
ગજુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર 

(૧) જા.ક્ર. ૬૬/૨૦૧૬૧૭, સવેયર (૨) જા.ક્ર. ૮૮/૨૦૧૬૧૭, આસીસ્ટન્ટ 

મશીનમેન (૩) જા.ક્ર. ૯૧/૨૦૧૬૧૭, આસીસ્ટન્ટ બાઇન્ડર, વગગ-૩ ના 

તાતં્રિક સવંગોની સીધી ભરતીના ઉમેદવારો માટેની અગત્ યની ૂ ચનના  

 

 ગજુરાત ગૌણ સેવા  પસદંગી મડંળ દ્વારા જુદા જુદા તાતં્રિક સવંગોની સીધી ભરતી 

માટે જાહરેાત ક્રમાકં- ૬૬/૨૦૧૬૧૭ થી ૭૦/૨૦૧૬૧૭ અને જાહરેાત ક્રમાકં- ૮૭/૨૦૧૬૧૭ થી 

૯૭/૨૦૧૬૧૭ પ્રત્રસદ્ધ કરવામા ંઆવેલ. જે પૈકીની (૧) જા.ક્ર. ૬૬/૨૦૧૬૧૭, સવેયર (૨) જા.ક્ર. 

૮૮/૨૦૧૬૧૭, આસીસ્ટન્ટ મશીનમેન (૩) જા.ક્ર. ૯૧/૨૦૧૬૧૭, આસીસ્ટન્ટ બાઇન્ડર, વગગ-૩ 

સવંગોની પ્રથમ તબક્કાની સ્પધાગત્મક લેખિત પરીક્ષા યોજવામા ંઆવેલ હતી. જેની સામે કેટલાક 

ઉમેદવારો તરફથી નામ. ગજુરાત હાઇકોટગમા ં(૧) સ્પે.સી.એ. ન.ં ૮૫૮/૨૦૧૭ (૨) સ્પે.સી.એ. ન.ં 

૨૧૬૮૪/૨૦૧૬ (૩) સ્પે.સી.એ. ન.ં ૪૫૭૮/૨૦૧૭ અને (૪) સ્પ.ેસી.એ. ન.ં ૪૩૫૦/૨૦૧૭ થી 

રીટ પીટીશનો દાિલ કરવામા ં આવેલ હતી. જે અન્વયે નામ. ગજુરાત હાઇકોટગ  દ્વારા તા. 

૦૭/૦૪/૨૦૧૭ ના કોમન ઓરલ ઓડગરથી મડંળ દ્વારા લેવામા ં આવલે ઉકત િણ સવંગોની 

સ્પધાગત્મક લેખિત પરીક્ષાઓ રદ કરી તે િણેય પરીક્ષાઓ આગામી જુન-૨૦૧૭ ના માસ દરમ્યાન 

પનુઃ લેવાનુ ં આયોજન કરવાના આદેશો કરેલ છે. જે અન્વયે મડંળ દ્વારા (૧) જા.ક્ર. 

૬૬/૨૦૧૬૧૭, સવેયર ની સ્પધાગત્મક લેખિત પરીક્ષા તા. ૧૮/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ તેમજ (૨) 

જા.ક્ર. ૮૮/૨૦૧૬૧૭, આસીસ્ટન્ટ મશીનમેન, વગગ-૩ સવંગગની સ્પધાગત્મક લેખિત પરીક્ષા અને (૩) 

જા.ક્ર. ૯૧/૨૦૧૬૧૭, આસીસ્ટન્ટ બાઇન્ડર, વગગ-૩ સવંગગની ઓન-લાઇન સ્પધાગત્મક લેખિત 

પરીક્ષા તા. ૧૭/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ યોજવાનો ત્રનણગય કરવામા ંઆવલે છે. જેની ત્રવગતો નીચે 

મજુબ છે.  

 

અ. 
ન.ં 

જાહરેાત ક્રમાકં સવંગગનુ ં
નામ 

ઉમેદવારો
ની સખં્યા  

પરીક્ષાની સભંત્રવત
તારીખ 

૧ ૬૬/૨૦૧૬૧૭ સવેયર  ૧૪૦૭૧ ૧૮/૦૬/૨૦૧૭  

MCQ-OMR પદ્ધત્રતની સ્પધાગત્મક લેખિત કસોટી 
૨ ૮૮/૨૦૧૬૧૭ આસીસ્ટન્ટ 

મશીનમેન 

૧૯૩ ૧૭/૦૬/૨૦૧૭  

MCQ પદ્ધત્રતની ઓન-લાઇન સ્પધાગત્મક લેખિત કસોટી  

૩ ૯૧/૨૦૧૬૧૭ આસીસ્ટન્ટ 
બાઇન્ડર  

૧૩૮ ૧૭/૦૬/૨૦૧૭  

MCQ પદ્ધત્રતની ઓન-લાઇન સ્પધાગત્મક લેખિત કસોટી 
 

નોંધઃ- (૧)  ઉકત િણે સવંગગની પરીક્ષાના પ્રશ્નપિોમા ંશૈક્ષખણક લાયકાતને લગતા પ્રશ્નો   

       ગજુરાતી અને અંગે્રજી એમ બનેં ભાષામા ંરહશેે. 



 

(૨) સવેયર સવંગગની પરીક્ષાના પ્રશ્નો આ સવંગગના ભરતી ત્રનયમોમા ંત્રનયત થયેલ શૈક્ષખણક 

લાયકાત (૧) આઇ.ટી.આઇ. સવેયરનો તાલીમી કોષગ અન ે (૨) સીવીલ 

એન્જીનીયરીંગના ડડપ્લોમા - એમ બનંે શૈક્ષખણક લાયકાતને લગતા પછુવામા ંઆવશે.      

 

      MCQ-OMR પદ્ધત્રતની સ્પધાગત્મક લેખિત પરીક્ષા/ ઓન-લાઇન સ્ પધાગત્ મક લેખિત 
પરીક્ષાનુ ં સ્થળ અને સમય તથા કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટેનો ત્રવગતવાર કાયગક્રમ 
પરીક્ષાની તારીિના ૧૫ ડદવસ પહલેા ં મડંળની વબેસાઇટ  https://gsssb.gujarat.gov.in  
પર મકુવામા ંઆવશ.ે જેની સબંતં્રધત દરેક ઉમેદવારોએ જરૂરી નોંધ લેવા તેમજ મડંળની 
વબેસાઇટ જોતા રહવેા આથી જણાવવામા ંઆવ ેછે.  

 
 

સ્થળઃ- ગાધંીનગર                 સખચવ  

તા. ૧૬/૦૫/૨૦૧૭         ગજુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 

ગાધંીનગર 

 

https://gsssb.gujarat.gov.in/

