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ભરત/૧૦૨૦૧૫/૬૫૫/ક અને તા. ૨૯/૦૯/૨૦૧૫ ના પત્ર િમાકંઃ ભરત/૧૦૨૦૧૪/ 

બ્વમજૂંર કરવામા ંઆવેલ પરીક્ષા પદ્ધવત અનસુાર (૧) પ્રથમ તબક્કામા ંસ્ પધામત્મક લેણખત કસોટી 

અને (૨) બીજા તબક્કામા ંકોમ્પ પ્ યટુર પ્રોરિસીયન્જ સી ટેસ્ ટ - એમ બે કસોટીઓ લેવામા ંઆવર્ે. જેની 

વવગતો નીચે જજુબની રહરેે્. 

(૧)  સ્પધામત્ મક લેણખત કસોટી  (પ્રથમ તબક્કાની પરીક્ષા)  
 

સ્ પધાગત મક લેણખત કસોટીનો અભ્ યાસિમ- ગણુભાર નીચે જજુબનો રહરેે્.  

(અ) તાવંત્રક સવંગોના ં ભરતી વનયમોમા ં જ્યા ં આઇ.ટી.આઇ. અથવા હડપ્લોમાનંી 

લઘતુમ રૈ્ક્ષણણક લાયકાત વનયત કરવામા ં આવેલ હોય તેવા સવંગોનો 

અભ્યાસિમ અને પરીક્ષા પદ્ધવત નીચે જજુબ રહરેે્.  

 

 

(જાહરેાત ક્રમાકં– ૧૫૨/૨૦૧૮૧૯, ૧૫૩/૨૦૧૮૧૯, ૧૫૯/૨૦૧૮૧૯, 
૧૬૦/૨૦૧૮૧૯,  ૧૬૧/૨૦૧૮૧૯, ૧૬૨/૨૦૧૮૧૯,  ૧૬૩/૨૦૧૮૧૯, 
૧૬૫/૨૦૧૮૧૯ માટે )   

 

િમ વવષય ગણુ સમયગાળો 
૧ સામાન્ ય ઞાન- ગજુરાતનો ઇવતહાસ, ભગૂોળ અને 

સસં્ કૃવત, ભારતનુ ંબધંારણ, રમતગમત, સામાન્ય 
વવઞાન, વતગમાન પ્રવાહો, કોમ્ પ્ યટુરને લગર્ુ ંસામાન્ ય 
ઞાન, ટેસ્ ટ ઓફ રીિનીંગ, પયાગવરણ, જાહરે વહીવટ, 
સરકારી યોજનાઓ, પચંાયતી રાજ અને ડીિાસ્ ટર 
મેનેજમેન્ ટ, ગાણણવતક કસોટીઓ વવગેરે  

૨૦ 

૯૦ મીનીટ 
૨ ગજુરાતી સાહહતય, ગજુરાતી વ્ યાકરણ  ૧૫ 

૩ અંગ્રેજી વ્ યાકરણ ૦૫ 

૪ જગ્ યાની તાવંત્રક રૈ્ક્ષણણક લાયકાતને (લઘિુમ) સબંવંધત 
વવષયનુ ંપેપર  

૬૦ 

 કુલ ગણુ ૧૦૦ 

 

નોંધઃ (૧)  પ્રશ્નપત્રમા ંકેટલાક પ્રશ્નો ગજુરાતીમા ંરહરેે્ અને કેટલાક પ્રશ્નો અંગે્રજીમા ંરહરેે્. 
(૨)  િમ- ૧ થી ૩ માટે અભ્ યાસિમનુ ંવવષયવસ્ ર્ ુધોરણ-૧૦ (S.S.C.) ની સમકક્ષ રહરેે્.  

 િમ- ૪ માટે અભ્ યાસિમનુ ં વવષયવસ્ ર્ ુ સબંવંધત સવંગગના ભરતી વનયમોમા ં જે 

લઘિુમ રૈ્ક્ષણણક લાયકાત વનયત કરવામા ંઆવેલ છે તેની સમકક્ષ રહરેે્.  
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(૩)  (i)  આ પરીક્ષા MCQ - OMR (મલ્ ટીપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચન-ઓપ્ટીકલ માકગ રીડર) 
પધ્ધવતની રહશેે. (ii)  પ્રશ્નપત્રમા ંકુલ- ૧૦૦ પ્રશ્નો રહશેે. દરેક પ્રશ્ન- ૧ ગણુનો રહશેે.  
(ii)  પ્રત્યેક ખોટા જવાબ, ખાલી છોડેલ જવાબ, છેકછાકવાળા, અધરંુૂ ઘ ૂટેંલ વત ુમળ, કે 
એક કરતા ંવધ ુવવકલ્પ માટે પ્રત્યેક જવાબ દીઠ મેળવેલ ગણુમાથંી ૦.રપ માઇનસ 
ગણુ કાપવામા ં આવશે.  (iii) દરેક પ્રશ્ નના જવાબના આપવામા ં આવેલ કુલ-૪ 
વવકલ્પો પૈકી આપે સાચો વવકલ્પ પસદં કરીને તેના પર ઘ ૂટંીને દશામવવાનો રહશેે. 
(iv) જો આપ કોઇ પ્રશ્ન ના સાચા જવાબનો વવકલ્પ પસદં કરી ન શકવાના કારણે તે 
પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માગંતા ન હોય તો આપે પાચંમા વવકલ્પ (E)  પર ઘ ૂટંીને 
દશામવવાનો રહશેે. ઉમેદવારે (E)  વવકલ્પ દશામવેલ હશે તો માઇનસ ગણુ કપાશે 
નરહિં (v) પ્રશ્નના આપેલા બધા વવકલ્પોમાથંી કોઇ પણ વવકલ્પ પસદં કરેલ નહીં હોય 
તો આવા પ્રશ્નના ખાલી છોડેલ પશ્ન તરીકે ૦.૨૫ માઇનસ ગણુ કપાશે. 

 

  (બ) તાવંત્રક સવંગોના ંભરતી વનયમોમા ંજ્યા ંસ્નાતક કે તેથી વધ ુરૈ્ક્ષણણક લાયકાત વનયત   
કરવામા ં આવેલ હોય તેવા સવંગોનો અભ્યાસિમ અને પરીક્ષા પદ્ધવત નીચે જજુબ 
રહરેે્.  

 

      (જાહરેાત ક્રમાકં- ૧૫૪/૨૦૧૮૧૯, ૧૫૫/૨૦૧૮૧૯, ૧૫૬/૨૦૧૮૧૯, 
૧૫૭/૨૦૧૮૧૯, ૧૫૮/૨૦૧૮૧૯, ૧૬૪/૨૦૧૮૧૯,  ૧૬૬/૨૦૧૮૧૯ 
માટે) 
 

િમ વવષય ગણુ સમયગાળો 
૧ સામાન્ ય ઞાન- ગજુરાતનો ઇવતહાસ, ભગૂોળ અને સસં્ કૃવત, 

ભારતનુ ંબધંારણ, રમતગમત, સામાન્ય વવઞાન, વતગમાન 
પ્રવાહો, કોમ્ પ્ યટુરને લગર્ુ ંસામાન્ ય ઞાન, ટેસ્ ટ ઓફ રીિનીંગ, 
પયાગવરણ, જાહરે વહીવટ, સરકારી યોજનાઓ, પચંાયતી રાજ 
અને ડીિાસ્ ટર મેનેજમેન્ ટ, ગાણણવતક કસોટીઓ વવગેરે  

૩૦ 

૧૨૦ 
મીનીટ ૨ ગજુરાતી સાહહતય, ગજુરાતી વ્ યાકરણ  ૨૦ 

૩ અંગ્રેજી વ્ યાકરણ ૧૦ 

૪ 

જગ્ યાની તાવંત્રક રૈ્ક્ષણણક લાયકાતને (લઘિુમ) સબંવંધત 
વવષયનુ ંપેપર  

૯૦ 

 કુલ ગણુ ૧૫૦ 

 

નોંધઃ (૧)  પ્રશ્નપત્રમા ંકેટલાક પ્રશ્નો ગજુરાતીમા ંરહરેે્ અને કેટલાક પ્રશ્નો અંગે્રજીમા ંરહરેે્. 
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(૨)  િમ- ૧ થી ૩ માટે અભ્ યાસિમનુ ં વવષયવસ્ ર્ ુ ધોરણ-૧૨ (H.S.C.) ની સમકક્ષ 
રહરેે્.  

     િમ- ૪ માટે અભ્ યાસિમનુ ંવવષયવસ્ ર્ ુસબંવંધત સવંગગના ભરતી વનયમોમા ંજે 

            લઘિુમ રૈ્ક્ષણણક લાયકાત વનયત કરવામા ંઆવેલ છે તેની સમકક્ષ રહરેે્. 
      (૩)  (i)  આ પરીક્ષા MCQ - OMR (મલ્ ટીપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચન-ઓપ્ટીકલ માકગ રીડર) 

પધ્ધવતની રહશેે. (ii)  પ્રશ્નપત્રમા ંકુલ- ૧૫૦ પ્રશ્નો રહશેે. દરેક પ્રશ્ન- ૧ ગણુનો રહશેે.  
(ii)  પ્રત્યેક ખોટા જવાબ, ખાલી છોડેલ જવાબ, છેકછાકવાળા, અધરંુૂ ઘ ૂટેંલ વત ુમળ, કે 
એક કરતા ંવધ ુવવકલ્પ માટે પ્રત્યેક જવાબ દીઠ મેળવેલ ગણુમાથંી ૦.રપ માઇનસ 
ગણુ કાપવામા ંઆવશે.  (iii) દરેક પ્રશ્ નના જવાબના આપવામા ંઆવેલ કુલ-૪ 
વવકલ્પો પૈકી આપે સાચો વવકલ્પ પસદં કરીને તેના પર ઘ ૂટંીને દશામવવાનો રહશેે. 
(iv) જો આપ કોઇ પ્રશ્ન ના સાચા જવાબનો વવકલ્પ પસદં કરી ન શકવાના કારણે 
તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માગંતા ન હોય તો આપે પાચંમા વવકલ્પ (E)  પર 
ઘ ૂટંીને દશામવવાનો રહશેે. ઉમેદવારે (E)  વવકલ્પ દશામવેલ હશે તો માઇનસ ગણુ 
કપાશે નરહિં (v) પ્રશ્નના આપેલા બધા વવકલ્પોમાથંી કોઇ પણ વવકલ્પ પસદં કરેલ 
નહીં હોય તો આવા પ્રશ્નના ખાલી છોડેલ પશ્ન તરીકે ૦.૨૫ માઇનસ ગણુ કપાશે. 

 

(ક)   જા.ક્ર. ૧૫૨/૨૦૧૮૧૯ થી જા.ક્ર. ૧૬૬/૨૦૧૮૧૯  ની જાહરેાત અન્જવયે ઉમેદવારો 
તરિથી ઓન-લાઇન રીસ્ટડમ (કન્જિમમ) થયેલ અરીપત્રકોની સખં્યાને ધ્યાને લઇ મડંળ 
ધ્વારા તે સવંગમની MCQ -OMR  પધ્ધવતથી  સ્ પધામત્ મક લેણખત કસોટી લેવી કે MCQ 
પધ્ધવતથી ઓન-લાઇન  સ્ પધામત્ મક લેણખત કસોટી લેવી તે નકકી કરવામા ં આવશે. 

(ડ)   જા.ક્ર. ૧૫૨/૨૦૧૮૧૯ થી જા.ક્ર. ૧૬૬/૨૦૧૮૧૯ માટે પ્રથમ તબક્કાની સ્ પધાગત મક લેણખત 
કસોટીને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્ પ્ યટુર પ્રોહફસીયન્ સી ટેસ્ ટ માટે ઉમેદવારોને કવોલીફાય 
થયેલ ગણવા માટેના લઘિુમ લાયકી ગણુનુ ંધોરણ સરકારશ્રીની સ્ થાયી સચૂનાઓ અનસુાર 
મડંળ દ્વારા જે તે સમયે વનયત કરવામા ંઆવરે્. પરંર્ ુતેમા ંકોઇપણ કેટેગરીના ઉમેદવારો 
માટે ૪૦ ટકા માકમસ કરતા ંઓછુ ંલઘિુમ લાયકી ગણુનુ ંધોરણ કોઇપણ સજંોગોમા ંનક્કી 
કરી ર્કારે્ નહીં. અને આમ, મડંળ દ્વારા વનયત કરવામા ંઆવેલ લઘિુમ લાયકી ગણુની 
વવગતો અને ભરવાની થતી કેટેગરી વાઇિ જગ્ યાની સખં્ યાને ધ્ યાને લઇ કેટેગરી વાઇિ 
ભરવાની થતી જગ્યાના ત્રણ ગણા ઉમેદવારોને બીજા તબક્કાની કોમ્ પ્ યટુર પ્રોહફસીયન્ સી ટેસ્ ટ 
માટે મડંળ દ્વારા લાયક (કવોલીફાય કરવા) ગણવામા ંઆવર્ે. અને તેવી રીતે લાયક ઠરેલ 
(કવોલીફાય થયેલ) ઉમેદવારોને જ બીજા તબક્કાની કોમ્ પ્ યટુર પ્રોહફસીયન્ સી ટેસ્ ટ આપવાની 
રહરે્ે.  
 

 

(૨)  કોમ્પ પ્ યટુર પ્રરિસીયન્જ સી ટેસ્ ટ- (બીજા તબક્કાની પરીક્ષા) 
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 પ્રથમ તબક્કાની સ્ પધાગતમક લેણખત પરીક્ષાના પહરણામને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્ પ્ યટુર 

પ્રોહફસીયન્ સી ટેસ્ ટ માટે કવોલીફાય થયેલ ઉમેદવારોની કોમ્ પ્ યટુર પ્રહફસીયન્ સી ટેસ્ ટ લેવામા ં         

આવર્ે. જેની વવગતો. નીચ ેજજુબની રહરેે્.  

    (A)  જે સવંગગના ભરતી વનયમોમા ં ઉમેદવારો માટેની લઘતુમ રૈ્ક્ષણણક લાયકાત ધોરણ-૧૦, 

અથવા ધોરણ-૧૨ પાસ અથવા તેની સમકક્ષ  અથવા આઇ. ટી. આઇ. અથવા હદપ્લોમાની  

વનયત કરવામા ં આવેલ હોય તેવા સવંગગના ઉમેદવારો માટેની  કોમ્પ્યટુર પ્રોફીસીયન્સી 

પરીક્ષાનો અભ્યાસિમ  

 (જાહરેાત ક્રમાકં - ૧૫૨/૨૦૧૮૧૯, ૧૫૩/૨૦૧૮૧૯, ૧૫૯/૨૦૧૮૧૯, 
૧૬૦/૨૦૧૮૧૯, ૧૬૧/૨૦૧૮૧૯, ૧૬૨/૨૦૧૮૧૯, ૧૬૩/૨૦૧૮૧૯,  
૧૬૫/૨૦૧૮૧૯   માટે )   

સમય - ૧-૦૦ કલાક 
પ્રશ્ન િમાકં વવષયનુ ંવવવરણ ગણુ 

૧ એકસેલ સ્ પ્રેડર્ીટ ૧૦  ગણુ 

૨ ઈ-મેઇલ કરવા (વીથ ફાઇલ એટેચમેન્ ટ)  ૧૦  ગણુ 

૩ પાવર પોઇન્ ટ ૧૦  ગણુ 

૪ વડગ ટાઇપીંગ/ વડગ ફોમેટીંગ (અંગે્રજી તથા ગજુરાતી)   ૨૦  ગણુ 

 કુલ ગણુ   ૫૦  ગણુ 

    

  (B) જે સવંગગના ભરતી વનયમોમા ંઉમેદવારો માટેની રૈ્ક્ષણણક લાયકાત સ્નાતક કે તેથી વધુ ં વનયત 

કરવામા ં આવેલ હોય તેવા સવંગગના ઉમેદવારો માટેની  કોમ્પ્યટુર પ્રોફીસીયન્સી પરીક્ષાનો 
અભ્યાસિમ  

 

       (જાહરેાત ક્રમાકં-  ૧૫૪/૨૦૧૮૧૯, ૧૫૫/૨૦૧૮૧૯, ૧૫૬/૨૦૧૮૧૯, 
૧૫૭/૨૦૧૮૧૯, ૧૫૮/૨૦૧૮૧૯, ૧૬૪/૨૦૧૮૧૯,  ૧૬૬/૨૦૧૮૧૯ માટે)   

 

સમય - ૧-૧૫ કલાક 
પ્રશ્ન િમાકં વવષયનુ ંવવવરણ ગણુ 

૧ એકસેલ સ્ પ્રેડર્ીટ ૧૫  ગણુ 

૨ ઈ-મેઇલ કરવા (વીથ ફાઇલ એટેચમેન્ ટ)  ૧૫  ગણુ 

૩ પાવર પોઇન્ ટ ૧૫  ગણુ 

૪ વડગ ટાઇપીંગ/ વડગ ફોમેટીંગ (અંગે્રજી તથા ગજુરાતી)   ૩૦  ગણુ 

 કુલ ગણુ   ૭૫  ગણુ 
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(૩) પસદંગી/ પ્રવતક્ષા યાદી તૈયાર કરવાની પધ્ધવત:- (જાહરેાત ક્રમાકં- ૧૫૨/૨૦૧૮૧૯ 

થી ૧૬૬/૨૦૧૮૧૯ માટે )  
       (૧)  જા.િ. ૧૫૨/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૬૬/૨૦૧૮૧૯ ના ઉમેદવારોએ ઉકત પ્રથમ તબક્કાની 

સ્ પધાગત મક લેણખત પરીક્ષા અને બીજા તબક્કાની કોમ્ પ્ યટુર પ્રોહફસીયન્ સી ટેસ્ ટ - એમ 
બનેં કસોટીમા ં મેળવેલ ગણુના મેરીટસ આધારે કેટેગરીવાઇિ ભરવાની થતી 
જગ્ યાની વવગતો ધ્ યાને લઇ પસદંગી/પ્રવતક્ષા યાદી તૈયાર કરવામા ંઆવર્ે. 

૧૦. સામાન્જય શરતો:- 
(૧)  જાહરેાતમા ં જે કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે જગ્ યાઓ અનામત છે તેવી કેટેગરીના 

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

(ર)   અનામત વગગના ઉમેદવારો જો ણબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરર્ ે તો આવા 
ઉમેદવારોન ેવયમયાગદામા ંછુટછાટ મળર્ ેનહહ. પરંર્ ુપરીક્ષા ફી માથંી જકુ્તક્ત માટે જે તે 
અનામત વગગના ઉમેદવારોએ પોતાની જાવત- વગગ દર્ાગવવાનો રહરેે્. અન્ યથા પરીક્ષા ફી 
ભરવાની રહરેે્.  

(૩)   ણબનઅનામત તથા અનામત વગોના મહહલા ઉમેદવારોને પણ બધી જ મળવાપાત્ર 

છુટછાટ ગણતરીમા ં લીધા બાદ વધમુા ં વધ ુ ૪૫ વષગની ઉંમર સધુી જ ઉ૫લી 
વયમયાગદામા ંછુટછાટ મળર્.ે  

(૪) (૧) અનામત વગગના ઉમેદવારોએ જાવત અંગેનુ ં સક્ષમ સત્તાવધકારીનુ ં પ્રમાણપત્ર  
ગજુરાત સરકાર દ્વારા વખતો વખત વનયત કરેલ નમનૂામા ં મેળવેલ હોવુ ંજોઇરે્. 
(૨) સા. અને રૈ્.૫.વગગના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગગમા ં સમાવેર્ ન થતો હોવા 
અંગેનુ ં સામાજીક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના તા. ૨૭/૦૪/૨૦૧૦ ના 
ઠરાવ િમાકં- સસપ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/અ થી વનયત થયેલ ૫હરવર્ટટ-૪ (ગજુરાતી) 
ના નજનુામા ંતા. ૧/૪/ર૦૧૭ થી અરી કરવાની છેલ્ લી તા. ૨૪/૦૮/૨૦૧૯ (  તા. 
૩૧/૩/ર૦૧૭ / તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ / તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ પરુા 
થયેલ નાણાહંકય વષગ ર૦૧૬-ર૦૧૭ / ૨૦૧૭-૨૦૧૮ / ૨૦૧૮-૨૦૧૯  માટેનુ ં )  
દરમ્ યાન મેળવેલ અસલ પ્રમાણ૫ત્રનો નબંર અન ે તારીખ ઓનલાઈન અરજી કરતી 
વખત ેદર્ાગવવાના ંરહરેે્.  

    (૩) આવથીક રીતે નબળા વગમ (EWS)ના ઉમેદવારોએ સામાજીક ન્યાય અને 
અવધકારીતા વવભાગના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠરાવ િમાકં- ઈ.ડબલ્ય.ુએસ./ 
૧૨૨૦૧૯/ ૪૫૯૦૩/અ ની જોગવાઈ જજુબ થી વનયત થયેલ નજનુા Annexure 

- KH (અંગ્રેજી)  અથવા પહરવર્ટટ- ગ (ગજુરાતી) નજનૂામા ંતા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ 
/ તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ પરૂા થતા નાણાકીય વષગ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ / 
૨૦૧૮૨૦૧૯ ના વષગની આવકના આધારે તા. ૧૪/૦૧/ર૦૧૯ થી અરજી 
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કરવાની છેલ્લી તા. ૨૪/૦૮/૨૦૧૯ દરવમયાન મેળવેલ અસલ પ્રમાણ૫ત્રનો 
નબંર અને તારીખ ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે દર્ાગવવાના ંરહરેે્. 

       સક્ષમ અવધકારી ધ્ વારા અપાયેલ આવુ ંપ્રમાણપત્ર રજુ ન કરી ર્કનાર ઉમેદવારો 

સામાન્ ય ઉમેદવારો માટે નક્કી થયેલ વયમયાગદામા ં આવતા નહીં હોય તો તેઓની 

ઉમેદવારી રદ થર્ે. સામાજીક અન ે ર્ૈક્ષણણક રીતે ૫છાત વગગના ઉમેદવારોએ રાજય 

સરકારની નોકરી માટે માન્ય કરાયેલ પહરવર્ટ ટ-૪ ના વનયત નજનુામા ં (ગજુરાતી) નોન 

હિવમલીયર સટી અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજૂ કરવાન ુરહરેે્. (૪) સામાજીક 

અન ે ર્ૈક્ષણણક રીતે ૫છાત વગગના ૫હરણીત મહહલા ઉમેદવારે આવ ુ નોન િીમીલેયર 

પ્રમાણ૫ત્ર તેમના માતા- વપતાની આવકના સદંભગમા ં રજુ કરવાનુ ં રહરેે્. જો આવા 

ઉમેદવારોએ તેમના ૫વતની આવકના સદંભગમા ંઆવ ુપ્રમાણ૫ત્ર રજુ કરેલ હર્ે તો તેની 

અરજી રદ કરવામા ંઆવર્ે. (૫) જો સામાજીક અને ર્ૈક્ષણણક રીતે ૫છાત વગગના ઉમેદવારે 

આવુ ંપ્રમાણ૫ત્ર મડંળ ઘ્વારા અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજુ કરેલ નહહ હોય 

તો તેમજ તેઓ ણબન અનામત ઉમેદવાર તરીકેની વયમયાગદામા ંઆવતા નહીં હોય તો 

તેઓની અરજી વવચારણામા ં લેવામા ં આવર્ ે નહહ. (૬) પરીક્ષા ફી ભયાગ બાદ રીફડં 

મળવાપાત્ર નથી તેમજ ત ેફી અન્ ય કોઇ પરીક્ષા માટે અનામત તરીકે રાખવામા ંઆવરે્ 

નહીં. તથા અરજી કયાગ બાદ ૫રત ખેંચી ર્કારે્ નહહ. (૭) ણબનઅનામત વગગના 

ઉમેદવારોએ વનયત પરીક્ષા ફી ભરેલ નહીં હોય તો તેઓની અરજી વવચારણામા ંલેવામા ં

આવર્ે નહીં. (૮)  આગળની ભરતી પ્રહિયા સદંભે મડંળ દ્વારા આ૫વામા ંઆવતી જરૂરી 

સચુનાઓ જોવા માટે મડંળની વેબસાઈટ અવાર નવાર જોતા રહવે ુ.ં (૯) એથલેહટકસ (રેક 

અન ેહફલ્ડ રમતો સહહત), બેડવમન્ટન, બાસ્કેટબોલ, હિકેટ, ફટબોલ, હોકી, ક્તસ્વમીંગ, ટેબલ 

ટેવનસ, વોલીબોલ, ટેવનસ, વેઈટણલફટીંગ, રેસણલિંગ, બોકવસિંગ, સાઈકણલિંગ, જીમનેષ્સ્ટકસ, 

જુડો, રાઈફલ શહૂટિંગ, કબડ્ડી, ખોખો, તીરંદાજી, ઘોડસેવારી, ગોળાફેંક, નૌકાસ્ પધાગ, ર્તરંજ, 

હને્ ડબોલ ની રમતો-ખેલકુદમા ં (1) રાષ્ટ્રીય / આંતરરાષ્ટ્રીય અથવા (2) આંતર 

યવુનવવસીટી અથવા (3) અણખલ ભારત શાળા સઘં ઘ્વારા યોજાતી સ્ પધામઓમા ંમાત્ર 

પ્રવતવનવધતવ કરેલ હોય તેવા ઉમેદવારને ૫સદંગીમા ં અગ્રતા માટે તેમને મેળવેલ કુલ 

ગણુના ૫ (પાચં) ટકા ગણુ ઉમેરી આ૫વામા ંઆવર્ે. તેથી ઉકત ત્રણ સ્ તરની સ્ પધાગઓમા ં

ઉમેદવારોએ ભાગ લીધલે હોય તેવા જ ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમા ં જરૂરી વવગતો 

દર્ાગવવાની રહરેે્. ઉકત ત્રણ સ્ તર વસવાયની સ્પધામઓમા ં ભાગ લીધેલ હોય તો તેને 

અગ્રીમતા માટે માન્જય ગણવાની રહતેી ન હોવાથી તેવા ઉમેદવારોએ અરીપત્રકમા ં

વવગતો દશામવવાની રહશેે નહીં. ઉકત ત્રણ સ્ તરની સ્ પધાગઓમા ંભાગ લીધલે ઉમેદવારોએ 

સરકારે તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના ઠરાવ િમાકં : સીઆરઆર/૧૦૭૭/ ર૬૬૦/ગ.ર તથા તા. 

૧/૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવ િમાકં : સીઆરઆર/૧૧૮૮/ ૩૬૪૪/ગ.ર મા ં વનયત કયાગ 

જજુબના સિાવધકારી પાસેથી વનયત નજનૂામા ં મેળવેલ જરૂરી પ્રમાણ૫ત્ર અસલ 
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પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજુ કરવાનુ ંરહરેે્. આવુ ંપ્રમાણપત્ર ધરાવનાર ઉમેદવાર 

જ રમતના ગણુ મેળવવા માટે હક્કદાર થરે્. (૧૦) સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા. 

૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ િમાકંઃ સીઆરઆર/૧૦૯૬/ ૨૨૧૩/ગ.ર મા ં વનદેવર્ત 

પ્રવતગમાન વનયમો અનસુાર વવધવા મહહલા ઉમેદવારો માટે પસદંગીમા ંઅગ્રતા આપવા 

માટે તેઓને સ્પધાગતમક લેણખત કસોટીમા ં મેળવેલ ગણુના ૫ (પાચં) ટકા ગણુ ઉમેરી 

આ૫વામા ંઆવર્ે. પરંર્ ુતેઓએ વનમણ ૂકં સમયે પનુઃ લગ્ન કરેલા ન હોવા જોઇએ.  અને 

તે અંગે મડંળ માગં ે તયારે તમામ પરુાવા અસલમા ં રજુ કરવાના રહરેે્. (૧૧)  મડંળ 

તરફથી આ૫વામા ંઆવતી જરૂરી સચુનાઓ જોવા માટે મડંળની વેબસાઈટ અવાર નવાર 

જોતા રહવે ુ.ં  
 

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

આવર્ ે અને તેના પરુાવાઓ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે અસલમા ં રજુ કરવાના 

રહરે્.ે અન્યથા  અરજી૫ત્રક જે - તે તબકકે ‘‘રદ’’ ગણવામા ંઆવર્ે. 

 (૨). ઉમેદવાર અરી૫ત્રકમા ંજે િોટો upload કરે છે  તેની પાસપોટમ સાઈઝના િોટાની 

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

ભરતી પ્રરક્રયામા ં તે જ િોટાની કોપીનો ઉપયોગ કરવાનો રહશેે. (જેમ કે ૫રીક્ષા 

સમયે હાજરી૫ત્રકમા ંલગાવવો તેમજ અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે પણ તે  

જ િોટાની કોપી રજુ કરવાની રહશેે.)  

(૩). ઉમેદવાર અરી૫ત્રક ભરતી વખતે જે મોબાઈલ નબંર દશામવે છે તે નબંર ચાલ ુજ 

રાખવો. ભવવષ્ટ્યમા ં મડંળ તરિથી આ પરરક્ષાને સબવંધત ૫રીક્ષાલક્ષી કેટલીક 

સચુનાઓ ઉમેદવારને આ દશામવેલ નબંરના મોબાઈલ ૫ર SMS થી મોકલવામા ં

આવશે તેથી અરીપત્રકમા ંદશામવેલ મોબાઈલ નબંર ભરતી પ્રરક્રયા પણૂમ થાય ત્ યા ં

સધુી જાળવી રાખવો આપના રહતમા ંછે. 

 (૪) મડંળ જે કોઈ ઉમેદવારન ે (૧) તેન ે ઉમેદવારી માટે કોઈ૫ણ પ્રકારે ટેકો મેળવવા માટે 

એટલે કે, મડંળના અઘ્યક્ષ, સભ્ય અથવા કોઈ અવધકારી ૫ર પ્રતયક્ષ કે ૫રોક્ષ લાગવગ 

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

પોતાનુ ંનામ ધારણ કરાવવા માટે (૪) બનાવટી ખોટા દસ્તાવેજો અથવા જેની સાથ ેચેડા 

કરવામા ંઆવ્યા હોય તેવા દસ્તાવેજો સાદર કરવા અથવા ગેરરીવત આચરવા માટે (૫) 

યથાથગ અથવા ખોટા અથવા મહતવની માહહતી છુપાવતા હોય તેવા વનવેદનો કરવા માટે 

(૬) ૫રીક્ષા માટે તેની ઉમેદવારીના સબંધંમા ં અન્ય કોઈ અવનયવમત અથવા અયોગ્ય 
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સાધનોનો આશ્રય લેવા માટે (૭) પરીક્ષા દરમ્યાન ગેરવ્યાજબી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા 

માટે એટલે કે અન્ય ઉમેદવારની ઉિરવહીમાથંી નકલ કરવા, પસુ્તક, ગાઈડ, કા૫લી કે 

તેવા કોઈ૫ણ છાપેલા કે હસ્તલેણખત સાહહતયની મદદથી અથવા વાતચીત ઘ્વારા નકલ 

કરવા કે ઉમેદવારન ેનકલ કરાવવાની ગેરરીવતઓ પૈકી કોઈ૫ણ ગેરરીવત આચરવા માટે  

(૮) લખાણોમા ંઅશ્શ્લલ ભાષા અથવા ણબભતસ બાબત સહહતની અપ્રસ્ર્તુ બાબત લખવા 

માટે (૯) ૫રીક્ષાખડંમા ંઅન્ય કોઈ રીતે ગેરવતગણ ૂકં કરવા માટે (૧૦) ૫રીક્ષાના સચંાલન 

કરવા માટે મડંળે રોકેલા સ્ટાફની સીધી કે આડકતરી રીતે હરેાન કરવા અથવા ર્ારીહરક 

રીતે ઈજા કરવા માટે (૧૧) પવૂગવતી ખડંોમા ં વનહદિટટ કરેલ તમામ અથવા કોઈ૫ણ કૃતય 

કરવાનો પ્રયતન કરવા માટે અથવા યથા પ્રસગં મદદગીરી કરવા માટે અથવા (૧ર) 

૫રીક્ષા આ૫વા માટે તેને ૫રવાનગી આ૫તા તેના પ્રવેર્૫ત્રમા ંઆ૫વામા ંઆવેલી કોઈ૫ણ 

સચુનાનો ભગં કરવા માટે દોવષત ઠયાગ હોય તો અથવા દોષવત હોવાનુ ંજાહરે કયુગ હોય તો 

તે ફોજદારી કાયગવાહીને પાત્ર થવા ઉ૫રાતં-(ક) મડંળ, તે જે ૫રીક્ષાનો ઉમેદવાર હોય તે 

૫રીક્ષામાથંી ગેરલાયક ઠરાવી ર્કર્,ે અથવા (ખ)(૧) મડંળ, સીધી ૫સદંગી માટે લેવાતી 

કોઈ૫ણ ૫રીક્ષામા ં બેસવામાથંી અથવા (ર) રાજય સરકાર પોતાના હઠેળની કોઈ૫ણ 

નોકરીમાથંી કાયમી રીતે અથવા વનહદિટટ જદુત માટે બાકાત કરી ર્કર્.ે (૧૩) ગજુરાત 

જાહરે સેવા આયોગ, અન્ય ભરતી બોડગ, અન્ ય સરકારી/ અધગ સરકારી/ સરકાર હસ્ તકની 

સસં્ થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર કયારેય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય અને ગેરલાયક ઠરાવ્યાનો 

સમય ચાલ ુહરે્ તો તેવા ઉમેદવારોની અરજી આપોઆપ રદ થવાને પાત્ર બનરે્.     

(૫) ઉમેદવારે અરજી૫ત્રકમા ં બતાવેલી કોઈ૫ણ વવગત અને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી 
સમયે રજુ કરેલ જન્મ તારીખ, રૈ્ક્ષણણક લાયકાત, વય, જાવત, અનભુવ વવગરેેને લગતા 
પ્રમાણ૫ત્રો ભવવટયમા ંજે તે તબકકે ચકાસણી દરમ્યાન ખોટા માલમુ ૫ડર્ ેતો તેની સામ ે

યોગ્ય કાયદેસરની કાયગવાહી કરવામા ંઆવર્ે. આવા ઉમેદવારની ઉમેદવારી મડંળ ઘ્વારા 
‘‘રદ‘‘ કરી ર્કારે્. તેમજ અન્ ય સવંગોની ભરતી માટે પણ ગેરલાયક ઠરાવવામા ંઆવર્ે. 
તેમજ જો ૫સદંગી / વનમણ ૂકં થયેલ હર્ ેતો ૫સદંગી/વનમણ ૂકં, મડંળ/ વનમણ ૂકં કરનાર 
સિાવધકારી દ્વારા કોઈ૫ણ તબકકે ‘‘રદ‘‘ કરવામા ંઆવર્.ે  

(૬) મડંળ ઘ્વારા લેવાનાર સ્પધાગતમક લેણખત કસોટી કે ટાઇપીંગ કસોટીમા ંઉિીણગ થવાથી જ 

ઉમેદવારન ે વનમણ ૂકં માટેનો હક્ક મળી જતો નથી. વનમણ ૂકં સમયે સિાવધકારીને ઉમેદવાર 
બધી જ રીતે યોગ્ય છે તેમ સતંોષ થાય તો જ ઉમેદવારને વનમણ ૂકં આ૫વામા ંઆવર્ે.  

(૭) ૫સદંગી પામેલ ઉમેદવારે વનમણ ૂકં સિાવધકારી ઠરાવે તે ર્રતોન ે આવધન વનમણ ૂકં 
મેળવવાન ેપાત્ર થરે્.  

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

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

(૯) ભરતી પ્રહિયા સપંણૂગ૫ણ ેગજુરાત જલુ્કી સેવા વગીકરણ અન ેભરતી (સામાન્ય) વનયમો-
૧૯૬૭ (વખતો વખતના સધુારા સહહત) અન ેતે અન્વય ેજે તે સવંગગના ઘડવામા ંઆવેલ 

ભરતી વનયમોન ેઆવધન રહરેે્.  

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

આવશ્યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો મડંળન ેસપંણૂગ હક્ક / અવધકાર રહરેે્ અન ેમડંળ આ 

માટે કારણો આ૫વા બધંાયલે રહરેે્ નહીં.  
   

તારીખ:-  ૨૫/૦૭/૨૦૧૯ 

સ્થળ:- ગાધંીનગર 

સણચવ 

ગજુરાત ગૌણ સેવા ૫સદંગી મડંળ   
ગાધંીનગર 

 


