
 
અગત્યની જાહરેાત 

ગજુરાતગૌણસેવા૫સદંગીમડંળ, ગાધંીનગર. 
જાહરેાત કર્માકં: ૧૧૪/ર૦૧૬૧૭ 

 ગજુરાત ગૌણ સવેા પસદંગી મડંળ ઘ્વારા યોજાનાર નીચ ે મજુબ પરીક્ષાઓ માટે, 
ઉમદેવારોએ, પોતાનો ઓનલાઇન પર્વશેપતર્- હાજરીપતર્ક (કોલ લટેર તથા ઉમેદવારો માટેની 
સચુનાઓ) https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી મળેવી લવેાના રહશે.ે 
કર્મ  જાહરેાત કર્માકં  પરીક્ષાનુ ંનામ / 

સવંગર્  
પરીક્ષાની તારીખ / વાર/ 
સમય.

કોલ લટેર ડાઉનલોડ 
કરવાનો સમયગાળો 

૧. ૧૧૪/ર૦૧૬૧૭ “િહસાબનીશ” ૨૫/૦૩/ર૦૧૮,રિવવાર  
બપોરે ૧૨:૦૦ થી ૧૪:૦૦ કલાક  

તા.૧૨/૦૩/૨૦૧૮ના રોજ 
૧૪.૦૦ કલાક થી  
તા.૨૫/૦૩/૨૦૧૮ સવારના 
૧૨:૦૦ કલાક સધુી 

 
ઉમદેવારો માટેની સચૂનાઓ માટે અહીં ક્લીક કરો. 
 પર્વશેપતર્- હાજરીપતર્ક (કોલ લેટર) “On Line” મેળવવા માટે (ડાઉનલોડ કરવા માટે) 
ઉમદેવારોએ પર્થમ કોમ્પ્યટુરમા,ંસૌ પર્થમ https://ojas.gujarat.gov.in વેબ સાઇટ પર જવુ.ં 
 હવે “Call Letter” પર Click કરવુ.ં ત્યારબાદ Select job પર Click કરી જાહરેાત નબંર: 
૧૧૪/ર૦૧૬૧૭Select કરીને “Confirmation Number” તથા “Birth date” ટાઇપ કરીને ok પર click 

કરવાથી અલગ Window મા ંઆપના Call Letter  (પર્વશેપતર્ - હાજરીપતર્ક)ની િપર્ન્ટ મેળવી 
લેવાની રહશેે. જયારે ઉમદેવારો માટેની સચૂનાઓની પર્ીન્ટ ડાઉનલોડ કરવી ફરજીયાત છે. 
ન ધ : (૧) Ojas વેબસાઇટ પરથી Call Letter (પર્વશેપતર્ - હાજરીપતર્ક)ની િપર્ન્ટ કરતા ં પહલેા ં
કોમ્પ્યટુર સાથે જોડલે િપર્ન્ટરમા ંA4 સાઇઝનુ ંsetup ગોઠવવુ ંજ રી છે. 
(ર)  ઉમેદવારે  તે સમયે ઓન લાઇન અરજી Confirm કયાર્ બાદ મળેલ Confirmation  
Number અને અરજીમા ંદશાર્વેલ Birth Date જ પર્વેશપતર્ મેળવવા માટે વેબસાઇટમા ં 
ટાઇપ કરવાની રહશેે. તો જ પર્વેશપતર્-હાજરીપતર્ક ડાઉનલોડ થશે. ની જવાબદારી  
ઉમેદવારની છે.  
(૩)  જા.કર્:૧૧૪/૨૦૧૬૧૭ “િહસાબનીશ”વગર્-૩ સવંગર્ની સીધી ભરતી માટે ઓન-લાઇન 

જાહરેાત અન્વયેકોલ લેટર ડાઉનલોડ સબધંી પછૂપરછ અંગે મડંળના કંટર્ોલ મના 
ફોન નબંર: ૦૭૯ ર૩ર ૫૭૩૦૪ / ૫૩૬ર૭ ઉપર કચેરી સમય (૧૦-૩૦ થી ૬-૧૦ 
સધુી) દરમ્યાન (જાહરે રજા િસવાય) સપંકર્ સાધવા ઉમેદવારોએ ન ધ લેવી. લેિખત 
પરીક્ષા સમયે, કોલ લેટર- હાજરીપતર્કની િપર્ન્ટ રજૂ કરવી ફરજીયાત છે. 

(૪)   ઉમેદવારોએ અરજી કન્ફમર્ કરી હોય અને ફી ભરપાઇ કરેલ હોય પરંત ુ કોલ-લેટર 
ડાઉનલોડ ન થતો હોય તેવા ઉમેદવારોએ મડંળની કચેરી ખાતે કચેરી સમય 
દરિમયાન (જાહરે રજાના િદવસો િસવાય) ૧૦:૩૦ થી ૬:૧૦ સધુી બ  સપંર્ક કરવો. 

(૫)  પર્વેશપતર્- હાજરીપતર્ક (કોલ લેટર) ગજુરાતી ભાષામા ંજ હશે અન્ય કોઇ ભાષામાં  
ટર્ાન્સલેટ કરાવેલ હશે તો માન્ય રાખવામા ંઆવશે નિહ. 

મડંળની તા.ર૪/૦૧/૨૦૧૭ની ઉક્ત જાહરેાતોમા ંદશાર્વેલ અન્ ય તમામ બાબતો યથાવત રહ ે
છે. 

 
તા.૦૯/૦૩/૨૦૧૮સિચવ 
 થળ : ગાધંીનગર 

  



 

:: ઉમેદવારમાટની ચૂનાઓ :: 
( આતમામસચૂનાઓઅવ યવાચંીઅમલકરવાઉમેદવારોનજેણાવવામાઆંવેછે.)  

(1)  આ પર ામા ંઆપનો વેશ મડંળની હર ખબર અને તેને સબંધીત ચૂનાઓને આધાર 
આપે ઓન-લાઈન ભરલી અર પ કમાનંી િવગતો અને તે હઠળના સ ગદનામાના 
ખરાપણાને આિધન રહ ને આપવામા ંઆવે છે. જો આપે અર પ કમા ંદશાવેલ શૈ ણક 
લાયકાત,વય, િત4 ડર4 ક અ  ય કોઇપણ મા હતી ભિવ  યમા ં કોઇપણ તબ ે ખોટ / 
િત કુત હોવા ુ ંમડંળને જણાશે તો આપની ઉમેદવાર  /પસદંગી /િનમ કૂ,મડંળ  ારા 

િનયમો સુાર "ર જનરટ" / "રદ" થવા પા  ઠરશે. 
(2) જો આપ હરાતમા ંદશા યા જુબની શૈ ણક લાયકાત પ ર ણૂ કરતા ંન હોય તો આ 

ચુના અ  વયે આપને આ પર ામા ંનહ  બેસવા માટ સલાહ આપવામા ં આવે છે. 
(3)  પર ાખડંમા ંઉપ થત થવા માટ આપે ડાઉનલોડ કરલ કોલલેટર-કમ-હાજર પ ક ઉપર 

પોતાનો ફોટો ચ ટાડ  પર ાખડંમા ંઅ કૂ સાથે લાવવાનો રહશે. અ યથા, આ પર ામા ં
આપને બેસવા દવામા ંઆવશે નહ . ઓનલાઇન અર મા ં વો ફોટો અપલોડ કરલો હોય 
ત ન તેવો જ ફોટો હાજર પ કમા ંચ ટાડવો ફર યાત છે. 

(4) ટની ખામીવાળા અને હાથની િવકલાગંતાના કારણે હાથથી લખવા સ મ ન હોય 
તેવાPHઉમેદવારો ક ઓને લહ યાની િુવધા જ ર  હોય તેવા ઉમેદવારોએ  તે પર ા 
ક ના સચંાલક ીનો અગાઉથી જ ર  આધાર રુાવા (સીવીલ સ નના સ ટ ફકટ) સાથે 
બ  સપંક કર ને પર ા શ  થતા ંપહલા ંલહ યો સાથે રાખવાની મં ુર  મેળવી લેવાની 
રહશે. મં ુર  વગર લ હયાની િુવધા આપી શકાશે નહ .  

(5)  પર ાખડંમા ંઆપે આપની ઓળખ માટ- ઇલે શન કાડ, આધાર કાડ, ાઇવ ગ લાયસ સ, 
પાનકાડ, ક લૂ/કોલેજ ુ ં ફોટાવા  ઓળખપ  સાથે રાખવા ુ ં રહશે.  િનર ક માગેં 
યાર બતાવવા ુ ંરહશે 

(6) આ પર ા MCQ -OMR (મ  ટીપલ ચોઇસ ક્વે ન-ઓપ્ટીકલમાકર્રીડર) પ ધિતની રહશે. 
ઉમેદવારોએ તેમા ં બેઠક માકં તથા ના જવાબ સામેના મા ં /ૂ લેક બોલપોઇ ટ 
પેનથી સં ણૂ      ુટં ને દશાવવાનો રહશે. જવાબ સામેના આપેલ વ ળુ જો અ ૂ ું 
ૂટંવામા ંઆવશે તો તે જવાબ મા ય ગણવામા ંઆવશે નહ .   

(7)  OMR પ ધિતથી ઉ રપ મા ં જવાબો લખતા પહલા તે ગેની ચૂનાઓ અ કૂપણે 
વાચંવી, પછ  જ જવાબો લખવા. OMRઉ રપ મા ં વહ તે બેઠક માકં, ુ તકા નબંર 

કડામા ં તથા ુ તકા કોડ ે  અ રમા ં અને OMRપ ધિતમા ં ચૂ યા જુબ 
અ કૂ દશાવાનો રહશે. આ િસવાય અ ય કોઇ લખાણ ક ઓળખ ચહન કરવા ન હ. અ યથા 
િત ુ ત OMRઉ રપ  રદ ગણીને કો ટુર ચકાશશે નહ  ની જવાબદાર  ઉમેદવારની 

પોતાની રહશે. 
(8) િનધાર ત પર ા સમય કરતા 1-00 કલાક અગાઉ આપે આપની બેઠક પર અ કૂ હાજર 

થવા ુ ંરહશે. 
(9)  OMRપ ધિતથી ઉ રપ ોના ૂ યાકંન માટ આપના સાચા-ખોટા જવાબ, એક કરતા ંવ  ુ

િવક પો દશાવેલ જવાબ, છેકછાક,અ ૂ ું ૂટંલ વ ળુ તથા છોડ  દ ધેલ જવાબોને યાનમા ં
લેવામા ંઆવશે. ખોટા, છેકછાકવાળા, અ ૂ ું ૂટંલ વ ળુ, એકથી વ  ુિવક પો દશાવેલ તથા 
છોડ  દ ધેલ જવાબના ણુ ુ ં ૂ યાકંન ુ તકામા ંઆપવામા ંઆવેલ ચૂનાઓ જુબ 
(માઇનસ પ ધિતથી) કરવામા ંઆવશે. યેક ખોટા જવાબ, ખાલી છોડલ જવાબ, છેકછાક, 
અ ૂ ું ૂટંલ વ ળુ, ક એક કરતા ંવ  ુિવક પ માટ યેક જવાબ દ ઠ 0.રપ માઇનસ ણુ 
કાપવામા ંઆવશે. 

(10) પર ામા ં મોબાઇલ સાથે લાવવા પર િતબધં છે. તેમજ સાથે બન-અિધ ૃત 



ુ તકોકાગળો, સા હ ય તથા પેજર, ક લેુટર વગેર વા કોઈપણ િવ  ુસાધનો  રાખવા 
પર ણૂ િતબધં છે. તેમ છતા ંજો આવી વ ઓુ આપની પાસેથી મળ  આવશે તો આપ 
આપોઆપ ગેરલાયક ઠરશો તેમજ આવી વ ઓુ જ ત કરવામા ંઆવશે. આ  ચૂનાનો 
ભગં કરનાર ઉમેદવાર િશ તભગંના પગલાનેં પા  ઠરશે. 

(11)  ઉમેદવારો પર ા શ  થયા પછ  પર ા ણૂ થાય યા ં ધુી પર ાખડં છોડ  શકશે નહ . 
કોઈ ખાસ સજંોગોમા ં થળ પર હાજર મડંળના િતિનિધની મં ુર  િસવાય આ ુંકા સમયમા ં
ઉમેદવારને વગખડંની બહાર જવા દવામા ંઆવશે નહ .  

(12) OMR Sheet મા ંઉમેદવારની સહ  ફર યાત છે. ઉમેદવાર ઉ રપ મા ં િનયત જ  યાએ 
પોતાની સહ  તેમજ ખડં િનર કની સહ  કરલ/કરાવેલ નહ  હોય તો તેવા ઉમેદવાર ુ ં
ઉ રપ  (OMR Sheet)મડંળ ારા રદ કરવામા ંઆવશે. તેથી OMR Sheetખડં િનર કને 
ુ ત કરતા ંપહલા ંઉકત િવગતો અવ ય ચકાસી લેવી. 

(13) ઉમેદવાર પર ાની શ આતમા ંહાજર પ ક ુ ંઅડિધ  ુતેમજ પર ા ણૂ થયેથી ઉ રપ  
(OMR Sheet),પર ા ખડંના િનર ક ીને પરત સો યા બાદ જ પર ાખડં છોડવાનો 
રહશે. તેમ ન કરનાર ઉમેદવારને પર ામા ં ગેરલાયક ઠરાવવામા ં આવશે અને તેવા 
ઉમેદવાર સામે કાયદસરની કાયવાહ  મડંળ વારા કરવામા ંઆવશે. પર ા ણૂ થયેથી 
ઉમેદવાર વેશપ નો ઉપરનો અડધો ભાગ તેમજ પ પ  પોતાની પાસે રાખી શકશે. 

(14)  પ મા ંકટલાક ો ે મા ંઅને કટલાક ો જુરાતીમા ંરહશે. 
(15)  પ મા ં ુલ-150 ો રહશે. દરક - 1 ણુનો રહશે. દરક  નના જવાબના 

આપવામા ંઆવેલ ુલ-4 િવક પો પૈક  આપે સાચો િવક પ પસદં કર ને તેના પર ઉપર 
વણ યા જુબ ૂટં ને દશાવવાનો રહશે. જો આપ કોઇ  ના સાચા જવાબનો િવક પ 
પસદં કર  ન શકવાના કારણે તે નો જવાબ આપવા માગંતા ન હોય તો આપે પાચંમા 
િવક પ (E)પર ૂટં ને દશાવવાનો રહશે.  ઉમેદવાર(E)િવક પ દશાવેલ હશે તો માઇનસ 
ણુ કપાશે ન હ અ ય થા આવા ના ખાલી છોડલ પ  તર ક 0.25 માઇનસ ણુ 

કપાશે. 
(16)  આ પર ાના પ ની ોિવઝનલ આ સર-ક  પર ાની તાર ખ બાદ મડંળની વેબ 

સાઇટ https://gsssb.gujarat.gov.inપર કુવામા ંઆવશે.  આપે જોઇ લેવાની રહશે. 
(17)  આ પર ામા ંમડંળ ારા ઠરાવાયેલ લાયક  ણુ લ ુ મ લાયક  ણુ 40 ટકા માણે 

તમામ કટગર ના ઉમેદવારો માટ રહશે. અને કટગર વાઈઝ મેર ટના ધોરણે ભાગ-2 ની 
કો ટુર ો ફસીય સી પર ા માટ િનયમો સુાર ઉિ ણ- લાયક ગણવાના રહશે.   

(18)  સમ  ભરતી યા રૂ  ન થાય  યા ં ધુી વચગાળાના તબકક ણુ, પ રણામ ક 
ર ચેક ગની અર  ક લે ખત પર ા સબંિંધત અ  ય કોઇપણ બાબતને ખાનગી કારની 
ગણવાની હોવાથી તેવી મા હતી મેળવવા માટની કોઇ પણ અર /ર ૂઆત િવચારણામા ં
લેવામા ંઆવશે નહ . 

(19) કોલ લેટરમાનંી આ ચૂનાઓ ઉપરાતં મડંળની વેબસાઇટ  
https://gsssb.gujarat.gov.in પરની વખતો વખતની ચૂનાઓ પણ અ કૂપણે વાચંવી. 

(20)  ઉમેદવાર રફકામ ુ તકામા ંકરવા ુ ંહોવાથી અલગ રફશીટ આપવામા ંઆવશે નહ . 
તેમ જ ઉમેદવાર પોતે પણ રફકામ માટ અલગથી કાગળ લાવી શકશે નહ . 

(21)  ઉમેદવાર નકલ કરતા ગેરર તી / ગેરિશ ત આચરતા જણાશે તો, ઉમેદવારને ગેરલાયક 
ઠરવવા ઉપરાતં, ભિવ યની પર ાઓમા ં બેસવા માટ િતબધં કુવા ઉપરાતં ફોજદાર  
પગલા ંસહ તની િશ ા મક કાયવાહ ને પા  ઠરશે. 

(22)  ઉમેદવાર પર ા ખડંમા ંતેમને આપવામા ંઆવતી ચુનાઓનો અ કૂપણે પાલન કરવા ુ ં
રહશે. 

 

 



તારીખ : ૦૯/૦૩/૨૦૧૮સિચવ 
 થળ : ગાધંીનગર 

 


