
જુરાત ગૌણ સેવા 5સદંગી મડંળ,
લોક ન.ં4, ડા. વરાજ મહતા ભવન, ગાધંીનગર

હરાત માકંઃ 27/ર01314  થી 32/201314 ગેની િવગતવાર ચુનાઓ
 (વેબસાઇટ એ સ : http://ojas.guj.nic.in અને http://gsssb.gujarat.gov.in )

ગજુરાત ગૌણ સેવા ૫સદંગી મડંળ, ગાધંીનગર ઘ્વારા સિચવાલયના િવિવધ િવભાગોના 
િનયતંર્ણ હઠેળના ખાતાના વડા/ કચેરીના વડાઓની કચેરીઓમા ંજુદા જુદા સવંગ ની નીચે દશાવેલ 
જ યાઓ 5ર ઉમેદવારો 5સદં કરવા મેર ટ યાદ  તૈયાર કરવા માટ OJAS ની વેબસાઇટ ઉપર 
ઓન-લાઈન અર 5 કો મગંાવવામા ંઆવે છે. આ માટ ઉમેદવારોએ "http://ojas.guj.nic.in"
વેબસાઈટ 5ર તા. ૦૬/૦૨/ર૦૧૪ (બપોરના 14-00 કલાક) થી તા. ૧૮/૦૨/ર૦૧૪ (સમય 
રા ીના 11.59 કલાક ધુી) દર યાન ઓન-લાઈન અર  કરવાની રહશે. અરજી કરવા માટેની
િવગતવાર સચૂનાઓ (આગળ ફકરા ન.ં ૭ મા ંદશાર્વેલ ) સિહત આ સમગર્ જાહરેાત દરેક
ઉમેદવારે ધ્યાનથી વાચંવી જ રી છે. ઉમેદવાર પોતાના બધા જ શૈ ણક, વય, િત તેમજ 
લાયકાતના અસલ માણપ ો પોતાની પાસે રાખવાના રહશે અને અર પ કમા ં તે જુબની 
િવગતો ભરવાની રહશે. પર ા સદંભની બધી જ ચૂનાઓ મોબાઇલ નબંર પર એસ.એમ.એસ. થી 
આપવામા ંઆવશે. આથી અર પ કમા ંસબંિંધત કોલમમા ંમોબાઇલ નબંર અવ  ય દશાવવો અને 
ભરતી યા ણૂ થાય  યા ં ધુી તે નબંર ળવી રાખવો જ ર  છે. 

૧. સવંગવાર જ યાની િવગતો નીચે જુબ છે. 

જાહરેાત  
કર્માકં

િવભાગ/ ખાતાની 
વડાની કચેરીનુ ં

નામ

સવંગર્નુ ંનામ સામાન્ ય 
વગર્

અનસુિૂચત 
જાિત

અનસુિૂચત 
જનજાિત

સા.શૈ.૫.
વગર્

કુલ

નામ
સા
મા
ન્ય 

મ
િહ
લા

સા 
મા
ન્ય 

મ
િહ
લા

સા
મા
ન્ય 

મ
િહ
લા

સા
મા
ન્ય 

મ
િહ
લા

૨૭/૨૦૧૩૧૪
પશપુાલન
િનયામકની કચેરી

પર્ગિત 
મદદનીશ / 
ગણક 

(Computer)/ 
ઇન્ વે  ટીગેટર

૧૭ ૯ - - ૭ ૩ ૬ ૨ ૪૪

૨૮/૨૦૧૩૧૪
અિધક િનયામક ી
આરોગ્ ય સેવાઓ

આંકડા 
મદદનીશ

૫ ૩ - - ૨ - ૧ ૧ ૧૨

૨૯/૨૦૧૩૧૪

મખુ્ ય નગર
િનયોજક, નગર
આયોજન અને
મુ  યાકંન

પ્ લાનીંગ 
આસી  ટન્ ટ 

(બેકલોગ S.T.)
- - - - ૩ - - - ૩

૩૦/૨૦૧૩૧૪
અ.ઇ. ી રાજકોટ
િસંચાઇ વત ુર્ળ, 
રાજકોટ

વકર્ આસી  ટન્ ટ 
(બેકલોગ S.T.) - - - - ૧૪ ૬ - - ૨૦
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૩૧/૨૦૧૩૧૪

અ.ઇ. ી માગર્
અને મકાન
વતુર્ળ-૧, 
અમદાવાદ

રેખનકાર 
(Tracer)

(બેકલોગ S.T.) 
- - - - ૩ - - - ૩

૩૨/૨૦૧૩૧૪
અ.ઇ. ી રાજકોટ
િસંચાઇ વત ુર્ળ, 
રાજકોટ

રેખનકાર 
(Tracer) 

(બેકલોગ S.T.) 
- - - - ૬ ૩ - - ૯

ુલ 22 12 - - 35 12 7 3 91

 ઉપર દશાર્વેલ સવંગર્ની જગ્યાઓની સખં્યામા ંવધ-ઘટ થવાની શકયતા છે. 

ન ધ :-  (૧)  જા. કર્. ૨૭/૨૦૧૩૧૪ ની -૪૪ -જગ્યાઓ પૈકી -૦૨ જગ્યાઓ હલનચલનની શારીિરક       
     ક્ષિત ધરાવતા િવકલાગં ઉમેદવારો માટે તથા ૦૪-જગ્ યાઓ માજી સૈિનકો માટે 

અનામત  
     છે. 

   (૨)  જા. કર્. ૨૮/૨૦૧૩૧૪ ની -૧૨ -જગ્યાઓ પૈકી -૦૧ જગ્યા માજી સૈિનકો માટે અનામત 
છે.

 અનામત જગ્યાઓ ફકત મળૂ ગજુરાતના અનામત વગર્ના ઉમેદવારો માટે જ 
અનામત છે. અનામત કક્ષાના ઉમેદવાર િબનઅનામત જગ્ યા માટે અરજી કરી 
શકશે. અને તેવા િક  સામા ંવયમયાર્દા લાયકી ધોરણ વગેરે અંગે (પરીક્ષા ફી 
િસવાય) િબનઅનામતના ધોરણો લાગ ુપડશે.

 મિહલાઓ માટેની અનામત જગ્યાઓ માટે જો લાયક મિહલા ઉમેદવાર ઉ૫લબ્ધ 
નહી થાય તો તે જગ્યા તે જ કેટેગરીના સબંિંધત કેટેગરી (જનરલ, એસ.સી., 
એસ.ટી., એસ.ઇ.બી.સી.) ના પુ ષ ઉમેદવારથી ભરવામા ંઆવશે.

 શારીિરક ક્ષિતવાળા ઉમેદવારો માટેની તથા માજી સૈિનકો માટેની અનામત 
જગ્યાઓ  તે કેટેગરીની જગ્યા સામે સરભર કરવામા ં આવશે. જો તેવી 
જગ્ યાઓ માટે લાયક ઉમેદવાર ઉપલબ્ ધ નહીં થાય તો તે જગ્ યાઓ  તે 
કેટેગરીના સામાન્ ય ઉમેદવારોથી ભરવામા ંઆવશે.  

 જાહરેાતમા ં  તે કેટેગરીમા ં કુલ જગ્યાઓ પૈકી મિહલા ઉમેદવારો માટે 
અમકુ જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે મિહલા ઉમેદવારોની અનામત 
જગ્યાઓ િસવાયની બાકી રહતેી જગ્યાઓ ફક્ત પુ ષ ઉમેદવારો માટે 
અનામત છે તેમ ગણવાનુ ંનથી, આ જગ્યાઓ પર પુ ષ તેમજ મિહલા 
ઉમેદવારોની પસદંગી માટે િવચારણા થઇ શકે છે. પુ ષ તેમજ મિહલા 
ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. (દા.ત. કુલ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા 
મિહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરંત ુબાકી રહતેી ૦૭ જગ્યા સામે 
મિહલા ઉમેદવાર પણ પસદંગી પામી શકે છે.)

ર. ૫ગાર ધોરણ : -  
નાણા ં િવભાગના તા.૧૬-ર-ર૦૦૬ ના તથા તા.ર૯/૪/ર૦૧૦ અને તા. ૬/૧૦/૨૦૧૧ ના 
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ઠરાવ કર્માકં : - ખરચ -ર૦૦ર- ૫૭-ઝ.૧ અન્વયે પર્થમ પાચં વષર્ માટે પર્િત માસ માટે 
નીચે મજુબ િનયત િફકસ ૫ગારથી િનમણ ૂકં અપાશે અને સામાન્ય વહીવટ િવભાગના ં
તા.૪-૬-ર૦૦૯ ના ઠરાવ કર્માકં:- સીઆરઆર-૧૧ર૦૦૮-૪૩૩૭૧૭-ગ.૫ મા ં દશાર્વેલ 
બોલીઓ અને શરતોને આિધન િનમાયેલ ઉમેદવાર પાચં વષર્ના અંતે તેની સેવાઓ 
સતંોષકારક જણાયેથી સબંિંધત કચેરીમા ં  તે સમયના સરકાર ીના િનયમોનસુાર 
મળવાપાતર્ ૫ગાર ધોરણમા ંિનયિમત િનમણ ૂકં મેળવવાને પાતર્ થશે.  

જાહરેાત  
કર્માકં

િવભાગ/ ખાતાની વડાની 
કચેરીનુ ંનામ

સવંગર્નુ ંનામ પર્થમ પાચં વષર્ સધુી 
મળનાર િફકસ પગાર 

૨૭/૨૦૧૩૧૪ પશપુાલન િનયામકની કચેરી
પર્ગિત મદદનીશ/ 
ગણક (Computer)/ 
ઇન્ વે  ટીગેટર

૫,૩૦૦/-

૨૮/૨૦૧૩૧૪
અિધક િનયામક ી આરોગ્ ય
સેવાઓ

આંકડા મદદનીશ ૯,૪૦૦/-

૨૯/૨૦૧૩૧૪
મખુ્ ય નગર િનયોજક, નગર
આયોજન અને મુ  યાકંન

પ્ લાનીંગ આસી  ટન્ ટ 
(બેકલોગ S.T.)

૧૦,૦૦૦/-

૩૦/૨૦૧૩૧૪
અ.ઇ. ી રાજકોટ િસંચાઇ
વતુર્ળ, રાજકોટ

વકર્ આસી  ટન્ ટ 
(બેકલોગ S.T.)

૫,૩૦૦/-

૩૧/૨૦૧૩૧૪
અ.ઇ. ી માગર્ અને મકાન
વતુર્ળ-૧, અમદાવાદ

રેખનકાર (Tracer) 

(બેકલોગ S.T.) 
૫,૩૦૦/-

૩૨/૨૦૧૩૧૪
અ.ઇ. ી રાજકોટ િસંચાઇ
વતુર્ળ, રાજકોટ

રેખનકાર (Tracer) 

(બેકલોગ S.T.) 
૫,૩૦૦/-

3. રા ટર્ીયતા   : -   ઉમેદવાર ભારતનો નાગિરક હોવા જોઈએ. અથવા ગજુરાત મુ  કી 
સેવા વગીર્કરણ અને ભરતી (સામાન્ ય) િનયમો, ૧૯૬૭ ના િનયમ-૭ ની જોગવાઇ 
મજુબની રા  ટર્ીયતા ધરાવતા હોવા જોઇએ. 

4.(1) વયમયાદા અને શૈક્ષિણક લાયકાતની િવગતો :-

. . સવંગ વયમયાદા / શૈક્ષિણક લાયકાત  
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27/201314 ગિત મદદનીશ/ 
ગણક 
(Computer) / 
ઇ  વે  ટ ગેટર

(અ) તા. ૧૮/૦૨/ર૦૧૪ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષર્થી ઓછી નહીં
અને ર૮ વષર્થી વધ ુન હોવી જોઈશે. 
(બ) (૧) ઉમેદવાર સેક  ડર   ુલ સ ટ ફકટની પર ા અથવા તેને સમક  
પર ા 55 ટકા ણુ સાથે, મા ંગણત એક િવષય હોય તે ર તે પાસ 
કરલી હોવી જોઇશે. 
(2)  સોિશયો ઇકોનોિમક સવ સાથે સકંળાયેલ ેિ ય કામગીર ની તાલીમ 
અને  ય  અ ભુવ ધરાવતા ઉમેદવારોને પસદંગીમા ં ાધા  ય આપવામા ં
આવશે.
(ક)  ઉમેદવાર ડપાટમે  ટ ઓફ ઇલેક ોિનકસ એ ડ ટશન ઓફ કો   ટુર 
કોિષસ (DOEACC) સોસાયટ ના કોષ ઓન કો   ટુર ક  સે  ટસ સમક  
અથવા સરકાર વખતો વખત ઠરાવે તેવા  તરની કો ટુરના ઉ5યોગની 
પાયાની ણકાર  ધરાવતો હોવો જોઈશે. 

28/201314 કડા મદદનીશ (અ) તા. ૧૮/૦૨/ર૦૧૪ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષર્થી ઓછી નહીં 
અને ૩૦ વષર્થી વધ ુન હોવી જોઈશે. 
(બ) (૧) ઉમેદવાર કડાશા  મા ં ડ ી મેળવેલ હોવી જોઇશે અથવા 
ગણત, વા ણજય અથશા  , િૃષ અથવા સમાજશા  મા ં  નાતકની ડ ી 
મેળવેલી હોવી જોઇશે. 
(2)  પરં  ુડ ી મેળ યા બાદ મા  ય સં  થામાથંી કડાશા  નો ડ  લોમા 
મેળવનાર અને કડાક ય કામગીર નો 6-મ હનાનો અ ભુવ ધરાવનાર 
ઉમેદવારને પસદંગીમા ં ાધા ય આપવામા ંઆવશે. 
(ગ)  ઉમેદવાર જુરાતી ભાષા ુ ં રૂ ુ ં ાન ધરાવતો હોવો જોઇશે. 
     વ મુા ં  ઉમેદવાર અપવાદ પ કહ  શકાય તેવી સાર  લાયકાત 
અથવા અ ભુવ અથવા બનેં ધરાવતા હોય તેવા ઉમેદવારને ઉપલી 
વયમયાદામા ં ટછાટ આપવામા ંઆવશે. 
     અગાઉથી  જુરાત સરકારની નોકર મા ં હોય એવા ઉમેદવારને 
વખતોવખત ધુારવામા ં આ  યા હોય તે જુબના જુરાત ુ  ક  સેવા 
વગ કરણ અને ભરતી (સામા ય) િનયમો-1967 ની જોગવાઇઓ જુબ 
ઉપલી વયમયાદામા ં ટછાટ આપવામા ંઆવશે. 
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29/201314  લાન ગ આસી  ટ  ટ 
(બેકલોગ S.T.

(અ) તા.૧૮/૦૨/ર૦૧૪ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૨૧ વષર્થી ઓછી નહીં 
અને ૩૦ વષર્થી વધ ુન હોવી જોઈશે. 
(બ) (૧) ઉમેદવાર આકટકચરમા ં ડ ી અથવા ડ  લોમા અથવા સીવીલ 
એ  િનયર ગની ડ ી મા  ય િુનવસટ  અથવા મા  ય સં  થામાથંી મેળવેલ 
હોવી જોઇશે. અથવા સરકાર મા  ય કરલ તેને સમક  લાયકાત ધરાવતો 
હોવો જોઇશે. અથવા 
(2)  ઉમેદવાર મા  યતા ધરાવતા િુનવિસટ  અથવા સં થા ારા એનાયત 
સીટ   લાન ગ, ટાઉન  લાન ગ, ર યોનલ  લાન ગ અથવા અબન 
 લાન ગની ડ ી અથવા ડ  લોમા ધરાવતો હોવો જોઇશે અથવા ભારત 
સરકારના ઇ   ટ ટ ટુ ઓફ ટાઉન  લાનર ુ ંપર ા ારા મેળવેલ સ  યપદ 
ધરાવતો હોવો જોઇશે. 
(ગ)  ઉમેદવાર ડપાટમે  ટ ઓફ ઇલેક ોિનકસ એ ડ ટશન ઓફ કો   ટુર 
કોિષસ (DOEACC) સોસાયટ ના કોષ ઓન કો   ટુર ક  સે  ટસ (CCC)  
સમક  અથવા સરકાર વખતો વખત ઠરાવે તેવા  તરની કો ટુર 
એ  લીકશન ગેની પાયાની ણકાર  ધરાવતો હોવો જોઈશે. 
     વ મુા ં  ઉમેદવાર અપવાદ પ કહ  શકાય તેવી સાર  લાયકાત 
અથવા અ ભુવ અથવા બનેં ધરાવતા હોય તેવા ઉમેદવારને ઉપલી 
વયમયાદામા ં ટછાટ આપવામા ંઆવશે. 
   જુરાત ુ  ક  સેવા વગ કરણ અને ભરતી (સામા ય) િનયમો-1967  
હઠળ ભરતી થયેલ હોય અને જુરાત સરકારમા ંસેવા બ વતા ઉમેદવારને 
ઉપલી વયમયાદામા ં ટછાટ મળવાપા  થશે. 

30/201314 વક આસી  ટ  ટ 
(બેકલોગ S.T.)

(અ) તા. ૧૮/૦૨/ર૦૧૪ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષર્થી ઓછી નહીં 
અને ર૮ વષર્થી વધ ુન હોવી જોઈશે. 
(બ) (૧) ઉમેદવાર એ  િનયર ગમા ં ડ  લોમા (સીવીલ, િમકનીકલ, 
ઇલે કલ) અથવા જુરાત સરકાર ારા મા  ય કરલ એ  િનયર ગ સં  થાએ 
હર કરલ તેને સમક  ડ  લોમાની લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇશે. 

31/201314 રખનકાર (Tracer) 

(બેકલોગ S.T.)
અ.ઇ. ી માગ અને 
મકાન વ ળુ-1, 
અમદાવાદ 

(અ) તા. ૧૮/૦૨/ર૦૧૪ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષર્થી ઓછી નહીં 
અને ર૮ વષર્થી વધ ુન હોવી જોઈશે. 
(બ) (૧) ઉમેદવાર સેક  ડર   ુલ સ ટ ફકટની પર ા અથવા સરકાર મા  ય 
કરલ સમક  પર ા પાસ કરલ હોવી
જોઇશે.
(2)  ઉમેદવાર જુરાત સરકારના ટકનીકલ િશ ણ ખાતાએ અથવા સરકાર 
મા  ય કરલ સં  થાએ એનાયત કરલ સીવીલ ાફટમેનશીપ અને 
એ  ટ મેટ ગ ુ ં માણપ  ધરાવતો હોવો જોઇશે અથવા સરકાર મા  ય કરલી 
ઔ ોગક તાલીમ સં  થામાથંી સીવીલ ાફટમેનશીપનો તાલીમી અ  યાસ મ 
સફળતા વૂક કરલો હોવો જોઇશે. 
    પરં  ુસીવીલ એ  િનયર ગમા ં ડ  લોમા ધરાવનાર ઉમેદવારને થમ 
પસદંગી આપી શકાશે. 
(3)  ઉમેદવાર જુરાતી અથવા હ  દ  અથવા તે બનેં ભાષા ુ ં રૂ ુ ં ાન 
ધરાવતો હોવો જોઇશે.  
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32/201314 રખનકાર (Tracer) 

(બેકલોગ S.T.)
અ.ઇ. ી રાજકોટ 
િસચાઇ વ ળુ, 
રાજકોટ

(અ) તા. ૧૮/૦૨/ર૦૧૪ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષર્થી ઓછી નહીં 
અને ર૮ વષર્થી વધ ુન હોવી જોઈશે. 
(બ) (૧) ઉમેદવાર સેક  ડર   ુલ સ ટ ફકટની પર ા અથવા સરકાર મા  ય 
કરલ સમક  પર ા પાસ કરલ હોવી
જોઇશે.
(2)  ઉમેદવાર જુરાત સરકારના ટકનીકલ િશ ણ ખાતાએ અથવા સરકાર 
મા  ય કરલ સં  થાએ એનાયત કરલ સીવીલ ાફટમેનશીપ અને 
એ  ટ મેટ ગ ુ ં માણપ  ધરાવતો હોવો જોઇશે અથવા સરકાર મા  ય કરલી 
ઔ ોગક તાલીમ સં  થામાથંી સીવીલ ાફટમેનશીપનો તાલીમી અ  યાસ મ 
સફળતા વૂક કરલો હોવો જોઇશે. 
    પરં  ુસીવીલ એ  િનયર ગમા ં ડ  લોમા ધરાવનાર ઉમેદવારને થમ 
પસદંગી આપી શકાશે. 
(3)  ઉમેદવાર જુરાતી અથવા હ  દ  અથવા તે બનેં ભાષા ુ ં રૂ ુ ં ાન 
ધરાવતો હોવો જોઇશે.  

ન ધઃ-(1)  ઉપર દશાર્વેલ તમામ સવંગર્ના ભરતી િનયમોમા ં િનયત થયેલ શૈક્ષિણક 
લાયકાતના અગત્ યના મુ ાઓનો અરજીપતર્કમા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે. પરતુ ં
આખરી પસદંગી સમયે ભરતી િનયમોમા ં દશાર્વેલ શૈક્ષિણક લાયકાતની તમામ 
જોગવાઇઓને ધ્ યાને લેવામા ંઆવશે. થી ઉમેદવારે જાહરેાતમા ંદશાર્વેલ શૈક્ષિણક 
લાયકાતની તમામ િવગતો ધ્ યાને લઇને જ અરજીપતર્કમા ં િવગતો ભરવાની રહશેે. 
વધારાની િવશેષ શૈક્ષિણક લાયકાત-અનભુવની િવગતો Additional Education 
Qualification  માં દશાર્વવાની રહશેે. 

   (2)  ઉપલી વયમયાર્દા માટે  તે સવંગર્ના ભરતી િનયમો તેમજ સામાન્ ય વહીવટ િવભાગના 
તા. ૨૯/૯/૨૦૧૨ ના ઠરાવ કર્માકંઃ સીઆરઆર/૧૧૨૦૦૮/૨૮૨૩૨૩/ગ-૫ ની જોગવાઇઓ 
ધ્ યાને લેવામા ંઆવેલ છે.

4(ર). વયમયાદામા ં ટછાટ:- સામાન્ ય વગર્ની મિહલા ઉમેદવારો,  અનામત વગર્ના પુ ષ તથા 
મિહલા ઉમેદવારોને નીચે મજુબ િનયમોનસુાર ટછાટ મળવાપાતર્ છે.

(1) જાહરેાત કર્માકંઃ ૨૭/૨૦૧૩૧૪ અને ૨૮/૨૦૧૩૧૪ ના સવંગર્ની જગ્ યાઓમા ંઅનસુિૂચત 
જાિત માટે અનામત જગ્ યાઓ નહીં હોવાથી અનસુિૂચત જાિતના ઉમેદવારોને જનરલ 
કેટેગરીના ઉમેદવારોની ઉપલી વયમયાર્દા લાગ ુપડશે.

(2) જાહરેાત કર્માકંઃ ૨૯/૨૦૧૩૧૪, ૩૦/૨૦૧૩૧૪, ૩૧/૨૦૧૩૧૪, ૩૨/૨૦૧૩૧૪ ના સવંગ ની 
જગ્ યાઓ મળૂ ગજુરાતના હોય તેવા અનસુિૂચત જનજાિતના ઉમેદવારો માટે અનામતની 
જગ્ યાઓ હોવાથી અન્ ય કેટેગરીના ઉમેદવારો ઉમેદવારી કરી શકશે નહીં. 

(3) જાહરેાત કર્માકંઃ ૨૭/૨૦૧૩૧૪ અને ૨૮/૨૦૧૩૧૪ માટે માજી સૈિનક ઉમેદવારો કે ઓએ 
જલ, વાય ુઅને થલ આમર્ ફોસીર્સમા ંઓછામા ંઓછા છ માસની સેવા કરી હોય અને 
માજી સૈિનક તરીકેન ુ સક્ષમ અિધકારીનુ ં ઓળખકાડર્ ધરાવતા ં હોય તો ઉ૫લી 
વયમયાર્દામા ં તેઓએ બજાવેલ ફરજનો સમયગાળો ઉ૫રાતં તર્ણ વષર્ સધુીની ટછાટ 
મળશે. 
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(4) જાહરેાત કર્માકંઃ ૨૭/૨૦૧૩૧૪ અને ૨૮/૨૦૧૩૧૪ માટે સામાન્ ય વગર્ની મિહલા 
ઉમેદવારોને મિહલા તરીકેના પાચં વષર્ની ટછાટ મળશે. 

(5) જાહરેાત કર્માકંઃ ૨૭/૨૦૧૩૧૪ અને ૨૮/૨૦૧૩૧૪ માટે અનામત વગર્ના પુ ષ ઉમેદવારોને 
(એસ. સી. કેટેગરીના પુ ષ ઉમેદવારો િસવાય) િનયત થયેલ વયમયાર્દામા ંપાચં વષર્ની 
ટછાટ મળશે. 

(6) જાહરેાત કર્માકંઃ ૨૭/૨૦૧૩૧૪ અને ૨૮/૨૦૧૩૧૪ માટે અનામત વગર્ની મિહલા 
ઉમેદવારોને (એસ. સી. કેટેગરીના મિહલા ઉમેદવારો િસવાય) મિહલા તરીકેના પાચં વષર્ 
તથા અનામત વગર્ના ઉમેદવાર તરીકેના પાચં વષર્ મળી કુલ-૧૦ (દશ) વષર્ની ટછાટ 
મળવાપાતર્ થશે. 

(7) જાહરેાત કર્માકંઃ ૨૭/૨૦૧૩૧૪ અને ૨૮/૨૦૧૩૧૪ માટે એસ. સી. કેટેગરીના મિહલા 
ઉમેદવારોને સામાન્ ય મિહલા તરીકેના પાચં વષર્ની ટછાટ મળવાપાતર્ થશે. 

(8) સામાન્ ય વગર્ના િવકલાગં પુ ષ ઉમેદવારોને ૧૦ વષર્ ની ટછાટ મળવાપાતર્ થશે. 
(9) સામાન્ ય વગર્ના િવકલાગં મિહલા ઉમેદવારોને ૧૫ વષર્ ટછાટ મળવાપાતર્ થશે. 
(10) અનામત વગર્ના િવકલાગં પુ ષ ઉમેદવારો ૧૫ વષર્ ટછાટ મળવાપાતર્ થશે. 
(11) અનામત વગર્ના િવકલાગં મિહલા ઉમેદવારો ર૦ વષર્ ટછાટ મળવાપાતર્ થશે. 
(12) જાહરેાત કર્માકંઃ ૨૭/૨૦૧૩૧૪ અને ૨૮/૨૦૧૩૧૪ માટે સા.શૈ.૫.વગર્ના ઉમેદવારોએ 

નાણાકીય વષર્ ર૦૧૨-ર૦૧૩ ની આવકના આધારે રાજય સરકારની નોકરી માટે (ગજુરાતી 
નમનૂામા)ં કઢાવેલ નોન-કર્ીમીલેયર સિટર્ફીકેટ તા. 0૧/0૪/ર૦૧૩ થી તા. ૧૮/02/ર014 
દરમ્યાન મેળવેલ હોય તેવુ ં પર્માણપતર્ ધરાવતા ં હશે તો જ ઉ૫લી વયમયાર્દામા ં
ટછાટનો લાભ મળશે. અન્યથા તેઓ સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી 

ન ધાવી શકશે. અને તે િક સામા ંવયમયાર્દા અને અનામતનો લાભ મળશે નહી. 

ન ધ :
 ઉમેદવાર 40% ક તેથી વ  ુ ટકાવાર  ખોડખા5ંણની ધરાવતા ં હોવા ુ ં િસિવલ સ ન ુ ં

સટ ફ કટ ધરાવતા ં હશે તો જ િવકલાગં ઉમેદવાર તર ક ઉ5લી વયમયાદા અને 
અનામતનો લાભ મળશે.

 શાર રક અશ તતા ગે સામા ય વહ વટ િવભાગના તા.1-12-2008 ના પર પ  માકંઃ 
102008-469540-ગ-ર, થી િનયત થયેલ ન નૂામા ંસરકાર  હો પટલના િુ ટ ડ ટ/ 
િસિવલ સ ન/મેડ કલ બોડ ારા આપવામા ંઆવેલ માણપ  મા ય ગણવામા ંઆવશે.

 ઓનલાઇન અર  કરતી વખતે કોઇ માણપ  જોડવાના નથી પરં  ુઆ કટગર મા ંઅર  
કરનારા ઉમેદવારો આવા માણપ ો ધરાવતા હોય તેમણે જ િવકલાગં ઉમેદવારની 
કટગર મા ંઅર  કરવાની રહશે.    

  ઉ૫લી વયમયાર્દામા ં િનયમોનસુાર મળવાપાતર્ ટછાટ સાથેની ઉંમર કોઈ ૫ણ 
સજંોગોમા ંિનયત તારીખે ૪૫ વષર્થી વધવી જોઈશે નિહ.
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5     કો ટુરની ણકાર  

ઉમેદવાર રાજય સરકારના સામાન્ય વહીવટ િવભાગના તા.૧૩/૮/ર૦૦૮ ના સરકારી 
ઠરાવ નબંર:- સીઆરઆર-૧૦-ર૦૦૭-૧ર૦૩ર૦-ગ.૫ થી નકકી કરેલ અભ્યાસકર્મ મજુબ 
કોમ્પ્યટુર અંગેનુ ંબેઝીક નોલેજ ધરાવતા હોવા અંગેનુ ંકોઈ૫ણ તાલીમી સં થાનુ ંપર્માણ૫તર્ 
/ માકર્શીટ ધરાવતા હોવા જોઈશે. અથવા સરકાર માન્ય યિુનવિસર્ટી અથવા સં થામા ં
કોમ્પ્યટુર ાન અંગેના કોઈ૫ણ િડપ્લોમા / ડીગર્ી કે સટ િફકેટ કોષર્ કરેલ હોય તેવા 
પર્માણ૫તર્ો અથવા ડીગર્ી કે ડીપ્લોમા અભ્યાસકર્મમા ંકોમ્પ્યટુર એક િવષય તરીકે હોય તેવા 
પર્માણ૫તર્ો અથવા ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧ર ની ૫રીક્ષા કોમ્પ્યટુરના િવષય સાથે ૫સાર 
કરેલ હોય તેવા પર્માણ૫તર્ો ધરાવતા હોવા જોઈશે. આ તબકકે આવુ ં પર્માણ૫તર્ ન 
ધરાવતા ઉમેદવારો ૫ણ અરજી કરી શકશે. ૫રંત ુઆવા ઉમેદવારોએ િનમણ ૂકં સ ાિધકારી 
સમક્ષ કોમ્પ્યટુરની બેઝીક નોલજેની ૫રીક્ષા પાસ કયાર્ન ુ ંઆવુ ંપર્માણ૫તર્ િનમણ ૂકં મેળવતા ં
૫હલેા અચકુ રજુ કરવાનુ ં રહશેે. અન્યથા િનમણ ૂકં મેળવવાને પાતર્ થશે નહીં. તેમજ 
િનમણ ૂકં સ ાિધકારી આવા િક સામા ંઉમેદવારોની ૫સદંગી "રદ" કરશે. 

6. શૈક્ષિણક  લાયકાત / વયમયાદા / વધારાની લાયકાત માટ િનધા રત તાર ખ :-
જાહરેાતમા ં દશાર્વેલ તમામ સવંગર્ના ઉમેદવારોના ં િક સામા ં શૈ ણક લાયકાત, 

વયમયાર્દા અને નોન-કર્ીમીલેયર સટ  અને અન્ય જ રી લાયકાત માટે તા. 
18/02/ર014 ની િ થિતને ઘ્યાનમા ંલેવામા ંઆવશે.

7. અર  કરવાની ર ત :-
આ જાહરેાતના સદંભર્મા ંમડંળ ઘ્વારા ઓન લાઈન અરજી જ  વીકારવામા ંઆવશે. 
 અન્ વયે ઉમેદવારોએ જાહરેાતમા ંદશાર્ યા તા. ૦૬/૦૨/ર૦૧૪ (બપોરના 14-00 

કલાક) થી તા. ૧૮/૦૨/ર૦૧૪ (સમય રાતર્ીના ૧૧-૫૯ કલાક સધુી) દરમ્યાન 
"http://ojas.guj.nic.in" વેબસાઈટ ૫ર ઓન-લાઈન અરજી૫તર્ક ભરી શકશે. 
ઉમેદવારે 

(1) સૌ પર્થમ "http://ojas.guj.nic.in" વેબસાઈટ ૫ર જવુ.ં હવે 
(ર) "Apply On line" ૫ર Click કરવુ.ં 
(3) ઉમેદવારે જાહરેાત કર્માકં:- ૨૭/૨૦૧૩૧૪ થી ૩૨/૨૦૧૩૧૪ પૈકી  સવંગર્ની 

જાહરેાત માટે ઉમેદવારી કરવા માગંતા હોય તે સવંગર્ની જાહરેાત ૫ર Click  
કરવાથી  કર્ીન પર More Details અને Apply now ના ઓપ્ શન ખલુશે. 
મા ંMore Details પર Click  કરવાથી િવગતવાર જાહરેાતની િવગતો જોવા 

મળશે.  ઉમેદવારોએ વાચંી જવી.
(4) જયારે "Apply now" ૫ર Click  કરવાથી Application Format ખલુશે મા ંસૌ 

પર્થમ "Personal Details" ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ંદડી ( * ) 
િનશાની હોય તેની િવગતો ફરિજયાત ભરવાની રહશેે.) 
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(5) Personal Details ભરાયા બાદ "Educational Details" ભરવા માટે 
"Educational Qualifications" ૫ર Click  કરવુ.ં 

(6) જો વધ ુલાયકાત દશાર્વવા માગંતા હો તો "Add more education" ૫ર Click  
કરવુ.ં 

(7)  તેની નીચે "Self declaration" ૫ર Click કરવુ.ં ત્યારબાદ      
(8)  ઉ૫રની શરતો વીકારવા માટે "Yes" ૫ર Click  કરવુ.ં હવે અરજી પણૂર્ રીતે 

ભરાઈ ગયેલ છે. 
(9)  હવે "save" ૫ર Click કરવાથી ઉમેદવારનો "Application Nnmber" 

generate થશે.  ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહશેે. 
(10) હવે Upload Photograph ૫ર Click કરો અહીં તમારો application 

number type કરો અને તમારી Birth date type કરો. ત્યારબાદ ok ૫ર 
Click  કરવુ.ં અહીં photo અને signature upload કરવાના છે. (Photo 
નુ ંમા૫ ૫ સે.મી. ઉંચાઈ અને ૩.૬ સે.મી. ૫હોળાઈ અને Signature નુ ંમા૫ 
ર.૫ સે.મી. ઉંચાઈ અને ૭.૫ સે.મી. ૫હોળાઈ રાખવી.) (photo અને 
signature upload કરવા સૌ પર્થમ તમારો photo અને signature jpg 
format મા ં(15 kb) સાઈઝથી વધે નિહ તે રીતે  કેન કરી computer મા ં
સેવ કરેલા હોવા જોઈશે.) photo અને signature અપલોડ કરવા માટે
"browse" button ૫ર Click કરો. હવે choose file ના કર્ીનમાથંી  
ફાઈલમા ં jpg format મા ં તમારો photo store થયેલ છે, તે ફાઈલને 
select કરો અને "open" button ને Click કરો. હવે "browse" button
ની બાજુમા ં "upload" button ૫ર Click કરો. હવે બાજુમા ંતમારો photo
દેખાશે. હવે આજ રીતે signature ૫ણ upload કરવાની રહશેે.  photo
અને signature અપલોડ કરવામા ંઆ  યા હશે તે જ photo લેિખત પરીક્ષાના
હાજરીપતર્કમાં ચ ટાડવાનો રહશેે તથા તેવી જ signature કરવાની રહશેે તેમજ આ
ભરતી પર્િકર્યાના િનમણ ૂકં સધુીના દરેક તબકે્ક મડંળ/સબંિંધત ખાતાના વડા માગેં ત્ યારે
તેવો જ ફોટો રજુ કરવાનો રહશેે. આથી ફોટોગર્ાફની ચારથી પાચં કોપીઓ કઢાવી રાખવી. 
જુદા જુદા તબકે્ક જુદા જુદા ફોટોગર્ાફ રજુ થશે તો ફાળવણી/ િનમણ ૂકંમાં બાધ આવી શકશે. 
ની જવાબદારી ઉમેદવારની પોતાની રહશેે. 

(11) હવે પેજના ઉ૫રના ભાગમા ં "Confirm Application" ૫ર Click કરો અને 
"Application number" તથા Birth Date type કયાર્ બાદ Ok ૫ર Click
કરવાથી તર્ણ બટન (૧) Ok (ર) show application preview અને (૩) 
confirm application દેખાશે. ઉમેદવારે show application preview
૫ર Click કરી પોતાની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમા ં સધુારો કરવાની જ ર 
જણાય તો edit કરી લેવુ.ં અરજી કન્ફમર્ કયાર્ ૫હલેા કોઈ૫ણ પર્કારનો સધુારો 
થઈ શકશે. ૫રંત ુઅરજી કન્ફમર્ થયા બાદ કોઈ૫ણ પર્કારનો સધુારો શકય 
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બનશે નહી. સપંણૂર્ ચકાસણી બાદ જો અરજી સધુારવાની જ ર ના જણાય તો જ 
confirm application ૫ર Click કરવુ.ં તેથી ઉમેદવારની અરજીનો મડંળમા ં
online વીકાર થઈ જશે. એકવાર ઓનલાઇન અરજી કન્ફમર્ થયા બાદ, તેમાં
કોઇપણ પર્કારનો ફેરફાર ઉમેદવાર કે મડંળ ારા થઇ શકશે નહીં. અરજીમાં
દશાર્વેલી િવગતોને અનુ પ પર્માણપતર્ો મડંળ માગેં ત્યારે ઉમેદવારે રજૂ કરવાના
રહશેે. આથી, ઉમેદવારે પર્થમ તેમની પાસેના પર્માણપતર્ોને આધારે પોતાનું નામ, 

પિત/િપતાનું નામ, અટક, જન્મતારીખ, શૈક્ષિણક લાયકાત, જાિત (કેટેગરી), ન્ડર
(મેલ/ફીમેલ), માજી સૈિનક, પોટ્સર્, શા.ખો.ખા.ં, િવધવા વગેરે બાબતોની બારીક
ચકાસણી કરી લઇને તેને અનુ પ િવગતો ઓનલાઇન અરજીમાં દશાર્વવાની રહશેે. 

મડંળ ારા ચકાસણી સારુ પર્માણપતર્ો માગંવામાં આવે ત્યારે ઓનલાઇન
અરજીપતર્કમાં દશાર્વેલ િવગતો અને ઉમેદવાર ારા મડંળ સમક્ષ રજૂ કરવામાં
આવતાં પર્માણપતર્ોમાં કોઇપણ જાતની િવસગંતતા માલમૂ પડશે તો, તેવી
ક્ષિતયકુ્ત અરજીઓ મડંળ ારા તે તબકે્કથી ÔરદÕ કરવામાં આવશે. ખોટી કે
અધરૂી િવગતોને કારણે ક્ષિતયકુ્ત અરજી રદ કરવામાં આવે તો, તેમાં મડંળની કોઇ
જવાબદારી રહશેે નહીં. આથી, ઉમેદવારોને તેમની પાસેના પર્માણપતર્ોને આધારે
અને તેને અનુ પ િવગતો ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે દશાર્વવાની ખાસ
કાળજી રાખવા જણાવવામાં આવે છે. confirm application ૫ર click કરતાં
અહીં "confirmation number" generate થશે.  હવે ૫છીની બધી જ 
કાયર્વાહી માટે જ રી હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહશેે. 

(12) હવે print application ૫ર Click કરવુ.ં અહીં Select Job માથંી જાહરેાત કર્માકં 
િસલેકટ કરીને તમારો confirmation number ટાઈ૫ કરવો અને 
જન્ મતારીખ ટાઇપ  કરવાથી તમારી અરજીઓપન થશે. ની િપર્ન્ ટની નકલ કાઢી
સાચવી રાખવી

ન ધ:- જાહરેાત કર્માકંઃ ૨૭/૨૦૧૩૧૪ થી ૩૨/૨૦૧૩૧૪ સામેના સવંગર્ના ભરતી િનયમોમા ં
દશાર્વેલ શૈક્ષિણક લાયકાત, વયમયાર્દા તેમજ ઓનલાઈન અરજી ભરવા સબંિંધત 
કોઈ માગર્દશર્નની આવ યકતા જણાય તો તે માટે મડંળની કચેરીના ફોન નબંર :-
079- 23253628 ૫ર સ૫ંકર્ કરી શકાશે.

૮. ૫રીક્ષા ફી :-  

 ફોમર્ ભરતી વખતે ÔÔ General ’’ કેટેગરી Select કરી હોય (દશાર્વી હોય) તેવા (PH 

તથા Ex.Servicemen કેટેગરી િસવાયના) તમામ ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી
ભરવાની રહશેે. 

 અનામત કક્ષાના ઉમેદવાર જો િબન-અનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો પણ 
તેમણે પરીક્ષા ફી ભરવાની રહશેે નહીં.

 અરજી ફોમર્માં નીચે મજુબની કેટેગરી Select કરનાર ઉમેદવારોએ કોઇપણ પર્કારની
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પરીક્ષા ફી ભરવાની રહશેે નહીં. 
(ક) અનસુિૂચતજાિત (SC) 

(ખ) અનસુિૂચત જનજાિત (ST) 

(ગ) સામાજીક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાતવગર્ (SEBC) 

(ઘ) માજી સૈિનક (Ex.Serviceman) તમામ કેટેગરીના
(ચ) શાિરરીક ખોડખાપંણ ધરાવતા ઉમેદવારો (PH) તમામ કેટેગરીનાં

 ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની છે તેવા ઉમેદવારો જયારે OJAS વેબસાઇટ પર
પોતાની અરજી સબમીટ કરે ત્ યારે તેઓને પરીક્ષા ફી ભરવા માટે ઓન લાઇન
ઉપલબ્ ધ ચલનની ૩ નકલોની એક પાના ઉપર િપર્ન્ ટ મેળવવાની સચુના
મળશે. ઉમેદવારોએ આ પાનાની પણ િપર્ન્ ટ મેળવી લેવાની રહશેે, ઉમેદવારોએ
ચલન સાથે કોઇપણ કોમ્ પ્ યટુરાઇઝડ પો  ટ ઓફીસમાં જઇને, પરીક્ષા ફી પેટે
.૧૦૦/- રોકડા + .૧૨/- પો  ટલ ચાજીર્સ ભરી દેવાના રહશેે. ચલનની એક
નકલ પો  ટ ઓફીસ રાખી લેશે અને બે નકલ ઉમેદવારને િસક્કા /  ટીકર સાથે
પરત આપશે. આ નકલ ઉમેદવારે સાચવી રાખવાની રહશેે અને પરીક્ષા સમયે
કોલ લેટર સાથે અચકૂ સાથે લાવવાની રહશેે

 પો  ટ ઓફીસમાં ફી ભરવાની છે  લી તા. 19/02/2014 (કચેરી સમય સધુી) ની
રહશેે.. 

 અન્ ય કોઇ રીતે ફી  વીકારવામાંઆવશે નહીં.
 ફી ભયાર્ બાદ, રીફંડ મળવાપાતર્ નથી તેમજ ફી ભરવાપાતર્ ઉમેદવારોની ફી ભયાર્

વગરની અરજી માન્ય રહશેે નહીં. 
  ÂÂ General ’’ કેટેગરી Select કરનાર (શારીિરક ખોડખાપંણ તથા માજી સૈિનક

કેટેગરી િસવાયના) ઉમેદવારો ફી ભરવાની િનયત સમયમયાર્દામાં પરીક્ષા ફી નહીં
ભરે તો તેવા ઉમેદવારોનું અરજી ફોમર્ કોઇપણ જાતની જાણ કયાર્ વગર મડંળ ારા
ÂÂરદÕÕ કરવામાંઆવશે.  

 ÂÂ General ’’ કેટેગરી Select કરનાર (શારીિરક ખોડખાપંણ તથા માજી સૈિનક
કેટેગરી િસવાયના) ઉમેદવાર ફી ભયાર્ની નકલ સાથે નહીં લાવે તેવા ઉમેદવારોને
પરીક્ષામાં પર્વેશઆપવામાંઆવશે નહીં.

9. પર ા 5 ધિત   :-

સામાન્ ય રીતે મડંળ ારા નીચે દશાર્  યા પર્માણેની પરીક્ષા પ િત અનસુરવામા ં
આવે છે.

   (ક) ાથિમક લે ખત કસોટ :- ( વોલીફા ગ ટ  ટ) 
        કુલ ગણુ-૧૦૦,  કુલ પર્  નો- ૧૦૦,  સમય- ૧ કલાક   

(૧)  મડંળ ારા િનયત સમયમયાર્દામા ંમળેલ અરજીઓની પર્ાથિમક ચકાસણી ( 
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એક કરતા ંવધ ુઅરજી કરેલ છે કે કેમ ? અને પરીક્ષા ફી ભરેલ છે કે કેમ ?) 
કરીને લાયક ઉમેદવારોને પર્ાથિમક લેિખત કસોટીમા ંઉપિ  થત રહવેા દેવામા ં
આવશે. 

(૨)  પર્ાથિમક લેિખત કસોટી  તે જગ્ યાના ભરતી િનયમો મજુબની શૈક્ષિણક 
લાયકાતના િવષય સબંધંી ાન તથા સામાન્ ય ાન આધાિરત હતેલુક્ષી 
પર્ ોવાળી (M.C.Q.) અને ઓપ્ ટીકલ માકર્સ રીડીંગ (O.M.R.) પ િતની 
રહશેે. સામાન્ ય ાનના િવષયમા ંસામાન્ ય ાન, સાપંર્ત પર્વાહો, ગજુરાતી, 
અંગેર્જી ભાષા, ગિણત, િવ ાન, ઇિતહાસ, ભગૂોળ િવગેરે િવષય પરત્ વે 
ઉમેદવારોના સામાન્ ય ાનની ચકાસણી થશે. 

(૪)  પર્ાથિમક લેિખત કસોટી (ક્વોલીફાઇંગ ટે  ટ) લાયકી પરીક્ષા હોવાથી પર્ાથિમક 
લેિખત કસોટીમા ં ઉમેદવારે મેળવેલ ગણુ પસદંગી યાદી / પર્િતક્ષા યાદી 
તૈયાર કરતી વખતે ધ્ યાને લેવામા ંઆવશે નહીં. 

(૫)  લેિખત કસોટીમા ં મડંળ ઠરાવે તે લઘુ મ લાયકી ગણુ મેળવે તેવા 
ઉમેદવારને લાયક ઠરાવવામા ંઆવશે. 

(૬)  જગ્યાના પર્માણમા ં મળેલ અરજીપતર્કોને આધારે પર્થિમક લેિખત કસોટી 
(ક્વોલીફાઇંગ ટે  ટ) લેવી કે સીધી  પધાર્ત્ મક લેિખત કસોટી કે સીધી મૌિખક 
કસોટી (ઇન્ ટર  ય)ુ લેવી તે અંગેનો મડંળ  િનણર્ય લેશે. 

(ખ)  મૌ ખક કસોટ ઃ-   ુલ ણુ-100
પર્ાથિમક લેિખત કસોટી (કવોલીફાઇંગ ટે  ટ) લેવાના િક  સામા ંમડંળ ઠરાવે તે 
લઘુ મ લાયકી ગણુ મેળવનાર ઉમેદવારને મૌિખક કસોટીમા ંબોલવાવમા ં
આવશે. જાહરેાતમા ં ખાલી જગ્ યા સામે પરૂતા પર્માણમા અરજીઓ નહીં 
મળવાના સજંોગોમા ંસીધી મૌિખક કસોટી યોજશે. મૌિખક કસોટીના કુલ-૧૦૦ 
ગણુ રહશેે. ઉમેદવારે ફકત મૌિખક કસોટીમા ં મેળવેલ ગણુને આધારે મડંળ 
ારા કેટેગરીવાર મેરીટસના અગર્તાકર્મ મજુબ કેટેગરીવાર ખાલી જગ્ યાઓ 
ઉપર  તે કેટેગરીના લાયક ઉમેદવારને િનમણ ૂકં માટે ફાળવવા પસદંગી 
યાદી/ પર્િતક્ષા યાદી જાહરે કરવામા ં આવશે. પરીક્ષા પ િતમા ં ફેરફાર 
કરવાનો મડંળનો હક્ક અબાિધત રહશેે.  

10. સામા ય શરતો :-
(1) જાહરેાતમા ં  કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે જગ્ યાઓ અનામત છે તેવી કેટેગરીના 

ઉમેદવારને જ ઉ૫લી વયમયાર્દામા ં ટછાટ મળશે. બધી જ મળવાપાતર્ 
ટછાટ ગણતરીમા ંલીધા બાદ વધમુા ંવધ ુ૪૫ વષર્થી વધે નહીં તે રીતે જ 

ઉ૫લી વયમયાર્દામા ં ટછાટ મળશે. 
(ર) અનામત વગર્ના ઉમેદવારો જો િબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરશે તો આવા 
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ઉમેદવારોને વયમયાર્દામા ં ટછાટ મળશે નિહ. 
(3) િબનઅનામત તથા અનામત વગ ના મિહલા ઉમેદવારોને પણ બધી જ 

મળવાપાતર્ ટછાટ ગણતરીમા ંલીધા બાદ વધમુા ંવધ ુ ૪૫ વષર્ની ઉંમર 
સધુી જ ઉ૫લી વયમયાર્દામા ં ટછાટ મળશે.   

(4) (1) સા. અને શૈ.૫.વગર્ના ઉમેદવારોએ ઉ ત વગર્મા ંસમાવેશ ન થતો હોવા 
અંગેનુ ંસામાજીક ન્યાય અને અિધકારીતા િવભાગના તા. ૦૬/૦ર/૧૯૯૬ ના 
ઠરાવથી િનયત થયેલ ૫િરિશ ટ-(ક) (ગજુરાતી) ના નમનુામા ં તા. 
૩૧/૩/ર૦૧૩ ના રોજ પરુા થયેલ નાણાકીય વષર્ ર012-ર013 માટેનુ ંઅથાર્ત 
તા. 1/4/ર013 થી અર  કરવાની છે  લી તા. 18/02/2014 દરમ્ યાન 
મેળવેલ અસલ પર્માણ૫તર્નો નબંર અને તારીખ ઓનલાઈન અરજી કરતી 
વખતે દશાર્વવાના ંરહશેે. સક્ષમ અિધકારી ધ્ વારા અપાયેલ આવુ ંપર્માણપતર્ 
રજુ ન કરી શકતા ં ઉમેદવારો સામાન્ ય ઉમેદવારો માટે નક્કી થયેલ 
વયમયાર્દામા ંઆવતા નહીં હોય તો તેઓની ઉમેદવારી રદ થશે. સામાજીક 
અને શૈક્ષિણક રીતે ૫છાત વગર્ના ઉમેદવારોએ રાજય સરકારની નોકરી માટે 
માન્ય કરાયેલ પિરિશ  ટ-ક ના િનયત નમનુામા ં(ગજુરાતી) નોન િકર્િમલીયર 
સટ  મડંળ માગેં ત્ યારે રજૂ કરવાન ુરહશેે. (ર) સામાજીક અને શૈ ણક રીતે 
૫છાત વગર્ના ૫િરણીત મિહલા ઉમેદવારે આવ ુનોન કર્ીમીલેયર પર્માણ૫તર્ 
તેમના માતા- િપતાની આવકના સદંભર્મા ં રજુ કરવાનુ ં રહશેે. જો આવા 
ઉમેદવારોએ તેમના ૫િતની આવકના સદંભર્મા ંઆવ ુપર્માણ૫તર્ રજુ કરેલ 
હશે તો તેની અરજી રદ કરવામા ંઆવશે. (3) જો સામાજીક અને શૈ ણક 
રીતે ૫છાત વગર્ના ઉમેદવારે આ અસલ પર્માણ૫તર્ મડંળ ઘ્વારા મગંાવવામા ં
આવે તે સમયે રજુ કરેલ નિહ હોય તો તેમજ િબન અનામત ઉમેદવાર 
તરીકેની વયમયાર્દામા ંઆવતા નહીં હોય તો તેઓની અરજી િવચારણામા ં
લેવામા ંઆવશે નિહ. (4) ફી ભયાર્ બાદ રીફંડ મળવાપાતર્ નથી તથા અરજી 
કયાર્ બાદ ૫રત ખેંચી શકાશે નિહ. (5) એક જાહરેાત માટે જો એકથી વધ ુ
અરજી મળેલ હશે તો એક૫ણ અરજી િવચારણામા ં લેવામા ં આવશે નિહ. 
િબનઅનામત વગર્ના ઉમેદવારોએ િનયત પરીક્ષા ફી ભરેલ નહીં હોય તો 
તેઓની અરજી િવચારણામા ં લેવામા ંઆવશે નહીં. (6) સરકારના પર્વતર્માન 
િનયમો અનસુાર િવધવા મિહલા ઉમેદવારો માટે ૫સદંગીમા ંઅગર્તા આ૫વા 
માટે તેમને પરીક્ષામા ંમેળવેલ ગણુના ૫ ટકા ગણુ ઉમેરી આ૫વામા ંઆવશે. 
૫રંત ુ તેઓએ તે સમયે અને ત્યારબાદ પનુઃલગ્ન કરેલ ન હોવા જોઈએ. 
ઉ૫રાતં મડંળની કચેરી માગેં ત્યારે તેના તમામ પરુાવાઓ અસલમા ંમડંળની 
કચેરીમા ં રજુ કરવાના રહશેે. (7) મડંળ તરફથી આ૫વામા ંઆવતી નવી 
સચુનાઓ જોવા માટે મડંળની વેબસાઈટ અવાર નવાર જોતા રહવે ુ.ં (8)  
એથલેિટકસ (ટેર્ક અને િફ ડ રમતો સિહત), બેડિમન્ટન, બા કેટબોલ, િકર્કેટ, 
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ટબોલ, હોકી, િ વમીંગ, ટેબલ ટેિનસ, વોલીબોલ, ટેિનસ, વેઈટિલફટીંગ, 
રેસિલંગ, બોકિસંગ, સાઈકિલંગ, જીમનેિ ટક, જુડો, રાઈફલશિુટંગ, ખોખો, 
તીરંદાજી, ઘોડેસવારી, ગોળાફેંક, નૌકા  પધાર્, શતરંજની રમતો-ખેલકુદમા ં
રા ટર્ીય / આંતરરા ટર્ીય અથવા આંતર યિુનવિસર્ટી અથવા અિખલ ભારત 
શાળા સઘં ઘ્વારા યોજાતી  પધાર્ઓમા ં માતર્ પર્િતિનિધત્વ કરેલ હોય તેવા 
ઉમેદવારને ૫સદંગીમા ંઅગર્તા માટે તેમને મેળવેલ કુલ ગણુના ૫ (પાચં) 
ટકા ગણુ ઉમેરી આ૫વામા ં આવશે. આ માટે ઉમેદવારે સરકારે 
તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના ઠરાવ કર્માકં : સીઆરઆર/ ૧૦૭૭/ ર૬૬૦/ ગર તથા 
તા.૧/૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવ કર્માકં : સીઆરઆર/ ૧૧૮૮/ ૩૬૪૪/ ગર મા ં
િનયત કયાર્ મજુબના સ ાિધકારી પાસેથી િનયત નમનૂામા ં મેળવેલ જ રી 
પર્માણ૫તર્ મડંળ માગેં ત્યારે રજુ કરવાનુ ંરહશેે. આવ ુપર્માણપતર્ ધરાવનાર 
ઉમેદવાર જ રમતના ગણુ મેળવવા માટે હક્કદાર થશે. (9) મડંળ તરફથી 
આ૫વામા ંઆવતી નવી સચુનાઓ જોવા માટે મડંળની વેબસાઈટ અવાર 
નવાર જોતા રહવે ુ.ં 

11. સામા ય ચુનાઓ :-

(૧). ઉમેદવારે અરજી૫તર્કમા ં ભરેલ િવગતો સમગર્ ભરતી પર્િકર્યા માટે આખરી 
ગણવામા ંઆવશે અને તેના પરુાવાઓ મડંળ માગેં ત્યારે અસલમા ંરજુ કરવાના 
રહશેે. અન્યથા 
       અરજી૫તર્ક  - તે તબકકે ÔÔરદÕÕ ગણવામા ંઆવશે.
(ર). અરજદારે અરજી૫તર્મા ં દશાર્વેલ કેટેગરી (જાિત) મા ં પાછળથી કેટેગરી 

બદલવાની રજુઆત ગર્ાહય રાખવામા ંઆવશે નહીં. 
(3). ઉમેદવાર અર 5 કમા ં  ફોટો upload કર છે, તેની પાસપોટ સાઈઝના 

ફોટાની એક કરતા ંવ  ુકોપીઓ પોતાની પાસે રાખવી અને 5ર ા સમયે 
હાજર 5 કમા ંલગાવવાના રહશે. તેમજ મડંળ માગેં યાર તેવો જ ફોટો ર ુ 
કરવાનો રહશે. 

(4). ઉમેદવાર અર 5 ક ભરતી વખતે  મોબાઈલ નબંર દશાવે છે તે નબંર 
ચા  ુ જ રાખવો. ભિવ યમા ં મડંળ તરફથી આ પ ર ાને સબિંધત 
5ર ાલ ી ચુનાઓ ઉમેદવારને આ દશાવેલ નબંરના મોબાઈલ 5ર 
SMS થી મોકલવામા ંઆવશે તેથી દશાવેલ મોબાઈલ નબંર બદલવો નહ .

 (5) મડંળ  કોઈ ઉમેદવારને (1) તેને ઉમેદવારી માટે કોઈ૫ણ પર્કારે ટેકો 
મેળવવા માટે એટલે કે, મડંળના અઘ્યક્ષ, સભ્ય અથવા કોઈ અિધકારી ૫ર 
પર્ત્યક્ષ કે ૫રોક્ષ લાગવગ લગાડવાનો પર્યાસ કરવા માટે (ર) બીજાનુ ંનામ 
ધારણ કરવા માટે (3) બીજા પાસે પોતાનુ ંનામ ધારણ કરાવવા માટે (4)
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બનાવટી ખોટા દ તાવેજો અથવા ની સાથે ચેડા કરવામા ંઆ યા હોય 
તેવા દ તાવેજો સાદર કરવા અથવા ગેરરીિત આચરવા માટે (5) યથાથર્ 
અથવા ખોટા અથવા મહત્વની માિહતી પાવતા હોય તેવા િનવેદનો કરવા 
માટે (6) ૫રીક્ષા માટે તેની ઉમેદવારીના સબંધંમા ંઅન્ય કોઈ અિનયિમત 
અથવા અયોગ્ય સાધનોનો આ ય લેવા માટે (7) પરીક્ષા દરમ્યાન 
ગેર યાજબી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા માટે એટલે કે અન્ય ઉમેદવારની 
ઉ રવહીમાથંી નકલ કરવા, પુ તક, ગાઈડ, કા૫લી કે તેવા કોઈ૫ણ 
છાપેલા કે હ તલેિખત સાિહત્યની મદદથી અથવા વાતચીત ઘ્વારા નકલ 
કરવા કે ઉમેદવારને નકલ કરાવવાની ગેરરીિતઓ પૈકી કોઈ૫ણ ગેરરીિત 
આચરવા માટે (8) લખાણોમા ં અિ લલ ભાષા અથવા બીભત્સ બાબત 
સિહતની અપર્ તતુ બાબત લખવા માટે (9) ૫રીક્ષાખડંમા ંઅન્ય કોઈ રીતે 
ગેરવતર્ણ ૂકં કરવા માટે (10) ૫રીક્ષાના સચંાલન કરવા માટે મડંળે રોકેલા 
ટાફની સીધી કે આડકતરી રીતે હરેાન કરવા અથવા શારીિરક રીતે ઈજા 
કરવા માટે (11) પવૂર્વતીર્ ખડંોમા ં િનિદર્ ટ કરેલ તમામ અથવા કોઈ૫ણ 
કૃત્ય કરવાનો પર્યત્ન કરવા માટે અથવા યથા પર્સગં મદદગીરી કરવા માટે 
અથવા (1ર) ૫રીક્ષા આ૫વા માટે તેને ૫રવાનગી આ૫તા તેના 
પર્વેશ૫તર્મા ંઆ૫વામા ંઆવેલી કોઈ૫ણ સચુનાનો ભગં કરવા માટે દોિષત 
ઠયાર્ હોય તો અથવા દોષિત હોવાનુ ં જાહરે કયુર્ હોય તો તે ફોજદારી 
કાયર્વાહીને પાતર્ થવા ઉ૫રાતં-(ક) મડંળ, તે  ૫રીક્ષાનો ઉમેદવાર હોય તે 
૫રીક્ષામાથંી ગેરલાયક ઠરાવી શકશે, અથવા (ખ)(1) મડંળ, સીધી ૫સદંગી 
માટે લેવાતી કોઈ૫ણ ૫રીક્ષામા ં બેસવામાથંી અથવા (ર) રાજય સરકાર 
પોતાના હઠેળની કોઈ૫ણ નોકરીમાથંી કાયમી રીતે અથવા િનિદર્ ટ મદુત 
માટે બાકાત કરી શકશે.  

(6) ઉમેદવારે અરજી૫તર્કમા ં બતાવેલી કોઈ૫ણ િવગત અને મૌિખક કસોટી 
સમયે ઉમેદવારે રજુ કરેલ જન્મ તારીખ, શૈ િણક લાયકાત, વય, જાિત, 
અનભુવ િવગેરેને લગતા પર્માણ૫તર્ો ભિવ યમા ં  તે તબકકે ચકાસણી 
દરમ્યાન ખોટા માલમુ ૫ડશે તો તેની સામે યોગ્ય કાયદેસરની કાયર્વાહી 
કરવામા ંઆવશે. આવા ઉમેદવારની ઉમેદવારી મડંળ ઘ્વારા ÔÔરદÔÔ કરી 
શકાશે. તેમજ મૌિખક કસોટી માટે ગેરલાયક ઠરાવવામા ંઆવશે. તેમજ જો 
૫સદંગી / િનમણ ૂકં થયેલ હશે તો ૫સદંગી/િનમણ ૂકં મડંળ ઘ્વારા કોઈ૫ણ 
તબકકે ÔÔરદÔÔ કરવામા ંઆવશે. 

(7) મડંળ ઘ્વારા લેવાનાર પધાર્ત્મક લેિખત કસોટીમા ં કે બ  મલુાકાતમા ં
ઉ ીણર્ થવાથી જ ઉમેદવારને િનમણ ૂકં માટેનો હકક મળી જતો નથી. 
િનમણ ૂકં સમયે સ ાિધકારીને ઉમેદવાર બધી જ રીતે યોગ્ય છે તેમ સતંોષ 
થાય તો જ ઉમેદવારને િનમણ ૂકં આ૫વામા ંઆવશે. 
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(8) ૫સદંગી પામેલ ઉમેદવારે િનમણ ૂકં સ ાિધકારી ઠરાવે તે શરતોને આિધન 
િનમણ ૂકં મેળવવાને પાતર્ થશે. 

(9) ઉમેદવાર પોતે ૫રીક્ષામા ં સફળ થયો હોવાના કારણે જ સબંિંધત જગ્યા 
ઉ૫ર િનમણ ૂકં કરવાનો દાવો કરવાને હક્કદાર થશે નહીં, િનમણ ૂકં કરનાર 
સ ાિધકારીને પોતાને એવી ખાતરી થાય કે જાહરે સેવા સા  ઉમેદવાર 
યોગ્ય જણાતો નથી તો તેને ૫ડતો મકુી શકાશે. િનમણ ૂકં બાબતે તેઓનો 
િનણર્ય આખરી ગણાશે. 

(10) ભરતી યા સપંણૂર્૫ણે ગજુરાત મુ કી સેવા વગીર્કરણ અને ભરતી 
(સામાન્ય) િનયમો-૧૯૬૭ અને તે અન્વયે  તે સવંગર્ના ઘડવામા ંઆવેલ 
ભરતી િનયમોને આિધન રહશેે. 

12. આ જાહરેાત તથા ભરતી યામા ંકોઈ૫ણ કારણોસર તેમા ંફેરફાર કરવાની કે રદ 
કરવાની આવ યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો મડંળને સપંણૂર્ હક્ક / અિધકાર 
રહશેે અને મડંળ આ માટે કારણો આ૫વા બધંાયેલ રહશેે નહીં. 

તાર ખ :- 06/02/2014
થળ :- ગાધંીનગર

સચવ
જુરાત ગૌણ સેવા 5સદંગી મડંળ, 

ગાધંીનગર
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