.

я

 5 
  ,

к .,  , ‘‘к   !‘‘, "  ! #$,

к%-10),

* .
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(વેબસાઇટ એ સ : https://ojas.gujarat.gov.in અને https://gsssb.gujarat.gov.in )
ુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, ગાંધીનગર "વારા સ#ચવાલયના િવભાગોના
િનયં*ણ હઠળના ખાતાના વડાની કચેર/ઓ માટ ‘‘હડ 2લાક3 /સમાજ ક5યાણ િનર/6ક
‘‘ વગ3-૩ સંવગ3ની 9ુલ-૧૨૭ જ=યાઓ ૫ર ઉમેદવારો ૫સંદ કરવા માટ ઓન લાઈન
અર@૫*કો મંગાવવામાં આવે છે . આ જ=યાઓમાં વધઘટ થવાની શGતા છે . આ
માટ

ઉમેદવાર

https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ

૫ર

તા.ર૪/૦૧/૨૦૧૭

(બપોરના ૧૪:૦૦ કલાક) થી તા.૦૭/૦૨/૨૦૧૭(સમય રા*ીના ૧૧-૫૯ કલાક
Lુધી) દરMયાન અર@ કરવાની રહશે. શૈ6#ણક લાયકાત, વયમયા3દામાં Oટછાટ,
પર/6ા પPધિતની િવગતો, ઓનલાઇન અર@ કરવાની પPધિત, પર/6ા ફ/ વગેર
Rગેની L ૂચનાઓ ઉપર દશા3 વેલ વેબ સાઇટો પરથી ઉપલTધ થઇ શકશે.
સ#ચવાલયના િવભાગોના િનયં*ણ હઠળના ખાતાના વડાની કચેર/ઓ માટ
‘‘હડ 2લાક3 /સમાજ ક5યાણ િનર/6ક ‘‘ વગ3-૩ સંવગ3ની 9ુલ-૧૨૭ જ=યાઓ માટ
ભરતી UVWયા કરવામાં આવશે.
1) (૧) શૈ6#ણક લાયકાત : (અ)

Possess a bacherlor’s degree obtained

from from any of the Universities established or incorporated by or
under the Central or a State Act in India or any other educational
institution recognized as such or declaredto be deemedas a University
under section 3 of the University Grante Commission Act, 1956 or
possess an equivalent qualification recognized as such by the
Government ; અને
(બ) કોM{|ુટર Rગે} ુ ં બેઝીક નોલેજ ધરાવતા હોવા જોઇશે. (ક) ુજરાતી અથવા
Vહદ/ અથવા બે ભાષા}ુ ં  ૂર ું ાન ધરાવતા હોવા જોઇશે.
(૨) તા.૦૭/૦૨/૨૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની વય

૩૫ વષ3થી વ ુ નVહ તેટલી

હોવી જોઈશે.
(૩)

નાણા

િવભાગના

તા.૧૮/૦૧/ર૦૧૭

ઠરાવ

Wમાંક:

ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાટ3 -૨/ ઝ.૧ થી ન/ થયા ુજબ Uથમ પાંચ વષ3 માટ
.૩૧,૩૪૦/Uિત માસ Vફ2સ ઉચક ૫ગારથી િનમકં ૂ અપાશે. સામાય વહ/વટ
િવભાગનાં તા.૦૪/૦૬/૨૦૦૯ ના ઠરાવ Wમાંક :-સીઆરઆર-૧૧૨૦૦૮-૪૩૩૭૧૭ગ.૫ માં દશા3 વલ
ે બોલીઓ અને શરતોને આિધન િનમાયેલ ઉમેદવાર પાંચ વષ3ના
Rતે તેની સેવાઓ સંતોષકારક જણાયેથી સંબિં ધત કચેર/માં  તે સમયના
1

સરકારીનાં િનયમો

અ}ુસાર

મળવાપા*

પગારધોરણમાં િનયિમત

િનમુક
ં

મેળવવાને પા* થશે. તેમ છતાં, આ બાબતે નામ. LુUીમ કોટ3 માં દાખલ થયેલ SLP
No.14124/2012 અને SLP No.14125/2012ના ુકાદાને આધીન રહશે.
(૪) હરાતની િવગતવાર િવગતો https://ojas.gujarat.gov.in ઉપરાંત ુજરાત
ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગરની વેબ સાઇટ https://gsssb.gujarat.gov.in
ઉપર જોવા મળશે. પરં  ુ ઓન લાઇન અર@ મા* https://ojas.gujarat.gov.in
ઉપર જ કર/ શકાશે. કોઇપણ સંજોગોમાં ટપાલથી ક બ અર@ વીકારવામાં
આવશે નહ.
(૫) પર/6ા પPધિત

: હ ુલ6ી Uોવાળ/ O.M.R. પPધિતની ભાગ-૧ની લે#ખત

કસોટ/ અને યારબાદ ભાગ-રની કોM{|ુટર Uોફ/સીયસી કસોટ/ રહશે. લે#ખત
કસોટ/ સંભવત: એિUલ-ર૦૧૭ના માસ દરિમયાન યોશે.
(૬) ઓન લાઇન અર@ કરતી વખતે અર@માં દશા3 વલ
ે
િવગતોને અ}ુપ
Uમાણપ*ો જોડવાના નથી. પરં  ુ ઉમેદવાર પાસે ઉપલTધ શૈ6#ણક લાયકાત,
વય, કટગર/ (SC/ ST/ SEBC), મા@ સૈિનક, પોટ3 સ, શાર/Vરક ખોડ-ખાંપણ Rગેના
અસલ Uમાણપ*ો સાથે રાખીને તેના આધાર ઓનલાઇન અર@ની િવગતો
ભરવાની રહશે. થી ઓનલાઇન અર@માંની િવગતો મંડળ ચકાસે યાર જર/
Uમાણપ*ોના અભાવે ઉમેદવાર/ ગેરલાયક ઠરવાનો ક અય Uો નડ નહ.
(૭) પર/6ાને લગતી અય L ૂચનાઓ પણ વખતો વખત
https://gsssb.gujarat.gov.in ઉપર  ૂકવામાં આવશે ની ઉમેદવારોએ સમયાંતર
નધ લેવાની રહશે.
સ#ચવ

તાર/ખ :૨૪/૦૧/૨૦૧૭
થળ

: ગાંધીનગર
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(વેબસાઇટ એ સ : https://ojas.gujarat.gov.in અને https://gsssb.gujarat.gov.in )
ુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, ગાંધીનગર "વારા સ#ચવાલયના િવભાગોના
િનયં*ણ હઠળના ખાતાના વડાની કચેર/ઓ માટ ‘‘હડ 2લાક3 /સમાજ ક5યાણ િનર/6ક
‘‘ વગ3-૩ સંવગ3ની 9ુલ-૧૨૭ જ=યાઓ ૫ર ઉમેદવારો ૫સંદ કરવા માટ ઓન લાઈન
અર@૫*કો મંગાવવામાં આવે છે . આ જ=યાઓમાં વધઘટ થવાની શGતા છે . આ
માટ

ઉમેદવાર

https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ

૫ર

તા.ર૪/૦૧/૨૦૧૭

(બપોરના ૧૪:૦૦ કલાક) થી તા.૦૭/૦૨/૨૦૧૭(સમય રા*ીના ૧૧-૫૯ કલાક
Lુધી) દરMયાન અર@ કરવાની રહશે. શૈ6#ણક લાયકાત, વયમયા3દામાં Oટછાટ,
પર/6ા પPધિતની િવગતો, ઓનલાઇન અર@ કરવાની પPધિત, પર/6ા ફ/ વગેર
Rગેની L ૂચનાઓ ઉપર દશા3 વેલ વેબ સાઇટો પરથી ઉપલTધ થઇ શકશે.
સ#ચવાલયના િવભાગોના િનયં*ણ હઠળના ખાતાના વડાની કચેર/ઓ માટ
‘‘હડ 2લાક3 /સમાજ ક5યાણ િનર/6ક ‘‘ વગ3-૩ સંવગ3ની 9ુલ-૧૨૭ જ=યાઓ માટ
ભરતી UVWયા કરવામાં આવશે.
1) (૧) શૈ6#ણક લાયકાત : (અ)

Possess a bacherlor’s degree obtained

from from any of the Universities established or incorporated by or
under the Central or a State Act in India or any other educational
institution recognized as such or declaredto be deemedas a University
under section 3 of the University Grante Commission Act, 1956 or
possess an equivalent qualification recognized as such by the
Government ; અને
(બ) કોM{|ુટર Rગે} ુ ં બેઝીક નોલેજ ધરાવતા હોવા જોઇશે. (ક) ુજરાતી અથવા
Vહદ/ અથવા બે ભાષા}ુ ં  ૂર ું ાન ધરાવતા હોવા જોઇશે.
(૨) તા.૦૭/૦૨/૨૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારની વય

૩૫ વષ3થી વ ુ નVહ તેટલી

હોવી જોઈશે.
(૩)

નાણા

િવભાગના

તા.૧૮/૦૧/ર૦૧૭

ઠરાવ

Wમાંક:

ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાટ3 -૨/ ઝ.૧ થી ન/ થયા ુજબ Uથમ પાંચ વષ3 માટ
.૩૧,૩૪૦/Uિત માસ Vફ2સ ઉચક ૫ગારથી િનમકં ૂ અપાશે. સામાય વહ/વટ
િવભાગનાં તા.૦૪/૦૬/૨૦૦૯ ના ઠરાવ Wમાંક :-સીઆરઆર-૧૧૨૦૦૮-૪૩૩૭૧૭ગ.૫ માં દશા3 વલ
ે બોલીઓ અને શરતોને આિધન િનમાયેલ ઉમેદવાર પાંચ વષ3ના
Rતે તેની સેવાઓ સંતોષકારક જણાયેથી સંબિં ધત કચેર/માં  તે સમયના
1

સરકારીનાં િનયમો

અ}ુસાર

મળવાપા*

પગારધોરણમાં િનયિમત

િનમુક
ં

મેળવવાને પા* થશે. તેમ છતાં, આ બાબતે નામ. LુUીમ કોટ3 માં દાખલ થયેલ SLP
No.14124/2012 અને SLP No.14125/2012ના ુકાદાને આધીન રહશે.
(૪) હરાતની િવગતવાર િવગતો https://ojas.gujarat.gov.in ઉપરાંત ુજરાત
ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગરની વેબ સાઇટ https://gsssb.gujarat.gov.in
ઉપર જોવા મળશે. પરં  ુ ઓન લાઇન અર@ મા* https://ojas.gujarat.gov.in
ઉપર જ કર/ શકાશે. કોઇપણ સંજોગોમાં ટપાલથી ક બ અર@ વીકારવામાં
આવશે નહ.
(૫) પર/6ા પPધિત

: હ ુલ6ી Uોવાળ/ O.M.R. પPધિતની ભાગ-૧ની લે#ખત

કસોટ/ અને યારબાદ ભાગ-રની કોM{|ુટર Uોફ/સીયસી કસોટ/ રહશે. લે#ખત
કસોટ/ સંભવત: એિUલ-ર૦૧૭ના માસ દરિમયાન યોશે.
(૬) ઓન લાઇન અર@ કરતી વખતે અર@માં દશા3 વલ
ે
િવગતોને અ}ુપ
Uમાણપ*ો જોડવાના નથી. પરં  ુ ઉમેદવાર પાસે ઉપલTધ શૈ6#ણક લાયકાત,
વય, કટગર/ (SC/ ST/ SEBC), મા@ સૈિનક, પોટ3 સ, શાર/Vરક ખોડ-ખાંપણ Rગેના
અસલ Uમાણપ*ો સાથે રાખીને તેના આધાર ઓનલાઇન અર@ની િવગતો
ભરવાની રહશે. થી ઓનલાઇન અર@માંની િવગતો મંડળ ચકાસે યાર જર/
Uમાણપ*ોના અભાવે ઉમેદવાર/ ગેરલાયક ઠરવાનો ક અય Uો નડ નહ.
(૭) પર/6ાને લગતી અય L ૂચનાઓ પણ વખતો વખત
https://gsssb.gujarat.gov.in ઉપર  ૂકવામાં આવશે ની ઉમેદવારોએ સમયાંતર
નધ લેવાની રહશે.
સ#ચવ

તાર/ખ :૨૪/૦૧/૨૦૧૭
થળ

: ગાંધીનગર

2
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