ુ રાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ,
ગજ
બ્લોક નં. ૨, પહેલો માળ, કમમયોગી ભવન, સેક્ટર – ૧૦ એ, ગાંધીનગર
ુ નાઓ
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૩૩/ર૦૧૭૧૮ થી ૧૩૭/ર૦૧૭૧૮ અંગેની વવગતવાર સચ
(વેબસાઇટ એડ્રેસ : https://ojas.gujarat.gov.in અને https://gsssb.gujarat.gov.in)

૧.

ુ રાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા સચિવાલયના વવવવધ વહીવટી વવભાગોના
જ
વનયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાઓની કિેરીઓમાં વગગ-૩ ના જુ દા જુ દા તાંવત્રક સંવગોની નીિે
દર્ાગ વેલ સીધી ભરતીની જગ્યાઓ અન્વયે પસંદગી/ પ્રવતક્ષા યાદી તૈયાર કરવા માટે ઉમેદવારો
પાસેથી OJAS ની વેબસાઇટ ઉપર ઓન-લાઈન અરજી૫ત્રકો મંગાવવામાં આવે છે . આ માટે
ઉમેદવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in વેબ-સાઈટ ૫ર તા. ૨૬/૦૭/ર૦૧૭ (બપોરના
૧૪-૦૦ કલાક) થી તા. ૦૮/૦૮/ર૦૧૭ (સમય રાત્રીના ૧૧.૫૯ કલાક સુધી) દરમ્યાન ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેર્ે.
૧) અરજી કરવા માટે ની વવગતવાર સ ૂિનાઓ ( આ જાહેરાતમાં ફકરા નં. ૭ માં દર્ાગ વેલ છે . તે
સહીત) આ સમગ્ર જાહેરાત ઓન-લાઇન અરજી કરતાં પહેલાં ઉમેદવારે પોતે ધ્યાનથી
વાંિવી જરૂરી છે .
૨) ઓન-લાઇન અરજી કરતી વખતે ઉમેદવારે કોઇ પ્રમાણપત્રો જોડવાના નથી. પરં ,ુ ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે પ્રમાણપત્રોમાંની વવગતોને આધારે ઓન-લાઇન અરજીમાં
અરજદારે સમગ્ર વવગતો ભરવાની રહે છે . આથી પોતાના બધા જ પ્રમાણપત્રો જેવા કે ,
ર્ૈક્ષચણક લાયકાત, વય, ર્ાળા છોડયા ુ ં પ્રમાણપત્ર, જાવત, ર્ારીરરક ખોડખાંપણ (લા ુ
પડ ું હોય તો), માજી સૈવનક (લા ુ પડ ુ હોય તો) તેમજ અન્ય લાયકાતના અસલ
પ્રમાણપત્રોને સાથે રાખીને ઓન-લાઇન અરજીમાં એવા પ્રમાણપત્રોને આધારે સમગ્ર
વવગતો ભરવાની રહે છે . જેથી અરજીમાંની ખોટી વવગતોને કારણે અરજી રદ થવાપાત્ર ઠરે
નહીં.
૩) પરીક્ષા પડ્વત - પસંદગીની પ્રરિયામાં જાહેરાતમાં ફકરા નં.-૯ માં દર્ાગ વ્યા
તબક્કામાં હે ુલક્ષી પ્રશ્નોવાળી

ુ બની પ્રથમ
જ

MCQ- OMR / MCQ- ઓન-લાઇન પડ્વતની સ્પધામ ત્મક

લેખિત પરીક્ષા અને ત્યારબાદ, ભાગ-૨ ની કોમ્પ્ ટુ ર પ્રોફીસીયન્સી (કાયમ ક્ષમતા) કસોટીની
પ્રરિયામાંથી ઉમેદવારે પસાર થવા ુ ં રહેર્ે.
ુ
અ ક

૪) જરૂરત ઉપસ્થથત થયે પરીક્ષા સંદભેની

સ ૂિનાઓ મોબાઇલ નંબર પર

એસ.એમ.એસ. થી આપવામાં આવર્ે. આથી, અરજીપત્રકમાં સંબવં ધત કોલમમાં મોબાઇલ
નંબર અવશ્ય દર્ાગ વવો અને સમગ્ર ભરતી

પ્રરિયા પ ૂણગ થાય ત્યાં સુધી, નંબર જાળવી

રાખવો અવનવાયગ રીતે જરૂરી છે .
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૧.

સંવગમ વાર જગ્યાની વવગતો નીચે

ુ બ છે .
જ

સંવગગ ુ ં
જાહેરાત િમાંક

વવભાગ/ ખાતાની

નામ

ું
વડાની કિેરી નામ

અવધક્ષક ઇજનેરશ્રી

સામાન્ય
વગગ

ુ ૂચિત
અ સ

ુ ૂચિત
અ સ

સા.ર્ૈ.૫.વ

જાવત

જન જાવત

ગગ

કુ લ

સા
મા
ન્ય

મ
રહ
લા

સા
મા
ન્ય

મ
રહ
લા

સા
મા
ન્ય

મ
રહ
લા

સા
મા
ન્ય

મ
રહ
લા

૭૨

૩૫

૧૦

૦૫

૨૧

૧૧

૩૮

૧૯

૨૧૧

૬૭ ૧૯

૦૯

૪૦

૨૦

૭૨

૩૬

૪૦૦

૨૭

૧૨

૦૪

૦૧

૦૮

૦૩

૧૪

૦૬

૭૫

૦૯

૦૪

૦૨

-

૦૩

૦૧

૦૩

૦૧

૨૩

૩૩

૧૬

૦૪

૦૨

૦૯

૦૪

૧૭

૦૮

૯૩

૨૭૮ ૧૩૪ ૩૯

૧૭

૮૧

૩૯ ૧૪૪ ૭૦

વાયરમેન

(વવદ્યુત) માગગ અને
૧૩૩/ર૦૧૭૧૮ મકાન વવભાગ
ગાંધીનગર

વનયામકશ્રી,

૧૩૪/ર૦૧૭૧૮ પ પ
ુ ાલન ખાતાની

ુ ન
પ ધ
વનરીક્ષક

૧૩૭

કિેરી, ગાંધીનગર

૧૩૫/ર૦૧૭૧૮ વનયામકશ્રી,

ભારતીય તબીબી

કમ્પાઉન્ડર
ુ ેદ)
(આ વ

અને હોવમયોપથી
કિેરી ગાંધીનગર
૧૩૬/૨૦૧૭૧૮ ઉચ્િ વર્ક્ષણ

ગ્રંથપાલ

કવનશ્નરશ્રીની કિેરી,
ગાંધીનગર
વનયામકશ્રી
૧૩૭/ર૦૧૭૧૮ નગરપાચલકાઓની

મ્ વુ નસીપલ
ઇજનેર

કિેરી ગાંધીનગર

કલ
ૂ જગ્યાઓ

૮૦૨

નોંધ:- (૧) જા.િ. ૧૩૩/૨૦૧૭૧૮ ની ૨૧૧ જગ્યાઓ પૈકી– ૨૨ જગ્યાઓ, જા. િ. ૧૩૪/૨૦૧૭૧૮
ની ૪૦૦ જગ્યાઓ પૈકી ૪0 જગ્યાઓ, જા. િ. ૧૩૬/૨૦૧૭૧૮ ની ૨૩ જગ્યાઓ પૈકી– ૦૨
જગ્યાઓ જા. િ. ૧૩૭/૨૦૧૭૧૮ ની- ૯૩ જગ્યાઓ પૈકી ૦૯ જગ્યાઓ માજી સૈવનકો માટે
અનામત છે .

(૨)

જા. િ. ૧૩૩/૨૦૧૭૧૮ ની-૨૧૧ જગ્યાઓ પૈકી કુલ–૦૬ જગ્યાઓમાં ૦૩ જગ્યાઓ
શ્રવણની ખામીવાળા વવકલાંગો માટે અને ૦૩ જગ્યાઓ હલન-િલનની (OL પ્રકારની)

ખામીવાળા વવકલાંગો માટે , જા. િ. ૧૩૪/૨૦૧૭૧૮ ની- ૪૦૦ જગ્યાઓ પૈકી કુલ–૨૨

જગ્યાઓમાં ૧૧ જગ્યાઓ અંધત્વ અથવા ઓછી દ્રષ્ટીની ખામીવાળા વવકલાંગો માટે અને
૧૧ જગ્યાઓ શ્રવણની ખામીવાળા વવકલાંગો માટે, જા. િ. ૧૩૫/૨૦૧૭૧૮ ૭૫ જગ્યાઓ
પૈકી ની ૦૨ જગ્યાઓ હલન-િલનની (OL પ્રકારની) ની

વવકલાંગતાવાળા, જા. િ.

૧૩૭/૨૦૧૭૧૮ ની ૯૩ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યાઓમાં ૦૨ જગ્યાઓ શ્રવણની
ખામીવાળા અને ૦૧ જગ્યાઓ હલન-િલનની વવકલાંગતાવાળા (OL & OA પ્રકારની),
ઉમેદવારો માટે અનામત છે .
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(૩)

અનામત જગ્યાઓ ફકત

ૂળ

ુ રાતના અનામત વગગના ઉમેદવારો માટે જ અનામત
જ

છે .
(૪)

એક ઉમેદવાર એક અરજી (No multiple application):
i.e. એક ઉમેદવાર એક જ અરજી કરી ર્કર્ે. તેમ છતાં, એકથી વ ુ અરજી (multiple application)
ના રકથસામાં ફી સહીત સવગ રીતે યોગ્ય રીતે ભરે લી અરજીઓ પૈકી સૌથી છે લ્લી કન્ફમગ થયેલી
(સૌથી ઉંિા નંબરની) એકજ અરજી માન્ય રહેર્ે. તે વસવાયની બધી અરજીઓ રદ થર્ે.
ii. એક કરતાં વધારે અરજી કરવામાં આવર્ે તો (multiple application) ફી ભરે લી છે લ્લી અરજી
સાથેની ફીને, ફી નહીં ભરે લી અન્ય અરજી સામે ગણવામાં આવર્ે નહીં.
iii. જે ઉમેદવારે ફી ભરવાની થતી નથી. તેવા ઉમેદવારોની સૌથી છે લ્લી અરજી (ફી સાથે કે ફી
વગર) માન્ય ગણવામાં આવર્ે અને તે વસવાયની બધી અરજીઓ રદ ગણવામાં આવર્ે.

(૫) સામાન્ય વરહવટ વવભાગના તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૪ના ઠરાવ િમાંક-સીઆરઆર/ ૧૦૯૬/ ૨૨/ ૧૩/
ગ.૨(ભાગ-૧) ની જોગવાઇઓ ધ્યાને લઇને, મરહલાઓ માટે અનામત જગાઓ રાખવામાં આવેલ
છે . મરહલાઓની અનામત જગ્યાઓ માટે લાયક મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો, તે
જગ્યા સંબવં ધત કેટેગરી (જનરલ, એસ. સી., એસ.ટી., એસ.ઇ.બી.સી.) ના પુરૂષ ઉમેદવારથી
ભરવામાં આવર્ે.
ુ ાર ૧૦ % જગ્યા અનામત છે . માજી સૈવનક કેટેગરીમાં પસંદ થયેલ
(૬) માજી સૈવનક માટે વનયમા સ
ઉમેદવારોને તેઓની સંબવં ધત જે તે કેટેગરી (જનરલ, એસ. સી., એસ.ટી., એસ.ઇ.બી.સી.) સામે
સરભર કરવામાં આવર્ે. માજી સૈવનકની અનામત જગ્યા માટે લાયક માજી સૈવનક ઉમેદવાર નહીં
મળે તો તે જગ્યા જે તે કેટેગરીના અન્ય લાયક ઉમેદવારોથી ભરવામાં આવર્ે.
(૭) ર્ારીરરક ખોડખાંપણવાળા ઉમેદવારોની જગ્યાઓ જે તે કેટેગરી સામે સરભર કરવામાં આવર્ે.
ર્ારીરરક ખોડખાંપણવાળા ઉમેદવારોની જગ્યા માટે લાયક ર્ારીરરક ખોડખાંપણવાળા ઉમેદવારો
નહીં મળે તો તે જગ્યા જે તે કેટેગરીના અન્ય લાયક ઉમેદવારોથી ભરવામાં આવર્ે.
(૮)

ુ જગ્યાઓ અનામત
જાહેરાતમાં જે તે કેટેગરીમાં કુલ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદવારો માટે અ ક
હોય ત્યારે મરહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ વસવાયની બાકી રહેતી જગ્યાઓ ફકત પુરૂષ
ઉમેદવારો માટે અનામત છે . તેમ ગણવા ુ ં નથી, આ જગ્યાઓ પર પરૂષ તેમજ મરહલા
ઉમેદવારોની પસંદગી માટે વવિારણા થઇ ર્કે છે . પુરૂષ તેમજ મરહલા ઉમેદવારો અરજી કરી ર્કે
છે . (દા.ત. કુલ-૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મરહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે . પરં ુ બાકી
રહેતી ૦૭ જગ્યા સામે મરહલા ઉમેદવાર પણ પસંદગી પામી ર્કે છે .)

ર.

૫ગારધોરણ:નાણાં વવભાગના તા.૧૬-ર-ર૦૦૬ ના તથા તા.ર૯/૪/ર૦૧૦ અને તા. ૬/૧૦/૨૦૧૧, તા.
૨૦/૧૦/૨૦૧૪ ના ઠરાવ િમાંક: - ખરિ -ર૦૦ર- ૫૭-ઝ.૧ તેમજ તા. ૨૦/૧૦/૨૦૧૫ ના
ઠરાવ િમાંક: - ખરિ -ર૦૦ર- ૫૭-(પાટગ -ર)-ઝ.૧ તથા છે લ્લે તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭ ના ઠરાવ
િમાંક: - ખરિ -ર૦૦ર- ૫૭-(પાટગ -ર)-ઝ.૧ અન્વયે પ્રથમ પાંિ વષગ માટે પ્રવત માસ માટે નીિે
ુ બના વનયત રફકસ ૫ગારથી વનમ કં ૂ અપાર્ે. તેમજ ઉકત ઠરાવના અન્ય લાભો મળવાપાત્ર
જ
થર્ે. અને સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા. ૨૩-૧૦-ર૦૧૫ ના ઠરાવ િમાંક:- સીઆરઆર-૧૧Page 3 of 20

ર૦૧૫-૩૧૨૯૧૧-ગ.૫

અને

નાણા

વવભાગના

તા.

૨૮-૦૩-ર૦૧૬

ના

ઠરાવ

િમાંક:-

ખરિ/૨૦૦૨/૫૭/ (પાટગ -૩)/ઝ-૧ તથા તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭ માં દર્ાગવેલ બોલીઓ અને
ર્રતોને આવધન વનમાયેલ ઉમેદવાર પાંિ વષગના અંતે તેની સેવાઓ સંતોષકારક જણાયેથી
ુ ાર મળવાપાત્ર ૫ગાર ધોરણમાં
સંબવં ધત કિેરીમાં જે તે સમયના સરકારશ્રીના વનયમો સ
વનયવમત વનમ કં ૂ મેળવવાને પાત્ર થર્ે. તેમ છતાં, આ બાબતે નામદાર સુપ્રીમ કોટગ માં દાખલ
થયેલ SLP No. 14124/2012 અને SLP No. 14125/2012 ના ચુકાદાને આધીન રહેર્ે.
જાહેરાત િમાંક

વવભાગ/ ખાતાની વડાની

સંવગગ ુ ં નામ

મળનાર રફકસ પગાર

ું
કિેરી નામ
૧૩૩/૨૦૧૭૧૮
૧૩૪/૨૦૧૭૧૮
૧૩૫/૨૦૧૭૧૮
૧૩૬/૨૦૧૭૧૮
૧૩૭/૨૦૧૭૧૮

૩.

પ્રથમ પાંિ વષગ સુધી

અવધક્ષક ઇજનેરશ્રી (વવદ્યુત) માગગ અને

વાયરમેન

૧૯,૯૫૦/-

ુ ન વનરીક્ષક
પ ધ

૧૯,૯૫૦/-

કમ્પાઉન્ડર

૩૧,૩૪૦/-

મકાન વવભાગ, ગાંધીનગર
ુ ાલન ખાતાની કિેરી,
વનયામકશ્રી, પ પ
ગાંધીનગર

વનયામકશ્રી, ભારતીય તબીબી અને
હોવમયોપથી કિેરી ગાંધીનગર

ુ ેદ)
(આ વ

ઉચ્િ વર્ક્ષણ કવમશ્નરશ્રીની કિેરી,

ગ્રંથપાલ

૩૮,૦૯૦/-

વનયામકશ્રી નગરપાચલકાઓની કિેરી,

મ્ વુ નસીપલ

૩૮,૦૯૦/-

ગાંધીનગર

ઇજનેર

ગાંધીનગર

રાષ્ટ્રીયતા:- ઉમેદવાર ભારતનો નાગરરક હોવો જોઈએ. અથવા

ુ રાત
જ

લ્ુ કી સેવા

વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭ ના વનયમ-૭ ની જોગવાઇ

ુ બની
જ

રાષ્રીયતા ધરાવતા હોવા જોઇએ.
૪.(૧)

વયમયામદા અને શૈક્ષખણક લાયકાતની વવગતો:-

જા.ક્ર.
૧૩૩/૨૦૧૭૧૮

સંવગમ
વાયરમેન

વયમયામદા / શૈક્ષખણક લાયકાત
(ક) તા ૦૮/૦૮/ર૦૧૭

ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી

નરહ અને ૩૩ વષગથી વ ુ ન હોવી જોઇર્ે.; અને
(િ) સરકારે સ્થાપેલ ઔદ્યોખગક તાલીમ સંસ્થાઓ પૈકીની કોઇપણ માંથી
મેળવેલ વાયરમેન અથવા ઇલેક્રીવશયનના અભ્યાસક્રમ ંુ ઓછામાં
ઓ
(૨)

બે વર્મ ુ પ્રમાણપત્ર ધરાવતો હોવો જોઈએ.
ુ રાત
જ

લ્ુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭

માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્્ ટુ રના ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી
ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
(૩) ઉમેદવાર

ુ રાતી અથવા રહન્દી અથવા બંને
જ

ભાષા ુ ં પ ૂર ુ ં જ્ઞાન

ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
(૪) સીધી પસંદગીથી વનમ ૂક પામેલો ઉમેદવાર,

ુ રાત સરકારના ઉજાગ
જ

અને પેરો કેવમકલ વવભાગના સેિેટરી, લાયસન્સીંગ બોડગ માં રજજથટર
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થયેલ ન હોય તો વનમ કંૂ ના સમયે તેણે પોતે (પોતા ુ ં નામ ) એવી
રીતે રજીથટર કરાવ ુ ં પડર્ે.
(ઉમેદવારે આ ુ રજીથરે ર્ન અરજી કરતી વખતે કરાવેલ ન હોય તો પણ તે
અરજી કરી ર્કર્ે. પરં ુ વનમ ૂક સમયે આ ુ રજીથરે ર્ન કરાવેલ ુ હો ુ
જોઇર્ે.)
૧૩૪/૨૦૧૭૧૮

ુ ન વનરીક્ષક
પ ધ

(ક) તા ૦૮/૦૮/ર૦૧૭

ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી

નરહ અને ૩૩ વષગથી વ ુ ન હોવી જોઈર્ે.
(િ)(૧) ઉમેદવારે રાજ્ય અથવા કે ન્દ્ર સરકારનાં માધ્યવમક ર્ાળા પ્રમાણપત્ર
પરીક્ષા બોડગ માંથી માધ્યવમક ર્ાળા પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા (ધોરણ-૧૦)
અંગ્રેજીના એક વવષય સાથે પાસ કરે લ હોવી જોઇર્ે; અને
(૨) કેન્દ્ર અથવા રાજ્ય કૃ વષ અથવા પ ુ ચિરકત્સા વવશ્વવવધ્યાલય
અવધવનયમથી થથાવપત કે તેમાં સમાવવષ્ટ તેમજ ભારતીય કૃવષ સંર્ોધન
પરરષદ (ICAR)ની માન્યતાપ્રા્ત કોઇપણ વવશ્વવવધ્યાલયમાંથી મેળવેલ
ુ ાલનનો ત્રણ વર્મનો કડ્લોમા
પ ખુ ચકકત્સા વવજ્ઞાન અને પ પ
ુ ાલનનો
પ પ

કડ્લોમા

અવધવનયમથી

અથવા

અથવા
તે

ભારતમાં કેન્દ્ન્દ્રય

હેઠળ

થથપાયેલી

અથવા

અથવા

અથવા
રાજય

સંથથાવપત

વુ નવવસિટીઓ પૈકી કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અથવા
.ુ જી.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેકર્ન-૩ હેઠળ ડીમ્ડ

વુ નવવસિટી તરીકે

જાહેર થયેલી બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષચણક સંથથામાંથી મેળવેલ ઓછામાં
ુ ન વનરીક્ષક અભ્યાસક્રમ ંુ
ઓછા એક વષગનાં સમયગાળા ુ ં પ ધ
પ્રમાણપત્ર ધરાવતો હોવો જોઇર્ે
(ગ)

ુ રાત
જ

લ્ુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭

માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્્ ટુ રના ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી
ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
(ઘ) ઉમેદવાર

ુ રાતી અથવા રહન્દી અથવા બંને
જ

ભાષા ુ ં પ ૂર ુ ં જ્ઞાન

ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
૧૩૫/૨૦૧૭૧૮

કમ્પાઉન્ડર
ુ ેદ)
(આ વ

(ક) તા ૦૮/૦૮/ર૦૧૭

ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી

નરહ અને ૩૫ વષગથી વ ુ ન હોવી જોઈર્ે અને
(િ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમાં કે ન્દ્ન્દ્રય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે
હેઠળ થથપાયેલી અથવા સંથથાવપત

વુ નવવસિટીઓ અથવા સંથથા પૈકી

કોઇપણમાંથી અથવા સરકાર દ્વારા તે તરીકે માન્ય કરે લ અન્ય
ર્ૈક્ષચણક સંથથા અથવા
વુ નવવસિટી

તરીકે

.ુ જી.સી.એકટ-૧૯૫૬ના સેકર્ન-૩ હેઠળ ડીમ્ડ

જાહેર

થયેલી

કોઇ

વુ નવવસિટીમાંથી

ફામમસી

ુ ેદ)ની સ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે. અથવા
(આ વ
(૨) ઉમેદવાર ભારતમાં કેન્દ્ન્દ્રય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે
હેઠળ થથપાયેલી અથવા સંથથાવપત

વુ નવવસિટીઓ અથવા સંથથા પૈકી

કોઇપણમાંથી અથવા સરકાર દ્વારા તે તરીકે માન્ય કરે લ અન્ય
ર્ૈક્ષચણક સંથથા અથવા
વુ નવવસિટી

તરીકે

.ુ જી.સી.એકટ-૧૯૫૬ના સેકર્ન-૩ હેઠળ ડીમ્ડ

જાહેર

થયેલી

કોઇ

વુ નવવસિટીમાંથી

ફામમસી

ુ ેદ) નો કડ્લોમા ધરાવતો હોવો જોઇર્ે. અને સરકાર, થથાવનક
(આ વ
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સંથથા, સરકાર હથતકના બોડગ કોપોરે ર્ન અથવા કંપની એક્ટ-૨૦૧૩
હેઠળ થથપાયેલ લીમીટે ડ કંપની માંથી મેળવેલ ફામામ સીસ્ટ અથવા
ુ વ ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
કમ્પપાઉન્ડર તરીકેનો આશરે બે વર્મનો અ ભ
(૩)

ુ રાત
જ

લ્ુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭

માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્્ ટુ રના ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી
ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
ુ રાતી અથવા રહન્દી અથવા બંને
જ

(ગ) ઉમેદવાર

ભાષા ુ ં પ ૂર ુ ં જ્ઞાન

ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
૧૩૬/૨૦૧૭૧૮

ગ્રંથપાલ

(ક) તા ૦૮/૦૮/ર૦૧૭

ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી

નરહ અને ૩૭ વષગથી વ ુ ન હોવી જોઇર્ે અને
(િ) ઉમેદવાર લાઇબ્રેરી સાયન્સ અથવા ઇન્ફોમેશન સાયન્સ અથવા
ડોક્યુમેન્ટે શન સાયન્સ ના વવર્યમાં અ સ્ુ નાતકની પદવી ઓછામાં
ઓછા ૫૫% ગુણ અથવા ૫૫ % ગુણને સમકક્ષ ગ્રે ડ( જયાં ગ્રેડીંગ
પધ્ધવત અપનાવવામાં આવતી હોય ત્યાં.) સાથે ધરાવતા હોવા
જોઇશે.
.ુ જી.સી. દ્વારા અથવા

(ગ) ઉમેદવારે
સંસ્થામાંથી

.ુ જી.સી.ની

માન્યતા

પ્રા્ત

લાયબ્રેરી સાયન્સમાં National Eligibility Test (NET)

અથવા State Level Eligibility Test (SLET) અથવા State Eligibility
Test ની પરીક્ષા પાસ કરે લ હોવી જોઇશે.
( જે ઉમેદવારોએ લાઇબ્રેરી સાયન્સ અથવા ઇન્ફોમેશન સાયન્સ અથવા
ડોક્યુમેન્ટે શન સાયન્સ ના વવર્યમાં University Grants Commission
(Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D Degree)
ુ ાર પી.એચ.ડી.ની ડીગ્રી
Regulation, 2010 ની જોગવાઇ અ સ
ધરાવતા હોય તેવા ઉમેદવારોને National Eligibility Test (NET)
અથવા State Level Eligibility Test (SLET) અથવા State Eligibility
Test ની પરીક્ષા પાસ કયામ ની જરૂકરયાત - લાયકાતમાંથી

ક્ુ ક્ત

મળવાપાત્ર છે .
(આવા ઉમેદવારોએ University Grants (Minimum Standards and
ુ ાર
Procedure for Award of Ph.D Degree) Regulation, 2009 અ સ
પી.એચ.ડી. ની લાયકાત મેળવેલ છે તે

ુ બ ંુ
જ

વુ નવસીટીના સક્ષમ

સત્તાવધકારી ંુ સટીકફકે ટ અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાીીસણી સમયે રજુ
કરવા ુ રહેશે.)
(૨) ઉમેદવાર કોમ્્ ટુ ર ુ ં બેચઝક જ્ઞાન ઉપરાંત Computerization of
Library

ુ ં પ ૂર ુ જ્ઞાન ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.

(૩) ઉમેદવાર સતત સારો ર્ૈક્ષચણક રે કોડગ ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
(૪) ઉમેદવાર

ુ રાતી અથવા રહન્દી અથવા બંને
જ

ભાષા ુ ં પ ૂર ુ ં જ્ઞાન

ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
વખતો વખત સુધાયાગ પ્રમાણેના

ુ રાત
જ

લ્ુ કી સેવા વગીકરણ અને

ુ ાર અગાઉથી
ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અ સ
સરકારની સેવામાં હોય તેવી વ્યસ્ક્તઓની તરફેણમાં ઉપલી
હળવી કરી ર્કાર્ે
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ુ રાત
જ

વયમયાગ દા

૧૩૭/૨૦૧૭૧૮

મ્ વુ નવસપલ

(ક) તા ૦૮/૦૮/ર૦૧૭

ઇજનેર

ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષગથી ઓછી

નરહ અને ૩૫ વષગથી વ ુ ન હોવી જોઇર્ે.; અને
(િ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમાં કે ન્દ્ન્દ્રય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે
વુ નવવસિટીઓ પૈકી કોઇપણમાંથી

હેઠળ થથપાયેલી અથવા સંથથાવપત

.ુ જી.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના

અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અથવા

વુ નવવસિટી તરીકે જાહેર થયેલી બીજી કોઇપણ

સેકર્ન-૩ હેઠળ ડીમ્ડ

ર્ૈક્ષચણક સંથથામાંથી મેળવેલ વસવવલ

એન્જીવનયરીંગ

અથવા

ટેકનલોજીની સ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે અથવા સરકારે
માન્ય કરે લ તેની સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇર્ે. (વસવવલ
એન્જીવનયરીંગ અથવા ટે કનલોજીની સ્નાતકની પદવીમાં આ પ્રમાણેની
ડીગ્રીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે . 1. Civil Engineering 2. Civil
(Environmental

&

Pollution

Control)

3.

Civil

(Construction

Technology) 4. Civil (Environmental Engineering) 5. Civil (Public
Health & Enviornment) Engineering 6. Construction and project
managenment

7.

Construction

Engineering

8.

Construction

Engineering & management 9. Construction management 10.
Construction planning & management 11. Construction technology
& management 12. Geoinformatics and surveying technology 13.
Highway engineering 14. Highway technology 15. Hydraulics &
food control 16. Hydraulics engineering 17. Irrigation and drainage
engineering 18. Irrigation engineering 19. Town and country
planning

20.

Traffic

and

transportating

engineering

21.

Transportation engineering 22. Transportation engineering &
management 23. Transportation system engineering 24. Water
resource

engineering

management

26.

25.

Water

Water
resource

resource

engineering

management

27.

&

Water

resource and environmental engineering 28. Water resource and
hydro informatics 29. Urban planning 30. Building science and
technology 31. Environmental engineering 32. Transportation
engineering

33.

Structural

engineering

and

construction

management 34. Civil engineering environment & pollution control
35. Construction technology 36. Construction technology &
management 37. Planning 38. Transportation engineering and
planning. )
(૨)

ુ રાત
જ

લ્ુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭

માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્્ ટુ રના ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી
ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
(૩) ઉમેદવાર

ુ રાતી અથવા રહન્દી અથવા બંને
જ

ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.

Page 7 of 20

ભાષા ુ ં પ ૂર ુ ં જ્ઞાન

નોંધઃ- (૧) ઉપર દર્ાગવેલ તમામ સંવગગના ભરતી વનયમોમાં વનયત થયેલ ર્ૈક્ષચણક લાયકાતના અગત્યના
ડ્નુ ાઓનો અરજીપત્રકમાં સમાવેર્ કરવામાં આવેલ છે . પર ુ ં આખરી પસંદગી સમયે ભરતી
વનયમોમાં દર્ાગવેલ ર્ૈક્ષચણક લાયકાતની તમામ જોગવાઇઓને ધ્યાને લેવામાં આવર્ે. ઉમેદવારે
જાહેરાતમાં દર્ાગવેલ ર્ૈક્ષચણક લાયકાતની તમામ વવગતો ધ્યાને લઇને જ અરજીપત્રકમાં વવગતો
ભરવાની રહેર્ે.
(૨) દરે ક સંવગગની ઉપલી વયમયાગદા માટે

ુ રાત
જ

લ્ુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય)

વનયમો-૧૯૬૭ તેમજ જે તે સંવગગના ભરતી વનયમોમાં દર્ાગવેલ જોગવાઇ અને સામાન્ય વહીવટ
વવભાગના તા. ૨૯/૯/૨૦૧૨ અને તા. ૦૬/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવ િમાંકઃ સીઆરઆર/
૧૧૨૦૦૮/૨૮૨૩૨૩/ગ-૫ ની જોગવાઇઓ તેમજ જે તે સંવગગના ભરતી વનયમો અને તે
અન્વયે વખતોવખત થયેલ સુધારાને ધ્યાને લેવામાં આવેલ છે .
૪ [ર].

વયમયામ દામાં

ટછાટ:-

સામાન્ય વગગની મરહલા ઉમેદવારો, અનામત વગગના પુરૂષ તથા મરહલા ઉમેદવારો તેમજ માજી
સૈવનક, ર્ારરરીક વવકલાંગ ઉમેદવારો અને સરકારી સેવામાં અગાઉથી ફરજ બજાવાતા હોય તેવા
ઉમેદવારોને નીિે
(૧)

ુ બ વનયમો સ
ુ ાર ડ્ૃટછાટ મળવાપાત્ર છે .
જ

જે તે સંવગગની જગ્યાઓ માટે સામાન્ય વગગની મરહલા ઉમેદવારોને મરહલા તરીકેના પાંિ
વષગની ડ્ૃટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.

(૨)

માજી સૈવનક ઉમેદવારો કે જેઓએ જલ, વા ુ અને થથળની આમી ફોસીસમાં ઓછામાં ઓછા છ
માસની સેવા કરી હોય અને માજી સૈવનક તરીકે ુ સક્ષમ અવધકારી ુ ં ઓળખકાડગ અને રડથિાર્જ
ુ ધરાવતાં હોય તો ઉ૫લી વયમયાગદામાં તેઓએ બજાવેલ ફરજનો સમયગાળો ઉ૫રાંત ત્રણ
ક
વષગ સુધીની ડ્ૂટછાટ મળર્ે.

(૩)

જે સંવગગની જગ્યાઓ પૈકી જે તે અનામત વગગના ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત દર્ાગવેલ
છે તેવા વગગના પુરૂષ ઉમેદવારોને પાંિ વષગની ડ્ૃટછાટ અને મરહલા ઉમેદવારોને અનામત
વગગ તરીકેના પાંિ અને મરહલા તરીકેના પાંિ વષગ મળી કુલ-૧૦ (દર્) વષગની ડ્ૃટછાટ
મળવાપાત્ર થર્ે. પરં ુ જે સંવગગની જગ્યાઓમાં જે તે અનામત વગગ માટે અનામત જગ્યા
દર્ાગવેલ નથી તેવા વગગના પુરૂષ ઉમેદવારોને કોઇ ડ્ૃટછાટ મળર્ે નહીં પરં ુ મરહલા
ઉમેદવારોને મરહલા તરીકેના પાંિ વષગની ડ્ૃટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.

(૩)

જે સંવગોની જગ્યા માત્ર ચબન આનમત- સામાન્ય વગગ માટેની છે તેવી જગ્યાઓ માટે અનામત
વગગના ઉમેદવારો જો તેઓ જનરલ કેટેગરીની વય-મયાગદામાં આવતા હોય તો

તે પોતાની

ઉમેદવારી નોંધાવી ર્કર્ે/ અરજીપત્રક ભરી ર્કર્ે. (અરજીપત્રકમાં તેઓએ પરીક્ષા ફી માંથી
સ્ુ ક્ત માટે જે તે કેટેગરી જ દર્ાગવવાની રહેર્ે. ) પરં ુ તેઓને વયમયાગદામાં કોઇ ડ્ૃટછાટ
મળર્ે નહીં. માત્ર મરહલા ઉમેદવારોને મરહલા તરીકેના પાંિ વષગની ડ્ૃટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.
(૪)

સામાન્ય વગગના વવકલાંગ પુરૂષ ઉમેદવારોને ૧૦ વષગ ની ડ્ૃટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.

(૫)

સામાન્ય વગગના વવકલાંગ મરહલા ઉમેદવારો ૧૫ વષગ ડ્ૃટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.

(૬) અનામત વગગના વવકલાંગ પુરૂષ ઉમેદવારોને જે તે સંવગગમાં જે તે અનામત વગગ માટે
જગ્યાઓ અનામત હર્ે તેવી રકટે ગરીના વવકલાંગ પુરૂષ ઉમેદવારોને

૧૫ વષગની

ડ્ૃટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે. જ્યારે જે તે સંવગગમાં અનામત વગગ માટે જગ્યાઓ અનામત
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ન હોય તેવા સંવગગમાં જે તે અનામત વગગના વવકલાંગ પુરૂષ ઉમેદવારોને ૧૦ વષગની
જ ડ્ૂટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.
(૭)

અનામત વગગના વવકલાંગ મરહલા ઉમેદવારોને જે તે સંવગગમાં જે તે અનામત વગગ
માટે જગ્યાઓ અનામત હર્ે તેવી રકટે ગરીના વવકલાંગ મરહલા ઉમેદવારોને ૨૦ વષગની
ડ્ૃટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે. જ્યારે જે તે સંવગગમાં અનામત વગગ માટે જગ્યાઓ અનામત
ન હોય તેવા સંવગગમાં જે તે અનામત વગગના વવકલાંગ મરહલા ઉમેદવારોને ૧૫ વષગની

(૮)

જ ડ્ૂટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.

જે સંવગગની જગ્યાઓમાં S.E.B.C. કેટેગરી (ર્ા.ર્ૈ.૫.વગગ) ના ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ

અનામત છે તેવા S.E.B.C. કેટેગરી (ર્ા.ર્ૈ.પ. વગગ) ના ઉમેદવારોએ નાણાકીય વષગ ર૦૧૫ર૦૧૬/

ર૦૧૬ -ર૦૧૭ ની આવકના આધારે રાજય સરકારની નોકરી માટે ( પરરવર્ષ્ઠ-૪

ુ બ
જ

ુ રાતી ન ૂનામાં ) કઢાવેલ નોન-િીમીલેયર સરટિફીકે ટ તા. ૦૧/૦૪/ર૦૧૬ થી તા.
જ

૦૮/૦૮/ર૦૧૭ દરમ્યાન મેળવેલ હોય તે ુ ં પ્રમાણપત્ર ધરાવતાં હર્ે તો જ ઉ૫લી
વયમયાગદામાં ડ્ૃટછાટ તેમજ કેટેગરીની અનામત જગ્યાનો લાભ મળર્ે. (અંગ્રેજીમાં મેળવેલ
નોન-ક્રીમીલેયર સકટિકફકેટ કોઇપણ સંજોગોમાં માન્ય ગણવામાં આવશે નહીં.) અન્યથા તેઓ
સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી નોંધાવી ર્કર્ે. અને તે રકથસામાં વયમયાગદા,
પરીક્ષા ફી માંથી
(૯)

સ્ુ ક્ત તેમજ અનામત જગ્યા પર પસંદગીનો લાભ મળવાપાત્ર થર્ે નહી.

ુ રાત સરકાર દ્વારા વિતો
અનામત વગમ ના તમામ ઉમેદવારોએ જાવત અંગે ંુ પ્રમાણપત્ર ગજ
વિત વનયત કરે લ ન ૂનામાં મેળવેલ હો ુ ં જોઇર્ે.

૫.

કોમ્પ્ ટુ રની જાણકારી
ઉમેદવાર રાજય સરકારના સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૧૩/૮/ર૦૦૮ તેમજ તા.
૧૮/૦૩/૨૦૧૬ ના સરકારી ઠરાવ નંબર:- સીઆરઆર-૧૦-ર૦૦૭-૧ર૦૩ર૦-ગ.૫ થી નકકી
કરે લ અભ્યાસિમ

ુ બ કોમ્્ ટ
ુ ર અંગે ુ ં બેઝીક નોલેજ ધરાવતા હોવા અંગે ુ ં કોઈ૫ણ તાલીમી
જ

સંથથા ુ ં પ્રમાણ૫ત્ર / માકગ ર્ીટ ધરાવતા હોવા જોઈર્ે. અથવા સરકાર માન્ય

વુ નવવસિટી અથવા

ુ ર જ્ઞાન અંગેના કોઈ૫ણ રડ્લોમા / ડીગ્રી કે સટીરફકેટ કોષગ કરે લ હોય તેવા
સંથથામાં કોમ્્ ટ
ુ ર એક વવષય તરીકે હોય તેવા
પ્રમાણ૫ત્રો અથવા ડીગ્રી કે ડી્લોમા અભ્યાસિમમાં કોમ્્ ટ
ુ રના વવષય સાથે ૫સાર
પ્રમાણ૫ત્રો અથવા ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧ર ની ૫રીક્ષા કોમ્્ ટ
કરે લ હોય તેવા પ્રમાણ૫ત્રો ધરાવતા હોવા જોઈર્ે. આ તબકકે આ ુ ં પ્રમાણ૫ત્ર ન ધરાવતા
ઉમેદવારો ૫ણ અરજી કરી ર્કર્ે. ૫રં ુ આવા ઉમેદવારોએ વનમ કં ૂ સત્તાવધકારી સમક્ષ
ુ રની બેઝીક નોલેજની ૫રીક્ષા પાસ કયાગ ુ ં આ ુ ં પ્રમાણ૫ત્ર વનમ કં ૂ મેળવતાં ૫હેલા
કોમ્્ ટ
અચુક રજુ કરવા ુ ં રહેર્ે. અન્યથા વનમ કં ૂ મેળવવાને પાત્ર થર્ે નહીં. તેમજ વનમ કં ૂ
સત્તાવધકારી આવા રકથસામાં ઉમેદવારોની ૫સંદગી "રદ" કરર્ે.
૬.

શૈક્ષખણક લાયકાત / વયમયામ દા / વધારાની લાયકાત માટે વનધામ કરત તારીિ :-
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જાહેરાતમાં દર્ાગવેલ તમામ સંવગગના ઉમેદવારોનાં રકથસામાં ર્ૈક્ષચણક લાયકાત, વયમયાગદા,
ુ વ, નોન-િીમીલેયર સટી અને અન્ય જરૂરી લાયકાત માટે તા ૦૮/૦૮/ર૦૧૭ ની સ્થથવતને
અ ભ
ઘ્યાનમાં લેવામાં આવર્ે.

૭.

અરજી કરવાની રીત :આ જાહેરાતના સંદભગમાં મંડળ ઘ્વારા ઓન લાઈન અરજી જ થવીકારવામાં આવર્ે. જે અન્વયે
ઉમેદવારોએ જાહેરાતમાં દર્ાગવ્યા તા ૨૬/૦૭/ર૦૧૭ (બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક) થી તા
૦૮/૦૮/ર૦૧૭

(સમય

રાત્રીના

૨૩-૫૯

કલાક

સુધી)

દરમ્યાન

"https://

ojas.gujarat.gov.in" વેબસાઈટ ૫ર ઓન-લાઈન અરજી૫ત્રક ભરી ર્કર્ે. ઉમેદવાર એક
સંવગગ માટે એક જ અરજી કરી ર્કર્ે. તેમ છતાં કોઇ ઉમેદવાર એક કરતાં વ ુ અરજી રજીથટડગ
કરર્ે તો તેવા ઉમેદવારોના રકથસામાં સૌથી છે લ્લે કન્ફમગ થયેલી અરજી માન્ય ગણીને તે
વસવાયની બાકીની તમામ અરજીઓ રદ થર્ે. આ બાબતની વવગતવાર સુિના અરજી કરવાની
રીતાના પેટા

ડ્નુ ા નં. (૧૪) માં પણ આપેલ છે .

ઉમેદવારે અરજીપત્રક ભરવા માટેઃ(૧)

સૌ પ્રથમ "https://ojas.gujarat.gov.in" વેબસાઈટ ૫ર જ .ુ ં અને ત્યાર બાદ

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

ઉમેદવારે જાહેરાત િમાંક:- ૧૩૩/૨૦૧૭૧૮ થી ૧૩૭/૨૦૧૭૧૮ પૈકી જે સંવગગની
જાહેરાત માટે ઉમેદવારી કરવા માંગતા હોય તે જાહેરાતના સંવગગના નામ ૫ર Click
કરવાથી થિીન પર More Details અને Apply now ના ઓ્ર્ન ુુલર્ે. જેમાં More

Details પર Click

કરવાથી વવગતવાર જાહેરાતની વવગતો જોવા મળર્ે. જે

ઉમેદવારોએ વાંિી જવી.
(૪) જયારે "Apply now" ૫ર Click કરવાથી Application Format ુુલર્ે જેમાં સૌ પ્રથમ
"Personal Details" ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફંદડી (

*

) વનર્ાની હોય તેની

વવગતો ફરજજયાત ભરવાની રહેર્ે.)

(૫)

Personal Details ભરાયા બાદ "Educational Details" ભરવા માટે
"Educational Qualifications" ૫ર Click કર .ું
(૬) જો વ ુ લાયકાત દર્ાગવવા માંગતા હો તો "Add more education" ૫ર Click કર .ુ ં
(૭)

ુ વ માંગેલ હોય તે સંવગગમાં અ ભ
ુ વની વવગતો દર્ાગવવા માટે
જે સંવગગમાં અ ભ

"Experience Type"

ુ વની વવગતો દર્ાગવવા માટે ુ ં રફલ્ડ
૫ર Click કરવાથી અ ભ

ુ વની વવગતો વસલેકટ કરીને તેની સામે જરૂરી વવગતો દર્ાગવવાની રહેર્ે.
ુુલર્ે જેમાંથી અ ભ

(૮)

તેની નીિે

(૯) ઉ૫રની

"Self declaration" ૫ર Click કર
ર્રતો થવીકારવા માટે "Yes" ૫ર Click

.ુ ં ત્યારબાદ
કર .ુ ં હવે અરજી પ ૂણગ રીતે ભરાઈ ગયેલ

છે .

(૧૦) હવે "save" ૫ર Click કરવાથી ઉમેદવારનો "Application Nnmber" generate
થર્ે. જે ઉમેદવારે સાિવીને રાખવાનો રહેર્ે.
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(૧૧)

હવે

Upload Photograph ૫ર Click કરો અહીં તમારો application number
type કરો અને તમારી Birth date type કરો. ત્યારબાદ ok ૫ર Click કર .ું અહીં
photo અને signature upload કરવાના છે . (Photo ું મા૫ ૫ સે.મી. ઉંિાઈ અને
૩.૬ સે.મી. ૫હોળાઈ અને Signature ુ ં મા૫ ર.૫ સે.મી. ઉંિાઈ અને ૭.૫ સે.મી.
૫હોળાઈ રાખવી.) (photo અને signature upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો photo
અને signature jpg format માં (15 kb) સાઈઝથી વધે નરહ તે રીતે થકેન કરી
computer માં સેવ કરે લા હોવા જોઈર્ે.) photo અને signature અપલોડ કરવા
માટે "browse"
button ૫ર Click કરો. હવે choose file ના થિીનમાંથી 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 ખાર્ે. હવે આજ રીતે signature ૫ણ upload કરવાની
રહેર્ે. જે photo અને signature અપલોડ કરવામાં આવ્યા હર્ે તે જ photo
લેચખત પરીક્ષાના હાજરીપત્રકમાં િોંટાડવાનો રહેર્ે તથા તેવી જ signature કરવાની
રહેર્ે તેમજ આ ભરતી પ્રરિયાના વનમ કં ૂ સુધીના દરે ક તબક્કે મંડળ/સંબવં ધત ખાતાના વડા
માંગે ત્યારે તેવો જ ફોટો રજુ કરવાનો રહેર્ે. આથી ફોટોગ્રાફની િારથી પાંિ કોપીઓ કઢાવી
રાખવી. જુદા જુદા તબક્કે જુદા જુદા ફોટોગ્રાફ રજુ થર્ે તો ફાળવણી/ વનમ કં ૂ માં બાધ આવી
ર્કર્ે. જેની જવાબદારી ઉમેદવારની પોતાની રહેર્ે.

(૧૨)

હવે પેજના ઉ૫રના ભાગમાં "Confirm Application" ૫ર Click કરો અને "Application
number" તથા Birth Date type કયાગ બાદ Ok ૫ર Click કરવાથી ત્રણ વવકલ્પ (ઓ્ર્ન)
(૧) Ok (ર) show application preview અને (૩) confirm application દે ખાર્ે. ઉમેદવારે
show application preview ૫ર Click કરી પોતાની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમાં સુધારો
કરવાની જરૂર જણાય તો edit કરી લે .ુ ં અરજી કન્ફમગ કયાગ ૫હેલા કોઈ૫ણ પ્રકારનો સુધારો
થઈ ર્કર્ે. ૫રં ુ અરજી કન્ફમગ થયા બાદ કોઈ૫ણ પ્રકારનો સુધારો ર્કય બનર્ે નહી. સંપ ૂણગ
િકાસણી બાદ જો અરજી સુધારવાની જરૂર ના જણાય તો જ confirm application ૫ર
Click કર .ુ ં તેથી ઉમેદવારની અરજીનો મંડળમાં online થવીકાર થઈ જર્ે. એકવાર
ઓનલાઇન અરજી કન્ફમગ થયા બાદ, તેમાં કોઇપણ પ્રકારનો ફેરફાર ઉમેદવાર કે મંડળ દ્વારા
થઇ ર્કર્ે નહીં. અરજીમાં દર્ાગવેલી વવગતોને અ રૂુ પ પ્રમાણપત્રો મંડળ માંગે ત્યારે
ઉમેદવારે રજૂ કરવાના રહેર્ે. આથી, ઉમેદવારે પ્રથમ તેમની પાસેના પ્રમાણપત્રોને આધારે
પોતા ુ ં નામ, પવત/વપતા ુ ં નામ, અટક, જન્મતારીખ, ર્ૈક્ષચણક લાયકાત, જાવત (કેટેગરી),
જેન્ડર (મેલ/ફીમેલ), માજી સૈવનક, થપોટગ સ, ર્ા.ખો.ખાં., વવધવા વગેરે બાબતોની બારીક
િકાસણી કરી લઇને તેને અ રૂુ પ વવગતો ઓનલાઇન અરજીમાં દર્ાગવવાની રહેર્ે. મંડળ
દ્વારા િકાસણી સારુ પ્રમાણપત્રો માંગવામાં આવે ત્યારે ઓનલાઇન અરજીપત્રકમાં દર્ાગવેલ
વવગતો અને ઉમેદવાર દ્વારા મંડળ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવતાં પ્રમાણપત્રોમાં કોઇપણ
જાતની વવસંગતતા માલ ૂમ પડર્ે તો, તેવી ક્ષવત ક્ુ ત અરજીઓ મંડળ દ્વારા જે તે તબક્કે થી
‘રદ’ કરવામાં આવર્ે. ખોટી કે અ ૂરી વવગતોને કારણે ક્ષવત ક્ુ ત અરજી રદ કરવામાં આવે
તો, તેમાં મંડળની કોઇ જવાબદારી રહેર્ે નહીં. આથી, ઉમેદવારોને તેમની પાસેના
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પ્રમાણપત્રોને આધારે અને તેને અ રૂુ પ વવગતો ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે દર્ાગવવાની
ખાસ કાળજી રાખવા જણાવવામાં આવે છે . confirm application ૫ર click કરતાં અહીં
"confirmation number" generate થર્ે. જે હવે ૫છીની બધી જ કાયગવાહી માટે જરૂરી
હોઈ, ઉમેદવારે સાિવવાનો રહેર્ે.
(૧૩)

હવે print application ૫ર Click કર .ુ ં અહીં Select Job માંથી જાહેરાત િમાંક વસલેકટ કરીને
તમારો confirmation number ટાઈ૫ કરવો અને જન્મતારીખ ટાઇપ કરવાથી તમારી અરજી
ઓપન થર્ે. જેની વપ્રન્ટની નકલ કાઢી સાિવી રાખવી

(૧૪)

દરે ક જાહેરાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતાં, સંજોગવર્ાત, જો કોઇ
ઉમેદવાર એકથી વ ુ અરજી કરે લ હર્ે, તો છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજીને માન્ય રાખીને અન્ય
અરજીપત્રકને
રદ ગણવામાં આવર્ે. ચબન અનામત વગગના ઉમેદવારોએ છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સાથે
વનયત ફી ભરે લ હર્ે તે માન્ય ગણાર્ે અને અગાઉની અરજી રદ ગણવામાં આવર્ે. અગાઉની
અરજી સાથે ભરે લી ફી છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સામે ગણવામાં આવર્ે નહીં. જો ઉમેદવારે
છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સાથે વનયત ફી ભરે લ નહીં હોય, તો આવા ઉમેદવારની બાકીની
અરજીઓ પૈકી વનયત ફી સાથેની કન્ફમગ થયેલી છે લ્લી અરજી માન્ય ગણવામાં આવર્ે. જો

ઉમેદવારે એકથી વ ુ અરજી સાથે ફી ભરે લ હર્ે, તો તે રીફંડ કરવામાં આવર્ે નહીં.
નોંધ:- જાહેરાત િમાંકઃ ૧૩૩/૨૦૧૭૧૮ થી ૧૩૭/૨૦૧૭૧૮ સામેના સંવગગના ભરતી વનયમોમાં
દર્ાગવેલ ર્ૈક્ષચણક લાયકાત, વયમયાગદા તેમજ ઓનલાઈન અરજી ભરવા સંબવં ધત કોઈ
માગગદર્ગનની આવશ્યકતા જણાય તો તે માટે મંડળની કિેરીના ફોન નંબર:-૦૭૯-

૨૩૨૫૩૬૨૮ ૫ર સં૫કગ કરી ર્કાર્ે.
૮.

૫રીક્ષા ફી:-

 ફોમગ ભરતી વખતે ‘‘ General ’’ કેટેગરી Select કરી હોય (દર્ાગવી હોય) તેવા (PH તથા

Ex.Servicemen કેટેગરી વસવાયના) તમામ ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહેર્ે.
 અનામત કક્ષાના ઉમેદવાર જો ચબન-અનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો પણ તેમણે
પરીક્ષાફી ભરવાની રહેર્ે નહીં. પરં ુ પરીક્ષા ફી માંથી સ્ુ ક્ત માટે જે તે અનામત વગગના

ઉમેદવારોએ ઓન-લાઇન એ્લીકેર્નમાં પોતાની કેટેગરી દર્ાગવવાની રહેર્ે. અન્યથા પરીક્ષા
ફી ભરવાની રહેર્ે. અરજી ફોમગમાં નીિે

ુ બની કેટેગરી
જ

કોઇપણ પ્રકારની પરીક્ષા ફી ભરવાની રહેર્ે નહીં.
(ક)

(ખ)

Select

કરનાર ઉમેદવારોએ

ુ ૂચિત જાવત (SC)
અ સ

ુ ૂચિત જન જાવત (ST)
અ સ

(ગ)

સામાજીક અને ર્ૈક્ષચણક રીતે પછાતવગગ (SEBC)

(િ)

ર્ારરરીક ખોડખાંપણ ધરાવતા ઉમેદવારો (PH) તમામ કેટેગરીનાં

(ઘ)

માજી સૈવનક (Ex.Serviceman) તમામ કેટેગરીના

 જે ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની છે તેવા ઉમેદવારો જયારે OJAS વેબસાઇટ પર પોતાની
અરજી સબમીટ કરે ત્યારે તેઓને પરીક્ષા ફી ભરવા માટે ઓન લાઇન ઉપલબ્ધ િલનની ૩
નકલોની એક પાના ઉપર વપ્રન્ટ મેળવવાની સુિના મળર્ે. ઉમેદવારોએ આ પાનાની પણ
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ુ રાઇઝડ પોથટ
વપ્રન્ટ મેળવી લેવાની રહેર્ે, ઉમેદવારોએ િલન સાથે કોઇપણ કોમ્્ ટ

ઓફીસમાં જઇને, પરીક્ષા ફી પેટે રૂ.૧૦૦/- રોકડા + રૂ. ૧૨/- પોસ્ટલ ચાજીસ ભરી દે વાના

રહેર્ે. િલનની એક નકલ પોથટ ઓફીસ રાખી લેર્ે અને બે નકલ ઉમેદવારને પોથટ
ઓરફસનો વસક્કો અને થટીકર લગાવીને પરત આપર્ે.

ુ ી) ની
 પોથટ ઓફીસમાં પરીક્ષા ફી ભરવાની છે લ્લી તા ૧૧/૦૮/ર૦૧૭ (કચેરી સમય સધ
રહેર્ે.

 અન્ય કોઇ રીતે પરીક્ષા ફી થવીકારવામાં આવર્ે નહીં.
 પરીક્ષા ફી ભયાગ બાદ રીફંડ મળવાપાત્ર નથી તેમજ તે ફી અન્ય કોઇ પરીક્ષા માટે
અનામત તરીકે રાખવામાં આવર્ે નહીં. પરીક્ષા ફી ભરવાપાત્ર ઉમેદવારોની ફી ભયાગ
વગરની અરજી માન્ય રહેર્ે નહીં.
‘‘



General’’

કેટેગરી Select કરનાર (ર્ારીરરક ખોડખાંપણ તથા માજી સૈવનક કેટેગરી

વસવાયના) ઉમેદવારો ફી ભરવાની વનયત સમયમયાગદામાં પરીક્ષા ફી નહીં ભરે તો તેવા
ઉમેદવારો ુ ં અરજી ફોમગ કોઇપણ જાતની જાણ કયાગ વગર મંડળ દ્વારા ‘‘રદ’’ કરવામાં
આવર્ે. (પરીક્ષા ફી ભરવા માટે એ્લીકેર્ન કરવાની છે લ્લી તારીખ પછી વધારાના ત્રણ
રદવસ આપવામાં આવે છે . પરીક્ષા ફી ભરવાની છે લ્લી તારીખ પછી કોઇપણ સંજોગોમાં
થવીકારવામાં આવર્ે નહીં)

૯.

પરીક્ષા ૫દ્ધવત:મંડળ દ્વારા વનયત સમયમયાગદામાં ઓન-લાઇન મળે લ અરજીઓની પ્રાથવમક િકાસણી
( એક કરતાં વ ુ અરજી કરે લ છે કે કેમ ? અને પરીક્ષા ફી ભરે લ છે કે કેમ ?) કરીને લાયક
ઉમેદવારોની રાજય સરકારશ્રીના સામાન્ય વહીવટ વવભાગના વવભાગના તા. /૦૮/૨૦૧૫ પત્ર
િમાંકઃ ભરત/૧૦૨૦૧૫/૬૫૫/ક અને તા. ૨૯/૦૯/૨૦૧૫ ના પત્ર િમાંકઃ ભરત/૧૦૨૦૧૪/
૬૩૮૯૩૭/ક તેમજ તા- ૧૭/૦૫/૨૦૧૬ ના પત્ર િમાંક-ભરત/૧૦૨૦૧૪/૬૩૮૯૩૭/ક. થી
ુ ાર (૧) પ્રથમ તબક્કામાં MCQ-OMR / MCQ- ઓનમંજૂર કરવામાં આવેલ પરીક્ષા પડ્વત અ સ
ુ ર પ્રોકફસીયન્સી ટેસ્ટ લાઇન પડ્વતની સ્પધામ ત્મક લેખિત કસોટી અને (૨) બીજા તબક્કામાં કોમ્પ્ ટ
એમ બે કસોટીઓ લેવામાં આવર્ે. જેની વવગતો નીિે

ુ બની રહેર્ે.
જ

(૧) સ્પધામત્મક લેખિત કસોટી (પ્રથમ તબ્ાની પરીક્ષા)
થપધાગત્મક લેચખત કસોટીનો અભ્યાસિમ-

ુ ભાર નીિે
ણ

ુ બનો રહેર્ે.
જ

ુ મ
(અ) તાંવત્રક સંવગોનાં ભરતી વનયમોમાં જ્યાં આઇ.ટી.આઇ. અથવા રડ્લોમાંની લ ત
ર્ૈક્ષચણક લાયકાત વનયત કરવામાં આવેલ હોય તેવા સંવગોનો અભ્યાસિમ અને
પરીક્ષા પડ્વત નીિે

ુ બ રહેર્ે.
જ

(જાહેરાત ક્રમાંક - ૧૩૩/૨૦૧૭૧૮ અને ૧૩૪/૨૦૧૭૧૮ માટે )
િમ
૧

ુ
ણ

વવષય
સામાન્ય જ્ઞાન-

ુ રાતનો ઇવતહાસ,
જ

ૂગોળ અને

સંથકૃવત, ભારત ુ ં બંધારણ, રમતગમત, સામાન્ય
ુ રને લગ ુ ં સામાન્ય
વવજ્ઞાન, વતગમાન પ્રવાહો, કોમ્્ ટ
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સમયગાળો

૨૦
૯૦ મીનીટ

જ્ઞાન, ટે થટ ઓફ રીઝનીંગ, પયાગવરણ, જાહેર વહીવટ,
સરકારી યોજનાઓ, પંિાયતી રાજ અને ડીઝાથટર
મેનેજમેન્ટ, ગાચણવતક કસોટીઓ વવગેરે
૨

ુ રાતી સારહત્ય,
જ

ુ રાતી વ્યાકરણ
જ

૧૫

૩

અંગ્રેજી વ્યાકરણ

૦૫

૪

ુ મ) સંબવં ધત
જગ્યાની તાંવત્રક ર્ૈક્ષચણક લાયકાતને (લ ત્ત

૬૦

વવષય ુ ં પેપર

ુ
કુ લ ગણ
૧૦૦
નોંધઃ (૧) પ્રશ્નપત્રમાં કેટલાક પ્રશ્નો

ુ રાતીમાં રહેર્ે અને કેટલાક પ્રશ્નો અંગ્રેજીમાં રહેર્ે.
જ

(૨) િમ- ૧ થી ૩ માટે અભ્યાસિમ ું વવષયવથ ુ ધોરણ-૧૦ (S.S.C.) ની સમકક્ષ રહેર્ે.
િમ- ૪ માટે અભ્યાસિમ ું વવષયવથ ુ સંબવં ધત સંવગગના ભરતી વનયમોમાં જે
ુ મ ર્ૈક્ષચણક લાયકાત વનયત કરવામાં આવેલ છે તેની સમકક્ષ રહેર્ે.
લ ત્ત
(બ) તાંવત્રક સંવગોનાં ભરતી વનયમોમાં જ્યાં થનાતક કે તેથી વ ુ ર્ૈક્ષચણક લાયકાત વનયત
ુ બ રહેર્ે.
જ

કરવામાં આવેલ હોય તેવા સંવગોનો અભ્યાસિમ અને પરીક્ષા પડ્વત નીિે
(જાહેરાત ક્રમાંક-૧૩૫/૨૦૧૭૧૮ થી ૧૩૭/૨૦૧૭૧૮ માટે )

િમ
૧

ુ
ણ

વવષય
સામાન્ય જ્ઞાન-

ુ રાતનો ઇવતહાસ,
જ

ૂગોળ અને સંથકૃવત, ભારત ુ ં

સમયગાળો

૩૦

ુ રને
બંધારણ, રમતગમત, સામાન્ય વવજ્ઞાન, વતગમાન પ્રવાહો, કોમ્્ ટ
લગ ુ ં સામાન્ય જ્ઞાન, ટેથટ ઓફ રીઝનીંગ, પયાગ વરણ, જાહેર વહીવટ,
સરકારી યોજનાઓ, પંિાયતી રાજ અને ડીઝાથટર મેનેજમેન્ટ, ગાચણવતક

૧૨૦

કસોટીઓ વવગેરે
ુ રાતી સારહત્ય,
જ

૨

ુ રાતી વ્યાકરણ
જ

૨૦

૩

અંગ્રેજી વ્યાકરણ

૧૦

૪

ુ મ) સંબવં ધત વવષય ુ ં પેપર
જગ્યાની તાંવત્રક ર્ૈક્ષચણક લાયકાતને (લ ત્ત

૯૦

મીનીટ

ુ
કુ લ ગણ
૧૫૦
નોંધઃ (૧) પ્રશ્નપત્રમાં કેટલાક પ્રશ્નો

ુ રાતીમાં રહેર્ે અને કેટલાક પ્રશ્નો અંગ્રેજીમાં રહેર્ે.
જ

(૨) િમ- ૧ થી ૩ માટે અભ્યાસિમ ું વવષયવથ ુ ધોરણ-૧૨ (H.S.C.) ની સમકક્ષ રહેર્ે.
િમ- ૪ માટે અભ્યાસિમ ું વવષયવથ ુ સંબવં ધત સંવગગના ભરતી વનયમોમાં જે
ુ મ ર્ૈક્ષચણક લાયકાત વનયત કરવામાં આવેલ છે તેની સમકક્ષ રહેર્ે.
લ ત્ત
(ક)

જે તે સંવગમ ની જાહેરાત અન્વયે ઉમેદવારો તરફથી ઓન-લાઇન રજીસ્ટડમ (કન્ફમમ)
થયેલ

અરજીપત્રકોની સંખ્યાને ધ્યાને લઇ મંડળ ધ્વારા તે સંવગમ ની MCQ -
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પધ્ધવતથી સ્પધામત્મક લેખિત કસોટી લેવી કે MCQ પધ્ધવતથી ઓન-લાઇન

OMR

સ્પધામત્મક લેખિત
(ડ)

કસોટી લેવી તે નકકી કરવામાં આવશે.

જા.ક્ર. ૧૩૩/૨૦૧૭૧૮ થી જા.ક્ર. ૧૩૭/૨૦૧૭૧૮ માટે પ્રથમ તબક્કાની થપધાગત્મક
ુ ર પ્રોરફસીયન્સી ટે થટ માટે ઉમેદવારોને
લેચખત કસોટીને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્્ ટ
ુ મ લાયકી
કવોલીફાય થયેલ ગણવા માટે ના લ ત્ત

ુ
ું ધોરણ સરકારશ્રીની થથાયી
ણ

ુ ાર મંડળ દ્વારા જે તે સમયે વનયત કરવામાં આવર્ે. પરં ુ તેમાં
સ ૂિનાઓ અ સ
ુ મ લાયકી
કોઇપણ કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે ૪૦ ટકા માકમ સ કરતાં ઓડ્ૂં લ ત્ત
ુ
ુ ં ધોરણ કોઇપણ સંજોગોમાં નક્કી કરી ર્કાર્ે નહીં. અને આમ, મંડળ દ્વારા
ણ
ુ મ લાયકી
વનયત કરવામાં આવેલ લ ત્ત

ુ ની વવગતો અને ભરવાની થતી કેટેગરી
ણ

વાઇઝ જગ્યાની સંયાને ધ્યાને લઇ કેટેગરી વાઇઝ ભરવાની થતી જગ્યાના ત્રણ
ુ ર પ્રોરફસીયન્સી ટે થટ માટે મંડળ દ્વારા
ગણા ઉમેદવારોને બીજા તબક્કાની કોમ્્ ટ
લાયક (કવોલીફાય કરવા) ગણવામાં આવર્ે. અને તેવી રીતે લાયક ઠરે લ
ુ ર પ્રોરફસીયન્સી ટે થટ
(કવોલીફાય થયેલ) ઉમેદવારોને જ બીજા તબક્કાની કોમ્્ ટ
આપવાની રહેર્ે.

(૨) કોમ્પ્ ટુ ર પ્રકફસીયન્સી ટે સ્ટ- (બીજા તબ્ાની પરીક્ષા)
પ્રથમ તબક્કાની થપધાગતમક લેચખત પરીક્ષાના પરરણામને અંતે બીજા તબક્કાની
ુ ર પ્રોરફસીયન્સી ટેથટ માટે કવોલીફાય થયેલ ઉમેદવારોની કોમ્્ ટ
ુ ર પ્રરફસીયન્સી ટેથટ
કોમ્્ ટ
લેવામાં આવર્ે. જેની વવગતો. નીિે

ુ બની રહેર્ે.
જ

ુ મ ર્ૈક્ષચણક લાયકાત ધોરણ-૧૦, અથવા
(A) જે સંવગગના ભરતી વનયમોમાં ઉમેદવારો માટેની લ ત
ધોરણ-૧૨ પાસ અથવા તેની સમકક્ષ

અથવા આઇ. ટી. આઇ. અથવા રદ્લોમાની

કરવામાં આવેલ હોય તેવા સંવગગના ઉમેદવારો માટેની

ુ ર પ્રોફીસીયન્સી પરીક્ષાનો
કોમ્્ ટ

અભ્યાસિમ
(જાહેરાત ક્રમાંક -૧૩૩/૨૦૧૭૧૮ અને ૧૩૪/૨૦૧૭૧૮ માટે )

સમય - ૧-૦૦ કલાક
વવષય ું વવવરણ

પ્રશ્ન િમાંક

ુ
ણ

૧

એકસેલ થપ્રેડર્ીટ

૧૦

ુ
ણ

૨

ઈ-મેઇલ કરવા (વીથ ફાઇલ એટે િમેન્ટ)

૧૦

ુ
ણ

૩

પાવર પોઇન્ટ

૧૦

ુ
ણ

૪

વડગ ટાઇપીંગ/ વડગ ફોમેટીંગ (અંગ્રેજી તથા

ુ રાતી)
જ

૨૦

ુ
ણ

ુ
કુ લ ગણ

ુ
૫૦ ગણ
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વનયત

(B)

જે સંવગગના ભરતી વનયમોમાં ઉમેદવારો માટેની ર્ૈક્ષચણક લાયકાત થનાતક કે તેથી વ ુ ં

ુ ર પ્રોફીસીયન્સી પરીક્ષાનો
વનયત કરવામાં આવેલ હોય તેવા સંવગગના ઉમેદવારો માટેની કોમ્્ ટ
અભ્યાસિમ
(જાહેરાત ક્રમાંક-૧૩૫/૨૦૧૭૧૮ થી ૧૩૭/૨૦૧૭૧૮ માટે)

સમય - ૧-૧૫ કલાક
વવષય ું વવવરણ

પ્રશ્ન િમાંક

ુ
ણ

૧

એકસેલ થપ્રેડર્ીટ

૧૫

ુ
ણ

૨

ઈ-મેઇલ કરવા (વીથ ફાઇલ એટે િમેન્ટ)

૧૫

ુ
ણ

૩

પાવર પોઇન્ટ

૧૫

ુ
ણ

૪

વડગ ટાઇપીંગ/ વડગ ફોમેટીંગ (અંગ્રેજી તથા

ુ રાતી)
જ

૩૦

ુ
ણ

ુ
કુ લ ગણ

ુ
૭૫ ગણ

(૩) પસંદગી/ પ્રવતક્ષા યાદી તૈયાર કરવાની પધ્ધવત:- (જાહેરાત
૧૩૭/૨૦૧૭૧૮ માટે

ક્રમાંક-૧૩૩/૨૦૧૭૧૮ થી

)

(૧) ઉમેદવારોએ ઉકત પ્રથમ તબક્કાની થપધાગત્મક લેચખત પરીક્ષા અને બીજા તબક્કાની
કોમ્્ ટુ ર પ્રોરફસીયન્સી ટેથટ -એમ બંને કસોટીમાં મેળવેલ

ુ ના મેરીટસ આધારે
ણ

કેટેગરીવાઇઝ ભરવાની થતી જગ્યાની વવગતો ધ્યાને લઇ પસંદગી/પ્રવતક્ષા યાદી
તૈયાર કરવામાં આવર્ે.

૧૦. સામાન્ય શરતો:(૧) જાહેરાતમાં જે કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત છે તેવી કેટેગરીના ઉમેદવારને
જ ઉ૫લી વયમયાગદામાં ડ્ૂટછાટ મળર્ે. બધી જ મળવાપાત્ર ડ્ૂટછાટ ગણતરીમાં લીધા
ુ ાં વ ુ ૪૫ વષગથી વધે નહીં તે રીતે જ ઉ૫લી વયમયાગદામાં ડ્ૃટછાટ મળર્ે.
બાદ વ મ

(ર) અનામત વગગના ઉમેદવારો જો ચબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરર્ે તો આવા ઉમેદવારોને
વયમયાગદામાં ડ્ૂટછાટ મળર્ે નરહ. પરં ુ પરીક્ષા ફી માંથી

સ્ુ ક્ત માટે જે તે અનામત

વગગના ઉમેદવારોએ પોતાની જાવત- વગગ દર્ાગવવાનો રહેર્ે. અન્યથા પરીક્ષા ફી ભરવાની
રહેર્ે.

(૩) ચબનઅનામત તથા અનામત વગોના મરહલા ઉમેદવારોને પણ બધી જ મળવાપાત્ર ડ્ૂટછાટ
ુ ાં વ ુ ૪૫ વષગની ઉંમર સુધી જ ઉ૫લી વયમયાગદામાં ડ્ૂટછાટ
ગણતરીમાં લીધા બાદ વ મ
મળર્ે.

(૪) (૧) અનામત વગગના ઉમેદવારોએ જાવત અંગે ંુ સક્ષમ સત્તાવધકારી ંુ પ્રમાણપત્ર
ુ રાત સરકાર દ્વારા વિતો વિત વનયત કરે લ ન ૂનામાં મેળવેલ હો ું જોઇર્ે. (૨)
ગજ
સા. અને ર્ૈ.૫.વગગના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગગમાં સમાવેર્ ન થતો હોવા અંગે ુ ં
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સામાજીક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના તા. ૨૭/૦૪/૨૦૧૦ ના ઠરાવ િમાંકુ રાતી) ના ન ન
ુ ામાં
સસપ/૧૧૦૯/ ૧૬૬૩/અ થી વનયત થયેલ ૫રરવર્ષ્ટ-૪ ( જ
તા. ૧/૪/ર૦૧૬ થી અરજી કરવાની છે લ્લી તા. ૦૮/૦૮/૨૦૧૭ ( તા. ૩૧/૩/ર૦૧૬
/ ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ ના રોજ પુરા થયેલ નાણાંરકય વષગ ૨૦૧૫૧૬ / ર૦૧૬-ર૦૧૭
માટે ંુ ) દરમ્યાન મેળવેલ અસલ પ્રમાણ૫ત્રનો નંબર અને તારીખ ઓનલાઈન અરજી
કરતી વખતે દર્ાગવવાનાં રહેર્ે. (અંગ્રેજીમાં મેળવેલ પ્રમાણપત્ર કોઇપણ સંજોગોમાં

માન્ય ગણવામાં આવશે નહીં.)
(૨) તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ કે ત્યાર બાદ ઇસ્ ુ થયેલ ’’ઉન્નત વગમ માં સમાવેશ નહીં
થવા અંગે ંુ પ્રમાણપત્ર’’

ની મહત્તમ અવવધ ઇસ્ ુ થયાના વર્મ સકહત ત્રણ

નાણાંકીય વર્મની રહેશે પરં ત ુ આ ંુ પ્રમાણપત્ર સંબવં ધત જાહેરાત માટે ઓન-લાઇન
ુ ીમાં ઇસ્ ુ કરાયેલ હો ંુ જોઇશે.
અરજી કરવાની છે લ્લી તારીિ સધ
નોંધઃ- ઉન્નત વગમ માં સમાવેશ નહીં હોવા અંગે ના પ્રમાણપત્રની માન્યતા / સ્વીકૃવત તથા
સમયગાળા અને અવવધના અથમઘટન બાબતે સરકારશ્રીના ઠરાવો/ પકરપત્રોની
જોગવાઇઓ આિરી ગણાશે.
ુ રાતી ન ૂના 'પકરવશષ્ટ્ઠ- ૪'
અરજી સાથે ગજ
'Annexure - A'

ને બદલે અંગ્રેજી ન ૂના

માં પ્રમાણાપત્ર રજુ કરશે તો તે માન્ય ગણાશે નહીં. કેમ કે

ુ રાત
'Annexure - A' ભારત સરકારની નોકરી માટે આપવામાં આવે છે , નહીં કે ગજ
સરકારની નોકરી માટે .
સક્ષમ અવધકારી ધ્વારા અપાયેલ આ ુ ં પ્રમાણપત્ર રજુ ન કરી ર્કનાર ઉમેદવારો
સામાન્ય ઉમેદવારો માટે નક્કી થયેલ વયમયાગદામાં આવતા નહીં હોય તો તેઓની
ઉમેદવારી રદ થર્ે. સામાજીક અને ર્ૈક્ષચણક રીતે ૫છાત વગગના ઉમેદવારોએ રાજય
ુ રાતી) ન ન
ુ ામાં નોન
સરકારની નોકરી માટે માન્ય કરાયેલ પરરવર્ષ્ટ-૪ ના વનયત ( જ
રિવમલીયર સટી અસલ પ્રમાણપત્રોની િકાસણી સમયે રજૂ કરવા ુ રહેર્ે. (૩)

સામાજીક

અને ર્ૈક્ષચણક રીતે ૫છાત વગગના ૫રરણીત મરહલા ઉમેદવારે આ ુ નોન િીમીલેયર
પ્રમાણ૫ત્ર તેમના માતા- વપતાની આવકના સંદભગમાં રજુ કરવા ુ ં રહેર્ે. જો આવા
ઉમેદવારોએ તેમના ૫વતની આવકના સંદભગમાં આ ુ પ્રમાણ૫ત્ર રજુ કરે લ હર્ે તો તેની
અરજી રદ કરવામાં આવર્ે. (૪) જો સામાજીક અને ર્ૈક્ષચણક રીતે ૫છાત વગગના ઉમેદવારે
આ ુ ં પ્રમાણ૫ત્ર મંડળ ઘ્વારા અસલ પ્રમાણપત્રોની િકાસણી સમયે રજુ કરે લ નરહ હોય તો
તેમજ તેઓ ચબન અનામત ઉમેદવાર તરીકેની વયમયાગદામાં આવતા નહીં હોય તો તેઓની
અરજી વવિારણામાં લેવામાં આવર્ે નરહ. (૫) પરીક્ષા ફી ભયાગ બાદ રીફંડ મળવાપાત્ર નથી
તેમજ તે ફી અન્ય કોઇ પરીક્ષા માટે અનામત તરીકે રાખવામાં આવર્ે નહીં. તથા અરજી
કયાગ બાદ ૫રત ખેંિી ર્કાર્ે નરહ. (૬) ચબનઅનામત વગગના ઉમેદવારોએ વનયત પરીક્ષા ફી
ભરે લ નહીં હોય તો તેઓની અરજી વવિારણામાં લેવામાં આવર્ે નહીં. (૭) સરકારના
ુ ાર વવધવા મરહલા ઉમેદવારો માટે ૫સંદગીમાં અગ્રતા આ૫વા માટે
પ્રવતગમાન વનયમો અ સ
તેમને પરીક્ષામાં મેળવેલ

ુ ના ૫ ટકા
ણ

ુ ઉમેરી આ૫વામાં આવર્ે. ૫રં ુ તેઓએ તે
ણ

સમયે અને ત્યારબાદ પુનઃલગ્ન કરે લ ન હોવા જોઈએ. ઉ૫રાંત મંડળની કિેરી માંગે ત્યારે
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તેના તમામ પુરાવાઓ અસલમાં મંડળની કિેરીમાં રજુ કરવાના રહેર્ે. (૮)

આગળની

ભરતી પ્રરિયા સંદભે મંડળ દ્વારા આ૫વામાં આવતી જરૂરી સુિનાઓ જોવા માટે મંડળની
વેબસાઈટ અવાર નવાર જોતા રહે .ુ ં (૯)

એથલેરટકસ (રેક અને રફલ્ડ રમતો સરહત),

બેડવમન્ટન, બાથકેટબોલ, રિકેટ, ફટબોલ, હોકી, સ્થવમીંગ, ટેબલ ટેવનસ, વોલીબોલ, ટેવનસ,
વેઈટચલફટીંગ, રે સચલિંગ, બોકવસિંગ, સાઈકચલિંગ, જીમનેન્દ્થટકસ, જુડો, રાઈફલ

ૂરટિંગ, કબડ્ડી,

ખોખો, તીરં દાજી, ઘોડેસવારી, ગોળાફેંક, નૌકાથપધાગ, ર્તરં જ, હેન્ડબોલ ની રમતો-ખેલકુદમાં
(1) રાષ્ટ્રીય / આંતરરાષ્ટ્રીય અથવા (2) આંતર

વુ નવવસિટી અથવા (3) અખિલ ભારત શાળા

સંઘ ઘ્વારા યોજાતી સ્પધામ ઓમાં પ્રવતવનવધત્વ કરે લ હોય તેવા ઉમેદવારને ૫સંદગીમાં
અગ્રતા આપવા માટે તેમને માત્ર પ્રથમ તબક્કાની થપધાગત્મક લેચખત પરીક્ષામાં મેળવેલ કુલ
ુ ના ૫ (પાંિ) ટકા
ણ

ુ ઉમેરી આ૫વામાં આવર્ે. તેથી ઉકત ત્રણ થતરની થપધાગઓમાં
ણ

ઉમેદવારોએ ભાગ લીધેલ હોય તેવા જ ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાં જરૂરી વવગતો
દર્ાગવવાની રહેર્ે. ઉકત ત્રણ સ્તર વસવાયની સ્પધામ ઓમાં ભાગ લીધેલ હોય તો તેને
અગ્રીમતા માટે માન્ય ગણવાની રહેતી ન હોવાથી તેવા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાં વવગતો
દશામ વવાની રહેશે નહીં. ઉકત ત્રણ થતરની થપધાગઓમાં ભાગ લીધેલ ઉમેદવારોએ સરકારે
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 વનયત કયાગ

ુ બના
જ

સત્તાવધકારી પાસેથી વનયત ન ૂનામાં મેળવેલ જરૂરી પ્રમાણ૫ત્ર અસલ પ્રમાણપત્રોની
િકાસણી સમયે રજુ કરવા ુ ં રહેર્ે. (વનયત ન ૂના મંડળની વેબ સાઇટ પર
આવેલ છે .) આ ુ ં પ્રમાણપત્ર ધરાવનાર ઉમેદવાર જ રમતના

ુ વામાં
ક

ુ મેળવવા માટે હક્કદાર
ણ

થર્ે. (૧૦) સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા. ૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ િમાંકઃ સીઆરઆર/
ુ ાર વવધવા મરહલા ઉમેદવારો
૧૦૯૬/ ૨૨૧૩/ગ.ર માં વનદે વર્ત પ્રવતગમાન વનયમો અ સ
માટે પસંદગીમાં અગ્રતા આપવા માટે તેઓને પ્રથમ તબક્કાની થપધાગત્મક લેચખત કસોટી
ુ ર પ્રોરફસીયન્સી ટેથટ- એમ બંને પરીક્ષામાં મેળવેલ
તેમજ બીજા તબક્કાની કોમ્્ ટ
(પાંિ) ટકા

ુ ઉમેરી આ૫વામાં આવર્ે. પરં ુ તેઓએ વનમ કં ૂ સમયે પુનઃ લગ્ન કરે લા
ણ

ન હોવા જોઇએ.
રહેર્ે. (૧૧)

ુ ના ૫
ણ

અને તે અંગે મંડળ માંગે ત્યારે તમામ પુરાવા અસલમાં રજુ કરવાના

મંડળ તરફથી આ૫વામાં આવતી જરૂરી સુિનાઓ જોવા માટે મંડળની

વેબસાઈટ અવાર નવાર જોતા રહે .ુ ં

ુ નાઓ:સામાન્ય સચ

૧૧.

(૧). ઉમેદવારે અરજી૫ત્રકમાં ભરે લ વવગતો સમગ્ર ભરતી પ્રરિયા માટે આખરી ગણવામાં આવર્ે
અને તેના પુરાવાઓ પ્રમાણપત્રોની િકાસણી સમયે અસલમાં રજુ કરવાના રહેર્ે. અન્યથા
અરજી૫ત્રક જે - તે તબકકે ‘‘રદ’’ ગણવામાં આવર્ે.
(૨).

ઉમેદવાર અરજી૫ત્રકમાં જે ફોટો upload કરે છે , તેની પાસપોટમ સાઈઝના ફોટાની એક કરતાં
વ ુ કોપીઓ પોતાની પાસે રાિવી અને આ જાહેરાત-સંવગમ ની સમગ્ર ભરતી પ્રકક્રયામાં તે જ
ફોટાની કોપીનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. (જેમ કે ૫રીક્ષા સમયે હાજરી૫ત્રકમાં લગાવવો
તેમજ અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે પણ તે જ ફોટાની કોપી રજુ કરવાની રહેશે.)
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(૩).

ઉમેદવાર અરજી૫ત્રક ભરતી વિતે જે મોબાઈલ નંબર દશામ વે છે તે નંબર ચાલ ુ જ રાિવો.
ુ ી જાળવી રાિવો આપના કહતમાં છે .
અને ભરતી પ્રકક્રયા પ ૂણમ થાય ત્યાં સધ

(૪)

મંડળ જે કોઈ ઉમેદવારને (૧) 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 (ર) બીજા ુ ં નામ ધારણ કરવા માટે (૩) બીજા પાસે પોતા ુ ં નામ ધારણ
કરાવવા માટે (૪) બનાવટી ખોટા દથતાવેજો અથવા જેની સાથે િેડા કરવામાં આવ્યા હોય
તેવા દથતાવેજો સાદર કરવા અથવા ગેરરીવત આિરવા માટે (૫) યથાથગ અથવા ખોટા અથવા
મહત્વની મારહતી ડ્ૂપાવતા હોય તેવા વનવેદનો કરવા માટે (૬) ૫રીક્ષા માટે તેની
ઉમેદવારીના સંબધ
ં માં અન્ય કોઈ અવનયવમત અથવા અયોગ્ય સાધનોનો આશ્રય લેવા માટે
(૭) પરીક્ષા દરમ્યાન ગેરવ્યાજબી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા માટે એટલે કે અન્ય ઉમેદવારની
ઉત્તરવહીમાંથી નકલ કરવા, પુથતક, ગાઈડ, કા૫લી કે તેવા કોઈ૫ણ છાપેલા કે હથતલેચખત
સારહત્યની મદદથી અથવા વાતિીત ઘ્વારા નકલ કરવા કે ઉમેદવારને નકલ કરાવવાની
ગેરરીવતઓ પૈકી કોઈ૫ણ ગેરરીવત આિરવા માટે (૮) લખાણોમાં અશ્શ્લલ ભાષા અથવા
ુ બાબત લખવા માટે (૯) ૫રીક્ષાખંડમાં અન્ય કોઈ રીતે
ચબભત્સ બાબત સરહતની અપ્રથ ત
ગેરવતગ કં ૂ કરવા માટે (૧૦) ૫રીક્ષાના સંિાલન કરવા માટે મંડળે રોકેલા થટાફની સીધી કે
આડકતરી રીતે હેરાન કરવા અથવા ર્ારીરરક રીતે ઈજા કરવા માટે (૧૧) પ ૂવગવતી ખંડોમાં
વનરદિ ષ્ટ કરે લ તમામ અથવા કોઈ૫ણ કૃત્ય કરવાનો પ્રયત્ન કરવા માટે અથવા યથા પ્રસંગ
મદદગીરી કરવા માટે અથવા (૧ર) ૫રીક્ષા આ૫વા માટે તેને ૫રવાનગી આ૫તા તેના
પ્રવેર્૫ત્રમાં આ૫વામાં આવેલી કોઈ૫ણ સુિનાનો ભંગ કરવા માટે દોવષત ઠયાગ હોય તો
અથવા દોષવત હોવા ુ ં જાહેર ક ગ ુ હોય તો તે ફોજદારી કાયગવાહીને પાત્ર થવા ઉ૫રાંત-(ક)
મંડળ, તે જે ૫રીક્ષાનો ઉમેદવાર હોય તે ૫રીક્ષામાંથી ગેરલાયક ઠરાવી ર્કર્ે, અથવા (િ)(૧)
મંડળ, સીધી ૫સંદગી માટે લેવાતી કોઈ૫ણ ૫રીક્ષામાં બેસવામાંથી અથવા (ર) રાજય સરકાર
પોતાના હેઠળની કોઈ૫ણ નોકરીમાંથી કાયમી રીતે અથવા વનરદિ ષ્ટ
ર્કર્ે. (૧૩)

ુ ત માટે બાકાત કરી
દ

ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ, અન્ય ભરતી બોડગ , અન્ય સરકારી/ અધગ સરકારી/
જ

સરકાર હથતકની સંથથાઓ દ્વારા ઉમેદવાર કયારે ય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય અને
ગેરલાયક ઠરાવ્યાનો સમય િાલુ હર્ે તો તેવા ઉમેદવારોની અરજી આપોઆપ રદ થવાને
પાત્ર બનર્ે.
(૫)

ઉમેદવારે અરજી૫ત્રકમાં બતાવેલી કોઈ૫ણ વવગત અને અસલ પ્રમાણપત્રોની િકાસણી સમયે
ુ વ વવગેરેને લગતા પ્રમાણ૫ત્રો
રજુ કરે લ જન્મ તારીખ, ર્ૈક્ષચણક લાયકાત, વય, જાવત, અ ભ
ભવવષ્યમાં જે તે તબકકે િકાસણી દરમ્યાન ખોટા માલુમ ૫ડર્ે તો તેની સામે યોગ્ય
કાયદે સરની કાયગવાહી કરવામાં આવર્ે. આવા ઉમેદવારની ઉમેદવારી મંડળ ઘ્વારા ‘‘રદ‘‘ કરી
ર્કાર્ે. તેમજ અન્ય સંવગોની ભરતી માટે પણ ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવર્ે. તેમજ જો
૫સંદગી / વનમ કં ૂ થયેલ હર્ે તો ૫સંદગી/વનમ કં ૂ , મંડળ/ વનમ કં ૂ કરનાર સત્તાવધકારી
દ્વારા કોઈ૫ણ તબકકે ‘‘રદ‘‘ કરવામાં આવર્ે.

(૬)

ુ ર પ્રોરફસીયન્સી કસોટીમાં ઉત્તીણગ
મંડળ ઘ્વારા લેવાનાર થપધાગત્મક લેચખત કસોટી કે કોમ્્ ટ
થવાથી જ ઉમેદવારને વનમ કં ૂ માટેનો હક્ક મળી જતો નથી. વનમ કં ૂ સમયે સત્તાવધકારીને
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ઉમેદવાર બધી જ રીતે યોગ્ય છે તેમ સંતોષ થાય તો જ ઉમેદવારને વનમ કં ૂ આ૫વામાં
આવર્ે.
(૭)

૫સંદગી પામેલ ઉમેદવારે વનમ કં ૂ સત્તાવધકારી ઠરાવે તે ર્રતોને આવધન વનમ કં ૂ મેળવવાને
પાત્ર થર્ે.

(૮)

ઉમેદવાર પોતે ૫રીક્ષામાં સફળ થયો હોવાના કારણે જ સંબવં ધત જગ્યા ઉ૫ર વનમ કં ૂ
કરવાનો દાવો કરવાને હક્કદાર થર્ે નહીં, વનમ કં ૂ કરનાર સત્તાવધકારીને પોતાને એવી
ખાતરી થાય કે જાહેર સેવા સારૂ ઉમેદવાર યોગ્ય જણાતો નથી તો તેને ૫ડતો

ુ ી ર્કાર્ે.
ક

વનમ કં ૂ બાબતે તેઓનો વનણગય આખરી ગણાર્ે.
(૯)

ભરતી પ્રરિયા સંપ ૂણગ૫ણે

ુ રાત
જ

લ્ુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-

૧૯૬૭ (વખતો વખતના સુધારા સરહત) અને તે અન્વયે જે તે સંવગગના ઘડવામાં આવેલ
ભરતી વનયમોને આવધન રહેર્ે.

તારીિ:- ૨૬ /૦૭ /૨૦૧૭

સખચવ
ુ રાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ,
ગજ

સ્થળ:- ગાંધીનગર

ગાંધીનગર
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