ળ,,
ુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ
લોક નં.૪, ડા.વરાજ મહતા ભવન,
ભવન, ગાંધીનગર
#હરાત $માંકઃ ૪૦/ર૦૧૪
૦૧૪૧૫ થી ૪૫/૨૦૧૪૧૫ +ગેની િવગતવાર -ુચનાઓ
(વેબસાઇટ એ5સ : http://ojas.guj.nic.in અને http://gsssb.gujarat.gov.in )

ુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, ગાંધીનગર 9ારા સ:ચવાલયના કટલાક િવભાગોના
ે જEયાઓ
િનયં<ણ હઠળના ખાતાના વડા/ કચેર?ઓમાં વગ-૩ ની Bુ દા Bુ દા સંવગCની નીચે દશાવલ
અFવયે પસંદગી/ HિતIા યાદ? તૈયાર કરવા માટ ઉમેદવારો પાસેથી OJAS ની વેબસાઇટ ઉપર
ઓન-લાઈન અર૫<કો મંગાવવામાં આવે છે . આ માટ ઉમેદવારોએ "http://ojas.guj.nic.in"
વેબસાઈટ ૫ર તા.
૦૩/ર
ર૦૧૫
ર૦૧૫
તા. ૦૨/૦
૦૧૫ (બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક) થી તા.
તા. ૨૦/૦
૨૦ ૦૩/ર
૦૧૫ (સમય રા<ીના
૧૧.૫૯ કલાક -ુધી) દરPયાન ઓન-લાઈન અર કરવાની રહશે. અર કરવા માટની િવગતવાર

- ૂચનાઓ (આગળ ફકરા નં. ૭ માં દશાવલ
ે ) સTહત આ સમU #હરાત દરક ઉમેદવાર
Vયાનથી વાંચવી જWર? છે . ઉમેદવારોએ પોતાની શૈI:ણક લાયકાત, Xમર, #િત તેમજ અFય
લાયકાતના બધા જ અસલ Hમાણપ<ો પોતાની પાસે રાખવાના રહશે અને ઓન લાઇન
ં ેની બધી જ
અરપ<કમાં તે Hમાણપ<ો Yુજબની જ જWર? િવગતો ભરવાની રહશે. પર?Iા સંબધ
- ૂચનાઓ મોબાઇલ નંબર પર એસ.એમ.એસ. થી આપવામાં આવશે. આથી અરપ<કમાં સંબિં ધત
કોલમમાં મોબાઇલ નંબર અવZય દશાવવો અને ભરતી HT$યા [ ૂણ થાય \યાં -ુધી તે નંબર #ળવી
રાખવો જWર? છે .

૧.

સંવગવાર
વાર જEયાની
જEયાની િવગતો નીચે Yુજબ છે .
સંવગ] ું નામ
#હરાત
$માંક

અ]ુ- ૂ:ચત

અ]ુ- ૂ:ચત

સા.શૈ.૫.

વગ

#િત

જન#િત

વગ

િવભાગ/ ખાતાની

^ુ લ

વડાની કચેર?]ું

સા

મ

સા

મ

સા

મ

સા

મ

નામ

મા

Tહ

મા

Tહ

મા

Tહ

મા

Tહ

Fય

લા

Fય

લા

Fય

લા

Fય

લા

૧૪

૬

૨

૧

૫

૩

૬

૩

૧૧

૬

૧

-

૪

૨

૪

૨

૩૦

૦૨

-

-

-

-

-

-

-

૦૨

િનયામક_ી,
૪૦/૨૦૧૪૧૫

સામાFય

અથશા`< અને

aકડા
મદદનીશ

aકડાશા`<ની

૪૦

કચેર?

૪૧/૨૦૧૪૧૫

િનયામક_ી,

સંશોધન

અથશા`< અને

મદદનીશ

aકડાશા`<ની
કચેર?
િનયામક_ી,
સરકાર? Yુcણ

૪૨/૨૦૧૪૧૫

Hોસેસ
આસી`ટFટ

અને લેખન
સામUી,
ગાંધીનગર
1

િનયામક_ી,
સરકાર? Yુcણ
૪૩/૨૦૧૪૧૫

આસી`ટFટ
બાઇFડર

અને લેખન

૧૨ ૦૫

-

-

-

-

૦૩ -

૨૦

૦૨

-

-

-

-

-

-

૦૨

૨૭

૧૩

-

-

સામUી,
ગાંધીનગર
િનયામક_ી,

કોપી હોdડર

સરકાર? Yુcણ
૪૪/૨૦૧૪૧૫

અને લેખન

-

સામUી,
ગાંધીનગર
સંefુ ત ખેતી
૪૫/૨૦૧૪૧૫

ખેતી મદદનીશ

િનયામક_ી,
વડોદરા/રાજકોટ

૧૦ ૦૫ ૧૭ ૦૮

૮૦

ની કચેર?

^ુલ

૬૮ ૩૦ ૦૩

૦૧

૧૯

૧૦ ૩૦ ૧૩

૧૭૪

નhધ :- (૧) #. $. ૪૦/૨૦૧૪૧૫ ની -૪૦ -જEયાઓ પૈક? -૦૨ જEયાઓ _વણની શાર?Tરક
Iિત ધરાવતા િવકલાંગ ઉમેદવારો માટ અનામત છે . જો _વણની ખામીવાળા લાયક
ઉમેદવારો ઉપલધ નહ? થાય તો આ જEયાઓ હલનચલનની ખામીવાળા
ઉમેદવારોથી ભર? શકાશે. તથા ૦૪ જEયાઓ મા સૈિનકો માટ અનામત છે .
(૨)

#. $. ૪૧/૨૦૧૪૧૫ ની -૩૦ -જEયાઓ પૈક? -૦૧ જEયા

_વણની શાર?Tરક Iિત

ધરાવતા િવકલાંગ ઉમેદવાર માટ અનામત છે . જો _વણની

ખામીવાળો

લાયક

ઉમેદવાર ઉપલધ નહ? થાય તો આ જEયા હલનચલન ની ખામીવાળા ઉમેદવાર થી
ભર? શકાશે. તથા ૦૩- જEયાઓ મા સૈિનકો માટ અનામત છે .
(૩)

#. $. ૪૫/૨૦૧૪૧૫ ની -૮૦ -જEયાઓ પૈક? -૦૧ જEયા

_વણની શાર?Tરક Iિત

ધરાવતા િવકલાંગ ઉમેદવાર માટ અનામત છે . તથા ૦૮- જEયાઓ મા સૈિનકો માટ
અનામત છે .
(૪)

અનામત જEયાઓ ફકત Y ૂળ ુજરાતના અનામત વગના ઉમેદવારો માટ જ અનામત
છે .

(૫)

i તે કટગર?માં મTહલાઓ માટની અનામત જEયાઓ માટ જો લાયક મTહલા ઉમેદવાર
ઉ૫લધ નહ? થાય તો તે જEયા તે જ કટગર?ના (જનરલ, એસ.સી., એસ.ટ?.,
એસ.ઇ.બી.સી.) ના [ુWષ ઉમેદવારોથી ભરવામાં આવશે.

(૬)

શાર?Tરક Iિતવાળા ઉમેદવારો માટની તથા મા સૈિનકો માટની અનામત જEયાઓ i
તે કટગર?ની જEયા સામે સરભર કરવામાં આવશે. જો તેવી જEયાઓ માટ લાયક
ઉમેદવાર ઉપલધ નહk થાય તો તે જEયાઓ i તે કટગર?ના સામાFય ઉમેદવારોથી
ભરવામાં આવશે.

(૭)

#હરાતમાં i તે કટગર?માં ^ુ લ જEયાઓ પૈક? મTહલા ઉમેદવારો માટ અYુક જEયાઓ
અનામત હોય \યાર મTહલા ઉમેદવારોની અનામત જEયાઓ િસવાયની બાક? રહતી
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જEયાઓ ફfત [ુWષ ઉમેદવારો માટ અનામત છે તેમ ગણવા]ુ ં નથી, આ જEયાઓ પર
[ુWષ તેમજ મTહલા ઉમેદવારોની પસદં ગી ઉમેદવારોએ મેળવેલ માકસના મેર?ટસને
Vયાને લઇ કરવામાં આવે છે તેથી આવી જEયાઓ માટ [ુWષ તેમજ મTહલા ઉમેદવારો
અર કર? શક છે . (દા.ત. ^ુ લ ૧૦ જEયાઓ પૈક? ૦૩ જEયા મTહલા ઉમેદવાર માટ
અનામત છે પરં l ુ બાક? રહતી ૦૭ જEયા સામે મેર?ટસમાં આવતી મTહલા ઉમેદવાર
પણ પસંદગી પામી શક છે .)

ર.

૫ગાર ધોરણ : નાણાં િવભાગના તા.૧૬-ર-ર૦૦૬ ના તથા તા.ર૯/૪/ર૦૧૦, તા. ૬/૧૦/૨૦૧૧ અને તા.
૨૦/૧૦/૨૦૧૪ ના ઠરાવ $માંક : - ખરચ -ર૦૦ર- ૫૭-ઝ.૧ અFવયે Hથમ પાંચ વષ માટ
Hિત માસ માટ નીચે Yુજબ િનયત Tફકસ ૫ગારથી િનમnકં ૂ અપાશે અને સામાFય વહ?વટ
િવભાગનાં તા.૪-૬-ર૦૦૯ ના ઠરાવ $માંક:- સીઆરઆર-૧૧ર૦૦૮-૪૩૩૭૧૭-ગ.૫ માં
દશાવેલ બોલીઓ અને શરતોને આિધન િનમાયેલ ઉમેદવાર પાંચ વષન
 ા +તે તેની સેવાઓ
સંતોષકારક જણાયેથી સંબિં ધત કચેર?માં i તે સમયના સરકાર_ીના િનયમો]ુસાર
મળવાપા< ૫ગાર ધોરણમાં િનયિમત િનમnકં ૂ મેળવવાને પા< થશે.
સંવગ] ુ ં નામ

#હરાત

િવભાગ/ ખાતાની વડાની

$માંક

કચેર?]ુ ં નામ

૪૦/૨૦૧૪૧૫

િનયામક_ી, અથશ
 ા`< અને

મળનાર Tફકસ પગાર
aકડા મદદનીશ

aકડાશા`<ની કચેર?
૪૧/૨૦૧૪૧૫

૪૨/૨૦૧૪૧૫
૪૩/૨૦૧૪૧૫
૪૪/૨૦૧૪૧૫
૪૫/૨૦૧૪૧૫

૩.

Hથમ પાંચ વષ -ુધી

િનયામક_ી, અથશ
 ા`< અને

૧૩,૫૦૦/-

સંશોધન મદદનીશ

૧૩,૭૦૦/-

Hોસેસ આસી`ટFટ

૭૮૦૦/-

આસી`ટFટ બાઇFડર

૭૮૦૦/-

કોપી હોdડર

૭૮૦૦/-

ખેતી મદદનીશ

૭૮૦૦/-

aકડાશા`<ની કચેર?
િનયામક_ી, સરકાર? Yુcણ અને
લેખન સામUી, ગાંધીનગર
િનયામક_ી, સરકાર? Yુcણ અને
લેખન સામUી, ગાંધીનગર
િનયામક_ી, સરકાર? Yુcણ અને
લેખન સામUી, ગાંધીનગર
સંefુ ત ખેતી િનયામક_ી,
વડોદરા/ રાજકોટની કચેર?

રાop?યતા : - ઉમેદવાર ભારતનો નાગTરક હોવા જોઈએ. અથવા ુજરાત Yુdક? સેવા

વગqકરણ અને ભરતી (સામાFય) િનયમો, ૧૯૬૭ ના િનયમ-૭ ની જોગવાઇ Yુજબની
રાop?યતા ધરાવતા હોવા જોઇએ.
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૪.(૧
.(૧) વયમયાદા અને શૈI:ણક લાયકાતની િવગતો :--

#.$.
૪૦/
૪૦/૨૦૧૪૧૫
૨૦૧૪૧૫

સંવગ
aકડા મદદનીશ

વયમયાદા / શૈI:ણક લાયકાત
(અ
અ) તા.
ર૦૧૫
તા. ૨૦/૦
૨૦ ૦૩/ર
૦૧૫ ના રોજ ઉમેદવારની Xમર ૧૮ વષથી ઓછ? નહk
અને ૩૨ વષથી વrુ ન હોવી જોઈશે.
(બ) (૧) ઉમેદવાર ભારતની સંસદ ક રાsય િવધાનસભાના કાયદા હઠળ
`થાિપત કોઇપણ eુિનવિસtટ? ક સંસદના એકટ 9ારા `થાિપત શૈI:ણક
સં`થા અથવા eુ..સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેકશન-૩ હઠળ eુિનવિસtટ? તર?ક
`થાિપત

થયેલ

શૈI:ણક

સં`થાની

aકડાશા`<

અથવા

એuલાઇડ

aકડાશા`< અથવા ગા:ણિતક aકડાશા`< અથવા અથશા`< અથવા
એuલાઇડ અથશા`< અથવા વા:ણsય અથશા`< અથવા ઇકોનોમેp?કસ
અથવા ગ:ણતશા`<ના Yુvય િવષય સાથે અ]ુ`નાતકની પદવી ધરાવતો
હોવો જોઇશે.

અથવા
ઉમેદવાર ભારતની સંસદ ક રાsય િવધાનસભાના કાયદા હઠળ `થાિપત
કોઇપણ eુિનવિસtટ? ક સંસદના એકટ 9ારા `થાિપત શૈI:ણક સં`થા અથવા
eુ..સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેકશન-૩ હઠળ eુિનવિસtટ? તર?ક `થાિપત
થયેલ શૈI:ણક સં`થાની aકડાશા`< અથવા એuલાઇડ aકડાશા`<
અથવા ગા:ણિતક aકડાશા`< અથવા અથશા`< અથવા એuલાઇડ
અથશા`< અથવા વા:ણsય અથશા`< અથવા ઇકોનોમેp?કસ અથવા
ગ:ણતશા`<ના Yુvય િવષય સાથે બી# વગની `નાતકની પદવી ધરાવતો
હોવો જોઇશે.
(ક) કોPueુટરના wાન +ગે કોPueુટર કૌશલયની ુજરાત Yુdક? સેવ ા
કોPueુટર કાયIમતાની તાલીમ તથા પર?Iા િનયમો-૨૦૦૬ Yુજબ િનયત
થયેલ પર?Iા પાસ કરલ હોવી જોઇશે.
(ડ)

ઉમેદવાર ુજરાતી અથવા TહFદ? અથવા ુજરાતી/ TહFદ? બંને

ભાષા]ું [ ૂરl ું wાન ધરાવતો હોવો જોઇશે.
વખતોવખત -ુધાયા Hમાણેના ુજરાત Yુdક? સેવા વગqકરણ અને
ભરતી (સામાFય) િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ]ુસાર અગાઉથી ુજરાત
સરકારની સેવ ામાં હોય તેવી xયyfતઓની તરફણમાં ઉપલી વયમયાદા
હળવી કર? શકાશે.
૪૧/૨૦૧૪૧૫

સંશોધન મદદનીશ

(અ
અ) તા.
ર૦૧૫
તા. ૨૦/૦
૨૦ ૦૩/ર
૦૧૫ ના રોજ ઉમેદવારની Xમર ૧૮ વષથી ઓછ? નહk
અને ૩૨ વષથી વrુ ન હોવી જોઈશે.
(બ) (૧) ઉમેદવાર ભારતની સંસદ ક રાsય િવધાનસભાના કાયદા હઠળ
`થાિપત કોઇપણ eુિનવિસtટ? ક સંસદના એકટ 9ારા `થાિપત શૈI:ણક
સં`થા

અથવા eુ..સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેકશન-૩ હઠળ eુિનવિસtટ?

તર?ક `થાિપત થયેલ શૈI:ણક સં`થાની aકડાશા`< અથવા એuલાઇડ
aકડડાશા`< અથવા ગા:ણિતક aકડાશા`< અથવા અથશા`< અથવા
એuલાઇડ અથશા`< અથવા વા:ણsય અથશા`< અથવા ઇકોનોમેp?કસ
અથવા ગ:ણતશા`<ના Yુvય િવષય સાથે અ]ુ`નાતકની બી# વગની
પદવી ધરાવતો હોવો જોઇશે.
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અથવા
(૨) ઉમેદવાર ભારતની સંસદ ક રાsય િવધાનસભાના કાયદા હઠળ
`થાિપત કોઇપણ eુિનવિસtટ? ક સંસદના એકટ 9ારા `થાિપત શૈI:ણક
સં`થા અથવા eુ..સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેકશન-૩ હઠળ eુિનવિસtટ? તર?ક
`થાિપત

થયેલ

શૈI:ણક

સં`થાની

aકડાશા`<

અથવા

એuલાઇડ

aકડાશા`< અથવા ગા:ણિતક aકડાશા`< અથવા અથશા`< અથવા
એuલાઇડ અથશા`<

અથવા વા:ણજય અથશા`< અથવા ઇકોનોમેp?કસ

અથવા ગ:ણતશા`<ના Yુvય િવષય સાથે `નાતકની ઓછામાં ઓછા ૫૫

%

માકસ સાથેની બી# વગની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇશે.
(ક) કોPueુટરના wાન +ગે કોPueુટર કૌશલયની ુજરાત Yુdક? સેવ ા
કોPueુટર કાયIમતાની તાલીમ તથા પર?Iા િનયમો-૨૦૦૬ Yુજબ િનયત
થયેલ પર?Iા પાસ કરલ હોવી જોઇશે.
(ડ)

ઉમેદવાર ુજરાતી અથવા TહFદ? અથવા ુજરાતી/ TહFદ? બંને

ભાષા]ું [ ૂરl ું wાન ધરાવતો હોવો જોઇશે.
વખતોવખત -ુધાયા Hમાણેના ુજ રાત Yુdક? સેવા વગqકરણ અને
ભરતી (સામાFય) િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ]ુસાર અગાઉથી ુજરાત
સરકારની સેવ ામાં હોય તેવી xયyfતઓની તરફણમાં ઉપલી વયમયાદા
હળવી કર? શકાશે.
૪૨/૨૦૧૪૧૫

Hોસેસ
આસી`ટF
ટFટ

(અ) તા.
ર૦૧૫
તા. ૨૦/૦
૨૦ ૦૩/ર
૦૧૫ ના રોજ ઉમેદવારની Xમર ૧૮ વષથી ઓછ? નહk
અને ૩૧ વષથી વrુ ન હોવી જોઈશે.
(બ) (૧) ઉમેદવાર સરકાર માFય કરલ સં`થામાંથ ી િHFટkગ ટકનોલોમાં
Tડuલોમા ધરાવતો હોવો જોઇશે અથવા સરકાર આ હlુ મટ માFય કરલી
તેને સમકI લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇશે.
અથવા
(૨) (૧) માVયિમક અને / અથવા ઉzzતર માVયિમક િશIણ બોડ 9ારા
સંચા:લત માVયિમક શાળાંત Hમાણપ< પર?Iા િવwાન Hવાહ સાથે ઉ{ીણ
કરલી હોવી જોઇશે અથવા સરકર તે તર?ક માFય કરલી તેને સમકI
લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇશે, અને
(૨) uલેટ મેકર]ું ઔ}ો:ગક તાલીમ સં`થા]ું Hમાણપ< ધરાવતો હોવો
જોઇશે અથવા સરકર તે તર?ક માFય કરલી તેને સમકI લાયકાત
ધરાવતો હોવો જોઇશે, અને
(૩) ઓફસેટ િHFટkગ મશીનો ધરાવતા િHFટkગ Hેસના Hોસેસ
Hભાગમાં ઓછામાં ઓછા ૨(બે) વષનો H\યI અ]ુભવ ધરાવતો હોવો
જોઇશે:
(ક) ુજરાત Yુdક? સેવા વગqકરણ અને ભરતી (સામાFય) િનયમો-૧૯૬૭
માં ઠરાxયા Hમાણે કોPueુટરના ઉપયોગ +ગેન ી પાયાની #ણકાર?
ધરાવતો હોવો જોઇશે:
(ડ) ઉમેદવાર ુજરાતી અને/ અથવા TહFદ?]ું [ ૂરlુ ં wાન ધરાવતો હોવો
જોઇશે:.
પરં l ુ ુજરાત Yુdક? સેવા વગqકરણ અને ભરતી (સામાFય)
5

િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇઓ અ]ુસાર અગાઉથી ુજ રાત સરકારની
સેવામાં હોય તેવા ઉમેદવારની તરફણમાં ઉપલી વયમયાદા હળવી કર?
શકાશે.
૪૩/૨૦૧૪૧૫

આસી`ટF
ટFટ

(અ
અ) તા.
ર૦૧૫
તા. ૨૦/૦
૨૦ ૦૩/ર
૦૧૫ ના રોજ ઉમેદવારની Xમર ૧૮ વષથી ઓછ? નહk

બાઇFડર
ડર

અને ૨૮ વષથી વrુ ન હોવી જોઈશે.
(બ) (૧) ઉમેદવાર માVયિમક અથવા ઉzચતર માVયિમક િશIણ બોડ 9ારા
લેવાતી માVયિમક શાળાંત Hમાણપ< પર?Iા પાસ કરલ હોવી જોઇશે
અથવા સરકર માFય કરલ તેને સમકI લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇશે,
અને
(૨) સરકાર માFય કરલ ઔ}ો:ગક તાલીમ સં`થામાંથી ~ુક બાઇFડર
([ુ`તકના બંધ ાઇકાર) ના કામ (pડ) માટનો અયાસ$મ પાસ કયા] ું
Hમાણપ< ધરાવતો હોવો જોઇશે અથવા સરકર માFય કરલ તેની સમકI
લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇશે.
(૩)

ઉમેદવાર ભાર _મકાય કરવા સIમ હોવો જોઇશે .

(૪) ુજરાત Yુdક? સેવા વગqકરણ અને ભરતી (સામાFય) િનયમો-૧૯૬૭
માં ઠરાxયા Hમાણેની કોPueુટરના ઉપયોગ +ગેની પાયાની #ણકાર?
ધરાવતો હોવો જોઇશે: અને
(ક) ઉમેદવાર [ુ`તકની બાંધણીને લગતા તમામ કામની [ ૂરતી #ણકાર?
ધરાવતો હોવો જોઇશે અને બાઇિFડંગ િવભાગના કોઇપણ મશીન પર
મદદનીશ તર?ક કામ કરવા સIમ હોવો જોઇશે.
(ડ) ઉમેદવાર ુજરાતી અને/ અથવા TહFદ?]ું [ ૂરlુ ં wાન ધરાવતો હોવો
જોઇશે:.
ુજરાત Yુdક? સેવા વગqકરણ અને ભરતી (સામાFય) િનયમો૧૯૬૭ ની જોગવાઇઓ અ]ુસાર અગાઉથી ુજરાત સરકારની સેવામાં હોય
તેવા ઉમેદવારની તરફણમાં ઉપલી વયમયાદા હળવી કર? શકાશે
૪૪/૨૦૧૪૧૫

કોપી હોdડર
ડર

(અ) તા.
ર૦૧૫
તા. ૨૦/૦
૨૦ ૦૩/ર
૦૧૫ ના રોજ ઉમેદવારની Xમર ૧૮ વષથી ઓછ? નહk
અને ૨૯ વષથી વrુ ન હોવી જોઈશે.
(બ) (૧) ઉમેદવાર માVયિમક અથવા ઉzચતર માVયિમક િશIણ બોડ 9ારા
લેવાતી ઉzચતર માVયિમક શાળાંત Hમાણપ< પર?Iા, એક િવષય તર?ક
+Uે સાથે પાસ કરલ હોવી જોઇશે અથવા સરકાર માFય કરલ તેને
સમકI લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇશે,
(૨) ુજરાત Yુdક? સેવા વગqકરણ અને ભરતી (સામાFય) િનયમો-૧૯૬૭
માં ઠરાxયા Hમાણેની કોPueુટરના ઉપયોગ +ગેની પાયાની #ણકાર?
ધરાવતો હોવો જોઇશે:
(ક) (૧) િHFટkગ Hેસમાં +Uે, ુજરાતી અને TહFદ?માં તૈયાર કરવામાં
આવેલી હ`તHતો ખર? ર?તે વાંચવાનો, હ`તHતો વાંચવાનો અને
િવરામ:ચFહો Yુકવાનો અને ુફ ર?ડkગનો એક વષનો અ]ુભવ ધરાવતો
હોવો જોઇશે.
(ડ) ઉમેદવાર ુજરાતી અને/ અથવા TહFદ?]ું [ ૂરlુ ં wાન ધરાવતો હોવો
જોઇશે:.
પરં l ુ ુજરાત Yુdક? સેવા વગqકરણ અને ભરતી (સામાFય)
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િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇઓ અ]ુસાર અગાઉથી ુજ રાત સરકારની
સેવામાં હોય તેવા ઉમેદવારની તરફણમાં ઉપલી વયમયાદા હળવી કર?
શકાશે
૪૫/૨૦૧૪૧૫

ખેતી મદદનીશ

(અ
અ) તા.
ર૦૧૫
તા. ૨૦/૦
૨૦ ૦૩/ર
૦૧૫ ના રોજ ઉમેદવારની Xમર ૧૮ વષથી ઓછ? નહk
અને ૩૦ વષથી વrુ ન હોવી જોઈશે.
ુજરાત Yુdક? સેવા વગqકરણ અને ભરતી (સામાFય) િનયમો૧૯૬૭ ની જોગવાઇઓ અ]ુસાર અગાઉથી ુજરાત સરકારની સેવામાં હોય
તેવા ઉમેદવારની તરફણમાં ઉપલી વયમયાદામાં ટછાટ મળવાપા< થશે.
(બ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમાં કFcીય અથવા રાજય અિધિનયમથી અથવા
તે હઠળ `થપાયેલી અથવા સં`થાિપત eુિનવિસtટ?ઓ પૈક? કોઇપણ
eુિનવિસtટ?માંથી અથવા સરકાર 9ારા તે તર?ક માFય કરલ બી કોઇપણ
શૈI:ણક સં`થામાંથી અથવા eુિનવિસtટ? Uાંટ કિમશન અિધિનયમ--૧૯૫૬
ની કલમ--૩ હઠળ eુિનવિસtટ? તર?ક #હર કરલ કોઇ eુિનવિસtટ?માંથી
Uામીણ અયાસમાં `નાતકની પદવી અથવા ^ૃ િષમાં Tડuલોમા ધરાવતો
હોવો જોઇશે
(ક) ુજરાત Yુdક? સેવા વગqકરણ અને ભરતી (સામાFય) િનયમો-૧૯૬૭
માં ઠરાxયા Hમાણેની કોPueુટરના ઉપયોગ +ગેની પાયાની #ણકાર?
ધરાવતો હોવો જોઇશે:
(ડ) ઉમેદવાર ુજરાતી અથવા TહFદ? અથવા બંને] ું [ ૂરl ું wાન ધરાવતો
હોવો જોઇશે.

ે તમામ સંવગના ભરતી િનયમોમાં િનયત થયેલ શૈI:ણક લાયકાતના
નhધઃનhધઃ-(૧) ઉપર દશાવલ
અગ\યના Yુાઓનો અરપ<કમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે . પરl ું આખર? પસંદગી
ે શૈI:ણક લાયકાતની તમામ જોગવાઇઓને Vયાને લેવામાં
સમયે ભરતી િનયમોમાં દશાવલ
ે શૈI:ણક લાયકાતની તમામ િવગતો Vયાને લઇને જ
આવશે. ઉમેદવાર #હરાતમાં દશાવલ
અરપ<કમાં િવગતો ભરવાની રહશે. વધારાની િવશેષ શૈI:ણક લાયકાત-અ]ુભવની
િવગતો

Additional Education Qualification

માં દશાવવાની રહશે.

ે જોગવાઇ
(૨) દરક સંવગની ઉપલી વયમયાદા માટ i તે સંવગના ભરતી િનયમોમાં દશાવલ
તેમજ સામાFય વહ?વટ િવભાગના તા. ૨૯/૯/૨૦૧૨ ના ઠરાવ $માંકઃ સીઆરઆર/૧૧૨૦૦૮/
૨૮૨૩૨૩/ગ-૫ ની જોગવાઇઓ અને તે અFવયે થયેલ -ુધારાને Vયાને લેવામાં આવેલ છે .

૪(ર).

વયમયાદામાં ટછાટ:ટછાટ સામાFય વગની મTહલા ઉમેદવારો, અનામત વગના [ુWષ તથા મTહલા ઉમેદવારો તેમજ
મા સૈિનક અને શાTરર?ક િવકલાંગ ઉમેદવારોને નીચે Yુજબ િનયમો]ુસાર ટછાટ
મળવાપા< છે .

(૧)

#હરાત $માંકઃ ૪૦/૨૦૧૪૧૫, ૪૧/૨૦૧૪૧૫ અને ૪૫/૨૦૧૪૧૫ માટ મા સૈિનક
ઉમેદવારો ક iઓએ જલ, વાeુ અને `થલ આમ ફોસqસમાં ઓછામાં ઓછા છ માસની સેવા
કર? હોય અને મા સૈિનક તર?ક]ુ સIમ અિધકાર?]ુ ં ઓળખકાડ અને ડ?`ચા ~ુક
ધરાવતાં હોય તો ઉ૫લી વયમયાદામાં તેઓએ બ#વેલ ફરજનો સમયગાળો ઉ૫રાંત <ણ
વષ -ુધીની

ટછાટ મળશે.
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(૨)

i તે સંવગન
 ી જEયાઓ માટ સામાFય વગની મTહલા ઉમેદવારોને મTહલા તર?કના પાંચ
વષન
 ી ટછાટ મળવાપા< થશે.

(૩)

i સંવગની જEયાઓ પૈક? i તે અનામત વગના ઉમેદવારો માટ જEયાઓ અનામત
દશાવલ
ે છે તેવા અનામત વગના [ુWષ ઉમેદવારોને પાંચ વષન
 ી ટછાટ અને મTહલા
ઉમેદવારોને અનામત વગ તર?કના પાંચ અને મTહલા તર?કના પાંચ વષ મળ? ^ુલ-૧૦
(દશ) વષન
 ી ટછાટ મળવાપા< થશે. પરં l ુ i સંવગની જEયાઓમાં i તે અનામત વગ
ે નથી તેવા અનામત વગના [ુWષ ઉમેદવારોને કોઇ ટછાટ
માટ અનામત જEયા દશાવલ
મળશે નહk પરં l ુ મTહલા ઉમેદવારોને મTહલા તર?કના પાંચ વષન
 ી ટછાટ મળવાપા<
થશે.

(૪) i સંવગCની જEયા મા< :બન આનમત- સામાFય વગ માટની છે તેવી જEયાઓ માટ
અનામત વગના ઉમેદવારો પોતાની ઉમેદવાર? નhધાવી શકશે/ અરપ<ક ભર? શકશે
અને અરપ<કમાં તેઓએ પર?Iા ફ? માંથી Yુyfત માટ i તે કટગર? જ દશાવવાની રહશે.
પરં l ુ તેઓને વયમયાદામાં કોઇ ટછાટ મળશે નહk. મા< મTહલા ઉમેદવારોને મTહલા
તર?કના પાંચ વષન
 ી ટછાટ મળવાપા< થશે.
(૫) સામાFય વગના િવકલાંગ [ુWષ ઉમેદવારોને ૧૦ વષ ની ટછાટ મળવાપા< થશે.
(૬)

સામાFય વગના િવકલાંગ મTહલા ઉમેદવારો ૧૫ વષ ટછાટ મળવાપા< થશે.

(૭) અનામત વગના િવકલાંગ [ુWષ ઉમેદવારોને i તે સંવગમાં i તે અનામત વગ
માટ જEયાઓ

અનામત હશે તેવી કટગર?ના િવકલાંગ [ુWષ ઉમેદવારોને

૧૫

વષન
 ી ટછાટ મળવાપા< થશે. sયાર i તે સંવગમાં અનામત વગ માટ જEયાઓ
અનામત ન હોય તેવા સંવગમાં i તે અનામત વગના િવકલાંગ [ુWષ ઉમેદવારોને
૧૦ વષન
 ીજ
(૮)

ટછાટ મળવાપા< થશે.

અનામત વગના િવકલાંગ મTહલા ઉમેદવારોને i તે સંવગમાં i તે અનામત વગ
માટ જEયાઓ અનામત હશે તેવી Tકટગર?ના િવકલાંગ મTહલા ઉમેદવારોને ૨૦
વષન
 ી ટછાટ મળવાપા< થશે. sયાર i તે સંવગમાં અનામત વગ માટ જEયાઓ
અનામત ન હોય તેવા સંવગમાં i તે અનામત વગના િવકલાંગ મTહલા
ઉમેદવારોને ૧૫ વષન
 ીજ

ટછાટ મળવાપા< થશે.

(૯) i સંવગની જEયાઓમાં શા.શૈ.૫.વગના ઉમેદવારો માટ જEયાઓ અનામત છે તેવા
શા.શૈ.પ. વગના ઉમેદવારોએ નાણાક?ય વષ ર૦૧૩-ર૦૧૪ ની આવકના આધાર રાજય
સરકારની નોકર? માટ ( પTરિશoઠ-ક Yુજબ ુજરાતી નY ૂનામાં ) કઢાવેલ નોન-$?મીલેયર
સTટફ?કટ તા. ૦૧/૦૪
ર૦૧૫
૦૧ ૦૪/ર
૦૪ ર૦૧૪
૦૧૪ થી તા.
તા. ૨૦/૦
૨૦ ૦૩/ર
૦૧૫ દરPયાન મેળવેલ હોય તે ુ ં
Hમાણપ< ધરાવતાં હશે તો જ ઉ૫લી વયમયાદામાં ટછાટનો લાભ મળશે. અFયથા તેઓ
સામાFય કટગર?ના ઉમેદવાર તર?ક ઉમેદવાર? નhધાવી શકશે. અને તે Tક`સામાં વયમયાદા
અને અનામતનો લાભ મળશે નહ?.

નhધ :
(૧) િવકલાંગ માટની અનામત જEયા
યાઓ
ઓ માટ ઉમેદવાર? નhધાવનાર િવકલાંગ ઉમેદવાર ૪૦%
૪૦%
ક તેથી વrુ અને ૭૫%
૭૫% ક તેથી ઓછ? િવકલાંગતા ધરાવતાં હોવા]ુ ં િસિવલ સન]ુ ં િનયત
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નY ૂનામાં સટફ?કટ ધરાવતાં હશે તો જ િવકલાંગ ઉમેદવાર તર?ક ઉ૫લી વયમયાદા અને
અનામતનો લાભ મળશે.

(૨) શાર?Tરક િવકલાંગતા +ગે સામાFય વહ?વટ િવભાગના તા
તા..૧-૧૨૧૨-૨૦૦૮ ના પર?પ< $માંકઃ
૧૦૨૦૦૮Fટ/
/
૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦૪૬૯૫૪૦-ગ-ર, થી િનયત થયેલ નY ૂનામાં સરકાર? હોy`પટલના -ુિHFટFડFટ
િસિવલ સન/
સન/મેડ?કલ બોડ 9ારા આપવામાં આવેલ Hમાણપ< માFય ગણવામાં આવશે.

(૩) ઓનલાઇન અર કરતી વખતે કોઇ Hમાણપ< જોડવાના ક મોકલવાના નથી પરં l ુ
અરપ<કમાં Hમાણાપ<ો Yુજબની જ જWર? િવગતો ભરવાની રહશે. િવકલાંગ કટગર?માં
અર કરનાર ઉમેદવારો આવા Hમાણપ<ો ધરાવતા હોય તેમણે જ િવકલાંગ ઉમેદવારની
કટગર?માં અર કરવાની રહશે.
i તે વગના મા સૈિનક ઉમેદવારો િસવાય અFય તમામ વગના ઉમેદવારો માટ
ઉ૫લી વયમયાદામાં િનયમો]ુસાર મળવાપા<

ટછાટ સાથેની Xમર કોઈ ૫ણ સંજોગોમાં

િનયત તાર?ખે ૪૫ વષથ
 ી વધવી જોઈશે નTહ.

૫

કોPueુટરની #ણકાર?
ઉમેદવાર રાજય સરકારના સામાFય વહ?વટ િવભાગના તા.૧૩/૮/ર૦૦૮ ના સરકાર? ઠરાવ
નંબર:-- સીઆરઆર-૧૦-ર૦૦૭-૧ર૦૩ર૦-ગ.૫ થી નકક? કરલ અયાસ$મ Yુજબ કોPueુટર
+ગે] ુ ં બેઝીક નોલેજ ધરાવતા હોવા +ગે] ુ ં કોઈ૫ણ તાલીમી સં`થા]ુ ં Hમાણ૫< / માક શીટ
ધરાવતા હોવા જોઈશે. અથવા સરકાર માFય eુિનવિસtટ? અથવા સં`થામાં કોPueુટર wાન
+ગેના કોઈ૫ણ Tડuલોમા / ડ?Uી ક સટTફકટ કોષ કરલ હોય તેવા Hમાણ૫<ો અથવા ડ?Uી
ક ડ?uલોમા અયાસ$મમાં કોPueુટર એક િવષય તર?ક હોય તેવા Hમાણ૫<ો અથવા ધોરણ૧૦ અને ધોરણ-૧ર ની ૫ર?Iા કોPueુટરના િવષય સાથે ૫સાર કરલ હોય તેવા Hમાણ૫<ો
ધરાવતા હોવા જોઈશે. આ તબકક આુ ં Hમાણ૫< ન ધરાવતા ઉમેદવારો ૫ણ અર કર?
ં ૂ સ{ાિધકાર? સમI કોPueુટરની બેઝીક નોલેજની
શકશે. ૫રંl ુ આવા ઉમેદવારોએ િનમnક
ં ૂ મેળવતાં ૫હલા અુક રBુ કરવા]ુ ં રહશે.
૫ર?Iા પાસ કયા] ુ ં આુ ં Hમાણ૫< િનમnક
અFયથા િનમnકં ૂ મેળવવાને પા< થશે નહk. તેમજ િનમnકં ૂ સ{ાિધકાર? આવા Tક`સામાં
ઉમેદવારોની ૫સંદગી "રદ
રદ"
રદ કરશે.

૬.

શૈI:ણક

લાયકાત / વયમયાદા / વધારાની લાયકાત માટ િનધાTરત તાર?ખ :--

ે
#હરાતમાં દશાવલ
તમામ સંવગના ઉમેદવારોનાં Tક`સામાં શૈI:ણક લાયકાત,
વયમયાદા અને નોન-$?મીલેયર સટ અને અFય જWર? લાયકાત માટ તા. ૨૦/
૨૦/૦૩/ર૦૧૫
૦૧૫
ની y`થિતને યાનમાં લેવામાં આવશે.

૭.

અર કરવાની ર?ત :-આ #હરાતના સંદભમ
 ાં મંડળ વારા ઓન લાઈન અર જ

`વીકારવામાં આવશે. i

અFવયે ઉમેદવારોએ #હરાતમાં દશાxયા તા. ૦૨/
૦૨/૦૩/ર૦૧૫
૦૧૫ (બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક)
થી

તા.

૨૦/૦૩/ર૦૧૫
૦૧૫

(સમય

રા<ીના

૧૧-૫૯

કલાક

-ુધી)

દરPયાન

"http://ojas.guj.nic.in" વેબસાઈટ ૫ર ઓન-લાઈન અર૫<ક ભર? શકશે. ઉમેદવાર
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(૧)

સૌ Hથમ "http://ojas.guj.nic.in" વેબસાઈટ ૫ર જુ.ં હવે

(ર) "Apply On line" ૫ર Click કરુ.ં
(૩)

ઉમેદવાર #હરાત $માંક:-- ૪૦/૨૦૧૪૧૫ થી ૪૫/૨૦૧૪૧૫ પૈક? i સંવગની
#હરાત માટ ઉમેદવાર? કરવા માંગતા હોય તે સંવગની #હરાત ૫ર Click
કરવાથી `$?ન પર More Details અને Apply now ના ઓuશન ુલશે. iમાં

More Details પર Click કરવાથી િવગતવાર #હરાતની િવગતો જોવા મળશે. i
ઉમેદવારોએ વાંચી જવી.
(૪)

જયાર "Apply now" ૫ર Click કરવાથી Application Format ુલશે iમાં સૌ
Hથમ "Personal Details" ઉમેદવાર ભરવી. (અહk લાલ ંદડ? (

*)

િનશાની હોય

તેની િવગતો ફરજયાત ભરવાની રહશે.)

(૫) Personal Details

ભરાયા

બાદ

"Educational Details"

"Educational Qualifications" ૫ર Click
( ૬)

જો વrુ લાયકાત દશાવવા માંગતા હો તો

ભરવા

માટ

કરુ.ં

"Add more education"

૫ર Click

કરુ.ં

(૭) તેની નીચે "Self declaration" ૫ર Click કરુ.ં \યારબાદ
(૮) ઉ૫રની શરતો `વીકારવા માટ "Yes" ૫ર Click

કરુ.ં હવે અર [ ૂણ ર?તે ભરાઈ

ગયેલ છે .

(૯) હવે "save" ૫ર Click કરવાથી ઉમેદવારનો "Application Nnmber" generate
થશે. i ઉમેદવાર સાચવીને રાખવાનો રહશે.

(૧૦) હવે Upload Photograph ૫ર Click કરો અહk તમારો application number

type કરો અને તમાર? Birth date type કરો. \યારબાદ ok ૫ર Click કરુ.ં અહk
photo અને signature upload કરવાના છે . (Photo ]ુ ં મા૫ ૫ સે.મી. Xચાઈ
અને ૩.૬ સે.મી. ૫હોળાઈ અને Signature ]ુ ં મા૫ ર.૫ સે.મી. Xચાઈ અને ૭.૫
સે.મી. ૫હોળાઈ રાખવી.) (photo અને

photo

અને

signature upload કરવા સૌ Hથમ તમારો
signature jpg format માં (15 kb) સાઈઝથી વધે નTહ તે ર?તે

`કન કર? computer માં સેવ કરલા હોવા જોઈશે.) photo અને signature
અપલોડ કરવા માટ "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
બાBુ માં "upload" button ૫ર Click કરો. હવે બાBુ માં તમારો photo દખાશે. હવે
`$?નમાંથી i ફાઈલમાં

આજ ર?તે

signature

૫ણ

upload

કરવાની રહશે. i

photo

અને

signature

અપલોડ કરવામાં આxયા હશે તે જ photo લે:ખત પર?Iાના હાજર?પ<કમાં
ચhટાડવાનો રહશે તથા તેવી જ

signature

કરવાની રહશે તેમજ આ ભરતી HT$યાના

િનમnકં ૂ -ુધીના દરક તબે મંડળ/સંબિં ધત ખાતાના વડા માંગે \યાર તેવો જ ફોટો રBુ
કરવાનો રહશે. આથી ફોટોUાફની ચારથી પાંચ કોપીઓ કઢાવી રાખવી. Bુ દા Bુ દા તબે
Bુ દા Bુ દા ફોટોUાફ રBુ થશે તો ફાળવણી/ િનમnકં ૂ માં બાધ આવી શકશે. iની
જવાબદાર? ઉમેદવારની પોતાની રહશે.
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(૧૧) હવે પેજના ઉ૫રના ભાગમાં "Confirm Application" ૫ર Click કરો અને

"Application number"

તથા

Birth Date type

કયા બાદ

Ok

૫ર Click

કરવાથી <ણ બટન (૧)

Ok (ર) show application preview અને (૩)
confirm application દખાશે. ઉમેદવાર show application preview ૫ર
Click કર? પોતાની અર જોઈ લેવી. અરમાં -ુધારો કરવાની જWર જણાય તો edit
કર? લે.ુ ં અર કFફમ કયા ૫હલા કોઈ૫ણ Hકારનો -ુધારો થઈ શકશે. ૫રંl ુ અર
કFફમ થયા બાદ કોઈ૫ણ Hકારનો -ુધારો શકય બનશે નહ?. સં[ ૂણ ચકાસણી બાદ જો
અર -ુધારવાની જWર ના જણાય તો જ
તેથી ઉમેદવારની અરનો મંડળમાં

confirm application

online

૫ર Click કરુ.ં

`વીકાર થઈ જશે. એકવાર ઓનલાઇન

અર કFફમ થયા બાદ, તેમાં કોઇપણ Hકારનો ફરફાર ઉમેદવાર ક મંડળ 9ારા
થઇ શકશે નહk. અરમાં દશાવલ
ે ી િવગતોને અ]ુWપ Hમાણપ<ો મંડળ માંગે
\યાર ઉમેદવાર રBૂ કરવાના રહશે. આથી, ઉમેદવાર Hથમ તેમની પાસેના
Hમાણપ<ોને આધાર પોતા]ુ ં નામ, પિત/િપતા]ુ ં નામ, અટક, જFમતાર?ખ,
શૈI:ણક લાયકાત, #િત (કટગર?), iFડર (મેલ/ફ?મેલ), મા સૈિનક, `પોસ,
શા.ખો.ખાં., િવધવા વગેર બાબતોની બાર?ક ચકાસણી કર? લઇને તેને અ]ુWપ
િવગતો ઓનલાઇન અરમાં દશાવવાની રહશે. મંડળ 9ારા ચકાસણી સાુ
Hમાણપ<ો માંગવામાં આવે \યાર ઓનલાઇન અરપ<કમાં દશાવેલ િવગતો
અને ઉમેદવાર 9ારા મંડળ સમI રBૂ કરવામાં આવતાં Hમાણપ<ોમાં કોઇપણ
#તની િવસંગતતા મા ૂમ પડશે તો, તેવી Iિતeુfત અરઓ મંડળ 9ારા i તે
તબે થી ÔરદÕ કરવામાં આવશે. ખોટ? ક અr ૂર? િવગતોને કારણે Iિતeુfત અર
રદ કરવામાં આવે તો, તેમાં મંડળની કોઇ જવાબદાર? રહશે નહk. આથી,
ઉમેદવારોને તેમની પાસેના Hમાણપ<ોને આધાર અને તેને અ]ુWપ િવગતો
ઓનલાઇન અર કરતી વખતે દશાવવાની ખાસ કાળ રાખવા જણાવવામાં
આવે છે . confirm application ૫ર click કરતાં અહk "confirmation

number" generate

થશે. i હવે ૫છ?ની બધી જ કાયવાહ? માટ જWર? હોઈ,

ઉમેદવાર સાચવવાનો રહશે.

(૧૨) હવે print application ૫ર Click કરુ.ં અહk Select Job માંથી #હરાત $માંક
િસલેકટ કર?ને તમારો

confirmation number

ટાઈ૫ કરવો અને જFમતાર?ખ

ટાઇપ કરવાથી તમાર? અર ઓપન થશે. iની િHFટની નકલ કાઢ? સાચવી રાખવી
નhધ:નhધ - #હરાત $માંકઃ ૪૦/૨૦૧૪૧૫ થી ૪૫/૨૦૧૪૧૫ સામેના સંવગન
 ા ભરતી િનયમોમાં
દશાવેલ શૈI:ણક લાયકાત, વયમયાદા તેમજ ઓનલાઈન અર ભરવા સંબિં ધત કોઈ
માગદશનની આવZયકતા જણાય તો તે માટ મંડળની કચેર?ના ફોન નંબર :-- ૦૭૯૦૭૯-

૨૩૨૫૩૬૨૮
૨૩૨૫૩૬૨૮ ૫ર સં૫ક કર? શકાશે.

૮.

૫ર?Iા ફ? :-
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ફોમ ભરતી વખતે ÔÔ

General ÕÕ

કટગર?

Select કર?

હોય (દશાવી હોય) તેવા (PH

તથા Ex.Servicemen કટગર? િસવાયના) તમામ જનરલ કટગર?ના ઉમેદવારોએ
પર?Iા ફ? ભરવાની રહશે.



અનામત કIાના ઉમેદવાર જો :બન-અનામત જEયા માટ અર કર તો પણ
તેમણે પર?Iા ફ? ભરવાની રહશે નહk. પરં l ુ પર?Iા ફ? માંથી Yુyfત માટ i તે
અનામત વગના ઉમેદવારોએ પોતાની #િત- વગ અરપ<કમાં અવZય દશાવવાનો
રહશે. અFયથા પર?Iા ફ? ભરવાની રહશે.
અર ફોમમાં નીચે Yુજબની કટગર?



Select કરનાર

ઉમેદવારોએ કોઇપણ Hકારની

પર?Iા ફ? ભરવાની રહશે નહk.
(ક)

અ]ુ- ૂ:ચત #િત (SC)

(ખ)

અ]ુ- ૂ:ચત જન #િત (ST)

(ગ)

સામાક અને શૈI:ણક ર?તે પછાતવગ (SEBC)

(ઘ)

મા સૈિનક (Ex.Serviceman) તમામ કટગર?ના

(ચ)

શાTરર?ક ખોડખાંપણ ધરાવતા ઉમેદવારો (PH) તમામ કટગર?નાં

i ઉમેદવારોએ ફ? ભરવાની છે તેવા ઉમેદવારો જયાર OJAS વેબસાઇટ પર પોતાની



અર સબમીટ કર \યાર
યાર તેઓને પર?Iા ફ? ભરવા માટ ઓન લાઇન ઉપલધ
ચલનની ૩ નકલોની એક પાના ઉપર િHFટ મેળવવાની -ુચના મળશે. ઉમેદવારોએ
આ પાનાની પણ િHFટ મેળવી લેવાની રહશે, ઉમેદવારોએ ચલન સાથે કોઇપણ
ટરાઇઝડ પો`ટ ઓફ?સમાં જઇને, પર?Iા ફ? પેટ W.
કોPueુટરાઇઝડ
W.૧૦૦/
૧૦૦/- રોકડા + W.૧૨/પો`ટલ
ટલ ચાજqસ
ચાજqસ ભર? દવાના રહશે. ચલનની એક નકલ પો`ટ ઓફ?સ રાખી લેશે અને
બે નકલ ઉમેદવારને િસા / `ટ?કર સાથે પરત આપશે.
કોPueુટરાઇઝડ પો`ટ ઓફ?સમાં પર?Iા ફ? ભરવાની છે dલી તા. ૨૩/૦૩/૨૦૧૫
૨૦૧૫



(કચેર? સમય -ુધી) ની રહશે..



અFય કોઇ ર?તે પર?Iા ફ? `વીકારવામાં આવશે નહk.



પર?Iા ફ? ભયા બાદ, ર?ફંડ મળવાપા< નથી તેમજ પર?Iા ફ? ભરવાપા<
ઉમેદવારોની ફ? ભયા વગરની અર માFય રહશે નહk.



ÔÔ

General ÕÕ

કટગર? Select કરનાર (શાર?Tરક ખોડખાંપણ તથા મા સૈિનક કટગર?

િસવાયના) ઉમેદવારો ફ? ભરવાની િનયત સમયમયાદામાં પર?Iા ફ? નહk ભર તો તેવા
ઉમેદવારો]ુ ં અર ફોમ કોઇપણ #તની #ણ કયા વગર મંડળ 9ારા ÔÔરદÕÕ કરવામાં
આવશે.

૯.

પર?Iા ૫ધિત

:-

સામાFય ર?તે મંડળ 9ારા નીચે દશાxયા Hમાણેની પર?Iા પિત અ]ુસરવામાં આવે
છે .
(૧) મંડળ 9ારા િનયત સમયમયાદામાં મળે લ અરઓની Hાથિમક ચકાસણી ( એક કરતાં
વrુ અર કરલ છે ક કમ ? અને પર?Iા ફ? ભરલ છે ક કમ ?) કર?ને લાયક
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ઉમેદવારોને Hાથિમક લે:ખત કસોટ?/`પધાતમક લે:ખત કસોટ?/ મૌ:ખક કસોટ?માં
ઉપિ`થત રહવા દવામાં આવશે.

(૨) જEયાના Hમાણમાં મળે લ અરપ<કોને આધાર Hાથિમક લે:ખત કસોટ? (fવોલીફાગ
ટ)) લેવી ક સીધી `પ
પધા
ધા \મક
ટ`ટ
મક લે:ખત કસોટ? ક સીધી મૌ:ખક કસોટ? (ઇFટરx
ટરxeુ) લેવી
તે +ગેનો મંડળ િનણય લેશ.ે

(ક) Hાથિમક લે:ખત કસોટ?:- (fવોલીફાગ ટ`ટ)
ટ)
^ુલ ુણ-૧૦૦,
૦૦, ^ુલ HZનોનો- ૧૦૦,
૧૦૦, સમયસમય- ૧ કલાક
(૧)

Hાથિમક લે:ખત કસોટ? યોજવાના Tક`સામાં i તે જEયાના ભરતી િનયમો Yુજબની
ં ી wાન તથા સામાFય wાન આધાTરત હl ુલIી
શૈI:ણક લાયકાતના િવષય સંબધ
Hોવાળ? રહશે. iમાં સામાFય wાનના િવષયમાં સામાFય wાન, સાંHત Hવાહો,
ુજરાતી, +Uે ભાષા, ગ:ણત, િવwાન, ઇિતહાસ,  ૂગોળ િવગેર િવષય પર\વે
ઉમેદવારોના સામાFય wાનની ચકાસણી થશે.

(૨)

હl ુલIી Hોવાળ? કસોટ?

(M.C.Q.)

અને ઓuટ?કલ માકસ ર?ડkગ

(O.M.R.)

પિતની રહશે. અને તેમાં જો કોઇ ઉમેદવાર કોઇ HZનના
નના સાચા જવાબનો િવકdપ
પસંદ કર? ન શકવાના કારણે તે HZનનો
નનો જવાબ આપવા માંગતો ન હોય તો તેવા
HZનના
નથીÕÕ
ÕÕ નો પાંચમો િવકdપ (E)
નના જવાબ માટ ઉમેદવાર ÔÔજવાબ
ÔÔજવાબ આપવા માંગતા નથી
દશાવવાનો રહશે. અFયથા
યથા ખાલી છોડલ / ખોટા જવાબ/
જવાબ/ એક કરતાં વrુ ક છે કછાક
કરલ જવાબ
જવાબ માટ દરક જવાબ દ?ઠ ઉમેદવાર મેળવેલ સાચા જવાબોના ^ુ લ ુણમાંથી
માઇનસ ૦.૨૫ ુણ કપાશે.
(૩)

Hાથિમક લે:ખત કસોટ? (fવોલીફાગ ટ`ટ) લાયક? પર?Iા હોવાથી Hાથિમક લે:ખત
કસોટ?માં ઉમેદવાર મેળવેલ ુણ પસંદગી યાદ?/ HિતIા યાદ? તૈયાર કરતી વખતે
Vયાને લેવામાં આવશે નહk.

(૪) લે:ખત કસોટ?માં મંડળ ઠરાવે તે લુ{મ લાયક? ુણ મેળવે તેવા ઉમેદવારને મૌ:ખક
કસોટ? માટ લાયક ઠરાવવામાં આવશે.

(ખ) સીધી `પધા
પધા\મક
મક લે:ખત કસોટ?:^ુલ ુણ-૧૦૦,
૧૦૦, ^ુલ HZનોનો- ૧૦૦,
૧૦૦, સમયસમય- ૧ કલાક
મંડળ 9ારા સીધી `પધા\મક લે:ખત કસોટ? યોજવાનો િનણય લેવામાં આવશે તેવા
Tક`સામાં ઉપર Yુા $માંકઃ ૯(ક) નીચે (૧) થી (૨) માં દશાxયા Yુજબના અયાસ$મ અને
પિતથી સીધી `પધા\મક લે:ખત કસોટ? યોજવામાં આવશે.

iમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ

ુણના મેર?ટસ આધાર કટગર? વાઇઝ ખાલી જEયાઓ ઉપર i તે કટગર?ના લાયક
ઉમેદવારને િનમnકં ૂ માટ ફાળવવા પસંદગી/ HિતIા યાદ? તૈયાર કર? પTરણામ પિસ
કરવામાં આવશે.
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(ગ) મૌ:ખક કસોટ?ઃકસોટ?ઃ-

^ુલ ુણ-૧૦૦

Hાથિમક લે:ખત કસોટ? (કવોલીફાગ ટ`ટ) લેવાના Tક`સામાં મંડળ ઠરાવે તે લુ{મ લાયક?
ુણ મેળવનાર ઉમેદવારને મૌ:ખક કસોટ?માં બોલવાવમાં આવશે. #હરાતમાં ખાલી જEયા
સામે [ ૂરતા Hમાણમા અરઓ નહk મળવાના સંજોગોમાં સીધી મૌ:ખક કસોટ? યોજશે.
મૌ:ખક કસોટ?ના ^ુલ-૧૦૦ ુણ રહશે. ઉમેદવાર ફકત મૌ:ખક કસોટ?માં મેળવેલ ુણને
આધાર મંડળ 9ારા કટગર?વાર મેર?ટસના અUતા$મ Yુજબ કટગર?વાર ખાલી જEયાઓ ઉપર
i તે કટગર?ના લાયક ઉમેદવારને િનમnકં ૂ માટ ફાળવવા પસંદગી યાદ?/ HિતIા યાદ?
#હર કરવામાં આવશે. પર?Iા પિતમાં ફરફાર કરવાનો મંડળનો હ અબાિધત રહશે.

૧૦.
૧૦. સામાFય શરતો :-(૧) #હરાતમાં i કટગર?ના ઉમેદવારો માટ જEયાઓ અનામત છે તેવી કટગર?ના
ઉમેદવારને જ ઉ૫લી વયમયાદામાં

ટછાટ મળશે. બધી જ મળવાપા<

ટછાટ

ગણતર?માં લીધા બાદ મા સૈિનક તર?ક અર પ<ક ભરનાર ઉમેદવારો િસવાયના
ઉમેદવારો માટ વrુમાં વrુ ૪૫ વષથ
 ી વધે નહk તે ર?તે જ ઉ૫લી વયમયાદામાં
ટછાટ મળશે.

(ર) અનામત વગના ઉમેદવારો જો :બનઅનામત જEયા માટ અર કરશે તો આવા
ઉમેદવારોને વયમયાદામાં

ટછાટ મળશે નTહ. પરં l ુ પર?Iા ફ? માંથી Yુyfત માટ i

તે અનામત વગના ઉમેદવારોએ અરપ<કમાં પોતાની #િત- વગ દશાવવાનો રહશે.
અFયથા પર?Iા ફ? માંથી Yુyfત મળશે નહk અને પર?Iા ફ? ભરવાની રહશે.

(૩) :બનઅનામત તથા અનામત વગCના મTહલા ઉમેદવારોને પણ બધી જ મળવાપા<
ટછાટ ગણતર?માં લીધા બાદ વrુમાં વrુ ૪૫ વષન
 ી Xમર -ુધી જ ઉ૫લી
વયમયાદામાં

(૪) (૧)

ટછાટ મળશે.

અનામત વગન
 ા ઉમેદવારોએ #િત +ગે] ુ ં સIમ સ{ાિધકાર?]ુ ં Hમાણપ<

ુજરાત સરકાર 9ારા વખતો વખત િનયત કરલ નY ૂનામાં મેળવેલ હોુ ં જોઇશે. (૨)
સા. અને શૈ.૫.વગના ઉમેદવારોએ ઉત વગમાં સમાવેશ ન થતો હોવા +ગે] ુ ં
સામાક Fયાય અને અિધકાર?તા િવભાગના તા. ૦૬/૦ર/૧૯૯૬ ના ઠરાવથી િનયત
થયેલ ૫Tરિશoટ-(ક) (ુજરાતી) ના નYુનામાં તા. ૩૧/૩/ર૦૧૪ ના રોજ [ુરા થયેલ
નાણાક?ય વષ ર૦૧૩
૦૧૩-ર૦૧૪
૦૧૪ માટ]ુ ં અથાત તા.
તા. ૧/૪/ર૦૧૪
૦૧૪ થી અર કરવાની

છે dલી તા.
તા. ૨૦/
૨૦/૦૩/૨૦૧૫
૨૦૧૫ દરPયાન મેળવેલ અસલ Hમાણ૫<નો નંબર અને
તાર?ખ ઓનલાઈન અર કરતી વખતે અરપ<કમાં દશાવવાનાં રહશે. સIમ
અિધકાર? Vવારા અપાયેલ આુ ં Hમાણપ< રBુ ન કર? શકનાર ઉમેદવારો,
સામાFય ઉમેદવારો માટ ન? થયેલ વયમયાદામાં આવતા નહk હોય તો
તેઓની ઉમેદવાર?-અરપ<ક રદ થશે. સામાક અને શૈI:ણક ર?તે ૫છાત
વગના ઉમેદવારોએ રાજય સરકારની નોકર? માટ માFય કરાયેલ પTરિશoટ-ક
ના િનયત નYુનામાં (ુજરાતી) નોન T$િમલીયર સટ અસલ Hમાણપ<ોની
ચકાસણી સમયે રBૂ કરવા]ુ રહશે. (૩) સામાક અને શૈI:ણક ર?તે ૫છાત
વગના ૫Tરણીત મTહલા ઉમેદવાર આુ નોન $?મીલેયર Hમાણ૫< તેમના
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માતા- િપતાની આવકના સંદભમાં રBુ કરવા]ુ ં રહશે. જો આવા ઉમેદવારોએ
તેમના ૫િતની આવકના સંદભમાં આુ Hમાણ૫< રBુ કરલ હશે તો તેની
અર રદ કરવામાં આવશે. (૪) જો સામાક અને શૈI:ણક ર?તે ૫છાત વગના
ઉમેદવાર આુ ં Hમાણ૫< મંડળ વારા અસલ Hમાણપ<ોની ચકાસણી સમયે

અસલમાં રBુ કરલ નTહ હોય તો તેમજ તેઓ :બન અનામત ઉમેદવાર તર?કની
વયમયાદામાં આવતા નહk હોય તો તેઓની અર િવચારણામાં લેવામાં આવશે નTહ.

(૫) પર?Iા ફ? ભયા બાદ ર?ફંડ મળવાપા< નથી તથા અર કયા બાદ ૫રત ખચી
શકાશે નTહ. (૬) :બનઅનામત વગના ઉમેદવારોએ િનયત પર?Iા ફ? ભરલ નહk

હોય તો તેઓની અર િવચારણામાં લેવામાં આવશે નહk. (૭) સરકારના
Hવતમ
 ાન િનયમો અ]ુસાર િવધવા મTહલા ઉમેદવારો માટ ૫સંદગીમાં અUતા આ૫વા
માટ તેમને પર?Iામાં મેળવેલ ુણના ૫ ટકા ુણ ઉમેર? આ૫વામાં આવશે. ૫રં l ુ
તેઓએ તે સમયે અને \યારબાદ [ુનઃલEન કરલ ન હોવા જોઈએ. ઉ૫રાંત મંડળની
કચેર? માંગે \યાર તેના તમામ [ુરાવાઓ અસલમાં મંડળની કચેર?માં રBુ કરવાના
રહશે. (૮) એથલેTટકસ (pક અને Tફdડ રમતો સTહત), બેડિમFટન, બા`કટબોલ,

T$કટ, ટબોલ, હોક?, y`વમkગ, ટબલ ટિનસ, વોલીબોલ, ટિનસ, વેઈટ:લફટkગ,
રસ:લગ, બોકિસગ, સાઈક:લગ, મને `ટકસ, Bુ ડો, રાઈફલ¡ુTટગ, કબ¢?, ખોખો,
તીરં દા, ઘોડસવાર?, ગોળાફ£ક, નૌકા`પધા, શતરં જ, હFડબોલ ની રમતોખેલ^ુદમાં રાop?ય / aતરરાop?ય અથવા aતર eુિનવિસtટ? અથવા અ:ખલ
ભારત શાળા સંઘ વારા યો#તી `પધાઓમાં મા< Hિતિનિધ\વ કરલ હોય તેવા
ઉમેદવારને ૫સંદગીમાં અUતા માટ તેમને મેળવેલ ^ુલ ુણના ૫ (પાંચ) ટકા
ુણ ઉમેર? આ૫વામાં આવશે. આ માટ ઉમેદવાર સરકાર તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના
ઠરાવ $માંક : સીઆરઆર/૧૦૭૭/ ર૬૬૦/ગ.ર તથા તા.૧/૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવ
$માંક : સીઆરઆર/૧૧૮૮/ ૩૬૪૪/ગ.ર માં િનયત કયા Yુજબના સ{ાિધકાર?
પાસેથી િનયત નY ૂનામાં મેળવેલ જWર? Hમાણ૫< અસલ Hમાણપ<ોની
ચકાસણી સમયે રBુ કરવા]ુ ં રહશે. આુ Hમાણપ< ધરાવનાર ઉમેદવાર જ
રમતના ુણ મેળવવા માટ હદાર થશે. (૯) આ સંવગની આગળની ભરતી
HT$યા માટની મંડળ તરફથી આ૫વામાં આવનાર જWર? -ુચનાઓ જોવા માટ
મંડળની વેબસાઈટ http://gsssb.gujarat.gov.in અવાર નવાર જોતા રહુ.ં

૧૧.
(૧).

સામાFય -ુચનાઓ :-ઉમેદવાર અર૫<કમાં ભરલ િવગતો સમU ભરતી HT$યા માટ આખર? ગણવામાં
આવશે અને તેના [ુરાવાઓ Hમાણપ<ોની ચકાસણી સમયે અસલમાં રBુ કરવાના
રહશે. અFયથા અર૫<ક i - તે તબકક ÔÔરદ
ÔÔરદÕÕ
રદÕÕ ગણવામાં આવશે.
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(ર). અરજદાર અર૫<માં દશાવેલ કટગર? (#િત) માં પાછળથી કટગર? બદલવાની
રBુઆત Uાહય રાખવામાં આવશે નહk.
(૩). ઉમેદવાર અર૫
અર૫<કમાં i ફોટો upload કર છે , તેની પાસપોટ સાઈઝના ફોટાની
એક કરતાં વrુ કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવી અને તેવી કોપી ૫ર?Iા સમયે
હાજર?૫
હાજર?૫<કમાં લગાવવાની રહશે. તેમજ અસલ Hમાણપ<ોની ચકાસણી સમયે પણ
તેવો જ ફોટો રBુ કરવાનો રહશે.
(૪). ઉમેદવાર અર૫
અર૫<ક ભરતી વખતે i મોબાઈલ નંબર દશાવે છે તે નંબર ચાુ જ
રાખવો.
રાખવો. ભિવoયમાં મંડળ તરફથી આ પTરIાને સબંિધત ૫ર?IાલIી -ુચનાઓ
ઉમેદવારને અરપ<કમાં દશાવેલ નંબરના મોબાઈલ ૫ર SMS થી મોકલવામાં
આવશે તેથી અરપ<કમાં દશાવલ
ે મોબાઈલ નંબર ભરતી HT$યા [ ૂણ થાય \યાં
-ુધી #ળવી રાખવો આપના Tહતમાં છે .
(૫)

મંડળ i કોઈ ઉમેદવારને (૧) તેને ઉમેદવાર? માટ કોઈ૫ણ Hકાર ટકો મેળવવા માટ
એટલે ક, મંડળના અયI, સય અથવા કોઈ અિધકાર? ૫ર H\યI ક ૫રોI લાગવગ
લગાડવાનો Hયાસ કરવા માટ (ર) બી#]ુ ં નામ ધારણ કરવા માટ (૩) બી# પાસે
પોતા]ુ ં નામ ધારણ કરાવવા માટ (૪) બનાવટ? ખોટા દ`તાવેજો અથવા iની સાથે ચેડા
કરવામાં આxયા હોય તેવા દ`તાવેજો સાદર કરવા અથવા ગેરર?િત આચરવા માટ (૫)
યથાથ અથવા ખોટા અથવા મહ\વની માTહતી

પાવતા હોય તેવા િનવેદનો કરવા માટ

ં માં અFય કોઈ અિનયિમત અથવા અયોEય
(૬) ૫ર?Iા માટ તેની ઉમેદવાર?ના સંબધ
સાધનોનો આ_ય લેવા માટ (૭) પર?Iા દરPયાન ગેરxયાજબી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા
માટ એટલે ક અFય ઉમેદવારની ઉ{રવહ?માંથી નકલ કરવા, [ુ`તક, ગાઈડ, કા૫લી ક
તેવા કોઈ૫ણ છાપેલા ક હ`તલે:ખત સાTહ\યની મદદથી અથવા વાતચીત વારા નકલ
કરવા ક ઉમેદવારને નકલ કરાવવાની ગેરર?િતઓ પૈક? કોઈ૫ણ ગેરર?િત આચરવા માટ

(૮) લખાણોમાં અ¤Zલલ ભાષા અથવા બીભ\સ બાબત સTહતની અH`l ુત બાબત લખવા
માટ (૯) ૫ર?Iાખંડમાં અFય કોઈ ર?તે ગેરવતnકં ૂ કરવા માટ (૧૦)
૧૦) ૫ર?Iાના સંચાલન
કરવા માટ મંડળે રોકલા `ટાફની સીધી ક આડકતર? ર?તે હરાન કરવા અથવા શાર?Tરક
ર?તે ઈ# કરવા માટ (૧૧)
૧૧) [ ૂવવ
 તq ખંડોમાં િનTદ oટ કરલ તમામ અથવા કોઈ૫ણ ^ૃ\ય
કરવાનો Hય\ન કરવા માટ અથવા યથા Hસંગ મદદગીર? કરવા માટ અથવા (૧ર)
૫ર?Iા આ૫વા માટ તેને ૫રવાનગી આ૫તા તેના Hવેશ૫<માં આ૫વામાં આવેલી
કોઈ૫ણ -ુચનાનો ભંગ કરવા માટ દોિષત ઠયા હોય તો અથવા દોષિત હોવા]ુ ં #હર કeુ
હોય તો તે ફોજદાર? કાયવ
 ાહ?ને પા< થવા ઉ૫રાંત-(ક) મંડળ, તે i ૫ર?Iાનો ઉમેદવાર
હોય તે ૫ર?Iામાંથી ગેરલાયક ઠરાવી શકશે, અથવા (ખ)(૧
)(૧) મંડળ, સીધી ૫સંદગી માટ
લેવાતી કોઈ૫ણ ૫ર?Iામાં બેસવામાંથી અથવા (ર) રાજય સરકાર પોતાના હઠળની
કોઈ૫ણ નોકર?માંથી કાયમી ર?તે અથવા િનTદ oટ Yુદત માટ બાકાત કર? શકશે.

(૬) ઉમેદવાર અર૫<કમાં બતાવેલી કોઈ૫ણ િવગત અને મૌ:ખક કસોટ? સમયે ઉમેદવાર રBુ
કરલ જFમ તાર?ખ, શૈI:ણક લાયકાત, વય, #િત, અ]ુભવ િવગેરને લગતા Hમાણ૫<ો
ભિવoયમાં i તે તબકક ચકાસણી દરPયાન ખોટા માુમ ૫ડશે તો તેની સામે યોEય
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કાયદસરની કાયવ
ÔÔરદÔÔ
રદÔÔ
 ાહ? કરવામાં આવશે. આવા ઉમેદવારની ઉમેદવાર? મંડળ વારા ÔÔરદ
કર? શકાશે. તેમજ મૌ:ખક કસોટ? માટ ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવશે. તેમજ જો ૫સંદગી /
ં ૂ થયેલ હશે તો ૫સંદગી/િનમnકં ૂ મંડળ / િનમnક
ં ૂ કરનાર સ{ાિધકાર? 9ારા
િનમnક
કોઈ૫ણ તબકક ÔÔરદÔÔ કરવામાં આવશે.

(૭) મંડળ વારા લેવાનાર `પધા\મક લે:ખત કસોટ?માં ક WબW Yુલાકાતમાં ઉ{ીણ થવાથી જ
ં ૂ માટનો હકક મળ? જતો નથી. િનમnક
ં ૂ સમયે સ{ાિધકાર?ને ઉમેદવાર
ઉમેદવારને િનમnક
બધી જ ર?તે યોEય છે તેમ સંતોષ થાય તો જ ઉમેદવારને િનમnકં ૂ આ૫વામાં આવશે.

(૮) ૫સંદગી પામેલ ઉમેદવાર િનમnકં ૂ સ{ાિધકાર? ઠરાવે તે શરતોને આિધન િનમnકં ૂ
મેળવવાને પા< થશે.

(૯) ઉમેદવાર પોતે ૫ર?Iામાં સફળ થયો હોવાના કારણે જ સંબિં ધત જEયા ઉ૫ર િનમnકં ૂ
ં ૂ કરનાર સ{ાિધકાર?ને પોતાને એવી
કરવાનો દાવો કરવાને હદાર થશે નહk, િનમnક
ખાતર? થાય ક #હર સેવા સાW ઉમેદવાર યોEય જણાતો નથી તો તેને ૫ડતો Yુક? શકાશે.
ં ૂ બાબતે તેઓનો િનણય
િનમnક
 આખર? ગણાશે.

(૧૦) ભરતી HT$યા સં[ ૂણ૫
 ણે ુજરાત Yુdક? સેવા વગqકરણ અને ભરતી (સામાFય) િનયમો૧૯૬૭ અને તે અFવયે i તે સંવગના ઘડવામાં આવેલ ભરતી િનયમોને આિધન રહશે.

૧૨.

આ #હરાત તથા ભરતી HT$યામાં કોઈ૫ણ કારણોસર તેમાં ફરફાર કરવાની ક રદ કરવાની
આવZયકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો મંડળને સં[ ૂણ હ / અિધકાર રહશે અને મંડળ
આ માટ કારણો આ૫વા બંધાયેલ રહશે નહk.

તાર?ખ :- ૦૨/૦૩/૨૦૧૫
૨૦૧૫

સ:ચવ

`થળ :- ગાંધીનગર

ુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ
ળ,,
ગાંધીનગર
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