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સધુારા જાહરેાત તથા અગત્યની સચુના (જાહરેાત ક્રમાાંક:૧૪૩/૨૦૧૭૧૮) 
ગજુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ દ્વારા  વવવવધ ખાતાના વડાની કચેરીઓ હસ્તકના "કચેરી 

અવધક્ષક / કાર્ાાલર્ અવધક્ષક / અવધક્ષક" વગા-૩ સવંગાની જગાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા મળૂ 

જાહરેાત ક્રમાકં: ૧૪૩/૨૦૧૭૧૮,  તા. ૧૭/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ પ્રવસધ્ધ કરવામા ંઆવેલ હતી, જેમા ં

સામાજજક ન્ર્ાર્ અન ે અવધકારીતા વવભાગના તા.૨૩/૦૧/૨૦૧૯ના ઠરાવ તથા સામાન્ર્ વહીવટ 

વવભાગના તા.૦૬-૦ર-ર૦૧૯ અને તા.૦૭-૦ર-ર૦૧૯ નો પરરપત્ર તથા સામાન્ર્ વહીવટ વવભાગના 

તા.૦૭-૦ર-ર૦૧૯ ના ઠરાવની સચૂનાઓ ધ્ર્ાને લઇને આવથિક રીતે નબળા વગોના ઉમેદવારો 

પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી શકે તે માટે તેમજ અગાઉ ઓન લાઇન અરજી કરેલ નથી તેવા તમામ 

કેટેગરીના ઉમેદવારો પણ ઉમેદવારી નોંધાવી શકે તે માટે ઓનલાઇન અરજીપત્રકોના રજીસ્રેશન માટે 

ઉકત જાહરેાત રીઓપન કરવામા ંઆવે છે તથા કેટેગરીવાઈઝ જગાઓની સખં્ર્ામા ંસધુારો કરવામા ં 

આવે છે.  
(વેબસાઇટ એડ્રસે : https://ojas.gujarat.gov.in અને  https://gsssb.gujarat.gov.in ) 

 

૧.  ગજુરાત ગૌણ સેવા ૫સદંગી મડંળ, ગાધંીનગર દ્વારા ગજુરાત સરકારના વવવવધ ખાતાના વડાની 

કચેરીઓ હસ્તકના "કચેરી અવધક્ષક / કાર્ાાલર્ અવધક્ષક / અવધક્ષક" વગા-૩ સવંગાની વવવવધ 

કેટેગરીવાઇઝ કુલ- ૧૭ (સત્તર) જગાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા મળૂ જાહરેાત ક્રમાકં : ૧૪૩/૨૦૧૭૧૮,  

તા. ૧૭/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ પ્રવસધ્ધ કરવામા ંઆવલે હતી, અને તે અ ન્વરે્ સ્પધાાત્મક પરીક્ષા ર્ોજીન ે

મેરીટના ધોરણે પસદંગીર્ાદી- પ્રવતક્ષા ર્ાદી  તૈર્ાર કરવા માટે ઉમેદવારો પાસેથી OJAS ની વેબસાઇટ 

ઉપર ઓન-લાઈન અરજી૫ત્રકો મગંાવવામા ંઆવલે હતા.  

ર. સરકારશ્રીના; (૧) સામાજજક ન્ર્ાર્ અને અવધકારીતા વવભાગના તા.૨૩/૦૧/૨૦૧૯ના ઠરાવ 

ન.ં EWS/ 122019/ 45903/ A , (ર) સામાન્ર્ વહીવટ વવભાગનો તા.૦૬-૦ર-ર૦૧૯નો પરરપત્ર ક્રમાકં 

: પરચ / ૧૦ર૦૧૯/ ર૮૬૭૧/ ગ-ર , (૩) સામાન્ર્ વહીવટ વવભાગનો તા.૦૭-૦ર-ર૦૧૯નો પરરપત્ર 

ક્રમાકં : પવસ / ૧૦ર૦૧૯/ રર૧/ ગ-૪  તથા (૪) સામાન્ર્ વહીવટ વવભાગનો તા.૦૭-૦ર-ર૦૧૯નો 

ઠરાવ ક્રમાકં : પવસ / ૧૦ર૦૧૯/ રર૩/ ગ-૪  થી આવથિક રીતે નબળા વગો (Economically Weaker 

Sections)ના  નાગરીકો / વ્ર્ક્તતઓ માટે સેવા / જગ્ર્ાઓ પર વનમણ ૂકંોમા ં૧૦ % જગાઓ અનામત 

સબંધંેની જોગવાઇઓ - સચૂનાઓ પરરપવત્રત કરવામા ંઆવેલ છે.  

૩. ઉપરોકત પેરા-ર ની વવગતે સરકારશ્રીની  પ્રવતામાન સચૂનાઓ અનસુાર ; ઉકત પેરા-૧ની 

વવગતેની મળૂ જાહરેાત    ક્રમાકં : ૧૪૩/૨૦૧૭૧૮ રીઓપન કરીને ઉમેદવારો પાસેથી NIC ની OJAS  

વેબસાઇટ ઉપર ઓન-લાઈન અરજી૫ત્રકો મગંાવવામા ંઆવે છે.   

૪. સબબ, મળૂ જાહરેાતમા ંજે ઉમેદવારોએ જનરલ (સામાન્ર્) કેટેગરીમા ંઅરજી કરી છે અને જે 

ઉમેદવારોને આવથિક રીતે નબળા વગાના અનામતનો લાભ મળવા પાત્ર નથી તવેા ઉમેદવારોએ ફરીથી 

http://ojas.guj.nic.in/
http://gsssb.gujarat.gov.in/
https://gsssb.gujarat.gov.in/images/143-OfficeSuperintendent-MainJAHERAT.pdf
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અરજી કરવાની રહશેે નહી. મળૂ જાહરેાતમા ંજે ઉમેદવારોએ જનરલ કેટેગરીમા ંઅરજી કરેલ છે, પરંત ુ

હવે તેઓ આવથિક રીતે નબળા વગાના અનામતનો લાભ લવેા માગં ે છે તઓેએ EWS કેટેગરી માટે 

ફરીથી અરજી કરવાની રહશેે. મળૂ જાહરેાતમા ંઅરજી કરેલ ના હોર્ તેવા  તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારો 

પણ અરજી કરી શકશે. આ ઉમેદવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in વબેસાઈટ ૫ર તા. 

૦૧/૦૬/૨૦૧૯  (બપોરના ૧૪:૦૦ કલાક) થી તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૯ (સમર્ રાત્રીના ર૩-૫૯ કલાક) 

દરવમર્ાન ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહશેે.  

૫.  કચેરી અવધક્ષક / કાર્ાાલર્ અવધક્ષક / અવધક્ષક વગા-૩ સવંગાની ભરવાપાત્ર ખાલી જગાઓની 
ખાતાવાર/ કેટેગરીવાર વવગતો દશાાવત ુ ં૫ત્રક નીચે મજુબ છે. :-  

ક્રમાકં ખાતાના વડાની 
કચેરીનુ ંનામ 

કુલ 
જગા 

બબન અનામત આવથિક રીતે નબળા 
વગો 

સામાજીક અને 
શૈક્ષબણક રીતે પછાત 

વગા. 

અનસુબૂચત જાવત અનસુબૂચત 

જનજાવત 

કુલ જગાઓ 
પૈકી 

     સામાન્ર્ મરહલા સામાન્ર્ મરહલા સામાન્ર્ મરહલા સામાન્ર્ મરહલા સામાન્ર્ મરહલા માજી 

સૈવનક 

શા. 
ખો. 
ખા. 

1 વનર્ામકશ્રી, 
રાજર્ અક્ગ્ન 

વનવારણ સેવા, 
ગાધંીનગર 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 કવમશ્નરશ્રી, 
કુટીર અને 
ગ્રામોધ્ર્ોગ, 
ગાધંીનગર 

10 5 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 

3 ઉદ્યોગ  
કવમશ્નરશ્રીની  

કચેરી, 
ગાધંીનગર 

6 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

4 કામદાર વવમા 
ર્ોજના 

5 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

5 ખોરાક અને 
ઔષધ વનર્મન 

5 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

6 ભાષા વનર્ામક 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 કવમશ્નરશ્રી,  
ભસુ્તર વવજ્ઞાન 
અને ખનીજની 

કચેરી 

5 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

  કુલ  33 20 5 1 0 6 0 0 0 1 0 1 0 

 નોંધ : જાહરેાતમા ંદશાાવેલ જગાઓની સખં્ર્ામા ંવધઘટ થવાની શક્યતા રહશેે.  
૬.  આવથિક રીતે નબળા વગોની વર્ મર્ાાદામા ંછૂટછાટ : 

(૧)  આવથિક રીતે નબળા વગા (EWS) ની કેટેગરીના પરુુષ ઉમેદવારને પાચં (૦૫) વષાની છુટછાટ 

અને મરહલા ઉમેદવારને EWS કેટેગરી તરીકેના પાચં (૦૫) વષા અને મરહલા તરીકેના પાચં 

વષા મળી કુલ – ૧૦ (દસ) વષાની વર્ મર્ાાદામા ંછૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. આવથિક રીતે 

નબળા વગા(EWS) ના ઉમદેવારોએ રાજર્ સરકારની નોકરી માટે આવથિક રીતે નબળા વગો 
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(EWS) માટે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર તા. ૧૪/૦૧/૨૦૧૯ થી તા. ૩૦/૦૬/ર૦૧૯ સધુીમા ંમેળવેલ 

હોર્ તેવુ ંપ્રમાણપત્ર ધરાવતા ંહશ ેતો જ ઉ૫લી વર્મર્ાાદામા ંછૂટછાટ તેમજ EWS કેટેગરીની 

અનામત જગાનો લાભ મળશે. અન્ર્થા તઓે સામાન્ર્ કેટેગરીના ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી 

નોંધાવી શકશે. અને તે રકસ્સામા ંવર્મર્ાાદા, પરીક્ષા ફી માથંી મકુ્તત તેમજ અનામત જગા પર 

પસદંગીનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહી.  

(૨)  આવથિક રીતે નબળા વગા (EWS)ના ઉમેદવારોએ સામાજીક ન્ર્ાર્ અન ેઅવધકારીતા વવભાગના 

તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠરાવ ક્રમાકં :- ઈ.ડબલ્ય.ુએસ./ ૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ ની 

જોગવાઈ મજુબ થી વનર્ત થર્ેલ Annexure - KH (Eligibility Certificate For Economically 

Weaker Sections)  અંગ્રજેી નમનુામા ંઅથવા પરરવશષ્ટ-ગ (આવથિક રીતે નબળા વગો માટે 

પાત્રતા પ્રમાણપત્ર) ગજુરાતી નમનૂામા ંતારીખ : ૧૪/૦૧/ર૦૧૯ થી અરજી કરવાની છેલ્લી 

તારીખ : ૩૦/૦૬/૨૦૧૯ દરવમર્ાન મેળવેલ અસલ પ્રમાણ૫ત્રનો નબંર અન ે તારીખ 

ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે દશાાવવાના ંરહશેે. 

           સક્ષમ અવધકારી ધ્ વારા અપારે્લ આવુ ંપ્રમાણપત્ર રજુ ન કરી શકનાર ઉમેદવારો 

સામાન્ ર્ ઉમેદવારો માટે નક્કી થરે્લ વર્મર્ાાદામા ંઆવતા નહીં હોર્ તો તઓેની ઉમેદવારી 

રદ થશે. 

   ૭.  શૈક્ષબણક લાર્કાત/વર્મર્ાાદા માટે વનધાારરત તારીખ : 

      સામાન્ર્ વરહવટ વવભાગના તા. ૦૬/૦૨/૨૦૧૯ ના પરીપત્ર ક્રમાકં: 

પરચ/૧૦૨૦૧૯/૨૮૬૭૧/ગ.૨ ની જોગવાઇ મજુબ; મળૂ જાહરેાત(જા.ક્ર. ૧૪૩/૨૦૧૭૧૮)મા ં

અરજી કરેલ જનરલ કેટેગરીના જે ઉમેદવારો હવે આવથિક રીતે નબળા વગાની કેટેગરીમા સમાવેશ 

થતો હોર્ તવેા ઉમેદવારોએ ફરીથી આવથિક રીતે નબળા વગાની કેટેગરી અંતગાત અરજી કરવાની 

રહશેે. મળૂ જાહરેાત (જા.ક્ર. ૧૪૩/૨૦૧૭૧૮)મા ં જે ઉમેદવારોએ અરજી કરેલ છે અને જે 

ઉમેદવારોને આવથિક રીતે નબળા વગાના અનામતનો લાભ મળવા પાત્ર નથી તવેા ઉમેદવારોએ 

ફરીથી અરજી કરવાની રહશેે નહી. મળૂ જાહરેાત (જા.ક્ર. ૧૪૩/૨૦૧૭૧૮)મા ંઅરજી કરેલ ના હોર્ 

તેવા  તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારો પણ અરજી કરી શકશે. વર્મર્ાાદા - ઉમર માટે મળૂ 

જાહરેાત(જા.ક્ર. ૧૪૩/૨૦૧૭૧૮)મા ં દશાાવ્ર્ા મજુબ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ. 

૧૮/૧૧/૨૦૧૭ ગણતરીમા લેવાની રહશેે. જર્ારે શૈક્ષબણક લાર્કાત,  નોન-ક્રીમીલરે્ર સટી તથા 

EWS પાત્રતા પ્રમાણપત્ર અન ે અન્ર્ જરુરી લાર્કાત માટે તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૯ ની ક્સ્થવતને 

ઘ્ર્ાનમા ંલેવામા ંઆવશે.  

૮. સામાજજક શૈક્ષણીક પછાત વગાના ઉમેદવારો માટે:- 
  (૧)  કચેરી અવધક્ષક / કાર્ાાલર્ અવધક્ષક / અવધક્ષક વગા-૩ સવંગાની જગાઓમા ંS.E.B.C.કેટેગરી 

(સા.શૈ.૫.વગા)ના ઉમેદવારો માટે જગાઓ અનામત છે તેવા S.E.B.C. કેટેગરી (સા.શૈ.પ.વગા)ના 
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ઉમેદવારોએ રાજર્ સરકારની નોકરી માટે કઢાવેલ નોન-ક્રીમીલેર્ર સરટિફીકેટ તા.૦૧/૦૪/ર૦૧૬ 

થી તા.૩૦/૦૬/ર૦૧૯ દરવમર્ાન મેળવેલ હોર્ તેવુ ં પ્રમાણપત્ર ધરાવતા ં હશ ે તો જ ઉ૫લી 

વર્મર્ાાદામા ં છૂટછાટ તેમજ કેટેગરીની અનામત જગાનો લાભ મળશ.ે અન્ર્થા તેઓ સામાન્ર્ 

કેટેગરીના ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી નોંધાવી શકશે. અને તે રકસ્સામા ંવર્મર્ાાદા, પરીક્ષા ફી માથંી 

મકુ્તત તેમજ અનામત જગા પર પસદંગીનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહી.  

(૨)  સા. અન ેશૈ. ૫.વગાના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગામા ંસમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુ ંસામાજીક ન્ર્ાર્ અન ે

અવધકારીતા વવભાગના તા. ૨૭/૦૪/૨૦૧૦ ના ઠરાવ ક્રમાકં- સસપ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/અ ની 

જોગવાઈ મજુબ થી વનર્ત થર્ેલ નમનુા પરરવશષ્ટ-૪ તથા તા. ૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ ક્રમાકં: 

સશપ/ ૧૨૨૦૧૫/ ૪૫૫૨૪૬/ અ તેમજ તા. ૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ના ઠરાવ ક્રમાકં: સશપ/ 

૧૨૨૦૧૭/ ૧૨૪૩૮૨/ અ  ની જોગવાઈ મજુબ, તા. ૦૧/૦૪/ર૦૧૬ થી અરજી કરવાની છેલ્લી 

તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૯ દરવમર્ાન મેળવલે અસલ પ્રમાણ૫ત્રનો નબંર અન ે તારીખ ઓનલાઈન 

અરજી કરતી વખત ેદશાાવવાના ંરહશેે. 

૯.  ૫રીક્ષા ફી :-   

 ફોમા ભરતી વખતે ‘‘General’’ કેટેગરી Select કરી હોર્ (દશાાવી હોર્) તવેા (PH તથા 
Ex.Serviceman કેટેગરી વસવાર્ના) તમામ ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહશેે.  

 અરજી ફોમામા ંનીચે મજુબની કેટેગરી Select કરનાર ઉમેદવારોએ કોઇપણ પ્રકારની પરીક્ષા ફી 
ભરવાની રહશેે નહીં.  

  (ક) અનસુબૂચત જાવત (SC)  
  (ખ) અનસુબૂચત જન જાવત (ST)  
  (ગ) સામાજીક અન ેશકૈ્ષબણક રીતે પછાતવગા (SEBC) 

        (ઘ)     આવથિક રીતે નબળા વગો  (Economically Weaker Sections)  
  (ચ) માજી સૈવનક (Ex.Serviceman) તમામ કેટેગરીના ઉમેદવાર. 
  (છ) શારરરીક ખોડખાપંણ ધરાવતા ઉમેદવારો (PH) તમામ કેટેગરીના ંઉમેદવાર. 
 જે ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની છે તવેા ઉમેદવારો જર્ારે OJAS વબેસાઇટ પર પોતાની અરજી 

સબમીટ કરે ત્ ર્ારે તેઓન ેપરીક્ષા ફી ભરવા માટે ઓન લાઇન ઉપલબ્ ધ ચલણની ૩ નકલોની 
એક પાના ઉપર વપ્રન્ ટ મેળવવાની સચુના મળશે. ઉમદેવારોએ આ પાનાની પણ વપ્રન્ ટ મેળવી 
લેવાની રહશેે, ઉમેદવારોએ ચલણ સાથ ે કોઇપણ કોમ્ ્ યટુરાઇઝડ પોસ્ ટ ઓફીસમા ં જઇને, 
પરીક્ષા ફી પેટે રૂ. ૧૦૦/- રોકડા + રૂ.૧૨/- પોસ્ ટલ ચાજીસ ભરી દેવાના રહશેે. ચલણની 
એક નકલ પોસ્ ટ ઓફીસ રાખી લેશ ેઅન ેબ ેનકલ ઉમેદવારન ેપોસ્ ટ ઓરફસનો વસક્કો અન ે 
સ્ ટીકર લગાવીને પરત આપશ.ે  

 પોસ્ ટ ઓફીસમા ંપરીક્ષા ફી ભરવાની છેલ્ લી તા.૦૬/૦૭/ર૦૧૯ (પોસ્ટ ઓફીસના કચેરી સમર્ 
સધુી) ની રહશેે.  

 અન્ ર્ કોઇ રીતે પરીક્ષા ફી સ્ વીકારવામા ંઆવશે નહીં. 
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 પરીક્ષા ફી ભર્ાા બાદ રીફડં મળવાપાત્ર નથી તેમજ તે ફી અન્ ર્ કોઇ પરીક્ષા માટે અનામત 
તરીકે રાખવામા ંઆવશ ેનહીં. પરીક્ષા ફી ભરવાપાત્ર ઉમેદવારોની ફી ભર્ાા વગરની અરજી 
માન્ર્ રહશેે નહીં.  

 ‘‘General’’ કેટેગરી Select કરનાર (શારીરરક ખોડખાપંણ તથા માજી સૈવનક કેટેગરી 
વસવાર્ના) ઉમેદવારો ફી ભરવાની વનર્ત સમર્મર્ાાદામા ં પરીક્ષા ફી નહીં ભરે તો તેવા 
ઉમેદવારોનુ ંઅરજી ફોમા કોઇપણ જાતની જાણ કર્ાા વગર મડંળ દ્વારા ‘‘રદ’’ કરવામા ંઆવશે. 

૧૦. જાહરેાત ક્રમાકં: ૧૪૩/૨૦૧૭૧૮ ની ઉપરના સધુારા વસવાર્ની અન્ર્ તમામ બાબતો ર્થાવત રહ ેછે. 
 

 
 

તારીખ: ૦૧/૦૬/૨૦૧૯ 

સ્થળ:-  ગાધંીનગર 

સબચવ 

ગજુરાત ગૌણ સેવા ૫સદંગી મડંળ,  
ગાધંીનગર 
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