ઙૃઞળીદ ઙૐથ ઼ૉષી ૭઼અનઙૂ રઅણશ
લોક નં.૪, ડા.વરાજ મહતા ભવન,
ભવન, ગાંધીનગર
હરાત માંકઃ ૪૮/ર૦૧૫
૦૧૫૧૬ થી ૫૧/
૫૧/૨૦૧૫
૨૦૧૫૧૬ %ગેની િવગતવાર (ુચનાઓ
(વેબસાઇટ એ2સ : http://ojas.guj.nic.in અને http://gsssb.gujarat.gov.in )

6ુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, ગાંધીનગર ;ારા સ<ચવાલયના િવભાગો તેમજ
િવભાગોના િનયં>ણ હઠળના ખાતાના વડાની કચેરAઓ હBતકની %ગત મદદનીશ (6ુજરાતી/%Dે
Bટ નોDાફર Dેડ-૨), તેમજ 6ુજરાતી/%Dે Bટ નોDાફર Dેડ-૩, વગ-૩

સંવગHની નીચે દશાવેલ

જIયાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટ પસંદગી/ KિતLા યાદA 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.
ર૦૧૫
તા. ૨૫/૦
૨૫ ૦૬/ર
૦૧૫ (બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક) થી તા.
તા.
૧૪/૦
ર૦૧૫
૧૪ ૦૭/ર
૦૧૫ (સમય રા>ીના ૧૧.૫૯ કલાક (ુધી) દરTયાન ઓન-લાઈન અર કરવાની રહશ.ે

અર કરવા માટની િવગતવાર ( ૂચનાઓ (આગળ ફકરા નં. ૭ માં દશાવેલ ) સVહત આ
સમD હરાત દર ક ઉમેદવાર Wયાનથી વાંચવી જXરA છે . ઉમેદવારોએ પોતાની શૈL<ણક
લાયકાત, Yમર, િત તેમજ અZય લાયકાતના બધા જ અસલ Kમાણપ>ો પોતાની પાસે રાખવાના
રહશે અને ઓન લાઇન અરપ>કમાં તે Kમાણપ>ો [ુજબની જ જXરA િવગતો ભરવાની રહશ.ે
પરALા સંબંધેની કટલીક અગ\યની ( ૂચનાઓ મોબાઇલ નંબર પર એસ.એમ.એસ. થી આપવામાં
આવશે. આથી અરપ>કમાં સંબિં ધત કોલમમાં મોબાઇલ નંબર અવ]ય દશાવવો અને ભરતી KVયા
^ ૂણ થાય \યાં (ુધી તે નંબર ળવી રાખવો જXરA છે . ઓન લાઇન અરપ>કોના રB_ શનની
કાયવાહA ^ુણ થયા બાદ ભરતી KVયાની આગળની કાયવાહA %ગેની તમામ ( ૂચનાઓ મંડળની વેબ
સાઇટ http://gsssb.gujarat.gov.in પર [ ૂકવામાં આવશે `થી વખતો-વખત મંડળની વેબ

સાઇટ જોતા રહવાaુ ં રહશે.
નbધઃ આ હરાતો અZવયેના સંવગHમાં પેપરર-૧ ની Bપધા\મક લે<ખત કસોટA આગામી
સcટ Tબર
બર/ઓકટોબરઓકટોબર- ૨૦૧૫ માં યોજવાaુ ં મંડળની િવચારણામાં છે . `ની સૌ ઉમેદવારોએ જXરA
નbધ લેવી.

૧.

સંવગવાર જIયાની
જIયાની િવગતો નીચે [ુજબ છે .
સંવગaું નામ
હરાત
માંક

સામાZય

અaુ( ૂ<ચત

અaુ( ૂ<ચત

સા.શૈ.૫.

વગ

િત

જનિત

વગ

િવભાગ/ ખાતાની
વડાની કચેરAaું

સા

મ

સા

મ

સા

મ

સા

મ

નામ

મા

Vહ

મા

Vહ

મા

Vહ

મા

Vહ

Zય

લા

Zય

લા

Zય

લા

Zય

લા

૧૦

૪

૧

-

૨

૧

૫

૧

dુ લ

%ગત

૪૮/૨૦૧૫૧૬
સ<ચવાલયના
િવભાગો

મદદનીશ
(6ુજરાતી
BટનોDાફર
Dેડ-૨) વગ-૩
1

૨૪

ખાતાના વડાઓ

-ÕÕÕÕ-

૮

૩

૧

-

૨

૧

૪

૧

૨૦

dુ લ જIયા

-ÕÕÕÕ-

૧૮

૭

૨

-

૪

૨

૯

૨

૪૪

૧૧

૫

૨

-

૩

૧

૫

૨

૨૯

%ગત
સ<ચવાલયના
િવભાગો
૪૯/૨૦૧૫૧૬

મદદનીશ
(%Dે
BટનોDાફર,
Dેડ-૨) વગ-૩

ખાતાના વડાઓ

-ÕÕÕÕ-

૨૪

૧૧

૩

૧

૭

૨

૧૨

૫

૬૫

dુ લ જIયા

-ÕÕÕÕ-

૩૫

૧૬

૫

૧

૧૦

૩

૧૭

૭

૯૪

૫

૨

-

-

૧

-

૨

-

૧૦

સ<ચવાલયના

૫૦/૨૦૧૫૧૬

િવભાગો

BટનોDાફર
Dેડ-૩, વગ-૩

ખાતાના વડાઓ

-ÕÕÕÕ-

૬

૨

-

-

-

-

૨

-

૧૦

dુ લ જIયા

-ÕÕÕÕ-

૧૧

૪

-

-

૧

-

૪

-

૨૦

૨

-

-

-

-

-

-

-

૦૨

સ<ચવાલયના

૫૧/૨૦૧૫૧૬

6ુજરાતી

િવભાગો

%Dે
BટનોDાફર,
Dેડ-૩, વગ-૩

ખાતાના વડાઓ

-ÕÕÕÕ-

૨

૧

-

-

-

-

-

-

૦૩

dુ લ જIયા

-ÕÕÕÕ-

૪

૧

-

-

-

-

-

-

૦૫

તમામ સંવગHની dુલ જIયાઓ
યાઓ

૬૮

૦૧

૧૫

૦૫

નbધ:નbધ (૧)

૨૮ ૦૭

૩૦ ૦૯

૧૬૩
૧૬૩

. . ૪૮/૨૦૧૫૧૬ ની dુ લ-૪૪ -જIયાઓ પૈકA -૦૨ જIયાઓ હલનચલન અને

મગજના લકવાની િવકલાંગતા ધરાવતા િવકલાંગ ઉમેદવારો માટ અનામત છે . તથા ૦૪
જIયાઓ મા સૈિનકો માટ અનામત છે .
(૨) . . ૪૯/૨૦૧૫૧૬ ની dુ લ- ૯૪ જIયાઓ પૈકA -૦૧ જIયા હલનચલન અને મગજના
લકવાની િવકલાંગતા ધરાવતા િવકલાંગ ઉમેદવાર માટ અનામત છે . તથા ૦૮જIયાઓ મા સૈિનકો માટ અનામત છે .
(૩)

. . ૫૦/૨૦૧૫૧૬ ની dુલ-૨
૨૦ જIયાઓ પૈકA -૦૨ જIયા મા સૈિનક માટ અનામત
છે .

(૪)

અનામત જIયાઓ ફકત [ ૂળ 6ુજરાતના અનામત વગના ઉમેદવારો માટ જ અનામત
છે .

(૫)

` તે કટગરAમાં મVહલાઓ માટ ની અનામત જIયાઓ માટ જો લાયક મVહલા ઉમેદવાર
ઉ૫લધ નહA થાય તો તે જIયા ` તે ક ટગરAના (જનરલ, એસ.સી., એસ.ટA.,
એસ.ઇ.બી.સી.) ના ^ુXષ ઉમેદવારોથી ભરવામાં આવશે.
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(૬)

શારAVરક Lિતવાળા ઉમેદવારો માટની તથા મા સૈિનકો માટ ની અનામત જIયાઓ ` તે
ક ટગરAની જIયા સામે સરભર કરવામાં આવશે. જો તેવી જIયાઓ માટ લાયક ઉમેદવાર
ઉપલધ નહg થાય તો તે જIયાઓ ` તે ક ટગરAના સામાZય ઉમેદવારોથી ભરવામાં
આવશે.

(૭)

હરાતમાં ` તે કટગરAમાં dુલ જIયાઓ પૈકA મVહલા ઉમેદવારો માટ અ[ુક જIયાઓ
અનામત હોય \યાર મVહલા ઉમેદવારોની અનામત જIયાઓ િસવાયની બાકA રહતી
જIયાઓ ફhત ^ુXષ ઉમેદવારો માટ અનામત છે તેમ ગણવાaુ ં નથી, આ જIયાઓ પર
^ુXષ તેમજ મVહલા ઉમેદવારોની પસદં ગી ઉમેદવારોએ મેળવેલ માકસના મેરAટસને
Wયાને લઇ કરવામાં આવે છે તેથી આવી જIયાઓ માટ ^ુXષ તેમજ મVહલા ઉમેદવારો
અર કરA શક છે . (દા.ત. dુલ ૧૦ જIયાઓ પૈકA ૦૩ જIયા મVહલા ઉમેદવાર માટ
અનામત છે પરં i ુ બાકA રહતી ૦૭ જIયા સામે મેરAટસમાં આવતી મVહલા ઉમેદવાર
પણ પસંદગી પામી શક છે .)

(૮)

ઉ૫ર દશાવેલ જIયાઓ માટ સ<ચવાલય અને ખાતાના વડા ની કચેરAઓમાં િનjુVકત
%ગે ઉમેદવારો પાસેથી ૫સંદગી માટ નો િવકkપ Kમાણપ>ોની ચકાસણીના તબકક
મંડળ lવારા લેવામાં આવશે. ` િવકkપ ` તે ઉમેદવાર માટ આખરA ગણાશે. આ
િવકkપનો અમલ ઉમેદવાર મેળવેલ 6ુણના મેરAટને lયાનમાં રાખી કરવામાં આવશે.
અને એકવાર આપેલ ૫સંદગીમને કોઈ૫ણ સંજોગોમાં બદલવામાં આવશે નહA.

ર.

૫ગાર ધોરણ : નાણાં િવભાગના તા.૧૬-ર-ર૦૦૬ ના તથા તા.ર૯/૪/ર૦૧૦ અને તા. ૬/૧૦/૨૦૧૧ ના ઠરાવ
માંક : - ખરચ -ર૦૦ર- ૫૭-ઝ.૧ તથા તા. ૨૦/૧૦/૨૦૧૪ ના ઠરાવ માંકઃ ખરચ -ર૦૦ર૫૭-ઝ.૧ અZવયે Kથમ પાંચ વષ માટ Kિત માસ માટ નીચે [ુજબ િનયત Vફકસ ૫ગારથી
િનમnકં ૂ અપાશે અને સામાZય વહAવટ િવભાગનાં તા.૪-૬-ર૦૦૯ ના ઠરાવ માંક:સીઆરઆર-૧૧ર૦૦૮-૪૩૩૭૧૭-ગ.૫ માં દશાવેલ બોલીઓ અને શરતોને આિધન િનમાયેલ
ઉમેદવાર પાંચ વષના %તે તેની સેવાઓ સંતોષકારક જણાયેથી સંબિં ધત કચેરAમાં ` તે
સમયના સરકારoીના િનયમોaુસાર મળવાપા> ૫ગાર ધોરણમાં િનયિમત િનમnકં ૂ મેળવવાને
પા> થશે.
હરાત

િવભાગ/ ખાતાની વડાની

માંક

કચેરAaુ ં નામ

૪૮/૨૦૧૫૧૬

સંવગaુ ં નામ

મળનાર Vફકસ પગાર
%ગત મદદનીશ

સ<ચવાલય તથા ખાતાના

(6ુજરાતી Bટ નોDાફર,

વડાઓ
૪૯/૨૦૧૫૧૬

Kથમ પાંચ વષ (ુધી

૧૩,૭૦૦/-

Dેડ-૨)

સ<ચવાલય તથા ખાતાના

%ગત મદદનીશ

વડાઓ

૧૩,૭૦૦/-

(%Dે Bટ નોDાફર,
Dેડ-૨)

૫૦/૨૦૧૫૧૬
૫૧/૨૦૧૫૧૬

સ<ચવાલય તથા ખાતાના

6ુજરાતી Bટ નોDાફર,

વડાઓ

૭,૮૦૦/-

Dેડ-૩

સ<ચવાલય તથા ખાતાના

%Dે Bટ નોDાફર,

વડાઓ

Dેડ-૩
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૭,૮૦૦/-

૩.

રાp_Aયતા :-

ઉમેદવાર ભારતનો નાગVરક હોવા જોઈએ. અથવા 6ુજરાત [ુkકA સેવા

વગqકરણ અને ભરતી (સામાZય) િનયમો, ૧૯૬૭ ના િનયમ-૭ ની જોગવાઇ [ુજબની
રાp_Aયતા ધરાવતા હોવા જોઇએ.
૪.(૧
.(૧) વયમયાદા અને શૈL<ણક લાયકાતની િવગતો :--

..

સંવગ

વયમયાદા / શૈL<ણક લાયકાત

૪૮/
૪૮/૨૦૧૫૧૬

%ગત મદદનીશ

(અ
અ) તા.
તા. ૧૪/
૧૪/૦૭/ર૦૧૫ ના રોજ ઉમેદવારની Yમર ૧૮ વષથી ઓછA નહg

(6ુજરાતી

અને ૪0 વષથી વsુ ન હોવી જોઈશે.

Bટ નોDાફર, Dેડ- (ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમાં સંસદ અથવા રાજય િવધાન સભાના કાયદા
૨) વગ-૩

lવારા સંBથાિપત jુિનવિસtટA અથવા સંસદના કાયદા lવારા સંBથાિપત

અZય શૈL<ણક સંBથા અથવા jુિનવિસtટA Dાંટ કિમશન એકટ-૧૯૫૬ ની
કલમ-૩ હઠળ હર કર લ VડTડ jુિનવિસtટAમાંથી Bનાતકની ૫દવી અથવા
તેને સમકL લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઈએ.
(ર) 6ુજરાતી શોટહZડમાં ૭૫ શદની ઝડ૫ Kિત િમિનટ અને 6ુજરાતી
ટાઈ૫ રાઈટgગમાં ર૫ શદની ઝડ૫ Kિત િમિનટ હોવી જોઈએ.
(૩) ઉમેદવાર 6ુજરાત [ુkકA સેવા વગqકરણ અને ભરતી (સામાZય)
િનયમો -૧૯૬૭ માં ઠરાuયા [ુજબની કોTcjુટરના ઉ૫યોગની પાયાની
ણકારA ધરાવતો હોવો જોઈશે.
(૪) ઉમેદવાર 6ુજરાતી અથવા VહZદA અથવા બંને ભાષાaું vાન ધરાવતો
હોવો જોઈએ.

૪૯/
૪૯/૨૦૧૫૧૬

%ગત મદદનીશ

(અ) તા.
તા. ૧૪/
૧૪/૦૭/ર૦૧૫ ના રોજ ઉમેદવારની Yમર ૧૮ વષથી ઓછA નહg

(%Dે

અને ૪0 વષથી વsુ ન હોવી જોઈશે.

Bટ નોDાફર, Dેડ- (બ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમાં સંસદ અથવા રાજય િવધાન સભાના કાયદા
૨) વગ-૩

lવારા સંBથાિપત jુિનવિસtટA

અથવા સંસદના કાયદા lવારા સંBથાિપત

અZય શૈL<ણક સંBથા અથવા jુિનવિસtટA Dાંટ કિમશન એકટ-૧૯૫૬ ની
કલમ-૩ હઠળ હર કર લ VડTડ jુિનવિસtટA માંથી Bનાતકની ૫દવી અથવા
તેને સમકL લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઈએ.
(ર) અDે શોટહZડમાં ૧૦૦ શદની ઝડ૫ ૫ર િમિનટ અને %Dે ટાઈ૫
રાઈટgગમાં ૪૦ શદની ઝડ૫ Kિત િમિનટ હોવી જોઈએ.
(૩) ઉમેદવાર 6ુજરાત [ુkકA સેવા વગqકરણ અને ભરતી (સામાZય)
િનયમો-૧૯૬૭ માં ઠરાuયા [ુજબની કોTcjુટરના ઉ૫યોગની પાયાની
ણકારA ધરાવતો હોવો જોઈશે.
(૪) ઉમેદવાર 6ુજરાતી અથવા VહZદA અથવા બંને ભાષાaું vાન ધરાવતો
હોવો જોઈએ.

૫૦/
૫૦/૨૦૧૫૧૬

6ુજરાતી

(અ) તા.
તા. ૧૪/
૧૪/૦૭/ર૦૧૫ ના રોજ ઉમેદવારની Yમર ૧૮ વષથી ઓછA નહg

Bટ નોDાફર,

અને ૪૦ વષથી વsુ ન હોવી જોઈશે.

Dેડ-૩, વગ-૩

(બ) (૧) ઉમેદવાર હાયર સેકZડરA Bdુ લ સVટwVફક ટ (H.S.C.) ની પરALા
અથવા સરકાર માZય કર લ તેને સમકL પરALા પાસ કર લ હોવી જોઇશે.
(ર) 6ુજરાતી શોટહZડમાં ૬૦ શદની ઝડ૫ Kિત િમિનટ અને 6ુજરાતી
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ટાઈ૫ રાઈટgગમાં ૨૫ શદની ઝડ૫ Kિત િમિનટ હોવી જોઈશે.
(૩) ઉમેદવાર 6ુજરાત [ુkકA સેવા વગqકરણ અને ભરતી (સામાZય)
િનયમો-૧૯૬૭ માં ઠરાuયા [ુજબની કોTcjુટરના ઉ૫યોગની પાયાની
ણકારA ધરાવતો હોવો જોઈશે.
(૪) ઉમેદવાર 6ુજરાતી અથવા VહZદA અથવા બંને ભાષાaું vાન ધરાવતો
હોવો જોઈશે.
૫૧/
૫૧/૨૦૧૫૧૬

%Dે

(અ
અ) તા.
તા. ૧૪/
૧૪/૦૭/ર૦૧૫ ના રોજ ઉમેદવારની Yમર ૧૮ વષથી ઓછA નહg

Bટ નોDાફર,

અને ૪૦ વષથી વsુ ન હોવી જોઈશે.

Dેડ-૩, વગ-૩

(બ) (૧) ઉમેદવાર હાયર સેકZડરA Bdુ લ સVટwVફક ટ (H.S.C.) ની પરALા
અથવા સરકાર માZય કર લ તેને સમકL પરALા પાસ કર લ હોવી જોઇશે.
(ર) અDે શોટહZડમાં ૮૦ શદની ઝડ૫ ૫ર િમિનટ અને %Dે ટાઈ૫
રાઈટgગમાં ૪૦ શદની ઝડ૫ Kિત િમિનટ હોવી જોઈએ.
(૩) ઉમેદવાર 6ુજરાત [ુkકA સેવા વગqકરણ અને ભરતી (સામાZય)
િનયમો-૧૯૬૭ માં ઠરાuયા [ુજબની કોTcjુટરના ઉ૫યોગની પાયાની
ણકારA ધરાવતો હોવો જોઈશે.
(૪) ઉમેદવાર 6ુજરાતી અથવા VહZદA અથવા બંને ભાષાaું vાન ધરાવતો
હોવો જોઈએ.

નbધઃનbધઃ-(૧) .. ૫૦/૨૦૧૫૧૬ અને ૫૧/૨૦૧૫૧૬ માં શૈL<ણક લાયકાતમાં એચ.એસ.સી. સમકL
લાયકાત તરAક સરકારoીના સામાZય વહAવટ િવભાગના તા. ૧૫/૦૫/૨૦૧૨ ના ઠરાવ
માંકઃ રવભ/૧૦૨૦૧૧/jુ.ઓ. ૧૯૦/ક માં દશાuયા [ુજબની લાયકાતને માZય ગણવામાં
આવશે.

(૨) ઉપર દશાવેલ તમામ સંવગના ભરતી િનયમોમાં િનયત થયેલ શૈL<ણક લાયકાતના
અગ\યના [ુxાઓનો અરપ>કમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે . પરi ું આખરA પસંદગી
સમયે ભરતી િનયમોમાં દશાવેલ શૈL<ણક લાયકાતની તમામ જોગવાઇઓને Wયાને લેવામાં
આવશે. ઉમેદવાર હરાતમાં દશાવેલ શૈL<ણક લાયકાતની તમામ િવગતો Wયાને લઇને જ
અરપ>કમાં િવગતો ભરવાની રહશ.ે
(૩) દર ક સંવગની ઉપલી વયમયાદા માટ ` તે સંવગના ભરતી િનયમોમાં દશાવેલ જોગવાઇ
તેમજ સામાZય વહAવટ િવભાગના તા. ૨૯/૯/૨૦૧૨ ના ઠરાવ માંકઃ સીઆરઆર/૧૧૨૦૦૮/
૨૮૨૩૨૩/ગ-૫ અને તા. ૩૦/૦૧/૨૦૧૫ ના હરનામા માંકઃ GS/2015-05/LPK/1561/KH-3
માં થયેલ જોગવાઇને Wયાને લેવામાં આવેલ છે .
૪(ર).

વયમયાદામાં yટછાટ:yટછાટ (૧) અનામત વગ ( SC, ST, SEBC ) ના ^ુXષ અને મહAલા ઉમેદવારો ( P.H.સહAત
સહAત ) એમ
તમામ અનામત વગના ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાદામાં કોઇ વધારાની
મળવાપા> થશે નહA.
નહA. એટલે ક, ઉપર [ુxા નંબરનંબર-૪(૧) માં

zટછાટ

દરશાuયા [ુજબ `તે વગ

(ક ટગરA )ના મા સૈિનક ઉમેદવારો િસવાય <બન અનામત અને અનામત એમ તમામ
તમામ
સVહત
વગના ^ુXષ અને મVહલા ઉમેદવારો ( P.H.સVહ
સVહત ) ને માટ સામાZય વહAવટ િવભાગના
તા.
તા. ૩૦/
૩૦/૦૧/
૦૧/૨૦૧૫ ના હરનામા માંકઃ GS/2015-05/LPK/1561/KH-3
જોગવાઇ [ુજબ સમાન રAતે ઉપલી વયવય-મયાદા ૪૦ વષની રહશ.ે
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માં થયેલ

(૨) હરાત માંકઃ ૪૮/૨૦૧૫૧૬, ૪૯/૨૦૧૫૧૬ અને ૫૦/૨૦૧૫૧૬ માટ મા સૈિનક
ઉમેદવારો ક `ઓએ જલ, વાjુ અને Bથલ આમ ફોસqસમાં ઓછામાં ઓછા છ માસની સેવા
કરA હોય અને મા સૈિનક તરAકa ુ સLમ અિધકારAaુ ં ઓળખકાડ ધરાવતાં હોય તો ઉ૫લી
વયમયાદામાં તેઓએ બવેલ ફરજનો સમયગાળો ઉ૫રાંત >ણ વષ (ુધીની zટછાટ
મળશે.
(૩) ` સંવગની જIયાઓમાં શા.શૈ.૫.વગના ઉમેદવારો માટ જIયાઓ અનામત છે તેવા
શા.શૈ.પ. વગના ઉમેદવારોએ નાણાકAય વષ ર૦૧૪-ર૦૧૫ ની આવકના આધાર રાજય
સરકારની નોકરA માટ ( પVરિશpઠ-ક [ુજબ 6ુજરાતી ન[ ૂનામાં ) કઢાવેલ નોન-Aમીલેયર
સVટwફAક ટ તા. ૦૧/૦૪
૦૭/ર
ર૦૧૫
૦૧ ૦૪/ર
૦૪ ર૦૧૫
૦૧૫ થી તા.
તા. ૧૪/૦
૦૧૫ દરTયાન મેળવેલ હો|ુ ં જોઇશે.
(%Dે
નોન--Aમીલેયર સટ}Vફકટ માZય ગણવા
અને અસલ
%Dેમાં કઢાવેલ નોન
ગણવામાં
વામાં આવશે નહg.)
નહg
Kમાણપ>ોની ચકાસણી સમયે મંડળને ર~ુ કરવાaુ ં રહશ.ે તે| ુ ં Kમાણપ> ર~ુ ન કરA
શકનાર ઉમેદવારને સામાZય કટગરAના ઉમેદવાર તરAક ગણવામાં આવશે. અને તેવા
VકBસામાં ઉમેદવારને અનામત કટગરAનો લાભ મળશે નહA.
(૪) અનામત વગના તમામ ઉમેદવારોએ િત %ગેa ુ ં Kમાણપ> 6ુજરાત સરકાર ;ારા વખતો
વખત િનયત કર લ ન[ ૂનામાં મેળવેલ હો|ુ ં જોઇશે.

નbધ :
(૧) ઉમેદવાર ૪૦%
૪૦% ક તેથી વsુ અને ૭૫%
૭૫% થી ઓછA ખોડખાં૫ણની િવકલાંગતા ધરાવતાં
હોવાaુ ં િસિવલ સનaુ ં સટ}ફAક ટ ધરાવતાં હશે તો જ િવકલાંગ ઉમેદવાર તરAક
અનામતનો લાભ મળશે.

(૨) શારAVરક િવકલાંગતા %ગે સામાZય વહAવટ િવભાગના તા
તા..૧-૧૨૧૨-૨૦૦૮ ના પરAપ> માંકઃ
૧૦૨૦૦૮ટ/
/
૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦૪૬૯૫૪૦-ગ-ર, થી િનયત થયેલ ન[ ૂનામાં સરકારA હોBપટલના (ુિKZટZડZટ
િસિવલ સન/
સન/મેડAકલ બોડ ;ારા આપવામાં આવેલ Kમાણપ> માZય ગણવામાં આવશે.

(૩) ઓનલાઇન અર કરતી વખતે કોઇ Kમાણપ> જોડવાના નથી પરંi ુ અરપ>કમાં જXરA
િવગતો ભરવાની રહશ.ે શારAVરક િવકલાંગ કટગરAમાં અર કરનારા ઉમેદવારોએ
વારોએ ઉપર
[ુxા નં-૧ અને-૨ માં વણuયા [ુજબના

Kમાણપ>ો ધરાવતા હોય તેમણે જ િવકલાંગ

ઉમેદવારની કટગરAમાં અર કરવાની રહશ.ે
` તે વગના મા સૈિનક ઉમેદવારો િસવાય અZય તમામ વગના ઉમેદવારો માટ
ઉ૫લી વયમયાદામાં ભરતી િનયમોમાં થયેલ જોગવાઇ અaુસાર કોઈ ૫ણ સંજોગોમાં િનયત
તારAખે ૪૦ વષથી વધવી જોઈશે નVહ.
૫

કોTcjુટરની ણકારA
ઉમેદવાર રાજય સરકારના સામાZય વહAવટ િવભાગના તા.૧૩/૮/ર૦૦૮ ના સરકારA ઠરાવ
નંબર:-- સીઆરઆર-૧૦-ર૦૦૭-૧ર૦૩ર૦-ગ.૫ થી નકકA કર લ અયાસમ [ુજબ કોTcjુટર
%ગેa ુ ં બેઝીક નોલેજ ધરાવતા હોવા %ગેa ુ ં કોઈ૫ણ તાલીમી સંBથાaુ ં Kમાણ૫> / માકશીટ
ધરાવતા હોવા જોઈશે. અથવા સરકાર માZય jુિનવિસtટA અથવા સંBથામાં કોTcjુટર vાન
%ગેના કોઈ૫ણ Vડcલોમા / ડADી ક સટ}Vફકટ કોષ કર લ હોય તેવા Kમાણ૫>ો અથવા ડADી
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ક ડAcલોમા અયાસમમાં કોTcjુટર એક િવષય તરAક હોય તેવા Kમાણ૫>ો અથવા ધોરણ૧૦ અને ધોરણ-૧ર ની ૫રALા કોTcjુટરના િવષય સાથે ૫સાર કર લ હોય તેવા Kમાણ૫>ો
ધરાવતા હોવા જોઈશે. આ તબકક આ|ુ ં Kમાણ૫> ન ધરાવતા ઉમેદવારો ૫ણ અર કરA
શકશે. ૫રંi ુ આવા ઉમેદવારોએ િનમnક
ં ૂ સાિધકારA સમL કોTcjુટરની બેઝીક નોલેજની
ં ૂ મેળવતાં ૫હલા અુક ર~ુ કરવાaુ ં રહશ.ે
૫રALા પાસ કયાaુ ં આ|ુ ં Kમાણ૫> િનમnક
અZયથા િનમnકં ૂ મેળવવાને પા> થશે નહg. તેમજ િનમnકં ૂ સાિધકારA આવા VકBસામાં
ઉમેદવારોની ૫સંદગી "રદ
રદ"
રદ કરશે.
૬.

શૈL<ણક

લાયકાત / વયમયાદા / વધારાની લાયકાત માટ િનધાVરત તારAખ :--

હરાતમાં દશાવેલ તમામ સંવગના ઉમેદવારોનાં VકBસામાં શૈL<ણક લાયકાત,
વયમયાદા અને નોન-Aમીલેયર સટ} અને અZય જXરA લાયકાત માટ તા. ૧૪/
૧૪/૦૭/ર૦૧૫
૦૧૫
ની Bથિતને lયાનમાં લેવામાં આવશે.

૭.

અર કરવાની રAત :-આ હરાતના સંદભમાં મંડળ lવારા ઓન લાઈન અર જ

Bવીકારવામાં આવશે. `

અZવયે ઉમેદવારોએ હરાતમાં દશાuયા તા. ૨૫/
૨૫/૦૬/ર૦૧૫
૦૧૫ (બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક)
થી

તા.

૧૪/૦૭/ર૦૧૫
૦૧૫

(સમય

રા>ીના

૧૧-૫૯

કલાક

(ુધી)

દરTયાન

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

સૌ Kથમ "http://ojas.guj.nic.in" વેબસાઈટ ૫ર જ|ુ.ં \યાર બાદ

(ર) "Apply On line" ૫ર Click કર|ુ.ં
(૩) ઉમેદવાર હરાત માંક:-- ૪૮/
૪૮/૨૦૧૫૧૬ થી ૫૧/
૫૧/૨૦૧૫૧૬ પૈકA ` સંવગની હરાત
માટ ઉમેદવારA કરવા માંગતા હોય તે સંવગની હરાત માંક ૫ર Click
કરવાથી BAન પર More Details અને Apply now ના ઓcશન

ુ શે. `માં
લ

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

જયાર "Apply now" ૫ર Click કરવાથી Application Format

ુ શે `માં સૌ
લ

Kથમ "Personal Details" ઉમેદવાર ભરવી. (અહg લાલ ંદડA (

િનશાની હોય

*)

તેની િવગતો ફરજયાત ભરવાની રહશ.ે )

(૫) Personal Details ભરાયા બાદ "Educational Details" ભરવા માટ

"Educational Qualifications" ૫ર Click

કર|ુ.ં

(૬) તેની નીચે "Self declaration" ૫ર Click કર|ુ.ં \યારબાદ
(૭) ઉ૫રની શરતો Bવીકારવા માટ "Yes" ૫ર Click

કર|ુ.ં હવે અર ^ ૂણ રAતે ભરાઈ

ગયેલ છે .

(૮) હવે "save" ૫ર Click કરવાથી ઉમેદવારનો "Application Nnmber" generate
થશે. ` ઉમેદવાર સાચવીને રાખવાનો રહશ.ે

(૯) હવે Upload Photograph ૫ર Click કરો અહg તમારો application number

type કરો અને તમારA Birth date type કરો. \યારબાદ ok ૫ર Click કર|ુ.ં અહg
photo અને signature upload કરવાના છે . (Photo aુ ં મા૫ ૫ સે.મી. Yચાઈ
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અને ૩.૬ સે.મી. ૫હોળાઈ અને

Signature

aુ ં મા૫ ર.૫ સે.મી. Yચાઈ અને ૭.૫

સે.મી. ૫હોળાઈ રાખવી.) (photo અને

photo

અને

signature upload કરવા સૌ Kથમ તમારો
signature jpg format માં (15 kb) સાઈઝથી વધે નVહ તે રAતે

Bક ન કરA computer માં સેવ કર લા 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
બા~ુ માં "upload" button ૫ર Click કરો. હવે બા~ુ માં તમારો photo દ ખાશે. હવે
BAનમાંથી ` ફાઈલમાં

આજ રAતે

signature

૫ણ

upload

કરવાની રહશ.ે `

photo

અને

signature

અપલોડ કરવામાં આuયા હશે તે જ photo લે<ખત પરALાના હાજરAપ>કમાં
ચbટાડવાનો રહશે તથા તેવી જ

signature

કરવાની રહશે તેમજ આ ભરતી KVયાના

ં ૂ (ુધીના દર ક તબે મંડળ/સંબિં ધત ખાતાના વડા માંગે \યાર તેવો જ ફોટો ર~ુ
િનમnક
કરવાનો રહશ.ે આથી ફોટોDાફની ચારથી પાંચ કોપીઓ કઢાવી રાખવી. ~ુ દા ~ુ દા તબે
~ુ દા ~ુ દા ફોટોDાફ ર~ુ થશે તો ફાળવણી/ િનમnકં ૂ માં બાધ આવી શકશે. `ની
જવાબદારA ઉમેદવારની પોતાની રહશ.ે

(૧૦) હવે પેજના ઉ૫રના ભાગમાં "Confirm Application" ૫ર Click કરો અને

"Application number"

તથા

કરવાથી >ણ િવકkપ (ઓcશન) (૧)
અને (૩)

confirm application

preview ૫ર Click
જણાય તો

edit

કયા બાદ

Birth Date type

Ok

૫ર Click

Ok (ર) show application preview
દ ખાશે. ઉમેદવાર

show application

કરA પોતાની અર જોઈ લેવી. અરમાં (ુધારો કરવાની જXર

કરA લે|.ુ ં અર કZફમ કયા ૫હલા કોઈ૫ણ Kકારનો (ુધારો થઈ

શકશે. ૫રંi ુ અર કZફમ થયા બાદ કોઈ૫ણ Kકારનો (ુધારો શકય બનશે નહA. સં^ ૂણ
ચકાસણી બાદ જો અર (ુધારવાની જXર ના જણાય તો જ
૫ર Click કર|ુ.ં તેથી ઉમેદવારની અરનો મંડળમાં

confirm application
online Bવીકાર થઈ જશે.

એકવાર ઓનલાઇન અર કZફમ થયા બાદ, તેમાં કોઇપણ Kકારનો ફરફાર
ઉમેદવાર ક મંડળ ;ારા થઇ શકશે નહg. અરમાં દશાવેલી િવગતોને અaુXપ
Kમાણપ>ો મંડળ માંગે \યાર ઉમેદવાર ર~ૂ કરવાના રહશે. આથી, ઉમેદવાર
Kથમ તેમની પાસેના Kમાણપ>ોને આધાર પોતાaુ ં નામ, પિત/િપતાaુ ં નામ,
અટક, જZમતારAખ, શૈL<ણક લાયકાત, િત (ક ટગરA), `Zડર (મેલ/ફAમેલ),
મા સૈિનક, Bપોટસ, શા.ખો.ખાં., િવધવા વગેર બાબતોની બારAક ચકાસણી કરA
લઇને તેને અaુXપ િવગતો ઓનલાઇન અરમાં દશાવવાની રહશ.ે મંડળ ;ારા
ચકાસણી સાુ Kમાણપ>ો માંગવામાં આવે \યાર ઓનલાઇન અરપ>કમાં
દશાવેલ િવગતો અને ઉમેદવાર ;ારા મંડળ સમL ર~ૂ કરવામાં આવતાં
Kમાણપ>ોમાં કોઇપણ તની િવસંગતતા મા ૂમ પડશે તો, તેવી Lિતjુhત
અરઓ મંડળ ;ારા ` તે તબે થી ÔરદÕ
રદÕ કરવામાં આવશે. ખોટA ક અs ૂરA
િવગતોને કારણે Lિતjુhત અર રદ કરવામાં આવે તો, તેમાં મંડળની કોઇ
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જવાબદારA રહશે નહg. આથી, ઉમેદવારોને તેમની પાસેના Kમાણપ>ોને આધાર
અને તેને અaુXપ િવગતો ઓનલાઇન અર કરતી વખતે દશાવવાની ખાસ
કાળ રાખવા જણાવવામાં આવે છે . confirm application ૫ર click કરતાં
અહg

"confirmation number" generate

થશે. ` હવે ૫છAની બધી જ

કાયવાહA માટ જXરA હોઈ, ઉમેદવાર સાચવવાનો રહશ.ે

(૧૨) હવે print application ૫ર Click કર|ુ.ં અહg Select Job માંથી હરાત માંક
િસલેકટ કરAને તમારો

confirmation number

ટાઈ૫ કરવો અને જZમતારAખ

ટાઇપ કરવાથી તમારA અર ઓપન થશે. `ની િKZટની નકલ કાઢA સાચવી રાખવી
નbધ:નbધ - હરાત માંકઃ ૪૮/૨૦૧૫૧૬ થી ૫૧/૨૦૧૫૧૬ સામેના સંવગના ભરતી િનયમોમાં
દશાવેલ શૈL<ણક લાયકાત, વયમયાદા તેમજ ઓનલાઈન અર ભરવા સંબિં ધત કોઈ
માગદશનની આવ]યકતા જણાય તો તે માટ મંડળની કચેરAના ફોન નંબર :-- ૦૭૯૦૭૯-

૨૩૨૫૩૬૨૮
૨૩૨૫૩૬૨૮ ૫ર સં૫ક કરA શકાશે.
૮.

૫રALા ફA :-



ફોમ ભરતી વખતે ÔÔ

General ÕÕ

ક ટગરA

Select કરA

હોય (દશાવી હોય) તેવા (PH

તથા Ex.Servicemen ક ટગરA િસવાયના) તમામ ઉમેદવારોએ પરALા ફA ભરવાની
રહશ.ે



અનામત કLાના ઉમેદવાર જો <બન-અનામત જIયા માટ અર કર તો પણ
તેમણે પરALા ફA ભરવાની રહશે નહg. પરં i ુ પરALા ફA માંથી [ુhત માટ ` તે
અનામત વગના ઉમેદવારોએ અરપ>કમાં પોતાની િત- વગ જ દશાવવાનો રહશ.ે
અZયથા પરALા ફA ભરવાની રહશ.ે



અર ફોમમાં નીચે [ુજબની કટગરA

Select કરનાર

ઉમેદવારોએ કોઇપણ Kકારની

પરALા ફA ભરવાની રહશે નહg.



(ક)

અaુ( ૂ<ચત િત (SC)

(ખ)

અaુ( ૂ<ચત જન િત (ST)

(ગ)

સામાક અને શૈL<ણક રAતે પછાતવગ (SEBC)

(ઘ)

મા સૈિનક (Ex.Serviceman) તમામ કટગરAના

(ચ)

શાVરરAક ખોડખાંપણ ધરાવતા ઉમેદવારો (PH) તમામ કટગરAનાં

` ઉમેદવારોએ ફA ભરવાની છે તેવા ઉમેદવારો જયાર OJAS વેબસાઇટ પર પોતાની
અર સબમીટ કર \યાર તેઓને પરALા ફA ભરવા માટ ઓન લાઇન ઉપલધ
ચલનની ૩ નકલોની એક પાના ઉપર િKZટ મેળવવાની (ુચના મળશે. ઉમેદવારોએ
આ પાનાની પણ િKZટ મેળવી લેવાની રહશે, ઉમેદવારોએ ચલન સાથે કોઇપણ
કોTcjુટરાઇઝડ પોBટ ઓફAસમાં જઇને, પરALા ફA પેટ X. ૧૦૦/- રોકડા + X.૧૨/પોBટલ ચાજqસ ભરA દ વાના રહશ.ે ચલનની એક નકલ પોBટ ઓફAસ રાખી લેશે અને
બે નકલ ઉમેદવારને સહA િસા / BટAકર સાથે પરત આપશે.
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પોBટ ઓફAસમાં પરALા ફA ભરવાની છે kલી તા. ૧૭/૦૭/૨૦૧૫
૨૦૧૫ (કચેરA સમય (ુધી)



ની રહશ.ે .



અZય કોઇ રAતે પરALા ફA Bવીકારવામાં આવશે નહg.



પરALા ફA ભયા બાદ, રAફંડ મળવાપા> નથી તેમજ પરALા ફA ભરવાપા>
ઉમેદવારોની ફA ભયા વગરની અર માZય રહશે નહg.
ÔÔ



General ÕÕ

કટગરA Select કરનાર (શારAVરક ખોડખાંપણ તથા મા સૈિનક કટગરA

િસવાયના) ઉમેદવારો ફA ભરવાની િનયત સમયમયાદામાં પરALા ફA નહg ભર તો તેવા
ઉમેદવારોaુ ં અર ફોમ કોઇપણ તની ણ કયા વગર મંડળ ;ારા ÔÔરદÕÕ કરવામાં
આવશે.

૯.

પરALા ૫lધિત

:-

(૧) . . ૪૮/
૪૮/૨૦૧૫૧૬
(અ)

પે૫ર-૧

%ગત મદદનીશ ( 6ુજરાતી Bટ નોDાફર
નોDાફર Dેડ-૨ )

Bપધા
Bપધા\મક લે<ખત પરALા :6ુજરાતી

સમય

વણના\મક

૩ કલાક

6ુણ
૧૦૦

`માં સામાZય રAતે નીચે દશાuયા [ુજબના પેટા િવષયો અને તે સામે દશાવેલ માકસ [ુજબaુ ં
K૫> રહશ.ે અને તે K૫>aુ ં ધોરણ હાયર સેકZડરA સટ}ફAકટ એકઝામીનેશનને સમકLaુ ં રહશ.ે
િનબંધ ......................................................... - 40 Marks
સં<Lcત લેખન ............................................ - 10 Marks
૫> લેખન ............................................. - 20 Marks
uયાકરણ .................................................... - 30 Marks

100 Marks
પેપર-૨ ની પરALાની યોIયતા માટ પેપર-૧ ની Bપધા\મક લે<ખત પરALામાં મંડળ ઠરાવે તે
[ુજબના લુમ લાયકA 6ુણ Kાcત કર લ હશે તેવા ઉમેદવારો જ બી તબાની પે૫ર નં-ર
શોટહZડ એZડ ટાઈપg
ટાઈપgગની
પgગની પરALા માટ લાયક ગણાશે. અને તેવા ઉમેદવારોએ જ આગળની
ભરતી KVયામાં પે૫ર નં-ર ની પરALા આપવાની રહશ.ે પેપર-૨ ની પરALાની યોIયતા માટ
મંડળ ;ારા નA કરવામાં આવેલ લુમ લાયકA 6ુણ Kાcત ન કરનાર ઉમેદવારો આગળની
ભરતી KVયામાં સામેલ થઇ શકશે નહg.

(બ)

પે૫ર -ર
પે૫ર -ર

શોટહZડ એZડ ટાઈપg
ટાઈપgગ
પgગ
શોટહZડ એZડ ટાઈપgગ

૧૦૦ 6ુણ

ઉમેદવાર ૭૫ શદ Kિત િમિનટની ઝડ૫માં ચાર િમિનટના એક એવા બે 6ુજરાતી ફકરાaુ ં
ડAકટ શન લેવાaુ ં રહશ.ે ` તેણે ૬૦ િમિનટના સમયમાં કોTcjુટર ૫ર _ાZસાઈબ-<લcયાંતર કરA
ં ેની િવગતવાર ( ૂચનાઓ પેપર-૧ ની પરALાના પરAણામના %તે
ટાઇપ કરવાaુ ં રહશ.ે (આ સંબધ
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પેપર-૨ ની પરALા માટ નો કાયમ નA થયેથી તે કાયમ સાથે મંડળની વેબસાઇટ પર
[ ૂકવામાં આવશે તેમજ પેપર-૨ ની પરALા માટ કવોલીફાય થયેલ (લાયક ઠર લ) ઉમેદવારો
માટ ના કોલલેટર (Kવેશપ>) સાથે સામેલ ( ૂચનાઓમાં પણ દશાવવામાં આવશે. ` અ ૂક વાંચી
લેવાની રહશ.ે )
બંને ફકરાના dુ લ ૧૦૦ 6ુણ પૈકA Bવછતા, જોડણી અને િવરામ <ચZહો વગેરના ૭ 6ુણ
અને ;-પંhત %તર હાંિસયો અને ફકરા પાડવાના ૩ 6ુણ રહશે જયાર _ાZસાઇબ- <લcયાંતરણ
કરA ટાઇપ કર લ બંને ફકરા માટ ના ૯૦ 6ુણ રહશ.ે

_ાZસાઇબ
સાઇબાઇબ- <લcયાંતરણ કરA ટાઇપ કર લ પેરDાફાફ- ફકરા તપાસ
તપાસવા માટ દર ક
૧.૧/૨ (દોઢ)
દોઢ)  ૂલદAઠ ૧-6ુણ કપાશે અને બંને ફકરાની ૭૬ ક તેથી વsુ  ૂલ માટ ૦૦
નહg..
( ૂZય)
ૂZય) 6ુણ મળવાપ> થશે. ૭૬  ૂલ પછA આગળનો ફકરો તપાસવામાં આવશે નહg
%ગત મદદનીશ (6ુજરાતી BટનોDાફર Dેડ -૨) ના ઉમેદવારો માટ પેપરર-૧ માટ લુમ
લાયકA 6ુણ અને પેપરર-૨ માટ લુમ લાયકA 6ુણ તેમજ

બંને પેપરોના dુલ- ૨૦૦ 6ુણમાંથી

કદર લુમ લાયકA 6ુણ મંડળ ;ારા નA કરવામાં આવશે. અને તે િવગતોને Wયાને લઇ
ઉમેદવાર બંને પેપરના dુલ-૨૦૦ 6ુણમાંથી મેળવેલ dુલ 6ુણના આધાર નA થયેલ મેરAટસ માંક,
ક ટગરAવાઇઝ ખાલી જIયાની િવગતો તેમજ કટગરAવાઇઝ મેરAટસના અDતામ [ુજબ ` તે
ક ટગરAના લાયક ઉમેદવારોને િનમnકં ૂ માટ ફાળવવા %ગેની ૫સંદગી યાદA/ KિતLા યાદA મંડળ
;ારા તૈયાર કરA હર કરવામાં આવશે. ૫રALા ૫lધિતમાં ફરફાર કરવાનો મંડળનો હકક અબાિધત
રહશ.ે

(૨)

. . ૪૯/
૪૯/૨૦૧૫૧૬
(અ)

પે૫ર-૧

%ગત મદદનીશ (%Dે Bટ નોDાફર
નોDાફર Dેડ-૨ )

Bપધા
Bપધા\મક લે<ખત પરALા :%Dે
વણના\મક

સમય

6ુણ

૩ કલાક

૧૦૦

`માં સામાZય રAતે નીચે દશાuયા [ુજબના પેટા િવષયો અને તે સામે દશાવેલ માકસ [ુજબaુ ં
K૫> રહશ.ે અને તે K૫>aુ ં ધોરણ હાયર સેકZડરA સટ}ફAકટ એકઝામીનેશનને સમકLaુ ં રહશ.ે
આપેલ િવષય ૫ર ૧૦ થી ૧૫ લીટAમાં %Dેમાં ફકરા લેખન - 15 . Marks
%Dેમાંથી 6ુજરાતીમાં ભાષાંતર ......................................

- 15 Marks

6ુજરાતીમાંથી %Dેમાં ભાષાંતર ......................................

- 15 Marks

સં<Lcત લેખન ..................................................................

- 10 Marks

૫> લેખન ................................................................ - 15 Marks
uયાકરણ ......................................................................... - 30 Marks

100 Marks
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પેપર-૨ અને ૩ ની પરALાની યોIયતા માટ પેપર-૧ ની Bપધા\મક લે<ખત પરALામાં
મંડળ ઠરાવે તે [ુજબના લુમ લાયકA 6ુણ Kાcત કર લ હશે તેવા ઉમેદવારો જ બી
તબાની પે૫ર નં-ર શોટહZડ એZડ ટાઈપg
ટાઈપgગ
પgગ અને પેપરર-૩ 6ુજરાતી વણના\મકની
ના\મકની પરALા માટ
લાયક ગણાશે. અને તેવા ઉમેદવારોએ જ આગળની ભરતી KVયામાં પે૫ર નં-ર અને ૩ ની
પરALા આપવાની રહશ.ે પેપર-૨ અને ૩ ની પરALાની યોIયતા માટ મંડળ ;ારા નA કરવામાં
આવેલ લુમ લાયકA 6ુણ Kાcત ન કરનાર ઉમેદવારો આગળની ભરતી KVયામાં સામેલ થઇ
શકશે નહg.

(બ)

પે૫ર -ર

શોટહZડ એZડ ટાઈપg
ટાઈપgગ
પgગ

ઉમેદવાર ૧૦૦ શદ Kિત િમિનટની ઝડ૫માં ચાર િમિનટના એક એવા બે %Dે ફકરાaુ ં
ડAકટ શન લેવાaુ ં રહશ.ે ` તેણે ૫૦ િમિનટમાં કોTcjુટર ૫ર _ાZસાઈબ-<લcયાંતર કરA ટાઇપ
ં ેની િવગતવાર ( ૂચનાઓ પેપર-૧ ની પરALાના પરAણામના %તે
કરવાaુ ં રહશ.ે (આ સંબધ
પેપર-૨ ની પરALા માટ નો કાયમ નA થયેથી તે કાયમ સાથે મંડળની વેબસાઇટ પર
[ ૂકવામાં આવશે તેમજ પેપર-૨ ની પરALા માટ કવોલીફાય થયેલ (લાયક ઠર લ) ઉમેદવારો
માટ ના કોલલેટર (Kવેશપ>) સાથે સામેલ ( ૂચનાઓમાં પણ દશાવવામાં આવશે. ` અ ૂક વાંચી
લેવાની રહશ.ે )
બંને

ફકરાના

એકિ>ત dુલ ૧૦૦ 6ુણ પૈકA િવરામ <ચZહો વગેરના ૧૦ 6ુણ રહશે

જયાર _ાZસાઇબ- <લcયાંતરણ કરA ટાઇપ કર લ બંને ફકરા માટ ૯૦ 6ુણ રહશ.ે

_ાZસાઇબ
સાઇબાઇબ- <લcયાંતરણ
રણ કરA ટાઇપ કર લ પેરDાફાફ- ફકરા તપાસ
તપાસવા માટ દર ક
ૂZય))
બે  ૂલદAઠ ૧-6ુણ કપાશે અને બંને ફકરાની ૧૪૧ ક તેથી વsુ  ૂલ માટ ૦૦ ( ૂZય
6ુણ મળવાપ> થશે. ૧૪૧  ૂલ પછA આગળનો બાકA ફકરો તપાસવામાં આવશે નહg.
નહg.

(ક) પે૫ર -૩

6ુજરાતી

સમય

વણના\મક

૩ કલાક

6ુણ
૧૦૦

`માં સામાZય રAતે નીચે દશાuયા [ુજબના પેટા િવષયો અને તે સામે દશાવેલ માકસ [ુજબaુ ં
K૫> રહશ.ે અને તે K૫>aુ ં ધોરણ હાયર સેકZડરA સટ}ફAકટ એકઝામીનેશનને સમકLaુ ં રહશ.ે
િનબંધ ......................................................... - 40 Marks
સં<Lcત લેખન ............................................ - 10 Marks
૫> લેખન ............................................ - 20 Marks
uયાકરણ ................................................... - 30 Marks

100 Marks
%ગત મદદનીશ (%Dે Bટ નોDાફર Dેડ -૨) ના ઉમેદવારો માટ પેપરર-૧ માટ લુમ
લાયકA 6ુણ, પેપરર-૨ માટ લુમ લાયકA 6ુણ અને પેપરર-૩ માટ લુમ લાયકA 6ુણ તેમજ
>ણે પેપરોના dુલ- ૩૦૦ 6ુણમાંથી કદર લુમ લાયકA 6ુણ મંડળ ;ારા નA કરવામાં
આવશે. અને તે િવગતોને Wયાને લઇ ઉમેદવાર >ણે પેપરના dુલ-૩૦૦ 6ુણમાંથી મેળવેલ dુલ
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6ુણના મેરAટસ

માંક, કટગરAવાઇઝ ખાલી જIયાની િવગતો તેમજ કટગરAવાઇઝ મેરAટસના

અDતામ [ુજબ ` તે કટગરAના લાયક ઉમેદવારોને િનમnકં ૂ માટ ફાળવવા %ગેની ૫સંદગી
યાદA / KિતLા યાદA મંડળ ;ારા તૈયાર કરA હર કરવામાં આવશે. ૫રALા ૫lધિતમાં ફરફાર
કરવાનો મંડળનો હકક અબાિધત રહશ.ે

. . ૫૦/
૫૦/૨૦૧૫૧૬

(૩)

(અ)

પે૫ર-૧

6ુજરાતી Bટ નોDાફર
નોDાફર Dેડ-૩

Bપધા
Bપધા\મક લે<ખત પરALા :6ુજરાતી

સમય

વણના\મક

૩ કલાક

6ુણ
૧૦૦

`માં સામાZય રAતે નીચે દશાuયા [ુજબના પેટા િવષયો અને તે સામે દશાવેલ માકસ [ુજબaુ ં
K૫> રહશ.ે અને તે K૫>aુ ં ધોરણ હાયર સેકZડરA સટ}ફAકટ એકઝામીનેશનને સમકLaુ ં રહશ.ે
િનબંધ ......................................................... - 40 Marks
સં<Lcત લેખન ............................................ - 10 Marks
૫> લેખન ............................................ - 20 Marks
uયાકરણ ................................................... - 30 Marks

100 Marks
પેપર-૨ ની પરALાની યોIયતા માટ પેપર-૧ ની Bપધા\મક લે<ખત પરALામાં મંડળ
ઠરાવે તે [ુજબના લુમ લાયકA 6ુણ Kાcત કર લ હશે તેવા ઉમેદવારો જ બી તબાની
પે૫ર નં-ર શોટહZડ એZડ ટાઈપg
ટાઈપgગની
પgગની પરALા માટ લાયક ગણાશે. અને તેવા ઉમેદવારોએ જ
આગળની ભરતી KVયામાં પે૫ર નં-ર ની પરALા આપવાની રહશ.ે પેપર-૨ ની પરALાની
યોIયતા માટ મંડળ ;ારા નA કરવામાં આવેલ લુમ લાયકA 6ુણ Kાcત ન કરનાર
ઉમેદવારો આગળની ભરતી KVયામાં સામેલ થઇ શકશે નહg.

( બ)

પે૫ર -ર
પે૫ર -ર

શોટહZડ એZડ ટાઈપg
ટાઈપgગ
પgગ
શોટહZડ એZડ ટાઈપgગ

૧૦૦ 6ુણ

ઉમેદવાર ૬૦ શદ Kિત િમિનટની ઝડ૫માં ચાર િમિનટના એક એવા બે 6ુજરાતી ફકરાaુ ં
ડAકટ શન લેવાaુ ં રહશ.ે ` તેણે ૫૦ િમિનટના સમયમાં

કોTcjુટર ૫ર _ાZસાઈબ-<લcયાંતર

ં ેની િવગતવાર ( ૂચનાઓ પેપર-૧ ની પરALાના પરAણામના
કરA ટાઇપ કરવાaુ ં રહશે. (આ સંબધ
%તે પેપર-૨ ની પરALા માટનો કાયમ નA થયેથી તે કાયમ સાથે મંડળની વેબસાઇટ પર
[ ૂકવામાં આવશે તેમજ પેપર-૨ ની પરALા માટ કવોલીફાય થયેલ (લાયક ઠર લ) ઉમેદવારો
માટ ના કોલલેટર (Kવેશપ>) સાથે સામેલ ( ૂચનાઓમાં પણ દશાવવામાં આવશે. ` અ ૂક વાંચી
લેવાની રહશ.ે )
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બંને ફકરાના એકિ>ત dુલ ૧૦૦ 6ુણ પૈકA Bવછતા, જોડણી અને િવરામ <ચZહો વગેરના
૭ 6ુણ અને ;-પંhત %તર હાંિસયો અને ફકરા પાડવાના ૩ 6ુણ રહશે જયાર બંને ફકરાના
_ાZસાઇબ-<લcયાંતરણ કરA કTcjુટર પર ટાઇપgગ કરવા માટ ના ૯૦ 6ુણ રહશ.ે

_ાZસાઇબ
સાઇબાઇબ- <લcયાંતરણ
રણ કરA ટાઇપ કર લ પેરDાફાફ- ફકરા તપાસ
તપાસવા માટ દર ક >ણ
ૂZય)) 6ુણ
 ૂલદAઠ ૨-6ુણ કપાશે અને બંને ફકરાની ૮૫ ક તેથી વsુ  ૂલ માટ ૦૦ ( ૂZય
મળવાપ> થશે. ૮૫  ૂલ પછA આગળનો બાકA ફકરો તપાસવામાં આવશે નહg.
નહg.
6ુજરાતી Bટ નોDાફર Dેડ -૩ ના ઉમેદવારો માટ પેપરર-૧ માટ લુમ લાયકA 6ુણ અને
પેપરર-૨ માટ લુમ લાયકA 6ુણ તેમજ

બંને પેપરોના dુલ- ૨૦૦ 6ુણમાંથી કદર લુમ

લાયકA 6ુણ મંડળ ;ારા નA કરવામાં આવશે. અને તે િવગતોને Wયાને લઇ ઉમેદવાર બંને
પેપરના dુલ-૨૦૦ 6ુણમાંથી મેળવેલ dુલ 6ુણના આધાર નA થયેલ મેરAટસ

માંક,

ક ટગરAવાઇઝ ખાલી જIયાની િવગતો તેમજ કટગરAવાઇઝ મેરAટસના અDતામ [ુજબ ` તે
ક ટગરAના લાયક ઉમેદવારોને િનમnકં ૂ માટ ફાળવવા %ગેની ૫સંદગી યાદA/ KિતLા યાદA મંડળ
;ારા તૈયાર કરA હર કરવામાં આવશે. ૫રALા ૫lધિતમાં ફરફાર કરવાનો મંડળનો હકક
અબાિધત રહશ.ે
(૪)

. . ૫૧/
૫૧/૨૦૧૫૧૬

(અ)

પે૫ર-૧

%Dે Bટ નોDાફર
નોDાફર Dેડ-૩

Bપધા
Bપધા\મક લે<ખત પરALા :%Dે
વણના\મક

સમય

6ુણ

૩ કલાક

૧૦૦

`માં સામાZય રAતે નીચે દશાuયા [ુજબના પેટા િવષયો અને તે સામે દશાવેલ માકસ [ુજબaુ ં
K૫> રહશ.ે અને તે K૫>aુ ં ધોરણ હાયર સેકZડરA સટ}ફAકટ એકઝામીનેશનને સમકLaુ ં રહશ.ે
આપેલ િવષય ૫ર ૧૦ થી ૧૫ લીટAમાં %Dેમાં ફકરા લેખન - 15 Marks
%Dેમાંથી 6ુજરાતીમાં ભાષાંતર ......................................

- 15 Marks

6ુજરાતીમાંથી %Dેમાં ભાષાંતર ......................................

- 15 Marks

સં<Lcત લેખન ..................................................................

- 10 Marks

૫> લેખન ................................................................ - 15 Marks
uયાકરણ ......................................................................... - 30 Marks

100 Marks
પેપર-૨ અને ૩ ની પરALાની યોIયતા માટ પેપર-૧ ની Bપધા\મક લે<ખત પરALામાં
મંડળ ઠરાવે તે [ુજબના લુમ લાયકA 6ુણ Kાcત કર લ હશે તેવા ઉમેદવારો જ બી
તબાની પે૫ર નં-ર શોટહZડ એZડ ટાઈપg
ટાઈપgગ
પgગ અને પેપરર-૩ 6ુજરાતી વણના\મકની
ના\મકની પરALા માટ
લાયક ગણાશે. અને તેવા ઉમેદવારોએ જ આગળની ભરતી KVયામાં પે૫ર નં-ર અને ૩ ની
પરALા આપવાની રહશ.ે પેપર-૨ અને ૩ ની પરALાની યોIયતા માટ મંડળ ;ારા નA કરવામાં
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આવેલ લુમ લાયકA 6ુણ Kાcત ન કરનાર ઉમેદવારો આગળની ભરતી KVયામાં સામેલ થઇ
શકશે નહg.

( બ)

પે૫ર -ર

શોટહZડ એZડ ટાઈપg
ટાઈપgગ
પgગ

ઉમેદવાર ૮૦ શદ Kિત િમિનટની ઝડ૫માં ચાર િમિનટના એક એવા બે %Dે ફકરાaુ ં
ડAકટ શન લેવાaુ ં રહશ.ે ` તેણે ૫૦ િમિનટમાં કોTcjુટર ૫ર _ાZસાઈબ-<લcયાંતર કરA ટાઇપ
ે ી િવગતવાર ( ૂચનાઓ પેપર-૧ ની પરALાના પરAણામના %તે
કરવાaુ ં રહશ.ે (આ સંબંધન
પેપર-૨ ની પરALા માટ નો કાયમ નA થયેથી તે કાયમ સાથે મંડળની વેબસાઇટ પર
[ ૂકવામાં આવશે તેમજ પેપર-૨ ની પરALા માટ કવોલીફાય થયેલ (લાયક ઠર લ) ઉમેદવારો
માટ ના કોલલેટર (Kવેશપ>) સાથે સામેલ ( ૂચનાઓમાં પણ દશાવવામાં આવશે. ` અ ૂક વાંચી
લેવાની રહશ.ે )
બંને

ફકરાના

એકિ>ત dુ લ ૧૦૦ 6ુણ પૈકA િવરામ <ચZહો વગેરના ૧૦ 6ુણ રહશે

જયાર બંને ફકરાના _ાZસાઇબ-<લcયાંતરણ કરA ટાઇપ કર લ માટ ૯૦ 6ુણ રહશ.ે

_ાZસાઇબ
સાઇબાઇબ- <લcયાંતર કરA ટાઇપ

કર લ પેરDાફાફ- ફકરા તપાસ
તપાસવા માટ દર ક

૨.૧/૨ (અઢA)
અઢA)  ૂલદAઠ ૧-6ુણ કપાશે અને બંને ફકરાની ૧૭૬ ક તેથી વsુ  ૂલ માટ
ૂZય)) 6ુણ મળવાપ> થશે. ૧૭૬  ૂલ પછA આગળનો ફકરો તપાસવામાં આવશે
૦૦ ( ૂZય
નહg.
નહg.

(ક) પે૫ર -૩

6ુજરાતી

સમય

વણના\મક

૩ કલાક

6ુણ
૧૦૦

`માં સામાZય રAતે નીચે દશાuયા [ુજબના પેટા િવષયો અને તે સામે દશાવેલ માકસ [ુજબaુ ં
K૫> રહશ.ે અને તે K૫>aુ ં ધોરણ હાયર સેકZડરA સટ}ફAકટ એકઝામીનેશનને સમકLaુ ં
રહશ.ે
િનબંધ ......................................................... - 40 Marks
સં<Lcત લેખન ............................................ - 10 Marks
૫> લેખન ............................................ - 20 Marks
uયાકરણ ................................................... - 30 Marks

100 Marks
%Dે BટનોDાફર Dેડ -૩ ના ઉમેદવારો માટ પેપરર-૧ માટ લુમ લાયકA

6ુણ,

પેપરર-૨ માટ લુમ લાયકA 6ુણ અને પેપરર-૩ માટ લુમ લાયકA 6ુણ તેમજ >ણે પેપરોના
dુલ- ૩૦૦ 6ુણમાંથી કદર લુમ લાયકA 6ુણ મંડળ ;ારા નA કરવામાં આવશે. અને તે
િવગતોને Wયાને લઇ ઉમેદવાર >ણે પેપરના dુલ-૩૦૦ 6ુણમાંથી મેળવેલ dુલ 6ુણના મેરAટસ
માંક, કટગરAવાઇઝ ખાલી જIયાની િવગતો તેમજ કટગરAવાઇઝ મેરAટસના અDતામ [ુજબ `
તે ક ટગરAના લાયક ઉમેદવારોને િનમnકં ૂ માટ ફાળવવા %ગેની ૫સંદગી યાદA / KિતLા યાદA
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મંડળ ;ારા તૈયાર કરA હર કરવામાં આવશે. ૫રALા ૫lધિતમાં ફરફાર કરવાનો મંડળનો હકક
અબાિધત રહશ.ે

નbધઃનbધઃ-

(૧) .. ૪૮/
૪૮/૨૦૧૫૧૬
૨૦૧૫૧૬

થી ૫૧/
૫૧/૨૦૧૫૧૬
૨૦૧૫૧૬ ના તમામ ઉમેદવારો પૈકA પેપરર-૧ ના

પVરણામને %તે પેપરર-૨ માટ લાયક ઠર લ ઉમેદવારો માટ પેપરર-૨ શોટહZડ એZડ
ટાઇપgગની
ટાઇપgગની પરALામાં શોટહZડ માટના ફકરાaુ ં વાંચન ઓVડયોઓVડયો-સીડA cલે કરAને Bપીકર
પીકર
;ારા કરવામાં આવશે, અથાત ઉમેદવારોએ ઓVડયો સીડA સાંભળAને ફકરાaુ ં Vડકટ કશન
લેવાaુ ં રહશ.ે
(૨)

તમામ ઉમેદવારોએ Vડકટકશન લીધેલ ફકરાaુ ં લીcયાંતર
તર કરAને
ટર પર ટાઇપ
કરAને કોTcjુટર
કરવાaુ ં રહશ.ે `માં ઉમેદવારોએ MS- Office - 2007 માં ઇZડAક
ડAક સોફટવેરમાં ~ુ દા ~ુ દા
dુ લ-૮ કAકA-બોડના િવકkપો પૈકA કોઇ એક કAકA-બોડનો િવકkપ પસંદ /ઉપયોગ કરAને ુિત
ફોZટ માં જ ટાઇપ કરવાaુ ં રહશે.

(૩) આ પરALા માટ ઉમેદવાર મંડળ ;ારા ^ ૂરા પાડવામાં આવેલ પી
પી..સી.
સી. અને કAકA-બોડનો જ
ઉપયોગ કરવાનો રહશ.ે ઉમેદવારને
વારને પોતાની સાથે લાવેલ અZય કોઇપણ કAકA-બોડનો
ઉપયોગ કરવા દ વામાં આવશે નહg.
નહg.
૧૦.
૧૦. સામાZય શરતો :-(૧) હરાતમાં દશાવેલ તમામ સંવગH માટ મા સૈિનકો િસવાય તમામ કટગરAના ^ુX્ ષ
અને મVહલા ઉમેદવારો માટ ઉ૫લી વયમયાદા ૪૦ વષથી વધવી જોઇએ નહg.

(ર) અનામત વગના ઉમેદવારો જો <બનઅનામત જIયા માટ અર કરશે તો આવા
ઉમેદવારોએ પરALા ફA માંથી [ુhત માટ ` તે અનામત વગમાં પોતાની િત- વગ
દશાવવાનો રહશ.ે અZયથા પરALા ફA ભરવાની રહશ.ે

(૩) (૧)

અનામત વગના ઉમેદવારોએ િત %ગેa ુ ં સLમ સાિધકારAaુ ં Kમાણપ>

6ુજરાત સરકાર ;ારા વખતો વખત િનયત કર લ ન[ ૂનામાં મેળવેલ હો|ુ ં જોઇશે. ( `ની
દર ક ઉમેદવાર નbધ લેવી.) (૨) સા. અને શૈ.૫.વગના ઉમેદવારોએ ઉત વગમાં
સમાવેશ ન થતો હોવા %ગેa ુ ં સામાક Zયાય અને અિધકારAતા િવભાગના તા.
૦૬/૦ર/૧૯૯૬ ના ઠરાવથી િનયત થયેલ ૫VરિશpટVરિશpટ-(ક) (6ુજરાતી)
રાતી) ના ન[ુનામાં તા.
૩૧/૩/ર૦૧૫ ના રોજ ^ુરા થયેલ નાણાકAય વષ ર૦૧૪
૦૧૪-ર૦૧૫
૦૧૫ માટ a ુ ં અથાત તા.
તા.
૧/૪/ર૦૧૫
૦૧૫ થી અર કરવાની છે kલી તા.
તા. ૧૪/
૧૪/૦૭/૨૦૧૫
૨૦૧૫ દરTયાન મેળવેલ
અસલ Kમાણ૫>નો નંબર અને તારAખ ઓનલાઈન અર કરતી વખતે

દશાવવાનાં રહશે. (%Dેમાં કઢાવેલ નોનનોન-Aમીલેયર સટ}Vફક ટ માZય
ગણવામાં
ગણવામાં આવશે નહg.)
નહg.) સLમ અિધકારA Wવારા અપાયેલ આ|ું Kમાણપ> ર~ુ
ન કરA શકતાં ઉમેદવારો સામાZય ઉમેદવારો માટ નA થયેલ વયમયાદામાં
આવતા નહg હોય તો તેઓની ઉમેદવારA રદ થશે. સામાક અને શૈL<ણક રAતે
૫છાત વગના ઉમેદવારોએ રાજય સરકારની નોકરA માટ માZય કરાયેલ
પVરિશpટટ-ક ના િનયત ન[ુનામાં (6ુજરાતી) નોન Vિમલીયર સટ} અસલ
Kમાણપ>ોની ચકાસણી સમયે ર~ૂ કરવાaુ રહશે. (૩) સામાક અને શૈL<ણક
રAતે ૫છાત વગના ૫Vરણીત મVહલા ઉમેદવાર આ|ુ નોન Aમીલેયર Kમાણ૫>
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તેમના માતા- િપતાની આવકના સંદભમાં ર~ુ કરવાaુ ં રહશ.ે જો આવા ઉમેદવારોએ
તેમના ૫િતની આવકના સંદભમાં આ|ુ Kમાણ૫> ર~ુ કર લ હશે તો તેની અર રદ
કરવામાં આવશે. (૪) જો સામાક અને શૈL<ણક રAતે ૫છાત વગના ઉમેદવાર આ|ુ ં
Kમાણ૫> મંડળ lવારા અસલ Kમાણપ>ોની ચકાસણી સમયે ર~ુ કર લ નVહ હોય
તો તેવા ઉમેદવારને અનામત કટગરAનો લાભ મળશે નહg. (૫) પરALા ફA ભયા
બાદ રAફંડ મળવાપા> નથી તથા અર કયા બાદ ૫રત ખચી શકાશે નVહ. (૬)

<બનઅનામત વગના ઉમેદવારોએ િનયત પરALા ફA ભર લ નહg હોય તો
તેઓની અર િવચારણામાં લેવામાં આવશે નહg.
નહg. (૭) સરકારના Kવતમાન
િનયમો અaુસાર િવધવા મVહલા ઉમેદવારો માટ ૫સંદગીમાં અDતા આ૫વા માટ
તેમને પરALામાં મેળવેલ 6ુણના ૫ ટકા 6ુણ ઉમેરA આ૫વામાં આવશે. ૫રંi ુ તેઓએ
તે સમયે અને \યારબાદ ^ુનઃલIન કર લ ન હોવા જોઈએ. ઉ૫રાંત મંડળની કચેરA
માંગે \યાર તેના તમામ ^ુરાવાઓ અસલમાં મંડળની કચેરAમાં ર~ુ કરવાના રહશ.ે (૮)

આગળની ભરતી KVયા સંદભ મંડળ ;ારા આ૫વામાં આવતી જXરA (ુચનાઓ
જોવા માટ મંડળની વેબસાઈટ અવાર નવાર જોતા રહ|.ુ ં (૯)

એથલેVટકસ (_ક

અને Vફkડ રમતો સVહત), બેડિમZટન, બાBકટબોલ, Vક ટ, ટબોલ, હોકA,
Bવમgગ, ટબલ ટ િનસ, વોલીબોલ, ટ િનસ, વેઈટ<લફટgગ, ર સ<લગ, બોકિસગ,
સાઈક<લગ,

મનેBટકસ,

~ુડો,

રાઈફલુVટગ,

કબA,

ખોખો,

તીરં દા,

ઘોડસવારA, ગોળાફક, નૌકાBપધા, શતરં જ, હZડબોલ ની રમતો-ખેલdુદમાં (૧)
રાp_Aય / તરરાp_Aય અથવા (૨) તર jુિનવિસtટA અથવા (૩) અ<ખલ
ભારત શાળા સંઘ lવારા યોતી Bપધાઓમાં મા> Kિતિનિધ\વ કર લ હોય તેવા
ઉમેદવારને ૫સંદગીમાં અDતા માટ Bપધા\મક લે<ખત કસોટAમાં મેળવેલ dુલ
6ુણના ૫ (પાંચ) ટકા 6ુણ ઉમેરA 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 [ુજબના સાિધકારA પાસેથી િનયત ન[ ૂનામાં જXરA Kમાણ૫> મેળવેલ/
ધરાવતા હોય તેવા ઉમેદવારોએ જ અરપ>કમાં િવગતો દશાવવાની રહશ.ે
તેમજ અસલ Kમાણપ>ોની ચકાસણી સમયે તેવા Kમાણપ>ો ર~ુ કરવાના
રહશે. આવા Kમાણપ>ો ધરાવનાર ઉમેદવાર જ રમતના 6ુણ મેળવવા માટ
હદાર થશે. આવા Kમાણપ>ો ધરાવતા ન હોવા છતાં અરપ>કમાં રમત
%ગેની ખોટA િવગતો દશાવેલ હશે તો મંડળ તેવા ઉમેદવારોના અરપ>કો રદ
પણ કરA શકશે. `ની સંબિં ધત ઉમેદવારોએ નોધ લેવી.
ી. (૧૦)
૧૦) મંડળ તરફથી
આ૫વામાં આવતી જXરA (ુચનાઓ જોવા માટ મંડળની વેબસાઈટ અવાર નવાર
જોતા રહ|.ુ ં
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૧૧.

સામાZય (ુચનાઓ :--

(૧). ઉમેદવાર અર૫>કમાં ભર લ િવગતો સમD ભરતી KVયા માટ આખરA ગણવામાં
આવશે અને તેના ^ુરાવાઓ Kમાણપ>ોની ચકાસણી સમયે અસલમાં ર~ુ કરવાના
રહશે. અZયથા અર૫>ક ` - તે તબકક ÔÔરદ
ÔÔરદÕÕ
રદÕÕ ગણવામાં આવશે.
(ર). અરજદાર અર૫>માં દશાવેલ ક ટગરA (િત) માં પાછળથી ક ટગરA બદલવાની
ર~ુઆત Dાહય રાખવામાં આવશે નહg.
(૩). ઉમેદવાર અર૫
અર૫>કમાં ` ફોટો upload કર છે , તેની પાસપોટ સાઈઝના ફોટાની
એક કરતાં વsુ કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવી અને ૫રALા સમયે હાજરA૫
હાજરA૫>કમાં
લગાવવાના રહશ.ે તેમજ અસલ Kમાણપ>ોની ચકાસણી સમયે તેવો જ ફોટો ર~ુ
કરવાનો રહશે.
(૪). ઉમેદવાર અર૫
અર૫>ક ભરતી વખતે ` મોબાઈલ નંબર દશાવે છે તે નંબર ચાુ જ
રાખવો.
રાખવો. ભિવpયમાં મંડળ તરફથી આ પVરLાને સબંિધત ૫રALાલLી (ુચનાઓ
ઉમેદવારને આ દશાવેલ નંબરના મોબાઈલ ૫ર SMS થી મોકલવામાં આવશે તેથી
અરપ>કમાં દશાવેલ મોબાઈલ નંબર ભરતી KVયા ^ ૂણ થાય \યાં (ુધી ળવી
રાખવો આપના Vહતમાં છે .
(૫) મંડળ ` કોઈ ઉમેદવારને (૧) તેને ઉમેદવારA માટ કોઈ૫ણ Kકાર ટકો મેળવવા માટ
એટલે ક, મંડળના અlયL, સય અથવા કોઈ અિધકારA ૫ર K\યL ક ૫રોL લાગવગ
લગાડવાનો Kયાસ કરવા માટ (ર) બીaુ ં નામ ધારણ કરવા માટ (૩) બી પાસે
પોતાaુ ં નામ ધારણ કરાવવા માટ (૪) બનાવટA ખોટા દBતાવેજો અથવા `ની સાથે ચેડા
કરવામાં આuયા હોય તેવા દBતાવેજો સાદર કરવા અથવા ગેરરAિત આચરવા માટ (૫)
યથાથ અથવા ખોટા અથવા મહ\વની માVહતી zપાવતા હોય તેવા િનવેદનો કરવા માટ
ં માં અZય કોઈ અિનયિમત અથવા અયોIય
(૬) ૫રALા માટ તેની ઉમેદવારAના સંબધ
સાધનોનો આoય લેવા માટ (૭) પરALા દરTયાન ગેરuયાજબી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા
માટ એટલે ક અZય ઉમેદવારની ઉરવહAમાંથી નકલ કરવા, ^ુBતક, ગાઈડ, કા૫લી ક
તેવા કોઈ૫ણ છાપેલા ક હBતલે<ખત સાVહ\યની મદદથી અથવા વાતચીત lવારા નકલ
કરવા ક ઉમેદવારને નકલ કરાવવાની ગેરરAિતઓ પૈકA કોઈ૫ણ ગેરરAિત આચરવા માટ

(૮) લખાણોમાં અ ]લલ ભાષા અથવા બીભ\સ બાબત સVહતની અKBi ુત બાબત લખવા
માટ (૯) ૫રALાખંડમાં અZય કોઈ રAતે ગેરવતnકં ૂ કરવા માટ (૧૦)
૧૦) ૫રALાના સંચાલન
કરવા માટ મંડળે રોકલા Bટાફની સીધી ક આડકતરA રAતે હરાન કરવા અથવા શારAVરક
રAતે ઈ કરવા માટ (૧૧)
૧૧) ^ ૂવવતq ખંડોમાં િનVદw pટ કર લ તમામ અથવા કોઈ૫ણ dૃ\ય
કરવાનો Kય\ન કરવા માટ અથવા યથા Kસંગ મદદગીરA કરવા માટ અથવા (૧ર)
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૫રALા આ૫વા માટ તેને ૫રવાનગી આ૫તા તેના Kવેશ૫>માં આ૫વામાં આવેલી
કોઈ૫ણ (ુચનાનો ભંગ કરવા માટ દોિષત ઠયા હોય તો અથવા દોષિત હોવાaુ ં હર કjુ
હોય તો તે ફોજદારA કાયવાહAને પા> થવા ઉ૫રાંત-(ક) મંડળ, તે ` ૫રALાનો ઉમેદવાર
હોય તે ૫રALામાંથી ગેરલાયક ઠરાવી શકશે, અથવા (ખ)(૧
)(૧) મંડળ, સીધી ૫સંદગી માટ
લેવાતી કોઈ૫ણ ૫રALામાં બેસવામાંથી અથવા (ર) રાજય સરકાર પોતાના હઠળની
કોઈ૫ણ નોકરAમાંથી કાયમી રAતે અથવા િનVદw pટ [ુદત માટ બાકાત કરA શકશે.

(૬) ઉમેદવાર અર૫>કમાં બતાવેલી કોઈ૫ણ િવગત અને Kમાણાપ>ોની ચકાસણી સમયે
ઉમેદવાર ર~ુ કર લ જZમ તારAખ, શૈL<ણક લાયકાત, વય, િત, અaુભવ િવગેરને
લગતા Kમાણ૫>ો ભિવpયમાં ` તે તબકક ચકાસણી દરTયાન ખોટા માુમ ૫ડશે તો
તેની સામે યોIય કાયદ સરની કાયવાહA કરવામાં આવશે. આવા ઉમેદવારની ઉમેદવારA
મંડળ lવારા ÔÔરદ
ÔÔરદÔÔ
રદÔÔ કરA શકાશે. તેમજ જો ૫સંદગી/ િનમnકં ૂ થયેલ હશે તો

ં ૂ કરનાર સાિધકારA ;ારા કોઈ૫ણ તબકક ÔÔરદÔÔ
૫સંદગી/િનમnકં ૂ મંડળ / િનમnક
કરવામાં આવશે.

(૭) મંડળ lવારા લેવાનાર Bપધા\મક લે<ખત કસોટA તેમજ શોટહZડ એZડ ટાઇપgગની કસોટAમાં
ઉીણ થવાથી જ ઉમેદવારને િનમnકં ૂ માટનો હકક મળA જતો નથી. િનમnકં ૂ સમયે
સાિધકારAને ઉમેદવાર બધી જ રAતે યોIય છે તેમ સંતોષ થાય તો જ ઉમેદવારને
ં ૂ આ૫વામાં આવશે.
િનમnક

(૮) ૫સંદગી પામેલ ઉમેદવાર િનમnકં ૂ સાિધકારA ઠરાવે તે શરતોને આિધન િનમnકં ૂ
મેળવવાને પા> થશે.

(૯)

ઉમેદવાર પોતે ૫રALામાં સફળ થયો હોવાના કારણે જ સંબિં ધત જIયા ઉ૫ર િનમnકં ૂ
કરવાનો દાવો કરવાને હદાર થશે નહg, િનમnકં ૂ કરનાર સાિધકારAને પોતાને એવી
ખાતરA થાય ક હર સેવા સાX ઉમેદવાર યોIય જણાતો નથી તો તેને ૫ડતો [ુકA શકાશે.
િનમnકં ૂ બાબતે તેઓનો િનણય આખરA ગણાશે.

(૧૦) ભરતી KVયા સં^ ૂણ૫ણે 6ુજરાત [ુkકA સેવા વગqકરણ અને ભરતી (સામાZય) િનયમો૧૯૬૭ અને તે અZવયે ` તે સંવગના ઘડવામાં આવેલ ભરતી િનયમોને આિધન રહશ.ે
૧૨.

આ હરાત તથા ભરતી KVયામાં કોઈ૫ણ કારણોસર તેમાં ફરફાર કરવાની ક રદ કરવાની
આવ]યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો મંડળને સં^ ૂણ હ / અિધકાર રહશે અને મંડળ
આ માટ કારણો આ૫વા બંધાયેલ રહશે નહg.

તારAખ :- ૨૫/
૨૫/૦૬/૨૦૧૫
૨૦૧૫

સ<ચવ

Bથળ :- ગાંધીનગર

6ુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ,
ળ,
ગાંધીનગર
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