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ગજુરાત ગૌણ  સેવા ૫સદંગી મડંળ, 

બ્લોકન.ં૨,પ્રથમમ માળ,‘‘કમમયોગી ભવન’’,નનમામણ ભવનની પાછળ, સેક્ટર – ૧૦-એ,ગાધંીનગર 

જાહરેાત ક્રમાકંઃ૯૯/ર૦૧૬૧૭ થમી ૧૧૦/ર૦૧૬૧૭ અંગેની નવગતવાર સચુનાઓ 

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

 

૧. જુરાત ગૌણ સેવા ૫સદંગી મડંળ, ગાધંીનગર દ્વારા સચિવાલયના વવવવધ વહીવટી વવભાગોના 

વનયતં્રણ હઠેળના ખાતાના વડાઓની કિેરીઓમા ં વગગ-૩ ના  જુદા જુદા તાવંત્રક સવંગોની નીિ ે

દર્ાગવેલ સીધી ભરતીની જગ્યાઓ અન્વય ે પસદંગી/ પ્રવતક્ષા યાદી તૈયાર કરવા માટે ઉમેદવારો 

પાસેથી OJAS ની વેબસાઇટ ઉપર ઓન-લાઈન અરજી૫ત્રકો મગંાવવામા ં આવ ે છે.આ માટે 

ઉમેદવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in વેબ-સાઈટ ૫ર તા.૨૭/૦૧/ર૦૧૭ (બપોરના ૧૪-૦૦ 

કલાક) થમીતા. ૧૦/૦૨/ર૦૧૭ (સમય રાત્રીના ૧૧.૫૯ કલાક સધુી)દરમ્યાન ઓન-લાઈન અરજી 

કરવાની રહરેે્. 

૧)અરજી કરવા માટેની વવગતવાર સિૂનાઓ સહહત આ જાહરેાતમા ંફકરા ન.ં ૭ મા ંદર્ાગવેલ છે. 

તે સિુનાઓ સહીત આ સમગ્ર  જાહરેાત ઓન-લાઇન અરજી કરતા ં પહલેા ં ઉમેદવારે પોતે 

ધ્યાનથી વાિંવી જરૂરી છે.  

૨)ઓન-લાઇન અરજી કરતી વખતે ઉમેદવારે કોઇ પ્રમાણપત્રો જોડવાના નથી. પરં ,ુ ઓન-

લાઇન અરજી કરતી વખતે પ્રમાણપત્રોમાનંી વવગતોને આધારે ઓન-લાઇન અરજીમા ંઅરજદારે 

સમગ્ર વવગતો ભરવાની રહ ેછે. આથી પોતાના બધા જ પ્રમાણપત્રો જેવા કે, ર્ૈક્ષચણક લાયકાત, 

વય, ર્ાળા છોડયા ુ ં પ્રમાણપત્ર, જાવત, ર્ારીહરક ખોડખાપંણ (હોય તો), માજી સૈવનક (લા  ુ

પડ  ુ હોય તો) તેમજ અન્ય લાયકાતના અસલ પ્રમાણપત્રોને સાથે રાખીને ઓન-લાઇ 

અરજીમા ંએવા પ્રમાણપત્રોને આધારે સમગ્ર વવગતો ભરવાની રહ ે છે. જેથી અરજીમાનંી ખોટી 

વવગતોને કારણ ેઅરજી રદ થવાપાત્ર ઠરે નહીં.  

૩) પસદંગીની પ્રહિયા આ જાહરેાતમા ં ફકરા ન.ં-૯ મા ં દર્ાગવ્યા જુબની હે લુક્ષી પ્રશ્નોવાળી 

ઓ.એમ.આર. પધ્ધવતની લચેખત પરીક્ષા અને ત્યારબાદ, (ભાગ-૨)ની કોમ્્ ટુર પ્રોફીસીયન્સી 

(કાયગ ક્ષમતા) કસોટીની પ્રહિયામાથંી ઉમેદવારે પસાર થવા ુ ંરહરેે્.  

૪) પરીક્ષા સદંભેની  અ કુ  સિૂનાઓ મોબાઇલ નબંર પર એસ.એમ.એસ. થી આપવામા ંઆવરે્. 

આથી, અરજીપત્રકમા ંસબંવંધત કોલમમા ંમોબાઇલ નબંર અવશ્ય દર્ાગવવો અને સમગ્ર ભરતી  

પ્રહિયા પણૂગ થાય ત્યા સધુી, નબંર જાળવી રાખવો અવનવાયગ રીતે જરૂરી છે.  
 

 

 

 

 

https://gsssb.gujarat.gov.in/
https://ojas.gujarat.gov.in/
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સવંગમવાર જગ્યાની નવગતો નીચે જુબ છે. 
 

 

 

જાહરેાત િમાકં 

વવભાગ/ ખાતાની 
વડાની 

કિેરી ુનંામ 

સવંગગ ુ ં
નામ 

સામાન્ ય 
વગગ 

અ સુચૂિત
જાવત 

અ સુચૂિત
જન જાવત 

સા.રૈ્.૫.વ
ગગ 

કુલ 

માજી 
સવૈનક 

ર્ાહરરીક 
અર્ક્ત 

સા 
મા 
ન્ય    

મ 

હહ 

લા 

સા  
મા 
ન્ય 

મ 

હહ 

લા 

સા 
મા 
ન્ય 

મ 

હહ 

લા 

સા 
મા 
ન્ય 

મ 

હહ 

લા 

૯૯/ર૦૧૬૧૭ 

વનયામકશ્રી, 
વવકસવત જાવત 
કલ્યાણ 
ગાધંીનગર 

વર્વણ 
સિંાચલકા 

-- ૦૬ -- -- -- ૦૧ -- ૦૧ ૦૮ -- -- 

૧૦૦/ર૦૧૬૧૭ 

નમગદા, 
જળસપંવિ, પાણી 
પરુવઠા અને 
કલ્પસર વવભાગ, 

ગાધંીનગર    

અવધક 
મદદનીર્ 
ઇજનેર 

(સામાન્ય) 

૦૩ ૦૧ -- -- -- -- ૦૧ -- ૦૫ -- -- 

અવધક 
મદદનીર્ 
ઇજનેર 

(બેકલોગ) 

-- -- ૦૨ -- ૭૬ ૩૭ ૧૨ ૦૬ ૧૩૩ ૧૩ 

૦૪ 

(૨-HH 

માટે  
૨-OL, 

OA માટે) 

૧૦૧/ર૦૧૬૧૭ અવધક્ષક 
ઇજનેરશ્રી, 
આલેખન (મા.મ) 
વ ુગળ ગાધંીનગર 

રેખનકાર ૦૨ ૦૧ -- -- ૦૨ ૦૧ ૦૨ ૦૧ ૦૯ -- -- 

૧૦૨/ર૦૧૬૧૭ વનયામકશ્રી, 
નગરપાચલકાઓ
ની કિેરી, 
ગાધંીનગર 

મ્ વુનવસપલ 
સેનેટરી 

ઇન્સપેક્ટર 

૨૨ ૧૧ ૦૩ ૦૧ ૦૬ ૦૩ ૧૧ ૦૬ ૬૩ ૦૬ 

૦૧ 

(HH, BL, 

Ortho.  

માટે) 

૧૦૩/ર૦૧૬૧૭ વનયામકશ્રી, 
અથગર્ાસ્ત્ર અને 
આંકડાર્ાસ્ત્રની  
કિેરી,ગાધંીનગર 

આંકડા 
મદદનીર્ 

૧૦ ૦૫ ૦૧ -- ૦૭ 
@
 ૦૪ ૦૩ ૦૧ ૩૧ ૦૩ 

૦૩ 

(૨-HH 

માટે  
૧-Ortho. 

માટે) 

૧૦૪/ર૦૧૬૧૭ વનયામકશ્રી, 
અથગર્ાસ્ત્ર અને 
આંકડાર્ાસ્ત્રની  
કિેરી,ગાધંીનગર 

સરં્ોધન 
મદદનીર્ 

૦૮ ૦૪ ૦૧ -- ૦૩ ૦૨ ૦૪ ૦૧ ૨૩ ૦૨ 

૦૧ 

(HH 

માટે) 

૧૦૫/ર૦૧૬૧૭ 
મહહલા અને બાળ 
વવકાસ વવભાગ 

હફલ્ડ 
ઓહફસર 
(ઇન્્પેકટર) 

૧૩ ૦૬ ૦૨ -- ૦૩ ૦૧ ૦૬ ૦૨ ૩૩ ૦૩ -- 

૧૦૬/ર૦૧૬૧૭ 

ખેતી 
વનયામકશ્રીની 
કિેરી, 
ગાધંીનગર 

ખેતી 
મદદનીર્  ૨૭ ૧૩  ૦૩ ૦૧  ૧૧ ૦૫ ૧૩ ૦૭   ૮૦  ૦૭ 

૦૨ 

(HH 

માટે) 
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૧૦૭/૨૦૧૬૧૭ 
માગગ અને 
મકાન વવભાગ 

સાઉન્ડ 
સી્ટમ 
પેનલ 
ઓપરેટર 

૦૧ -- -- -- -- -- -- -- ૦૧ -- -- 

૧૦૮/૨૦૧૬૧૭ 

વનયામકશ્રી, 
સામાજ સરુક્ષા 
ખાતાની કિેરી, 
ગાધંીનગર 

નસગ 

૦૬ ૦૩ -- -- ૦૧ -- ૦૧ ૦૧ ૧૨ -- -- 

૧૦૯/૨૦૧૬૧૭ 

આરોગ્ય અને 
પહરવાર કલ્યાણ 
વવભાગ 

હફમેલ 
હલે્થ વકગર --- ૧૫૩ -- ૨૧ -- ૪૫ -- ૮૧ ૩૦૦ -- -- 

૧૧૦/૨૦૧૬૧૭ 
શ્રમ અને 
રોજગાર વવભાગ 

આસી્ટન્ટ 
્ટોર કીપર 

૮૭ ૪૨ ૧૧ ૦૬ ૨૫ ૧૨ ૪૫ ૨૨ ૨૫૦ ૨૫ 

૦૭ 

(૩-HH 

માટે  
૩-BL 

માટે 

૧-Orth. 

માટે) 

કલૂ જગ્યાઓ  ૧૭૯ ૨૪૫ ૨૩ ૨૯ ૧૩૪ ૧૧૧ ૯૮ ૧૨૯ ૯૪૮ ૫૯ ૧૮ 

 

નોંધ:- (૧) @ જા.િ. ૧૦૩ /૨૦૧૬૧૭ મા ં અ સુચુિત જન જાવતની સામાન્યની ૦૭ જગ્યાઓ   
દર્ાગવેલ છે તેમા ંસામાન્ય બેકલોગની ૦૨ જગ્યાઓનો સમાવેર્ થયલે છે.   

(૨)   જાહરેાતમા ંદર્ાગવેલ જગ્યાઓની સખં્યામા ંવધઘટ થવાની ર્કયાતા છે.  
(૩) અનામત જગ્યાઓ ફકત ળૂ જુરાતના જે તે અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે જ અનામત છે.  
(૪) એક ઉમેદવાર એક અરજી (No multiple application):  

i.e. એક ઉમેદવાર એક જ અરજી કરી ર્કર્ે. તેમ છતા,ં એકથી વ  ુઅરજી (multiple application) 

ના હક્સામા ંફી સહીત સવગ રીતે યોગ્ય રીતે ભરેલી અરજીઓ પૈકી સૌથી છેલ્લી કન્ફમગ થયેલી 
(સૌથી ઉંિા નબંરની) એકજ અરજી માન્ય રહરેે્. તે વસવાયની બધી અરજીઓ રદ થરે્. 

ii. એક કરતા ંવધારે અરજી કરવામા ંઆવરે્ તો (multiple application) ફી ભરેલી છેલ્લી અરજી 
સાથેની ફીન,ે ફી નહીં ભરેલી અન્ય અરજી સામે ગણવામા ંઆવરે્ નહીં. 

iii. જે ઉમેદવારે ફી ભરવાની થતી નથી. તેવા ઉમેદવારોની સૌથી છેલ્લી અરજી (ફી સાથે કે ફી 
વગર) માન્ય ગણવામા ંઆવર્ે અને ત ેવસવાયની બધી અરજીઓ રદ ગણવામા ંઆવર્ે. 

(૫) સામાન્ય વહહવટ વવભાગના તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૪ના ઠરાવ િમાકં-સીઆરઆર/ ૧૦૯૬/ ૨૨/ ૧૩/ 
ગ.૨(ભાગ-૧) ની જોગવાઇઓ ધ્યાન ેલઇન,ે મહહલાઓ માટે અનામત જગાઓ રાખવામા ંઆવેલ 
છે. મહહલાઓની અનામત જગ્યાઓ માટે લાયક મહહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો, તે 
જગ્યા સબંવંધત કેટેગરી (જનરલ, એસ. સી., એસ.ટી., એસ.ઇ.બી.સી.) ના પરુૂષ ઉમેદવારથી 
ભરવામા ંઆવર્ે.  

(૬)  માજી સૈવનક માટે વનયમા સુાર ૧૦ %  જગ્યા અનામત છે. માજી સૈવનક કેટેગરીમા ંપસદં થયેલ 
ઉમેદવારોને તેઓની સબંવંધત જે તે કેટેગરી (જનરલ, એસ. સી., એસ.ટી., એસ.ઇ.બી.સી.) સામ ે
સરભર કરવામા ંઆવરે્. માજી સૈવનકની અનામત જગ્યા માટે લાયક માજી સૈવનક ઉમેદવાર નહીં 
મળે તો તે જગ્યા જે તે કેટેગરીના અન્ય લાયક  ઉમેદવારોથી ભરવામા ંઆવર્ે.  
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(૭) ર્ારીહરક ખોડખાપંણવાળા ઉમેદવારોની જગ્યાઓ જે તે કેટેગરી સામે સરભર કરવામા ં આવરે્. 
ર્ારીહરક ખોડખાપંણવાળા ઉમેદવારોની જગ્યા માટે લાયક ર્ારીહરક ખોડખાપંણવાળા ઉમેદવારો 
નહીં મળે તો તે જગ્યા જે તે કેટેગરીના અન્ય લાયક ઉમેદવારોથી ભરવામા ંઆવર્ે.  

(૮) જાહરેાતમા ંજે તે કેટેગરીમા ંકુલ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદવારો માટે અ કુ જગ્યાઓ અનામત 
હોય ત્યારે મહહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ વસવાયની બાકી રહતેી જગ્યાઓ ફકત પરુૂષ 
ઉમેદવારો માટે અનામત છે. તેમ ગણવા ુ ં નથી, આ જગ્યાઓ પર પરૂષ તેમજ મહહલા 
ઉમેદવારોની પસદંગી માટે વવિારણા થઇ ર્કે છે. પરુૂષ તેમજ મહહલા ઉમેદવારો અરજી કરી ર્કે 
છે. (દા.ત. કુલ-૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મહહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે. પરં  ુ બાકી 
રહતેી ૦૭ જગ્યા સામે મહહલા ઉમેદવાર પણ પસદંગી પામી ર્કે છે.)  

 

ર. ૫ગાર ધોરણ:- 
 નાણા વવભાગના તા.૨૦-૧૦-૨૦૧૫ ના ઠરાવ િમાકં: - ખરિ -ર૦૦ર- ૫૭-(પાટગ-ર)-ઝ.૧ 

તેમજ તા.૧૮-૦૧-૨૦૧૭ ના ઠરાવ િમાકં: - ખરિ -ર૦૦ર- ૫૭-(પાટગ-ર)-ઝ.૧ થી નકકી થયા 

જુબ પ્રથમ પાિં વષગ માટે નીિે જુબના વનયત હફકસ ૫ગારથી વનમ ૂકં અપારે્ તેમજ 

ઉકત ઠરાવના અન્ય લાભો મળવાપાત્ર થર્ે. અન ેસામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા. ૨૩-૧૦-

ર૦૧૫ ના ઠરાવ િમાકં:- સીઆરઆર-૧૧-ર૦૧૫-૩૧૨૯૧૧-ગ.૫ અને નાણા વવભાગના તા. 

૨૮-૦૩-ર૦૧૬ ના ઠરાવ િમાકં:- ખરિ/ ૨૦૦૨/ ૫૭/ (પાટગ-૩)/ઝ-૧ મા ંદર્ાગવેલ બોલીઓ 

અન ે ર્રતોન ે આવધન વનમાયેલ ઉમેદવાર પાિં વષગના અંત ે તેની સેવાઓ સતંોષકારક 

જણાયેથી સબંવંધત કિેરીમા ં જે તે સમયના સરકારશ્રીના વનયમો સુાર મળવાપાત્ર ૫ગાર 

ધોરણમા ં વનયવમત વનમ ૂકં મેળવવાન ે પાત્ર થરે્. તેમ છતા,ં આ બાબતે નામદાર સપુ્રીમ 

કોટગમા ં દાખલ થયેલ SLP No. 14124/2012 અને SLP No. 14125/2012 ના ચકુાદાને આધીન 

રહરેે્. 
 

જાહરેાત િમાકં 
વવભાગ/ ખાતાની વડાની 

કિેરી ુનંામ 

સવંગગ ુ ં
નામ 

પ્રથમ પાિં વષગ 
સધુી મળનાર 
હફકસ પગાર 

૯૯/ર૦૧૬૧૭ વનયામકશ્રી, વવકસવત જાવત 
કલ્યાણ ગાધંીનગર 

વર્વણ સિંાચલકા ૧૯,૯૫૦/- 

૧૦૦/ર૦૧૬૧૭ નમગદા, જળસપંવિ, પાણી 
પરુવઠા અને કલ્પસર વવભાગ, 

ગાધંીનગર 

અવધક મદદનીર્ ઇજનેર 

(સામાન્ય) 
૩૮,૦૯૦/- 

અવધક મદદનીર્ ઇજનેર 

(બેકલોગ) 
૩૮,૦૯૦/- 

૧૦૧/ર૦૧૬૧૭ અવધક્ષક ઇજનેરશ્રી, આલેખન 
(મા.મ) વ ુગળ ગાધંીનગર 

રેખનકાર ૧૯,૯૫૦/- 

૧૦૨/ર૦૧૬૧૭ વનયામકશ્રી, નગરપાચલકાઓની 
કિેરી,ગાધંીનગર 

મ્ વુનવસપલ સેનેટરી 
ઇન્સપેક્ટર 

૧૯,૯૫૦/- 

૧૦૩/ર૦૧૬૧૭ વનયામકશ્રી, અથગર્ાસ્ત્ર અને 
આંકડાર્ાસ્ત્રની  
કિેરી,ગાધંીનગર 

આંકડા મદદનીર્ ૩૧,૩૪૦/- 
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૧૦૪/ર૦૧૬૧૭ વનયામકશ્રી, અથગર્ાસ્ત્ર અને 

આંકડાર્ાસ્ત્રની  
કિેરી,ગાધંીનગર 

સરં્ોધન મદદનીર્ ૩૮,૦૯૦/- 

૧૦૫/ર૦૧૬૧૭ મહહલા અને બાળ વવકાસ 
વવભાગ 

હફલ્ડ ઓહફસર  
(ઇન્્પેકટર) 

૩૧,૩૪૦/- 

૧૦૬/ર૦૧૬૧૭ 
ખેતી વનયામકશ્રીની 
કિેરી,ગાધંીનગર 

ખેતી મદદનીર્  ૧૯,૯૫૦/- 

૧૦૭/૨૦૧૬૧૭ માગગ અને મકાન વવભાગ 

સાઉન્ડ સી્ટમ પેનલ 
ઓપરેટર 

૧૯,૯૫૦/- 

૧૦૮/૨૦૧૬૧૭ 

વનયામકશ્રી, સામાજ સરુક્ષા 
ખાતાની કિેરી, ગાધંીનગર 

 

નસગ 
૧૯,૯૫૦/- 

૧૦૯/૨૦૧૬૧૭ 
આરોગ્ય અને પહરવાર કલ્યાણ 
વવભાગ 

હફમેલ હલે્થ વકગર ૧૯,૯૫૦/- 

૧૧૦/૨૦૧૬૧૭ શ્રમ અને રોજગાર વવભાગ આસી્ટન્ટ ્ટોર કીપર ૩૧,૩૪૦/- 

 

૩. રાષ્ટ્રીયતા:- ઉમેદવાર ભારતનો નાગહરક હોવો જોઈએ. અથવા જુરાત લુ્ કી સેવા 
વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ ય) વનયમો  ૧૯૬૭ ના વનયમ-૭ ની જોગવાઇ જુબની 
રાષ્ટ રીયતા ધરાવતા હોવા જોઇએ.  

૪. (૧)  વય મયામદા અને શૈક્ષણણક લાયકાતની નવગતો:- 
 

જા.ક્ર. સવંગમ વયમયામદા / શૈક્ષણણક લાયકાત 

૯૯/ર૦૧૬૧૭ વર્વણ 
સિંાચલકા 

(ક) તા. ૧૦/૦૨/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી નહહ અને 
૩૪ વષગથી વ  ુન હોવી જોઈરે્. 

(ખ) (૧) ઉમેદવાર સરકારી આઇ.ટી.આઇ/ સરકાર દ્વારા માન્ય આઇ.ટી.આઇ  
માથંી મેળવેલ એક વષગનો ડે્રસ મેકીંગ કોષગ  (એન.સી.વી.ટી. પેટનગ)   
અથમવા કોમ્પ્ ટુર એડેડ ડે્રસ મેકીંગ એન્ડ ડે્રસ ડીઝાનીંગનો એક વર્મનો 
તાલીમી કોર્મ (જી.સી.વી.ટી.પેટનમ) ુ ંપ્રમાણપત્ર  ધરાવતો હોવો જોઇરે્.  

(ગ)  જુરાત લુ્ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ ય) વનયમો  ૧૯૬૭ મા ં
ઠરાવ્ યા પ્રમાણેની કોમ્્ ટુરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી 
ધરાવતો હોવો જોઇરે્. 

(ઘ) ઉમેદવાર જુરાતી અથવા હહન્ દી અથવા બનેં  ભાષા ુ ં પરૂ ુ ં ઞાન 
ધરાવતો હોવો જોઇરે્.         

        વખતોવખત સધુાયાગ પ્રમાણેના જુરાત લુ્ કી સેવા વગીકરણ અને 
ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સુાર અગાઉથી જુરાત 
સરકારની સેવામા ંહોય તેવી વ્ યક્તક્તઓની તરફેણમા ંઉપલી વયમયાગદા હળવી 
કરી ર્કારે્. 

૧૦૦/ર૦૧૬૧૭ અવધક 
મદદનીર્ 
ઇજનેર 

(ક) તા. ૧૦/૦૨/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વર્મથમી ઓછી નહહ અને 
૩૩ વર્મથમી વ  ુન હોવી જોઇશે.;   
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(ખ) (૧) ઉમેદવાર ટેકનીકલ એઝામીનેશન બોડમ અથમવા ભારતમા ં કેન્દ્ન્િય 
અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હઠેળ ્ થપાયેલી અથવા સં્  થાવપત 

વુનવવસિટીઓ પૈકી કોઇપણમાથંી અથવા તે તરીકે માન્ ય થયેલી અથવા 
.ુજી.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેકર્ન-૩ હઠેળ ડીમ્ ડ વુનવવસિટી તરીકે જાહરે 

થયેલી બીજી કોઇપણ રૈ્ક્ષચણક સં્  થાનો સીવીલ એન્જીનીયરીંગ નો 
ડી્લોમા (ભરતી વનયમો જુબ સીવીલ એન્જીનીયરીંગની ્નાતકની 
ડીગ્રીને માન્ય ગણેલ ન હોવાથી સીધી સીવીલ એન્જીનીયરીંગની ડીગ્રી 
મેળવેલ હોય તેવા ઉમેદવારો અરજી કરી ર્કરે્ નહીં) ધરાવતો હોવો જોઇરે્  

(૨) ગજુરાત લુ્ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ ય) નનયમો, ૧૯૬૭ મા ં
ઠરાવ્ યા પ્રમાણેની કોમ્પ્ ટુરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી ધરાવતો 
હોવો જોઇશે. 

(૩) ઉમેદવાર ગજુરાતી અથમવા હહન્ દી અથમવા બનેં  ભાર્ા ુ ં પરૂત ુ ં જ્ઞાન 
ધરાવતો હોવો જોઇશે.         

        વખતોવખત સધુાયામ પ્રમાણેના ગજુરાત લુ્ કી સેવા વગીકરણ અને 
ભરતી (સામાન્ય) નનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સુાર અગાઉથમી ગજુરાત 
સરકારની સેવામા ંહોય તેવી વ્ યક્તક્તઓની તરફેણમા ંઉપલી વયમયામદા હળવી 
કરી શકાશે. 

૧૦૧/ર૦૧૬૧૭ રેખનકાર  (ક) તા. ૧૦/૦૨/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી નહહ અને 
૩૩ વષગથી વ  ુન હોવી જોઈરે્. 

(ખ) (૧) ઉમેદવારે સરકાર દ્વારા ્થપાયેલ આઇ.ટી.આઇ માથંી મેળવેલ 
ઓછામા ં ઓછો બે વષગનો સીવીલ ડ્રાફટમેનના તાલીમી કોર્મ ુ ં
પ્રમાણપત્ર મેળવેલ હોવો જોઇરે્.  

(ગ)  જુરાત લુ્ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ ય) વનયમો  ૧૯૬૭ મા ં
ઠરાવ્ યા પ્રમાણેની કોમ્્ ટુરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી 
ધરાવતો હોવો જોઇરે્. 

(ઘ) ઉમેદવાર જુરાતી અથવા હહન્ દી અથવા બનેં  ભાષા ુ ં પરૂ ુ ં ઞાન 
ધરાવતો હોવો જોઇરે્.         

        વખતોવખત સધુાયાગ પ્રમાણેના જુરાત લુ્ કી સેવા વગીકરણ અને 
ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સુાર અગાઉથી જુરાત 
સરકારની સેવામા ંહોય તેવી વ્ યક્તક્તઓની તરફેણમા ંઉપલી વયમયાગદા હળવી 
કરી ર્કારે્. 

૧૦૨/ર૦૧૬૧૭ મ્ વુનવસપલ 
સેનેટરી 

ઇન્સપેક્ટર 

(ક) તા. ૧૦/૦૨/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી નહીં  
અને ૩૩ વષગથી વ  ુન હોવી જોઈરે્. 

(ખ) ઉમેદવાર માધ્યવમક અને ઉચ્િિર માધ્યવમક વર્ક્ષણ બોડગની એિ.એસ.સી. 
(ધો-૧૨) ની પરીક્ષા પાસ કયાગ ુ ંપ્રમાણપત્ર ધરાવતો હોવા જોઇરે્ અથવા 
સરકારે મા    ય કરેલ તેની સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવા જોઇરે્. અને 

(૧) ઉમેદવાર સરકાર માન્ય કોઇપણ રૈ્ક્ષચણક સં્  થામાથંી મેળવેલ ઓછામા ં
ઓછો એક વષગનો સેનેટરી ઇન્્પેક્ટરના હડ્લોમા કોસગ પાસ કયાગની 
લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇરે્. અથવા  

(૨) ઉમેદવાર સરકારી ઓદ્યોચગક તાલીમ સં્ થા અથવા સરકારે આઇ.ટી.આઇ. 
તરીકે માન્ય કરેલ કોઇપણ સં્  થામાથંી મેળવેલ હલે્થ સેનેટરી ઇન્્પેક્ટરનો 
ઓછામા ંઓછો એક વષગ ુ ંતાલીમી કોષગ પાસ કયાગ ુ ંપ્રમાણપત્ર ધરાવતો 
હોવો જોઇરે્.  
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(ગ) જુરાત લુ્ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ ય) વનયમો  ૧૯૬૭ મા ં
ઠરાવ્ યા પ્રમાણેની કોમ્્ ટુરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી 
ધરાવતો હોવો જોઇરે્. 

(ઘ) ઉમેદવાર જુરાતી અથવા હહન્ દી અથવા બનેં  ભાષા ુ ં પરૂ ુ ં ઞાન 
ધરાવતો હોવો જોઇરે્.         

        વખતોવખત સધુાયાગ પ્રમાણેના જુરાત લુ્ કી સેવા વગીકરણ અને 
ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સુાર અગાઉથી જુરાત 
સરકારની સેવામા ંહોય તેવી વ્ યક્તક્તઓની તરફેણમા ંઉપલી વયમયાગદા હળવી 
કરી ર્કારે્. 

૧૦૩/ર૦૧૬૧૭ આંકડા 
મદદનીર્ 

(અ) તા. ૧૦/૦૨/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી નહીં 
અને ૩૭ વષગથી વ  ુન હોવી જોઈરે્. 

(બ) (૧) ઉમેદવાર ભારતની સસંદ કે રાજ્ય વવધાનસભાના કાયદા હઠેળ 
્ થાવપત કોઇપણ વુનવવસિટી કે સસંદના એકટ દ્વારા ્ થાવપત રૈ્ક્ષચણક 
સં્  થા અથવા .ુજી.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેકર્ન-૩ હઠેળ વુનવવસિટી 
તરીકે ્ થાવપત થયેલ રૈ્ક્ષચણક સં્  થાની આંકડાર્ા્ ત્ર અથમવા એ્ લાઇડ 
આંકડાર્ા્ ત્ર અથમવા ગાચણતીક આંકડાર્ા્ ત્ર અથમવા અથગર્ા્ ત્ર અથમવા 
એ્ લાઇડ અથગર્ા્ ત્ર અથમવા વાચણજ્ય અથગર્ા્ ત્ર અથમવા ઇકોનોમેરીકસ 
અથમવા ગચણતર્ા્ ત્રના ખુ્ ય વવષય સાથેની અ ુ્  નાતકની પદવી 
ધરાવતો હોવો જોઇરે્.    

અથમવા 
 

(૨) ઉમેદવાર ભારતની સસંદ કે રાજ્ય વવધાનસભાના કાયદા હઠેળ ્ થાવપત 
કોઇપણ વુનવવસિટી કે સસંદના એકટ દ્વારા ્ થાવપત રૈ્ક્ષચણક સં્  થા અથવા 

.ુજી.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેકર્ન-૩ હઠેળ વુનવવસિટી તરીકે ્ થાવપત 
થયેલ રૈ્ક્ષચણક સં્  થાની આંકડાર્ા્ ત્ર અથમવા એ્ લાઇડ આંકડાર્ા્ ત્ર 
અથમવા ગાચણતીક આંકડાર્ા્ ત્ર અથમવા અથગર્ા્ ત્ર અથમવા એ્ લાઇડ 
અથગર્ા્ ત્ર  અથમવા વાચણજય અથગર્ા્ ત્ર અથમવા ઇકોનોમેરીકસ અથમવા 
ગચણતર્ા્ ત્રના ખુ્ ય વવષય સાથેની બીજા વગમની ્ નાતકની પદવી 
ધરાવતો હોવો જોઇરે્.  

(ક) કોમ્ ્ ટુરના ઞાન અંગે કોમ્ ્ ટુર કૌર્લયની જુરાત લુ્ કી સેવા કોમ્ ્ ટુર 
કાયગક્ષમતાની તાલીમ તથા પરીક્ષા વનયમો-૨૦૦૬ જુબ વનયત થયેલ 
પરીક્ષા પાસ કરેલ હોવી જોઇરે્.  

(ડ)  ઉમેદવાર જુરાતી અથવા હહન્ દી અથવા જુરાતી/ હહન્ દી બનેં ભાષા ુ ં
પરૂ ુ ંઞાન ધરાવતો હોવો જોઇરે્.  

        વખતોવખત સધુાયાગ પ્રમાણેના જુરાત લુ્ કી સેવા વગીકરણ અને 
ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સુાર અગાઉથી જુરાત 
સરકારની સેવામા ંહોય તેવી વ્ યક્તક્તઓની તરફેણમા ંઉપલી વયમયાગદા હળવી 
કરી ર્કારે્.  

૧૦૪/ર૦૧૬૧૭ સરં્ોધન 
મદદનીર્ 

(અ) તા. ૧૦/૦૨/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી નહીં 
અને ૩૭ વષગથી વ  ુન હોવી જોઈરે્. 

(બ) (૧) ઉમેદવાર ભારતની સસંદ કે રાજ્ય વવધાનસભાના કાયદા હઠેળ 
્ થાવપત કોઇપણ વુનવવસિટી કે સસંદના એકટ દ્વારા ્ થાવપત રૈ્ક્ષચણક સં્  થા  
અથવા .ુજી.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેકર્ન-૩ હઠેળ વુનવવસિટી તરીકે 
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્ થાવપત થયેલ રૈ્ક્ષચણક સં્  થાની આંકડાર્ા્ ત્ર અથમવા એ્ લાઇડ 
આંકડડાર્ા્ ત્ર અથમવા ગાચણતીક આંકડાર્ા્ ત્ર અથમવા અથગર્ા્ ત્ર અથમવા 
એ્ લાઇડ અથગર્ા્ ત્ર અથમવા વાચણજ્ય અથગર્ા્ ત્ર અથમવા ઇકોનોમેરીકસ 
અથમવા ગચણતર્ા્ ત્રના ખુ્ ય વવષય સાથેની અ ુ્  નાતકની બીજા વગમની 
પદવી ધરાવતો હોવો જોઇરે્.     

અથમવા 
(૨) ઉમેદવાર ભારતની સસંદ કે રાજ્ય વવધાનસભાના કાયદા હઠેળ ્ થાવપત 

કોઇપણ વુનવવસિટી કે સસંદના એકટ દ્વારા ્ થાવપત રૈ્ક્ષચણક સં્  થા અથવા 
.ુજી.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેકર્ન-૩ હઠેળ વુનવવસિટી તરીકે ્ થાવપત 

થયેલ રૈ્ક્ષચણક સં્  થાની આંકડાર્ા્ ત્ર અથમવા એ્ લાઇડ આંકડાર્ા્ ત્ર અથમવા 
ગાચણતીક આંકડાર્ા્ ત્ર અથમવા અથગર્ા્ ત્ર અથમવા એ્ લાઇડ અથગર્ા્ ત્ર  
અથમવા વાચણજય અથગર્ા્ ત્ર અથમવા ઇકોનોમેરીકસ અથમવા ગચણતર્ા્ ત્રના 

ખુ્ ય વવષય સાથેની ્ નાતકની ઓછામા ં ઓછી ૫૫ % માકમસ સાથેમની 
બીજા વગમની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇરે્.   

(ક) કોમ્ ્ ટુરના ઞાન અંગે કોમ્ ્ ટુર કૌર્લયની જુરાત લુ્ કી સેવા કોમ્ ્ ટુર 
કાયગક્ષમતાની તાલીમ તથા પરીક્ષા વનયમો-૨૦૦૬ જુબ વનયત થયેલ 
પરીક્ષા પાસ કરેલ હોવી જોઇરે્.  

(ડ) ઉમેદવાર જુરાતી અથવા હહન્ દી અથવા જુરાતી/ હહન્ દી બનેં ભાષા ુ ં
પરૂ ુ ંઞાન ધરાવતો હોવો જોઇરે્.  

        વખતોવખત સધુાયાગ પ્રમાણેના જુરાત લુ્ કી સેવા વગીકરણ અને 
ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સુાર અગાઉથી જુરાત 
સરકારની સેવામા ંહોય તેવી વ્ યક્તક્તઓની તરફેણમા ંઉપલી વયમયાગદા હળવી 
કરી ર્કારે્. 
  

૧૦૫/ર૦૧૬૧૭ હફલ્ડ 
ઓહફસર 

(ઇન્્પેકટર) 

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

(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમા ં કેન્દ્ન્િય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે 
હઠેળ ્ થપાયેલી અથવા સં્  થાવપત વુનવવસિટીઓ પૈકી કોઇપણમાથંી 
અથવા તે તરીકે માન્ ય થયેલી અથવા વુનવવસિટી ગ્રાન્ટસ કવમર્ન 
અવધવનયમ, ૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હઠેળ ડીમ્ડ વુનવવસિટી તરીકે જાહરે 
થયેલી બીજી કોઇપણ રૈ્ક્ષચણક સં્ થાઓમાથંી મેળવેલી સામાજીક કાયમ 
અથમવા સામાજશાસ્ત્ર અથમવા મનોનવજ્ઞાનમા ં ખુ્ય વવષય તરીકેની 
્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇરે્.  

(ગ)  જુરાત લુ્ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ ય) વનયમો  ૧૯૬૭ મા ં
ઠરાવ્ યા પ્રમાણેની કોમ્્ ટુરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી 
ધરાવતો હોવો જોઇરે્. 

(ઘ) ઉમેદવાર જુરાતી અથવા હહન્ દી અથવા બનેં  ભાષા ુ ં પરૂ ુ ં ઞાન 
ધરાવતો હોવો જોઇરે્.         

        વખતોવખત સધુાયાગ પ્રમાણેના જુરાત લુ્ કી સેવા વગીકરણ અને 
ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સુાર અગાઉથી જુરાત 
સરકારની સેવામા ંહોય તેવી વ્ યક્તક્તઓની તરફેણમા ંઉપલી વયમયાગદા હળવી 
કરી ર્કારે્. 
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૧૦૬/ર૦૧૬૧૭ ખેતી 
મદદનીર્  

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

(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમા ં કેન્દ્ન્િય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે 
હઠેળ ્ થપાયેલી અથવા સં્  થાવપત સરકારી/સરકાર માન્ય વુનવવસિટીઓ 
પૈકી કોઇપણમાથંી અથવા તે તરીકે માન્ ય થયેલી અથવા વુનવવસિટી 
ગ્રાન્ટસ કવમર્ન અવધવનયમ ૧૯૫૬ની કલમ-૩ હઠેળ ડીમ્ડ વુનવવસિટી 
તરીકે જાહરે થયેલી બીજી કોઇપણ રૈ્ક્ષચણક સં્  થામાથંી મેળવેલ ગ્રામીણ 
અભ્યાસમા ં્નાતકની પદવી અથવા કૃનર્મા ંહડ્લોમા ધરાવતો હોવો 

જોઇરે્. (ભરતી વનયમોમા ં ગ્રામીણ અભ્યાસમા ં ્નાતકની પદવી 
અથવા કૃનર્મા ંહડ્લોમા ની રૈ્ક્ષચણક લાયકાત વસવાયની અન્ય કોઇપણ 
રૈ્ક્ષચણક લાયકાતને માન્ય ગણેલ ન હોવાથી અન્ય રૈ્ક્ષચણક લાયકાત 
ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરી ર્કરે્ નહી.)   

(ગ)  જુરાત લુ્ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ ય) વનયમો  ૧૯૬૭ મા ં
ઠરાવ્ યા પ્રમાણેની કોમ્્ ટુરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી 
ધરાવતો હોવો જોઇરે્. 

(ઘ) ઉમેદવાર જુરાતી અથવા હહન્ દી અથવા બનેં  ભાષા ુ ં પરૂ ુ ં ઞાન 
ધરાવતો હોવો જોઇરે્.         

        વખતોવખત સધુાયાગ પ્રમાણેના જુરાત લુ્ કી સેવા વગીકરણ અને 
ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સુાર અગાઉથી જુરાત 
સરકારની સેવામા ંહોય તેવી વ્ યક્તક્તઓની તરફેણમા ંઉપલી વયમયાગદા હળવી 
કરી ર્કારે્. 

૧૦૭/૨૦૧૬૧૭ સાઉન્ડ 
સી્ટમ 
પેનલ 
ઓપરેટર 

(ક) તા. ૧૦/૦૨/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વર્મથમી ઓછી નહહ અને 
૩૩ વર્મથમી વ  ુન હોવી જોઈશે. 

(ખ) (૧) ઉમેદવાર ટેકનીકલ પરીક્ષા બોડમમાંથમી અથમવા ભારતમા ંકેન્દ્ન્િય અથમવા 
રાજય અનધનનયમથમી અથમવા તે હઠેળ ્ થપાયેલી અથવા સં્  થાવપત 

વુનવવસિટીઓ પૈકી કોઇપણમાથંી અથવા તે તરીકે માન્ ય થયેલી અથવા 
વુનવવસિટી ગ્રાન્ટસ કવમર્ન અવધવનયમ ૧૯૫૬ની કલમ-૩ હઠેળ ડીમ્ડ 
વુનવવસિટી તરીકે જાહરે થયેલી બીજી કોઇપણ રૈ્ક્ષચણક સં્  થામાથંી 

ઇલેકરીકલ એન્જીનીયરીંગ અથવા ઇલેકરોનીકસ એન્જીનીયરીંગ 
હડ્લોમા ધરાવતો હોવો જોઇરે્.  

(ગ)  ગજુરાત લુ્ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ ય) નનયમો, ૧૯૬૭ મા ં
ઠરાવ્ યા પ્રમાણેની કોમ્પ્ ટુરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી 
ધરાવતો હોવો જોઇશે. 

(ઘ) ઉમેદવાર ગજુરાતી અથમવા હહન્ દી અથમવા બનેં  ભાર્ા ુ ં પરૂત ુ ં જ્ઞાન 
ધરાવતો હોવો જોઇશે.         

        વખતોવખત સધુાયામ પ્રમાણેના ગજુરાત લુ્ કી સેવા વગીકરણ અને 
ભરતી (સામાન્ય) નનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સુાર અગાઉથમી ગજુરાત 
સરકારની સેવામા ંહોય તેવી વ્ યક્તક્તઓની તરફેણમા ંઉપલી વયમયામદા હળવી 
કરી શકાશે. 

૧૦૮/૨૦૧૬૧૭ નસગ (ક) તા. ૧૦/૦૨/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી નહીં  
અને ૪૦ વષગથી વ  ુન હોવી જોઈરે્. 

(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમા ં કેન્દ્ન્િય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે 
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હઠેળ ્ થપાયેલી અથવા સં્  થાવપત વુનવવસિટીઓ પૈકી કોઇપણમાથંી 
અથવા તે તરીકે માન્ ય થયેલી અથવા સરકાર માન્ય કોઇપણ  રૈ્ક્ષચણક 
સં્  થા અથવા .ુજી.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેકર્ન-૩ હઠેળ ડીમ્ ડ વુનવવસિટી 
તરીકે જાહરે થયેલી ઇન્દ્ન્ડયન નસીગ કાઉન્સીલ દ્વારા માન્ય બીજી કોઇપણ 

વુનવવસિટીમાથંી મેળવેલી બી.એસ.સી. (નસીંગ) અથમવા બેઝીક 
બી.એસ.સી. (નસીંગ) ની  પદવી ધરાવતો હોવો જોઇરે્. અથવા  

(૨) ઉમેદવાર ઇન્દ્ન્ડયન નસીગ કાઉન્સીલ અથવા જુરાત નસીગ 
કાઉન્સીલમાથંી જનરલ નસીગ અને મીડ-વાઇફરીનો હડ્લોમા ધરાવતો 
હોવો જોઇરે્.     

(ગ)  જુરાત લુ્ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ ય) વનયમો, ૧૯૬૭ મા ં
ઠરાવ્ યા પ્રમાણેની કોમ્્ ટુરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી ધરાવતો 
હોવો જોઇરે્. 

(ઘ) ઉમેદવાર જુરાતી અથવા હહન્ દી અથવા બનેં  ભાષા ુ ં પરૂ ુ ં ઞાન 
ધરાવતો હોવો જોઇરે્.         

        વખતોવખત સધુાયાગ પ્રમાણેના જુરાત લુ્ કી સેવા વગીકરણ અને 
ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સુાર અગાઉથી જુરાત 
સરકારની સેવામા ંહોય તેવી વ્ યક્તક્તઓની તરફેણમા ંઉપલી વયમયાગદા હળવી 
કરી ર્કારે્. 

૧૦૯/૨૦૧૬૧૭ હફમેલ હલે્થ 
વકગર 

(ક) તા. ૧૦/૦૨/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી નહીં  
અને ૪૦ વષગથી વ  ુન હોવી જોઈરે્. 

(ખ) (૧) ઉમેદવાર માધ્યવમક અથવા ઉચ્િતર માધ્યવમક વર્ક્ષણ બોડગની 
એચ.એસ.સી. (ધો-૧૨) ની પરીક્ષા પાસ કયાગ ુ ંપ્રમાણપત્ર ધરાવતો હોવા 
જોઇરે્ અથમવા સરકારે માન્ય કરેલ તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો 
જોઇરે્  અને 

(૨) ઉમેદવાર સરકાર માન્ય કોઇપણ રૈ્ક્ષચણક સં્ થામાથંી મેળવેલ હફમેલ હલે્થ 
વકગરનો બેચઝક રેવનિંગ કોષગ પાસ કયાગ ુ ંપ્રમાણાપત્ર ધરાવતો હોવો જોઇરે્.     

(ગ)  જુરાત લુ્ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ ય) વનયમો, ૧૯૬૭ મા ં
ઠરાવ્ યા પ્રમાણેની કોમ્્ ટુરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી 
ધરાવતો હોવો જોઇરે્. 

(ઘ) ઉમેદવાર જુરાતી અથવા હહન્ દી અથવા બનેં  ભાષા ુ ં પરૂ ુ ં ઞાન 
ધરાવતો હોવો જોઇરે્.         

        વખતોવખત સધુાયાગ પ્રમાણેના જુરાત લુ્ કી સેવા વગીકરણ અને 
ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સુાર અગાઉથી જુરાત 
સરકારની સેવામા ંહોય તેવી વ્ યક્તક્તઓની તરફેણમા ંઉપલી વયમયાગદા હળવી 
કરી ર્કારે્. 

૧૧૦/૨૦૧૬૧૭ આસી્ટન્ટ 
્ટોર કીપર 

(ક) તા. ૧૦/૦૨/ર૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી નહીં 
અને ૩૫ વષગથી વ  ુન હોવી જોઈરે્.  
       જુરાત લુ્ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ 
ની જોગવાઇઓ અ સુાર અગાઉથી જુરાત સરકારની સેવામા ં હોય તેવા 
ઉમેદવારની તરફેણમા ંઉપલી વયમયાગદામા ંડ્ૃટછાટ મળવાપાત્ર થરે્. 
 

(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમા ં કેન્ િીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે 
હઠેળ ્ થપાયેલી અથવા સં્ થાવપત વુનવવસિટીઓ પૈકી કોઇપણ 
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વુનવવસિટીમાથંી અથવા સરકાર દ્વારા તે તરીકે માન્ ય કરેલ બીજી કોઇપણ 
રૈ્ક્ષચણક સં્ થામાથંી અથવા વુનવવસિટી ગ્રાટં કવમર્ન અવધવનયમ-૧૯૫૬ ની 
કલમ-૩ હઠેળ ડીમ્ ડ વુનવવસિટી તરીકે જાહરે કરેલ કોઇપણ    

વુનવવસિટીમાથંી ઇલેકરીકલ એન્ જીનનયરીંગ અથમવા નમકેનીકલ 
એન્ જીનનયરીંગ અથમવા નસનવલ એન્ જીનનયરીંગની પદવી ધરાવતો હોવો 
જોઇરે્ અથમવા સરકરે માન્ ય કરેલ તેની સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો 
જોઇરે્    

 

અથમવા 
 

(૨)  ઉમેદવાર ભારતમા ંકેન્ િીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હઠેળ 
્ થપાયેલી અથવા સં્ થાવપત વુનવવસિટીઓ પૈકી કોઇપણ વુનવવસિટીમાથંી 
અથવા સરકાર દ્વારા તે તરીકે માન્ ય કરેલ બીજી કોઇપણ રૈ્ક્ષચણક 
સં્ થામાથંી અથવા વુનવવસિટી ગ્રાટં કવમર્ન અવધવનયમ-૧૯૫૬ ની કલમ-૩ 

હઠેળ ડીમ્ ડ વુનવવસિટી તરીકે જાહરે કરેલ કોઇપણ  વુનવવસિટીમાથંી અથમવા 
ટેકનીકલ એકઝામીનેર્ન બોડગમાથંી ઇલેકરીકલ એન્ જીનનયરીંગ અથમવા 
નમકેનીકલ એન્ જીનનયરીંગ અથમવા નસનવલ એન્ જીનનયરીંગમા ં હડ્ લોમા 
ધરાવતો હોવો જોઇરે્ અથમવા સરકરે માન્ ય કરેલ  તેને સમકક્ષ લાયકાત 
ધરાવતો હોવો જોઇરે્  અને  

 

       ઉમેદવાર સરકાર અથવા ્ થાવનક સં્  થાઓ અથવા સરકાર હ્ તકના 
બોડગ અથવા કોપોરેર્ન અથવા ભારતમા ં કાયદા દ્વારા ્ થપાયેલી ચલમીટેડ 
કંપનીમા ંસરકારશ્રીની વસનીયર કલાકગ   વગગ-૩ થી ઉતરતા દરજ્જજાની ન હોય 
તેવી જગ્ યાની સમકક્ષ જગ્ યા તરીકે માન્ય કરેલ જગ્ યા પરનો વહવટી અથવા 
્ ટોર અથવા એન્ જીવનયરીંગ વકગસના  ક્ષેત્રના કામનો લગભગ  ૨ (બે) વર્મનો 
અ ભુવ ધરાવતો હોવો જોઇરે્  
 

(ગ)  જુરાત લુ્ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ મા ં
ઠરાવ્ યા પ્રમાણેની કોમ્ ્ ટુરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી 
ધરાવતો હોવો જોઇરે્:  

(ઘ)  ઉમેદવાર જુરાતી અને/ અથવા હહન્ દી ુ ં પરૂ ુ ં ઞાન ધરાવતો હોવો 
જોઇરે્.  

 

 

 

નોંધઃ-(૧) ઉપર દર્ાગવેલ તમામ સવંગગના ભરતી વનયમોમા ં વનયત થયેલ ર્ૈક્ષચણક લાયકાતના 
અગત્ યના ુ્ ાઓનો અરજીપત્રકમા ંસમાવેર્ કરવામા ંઆવેલ છે. પર ુ ંઆખરી પસદંગી સમયે 
ભરતી વનયમોમા ંદર્ાગવેલ ર્ૈક્ષચણક લાયકાતની તમામ જોગવાઇઓને ધ્ યાને લવેામા ંઆવર્ે. 
ઉમેદવારે જાહરેાતમા ં દર્ાગવેલ રૈ્ક્ષચણક લાયકાતની તમામ વવગતો ધ્ યાન ે લઇને જ 
અરજીપત્રકમા ંવવગતો ભરવાની રહરેે્.  

   (૨) દરેક સવંગગની ઉપલી વયમયાગદા માટે જુરાત લુ્ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ ય) 
વનયમો-૧૯૬૭ તેમજ જે તે સવંગગના ભરતી વનયમોમા ં દર્ાગવેલ જોગવાઇ  અને સામાન્ ય 
વહીવટ વવભાગના તા. ૨૯/૯/૨૦૧૨ અને તા. ૦૬/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવ િમાકંઃ 
સીઆરઆર/૧૧૨૦૦૮/૨૮૨૩૨૩/ગ-૫ ની જોગવાઇઓ અને તે અન્ વયે થયેલ સધુારાને 
ધ્ યાને લેવામા ંઆવલે છે. 
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૪ [ર]. વય મયામદામા ંછૂટછાટ:- 
 સામાન્ ય વગગની મહહલા ઉમેદવારો  અનામતવગગના પરુૂષ તથા મહહલાઉમેદવારો તેમજ માજી 

સૈવનક  ર્ાહરરીક વવકલાગં ઉમેદવારો અનેસરકારી સવેામા ં અગાઉથી ફરજ બજાવાતા હોય 
તેવા કમગિારી ઉમેદવારોને નીિે જુબવનયમો સુારડ્ૃટછાટમળવાપાત્રછે. 

(૧) ઉપર દર્ાગવેલ તમામ સવંગોમા ં જુરાત લુ્ કી સવેા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) 
વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સુાર અગાઉથી જુરાત સરકારની સેવામા ં હોય તેવી 
વ્ યક્તક્તઓની તરફેણમા ંઉપલી વયમયાગદા હળવી કરી ર્કારે્. તે જુબની જોગવાઇ થયેલ છે 
આ જોગવાઇનો લાભ જે કમગિારી સરકારી સેવામા ં વનયવમત વનમ ૂકં પામેલ હોય તેવા 
કમગિારી ઉમેદવારન ે જ મળવાપાત્ર છે. તેથી સરકારશ્રીની હાલની કરાર આધાહરત હફકસ 
પગારની નીવત અ સુાર જે ઉમેદવારો માનસક હફકસ પગારથમી સરકારી સેવામા ંફરજ બજાવતા 
હોય તેવા ઉમેદવારોને આ લાભ મળી ર્કતો નથી. તથેી તેવા ઉમેદવારોએ આ જોગવાઇના 
આધારે વયમયાગદામા ં ડ્ૃટછાટ મળવાપાત્ર હોવા ુ ં ગણીને (જે તે કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે 
વનયત થયેલ વયમયાગદામા ં આવતા ન હોય તો) અરજીપત્રક  ભરી ર્કારે્ નહીં. તેમ છતા ં
અરજીપત્રક ભરવામા ંઆવર્ે તો ત ેકોઇ પણ તબકે્ક મડંળ દ્વારા રદ કરવામા ંઆવર્ે. 

(૨) જે તે સવંગગની જગ્ યાઓ માટે સામાન્ ય વગગની મહહલા ઉમેદવારોને મહહલા તરીકેના પાિં 
વષગની ડ્ૃટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.  

(૩) જે સવંગગની જગ્ યાઓ પૈકી જે તે અનામત વગગના ઉમેદવારો માટે જગ્ યાઓ અનામત 
દર્ાગવેલ છે તેવા વગગના પરુૂષ ઉમેદવારોને પાિં વષગની ડ્ૃટછાટ અને મહહલા ઉમેદવારોને 
અનામત વગગ તરીકેના પાિં અને મહહલા તરીકેના પાિં વષગ મળી કુલ-૧૦ (દર્) વષગની 
ડ્ૃટછાટ મળવાપાત્ર થરે્. પરં  ુજે સવંગગની જગ્ યાઓમા ંજે તે અનામત વગગ માટે અનામત 
જગ્ યા દર્ાગવેલ નથી તેવા વગગના પરુૂષ ઉમેદવારોને કોઇ ડ્ૃટછાટ મળરે્ નહીં પરં  ુમહહલા 
ઉમેદવારોને મહહલા તરીકેના પાિં વષગની ડ્ૃટછાટ મળવાપાત્ર થરે્.  

(૪) જે સવંગોની જગ્ યા માત્ર ચબન આનમત- સામાન્ય વગગ માટેની છે તેવી જગ્ યાઓ માટે 
અનામત વગગના ઉમેદવારો પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી ર્કર્ે/ અરજીપત્રક ભરી ર્કર્ે. 
(અરજીપત્રકમા ં તેઓએ પરીક્ષા ફી માથંી કુ્તક્ત માટે જે તે કેટેગરી જ દર્ાગવવાની રહરેે્. ) 
પરં  ુ તેઓને વયમયાગદામા ં કોઇ ડ્ૃટછાટ મળર્ે નહીં. માત્ર મહહલા ઉમેદવારોને મહહલા 
તરીકેના પાિં વષગની ડ્ૃટછાટ મળવાપાત્ર થરે્.  

(૫) સામાન્ ય વગગના વવકલાગં પરુૂષ ઉમેદવારોન ે૧૦ વષગ ની ડ્ૃટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.  
(૬) સામાન્ ય વગગના વવકલાગં મહહલા ઉમેદવારો ૧૫ વષગ ડ્ૃટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.  
(૭) અનામત વગગના વવકલાગં પરુૂષ ઉમેદવારોને જે તે સવંગગમા ં જે તે અનામત વગગ  માટે 

જગ્યાઓ અનામત હરે્ તેવી હકટેગરીના વવકલાગં પરુૂષ ઉમેદવારોને ૧૫ વષગની ડ્ૃટછાટ 
મળવાપાત્ર થરે્. જ્યારે જે તે સવંગગમા ંઅનામત વગગ માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તેવા 
સવંગગમા ં જે ત ે અનામત વગગના વવકલાગં પરુૂષ ઉમેદવારોને ૧૦ વષગની જ ડ્ૂટછાટ 
મળવાપાત્ર થર્ે. 

(૮) અનામત વગગના વવકલાગં મહહલા ઉમેદવારોને જે તે સવંગગમા ં જે તે અનામત વગગ  માટે 
જગ્યાઓ અનામત હરે્ તેવી હકટેગરીના વવકલાગં મહહલા ઉમેદવારોને ૨૦ વષગની ડ્ૃટછાટ 
મળવાપાત્ર થરે્. જ્યારે જે તે સવંગગમા ંઅનામત વગગ માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તેવા 



Page 13 of 23 

 

સવંગગમા ં જે ત ે અનામત વગગના વવકલાગં મહહલા ઉમેદવારોને ૧૫ વષગની જ ડ્ૂટછાટ 
મળવાપાત્ર થર્ે. 

(૯) જે સવંગગની જગ્ યાઓમા ંS.E.B.C.કેટેગરી (ર્ા.રૈ્.૫.વગગ) નાઉમેદવારો માટે જગ્ યાઓ અનામત 
છે તેવા S.E.B.C.કેટેગરી (ર્ા.ર્ૈ.પ. વગગ) ના ઉમેદવારોએ નાણાકીય વષગ ર૦૧૫-ર૦૧૬ ની 
આવકના આધારે રાજય સરકારની નોકરી માટે ( પહરવર્ષ્ટ ઠ-ક / પહરવર્ષ્ટ ઠ-૪ જુબ જુરાતી 
ન નૂામા ં ) કઢાવેલ નોન-િીમીલેયર સહટિફીકેટ તા. ૦૧/૦૪/ર૦૧૬ થમી તા. ૧૦/૦૨/ર૦૧૭ 
દરમ્યાન મેળવેલ હોય તે ુ ંપ્રમાણપત્ર ધરાવતા ંહર્ ેતોજ ઉ૫લી વય મયાગદામા ંડ્ૃટ છાટ 
તેમજ કેટેગરીની અનામત જગ્યાનો લાભ મળરે્. (અંગે્રજીમા ં મેળવેલ નોન-ક્રીમીલેયર 
સહટિહફકેટ કોઇાણ સજંોગોમા ંમાન્ ય ગણવામા ંવવશે નહીં.) અન્યથા તેઓ સામાન્ય કેટેગરીના 
ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી નોંધાવી ર્કર્ે.અન ે તે હક્સામા ં વય મયાગદા  પરીક્ષા ફી માથંી 

કુ્તક્ત તેમજ અનામત જગ્ યા પર પસદંગીનો લાભ મળવાપાત્ર થર્ે નહી. 
(૧૦)  અનામત વગમના તમામ ઉમેદવારોએ જાનત અંગે ુ ંપ્રમાણપત્ર ગજુરાત સરકાર દ્વારા વખતો 

વખત નનયત કરેલ ન નૂામા ંમેળવેલ હો ુ ંજોઇરે્.  
 

૫. કોમ્પ્ ટુરની જાણકારીઃ- 
 

ઉમેદવાર રાજય સરકારના સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૧૩/૮/ર૦૦૮ તેમજ તા. 

૧૮/૦૩/૨૦૧૬ ના સરકારી ઠરાવ નબંર:-સીઆરઆર-૧૦-ર૦૦૭-૧ર૦૩ર૦-ગ.૫ થી નકકી 

કરેલ અભ્યાસિમ જુબ કોમ્્ ટુર અંગે ુ ં બઝેીક નોલેજ ધરાવતા હોવા અંગે ુ ં કોઈ૫ણ 

તાલીમી સં્ થા ુ ં પ્રમાણ૫ત્ર / માકગર્ીટ ધરાવતા હોવા જોઈર્.ે અથવા સરકાર માન્ય 

વુનવવસિટી અથવા સં્ થામા ં કોમ્્ ટુર ઞાન અંગનેા કોઈ૫ણ હડ્લોમા / ડીગ્રી કે સટીહફકેટ 

કોષગ કરેલ હોય તેવા પ્રમાણ૫ત્રો અથવા ડીગ્રી કે ડી્લોમા અભ્યાસિમમા ં કોમ્્ ટુર એક 

વવષય તરીકે હોય તેવા પ્રમાણ૫ત્રો અથવા ધોરણ-૧૦ અથમવા ધોરણ-૧ર ની ૫રીક્ષા 

કોમ્્ ટુરના વવષય સાથ ે૫સાર કરેલ હોય તવેા પ્રમાણ૫ત્રો ધરાવતા હોવા જોઈર્.ે આ તબકકે 

આ ુ ં પ્રમાણ૫ત્ર ન ધરાવતા ઉમેદવારો ૫ણ અરજી કરી ર્કર્.ે ૫રં  ુ આવા ઉમેદવારોએ 

વનમ ૂકં સિાવધકારી સમક્ષ કોમ્્ ટુરની બેઝીક નોલેજની ૫રીક્ષા પાસ કયાગ ુ ંઆ ુ ંપ્રમાણ૫ત્ર 

વનમ ૂકં મેળવતા ં ૫હલેા અચકુ રજુ કરવા ુ ં રહરેે્. અન્યથા વનમ ૂકં મેળવવાન ે પાત્ર થરે્ 

નહીં. તેમજ વનમ ૂકં સિાવધકારી આવા હક્સામા ંઉમેદવારોની ૫સદંગી "રદ" કરર્.ે  

 

૬. શૈક્ષણણક લાયકાત / વયમયામદા / વધારાની લાયકાત માટે નનધામહરત તારીખ:- જાહરેાતમા ં

દર્ાગવેલ તમામ સવંગગના ઉમેદવારોના ં હક્સામા ં ર્કૈ્ષચણક લાયકાત, વયમયાગદા  અ ભુવ  

નોન-િીમીલેયર સટી અને અન્ય જરૂરી લાયકાત માટે તા. ૧૦/૦૨/ર૦૧૭ ની ક્ત્થવતન ે

ઘ્યાનમા ંલવેામા ંઆવર્.ે 

૭. અરજી કરવાની રીત :-  
  

આ જાહરેાતના સદંભગમા ંમડંળ ઘ્વારા ઓન લાઈન અરજી જ  ્વીકારવામા ંઆવર્.ે જે અન્ વય ે

ઉમેદવારોએ જાહરેાતમા ં દર્ાગવ્યા તા. ૨૭/૦૧/ર૦૧૭ (બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક) થી તા. 
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૧૦/૦૨/ર૦૧૭ (સમય રાત્રીના ૨૩-૫૯ કલાક સધુી) દરમ્યાન "https:// 

ojas.gujarat.gov.in" વેબસાઈટ ૫ર ઓન-લાઈન અરજી૫ત્રક ભરી ર્કર્.ે ઉમેદવાર એક 

સવંગગ માટે એક જ અરજી કરી ર્કરે્. તેમ છતા ંકોઇ ઉમેદવાર એક કરતા ંવ  ુઅરજી રજી્ ટડગ 

કરર્ે તો તેવા ઉમેદવારોના હક્ સામા ં સૌથી છેલ્ લે કન્ ફમગ થયેલી અરજી માન્ય ગણીને ત ે

વસવાયની બાકીની તમામ અરજીઓ રદ થરે્. આ બાબતની વવગતવાર સિુના અરજી કરવાની 

રીતાન પેટા ુ્ ા ન.ં (૧૪) મા ંપણ આપેલ છે.  

ઉમેદવારે અરજીપત્રક ભરવા માટેઃ-   
(૧)   સૌ પ્રથમ "https://ojas.gujarat.gov.in" વેબસાઈટ ૫ર જ ુ.ં અને ત્ યાર બાદ   
(ર)  "Apply On line" ૫ર Click કર ુ.ં  
(૩)  ઉમેદવારે જાહરેાત િમાકં:- ૯૯/૨૦૧૬૧૭ થી ૧૧૦/૨૦૧૬૧૭ પૈકી જે સવંગગની જાહરેાત 

માટે ઉમેદવારી કરવા માગંતા હોય તે જાહરેાતના સવંગગના નામ ૫ર Click કરવાથી ્ િીન 
પર More Details અન ેApply now ના ઓ્ ર્ન ુલુરે્. જેમા ંMore Details પર Click  

કરવાથી વવગતવાર જાહરેાતની વવગતો જોવા મળર્ે. જે ઉમેદવારોએ વાિંી જવી. 
(૪)  જયારે "Apply now" ૫ર Click  કરવાથી Application Format ુલુરે્ જેમા ંસૌ પ્રથમ 

"Personal Details"  ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફદંડી ( * ) વનર્ાની હોય તેની 
વવગતો ફરજજયાત ભરવાની રહરેે્.)  

(૫) Personal Details ભરાયા બાદ "Educational Details" ભરવા માટે "Educational 

Qualifications" ૫ર Click  કર ુ.ં તેમજ જે સવંગગમા ંવધારાની ર્ૈક્ષચણક લાયકાત માગંલે 
હોય તે સવંગગમા ં "Additional Educational Qualifications" પર Click  કર ુ ંઅને તેની 
વવગતો ફરજીયાત દર્ાગવવાની રહરેે્.  

(૬)  જે સવંગગમા ં અ ભુવ માગંેલ હોય તે સવંગગમા ં અ ભુવની વવગતો દર્ાગવવા માટે 

"Experience Type" ૫ર Click  કરવાથી અ ભુવની વવગતો દર્ાગવવા માટે ુ ં હફલ્ ડ ુલુરે્ 
જેમાથંી અ ભુવની વવગતો વસલેકટ કરીને તેની સામે જરૂરી વવગતો દર્ાગવવાની રહરેે્. 

(૭)  તેની નીિે "Self declaration" ૫ર Click કર ુ.ં ત્યારબાદ 

(૮)  ઉ૫રની ર્રતો ્વીકારવા માટે "Yes" ૫ર Click  કર ુ.ં હવ ેઅરજી પણૂગ રીતે ભરાઈ ગયેલ છે. 
(૯)  હવ ે "save" ૫ર Click કરવાથી ઉમેદવારનો "Application Nnmber" generate થરે્. જે 

ઉમેદવારે સાિવીને રાખવાનો રહરેે્. 
(૧૦)  હવ ેUpload Photograph ૫ર Click કરો અહીં તમારો application number type કરો અન ે

તમારી Birth date type કરો. ત્યારબાદ ok ૫ર Click  કર ુ.ં અહીં photo અન ેsignature 

upload કરવાના છે. (Photo ુ ં મા૫ ૫ સે.મી. ઉંિાઈ અન ે ૩.૬ સે.મી. ૫હોળાઈ અન ે

Signature ુ ંમા૫ ર.૫ સે.મી. ઉંિાઈ 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 નહહ તે રીતે ્ કેન કરી computer મા ંસેવ કરેલા હોવા જોઈર્.ે) photo 

અન ેsignature અપલોડ કરવા માટે "browse" button ૫ર Click કરો. હવ ેchoose file 

ના ્િીનમાથંી જે ફાઈલમા ં jpg format મા ંતમારો photo store થયેલ છે, તે ફાઈલને 
select કરો અન ે "open" button ને Click કરો. હવ ે "browse" button ની બાજુમા ં
"upload" button ૫ર Click કરો. હવે બાજુમા ં તમારો photo દેખારે્. હવ ે આજ રીતે 

signature ૫ણ upload કરવાની રહરેે્. જે photo અન ે signature અપલોડ કરવામા ં
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આવ્ યા હર્ે તે જ photo લેચખત પરીક્ષાના હાજરીપત્રકમા ંિોંટાડવાનો રહરેે્ તથા તેવી જ 
signature કરવાની રહરેે્ તેમજ આ ભરતી પ્રહિયાના વનમ ૂકં સધુીના દરેક તબકે્ક 
મડંળ/સબંવંધત ખાતાના વડા માગંે ત્ યારે તેવો જ ફોટો રજુ કરવાનો રહરેે્. આથી 
ફોટોગ્રાફની િારથી પાિં કોપીઓ કઢાવી રાખવી. જુદા જુદા તબકે્ક જુદા જુદા ફોટોગ્રાફ રજુ 
થરે્ તો ફાળવણી/ વનમ ૂકંમા ંબાધ આવી ર્કરે્. જેની જવાબદારી ઉમેદવારની પોતાની 
રહરેે્.  

(૧૧) હવ ે પેજના ઉ૫રના ભાગમા ં "Confirm Application" ૫ર Click કરો અન ે "Application 

number" તથા Birth Date type કયાગ બાદ Ok ૫ર Click કરવાથી ત્રણ વવકલ્ પ (ઓ્ ર્ન) 
(૧) Ok (ર) show application preview અન ે (૩) confirm application દેખારે્. 
ઉમેદવારે show application preview ૫ર Click કરી પોતાની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમા ં
સધુારો કરવાની જરૂર જણાય તો edit કરી લે ુ.ં અરજી કન્ફમગ કયાગ ૫હલેા કોઈ૫ણ 

પ્રકારનો સધુારો થઈ ર્કર્.ે ૫રં  ુઅરજી કન્ફમગ થયા બાદ કોઈ૫ણ પ્રકારનો સધુારો ર્કય 

બનર્ ેનહી. સપંણૂગ િકાસણી બાદ જો અરજી સધુારવાની જરૂર ના જણાય તો જ confirm 

application ૫ર Click કર ુ.ં તેથી ઉમેદવારની અરજીનો મડંળમા ંonline ્વીકાર થઈ 

જરે્. એકવાર ઓનલાઇન અરજી કન્ફમગ થયા બાદ  તેમા ં કોઇપણ પ્રકારનો ફેરફાર 
ઉમેદવાર કે મડંળ દ્વારા થઇ ર્કરે્ નહીં. અરજીમા ંદર્ાગવેલી વવગતોને અ રુૂપ પ્રમાણપત્રો 
મડંળ માગંે ત્યારે ઉમેદવારે રજૂ કરવાના રહરેે્. આથી  ઉમેદવારે પ્રથમ તેમની પાસેના 
પ્રમાણપત્રોને આધારે પોતા ુ ં નામ  પવત/વપતા ુ ં નામ  અટક  જન્મતારીખ  રૈ્ક્ષચણક 
લાયકાત  જાવત (કેટેગરી)  જેન્ડર (મેલ/ફીમેલ)  માજી સૈવનક  ્પોટગસ  ર્ા.ખો.ખા.ં  વવધવા 
વગેરે બાબતોની બારીક િકાસણી કરી લઇને તેને અ રુૂપ વવગતો ઓનલાઇન અરજીમા ં
દર્ાગવવાની રહરેે્. મડંળ દ્વારા િકાસણી સારુ પ્રમાણપત્રો માગંવામા ં આવે ત્યારે 
ઓનલાઇન અરજીપત્રકમા ંદર્ાગવેલ વવગતો અને ઉમેદવાર દ્વારા મડંળ સમક્ષ રજૂ કરવામા ં
આવતા ં પ્રમાણપત્રોમા ં કોઇપણ જાતની વવસગંતતા માલમૂ પડરે્ તો  તેવી ક્ષવત કુ્ત 
અરજીઓ મડંળ દ્વારા જે તે તબકે્કથી ‘રદ’ કરવામા ં આવરે્. ખોટી કે અ રૂી વવગતોને 
કારણે ક્ષવત કુ્ત અરજી રદ કરવામા ંઆવે તો  તેમા ંમડંળની કોઇ જવાબદારી રહરેે્ નહીં. 
આથી  ઉમેદવારોને તેમની પાસેના પ્રમાણપત્રોને આધારે અને તેને અ રુૂપ વવગતો 
ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે દર્ાગવવાની ખાસ કાળજી રાખવા જણાવવામા ં આવે છે. 
confirm application ૫ર click કરતા ંઅહીં "confirmation number" generate થરે્. જે 

હવ ે૫છીની બધી જ કાયગવાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાિવવાનો રહરેે્.  
(૧૨)  હવ ેprint application ૫ર Click કર ુ.ં અહીં Select Job માથંી જાહરેાત િમાકં વસલેકટ કરીને 

તમારો confirmation number ટાઈ૫ કરવો અન ેજન્ મતારીખ ટાઇપ  કરવાથી તમારી અરજી 
ઓપન થર્ે. જેની વપ્રન્ ટની નકલ કાઢી સાિવી રાખવી  

(૧૩)  દરેક જાહરેાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતા ં સજંોગવર્ાત  જો કોઇ ઉમેદવાર 
એકથી વ  ુ અરજી કરેલ હરે્  તો છેલ્ લી કન્ ફમગ થયેલ અરજીને માન્ ય રાખીને અન્ ય 
અરજીપત્રકને રદ ગણવામા ંઆવર્ે. ચબન અનામત વગગના ઉમેદવારોએ છેલ્ લી કન્ ફમગ થયલે 
અરજી સાથે વનયત ફી ભરેલ હરે્ તે માન્ ય ગણાર્ ે અને અગાઉની અરજી રદ ગણવામા ં
આવરે્. અગાઉની અરજી સાથે ભરેલી ફી છેલ્ લી કન્ ફમગ થયેલ અરજી સામ ેગણવામા ંઆવર્ ે
નહીં. જો ઉમેદવારે છેલ્ લી કન્ ફમગ થયેલ અરજી સાથે વનયત ફી ભરેલ નહીં હોય  તો આવા 
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ઉમેદવારની બાકીની અરજીઓ પૈકી વનયત ફી સાથનેી કન્ ફમગ થયેલી છેલ્ લી અરજી માન્ ય 
ગણવામા ંઆવરે્. જો ઉમેદવારે એકથી વ  ુઅરજી સાથે ફી ભરેલ હરે્  તો તે રીફડં કરવામા ં
આવર્ે નહીં. 
 

 નોંધ:- જાહરેાત િમાકંઃ ૯૯/ર૦૧૬૧૭ થમી ૧૧૦/ર૦૧૬૧૭ સામેના સવંગગના ભરતી વનયમોમા ંદર્ાગવેલ 
ર્ૈક્ષચણક લાયકાત  વયમયાગદા તેમજ ઓનલાઈન અરજી ભરવા સબંવંધત કોઈ માગગદર્ગનની 
આવશ્યકતા જણાય તો તે માટે મડંળની કિેરીના ફોન નબંર:-૦૭૯- ૨૩૨૫૩૬૨૮ ૫ર સ૫ંકગ 
કરી ર્કારે્. 

 

૮. ૫રીક્ષા ફી:- 
 

 ફોમગ ભરતી વખતે ‘‘ General ’’ કેટેગરી Select કરી હોય (દર્ાગવી હોય) તેવા (PH તથા 
Ex.Servicemen કેટેગરી વસવાયના) તમામ ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહરેે્.  

 અનામત કક્ષાના ઉમેદવાર જો ચબન-અનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો પણ તેમણ ે
પરીક્ષાફી ભરવાની રહરેે્ નહીં. પરં  ુપરીક્ષા ફી માથંી કુ્તક્ત માટે જે તે અનામત વગગના 
ઉમેદવારોએ ઓન-લાઇન એ્ લીકેર્નમા ં પોતાની કેટેગરી દર્ાગવવાની રહરેે્. અન્ યથા 
પરીક્ષા ફી ભરવાની રહરેે્. અરજી ફોમગમા ં નીિ ે જુબની કેટેગરી Selectકરનાર 
ઉમેદવારોએ કોઇપણ પ્રકારની પરીક્ષા ફી ભરવાની રહરેે્ નહીં.  

 

  (ક) અ સુચૂિત જાવત (SC)  

  (ખ) અ સુચૂિત જન જાવત (ST)  

  (ગ) સામાજીક અને ર્કૈ્ષચણક રીતે પછાતવગગ (SEBC)  

  (ઘ) માજી સૈવનક (Ex.Serviceman) તમામ કેટેગરીના  
  (િ) ર્ાહરરીક ખોડખાપંણ ધરાવતા ઉમેદવારો (PH) તમામ કેટેગરીના ં
 

 જે ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની છે તેવા ઉમેદવારો જયારેOJASવેબસાઇટ પર પોતાની અરજી 
સબમીટ કરે ત્ યારે તેઓને પરીક્ષા ફી ભરવા માટે ઓન લાઇન ઉપલબ્ ધ િલનની ૩ 
નકલોની એક પાના ઉપર વપ્રન્ ટ મેળવવાની સિુના મળરે્. ઉમેદવારોએ આ પાનાની પણ 
વપ્રન્ ટ મેળવી લવેાની રહરેે્  ઉમેદવારોએ િલન સાથે કોઇપણ કોમ્ ્ ટુરાઇઝડ પો્ ટ 
ઓફીસમા ંજઇને  પરીક્ષા ફી પેટે રૂ.૧૦૦/- રોકડા + રૂ.૧૨/- પો્ ટલ ચાજીસ ભરી દેવાના 
રહરેે્. િલનની એક નકલ પો્ ટ ઓફીસ રાખી લેર્ ે અને બે નકલ ઉમેદવારને પો્ ટ 
ઓહફસનો વસક્કોઅન ે ્ ટીકર લગાવીન ેપરત આપર્ે.  

 પો્ ટ ઓફીસમા ંપરીક્ષા ફી ભરવાની છેલ્ લી તા./૦૬/૨૦૧૬(કિેરી સમય સધુી) ની રહરેે્.  

 અન્ ય કોઇ રીતે પરીક્ષા ફી ્ વીકારવામા ંઆવર્ે નહીં. 
 પરીક્ષા ફી ભયાગ બાદરીફડં મળવાપાત્ર નથી તેમજ તે ફી અન્ ય કોઇ પરીક્ષા માટે અનામત 

તરીકે રાખવામા ંઆવરે્ નહીં. પરીક્ષા ફી ભરવાપાત્ર ઉમેદવારોની ફી ભયાગ વગરની અરજી 
માન્ય રહરેે્ નહીં.  

  ‘‘ General’’ કેટેગરી Select કરનાર (ર્ારીહરક ખોડખાપંણ તથા માજી સૈવનક કેટેગરી 
વસવાયના) ઉમેદવારો ફી ભરવાની વનયત સમયમયાગદામા ંપરીક્ષા ફી નહીં ભરે તો તેવા 
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ઉમેદવારો ુ ં અરજી ફોમગ કોઇપણ જાતની જાણ કયાગ વગર મડંળ દ્વારા ‘‘રદ’’ કરવામા ં
આવર્ે.   

 

૯. પરીક્ષા ૫દ્ધનત:- 
 

 મડંળ દ્વારા વનયત સમયમયાગદામા ં ઓન-લાઇન મળેલ અરજીઓની પ્રાથવમક િકાસણી ( એક 
કરતા ં વ  ુ અરજી કરેલ છે કે કેમ ? અને પરીક્ષા ફી ભરેલ છે કે કેમ ?) કરીને લાયક 
ઉમેદવારોની રાજય સરકારશ્રીના સામાન્ ય વહીવટ વવભાગના તા. /૦૮/૨૦૧૫ પત્ર િમાકંઃ 
ભરત/૧૦૨૦૧૫/૬૫૫/ક અને તા. ૨૯/૦૯/૨૦૧૫ ના પત્ર િમાકંઃ ભરત/૧૦૨૦૧૪/ 
૬૩૮૯૩૭/ક તેમજ તા- ૧૭/૦૫/૨૦૧૬ ના પત્ર િમાકં-ભરત/૧૦૨૦૧૪/૬૩૮૯૩૭/ક.થી 
મજૂંર કરવામા ંઆવેલ પરીક્ષા પદ્ધવત અ સુાર (૧) પ્રથમ તબક્કામા ં ્ પધામ્મક લેણખત કસોટી 
અને (૨) બીજા તબક્કામા ંકોમ્પ ્ ટુર પ્રોહફસીયન્ સી ટે્ ટ - એમ બે કસોટીઓ લેવામા ંઆવર્ે. જેની 
વવગતો નીિે જુબની રહરેે્. 

(૧)  ્પધામ્ મક લેણખત કસોટી  (પ્રથમમ તબ્ાની પરીક્ષા)  
 

્ પધાગત્ મક લેચખત કસોટીનો અભ્ યાસિમ- ણુભાર નીિ ે જુબનો રહરેે્.  
(અ) તાવંત્રક સવંગોના ં ભરતી વનયમોમા ં જ્યા ં આઇ.ટી.આઇ. અથવા હડ્લોમાનંી લ તુમ 

ર્ૈક્ષચણક લાયકાત વનયત કરવામા ંઆવેલ હોય તેવા સવંગોનો અભ્યાસિમ અન ેપરીક્ષા 
પદ્ધવત નીિે જુબ રહરેે્.  

      ( જાહરેાત ક્રમાકં -૯૯/૨૦૧૬૧૭, થમી ૧૦૨/૨૦૧૬૧૭, ૧૦૭/૨૦૧૬૧૭ અને 
૧૦૯/૨૦૧૬૧૭ માટે )   

 

િમ વવષય ણુ સમયગાળો 
૧ સામાન્ ય ઞાન- જુરાતનો ઇવતહાસ  ગૂોળ અને 

સં્  કૃવત  ભારત ુ ંબધંારણ  રમતગમત  સામાન્ય 
વવઞાન  વતગમાન પ્રવાહો  કોમ્ ્ ટુરને લગ ુ ંસામાન્ ય 
ઞાન  ટે્ ટ ઓફ રીઝનીંગ  પયાગવરણ  જાહરે વહીવટ  
સરકારી યોજનાઓ  પિંાયતી રાજ અને ડીઝા્ ટર 
મેનેજમેન્ ટ, ગાચણવતક કસોટીઓ વવગેરે  

૨૦ 

૯૦ મીનીટ 

૨ જુરાતી સાહહત્ય  જુરાતી વ્ યાકરણ  ૧૫ 

૩ અંગ્રેજી વ્ યાકરણ ૦૫ 

૪ જગ્ યાની તાવંત્રક રૈ્ક્ષચણક લાયકાતને (લ િુમ) સબંવંધત 
વવષય ુ ંપેપર  

૬૦ 

 કુલ ગણુ ૧૦૦ 

 

નોંધઃ (૧)  પ્રશ્નપત્રમા ંકેટલાક પ્રશ્નો જુરાતીમા ંરહરેે્ અને કેટલાક પ્રશ્નો અંગ્રજેીમા ંરહરેે્. 
(૨)  િમ- ૧ થી ૩ માટે અભ્ યાસિમ ુ ંવવષયવ્  ુધોરણ-૧૦ (S.S.C.) ની સમકક્ષ રહરેે્.  

 િમ- ૪ માટે અભ્ યાસિમ ુ ં વવષયવ્  ુ સબંવંધત સવંગગના ભરતી વનયમોમા ં જે લ િુમ 
રૈ્ક્ષચણક લાયકાત વનયત કરવામા ંઆવેલ છે તેની સમકક્ષ રહરેે્.  
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  (બ) તાવંત્રક સવંગોના ં ભરતી વનયમોમા ં જ્યા ં ્નાતક કે તેથી વ  ુ રૈ્ક્ષચણક લાયકાત વનયત   
કરવામા ંઆવેલ હોય તેવા સવંગોનો અભ્યાસિમ અને પરીક્ષા પદ્ધવત નીિ ે જુબ રહરેે્.  

         (જાહરેાત ક્રમાકં- ૧૦૩/૨૦૧૬૧૭ થમી ૧૦૬/૨૦૧૬૧૭, તથમા ૧૦૮/૨૦૧૬૧૭ અને 
૧૧૦/૨૦૧૬૧૭ માટે)   
 

િમ વવષય ણુ સમયગાળો 
૧ સામાન્ ય ઞાન- જુરાતનો ઇવતહાસ  ગૂોળ અને 

સં્  કૃવત  ભારત ુ ંબધંારણ  રમતગમત  સામાન્ય વવઞાન  
વતગમાન પ્રવાહો  કોમ્ ્ ટુરને લગ ુ ંસામાન્ ય ઞાન  ટે્ ટ 
ઓફ રીઝનીંગ  પયાગવરણ  જાહરે વહીવટ  સરકારી 
યોજનાઓ  પિંાયતી રાજ અને ડીઝા્ ટર મેનેજમેન્ ટ, 
ગાચણવતક કસોટીઓ વવગરેે  

૩૦ 

૧૨૦ 
મીનીટ ૨ જુરાતી સાહહત્ય  જુરાતી વ્ યાકરણ  ૨૦ 

૩ અંગ્રેજી વ્ યાકરણ ૧૦ 

૪ જગ્ યાની તાવંત્રક રૈ્ક્ષચણક લાયકાતને (લ િુમ) સબંવંધત 
વવષય ુ ંપેપર  

૯૦ 

 કુલ ગણુ ૧૫૦ 

 

નોંધઃ (૧)  પ્રશ્નપત્રમા ંકેટલાક પ્રશ્નો જુરાતીમા ંરહરેે્ અને કેટલાક પ્રશ્નો અંગે્રજીમા ંરહરેે્. 
(૨)  િમ- ૧ થી ૩ માટે અભ્ યાસિમ ુ ં વવષયવ્  ુ ધોરણ-૧૨ (H.S.C.) ની સમકક્ષ 

રહરેે્.  

 િમ- ૪ માટે અભ્ યાસિમ ુ ં વવષયવ્  ુ સબંવંધત સવંગગના ભરતી વનયમોમા ં જે 
લ િુમ રૈ્ક્ષચણક લાયકાત વનયત કરવામા ંઆવેલ છે તેની સમકક્ષ રહરેે્.  

(૩) જે તે સવંગમની જાહરેાત અન્વયે ઉમેદવારો તરફથમી ઓન-લાઇન રજી્ટડમ (કન્ફમમ) 
થમયેલ અરજીપત્રકોની સખં્યાને ધ્યાને લઇ મડંળ ધ્વારા તે સવંગમની MCQ -OMR   
પધ્ધનતથમી ્ પધામ્ મક લેણખત કસોટી લેવી કે MCQ પધ્ધનતથમી ઓન-લાઇન  
્ પધામ્ મક લેણખત કસોટી લેવી તે નકકી કરવામા ં વવશે.  

(૪) પ્રથમ તબક્કાની ્ પધાગત્ મક લેચખત કસોટીને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્ ્ ટુર 
પ્રોહફસીયન્ સી ટે્ ટ માટે ઉમેદવારોને કવોલીફાય થયેલ ગણવા માટેના લ િુમ 
લાયકી ણુ ુ ં ધોરણ સરકારશ્રીની ્ થાયી સિૂનાઓ અ સુાર મડંળ દ્વારા જે તે 
સમયે વનયત કરવામા ં આવરે્. પરં  ુ તેમા ં કોઇપણ કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે   
૪૦ % માકમસ કરતા ંઓડ્ૂ ંલ િુમ લાયકી ણુ ુ ંધોરણ કોઇપણ સજંોગોમા ંનક્કી 
કરી ર્કારે્ નહીં. અને આમ  મડંળ દ્વારા વનયત કરવામા ંઆવેલ લ િુમ લાયકી 

ણુની વવગતો અને ભરવાની થતી કેટેગરી વાઇઝ જગ્ યાની સખં્ યાને ધ્ યાને લઇ 
કેટેગરી વાઇઝ ભરવાની થતી જગ્યાના ત્રણ ગણા ઉમેદવારોને બીજા તબક્કાની 
કોમ્ ્ ટુર પ્રોહફસીયન્ સી ટે્ ટ માટે મડંળ દ્વારા લાયક (કવોલીફાય કરવા) ગણવામા ં
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આવરે્. અને તેવી રીતે લાયક ઠરેલ (કવોલીફાય થયેલ) ઉમેદવારોને જ બીજા 
તબક્કાની કોમ્ ્ ટુર પ્રોહફસીયન્ સી ટે્ ટ આપવાની રહરેે્.    

  
 

(૨)  કોમ્પ ્ ટુર પ્રહફસીયન્ સી ટે્ ટ- (બીજા તબ્ાની પરીક્ષા) 
 

  પ્રથમ તબક્કાની ્ પધાગતમક લેચખત પરીક્ષાના પહરણામને અંતે બીજા 
તબક્કાની કોમ્ ્ ટુર પ્રોહફસીયન્ સી ટે્ ટ માટે કવોલીફાય થયેલ ઉમેદવારોની કોમ્ ્ ટુર 
પ્રહફસીયન્ સી ટે્ ટ લેવામા ંઆવરે્. જેની વવગતો. નીિે જુબની રહરેે્.  

        જે સવંગગના ભરતી વનયમોમા ં ઉમેદવારો માટેની લ તુમ ર્ૈક્ષચણક લાયકાત 
ધોરણ-૧૦, અથવા ધોરણ-૧૨ પાસ અથવા તેની સમકક્ષ  અથવા આઇ. ટી. આઇ. 
અથવા હદ્લોમાની  વનયત કરવામા ં આવેલ હોય તેવા સવંગગના ઉમેદવારો માટેની  
કોમ્્ ટુર પ્રોફીસીયન્સી પરીક્ષાનો અભ્યાસિમ  
   (જાહરેાત ક્રમાકં- ૯૯/૨૦૧૬૧૭, થમી ૧૦૨/૨૦૧૬૧૭, ૧૦૭/૨૦૧૬૧૭ અને 

૧૦૯/૨૦૧૬૧૭ માટે )   
   

સમય - ૧-૦૦ કલાક 
પ્રશ્ન િમાકં વવષય ુ ંવવવરણ ણુ 

૧ એકસેલ ્ પ્રડેર્ીટ ૧૦  ણુ 

૨ ઈ-મેઇલ કરવા (વીથ ફાઇલ એટેિમેન્ ટ)  ૧૦  ણુ 

૩ પાવર પોઇન્ ટ ૧૦  ણુ 

૪ વડગ ટાઇપીંગ/ વડગ ફોમેટીંગ (અંગ્રેજી તથા જુરાતી)   ૨૦  ણુ 

 કુલ ગણુ   ૫૦  ગણુ 

  

      જે સવંગગના ભરતી વનયમોમા ંઉમેદવારો માટેની ર્કૈ્ષચણક લાયકાત ્નાતક 
કે તેથી વ ુ ં  વનયત કરવામા ં આવલે હોય તેવા સવંગગના ઉમેદવારો માટેની  
કોમ્્ ટુર પ્રોફીસીયન્સી પરીક્ષાનો અભ્યાસિમ  

 (જાહરેાત ક્રમાકં- ૧૦૩/૨૦૧૬૧૭ થમી ૧૦૬/૨૦૧૬૧૭, તથમા ૧૦૮/૨૦૧૬૧૭ અને 
૧૧૦/૨૦૧૬૧૭ માટે)   

 

સમય - ૧-૧૫ કલાક 
પ્રશ્ન િમાકં વવષય ુ ંવવવરણ ણુ 

૧ એકસેલ ્ પ્રડેર્ીટ ૧૫  ણુ 

૨ ઈ-મેઇલ કરવા (વીથ ફાઇલ એટેિમેન્ ટ)  ૧૫  ણુ 

૩ પાવર પોઇન્ ટ ૧૫  ણુ 

૪ વડગ ટાઇપીંગ/ વડગ ફોમેટીંગ (અંગ્રેજી તથા જુરાતી)   ૩૦  ણુ 

 કુલ ગણુ   ૭૫  ગણુ 

 
 

 (૩) પસદંગી/ પ્રનતક્ષા યાદી તૈયાર કરવાની પધ્ધનત:-   
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                  ઉમેદવારોએ ઉકત પ્રથમ તબક્કાની ્ પધાગત્ મક લેચખત પરીક્ષા અને બીજા 
તબક્કાની કોમ્ ્ ટુર પ્રોહફસીયન્ સી ટે્ ટ -એમ બનેં કસોટીમા ં મેળવેલ ણુના મેરીટસ 
આધારે કેટેગરીવાઇઝ ભરવાની થતી જગ્ યાની વવગતો ધ્ યાને લઇ  પસદંગી/પ્રવતક્ષા 
યાદી તૈયાર કરવામા ંઆવર્ે. 

૧૦. સામાન્ય શરતો:- 
(૧) જાહરેાતમા ંજે કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે જગ્ યાઓ અનામત છે તેવી કેટેગરીના ઉમેદવારને 

જ ઉ૫લી વયમયાગદામા ંડ્ૂટછાટ મળર્ે. બધી જ મળવાપાત્ર ડ્ૂટછાટ ગણતરીમા ંલીધા 
બાદ વ મુા ંવ  ુ૪૫ વષગથી વધે નહીં ત ેરીતે જ ઉ૫લી વયમયાગદામા ંડ્ૃટછાટ મળર્.ે  

(ર) અનામત વગગના ઉમેદવારો જો ચબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરર્ે તો આવા ઉમેદવારોન ે

વયમયાગદામા ં ડ્ૂટછાટ મળર્ ે નહહ. પરં  ુ પરીક્ષા ફી માથંી કુ્તક્ત માટે જે તે અનામત 
વગગના ઉમેદવારોએ પોતાની જાવત- વગગ દર્ાગવવાનો રહરેે્. અન્ યથા પરીક્ષા ફી ભરવાની 
રહરેે્.  

(૩)  ચબનઅનામત તથા અનામત વગોના મહહલા ઉમેદવારોને પણ બધી જ મળવાપાત્ર ડ્ૂટછાટ 
ગણતરીમા ંલીધા બાદ વ મુા ંવ  ુ૪૫ વષગની ઉંમર સધુી જ ઉ૫લી વયમયાગદામા ંડ્ૂટછાટ 

મળર્.ે  
(૪) (૧)  અનામત વગગના ઉમેદવારોએ જાનત અંગે ુ ંસક્ષમ સત્તાનધકારી ુ ંપ્રમાણપત્ર  ગજુરાત 

સરકાર દ્વારા વખતો વખત નનયત કરેલ ન નૂામા ં મેળવેલ હો ુ ં જોઇરે્. (૨) સા. અન ે

રૈ્.૫.વગગના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગગમા ં સમાવેર્ ન થતો હોવા અંગે ુ ં સામાજીક ન્યાય 

અન ેઅવધકારીતા વવભાગના તા. ૦૬/૦ર/૧૯૯૬ ના ઠરાવથી વનયત થયેલ ૫હરવર્ષ્ટટ-(ક) 
/ વપ્રવર્ષ્ટઠ-૪ ( જુરાતી) ના ન નુામા ંતા. ૩૧/૩/ર૦૧૬ ના રોજ પરુા થયેલ નાણાહંકય 

વષગ ર૦૧૫-ર૦૧૬ માટે ુ ં અથાગત તા. ૦૧/૦૪/ર૦૧૬ થમી અરજી કરવાની છેલ્ લી તા. 
૧૦/૦૨/૨૦૧૭ દરમ્ યાન મેળવેલ અસલ પ્રમાણ૫ત્રનો નબંર અને તારીખ ઓનલાઈન 

અરજી કરતી વખત ેદર્ાગવવાના ંરહરેે્. (અંગે્રજીમા ં મેળવેલ પ્રમાણપત્ર માન્ ય ગણવામા ં
વવશે નહીં.) સક્ષમ અવધકારી ધ્ વારા અપાયેલ આ ુ ં પ્રમાણપત્ર રજુ ન કરી ર્કનાર 
ઉમેદવારો સામાન્ ય ઉમેદવારો માટે નક્કી થયલે વયમયાગદામા ં આવતા નહીં હોય તો 
તેઓની ઉમેદવારી રદ થર્ે. સામાજીક અન ે ર્ૈક્ષચણક રીતે ૫છાત વગગના ઉમદેવારોએ 
રાજય સરકારની નોકરી માટે માન્ય કરાયેલ પહરવર્ષ્ટ ટ-ક ના વનયત ન નુામા ં( જુરાતી) 
નોન હિવમલીયર સટી અસલ પ્રમાણપત્રોની િકાસણી સમયે રજૂ કરવા  ુ રહરેે્. (૩)  
સામાજીક અન ે ર્ૈક્ષચણક રીતે ૫છાત વગગના ૫હરણીત મહહલા ઉમેદવારે આ  ુ નોન 

િીમીલેયર પ્રમાણ૫ત્ર તેમના માતા- વપતાની આવકના સદંભગમા ંરજુ કરવા ુ ંરહરેે્. જો 
આવા ઉમેદવારોએ તેમના ૫વતની આવકના સદંભગમા ંઆ  ુપ્રમાણ૫ત્ર રજુ કરેલ હર્ ેતો 
તેની અરજી રદ કરવામા ં આવર્ે. (૪) જો સામાજીક અન ે ર્ૈક્ષચણક રીતે ૫છાત વગગના 
ઉમેદવારે આ ુ ંપ્રમાણ૫ત્ર મડંળ ઘ્વારા અસલ પ્રમાણપત્રોની િકાસણી સમયે રજુ કરેલ 

નહહ હોય તો તેમજ તેઓ ચબન અનામત ઉમેદવાર તરીકેની વયમયાગદામા ંઆવતા નહીં 
હોય તો તેઓની અરજી વવિારણામા ંલેવામા ંઆવર્ ેનહહ. (૫) પરીક્ષા ફી ભયાગ બાદ રીફડં 

મળવાપાત્ર નથી તેમજ તે ફી અન્ ય કોઇ પરીક્ષા માટે અનામત તરીકે રાખવામા ંઆવરે્ 
નહીં. તથા અરજી કયાગ બાદ ૫રત ખેંિી ર્કારે્ નહહ. (૬) ચબનઅનામત વગગના 
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ઉમેદવારોએ વનયત પરીક્ષા ફી ભરેલ નહીં હોય તો તેઓની અરજી વવિારણામા ંલેવામા ં
આવર્ ેનહીં. (૭) સરકારના પ્રવતગમાન વનયમો અ સુાર વવધવા મહહલા ઉમેદવારો માટે 

૫સદંગીમા ં અગ્રતા આ૫વા માટે તેમને પરીક્ષામા ં મેળવેલ ણુના ૫ ટકા ણુ ઉમેરી 
આ૫વામા ં આવર્ે. ૫રં  ુ તેઓએ તે સમયે અન ે ત્યારબાદ પનુઃલગ્ન કરેલ ન હોવા 
જોઈએ. ઉ૫રાતં મડંળની કિેરી માગં ે ત્યારે તેના તમામ પરુાવાઓ અસલમા ં મડંળની 
કિેરીમા ંરજુ કરવાના રહરેે્. (૮)  આગળની ભરતી પ્રહિયા સદંભે મડંળ દ્વારા આ૫વામા ં
આવતી જરૂરી સિુનાઓ જોવા માટે મડંળની વેબસાઈટ અવાર નવાર જોતા રહે ુ.ં (૯)  
એથલેહટકસ (રેક અન ેહફલ્ડ રમતો સહહત), બેડવમન્ટન, બા્કેટબોલ, હિકેટ, ફટબોલ, હોકી, 
ક્ત્વમીંગ, ટેબલ ટેવનસ, વોલીબોલ, ટેવનસ, વેઈટચલફટીંગ, રેસચલિંગ, બોકવસિંગ, સાઈકચલિંગ, 

જીમનેન્દ્્ટકસ, જુડો, રાઈફલ હૂટિંગ, કબડ્ડી  ખોખો, તીરંદાજી, ઘોડસેવારી, ગોળાફેંક, 

નૌકા્ પધાગ, ર્તરંજ  હને્ ડબોલ ની રમતો-ખેલકુદમા ં (1) રાષ્ટ્રીય / આંતરરાષ્ટ્રીય અથમવા 
(2) આંતર નુનવનસિટી અથમવા (3) અણખલ ભારત શાળા સઘં ઘ્વારા યોજાતી ્ પધામઓમા ં
માત્ર પ્રવતવનવધત્વ કરેલ હોય તેવા ઉમેદવારને ૫સદંગીમા ંઅગ્રતા માટે તેમને મેળવેલ કુલ 

ણુના ૫ (પાિં) ટકા ણુ ઉમેરી આ૫વામા ંઆવર્ે. તથેી ઉકત ત્રણ ્ તરની ્ પધાગઓમા ં
ઉમેદવારોએ ભાગ લીધલે હોય તેવા જ ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમા ં જરૂરી વવગતો 
દર્ાગવવાની રહરેે્. ઉકત ત્રણ ્ તર નસવાયની ્પધામઓમા ં ભાગ લીધેલ હોય તો તેને 
અગ્રીમતા માટે માન્ય ગણવાની રહતેી ન હોવાથમી તેવા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમા ં
નવગતો દશામવવાની રહશેે નહીં. ઉકત ત્રણ ્ તરની ્ પધાગઓમા ંભાગ લીધેલ ઉમેદવારોએ 
સરકારે તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના ઠરાવ િમાકં : સીઆરઆર/૧૦૭૭/ ર૬૬૦/ગ.ર તથા તા. 
૧/૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવ િમાકં : સીઆરઆર/૧૧૮૮/ ૩૬૪૪/ગ.ર મા ં વનયત કયાગ 

જુબના સિાવધકારી પાસેથી વનયત ન નૂામા ં મેળવેલ જરૂરી પ્રમાણ૫ત્ર અસલ 
પ્રમાણપત્રોની િકાસણી સમયે રજુ કરવા ુ ંરહરેે્. આ ુ ંપ્રમાણપત્ર ધરાવનાર ઉમેદવાર 
જ રમતના ણુ મેળવવા માટે હક્કદાર થરે્. (૧૦) સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા. 
૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ િમાકંઃ સીઆરઆર/૧૦૯૬/ ૨૨૧૩/ગ.ર મા ં વનદેવર્ત 
પ્રવતગમાન વનયમો અ સુાર વવધવા મહહલા ઉમેદવારો માટે પસદંગીમા ં અગ્રતા આપવા 
માટે તેઓને ્પધાગત્મક લેચખત કસોટીમા ં મેળવેલ ણુના ૫ (પાિં) ટકા ણુ ઉમેરી 
આ૫વામા ંઆવર્ે. પરં  ુતેઓએ વનમ ૂકં સમયે પનુઃ લગ્ન કરેલા ન હોવા જોઇએ.  અને 
તે અંગે મડંળ માગં ે ત્યારે તમામ પરુાવા અસલમા ં રજુ કરવાના રહરેે્. (૧૧)  મડંળ 

તરફથી આ૫વામા ંઆવતી જરૂરી સિુનાઓ જોવા માટે મડંળની વબેસાઈટ અવાર નવાર 

જોતા રહે ુ.ં  
 

૧૧. સામાન્ય સચુનાઓ:- 

(૧). ઉમેદવારે અરજી૫ત્રકમા ંભરેલ વવગતો સમગ્ર ભરતી પ્રહિયા માટે આખરી ગણવામા ંઆવર્ ે

અન ેતેના પરુાવાઓ પ્રમાણપત્રોની િકાસણી સમયે અસલમા ંરજુ કરવાના રહરેે્. અન્યથા  

અરજી૫ત્રક જે - તે તબકકે ‘‘રદ’’ ગણવામા ંઆવર્ે. 

(ર). અરજદારે અરજી૫ત્રમા ંદર્ાગવેલ કેટેગરી (જાવત) મા ંપાછળથી કેટેગરી બદલવાની રજુઆત 

ગ્રાહય રાખવામા ંઆવર્ ેનહીં.  
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(૩). ઉમેદવાર અરજી૫ત્રકમા ંજે ફોટો upload કરે છે, તેની પાસપોટમ સાઈઝના ફોટાની એક 

કરતા ં વ  ુ કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવી અને વ જાહરેાત-સવંગમની સમગ્ર  ભરતી 

પ્રહક્રયામા ં 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 દશામવે છે તે નબંર ચાલ ુજ રાખવો. 

ભનવષ્ટ્યમા ંમડંળ તરફથમી વ પહરક્ષાને સબનંધત ૫રીક્ષાલક્ષી કેટલીક સચુનાઓ ઉમેદવારને 

વ દશામવેલ નબંરના મોબાઈલ ૫ર SMS થમી મોકલવામા ં વવશે તેથમી અરજીપત્રકમા ં

દશામવેલ મોબાઈલ નબંર ભરતી પ્રહક્રયા પણૂમ થમાય ્ યા ંસધુી જાળવી રાખવો વપના હહતમા ં

છે. 

 (૫) મડંળ જે કોઈ ઉમેદવારન ે(૧) તેન ેઉમેદવારી માટે કોઈ૫ણ પ્રકારે ટેકો મેળવવા માટે એટલે 
કે, મડંળના અઘ્યક્ષ, સભ્ય અથવા કોઈ અવધકારી ૫ર પ્રત્યક્ષ કે ૫રોક્ષ લાગવગ 

લગાડવાનો પ્રયાસ કરવા માટે (ર) બીજા ુ ંનામ ધારણ કરવા માટે (૩) બીજા પાસ ેપોતા ુ ં
નામ ધારણ કરાવવા માટે (૪) બનાવટી ખોટા દ્તાવેજો અથવા જેની સાથ ેિેડા કરવામા ં
આવ્યા હોય તેવા દ્તાવેજો સાદર કરવા અથવા ગેરરીવત આિરવા માટે (૫) યથાથગ 
અથવા ખોટા અથવા મહત્વની માહહતી ડ્ૂપાવતા હોય તેવા વનવેદનો કરવા માટે (૬) ૫રીક્ષા 
માટે તેની ઉમેદવારીના સબંધંમા ંઅન્ય કોઈ અવનયવમત અથવા અયોગ્ય સાધનોનો આશ્રય 

લેવા માટે (૭) પરીક્ષા દરમ્યાન ગેરવ્યાજબી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા માટે એટલે કે અન્ય 

ઉમેદવારની ઉિરવહીમાથંી નકલ કરવા, પુ્ તક, ગાઈડ, કા૫લી કે તેવા કોઈ૫ણ છાપેલા કે 

હ્તલેચખત સાહહત્યની મદદથી અથવા વાતિીત ઘ્વારા નકલ કરવા કે ઉમેદવારને નકલ 

કરાવવાની ગેરરીવતઓ પૈકી કોઈ૫ણ ગેરરીવત આિરવા માટે  

 (૮) લખાણોમા ંઅશ્શ્લલ ભાષા અથવા ચબભત્સ બાબત સહહતની અપ્ર્ તુ બાબત લખવા 
માટે (૯) ૫રીક્ષાખડંમા ંઅન્ય કોઈ રીતે ગેરવતગ ૂકં કરવા માટે (૧૦) ૫રીક્ષાના સિંાલન 

કરવા માટે મડંળે રોકેલા ્ટાફની સીધી કે આડકતરી રીતે હરેાન કરવા અથવા ર્ારીહરક 

રીતે ઈજા કરવા માટે (૧૧) પવૂગવતી ખડંોમા ં વનહદિષ્ટટ કરેલ તમામ અથવા કોઈ૫ણ કૃત્ય 

કરવાનો પ્રયત્ન કરવા માટે અથવા યથા પ્રસગં મદદગીરી કરવા માટે અથવા (૧ર) ૫રીક્ષા 
આ૫વા માટે તેન ે ૫રવાનગી આ૫તા તેના પ્રવેર્૫ત્રમા ં આ૫વામા ં આવેલી કોઈ૫ણ 

સિુનાનો ભગં કરવા માટે દોવષત ઠયાગ હોય તો અથવા દોષવત હોવા ુ ંજાહરે ક ુગ હોય તો તે 

ફોજદારી કાયગવાહીને પાત્ર થવા ઉ૫રાતં-(ક) મડંળ, તે જે ૫રીક્ષાનો ઉમેદવાર હોય તે 

૫રીક્ષામાથંી ગેરલાયક ઠરાવી ર્કર્,ે અથવા (ખ)(૧) મડંળ, સીધી ૫સદંગી માટે લેવાતી 
કોઈ૫ણ ૫રીક્ષામા ં બેસવામાથંી અથવા (ર) રાજય સરકાર પોતાના હઠેળની કોઈ૫ણ 

નોકરીમાથંી કાયમી રીતે અથવા વનહદિષ્ટટ દુત માટે બાકાત કરી ર્કર્.ે (૧૩) જુરાત 
જાહરે સેવા આયોગ  અનય ભરતી બોડગ  અન્ ય સરકારી/ અધગ સરકારી/ સરકાર હ્ તકની 
સં્  થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર કયારેય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય અને ગેરલાયક ઠરાવ્યાનો 
સમય િાલ ુહરે્ તો તેવા ઉમેદવારોની અરજી આપોઆપ રદ થવાને પાત્ર બનરે્.  
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(૬) ઉમેદવારે અરજી૫ત્રકમા ં બતાવેલી કોઈ૫ણ વવગત અને અસલ પ્રમાણપત્રોની િકાસણી 

સમયે રજુ કરેલ જન્મ તારીખ, રૈ્ક્ષચણક લાયકાત, વય, જાવત, અ ભુવ વવગેરેને લગતા 
પ્રમાણ૫ત્રો ભવવષ્ટયમા ંજે તે તબકકે િકાસણી દરમ્યાન ખોટા માલમુ ૫ડર્ ેતો તેની સામ ે

યોગ્ય કાયદેસરની કાયગવાહી કરવામા ંઆવર્ે. આવા ઉમેદવારની ઉમેદવારી મડંળ ઘ્વારા 
‘‘રદ‘‘ કરી ર્કારે્. તેમજ અન્ ય સવંગોની ભરતી માટે પણ ગેરલાયક ઠરાવવામા ંઆવર્ે. 

તેમજ જો ૫સદંગી / વનમ ૂકં થયેલ હર્ ેતો ૫સદંગી/વનમ ૂકં  મડંળ/ વનમ ૂકં કરનાર 
સિાવધકારી દ્વારા કોઈ૫ણ તબકકે ‘‘રદ‘‘ કરવામા ંઆવર્.ે  

(૭) મડંળ ઘ્વારા લેવાનાર ્પધાગત્મક લેચખત કસોટી કે ટાઇપીંગ કસોટીમા ંઉિીણગ થવાથી જ 

ઉમેદવારન ે વનમ ૂકં માટેનો હક્ક મળી જતો નથી. વનમ ૂકં સમયે સિાવધકારીને ઉમેદવાર 

બધી જ રીતે યોગ્ય છે તેમ સતંોષ થાય તો જ ઉમેદવારને વનમ ૂકં આ૫વામા ંઆવર્ે.  
(૮) ૫સદંગી પામેલ ઉમેદવારે વનમ ૂકં સિાવધકારી ઠરાવે તે ર્રતોને આવધન વનમ ૂકં 

મેળવવાન ેપાત્ર થરે્.  
(૯) ઉમેદવાર પોતે ૫રીક્ષામા ં સફળ થયો હોવાના કારણે જ સબંવંધત જગ્યા ઉ૫ર વનમ ૂકં 

કરવાનો દાવો કરવાન ે હક્કદાર થરે્ નહીં, વનમ ૂકં કરનાર સિાવધકારીને પોતાન ે એવી 
ખાતરી થાય કે જાહરે સેવા સારૂ ઉમેદવાર યોગ્ય જણાતો નથી તો તેન ે૫ડતો કુી ર્કારે્. 
વનમ ૂકં બાબત ેતેઓનો વનણગય આખરી ગણાર્.ે 

(૧૦) ભરતી પ્રહિયા સપંણૂગ૫ણ ે જુરાત લુ્કી સેવા વગીકરણ અન ેભરતી (સામાન્ય) વનયમો-

૧૯૬૭ (વખતો વખતના સધુારા સહહત) અને તે અન્વય ેજે તે સવંગગના ઘડવામા ંઆવેલ 

ભરતી વનયમોને આવધન રહરેે્.  

૧૨. આ જાહરેાત તથા ભરતી પ્રહિયામા ંકોઈ૫ણ કારણોસર તેમા ં ફેરફાર કરવાની કે રદ કરવાની 
આવશ્યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો મડંળન ેસપંણૂગ હક્ક / અવધકાર રહરેે્ અન ેમડંળ આ 

માટે કારણો આ૫વા બધંાયલે રહરેે્ નહીં.  
   

તારીખ:- ૨૬/૦૧/૨૦૧૭ 

્થમળ:- ગાધંીનગર 

સણચવ 

ગજુરાત ગૌણ સેવા ૫સદંગી મડંળ,  
ગાધંીનગર 

 

 


