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ગુજરાત ગૌણ  સેવા ૫સંદગી મંડળ, 
બ્લોક ન.ં ૨, પહલેો માળ, કમમયોગી ભવન, સેક્ટર – ૧૦, ગાધંીનગર 

જાહરેાત ક્રમાકંઃ ૨૦૧/ર૦૨૨૨૩  થી ૨૦૪/ર૦૨૨૨૩  અંગેની વવગતવાર સચુનાઓ 
 (વેબસાઇટ એડ્રેસ : https://ojas.gujarat.gov.in અને https://gsssb.gujarat.gov.in) 

 
 

   ગજુરાત ગૌણ સેવા ૫સદંગી મડંળ, ગાધંીનગર દ્વારા જુદા જુદા વવભાગોના વનયતં્રણ હઠેળના ખાતાના 
વડાઓ હસ્તકની  કચેરીઓમા ંવગગ-૩ ના જુદા જુદા તાવંત્રક સવંગોની નીચે દર્ાગવેલ સીધી ભરતીની 
જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટેની પ્રક્રિયામા ંપસદંગી/ પ્રવતક્ષા યાદી તૈયાર કરવા માટે ઉમેદવારો 
પાસેથી OJAS ની વેબસાઇટ પર ઓનલાઈન અરજી૫ત્રકો મગંાવવામા ંઆવે છે. આ માટે ઉમેદવારોએ 
https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ ૫ર તા. ૧૬/૦૬/ર૦૨૨ (૧૪-૦૦ કલાક) થી તા. 
૩૦/૦૬/ર૦૨૨ (સમય રાત્રીના ૧૧.૫૯ કલાક સધુી) દરમ્યાન ઓન-લાઈન અરજી કરવાની રહરેે્. અરજી 
કરવા માટેની વવગતવાર સચૂનાઓ સક્રહત (આગળ ફકરા ન-ં૭ મા ંદર્ાગવેલ) આ સમગ્ર જાહરેાત દરેક 
ઉમેદવારે પ્રથમ ધ્યાનથી વાચંવી જરૂરી છે. ઉમેદવારોએ પોતાની ર્ૈક્ષણણક લાયકાત, ઉંમર, જાવત તેમજ 
અન્ ય લાયકાતના બધા જ અસલ પ્રમાણપત્રો હાલમા ં પોતાની પાસે જ રાખવાના રહરેે્ અને 
અરજીપત્રકમા ંતે પ્રમાણપત્રોમા ંદર્ાગવ્ યા જજુબની જરૂરી વવગતો ભરવાની રહરેે્. ભરતી પ્રક્રિયા સબંધંેની 
તમામ સચૂનાઓ મડંળની https://gsssb.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર જકૂવામા ં આવરે્ તેથી 
સમયાતંરે મડંળની વેબસાઇટ અચકુ જોતા રહવે ુ ં 

૧)  અરજી કરવા માટેની વવગતવાર સચૂનાઓ ( આ જાહરેાતમા ંફકરા ન.ં ૭ મા ંદર્ાગવલે છે. 

તે સહીત) આ સમગ્ર જાહરેાત ઓન-લાઇન અરજી કરતા ંપહલેા ંઉમેદવારે પોતે ધ્યાનથી 

વાચંવી જરૂરી છે. 

૨)  ઓન-લાઇન અરજી કરતી વખતે ઉમેદવારે કોઇ પ્રમાણપત્રો જોડવાના નથી. પરંત,ુ ઓન-

લાઇન અરજી કરતી વખતે પ્રમાણપત્રોમાનંી વવગતોને આધારે ઓન-લાઇન અરજીમા ં

અરજદારે સમગ્ર વવગતો ભરવાની રહ ે છે. આથી પોતાના બધા જ પ્રમાણપત્રો જેવા કે, 

ર્ૈક્ષણણક લાયકાત, વય, ર્ાળા છોડયાનુ ં પ્રમાણપત્ર, જાવત, ર્ારીક્રરક ખોડખાપંણ (લાગ ુ

પડત ુ ં હોય તો), માજી સૈવનક (લાગ ુ પડત ુ હોય તો) તેમજ અન્ય લાયકાતના અસલ 

પ્રમાણપત્રોન ેસાથે રાખીન ેઓન-લાઇ અરજીમા ંએવા પ્રમાણપત્રોને આધારે સાચી વવગતો 

ભરવાની રહ ેછે. જેથી અરજીમાનંી ખોટી વવગતોને કારણે અરજી રદ થવાપાત્ર ઠરે નહીં. 
૩) પરીક્ષા પદ્ધવત - પસદંગીની પ્રક્રક્રયામા ંજાહરેાતમા ંફકરા ન.ં-૯ મા ંદર્ામવ્યા મજુબની (૧) 

લાયકી પરીક્ષા (લઘલુલવપ કસોટી)  (૨) મખુ્ય પરીક્ષા - પ્રશ્નપત્ર-૧ (વણગનાત્મક અને 

હતેલુક્ષી ) અને પ્રશ્નપત્ર- ૨ કૌર્લ્ય કસોટી (લઘણુલવપ અને અનલેુખનનુ ંટાઇપીંગ ) ની 

પ્રક્રિયામાથંી ઉમેદવારે પસાર થવાનુ ંરહરેે્.  

https://gsssb.gujarat.gov.in/
https://ojas.gujarat.gov.in/
https://gsssb.gujarat.gov.in/
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૪)  જરૂરત ઉપસ્સ્થત થયે પરીક્ષા સદંભનેી અજકુ  સચૂનાઓ મોબાઇલ નબંર પર એસ.એમ.એસ. 

થી આપવામા ંઆવર્.ે આથી, અરજીપત્રકમા ંસબંવંધત કોલમમા ંમોબાઇલ નબંર અવશ્ય 

દર્ાગવવો અને સમગ્ર ભરતી  પ્રક્રિયા પણૂગ થાય ત્યા સધુી, નબંર જાળવી રાખવો જરૂરી અને 

આપના ક્રહતમા ંછે. 
 

૧. સવંગમવાર જગ્યાની વવગતો નીચે મજુબ છે. 
 

જાહરેાત િમાકં 
અને સવંગગન ુ ં

નામ  

વવભાગ/ 
ખાતાની વડાની 
કચેરીનુ ંનામ 

  
કક્ષાવાર જગ્યાઓ 

કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈકી મક્રહલાઓ 
માટે અનામત જગ્યાઓ 

કુલ જગ્યાઓ 
પૈકી અનામત 

  

 
ણબન 

અનામત 

(સામાન્ ય) 

આવથિક 
રીતે 

નબળા 
વગગ 

અન.ુ 
જાવત 

અન.ુ 
જન 
જાવત 

સા.ર્ૈ.૫.
વગગ 

ણબન 
અનામત 

(સામાન્ ય) 

આવથિક 
રીતે 

નબળા 
વગગ 

અન.ુ 
જાવત 

અન.ુ  

જન 
જાવત 

સા.ર્ૈ.૫. 
વગગ 

ર્ારીક્રરક 
અર્કત 

(ક્રદવ્યાગં) 

માજી 
સૈવનક 

૨૦૧/ર૦૨૨૨૩ 

ગજુરાતી 
સ્ ટેનોગ્રાફર   
ગ્રેડ-૨, વગગ-૩ 

સણચવાલયના 
વવભાગો  

૭૫ ૨૮ ૦૭ ૦૫ ૧૧ ૨૪ ૦૯ ૦૨ ૦૧ ૦૩ ૦૭ ૦૩ ૦૭ 

ખાતાના વડાઓ ૭૯ ૩૪ ૦૭ ૦૪ ૧૧ ૨૩ ૧૦ ૦૨ ૦૧ ૦૩ ૦૭ ૦૪ ૦૭ 

વવધાનસભા 
સણચવાલય 

૦૨ ૦૧ - - - ૦૧ - - - - - - - 

કુલ જગ્ યા  ૧૫૬ ૬૩ ૧૪ ૦૯ ૨૨ ૪૮ ૧૯ ૦૪ ૦૨ ૦૬ ૧૪ ૦૭ ૧૪ 

૨૦૨/ર૦૨૨૨૩ 

અંગે્રજી 
સ્ ટેનોગ્રાફર,  
ગ્રેડ-૨, વગગ-૩ 

સણચવાલયના 
વવભાગો  

૨૬ ૧૧ ૦૨ ૦૨ ૦૪ ૦૭ ૦૩ - - ૦૧ ૦૨ ૦૨ ૦૨ 

ખાતાના વડાઓ ૬૩ ૨૭ ૦૬ ૦૪ ૦૯ ૧૭ ૦૮ ૦૧ ૦૧ ૦૨ ૦૫ ૦૩ ૦૬ 

કુલ જગ્ યા  ૮૯ ૩૮ ૦૮ ૦૬ ૧૩ ૨૪ ૧૧ ૦૧ ૦૧ ૦૩ ૦૭ ૦૫ ૦૮ 

૨૦૩/ર૦૨૨૨૩ 

ગજુરાતી 
સ્ ટેનોગ્રાફર  
ગ્રેડ-૩, વગગ-૩ 

સણચવાલયના 
વવભાગો  

૦૬ ૦3 - - ૦૩ ૦0 - - - ૦૧ - ૦૧ - 

ખાતાના વડાઓ ૧૬ ૦૯ ૦૧ ૦૧ - ૦૫ ૦૩ - - - ૦૧ ૦૧ ૦૧ 

કુલ જગ્ યા  ૨૨ ૧૨ ૦૧ ૦૧ ૦૩ ૦૫ ૦૩ - - ૦૧ ૦૧ ૦૨ ૦૧ 

૨૦૪/ર૦૨૨૨૩ 

અંગે્રજી 
સ્ ટેનોગ્રાફર,  
ગ્રેડ-૩, વગગ-૩ 

સણચવાલયના 
વવભાગો  

૦૧ ૦૧ - - - - - - - - - ૦૧ - 

ખાતાના વડાઓ ૦૨ ૦૨ - - - - - - - - - ૦૧ - 

કુલ જગ્ યા  ૦૩ ૦૩ - - - - - - -- - - ૦૨ - 

તમામ સવંગોની કુલ જગ્ યાઓ ૨૭૦ ૧૧૬ ૨૩ ૧૬ ૩૮ ૭૭ ૩૩ ૦૫ ૦૩ ૧૦ ૨૨ ૧૬ ૨૩ 

 
     ઉપર દર્ાગવેલ જગ્યાઓ પૈકી માજી સૈવનકો અને ર્ાક્રરરીક રીતે ક્રદવ્યાગં ઉમેદવારો માટેની 

સવંગગવાર અનામત જગ્યાઓ નીચે દર્ાગવ્યા જજુબની રહરેે્. 
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જાહરેાત િમાકં સવંગગન ુ ંનામ કુલ 
જગ્યાઓ 

માજી 
સૈવનક 

ર્ાક્રરરીક 
ક્રદવ્યાગં 

દ્રષ્ટટ 

B, LV 

શ્રવણ HH 

(40-70%) 

હલન ચલન 

OA, OL, BL, 

OAL, BLOA, 

CP,LC, Dw, 

AAV 

એક કરતા ંવધારે 
પ્રકારની ક્રદવ્યાગંતા 

ASD(M), SLD, MI 

(40-70%), MD (40-

70%) 

૨૦૧/ ર૦૨૨૨૩ 
ગજુરાતી 
સ્ ટેનોરાફાફર  
રેાફડ-૨, વગમ-૩ 

૧૫૬ ૧૪ ૦૭ ૦૨ ૦૨ ૦૨ 
૦૧ 

(E) 

૨૦૨/ ર૦૨૨૨૩ 
અંરેાફજી 
સ્ ટેનોરાફાફર, 
રેાફડ-૨, વગમ-૩  

૮૯ ૦૮ ૦૫ ૦૨ ૦૨ ૦૧ - 

૨૦૩/ ર૦૨૨૨૩ 
ગજુરાતી 
સ્ ટેનોરાફાફર  
રેાફડ-૩, વગમ-૩ 

૨૨ ૦૧ ૦૨ ૦૨ - - - 

૨૦૪/ ર૦૨૨૨૩ 
અંરેાફજી 
સ્ ટેનોરાફાફર, 
રેાફડ-૩, વગમ-૩  

૦૩ - ૦૨ ૦૨ - - - 

 કુલ જગ્યાઓ ૨૭૦ ૨૩ ૧૬ ૦૮ ૦૪ ૦૩ ૦૧ 
 

નોંધ:- (૧) ઉપર દર્ામવેલ જગ્યાઓમા ંવધઘટ થવાની ર્ક્યતા રહલે હોઇ જગ્યાઓમા ંવધઘટ થઇ ર્કરે્.   
(૨)  અનામત જગ્યાઓ ફકત જળૂ ગજુરાતના અનામત વગગના ઉમેદવારો માટે જ અનામત છે. 
(૩) અનામત વગગના ઉમેદવારો ણબન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરી ર્કરે્ અને તેઓને 

ણબનઅનામતના ંધોરણો લાગ ુપડર્ે.  
(૪)  જે સવંગગમા ં ર્ારીક્રરક રીતે અર્ક્ત  ઉમેદવારો માટે જે પ્રકારની ક્રદવ્યાગંતાની જગ્યા 

અનામત છે. તેમા ં ઉપર દર્ાગવેલ પ્રકારની ક્રદવ્યાગંતા ધરાવતા ઉમેદવારો ઉમેદવારી 
નોંધાવી ર્કર્ે.  પરંત ુ જે સવંગગમા ંક્રદવ્યાગંતા માટેની જગ્યા નથી તે સવંગોમા ંર્ારીક્રરક 
અર્કતતા ધરાવતા ઉમેદવારો પૈકી (૧) B (Blind), LV(Low Vision), HH (Hard of 
Hearing) (40-70%), OA(One Arm), OL (One leg), BL (Both Legs), OAL(One 
Arm and One leg), BLOA(Both Leg One Arm), CP (Cerebral palsy), LC (Leprosy 
Cured), Dw (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victim), ASD (Autism Spectrum 
Disorder(mild)), SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness(40-70%)), 
MD (Multiple Disabilities (40-70%)), હલનચલનની અથવા મગજના લકવાની 
ખામીવાળા ઉમેદવારો આ જગ્યા માટે ઉમેદવારી કરી ર્કર્ે. અને ઉપર દર્ાગવેલ ક્રદવ્યાગંતા 
માટેની જગ્યા સામે લાયક ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો ઉપર દર્ાગવેલ પૈકી અન્ય 
ક્રદવ્યાગં ઉમેદવારથી ભરવામા ંઆવર્ે.  

(૫)  ક્રદવ્યાગં ઉમેદવારોની જગ્યાઓ જે તે કેટેગરી સામે સરભર કરવામા ંઆવરે્. ક્રદવ્યાગં 
ઉમેદવારોની જગ્યા માટે લાયક ક્રદવ્યાગં ઉમેદવારો ઉપલબ્ ધ નહીં થાય તો તે જગ્યા અન્ય 
સામાન્ય લાયક ઉમેદવારોથી ભરવામા ંઆવર્ે. 



Page 4 of 22 

 

  ઉમેદવાર, સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા. ૧૫/૦૨/૨૦૦૧ ના ઠરાવ િમાકંઃ 
સીઆરઆર/૧૦૨૦૦૦/જીઓઆઇ-૭/ગ-૨ ના ઠરાવની જોગવાઇ જજુબ ક્રદવ્યાગંતાની 
૪૦% કે તેથી વધ ુટકાવારી ધરાવતા ંહોવાનુ ંવસવવલ સર્જનનુ ંસટીફીકેટ ધરાવતા ંહર્ે, 
તો જ ક્રદવ્યાગં ઉમેદવાર તરીકે ઉ૫લી વયમયાગદા અને અનામતનો લાભ મળર્ે. ર્ારીક્રરક 
અર્ક્તતા અંગે સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા. ૦૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પક્રરપત્ર િમાકંઃ 
પરચ-૧૦૨૦૦૮–૪૬૯૫૪૦- ગ-ર અને ત્યારબાદ સરકારશ્રીના વખતો વખતના સધુારા 
પક્રરપત્રથી વનયત થયેલ નજનૂામા ંસરકારી હોસ્સ્પટલના સવુપ્રન્ટેન્ડેન્ટ/ વસવવલ સર્જન/ 
મેડીકલ બોડગ દ્વારા આપવામા ંઆવેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામા ંઆવર્ે. 

          ક્રદવ્યાગં ઉમેદવારોન ેસામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા. ૦૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પક્રરપત્ર 
િમાકંઃ પરચ-૧૦૨૦૦૮–૪૬૯૫૪૦- ગ-રથી વનયત થયેલ સવુપ્રન્ટેડન્ટ/ વસવવલ સર્જનના 
તબીબી પ્રમાણપત્રન ેઆવધન રહીન ેમહત્તમ ૪૫ વર્ગની મયાગદામા ંઉપલી વય મયાગદામા ં
૧૦ વર્ગની છૂટછાટ મળર્ે. ક્રદવ્યાગં ઉમેદવારોએ Online અરજીપત્રકમા ં Personal 

Details મા ંપોતાની અર્ક્તતાની ટકાવારી / વવગત દર્ાગવવાની રહરેે્. 
 

(૬) સામાન્ય વક્રહવટ વવભાગના તા. ૧૧/૧૧/૨૦૧૪ ના ઠરાવ િમાકં-સીઆરઆર/ ૧૦૯૬/ 
૨૨/ ૧૩/ ગ.૨(ભાગ-૧) ની જોગવાઇઓ ધ્યાને લઇને, મક્રહલાઓ માટે અનામત 
જગાઓ રાખવામા ં આવેલ છે. મક્રહલાઓની અનામત જગ્યાઓ માટે લાયક મક્રહલા 
ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો, તે જગ્યા સબંવંધત કેટેગરી (જનરલ, આવથિક રીતે 
નબળા વગગ, એસ. સી., એસ.ટી., એસ.ઇ.બી.સી.) ના પરુૂર્ ઉમેદવારથી ભરવામા ંઆવરે્. 

(૭)  માજી સૈવનક માટે વનયમાનસુાર ૧૦ %  જગ્યા અનામત છે. માજી સૈવનક કેટેગરીમા ંપસદં 
થયેલ ઉમેદવારોને તેઓની સબંવંધત જે તે કેટેગરી (જનરલ, આવથિક રીતે નબળા વગગ, 
એસ. સી., એસ.ટી., એસ.ઇ.બી.સી.) સામે સરભર કરવામા ંઆવરે્. માજી સૈવનકની અનામત 
જગ્યા માટે લાયક માજી સૈવનક ઉમેદવાર નહીં મળે તો તે જગ્યા અન્ય સામાન્ય લાયક  
ઉમેદવારોથી ભરવામા ંઆવરે્.       

 (૮)   જાહરેાતમા ંજે તે કેટેગરીમા ંકલૂ જગ્યાઓ પૈકી મક્રહલા ઉમેદવારો માટે અજકુ જગ્યાઓ 
અનામત હોય ત્યારે મક્રહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ વસવાયની બાકી રહતેી 
જગ્યાઓ ફક્ત પરુૂર્ ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેમ ગણવાનુ ંનથી, આ જગ્યાઓ પર 
પરુૂર્ તેમજ મક્રહલા ઉમેદવારોની પસદંગી ઉમેદવારોએ મેળવેલ માકગસના મેરીટસને 
ધ્ યાને લઇ કરવામા ંઆવે છે તેથી આવી જગ્ યાઓ માટે પરુૂર્ તેમજ  મક્રહલા ઉમેદવારો 
અરજી કરી ર્કે છે.  
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ર. ૫ગાર ધોરણ:- 
 નાણા ં વવભાગના તા.૧૬-ર-ર૦૦૬ ના તથા તા. ર૯/૪/ર૦૧૦ અને તા. ૬/૧૦/૨૦૧૧, તા. 

૨૦/૧૦/૨૦૧૪ ના ઠરાવ િમાકં: - ખરચ -ર૦૦ર- ૫૭-ઝ.૧ તેમજ તા. ૨૦/૧૦/૨૦૧૫ ના 

ઠરાવ િમાકં: - ખરચ -ર૦૦ર- ૫૭-(પાટગ-ર)-ઝ.૧ તથા છેલ્લે તા. ૧૮/૦૧/૨૦૧૭ ના ઠરાવ 

િમાકં: - ખરચ -ર૦૦ર- ૫૭-(પાટગ-ર)-ઝ.૧ અન્વયે પ્રથમ પાચં વર્ગ માટે પ્રવત માસ માટે નીચે 

જજુબના વનયત ક્રફકસ ૫ગારથી વનમણ ૂકં અપારે્. તેમજ ઉકત ઠરાવના અન્ય લાભો મળવાપાત્ર 

થરે્. અને સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા. ૨૩-૧૦-ર૦૧૫ ના ઠરાવ િમાકં:- સીઆરઆર-૧૧-

ર૦૧૫-૩૧૨૯૧૧-ગ.૫ અન ે નાણા વવભાગના તા. ૨૮-૦૩-ર૦૧૬ ના ઠરાવ િમાકં:- 

ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટગ-૩)/ઝ-૧ તથા તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭ મા ં દર્ાગવેલ બોલીઓ અને 

ર્રતોને આવધન વનમાયેલ ઉમેદવાર પાચં વર્ગના અંતે તેની સેવાઓ સતંોર્કારક જણાયેથી 

સબંવંધત કચેરીમા ં જે તે સમયના સરકારશ્રીના વનયમોનસુાર મળવાપાત્ર ૫ગાર ધોરણમા ં

વનયવમત વનમણ ૂકં મેળવવાને પાત્ર થરે્. તેમ છતા,ં આ બાબતે નામદાર સપુ્રીમ કોટગમા ંદાખલ 

થયેલ SLP No. 14124/2012 અને SLP No. 14125/2012 ના ચકુાદાને આધીન રહરેે્. 
 

જાહરેાત િમાકં વવભાગ/ ખાતાની વડાની 
કચેરીનુનંામ 

સવંગગનુ ંનામ પ્રથમ પાચં વર્ગ 
સધુી મળનાર 
ક્રફકસ પગાર 

૨૦૧/ ર૦૨૨૨૩ 

સામાન્ય વહીવટ વવભાગ, અને  
સણચવાલયના વવભાગો હઠેળના 
ખાતાના વડાની કચેરી તથા ગજુરાત 
વવધાનસભા સણચવાલય 

ગજુરાતી સ્ ટેનોગ્રાફર  
ગે્રડ-૨, વગગ-૩ ૩૮,૦૯૦/- 

૨૦૨/ ર૦૨૨૨૩ 
સામાન્ય વહીવટ વવભાગ અને  
સણચવાલયના વવભાગો હઠેળના 
ખાતાના વડાની કચેરી    

અંગે્રજી સ્ ટેનોગ્રાફર,  
ગે્રડ-૨, વગગ-૩  

૩૮,૦૯૦/- 

૨૦૩/ ર૦૨૨૨૩ 
સામાન્ય વહીવટ વવભાગ , અને  
સણચવાલયના વવભાગો હઠેળના 
ખાતાના વડાની કચેરી   

ગજુરાતી સ્ ટેનોગ્રાફર  
ગે્રડ-૩, વગગ-૩ ૧૯,૯૫૦/- 

૨૦૪/ ર૦૨૨૨૩ 
સામાન્ય વહીવટ વવભાગ , અને  
સણચવાલયના વવભાગો હઠેળના 
ખાતાના વડાની કચેરી   

અંગે્રજી સ્ ટેનોગ્રાફર,  
ગે્રડ-૩, વગગ-૩  

૧૯,૯૫૦/- 

 
 

 

૩. રાષ્ટ્રીયતા:- ઉમેદવાર ભારતનો નાગક્રરક હોવો જોઈએ. અથવા ગજુરાત જલુ્ કી સેવા વગીકરણ 
અને ભરતી (સામાન્ ય) વનયમો, ૧૯૬૭ ના વનયમ-૭ ની જોગવાઇ જજુબની રાટ રીયતા 
ધરાવતા હોવા જોઇએ.  
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૪.(૧) વયમયામદા અને રૈ્ક્ષલણક લાયકાતની વવગતો:- 
 

જા.ક્ર. સવંગમ વયમયામદા / રૈ્ક્ષલણક લાયકાત 

૨૦૧/ ર૦૨૨૨૩ ગજુરાતી 
સ્ ટેનોરાફાફર  
રેાફડ-૨, વગમ-૩ 

(ક) તા. ૩૦/૦૬/ર૦૨૨ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૨૦ વર્મથી ઓછી નક્રહ 
અને ૪૦ + ૧ વર્મની વધ ુછૂટછાટ = ૪૧ વર્મ (સામાન્ય વહીવટ 
વવભાગના તા. ૧૪/૧૦/૨૦૨૧ ના ઠરાવ ક્રમાકંઃ  સીઆરઆર/ 
૧૧/૨૦૨૧/૪૫૦૯૦૦/ગ-૫ મજુબ ) વર્મથી વધ ુન હોવી જોઇરે્.; અને 

          વખતોવખત સધુાયાગ પ્રમાણેના ગજુરાત જલુ્ કી સેવા વગીકરણ 
અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અનસુાર 
અગાઉથી ગજુરાત સરકારની સેવામા ં હોય તેવી વ્ યસ્ક્તઓની 
તરફેણમા ંઉપલી વયમયાગદા હળવી કરી ર્કાર્ે. 

(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમા ંકેષ્ન્દ્રય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા 
તે હઠેળ સ્ થપાયેલી અથવા સસં્ થાવપત નવુનવવસિટીઓ પૈકી 
કોઇપણમાથંી અથવા ન.ુજી.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેકર્ન-૩ હઠેળ 
જાહરે થયા જજુબ નવુનવવસિટી હોવાનુ ંગણાતી અથવા તે તરીકે માન્ ય 
થયેલી બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષણણક સસં્ થામાથંી મેળવેલી સ્નાતકની પદવી 
ધરાવતો  હોવો જોઇર્ે અથવા સરકારે માન્ય કરેલી તેને સમકક્ષ 
લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.    

(૨) ગજુરાત મલુ્ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ ય) વનયમો, ૧૯૬૭ 
મા ંઠરાવ્ યા પ્રમાણેની કોમ્પ્ યટુરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી 
ધરાવતો હોવો જોઇરે્. 

(૩) ઉમેદવાર ગજુરાતી અથવા ક્રહન્ દી અથવા બનેં  ભાર્ાનુ ંપરૂત ુ ંજ્ઞાન 
ધરાવતો હોવો જોઇરે્.         

૨૦૨/ ર૦૨૨૨૩ અંરેાફજી 
સ્ ટેનોરાફાફર, 
રેાફડ-૨, વગમ-૩  

(ક) તા. ૩૦/૦૬/ર૦૨૨ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૨૦ વર્મથી ઓછી નક્રહ 
અને ૪૦ + ૧ વર્મની વધ ુછૂટછાટ = ૪૧ વર્મ (સામાન્ય વહીવટ 
વવભાગના તા. ૧૪/૧૦/૨૦૨૧ ના ઠરાવ ક્રમાકંઃ  સીઆરઆર/ 
૧૧/૨૦૨૧/૪૫૦૯૦૦/ગ-૫ મજુબ ) વર્મથી વધ ુન હોવી જોઇરે્.; અને 

          વખતોવખત સધુાયાગ પ્રમાણેના ગજુરાત જલુ્ કી સેવા વગીકરણ 
અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અનસુાર 
અગાઉથી ગજુરાત સરકારની સેવામા ં હોય તેવી વ્ યસ્ક્તઓની 
તરફેણમા ંઉપલી વયમયાગદા હળવી કરી ર્કારે્. 

(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમા ંકેષ્ન્દ્રય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા 
તે હઠેળ સ્ થપાયેલી અથવા સસં્ થાવપત નવુનવવસિટીઓ પૈકી 
કોઇપણમાથંી અથવા ન.ુજી.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેકર્ન-૩ હઠેળ 
જાહરે થયા જજુબ નવુનવવસિટી હોવાનુ ંગણાતી અથવા તે તરીકે માન્ ય 
થયેલી બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષણણક સસં્ થામાથંી મેળવેલી સ્નાતકની પદવી 
ધરાવતો  હોવો જોઇર્ે અથવા સરકારે માન્ય કરેલી તેને સમકક્ષ 
લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.    

(૨) ગજુરાત મલુ્ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ ય) વનયમો, ૧૯૬૭ 
મા ંઠરાવ્ યા પ્રમાણેની કોમ્પ્ યટુરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી 
ધરાવતો હોવો જોઇરે્. 
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(૩) ઉમેદવાર ગજુરાતી અથવા ક્રહન્ દી અથવા બનેં  ભાર્ાનુ ંપરૂત ુ ંજ્ઞાન 
ધરાવતો હોવો જોઇરે્.         

૨૦૩/ ર૦૨૨૨૩ ગજુરાતી 
સ્ ટેનોરાફાફર  
રેાફડ-૩, વગમ-૩ 

(ક) તા. ૩૦/૦૬/ર૦૨૨ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૨૦ વર્મથી ઓછી નક્રહ 
અને ૪૦ + ૧ વર્મની વધ ુછૂટછાટ = ૪૧ વર્મ (સામાન્ય વહીવટ 
વવભાગના તા. ૧૪/૧૦/૨૦૨૧ ના ઠરાવ ક્રમાકંઃ  સીઆરઆર/ 
૧૧/૨૦૨૧/૪૫૦૯૦૦/ગ-૫ મજુબ ) વર્મથી વધ ુન હોવી જોઇરે્.; અને 

          વખતોવખત સધુાયાગ પ્રમાણેના ગજુરાત જલુ્ કી સેવા વગીકરણ 
અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અનસુાર 
અગાઉથી ગજુરાત સરકારની સેવામા ં હોય તેવી વ્ યસ્ક્તઓની 
તરફેણમા ંઉપલી વયમયાગદા હળવી કરી ર્કારે્. 

(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમા ંકેષ્ન્દ્રય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા 
તે હઠેળ સ્ થપાયેલી અથવા સસં્ થાવપત નવુનવવસિટીઓ પૈકી 
કોઇપણમાથંી અથવા ન.ુજી.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેકર્ન-૩ હઠેળ 
ડીમ નવુનવવસિટી તરીકે જાહરે થયેલી બીજી કોઇપણ રૈ્ક્ષણણક 
સસં્ થામાથંી મેળવેલી સ્નાતકની પદવી ધરાવતો  હોવો જોઇર્ે અથવા 
સરકારે માન્ય કરેલી તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.    

(૨) ગજુરાત મલુ્ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ ય) વનયમો, ૧૯૬૭ 
મા ંઠરાવ્ યા પ્રમાણેની કોમ્પ્ યટુરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી 
ધરાવતો હોવો જોઇરે્. 

(૩) ઉમેદવાર ગજુરાતી અથવા ક્રહન્ દી અથવા બનેં  ભાર્ાનુ ંપરૂત ુ ંજ્ઞાન 
ધરાવતો હોવો જોઇરે્.         

૨૦૪/ ર૦૨૨૨૩ અંરેાફજી 
સ્ ટેનોરાફાફર, 
રેાફડ-૩, વગમ-૩ 

(ક) તા. ૩૦/૦૬/ર૦૨૨ ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૨૦ વર્મથી ઓછી નક્રહ 
અને ૪૦ + ૧ વર્મની વધ ુછૂટછાટ = ૪૧ વર્મ (સામાન્ય વહીવટ 
વવભાગના તા. ૧૪/૧૦/૨૦૨૧ ના ઠરાવ ક્રમાકંઃ  સીઆરઆર/ 
૧૧/૨૦૨૧/૪૫૦૯૦૦/ગ-૫ મજુબ ) વર્મથી વધ ુન હોવી જોઇરે્.; અને 

          વખતોવખત સધુાયાગ પ્રમાણેના ગજુરાત જલુ્ કી સેવા વગીકરણ 
અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અનસુાર 
અગાઉથી ગજુરાત સરકારની સેવામા ં હોય તેવી વ્ યસ્ક્તઓની 
તરફેણમા ંઉપલી વયમયાગદા હળવી કરી ર્કારે્. 

(ખ) (૧) ઉમેદવાર ભારતમા ંકેષ્ન્દ્રય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા 
તે હઠેળ સ્ થપાયેલી અથવા સસં્ થાવપત નવુનવવસિટીઓ પૈકી 
કોઇપણમાથંી અથવા ન.ુજી.સી. એકટ-૧૯૫૬ ના સેકર્ન-૩ હઠેળ 
ડીમ નવુનવવસિટી તરીકે જાહરે થયેલી બીજી કોઇપણ રૈ્ક્ષણણક 
સસં્ થામાથંી મેળવેલી સ્નાતકની પદવી ધરાવતો  હોવો જોઇર્ે અથવા 
સરકારે માન્ય કરેલી તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.    

(૨) ગજુરાત મલુ્ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ ય) વનયમો, ૧૯૬૭ 
મા ંઠરાવ્ યા પ્રમાણેની કોમ્પ્ યટુરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી 
ધરાવતો હોવો જોઇરે્. 

(૩) ઉમેદવાર ગજુરાતી અથવા ક્રહન્ દી અથવા બનેં  ભાર્ાનુ ંપરૂત ુ ંજ્ઞાન 
ધરાવતો હોવો જોઇરે્.         
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નોંધઃ- (૧) ઉપર દર્ાગવેલ તમામ સવંગગના ભરતી વનયમોમા ંવનયત થયેલ ર્ૈક્ષણણક લાયકાતના અગત્ યના 
જદુ્દાઓનો અરજીપત્રકમા ંસમાવેર્ કરવામા ંઆવેલ છે. પરત ુ ંઆખરી પસદંગી સમયે ભરતી 
વનયમોમા ંદર્ાગવેલ ર્ૈક્ષણણક લાયકાતની તમામ જોગવાઇઓને ધ્ યાને લેવામા ંઆવરે્. ઉમેદવારે 
જાહરેાતમા ંદર્ાગવેલ રૈ્ક્ષણણક લાયકાતની તમામ વવગતો ધ્ યાને લઇને જ અરજીપત્રકમા ંવવગતો 
ભરવાની રહરેે્. 

  (૨) દરેક સવંગગની ઉપલી વયમયાગદા માટે ગજુરાત જલુ્ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ ય) 
વનયમો-૧૯૬૭ તેમજ જે તે સવંગગના ભરતી વનયમોમા ંદર્ાગવેલ જોગવાઇ અને સામાન્ ય વહીવટ 
વવભાગના તા. ૨૯/૯/૨૦૧૨ અને તા. ૦૬/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવ િમાકંઃ સીઆરઆર/ 
૧૧૨૦૦૮/૨૮૨૩૨૩/ગ-૫ ની જોગવાઇઓ અને તે અન્ વયે થયેલ સધુારાને તેમજ તા. 
૧૪/૧૦/૨૦૨૧ ના ઠરાવ િમાકંઃ સીઆરઆર/ ૧૧/૨૦૨૧/૪૫૦૯૦૦/ગ-૫ ની જોગવાઇઓને 
ધ્ યાને લેવામા ંઆવેલ છે.  

  (૩)   દરેક સવંગમના ભરતી વનયમોમા ં વનયત થયેલ રૈ્ક્ષલણક લાયકાતના અથમઘટન સબંધેં ભરતી 
પ્રક્રક્રયા દરમ્પયાન કોઇ પ્રશ્ન ઉપસ્સ્થત થરે્ તો તે અંગે સબંવંધત વવભાગ/ ખાતાના વડાની કચેરીનો 
પરામર્મ કરીને યોગ્ય તે વનણમય લેવામા ંઆવરે્.  

 

૪ [ર]. વયમયામદામા ંછૂટછાટ:- 
 સામાન્ ય વગગની મક્રહલા ઉમેદવારો, અનામત વગગના પરુૂર્ તથા મક્રહલા ઉમેદવારો તેમજ માજી 

સૈવનક, ર્ાક્રરરીક વવકલાગં ઉમેદવારો અને સરકારી સેવામા ંઅગાઉથી ફરજ બજાવાતા હોય તેવા 
કમગચારી ઉમેદવારોને નીચે જજુબ વનયમોનસુાર છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. 

 

કેટેગરી  છૂટછાટ  મહત્તમ વયમયામદા  
સામાન્ય કેટેગરીના મક્રહલા ઉમેદવારોને  પ વર્મ (મહત્તમ ૪૫ વર્મ ની મયામદામા)ં  
અનામત કેટેગરીના પરુૂર્ ઉમેદવારોને  ૫ વર્મ (મહત્તમ ૪૫ વર્મ ની મયામદામા)ં  
અનામત કેટેગરીના મક્રહલા ઉમેદવારોને 
(૫+૫=૧૦)  

૧૦ વર્મ  (મહત્તમ ૪૫ વર્મ ની મયામદામા)ં  

સામાન્ય કેટેગરીના ર્ારીક્રરક અર્કતતા 
ધરાવતા પરુૂર્ ઉમેદવારોને  

૧૦ વર્મ (મહત્તમ ૪૫ વર્મ ની મયામદામા)ં  

સામાન્ય કેટેગરીના ર્ારીક્રરક અર્કતતા 
ધરાવતા મક્રહલા ઉમેદવારોને (૧૦+૫=૧૫)  

૧૫ વર્મ  (મહત્તમ ૪૫ વર્મ ની મયામદામા)ં  

અનામત કેટેગરીના ર્ારીક્રરક અર્કતતા 
ધરાવતા પરુૂર્ ઉમેદવારો (૫+૧૦=૧૫)  

૧પ વર્મ  (મહત્તમ ૪૫ વર્મ ની મયામદામા)ં  

અનામત કેટેગરીના ર્ારીક્રરક અર્કતતા 
ધરાવતા મક્રહલા ઉમેદવારો (૫+૧૦+૫=૨૦)  

૨૦ વર્મ  (મહત્તમ ૪૫ વર્મ ની મયામદામા)ં  

માજી સૈવનક ઉમેદવારો ઉ૫લી વયમયામદામા ંતેઓએ બજાવેલ ફરજનો 
સમયગાળો ઉ૫રાતં ત્રણ વર્મ સધુીની છુટછાટ મળરે્. 
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(૧)  જે સવંગગની જગ્ યાઓમા ંS.E.B.C. કેટેગરી (ર્ા.રૈ્.૫.વગગ) ના ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેવા 

S.E.B.C. કેટેગરી (ર્ા.ર્ૈ.પ. વગગ) ના ઉમેદવારોએ નાણાકીય વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ / ૨૦૨૦-
૨૦૨૧ / ૨૦૨૧-૨૦૨૨ ની આવકના આધારે રાજય સરકારની નોકરી માટે ( પક્રરવર્ટ ઠ-૪ 
જજુબ ગજુરાતી નજનૂામા ં ) કઢાવેલ નોન-િીમીલેયર સક્રટિફીકેટ તા. ૦૧/૦૪/ર૦૨૦ થી તા. 
૩૦/૦૬/ર૦૨૨ દરમ્યાન મેળવેલ હોય તેવુ ં પ્રમાણપત્ર ધરાવતા ં હરે્ તો જ ઉ૫લી 
વયમયાગદામા ંછૂટછાટ તેમજ કેટેગરીની અનામત જગ્યાનો લાભ મળરે્. અન્યથા તેઓ જનરલ- 
સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી નોંધાવી ર્કર્.ે અને તે ક્રકસ્સામા ંવયમયાગદા, 
પરીક્ષા ફી માથંી જસુ્ક્ત તેમજ અનામત જગ્ યા પર પસદંગીનો લાભ મળવાપાત્ર થર્ે નહી.  

(૨) જે સવંગગની જગ્ યાઓમા ં E.W.S. કેટેગરી (આવધિક રીતે નબળા વગગ) ના ઉમેદવારો માટે 

અનામત છે તેવા E.W.S. કેટેગરી (આવધિક રીતે નબળા વગગ) ના ઉમેદવારોએ રાજય સરકારના 
સામાજીક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના તા. ૨૫-૧-૨૦૧૯ ના ઠરાવ િમાકંઃ-
ઇ.ડબલ્ન.ુએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી વનયત થયેલ નજનુા (અંગે્રજીમા ં એનેક્ષર- KH 
અથવા ગજુરાતીમા ંપક્રરવર્ષ્ટ્ટ-ગ) મા ંમેળવેલ આવથિક રીતે નબળા વગો માટેના પ્રમાણપત્રનો 
નબંર અને તારીખ ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે દર્ાગવવાના રહરેે્.  

  સામાજીક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના ઠરાવ ક્રમાકંઃ-ઇડબલ્યએુસ/૧૨૨૦૧૯/ 
૪૫૯૦૩/અ, તા ૧૩-૯-૨૦૧૯ ની જોગવાઇ મજુબ આવથિક રીતે નબળા વગો (EWS) માટેના 
પાત્રતા પ્રમાણપત્રો ઇસ્ય ુ (issue) થયા તારીખથી ત્રણ વર્મ સધુી માન્ય ગણવામા ંઆવરે્.  
આવધિક રીતે નબળા વગગ તરીકેનુ ંપાત્રતા પ્રમાણપત્ર તા. ૩૦/૦૬/ર૦૨૨ સધુીમા ંમેળવેલ હોવુ ં
જોઇરે્ અને ઇસ્ન ુથયા તારીખથી તા. ૩૦/૦૬/ર૦૨૨ ની સ્સ્થવતએ ત્રણ વર્ગ થયેલ ન હોય 
તેવુ ંપ્રમાણપત્ર ધરાવતા ંહરે્ તો જ ઉ૫લી વયમયાગદામા ંછૂટછાટ તેમજ કેટેગરીની અનામત 
જગ્યાનો લાભ મળર્ે. અન્યથા તેઓ જનરલ- સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી 
નોંધાવી ર્કર્.ે અને તે ક્રકસ્સામા ંવયમયાગદા, પરીક્ષા ફી માથંી જસુ્ક્ત તેમજ અનામત જગ્ યા 
પર પસદંગીનો લાભ મળવાપાત્ર થર્ે નહી.  

(૩)  અનામત વગમના એસ. સી., એસ.ટી., એસ.ઇ.બી.સી. કેટેગરીના ઉમેદવારોએ જાવત અંગેનુ ં
પ્રમાણપત્ર ગજુરાત સરકાર દ્વારા વખતો વખત વનયત કરેલ નમનૂામા ંમેળવેલ હોવુ ંજોઇરે્.  

(૪) ઉમેદવાર, ક્રદવ્યાગંતાની ૪૦% કે તેથી વધ ુટકાવારી ધરાવતા ંહોવાનુ ંવસવવલ સર્જનનુ ં
સટીફીકેટ ધરાવતા ં હર્ે, તો જ ક્રદવ્યાગં ઉમેદવાર તરીકે ઉ૫લી વયમયાગદા અને 
અનામતનો લાભ મળર્ે. ર્ારીક્રરક અર્ક્તતા અંગે સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.  
૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પરીપત્ર િમાકંઃ પરચ-૧૦૨૦૦૮–૪૬૯૫૪૦- ગ-ર અને ત્યારબાદ 
સરકારશ્રીના વખતો વખતના સધુારા પક્રરપત્રથી વનયત થયેલ નજનૂામા ં સરકારી 
હોસ્સ્પટલના સવુપ્રન્ટેન્ડેન્ટ/વસવવલ સર્જન/મેડીકલ બોડગ દ્વારા આપવામા ં આવેલ 
પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામા ંઆવર્ે. 

(૫)  માજી સૈવનક ઉમેદવારો કે જેઓએ જલ, વાન ુઅને સ્થળની આમી ફોસીસમા ંઓછામા ં
ઓછા છ માસની સેવા કરી હોય અને માજી સૈવનક તરીકેન ુ સક્ષમ અવધકારીનુ ં
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ઓળખકાડગ અને ક્રડસ્ ચાર્જ કકુ ધરાવતા ં હોય તો સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા. 
૨૨/૦૧/૨૦૧૮ ના જાહરેનામા િમાકંઃ GS/2018-(2)-RES-1085/3433/G-2 ની 
જોગવાઇ જજુબ ઉ૫લી વયમયાગદામા ંતેઓએ બજાવેલ ફરજનો સમયગાળો ઉ૫રાતં 
ત્રણ વર્ગ સધુીની છુટછાટ મળરે્. માજી સૈવનક તરીકેની ફરજ ચાલ ુહોય તેવા ઉમેદવારો 
વનવવૃત્તનુ ંએક વર્ગ બાકી હોય તો પણ તેઓ પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી ર્કર્ે. 

(૬) માજી સવૈનક વસવાય તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારોને ઉ૫લી વયમયાગદામા ંમળવાપાત્ર 
છૂટછાટ સાથેની ઉંમર વનયત તારીખે કોઈ૫ણ સજંોગોમા ં૪૫ વર્ગ કરતા ંવધવી જોઈએ 
નહીં. 

 

૫.   કોમ્પ્યટુરની જાણકારી 
 

ઉમેદવાર રાજય સરકારના સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૧૩/૮/ર૦૦૮ તેમજ તા. 

૧૮/૦૩/૨૦૧૬ ના સરકારી ઠરાવ નબંર:- સીઆરઆર-૧૦-ર૦૦૭-૧ર૦૩ર૦-ગ.૫  થી નકકી 

કરેલ અભ્યાસિમ જજુબ કોમ્્નટુર અંગેનુ ંબેઝીક નોલેજ ધરાવતા હોવા અંગેનુ ંકોઈ૫ણ તાલીમી 

સસં્થાનુ ંપ્રમાણ૫ત્ર / માકગર્ીટ ધરાવતા હોવા જોઈર્ે. અથવા સરકાર માન્ય નવુનવવસિટી અથવા 

સસં્થામા ંકોમ્્નટુર જ્ઞાન અંગેના કોઈ૫ણ ક્રડ્લોમા / ડીગ્રી કે સટીક્રફકેટ કોર્ગ કરેલ હોય તેવા 

પ્રમાણ૫ત્રો અથવા ડીગ્રી કે ડી્લોમા અભ્યાસિમમા ંકોમ્્નટુર એક વવર્ય તરીકે હોય તેવા 

પ્રમાણ૫ત્રો અથવા ધોરણ- ૧૦ અથવા ધોરણ-૧ર ની ૫રીક્ષા કોમ્્નટુરના વવર્ય સાથે ૫સાર 

કરેલ હોય તેવા પ્રમાણ૫ત્રો ધરાવતા હોવા જોઈરે્. તેમજ આ તબકકે આવુ ં પ્રમાણ૫ત્ર ન 

ધરાવતા ઉમેદવારો ૫ણ અરજી કરી ર્કર્.ે ૫રંત ુઆવા ઉમેદવારોએ વનમણ ૂકં સત્તાવધકારી સમક્ષ 

કોમ્્નટુરની બેઝીક નોલેજની ૫રીક્ષા પાસ કયાગન ુ ંઆવુ ંપ્રમાણ૫ત્ર વનમણ ૂકં મેળવતા ં૫હલેા 

અચકુ રજુ કરવાનુ ંરહરેે્. અન્યથા વનમણ ૂકં મેળવવાને પાત્ર થર્ે નહીં. તેમજ વનમણ ૂકં સત્તાવધકારી 

આવા ક્રકસ્સામા ંઉમેદવારોની ૫સદંગી "રદ" કરર્ે.  
 

૬. રૈ્ક્ષલણક  લાયકાત / વયમયામદા / વધારાની લાયકાત માટે વનધામક્રરત તારીખ :-  

 જાહરેાતમા ંદર્ાગવેલ તમામ સવંગગના ઉમેદવારોના ં ક્રકસ્સામા ંર્ૈક્ષણણક લાયકાત, વયમયાગદા, 

અનભુવ, નોન-િીમીલેયર સટી અને અન્ય જરૂરી લાયકાત માટે તા. ૩૦/૦૬/ર૦૨૨ ની સ્સ્થવતને 

ઘ્યાનમા ંલેવામા ંઆવર્ે. 

૭. અરજી કરવાની રીત :-  
  

આ જાહરેાતના સદંભગમા ંમડંળ ઘ્વારા ઓન લાઈન અરજી જ  સ્વીકારવામા ંઆવર્.ે જે અન્ વયે 
ઉમેદવારોએ જાહરેાતમા ં દર્ાગવ્યા તા. ૧૬/૦૬/ર૦૨૨ (બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક) થી તા 

૩૦/૦૬/ર૦૨૨ (સમય રાત્રીના ૨૩-૫૯ કલાક સધુી) દરમ્યાન "https:// 
ojas.gujarat.gov.in" વેબસાઈટ ૫ર ઓન-લાઈન અરજી૫ત્રક ભરી ર્કરે્. ઉમેદવાર એક 

સવંગગ માટે એક જ અરજી કરી ર્કરે્. તેમ છતા ંકોઇ ઉમેદવાર એક કરતા ંવધ ુઅરજી રજીસ્ ટડગ 

કરર્ે તો તેવા ઉમેદવારોના ક્રકસ્ સામા ંસૌથી છેલ્ લે કન્ ફમગ થયેલી અરજી માન્ય ગણીને તે વસવાયની 
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બાકીની તમામ અરજીઓ રદ થર્ે. આ બાબતની વવગતવાર સચુના અરજી કરવાની રીતના  

પેટા જદુ્દા ન.ં (૧૪) મા ંપણ આપેલ છે.  

ઉમેદવારે અરજીપત્રક ભરવા માટેઃ-   

(૧)   સૌ પ્રથમ "https://ojas.gujarat.gov.in" વેબસાઈટ ૫ર જવુ.ં અને ત્ યાર બાદ   
(ર)  "On line Application" મા ંApply  ૫ર Click કરવુ.ં અને GSSSB વસલેકટ કરવુ.ં  
(૩)  ઉમેદવારે જાહરેાત િમાકં:- ૨૦૧/૨૦૨૨૨૩ થી ૨૦૪/૨૦૨૨૨૩ પૈકી જે સવંગગની 

જાહરેાત માટે ઉમેદવારી કરવા માગંતા હોય તે જાહરેાતના સવંગગના નામ ૫ર Click  
કરી Apply  પર ક્ક્લક કરવુ.ં ત્યાર બાદ સ્ િીન પર More Details અને Apply now 

ના ઓ્ ર્ન ુલુરે્. જેમા ંMore Details પર Click કરવાથી વવગતવાર જાહરેાતની 
વવગતો જોવા મળરે્. જે ઉમેદવારોએ વાચંી જવી. 

(૪)  જયારે "Apply now" ૫ર Click કરવાથી નવી વવન્ડો ુલુરે્. જેમા ં"Skip" પર ક્ક્લક 
કરવાથી Application Format ુલુરે્ જેમા ં સૌ પ્રથમ "Personal Details"  

ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફદંડી ( * ) વનર્ાની હોય તેની વવગતો ફરજજયાત ભરવાની 
રહરેે્.)  

(૫) Personal Details ભરાયા બાદ "Educational Details" ભરવા માટે 
"Educational Qualifications" ૫ર Click  કરવુ.ં  

(૬)   તેની નીચે "Self declaration" ૫ર Click કરવુ.ં ત્યારબાદ       
(૭)  ઉ૫રની ર્રતો સ્વીકારવા માટે "Yes" ૫ર Click  કરવુ.ં હવે અરજી પણૂગ રીતે ભરાઈ ગયેલ 

છે.  
(૮) ત્યાર બાદ "save" ૫ર Click કરવાથી ઉમેદવારનો "Application Nnmber" 

generate થરે્. જે ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહરેે્.  
(૯) હવે Upload Photograph ૫ર Click કરો અહીં તમારો application number type 

કરો અન ે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 પ્રથમ તમારો photo અને 

signature jpg format મા ં (15 kb) સાઈઝથી વધે નક્રહ તે રીતે સ્ કેન કરી 

computer મા ંસેવ કરેલા હોવા જોઈરે્.) photo અને signature અપલોડ કરવા 

માટે "browse" button ૫ર Click કરો. હવે choose file ના સ્િીનમાથંી જે 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 દેખારે્. હવે આજ રીતે signature 

૫ણ upload કરવાની રહરેે્. જે photo અને signature અપલોડ કરવામા ંઆવ્ યા 
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હર્ે તે જ photo લેણખત પરીક્ષાના હાજરીપત્રકમા ં ચોંટાડવાનો રહરેે્ તથા તેવી જ 

signature કરવાની રહરેે્ તેમજ આ ભરતી પ્રક્રિયાના વનમણ ૂકં સધુીના દરેક તબકે્ક 

મડંળ/સબંવંધત ખાતાના વડા માગેં ત્ યારે તેવો જ ફોટો રજુ કરવાનો રહરેે્. આથી ફોટોગ્રાફની 

ચારથી પાચં કોપીઓ કઢાવી રાખવી. જુદા જુદા તબકે્ક જુદા જુદા ફોટોગ્રાફ રજુ થરે્ તો 

ફાળવણી/ વનમણ ૂકંમા ંબાધ આવી ર્કરે્. જેની જવાબદારી ઉમેદવારની પોતાની રહરેે્.  

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

number" તથા Birth Date type કયાગ બાદ Ok ૫ર Click કરવાથી ત્રણ વવકલ્ પ (ઓ્ ર્ન) 

(૧) Ok (ર) show application preview અને (૩) confirm application દેખારે્. ઉમેદવારે 

show application preview ૫ર Click કરી પોતાની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમા ંસધુારો 

કરવાની જરૂર જણાય તો edit કરી લેવુ.ં અરજી કન્ફમગ કયાગ ૫હલેા કોઈ૫ણ પ્રકારનો સધુારો 

થઈ ર્કર્.ે ૫રંત ુઅરજી કન્ફમગ થયા બાદ કોઈ૫ણ પ્રકારનો સધુારો ર્કય બનર્ે નહી. સપંણૂગ 

ચકાસણી બાદ જો અરજી સધુારવાની જરૂર ના જણાય તો જ confirm application ૫ર Click 

કરવુ.ં તેથી ઉમેદવારની અરજીનો મડંળમા ંonline સ્વીકાર થઈ જરે્. એકવાર ઓનલાઇન 

અરજી કન્ફમગ થયા બાદ, તેમા ંકોઇપણ પ્રકારનો ફેરફાર ઉમેદવાર કે મડંળ દ્વારા થઇ ર્કરે્ 

નહીં. અરજીમા ં દર્ાગવેલી વવગતોને અનરુૂપ પ્રમાણપત્રો મડંળ માગેં ત્યારે ઉમેદવારે રજૂ 

કરવાના રહરેે્. આથી, ઉમેદવારે પ્રથમ તેમની પાસેના પ્રમાણપત્રોને આધારે પોતાનુ ંનામ, 

પવત/વપતાનુ ં નામ, અટક, જન્મતારીખ, રૈ્ક્ષણણક લાયકાત, જાવત (કેટેગરી), જેન્ડર 

(મેલ/ફીમેલ), માજી સૈવનક, સ્પોટગસ, ર્ા.ખો.ખા.ં, વવધવા વગેરે બાબતોની બારીક ચકાસણી 

કરી લઇને તેને અનરુૂપ વવગતો ઓનલાઇન અરજીમા ંદર્ાગવવાની રહરેે્. મડંળ દ્વારા ચકાસણી 

સારુ પ્રમાણપત્રો માગંવામા ંઆવે ત્યારે ઓનલાઇન અરજીપત્રકમા ંદર્ાગવેલ વવગતો અને 

ઉમેદવાર દ્વારા મડંળ સમક્ષ રજૂ કરવામા ંઆવતા ંપ્રમાણપત્રોમા ંકોઇપણ જાતની વવસગંતતા 

માલમૂ પડરે્ તો, તેવી ક્ષવતનકુ્ત અરજીઓ મડંળ દ્વારા જે તે તબકે્કથી ‘રદ’ કરવામા ંઆવર્ે. 

ખોટી કે અધરૂી વવગતોને કારણે ક્ષવતનકુ્ત અરજી રદ કરવામા ંઆવે તો, તેમા ંમડંળની કોઇ 

જવાબદારી રહરેે્ નહીં. આથી, ઉમેદવારોને તેમની પાસેના પ્રમાણપત્રોને આધારે અને તેને 

અનરુૂપ વવગતો ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે દર્ાગવવાની ખાસ કાળજી રાખવા 

જણાવવામા ંઆવે છે. confirm application ૫ર click કરતા ંઅહીં "confirmation number" 

generate થર્.ે જે હવે ૫છીની બધી જ કાયગવાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો 

રહરેે્.  

(૧૧)  હવે print application ૫ર Click કરવુ.ં અહીં Select Job માથંી જાહરેાત િમાકં વસલેકટ કરીને 

તમારો confirmation number ટાઈ૫ કરવો અને જન્ મતારીખ ટાઇપ  કરવાથી તમારી અરજી 

ઓપન થર્ે. જેની વપ્રન્ ટની નકલ કાઢી સાચવી રાખવી  

(૧૨)  દરેક જાહરેાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતા,ં સજંોગવર્ાત, જો કોઇ ઉમેદવાર 

એકથી વધ ુઅરજી કરેલ હરે્, તો છેલ્ લી કન્ ફમગ થયેલ અરજીને માન્ ય રાખીને અન્ ય અરજીપત્રકને 
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રદ ગણવામા ંઆવર્ે. ણબન અનામત વગગના ઉમેદવારોએ છેલ્ લી કન્ ફમગ થયેલ અરજી સાથે 

વનયત ફી ભરેલ હરે્ તે માન્ ય ગણારે્ અને અગાઉની અરજી રદ ગણવામા ંઆવર્ે. અગાઉની 

અરજી સાથે ભરેલી ફી છેલ્ લી કન્ ફમગ થયેલ અરજી સામે ગણવામા ંઆવરે્ નહીં. જો ઉમેદવારે 

છેલ્ લી કન્ ફમગ થયેલ અરજી સાથે વનયત ફી ભરેલ નહીં હોય, તો આવા ઉમેદવારની બાકીની 

અરજીઓ પૈકી વનયત ફી સાથેની કન્ ફમગ થયેલી છેલ્ લી અરજી માન્ ય ગણવામા ંઆવરે્. જો 

ઉમેદવારે એકથી વધ ુઅરજી સાથે ફી ભરેલ હરે્, તો તે રીફંડ કરવામા ંઆવર્ે નહીં. 
 

 નોંધ:- જાહરેાત િમાકંઃ ૨૦૧/૨૦૨૨૨૩ થી ૨૦૪/૨૦૨૨૨૩ સામેના સવંગગના ભરતી વનયમોમા ં
દર્ાગવેલ ર્ૈક્ષણણક લાયકાત, વયમયાગદા તેમજ ઓનલાઈન અરજી ભરવા સબંવંધત કોઈ 
માગગદર્ગનની આવશ્યકતા જણાય તો તે માટે મડંળની કચેરીના ફોન નબંર:-૦૭૯- 
૨૩૨૫૩૬૨૮ તેમજ ૦૭૯- ૨૩૨૫૮૯૧૬ ૫ર સ૫ંકગ કરી ર્કાર્ે. 

 

૮. ૫રીક્ષા ફી:- 
 

 ફોમગ ભરતી વખતે ‘‘ General ’’ કેટેગરી Select કરી હોય (દર્ાગવી હોય) તેવા (PH તથા 

Ex.Servicemen કેટેગરી વસવાયના) તમામ ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહરેે્.  

 અનામત કક્ષાના ઉમેદવાર જો ણબન-અનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો પણ તેમણે 

પરીક્ષાફી ભરવાની રહરેે્ નહીં. પરંત ુપરીક્ષા ફી માથંી જસુ્ક્ત માટે જે તે અનામત વગગના 

ઉમેદવારોએ ઓન-લાઇન એ્ લીકેર્નમા ંપોતાની કેટેગરી દર્ાગવવાની રહરેે્. અન્ યથા પરીક્ષા 

ફી ભરવાની રહરેે્. અરજી ફોમગમા ં નીચે જજુબની કેટેગરી Select કરનાર ઉમેદવારોએ 

કોઇપણ પ્રકારની પરીક્ષા ફી ભરવાની રહરેે્ નહીં.  
 

  (ક) અનસુણૂચત જાવત (SC)  
  (ખ) અનસુણૂચત જન જાવત (ST)  
  (ગ) સામાજીક અને ર્ૈક્ષણણક રીતે પછાતવગગ (SEBC)  
  (ઘ) આવથિક રીતે નબળા વગગ (EWS) 

  (ચ) માજી સૈવનક (Ex.Serviceman) તમામ કેટેગરીના  
  (છ) ર્ાક્રરરીક ખોડખાપંણ ધરાવતા ઉમેદવારો (PH) તમામ કેટેગરીના ં
 

 જે 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 વપ્રન્ ટ મેળવવાની સચુના મળરે્. ઉમેદવારોએ આ પાનાની પણ વપ્રન્ ટ મેળવી 

લેવાની રહરેે્, ઉમેદવારોએ ચલન સાથે કોઇપણ કોમ્ ્ નટુરાઇઝડ પોસ્ ટ ઓફીસમા ંજઇને, 

પરીક્ષા ફી પેટે રૂ. ૧૦૦/- રોકડા + રૂ. ૧૨/- પોસ્ ટલ ચાજીસ ભરી દેવાના રહરેે્. ચલનની 

એક નકલ પોસ્ ટ ઓફીસ રાખી લેર્ે અને બે નકલ ઉમેદવારને પોસ્ ટ ઓક્રફસનો વસક્કો અને  

સ્ ટીકર લગાવીને પરત આપર્ે.  
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 પોસ્ ટ ઓફીસમા ંપરીક્ષા ફી ભરવાની છેલ્ લી તા. ૦૫/૦૭/ર૦૨૨ (કચેરી સમય સધુી) ની 

રહરેે્. અને ત્યાર બાદ કોઇ પણ સજંોગોમા ંઅન્ય કોઇ પણ રીતે (લેઇટ ફી લઇને પણ) 

પરીક્ષા ફી સ્વીકારવામા ંઆવર્ે નહીં  

 પરીક્ષા ફી ભયાગ બાદરીફંડ મળવાપાત્ર નથી તેમજ તે ફી અન્ ય કોઇ પરીક્ષા માટે 

અનામત તરીકે રાખવામા ંઆવરે્ નહીં. પરીક્ષા ફી ભરવાપાત્ર ઉમેદવારોની ફી ભયાગ 

વગરની અરજી માન્ય રહરેે્ નહીં.  
  ‘‘ General’’ કેટેગરી Select કરનાર (ર્ારીક્રરક ખોડખાપંણ તથા માજી સૈવનક કેટેગરી 

વસવાયના) ઉમેદવારો ફી ભરવાની વનયત સમયમયાગદામા ંપરીક્ષા ફી નહીં ભરે તો તેવા 

ઉમેદવારોનુ ંઅરજી ફોમગ કોઇપણ જાતની જાણ કયાગ વગર મડંળ દ્વારા ‘‘રદ’’ કરવામા ંઆવર્ે.   
 

૯. પરીક્ષા ૫દ્ધવત:- 
 

            મડંળ દ્વારા વનયત સમયમયાગદામા ંઓન-લાઇન મળેલ અરજીઓની પ્રાથવમક ચકાસણી 
( એક કરતા ંવધ ુઅરજી કરેલ છે કે કેમ ? અને પરીક્ષા ફી ભરેલ છે કે કેમ ?) કરીને લાયક 
ઉમેદવારોની રાજય સરકારશ્રીના સામાન્ ય વહીવટ વવભાગના તા ૨૬/૧૧/૨૦૧૯ ના જાહરેનામા 
િમાકંઃ જીએસ/૨૦૧૯-૩૮/એલપીકે/૧૦૨૦૧૮/૧૪૪૬/ખ-૩  થી મજુંર કરવામા ંઆવેલ પરીક્ષા 
પદ્ધવત અનસુાર (૧) લાયકી પરીક્ષા (લઘણુલવપ કસોટી)  (૨) જખુ્ય પરીક્ષા - પ્રશ્નપત્ર-૧ 
(વણગનાત્મક અને હતેલુક્ષી ) અને પ્રશ્નપત્ર-૨ કૌર્લ્ય કસોટી (લઘણુલવપ અને અનલેુખનનુ ં
ટાઇપીંગ ) લેવામા ંઆવરે્. જેની વવગતો નીચે જજુબની રહરેે્. 

(અ) અંગે્રજી સ્ ટેનોગ્રાફર, ગે્રડ-૨ અને ગ્રેડ-૩, વગગ- ૩ ની જગા માટેની પરીક્ષા પદ્વવત  

        (જાહરેાત ક્રમાકં – ૨૦૨/૨૦૨૨૨૩ અને ૨૦૪/૨૦૨૨૨૩ માટે ) 
 

(૧)  લાયકી પરીક્ષા (લઘલુલવપ કસોટી)   
( ક ) પ્રવત વમવનટ ૮૦ ર્બ્દોની ઝડપે બે વમવનટના અંગે્રજી પક્રરચ્છેદનુ ંલઘણુલવપમા ંશ્રતુલેખન 

અને તેનુ ં અનલેુખન પ્રવત વમવનટ સાત ર્બ્દોની ઝડપે કરવુ ં ( સવુાચ્ય હસ્તાક્ષરમા,ં 
ટાઈવપિંગથી નક્રહ ).  

(ખ) આ કસોટીનો હતે,ુ આપેલ ર્ાષ્બ્દક ઝડપ માટે લઘણુલવપના લખાણમા ં લખવા માટેની 
ઉમેદવારની ક્ષમતા ચકાસવાનો છે. 

(ગ)  કસોટીનો પ્રકાર, લઘણુલવપમા ંઉમેદવારોના કૌર્લ્યની ખાતરી કરવાનો છે . લઘણુલવપમા ં
જરૂરી કૌર્લ્ય ધરાવતા હોય તેવા ઉમેદવારોને, જખુ્ય પરીક્ષામા ંપ્રવેર્ માટે પાત્ર જાહરે 

કરવામા ંઆવરે્.  
(૨)  મખુ્ય પરીક્ષાની યોજના અને તેના વવર્ય.-  

જખુ્ય પરીક્ષા, નીચેના બે પ્રશ્નપત્રોની રહરેે્ :  

પ્રશ્નપત્ર -૧ : અંગે્રજી : ભાર્ા પ્રભતુ્વ અને કોમ્્નટુરની જાણકારી ( વણગનાત્મક અને હતેલુક્ષી )  
પ્રશ્નપત્રનુ ંમાળુુઃં ૧૦૦ ગણુ , સમયગાળો રઃ૦૦ કલાક (૧૨૦ વમવનટ)  
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વનબધં  વણમનાત્મક  ૧૦ ગણુ 

સલંક્ષ્ત લેખન વણમનાત્મક ૧૦ ગણુ 

પત્રલેખન (બે પત્રો)  વણમનાત્મક ૨૦ ગણુ 

ગજુરાતીમાથંી અંરેાફજીમા ંભાર્ાતંર  વણમનાત્મક ૧૦ ગણુ 

અંરેાફજીમાથંી ગજુરાતીમા ંભાર્ાતંર વણમનાત્મક ૧૦ ગણુ 

અંરેાફજી વ્યાકરણ  હતેલુક્ષી  ૨૦ ગણુ 

કોમ્પ્યટુર અંગેની પાયાની જાણકારી/ 
ઓપરેર્ન્સ (ચલાવવા અંગેની જાણકારી)   

હતેલુક્ષી  ૨૦ ગણુ 

  ૧૦૦ ગણુ 
 

પ્રશ્નપત્ર -૨ :  કૌર્લ્ય કસોટી ( લઘણુલવપ અને અનલેુખનનુ ંટાઇવપિંગ ) : ૧૦૦ ગણુ 
સ્ટેનોરાફાફર , રેાફડ- ૨ , વગમ- ૩ માટે  

 લઘણુલવપ અને કોમ્્નટુર પર અનલેુખનનુ ંટાઇવપિંગ 
 ૪ વમવનટના એક એવા ૨ પક્રરચ્છેદોનુ ંશ્રતુલેખન ( કુલ ૮ વમવનટ )  

 શ્રતુલેખનની ઝડપ : અંગે્રજી લઘણુલવપમા ંપ્રવત વમવનટ ૧૦૦ ર્બ્દો  
 અનલેુખનના ટાઇવપિંગ માટેનો સમય : કુલ ૫૦ વમવનટ 

 

      બનં ે ફકરાના  કુલ ૧૦૦ ગણુ માથંી ૯૦ ગણુ અનલેુખન માટે અને ૧૦ વવરામણચહ્નો 
વગેરે માટે ફાળવવામા ંઆવ્યા છે. અનલેુખન માટે ફાળવવામા ંઆવેલા ગણુમાથંી દરેક 2½ 

ભલૂો માટે એક માકગ કાપવામા ં આવરે્. 
નોંધ:- દરેક કેસમા ંલઘતુ્તમ ૨૦ માક્સગ સધુી આપી ર્કારે્ અને ત્યારબાદ ઝીરો માક્સગ આપવામા ં
આવરે્. 

સ્ટેનોરાફાફર, રેાફડ- ૩, વગમ- ૩ માટે  

 લઘણુલવપ અને કોમ્્નટુર પર અનલેુખનનુ ંટાઇવપિંગ  

 ૪ વમવનટના એક એવા ૨ પક્રરચ્છેદોનુ ંશ્રતુલેખન ( કુલ ૮ વમવનટ ) 

  શ્રતુલેખનની ઝડપ : અંગ્રેજી લઘણુલવપમા ંપ્રવત વમવનટ ૮૦ ર્બ્દો 
  અનલેુખનના ટાઇવપિંગ માટેનો સમય : કુલ ૫૦ વમવનટ 
 

ઉમેદવારોએ જખુ્ય પરીક્ષામા ંમેળવેલા ગણુ પરથી તેમનુ ંઆખરી િમાકંન નક્કી કરવામા ંઆવરે્. 

 

      બનેં  ફકરાના  કુલ ૧૦૦ ગણુ માથંી ૯૦ ગણુ અનલેુખન માટે અને ૧૦ વવરામણચહ્નો 
વગેરે માટે ફાળવવામા ંઆવ્યા છે. અનલેુખન માટે ફાળવવામા ંઆવેલા ગણુમાથંી દરેક ૩ 

ભલૂો માટે એક માકગ કાપવામા ં આવરે્. 
નોંધ:- દરેક કેસમા ંલઘતુ્તમ ૨૦ માક્સગ સધુી આપી ર્કારે્ અને ત્યારબાદ ઝીરો માક્સગ આપવામા ં
આવરે્. 
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(બ) ગજુરાતી સ્ ટેનોરાફાફર, રેાફડ-૨ અને રેાફડ-૩, વગમ- ૩ ની જગા માટેની પરીક્ષા પદ્વવત  

     (જાહરેાત ક્રમાકં – ૨૦૧/૨૦૨૨૨૩ અને ૨૦૩/૨૦૨૨૨૩ માટે ) 
 

(૧)  લાયકી પરીક્ષા (લઘલુલવપ કસોટી)   
( ક ) પ્રવત વમવનટ ૬૦ ર્બ્દોની ઝડપે બે વમવનટના ગજુરાતી પક્રરચ્છેદનુ ંલઘણુલવપમા ંશ્રતુલેખન 

અને તેનુ ં અનલેુખન પ્રવત વમવનટ સાત ર્બ્દોની ઝડપે કરવુ ં ( સવુાચ્ય હસ્તાક્ષરમા,ં 
ટાઈવપિંગથી નક્રહ ).  

(ખ) આ કસોટીનો હતે,ુ આપેલ ર્ાષ્બ્દક ઝડપ માટે લઘણુલવપમા ંલખવા માટેની ઉમેદવારની 
ક્ષમતા ચકાસવાનો છે. 

(ગ)  કસોટીનો પ્રકાર, લઘણુલવપમા ંઉમેદવારોના કૌર્લ્યની ખાતરી કરવાનો છે. લઘણુલવપમા ં
જરૂરી કૌર્લ્ય ધરાવતા હોય તેવા ઉમેદવારોને, જખુ્ય પરીક્ષામા ંપ્રવેર્ માટે પાત્ર જાહરે 

કરવામા ંઆવરે્. 

  
(૨)  મખુ્ય પરીક્ષાની યોજના અને તેના વવર્ય.- 

જખુ્ય પરીક્ષા, નીચેના બે પ્રશ્નપત્રોની રહરેે્ :  
પ્રશ્નપત્ર -૧ : ગજુરાતી: ભાર્ા પ્રભતુ્વ અને કોમ્્નટુરની જાણકારી ( વણગનાત્મક અને 

હતેલુક્ષી )  
પ્રશ્નપત્રનુ ંમાળુુઃં ૧૦૦ ગણુ, સમયગાળો રઃ૦૦ કલાક (૧૨૦ વમવનટ)  
વનબધં  વણમનાત્મક  ૧૦ ગણુ 

સલંક્ષ્ત લેખન વણમનાત્મક ૧૦ ગણુ 

પત્રલેખન (બે પત્રો)  વણમનાત્મક ૨૦ ગણુ 

ગજુરાતીમાથંી અંરેાફજીમા ંભાર્ાતંર  વણમનાત્મક ૧૦ ગણુ 

અંરેાફજીમાથંી ગજુરાતીમા ંભાર્ાતંર વણમનાત્મક ૧૦ ગણુ 

ગજુરાતી વ્યાકરણ  હતેલુક્ષી ૨૦ ગણુ 

કોમ્પ્યટુર અંગેની પાયાની જાણકારી/ 
ઓપરેર્ન્સ (ચલાવવા અંગેની જાણકારી)   

હતેલુક્ષી ૨૦ ગણુ 

  

પ્રશ્નપત્ર -૨ :  કૌર્લ્ય કસોટી ( લઘણુલવપ અને અનલેુખનનુ ંટાઇવપિંગ ) : ૧૦૦ ગણુ 
સ્ટેનોરાફાફર, રેાફડ-૨, વગમ-૩ માટે  

 લઘણુલવપ અને કોમ્્નટુર પર અનલેુખનનુ ંટાઇવપિંગ 
 ૪ વમવનટના એક એવા ૨ પક્રરચ્છેદોનુ ંશ્રતુલેખન ( કુલ ૮ વમવનટ )  

 શ્રતુલેખનની ઝડપ : ગજુરાતી લઘણુલવપમા ંપ્રવત વમવનટ ૭૫ ર્બ્દો  
 અનલેુખનના ટાઇવપિંગ માટેનો સમય : કુલ ૬૦ વમવનટ 
      બનંે  ફકરાના  કુલ ૧૦૦ ગણુ માથંી ૯૦ ગણુ અનલેુખન માટે અને ૧૦ વવરામણચહ્નો 
વગેરે માટે ફાળવવામા ંઆવ્યા છે. અનલેુખન માટે ફાળવવામા ંઆવેલા ગણુમાથંી દરેક 2½ 

ભલૂો માટે એક માકગ કાપવામા ં આવરે્. 
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નોંધ:- દરેક કેસમા ંલઘતુ્તમ ૨૦ માક્સગ સધુી આપી ર્કાર્ે અને ત્યારબાદ ઝીરો માક્સગ આપવામા ં
આવરે્. 
 

સ્ટેનોરાફાફર, રેાફડ- ૩, વગમ- ૩ માટે  

 લઘણુલવપ અને કોમ્્નટુર પર અનલેુખનનુ ંટાઇવપિંગ  

 ૪ વમવનટના એક એવા ૨ પક્રરચ્છેદોનુ ંશ્રતુલેખન ( કુલ ૮ વમવનટ ) 

  શ્રતુલેખનની ઝડપ : ગજુરાતી લઘણુલવપમા ંપ્રવત વમવનટ ૬૦ ર્બ્દો 
  અનલેુખનના ટાઇવપિંગ માટેનો સમય : કુલ ૫૦ વમવનટ 

 ઉમેદવારોએ જખુ્ય પરીક્ષામા ંમેળવેલા ગણુ પરથી તેમનુ ંઆખરી િમાકંન નક્કી કરવામા ંઆવરે્.  
 

      બનેં  ફકરાના  કુલ ૧૦૦ ગણુ માથંી ૯૦ ગણુ અનલેુખન માટે અને ૧૦ વવરામણચહ્નો 
વગેરે માટે ફાળવવામા ંઆવ્યા છે. અનલેુખન માટે ફાળવવામા ંઆવેલા ગણુમાથંી દરેક ૩ 

ભલૂો માટે એક માકગ કાપવામા ં આવરે્. 
નોંધ:- દરેક કેસમા ંલઘતુ્તમ ૨૦ માક્સગ સધુી આપી ર્કાર્ે અને ત્યારબાદ ઝીરો માક્સગ આપવામા ં
આવરે્. 
 

નોંધઃ- (૧) પ્રશ્નપત્ર-૧ અને પ્રશ્નપત્ર-૨ નુ ંલાયકી ગણુનુ ંધોરણ મડંળ નક્કી કરે તે મજુબ રહરેે્. 
 (૨) ગજુરાતી/અંગે્રજી સ્ટેનોગ્રાફર ગે્રડ -૨ અને ગે્રડ-૩ ની કૌર્લ્ય કસોટી ( લઘણુલવપ અને અનલુેખનનુ ં

ટાઇવપિંગ ) માટે પાસીંગ ધોરણ ૫૦% નુ ંરહરેે્.  

(૩)  ગજુરાતી/અંગ્રેજી સ્ટેનોગ્રાફર ગે્રડ -૨ અને ગે્રડ-૩ ના ઉમેદવારો માટે પ્રશ્નપત્ર-૧ માટે લઘતુ્તમ 
લાયકી ગણુ અને પ્રશ્નપત્ર-૨ માટે લઘતુ્તમ લાયકી ગણુ તેમજ બનેં પ્રશ્નપત્રોના કુલ- ૨૦૦ 
ગણુમાથંી એંકદરે લઘતુ્તમ લાયકી ગણુ મડંળ દ્વારા નક્કી કરવામા ંઆવરે્. અને તે વવગતોને 
ધ્ યાને લઇ ઉમેદવારે બનેં પેપરના કુલ-૨૦૦ ગણુમાથંી મેળવેલ કુલ ગણુના આધારે નક્કી થયેલ 
મેરીટસ  િમાકં, કેટેગરીવાઇઝ ખાલી જગ્યાની વવગતો તેમજ કેટેગરીવાઇઝ મેરીટસના અગ્રતાિમ 
જજુબ જે તે કેટેગરીના લાયક ઉમેદવારોને વનમણ ૂકં માટે ફાળવવા અંગેની ૫સદંગી યાદી મડંળ 
દ્વારા તૈયાર કરી જાહરે કરવામા ં આવર્.ે ૫રીક્ષા ૫ઘ્ધવતમા ં ફેરફાર કરવાનો મડંળનો હકક 
અબાવધત રહરેે્. 

(૪) ઉમેદવારે સણચવાલય વવભાગો અથવા ખાતાના વડાની કચેરીમા ંવનમણકૂ માટે તેમની પસદંગીનો 

િમ બતાવવાનો રહરેે્.  

(૫) એકવાર મડંળન ે સબવમટ કયાગ પછી પસદંગીના િમમા ંકોઈ ફેરફાર કરવાની મજૂંરી 

આપવામા ંઆવર્ ેનહીં. 

(૬) સણચવાલય વવભાગો અથવા ખાતાના વડાની કચેરીઓમા ંખાલી જગ્યાઓની યોગ્યતાના 

િમને ધ્યાનમા ંરાખીને, ફાળવણી કરતી વખત ેતેમની પસદંગીને ધ્યાનમા ંલેવામા ં

આવર્.ે 

(૭)   સણચવાલય વવભાગો અથવા ખાતાના વડાની ફાળવણીમા ંફેરફાર માટેની કોઈપણ વવનતંીને 

એકવાર ફાળવણી કયાગ પછી ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવર્ ેનહીં. 
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 (ક) (૧) જા.ક્ર. ૨૦૧/૨૦૨૨૨૩ થી જા.ક્ર. ૨૦૪/૨૦૨૨૨૩ માટે પ્રથમ તબક્કાની લાયકી પરીક્ષા 

(લઘણુલવપ કસોટી) કસોટીને અંતે બીજા તબક્કાની જખુ્ય પરીક્ષા માટે ઉમેદવારોને 

કવોલીફાય થયેલ ઉમેદવારોની જખુ્ય પરીક્ષા લેવામા ંઆવરે્. 

(૨)  જખુ્ય પરીક્ષા - પ્રશ્નપત્ર-૧ (વણગનાત્મક અને હતેલુક્ષી ) અને પ્રશ્નપત્ર-૨ કૌર્લ્ય કસોટી 

(લઘણુલવપ અને અનલેુખનનુ ંટાઇપીંગ ) ને અંતે લઘતુ્તમ લાયકી ગણુનુ ંધોરણ સરકારશ્રીની 

સ્ થાયી સચૂનાઓ અનસુાર મડંળ દ્વારા જે તે સમયે વનયત કરવામા ંઆવરે્.  
 

 

 (૩) પસદંગી/ પ્રવતક્ષા યાદી તૈયાર કરવાની પધ્ધવત:- (જાહરેાત ક્રમાકં- ૨૦૧/૨૦૨૨૨૩ 

થી ૨૦૪/૨૦૨૨૨૩ માટે )  
 

ઉક્ત જાહરેાત અન્વયે કોઇ પ્રવતક્ષાયાદી રહરેે્ નહી. ઉમેદવાર હાજર ન થાય / વનમણકૂ 
ન સ્સ્વકારે તેવા ક્રકસ્સામા ંખાલી રહતેી જગ્યાઓ આ ભરતી પ્રસગં પછીના ભરતી પ્રસગંથી 
ભરવામા ંઆવરે્. 

૧૦. સામાન્ય ર્રતો:- 
(૧)  જાહરેાતમા ંજે કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે જગ્ યાઓ અનામત છે તેવી કેટેગરીના ઉમેદવારને 

જ ઉ૫લી વયમયાગદામા ંછુટછાટ મળર્.ે બધી જ મળવાપાત્ર છુટછાટ ગણતરીમા ંલીધા 
બાદ વધમુા ંવધ ુ૪૫ વર્ગથી વધે નહીં તે રીતે જ ઉ૫લી વયમયાગદામા ંછૂટછાટ મળરે્.  

(ર)  અનામત વગગના ઉમેદવારો જો ણબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરર્ે તો આવા ઉમેદવારોને 
વયમયાગદામા ંછુટછાટ મળરે્ નક્રહ. પરંત ુપરીક્ષા ફી માથંી જસુ્ક્ત માટે જે તે અનામત વગગના 
ઉમેદવારોએ પોતાની જાવત- વગગ દર્ાગવવાનો રહરેે્. અન્ યથા પરીક્ષા ફી ભરવાની રહરેે્.  

(૩)  ણબનઅનામત તથા અનામત વગોના મક્રહલા ઉમેદવારોને પણ બધી જ મળવાપાત્ર છુટછાટ 
ગણતરીમા ંલીધા બાદ વધમુા ંવધ ુ૪૫ વર્ગની ઉંમર સધુી જ ઉ૫લી વયમયાગદામા ંછુટછાટ 
મળર્.ે  

(૪) (૧) અનામત વગગના ઉમેદવારોએ જાવત અંગેનુ ં સક્ષમ સત્તાવધકારીનુ ં પ્રમાણપત્ર  
ગજુરાત સરકાર દ્વારા વખતો વખત વનયત કરેલ નમનૂામા ં મેળવેલ હોવુ ંજોઇરે્. 
(૨) સા. અને રૈ્.૫.વગગના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગગમા ંસમાવેર્ ન થતો હોવા અંગેનુ ં
સામાજીક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના તા. ૨૭/૦૪/૨૦૧૦ ના ઠરાવ િમાકં- 
સસપ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/અ થી વનયત થયેલ ૫ક્રરવર્ટટ-૪ (ગજુરાતી) ના નજનુામા ં 
તેમજ સામાજીક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના તા. ૧૨/૦૬/૨૦૨૦ ના ઠરાવ 
િમાકં- સર્પ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ ની જોગવાઇ અનસુાર તા. ૦૧/૦૪/ર૦૨૦ 
થી અરજી કરવાની છેલ્ લી તા. ૩૦/૦૬/૨૦૨૨ (તા. ૩૧/૩/ર૦૨૦, તા. 
૩૧/૩/ર૦૨૧ / ૩૧/૦૩/૨૦૨૨ ના રોજ પરુા થયેલ નાણાકં્રકય વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ 
/ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ / ર૦૨૧-ર૦૨૨ માટેનુ ં) દરમ્ યાન મેળવેલ અસલ પ્રમાણ૫ત્રનો નબંર 
અને તારીખ ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે દર્ાગવવાના ંરહરેે્. સક્ષમ અવધકારી ધ્ વારા 
અપાયેલ આવુ ંપ્રમાણપત્ર રજુ ન કરી ર્કનાર ઉમેદવારો સામાન્ ય ઉમેદવારો માટે નક્કી 
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થયેલ વયમયાગદામા ંઆવતા નહીં હોય તો તેઓની ઉમેદવારી રદ થર્ે. સામાજીક અને 
ર્ૈક્ષણણક રીતે ૫છાત વગગના ઉમેદવારોએ રાજય સરકારની નોકરી માટે માન્ય કરાયેલ 
પક્રરવર્ટ ટ-૪ ના વનયત નજનુામા ં(ગજુરાતી) નોન ક્રિવમલીયર સટી અસલ પ્રમાણપત્રોની 
ચકાસણી સમયે રજૂ કરવાન ુરહરેે્.  

 (૩)  આવથિક રીતે નબળા વગમ (EWS)ના ઉમેદવારોએ સામાજીક ન્યાય અને 
અવધકારીતા વવભાગના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠરાવ િમાકં- ઈ.ડબલ્ન.ુએસ./ 
૧૨૨૦૧૯/ ૪૫૯૦૩/અ ની જોગવાઈ જજુબ થી વનયત થયેલ નજનુા Annexure - 
KH (અંગે્રજી)  અથવા પક્રરવર્ટટ- ગ (ગજુરાતી) નજનૂામા ંઅરજી કરવાની છેલ્લી 
તા. ૩૦/૦૬/ર૦૨૨ સધુીમા ં મેળવેલ હોવુ ં જોઇરે્ અને સામાજીક ન્યાય અને 
અવધકારીતા વવભાગના ઠરાવ ક્રમાકંઃ-ઇડબલ્યએુસ/૧૨૨૦૧૯/ ૪૫૯૦૩/અ, તા ૧૩-
૯-૨૦૧૯ ની જોગવાઇ મજુબ ઇસ્ન ુથયા તારીખથી તા. ૩૦/૦૬/ર૦૨૨ ની સ્સ્થવતએ 
ત્રણ વર્ગ થયેલ ન હોય તેવા અસલ પ્રમાણ૫ત્રનો નબંર અને તારીખ ઓનલાઈન 
અરજી કરતી વખતે દર્ાગવવાના ંરહરેે્.  

       સક્ષમ અવધકારી ધ્ વારા અપાયેલ આવુ ંપ્રમાણપત્ર રજુ ન કરી ર્કનાર ઉમેદવારો 
સામાન્ ય ઉમેદવારો માટે નક્કી થયેલ વયમયાગદામા ંઆવતા નહીં હોય તો તેઓની ઉમેદવારી 
રદ થર્ે. સામાજીક અને ર્ૈક્ષણણક રીતે ૫છાત વગગના ઉમેદવારોએ રાજય સરકારની નોકરી 
માટે માન્ય કરાયેલ પક્રરવર્ટ ટ-૪ ના વનયત નજનુામા ં(ગજુરાતી) નોન ક્રક્રવમલીયર સટી અસલ 
પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજૂ કરવાન ુ રહરેે્. આવથિક રીતે નબળા વગમ (EWS)ના 

ઉમેદવારોએ રાજય સરકારની નોકરી માટે માન્ય કરાયેલ Annexure - KH (અંગે્રજી)  અથવા 

પક્રરવર્ટ ટ-ગ ના વનયત નજનુામા ં(ગજુરાતી) આવથિક રીતે નબળા વગમનુ ંપાત્રતા પ્રમાણપત્ર 
અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજૂ કરવાન ુરહરેે્. (૪)  સામાજીક અને ર્ૈક્ષણણક રીતે 
૫છાત વગગના ૫ક્રરણીત મક્રહલા ઉમેદવારે આવ ુનોન િીમીલેયર પ્રમાણ૫ત્ર તેમના માતા- 
વપતાની આવકના સદંભગમા ંરજુ કરવાનુ ંરહરેે્. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના ૫વતની આવકના 
સદંભગમા ંઆવ ુપ્રમાણ૫ત્ર રજુ કરેલ હરે્ તો તેની અરજી રદ કરવામા ંઆવર્.ે (૫) જો સામાજીક 
અને ર્ૈક્ષણણક રીતે ૫છાત વગગના ઉમેદવારે આવુ ંપ્રમાણ૫ત્ર મડંળ ઘ્વારા અસલ પ્રમાણપત્રોની 
ચકાસણી સમયે રજુ કરેલ નક્રહ હોય તો તેમજ તેઓ ણબન અનામત ઉમેદવાર તરીકેની 
વયમયાગદામા ંઆવતા નહીં હોય તો તેઓની અરજી વવચારણામા ંલેવામા ંઆવર્ે નક્રહ. (૬) 
પરીક્ષા ફી ભયાગ બાદ રીફંડ મળવાપાત્ર નથી તેમજ તે ફી અન્ ય કોઇ પરીક્ષા માટે અનામત 
તરીકે રાખવામા ંઆવરે્ નહીં. તથા અરજી કયાગ બાદ ૫રત ખેંચી ર્કાર્ે નક્રહ. (૭) ણબનઅનામત 
વગગના ઉમેદવારોએ વનયત પરીક્ષા ફી ભરેલ નહીં હોય તો તેઓની અરજી વવચારણામા ંલેવામા ં
આવર્ે નહીં. (૮)  આગળની ભરતી પ્રક્રિયા સદંભે મડંળ દ્વારા આ૫વામા ં આવતી જરૂરી 
સચુનાઓ જોવા માટે મડંળની વેબસાઈટ અવાર નવાર જોતા રહવે ુ.ં (૯) એથલેક્રટકસ (રેક અને 
ક્રફલ્ડ રમતો સક્રહત), બેડવમન્ટન, બાસ્કેટબોલ, ક્રિકેટ, ફટબોલ, હોકી, સ્સ્વમીંગ, ટેબલ ટેવનસ, 
વોલીબોલ, ટેવનસ, વેઈટણલફટીંગ, રેસણલિંગ, બોકવસિંગ, સાઈકણલિંગ, જીમનેષ્સ્ટકસ, જુડો, રાઈફલ 



Page 20 of 22 

 

શકૂ્રટિંગ, કબડ્ડી, ખોખો, તીરંદાજી, ઘોડેસવારી, ગોળાફેંક, નૌકાસ્ પધાગ, ર્તરંજ, હને્ ડબોલ ની 

રમતો-ખેલકુદમા ં(1) રાષ્ટ્રીય / આંતરરાષ્ટ્રીય અથવા (2) આંતર યવુનવવસિટી અથવા (3) 
અલખલ ભારત ર્ાળા સઘં ઘ્વારા યોજાતી સ્ પધામઓમા ંમાત્ર પ્રવતવનવધત્વ કરેલ હોય તેવા 

ઉમેદવારને ૫સદંગીમા ંઅગ્રતા માટે તેમને મેળવેલ કુલ ગણુના ૫ (પાચં) ટકા ગણુ ઉમેરી 
આ૫વામા ંઆવરે્. તેથી ઉકત ત્રણ સ્ તરની સ્ પધાગઓમા ંઉમેદવારોએ ભાગ લીધેલ હોય તેવા 
જ ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમા ંજરૂરી વવગતો દર્ાગવવાની રહરેે્. ઉકત ત્રણ સ્ તર વસવાયની 
સ્પધામઓમા ંભાગ લીધેલ હોય તો તેને અરાફીમતા માટે માન્ય ગણવાની રહતેી ન હોવાથી તેવા 
ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમા ં વવગતો દર્ામવવાની રહરેે્ નહીં. ઉકત ત્રણ સ્ તરની સ્ પધાગઓમા ં
ભાગ લીધેલ ઉમેદવારોએ સરકારે તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના ઠરાવ િમાકં : સીઆરઆર/૧૦૭૭/ 
ર૬૬૦/ગ.ર તથા તા. ૧/૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવ િમાકં : સીઆરઆર/૧૧૮૮/ ૩૬૪૪/ગ.ર મા ં
વનયત કયાગ જજુબના સત્તાવધકારી પાસેથી વનયત નજનૂામા ંમેળવેલ જરૂરી પ્રમાણ૫ત્ર અસલ 
પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજુ કરવાનુ ંરહરેે્. આવુ ંપ્રમાણપત્ર ધરાવનાર ઉમેદવાર જ 
રમતના ગણુ મેળવવા માટે હક્કદાર થરે્. (૧૦) સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા. 
૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ િમાકંઃ સીઆરઆર/૧૦૯૬/ ૨૨૧૩/ગ.ર મા ંવનદેવર્ત પ્રવતગમાન 
વનયમો અનસુાર વવધવા મક્રહલા ઉમેદવારો માટે પસદંગીમા ંઅગ્રતા આપવા માટે તેઓને 
સ્પધાગત્મક લેણખત કસોટીમા ંમેળવેલ ગણુના ૫ (પાચં) ટકા ગણુ ઉમેરી આ૫વામા ંઆવર્ે. 
પરંત ુતેઓએ વનમણ ૂકં સમયે પનુઃ લગ્ન કરેલા ન હોવા જોઇએ.  અને તે અંગે મડંળ માગેં 
ત્યારે તમામ પરુાવા અસલમા ંરજુ કરવાના રહરેે્. (૧૧)  મડંળ તરફથી આ૫વામા ંઆવતી 
જરૂરી સચુનાઓ જોવા માટે મડંળની વેબસાઈટ અવાર નવાર જોતા રહવે ુ.ં  

 

૧૧. સામાન્ય સચુનાઓ:- 
(૧). ઉમેદવારે અરજી૫ત્રકમા ં ભરેલ વવગતો સમગ્ર ભરતી પ્રક્રિયા માટે આખરી ગણવામા ં

આવર્ ેઅને તેના પરુાવાઓ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે અસલમા ંરજુ કરવાના રહરેે્. 
અન્યથા  અરજી૫ત્રક જે - તે તબકકે ‘‘રદ’’ ગણવામા ંઆવર્.ે 

 (૨). ઉમેદવાર અરજી૫ત્રકમા ંજે ફોટો upload કરે છે, તેની પાસપોટમ સાઈઝના ફોટાની 

એક કરતા ંવધ ુ કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવી અને આ જાહરેાત-સવંગમની સમરાફ  

ભરતી પ્રક્રક્રયામા ંતે જ ફોટાની કોપીનો ઉપયોગ કરવાનો રહરેે્. (જેમ કે ૫રીક્ષા સમયે 

હાજરી૫ત્રકમા ંલગાવવો તેમજ અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે પણ તે  જ 

ફોટાની કોપી રજુ કરવાની રહરેે્.)  

(૩). ઉમેદવાર અરજી૫ત્રક ભરતી વખતે જે મોબાઈલ નબંર દર્ામવે છે તે નબંર ચાલ ુજ 

રાખવો. ભવવષ્ટ્યમા ં મડંળ તરફથી આ પક્રરક્ષાને સબવંધત ૫રીક્ષાલક્ષી કેટલીક 

સચુનાઓ ઉમેદવારને આ દર્ામવેલ નબંરના મોબાઈલ ૫ર SMS થી મોકલવામા ં
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આવરે્ તેથી અરજીપત્રકમા ંદર્ામવેલ મોબાઈલ નબંર ભરતી પ્રક્રક્રયા પણૂમ થાય ત્ યા ં

સધુી જાળવી રાખવો આપના ક્રહતમા ંછે. 

 (૪) મડંળ જે કોઈ ઉમેદવારને (૧) તેને ઉમેદવારી માટે કોઈ૫ણ પ્રકારે ટેકો મેળવવા માટે એટલે 

કે, મડંળના અઘ્યક્ષ, સભ્ય અથવા કોઈ અવધકારી ૫ર પ્રત્યક્ષ કે ૫રોક્ષ લાગવગ લગાડવાનો 

પ્રયાસ કરવા માટે (ર) બીજાનુ ંનામ ધારણ કરવા માટે (૩) બીજા પાસે પોતાનુ ંનામ ધારણ 

કરાવવા માટે (૪) બનાવટી ખોટા દસ્તાવેજો અથવા જેની સાથે ચેડા કરવામા ંઆવ્યા હોય 

તેવા દસ્તાવેજો સાદર કરવા અથવા ગેરરીવત આચરવા માટે (૫) યથાથગ અથવા ખોટા અથવા 

મહત્વની માક્રહતી છુપાવતા હોય તેવા વનવેદનો કરવા માટે (૬) ૫રીક્ષા માટે તેની 
ઉમેદવારીના સબંધંમા ંઅન્ય કોઈ અવનયવમત અથવા અયોગ્ય સાધનોનો આશ્રય લેવા માટે 
(૭) પરીક્ષા દરમ્યાન ગેરવ્યાજબી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા માટે એટલે કે અન્ય ઉમેદવારની 

ઉત્તરવહીમાથંી નકલ કરવા, પસુ્તક, ગાઈડ, કા૫લી કે તેવા કોઈ૫ણ છાપેલા કે હસ્તલેણખત 
સાક્રહત્યની મદદથી અથવા વાતચીત ઘ્વારા નકલ કરવા કે ઉમેદવારને નકલ કરાવવાની 
ગેરરીવતઓ પૈકી કોઈ૫ણ ગેરરીવત આચરવા માટે  

 (૮) લખાણોમા ંઅક્શ્લલ ભાર્ા અથવા ણબભત્સ બાબત સક્રહતની અપ્રસ્તતુ બાબત લખવા 

માટે (૯) ૫રીક્ષાખડંમા ંઅન્ય કોઈ રીતે ગેરવતગણ ૂકં કરવા માટે (૧૦) ૫રીક્ષાના સચંાલન 
કરવા માટે મડંળે રોકેલા સ્ટાફની સીધી કે આડકતરી રીતે હરેાન કરવા અથવા ર્ારીક્રરક રીતે 
ઈજા કરવા માટે (૧૧) પવૂગવતી ખડંોમા ંવનક્રદિટટ કરેલ તમામ અથવા કોઈ૫ણ કૃત્ય કરવાનો 

પ્રયત્ન કરવા માટે અથવા યથા પ્રસગં મદદગીરી કરવા માટે અથવા (૧ર) ૫રીક્ષા આ૫વા 
માટે તેને ૫રવાનગી આ૫તા તેના પ્રવેર્૫ત્રમા ંઆ૫વામા ંઆવેલી કોઈ૫ણ સચુનાનો ભગં 
કરવા માટે દોવર્ત ઠયાગ હોય તો અથવા દોર્વત હોવાનુ ંજાહરે કનુગ હોય તો તે ફોજદારી 
કાયગવાહીને પાત્ર થવા ઉ૫રાતં-(ક) મડંળ, તે જે ૫રીક્ષાનો ઉમેદવાર હોય તે ૫રીક્ષામાથંી 

ગેરલાયક ઠરાવી ર્કર્ે, અથવા (ખ)(૧) મડંળ, સીધી ૫સદંગી માટે લેવાતી કોઈ૫ણ 

૫રીક્ષામા ંબેસવામાથંી અથવા (ર) રાજય સરકાર પોતાના હઠેળની કોઈ૫ણ નોકરીમાથંી 
કાયમી રીતે અથવા વનક્રદિટટ જદુત માટે બાકાત કરી ર્કરે્. (૧૩) ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ, 

અનય ભરતી બોડગ, અન્ ય સરકારી/ અધગ સરકારી/ સરકાર હસ્ તકની સસં્ થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર 

કયારેય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય અને ગેરલાયક ઠરાવ્યાનો સમય ચાલ ુહરે્ તો તેવા 

ઉમેદવારોની અરજી આપોઆપ રદ થવાને પાત્ર બનર્ે.     

(૫) ઉમેદવારે અરજી૫ત્રકમા ંબતાવેલી કોઈ૫ણ વવગત અને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે 

રજુ કરેલ જન્મ તારીખ, રૈ્ક્ષણણક લાયકાત, વય, જાવત, અનભુવ વવગેરેને લગતા પ્રમાણ૫ત્રો 
ભવવટયમા ં જે તે તબકકે ચકાસણી દરમ્યાન ખોટા માલમુ ૫ડર્ે તો તેની સામે યોગ્ય 
કાયદેસરની કાયગવાહી કરવામા ંઆવર્.ે આવા ઉમેદવારની ઉમેદવારી મડંળ ઘ્વારા ‘‘રદ‘‘ કરી 
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ર્કાર્.ે તેમજ અન્ ય સવંગોની ભરતી માટે પણ ગેરલાયક ઠરાવવામા ંઆવર્.ે તેમજ જો 

૫સદંગી / વનમણ ૂકં થયેલ હરે્ તો ૫સદંગી/વનમણ ૂકં, મડંળ/ વનમણ ૂકં કરનાર સત્તાવધકારી 

દ્વારા કોઈ૫ણ તબકકે ‘‘રદ‘‘ કરવામા ંઆવર્.ે  

(૬) મડંળ ઘ્વારા લેવાનાર સ્પધાગત્મક લેણખત કસોટી કે લઘણુલવપ અને અનલુેખનની કસોટીમા ં
ઉવત્તણગ થવાથી જ ઉમેદવારને વનમણ ૂકં માટેનો હક્ક મળી જતો નથી. વનમણ ૂકં સમયે 
સત્તાવધકારીને ઉમેદવાર બધી જ રીતે યોગ્ય છે તેમ સતંોર્ થાય તો જ ઉમેદવારને વનમણ ૂકં 
આ૫વામા ંઆવર્.ે  

(૭) ૫સદંગી પામેલ ઉમેદવારે વનમણ ૂકં સત્તાવધકારી ઠરાવે તે ર્રતોને આવધન વનમણ ૂકં મેળવવાને 
પાત્ર થર્.ે  

(૮) ઉમેદવાર પોતે ૫રીક્ષામા ંસફળ થયો હોવાના કારણે જ સબંવંધત જગ્યા ઉ૫ર વનમણ ૂકં કરવાનો 

દાવો કરવાને હક્કદાર થરે્ નહીં, વનમણ ૂકં કરનાર સત્તાવધકારીને પોતાને એવી ખાતરી થાય 
કે જાહરે સેવા સારૂ ઉમેદવાર યોગ્ય જણાતો નથી તો તેને ૫ડતો જકુી ર્કાર્.ે વનમણ ૂકં બાબતે 
તેઓનો વનણગય આખરી ગણાર્.ે 

(૯) ભરતી પ્રક્રિયા સપંણૂગ૫ણે ગજુરાત જલુ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-

૧૯૬૭ (વખતો વખતના સધુારા સક્રહત) અને તે અન્વયે જે તે સવંગગના ઘડવામા ંઆવેલ 
ભરતી વનયમોને આવધન રહરેે્.  

૧૨. આ જાહરેાત તથા ભરતી પ્રક્રિયામા ંકોઈ૫ણ કારણોસર તેમા ંફેરફાર કરવાની કે રદ કરવાની 

આવશ્યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો મડંળને સપંણૂગ હક્ક / અવધકાર રહરેે્ અને મડંળ આ 
માટે કારણો આ૫વા બધંાયેલ રહરેે્ નહીં. 

  

 

તારીખ:-  ૧૬/૦૬/૨૦૨૨ 
સ્થળ:- ગાધંીનગર 

સલચવ 
ગજુરાત ગૌણ સેવા ૫સદંગી મડંળ,  

ગાધંીનગર 

 

 

 


