
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

આર-૪ શાખા 
ખાસ ભરતી જાહરેાત ક્રમાાંક:- ૪૫/૨૦૧૭-૧૮, સમાજ કલ્યાણ અધિકારી, સા.રા.સેવા વગગ-૨ (ધિયામકશ્રી ધવકસતી જાતી કલ્યાણ 
ખાત ુાં) િી કુલ-૦૨ જગ્યાઓ પર ઉમેદવારો પસાંદ કરવા માટે Online અરજીઓ તા.૧૫-૦૯-૨૦૧૭, ૧૩.૦૦ કલાકેથી             
તા.૦૩-૧૦-૨૦૧૭, ૧૩:૦૦ કલાક સિુીમાાં માંગાવવામાાં આવે છે. 
પ્રાથધમક કસોટીિી સચૂિત તાાઃ ૦૭-૦૧-૨૦૧૮  
પ્રાથધમક કસોટીિા પરરણામિો સચૂિત મરહિો: માિગ-૨૦૧૮  
રૂબરૂ મલુાકાતિો સાંભધવત માસ:- એધપ્રલ -૨૦૧૮ 

ક્રમ સાંવગગનુાં િામ કુલ જગ્યાઓ 
કુલ જગ્યાઓ પૈકી મરહલાઉમેદવાર માટે અિામત 

જગ્યાઓ 

૧ અનસુચૂિત જિજાધત ૦૨  --- 

૨ કુલ ૦૨ --- 

િોંિ: OL . BL . OAL . LV અિે HH MODERATE  પ્રકારિી ૪૦% કે તેથી વધ ુઅિે ૭૫% સિુીિી શારીરરક અશક્તતા િરાવતા 
ઉમેદવારો અરજી કરવાિે પાત્ર છે.   
(૧) જરૂરી શૈક્ષચણક લાયકાત :-  
(I) A Post Graduate degree with Social Work or Rural Study or Rural Management or Sociology or a 

Post Graduate Diploma in Rural Management obtained from any of the Universities established or 

incorporated by or under the Central or a state Act in India; or any other educational institution 

recognized as such or declared to be deemed as a University under section 3 of the U.G.C. Act,1956; 

or possess an equivalent qualification recognized as such by the Government; and   

(i) Have about three years experience on the post not below the rank of social Welfare 

Inspector, Class-3 in the subordinate Service of the Directorate of Developing Castes 

welfare, Gujarat state, or 

(ii) Have about three years experience in Government or local bodies or Government 

undertaking, Board or Corporation or Limited Company established under the Companies 

Act,2013; or in the institution or Non Government Organization working  in the field of 

social work on the post Welfare Assistant or Officer which can be considered equivalent 

to the post not below rank of Social Welfare inspector, Class-3 in the subordinate service 

of the Directorate of Developing Caste Welfare, Gujarat state, or 

(II) A Bachelor degree with Social Work or Rural Study or Rural Management or Sociology with 

principal subject obtained from any of the Universities established or incorporated by or under the 

Central or State Act in India; or any other educational institution recognized as such or declared to be 

deemed as a University under section 3 of the U.G.C.Act, 1956; or possess an equivalent qualification 

recognized as such by the Government, and 

(i) have about five years experience on the post not below the rank of Social Welfare 

inspector, Class.III in the subordinate service of the Directorate of Developing Cast 

Welfare, Gujarat state, or 

(ii) have about five years experience in Government or local bodies or Government 

undertaking, Board or Corporation or Limited Company established under the Companies 

Act,2013; or any institution or Non Government Organization working in the field of 

social work on the post of welfare assistant or officer which can be considered equivalent 

to the post not below the rank of social welfare inspector, Class-III in the subordinate 

service of the Directorate of Developing Cast welfare, Gujarat state, 
(૨) ગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરણ અિે ભરતી (સામાન્ય) ધિયમો ૧૯૬૭માાં ઠરાવ્યા પ્રમાણે કોમ્યટુરિા ઉપયોગ અંગેિી 

પાયાિી જાણકારી િરાવતા હોવા જોઇએ. 

(૩) ગજુરાતી અથવા રહન્દી અથવા બાંને્નનુાં પરુત ુાં જ્ઞાિ િરાવતા હોવા જોઇએ. 

પગાર:- છઠ્ઠા પગાર પાંિ મજુબ રૂ.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦, ગે્રડ પે–૪૬૦૦/-, સાતમા પગાર પાંિ મજુબ પગાર રૂ.૪૪,૯૦૦-૧,૪૨,૪૦૦ 

લેવલ િાં-૮ 

ઉંમર:- ૪૦ વર્ગથી વધ ુિહી. ઉંમર અરજી સ્વીકારવાિી છેલ્લી તારીખિા રોજ ગણવામાાં આવશે. 

 



 

સરકારિા પ્રવતગમાિ ધિયમો અનસુાર ઉપલી વય મયાગદામાાં િીિે મજુબ છુટછટ મળવાપાત્ર થશે. 

૧. મળૂ ગજુરાતિા અનસુચૂિત જિજાધત.વગગિા પરુુર્ 
ઉમેદવાર 

૦૫ વર્ગ 

૨. મળૂ ગજુરાતિા અનસુચૂિત જિજાધત.વગગિા મરહલા 
ઉમેદવાર  

૧૦ વર્ગ (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વર્ગ સિુી–આ છુટછાટ માાં 
મરહલા માટેિી છુટછાટ કે જે પાાંિ વર્ગિી છે, તેિો 
પણ સમાવેશ થઇ જાય છે.) 

૩.  શારીરરક અશક્તા િરાવતા ઉમેદવારો  શારીરરક અશક્તતા િરાવતા ઉમેદવારો કે જેઓ આ 
જગ્યાિી ફરજો સામાન્ય માણસોિી જેમ બજાવવા 
શક્ક્તમાિ હોય, તેઓિે સામાન્ય વરહવટ ધવભાગિા 
તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૮િા પરરપત્રથી ધિયત થયેલ 
સધુપ્રટેન્ડન્ટ/ધસધવલ સર્જિિા તબીબી પ્રમાણપત્રિે 
આિીિ ૧૦વર્ગ સિુીિી છુટછાટ મળવા પાત્ર રહશેે.  

૪. ગજુરાત સરકારિા કમગિારીઓ કે જેઓ ગજુરાત 
સરકારિી િોકરીમાાં કાયમી િોરણે અથવા હાંગામી 
િોરણે સળાંગ છ માસ થી કમગીરી બજાવતા હોય 
અિે તેઓિી પ્રથમ ધિમણકૂ જાહરેાતમાાંથી જગ્યામાાં 
દશાગવેલ વયમયાગદાિી અંદર થયેલ હોય તેવા 
કમગિારીઓ. 

ઉપલી વય મયાગદા લાગ ુપડશે િહી. 

 

િોંિ:- 

૧. ઉમેદવારોએ જાહરેાત ક્રમાાંક અિે જગ્યાનુાં િામ સ્પષ્ટ રીતે વાાંિીિે ઓિ લાઇિ અરજી કરવી. ઓિલાઇિ અરજી કરતી 

વખતે તમામ ધવગતો અરજીપત્રકમાાં ભયાગ બાદ, તે ધવગતોિી ખાતરી કરીિે ત્યાર પછે જ અરજી કન્ફમગ કરવાિી રહશેે. 

૨. કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રકિી ધવગતો કે તેમાાં ઉમેદવારે આપેલ મારહતીમાાં ક્ષધત કે ચકૂ બાબતે સિુારો કરવાિી 

રજૂઆત/ધવિાંતી ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવશે િહીં. 

૩. એક કરતાાં વિારે સાંખ્યામાાં અરજી કયાગિા રકસ્સામાાં છેલ્લે કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રક જ માન્ય રાખવામાાં આવશે. ચબિ 

અિામત વગગિા ઉમેદવારો માટે છેલ્લે કન્ફમગ થયેલ ફી સાથેનુાં અરજીપત્રક માન્ય રાખવામા આવશે.  

૪. ઉમેદવારોએ રૂબરૂ મલુાકાતિે પાત્ર થયાિા રકસ્સામાાં રજૂ કરવાિા થતાાં પ્રમાણપત્રો (સામાન્ય સિૂિાઓમાાં આપેલ ક્રમમાાં) 

તૈયાર રાખવાિા રહશેે. 

           

                                                                (આશા શાહ) 
                                                                   સાંયકુ્ત સચિવ, 

                                                               ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
 
 

 

 

 

 

 

 



જાહરેાતિી સામાન્ય જોગવાઈ 
૧. િાગરરકત્વ:- 

(ક) ભારતિો િાગરરક અથવા  
(ખ) િેપાળિો પ્રજાજિ અથવા  
(ગ) ભતૂાિિો પ્રજાજિ અથવા 
(ઘ) ધતબેટિો ધિવાગધસત જે ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાિા ઇરાદાથી ૧લી જાન્યઆુરી,૧૯૬૨ પહલેાાં ભારતમાાં 

આવેલા હોવા જોઇએ, અથવા 
(િ) મળૂ ભારતીય વ્યક્ક્ત કે જે ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાિા ઇરાદાથી પારકસ્તાિ, પવૂગ પારકસ્તાિ (બાાંગ્લાદેશ), 

બમાગ (મ્યાિમાર), શ્રીલાંકા, કેન્યા, યગુાન્ડા, જેવા પવૂગ આરિકાિા દેશો, સાંયકુ્ત પ્રજાસત્તાક ટાાંઝાિીયા, ઝાાંબીયા, 
મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા ધવયેટિામથી સ્થળાાંતર કરીિે આવેલ હોવા જોઇએ.પરાંત ુ પેટા ક્રમાાંક (ખ), (ગ), 
(ઘ) અિે (િ)માાં આવતા ઉમેદવારોિા રકસ્સામાાં સરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવુાં જોઇએ. 

િોંિ:- જે ઉમેદવારિા રકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારનુાં અરજીપત્રક આયોગ ધવિારણામાાં લેશે. અિે 
જો ધિમણકૂ માટે તેમિા િામિી ભલામણ કરવામાાં આવશે તો રાજ્યસરકાર તેમિા રકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવાિી 
શરતે કામિલાઉ ધિમણકૂ આપશે. 

૨. ભરેલા અરજીપત્રક:- 
(૧) ઓિલાઇિ જાહરેાત માટે અરજી કન્ફમગ કરીિે ચબિ અિામત કક્ષાિા ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓરફસમાાં અથવા ઓિલાઈિ ફી 
રૂ.૧૦૦/- + સધવિસ િાર્જ જમા કરાવવાિી રહશેે. જ્યારે અિામત કક્ષાિા ઉમેદવારોએ તથા શારીરરક અશક્તતા િરાવતા 
ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓરફસમાાં ફી જમા કરાવવાિી રહશેે િહીં. કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રકિી િકલ તથા પ્રમાણપત્રો આયોગિી 
કિેરી/પોસ્ટઓરફસમાાં જમા કરાવવાિા િથી. પરાંત ુ અરજીપત્રકિી િકલ પોતાિી પાસે રાખવાિી રહશેે અિે જ્યારે 
એસ.એમ.એસ/ટપાલ/ આયોગિી  વેબસાઈટિા માધ્યમથી અરજીપત્રક જમા કરાવવાિો સાંદેશો મળે ત્યારે જ જરૂરી પ્રમાણપત્રો 
સાથે અરજીપત્રક આયોગિી કિેરીમાાં મોકલવાનુાં રહશેે.  
(૨) જો એક કરતાાં વધ ુજાહરેાત માટે અરજી કરવાિી હોય તો દરેક જાહરેાત માટે અલગ અલગ અરજી કરવાિી રહશેે અિે 
પ્રત્યેક અરજી સાથે ફી ભરવાિી રહશેે. 
(૩) અિામત કક્ષાિા ઉમેદવારો જો ચબિઅિામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાિી રહશેે િહી. 
(૪) અરજી ફી વગરિી અચગ્રમ િકલ ધવિારણામાાં લેવામાાં આવશે િહી.  
(૫) અિામત કક્ષાિા ઉમેદવારો માટે જાહરેાતમાાં અિામત જગ્યાઓ દશાગવેલ િ હોય ત્યાાં આવા ઉમેદવારો ચબિ અિામત 
જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અિે તેિે ચબિ અિામતિા િોરણો લાગ ુપડશે. 
(૬) જાહરેાતમાાં મરહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અિામત િ હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાાં મરહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે 
છે. 
(૭) જાહરેાતમાાં જે તે કેટેગરીમાાં કુલ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદવારો માટે અમકુ જગ્યાઓ અિામત હોય ત્યારે મરહલા 
ઉમેદવારોિી અિામત જગ્યાઓ ધસવાયિી બાકી રહતેી જગ્યાઓ ફક્ત પરુુર્ ઉમેદવારો માટે અિામત છે તેમ ગણવાનુાં િથી, 
આ જગ્યાઓ પર પરુુર્ તેમજ મરહલા ઉમેદવારોિી પસાંદગી માટે ધવિારણા થઇ શકે છે, પરુુર્ તેમજ મરહલા ઉમેદવારો અરજી 
કરી શકે છે. (દા.ત. કુલ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મરહલા ઉમેદવાર માટે અિામત છે પરાંત ુબાકી રહતેી ૦૭ જગ્યા સામે 
મરહલા ઉમેદવાર પણ પસાંદગી પામી શકે છે.) 
(૮) જાહરેાતમાાં માત્ર મરહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અિામત હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાાં પરુુર્ ઉમેદવારઅરજી કરી શકે 
છે કેમ કે મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્િ િ થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસાંદગી માટે પરુુર્ ઉમેદવારોિી ધવિારણા થઇ શકે છે. 
પરાંત ુજે જગ્યાઓ મરહલા ઉમેદવારો માટે જ અિામત હોય અિે તે જગ્યા ઉપર મરહલા ઉમેદવારો પરેુપરુા પસાંદગી પામે 
તેટલી સાંખ્યામાાં પસાંદગી પામે તો તેમિે જ પ્રથમ ધવિારણામાાં લેવાિા થશે અિે કોઇ મરહલા ઉમેદવાર પસાંદ િ થાય કે 
ઓછા મરહલા ઉમેદવાર પસાંદ થાય તો તેટલા પ્રમાણમાાં પરુુર્ ઉમેદવારોિે ધ્યાિમાાં લેવામાાં આવશે. (દા.ત. કુલ ૧૦ જગ્યા 
મરહલા ઉમેદવાર માટે અિામત છે અિે ૦૮ મરહલા ઉમેદવાર પસાંદ થાય છે તો ૦૨ પરુુર્ ઉમેદવારો પસાંદગી પામી શકે છે.) 

૩. જન્મ તારીખ:- 
(૧) આયોગ જન્મ તારીખિા પરુાવા માટે એસ. એસ. સી બોડગ દ્વારા અપાયેલ એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રાખે છે. 
પરાંત ુ આ પ્રમાણપત્રમાાં દશાગવેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાનુાં ઉમેદવાર માિે તો સક્ષમ અધિકારીએ આપેલ વય અિે 
અધિવાસિા પ્રમાણપત્રિી પ્રમાચણત િકલ મોકલવાિી રહશેે. આ પ્રમાણપત્રમાાં અધિકૃત અધિકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાવેલ હોવુાં 
જોઇએ કે તેઓએ એસ.એસ. સી. કે તેિી પરીક્ષાનુાં મળૂ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે અિે પોતાિી સમક્ષ રજૂ કરવામાાં આવેલ 



પરુાવાઓિે આિારે ઉમેદવારિી સાિી જન્મતારીખ ............ છે. જે એસ.એસ. સી. કે તેિી સમકક્ષ પરીક્ષાિા પ્રમાણપત્રમાાં 
દશાગવેલ જન્મતારીખ કરતાાં જુદી છે તથા માિવાિે પરુત ુાં કારણ છે. ઉમેદવારે રજુ કરેલ વય અિે અધિવાસનુાં પ્રમાણપત્ર તેિી 
ધવશ્વાસહતાગ(credibility)િા આિારે સ્વીકાર કે અસ્વીકારિો ધિણગય આયોગ દ્વારા લેવામાાં આવશે. 
(૨) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાાં દશાગવેલ જન્મ તારીખમાાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈ શકશે િહી. 

૪. વયમયાગદા:- 
(૧) ઉંમર અરજી સ્વીકારવાિી છેલ્લી તારીખિા રોજ ગણવામાાં આવશે. 
(૨) જાહરેાતમાાં ઉપલી વયમયાગદા આપવામાાં આવેલ છે, તેમાાં િીિે મજુબિી છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. 

૧. મળૂ ગજુરાતિા અનસુચૂિત જિજાધત.વગગિા પરુુર્ 
ઉમેદવાર 

૦૫ વર્ગ 

૨. મળૂ ગજુરાતિા અનસુચૂિત જિજાધત.વગગિા મરહલા 
ઉમેદવાર  

૧૦ વર્ગ (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વર્ગ સિુી–આ છુટછાટ માાં 
મરહલા માટેિી છુટછાટ કે જે પાાંિ વર્ગિી છે, તેિો 
પણ સમાવેશ થઇ જાય છે.) 

૩.  શારીરરક અશક્તા િરાવતા ઉમેદવારો  શારીરરક અશક્તતા િરાવતા ઉમેદવારો કે જેઓ આ 
જગ્યાિી ફરજો સામાન્ય માણસોિી જેમ બજાવવા 
શક્ક્તમાિ હોય, તેઓિે સામાન્ય વરહવટ ધવભાગિા 
તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૮િા પરરપત્રથી ધિયત થયેલ 
સધુપ્રટેન્ડન્ટ/ધસધવલ સર્જિિા તબીબી પ્રમાણપત્રિે 
આિીિ ૧૦વર્ગ સિુીિી છુટછાટ મળવા પાત્ર રહશેે.  

૪. ગજુરાત સરકારિા કમગિારીઓ કે જેઓ ગજુરાત 
સરકારિી િોકરીમાાં કાયમી િોરણે અથવા હાંગામી 
િોરણે સળાંગ છ માસ થી કમગીરી બજાવતા હોય 
અિે તેઓિી પ્રથમ ધિમણકૂ જાહરેાતમાાંથી જગ્યામાાં 
દશાગવેલ વયમયાગદાિી અંદર થયેલ હોય તેવા 
કમગિારીઓ. 

ઉપલી વય મયાગદા લાગ ુપડશે િહી. 

 
૫. શૈક્ષચણક લાયકાત:- 
(૧) ઉમેદવાર જાહરેાતમાાં દશાગવેલ શૈક્ષચણક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાિી છેલ્લી તારીખિા રોજ િરાવતા હોવા જોઇએ. 
(૨) ઉમેદવારે શૈક્ષચણક લાયકાત માન્ય યધુિવધસિટી/સાંસ્થામાથી મેળવેલ હોવી જોઇએ. 
(૩) ઉમેદવારે અરજી સાથે માન્ય યધુિવધસિટી/સાંસ્થાિા ગણુ પત્રક (બિા જ વર્ો/સેમેસ્ટર) અિે પદવી પ્રમાણપત્રોિી સ્વયાં 
પ્રમાચણત િકલ રજુ કરવાિી રહેશે. શાળા/કોલેજિા આિાયગ દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાાં આવશે િહી. 
(૪) શૈક્ષચણક લાયકાત કામિલાઉ િોરણે માન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવારિો હક્ક દાવો સ્વીકારવામાાં આવશે િહી. 
(૫) જાહરેાતમાાં દશાગવેલ લાયકાતિી સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર િરાવે છે તેવો તેમિો હક્ક દાવો હોય તો આવા ઉમેદવારે 
સમકક્ષતા પ્રસ્થાધપત કરતા આદેશો/અધિકૃતતાિી ધવગતો આપવાિી રહશેે. 

૬. અનભુવ :- 
(૧) માાંગેલ અનભુવ, અરજી સ્વીકારવાિી છેલ્લી તારીખિા રોજ ગણવામાાં આવશે. 
(૨) આ જાહરેાતમાાં અન્યથા જોગવાઇ કરવામાાં િ આવી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મેળવવામાાં આવે તે તારીખથી અરજી 
સ્વીકારવાિી છેલ્લી તારીખિા સાંદભગમાાં અનભુવ ગણવામાાં આવશે. 
(૩) ઉમેદવારે અરજીમાાં જે અનભુવ દશાગવેલ હોય તેિા સમથગિમાાં અનભુવિો સમયગાળો (રદવસ, માસ, વર્ગ), મળૂ પગાર 
અિે કુલ પગારિી ધવગતો તથા બજાવેલ ફરજોિો પ્રકાર/મેળવેલ અનભુવિી ધવગતો સાથેનુાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહશેે. 
આવુાં પ્રમાણપત્ર સાંસ્થાિા લેટરપેડ પર સક્ષમ સત્તાધિકારીિી સહી અિે તારીખ સાથેનુાં હોવુાં જોઇએ. 
(૪) ઉમેદવારે રજુ કરેલ અનભુવિા પ્રમાણપત્રમાાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરવાિી ધવિાંતી માન્ય રાખવામાાં આવશે િહીં. અરજી 
કયાગ પછી અનભુવિા િવા પ્રમાણપત્રો સ્વીકારવામાાં આવશે િહી. 
(૫) અંશકાલીિ, રોજજિંદા વેતિદાર, એપે્રન્ટીસશીપ, તાલીમી, માિદવેતિ, આમાંધત્રત ફેકલ્ટી તરીકે ઉમેદવારે મેળવેલ અનભુવ 
માન્ય અનભુવ તરીકે ગણત્રીમાાં લેવામાાં આવશે િહીં. 



૭. અનસુચૂિત જાધત, અનસુચૂિત જિજાધત તથા સામાજજક અિે શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગગ:- 
(૧) મળૂ ગજુરાતિા અનસુચૂિત જાધત, અનસુચૂિત જિજાધત તથા સામાજજક અિે શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગગિા ઉમેદવારોિે જ 
અિામત વગગિા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળશે. 
(૨) અનસુચૂિત જાધત, અનસુચૂિત જિજાધત તથા સામાજજક અિે શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગગિા ઉમેદવારો પૈકી ઉમેદવાર જે 
વગગિા હોય તેિી ધવગત અરજીપત્રકમાાં અચકૂ આપવી. 
(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રકિી સાંબાંધિત કોલમમાાં જે તે અિામત કક્ષા દશાગવેલ િહી હોય તો પાછળથી અિામત વગગિા 
ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાિો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામાાં આવશે િહીં. 
(૪) અિામત વગગિો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેિા સમથગિમાાં સક્ષમ અધિકારી દ્વારા ધિયત િમિુામાાં આપવામાાં 
આવેલ જાધત પ્રમાણપત્રિી િકલ અરજી સાથે અચકૂ સામેલ કરવાિી રહશેે. અરજીપત્રક સાથે જાધત પ્રમાણપત્રિી િકલ 
સામેલ િહીં હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવશે િહીં અિે અરજીપત્રક રદ થવાિે પાત્ર બિશે. 
(૫) સામાજજક અિે શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગગિા ઉમેદવારોિે અિામતિો લાભ જો તેઓિો સમાવેશ “ઉન્નત વગગમાાં” િહી થતો 
હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે. 

 (૬) (ક) સામાજજક અિે શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગગિા ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગગમાાં સમાવેશ િ થતોહોવા અંગેનુાં સામાજજક 
ન્યાય અિે અધિકારરતા ધવભાગિા તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬િા ઠરાવથીધિયત થયેલ પરરધશષ્ટ (ક) (ગજુરાતીમાાં)િા િમિુામાાં 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૭િા રોજ પરૂા થયેલ ૨૦૧૬-૧૭િા િાણાકીય વર્ગિી આવકિે ધ્યાિે લઈિે આપવામાાં આવેલ 
પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહશેે. આ પરરધશષ્ટ (ક) (ગજુરાતીમાાં) તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૭િા રોજ અથવા ત્યારબાદ સક્ષમ 
અધિકારીએ આપેલ હોવુાં જોઈએ. વધમુાાં ઓિલાઈિ અરજી કરવા માટેિી છેલ્લી તારીખ સિુીમાાં આ પ્રમાણપત્ર મેળવેલ 
હશે તો જ તે માન્ય ગણાશે.  

 (ખ) પરરણીત મરહલા ઉમેદવારોએ આવ ુપ્રમાણપત્ર તેમિા માતા-ધપતાિી આવકિા સાંદભગમાાં રજુ કરવાનુાં રહશેે,જો આવા 
ઉમેદવારોએ તેમિા પધતિી આવકિા સાંદભગમાાં આવુાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ હશે તો તેમિી અરજી રદ કરવામાાં આવશે. 
(ગ) સામાજજક ન્યાય અિે અધિકારીતી ધવભાગિા તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭િા ઠરાવ ક્રમાાંક-સશપ/૧૨૨૦૧૭/૧૨૪૩૮૨૩/અમાાં 

દશાગવેલ જોગવાઇઓિે આધિિ અરજી સાથે‘ પરરધશષ્ટ(ક)’ િા બદલે એિેક્ષર-A (અંગે્રજીમાાં) રજુ કરેલ હશે તો તે ઉકત 

ઠરાવમાાં દશાગવેલ શરતોિે આધિિ માન્ય કરવામાાં આવશે.  

(ઘ) જો ઉમેદવારે આ પ્રમાણપત્ર (પરરધશષ્ટ-ક) અરજી સાથે રજુ કરેલ િહીં હોય તો તેઓિી અરજી અમાન્ય ગણવામાાં 

આવશે અિે ચબિ અિામત જગ્યા માટે પણ ધવિારણામાાં લેવામાાં આવશે િહીં.        

(૭) સરકારિી પ્રવતગમાિ જોગવાઈ મજુબ અિામત કક્ષાિા ઉમેદવારો ચબિઅિામત વગગિા ઉમેદવારોિી સાથે ધિયત િોરણો 

(અથાગત વય મયાગદા, અનભુવિી લાયકાત, ચબિ અિામત વગગિા ઉમેદવારો માટે અપિાવેલ હોય તેિા કરતાાં વધ ુ

ધવસ્તતૃ કરેલ અન્ય કે્ષત્ર) માાં છૂટછાટ લીિા ધસવાય પોતાિી ગણુવત્તાિા આિારે પસાંદગી પામે તો ચબિ અિામત 

જગ્યાિી સામે ગણતરીમાાં લેવાિા થાય છે. 

 (૮) ઉમેદવારે અરજીમાાં જાધત અંગે જે ધવગત દશાગવેલ હશે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરવાિી ધવિાંતી માન્ય રાખવામાાં આવશે 

િહી. 
૮. માજી સૈધિક   
(૧) માજી સૈધિક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં ધવગતો આપવાિી રહશેે. 
(૨) માજી સૈધિક ઉમેદવારે રડસ્િાર્જ બકુિી િકલ અરજીપત્રક સાથે અચકૂ મોકલવાિી રહશેે. 

૯. શારીરરક અશક્તતા િરાવતા ઉમેદવારો 
(ક) શારીરરક અશક્તતા િરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં ધવગતો આપવાિી રહશેે. 
(ખ) શારીરરક અશક્તતા ૪૦% કે તેથી વધ ુહોય તેવાઉમેદવારિે જ શારીરરક અશક્તતાિો લાભ મળવા પાત્ર રહશેે. શારીરરક 
અશક્તતાિો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે (૧) અંિત્વ અથવા ઓછી દ્રષ્ષ્ટ (૨) શ્રવણિી ખામી (૩) હલિ િલિ અશક્તતા 
અથવા મગજિો લકવો તે પૈકીિી કઇ શારીરરક અશક્તતા છે તે દશાગવવુાં. 
(ગ) જાહરેાતમાાં શારીરરક અશક્તતા િરાવતા ઉમેદવારો માટે અિામત જગ્યા દશાગવેલ િ હોય, પરાંત ુજગ્યાિી ફરજોિે અનરુૂપ 
જે પ્રકારિી શારીરરક અશક્તતા િરાવતા ઉમેદવારોિે પાત્ર ગણેલ હોય તેઓ તે જાહરેાત માટે અરજી કરી શકશે. આવા પ્રસાંગે 
ઉંમરમાાં છૂટછાટ મળશે. 
(ઘ) શારીરરક અશક્તતા િરાવતા ઉમેદવારે તેિા સમથગિમાાં સામાન્ય વહીવટ ધવભાગિા તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ િા પરરપત્ર ક્રમાાંક-
પરિ-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨થી ધિયત થયેલ િમિૂામાાં સરકારી હોક્સ્પટલિા સધુપ્રટેન્ડેન્ટ/ધસધવલ સર્જિ/મેડીકલ બોડગ દ્વારા 



આપવામાાં આવેલ પ્રમાણપત્રિી િકલ અરજી સાથે અચકૂ મોકલવાિી રહશેે. જો પ્રમાણપત્રિી િકલ સામેલ કરવામાાં િહીં 
આવેલ હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવશે િહીં શારીરરક અશક્તતા ઉમેદવાર તરીકેિો લાભ મળવાપાત્ર થશે િહીં. 

૧૦. મરહલા ઉમેદવાર 
મરહલાઓિી અિામત જ્ગગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્િ િહીં થાય તો તેિી જગ્યા જે તે કક્ષાિા 

(category) પરુુર્ ઉમેદવારોિે ફાળવી શકાશે. 
જો ઉમેદવારિો સમાવેશ અિામત વગગ, માજી સૈધિક, શારીરરક અશક્તતા, મરહલા કે ધવિવા પૈકીિા ધવકલ્પો પૈકી એક થી 
વધ ુધવકલ્પોમાાં થતો હોય તેવા રકસ્સામાાં તેિે લાગ ુપડતા ધવકલ્પો પૈકી જેમાાં વધ ુલાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે. 

૧૧. ધવિવા ઉમેદવાર  
(૧) ઉમેદવાર ધવિવા હોય તો અરજીપત્રકમાાં તે કોલમ સામે “હા” અવશ્ય લખવુાં અન્યથા “લાગ ુપડત ુાં િથી” એમ દશાગવવુાં . 
(૨) ધવિવા ઉમેદવારે જો પિુ: લગ્િ કરેલ હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ સામે “હા” અચકૂ લખવુાં અન્યથા“ લાગ ુપડત ુાં 
િથી” એમ દશાગવવુાં . 
(૩) ધવિવા ઉમેદવારે પિુ: લગ્િ કરેલ િ હોય અિે ધવિવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તો અરજી સાથે પિુ: 
લગ્િ કરેલ િથી તેવી એરફડેધવટ રજુ કરવાિી રહશેે. 
(૪) ધવિવા ઉમેદવારિે સરકારિી પ્રવતગમાિ જોગવાઈ મજુબ તેઓએ મેળવેલ ગણુમાાં પાાંિ ટકા ગણુ ઉમેરવામાાં આવશે. 
(પ) કોઇ મરહલા ઉમેદવાર જાહરેાત માટે અરજી કરે તે સમયે ‘’ધવિવા‘’ િ હોય, પરાંત ુઅરજી કયાગ બાદ અથવા જાહરેાત 
પ્રધસધ્િ થયાિી છેલ્લી તારીખ વીતી ગયા બાદ અથવા ભરતી પ્રરક્રયાિા કોઇપણ તબકે્ક “ધવિવા” બિે અિે તે અંગે જરૂરી 
દસ્તાવેજી પરૂાવાઓ રજુ કરે તો તેિી રજુઆત મળ્યા તારીખ પછીિા ભરતી પ્રરક્રયાિા જે પણ તબકકા બાકી હોય તે 
તબકકાથી જ તેવા મરહલા ઉમેદવારોિે‘’ ધવિવા મરહલા ઉમેદવાર ‘’ તરીકેિા લાભ આપવામાાં આવશે.  

૧૨. િા વાાંિા પ્રમાણપત્ર:- 
(૧) ગજુરાત સરકારિા સરકારી/અિગસરકારી/સરકાર હસ્તકિા કોપોરેશિ/કાંપિીઓમાાં સેવા બજાવતા અધિકારીઓ/કમગિારીઓ 
આયોગિી જાહરેાતિા સાંદભગમાાં બારોબાર અરજી કરી શકશે અિે તેિી જાણ ઉમેદવારે પોતાિા ધવભાગ/ખાતા/કિેરીિે અરજી 
કયાગિી તારીખથી રદિ-૭ માાં અચકૂ કરવાિી રહશેે. જો ઉમેદવારિા ધિયોક્તા તરફથી અરજી મોકલવાિી છેલ્લી તારીખ બાદ 
૩૦ રદવસમાાં અરજી કરવાિી પરવાિગી િહીં આપવાિી જાણ કરવામાાં આવશે તો તેઓિી અરજી િા માંજુર કરી ઉમેદવારી 
રદ કરવામાાં આવશે. 
(૨) કેન્દ્ર સરકારિી અથવા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારિી િોકરીમાાં હોય તેવા ઉમેદવારે ખાતા મારફત અરજી મોકલવાિી 
રહશેે અથવા આ અરજી સાથે ધિમણકૂ અધિકારીનુાં િા વાાંિા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહશેે. 
(૩) રૂબરૂ મલુાકાત સમયે ઉમેદવારે સક્ષમ અધિકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ િા વાાંિા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહશેે. 

૧૩.ગેરલાયક ઉમેદવાર:- 
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ કે અન્ય જાહરે સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકારી /અિગ સરકારી /સરકાર હસ્તકિી 

સાંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર ક્યારેય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેિી ધવગત અરજી પત્રકમાાં આપવાિી રહશેે. જો 
ઉમેદવારિો ગેરલાયકિો સમય િાલ ુહશે તો આવા ઉમેદવારિી અરજી રદ થવાિે પાત્ર બિશે. 

૧૪.ફરજજયાત ધિવધૃત્ત, રુખસદ, બરતરફ :- 
અગાઉ ઉમેદવારિે સરકારી સેવા/ સરકાર હસ્તકિી કાંપિી કે બોડગ કોપોરેશિમાાંથી ક્યારેય પણ ફરજજયાત ધિવધૃત્ત, 

રુખસદ કે બરતરફ કરવામાાં આવેલ હોય તો અરજીપત્રકમાાં તેિી ધવગત આપવાિી રહશેે. 

૧૫.અગત્યિી જોગવાઇઓ:-    
(૧) આ જગ્યાિી ધિમણકૂ માટે સીિી ભરતીથી પસાંદગીિી પરક્રયા અનસુરવાિી થાય છે. જે માટે The Gujarat Public 
S ervice Commission Procedure (Amendment) Rules 2016, અનસુાર ઉમેદવારોિી પસાંદગી પ્રાથધમક કસોટી અિે રૂબરૂ 
મલુાકાત યોજીિે કરવામાાં આવશે. પ્રાથધમક કસોટીિા ગણુ ક્રમાનસુાર જરૂરી અરજીઓિી િકાસણી કરી ઉમેદવારોિી રૂબરૂ 
મલુાકાત માટેિી પાત્રતા િક્કી કરાશે. આ કસોટીનુાં માધ્યમ આયોગ અન્યથા િક્કી કરશે િહીં તો ગજુરાતી રહશેે. પ્રાથધમક 
કસોટી સામાન્યત: અમદાવાદ/ગાાંિીિગર ખાતે લેવામાાં આવશે, અિે ઉમેદવારોએ સ્વ ખિે ઉપક્સ્થત રહવેાનુાં રહશેે.  



(૨) પ્રાથધમક કસોટીમાાં મેળવેલ ગણુ આખરી પસાંદગી માટે ગણવામાાં આવશે. રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવાિા થતા 
ઉમેદવારોમાાં, જો કોઇ ઉમેદવારોિા પ્રાથધમક કસોટીમાાં ૧૦% કે તેથી ઓછા ગણુ હશે તો તેમિે રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્રતા 
િક્કી કરવા અરજી િકાસણીિે પાત્ર ઉમેદવારોિી યાદી માટે ધવિારણામાાં લેવામાાં આવશે િહી. 
(૩) પ્રાથધમક કસોટીમાાં સામાન્ય અભ્યાસિા ૧૦૦ ગણુ માટે ૧૦૦ પ્રશ્નો રહશેે અિે સબાંધિત ધવર્યિા ૨૦૦ ગણુ માટે ૨૦૦ 
પ્રશ્નો રહશેે. 
(૪) ઉમેદવારોિી આખરી પસાંદગી ૫૦ ટકા ગણુભાર પ્રાથધમક કસોટીિા ૩૦૦ ગણુમાથી મેળવેલ ગણુઅિે ૫૦ ટકા ગણુભાર 
રૂબરૂ મલુાકાતિા ૧૦૦ ગણુમાાંથી મેળવેલ ગણુિા આિારે કરવામાાં આવશે. એટલે કે પ્રાથધમક કસોટીમાાં ૩૦૦ ગણુમાાંથી 
મેળવેલ ગણુિે ૫૦ ટકા ગણુભાર અિે રૂબરૂ મલુાકાતમાાં ૧૦૦ ગણુમાાંથી મેળવેલગણુિે ૫૦ ટકા ગણુભાર ગણી કુલ ૧૦૦ 
ગણુમાાંથી ગણુ આપવામાાં આવશે. 

િોંિ :- અસાિારણ સાંજોગો તથા અપવાદરૂપ રકસ્સામાાં સીિી ભરતી માટેિી માત્ર રૂબરૂ મલુાકાતિા આિારે પસાંદગી પ્રરક્રયા 
અપિાવવાિો ધિણગય લેવાિો આયોગિે અધિકાર રહ ેછે. 

સ્પષ્ટીકરણ :- જો ઉમેદવારે પ્રાથધમક કસોટીમાાં ૩૦૦ ગણુમાાંથી ૧૫૦ ગણુ મેળવેલ હશે અિે રૂબરૂમલુાકાતમાાં ૧૦૦ ગણુમાાંથી 
૬૦ ગણુ મેળવશે તો લેચખત પ્રાથધમક કસોટીિા ૫૦ ટકા ગણુભારમજુબ ૨૫ ગણુ અિે રૂબરૂ મલુાકાતિા ૫૦ ટકા ગણુભાર 
મજુબ ૩૦ ગણુ એમ કુલ ૫૫ ગણુ થશે.પ્રાથધમક કસોટી/અિે રૂબરૂ મલુાકાતિા કુલ ૧૦૦ ગણુમાાંથી પસાંદગી માટેનુાં લાયકી 
િોરણ ચબિ અિામત વગગ અિે અિામત વગગિા ઉમેદવારો માટે િીિે મજુબ રાખવામાાં આવે છે. 

ક્રમ વગગ (Category) વગગ- ૧ અિે ૨ 
 પરુુર્ 

વગગ- ૧ અિે ૨ 
મરહલા 

૧ ચબિઅિામત  (સામાન્ય) વગગ  ૫૦ ૪૫ 
૨ સા. શૈ. પ. વગગ ૩૫ ૩૧ 
૩ અન.ુ જાધત  ૩૫ ૩૧ 
૪ અન.ુ જિ જાધત  ૩૫ ૩૧ 

(૫) અપવાદ રૂપ રકસ્સામાાં અસાિારણ સાંજોગોમાાં પરાંપરાગત રીતે માત્ર રૂબરૂ મલુાકાતિે આિારે જ પસાંદગી અંગે આયોગ 
દ્વારા ધિણગય લેવામાાં આવશે. જેમા પસાંદગીનુાં લાયકી િોરણ માત્ર રૂબરૂ મલુાકાતિા ગણુિે આિારે ઉપર જણાવ્યા મજુબનુાં 
રહશેે. 
(૬) પ્રાથધમક કસોટીમાાં ઉમેદવારિે O.M.R . S heet માાં જવાબ આપવા માટે A, B, C , D અિે E  એમ પાાંિ ધવકલ્પ આપવામાાં 
આવશે, પાાંિમો ધવકલ્પ E  ‘Not attended’ તરીકેિો રહશેે. જો ઉમેદવારે તમામ ધવકલ્પો ખાલી રાખ્યા હોય (encode કયાગ િ 
હોય) અથવા ખોટા જવાબ આપેલ હોય તો પ્રત્યેક ધિધશ્રત ગણુિા ૦.૩ Negative Marks કાપવામાાં આવશે. અિે જો પાાંિમો 
ધવકલ્પ E   ‘Not attended’  એિકોડ કરેલ હોય તો “શનૂ્ય”  ગણુ કાપવાિા રહશેે. અથાગત માત્ર E   ‘Not attended’  ધવકલ્પ જ 
encode કયો હશે તો તે પ્રશ્ન માટે કોઇ િેગેટીવ ગણુ કાપવામાાં આવશે િહીં. 
(૭) રૂબરૂ મલુાકાતમાાં આયોગિી સિુિાઓ /િોરણો મજુબ જાહરેાતમાાં દશાગવેલ કેટેગરી વાઈઝ જગ્યાિી સાંખ્યાિે ધ્યાિે લઈ 
િીિે મજુબ અનસુરવાનુાં રહશેે.   

કુલ જગ્યાઓ                    કુલ જગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવામાાં આવિાર ઉમેદવારોિી સાંખ્યા 
 ૦૧      ૦૬ 
 ૦૨      ૦૮ 
 ૦૩      ૧૦ 
    ૦૪ કે તેથી વધ ુ                                        કુલ જગ્યાઓથી ૦૩ ગણા 

(૮) પ્રાથધમક કસોટીમાાં મેળવેલ ગણુ આખરી પસાંદગી માટે ગણવામાાં આવશે. તેમજ ઉપયુગક્ત કોલમમાાં દશાગવેલ સાંખ્યા પ્રમાણે 
રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવાિા થતા ઉમેદવારોમાાં, જો કોઇ ઉમેદવારિા પ્રાથધમક કસોટીિા ૧૦ ટકા  કે તેથી ઓછા ગણુ હશે 
તો રૂબરૂ મલુાકાતિે પાત્ર ગણવામાાં આવશે િહીં. 
(૯) જાહરેાતમાાં ઠરાવેલ લઘતુમ લાયકાત તેમજ અનભુવ કરતાાં વધ ુશૈક્ષચણક લાયકાત અિે/અથવા વધ ુઅનભુવ અિે/અથવા 
લાયકાતમાાં ઊંિી ટકાવારીિે આિારે રૂબરૂ મલુાકાત માટે આયોગ ઉમેદવારોિી સાંખ્યા મયાગરદત કરી શકશે. 
(૧૦) સીિી ભરતી માટે રૂબરૂ મલુાકાતિા ૧૦૦ ગણુમાાંથી પસાંદગી માટેનુાં લઘતુમ િોરણ વગગ-૨િી જગ્યાઓ માટે 
ચબિઅિામત વગગિા ઉમેદવારો માટે ૫૦ ગણુ અિે અિામત વગગિા ઉમેદવારો માટે ૩૫ ગણુ રાખવામાાં આવે છે. ઇન્ટરવ્ય ુ
કધમટી દ્વારા રૂબરૂ મલુાકાતમાાં ઉમેદવારિા એકાંદર દેખાવ (Overall Performance) િે ધ્યાિે લેવામાાં આવશે અિે ઇન્ટરવ્ય ુ



કધમટી ઇન્ટરવ્ય ુદરમ્યાિ ઉમેદવારિા Overall Performance િે ધ્યાિમાાં  રાખી િિાગ ધવિારણા કયાગ બાદ સવાગનમુતે ગણુ 
આપશે. 
(૧૧) માજી સૈધિકો તથા શારીરરક અશક્ત ઉમેદવારોિી જગ્યાઓ અિામત હોય ત્યારે સબાંધિત કેટેગરીિા માજી સૈધિક તથા 
શારીરરક અશક્ત ઉમેદવારો પૈકી જે ઉમેદવારો આ પ્રમાણેિા લઘતુમ ગણુ મેળવતા હશે તેમિે સબાંધિત કેટેગરીિી અિામત 
જગ્યા સામે ગણવામાાં આવશે. જો જાહરેાતમાાં જણાવ્યા પ્રમાણેિી આ કેટેગરીઓ માટે રાખવામાાં આવેલ અિામત જગ્યાઓ 
માટે આ લઘતુમ ગણુ મેળવતા ઉમેદવારો પ્રાપ્ત િ થાય કે પરુતી સાંખ્યામાાં પ્રાપ્ત િ થાય તો સબાંધિત કેટેગરીિા લઘતુમ 
ગણુિા ૧૦ % િોરણ હળવ ુકરીિે પસાંદગી કરવામાાં આવશે. 
(૧૨) મરહલા ઉમેદવારો માટે લઘતુમ ગણુિા ૧૦ ટકાનુાં િોરણ હળવ ુકરીિે પસાંદગી પદ્ધધત અનસુરવાિી રહશેે અિે રૂબરૂ 
મલુાકાત બાદ જે તે કેટેગરીિા મરહલા ઉમેદવારો માટેિી અિામત સાંખ્યા જેટલા મરહલા ઉમેદવારોથી વધ ુઉમેદવારો ઉપલબ્િ 
થાય તો ભલામણ યાદીમાાં મરહલા ઉમેદવારોિો સમાવેશ થયા બાદ બાકીિા મરહલા ઉમેદવારોિી પ્રધતક્ષાયાદીમાાં પસાંદગી 
ગણવામાાં આવશે આ જોગવાઇ મજુબ લઘતુમ લાયકી િોરણ આ મજુબ રહશેે. ચબિ અિામત વગગિા મરહલા ઉમેદવારો માટે 
૪૫ ગણુ તેમજ અિામત વગગિા મરહલા ઉમેદવારો માટે ૩૧ ગણુ રાખવામાાં આવશે.   

૧૬.રૂબરૂ મલુાકાત:-  
(૧)  રૂબરૂ મલુાકાત આયોગિી કિેરી ખાતે જ લેવામાાં આવશે. ઉમેદવારે પોતાિા ખિે ઉપક્સ્થત થવાનુાં રહશેે. 
(૨) અનસુચૂિત જાધત, અનસુચૂિત જિજાધતિા ઉમેદવારો તથા બેરોજગાર ઉમેદવારો કે જેઓિા માતા-ધપતા િી વાધર્િક આવક 
આવકવેરાિે પાત્ર િ હોય તેઓિે તેમિા રહઠેાણિા સ્થળેથી રૂબરૂ મલુાકાત માટે આવવા તથા જવામાટે ગજુરાત એસ.ટી. 
ધિગમ દ્વારા ધિયત થયેલ રટરકટિા દર પ્રમાણે બસ ભાડુાં મળવાપાત્ર થશે. આ માટે ઉમેદવારે રૂબરૂ મલુાકાતિા રદવસે ધિયત 
ફોમગ ભરવાન ુરહશેે અિે તેિીસાથે અસલ રટરકટ રજુ કરવાિી રહશેે. 
(૩) રૂબરૂ મલુાકાતિા રદવસે રૂબરૂ મલુાકાતિા પત્રમાાં દશાગવવામાાં આવેલ અસલ પ્રમાણપત્રો રજુ કરવાિા રહશેે. જો ઉમેદવાર 
અસલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરશે િહીં તો તેઓ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર બિશે િહીં તેિી ખાસ િોંિ લેવી. 

૧૭.િીિે દશાગવ્યા મજુબિી અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે.(આ યાદી માત્રદષ્ટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપણૂગ િથી) 
(૧) આયોગિા ઓિલાઇિ મસુદ્દા મજુબ અરજી કરેલ િ હોય 
(૨) અરજીમાાં દશાગવેલ ધવગતો અધરૂી કે અસાંગત હોય. 
(૩) અરજીમાાં ઉમેદવારે સહી અપલોડ કરેલ િ હોય. 
(૪) અરજી ફેક્સથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવેલ હોય. 
(૫) અરજીમાાં પાસપોટગ  સાઈઝિો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરેલ િ હોય. 
(૬) અરજી સાથે પરેૂપરૂી ફી ભરેલ િ હોય. 
(૭) અનસુચૂિત જાધત, અનસુચૂિત જિજાધત, સા.શૈ.પ.વગગ તથા શારીરરક અશક્તતા િરાવતા ઉમેદવારેઅરજીપત્રક સાથે સક્ષમ 
અધિકારી દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્રિી િકલ રજુ કરેલ િ હોય. 
(૮) માજી સૈધિક ઉમેદવારે રડસ્િાર્જ બકુિી િકલ રજુ કરેલ િ હોય 
(૯) ઉમેદવારે શૈક્ષચણક લાયકાતિા સાંદભગમાાં માકગશીટ/પદવી પ્રમાણપત્રિી િકલ રજુ કરેલ િહોય. 
(૧૦) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ.પ્રમાણપત્રિી િકલ રજુ કરેલ િ હોય. 
(૧૧) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાાં અનભુવ દશાગવેલ હોય (જેિા આિારે પાત્રતા િક્કી કરવાિી થતીહોય) પરાંત ુતેિા સમથગિમાાં 
પ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ િ હોય અથવા તો રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રમાાં તેઓિો અનભુવિો સમયગાળો, મળુપગાર, કુલપગાર અિે 
અનભુવિો પ્રકાર દશાગવેલ િ હોય તથા સાંસ્થાિા લેટરપેડ ઉપર િ હોય. 
(૧૨) ઓિ લાઈિ જાહરેાતિી અરજી કરવાિી રીત ક્રમાાંક: ૧૫ િીિે સિુવેલ  (ઉમેદવારોિેસબાંધિત) પ્રમાણપત્રો/અિે જેિા 
આિારે પાત્રતા િક્કી કરવાિી થતી હોય તેવા લાગ ુપડતા આિાર પરુાવાિી પ્રમાચણત કરેલ િકલો આયોગિે મોકલવામાાં 
આવેલ અરજીપત્રક સાથે જોડેલ િહીં હોય તેવા ઉમેદવારોિી અરજી અધરુી ગણીિે રદ ગણવામાાં આવશે. 

૧૮.ધિમણકૂ:-  
(૧) ઉપરિી જાહરેાત સાંબાંિમાાં ધિમણકૂ માટે પસાંદ થયેલાઉમેદવારિી સરકારશ્રીિા સાંબાંધિત ધવભાગિે આયોગ દ્વારા ભલામણ 
કરવામાાં આવશે. ઉમેદવારોએ આખરી ધિમણકૂ પત્ર મેળવતાાં પહેલાાં કોમ્પ્યટુર અંગેિી સીસીસી અથવા તેિી સમકક્ષ રાજ્ય 
સરકાર વખતો વખત િક્કી કરે તેવી લાયકાત મેળવી લેવાિી રહશેે. આ પ્રકારિી લાયકાત િહીં િરાવિાર ઉમેદવાર 
ધિમણકૂિે પાત્ર બિશે િહીં. 



(૨) ધિમણકૂ અંગેિી સઘળી કાયગવાહી સરકારશ્રી દ્વારાકરવામાાં આવતી હોવાથી આ અંગેિો કોઇ પણ પત્રવ્યવહાર આયોગ 
ધ્યાિે લેશે િહીં. 
(૩) ઉમેદવારે તેિી શૈક્ષચણક લાયકાત /અનભુવ/ઉંમર વગેરેિા સમથગિમાાં રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રો કોઇ પણ તબકે્ક અયોગ્ય 
માલમુ પડશે તો તેિી ઉમેદવારી રદ થશે તેમજ ભલામણ બાદિી ધિમણકૂપણ રદ થવાિે પાત્ર રહશેે અિે આવા ઉમેદવાર 
ભારતીય ફોજદારી િારા હઠેળિી કાયગવાહી િે પાત્ર થશે, જેથી ઉમેદવારિે સલાહ આપવામાાં આવે છે કે, તેમણે રજુ કરેલા 
પ્રમાણપત્રો ખબુ જ િોકસાઈથી પણુગ રીતે ખરાઈ કયાગ બાદ જ આયોગમાાં રજુ કરવા. 

૧૯.ગેરવતગણ ૂાંક અંગેદોધર્ત ઠરેલા ઉમેદવારો ધવરૂધ્િ પગલાાં 
 ઉમેદવારોિે આથી િેતવણી આપવામાાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાાં કોઇ પણ પ્રકારિી ખોટી મારહતી દશાગવવી 
િહી, તેમજ આવશ્યક મારહતી છૂપાવવી િહી, ઉપરાાંત તેઓએ રજુ કરેલ અસલ દસ્તાવેજો કે તેિી પ્રમાચણત િકલમાાં કોઇપણ 
સાંજોગોમાાં સિુારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા કોઇપણ િેડાાં કરવા િહીં અથવા તેઓએ આવા િેડાાં કરેલ/બિાવટી દસ્તાવેજો 
રજુ કરવા િહી, જો એક જ બાબતિા બે કે તેથી વધ ુ દસ્તાવેજોમાાં અથવા તેિી પ્રમાચણત િકલમાાં કોઇપણ પ્રકારિી 
અિોકસાઇ અથવા ધવસાંગતતા જણાય તો તે ધવસાંગતતાઓ બાબતિી સ્પષ્ટતા રજુ કરવી.જો કોઇ ઉમેદવાર આયોગ દ્વારા 
દોધર્ત જાહરે થયેલ હોય અથવા થાય તો, 
(૧) તેઓિી ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતાપ્રાપ્ત કરવા,  
(ર) િામ બદલીિે પરીક્ષા આપવી,  
(૩) કોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પણૂગ કરાવ્ય ુહોય, 
(૪) બિાવટી દસ્તાવેજ રજુ કયાગ હોય,  
(પ) અગત્યિી બાબત છુપાવવા અથવા દોર્મકુત અથવા ખોટા ધિવેદિો કરેલ હોય, 
(૬) તેઓિી ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ અધિયધમત કે અનચુિત ઉપાયોિો સહારો લીિો હોય, 
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનચુિત સાિિોિો ઉપયોગ કયો હોય, 
(૮) ઉત્તરવહીમાાં અશ્લીલ ભાર્ા કે અધશષ્ટ બાબતો સરહતિી અસાંગત બાબતો રજુ કરેલ હોય, 
(૯) પરીક્ષા ખાંડમાાં કોઇ પણ રીતિી ગેરવતગણકૂ આિરવી, જેવી કે અન્ય ઉમેદવારિી જવાબવહીિી િકલ કરવી,પસુ્તક, 
ગાઇડ, કાપલી તેવા કોઇ પણ છાપેલ કે હસ્તચલચખત સારહત્યિી મદદથી અથવા વાતચિત દ્વારા કે કોઇ સાાંકેધતક રીતે િકલ 
કરવા કે અન્ય ઉમેદવારોિે િકલ કરાવવાિી ગેરરીતીઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી આિરવા માટે, 
(૧૦) આયોગ દ્વારા પરીક્ષાિી કામગીરી અંગે ધિયકુત થયેલા કમગિારીઓિે પજવણી કરવી, કોઇ પણ પ્રકારિી શારીરરક ઇજા 
પહોિાડવી, અથવા 
(૧૧) ઉપરોકત જોગવાઇઓમાાં ઉલ્લેખાયેલ દરેક અથવા કોઇ પણ કૃત્ય કરવા કે કરાવવા તેણે કે સીિી અથવા  
આડકતરી રીતે આયોગ પર દબાણ લાવિાર ઉમેદવાર િીિે દશાગવેલ ધશક્ષા ઉપરાાંત આપોઆપ પ્રયત્િ કયો હોય, ફોજદારી 
કાયગવાહીિે પાત્ર બિશે. 

(ક) આયોગ દ્વારા તે પસાંદગીિા ઉમેદવાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે, અિે /અથવા 
(ખ) તેિે આયોગ લેતેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મલુાકાત માટે કાયમી કે મકુરર મદુત માટે 

(૧) આયોગ દ્વારા લેવાિાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસાંદગી માટે, અિે 
(ર) રાજય સરકાર હઠેળિી કોઇપણ િોકરીમાાંથી સરકાર દ્વારા ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે અિે 

(ગ) જો સરકારી સેવામાાં અગાઉથી જ હોય તો તેિા ધવરૂધ્િ સમચુિત ધિયમો અનસુાર ધશસ્ત ભાંગિા પગલાાં લઇ શકાશે. 
(૧ર) ઉપરોકત ધવગતોમાાં ધિરદિષ્ટ કરેલ ધશક્ષા કરતા પહલેા આયોગ/ સરકાર દ્વારા ઉમેદવારિે /કમગિારીિે 
      (૧) આરોપિામામાાં તેમિી સામેિા સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કેસિા પ્રકાર બાબતે, 
      (ર) લેખીતમાાં ધશક્ષા અંગે બિાવિામુાં- હકીકત રજુ કરવા અિે 
      (૩) ધશક્ષા અંગે ધિયત સમય મયાગદામાાં રૂબરૂ રજુઆત કરવાિી તક આપવામાાં આવશે. 

           
           
                    
                                                (આશા શાહ) 

 સાંયકુ્ત સચિવ 
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

 



Online અરજી કરવાિી તથા અરજી ફી ભરવાિી રીત:- 

આ જાહરેાતિા સાંદભગમાાં આયોગ દ્વારા ઓિ લાઈિ જ અરજી સ્વીકારવામાાં આવશે.ઉમેદવાર તા.૧૫-૦૯-૨૦૧૭, ૧૩.૦૦ 
કલાકથી તા.૦૩-૧૦-૨૦૧૭, ૧૩.૦૦ કલાક સિુીમાાં https ://gpsc-ojas .gujarat.gov.in પર અરજી પત્રક ભરી શકશે. ઉમેદવારે 
અરજી કરવા માટે િીિે મજુબિા S teps (૧) થી (૧૬) અનસુરવાિા રહશેે. Confirmation Number મળ્યા પછી જ અરજી 
માન્ય ગણાશે. 

(૧) સૌપ્રથમ http://gpsc-ojas .gujarat.gov.in પર જવુાં. 
(૨) Apply On line C lick કરવુાં.આ પ્રમાણે click કરવાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now બટિ દેખાશે. 

સૌપ્રથમ More Details પર C lick કરીિે જાહરેાતિી બિી જ ધવગતોિો અભ્યાસ ઉમેદવારોએ કરવો અિે ત્યારબાદ 
Apply Now બટિ ક્ક્લક કરવુાં. 

(૩)      S ocial welfare officer class-ll ઉપર click કરવાથી જગ્યાિી ધવગતો મળશે. 
(૪)    તેિી િીિે Apply Now પર C lick કરવાથી Application  Format દેખાશે. Application Format માાં સૌ પ્રથમ“Personal 

details” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરડી(*) ધિશાિી હોય તેિી ધવગતો ફરજજયાત ભરવાિી રહશેે.) “Personal 
Details” માાં જ્યાાં Mobile Number અિે email ID માાંગ્યા છે, તેિી ધવગત લખવી જેથી જરૂર જણાયે આયોગ 
ઉમેદવારિે મારહતગાર કરી શકે. 

(૫) Personal Details ભરાયાબાદ Educational Details ભરવામાટે Educational Details  પર click કરવુાં અિેપોતાિી 
શૈક્ષચણક ધવગતો ભરવી. 

(૬) Additional Qualification પર“click” કરી Additional Qualification ભરવી. 
(૭) Experience Details પર“click” કરવુાં અિે Experience Details ભરવી. વધ ુExperience ઉમેરવા માગતા હોવ તો 

Add. More Exp.પર“click” કરી Details ભરવી. 
(૮) Additional Information પર“click” કરી ત્યાાં મારહતી ભરવી. જે વિારાિો અનભુવ ojas module માાં સમાધવષ્ટ િ 

થતો હોય, તો સાદા કાગળ પર ojas માાં જણાવ્યા મજુબિા અનભુવિા કોઠા પ્રમાણે આપે વિારાિા અનભુવિી 
ધવગત ઉમેરીિે મોકલવી. 

(૯) તેિી િીિે “Self-declaration”માાં Yes / No  પર click કરવુાં. 
(૧૦) હવે save  પર“click” કરવાથી તમારો Data S ave  થશે. અહીં ઉમેદવારિો Application Number generateથશે. જે 

ઉમેદવારે સાિવીિે રાખવાિો રહશેે અિે હવે પછી આ જાહરેાતિા સાંદભગમાાં આયોગ સાથેિા કોઈ પણ 
પત્રવ્યવહારમાાં તે દશાગવવાિો રહશેે.  

(૧૧) જો આપિી અરજીપત્રકમાાં કોઇ સિુારા-વિારા કરવાિા હોય તો Edit Applicationમાાં જઇિે કરી શકાશે, આ સધુવિા 
અરજી Confirm કરતાાં પહલેા ઉપલબ્િ છે. એક વખત અરજી Confirm થઇ ગયા પછી / બાદ આ સધુવિા ઉપલબ્િ 
રહશેે િહીં. 

(૧૨) હવે પેજિા ઉપરિા ભાગમાાં upload photo પર click કરો. અહીં તમારો application number type કરો અિે તમારી 
Birth date type કરો. ત્યારબાદ ok પર click  કરો. અહીં photo અિે signature upload કરવાિા છે. (ફોટાનુાં માપ 
૫ સે.મી. ઊંિાઇ અિે ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અિે signatureનુાં માપ ૨.૫સે.મી. ઊંિાઇ અિે ૭.૫ સે.મી પહોળાઈ 
રાખવી) (photo અિે signature upload કરવા.સૌ પ્રથમ તમારો photo અિે signature .jpg Formatમાાં(10 KB) 
સાઇઝથી વિારે િહીં તે રીતે Computerમાાંહોવા જોઇએ.) “Browse” Button પર click કરો હવે Choose F ileિા 
સ્ક્રીિમાાંથી જે ફાઇલમાાં .jpg Formatમાાં તમારો photo store થયેલ છે તેફાઇલિે ત્યાાંથી S elect કરો અિે“Open” 
Button િે click કરો.હવે“Browse” Button િી બાજુમાાં “Upload “ Button પર C lick કરો. હવે બાજુમાાં તમારો photo 
દેખાશે. હવે આ જ રીતે signature પણ upload કરવાિી રહશેે.  

(૧૩) હવે પેજિા ઉપરિા ભાગમાાં “Confirm Application” પર click કરો અિે “Application number” તથા Birth Date 
Type  કયાગ બાદ Ok પર click કરવાથી બે (૨) બટિ૧: Application preview ૨: confirm application દેખાશે. 
ઉમેદવારે “Application preview” પરclick કરીપોતાિીઅરજીજોઈલેવી. અરજીમાાં સિુારો કરવાિો જણાય, તો Edit 
Application ઉપર click કરીિે સિુારો કરી લેવો. અરજી confirm કયાગ પહલેા કોઇપણ પ્રકારિો સિુારો અરજીમાાં કરી 
શકાશે. પરાંત ુઅરજી confirm થઇ ગયા બાદ અરજીમાાં કોઇપણ સિુારો થઇ શકશે િહીં. જો અરજી સિુારવાિી જરૂર 
િ જણાય તો જ confirm application પરclick  કરવુાં. Confirm applicationપરclick કરવાથી ઉમેદવારિી અરજીિો 
આયોગમાાં online સ્વીકાર થઈ જશે. અહીં“confirmation number” generate થશે જે હવે પછીિી બિી જ કાયગવાહી 

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


માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાિવવાિોરહશેે. Confirmation number ધસવાય કોઇપણ પત્રવ્યવહાર કરી શકાશે િહીં. 
Confirm થયેલ અરજીપત્રકિી ધપ્રન્ટ અચકૂ કાઢી રાખવી. 

(૧૪) સામાન્ય કેટેગરીિા ઉમેદવારે ભરવાિી અરજી ફી િીિેિા બે ધવકલ્પ પૈકી કોઇપણથી ભરી શકે છે.  
૧. પોસ્ટ ઓરફસમાાં:-સામાન્ય કેટેગરીિા ઉમેદવારે ભરવાિી થતી ફીસાંદભે “Print Challan” ઉપર કલીક કરીિે ધપ્રન્ટેડ 
િલણિી િકલ કાઢવાિી રહશેે. આ ધપ્રન્ટેડ િલણિી િકલ લઇિે િજીકિી કોમ્પ્યટુરિી સધુવિા િરાવતી પોસ્ટ 
ઓરફસમાાં  રૂ. ૧૦૦/- આયોગિી ફી + પૉસ્ટલ સધવિસ િાર્જ તાાઃ ૦૩-૧૦-૨૦૧૭, ૧૩:00 કલાક સિુીમાાં ભરવાિી રહશેે 
અિે ફી ભયાગ અંગેનુાં િલણ મેળવવાનુાં રહશેે.  
૨. ઓિલાઇિ ફી :-જમા કરાવવા માટે “Print Challan” ઉપર કલીક કરવુાં. અિે ધવગતો ભરવી અિે ત્યાાં “Online 
Payment of fee” ઉપર કલીક કરવુાં. ત્યારબાદ આપેલ ધવકલ્પોમાાં “Net Banking of fee” અથવા “Other Payment 
Mode”િા ધવકલ્પોમાાંથી યોગ્ય ધવકલ્પ પસાંદ કરવો અિે આગળિી ધવગતો ભરવી. ફી જમા થયા બાદ આપિે 
આપિી ફી જમા થઇ ગઇ છે તેવુાં S creen પર લખાયેલુાં આવશે. અિે e-receipt મળશે જેિી Print કાઢી લેવી. જો 
પ્રરક્રયામાાં કોઇ ખામી હશે તો S creen પર આપિી ફી ભરાયેલ િથી તેમ જોવા મળશે.  

આ િલણ /e-receiptતથા confirm થયેલ અરજીપત્રક ઉમેદવારે પોતાિી પાસે સાિવીિે રાખવાિા રહશેે  
 (૧૫) ઉમેદવારોએ confirm થયેલ અરજીપત્રક પોતાિી પાસે સાિવીિે રાખવાનુાં રહશેે અિે જ્યારે આયોગ દ્વારા 

માંગાવવામાાં આવે, ત્યારે જ અરજીપત્રક બીડાણો સરહત આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલવાિા રહશેે અથવા 
આયોગિી કિેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જવાિા રહશેે. 

અરજી પત્રક અિે જરૂરી પ્રમાણપત્રો મોકલવા અંગેિી તકેદારી :- 
ઓિલાઇિ જાહરેાત માટે confirm થયેલ અરજી પત્રક તથા િીિે સિૂવેલ સાંબાંધિત પ્રમાણપત્રો અિે લાગ ુપડતા 
આિાર પરુાવાિી પ્રમાચણત કરેલ િકલો ક્રમાનસુાર અચકુ જોડીિે જાહરેાતમાાં દશાગવેલ ધવગત મજુબ સાંપણુગ 
અરજીપત્રક આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવે ત્યારે જ અરજીપત્રક બીડાણો સરહત ધિિાગરીત તારીખિી સમય 
મયાગદામાાં આયોગમાાં ગાાંિીિગર ખાતે જમા કરાવવાિા રહશેે. 

(૧) ઉમેદવારે ઓિલાઇિ કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રક (બારકોડ વાળાં)િી સ્પષ્ટ અિે સ્વચ્છ િકલ ડાઉિલોડ કરવાિી રહશેે. 
જેમાાં ફોટોગ્રાફ, સહી સરહત ધવગતો વાંિાય તેવી હોવી જોઇએ. ફોટોગ્રાફ સ્પષ્ટ િા હોય તો પાસપોટગ  સાઇજિો ફોટોગ્રાફ 
અરજીપત્રક પર લગાવવાિો રહશેે. સહી સ્પષ્ટ િા હોય તો ફરીથી અરજીપત્રકમાાં  સહી કરવાિી રહશેે. 
(૨) જન્મ તારીખિા પરુાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ.નુાં પ્રમાણપત્ર (જન્મ તારીખિો દાખલો કે શાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર માન્ય 
ગણાશે િહીં)   
(૩) જાધતનુાં પ્રમાણપત્ર (અન.ુજાધત, અન.ુજિજાધતઅિે સા. અિે શૈ.પ. વગગિા ઉમેદવારો માટે) 
(૪) સામાજીક અિે શૈક્ષચણક પછાત વગગિા ઉમેદવારોએ (જાહરેાતમાાં દશાગવ્યા મજુબ ધિયત સમયગાળાનુાં ગજુરાતી િમિુા 

મજુબનુાં પરરધશષ્ટ-ક અરજીપત્રકમાાં દશાગવેલ િાંબર અિે તારીખનુાં જ) રજુ કરવાનુાં રહશેે. સામાજજક ન્યાય અિે અધિકારીતા 

ધવભાગિા તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭િા ઠરાવ ક્રમાાંક-સશપ/૧૨૨૦૧૭/૧૨૪૩૮૨૩/અ માાં દશાગવેલ જોગવાઇઓિે આધિિ અરજી સાથે  

‘પરરધશષ્ટ(ક)’ િા બદલે એિેક્ષર-A (અંગે્રજીમાાં) રજુ કરેલ હશે તો તે ઉકત ઠરાવમાાં દશાગવેલ શરતોિે આધિિ માન્ય કરવામાાં 

આવશે. પરરચણત મરહલા ઉમેદવારોએ આવુાં પ્રમાણપત્ર તેઓિી માતા-ધપતાિા આવકિા સાંદભગમાાં રજુ ાં કરવાનુાં રહશેે. જો આવા 

ઉમેદવારોએ તેમિા પધતિી આવકિા સાંદભગમાાં રજુ ાં કરેલ હશે તો તે માન્ય રાખવામાાં આવશે િરહિં. 

(૫) શારીરરક અશક્ત ઉમેદવારોિા રકસ્સામાાં સા.વ.ધવ. િા તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮િા પરરપત્ર મજુબનુાં ધિયત િમિુામાાં સરકારી 
હોસ્પીટલિા સધુપ્રટેન્ડેન્ટ / ધસધવલ સર્જિ / મેરડકલ બોડગ દ્વારા આપેલ પ્રમાણપત્ર 
(૬) માજી સૈધિક ઉમેદવારોિા રકસ્સામાાં રડસ્િાર્જ બકુિી િકલ  
(૭)પરરચણત મરહલાઓિા રકસ્સામાાં લગ્િ િોંિણીનુાં પ્રમાણપત્ર / અટક અથવા િામ બદલાવેલ હોય તો તે અંગેિા 
જાહરેિામાિી િકલ  
(૮) ધવિવા મરહલા ઉમેદવારોિા રકસ્સામાાંપિુ: લગ્િ િ કયાગ અંગેિા સોગાંદિામાિી િકલ  
(૯) સ્િાતક ( બિાાં જ વર્ગ / સેમેસ્ટરિા ગણુપત્રક) 
(૧૦) સ્િાતક પદવી પ્રમાણપત્ર  
(૧૧) અનસુ્િાતક ( બિાાં જ વર્ગ / સેમેસ્ટરિા ગણુપત્રક) 
(૧૨) અનસુ્િાતક પદવી પ્રમાણપત્ર ( જો જાહરેાતિી જોગવાઇ મજુબ જરૂરી હોય તો) 

(૧૩) ધવદેશિી યધુિવધસિટી માાંથી પદવી મેળવેલ હોયતો તેિી માન્યતા અંગેિા પરુાવાિી િકલ  



(૧૪) જાહરેાતમાાં દશાગવેલ લાયકાતિી સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર િરાવે છે તેવો તેમિો હક્ક દાવો હોય તો આવા ઉમેદવારે 

સમકક્ષતા પ્રસ્થાધપત કરતા આદેશો / અધિકૃતતાિી ધવગતો / પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહશેે. 

(૧૫) સરકારી કમગિારીિા સબાંિમાાં “િા-વાાંિા પ્રમાણપત્ર” 

(૧૬) અનભુવિા પ્રમાણપત્રો ( જાહરેાત મજુબ જરૂરી હોય તો ક્રમાનસુાર મેળવેલ અનભુવ, લાગ ુપડતા સાંવગગિા કાયગકાળિી 

શરૂઆતથી પગારિી ધવગત, ફરજ / કામિા પ્રકાર દશાગવવાિા રહશેે.) 

(૧૭) સાંશોિિપત્રો (જો જાહરેાતિી જોગવાઇ મજુબ જરૂરી હોય તો) 

(૧૮) ચબિઅિામત ઉમેદવારોએ ભરેલ ફીિી ઝેરોક્ષ િકલ  

(૧૯) જાહરેાતિી જોગવાઇ અનસુાંિાિમાાં લાગ ુપડતા અન્ય આિાર પરુાવા / પ્રમાણપત્રો    

અરજીપત્રક ચબડાણો સાથે ધિિાગરીત તારીખિી સમય મયાગદામાાં આયોગમાાં જમા કરાવવામાાં આવેલ િહીં હોય તેમજ 
ઉપર જણાવેલ જો કોઇ પણ પ્રમાણપત્ર કે આિાર પરુાવા જોડવામાાં આવેલ િહીં હોય તો ઉમેદવારિી સીિે સીિી ઉમેદવારી 
રદ કરવામાાં આવશે. આ પ્રકારિી બાબત આપિા કેસમાાં િ બિે તે માટે અરજી, આયોગમાાં રજુ કરતાાં પહલેાાં આ અંગે પરૂતી 
કાળજી રાખી, િકાસણી કરીિે જ, તે અરજી મોકલવા જણાવવામાાં આવે છે. 
ખાસ અગત્યિી સિુિા:- સાંપણુગ અરજીપત્રક ધિિાગરીત તારીખિી સમય મયાગદામા આયોગમાાં જમા થઇ ગયા બાદ િહીં જોડેલ 
ખટુતા પ્રમાણપત્ર મોકલવામાાં આવશે કે તે ક્સ્વકારવા બાબતે કોઇપણ રજુઆત કે પત્ર વ્યવહાર કરવામા આવશે તો આયોગ 
દ્વારા ધવિારણામા લેવાશે િહીં. 
(૧૬) દરેક જાહરેાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતાાં, સાંજોગોવશાત, જો કોઇ ઉમેદવારે એકથી વધ ુઅરજી 

કરેલ હશે, તો છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી, તેિી સાથે ધિયત ફી ભરેલ હશે, તો તે માન્ય ગણાશે અિે અગાઉિી અરજી 
રદ્દ ગણવામાાં આવશે. અગાઉિી અરજી સાથે ભરેલ ફી છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સામે ગણવામાાં આવશે િહીં. જો 
ઉમેદવારે છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સાથે ધિયત ફીભરેલ િહીં હોય, તો આવા ઉમેદવારિી ધિયત ફી સાથેિી કન્ફમગ 
થયેલી છેલ્લી અરજી માન્ય ગણવામાાં આવશે. જો ઉમેદવારે એકથી વધ ુઅરજી સાથે ફી ભરેલ હશે, તો તે રીફાંડ કરવામાાં 
આવશે િહીં. 

અરજી ફી : 
(૧) સામાન્ય કેટેગરીિા ઉમેદવારે પોસ્ટઓફીસમાાં રૂ. ૧૦૦/- આયોગિી ફી + પૉસ્ટલ સધવિસ િાર્જ ભરવાિો રહશેે. અિે ફી 

ભયાગ અંગેનુાં િલણ મેળવવાનુાં રહશેે. 
  (૨) મળૂ ગજુરાતિા અિામત કક્ષાિા ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાિી રહતેી િથી.પરાંત ુગજુરાત ધસવાયિા અન્ય રાજયિા 

અિામત કક્ષાિા ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી િોંિાવવી હોય તો,  ચબિઅિામત વગગિા ઉમેદવાર તરીકે જ  અરજી કરવાિી 
રહશેે અિે ચબિઅિામત વગગ માટે ધિયત થયેલ અરજી ફી + પોસ્ટલ સધવિસ િાર્જ ભરવાિો રહશેે.  

(૩) ફી ભયાગ વગરિી અરજી રદ થવાિે પાત્ર છે. ફીભરેલ િહીં હોય તેવા ઉમેદવારિે કોઇપણ સાંજોગોમાાં પ્રાથધમક 
કસોટી/રૂબરૂ મલુાકાત પરીક્ષામાાં બેસવા દેવામાાં આવશે િહી. આ ફી ફક્ત ઓિલાઈિ અથવા પોસ્ટ ઓરફસ દ્વારા જ 
સ્વીકારવામાાં આવશે. રોકડમાાં, ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી, ઇષ્ન્ડયિ પોસ્ટલ ઓડગર કે પે ઓડગરિા સ્વરૂપમાાં આ ફી સ્વીકારવામાાં 
આવશે િહી. જેિી ઉમેદવારોએ ખાસ િોંિ લેવી. 

ઉમેદવારોિે ખાસ જણાવવાનુાં કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોિી િકાસણી દરમ્યાિ કોઇ ઉમેદવાર, આ જગ્યાિા ભરતી 
ધિયમો, તથા જાહરેાતિી જોગવાઇઓ મજુબ લાયકાત િરાવતા િથી તેમ માલમૂ પડશે તો તેમિી ઉમેદવારી કોઇ પણ તબકે્ક 
રદ કરવામાાં આવશે. 

િોંિ: સમાજ કલ્યાણ ્અધિકારી,વગગ-૨િી જગ્યાિા ભરતી ધિયમો, અરજીપત્રક સાથે જોડવાિા આવશ્યક પ્રમાણપત્રોિી ધવગત, 
વયમયાગદામાાં છૂટછાટ, અરજી કયા સાંજોગોમાાં રદ થવાિે પાત્ર છે તેિી ધવગતો, પરરધશષ્ટ-’ક’ િો િમિૂો, સરકારી કમગિારીએ 
રજુ કરવાિા િા-વાાંિાપ્રમાણપત્રિો િમિૂો, શારીરરક અશક્તતા અંગેિા પ્રમાણપત્રિો િમિૂો અિે જાહરેાતિી અન્ય વધ ુ
ધવગતો આયોગિી કિેરીિા િોરટસ બોડગ અિે આયોગિી વેબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોવા મળશે. 

 
                                                                                             (આશા શાહ)  
         સાંયકુ્તસચિવ 
           ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
 

 

http://www.gpsc.gujarat.gov.in/


GUJARAT PUBLICE SERVICE COMMISSION 

           R-4 Branch 

Special Drive Advt. No. 45/2017-18 

On line Applications are invited between date 15-09-2017, 13-00 hours to date 03-10-2017,  13-00 

hours for the following posts of Social Welfare, (Directorate of Developing Castes Welfare) GSS, 

Class-II 

Approximate Date for P.T:- 07/01/2018 

Approximate Month of Result:- March-2018 

Approximate Month of Interview:- April-2018 

 

No. Name of Post 
Total 

Post 

Category wise Total Post 
Out of Category wise Posts 

reserved for Women 

Out of 

Total 

Posts, 

reserv

ed for 

P.D 

Unerse

rved 

(Gen.) 

S.

C 
S.T S.E.B.C 

Unerse

rved 

(Gen.) 

S.C S.T S.E.B.C  

1. 

Social Welfare 

Officer 

(Directorate of 

Developing Castes 

Welfare) GSS, 

class-2 

02 -- -- 02 -- -- -- -- -- -- 

Note :- Only the candidate having disability of 40% or more and up to 75% of OL, BL, OAL, LV & 

HH MODERATE Type can apply for the post. 

(૧) જરૂરી શૈક્ષચણક લાયકાત :-  
(I) A Post Graduate degree with Social Work or Rural Study or Rural Management or Sociology or a 

Post Graduate Diploma in Rural Management obtained from any of the Universities established or 

incorporated by or under the Central or a state Act in India; or any other educational institution 

recognized as such or declared to be deemed as a University under section 3 of the U.G.C. Act,1956; 

or possess an equivalent qualification recognized as such by the Government; and   

(i) Have about three years experience on the post not below the rank of social 

Welfare Inspector, Class-3 in the subordinate Service of the Directorate of 

Developing Castes welfare, Gujarat state, or 

(ii) Have about three years experience in Government or local bodies or Government 

undertaking, Board or Corporation or Limited Company established under the Companies 

Act,2013; or in the institution or Non Government Organization working  in the field of 

social work on the post Welfare Assistant or Officer which can be considered equivalent 

to the post not below rank of Social Welfare inspector, Class-3 in the subordinate service 

of the Directorate of Developing Caste Welfare, Gujarat state, or 
(II) A Bachelor degree with Social Work or Rural Study or Rural Management or Sociology with 

principal subject obtained from any of the Universities established or incorporated by or under the 

Central or State Act in India; or any other educational institution recognized as such or declared to be 

deemed as a University under section 3 of the U.G.C.Act, 1956; or possess an equivalent qualification 

recognized as such by the Government, and 

(i) have about five years experience on the post not below the rank of Social Welfare 

inspector, Class.III in the subordinate service of the Directorate of Developing 

Cast Welfare, Gujarat state, or 

(ii) have about five years experience in Government or local bodies or Government 

undertaking, Board or Corporation or Limited Company established under the Companies 

Act,2013; or any institution or Non Government Organization working in the field of 

social work on the post of welfare assistant or officer which can be considered equivalent 

to the post not below the rank of social welfare inspector, Class-III in the subordinate 

service of the Directorate of Developing Cast welfare, Gujarat state, 



(2) Possess the basic knowledge of computer application In Gujarat Civil Services Classification and 

Recruitment (General) Rules, 1967 

(3) Possess adequate knowledge of Guajarati or Hindi or both 

Pay Seale:- As per sixth pay commission Rs. 9300-34800 Grade Pay 4600/-, As per seventh pay 

commission Rs.44900-142400 (level-8) 

Age:- not more than 40 years. Age will be calculated as on the date of the receipt of application. 

Upper Age limit shall be relaxed as under: 

1 Male candidates belonging to ST category 05 Years 

2 Woman candidates belonging to ST category  10 Years Subject to maximum 45 years. 

3. 

Physically Disabled : Physically Disabled 

Candidate as shown shall get ten years relaxation 

in age limit subject to his/her ability to discharge 

duties attached to the post, as any other normal 

person, on the production of medical certificate 

issued by the superintendent Civil surgeon. 

Prescribed vide G.A.D. Circular. Dt.01/12/08 

 

4. 

A candidate who is already in Gujarat Govt. 

service, either as a permanent or a temporary 

officiating continuously for six months and had 

not crossed age limit prescribed for the advertised 

post at the lime of his first appointment. 

(i) The upper age limit shall not apply. 

 

NOTE:- 

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

online. Candidates 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 confirmed application with fees will be considered by the 

Commission. 

4. Candidates shall keep ready the certification required in case of eligibility for interview (in 

the order mentioned in general instruction.)  

           

           
(ASHA SHAH) 
 Joint Secretary, 

Gujarat Public Service Commission. 
 


