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ુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, ગાંધીનગર વારા સમાજ ુરા ખાતા હતકના !ોબેશન

ઓ&ફસર અને તેની સમક વગ)-૩ સંવગ)ની જ,યાઓ ઉ૫ર ઉમેદવારો ૫સંદ કરવા મેર/ટ યાદ/ તૈયાર
કરવા આ 3હ4રાતમાં

ફકરા નંબર ૪ માં ઉ6લેખ કર4 લ શૈ8ણક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી

િનયત ન< ૂનામા ઓજસ વેબસાઇટ ઉપર ઓન લાઈન અર@૫Aકો મંગાવવામાં આવે છે . આ માટ4
ઉમેદવાર4 https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ ૫ર .19/04/2016 (5> 14:00 кк) ?

 ) દરCયાન અર@ કરવાની રહ4શે.
. 04/05/2016 ( @ A 23:59 кк 0"
1. અર@ કરવા માટ4ની િવગતવાર  ૂચનાઓ આ 3હ4રાતમાં ફકરા નંબર ૭ માં દશા)વેલ છે . તે
 ૂચનાઓ સહ/ત આ સમG 3હ4રાત ઓનલાઇન અર@ ભરતાં પહ4લાં ઉમેદવાર4 પોતે Iયાનથી
વાંચવી જJર/ છે .
2. ઓનલાઇન અર@ કરતી વખતે ઉમેદવાર4 કોઇ !માણપAો જોડવાના નથી. પરં L ુ ઓનલાઇન
અર@ કરતી વખતે !માણપAોમાંની િવગતોને આધાર4 ઓનલાઇન અર@માં અરજદાર4 સમG
િવગતો ભરવાની રહ4 છે . આથી પોતાના બધા જ !માણપAો Mવા ક4 શૈ8ણક લાયકાત, વય, શાળા
છોડNાOુ ં !માણપA,3િત,શાર/&રક ખોડ ખાંપણ (હોય તો), મા@ સૈિનક (લાુ પડLુ હોય તો)
તેમજ અRય લાયકાતના અસલ !માણપAોને સાથે રાખીને ઓનલાઇન અર@માં એવા
!માણપAોને આધાર4 સમG િવગતો ભરવાની રહ4 છે . Mથી અર@માંની ખોટ/ િવગતોને કારણે
અર@ રદ થવા પાA ઠર4 નહU.
ુ ી !Zોવાળ/
3. પસંદગીની !&Wયા આ 3હ4રાતમાં ફકરા નંબર ૯ માં દશા)Yયા <ુજબની હ4Lલ
ઓ.એમ.આર. પIધિતની લે8ખત પર/ા અને [યારબાદ કોC\]ુટર !ોફ/સીયRસી (કાય)મતા)
ુ ી !Zોવાળ/ ઓ.એમ.આર. પIધિતની લે8ખત પર/ાOુ ં
^ગેની પર/ા રહ4શે. ભાગ-૧ ની હ4Lલ
આયોજન સંભવતઃ મંડળ `ારા aુલાઇ -૨૦૧૬ માં કરવામાં આવશે. આમ છતાં આ બાબતે મંડળ
જJર જણાયે ફ4રફાર કર/ શકશે.
4. પર/ા સંદભ)ની બધી જ  ૂચનાઓ મોબાઇલ નંબર પર એસ.એમ.એસ. થી આપવામાં આવશે.
આથી અર@પAકમાં સંબિં ધત કોલમમાં મોબાઇલ નંબર અવfય દશા)વવો. અને પર/ા !&Wયા
g ૂણ) થાય [યા ુધી નંબર 3ળવી રાખવો અિનવાય)
જ,યાઓની ક4ટ4ગર/વાર િવગતો નીચે <ુજબ છે .
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ર/તે જJર/ છે .

ભરવાપાA

ખાલી
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  M તે અનામત ક4ટ4ગર/ના ઉમેદવારો માટ4 જ અનામત છે .
Y. અનામત જ,યાઓ Iк Z 1 я

[. 8к \  8к ; (No multiple application);
 એક ઉમેદવાર એક જ અર@ કર/ શકશે. તેમ છતાં એકથી વhુ અર@ (multiple application) ના
&કસામાં ફ/ સહ/ત સવ) ર/તે યો,ય ર/તે ભર4 લી અર@ઓ પૈક/ સૌથી છે 6લી કRફમ) થયેલી (સૌથી
iચા નંબરની) એક જ અર@ માRય રહ4શે. તે િસવાયની બધી અર@ઓ રદ થશે.
 એક કરતાં વધાર4 અર@ કરવામાં આવશે તો (multiple application) ફ/ ભર4 લી છે 6લી અર@
સાથેની ફ/ને ફ/ નહU ભર4 લી અRય અર@ સામે ગણવામાં આવશે નહU.
 M ઉમેદવાર4 ફ/ ભરવાની થતી નથી તેવા ઉમેદવારોની સૌથી છે 6લી અર@ (ફ/ સાથે ક4 ફ/ વગર)
માRય ગણવામાં આવશે. અને તે િસવાયની બધી અર@ઓ રદ ગણવામાં આવશે.

7. મ&હલાઓની અનામત જ,યાઓ માટ4 લાયક મ&હલા ઉમેદવાર ઉ૫લjધ નહ/ થાય તો તે જ,યા સંબિધત ક4ટ4ગર/
(જનરલ એસ.સી.એસ.ટ/ એસ.ઇ.બી.સી.) ના gુJષ ઉમેદવારથી ભરવામાં આવશે.
8. મા@. સૈિનક માટ4 િનયમાOુસાર ૧૦% જ,યા અનામત છે . મા@ સૈિનક ક4ટ4ગર/માં પસંદ થયેલ ઉમેદવારોને
તેઓની સંબિં ધત M તે ક4ટ4ગર/ (જનરલ, એસ.સી., એસ.ટ/. એસ.ઇ.બી.સી.) સામે સરભર કરવામાં આવશે.
મા@ સૈિનકની અનામત જ,યા માટ4 લાયક મા@ સૈિનક ઉમેદવાર નહU મળે તો તે જ,યા M તે ક4ટ4ગર/ના અRય
લાયક ઉમેદવારથી ભરવામાં આવશે
9. શાર/&રક

ખોડખાં૫ણવાળા

ઉમેદવારોની જ,યાઓ M તે ક4ટ4ગર/ સામે સરભર કરવામાં આવશે.

શાર/&રક

ખોડખાં૫ણવાળા

લાયક ઉમેદવાર ન&હm મળે તો તે જ,યા M તે ક4ટ4ગર/ના લાયક

ઉમેદવારોથી ભરવામાં આવશે.

2

10. 3હ4રાતમાં M તે ક4ટ4ગર/માં oુલ જ,યાઓ પૈક/ મ&હલા ઉમેદવારો માટ4 અ<ુક જ,યાઓ અનામત હોય [યાર4
મ&હલા ઉમેદવારોની અનામત જ,યાઓ િસવાયની બાક/ રહ4તી જ,યાઓ ફpત gુJષ ઉમેદવારો માટ4
અનામત છે તેમ ગણવાOુ ં નથી, આ જ,યાઓ પર gુJષ તેમજ મ&હલા ઉમેદવારોની પસદં ગી માટ4
િવચારણા થઇ શક4 છે . gુJષ તેમજ મ&હલા ઉમેદવારો અર@ કર/ શક4 છે . (દા.ત. oુલ ૧૦ જ,યાઓ પૈક/
૦૩ જ,યા મ&હલા ઉમેદવાર માટ4 અનામત છે પરં L ુ બાક/ રહ4તી ૦૭ જ,યા સામે મ&હલા ઉમેદવાર પણ
પસંદગી પામી શક4 છે .)

. ૫ગાર ધોરણ :
નાણાં

િવભાગનાં

ખરચ/ર૦૦ર/૫૭/ઝ/૧

તા.૧૬/ર/ર૦૦૬
ની

જોગવાઈઓને

અને
અિધન

તા.ર૯/૪/ર૦૧૦
તેમજ

ના

ઠરાવ

તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૫

નંબર
ના

:

ઠરાવ

Wમાંક:ખરચ/૨૦૦૨/૫૭ પાટ) -ર)/ ઝ-૧ થી નt/ થયા <ુજબ !થમ પાંચ વષ) માટ4 J. ૧૩૫૦૦/
!િતમાસ &ફpસ ૫ગાર અને તેના ઉપર માિસક ખાસ ભuvુ J. ૧૫૦૦/- મળ/ ને oુલ wુ.૧૫,૦૦૦/ઉxચક
પગાર થી િનમyકં ૂ અપાશે. વhુ મા વાિષzક વધારો wુ. ૧૫૦૦/ નો રહ4શે તેમજ આ ઠરાવ થી િનયત થયેલ
અRય લાભો મળવાપાA રહ4શે.. [યારબાદ પાંચ વષ)ની સેવાઓ સંતોષકારક ર/તે g ૂર/ થયેથી J. ૫૨૦૦—
૨૦૨૦૦/ (Gેડ પે- ૨૮૦૦/) ના ૫ગાર ધોરણમાં િનયિમત િનમyકં ૂ મેળવવા પાA થશે. તેમ છતાં આ
બાબતે નામ.ુ!ીમ કોટ) માં દાખલ થયેલ SLP No.14124/2012 અને SLP No.14125/2012 ના
}ુકાદાને આધીન રહ4શે.

3. T]J@ :
ઉમેદવાર ભારતનો નાગ&રક હોવો જોઈએ. અથવા ુજરાત <ુ6ક/ સેવા વગ~કરણ અને ભરતી
(સામાRય) િનયમો, ૧૯૬૭ ના િનયમ-૭ ની જોગવાઇ <ુજબની રા/યતા ધરાવતા હોવા જોઇએ.

4. шNCM к @к :
1)

સીધી ભરતીથી ૫સંદગીમાં િનમyકં ૂ પાA થવા માટ4 ઉમેદવાર ભારતના ક4Rીય અથવા રાય ના

કાયદા હ4ઠળ થાિપત કોઈપણ ]ુિન. અથવા શૈ8ણક સંથા અથવા ]ુ. @. સી એકટ-૧૯૫૬ની કલમ-૩
હ4ઠળ ]ુિન. તર/ક4 થાિપત થયેલ શૈ8ણક સંથાની સોસીયલ વક) અથવા સોસીઓલો@

અથવા

સાયકોલો@ <ુય િવષય સાથે નાતકની પદવી ક4 તેને સમક શૈ8ણક લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઇએ.
2)

(૧)

રાજય

તા૧૮/૦૩/૨૦૧૬

સરકારના

સામાRય

વહ/વટ

િવભાગના

તા.૧૩/૮/ર૦૦૮

તથા

[યારબાદના

ુધારા ઠરાવ Wમાંકઃસીઆરઆર-૧૦-ર૦૦૭-૧ર૦૩ર૦-ગ.૫ <ુજબ કોC\]ુટરના બેઝીક

નોલેજOુ ં કોઈ૫ણ તાલીમી સંથાOુ ં !માણ૫A / માક) શીટ ધરાવતા હોવા જોઈશે. િવક6પે, (૨) કોC\]ુટર
એક િવષય તર/ક4 હોય તેવી લાયકાત સરકાર માRય ]ુિનવિસzટ/ અથવા સંથામાંથી મેળવેલ હોવાના
!માણપAો ધરાવતા હોવા જોઇશે, અથવા (૩) ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧ર ની ૫ર/ા કોC\]ુટર િવષય
સાથે પાસ કર4 લ હોવાના !માણ૫A ધરાવતા હોવા જોઈશે.
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ઓનલાઇન અર@ કરવાના તબtે ઉમેદવાર આુ ં !માણ૫A ધરાવતા ના હોય તો પણ, અર@ કર/ શકશે
૫રં L ુ િનમyકં ૂ મેળવતા ૫હ4લાં ઉમેદવાર4 આુ ં !માણ૫A અ} ૂક રaુ કરવાOુ ં રહ4શે, અRયથા આવા ઉમેદવાર
િનમyકં ૂ મેળવવા પાA ઠરશે નહU.
3) ુજરાતી અથવા &હRદ/ અથવા બ ે ભાષાOુ ં g ૂરLુ ં ાન ધરાવતા હોવા જોઈશે.

5.

@@ :-

1) ‘‘!ોબેશન ઓ&ફસર અને તેની સમક” ની જ,યા માટ4 તા. ૦૪/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ ઉમેદવારની વય ૩૫
વષ)થી વhુ ન&હ તેટલી હોવી જોઈશે.
2) < ૂળ ુજરાતના હોય તેવા અનામત વગ)ના, ઉમેદવારો તથા તમામ મ&હલા, િવકલાંગ તેમજ મા@ સૈિનક
ઉમેદવારોને ઉ૫લી વયમયા)દામાં િનયમાOુસાર નીચે <ુજબ ટછાટ આ૫વામાં આવશે
1) સામાRય મ&હલા ઉમેદવારોને

૫ વષ)

2) અનામત વગ)ના gુJષ ઉમેદવારોને

૫ વષ)

3) અનામત વગ)ના મ&હલા ઉમેદવારોને

૧૦ વષ)

4) સામાRય વગ)ના િવકલાંગ gુJષ ઉમેદવારોને

૧૦ વષ)

5) સામાRય વગ)ના િવકલાંગ મ&હલા ઉમેદવારોને

૧૫ વષ)

6) અનામત વગ)ના િવકલાંગ gુJષ ઉમેદવારો

૧૫ વષ)

7) અનામત વગ)ના િવકલાંગ મ&હલા ઉમેદવારો

ર૦ વષ)

8) મા@ સૈિનક ઉમેદવારો નીચેની નધના <ુા ૫ <ુજબ.

^" :
1) ઉમેદવાર ખોડખાંપણની ૪૦% ક4 તેથી વhુ અને

૧૦૦ % ુધીની ટકાવાર/ ધરાવતાં હોવાOુ ં િસિવલ

સનOુ ં સટફ/ક4ટ ધરાવતાં હશે તો જ િવકલાંગ ઉમેદવાર તર/ક4 ઉ૫લી વયમયા)દા અને અનામતનો લાભ
મળશે.
2) શાર/&રક અશpતતા ^ગે સામાRય વહ/વટ િવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પર/પA Wમાંકઃ પરચ-૧૦૨૦૦૮
– ૪૬૯૫૪૦ - ગ-ર થી િનયત થયેલ ન< ૂનામાં સરકાર/ હોપટલના ુિ!Rટ4Rડ4Rટ/ િસિવલ સન/મેડ/કલ
બોડ) `ારા આપવામાં આવેલ !માણપA માRય ગણવામાં આવશે.
3) ઓનલાઇન અર@ કરતી વખતે કોઇ !માણપA જોડવાના નથી પરં L ુ આ ક4ટ4ગર/માં અર@ કરનારા
ઉમેદવારો આવા !માણપAો ધરાવતા હોય તેમણે જ િવકલાંગ ઉમેદવારની ક4ટ4ગર/માં અર@ કરવાની
રહ4શે.
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4) મા@ સૈિનક સળંગ છ માસથી ઓછ/ નહ/ તેટલી ફરજ બ3વેલ હોય અને નોકર/માંથી િનયિમત ર/તે
િન ૃ થયા હોય તેવા મા@ સૈિનકોને તેમણે બ3વેલ ખર4 ખર ફરજનો સમયગાળો, તેમની iમરમાંથી બાદ
કરતાં મળતી iમર, ભરતી િનયમ માં ઠરાવેલ ઉ૫લી વયમયા)દાથી Aણ વષ) કરતાં વધવી જોઈશે નહU.

5) મા@ સૈિનક િસવાય તમામ ક4ટ4ગર/ના ઉમેદવારોને ઉ૫લી વયમયા)દામાં મળવાપાA ટછાટ સાથેની iમર
િનયત તાર/ખે કોઈ૫ણ સંજોગોમાં ૪૫ વષ) કરતાં વધવી જોઈએ નહU.

6.

@@ 7 /"H Jх :
તમામ ઉમેદવારોનાં &કસામાં વયમયા)દા તા.૦૪/૦૫/૨૦૧૬ ની થિતને યાનમાં લેવામાં
આવશે. અRય તમામ બાબતો માટ4 પણ cut off date તા.૦૪/૦૫/૨૦૧૬ ની ગણવાની રહ4શે.

7. ; к  J :આ 3હ4રાતના સંદભ)માં મંડળ વારા ઓન લાઈન જ અર@ વીકારવામાં આવશે. ઉમેદવાર4
3હ4રાતમાં દશા)Yયા તા. ૧૯/૦૪/૨૦૧૬ (બપોરના ૧૪:૦૦ કલાક) થી તા. ૦૪/૦૫/૨૦૧૬ (સમય
રાAીના ર૩.૫૯ કલાક ુધી) દરCયાન https://ojas.gujarat.gov.in ૫ર અર@૫Aક ભર/ શકશે.
ઉમેદવાર4
1) સૌ !થમ https://ojas.gujarat.gov.in ૫ર જુ.ં
2)

હવે "Apply On line" Click કરુ.ં

3) ‘‘!ોબેશન ઓ&ફસર અને તેની સમક” જ,યાઓ માટ4ની 3હ4રાત Wમાંકઃ ૮૨ ઉપર click કરવાથી
screen ઉપર more details અને Apply now ના

જ,યાની િવગતો મળશે. M more details clik

કરવાથી િવગતવાર 3હ4રાત જોવા મળશે. M વાંચી જવી.
4) તેની નીચે "Apply now" પર click કરવાથી Application Format ુલશે Mમાં સૌ !થમ
"Personal Details" ઉમેદવાર4 ભરવી. (અહU લાલ ંદડ/ (*) િનશાની હોય તેની િવગતો ફરજયાત
ભરવાની રહ4શે.)
5) Personal

Details

ભરાયા

બાદ

"Educational

Details"

ભરવા

માટ4

"Educational

Qualifications" ૫ર click કરુ.ં
6) તેની નીચે "Self declaration" ૫ર click કરુ.ં [યારબાદ
7) ઉ૫રની શરતો વીકારવા માટ4 "Yes" ૫ર click કરુ.ં હવે અર@ g ૂણ) ર/તે ભરાઈ ગયેલ છે .
8) હવે "save" ૫ર click કરવાથી તમાર/ અર@નો online વીકાર થશે.
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9) અર@ કયા) બાદ ઉમેદવારનો "Application Number" generate થશે. M ઉમેદવાર4 સાચવીને
રાખવાનો રહ4શે.

10) હવે Upload Photograph ૫ર click કરો અહU તમારો application number type કરો અને
તમાર/ Birth date type કરો. [યારબાદ ok ૫ર click કરુ.ં અહU photo અને signature upload
કરવાના છે . (Photo Oુ ં મા૫ ૫ સે.મી. iચાઈ અને ૩.૬ સે.મી. ૫હોળાઈ અને Signature Oુ ં મા૫
ર.૫ સે.મી. લંબાઈ અને ૭.૫ સે.મી. ૫હોળાઈ રાખવી.) (photo VG[ signature upload કરવા સૌ
!થમ તમારો photo અને signature jpg format માં (15 kb) સાઈઝથી વધાર4 ન&હ તે ર/તે ક4ન
કર/ computer માં Save કર4 લા હોવા જોઈએ.) "browse" button ૫ર click કરો. હવે choose file
ના W/નમાંથી M ફાઈલમાં jpg format માં તમારો photo store થયેલ છે , તે ફાઈલને select કરો
અને "open" button ને click કરો. હવે "browse" button ની બાaુમાં "upload" button ૫ર click
કરો. હવે બાaુમાં તમારો photo દ4 ખાશે. હવે આજ ર/તે signature ૫ણ upload કરવાની રહ4શે. M
ફોટો અપલોડ કરવામાં આYયો હોય તે જ ફોટાની નકલ લે8ખત પર/ામાં હાજર/પAકમાં
ચટાડવાની રહ4શે. તેમજ પછ/ના દર4 ક તબtે મંડળ માંગે [યાર4 તેવો જ ફોટો રaૂ કરવાનો રહ4શ.ે
આથી ઓનલાઇન અર@પAકમાં અપલોડ કર4 લ ફોટોGાફની ચારથી પાંચ નકલો કઢાવી રાખવી.
aુદા aુદા તબtે aુદા ફોટોGાફ રaૂ થશે તો ઉમેદવારની ઓળખ !થાિપત નહU થવાના કારણે
ઉમેદવારની ફાળવણી/િનમyકં ૂ માં બાધ આવી શકશે Mની જવાબદાર/ ઉમેદવારની પોતાની રહ4શે.

11) હવે પેજના ઉ૫રના ભાગમાં "Confirm Application" ૫ર click કરો અને "Application number"
તથા Birth Date type કયા) બાદ Ok ૫ર click કરવાથી Aણ બટન (૧) ok (ર) show application
preview અને (૩) confirm application દ4 ખાશે. ઉમેદવાર4 show application preview ૫ર click
કર/ પોતાની અર@ જોઈ લેવી. અર@માં ુધારો કરવાનો જણાય તો edit કર/ લે.ુ ં કRફમ) કયા)
૫હ4લા કોઈ૫ણ !કારનો ુધારો થઈ શકશે. સંg ૂણ) ચકાસણી બાદ જો અર@ ુધારવાની જJર ના
જણાય તો જ confirm application ૫ર click કરુ.ં તેથી ઉમેદવારની અર@નો મંડળમાં online
વીકાર થઈ જશે.

12) એકવાર ઓનલાઇન અર@ કRફમ) થયા બાદ તેમાં કોઇપણ !કારનો ફ4રફાર ઉમેદવાર ક4 મંડળ
`ારા થઇ શકશે નહU. અર@માં દશા)વેલી િવગતોને અOુJપ !માણપAો મંડળ માંગે [યાર4 ઉમેદવાર4
રaૂ કરવાના રહ4શે. આથી ઉમેદવાર4 !થમ તેમની પાસેના અસલ !માણપAોને આધાર4 પોતાOુ ં
નામ પિત/િપતાOુ ં નામ અટક જRમ તાર/ખ શૈ8ણક લાયકાત 3િત (ક4ટ4ગર/) MRડર
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(મેલ/ફ/મેલ) મા@ સૈિનક પોટ) સ શા.ખો.ખાં. િવધવા વગેર4 બાબતોની બાર/ક ચકાસણી નામ/
અટકના પેલUગ સહ/ત કર/ લઇને તેને અOુJપ િવગતો જ ઓનલાઇન અર@માં દશા)વવાની રહ4શે.
મંડળ `ારા ચકાસણી સાwુ !માણપAો માંગવામાં આવે [યાર4 ઓનલાઇન અર@પAકમાં દશા)વેલ
િવગતો અને ઉમેદવાર `ારા મંડળ સમ રaૂ કરવામાં આવતાં !માણપAોમાં કોઇપણ 3તની
િવસંગતતા મા ૂમ પડશે તો તેવી િત]ુpત અર@ઓ મંડળ `ારા M તે તબtે થી ‘રદ’ કરવામાં
આવશે. ખોટ/ ક4 અh ૂર/ િવગતોને કારણે િત]ુpત અર@ રદ કરવામાં આવે તો તેમાં મંડળની કોઇ
જવાબદાર/ રહ4શે નહU. આથી ઉમેદવારોને તેમની પાસેના !માણપAોને આધાર4 અને તેને અOુJપ
િવગતો ઓનલાઇન અર@ કરતી વખતે દશા)વવાની ખાસ કાળ@ રાખવા જણાવવામાં આવે છે .

13) confirm application ૫ર click કરતાં ;_ "confirmation number" generate ?ш. ` 
5OJ 5" я к@ J 7 яaJ b, \ 

2

 ш. કRફમશન નંબર િસવાય

કોઇ પણ પAYયવહાર કર/ શકાશે નહU. Confirm થયેલ અર@પAકની !ીRટ અ} ૂક કાઢ/ રાખવી.

14) 

print application 5 click кc. ;_  confirmation number 7b5 к  ;

print 5 click кJ ; к кdJ

2  х  я 

 e

O. `? \ 

> 36 f1 к ;  к яa >g \>@ 6 шк@.

15) ઉમેદવારને

ફોમ)

ભરતી

વખતે

માગ)દશ)નની

આવfયકતા

જણાયતો

ટોલ-/

નંબર

:

૧૮૦૦૨૩૩૫૫૦૦ ૫ર ફોન કર/ને જJર/ માગ)દશ)ન મેળવી લે.ુ ં

16) અર@ કRફમ) થઇ ગયા બાદ આગળના ફકરા. ૮ માં આપેલ ુચનાઓ અOુસાર પોટ ઓફ/સ
ખાતે રોકડમાં પર/ા ફ/ J.૧૦૦/- તથા પોટલ ચા J.૧૨/-ચલણથી ભરવાના રહ4શે. આ ચલણ
પણ OJAS વેબસાઇટ ઉપરથીજ ડાઉનલોડ કરવાOુ ં રહ4શે. અર@ કRફમ) કયા) બાદ ફ/ ન ભરનાર
જનરલ ક4ટ4ગર/ના ઉમેદવારની ઉમેદવાર/ રદ ગણાશે.

8. 5JC IJ :

ફોમ) ભરતી વખતે ‘‘ General ’’ ક4ટ4ગર/ Select કર/ હોય (દશા)વી હોય) તેવા Ph તથા મા@ સૈિનકની
ક4ટ4ગર/ િસવાયના તમામ ઉમેદવારોએ પર/ા ફ/ ભરવાની રહ4શે.
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M ઉમેદવારોએ ફ/ ભરવાની છે તેવા ઉમેદવારો જયાર4 OJAS વેબસાઇટ પર પોતાની અર@ સબમીટ કર4
[યાર4 તેઓને અર@ ફ/ ભરવા માટ4 ઓન લાઇન ઉપલjધ ચલનની ૩ નકલોની એક પાના ઉપર િ!Rટ
મેળવવાની ુચના મળશે. ઉમેદવારોએ આ પાનાની પણ િ!Rટ મેળવી લેવાની રહ4શે, ઉમેદવારોએ
ચલન સાથે કોઇપણ કોC\]ુટરાઇઝડ પોટ ઓફ/સમાં જઇને પર/ા ફ/ પેટ4 J.૧૦૦/ રોકડા + J.૧૨/પોટલ ચાજ~સ ભર/ દ4 વાના રહ4શે. ચલનની એક નકલ પોટ ઓફ/સ રાખી લેશે અને બે નકલ
ઉમેદવારને િસtા / ટ/કર સાથે પરત આપશે. આ નકલ ઉમેદવાર4 સાચવી રાખવાની રહ4શે અને
પર/ા સમયે કોલ લેટર સાથે અ} ૂક સાથે લાવવાની રહ4શે.



અRય કોઇ ર/તે ફ/ વીકારવામાં આવશે નહU.



પોટ ઓફ/સમાં ફ/ ભરવાની છે 6લી તા. ૦૬/૦૫/૨૦૧૬ (પોટ ઓફ/સના કામકાજના સમય ુધી)
ની રહ4શે.



ફ/ ભયા) બાદ ર/ફંડ કોઇપણ સંજોગોમાં મળવાપાA નથી તેમજ ફ/ ભરવાપાA ઉમેદવારોની ફ/ ભયા)
વગરની અર@ માRય રહ4શે નહU.



પર/ા ફ/ ભરવાથી ઉમેદવારને તેઓ `ારા દશા)વેલ મોબાઇલ નંબર ઉપર SMS થી ફ/ ભયા)ની 3ણ
કરવામાં આવશે. જો ઉમેદવારને SMS ના મળે તો, તા[કા8લક ઉમેદવાર4 M પોટ ઓફ/સ ખાતે ફ/ જમા
કરાવેલ હોય તે પોટ ઓફ/સનો સંપક) કરવાનો રહ4શે.



અર@ ફોમ)માં નીચે <ુજબની ક4ટ4ગર/ Select કરનાર ઉમેદવારોએ કોઇપણ !કારની પર/ા ફ/ ભરવાની
રહ4શે નહU.

9.

(ક)

અOુ ૂ8ચત 3િત (SC)

(ખ)

અOુ ૂ8ચત જન 3િત (ST)

(ગ)

સામાજક અને શૈ8ણક ર/તે પછાતવગ) (SEBC)

(ઘ)

મા@ સૈિનક (Ex-serviceman) તમામ ક4ટ4ગર/

(ચ)

શાર/&રક ખોડખાંપણ ધરાવતા ઉમેદવારો (PH) તમામ ક4ટ4ગર/

5 
  FH$@ :ુ ર ઉમેદવાર4
“!ોબેશન ઓ&ફસર અને તેની સમક” જ,યા ઉ૫ર ૫સંદગી પામવાનાં હ4Lસ

પધા)[મક ૫ર/ા તથા કોC\]ુટર િનgુણતા કસોટ/ની !&Wયામાંથી ૫સાર થવાOુ ં રહ4શે. આ પર/ામાં નીચે
<ુજબ ુણભાર રહ4શે.

8

!-1: Mх к 7J: 3h7Jк к J_ (OMR) Fi5A, >>%1,   %200,

(к)



/ j@
ૂગોળ

Q@ k: ુજરાતનો ઈિતહાસ,

૮૦ ુણ

@% 2.30 кк

@
2.30 кк

અને સંoૃિત, ભારતOુ ં બંધારણ, રમતગમત,
સામાRય િવાન, વત)માન !વાહો, કોC\]ુટરને
લગLુ ં સામાRય ાન, ટ4ટ ઓફ ર/ઝનUગ,
પયા)વરણ, 3હ4ર વહ/વટ, સરકાર/ યોજનાઓ,
પંચાયતી રાજ અને ડ/ઝાટર મેનેજમેRટ િવગેર4
ુજરાતી સા&હ[ય, ુજરાતી Yયાકરણ

૫૦ ુણ

^Gે@ Yયાકરણ

૪૦ ુણ

ગા8ણિતક કસોટ/ઓ, તા&ક¡ક કસોટ/ઓ

૩૦ ુણ
L 

^" :

(૧)

00  

(i) પર/ા Multiple Choice Question (MCQ ) અને Optical Mark Reader(OMR) પIધિતની

રહ4શે. (ii) દર4 ક !Zનો ૦૧ (એક) ુણ રહ4શે. (iii) ઉમેદવાર4 બધા !Zોના જવાબ આપવાના રહ4શે. (iv)
ખોટા જવાબ દ/ઠ મેળવેલ ુણમાંથી ૦.ર૫ ુણ કમી કરવામાં આવશે નેગેટ/વ માક·ગ લાુ પડશે. (v)
દર4 ક !Zના જવાબોમાં એક િવક6પ "E" “Not attempted” રહ4શે, ઉમેદવાર કોઇ !Zનો જવાબ આપવા ના
ઇxછતા હોય તો આ િવક6પ પસંદ કર/ શકશે અને “Not attempted”

િવક6પ પસંદ કરવાના &કસામાં

નેગેટ/વ માક·ગ લાુ પડશે નહU. (vi) !Zના આપેલા બધા િવક6પોમાંથી કોઇ પણ િવક6પ પસંદ નહU
કરવામાં આવે તો મેળવેલ ુણમાંથી ૦.ર૫ ુણ કમી (નેગેટ/વ માક·ગ) કરવામાં આવશે.
(ર)

લે8ખત પર/ામાં ઉીણ) થનાર ઉમેદવારોને કોC\]ુટર કાય)મતા કસોટ/ માટ4 બોલાવવામાં

આવશે. oુલ ખાલી જ,યાના ^દાM Aણ ગણા Mટલા ઉમેદવારોને કોC\]ુટર !ોફ/સીયRસી (કાય)મતા)
કસોટ/ માટ4 બોલાવવામાં આવશે.
(х)

  FIJ @Q  (кlhm7
  к@C) к 7J. 100   ,
!- кlhm7

@ 1 кк 30 7.

૧.

એpસેલ !ેડશીટ

ર૦ ુણ

ર.

ઇ-મેઇલ કરવા (વીથ ફાઈલ એટ4ચમેRટ )

ર૦ ુણ

૩.

પાવર પોઈRટ

૨૦ ુણ

૪.

ટ4Rડર નોટ/સ (^Gે@ તથા ુજરાતી)

૪૦ ુણ

oુલ : ૧૦૦ ુણ
9

^" : (૧)

કોC\]ુટર !ોફ/સીયRસી (કોC\]ુટર કાય)મતા)

ટ4 ટ

ુજરાતી અને ^Gે@ એમ બંને

ભાષામાં

લેવામાં આવશે.
(૨)

લે8ખત પર/ામાં ઉીણ) થનાર ઉમેદવારોને કોC\]ુટર !ોફ/સીયRસી (કોC\]ુટર કાય)મતા) કસોટ/
માટ4 બોલાવવામાં આવશે. oુ લ ખાલી જ,યાના સામાRયત: ^દાM Aણ ગણા Mટલા ઉમેદવારોને
કોC\]ુટર !ોફ/સીયRસી (કોC\]ુટર કાય)મતા) કસોટ/ માટ4 બોલાવવામાં આવશે.

  @кJ " :
() no
મેર/ટ યાદ/ તૈયાર કરવા માટ4O ુ ં લાયક/ ધોરણ મંડળ ઠરાવશે. પરં L ુ પર/ા િનયમોની જોગવાઇ
<ુજબ કોઇપણ સંજોગોમાં અનામત ક4ટ4ગર/ સ&હતની તમામ ક4ટ4ગર/ના ઉમેદવારો માટ4 લhુમ લાયક/
ધોરણ દર4 ક કસોટ/ માટ4 oુલ ુણના ૪૦ % ુણ રહ4શે. લે8ખત કસોટ/માં ઉીણ) થનાર ઉમેદવારોને
કોC\]ુટર !ોફ/સીયRસી (કાય)મતા) કસોટ/ માટ4 બોલાવવામાં આવશે.
(W)

(૧) ‘‘!ોબેશન ઓ&ફસર અને તેની સમક” ની જ,યા માટ4ની મેર/ટ યાદ/ પેપર-૧ (OMR) તથા ભાગ-ર
કોC\]ુટર !ોફ/સીયRસી (કાય)મતા) કસોટ/માં મેળવેલ oુલ ુણના આધાર4 અસલ !માણપAોની ચકાસણી
કર/ને તૈયાર કરવામાં આવશે.
(૨)

(2)

આ 3હ4રાત હ4ઠળની જ,યા માટ4 મૌખીક કસોટ/ (ઇRટરY]ુ) લેવાનાર નથી.

ઉપર <ુજબ તૈયાર કર4 લ મેર/ટ યાદ/ના ૧૦ (દસ) ટકા Mટલી ઉમેદવારોની લાયકાતના Wમમાં લાયક
ઉમેદવારોના નામ દશા)વતી !િતાયાદ/ પણ તૈયાર કર/ 3હ4ર કરવામાં આવશે. આ યાદ/ તૈયાર કરતી
વખતે દર4 ક ક4ટ4ગર/Oુ ં િનયમાOુસાર !િતિનિધ[વ જળવાય તે જોવામાં આવશે.

10.
(૧)

Q@ ш :3હ4રાતમાં M કાની અનામત વગ¼ માટ4 જ,યાઓ અનામત છે તેઓને જ ઉ૫લી વયમયા)દામાં ટછાટ
મળશે. બધી જ મળવાપાA ટછાટ ગણતર/માં લીધા બાદ, મા@ સૈિનક િસવાય ના &કસામા વhુમાં વhુ
૪૫ વષ)ની iમર ુધી જ ઉ૫લી વયમયા)દામાં ટછાટ મળશે.

(૨)

સા.અને શૈ.૫.વગ)ના ઉમેદવારોએ ઉ ત વગ)માં સમાવેશ ન થતો હોવા ^ગેO ુ ં િનયત ન< ૂનાOુ ં સરકાર½ીના
સામાજક Rયાય અને અિધકાર/તા િવભાગના તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬ ના ઠરાવથી િનયત થયેલ પ&રિશટ-ક
(ુજરાતીમાં) ના ન< ૂનામાં !માણ૫A મંડળ માંગે [યાર4 રaુ કરવાOુ ં રહ4શે. તા.૧/૦૪/ર૦૧૫ થી
તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ના સમયગાળાની આવકને Iયાને લઇ .01/04/2016 ? ; к  Op
.04/05/2016 l@   \q

 

 ш  ?   . ;  F 5A

5 ;  Jх 3b ; к

х ш

 ш. (^Gે@માં કઢાવેલ નોન

W/મીલેયર સટફ/ક4ટ M ક4R સરકારની નોકર/ માટ4O ુ ં હોઈ, માRય ગણવામાં આવશે ન&હ.

પર/ા બાદ

!માણપAોની ચકાસણી સમયે સમ અિધકાર/ `ારા અપાયેલ આુ ં !માણપA રaૂ ન કર/ શકતાં
ઉમેદવારો સામાRય ઉમેદવારો માટ4 નt/ થયેલ વયમયા)દામાં આવતા નહU હોય તો તેઓની ઉમેદવાર/ રદ
થશે.

10

આથી ઓનલાઇન અર@ કરતી વખતે ઉ ત વગ)માં સમાવેશ ન થતો હોવા ^ગેO ુ ં િનયત
સમયગાળાOુ ં અને િનયત ન< ૂનાOુ ં !માણપA ધરાવતા ના હોય તેવા ઉમેદવારોને જનરલ ઉમેદવાર તર/ક4
અર@ કરવા સલાહ આપવામાં આવે છે .
(૩)

સામાજક અને શૈ8ણક ર/તે ૫છાત વગ)ના ૫&રણીત મ&હલા ઉમેદવાર આુ ં નોન W/મીલેયર !માણ૫A
તેમના િપતાની આવકના સંદભ)માં ધરાવતા હોવા જોઈશે. જો આવા ઉમેદવાર તેમના ૫િતની આવકના
સંદભ)માં આુ !માણ૫A ધરાવતા હશે તો તેને યાને લેવામાં આવશે નહU.

(૪)

સામાRય વહ/વટ િવભાગના તા.રર/૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ Wમાંક : સીઆરઆર/૧૦૯૬/રર૧૩/ગ(ર) માં
િનદ¾ િશત !વત)માન િનયમો અOુસાર િવધવા મ&હલા ઉમેદવારો માટ4 ૫સંદગીમાં અGતા આ૫વા માટ4 તેમને
મળે લ oુલ ુણના ૫ (પાંચ) ટકા ુણ ઉમેર/ આ૫વામાં આવશે. ૫રં L ુ તેઓએ િનમyકં ૂ સમયે gુનઃલ,ન
કર4 લ ન હોવા જોઈએ. ઉ૫રાંત, મંડળની કચેર/ માંગે [યાર4 તેના તમામ gુરાવા મંડળને અસલમાં રaૂ
કરવાના રહ4શે.

(૫)

એથલે&ટકસ (4ક અને &ફ6ડ રમતો સ&હત), બેડિમRટન, બાક4ટબોલ, &Wક4ટ, ટબોલ, હોક/, વમUગ, ટ4બલ
ટ4િનસ, વોલીબોલ, ટ4િનસ, વેઈટ8લફટUગ, ર4 સ8લmગ, બોકિસmગ, સાઈક8લmગ, @મને¿ટક, aુડો, કબÀ/,
રાઈફલÁુ&ટmગ, ખોખો, તીરં દા@, ઘોડ4સવાર/, ગોળાફÂક, નૌકાપધા), શતરં જ હ4Rડ બોલની રમતો ખેલoુદમાં
રા/ય / Ãતરરા/ય અથવા Ãતર ]ુિનવિસzટ/ અથવા અ8ખલ ભારત શાળા સંઘ વારા યો3તી
પધા)ઓમાં માA !િતિનિધ[વ કર4 લ હોય તેવા ઉમેદવારને ૫સંદગીમાં અGતા માટ4 તેમને મેળવેલ oુલ
ુણના ૫ (પાંચ) ટકા ુણ ઉમેર/ આ૫વામાં આવશે. આ માટ4 ઉમેદવાર4 સરકાર4 તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના
ઠરાવ Wમાંક : સીઆરઆર/ ૧૦૭૭/ ર૬૬૦/ ગર તથા તા.૧/૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવ Wમાંક : સીઆરઆર/
૧૧૮૮/ ૩૬૪૪/ ગર માં િનયત કયા) <ુજબના સાિધકાર/ પાસેથી િનયત ન< ૂનામાં મેળવેલ જJર/
!માણ૫A મંડળ માંગે [યાર4 રaૂ કરવાOુ ં રહ4શે. આુ !માણપA ધરાવનાર ઉમેદવાર જ રમતના ુણ માટ4
હtદાર થશે. Sports માં અર@ કરનાર ઉમેદવાર જો મંડળ માંગે [યાર4 આુ ં !માણપA રaૂ નહU કર/ શક4
તો આવા ઉમેદવારને Sports ના ુણ મળવાપાA થશે નહU.

11.
1.

Q@ 0 123 :શૈ8ણક લાયકાત કોC\]ુટરની 3ણકાર/, iમર, 3િત (ક4ટ4ગર/-SC,ST,SEBC) મા@ સૈિનક, પોટ) સ
શાર/&રક ખોડખાંપણ અને અRય બાબતો ના સંબધ
ં માં, ઉમેદવાર પાસેના અસલ !માણપAોને આધાર4
ઓનલાઇન અર@માં ભર4 લ િવગતો સમG ભરતી !&Wયા માટ4 આખર/ ગણવામાં આવશે. ઓનલાઇન
અર@માં દશા)વેલ િવગતોના સમથ)નમાં !માણપAો અને gુરાવાઓ મંડળ માંગે [યાર4 ઉમેદવાર4
અસલમાં (ઝેરો નકલો સહ/ત) રaુ કરવાના રહ4શે. એવા gુરાવા રaુ નહU કર/ શકનાર ઉમેદવારOુ ં
અર@૫Aક M - તે તબકક4થી ‘‘’’ ગણવામાં આવશે.
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2.

અરજદાર4 અર@૫Aમાં દશા)વેલ ક4ટ4ગર/ (3િત) માં પાછળથી ક4ટ4ગર/ બદલવાની રaૂઆત GાÄ
રાખવામાં આવશે નહU. ઓનલાઇન અર@માં ઉમેદવાર4 દશા)વેલી ક4ટ4ગર/ અને ઉમેદવારની ખર4 ખર
ક4ટ4ગર/માં તફાવત મા ૂમ પડશે તો તેવી અર@ રદ કરવાપાA થશે.

3.

ઉમેદવાર અર@૫Aકમાં M ફોટો upload કર4 છે , તેની પાસપોટ) સાઈઝના ફોટાની એક કરતાં વhુ
કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવી અને ૫ર/ા સમયે હાજર/૫Aકમાં લગાવવાના રહ4શે. તેમજ મંડળ માંગે
[યાર4 તેવો જ ફોટો રaૂ કરવાનો રહ4શે.

4.

ઉમેદવાર અર@૫Aક ભરતી વખતે M મોબાઈલ નંબર દશા)વે છે તે નંબર ચાુ જ રાખવો. ભિવયમાં
મંડળ તરફથી આ પર/ાને સબંિધત ૫ર/ાલી  ૂચનાઓ ઉમેદવારને આ દશા)વેલ નંબરના
મોબાઈલ ૫ર SMS થી મોકલવામાં આવશે તેથી દશા)વેલ મોબાઈલ નંબર બદલવો નહ/.

5.

ફ/કસ ૫ગારથી લાયક ઉમેદવારને ૫ (પાંચ) વષ)નાં અજમાયશી ધોરણે ‘‘!ોબેશન ઓ&ફસર અને તેની
સમક”

વગ) -૩ સંવગ)ની જ,યા ઉ૫ર િનમyકં ૂ સાિધકાર/ વારા િનમyકં ૂ આ\યેથી આ જ,યાના

ભરતી િનયમો, ખાતાક/ય ૫ર/ા િનયમો, કોC\]ુટર કૌશ6ય ૫ર/ા િનયમો-ર૦૦૬ તથા g ૂવ) સેવા
તાલીમ અને તાલીમાRત ૫ર/ાનાં િનયમો <ુજબ િનયત ૫ર/ાઓ આ સમયગાળા દરCયાન પાસ
કરવાની રહ4શે.

6.

આખર/ ૫સંદગી પામેલ ઉમેદવાર િનમyકં ૂ સાિધકાર/ ઠરાવે તે શરતોને આિધન િનમyકં ૂ મેળવવાને
પાA ઠરશે.

7.

ઉમેદવાર પોતે ‘‘!ોબેશન ઓ&ફસર અને તેની સમક”

વગ) -૩ સંવગ)ની મેર/ટ યાદ/માં સમાિવટ

થવા માAથી સંબિં ધત જ,યા ઉ૫ર િનમyકં ૂ મેળવવાનો દાવો કરવાને હકકદાર થશે ન&હ. િનમyકં ૂ
કરનાર સાિધકાર/ને પોતાને એવી ખાતર/ થાય ક4 3હ4ર સેવા સાJ તે ુજરાત <ુ6ક/ સેવા વગ~કરણ
અને ભરતી (સામાRય) િનયમો- ૧૯૬૭ થી ઠરાવેલ િનયમોOુસાર યો,ય જણાતો નથી. તો M તે તબકક4
આવા ઉમેદવારને તેની િનમyકં ૂ ‘રદ’ કર/ને ૫ડતો < ૂક/ શકાશે. િનમyકં ૂ બાબતે તેઓનો િનણ)ય આખર/
ગણાશે.

8.

આ ભરતી !&Wયા સંg ૂણ)૫ણે ‘‘!ોબેશન ઓ&ફસર અને તેની સમક” સંવગ)ના !વત)માન ભરતી
િનયમો- ભરતી પર/ા િનયમોને આિધન રહ4શે.

9.

આ 3હ4રાત કોઈ ૫ણ કારણોસર રદ કરવાની ક4 તેમાં ફ4રફાર કરવાની આવfયકતા ઉભી થશે તો તેમ
કરવાનો મંડળને સંg ૂણ) હકક / અિધકાર રહ4શે અને મંડળ આ માટ4 કારણો આ૫વા બંધાયેલ રહ4શે નહ/.
તેમજ તેવા સંજોગોમાં ભર4 લ અર@ અને ૫ર/ા ફ/ ૫રત મળવાપાA થશે નહ/.
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10.

5 () 
!

11.
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૧૨.  ` кb \ ,
1.

તેને ઉમેદવાર/ માટ4 કોઈ૫ણ !કાર4 ટ4કો મેળવવા માટ4 એટલે ક4 મંડળના અય, સÆય અથવા કોઈ
અિધકાર/ ૫ર ![ય ક4 ૫રો લાગવગ લગાડવાનો !યાસ કરવા માટ4,

2.

બી3Oુ ં નામ ધારણ કરવા માટ4,

3.

બી3 પાસે પોતાOુ ં નામ ધારણ કરાવવા માટ4,

4.

બનાવટ/ ખોટા દતાવેજો અથવા Mની સાથે ચેડા કરવામાં આYયા હોય તેવા દતાવેજો સાદર કરવા
અથવા ગેરર/િત આચરવા માટ4,

5.

યથાથ) અથવા ખોટા અથવા મહ[વની મા&હતી Çપાવતા હોય તેવા િનવેદનો કરવા માટ4,

6.

૫ર/ા માટ4 તેની ઉમેદવાર/ના સંબધ
ં માં અRય કોઈ અિનયિમત અથવા અયો,ય સાધનનો આ½ય
લેવા માટ4,

7.

૫ર/ા દરCયાન ગેરYયાજબી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા માટ4 એટલે ક4 અRય ઉમેદવારની
ઉરવહ/માંથી નકલ કરવા, gુતક, ગાઈડ, કા૫લી ક4 તેવા કોઈ૫ણ છાપેલા ક4 હત8લ8ખત
સા&હ[યની મદદથી અથવા વાતચીત વારા નકલ કરવા ક4 ઉમેદવારને નકલ કરાવવાની ગેરર/િતઓ
પૈક/ કોઈ૫ણ ગેરર/િત આચરવા માટ4, ઉમેદવારને ગેરલાયક ઠ4રાવવા ઉપરાંત ભિવયની
પર/ાઓમાં બેસવા માટ4 !િતબંધ <ુકવા ઉપરાંત ફોજદાર/ પગલા સ&હતની િશા[મક કાય)વાહ/ને
પાA ઠરશે.

8.

લખાણોમાં અÈfલલ ભાષા અથવા બીભ[સ બાબત સ&હતની અ!Lુત બાબત લખવા માટ4,

9.

OMR ઉરપAમાં પોતાની ઓળખ ૂચક કોઇપણ !કારની નીશાની લખાણ આ6ફાબેટ 8ચÉ ક4 Mનાથી
ઓળખ !થાિપત થાય તેવા !યાસ કરવા માટ4 ૫ર/ા ખંડમાં અRય કોઈ ર/તે ગેરવત)yકં ૂ કરવા
માટ4,

10.

૫ર/ાના સંચાલન કરવા માટ4 મંડળે રોક4લા ટાફને સીધી ક4 આડકતર/ ર/તે હ4રાન કરવા અથવા
શાર/&રક ર/તે ઈ3 કરવા માટ4,

11.

g ૂવ)વત~ ખંડોમાં િન&દ¡ ટ કર4 લા તમામ અથવા કોઈ૫ણ oૃ[ય કરવાનો !ય[ન કરવા માટ4 અથવા
આવા !સંગે મદદગાર/ કરવા માટ4, અથવા

12.

૫ર/ા માટ4 તેને ૫રવાનગી આ૫તા તેના !વેશ૫Aમાં આ૫વામાં આવેલી કોઈ૫ણ ુચનાનો ભંગ
કરવા માટ4 દોિષત ઠયા) હોય તો અથવા દોિષત હોવાOુ ં 3હ4ર ક]ુ) હોય તો તે ફોજદાર/ કાય)વાહ/ને
પાA થવા ઉ૫રાંત - (ક) મંડળ, તે M ૫ર/ાનો ઉમેદવાર હોય તે ૫ર/ામાંથી ગેરલાયક ઠરાવી
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શકશે, અથવા (ખ) (૧) મંડળ, સીધી ૫સંદગી માટ4 લેવાની કોઈ૫ણ ૫ર/ામાં બેસવામાંથી અથવા
કોઈ૫ણ JબJ <ુલાકાતમાંથી, અથવા (ર) રાજય સરકાર, પોતાના હ4ઠળની કોઈ૫ણ નોકર/માંથી
કાયમી ર/તે અથવા િન&દટ <ુદત માટ4 ગેરલાયક / બાકાત કર/ શકશે.
13.

ુજરાત 3હ4ર સેવા આયોગ ક4 અRય 3હ4ર સેવા આયોગ અથવા અRય સરકાર//અધ)
સરકાર//સરકાર હતકની સંથાઓ Iવારા ઉમેદવાર કયાર4 ય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય અને
ગેરલાયકાતનો સમય ચાુ હશે તો આવા ઉમેદવારની અર@ આપોઆપ રદ થવાને પાA બનશે.

૧૩. નીચે દશા) Yયા <ુજબની અર@ઓ રદ કરવામાં આવશે.
(e @J A ST7 E a> O. `

u
 1  ?)

(૧)

ઓનલાઇન <ુસદા <ુજબ અર@ કર4 લ ન હોય

(ર)

અર@માં દશા) વેલ િવગતો અh ૂર/ ક4 અસંગત હોય

(૩)

અર@માં ઉમેદવાર4 સહ/ ક4 પાસપોટ) સાઇઝનો ફોટો અપલોડ કર4 લ ન હોય

(૪)

અર@ ફ4કસ થી ઇ-મેલ થી અથવા પોટથી મોકલાવેલ હોય

(૫)

8બનઅનામત વગ)ના ઉમેદવાર4 g ૂર4 g ૂર/ ફ/ ન ભર4 લ હોય

(૬)

અOુ ૂ8ચત 3િત, અOુ8ુ ચત જન 3િત, સામા@ક શૈ8ણક પછાત વગ), શાર/&રક ખડખાંપણ ધરાવતા
ઉમેદવાર તેમજ મા@ સૈિનક તેઓની ક4ટ4ગર/ ^ગેO;ુ !માણ૫A ધરાવતા ન હોય

(૭)

સામા@ક શૈ8ણક પછાત વગ)ના ઉમેદવાર 3હ4રાતમાં દશા) વેલ સમયગાળાOુ; ુજરાતી ન< ૂના “પ&રિશટક” <ુજબOુ ં નોન-&Wિમલીયર !માણ૫A ધરાવતા ન હોય

14.

આ 3હ4રાત તથા ભરતી !&Wયામાં કોઇપણ કારણોસર તેમાં ફ4રફાર કરવાની ક4 રદ કરવાની આવfયકતા

ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો મંડળનો સંg ૂણ) હt/ અિધકાર રહ4શે અને મંડળ આ માટ4 કારણો આપવા બંધાયેલ
રહ4શે નહU.

Jх :- ૧૯/૦૪/૨૦૧૬

M2

E? :- ગાંધીનગર.

ુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ
ગાંધીનગર
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