ુ રાત ગૌણ સેવા 5સંદગી મંડળ,
જ
લોક નં.4, ડા. વરાજ મહતા ભવન, ગાંધીનગર
હરાત માંકઃ 33/ર01314 થી 36/201314

ગે ની િવગતવાર

ુ નાઓ
ચ

(વેબસાઇટ એ સ : http://ojas.guj.nic.in અને http://gsssb.gujarat.gov.in )

ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, ગાંધીનગર ઘ્વારા સિચવાલયના િવિવધ િવભાગોના
િનયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડા/ કચેરીના વડાઓની કચેરીઓમાં જુદા જુદા સંવગ ની નીચે
દશાર્ વેલ જગ્યાઓ ૫ર ઉમેદવારો ૫સંદ કરવા મેરીટ યાદી તૈયાર કરવા માટે OJAS ની
વેબસાઇટ ઉપર ઓન-લાઈન અરજી૫ત્રકો મંગાવવામાં આવે છે . આ માટે ઉમેદવારોએ
"http://ojas.guj.nic.in" વેબસાઈટ ૫ર તા. 17/02/ર014 (બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક) થી
તા. 26/02 /ર014 (સમય રાત્રીના ૧૧.૫૯ કલાક સુધી) દર યાન ઓન-લાઈન અરજી
કરવાની રહેશે. અરજી કરવા માટે ની િવગતવાર સ ૂચનાઓ (આગળ ફકરા નં. ૭ માં

દશાર્વેલ ) સિહત આ સમગ્ર જાહેરાત દરે ક ઉમેદવારે

યાનથી વાંચવી જ રી છે .

ઉમેદવારે પોતાના બધા જ શૈક્ષિણક, વય, જાિત તેમજ લાયકાતના અસલ પ્રમાણપત્રો પોતાની
પાસે રાખવાના રહેશે અને અરજીપત્રકમાં તે મુજબની િવગતો ભરવાની રહેશે. પરીક્ષા સંદભર્ની
બધી જ સ ૂચનાઓ મોબાઇલ નંબર પર એસ.એમ.એસ. થી આપવામાં આવશે. આથી
અરજીપત્રકમાં સંબિં ધત કોલમમાં મોબાઇલ નંબર અવ ય દશાર્ વવો અને ભરતી પ્રિક્રયા પ ૂણર્
થાય યાં સુધી તે નંબર જાળવી રાખવો જ રી છે .
૧.

સંવગવાર જ યાની િવગતો નીચે

જાહેરાત
ક્રમાંક

૪

વડાની કચેરીનુ ં

િનયામક ી

૪

િનયામક ી

૪
૩૬/૨૦૧૩૧

ટેક્ષી ડમીર્ ટ

સંગ્રહાલયની
કચેરી, વડોદરા

૩૫/૨૦૧૩૧

ગ્રંથાલય કારકુન

આંકડાશા ત્ર અને
અથર્શા ત્ર

૩૪/૨૦૧૩૧

િનયામક ી
સંગ્રહાલયની
કચેરી, વડોદરા
કાયદા િવભાગ

ુલ
¾

સંવગર્ન ુ ં નામ

નામ

૩૩/૨૦૧૩૧

૪

િવભાગ/ ખાતાની

ુ બ છે .
જ

કેમીકલ
આસી ટ ટ
મદદનીશ
ગ્રંથપાલ

સામા ય

અનુસ ૂિચત

અનુસ ૂિચત

સા.શૈ.૫.

વગર્

જાિત

જનજાિત

વગર્

કુલ

સા

મ

સા

મ

સા

મ

સા

મ

મા

િહ

મા

િહ

મા

િહ

મા

િહ

ય

લા

ય

લા

ય

લા

ય

લા

૧

-

-

-

-

-

-

-

૧

૧

-

-

-

-

-

-

-

૧

૧

-

-

-

-

-

-

-

૧

૧

-

-

-

-

-

-

-

૧

4

-

-

-

-

-

-

-

4

ઉપર દશાર્વેલ સંવગર્ની જગ્યાઓની સંખ્યામાં વધ-ઘટ થવાની શકયતા છે .

ર.

5ગાર ધોરણ : નાણાં િવભાગના તા.૧૬-ર-ર૦૦૬ ના તથા તા.ર૯/૪/ર૦૧૦ અને તા. ૬/૧૦/૨૦૧૧ ના
ઠરાવ ક્રમાંક : - ખરચ -ર૦૦ર- ૫૭-ઝ.૧ અ વયે પ્રથમ પાંચ વષર્ માટે પ્રિત માસ માટે નીચે
મુજબ િનયત િફકસ ૫ગારથી િનમણક
ં ૂ અપાશે અને સામા ય વહીવટ િવભાગનાં તા.૪-૬ર૦૦૯ ના ઠરાવ ક્રમાંક:- સીઆરઆર-૧૧ર૦૦૮-૪૩૩૭૧૭-ગ.૫ માં દશાર્ વેલ બોલીઓ અને
શરતોને આિધન િનમાયેલ ઉમેદવાર પાંચ વષર્ના અંતે તેની સેવાઓ સંતોષકારક જણાયેથી
સંબિં ધત કચેરીમાં

તે સમયના સરકાર ીના િનયમોનુસાર મળવાપાત્ર ૫ગાર ધોરણમાં

િનયિમત િનમણકં ૂ મેળવવાને પાત્ર થશે.
જાહેરાત

િવભાગ/ ખાતાની વડાની

ક્રમાંક

કચેરીનું નામ

૩૩/૨૦૧૩૧
૪
૪
૪

િનયામક ી આંકડાશા ત્ર

ગ્રંથાલય કારકુન

૫,૩૦૦/-

િનયામક ી સંગ્રહાલયની

ટેક્ષી ડમીર્ ટ

૯,૪૦૦/-

િનયામક ી સંગ્રહાલયની

કેમીકલ આસી ટ ટ

૯,૪૦૦/-

મદદનીશ ગ્રંથપાલ

૫,૩૦૦/-

કચેરી, વડોદરા

૩૬/૨૦૧૩૧
૪
યતા

મળનાર િફકસ પગાર

કચેરી, વડોદરા

૩૫/૨૦૧૩૧

રા

પ્રથમ પાંચ વષર્ સુધી

અને અથર્શા ત્ર

૩૪/૨૦૧૩૧

3.

સંવગર્ન ું નામ

:-

કાયદા િવભાગ

ઉમેદવાર ભારતનો નાગિરક હોવો જોઈએ. અથવા ગુજરાત મુ કી સેવા

વગીર્કરણ અને ભરતી (સામા ય) િનયમો, ૧૯૬૭ ના િનયમ-૭ ની જોગવાઇ મુજબની
રા ટ્રીયતા ધરાવતા હોવા જોઇએ.
4.(1)

વયમયાદા અને શૈ

. .
33/201314

ણક લાયકાતની િવગતો :-

સંવગ
થ
ં ાલય કાર ુ ન

વયમયાદા / શૈ

ણક લાયકાત

(અ) તા. 26/02/ર014 ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષર્થી ઓછી નહીં
અને ર૮ વષર્થી વધુ ન હોવી જોઈશે.
(બ) (૧) ઉમેદવાર ગુજરાત રાજય મા યિમક શાળા પરીક્ષા બોડર્ ની
સેક ડરી

કુલ સિટર્િફકેટની પરીક્ષા પાસ કયાર્ન ુ ં પ્રમાણપત્ર અથવા તેને

સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇશે.
(૨) ઉમેદવાર ગુજરાત સરકાર

ારા મા ય લાયબ્રેરી સાય સનુ ં પ્રમાણપત્ર

ધરાવતો હોવો જોઇશે.
(૩) ઉમેદવાર ગુજરાતી અને િહ દી ભાષાના પ ૂરતા જ્ઞાન સાથે અંગ્રેજી
ભાષાની કામગીરીની જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇશે.
(૪)

ઉમેદવાર લાયબ્રેરીની કામગીરી પ િતસર કરવા માટે કો યુટર

સોફટવેરનુ ં પ ૂરત ું જ્ઞાન ધરાવતો હોવો જોઇશે.
વધુમાં

ઉમેદવાર અપવાદ પ કહી શકાય તેવી સારી લાયકાત

અથવા અનુભવ અથવા બંને ધરાવતા હોય તેવા ઉમેદવારને ઉપલી
વયમયાર્દામાં

ટછાટ આપવામાં આવશે.

ગુજરાત સરકારની સેવામાં

ઓ અગાઉથી ફરજ બજાવતા હશે તેવા

ઉમેદવારને ગુજરાત મુ કી સેવા વગીર્કરણ અને ભરતી (સામા ય) િનયમો૧૯૬૭ ના વખતો વખતના સુધારા મુજબ ઉપલી વયમયાર્દામાં

ટછાટ

મળવાપાત્ર થશે.
34/201314

ટ ી ડમ ટ

(અ) તા. 26/02/ર014 ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષર્થી ઓછી નહીં
અને ૩૦ વષર્થી વધુ ન હોવી જોઈશે.
(બ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમાં કે દ્રીય અથવા રાજય અિધિનયમથી અથવા તે
હેઠળ

થપાયેલી

અથવા

સં થાિપત

યુિનવિસર્ટીમાંથી અથવા સરકાર

યુિનવિસર્ટીઓ

પૈકી

કોઇપણ

ારા તે તરીકે મા ય કરે લ બીજી કોઇપણ

શૈક્ષિણક સં થામાંથી અથવા યુિનવિસર્ટી ગ્રાંટ કિમશન અિધિનયમ-૧૯૫૬ ની
કલમ-૩ હેઠળ યુિનવિસર્ટી તરીકે ગણાતી કોઇ યુિનવિસર્ટીમાંથી મુખ્ય િવષય
તરીકે પ્રાણી િવજ્ઞાન સાથે િવજ્ઞાનમાં પદવી ધરાવતો હોવો જોઇશે. અથવા
સરકારે મા ય કરે લી તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઈશે.
(૨)

ઉમેદવાર ગુજરાત મુ કી સેવા વગીર્કરણ અને ભરતી (સામા ય)

િનયમો-૧૯૬૭ માં ઠરા યા પ્રમાણે કો યુટરના ઉપયોગની પાયાની જાણકારી
ધરાવતો હોવો જોઈશે.
(ગ) ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા િહ દી અથવા તે બંને ભાષાનુ ં પ ૂરત ું જ્ઞાન
ધરાવતો હોવો જોઇશે.
કોઇપણ ખાનગી અથવા જાહેર સં થામાંથી પ્રાણી-મમી િવ ાના
ક્ષેત્રકાયર્માં આવા પ્રકારની પ્રવ ૃિ ઓમાં રોકાયેલા, ત્રણ વષર્નો યાવસાિયક
અનુભવ ધરાવતા હોય અને મ ૃત પક્ષીઓ અને નાના પ્રાણીઓના નમ ૂના
તૈયાર કરવાની ક્ષમતા ધરાવતા હોય અને િનશાનબાજી, કુદરતી ઇિતહાસના
નમ ૂનાના મોડલ યવસાય અથવા કુદરતી ઇિતહાસના પ ૂરાવાની તૈયારીમાં
કલા મક કામગીરીની જાણકારી ધરાવતા હોય તેવા ઉમેદવારને પસંદગીમાં
અગ્રતા આપવામાં આવશે.
ગુજરાત મુ કી સેવા વગીર્કરણ અને ભરતી (સામા ય) િનયમો-૧૯૬૭
ની જોગવાઇઓ અનુસાર અગાઉથી ગુજરાત સરકારની સેવામાં હોય તેવા
ઉમેદવારની તરફેણમાં ઉપલી વયમયાર્દામાં
35/201314

કમીકલ આસી ટ ટ

ટછાટ મળવાપાત્ર થશે.

(અ) તા. 26/02/ર014 ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષર્થી ઓછી નહીં
અને ૩૦ વષર્થી વધુ ન હોવી જોઈશે.
(બ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમાં કે દ્રીય અથવા રાજય અિધિનયમથી અથવા તે
હેઠળ

થપાયેલી

અથવા

સં થાિપત

યુિનવિસર્ટીમાંથી અથવા સરકાર

યુિનવિસર્ટીઓ

પૈકી

કોઇપણ

ારા તે તરીકે મા ય કરે લ અ ય શૈક્ષિણક

સં થા અથવા યુિનવિસર્ટી ગ્રાંટ કિમશન અિધિનયમ-૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હેઠળ
ડી ડ યુિનવિસર્ટી તરીકે જાહરે થયેલી કોઇપણ યુિનવિસર્ટીમાંથી મેળવેલી
મુખ્ય િવષય તરીકે રસાયણ િવજ્ઞાન સાથે િવજ્ઞાનમાં પદવી ધરાવતો હોવો
જોઇશે અથવા સરકારે મા ય કરે લી તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો
જોઈશે.
(૨)

ઉમેદવાર ગુજરાત મુ કી સેવા વગીર્કરણ અને ભરતી (સામા ય)

િનયમો-૧૯૬૭ માં ઠરા યા પ્રમાણે કો યુટરના ઉપયોગની પાયાની જાણકારી
ધરાવતો હોવો જોઈશે.
(ગ) ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા િહ દી અથવા તે બંને ભાષાનુ ં પ ૂરત ું જ્ઞાન
ધરાવતો હોવો જોઇશે.

ગુજરાત મુ કી સેવા વગીર્કરણ અને ભરતી (સામા ય) િનયમો-૧૯૬૭
ની જોગવાઇઓ અનુસાર અગાઉથી ગુજરાત સરકારની સેવામાં હોય તેવા
ઉમેદવારની તરફેણમાં ઉપલી વયમયાર્દામાં
36/201314

મદદનીશ

થ
ં પાલ

ટછાટ મળવાપાત્ર થશે.

(અ) તા. 26/02/ર014 ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષર્થી ઓછી નહીં
અને ૩૦ વષર્થી વધુ ન હોવી જોઈશે.
(બ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમાં કે દ્રીય અથવા રાજય અિધિનયમથી અથવા તે
હેઠળ

થપાયેલી

અથવા

સં થાિપત

યુિનવિસર્ટીમાંથી અથવા સરકાર

યુિનવિસર્ટીઓ

પૈકીની

કોઇપણ

ારા તે તરીકે મા ય થયેલ અથવા

યુિનવિસર્ટી ગ્રાંટ કિમશન અિધિનયમ-૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હેઠળ ડી ડ
યુિનવિસર્ટી હોવાનુ ં જાહરે કરે લી બીજી શૈક્ષિણક સં થામાંથી મેળવેલી
નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇશે અથવા સરકારે મા ય કરે લી તેને
સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઈશે.
(૨)

ઉમેદવાર ભારતમાં કે દ્રીય અથવા રાજય અિધિનયમથી અથવા તે

હેઠળ

થપાયેલી

અથવા

સં થાિપત

યુિનવિસર્ટીમાંથી અથવા સરકાર

યુિનવિસર્ટીઓ

પૈકી

કોઇપણ

ારા તે તરીકે મા ય થયેલ અથવા

યુિનવિસર્ટી ગ્રાંટ કિમશન અિધિનયમ-૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હેઠળ ડી ડ
યુિનવિસર્ટી હોવાનુ ં જાહરે કરે લી બીજી શૈક્ષિણક સં થામાંથી ગ્રંથાલય અને
માિહતી િવજ્ઞાનમાં નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇશે.
(૩)

ઉમેદવાર ગુજરાત મુ કી સેવા વગીર્કરણ અને ભરતી (સામા ય)

િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇઓ અનુસાર કો યુટરના ઉપયોગ અંગેની
પાયાની જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઈશે.

(૪) ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા િહ દી અથવા તે બંને ભાષાનુ ં પ ૂરત ું જ્ઞાન
ધરાવતો હોવો જોઇશે.

(ગ)(૧) ઉમેદવાર સરકારમાં ગ્રંથાલય કારકુન વગર્-૩ ના દર જાથી ઉતરતા
દર જાની ન હોય તેવી જગ્યા પરનો લગભગ ૧ (એક) વષર્નો અનુભવ
ધરાવતો હોવો જોઇશે અથવા
(૨) ઉમેદવાર થાિનક મંડળો અથવા સરકાર હ તક બોડર્ અથવા કોપ રે શન
અથવા કંપની અિધિનયમ-૧૯૫૬ હેઠળ થપાયેલી િલમીટેડ કંપની અથવા

શાળા અથવા યુિનવિસર્ટીઓમાંના ગ્રંથાલયોમાં, સરકારમાં ગ્રંથાલય કારકુન

વગર્-૩ ના દર જાથી ઉતરતા દર જાનો ન હોય તેવી જગ્યાને સમકક્ષ ગણી
શકાય તેવી જગ્યા પરનો લગભગ ૧ (એક) વષર્નો અનુભવ ધરાવતો હોવો
જોઇશે.

ન ધઃ-(1) ઉપર દશાર્ વેલ તમામ સંવગર્ના ભરતી િનયમોમાં િનયત થયેલ શૈક્ષિણક લાયકાતના
અગ યના મુ ાઓનો અરજીપત્રકમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે . પરત ું આખરી પસંદગી
સમયે ભરતી િનયમોમાં દશાર્વેલ શૈક્ષિણક લાયકાતની તમામ જોગવાઇઓને યાને લેવામાં
આવશે.

થી ઉમેદવારે જાહેરાતમાં દશાર્ વેલ શૈક્ષિણક લાયકાતની તમામ િવગતો યાને લઇને

જ અરજીપત્રકમાં િવગતો ભરવાની રહેશે.
(2) ઉપલી વયમયાર્દા માટે

તે સંવગર્ના ભરતી િનયમો તેમજ સામા ય વહીવટ િવભાગના

તા. ૨૯/૯/૨૦૧૨ ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ સીઆરઆર/૧૧૨૦૦૮/૨૮૨૩૨૩/ગ-૫ ની જોગવાઇઓ
યાને લેવામાં આવેલ છે .
4(ર).

વયમયાદામાં
(૧)

ટછાટ:-

સામા ય વગર્ની મિહલા ઉમેદવારો તેમજ અનામત વગર્ની મિહલા ઉમેદવારોને જ
પાંચ વષર્ની

ટછાટ મળશે.

(૨)

જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૩૩/૨૦૧૩૧૪ થી ૩૬/૨૦૧૩૧૪ ની તમામ જગ્યાઓ િબનઅનામત
અને સામા ય જગ્યાઓ હોવાથી તેમાં અનામત વગર્ના ઉમેદવારો પોતાની ઉમેદવારી
ન ધાવી શકશે. પરં ત ુ તેવા ઉમેદવારોને જનરલ કેટેગરી મુજબ ઉપલી વયમયાર્દા
લાગુ પડશે અને તેવા ઉમેદવારોએ માત્ર પરીક્ષા ફીની માફી માટે પરીક્ષા સમયે
જાિતના પ્રમાણપત્રની પ્રમાિણત નકલ રજુ કરવાની રહેશે. અને

અરજીપત્રકમાં

કેટેગરીમાં Gen (SC), Gen (ST), Gen (SEBC) એ પ્રમાણે લાગુ પડતી

તે કે ટેગરી

િસલેકટ કરવાની રહેશે.
(૩)

તમામ સંવગર્ની જગ્યાઓ િબનઅનામત હોવાથી અનામત વગર્ના પુ ષ ઉમેદવારોને
વયમયાર્દામાં કોઇ

ટછાટ મળવાપાત્ર નથી.

ઉ૫લી વયમયાર્દામાં િનયમોનુસાર મળવાપાત્ર

ટછાટ સાથેની ઉંમર કોઈ ૫ણ

સંજોગોમાં િનયત તારીખે ૪૫ વષર્થી વધવી જોઈશે નિહ.
5

ુ રની
ટ

કો

ણકાર

ઉમેદવાર રાજય સરકારના સામા ય વહીવટ િવભાગના તા.૧૩/૮/ર૦૦૮ ના સરકારી ઠરાવ
નંબર:- સીઆરઆર-૧૦-ર૦૦૭-૧ર૦૩ર૦-ગ.૫ થી નકકી કરે લ અ યાસક્રમ મુજબ કો યુટર
અંગેન ું બેઝીક નોલેજ ધરાવતા હોવા અંગેન ું કોઈ૫ણ તાલીમી સં થાનું પ્રમાણ૫ત્ર / માકર્ શીટ
ધરાવતા હોવા જોઈશે. અથવા સરકાર મા ય યુિનવિસર્ટી અથવા સં થામાં કો યુટર જ્ઞાન
અંગેના કોઈ૫ણ િડ લોમા / ડીગ્રી કે સટ િફકેટ કોષર્ કરે લ હોય તેવા પ્રમાણ૫ત્રો અથવા ડીગ્રી
કે ડી લોમા અ યાસક્રમમાં કો યુટર એક િવષય તરીકે હોય તેવા પ્રમાણ૫ત્રો અથવા ધોરણ૧૦ અને ધોરણ-૧ર ની ૫રીક્ષા કો યુટરના િવષય સાથે ૫સાર કરે લ હોય તેવા પ્રમાણ૫ત્રો
ધરાવતા હોવા જોઈશે. આ તબકકે આવું પ્રમાણ૫ત્ર ન ધરાવતા ઉમેદવારો ૫ણ અરજી કરી
શકશે. ૫રં ત ુ આવા ઉમેદવારોએ િનમણકં ૂ સ ાિધકારી સમક્ષ કો યુટરની બેઝીક નોલેજની
૫રીક્ષા પાસ કયાર્ન ું આવું પ્રમાણ૫ત્ર િનમણકં ૂ મેળવતાં ૫હેલા અચુક રજુ કરવાનું રહેશે.
અ યથા િનમણકં ૂ મેળવવાને પાત્ર થશે નહીં. તેમજ િનમણકં ૂ સ ાિધકારી આવા િક સામાં
ઉમેદવારોની ૫સંદગી "રદ" કરશે.
6.

શૈ

ણક લાયકાત / વયમયાદા / વધારાની લાયકાત માટ િનધા રત તાર ખ :-

જાહેરાતમાં

દશાર્ વેલ તમામ સંવગર્ના ઉમેદવારોનાં િક સામાં શૈક્ષિણક લાયકાત, વયમયાર્ દા અને અ ય
જ રી લાયકાત માટે

7.

અર

તા. 26/02/ર014 ની િ થિતને ઘ્યાનમાં લેવામાં આવશે.

કરવાની ર ત :-

આ જાહેરાતના સંદભર્માં મંડળ ઘ્વારા ઓન લાઈન અરજી જ

વીકારવામાં આવશે.

અ વયે ઉમેદવારોએ જાહેરાતમાં દશાર્ યા તા. 17/02/ર014 (બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક)
થી

તા.

26/02/ર014

(સમય

રાત્રીના

૧૧-૫૯

કલાક

સુધી)

દર યાન

"http://ojas.guj.nic.in" વેબસાઈટ ૫ર ઓન-લાઈન અરજી૫ત્રક ભરી શકશે. ઉમેદવારે
(1)

સૌ પ્રથમ "http://ojas.guj.nic.in" વેબસાઈટ ૫ર જવુ.ં હવે

(ર) "Apply On line" ૫ર Click કરવુ.ં
(3)

ઉમેદવારે જાહેરાત ક્રમાંક:- ૩૩/૨૦૧૩૧૪ થી ૩૬/૨૦૧૩૧૪ પૈકી

સંવગર્ની

જાહેરાત માટે ઉમેદવારી કરવા માંગતા હોય તે સંવગર્ની જાહેરાત ૫ર Click
કરવાથી

ક્રીન પર More Details અને Apply now ના ઓ શન ખુલશે.

માં

More Details પર Click કરવાથી િવગતવાર જાહેરાતની િવગતો જોવા મળશે.
ઉમેદવારોએ વાંચી જવી.
(4)

જયારે "Apply now" ૫ર Click કરવાથી Application Format ખુલશે
પ્રથમ "Personal Details" ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ

ંદડી (

*)

માં સૌ

િનશાની હોય

તેની િવગતો ફરિજયાત ભરવાની રહેશે.)

(5)

Personal Details

ભરાયા

બાદ

"Educational Details"

"Educational Qualifications" ૫ર Click
(6)

જો વધુ લાયકાત દશાર્ વવા માંગતા હો તો

ભરવા

માટે

કરવુ.ં

"Add more education"

૫ર Click

કરવુ.ં

(7) તેની નીચે "Self declaration" ૫ર Click કરવુ.ં યારબાદ
(8)

ઉ૫રની શરતો વીકારવા માટે

"Yes"

૫ર Click

કરવુ.ં હવે અરજી પ ૂણર્ રીતે ભરાઈ

ગયેલ છે .

(9) હવે "save" ૫ર Click કરવાથી ઉમેદવારનો "Application Nnmber" generate
થશે.

ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહેશે.

(10) હવે Upload Photograph ૫ર Click કરો અહીં તમારો application number

type કરો અને તમારી Birth date type કરો. યારબાદ ok ૫ર Click કરવુ.ં અહીં
photo અને signature upload કરવાના છે . (Photo નું મા૫ ૫ સે.મી. ઉંચાઈ
અને ૩.૬ સે.મી. ૫હોળાઈ અને Signature નું મા૫ ર.૫ સે.મી. ઉંચાઈ અને ૭.૫
સે.મી. ૫હોળાઈ રાખવી.) (photo અને

photo

અને

signature upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો
signature jpg format માં (15 kb) સાઈઝથી વધે નિહ તે રીતે

કે ન કરી computer માં સેવ કરે લા હોવા જોઈશે.) photo અને signature
અપલોડ કરવા માટે "browse" button ૫ર Click કરો. હવે choose file ના

jpg format માં તમારો photo store થયેલ છે , તે ફાઈલને
select કરો અને "open" button ને Click કરો. હવે "browse" button ની
બાજુમાં "upload" button ૫ર Click કરો. હવે બાજુમાં તમારો photo દે ખાશે. હવે
ક્રીનમાંથી

ફાઈલમાં

આજ રીતે

signature

૫ણ

upload

કરવાની રહેશે.

photo

અને

signature

અપલોડ કરવામાં આ યા હશે તે જ photo લેિખત પરીક્ષાના હાજરીપત્રકમાં
ચ ટાડવાનો રહેશે તથા તેવી જ

signature

કરવાની રહેશે તેમજ આ ભરતી પ્રિક્રયાના

િનમણકં ૂ સુધીના દરે ક તબક્કે મંડળ/સંબિં ધત ખાતાના વડા માંગે યારે તેવો જ ફોટો રજુ
કરવાનો રહેશે. આથી ફોટોગ્રાફની ચારથી પાંચ કોપીઓ કઢાવી રાખવી. જુદા જુદા તબક્કે
જુદા જુદા ફોટોગ્રાફ રજુ થશે તો ફાળવણી/ િનમણકં ૂ માં બાધ આવી શકશે.

ની

જવાબદારી ઉમેદવારની પોતાની રહેશે.

(11) હવે પેજના ઉ૫રના ભાગમાં "Confirm Application" ૫ર Click કરો અને

"Application number" તથા Birth Date type કયાર્ બાદ Ok ૫ર Click
કરવાથી ત્રણ બટન (૧) Ok (ર) show application preview અને (૩)
confirm application દે ખાશે. ઉમેદવારે show application preview ૫ર
Click કરી પોતાની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમાં સુધારો કરવાની જ ર જણાય તો edit
કરી લેવ.ું અરજી ક ફમર્ કયાર્ ૫હેલા કોઈ૫ણ પ્રકારનો સુધારો થઈ શકશે. ૫રં ત ુ અરજી

ક ફમર્ થયા બાદ કોઈ૫ણ પ્રકારનો સુધારો શકય બનશે નહી. સંપ ૂણર્ ચકાસણી બાદ જો
અરજી સુધારવાની જ ર ના જણાય તો જ
તેથી ઉમેદવારની અરજીનો મંડળમાં

confirm application ૫ર Click કરવુ.ં
online વીકાર થઈ જશે. એકવાર ઓનલાઇન

અરજી ક ફમર્ થયા બાદ, તેમાં કોઇપણ પ્રકારનો ફેરફાર ઉમેદવાર કે મંડળ

ારા

થઇ શકશે નહીં. અરજીમાં દશાર્ વેલી િવગતોને અનુ પ પ્રમાણપત્રો મંડળ માંગે
યારે ઉમેદવારે રજૂ કરવાના રહેશે. આથી, ઉમેદવારે પ્રથમ તેમની પાસેના

પ્રમાણપત્રોને આધારે પોતાનુ ં નામ, પિત/િપતાનુ ં નામ, અટક, જ મતારીખ,
શૈક્ષિણક લાયકાત, જાિત (કે ટેગરી),

ડર (મેલ/ફીમેલ), માજી સૈિનક, પોટ્ર્ સ,

શા.ખો.ખાં., િવધવા વગેરે બાબતોની બારીક ચકાસણી કરી લઇને તેને અનુ પ
િવગતો ઓનલાઇન અરજીમાં દશાર્ વવાની રહેશે. મંડળ

ારા ચકાસણી સારુ

પ્રમાણપત્રો માંગવામાં આવે યારે ઓનલાઇન અરજીપત્રકમાં દશાર્વેલ િવગતો
અને ઉમેદવાર

ારા મંડળ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવતાં પ્રમાણપત્રોમાં કોઇપણ

જાતની િવસંગતતા માલ ૂમ પડશે તો, તેવી ક્ષિતયુક્ત અરજીઓ મંડળ

ારા

તે

તબક્કે થી ‘રદ’ કરવામાં આવશે. ખોટી કે અધ ૂરી િવગતોને કારણે ક્ષિતયુક્ત અરજી

રદ કરવામાં આવે તો, તેમાં મંડળની કોઇ જવાબદારી રહેશે નહીં. આથી,
ઉમેદવારોને તેમની પાસેના પ્રમાણપત્રોને આધારે અને તેને અનુ પ િવગતો

ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે દશાર્વવાની ખાસ કાળજી રાખવા જણાવવામાં

આવે છે . confirm application ૫ર click કરતાં અહીં "confirmation

number" generate

થશે.

હવે ૫છીની બધી જ કાયર્વાહી માટે જ રી હોઈ,

ઉમેદવારે સાચવવાનો રહેશે.

(12) હવે print application ૫ર Click કરવુ.ં અહીં Select Job માંથી જાહેરાત ક્રમાંક
િસલેકટ કરીને તમારો

confirmation number

ટાઇપ કરવાથી તમારી અરજી ઓપન થશે.

ટાઈ૫ કરવો અને જ મતારીખ

ની િપ્ર ટની નકલ કાઢી સાચવી રાખવી

ન ધ:- જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૩૩/૨૦૧૩૧૪ થી ૩૬/૨૦૧૩૧૪ સામેના સંવગર્ના ભરતી િનયમોમાં
દશાર્ વેલ શૈક્ષિણક લાયકાત, વયમયાર્ દા તેમજ ઓનલાઈન અરજી ભરવા સંબિં ધત કોઈ
માગર્દશર્નની આવ યકતા જણાય તો તે માટે મંડળની કચેરીના ફોન નંબર :- 079-

23253628 ૫ર સં૫કર્ કરી શકાશે.
8.

5ર
¾

ા ફ :ફોમર્ ભરતી વખતે ‘‘ General ’’ કે ટેગરી Select કરી હોય (દશાર્ વી હોય) તેવા (PH
તથા Ex.Servicemen કેટેગરી િસવાયના) તમામ ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવાની
રહેશે.

¾

અનામત કક્ષાના ઉમેદવાર જો િબન-અનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો
તેઓએ અરજીપત્રકમાં કે ટેગરીમાં Gen (SC), Gen (ST), Gen (SEBC) એ પ્રમાણે
લાગુ પડતી

તે કે ટેગરી િસલેકટ કરી દશાર્વવાની રહેશે. અને તે પ્રમાણેની િવગતો

દશાર્વેલ ઉમેદવારોને પરીક્ષા ફી માંથી માફી મળી શકશે/ પરીક્ષા ફી ભરવાની

રહેશે નહીં. પરં ત ુ તેવા ઉમેદવારોએ પરીક્ષા સમયે જાિતના પ્રમાણપત્રની
પ્રમાિણત નકલ રજુ કયેર્થી જ પરીક્ષામાં પ્રવેશ મળી શકશે.

ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની છે તેવા ઉમેદવારો જયારે OJAS વેબસાઇટ પર પોતાની

¾

અરજી સબમીટ કરે

યારે તેઓને પરીક્ષા ફી ભરવા માટે ઓન લાઇન ઉપલ ધ

ચલનની ૩ નકલોની એક પાના ઉપર િપ્ર ટ મેળવવાની સુચના મળશે. ઉમેદવારોએ
આ પાનાની પણ િપ્ર ટ મેળવી લેવાની રહેશે, ઉમેદવારોએ ચલન સાથે કોઇપણ
કો યુટરાઇઝડ પો ટ ઓફીસમાં જઇને, પરીક્ષા ફી પેટે

.૧૦૦/- રોકડા +

.૧૨/-

પો ટલ ચાજીર્સ ભરી દે વાના રહેશે. ચલનની એક નકલ પો ટ ઓફીસ રાખી લેશે અને
બે નકલ ઉમેદવારને િસક્કા / ટીકર સાથે પરત આપશે. આ નકલ ઉમેદવારે સાચવી
રાખવાની રહેશે અને પરીક્ષા સમયે કોલ લેટર સાથે અચ ૂક સાથે લાવવાની રહેશે
પો ટ ઓફીસમાં ફી ભરવાની છે લી તા. 28/02/2014 (કચેરી સમય સુધી) ની

¾

રહેશે..

¾

અ ય કોઇ રીતે ફી વીકારવામાં આવશે નહીં.

¾

ફી ભયાર્ બાદ, રીફંડ મળવાપાત્ર નથી તેમજ ફી ભરવાપાત્ર ઉમેદવારોની ફી
ભયાર્ વગરની અરજી મા ય રહેશે નહીં.

¾

‘‘

General

’’ કે ટેગરી Select કરનાર (શારીિરક ખોડખાંપણ તથા માજી સૈિનકની

કેટેગરી િસવાયના) ઉમેદવારો ફી ભરવાની િનયત સમયમયાર્દામાં પરીક્ષા ફી નહીં ભરે તો
તેવા ઉમેદવારોનું અરજી ફોમર્ કોઇપણ જાતની જાણ કયાર્ વગર મંડળ

ારા ‘‘રદ’’

કરવામાં આવશે.

¾ ‘‘ General ’’ કે ટેગરી Select કરનાર (શારીિરક ખોડખાંપણ તથા માજી સૈિનક કેટેગરી
િસવાયના) ઉમેદવાર ફી ભયાર્ન ું ચલણ સાથે નહીં લાવે તેવા ઉમેદવારોને પરીક્ષામાં
પ્રવેશ આપવામાં આવશે નહીં.

9.

પર

ા 5 ધિત:-

સામા ય રીતે મંડળ

ારા નીચે દશાર્ યા પ્રમાણેની પરીક્ષા પ િત અનુસરવામાં આવે

છે .
(ક)

ાથિમક લે ખત કસોટ :- ( વોલીફા ગ ટ ટ)

ુલ
(૧) મંડળ

ુ -100,
ણ

ુલ

નો- 100, સમય- 1 કલાક

ારા િનયત સમયમયાર્દામાં મળે લ અરજીઓની પ્રાથિમક ચકાસણી ( એક કરતાં

વધુ અરજી કરે લ છે કે કેમ ? અને પરીક્ષા ફી ભરે લ છે કે કેમ ?) કરીને તેમાં લાયક
જણાયેલ ઉમેદવારોને પ્રાથિમક લેિખત કસોટીમાં ઉપિ થત રહેવા દે વામાં આવશે.
(૨)

પ્રાથિમક લેિખત કસોટી

તે જગ્યાના ભરતી િનયમો મુજબની શૈક્ષિણક લાયકાતના

ુ ક્ષી પ્ર ોવાળી
િવષય સંબધ
ં ી જ્ઞાન તથા સામા ય જ્ઞાન આધાિરત હેતલ
ઓ ટીકલ માકર્ સ રીડીંગ

(O.M.R.)

(M.C.Q.)

અને

પ િતની રહેશે. સામા ય જ્ઞાનના િવષયમાં

સામા ય જ્ઞાન, સાંપ્રત પ્રવાહો, ગુજરાતી, અંગ્રેજી ભાષા, ગિણત, િવજ્ઞાન, ઇિતહાસ,
ભ ૂગોળ િવગેરે િવષય પર વે ઉમેદવારોના સામા ય જ્ઞાનની ચકાસણી થશે.
(૪)

પ્રાથિમક લેિખત કસોટી (ક્વોલીફાઇંગ ટે ટ) લાયકી પરીક્ષા હોવાથી પ્રાથિમક લેિખત
કસોટીમાં ઉમેદવારે મેળવેલ ગુણ પસંદગી યાદી / પ્રિતક્ષા યાદી તૈયાર કરતી વખતે
યાને લેવામાં આવશે નહીં.

(૫) પ્રાથિમક લેિખત કસોટીમાં મંડળ ઠરાવે તે લઘુ મ લાયકી ગુણ મેળવે તેવા ઉમેદવારોને
મૌિખક કસોટી માટે લાયક ઠરાવવામાં આવશે.
(૬) જગ્યાના પ્રમાણમાં મળે લ અરજીપત્રકોને આધારે પ્રથિમક લેિખત કસોટી (ક્વોલીફાઇંગ
ટે ટ) લેવી કે સીધી પધાર્ મક લેિખત કસોટી કે સીધી મૌિખક કસોટી (ઇ ટર યુ) લેવી
તે અંગેનો મંડળ િનણર્ય લેશે.
(ખ) મૌ ખક કસોટ ઃ-

ુલ

ુ -100
ણ

પ્રાથિમક લેિખત કસોટી (કવોલીફાઇંગ ટે ટ) લેવાના િક સામાં મંડળ ઠરાવે તે લઘુ મ
લાયકી ગુણ મેળવનાર ઉમેદવારને મૌિખક કસોટીમાં બોલવાવમાં આવશે. જાહેરાતમાં
ખાલી જગ્યા સામે પ ૂરતા પ્રમાણમા અરજીઓ નહીં મળવાના સંજોગોમાં સીધી મૌિખક
કસોટી યોજાશે. મૌિખક કસોટીના કુલ-૧૦૦ ગુણ રહેશે. ઉમેદવારે ફકત મૌિખક કસોટીમાં
મેળવેલ ગુણને આધારે

મંડળ

કેટેગરીવાર ખાલી જગ્યાઓ ઉપર

ારા કેટેગરીવાર મેરીટસના અગ્રતાક્રમ મુજબ
તે કેટેગરીના લાયક ઉમેદવારને િનમણકં ૂ માટે

ફાળવવા પસંદગી યાદી/ પ્રિતક્ષા યાદી જાહેર કરવામાં આવશે. પરીક્ષા પ િતમાં
ફેરફાર કરવાનો મંડળનો હક્ક અબાિધત રહેશે.

10. સામા ય શરતો :(1) જાહેરાતમાં દશાર્વેલ તમામ જગ્યાઓ િબનઅનામત અને સામા ય જગ્યાઓ
હોવાથી માત્ર તમામ કેટેગરીની મિહલા ઉમેદવારોને જ
પાંચ વષર્ની

ટછાટ મળશે. બધી જ મળવાપાત્ર

ઉ૫લી વયમયાર્દામાં

ટછાટ ગણતરીમાં લીધા બાદ

વધુમાં વધુ ૪૫ વષર્થી વધે નહીં તે રીતે જ ઉ૫લી વયમયાર્ દામાં

ટછાટ મળશે.

(ર) અનામત વગર્ના ઉમેદવારો જો િબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરશે તો આવા
ઉમેદવારોને વયમયાર્દામાં

ટછાટ મળશે નિહ.

(3) (1) ફી ભયાર્ બાદ રીફંડ મળવાપાત્ર નથી તથા અરજી કયાર્ બાદ ૫રત ખેંચી શકાશે
નિહ. (2) એક જાહેરાત માટે જો એકથી વધુ અરજી મળે લ હશે તો એક૫ણ અરજી
િવચારણામાં લેવામાં આવશે નિહ. િબનઅનામત વગર્ના ઉમેદવારોએ િનયત

પરીક્ષા ફી ભરે લ નહીં હોય તો તેઓની અરજી િવચારણામાં લેવામાં આવશે નહીં.
(3) સરકારના પ્રવતર્માન િનયમો અનુસાર િવધવા મિહલા ઉમેદવારો માટે ૫સંદગીમાં
અગ્રતા આ૫વા માટે તેમને પરીક્ષામાં મેળવેલ ગુણના ૫ ટકા ગુણ ઉમેરી આ૫વામાં
આવશે. ૫રં ત ુ તેઓએ તે સમયે અને

યારબાદ પુનઃલગ્ન કરે લ ન હોવા જોઈએ.

ઉ૫રાંત મંડળની કચેરી માંગે યારે તેના તમામ પુરાવાઓ અસલમાં મંડળની કચેરીમાં
રજુ કરવાના રહેશે. (4) મંડળ તરફથી આ૫વામાં આવતી નવી સુચનાઓ જોવા માટે

મંડળની વેબસાઈટ અવાર નવાર જોતા રહેવ.ું (5)
રમતો સિહત), બેડિમ ટન, બા કે ટબોલ, િક્રકેટ,

એથલેિટકસ (ટ્રેક અને િફ ડ
ટબોલ, હોકી, િ વમીંગ, ટે બલ

ટે િનસ, વોલીબોલ, ટેિનસ, વેઈટિલફટીંગ, રે સિલંગ, બોકિસંગ, સાઈકિલંગ,
જીમનેિ ટક, જુડો, રાઈફલશુિટંગ, ખોખો, તીરં દાજી, ઘોડેસવારી, ગોળાફક,
નૌકા પધાર્, શતરં જની રમતો-ખેલકુદમાં રા ટ્રીય / આંતરરા ટ્રીય અથવા આંતર
યુિનવિસર્ટી અથવા અિખલ ભારત શાળા સંઘ ઘ્વારા યોજાતી પધાર્ઓમાં માત્ર

પ્રિતિનિધ વ કરે લ હોય તેવા ઉમેદવારને ૫સંદગીમાં અગ્રતા માટે તેમને મેળવેલ
કુલ ગુણના ૫ (પાંચ) ટકા ગુણ ઉમેરી આ૫વામાં આવશે. આ માટે ઉમેદવારે
સરકારે તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના ઠરાવ ક્રમાંક : સીઆરઆર/ ૧૦૭૭/ ર૬૬૦/ ગર
તથા તા.૧/૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવ ક્રમાંક : સીઆરઆર/ ૧૧૮૮/ ૩૬૪૪/ ગર માં
િનયત કયાર્ મુજબના સ ાિધકારી પાસેથી િનયત નમ ૂનામાં મેળવેલ જ રી
પ્રમાણ૫ત્ર મંડળ માંગે યારે રજુ કરવાનુ ં રહેશે. આવુ પ્રમાણપત્ર ધરાવનાર
ઉમેદવાર જ રમતના ગુણ મેળવવા માટે હક્કદાર થશે. (6) મંડળ તરફથી
આ૫વામાં આવતી નવી સુચનાઓ જોવા માટે મંડળની વેબસાઈટ અવાર નવાર જોતા
રહેવ.ું
11.

સામા ય

(૧).

ુ નાઓ :ચ

ઉમેદવારે અરજી૫ત્રકમાં ભરે લ િવગતો સમગ્ર ભરતી પ્રિક્રયા માટે આખરી
યારે અસલમાં રજુ

ગણવામાં આવશે અને તેના પુરાવાઓ મંડળ માંગે
કરવાના રહેશે. અ યથા અરજી૫ત્રક

- તે તબકકે ‘‘રદ’’ ગણવામાં આવશે.

(ર). અરજદારે અરજી૫ત્રમાં દશાર્વેલ કેટેગરી (જાિત) માં પાછળથી કેટેગરી
(3).

બદલવાની રજુઆત ગ્રાહય રાખવામાં આવશે નહીં.
ઉમેદવાર અર 5 કમાં

ફોટો upload કર છે , તેની પાસપોટ સાઈઝના

ફોટાની એક કરતાં વ ુ કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવી અને 5ર

ા સમયે

હાજર 5 કમાં લગાવવાના રહશે. તેમજ મંડળ માંગે યાર તેવો જ ફોટો ર ુ
(4).

કરવાનો રહશે.

ઉમેદવાર અર 5 ક ભરતી વખતે

મોબાઈલ નંબર દશાવે છે તે નંબર

ચા ુ જ રાખવો. ભિવ યમાં મંડળ તરફથી આ પ ર ાને સબંિધત 5ર

ાલ ી

ુ નાઓ ઉમેદવારને આ દશાવેલ નંબરના મોબાઈલ 5ર SMS થી
ચ

(5)

મોકલવામાં આવશે તેથી દશાવેલ મોબાઈલ નંબર બદલવો નહ .
મંડળ

કોઈ ઉમેદવારને (1) તેને ઉમેદવારી માટે કોઈ૫ણ પ્રકારે ટેકો મેળવવા

માટે એટલે કે, મંડળના અઘ્યક્ષ, સ ય અથવા કોઈ અિધકારી ૫ર પ્ર યક્ષ કે ૫રોક્ષ

લાગવગ લગાડવાનો પ્રયાસ કરવા માટે (ર) બીજાનું નામ ધારણ કરવા માટે (3)
બીજા પાસે પોતાનું નામ ધારણ કરાવવા માટે (4) બનાવટી ખોટા દ તાવેજો અથવા

ની સાથે ચેડા કરવામાં આ યા હોય તેવા દ તાવેજો સાદર કરવા અથવા ગેરરીિત
આચરવા માટે (5) યથાથર્ અથવા ખોટા અથવા મહ વની માિહતી

પાવતા હોય

તેવા િનવેદનો કરવા માટે (6) ૫રીક્ષા માટે તેની ઉમેદવારીના સંબધ
ં માં અ ય કોઈ

અિનયિમત અથવા અયોગ્ય સાધનોનો આ ય લેવા માટે (7) પરીક્ષા દર યાન
ગેર યાજબી

સાધનોનો

ઉ૫યોગ

કરવા

માટે

એટલે

કે

અ ય

ઉમેદવારની

ઉ રવહીમાંથી નકલ કરવા, પુ તક, ગાઈડ, કા૫લી કે તેવા કોઈ૫ણ છાપેલા કે
હ તલેિખત સાિહ યની મદદથી અથવા વાતચીત ઘ્વારા નકલ કરવા કે ઉમેદવારને
નકલ કરાવવાની ગેરરીિતઓ પૈકી કોઈ૫ણ ગેરરીિત આચરવા માટે (8) લખાણોમાં
ુ બાબત લખવા માટે (9)
અિ લલ ભાષા અથવા બીભ સ બાબત સિહતની અપ્ર તત
૫રીક્ષાખંડમાં અ ય કોઈ રીતે ગેરવતર્ણકં ૂ કરવા માટે (10) ૫રીક્ષાના સંચાલન કરવા
માટે મંડળે રોકેલા ટાફની સીધી કે આડકતરી રીતે હેરાન કરવા અથવા શારીિરક

રીતે ઈજા કરવા માટે (11) પ ૂવર્વતીર્ ખંડોમાં િનિદર્ ટ કરે લ તમામ અથવા કોઈ૫ણ
કૃ ય કરવાનો પ્રય ન કરવા માટે અથવા યથા પ્રસંગ મદદગીરી કરવા માટે અથવા

(1ર) ૫રીક્ષા આ૫વા માટે તેને ૫રવાનગી આ૫તા તેના પ્રવેશ૫ત્રમાં આ૫વામાં
આવેલી કોઈ૫ણ સુચનાનો ભંગ કરવા માટે દોિષત ઠયાર્ હોય તો અથવા દોષિત
હોવાનું જાહેર કયુર્ હોય તો તે ફોજદારી કાયર્વાહીને પાત્ર થવા ઉ૫રાંત-(ક) મંડળ, તે
૫રીક્ષાનો ઉમેદવાર હોય તે ૫રીક્ષામાંથી ગેરલાયક ઠરાવી શકશે, અથવા (ખ)(1)

મંડળ, સીધી ૫સંદગી માટે લેવાતી કોઈ૫ણ ૫રીક્ષામાં બેસવામાંથી અથવા (ર)
રાજય સરકાર પોતાના હેઠળની કોઈ૫ણ નોકરીમાંથી કાયમી રીતે અથવા િનિદર્ ટ

(6)

મુદત માટે બાકાત કરી શકશે.
ઉમેદવારે અરજી૫ત્રકમાં બતાવેલી કોઈ૫ણ િવગત અને મૌિખક કસોટી સમયે
ઉમેદવારે રજુ કરે લ જ મ તારીખ, શૈક્ષિણક લાયકાત, વય, જાિત, અનુભવ િવગેરેને
લગતા પ્રમાણ૫ત્રો ભિવ યમાં

તે તબકકે ચકાસણી દર યાન ખોટા માલુમ ૫ડશે

તો તેની સામે યોગ્ય કાયદે સરની કાયર્વાહી કરવામાં આવશે. આવા ઉમેદવારની
ઉમેદવારી મંડળ ઘ્વારા ‘‘રદ‘‘ કરી શકાશે. તેમજ મૌિખક કસોટી માટે ગેરલાયક
ઠરાવવામાં આવશે. તેમજ જો ૫સંદગી / િનમણકં ૂ થયેલ હશે તો ૫સંદગી/િનમણકં ૂ
મંડળ ઘ્વારા કોઈ૫ણ તબકકે ‘‘રદ‘‘ કરવામાં આવશે.

(7)

મંડળ ઘ્વારા લેવાનાર

પધાર્ મક લેિખત કસોટીમાં કે

બ

મુલાકાતમાં ઉ ીણર્

થવાથી જ ઉમેદવારને િનમણકં ૂ માટે નો હકક મળી જતો નથી. િનમણકં ૂ સમયે
સ ાિધકારીને ઉમેદવાર બધી જ રીતે યોગ્ય છે તેમ સંતોષ થાય તો જ ઉમેદવારને
િનમણકં ૂ આ૫વામાં આવશે.

(8)

૫સંદગી પામેલ ઉમેદવારે િનમણકં ૂ સ ાિધકારી ઠરાવે તે શરતોને આિધન િનમણકં ૂ
મેળવવાને પાત્ર થશે.

(9)

ઉમેદવાર પોતે ૫રીક્ષામાં સફળ થયો હોવાના કારણે જ સંબિં ધત જગ્યા ઉ૫ર
િનમણકં ૂ કરવાનો દાવો કરવાને હક્કદાર થશે નહીં, િનમણકં ૂ કરનાર સ ાિધકારીને
પોતાને એવી ખાતરી થાય કે જાહેર સેવા સા ઉમેદવાર યોગ્ય જણાતો નથી તો તેને
૫ડતો મુકી શકાશે. િનમણકં ૂ બાબતે તેઓનો િનણર્ય આખરી ગણાશે.

(10)

ભરતી પ્રિક્રયા સંપ ૂણર્૫ણે ગુજરાત મુ કી સેવા વગીર્કરણ અને ભરતી (સામા ય)
િનયમો-૧૯૬૭ અને તે અ વયે

તે સંવગર્ના ઘડવામાં આવેલ ભરતી િનયમોને

આિધન રહેશે.
12.

આ જાહેરાત તથા ભરતી પ્રિક્રયામાં કોઈ૫ણ કારણોસર તેમાં ફેરફાર કરવાની કે રદ કરવાની
આવ યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો મંડળને સંપ ૂણર્ હક્ક / અિધકાર રહેશે અને મંડળ
આ માટે કારણો આ૫વા બંધાયેલ રહેશે નહીં.

તાર ખ :- 15/02/2014
થળ :- ગાંધીનગર

સ ચવ
ુ રાત ગૌણ સેવા 5સંદગી મંડળ,
જ
ગાંધીનગર

