ુ રાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ,
જ
લોક નં.૨, પહલો માળ, કમયોગી ભવન, સેકટર-૧૦ એ, ગાંધીનગર
હરાત માંકઃ૧૮૬/૨૦૨૦-૨૧

ગેની િવગતવાર

ૂચનાઓ

(વેબસાઇટ એ સ :( https://ojas.gujarat.gov.in અને https://gsssb.gujarat.gov.in )
૧.

ુ રાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, ગાંધીનગર
જ

આબકાર કચેર ના ‘‘નાયબ િનર

ૃહ િવભાગ હ તકની િનયામક ી નશાબંધી અને

ારા

ક” વગ-3 સંવગની જગાઓ પધા મક પર

ા યો ને મેર ટના ધોરણે

પસંદગી/ િત ાયાદ તૈયાર કરવા માટ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી OJAS ની વેબસાઇટ ઉપર
ઓન-લાઈન અર ૫ કો મંગાવવામાં આવે છે .ઉમેદવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ ૫ર
તા.૦૫/૦૨/૨૦૨૧ (બપોરના ૧૪:૦૦ કલાક) થી તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૧ (સમય રા ીના ૨૩.૫૯ કલાક) દરિમયાન
ઓનલાઈન અર
1) અર

કરવાની રહશે.

કરવા માટની િવગતવાર

આ સમ

ૂચનાઓ (આ

હરાત ઓનલાઇન અર

2) ઓનલાઇન અર
કરતી વખતે

કરતાં પહલાં ઉમેદવાર પોતે યાનથી વાંચવી જ ર છે .
માણપ ો જોડવાના નથી. પરં ુ, ઓનલાઇન અર

કરતી વખતે ઉમેદવાર કોઇ

માણપ ોમાંની િવગતોને આધાર ઓનલાઇન અર માં અરજદાર સમ

ભરવાની રહ છે . આથી પોતાના બધા જ
માણપ ,

ુ ા નંબર- ૮ માં દશાવેલ છે તે સહ ત)

હરાતમાં

માણપ ો

િત, શાર રક ખોડ-ખાંપણ(લા ુ પડ ુ હોય તો), મા

અર માં એવા

માણપ ોને આધાર સમ

િવગતોને કારણે અર
3) પર

ણક લાયકાત, વય, શાળા છોડ ા ુ ં

વા ક, શૈ

િવધવા (લા ુ પડ ુ હોય તો) તેમજ અ ય લાયકાતના અસલ
રદ થવા પા

ા પ ધિત : પસંદગીની

તબ ામાં હ ુલ ી

િવગતો

સૈિનક (લા ુ પડ ુ હોય તો),

માણપ ોને સાથે રાખીને ઓનલાઇન

િવગતો ભરવાની રહ છે ,

થી અર માંની ખોટ

ઠર નહ .

યામાં

ુ ા નંબર-૧૦ માં દશા યા

હરાતમાં

ુ બની
જ

થમ

ોવાળ ઓ.એમ.આર. પ ધિતની પધા મક Preliminary Examination ભાગુ લ જગાના પંદર ગણા ઉમેદવારોની ભાગ-૨ ની Physical

૧ લેવામાં આવશે. અને યારબાદ

Efficiency Test (Qualifying Test) લેવામાં આવશે અને ભાગ-૨ની Physical Efficiency Test(Qualifying
Test) માં લાયક ઠરલ ઉમેદવારોની ભાગ-૩ Main Written Examination ( ુ ય લે ખત પર

ા)

લેવામાં આવશે.
4) જ રત ઉપ થત થયે, પર

ુ
ા સંદભની અ ક

ૂચનાઓ મોબાઇલ નંબર પર એસ.એમ.એસ.

(SMS)થી આપવામાં આવશે. આથી, અર પ કમાં સંબિં ધત કોલમમાં મોબાઇલ નંબર અવ ય
દશાવવો અને સમ

ભરતી

ૂણ થાય યાં

યા

ુ ી અરજદાર તે જ મોબાઈલ નંબર
ધ

ળવી

રાખવો અિનવાય ર તે જ ર છે .
ભરવાપા
માંક જગા ુ નામ

ુલ

જગાઓની િવગતો નીચે
બન અનામત

જગા

ુ બ છે .
જ

આિથક ર તે

સામા ક અને

નબળા વગ

શૈ ણક ર તે

અ ુ ુ ચત
િત

અ ુ ુ ચત

શા રર ક અશ ત

મા

જન િત

( ત

સૈિન

૫છાત વગ
સામા ય

મ હલા

09

04

સામા ય મ હલા સામા ય

વણની

ખામી વાળા)

મ હલા

સામા ય

03

03

મ હલા સામા ય

ક

મ હલા

નાયબ
1

િનર

ક વગ-

39

06

02

07

3
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01

03

01

01

03

ન ધ:



હરાતમાં દશાવેલ જગાઓની સં યામાં વધઘટ થવાની શ
ુ રાતના
જ

ૂળ

 અનામત જગાઓ ફકત

તા રહશે.

તે અનામત કટગર ના ઉમેદવારો માટ જ અનામત છે .

 ઉપર દશાવેલ શાર રક ખ ડખાપણ ધરાવતી ુ લ એક જગા

વણની ખામી વાળા માટ અનામત

રાખવામાં આવે છે .

 એક ઉમેદવાર એક જ અર
વ ુ અર

કર શકશે. આમ છતાં, સંજોગોવશાત, જો કોઈ ઉમેદવાર એક થી

કરલ હશે, તો છે લી ક ફમ થયેલ અર ને મા ય રાખીને અ ય અર પ કને રદ

ગણવામાં આવશે. બન અનામત વગના ઉમેદવારોએ છે લી ક ફમ થયેલ અર
ભરલ હશે તે અર

મા ય ગણાશે. અને અગાઉની અર

છે લી ક ફમ થયેલ અર

રદ ગણવામાં આવશે. જો ઉમેદવાર

સાથે િનયત ફ ભરલ નહ હોય, તો આવા ઉમેદવારની બાક ની

અર ઓ પૈક િનયત ફ સાથેની ક ફમ થયેલી છે લી અર
એકથી વ ુ અર

સાથે િનયત ફ

મા ય ગણવામાં આવશે. જો ઉમેદવાર

સાથે ફ ભરલ હશે તો તે ર ફંડ કરવામાં આવશે નહ .

 સામા ય વહ વટ િવભાગના તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૪ ના ઠરાવ માંક-સીઆરઆર/ ૧૦૯૬/ ૨૨૧૩/ગ.૨
(ભાગ-૧) ની જોગવાઈઓને યાને લઈને, મ હલાઓ માટ અનામત જગાઓ રાખવામાં આવેલ છે .
મ હલાઓની અનામત જગાઓ માટ લાયક મ હલા ઉમેદવાર ઉ૫લ ધ નહ થાય તો, તે જગા
સંબિધત કટગર ( જનરલ, E.W.S. એસ.સી., એસ.ટ ., એસ.ઇ.બી.સી.) ના

ુ ષ ઉમેદવારથી

ભરવામાં આવશે.

 મા

ુ ાર ૧૦% જગા અનામત છે . મા
સૈિનક માટ િનયમા સ

ઉમેદવારોને તેઓની સંબિં ધત

તે કટગર (જનરલ, આિથક ર તે નબળા વગ, એસ.સી.,

એસ.ટ .,એસ.ઇ.બી.સી.) સામે સરભર કરવામાં આવશે. મા
મા

સૈિનક ઉમેદવાર નહ મળે તો તે જગા

ભરવામાં આવશે. મા

સૈિનક કટગર માં પસંદ થયેલ

સૈિનક ઉમેદવારો ક

સૈિનકની અનામત જગા માટ લાયક

તે કટગર ના અ ય સામા ય લાયક ઉમેદવારોથી
ઓએ જલ, વા ુ અને થળની આમ ફોસ સમાં

ઓછામાં ઓછા છ માસની સેવા કર હોય અને મા

સૈિનક તર ક ુ ં સ મ અિધકાર

ુ ં ઓળખ

કાડ અને ડ ચા

ુ ધરાવતા હોય તો ઉપલી વય મયાદામાં તેઓએ બ વેલ ફરજનો
ક

સમયગાળો ઉપરાંત

ણ વષ

ઉમેદવારો િન ૃિ

ુ ીની
ધ

ટછાટ મળશે. મા

સૈિનક તર કની ફરજ ચા ુ હોય તેવા

ુ ં એક વષ બાક હોય તો પણ તેઓ પોતાની ઉમેદવાર ન ધાવી શકશે.

 શાર રક િવકલાંગ ઉમેદવારની જગાઓ

તે કટગર સામે સરભર કરવામાં આવશે. શાર રક

િવકલાંગ ઉમેદવારો માટ લાયક શાર રક િવકલાંગ ઉમેદવાર નહ . મળે તો તે જગા

તે કટગર ના

સામા ય લાયક ઉમેદવારથી ભરવામાં આવશે.



હરાતમાં

ુ જગાઓ અનામત
તે કટગર માં ુ લ જગાઓ પૈક મ હલા ઉમેદવારો માટ અ ક

હોય યાર મ હલા ઉમેદવારોની અનામત જગાઓ િસવાયની બાક રહતી જગાઓ ફ ત
ઉમેદવારો માટ અનામત છે તેમ ગણવા ુ ં નથી, આ જગાઓ પર
પસદં ગી માટ િવચારણા થઇ શક છે .

ુષ

ુ ષ તેમજ મ હલા ઉમેદવારોની

ુ ષ તેમજ મ હલા ઉમેદવારો અર

કર શક છે .(દા.ત. ુ લ

૧૦ જગાઓ પૈક ૦૩ જગા મ હલા ઉમેદવાર માટ અનામત છે પરં ુ બાક રહતી ૦૭ જગા સામે
મ હલા ઉમેદવાર પણ પસંદગી પામી શક છે .)
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ર.

૫ગાર ધોરણ :
નાણાં િવભાગના તા.૧૬/ર/ર૦૦૬ અને તા.ર૯/૪/ર૦૧૦ તા.૬/૧૦/૨૦૧૧,તા.૨૦/૧૦/
૨૦૧૪ના ઠરાવ માંક: ખરચ-ર૦૦ર-૫૭-ઝ.૧ તેમજ તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૫ના ઠરાવ માંક: ખરચ
- ર૦૦ર-૫૭-(પાટ-ર)-ઝ.૧ તથા છે લે તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭ ના ઠરાવ માંક: ખરચ-ર૦૦ર-૫૭(પાટ-ર)-ઝ.૧ અ વયે

થમ પાંચ વષ માટ

િત માસ માટ .૩૧,૩૪૦/- િનયત ફકસ ૫ગાર

ં ૂ અપાશે. તેમજ ઉકત ઠરાવના અ ય લાભો મળવાપા
થી િનમ ક
િવભાગના તા.૨૩-૧૦-ર૦૧૫ના ઠરાવ

થશે. અને સામા ય વહ વટ

માંક: સીઆરઆર-૧૧-ર૦૧૫-૩૧૨૯૧૧-ગ.૫ અને નાણા

િવભાગના તા.૨૮-૦૩-ર૦૧૬ ના ઠરાવ

માંક: ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટ-૩)/ઝ-૧ તથા

તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭માં દશાવેલ બોલીઓ અને શરતોને આિધન િનમાયેલ ઉમેદવાર પાંચ વષના
તે તેની સેવાઓ સંતોષકારક જણાયેથી સંબિં ધત કચેર માં
ુ ાર મળવાપા
િનયમો સ

તે સમયના સરકાર ીના

ં ૂ મેળવવાને પા
૫ગાર ધોરણમાં િનયિમત િનમ ક

થશે. તેમ છતાં

આ બાબતે નામ. ુ ીમ કોટમાં દાખલ થયેલ SLP No.14124/2012 અને SLP No.14125/2012
ના
૩. રા

કુ ાદાને આધીન રહશે.

યતા :
ઉમેદવાર ભારતનો નાગ રક હોવો જોઈએ. અથવા

ુ રાત
જ

ભરતી(સામા ય) િનયમો, ૧૯૬૭ ના િનયમ-૭ ની જોગવાઇ

ુ ક સેવા વગ કરણ અને

ુ બની રા
જ

યતા ધરાવતો હોવા

જોઇએ.
૪. વયમયાદા અને શૈ

ણક લાયકાતની િવગતો :

(A) Not be less than 21 years of age and not be more than 35 years of age;
(B) Possess a degree obtained from any of the Universities or an institution established or
incorporated by an Act of the Parliament or a State Legislature in India or an institution
declared to be deemed as University under section 3 of the University Grants Commission
Act, 1956 (3 of 1956) or an equivalent qualification Recognised as such by the government;
(C) Possess the basic knowledge of computer application as prescribed by the Gujrat civil
Service classification and Recruitment (General) Rules, 1967 as amended from time to time
in that behalf;
(D) Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both:
Provide further that preference may be given to a candidates who possess “c” level certificate
of National Cadet corps (NCC).
ન ધ:

 નાયબ િનર ક વગ-3 સંવગના ભરતી િનયમોમાં િનયત થયેલ શૈ ણક લાયકાતના અગ યના
ુ ાઓનો અર પ કમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે . પરં ુ આખર પસંદગી સમયે ભરતી િનયમોમાં
દશાવેલ શૈ

ણક લાયકાતની તમામ જોગવાઈઓને

યાને લેવામાં આવશે. ઉમેદવાર

દશાવેલ શૈ

ણક લાયકાતની તમામ િવગતો યાને લઈને જ અર પ કમાં િવગતો ભરવાની રહશે.

 ભરતી િનયમોમાં િનયત થયેલ શૈ ણીક લાયકાતના અથઘટન સંદભ ભરતી
દરિમયાન કોઈ

ઉપ થત થશે તો, તે

કયા

ગે સંબિધત િવભાગ/ખાતાના વડાની કચેર નો

પરામશ કર યો ય તે િનણય લેવામાં આવશે.
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હરાતમાં

૫.

વયમયાદામાં



ટછાટ :-

નાયબ િનર

ુ રાત
જ

ક વગ-૩ સંવગની ઉપલી વયમયાદા માટ

ુ ક સેવા વગ કરણ અને

ભરતી(સામા ય) િનયમો-૧૯૬૭ તેમજ ભરતી િનયમોમાં દશાવેલ જોગવાઇ અને સામા ય વહ વટ
િવભાગના

તા.૨૯/૯/૨૦૧૨

અને

તા.૦૬/૧૦/૨૦૧૫ના

ઠરાવ

માંકઃ

સીઆરઆર/
ુ ારાને
ધ

૧૧૨૦૦૮/૨૮૨૩૨૩/ગ-૫ની જોગવાઇઓ તેમજ તે અ વયે વખતો વખત થયેલ

યાને

લેવામાં આવેલ છે .

 સામા ય વગની મ હલા ઉમેદવારો, અનામત વગના
મા

ુ ષ તથા મ હલા ઉમેદવારો તેમજ

સૈિનક, શા રર ક િવકલાંગ ઉમેદવારો અને સરકાર સેવામાં અગાઉથી ફરજ બ વતા
ુ બ િનયમો સ
ુ ાર
જ

હોય તેવા ઉમેદવારોને નીચે

ટછાટ મળવાપા

છે .

 નાયબ િનર ક વગ-3 સંવગની જગા માટ સામા ય વગની મ હલા ઉમેદવારોને મ હલા
તર કના પાંચ વષની

 નાયબ િનર

ટછાટ મળવાપા

થશે.

ક વગ-3સંવગની જગાઓ પૈક

તે અનામત વગના ઉમેદવારો માટ જગાઓ

ુ ષ ઉમેદવારોને પાંચ વષની

અનામત દશાવેલ છે તેવા વગના

ટછાટ અને મ હલા
ુ લ-૧૦(દશ)

ઉમેદવારોને અનામત વગ તર કના પાંચ અને મ હલા તર કના પાંચ વષ મળ
વષની

થશે. પરં ુ

ટછાટ મળવાપા

તેવા વગના

ુ ષ ઉમેદવારોને કોઇ

તર કના પાંચ વષની

તે અનામત વગ માટ અનામત જગા દશાવેલ નથી
ટછાટ મળશે નહ પરં ુ મ હલા ઉમેદવારોને મ હલા

ટછાટ મળવાપા

 સામા ય વગના ( વણની ખામી) િવકલાંગ

થશે.
ુ ુ ષ ઉમેદવારોને ૧૦ વષની

ટછાટ મળવાપા

થશે.

 સામા ય વગના ( વણની ખામી) િવકલાંગ મ હલા ઉમેદવારોને ૧૫ વષની
મળવાપા

થશે.

 અનામત વગના ( વણની ખામી) િવકલાંગ

ુ ુ ષ ઉમેદવારને

જગાઓ અનામત હશે તેવી કટગર ના િવકલાંગ
મળવાપા

થશે. યાર

વગના િવકલાંગ

તે અનામત વગ માટ

ુ ુ ષ ઉમેદવારને ૧૫ વષની

તે અનામત વગ માટ જગાઓ અનામત ન હોય તેવા

ુ ુ ષ ઉમેદવારને ૧૦ વષની

ટછાટ મળવાપા

 અનામત વગના ( વણની ખામી) િવકલાંગ મ હલા ઉમેદવારને
થશે. યાર

થશે.
તે અનામત વગ માટ

તે અનામત વગ માટ જગાઓ અનામત ન હોય તેવા

વગના િવકલાંગ મ હલા ઉમેદવારને ૧૫ વષની

 આિથક ર તે નબળા વગ (EWS) ની કટગર ના

ટછાટ મળવાપા

ટછાટ

તે અનામત

જગાઓ અનામત હશે તેવી કટગર ના િવકલાંગ મ હલા ઉમેદવારને ૨૦ વષની
મળવાપા

ટછાટ

ટછાટ

તે અનામત

થશે.

ુ ુ ષ ઉમેદવારને પાંચ (૦૫) વષની

ટછાટ

અને મ હલા ઉમેદવારને EWS કટગર તર કના પાંચ (૦૫) વષ અને મ હલા તર કના પાંચ
વષ મળ

ુ લ – ૧૦ (દસ) વષની વય મયાદામાં

ટછાટ મળવાપા

થશે. આિથક ર તે

નબળા વગ(EWS) ના ઉમેદવારોએ રાજય સરકારની નોકર માટ આિથક ર તે નબળા વગ
(EWS) માટ પા તા
હોય તે ું માણપ

માણપ

તા.૧૪/૦૧/૨૦૧૯ થી તા. ૦૧/૦૩/ર૦૨૧

ુ ીમાં મેળવેલ
ધ

ધરાવતાં હશે તો જ ઉ૫લી વયમયાદામાં ટછાટ તેમજ EWS કટગર ની

અનામત જગાનો લાભ મળશે. અ યથા તેઓ સામા ય કટગર ના ઉમેદવાર તર ક ઉમેદવાર
ન ધાવી શકશે. અને તે ક સામાં વયમયાદા, પર
પસંદગીનો લાભ મળવાપા

થશે નહ .
-4-

ા ફ માંથી

ુ ત તેમજ અનામત જગા પર

 આિથક ર તે નબળા વગ (EWS) ના ઉમેદવારોએ સામા ક યાય અને અિધકાર તા િવભાગના
તા. ૨૩/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠરાવ

માંક :- ઈ.ડબ

.ુ એસ./૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ ની જોગવાઈ

ુ બ થી િનયત થયેલ Annexure - KH (Eligibility Certificate For Economically Weaker
જ
ે

Sections)

ુ ામાં અથવા પ રિશ ટ-ગ (આિથક ર તે નબળા વગ માટ પા તા
ન ન

ુ રાતી ન ૂનામાં તાર ખ: ૧૪/૦૧/ર૦૧૯ થી અર
જ

માણપ )

તાર ખ:૦૧/૦૩/૨૦૨૧ દરિમયાન મેળવેલ અસલ
લાઈન અર

માણ૫ નો નંબર અને તાર ખ ઓન
વારા અપાયેલ આ ું

કરતી વખતે દશાવવાનાં રહશે.સ મ અિધકાર

ર ુ ન કર શકનાર ઉમેદવારો સામા ય ઉમેદવારો માટ ન

માણપ

કરવાની છે લી

થયેલ વયમયાદામાં

આવતા નહ હોય તો તેઓની ઉમેદવાર રદ થશે.
ક વગ-3 સંવગની જગાઓમાં S.E.B.C.કટગર (સા. શૈ.૫.વગ) ના ઉમેદવારો

 નાયબ િનર

માટ જગાઓ અનામત છે તેવા S.E.B.C. કટગર (સા.શૈ.પ.વગ) ના ઉમેદવારોએ રાજય
સરકારની

નોકર

માટ

કઢાવેલ

નોન- મીલેયર

તા.૦૧/૦૩/ર૦૨૧ દરિમયાન મેળવેલ હોય તે ું

સ ટફ કટ

માણપ

તા.૦૧/૦૪/ર૦૧૭

થી

ધરાવતાં હશે તો જ ઉ૫લી

વયમયાદામાં ટછાટ તેમજ કટગર ની અનામત જગાનો લાભ મળશે. અ યથા તેઓ સામા ય
કટગર ના ઉમેદવાર તર ક ઉમેદવાર ન ધાવી શકશે. અને તે ક સામાં વયમયાદા, પર
ફ માંથી

ુ ત તેમજ અનામત જગા પર પસંદગીનો લાભ મળવાપા

 અનામત વગના તમામ ઉમેદવારોએ

િત

ગે ુ ં

માણપ

ા

થશે નહ .

ુ રાત સરકાર ારા વખતો
જ

વખત િનયત કરલ ન ૂનામાં મેળવેલ હો ું જોઈશે.

 ઉમેદવાર ખોડખાંપણની ૪૦% ક તેથી વ ુ ટકાવાર ધરાવતાં હોવા ુ ં િસિવલ સ ન ુ ં
સટ ફ કટ ધરાવતાં હશે, તોજ િવકલાંગ ઉમેદવાર તર ક ઉપલી વય મયાદા અને અનામતનો
લાભ મળશે. શા રર ક અશ તતા
પર પ

ગે સામા ય વહ વટ િવભાગના તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૮ ના

માંક: પરચ/ ૧૦૨૦૦૮/ ૪૬૯૫૪૦/ ગ૨ તથા વખતો વખત ના

થયેલ ન ૂનામાં સરકાર હો પટલના
આપવામાં આવેલ

 મા

માણપ

િુ

ુ ારાથી િનયત
ધ

ટ ડ ટ/િસિવલ સ ન / મેડ કલ બોડ

ારા

મા ય ગણવામાં આવશે

સૈિનક િસવાય તમામ કટગર ના ઉમેદવારોને ઉ૫લી વયમયાદામાં મળવાપા

ટછાટ સાથેની

મર િનયત તાર ખે કોઈ૫ણ સંજોગોમાં ૪૫ વષ કરતાં વધવી

જોઈએ નહ .
૬.

કો

ુ રની
ટ

ણકાર

ઉમેદવાર રાજય સરકારના સામા ય વહ વટ િવભાગના તા.૧૩/૦૮/ર૦૦૮ તેમજ
તા.૧૮/૦૩/૨૦૧૬ના સરકાર ઠરાવ નંબર:-સીઆરઆર-૧૦-ર૦૦૭-૧ર૦૩ર૦-ગ.૫ થી નકક કરલ
અ યાસ મ

ુ બ કો
જ

તાલીમી સં થા ુ ં

ટુ ર

ગે ુ ં પાયા ુ ં

ાન (બેઝીક નોલેજ) ધરાવતા હોવા

ગે ુ ં કોઈ૫ણ

માણ૫ /માકશીટ ધરાવતા હોવા જોઈશે. અથવા સરકાર મા ય

અથવા સં થામાં કો
માણ૫ ો અથવા ડ

ટુ ર

ાન

ગેના કોઈ૫ણ ડ લોમા/ડ

ી ક ડ લોમા અ યાસ મમાં કો

ુિનવિસટ

ી ક સટ ફકટ કોષ કરલ હોય તેવા
ટુ ર એક િવષય તર ક હોય તેવા

માણ૫ ો અથવા સામા ય વ હવટ િવભાગના તા.૧૮/૦૩/૨૦૧૬ના ઠરાવ માંક: સીઆરઆરુ ાર, ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧ર ની ૫ર
૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ.૫ની જોગવાઈ અ સ
કો
આ ું

ટુ રના િવષય સાથે ૫સાર કરલ હોય તેવા
માણ૫

ન ધરાવતા ઉમેદવારો ૫ણ અર
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ા

માણ૫ ો ધરાવતા હોવા જોઈશે. આ તબકક
કર શકશે. ૫રં ુ આવા ઉમેદવારોએ િનમ કં ૂ

સ ાિધકાર સમ

ટુ રની બેઝીક નોલેજની ૫ર

કો

ા પાસ કયા ુ ં આ ું

ુ ર ુ કરવા ુ ં રહશે. અ યથા િનમ કં ૂ સ ાિધકાર
મેળવતાં ૫હલા અ ક

િનમ કં ૂ

માણ૫

આવા ક સામાં

ઉમેદવારોની ૫સંદગી "રદ" કર શ શે.
૭.

શૈ

ણક લાયકાત/વયમયાદા માટ િનધા રત તાર ખ : (Cut - Off Date)

તમામ ઉમેદવારોનાં ક સામાં શૈ

ણક લાયકાત, વય મયાદા, નોન- મીલેયર, EWS સટ ફ કટ

અને અ ય જ ુ ર લાયકાત માટ તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૧ ની
૮.

થિતને યાનમાં લેવામાં આવશે.

અર

કરવાની ર ત :-

આ

હરાતના સંદભમાં મંડળ વારા ઓન લાઈન અર

ઉમેદવારોએ

હરાતમાં દશા યા

જ

વીકારવામાં આવશે.

અ વયે

ુ બ તા.૦૫/૦૨/ર૦૨૧ (બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક) થી
જ

તા.૦૧/૦૩/ર૦૨૧ (સમય રા ીના ૨૩-૫૯ કલાક) દરિમયાન "https://ojas.gujarat.gov.in"
વેબસાઈટ ૫ર ઓન-લાઈન અર ૫ ક ભર શકશે. તેમ છતાં કોઇ ઉમેદવાર એક કરતાં વ ુ
અર

ર

ટડ કરશે તો તેવા ઉમેદવારોના ક સામાં સૌથી છે લે ક ફમ થયેલી અર

મા ય

ગણીને તે િસવાયની બાક ની તમામ અર ઓ રદ થશે.
ઉમેદવાર અર પ ક ભરવા માટ:(૧) સૌ

થમ "https://ojas.gujarat.gov.in" વેબસાઈટ ૫ર જ .ું અને યાર બાદ

(ર) "Online Application" માં જઇ "Apply" ૫ર Click કર .ું
ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી
(૩) ઉમેદવાર Select Advertisement by Department માંથી GSSSB ( જ
મંડળ) િસલેકટ કર .ું અને

હરાત માંક:૧૮૬/૨૦૨૦-૨૧ માટ ઉમેદવાર કરવા માંગતા હોય તે

હરાતના સંવગના નામ ૫ર Click
ઓ શન
મળશે.

ુ શે.
લ

કરવાથી

ન પર More Details અને Apply now ના

માં More Details પર Click કરવાથી િવગતવાર

હરાતની િવગતો જોવા

ઉમેદવારોએ વાંચી જવી.

(૪) જયાર "Apply now" ૫ર Click કર યાર પછ Click કરવાથી Application Format
સૌ

થમ "Personal Details" ઉમેદવાર ભરવી. (અહ લાલ

ુ શે
લ

માં

ંદડ ( * ) િનશાની હોય તેની

િવગતો ઉમેદવાર ફર જયાત ભરવાની રહશે.)
(૫) Personal Details ભરાયા બાદ “ Communication Details” , “ Other Details, “ Language Details”
અને “Education Details” ની િવગતો ઉમેદવાર ભરવી.
(૬) તેની નીચે"Assurance” (બાંહધર )"માં ઉ૫રની શરતો વીકારવા માટ "Yes" ૫ર Click કર .ું હવે
અર

ૂણ ર તે ભરાઈ ગયેલ છે .

(૭) હવે "save" ૫ર Click કરવાથી ઉમેદવારનો "Application Number" generate થશે.

ઉમેદવાર

સાચવીને રાખવાનો રહશે.
(૮) હવે Upload માં જઇ Photo/ Signature ૫ર Click કરો અહ તમારો Application Number type
કરો અને તમાર Birth date type કરો. યારબાદ ok ૫ર Click કર .ું અહ photo અને signature
upload કરવાના છે . (Photo ુ ં મા૫ ૫ સે.મી.
ુ ં મા૫ ર.૫ સે.મી.
કરવા સૌ

ચાઈ અને ૩.૬ સે.મી. ૫હોળાઈ અને Signature

ચાઈ અને ૭.૫ સે.મી. ૫હોળાઈ રાખવી.) (photo અને signature upload)

થમ તમારો photo અને signature jpg format માં (15 kb) સાઈઝથી વધે ન હ તે

ર તે કન કર computer માં સેવ કરલા હોવા જોઈશે.) photo અને signature અપલોડ કરવા
માટ “ browse" button” ૫ર Click કરો. હવે choose file ના

નમાંથી

ફાઈલમાં jpg format

માં તમારો photo store થયેલ છે , તે ફાઈલને select કરો અને "open" button ને Click કરો. હવે
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"browse" button ની બા ુ માં "upload" button ૫ર Click કરો. હવે બા ુ માં તમારો photo
દખાશે. હવે આજ ર તે signature ૫ણ upload કરવાની રહશે.
કરવામાં આ યા હશે તે જ photo લે ખત પર

photo અને signature અપલોડ

ાના હાજર પ કમાં ચ ટાડવાનો રહશે તથા તેવી
ંૂ
યાના િનમ ક

જ signature કરવાની રહશે તેમજ આ ભરતી

ુ ીના દરક તબ ે
ધ

મંડળ/સંબિં ધત ખાતાના વડા માંગે યાર તેવો જ ફોટો ર ુ કરવાનો રહશે. આથી ફોટો ાફની
ુ દા

ચાર થી પાંચ કોપીઓ કઢાવી રાખવી.
ં ૂ માં બાધ આવી શકશે,
ફાળવણી/િનમ ક

ુ દા તબ ે

ુ દા

ુ દા ફોટો ાફ ર ુ થશે તો

ની જવાબદાર ઉમેદવારની પોતાની રહશે.

(૯) હવે પેજના ઉ૫રના ભાગમાં "Online Application"માં જઇ "Confirm" ૫ર Click કરો અને
"Application number" તથા Birth Date type કયા બાદ Ok ૫ર Click કરવાથી ઉમેદવારની બે ઝક
મા હતી દખાશે.

ચકાસી લેવી અને અર માં

ુ ારો કર લેવો. અર
ધ

Application" માં edit માં જઇ અર માં
કારનો

ુ ારો થઈ શકશે. ૫રં ુ અર
ધ

ુ ારો કરવાની જ ર જણાય તો "Online
ધ

ક ફમ થયા બાદ કોઈ૫ણ

ક ફમ કયા ૫હલા કોઈ૫ણ
કારનો

ુ ારો શકય બનશે
ધ

ુ ારવાની જ ર ના જણાય તો તેની નીચે આપેલ
ધ

નહ . તેથી સં ૂણ ચકાસણી બાદ જો અર

Confirm Application પર Click કરવાથી ક ફમ માટ ુ ં બો

ઓપન થશે.

માં Ok પર Click

કરવાથી Confirmation નંબર જનરટ થશે. અને ઉમેદવારની અર નો online વીકાર થઈ જશે.
Confirmation નંબર હવે ૫છ ની બધી જ કાયવાહ માટ જ ર હોઈ, ઉમેદવાર સાચવવાનો રહશે.
એકવાર ઓનલાઇન અર

ક ફમ થયા બાદ, તેમાં કોઇપણ

કારનો ફરફાર ઉમેદવાર ક મંડળ

ારા થઇ શકશે નહ . હવે તેની નીચે Print Application અને Print Chalan
ઉમેદવાર Print Application પર Click કર એ લીકશનની િ
જનરલ કટગર ના ઉમેદવારોએ પર
કરવાના રહશે. આથી, ઉમેદવાર

ટ મેળવી લેવી.

માણપ ો મંડળ માંગે યાર ઉમેદવાર ર ૂ

થમ તેમની પાસેના

પિત/િપતા ુ ં નામ, અટક, જ મતાર ખ, શૈ ણક લાયકાત,
મા

ટની નકલ કાઢ સાચવી રાખવી.

ા ફ ભરવા માટ Chalan ની િ

અર માં દશાવેલી િવગતોને અ ુ પ

ુ ં ઓ શન દખાશે.

માણપ ોને આધાર પોતા ુ ં નામ,
િત (કટગર ),

ડર (મેલ/ફ મેલ)

સૈિનક, પોટસ, શા.ખો.ખાં, (PH) િવધવા વગેર બાબતોની બાર ક ચકાસણી કર

લઇને તેને અ ુ પ િવગતો ઓનલાઇન અર માં દશાવવાની રહશે. મંડળ

ારા ચકાસણી સા ુ

માણપ ો માંગવામાં આવે યાર ઓનલાઇન અર પ કમાં દશાવેલ િવગતો અને ઉમેદવાર ારા
મંડળ સમ

ર ૂ કરવામાં આવતાં

તેવી ઉમેદવાર મંડળ ારા
િત ુ ત અર

માણપ ોમાં કોઇપણ

તની િવસંગતતા મા ૂમ પડશે તો,

તે તબ ે થી ‘રદ’ કરવામાં આવશે. ખોટ ક અ ૂર િવગતોને કારણે

રદ કરવામાં આવે તો, તેમાં મંડળની કોઇ જવાબદાર રહશે નહ . આથી,

ઉમેદવારોને તેમની પાસેના

માણપ ોને આધાર અને તેને અ ુ પ િવગતો ઓનલાઇન અર

કરતી વખતે દશાવવાની ખાસ કાળ

રાખવા જણાવવામાં આવે છે .

(૧૦) હવે "Online Application" માં જઇ Print Application Form / Pay Fees ૫ર Click કર .ું અહ
Select Job માંથી

હરાત માંક િસલેકટ કર ને તમારો confirmation number ટાઈ૫ કરવો અને

જ મતાર ખ ટાઇપ કર Print Application Form ૫ર Click કરવાથી તમાર અર
ની િ

ટની નકલ કાઢ સાચવી રાખવી.

હરાત માંકઃ૧૮૬/૨૦૨૦-૨૧, “ નાયબ િનર

ન ધ:શૈ

ઓપન થશે.

ક” વગ-3 સંવગના ભરતી િનયમોમાં દશાવેલ

ણક લાયકાત, વયમયાદા તેમજ ઓનલાઈન અર
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ભરવા સંબિં ધત કોઈ માગદશનની

આવ યકતા જણાય તો તે હ પલાઈન ટોલ

નંબર-૧૮૦૦૨૩૩૫૫૦૦ તેમજ મંડળની કચેર ના

ફોન નંબર:-૦૭૯- ૨૩૨૫૩૬૨૭ ૫ર સં૫ક કર શકાશે.
૯.

૫ર

ા ફ :-

 ફોમ ભરતી વખતે ‘‘General’’ કટગર Select કર હોય (દશાવી હોય) તેવા (Ex-serviceman)
કટગર િસવાયના તમામ ઉમેદવારોએ પર
 અર

ફોમમાં નીચે

ા ફ ભરવાની રહશે.

ુ બની કટગર Select કરનાર ઉમેદવારોએ કોઇપણ
જ

કારની પર

ા

ફ ભરવાની રહશે નહ .



(ક)

અ ુ ૂ ચત

(ખ)

અ ુ ૂ ચત જન

(ગ)

સામા ક અને શૈ

(ઘ)

આિથક ર તે નબળા વગ (EWS)

(ચ)

મા

(છ)

શા રર ક ખોડખાંપણ ધરાવતા ઉમેદવારો (PH) તમામ કટગર નાં

િત (SC)
િત (ST)
ણક ર તે પછાતવગ (SEBC)

સૈિનક (Ex-serviceman) તમામ કટગર ના

ઉમેદવારોએ ફ ભરવાની છે તેવા ઉમેદવારો જયાર OJAS વેબસાઇટ પર પોતાની અર
સબમીટ કર યાર તેઓને પર
એક પાના ઉપર િ

ા ફ ભરવા માટ ઓન લાઇન ઉપલ ધ ચલણની ૩ નકલોની

ટ મેળવવાની

ુ ના મળશે. ઉમેદવારોએ આ પાનાની પણ િ
ચ

લેવાની રહશે, ઉમેદવારોએ ચલણ સાથે કોઇપણ કો
પર

ટ મેળવી

ટુ રાઇઝડ પો ટ ઓફ સમાં જઇને,

ા ફ પેટ . ૧૦૦/-રોકડા + .૧૨/- પો ટલ ચાજ સ ભર દવાના રહશે. ચલણની એક

નકલ પો ટ ઓફ સ રાખી લેશે અને બે નકલ ઉમેદવારને પો ટ ઓ ફસનો િસ ો અને

ટ કર

લગાવીને પરત આપશે.
 પો ટ ઓફ સમાં પર

ા ફ ભરવાની છે લી તા.૦૬/૦૩/ર૦૨૧ (કચેર સમય

 અ ય કોઇ ર તે પર

ાફ

 પર

ુ ી) ની રહશે.
ધ

વીકારવામાં આવશે નહ .

ા ફ ભયા બાદ ર ફંડ મળવાપા

તર ક રાખવામાં આવશે નહ . પર

નથી તેમજ તે ફ અ ય કોઇ પર

ા ફ ભરવાપા

ા માટ અનામત

ઉમેદવારોની ફ ભયા વગરની અર

મા ય રહશે નહ .

 ‘‘General’’ કટગર Select કરનાર (શાર રક ખોડખાંપણ તથા મા
ઉમેદવારો ફ ભરવાની િનયત સમયમયાદામાં પર
અર
૧૦.

૫ર

ફોમ કોઇપણ

તની

સૈિનક કટગર િસવાયના)

ા ફ નહ ભર તો તેવા ઉમેદવારો ું

ણ કયા વગર મંડળ ારા ‘‘રદ’’ કરવામાં આવશે.

ા પ ધિત :મંડળ ારા િનયત સમયમયાદામાં ઓન-લાઇન મળે લ અર ઓની

(એક કરતાં વ ુ અર
ઉમેદવારોની પર
કયા બાદ બી

ા (૧)

કરલ છે ક કમ ? અને પર

ાથિમક ચકાસણી

ા ફ ભરલ છે ક કમ ?) કર ને લાયક

થમ તબ ામાં લેખીત Preliminary Examination (OMR) ભાગ-૧

તબ ામાં

ુ લ જગાના ભાગ-૧ની પર

ૂણ

ાના મેર ટના ધોરણે કટગર વાઈઝ

સામા ય ર તે પંદર ગણા ઉમેદવારોની ભાગ-૨ Physical Efficiency Test (Qualifying Test) ટ ટ
લેવામાં આવશે. અને ભાગ-૨ માં લાયક ઠરલ ઉમેદવારોની ભાગ-૩ Main Written Examination
લેવામાં આવશે.

ની િવગતો નીચે

ુ બની રહશે.
જ
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(ક)

ભાગ-૧ : લે ખત કસોટ :( Preliminary Examination) ઓ ટ કલ માક ર ડ ગ (OMR)

૫ ,

ુ :૧0૦,
ણ

સમયઃ ૧.૦૦ કલાક.

૧
નધ :

Written Test(General Knowledge- Objective type) this will cover Current Affairs, ૧00
Computer Knowledge, History (Gujarat) Geography (Gujarat) Basic Maths , General
ુ
ણ
Science, Literature and Culture and Constitution of India
(i ) પર

(૧)

ા Multiple Choice Question (MCQ) અને Optical Mark Reader (OMR)

પ ધિતની રહશે. (i i ) દરક

ુ રહશે. (i i i ) ઉમેદવાર બધા
ણ

નો ૦૧ (એક)

ોના

જવાબ આપવાના રહશે. (i v) ખોટા જવાબ દ ઠ, છે કછાક વાળા જવાબદ ઠ ક એક કરતાં
વ ુ િવક પ પસંદ કરલા જવાબદ ઠ મેળવેલ

ુ કમી કરવામાં આવશે,
ણ

ના જવાબોમાં એક િવક પ "E" “ Not attempted”

નેગટ
ે વ માક ગ લા ુ પડશે. (v) દરક
રહશે, ઉમેદવાર કોઇ

ુ માંથી ૦.ર૫
ણ

નો જવાબ આપવા ના ઇ છતા હોય તો, આ િવક પ પસંદ કર

શકશે અને “ Not attempted” િવક પ પસંદ કરવાના ક સામાં નેગેટ વ માક ગ લા ુ પડશે
નહ . (vi )

ના આપેલા બધા િવક પોમાંથી કોઇ પણ િવક પ પસંદ નહ કરવામાં આવે

તો, મેળવેલ

ુ માંથી ૦.ર૫
ણ

ુ કમી (નેગટ
ણ
ે વ માક ગ) કરવામાં આવશે.

(ર) Preliminary Examination માં લાયક ઠરલ ઉમેદવારો માંથી ુ લ જગાના મેર ટના ધોરણે
કટગર વાઈઝ સામા ય ર તે પંદર ગણા ઉમેદવારોને Physical Efficiency Test (Qualifying
Test) માટ બોલાવવામાં આવશે.
(૩ )

લ ુ મ લાયક ધોરણ:
મેર ટ યાદ તૈયાર કરવા માટ ુ ં લાયક ધોરણ મંડળ ઠરાવશે. પરં ુ પર
જોગવાઇ

ુ બ, કોઇપણ સંજોગોમાં અનામત કટગર સ હતની તમામ કટગર ના ઉમેદવારો
જ

માટ લ ુ મ લાયક

ધોરણ ભાગ-૧ Preliminary Examination અને ભાગ-૩ (Main

Examination (Written Test) કસોટ માટ ુ લ
(ખ) (1)

ભાગ-૨

ુ ના ૪૦ %
ણ

ુ રહશે.
ણ

Physical Efficiency Test(Qualifying Test)
ુ બના રહશે.
જ

Physical Efficiency Test(Qualifying Test) માં પસંદગીના ધોરણો નીચે
ઉમેદવાર
નાયબ િનર

ક વગ-3

લાયકાત ુ ં ધોરણ

કસોટ

ુ ુષ

૫૦૦૦ મીટર દોડ

૨૫ મીનીટમાં

મ હલા

૧૬૦૦ મીટર દોડ

૯:૩૦ મીનીટમાં

મા . સૈિનક

૨૪૦૦ મીટર દોડ

૧૨:૩૦ મીનીટમાં

ઉમેદવારને શાર રક કાય મતા પર
(અ)

ા િનયમોની

ણ માટ નીચે

માણે

ુ ફાળવવામાં આવશે ;
ણ

ુ ુ ષ ઉમેદવાર

૫૦૦૦ મીટરની દોડ ૨૫ મીનીટમાં
૨૦ મીનીટ ક, તેથ ી ઓછા સમયમાં

ૂણ કરવાની રહશે .

મહ મ

ૂણ કરલ દોડ માટ

ુ : ૨૫
ણ
૨૫

ુ
ણ

૨૦ મીનીટથી વ ુ પરં ુ ૨૦:૩૦ મીનીટ થી ઓછા સમયમાં

ૂણ કરલ દોડ માટ

૨૪

ુ
ણ

૨૦:૩૦ મીનીટથી વ ુ પરં ુ ૨૧ મીનીટ થી ઓછા સમયમાં

ૂણ કરલ દોડ માટ

૨૩

ુ
ણ

૨૧ મીનીટથી વ ુ પરં ુ ૨૧:૩૦ મીનીટ થી ઓછા સમયમાં

ૂણ કરલ દોડ માટ

૨૨

ુ
ણ

૨૧:૩૦ મીનીટથી વ ુ પરં ુ ૨૨ મીનીટ થી ઓછા સમયમાં

ૂણ કરલ દોડ માટ

૨૦

ુ
ણ

૨૨ મીનીટથી વ ુ પરં ુ ૨૨:૩૦ મીનીટ થી ઓછા સમયમાં

ૂણ કરલ દોડ માટ

૧૮

ુ
ણ

૨૨:૩૦ મીનીટથી વ ુ પરં ુ ૨૩ મીનીટ થી ઓછા સમયમાં

ૂણ કરલ દોડ માટ

૧૬

ુ
ણ

૨૩ મીનીટથી વ ુ પરં ુ ૨૩:૩૦ મીનીટ થી ઓછા સમયમાં

ૂણ કરલ દોડ માટ

૧૪

ુ
ણ

૨૩:૩૦ મીનીટથી વ ુ પરં ુ ૨૪ મીનીટ થી ઓછા સમયમાં

ૂણ કરલ દોડ માટ

૧૨

ુ
ણ

૧૦

ુ
ણ

૨૪ મીનીટથી વ ુ પરં ુ ૨૫ મીનીટ થી ઓછા સમયમાં
૨૫ મીનીટ થી વ ુ સમયમાં

ૂણ કરલ દોડ માટ

ૂણ કરલ દોડ

નાપાસ
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(બ) મ હલા ઉમેદવાર
૧૬૦૦ મીટરની દોડ ૯:૩૦ મીનીટમાં
૭ મીનીટ ક, તેથી ઓછા સમયમાં

ૂણ કરવાની રહશે.

ુ ૨૫
ણ

મહ મ

ૂણ કરલ દોડ માટ

૨૫

ુ
ણ

૭ મીનીટથી વ ુ પરં ુ ૭:૩૦ મીનીટ થી ઓછા સમયમાં

ૂણ કરલ દોડ માટ

૨૩

ુ
ણ

૭:૩૦ મીનીટથી વ ુ પરં ુ ૮ મીનીટ થી ઓછા સમયમાં

ૂણ કરલ દોડ માટ

૨૧

ુ
ણ

૮ મીનીટથી વ ુ પરં ુ ૮:૩૦ મીનીટ થી ઓછા સમયમાં

ૂણ કરલ દોડ માટ

૧૮

ુ
ણ

૮:૩૦ મીનીટથી વ ુ પરં ુ ૯ મીનીટ થી ઓછા સમયમાં

ૂણ કરલ દોડ માટ

૧૫

ુ
ણ

૯ મીનીટથી વ ુ પરં ુ ૯:૩૦ મીનીટ થી ઓછા સમયમાં

ૂણ કરલ દોડ માટ

૧૦

ુ
ણ

૯:૩૦ મીનીટ થી વ ુ સમયમાં
(ક) મા

ૂણ કરલ દોડ

નાપાસ

સૈિનક ઉમેદવાર

૨૪૦૦ મીટરની દોડ ૧૨:૩૦ મીનીટમાં
૯:૩૦ મીનીટ ક, તેથી ઓછા સમયમાં

ૂણ કરવાની રહશે .

મહ મ

ુ ૨૫
ણ

ૂણ કરલ દોડ માટ

૨૫

૯:૩૦ મીનીટથી વ ુ પરં ુ ૧૦ મીનીટ થી ઓછા સમયમાં

ૂણ કરલ દોડ માટ

ુ
ણ

૨૩

ુ
ણ

૧૦ મીનીટથી વ ુ પરં ુ ૧૦:૩૦ મીનીટ થી ઓછા સમયમાં

ૂણ કરલ દોડ માટ

૨૧

ુ
ણ

૧૦:૩૦ મીનીટથી વ ુ પરં ુ ૧૧ મીનીટ થી ઓછા સમયમાં

ૂણ કરલ દોડ માટ

૧૯

ુ
ણ

૧૭

ુ
ણ

૧૫

ુ
ણ

૧૦

ુ
ણ

૧૧ મીનીટથી વ ુ પરં ુ ૧૧:૩૦મીનીટ થી ઓછા સમયમાં

ૂણ કરલ દોડ માટ

૧૧:૩૦ મીનીટથી વ ુ પરં ુ ૧૨:૦૦ મીનીટ થી ઓછા સમયમાં
૧૨ મીનીટથી વ ુ પરં ુ ૧૨:૩૦ મીનીટ થી ઓછા સમયમાં
૧૨:૩૦ મીનીટ થી વ ુ સમયમાં

ૂણ કરલ દોડ માટ

ૂણ કરલ દોડ માટ

ૂણ કરલ દોડ

નાપાસ

Candidates qualifying in the Physical Efficiency Test will undergo Physical Standard Test
(ખ) (૨)
Minimum Physical Standards:
(A) Physical Standards for Male Candidates :
Class
Height
Candidate (except Scheduled Tribes of Gujarat origin)
162
Scheduled Tribe Candidate of Gujarat Origin

157

(B) Physical Standards for Female Candidates :
Class
Height
Candidate (except Scheduled Tribes of Gujarat origin)
150

Weight in Kg
50
45

Chest
Deflated Inflated
77
82

82

77

Weight in Kg
45

Scheduled Tribe Candidate of Gujarat Origin
145
42
(C) Candidates having any of the following physical defects shall not be fit for the post, namely;
Knock knee, pigeon Chest, Squint Eye, Flat Feet, Varicose Veins, Hammer Tees Fractured
Limb, Decayed Teeth communicable / skin disease.
(D) SHAPE I means –
S
Psychological
H
Hearing
A
Appendage
P
Physical capacity for normal work
E
Eye sight meant fit in all respects to perform normal
professional functions under each of the above mentioned
heads.
ન ધ:- Physical Standard માં ઉ લેખીત એ,બી,સી,ડ , પૈક “એ” અને “બી” ની કાયવાહ Physical Efficiency
Test(Qualifying Test) ના સમયે સરકાર મેડ કલ ઓફ સર ારા શા રર ક માપદં ડોની ચકાસણી હાથ
ધરવામાં આવશે. અને ઉ ત “સી” અને “ડ ”

ગેની ચકાસણી િનમ ક
ં ૂ સમયે િનમ ક
ં ૂ સ ાિધકાર

હાથ ધરવામાં આવશે.
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ારા

(ગ)

ભાગ-૩ (Main Examination (Written Test)
The main examination shall be of 300 marks consisting of Three Papers (Objective type),
O.M.R The syllabus, duration and marks of each paper shall be as under;
Paper
No.
1.

Subject

Syllabus

Time
Duration

Mark
s

Gujarati
English

60
Minutes
60
Minutes

100

2.

3.

General
Studies

Grammar, idioms, Phrases, Synonyms, Antonyms, Homonyms, One Word
Substitution, vocabulary, Proverbs Comprehensions,
Grammar, verbal aptitude, Phrases, Synonyms, Antonyms, Homonyms,
One Word Substitution, Proverbs vocabulary, idioms, Comprehensions,
etc.
Current Affairs(Gujarat India and world), Computer Knowledge, History
(India and Gujarat), Geography (India and Gujarat), Art and Culture
(Gujarat and India) Mental Ability and reasoning, Science and Technology
and Constitution of india, decision making and problem Solving situation
base questions.

60
Minutes

100

ન ધ: Main Written Examination Paper-1 and 2- The standard of question papers of Gujarati and

English shall be of the level of higher secondary school certificate examination conducted in
the State.
Main Written Examination Paper-૩ Standard of the question shall be that of graduate level.

Appendix- V
Weightage of additional marks (to be awarded after the Main Written Examination.)

 Weightage of additional 02(two) marks shall be given to the candidates possessing ‘C’

level certificate of National Cadet Corps.
 Weightage of additional 02(two) marks shall be given to the candidates possessing
national level sport certificate.
 Weightage of additional marks as mentioned below shall be given to the candidate
possessing degree or diploma certificate awarded by the Raksha Shakti University.
Class obtained in Degree / diploma of
Additional marks
Raksha Shakti University
Distinction
15
First Class
14
Second Class
09
Pass Class
05
પસંદગી યાદ / િત ા યાદ તૈયાર કરવાની પ ધિત:ભાગ-૨ ની Physical Efficiency Test (Qualifying Test) અને ભાગ-3 (Main Written
Examination) ના
થયેલ

તે બં ે પર

ામાં ઉમેદવાર મેળવેલ સં ુ ત

ુ ભારાંક સાથે મેર ટના ધોરણે કટગર વાઈઝ જગાઓ
ણ

િત ાયાદ તૈયાર કરવામાં આવશે. િત ાયાદ
૧૧.

ુ અને Appendix-V િનયત
ણ
યાને લઈ પસંદગી /

ુ લ જગાની કટગર વાઈઝ ૨૦ ટકા રહશે.

સામા ય શરતો:(૧)

હરાતમાં

કટગર ના ઉમેદવારો માટ જગાઓ અનામત છે તેવી કટગર ના ઉમેદવારને જ

ઉ૫લી વયમયાદામાં
મા

ટછાટ મળશે. બધી જ મળવાપા

ટછાટ ગણતર માં લીધા બાદ

ુ ાં વ ુ ૪૫ વષથી વધે નહ તે ર તે જ ઉ૫લી વયમયાદામાં
સૈિનકો િસવાય વ મ

ટછાટ

મળશે.
(૨)

બનઅનામત તથા અનામત વગ ના મ હલા ઉમેદવારોને પણ બધી જ મળવાપા

ટછાટ

ુ ાં વ ુ ૪૫ વષની
ગણતર માં લીધા બાદ વ મ

ટછાટ

મર

ુ ી જ ઉ૫લી વયમયાદામાં
ધ

મળશે.
(૩)

(૧) અનામત વગના ઉમેદવારોએ

િત

ગે ુ ં સ મ સ ાિધકાર

ું

માણપ

ુ રાત
જ

સરકાર ારા વખતો વખત િનયત કરલ ન ૂનામાં મેળવેલ હો ું જોઇશે. (૨) સા. અને શૈ. ૫.વગના
ઉમેદવારોએ ઉ ત વગમાં સમાવેશ ન થતો હોવા
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ગે ુ ં સામા ક યાય અને અિધકાર તા િવભાગના

100

તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ ના ઠરાવ

માંક- સસપ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/અની જોગવાઈ

ુ ા પ રિશ ટ-૪ તથા તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ના ઠરાવ
ન ન
તા.૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ના ઠરાવ

માંક:

તા.૦૧/૦૪/ર૦૧૭ થી અર

ઉમેદવારો માટ ન
અને શૈ

માંક: સશપ/૧૨૨૦૧૫/ ૪૫૫૨૪૬/અ તેમજ
ુ બ,
જ

સશપ/ ૧૨૨૦૧૭/ ૧૨૪૩૮૨/અની જોગવાઈ

કરવાની છે લી તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૧ દરિમયાન મેળવેલ અસલ

માણ૫ નો નંબર અને તાર ખ ઓન લાઈન અર
ારા અપાયેલ આ ું

સ મ અિધકાર

ુ બથી િનયત થયેલ
જ

કરતી વખતે દશાવવાનાં રહશે.
માણપ

ર ુ ન કર શકનાર ઉમેદવારો સામા ય

થયેલ વયમયાદામાં આવતા નહ હોય તો તેઓની ઉમેદવાર રદ થશે. સામા ક

ણક ર તે ૫છાત વગના ઉમેદવારોએ રાજય સરકારની નોકર માટ મા ય કરાયેલ િનયત

ુ ામાં નોન
ન ન

િમલીયર સટ અસલ

(૩) સામા ક અને શૈ

માણપ ોની ચકાસણી સમયે ર ૂ કરવા ુ રહશે.

ણક ર તે ૫છાત વગના ૫ રણીત મ હલા ઉમેદવાર આ ુ નોન

મીલેયર

તેમના માતા- િપતાની આવકના સંદભમાં ર ુ કરવા ુ ં રહશે. જો આવા ઉમેદવારોએ

માણ૫

તેમના ૫િતની આવકના સંદભમાં આ ુ
આવશે. (૪) જો સામા ક અને શૈ

ર ુ કરલ હશે તો તેની ઉમેદવાર રદ કરવામાં

માણ૫

ણક ર તે ૫છાત વગના ઉમેદવાર આ ું

માણ૫

મંડળ વારા

માણપ ોની ચકાસણી સમયે ર ુ કરલ ન હ હોય તો, તેમજ તેઓ બન અનામત ઉમેદવાર

અસલ

તર કની વયમયાદામાં આવતા નહ હોય તો તેઓની ઉમેદવાર મા ય ગણાશે ન હ. (૫) પર
ભયા બાદ ર ફંડ મળવાપા
આવશે નહ . તથા અર
િનયત પર
ભરતી

નથી તેમજ તે ફ અ ય કોઇ પર

ા ફ

ા માટ અનામત તર ક રાખવામાં

કયા બાદ ૫રત ખચી શકાશે ન હ. (૬) બનઅનામત વગના ઉમેદવારોએ

ા ફ ભરલ નહ હોય તો તેઓની અર

િવચારણામાં લેવામાં આવશે નહ . (૭) આગળની

યા સંદભ મંડળ ારા આ૫વામાં આવતી જ ર

ુ નાઓ જોવા માટ મંડળની વેબસાઈટ
ચ

અવાર નવાર જોતા રહ .ું (૮) એથલે ટકસ( ક અને ફ ડ રમતો સ હત), બેડિમ ટન, બા કટબોલ,
કટ,

ટબોલ, હોક ,

સાઈક લગ,

વમ ગ, ટબલ ટિનસ, વોલીબોલ, ટિનસ, વેઈટ લફટ ગ, રસ લગ, બોકિસગ,

ને ટકસ,

ુ ડો, રાઈફલ

ૂ ટગ, કબ , ખોખો, તીરં દા , ઘોડસવાર , ગોળાફક,

નૌકા પધા, શતરં જ, હ ડબોલ ની રમતો-ખેલ ુ દમાં (1) રા

ય/

તરરા

ય અથવા (2)

િુ નવિસટ અથવા (3) અ ખલ ભારત શાળા સંઘ વારા યો તી પધાઓમાં મા
હોય તેવા ઉમેદવારને ૫સંદગીમાં અ તા માટ તેમને લે ખત પર
ટકા

ુ ઉમેર આ૫વામાં આવશે. તેથી ઉકત
ણ

તર

િતિનિધ વ કરલ

ામાં મેળવેલ ુ લ

ુ ના ૫ (પાંચ)
ણ

ણ તરની પધાઓમાં ઉમેદવારોએ ભાગ લીધેલ

હોય તેવા જ ઉમેદવારોએ અર પ કમાં જ ર િવગતો દશાવવાની રહશે. ઉકત

ણ તર િસવાયની

પધાઓમાં ભાગ લીધેલ હોય તો તેને અ ીમતા માટ મા ય ગણવાની રહતી ન હોવાથી તેવા
ઉમેદવારોએ અર પ કમાં િવગતો દશા વવાની રહશે નહ . ઉકત
લીધેલ ઉમેદવારોએ સરકાર તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના ઠરાવ
તથા તા.૧/૮/૧૯૯૦ના ઠરાવ

માંક :સીઆરઆર/૧૦૭૭/ર૬૬૦/ગ.ર

માંક: સીઆરઆર /૧૧૮૮/૩૬૪૪/ગ.રમાં િનયત કયા

સ ાિધકાર પાસેથી િનયત ન ૂનામાં મેળવેલ જ ર

માણ૫

ર ુ કરવા ુ ં રહશે.(િનયત ન ૂના મંડળની વેબસાઈટ પર
ધરાવનાર ઉમેદવાર જ રમતના
તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ

ણ તરની પધાઓમાં ભાગ

અસલ

ુ બના
જ

માણપ ોની ચકાસણી સમયે

ૂકવામાં આવેલ છે .) આ ું

માણપ

ુ મેળવવા માટ હ દાર થશે. (૯) સામા ય વહ વટ િવભાગના
ણ

માંકઃ સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ.રમાં િનદિશત

વતમાન િનયમો

ુ ાર િવધવા મ હલા ઉમેદવારો માટ પસંદગીમાં અ તા આપવા માટ તેઓને લે ખત પર
અ સ
મેળવેલ

ુ ના ૫ (પાંચ) ટકા
ણ

ુ ઉમેર આ૫વામાં આવશે. પરં ુ તેઓએ િનમ કં ૂ સમયે
ણ

લ ન કરલા ન હોવા જોઇએ. અને તે

ગે મંડળ માંગે યાર તમામ
- 12 -

ામાં
ુનઃ

રુ ાવા અસલમાં ર ુ કરવાના

ુ નાઓ જોવા માટ મંડળની વેબસાઈટ અવાર
ચ

રહશે. (૧૦) મંડળ તરફથી આ૫વામાં આવતી જ ર
નવાર જોતા રહ .ું
૧૨.

ુ નાઓ:ચ

સામા ય

(૧). ઉમેદવાર અર ૫ કમાં ભરલ િવગતો સમ
ઉમેદવાર

યા માટ આખર ગણવામાં આવશે

માણપ ોની ચકાસણી સમયે અસલમાં ર ુ કરવાના રહશે. અ યથા

રુ ાવાઓ

અને તેના

ભરતી

- તે તબકક ‘‘રદ’’ કરવામાં આવશે.

(૨). ઉમેદવાર અર ૫ કમાં

ફોટો upload કર છે , તેની પાસપોટ સાઈઝના ફોટાની એક કરતાં વ ુ

કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવી અને આ

હરાતની સમ

ઉપયોગ કરવાનો રહશે. ( મ ક ૫ર

ભરતી

યામાં તે જ ફોટાની કોપીનો

ા સમયે હાજર ૫ કમાં લગાવવો તેમજ અસલ

માણપ ોની ચકાસણી સમયે પણ તે જ ફોટાની કોપી ર ુ કરવાની રહશે.)
(૩). ઉમેદવાર અર ૫ ક ભરતી વખતે
ભરતી
(૪) મંડળ

યા

ૂણ થાય યા

ુ ી
ધ

મોબાઈલ નંબર દશાવે છે તે જ નંબર ચા ુ રાખવો અને
ળવી રાખવો.

કોઈ ઉમેદવારને (૧) તેને ઉમેદવાર માટ કોઈ૫ણ

મંડળના અ ય , સ ય અથવા કોઈ અિધકાર ૫ર
કરવા માટ (ર) બી

ય

ક ૫રો

ુ ં નામ ધારણ કરવા માટ (૩) બી

માટ (૪) બનાવટ ખોટા દ તાવેજો અથવા

કાર ટકો મેળવવા માટ એટલે ક,
લાગવગ લગાડવાનો

યાસ

પાસે પોતા ુ ં નામ ધારણ કરાવવા

ની સાથે ચેડા કરવામાં આ યા હોય તેવા દ તાવેજો

સાદર કરવા અથવા ગેરર િત આચરવા માટ (૫) યથાથ અથવા ખોટા અથવા મહ વની મા હતી
પાવતા હોય તેવા િનવેદનો કરવા માટ (૬) ૫ર

ા માટ તેની ઉમેદવાર ના સંબધ
ં માં અ ય

કોઈ અિનયિમત અથવા અયો ય સાધનોનો આ ય લેવા માટ (૭) પર

ા દર યાન ગેર યાજબી

સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા માટ એટલે ક અ ય ઉમેદવારની ઉ રવહ માંથી નકલ કરવા,

ુ તક,

ગાઈડ, કા૫લી ક તેવા કોઈ૫ણ છાપેલા ક, હ ત લ ખત સા હ યની મદદથી, મોબાઇલ, અથવા
અ ય ઇલેક ોિનક ઉપકરણો સાથે રાખવા ક, તેનો ઉપયોગ કરવો અથવા વાતચીત વારા નકલ
કરવા ક ઉમેદવારને નકલ કરાવવાની ગેરર િતઓ પૈક કોઈ૫ણ ગેરર િત આચરવા માટ (૮)
ુત બાબત લખવા માટ (૯)

લખાણોમાં અ લલ ભાષા અથવા બભ સ બાબત સ હતની અ
૫ર

ં ૂ કરવા માટ (૧૦) ૫ર
ાખંડમાં અ ય કોઈ ર તે ગેરવત ક

ાના સંચાલન કરવા માટ મંડળે

રોકલા ટાફની સીધી ક આડકતર ર તે હરાન કરવા અથવા શાર રક ર તે ઈ

મ- ૧ થી ૧૦ ખંડોમાં િન દ ટ કરલ તમામ અથવા કોઈ૫ણ ૃ ય કરવાનો

ૂવવત

માટ અથવા યથા
આ૫તા તેના

સંગ મદદગીર કરવા માટ અથવા (૧ર) ૫ર

વેશ૫ માં આ૫વામાં આવેલી કોઈ૫ણ

હોય તો અથવા દોિષત હોવા ુ ં
(ક) મંડળ,

૫ર

ાનો ઉમેદવાર હોય તે ૫ર

ુ નાનો ભંગ કરવા માટ દોિષત ઠયા
ચ
થવા ઉ૫રાંત-

ામાંથી ગેરલાયક ઠરાવી શકશે, અથવા (ખ)(૧)
ામાં બેસવામાંથી અથવા (ર) રાજય સરકાર

પોતાના હઠળની કોઈ૫ણ નોકર માંથી કાયમી ર તે અથવા િન દ ટ
ુ રાત
જ

ય ન કરવા

ા આ૫વા માટ તેને ૫રવાનગી

હર ક ુ હોય તો તે ફોજદાર કાયવાહ ને પા

મંડળ, સીધી ૫સંદગી માટ લેવાતી કોઈ૫ણ ૫ર
(૧૩)

કરવા માટ (૧૧)

ુ ત માટ બાકાત કર શકશે.
દ

હર સેવા આયોગ, અ ય ભરતી બોડ, અ ય સરકાર /અધ સરકાર /સરકાર

હ તકની સં થાઓ ારા ઉમેદવાર કયારય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય અને ગેરલાયક ઠરા યાનો
સમય ચા ુ હશે તો તેવા ઉમેદવારોની ઉમેદવાર

તે તબ ે આપોઆપ રદ થવાને પા

(૫) ફ ત જગાની િનયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ જ અર
અર ૫ કમાં બતાવેલી કોઈ૫ણ િવગત અને અસલ
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બનશે.

કરવાની રહશે. ઉમેદવાર

માણપ ોની ચકાસણી સમયે ર ુ કરલ

જ મ તાર ખ, શૈ

ુ વ િવગેરને લગતા
િત, અ ભ

ણક લાયકાત, વય,

માણ૫ ો ભિવ યમાં

ુ ૫ડશે તો તેની સામે યો ય કાયદસરની કાયવાહ
તે તબ ે ચકાસણી દર યાન ખોટા મા મ
કરવામાં આવશે. આવા ઉમેદવારની ઉમેદવાર મંડળ વારા ‘‘રદ‘‘ કરવામાં આવશે. તેમજ અ ય
ં ૂ થયેલ હશે
સંવગ ની ભરતી માટ પણ ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવશે. તેમજ જો ૫સંદગી/િનમ ક
તો ૫સંદગી/િનમ કં ૂ , મંડળ/િનમ કં ૂ કરનાર સ ાિધકાર

ારા કોઈ૫ણ તબકક ‘‘રદ‘‘ કરવામાં

આવશે.
(૬) મંડળ

વારા લેવાનાર Preliminary Examination, Physical Efficiency Test, Main Written

Examination કસોટ માં ઉ ીણ થવાથી જ ઉમેદવારને િનમ કં ૂ માટનો હ

મળ જતો નથી.

િનમ કં ૂ સમયે સ ાિધકાર ને ઉમેદવાર બધી જ ર તે યો ય છે તેમ સંતોષ થાય તો જ ઉમેદવારને
િનમ કં ૂ આ૫વામાં આવશે.
ં ૂ મેળવવાને
(૭) ૫સંદગી પામેલ ઉમેદવાર િનમ કં ૂ સ ાિધકાર ઠરાવે તે શરતોને આિધન િનમ ક
પા

થશે.

(૮) ઉમેદવાર પોતે ૫ર

ામાં સફળ થયો હોવાના કારણે જ સંબિં ધત જગા ઉ૫ર િનમ કં ૂ કરવાનો

દાવો કરવાને હ દાર થશે નહ , િનમ કં ૂ કરનાર સ ાિધકાર ને પોતાને એવી ખાતર થાય ક
હર સેવા સા

ઉમેદવાર યો ય જણાતો નથી તો તેને ૫ડતો

ુ શકાશે. િનમ કં ૂ બાબતે
ક

તેઓનો િનણય આખર ગણાશે.
(૯) ભરતી

યા સં ૂણ૫ણે

(વખતો વખતના

ુ રાત
જ

ુ ક સેવા વગ કરણ અને ભરતી (સામા ય) િનયમો-૧૯૬૭

ુ ારા સ હત) અને તે અ વયે
ધ

તે સંવગના ઘડવામાં આવેલ ભરતી િનયમોને

આિધન રહશે.
(૧૦) સમ

ભરતી

યા

ુ ી કોઈ પણ
ૂણ ન થાય યા ધ

એ ટ હઠળની કોઈ પણ અર
(૧૧) આ

હરાત તથા ભરતી

કારની મા હતી માગતી આર.ટ .આઈ.

યાને લેવામાં આવશે. નહ .
યામાં 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 નહ .

તાર ખ: ૨૦/૦૧/૨૦૨૧

સ ચવ
ુ રાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ,
જ

થળ:- ગાંધીનગર

ગાંધીનગર
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