
 ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
     છ-૩ સર્કલ પાસે, છ રોડ, સેર્ટર-૧૦-એ, ગાાંધીનગર ૩૮૨૦૧૦  

ફોન: ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૮૯૮૦  

                          
જાહરેાત ક્રમાાંક :  ૫૩ /૨૦૧૮-૧૯  બાળવિકાસ યોજના અવિકારી (મહહલા) સામાન્ય રાજય સેિા િર્ગ-૨ 
ની કલૂ ૫૬ જગ્યાઓ માટે ઉમેદિારો પસાંદ કરિા માટે On-line અરજીઓ તા.૧૬/૦૮/૨૦૧૮ ૧૩.૦૦ ર્લાર્ 
થી તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૮ ૧૩.૦૦ ર્લાર્ સિુીમાાં માંર્ાિિામાાં આિે છે.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(૧)  ઉમેદિારોએ જાહરેાત ક્રમાાંક અને જગ્યાનુાં નામ સ્પષ્ટ રીતે િાાંચીને ઓનલાઇન અરજી 
કરિી. ઓન-લાઈન અરજી કરતી િખતે તમામ વિર્તો અરજી-પત્રકમાાં ભયાગ બાદ, તે વિર્તોની 
ખાતરી કરીને ત્યાર પછી જ અરજી કન્ફમગ કરિાની રહશેે. 
(૨) કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રકની વિર્તો કે તેમાાં ઉમેદિારે આપેલ માહહતીમાાં ક્ષવત કે ચકૂ બાબતે 
સિુારો કરિાની રજૂઆત/વિનાંતી ગ્રાહ્ય રાખિામાાં આિશે નહહ. 
(૩) એક કરતાાં િિારે સાંખ્યામાાં અરજી કયાગના હકસ્સામાાં છેલ્લે કન્ફમગ થયેલ અરજી પત્રક જ 
માન્ય રાખિામાાં આિશે. બબન અનામત િર્ગના ઉમેદિારો માટે છેલ્લ ેકન્ફમગ થયેલ ફી સાથેનુાં 
અરજી પત્રક માન્ય રાખિામાાં આિશે. 
(૪) ઓનલાઇન જાહરેાત માટેના ભરેલા અરજીપત્રક (જે રોલ નાંબર પર ઉમેદિાર ઉપસ્સ્થત રહ્યા 
હોય તે જ અરજીપત્રક ) બબડાણ સહહત આયોર્ની કચેરીમાાં હાલ પરૂતા મોકલિા નહી; પરાંત ુ
આયોર્ દ્વારા માંર્ાિિામાાં આિે ત્યારે જ મોકલી આપિા. 
 
જગ્યાનુાં નામ : બાળવિકાસ યોજના અવિકારી (મહહલા) સામાન્ય રાજય સેિા િર્ગ-૨ 
કલૂ જગ્યા : ૫૬ 
આ જગ્યાઓની વિર્ત નીચ ેમજુબ છે. આ જ્ગગ્યાઓ માટે મહહલા ઉમેદિારો જ અરજી કરી શકશે.   

ક્રમ રે્ટેગરી 
કલૂ જગ્યા 

 
૧ બબન અનામત ૨૭ 

૨  સા. અને શૈ. પ .વગક.  ૧૭ 
૩  અનસુચૂિત જાતત ૦૫ 
૪ અન.ુજનજાતત ૦૭ 
 કલૂ ૫૬ 

પ્રાથતમર્ ર્સોટીની સચુિત તારીખ : ૦૪-૧૧-૨૦૧૮ 
પ્રાથતમર્ ર્સોટીના પરરણામનો સાંભતવત માસ : જાન્યઆુરી-૨૦૧૯ 
રૂબરૂ મલુાર્ાતનો સાંભતવત માસ : માિક-૨૦૧૯ 
રૂબરૂ મલુાર્ાતના પરરણામનો સાંભતવત માસ : રૂબરૂ મલુાર્ાત પણૂક થયાના અંદાજીત ૧૦ ર્ામર્ાજના 
રદવસો દરમ્યાન પ્રતસદ્ધ ર્રવામાાં આવશે. 
 



  
  
(૧) કલૂ જગ્યાઓ પૈકી ૦૨ જ્ગગ્યાઓ શારીહરક   અશકત ઉમેદિારો માટે અનામત છે. OA, OL, OAL, LV 

અન ેHH  Moderate ( ૪૦% થી ૭૫% સિુી ) ની અશક્તતા િરાિતા ઉમેદિારો કે જે પોતાની રીતે 
હરીફરી શકે ને કામર્ીરી કરી શકે તેિા શારીહરક અશક્ત ઉમેદિારો આજગ્યા માટે  અરજી કરી 
શકશે.આ વસિાયની અશક્તતા િરાિતા ઉમેદિારો અરજી કરિાને પાત્ર નથી. 
શૈક્ષણીક લાયકાત અને અનભુિ  
2.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) Possess a bachelor’s degree in Home Science or Sociology or Child Development or 

Nutrition or Social Work obtained from any of the Universities established or incorporated 

by or Under the Central or State Act in India; or any other Educational Institution 

recognised as such ordeclared to be a deemed as University Under section 3 of the 

University Grants Commission Act,1956; and have about Three years’ experience in the 

field of  Integrated Child Development in the Government or Local Bodies or 

GovernmentUndertaking Board or Corporation or Limited Company established under the 

Companies Act,2013 or University or Registered Non-Government Organisation on the post 

which can be considered equivalent to the post not below the rank of Mukhya Sevika, Class 

III recognized by the Government,   or 

 

 

 (ii) Possess a Master’s degree in Home Science or Sociology or Child Development or 

Nutrition or Social Work obtained from any of the Universities established or incorporated 

by or Under the Central or State Act in India; or any other Educational Institution 

recognised as such or declared to be  deemed as  University under Section 3 of the 

University Grants Commission Act,1956;  

  

 
(૩) ગજુરાત મલુ્ર્ી સેવા વગીર્રણ અને ભરતી (સામાન્ય) તનયમો,૧૯૬૭ માાં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની 
ર્ોમ્્યટુરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણર્ારી હોવી જોઇએ.  
(૪) ગજુરાતી અને/ અથવા રહન્દીનુાં પરુત ુજ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઇએ. 
 
પગાર : રૂ. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ગ્રેડ પે- રૂ.૪૬૦૦)  
 
 ઉંમર  : ૩૮ વર્કથી વધ ુનહી. ઉંમર અરજી સ્વીર્ારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે.  
ઉંમરમાાં છૂટછાટ  અન ેઅન્ય જોર્િાઇઓ: ઉપલી િયમયાગદામાાં નીચે મજુબ છૂટછાટ મળિાપાત્ર છે. 
 
 
૧ ચબનઅનામત મરહલા ઉમેદવારો પાાંિ વર્ક (વધમુા વધ ુ૪૫ વર્ક સધુીની મયાકદામાાં 

રહશેે.) 

૨ ફક્ત મળૂ ગજુરાતના સા. અને શૈ. પ. 

વગક, અન ુજાતત. તથા અન ુજન જાતત. 

વગકના મરહલા ઉમેદવાર 

દશ વર્ક (આ છુટછાટમાાં મરહલાઓ માટેની છુટછાટ 

રે્ જે પાાંિ વર્કની છે તેનો સમાવેશ થાય છે) (વધમુા 

વધ ુ૪૫ વર્ક સધુીની મયાકદામાાં રહશેે) 



૩. શારીહરક અશક્ત ઉમેદિાર 
( ફકત મહહલા ઉમેદિાર માટે )  

OA(One Arm), OL(One Leg), OAL (One Arm 
and One Leg) LV(Low Vision)તેમજ HH 
Moderate (૪૦% થી ૭૫% સિુી)ની અશક્તતા 
િરાિતા ઉમેદિારોન ે મેહડકલ બોડગના તબીબી 
પ્રમાણપત્રન ે આિીન ૧૦ િર્ગ સિુીની છૂટછાટ, 
િધમુાાં િધ ુ૪૫ િર્ગ સિુીની િય મયાગદાને આિીન 
મળિાપાત્ર છે. આ વસિાયની અશક્તતા િરાિતા 
ઉમેદિારો અરજી કરિાને પાત્ર નથી.  

૫.  ગજુરાત સરકારના કમગચારીઓ કે 
જેઓ ગજુરાત સરકારની નોકરીમાાં 
કાયમી િોરણે અથિા હાંર્ામી િોરણ ે
સળાંર્ છ માસથી કામર્ીરી બજાિતા 
હોય અને તેઓની પ્રથમ વનમણકૂ 
જાહરેાતમાાંની જગ્યામાાં દશાગિેલ િય 
મયાગદાની અંદર થયેલ હોય તેિા 
કમગચારીઓ    
( ફકત મહહલા ઉમેદિાર માટે ) 
 

(૧) જાહરેાતમાાં લાયકાત તરીકે અનભુિ માાંર્ેલ 
હોય તો ઉપલીિયમયાગદા લાગ ુપડશે નહહ 
(૨) જાહરેાતમાાં અનભુિને લાયકાત તરીકે માાંર્ેલ 
ન હોય પરાંત ુઇજનેરી, તબીબી , ખેતી વિર્યક, પશ ુ
બચહકત્સાની પદિી કે હડપ્લોમા ની જગ્યા પર 
વનમણકૂ પામેલ કમગચારીને જાહરેાતમાાંની આિી 
લાયકાત િાળી જગ્યા (Any Such Post) માટે 
ઉપલી િય મયાગદા લાગ ુપડશે નહીં.  
(૩) જાહરેાતમાાં દશાગિેલ જગ્યા માટે અનભુિ એક 
લાયકાત તરીકે માાંર્ેલ ન હોય ત્યારે જે સાંિર્ગમાાંથી 
બઢતી મળિાપાત્ર હોય તેમાાં ફરજ બજાિતા 
કમગચારીને,  તેઓએ બજાિલે સેિાના સમય અથિા 
તો િધમુાાં િધ ુપાાંચ િર્ગની છુટછાટ તે બે પૈકી જે 
ઓછુાં હોય તે મળશે.  

 

 
 
                                                                               (સચિન પટવધકન)  
                                                                                 સાંયકુ્ત સચિવ  
                                                                       ગજુરાત  જાહરે  સેવા  આયોગ  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION            
       Near chh-3 Circle, Sector 10-A, GANDHINAGAR 382010 

Phone: 079 232 58980 
Advt No.  53 /2018-19 

Online Applications are invited for the post of Chld Devlopment Project Officer (Female) General 

State Service,  Class-2,between Date-16/08/2018 13.00 Hrs to Date-31/૦8/2018 13.00 Hrs. 

1. Candidates shall carefully read Advertisement No. and Name of Post before Applying 

online.Candidate shall confirm the application only after verifying the details filled in the 

application form. 

2. Any request or representation to correct any error or omission in the confirmed 

online application, or information filled in by the candidate shall not be accepted. 

3. In case of more than one online application made by the candidate, only the latest 

confirmed application will be considered by the commission. For candidates 

belonging to unreserved category the last confirmed application with fees will be 

considered by the Commission.  

4. Candidates shall keep ready the certificates required in case of eligibility for 

interview (in the order mentioned in general instructions). 

 

Name of Post: Chld Devlopment Project Officer (Female) General State Service,  Class-2 

 

Total No. of Post: 56 Only Female Candidates can Apply for  this post.  

Sr. 

No. 

Category Total Post 

 

1 General 27 

2 S & E B C 17 

3 S C 05 

4 ST 07 

 TOTAL 56 
 

Tentative date of Primary Test: 04/11/2018 

Tentative month of Primary Test Result: January, 2019 

Tentative month of Interview: March, 2019 

Tentative month of Interview Result: Result shall be published within 10 working days of Interview 

Completion. 

 

  Note:  
  (1)  Out of total  posts, 02 Post are reserved  for Disabled candidates having disability of  OA, OL, 

OAL, LV AND HH  moderate level (40% to 75%) who can move independently and perform duties 

can apply for the post. Candidates having disability other than prescribed above are not eligible for 

application. 

 

2.     Educational Qualification & Experience: -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) Possess a bachelor’s degree in Home Science or Sociology or Child Development or 

Nutrition or Social Work obtained from any of the Universities established or incorporated 

by or Under the Central or State Act in India; or any other Educational Institution 

recognised as such ordeclared to be a deemed as University Under section 3 of the 

University Grants Commission Act,1956; and have about Three years’ experience in the 

field of  Integrated Child Development in the Government or Local Bodies or 

GovernmentUndertaking Board or Corporation or Limited Company established under the 

Companies Act,2013 or University or Registered Non-Government Organisation on the post 

which can be considered equivalent to the post not below the rank of Mukhya Sevika, Class 

III recognized by the Government,   or 

(ii) Possess a Master’s degree in Home Science or Sociology or Child Development or 



Nutrition or Social Work obtained from any of the Universities established or incorporated 

by or Under the Central or State Act in India; or any other Educational Institution 

recognised as such or declared to be  deemed as  University under Section 3 of the 

University Grants Commission Act,1956;  

3) Possess the basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil 

Services Classification and Recruitment (General) Rules,1967;   

(4)  Have adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both. 

Pay: -Rs. 9300-34800 Grade pay Rs.4600/- 

Age: - AGE: Not more than 38 years. 

 

(Age will be calculated on the last date of receipt of  online application Upper Agelimit 

shall be relaxed as under 

1 woman Candidate belonging to 

unreserved category 
05 Years (Subject to maximum 45 years) 

2 woman Candidate belonging to   
S & E B C, S.C. and S.T. 

category of Gujarat Origin only 

10 Years(including relaxation of 5 years for 
Woman Candidate) Subject to maximum 45 

years 
3 Disabled Candidates 

(Women only)  

OA(One Arm), OL(One Leg), OAL (One Arm 

and One Leg) LV(Low Vision) and HH (40% to 

75%)  candidates Who can move independently 

and perform duties may be allowed relaxation in 

age up to 10 years Subject to maximum 45 

years on the basis of Medical certificate issued 

by the Medical Board. Candidates having 

disability other than prescribed above are not 

eligible for application.  

4 A Candidate who is already in 

Govt. of Gujarat Service, either 

as a permanent or as a 

temporary Govt. servant 

officiating continuously for six 

months and has not crossed age 

limit prescribed for the 

advertised post at the time of 

his first appointment.   

(Women only) 

(1)If experience is prescribe as one of the 

qualifications, the upper age limit shall not 

apply.  

(2) If experience is not prescribe as one of the 

qualifications and Govt. servant appointed to a 

post requiring a Medical, Engineering, 

Veterinary or, Agriculture degree or diploma 

and who applied for any such post, the upper 

age limit shall not apply. 

(3) If experience is not prescribe as one of the 

qualifications in the advertisement, Govt. 

servant who are working on the post from which 

an employee can be promoted to the post so 

advertised, be entitled to relaxation of 5 years, 

or to the extent of equal number of years for 

which service has been put in by him, which is 

less.  

 For Detailed Advertisement, candidates are advised to see the Gujarati version of this 

Advertisemen 

 

 
 

                                                                               (SACHIN PATWARDHAN      
                                                                                    JOINT SECRETARY 

                                                                  GUJART PUBLIC SERVIC COMMISSION                                                                                                                           
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                                                         

         

જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઈ 
૧. નાગરરર્ત્વ:- 
ઉમેદિાર, (ક) ભારતનો નાર્હરક અથિા (ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથિા (ર્) ભતૂાનનો પ્રજાજન 
અથિા (ઘ) વતબેટનો વનિાગવસત જે ભારતમાાં કાયમી િસિાટ કરિાના ઇરાદાથી ૧લી 
જાન્યઆુરી,૧૯૬૨ પહલેાાં ભારતમાાં આિેલા હોિા જોઇએ, અથિા (ચ) મળૂ ભારતીય વ્યસ્ક્ત કે જે 
ભારતમાાં કાયમી િસિાટ કરિાના ઇરાદાથી પાહકસ્તાન, પિૂગપાહકસ્તાન (બાાંગ્લાદેશ), બમાગ 
(મ્યાનમાર), શ્રીલાંકા, કેન્યા, યરુ્ાન્ડા, જેિા પિૂગઆહિકાના દેશો, સાંયકુ્ત પ્રજાસત્તાક ટાાંઝાનીયા, 
ઝાાંબીયા, મલાિી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથિા વિયેટનામથી સ્થળાાંતર કરીને આિેલ હોિા જોઇએ. પરાંત ુ
પેટાક્રમાાંક (ખ), (ર્), (ઘ) અને (ચ)માાં આિતા ઉમેદિારોના હકસ્સામાાં સરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર 
આપેલ હોવુાં જોઇએ. 
નોંધ:- જે ઉમેદિારના હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેિા ઉમેદિારનુાં અરજીપત્રક આયોર્ 
વિચારણામાાં લેશે અને જો વનમણકૂ માટે તેમના નામની ભલામણ કરિામાાં આિશે તો રાજ્ય સરકાર 
તેમના હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપિાની શરતે કામચલાઉ વનમણકૂ આપશે. 

૨. ભરેલા અરજીપત્રર્:- 
(૧) ઓનલાઇન જાહરેાત માટે અરજી કન્ફમગ કરીને બબન અનામત કક્ષાના ઉમેદિારોએ પોસ્ટ ઓહફસમાાં 
અથિા ઓનલાઈન ફી રૂ.૧૦૦/- + સવિિસ ચાર્જ જમા કરાિિાની રહશેે. જ્યારે અનામત કક્ષાના 
ઉમેદિારોએ તથા શારીહરક અશક્તતા િરાિતા ઉમેદિારોએ પોસ્ટ ઓહફસમાાં ફી જમા કરાિિાની 
રહશેે નહીં. કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રકની નકલ તથા પ્રમાણપત્રો આયોર્ની કચેરી/પોસ્ટઓહફસમાાં જમા 
કરાિિાના નથી. પરાંત ુ અરજીપત્રકની નકલ પોતાની પાસે રાખિાની રહશેે અને જ્યારે 
એસ.એમ.એસ./ટપાલ/આયોર્ની િેબસાઈટના માધ્યમથી અરજીપત્રક જમા કરાિિાનો સાંદેશો મળે 
ત્યારે જ જરૂરી પ્રમાણપત્રો સાથે અરજીપત્રક આયોર્ની કચેરીમાાં મોકલિાનુાં રહશેે.  
(૨) જો એક કરતાાં િધ ુજાહરેાત માટે અરજી કરિાની હોય તો દરેક જાહરેાત માટે અલર્ અલર્ 
અરજી કરિાની રહશેે અને પ્રત્યેક અરજી સાથે ફી ભરિાની રહશેે. 
(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો જો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરિાની રહશેે 
નહી. 
(૪) અરજી ફી િર્રની અબગ્રમ નકલ વિચારણામાાં લેિામાાં આિશે નહી.  

(૫) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો માટે જાહરેાતમાાંઅનામત જગ્યાઓ દશાગિેલ ન હોય ત્યાાં આિા 
ઉમેદિારો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરીશકશે અને તેને બબનઅનામતના િોરણો લાગ ુપડશે. 
(૬) જાહરેાતમાાં મહહલા ઉમેદિારો માટે જગ્યાઓ અનામત નહોય તો પણ જે તે કેટેર્રીમાાં મહહલા 
ઉમેદિારો અરજી કરી શકે છે. 
(૭) જાહરેાતમાાં જે તે કેટેર્રીમાાં કુલ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદિારો માટે અમકુ જગ્યાઓ અનામત  
હોય ત્યારે મહહલા ઉમેદિારોની અનામત જગ્યાઓ વસિાયની બાકી રહતેી જગ્યાઓ ફક્ત પરુુર્ 
ઉમેદિારો માટે અનામત છે તેમ ર્ણિાનુાં નથી, આ જગ્યાઓ પર પરુુર્ તેમજ મહહલા ઉમેદિારોની 
પસાંદર્ી માટે વિચારણા થઇ શકે છે, પરુુર્ તેમજ મહહલા ઉમેદિારો અરજી કરી શકે છે. (દા.ત. કુલ 
૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મહહલા ઉમેદિાર માટે અનામત છે પરાંત ુબાકી રહતેી ૦૭ જગ્યા સામે 



મહહલા ઉમેદિાર પણ પસાંદર્ી પામી શકે છે.) 
(૮) જાહરેાતમાાં માત્ર મહહલા ઉમેદિારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જે તે કેટેર્રીમાાં પરુુર્  
ઉમેદિાર અરજી કરી શકે છે કેમ કે મહહલા ઉમેદિાર ઉપલબ્િ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસાંદર્ી 
માટે પરુુર્ ઉમેદિારોની વિચારણા થઇ શકે છે. પરાંત ુજે જગ્યાઓ મહહલા ઉમેદિારો માટે જ અનામત 
હોય અને તે જગ્યા ઉપર મહહલા ઉમેદિારો પરેુપરુા પસાંદર્ી પામે જેટલી સાંખ્યામાાં પસાંદર્ી પામે તો 
તેમને જ પ્રથમ વિચારણામાાં લેિાના થશેઅને કોઇ મહહલા ઉમેદિાર પસાંદ ન થાય કે ઓછા મહહલા 
ઉમેદિાર પસાંદ થાય તો તેટલા પ્રમાણમાાં પરુુર્ ઉમેદિારોને ધ્યાનમાાં લેિામાાં આિશે.(દા.ત.કુલ ૧૦ 
જગ્યા મહહલા ઉમેદિાર માટે અનામત છે અને ૦૮ મહહલા ઉમેદિાર પસાંદ થાય છે તો ૦૨ પરુુર્ 
ઉમેદિારો પસાંદર્ી પામી શકે છે.) 

૩. જન્મ તારીખ:- 
(૧) જન્મ તારીખના પરુાિા માટે એસ. એસ. સી. બોડગ દ્વારા અપાયેલ એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્ર જ 
માન્ય રાખે છે. પરાંત ુઆ પ્રમાણપત્રમાાં દશાગિેલ જન્મ-તારીખ ખોટી હોિાનુાં ઉમેદિારમાને તો સક્ષમ 
અવિકારીએ આપેલ િય અને અવિિાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાબણત નકલ મોકલિાની રહશેે. આ 
પ્રમાણપત્રમાાં અવિકૃત અવિકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાિેલ હોવુાં જોઇએ કે તેઓએ એસ.એસ. સી. કે તેની 
પરીક્ષાનુાં મળૂ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરિામાાં આિેલ પરુાિાઓને આિારે 
ઉમેદિારની સાચી જન્મતારીખ ............ છે. જે એસ.એસ.સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાાં 
દશાગિેલ જન્મતારીખ કરતાાં જુદી છેતથા માનિાને પરુત ુાં કારણ છે. ઉમેદિારે રજુ કરેલ િય અને 
અવિિાસનુાં પ્રમાણપત્ર તેની વિશ્વાસહતાગ(credibility)ના આિારે સ્િીકાર કે અસ્િીકારનો વનણગય આયોર્ 
દ્વારા લેિામાાં આિશે. 
(૨) ઉમેદિારે અરજી પત્રકમાાં દશાગિેલ જન્મ-તારીખમાાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈશકશે 
નહી. 

૪.  શૈક્ષચણર્ લાયર્ાત:- 
(૧) ઉમેદિાર જાહરેાતમાાં દશાગિેલ શૈક્ષબણક લાયકાત અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખના રોજ 
િરાિતા હોિા જોઇએ. 
(૨) ઉમેદિારે શૈક્ષબણક લાયકાત માન્ય યવુનિવસિટી/સાંસ્થામાથી મેળિેલ હોિી જોઇએ. 
(૩) ઉમેદિારે અરજી સાથે માન્ય યવુનિવસિટી/સાંસ્થાના ગણુપત્રક (બિા જ િર્ો/સેમેસ્ટર) અને પદિી 
પ્રમાણપત્રોની સ્િયાં પ્રમાબણત નકલ રજુ કરિાની રહશેે. કોલેજના આચાયગ દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર 
માન્ય ર્ણિામાાં આિશે નહી. 
(૪) શૈક્ષબણક લાયકાત કામચલાઉ િોરણે માન્ય રાખિી તેિો ઉમેદિારનો હક્ક દાિો સ્િીકારિામાાં 
આિશે નહી. 
(૫) જાહરેાતમાાં દશાગિેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદિાર િરાિે છે તેિો તેમનો હક્ક દાિો હોય 
તો આિા ઉમેદિારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાવપત કરતા આદેશો/અવિકૃતતાની વિર્તો આપિાની રહશેે. 

 

૫. અનભુવ :- 



(૧) માાંરે્લ અનભુિ, અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખના રોજ ર્ણિામાાં આિશે. 
(૨) (અ) જાહરેાતમાાં અન્યથા જોર્િાઇ કરિામાાં ન આિી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મેળિિામાાં આિે 
તે તારીખથી, (બ) અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખના સાંદભગમાાં અનભુિ ર્ણિામાાં આિશે. 
(૩) ઉમેદિારે અરજીમાાં જે અનભુિ દશાગિેલ હોય તેના સમથગનમાાં અનભુિનો સમયર્ાળો (હદિસ, 
માસ, િર્ગ), મળૂ પર્ાર અને કુલ પર્ારની વિર્તો તથા બજાિેલ ફરજોનો પ્રકાર/મેળિેલ અનભુિની 
વિર્તો સાથેનુાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનુાં રહશેે. આવુાં પ્રમાણપત્ર સાંસ્થાના લેટરપેડ પર સક્ષમ 
સત્તાવિકારીની સહી અને તારીખ સાથેનુાં રજુ કરિાનુાં રહશેે. 
(૪) ઉમેદિારે રજુ કરેલ અનભુિના પ્રમાણપત્રમાાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરિાની વિનાંતી માન્ય 
રાખિામાાં આિશે નહીં. અરજી કયાગ પછી અનભુિના નિા પ્રમાણપત્રો સ્િીકારિામાાં આિશે નહી. 
(૫) અંશર્ાલીન, રોજજિંદા વેતનદાર, એપે્રન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદવેતન, આમાંતત્રત ફરૅ્લ્ટી તરીરે્ 
ઉમેદવારે મેળવેલ અનભુવ માન્ય અનભુવ તરીરે્ ગણત્રીમાાં લેવામાાં આવશે નહીં. 
(૬)    શૈક્ષચણર્ લાયર્ાત મેળવવા અંતગકતનો સાંશોધન, સવેક્ષણ ,પ્રોજેર્ટ  તવગેરેનો અનભુવ 
અનભુવના સમયગાળા તરીરે્ ગણાશે નહીં.  
૬.    અનસુચૂિત જાતત, અનસુચૂિત જનજાતત,સામાજજર્ અને શૈક્ષચણર્ રીતે પછાત વગક:- 
૧. મળૂ ગજુરાતના સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િર્ગ અને અનસુબૂચત જનજાવત ના 
ઉમેદિારોને જ આ જાહરેાત અન્િયે અનામત િર્ગના ઉમેદિાર તરીકે લાભ મળશે. 
૨. સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િર્ગ પૈકી ઉમેદિાર જે િર્ગના હોય તનેી વિર્તો 
અરજીપત્રકમાાં અચકૂ આપિી. 
૩. ઉમેદિારે અરજીપત્રક અને પહરવશષ્ટની સાંબાંવિત કોલમમાાં જે તે અનામત કક્ષા દશાગિેલ 
નહીં હોય તો પાછળથી અનામત િર્ગના ઉમેદિાર તરીકે લાભ મેળિિાનો હક્ક દાિો માન્ય 
રાખિામાાં આિશ ેનહીં. 
૪. અનામત િર્ગનો લાભ મેળિિા ઇચ્છતા ઉમેદિારે તેના સમથગનમાાં સક્ષમ અવિકારી દ્વારા 
વનયત નમનુામાાં આપિામાાં આિેલ જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ  સામેલ 
કરિાની રહશેે. અરજીપત્રક સાથે જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહીં  હોય તો ત ે
પાછળથી સ્િીકારિામાાં આિશે નહીં અને અરજીપત્રક રદ થિાને પાત્ર બનશે. 
૫. સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િર્ગના ઉમેદિારોને અનામતનો લાભ જો તઓેનો 
સમાિેશ “ઉન્નત િર્ગમાાં” નહીં થતો હોય તો જ મળિાપાત્ર થશે. 
૬.      (અ) સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીત ેપછાત િર્ગના ઉમેદિારોએ ઉન્નત િર્ગમાાં સમાિેશ 
ન થતો હોિા અંર્ેનુાં સામાજજક ન્યાય અને અવિકાહરતા વિભાર્ના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના 
ઠરાિથી વનયત થયેલ ‘પહરવશષ્ટ (ક)’ મજુબનુાં અથિા ઉક્ત વિભાર્ના તારીખ: 
૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠરાિથી વનયત કરાયેલ ગજુરાતી નમનૂા ‘પહરવશષ્ટ –૪’ મજુબનુાં 
પ્રમાણપત્ર રજૂ કરિાનુાં રહશેે.  
         (બ) તા.૦૧-૦૪-ર૦૧૬ ના રોજ કે ત્યારબાદ ઇસ્ય ુથયેલ ‘ઉન્નત િર્ગમાાં સમાિેશ નહહ 
થિા અંર્ેનુાં પ્રમાણપત્ર’ ની મહત્તમ અિવિ ઇસ્ય ુથયા-િર્ગ સહહત ત્રણ નાણાકીય િર્ગની 
રહશેે પરાંત ુઆવુાં પ્રમાણપત્ર સાંબાંવિત જાહરેાત માટે ઓનલાઇન અરજી કરિાની છેલ્લી 
તારીખ સિુીમાાં ઇસ્ય ુકરાયેલ હોવુાં જોઇએ. 



         (ર્) નોંિ: ઉન્નત િર્ગમાાં સમાિેશ નહહ હોિા અંર્નેા પ્રમાણપત્રની માન્યતા/સ્િીકૃવત 
તથા સમયર્ાળા અને અિવિના અથગઘટન બાબતે સરકારશ્રીના ઠરાિો/પહરપત્રોની 
જોર્િાઇઓ આખરી ર્ણાશ.ે 
પહરણીત મહહલા ઉમેદિારોએ આવ ુપ્રમાણપત્ર તેમના માતા-વપતાની આિકના સાંદભગમાાં રજૂ 
કરિાનુાં રહશેે, જો આિા ઉમેદિારોએ તેમના પવતની આિકના સાંદભગમાાં આવુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ 
કરેલ હશે તો તેમની અરજી રદ કરિામાાં આિશે. 
       (ડ) અરજી સાથે પહરવશષ્ટ (ક) અથિા ‘પહરવશષ્ટ-૪’ ને બદલ ે‘એનેક્ષર-A’ 
(અંગ્રેજીમાાં) રજૂ કરેલ હશે તો પણ અરજી રદ કરિામાાં આિશે. કેમકે Annexure-A ભારત 
સરકાર હઠેળની નોકરી માટેનુાં છે, નહહ કે ગજુરાત સરકાર હઠેળની. જો કોઇ ઉમેદિારે વનયત 
સમયર્ાળા દરમ્યાન ઇસ્ય ુથયેલ વનયત નમનૂાનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નહહ હોય તો તેઓની 
અરજી અમાન્ય ર્ણિામાાં આિશે. અન ેતેઓન ેબબનઅનામત જગ્યા સામ ેપણ વિચારણામાાં 
લેિામાાં આિશે નહહ.  
        (ઇ)  ઉમેદિારે ઓનલાઇન અરજી કરતી િખતે જે “ઉન્નત િર્ગમાાં સમાિેશ નહહ થિા 
અંર્ેનુાં પ્રમાણપત્ર” ની વિર્તો જણાિેલ હોય તેની નકલ અરજી સાથે જોડિાની રહશેે. જો 
આિા પ્રમાણપત્રમાાં કોઇ ભલૂ હોિાને કારણે ઇમેદિાર જાહરેાતની છેલ્લી તારીખ બાદનુાં નવુાં 
પ્રમાણપત્ર મેળિે તો પણ સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િર્ગના ઇમેદિાર તરીકે પાત્ર 
થિા માટે ઓનલાઇન અરજીમાાં જણાિેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહશેે. 
ઉન્નત િર્ગમાાં સમાિેશ ના થતો હોિા અંર્ેનુાં પ્રમાણપત્ર આપિા માટે ૬ માપદાંડો ધ્યાન ે
લેિાય છે. પ્રમાણપત્રની અિવિ હિે ત્રણ િર્ગની છે. પરાંત ુ ઉક્ત માપદાંડો પૈકી કોઇપણ 
માપદાંડમાાં આ અિવિ દરમ્યાન ફેરફાર થાય તો તેની સ્િૈચ્ચ્છક જાહરેાત સાંબાંવિત ઉમેદિારે 
તથા તેના માતા-વપતા/િાલીએ સ્િાંય સાંબાંવિત સત્તાવિકારી તેમજ તેના દ્વારા પ્રમાણપત્રમાાં 
કોઇ ફેરફાર કરિામાાં આિે તો ગજુરાત જાહરે સેિા આયોર્ને કરિાની રહશેે. 
ઉમેદિાર/માતા-વપતા/િાલી આિી જાહરેાત નહહિં કરીને કોઇપણ વિર્તો છૂપાિશે તો તઓે 
કાયદેસરની કાયગિાહીને પાત્ર બનશે અને તેઓએ મેળિેલ અનામતનો લાભ રદ્દ કરિાપાત્ર 
થશે. ઉન્નત િર્ગમાાં સમાિેશ નહહ થિા અંર્ેના પ્રમાણપત્ર મેળિિા માટેના કોઇપણ 
માપદાંડમાાં ફેરફાર સ્િૈચ્ચ્છક જાહરેાત કરિાની જિાબદારી ઉમેદિાર/માતા-વપતા/િાલીની 
વ્યસ્ક્તર્ત રીતે અને સાંયકુ્ત રીતે રહશેે. 
૭.  સરકારની પ્રિતગમાન જોર્િાઈ મજુબ અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો  બબનઅનામત િર્ગના 
ઉમેદિારોની સાથે વનયત િોરણો (અથાગત િયમયાગદા, અનભુિની લાયકાત, બબનઅનામત 
િર્ગના ઉમેદિારો માટે અપનાિેલ હોય તેના કરતાાં િધ ુવિસ્તતૃ કરેલ અન્ય ક્ષેત્ર)માાં છૂટછાટ 
લીિા વસિાય પોતાની ગણુિત્તાના આિારે પસાંદર્ી પામે તો બબનઅનામત જગ્યાની સામે 
ર્ણતરીમાાં લેિાના થાય છે. 
૮.  ઉમેદિારે અરજીમાાં જાવત અંર્ે જે વિર્ત દશાગિેલ હશે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરિાની 
વિનાંતી માન્ય રાખિામાાં આિશે નહી. 

૭. માજી સૈતનર્ 



(૧) માજી સૈવનક ઉમેદિારોએ અરજીપત્રકમાાં વિર્તો આપિાની રહશેે. 
(૨) માજી સૈવનક ઉમેદિારે હડસ્ચાર્જ બકુની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચકૂ મોકલિાની રહશેે. 

 

૮. શારીરરર્ અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો 
(ક) શારીહરક અશક્તતા િરાિતા ઉમેદિારોએ અરજીપત્રકમાાં વિર્તો આપિાની રહશેે. 
(ખ) શારીહરક અશક્તતા ૪૦% કે તેથી િધ ુ હોય તેિા ઉમેદિારને જ શારીહરક અશક્તતાનો લાભ 
મળિાપાત્ર રહશેે. શારીહરક અશક્તતાનો લાભ મેળિિા ઇચ્છતા ઉમેદિારે (૧) શ્રિણનીખામી (૨) 
હલનચલન અશક્તતા અથિા મર્જનો લકિો તે પૈકીની કઇ શારીહરક અશક્તતા છે તે દશાગિવુાં. 
(ર્) જાહરેાતમાાં શારીહરક અશક્તતા િરાિતા ઉમેદિારો માટે અનામત જગ્યા દશાગિેલ ન હોય, પરાંત ુ
જગ્યાની ફરજોને અનરુૂપ જે પ્રકારની શારીહરક અશક્તતા િરાિતા ઉમેદિારોને પાત્ર ર્ણેલ હોય તેઓ 
તે જાહરેાત માટે અરજી કરી શકશે.  
(ઘ) શારીહરક અશક્તતા િરાિતા ઉમેદિારે તેના સમથગનમાાં સામાન્ય િહીિટ વિભાર્ના તા.૧-૧૨-
૨૦૦૮ના પહરપત્ર ક્રમાાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ર્-૨, થી વનયત થયેલ નમનૂામાાં સરકારી હોસ્સ્પટલના 
સવુપ્રટેન્ડેન્ટ/વસવિલ સર્જન/મેડીકલ બોડગ દ્વારા આપિામાાં આિેલ પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે 
અચકૂ મોકલિાની રહશેે. જો પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ કરિામાાં નહીં આિેલ હોય તો તે પાછળથી 
સ્િીકારિામાાં આિશે નહીં શારીહરક અશક્ત ઉમેદિાર તરીકેનો લાભ મળિાપાત્ર થશે નહીં. 
 

૯. મરહલા ઉમેદવાર 
  

જો ઉમેદિારનો સમાિેશ અનામત િર્ગ, માજી સૈવનક, શારીહરક અશક્તતા, મહહલા કે વિિિા પૈકીના 
વિકલ્પો પૈકી એક થી િધ ુવિકલ્પોમાાં થતો હોય તેિા હકસ્સામાાં તેને લાગ ુપડતા વિકલ્પો પૈકી જેમાાં 
િધ ુલાભ મળિાપાત્ર હશે તે મળશે. 

૧૦. તવધવા ઉમેદવાર 
(૧) ઉમેદિાર વિિિા હોય તો અરજીપત્રકમાાં તે કોલમ સામે “હા” અિશ્ય લખવુાં અન્યથા “લાગ ુ 
પડતુાં નથી” એમ દશાગિવુાં. 
(૨) વિિિા ઉમેદિારે જો પનુ:લગ્ન કરેલ હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ સામે “હા” અચકૂ લખવુાં 
અન્યથા “લાગ ુપડતુાં નથી” એમ દશાગિવુાં. 
(૩) વિિિા ઉમેદિારે પનુ:લગ્ન કરેલ ન હોય અને વિિિા ઉમેદિાર તરીકે લાભ મેળિિા ઇચ્છતા 
હોય તો અરજી સાથે પનુ:લગ્ન કરેલ નથી તેિી એહફડેવિટ રજુ કરિાની રહશેે. 
(૪) વિિિા ઉમેદિારને સરકારની પ્રિતગમાન જોર્િાઈ મજુબ તેઓએ મેળિેલ ગણુમાાં પાાંચ ટકા ગણુ 
ઉમેરિામાાં આિશે. 
(પ) કોઇ મહહલા ઉમેદિાર જાહરેાત માટે અરજી કરે તે સમયે ‘’વિિિા‘’  ન હોય, પરાંત ુઅરજી કયાગ 
બાદ અથિા જાહરેાત પ્રવસધ્િ થયાની છેલ્લી તારીખ િીતી ર્યા બાદ અથિા ભરતી પ્રહક્રયાના 
કોઇપણ તબકે્ક “વિિિા” બને અને તે અંરે્ જરૂરી દસ્તાિેજી પરૂાિાઓ રજુ કરે તો તેની રજુઆત 
મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી પ્રહક્રયાના જે પણ તબકકા બાકી હોય તે તબકકાથી જ તેિા મહહલા 
ઉમેદિારોને ‘’વિિિા મહહલા ઉમેદિાર‘’ તરીકેના લાભ આપિામાાં આિશે.  



 

 

૧૧. ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર:- 
(૧) ગજુરાત સરકારના સરકારી/અિગસરકારી/સરકાર હસ્તકના કોપોરેશન/કાંપનીઓમાાં સેિા બજાિતા 
અવિકારીઓ/કમગચારીઓ આયોર્ની જાહરેાતના સાંદભગમાાં બારોબાર અરજી કરી શકશે અને તેની જાણ 
ઉમેદિારે પોતાના વિભાર્/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાગની તારીખથી હદન-૭ માાં અચકૂ કરિાની રહશેે. 
જો ઉમેદિારના વનયોક્તા તરફથી અરજી મોકલિાની છેલ્લી તારીખ બાદ ૩૦ હદિસમાાં અરજી કરિાની 
પરિાનર્ી નહીં આપિાની જાણ કરિામાાં આિશે તો તેઓની અરજી નામાંજુર કરી ઉમેદિારી રદ 
કરિામાાં આિશે. 
(૨) કેન્ર સરકારની અથિા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમાાં હોય તેિા ઉમેદિારે ખાતા 
મારફત અરજી મોકલિાની રહશેે અથિા આ અરજી સાથે વનમણકૂ અવિકારીનુાં ના િાાંિા પ્રમાણપત્ર રજુ 
કરિાનુાં રહશેે. 
(૩) રૂબરૂ મલુાકાત સમયે ઉમેદિારે સક્ષમ અવિકારી દ્વારા આપિામાાં આિેલ ના િાાંિા પ્રમાણપત્ર રજુ 
કરિાનુાં રહશેે. 

૧૨. ગેરલાયર્ ઉમેદવાર:- 
ગજુરાત જાહરે સેિા આયોર્ કે અન્ય જાહરે સેિા આયોર્ અથિા અન્ય સરકારી/અિગ સરકારી/સરકાર 
હસ્તકની સાંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદિાર ક્યારેય પણ રે્રલાયક ઠરાિેલ હોય તો તેની વિર્ત અરજીપત્રકમાાં 
આપિાની રહશેે. જો ઉમેદિારનો રે્રલાયકનો સમય ચાલ ુ હશે તો આિા ઉમેદિારની અરજી રદ 
થિાને પાત્ર બનશે. 
૧૩. ફરજજયાત તનવતૃિ, રુખસદ, બરતરફ :- 
અર્ાઉ ઉમેદિારને સરકારી સેિા/સરકાર હસ્તકની કાંપની કે બોડગ કોપોરેશનમાાંથી ક્યારેય પણ 
ફરજજયાત વનવવૃત્ત, રુખસદ કે બરતરફ કરિામાાં આિેલ હોય તો અરજીપત્રકમાાં તેની વિર્ત આપિાની 
રહશેે. 
૧૪. અગત્યની જોગવાઇઓ:-    
(૧) આ જગ્યાની વનમણકૂ માટે સીિી ભરતીથી પસાંદર્ીની પહક્રયા અનસુરિાની થાય છે. જે માટે  
િખતોિખત સિુાયાગ મજુબ The Gujarat Public Service Commission Procedure Rules અનસુાર 
ઉમેદિારોની પસાંદર્ી પ્રાથવમક કસોટી અને રૂબરૂ મલુાકાત યોજીને કરિામાાં આિશે. પ્રાથવમક કસોટીના 
ગણુક્રમાનસુાર જરૂરી અરજીઓની ચકાસણી કરી ઉમેદિારોની રૂબરૂ મલુાકાત માટેની પાત્રતા નક્કી 
કરાશે. આ કસોટીનુાં માધ્યમ આયોર્ અન્યથા નક્કી કરશે નહીં તો ગજુરાતી રહશેે. પ્રાથવમક કસોટી 
સામાન્યત: અમદાિાદ/ર્ાાંિીનર્ર ખાતે લેિામાાં આિશે,         અને ઉમેદિારોએ સ્િખચે ઉપસ્સ્થત રહિેાનુાં 
રહશેે. 
(૨) પ્રાથવમક કસોટીમાાં મેળિેલ ગણુ આખરી પસાંદર્ી માટે ર્ણિામાાં આિશે. રૂબરૂ મલુાકાત માટે 
બોલાિિાના થતા ઉમેદિારોમાાં, જો કોઇ ઉમેદિારોના પ્રાથવમક કસોટીમાાં ૧૦% કે તેથી ઓછા ગણુ 
હશે તો તેમને રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્રતા નક્કી કરિા અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદિારોની યાદી 
માટે વિચારણામાાં લેિામાાં આિશે નહી. 
(૩) પ્રાથવમક કસોટીમાાં સામાન્ય અભ્યાસના ૧૦૦ ગણુમાટે ૧૦૦ પ્રશ્નો રહશેે અને સબાંવિત વિર્યના 



૨૦૦ ગણુ માટે ૨૦૦ પ્રશ્નો રહશેે. 
(૪) ઉમેદિારોની આખરી પસાંદર્ી ૫૦ ટકા ગણુભાર પ્રાથવમક કસોટીના ૩૦૦ ગણુમાાંથી મેળિેલ ગણુ 
અને ૫૦ ટકા ગણુભાર રૂબરૂ મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાાંથી મેળિેલ ગણુના આિારે કરિામાાં આિશે. 
એટલે કે પ્રાથવમક કસોટીમાાં ૩૦૦ ગણુમાાંથી મેળિેલ ગણુને ૫૦ ટકા ગણુભાર અને રૂબરૂ મલુાકાતમાાં 
૧૦૦ ગણુમાાંથી મેળિેલ ગણુને ૫૦ ટકા ગણુભાર ર્ણી કુલ ૧૦૦ ગણુમાાંથી ગણુ આપિામાાં આિશે. 
સ્પષ્ટીકરણ:- જો ઉમેદિારે પ્રાથવમક કસોટીમાાં ૩૦૦ ગણુમાાંથી ૧૫૦ ગણુ મેળિેલ હશે અને રૂબરૂ 
મલુાકાતમાાં ૧૦૦ ગણુમાાંથી ૬૦ ગણુ મેળિશે તો લેબખત પ્રાથવમક કસોટીના ૫૦ ટકા ગણુભાર મજુબ 
૨૫ ગણુ અને રૂબરૂ મલુાકાતના ૫૦ ટકા ગણુભાર મજુબ ૩૦ ગણુ એમ કુલ ૫૫ ગણુ થશે. 
(૫) “સીિી પસાંદર્ીથી ભરતી અન્િયે આયોર્ રારા પ્રવસધ્િ થયેલ જાહરેાત માટે કુલ જ્ગગ્યાની સાંખ્યા 
સામે નોંિાયેલ કુલ On Line Application (Duplicate Application બાદ કયાગ પછીની Valid on Line 

Applications) ની સાંખ્યા ૨૫ કરતા િધ ુ હોય, ત્યારે તે જાહરેાત અન્િયે પ્રથમ પ્રાથવમક કસોટી 
યોજિામાાં આિશે અને પ્રાથવમક કસોટીના પહરણામના આિારે ઉમેદિારો પાસેથી અરજી પત્રક અને 
જરૂરી દસ્તાિેજો મેળિી આર્ળની કાયગિાહી કરિામાાં આિશે. પરાંત ુ જો સીિી પસાંદર્ીથી ભરતી 
અન્િયે પ્રવસધ્િ થયેલ જાહરેાત અન્િયે, નોંિાયેલ કુલ on Line Valid Applications ની સાંખ્યા ૨૫ કે 
તેથી ઓછી હોય તો આયોર્નો આદેશ મેળિી નોંિાયેલ બિા જ ઉમેદિારો પાસેથી અરજીપત્રક તથા 
જાહરેાતની જોર્િાઇઓ મજુબ તમામ દસ્તાિેજ મર્ાિી પ્રથમ અરજી ચકાસણી કયાગ બાદ પ્રાથવમક 
કસોટી યોજિામાાં આિશે.” 
(૬) પ્રાથવમક કસોટીમાાં ઉમેદિારને O.M.R. Sheet માાં જિાબ આપિા માટે A, B, C, D અને E એમ 
પાાંચ વિકલ્પ આપિામાાં આિશે, પાાંચમો વિકલ્પ E ‘Not attended’ તરીકેનો રહશેે. જો ઉમેદિારે 
તમામ વિકલ્પો ખાલી રાખ્યા હોય (encode કયાગ ન હોય) અથિા ખોટા જિાબ આપેલ હોય તો પ્રત્યેક 
વનવશ્રત ગણુના ૦.૩ Negative Marks કાપિામાાં આિશે. અને જો પાાંચમો વિકલ્પ E  ‘Not attended’  
એનકોડ કરેલ હોય તો “શનૂ્ય”  ગણુ કાપિાના રહશેે. અથાગત માત્ર E  ‘Not attended’  વિકલ્પ જ 
encode કયો હશે તો તે પ્રશ્ન માટે કોઇ નેરે્ટીિ ગણુ કાપિામાાં આિશે નહીં.  
(૭) રૂબરૂ મલુાકાતમાાં આયોર્ની સચુનાઓ /િોરણો મજુબ જાહરેાતમાાં દશાગિેલ કેટેર્રીિાઈઝ 
જગ્યાની સાંખ્યાને ધ્યાને લઈ નીચે મજુબ અનસુરિાનુાં રહશેે.   
કુલ જગ્યાઓ        કુલ જગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાિિામાાં આિનાર ઉમેદિારોની સાંખ્યા 
   ૦૧       ૦૬ 
   ૦૨       ૦૮ 
   ૦૩       ૧૦ 
   ૦૪ કે તેથી િધ ુ    કુલ જગ્યાઓથી ૦૩ ર્ણા 
(૮) પ્રાથવમક કસોટીમાાં મેળિેલ ગણુ આખરી પસાંદર્ી માટે ર્ણિામાાં આિશે. તેમજ ઉપયુગક્ત 
કોલમમાાં દશાગિેલ સાંખ્યા પ્રમાણે રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાિિાના થતા ઉમેદિારોમાાં, જો કોઇ 
ઉમેદિારના પ્રાથવમક કસોટીમાાં  ૧૦ ટકા  કે તેથી ઓછા ગણુ હશે તો રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર ર્ણિામાાં 
આિશે નહીં. 
(૯) પ્રાથવમક કસોટી અને રૂબરૂ મલુાકાતમાાં મેળિેલ ગણુના આિારે આખરી પસાંદર્ી યાદી અને 
પ્રવતક્ષા યાદી તૈયાર કરિામાાં આિશે. જાહરેાતમાાં જો મહહલાઓ, માજી સૈવનકો તથા શારીહરક રીતે  
અશક્ત ઉમેદિારો માટે અનામત જર્ાઓ હોય, અને મેળિેલ ગણુના આિારે, જો જાહરેાતમાાં દશાગિેલ 
અનામત જર્ાની સાંખ્યા સામે પરુતી સાંખ્યામાાં મહહલા/માજી સૈવનક/શારીહરક રીતે અશક્ત 
ઉમેદિારોનો પસાંદર્ી યાદીમાાં સમાિેશ ન થતો હોય તો, સબાંવિત કેટેર્રીના કટ ઓફ માકગસ ના ૧૦% 



જેટલુાં િોરણ હળવુાં કરીને કુલ અનામત જર્ાઓ પૈકી બાકી રહતેી અનામત જર્ાઓ સામે 
મહહલા/માજી સૈવનક/શારીહરક રીતે અશક્ત ઉમેદિારોનો પસાંદર્ી યાદીમાાં સમાિેશ કરિાનો રહશેે.  
૧૫. રૂબરૂ મલુાર્ાત:-  
(૧) રૂબરૂ મલુાકાત આયોર્ની કચેરી ખાતે જ લેિામાાં આિશે.પ્રાથવમક કસોટીના પહરણામના આિારે 
રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર થતા ઉમેદિારે રૂબરૂ મલુાકાત માટે પોતાના ખચે અને ફરજજયાતપણે 
ઉપસ્સ્થત થિાનુાં રહશેે. તેમજ જે ભરતી પ્રસાંર્ો અન્િયે શારીહરક ક્ષમતા કસોટી અને /અથિા શારીહરક 
માપદાંડ ચકાસણીની જોર્િાઇ છે, તેિા તમામ તબકે્ક ઉમેદિારે ફરજજયાતપણે ઉપસ્સ્થત રહિેાનુાં 
રહશેે. ઓ ઉમેદિાર ભરતી પ્રહક્રયાના કોઇ પણ તબકે્ક રે્રહાજર રહશેી તો તેમની ઉમેદિારી રદ 
કરિામાાં આિશે.”  
(૨) અનસુબૂચત જાવત, અનસુબૂચત જનજાવત તથા સા.શૈ.પ.િર્ગના તથા બેરોજર્ાર ઉમેદિારો કે જેઓના 
માતા-વપતાની િાવર્િક આિક આિકિેરાને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહઠેાણના સ્થળેથી રૂબરૂ 
મલુાકાત માટે આિિા તથા જિા માટે ગજુરાત એસ.ટી. વનર્મ દ્વારા વનયત થયેલ હટહકટના દર 
પ્રમાણે બસ ભાડુાં મળિાપાત્ર થશે. આ માટે ઉમેદિારે રૂબરૂ મલુાકાતના હદિસે વનયત ફોમગ ભરિાન ુ
રહશેે અને તેની સાથે અસલ હટહકટ રજુ કરિાની રહશેે. 
(૩) રૂબરૂ મલુાકાતના હદિસે રૂબરૂ મલુાકાતના પત્રમાાં દશાગિિામાાં આિેલ અસલ પ્રમાણપત્રો રજુ 
કરિાના રહશેે. જો ઉમેદિાર અસલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર 
બનશે નહીં તેની ખાસ નોંિ લેિી. 
(૪) સીિી ભરતી માટે ઇન્ટરવ્ય ુ કવમટી દ્વારા રૂબરૂ મલુાકાતમાાં ઉમેદિારના એકાંદર દેખાિ (Overall 
Performance) ને ધ્યાને લેિામાાં આિશે અને ઇન્ટરવ્ય ુકવમટી ઇન્ટરવ્ય ુદરમ્યાન ઉમેદિારના Overall 
Performance ને ધ્યાનમાાં  રાખી ચચાગ વિચારણા કયાગ બાદ સિાગનમુતે ગણુ આપશે. 
 
૧૬. નીિે દશાકવ્યા મજુબની અરજીઓ રદ ર્રવામાાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપણૂક 
નથી) 
(૧) આયોર્ના ઓનલાઇન મસુદ્દા મજુબ અરજી કરેલ ન હોય 
(૨) અરજીમાાં દશાગિેલ વિર્તો અધરૂી કે અસાંર્ત હોય. 
(૩) અરજીમાાં ઉમેદિારે સહી અપલોડ કરેલ ન હોય. 
(૪) અરજી ફેક્સથી અથિા ઈ-મેઇલથી મોકલાિેલ હોય. 
(૫) અરજીમાાં પાસપોટગ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરેલ ન હોય. 
(૬) અરજી સાથે પરેૂપરૂી ફી ભરેલ ન હોય. 
(૭) અનસુબૂચત જાવત, અનસુબૂચત જનજાવત, સા.શૈ.પ.િર્ગ તથા શારીહરક અશક્તતા િરાિતા ઉમેદિારે 
અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અવિકારી દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૮) માજી સૈવનક ઉમેદિારે હડસ્ચાર્જ બકુની નકલ રજુ કરેલ ન હોય 
(૯) ઉમેદિારે શૈક્ષબણક લાયકાતના સાંદભગમાાં માકગશીટ/પદિી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ નહોય. 
(૧૦) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ.પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૧૧) ઉમેદિારે અરજીપત્રકમાાં અનભુિ દશાગિેલ હોય (જેના આિારે પાત્રતા નક્કી કરિાની થતી હોય) 
પરાંત ુ તેના સમથગનમાાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ ન હોય અથિા તો રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રમાાં તેઓનો 
અનભુિનો સમયર્ાળો, મળુપર્ાર, કુલપર્ાર અને અનભુિનો પ્રકાર દશાગિેલ ન હોય તથા સાંસ્થાના 
લેટરપેડ ઉપર ન હોય. 
(૧૨) ઓનલાઈન જાહરેાતની અરજી ર્રવાની રીત ક્રમાાંર્:૧૫ નીિે સિુવેલ  (ઉમેદવારોને સબાંતધત) 



પ્રમાણપત્રો અને જેના આધારે પાત્રતા નક્કી ર્રવાની થતી હોય તેવા લાગ ુપડતા આધાર પરુાવાની 
પ્રમાચણત ર્રેલ નર્લો આયોગને મોર્લવામા આવેલ અરજીપત્રર્ સાથે જોડેલ નહીં હોય તેવા 
ઉમેદવારોની અરજી અધરુી ગણીને રદ ગણવામા આવશે. 
૧૭. તનમણરૂ્:-  
(૧) ઉપરની જાહરેાત સાંબ ાંિમાાં વનમણકૂ માટે પસાંદ થયેલા ઉમેદિારની સરકારશ્રીના સાંબ ાંવિત 
વિભાર્ને આયોર્ દ્વારા ભલામણ કરિામાાં આિશે. ઉમેદિારોએ આખરી વનમણકૂ પત્ર મેળિતાાં પહલેાાં 
કોમ્પ્યટુર અંરે્ની સીસીસી અથિા તેની સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર િખતો િખત નક્કી કરે તેિી લાયકાત 
મેળિી લેિાની રહશેે. આ પ્રકારની લાયકાત નહીં િરાિનાર ઉમેદિાર વનમણકૂને પાત્ર બનશે નહીં. 
(૨) વનમણકૂ અંરે્ની સઘળી કાયગિાહી સરકારશ્રી દ્વારા કરિામાાં આિતી હોિાથી આ અંરે્નો કોઇપણ 
પત્રવ્યિહાર આયોર્ ધ્યાને લેશે નહીં. 
(૩) ઉમેદિારે તેની શૈક્ષબણક લાયકાત/અનભુિ/ઉંમર િરે્રેના સમથગનમાાં રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રો 
કોઇપણ તબકે્ક અયોગ્ય માલમુ પડશે તો તેની ઉમેદિારી રદ થશે તેમજ ભલામણ બાદની વનમણકૂ 
પણ રદ થિાને પાત્ર રહશેે અને આિા ઉમેદિાર ભારતીય ફોજદારી િારા હઠેળની કાયગિાહીને પાત્ર 
થશે, જેથી ઉમેદિારને સલાહ આપિામાાં આિે છે કે, તેમણે રજુ કરેલા પ્રમાણપત્રો ખબુ જ ચોકસાઈથી 
પણુગ રીતે ખરાઈ કયાગ બાદ જ આયોર્માાં રજુ કરિા. 
૧૮ . ગેરવતકણ ૂાંર્ અંગે દોતર્ત ઠરેલા ઉમેદવારો તવરૂધ્ધ પગલાાં 
ઉમેદિારોને આથી ચેતિણી આપિામાાં આિે છે કે તેઓ એ અરજીપત્રકમાાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી 
માહહતી દશાગિિી નહી, તેમજ આિશ્યક માહહતી છૂપાિિી નહી, ઉપરાાંત તેઓએ રજુ કરેલ અસલ 
દસ્તાિેજો કે તેની પ્રમાબણત નકલમાાં કોઇપણ સાંજોર્ોમાાં સિુારો અથિા ફેરફાર અથિા બીજા કોઇપણ 
ચેડાાં કરિા નહીં અથિા તેઓએ આિા ચેડાાં કરેલ/બનાિટી દસ્તાિેજો રજુ કરિા નહી, જો એક જ 
બાબતના બે કે તેથી િધ ુદસ્તાિેજોમાાં અથિા તેની પ્રમાબણત નકલમાાં કોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઇ 
અથિા વિસાંર્તતા જણાય તો તે વિસાંર્તતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા રજુ કરિી.જો કોઇ ઉમેદિાર 
આયોર્ દ્વારા દોવર્ત જાહરે થયેલ હોય અથિા થાય તો, 
(૧) તેઓની ઉમેદિારી અંરે્ કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરિા,  
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપિી,  
(૩) કોઇ અન્ય વ્યસ્ક્ત દ્વારા છળકપટથી કામ પણૂગ કરાવ્ય ુહોય, 
(૪) બનાિટી દસ્તાિેજ રજુ કયાગ હોય,  
(પ) અર્ત્યની બાબત છુપાિિા અથિા દોર્મકુત અથિા ખોટા વનિેદનો કરેલ હોય, 
(૬) તેઓની ઉમેદિારી અંરે્ કોઇપણ અવનયવમત કે અનબુચત ઉપાયોનો સહારો લીિો હોય, 
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનબુચત સાિનોનો ઉપયોર્ કયો હોય, 
(૮) ઉત્તરિહીમાાં અશ્લીલ ભાર્ા કે અવશષ્ટ બાબતો સહહતની અસાંર્ત બાબતો રજુ કરેલ હોય, 
(૯) પરીક્ષા ખાંડમાાં કોઇપણ રીતની રે્રિતગણકૂ આચરિી, જેિી કે અન્ય ઉમેદિારની જિાબિહીની 
નકલ કરિી, પસુ્તક, ર્ાઇડ, કાપલી તેિા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તબલબખત સાહહત્યની મદદથી અથિા 
િાતબચત દ્વારા કે કોઇ સાાંકેવતક રીતે નકલ કરિા કે અન્ય ઉમેદિારોને નકલ કરાિિાની રે્રરીતીઓ 
પૈકી કોઇપણ રે્રરીતી આચરિા માટે, 
(૧૦) આયોર્ દ્વારા પરીક્ષાની કામર્ીરી અંરે્ વનયકુત થયેલા કમગચારીઓને પજિણી કરિી, કોઇપણ 
પ્રકારની શારીહરક ઇજા પહોચાડિી, અથિા 
(૧૧) ઉપરોકત જોર્િાઇઓમાાં ઉલ્લેખાયેલ દરેક અથિા કોઇપણ કૃત્ય કરિા કે કરાિિા તેણે કે સીિી 
અથિા આડકતરી રીતે આયોર્ પરદબાણ લાિનાર ઉમેદિાર નીચે દશાગિેલ વશક્ષા ઉપરાાંત આપો 



 
            

 

 
 

Online અરજી ર્રવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:- 

આપ પ્રયત્ન કયો હોય, ફોજદારી કાયગિાહીને પાત્ર બનશે. 
(ક) આયોર્ દ્વારા તે પસાંદર્ીના ઉમેદિાર તરીકે રે્રલાયક ઠરાિી શકાશે, અને/અથિા 
(ખ) તેને આયોર્ લે તેિી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મલુાકાત માટે કાયમી કે મકુરર મદુત 
માટે 

(૧) આયોર્ દ્વારા લેિાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસાંદર્ી માટે, અને 
(ર) રાજય સરકાર હઠેળની કોઇપણ નોકરીમાાંથી સરકાર દ્વારા રે્રલાયક ઠરાિી શકાશે અને 

(ર્) જો સરકારી સેિામાાં અર્ાઉથી જ હોય તો તેના વિરૂધ્િ સમબુચત વનયમો અનસુાર 
વશસ્તભાંર્ના પર્લાાં લઇ શકાશે. 

(૧ર) ઉપરોકત વિર્તોમાાં વનહદિષ્ટ કરેલ વશક્ષા કરતા પહલેા આયોર્/સરકાર દ્વારા 
ઉમેદિારને/કમગચારીને 

(૧) આરોપનામામાાં તેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથિા કેસના પ્રકાર બાબતે, 
(ર) લેખીતમાાં વશક્ષા અંરે્ બચાિનામુાં હકીકત રજુ કરિા અને 
(૩) વશક્ષા અંરે્ વનયત સમય મયાગદામાાં રૂબરૂ રજુઆત કરિાની તક આપિામાાં આિશે. 

 

 
 
                            (સચિન પટવધકન) 

                            સાંયકુ્ત સચિવ 
                ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

 
 

  
   

 

 

 

 
 
 

 
 
 

  



આ જાહરેાતના સાંદભકમાાં આયોગ દ્વારા ઓન લાઈન જ અરજી સ્વીર્ારવામાાં આવશે. ઉમેદિાર તા.૧૬/૦૮/૨૦૧૮, 
૧૩.૦૦ ર્લાર્ થી તા. ૩૧/૦૮/૨૦૧૮, ૧૩.૦૦ કલાક સિુીમાાં https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર અરજી પત્રક 
ભરી શકશે. ઉમેદવારે અરજી ર્રવા માટે નીિે મજુબના Steps (૧) થી (૧૬)અનસુરવાના રહશેે. Confirmation 
Number મળ્યા પછી જ અરજી માન્ય ગણાશે. 
(૧) સૌ પ્રથમ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવુાં. 
(૨) Apply On line પર Click કરવુાં. આ પ્રમાણે click કરિાથી (1) More Detailsતથા (2) Apply Nowબટન 

દેખાશે. સૌપ્રથમ More Details પર Click કરીને જાહરેાતની બિી જ વિર્તોનો અભ્યાસ ઉમેદિારોએ કરિો 
અને ત્યારબાદ Apply Now બટન ચ્ક્લક કરવુાં. 

(૩) બાળવિકાસ યોજના અવિકારી (મહહલા) સામાન્ય રાજય સેિા િર્ગ-૨ ઉપર click કરિાથી જગ્યાની 
વિર્તો મળશે 

(૪) તેની નીચે Apply Now પર Click કરિાથી Application  Format દેખાશે. Application Format માાં સૌ પ્રથમ 
“Personal Details” ઉમેદિારે ભરિી. (અહીં લાલ ફુદરડી (*) વનશાની હોય તેની વિર્તો ફરજજયાત ભરિાની 
રહશેે.) “Personal Details” માાં જ્યાાં Mobile Number અને email ID માાંગ્યા છે, તેની વિર્ત લખિી જેથી જરૂર 
જણાયે આયોર્ ઉમેદિારને માહહતર્ાર કરી શકે. 

(૫) Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરિા માટે Educational Details પર click કરવુાં અને 
પોતાની શૈક્ષબણક વિર્તો ભરિી. 

(૬) Additional Qualification પર “click” કરી Additional Qualification ભરિી. 
(૭) Experience Details પર “click” કરવુાં અને Experience Details ભરિી. િધ ુExperience ઉમેરિા માર્તા હોિ 

તો  Add. More Exp.પર “click” કરી Details ભરિી. 
(૮) Additional Information પર “click” કરી ત્યાાં માહહતી ભરિી. જે િિારાનો અનભુિ ojas module માાં સમાવિષ્ટ 

ન થતો હોય, તો સાદા  કાર્ળ પર ojasમાાં જણાવ્યા મજુબના અનભુિના કોઠા પ્રમાણે આપે િિારાના 
અનભુિની વિર્ત ઉમેરીને મોકલિી. 

(૯) તેની નીચે “Self-declaration” માાં Yes / No પર clickકરવુાં. 
(૧૦) હિે save પર “click”કરિાથી તમારો Data Save થશે. અહીં ઉમેદિારનો  Application Number generate થશે. 

જે ઉમેદિારે  સાચિીને રાખિાનો રહશેે અને હિે પછી આ જાહરેાતના સાંદભગમાાં આયોર્ સાથેના કોઈ પણ પત્ર 
વ્યિહારમાાં તે દશાગિિાનો રહશેે. 

(૧૧) જો આપની અરજીપત્રકમાાં કોઇ સિુારા-િિારા કરિાના હોય તો Edit Applicationમાાં જઇને કરી શકાશે, આ 
સવુિિા અરજી Confirm કરતાાં પહલેા ઉપલબ્િ છે. એર્ વખત અરજી Confirmથઇ ગયા બાદ આ સતુવધા 
ઉપલબ્ધ રહશેે નહીં. 

(૧૨) હિે પેજના ઉપરના ભાર્માાં upload photoપર click કરો અહીં તમારો application number type કરો અને 
તમારી Birth date type કરો. ત્યાર બાદ ok પર click કરો. અહીં, photo અને signature uploadકરિાના છે. 
(ફોટાનુાં માપ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અને signatureનુાં માપ ૨.૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૭.૫ 
સે.મી. પહોળાઈ રાખિી) photo અને signature uploadકરિા સૌ પ્રથમ તમારો photo અને signature .jpg 
Formatમાાં (10 KB) સાઇઝથી િિારે નહીં તે રીતે Computer માાં હોિા જોઇએ.) “Browse” Button પર click 
કરો હિે Choose Fileના સ્ક્રીનમાાંથી જે ફાઇલમાાં jpg Formatમાાં તમારો photo storeથયેલ છે તે ફાઇલને 
ત્યાાંથી Select કરો અને “Open” Button ને clickકરો. હિે “Browse” Button ની બાજુમાાં “Upload “Button પર 
Click કરો હિે બાજુમાાં તમારો photoદેખાશે. હિે આજ રીતે signature પણ uploadકરિાની રહશેે.  

(૧૩) હિે પેજના ઉપરના ભાર્માાં “Confirm Application” પર click કરો અને “Application number” તથા Birth Date 
Type કયાગ બાદ Ok પર click કરિાથી બે (૨) બટન ૧: Application preview ૨: confirm application દેખાશે. 

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/


ઉમેદિારે “Application preview” પર ક્લીક કરી પોતાની અરજી જોઈ લેિી. અરજીમાાં સિુારો કરિાનો જણાય, 
તો Edit Application ઉપર click કરીને સિુારો કરી લેિો. અરજી confirm કયાગ પહલેા કોઇપણ પ્રકારનો સિુારો 
અરજીમાાં કરી શકાશે. પરાંત.ુ અરજી confirm થઇ ર્યા બાદ અરજીમાાં કોઇપણ સિુારો થઇ શકશે નહીં. જો 
અરજી સિુારિાની જરૂર ન જણાય તો જ confirm application પર ક્લીક કરવુાં. Confirm application પર ક્લીક 
કરિાથી ઉમેદિારની અરજીનો આયોર્માાં online સ્િીકાર થઈ જશે. અહીં “confirmation number” generate 
થશે જે હિે પછીની બિી જ કાયગિાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદિારે સાચિિાનો રહશેે. Confirmation number 
વસિાય કોઇપણ પત્રવ્યિહાર કરી શકાશે નહીં Confirm થયેલ અરજીપત્રર્ની તપ્રન્ટ અચરૂ્ ર્ાઢી રાખવી. 

(૧૪) સામાન્ય રે્ટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી નીિેના બે તવર્લ્પો પૈર્ી ર્ોઈ તવર્લ્પથી ભરી શક્શ.ે 
       (૧) પોસ્ટ ઓફીસમાાં : “Print Challan” ઉપર કલીક કરીને વપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ કાઢિાની રહશેે. આ 
વપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ લઇને નજીકની કોમ્પ્યટુરની સવુિિા િરાિતી પોસ્ટ ઓહફસમાાં  જિાનુાં રહશેે. પોસ્ટ 
ઓફીસમાાં રૂ. ૧૦૦/- આયોર્ની ફી + પૉસ્ટલ સવિિસ ચાર્જ તારીખ ૩૧/૦૮/૨૦૧૮ સિુીમાાં ભરિાની રહશેે 
અને ફી ભયાગ અંરે્નુાં ચલણ મેળિિાનુાં રહશેે. આ ચલણ તથા confirm થયેલ અરજીપત્રક સાથે જોડિાના 
આિશ્યક સ્િયાં પ્રમાબણત કરેલ પ્રમાણપત્રો(૧) જન્મ તારીખના પરુાિા માટે એસ.એસ.સી. કે્રડીટ સટીફીકેટની 
નકલ (૨) વનયત  શૈ.લા ના ડીગ્રી પ્રમાણપત્રની નકલ  અને ડીગ્રીના અંતીમ િર્ગની માક્સીટની નકલ (૩) 
સબાંવિત કાઉસ્ન્સલના રજીસ્રેશનની નકલ (૪) અનભુિના પ્રમાણપત્ર નકલ (૫) નામ / અટકમાાં ફેરફાર 
કરાિેલ હોય તો સરકારી રે્ઝેટની નકલ / પરણીત મહહલા ઉમેદિારે મેરેજ રજીસ્રેશનની નકલ  (૬) 
શારીહરક રીતે અશક્ત ઉમેદિારે સા.િ.વિભાર્ના તા.૧/૧૨/૨૦૦૮ના પરીપત્રથી વનયત થયેલ નમનુા 
મજુબન ુ પ્રમાણપત્ર (૭) અન્ય લાગ ુપડ્તા હોય તેિા આિાર/પરુાિા  અચકુ  જોડીને આયોગ  દ્વારા જ્યારે 
માંગાવવામાાં આવે ત્યારે અરજીપત્રર્ ચબડાણો સરહત તથા ફી ભરેલા િલણની નર્લ સાથે 
રૂબરૂ/આર.પી.એ.ડી./સ્પીડપોસ્ટથી મોર્લવાના રહશેે અથવા આયોગની ર્િેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જવાના રહશેે. 
      (૨) ઓન લાઈન ફી : જમા ર્રાવવા માટે “Print Challan” ઉપર કલીક કરીને વિર્તો ભરિી અને ત્યાાં 
“Online Payment of Fee” ઉપર ક્લીક કરવુાં. ત્યારબાદ આપેલ વિકલ્પોમાાંથી “Net Banking Fee” અથિા 
“Other Payment Mode” ના વિકલ્પોમાાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસાંદ કરિો અને આર્ળની વિર્તો ભરિી. ફી જમા 
થયા બાદ આપની ફી જમા થઈ ર્ઈ છે તેવુાં  Screen પર લખાયેલુાં આિશે અને e-receipt મળશે. જેનીPrint 
કાઢી લેિી. જો પ્રહક્રયામાાં કોઈ ખામી હશે તો Screen પર આપની ફી ભરાયેલ નથી તેમ દેખાશે. 

(૧૫) અનામત િર્ગના ઉમેદિારો (ફી માાંથી મહુકતઅપાયેલ ઉમેદિારો) એ confirmથયેલઅરજીપત્રક તે સાથે 
જોડિાના આિશ્યક સ્િયાં પ્રમાબણત કરેલ પ્રમાણપત્રો (૧) જન્મ તારીખના પરુાિા માટે એસ.એસ.સી. કે્રડીટ 
પ્રમાણપત્રની નકલ, (૨) જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ, (3) સા.અને શૈ.પ.િર્ગના ઉમેદિારો માટે વનયત થયેલ 
સમય ર્ાળામાાં મેળિેલ વનયત થયેલ પહરવશષ્ટ-ક, (૪) વનયત  શૈક્ષબણક લાયકાતના ડીગ્રી પ્રમાણપત્ર અને 
ડીગ્રીના અંતીમ િર્ગની માકગશીટની નકલ,  (૫) સબાંવિત કાઉસ્ન્સલના રજીસ્રેશનની નકલ, (૬) અનભુિના 
પ્રમાણપત્ર નકલ, (૭) નામ / અટકમાાં ફેરફાર કરાિેલ હોય તો સરકારી રે્ઝેટની નકલ. પહરણીત મહહલા 
ઉમેદિારે મેરેજ રજીસ્રેશનની નકલ, (૮) શારીહરક રીતે અશક્ત ઉમેદિારે સા.િ.વિભાર્ના 
તા.૧/૧૨/૨૦૦૮ના પહરપત્રથી વનયત થયેલ નમનુા મજુબનુાં  પ્રમાણપત્ર, (૯) અન્ય લાગ ુપડતા હોય તેિા 
આિાર/પરુાિા અચકુ જોડીને આયોગ  દ્વારા જ્યારે માંગાવવામાાં આવે ત્યારે અરજીપત્રર્ ચબડાણો સરહત 
રૂબરૂ/આર.પી.એ.ડી./સ્પીડપોસ્ટથી મોર્લવાના રહશેે અથવા આયોગની ર્િેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જવાના રહશેે. 

(૧૬) દરેક જાહરેાત માટે ઉમેદિારે એક જ અરજી કરિી. આમ છતાાં, સાંજોર્ોિશાત, જો કોઇ ઉમેદિારે એકથી િધ ુ
અરજી કરેલ હશે, તો છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી, તેની સાથે વનયત ફી ભરેલ હશે, તો તે માન્ય ર્ણાશે અને 
અર્ાઉની અરજી રદ્દ ર્ણિામાાં આિશે. અર્ાઉની અરજી સાથે ભરેલ ફી છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સામે 
ર્ણિામાાં આિશે નહીં. જો ઉમેદિારે છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સાથે વનયત ફી ભરેલ નહીં હોય, તો આિા 



ઉમેદિારની વનયત ફી સાથેની કન્ફમગ થયેલી છેલ્લી અરજી માન્ય ર્ણિામાાં આિશે. જો ઉમેદિારે એકથી િધ ુ
અરજી સાથે ફી ભરેલ હશે, તો તે રીફાંડ કરિામાાં આિશે નહીં.  

અરજી ફી : 
(૧) સામાન્ય કેટેર્રીના ઉમેદિારે પોસ્ટ ઓફીસમાાંરૂ. ૧૦૦/- આયોર્ની ફી + પૉસ્ટલ સવિિસ ચાર્જ ભરિાનો રહશેે. 

અને ફી ભયાગ અંરે્નુાં ચલણ મેળિિાનુાં રહશેે. અથિા ઓન લાઈન ફી ભરી e-receipt લઈ લેિાની રહશેે. 
(૨) મળૂ ગજુરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદિારોએ અરજી ફી ભરિાની રહતેી નથી.  
(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો જો બબન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો પણ તેઓએ અરજી ફી ભરિાની રહશેે 

નહીં. તે વસિાયના િોરણો બબન અનામત િર્ગના લાગ ુપડશે.   
(૪) ફી ભયાગ િર્રની અરજી રદ થિાને પાત્ર છે. ફી ભરેલ નહી હોય તેવા ઉમેદવારને કોઇ પણ સાંજોર્ોમાાં પ્રાથતમર્ 

ર્સોટી/રૂબરૂ મલુાર્ાત પરીક્ષામાાં બેસવા દેવામાાં આવશે નહી. આ ફી ફક્ત પોસ્ટ ઓહફસ તથા Online Payment 
દ્વારા જ સ્િીકારિામાાં આિશે, રોકડમાાં, ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી, ઇન્ન્ડયન પોસ્ટલ ઓડગર કે પે ઓડગરના સ્િરૂપમાાં આ ફી 
સ્વીર્ારવામાાં આવશે નહી. જેની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ લેવી. 

ઉમેદવારોને ખાસ જણાવવાનુાં રે્, અરજીપત્રર્ તથા પ્રમાણપત્રોની િર્ાસણી દરમ્યાન ર્ોઇ ઉમેદવાર, આ જગ્યા ના 
ભરતી તનયમો, તથા જાહરેાતની જોગવાઇઓ મજુબ લાયર્ાત ધરાવતા નથી તેમ માલમૂ પડશે તો તેમની ઉમેદવારી 
ર્ોઇ પણ તબકે્ક રદ ર્રવામાાં આવશે. 
 

નોંધ : બાળ તવર્ાસ યોજના અતધર્ારી(મરહલા) સામાન્ય રાજય સેવા, વગક-૨ ની જગ્યાના ભરતી તનયમો, અરજીપત્રર્ 
સાથે જોડવાના આવશ્યર્ પ્રમાણપત્રોની યાદી, વય મયાકદામાાં છુટછાટ, અરજી ર્યા સાંજોગોમાાં રદ થવાને પાત્ર છે 
તેની તવગતો, પરરતશષટ’ર્’ નો નમનૂો, સરર્ારી ર્મકિારીએ રજૂ ર્રવાના ના-વાાંધા પ્રમાણપત્રનો નમનૂો અને જાહરેાતની 
અન્ય વધ ુ તવગતો આયોગની ર્િેરીના નોટીસ બોડક અને આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in  ઉપર 
જોવા મળશે. 
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