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સધુારા જાહરેાત તથા અગત્યની સચુના (જાહરેાત ક્રમાાંક:૧૪ર/૨૦૧૭૧૮) 
ગજુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ દ્વારા, મત્સ્યોદ્યોગ કમમશનરશ્રીની કચેરી, ગાધંીનગર 

હ્તકની કચેરીઓમા ં “કાયાાલય અમધક્ષક” વગા-૩ સવંગોની જગાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા મળૂ 

જાહરેાત ક્રમાકં: ૧૪ર/૨૦૧૭૧૮,  તા. ૧૭/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ પ્રમસધ્ધ કરવામા ંઆવેલ હતી, જેમા ં

સામાજજક ન્યાય અન ે અમધકારીતા મવભાગના તા.૨૩/૦૧/૨૦૧૯ના ઠરાવ તથા સામાન્ય વહીવટ 

મવભાગના તા.૦૬-૦ર-ર૦૧૯ અને તા.૦૭-૦ર-ર૦૧૯ નો પરરપત્ર તથા સામાન્ય વહીવટ મવભાગના 

તા.૦૭-૦ર-ર૦૧૯ ના ઠરાવની સચૂનાઓ ધ્યાને લઇને આમથિક રીતે નબળા વગોના ઉમેદવારો 

પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી શકે તે માટે તેમજ અગાઉ ઓન લાઇન અરજી કરેલ નથી તેવા તમામ 

કેટેગરીના ઉમેદવારો પણ ઉમેદવારી નોંધાવી શકે તે માટે ઓનલાઇન અરજીપત્રકોના રજી્રેશન માટે 

ઉકત જાહરેાત રીઓપન કરવામા ંઆવે છે તથા કેટેગરીવાઈઝ જગાઓની સખં્યામા ંસધુારો કરવામા ં 

આવે છે.  
 (વેબસાઇટ એડ્રસે : https://ojas.gujarat.gov.in અને  https://gsssb.gujarat.gov.in ) 

 

૧.  ગજુરાત ગૌણ સેવા ૫સદંગી મડંળ, ગાધંીનગર દ્વારા, મત્સ્યોદ્યોગ કમમશનરશ્રીની કચેરી, 

ગાધંીનગર હ્તકની કચેરીઓમા ં“કાયાાલય અમધક્ષક” વગા-૩ સવંગાની મવમવધ કેટેગરીવાઇઝ કુલ – ૦૩  

(ત્રણ) જગાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા મળૂ જાહરેાત ક્રમાકં : ૧૪ર/૨૦૧૭૧૮,  તા. ૧૭/૧૦/૨૦૧૭ ના 

રોજ પ્રમસધ્ધ કરવામા ં આવેલ હતી, અન ે તે અ ન્વયે ્પધાાત્સમક પરીક્ષા યોજીને મેરીટના ધોરણ ે

પસદંગીયાદી- પ્રમતક્ષા યાદી  તૈયાર કરવા માટે ઉમેદવારો પાસેથી OJAS ની વેબસાઇટ ઉપર ઓન-

લાઈન અરજી૫ત્રકો મગંાવવામા ંઆવેલ હતા.  

ર. સરકારશ્રીના; (૧) સામાજજક ન્યાય અને અમધકારીતા મવભાગના તા.૨૩/૦૧/૨૦૧૯ના ઠરાવ 

ન.ં EWS/ 122019/ 45903/ A , (ર) સામાન્ય વહીવટ મવભાગનો તા.૦૬-૦ર-ર૦૧૯નો પરરપત્ર ક્રમાકં 

: પરચ / ૧૦ર૦૧૯/ ર૮૬૭૧/ ગ-ર , (૩) સામાન્ય વહીવટ મવભાગનો તા.૦૭-૦ર-ર૦૧૯નો પરરપત્ર 

ક્રમાકં : પવસ / ૧૦ર૦૧૯/ રર૧/ ગ-૪  તથા (૪) સામાન્ય વહીવટ મવભાગનો તા.૦૭-૦ર-ર૦૧૯નો 

ઠરાવ ક્રમાકં : પવસ / ૧૦ર૦૧૯/ રર૩/ ગ-૪  થી આમથિક રીતે નબળા વગો (Economically Weaker 

Sections)ના  નાગરીકો / વ્યક્તતઓ માટે સેવા / જગ્યાઓ પર મનમણ ૂકંોમા ં૧૦ % જગાઓ અનામત 

સબંધંેની જોગવાઇઓ - સચૂનાઓ પરરપમત્રત કરવામા ંઆવેલ છે.  

૩. ઉપરોકત પેરા-ર ની મવગતે સરકારશ્રીની  પ્રવતામાન સચૂનાઓ અનસુાર ; ઉકત પેરા-૧ની 

મવગતનેી મળૂ જાહરેાત    ક્રમાકં : ૧૪ર/૨૦૧૭૧૮ રીઓપન કરીને ઉમેદવારો પાસેથી NIC ની OJAS  

વેબસાઇટ ઉપર ઓન-લાઈન અરજી૫ત્રકો મગંાવવામા ંઆવે છે.   

૪. સબબ, મળૂ જાહરેાતમા ંજે ઉમેદવારોએ જનરલ (સામાન્ય) કેટેગરીમા ંઅરજી કરી છે અને જે 

ઉમેદવારોને આમથિક રીતે નબળા વગાના અનામતનો લાભ મળવા પાત્ર નથી તવેા ઉમેદવારોએ ફરીથી 

http://ojas.guj.nic.in/
http://gsssb.gujarat.gov.in/
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અરજી કરવાની રહશેે નહી. મળૂ જાહરેાતમા ંજે ઉમેદવારોએ જનરલ કેટેગરીમા ંઅરજી કરેલ છે, પરંત ુ

હવે તેઓ આમથિક રીતે નબળા વગાના અનામતનો લાભ લવેા માગં ે છે તઓેએ EWS કેટેગરી માટે 

ફરીથી અરજી કરવાની રહશેે. મળૂ જાહરેાતમા ંઅરજી કરેલ ના હોય તેવા  તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારો 

પણ અરજી કરી શકશે. આ ઉમેદવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in વબેસાઈટ ૫ર તા. 

૦૧/૦૬/૨૦૧૯  (બપોરના ૧૪:૦૦ કલાક) થી તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૯ (સમય રાત્રીના ર૩-૫૯ કલાક) 

દરમમયાન ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહશેે.  

૫.  મત્સ્યોદ્યોગ કમમશનરશ્રીની કચેરી, ગાધંીનગર હ્તકની કચેરીઓમા ં “કાયાાલય અમધક્ષક” વગા-૩ 
સવંગાની ભરવાપાત્ર ખાલી જગાઓની કેટેગરીવાઇઝ મવગતો દશાાવત ુ ં૫ત્રક નીચે મજુબ છે. :-  

જાહરેાત ક્રમાકં કુલ 
જગા 

બબન અનામત આમથિક રીતે નબળા 
વગો 

સામાજીક અને 
શૈક્ષબણક રીતે પછાત 

વગા. 

અનસુબૂચત જામત અનસુબૂચત 

જનજામત 

કુલ જગાઓ 
પૈકી 

   સામાન્ય મરહલા સામાન્ય મરહલા સામાન્ય મરહલા સામાન્ય મરહલા સામાન્ય મરહલા માજી 

સૈમનક 

શા. 
ખો. 
ખા. 

જાહરેાત ક્રમાકં : 
૧૪ર/૨૦૧૭૧૮ 

11 5 2 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 

 નોંધ : જાહરેાતમા ંદશાાવેલ જગાઓની સખં્યામા ંવધઘટ થવાની શક્યતા રહશેે.  
૬.  આમથિક રીતે નબળા વગોની વય મયાાદામા ંછૂટછાટ : 

(૧)  આમથિક રીતે નબળા વગા (EWS) ની કેટેગરીના પરુુષ ઉમેદવારને પાચં (૦૫) વષાની છુટછાટ 

અને મરહલા ઉમેદવારને EWS કેટેગરી તરીકેના પાચં (૦૫) વષા અને મરહલા તરીકેના પાચં 

વષા મળી કુલ – ૧૦ (દસ) વષાની વય મયાાદામા ંછૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. આમથિક રીતે 

નબળા વગા(EWS) ના ઉમદેવારોએ રાજય સરકારની નોકરી માટે આમથિક રીતે નબળા વગો 

(EWS) માટે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર તા. ૧૪/૦૧/૨૦૧૯ થી તા. ૩૦/૦૬/ર૦૧૯ સધુીમા ંમેળવેલ 

હોય તેવુ ંપ્રમાણપત્ર ધરાવતા ંહશ ેતો જ ઉ૫લી વયમયાાદામા ંછૂટછાટ તેમજ EWS કેટેગરીની 

અનામત જગાનો લાભ મળશે. અન્યથા તઓે સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી 

નોંધાવી શકશે. અન ેતે રક્સામા ંવયમયાાદા, પરીક્ષા ફી માથંી મકુ્તત તેમજ અનામત જગા પર 

પસદંગીનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહી.  

(૨)  આમથિક રીતે નબળા વગા (EWS)ના ઉમેદવારોએ સામાજીક ન્યાય અને અમધકારીતા મવભાગના 

તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠરાવ ક્રમાકં :- ઈ.ડબલ્ય.ુએસ./ ૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ ની 

જોગવાઈ મજુબ થી મનયત થયેલ Annexure - KH (Eligibility Certificate For Economically 

Weaker Sections)  અંગ્રેજી નમનુામા ંઅથવા પરરમશષ્ટ-ગ (આમથિક રીતે નબળા વગો માટે 

પાત્રતા પ્રમાણપત્ર) ગજુરાતી નમનૂામા ંતારીખ : ૧૪/૦૧/ર૦૧૯ થી અરજી કરવાની છેલ્લી 

તારીખ : ૩૦/૦૬/૨૦૧૯ દરમમયાન મેળવેલ અસલ પ્રમાણ૫ત્રનો નબંર અન ે તારીખ 

ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે દશાાવવાના ંરહશેે. 
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           સક્ષમ અમધકારી ધ્ વારા અપાયેલ આવુ ંપ્રમાણપત્ર રજુ ન કરી શકનાર ઉમેદવારો 

સામાન્ ય ઉમેદવારો માટે નક્કી થયેલ વયમયાાદામા ંઆવતા નહીં હોય તો તેઓની ઉમેદવારી 

રદ થશે. 

   ૭.  શૈક્ષબણક લાયકાત/વયમયાાદા માટે મનધાારરત તારીખ : 

      સામાન્ય વરહવટ મવભાગના તા. ૦૬/૦૨/૨૦૧૯ ના પરીપત્ર ક્રમાકં: 

પરચ/૧૦૨૦૧૯/૨૮૬૭૧/ગ.૨ ની જોગવાઇ મજુબ; મળૂ જાહરેાત(જા.ક્ર. ૧૪ર/૨૦૧૭૧૮)મા ં

અરજી કરેલ જનરલ કેટેગરીના જે ઉમેદવારો હવે આમથિક રીતે નબળા વગાની કેટેગરીમા સમાવેશ 

થતો હોય તેવા ઉમેદવારોએ ફરીથી આમથિક રીતે નબળા વગાની કેટેગરી અંતગાત અરજી કરવાની 

રહશેે. મળૂ જાહરેાત (જા.ક્ર. ૧૪ર/૨૦૧૭૧૮)મા ં જે ઉમેદવારોએ અરજી કરેલ છે અને જે 

ઉમેદવારોન ેઆમથિક રીતે નબળા વગાના અનામતનો લાભ મળવા પાત્ર નથી તવેા ઉમેદવારોએ 

ફરીથી અરજી કરવાની રહશેે નહી. મળૂ જાહરેાત (જા.ક્ર. ૧૪ર/૨૦૧૭૧૮)મા ંઅરજી કરેલ ના હોય 

તેવા  તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારો પણ અરજી કરી શકશે. વયમયાાદા - ઉમર માટે મળૂ જાહરેાત 

(જા.ક્ર. ૧૪ર/૨૦૧૭૧૮)મા ંદશાાવ્યા મજુબ અરજી ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ. ૧૮/૧૧/૨૦૧૭ 

ગણતરીમા લેવાની રહશેે. જયારે શૈક્ષબણક લાયકાત,  નોન-ક્રીમીલેયર સટી તથા EWS પાત્રતા 

પ્રમાણપત્ર અન ેઅન્ય જરુરી લાયકાત માટે તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૯ ની ક્્થમતને ઘ્યાનમા ંલેવામા ં

આવશ.ે  

૮. સામાજજક શૈક્ષણીક પછાત વગાના ઉમેદવારો માટે:- 

  (૧)  “કાયાાલય અમધક્ષક” વગા-૩ સવંગાની જગાઓમા ંS.E.B.C.કેટેગરી (સા.શૈ.૫.વગા)ના ઉમેદવારો 

માટે જગાઓ અનામત છે તેવા S.E.B.C. કેટેગરી (સા.શૈ.પ.વગા)ના ઉમેદવારોએ રાજય 

સરકારની નોકરી માટે કઢાવેલ નોન-ક્રીમીલયેર સરટિફીકેટ તા.૦૧/૦૪/ર૦૧૭ થી 

તા.૩૦/૦૬/ર૦૧૯ દરમમયાન મેળવેલ હોય તેવુ ં પ્રમાણપત્ર ધરાવતા ં હશ ે તો જ ઉ૫લી 

વયમયાાદામા ં છૂટછાટ તેમજ કેટેગરીની અનામત જગાનો લાભ મળશે. અન્યથા તેઓ સામાન્ય 

કેટેગરીના ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી નોંધાવી શકશે. અને તે રક્સામા ંવયમયાાદા, પરીક્ષા ફી માથંી 

મકુ્તત તેમજ અનામત જગા પર પસદંગીનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહી.  

(૨)  સા. અન ેશૈ. ૫.વગાના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગામા ંસમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુ ંસામાજીક ન્યાય અન ે

અમધકારીતા મવભાગના તા. ૨૭/૦૪/૨૦૧૦ ના ઠરાવ ક્રમાકં- સસપ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/અ ની 

જોગવાઈ મજુબ થી મનયત થયેલ નમનુા પરરમશષ્ટ-૪ તથા તા. ૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ ક્રમાકં: 

સશપ/ ૧૨૨૦૧૫/ ૪૫૫૨૪૬/ અ તેમજ તા. ૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ના ઠરાવ ક્રમાકં: સશપ/ 

૧૨૨૦૧૭/ ૧૨૪૩૮૨/ અ  ની જોગવાઈ મજુબ, તા.૦૧/૦૪/ર૦૧૭ થી અરજી કરવાની છેલ્લી 

તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૯ દરમમયાન મેળવલે અસલ પ્રમાણ૫ત્રનો નબંર અને તારીખ ઓનલાઈન 

અરજી કરતી વખતે દશાાવવાના ંરહશેે. 
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૯.  ૫રીક્ષા ફી :-   

 ફોમા ભરતી વખતે ‘‘General’’ કેટેગરી Select કરી હોય (દશાાવી હોય) તવેા (PH તથા 
Ex.Serviceman કેટેગરી મસવાયના) તમામ ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહશેે.  

 અરજી ફોમામા ંનીચે મજુબની કેટેગરી Select કરનાર ઉમેદવારોએ કોઇપણ પ્રકારની પરીક્ષા ફી 
ભરવાની રહશેે નહીં.  

  (ક) અનસુબૂચત જામત (SC)  
  (ખ) અનસુબૂચત જન જામત (ST)  
  (ગ) સામાજીક અન ેશકૈ્ષબણક રીતે પછાતવગા (SEBC) 

        (ઘ)     આમથિક રીતે નબળા વગો  (Economically Weaker Sections)  
  (ચ) માજી સૈમનક (Ex.Serviceman) તમામ કેટેગરીના ઉમેદવાર. 
  (છ) શારરરીક ખોડખાપંણ ધરાવતા ઉમેદવારો (PH) તમામ કેટેગરીના ંઉમેદવાર. 
 જે ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની છે તવેા ઉમેદવારો જયારે OJAS વબેસાઇટ પર પોતાની અરજી 

સબમીટ કરે ત્સ યારે તેઓન ેપરીક્ષા ફી ભરવા માટે ઓન લાઇન ઉપલબ્ ધ ચલણની ૩ નકલોની 
એક પાના ઉપર મપ્રન્ ટ મેળવવાની સચુના મળશ.ે ઉમદેવારોએ આ પાનાની પણ મપ્રન્ ટ મેળવી 
લેવાની રહશેે, ઉમેદવારોએ ચલણ સાથે કોઇપણ કોમ્ ્ યટુરાઇઝડ પો્ ટ ઓફીસમા ં જઇને, 
પરીક્ષા ફી પેટે રૂ. ૧૦૦/- રોકડા + રૂ.૧૨/- પો્ ટલ ચાજીસ ભરી દેવાના રહશેે. ચલણની 
એક નકલ પો્ ટ ઓફીસ રાખી લેશ ેઅન ેબ ેનકલ ઉમેદવારન ેપો્ ટ ઓરફસનો મસક્કો અન ે 
્ ટીકર લગાવીને પરત આપશ.ે  

 પો્ ટ ઓફીસમા ંપરીક્ષા ફી ભરવાની છેલ્ લી તા.૦૬/૦૭/ર૦૧૯ (પો્ટ ઓફીસના કચેરી સમય 
સધુી) ની રહશેે.  

 અન્ ય કોઇ રીતે પરીક્ષા ફી ્ વીકારવામા ંઆવશે નહીં. 
 પરીક્ષા ફી ભયાા બાદ રીફડં મળવાપાત્ર નથી તેમજ તે ફી અન્ ય કોઇ પરીક્ષા માટે અનામત 

તરીકે રાખવામા ંઆવશ ેનહીં. પરીક્ષા ફી ભરવાપાત્ર ઉમેદવારોની ફી ભયાા વગરની અરજી 
માન્ય રહશેે નહીં.  

 ‘‘General’’ કેટેગરી Select કરનાર (શારીરરક ખોડખાપંણ તથા માજી સૈમનક કેટેગરી 
મસવાયના) ઉમેદવારો ફી ભરવાની મનયત સમયમયાાદામા ં પરીક્ષા ફી નહીં ભરે તો તેવા 
ઉમેદવારોનુ ંઅરજી ફોમા કોઇપણ જાતની જાણ કયાા વગર મડંળ દ્વારા ‘‘રદ’’ કરવામા ંઆવશે. 

૧૦. જાહરેાત ક્રમાકં: ૧૪ર/૨૦૧૭૧૮ ની ઉપરના સધુારા મસવાયની અન્ય તમામ બાબતો યથાવત રહ ે
છે. 

 

 
 

તારીખ: ૦૧/૦૬/૨૦૧૯ 

્થળ:-  ગાધંીનગર 

સબચવ 

ગજુરાત ગૌણ સેવા ૫સદંગી મડંળ,  
ગાધંીનગર 
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ગુજરાત ગૌણ  સેવા ૫સંદગી મંડળ 
બ્લોકનાં.૨,પ્રથમ માળ,‘‘કમમયોગી ભવન’’,નનમામણ ભવનની પાછળ, સેક્ટર– ૧૦-એ,ગાાંધીનગર. 

જાહરેાતક્રમાાંકઃ૧૪ર/ર૦૧૭૧૮ અંગેની નવગતવાર સચુનાઓ 
 (વેબસાઇટ એડ્રસે : https://ojas.gujarat.gov.in અને https://gsssb.gujarat.gov.in) 

 

 ગજુરાત ગૌણ સેવા ૫સદંગી મડંળ, ગાધંીનગર દ્વારા મત્સ્યોદ્યોગ કમમશનરશ્રીની કચેરી, 
ગાધંીનગર હ્તકની કચેરીઓમા ં “કાયાાલય અમધક્ષક” વગા-૩ સવંગોની નીચે દશાાવેલ સીધી 
ભરતીની જગ્યાઓ અન્વયે પસદંગી/ પ્રમતક્ષા યાદી તૈયાર કરવા માટે ઉમેદવારો પાસેથી OJAS ની 
વેબસાઇટ ઉપર ઓન-લાઈન અરજી૫ત્રકો મગંાવવામા ં આવે છે. આ માટે ઉમેદવારોએ 
https://ojas.gujarat.gov.in વેબ-સાઈટ ૫ર તા. ૦ર/ ૧૧ /ર૦૧૭ (બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક) થી 
તા.૧૮ /૧૧ / ર૦૧૭ (સમય રાત્રીના ર૩.૫૯ કલાક સધુી) દરમ્યાન ઓન-લાઈન અરજી કરવાની 
રહશેે. અરજી કરવા માટેની મવગતવાર સચૂનાઓ સરહત (આગળ ફકરા ન.ં૭ મા ંદશાાવેલ) આ સમગ્ર 
જાહરેાત દરેક ઉમેદવારે પ્રથમ ધ્યાનથી વાચંવી જરૂરી છે. ઉમેદવારોએ પોતાની શૈક્ષબણક લાયકાત, 
ઉંમર, જામત તેમજ અન્ય લાયકાતના બધા જ અસલ પ્રમાણપત્રો હાલમા ંપોતાની પાસે જ રાખવાના 
રહશેે અને અરજીપત્રમા ંતે પ્રમાણપત્રોમા ંદશાાવ્યા મજુબની જરૂરી વગતો ભરવાની ભરવાની રહશેે. 
જેથી અરજીમાનંી ખોટી મવગતોને કારણે અરજી રદ થવાપાત્ર ઠરે નહીં. પરીક્ષા સબંધંેની તમામ 
સચૂનાઓ મડંળની https://gsssb.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર મકૂવામા ં આવશે તેથી સમયાતંરે 
મડંળની વેબસાઇટ અચકૂ જોતા રહવે ુ.ં તેમજ કેટલીક સચૂનાઓ મોબાઇલ નબંર પર SMS થી 
આપવામા ંઆવશે. આથી અરજીપત્રકમા ંસબંમંધત કોલમમા ંમોબાઇલ નબંર અવશ્ય દશાાવવો અને 
ભરતી પ્રરક્રયા પણૂા થાય ત્સયા ંસધુી તે નબંર જાળવી રાખવો જરૂરી અને આપના રહતમા ંછે.  

૧. મત્સ્યોદ્યોગ કમમશનરશ્રીની કચેરી હ્તકની કાયાાલય ‘‘અમિક્ષક‘‘ વગા-૩ સંવગાની 
કેટેગરીવાર ખાલી જગ્યાની મવગતોોઃ-    

કુલ 
જગ્યા 

બબન અનામત 
સામાજીક અને શૈક્ષબણક 

રીતે પછાત વગા 
અનસુબૂચત જામત 

અનસુબૂચત 
જનજામત 

કુલ જગ્યા પૈકી 

સામાન્ય મરહલા સામાન્ય મરહલા સામાન્ય મરહલા સામાન્ય મરહલા 
માજી 
સૈમનક 
કુલ 

શા.ખો.ખા. 
કુલ 

૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

નોંધઃ- (૧)  ઉપરોકત જાહરેાતમા ંદશાાવેલ જગ્યાઓની સખં્યામા ંવધઘટ થવાની શક્યતા છે.  
(૨) અનામત જગ્યાઓ ફકત મળૂ ગજુરાતના જે તે અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે જ અનામત છે. 
(૩)  સામાન્ય વરહવટ મવભાગના તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૪ના ઠરાવ ક્રમાકં-સીઆરઆર/ ૧૦૯૬/ ૨૨/ ૧૩/ 

ગ.૨(ભાગ-૧) ની જોગવાઇઓ ધ્યાને લઇને, જે તે કેટગરીમા ંમરહલાઓ માટેની અનામત જગાઓ રાખવામા ં
આવેલ છે. જે તે કેટેગરીમા ંમરહલાઓ માટેની અનામત જગ્યાઓ માટે જો લાયક મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ 

https://gsssb.gujarat.gov.in/
https://ojas.gujarat.gov.in/
https://gsssb.gujarat.gov.in/
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નહીં થાય તો, તે જગ્યા જે તે કેટેગરીના / સબંમંધત કેટેગરી (જનરલ, એસ. સી., એસ.ટી., એસ.ઇ.બી.સી.) 
ના પરુૂષ ઉમેદવારથી ભરવામા ંઆવશે. 

(૪) મવકલાગં તથા માજીસૈમનકો માટેની અનામત જગ્યાઓ જે તે કેટેગરીની જગ્યા સામે સરભર કરવામા ંઆવશે. 
જો તેવી જગ્ યાઓ માટે લાયક ઉમેદવાર ઉપલબ્ ધ નહીં થાય તો તે જગ્ યાઓ જે તે કેટેગરીના સામાન્ ય 
ઉમેદવારોથી ભરવામા ંઆવશે. 

(૫) જાહરેાતમા ંજે તે કેટેગરીમા ં કુલ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદવારો માટે અમકુ જગ્યાઓ અનામત હોય 
ત્સયારે મરહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ મસવાયની બાકી રહતેી જગ્યાઓ ફકત પરુૂષ ઉમેદવારો 
માટે અનામત છે તેમ ગણવાનુ ં નથી, આ જગ્યાઓ પર પરૂષ તમેજ મરહલા ઉમેદવારોની પસદંગી 
ઉમેદવારોએ મેળવેલ માકાસના મેરીટસને ધ્યાને લઇ કરવામા ંઆવે છે તેથી આવી જગ્યાઓ માટે પરુૂષ 
તેમજ મરહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. (દા.ત. કુલ-૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મરહલા ઉમેદવાર 
માટે અનામત છે. પરંત ુબાકી રહતેી ૦૭ જગ્યા સામે મેરીટસમા ંઆવતી મરહલા ઉમેદવાર પણ પસદંગી 
પામી શકે છે.)  

ર. ૫ગારધોરણ:- 
 નાણા મવભાગના તા.૨૦-૧૦-૨૦૧૫ ના ઠરાવ ક્રમાકં:- ખરચ - ર૦૦ર - ૫૭- (પાટા-ર)-ઝ.૧ તેમજ 

તા.૧૮-૦૧-૨૦૧૭ ના ઠરાવ ક્રમાકં:- ખરચ - ર૦૦ર- ૫૭- (પાટા-ર) -ઝ.૧થી નકકી થયા મજુબ 
પ્રથમ પાચં વષા માટે પ્રમત માસ માટે નીચે મજુબના મનયત રફકસ ૫ગારથી મનમણ ૂકં અપાશે તેમજ 
ઉકત ઠરાવના અન્ય લાભો મળવાપાત્ર થશે. અને સામાન્ય વહીવટ મવભાગના તા.૨૩-૧૦-ર૦૧૫ ના 
ઠરાવ ક્રમાકં:- સીઆરઆર- ૧૧- ર૦૧૫- ૩૧૨૯૧૧- ગ.૫ અને નાણા મવભાગના તા.૨૮-૦૩-ર૦૧૬ 
ના ઠરાવ ક્રમાકં:- ખરચ/ ૨૦૦૨/ ૫૭/ (પાટા-૩)/ ઝ-૧મા ંદશાાવેલ બોલીઓ અન ેશરતોને આમધન 
મનમાયેલ ઉમેદવાર પાચં વષાના અંતે તેની સેવાઓ સતંોષકારક જણાયેથી સબંમંધત કચેરીમા ંજે તે 
સમયના સરકારશ્રીના મનયમોનસુાર મળવાપાત્ર ૫ગારધોરણમા ં મનયમમત મનમણ ૂકં મેળવવાને પાત્ર 
થશે. તેમ છતા,ં આ બાબતે નામદાર સપુ્રીમ કોટામા ંદાખલ થયેલ SLP No. 14124/2012 અને SLP No. 

14125/2012 ના ચકુાદાને આધીન રહશેે. 

જાહરેાત 
ક્રમાકં 

મવભાગનુનંામ 
ખાતાના વડાની કચેરીનુ ં

નામ 
સવંગાનુનંામ 

પગાર ધોરણ  પ્રથમ પાચં વષા 
સધુી મળનાર 
રફકસ પગાર 

જા.ક્રમાકં 
: ૧૪ર  

કૃમષ અને સહકાર  
મવભાગ 

મત્સ્યોદ્યોગ કમમશનરશ્રીની 
કચેરી, ગાધંીનગર 

કાયાાલય 
અમધક્ષક 

પે બેન્ડ 
રૂા.૯૩૦૦-

૩૪,૮૦૦/-, ગે્રડ 
પે રૂા.૪૪૦૦/- 

રૂા.૩૮,૦૯૦/-  

૩. રાષ્રીયતા:- ઉમેદવાર ભારતનો નાગરરક હોવો જોઈએ. અથવા ગજુરાત મલુ્ કી સેવા વગીકરણ 
અને ભરતી (સામાન્ ય) મનયમો, ૧૯૬૭ ના મનયમ-૭ ની જોગવાઇ મજુબની રાષ્ રીયતા ધરાવતા હોવા 
જોઇએ.  

 

 
૪. વયમયામદા: - 
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 કૃનિ અને સહકાર નવભાગનુાં તા.૬-૪-ર૦૧૦નુાં જાહરેનામા ક્રમાાંક : GHKH/ 11/ 2010/ FDE/ 102008/ 

115/ Z તથા સામાન્ય વહીવટ નવભાગનો તા.૬-૧૦-ર૦૧૫નો ઠરાવ ક્રમાાંક: સીઆરઆર- ૧૧ર૦૦૮- ર૮ર૩ર૩- 
ગ.૫ની જોગવાઇ ધ્યાને લેતા  ઉકત જાહરેાત ક્રમાાંકની સાંવગમવાર મહત્તમ વય- મયામદા  નીચે મજુબ રહશેે. 

જાહરેાત ક્રમાાંક  સાંવગમનુાં નામ – ખાતાના વડાની કચેરીનુાં નામ .  તા.૧૮-૧૧-ર૦૧૭ રોજ 
મહત્તમ વય-મયામદા. 

૧૪ર/ ર૦૧૭૧૮ કાયાાલય અમધક્ષક, મત્સ્યોદ્યોગ કમમશનરશ્રીની કચેરી. ૩૫  વિમ 

૪.૧    વય-મયામદામાાં છુટછાટઃ-  
  સામાન્ ય વગાની મરહલા ઉમેદવારો, અનામત વગાના પરુૂષ તથા મરહલા ઉમેદવારો તેમજ 

માજી સૈમનક, શારરરીક મવકલાગં ઉમેદવારો અને સરકારી સેવામા ંઅગાઉથી ફરજ બજાવાતા હોય 
તેવા કમાચારી ઉમેદવારોને નીચે મજુબ મનયમોનસુાર છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. 

 (ખાસ નોંધ : જાહરેાતમાાં જે કેટેગરીની જગ્યાઓ દશામવવામાાં આવેલ છે, તે જગ્યાઓ ઉપર 
ઉમેદવારી નોંધાવનાર જે તે કેટેગરીના ઉમેદવારોને જ માત્ર ને માત્ર ઉપલી વયમયામદામાાં 
છૂટછાટનો લાભ મળવાપાત્ર થશ.ે અન્યથા જે કેટેગરીની જગ્યાઓ જાહરેાતમાાં દશામવવામાાં 
આવેલ નથી, તેવી કેટેગરીના ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયામદામાાં કોઇ જ લાભ મળવાપાત્ર 
થશ ેનહીં.)  

(૧) ઉપર દશાાવેલ તમામ સવંગોમા ં ગજુરાત મલુ્ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) મનયમો-
૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અનસુાર અગાઉથી ગજુરાત સરકારની સેવામા ં હોય તેવી વ્ યક્તતઓની 
તરફેણમા ં ઉપલી વયમયાાદા હળવી કરી શકાશે. તે મજુબની જોગવાઇ થયેલ છે આ જોગવાઇનો 
લાભ જે કમાચારી સરકારી સેવામા ં મનયમમત મનમણ ૂકં પામેલ હોય તેવા કમાચારી ઉમેદવારને જ 
મળવાપાત્ર રહશેે  

(ર) માજી સૈમનક ઉમેદવારો કે જેઓએ જલ, વાય ુ અને ્થળની આમી ફોસીસમા ં ઓછામા ં ઓછા છ 
માસની સેવા કરી હોય અને માજી સૈમનક તરીકેન ુસક્ષમ અમધકારીનુ ંઓળખકાડા અને રડ્ ચાર્જ બકુ 
ધરાવતા ં હોય તો ઉ૫લી વયમયાાદામા ં તેઓએ બજાવેલ ફરજનો સમયગાળો ઉ૫રાતં ત્રણ વષા 
સધુીની છુટછાટ મળશે. 

(૩) જે તે સવંગાની જગ્ યાઓ માટે સામાન્ ય વગાની મરહલા ઉમેદવારોને મરહલા તરીકેના પાચં વષાની 
છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે.  

(૪) જે સવંગાની જગ્ યાઓ પૈકી જે તે અનામત વગાના ઉમેદવારો માટે જગ્ યાઓ અનામત દશાાવેલ છે 
તેવા વગાના પરુૂષ ઉમેદવારોને પાચં વષાની છૂટછાટ અને મરહલા ઉમેદવારોને અનામત વગા 
તરીકેના પાચં અને મરહલા તરીકેના પાચં વષા મળી કુલ-૧૦ (દશ) વષાની છૂટછાટ મળવાપાત્ર 
થશે. પરંત ુજે સવંગાની જગ્ યાઓમા ંજે તે અનામત વગા માટે અનામત જગ્ યા દશાાવેલ નથી તેવા 
વગાના પરુૂષ ઉમેદવારોને કોઇ છૂટછાટ મળશે નહીં પરંત ુમરહલા ઉમેદવારોને મરહલા તરીકેના પાચં 
વષાની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે.  

(૫) જે સવંગોની જગ્ યા માત્ર બબન આનમત- સામાન્ય વગા માટેની છે તેવી જગ્ યાઓ માટે અનામત 
વગાના ઉમેદવારો પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી શકશ/ે અરજીપત્રક ભરી શકશે. (અરજીપત્રકમા ં
તેઓએ પરીક્ષા ફી માથંી મકુ્તત માટે જે તે કેટેગરી જ દશાાવવાની રહશેે. ) પરંત ુ તેઓને 
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વયમયાાદામા ં કોઇ છૂટછાટ મળશે નહીં. માત્ર મરહલા ઉમેદવારોને મરહલા તરીકેના પાચં વષાની 
છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે.  

(૬) સામાન્ ય વગાના મવકલાગં પરુૂષ ઉમેદવારોને ૧૦ વષા ની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે.  

(૭) સામાન્ ય વગાના મવકલાગં મરહલા ઉમેદવારો ૧૫વષા છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે.  

(૮) અનામત વગાના મવકલાગં પરુૂષ ઉમેદવારોને જે તે સવંગામા ંજે તે અનામત વગા  માટે જગ્યાઓ 

અનામત હશે તેવી રકટેગરીના મવકલાગં પરુૂષ ઉમેદવારોને  ૧૫ વષાની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. 

જ્યારે જે તે સવંગામા ંઅનામત વગા માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તેવા સવંગામા ંજે ત ેઅનામત 

વગાના મવકલાગં પરુૂષ ઉમેદવારોને ૧૦ વષાની જ છુટછાટ મળવાપાત્ર થશે. 

(૯) અનામત વગાના મવકલાગં મરહલા ઉમેદવારોને જે તે સવંગામા ંજે તે અનામત વગા  માટે જગ્યાઓ 
અનામત હશે તેવી રકટેગરીના મવકલાગં મરહલા ઉમેદવારોને ૨૦ વષાની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. 
જ્યારે જે તે સવંગામા ંઅનામત વગા માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તેવા સવંગામા ંજે તે અનામત 
વગાના મવકલાગં મરહલા ઉમેદવારોને ૧૫ વષાની જ છુટછાટ મળવાપાત્ર થશે. 

(૧૦) જે સવંગાની જગ્ યાઓમા ંS.E.B.C. કેટેગરી (શા.શૈ.૫.વગા)ના ઉમેદવારો માટે જગ્ યાઓ અનામત છે 
તેવા S.E.B.C. કેટેગરી (શા.શૈ.પ. વગા) ના ઉમેદવારોએ નોન-રક્રમીલેયર સરટિરફકેટ માટે મનયત 
થયેલ આવકના આધારે રાજય સરકારની નોકરી માટે (પરરમશષ્ ઠ-૪ મજુબ ગજુરાતી 
નમનૂામા)ં કઢાવેલ નોન-ક્રીમીલેયર સરટિફીકેટ તા.૦૧/૦૪/ર૦૧૬ થી તા.૧૮/૧૧/ર૦૧૭ 
દરમ્યાન મેળવેલ હોય તેવુ ંપ્રમાણપત્ર ધરાવતા ંહશે તો જ ઉ૫લી વયમયાાદામા ંછૂટછાટ 
તેમજ કેટેગરીની અનામત જગ્યાનો લાભ મળશે. (અંગે્રજીમાાં મેળવેલ નોન-ક્રીમીલેયર 
સર્ટિર્ફકેટ કોઇાણ સાંજોગોમાાં માન્ ય ગણવામાાં આવશે નહીં.) અન્યથા તેઓ સામાન્ય 
કેટેગરીના ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી નોંધાવી શકશે. અને તે રક્સામા ંવયમયાાદા, પરીક્ષા 
ફી માથંી મકુ્તત તેમજ અનામત જગ્ યા પર પસદંગીનો લાભ મળવાપાત્ર થશ ેનહી. 

(૧૧)  અનામત વગમના તમામ ઉમેદવારોએ જાનત અંગેનુાં પ્રમાણપત્ર ગજુરાત સરકાર દ્વારા વખતો વખત 
નનયત કરેલ નમનૂામાાં મેળવેલ હોવુ ંજોઇશે.  

 
(૧૨) જે તે વગાના માજી સૈમનક ઉમેદવારો મસવાય અન્ ય તમામ વગાના ઉમેદવારો માટે ઉ૫લી

 વયમયાાદામા ંમનયમોનસુાર મળવાપાત્ર છુટછાટ સાથેની ઉંમર કોઈ૫ણ સજંોગોમા ંનનયત તારીખે 
૪૫ વિમથી વધવી જોઈશે નર્હ. 

 

૪.ર  શારીર્રક ખોડખાાંપણમાાં ઉમેદવારી કરતાાં ઉમેદવારો માટે સચુના.  
(૧) જાહરેાત ક્રમાકં ૧૪ર /૨૦૧૭૧૮ મા ં દશાાવેલ શારીરરક ખોડખાપંણ જેવી કે, અંધત્વ / ઓછી 

દ્રષ્ટીવાળા,  શ્રવણ ની ખામીવાળા,  હલનચલનની નવકલાાંગતા / મગજનો લકવો (૪૦ ટકા કે 
તેથી વધ ુ નવકલાાંગતા ધરાવતાાં ઉમેદવારોએ નવકલાાંગતા ધરાવતાાં હોવા અંગેનુાં  નસનવલ 
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સર્જનનુાં સટીફીકેટ હશે તો જ નવકલાાંગ ઉમેદવાર તરીકે માન્ ય ગણાશે અને ઉ૫લી વયમયામદા 
અને અનામતનો લાભ મળશે. 

 
(૨) ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે કોઇ પ્રમાણપત્ર જોડવાના નથી પરાંત ુ અરજીપત્રકમાાં જરૂરી  

નવગતો ભરવાની રહશેે. આ કેટેગરીમાાં અરજી કરનારા ઉમેદવારો આવા પ્રમાણપત્રો ધરાવતા  
હોય તેમણે જ નવકલાાંગ ઉમેદવારની કેટેગરીમાાં અરજી કરવાની રહશેે.  

 
(૩) જે નવકલાાંગ ઉમેદવારો લહીયાની મદદ નસવાય પરીક્ષા આપી શકે તેમ ન હોય તેવા  

ઉમેદવારોએ કોઇપણ તબકકાની પરીક્ષાના સમય પહલેાાં કેન્દ્ર સાંચાલકને રજુઆત કરી   
લહીયાની મદદ માટેની જરૂરી માંજૂરી મેળવી લેવાની રહશેે. 

  
(૪) શારીર્રક અશક્તતા અંગે સામાન્ય વહીવટ નવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ના પરીપત્ર ક્રમાાંકઃ પરચ- 

૧૦૨૦૦૮- ૪૬૯૫૪૦- ગ-ર થી નનયત થયેલ તથા વખતો વખતના પર્રપત્રથી નનયત થયેલ 
નમનૂામાાં સરકારી હોસ્પપટલના સનુપ્રન્ટેન્ડને્ટ / નસનવલ સર્જન / મેડીકલ બોડમ દ્વારા આપવામાાં 
આવેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાાં આવશે. 
ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે કોઇ પ્રમાણપત્ર જોડવાના નથી પરાંત ુઆ કેટેગરીમાાં અરજી 
કરનારા ઉમેદવારો આવા પ્રમાણપત્રો ધરાવતા હોય તેમણે જ નવકલાાંગ ઉમેદવારની કેટેગરીમાાં 
અરજી કરવાની રહશેે. 
 

૪.૩ માજી સૈમનક તરીકે ઉમેદવારી કરતા ંઉમેદવારોને સચુનાઓ.  
1) માજી સૈમનક ઉમેદવારો કે જેઓએ જલ, વાય ુઅને ્થળની આમી ફોસીસમા ંઓછામા ંઓછા 

છ માસની સેવા કરી હોય અને નોકરીમાથંી મનયમમત રીતે મનવતૃ્ત થયા હોય અને માજી સૈમનક 
તરીકેન ુસક્ષમ અમધકારીનુ ંઓળખકાડા અને રડ્ ચાર્જ બકુ ધરાવતા ંહોય તેવા માજી સૈમનકોને 
તેમણ ેબજાવેલ ખરેખર ફરજનો સમયગાળો, તેમની ઉંમરમાથંી બાદ કરતા ંમળતી ઉંમર, 
ભરતી મનયમમા ંઠરાવેલ ઉ૫લી વયમયાાદાથી ત્રણ વષા કરતા ંવધવી જોઈશે નહીં.  

2) માજી સૈમનક મસવાય તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારોને ઉ૫લી વયમયાાદામા ંમળવાપાત્ર છૂટછાટ 
સાથેની ઉંમર મનયત તારીખ ેકોઈ ૫ણ સજંોગોમા ં૪૫ વષા કરતા ંવધવી જોઈએ નહીં. 

 
૪.૪  વયમયામદા માટે નનધામર્રત તારીખ: 

તમામ ઉમેદવારોના રક્સામા ંવયમયાાદા તા.૧૮ /૧૧ /૨૦૧૭ની  ક્્થમતને ઘ્યાનમા ં
લેવામા ં આવશે અન્ય તમામ બાબતો માટે પણ cut off date તા.૧૮ /૧૧ /૨૦૧૭ની 
ગણવાની રહશેે. 

૫.  શૈક્ષણણક લાયકાત :  
જાહરેાત ક્રમાાંક સાંવગમનુાં નામ – શૈક્ષણણક લાયકાત 
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ખાતાના વડાની 

કચેરીનુાં નામ . 

૧૪ર/૨૦૧૭૧૮ કાયાાલય અમધક્ષક, 
મત્સ્યોદ્યોગ 
કમમશનરશ્રીની 
કચેરી, ગાધંીનગર 

 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.  

કૃનિ અને સહકાર નવભાગનુાં તા.૬-૪-ર૦૧૦નુાં જાહરેનામા ક્રમાાંક : GHKH/ 11/ 2010/ FDE/ 102008/ 115/ Z 
તથા તા.૩૧ -૧ર-ર૦૧રનુાં જાહરેનામા ક્રમાાંક : GHKH/ 121/ 2012/ FDE/ 102008/ 115/ Z ની જોગવાઇ 
ધ્યાને લેતા   

કોમ્પ્યુટરનીજાણકારીોઃ- 

ઉમેદવાર રાજય સરકારના સામાન્ય વહીવટ મવભાગના તા.૧૩/૮/ર૦૦૮ તેમજ તા.૧૮/૦૩/૨૦૧૬ ના 
સરકારી ઠરાવ નબંર:- સીઆરઆર- ૧૦- ર૦૦૭- ૧ર૦૩ર૦-ગ.૫થી નકકી કરેલ અભ્યાસક્રમ મજુબ કોમ્્યટુર 
અંગેનુ ંબઝેીક નોલેજ ધરાવતા હોવા અંગેનુ ંકોઈ૫ણ તાલીમી સં્ થાનુ ંપ્રમાણ૫ત્ર / માકાશીટ ધરાવતા હોવા 
જોઈશે. અથવા સરકાર માન્ય યમુનવમસિટી અથવા સં્ થામા ંકોમ્્યટુર જ્ઞાન અંગનેા કોઈ૫ણ રડ્લોમા / ડીગ્રી કે 
સટીરફકેટ કોષા કરેલ હોય તેવા પ્રમાણ૫ત્રો અથવા ડીગ્રી કે ડી્લોમા અભ્યાસક્રમમા ં કોમ્્યટુર એક મવષય 
તરીકે હોય તેવા પ્રમાણ૫ત્રો અથવા ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧રની ૫રીક્ષા કોમ્્યટુરના મવષય સાથે ૫સાર 
કરેલ હોય તેવા પ્રમાણ૫ત્રો ધરાવતા હોવા જોઈશે. આ તબકકે આવુ ંપ્રમાણ૫ત્ર ન ધરાવતા ઉમેદવારો ૫ણ 
અરજી કરી શકશે. ૫રંત ુઆવા ઉમેદવારોએ મનમણ ૂકં સત્તામધકારી સમક્ષ કોમ્્યટુરની બઝેીક નોલેજની ૫રીક્ષા 
પાસ કયાાન ુ ંઆવુ ંપ્રમાણ૫ત્ર મનમણ ૂકં મેળવતા ં૫હલેા અચકુ રજુ કરવાનુ ંરહશેે. અન્યથા મનમણ ૂકં મેળવવાને 
પાત્ર થશે નહીં. તેમજ મનમણ ૂકં સત્તામધકારી આવા રક્સામા ંઉમેદવારોની ૫સદંગી"રદ"કરશે.  

૬. શૈક્ષણણક લાયકાત / વયમયામદા / વધારાની લાયકાત માટે નનધામર્રત તારીખ:-  
 જાહરેાતમા ં દશાાવેલ તમામ સવંગાના ઉમેદવારોના ં રક્સામા ં શૈક્ષબણક લાયકાત, વયમયાાદા, 

અનભુવ, નોન-ક્રીમીલેયર સટી અને અન્ય જરૂરી લાયકાત માટે તા.૧૮/૧૧/ર૦૧૭ની 
ક્્થમતને ઘ્યાનમા ંલેવામા ંઆવશે. 
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૭. અરજી કરવાની રીત:- 

 આ જાહરેાતના સદંભામા ંમડંળ ઘ્વારા ઓનલાઈન અરજી જ  ્વીકારવામા ંઆવશે. જે અન્ વયે 
ઉમેદવારોએ જાહરેાતમા ં દશાાવ્યા તા. ૦ર/ ૧૧ /ર૦૧૭ (બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક) થી 

તા.૧૮ /૧૧ / ર૦૧૭ (સમય રાત્રીના ર૩.૫૯ કલાક સધુી) દરમ્યાન 

https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ ૫ર ઓન-લાઈન અરજી૫ત્રક ભરી શકશે. ઉમેદવાર એક 

સવંગા માટે એક જ અરજી કરી શકશે. તેમ છતા ંકોઇ ઉમેદવાર એક કરતા ંવધ ુઅરજી રજી્ ટડા કરશ ે

તો તેવા ઉમેદવારોના રક્ સામા ંસૌથી છેલ્ લે કન્ ફમા થયલેી અરજી માન્ય ગણીન ેતે મસવાયની બાકીની 

તમામ અરજીઓ રદ થશે. આ બાબતની મવગતવાર સચુના અરજી કરવાની રીતના પેટા મદુ્દા ન.ં 

(૧૪) મા ંપણ આપલે છે.  

ઉમેદવારે અરજીપત્રક ભરવા માટેઃ-   
(૧) સૌપ્રથમ https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ ૫ર જવુ.ં અને ત્સ યાર બાદ  

(ર) "Apply On line" ૫રClick કરવુ.ં 

(૩) ઉમેદવારે જાહરેાત ક્રમાકં:- ૧૪ર/૨૦૧૭૧૮, કાયાાલય અમધક્ષક સવંગાની જાહરેાત 

માટે ઉમેદવારી કરવા માગંતા હોય તે જાહરેાતના સવંગાના નામ ૫ર Click કરવાથી ્ ક્રીન પર 

More Details અન ે Apply nowના ઓ્ શન ખલુશે. જેમા ં More Details પર Click કરવાથી 

મવગતવાર જાહરેાતની મવગતો જોવા મળશે. જે ઉમેદવારોએ વાચંી જવી. 
(૪) જયારે "Apply now" ૫રClick  કરવાથી Application Format ખલુશે જેમા ંસૌ પ્રથમ "Personal 

Details" ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફદંડી(*) મનશાની હોય તેની મવગતો ફરજજયાત ભરવાની 
રહશેે.) 

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

Qualifications" ૫ર Click કરવુ.ં તેમજ જે સવંગામા ંવધારાની શૈક્ષબણક લાયકાત માગંલે હોય તે 

સવંગામા ં "Additional Educational Qualifications" પર Click કરવુ ંઅને તેની મવગતો ફરજીયાત 

દશાાવવાની રહશેે.  
(૬) જો વધ ુલાયકાત દશામવવા માાંગતા હો તો “Add more education” પર Click કરવુાં.  

(૭) જે સવંગામા ંઅનભુવ માગંેલ હોય તે સવંગામા ંઅનભુવની મવગતો દશાાવવા માટે "ExperienceType" 

૫ર Click કરવાથી અનભુવની મવગતો દશાાવવા માટેનુ ં રફલ્ ડ ખલુશે જેમાથંી અનભુવની મવગતો 

મસલેકટ કરીને તેની સામે જરૂરી મવગતો દશાાવવાની રહશેે. 
(૮) તેની નીચે "Self declaration" ૫ર Click કરવુ.ં ત્સયારબાદ 

(૯) ઉ૫રની શરતો ્વીકારવા માટે "Yes" ૫ર Click કરવુ.ં હવે અરજી પણૂા રીતે ભરાઈ ગયેલ છે. 

https://ojas.gujarat.gov.in/
https://ojas.gujarat.gov.in/
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(૧૦) હવે "save" ૫ર Click કરવાથી ઉમેદવારનો "Application Nnmber" generate થશે. જે ઉમેદવારે 

સાચવીને રાખવાનો રહશેે. 
(૧૧) હવે Upload Photograph ૫ર Click કરો અહીં તમારો application number type કરો અને તમારી 

Birth date type કરો. ત્સયારબાદ ok ૫ર Click કરવુ.ં અહીં photo અન ેsignature upload કરવાના 

છે. (Photo નુ ંમા૫ ૫સે.મી. ઉંચાઈ અને ૩.૬સે.મી. ૫હોળાઈ અન ેSignatureનુ ંમા૫ ર.૫ સે.મી. 

ઉંચાઈ અને ૭.૫ સે.મી. ૫હોળાઈ રાખવી.) (photo અને signature upload કરવા સૌ પ્રથમ 

તમારો photo અન ે signature jpg format મા(ં15 kb) સાઈઝથી વધે નરહ તે રીતે ્ કેન કરી 

computerમા ં સેવ કરેલા હોવા જોઈશે.) photo અન ેsignature અપલોડ કરવા માટે "browse" 

button ૫ર Click કરો. હવ ેchoose fileના ્ક્રીનમાથંી જે ફાઈલમા ં jpg formatમા ંતમારો photo 

store થયેલછે, તે ફાઈલને select કરો અને "open" buttonને Click કરો. હવે "browse" 

buttonની બાજુમા ં"upload" button ૫ર Click કરો. હવે બાજુમા ંતમારો photo દેખાશે. હવે આજ 

રીતે signature ૫ણ upload કરવાની રહશેે. જે photo અને signature અપલોડ કરવામા ંઆવ્ યા 

હશે તે જ photo લેબખત પરીક્ષાના હાજરીપત્રકમા ં ચોંટાડવાનો રહશેે તથા તેવી જ signature 

કરવાની રહશેે તેમજ આ ભરતી પ્રરક્રયાના મનમણ ૂકં સધુીના દરેક તબકે્ક મડંળ / સબંમંધત 

ખાતાના વડા માગં ે ત્સ યારે તેવો જ ફોટો રજુ કરવાનો રહશેે. આથી ફોટોગ્રાફની ચારથી પાચં 

કોપીઓ કઢાવી રાખવી. જુદા જુદા તબકે્ક જુદા જુદા ફોટોગ્રાફ રજુ થશે તો ફાળવણી / મનમણ ૂકંમા ં

બાધ આવી શકશે. જેની જવાબદારી ઉમેદવારની પોતાની રહશેે.  
(૧ર) હવે પેજના ઉ૫રના ભાગમા ં "Confirm Application" ૫રClick કરો અને "Application number" 

તથા Birth Date type કયાા બાદ Ok ૫ર Click કરવાથી ત્રણ મવકલ્ પ (ઓ્ શન) (૧) Ok (ર) 
show application preview અન ે (૩) confirm application દેખાશે. ઉમેદવારે show 

application preview ૫ર Click કરી પોતાની અરજી જોઈ લવેી. અરજીમા ંસધુારો કરવાની જરૂર 
જણાય તો edit કરી લેવુ.ં અરજી કન્ફમા કયાા ૫હલેા કોઈ૫ણ પ્રકારનો સધુારો થઈ શકશે. ૫રંત ુ
અરજી કન્ફમા થયા બાદ કોઈ૫ણ પ્રકારનો સધુારો શકય બનશે નહી. સપંણૂા ચકાસણી બાદ જો 
અરજી સધુારવાની જરૂર ના જણાય તો જ confirm application ૫ર Click કરવુ.ં તેથી 
ઉમેદવારની અરજીનો મડંળમા ંonline ્વીકાર થઈ જશ.ે એકવાર ઓનલાઇન અરજી કન્ફમા થયા 
બાદ, તેમા ંકોઇપણ પ્રકારનો ફેરફાર ઉમેદવાર કે મડંળ દ્વારા થઇ શકશે નહીં. અરજીમા ંદશાાવેલી 
મવગતોને અનરુૂપ પ્રમાણપત્રો મડંળ માગં ે ત્સયારે ઉમેદવારે રજૂ કરવાના રહશેે. આથી, ઉમેદવારે 
પ્રથમ તેમની પાસેના પ્રમાણપત્રોને આધારે પોતાનુ ં નામ, પમત / મપતાનુ ં નામ, અટક, જન્મ 
તારીખ, શૈક્ષબણક લાયકાત, જામત (કેટેગરી), જેન્ડર (મેલ/ ફીમેલ), માજી સૈમનક, ્પોટાસ, 

શા.ખો.ખા.ં, મવધવા વગેરે બાબતોની બારીક ચકાસણી કરી લઇને તેને અનરુૂપ મવગતો ઓનલાઇન 
અરજીમા ં દશાાવવાની રહશેે. મડંળ દ્વારા ચકાસણી સારુ પ્રમાણપત્રો માગંવામા ં આવે ત્સયારે 
ઓનલાઇન અરજીપત્રકમા ં દશાાવેલ મવગતો અને ઉમેદવાર દ્વારા મડંળ સમક્ષ રજૂ કરવામા ં
આવતા ંપ્રમાણપત્રોમા ં કોઇપણ જાતની મવસગંતતા માલમૂ પડશે તો, તેવી ક્ષમતયતુત અરજીઓ 
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મડંળ દ્વારા જે ત ે તબકે્કથી ‘રદ’ કરવામા ંઆવશે. ખોટી કે અધરૂી મવગતોને કારણે ક્ષમતયતુત 
અરજી રદ કરવામા ં આવે તો, તેમા ં મડંળની કોઇ જવાબદારી રહશેે નહીં. આથી, ઉમેદવારોન ે
તેમની પાસેના પ્રમાણપત્રોને આધારે અને તેને અનરુૂપ મવગતો ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે 
દશાાવવાની ખાસ કાળજી રાખવા જણાવવામા ંઆવ ે છે. confirm application ૫ર click કરતા ં
અહીં "confirmation number" generate થશે. જે હવે ૫છીની બધી જ કાયાવાહી માટે જરૂરી 
હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહશેે. 

(૧૩) હવે print application ૫ર Click કરવુ.ં અહીં Select Jobમાથંી જાહરેાત ક્રમાકં મસલેકટ કરીને 

તમારો confirmation number ટાઈ૫ કરવો અન ેજન્ મ તારીખ ટાઇપ  કરવાથી તમારી અરજી 

ઓપન થશે. જેની મપ્રન્ ટની નકલ કાઢી સાચવી રાખવી. 
(૧૪) દરેક જાહરેાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતાાં, સાંજોગવશાત, જો કોઇ ઉમેદવાર 

એકથી વધ ુઅરજી કરેલ હશે, તો છેલ્ લી કન્ ફમમ થયેલ અરજીને માન્ ય રાખીને અન્ ય અરજીપત્રકને 
રદ ગણવામાાં આવશે. ણબન અનામત વગમના ઉમેદવારોએ છેલ્ લી કન્ ફમમ થયેલ અરજી સાથે 
નનયત ફી ભરેલ હશે તે માન્ ય ગણાશે અને અગાઉની અરજી રદ ગણવામાાં આવશે. અગાઉની 
અરજી સાથે ભરેલી ફી છેલ્ લી કન્ ફમમ થયેલ અરજી સામે ગણવામાાં આવશે નહીં. જો ઉમેદવારે 
છેલ્ લી કન્ ફમમ થયેલ અરજી સાથે નનયત ફી ભરેલ નહીં હોય, તો આવા ઉમેદવારની બાકીની 
અરજીઓ પૈકી નનયત ફી સાથેની કન્ ફમમ થયેલી છેલ્ લી અરજી માન્ ય ગણવામાાં આવશે. જો 
ઉમેદવારે એકથી વધ ુઅરજી સાથે ફી ભરેલ હશે, તો તે રીફાંડ કરવામાાં આવશે નહીં. 

 

નોંધ : જાહરેાત ક્રમાકંઃ ૧૪ર/ર૦૧૭૧૮, કાયાાલય અમધક્ષક સવંગાના ભરતી મનયમોમા ં દશાાવેલ 
શૈક્ષબણક લાયકાત, વયમયાાદા તેમજ ઓનલાઈન અરજી ભરવા સબંમંધત કોઈ માગાદશાનની 
આવશ્યકતા જણાય તો તે માટે હલે્પ લાઇન ટોલ ફ્રી નબંર- ૧૮૦૦ ૨૩૩૫૫૦૦ તેમજ મડંળની 
કચેરીના ફોન નબંર:-૦૭૯- ૨૩૨ ૫૭૩૦૪ ૫ર સ૫ંકા કરી શકાશે. 

 

૮. ૫રીક્ષા ફી:- 
 ફોમા ભરતી વખતે ‘‘ General ’’ કેટેગરી Select કરી હોય (દશાાવી હોય) તેવા 

(PH તથા Ex.Servicemen કેટેગરી મસવાયના) તમામ ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવાની 
રહશેે.  

 અનામત વગાના ઉમેદવારો જો અનામત વગાની જગ્યા ન હોય અને બબન-
અનામત વગા માટેની જગ્યા માટે અરજી કરે તો પણ તેમણે પરીક્ષા ફી ભરવાની રહશેે 
નહીં. પરંત ુપરીક્ષા ફી માથંી મકુ્તત માટે જે તે અનામત વગાના ઉમેદવારોએ ઓન-લાઇન 
એ્ લીકેશનમા ંપોતાની કેટેગરી દશાાવવાની રહશેે. અન્ યથા પરીક્ષા ફી ભરવાની રહશેે. 
અરજી ફોમામા ં નીચે મજુબની કેટેગરી Select કરનાર ઉમેદવારોએ કોઇપણ પ્રકારની 
પરીક્ષા ફી ભરવાની રહશેે નહીં.  

  (ક) અનસુબૂચત જામત (SC)  

  (ખ) અનસુબૂચત જન જામત (ST)  
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  (ગ) સામાજીક અને શકૈ્ષબણક રીતે પછાત વગા (SEBC)  

  (ઘ) માજી સૈમનક (Ex.Serviceman) તમામ કેટેગરીના  

  (ચ) શારરરીક ખોડખાપંણ ધરાવતા ઉમેદવારો (PH) તમામ કેટેગરીના ં

 જે ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની છે તેવા ઉમેદવારો જયારે OJAS વેબસાઇટ પર 
પોતાની અરજી સબમીટ કરે ત્સ યારે તેઓને પરીક્ષા ફી ભરવા માટે ઓન લાઇન ઉપલબ્ ધ 
ચલનની ૩ નકલોની એક પાના ઉપર મપ્રન્ ટ મેળવવાની સચુના મળશે. ઉમેદવારોએ આ 
પાનાની પણ મપ્રન્ ટ મેળવી લેવાની રહશેે, ઉમેદવારોએ ચલન સાથે કોઇપણ 
કોમ્ ્ યટુરાઇઝડ પો્ ટ ઓફીસમા ંજઇને, પરીક્ષા ફી પેટે રૂ.૧૦૦/- રોકડા + રૂ.૧૨/- પોપ ટલ 
ચાજીસ ભરી દેવાના રહશેે. ચલનની એક નકલ પો્ ટ ઓફીસ રાખી લેશે અને બે નકલ 
ઉમેદવારને પો્ ટ ઓરફસનો મસક્કો અને  ્ ટીકર લગાવીને પરત આપશે.  

 પો્ ટ ઓફીસમા ંપરીક્ષા ફી ભરવાની છેલ્ લી તા.રર/૧૧/૨૦૧૭ (૧૮-૦૦ કલાક 
સધુી) ની રહશેે.  

 અન્ ય કોઇ રીતે પરીક્ષા ફી ્ વીકારવામા ંઆવશે નહીં. 
 પરીક્ષા ફી ભયાા બાદ રીફડં મળવાપાત્ર નથી તેમજ તે ફી અન્ ય કોઇ પરીક્ષા માટે 

અનામત તરીકે રાખવામા ંઆવશે નહીં. પરીક્ષા ફી ભરવાપાત્ર ઉમેદવારોની ફી ભયાા વગરની 
અરજી માન્ય રહશેે નહીં.  

 “General” કેટેગરી Select કરનાર (શારીરરક ખોડખાપંણ તથા માજી સૈમનક કેટેગરી 
મસવાયના) ઉમેદવારો ફી ભરવાની મનયત સમયમયાાદામા ંપરીક્ષા ફી નહીં ભરે તો તેવા 
ઉમેદવારોનુ ંઅરજી ફોમા કોઇપણ જાતની જાણ કયાા વગર મડંળ દ્વારા ‘‘રદ’’ કરવામા ં
આવશે.   

૯. પરીક્ષા૫દ્ધમત:- 
 મડંળ દ્વારા મનયત સમયમયાાદામા ંઓન-લાઇન મળેલ અરજીઓની પ્રાથમમક ચકાસણી (એક 

કરતા ં વધ ુ અરજી કરેલ છે કે કેમ ? અને પરીક્ષા ફી ભરેલ છે કે કેમ ?) કરીને લાયક 
ઉમેદવારોની રાજય સરકારશ્રીના સામાન્ ય વહીવટ મવભાગના તા. /૦૮/૨૦૧૫ પત્ર ક્રમાકંઃ 
ભરત/૧૦૨૦૧૫/૬૫૫/ક અને તા. ૨૯/૦૯/૨૦૧૫ ના પત્ર ક્રમાકંઃ ભરત/૧૦૨૦૧૪/ 
૬૩૮૯૩૭/ક તેમજ તા- ૧૭/૦૫/૨૦૧૬ તથા તા.ર૧-૧૦-ર૦૧૬ના પત્ર ક્રમાકં-ભરત/ 
૧૦૨૦૧૪/ ૬૩૮૯૩૭/ ક.થી મજૂંર કરવામા ં આવેલ પરીક્ષા પદ્ધમત અનસુાર (૧) પ્રથમ 
તબક્કામા ં O.M.R. – M.C.Q. પધ્ધમતની પ પધામત્મક લેણખત કસોટી અને (૨) બીજા તબક્કામા ં
કોમ્ ્ યટુર પ્રોફીનશયન્સીની ઓનલાઇન પરીક્ષા - એમ બે કસોટીઓ લેવામા ં આવશે. જેની 
મવગતો નીચે મજુબની રહશેે. 

(૧)  O.M.R. – M.C.Q. પધ્ધમતની પપધામત્ મક લેણખત કસોટી  (પ્રથમ તબક્કાની પરીક્ષા-ભાગ-૧) :   
જાહરેાત ક્રમાાંક: ૧૪ર/૨૦૧૭૧૮નો અભ્યાસક્રમ – ગણુભાર નીચે મજુબ છે. 
ક્રમ મવષય ગણુ સમયગાળો 
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૧ સામાન્ ય જ્ઞાન :  ગજુરાતનો ઇમતહાસ, ભગૂોળ અને સં્  કૃમત, 
ભારતનુ ંબધંારણ, રમતગમત, સામાન્ય મવજ્ઞાન, વતામાન 
પ્રવાહો, કોમ્ ્ યટુરને લગતુ ંસામાન્ ય જ્ઞાન, પયાાવરણ, જાહરે 
વહીવટ, સરકારી યોજનાઓ, પચંાયતી રાજ અને ડીઝા્ ટર 
મેનેજમેન્ ટ મવગેરે  

૬૦ ૧૨૦ મમમનટ  

૨ ગજુરાતી સારહત્સય, ગજુરાતી વ્ યાકરણ  ૪૦   

૩ અંગ્રેજી વ્ યાકરણ ૨૦ 

૪ ગાબણતક કસોટીઓ અને ટે્ટ ઓફ રીઝનીંગ  ૩૦  
 કુલ ગણુ ૧૫૦  
 

નોંધઃ(૧) (i) પરીક્ષા Multiple Choice Question (MCQ ) અન ે Optical Mark Reader(OMR) પધ્ધમતની 
રહશેે. (ii) દરેક પ્રશ્નનો ૦૧ (એક) ગણુ રહશેે. (iii) ઉમેદવારે બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના 
રહશેે. (iv) ખોટા મવકલ્પવાળા, એકથી વધ ુ મવકલ્પો દશાાવેલ, છેકછાકવાળા મવકલ્પદીઠ તથા 
ખાલી છોડી દીધેલ જવાબદીઠ મેળવેલ ગણુમાથંી ૦.ર૫ ગણુ કમી કરવામા ં આવશે. નેગેટીવ 
માકીંગ લાગ ુ પડશે. (v) દરેક પ્રશ્નના જવાબોમા ં એક મવકલ્પ "E" “Not attempted” રહશેે, 
ઉમેદવાર કોઇ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા ના ઇચ્છતા હોય તો, આ મવકલ્પ પસદં કરી શકશે અને 
“Not attempted” મવકલ્પ પસદં કરવાના રક્સામા ંનેગટેીવ માકીંગ લાગ ુપડશે નહીં. (vi) પ્રશ્નના 
આપેલા બધા મવકલ્પોમાથંી કોઇ પણ મવકલ્પ પસદં નહીં કરવામા ંઆવ ેતો, મેળવેલ ગણુમાથંી 
૦.ર૫ ગણુ કમી (નેગેટીવ માકીંગ) કરવામા ંઆવશે. 

(ર)  પ્રશ્નપત્રમા ં અભ્યાસક્રમનુ ં ધોરણ અને મવષયવ્ત ુ ગજુરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર 
માધ્યમમક મશક્ષણ બોડામા ંધોરણ-૧રની કક્ષાના સામાન્ય જ્ઞાન અને લઘતુ્તમ શૈક્ષબણક 
લાયકાતના મવષયોને અનરુૂપ પ્રશ્નોવાળં પ્રશ્નપત્ર (MCQ – OMR) રહશેે.  

(૩) જે તે સાંવગમની જાહરેાત અન્વયે ઉમેદવારો તરફથી ઓન-લાઇન રજીપટડમ (કન્ફમમ) થયેલ 
અરજીપત્રકોની સાંખ્યાને ધ્યાને લઇ માંડળ ધ્વારા તે સાંવગમની MCQ - OMR   પધ્ધનતથી 
પ પધામત્ મક લેણખત કસોટી લેવી કે MCQ - OMR   પધ્ધનતથી ઓન-લાઇન  પ પધામત્ મક 
લેણખત કસોટી લેવી તે નકકી કરવામાાં  આવશે.  

(૪) પ્રથમ તબક્કાની ્ પધાાત્સ મક લેબખત પરીક્ષા ભાગ-૧ને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્ ્ યટુર 
પ્રોરફસીયન્ સી ટે્ ટ ભાગ-ર માટે ઉમેદવારોને કવોલીફાય થયેલ ગણવા માટેના લઘતુ્તમ 
લાયકી ગણુનુ ં ધોરણ સરકારશ્રીની ્ થાયી સચૂનાઓ અનસુાર ધ્યાને લઇ મડંળ દ્વારા 
મનયત કરવામા ંઆવેલ છે. જે અનસુાર દરેક કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે (અનામત, P.H. 
અને Ex-Serviceman સરહત)  ૪૦ % લઘતુ્તમ લાયકી ગણુનુ ંધોરણ રહશેે. અને આમ, 
મડંળ દ્વારા મનયત કરવામા ંઆવેલ લઘતુ્તમ લાયકી ગણુની મવગતો અને ભરવાની થતી 
કેટેગરી વાઇઝ જગ્ યાની સખં્ યાને ધ્ યાને લઇ કેટેગરી વાઇઝ ભરવાની થતી જગ્યાના ત્રણ 
ગણા ઉમેદવારોને બીજા તબક્કાની કોમ્ ્ યટુર પ્રોરફસીયન્ સી ટે્ ટ ભાગ-ર માટે મડંળ દ્વારા 
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લાયક (કવોલીફાય કરવા) ગણવામા ંઆવશે. અને તેવી રીતે લાયક ઠરેલ (કવોલીફાય 
થયેલ) ઉમેદવારોને જ બીજા તબક્કાની કોમ્ ્ યટુર પ્રોરફસીયન્ સી ટે્ ટ ભાગ-ર આપવાની 
રહશેે.  

 

(૨) કોમ્્યટુર પ્રોફીસીયન્સી ટેપટ- (બીજા તબક્કાની પરીક્ષા) ભાગ-ર :  

 પ્રથમ તબક્કાની ્ પધાાત્સમક લેબખત પરીક્ષાના પરરણામને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્ ્ યટુર 
પ્રોરફસીયન્ સી ટે્ ટ માટે કવોલીફાય થયેલ ઉમેદવારોની કોમ્ ્ યટુર પ્રરફસીયન્ સી ટે્ ટ લેવામા ં
આવશે. જેનો અભ્યાસક્રમ – ગણુભાર નીચે મજુબ છે. 

સમય - ૧-૧૫ કલાક 
પ્રશ્ન 
ક્રમાકં 

મવષયનુ ંમવવરણ ગણુ 

૧ એકસેલ ્ પ્રેડશીટ ૧૫ ગણુ 

૨ ઈ-મેઇલ કરવા (વીથ ફાઇલ એટેચમેન્ ટ)  ૧૫ ગણુ 

૩ પાવર પોઇન્ ટ  ૧૫ગણુ 

૪ વડા ટાઇપીંગ/ વડા ફોમેટીંગ (અંગે્રજી તથા ગજુરાતી)   ૩૦ ગણુ 

 કુલ    ૭પ ગણુ 

નોંધ :   ઉમેદવારોએ ઉકત પ્રથમ તબક્કાની ્ પધાાત્સ મક લેબખત પરીક્ષા ભાગ-૧ અને અને બીજા 
તબક્કાની કોમ્ ્ યટુર પ્રોરફસીયન્ સી ટે્ ટ ભાગ-ર, એમ બનેં કસોટીમા ં મેળવેલ ગણુના 
મેરીટસ આધારે કેટેગરીવાઇઝ ભરવાની થતી જગ્ યાની મવગતો ધ્ યાને લઇ  પસદંગી / 
પ્રમતક્ષા યાદી તૈયાર કરવામા ંઆવશે. 

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

ઉ૫લી વયમયાાદામા ંછુટછાટ મળશે. બધી જ મળવાપાત્ર છુટછાટ ગણતરીમા ંલીધા બાદ વધમુા ં
વધ ુ૪૫ વષાથી વધે નહીં ત ેરીતે જ ઉ૫લી વયમયાાદામા ંછૂટછાટ મળશે.  

(ર) અનામત વગાના ઉમેદવારો જો બબન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરશે તો આવા ઉમેદવારોને 
વયમયાાદામા ં છુટછાટ મળશે નરહ. પરંત ુ પરીક્ષા ફીમાથંી મકુ્તત માટે જે તે અનામત વગાના 
ઉમેદવારોએ પોતાની જામત- વગા દશાાવવાનો રહશેે. અન્ યથા પરીક્ષા ફી ભરવાની રહશેે.  

(૩) બબન અનામત તથા અનામત વગોના મરહલા ઉમેદવારોને પણ બધી જ મળવા પાત્ર છુટછાટ 
ગણતરીમા ં લીધા બાદ વધમુા ં વધ ુ ૪૫ વષાની ઉંમર સધુી જ ઉ૫લી વયમયાાદામા ં છુટછાટ 
મળશે.  

(૪) (૧) અનામત વગાના ઉમેદવારોએ જાનત અંગેનુાં સક્ષમ સત્તાનધકારીનુાં પ્રમાણપત્ર  ગજુરાત 
સરકાર દ્વારા વખતો વખત નનયત કરેલ નમનૂામાાં મેળવેલ હોવુ ં જોઇશે. (૨) સા.અને 
શૈ.૫.વગાના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગામા ંસમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુ ંસામાજીક ન્યાય 
અને અમધકારીતા મવભાગના તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ ના ઠરાવ ક્રમાકઃ 
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સશપ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/અ થી મનયત થયેલ પર્રનશષ્ઠ-૪ (ગજુરાતી) ના નમનુામા ંતા. 
૦૧/૦૪/ર૦૧૬થી અરજી કરવાની છેલ્ લી તા.૧૮/૧૧/૨૦૧૭ દરમ્ યાન મેળવેલ અસલ 
પ્રમાણ૫ત્રનો નબંર અને તારીખ ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે દશાાવવાનારંહશેે. 
(અંગે્રજીમાાં મેળવેલ પ્રમાણપત્ર માન્ ય ગણવામાાં આવશે નહીં.) સક્ષમ અમધકારી ધ્ વારા 
અપાયેલ આવુ ંપ્રમાણપત્ર રજુ ન કરી શકનાર ઉમેદવારો સામાન્ ય ઉમેદવારો માટે નક્કી 
થયેલ વયમયાાદામા ંઆવતા નહીં હોય તો તેઓની ઉમેદવારી રદ થશે. સામાજીક અન ે
શૈક્ષબણક રીતે ૫છાતવગાના ઉમેદવારોએ રાજય સરકારની નોકરી માટે માન્ય કરાયેલ 
પરરમશષ્ ટ-૪ (જૂનો પરરશષ્ટ-ક)ના મનયત નમનુામા ં (ગજુરાતી) નોન રક્રમમલીયર સટી 
અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજૂ કરવાન ુ રહશેે. (૩) સામાજીક અને શૈક્ષબણક 
રીતે ૫છાત વગાના ૫રરણીત મરહલા ઉમેદવારે આવ ુનોન ક્રીમીલેયર પ્રમાણ૫ત્ર તેમના 
માતા- મપતાની આવકના સદંભામા ં રજુ કરવાનુ ં રહશેે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના 
૫મતની આવકના સદંભામા ંઆવ ુપ્રમાણ૫ત્ર રજુ કરેલ હશે તો તેની અરજી રદ કરવામા ં
આવશે. (૪) જો સામાજીક અને શૈક્ષબણક રીતે ૫છાત વગાના ઉમેદવારે આવુ ંપ્રમાણ૫ત્ર 
મડંળ ઘ્વારા અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજુ કરેલ નરહ હોય તો તેમજ તેઓ 
બબનઅનામત ઉમેદવાર તરીકેની વય મયાાદામા ંઆવતા નહીં હોય તો તેઓની અરજી 
મવચારણામા ં લેવામા ંઆવશે નરહ. (૫) પરીક્ષા ફી ભયાા બાદ રીફંડ મળવાપાત્ર નથી 
તેમજ તે ફી અન્ ય કોઇ પરીક્ષા માટે અનામત તરીકે રાખવામા ંઆવશે નહીં. તથા અરજી 
કયાા બાદ ૫રત ખેંચી શકાશે નરહ. (૬) બબન અનામત વગાના ઉમેદવારોએ મનયત 
પરીક્ષા ફી ભરેલ નહીં હોય તો તેઓની અરજી મવચારણામા ં લેવામા ંઆવશે નહીં. (૭) 
સરકારના પ્રવતામાન મનયમો અનસુાર મવધવા મરહલા ઉમેદવારો માટે ૫સદંગીમા ં
અગ્રતા આ૫વા માટે તેમને દરેક પરીક્ષામા ંએટલે કે બને્ન તબક્કાની પરીક્ષામા ંમેળવેલ 
ગણુના ૫ ટકા ગણુ ઉમેરી આ૫વામા ં આવશે. ૫રંત ુ તેઓએ તે સમયે અને 
ત્સયારબાદપનુઃલગ્ન કરેલ ન હોવા જોઈએ. ઉ૫રાતં મડંળની કચેરી માગેં ત્સયારે તેના 
તમામ પરુાવાઓ અસલમા ંમડંળની કચેરીમા ંરજુ કરવાના રહશેે. (૮) આગળની ભરતી 
પ્રરક્રયા સદંભે મડંળ દ્વારા આ૫વામા ં આવતી જરૂરી સચુનાઓ જોવા માટે મડંળની 
વેબસાઈટ અવાર નવાર જોતા રહવે ુ.ં (૯)  એથલેરટકસ (રેક અને રફલ્ડ રમતો સરહત), 

બેડમમન્ટન, બા્કેટબોલ, રક્રકેટ, ફટબોલ, હોકી, ક્્વમીંગ, ટેબલટેમનસ, વોલીબોલ, ટેમનસ, 

વેઈટબલફટીંગ, રેસબલિંગ, બોકમસિંગ, સાઈકબલિંગ, જીમનેસ્્ટકસ, જુડો, રાઈફલ શરૂટિંગ, કબડ્ડી, 
ખોખો, તીરંદાજી, ઘોડેસવારી, ગોળાફેંક, નૌકા્ પધાા, શતરંજ, હને્ ડબોલની રમતો-ખેલકુદમા ં
(1) રાષ્રીય / આંતરરાષ્રીય અથવા (2) આંતર યનુનવનસિટી અથવા (3) અણખલ ભારત શાળા 
સાંઘ ઘ્વારા યોજાતી પ પધામઓમાાં પ્રમતમનમધત્સવ કરેલ હોય તેવા ઉમેદવારને ૫સદંગીમા ં
અગ્રતા આપવા માટે તેમને માત્ર પ્રથમ તબક્કાની ્પધાાત્સમક લેબખત પરીક્ષામા ં મેળવેલ 
કુલ ગણુ ન૫  (પાચં) ટકા ગણુ ઉમેરી આ૫વામા ં આવશે. તેથી ઉકત ત્રણ ્ તરની 
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્ પધાાઓમા ંઉમેદવારોએ ભાગ લીધેલ હોય તેવા જ ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમા ંજરૂરી 
મવગતો દશાાવવાની રહશેે. ઉકત ત્રણ પ તર નસવાયની પપધામઓમાાં ભાગ લીધેલ હોય તો 
તેને અગ્રીમતા માટે માન્ય ગણવાની રહતેી ન હોવાથી તેવા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં 
નવગતો દશામવવાની રહશેે નહીં. ઉકત ત્રણ ્ તરની ્ પધાાઓમા ંભાગ લીધેલ ઉમેદવારોએ 
સરકારે તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ના ઠરાવ ક્રમાકં: સીઆરઆર/ ૧૦૭૭/ ર૬૬૦/ગ.ર તથા તા. 
૧/૮/૧૯૯૦ના ઠરાવ ક્રમાકં: સીઆરઆર/૧૧૮૮/ ૩૬૪૪/ ગ.રમા ં મનયત કયાા 
મજુબના સત્તામધકારી પાસેથી મનયત નમનૂામા ં મેળવેલ જરૂરી પ્રમાણ૫ત્ર અસલ 
પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજુ કરવાનુ ં રહશેે. (મનયત નમનૂા મડંળની વેબ સાઇટ 
પર મકુવામા ં આવેલ છે.) આવુ ં પ્રમાણપત્ર ધરાવનાર ઉમેદવાર જ રમતના ગણુ 
મેળવવા માટે હક્કદાર થશે. (૧૦) સામાન્ય વહીવટ મવભાગના તા. ૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના 
ઠરાવ ક્રમાકંઃ સીઆરઆર/૧૦૯૬/ ૨૨૧૩/ગ.ર મા ં મનદેમશત પ્રવતામાન મનયમો 
અનસુાર મવધવા મરહલા ઉમેદવારો માટે પસદંગીમા ંઅગ્રતા આપવા માટે તેઓને પ્રથમ 
તબક્કાની ્પધાાત્સમક લેબખત કસોટી તેમજ બીજા તબક્કાની કોમ્્યટુર પ્રોરફસીયન્સી ટે્ટ- 
એમ બનેં પરીક્ષામા ંમેળવેલ ગણુના ૫ (પાચં) ટકા ગણુ ઉમેરી આ૫વામા ંઆવશે. પરંત ુ
તેઓએ મનમણ ૂકં સમયે પનુઃ લગ્ન કરેલા ન હોવા જોઇએ.  અને તે અંગે મડંળ માગેં 
ત્સયારે તમામ પરુાવા અસલમા ં રજુ કરવાના રહશેે. (૧૧)  મડંળ તરફથી આ૫વામા ં
આવતી જરૂરી સચુનાઓ જોવા માટે મડંળની વેબસાઈટ અવારનવાર જોતા રહવે ુ.ં 

૧૧. સામાન્ય સચુનાઓ :  

 (૧). શૈક્ષબણક લાયકાત, કોમ્્યટુરની જાણકારી, ઉંમર, જામત (કેટેગરી-SC,ST,SEBC), 

માજી સૈમનક, ્પોટાસ, શારીરરક ખોડખાપંણ, અને અન્ય બાબતનોના ઉમદેવાર પાસેના 

અસલ પ્રમાણપત્રોને આધારે ઓનલાઇન અરજીમા ંભરેલ મવગતો સમગ્ર ભરતી પ્રરક્રયા માટે 

આખરી ગણવામા ંઆવશે. ઓનલાઇન અરજીમા ંદશાાવેલ મવગતોના સમથાનમા ંપ્રમાણપત્રો 

અને પરુાવાઓ મડંળ માગેં ત્સયારે ઉમેદવારે અસલમા ં(ઝેરોતસ નકલો સહીત) રજુ કરવાના 

રહશેે. એવા પરુાવા રજુ નહીં કરી શકનાર ઉમેદવારનુ ંઅરજી૫ત્રક જે - તે તબકકેથી ‘‘રદ’’ 

ગણવામા ંઆવશે.   
 (૨). ઉમેદવાર અરજી૫ત્રકમાાં જે ફોટો upload કરેછે, તેની પાસપોટમ  સાઈઝના ફોટાની એક 

કરતાાં વધ ુ કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવી અને આ જાહરેાત - સાંવગમની સમગ્ર  ભરતી 

પ્રર્ક્રયામાાં તે જ ફોટાની કોપીનો ઉપયોગ કરવાનો રહશેે. (જેમ કે ૫રીક્ષા સમયે 

હાજરી૫ત્રકમાાં લગાવવો તેમજ અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે પણ તે જ ફોટાની 

કોપી રજુ કરવાની રહશેે.)  
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 (૩). ઉમેદવાર અરજી૫ત્રક ભરતી વખતે જે મોબાઈલ નબંર દશાાવે છે તે નબંર ચાલ ુજ 

રાખવો. ભમવષ્યમા ંમડંળ તરફથી આ પરીક્ષાને સબમંધત ૫રીક્ષાલક્ષી સચૂનાઓ ઉમેદવારને 

આ દશાાવેલ નબંરના મોબાઈલ ૫ર SMS થી મોકલવામા ંઆવશે તેથી દશાાવેલ મોબાઈલ 

નબંર બદલવો નહી.   
 (૪) ફીકસ ૫ગારથી લાયક ઉમેદવારને ૫ (પાચં) વષાના ંઅજમાયશી ધોરણે જગ્યા ઉ૫ર 

મનમણ ૂકં સત્તામધકારી ઘ્વારા મનમણ ૂકં આ્યેથી આ જગ્યાના ભરતી મનયમો, ખાતાકીય 

૫રીક્ષા મનયમો, કોમ્્યટુર કૌશલ્ય ૫રીક્ષા મનયમો-ર૦૦૬ તથા પવૂા સેવા તાલીમ અન ે

તાલીમાન્ત ૫રીક્ષાના ં મનયમો મજુબ મનયત ૫રીક્ષાઓ આ સમયગાળા દરમ્યાન પાસ 

કરવાની રહશેે.  
 (૫) આખરી ૫સદંગી પામેલ ઉમેદવાર મનમણ ૂકં સત્તામધકારી ઠરાવે તે શરતોને આમધન 

મનમણ ૂકં મેળવાને પાત્ર ઠરશે.  
 (૬) ઉમેદવાર પોતે મેરીટ યાદીમા ંસમામવષ્ટ થવા માત્રથી સબંમંધત જગ્યા ઉ૫ર મનમણ ૂકં 

મેળવવાનો દાવો કરવાને હકકદાર થશે નરહ. મનમણ ૂકં કરનાર સત્તામધકારીને પોતાને એવી 

ખાતરી થાય કે જાહરે સેવા સારૂ તે ગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) 

મનયમો -૧૯૬૭ થી ઠરાવેલ મનયમોનસુાર યોગ્ય જણાતો નથી. તો જે તે તબકકે આવા 

ઉમેદવારને તેની મનમણ ૂકં ‘રદ’ કરીને ૫ડતો મકૂી શકાશે. મનમણ ૂકં બાબતે તેઓનો મનણાય 

આખરી ગણાશે.  
 (૭) આ ભરતી પ્રરક્રયા ઉકત જણાવેલ જગ્યાઓ તેની સામે જણાવેલ ખાતાના વડાની વગા-

૩ સવંગાની જગ્યાના પ્રવતામાન ભરતી મનયમો - ભરતી પરીક્ષા મનયમોને આમધન રહશેે.   
 (૮) આ જાહરેાત કોઈ ૫ણ કારણોસર રદ કરવાની કે તેમા ં ફેરફાર કરવાની આવશ્યકતા 

ઉભી થશે તો તેમ કરવાનો મડંળને સપંણૂા હકક / અમધકાર રહશેે અને મડંળ આ માટે 

કારણો આ૫વા બધંાયેલ રહશેે નહી. તેમજ તેવા સજંોગોમા ંભરેલ અરજી અને ૫રીક્ષા ફી 

૫રત મળવાપાત્ર થશે નહી.   
 (૯) બોડા (મડંળ) ની વેબસાઇટ  https://gsssb.gujarat.gov.in મનયમમતપણે જોતા રહવેા 

ઉમેદવારોને ખાસ  ભલામણ છે.   
 (૧૦) આ જાહરેાત અન્ વયે સભંવત ભાગ-૧ ની લેબખત પરીક્ષા નુ ંઆયોજન સને ર૦૧૮ના 

જાન્યઆુરી/ ફેબ્રઆુરી  માસ દરમમયાન કરવામા ં આવશે, તે ધ્ યાને લઇ ઉમેદવારોએ 
પરીક્ષાલક્ષી તૈયારી કરવી. આમ છતા ંપરીક્ષાના આયોજનની તારીખ બાબતે જરૂર જણાય ે
મડંળ ફેરફાર કરી શકશે.  
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 (૧૧) આ ભરતી પ્રરક્રયા સપંણૂાપણે જે ત ે સવંગાના પ્રવતામાન ભરતી મનયમોને આમધન 
રહશેે. 

૧૨. માંડળ જે કોઈ ઉમેદવારને ;   
1. તેને ઉમેદવારી માટે કોઈ૫ણ પ્રકારે ટેકો મેળવવા માટે એટલે કે મડંળના 

અઘ્યક્ષ, સભ્ય અથવા કોઈ અમધકારી ૫ર પ્રત્સયક્ષ કે ૫રોક્ષ લાગવગ લગાડવાનો પ્રયાસ 
કરવા માટે,  

2. બીજાનુ ંનામ ધારણ કરવા માટે,  
3. બીજા પાસે પોતાનુ ંનામ ધારણ કરાવવા માટે,  
4. બનાવટી ખોટા દ્તાવેજો અથવા જેની સાથે ચેડા કરવામા ંઆવ્યા હોય તેવા 

દ્તાવેજો સાદર કરવા અથવા ગેરરીમત આચરવા માટે,  
5. યથાથા અથવા ખોટા અથવા મહત્સવની મારહતી છુપાવતા હોય તેવા મનવદેનો 

કરવા માટે,  
6. ૫રીક્ષા માટે તેની ઉમેદવારીના સબંધંમા ં અન્ય કોઈ અમનયમમત અથવા 

અયોગ્ય સાધનનો આશ્રય લેવા માટે,  
7. ૫રીક્ષા દરમ્યાન ગેરવ્યાજબી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા માટે એટલે કે અન્ય 

ઉમેદવારની ઉત્તરવહીમાથંી નકલ કરવા, પુ્ તક, ગાઈડ, કા૫લી કે તેવા કોઈ૫ણ છાપેલા 
કે હ્તબલબખત સારહત્સયની મદદથી અથવા વાતચીત ઘ્વારા નકલ કરવા કે ઉમેદવારને 
નકલ કરાવવાની ગેરરીમતઓ પૈકી કોઈ૫ણ ગેરરીમત આચરવા માટે,  

8. લખાણોમા ંઅશ્શ્લલ ભાષા અથવા બીભત્સસ બાબત સરહતની અપ્ર્તતુ બાબત 
લખવા માટે,  

9. OMR ઉત્તરપત્રમા ંપોતાની ઓળખસચૂક કોઇપણ પ્રકારની નીશાની, લખાણ, 

આલ્ફાબેટ, બચહ્ન કે જેનાથી ઓળખ પ્ર્થામપત થાય તેવા પ્રયાસ કરવા માટે,  
10. ૫રીક્ષા ખડંમા ંઅન્ય કોઈ રીતે ગેરવતાણ ૂકં કરવા માટે,  
11. ૫રીક્ષાના સચંાલન કરવા માટે મડંળે રોકેલા ્ટાફને સીધી કે આડકતરી રીતે 

હરેાન કરવા અથવા શારીરરક રીતે ઈજા કરવા માટે,  
12. પવૂાવતી ખડંોમા ંમનરદિષ્ટ કરેલા તમામ અથવા કોઈ૫ણ કૃત્સય કરવાનો પ્રયત્સન 

કરવા માટે અથવા આવા પ્રસગેં મદદગારી કરવા માટે, અથવા  
13. ૫રીક્ષા માટે તેને ૫રવાનગી આ૫તા તેના પ્રવશે૫ત્રમા ં આ૫વામા ં આવલેી 

કોઈ૫ણ સચુનાનો ભગં કરવા માટે દોષમત ઠયાા હોય તો અથવા દોમષત હોવાનુ ંજાહરે કયુા 
હોય તો તે ફોજદારી કાયાવાહીને પાત્ર થવા ઉ૫રાતં - (ક) મડંળ, તે જે ૫રીક્ષાનો ઉમેદવાર 
હોય તે ૫રીક્ષામાથંી ગેરલાયક ઠરાવી શકશે, અથવા (ખ) (૧) મડંળ, સીધી ૫સદંગી માટે 
લેવાની કોઈ૫ણ ૫રીક્ષામા ંબેસવામાથંી અથવા કોઈ૫ણ રૂબરૂ મલુાકાતમાથંી, અથવા (ર) 
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રાજય સરકાર, પોતાના હઠેળની કોઈ૫ણ નોકરીમાથંી કાયમી રીતે અથવા મનરદષ્ટ મદુત 
માટે ગેરલાયક / બાકાત કરી શકશે.  

14. ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ કે અન્ ય જાહરે સેવા આયોગ અથવા અન્ ય 
સરકારી/અધા સરકારી/સરકાર હ્તકની સં્  થાઓ ધ્ વારા ઉમેદવાર કયારેય પણ ગેરલાયક 
ઠરાવેલ હોય અને ગેરલાયકાતનો સમય ચાલ ુ હશે તો આવા ઉમેદવારની અરજી 
આપોઆપ રદ થવાને પાત્ર બનશે.  

 ૧૩.  નીચે દશામવ્યા મજુબની અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દ્રષ્ ટાાંત પ વરૂપે છે. જે 
સાંપણૂમ  નથી) 

(૧) ઓનલાઇન મસુદા મજુબ અરજી કરેલ ન હોય 
(ર) અરજીમા ંદશાાવેલ મવગતો અધરૂી કે અસગંત હોય 
(૩) અરજીમા ંઉમેદવારે સહી કે પાસપોટાસાઇઝનો ફોટો અપલોડ કરેલ ન હોય 
(૪) અરજી ફેકસ થી, ઇ-મેલ થી અથવા પો્ ટથી મોકલાવેલ હોય 
(૫) બબનઅનામત વગાના ઉમેદવારે પરેૂપરૂી ફી ન ભરેલ હોય 
(૬) અનસુબૂચત જામત, અનસુબુચત જન જામત, સામાજીક શૈક્ષબણક પછાત વગા, શારીરરક 

ખોંડખાપંણ ધરાવતા ઉમેદવાર તેમજ માજી સૈમનક તેઓની કેટેગરી અંગેન;ુ પ્રમાણ૫ત્ર 
ધરાવતા ન હોય 

(૭) સામાજીક શૈક્ષબણક પછાત વગાના ઉમેદવાર જાહરેાતમા ં દશાાવેલ સમયગાળાન;ુ નોન-
રક્રમમલીયર પ્રમાણ૫ત્ર ધરાવતા ન હોય. 

૧૪. આ જાહરેાત તથા ભરતી પ્રરક્રયામા ંકોઇપણ કારણોસર તેમા ંફેરફાર કરવાની કે રદ કરવાની 
આવશ્યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો મડંળનો સપંણૂા હકક/ અમધકાર રહશેે અને મડંળ આ 
માટે કારણો આપવા બધંાયેલ રહશેે નહીં. 

 

તારીખ :  ૦ર /૧૧  /૨૦૧૭  
પથળ   : ગાાંધીનગર 

સણચવ, 
ગજુરાત ગૌણ સેવા ૫સાંદગી માંડળ, 

ગાાંધીનગર. 
 

 


