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બે નકલ ઉમેદવારને વસક્કા / સ્ ટીકર સાથે પરત આપશે. આ નકલ ઉમેદવારે સાચવી 
રાખવાની રહશેે અને પરીક્ષા સમયે કોલ લેટર સાથે અચકૂ સાથે લાવવાની રહશેે.  

3) અન્ ય કોઇ રીતે ફી સ્ વીકારવામા ંઆવશે નહીં.  

4) પોસ્ ટ ઓફીસમા ં ફી ભરવાની છેલ્ લી તા. ૦૪/૦૫/૨૦૧૬  (પોસ્ટ ઓફીસના 
કામકાજના સમય સધુી)ની રહશેે.  

5) ફી ભયાા બાદ, રીફંડ કોઇપણ સજંોગોમા ં મળવાપાત્ર નથી તેમજ ફી ભરવાપાત્ર 
ઉમેદવારોની ફી ભયાા વગરની અરજી માન્ય રહશેે નહીં.  

6) પરીક્ષા ફી ભરવાથી ઉમદેવારને તેઓ દ્વારા દશાાવેલ મોબાઇલ નબંર ઉપર SMS થી 
ફી ભયાાની જાણ કરવામા ં આવશે. જો ઉમેદવારને SMS ના મળે તો, તાત્કાણલક 
ઉમેદવારે જે પોસ્ટ ઓફીસ ખાતે ફી જમા કરાવેલ હોય તે પોસ્ટ ઓફીસનો સપંકા 
કરવાનો રહશેે.  

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

 

 (ક) અનસુણૂચત જાવત (SC)  

  (ખ) અનસુણૂચત જન જાવત (ST)  

  (ગ) સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાતવગા (SEBC)  

  (ઘ) માજી સૈવનક (Ex.Serviceman) તમામ કેટેગરી  

(ચ) શારીદરક ખોડખાપંણ ધરાવતા ઉમેદવારો (PH) તમામ કેટેગરી 
 
૯. ૫સદંર્ી પ્રહક્રયા :- 

   ‘‘મદદનીશ આદદજાવત વવકાસ અવધકારી‘‘ વગા-૩ સવંગાની જગ્યા ઉ૫ર ૫સદંગી 
પામવાના ં હતેસુર ઉમેદવારે ભાગ-૧ની ઓ્ટીકલ માકા રીડીંગ (OMR)  / M.C.Q. 

પધ્ધવતની હતેલુક્ષી પ્રશ્નોવાળી લેણખત કસોટી તથા ભાગ-રની કોમ્્યટુર પ્રોફીસીયન્સી 
ટેસ્ટની પ્રદક્રયામાથંી ૫સાર થવાનુ ંરહશેે. આ પરીક્ષામા ંનીચ ેમજુબ ગણુભાર રહશેે. 
 

(ક) ભાર્-૧ લેબખત કસોટી: લાયકાત ધરાવતા તમામ ઉમેદવારોની નીચેની વવગતે 
ઓ્ટીકલ માકા રીડીંગ(OMR) / M.C.Q. પધ્ધવતથી, લેણખત કસોટી હતેલુક્ષી 
પ્રશ્નોની લેવાશે, જેમા ંઅભ્યાસક્રમનુ ં ધોરણ અને વવષયવસ્ત ુગજુરાત માધ્યવમક 
અને ઉચ્ચતર માધ્યવમક વશક્ષણ બોડામા ંધોરણ-૧રની કક્ષાના સામાન્ય જ્ઞાન અને 
લઘતુ્તમ શૈક્ષણણક લાયકાતના વવષયોને અનરુૂપ પ્રશ્નોવાળુ પ્રશ્નપત્ર (OMR) રહશેે. 
કુલ પ્રશ્નો : ર૦૦, કુલ ગણુ : ર૦૦, સમય : ૧૫૦ વમવનટનો રહશેે. 
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પેપર  તવર્ય ગિુ સમયર્ાળો  
પાટા -૧ સામાન્ય જ્ઞાન :- ગજુરાતનો ઇતતિાસ, ભરૂ્ોળ અને 

સસં્કૃતત, ભારતનુ ં બધંારિ, રમતર્મત, સામાન્ય 
તવજ્ઞાન, વતામાન પ્રવાિો, કમ્પ્યટુરને લર્તુ ં સામાન્ય 
જ્ઞાન, ટેસ્ટ ઓફ રીઝનીંર્, પયાાવરિ, જાિરે વિીવટ, 
સરકારી યોજનાઓ, પિંાયતી રાજ અને ડ્ીઝાસ્ટર 
મેનેજમેન્ટ તવરે્રે.  

૮૦ ૧૫૦ 
તમતનટ 

પાટા -ર ગજુરાતી સાહિત્ય , ગજુરાતી વ્યાકરિ  ૫૦ 
પાટા -૩ અંગે્રજી વ્યાકરિ  ૪૦ 
પાટા -૪ ર્ાબિતતક કસોટીઓ, તાકીક કસોટીઓ  ૩૦ 
 કુલ ગિુ : ર૦૦  

 

(૧) (i) પરીક્ષા Multiple Choice Question (MCQ)  અને Optical Mark Reder (OMR) 

પધ્ધતતની રિરેે્.  (ii)  દરેક પ્રશ્નનો ૦૧ (એક) ગિુ રિરેે્.  (iii) ઉમેદવારે બધા 
પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના રિરેે્.  (iv)  ખોટા જવાબ દીઠ, મેળવેલ ગિુમાથંી 
૦.ર૫ ગિુ કમી કરવામા ંઆવરે્. નેરે્ટીવ માકીંર્ લાગ ુપડ્રે્,  (v) દરેક પ્રશ્નના 
જવાબોમા ંO.M.R. ઉત્તરપત્રમા ંએક તવકલ્પ “E” “Not attempted” રિરેે્. ઉમેદવાર 
કોઇ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા ના ઇચ્છતા િોય તો, આ તવકલ્પ પસદં કરી ર્કરે્ 
અને  “E” “Not attempted”  તવકલ્પ પસદં કરવાના હકસ્સામા ં નેરે્ટીવ માકીંર્ 
લાગ ુપડ્રે્ નિીં. (vi) પ્રશ્નના આપેલા બધા તવકલ્પોમાથંી કોઇ પિ તવકલ્પ પસદં 
નિીં કરવામા ંઆવે તો, મેળવેલ ગિુમાથંી ૦.ર૫ ગિુ કમી (નેરે્ટીવ માકીંર્) 
કરવામા ંઆવરે્. 

(૧) (ii) ભાર્-૧ લેબખત પરીક્ષામા ંમેરીટના ધોરિે ઉતત્તિા થનાર કુલ ખાલી જગ્યાના ત્રિ 
ર્િા ઉમેદવારોને ભાર્-ર કોમ્પ્યટુર પ્રોફીસીયન્સી ટેસ્ટ માટે બોલાવવામા ંઆવરે્.  

(ખ) ભાર્-ર કોમ્પ્યટુર પ્રોફીસીયન્સી (કોમ્પ્યટુર કાયાક્ષમતા) કસોટી : ૧૦૦ ગિુ, સમય 
૧:૩૦ કલાક  

 

પ્રશ્ન ક્રમાકં તવર્યનુ ંતવવરિ ગિુ 

૧ એકસેલ સ્પે્રડ્ર્ીટ ર૦ ગિુ 
ર ઇમેઇલ કરવા (વીથ ફાઇલ એટેિમેન્ટ)  ર૦ ગિુ 
૩ પાવર પોઇન્ટ  ર૦ ગિુ 
૪ ટેન્ડ્ર નોટીસ (અંગે્રજી તથા ગજુરાતી )  ૪૦ ગિુ 
 કુલ :  ૧૦૦ ગિુ  
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(ર્) લઘતુ્તમ લાયકી ધોરિ: પસદંર્ી યાદી તથા પ્રતતક્ષા યાદી તૈયાર કરવા માટેનુ ં
લઘતુ્તમ લાયકી ધોરિ અનામત કેટેર્રી સહિતની તમામ કેટેર્રીના ઉમેદવારો 
માટે ભાર્-૧ લેબખત પરીક્ષા તથા ભાર્-ર કોમ્પ્યટુર પ્રોફીસીયન્સી ટેસ્ટ દરેક માટે 
કુલ ગિુના ૪૦ % ગિુ રિરેે્. ભાર્-૧ લેબખત કસોટીમા ં મેરીટના ધોરિે ઉતત્તિા 
થનાર ઉમેદવારોને જ ભાર્-ર કોમ્પ્યટુર પ્રોફીસીયન્સી ટેસ્ટ માટે બોલાવવામા ં
આવરે્.  

(ઘ) પસદંર્ી યાદી તથા પ્રતતક્ષાયાદી ભાર્-૧ લેબખત પરીક્ષા તથા ભાર્-ર કોમ્પ્યટુર 
પ્રોફીસીયન્સી ટેસ્ટમા ંમેળવેલ કુલ ગિુના આધારે પ્રમાિપત્રોની િકાસિીના અંતે 
તૈયાર કરવામા ંઆવરે્. 

(િ) પ્રતતક્ષાયાદી કુલ ખાલી જગ્યાના ૧૦ ટકા મજુબ કેટેર્રીવાઇઝ તેમજ પરુુર્ તથા 
મહિલા અલર્ રીતે દર્ાાવી તૈયાર કરવામા ંઆવરે્. 

૧૦. સામાન્ય ર્રતો :-  
(૧) જાહરેાતમા ંજે કક્ષાની અનામત વગો માટે જગ્યાઓ અનામત છે તેઓને જ ઉ૫લી 

વયમયાાદામા ંછૂટછાટ મળશ.ે બધી જ મળવાપાત્ર છૂટછાટ ગણતરીમા ંલીધા બાદ 
માજી સૈવનક વસવાય વધમુા ં વધ ુ ૪૫ વષાની ઉંમર સધુી જ ઉ૫લી વયમયાાદામા ં
છૂટછાટ મળશે. 

(૨) સા.અન ેશૈ.૫.વગાના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગામા ંસમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુ ંવનયત 
નમનૂાનુ ં સરકારશ્રીના સામાજજક ન્ યાય અને અવધકારીતા વવભાગના 
તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬ ના ઠરાવથી વનયત થયેલ પદરવશટ ટ-ક (ગજુરાતીમા)ં ના 
નમનૂામા ં પ્રમાણ૫ત્ર મડંળ માગેં ત્યારે રજુ કરવાનુ ં રહશેે. તા.૦૧/૦૪/ર૦૧૫ થી 
તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ના સમયગાળાની આવકને ધ્ યાને લઇ, તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી 
અરજી કરવાની છેલ્લી તા. ૩૦/૦૪/૨૦૧૬ દરમ્પયાન મેળવેલ ઉન્નત વર્ામા ં
સમાવેર્ ન થતો િોવા અંરે્ના અસલ પ્રમાિ૫ત્રનો નબંર અને તેની તારીખ 
ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે દર્ાાવવાનો રિરેે્. (અંગ્રેજીમા ં કઢાવેલ નોન 
દક્રમીલેયર સદટિદફકેટ જે કેન્દ્ર સરકારની નોકરી માટેનુ ં હોય માન્ય ગણવામા ંઆવશે 
નહીં.) પરીક્ષા બાદ, પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા અપાયેલ 
આવુ ંપ્રમાણપત્ર રજૂ ન કરી શકતા ંઉમેદવારો સામાન્ ય ઉમેદવારો માટે નક્કી થયેલ 
વયમયાાદામા ંઆવતા નહીં હોય તો તેઓની ઉમદેવારી રદ થશે. આથી, ઓનલાઇન 
અરજી કરતી વખતે ઉન્નત વગામા ંસમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુ ંવનયત સમયગાળાનુ ં
અને વનયત નમનૂાનુ ં પ્રમાણપત્ર ધરાવતા ના હોય તેવા ઉમેદવારોને જનરલ 
ઉમેદવાર તરીકે અરજી કરવા સલાહ આપવામા ંઆવે છે.  

 (૩) સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે ૫છાત વગાના ૫દરણીત મદહલા ઉમેદવાર આવુ ંનોન 
ક્રીમીલેયર પ્રમાણ૫ત્ર તેમના વપતાની આવકના સદંભામા ંધરાવતા હોવા જોઈશે. જો 


