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ગુજરાત ગૌણ  સેવા ૫સંદગી મંડળ 
્લોકનન.૨,રથમ માળ,‘‘કમમયોગી ભવનણણ,નનમામણ ભવનની પાછળ, સે્ટર– ૧૦-એ,ગાનધીનગર. 

ાહરેાતરમાનકઃ૧૪ર/ર૦૧૭૧૮ ંગેની નવગતવાર સચુનાવ 

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

 જુરાત ગૌણ સેવા ૫સનદગી મનડળ, ગાનધીનગર વારા મસ્યોયોગ કનમશનરરીની કચેરી, 
ગાનધીનગર હ્તકની કચેરીવમાન “કાયામલય અનધષક” વગમ-૩ સનવગોની નીચે દશામવેલ સીધી 
ભરતીની જ્યાવ અ્વયે પસનદગી/ રનતષા યાદી તૈયાર કરવા માટે યમેદવારો પાસેથી OJAS 

ની વેબસાભટ યપર વન-લામન અરી૫રકો મનગાવવામાન બવે છે. બ માટે યમેદવારોએ 
https://ojas.gujarat.gov.in વેબ-સામટ ૫ર તા. ૦ર/ ૧૧ /ર૦૧૭ (બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક) 
થી તા.૧૮ /૧૧ / ર૦૧૭ (સમય રારીના ર૩.૫૯ કલાક સધુી) દર્યાન વન-લામન અરી 
કરવાની રહશેે. અરી કરવા માટેની નવગતવાર સચૂનાવ સહહત (બગળ ફકરા નન.૭ માન 
દશામવેલ) બ સમર ાહરેાત દરેક યમેદવારે રથમ ્યાનથી વાનચવી જૂરી છે. યમેદવારોએ 
પોતાની શૈષણણક લાયકાત, ંમર, ાનત તેમજ અ્ય લાયકાતના બધા જ અસલ રમાણપરો 
હાલમાન પોતાની પાસે જ રાખવાના રહશેે અને અરીપરમાન તે રમાણપરોમાન દશામ્યા જુબની 
જૂરી વગતો ભરવાની ભરવાની રહશેે. ેથી અરીમાનની ખોટી નવગતોને કારણે અરી રદ 
થવાપાર ઠરે નહં. પરીષા સનબનધેની તમામ સચૂનાવ મનડળની https://gsssb.gujarat.gov.in 

વેબસાભટ પર કૂવામાન બવશે તેથી સમયાનતરે મનડળની વેબસાભટ અચકૂ જોતા રહે ુન. તેમજ 
કેટલીક સચૂનાવ મોબાભલ નનબર પર SMS થી બપવામાન બવશે. બથી અરીપરકમાન 
સનબનનધત કોલમમાન મોબાભલ નનબર અવ્ય દશામવવો અને ભરતી રહરયા પણૂમ થાય સયાન સધુી તે 
નનબર ાળવી રાખવો જૂરી અને બપના હહતમાન છે.  

૧. મસ્યોયોગ કમમશનરરીની કચેરી હ્તકની કાયાાલય ‘‘અમિષક‘‘ વગા-૩ સંવગાની 
કેટેગરીવાર ખાલી જ્યાની મવગતોઃ-    

કુલ 
જ્યા 

ણબન અનામત 
સામાીક અને શૈષણણક 

રીતે પછાત વગમ 
અ સુણૂચત ાનત 

અ સુણૂચત 
જનાનત 

કુલ જ્યા પૈકી 

સામા્ય મહહલા સામા્ય મહહલા સામા્ય મહહલા સામા્ય મહહલા 
માી 
સૈનનક 

કુલ 

શા.ખો.ખા. 
કુલ 

૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

નંધઃ- (૧)  યપરોકત ાહરેાતમાન દશામવેલ જ્યાવની સન્ યામાન વધઘટ થવાની શયતા છે.  
(૨) અનામત જ્યાવ ફકત ળૂ જુરાતના ે તે અનામત કેટેગરીના યમેદવારો માટે જ અનામત છે. 
(૩)  સામા્ય વહહવટ નવભાગના તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૪ના ઠરાવ રમાનક-સીબરબર/ ૧૦૯૬/ ૨૨/ ૧૩/ 

ગ.૨(ભાગ-૧) ની જોગવાભવ ્યાને લભને, ે તે કેટગરીમાન મહહલાવ માટેની અનામત જગાવ 
રાખવામાન બવેલ છે. ે તે કેટેગરીમાન મહહલાવ માટેની અનામત જ્યાવ માટે જો લાયક મહહલા 

https://gsssb.gujarat.gov.in/
https://ojas.gujarat.gov.in/
https://gsssb.gujarat.gov.in/
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યમેદવાર યપલ્ધ નહં થાય તો, તે જ્યા ે તે કેટેગરીના / સનબનનધત કેટેગરી (જનરલ, એસ. સી., 
એસ.ટી., એસ.ભ.બી.સી.) ના પુૂ ષ યમેદવારથી ભરવામાન બવશે. 

(૪) નવકલાનગ તથા માીસૈનનકો માટેની અનામત જ્યાવ ે તે કેટેગરીની જ્યા સામે સરભર કરવામાન 
બવશે. જો તેવી જ્ યાવ માટે લાયક યમેદવાર યપલ્ ધ નહં થાય તો તે જ્ યાવ ે તે કેટેગરીના 
સામા્ ય યમેદવારોથી ભરવામાન બવશે. 

(૫) ાહરેાતમાન ે તે કેટેગરીમાન કુલ જ્યાવ પૈકી મહહલા યમેદવારો માટે અ કુ જ્યાવ અનામત 
હોય સયારે મહહલા યમેદવારોની અનામત જ્યાવ નસવાયની બાકી રહતેી જ્યાવ ફકત પુૂ ષ 
યમેદવારો માટે અનામત છે તેમ ગણવા ુન નથી, બ જ્યાવ પર પૂષ તેમજ મહહલા યમેદવારોની 
પસનદગી યમેદવારોએ મેળવેલ માકમસના મેરીટસને ્યાને લભ કરવામાન બવે છે તેથી બવી 
જ્યાવ માટે પુૂ ષ તેમજ મહહલા યમેદવારો અરી કરી શકે છે. (દા.ત. કુલ-૧૦ જ્યાવ પૈકી ૦૩ 
જ્યા મહહલા યમેદવાર માટે અનામત છે. પરન  ુબાકી રહતેી ૦૭ જ્યા સામે મેરીટસમાન બવતી 
મહહલા યમેદવાર પણ પસનદગી પામી શકે છે.)  

ર. ૫ગારધોરણ:- 
 નાણા નવભાગના તા.૨૦-૧૦-૨૦૧૫ ના ઠરાવ રમાનક:- ખરચ - ર૦૦ર - ૫૭- (પાટમ -ર)-ઝ.૧ તેમજ 

તા.૧૮-૦૧-૨૦૧૭ ના ઠરાવ રમાનક:- ખરચ - ર૦૦ર- ૫૭- (પાટમ -ર) -ઝ.૧થી નકકી થયા જુબ 
રથમ પાનચ વષમ માટે રનત માસ માટે નીચે જુબના નનયત હફકસ ૫ગારથી નનમ ૂનક અપાશે 
તેમજ યકત ઠરાવના અ્ય લાભો મળવાપાર થશે. અને સામા્ય વહીવટ નવભાગના તા.૨૩-૧૦-

ર૦૧૫ ના ઠરાવ રમાનક:- સીબરબર- ૧૧- ર૦૧૫- ૩૧૨૯૧૧- ગ.૫ અને નાણા નવભાગના 
તા.૨૮-૦૩-ર૦૧૬ ના ઠરાવ રમાનક:- ખરચ/ ૨૦૦૨/ ૫૭/ (પાટમ -૩)/ ઝ-૧માન દશામવેલ બોલીવ 
અને શરતોને બનધન નનમાયેલ યમેદવાર પાનચ વષમના ંતે તેની સેવાવ સનતોષકારક જણાયેથી 
સનબનનધત કચેરીમાન ે તે સમયના સરકારરીના નનયમો સુાર મળવાપાર ૫ગારધોરણમાન નનયનમત 
નનમ ૂનક મેળવવાને પાર થશે. તેમ છતાન, બ બાબતે નામદાર સરુીમ કોટમમાન દાખલ થયેલ SLP 

No. 14124/2012 અને SLP No. 14125/2012 ના ચકુાદાને બધીન રહશેે. 

ાહરેાત 
રમાનક 

નવભાગ ુનનામ 
ખાતાના વડાની કચેરી ુન 

નામ 
સનવગમ ુનનામ 

પગાર ધોરણ  રથમ પાનચ વષમ 
સધુી મળનાર 
હફકસ પગાર 

ા.રમાનક 
: ૧૪ર  

કનૃષ અને સહકાર  
નવભાગ 

મસ્યોયોગ 
કનમશનરરીની કચેરી, 

ગાનધીનગર 

કાયામલય 
અનધષક 

પે બે્ડ 
ૂા.૯૩૦૦-

૩૪,૮૦૦/-, રેડ 
પે ૂા.૪૪૦૦/- 

ૂા.૩૮,૦૯૦/-  

૩. રા્રીયતા:- યમેદવાર ભારતનો નાગહરક હોવો જોમએ. અથવા જુરાત ુ્  કી સેવા વગીકરણ 
અને ભરતી (સામા્ ય) નનયમો  ૧૯૬૭ ના નનયમ-૭ ની જોગવાભ જુબની રા્ રીયતા ધરાવતા 
હોવા જોભએ.  
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૪. વયમયામદા: - 
 કૃનષ અને સહકાર નવભાગ ુન તા.૬-૪-ર૦૧૦ ુન ાહરેનામા રમાનક : GHKH/ 11/ 2010/ FDE/ 

102008/ 115/ Z તથા સામા્ય વહીવટ નવભાગનો તા.૬-૧૦-ર૦૧૫નો ઠરાવ રમાનક: સીબરબર- 
૧૧ર૦૦૮- ર૮ર૩ર૩- ગ.૫ની જોગવાભ ્યાને લેતા  યકત ાહરેાત રમાનકની સનવગમવાર મહતમ વય- 
મયામદા  નીચે જુબ રહશેે. 

ાહરેાત રમાનક  સનવગમ ુન નામ – ખાતાના વડાની કચેરી ુન નામ .  તા.૧૮-૧૧-ર૦૧૭ રોજ 

મહતમ વય-મયામદા. 
૧૪ર/ ર૦૧૭૧૮ કાયામલય અનધષક, મસ્યોયોગ કનમશનરરીની કચેરી. ૩૫  વષમ 

૪.૧    વય-મયામદામાન ૂટછાટઃ-  
  સામા્ ય વગમની મહહલા યમેદવારો  અનામત વગમના પુૂ ષ તથા મહહલા યમેદવારો તેમજ 

માી સૈનનક  શાહરરીક નવકલાનગ યમેદવારો અને સરકારી સેવામાન અગાયથી ફરજ બાવાતા હોય 
તેવા કમમચારી યમેદવારોને નીચે જુબ નનયમો સુાર ૃટછાટ મળવાપાર છે. 

 (ખાસ નંધ : ાહરેાતમાન ે કેટેગરીની જ્યાવ દશામવવામાન બવેલ છે, તે જ્યાવ 
યપર યમેદવારી નંધાવનાર ે તે કેટેગરીના યમેદવારોને જ માર ને માર યપલી 
વયમયામદામાન ૃટછાટનો લાભ મળવાપાર થશ.ે અ્યથા ે કેટેગરીની જ્યાવ 
ાહરેાતમાન દશામવવામાન બવેલ નથી, તેવી કેટેગરીના યમેદવારોને યપલી વયમયામદામાન 
કોભ જ લાભ મળવાપાર થશ ેનહં.)  

(૧) યપર દશામવેલ તમામ સનવગોમાન જુરાત ુ્  કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામા્ય) નનયમો-
૧૯૬૭ ની જોગવાભ અ સુાર અગાયથી જુરાત સરકારની સેવામાન હોય તેવી ્ યત્તવની 
તરફેણમાન યપલી વયમયામદા હળવી કરી શકાશે. તે જુબની જોગવાભ થયેલ છે બ જોગવાભનો 
લાભ ે કમમચારી સરકારી સેવામાન નનયનમત નનમ ૂનક પામેલ હોય તેવા કમમચારી યમેદવારને જ 
મળવાપાર રહશેે  

(ર) માી સૈનનક યમેદવારો કે ેવએ જલ, વા  ુઅને ્થળની બમી ફોસીસમાન વછામાન વછા છ 
માસની સેવા કરી હોય અને માી સૈનનક તરીકે  ુસષમ અનધકારી ુન વળખકાડમ અને હડ્ ચાજ 

કુ ધરાવતાન હોય તો ય૫લી વયમયામદામાન તેવએ બાવેલ ફરજનો સમયગાળો ય૫રાનત રણ 
વષમ સધુીની ૂટછાટ મળશે. 

(૩) ે તે સનવગમની જ્ યાવ માટે સામા્ ય વગમની મહહલા યમેદવારોને મહહલા તરીકેના પાનચ 
વષમની ૃટછાટ મળવાપાર થશે.  

(૪) ે સનવગમની જ્ યાવ પૈકી ે તે અનામત વગમના યમેદવારો માટે જ્ યાવ અનામત દશામવેલ 
છે તેવા વગમના પુૂ ષ યમેદવારોને પાનચ વષમની ૃટછાટ અને મહહલા યમેદવારોને અનામત વગમ 
તરીકેના પાનચ અને મહહલા તરીકેના પાનચ વષમ મળી કુલ-૧૦ (દશ) વષમની ૃટછાટ મળવાપાર 
થશે. પરન  ુે સનવગમની જ્ યાવમાન ે તે અનામત વગમ માટે અનામત જ્ યા દશામવેલ નથી 
તેવા વગમના પુૂ ષ યમેદવારોને કોભ ૃટછાટ મળશે નહં પરન  ુ મહહલા યમેદવારોને મહહલા 
તરીકેના પાનચ વષમની ૃટછાટ મળવાપાર થશે.  
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(૫) ે સનવગોની જ્ યા માર ણબન બનમત- સામા્ય વગમ માટેની છે તેવી જ્ યાવ માટે અનામત 
વગમના યમેદવારો પોતાની યમેદવારી નંધાવી શકશે/ અરીપરક ભરી શકશે. (અરીપરકમાન 
તેવએ પરીષા ફી માનથી તુ્ત માટે ે તે કેટેગરી જ દશામવવાની રહશેે. ) પરન  ુ તેવને 
વયમયામદામાન કોભ ૃટછાટ મળશે નહં. માર મહહલા યમેદવારોને મહહલા તરીકેના પાનચ વષમની 
ૃટછાટ મળવાપાર થશે.  

(૬) સામા્ ય વગમના નવકલાનગ પુૂ ષ યમેદવારોને ૧૦ વષમ ની ૃટછાટ મળવાપાર થશે.  

(૭) સામા્ ય વગમના નવકલાનગ મહહલા યમેદવારો ૧૫વષમ ૃટછાટ મળવાપાર થશે.  

(૮) અનામત વગમના નવકલાનગ પુૂ ષ યમેદવારોને ે તે સનવગમમાન ે તે અનામત વગમ  માટે 

જ્યાવ અનામત હશે તેવી હકટેગરીના નવકલાનગ પુૂ ષ યમેદવારોને  ૧૫ વષમની ૃટછાટ 

મળવાપાર થશે. ્યારે ે તે સનવગમમાન અનામત વગમ માટે જ્યાવ અનામત ન હોય તેવા 

સનવગમમાન ે તે અનામત વગમના નવકલાનગ પુૂ ષ યમેદવારોને ૧૦ વષમની જ ૂટછાટ મળવાપાર 

થશે. 

(૯) અનામત વગમના નવકલાનગ મહહલા યમેદવારોને ે તે સનવગમમાન ે તે અનામત વગમ  માટે 
જ્યાવ અનામત હશે તેવી હકટેગરીના નવકલાનગ મહહલા યમેદવારોને ૨૦ વષમની ૃટછાટ 
મળવાપાર થશે. ્યારે ે તે સનવગમમાન અનામત વગમ માટે જ્યાવ અનામત ન હોય તેવા 
સનવગમમાન ે તે અનામત વગમના નવકલાનગ મહહલા યમેદવારોને ૧૫ વષમની જ ૂટછાટ 
મળવાપાર થશે. 

(૧૦) ે સનવગમની જ્ યાવમાન S.E.B.C. કેટેગરી (શા.શૈ.૫.વગમ)ના યમેદવારો માટે જ્ યાવ અનામત 
છે તેવા S.E.B.C. કેટેગરી (શા.શૈ.પ. વગમ) ના યમેદવારોએ નોન-હરમીલેયર સહટિહફકેટ માટે 
નનયત થયેલ બવકના બધારે રાજય સરકારની નોકરી માટે (પહરનશ્ ઠ-૪ જુબ 

જુરાતી ન નૂામાન) કઢાવેલ નોન-રીમીલેયર સહટિફીકેટ તા.૦૧/૦૪/ર૦૧૬ થી 
તા.૧૮/૧૧/ર૦૧૭ દર્યાન મેળવેલ હોય તે ુન રમાણપર ધરાવતાન હશે તો જ ય૫લી 
વયમયામદામાન ૃટછાટ તેમજ કેટેગરીની અનામત જ્યાનો લાભ મળશે. (ંરેીમાન 
મેળવેલ નોન-રીમીલેયર સહટિહફકેટ કોભાણ સનજોગોમાન મા્ ય ગણવામાન બવશે નહં.) 
અ્યથા તેવ સામા્ય કેટેગરીના યમેદવાર તરીકે યમેદવારી નંધાવી શકશે. અને તે 
હક્સામાન વયમયામદા  પરીષા ફી માનથી તુ્ત તેમજ અનામત જ્ યા પર પસનદગીનો લાભ 
મળવાપાર થશે નહી. 

(૧૧)  અનામત વગમના તમામ યમેદવારોએ ાનત ંગે ુન રમાણપર જુરાત સરકાર વારા વખતો 
વખત નનયત કરેલ ન નૂામાન મેળવેલ હો ુન જોભશે.  
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(૧૨) ે તે વગમના માી સૈનનક યમેદવારો નસવાય અ્ ય તમામ વગમના યમેદવારો માટે ય૫લી
 વયમયામદામાન નનયમો સુાર મળવાપાર ૂટછાટ સાથેની ંમર કોમ૫ણ સનજોગોમાન નનયત
 તારીખે ૪૫ વષમથી વધવી જોમશે નહહ. 

 

૪.ર  શારીહરક ખોડખાનપણમાન યમેદવારી કરતાન યમેદવારો માટે સચુના.  
(૧) ાહરેાત રમાનક ૧૪ર /૨૦૧૭૧૮ માન દશામવેલ શારીહરક ખોડખાનપણ ેવી કે, ંધસવ / વછી 

ર્ટીવાળા,  રવણ ની ખામીવાળા,  હલનચલનની નવકલાનગતા / મગજનો લકવો (૪૦ ટકા 
કે તેથી વ  ુ નવકલાનગતા ધરાવતાન યમેદવારોએ નવકલાનગતા ધરાવતાન હોવા ંગે ુન  
નસનવલ સજન ુન સટીફીકેટ હશે તો જ નવકલાનગ યમેદવાર તરીકે મા્ ય ગણાશે અને ય૫લી 
વયમયામદા અને અનામતનો લાભ મળશે. 

 

(૨) વનલાભન અરી કરતી વખતે કોભ રમાણપર જોડવાના નથી પરન  ુઅરીપરકમાન જૂરી  
નવગતો ભરવાની રહશેે. બ કેટેગરીમાન અરી કરનારા યમેદવારો બવા રમાણપરો ધરાવતા  
હોય તેમણે જ નવકલાનગ યમેદવારની કેટેગરીમાન અરી કરવાની રહશેે.  

 

(૩) ે નવકલાનગ યમેદવારો લહીયાની મદદ નસવાય પરીષા બપી શકે તેમ ન હોય તેવા  
યમેદવારોએ કોભપણ તબકકાની પરીષાના સમય પહલેાન કે્ર સનચાલકને રજુબત કરી   
લહીયાની મદદ માટેની જૂરી મનજૂરી મેળવી લેવાની રહશેે. 

  
(૪) શારીહરક અશ્તતા ંગે સામા્ય વહીવટ નવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ના પરીપર રમાનકઃ 

પરચ- ૧૦૨૦૦૮- ૪૬૯૫૪૦- ગ-ર થી નનયત થયેલ તથા વખતો વખતના પહરપરથી 
નનયત થયેલ ન નૂામાન સરકારી હોત્પટલના સનુર્ટે્ડે્ ટ / નસનવલ સજન / મેડીકલ બોડમ 
વારા બપવામાન બવેલ રમાણપર મા્ય ગણવામાન બવશે. 
વનલાભન અરી કરતી વખતે કોભ રમાણપર જોડવાના નથી પરન  ુબ કેટેગરીમાન અરી 
કરનારા યમેદવારો બવા રમાણપરો ધરાવતા હોય તેમણે જ નવકલાનગ યમેદવારની 
કેટેગરીમાન અરી કરવાની રહશેે. 
 

૪.૩ માી સૈનનક તરીકે યમેદવારી કરતાન યમેદવારોને સચુનાવ.  
1) માી સૈનનક યમેદવારો કે ેવએ જલ, વા  ુ અને ્થળની બમી ફોસીસમાન વછામાન 

વછા છ માસની સેવા કરી હોય અને નોકરીમાનથી નનયનમત રીતે નન તૃ થયા હોય અને 
માી સૈનનક તરીકે  ુસષમ અનધકારી ુન વળખકાડમ અને હડ્ ચાજ કુ ધરાવતાન હોય તેવા 
માી સૈનનકોને તેમણે બાવેલ ખરેખર ફરજનો સમયગાળો, તેમની ંમરમાનથી બાદ 
કરતાન મળતી ંમર, ભરતી નનયમમાન ઠરાવેલ ય૫લી વયમયામદાથી રણ વષમ કરતાન 
વધવી જોમશે નહં.  
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2) માી સૈનનક નસવાય તમામ કેટેગરીના યમેદવારોને ય૫લી વયમયામદામાન મળવાપાર 
ૃટછાટ સાથેની ંમર નનયત તારીખે કોમ ૫ણ સનજોગોમાન ૪૫ વષમ કરતાન વધવી જોમએ 
નહં. 

 

૪.૪  વયમયામદા માટે નનધામહરત તારીખ: 
તમામ યમેદવારોના હક્સામાન વયમયામદા તા.૧૮ /૧૧ /૨૦૧૭ની  ત્થનતને 

્યાનમાન લેવામાન બવશે અ્ય તમામ બાબતો માટે પણ cut off date તા.૧૮ /૧૧ 
/૨૦૧૭ની ગણવાની રહશેે. 

૫.  શૈષણણક લાયકાત :  

ાહરેાત રમાનક 

સનવગમ ુન નામ – 

ખાતાના વડાની 

કચેરી ુન નામ . 

શૈષણણક લાયકાત 

૧૪ર/૨૦૧૭૧૮ કાયામલય અનધષક, 

મસ્યોયોગ 
કનમશનરરીની 
કચેરી, ગાનધીનગર 

 Possess  : 

(i) a  second class degree obtained from any of the 

Universities or institutions established or incorporated by or 

under The Central Or State Act in India; or any other 

educational institution recognized as such or declared to be 

deemed as University under section 3 of the University Grants 

Commission Act, 1956; or possess an equivalent qualification 

recognized by the Government; and  

(ii) The basic knowledge of Computer application as 

prescribed in Gujarat Civil Services Classification and 

Recruitment (General) Rules , 1967; and 
(iii)  Possess adequate Knowledge of Gujarati and /or Hindi. 

  Provided further that the preference may be given to a 

candidate who possesses a degree in Law or in personnel 

Management or Labour Welfare obtained from a University 

established or incorporated by or under the Central or 

State Act in India.  

કૃનષ અને સહકાર નવભાગ ુન તા.૬-૪-ર૦૧૦ ુન ાહરેનામા રમાનક : GHKH/ 11/ 2010/ FDE/ 102008/ 115/ Z 

તથા તા.૩૧ -૧ર-ર૦૧ર ુન ાહરેનામા રમાનક : GHKH/ 121/ 2012/ FDE/ 102008/ 115/ Z ની જોગવાભ 
્યાને લેતા   

કોપ્યુટરનીાણકારીઃ- 

યમેદવાર રાજય સરકારના સામા્ય વહીવટ નવભાગના તા.૧૩/૮/ર૦૦૮ તેમજ તા.૧૮/૦૩/૨૦૧૬ ના 
સરકારી ઠરાવ નનબર:- સીબરબર- ૧૦- ર૦૦૭- ૧ર૦૩ર૦-ગ.૫થી નકકી કરેલ અ્યાસરમ જુબ 

કો્્ ટુર ંગે ુન બેઝીક નોલેજ ધરાવતા હોવા ંગે ુન કોમ૫ણ તાલીમી સન્ થા ુન રમાણ૫ર / માકમશીટ 
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ધરાવતા હોવા જોમશે. અથવા સરકાર મા્ય નુનવનસિટી અથવા સન્ થામાન કો્્ ટુર ઞાન ંગેના કોમ૫ણ 

હડ્લોમા / ડીરી કે સટીહફકેટ કોષમ કરેલ હોય તેવા રમાણ૫રો અથવા ડીરી કે ડી્લોમા અ્યાસરમમાન 
કો્્ ટુર એક નવષય તરીકે હોય તેવા રમાણ૫રો અથવા ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧રની ૫રીષા 
કો્્ ટુરના નવષય સાથે ૫સાર કરેલ હોય તેવા રમાણ૫રો ધરાવતા હોવા જોમશે. બ તબકકે બ ુન 
રમાણ૫ર ન ધરાવતા યમેદવારો ૫ણ અરી કરી શકશે. ૫રન  ુબવા યમેદવારોએ નનમ ૂનક સતાનધકારી 
સમષ કો્્ ટુરની બેઝીક નોલેજની ૫રીષા પાસ કયામ ુન બ ુન રમાણ૫ર નનમ ૂનક મેળવતાન ૫હલેા અચકુ 

રજુ કરવા ુન રહશેે. અ્યથા નનમ ૂનક મેળવવાને પાર થશે નહં. તેમજ નનમ ૂનક સતાનધકારી બવા હક્સામાન 
યમેદવારોની ૫સનદગી"રદ"કરશે.  

૬. શૈષણણક લાયકાત / વયમયામદા / વધારાની લાયકાત માટે નનધામહરત તારીખ:-  

 ાહરેાતમાન દશામવેલ તમામ સનવગમના યમેદવારોનાન હક્સામાન શૈષણણક લાયકાત, વયમયામદા  
અ ભુવ  નોન-રીમીલેયર સટી અને અ્ય જૂરી લાયકાત માટે તા.૧૮/૧૧/ર૦૧૭ની 
ત્થનતને ્યાનમાન લેવામાન બવશે. 

૭. અરી કરવાની રીત:- 

 બ ાહરેાતના સનદભમમાન મનડળ ્વારા વનલામન અરી જ  ્વીકારવામાન બવશે. ે 

અ્ વયે યમેદવારોએ ાહરેાતમાન દશામ્યા તા. ૦ર/ ૧૧ /ર૦૧૭ (બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક) 

થી તા.૧૮ /૧૧ / ર૦૧૭ (સમય રારીના ર૩.૫૯ કલાક સધુી) દર્યાન 

https://ojas.gujarat.gov.in વેબસામટ ૫ર વન-લામન અરી૫રક ભરી શકશે. યમેદવાર એક 

સનવગમ માટે એક જ અરી કરી શકશે. તેમ છતાન કોભ યમેદવાર એક કરતાન વ  ુઅરી રી્ ટડમ 

કરશે તો તેવા યમેદવારોના હક્ સામાન સૌથી છે્ લે ક્ ફમમ થયેલી અરી મા્ય ગણીને તે 

નસવાયની બાકીની તમામ અરીવ રદ થશે. બ બાબતની નવગતવાર સચુના અરી કરવાની 

રીતના પેટા નુા નન. (૧૪) માન પણ બપેલ છે.  

યમેદવારે અરીપરક ભરવા માટેઃ-   
(૧) સૌરથમ https://ojas.gujarat.gov.in વેબસામટ ૫ર જ ુન. અને સ યાર બાદ  

(ર) "Apply On line" ૫રClick કર ુન. 

(૩) યમેદવારે ાહરેાત રમાનક:- ૧૪ર/૨૦૧૭૧૮, કાયામલય અનધષક સનવગમની ાહરેાત 

માટે યમેદવારી કરવા માનગતા હોય તે ાહરેાતના સનવગમના નામ ૫ર Click કરવાથી ્ રીન પર 

More Details અને Apply nowના વ્ શન ુલુશે. ેમાન More Details પર Click કરવાથી 

નવગતવાર ાહરેાતની નવગતો જોવા મળશે. ે યમેદવારોએ વાનચી જવી. 

https://ojas.gujarat.gov.in/
https://ojas.gujarat.gov.in/
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(૪) જયારે "Apply now" ૫રClick  કરવાથી Application Format ુલુશે ેમાન સૌ રથમ 
"Personal Details" યમેદવારે ભરવી. (અહં લાલ ફનદડી(*) નનશાની હોય તેની નવગતો 
ફરજજયાત ભરવાની રહશેે.) 

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

Qualifications" ૫ર Click કર ુન. તેમજ ે સનવગમમાન વધારાની શૈષણણક લાયકાત માનગેલ હોય તે 

સનવગમમાન "Additional Educational Qualifications" પર Click કર ુન અને તેની નવગતો 

ફરીયાત દશામવવાની રહશેે.  

(૬) જો વ  ુલાયકાત દશામવવા માનગતા હો તો A  r  a i  પર Click કર ુન.  

(૭) ે સનવગમમાન અ ભુવ માનગેલ હોય તે સનવગમમાન અ ભુવની નવગતો દશામવવા માટે 

"ExperienceType" ૫ર Click કરવાથી અ ભુવની નવગતો દશામવવા માટે ુન હફ્ ડ ુલુશે ેમાનથી 

અ ભુવની નવગતો નસલેકટ કરીને તેની સામે જૂરી નવગતો દશામવવાની રહશેે. 

(૮) તેની નીચે "Self declaration" ૫ર Click કર ુન. સયારબાદ 

(૯) ય૫રની શરતો ્વીકારવા માટે "Yes" ૫ર Click કર ુન. હવે અરી પણૂમ રીતે ભરામ ગયેલ છે. 

(૧૦) હવે "save" ૫ર Click કરવાથી યમેદવારનો "Application Nnmber" generate થશે. ે 

યમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહશેે. 

(૧૧) હવે Upload Photograph ૫ર Click કરો અહં તમારો application number type કરો અને 

તમારી Birth date type કરો. સયારબાદ ok ૫ર Click કર ુન. અહં photo અને signature 

upload કરવાના છે. (Photo ુન મા૫ ૫સે.મી. ંચામ અને ૩.૬સે.મી. ૫હોળામ અને 

Signature ુન મા૫ ર.૫ સે.મી. ંચામ અને ૭.૫ સે.મી. ૫હોળામ રાખવી.) (photo અને 

signature upload કરવા સૌ રથમ તમારો photo અને signature jpg format માન(15 kb) 

સામઝથી વધે નહહ તે રીતે ્ કેન કરી computerમાન સેવ કરેલા હોવા જોમશે.) photo અને 

signature અપલોડ કરવા માટે "browse" button ૫ર Click કરો. હવે choose fileના 

્રીનમાનથી ે ફામલમાન jpg formatમાન તમારો photo store થયેલછે, તે ફામલને select કરો 

અને "open" buttonને Click કરો. હવે "browse" buttonની બાજુમાન "upload" button ૫ર 

Click કરો. હવે બાજુમાન તમારો photo દેખાશે. હવે બજ રીતે signature ૫ણ upload કરવાની 

રહશેે. ે photo અને signature અપલોડ કરવામાન બ્ યા હશે તે જ photo લેણખત પરીષાના 

હાજરીપરકમાન ચંટાડવાનો રહશેે તથા તેવી જ signature કરવાની રહશેે તેમજ બ ભરતી 

રહરયાના નનમ ૂનક સધુીના દરેક તબકે મનડળ / સનબનનધત ખાતાના વડા માનગે સ યારે તેવો જ 

ફોટો રજુ કરવાનો રહશેે. બથી ફોટોરાફની ચારથી પાનચ કોપીવ કઢાવી રાખવી. જુદા જુદા 

તબકે જુદા જુદા ફોટોરાફ રજુ થશે તો ફાળવણી / નનમ ૂનકમાન બાધ બવી શકશે. ેની 

જવાબદારી યમેદવારની પોતાની રહશેે.  
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(૧ર) હવે પેજના ય૫રના ભાગમાન "Confirm Application" ૫રClick કરો અને "Application number" 

તથા Birth Date type કયામ બાદ Ok ૫ર Click કરવાથી રણ નવક્ પ (વ્ શન) (૧) Ok (ર) 

show application preview અને (૩) confirm application દેખાશે. યમેદવારે show 

application preview ૫ર Click કરી પોતાની અરી જોમ લેવી. અરીમાન સધુારો કરવાની 

જૂર જણાય તો edit કરી લે ુન. અરી ક્ફમમ કયામ ૫હલેા કોમ૫ણ રકારનો સધુારો થમ શકશે. 

૫રન  ુઅરી ક્ફમમ થયા બાદ કોમ૫ણ રકારનો સધુારો શકય બનશે નહી. સનપણૂમ ચકાસણી 

બાદ જો અરી સધુારવાની જૂર ના જણાય તો જ confirm application ૫ર Click કર ુન. 

તેથી યમેદવારની અરીનો મનડળમાન online ્વીકાર થમ જશે. એકવાર વનલાભન અરી 

ક્ફમમ થયા બાદ  તેમાન કોભપણ રકારનો ફેરફાર યમેદવાર કે મનડળ વારા થભ શકશે નહં. 

અરીમાન દશામવેલી નવગતોને અ ુૂ પ રમાણપરો મનડળ માનગે સયારે યમેદવારે રજૂ કરવાના 

રહશેે. બથી  યમેદવારે રથમ તેમની પાસેના રમાણપરોને બધારે પોતા ુન નામ  પનત / 

નપતા ુન નામ  અટક  જ્મ તારીખ  શૈષણણક લાયકાત  ાનત (કેટેગરી)  ે્ડર (મેલ/ ફીમેલ)  

માી સૈનનક  ્પોટમસ  શા.ખો.ખાન.  નવધવા વગેરે બાબતોની બારીક ચકાસણી કરી લભને તેને 

અ ુૂ પ નવગતો વનલાભન અરીમાન દશામવવાની રહશેે. મનડળ વારા ચકાસણી સારુ 

રમાણપરો માનગવામાન બવે સયારે વનલાભન અરીપરકમાન દશામવેલ નવગતો અને યમેદવાર 

વારા મનડળ સમષ રજૂ કરવામાન બવતાન રમાણપરોમાન કોભપણ ાતની નવસનગતતા માલમૂ 

પડશે તો  તેવી ષનત ુ્ ત અરીવ મનડળ વારા ે તે તબકેથી ‘રદણ કરવામાન બવશે. ખોટી 

કે અ રૂી નવગતોને કારણે ષનત ુ્ ત અરી રદ કરવામાન બવે તો  તેમાન મનડળની કોભ 

જવાબદારી રહશેે નહં. બથી  યમેદવારોને તેમની પાસેના રમાણપરોને બધારે અને તેને 

અ ુૂ પ નવગતો વનલાભન અરી કરતી વખતે દશામવવાની ખાસ કાળી રાખવા 

જણાવવામાન બવે છે. confirm application ૫ર click કરતાન અહં "confirmation 

number" generate થશે. ે હવે ૫છીની બધી જ કાયમવાહી માટે જૂરી હોમ, યમેદવારે 

સાચવવાનો રહશેે. 

(૧૩) હવે print application ૫ર Click કર ુન. અહં Select Jobમાનથી ાહરેાત રમાનક નસલેકટ કરીને 

તમારો confirmation number ટામ૫ કરવો અને જ્ મ તારીખ ટાભપ  કરવાથી તમારી 

અરી વપન થશે. ેની નર્ ટની નકલ કાઢી સાચવી રાખવી. 

(૧૪) દરેક ાહરેાત માટે યમેદવારે એક જ અરી કરવી. બમ છતાન  સનજોગવશાત  જો કોભ યમેદવાર 
એકથી વ  ુ અરી કરેલ હશે  તો છે્ લી ક્ ફમમ થયેલ અરીને મા્ ય રાખીને અ્ ય 
અરીપરકને રદ ગણવામાન બવશે. ણબન અનામત વગમના યમેદવારોએ છે્ લી ક્ ફમમ થયેલ 
અરી સાથે નનયત ફી ભરેલ હશે તે મા્ ય ગણાશે અને અગાયની અરી રદ ગણવામાન 
બવશે. અગાયની અરી સાથે ભરેલી ફી છે્ લી ક્ ફમમ થયેલ અરી સામે ગણવામાન બવશે 
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નહં. જો યમેદવારે છે્ લી ક્ ફમમ થયેલ અરી સાથે નનયત ફી ભરેલ નહં હોય  તો બવા 
યમેદવારની બાકીની અરીવ પૈકી નનયત ફી સાથેની ક્ ફમમ થયેલી છે્ લી અરી મા્ ય 
ગણવામાન બવશે. જો યમેદવારે એકથી વ  ુઅરી સાથે ફી ભરેલ હશે  તો તે રીફનડ કરવામાન 
બવશે નહં. 

 

નંધ : ાહરેાત રમાનકઃ ૧૪ર/ર૦૧૭૧૮, કાયામલય અનધષક સનવગમના ભરતી નનયમોમાન દશામવેલ 
શૈષણણક લાયકાત  વયમયામદા તેમજ વનલામન અરી ભરવા સનબનનધત કોમ 
માગમદશમનની બવ્યકતા જણાય તો તે માટે હે્ પ લાભન ટોલ રી નનબર- ૧૮૦૦ ૨૩૩૫૫૦૦ 
તેમજ મનડળની કચેરીના ફોન નનબર:-૦૭૯- ૨૩૨ ૫૭૩૦૪ ૫ર સન૫કમ  કરી શકાશે. 

 

૮. ૫રીષા ફી:- 
 ફોમમ ભરતી વખતે ‘‘ General ણણ કેટેગરી Select કરી હોય (દશામવી હોય) તેવા (PH તથા 

Ex.Servicemen કેટેગરી નસવાયના) તમામ યમેદવારોએ પરીષા ફી ભરવાની રહશેે.  

 અનામત વગમના યમેદવારો જો અનામત વગમની જ્યા ન હોય અને ણબન-અનામત 
વગમ માટેની જ્યા માટે અરી કરે તો પણ તેમણે પરીષા ફી ભરવાની રહશેે નહં. 
પરન  ુપરીષા ફી માનથી તુ્ત માટે ે તે અનામત વગમના યમેદવારોએ વન-લાભન 
એ્ લીકેશનમાન પોતાની કેટેગરી દશામવવાની રહશેે. અ્ યથા પરીષા ફી ભરવાની રહશેે. 
અરી ફોમમમાન નીચે જુબની કેટેગરી Select કરનાર યમેદવારોએ કોભપણ રકારની 
પરીષા ફી ભરવાની રહશેે નહં.  

  (ક) અ સુણૂચત ાનત (SC)  

  (ખ) અ સુણૂચત જન ાનત (ST)  

  (ગ) સામાીક અને શૈષણણક રીતે પછાત વગમ (SEBC)  

  (ઘ) માી સૈનનક (Ex.Serviceman) તમામ કેટેગરીના  

  (ચ) શાહરરીક ખોડખાનપણ ધરાવતા યમેદવારો (PH) તમામ કેટેગરીનાન 
 ે યમેદવારોએ ફી ભરવાની છે તેવા યમેદવારો જયારે OJAS વેબસાભટ પર પોતાની 

અરી સબમીટ કરે સ યારે તેવને પરીષા ફી ભરવા માટે વન લાભન યપલ્ ધ 
ચલનની ૩ નકલોની એક પાના યપર નર્ ટ મેળવવાની સચુના મળશે. યમેદવારોએ 
બ પાનાની પણ નર્ ટ મેળવી લેવાની રહશેે  યમેદવારોએ ચલન સાથે કોભપણ 
કો્ ્ ટુરાભઝડ પો્ ટ વફીસમાન જભને  પરીષા ફી પેટે ૂ.૧૦૦/- રોકડા + ૂ.૧૨/- 
પો્ ટલ ચાજીસ ભરી દેવાના રહશેે. ચલનની એક નકલ પો્ ટ વફીસ રાખી લેશે અને 
બે નકલ યમેદવારને પો્ ટ વહફસનો નસકો અને  ્ ટીકર લગાવીને પરત બપશે.  

 પો્ ટ વફીસમાન પરીષા ફી ભરવાની છે્ લી તા.રર/૧૧/૨૦૧૭ (૧૮-૦૦ કલાક સધુી) 
ની રહશેે.  

 અ્ ય કોભ રીતે પરીષા ફી ્ વીકારવામાન બવશે નહં. 
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 પરીષા ફી ભયામ બાદ રીફનડ મળવાપાર નથી તેમજ તે ફી અ્ ય કોભ પરીષા માટે અનામત 
તરીકે રાખવામાન બવશે નહં. પરીષા ફી ભરવાપાર યમેદવારોની ફી ભયામ વગરની અરી 
મા્ય રહશેે નહં.  

 General  કેટેગરી Select કરનાર (શારીહરક ખોડખાનપણ તથા માી સૈનનક કેટેગરી 
નસવાયના) યમેદવારો ફી ભરવાની નનયત સમયમયામદામાન પરીષા ફી નહં ભરે તો 
તેવા યમેદવારો ુન અરી ફોમમ કોભપણ ાતની ાણ કયામ વગર મનડળ વારા ‘‘રદણણ 
કરવામાન બવશે.   

૯. પરીષા૫ધમત:- 

 મનડળ વારા નનયત સમયમયામદામાન વન-લાભન મળેલ અરીવની રાથનમક ચકાસણી (એક 
કરતાન વ  ુ અરી કરેલ છે કે કેમ ૂ અને પરીષા ફી ભરેલ છે કે કેમ ૂ) કરીને લાયક 
યમેદવારોની રાજય સરકારરીના સામા્ ય વહીવટ નવભાગના તા. /૦૮/૨૦૧૫ પર રમાનકઃ 
ભરત/૧૦૨૦૧૫/૬૫૫/ક અને તા. ૨૯/૦૯/૨૦૧૫ ના પર રમાનકઃ ભરત/૧૦૨૦૧૪/ 
૬૩૮૯૩૭/ક તેમજ તા- ૧૭/૦૫/૨૦૧૬ તથા તા.ર૧-૧૦-ર૦૧૬ના પર રમાનક-ભરત/ 
૧૦૨૦૧૪/ ૬૩૮૯૩૭/ ક.થી મનજૂર કરવામાન બવેલ પરીષા પનત અ સુાર (૧) રથમ 
તબકામાન O.M.R. – M.C.Q. પ્ધનતની ્ પધામસમક લેણખત કસોટી અને (૨) બીા તબકામાન 
કો્ ્ ટુર રોફીનશય્સીની વનલાભન પરીષા - એમ બે કસોટીવ લેવામાન બવશે. ેની 
નવગતો નીચે જુબની રહશેે. 

(૧)  O.M.R. – M.C.Q. પ્ધનતની ્પધામસ મક લેણખત કસોટી  (રથમ તબકાની પરીષા-ભાગ-૧) :   
ાહરેાત રમાનક: ૧૪ર/૨૦૧૭૧૮નો અ્યાસરમ – ણુભાર નીચે જુબ છે. 
રમ નવષય ણુ સમયગાળો 
૧ સામા્ ય ઞાન :  જુરાતનો ભનતહાસ, ગૂોળ અને સન્  કૃનત, 

ભારત ુન બનધારણ, રમતગમત, સામા્ય નવઞાન, વતમમાન 

રવાહો, કો્ ્ ટુરને લગ ુન સામા્ ય ઞાન, પયામવરણ, ાહરે 

વહીવટ, સરકારી યોજનાવ, પનચાયતી રાજ અને ડીઝા્ ટર 

મેનેજમે્ ટ નવગેરે  

૬૦ ૧૨૦ નમનનટ  

૨ જુરાતી સાહહસય, જુરાતી ્ યાકરણ  ૪૦   

૩ ંરેી ્ યાકરણ ૨૦ 

૪ ગાણણતક કસોટીવ અને ટે્ટ વફ રીઝનંગ  ૩૦  
 કુલ ણુ ૧૫૦  
 

નંધઃ(૧) (i) પરીષા Multiple Choice Question (MCQ ) અને Optical Mark Reader(OMR) પ્ધનતની 
રહશેે. (ii) દરેક રનનો ૦૧ (એક) ણુ રહશેે. (iii) યમેદવારે બધા રનોના જવાબ બપવાના 
રહશેે. (iv) ખોટા નવક્પવાળા, એકથી વ  ુ નવક્પો દશામવેલ, છેકછાકવાળા નવક્પદીઠ તથા 
ખાલી છોડી દીધેલ જવાબદીઠ મેળવેલ ણુમાનથી ૦.ર૫ ણુ કમી કરવામાન બવશે. નેગેટીવ 
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માકંગ લા  ુ પડશે. (v) દરેક રનના જવાબોમાન એક નવક્પ "E" “Not attempted” રહશેે, 
યમેદવાર કોભ રનનો જવાબ બપવા ના ભ્છતા હોય તો  બ નવક્પ પસનદ કરી શકશે અને 
“Not attempted” નવક્પ પસનદ કરવાના હક્સામાન નેગેટીવ માકંગ લા  ુ પડશે નહં. (vi) 
રનના બપેલા બધા નવક્પોમાનથી કોભ પણ નવક્પ પસનદ નહં કરવામાન બવે તો  મેળવેલ 

ણુમાનથી ૦.ર૫ ણુ કમી (નેગેટીવ માકંગ) કરવામાન બવશે. 
(ર)  રનપરમાન અ્યાસરમ ુન ધોરણ અને નવષયવ્  ુ જુરાત મા્યનમક અને ય્ચતર 

મા્યનમક નશષણ બોડમમાન ધોરણ-૧રની કષાના સામા્ય ઞાન અને લ તુમ શૈષણણક 
લાયકાતના નવષયોને અ ુૂ પ રનોવાળન રનપર (MCQ – OMR) રહશેે.  

(૩) ે તે સનવગમની ાહરેાત અ્વયે યમેદવારો તરફથી વન-લાભન રી્ટડમ (ક્ફમમ) 
થયેલ અરીપરકોની સન્ યાને ્યાને લભ મનડળ ્વારા તે સનવગમની MCQ - OMR   
પ્ધનતથી ્ પધામસ મક લેણખત કસોટી લેવી કે MCQ - OMR   પ્ધનતથી વન-લાભન  
્ પધામસ મક લેણખત કસોટી લેવી તે નકકી કરવામાન  બવશે.  

(૪) રથમ તબકાની ્ પધામસ મક લેણખત પરીષા ભાગ-૧ને ંતે બીા તબકાની કો્ ્ ટુર 
રોહફસીય્ સી ટે્ ટ ભાગ-ર માટે યમેદવારોને કવોલીફાય થયેલ ગણવા માટેના 
લ તુમ લાયકી ણુ ુન ધોરણ સરકારરીની ્ થાયી સચૂનાવ અ સુાર ્યાને લભ 
મનડળ વારા નનયત કરવામાન બવેલ છે. ે અ સુાર દરેક કેટેગરીના યમેદવારો માટે 
(અનામત, P.H. અને Ex-Serviceman સહહત)  ૪૦ ધ લ તુમ લાયકી ણુ ુન ધોરણ 
રહશેે. અને બમ  મનડળ વારા નનયત કરવામાન બવેલ લ તુમ લાયકી ણુની નવગતો 
અને ભરવાની થતી કેટેગરી વાભઝ જ્ યાની સન્  યાને ્ યાને લભ કેટેગરી વાભઝ 
ભરવાની થતી જ્યાના રણ ગણા યમેદવારોને બીા તબકાની કો્ ્ ટુર 
રોહફસીય્ સી ટે્ ટ ભાગ-ર માટે મનડળ વારા લાયક (કવોલીફાય કરવા) ગણવામાન 
બવશે. અને તેવી રીતે લાયક ઠરેલ (કવોલીફાય થયેલ) યમેદવારોને જ બીા 
તબકાની કો્ ્ ટુર રોહફસીય્ સી ટે્ ટ ભાગ-ર બપવાની રહશેે.  

 

(૨) કો્્ ટુર રોફીસીય્સી ટે્ટ- (બીા તબકાની પરીષા) ભાગ-ર :  

 રથમ તબકાની ્ પધામસમક લેણખત પરીષાના પહરણામને ંતે બીા તબકાની કો્ ્ ટુર 
રોહફસીય્ સી ટે્ ટ માટે કવોલીફાય થયેલ યમેદવારોની કો્ ્ ટુર રહફસીય્ સી ટે્ ટ 
લેવામાન બવશે. ેનો અ્યાસરમ – ણુભાર નીચે જુબ છે. 

સમય - ૧-૧૫ કલાક 

રન રમાનક નવષય ુન નવવરણ ણુ 

૧ એકસેલ ્ રેડશીટ ૧૫ ણુ 

૨ મ-મેભલ કરવા (વીથ ફાભલ એટેચમે્ ટ)  ૧૫ ણુ 

૩ પાવર પોભ્ ટ  ૧૫ ણુ 
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૪ વડમ  ટાભપંગ/ વડમ  ફોમેટંગ (ંરેી તથા જુરાતી)   ૩૦ ણુ 

 કુલ   ૭પ ણુ 

નંધ :   યમેદવારોએ યકત રથમ તબકાની ્ પધામસ મક લેણખત પરીષા ભાગ-૧ અને અને બીા 
તબકાની કો્ ્ ટુર રોહફસીય્ સી ટે્ ટ ભાગ-ર, એમ બનને કસોટીમાન મેળવેલ ણુના 
મેરીટસ બધારે કેટેગરીવાભઝ ભરવાની થતી જ્ યાની નવગતો ્ યાને લભ  પસનદગી / 
રનતષા યાદી તૈયાર કરવામાન બવશે. 

૧૦. સામા્ય શરતો : 
(૧) ાહરેાતમાન ે કેટેગરીના યમેદવારો માટે જ્ યાવ અનામત છે તેવી કેટેગરીના યમેદવારને જ 

ય૫લી વયમયામદામાન ૂટછાટ મળશે. બધી જ મળવાપાર ૂટછાટ ગણતરીમાન લીધા બાદ 
વ મુાન વ  ુ૪૫ વષમથી વધે નહં તે રીતે જ ય૫લી વયમયામદામાન ૃટછાટ મળશે.  

(ર) અનામત વગમના યમેદવારો જો ણબન અનામત જ્યા માટે અરી કરશે તો બવા યમેદવારોને 
વયમયામદામાન ૂટછાટ મળશે નહહ. પરન  ુપરીષા ફીમાનથી તુ્ત માટે ે તે અનામત વગમના 
યમેદવારોએ પોતાની ાનત- વગમ દશામવવાનો રહશેે. અ્ યથા પરીષા ફી ભરવાની રહશેે.  

(૩) ણબન અનામત તથા અનામત વગોના મહહલા યમેદવારોને પણ બધી જ મળવા પાર ૂટછાટ 
ગણતરીમાન લીધા બાદ વ મુાન વ  ુ૪૫ વષમની ંમર સધુી જ ય૫લી વયમયામદામાન ૂટછાટ 
મળશે.  

(૪) (૧) અનામત વગમના યમેદવારોએ ાનત ંગે ુન સષમ સતાનધકારી ુન રમાણપર  
જુરાત સરકાર વારા વખતો વખત નનયત કરેલ ન નૂામાન મેળવેલ હો ુન જોભશે. (૨) 

સા.અને શૈ.૫.વગમના યમેદવારોએ યનત વગમમાન સમાવેશ ન થતો હોવા ંગે ુન 
સામાીક ્યાય અને અનધકારીતા નવભાગના તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ ના ઠરાવ રમાકઃ 
સશપ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/અ થી નનયત થયેલ પહરનશ્ઠ-૪ ( જુરાતી) ના ન નુામાન તા. 
૦૧/૦૪/ર૦૧૬થી અરી કરવાની છે્ લી તા.૧૮/૧૧/૨૦૧૭ દર્ યાન મેળવેલ અસલ 
રમાણ૫રનો નનબર અને તારીખ વનલામન અરી કરતી વખતે દશામવવાનાનરહશેે. 
(ંરેીમાન મેળવેલ રમાણપર મા્ ય ગણવામાન બવશે નહં.) સષમ અનધકારી 
્ વારા અપાયેલ બ ુન રમાણપર રજુ ન કરી શકનાર યમેદવારો સામા્ ય યમેદવારો 
માટે નકી થયેલ વયમયામદામાન બવતા નહં હોય તો તેવની યમેદવારી રદ થશે. 
સામાીક અને શૈષણણક રીતે ૫છાતવગમના યમેદવારોએ રાજય સરકારની નોકરી માટે 
મા્ય કરાયેલ પહરનશ્ ટ-૪ (જૂનો પહરશ્ટ-ક)ના નનયત ન નુામાન ( જુરાતી) નોન 
હરનમલીયર સટી અસલ રમાણપરોની ચકાસણી સમયે રજૂ કરવા  ુ રહશેે. (૩) 
સામાીક અને શૈષણણક રીતે ૫છાત વગમના ૫હરણીત મહહલા યમેદવારે બ  ુ નોન 
રીમીલેયર રમાણ૫ર તેમના માતા- નપતાની બવકના સનદભમમાન રજુ કરવા ુન રહશેે. 
જો બવા યમેદવારોએ તેમના ૫નતની બવકના સનદભમમાન બ  ુરમાણ૫ર રજુ કરેલ 
હશે તો તેની અરી રદ કરવામાન બવશે. (૪) જો સામાીક અને શૈષણણક રીતે ૫છાત 
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વગમના યમેદવારે બ ુન રમાણ૫ર મનડળ ્વારા અસલ રમાણપરોની ચકાસણી સમયે 
રજુ કરેલ નહહ હોય તો તેમજ તેવ ણબનઅનામત યમેદવાર તરીકેની વય મયામદામાન 
બવતા નહં હોય તો તેવની અરી નવચારણામાન લેવામાન બવશે નહહ. (૫) પરીષા 
ફી ભયામ બાદ રીફનડ મળવાપાર નથી તેમજ તે ફી અ્ ય કોભ પરીષા માટે અનામત 
તરીકે રાખવામાન બવશે નહં. તથા અરી કયામ બાદ ૫રત ખંચી શકાશે નહહ. (૬) 
ણબન અનામત વગમના યમેદવારોએ નનયત પરીષા ફી ભરેલ નહં હોય તો તેવની 
અરી નવચારણામાન લેવામાન બવશે નહં. (૭) સરકારના રવતમમાન નનયમો અ સુાર 
નવધવા મહહલા યમેદવારો માટે ૫સનદગીમાન અરતા બ૫વા માટે તેમને દરેક 
પરીષામાન એટલે કે બને તબકાની પરીષામાન મેળવેલ ણુના ૫ ટકા ણુ યમેરી 
બ૫વામાન બવશે. ૫રન  ુ તેવએ તે સમયે અને સયારબાદપનુઃલ્ન કરેલ ન હોવા 
જોમએ. ય૫રાનત મનડળની કચેરી માનગે સયારે તેના તમામ પરુાવાવ અસલમાન મનડળની 
કચેરીમાન રજુ કરવાના રહશેે. (૮) બગળની ભરતી રહરયા સનદભે મનડળ વારા 
બ૫વામાન બવતી જૂરી સચુનાવ જોવા માટે મનડળની વેબસામટ અવાર નવાર 
જોતા રહે ુન. (૯)  એથલેહટકસ (રેક અને હફ્ડ રમતો સહહત), બેડનમ્ટન, બા્કેટબોલ, 

હરકેટ, ફટબોલ, હોકી, ત્વમંગ, ટેબલટેનનસ, વોલીબોલ, ટેનનસ, વેમટણલફટંગ, રેસણલંગ, 

બોકનસંગ, સામકણલંગ, ીમને્્ટકસ, જુડો, રામફલ હૂટંગ, કબડી  ખોખો, તીરનદાી, 

ઘોડેસવારી, ગોળાફંક, નૌકા્ પધામ, શતરનજ  હે્  ડબોલની રમતો-ખેલકુદમાન (1) રા્રીય / 

ંતરરા્રીય અથવા (2) ંતર નુનવનસિટી અથવા (3) અણખલ ભારત શાળા સનઘ 
્વારા યોાતી ્ પધામવમાન રનતનનનધસવ કરેલ હોય તેવા યમેદવારને ૫સનદગીમાન 
અરતા બપવા માટે તેમને માર રથમ તબકાની ્પધામસમક લેણખત પરીષામાન  
મેળવેલ કુલ ણુ ન૫  (પાનચ) ટકા ણુ યમેરી બ૫વામાન બવશે. તેથી યકત રણ 
્ તરની ્ પધામવમાન યમેદવારોએ ભાગ લીધેલ હોય તેવા જ યમેદવારોએ 
અરીપરકમાન જૂરી નવગતો દશામવવાની રહશેે. યકત રણ ્ તર નસવાયની 
્પધામવમાન ભાગ લીધેલ હોય તો તેને અરીમતા માટે મા્ય ગણવાની રહતેી ન 
હોવાથી તેવા યમેદવારોએ અરીપરકમાન નવગતો દશામવવાની રહશેે નહં. યકત રણ 
્ તરની ્ પધામવમાન ભાગ લીધેલ યમેદવારોએ સરકારે તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ના ઠરાવ 
રમાનક: સીબરબર/ ૧૦૭૭/ ર૬૬૦/ગ.ર તથા તા. ૧/૮/૧૯૯૦ના ઠરાવ રમાનક: 
સીબરબર/૧૧૮૮/ ૩૬૪૪/ ગ.રમાન નનયત કયામ જુબના સતાનધકારી પાસેથી નનયત 
ન નૂામાન મેળવેલ જૂરી રમાણ૫ર અસલ રમાણપરોની ચકાસણી સમયે રજુ 
કરવા ુન રહશેે. (નનયત ન નૂા મનડળની વેબ સાભટ પર કુવામાન બવેલ છે.) બ ુન 
રમાણપર ધરાવનાર યમેદવાર જ રમતના ણુ મેળવવા માટે હકદાર થશે. (૧૦) 
સામા્ય વહીવટ નવભાગના તા. ૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ રમાનકઃ સીબરબર/૧૦૯૬/ 
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૨૨૧૩/ગ.ર માન નનદેનશત રવતમમાન નનયમો અ સુાર નવધવા મહહલા યમેદવારો માટે 
પસનદગીમાન અરતા બપવા માટે તેવને રથમ તબકાની ્પધામસમક લેણખત કસોટી 
તેમજ બીા તબકાની કો્્ ટુર રોહફસીય્સી ટે્ટ- એમ બનને પરીષામાન મેળવેલ 

ણુના ૫ (પાનચ) ટકા ણુ યમેરી બ૫વામાન બવશે. પરન  ુ તેવએ નનમ ૂનક સમયે 
પનુઃ લ્ન કરેલા ન હોવા જોભએ.  અને તે ંગે મનડળ માનગે સયારે તમામ પરુાવા 
અસલમાન રજુ કરવાના રહશેે. (૧૧)  મનડળ તરફથી બ૫વામાન બવતી જૂરી 
સચુનાવ જોવા માટે મનડળની વેબસામટ અવારનવાર જોતા રહે ુન. 

૧૧. સામા્ય સચુનાવ :  

 (૧). શૈષણણક લાયકાત  કો્્ ટુરની ાણકારી  ંમર  ાનત (કેટેગરી-SC,ST,SEBC)  

માી સૈનનક  ્પોટમસ  શારીહરક ખોડખાનપણ  અને અ્ય બાબતનોના યમેદવાર પાસેના 

અસલ રમાણપરોને બધારે વનલાભન અરીમાન ભરેલ નવગતો સમર ભરતી રહરયા 

માટે બખરી ગણવામાન બવશે. વનલાભન અરીમાન દશામવેલ નવગતોના સમથમનમાન 

રમાણપરો અને પરુાવાવ મનડળ માનગે સયારે યમેદવારે અસલમાન (ઝેરો્સ નકલો 

સહીત) રજુ કરવાના રહશેે. એવા પરુાવા રજુ નહં કરી શકનાર યમેદવાર ુન અરી૫રક 

ે - તે તબકકેથી ‘‘રદણણ ગણવામાન બવશે.   

 (૨). યમેદવાર અરી૫રકમાન ે ફોટો upload કરેછે  તેની પાસપોટમ સામઝના ફોટાની 

એક કરતાન વ  ુ કોપીવ પોતાની પાસે રાખવી અને બ ાહરેાત - સનવગમની સમર  

ભરતી રહરયામાન તે જ ફોટાની કોપીનો યપયોગ કરવાનો રહશેે. (ેમ કે ૫રીષા સમયે 

હાજરી૫રકમાન લગાવવો તેમજ અસલ રમાણપરોની ચકાસણી સમયે પણ તે જ 

ફોટાની કોપી રજુ કરવાની રહશેે.)  

 (૩). યમેદવાર અરી૫રક ભરતી વખતે ે મોબામલ નનબર દશામવે છે તે નનબર ચાલ ુજ 

રાખવો. ભનવ્યમાન મનડળ તરફથી બ પરીષાને સબનનધત ૫રીષાલષી સચૂનાવ 

યમેદવારને બ દશામવેલ નનબરના મોબામલ ૫ર SMS થી મોકલવામાન બવશે તેથી 

દશામવેલ મોબામલ નનબર બદલવો નહી.   

 (૪) ફીકસ ૫ગારથી લાયક યમેદવારને ૫ (પાનચ) વષમનાન અજમાયશી ધોરણે જ્યા ય૫ર 

નનમ ૂનક સતાનધકારી ્વારા નનમ ૂનક બ્યેથી બ જ્યાના ભરતી નનયમો, ખાતાકીય 

૫રીષા નનયમો, કો્્ ટુર કૌશ્ય ૫રીષા નનયમો-ર૦૦૬ તથા પવૂમ સેવા તાલીમ અને 
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તાલીમા્ત ૫રીષાનાન નનયમો જુબ નનયત ૫રીષાવ બ સમયગાળા દર્યાન પાસ 

કરવાની રહશેે.  

 (૫) બખરી ૫સનદગી પામેલ યમેદવાર નનમ ૂનક સતાનધકારી ઠરાવે તે શરતોને બનધન 

નનમ ૂનક મેળવાને પાર ઠરશે.  

 (૬) યમેદવાર પોતે મેરીટ યાદીમાન સમાનવ્ટ થવા મારથી સનબનનધત જ્યા ય૫ર 

નનમ ૂનક મેળવવાનો દાવો કરવાને હકકદાર થશે નહહ. નનમ ૂનક કરનાર સતાનધકારીને 

પોતાને એવી ખાતરી થાય કે ાહરે સેવા સાૂ તે જુરાત ુ્ કી સેવા વગીકરણ અને 

ભરતી (સામા્ય) નનયમો -૧૯૬૭ થી ઠરાવેલ નનયમો સુાર યો્ય જણાતો નથી. તો ે 

તે તબકકે બવા યમેદવારને તેની નનમ ૂનક ‘રદણ કરીને ૫ડતો કૂી શકાશે. નનમ ૂનક 

બાબતે તેવનો નનણમય બખરી ગણાશે.  

 (૭) બ ભરતી રહરયા યકત જણાવેલ જ્યાવ તેની સામે જણાવેલ ખાતાના વડાની 

વગમ-૩ સનવગમની જ્યાના રવતમમાન ભરતી નનયમો - ભરતી પરીષા નનયમોને બનધન 

રહશેે.   

 (૮) બ ાહરેાત કોમ ૫ણ કારણોસર રદ કરવાની કે તેમાન ફેરફાર કરવાની બવ્યકતા 

યભી થશે તો તેમ કરવાનો મનડળને સનપણૂમ હકક / અનધકાર રહશેે અને મનડળ બ માટે 

કારણો બ૫વા બનધાયેલ રહશેે નહી. તેમજ તેવા સનજોગોમાન ભરેલ અરી અને ૫રીષા 

ફી ૫રત મળવાપાર થશે નહી.   

 (૯) બોડમ (મનડળ) ની વેબસાભટ  https://gsssb.gujarat.gov.in નનયનમતપણે જોતા રહવેા 
યમેદવારોને ખાસ  ભલામણ છે.   

 (૧૦) બ ાહરેાત અ્ વયે સનભવત ભાગ-૧ ની લેણખત પરીષા ુન બયોજન સને 
ર૦૧૮ના ા્ બુરી/ ફેરબુરી  માસ દરનમયાન કરવામાન બવશે  તે ્ યાને લભ 
યમેદવારોએ પરીષાલષી તૈયારી કરવી. બમ છતાન પરીષાના બયોજનની તારીખ 
બાબતે જૂર જણાયે મનડળ ફેરફાર કરી શકશે.  

 (૧૧) બ ભરતી રહરયા સનપણૂમપણે ે તે સનવગમના રવતમમાન ભરતી નનયમોને બનધન 
રહશેે. 

૧૨. મનડળ ે કોમ યમેદવારને ;   

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

અથવા કોમ અનધકારી ૫ર રસયષ કે ૫રોષ લાગવગ લગાડવાનો રયાસ કરવા માટે,  
2. બીા ુન નામ ધારણ કરવા માટે,  

https://gsssb.gujarat.gov.in/
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3. બીા પાસે પોતા ુન નામ ધારણ કરાવવા માટે,  
4. બનાવટી ખોટા દ્તાવેજો અથવા ેની સાથે ચેડા કરવામાન બ્યા હોય તેવા દ્તાવેજો 

સાદર કરવા અથવા ગેરરીનત બચરવા માટે,  
5. યથાથમ અથવા ખોટા અથવા મહસવની માહહતી ૂપાવતા હોય તેવા નનવેદનો કરવા 

માટે,  

6. ૫રીષા માટે તેની યમેદવારીના સનબનધમાન અ્ય કોમ અનનયનમત અથવા અયો્ય 

સાધનનો બરય લેવા માટે,  
7. ૫રીષા દર્યાન ગેર્યાજબી સાધનોનો ય૫યોગ કરવા માટે એટલે કે અ્ય 

યમેદવારની યતરવહીમાનથી નકલ કરવા, પુ્ તક, ગામડ, કા૫લી કે તેવા કોમ૫ણ 

છાપેલા કે હ્તણલણખત સાહહસયની મદદથી અથવા વાતચીત ્વારા નકલ કરવા કે 

યમેદવારને નકલ કરાવવાની ગેરરીનતવ પૈકી કોમ૫ણ ગેરરીનત બચરવા માટે,  
8. લખાણોમાન અ્્લલ ભાષા અથવા બીભસસ બાબત સહહતની અર્ તુ બાબત લખવા 

માટે,  
9. OMR યતરપરમાન પોતાની વળખસચૂક કોભપણ રકારની નીશાની  લખાણ  બ્ફાબેટ  

ણચન કે ેનાથી વળખ ર્થાનપત થાય તેવા રયાસ કરવા માટે   
10. ૫રીષા ખનડમાન અ્ય કોમ રીતે ગેરવતમ ૂનક કરવા માટે,  

11. ૫રીષાના સનચાલન કરવા માટે મનડળે રોકેલા ્ટાફને સીધી કે બડકતરી રીતે હરેાન 

કરવા અથવા શારીહરક રીતે મા કરવા માટે,  

12. પવૂમવતી ખનડોમાન નનહદિ્ટ કરેલા તમામ અથવા કોમ૫ણ કૃસય કરવાનો રયસન કરવા 
માટે અથવા બવા રસનગે મદદગારી કરવા માટે, અથવા  

13. ૫રીષા માટે તેને ૫રવાનગી બ૫તા તેના રવેશ૫રમાન બ૫વામાન બવેલી કોમ૫ણ 

સચુનાનો ભનગ કરવા માટે દોષનત ઠયામ હોય તો અથવા દોનષત હોવા ુન ાહરે ક ુમ હોય 

તો તે ફોજદારી કાયમવાહીને પાર થવા ય૫રાનત - (ક) મનડળ, તે ે ૫રીષાનો યમેદવાર 

હોય તે ૫રીષામાનથી ગેરલાયક ઠરાવી શકશે, અથવા (ખ) (૧) મનડળ, સીધી ૫સનદગી 
માટે લેવાની કોમ૫ણ ૫રીષામાન બેસવામાનથી અથવા કોમ૫ણ ૂબૂ લુાકાતમાનથી, 
અથવા (ર) રાજય સરકાર, પોતાના હઠેળની કોમ૫ણ નોકરીમાનથી કાયમી રીતે અથવા 
નનહદ્ટ દુત માટે ગેરલાયક / બાકાત કરી શકશે.  

14. જુરાત ાહરે સેવા બયોગ કે અ્ ય ાહરે સેવા બયોગ અથવા અ્ ય સરકારી/અધમ 
સરકારી/સરકાર હ્તકની સન્  થાવ ્ વારા યમેદવાર કયારેય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ 
હોય અને ગેરલાયકાતનો સમય ચાલ ુહશે તો બવા યમેદવારની અરી બપોબપ રદ 
થવાને પાર બનશે.  



- 18 - 

 ૧૩.  નીચે દશામ્યા જુબની અરીવ રદ કરવામાન બવશે. (બ યાદી માર ર્ ટાનત ્ વૂપે છે. 
ે સનપણૂમ  નથી) 

(૧) વનલાભન સુદા જુબ અરી કરેલ ન હોય 

(ર) અરીમાન દશામવેલ નવગતો અ રૂી કે અસનગત હોય 

(૩) અરીમાન યમેદવારે સહી કે પાસપોટમસાભઝનો ફોટો અપલોડ કરેલ ન હોય 

(૪) અરી ફેકસ થી  ભ-મેલ થી અથવા પો્ ટથી મોકલાવેલ હોય 

(૫) ણબનઅનામત વગમના યમેદવારે પરેૂપરૂી ફી ન ભરેલ હોય 

(૬) અ સુણૂચત ાનત  અ સુણુચત જન ાનત  સામાીક શૈષણણક પછાત વગમ  શારીહરક 
ખંડખાનપણ ધરાવતા યમેદવાર તેમજ માી સૈનનક તેવની કેટેગરી ંગે ;ુ રમાણ૫ર 
ધરાવતા ન હોય 

(૭) સામાીક શૈષણણક પછાત વગમના યમેદવાર ાહરેાતમાન દશામવેલ સમયગાળા ;ુ નોન-

હરનમલીયર રમાણ૫ર ધરાવતા ન હોય. 
૧૪. બ ાહરેાત તથા ભરતી રહરયામાન કોભપણ કારણોસર તેમાન ફેરફાર કરવાની કે રદ 

કરવાની બવ્યકતા યભી થાય તો તેમ કરવાનો મનડળનો સનપણૂમ હકક/ અનધકાર રહશેે અને 
મનડળ બ માટે કારણો બપવા બનધાયેલ રહશેે નહં. 

 

તારીખ :  ૧૭  /૧૦  /૨૦૧૭  

્થળ   : ગાનધીનગર 
સણચવ, 

જુરાત ગૌણ સેવા ૫સનદગી મનડળ, 

ગાનધીનગર. 
 


