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ગજુરાત ગૌણ  સેવા ૫સદંગી મડંળ, ગાધંીનગર 

બ્લોક ન.ં ૨, પ્રથમ માળ, ‘‘કમમયોગી ભવન’’, નનમામણ ભવનની પાછળ, સેક્ટર– ૧૦-એ, ગાધંીનગર 

જાહરેાત ક્રમાકંઃ૧૪૪-૧૪૫/૨૦૧૭૧૮ અંગેની નવગતવાર સચુનાઓ 

(વેબસાઇટ એડ્રસે : https://ojas.gujarat.gov.in અન ેhttps://gsssb.gujarat.gov.in) 

 
 
 

 

૧). ગજુરાત ગૌણ સેવા ૫સદંગી મડંળ, ગાધંીનગર દ્વારા સચચવાલયના ગહૃ નવભાગના નનયતં્રણ 
હઠેળના નનયામકશ્રી,  નશાબધંી અન ેઆબકારીની કચેરી ખાત ેજમાદાર વગમ-૩ અને નનરીક્ષક વગમ-3 
સવંગમની નીચ ેદશામવેલ સીધી ભરતીની જગાઓ અન્વય ેમેરીટના ધોરણે પસદંગી/ પ્રનતક્ષા યાદી તૈયાર 
કરવા માટે ઉમેદવારો પાસથેી OJAS ની વેબસાઇટ ઉપર ઓન-લાઈન અરજી૫ત્રકો મગંાવવામા ંઆવ ેછે. 
આ માટે ઉમેદવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in વેબ-સાઈટ ૫ર તા.૦૨/૧૧/૨૦૧૭(બપોરના ૧૪-
૦૦ કલાક)થી તા. ૧૮/૧૧/૨૦૧૭ (સમય રાત્રીના ૧૧.૫૯ કલાક સધુી) દરમ્યાન ઓન-લાઈન અરજી 
કરવાની રહશેે. 
 

૧)  અરજી કરવા માટેની નવગતવાર સચૂનાઓ ( આ જાહરેાતમા ંફકરા ન.ં ૭ મા ંદશામવેલ છે. તે સહીત) 
આ સમગ્ર જાહરેાત ઓન-લાઇન અરજી કરતા ંપહલેા ંઉમેદવારે પોત ેધ્યાનથી વાચંવી જરૂરી છે. 
 

૨)  ઓન-લાઇન અરજી કરતી વખત ેઉમેદવારે કોઇ પ્રમાણપત્રો જોડવાના નથી. પરંત,ુ ઓન-લાઇન 
અરજી કરતી વખત ેપ્રમાણપત્રોમાનંી નવગતોન ેઆધારે ઓન-લાઇન અરજીમા ંઅરજદારે સમગ્ર નવગતો 
ભરવાની રહ ેછે. આથી પોતાના બધા જ પ્રમાણપત્રો જેવા કે, શૈક્ષચણક લાયકાત, વય, શાળા છોડયાનુ ં
પ્રમાણપત્ર, જાનત, શારીરરક ખોડખાપંણ (લાગ ુપડતુ ંહોય તો), માજી સૈનનક (લાગ ુપડત ુહોય તો) તેમજ 
અન્ય લાયકાતના અસલ પ્રમાણપત્રોન ેસાથ ેરાખીન ેઓન-લાઇ અરજીમા ંએવા પ્રમાણપત્રોન ેઆધારે 
સમગ્ર નવગતો ભરવાની રહ ેછે. જેથી અરજીમાનંી ખોટી નવગતોન ેકારણ ેઅરજી રદ થવાપાત્ર ઠરે નહીં. 
 

૩) પરીક્ષા પદ્ધનત પસદંગીની પ્રરક્રયામા ંજાહરેાતમા ંફકરા ન.ં-૯ મા ંદશામવ્યા મજુબ (૧) પ્રથમ તબકકામા ં
પ્રીલીમનરી પરીક્ષા (Objective type) સ્પધામત્મક લેચખત કસોટી  (ર) બીજા તબકકામા ંશારીરરક ક્ષમતા કસોટી 
તથા (૩) ત્રીજા તબકકામા ંમખુ્ય સ્પધામત્મક લેચખત કસોટી  એમ ત્રણ કસોટીઓમાથંી ઉમેદવારે પસાર થવાનુ ંરહશેે.  
૪) જરૂરત ઉપસ્સ્થત થયે પરીક્ષા સદંભેની  અમકુ  સચૂનાઓ મોબાઇલ નબંર પર એસ.એમ.એસ. થી 
આપવામા ંઆવશે. આથી, અરજીપત્રકમા ંસબંનંધત કોલમમા ંમોબાઇલ નબંર અવશ્ય દશામવવો અન ેસમગ્ર 
ભરતી  પ્રરક્રયા પણૂમ થાય ત્યા સધુી, નબંર જાળવી રાખવો અનનવાયમ રીતે જરૂરી છે.  
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સવંર્ગવાર જગ્યાની વવર્તો નીચે મજુબ છે. 
 

જાહરેાત ક્રમાકં 

નવભાગ/ 
ખાતાની 
વડાની 
કચેરીનુ ંનામ 

સવંગમનુ ં
નામ 

ચબન 
અનામત 

સા.શૈ.૫. 
વગમ 

અનસુચૂચત
જાનત 

અનસુચૂચત 
જનજાનત 

કુલ 

માજી 
સૈનનક 

સા 
મા 
ન્ય     

મ 

રહ 

લા 

સા 
મા 
ન્
ય 

મ 

રહ 

લા 

સા 
મા 
ન્ય 

મ 

રહ 

લા 

સા 
મા 
ન્ય 

મ 

રહ 

લા 

 

૧૪૪/ર૦૧૭૧
૮ 

નનયામકશ્રી, 
નશાબધંી 
અને 
આબકારી  

જમાદાર 
વગમ-૩ 

૧૩ ૦૭ 0૭ ૦૨ ૦૧ ૦૧ 

 

 

૦૩ 

 

 

૦૧ 
૩૫ 

 

 

૦૩ 

૧૪૫/ર૦૧૭૧
૮ 

નનયામકશ્રી, 
નશાબધંી 
અને 
આબકારી  

નનરીક્ષક 
વગમ-3  

૦૩ ૦૨ ૦૧ ૦૧ - - 

 

 

૦૧ 

-  

૦૮ 

- 

નોંધ:- 
(૧)  જાહરેાતમા ંદશામવેલ જગ્યાઓની સખં્યામા ંવધઘટ થવાની શક્યતા છે.  
(૨)  અનામત જગ્યાઓ ફકત મળૂ ગજુરાતના જે તે અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે જ અનામત છે. 
(૩)  દરેક જાહરેાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતા,ં સજંોગવશાત, જો કોઇ ઉમેદવાર 
એકથી વધ ુઅરજી કરેલ હશ,ે તો છેલ્ લી કન્ ફમમ થયેલ અરજીને માન્ ય રાખીને અન્ ય અરજીપત્રકન ેરદ 
ગણવામા ંઆવશે. ચબન અનામત વગમના ઉમેદવારોએ છેલ્ લી કન્ ફમમ થયેલ અરજી સાથ ેનનયત ફી ભરેલ 
હશ ેતે અરજી માન્ ય ગણાશ ેઅન ેઅગાઉની અરજી રદ ગણવામા ંઆવશે. અગાઉની અરજી સાથ ેભરેલી 
ફી છેલ્ લી કન્ ફમમ થયેલ અરજી સામ ેગણવામા ંઆવશે નહીં. જો ઉમેદવારે છેલ્ લી કન્ ફમમ થયેલ અરજી 
સાથ ેનનયત ફી ભરેલ નહીં હોય, તો આવા ઉમેદવારની બાકીની અરજીઓ પૈકી નનયત ફી સાથેની કન્ ફમમ 
થયેલી છેલ્ લી અરજી માન્ ય ગણવામા ંઆવશે. જો ઉમેદવારે એકથી વધ ુઅરજી સાથે ફી ભરેલ હશ,ે તો 
તે રીફડં કરવામા ંઆવશે નહીં. 
 

 (૪)  સામાન્ય વરહવટ નવભાગના તા. ૧૧/૧૧/૨૦૧૪ ના ઠરાવ ક્રમાકં-સીઆરઆર/ ૧૦૯૬/ ૨૨/ 
૧૩/ ગ.૨(ભાગ-૧) ની જોગવાઇઓ ધ્યાને લઇન,ે મરહલાઓ માટે અનામત જગાઓ રાખવામા ંઆવેલ 
છે. મરહલાઓની અનામત જગ્યાઓ માટે લાયક મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો, તે જગ્યા 
સબંનંધત કેટેગરી (જનરલ, એસ. સી., એસ.ટી., એસ.ઇ.બી.સી.) ના પરુૂષ ઉમેદવારથી ભરવામા ંઆવશ.ે  
(૫) માજી સૈનનક માટે નનયમોનસુાર ૧૦ % જગ્યા અનામત છે. માજી સૈનનક કેટેગરીમા ંપસદં થયેલ 
ઉમેદવારોને તેઓની સબંનંધત જે તે કેટેગરી (જનરલ, એસ.સી., એસ.ટી., એસ.ઇ.બી.સી.) સામ ેસરભર 
કરવામા ંઆવશે. માજી સૈનનકની અનામત જગ્યા માટે લાયક માજી સૈનનક ઉમેદવાર નહીં મળે તો તે 
જગ્યા જે તે કેટેગરીના અન્ય સામાન્ય લાયક ઉમેદવારોથી ભરવામા ંઆવશે. 
 માજી સૈનનક ઉમેદવારો કે જેઓએ જલ, વાય ુઅન ેસ્થળની આમી ફોસીસમા ંઓછામા ંઓછા છ 
માસની સેવા કરી હોય અન ે માજી સૈનનક તરીકેનુ ં સક્ષમ અનધકારીનુ ંઓળખકાડમ અન ે રડસ્ચાર્જ બકુ 
ધરાવતા હોય તો ઉપલી વયમયામદામા ંતેઓએ બજાવલે ફરજનો સમયગાળો ઉપરાતં ત્રણ વષમ સધુીની  
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છુટછાટ મળશ.ે માજી સૈનનક તરીકેની ફરજ ચાલ ુહોય તેવા ઉમેદવારો નનવનૃિનુ ંએક વષમ બાકી હોય તો 
પણ પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી શકશ.ે 
 (૬) જાહરેાતમા ંજે તે કેટેગરીમા ંકુલ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદવારો માટે અમકુ જગ્યાઓ અનામત 
હોય ત્યારે મરહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ નસવાયની બાકી રહતેી જગ્યાઓ ફકત પરુૂષ ઉમેદવારો 
માટે અનામત છે. તેમ ગણવાનુ ંનથી, આ જગ્યાઓ પર પરૂષ તેમજ મરહલા ઉમેદવારોની પસદંગી માટે 
નવચારણા થઇ શકે છે. પરુૂષ તેમજ મરહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. (દા.ત. કુલ-૧૦ જગ્યાઓ પૈકી 
૦૩ જગ્યા મરહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે. પરંત ુબાકી રહતેી ૦૭ જગ્યા સામ ેમરહલા ઉમેદવાર પણ 
પસદંગી પામી શકે છે.)  
 

(ર) ૫ર્ાર ધોરણ:- 
 નાણા નવભાગના તા.૨૦-૧૦-૨૦૧૫ ના ઠરાવ ક્રમાકં: - ખરચ -ર૦૦ર- ૫૭-(પાટમ-ર)-ઝ.૧ તેમજ 
તા.૧૮-૦૧-૨૦૧૭ ના ઠરાવ ક્રમાકં: - ખરચ -ર૦૦ર- ૫૭-(પાટમ-ર)-ઝ.૧ થી નકકી થયા મજુબ પ્રથમ પાચં 
વષમ માટે નીચ ે મજુબના નનયત રફકસ ૫ગારથી નનમણ ૂકં અપાશ ે તેમજ ઉકત ઠરાવના અન્ય લાભો 
મળવાપાત્ર થશે. અન ેસામાન્ય વહીવટ નવભાગના તા. ૨૩-૧૦-ર૦૧૫ ના ઠરાવ ક્રમાકં:- સીઆરઆર-
૧૧-ર૦૧૫-૩૧૨૯૧૧-ગ.૫ અન ેનાણા નવભાગના તા. ૨૮-૦૩-ર૦૧૬ ના ઠરાવ ક્રમાકં:- ખરચ/ ૨૦૦૨/ 
૫૭/ (પાટમ-૩)/ઝ-૧ મા ંદશામવેલ બોલીઓ અને શરતોન ેઆનધન નનમાયેલ ઉમેદવાર પાચં વષમના અંત ે

તેની સેવાઓ સતંોષકારક જણાયેથી સબંનંધત કચેરીમા ંજે તે સમયના સરકારશ્રીના નનયમોનસુાર મળવાપાત્ર 

૫ગાર ધોરણમા ં નનયનમત નનમણ ૂકં મેળવવાન ેપાત્ર થશે. તેમ છતા,ં આ બાબતે નામદાર સપુ્રીમ કોટમમા ં
દાખલ થયલે SLP No. 14124/2012 અન ેSLP No. 14125/2012 ના ચકુાદાને આધીન રહશેે.  
 

જાહરેાત ક્રમાકં નવભાગનુ ં
નામ 

ખાતાના વડાની કચેરીનુ ં
નામ 

સવંગમનુ ંનામ પ્રથમ પાચં વષમ 
સધુી મળનાર 
રફક્સ પગાર 

૧૪૪/ર૦૧૭૧૮ ગહૃ નવભાગ નશાબધંી અને આબકારી જમાદાર વગમ-3 ૧૯,૯૫૦/- 

૧૪૫/ર૦૧૭૧૮ ગહૃ નવભાગ નશાબધંી અને આબકારી નનરીક્ષક વગમ-3 ૩૧,૩૪૦/-  
 

 

(૩)    રાષ્ટ્રીયતા:- ઉમેદવાર ભારતનો નાગરરક હોવો જોઈએ. અથવા ગજુરાત મલુ્ કી સેવા વગીકરણ 
અન ેભરતી (સામાન્ ય) નનયમો, ૧૯૬૭ ના નનયમ-૭ ની જોગવાઇ મજુબની રાષ્ટ રીયતા ધરાવતા હોવા 
જોઇએ.  
(૪)   વય મયાગદા  
ઉક્ત જાહરેાત ક્રમાકંની સવંગમવાર મહિમ વયમયામદા નીચે મજુબ રહશેે.  

જાહરેાત ક્રમાકં  સવંગમનુ ંનામ તા.   ૧૮/૧૧ /૨૦૧૭ ના રોજ મહિમ વયમયામદા  
૧૪૪/ર૦૧૭૧૮ જમાદાર વગમ-3 ૩૩  વષમ 
૧૪૫/ર૦૧૭૧૮ નનરીક્ષક વગમ-3 ૩૫  વષમ 
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૪. (૧)  શૈક્ષણણક લાયકાતની વવર્તો:- 
 

જા.ક્ર. સવંગમ શૈક્ષચણક લાયકાત 

૧૪૪/ર૦૧૭૧૮ 

 

 

 

 

જમાદાર 
વગમ-૩  

(a) have passed the Higher Secondary School Certificate Examination 

(Standard XII, 10+2 pattern) conduct by the Gujarat Secondary and 

Higher Secondary Education Board or possess an equivalent qualification 

recognized as such by the Government; 

(b) possess the basic knowledge of computer application as prescribed by 

the Gujarat Civil Service Classification and Recruitment (General) Rules, 

1967 as amended from time to time in that behalf; 

(c) possess the minimum requisite standards of physique as specified in 

appendix  I 

(d) have passed the physical as may be prescribed by the Government in 

this behalf  time of recruitment , and  

(e) possess adequate knowledge of Gujarat or hindi or both 

 

૧૪૫/ર૦૧૭૧૮ 

 

 

 

 

 

નનરીક્ષક 
વગમ-3  

 (a) Possess a degree obtained from any of the university or an institution 

established or incorporated by an act of the parliament or a state 

legistlature in india or an institution declared to be deemed as a university 

under section 3 of the university grants commission act, 1956 (3 of 1956) 

or an equivalent qualification recognized as such by the government. 

(b) possess the bacis knowledge of computer application as prescribed by 

the Gujarat civil services classification and recruitment (general) rules, 

1967 as amended from time to time in that behalf;  

(c) possess the minimum requisite standards of physique as specified in 

appendix II  

(d) possess adequate knowledge of Gujarat or hindi or both 

 

 

  નોંધઃ- 
    (૧) નશાબધંી અન ેઆબકારી જમાદાર વગમ-૩ અને નનરીક્ષક વગમ-3 ના સવંગમના ભરતી નનયમોમા ં
નનયત થયલે શૈક્ષચણક લાયકાતના અગત્ યના મદુ્દાઓનો અરજીપત્રકમા ંસમાવશે કરવામા ંઆવેલ છે. 
પરતુ ંઆખરી પસદંગી સમય ેભરતી નનયમોમા ંદશામવલે શૈક્ષચણક લાયકાતની તમામ જોગવાઇઓન ેધ્ યાને 
લેવામા ંઆવશ.ે ઉમેદવારે જાહરેાતમા ંદશામવેલ શકૈ્ષચણક લાયકાતની તમામ નવગતો ધ્ યાને લઇન ેજ 
અરજીપત્રકમા ંનવગતો ભરવાની રહશેે.  
   (૨) નશાબધંી અને આબકારી જમાદાર વગમ-૩ અન ેનનરીક્ષક વગમ-3  ના સવંગમની ઉપલી વયમયામદા 
માટે ગજુરાત મલુ્ કી સેવા વગીકરણ અન ેભરતી (સામાન્ ય) નનયમો-૧૯૬૭ તેમજ જે તે સવંગમના ભરતી 
નનયમોમા ં દશામવેલ જોગવાઇ  અન ે સામાન્ ય વહીવટ નવભાગના તા. ૨૯/૯/૨૦૧૨ અન ે તા. 
૦૬/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવ ક્રમાકંઃ સીઆરઆર/ ૧૧૨૦૦૮/૨૮૨૩૨૩/ગ-૫ ની જોગવાઇઓ અન ે તે 
અન્ વયે થયેલ સધુારાને ધ્ યાને લેવામા ંઆવેલ છે. 
 

૪ [ર]. વય મયાગદામા ંછૂટછાટ:- 
 સામાન્ ય વગમની મરહલા ઉમેદવારો, અનામત વગમના પરુૂષ તથા મરહલા ઉમેદવારો અન ેમાજી 
સૈનનક તથા શારીરરક નવકલાગં ઉમેદવારો તેમજ સરકારી સેવામા ંઅગાઉથી ફરજ બજાવતા હોય તવેા 
ઉમેદવારોને નીચે મજુબ નનયમોનસુાર છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. 
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(૧) જમાદાર વગમ-૩ અને નનરીક્ષક વગમ-૩ ની જગ્યાના સવંગમમા ંગજુરાત મલુ્ કી સેવા વગીકરણ અને 
ભરતી (સામાન્ય) નનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇ અનસુાર અગાઉથી ગજુરાત સરકારની સેવામા ંહોય તવેી 
વ્ યસ્ક્તઓની તરફેણમા ંઉપલી વયમયામદા હળવી કરી શકાશે.  
(૨) સામાન્ ય વગમની મરહલા ઉમદેવારોને મરહલા તરીકેના પાચં વષમની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે.  
(૩) અનામત વગમના ઉમેદવારો માટે જગ્ યાઓ અનામત દશામવેલ છે તેવા વગમના પરુૂષ ઉમેદવારોન ે
પાચં વષમની છૂટછાટ અન ેમરહલા ઉમેદવારોને અનામત વગમ તરીકેના પાચં અન ેમરહલા તરીકેના પાચં 
વષમ મળી કુલ-૧૦ (દશ) વષમની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશ.ે પરંત ુજે સવંગમની જગ્ યાઓમા ંજે તે અનામત 
વગમ માટે અનામત જગ્ યા દશામવેલ નથી તેવા વગમના પરુૂષ ઉમેદવારોને કોઇ છૂટછાટ મળશ ેનહીં પરંત ુ
મરહલા ઉમેદવારોને મરહલા તરીકેના પાચં વષમની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે.  
(૪) S.E.B.C.કેટેગરી (શા.શૈ.૫.વગમ) નાઉમેદવારો માટે જગ્ યાઓ અનામત છે તેવા S.E.B.C.કેટેગરી 
(શા.શૈ.પ. વગમ) ના ઉમેદવારોએ નોનક્રીમીલેયર સટીફીકેટ માટે નનયત થયેલ આવકના આધારે રાજય 
સરકારની નોકરી માટે ( પરરનશષ્ટ ઠ-૪ મજુબ ગજુરાતી નમનૂામા ં ) કઢાવેલ નોનક્રીમીલેયર સરટિફીકેટ 
તા.૧/૪/૨૦૧૬  થી તા.૧૮/૧૧/૨૦૧૭  સધુીમા ં મેળવેલ હોય તેવુ ંપ્રમાણપત્ર ધરાવતા ંહશ ેતો જ 
ઉ૫લી વય મયામદામા ંછૂટ છાટ તેમજ કેટેગરીની અનામત જગ્યાનો લાભ મળશ.ે (અંગ્રેજીમા ંમેળવલે 
નોન-ક્રીમીલેયર સરટિરફકેટ કોઇાણ સજંોગોમા ં માન્ ય ગણવામા ંઆવશ ે નહીં.) અન્યથા તઓે સામાન્ય 
કેટેગરીના ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી નોંધાવી શકશ.ે અન ેતે રકસ્સામા ંવય મયામદા, તથા અનામત જગ્ યા 
પર પસદંગીનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહી. 
(૫)     માજી સૈનનક માટે નનયમોનસુાર ૧૦ % જગ્યા અનામત છે. માજી સૈનનક કેટેગરીમા ંપસદં થયલે 
ઉમેદવારોને તેઓની સબંનંધત જે તે કેટેગરી (જનરલ, એસ.સી., એસ.ટી., એસ.ઇ.બી.સી.) સામ ેસરભર 
કરવામા ંઆવશે. માજી સૈનનકની અનામત જગ્યા માટે લાયક માજી સૈનનક ઉમેદવાર નહીં મળે તો તે 
જગ્યા જે તે કેટેગરીના અન્ય સામાન્ય લાયક ઉમેદવારોથી ભરવામા ંઆવશે. 
 માજી સૈનનક ઉમેદવારો કે જેઓએ જલ, વાય ુઅન ેસ્થળની આમી ફોસીસમા ંઓછામા ંઓછા છ 
માસની સેવા કરી હોય અન ે માજી સૈનનક તરીકેનુ ં સક્ષમ અનધકારીનુ ંઓળખકાડમ અન ે રડસ્ચાર્જ બકુ 
ધરાવતા હોય તો ઉપલી વયમયામદામા ંતેઓએ બજાવલે ફરજનો સમયગાળો ઉપરાતં ત્રણ વષમ સધુીની 
છુટછાટ મળશ.ે માજી સૈનનક તરીકેની ફરજ ચાલ ુહોય તેવા ઉમેદવારો નનવનૃિનુ ંએક વષમ બાકી હોય તો 
પણ પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી શકશ.ે 
(૬)  અનામત વગમના તમામ ઉમેદવારોએ જાનત અંગનેુ ંપ્રમાણપત્ર ગજુરાત સરકાર દ્વારા વખતો વખત 
નનયત કરેલ નમનૂામા ંમળેવેલ હોવુ ંજોઇશે.  
 

(૫) કોમ્પ્યટુરની જાણકારીઃ- 

 

ઉમેદવાર રાજય સરકારના સામાન્ય વહીવટ નવભાગના તા.૧૩/૮/ર૦૦૮ તેમજ તા. 
૧૮/૦૩/૨૦૧૬ ના સરકારી ઠરાવ નબંર:-સીઆરઆર-૧૦-ર૦૦૭-૧ર૦૩ર૦-ગ.૫ થી નકકી કરેલ 
અભ્યાસક્રમ મજુબ કોમ્્યટુર અંગેનુ ં બેઝીક નોલેજ ધરાવતા હોવા અંગેનુ ં કોઈ૫ણ તાલીમી સસં્થાનુ ં
પ્રમાણ૫ત્ર / માકમશીટ ધરાવતા હોવા જોઈશ.ે અથવા સરકાર માન્ય યનુનવનસિટી અથવા સસં્થામા ંકોમ્્યટુર 
જ્ઞાન અંગેના કોઈ૫ણ રડ્લોમા / ડીગ્રી કે સટીરફકેટ કોષમ કરેલ હોય તેવા પ્રમાણ૫ત્રો અથવા ડીગ્રી કે 
ડી્લોમા અભ્યાસક્રમમા ંકોમ્્યટુર એક નવષય તરીકે હોય તેવા પ્રમાણ૫ત્રો અથવા ધોરણ-૧૦ અથવા 
ધોરણ-૧ર ની ૫રીક્ષા કોમ્્યટુરના નવષય સાથે ૫સાર કરેલ હોય તેવા પ્રમાણ૫ત્રો ધરાવતા હોવા જોઈશ.ે 
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આ તબકકે આવુ ંપ્રમાણ૫ત્ર ન ધરાવતા ઉમેદવારો ૫ણ અરજી કરી શકશે. ૫રંત ુઆવા ઉમેદવારોએ 
નનમણ ૂકં સિાનધકારી સમક્ષ કોમ્્યટુરની બેઝીક નોલેજની ૫રીક્ષા પાસ કયામન ુ ંઆવુ ંપ્રમાણ૫ત્ર નનમણ ૂકં 
મેળવતા ં૫હલેા અચકુ રજુ કરવાનુ ંરહશેે. અન્યથા નનમણ ૂકં મળેવવાન ેપાત્ર થશ ેનહીં. તેમજ નનમણ ૂકં 
સિાનધકારી આવા રકસ્સામા ંઉમેદવારોની ૫સદંગી "રદ" કરશ.ે  

 

(૬) શૈક્ષણણક લાયકાત / વયમયાગદા / વધારાની લાયકાત માટે વનધાગરરત    જાહરેાતમા ં દશામવેલ 
સવંગમના ઉમેદવારોના ંરકસ્સામા ંશૈક્ષચણક લાયકાત, વયમયામદા, અનભુવ, નોન-ક્રીમીલેયર સટી અન ેઅન્ય 
જરૂરી લાયકાત માટે તા. ૧૮/૧૧ /ર૦૧૭ ની સ્સ્થનતને ઘ્યાનમા ંલેવામા ંઆવશે. 
 

(૭) અરજી કરવાની રીત :-  
 આ જાહરેાતના સદંભમમા ંમડંળ ઘ્વારા ઓન લાઈન અરજી જ  સ્વીકારવામા ંઆવશ.ે જે અન્ વયે 
ઉમેદવારોએ જાહરેાતમા ંદશામવ્યા તા.૦૨/૧૧/૨૦૧૭ (બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક) થી તા૧૮/૧૧/ર૦૧૭ 

(સમય રાત્રીના ૧૧-૫૯ કલાક સધુી) દરમ્યાન "https:// ojas.gujarat.gov.in" વેબસાઈટ ૫ર ઓન-લાઈન 

અરજી૫ત્રક ભરી શકશે. ઉમેદવાર એક સવંગમ માટે એક જ અરજી કરી શકશે. તેમ છતા ંકોઇ ઉમેદવાર 
એક કરતા ંવધ ુઅરજી રજીસ્ ટડમ કરશ ેતો તેવા ઉમેદવારોના રકસ્ સામા ંસૌથી છેલ્ લે કન્ ફમમ થયેલી અરજી 
માન્ય ગણીન ેતે નસવાયની બાકીની તમામ અરજીઓ રદ થશે. આ બાબતની નવગતવાર સચુના અરજી 
કરવાની રીતના પેટા મદુ્દા ન.ં (૧૪) મા ંપણ આપેલ છે.  
 

ઉમેદવારે અરજીપત્રક ભરવા માટેઃ-   
(૧)   સૌ પ્રથમ "https://ojas.gujarat.gov.in" વેબસાઈટ ૫ર જવુ.ં અન ેત્ યાર બાદ   
(ર)  "Apply On line" ૫ર Click કરવુ.ં  
(૩) ઉમેદવારે જાહરેાત ક્રમાકં:-૧૪૪ /૨૦૧૭૧૮  અથવા ૧૪૫/૨૦૧૭૧૮ ની જાહરેાતના સવંગમના નામ 
૫ર Click કરવાથી સ્ ક્રીન પર More Details અન ેApply now ના ઓ્ શન ખલુશે. જેમા ંMore Details 
પર Click  કરવાથી નવગતવાર જાહરેાતની નવગતો જોવા મળશ.ે જે ઉમેદવારોએ વાચંી જવી. 
(૪)  જયારે "Apply now" ૫ર Click  કરવાથી Application Format ખલુશે જેમા ંસૌ પ્રથમ "Personal 

Details"  ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફદંડી ( * ) નનશાની હોય તેની નવગતો ફરજજયાત ભરવાની રહશેે.)  

(૫) Personal Details ભરાયા બાદ "Educational Details" ભરવા માટે "Educational Qualifications" 

૫ર Click  કરવુ.ં તેમજ જે સવંગમમા ંવધારાની શૈક્ષચણક લાયકાત માગંેલ હોય તે સવંગમમા ં"Additional 

Educational Qualifications" પર Click  કરવુ ંઅન ેતેની નવગતો ફરજીયાત દશામવવાની રહશેે.  
(૬)  જે સવંગમમા ંઅનભુવ માગંેલ હોય તે સવંગમમા ંઅનભુવની નવગતો દશામવવા માટે "Experience 
Type" ૫ર Click  કરવાથી અનભુવની નવગતો દશામવવા માટેનુ ંરફલ્ ડ ખલુશે જેમાથંી અનભુવની નવગતો 
નસલેકટ કરીને તેની સામ ેજરૂરી નવગતો દશામવવાની રહશેે. 
(૭)  તેની નીચ ે"Self declaration" ૫ર Click કરવુ.ં ત્યારબાદ 

(૮)  ઉ૫રની શરતો સ્વીકારવા માટે "Yes" ૫ર Click  કરવુ.ં હવ ેઅરજી પણૂમ રીતે ભરાઈ ગયેલ છે. 
(૯) હવ ે "save" ૫ર Click કરવાથી ઉમેદવારનો "Application Nnmber" generate થશે. જે ઉમેદવારે 

સાચવીને રાખવાનો રહશેે. 
(૧૦)  હવ ેUpload Photograph ૫ર Click કરો અહીં તમારો application number type કરો અન ેતમારી 
Birth date type કરો. ત્યારબાદ ok ૫ર Click  કરવુ.ં અહીં photo અન ેsignature upload કરવાના છે. 
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(Photo નુ ંમા૫ ૫ સે.મી. ઉંચાઈ અન ે૩.૬ સે.મી. ૫હોળાઈ અન ેSignature નુ ંમા૫ ર.૫ સે.મી. ઉંચાઈ અન ે

૭.૫ સે.મી. ૫હોળાઈ રાખવી.) (photo અન ે signature upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો photo અને 
signature jpg format મા ં(15 kb) સાઈઝથી વધે નરહ તે રીતે સ્ કેન કરી computer મા ંસેવ કરેલા હોવા 
જોઈશ.ે) photo અને signature અપલોડ કરવા માટે "browse" button ૫ર Click કરો. હવ ેchoose file  

ના સ્ક્રીનમાથંી જે ફાઈલમા ં jpg format મા ંતમારો photo store થયેલ છે, તે ફાઈલને select કરો અન ે

"open" button ને Click કરો. હવ ે "browse" button ની બાજુમા ં "upload" button ૫ર Click કરો. હવે 
બાજુમા ં તમારો photo દેખાશે. હવ ે આજ રીતે signature ૫ણ upload કરવાની રહશેે. જે photo અને 
signature અપલોડ કરવામા ંઆવ્ યા હશ ેતે જ photo લેચખત પરીક્ષાના હાજરીપત્રકમા ંચોંટાડવાનો રહશેે 
તથા તેવી જ signature કરવાની રહશેે તેમજ આ ભરતી પ્રરક્રયાના નનમણ ૂકં સધુીના દરેક તબકે્ક 
મડંળ/સબંનંધત ખાતાના વડા માગંે ત્ યારે તેવો જ ફોટો રજુ કરવાનો રહશેે. આથી ફોટોગ્રાફની ચારથી 
પાચં કોપીઓ કઢાવી રાખવી. જુદા જુદા તબકે્ક જુદા જુદા ફોટોગ્રાફ રજુ થશે તો ફાળવણી/ નનમણ ૂકંમા ં
બાધ આવી શકશ.ે જેની જવાબદારી ઉમેદવારની પોતાની રહશેે.  
(૧૧)  હવ ેપેજના ઉ૫રના ભાગમા ં"Confirm Application" ૫ર Click કરો અન ે"Application number" 

તથા Birth Date type કયામ બાદ Ok ૫ર Click કરવાથી ત્રણ નવકલ્ પ (ઓ્ શન) (૧) Ok (ર) show 

application preview અન ે(૩) confirm application દેખાશે. ઉમેદવારે show application preview ૫ર 

Click કરી પોતાની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમા ંસધુારો કરવાની જરૂર જણાય તો edit કરી લેવુ.ં અરજી કન્ફમમ 
કયામ ૫હલેા કોઈ૫ણ પ્રકારનો સધુારો થઈ શકશ.ે ૫રંત ુઅરજી કન્ફમમ થયા બાદ કોઈ૫ણ પ્રકારનો સધુારો શકય 

બનશ ેનહી. સપંણૂમ ચકાસણી બાદ જો અરજી સધુારવાની જરૂર ના જણાય તો જ confirm application ૫ર 

Click કરવુ.ં તેથી ઉમેદવારની અરજીનો મડંળમા ંonline સ્વીકાર થઈ જશે. એકવાર ઓનલાઇન અરજી 
કન્ફમમ થયા બાદ, તેમા ં કોઇપણ પ્રકારનો ફેરફાર ઉમદેવાર કે મડંળ દ્વારા થઇ શકશ ેનહીં. અરજીમા ં
દશામવેલી નવગતોન ેઅનરુૂપ પ્રમાણપત્રો મડંળ માગં ેત્યારે ઉમેદવારે રજૂ કરવાના રહશેે. આથી, ઉમેદવારે 
પ્રથમ તેમની પાસેના પ્રમાણપત્રોન ે આધારે પોતાનુ ં નામ, પનત/નપતાનુ ં નામ, અટક, જન્મતારીખ, 
શૈક્ષચણક લાયકાત, જાનત (કેટેગરી), જેન્ડર (મેલ/ફીમેલ), માજી સૈનનક, સ્પોટમસ, શા.ખો.ખા.ં, નવધવા વગેરે 
બાબતોની બારીક ચકાસણી કરી લઇન ેતેન ેઅનરુૂપ નવગતો ઓનલાઇન અરજીમા ંદશામવવાની રહશેે. 
મડંળ દ્વારા ચકાસણી સારુ પ્રમાણપત્રો માગંવામા ંઆવ ેત્યારે ઓનલાઇન અરજીપત્રકમા ંદશામવેલ નવગતો 
અન ેઉમેદવાર દ્વારા મડંળ સમક્ષ રજૂ કરવામા ંઆવતા ંપ્રમાણપત્રોમા ંકોઇપણ જાતની નવસગંતતા માલમૂ 
પડશ ેતો, તેવી ક્ષનતયકુ્ત અરજીઓ મડંળ દ્વારા જે તે તબકે્કથી ‘રદ’ કરવામા ંઆવશ.ે ખોટી કે અધરૂી 
નવગતોન ેકારણે ક્ષનતયકુ્ત અરજી રદ કરવામા ંઆવે તો, તેમા ંમડંળની કોઇ જવાબદારી રહશેે નહીં. 
આથી, ઉમેદવારોને તેમની પાસેના પ્રમાણપત્રોન ેઆધારે અન ેતેન ેઅનરુૂપ નવગતો ઓનલાઇન અરજી 
કરતી વખત ેદશામવવાની ખાસ કાળજી રાખવા જણાવવામા ંઆવે છે. confirm application ૫ર click કરતા ં
અહીં "confirmation number" generate  થશે. જે હવ ે૫છીની બધી જ કાયમવાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે 

સાચવવાનો રહશેે.  
(૧૨)   હવ ેprint application ૫ર Click કરવુ.ં અહીં Select Job માથંી જાહરેાત ક્રમાકં નસલેકટ કરીને તમારો 
confirmation number  ટાઈ૫ કરવો અન ેજન્ મતારીખ ટાઇપ  કરવાથી તમારી અરજી ઓપન થશે. જેની 
નપ્રન્ ટની નકલ કાઢી સાચવી રાખવી  
નોંધ:- જાહરેાત ક્રમાકંઃ૧૪૪/ર૦૧૭૧૮ અથવા ૧૪૫/૨૦૧૭૧૮ સામેના સવંગમના ભરતી નનયમોમા ં
દશામવેલ શૈક્ષચણક લાયકાત, વયમયામદા તેમજ ઓનલાઈન અરજી ભરવા સબંનંધત કોઈ માગમદશમનની 



Page 8 of 15 

 

આવશ્યકતા જણાય તો તે માટે હલે્પ લાઇન ટોલ ફ્રી નબંર- ૧૮૦૦ ૨૩૩૫૫૦૦ તેમજ મડંળની કચેરીના 
ફોન નબંર:-૦૭૯- ૨૩૨૫૭૩૦૪ ૫ર સ૫ંકમ કરી શકાશે. 
 

(૮) ૫રીક્ષા ફી:- 
ફોમમ ભરતી વખત ે‘‘ General ’’ કેટેગરી Select કરી હોય (દશામવી હોય) તેવા તમામ ઉમેદવારોએ 

પરીક્ષા ફી ભરવાની રહશેે. પરીક્ષા ફી માથંી મસુ્ક્ત માટે જે તે અનામત વગમના ઉમદેવારોએ ઓન-લાઇન 
એ્ લીકેશનમા ંપોતાની કેટેગરી દશામવવાની રહશેે. અન્ યથા પરીક્ષા ફી ભરવાની રહશેે. અરજી ફોમમમા ં
નીચે મજુબની કેટેગરી Select કરનાર ઉમેદવારોએ કોઇપણ પ્રકારની પરીક્ષા ફી ભરવાની રહશેે નહીં.  
 

  (ક) અનસુચૂચત જાનત (SC)  
  (ખ) અનસુચૂચત જન જાનત (ST)  
  (ગ) સામાજીક અન ેશકૈ્ષચણક રીતે પછાતવગમ (SEBC)  
                 (ધ)    માજી સૈનનક     

                 (ચ) શારીરરક નવકલાગં ઉમેદવાર  
 

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 નપ્રન્ ટ મેળવવાની સચુના મળશ.ે ઉમેદવારોએ આ પાનાની પણ નપ્રન્ ટ મળેવી લેવાની રહશેે, 
ઉમેદવારોએ ચલન સાથ ેકોઇપણ કોમ્ ્ યટુરાઇઝડ પોસ્ ટ ઓફીસમા ંજઇન,ે પરીક્ષા ફી પેટે રૂ.૧૦૦/- રોકડા 
+ રૂ.૧૨/- પોસ્ ટલ ચાજીસ ભરી દેવાના રહશેે. ચલનની એક નકલ પોસ્ ટ ઓફીસ રાખી લેશે અન ેબ ે
નકલ ઉમેદવારન ેપોસ્ ટ ઓરફસનો નસક્કો અન ે સ્ ટીકર લગાવીન ેપરત આપશે.  
પોસ્ ટ ઓફીસમા ંપરીક્ષા ફી ભરવાની છેલ્ લી તા.૨૧ /૧૧/૨૦૧૭ (કચેરી સમય સધુી) ની રહશેે.  
અન્ ય કોઇ રીતે પરીક્ષા ફી સ્ વીકારવામા ંઆવશે નહીં. 
પરીક્ષા ફી ભયામ બાદ રીફડં મળવાપાત્ર નથી તેમજ તે ફી અન્ ય કોઇ પરીક્ષા માટે અનામત તરીકે 
રાખવામા ંઆવશ ેનહીં. પરીક્ષા ફી ભરવાપાત્ર ઉમેદવારોની ફી ભયામ વગરની અરજી માન્ય રહશેે નહીં.  
 ‘‘ General’’ કેટેગરી Select કરનાર  ઉમેદવારો ફી ભરવાની નનયત સમયમયામદામા ંપરીક્ષા ફી નહીં ભરે 
તો તેવા ઉમેદવારોનુ ંઅરજી ફોમમ કોઇપણ જાતની જાણ કયામ વગર મડંળ દ્વારા ‘‘રદ’’ કરવામા ંઆવશે.   
 

૯. પરીક્ષા ૫દ્ધવત:- 
              મડંળ દ્વારા નનયત સમયમયામદામા ંઓન-લાઇન મળેલ અરજીઓની પ્રાથનમક ચકાસણી ( એક 
કરતા ંવધ ુઅરજી કરેલ છે કે કેમ ? અન ેપરીક્ષા ફી ભરેલ છે કે કેમ ?) કરીને લાયક ઉમેદવારોની 
જમાદાર વગમ-૩ની જગા માટે રાજય સરકારશ્રીના ગહૃ નવભાગના તા. ૨૪/૧૧/૨૦૦૮ના જાહરેાનામા 
ક્રમાકંઃજીજી/૫૯/૨૦૦૮/મકમ/ ૧૦૨૦૦૭/૨૬૭/પીટી-૧૩/ઇ-૧, અને તા.૧૫/૩/૨૦૧૩ જાહરેાનામા 
ક્રમાકંઃજીજી/૩૨/૨૦૧૩/મકમ/૧૦૨૦૧૧/૩૧૩૯/ઇ-૧ તથા નનરીક્ષક વગમ-૩ની જગા માટે  
તા.૨૨/૦૨/૨૦૧૨ના જાહરેાનામા ક્રમાકંઃજીજી/૬/૨૦૧૨/મકમ/૧૦૨૦૦૮/ ૪૨૩/ઇ-૧  અન ે
તા.૧૫/૧૦/૨૦૦૯ના જાહરેાનામા ક્રમાકંઃજીજી/૮૩/૨૦૦૯/મકમ/૧૦૨૦૦૭/૨૬૭/ (પીટી ૦૮)/ઇ-૧  
થી કરવામા ંઆવેલ વૈધાનનક જોગવાઇ અનસુાર (૧) પ્રથમ તબક્કામા ંપ્રીલીમીનરી ટેસ્ટ અન ે(૨) બીજા 
તબક્કામા ંશારીરરક ક્ષમતા કસોટી – તથા (૩) ત્રીજા તબક્કામા ંમખુ્ય સ્પધામત્મક લેચખત કસોટી એમ ત્રણ 
કસોટીઓ લેવામા ંઆવશે. જેની નવગતો નીચ ેમજુબની રહશેે.  
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(I) જાહરેાત ક્રમાકં ૧૪૪/૨૦૧૭૧૮નો અભ્ યાસક્રમ- ગણુભાર નીચે મજુબ રહશેે. (જમાદાર સવંગમ વગમ-
૩ માટે)  
 

                                                                             Part-I 
Preliminary Examination (Screening Test- Objective Type) 
 
General Knowledge-Objective Type  
1 Hour                                                                                                                        100 Marks 
 

Note: Preliminary Examination  મા ંદરેક કેટેર્રીના ઉમેદવારોને માટે minimum qualifying  standard 40 % 

રહશેે. Preliminary Examination  મા ંમેરીટના ધોરણે કેટેર્રીવાઇઝ જર્ાના પાચં ર્ણા ઉમેદવારોને Physical 

Screening Test માટે ઉનતણમ કરવામા ંઆવશે.  

 
                                                                           Part-II 
Physical Screening Test 
 
The particulars of test and qualifying standard shall be as under 
 

Candidate Test Qualifying standard 

(A)For Male Candidate Running 800 meters In 5 Minutes 

(B)For Female Candidate Running 400 meters In 3 Minutes 

(c) For Ex- Serviceman 
Candidate 

Running 1200 meters In 8 Minutes 

 
Note: The Candidate shall be required to achieve the minimum qualifying standard as prescribed 
above. In case of failure to achieve the qualifying standard, the candidate shall not be entitled for 
appearing at the Main Examination.                                                                      

 
Part-III 

 
Main Examination 
 
Objective Type – Written Examination : 
 
One Hour                                                                                            Total 100 Marks 
 
(Distribution of Marks of each subject is as under) 
 

No Subject Marks 

1 Gujarati 35 

2 English 30 

3 General Knowledge 35 

 

Note: The standard of questions of Gujarati and English shall not be lower than of the Higher 
Secondary Certificate Examination conducted by the Gujarat Secondary and Higher Secondary 

Education board.    minimum qualifying  standard દરેક કેટેગરીના ઉમેદવારોને માટે 40 %  રહશેે.  
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(II)  જાહરેાત ક્રમાકં ૧૪૫/૨૦૧૭૧૮નો અભ્ યાસક્રમ- ગણુભાર નીચે મજુબનો રહશેે.    
 

      ( નનરીક્ષક  સવંગમ વગમ-૩ માટે) 

                                                         

Part-I 
Preliminary examination (screening test - Objective type): 

 

General knowledge (Objective Type)  

 

1 Hour:         100 Marks. 

 

Note: Preliminary Examination  મા ંદરેક કેટેર્રીના ઉમેદવારોને માટે minimum qualifying  standard 40 % 

રહશેે. Preliminary Examination  મા ંમેરીટના ધોરણે કેટેર્રીવાઇઝ જર્ાના પાચં ર્ણા ઉમેદવારોને Physical 

Screening Test માટે ઉનતણમ કરવામા ંઆવશે.  

 

                                                     Part-II 
 

Physical Test (Qualifiying Test):  

 

 

 

The test and the qualifying standard shall be as under: 

 

Candidates Test Qualifying 

Standard 

(1) For male 

candidates. 

Runnig 1600 meters In 8 minutes 

(2) For femal 

candidates. 

Running 800 meters In 4 minutes and 

30 seconds. 

 

Note: only the candidates, who qualify in physical standards fixed for them as above, shall be eligible 

to appear in the main examination as specified in part III. There shall be no marks for the physical test. 

 

 

 

Part-III 
Main Examination: 
 
 The main examination shall consist written objective type of 100 (Hundred) marks  as follows, 
namely :- 
 

(A) Written Examination – Objective Type: 
 
1 Hour:                                                                            100 Marks  

Sr .No. Subject Marks 

1 Gujarati 35 

2 English 30 

3 General knowledge 35 

 Total 100 Marks 

 
Note: The standard of question paper of Gujarati as well as English shall be of the level of the 
Higher Secondary School Certificate Examination conduced in the State. minimum qualifying  

standard દરેક કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે 40 % રહશેે. 
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(૧0) પસદંર્ી/ પ્રવતક્ષા યાદી તૈયાર કરવાની પધ્ધવત: 
ઉમેદવારોએ Part-3  Main Examination: મા ં મેળવેલ ગણુના મેરીટના આધારે કેટેગરીવાઇઝ 

ભરવાની થતી જગ્ યાની નવગતો ધ્ યાને લઇ  પસદંગી/પ્રનતક્ષા યાદી તૈયાર કરવામા ંઆવશે. 
 

(૧૧). સામાન્ય શરતો:- 
(૧) જાહરેાતમા ંજે કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે જગ્ યાઓ અનામત છે તેવી કેટેગરીના ઉમેદવારને જ ઉ૫લી 
વયમયામદામા ંછુટછાટ મળશ.ે બધી જ મળવાપાત્ર છુટછાટ ગણતરીમા ંલીધા બાદ વધમુા ંવધ ુ૪૫ વષમથી 
વધે નહીં તે રીતે જ ઉ૫લી વયમયામદામા ંછૂટછાટ મળશ.ે  
(ર) અનામત વગમના ઉમદેવારો જો ચબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરશ ે તો આવા ઉમેદવારોન ે

વયમયામદામા ંછુટછાટ મળશ ેનરહ. પરંત ુપરીક્ષા ફી માથંી મસુ્ક્ત માટે જે તે અનામત વગમના ઉમેદવારોએ 
પોતાની જાનત- વગમ દશામવવાનો રહશેે. અન્ યથા પરીક્ષા ફી ભરવાની રહશેે.  
(૩) ચબનઅનામત તથા અનામત વગોના મરહલા ઉમેદવારોને પણ બધી જ મળવાપાત્ર છુટછાટ ગણતરીમા ં
લીધા બાદ વધમુા ંવધ ુ૪૫ વષમની ઉંમર સધુી જ ઉ૫લી વયમયામદામા ંછુટછાટ મળશ.ે  
(૪) (૧) અનામત વગમના ઉમેદવારોએ જાનત અંગેનુ ંસક્ષમ સિાનધકારીનુ ંપ્રમાણપત્ર  ગજુરાત સરકાર 
દ્વારા વખતો વખત નનયત કરેલ નમનૂામા ંમળેવેલ હોવુ ંજોઇશે. (૨) સા. અન ેશૈ.૫.વગમના ઉમેદવારોએ 

ઉન્નત વગમમા ં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુ ં સામાજીક ન્યાય અન ે અનધકારીતા નવભાગના તા. 
૨૭/૦૪/૨૦૧૦ ના ઠરાવ ક્રમાકઃ સશપ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/અ થી નનયત થયેલ પરરનશષ્ટઠ-૪ (ગજુરાતી) ના 
નમનુામા ં તા. ૦૧/૦૪/ર૦૧૬ થી અરજી કરવાની છેલ્ લી તા.૧૮/૧૧/૨૦૧૭ દરમ્ યાન મેળવેલ અસલ 

પ્રમાણ૫ત્રનો નબંર અન ેતારીખ ઓનલાઈન અરજી કરતી વખત ેદશામવવાના ંરહશેે. (અંગ્રેજીમા ંમેળવલે 
પ્રમાણપત્ર માન્ ય ગણવામા ંઆવશ ેનહીં.) સક્ષમ અનધકારી ધ્ વારા અપાયેલ આવુ ંપ્રમાણપત્ર રજુ ન કરી 
શકનાર ઉમેદવારો સામાન્ ય ઉમેદવારો માટે નક્કી થયલે વયમયામદામા ંઆવતા નહીં હોય તો તેઓની 
ઉમેદવારી રદ થશે. સામાજીક અન ેશૈક્ષચણક રીતે ૫છાત વગમના ઉમેદવારોએ રાજય સરકારની નોકરી માટે 
માન્ય કરાયેલ પરરનશષ્ટ ટ-ક ના નનયત નમનુામા ં(ગજુરાતી) નોન રક્રનમલીયર સટી અસલ પ્રમાણપત્રોની 
ચકાસણી સમય ે રજૂ કરવાન ુ રહશેે. (૩)  સામાજીક અન ેશૈક્ષચણક રીતે ૫છાત વગમના ૫રરણીત મરહલા 
ઉમેદવારે આવ ુનોન ક્રીમીલેયર પ્રમાણ૫ત્ર તેમના માતા- નપતાની આવકના સદંભમમા ંરજુ કરવાનુ ંરહશેે. જો 
આવા ઉમેદવારોએ તેમના ૫નતની આવકના સદંભમમા ંઆવ ુપ્રમાણ૫ત્ર રજુ કરેલ હશે તો તેની અરજી રદ 

કરવામા ંઆવશે. (૪) જો સામાજીક અન ેશૈક્ષચણક રીતે ૫છાત વગમના ઉમેદવારે આવુ ંપ્રમાણ૫ત્ર મડંળ ઘ્વારા 
અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજુ કરેલ નરહ હોય તો તેમજ તેઓ ચબન અનામત ઉમેદવાર તરીકેની 
વયમયામદામા ંઆવતા નહીં હોય તો તેઓની અરજી નવચારણામા ંલેવામા ંઆવશ ેનરહ. (૫) પરીક્ષા ફી ભયામ 
બાદ રીફડં મળવાપાત્ર નથી તેમજ તે ફી અન્ ય કોઇ પરીક્ષા માટે અનામત તરીકે રાખવામા ંઆવશ ેનહીં. 
તથા અરજી કયામ બાદ ૫રત ખેંચી શકાશે નરહ. (૬) ચબનઅનામત વગમના ઉમેદવારોએ નનયત પરીક્ષા ફી 
ભરેલ નહીં હોય તો તેઓની અરજી નવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નહીં. (૭) સરકારના પ્રવતમમાન નનયમો 
અનસુાર નવધવા મરહલા ઉમદેવારો માટે ૫સદંગીમા ંઅગ્રતા આ૫વા માટે તેમને દરેક પરીક્ષામા ંમેળવેલ 

ગણુના ૫ ટકા ગણુ ઉમેરી આ૫વામા ંઆવશે. ૫રંત ુતેઓએ તે સમયે અન ેત્યારબાદ પનુઃલગ્ન કરેલ ન હોવા 
જોઈએ. ઉ૫રાતં મડંળની કચેરી માગં ેત્યારે તેના તમામ પરુાવાઓ અસલમા ંમડંળની કચેરીમા ંરજુ કરવાના 
રહશેે. (૮)  આગળની ભરતી પ્રરક્રયા સદંભે મડંળ દ્વારા આ૫વામા ંઆવતી જરૂરી સચુનાઓ જોવા માટે 

મડંળની વબેસાઈટ અવાર નવાર જોતા રહવે ુ.ં (૯)  એથલેરટકસ (રેક અન ેરફલ્ડ રમતો સરહત), બેડનમન્ટન, 

બાસ્કેટબોલ, રક્રકેટ, ફટબોલ, હોકી, સ્સ્વમીંગ, ટેબલ ટેનનસ, વોલીબોલ, ટેનનસ, વેઈટચલફટીંગ, રેસચલિંગ, 
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બોકનસિંગ, સાઈકચલિંગ, જીમનેસ્સ્ટકસ, જુડો, રાઈફલ શરૂટિંગ, કબડ્ડી, ખોખો, તીરંદાજી, ઘોડસેવારી, ગોળાફેંક, 

નૌકાસ્ પધામ, શતરંજ, હને્ ડબોલ ની રમતો-ખેલકુદમા ં (1) રાષ્ટરીય / આંતરરાષ્ટરીય અથવા (2) આંતર 

યનુનવનસિટી અથવા (3) અચખલ ભારત શાળા સઘં ઘ્વારા યોજાતી સ્ પધામઓમા ંપ્રનતનનનધત્વ કરેલ હોય તેવા 
ઉમેદવારન ે૫સદંગીમા ંઅગ્રતા આપવા માટે તેમને માત્ર પ્રથમ તબક્કાની સ્પધામત્મક લેચખત પરીક્ષામા ં 
મેળવેલ કુલ ગણુના ૫ (પાચં) ટકા ગણુ ઉમેરી આ૫વામા ંઆવશે. તેથી ઉકત ત્રણ સ્ તરની સ્ પધામઓમા ં
ઉમેદવારોએ ભાગ લીધલે હોય તેવા જ ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમા ંજરૂરી નવગતો દશામવવાની રહશેે. 
ઉકત ત્રણ સ્ તર નસવાયની સ્પધામઓમા ંભાગ લીધેલ હોય તો તેન ેઅગ્રીમતા માટે માન્ય ગણવાની રહતેી 
ન હોવાથી તેવા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમા ં નવગતો દશામવવાની રહશેે નહીં. ઉકત ત્રણ સ્ તરની 
સ્ પધામઓમા ંભાગ લીધેલ ઉમેદવારોએ સરકારે તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના ઠરાવ ક્રમાકં : સીઆરઆર/૧૦૭૭/ 
ર૬૬૦/ગ.ર તથા તા. ૧/૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવ ક્રમાકં : સીઆરઆર/૧૧૮૮/ ૩૬૪૪/ગ.ર મા ંનનયત કયામ 
મજુબના સિાનધકારી પાસેથી નનયત નમનૂામા ંમેળવેલ જરૂરી પ્રમાણ૫ત્ર અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી 
સમયે રજુ કરવાનુ ંરહશેે. (નનયત નમનૂા મડંળની વેબ સાઇટ પર મકુવામા ંઆવલે છે.) આવુ ંપ્રમાણપત્ર 
ધરાવનાર ઉમેદવાર જ રમતના ગણુ મેળવવા માટે હક્કદાર થશે. (૧૦) સામાન્ય વહીવટ નવભાગના તા. 
૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ ક્રમાકંઃ સીઆરઆર/ ૧૦૯૬/ ૨૨૧૩/ગ.ર મા ંનનદેનશત પ્રવતમમાન નનયમો 
અનસુાર નવધવા મરહલા ઉમેદવારો માટે પસદંગીમા ં અગ્રતા આપવા માટે તઓેન ે પ્રથમ તબક્કાની 
સ્પધામત્મક લેચખત કસોટી તમેજ બીજા તબક્કાની શારીરરક ક્ષમતા કસોટી તથા ત્રીજા તબક્કાની સ્પધામત્મક 
લેચખત કસોટી- એમ ત્રણેય પરીક્ષામા ંમેળવેલ ગણુના ૫ (પાચં) ટકા ગણુ ઉમેરી આ૫વામા ંઆવશે. પરંત ુ
તેઓએ નનમણ ૂકં સમયે પનુઃ લગ્ન કરેલા ન હોવા જોઇએ.  અન ેતે અંગ ેમડંળ માગંે ત્યારે તમામ પરુાવા 
અસલમા ંરજુ કરવાના રહશેે. (૧૧)  મડંળ તરફથી આ૫વામા ંઆવતી જરૂરી સચુનાઓ જોવા માટે મડંળની 
વેબસાઈટ અવાર નવાર જોતા રહવે ુ.ં  
 

(૧૨) સામાન્ય સચુનાઓ:- 
(૧). ઉમેદવારે અરજી૫ત્રકમા ંભરેલ નવગતો સમગ્ર ભરતી પ્રરક્રયા માટે આખરી ગણવામા ંઆવશ ેઅને 
તેના પરુાવાઓ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે અસલમા ંરજુ કરવાના રહશેે. અન્યથા  અરજી૫ત્રક જે - તે 

તબકકે ‘‘રદ’’ ગણવામા ંઆવશ.ે 
(૨). ઉમેદવાર અરજી૫ત્રકમા ંજે ફોટો upload કરે છે, તેની પાસપોટમ  સાઈઝના ફોટાની એક કરતા ંવધ ુ

કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવી અન ેઆ જાહરેાત-સવંગમની સમગ્ર  ભરતી પ્રરક્રયામા ંતે જ ફોટાની કોપીનો 
ઉપયોગ કરવાનો રહશેે. (જેમ કે ૫રીક્ષા સમયે હાજરી૫ત્રકમા ંલગાવવો તેમજ અસલ પ્રમાણપત્રોની 
ચકાસણી સમયે પણ તે  જ ફોટાની કોપી રજુ કરવાની રહશેે.)  

(૩). ઉમેદવાર અરજી૫ત્રક ભરતી વખત ેજે મોબાઈલ નબંર દશામવે છે તે નબંર ચાલ ુજ રાખવો. અન ે
ભરતી પ્રરક્રયા પણૂમ થાય ત્ યા ંસધુી જાળવી રાખવો આપના રહતમા ંછે. 
(૪) મડંળ જે કોઈ ઉમેદવારને (૧) તેન ેઉમેદવારી માટે કોઈ૫ણ પ્રકારે ટેકો મેળવવા માટે એટલે કે, 

મડંળના અઘ્યક્ષ, સભ્ય અથવા કોઈ અનધકારી ૫ર પ્રત્યક્ષ કે ૫રોક્ષ લાગવગ લગાડવાનો પ્રયાસ કરવા માટે 

(ર) બીજાનુ ંનામ ધારણ કરવા માટે (૩) બીજા પાસ ેપોતાનુ ંનામ ધારણ કરાવવા માટે (૪) બનાવટી ખોટા 
દસ્તાવેજો અથવા જેની સાથ ે ચેડા કરવામા ં આવ્યા હોય તેવા દસ્તાવેજો સાદર કરવા અથવા ગેરરીનત 

આચરવા માટે (૫) યથાથમ અથવા ખોટા અથવા મહત્વની મારહતી છુપાવતા હોય તેવા નનવેદનો કરવા માટે 

(૬) ૫રીક્ષા માટે તેની ઉમેદવારીના સબંધંમા ંઅન્ય કોઈ અનનયનમત અથવા અયોગ્ય સાધનોનો આશ્રય લેવા 
માટે (૭) પરીક્ષા દરમ્યાન ગેરવ્યાજબી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા માટે એટલે કે અન્ય ઉમેદવારની 
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ઉિરવહીમાથંી નકલ કરવા, પસુ્તક, ગાઈડ, કા૫લી કે તેવા કોઈ૫ણ છાપેલા કે હસ્તલેચખત સારહત્યની મદદથી 
અથવા વાતચીત ઘ્વારા નકલ કરવા કે ઉમેદવારન ેનકલ કરાવવાની ગેરરીનતઓ પૈકી કોઈ૫ણ ગેરરીનત 

આચરવા માટે  (૮) લખાણોમા ંઅશ્શ્લલ ભાષા અથવા ચબભત્સ બાબત સરહતની અપ્રસ્તતુ બાબત લખવા માટે 

(૯) ૫રીક્ષાખડંમા ંઅન્ય કોઈ રીતે ગેરવતમણ ૂકં કરવા માટે (૧૦) ૫રીક્ષાના સચંાલન કરવા માટે મડંળે રોકેલા 
સ્ટાફની સીધી કે આડકતરી રીતે હરેાન કરવા અથવા શારીરરક રીતે ઈજા કરવા માટે (૧૧) પવૂમવતી ખડંોમા ં
નનરદિષ્ટટ કરેલ તમામ અથવા કોઈ૫ણ કૃત્ય કરવાનો પ્રયત્ન કરવા માટે અથવા યથા પ્રસગં મદદગીરી કરવા 
માટે અથવા (૧ર) ૫રીક્ષા આ૫વા માટે તેન ે૫રવાનગી આ૫તા તેના પ્રવેશ૫ત્રમા ં 
આ૫વામા ંઆવેલી કોઈ૫ણ સચુનાનો ભગં કરવા માટે દોનષત ઠયામ હોય તો અથવા દોષનત હોવાનુ ંજાહરે કયુમ 
હોય તો તે ફોજદારી કાયમવાહીને પાત્ર થવા ઉ૫રાતં-(ક) મડંળ, તે જે ૫રીક્ષાનો ઉમેદવાર હોય તે ૫રીક્ષામાથંી 
ગેરલાયક ઠરાવી શકશે, અથવા (ખ)(૧) મડંળ, સીધી ૫સદંગી માટે લેવાતી કોઈ૫ણ ૫રીક્ષામા ંબેસવામાથંી 
અથવા (ર) રાજય સરકાર પોતાના હઠેળની કોઈ૫ણ નોકરીમાથંી કાયમી રીતે અથવા નનરદિષ્ટટ મદુત માટે 

બાકાત કરી શકશ.ે (૧૩) ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ, અન્ય ભરતી બોડમ, અન્ ય સરકારી/ અધમ સરકારી/ 
સરકાર હસ્ તકની સસં્ થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર કયારેય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય અન ેગેરલાયક ઠરાવ્યાનો 
સમય ચાલ ુહશ ેતો તેવા ઉમેદવારોની અરજી આપોઆપ રદ થવાન ેપાત્ર બનશ.ે  
   (૫) ઉમેદવારે અરજી૫ત્રકમા ંબતાવેલી કોઈ૫ણ નવગત અન ેઅસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજુ 

કરેલ જન્મ તારીખ, શૈક્ષચણક લાયકાત, વય, જાનત, અનભુવ નવગેરેને લગતા પ્રમાણ૫ત્રો ભનવષ્ટયમા ંજે તે 

તબકકે ચકાસણી દરમ્યાન ખોટા માલમુ ૫ડશે તો તેની સામ ેયોગ્ય કાયદેસરની કાયમવાહી કરવામા ંઆવશે. 
આવા ઉમેદવારની ઉમેદવારી મડંળ ઘ્વારા ‘‘રદ‘‘ કરી શકાશે. તેમજ અન્ ય સવંગોની ભરતી માટે પણ 
ગેરલાયક ઠરાવવામા ંઆવશ.ે તેમજ જો ૫સદંગી / નનમણ ૂકં થયેલ હશ ેતો ૫સદંગી/નનમણ ૂકં, મડંળ/ નનમણ ૂકં 
કરનાર સિાનધકારી દ્વારા કોઈ૫ણ તબકકે ‘‘રદ‘‘ કરવામા ંઆવશે.  
(૬) મડંળ ઘ્વારા લેવાનાર સ્પધામત્મક લેચખત કસોટી તથા શારીરરક ક્ષમતા કસોટી તેમજ સ્પધામત્મક 
કસોટીમા ંઉિીણમ થવાથી જ ઉમેદવારન ેનનમણ ૂકં માટેનો હક્ક મળી જતો નથી. નનમણ ૂકં સમયે સિાનધકારીને 

ઉમેદવાર બધી જ રીતે યોગ્ય છે તેમ સતંોષ થાય તો જ ઉમેદવારન ેનનમણ ૂકં આ૫વામા ંઆવશે.  
(૭)૫સદંગી પામેલ ઉમેદવારે નનમણ ૂકં સિાનધકારી ઠરાવે તે શરતોન ેઆનધન નનમણ ૂકં મેળવવાન ેપાત્ર થશે.  
(૮) ઉમેદવાર પોત ે૫રીક્ષામા ંસફળ થયો હોવાના કારણે જ સબંનંધત જગ્યા ઉ૫ર નનમણ ૂકં કરવાનો દાવો 
કરવાન ેહક્કદાર થશે નહીં, નનમણ ૂકં કરનાર સિાનધકારીને પોતાન ેએવી ખાતરી થાય કે જાહરે સેવા સારૂ 

ઉમેદવાર યોગ્ય જણાતો નથી તો તેન ે૫ડતો મકુી શકાશે. નનમણ ૂકં બાબત ેતેઓનો નનણમય આખરી ગણાશ.ે 
(૯) ભરતી પ્રરક્રયા સપંણૂમ૫ણ ે ગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરણ અન ે ભરતી (સામાન્ય) નનયમો-૧૯૬૭ 

(વખતો વખતના સધુારા સરહત) અન ેતે અન્વય ેજે તે સવંગમના ઘડવામા ંઆવેલ ભરતી નનયમોન ેઆનધન 

રહશેે.  
(૧૩). આ જાહરેાત તથા ભરતી પ્રરક્રયામા ં કોઈ૫ણ કારણોસર તેમા ં ફેરફાર કરવાની કે રદ કરવાની 
આવશ્યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો મડંળન ેસપંણૂમ હક્ક / અનધકાર રહશેે અન ેમડંળ આ માટે કારણો 
આ૫વા બધંાયેલ રહશેે નહીં.   

 

  

તારીખ:-૧૭ /૧૦/૨૦૧૭ 

  સ્થળ:- ગાધંીનગર 

                            સચચવ 

               ગજુરાત ગૌણ સવેા ૫સદંગી મડંળ,  
                          ગાધંીનગર 
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                        Appendix I 

 

Minimum Physical standards for the post of Jamadar, Class III,in the prohibition and excise 

Department 

  

 

A. For Male candidates:  

 

 Class Height in 

centimeters 

Weight in 

kilogram 

Chest in 

centimeters 

 

    Deflated Inflated. 

(i) Candidate (except 

scheduled tribes of 

Gujarat origin) 

162 50 77 82* 

(ii) Scheduled tribe candidate 

of Gujarat origin 

157 45 77 82 

 

 *Minimum expansion of chest when inflated shall not be less than 5 centimeners 

 

B.     For female candidates: 

 

 Class Height in 

centimeters 

Weight in 

kilogram 

Chest in 

centimeters 

 

    Deflated Inflated. 

(i) Candidate (except 

scheduled tribes of 

Gujarat origin) 

150 45 ** ** 

(ii) Scheduled tribe candidate 

of Gujarat origin 

145 42 ** ** 

 

 Minimum expansion of chest when inflated shall not be less than 5 centimeters  

 

 The Home Department is requested to specify the required physical standard. 

 

C.    Candidates having any of the following physical defects shall not be fit    

    for the post, namely:- 

 

(i)Knock knee, (ii) pigeon chest, (iii)squint Eye, (iv) Flat feet, (v) varicose veins, (vi) hammer 

tees, 

(vii) fractured limb, (viii) Decaye teeth, (ix) Communicable, or (x) Skin Disease 

 

D. The Medical Officer shall, examine the candidate and issue the   

 certificate of fitness taking into consideration the physical standards as mentioned above and 

also certify for the following matters, namely:- 

 

         SHAPE I means – S Psychological       

                                       H Hearing 

   A Appendage 

   P Physical capacity for normal work 

   E Eye sight meant fit in all respects to perform normal   

professional functions under esch of the above mentioned 
heads. 
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                    Appendix II  

 

Minimum Physical standards for the post of inspector of prohibition and excise, classIII,in the 

prohibition and excise department 

 

A    For Male candidates:  

 

 Class Height in 

centimeters 

Weight in 

kilogram 

Chest in centimeters 

 

    Deflated Inflated.* 

(i) Candidate (except 

scheduled tribes of 

Gujarat origin) 

162 50 77 82 

(ii) Scheduled tribe 

candidate of Gujarat 

origin 

157 45 77 82 

 

 *Minimum expansion of chest when inflated shall not be less than 5 centimeners 

 

B      For female candidates: 

 

 Class Height in 

centimeters 

Weight in 

kilogram 

Chest in 

centimeters 

 

    Deflated Inflated. 

(i) Candidate (except 

scheduled tribes of 

Gujarat origin) 

150 45 ** ** 

(ii) Scheduled tribe candidate 

of Gujarat origin 

145 42 ** ** 

 

 Minimum expansion of chest when inflated shall not be less than 5 centimeters   

 

 

 

C.   Candidates having any of the following physical defects shall not be fit    

    for the post, namely:- 

 

(i)Knock knee, (ii) Pigeon chest, (iii)Squint Eye, (iv) Flat feet, (v) varicose veins, (vi) 

Hammer Tees, (vii) Fractured limb, (viii) Decaye Teeth, (ix) Communicable, or (x) Skin 

Disease 

 

D. The Medical Officer shall, examine the candidate and issue the  certificate of fitness taking 

into consideration the physical standards as mentioned above and also certify for the 

following matters, namely:- 

 

         SHAPE I means – S Psychological       

                                       H Hearing 

   A Appendage 

   P Physical capacity for normal work 

   E Eye sight meant fit in all respects to perform normal   

professional functions under esch of the above mentioned 

heads. 


