૯.

પરીક્ષા ૫ધ્ધવત:મંડળ દ્વારા વનયત સમયમયાગદામાં ઓન-લાઇન મળે લ અરજીઓની પ્રાથવમક ચકાસણી (
એક કરતાં વધુ અરજી કરે લ છે કે કેમ ? અને પરીક્ષા ફી ભરે લ છે કે કેમ ?) કરીને લાયક
ઉમેદવારોની રાજય સરકારશ્રીના સામાન્ય વહીવટ વવભાગના વવભાગના તા. /૦૮/૨૦૧૫
પત્ર િમાંકઃ ભરત/૧૦૨૦૧૫/૬૫૫/ક અને તા. ૨૯/૦૯/૨૦૧૫, તા. ૧૭/૦૫/૨૦૧૬
તથા તા. ૨૧/૧૦/૨૦૧૬ ના પત્ર િમાંકઃ ભરત/૧૦૨૦૧૪/૬૩૮૯૩૭/ક થી મંજૂર
કરવામાં આવેલ પરીક્ષા પધ્ધવત અનુસાર (૧) પ્રથમ તબક્કામાં લેખીત ્પધામ્મક કસોટી
(OMR) ભાગ-૧ અને (૨) બીજા તબક્કામાં કુલ જગાના અંદાજીત ત્રણ ગણા ઉમેદવારોની
ુ ર પ્રોરફસીયન્સ્ટસી (કાયમક્ષમતા) ટે ્ટ ભાગ-૨ - એમ બે કસોટીઓ લેવામાં આવશે.
કોમ્પપ્યટ
જેની વવગતો નીચે મુજબની રહેશે.

(ક) ્પધામ્મક લેણખત કસોટી (પ્રથમ તબ્ાની પરીક્ષા)
(અ) તાંવત્રક સંવગોનાં ભરતી વનયમોમાં જયાં આઇ.ટી.આઇ. અથવા રડ્લોમાંની
લઘુતમ શૈક્ષણણક લાયકાત વનયત કરવામાં આવેલ હોય તેવા સંવગોનો
અભ્યાસિમ અને પરીક્ષા પદ્ધવત નીચે મુજબ રહેશે.

(જાહેરાત ક્રમાંક- ૧૭૮/૨૦૧૮૧૯ અને ૧૮૦/૨૦૧૮૧૯ માટે)
િમ

વવષય

૧

સામાન્ય ઞાનાન- ગુજરાતનો ઇવતહાસ, ભ ૂગોળ અને સંસ્કૃવત, ભારતનુ ં

ગુણ

સમયગાળો

૨૦

બંધારણ, રમતગમત, સામાન્ય વવઞાનાન, વતગમાન પ્રવાહો,
કોમ્પ્યુટરને લગત ુ ં સામાન્ય ઞાનાન, ટે સ્ટ ઓફ રીઝનીંગ, પયાગવરણ,
જાહેર વહીવટ, સરકારી યોજનાઓ, પંચાયતી રાજ અને ડીઝાસ્ટર
મેનેજમેન્ટ, ગાણણવતક કસોટીઓ વવગેરે
૨

ગુજરાતી સારહત્ય, ગુજરાતી વ્યાકરણ

૧૫

૩

અંગ્રેજી વ્યાકરણ

૦૫

જગ્યાની તાંવત્રક શૈક્ષણણક લાયકાતને (લઘુિમ) સંબવં ધત વવષયનુ ં

૬૦

૪

૯૦ મીનીટ

પેપર

ુ
કુ લ ગણ
૧૦૦
નોંધઃ (૧) પ્રશ્નપત્રમાં કેટલાક પ્રશ્નો ગુજરાતીમાં રહેશે અને કેટલાક પ્રશ્નો અંગ્રેજીમાં રહેશે.
(૨)

િમ- ૧ થી ૩ માટે અભ્યાસિમનુ ં વવષયવસ્ત ુ ધોરણ-૧૦ (S.S.C.) ની સમકક્ષ
રહેશે.
િમ- ૪ માટે અભ્યાસિમનુ ં વવષયવસ્તુ સંબવં ધત સંવગગના ભરતી વનયમોમાં જે
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લઘુિમ શૈક્ષણણક લાયકાત વનયત કરવામાં આવેલ છે તેની સમકક્ષ રહેશે.
(૩)

ુ નો રહેશે. દરે ક પ્રશ્નના
પ્રશ્નપત્રમાં કુ લ-૧૦૦ પ્રશ્નો રહેશે. દરે ક પ્રશ્ન- ૧ ગણ
જવાબના આપવામાં આવેલ કુ લ-૪ વવકલ્પો પૈકી આપે સાચો વવકલ્પ પસંદ કરીને
ુ બ ઘટ
તેના પર ઉપર વણમવ્યા મજ
ં ૂ ીને દશામ વવાનો રહેશે. જો આપ કોઇ પ્રશ્ન ના
સાચા જવાબનો વવકલ્પ પસંદ કરી ન શકવાના કારણે તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા
માંગતા ન હોય તો આપે પાંચમા વવકલ્પ (E) પર ઘટૂં ીને દશામ વવાનો રહેશે.
ુ કપાશે નરહિં અન્સ્ટયથા આવા
ઉમેદવારે (E) વવકલ્પ દશામ વેલ હશે તો માઇનસ ગણ
ુ કપાશે.
પ્રશ્નના ખાલી છોડેલ પશ્ન તરીકે ૦.૨૫ માઇનસ ગણ

(બ) તાંવત્રક સંવગોનાં ભરતી વનયમોમાં જયાં સ્નાતક કે તેથી વધુ શૈક્ષણણક લાયકાત વનયત
કરવામાં આવેલ હોય તેવા સંવગોનો અભ્યાસિમ અને પરીક્ષા પદ્ધવત નીચે મુજબ
રહેશે.

(જાહેરાત

ક્રમાંક-

૧૬૭/૨૦૧૮૧૯

થી

૧૭૭/૨૦૧૮૧૯

અને

૧૭૯/૨૦૧૮૧૯ માટે)
િમ
૧

વવષય

ગુણ

સમયગાળો

સામાન્ય ઞાનાન- ગુજરાતનો ઇવતહાસ, ભ ૂગોળ અને સંસ્કૃવત, ભારતનું
બંધારણ, રમતગમત, સામાન્ય વવઞાનાન, વતગમાન પ્રવાહો, કોમ્પ્યુટરને
લગત ું સામાન્ય ઞાનાન, ટે સ્ટ ઓફ રીઝનીંગ, પયાગવરણ, જાહેર વહીવટ,

૩૦

સરકારી યોજનાઓ, પંચાયતી રાજ અને ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ, ગાણણવતક
૧૨૦

કસોટીઓ વવગેરે
૨

ગુજરાતી સારહત્ય, ગુજરાતી વ્યાકરણ

૨૦

૩

અંગ્રેજી વ્યાકરણ

૧૦

૪

જગ્યાની તાંવત્રક શૈક્ષણણક લાયકાતને (લઘુિમ) સંબવં ધત વવષયનું પેપર

૯૦

મીનીટ

ુ
કુ લ ગણ
૧૫૦
નોંધઃ (૧) પ્રશ્નપત્રમાં કેટલાક પ્રશ્નો ગુજરાતીમાં રહેશે અને કેટલાક પ્રશ્નો અંગ્રેજીમાં રહેશે.
(૨)

િમ- ૧ થી ૩ માટે અભ્યાસિમનુ ં વવષયવસ્તુ ધોરણ-૧૨ (H.S.C.) ની સમકક્ષ
રહેશે.
િમ- ૪ માટે અભ્યાસિમનુ ં વવષયવસ્ત ુ આ જાહેરાતના મુદ્દા નં. ૪(૧) માં દશાગવેલ
શૈક્ષણણક લાયકાતને અનુરૂપ રહેશે.
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(૩)

ુ નો રહેશે. દરે ક પ્રશ્નના
પ્રશ્નપત્રમાં કુ લ-૧૫૦ પ્રશ્નો રહેશે. દરે ક પ્રશ્ન- ૧ ગણ
જવાબના આપવામાં આવેલ કુ લ-૪ વવકલ્પો પૈકી આપે સાચો વવકલ્પ પસંદ કરીને
ુ બ ઘટૂં ીને દશામ વવાનો રહેશે. જો આપ કોઇ પ્રશ્ન ના
તેના પર ઉપર વણમવ્યા મજ
સાચા જવાબનો વવકલ્પ પસંદ કરી ન શકવાના કારણે તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા
માંગતા ન હોય તો આપે પાંચમા વવકલ્પ (E) પર ઘટૂં ીને દશામ વવાનો રહેશે.
ુ કપાશે નરહિં અન્સ્ટયથા આવા
ઉમેદવારે (E) વવકલ્પ દશામ વેલ હશે તો માઇનસ ગણ
ુ કપાશે.
પ્રશ્નના ખાલી છોડેલ પશ્ન તરીકે ૦.૨૫ માઇનસ ગણ

(૪)

જા.ક્ર. ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯ થી જા.ક્ર. ૧૮૦/૨૦૧૮૧૯ માટે પ્રથમ તબક્કાની સ્પધાગત્મક
લેણખત કસોટીને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોરફસીયન્સી (કાયગક્ષમતા) કસોટી માટે
ઉમેદવારોને

કવોલીફાય થયેલ ગણવા

માટેના

લઘુિમ લાયકી ગુણનુ ં ધોરણ

સરકારશ્રીની સ્થાયી સ ૂચનાઓ અનુસાર મંડળ દ્વારા જે તે સમયે વનયત કરવામાં આવશે.
પરં ત ુ તેમાં કોઇપણ કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે ૪૦ ટકા માકમ સ કરતાં ઓછું લઘુિમ
લાયકી ગુણનુ ં ધોરણ કોઇપણ સંજોગોમાં નક્કી કરી શકાશે નહીં. અને આમ, મંડળ દ્વારા
વનયત કરવામાં આવેલ લઘુિમ લાયકી ગુણની વવગતો અને ભરવાની થતી કેટેગરી
વાઇઝ જગાની સંખ્યાને ધ્યાને લઇ સ્પધાગત્મક લેણખત કસોટીમાં મેરીટના ધોરણે ઉિીણગ
થનાર ઉમેદવારો પૈકી કુલ ખાલી જગાઓની સંખ્યાના કેટેગરીવાર ૩ (ત્રણ) ગણા
ઉમેદવારોને કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી (કાયગક્ષમતા) કસોટી માટે બોલાવવામાં આવશે.

(ખ) કોમ્પપ્યટુ ર પ્રરફસીયન્સ્ટસી ટે ્ટ- (બીજા તબ્ાની પરીક્ષા)
(A) જે સંવગગના ભરતી વનયમોમાં ઉમેદવારો માટેની લઘુતમ શૈક્ષણણક લાયકાત ધોરણ-૧૦, અથવા
ધોરણ-૧૨ પાસ અથવા તેની સમકક્ષ

અથવા આઇ. ટી. આઇ. અથવા રદ્લોમાની

કરવામાં આવેલ હોય તેવા સંવગગના ઉમેદવારો માટેની

કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી પરીક્ષાનો

અભ્યાસિમ

(જાહેરાત ક્રમાંક -૧૭૮/૨૦૧૮૧૯ અને ૧૮૦/૨૦૧૮૧૯ માટે )
સમય - ૧-૦૦ કલાક
પ્રશ્ન િમાંક

વવષયનુ ં વવવરણ

ગુણ

૧

એકસેલ સ્પ્રેડશીટ

૧૦ ગુણ

૨

ઈ-મેઇલ કરવા (વીથ ફાઇલ એટેચમેન્ટ)

૧૦ ગુણ

૩

પાવર પોઇન્ટ

૧૦ ગુણ

૪

વડગ ટાઇપીંગ/ વડગ ફોમેટીંગ (અંગ્રેજી તથા ગુજરાતી)

૨૦ ગુણ

ુ
કુ લ ગણ
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વનયત

ુ
૫૦ ગણ

(B)

જે સંવગગના ભરતી વનયમોમાં ઉમેદવારો માટેની શૈક્ષણણક લાયકાત સ્નાતક કે તેથી વધુ ં
વનયત કરવામાં આવેલ હોય તેવા સંવગગના ઉમેદવારો માટેની

કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી

પરીક્ષાનો અભ્યાસિમ

(જાહેરાત ક્રમાંક- ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૭૭/૨૦૧૮૧૯ અને ૧૭૯/૨૦૧૮૧૯ માટે)
સમય - ૧-૧૫ કલાક
પ્રશ્ન િમાંક

વવષયનુ ં વવવરણ

ગુણ

૧

એકસેલ સ્પ્રેડશીટ

૧૫ ગુણ

૨

ઈ-મેઇલ કરવા (વીથ ફાઇલ એટેચમેન્ટ)

૧૫ ગુણ

૩

પાવર પોઇન્ટ

૧૫ ગુણ

૪

વડગ ટાઇપીંગ/ વડગ ફોમેટીંગ (અંગ્રેજી તથા ગુજરાતી)

૩૦ ગુણ

ુ
કુ લ ગણ

ુ
૭૫ ગણ

ુ મ લાયકી ધોરણ:
(ગ) લઘત્ત
મેરીટ યાદી તૈયાર કરવા માટેન ું લાયકી ધોરણ મંડળ ઠરાવશે. પરં ત ુ પરીક્ષા વનયમોની
જોગવાઇ મુજબ, કોઇપણ સંજોગોમાં અનામત કેટેગરી સરહતની તમામ કેટેગરીના
ઉમેદવારો માટે લધુિમ લાયકી ધોરણ, દરે ક કસોટી માટે કુલ ગુણના ૪૦ % ગુણ રહેશે.
લેણખત કસોટીમાં મેરીટના ધોરણે ઉિીણગ થનાર ઉમેદવારો પૈકી કુલ ખાલી જગાઓની
સંખ્યાના કેટેગરીવાર ૩ (ત્રણ) ગણા ઉમેદવારોને કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી (કાયગક્ષમતા)
કસોટી માટે બોલાવવામાં આવશે.
(ઘ) (૧) તમામ સંવગોની જગા માટેની મેરીટ યાદી ભાગ-૧ : લેણખત કસોટી : ઓ્ટીકલ
માકગ રીડીંગ (OMR) પ્રશ્ન૫ત્ર તથા ભાગ-ર: કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી (કોમ્પ્યુટર
કાયગક્ષમતા) કસોટી બંનેમાં મેળવેલ સંયક્ુ ત ગુણના આધારે તૈયાર કરવામાં આવશે.
(૨) આ જાહેરાત હેઠળની જગા માટે મૌખીક કસોટી લેવામાં આવશે નહીં.

(ચ)

પસંદગી/

પ્રવતક્ષા

યાદી

તૈયાર

કરવાની

પધ્ધવત:-

(જાહેરાત ક્રમાંક-

૧૬૭/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૮૦/૨૦૧૮૧૯ માટે )
(૧)

ઉમેદવારોએ ઉકત પ્રથમ તબક્કા ભાગ-૧ ની સ્પધાગત્મક લેણખત પરીક્ષા અને બીજા

તબક્કા ભાગ-૨ ની કોમ્પ્યુટર પ્રોરફસીયન્સી ટેસ્ટ -એમ બંને કસોટીમાં મેળવેલ સંયક્ુ ત
ગુણના મેરીટસના આધારે કેટેગરીવાઇઝ ભરવાની થતી જગાની વવગતો ધ્યાને લઇ
પસંદગી/પ્રવતક્ષા યાદી તૈયાર કરવામાં આવશે.
(૨)

સામાન્ય વરહવટ વવભાગના તા. ૨૭/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠરાવ િમાંક: પીએસસી/

૧૦૮૯/ ૩૯૧૦/ ગ-૨ ની જોગવાઈ અનુસાર સ્પધાગ ત્મક પરીક્ષા અન્વયે તથા સીધી
પસંદગીથી ભરતી અન્વયે પ્રવતક્ષા યાદીનુ ં કદ કેટેગરી વાઈઝ કુલ જગાના ૨૦ ટકા રહેશે.
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(૩)

મંડળ દ્રારા પ્રવતક્ષાયાદીના અમલવારી સમયે પસંદગી યાદીના ઉમેદવારો માટે

પસંદગી યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવાર જે-તે જગા ઉપર હાજર ન થાય, રાજીનામુ ં આપે
અથવા અવસાન પામે તેવા સંજોગોમાં તે જગા ઉપર માત્ર પ્રવતક્ષા યાદીના ઉમેદવારને જ
સ્થાન આપવામાં આવશે.

૧૦. સામાન્સ્ટય શરતો:(૧)

જાહેરાતમાં જે કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે જગાઓ અનામત છે તેવી કેટેગરીના
ઉમેદવારને જ ઉ૫લી વયમયાગદામાં છુટછાટ મળશે. બધી જ મળવાપાત્ર છુટછાટ
ગણતરીમાં લીધા બાદ માજી સૈવનકો વસવાય વધુમાં વધુ ૪૫ વષગથી વધે નહીં તે
રીતે જ ઉ૫લી વયમયાગદામાં છૂટછાટ મળશે.

(૨) ણબનઅનામત તથા અનામત વગોના મરહલા ઉમેદવારોને પણ બધી જ મળવાપાત્ર
છુટછાટ ગણતરીમાં લીધા બાદ વધુમાં વધુ ૪૫ વષગની ઉંમર સુધી જ ઉ૫લી
વયમયાગદામાં છુટછાટ મળશે.
(૩) (૧) અનામત વગગના ઉમેદવારોએ જાવત અંગે ન ંુ સક્ષમ સત્તાવધકારીન ંુ પ્રમાણપત્ર
ુ રાત સરકાર દ્વારા વખતો વખત વનયત કરે લ નમ ૂનામાં મેળવેલ હોવું જોઇશે.
ગજ
(૨) સા. અને શૈ. ૫.વગગના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગગમાં સમાવેશ ન થતો હોવા
અંગેન ું સામાજીક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના તા. ૨૭/૦૪/૨૦૧૦ ના
ઠરાવ િમાંક- સસપ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/અ ની જોગવાઈ મુજબ થી વનયત થયેલ
નમુના પરરવશટટ-૪ તથા તા. ૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ િમાંક: સશપ/
૧૨૨૦૧૫/ ૪૫૫૨૪૬/ અ તેમજ તા. ૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ના ઠરાવ િમાંક: સશપ/
૧૨૨૦૧૭/ ૧૨૪૩૮૨/ અ ની જોગવાઈ મુજબ, તા. ૦૧/૦૪/ર૦૧૭ થી અરજી
કરવાની છે લ્લી તા. ૧૧/૦૪/૨૦૧૯ ( તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૭, તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૮,
તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ ૂુરા થયેલ નાણાંરકય વષગ ર૦૧૬-ર૦૧૭ / ૨૦૧૭૨૦૧૮ / ૨૦૧૮-૨૦૧૯ માટેન ંુ )

દરવમયાન મેળવેલ અસલ પ્રમાણ૫ત્રનો નંબર

અને તારીખ ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે દશાગવવાનાં રહેશે.
(૩) આવથિક રીતે નબળા વગમ (EWS)ના ઉમેદવારોએ સામાજીક ન્યાય અને
અવધકારીતા વવભાગના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠરાવ િમાંક- ઈ.ડબલ્યુ.એસ./
૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ ની જોગવાઈ મુજબ થી વનયત થયેલ નમુના Annexure KH (અંગ્રેજી) અથવા પરરવશટટ- ગ (ગુજરાતી) નમ ૂનામાં તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ /
૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ ૂ ૂરા થતા નાણાકીય વષગ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ / ૨૦૧૮૨૦૧૯
ના વષગની આવકના આધારે તા. ૧૪/૦૧/ર૦૧૯ થી અરજી કરવાની છે લ્લી તા.
૧૧/૦૪/૨૦૧૯ દરવમયાન મેળવેલ અસલ પ્રમાણ૫ત્રનો નંબર અને તારીખ
ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે દશાગવવાનાં રહેશે.
સક્ષમ અવધકારી ધ્વારા અપાયેલ આવું પ્રમાણપત્ર રજુ ન કરી શકનાર
ઉમેદવારો સામાન્ય ઉમેદવારો માટે નક્કી થયેલ વયમયાગ દામાં આવતા નહીં હોય
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તો તેઓની ઉમેદવારી રદ થશે. સામાજીક અને શૈક્ષણણક રીતે ૫છાત વગગના
ઉમેદવારોએ રાજય સરકારની નોકરી માટે માન્ય કરાયેલ વનયત નમુનામાં નોન
રિવમલીયર સટી અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજૂ કરવાનુ રહેશે. (૪)
સામાજીક અને શૈક્ષણણક રીતે ૫છાત વગગના ૫રરણીત મરહલા ઉમેદવારે આવુ નોન
િીમીલેયર પ્રમાણ૫ત્ર તેમના માતા- વપતાની આવકના સંદભગમાં રજુ કરવાનુ ં
રહેશે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના ૫વતની આવકના સંદભગમાં આવુ પ્રમાણ૫ત્ર
રજુ કરે લ હશે તો તેની ઉમેદવારી રદ કરવામાં આવશે. (૫) જો સામાજીક અને
શૈક્ષણણક રીતે ૫છાત વગગના ઉમેદવારે આવું પ્રમાણ૫ત્ર મંડળ ઘ્વારા અસલ
પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજુ કરે લ નરહ હોય તો, તેમજ તેઓ ણબન અનામત
ઉમેદવાર તરીકેની વયમયાગદામાં આવતા નહીં હોય તો તેઓની ઉમેદવારી માન્ય
ગણાશે નરહ. (૬) પરીક્ષા ફી ભયાગ બાદ રીફંડ મળવાપાત્ર નથી તેમજ તે ફી અન્ય
કોઇ પરીક્ષા માટે અનામત તરીકે રાખવામાં આવશે નહીં. તથા અરજી કયાગ બાદ
૫રત ખેંચી શકાશે નરહ. (૭) ણબનઅનામત વગગના ઉમેદવારોએ વનયત પરીક્ષા ફી
ભરે લ નહીં હોય તો તેઓની અરજી વવચારણામાં લેવામાં આવશે નહીં. (૮)
આગળની ભરતી પ્રરિયા સંદભે મંડળ દ્વારા આ૫વામાં આવતી જરૂરી સુચનાઓ
જોવા માટે મંડળની વેબસાઈટ અવાર નવાર જોતા રહેવ.ુ ં (૯)

એથલેરટકસ(રે ક

અને રફલ્ડ રમતો સરહત), બેડવમન્ટન, બાસ્કેટબોલ, રિકેટ, ફટબોલ, હોકી, સ્સ્વમીંગ,
ટે બલ ટે વનસ, વોલીબોલ, ટેવનસ, વેઈટણલફટીંગ, રે સણલિંગ, બોકવસિંગ, સાઈકણલિંગ,
જીમ્પનેષ્સ્ટકસ, જુડો, રાઈફલ શ ૂરટિંગ, કબડ્ડી, ખોખો, તીરં દાજી, ઘોડેસવારી, ગોળાફેંક,
નૌકાસ્પધાગ, શતરં જ, હેન્ડબોલ ની રમતો-ખેલકુદમાં (1) રાષ્ટ્રીય / આંતરરાષ્ટ્રીય
અથવા (2) આંતર યવુ નવવસિટી અથવા (3) અણખલ ભારત શાળા સંઘ ઘ્વારા
યોજાતી ્પધામઓમાં માત્ર પ્રવતવનવધત્વ કરે લ હોય તેવા ઉમેદવારને ૫સંદગીમાં
અગ્રતા માટે તેમને માત્ર પ્રથમ તબક્કા ભાગ-૧ ની સ્પધાગત્મક લેણખત પરીક્ષામાં
મેળવેલ કુલ ગુણના ૫ (પાંચ) ટકા ગુણ ઉમેરી આ૫વામાં આવશે. તેથી ઉકત ત્રણ
સ્તરની સ્પધાગઓમાં ઉમેદવારોએ ભાગ લીધેલ હોય તેવા જ ઉમેદવારોએ
અરજીપત્રકમાં જરૂરી વવગતો દશાગવવાની રહેશે. ઉકત ત્રણ ્તર વસવાયની
્પધામ ઓમાં ભાગ લીધેલ હોય તો તેને અગ્રીમતા માટે માન્સ્ટય ગણવાની રહેતી ન
હોવાથી તેવા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાં વવગતો દશામવવાની રહેશે નહીં. ઉકત
ત્રણ સ્તરની સ્પધાગ ઓમાં ભાગ લીધેલ ઉમેદવારોએ સરકારે તા. ર૫/ર/૧૯૮૦ ના
ઠરાવ િમાંક : સીઆરઆર/૧૦૭૭/ ર૬૬૦/ગ.ર તથા તા. ૧/૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવ
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િમાંક : સીઆરઆર/૧૧૮૮/૩૬૪૪/ગ.ર માં વનયત કયાગ મુજબના સિાવધકારી
પાસેથી વનયત નમ ૂનામાં મેળવેલ જરૂરી પ્રમાણ૫ત્ર અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી
સમયે રજુ કરવાનું રહેશે. (વનયત નમ ૂના મંડળની વેબસાઈટ પર મ ૂકવામાં આવેલ
છે .) આવુ ં પ્રમાણપત્ર ધરાવનાર ઉમેદવાર જ રમતના ગુણ મેળવવા માટે હક્કદાર
થશે. (૧૦) સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા. ૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ િમાંકઃ
સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ.ર માં વનદે વશત પ્રવતગમાન વનયમો અનુસાર વવધવા
મરહલા ઉમેદવારો માટે પસંદગીમાં અગ્રતા આપવા માટે તેઓને પ્રથમ તબક્કાની
સ્પધાગ ત્મક લેણખત કસોટી તેમજ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી ટે સ્ટએમ બંને પરીક્ષામાં મેળવેલ ગુણના ૫ (પાંચ) ટકા ગુણ ઉમેરી આ૫વામાં આવશે.
પરં ત ુ તેઓએ વનમણકં ૂ સમયે ૂુનઃ લગ્ન કરે લા ન હોવા જોઇએ. અને તે અંગે
મંડળ માંગે ત્યારે તમામ ૂુરાવા અસલમાં રજુ કરવાના રહેશે. (૧૧) મંડળ તરફથી
આ૫વામાં આવતી જરૂરી સુચનાઓ જોવા માટે મંડળની વેબસાઈટ અવાર નવાર
જોતા રહેવ.ુ ં
૧૧.

ુ નાઓ:સામાન્સ્ટય સચ

(૧). ઉમેદવારે અરજી૫ત્રકમાં ભરે લ વવગતો સમગ્ર ભરતી પ્રરિયા માટે આખરી ગણવામાં
આવશે અને તેના ૂુરાવાઓ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે અસલમાં રજુ કરવાના
રહેશે. અન્યથા ઉમેદવારી જે - તે તબકકે ‘‘રદ’’ કરવામાં આવશે.
(૨). ઉમેદવાર અરજી૫ત્રકમાં જે ફોટો upload કરે છે , તેની પાસપોટમ સાઈઝના ફોટાની
એક કરતાં વધ ુ કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવી અને આ જાહેરાતની સમગ્ર ભરતી
પ્રરક્રયામાં તે જ ફોટાની કોપીનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. (જેમ કે ૫રીક્ષા સમયે
હાજરી૫ત્રકમાં લગાવવો તેમજ અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે પણ તે

જ

ફોટાની કોપી રજુ કરવાની રહેશે.)
(૩). ઉમેદવાર અરજી૫ત્રક ભરતી વખતે જે મોબાઈલ નંબર દશામવે છે તે જ નંબર ચાલ ુ
ુ ી જાળવી રાખવો.
રાખવો અને ભરતી પ્રક્રીયા પ ૂણમ થાય ્યા સધ
(૪) મંડળ જે કોઈ ઉમેદવારને (૧) તેને ઉમેદવારી માટે કોઈ૫ણ પ્રકારે ટે કો મેળવવા માટે
એટલે કે, મંડળના અઘ્યક્ષ, સભ્ય અથવા કોઈ અવધકારી ૫ર પ્રત્યક્ષ કે ૫રોક્ષ
લાગવગ લગાડવાનો પ્રયાસ કરવા માટે (ર) બીજાનુ ં નામ ધારણ કરવા માટે (૩)
બીજા પાસે પોતાનું નામ ધારણ કરાવવા માટે (૪) બનાવટી ખોટા દસ્તાવેજો અથવા
જેની સાથે ચેડા કરવામાં આવ્યા હોય તેવા દસ્તાવેજો સાદર કરવા અથવા ગેરરીવત
આચરવા માટે (૫) યથાથગ અથવા ખોટા અથવા મહત્વની મારહતી છુપાવતા હોય તેવા
વનવેદનો કરવા માટે (૬) ૫રીક્ષા માટે તેની ઉમેદવારીના સંબધ
ં માં અન્ય કોઈ
અવનયવમત અથવા અયોગ્ય સાધનોનો આશ્રય લેવા માટે (૭) પરીક્ષા દરમ્પયાન
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ગેરવ્યાજબી

સાધનોનો

ઉ૫યોગ

કરવા

માટે

એટલે

કે

અન્ય

ઉમેદવારની

ઉિરવહીમાંથી નકલ કરવા, ૂુસ્તક, ગાઈડ, કા૫લી કે તેવા કોઈ૫ણ છાપેલા કે,
હસ્તણલણખત સારહત્યની મદદથી, મોબાઇલ, અથવા અન્ય ઇલેકરોવનક ઉપકરણો સાથે
રાખવા કે, તેનો ઉપયોગ કરવો અથવા વાતચીત ઘ્વારા નકલ કરવા કે ઉમેદવારને
નકલ કરાવવાની ગેરરીવતઓ પૈકી કોઈ૫ણ ગેરરીવત આચરવા માટે (૮) લખાણોમાં
અશ્શ્લલ ભાષા અથવા ણબભત્સ બાબત સરહતની અપ્રસ્તુત બાબત લખવા માટે (૯)
૫રીક્ષાખંડમાં અન્ય કોઈ રીતે ગેરવતગણકં ૂ કરવા માટે (૧૦) ૫રીક્ષાના સંચાલન કરવા
માટે મંડળે રોકેલા સ્ટાફની સીધી કે આડકતરી રીતે હેરાન કરવા અથવા શારીરરક રીતે
ઈજા કરવા માટે (૧૧) ૂ ૂવગવતી િમ- ૧ થી ૧૦ ખંડોમાં વનરદિ ટટ કરે લ તમામ અથવા

કોઈ૫ણ કૃત્ય કરવાનો પ્રયત્ન કરવા માટે અથવા યથા પ્રસંગ મદદગીરી કરવા માટે

અથવા (૧ર) ૫રીક્ષા આ૫વા માટે તેને ૫રવાનગી આ૫તા તેના પ્રવેશ૫ત્રમાં
આ૫વામાં આવેલી કોઈ૫ણ સુચનાનો ભંગ કરવા માટે દોવષત ઠયાગ હોય તો અથવા
દોવષત હોવાનું જાહેર કયુગ હોય તો તે ફોજદારી કાયગવાહીને પાત્ર થવા ઉ૫રાંત-(ક)
મંડળ, જે ૫રીક્ષાનો ઉમેદવાર હોય તે ૫રીક્ષામાંથી ગેરલાયક ઠરાવી શકશે, અથવા
(ખ)(૧) મંડળ, સીધી ૫સંદગી માટે લેવાતી કોઈ૫ણ ૫રીક્ષામાં બેસવામાંથી અથવા (ર)
રાજય સરકાર પોતાના હેઠળની કોઈ૫ણ નોકરીમાંથી કાયમી રીતે અથવા વનરદિ ટટ
મુદત માટે બાકાત કરી શકશે. (૧૩) ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ, અન્ય ભરતી બોડગ ,
અન્ય સરકારી/અધગ સરકારી/સરકાર હસ્તકની સંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર કયારે ય પણ
ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય અને ગેરલાયક ઠરાવ્યાનો સમય ચાલુ હશે તો તેવા
ઉમેદવારોની ઉમેદવારી જે તે તબક્કે આપોઆપ રદ થવાને પાત્ર બનશે.

(૫) ઉમેદવારે અરજી૫ત્રકમાં બતાવેલી કોઈ૫ણ વવગત અને અસલ પ્રમાણપત્રોની
ચકાસણી સમયે રજુ કરે લ જન્મ તારીખ, શૈક્ષણણક લાયકાત, વય, જાવત, અનુભવ
વવગેરેને લગતા પ્રમાણ૫ત્રો ભવવટયમાં જે તે તબકકે ચકાસણી દરમ્પયાન ખોટા માલુમ
૫ડશે તો તેની સામે યોગ્ય કાયદે સરની કાયગવાહી કરવામાં આવશે. આવા ઉમેદવારની
ઉમેદવારી મંડળ ઘ્વારા ‘‘રદ‘‘ કરવામાં આવશે. તેમજ અન્ય સંવગોની ભરતી માટે
પણ ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવશે. તેમજ જો ૫સંદગી/વનમણકં ૂ થયેલ હશે તો
૫સંદગી/વનમણકં ૂ , મંડળ/વનમણકં ૂ કરનાર સિાવધકારી દ્વારા કોઈ૫ણ તબકકે ‘‘રદ‘‘
કરવામાં આવશે.
(૬) મંડળ ઘ્વારા લેવાનાર સ્પધાગત્મક લેણખત કસોટી કે કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી કસોટીમાં
ઉિીણગ થવાથી જ ઉમેદવારને વનમણકં ૂ માટેનો હક્ક મળી જતો નથી. વનમણકં ૂ સમયે
સિાવધકારીને ઉમેદવાર બધી જ રીતે યોગ્ય છે તેમ સંતોષ થાય તો જ ઉમેદવારને
વનમણકં ૂ આ૫વામાં આવશે.
(૭) ૫સંદગી પામેલ ઉમેદવારે વનમણકં ૂ સિાવધકારી ઠરાવે તે શરતોને આવધન વનમણકં ૂ
મેળવવાને પાત્ર થશે.
(૮) ઉમેદવાર પોતે ૫રીક્ષામાં સફળ થયો હોવાના કારણે જ સંબવં ધત જગા ઉ૫ર વનમણકં ૂ
કરવાનો દાવો કરવાને હક્કદાર થશે નહીં, વનમણકં ૂ કરનાર સિાવધકારીને પોતાને
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એવી ખાતરી થાય કે જાહેર સેવા સારૂ ઉમેદવાર યોગ્ય જણાતો નથી તો તેને ૫ડતો
મુકી શકાશે. વનમણકં ૂ બાબતે તેઓનો વનણગય આખરી ગણાશે.
(૯) ભરતી પ્રરિયા સંૂ ૂણગ૫ણે ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી(સામાન્ય)
વનયમો-૧૯૬૭ (વખતો વખતના સુધારા સરહત) અને તે અન્વયે જે તે સંવગગના
ઘડવામાં આવેલ ભરતી વનયમોને આવધન રહેશે.
(૧૦) સમગ્ર ભરતી પ્રિીયા ૂ ૂણગ ન થાય ત્યા સુધી કોઈ પણ પ્રકારની મારહતી માગતી
આર.ટી.આઈ. એક્ટ હેઠળની કોઈ પણ અરજી ધ્યાને લેવામાં આવશે નહી.

૧૨. આ જાહેરાત તથા ભરતી પ્રરિયામાં કોઈ૫ણ કારણોસર તેમાં ફેરફાર કરવાની કે રદ
કરવાની આવશ્યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો મંડળને સંૂ ૂણગ હક્ક / અવધકાર રહેશે
અને મંડળ આ માટે કારણો આ૫વા બંધાયેલ રહેશે નહીં.

તારીખ:- ૦૭/૦૩/૨૦૧૯

સણચવ
ુ રાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ,
ગજ

્થળ:- ગાંધીનગર

ગાંધીનગર
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