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ગજુરાત ગૌણ સેવા ૫સદંગી મડંળ, 
બ્લોક ન.ં૨, પહલેો માળ, કમમયોગી ભવન, સેકટર-૧૦ એ,  ગાધંીનગર 

જાહરેાત ક્રમાકંઃ૧૮૩ /૨૦૧૯૨૦ અંગેની વવગતવાર સચૂનાઓ 
(વેબસાઇટ એડ્રેસ :( https://ojas.gujarat.gov.in અને  https://gsssb.gujarat.gov.in ) 

 

૧. ગજુરાત ગૌણ સેવા ૫સદંગી મડંળ, ગાધંીનગર દ્વારા સામાજીક ન્યાય અન ેઅધધકારરતા ધવભાગના ખાતાના 
વડા ધનયામકશ્રી, સમાજ સરુક્ષાની કચેરી હસ્તકની ‘‘પ્રોબેશન ઓફિસર” વગગ-3 સવંગગની જગ્યાઓ  સ્પધાગત્મક 
પરીક્ષા યોજીને મેરીટના ધોરણે પસદંગી/પ્રધતક્ષાયાદી તૈયાર કરવા માટે લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી 
OJASની વબેસાઇટ ઉપર ઓન-લાઈન અરજી૫ત્રકો મગંાવવામા ં આવે છે. આ ઉમેદવારોએ https://ojas. 
gujarat.gov.in વબેસાઈટ ૫ર તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૯ (બપોરના ૧૪:૦૦ કલાક) થી તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૯ (સમય 
રાત્રીના ૧૧-૫૯ કલાક) દરધમયાન ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહશેે.  

1) અરજી કરવા માટેની ધવગતવાર સચૂનાઓ (આ જાહરેાતમા ંમદુ્દા નબંર- ૮ મા ંદશાગવેલ છે તે સહીત) 
આ સમગ્ર જાહરેાત ઓનલાઇન અરજી કરતા ંપહલેા ંઉમેદવારે પોતે ધ્યાનથી વાચંવી જરૂરી છે.   

2) ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે ઉમેદવારે કોઇ પ્રમાણપત્રો જોડવાના નથી. પરંત,ુ ઓનલાઇન અરજી 
કરતી વખતે પ્રમાણપત્રોમાનંી ધવગતોને આધારે ઓનલાઇન અરજીમા ં અરજદારે સમગ્ર ધવગતો 
ભરવાની રહ ેછે. આથી પોતાના બધા જ પ્રમાણપત્રો જેવા કે, શૈક્ષણણક લાયકાત, વય, શાળા છોડયાનુ ં
પ્રમાણપત્ર, જાધત, શારીરરક ખોડ-ખાપંણ(લાગ ુપડત ુ હોય તો), માજી સૈધનક(લાગ ુપડત ુ હોય તો), 
ધવધવા(લાગ ુપડત ુહોય તો) તેમજ અન્ય લાયકાતના અસલ પ્રમાણપત્રોને સાથે રાખીને ઓનલાઇન 
અરજીમા ંએવા પ્રમાણપત્રોને આધારે સમગ્ર ધવગતો ભરવાની રહ ેછે. જેથી અરજીમાનંી ખોટી ધવગતોને 
કારણે અરજી રદ થવા પાત્ર ઠરે નહીં.   

3) પરીક્ષા પધ્ધવત : પસદંગીની પ્રરિયામા ં જાહરેાતમા ં મદુ્દા નબંર-૧૦ મા ં દશાગવ્યા મજુબની પ્રથમ 
તબક્કામા ં હતેલુક્ષી પ્રશ્નોવાળી ઓ.એમ.આર. પધ્ધધતની સ્પધાગત્મક લેણખત પરીક્ષા ભાગ-૧ અને 
ત્યારબાદ કુલ જગાના અંદાજીત ત્રણ ગણા ઉમેદવારોએ ભાગ-૨ની કોમ્પ્યટુર પ્રોફીસીયન્સી (કાયગક્ષમતા 
કસોટી)ની પરીક્ષામાથંી પસાર થવાનુ ંરહશેે.  

4) જરૂરત ઉપસ્સ્થત થયે પરીક્ષા સદંભેની અમકુ સચૂનાઓ મોબાઇલ નબંર પર એસ.એમ.એસ.(SMS)થી 
આપવામા ંઆવશે. આથી, અરજીપત્રકમા ંસબંધંધત કોલમમા ંમોબાઇલ નબંર અવશ્ ય દશાગવવો અન ે
સમગ્ર ભરતી પ્રરિયા પણૂગ થાય તથા સધુી તે જ મોબાઈલ નબંર જાળવી રાખવો અધનવાયગ રીતે જરૂરી 
છે. 
 ભરવાપાત્ર જગાઓની ધવગતો નીચ ેમજુબ છે. 
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નોંધ: (૧) જાહરેાતમા ંદશામવેલ જગાઓની સખં્યામા ંવધઘટ થવાની શક્યતા રહશેે.  
(૨) અનામત જગાઓ િકત મળૂ ગજુરાતના જે તે અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે જ અનામત છે. 
(3) ઉપર દશગવેલા શારીરરક ખોડખાપંણ ધરાવતા ઉમેદવારોની કુલ ૦૧ (એક) જગ્યાઓ પૈકી ૦૧ (એક) 

હલનચલનની ધવકલાગંતા અથવા મગજના લકવાનંી ધવકલાગંતા વાળા માટે અનામત રાખવામા ં
આવેલ છે.  

(૪) એક ઉમેદવાર એક જ અરજી કરી શકશે. આમ છતા,ં સજંોગોવશાત, જો કોઈ ઉમેદવારે એક થી વધ ુ
અરજી કરેલ હશે, તો છેલ્લી કન્ફમગ થયલે અરજીને માન્ય રાખીને અન્ય અરજીપત્રકને રદ ગણવામા ં
આવશે. ણબન અનામત વગગના ઉમેદવારોએ છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સાથે ધનયત ફી ભરેલ હશે તે 
અરજી માન્ય ગણાશે. અને અગાઉની અરજી રદ ગણવામા ંઆવશે. જો ઉમેદવારે છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ 
અરજી સાથે ધનયત ફી ભરેલ નહી હોય, તો આવા ઉમેદવારની બાકીની અરજીઓ પૈકી ધનયત ફી 
સાથેની કન્ફમગ થયેલી છેલ્લી અરજી માન્ય ગણવામા ંઆવશે. જો ઉમેદવારે એકથી વધ ુઅરજી સાથે 
ફી ભરેલ હશે તો તે રીફડં કરવામા ંઆવશે નહી.    

(૫) સામાન્ય વહીવટ ધવભાગના તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૪ના ઠરાવ િમાકં-સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ.૨ 
(ભાગ-૧) તથા તા.૨૭/૦૭/૨૦૧૮ના ઠરાવ િમાકં: પીએસસી/૧૦૮૯/૩૯૧૦/ગ-૨ની જોગવાઈઓ 
ધ્યાને લઈન,ે મરહલાઓ માટે અનામત જગાઓ રાખવામા ંઆવેલ છે. મરહલાઓની અનામત જગાઓ 
માટે લાયક મરહલા ઉમેદવાર ઉ૫લબ્ધ નહી થાય તો, તે જગા સબંધધત કેટેગરી ( જનરલ, આધથિક 
રીતે નબળા વગગ, એસ.સી., એસ.ટી., એસ.ઇ.બી.સી.) ના પરુૂષ ઉમેદવારથી ભરવામા ંઆવશે. 

 (૬)માજી સૈધનક માટે ધનયમાનસુાર ૧૦% જગા અનામત છે. માજી સૈધનક કેટેગરીમા ં પસદં થયેલ 
ઉમેદવારોને તેઓની સબંધંધત જે તે કેટેગરી (જનરલ, આધથિક રીતે નબળા વગગ, એસ.સી., એસ.ટી., 
એસ.ઇ.બી.સી.) સામે સરભર કરવામા ંઆવશે. માજી સૈધનકની અનામત જગા માટે લાયક માજી સૈધનક 
ઉમેદવાર નહીં મળે તો તે જગા જે તે કેટેગરીના અન્ય સામાન્ય લાયક ઉમેદવારોથી ભરવામા ંઆવશે. 

 માજી સૈધનક ઉમેદવારો કે જેઓએ જલ, વાય ુઅને સ્થળની આમી ફોસીસમા ંઓછામા ંઓછા છ માસની 
સેવા કરી હોય અને માજી સૈધનક તરીકેનુ ંસક્ષમ અધધકારીનુ ંઓળખ કાડગ અને રડસ્ચાર્જ બકુ  
ધરાવતા હોય તો ઉપલી વય મયાગદામા ંતેઓએ બજાવેલ ફરજનો સમયગાળો ઉપરાતં ત્રણ વષગ 
સધુીની છૂટછાટ મળશે. માજી સૈધનક તરીકેની ફરજ ચાલ ુહોય તેવા ઉમેદવારો ધનવધૃિનુ ંએક વષગ 
બાકી હોય તો પણ તઓે પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી શકશે.     

(૭) શારીરરક રીતે ધવકલાગં ઉમેદવારોની જગાઓ જે તે કેટેગરી સામે સરભર કરવામા ંઆવશે.  
(૮) જાહરેાતમા ંજે તે કેટેગરીમા ંકુલ જગાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદવારો માટે અમકુ જગાઓ અનામત હોય 

ત્યારે મરહલા ઉમેદવારોની અનામત જગાઓ ધસવાયની બાકી રહતેી જગાઓ ફક્ત પરુૂષ ઉમેદવારો 
માટે અનામત છે તેમ ગણવાનુ ંનથી, આ જગાઓ પર પરુૂષ તેમજ મરહલા ઉમેદવારોની પસદંગી 
માટે ધવચારણા થઇ શકે છે. પરુૂષ તેમજ મરહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે.(દા.ત. કુલ ૧૦ જગાઓ 
પૈકી ૦૩ જગા મરહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરંત ુબાકી રહતેી ૦૭ જગા સામ ેમરહલા ઉમેદવાર 
પણ પસદંગી પામી શકે છે.) 
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ર.   ૫ગાર ધોરણ :  
 

આ જગ્યા માટે સાતમા પગાર પચં મજુબ પે મેટ્ર્રીક્સ લેવલ – ૫ મા ંપગાર રૂ. ૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦ છે. 
પરંત ુ નાણા ં ધવભાગના તા.૧૬/ર/ર૦૦૬ અને તા.ર૯/૪/ર૦૧૦ 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 વષગ માટે પ્રધત માસ માટે રૂ.૩૧૩૪૦/- ધનયત રફકસ ૫ગારથી ધનમણ ૂકં 
અપાશે. તેમજ ઉકત ઠરાવના અન્ય લાભો મળવાપાત્ર થશે. અન ેસામાન્ય વહીવટ ધવભાગના તા.૨૩-
૧૦-ર૦૧૫ના ઠરાવ િમાકં: સીઆરઆર-૧૧-ર૦૧૫-૩૧૨૯૧૧-ગ.૫ અને નાણા ધવભાગના તા.૨૮-૦૩-
ર૦૧૬ ના ઠરાવ િમાકં: ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટગ-૩)/ઝ-૧ તથા તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭મા ં દશાગવેલ 
બોલીઓ અન ે શરતોન ે આધધન ધનમાયલે ઉમેદવાર પાચં વષગના અંત ે તેની સવેાઓ સતંોષકારક 
જણાયેથી સબંધંધત કચેરીમા ં જે તે સમયના સરકારશ્રીના ધનયમોનસુાર મળવાપાત્ર ૫ગાર ધોરણમા ં
ધનયધમત ધનમણ ૂકં મેળવવાને પાત્ર થશે. તેમ છતા ંઆ બાબતે નામ.સપુ્રીમ કોટગમા ંદાખલ થયેલ SLP 
No.14124/2012 અને SLP No.14125/2012 ના ચકુાદાને આધીન રહશેે. 

 
૩. રાષ્રીયતા : 

ઉમેદવાર ભારતનો નાગરરક હોવો જોઈએ. અથવા ગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી(સામાન્ય) 
ધનયમો, ૧૯૬૭ ના ધનયમ-૭ ની જોગવાઇ મજુબની રાષ્ટ ટ્ર્ીયતા ધરાવતો હોવા જોઇએ.  
 

૪.    (૧)   વયમયામદા અને શૈક્ષબણક લાયકાતની વવગતો :  
 
 (ક) તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૯ના રોજ ઉમેદવારની ઉમર ૩૫ વષગથી વધ ુન હોવી જોઈશે. 
 (ખ) સીધી ભરતીથી ૫સદંગીમા ંધનમણ ૂકંપાત્ર થવા માટે ઉમેદવાર 
 (i)  A Bachelor’s Degree In Social Work or Sociology or Psychology as a principal subject obtained 

from any of the Universities established or incorporated by or under the Central or a State Act in India 

or any other educational institutions recognised as such or declared to be deemed as a University under 

section 3 of the University Grants Commission Act, 1956;  

       (ii)  The basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil Services 

Classification and Recruitment (General) Rules, 1967 

ii) ગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી(સામાન્ય) ધનયમો, ૧૯૬૭મા ંઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્પ્યટુરના 
ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી ધરાવતા હોવા જોઈશે. 

       (iii)  Adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.  

    (iii) ઉમેદવાર ગજુરાતી અથવા રહન્દી અથવા બનેં ભાષાનુ ંપરૂત ુ ંજ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઇશે. 
 
 
 

નોંધ: 
 
(૧) ‘‘પ્રોબેશન ઓરફસર” વગગ-3 સવંગગના ભરતી ધનયમોમા ં ધનયત થયેલ શકૈ્ષણણક લાયકાતના અગત્યના 

મદુ્દાઓનો અરજીપત્રકમા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે. પરંત ુઆખરી પસદંગી સમયે ભરતી ધનયમોમા ં
દશાગવેલ શૈક્ષણણક લાયકાતની તમામ જોગવાઈઓને ધ્યાને લેવામા ંઆવશે. ઉમેદવારે જાહરેાતમા ંદશાગવેલ 
શૈક્ષણણક લાયકાતની તમામ ધવગતો ધ્યાને લઈને જ અરજીપત્રકમા ંધવગતો ભરવાની રહશેે.  

શૈક્ષણણક લાયકાત માટે ખાસ સચૂના કે  જાહરેાતમા ંફકરા ન.ં- ૪ (ખ) ( i ) જણાવ્યા મજુબ મખુ્ય ધવષયો 
સાથે  સ્નાતક (Degree) હોવા જરૂરી છે.ભરતી ધનયમોમા ંસચુવેલ સ્પષ્ટટ ધવષયો સાથે સ્નાતક ( Degree) 
ન હોય તો ઉમેદવારી જે - તે તબકકે ‘‘રદ’’ કરવામા ંઆવશે.  

   
(૨)  ‘‘પ્રોબેશન ઓરફસર” વગગ સવંગગની ઉપલી વયમયાગદા માટે ગજુરાત મલુ્ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી 

(સામાન્ય) ધનયમો-૧૯૬૭ તેમજ ભરતી ધનયમોમા ંદશાગવેલ જોગવાઇ  અન ેસામાન્ય વહીવટ ધવભાગ ના 
તા.૨૯/૯/૨૦૧૨ અન ેતા.૦૬/૧૦/૨૦૧૫ના ઠરાવ િમાકંઃ સીઆરઆર/૧૧૨૦૦૮/૨૮૨૩૨૩/ગ-૫ ની 
જોગવાઇઓ તેમજ તે અન્વયે વખતો વખત થયેલ સધુારાને ધ્યાને લેવામા ંઆવેલ છે. 

 
૫      (૨). વયમયામદામા ંછૂટછાટ :-  
 

સામાન્ય વગગની મરહલા ઉમેદવારો, અનામત વગગના પરુૂષ તથા મરહલા ઉમેદવારો તેમજ માજી સૈધનક, 
શારરરીક ધવકલાગં ઉમેદવારો અને સરકારી સેવામા ંઅગાઉથી ફરજ બજાવતા હોય તેવા ઉમેદવારોને નીચ ે
મજુબ ધનયમોનસુાર છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. 
(૧) ‘‘પ્રોબેશન ઓરફસર” વગગ-3 સવંગગની જગા માટે સામાન્ય વગગની મરહલા ઉમેદવારોને મરહલા તરીકેના 

પાચં વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. 
(૨) ‘‘પ્રોબેશન ઓરફસર” વગગ-3 સવંગગની જગાઓ પૈકી જે તે અનામત વગગના ઉમેદવારો માટે જગાઓ 

અનામત દશાગવેલ છે તેવા વગગના પરુૂષ ઉમેદવારોને પાચં વષગની છૂટછાટ અને મરહલા ઉમેદવારોને 
અનામત વગગ તરીકેના પાચં અને મરહલા તરીકેના પાચં વષગ મળી કુલ-૧૦(દશ) વષગની છૂટછાટ 
મળવાપાત્ર થશે. પરંત ુજે તે અનામત વગગ માટે અનામત જગા દશાગવેલ નથી તેવા વગગના પરુૂષ 
ઉમેદવારોને કોઇ છૂટછાટ મળશે નહીં પરંત ુમરહલા ઉમેદવારોને મરહલા તરીકેના પાચં વષગની છૂટછાટ 
મળવાપાત્ર થશે.  

(૩) સામાન્ય વગગના ધવકલાગં પરુૂષ ઉમેદવારોને ૧૦ વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે.  
(૪) સામાન્ય વગગના ધવકલાગં મરહલા ઉમેદવારોને ૧૫ વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશ.ે  
(૫) અનામત વગગના ધવકલાગં પરુૂષ ઉમેદવારોને જે તે અનામત વગગ માટે જગાઓ અનામત હશે તેવી 

કેટેગરીના ધવકલાગં પરુૂષ ઉમેદવારોને ૧૫ વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. જ્યારે જે તે અનામત 
વગગ માટે જગાઓ અનામત ન હોય તેવા જે તે અનામત વગગના ધવકલાગં પરુૂષ ઉમેદવારોને ૧૦ 
વષગની જ છુટછાટ મળવાપાત્ર થશે. 

(૬) અનામત વગગના ધવકલાગં મરહલા ઉમેદવારોને જે તે અનામત વગગ  માટે જગાઓ અનામત હશે તેવી 
કેટેગરીના ધવકલાગં મરહલા ઉમેદવારોને ૨૦ વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. જ્યારે જે તે અનામત 

વગગ માટે જગાઓ અનામત ન હોય તેવા જે તે અનામત વગગના ધવકલાગં મરહલા ઉમેદવારોને ૧૫ 
વષગની જ છુટછાટ મળવાપાત્ર થશે. 

 
(૭)  આવથિક રીતે નબળા વગોની વય મયામદામા ંછૂટછાટ :

(૧)  આધથિક રીતે નબળા વગગ ની કેટેગરીના પરુુષ ઉમેદવારને પાચં (૦૫) વષગની 
છુટછાટ અને મરહલા ઉમેદવારને  કેટેગરી તરીકેના પાચં (૦૫) વષગ અને મરહલા તરીકેના 
પાચં વષગ મળી કુલ – ૧૦ (દસ) વષગની વય મયાગદામા ંછૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. આધથિક રીતે 
નબળા વગગ ના ઉમેદવારોએ રાજય સરકારની નોકરી માટે આધથિક રીતે નબળા વગો 

માટે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર તા. ૧૪/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૧૯/૦૮ ર૦૧૯ સધુીમા ંમેળવેલ હોય 
તેવુ ં પ્રમાણપત્ર ધરાવતા ં હશે તો જ ઉ૫લી વયમયાગદામા ં છૂટછાટ તેમજ EWS કેટેગરીની 
અનામત જગાનો લાભ મળશે. અન્યથા તેઓ સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી 
નોંધાવી શકશે. અને તે રકસ્સામા ંવયમયાગદા, પરીક્ષા ફી માથંી મસુ્ક્ત તેમજ અનામત જગા પર 
પસદંગીનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહી.

(૨)  આધથિક રીતે નબળા વગગ (EWS) ના ઉમેદવારોએ સામાજીક ન્યાય અને અધધકારીતા 
ધવભાગના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠરાવ િમાકં ઈ.ડબલ્ય.ુએસ./૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ ની 
જોગવાઈ મજુબ થી ધનયત થયેલ Annexure - KH (Eligibility Certificate For Economically 

Weaker Sections)  અંગ્રેજી નમનુામા ંઅથવા પરરધશષ્ટટ-ગ (આધથિક રીતે નબળા વગો માટે પાત્રતા 
પ્રમાણપત્ર) ગજુરાતી નમનૂામા ં તારીખ :૧૪/૦૧/ર૦૧૯થી અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 
૧૯/૦૮/૨૦૧૯ દરધમયાન મેળવેલ અસલ પ્રમાણ૫ત્રનો નબંર અને તારીખ ઓન લાઈન અરજી 
કરતી વખતે દશાગવવાના ંરહશેે.સક્ષમ અધધકારી ધ્ વારા અપાયેલ આવુ ંપ્રમાણપત્ર રજુ ન કરી 
શકનાર ઉમેદવારો સામાન્ ય ઉમેદવારો માટે નક્કી થયેલ વયમયાગદામા ંઆવતા નહીં હોય તો 
તેઓની ઉમેદવારી રદ થશે.

 
(૮) સામાજીક શૈક્ષણીક પછાત વગોની વય મયામદામા ંછૂટછાટ :   

‘‘પ્રોબેશન ઓરફસર” વગગ-3 સવંગગની જગાઓમા ંS.E.B.C.કેટેગરી (સા. શૈ.૫.વગગ) ના ઉમેદવારો 

માટે જગાઓ અનામત છે તેવા S.E.B.C. કેટેગરી(સા.શૈ.પ.વગગ) ના ઉમેદવારોએ રાજય 
સરકારની નોકરી માટે કઢાવેલ નોન-િીમીલયેર સરટિફીકેટ તા.૦૧/૦૪/ર૦૧૭ થી તા.૧૯/૦૮/ર૦૧૯ 
દરધમયાન મેળવેલ હોય તેવુ ંપ્રમાણપત્ર ધરાવતા ંહશે તો જ ઉ૫લી વયમયાગદામા ંછૂટછાટ તેમજ 
કેટેગરીની અનામત જગાનો લાભ મળશે. અન્યથા તેઓ સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવાર તરીકે 
ઉમેદવારી નોંધાવી શકશે. અને તે રકસ્સામા ંવયમયાગદા, પરીક્ષા ફી માથંી મસુ્ક્ત તેમજ અનામત 
જગા પર પસદંગીનો લાભ મળવાપાત્ર થશ ેનહી.  

(૯)   અનામત વગમના તમામ ઉમેદવારોએ જાવત અંગેનુ ંપ્રમાણપત્ર ગજુરાત સરકાર દ્વારા વખતો વખત  
વનયત કરેલ નમનૂામા ંમળેવેલ હોવુ ંજોઇશે. 

(૧૦)  ઉમેદવાર, ખોડખા૫ંણની ૪૦% કે તેથી વધ ુટકાવારી ધરાવતા ંહોવાનુ ંધસધવલ સર્જનનુ ંસટીફીકેટ 
ધરાવતા ંહશે, તો જ ધવકલાગં ઉમેદવાર તરીકે ઉ૫લી વયમયાગદા અને અનામતનો લાભ મળશે. 

શારીરરક અશક્તતા અંગે સામાન્ય વહીવટ ધવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પરીપત્ર િમાકંઃ પરચ-
૧૦૨૦૦૮–૪૬૯૫૪૦-ગ-ર અને ત્યારબાદ સરકારશ્રીના વખતો વખતના સધુારા પરરપત્રથી ધનયત 
થયેલ નમનૂામા ંસરકારી હોસ્સ્પટલના સધુપ્રન્ટેન્ડને્ટ/ધસધવલ સર્જન/મેડીકલ બોડગ દ્વારા આપવામા ં
આવેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામા ંઆવશે. 

(૧૧) ગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી(સામાન્ય) ધનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ મજુબ જે     
ઉમેદવારો રાજય સરકારની સેવામા(ંફીડર કેડર)મા ં હોય તેવા ઉમેદવારોની તરફેણમા ં ઉપલી 
વયમયાગદામા ં ‘‘પ્રોબેશન ઓરફસર” વગગ-3 સવંગગની જગા માટે ત્રણ વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર 
થશે.  

  (૧૨)  માજી સૈધનક ધસવાય તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારોને ઉ૫લી વયમયાગદામા ં મળવાપાત્ર છૂટછાટ 
સાથેની ઉંમર ધનયત તારીખ ેકોઈ૫ણ સજંોગોમા ં૪૫ વષગ કરતા ંવધવી જોઈએ નહીં. 

 
૬.      કોમ્પ્યટુરની જાણકારી 
 

 ઉમેદવાર રાજય સરકારના સામાન્ય વહીવટ ધવભાગના તા.૧૩/૦૮/ર૦૦૮ તેમજ તા. 
૧૮/૦૩/૨૦૧૬ના સરકારી ઠરાવ નબંર:-સીઆરઆર-૧૦-ર૦૦૭-૧ર૦૩ર૦-ગ.૫ થી નકકી કરેલ 
અભ્યાસિમ મજુબ કોમ્પ્યટુર અંગેનુ ંબેઝીક નોલેજ ધરાવતા હોવા અંગેનુ ંકોઈ૫ણ તાલીમી સસં્થાનુ ં
પ્રમાણ૫ત્ર/માકગશીટ ધરાવતા હોવા જોઈશે. અથવા સરકાર માન્ય યધુનવધસિટી અથવા સસં્થામા ં
કોમ્પ્યટુર જ્ઞાન અંગેના કોઈ૫ણ રડ્લોમા/ડીગ્રી કે સટીરફકેટ કોષગ કરેલ હોય તેવા પ્રમાણ૫ત્રો 
અથવા ડીગ્રી કે ડી્લોમા અભ્યાસિમમા ંકોમ્પ્યટુર એક ધવષય તરીકે હોય તેવા પ્રમાણ૫ત્રો અથવા 
ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧ર ની ૫રીક્ષા કોમ્પ્યટુરના ધવષય સાથે ૫સાર કરેલ હોય તેવા 
પ્રમાણ૫ત્રો ધરાવતા હોવા જોઈશે. આ તબકકે આવુ ંપ્રમાણ૫ત્ર ન ધરાવતા ઉમેદવારો ૫ણ અરજી 
કરી શકશે. ૫રંત ુઆવા ઉમેદવારોએ ધનમણ ૂકં સિાધધકારી સમક્ષ કોમ્પ્યટુરની બઝેીક નોલેજની 
૫રીક્ષા પાસ કયાગન ુ ંઆવુ ંપ્રમાણ૫ત્ર ધનમણ ૂકં મેળવતા ં૫હલેા અચકુ રજુ કરવાનુ ંરહશેે. અન્યથા 
ધનમણ ૂકં સિાધધકારી આવા રકસ્સામા ંઉમેદવારોની ૫સદંગી "રદ" કરી શક્શે. 

 
૭.      શૈક્ષબણક લાયકાત/વયમયામદા માટે વનધામફરત તારીખ : (Cut - Off Date) 

તમામ ઉમેદવારોના ં રકસ્સામા ંશૈક્ષણણક લાયકાત, વય મયાગદા, નોન-િીમીલયેર સટી અને અન્ય 
જરુરી લાયકાત માટે તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૯ ની સ્સ્થધતને ઘ્યાનમા ંલેવામા ંઆવશે. 

 
૮.      અરજી કરવાની રીત :-   

આ જાહરેાતના સદંભગમા ંમડંળ ઘ્વારા ઓન લાઈન અરજી જ  સ્વીકારવામા ંઆવશે. જે અન્વય ે
ઉમેદવારોએ જાહરેાતમા ંદશાગવ્યા તા.૨૦/૦૭/ર૦૧૯ (બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક) તા. ૧૯/૦૮/૨૦૧૯ 
(સમય રાત્રીના ૨૩-૫૯ કલાક) દરધમયાન https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ ૫ર ઓન-લાઈન 
અરજી૫ત્રક ભરી શકશે. તેમ છતા ંકોઇ ઉમેદવાર એક કરતા ંવધ ુઅરજી રજીસ્ટડગ કરશે તો તેવા 
ઉમેદવારોના રકસ્સામા ંસૌથી છેલ્લે કન્ફમગ થયેલી અરજી માન્ય ગણીને તે ધસવાયની બાકીની તમામ 
અરજીઓ રદ થશે.  
 (yk ònuh¾çkh Võík rLkËuoþ {kxu Au ðÄw rðøkík {kxu MktMÚkkLke ðuçkMkkEx òuðk rðLktíke.)
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INDIAN        ARMY 
 

ARMY RECRUITING OFFICE, AHMEDABAD 
ARMY RECRUITING RALLY (FOR MEN) AT HIMMATNAGAR 

28 AUG 2019 TO 09 SEP 2019 
 

 
 
 
1. PROCEDURE FOR ONLINE REGISTRATION 
 
 (a) All candidates to log in to joinindianarmy.nic.in, check their eligibility status and create their profile.  
 (b) Online Registration (submission of application) will commence from 29 Jun 2019 and close on           
             12 Aug 2019. 
 (c) Candidates will login again after   13 Aug 2019 and take a printout of the Admit Card which they will 

carry to rally site.                                                                                                                                                                                                                                                          
 (d) Participation in rally WILL NOT BE PERMITTED without the Admit Card.  
  
2. Army Recruiting Rally will be held for eligible candidates of districts; Anand, Valsad,Tapi, Dangs, Navasari, 
Sabarkantha, Vadodra, Mehsana, Surat, Banaskantha, Patan, Narmada, Mahisagar, Ahmedabad, 
Gandhinagar, Aravali, Chhota Udepur, Bharuch, Kheda, Dahod, Panchmahals & UTs of Daman, Dadra &  
Nagar Haveli  from 28 Aug 2019 to 09 Sep 2019 at Sabar Sports Stadium, Himmatnagar. Online registration is 
mandatory and will be open from 29 Jun 2019 to 12 Aug 2019.  Admit cards for the rally will be sent through 
registered e- mail from  13 Aug 2019  to 20 Aug 2019. Candidates should reach the venue on given date and time 
as mentioned in the Admit Card. 
 
3. Candidates will be screened for following Categories and as per qualitative Requirements mentioned below.  
 

Category Age 
(Years) 

Born 
Between 

(both 
dates 

inclusive) 

Minimum Physical QR Education QR 

Ht 
(CM) 

Wt 
(KG) 

Chest (CM) 

Soldier General 
Duty 

17 ½ - 21 01 Oct 98 
to  
01 Apr 02 

168 50 77(+5cm 
expansion) 

CI 10th / Matric pass with 45 % 
marks in aggregate and 33 % in 
each subject. For Boards 
following grading system min of D 
Grade (33-40) in indl subjects or 
grade which contains 33 % and 
overall aggregate of C2 grade. 

Soldier  
Technical  

17 ½ - 23 01 Oct 96 
to  
01 Apr 02 
 

167 50 76(+5cm 
expansion) 

10+2/intermediate Exam Pass in 
Science with Physics, Chemistry 
Maths and English with min 50% 
marks in aggregate and 40% in 
each subject. Soldier 

Technical 
(Aviation/ 
Ammunition  
Examiner) 

17 ½ - 23 01 Oct 96 
to  
01 Apr 02 
 

167 50 76(+5cm 
expansion) 

Soldier Nursing 
Assistant/ 
Nursing 
Assistant 
Vetennary 

17 ½ - 23 01 Oct 96 
to  
01 Apr 02 
 

167 50 77(+5cm 
expansion) 

10+2/Intermediate Exam Pass in 
Science with Physics, Chemistry, 
Biology and English with min                
50 % marks in aggregate and min 
40% in each subject. 
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BE PERMITTED TO PARTICIPATE IN RALLY WITHOUT ADMIT CARD 
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Soldier 
Clerk/Store 
Keeper  
Technical  

17 ½ - 23 01 Oct 96 
to  
01 Apr 02 
 

162 50 77(+5cm 
expansion) 

10+2/ Intermediate Exam pass in 
any stream (Arts, Commerce, 
Science) with 60% marks in 
aggregate and minimum 50 % in 
each subject. Securing 50% in 
English and Maths / 
Accounts/Book keeping in Class 
12th is mandatory.     

Soldier 
Tradesmen (10th 
pass)  

17 ½ - 23 01 Oct 96 
to  
01 Apr 02 
 

168 48 76(+5cm 
expansion) 

Cl 10th Simple Pass. No stipulated 
in aggregate percentage but 
should have scored min 33 % in 
each subject. 

Soldier 
Tradesmen (8th 
pass)  

17 ½ - 23 01 Oct 96 
to  
01 Apr 02 
 

168 48 76(+5cm 
expansion) 

Cl 8th simple pass (for Syce 
House keeper and Mess Keeper) 
 No stipulated in aggregate 
percentage but should have 
scored min 33 % in each subject. 

Sepoy Pharma 19-25 01 Oct 94 
to  
30 Sep 00 

167 50 77(+5cm 
expansion) 

10+ 2 or equivalent exam passed 
in Science with Physics, 
Chemistry, Biology and English. 
Qualified in D Pharma with Min 
55% marks in aggregate and 
registered with State 
Pharmaceutical council 
/Pharmacy council of India. 
Individuals qualified in B Pharma 
with min 50% marks and 
registered with State 
Pharmaceutical Council / 
Pharmacy council of India are 
also eligible.   

Special Instructions:- 

ST Candidates ( for all categories) : Height -162 cm, Weight -48 kg & chest 77-82. 

@ Relaxation in Physical Standards  
Category Height (Cms) Chest (Cms) Weight (Kgs) 
Sons of 
Servicemen(SOS)/Ex-
Servicemen(SOEX)/War 
Widows(SOWW)/ Widows of 
Ex-Servicemen 

 
2 

 
1 

 
2 

Adopted son/son-in-law of a 
War Widow, if she has no 
son including a legally 
adopted son of Serving 
soldier/ Ex- Servicemen  

2 1 2 

Outstanding 
Sportsmen(International/ 
national/State/District level 
having secure 1st & 2nd 
Position in last two years) 

2 3 5 

@ Note- Relaxation in Physical Standards is either for wards of servicemen/ex servicemen or sportsmen (not 
both) and is in addition to the Special Physical standards  
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Candidates will be tested as stated below:- 

 
Physical Fitness Test (At Rally Site) Remarks 

 1.6 KM Run Beam 
 (Pull ups) 

9 Ft 
Ditch 

Zig-Zag 
Balance  

Group Time  Marks Pull 
Ups 

Marks  Need to  
qualify 

Need to 
Qualify 

For following cats, 
candidates only need to 
qualify in PFT : 
(a) Soldier Technical. 
(b) Soldier Technical 
(Aviation / Ammunition 
Examiner). 
(c) Soldier Nursing Assistant 
/ Nursing Assistant 
Veterinary. 
(d) Soldier Clerk/ Store 
Keeper Technical/Inventory 
Management. 

Group - I  Up till 5 mins 30 secs 60 10 40 
Group - II 5 mins 31 sec to  

5 mins  45 secs 
48 09 33 

08 27 
07 21 
06 16 

Physical Measurement (At Rally Site) 
 
Physical measurement will be carried out as per the physical standards listed at para 3 above 
 
Medical Test 
 

(a)    As per laid down medical standards at the Rally Site. 
(b)   Unfit candidates will be referred to MH, Ahmedabad for specialist review.  Candidates referred for  

       specialized review should present themselves to MH, Ahmedabad within 14 days of the referral and report     
       back to ARO for issue of Admit Card for CEE in case declared FIT. 
 
Written Test through Common Entrance Examination (CEE) 
 

(a) Will be conducted for medically fit candidates at nominated venue. Location, date and time of written test 
will be intimated at rally site and through Admit Cards. 

 
(b)   Admit Card for the CEE for the Rally fit candidates will be issued at Rally Site itself.  
 
(c)   Admit card for the CEE for the Review Fit cases will be issued after getting medically fit by concerned 
specialist/ specialists at MH, Ahmedabad. 
 
NOTE :-  CEE for Sepoy (Pharma) will be conducted separately under the aegis of ARO, Jamnagar. Location, 
date and time of written test will be intimated at rally site and through Admit Cards separately.  

 
4. Candidates are required to bring following documents/ certificates in original with two attested photocopies 
with them to the rally site:- 
  

(a) Admit Card. Printed with Laser Printer on good quality paper (Do not shrink the size). 
 
 (b) Photograph.   Twenty copies of unattested Passport size colour photographs developed on good 

quality photographic paper in white background not more than three months old. Computer printouts/photo 
shopped photographs will NOT be accepted. Candidate should be clean shaven in the photographs. 

  
 (c) Education Certificates.  
 

(i) Education Certificates with marks sheet in original of all educational qualifications achieved 
by candidate i.e. Matric / Intermediate / Graduation etc from recognised School/ College/Board/ 
University.  
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(ii) Provisional /online education certificate should be certified ink signed by the head of the 
education institution of concerned Board/ University. 
 
(iii) Candidates with matric certificate from Open School should bring School Leaving Certificate 
countersigned by BEO/DEO. 

 
(d) Domicile Certificate.  Domicile Certificate with photograph issued by Tehsildar/District Magistrate. 
 
(e) Caste Certificate.  Caste Certificate affixed with photograph of the candidate issued by the 
Tehsildar/ District Magistrate. 
 
(f) Religion Certificate. Religion Certificate issued by the Tehsildar /SDM (If religion as 
“SIKH/HINDU/MUSLIM/CHRISTIAN”  is not mentioned in caste certificate). 
 
(g) School Character Certificate.  School Character Certificate issued by the School/College 
Principal/Headmaster where the candidates last studied.  

 
(h) Character Certificate.  Character Certificate with photograph issued by Village Sarpanch/ Municipal 
corporation within last six months.  

 
(j) Unmarried Certificate.  Unmarried certificate for candidates less than 21  years of age with 
photograph issued by Village Sarpanch/ Municipal corporation within last six months. 

 
(k) Relationship Certificate.  SOS/SOEX/SOW/SOWW Candidates are required to produce the 
following documents :- 
 

(i) Relationship certificates issued from respective Record Office duly singed by Record Officer  
with Personal number, Rank, Name and particular of the record Officer issuing the Relationship 
Certificate with office seal /stamp endorsed.  Relationship certificate should bear water marks of the 
concern Records. 
 
(ii) A declaration to the affect as mentioned in the Affidavit on Ten Rupees Non-Judicial Stamp 
paper prepared by the ESM duly signed by 1st Class /Executive/Judicial Magistrate is required to be 
submitted by the candidate at rally site. Format of affidavit att as per Appx. 
 
(iii) Original Discharge Book of Ex-Servicemen also to be produced. Name and date of birth of 
the candidate must have been recorded in it.  
 

(l) NCC Certificate.  NCC A/B/C certificates and Republic Day Parade certificate should have 
photographs of the candidates duly attested by issuing authority. Provisional NCC A/B/C pass certificate 
will only be accepted if authenticated by concerned NCC Group commanders.  No bonus marks are to 
be allotted unless the certificate (relationship /sports/NCC) have been verified. An undertaking to the effect 
will be obtain from the candidate.  Provisional certificate are accepted only during the notified rally 
duration neither earlier nor late.  
 
(m) Sports Certificate. 
 

(i) Sportsmen who have represented India at International level and State at National level 
within the last two years (for list of sports under which relaxation in physical standards is admissible, 
attention is invited to www.joinindianarmy.nic.in website). 
 
(ii) Sportsmen who have represented District at Sate level and University team or regional team 
at District level with 1st /2nd position within last two years (Sports Certificate should be with 
registration number and from govt recognized Institutes /Bodies as under :- 
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18. Tattoo.   Permanent body tattoos of religious sentiment are only permitted on inner face of forearms 
i.e from inside of elbow to the wrist and on the reverse of palm/back (dorsal) side of hand. Permanent body 
tattoos on any other part of the body are not acceptable and candidates will be barred from further 
selection. 
 
19.  If 180 days or more lapse between screening medical at the rally and dispatch, medical will be done again 
and unfit candidates in this review will not be recruited.  
 
20. Selection is provisional till Radhari Certificate is issued and candidates are dispatched for training. 
 
21. Mobile phones are not permitted in the rally site and at the time of CEE. 
 
22. At  the rally site, all candidates should report duly shaved for identification at various stages of rally process 
failing which candidate can be barred from participation in recruitment rally. 
 
23. Candidates are advised in their own interest to undergo medical exam before coming for selection especially 
with respect to flat foot, poor vision, deformities and physical measurements. All are advised to ensure that their ears 
are free of wax by getting it cleaned by a doctor prior to the rally. 
 
24. Candidates may have to present themselves at rally site for three to four days. Candidates should make 
arrangement for stay under their own arrangements. 
 
25. Negative marking would be applicable in CEE.  
 
26. Result of written examination will be declared on the official website joinindianarmy.nic.in. No separate 
letter will be sent to the candidate.  It is responsibility of candidate to check his result and report to ARO for 
documentation. 
 
27. For more details contact on 
  

Telephone Number :   079-22868082 
 

 Mobile No                :     9998553924 
 
Disclaimer.  The terms and conditions, given in the notification and on the website are subject to change and should 
therefore, be treated as guidelines only. In case of any ambiguity, the existing polices, rules and regulations of Indian 
Army/Government of India will be final. Details are also available on website www.joinindianarmy.nic.in.       
 
 

“ Rally can be cancelled/ postponed at any time without giving any reason” 
 
 

                                  Sd/-x-x-x-x-x-x 
(TN Singh) 
Colonel  
Director Recruiting  

Place :  Ahmedabad        Army Recruiting Office 
Ahmedabad 

Date   :   26  Jun 2019 
  

(yk ònuh¾çkh Võík rLkËuoþ {kxu Au ðÄw rðøkík {kxu MktMÚkkLke ðuçkMkkEx òuðk rðLktíke.)
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ગજુરાત ગૌણ  સેવા ૫સદંગી મડંળ, 
બ્લોક ન.ં ૨, પહલેો માળ, કમમયોગી ભવન, સેક્ટર – ૧૦, ગાધંીનગર 

જાહરેાત ક્રમાકંઃ ૧૫૨/ર૦૧૮૧૯  થી ૧૬૬/ર૦૧૮૧૯  અંગેની વવગતવાર સચુનાઓ 

 (વેબસાઇટ એડ્રેસ : https://ojas.gujarat.gov.in અને https://gsssb.gujarat.gov.in) 
 
 

     ગજુરાત ગૌણ સવેા 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 અન્વયે પસદંગી/ પ્રવતક્ષા યાદી તયૈાર કરવા માટે ઉમેદવારો પાસેથી OJAS ની 
વેબસાઇટ પર ઓનલાઈન અરજી૫ત્રકો મગંાવવામા ં આવે છે. આ માટે ઉમેદવારોએ 
https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ ૫ર તા. ૨૫/૦૭/ર૦૧૯ (૧૪-૦૦ કલાક) થી તા. 
૨૪/૦૮/ર૦૧૯ (સમય રાત્રીના ૧૧.૫૯ કલાક સધુી) દરમ્યાન ઓન-લાઈન અરજી કરવાની રહરેે્. 

અરજી કરવા માટેની વવગતવાર સચૂનાઓ સહહત (આગળ ફકરા ન-ં૭ મા ંદર્ાગવલે) 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. પરીક્ષા સબંધેંની 
તમામ સચૂનાઓ મડંળની વેબસાઇટ https://gsssb.gujarat.gov.in પર જકૂવામા ં આવરે્ તેથી 
સમયાતંરે મડંળની વબેસાઇટ અચકુ જોતા રહવે ુ ંતેમજ  કેટલીક સચૂનાઓ મોબાઇલ નબંર પર SMS 

થી આપવામા ંઆવર્ે. આથી અરજીપત્રકમા ંસબંવંધત કોલમમા ંમોબાઇલ નબંર અવશ્ ય દર્ાગવવો અન ે
ભરતી પ્રહિયા પણૂગ થાય ત યા ં સધુી તે નબંર જાળવી રાખવો જરૂરી અન ેઆપના હહતમા ંછે. 

૧. સવંગમવાર જગ્યાની વવગતો નીચે મજુબ છે. 
 

જાહરેાત ક્રમાકં 

વવભાગ/ ખાતાની 
વડાની 

કચરેીનુનંામ 

સવંગગનુ ં
નામ 

સામાન્ ય 
વગગ 

આવથિક રીત ે
નબળા વગગ 

અનસુણૂચત 
જાવત 

અનસુણૂચત 
જન જાવત 

સા.ર્.ૈ૫. વગગ 

કુલ સા 
મા 
ન્ય     

મ 

હહ 
લા 

સા 
મા 
ન્ય 

મ 

હહ 
લા 

સા  
મા 
ન્ય 

મ 

હહ 
લા 

સા 
મા 
ન્ય 

મ 

હહ 
લા 

સા 
મા 
ન્ય 

મ 

હહ 
લા 

૧૫૨/ર૦૧૮૧૯ 
માગગ અને મકાન 
વવભાગ 

અવધક 
મદદનીર્ 
ઈજનરે 
(વવદ્યતુ) 

૦૫ ૦૧ ૦૧ -- -- -- ૦૨ -- ૦૨ -- ૧૧ 

૧૫૩/ર૦૧૮૧૯ અવધક્ષક ઈજનરેશ્રી 
આલખેન (માગગ 
અન ેમકાન) વર્ ુગળ, 

ગાધંીનગર   

અવધક 
મદદનીર્ 
ઈજનરે 
(સીવીલ)   

૪૨ ૨૧ ૦૭ ૦૩ ૦૨ -- ૦૨ ૦૧ ૧૯ ૦૯ ૧૦૬ 

૧૫૪/ર૦૧૮૧૯ માગગ અને મકાન 
વવભાગ 

એગ્રીકલ્ચર 
ઓવરર્ીયર 

૦૩ -- -- -- -- -- -- -- -- -- ૦૩ 
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૧૫૫/ર૦૧૮૧૯ વનયામકશ્રી, 
કામદાર રાજય 
વીમા યોજના, 
અમદાવાદ  

વસનીયર 
ફામાગસીસ્ટ 

૦૮ ૦૪ ૦૨ -- ૦૧ -- -- -- ૦૫ -- ૨૦ 

૧૫૬/ર૦૧૮૧૯ વનયામકશ્રી, 
ભારતીય તબીબી 
અન ેહોવમયોપથી 
કચરેી ગાધંીનગર 

આસીસ્ટન્ટ 
ફામાગસીસ્ટ 
(આયવુદે) 

૦૩ -- -- -- -- -- -- -- -- -- ૦૩ 

૧૫૭/ર૦૧૮૧૯ વનયામકશ્રી, 
ભારતીય તબીબી 
અન ેહોવમયોપથી 
કચરેી ગાધંીનગર 

 

ગ્રથંપાલ ૦૪ ૦૧ -- -- -- -- -- -- - -- ૦૫ 

૧૫૮/ર૦૧૮૧૯ વનયામકશ્રી, 
તબીબી વર્ક્ષણ 
અન ેસરં્ોધન, 
ગાધંીનગર   

હફણિયો 
થરેાપીસ્ટ/ 
ટયટુર કમ 
હફજીયો 
થરેાપીસ્ટ 

૦૪ ૦૧ ૦૧ -- -- -- ૦૨ ૦૧ ૦૩ ૦૧ ૧૩ 

૧૫૯/ર૦૧૮૧૯ વનયામકશ્રી, 
તબીબી વર્ક્ષણ 
અન ેસરં્ોધન, 
ગાધંીનગર   

લબેોરેટરી 
આસીસ્ટન્ટ  ૦૮ ૦૩ ૦૪ ૦૧ ૦૪ ૦૧ ૦૭ ૦૩ ૧૭ ૦૮ ૫૬ 

વનયામકશ્રી, 
તબીબી સવેાઓ, 
ગાધંીનગર   

લબેોરેટરી 
આસીસ્ટન્ટ  ૦૭ ૦૨ ૦૨ -- ૦૧ -- ૦૩ -- ૦૪ ૦૧ ૨૦ 

જખુ્ય ઈજનરે અન ે
વનયામક, ગજુરાત 
ઈજનરેી સરં્ોધન 
સસં્થા, વડોદરા  

લબેોરેટરી  
આસીસ્ટન્ટ  ૧૩ ૦૬ ૦૩ ૦૧ ૦૪ ૦૨ -- -- ૦૭ ૦૪ ૪૦ 

કુલ જગ્યાઓ ૨૮ ૧૧ ૦૯ ૦૨ ૦૯ ૦૩ ૧૦ ૦૩ ૨૮ ૧૩ ૧૧૬ 

૧૬૦/ર૦૧૮૧૯ વનયામકશ્રી, 
સરકારી જદુ્રણ અન ે
લખેન સામગ્રી  

વમકેનીક 
૦૭ -- -- -- -- -- -- -- -- -- ૦૭ 

૧૬૧/ર૦૧૮૧૯ ઉધ્યોગ અન ેખાણ 
વવભાગ  

સવયેર ૧૦ ૦૪ ૦૩ ૦૧ ૦૨ -- ૦૧ -- ૦૩ ૦૧ ૨૫ 

૧૬૨/ર૦૧૮૧૯ વનયામકશ્રી, 
સરકારી જદુ્રણ અન ે
લખેન સામગ્રી  

આવસસ્ટન્ટ 
બાઇન્ડર ૦૮  ૦૨ ૦૮ -- ૦૨ -- ૦૨ -- ૦૭ ૦૧ ૩૦ 

૧૬૩/ર૦૧૮૧૯ વનયામકશ્રી, 
સરકારી જદુ્રણ અન ે
લખેન સામગ્રી  

આવસસ્ટન્ટ 
મર્ીનમને ૧૬ ૦૭ ૦૮ -- ૦૫ -- ૦૫ ૦૧ ૧૧ ૦૪ ૫૭ 

૧૬૪/ર૦૧૮૧૯ કવમશ્નરશ્રી, કુહટર 
અન ેગ્રામોદ્યોગની 
કચરેી, ગાધંીનગર  

ઇકોનોવમક 
ઇન્વસે્ટીગેટર  ૦૩ ૦૧ - - - - - - - - ૦૪ 

૧૬૫/ર૦૧૮૧૯ વનયામકશ્રી, 
પરુાતતવ અન ે
સગં્રહાલય  

સબ-
ઓવરર્ીયર 
(પટેા 
સવકે્ષક)  

૦૨ ૦૧ - - - - - - ૦૧ - ૦૪ 
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૧૬૬/ર૦૧૮૧૯ રમત- ગમત યવુા 
અન ેસાસં્કૃવતક 
પ્રવવૃિઓનો 
વવભાગ  

સહાયક 
તકનીકી 
(ટેકવનકલ 
આસીસ્ટન્ટ)  

૦૨ ૦૧ - - - - - - ૦૧ - ૦૪ 

કલૂ જગ્યાઓ ૧૪૫ ૫૫ ૩૯ ૬ ૨૧ ૩ ૨૪ ૬ ૮૦ ૨૯ ૪૦૮ 

 
 

     ઉપર દર્ાગવેલ જગ્યાઓ પૈકી માજી સૈવનકો અને ર્ાહરરીક રીતે વવકલાગં ઉમેદવારો માટેની 

સવંગગવાર અનામત જગ્યાઓ નીચે દર્ાગવ્યા જજુબની રહરેે્. 
 

જાહરેાત િમાકં સવંગગનુ ંનામ કુલ 
જગ્યાઓ 

માજી 
સૈવનક 

ર્ાહરરીક 
વવકલાગં 

દ્રષ્ટટ શ્રવણ 
હલન 
ચલન 
(OL) 

૧૫૨/ર૦૧૮૧૯ અવધક મદદનીર્ ઈજનેર (વવદ્યતુ) ૧૧ ૦૧ - - - - 

૧૫૩/ર૦૧૮૧૯ અવધક મદદનીર્ ઈજનેર (સીવીલ)   ૧૦૬ ૧૦ ૦૩ - - ૦૩  

૧૫૪/ર૦૧૮૧૯ એગ્રીકલ્ચર ઓવરર્ીયર ૦૩ - - - - - 

૧૫૫/ર૦૧૮૧૯ વસનીયર ફામાગસીસ્ટ ૨૦ ૦૨ - - - - 

૧૫૬/ર૦૧૮૧૯ આસીસ્ટન્ટ ફામાગસીસ્ટ (આયવેુદ) ૦૩ - - - - -  

૧૫૭/ર૦૧૮૧૯ ગ્રથંપાલ ૦૫ - - - - - 

૧૫૮/ર૦૧૮૧૯ હફણિયો થેરાપીસ્ટ/ ટયટુર કમ 
હફણિયો થેરાપીસ્ટ   

૧૩ ૦૧ - - - - 

૧૫૯/ર૦૧૮૧૯ લબેોરેટરી આસીસ્ટન્ટ  ૫૬ ૦૫ ૦૪ - ૦૨ ૦૨ 
૨૦ ૦૨ ૦૨ - ૦૧ ૦૧ 
૪૦ ૦૪ ૦૩ ૦૧ ૦૧ ૦૧ 

કુલ જગ્યાઓ ૧૧૬ ૧૧ ૦૯ ૦૧ ૦૪ ૦૪ 

૧૬૦/ર૦૧૮૧૯ વમકેનીક ૦૭ - - - - - 

૧૬૧/ર૦૧૮૧૯ સવેયર ૨૫ ૦૨ - - - - 

૧૬૨/ર૦૧૮૧૯ આવસસ્ટન્ટ બાઇન્ડર ૩૦ ૦૩ - - - - 
૧૬૩/ર૦૧૮૧૯ આવસસ્ટન્ટ મર્ીનમેન ૫૭ ૦૫ - - - - 

૧૬૪/ર૦૧૮૧૯ ઇકોનોવમક ઇન્વેસ્ટીગેટર  ૦૪ - - - - - 

૧૬૫/ર૦૧૮૧૯ સબ -ઓવરર્ીયર (પેટા સવેક્ષક)  ૦૪ - - - - - 

૧૬૬/ર૦૧૮૧૯ સહાયક તકનીકી (ટેકવનકલ 
આસીસ્ટન્ટ)  

૦૪ - - - - - 

કુલ જગ્યાઓ ૪૦૮ ૪૬ ૧૨ ૦૧ ૦૪ ૦૭ 
 

નોંધ:- (૧)  ઉપર દર્ાગવેલ જગ્યાઓમા ંવધઘટ થવાની ર્ક્યતા રહલે હોઇ જગ્યાઓમા ંવધઘટ થઇ ર્કરે્.  
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૭. અરી કરવાની રીત :-  
  

આ જાહરેાતના સદંભગમા ં મડંળ ઘ્વારા ઓન લાઈન અરજી જ  સ્વીકારવામા ં આવર્ે. જે 
અન્ વયે ઉમેદવારોએ જાહરેાતમા ંદર્ાગવ્યા તા. ૨૫/૦૭/ર૦૧૯ (બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક) થી 

તા ૨૪/૦૮/ર૦૧૯ (સમય રાત્રીના ૨૩-૫૯ કલાક સધુી) દરમ્યાન "https:// 
ojas.gujarat.gov.in" વેબસાઈટ ૫ર ઓન-લાઈન અરજી૫ત્રક ભરી ર્કર્.ે ઉમેદવાર એક 

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

કરર્ે તો તેવા ઉમેદવારોના હકસ્ સામા ં સૌથી છેલ્ લે કન્ ફમગ થયેલી અરજી માન્ય ગણીને ત ે

વસવાયની બાકીની તમામ અરજીઓ રદ થર્ે. આ બાબતની વવગતવાર સચુના અરજી કરવાની 

રીતાના  પેટા જદુ્દા ન.ં (૧૪) મા ંપણ આપલે છે.  

ઉમેદવારે અરીપત્રક ભરવા માટેઃ-   

(૧)   સૌ પ્રથમ "https://ojas.gujarat.gov.in" વેબસાઈટ ૫ર જવુ.ં અને ત યાર બાદ   
(ર)  "Apply On line" ૫ર Click કરવુ.ં  
(૩)  ઉમેદવારે જાહરેાત િમાકં:- ૧૫૨/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૬૬/૨૦૧૮૧૯ પૈકી જે સવંગગની 

જાહરેાત માટે ઉમેદવારી કરવા માગંતા હોય તે જાહરેાતના સવંગગના નામ ૫ર 
Click  કરવાથી સ્ િીન પર More Details અને Apply now ના ઓપ્ ર્ન ુલુરે્. 
જેમા ંMore Details પર Click કરવાથી વવગતવાર જાહરેાતની વવગતો જોવા મળર્.ે 
જે ઉમેદવારોએ વાચંી જવી. 

(૪)  જયારે "Apply now" ૫ર Click 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)  જે સવંગગમા ં અનભુવ માગંલે હોય તે સવંગગમા ં અનભુવની વવગતો દર્ાગવવા માટે 

"Experience Type" ૫ર Click  કરવાથી અનભુવની વવગતો દર્ાગવવા માટેનુ ંહફલ્ ડ 
ુલુરે્ જેમાથંી અનભુવની વવગતો વસલેકટ કરીને તેની સામે જરૂરી વવગતો દર્ાગવવાની 
રહરેે્.   

(૭)  જે સવંગગમા ં રજીસ્રેર્નની વવગતો માગંેલ હોય તે સવંગગમા ંAdditional Information મા ં
રજીસ્રેર્નની વવગતો દર્ાગવવાની રહરેે્.    

(૮)   તેની નીચ ે"Self declaration" ૫ર Click કરવુ.ં તયારબાદ       
(૯)  ઉ૫રની ર્રતો સ્વીકારવા માટે "Yes" ૫ર Click  કરવુ.ં હવ ેઅરજી પણૂગ રીતે ભરાઈ 

ગયેલ છે.  
(૧૦) હવ ે"save" ૫ર Click કરવાથી ઉમેદવારનો "Application Nnmber" generate 

થરે્. જે ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહરેે્.  

(yk ònuh¾çkh Võík rLkËuoþ {kxu Au ðÄw rðøkík {kxu MktMÚkkLke ðuçkMkkEx òuðk rðLktíke.)

økwshkík økkiý Mkuðk ÃkMktËøke {tz¤ : økktÄeLkøkh

rðrðÄ f[uheyku{kt ðøko-3Lkk swËk swËk íkktrºkf MktðøkkuoLke ¼híke



íkk. 31 sw÷kE, 2019, økwshkík hkusøkkh Mk{k[kh 5

©e økwY økku®ðË ÞwrLkðŠMkxe
Mkhfkhe Ãkku÷exufLkef fuBÃkMk, økËwfÃkwh, økkuÄhk, rsÕ÷ku Ãkt[{nk÷. ÃkeLk-389001



6 íkk. 31 sw÷kE,  2019, økwshkík hkusøkkh Mk{k[kh
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તે અનામત વગગ માટે જગાઓ અનામત ન હોય તેવા જે તે અનામત વગગના ધવકલાગં પરુૂષ 
ઉમેદવારોને ૧૦ વષગની જ છુટછાટ મળવાપાત્ર થશે. 

(૬) અનામત વગગના ધવકલાગં મરહલા ઉમેદવારોને જે તે અનામત વગગ  માટે જગાઓ અનામત 
હશે તેવી કેટેગરીના ધવકલાગં મરહલા ઉમેદવારોને ૨૦ વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. 
જ્યારે જે તે અનામત વગગ માટે જગાઓ અનામત ન હોય તેવા જે તે અનામત વગગના 
ધવકલાગં મરહલા ઉમેદવારોને ૧૫ વષગની જ છુટછાટ મળવાપાત્ર થશે. 

 
( ૭ ) આવથિક રીતે નબળા વગોની વય મયામદામા ંછૂટછાટ : 

(૧)  આધથિક રીતે નબળા વગગ (EWS) ની કેટેગરીના પરુુષ ઉમેદવારને પાચં (૦૫) વષગની 
છુટછાટ અને મરહલા ઉમદેવારને EWS કેટેગરી તરીકેના પાચં (૦૫) વષગ અને મરહલા 
તરીકેના પાચં વષગ મળી કુલ – ૧૦ (દસ) વષગની વય મયાગદામા ંછૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. 
આધથિક રીતે નબળા વગગ(EWS) ના ઉમેદવારોએ રાજય સરકારની નોકરી માટે આધથિક રીતે 
નબળા વગો (EWS) માટે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર તા. ૧૪/૦૧/૨૦૧૯ થી તા. :૧૯/૦૮/ર૦૧૯ 
સધુીમા ં મેળવેલ હોય તેવુ ં પ્રમાણપત્ર ધરાવતા ં હશ ેતો જ ઉ૫લી વયમયાગદામા ં છૂટછાટ 
તેમજ EWS કેટેગરીની અનામત જગાનો લાભ મળશે. અન્યથા તેઓ સામાન્ય કેટેગરીના 
ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી નોંધાવી શકશે. અને તે રકસ્સામા ંવયમયાગદા, પરીક્ષા ફી માથંી 
મસુ્ક્ત તેમજ અનામત જગા પર પસદંગીનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહી. 

 
(૨)  આધથિક રીતે નબળા વગગ (EWS) ના ઉમેદવારોએ સામાજીક ન્યાય અને અધધકારીતા 

ધવભાગના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠરાવ િમાકં :- ઈ.ડબલ્ય.ુએસ./૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ 
ની જોગવાઈ મજુબ થી ધનયત થયલે Annexure - KH (Eligibility Certificate For 
Economically Weaker Sections)  અંગ્રેજી નમનુામા ં અથવા પરરધશષ્ટટ-ગ (આધથિક રીતે 
નબળા વગો માટે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર) ગજુરાતી નમનૂામા ં તારીખ :૧૪/૦૧/૨૦૧૯ થી 
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ :૧૯/૦૮/૨૦૧૯ દરધમયાન મેળવેલ અસલ પ્રમાણ૫ત્રનો 
નબંર અન ેતારીખ ઓન લાઈન અરજી કરતી વખતે દશાગવવાના ંરહશેે. 
   સક્ષમ અધધકારી ધ્ વારા અપાયેલ આવુ ં પ્રમાણપત્ર રજુ ન કરી શકનાર ઉમેદવારો 
સામાન્ ય ઉમેદવારો માટે નક્કી થયેલ વયમયાગદામા ં આવતા નહીં હોય તો તેઓની 
ઉમેદવારી રદ થશે. 

 

(૮) ‘‘ચીફ ઓફીસર” વગગ-3 સવંગગની જગાઓમા ંS.E.B.C.કેટેગરી (સા. શૈ.૫.વગગ) ના ઉમેદવારો 

માટે જગાઓ અનામત છે તેવા S.E.B.C. કેટેગરી(સા.શૈ.પ.વગગ) ના ઉમેદવારોએ રાજય 
સરકારની નોકરી માટે કઢાવેલ નોન-િીમીલયેર સરટિફીકેટ તા.૦૧/૦૪/ર૦૧૭ થી 
તા.૧૯/૦૮/ર૦૧૯ દરધમયાન મેળવેલ હોય તેવુ ં પ્રમાણપત્ર ધરાવતા ં હશ ે તો જ ઉ૫લી 
વયમયાગદામા ં છૂટછાટ તેમજ કેટેગરીની અનામત જગાનો લાભ મળશે. અન્યથા તઓે 
સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી નોંધાવી શકશે. અન ેતે રકસ્સામા ંવયમયાગદા, 
પરીક્ષા ફી માથંી મસુ્ક્ત તેમજ અનામત જગા પર પસદંગીનો લાભ મળવાપાત્ર થશ ેનહી.  

(૯)  અનામત વગમના તમામ ઉમેદવારોએ જાવત અંગેનુ ંપ્રમાણપત્ર ગજુરાત સરકાર દ્વારા વખતો      
      વખત  વનયત કરેલ નમનૂામા ંમેળવેલ હોવુ ંજોઇશે. 
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(૧૦) ઉમેદવાર, ખોડખા૫ંણની ૪૦% કે તેથી વધ ુ ટકાવારી ધરાવતા ં હોવાનુ ં ધસધવલ સર્જનનુ ં
સટીફીકેટ ધરાવતા ંહશ,ે તો જ ધવકલાગં ઉમેદવાર તરીકે ઉ૫લી વયમયાગદા અન ેઅનામતનો 
લાભ મળશે. શારીરરક અશક્તતા અંગે સામાન્ય વહીવટ ધવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના 
પરીપત્ર િમાકંઃપરચ-૧૦૨૦૦૮–૪૬૯૫૪૦-ગ-ર અને ત્યારબાદ સરકારશ્રીના વખતો વખતના 
સધુારા પરરપત્રથી ધનયત થયેલ નમનૂામા ં સરકારી હોસ્સ્પટલના સધુપ્રન્ટેન્ડને્ટ/ધસધવલ 
સર્જન/મેડીકલ બોડગ દ્વારા આપવામા ંઆવેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામા ંઆવશે. 

(૧૧) ગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરણ અન ેભરતી(સામાન્ય) ધનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ મજુબ જે 
ઉમેદવારો રાજય સરકારની સેવામા(ંફીડર કેડર)મા ંહોય તેવા ઉમેદવારોની તરફેણમા ંઉપલી 
વયમયાગદામા ં ‘‘ચીફ ઓફીસર” વગગ-3 સવંગગની જગા માટે ત્રણ વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર 
થશે. આ માટે ફીડર કેડર તરીકે ધનયામકશ્રી સમાજ સરુક્ષા ગાધંીનગર હસ્તકના ખાતાના 
ધનયધમત પગાર ધોરણમા ંફરજા બજાવતા પ્રોબેશન ઓફીસર ગણાશે.  

(૧૨) માજી સૈધનક ધસવાય તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારોને ઉ૫લી વયમયાગદામા ંમળવાપાત્ર છૂટછાટ 
સાથેની ઉંમર ધનયત તારીખ ેકોઈ૫ણ સજંોગોમા ં૪૫ વષગ કરતા ંવધવી જોઈએ નહીં. 

 
૬.      કોમ્પ્યટુરની જાણકારી 
 

 ઉમેદવાર રાજય સરકારના સામાન્ય વહીવટ ધવભાગના તા.૧૩/૦૮/ર૦૦૮ તમેજ 
તા.૧૮/૦૩/૨૦૧૬ના સરકારી ઠરાવ નબંર:-સીઆરઆર-૧૦-ર૦૦૭-૧ર૦૩ર૦-ગ.૫ થી નકકી 
કરેલ અભ્યાસિમ મજુબ કોમ્પ્યટુર અંગેનુ ં બઝેીક નોલેજ ધરાવતા હોવા અંગેનુ ં કોઈ૫ણ 
તાલીમી સસં્થાનુ ંપ્રમાણ૫ત્ર/માકગશીટ ધરાવતા હોવા જોઈશે. અથવા સરકાર માન્ય યધુનવધસિટી 
અથવા સસં્થામા ંકોમ્પ્યટુર જ્ઞાન અંગેના કોઈ૫ણ રડ્લોમા/ડીગ્રી કે સટીરફકેટ કોષગ કરેલ હોય 
તેવા પ્રમાણ૫ત્રો અથવા ડીગ્રી કે ડી્લોમા અભ્યાસિમમા ં કોમ્પ્યટુર એક ધવષય તરીકે હોય 
તેવા પ્રમાણ૫ત્રો અથવા ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧ર ની ૫રીક્ષા કોમ્પ્યટુરના ધવષય સાથ ે
૫સાર કરેલ હોય તેવા પ્રમાણ૫ત્રો ધરાવતા હોવા જોઈશે. આ તબકકે આવુ ં પ્રમાણ૫ત્ર ન 
ધરાવતા ઉમેદવારો ૫ણ અરજી કરી શકશે. ૫રંત ુ આવા ઉમેદવારોએ ધનમણ ૂકં સિાધધકારી 
સમક્ષ કોમ્પ્યટુરની બઝેીક નોલેજની ૫રીક્ષા પાસ કયાગન ુ ંઆવુ ંપ્રમાણ૫ત્ર ધનમણ ૂકં મેળવતા ં
૫હલેા અચકુ રજુ કરવાનુ ં રહશેે. અન્યથા ધનમણ ૂકં સિાધધકારી આવા રકસ્સામા ંઉમેદવારોની 
૫સદંગી "રદ" કરી શક્શે. 
 

 ૭.      શૈક્ષબણક લાયકાત/વયમયામદા માટે વનધામહરત તારીખ : (Cut - Off Date) 
 તમામ ઉમેદવારોના ં રકસ્સામા ં શૈક્ષણણક લાયકાત, વય મયાગદા, નોન-િીમીલેયર સટી અન ે
અન્ય જરુરી લાયકાત માટે તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૯ ની સ્સ્થધતને ઘ્યાનમા ંલેવામા ંઆવશ.ે 

 ૮.      અરજી કરવાની રીત :-   
આ જાહરેાતના સદંભગમા ંમડંળ ઘ્વારા ઓન લાઈન અરજી જ  સ્વીકારવામા ંઆવશે. જે અન્વય ે
ઉમેદવારોએ જાહરેાતમા ં દશાગવ્યા તા.૨૦/૦૭/ર૦૧૯ (બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક) થી 
તા.૧૯/૦૮/ર૦૧૯ (સમય રાત્રીના ૨૩-૫૯ કલાક) દરધમયાન "https://ojas.gujarat.gov.in" 
વેબસાઈટ ૫ર ઓન-લાઈન અરજી૫ત્રક ભરી શકશે. તેમ છતા ંકોઇ ઉમેદવાર એક કરતા ંવધ ુ
અરજી રજીસ્ટડગ કરશે તો તવેા ઉમેદવારોના રકસ્સામા ંસૌથી છેલ્લે કન્ફમગ થયલેી અરજી માન્ય 
ગણીને ત ેધસવાયની બાકીની તમામ અરજીઓ રદ થશે. 

(yk ònuh¾çkh Võík rLkËuoþ {kxu Au ðÄw rðøkík {kxu MktMÚkkLke ðuçkMkkEx òuðk rðLktíke.)

(yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lktçkh 8 WÃkhLkwt [k÷w)



8 íkk. 31 sw÷kE,  2019, økwshkík hkusøkkh Mk{k[kh

{wÿf, «fkþf, {kr÷f : {krníke rLkÞk{f, økwshkík hkßÞ, ç÷kuf Lkt.  19/1, zkì. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, økktÄeLkøkh îkhk «fkrþík, ÔÞðMÚkkÃkf, Mkhfkhe {æÞMÚk {wÿýk÷Þ, økktÄeLkøkh îkhk {wrÿík
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ગજુરાત ગૌણ સેવા ૫સદંગી મડંળ, 
બ્લોક ન.ં૨, પહલેો માળ, કમમયોગી ભવન, સેકટર-૧૦ એ,  ગાધંીનગર 

જાહરેાત ક્રમાકંઃ૧૮૨/૨૦૧૯૨૦ અંગેની વવગતવાર સચૂનાઓ 
(વેબસાઇટ એડ્રેસ :( https://ojas.gujarat.gov.in અને  https://gsssb.gujarat.gov.in ) 

 

૧. ગજુરાત ગૌણ સવેા ૫સદંગી મડંળ, ગાધંીનગર દ્વારા સામાજજક ન્યાય અને અધધકારરતા  ધવભાગના 
ધનયામકશ્રી સમાજ સરુક્ષા ખાતા હસ્તકની ‘‘ચીફ ઓફીસર” વગગ-૩ સવંગગની જગ્યાઓ અ ન્વયે સ્પધાગત્મક 
પરીક્ષા યોજીને મેરીટના ધોરણે પસદંગી/પ્રધતક્ષાયાદી તૈયાર કરવા માટે લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો 
પાસેથી OJAS ની વબેસાઇટ ઉપર ઓન-લાઈન અરજી૫ત્રકો મગંાવવામા ંઆવ ે છે. આ ઉમેદવારોએ 
https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ ૫ર તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૯ (બપોરના ૧૪:૦૦ કલાક) થી 
તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૯ (સમય રાત્રીના ૧૧-૫૯ કલાક) દરધમયાન ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહશેે.  

1) અરજી કરવા માટેની ધવગતવાર સચૂનાઓ (આ જાહરેાતમા ંમદુ્દા નબંર- ૮મા ં દશાગવેલ છે ત ે
સહીત) આ સમગ્ર જાહરેાત ઓનલાઇન અરજી કરતા ંપહલેા ંઉમેદવારે પોતે ધ્યાનથી વાચંવી 
જરૂરી છે.   

2) ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે ઉમેદવારે કોઇ પ્રમાણપત્રો જોડવાના નથી. પરંત,ુ ઓનલાઇન 
અરજી કરતી વખતે પ્રમાણપત્રોમાનંી ધવગતોને આધારે ઓનલાઇન અરજીમા ંઅરજદારે સમગ્ર 
ધવગતો ભરવાની રહ ેછે. આથી પોતાના બધા જ પ્રમાણપત્રો જેવા કે, શકૈ્ષણણક લાયકાત, વય, 
શાળા છોડયાનુ ં પ્રમાણપત્ર, જાધત, શારીરરક ખોડ-ખાપંણ(લાગ ુ પડત ુ હોય તો), માજી 
સૈધનક(લાગ ુ પડત ુ હોય તો), ધવધવા(લાગ ુ પડત ુ હોય તો) તેમજ અન્ય લાયકાતના અસલ 
પ્રમાણપત્રોન ે સાથ ે રાખીન ે ઓનલાઇન અરજીમા ં એવા પ્રમાણપત્રોને આધારે સમગ્ર ધવગતો 
ભરવાની રહ ેછે. જેથી અરજીમાનંી ખોટી ધવગતોને કારણે અરજી રદ થવા પાત્ર ઠરે નહીં.   

3) પરીક્ષા પધ્ધવત : પસદંગીની પ્રરિયામા ંજાહરેાતમા ંમદુ્દા નબંર-૧૦ મા ંદશાગવ્યા મજુબની પ્રથમ 
તબક્કામા ંહતેલુક્ષી પ્રશ્નોવાળી ઓ.એમ.આર. પધ્ધધતની સ્પધાગત્મક લેણખત પરીક્ષા ભાગ-૧ અન ે
ત્યારબાદ કુલ જગાના અંદાજીત ત્રણ ગણા ઉમેદવારોએ ભાગ-૨ની કોમ્પ્યટુર પ્રોફીસીયન્સી 
(કાયગક્ષમતા કસોટી)ની પરીક્ષામાથંી પસાર થવાનુ ંરહશેે.  

4) જરૂરત ઉપસ્સ્થત થયે પરીક્ષા સદંભેની અમકુ સચૂનાઓ મોબાઇલ નબંર પર એસ.એમ.એસ. 
(SMS) થી આપવામા ં આવશે. આથી, અરજીપત્રકમા ં સબંધંધત કોલમમા ં મોબાઇલ નબંર 
અવશ્ ય દશાગવવો અન ેસમગ્ર ભરતી પ્રરિયા પણૂગ થાય તથા સધુી તે જ મોબાઈલ નબંર જાળવી 
રાખવો અધનવાયગ રીતે જરૂરી છે. 
 ભરવાપાત્ર જગાઓની ધવગતો નીચ ેમજુબ છે. 

 
કુલ 

જગ્યા 

  

બબન 
અનામત 

આવથિક 
રીતે 

નબળા 
વગો 

સામાજીક 
અને શૈક્ષબણક 

રીતે 
૫છાત વગમ 

અનસુબુચત 
જાવત 

અનસુબુચત 
જનજાવત 

કુલ જગ્યા પૈકી 

માજી 
સૈવનક 

શા.ખો.ખા. 

સા
મા
ન્ય 

મ
હહ
લા 

સા
મા
ન્ય 

મ
હહ
લા 

સા
મા
ન્ય  

મ
હહ
લા 

સા
મા
ન્ય 

મ  
હહ 
લા 

સા
મા
ન્ય 

મ
હહ
લા 

માજી 
સૈવનક 
કુલ 

શા.ખો
.ખા ં
કુલ 

 

અંધત્વ/
ઓછી 
દ્રષ્ટી 
વાળા  

શ્રવ
ણ 
ની 
ખા
મી  

હલનચલન
ની 

વવકલાગંતા/
મગજના 
લકવા 

૧૫ ૦૬ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
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નોંધ: (૧) જાહરેાતમા ંદશામવેલ જગાઓની સખં્યામા ંવધઘટ થવાની શક્યતા રહશેે.  
(૨) અનામત જગાઓ ફકત મળૂ ગજુરાતના જે ત ે અનામત કેટેગરીના ઉમદેવારો માટે જ 

અનામત છે. 
(૩) એક ઉમેદવાર એક જ અરજી કરી શકશે. આમ છતા,ં સજંોગોવશાત, જો કોઈ ઉમેદવારે એક 

થી વધ ુઅરજી કરેલ હશે, તો છેલ્લી કન્ફમગ થયલે અરજીને માન્ય રાખીને અન્ય અરજીપત્રકન ે
રદ ગણવામા ંઆવશે. ણબન અનામત વગગના ઉમેદવારોએ છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સાથે 
ધનયત ફી ભરેલ હશે તે અરજી માન્ય ગણાશે. અને અગાઉની અરજી રદ ગણવામા ંઆવશે. 
જો ઉમેદવારે છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સાથે ધનયત ફી ભરેલ નહી હોય, તો આવા 
ઉમેદવારની બાકીની અરજીઓ પૈકી ધનયત ફી સાથનેી કન્ફમગ થયલેી છેલ્લી અરજી માન્ય 
ગણવામા ંઆવશે. જો ઉમેદવારે એકથી વધ ુઅરજી સાથે ફી ભરેલ હશે તો તે રીફડં કરવામા ં
આવશે નહી.    

(૪) સામાન્ય વહીવટ ધવભાગના તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૪ ના ઠરાવ િમાકં-સીઆરઆર/ ૧૦૯૬/ 
૨૨૧૩/ગ.૨(ભાગ-૧) તથા તા.૨૭/૦૭/૨૦૧૮ના ઠરાવ િમાકં: પીએસસી/૧૦૮૯/૩૯૧૦/ 
ગ-૨ ની જોગવાઈઓ ધ્યાને લઈને, મરહલાઓ માટે અનામત જગાઓ રાખવામા ંઆવેલ છે. 
મરહલાઓની અનામત જગાઓ માટે લાયક મરહલા ઉમદેવાર ઉ૫લબ્ધ નહી થાય તો, તે જગા 
સબંધધત કેટેગરી ( જનરલ, આધથિક રીતે નબળા વગગ,એસ.સી.,એસ.ટી.,એસ.ઇ.બી.સી.) ના 
પરુૂષ ઉમેદવારથી ભરવામા ંઆવશે. 

(૫) માજી સૈધનક માટે ધનયમાનસુાર ૧૦% જગા અનામત છે. માજી સૈધનક કેટેગરીમા ંપસદં થયેલ 
ઉમેદવારોને તઓેની સબંધંધત જે તે કેટેગરી(જનરલ,આધથિક રીતે નબળા વગગ, એસ.સી., 
એસ.ટી.,એસ.ઇ.બી.સી.) સામે સરભર કરવામા ંઆવશ.ે માજી સૈધનકની અનામત જગા માટે 
લાયક માજી સૈધનક ઉમેદવાર નહીં મળે તો તે જગા જે તે કેટેગરીના અન્ય સામાન્ય લાયક 
ઉમેદવારોથી ભરવામા ંઆવશે. 

  માજી સૈધનક ઉમેદવારો કે જેઓએ જલ, વાય ુઅને સ્થળની આમી ફોસીસમા ંઓછામા ં
ઓછા છ માસની સેવા કરી હોય અને માજી સૈધનક તરીકેનુ ંસક્ષમ અધધકારીનુ ંઓળખ કાડગ 
અને રડસ્ચાર્જ બકુ ધરાવતા હોય તો ઉપલી વય મયાગદામા ં તેઓએ બજાવેલ ફરજનો 
સમયગાળો ઉપરાતં ત્રણ વષગ સધુીની છૂટછાટ મળશે. માજી સૈધનક તરીકેની ફરજ ચાલ ુહોય 
તેવા ઉમેદવારો ધનવધૃિનુ ંએક વષગ બાકી હોય તો પણ તેઓ પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી 
શકશે.     

(૬) જાહરેાતમા ં જે તે કેટેગરીમા ં કુલ જગાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદવારો માટે અમકુ જગાઓ 
અનામત હોય ત્યારે મરહલા ઉમેદવારોની અનામત જગાઓ ધસવાયની બાકી રહતેી જગાઓ 
ફક્ત પરુૂષ ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેમ ગણવાનુ ંનથી, આ જગાઓ પર પરુૂષ તેમજ 
મરહલા ઉમેદવારોની પસદંગી માટે ધવચારણા થઇ શકે છે. પરુૂષ તેમજ મરહલા ઉમેદવારો 
અરજી કરી શકે છે.(દા.ત. કુલ ૧૦ જગાઓ પૈકી ૦૩ જગા મરહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે 
પરંત ુબાકી રહતેી ૦૭ જગા સામ ેમરહલા ઉમેદવાર પણ પસદંગી પામી શકે છે.) 
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ર.     ૫ગાર ધોરણ :  
 

આ જગ્યા માટે સાતમા પગાર પચં મજુબ પ ે મેટ્રીક્સ લેવલ-૭ મજુબ  પગાર રૂ. 
૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ છે. નાણા ં ધવભાગના તા. ૧૬/ર/ર૦૦૬ અને તા.ર૯/૪/ર૦૧૦ 
તા.૬/૧૦/૨૦૧૧,તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૪ ના ઠરાવ િમાકં: ખરચ-ર૦૦ર-૫૭-ઝ.૧ તેમજ તા. 
૨૦/૧૦/૨૦૧૫ના 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 અન્વય ેપ્રથમ પાચં વષગ 
માટે પ્રધત માસ માટે રૂ.૩૮,૦૯૦/- ધનયત રફકસ ૫ગારથી ધનમણ ૂકં અપાશે. તેમજ ઉકત 
ઠરાવના અન્ય લાભો મળવાપાત્ર થશે. અને સામાન્ય વહીવટ ધવભાગના તા.૨૩-૧૦-ર૦૧૫ના 
ઠરાવ િમાકં: સીઆરઆર-૧૧-ર૦૧૫-૩૧૨૯૧૧-ગ.૫ અને નાણા ધવભાગના તા.૨૮-૦૩-ર૦૧૬ 
ના ઠરાવ િમાકં: ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટગ-૩)/ઝ-૧ તથા તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭મા ં દશાગવેલ 
બોલીઓ અન ેશરતોને આધધન ધનમાયલે ઉમેદવાર પાચં વષગના અંત ેતેની સવેાઓ સતંોષકારક 
જણાયેથી સબંધંધત કચેરીમા ં જે તે સમયના સરકારશ્રીના ધનયમોનસુાર મળવાપાત્ર ૫ગાર 
ધોરણમા ં ધનયધમત ધનમણ ૂકં મેળવવાન ેપાત્ર થશે. તમે છતા ંઆ બાબત ેનામ.સપુ્રીમ કોટગમા ં
દાખલ થયલે SLP No.14124/2012 અને SLP No.14125/2012 ના ચકુાદાને આધીન રહશેે. 

૩. રાષ્રીયતા : 
 

ઉમેદવાર ભારતનો નાગરરક હોવો જોઈએ. અથવા ગજુરાત મલુ્કી સવેા વગીકરણ અન ે
ભરતી(સામાન્ય) ધનયમો, ૧૯૬૭ ના ધનયમ-૭ ની જોગવાઇ મજુબની રાષ્ટ ટ્રીયતા ધરાવતો હોવા 
જોઇએ.  

 
૪.    (૧) વયમયામદા અને શૈક્ષબણક લાયકાતની વવગતો :  
 
  (ક) તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૯ના રોજ ઉમેદવારની ઉમર ૩૫ વષગથી વધ ુન હોવી જોઈશે. 
 
  (ખ) સીધી ભરતીથી ૫સદંગીમા ંધનમણ ૂકંપાત્ર થવા માટે ઉમેદવાર 
 

(i) a at least Second Class Degree In Social Work or Sociology or Psychology obtained 
from any of the Universities established or incorporated by or under the Central or a 
State Act in India; or any other educational institutions recognised as such or declared 
to be deemed as a University under section 3 of the University Grants Commission 
Act, 1956; 

  

(ii) The basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil 

Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967; 

 

(iii) ગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) ધનયમો, ૧૯૬૭મા ં ઠરાવ્યા 
પ્રમાણેની કોમ્પ્યટુરના ઉપયોગ અંગનેી પાયાની જાણકારી ધરાવતા હોવા જોઈશે. 

 
         (iii)  Adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.  
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(iv) ઉમેદવાર ગજુરાતી અથવા રહન્દી અથવા બનેં ભાષાનુ ં પરૂત ુ ં જ્ઞાન ધરાવતા હોવા 
જોઇશે. 

(૧)  ‘‘ચીફ ઓરફસર” વગગ-3 સવંગગના ભરતી ધનયમોમા ં ધનયત થયલે શૈક્ષણણક લાયકાતના 
અગત્યના મદુ્દાઓનો અરજીપત્રકમા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે. પરંત ુઆખરી પસદંગી સમયે 
ભરતી ધનયમોમા ંદશાગવલે શૈક્ષણણક લાયકાતની તમામ જોગવાઈઓને ધ્યાને લવેામા ંઆવશે. 
ઉમેદવારે જાહરેાતમા ં દશાગવેલ શૈક્ષણણક લાયકાતની તમામ ધવગતો ધ્યાને લઈને જ 
અરજીપત્રકમા ંધવગતો ભરવાની રહશેે.  
શૈક્ષણણક લાયકાત માટે ખાસ સચૂના કે  જાહરેાતમા ંફકરા ન.ં- ૪ (ખ) ( i ) જણાવ્યા મજુબ મખુ્ય 
ધવષયો સાથ ે સ્નાતક (Degree) હોવા જરૂરી છે. ભરતી ધનયમોમા ંસચુવેલ સ્પષ્ટટ ધવષયો સાથ ે
સ્નાતક ( Degree) ન હોય તો ઉમેદવારી જે - તે તબકકે ‘‘રદ’’ કરવામા ંઆવશે.  

નોંધ: 
(૧)  ‘‘ચીફ ઓફીસર” વગગ-3 સવંગગના ભરતી ધનયમોમા ં ધનયત થયલે શકૈ્ષણણક લાયકાતના 

અગત્યના મદુ્દાઓનો અરજીપત્રકમા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે. પરંત ુઆખરી પસદંગી સમયે 
ભરતી ધનયમોમા ંદશાગવલે શૈક્ષણણક લાયકાતની તમામ જોગવાઈઓને ધ્યાને લવેામા ંઆવશે. 
ઉમેદવારે જાહરેાતમા ં દશાગવેલ શૈક્ષણણક લાયકાતની તમામ ધવગતો ધ્યાને લઈને જ 
અરજીપત્રકમા ંધવગતો ભરવાની રહશેે.    

(૨)  ‘‘ચીફ ઓફીસર” વગગ-3 સવંગગની ઉપલી વયમયાગદા માટે ગજુરાત મલુ્ કી સેવા વગીકરણ અન ે
ભરતી (સામાન્ય) ધનયમો-૧૯૬૭ તેમજ ભરતી ધનયમોમા ં દશાગવેલ જોગવાઇ  અને સામાન્ય 
વહીવટ ધવભાગના તા.૨૯/૯/૨૦૧૨ અને તા.૦૬/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવ િમાકંઃ સીઆરઆર/ 
૧૧૨૦૦૮/૨૮૨૩૨૩/ગ-૫ની જોગવાઇઓ તેમજ તે અન્વયે વખતો વખત થયેલ સધુારાને 
ધ્યાને લેવામા ંઆવલે છે. 

 
૫      (૧).   વયમયામદામા ંછૂટછાટ :-  
 

સામાન્ય વગગની મરહલા ઉમેદવારો, અનામત વગગના પરુૂષ તથા મરહલા ઉમેદવારો તેમજ માજી 
સૈધનક, શારરરીક ધવકલાગં ઉમેદવારો અને સરકારી સેવામા ંઅગાઉથી ફરજ બજાવતા હોય તવેા 
ઉમેદવારોને નીચે મજુબ ધનયમોનસુાર છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. 

(૧) ‘‘ચીફ ઓફીસર” વગગ-3 સવંગગની જગા માટે સામાન્ય વગગની મરહલા ઉમેદવારોને મરહલા 
તરીકેના પાચં વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. 

(૨) ‘‘ચીફ ઓફીસર” વગગ-3 સવંગગની જગાઓ પૈકી જે તે અનામત વગગના ઉમેદવારો માટે 
જગાઓ અનામત દશાગવેલ છે તેવા વગગના પરુૂષ ઉમેદવારોને પાચં વષગની છૂટછાટ અને 
મરહલા ઉમેદવારોને અનામત વગગ તરીકેના પાચં અને મરહલા તરીકેના પાચં વષગ મળી કુલ-
૧૦(દશ) વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. પરંત ુજે તે અનામત વગગ માટે અનામત જગા 
દશાગવેલ નથી તેવા વગગના પરુૂષ ઉમેદવારોને કોઇ છૂટછાટ મળશે નહીં પરંત ુ મરહલા 
ઉમેદવારોને મરહલા તરીકેના પાચં વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે.  

(૩) સામાન્ય વગગના ધવકલાગં પરુૂષ ઉમેદવારોન ે૧૦ વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે.  
(૪) સામાન્ય વગગના ધવકલાગં મરહલા ઉમેદવારોને ૧૫ વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશ.ે  
(૫) અનામત વગગના ધવકલાગં પરુૂષ ઉમેદવારોને જે તે અનામત વગગ માટે જગાઓ અનામત હશ ે

તેવી કેટેગરીના ધવકલાગં પરુૂષ ઉમેદવારોને ૧૫ વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. જ્યારે જે 
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