને વવભાગ/ખાતામા 
મેરીટ-કમ-રેિરટસના ધોરણે િાળવવામાન આવશે. યતીણગ થયેલા યમેદવારોના રેિરટસ મેળવવા માટે 
અલગથી ાહરેાત કરવામાન આવશે.    

ર. ૫ગાર ધોરણ :  
નાણાન વવભાગનાન તા.૧૬/ર/ર૦૦૬ અન ેતા.ર૯/૪/ર૦૧૦ ના ઠરાવ િમાનક: ખરચ/ર૦૦ર/૫૭/ઝ-૧ 

ની જોગવામવને અવધન તેમજ તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૪ ના ઠરાવ િમાનક:ખરચ/૨૦૦૨/૫૭(પાટગ-ર)/ઝ-૧ તથા 
તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૫ના ઠરાવ િમાનક:ખરચ/૨૦૦૨/૫૭(પાટગ-ર)/ઝ-૧  થી નકી થયા જુિ રથમ પાનચ વિગ 
માટે ૂ.૭૮૦૦/- રવતમાસ ફિ્સ પગાર અને તેના યપર માવસક ખાસ ભ્  ુ ૂ.૨૨૦૦/- મળીને ુલ 
ૂ.૧૦,૦૦૦/- ય્ચક ૫ગારથી વનમ ૂનક અપાશ.ે વ મુાન "ખાસ ભ્થા" યપર વાવિિક વધારો ૂ.૧૫૦૦/-નો 
રહશેે. તેમજ આ ઠરાવથી વનયત થયેલ અટય લાભો મળવાપાર રહશેે. ્યારિાદ પાનચ વિગની સેવાવ 

સનતોિકારક રીતે ૂરૂી થયેથી ૂ.૫,ર૦૦-ર૦,ર૦૦ (રેડ પે-૧,૯૦૦) ના ૫ગાર ધોરણમાન વનયવમત વનમ ૂનક 
મેળવવા પાર થશે. તેમ છતાન આ િાિત ેનામ.સરુીમ કોટગમાન દાખલ થયેલ SLP No.14124/2012 અને 
SLP No.14125/2012 ના ચકુાદાને આધીન રહશેે. 

૩. રા્રીયતા : 

યમેદવાર ભારતનો નાગફરક હોવો જોમએ. અથવા જુરાત ુ્  કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી 
(સામાટ ય) વનયમો, ૧૯૬૭ ના વનયમ-૭ ની જોગવાભ જુિની રા્ રીયતા ધરાવતા હોવા જોભએ.  

 

૪. ્ૈષબણક લાયકાત :  

1) સીધી ભરતીથી ૫સનદગીમાન વનમ ૂનકપાર થવા માટે યમેદવાર ય્ચતર મા્યવમક શાળા રમાણ૫ર 

૫રીષા એચ.એસ.સી.(ધોરણ-૧ર) અથવા તેની સમકષ સરકારે માટય કરેલ શૈષબણક લાયકાત 

ધરાવતા હોવા જોભશે.  

2) (૧) રાજય સરકારના સામાટય વહીવટ વવભાગના તા.૧૩/૮/ર૦૦૮ તથા તા.૧૮/૦૩/૨૦૧૬ ના 

સરકારી ઠરાવ િમાનકઃસીઆરઆર-૧૦-ર૦૦૭-૧ર૦૩ર૦-ગ.૫ જુિ કો્્ ટુરના િઝેીક નોલેજ ુન 

કોમ૫ણ તાલીમી સન્ થા ુ ન રમાણ૫ર/માકગશીટ ધરાવતા હોવા જોમશ.ે વવક્પે, (૨) કો્્ ટુર એક 

વવિય તરીકે હોય તેવી લાયકાત સરકાર માટય વુનવવસિટી અથવા સન્ થામાનથી મેળવલે હોવાના 
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રમાણપરો ધરાવતા હોવા જોભશે, અથવા (૩) ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧ર ની ૫રીષા કો્્ ટુર 

વવિય સાથ ેપાસ કરેલ હોવાના રમાણ૫રો ધરાવતા હોવા જોમશ.ે  

 

 

 

વનલાભન અરી કરવાના તિકે યમેદવાર આ ુન રમાણ૫ર ધરાવતા ના હોય તો પણ, 

અરી કરી શકશે ૫રન  ુવનમ ૂનક મેળવતા ૫હલેાન યમેદવારે આ ુન રમાણ૫ર અચકૂ રજુ કરવા ુન રહશેે, 

અટયથા આવા યમેદવાર વનમ ૂનક મેળવવા પાર ઠરશે નહં.   

3) જુરાતી અથવા ફહટદી અથવા િનને ભાિા ુન ૂરૂ ુન ઞાન ધરાવતા હોવા જોભશે.  

૫. વયમયાાદા :-  

1) કાર ુનની જ્યા માટે તા.૧૦/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ યમદેવારની વય ૧૮ વિગથી વછી નહં અન ે૩૩ 

વિગથી વ  ુનફહ તેટલી હોવી જોમશ.ે  

2) ળૂ જુરાતના હોય તેવા અનામત વગગના, યમેદવારો તથા તમામ મફહલા, વવકલાનગ તેમજ માી 

સૈવનક યમેદવારોન ેય૫લી વયમયાગદામાન વનયમો સુાર નીચે જુિ ૃટછાટ આ૫વામાન આવશે. 

1) સામાટય મફહલા યમેદવારોને     ૫ વિગ 

2) અનામત વગગના ૂુૂ િ યમદેવારોને    ૫ વિગ 

3) અનામત વગગના મફહલા યમેદવારોને    ૧૦ વિગ 

4) સામાટ ય વગગના વવકલાનગ ૂુૂ િ યમેદવારોન ે  ૧૦ વિગ 

5) સામાટ ય વગગના વવકલાનગ મફહલા યમેદવારોન ે  ૧૫ વિગ 

6) અનામત વગગના વવકલાનગ ૂુૂ િ યમેદવારોને   ૧૫ વિગ  

7) અનામત વગગના વવકલાનગ મફહલા યમેદવારોને    ર૦ વિગ 

8) માી સૈવનક યમેદવારો નીચનેી નંધના દુા-૫ જુિ.  

નંધ : 
1) યમેદવાર, ખોડખાન૫ણની ૪૦% કે તેથી વ  ુ ટકાવારી ધરાવતાન હોવા ુ ન વસવવલ સજન ુન સટીિીકેટ 

ધરાવતાન હશ,ે તો જ વવકલાનગ યમેદવાર તરીકે ય૫લી વયમયાગદા અન ેઅનામતનો લાભ મળશ.ે 

2) શારીફરક અશ્તતા ંગે સામાટય વહીવટ વવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પરીપર િમાનકઃપરચ- 

૧૦૨૦૦૮–૪૬૯૫૪૦-ગ-ર, થી વનયત થયેલ ન નૂામાન સરકારી હો્્પટલના સવુરટટેટડટેટ/વસવવલ 

સજન/મેડીકલ િોડગ વારા આપવામાન આવેલ રમાણપર માટય ગણવામાન આવશે. 

3) વનલાભન અરી કરતી વખતે કોભ રમાણપર જોડવાના નથી પરન  ુઆ કેટેગરીમાન અરી કરનારા 

યમેદવારો આવા રમાણપરો ધરાવતા હોય તેમણ ેજ વવકલાનગ યમેદવારની કેટેગરીમાન અરી કરવાની 

રહશેે. 

4) જુરાત ુ્  કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી વનયમો(સામાટ ય)-૧૯૬૭ ની જોગવાભ જુિ ે યમેદવારો 

રાજય સરકારની સેવામાન(િીડર કેડર) માન હોય તેવા યમેદવારોની તરિેણમાન યપલી વયમયાગદામાન બિન 
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સબચવાલય કાર ુનની જ્યા માટે રણ વિગની ૃટછાટ મળવાપાર થશે. આ માટે િીડર કેડર તરીકે 

રાજય સરકારની સેવાના વગગ-૪ ના કમગચારીવ તથા નશાિનધી અને આિકારી ખાતાના કોટ ્ ટેિલ 

ગણાશે. વફિસ આવસ્ટટટની જ્યા માટે કોમ િીડર કેડર નથી. યમેદવારે જો િીડર કેડરનો લાભ 

લમને અરી કરી હશે તો તે અરી ક્ત બિન સબચવાલય કાર ુન માટે જ માટય ગણાશે.   

 

5) માી સૈવનક સળનગ છ માસથી વછી નહી તેટલી િરજ િાવલે હોય અન ેનોકરીમાનથી વનયવમત રીતે 

વન તૃ થયા હોય તેવા માી સૈવનકોન ેતેમણ ેિાવલે ખરેખર િરજનો સમયગાળો, તેમની ંમરમાનથી 

િાદ કરતાન મળતી ંમર, ભરતી વનયમમાન ઠરાવેલ ય૫લી વયમયાગદાથી રણ વિગ કરતાન વધવી 

જોમશ ેનહં. 

6) માી સૈવનક વસવાય તમામ કેટેગરીના યમેદવારોન ેય૫લી વયમયાગદામાન મળવાપાર ૃટછાટ સાથેની 

ંમર વનયત તારીખે કોમ૫ણ સનજોગોમાન ૪૫ વિગ કરતાન વધવી જોમએ નહં 

 

૬. વયમયાાદા માટે વનધાાહરત તારીખ : 

 તમામ યમેદવારોનાન ફક્સામાન વયમયાગદા તા.૧૦/૦૫/૨૦૧૬ ની ્્થવતને ્યાનમાન લેવામાન આવશે. 

અટ ય તમામ િાિતો માટે પણ cutoff date તા.૧૦/૦૫/૨૦૧૬ ગણવાની રહશેે. 

 

 ૭. અરી કરવાની રીત :-   

આ ાહરેાતના સનદભગમાન મનડળ વારા  વન લામન જ અરી ્વીકારવામાન આવશે. યમેદવારે 

ાહરેાતમાન દશાગ્યા તારીખ:૨૨/૦૪/૨૦૧૬ (િપોરના ૧૪:૦૦ કલાક) થી તા.૧૦/૦૫/૨૦૧૬ (સમય 

રારીના ૧૧.૫૯ કલાક સધુી) દર્યાન https://ojas.gujarat.gov.in ૫ર અરી૫રક ભરી શકશ.ે 

યમેદવારે  

1) સૌ રથમ https://ojas.gujarat.gov.in ૫ર જ ુન.  
2) હવ ે"Apply On line" Click કર ુન.  
3) '' Clerk” ની ાહરેાત રમાનકઃ૮૩ યપર click કરવાથી screen યપર more details અન ે

Apply now ના વ્શન જોવા મળશે. More details click કરવાથી વવગતવાર ાહરેાત 
જોવા મળશે. ે વાનચી જવી. 

4) તેની નીચ ે"Apply now" પર click કરવાથી Application Format લુશે ેમાન સૌ રથમ 

"Personal Details"  યમેદવારે ભરવી. (અહં લાલ ફનદડી (*) વનશાની હોય તેની વવગતો 
િરજજયાત ભરવાની રહશેે.)  

5) Personal Details ભરાયા િાદ "Educational Details" ભરવા માટે "Educational 

Qualifications" ૫ર click કર ુન.  
6) તેની નીચે "Self declaration" ૫ર click  કર ુન. ્યારિાદ  

7) ય૫રની શરતો ્વીકારવા માટે "Yes" ૫ર click કર ુન. હવે અરી ૂણૂગ રીતે ભરામ ગયેલ છે.  
8) હવ ે"save" ૫ર click કરવાથી તમારી અરીનો online ્વીકાર થશે.  
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9) અરી કયાગ િાદ યમેદવારનો "Application Number" generate થશે. ે યમેદવારે 
સાચવીને રાખવાનો રહશેે.  

10) હવ ેUpload Photograph ૫ર click કરો. અહં તમારો application number type કરો 
અન ેતમારી Birth date type કરો. ્યારિાદ, OK ૫ર click કર ુન. અહં photo અન ે

signature upload કરવાના છે.  
 

(Photo ુ ન મા૫ ૫ સે.મી. ંચામ અને ૩.૬ સે.મી. ૫હોળામ અન ેSignature ુ ન મા૫ ર.૫ 

સે.મી. લનિામ અન ે૭.૫ સે.મી. ૫હોળામ રાખવી.) (Photo અન ેsignature upload કરવા 
સૌ રથમ તમારો photo અન ેsignature jpg format માન (15 kb) સામઝથી વધારે નફહં, 
તે રીતે ્ કેન કરી, computer માન save કરેલા હોવા જોમએ.) "Browse" button ૫ર 

click કરો. હવ ે choose file ના ્િીનમાનથી ે િામલમાન jpg format માન તમારો photo 

store થયેલ છે, તે િામલન ે select કરો અન ે "open" button ને click કરો. હવ ે

"browse" button ની િાજુમાન "upload" button ૫ર click કરો. હવ ે િાજુમાન તમારો 
photo દેખાશે. હવ ેઆજ રીતે signature ૫ણ upload કરવાની રહશેે.  

ે િોટો અપલોડ કરવામાન આ્યો હોય તે જ િોટાની નકલ લેબખત પરીષામાન 
હાજરીપરકમાન ચંટાડવાની રહશેે. તેમજ પછીના દરેક તિકે મનડળ માનગ ે્યારે તેવો જ િોટો 
રજૂ કરવાનો રહશેે. આથી વનલાભન અરીપરકમાન અપલોડ કરેલ િોટોરાિની ચારથી પાનચ 
નકલો કઢાવી રાખવી. જુદા જુદા તિકે જુદા િોટોરાિ રજૂ થશે તો, યમેદવારની વળખ 
ર્થાવપત નહં થવાના કારણે યમેદવારની િાળવણી/વનમ ૂનકમાન િાધ આવી શકશે ેની 
જવાિદારી યમેદવારની પોતાની રહશેે.    

11) હવ ેપેજના ય૫રના ભાગમાન "Confirm Application" ૫ર click કરો અન ે "Application 

number" તથા Birth Date type કયાગ િાદ Ok ૫ર click કરવાથી રણ િટન (૧) ok 

(ર) show application preview અન ે (૩) confirm application દેખાશે. યમેદવારે 

show application preview ૫ર click કરી પોતાની અરી જોમ લેવી. અરીમાન સધુારો 
કરવાનો જણાય તો edit કરી લે ુ ન. કટિમગ કયાગ ૫હલેા કોમ૫ણ રકારનો સધુારો થમ શકશ.ે 
સનૂ ણૂગ ચકાસણી િાદ જો અરી સધુારવાની જૂર ના જણાય તો જ confirm application 

૫ર click કર ુન. તેથી યમેદવારની અરીનો મનડળમાન online ્વીકાર થમ જશે.  
12) એકવાર વનલાભન અરી કટિમગ થયા િાદ, તેમાન કોભપણ રકારનો િેરિાર યમેદવાર કે 

મનડળ વારા થભ શકશે નહં. અરીમાન દશાગવેલી વવગતોને અ ુૂ પ રમાણપરો મનડળ માનગ ે
્યારે યમેદવારે રજૂ કરવાના રહશેે. આથી, યમેદવારે રથમ તેમની પાસેના અસલ 
રમાણપરોને આધારે પોતા ુ ન નામ, પવત, વપતા ુન નામ, અટક, જટમતારીખ, શૈષબણક 
લાયકાત, ાવત (કેટેગરી), ેટડર (મેલ/િીમેલ), માી સૈવનક, ્પોટગસ, શા.ખો.ખાન., વવધવા 
વગેરે િાિતોની િારીક ચકાસણી નામ, અટકના ્પલેંગ સહીત કરી લભને તેને અ ુૂ પ 
વવગતો જ વનલાભન અરીમાન દશાગવવાની રહશેે. મનડળ વારા ચકાસણી સારુ રમાણપરો 
માનગવામાન આવે ્યારે વનલાભન અરીપરકમાન દશાગવેલ વવગતો અને યમેદવાર વારા મનડળ 
સમષ રજૂ કરવામાન આવતાન રમાણપરોમાન કોભપણ ાતની વવસનગતતા માલમૂ પડશે તો, 
તેવી ષવત ુ્ ત અરીવ મનડળ વારા ે તે તિકેથી ‘રદણ કરવામાન આવશે. ખોટી કે અ રૂી 
વવગતોને કારણે ષવત ુ્ ત અરી રદ કરવામાન આવે તો, તેમાન મનડળની કોભ જવાિદારી રહશેે 
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નહં. આથી, યમેદવારોને તેમની પાસેના રમાણપરોને આધારે અને તેને અ ુૂ પ વવગતો 
વનલાભન અરી કરતી વખતે દશાગવવાની ખાસ કાળી રાખવા જણાવવામાન આવે છે.  

 

 

 

 

13) Confirm application ૫ર click કરતાન અહં "confirmation number" generate 

થ્ે. ે હવે ૫છીની બધી જ કાયાવાહી માટે જૂરી હોમ, યમેદવારે સાચવવાનો રહે્ ે. કટિમેશન 
નનિર વસવાય કોભ પણ પર્યવહાર કરી શકાશે નહં.  Confirm થયેલ અરીપરકની રીટટ 
અચકૂ કાઢી રાખવી.  

14) હવે print application ૫ર click કરવુન. અહં તમારો confirmation number 

ટામ૫ કરવો અને print ૫ર click કરી અરીની નકલ કાઢી સાચવી રાખવા જણાવવામાન 
આવે છે. ેથી યમેદવારે પોતે ઓનલાઇન રજૂ કરેલી અરીની તે નકલ જૂર પડય ે
યપયોગમાન લઇ ્કાય.   

15) યમેદવારન ે િોમગ ભરતી વખત ે માગગદશગનની આવ્યકતા જણાયતો ટોલ-રી નનિર : 
૧૮૦૦૨૩૩૫૫૦૦ ૫ર િોન કરીને જૂરી માગગદશગન મેળવી લે ુ ન.  

16) અરી કટ િમગ થભ ગયા િાદ આગળના િકરા.૮ માન આપેલ સચુનાવ અ સુાર પો્ ટ વિીસ 
ખાતે રોકડમાન પરીષા િી ૂ.૧૦૦/- તથા પો્ટલ ચાજ ૂ.૧૨/-ચલણથી ભરવાના રહશેે. આ 
ચલણ પણ OJAS વેિસાભટ યપરથીજ ડાયનલોડ કરવા ુન રહશેે. અરી કટ િમગ કયાગ િાદ િી ન 
ભરનાર જનરલ કેટેગરીના યમેદવારની યમેદવારી રદ ગણાશે.  

૮. ૫રીષા ફી :-   

 િોમગ ભરતી વખત ે‘‘Generalણણ કેટેગરી Select કરી હોય તેવા (PH તથા Ex-servicemen  
કેટેગરી વસવાયના) તમામ યમેદવારોએ પરીષા િી ભરવાની રહશેે.  

 ે યમેદવારોએ િી ભરવાની છે તેવા યમેદવારો જયારે OJAS વેિસાભટ પર પોતાની અરી 
સિમીટ કરે ્ યારે તેવને અરી િી ભરવા માટે વન લાભન યપલ્ ધ ચલનની ૩ નકલોની 
એક પાના યપર વરટ ટ મેળવવાની સચુના મળશે. યમેદવારોએ આ પાનાની પણ વરટ ટ મેળવી 
લેવાની રહશેે, યમેદવારોએ ચલન સાથે કોભપણ કો્ ્ ટુરાભઝડ પો્ ટ વિીસમાન જભને, 
પરીષા િી પેટે ૂ.૧૦૦/- રોકડા + ૂ.૧૨/- પો્ ટલ ચાજીસ ભરી દેવાના રહશેે. ચલનની એક 
નકલ પો્ ટ વિીસ રાખી લેશે અન ેિ ેનકલ યમેદવારને વસકા/્ ટીકર સાથ ેપરત આપશે. 
આ નકલ યમેદવારે સાચવી રાખવાની રહશેે અને પરીષા સમયે કોલ લેટર સાથે અચકૂ સાથ ે
લાવવાની રહશેે.  

 અટ ય કોભ રીતે િી ્ વીકારવામાન આવશ ેનહં.  

 પો્ ટ વિીસમાન િી ભરવાની છે્ લી તા.૧૩/૦૫/૨૦૧૬ (પો્ટ વિીસના કામકાજના સમય 
સધુી)ની રહશેે.  

 િી ભયાગ િાદ, રીિનડ કોભપણ સનજોગોમાન મળવાપાર નથી તેમજ િી ભરવાપાર યમેદવારોની 
િી ભયાગ વગરની અરી માટય રહશેે નહં. 
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 પરીષા િી ભરવાથી યમેદવારને તેવ વારા દશાગવેલ મોિાભલ નનિર યપર SMS થી િી 
ભયાગની ાણ કરવામાન આવશે. જો યમેદવારન ે SMS ના મળે તો, તા્કાબલક યમેદવારે ે 
પો્ટ વિીસ ખાતે િી જમા કરાવેલ હોય તે પો્ટ વિીસનો સનપકગ કરવાનો રહશેે.   

 

 

 

 

 

 

 

 અરી િોમગમાન નીચે જુિની કેટેગરી Select કરનાર યમેદવારોએ કોભપણ રકારની પરીષા િી 
ભરવાની રહશેે નહં.  
 

(ક) અ સુબૂચત ાવત (SC)  

  (ખ) અ સુબૂચત જન ાવત (ST)  

  (ગ) સામાજજક અને શૈષબણક રીતે પછાતવગગ (SEBC)  
  (ઘ) માી સૈવનક (Ex-serviceman) તમામ કેટેગરી  

(ચ) શારીફરક ખોડખાનપણ ધરાવતા યમેદવારો(PH) તમામ કેટેગરી 
 

૯. ૫સનદગી રહરયા :- 

  કાર ુનની જ્યા ય૫ર ૫સનદગી પામવાનાન હે સુર યમેદવારે ભાગ-૧ની ્પધાગ્મક લેબખત  ૫રીષા તથા 

ભાગ-૨ની કો્્ ટુર રોફિશીયટસી (કો્્ ટુર કાયગષમતા) કસોટીની રફિયામાનથી ૫સાર થવા ુન રહશેે. આ 

પરીષામાન નીચ ે જુિ ણુભાર રહશેે. 

(ક)    ભાગ-૧ : લેબખત કસોટી : ઓ્ટીકલ માકા  રીડંગ (OMR) રન૫ર, પેપરઃ૧, ણુઃર૦૦, સમયઃ બે કલાક.  
1.  જુરાતનો ભવતહાસ અને સન્ ૃવત ૨૫ ણુ 

2.  જુરાતી ્યાકરણ ર૫ ણુ 

3.  ંરેી ્યાકરણ ર૫ ણુ 

4.  ભારત અન ે જુરાતના વતગમાન િનાવો, 
સામાટય વવઞાન, એ્ટીટયડુ ્વોટટીટેટીવ. 

૫૦ ણુ 

5.  કો્્ ટુરના યપયોગની પાયાની ાણકારીના 
સનદભગમાન કો્્ ટુર થીયરી. એપેટડીષ- G.    

ર૫ ણુ 

6.  ાહરે વહીવટ અન ેભારત ુન સનવવધાન ૫૦ ણુ 

કુલ  ર૦૦ ણુ 

 

નંધ :  (૧) (i) પરીષા Multiple Choice Question (MCQ ) અને Optical Mark Reader(OMR) પ્ધવતની 
રહશેે. (ii) દરેક રનનો ૦૧ (એક) ણુ રહશેે. (iii) યમેદવારે િધા રનોના જવાિ આપવાના 
રહશેે. (iv) ખોટા જવાિ દીઠ, મેળવેલ ણુમાનથી ૦.ર૫ ણુ કમી કરવામાન આવશે, નગેેટીવ 
માકંગ લા  ુ પડશે. (v) દરેક રનના જવાિોમાન એક વવક્પ "E" “Not attempted” રહશેે, 
યમેદવાર કોભ રનનો જવાિ આપવા ના ભ્છતા હોય તો, આ વવક્પ પસનદ કરી શકશ ેઅન ે
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“Not attempted”  વવક્પ પસનદ કરવાના ફક્સામાન નેગેટીવ માકંગ લા  ુપડશે નહં. (vi) રનના 
આપેલા િધા વવક્પોમાનથી કોભ પણ વવક્પ પસનદ નહં કરવામાન આવ ેતો, મેળવેલ ણુમાનથી 
૦.ર૫ ણુ કમી (નેગેટીવ માકંગ) કરવામાન આવશે. 

(ર) લેબખત પરીષામાન યતીણગ થનાર યમેદવારોને ભાગ-૨ કો્્ ટુર રોફિશીયટસી (કો્્ ટુર 
કાયગષમતા) કસોટી માટે િોલાવવામાન આવશે. ુલ ખાલી જ્યાના ંદાે રણ ગણા ેટલા 
યમેદવારોને કો્્ ટુર રોફિશીયટસી (કાયગષમતા) કસોટી માટે િોલાવવામાન આવશે. 

 

 

(૩)  યપર ક(૫) (પાનચ માન દશાગવેલ કો્્ ટુરના યપયોગની પાયાની ાણકારીના સનદભગમાન કો્્ ટુર 
થીયરી. ંગે નો અ્યાસિમ ાહરેાત ના ંતે જોડલે એપેટડીષ- G જુિ નો રહશેે. 

  

(ખ) ભાગ-ર:  કોપ્ ટુર રોફીસીય્સી (કોપ્ ટુર કાયાષમતા) કસોટી :  પેપરઃર, ણુઃ૧૦૦,  
 સમયઃ ૧  કલાક ૩૦ મીનીટ.  

1.  જુરાતી ટાભપંગ કસોટી ૨૦ ણુ 

2.  ંરેી ટાભપંગ કસોટી ર૦ ણુ 

3.  કો્્ ટુરના યપયોગની પાયાની ાણકારીના 
સનદભગમાન કો્્ ટુર રેકટીકલ કસોટી. 
એપેટડીષ- H  

૬૦ ણુ 

કુલ  ૧૦૦ ણુ 

 

નંધ: (૧)  યપર ખ(૩)(રણ) માન દશાગવેલ કો્્ ટુરના યપયોગની પાયાની ાણકારીના સનદભગમાન કો્્ ટુર 

રેકટીકલ કસોટી ંગે નો અ્યાસિમ ાહરેાત ના ંતે જોડલે એપેટડીષ-F જુિ નો રહશેે. 
 

 (ગ) લ તુમ લાયકી ધોરણ:   

  મેરીટ યાદી તૈયાર કરવા માટે ુ ન લાયકી ધોરણ મનડળ ઠરાવશે. પરન  ુ પરીષા વનયમોની જોગવાભ 

જુિ, કોભપણ સનજોગોમાન અનામત કેટેગરી સફહતની તમામ કેટેગરીના યમેદવારો માટે લ તુમ લાયકી 

ધોરણ, દરેક કસોટી માટે ુલ ણુના ૪૦ % ણુ રહશેે. લેબખત કસોટીમાન મેરીટના ધોરણે યતીણગ થનાર 

યમેદવારોન ેજ્યાવની સન્ યાના સામાટયત: ૩ રણ ગણા કો્્ ટુર રોિીસીયટસી (કાયગષમતા)  કસોટી 

માટે િોલાવવામાન આવશે. 

(ઘ) (૧) કાર ુનની જ્ યા માટેની મેરીટ યાદી ભાગ-૧ : લેબખત કસોટી : વ્ટીકલ માકગ રીડંગ (OMR) 
રન૫ર તથા ભાગ-ર: કો્્ ટુર રોિીસીયટસી(કો્્ ટુર કાયગષમતા) કસોટી િનનેમાન મેળવલે સન ુ્ ત 

ણુના આધારે તૈયાર કરવામાન આવશે.  

  (૨)  આ ાહરેાત હઠેળની જ્ યા માટે મૌખીક કસોટી (ભટ ટ્ ુગ) લવેામાન આવશે નહં. 
 

૧૦. સામા્ય ્રતો :-  

(૧) ાહરેાતમાન ે કષાની અનામત વગો માટે જ્યાવ અનામત છે તેવન ેજ ય૫લી વયમયાગદામાન 
ૃટછાટ મળશ.ે િધી જ મળવાપાર ૃટછાટ ગણતરીમાન લીધા િાદ વ મુાન વ  ુ૪૫ વિગની ંમર 
સધુી જ ય૫લી વયમયાગદામાન ૃટછાટ મળશ.ે 
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(૨) સા.અન ે શૈ.૫.વગગના યમેદવારોએ યનત વગગમાન સમાવેશ ન થતો હોવા ંગે ુ ન વનયત ન નૂા ુ ન 

સરકારરીના સામાજજક ટ યાય અને અવધકારીતા વવભાગના તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬ ના ઠરાવથી વનયત 

થયેલ પફરવશ્ટ-ક ( જુરાતીમાન) ના ન નૂામાન રમાણ૫ર મનડળ માનગે ્યારે રજુ કરવા ુન રહશેે.  

 

 

તા.૧/૦૪/ર૦૧૫ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ના સમયગાળાની આવકને ્ યાને લભ, તા.૧/૦૪/૨૦૧૬ થી 

અરી કરવાની છે્લી તારીખ:૧૦/૦૫/૨૦૧૬ દરપયાન મેળવેલ યનત વગામાન સમાવે્ ન થતો હોવા 

ંગેના અસલ રમાણ૫રનો નનબર અને તેની તારીખ ઓનલામન અરી કરતી વખતે દ્ાાવવાનો 

રહે્ ે. (ંરેીમાન કઢાવેલ નોન-ફિમીલેયર સટીફિકેટ ે કેટર સરકારની નોકરી માટે ુ ન હોય માટય 

ગણવામાન આવશ ેનહી) પરીષા િાદ, રમાણપરોની ચકાસણી સમયે સષમ અવધકારી વારા અપાયલે 

આ ુન રમાણપર રજૂ ન કરી શકતાન યમેદવારો સામાટ ય યમેદવારો માટે નકી થયેલ વયમયાગદામાન 

આવતા નહં હોય તો તવેની યમેદવારી રદ થશે. આથી, વનલાભન અરી કરતી વખત ે યનત 

વગગમાન સમાવેશ ન થતો હોવા ંગે ુ ન વનયત સમયગાળા ુન અને વનયત ન નૂા ુ ન રમાણપર ધરાવતા 

ના હોય તેવા યમેદવારોને જનરલ યમેદવાર તરીકે અરી કરવા સલાહ આપવામાન આવે છે.       

(૩) સામાજજક અને શૈષબણક રીતે ૫છાત વગગના ૫ફરણીત મફહલા યમેદવાર આ ુન નોન િીમીલેયર 

રમાણ૫ર તેમના વપતાની આવકના સનદભગમાન ધરાવતા હોવા જોમશે. જો આવા યમેદવાર તેમના 

૫વતની આવકના સનદભગમાન આ  ુરમાણ૫ર ધરાવતા હશ ેતો તેને ્યાન ેલેવામાન આવશ ેનહં.  

(૪) સામાટય વહીવટ વવભાગના તા.રર/૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ િમાનક: સીઆરઆર/૧૦૯૬/ 

રર૧૩/ગ(ર) માન વનદેવશત રવતગમાન વનયમો અ સુાર વવધવા મફહલા યમેદવારો માટે ૫સનદગીમાન 

અરતા આ૫વા માટે તેમને લેબખત કસોટીમાન મળેલ ુલ ણુના ૫ (પાનચ) ટકા ણુ યમેરી આ૫વામાન 

આવશે. ૫રન  ુતેવએ વનમ ૂનક સમયે ૂનુઃલ્ન કરેલ ન હોવા જોમએ. ય૫રાનત, મનડળની કચેરી માનગ ે

્યારે તેના તમામ ૂરુાવા મનડળને અસલમાન રજૂ કરવાના રહશેે.  

(૫) એથલેફટકસ (રેક અન ે ફિ્ડ રમતો સફહત), િેડવમટટન, િા્કેટિોલ, ફિકેટ, ફટિોલ, હોકી, 

્્વમંગ, ટેિલ ટેવનસ, વોલીિોલ, ટેવનસ, વેમટબલિટંગ, રેસબલંગ, િોકવસંગ, સામકબલંગ, ીમને્્ટક, 

જુડો, કિડી, રામિલ ફુટંગ, ખોખો, તીરનદાી, ઘોડસેવારી, ગોળાિંક, નૌકા્ પધાગ, શતરનજ, હટેડિોલની 

રમતો-ખેલ ુદમાન રા્રીય/ંતરરા્રીય અથવા ંતર વુનવવસિટી અથવા અબખલ ભારત શાળા સનઘ 

વારા યોાતી ્ પધાગવમાન માર રવતવનવધ્વ કરેલ હોય તેવા યમેદવારન ે ૫સનદગીમાન અરતા માટે 

તેમને લેબખત કસોટીમાન મળેવેલ ુલ ણુના ૫(પાનચ) ટકા ણુ યમેરી આ૫વામાન આવશે. આ માટે 

યમેદવારે સરકારે તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના ઠરાવ િમાનક:સીઆરઆર/૧૦૭૭/ર૬૬૦/ગર તથા 

તા.૧/૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવ િમાનક:સીઆરઆર/૧૧૮૮/૩૬૪૪/ગર માન વનયત કયાગ જુિના 
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સતાવધકારી પાસેથી વનયત ન નૂામાન મેળવલે જૂરી રમાણ૫ર મનડળ માનગ ે્યારે રજૂ કરવા ુન રહશેે. 

આ  ુરમાણપર ધરાવનાર યમેદવાર જ રમતના ણુ માટે હકદાર થશે. Sports માન અરી કરનાર 

યમેદવાર જો મનડળ માનગ ે્યારે આ ુન રમાણપર રજૂ નહં કરી શકે તો આવા યમેદવારને Sports ના 

ણુ મળવાપાર થશે નહં.   

 

 

 

(૬) યમેદવાર ૫સનદ કરવા મેરીટ યાદી તૈયાર થયા િાદ યમેદવારોએ વનલાભન અરી કરતી વખતે 

દશાગવેલી વવગતોને અ ુૂ પ અસલ રમાણપરોની ચકાસણીનો અને ખાતા િાળવણીનો કાયગિમ 

યોજવામાન આવશે. રમાણપરોની ચકાસણીને આધારે વનલાભન અરીમાનની વવગતો સાચી અને 

યો્ય જણાશે તવેા યમેદવારોને જ ખાતા પસનદગી માટે તક આપવામાન આવશે. ખાતા િાળવણી અન ે

ખાતા પસનદગીના આ કાયગિમમાન યમેદવારોન ે ણુવતા સુાર િમાનક(મેરીટ) ના આધારે િોલાવવામાન 

આવશે.  

૧૧. સામા્ય સચૂનાઓ :-  

1. શૈષબણક લાયકાત, કો્્ ટુરની ાણકારી, ંમર, ાવત(કેટેગરી-SC,ST,SEBC), માી સૈવનક, 
્પોટગસ, શારીફરક ખોડ-ખાનપણ અન ેઅટય િાિતનોના યમેદવાર પાસેના અસલ રમાણપરોન ે
આધારે વનલાભન અરીમાન ભરેલ વવગતો સમર ભરતી રફિયા માટે આખરી ગણવામાન આવશે. 
વનલાભન અરીમાન દશાગવલે વવગતોના સમથગનમાન રમાણપરો અને ૂરુાવાવ મનડળ માનગે ્યારે 
યમેદવારે અસલમાન (ઝેરો્સ નકલો સહીત) રજુ કરવાના રહશેે. એવા ૂરુાવા રજુ નહં કરી 
શકનાર યમેદવાર ુન અરી૫રક ે - તે તિકકેથી ‘‘રદણણ કરવાપાર થશે.   

2. અરજદારે અરી૫રમાન દશાગવેલ કેટેગરી(ાવત) માન પાછળથી કેટેગરી િદલવાની રજૂઆત રાય 

રાખવામાન આવશ ે નહં. વનલાભન અરીમાન યમેદવારે દશાગવેલી કેટેગરી અને યમેદવારની 
ખરેખર કેટેગરીમાન તિાવત માલમૂ પડશે તો, તેવી અરી રદ કરવાપાર થશે.  

3. યમેદવાર અરી૫રકમાન ે ફોટો upload કરે, તેની પાસપોટા સામઝના ફોટાની એક કરતાન વ  ુ

કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવાની રહે્ ે. ૫રીષા સમયે હાજરી૫રકમાન તે જ ફોટો લગાવવાનો રહે્ ે 
તેમજ મનડળ માનગે ્યારે તેવો જ ફોટો રજૂ કરવાનો રહે્ ે.  

4. યમેદવાર અરી૫રક ભરતી વખતે ે મોબામલ નનબર દ્ાાવે તે નનબર ચાલ ુ જ રાખવો. 
ભવવ્યમાન મનડળ તરફથી આ પરીષાને સબનવધત ૫રીષાલષી સચૂનાઓ યમેદવારને આ દ્ાાવેલ 

નનબરના મોબામલ ૫ર SMS થી મોકલવામાન આવ્ે તેથી દ્ાાવેલ મોબામલ નનબર બદલવો 
નહી. 

5. િીકસ ૫ગારથી લાયક યમદેવારને ૫ (પાનચ) વિગનાન અજમાયશી ધોરણ ેબિન સબચવાલય કાર ુન 

સનવગગની જ્યા ય૫ર વનમ ૂનક સતાવધકારી વારા  વનમ ૂનક આ્યથેી આ જ્યાના ભરતી વનયમો, 
ખાતાકીય ૫રીષા વનયમો, કો્્ ટુર કૌશ્ય ૫રીષા વનયમો-ર૦૦૬ તથા ૂવૂગ સેવા તાલીમ અન ે
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તાલીમાટત ૫રીષાનાન વનયમો જુિ વનયત ૫રીષાવ આ સમયગાળા દર્યાન સરકારરીના તે 
ંગેના રવતગમાન વનયમા સુાર પાસ કરવાની રહશેે.  

6. આખરી ૫સનદગી પામેલ યમેદવાર વનમ ૂનક સતાવધકારી ઠરાવે તે શરતોન ે આવધન વનમ ૂનક 
મેળવવાન ેપાર ઠરશ.ે  

7. યમેદવાર પોત ે બિન સબચવાલય કાર ુન સનવગગની મેરીટ યાદીમાન સમાવવ્ટ થવા મારથી 
સનિનવધત જ્યા ય૫ર વનમ ૂનક મેળવવાનો દાવો કરવાન ે હકકદાર થશે નફહ. વનમ ૂનક કરનાર 
સતાવધકારીને પોતાન ેએવી ખાતરી થાય કે, ાહરે સેવા માટે તે જુરાત ુ્ કી સેવા વગીકરણ 

અન ેભરતી (સામાટય) વનયમો–૧૯૬૭ અને વનમ ૂનક ંગેના રવતગમાન વનયમોથી ઠરાવેલ  

 

 

વનયમા સુાર યમેદવાર યો્ય જણાતા નથી, તો ે તે તિકે આવા યમેદવારને તેમની વનમ ૂનક 
‘રદણ કરીને ૫ડતા કૂી શકાશે. વનમ ૂનક િાિત ેતેવનો વનણગય આખરી ગણાશ.ે  

8. આ ભરતી રફિયા કાર ુન સનવગગના રવતગમાન ભરતી વનયમો અને ભરતી પરીષા વનયમોને 

સનૂ ણૂગ૫ણ ેઆવધન રહશેે. 
9. આ ાહરેાત કોમ ૫ણ કારણોસર "રદ" કરવાની કે તમેાન િેરિાર કરવાની આવ્યકતા યભી થશે 

તો, તેમ કરવાનો મનડળને સનૂ ણૂગ હકક/અવધકાર રહશેે અન ે મનડળ આ માટે કારણો આ૫વા 
િનધાયેલ રહશેે નહી. તેમજ તેવા સનજોગોમાન ભરેલ અરી અન ે૫રીષા િી ૫રત મળવાપાર થશે 

નહી.   
10. બોડા(મનડળ) ની વેબસાઇટ: https://gsssb.gujarat.gov.in વનયવમતપણે જોતા રહવેા 

યમેદવારોને ખાસ  સચૂના આપવામાન આવે છે.  
11. આ ાહરેાત અ્ વયે સનભવત: ભાગ-૧ ની પરીષા ુન આયોજન ૨૦૧૬, સ્ટેપબરમાન કરવામાન 

આવ્ે, તે ્ યાને લઇ યમેદવારોએ પરીષાલષી તૈયારી કરવી. આમ છતાન પરીષાના આયોજનની 
તારીખ બાબતે જૂર જણાયે મનડળ ફેરફાર કરી ્ક્ે.  

૧૨. મનડળ ે કોમ યમેદવારને-  

1. તેન ેયમેદવારી માટે કોમ૫ણ રકારે ટેકો મેળવવા માટે એટલે કે મનડળના અ્યષ, સ્ય 

અથવા કોમ અવધકારી ૫ર ર્યષ કે ૫રોષ લાગવગ લગાડવાનો રયાસ કરવા માટે, 

2. િીા ુન નામ ધારણ કરવા માટે,  

3. િીા પાસે પોતા ુન નામ ધારણ કરાવવા માટે,  

4. િનાવટી ખોટા દ્તાવેજો અથવા ેની સાથ ેચેડા કરવામાન આ્યા હોય તેવા દ્તાવેજો 

સાદર કરવા અથવા ગેરરીવત આચરવા માટે, 

5. યથાથગ અથવા ખોટા અથવા મહ્વની માફહતી ૂપાવતા હોય તેવા વનવેદનો કરવા માટે,  

6. ૫રીષા માટે તેની યમેદવારીના સનિનધમાન અટય કોમ અવનયવમત અથવા અયો્ય સાધનનો 

આરય લેવા માટે, 

7. ૫રીષા દર્યાન ગેર્યાજિી સાધનોનો ય૫યોગ કરવા માટે એટલે કે અટય યમેદવારની 

યતરવહીમાનથી નકલ કરવા, ૂુ્ તક, ગામડ, કા૫લી કે તેવા કોમ૫ણ છાપેલા કે 

http://gsssb.gujarat.gov.in/
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હ્તબલબખત સાફહ્યની મદદથી અથવા વાતચીત વારા  નકલ કરવા કે યમેદવારન ેનકલ 

કરાવવાની ગેરરીવતવ પૈકી કોમ૫ણ ગેરરીવત આચરવા માટે,  

8. લખાણોમાન અ્્લલ ભાિા અથવા િીભ્સ િાિત સફહતની અર્ તુ િાિત લખવા માટે, 

9. OMR(યતરપર)માન પોતાની વળખસચૂક કોભપણ રકારની નીશાની, લખાણ, આ્િાિેટ, 

બચન કે ેનાથી વળખ ર્થાવપત થાય તેવા રયાસ કરવા માટે,   

10. ૫રીષા ખનડમાન અટય કોમ રીતે ગેરવતગ ૂનક કરવા માટે,  

 

 

11. ૫રીષાના સનચાલન કરવા માટે મનડળે રોકેલા ્ટાિને સીધી કે આડકતરી રીતે હરેાન કરવા 

અથવા શારીફરક રીતે મા કરવા માટે,  

12. ૂવૂગવતી ખનડોમાન વનફદિ્ટ કરેલા તમામ અથવા કોમ૫ણ ૃ્ય કરવાનો રય્ન કરવા માટે 

અથવા આવા રસનગ ેમદદગારી કરવા માટે, અથવા  

13. ૫રીષા માટે તેન ે ૫રવાનગી આ૫તા તેના રવેશ૫રમાન આ૫વામાન આવેલી કોમ૫ણ 

સચુનાનો ભનગ કરવા માટે દોિવત ઠયાગ હોય તો અથવા દોવિત હોવા ુ ન ાહરે ક ુગ હોય તો 

તે િોજદારી કાયગવાહીને પાર થવા ય૫રાનત - (ક) મનડળ, તે ે ૫રીષાનો યમેદવાર હોય તે 

૫રીષામાનથી ગેરલાયક ઠરાવી શકશે, અથવા (ખ)(૧) મનડળ, સીધી ૫સનદગી માટે લેવાની 

કોમ૫ણ ૫રીષામાન િેસવામાનથી અથવા કોમ૫ણ ૂિૂ લુાકાતમાનથી, અથવા (ર) રાજય 

સરકાર, પોતાના હઠેળની કોમ૫ણ નોકરીમાનથી કાયમી રીતે અથવા વનફદ્ટ દુત માટે 

ગેરલાયક/િાકાત કરી શકશ.ે 

14. જુરાત ાહરે સેવા આયોગ કે અટ ય ાહરે સેવા આયોગ અથવા અટ ય સરકારી/અધગ 

સરકારી/સરકાર હ્તકની સન્  થાવ ્ વારા યમેદવાર કયારેય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય 

અને ગેરલાયકાતનો સમય ચાલ ુહશે તો આવા યમેદવારની અરી આપોઆપ રદ થવાન ે

પાર િનશે.  

 ૧૩.  નીચે દ્ાા્યા જુબની અરીઓ રદ કરવામાન આવ્ે. 
(આ યાદી માર યદાહરણ ્ વૂપે છે. ે સનૂ ણૂા  નથી) 
(૧) વનલાભન સુદા જુિ અરી કરેલ ન હોય, 

(ર) અરીમાન દશાગવેલ વવગતો અ રૂી કે અસનગત હોય, 

(૩) અરીમાન યમેદવારે સહી કે પાસપોટગ સાભઝનો િોટો અપલોડ કરેલ ન હોય, 

(૪) અરી િેકસ થી, ભ-મેમલ થી અથવા પો્ ટથી મોકલાવેલ હોય, 

(૫) બિનઅનામત વગગના યમેદવારે ૂરેૂૂરૂી િી ન ભરેલ હોય, 

(૬) અ સુબૂચત ાવત, અ સુબુચત જનાવત, સામાીક શૈષબણક પછાત વગગ, શારીફરક ખંડ-ખાનપણ 

ધરાવતા યમેદવાર તેમજ માી સૈવનક તેવની કેટેગરી ંગે  ુરમાણ૫ર ધરાવતા ન હોય,  



- 19 - 

(૭) સામાીક શૈષબણક પછાત વગગના યમેદવાર ાહરેાતમાન દશાગવેલ સમયગાળા ુન યનત વગગમાન 

સમાવેશ થતો ના હોવા ંગે ુ ન નોન-ફિવમલીયર રમાણ૫ર ધરાવતા ન હોય,  

૧૪. આ ાહરેાત તથા ભરતી રફિયામાન કોભપણ કારણોસર તેમાન િેરિાર કરવાની કે રદ કરવાની 

આવ્યકતા યભી થાય તો તેમ કરવાનો મનડળનો સનૂ ણૂગ હકક/અવધકાર રહશેે અને મનડળ આ 

માટે કારણો આપવા િનધાયેલ રહશેે નહં. 

તારીખ:૨૨/૦૪/૨૦૧૬  
 ્થળ :  ગાનધીનગર 

સબચવ 

જુરાત ગૌણ સેવા ૫સનદગી મનડળ,  
ગાનધીનગર 
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APPENDIX – G 
   

(1) Operating System and office Productivity Tools. 

(i) Microsoft Windows 

(ii) MS Word - including Advanced Features 

(iii) MS Outlook 

(iv) File and Folder Management 

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

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

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

(Viii) Overview & Usages ofof PDF 

(ix) Microsoft Office. 

(2) Microsoft Office Indic (Gujarati) 

(i) Introduction about MS Office - Indic 

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

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

(iv) How to Change Language English to Gujarati 

(v) Introduction about the Gujarati Keyboards 

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

K/B 

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

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

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

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

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

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

(3) Troubleshooting, Installation and Best practices. 

(i) Understanding Storage devices. 

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

(iii) Burning DVD/ CD 

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

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

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

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

(4) Installations: 

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

(ii) CD Burning Software (Nero, etc) 

(iii) Installing or adding printers 

(iv) Installing or adding Fonts 

(v) Installing sound drivers 

(vi) Installing drivers for any new hardware 

(vii) Installing new software and removing them using the control panel 
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(5) Best Practices. 

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

protection, guidelines on forming new passwords, guidelines on protection, of the 

assigned accounts) 

(ii) Disk Cleanup 

(iii) Regular updating of anti virus software 

(iv) Scandisk 

(v) Backups in detail including the following: 

 (a) Backup through Application 

 (b) Backup through Utilities and Tools. 

 (c) Record Retention 

(6) Troubleshooting: 

(i) Troubleshooting Tools 

(ii) Troubleshooting Viruses 

(iii) Troubleshooting Fundamentals 

(iv) Problems that keep a computer from starting 

(v) Troubleshooting OS, Network 

(vi) Problems after a Computer Boots 
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APPENDIX –H 

  

Practical Test 

(i) Preparing a tender notice in word file 30 Marks 

(ii) Preparing a slide for presentation based on data 

provided 

10 Marks 

(iii) Preparing an excel spreadsheet and answering an 

arithmetic problems  

10 Marks  

(iv) Error check and spelling correction in given word 

document and other functions. 

-  Comment remove 

-  Spelling check 

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

 

10 Marks 

 


