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ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
સેકટર ૧૦-એ, છ-૩ સકકલ પાસે, છ રોડ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

          ફોન નાં. (૦૭૯) ૨૩૨૫૮૯૮૦, www.gpsc.gujarat.gov.in, ps2sec-gpsc-ahd@gujarat.gov.in  
          

આર-૩ શાખા 

જાહરેાત ક્રમાાંક : ૪૪/૨૦૧૮-૧૯, આચાર્ક, ગજુરાત કૌશલ્ર્ તાલીમ સેવા, વગક-૨ ની કુલ - ૫૭ જગ્યાઓના ઉમેદવાર પસદં 

કરવા માટે તા. ૧૬/૦૮/૨૦૧૮, ૧૩:૦૦ કલાક થી તા. ૩૧/૦૮/૨૦૧૮, ૧૩:૦૦ કલાક સધુીમાાં ઓનલાઈન અરજીઓ 

મગંાવવામા ં આવે છે. આ જાહરેાત અન્વયે ઓનલાઈન અરજી કરતા પહલેા વવગતવાર જાહરેાત સાથેની જાહરેાતની 

સામાન્ય જોગવાઈઓ અને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રીત તેમજ અરજી ફી ભરવાની રીત અંગેની સચૂનાઓ આયોગના 

નોટીસ બોર્ડ પર તથા આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જોવા વવનતંી છે. ત્યાર બાદ જ 

ઉમેદવારે અરજી કરવાની રહશેે.   

પ્રાથમમક કસોટી ર્ોજવાની તારીખ             :  ૨૫-૧૧-૨૦૧૮ 

પ્રાથમમક કસોટીના પરરણામનો સચૂચત મરહનો  :  ડીસેમ્બર – ૨૦૧૮ 

રૂબરૂ મલુાકાતનો સચૂચત મરહનો                :  ફેબ્રઆુરી – ૨૦૧૯  

આખરી પરરણામ                               :  રૂબરૂ મલુાકાત પણૂક થર્ાના ૧૦ કામકાજના રિવસો િરમ્ર્ાન પ્રમસધ્ધ 

                                                   કરવામાાં આવશે. 

(1) જગ્ર્ાનુાં નામ : આચાર્ક, ગજુરાત કૌશલ્ર્ તાલીમ સેવા, વગક-૨ ની કુલ ૫૭ જગ્ર્ાઓ 

ક્રમ સાંવગકનુાં નામ કુલ જગ્ર્ાઓ 
કુલ જગ્ર્ાઓ પૈકી મરહલા ઉમેિવાર માટે 

અનામત જગ્ર્ાઓ 

૧ ચબન અનામત ૨૭ ૦૯ 

૨ સા. અને શૈ. પ. વગક ૨૦ ૦૭ 

૩ અન.ુ જામત ૦૧ ૦૦ 

૪ અન.ુ જનજામત ૦૯ ૦૩ 

કુલ ૫૭ ૧૯ 

નોંધ: 
(1) કુલ જગ્યાઓ પૈકી 03 (ત્રણ) જગ્યાઓ શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ંઉમેદવારો માટે અનામત છે. શારીરરક અશક્ત 
ઉમેદવારોની કુલ ૦૩ જગ્યાઓ પૈકી ૦૨ જગ્યાઓ શ્રવણની ખામી (Moderate Level) (HH (40% to 100%) 
(Total/Profound)) ધરાવતા અને ૦૧ જગ્યા હલન ચલનની ખામી (One Arm/One Leg) ધરાવતા ઉમેદવારો માટે 
અનામત છે. આ વસવાય અન્ય પ્રકારની શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરવાને પાત્ર નથી.  
(2) કુલ જગ્યાઓ પૈકી ૦૨ જગ્યાઓ માજી સૈવનકો માટે અનામત છે.  

(3) બબન અનામત કેટેગરીની કુલ જગ્યાઓ પર પસદંગી જે તે કેટેગરીના ઉમેદવારો તથા તે પૈકી મરહલા ઉમેદવારોએ 
પસદંગીની પ્રરિયા દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરેલ ગણુ અને આયોગે સબંવંધત સેવાની કાયડક્ષમતા જાળવી રાખવા વનયત કરેલ 
લાયકી ધોરણ ધ્યાને લઇ કરવામા ંઆવશે. 
(4)  અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો બબન-અનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તે સજંોગોમા ં તેઓને પસદંગી માટે 
બબન-અનામતની કક્ષા માટેના ધોરણો લાગ ુપર્શે. 
 

http://www.gpsc.gujarat.gov.in/
mailto:ps2sec-gpsc-ahd@gujarat.gov.in
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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(2) જરૂરી લાર્કાત અને અનભુવ :-  

A Candidate shall Possess; 

(a) (i) A degree in Engineering or Technology 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 a University under section 3 of the University 

Grants Commission Act, 1956 or possess as equivalent qualification recognized by the 

Government and  

 

(ii) about three years experience on the post not below the rank of supervisor Instructor Class-III, 

in Gujarat Skill Training Service in the subordinate services of the Directorate of Employment 

and Training, Gujarat State, or 

 

(iii) about three years combined or separate experience in the field of training or maintenance or 

technical teaching or technical supervision in the Government/ Government Technical Teaching 

Institution or Private or Public Sector Technical Teaching Institution/ Vocational Training 

Institution/ Government Undertaking Board/ Corporation/Local Bodies or Limited Company 

Established under The Companies Act, 2013 or training workshop or factory/industry engaged in 

Maintenance or Production or Designing or Teaching field on the post which can be considered 

equivalent to the post not below the rank of Supervisor Instructor Class-III, in Gujarat Skill 

Training Service in the sub-ordinate services of Directorate of Employment and Training, Gujarat 

State  

or 
 

(b) (i)  A diploma with at least second class in Engineering or Technology obtained from Technical 

Examination Board or any of the Universities established or incorporated by or under the Central 

or a State Act in India; or any other Educational Institution recognised as such or declared to be 

deemed as a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 and  

 

(ii) about five years experience on the post not below the rank of supervisor Instructor Class-III, 

in Gujarat Skill Training Service in the subordinate services of the Directorate of Employment 

and Training, Gujarat State, or 

 

(iii) about five years combined or separate experience in the field of training or maintenance or 

technical teaching or technical supervision in the Government/ Government Technical Teaching 

Institution or Private or Public Sector Technical Teaching Institution/ Vocational Training 

Institution/ Government Undertaking Board/ Corporation/Local Bodies or Limited Company 

Established under The Companies Act, 2013 or training workshop or factory/industry engaged in 

Maintenance or Production or Designing or Teaching field on the post which can be considered 

equivalent to the post not below the rank of Supervisor Instructor Class-III, in Gujarat Skill 

Training Service in the sub-ordinate services of Directorate of Employment and Training, Gujarat 

State.  

Explanation: 

1) According to Industrial Disputes Act, 1947 and the Factory Act, 1948 “Industries” ”Factory” 

and “Training Workshop” means all small, medium and heavy  workshop/factory. 

2) Technical Teaching Institution means an Institution referred to in sub clause (a)(i) or (b)(i) 

above. 

3) Vocational Training Institution means Regional Vocational Training  Institute or Industrial 

Training Institute or Government Technical High School affiliated to National Council of 

Vocational Training or Gujarat Council of Vocational Training.  
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અને 

(c) ગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭મા ં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્પ્યટુરના ઉપયોગ 

અંગેની પાયાની જાણકારી ધરાવતા હોવા જોઇશે ; અને 

(d) ગજુરાતી અને/અથવા રહન્દીનુ ંપરૂત ુ ંજ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઇશે. 

(3)  પગાર ધોરણ :- પે મેટ્રીક્ષ લેવલ નબંર ૮ (રૂ. ૪૪,૯૦૦/- થી રૂ. ૧,૪૨,૪૦૦/-)  

(4)  ઉંમર :- ૩૮ વર્ડથી વધ ુનહીં.  

(૧) ઉંમર અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામા ંઆવશે. 

 (૨) આ જગ્યા માટે ઉપલી વયમયાડદા ૩૮ વર્ડની ઉંમર ઠરાવવામા ંઆવેલ છે, તેમા ં નીચે દશાડવ્યા મજુબની છૂટછાટ 
મળવાપાત્ર છે. 

 

(5) નોંધ : (૧) આ જગ્યાઓ માટે વનમણકૂ માટે ઉમેદવારોની પસદંગી પ્રાથવમક કસોટી અને રૂબરૂ મલુાકાત યોજીને કરવામા ં

આવશે. પ્રાથવમક કસોટીના ગણુ િમાનસુાર જરૂરી અરજીઓની ચકાસણી કરી ઉમેદવારોને રૂબરૂ મલુાકાત માટેની પાત્રતા 

નક્કી કરાશે. આ કસોટીનુ ં માધ્યમ આયોગ અન્યથા નક્કી કરશે નહીં તો ગજુરાતી રહશેે. પ્રાથવમક કસોટી સામાન્યત: 

૧ 
મળૂ ગજુરાત અનસુબુચત જાવત, અનસુબુચત જનજાવત અને 
સામાજજક અને શૈક્ષબણક પછાત વગડના ઉમેદવારો 

પાચં વર્ડ (વધમુા ંવધ ુ૪૫ વર્ડની મયાડદામા)ં 

૨ 

મળૂ ગજુરાતના અનસુબુચત જાવત,  અનસુબુચત જનજાવત 
અને  સામાજજક અને શૈક્ષબણક પછાત વગડના મરહલા 
ઉમેદવારો 

દસ વર્ડ (આ છૂટછાટમા ંમરહલા માટેની છૂટછાટ કે 
જે પાચં વર્ડની છે, તેનો સમાવેશ થઇ જાય છે, 
વધમુા ંવધ ુ૪૫ વર્ડની મયાડદામા ંછૂટછાટ મળશે.) 

૩ બબન અનામત (સામાન્ય) વગડના મરહલા ઉમેદવારો પાચં વર્ડ (વધમુા ંવધ ુ૪૫ વર્ડની મયાડદામા)ં 

૪ 

શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો :  શ્રવણની ખામી (Moderate Level) (HH (40% to 100%) 
(Total/Profound)) અથવા  હલન ચલનની ખામી (One Arm/One Leg) ધરાવતા ઉમેદવારોને જ મેર્ીકલ 
બોર્ડના તબીબી પ્રમાણપત્રને આધીન ૧૦ વર્ડ સધુીની છૂટછાટ મળવાપાત્ર રહશેે. - (વધમુા ં વધ ુ ૪૫ વર્ડની 
મયાડદામા)ં   

૫ 

ગજુરાત સરકારના કમડચારીઓ કે જેઓ ગજુરાત સરકારની 
નોકરીમા ં કાયમી ધોરણે અથવા હગંામી ધોરણે સળંગ છ 
માસ સધુી કામગીરી બજાવતા હોય અને તેઓની પ્રથમ 
વનમણકૂ જાહરેાતમાનંી જગ્યામા ં દશાડવેલ વયમયાડદાની 
અંદર થયેલ હોય તેવા કમડચારીઓ. 

(૧) જાહરેાતમા ં લાયકાત તરીકે અનભુવ માગેંલ 
હોય તો ઉપલી વયમયાડદા લાગ ુપર્શે નહીં. 

(૨) જાહરેાતમા ં અનભુવને લાયકાત તરીકે માગેંલ 
ન હોય પરંત ુઇજનેરી, તબીબી, ખેતી વવર્યક, 

પશ ુબચરકત્સાની પદવી કે રર્પ્લોમાની જગ્યા પર 
વનમણકૂ પામેલ કમડચારીને જાહરેાતમાનંી આવી 
લાયકાત વાળી જગ્યા (Any such post) માટે 
ઉપલી વયમયાડદા લાગ ુપર્શે નહીં 

(૩) જાહરેાતમા ં દશાડવેલ જગ્યા માટે અનભુવ એક 
લાયકાત તરીકે માગેંલ ન હોય ત્યારે જે 
સવંગડમાથંી બઢતી મળવાપાત્ર હોય તેમા ં ફરજ 
બજાવતા કમડચારીને, તેઓએ બજાવેલ સેવાના 
સમય અથવા વધમુા ંવધ ુપાચં વર્ડની છૂટછાટ 
તે બે પૈકી જે ઓછ ંહોય તેટલી છૂટછાટ મળશે. 
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ગાધંીનગર/અમદાવાદ ખાતે લેવામા ં આવશે અને ઉમેદવારોએ સ્વખચે ઉપસ્સ્થત રહવેાનુ ં રહશેે. પ્રાથવમક કસોટીમા ં

સામાન્ય અભ્યાસના ૧૦૦ ગણુના ૧૦૦ પ્રશ્નો રહશેે અને સબવંધત વવર્યના ૨૦૦ ગણુના ૨૦૦ પ્રશ્નો રહશેે. પ્રાથવમક 

કસોટીનો અભ્યાસિમ આયોગની વેબસાઇટ http://gpsc.gujarat.gov.in પર જોવા વવનતંી છે. 

(૨) પ્રાથવમક કસોટી અને રૂબરૂ મલુાકાત દ્વારા થતી ભરતી પ્રરિયામા ં ઉમેદવારોની આખરી પસદંગી ૫૦ ટકા ગણુભાર 

પ્રાથવમક કસોટીના ૩૦૦ ગણુમાથી મેળવેલ ગણુ અને ૫૦ ટકા ગણુભાર રૂબરૂ મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાથંી મેળવેલ ગણુના 

આધારે કરવામા ં આવશે. એટલે કે પ્રાથવમક કસોટીમા ં ૩૦૦ ગણુમાથંી મેળવેલ ગણુને ૫૦ ટકા ગણુભાર અને રૂબરૂ 

મલુાકાતમા ં૧૦૦ ગણુમાથંી મેળવેલ ગણુને ૫૦ ટકા ગણુભાર ગણી કુલ ૧૦૦ ગણુમાથંી ગણુ આપવામા ંઆવશે. 

(૩) રૂબરૂ મલુાકાતમા ંઆયોગની સચુનાઓ /ધોરણો મજુબ જાહરેાતમા ંદશાડવેલ કેટેગરીવાઈઝ જગ્યાની સખં્યાને ધ્યાને 

લઈ નીચે મજુબ અનસુરવામા ંઆવશે. 

કુલ જગ્યાઓ 
કુલ જગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવામા ં

આવનાર ઉમેદવારોની સખં્યા 

૦૧ ૦૬ 

૦૨ ૦૮ 

૦૩ ૧૦ 

૦૪ કે તેથી વધ ુ કુલ જગ્યાઓથી ૦૩ ગણા 

(૪) જો યવુનવસીટીએ માકડશીટમા ંટકાવારી દશાડવેલ ન હોય તો ઉમેદવારે ટકાવારી ગણવા માટેની ફોમ્યુડલા/આધાર અરજી 

સાથે રજૂ કરવાના રહશેે.  

(૫) જો ઉમેદવાર વવદેશની યવુનવસીટીની પદવી મેળવેલ હશે તો તેવી પદવીની ભારતમા ંમાન્યતા/સમકક્ષતા ગણવા 

અંગે જરૂરી આધાર/પરૂાવા રજૂ કરવાના રહશેે, તથા સમય મયાડદામા ંઆ અંગેના આધાર પરુાવા રજૂ કરવાની જવાબદારી 

સબંવંધત ઉમેદવારની રેહશે. આ બાબતે આયોગની કોઇ જવાબદારી/ફરજ રહતેી નથી અને સમયમયાડદા બાદ આ અંગેની 

રજૂઆત પણ વવચારણામા ંલેવામા આવશે નહી, જેની સબંવંધત તમામે ખાસ નોંધ લેવી. 

(૬) અરજી ફી : બબનઅનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ રૂ. ૧૦૦/- + પોસ્ટલ સવવિસ ચાર્જ અરજી ફી ભરવાની રહશેે. મળૂ 

ગજુરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની નથી. શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ / માજી સૈવનક 

ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની નથી. અન્ય રાજયના અનામત વગડના ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની રહશેે.  

(૭) ૧. ઉમેદવારોએ જાહરેાત િમાકં અને જગ્યાનુ ંનામ સ્પષ્ટ રીતે વાચંીને ઓન લાઇન અરજી કરવી. ઓનલાઇન અરજી 

કરતી વખતે તમામ વવગતો અરજીપત્રકમા ંભયાડ બાદ, તે વવગતોની ખાતરી કરીને ત્યાર પછી જ અરજી કન્ફમડ 

કરવાની રહશેે. 

    ૨. કન્ફમડ થયેલ અરજીપત્રકની વવગતો કે તેમા ં ઉમેદવારે આપેલ મારહતીમા ં ક્ષવત કે ચકૂ બાબતે સધુારો કરવાની 

રજૂઆત/વવનતંી ગ્રાહ્ય રાખવામા ંઆવશે નહીં. 

    ૩. એક કરતા ંવધારે સખં્યામા ંઅરજી કયાડના રકસ્સામા ં છેલ્લે કન્ફમડ થયેલ અરજીપત્રક જ માન્ય રાખવામા ંઆવશે. 

બબન અનામત વગડના ઉમેદવારો માટે છેલ્લે કન્ફમડ થયેલ ફી સાથેનુ ંઅરજીપત્રક માન્ય રાખવામા આવશે.  
 
 

                                (પી. આર. જોર્ી) 

                  સયંકુત સબચવ 

                               ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

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


Advt. 44/2018-19                                                R-3 Branch GPSC  Page 5 

 

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

R-3 BRANCH 

Advt. No. 44/2018-19 : Online applications are invited for the post of Principal, Gujarat Skill 

Training Service, Class-II under Labour and Employment department, during Date 16/08/2018, 

13:00 p.m. to Date 31/08/2018, 13:00 p.m. Candidates are instructed to visit Notice Board or the 

Web site of Commission http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in for all provisions of advertisement, General 

Instructions, and the method of online application. 

 

 Tentative Date for P.T :- 25/11/2018 

 

 Tentative month for P.T Result :- December - 2018 

 Tentative month for Interview :-  February – 2019  

 Final result will be published during 10 working days after the last date of Interview. 

(1)  Name of Post : Principal, Gujarat Skill Training Service, Class-II 

 Total No. of vacancy :- 57  

No. Category Total vacancy Out of total Post reserved for Women 

1 GENERAL 27 09 

2 S.E.B.C. 20 07 

3 S.C. 01 00 

4 S.T. 09 03 

Total 57 19 
 

Note : -  

(1) Out of above mentioned posts, 03 posts are reserved for Physically Disabled Candidates. 02 Posts 

are reserved for Hearing Disables (Moderate Level) (HH (40% to 100%) (Total/Profound)) and 01 

Post is reserved for Locomotor Disables (One Arm/One Leg). The candidates possessing other than 

prescribed physical disabilities are not eligible to apply.  
 

(2) Out of total posts 02 posts are reserved for Ex-serviceman. 

 

(3) Selection to the posts of unreserved Category and posts reserved for women candidates thereof 

Shall be made on the basis of marks obtained in selection process by the candidates of respective 

categories and also women candidates of that category and on the basis of qualifying standard 

prescribed by the Commission keeping in view to maintain efficiency of respective cadre/service. 

 

(4) The candidates belonging to reserved category can apply against vacancy for Unreserved 

Category but the criteria for selection will be applicable as per Unreserved Category. 

 

 

http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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(2)  Educational Qualification & Experience :-  

A Candidate shall Possess; 

(a)  (i) A degree in Engineering or Technology 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 a University under section 3 of the University 

Grants Commission Act, 1956 or possess as equivalent qualification recognized by the 

Government and  

 

(ii) about three years experience on the post not below the rank of supervisor Instructor Class-III, 

in Gujarat Skill Training Service in the subordinate services of the Directorate of Employment 

and Training, Gujarat State, or 

 

(iii) about three years combined or separate experience in the field of training or maintenance or 

technical teaching or technical supervision in the Government/ Government Technical Teaching 

Institution or Private or Public Sector Technical Teaching Institution/ Vocational Training 

Institution/ Government Undertaking Board/ Corporation/Local Bodies or Limited Company 

Established under The Companies Act, 2013 or training workshop or factory/industry engaged in 

Maintenance or Production or Designing or Teaching field on the post which can be considered 

equivalent to the post not below the rank of Supervisor Instructor Class-III, in Gujarat Skill 

Training Service in the sub-ordinate services of Directorate of Employment and Training, Gujarat 

State or 

 

(b) (i)  A diploma with at least second class in Engineering or Technology obtained from Technical 

Examination Board or any of the Universities established or incorporated by or under the Central 

or a State Act in India; or any other Educational Institution recognised as such or declared to be 

deemed as a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 and  

 

(ii) about five years experience on the post not below the rank of supervisor Instructor Class-III, 

in Gujarat Skill Training Service in the subordinate services of the Directorate of Employment 

and Training, Gujarat State, or 

 

(iii) about five years combined or separate experience in the field of training or maintenance or 

technical teaching or technical supervision in the Government/ Government Technical Teaching 

Institution or Private or Public Sector Technical Teaching Institution/ Vocational Training 

Institution/ Government Undertaking Board/ Corporation/Local Bodies or Limited Company 

Established under The Companies Act, 2013 or training workshop or factory/industry engaged in 



Advt. 44/2018-19                                                R-3 Branch GPSC  Page 7 

 

Maintenance or Production or Designing or Teaching field on the post which can be considered 

equivalent to the post not below the rank of Supervisor Instructor Class-III, in Gujarat Skill 

Training Service in the sub-ordinate services of Directorate of Employment and Training, Gujarat 

State.  

Explanation: 

1) According to Industrial Disputes Act, 1947 and the Factory Act, 1948 “Industries” ”Factory” 

and “Training Workshop” means all small, medium and heavy  workshop/factory. 

2) Technical Teaching Institution means an Institution referred to in sub clause (a)(i) or (b)(i) 

above. 

3) Vocational Training Institution means Regional Vocational Training  Institute or Industrial 

Training Institute or Government Technical High School affiliated to National Council of 

Vocational Training or Gujarat Council of Vocational Training.  

(c)The basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil Services    
Classification  and Recruitment  Rules, 1967 and 

(d) Adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both. 

(3) PAY : - Pay Matarix Level No. 8 – Rs. 44,900-Rs. 1,42,400/-  

(4) AGE : - Not more than 38 years. Age will be calculated on the last date of the receipt of application. 

   Note : In following cases, upper age limit will be relaxed. 

1 S.C., S. T. & S.E.B.C. Candidates of origin of 

Gujarat 
05 Years (maximum up to 45 years) 

2 Women Candidates belonging to S.C., S. T. & 

S.E.B.C. Candidates of origin of Gujarat 

10 Years (maximum up to 45 years,                                                                                                     

Inclusive Five years relaxation for  women) 

3 Women Candidates belonging to Unreserved 

(General)  Category 
05 Years (maximum up to 45 years) 

4 Physically Disabled : In the case of Physically 

Disabled candidates, who have disability of 

Locomotor O.A (One Arm affected) or O.L. 

(One Leg affected) / H.H. (Hearing 

Handicapped having disability of 40% or above 

and up to 100%).  

10 Years (maximum up to 45 years) 

5 

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 time of his first 

appointment. 

 

(i) If experience is prescribed as one of the 

qualifications, the upper age limit shall not 

apply. 

(ii) If experience is not prescribed as one of 

the qualifications and a 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. 

(iii) If experience is not prescribed as one of 
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the qualifications in the advertisement, Govt. 

servants 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, whichever is less. 

           

  (5)  Note:  

(1)  For Syllabus of Preliminary Test please refer commission’s Website http://gpsc.gujarat.gov.in 

(2) The marks obtained by the candidate in the Preliminary Test shall be considered for short listing 

the candidates to be called for interview and such marks shall be considered for final selection. 

(3)  As per the Instruction/Provision of the commission, the candidates of each category are being 

called for interview as per following norms:  

No. of Post Candidates to be called for an interview 

01 06 

02 08 

03 10 

04 & more 03 times of the post 

(4)  The candidates should produce formula/method of calculation of percentage where percentage 

of marks is not given by the University.        

(5)  Application fee : Candidates of General Category have to pay Rs.100/- + Post office Charges as 

Application fee. While candidates of Reserved Category of Gujarat State have not to pay 

application fee. Candidates who is physically disabled/Ex-serviceman have not to pay 

application fee. While candidates of Reserved Category of Other States have to pay application 

fee.  

(6) (a) 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.  

      (b) 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. 

       (c) 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.  
 

 

                                                                                                          (P. R. Joshi) 

                                                                                                                 Joint Secretary 

                                                                       Gujarat Public Service Commission 

http://gpsc.gujarat.gov.in/
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જાહરેાતની સામાન્ર્ જોગવાઈઓ 

૧.નાગરરકત્વ : 
ઉમેિવાર, (ક)  ભારતનો નાગરરક અથવા (ખ)  નેપાળનો પ્રજાજન અથવા (ગ) ભતૂાનનો પ્રજાજન અથવા (ઘ) મતબેટ 

નો મનવાકમસત જે ભારતમાાં કાર્મી વસવાટ કરવાના ઇરાિાથી ૧લી જાન્યઆુરી, ૧૯૬૨ પહલેાાં ભારતમાાં આવેલા હોવા 
જોઇએ, અથવા (ચ) મળૂ ભારતીર્ વ્ર્ક્તત કે જે ભારતમાાં કાર્મી વસવાટ કરવાના ઇરાિાથી પારકસ્તાન, પવૂક પારકસ્તાન, 
(બાાંગ્લાિેશ) બમાક (મ્ર્ાનમાર), શ્રીલાંકા, કેન્ર્ા, યગુાન્ડા જેવા પવૂક આરિકાના િેશો, સાંયતુત પ્રજાસત્તાક ટાાંઝાનીર્ા, ઝાાંબીર્ા, 
મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીર્ા, અથવા મવરે્ટનામથી સ્થળાાંતર કરીને આવેલ હોવા જોઇએ. પરાંત ુપેટા ક્રમાાંક (ખ), (ગ), (ઘ) અને 
(ચ)માાં આવતા ઉમેિવારોના રકસ્સામાાં સરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવુાં જોઇએ.  

 

નોંધ :- જે ઉમેિવારના રકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોર્ તેવા ઉમેિવારનુાં અરજીપત્રક આર્ોગ મવચારણામાાં લેશે. 
અને જો મનમણકૂ માટે તેમના નામની ભલામણ કરવામાાં આવશે તો રાજ્ર્ સરકાર તેમના રકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર 
આપવાની શરતે કામચલાઉ મનમણકૂ આપશે.  
 

૨. ભરેલા અરજીપત્રક:  

(૧) ઓનલાઇન જાહરેાત માટે અરજી કન્ફમક કરીને ચબન અનામત કક્ષાના ઉમેિવારોએ પોસ્ટ ઓરફસમાાં અથવા ઓનલાઈન 
ફી રૂ.૧૦૦/- + સમવિસ ચાર્જ જમા કરાવવાની રહશેે. મળૂ ગજુરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેિવારોએ ફી ભરવાની નથી. 
શારીરરક અશતતતા ધરાવતા ઉમેિવારોએ / માજી સૈમનક ઉમેિવારોએ ફી ભરવાની નથી. અન્ર્ રાજર્ના અનામત વગકના 
ઉમેિવારોએ ફી ભરવાની રહશેે. કન્ફમક થરે્લ અરજીપત્રકની નકલ તથા પ્રમાણપત્રો આર્ોગની કચેરી/પોસ્ટઓરફસમાાં જમા 
કરાવવાના નથી. પરાંત ુઅરજીપત્રકની નકલ પોતાની પાસે રાખવાની રહશેે અને જ્ર્ારે એસ.એમ.એસ./ટપાલ/આર્ોગની 
વેબસાઈટના માધ્ર્મથી અરજીપત્રક જમા કરાવવાનો સાંિેશો મળે ત્ર્ારે જ જરૂરી પ્રમાણપત્રો સાથે અરજીપત્રક આર્ોગની 
કચેરીમાાં મોકલવાનુાં રહશેે.  
 

ખાસ અગત્ર્ની સચુના :- જો ઉમેિવાર કાંફમક થરે્લ અરજીપત્રક જરૂરી પ્રમાણપત્રો કે આધાર પરુાવા સરહત મોકલવામાાં 
મનષ્ફળ જશે તો અરજી અધરુી ગણી ઉમેિવારી રિ કરાશે. સાંપણુક અરજીપત્રક મનધાકરીત તારીખની સમર્ મર્ાકિામાાં 
આર્ોગમાાં જમા થઈ ગર્ા બાિ નહીં જોડેલ ખટુતા પ્રમાણપત્ર મોકલવામાાં આવશે કે તે ક્સ્વકારવા બાબતે કોઈપણ 
રજુઆત કે પત્રવ્ર્વહાર કરવામાાં આવશે તો  આર્ોગ દ્વારા મવચારણામાાં લેવાશે નહીં.  
 

(૨) જો એક કરતાાં વધ ુજાહરેાત માટે અરજી કરવાની હોર્ તો િરેક જાહરેાત માટે અલગ અલગ અરજી કરવાની રહશેે અને 
પ્રત્રે્ક અરજી સાથે ફી ભરવાની રહશેે. 

(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેિવારો જો ચબનઅનામત જગ્ર્ા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની રહશેે નહી. 
(૪) અરજી ફી વગરની અચિમ નકલ મવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નહી. 
(૫) અનામત કક્ષાના ઉમેિવારો માટે જાહરેાતમાાં અનામત જગ્ર્ાઓ િશાકવેલ ન હોર્ ત્ર્ાાં આવા ઉમેિવારો ચબનઅનામત 

જગ્ર્ા માટે અરજી કરી શકશે અને તેને ચબનઅનામત ધોરણો લાગ ુપડશે. 
(૬)  જાહરેાતમાાં મરહલા ઉમેિવારો માટે જગ્ર્ાઓ અનામત ન હોર્ તો પણ જે તે કેટેગરીમાાં મરહલા ઉમેિવારો અરજી કરી 

શકે છે.  

(૭)  જાહરેાતમાાં જે તે કેટેગરીમાાં કુલ જગ્ર્ાઓ પૈકી મરહલા ઉમેિવારો માટે અમકુ જગ્ર્ાઓ અનામત હોર્ ત્ર્ારે મરહલા 
ઉમેિવારોની અનામત જગ્ર્ાઓ મસવાર્ની બાકી રહતેી જગ્ર્ાઓ ફતત પરુુષ ઉમેિવારો માટે અનામત છે તેમ 
ગણવાનુાં નથી, આ જગ્ર્ાઓ પર પરુુષ તેમજ મરહલા ઉમેિવારોની પસાંિગી માટે મવચારણા થઇ શકે છે, પરુુષ તેમજ 
મરહલા ઉમેિવારો અરજી કરી શકે છે. (િા.ત. કુલ ૧૦ જગ્ર્ાઓ પૈકી ૦૩ જગ્ર્ા મરહલા ઉમેિવાર માટે અનામત છે 
પરાંત ુબાકી રહતેી ૦૭ જગ્ર્ા સામે મરહલા ઉમેિવાર પણ પસાંિગી પામી શકે છે.) 



Advt. 44/2018-19                                                R-3 Branch GPSC  Page 10 

 

(૮)  જાહરેાતમાાં માત્ર મરહલા ઉમેિવારો માટે જગ્ર્ાઓ અનામત હોર્ તો પણ જે તે કેટેગરીમાાં પરુુષ ઉમેિવાર અરજી કરી 
શકે છે કેમ કે મરહલા ઉમેિવાર ઉપલબ્ધ ન થાર્ તો આ જગ્ર્ાઓ પર પસાંિગી માટે પરુુષ ઉમેિવારોની મવચારણા 
થઇ શકે છે. પરાંત ુ જે જગ્ર્ાઓ મરહલા ઉમેિવારો માટે જ અનામત હોર્ અને તે જગ્ર્ા ઉપર મરહલા ઉમેિવારો 
પરેુપરુા પસાંિગી પામે/જેટલી સાંખ્ર્ામાાં પસાંિગી પામે તો તેમને જ પ્રથમ મવચારણામાાં લેવાના થશે અને કોઇ મરહલા 
ઉમેિવાર પસાંિ ન થાર્ કે ઓછા મરહલા ઉમેિવાર પસાંિ થાર્ તો તેટલા પ્રમાણમાાં પરુુષ ઉમેિવારોને ધ્ર્ાનમાાં 
લેવામાાં આવશે. (િા.ત. કુલ ૧૦ જગ્ર્ા મરહલા ઉમેિવાર માટે અનામત છે અને ૦૮ મરહલા ઉમેિવાર પસાંિ થાર્ છે 
તો ૦૨ પરુુષ ઉમેિવારો પસાંિગી પામી  શકે છે)  

(૯)  ઓનલાઇન જાહરેાત માટેના ભરેલા અરજીપત્રક (જે રોલ નાંબર પર ઉમેિવાર ઉપક્સ્થત રહ્યા હોર્ તે જ અરજીપત્રક) 
ચબડાણ સરહત આર્ોગની કચેરીમાાં હાલ પરૂતા મોકલવા નહીં. આર્ોગ દ્વારા જ્ર્ારે માંગાવવામાાં આવે ત્ર્ારે જ મોકલી 
આપવા.  

 

૩. જન્મ તારીખ: 
(૧)  આર્ોગ જન્મતારીખના પરુાવા માટે એસ. એસ. સી. બોડક દ્વારા અપારે્લ એસ. એસ. સી. ઇ. પ્રમાણપત્ર જ માન્ર્ રાખે 

છે. પરાંત ુઆ પ્રમાણપત્રમાાં િશાકવેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાનુાં ઉમેિવાર માને તો સક્ષમ અમધકારીએ આપેલ વર્ અને 
અમધવાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાચણત નકલ મોકલવાની રહશેે. આ પ્રમાણપત્રમાાં અમધકતૃ અમધકારીએ સ્પષ્ટપણે 
જણાવેલ હોવુાં જોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેની પરીક્ષાનુાં મળૂ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ 
રજૂ કરવામાાં આવેલ પરુાવાઓને આધારે ઉમેિવારની સાચી જન્મતારીખ............ છે. જે એસ. એસ. સી. કે તેની 
સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાાં િશાકવેલ જન્મતારીખ કરતાાં જુિી છે તથા માનવાને પરુત ુાં કારણ છે. ઉમેિવારે રજુ 
કરેલ વર્ અને અમધવાસનુાં પ્રમાણપત્ર તેની મવશ્વાસહતાક (credibility) ના આધારે સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો મનણકર્ 
આર્ોગ દ્વારા લેવામાાં આવશે. 

(૨)  ઉમેિવારે અરજી પત્રકમાાં િશાકવેલ જન્મ તારીખમાાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈ શકશે નહી. 
૪. વર્મર્ાકિા  

(૧) ઉંમર અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે. 
 (૨) જાહરેાતમાાં ઉપલી વર્મર્ાકિા આપવામાાં આવેલ છે, તેમાાં નીચે િશાકવ્ર્ા મજુબની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. 

૧ 
મળૂ ગજુરાત અનસુચુચત જામત, અનસુચુચત જનજામત અને 
સામાજજક અને શૈક્ષચણક પછાત વગકના ઉમેિવારો 

પાાંચ વષક (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વષકની મર્ાકિામાાં) 

૨ 

મળૂ ગજુરાતના અનસુચુચત જામત,  અનસુચુચત જનજામત 
અને  સામાજજક અને શૈક્ષચણક પછાત વગકના મરહલા 
ઉમેિવારો 

િસ વષક (આ છૂટછાટમાાં મરહલા માટેની છૂટછાટ કે 
જે પાાંચ વષકની છે, તેનો સમાવેશ થઇ જાર્ છે, 
વધમુાાં વધ ુ૪૫ વષકની મર્ાકિામાાં છૂટછાટ મળશે.) 

૩ ચબન અનામત (સામાન્ર્) વગકના મરહલા ઉમેિવારો પાાંચ વષક (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વષકની મર્ાકિામાાં) 

૪ 

શારીરરક અશતતતા ધરાવતા ઉમેિવારો :- OA (One 

Arm)/OL (One Leg) (હલનચલનની મવકલાાંગતા) / (H H 

શ્રવણની ખામી (મોડરેટ કક્ષા) ૪૦% થી ૧૦૦% 
(Total/Profound)  શારીરરક અશતતતા ધરાવતા 
ઉમેિવારોને જ મેડીકલ બોડકના તબીબી પ્રમાણપત્રને 
આધીન ૧૦ વષક સધુીની છૂટછાટ મળવાપાત્ર રહશેે. આ 
મસવાર્ અન્ર્ શારીરરક અશતતતા ધરાવતા ઉમેિવારો 
અરજી કરવાને પાત્ર નથી. 

િસ વષક (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વષકની મર્ાકિામાાં) 
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૫. શૈક્ષચણક લાર્કાત: 
(૧)  ઉમેિવાર જાહરેાતમાાં િશાકવેલ શૈક્ષચણક લાર્કાત અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ધરાવતા હોવા જોઇએ. 

(૨)  ઉમેિવારે શૈક્ષચણક લાર્કાત માન્ર્ યમુનવમસિટી/સાંસ્થામાાંથી મેળવેલ હોવી જોઇએ. 
(૩)  ઉમેિવારે અરજી સાથે માન્ર્ યમુનવમસિટી/સાંસ્થાના ગણુ પત્રક (બધા જ વષો/સેમેસ્ટર) અને પિવી પ્રમાણપત્રોની સ્વર્ાં 

પ્રમાચણત નકલ રજુ કરવાની રહશેે. શાળા/કોલેજના આચાર્ક દ્વારા અપારે્લ પ્રમાણપત્ર માન્ર્ ગણવામાાં આવશે નહી. 
(૪)  શૈક્ષચણક લાર્કાત કામચલાઉ ધોરણે માન્ર્ રાખવી તેવો ઉમેિવાર નો હક્ક િાવો સ્વીકારવામાાં આવશે નહી. 
(૫) જાહરેાતમાાં િશાકવેલ લાર્કાતની સમકક્ષ લાર્કાત ઉમેિવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક િાવો હોર્ તો આવા   

ઉમેિવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થામપત કરતા આિેશો/અમધકૃતતાની મવગતો આપવાની રહશેે. 
૬.અનભુવ: 
(૧) માાંગેલ અનભુવ, અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે.  

(૨) (અ) જાહરેાતમાાં અન્ર્થા જોગવાઇ કરવામાાં ન આવી હોર્ તો જરૂરી લાર્કાતો મેળવવામાાં આવે તે તારીખથી, (બ) 
અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના સાંિભકમાાં અનભુવ ગણવામાાં આવશે.  

(૩) ઉમેિવારે અરજીમાાં જે અનભુવ િશાકવેલ હોર્ તેના સમથકનમાાં અનભુવનો સમર્ગાળો (રિવસ, માસ, વષક), મળૂ પગાર 
અને કુલ પગારની મવગતો તથા બજાવેલ ફરજોનો પ્રકાર/મેળવેલ અનભુવની મવગતો સાથેનુાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં 
રહશેે. આવુાં પ્રમાણપત્ર સાંસ્થાના લેટરપેડ પર સક્ષમ સત્તામધકારીની સહી અને તારીખ સાથેનુાં રજુ કરવાનુાં રહશેે. 

(૪) ઉમેિવારે રજુ કરેલ અનભુવના પ્રમાણપત્રમાાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરવાની મવનાંતી માન્ર્ રાખવામાાં આવશે નહીં. 
અરજી કર્ાક પછી અનભુવના નવા પ્રમાણપત્રો સ્વીકારવામાાં આવશે નહી. 

(૫) અંશકાલીન, રોજજિંિા વેતનિાર, એપે્રન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનિવેતન, આમાંમત્રત ફૅકલ્ટી તરીકે ઉમેિવારે મેળવેલ 
અનભુવ માન્ર્ અનભુવ તરીકે ગણત્રીમાાં લેવામાાં આવશે નહીં. 

 

૭. અનસુચૂચત જામત, અનસુચૂચત જનજામત, સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગો :- 
(૧)  મળૂ ગજુરાતના અનસુચૂચત જામત, અનસુચૂચત જનજામત, સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગકના ઉમેિવારોને જ 

અનામત વગકના ઉમેિવાર તરીકે લાભ મળશે. 
(૨)  અનસુચૂચત જામત, અનસુચૂચત જનજામત, સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગક પૈકી ઉમેિવાર જે વગકના હોર્ તેની 

મવગતો અરજીપત્રકમાાં અચકૂ આપવી. 
(૩) ઉમેિવારે અરજીપત્રક અને પરરમશષ્ટની સાંબાંમધત કોલમમાાં જે તે અનામત કક્ષા િશાકવેલ નહી હોર્ તો પાછળથી 

અનામત વગકના ઉમેિવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક િાવો માન્ર્ રાખવામાાં આવશે નહીં. 

૫ 

ગજુરાત સરકારના કમકચારીઓ કે જેઓ ગજુરાત સરકારની 
નોકરીમાાં કાર્મી ધોરણે અથવા હાંગામી ધોરણે સળાંગ છ 
માસ સધુી કામગીરી બજાવતા હોર્ અને તેઓની પ્રથમ 
મનમણકૂ જાહરેાતમાાંની જગ્ર્ામાાં િશાકવેલ વર્મર્ાકિાની 
અંિર થરે્લ હોર્ તેવા કમકચારીઓ. 

(૧) જાહરેાતમાાં લાર્કાત તરીકે અનભુવ માાંગેલ 
હોર્ તો ઉપલી વર્મર્ાકિા લાગ ુપડશે નહીં. 

(૨) જાહરેાતમાાં અનભુવને લાર્કાત તરીકે માાંગેલ 
ન હોર્ પરાંત ુ ઇજનેરી, તબીબી, ખેતી મવષર્ક, 

પશ ુચચરકત્સાની પિવી કે રડપ્લોમાની જગ્ર્ા પર 
મનમણકૂ પામેલ કમકચારીને જાહરેાતમાાંની આવી 
લાર્કાત વાળી જગ્ર્ા (Any such post) માટે 
ઉપલી વર્મર્ાકિા લાગ ુપડશે નહીં 

(૩) જાહરેાતમાાં િશાકવેલ જગ્ર્ા માટે અનભુવ એક 
લાર્કાત તરીકે માાંગેલ ન હોર્ ત્ર્ારે જે 
સાંવગકમાાંથી બઢતી મળવાપાત્ર હોર્ તેમાાં ફરજ 
બજાવતા કમકચારીને, તેઓએ બજાવેલ સેવાના 
સમર્ અથવા વધમુાાં વધ ુપાાંચ વષકની છૂટછાટ 
તે બે પૈકી જે ઓછાં હોર્ તેટલી છૂટછાટ મળશે. 
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(૪)  અનામત વગકનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેિવારે તેના સમથકનમાાં સક્ષમ અમધકારી દ્વારા મનર્ત નમનુામાાં આપવામાાં 
આવેલ જામત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ સામેલ કરવાની રહશેે. અરજીપત્રક સાથે જામત પ્રમાણપત્રની 
નકલ સામેલ નહીં  હોર્ તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં અને અરજીપત્રક રિ થવાને પાત્ર બનશે. 

(૫)  સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગક ના ઉમેિવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેશ “ઉન્નત વગકમાાં” નહી 
થતો હોર્ તો જ મળવાપાત્ર થશે. 

(૬)  (અ) સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગકના ઉમેિવારોએ ઉન્નત વગકમાાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુાં સામાજજક 
ન્ર્ાર્ અને અમધકારરતા મવભાગનુાં તારીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી મનર્ત થરે્લ ગજુરાતી નમનૂા ‘પરરમશષ્ટ-ક’ 
મજુબનુાં અથવા ઉતત મવભાગના તારીખ : ૨૭/૦૪/૨૦૧૦ ના ઠરાવથી મનર્ત કરારે્લ ગજુરાતી નમનૂા ‘પરરમશષ્ટ-૪’ 
મજુબનુાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહશેે. 

 (બ) તારીખ ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ કે ત્ર્ારબાિ ઈસ્ય ુથરે્લ “ઉન્નત વગકમાાં સમાવેશ નરહ થવા અંગેનુાં પ્રમાણપત્ર” ની 
મહત્તમ અવમધ ઈસ્ય ુથર્ા-વષક સરહત ત્રણ નાણાકીર્ વષકની રહશેે પરાંત ુઆવુાં પ્રમાણપત્ર સાંબાંમધત જાહરેાત માટે 
ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સધુીમાાં ઈસ્ય ુકરારે્લ હોવુાં જોઈએ. 

 નોંધ : ઉન્નત વગકમાાં સમાવેશ નરહ હોવા અંગેના પ્રમાણપત્રની માન્ર્તા/સ્વીકૃમત તથા સમર્ગાળા અને અવમધના 
અથકઘટન બાબતે સરકારશ્રીના ઠરાવો/પરરપત્રોની જોગવાઈઓ આખરી ગણાશે.  

 (ક) પરરચણત મરહલા ઉમેિવારોએ આવ ુપ્રમાણપત્ર તેમના માતા-મપતાની આવકના સાંિભકમાાં રજૂ કરવાનુાં રહશેે. જો 
આવા ઉમેિવારોએ તેમના પમતની આવકના સાંિભકમાાં રજૂ કરેલ હશે તો તેમની અરજી રદ્દ કરવામાાં આવશે. જો કોઈ 
ઉમેિવારે મનર્ત સમર્ગાળા િરમ્ર્ાન ઈસ્ય ુથરે્લ મનર્ત નમનૂાનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નરહ હોર્ તો તેઓની અરજી 
અમાન્ર્ ગણવામાાં આવશે અને તેઓને ચબનઅનામત જગ્ર્ા સામે પણ મવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નરહ.  

     (ડ) ઉમેિવારે ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે જે ‘ઉન્નત વગકમાાં સમાવેશ નરહ થવા અંગેનુાં પ્રમાણપત્રની મવગતો 
જણાવેલ હોર્ તેની જ નકલ અરજી સાથે જોડવાની રહશેે. જો આવા પ્રમાણપત્રમાાં કોઈ ભલૂ હોવાને કારણે ઉમેિવાર 
જાહરેાતની છેલ્લી તારીખ બાિનુાં નવુાં પ્રમાણપત્ર મેળવે તો પણ સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગકના 
ઉમેિવાર તરીકે પાત્ર થવા માટે ઓનલાઈન અરજીમાાં જણાવેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ર્ રહશેે. 

     (ઇ) ઉન્નત વગકમાાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુાં પ્રમાણપત્ર આપવા માટે ૬ માપિાંડો ધ્ર્ાને લેવાર્ છે. પ્રમાણપત્રની 
અવમધ હવે ત્રણ વષકની છે. પરાંત ુઉતત માપિાંડો પૈકી કોઈપણ માપિાંડમાાં આ અવમધ િરમ્ર્ાન ફેરફાર થાર્ તો તેની 
સ્વૈચ્ચ્છક જાહરેાત સાંબાંમધત ઉમેિવારે તથા તેના માતા-મપતા/વાલીએ સ્વર્ાં સાંબાંમધત સત્તામધકારી તેમજ તેના દ્વારા 
પ્રમાણપત્રમાાં કોઈ ફેરફાર કરવામાાં આવે તો ગજુરાત જાહરે સેવા આર્ોગને કરવાની રહશેે. ઉમેિવાર/માતા-
મપતા/વાલી આવી જાહરેાત નરહિં કરીને કોઈપણ મવગતો છૂપાવશે તો તેઓ કાર્િેસરની કાર્કવાહીને પાત્ર બનશે અને 
તેઓએ મેળવેલ અનામતનો લાભ રદ્દ કરવાપાત્ર થશે. ઉન્નત વગકમાાં સમાવેશ નરહ થવા અંગેના પ્રમાણપત્ર  મેળવવા 
માટેના કોઈપણ માપિાંડમાાં ફેરફારની સ્વૈચ્ચ્છક જાહરેાત કરવાની જવાબિારી ઉમેિવાર/માતા-મપતા/વાલીની 
વ્ર્ક્તતગત રીતે અને સાંયતુત રીતે રહશેે.       

 (૭) સરકારની પ્રવતકમાન જોગવાઈ મજુબ અનામત કક્ષાના ઉમેિવારો ચબનઅનામત વગકના ઉમેિવારોની સાથે મનર્ત 
ધોરણો (અથાકત વર્મર્ાકિા, અનભુવની લાર્કાત, ચબનઅનામત વગકના ઉમેિવારો માટે અપનાવેલ હોર્ તેના કરતાાં 
વધ ુમવસ્તતૃ કરેલ અન્ર્ કે્ષત્ર) માાં છૂટછાટ લીધા મસવાર્ પોતાની ગણુવત્તાના આધારે પસાંિગી પામે તો ચબનઅનામત 
જગ્ર્ાની સામે ગણતરીમાાં લેવાના થાર્ છે. 

(૮)  ઉમેિવારે અરજીમાાં જામત અંગે જે મવગત િશાકવેલ હશે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરવાની મવનાંતી માન્ર્ રાખવામાાં 
આવશે નહી. 

 

૮. માજી સૈમનક:- 
(૧) માજી સૈમનક ઉમેિવારોએ અરજીપત્રકમાાં મવગતો આપવાની રહશેે. 
(૨) માજી સૈમનક ઉમેિવારે રડસ્ચાર્જ બકુની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચકૂ મોકલવાની રહશેે. 
 

૯. શારીરરક અશતતતા ધરાવતા ઉમેિવારો : 
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(ક)  શારીરરક અશતતતા ધરાવતા ઉમેિવારોએ અરજીપત્રકમાાં મવગતો આપવાની રહશેે. 
(ખ) શારીરરક અશતતતા ૪૦% કે તેથી વધ ુ હોર્ તેવા ઉમેિવારને જ શારીરરક અશતતતાનો લાભ મળવાપાત્ર રહશેે.  

શારીરરક અશતતતાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેિવારે (૧) અંધત્વ અથવા ઓછી દ્રષ્ષ્ટ (૨) શ્રવણની ખામી (૩) 
હલનચલન અશતતતા અથવા મગજનો લકવો તે પૈકીની કઇ શારીરરક અશતતતા છે તે િશાકવવુાં. 

(ગ) જાહરેાતમાાં શારીરરક અશતતતા ધરાવતા ઉમેિવારો માટે અનામત જગ્ર્ા િશાકવેલ ન હોર્, પરાંત ુજગ્ર્ાની ફરજોને 
અનરુૂપ જે પ્રકારની શારીરરક અશતતતા ધરાવતા ઉમેિવારોને પાત્ર ગણેલ હોર્ તેઓ તે જાહરેાત માટે અરજી કરી 
શકશે.   

(ઘ) શારીરરક અશતતતા ધરાવતા ઉમેિવારે તેના  સમથકનમાાં સામાન્ર્ વહીવટ મવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ના પરરપત્ર 
ક્રમાાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી મનર્ત થરે્લ નમનૂામાાં સરકારી હોક્સ્પટલના સમુપ્રટેન્ડેન્ટ/મસમવલ સર્જન/મેડીકલ 
બોડક  દ્વારા આપવામાાં આવેલ પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ મોકલવાની રહશેે. જો પ્રમાણપત્રની નકલ 
સામેલ કરવામાાં નહીં આવેલ હોર્ તો તે પાછળથી ક્સ્વકારવામાાં આવશે નહીં.  શારીરરક અશતત ઉમેિવાર તરીકેનો 
લાભ મળવાપાત્ર થશે નહીં. 

(ચ) ૪૦% કે તેથી વધ ુઅને ૧૦૦% સધુીની દ્રષ્ષ્ટરહનતાની અશતતતા ધરાવતા અથવા લખવા માટે અસમથક હોર્ તેવા 
(જાહરેાતમાાં આવા ઉમેિવારો અરજી કરવાને પાત્ર ગણેલ હોર્ તો જ) ઉમેિવારોએ ઓનલાઇન અરજીપત્રકમાાં 
લરહર્ાની સમુવધા મેળવવા માટે જણાવવાનુાં રહશેે. પાછળથી આવી સમુવધા મેળવવાની મવનાંતી મવચારણામાાં લેવામાાં 
આવશે નહીં આવા ઉમેિવાર સ્નાતકના પ્રથમ વષકમા અભ્ર્ાસ કરતી વ્ર્ક્તતને લરહર્ા તરીકે રાખી શકશે.  

(છ) શારીરરક અશતત ઉમેિવારોના રકસ્સામાાં અરજી કર્ાકની તારીખ બાિ ભરતી પ્રરક્રર્ાના કોઇપણ તબકે્ક જે કોઇ ઉમેિવાર 
“Physical Disabled” (શારીરરક અશતત) બને અને તે અંગે જરૂરી િસ્તાવેજો/પરૂાવાઓ રજૂ કરે તો તેવા ઉમેિવારની 
રજૂઆત મળ્ર્ા તારીખ પછીના ભરતી પ્રરક્રર્ાના જે પણ તબક્કા બાકી હોર્ તે તબક્કાથી જ તેવા ઉમેિવારને ”PD” 
(શારીરરક અશતત) ઉમેિવાર તરીકેના મળવાપાત્ર તમામ લાભ/છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. આવા લાભો કે છૂટછાટ 
ભરતી પ્રરક્રર્ાના પણૂક થરે્લ તબક્કાઓ માટે પશ્વાિવતી અસરથી આપી શકાશે નરહ.     

૧૦. મરહલા ઉમેિવાર:  

મરહલાઓની અનામત જ્ગગ્ર્ાઓ માટે જો ર્ોગ્ર્ મરહલા ઉમેિવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાર્ તો તેની જગ્ર્ા જે તે કક્ષાના 
(category) પરુુષ ઉમેિવારોને  ફાળવી શકાશે. 

જો ઉમેિવારનો સમાવેશ અનામત વગક, માજી સૈમનક, શારીરરક અશતતતા, મરહલા કે મવધવા પૈકીના મવકલ્પો પૈકી એક થી 
વધ ુમવકલ્પોમાાં થતો હોર્ તેવા રકસ્સામાાં તેને લાગ ુપડતા મવકલ્પો પૈકી જેમાાં વધ ુલાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.    

૧૧. મવધવા ઉમેિવાર: 
(૧)  ઉમેિવાર મવધવા હોર્ તો અરજી પત્રકમાાં તે કૉલમ સામે “હા” અવશ્ર્ લખવુાં અન્ર્થા “લાગ ુપડતુાં નથી” એમ 

િશાકવવુાં  

(૨)  મવધવા ઉમેિવારે જો પનુ: લગ્ન કરેલ હોર્ તો અરજી પત્રકમાાં તે કૉલમ સામે “હા” અચકૂ  લખવુાં  અન્ર્થા  “લાગ ુ
પડતુાં નથી” એમ િશાકવવુાં . 

(૩)  મવધવા ઉમેિવારે પનુ: લગ્ન કરેલ ન હોર્ અને મવધવા ઉમેિવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોર્ તો અરજી સાથે 
પનુ: લગ્ન કરેલ નથી તેવી એરફડેમવટ રજુ કરવાની રહશેે. 

(૪)  મવધવા ઉમેિવારને સરકારની પ્રવતકમાન જોગવાઈ મજુબ તેઓએ મેળવેલ ગણુમાાં પાાંચ ટકા ગણુ ઉમેરવામાાં આવશે. 
(૫)  કોઈ મરહલા ઉમેિવાર જાહરેાત માટે અરજી કરે તે સમરે્ “મવધવા” ન હોર્, પરાંત ુઅરજી કર્ાક બાિ અથવા જાહરેાત 

પ્રમસધ્ધ થર્ા ની તારીખ વીતી ગર્ા બાિ અથવા ભરતી પ્રરક્રર્ા ના કોઈ પણ તબકે્ક “મવધવા” બને અને તે અંગે 
જરૂરી િસ્તાવેજી પરૂાવાઓ રજુ કરે તો તેની રજૂઆત મળ્ર્ા તારીખ પછીના ભરતી પ્રરક્રર્ાના જે પણ તબક્કા બાકી 
હોર્ તે તબક્કાથી જ તેવા મરહલા ઉમેિવારોને “મવધવા મરહલા ઉમેિવાર” તરીકે ના લાભ આપવામાાં આવશે. 
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૧૨. ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર:- 

(૧) ગજુરાત સરકારના સરકારી/અધક-સરકારી/સરકાર હસ્તકના કોપોરેશન/કાંપનીઓમાાં સેવા બજાવતા અમધકારીઓ/ 
કમકચારીઓ આર્ોગની જાહરેાતના સાંિભકમાાં બારોબાર અરજી કરી શકશે અને તેની જાણ ઉમેિવારે પોતાના 
મવભાગ/ખાતા/કચેરીને અરજી કર્ાકની તારીખથી રિન-૭ માાં અચકૂ કરવાની રહશેે. જો ઉમેિવારના મનર્ોતતા તરફથી 
અરજી મોકલવાની છેલ્લી તારીખ બાિ ૩૦ રિવસમાાં અરજી કરવાની પરવાનગી નહીં આપવાની જાણ કરવામાાં 
આવશે તો તેઓની અરજી નામાંજુર કરી ઉમેિવારી  રિ કરવામાાં આવશે. 

(૨) કેન્દ્ર સરકારની અથવા અન્ર્ કોઇપણ રાજ્ર્ સરકારની નોકરીમાાં હોર્ તેવા ઉમેિવારે ખાતા મારફત અરજી મોકલવાની 
રહશેે અથવા આ અરજી સાથે મનમણકૂ અમધકારીનુાં  ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહશેે. 

(૩)  રૂબરૂ મલુાકાત સમરે્ ઉમેિવારે સા.વ.મવ.ના તા. ૮-૧૧-૮૯ ના પરરપત્ર ક્રમાાંક:એફઓ-એ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ-૨ થી 
મનર્ત કરવામાાં આવેલ નમનુા મજુબનુાં “ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર” રજુ કરવાનુાં રહશેે. 

૧૩. ગેરલાર્ક ઉમેિવાર:-  

ગજુરાત જાહરે સેવા આર્ોગ કે અન્ર્ જાહરે સેવા આર્ોગ અથવા અન્ર્ સરકારી /અધક સરકારી /સરકાર હસ્તકની 
સાંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેિવાર ક્યારેર્ પણ ગેરલાર્ક ઠરાવેલ હોર્ તો તેની મવગત અરજીપત્રકમાાં આપવાની રહશેે. જો 
ઉમેિવારનો ગેરલાર્કનો સમર્ ચાલ ુહશે તો આવા ઉમેિવારની અરજી રિ થવાને પાત્ર બનશે. 

૧૪. ફરજજર્ાત મનવમૃત્ત, રુખસિ, બરતરફ :-  

અગાઉ ઉમેિવારને સરકારી સેવા/ સરકાર હસ્તકની કાંપની કે બોડક કોપોરેશનમાાંથી ક્યારેર્ પણ ફરજજર્ાત મનવમૃત્ત, 
રુખસિ કે બરતરફ કરવામાાં આવેલ હોર્ તો અરજીપત્રકમાાં તેની મવગત આપવાની રહશેે. 

૧૫. અગત્ર્ની જોગવાઇઓ:-    

(૧)  આ જગ્ર્ાની મનમણકૂ માટે ઉમેિવારોની પસાંિગીની પ્રરક્રર્ા અનસુરવાની થાર્ છે. જે માટે The Gujarat Public 

Service Commission Procedure (Amendment) Rules, 2016 તથા The Gujarat Public Service Commission 

Procedure (Amendment) Rules, 2017 અનસુાર ઉમેિવારોની પસાંિગી પ્રાથમમક કસોટી અને રૂબરૂ મલુાકાત 
ર્ોજીને કરવામાાં આવશે. પ્રાથમમક કસોટીના ગણુ ક્રમાનસુાર જરૂરી અરજીઓની ચકાસણી કરી ઉમેિવારોને રૂબરૂ 
મલુાકાત માટેની પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ કસોટીનુાં માધ્ર્મ આર્ોગ અન્ર્થા નક્કી કરશે નહીં તો ગજુરાતી રહશેે. 
પ્રાથમમક કસોટી સામાન્ર્ત: ગાાંધીનગર/અમિાવાિ ખાતે લેવામાાં આવશે અને ઉમેિવારોએ સ્વખચે ઉપક્સ્થત રહવેાનુાં 
રહશેે. 

(૨)  પ્રાથમમક કસોટીમાાં મેળવેલ ગણુ આખરી પસાંિગી માટે ગણવામાાં આવશે. તેમજ રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવાના 
થતા ઉમેિવારોમાાં, જો કોઇ ઉમેિવારના પ્રાથમમક કસોટીમાાં ૧૦% કે તેથી ઓછા ગણુ હશે તો રૂબરૂ મલુાકાત માટે 
પાત્રતા નક્કી કરવા, અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેિવારો ની ર્ાિી માટે મવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નહીં. 

(૩)  પ્રાથમમક કસોટીમાાં સામાન્ર્ અભ્ર્ાસના ૧૦૦ ગણુના ૧૦૦ પ્રશ્નો રહશેે અને સબાંમધત મવષર્ના ૨૦૦ ગણુના ૨૦૦ 
પ્રશ્નો રહશેે. 

(૪)  ઉમેિવારોની આખરી પસાંિગી ૫૦ ટકા ગણુભાર પ્રાથમમક કસોટીના ૩૦૦ ગણુમાથી મેળવેલ ગણુ અને ૫૦ ટકા 
ગણુભાર રૂબરૂ મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાાંથી મેળવેલ ગણુના આધારે કરવામાાં આવશે. એટલે કે પ્રાથમમક કસોટીમાાં 
૩૦૦ ગણુમાાંથી મેળવેલ ગણુને ૫૦ ટકા ગણુભાર અને રૂબરૂ મલુાકાતમાાં ૧૦૦ ગણુમાાંથી મેળવેલ ગણુને ૫૦ ટકા 
ગણુભાર ગણી કુલ ૧૦૦ ગણુમાાંથી ગણુ આપવામાાં આવશે. 

 

સ્પષ્ટીકરણ:- 
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જો ઉમેિવારે પ્રાથમમક કસોટીમાાં ૩૦૦ ગણુમાાંથી ૧૫૦ ગણુ મેળવેલ હશે અને રૂબરૂ મલુાકાતમાાં ૧૦૦ ગણુમાાંથી ૬૦ 
ગણુ મેળવશે તો પ્રાથમમક કસોટીના ૫૦ ટકા ગણુભાર મજુબ ૨૫ ગણુ અને રૂબરૂ મલુાકાતના ૫૦ ટકા ગણુભાર મજુબ 
૩૦ ગણુ એમ કુલ ૫૫ ગણુ થશે. 

 

(૫)  સીધી પસાંિગીથી ભરતી અન્વરે્ આર્ોગ દ્વારા પ્રમસધ્ધ થરે્લ જાહરેાત માટે કુલ જ્ગગ્ર્ાની સાંખ્ર્ા સામે નોંધારે્લ કુલ 
On Line Applications (Duplicate Application બાિ કર્ાક પછીની Valid OnLine Applications) ની સાંખ્ર્ા ૨૫ કરતા વધ ુ
હોર્, ત્ર્ારે તે જાહરેાત અન્વરે્ પ્રથમ પ્રાથમમક કસોટી ર્ોજવામાાં આવશે અને પ્રાથમમક કસોટીના પરરણામના આધારે 
ઉમેિવારો પાસેથી અરજી પત્રક અને જરૂરી િસ્તાવેજો મેળવી આગળની કાર્કવાહી કરવામાાં આવશે. પરાંત ુજો સીધી 
પસાંિગીથી ભરતી અન્વરે્ પ્રમસધ્ધ થરે્લ જાહરેાત અન્વરે્, નોંધારે્લ કુલ  On line Valid Applications ની સાંખ્ર્ા ૨૫ કે 
તેથી ઓછી હોર્ તો આર્ોગનો આિેશ મેળવી નોંધારે્લ બધા જ ઉમેિવારો પાસેથી અરજીપત્રક તથા જાહરેાતની 
જોગવાઈઓ મજુબ જરૂરી તમામ િસ્તાવેજ માંગાવી,  પ્રથમ અરજી ચકાસણી કર્ાક બાિ પ્રાથમમક કસોટી ર્ોજવામાાં 
આવશે. 

 (૬)  પ્રાથમમક કસોટીમાાં ઉમેિવારને O.M.R. Sheet માાં જવાબ આપવા માટે A, B, C, D અને E એમ પાાંચ મવકલ્પ આપવામાાં 
આવશે, પાાંચમો મવકલ્પ E ‘Not attended’ તરીકેનો રહશેે. જો ઉમેિવારે તમામ મવકલ્પો ખાલી રાખ્ર્ા હોર્ (encode 

કર્ાક ન હોર્) અથવા ખોટા જવાબ આપેલ હોર્ તો પ્રત્રે્ક મનમશ્રત ગણુના ૦.૩ Negative Marks કાપવામાાં આવશે અને 
જો પાાંચમો મવકલ્પ E ‘Not attended’ એનકોડ કરેલ હોર્ તો “શનૂ્ર્” ગણુ કાપવાના રહશેે. અથાકત માત્ર E  ‘Not 

attended’  મવકલ્પ જ encode કર્ો હશે તો તે પ્રશ્ન માટે કોઇ નેગેટીવ ગણુ કાપવામાાં આવશે નહીં. 

(૭)  રૂબરૂ મલુાકાતમાાં આર્ોગની સચૂનાઓ/ ધોરણો મજુબ જાહરેાતમાાં િશાકવેલ કેટેગરીવાઇઝ જગ્ર્ાની સાંખ્ર્ાને ધ્ર્ાને લઇ 
નીચે મજુબ અનસુરવાનુાં રહશેે: 

કુલ જગ્ર્ાઓ 
કુલ જગ્ર્ાઓ પૈકી રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવામાાં 

આવનાર ઉમેિવારોની સાંખ્ર્ા 
૦૧ ૦૬ 

૦૨ ૦૮ 

૦૩ ૧૦ 

૦૪ કે તેથી વધ ુ કુલ જગ્ર્ાઓથી ૦૩ ગણા 
(૮)   પ્રાથમમક કસોટીમાાં મેળવેલ ગણુ આખરી પસાંિગી માટે ગણવામાાં આવશે. તેમજ ઉપયુકતત કોલમમાાં િશાકવેલ સાંખ્ર્ા 

પ્રમાણે રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવાના થતા ઉમેિવારોમાાં, જો કોઇ ઉમેિવારના પ્રાથમમક કસોટીમાાં ૧૦% કે તેથી 
ઓછા ગણુ હશે તો રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર ગણવામાાં આવશે નહીં. 

(૯)   જાહરેાતમાાં ઠરાવેલ લઘતુમ લાર્કાત તેમજ અનભુવ કરતાાં વધ ુશૈક્ષચણક લાર્કાત અને/અથવા વધ ુઅનભુવ અને/ 
અથવા લાર્કાતમાાં ઊંચી ટકાવારીને આધારે રૂબરૂ મલુાકાત માટે આર્ોગ ઉમેિવારોની સાંખ્ર્ા મર્ાકરિત કરી શકશે. 

(૧૦)  ઇન્ટરવ્ય ુકમમટી દ્વારા રૂબરૂ મલુાકાતમાાં ઉમેિવારના એકાંિર િેખાવ (Overall Performance) ને ધ્ર્ાને લેવામાાં આવશે 
અને ઇન્ટરવ્ય ુકમમટી ઇન્ટરવ્ય ુિરમ્ર્ાન ઉમેિવારના Overall Performance ને ધ્ર્ાનમાાં  રાખી ચચાક મવચારણા કર્ાક 
બાિ સવાકનમુતે ગણુ આપશે. 

(૧૧)  પ્રાથમમક કસોટી અને રૂબરૂ મલુાકાતમાાં મેળવેલ ગણુના આધારે આખરી પસાંિગી ર્ાિી અને પ્રતીક્ષાર્ાિી તૈર્ાર 
કરવામાાં આવશે. જાહરેાતમાાં જો મરહલાઓ, માજી સૈમનકો તથા શારીરરક અશતત ઉમેિવારો માટે અનામત જગ્ર્ાઓ 
હોર્, અને મેળવેલ ગણુના આધારે, જો જાહરેાતમાાં િશાકવેલ અનામત જગ્ર્ાની સાંખ્ર્ા સામે પરુતી સાંખ્ર્ામાાં 
મરહલા/માજી સૈમનક/શારીરરક અશતત ઉમેિવારોનો પસાંિગી ર્ાિીમાાં સમાવેશ ન થતો હોર્ તો, સાંબાંમધત કેટેગરીના 
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કટ ઓફ માતસક ના  ૧૦ % જેટલુાં ધોરણ હળવુાં કરીને કુલ અનામત જગ્ર્ાઓ પૈકી બાકી રહતેી અનામત જગ્ર્ાઓ 
સામે મરહલા/માજી સૈમનક/શારીરરક અશતત ઉમેિવારોનો પસાંિગી ર્ાિીમાાં સમાવેશ કરવાનો રહશેે.  

(૧૨) મરહલા ઉમેિવારો માટે લઘતુમ ગણુના ૧૦ ટકા નુાં ધોરણ હળવ ુકરીને પસાંિગી પદ્ધમત અનસુરવાની રહશેે અને રૂબરૂ 
મલુાકાત બાિ જે તે કેટેગરીના મરહલા ઉમેિવારો માટેની અનામત સાંખ્ર્ા જેટલા મરહલા ઉમેિવારોથી વધ ુ
ઉમેિવારો ઉપલબ્ધ થાર્ તો ભલામણ ર્ાિીમાાં મરહલા ઉમેિવારોનો સમાવેશ થર્ા બાિ બાકીના મરહલા 
ઉમેિવારોની પ્રમતક્ષાર્ાિીમાાં પસાંિગી ગણવામાાં આવશે આ જોગવાઇ મજુબ લઘતુમ લાર્કી ધોરણ આ મજુબ 
રહશેે.  

૧૬. રૂબરૂ મલુાકાત: 

(૧)  રૂબરૂ મલુાકાત આર્ોગની કચેરી ખાતે જ લેવામાાં આવશે. પ્રાથમમક કસોટીના પરરણામના આધારે રૂબરૂ મલુાકાત માટે 
પાત્ર થતા ઉમેિવારે રૂબરૂ મલુાકાત માટે પોતાના ખચે અને ફરજજર્ાતપણે ઉપક્સ્થત થવાનુાં રહશેે. તેમજ જે ભરતી 
પ્રસાંગો અન્વરે્ શારીરરક ક્ષમતા કસોટી અને/અથવા શારીરરક માપિાંડ ચકાસણીની જોગવાઇ છે, તેવા તમામ તબકે્ક 
ઉમેિવારે ફરજજર્ાતપણે ઉપક્સ્થત રહવેાનુાં રહશેે. જો ઉમેિવાર ભરતી પ્રરક્રર્ાના કોઇ પણ તબકે્ક ગેરહાજર રહશેે તો 
તો તેમની ઉમેિવારી રિ કરવામાાં આવશે.  

(૨)  અનસુચૂચત જામત, અનસુચૂચત જન જામતના ઉમેિવારો તથા બેરોજગાર ઉમેિવારો કે જેઓના માતા-મપતાની વામષિક 
આવક આવકવેરા ને પાત્ર ન હોર્ તેઓને તેમના રહઠેાણના સ્થળેથી રૂબરૂ મલુાકાત માટે આવવા તથા જવા માટે 
ગજુરાત એસ.ટી. મનગમ દ્વારા મનર્ત થરે્લ રટકીટના િર પ્રમાણે બસ ભાડુાં મળવાપાત્ર થશે. આ માટે ઉમેિવારે રૂબરૂ 
મલુાકાતના રિવસે મનર્ત ફોમક ભરવાન ુરહશેે અને તેની સાથે અસલ રટરકટ રજુ કરવાની રહશેે. 

(૩)  રૂબરૂ મલુાકાતના રિવસે રૂબરૂ મલુાકાતના પત્રમાાં િશાકવવામાાં આવેલ અસલ પ્રમાણપત્રો રજુ કરવાના રહશેે. જો 
ઉમેિવાર અસલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર બનશે નહીં  તેની ખાસ નોંધ લેવી. 

(૪)  ઇન્ટરવ્ય ુકમમટી દ્વારા રૂબરૂ મલુાકાતમાાં ઉમેિવારોના એકાંિર િેખાવ (Overall Performance) ને ધ્ર્ાને લેવામાાં આવશે 
અને ઇન્ટરવ્ય ુકમમટી ઇન્ટરવ્ય ુિરમ્ર્ાન ઉમેિવારના Overall Performance ને ધ્ર્ાનમાાં રાખીને ચચાક મવચારણા કર્ાક 
બાિ સવાકનમુતે ગણુ આપશે 

 

૧૭. નીચે િશાકવ્ર્ા મજુબની અરજીઓ રિ કરવામાાં આવશે. (આ ર્ાિી માત્ર િષ્ટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપણૂક નથી) 
(૧) આર્ોગના ઓનલાઇન મસુદ્દા મજુબ અરજી કરેલ ન હોર્. 
(૨) અરજીમાાં િશાકવેલ મવગતો અધરૂી કે અસાંગત હોર્. 
(૩) અરજીમાાં ઉમેિવારે સહી અપલોડ કરેલ ન હોર્. 
(૪) અરજી ફેતસથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવેલ હોર્. 
(૫) અરજીમાાં પાસપોટકસાઈઝનો ફોટોિાફ અપલોડ કરેલ ન હોર્. 
(૬) અરજી સાથે પરેૂપરૂી ફી ભરેલ ન હોર્. 
(૭) અનસુચૂચત જામત, અનસુચૂચત જનજામત, સા.શૈ.પ.વગક તથા શારીરરક અશતતતા ધરાવતા ઉમેિવારે અરજીપત્રક સાથે 
સક્ષમ અમધકારી દ્વારા અપારે્લ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોર્. 
(૮) માજી સૈમનક ઉમેિવારે રડસ્ચાર્જ બકુની નકલ રજુ કરેલ ન હોર્ 

(૯) ઉમેિવારે શૈક્ષચણક લાર્કાતના સાંિભકમાાં માકકશીટ/પિવી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોર્. 
(૧૦) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોર્. 
(૧૧) ઉમેિવારે અરજીપત્રકમાાં અનભુવ િશાકવેલ હોર્ (જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોર્) પરાંત ુ તેના 
સમથકનમાાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ ન હોર્ અથવા તો રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રમાાં તેઓનો અનભુવનો સમર્ગાળો, મળુ પગાર, 
કુલ પગાર અને અનભુવનો પ્રકાર િશાકવેલ ન હોર્ તથા સાંસ્થાના લેટરપેડ ઉપર ન હોર્. 
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(૧૨) ઓનલાઈન જાહરેાતની અરજી કરવાની રીત ક્રમાાંક : ૧૫ નીચે સચુવેલ  (ઉમેિવારોને સબાંમધત) પ્રમાણપત્રો અને 
જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોર્ તેવા લાગ ુ પડતા આધાર પરુાવાની પ્રમાચણત કરેલ નકલો આર્ોગને 
મોકલવામાાં આવેલ અરજીપત્રક સાથે જોડેલ નહીં હોર્ તેવા ઉમેિવારોની અરજી અધરુી ગણીને રિ ગણવામાાં આવશે. 
 

૧૮. મનમણકૂ:-  

(૧) ઉપરની જાહરેાત સાંબાંધમાાં મનમણકૂ માટે પસાંિ થરે્લા ઉમેિવારની સરકારશ્રીના સાંબાંમધત મવભાગને આર્ોગ દ્વારા 
ભલામણ કરવામાાં આવશે. ઉમેિવારોએ આખરી મનમણકૂપત્ર મેળવતાાં પહલેાાં કોમ્પ્યટુર અંગેની સીસીસી અથવા તેની 
સમકક્ષ રાજ્ર્ સરકાર વખતોવખત નક્કી કરે તેવી લાર્કાત મેળવી લેવાની રહશેે. આ પ્રકારની લાર્કાત નહીં ધરાવનાર 
ઉમેિવાર મનમણકૂને પાત્ર બનશે નહીં.  

(૨) મનમણકૂ અંગેની સઘળી કાર્કવાહી સરકારશ્રી દ્વારા કરવામાાં આવતી હોવાથી આ અંગેનો કોઇપણ પત્રવ્ર્વહાર આર્ોગ 
ધ્ર્ાને લેશે નહીં. 
(૩) ઉમેિવારે તેની શૈક્ષચણક લાર્કાત/અનભુવ/ઉંમર વગેરેના સમથકનમાાં રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ તબકે્ક અર્ોગ્ર્ 
માલમુ પડશે તો તેની ઉમેિવારી રિ થશે તેમજ ભલામણ બાિની મનમણકૂ પણ રિ થવાને પાત્ર રહશેે અને આવા 
ઉમેિવાર ભારતીર્ ફોજિારી ધારા  હઠેળની  કાર્કવાહી ને પાત્ર થશે, જેથી ઉમેિવારને સલાહ આપવામાાં આવે છે કે, તેમણે 
રજુ કરેલા પ્રમાણપત્રો ખબુજ ચોકસાઈથી પણુક રીતે ખરાઈ કર્ાક બાિ જ આર્ોગમાાં રજુ કરવા. 

 

૧૯. ગેરવતકણ ૂાંક અંગે િોમષત ઠરેલા ઉમેિવારો મવરૂધ્ધ પગલાાં: 

ઉમેિવારોને આથી ચેતવણી આપવામાાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી મારહતી િશાકવવી નહી, 
તેમજ આવશ્ર્ક મારહતી છૂપાવવી નહી, ઉપરાાંત તેઓએ રજુ કરેલ અસલ િસ્તાવેજો કે તેની પ્રમાચણત નકલમાાં કોઇપણ 
સાંજોગોમાાં સધુારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા કોઇપણ ચેડાાં કરવા નહીં અથવા તેઓએ આવા ચેડાાં કરેલ/બનાવટી 
િસ્તાવેજો રજુ કરવા નહી, જો એકજ બાબતના બે કે તેથી વધ ુ િસ્તાવેજોમાાં અથવા તેની પ્રમાચણત નકલમાાં કોઇપણ 
પ્રકારની અચોકસાઇ અથવા મવસાંગતતા જણાર્ તો તે મવસાંગતતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા રજુ કરવી. જો કોઇ ઉમેિવાર 
આર્ોગ દ્વારા િોમષત જાહરે થરે્લ હોર્ અથવા થાર્ તો ,  

(૧) તેઓની ઉમેિવારી અંગે કોઇપણ રીતે ર્ોગ્ર્તા પ્રાપ્ત કરવા,  

(ર) નામ બિલીને પરીક્ષા આપવી,  

(૩) કોઇ અન્ર્ વ્ર્ક્તત દ્વારા છળ કપટથી કામ પણુક કરાવ્ય ુહોર્, 
(૪) બનાવટી િસ્તાવેજ રજુ કર્ાક હોર્, 
(પ) અગત્ર્ની બાબત છપાવવા અથવા િોષમકુત અથવા ખોટા મનવેિનો કરેલ હોર્, 
(૬) તેઓની ઉમેિવારી અંગે કોઇપણ અમનર્મમત કે અનચુચત ઉપાર્ોનો સહારો લીધો હોર્, 
(૭) કસોટી સમરે્ કોઇ અનચુચત સાધનોનો ઉપર્ોગ કર્ો હોર્, 
(૮) ઉત્તરવહી માાં અશ્લીલ ભાષા કે અમશષ્ટ બાબતો સરહતની અસાંગત બાબતો રજુ કરેલ હોર્, 
(૯) પરીક્ષા ખાંડમાાં કોઇપણ રીતની ગેરવતકણકૂ આચરવી, જેવી કે અન્ર્  ઉમેિવારની જવાબવહીની નકલ કરવી, પસુ્તક, 
ગાઇડ, કાપલી તેવા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તચલચખત સારહત્ર્ની મિિથી અથવા વાતચચત દ્વારા કે કોઇ સાાંકેમતક રીતે નકલ 
કરવા કે અન્ર્ ઉમેિવારોને નકલ કરાવવાની ગેરરીતીઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી આચરવા માટે,    

(૧૦) આર્ોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે મનયકુત થરે્લા કમકચારીઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ પ્રકારની શારીરરક ઇજા 
પહોચાડવી, અથવા  

(૧૧) ઉપરોકત જોગવાઇઓમાાં ઉલ્લેખારે્લ િરેક અથવા કોઇપણ કતૃ્ર્ કરવા કે કરાવવા તેણે પ્રર્ત્ન કર્ો હોર્ કે સીધી 
અથવા આડકતરી રીતે આર્ોગ પર િબાણ લાવનાર ઉમેિવાર નીચે િશાકવેલ મશક્ષા ઉપરાાંત આપો આપ ફોજિારી 
કાર્કવાહીને પાત્ર બનશે.  

    (ક) આર્ોગ દ્વારા તે પસાંિગીના ઉમેિવાર તરીકે ગેરલાર્ક ઠરાવી શકાશે, અને /અથવા 
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    (ખ) તેને આર્ોગ લે તેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મલુાકાત માટે કાર્મી કે મકુરર મિુત માટે  

(૧) આર્ોગ દ્વારા લેવાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસાંિગી માટે, અને  

(ર) રાજર્ સરકાર હઠેળની કોઇપણ નોકરીમાાંથી સરકાર દ્વારા ગેરલાર્ક ઠરાવી શકાશે અને  

    (ગ) જો સરકારી સેવામાાં અગાઉથી જ હોર્ તો તેના મવરૂધ્ધ સમચુચત મનર્મો અનસુાર મશસ્તભાંગના પગલાાં લઇ શકાશે. 
(૧ર) ઉપરોકત મવગતોમાાં મનરિિષ્ટ કરેલ મશક્ષા કરતા પહલેા આર્ોગ/ સરકાર દ્વારા ઉમેિવારને/કમકચારીને 

(૧) આરોપનામામાાં તેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કેસના પ્રકાર બાબતે, 
(ર) લેચખતમાાં મશક્ષા અંગે બચાવનામુાં-હકીકત રજુ કરવા અને  

(૩) મશક્ષા અંગે મનર્ત સમર્ મર્ાકિામાાં રૂબરૂ રજુઆત કરવાની તક આપવામાાં આવશે. 
 

નોંધ: આર્ોગ સાથેના પત્રવ્ર્વહારમાાં ઉમેિવારે તેઓના ફોરવડીગ પત્રમાાં જગ્ર્ાનુાં નામ, જાહરેાત ક્રમાાંક/વષક, તેઓની જ્ગન્મ-
તારીખ અને બેઠક ક્રમાાંક/ રૂબરૂ મલુાકાતનો ક્રમાાંક આપેલ હોર્ તો તેની મવગતો અચકૂ િશાકવવી.   

 

                                              (પી. આર. જોષી) 
સાંયતુત સચચવ 

  ગજુરાત જાહરે સેવા આર્ોગ 
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ઓનલાઇન અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત 

આ જાહરેાતના સદંભડમા ં આયોગ દ્વારા ઓનલાઈન જ અરજી સ્વીકારવામા ં આવશે. ઉમેદવાર                  
તા. ૧૬/૦૮/૨૦૧૮, ૧૩:૦૦ કલાકથી તા. ૩૧/૦૮/૨૦૧૮, ૧૩:૦૦ કલાક સધુીમા ંhttps://gpsc-ojas.gujarat.gov.in 

પર અરજી પત્રક ભરી શકશે. ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીચે મજુબના Steps (૧) થી (૧૭) અનસુરવાના રહશેે. 
Confirmation Number મળ્યા પછી જ અરજી માન્ય ગણાશે. 

(૧) સૌ પ્રથમ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવુ.ં 
 

(૨) Apply On line Click કરવુ.ં આ પ્રમાણે click કરવાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now બટન દેખાશે. 
સૌપ્રથમ More Details પર Click કરીને જાહરેાતની બધી જ વવગતોનો અભ્યાસ ઉમેદવારોએ કરવો અને ત્યારબાદ 
Apply Now બટન ક્ક્લક કરવુ.ં 

 

(૩) Principal, Gujarat Skill Training Service, Class-II ઉપર click  કરવાથી જગ્યાની વવગતો મળશે. 
 

(૪) તેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application Format દેખાશે. Application Format મા ંસૌપ્રથમ 
“Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરર્ી (*) વનશાની હોય તેની વવગતો ફરજજયાત ભરવાની 
રહશેે.) “Personal Details” મા ંજયા ંMobile Number અને email ID માગં્યા છે, તેની વવગત લખવી જેથી જરૂર 
જણાયે આયોગ ઉમેદવારને મારહતગાર કરી શકે. 

 

(૫) Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટે Educational Details  પર click કરવુ ંઅને 
પોતાની શૈક્ષબણક વવગતો ભરવી. 

 

(૬) Additional Qualification પર “click” કરી Additional Qualification ભરવી. 
 

(૭) Experience Details પર “click” કરવુ ંઅને Experience Details ભરવી. વધ ુExperience ઉમેરવા માગતા હોવ 
તો  Add. More Exp. પર “click” કરી Details ભરવી. 

 

(૮) Additional Information પર “click” કરી ત્યા ંમારહતી ભરવી. જે વધારાનો અનભુવ ojas module મા ંસમાવવષ્ટ 
ન થતો હોય, તો સાદા કાગળ પર ojasમા ંજણાવ્યા મજુબના અનભુવના કોઠા પ્રમાણે આપે વધારાના અનભુવની 
વવગત ઉમેરીને મોકલવી. 

 

(૯) તેની નીચે “Self declaration” મા ંYes/No પર click કરવુ.ં 
 

(૧૦) હવે save પર “click” કરવાથી તમારો Data Save થશે. અહીં ઉમેદવારનો  Application Number generate 
થશે. જે ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહશેે અને હવે પછી આ જાહરેાતના સદંભડમા ંઆયોગ સાથેના કોઈ પણ પત્ર 
વ્યવહારમા ંતે દશાડવવાનો રહશેે.  

 

(૧૧) જો આપની અરજીપત્રકમા ંકોઇ સધુારા-વધારા કરવાના હોય તો Edit Applicationમા ંજઇને કરી શકાશે, આ સવુવધા 
અરજી Confirm કરતા ંપહલેા ઉપલબ્ધ છે. એક વખત અરજી Confirm થઇ ગયા પછી/બાદ આ સવુવધા ઉપલબ્ધ રહશેે 

નહીં. 
 

(૧૨) હવે પેજના ઉપરના ભાગમા ંupload photo પર click કરો અહીં તમારો application number type કરો અને તમારી 
Birth date type કરો. ત્યારબાદ ok પર click  કરો. અહીં, photo અને signature upload કરવાના છે. (ફોટાનુ ંમાપ 
૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અને signature નુ ંમાપ ૨.૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૭.૫ સે.મી પહોળાઈ 
રાખવી) (photo અને signature upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો photo અને signature .jpg Formatમા ં(10 

KB) સાઇઝ થી વધારે નહીં તે રીતે Computer મા ંહોવા જોઇએ.) “Browse” Button પર click કરો હવે Choose 

File ના સ્િીનમાથંી જે ફાઇલમા ં.jpg Format મા ંતમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને ત્યાથંી Select કરો 

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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અને “Open” Button ને click કરો. હવે “Browse” Button ની બાજુમા ં“Upload” Button પર Click કરો હવે 
બાજુમા ંતમારો photo દેખાશે. હવે આજ રીતે signature પણ upload કરવાની રહશેે. 

 

(૧૩) હવે પેજના ઉપરના ભાગમા ં“Confirm Application” પર click કરો અને “Application number” તથા Birth Date 

Type  કયાડ બાદ Ok પર click કરવાથી બે (૨) બટન ૧: Application preview ૨: confirm application દેખાશે. 
ઉમેદવારે “Application preview” પર click કરી પોતાની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમા ંસધુારો કરવાનો જણાય, તો 
Edit Application ઉપર click કરીને સધુારો કરી લેવો. અરજી confirm કયાડ પહલેા કોઇપણ પ્રકારનો સધુારો અરજીમા ં
કરી શકાશે. પરંત.ુ અરજી confirm થઇ ગયા બાદ અરજીમા ંકોઇપણ સધુારો થઇ શકશે નહીં. જો અરજી સધુારવાની 
જરૂર ન જણાય તો જ confirm application પર click કરવુ.ં Confirm applicationપર click કરવાથી ઉમેદવારની 
અરજીનો આયોગમા ં online સ્વીકાર થઈ જશે. અહીં “confirmation number” generate થશે જે હવે પછીની બધી 
જ કાયડવાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહશેે. Confirmation number વસવાય કોઇપણ પત્રવ્યવહાર કરી 
શકાશે નહીં. Confirm થયેલ અરજીપત્રકની વપ્રન્ટ અચકૂ કાઢી રાખવી. 

 

(૧૪) સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની અરજી ફી નીચેના બે વવકલ્પ પૈકી કોઇપણથી ભરી શકે છે.  

૧.પોસ્ટ ઓરફસમાાં:- સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી સદંભે “Print Challan” ઉપર કલીક કરીને વપ્રન્ટેર્ 
ચલણની નકલ કાઢવાની રહશેે. આ વપ્રન્ટેર્ ચલણની નકલ લઇને નજીકની કોમ્પ્યટુરની સવુવધા ધરાવતી પોસ્ટ 
ઓરફસમા ં  રૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ટલ સવવિસ ચાર્જ તા. ૩૧/૦૮/૨૦૧૮, ૧૩:૦૦ કલાક સધુીમા ંભરવાની 
રહશેે અને ફી ભયાડ અંગેનુ ંચલણ મેળવવાનુ ંરહશેે. 

 

૨.ઓનલાઇન ફી :- જમા કરાવવા માટે “Print Challan” ઉપર કલીક કરવુ.ં અને વવગતો ભરવી અને ત્યા ં“Online 

Payment of fee” ઉપર કલીક કરવુ.ં ત્યારબાદ આપેલ વવકલ્પોમા ં “Net Banking for fee” અથવા “Other 

Payment Mode” ના વવકલ્પોમાથંી યોગ્ય વવકલ્પ પસદં કરવો અને આગળની વવગતો ભરવી. ફી જમા થયા બાદ 
આપને આપની ફી જમા થઇ ગઇ છે તેવુ ંScreen પર લખાયેલુ ંઆવશે અને E-Receipt મળશે. જેની Print કાઢી 
લેવી. જો પ્રરિયામા ંકોઇ ખામી હશે તો  Screen પર આપની ફી ભરાયેલ નથી તેમ જોવા મળશે. 
 

(૧૫) સામાન્ર્ કેટેગરીના ઉમેિવારોએ આ ચલણ તથા confirm થરે્લ અરજીપત્રક સાથે જોડવાના આવશ્ર્ક પ્રમાણપત્રો 
સ્વર્ાં પ્રમાચણત કરીને, નીચે મજુબ લાગ ુપડતા ક્રમાાંનસુાર અચકુ જોડીને આર્ોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવે ત્ર્ારે જ 
અરજીપત્રક ચબડાણો સરહત આર.પી.એ.ડી./સ્પીડપોસ્ટથી મોકલવાના રહશેે અથવા આર્ોગની કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી 
જવાના રહશેે. 

     અરજીપત્રક અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો મોકલવા અંગેની તકેિારી :- 

ઓનલાઇન જાહરેાત માટે confirm થરે્લ અરજીપત્રક તથા નીચે સચૂવેલ સાંબાંમધત પ્રમાણપત્રો અને લાગ ુપડતા આધાર 

પરુાવાની પ્રમાચણત કરેલ નકલો ક્રમાનસુાર અચકુ જોડીને જાહરેાતમાાં િશાકવેલ મવગત મજુબ સાંપણુક અરજીપત્રક આર્ોગ 

દ્વારા માંગાવવામાાં આવે, ત્ર્ારે જ અરજીપત્રક બીડાણોસરહત મનધાકરીત તારીખની સમર્મર્ાકિામાાં આર્ોગમાાં ગાાંધીનગર 

ખાતે જમા કરાવવાના રહશેે.  

(૧)   ઉમેિવારે ઓનલાઇન કન્ફમક થરે્લ અરજીપત્રક (બારકોડવાળાં) ની સ્પષ્ટ અને સ્વચ્છ નકલ ડાઉનલોડ કરવાની 
રહશેે. જેમાાં ફોટોિાફ, સહી સરહત વાંચાર્ તેવી મવગતો હોવી જોઇએ. ફોટોિાફ સ્પષ્ટ ના હોર્ તો પાસપોટક  
સાઇઝનો ફોટોિાફ અરજીપત્રક પર લગાવવાનો રહશેે. સહી સ્પષ્ટ ના હોર્ તો ફરીથી અરજીપત્રકમાાં સહી 
કરવાની રહશેે.  

(૨)    જન્મ તારીખના પરુાવા માટે એસ.એસ.સી.ઈ.નુાં પ્રમાણપત્ર (જન્મ તારીખનો િાખલો કે શાળા છોડર્ાનુાં પ્રમાણપત્ર 
માન્ર્ ગણાશે નહીં) 
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(૩)    જામતનુાં પ્રમાણપત્ર (અન.ુજામત, અન.ુજનજામત, અને સા. અને શૈ.પ. વગકના ઉમેિવારો માટે). 
(૪)   સામાજજક અને શૈક્ષચણક પછાત વગકના ઉમેિવારોએ (જાહરેાતમાાં િશાકવ્ર્ા મજુબ મનર્ત સમર્ગાળાનુાં ગજુરાતી 

નમનૂા મજુબનુાં પરરમશષ્ટ-ક અરજીપત્રકમાાં િશાકવેલ નાંબર અને તારીખનુાં જ) રજૂ કરવાનુાં રહશેે. પરરચણત મરહલા 
ઉમેિવારોએ આવુાં પ્રમાણપત્ર તેઓની માતા-મપતાના આવકના સાંિભકમાાં રજૂ કરવાનુાં રહશેે. જો આવા 
ઉમેિવારોએ તેમના પમતની આવકના સાંિભકમાાં રજૂ કરેલ હશે તો તે માન્ર્ રાખવામાાં આવશે નહીં. 

(૫)   શારીરરક અશતત ઉમેિવારોના રકસ્સામાાં સા.વ.મવના તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પરરપત્ર મજુબનુાં મનર્ત નમનૂામાાં 
સરકારી હોસ્પીટલના સમુપ્રટેન્ડેન્ટ / મસમવલ સર્જન /મેડીકલ બોડક દ્વારા આપેલ પ્રમાણપત્ર. 

(૬)    માજી સૈમનક ઉમેિવારોના રકસ્સામાાં રડસ્ચાર્જ બકુની નકલ.  

(૭)   પરરણીત મરહલાઓના રકસ્સામાાં લગ્ન નોંધણીનુાં પ્રમાણપત્ર/ અટક અથવા નામ બિલાવેલ હોર્ તો તે અંગેના 
જાહરેનામાની નકલ. 

(૮)    મવધવા મરહલા ઉમેિવારોના રકસ્સામાાં પનુ: લગ્ન ન કર્ાક અંગેના સોગાંિનામાની નકલ. 
(૯)    વગક-૩ની જાહરેાત માટે રમતગમતના પ્રમાણપત્ર (જાહરેાતમાાં િશાકવેલ હોર્ તે નમનૂામાાં). 
(૧૦)  સ્નાતક (બધાાં જ  વષક/ સેમેસ્ટરના ગણુપત્રક). 
(૧૧)  સ્નાતક પિવી પ્રમાણપત્ર. 
(૧૨)  અનસુ્નાતક (બધાાં જ  વષક/ સેમેસ્ટરના ગણુપત્રક). 
(૧૩)  અનસુ્નાતક પિવી પ્રમાણપત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ જરૂરી હોર્ તો). 
(૧૪) તબીબી, િાંતમવષર્ક અને પશચુચરકત્સા મવષર્ક જાહરેાતો માટે ઇન્ટનકશીપ પણૂક કર્ાક અંગેનુાં પ્રમાણપત્ર (જો 

જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ જરૂરી હોર્ તો).  

(૧૫)  જે જાહરેાતમાાં કાઉક્ન્સલનુાં રજજસ્રેશન જરૂરી હોર્ ત્ર્ાાં સાંબાંમધત કાઉક્ન્સલમાાં રજજસ્રેશન કરાવેલ હોર્ તે નોંધણી 
પ્રમાણપત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ જરૂરી હોર્ તો).  

(૧૬)  પી.એચ.ડી. પિવી પ્રમાણપત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ જરૂરી હોર્ તો). 
(૧૭)   નેટ/સ્લેટ પ્રમાણપત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ જરૂરી હોર્ તો). 
(૧૮)   મવિેશની યમુનવમસિટીમાાંથી પિવી મેળવેલ હોર્ તો તેની માન્ર્તા અંગેના પરુાવાની નકલ.   

(૧૯)  જાહરેાતમાાં િશાકવેલ લાર્કાતની સમકક્ષ લાર્કાત ઉમેિવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક િાવો હોર્ તો આવા 
ઉમેિવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થામપત કરતા આિેશો/અમધકૃતતાની મવગતો/પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુાં રહશેે.    

(૨૦)    સરકારી કમકચારીના સબાંધમાાં મનર્ત નમનુાનુાં “ના-વાાંધા પ્રમાણપત્ર”. 
(૨૧) અનભુવના પ્રમાણપત્રો (જાહરેાત મજુબ જરૂરી હોર્ તો ક્રમાનસુાર મેળવેલ અનભુવ, લાગ ુ પડતા સાંવગકના 

કાર્કકાળની શરૂઆતથી પગારની મવગત, ફરજ/કામના પ્રકાર િશાકવવાના રહશેે). 
(૨૨)  સાંશોધનપત્રો (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ જરૂરી હોર્ તો). 
(૨૩)    ચબનઅનામત ઉમેિવારોએ ભરેલ ફીની ઝેરોક્ષ નકલ. 
(૨૪)    શારીરરક માપ અંગેનુાં તબીબી પ્રમાણપત્ર (જો જાહરેાતની  જોગવાઈ મજુબ જરૂરી હોર્ તો). 
(૨૫)  જાહરેાતની જોગવાઈ અનસુાંધાનમાાં લાગ ુપડતા અન્ર્ આધાર પરુાવા/પ્રમાણપત્રો.     

 

      અરજીપત્રક ચબડાણો સાથે મનધાકરીત તારીખની સમર્મર્ાકિામાાં આર્ોગમાાં જમા કરાવવામાાં આવેલ નહીં હોર્ 
તેમજ ઉપર જણાવેલ જો કોઇ પણ પ્રમાણપત્ર કે આધાર પરુાવા જોડવામાાં આવેલ નહીં હોર્ તો ઉમેિવારી સીધે સીધી 
રિ કરવામાાં આવશે. આ પ્રકારની બાબત આપના કેસમાાં ન બને તે માટે અરજી, આર્ોગમાાં રજુ કરતાાં પહલેાાં આ અંગે 
પરૂતી કાળજી રાખી, ચકાસણી કરીને જ, તે અરજી મોકલવા જણાવવામાાં આવે છે. 
ખાસ અગત્ર્ની સચુના:-સાંપણુક અરજીપત્રક મનધાકરીત તારીખની સમર્મર્ાકિામા આર્ોગમાાં જમા થઇ ગર્ા બાિ નહીં 
જોડેલ ખટુતા પ્રમાણપત્ર મોકલવામાાં આવશે કે તે ક્સ્વકારવા બાબતે કોઇ પણ રજુઆત કે પત્રવ્ર્વહાર કરવામા આવશે 
તો આર્ોગ દ્વારા મવચારણામાાં લેવાશે નહીં. 
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    દરેક જાહરેાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતા,ં સજંોગોવશાત, જો કોઇ ઉમેદવારે એકથી વધ ુઅરજી 
કરેલ હશે, તો છેલ્લી કન્ફમડ થયેલ અરજી, તેની સાથે વનયત ફી ભરેલ હશે, તો તે માન્ય ગણાશે અને અગાઉની અરજી 
રદ્દ ગણવામા ંઆવશે. અગાઉની અરજી સાથે ભરેલ ફી છેલ્લી કન્ફમડ થયેલ અરજી સામે ગણવામા ંઆવશે નહીં. જો 
ઉમેદવારે છેલ્લી કન્ફમડ થયેલ અરજી સાથે વનયત ફી ભરેલ નહીં હોય, તો આવા ઉમેદવારની વનયત ફી સાથેની કન્ફમડ 
થયેલી છેલ્લી અરજી માન્ય ગણવામા ં આવશે. જો ઉમેદવારે એકથી વધ ુ અરજી સાથે ફી ભરેલ હશે, તો તે રીફંર્ 
કરવામા ંઆવશે નહીં.  

અરજી ફી : 
(૧)  સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે પોસ્ટ ઓફીસમા  ં રૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી+પૉસ્ટલ સવવિસ ચાર્જ ભરવાનો રહશેે અને ફી 

ભયાડ અંગેનુ ંચલણ મેળવી ને અરજીપત્રક સાથે જોર્ીને રજુ કરવાનુ ં રહશેે અને જો ફી ઓનલાઈન ભરેલ હોય તો     

e-receipt ની “Print” કાઢી લેવાની રહશેે અને અરજીપત્રક સાથે જોર્ીને રજુ કરવાની રહશેે. 

(૨)  મળૂ ગજુરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહતેી નથી. 
(૩)  શારીરરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારે ફી ભરવાની નથી.   

(૪) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો બબન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો પણ તેઓએ અરજી ફી ભરવાની રહશેે નહીં. 
તે વસવાયના ધોરણો બબન અનામત વગડના લાગ ુપર્શે.  

(૫) ફી ભયાડ વગરની અરજી રદ થવાને પાત્ર છે. ફી ભરેલ નહી હોર્ તેવા ઉમેિવારને કોઇ પણ સાંજોગોમાાં પ્રાથમમક 
કસોટી/રૂબરૂ મલુાકાત પરીક્ષામાાં બેસવા િેવામાાં આવશે નહી. આ ફી ઓનલાઇન / પોસ્ટ ઓરફસ દ્વારા જ સ્વીકારવામા ં
આવશે, રોકર્મા,ં ર્ીમાન્ર્ ડ્રાફ્ટથી, ઇન્ન્ર્યન પોસ્ટલ ઓર્ડર કે પે ઓર્ડરના સ્વરૂપમા ંઆ ફી સ્વીકારવામાાં આવશે નહી. 
જેની ઉમેિવારોએ ખાસ નોંધ લેવી. 

(૧૬) ઉમેિવારોને ખાસ જણાવવાનુાં કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી િરમ્ર્ાન કોઇ ઉમેિવાર, આ જગ્ર્ાના 
ભરતી મનર્મો તથા જાહરેાતની જોગવાઇઓ મજુબ લાર્કાત ધરાવતા નથી તેમ માલમૂ પડશે તો તેમની ઉમેિવારી 
કોઇ પણ તબકે્ક રિ કરવામાાં આવશે. 

 
 

નોંધ : આચાર્ક, ગજુરાત કૌશલ્ર્ તાલીમ સેવા, વગક-૨ની જગ્ર્ાના ભરતી મનર્મો, અરજીપત્રક સાથે જોડવાના આવશ્ર્ક 
પ્રમાણપત્રોની મવગતો, વર્મર્ાકિામાાં છટછાટ, અરજી કર્ા સાંજોગોમાાં રિ થવાને પાત્ર છે તેની મવગતો, પરરમશષ્ટ ’ક’ નો 
નમનૂો, સરકારી કમકચારીએ રજુ કરવાના ના-વાાંધા પ્રમાણપત્રનો નમનૂો, શારીરરક અશતતતા અંગેના પ્રમાણપત્રનો નમનૂો 
અને જાહરેાતની અન્ર્ વધ ુ મવગતો આર્ોગની કચેરીના નોટીસ બોડક અને આર્ોગની વેબસાઈટ 

http://gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોવા મળશે. 
 
 
 

            (પી. આર. જોર્ી) 

              સયંકુ્ત સબચવ 

       ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
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