ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ,
બ્લોક નં.૪, ડાા .જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૬૫/ર૦૧૬૧૭ અંગેની વવગતવાર સ ૂચનાઓ
(વેબસાઇટ એડ્રેસ : https://ojas.gujarat.gov.in અને https://gsssb.gujarat.gov.in )
૧.

ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, ગાંધીનગર ઘ્વારા આદદજાવત વવકાસ વવભાગના

વનયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડા કવમશનરશ્રી, આદદજાવત વવકાસની કચેરી હસ્તકની ‘‘મદદનીશ
આદદજાવત વવકાસ અવધકારી‘‘ વગા-૩ સંવગાની જગ્યાઓ ૫ર ઉમેદવાર ૫સંદ કરવા મેરીટ યાદી
તૈયાર કરવા આ જાહેરાતમાં

ફકરા નંબર ૪ માં

ઉલ્લેખ કરે લ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા

ઉમેદવારો પાસેથી વનયત નમ ૂનામા ઓજસ વેબસાઇટ ઉપર ઓન લાઈન અરજી૫ત્રકો
મંગાવવામાં

આવે

છે .

આ

માટે

ઉમેદવારે

https://ojas.gujarat.gov.in

વેબસાઈટ

૫ર

તા.૧૬/૦૪/૨૦૧૬ (બપોરના ૧૪:૦૦ કલાક) થી તા. ૩૦/૦૪/૨૦૧૬ (સમય રાત્રીના
ુ ી) દરમ્યાન અરજી કરવાની રહેશે.
ર૩.૫૯ કલાક સધ
1) અરજી કરવા માટેની વવગતવાર સ ૂચનાઓ આ જાહેરાતમાં ફકરા નંબર ૭ માં દર્ાા વેલ
છે . તે સ ૂચનાઓ સહીત આ સમગ્ર જાહેરાત ઓનલાઇન અરજી ભરતાં પહેલાં ઉમેદવારે
પોતે ધ્યાનથી વાંચવી જરૂરી છે .
2) ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે ઉમેદવારે કોઇ પ્રમાણપત્રો જોડવાના નથી. પરં ત ુ,
ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે પ્રમાણપત્રોમાંની વવગતોને આધારે ઓનલાઇન અરજીમાં
અરજદારે સમગ્ર વવગતો ભરવાની રહે છે . આથી પોતાના બધા જ પ્રમાણપત્રો જેવા કે,
શૈક્ષણણક લાયકાત, વય, શાળા છોડયાનુ ં પ્રમાણપત્ર, જાવત, શારીદરક ખોડ ખાંપણ (હોય
તો), માજી સૈવનક (લાગુ પડત ુ હોય તો) તેમજ અન્ય લાયકાતના અસલ પ્રમાણપત્રોને
સાથે રાખીને ઓનલાઇન અરજીમાં એવા પ્રમાણપત્રોને આધારે સમગ્ર વવગતો ભરવાની
રહે છે . જેથી અરજીમાંની ખોટી વવગતોને કારણે અરજી રદ થવાપાત્ર ઠરે નહીં.
3) પસંદગીની પ્રદક્રયા આ જાહેરાતમાં ફકરા નંબર ૯ માં દશાા વ્યા મુજબની હેત ુલક્ષી
પ્રશ્નોવાળી O.M.R – M.C.Q. પધ્ધવતની લેણખત પરીક્ષા તથા કમ્્ય ૂટર પ્રોફીસીયન્સી
પરીક્ષાની પ્રદક્રયામાંથી

ુ ક્ષી પ્રશ્નોવાળી
ઉમેદવારે પસાર થવાનુ ં રહેશે. ભાગ-૧ની હેતલ

ઓ.એમ.આર. પધ્ધવતની લેણખત પરીક્ષાનુ ં આયોજન સંભવતઃ મંડળ દ્વારા સને ર૦૧૬ના

જુન – જુલાઇ માસ દરવમયાન કરવામાં આવશે. આમ છતાં આ બાબતે મંડળ જરૂર
જણાયે ફેરફાર કરી શકશે.
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4) પરીક્ષા સંદભાની બધી જ સ ૂચનાઓ મોબાઇલ નંબર પર એસ.એમ.એસ. થી આપવામાં
આવશે. આથી, અરજીપત્રકમાં સંબવં ધત કોલમમાં મોબાઇલ નંબર અવશ્ય દશાાવવો. અને
પરીક્ષા પ્રદક્રયા પ ૂણા થાય ત્યા સુધી, મોબાઇલ નંબર જાળવી રાખવો અવનવાયા રીતે જરૂરી
છે . ભરવાપાત્ર જગ્યાઓની કેટેગરીવાર વવગતો નીચે મુજબ છે .
આદદજાવત વવકાસ વવભાગના વનયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડા કવમશનરશ્રી, આદદજાવત વવકાસની
કચેરી હસ્તકની ‘‘મદદનીશ આદદજાવત વવકાસ અવધકારી‘‘ વગા-૩ સંવગાની કેટેગરીવાર ખાલી
જગ્યાઓની વવગતો.
કુ લ

બબન અનામત

જગ્યા

સામાજીક અને

અનુસબુ િત

અનુસબુ િત

ર્ૈક્ષબિક રીતે

જાતત

જનજાતત

કુ લ જગ્યા પૈકી

૫છાત વર્ા
સામાન્ય

૧૩૦

૪૪

મહિલા

ર૩

સામાન્ય

ર૪

મહિલા

સામાન્ય

૧૧

મહિલા

૦૭

૦ર

સામાન્ય

૧૩

મહિલા

૦૬

માજી

ર્ા. ખો.

સૈતનક

ખા.

૧૩

૦૩

ઉપરોકત જગ્યાઓમાં વધ-ઘટ થવાની શકયતા છે .
5) ૦

ુ રાતના જે તે અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારો
અનામત જગ્યાઓ ફકત મ ૂળ ગજ
માટે જ અનામત છે .

૦

ઉપર દશાાવેલ શારીદરક ખોડખાંપણ ધરાવતા ઉમેદવારની કુલ ૦૩ (ત્રિ)
જગ્યાઓ પૈકી (૧) અંધત્વ અથવા ઓછી
૦૧ (એક)- LV

દ્રષ્ટટની ખામીવાળા વવકલાંગો માટે

જગ્યા, અને અથવા (ર) શ્રવણની ખામીવાળા વવકલાંગો માટે ૦૧

(એક)- HH જગ્યા, અને અથવા (૩) હલન ચલનની વવકલાંગતા અથવા મગજના
લકવાની વવકલાંગતાવાળા માટે ૦૧ (એક) જગ્યા અનામત રાખવામાં આવેલ છે .
6) એક ઉમેદવાર એક અરજી (No multiple application);
૦

એક ઉમેદવાર એક જ અરજી કરી શકશે. તેમ છતાં, એકથી વધુ અરજી (multiple
application) ના દકસ્સામાં ફી સહીત સવા રીતે યોગ્ય રીતે ભરે લી અરજીઓ પૈકી
સૌથી છે લ્લી કન્ફમા થયેલી (સૌથી ઉંચા નંબરની) એક જ અરજી માન્ય રહેશે. તે
વસવાયની બધી અરજીઓ રદ થશે.

૦

એક કરતાં વધારે અરજી કરવામાં આવશે તો, (multiple application) ફી ભરે લી
છે લ્લી અરજી સાથેની ફીને, ફી નહીં ભરે લી અન્ય અરજી સામે ગણવામાં આવશે
નહીં.
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૦

જે ઉમેદવારે ફી ભરવાની થતી નથી તેવા ઉમેદવારોની સૌથી છે લ્લી અરજી (ફી
સાથે કે ફી વગર) માન્ય ગણવામાં આવશે. અને તે વસવાયની બધી અરજીઓ રદ
ગણવામાં આવશે.

7) સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૧૧-૧૧-ર૦૧૪ના ઠરાવ ક્રમાંક: સીઆરઆર/ ૧૦૯૬/
રર૧૩/ગ.ર (ભાગ-૧)ની જોગવાઇઓને ધ્યાને લઇને મદહલાઓ માટે અનામત જગાઓ
રાખવામાં આવેલ છે . મદહલાઓની અનામત જગ્યાઓ માટે લાયક મદહલા ઉમેદવાર
ઉ૫લબ્ધ નહી થાય તો, તે જગ્યા સંબવધત કેટેગરી (જનરલ, એસ.સી., એસ.ટી.
એસ.ઇ.બી.સી.) ના પુરૂષ ઉમેદવારથી ભરવામાં આવશે.
8) માજી. સૈવનક માટે વનયમાનુસાર ૧૦% જગ્યા અનામત છે . માજી સૈવનક કેટેગરીમાં પસંદ
થયેલ ઉમેદવારોને તેઓની સંબવં ધત જે તે કેટેગરી (જનરલ, એસ.સી., એસ.ટી.
એસ.ઇ.બી.સી.) સામે સરભર કરવામાં આવશે. માજી સૈવનકની અનામત જગ્યા માટે
લાયક માજી સૈવનક ઉમેદવાર નહીં મળે તો તે જગ્યા જે તે કેટેગરીના અન્ય લાયક
ઉમેદવારથી ભરવામાં આવશે.
9) શારીદરક ખોડખાં૫ણવાળા ઉમેદવારોની જગ્યાઓ જે તે કેટેગરી સામે સરભર કરવામાં
આવશે. વવકલાંગની અનામત જગ્યા માટે લાયક વવકલાંગ ઉમેદવાર નહીં મળે તો તે
જગ્યા જે તે કેટેગરીના અન્ય લાયક ઉમેદવારથી ભરવામાં આવશે.
10) જાહેરાતમાં જે તે કેટેગરીમાં કુલ જગ્યાઓ પૈકી મદહલા ઉમેદવારો માટે અમુક જગ્યાઓ
અનામત હોય ત્યારે મદહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ વસવાયની બાકી રહેતી
જગ્યાઓ ફક્ત પુરૂષ ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેમ ગણવાનુ ં નથી, આ જગ્યાઓ પર
પુરૂષ તેમજ મદહલા ઉમેદવારોની પસદંગી માટે વવચારણા થઇ શકે છે . પુરૂષ તેમજ
મદહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે . (દા.ત. કુલ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મદહલા
ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરં ત ુ બાકી રહેતી ૦૭ જગ્યા સામે મદહલા ઉમેદવાર પણ
પસંદગી પામી શકે છે .)
ર.

૫ર્ાર ધોરિ :
નાણાં વવભાગનાં તા.૧૬/ર/ર૦૦૬

અને

તા.ર૯/૪/ર૦૧૦

ના

ઠરાવ

નંબર

:

ખરચ/ર૦૦ર/૫૭/ઝ/૧ ની જોગવાઈઓને આવધન તેમજ તા.ર૦/૧૦/૨૦૧૪ ના ઠરાવ
ક્રમાંક:ખરચ/૨૦૦૨/૫૭ (પાટા -ર)/ ઝ-૧ તથા તા.ર૦/૧૦/ર૦૧૫ના ઠરાવ ક્રમાંક : ખરચ/
ર૦૦ર/ ૫૭/ (પાટા -ર) ઝ.૧ થી નકકી થયા મુજબ પ્રથમ પાંચ વષા માટે રૂ.૧૩,૭૦૦/-

પ્રવતમાસ દફકસ પગાર અને તેના ઉપર માવસક ખાસ ભથ્થુ રૂ. ૧,૮૦૦/- મળીને કુલ
રૂ.૧૫,૫૦૦/- ઉચ્ચક ૫ગારથી વનમણકં ૂ અપાશે. વધુમાં “ખાસ ભથ્થા” ઉપર વાવષિક વધારો રૂ.
૧,૫૦૦/- નો રહેશે તેમજ આ ઠરાવથી વનયત થયેલ અન્ય લાભો મળવાપાત્ર રહેશે. ત્યારબાદ
પાંચ વષાની સેવાઓ સંતોષકારક રીતે પ ૂરી થયેથી રૂ.૯,૩૦૦-૩૪,૮૦૦ (ગ્રેડ પે-૪,૪૦૦) ના
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૫ગાર ધોરણમાં વનયવમત વનમણકં ૂ મેળવવા પાત્ર થશે. તેમ છતાં આ બાબતે નામ.સુપ્રીમ કોટા માં
દાખલ થયેલ SLP No.14124/2012 અને SLP No.14125/2012 ના ચુકાદાને આધીન
રહેશે.
૩.

રાષ્ટ્રીયતા :
ઉમેદવાર ભારતનો નાગદરક હોવો જોઈએ. અથવા ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને

ભરતી (સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭ ના વનયમ-૭ ની જોગવાઇ મુજબની રાટરીયતા ધરાવતા હોવા
જોઇએ.
૪.

ર્ૈક્ષબિક લાયકાત :
સીધી ભરતીથી ૫સંદગીમાં વનમણકં ૂ પાત્ર થવા માટે ઉમેદવારે નીચે મુજબની શૈક્ષણણક

લાયકાત મેળવેલ હોવી જોઇશે. ;
1)

a bachelor’s degree obtained from any of the Universities 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 an equivalent
qualification recognized by the Government. ; અને

2) ઉમેદવાર; (૧) રાજય સરકારના સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૧૩/૮/ર૦૦૮ તથા
તા.૧૮-૦૩-ર૦૧૬

ના

સરકારી

ઠરાવ

ક્રમાંકઃસીઆરઆર-૧૦-ર૦૦૭-૧ર૦૩ર૦-ગ.૫

મુજબ કોમ્્યુટરના બેઝીક નોલેજનુ ં કોઈ૫ણ તાલીમી સંસ્થાનુ ં પ્રમાણ૫ત્ર / માકા શીટ
ધરાવતા હોવા જોઈશે. વવકલ્પે, (૨) કોમ્્યુટર એક વવષય તરીકે હોય તેવી લાયકાત
સરકાર માન્ય યુવનવવસિટી અથવા સંસ્થામાંથી મેળવેલ હોવાના પ્રમાણપત્રો ધરાવતા હોવા
જોઇશે, અથવા (૩) ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧ર ની ૫રીક્ષા કોમ્્યુટર વવષય સાથે પાસ
કરે લ હોવાના પ્રમાણ૫ત્રો ધરાવતા હોવા જોઈશે.
ઓનલાઇન અરજી કરવાના તબક્કે ઉમેદવાર આવુ ં પ્રમાણ૫ત્ર ધરાવતા ના હોય
તો પણ, અરજી કરી શકશે ૫રં ત ુ વનમણકં ૂ મેળવતા ૫હેલાં ઉમેદવારે આવુ ં પ્રમાણ૫ત્ર
અચ ૂક રજુ કરવાનુ ં રહેશે, અન્યથા આવા ઉમેદવાર વનમણકં ૂ મેળવવા પાત્ર ઠરશે નહીં ;
અને
3) ઉમેદવાર ગુજરાતી અને / અથવા દહન્દી અથવા બન્ને ભાષાનુ ં પ ૂરત ુ ં જ્ઞાન ધરાવતા હોવા
જોઇશે.
૫.

વયમયાાદા : ‘‘મદદનીશ આદદજાવત વવકાસ અવધકારી‘‘ વગા-૩ સંવગાની જગ્યા માટે તારીખ

૩૦/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ ઉમેદવારની ઉમર ૩૫ વર્ાથી વધ ુ નહિ હોવી જોઈશે.
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1) મ ૂળ ગુજરાતના હોય તેવા અનામત વગાના, ઉમેદવારો તથા તમામ મદહલા, વવકલાંગ
તેમજ માજી સૈવનક ઉમેદવારોને ઉ૫લી વયમયાાદામાં વનયમોનુસાર નીચે મુજબ છૂટછાટ
આ૫વામાં આવશે.
1) સામાન્ય મદહલા ઉમેદવારોને

૫ વષા

2) અનામત વગાના પુરૂષ ઉમેદવારોને

૫ વષા

3) અનામત વગાના મદહલા ઉમેદવારોને

૧૦ વષા

4) સામાન્ય વગાના વવકલાંગ પુરૂષ ઉમેદવારોને

૧૦ વષા

5) સામાન્ય વગાના વવકલાંગ મદહલા ઉમેદવારોને

૧૫ વષા

6) અનામત વગાના વવકલાંગ પુરૂષ ઉમેદવારો

૧૫ વષા

7) અનામત વગાના વવકલાંગ મદહલા ઉમેદવારો

ર૦ વષા

8) માજી સૈવનક ઉમેદવારો નીચેની નોંધના મુદા ૫ મુજબ.
નોંધ :
1) ઉમેદવાર ખોડખાંપણની ૪૦ ટકા કે તેથી વધુ અને ૭૫ ટકાથી ઓછી વવકલાંગતા

ધરાવતાં હોવાનું વસવવલ સર્જનનુ ં સટીફીકેટ ધરાવતાં હશે તો જ વવકલાંગ
ઉમેદવાર તરીકે ઉ૫લી વયમયાાદા અને અનામતનો લાભ મળશે.

2) શારીદરક અશક્તતા અંગે સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના
પરીપત્ર ક્રમાંકઃ પરચ- ૧૦૨૦૦૮ – ૪૬૯૫૪૦ - ગ-ર, થી વનયત થયેલ
નમ ૂનામાં સરકારી હોસ્સ્પટલના સુવપ્રન્ટેન્ડેન્ટ/ વસવવલ સર્જન/મેડીકલ બોડા દ્વારા
આપવામાં આવેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાં આવશે.

3) ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે કોઇ પ્રમાણપત્ર જોડવાના નથી પરં ત ુ આ
કેટેગરીમાં અરજી કરનારા ઉમેદવારો આવા પ્રમાણપત્રો ધરાવતા હોય તેમણે જ
વવકલાંગ ઉમેદવારની કેટેગરીમાં અરજી કરવાની રહેશે.
4) ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી વનયમો (સામાન્ય) ૧૯૬૭ ની
જોગવાઇ મુજબ જે ઉમેદવારો રાજય સરકારની સેવામાં (ફીડર કેડર) માં હોય
તેવા

ઉમેદવારોની

તરફેણમાં ઉપલી

વયમયાાદામાં ત્રણ

વષાની

છૂટછાટ

મળવાપાત્ર થશે. આ માટે ફીડર કેડર તરીકે કવમશનરશ્રી, આદદજાવત વવકાસની
કચેરી, ગાંધીનગર હસ્તકના ખાતાના વનયમીત પગાર ધોરણમાં ફરજ બજાવતા
હેડ કલાકા ગણાશે.
5)

માજી સૈવનક સળંગ છ માસથી ઓછી નહી તેટલી ફરજ બજાવેલ હોય અને
નોકરીમાંથી વનયવમત રીતે વનવ ૃત્ત થયા હોય તેવા માજી સૈવનકોને તેમણે બજાવેલ
ખરે ખર ફરજનો સમયગાળો, તેમની ઉંમરમાંથી બાદ કરતાં મળતી ઉંમર, ભરતી
વનયમમાં ઠરાવેલ ઉ૫લી વયમયાાદાથી ત્રણ વષા કરતાં વધવી જોઈશે નહીં.
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6) માજી સૈવનક વસવાય તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારોને ઉ૫લી વયમયાાદામાં
મળવાપાત્ર છૂટછાટ સાથેની ઉંમર વનયત તારીખે કોઈ૫ણ સંજોગોમાં ૪૫ વષા
કરતાં વધવી જોઈએ નહીં.

૬.

વયમયાાદા માટે તનધાાહરત તારીખ :
તમામ ઉમેદવારોનાં દકસ્સામાં વયમયાાદા તા. ૩૦/૦૪/૨૦૧૬ ની સ્સ્થવતને ઘ્યાનમાં
લેવામાં આવશે. અન્ય તમામ બાબતો માટે પણ cut off date તા. ૩૦/૦૪/૨૦૧૬ ની
ગણવાની રહેશે.

૭.

અરજી કરવાની રીત :આ જાહેરાતના સંદભામાં મંડળ ઘ્વારા ઓન લાઈન જ અરજી સ્વીકારવામાં
આવશે. ઉમેદવારે જાહેરાતમાં દશાાવ્યા તા.૧૬/૦૪/૨૦૧૬ (બપોરના ૧૪:૦૦ કલાક)
થી

તા.૩૦/૦૪/૨૦૧૬

(સમય

રાત્રીના

ુ ી)
સધ

દરમ્યાન

જાિેરાત ક્રમાંકઃ ૬૫

ઉપર click

ર૩.૫૯

કલાક

https://ojas.gujarat.gov.in ૫ર અરજી૫ત્રક ભરી શકશે. ઉમેદવારે
1) સૌ પ્રથમ

https://ojas.gujarat.gov.in ૫ર જવુ.ં

2) હવે "Apply On line" Click કરવુ.ં
3) '' Assistant Tribal Development Officer” ની

કરવાથી screen ઉપર more details અને Apply now ના જગ્યાની વવગતો મળશે.
જે

more details clik કરવાથી વવગતવાર જાહેરાત જોવા મળશે. જે વાંચી જવી.

4) તેની નીચે "Apply now" પર click કરવાથી Application Format ખુલશે જેમાં સૌ
પ્રથમ "Personal Details" ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફંદડી (*) વનશાની હોય
તેની વવગતો ફરજજયાત ભરવાની રહેશે.)
5) Personal

Details

ભરાયા

બાદ

"Educational

Details"

ભરવા

માટે

"Educational Qualifications" ૫ર click કરવુ.ં
6) તેની નીચે "Self declaration" ૫ર click કરવુ.ં ત્યારબાદ
7) ઉ૫રની શરતો સ્વીકારવા માટે "Yes" ૫ર click કરવુ.ં હવે અરજી પ ૂણા રીતે ભરાઈ
ગયેલ છે .
8) હવે "save" ૫ર click કરવાથી તમારી અરજીનો online સ્વીકાર થશે.
9) અરજી કયાા બાદ ઉમેદવારનો "Application Number" generate થશે. જે
ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહેશ.ે
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10) હવે Upload Photograph ૫ર click કરો અહીં તમારો application number type
કરો અને તમારી Birth date type કરો. ત્યારબાદ ok ૫ર click કરવુ.ં અહીં photo
અને signature upload કરવાના છે . (Photo નુ ં મા૫ ૫ સે.મી. ઉંચાઈ અને ૩.૬
સે.મી. ૫હોળાઈ અને Signature નુ ં મા૫ ર.૫ સે.મી. લંબાઈ અને ૭.૫ સે.મી.
૫હોળાઈ રાખવી.) (photo VG[ signature upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો
photo અને signature jpg format માં (15 kb) સાઈઝથી વધારે નદહ તે રીતે
સ્કેન કરી computer માં Save કરે લા હોવા જોઈએ.) "browse" button ૫ર click
કરો. હવે choose file ના સ્ક્રીનમાંથી જે ફાઈલમાં 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 આજ રીતે signature ૫ણ upload કરવાની રહેશ.ે જે
ફોટો અપલોડ કરવામાં આવ્યો હોય તે જ ફોટાની નકલ લેણખત પરીક્ષામાં
હાજરીપત્રકમાં ચોંટાડવાની રહેશે. તેમજ પછીના દરે ક તબક્કે મંડળ માંગે ત્યારે
તેવો જ ફોટો રજૂ કરવાનો રહેશે. આથી ઓનલાઇન અરજીપત્રકમાં અપલોડ કરે લ
ફોટોગ્રાફની ચારથી પાંચ નકલો કઢાવી રાખવી. જુદા જુદા તબક્કે જુદા ફોટોગ્રાફ
રજૂ થશે તો, ઉમેદવારની ઓળખ પ્રસ્થાવપત નહીં થવાના કારણે ઉમેદવારની
ફાળવણી/વનમણકં ૂ માં બાધ આવી શકશે જેની જવાબદારી ઉમેદવારની પોતાની
રહેશે.
11) હવે પેજના ઉ૫રના ભાગમાં "Confirm Application" ૫ર click કરો અને
"Application number" તથા Birth Date type કયાા 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 કરવાનો જણાય તો edit કરી લેવ.ુ ં
કન્ફમા કયાા ૫હેલા કોઈ૫ણ પ્રકારનો સુધારો થઈ શકશે. સંપ ૂણા ચકાસણી બાદ જો
અરજી સુધારવાની જરૂર ના જણાય તો જ confirm application ૫ર click કરવુ.ં
તેથી ઉમેદવારની અરજીનો મંડળમાં online સ્વીકાર થઈ જશે.
12) એકવાર ઓનલાઇન અરજી કન્ફમા થયા બાદ, તેમાં કોઇપણ પ્રકારનો ફેરફાર
ઉમેદવાર કે મંડળ દ્વારા થઇ શકશે નહીં. અરજીમાં દશાા વેલી વવગતોને અનુરૂપ
પ્રમાણપત્રો મંડળ માંગે ત્યારે ઉમેદવારે રજૂ કરવાના રહેશે. આથી, ઉમેદવારે
પ્રથમ તેમની પાસેના અસલ પ્રમાણપત્રોને આધારે પોતાનુ ં નામ, પવત/વપતાનુ ં
નામ,

અટક,

જન્મતારીખ,

શૈક્ષણણક

લાયકાત,

જાવત

(કેટેગરી),

જેન્ડર

(મેલ/ફીમેલ), માજી સૈવનક, સ્પોટા સ, શા.ખો.ખાં., વવધવા વગેરે બાબતોની બારીક
ચકાસણી નામ/ અટકના સ્પેલીંગ સહીત કરી લઇને તેને અનુરૂપ વવગતો જ
ઓનલાઇન અરજીમાં દશાા વવાની રહેશે. મંડળ દ્વારા ચકાસણી સારુ પ્રમાણપત્રો
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માંગવામાં આવે ત્યારે ઓનલાઇન અરજીપત્રકમાં દશાાવેલ વવગતો અને ઉમેદવાર
દ્વારા મંડળ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવતાં પ્રમાણપત્રોમાં કોઇપણ જાતની
વવસંગતતા માલ ૂમ પડશે તો, તેવી ક્ષવતયુક્ત અરજીઓ મંડળ દ્વારા જે તે
તબક્કે થી ‘રદ’ કરવામાં આવશે. ખોટી કે અધ ૂરી વવગતોને કારણે ક્ષવતયુક્ત અરજી
રદ કરવામાં આવે તો, તેમાં મંડળની કોઇ જવાબદારી રહેશે નહીં. આથી,
ઉમેદવારોને તેમની પાસેના પ્રમાણપત્રોને આધારે અને તેને અનુરૂપ વવગતો
ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે દશાાવવાની ખાસ કાળજી રાખવા જણાવવામાં
આવે છે .
13) confirm application ૫ર

click કરતાં અિીં

"confirmation number"

generate થર્ે. જે િવે ૫છીની બધી જ કાયાવાિી માટે જરૂરી િોઈ, ઉમેદવારે
સાિવવાનો રિેર્ે. કન્ફમેશન નંબર વસવાય કોઇ પણ પત્રવ્યવહાર કરી શકાશે
નહીં. Confirm થયેલ અરજીપત્રકની પ્રીન્ટ અચ ૂક કાઢી રાખવી.

14) િવે print application ૫ર click કરવ.ંુ અિીં તમારો confirmation number
ટાઈ૫ કરવો અને print ૫ર click કરી અરજીની નકલ કાઢી સાિવી રાખવા
જિાવવામાં આવે છે . જેથી ઉમેદવારે પોતે ઓનલાઇન રજૂ કરે લી અરજીની તે
નકલ જરૂર પડ્યે ઉપોયોર્માં લઇ ર્કાય.
15) ઉમેદવારને ફોમા ભરતી વખતે માગાદશાનની આવશ્યકતા જણાયતો ટોલ-ફ્રી નંબર
: ૧૮૦૦૨૩૩૫૫૦૦ ૫ર ફોન કરીને જરૂરી માગાદશાન મેળવી લેવ.ુ ં
16) અરજી કન્ફમા થઇ ગયા બાદ આગળના

ફકરા.૮

માં આપેલ સુચનાઓ અનુસાર

પોસ્ટ ઓફીસ ખાતે રોકડમાં પરીક્ષા ફી રૂ.૧૦૦/- તથા પોસ્ટલ ચાર્જ રૂ.૧૨/ચલણથી ભરવાના રહેશે. આ ચલણ પણ OJAS વેબસાઇટ ઉપરથીજ ડાઉનલોડ
કરવાનુ ં રહેશે. અરજી કન્ફમા કયાા બાદ ફી ન ભરનાર જનરલ કેટેગરીના
ઉમેદવારની ઉમેદવારી રદ ગણાશે.
૮.

૫રીક્ષા ફી :1) ફોમા ભરતી વખતે ‘‘ General ’’ કેટેગરી Select કરી હોય (દશાાવી હોય) તેવા

(PH

તથા Ex. Servicemen કેટેગરી વસવાયના) તમામ ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવાની
રહેશે.
2) જે ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની છે તેવા ઉમેદવારો જયારે OJAS વેબસાઇટ પર પોતાની
અરજી સબમીટ કરે ત્યારે તેઓને અરજી ફી ભરવા માટે ઓન લાઇન ઉપલબ્ધ
ચલનની ૩ નકલોની એક પાના ઉપર વપ્રન્ટ મેળવવાની સુચના મળશે. ઉમેદવારોએ
આ પાનાની પણ વપ્રન્ટ મેળવી લેવાની રહેશે, ઉમેદવારોએ ચલન સાથે કોઇપણ
કોમ્્યુટરાઇઝડ પોસ્ટ ઓફીસમાં જઇને, પરીક્ષા ફી પેટે રૂ.૧૦૦/- રોકડા + રૂ.૧૨/પોસ્ટલ ચાજીસ ભરી દે વાના રહેશે. ચલનની એક નકલ પોસ્ટ ઓફીસ રાખી લેશે અને
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બે નકલ ઉમેદવારને વસક્કા / સ્ટીકર સાથે પરત આપશે. આ નકલ ઉમેદવારે સાચવી
રાખવાની રહેશે અને પરીક્ષા સમયે કોલ લેટર સાથે અચ ૂક સાથે લાવવાની રહેશે.
3) અન્ય કોઇ રીતે ફી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.
4) પોસ્ટ ઓફીસમાં ફી ભરવાની છે લ્લી તા. ૦૪/૦૫/૨૦૧૬

(પોસ્ટ ઓફીસના

કામકાજના સમય સુધી)ની રહેશે.
5) ફી ભયાા બાદ, રીફંડ કોઇપણ સંજોગોમાં મળવાપાત્ર નથી તેમજ ફી ભરવાપાત્ર
ઉમેદવારોની ફી ભયાા વગરની અરજી માન્ય રહેશે નહીં.
6) પરીક્ષા ફી ભરવાથી ઉમેદવારને તેઓ દ્વારા દશાાવેલ મોબાઇલ નંબર ઉપર SMS થી
ફી ભયાાની જાણ કરવામાં આવશે. જો ઉમેદવારને SMS ના મળે તો, તાત્કાણલક
ઉમેદવારે જે પોસ્ટ ઓફીસ ખાતે ફી જમા કરાવેલ હોય તે પોસ્ટ ઓફીસનો સંપકા
કરવાનો રહેશે.
7) અરજી ફોમામાં નીચે મુજબની કેટેગરી Select કરનાર ઉમેદવારોએ કોઇપણ પ્રકારની
પરીક્ષા ફી ભરવાની રહેશે નહીં.

૯.

(ક)

અનુસ ૂણચત જાવત (SC)

(ખ)

અનુસ ૂણચત જન જાવત (ST)

(ગ)

સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાતવગા (SEBC)

(ઘ)

માજી સૈવનક (Ex.Serviceman) તમામ કેટેગરી

(ચ)

શારીદરક ખોડખાંપણ ધરાવતા ઉમેદવારો (PH) તમામ કેટેગરી

૫સંદર્ી પ્રહક્રયા :‘‘મદદનીશ આદદજાવત વવકાસ અવધકારી‘‘ વગા-૩ સંવગાની જગ્યા ઉ૫ર ૫સંદગી
ુ ર ઉમેદવારે ભાગ-૧ની ઓ્ટીકલ માકા રીડીંગ (OMR)
પામવાનાં હેતસ

/ M.C.Q.

પધ્ધવતની હેત ુલક્ષી પ્રશ્નોવાળી લેણખત કસોટી તથા ભાગ-રની કોમ્્યુટર પ્રોફીસીયન્સી
ટેસ્ટની પ્રદક્રયામાંથી ૫સાર થવાનુ ં રહેશે. આ પરીક્ષામાં નીચે મુજબ ગુણભાર રહેશે.

(ક)

ભાર્-૧ લેબખત કસોટી: લાયકાત ધરાવતા તમામ ઉમેદવારોની નીચેની વવગતે
ઓ્ટીકલ માકા રીડીંગ(OMR) / M.C.Q. પધ્ધવતથી, લેણખત કસોટી હેત ુલક્ષી
પ્રશ્નોની લેવાશે, જેમાં અભ્યાસક્રમનું ધોરણ અને વવષયવસ્ત ુ ગુજરાત માધ્યવમક
અને ઉચ્ચતર માધ્યવમક વશક્ષણ બોડા માં ધોરણ-૧રની કક્ષાના સામાન્ય જ્ઞાન અને
લઘુત્તમ શૈક્ષણણક લાયકાતના વવષયોને અનુરૂપ પ્રશ્નોવાળુ પ્રશ્નપત્ર (OMR) રહેશે.
કુલ પ્રશ્નો : ર૦૦, કુલ ગુણ : ર૦૦, સમય : ૧૫૦ વમવનટનો રહેશે.
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પેપર

તવર્ય

ુ
ગિ

સમયર્ાળો

પાટા -૧

ુ રાતનો ઇતતિાસ, ભ ૂર્ોળ અને
સામાન્ય જ્ઞાન :- ગજ

૮૦

૧૫૦

સંસ્કૃતત,

ભારતન ંુ બંધારિ,

રમતર્મત,

સામાન્ય

તમતનટ

તવજ્ઞાન, વતામાન પ્રવાિો, કમ્પ્યટુ રને લર્ત ંુ સામાન્ય
જ્ઞાન, ટેસ્ટ ઓફ રીઝનીંર્, પયાા વરિ, જાિેર વિીવટ,
સરકારી યોજનાઓ, પંિાયતી રાજ અને ડ્ીઝાસ્ટર
મેનેજમેન્ટ તવર્ે રે.
પાટા -ર

ુ રાતી સાહિત્ય , ગજ
ુ રાતી વ્યાકરિ
ગજ

૫૦

પાટા -૩

અંગ્રેજી વ્યાકરિ

૪૦

પાટા -૪

ર્ાબિતતક કસોટીઓ, તાકીક કસોટીઓ

૩૦
ુ :
કુ લ ગિ

(૧) (i) પરીક્ષા Multiple Choice Question (MCQ)

ર૦૦

અને Optical Mark Reder (OMR)

ુ રિેર્ે.
પધ્ધતતની રિેર્ે. (ii) દરે ક પ્રશ્નનો ૦૧ (એક) ગિ

(iii) ઉમેદવારે બધા

ુ માંથી
પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના રિેર્ે. (iv) ખોટા જવાબ દીઠ, મેળવેલ ગિ

ુ કમી કરવામાં આવર્ે. નેર્ેટીવ માકીંર્ લાગ ુ પડ્ર્ે, (v) દરે ક પ્રશ્નના
૦.ર૫ ગિ

જવાબોમાં O.M.R. ઉત્તરપત્રમાં એક તવકલ્પ “E” “Not attempted” રિેર્ે. ઉમેદવાર
કોઇ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા ના ઇચ્છતા િોય તો, આ તવકલ્પ પસંદ કરી ર્કર્ે

“E” “Not attempted” તવકલ્પ પસંદ કરવાના હકસ્સામાં નેર્ેટીવ માકીંર્

અને

લાગ ુ પડ્ર્ે નિીં. (vi) પ્રશ્નના આપેલા બધા તવકલ્પોમાંથી કોઇ પિ તવકલ્પ પસંદ

ુ માંથી ૦.ર૫ ગિ
ુ કમી (નેર્ેટીવ માકીંર્)
નિીં કરવામાં આવે તો, મેળવેલ ગિ
કરવામાં આવર્ે.

(૧) (ii) ભાર્-૧ લેબખત પરીક્ષામાં મેરીટના ધોરિે ઉતત્તિા થનાર કુ લ ખાલી જગ્યાના ત્રિ
ર્િા ઉમેદવારોને ભાર્-ર કોમ્પ્યટુ ર પ્રોફીસીયન્સી ટે સ્ટ માટે બોલાવવામાં આવર્ે.

(ખ)

ુ , સમય
ભાર્-ર કોમ્પ્યટુ ર પ્રોફીસીયન્સી (કોમ્પ્યટુ ર કાયાક્ષમતા) કસોટી : ૧૦૦ ગિ
૧:૩૦ કલાક
પ્રશ્ન ક્રમાંક

તવર્યન ંુ તવવરિ

ુ
ગિ

ુ
ર૦ ગિ

૧

એકસેલ સ્પ્રેડ્ર્ીટ

ર

ઇમેઇલ કરવા (વીથ ફાઇલ એટે િમેન્ટ)

૩

પાવર પોઇન્ટ

૪

ુ રાતી )
ટે ન્ડ્ર નોટીસ (અંગ્રેજી તથા ગજ
કુ લ :
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ુ
ર૦ ગિ
ુ
ર૦ ગિ

ુ
૪૦ ગિ

ુ
૧૦૦ ગિ

(ર્)

ુ મ લાયકી ધોરિ: પસંદર્ી યાદી તથા પ્રતતક્ષા યાદી તૈયાર કરવા માટેન ંુ
લઘત્ત
ુ મ લાયકી ધોરિ અનામત કેટેર્રી સહિતની તમામ કેટેર્રીના ઉમેદવારો
લઘત્ત
માટે ભાર્-૧ લેબખત પરીક્ષા તથા ભાર્-ર કોમ્પ્યટુ ર પ્રોફીસીયન્સી ટે સ્ટ દરે ક માટે

ુ ના ૪૦ % ગિ
ુ રિેર્ે. ભાર્-૧ લેબખત કસોટીમાં મેરીટના ધોરિે ઉતત્તિા
કુ લ ગિ

થનાર ઉમેદવારોને જ ભાર્-ર કોમ્પ્યટુ ર પ્રોફીસીયન્સી ટે સ્ટ માટે બોલાવવામાં
આવર્ે.
(ઘ)

પસંદર્ી યાદી તથા પ્રતતક્ષાયાદી ભાર્-૧ લેબખત પરીક્ષા તથા ભાર્-ર કોમ્પ્યટુ ર
ુ ના આધારે પ્રમાિપત્રોની િકાસિીના અંતે
પ્રોફીસીયન્સી ટે સ્ટમાં મેળવેલ કુ લ ગિ
તૈયાર કરવામાં આવર્ે.

(િ)
૧૦.

ુ બ કેટેર્રીવાઇઝ તેમજ પરુ ુ ર્ તથા
પ્રતતક્ષાયાદી કુ લ ખાલી જગ્યાના ૧૦ ટકા મજ
મહિલા અલર્ રીતે દર્ાા વી તૈયાર કરવામાં આવર્ે.

સામાન્ય ર્રતો :-

(૧) જાહેરાતમાં જે કક્ષાની અનામત વગો માટે જગ્યાઓ અનામત છે તેઓને જ ઉ૫લી

વયમયાાદામાં છૂટછાટ મળશે. બધી જ મળવાપાત્ર છૂટછાટ ગણતરીમાં લીધા બાદ

માજી સૈવનક વસવાય વધુમાં વધુ ૪૫ વષાની ઉંમર સુધી જ ઉ૫લી વયમયાાદામાં
છૂટછાટ મળશે.

(૨) સા.અને શૈ.૫.વગાના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગામાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેન ું વનયત
નમ ૂનાનું

સરકારશ્રીના

સામાજજક

ન્યાય

અને

અવધકારીતા

વવભાગના

તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬ ના ઠરાવથી વનયત થયેલ પદરવશટટ-ક (ગુજરાતીમાં) ના

નમ ૂનામાં પ્રમાણ૫ત્ર મંડળ માંગે ત્યારે રજુ કરવાનુ ં રહેશે. તા.૦૧/૦૪/ર૦૧૫ થી
તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ના સમયગાળાની આવકને ધ્યાને લઇ, તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી

અરજી કરવાની છે લ્લી તા. ૩૦/૦૪/૨૦૧૬ દરમ્પયાન મેળવેલ ઉન્નત વર્ામાં
સમાવેર્ ન થતો િોવા અંર્ે ના અસલ પ્રમાિ૫ત્રનો નંબર અને તેની તારીખ
ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે દર્ાાવવાનો રિેર્ે. (અંગ્રેજીમાં કઢાવેલ નોન

દક્રમીલેયર સદટિદફકેટ જે કેન્દ્ર સરકારની નોકરી માટે ન ુ ં હોય માન્ય ગણવામાં આવશે

નહીં.) પરીક્ષા બાદ, પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા અપાયેલ
આવુ ં પ્રમાણપત્ર રજૂ ન કરી શકતાં ઉમેદવારો સામાન્ય ઉમેદવારો માટે નક્કી થયેલ
વયમયાાદામાં આવતા નહીં હોય તો તેઓની ઉમેદવારી રદ થશે. આથી, ઓનલાઇન

અરજી કરતી વખતે ઉન્નત વગામાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેન ું વનયત સમયગાળાનુ ં
અને વનયત નમ ૂનાનુ ં પ્રમાણપત્ર ધરાવતા ના હોય તેવા ઉમેદવારોને જનરલ
ઉમેદવાર તરીકે અરજી કરવા સલાહ આપવામાં આવે છે .

(૩) સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે ૫છાત વગાના ૫દરણીત મદહલા ઉમેદવાર આવુ ં નોન

ક્રીમીલેયર પ્રમાણ૫ત્ર તેમના વપતાની આવકના સંદભામાં ધરાવતા હોવા જોઈશે. જો
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આવા ઉમેદવાર તેમના ૫વતની આવકના સંદભામાં આવુ પ્રમાણ૫ત્ર ધરાવતા હશે
તો તેને ઘ્યાને લેવામાં આવશે નહીં.
(૪)

સામાન્ય

વહીવટ

વવભાગના

તા.રર/૫/૧૯૯૭

ના

ઠરાવ

ક્રમાંક

:

સીઆરઆર/૧૦૯૬/રર૧૩/ગ(ર) માં વનદે વશત પ્રવતામાન વનયમો અનુસાર વવધવા

મદહલા ઉમેદવારો માટે ૫સંદગીમાં અગ્રતા આ૫વા માટે તેમને મળે લ કુલ ગુણના ૫

(પાંચ) ટકા ગુણ ઉમેરી આ૫વામાં આવશે. ૫રં ત ુ તેઓએ વનમણકં ૂ સમયે પુનઃલગ્ન

કરે લ ન હોવા જોઈએ. ઉ૫રાંત, મંડળની કચેરી માંગે ત્યારે તેના તમામ પુરાવા
મંડળને અસલમાં રજૂ કરવાના રહેશે.

(૫) એથલેદટકસ (રે ક અને દફલ્ડ રમતો સદહત), બેડવમન્ટન, બાસ્કેટબોલ, દક્રકેટ, ફટબોલ,
હોકી, સ્સ્વમીંગ, ટે બલ ટે વનસ, વોલીબોલ, ટેવનસ, વેઈટણલફટીંગ, રે સણલિંગ, બોકવસિંગ,
સાઈકણલિંગ, જીમનેષ્સ્ટક, જુડો, કબડ્ડી, રાઈફલશુદટિંગ, ખોખો, તીરં દાજી, ઘોડેસવારી,
ગોળાફેંક,

નૌકાસ્પધાા,

શતરં જ,

હેન્ડ

બોલની

રમતો-ખેલકુદમાં

રાટરીય

/

આંતરરાટરીય અથવા આંતર યુવનવવસિટી અથવા અણખલ ભારત શાળા સંઘ ઘ્વારા

યોજાતી સ્પધાાઓમાં માત્ર પ્રવતવનવધત્વ 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 વનયત કયાા મુજબના સત્તાવધકારી પાસેથી વનયત નમ ૂનામાં મેળવેલ

જરૂરી પ્રમાણ૫ત્ર મંડળ માંગે ત્યારે રજૂ કરવાનુ ં રહેશે. આવુ પ્રમાણપત્ર ધરાવનાર
ઉમેદવાર જ રમતના ગુણ માટે હક્કદાર થશે. Sports માં અરજી કરનાર ઉમેદવાર જો

મંડળ માંગે ત્યારે આવું પ્રમાણપત્ર રજૂ નહીં કરી શકે તો આવા ઉમેદવારને Sports
ના ગુણ મળવાપાત્ર થશે નહીં.
૧૧.
1.

સામાન્ય સ ૂિનાઓ :શૈક્ષણણક લાયકાત, કોમ્્યુટરની જાણકારી, ઉંમર, જાવત (કેટેગરી-SC,ST,SEBC), માજી
સૈવનક, સ્પોટા સ, શારીદરક ખોડખાંપણ, અને અન્ય બાબતનોના ઉમેદવાર પાસેના અસલ
પ્રમાણપત્રોને આધારે ઓનલાઇન અરજીમાં ભરે લ વવગતો સમગ્ર ભરતી પ્રદક્રયા માટે

આખરી ગણવામાં આવશે. ઓનલાઇન અરજીમાં દશાાવેલ વવગતોના સમથાનમાં
પ્રમાણપત્રો અને પુરાવાઓ મંડળ માંગે ત્યારે ઉમેદવારે અસલમાં (ઝેરોક્સ નકલો

સહીત) રજુ કરવાના રહેશ.ે એવા પુરાવા રજુ નહીં કરી શકનાર ઉમેદવારનુ ં અરજી૫ત્રક
2.

જે - તે તબકકેથી ‘‘રદ’’ ગણવામાં આવશે.

અરજદારે અરજી૫ત્રમાં દશાાવેલ કેટેગરી (જાવત) માં પાછળથી કેટેગરી બદલવાની

રજૂઆત ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવશે નહીં. ઓનલાઇન અરજીમાં ઉમેદવારે દશાા વેલી
કેટેગરી અને ઉમેદવારની ખરે ખર કેટેગરીમાં તફાવત માલ ૂમ પડશે તો, તેવી અરજી રદ
કરવાપાત્ર થશે.
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3.

4.

ઉમેદવાર અરજી૫ત્રકમાં જે ફોટો upload કરે છે , તેની પાસપોટા સાઈઝના ફોટાની એક

કરતાં વધુ કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવી અને ૫રીક્ષા સમયે હાજરી૫ત્રકમાં
લગાવવાના રહેશે. તેમજ મંડળ માંગે ત્યારે તેવો જ ફોટો રજૂ કરવાનો રહેશે.

ઉમેદવાર અરજી૫ત્રક ભરતી વખતે જે મોબાઈલ નંબર દશાાવે છે તે નંબર ચાલુ જ
રાખવો. ભવવટયમાં મંડળ તરફથી આ પરીક્ષાને સબંવધત ૫રીક્ષાલક્ષી સ ૂચનાઓ

ઉમેદવારને આ દશાાવેલ નંબરના મોબાઈલ ૫ર SMS થી મોકલવામાં આવશે તેથી
5.

દશાાવેલ મોબાઈલ નંબર બદલવો નહી.

ફીકસ ૫ગારથી લાયક ઉમેદવારને ૫ (પાંચ) વષાનાં અજમાયશી ધોરણે આદદજાવત

વવકાસ વવભાગના વનયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડા કવમશનરશ્રી, આદદજાવત વવકાસની

કચેરી હસ્તકની ‘‘મદદનીશ આદદજાવત વવકાસ અવધકારી‘‘ વગા-૩ સંવગાની જગ્યા ઉપર
વનમણકં ૂ સત્તાવધકારી ઘ્વારા વનમણકં ૂ આ્યેથી આ જગ્યાના ભરતી વનયમો, ખાતાકીય
૫રીક્ષા વનયમો, કોમ્્યુટર કૌશલ્ય ૫રીક્ષા વનયમો-ર૦૦૬ તથા પ ૂવા સેવા તાલીમ અને
તાલીમાન્ત ૫રીક્ષાનાં વનયમો મુજબ વનયત ૫રીક્ષાઓ આ સમયગાળા દરમ્યાન પાસ
6.
7.

કરવાની રહેશ.ે

આખરી ૫સંદગી પામેલ ઉમેદવાર વનમણકં ૂ સત્તાવધકારી ઠરાવે તે શરતોને આવધન
વનમણકં ૂ મેળવાને પાત્ર ઠરશે.

ઉમેદવાર પોતે આદદજાવત વવકાસ વવભાગના વનયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડા

કવમશનરશ્રી, આદદજાવત વવકાસની કચેરી હસ્તકની ‘‘મદદનીશ આદદજાવત વવકાસ
અવધકારી‘‘ વગા-૩ સંવગાની મેરીટ યાદીમાં સમાવવટટ થવા માત્રથી સંબવં ધત જગ્યા

ઉ૫ર વનમણકં ૂ મેળવવાનો દાવો કરવાને હકકદાર થશે નદહ. વનમણકં ૂ કરનાર
સત્તાવધકારીને પોતાને એવી ખાતરી થાય કે જાહેર સેવા સારૂ તે ગુજરાત મુલ્કી સેવા
વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો -૧૯૬૭ થી ઠરાવેલ વનયમોનુસાર યોગ્ય

જણાતો નથી. તો જે તે તબકકે આવા ઉમેદવારને તેની વનમણકં ૂ ‘રદ’ કરીને ૫ડતો મ ૂકી
8.

શકાશે. વનમણકં ૂ બાબતે તેઓનો વનણાય આખરી ગણાશે.

આ ભરતી પ્રદક્રયા સંપ ૂણા૫ણે આદદજાવત વવકાસ વવભાગના વનયંત્રણ હેઠળના ખાતાના
વડા કવમશનરશ્રી, આદદજાવત વવકાસની કચેરી હસ્તકની ‘‘મદદનીશ આદદજાવત વવકાસ

અવધકારી‘‘ વગા-૩ સંવગાના પ્રવતામાન ભરતી વનયમો-ભરતી પરીક્ષા વનયમોને આવધન
9.

રહેશે.

આ જાહેરાત કોઈ ૫ણ કારણોસર રદ કરવાની કે તેમાં ફેરફાર કરવાની આવશ્યકતા
ઉભી થશે તો તેમ કરવાનો મંડળને સંપ ૂણા હકક / અવધકાર રહેશે અને મંડળ આ માટે

કારણો આ૫વા બંધાયેલ રહેશે નહી. તેમજ તેવા સંજોગોમાં ભરે લ અરજી અને ૫રીક્ષા
10.
11.
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ફી ૫રત મળવાપાત્ર થશે નહી.
બોડા (મંડળ) ની વેબસાઇટ

ઉમેદવારોને ખાસ ભલામણ છે .
આ જાહેરાત અન્વયે સંભવત:

http://gsssb.gujarat.gov.in વનયવમતપણે જોતા રહેવા
લેણખત કસોટીનુ ં આયોજન સને ર૦૧૬ના જુન –

જુલાઇ માસ દરવમયાન કરવામાં આવશે, તે ધ્યાને લઇ ઉમેદવારોએ પરીક્ષાલક્ષી

તૈયારી કરવી. આમ છતાં પરીક્ષાના આયોજનની તારીખ બાબતે જરૂર જણાયે મંડળ
ફેરફાર કરી શકશે.
૧૨.

મંડ્ળ જે કોઈ ઉમેદવારને,
1. તેને ઉમેદવારી માટે કોઈ૫ણ પ્રકારે ટેકો મેળવવા માટે એટલે કે મંડળના અઘ્યક્ષ, સભ્ય
અથવા કોઈ અવધકારી ૫ર પ્રત્યક્ષ કે ૫રોક્ષ લાગવગ લગાડવાનો પ્રયાસ કરવા માટે ,

2. બીજાનુ ં નામ ધારણ કરવા માટે ,

3. બીજા પાસે પોતાનું નામ ધારણ કરાવવા માટે ,

4. બનાવટી ખોટા દસ્તાવેજો અથવા જેની સાથે ચેડા કરવામાં આવ્યા હોય તેવા દસ્તાવેજો
સાદર કરવા અથવા ગેરરીવત આચરવા માટે ,

5. યથાથા અથવા ખોટા અથવા મહત્વની માદહતી છુપાવતા હોય તેવા વનવેદનો કરવા
માટે,

6. ૫રીક્ષા માટે તેની ઉમેદવારીના સંબધ
ં માં અન્ય કોઈ અવનયવમત અથવા અયોગ્ય
સાધનનો આશ્રય લેવા માટે,

7. ૫રીક્ષા દરમ્યાન ગેરવ્યાજબી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા માટે એટલે કે અન્ય

ઉમેદવારની ઉત્તરવહીમાંથી નકલ કરવા, પુસ્તક, ગાઈડ, કા૫લી કે તેવા કોઈ૫ણ
છાપેલા કે હસ્તણલણખત સાદહત્યની મદદથી અથવા વાતચીત ઘ્વારા નકલ કરવા કે
ઉમેદવારને નકલ કરાવવાની ગેરરીવતઓ પૈકી કોઈ૫ણ ગેરરીવત આચરવા માટે ,

8. લખાણોમાં અશ્શ્લલ ભાષા અથવા બીભત્સ બાબત સદહતની અપ્રસ્તુત બાબત લખવા
માટે,

9. OMR ઉત્તરપત્રમાં પોતાની ઓળખસ ૂચક કોઇપણ પ્રકારની નીશાની, લખાણ, આલ્ફાબેટ,

ણચહ્ન કે જેનાથી ઓળખ પ્રસ્થાવપત થાય તેવા પ્રયાસ કરવા માટે , ૫રીક્ષા ખંડમાં અન્ય
કોઈ રીતે ગેરવતાણકં ૂ કરવા માટે,

10. ૫રીક્ષાના સંચાલન કરવા માટે મંડળે રોકેલા સ્ટાફને સીધી કે આડકતરી રીતે હેરાન
કરવા અથવા શારીદરક રીતે ઈજા કરવા માટે ,

11. પ ૂવાવતી ખંડોમાં વનદદિ ટટ કરે લા તમામ અથવા કોઈ૫ણ કૃત્ય કરવાનો પ્રયત્ન કરવા
માટે અથવા આવા પ્રસંગે મદદગારી કરવા માટે, અથવા

12. ૫રીક્ષા માટે તેને ૫રવાનગી આ૫તા તેના પ્રવેશ૫ત્રમાં આ૫વામાં આવેલી કોઈ૫ણ

સુચનાનો ભંગ કરવા માટે દોષવત ઠયાા હોય તો અથવા દોવષત હોવાનું જાહેર કયુા હોય
તો તે ફોજદારી કાયાવાહીને પાત્ર થવા ઉ૫રાંત - (ક) મંડળ, તે જે ૫રીક્ષાનો ઉમેદવાર
હોય તે ૫રીક્ષામાંથી ગેરલાયક ઠરાવી શકશે, અથવા (ખ) (૧) મંડળ, સીધી ૫સંદગી
માટે લેવાની કોઈ૫ણ ૫રીક્ષામાં બેસવામાંથી અથવા કોઈ૫ણ રૂબરૂ મુલાકાતમાંથી,

અથવા (ર) રાજય સરકાર, પોતાના હેઠળની કોઈ૫ણ નોકરીમાંથી કાયમી રીતે અથવા
વનદદટટ મુદત માટે ગેરલાયક / બાકાત કરી શકશે.

13. ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ કે અન્ય જાહેર સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકારી/અધા
સરકારી/સરકાર હસ્તકની સંસ્થાઓ ધ્વારા ઉમેદવાર કયારે ય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ
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હોય અને ગેરલાયકાતનો સમય ચાલુ હશે તો આવા ઉમેદવારની અરજી આપોઆપ રદ
થવાને પાત્ર બનશે.

૧૩. નીચે દશાાવ્યા મુજબની અરજીઓ રદ કરવામાં આવશે.(આ યાદી માત્ર દ્રટટાંત સ્વરૂપે છે . જે

સંપ ૂણા નથી)

(૧) ઓનલાઇન મુસદા મુજબ અરજી કરે લ ન હોય.

(ર) ઓનલાઇન અરજી કન્ફમા કરવામાં આવી ન હોય.

(૩) અરજીમાં દશાાવેલ વવગતો અધ ૂરી કે અસંગત હોય.

(૪) અરજીમાં ઉમેદવારે સહી કે પાસપોટા સાઇઝનો ફોટો અપલોડ કરે લ ન હોય.
(૫) અરજી ફેકસ થી, ઇ-મેલ થી અથવા પોસ્ટથી મોકલાવેલ હોય.
(૬) ણબનઅનામત વગાના ઉમેદવારે પ ૂરે પ ૂરી ફી ન ભરે લ હોય.

(૭) અનુસ ૂણચત જાવત, અનુસણુ ચત જન જાવત, સામાજીક શૈક્ષણણક પછાત વગા, શારીદરક

ખોંડખાંપણ ધરાવતા ઉમેદવાર તેમજ માજી સૈવનક તેઓની કેટેગરી અંગેન;ુ પ્રમાણ૫ત્ર
ધરાવતા ન હોય.

(૮) સામાજીક શૈક્ષણણક પછાત વગાના ઉમેદવાર જાહેરાતમાં દશાા વેલ સમયગાળાનુ; ઉન્નત
વગામાં સમાવેશ થતો ન હોવા અંગેન ુ ં (નોન-દક્રવમલીયર) પ્રમાણ૫ત્ર ધરાવતા ન હોય.

૧૪. આ જાહેરાત તથા ભરતી પ્રદક્રયામાં કોઇપણ કારણોસર તેમાં ફેરફાર કરવાની કે રદ

કરવાની આવશ્યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો મંડળનો સંપ ૂણા હકક/ અવધકાર રહેશે
અને મંડળ આ માટે કારણો આપવા બંધાયેલ રહેશે નહીં.

તારીખ :-

૧૬ / ૦૪ /૨૦૧૬

સ્થળ :- ગાંધીનગર

સણચવ,
ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ,
ગાંધીનગર
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