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ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ 

સેક્ટર-૧૦-એ, “છ-૩” સર્કલ પાસે, “છ” રોડ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

ફોન નાં- (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ Web Site : https://gpsc.gujarat.gov.in 
 

જાહેરાત ક્રમાાંર્:-૫૫/૨૦૧૮-૧૯  ગુજરાત સરકારના સચિવાલયનાાં ચવભાગો, ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ, ચવધાનસભા  અને મહેસુલ ચવભાગ 

હસ્તકની  નીિે દર્ાાવેલ વગા-૩ની જગ્યાઓ પર  ઉમેદવારો પસાંદ કરવા માટે Online અરજીઓ માંગાવવામાાં આવે છે. આ માટે ઉમેદવારે 

http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર તા. ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ (બપોરના ૧૩:૦૦ ર્લાર્ ) થી તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૮ (બપોરના ૧૩:૦૦ 

ર્લાર્) સુધીમાાં લોગઈન કરવાનુાં રહેર્ે. પસાંદગીની પ્રક્રિયા માટે સાંયુક્ત સ્પધાાત્મક પરીક્ષા યોજવામાાં આવર્ે. 

નોંધ :(૧) આ જગ્યાઓ માટે  સાંયુક્ત Screening Test (પ્રાથચમક કસોટી) તા.૧૬/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ  યોજવામાાં આવર્ે. 

          (૨) Screening Testનુાં પક્રરણામ સાંભવત : ફેબુ્રઆરી- ૨૦૧૯માાં પ્રચસધ્દ્ધ કરવામાાં આવર્ે. 

          (૩) લેચિત મુખ્ય પરીક્ષા તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૯ તથા ૨૮/૦૪/૨૦૧૯ના રોજ યોજવામાાં આવર્ે. 
          (૪) લેચિત મુખ્ય પરીક્ષાનુાં પક્રરણામ સાંભવત : સપ્ટેમ્બર -૨૦૧૯માાં પ્રચસધ્દ્ધ કરવામાાં આવર્ે. 

 
જગ્યાનુાં નામ રુ્લ 

જગ્યાઓ 
ર્ક્ષાવાર જગ્યાઓ 

 

ર્ક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈર્ી મહહલાઓ માટે 
અનામત જગ્યાઓ 

રુ્લ જગ્યાઓ પૈર્ી 
અનામત 

બબન 

અનામત 

(સામાન્ય) 

અનુ. 

જાબત 

અનુ. 

જન 

જાબત 

સા. શૈ. 

પ. વ. 

બબન 

અનામત 

(સામાન્ય) 

અનુ. 

જાબત 

અનુ. 

જન 

જાબત 

સા. શૈ.  

પ. વ. 

શારીહરર્ 

અશક્ત 

માજી 

સૈબનર્ 

નાયબ સેર્શન 
અબધર્ારી 

(સબિવાલય) 
૧૮૭ ૧૨૩ ૦૮ ૧૭ ૩૯ ૪૦ ૦૨ ૦૬ ૧૩ 

 
૩૧ 

 

૧૮ 

નાયબ સેર્શન 

અબધર્ારી (ગુજરાત 

જાહેર સેવા આયોગ) 
૦૧૯ ૦૧૦ ૦૦ ૦૮ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૨ ૦૨ 

નાયબ સેર્શન 

અબધર્ારી 

(બવધાનસભા) 
૦૦૬ ૦૦૩ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

નાયબ મામલતદાર 

(મહેસુલ બવભાગ) 
૨૦૦ ૧૦૨ ૧૪ ૩૦ ૫૪ ૩૪ ૦૪ ૧૦ ૧૮ ૦૬ ૨૦ 

રુ્લ  ૪૧૨ ૨૩૮ ૨૩ ૫૭ ૯૪ ૭૫ ૦૬ ૧૯ ૩૧ ૩૯ ૪૦ 

 
૧. ઉપરની જગ્યાઓ પૈર્ી નીિે દશાકવેલ જ ેતે જગ્યાઓ માટેની બનયત શારીહરર્ અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો જ અરજી ર્રવા પાત્ર છે:   

જગ્યાનુાં નામ અાંધત્વ/ ઓછી દ્રબિ શ્રવણની ખામી હલનિલનની અશક્તતા  અથવા 

મગજના લર્વાની અશક્તતા 
નાયબ સેક્શન અબધર્ારી  

(સબિવાલય)  
40 % to 100% 40 % to 100% OA,OL,OAL,BL,BLOA 

નાયબ સેર્શન અબધર્ારી (ગુજરાત 

જાહેર સેવા આયોગ) 
40 % to 100% 40 % to 100% OA,OL,OAL,BL,BLOA 

નાયબ મામલતદાર 

(મહેસુલ બવભાગ) 
40 % to 75% 40 % to 75% OA,OL,BL,OAL 
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૧. ર્ારીક્રરક અર્ક્ત  ઉમેદવારોને સા.વ.ચવ.ના તા.૧/૧૨/૨૦૦૮ના પક્રરપત્ર  િ: પરિ / ૧૦૨૦૦૮ / ૪૬૯૫૪૦ / ગ.૨ થી ચનયત થયેલ સુચપ્રન્ટેડન્ટ / 

ચસચવલ સજાનના તબીબી પ્રમાણપત્રને આધીન રહીને ઉપલી વયમયાાદામાાં ૧૦ વર્ાની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે. 
૨. મક્રહલાઓ માટે અનામત જગ્યાઓ ઉપર મક્રહલા ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ નક્રહ થાય તો આ જગ્યાઓ સાંબાંચધત કેટેગરીના પુરૂર્ ઉમેદવારોને ફાળવવામાાં 

આવર્ે.  
૩. ર્ારીક્રરક અર્ક્ત તથા માજી સૈચનક માટે અનામત જગ્યાઓ ઉપર જો  ઉમેદવાર  પસાંદગી પામર્ે તો તેઓને પોતે જ ેકેટેગરીના ઉમેદવાર હર્ે તેમાાં 

ગણવામાાં આવર્ે.  
૪. નાયબ સેક્ર્ન અચધકારી તથા નાયબ મામલતદારની જગ્યાઓ પૈકી માજી સૈચનકો માટેની અનામત જગ્યાઓ ઉપર લાયક ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ ન 

થાય તો તેવી જગ્યાઓ અન્ય ઉમેદવારોથી ભરવામાાં આવર્ે.  
 

૨. નાગહરર્ત્વ: પરીક્ષામાાં પ્રવેર્ માટે ઉમેદવાર (ક) ભારતનો નાગક્રરક અથવા (િ) નેપાળનો પ્રજાજન, (ગ) ભુતાનનો પ્રજાજન અથવા (ઘ) ભારતમાાં 

કાયમી વસવાટ કરવાના ઈરાદાથી તા.૦૧/૦૧/૧૯૬૨ પહેલાાં ભારતમાાં આવેલ ચતબેટના ચનવાાચસત અથવા (િ) પાક્રકસ્તાન, બમાા, શ્રીલાંકા અને પૂવા 
આફ્રીકન દેર્ો- કેન્યા, યુગાન્ડા, ચવયેટનામ, ઝાચબબયા, મલાવી, ઝેર, ઈચથયોપીયા, યુનાઈટેડ ક્રરપચબ્લક ઓફ ટાન્ઝાચનયાનાાં દેર્ોમાાંથી સ્થળાાંતર કરી 
ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઈરાદાથી આવેલ મૂળ ભારતીય વ્યચક્ત, પરાં તુ (િ) થી (િ) સુધીના પ્રકારમાાંની વ્યચક્તઓ   ગુજરાત સરકાર 
પાસેથી પાત્રતા પ્રમાણપત્ર મેળવ્યુાં હોય તો જ ચનમણૂક માટે પાત્ર બનર્ે.  
 

૩. ઉંમર અન ેતેમાાં છૂટછાટ :  (૧) અરજી લોગ ઓન કરવાની છેલ્લી તારીિ : ૦૧/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ ઉમેદવારે ૨૦ (વીસ) વર્ા પૂરા કરેલ હોવા 

જોઈએ અને ૩૫ (પાાંત્રીસ) વર્ા પૂરા કરેલ ન હોવા જોઈએ. (૨) ઉંમર અરજી લોગ ઓન કરવાની છેલ્લી તારીિના રોજ ગણવામાાં આવર્ે. (૩) ઉપલી 
વયમયાાદામાાં નીિે મુજબની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે: ૩.(૧) મૂળ ગુજરાતના અનુસૂચિત જાચત, અનુ.જનજાચત અને સા.અને ર્ૈ.પ.વગા  ના પુરૂર્ 

ઉમેદવાર-પાાંિ વર્ા, ૩.(૨) ચબન અનામત વગોના મક્રહલા ઉમેદવાર-પાાંિ વર્ા ૩.(૩) મૂળ ગુજરાતના અનુસૂચિત જાચત, અનુ.જનજાચત,સા.અને 

ર્ૈ.પ.વગાના મક્રહલા ઉમેદવાર-દસ વર્ા. (આ છૂટછાટમાાં મક્રહલા માટેની છૂટછાટ કે જ ેપાાંિ વર્ાની છે તેનો સમાવેર્ થઇ જાય છે.) ૩.(૪) ર્ારીક્રરક 

અર્ક્ત (Disabled) ઉમેદવાર –દસ વર્ા. ૩.(૫)માજી સૈચનક ઉમેદવારોએ For appointment to any vacancy in class-3 and 

class-4 posts in Gujarat Government, an Ex- Serviceman shall be allowed to deduct the period of actual 
military service from his actual age and if the resultant age does not exceed the maximum age limit 
prescribed for the post for which he is seeking appointment by more than three years, he shall be deemed 
to satisfy the condition regarding age limit (વધુમાાં વધુ ૪૫ વર્ાની મયાાદામાાં) (૪) ગુજરાત સરકારના કમાિારીઓને  સરકારી 
કમાિારી તરીકે વય મયાાદામાાં કોઇપણ પ્રકારની છૂટછાટ મળવાપાત્ર નથી. (૫) આ જાહેરાતમાાં જ ે કક્ષાના અનામત વગો માટે જગ્યાઓ અનામત 

રાિવામાાં આવી છે  તે કક્ષાના મૂળ ગુજરાતનાાં ઉમેદવારોને જ ઉપલી વયમયાાદામાાં છૂટછાટ મળર્.ે બધી જ મળવાપાત્ર છૂટછાટ ગણતરીમાાં લીધા બાદ 
વધુમાાં વધુ ૪૫ વર્ાની ઉંમર સુધી જ ઉપલી વયમયાાદામાાં છૂટછાટ મળર્.ે (૬) અનામત વગોના ઉમેદવારો જો ચબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરર્ે તો 

આવા ઉમેદવારોને વય મયાાદામાાં છૂટછાટ મળર્ે નહીં. 
 

૪. લાયર્ાત :  (૧) ઉમેદવાર ભારતની સાંસદ કે રાજ્ય ચવધાનસભાના  કાયદા હેઠળ સ્થાચપત કોઈપણ યુચન. કે સાંસદના એકટ દ્વારા સ્થાચપત 

ર્ૈક્ષચણક સાંસ્થા અથવા યુ.જી.સી. એકટ-૧૯૫૬ સેકર્ન -૩ હેઠળ યુચન. તરીકે સ્થાચપત થયેલ ર્ૈક્ષચણક સાંસ્થાની સ્નાતકની પદવી કે તેને 

સમકક્ષ ર્ૈક્ષચણક લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ અને (૨) ગુ.મુ.સે.વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) ચનયમો-૧૯૬૭ ના ચનયમ-૮(૧એ) ની 

જોગવાઈ મુજબ કોબ્યુટર એ્લીકેર્નનુાં મૂળભૂત જ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઈએ. ઉપરની જાહેરાતના સાંબાંધમાાં પસાંદ થયેલાાં ઉમેદવારોએ આિરી 

ચનમણૂક પત્ર મેળવતા પહેલાાં કોબ્યુટર એ્લીકેર્નનુાં મૂળભૂત જ્ઞાન ધરાવતા હોવાનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુાં રહેર્ે.. સરકારના સામાન્ય વહીવટ 

ચવભાગના તા.૧૩-૦૮-૨૦૦૮ ના ઠરાવ િ.: સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ.૫ સાથેના પત્રક-૧ માાં દર્ાાવેલ અભ્યાસિમને કોબ્યુટરના 

બેચઝક નોલેજ તરીકે જાહેર કરેલ છે. આ અભ્યાસિમ મુજબનુાં કોબ્યુટર ચવર્યની જાણકારી અાંગેનુાં માન્ય સાંસ્થાનુાં પ્રમાણપત્ર માન્ય રહેર્ે. વધુમાાં 

માન્ય યુચન. અથવા સરકાર માન્ય સાંસ્થામાાં કોબ્યુટર જ્ઞાન અાંગેનાાં કોઈપણ ક્રડ્લોમા, ડીગ્રી, કે સક્રટા ફીકેટ કોસા કરેલ હોય તો તેવા પ્રમાણપત્રો 

અથવા ક્રડ્લોમા કે ડીગ્રી અભ્યાસિમમાાં કોબ્યુટર એક ચવર્ય તરીકે હોય તેવાાં પ્રમાણપત્રો અથવા ધોરણ-૧૦ અને ૧૨ ની પરીક્ષા કોબ્યુટર ચવર્ય 

સાથે પસાર કરેલ હોય તેવાાં પ્રમાણપત્રો માન્ય રહેર્ે. આ પ્રકારની લાયકાત ન ધરાવતાાં ઉમેદવારો ચનમણૂકને પાત્ર બનર્ે નક્રહ. (૩) ઉમેદવાર 

ગુજરાતી અને / અથવા ક્રહન્દીનુાં પયાાપ્ત જ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઈએ.(૪)(૧) અરજીપત્રક સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીિ સુધીમાાં જ ેઉમેદવારોના ૨૦ 

વર્ા પુરા થયેલા હોય અને ચનયત લાયકાતની પદવીના છેલ્લા સેમેસ્ટર/વર્ાની પરીક્ષામાાં ઉપચસ્થત થયેલ છે અથવા થનાર છે પરાં તુ જનુેાં પરીણામ 

પ્રચસધ્દ્ધ થયેલ ના હોય તેવા ઉમેદવારો ચપ્રચલચમનરી પરીક્ષા માટે અરજી કરી ર્કર્ે, પરાં તુ તેઓએ જાહેરાતમાાં દર્ાાવેલ ર્ૈક્ષચણક લાયકાતની પદવી 

મુખ્ય પરીક્ષા માટેની અરજી કરવાની છેલ્લી તારીિ સુધીમાાં પ્રાપ્ત કરેલી હોવી જોઇર્.ે  
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૫. પગાર ધોરણ : રૂ. ૩૮૦૯૦/- (ફીકસ વેતન) નાણા ચવભાગના તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭ના ઠરાવ િમાાંક: િરિ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટા-૨)/ ઝ.૧ મુજબ 

ઉમેદવારને ર્રૂઆતના તબકે્ક રૂ.૩૮,૦૯૦/-ના માચસક ફીક્સ પગારથી, પાાંિ વર્ા માટે સરકારશ્રીના નાણા ચવભાગના તા.૦૪/૦૬/૨૦૦૯ના ઠરાવ 
િમાાંક :સીઆરઆર/૧૧/૨૦૦૮/૪૩૩૭૧૭/ગ-૫ મુજબની ર્રતો અને બોલીઓને આચધન ચનમણૂક આપવામાાં આવર્ે. ર્રતો અને બોલીઓ 
આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in ઉપર મુકવામાાં આવેલ છે. ઉમેદવાર પાાંિ વર્ાની સાંતોર્કારક સેવા પૂણા કયાાની િાતરી થયા 

બાદ ઉપરોકત ઠરાવની જોગવાઈઓને આચધન  રૂ૩૯,૯૦૦/- ૧,૨૬,૬૦૦ પે મેટર ીક્સના લેવલ-૭ ના ચનયચમત પગાર ધોરણમાાં ચનમણૂક મળવાપાત્ર થર્ે.   

 
૬. જાબત પ્રમાણપત્ર : ૬(૧) અનામત વગાનો લાભ મેળવવા ઈચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથાનમાાં સક્ષમ અચધકારી દ્વારા ચનયત નમુનામાાં આપવામાાં 

આવેલ જાચત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અિૂક સામેલ કરવાની રહેર્ે. અરજીપત્રક સાથે જાચત પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહીં હોય તો, તે 
પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવર્ે નહીં અને અરજીપત્રક રદ થવાને પાત્ર બનર્ે.  ૬(૨) મૂળ ગુજરાતના અનુ.જાચત અને અનુ.જનજાચતના ઉમેદવારોએ 
જાચત પ્રમાણપત્ર નો નાંબર અને તારીિ ઓનલાઇન અરજીમાાં યોગ્ય જગ્યાએ દર્ાાવવાનો રહેર્ે. ૬(૩) સામાચજક અને ર્ૈક્ષચણક રીતે પછાત વગાના 
ઉમેદવારોએ વગાની ચવગત અરજીપત્રકમાાં અિૂક આપવી. ૬(૪) ઉમેદવારે અરજીપત્રકની સાંબાંચધત કોલમમાાં જ ેતે અનામત કક્ષા દર્ાાવેલ નહીં હોય તો 
પાછળથી અનામત વગાના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાિવામાાં આવર્ે નહીં. ૬(૫) મૂળ ગુજરાતના સામાચજક અને ર્ૈક્ષચણક 
રીતે પછાત વગાના ઉમેદવારોને જ અનામત વગાના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળર્ે. ૬(૬) સામાચજક અને ર્ૈક્ષચણક રીતે પછાત વગાના ઉમેદવારોને 
અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેર્ “ઉન્નત વગામાાં” નહીં થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થર્ે. ૬(૬) (અ) સામાચજક અને ર્ૈક્ષચણક રીતે પછાત વગાના 
ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગામાાં સમાવેર્ ન થતો હોવા અાંગેનુાં  સામાચજક ન્યાય અને અચધકારીતા ચવભાગના તા. ૦૬-૦૨-૯૬ના ઠરાવથી ચનયત થયેલ 

ગુજરાતી નમુના  પક્રરચર્ષ્ટ-‘ક’ મુજબનુાં  અથવા  ઉક્ત ચવભાગના તા. ૨૭-૦૪-૨૦૧૦ના ઠરાવથી ચનયત કરાયેલ ગુજરાતી  નમુના પક્રરચર્ષ્ટ-‘૪’ 

મુજબનુાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહેર્ે. (બ)  તા.૧/૪/૨૦૧૬ના રોજ અથવા ત્યારબાદ ઈસ્યુ થયેલ “ઉન્નત વગામાાં સમાવેર્ નહીં થવા અાંગે 
પ્રમાણપત્રની” મહત્તમ અવચધ ઈસ્યુ થયા – વર્ા સક્રહત ત્રણ નાણાકીય વર્ાની રહેર્ે. પરાં તુ આવુ પ્રમાણપત્ર સાંબાંચધત જાહેરાત માટે ઓનલાઈન અરજી 

કરવાની તારીિ સુધીમાાં ઈસ્યુ કરાયેલ હોવુાં જોઇએ. વધુમાાં આ  પક્રરચર્ષ્ટ-‘ક’ / પક્રરચર્ષ્ટ-‘૪’ નો નાંબર અને તારીિ ઓનલાઇન અરજીમાાં યોગ્ય 
જગ્યાએ દર્ાાવવાનો રહેર્ે.  નોંધ : ઉન્નત વગામાાં સમાવેર્ નહીં હોવા અાંગેના પ્રમાણપત્રની માન્યતા/ સ્વીકૃચત તથા સમયગાળા અને અવચધના 
અથાઘટન બાબતે સરકારશ્રીના  ઠરાવો/ પક્રરપત્રોની જોગવાઈઓ આિરી ગણાર્ે. (ર્) પક્રરણીત  મક્રહલા ઉમેદવારે આવુાં પ્રમાણપત્ર તેણીના માતા-

ચપતાની આવકના આધારે રજુ કરવાનુાં રહેર્ે.જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પચતની આવકના આધારે આવુાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ હર્ે તો તેમની અરજી 
રદ કરવામાાં આવર્ે. જો કોઈ ઉમેદવારે ચનયત સમયગાળા દરબયાન ઈસ્યુ થયેલ ચનયત નમૂનાનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નહીં હોય તો તેઓની અરજી 
અમાન્ય ગણવામાાં આવર્ે અને તઓેને ચબનઅનામત જ્ગ્યા સામે પણ ચવિારણામાાં લેવામાાં આવર્ે નક્રહ. (ડ) ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજી કરતી વિતે 
જ ે“ઉન્નત વગામાાં સમાવેર્ નહીં થવા અાંગેનુાં પ્રમાણપત્ર” ની ચવગતો જણાવેલ હોય તેની જ નકલ અરજી સાથે જોડવાની રહેર્ે. જો આવાાં પ્રમાણપત્રમાાં 
કોઈ ભૂલ હોવાને કારણે ઉમેદવાર જાહેરાતની છેલ્લી તારીિ બાદનુાં નવુાં પ્રમાણપત્ર મેળવે તો પણ સામાચજક અને ર્ૈક્ષચણક રીતે પછાત વગંના ઉમેદવાર 
તરીકે પાત્ર થવા માટે ઓનલાઈન અરજીમાાં જણાવેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહેર્ે. (ઈ) ઉન્નત વગામાાં સમાવેર્ ન થતો હોવા અાંગેનુાં પ્રમાણપત્ર આપવા માટે 
૬ માપદાંડો ધ્દ્યાને લેવાય છે. પ્રમાણપત્રની અવચધ હવે ત્રણ વર્ાની છે. પરાં તુ ઉક્ત માપદાંડો પૈકી કોઈપણ માપદાંડમાાં આ અવચધ દરબયાન ફેરફાર થાય તો 
તેની સ્વૈચછક જાહેરાત સાંબાંચધત ઉમેદવારે તથા તેના માતા- ચપતા/ વાલીએ સ્વયાં સાંબાંચધત સત્તાચધકારી તેમજ તેના દ્વારા પ્રમાણપત્રમાાં કોઈ ફેરફાર 
કરવામાાં આવે તો ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગને કરવાની રહેર્ે. ઉમેદવાર / માતા-ચપતા/વાલી આવી જાહેરાત નક્રહ કરીને કોઈપણ ચવગતો છૂપાવર્ ેતો 
તેઓ કાયદેસરની કાયાવાહીને પાત્ર બનર્ે અને તેઓએ મેળવેલ અનામતનો લાભ રદ્દ કરવાપાત્ર થર્ે. ઉન્નત વગામાાં સમાવેર્ નહીં થવા અાંગેનુાં 
પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેના કોઈપણ માપદાંડમાાં ફેરફારની સ્વચૈછક જાહેરાત કરવાની જવાબદારી ઉમેદવાર/ માતા-ચપતા/વાલીની વ્યચક્તગત  રીતે અને 
સાંયુક્ત રીતે રહેર્ે. ૬ (૭) સરકારની પ્રવતામાન જોગવાઈ મુજ્બ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો ચબનઅનામત વગાના ઉમેદવારોની સાથે ચનયત ધોરણો 

(અથાાત વયમયાાદા, અનુભવની લાયકાત, ચબન અનામત વગાના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય તેના કરતા વધુ ચવસ્તૃત કરેલ અન્ય ક્ષેત્ર) માાં છૂટછાટ 

લીધા ચસવાય પોતાની ગુણવત્તાના આધારે પસાંદગી પામે તો ચબન અનામત જગ્યાની સામે ગણતરીમાાં લેવાના થાય છે. ૬ (૮) ઉમેદવારે અરજીમાાં જાચત 
અાંગે જ ેચવગત દર્ાાવેલ હર્ે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરવાની ચવનાંતી માન્ય રાિવામાાં આવર્ે નહીં.    

 
૭. બવધવા ઉમેદવાર : સરકારના પ્રવતામાન ચનયમો અનુસાર ચવધવા મક્રહલા ઉમેદવારોને પસાંદગીમાાં અગ્રતા આપવા માટે તેમને મળેલ કુલ ગુણના ૦૫ 

(પાાંિ) ટકા ગુણ Screening Test (પ્રાથચમક કસોટી) અને  મુખ્ય લેચિત પરીક્ષામાાં  ઉમેરી આપવામાાં આવર્,ે પરાં તુ તેઓએ ભરતી પ્રિીયા તથા 
ચનમણૂક સમયે પુન: લગ્ન કરેલ ન હોવા જોઇએ. ઉપરાાંત આયોગની કિેરી માાંગે ત્યારે તેના જરૂરી તમામ પુરાવાઓ અસલમાાં આયોગની કિેરીમાાં રજુ 
કરવાના રહેર્.ે 

 
૮. સામાન્ય શરતો: (૧) અનામત વગાનો લાભ મૂળ ગુજરાતના અનુસૂચિત જાચત,અનુ.જનજાચત, સા.અને ર્ૈ.પ.વગાના ઉમેદવારોને  જ મળર્.ે (૨) 

અરજી કયાા બાદ પરત િેંિી ર્કાર્ે નક્રહ. (૩)  ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાાં કોઇપણ ચવગત િોટી બતાવેલ હર્ે તો તેનુાં અરજીપત્રક કોઇપણ તબકે્ક રદ 

કરવામાાં આવર્ે તથા તેણ ેલાયકીધોરણ ( Passing Standard )મેળવેલ હર્ે કે ઉમેદવાર પસાંદગી પામેલ હર્ે તો પણ તેની ઉમેદવારી રદ ગણાર્ે. 
(૪) ફી ભયાા બાદ રીફાં ડ મળવાપાત્ર નથી. (૫)  ગુજરાત સરકારના કમાિારી આયોગની જાહેરાત સાંદભામાાં બારોબાર અરજી કરી ર્કર્ે. પરાં તુ તેની 
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જાણ ઉમેદવારે પોતાના ચવભાગ/િાતા/કિેરીને ક્રદન-૭માાં અિૂક કરવાની રહેર્ે. જો ઉમેદવારના  ચવભાગ / િાતા / કિેરી તરફથી અરજી  મોકલવાની 
છેલ્લી તારીિ બાદ ૩૦ ક્રદવસમાાં  અરજી કરવાની પરવાનગી નક્રહ આપવાની આયોગને જાણ કરવામાાં આવર્ે તો  તેઓની અરજી નામાંજૂર કરી ઉમેદવારી 
રદ કરવામાાં આવર્ે.  (૬) એથલેક્રટકસ (ટરેક અને ક્રફલ્ડ રમતો સક્રહત), બેડચમન્ટન, બાસ્કેટબૉલ, ક્રિકેટ, ફૂટબૉલ, હોકી, ચસ્વમીંગ, ટેબલ ટેચનસ, 

વોલીબૉલ, ટેચનસ,વેઈટચલફક્રટાંગ, રેસચલાંગ, બોકચસાંગ, સાઈકચલાંગ, જીમનેચસ્ટક, જુડો, રાઈફલર્ુક્રટાંગ, કબડ્ડી, િોિો, તીરાં દાજી, ઘોડેસવારી, ગોળાફેંક, 

નૌકાસ્પધાા, ર્તરાં જ,હેન્ડબોલની  રમતો-િેલકૂદમાાં રાષ્ટરીય/આાંતરરાષ્ટરીય અથવા આાંતર યુચનવચસાટી અથવા અચિલ ભારત ર્ાળા સાંઘ દ્વારા 
યોજાતી સ્પધાાઓમાાં પ્રચતચનચધત્વ કરેલ હોય તેવા ઉમેદવારને પસાંદગીમાાં અગ્રતા આપવા માટે તેમને મેળવેલ ગુણની કુલ સાંખ્યાના ૫(પાાંિ) ટકાથી વધ ુ
નહીં એટલા ગુણ ઉમેરી આપવામાાં આવર્ે. આ માટે ઉમેદવારે સરકારે નક્કી કરેલ સત્તાચધકારી પાસેથી ચનયત કરેલ નમૂનામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્ર 
આયોગ માાંગે ત્યારે રજૂ કરવાનુાં રહેર્ે. (૭) ઉમેદવારે Online form  ભરતી વિત ેતેઓ અનામત કક્ષામાાં અરજી કરવા માાંગે છે કે ચબન અનામત 

કક્ષામાાં અરજી કરવા માાંગે છે તે સ્પષ્ટ જણાવવુાં. એક વિત Online અરજી કયાા બાદ Online form  માાં દર્ાાવેલ  caste/category માાં કોઈપણ 
જાતનો ફેરફાર કરવા દેવામાાં આવર્ે નક્રહ. જો કોઈ ઉમેદવાર પાછળથી આ બાબતે રજૂઆત કરર્ે તો તેની રજૂઆત સ્વીકારવામાાં આવર્ે નક્રહ કે તનો 
કોઈ પ્રત્યુત્તર આયોગ દ્વારા આપવામાાં આવર્ે નક્રહ.ઉમેદવારોને આ સૂિના ધ્દ્યાને લઈ તેનુાં અિૂકપણે પાલન કરવા જણાવવામાાં આવે છે. 

 
૯. અરજી ર્રવાની રીત : આ જાહેરાતના સાંદભામાાં આયોગ દ્વારા ઓન લાઈન જ અરજી સ્વીકારવામાાં આવર્ે. ઉમેદવાર તા.૧૫/૦૯/૨૦૧૮ 

(બપોરના ૧૩:૦૦ કલાક ) થી તા. ૦૧/૧૦/૨૦૧૮ (બપોરના ૧૩:૦૦ કલાક) સુધીમાાં  http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર અરજીપત્રક ભરી 

ર્કર્ે. ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીિે મુજબનાાં Steps  અનુસરવાનાાં રહેર્ે. Confirmation Number મળ્યા પછી જ અરજી માન્ય ગણાર્ે. 
(૧)સૌ પ્રથમ http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવુાં.   

(૨) Apply On line Click કરવુાં. આ પ્રમાણે Click કરવાથી (1) More details તથા (2) Apply Now બટન દેિાર્ે. સૌ પ્રથમ More 

details પર Click કરીને જાહેરાતની બધી જ ચવગતોનો અભ્યાસ ઉમેદવારોએ કરવો અને ત્યારબાદ Apply Now બટન Click  કરવુાં.   

(૩) Dy.S.O./ Dy. Maml. પર click કરવાથી જગ્યાની ચવગતો મળર્.ે (૪) તેની નીિે Apply Now પર Click કરવાથી Application  

Format દેિાર્ે. Application Formatમાાં સૌ પ્રથમ “Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરડી (*)ચનર્ાની હોય તેની 

ચવગતો ફરચજયાત ભરવાની રહેર્ે.) “Personal Details”માાં જ્યાાં Mobile Number અને email ID  માાંગ્યા છે, તેની ચવગત લિવી જથેી 
જરૂર જણાયે આયોગ ઉમેદવારને માક્રહતગાર કરી ર્કે.  

(૫) Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટે Educational Details  પર click કરવુાં અને પોતાની ર્ૈક્ષચણક 
ચવગતો ઉમેરવી. 

(૬)  “Self declaration”માાં  Yes / No પર “click” કરવુાં.  

(૭) હવે save  પર “click” કરવાથી તમારો Data Save  થર્ે. અહીં ઉમેદવારનો  Application Number generate  થર્ે. જ ે ઉમેદવારે  
સાિવીને રાિવાનો  રહેર્ે અને હવે પછી આ જાહેરાતના સાંદભામાાં આયોગ સાથેના કોઈ પણ પત્ર વ્યવહારમાાં તે દર્ાાવવાનો રહેર્ે.   

(૮) જો આપના અરજીપત્રકમાાં કોઇ સુધારા-વધારા કરવાના હોય તો Edit Applicationમાાં જઇન ેકરી ર્કાર્ે, આ સુચવધા અરજી Confirm 

કરતાાં પહેલા ઉપલબ્ધ છે. એક વિત અરજી Confirm થઇ ગયા પછી/બાદ આ સુચવધા ઉપલબ્ધ રહેર્ે નહીં.  

(૯) હવે પેજના ઉપરના ભાગમાાં 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. (ફોટાનુાં માપ ૫ સે.મી. ઊંિાઇ અને ૩.૬ સે.મી 

પહોળાઈ અને signature નુાં માપ ૨.૫ સે.મી. ઊંિાઇ અને ૭.૫ સે.મી પહોળાઈ રાિવી) (photo અને signature upload કરવા સૌ પ્રથમ 

તમારો photo અને signature jpg Format માાં(10 KB) સાઇઝ થી વધારે નહીં તે રીત ે Computer માાં હોવા જોઇએ.) “Browse” 

Button પર click કરો હવે Choose File ના સ્િીનમાાંથી જ ેફાઇલમાાં jpg Format માાં તમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને ત્યાાંથી 

Select કરો અને “Open Button” ને click કરો હવે “Browse Button “ની બાજુમાાં “Upload Button”પર Click કરો હવે બાજુમાાં 

તમારો photo દેિાર્ે. હવે આજ રીત ેsignature પણ upload કરવાની રહેર્ે.  

(૧૦) હવે પેજના ઉપરના ભાગમાાં “Confirm Application” પર click કરો અને “Application number” તથા Birth Date Type  

કયાા બાદ Ok પર click કરવાથી બે (૨) બટન ૧: Application preview ૨: confirm application દેિાર્ે. ઉમેદવારે “Application 

preview” પર click કરી પોતાની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમાાં સુધારો કરવાનો જણાય, તો Edit Application ઉપર click કરીને સુધારો કરી 

લેવો. અરજી confirm કયાા પહેલા કોઇપણ પ્રકારનો સુધારો અરજીમાાં કરી ર્કાર્ે. પરાં તુ અરજી confirm થઇ ગયા બાદ અરજીમાાં કોઇપણ 

સુધારો થઇ ર્કર્ે નહીં. જો અરજી સુધારવાની જરૂર ન જણાય તો જ confirm application પર click  કરવુાં. Confirm application પર 

click કરવાથી ઉમેદવારની અરજીનો આયોગમાાં online સ્વીકાર થઈ જર્ે. અહીં “confirmation number” generate થર્ે જ ેહવે પછીની 

બધી જ કાયાવાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાિવવાનો રહેર્ે. Confirmation number ચસવાય કોઇપણ પત્રવ્યવહાર કરી ર્કાર્ ે નહીં.  

Confirm થયેલી અરજીપત્રકની ચપ્રન્ટ અિૂક કાઢી રાિવી.  
(૧૧) દરેક જાહેરાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતાાં, સાંજોગોવર્ાત, જો કોઈ ઉમેદવાર એક્થી વધ ુઅરજી કરેલ હર્ે, તો છેલ્લી કન્ફમા 
થયેલ અરજી કે જનેી સાથે ચનયત ફી ભરેલ હર્ે તે માન્ય ગણાર્ે અને અગાઉની અરજી રદ ગણવામાાં આવર્ે. અગાઉની અરજી સાથે ભરેલી ફી છેલ્લી 

http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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કન્ફમા થયેલ અરજી સામે ગણવામાાં આવર્ે નહીં. જો ઉમેદવારે છેલ્લી કન્ફમા થયેલ અરજી સાથે ચનયત ફી ભરેલ નહીં હોય, તો આવા ઉમેદવારની ચનયત 
ફી સાથેની કન્ફમા થયેલી છેલ્લી અરજી માન્ય ગણવામાાં આવર્ે. જો ઉમેદવારે એકથી વધ ુઅરજી સાથે ફી ભરેલ હર્ે, તો તે રીફાંડ કરવામાાં આવર્ે નહીં. 

 
૧૦. અરજી ફી :  (૧) ચબન અનામત પુરૂર્/મક્રહલા ઉમેદવારો અરજી ફી નીિેનાાં બે ચવકલ્પો પૈકી કોઈપણ રીતે  ભરી ર્કે છે: 

૧. (૧)  પોસ્ટ ઓફીસમાાં: સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી સાંદભે “Print Challan” ઉપર ચક્લક કરીને ચપ્રન્ટેડ િલણની નકલ 

કાઢવાની રહેર્ે. આ ચપ્રન્ટેડ િલણની નકલ લઈન ેનજીકની કોબ્યુટરની સુચવધા ધરાવતી પોસ્ટ ઓફીસમાાં જવાનુાં રહેર્ે. પોસ્ટ ઓફીસમાાં રૂ.૧૦૦/- 
આયોગની ફી + પોસ્ટલ સચવાસ િાજ ા તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૮, ૧૩:૦૦ ર્લાર્ સુધીમાાં ભરવાનાાં રહેર્ે અને ફી ભયાા અાંગેનુાં િલણ મેળવવાનુાં રહેર્ે. આ 

િલણ તથા confirm થયેલ અરજીપત્રક ઉમેદવારે પોતાની પાસ ેસાિવીને રાિવાનાાં રહેર્ ેઅને જ્યારે આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવે ત્યારે જ 
અરજીપત્રક ચબડાણો સક્રહત તથા ફી ભરેલા િલણની નકલ સાથે R.P.A.D. / Speed post થી મોકલવાનાાં રહેર્ે અથવા આયોગ િાત ેરૂબરૂમાાં 
આપી જવાનાાં રહેર્.ે  
 

૧.(૨) ઓનલાઈન ફી:  ઓનલાઈન ફી જમા કરાવવા માટે “Print Challan” પર ચક્લક કરવુાં અને ચવગતો ભરવી અને ત્યાાં “Online 

Payment of Fee” ઉપર ચક્લક કરવુાં. ત્યારબાદ આપેલ ચવકલ્પોમાાં Net Banking, Card Payment અથવા Other Payment Mode ના 
ચવકલ્પમાાંથી યોગ્ય ચવકલ્પ પસાંદ કરવો અને આગળની ચવગતો ભરવી. ફી જમા થયા બાદ આપની ફી જમા થઈ ગઈ છે તેવુાં screen પર લિાયેલુાં 
આવર્ે અને  e-receipt મળર્ે, જનેી print કાઢી લેવી. જો પ્રક્રિયામાાં કોઈ િામી હર્ે તો screen પર આપની ફી ભરાયેલ નથી તેમ જોવા મળર્ે. 
(૨) રાજ્ય બહાર વસતાાં સામાન્ય કેટેગરીનાાં ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓફીસમાાં પરીક્ષા ફી રૂ.૧૦૦/- ભરવાની રહેર્ે અને ફી ભયાા અાંગેનુાં િલણ 

મેળવવાનુાં રહેર્ે. અથવા આ ઉમેદવારોએ રૂ.૧૦૦/- ના “સચિવશ્રી, ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ, ગાાંધીનગર” ના નામના િોસ્ડ ભારતીય પોસ્ટલ 
ઓડારથી ફી જમા કરાવી ર્કર્ે.  
(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો ચબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો તેઓએ અરજી ફી ભરવાની રહેર્ ેનહીં. 
(૪)  મૂળ ગુજરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહેતી નથી.  

(૫) ર્ારીક્રરક રીતે અર્ક્ત (Disabled) વ્યચક્તઓ તથા માજી સૈચનકોએ અરજી ફી ભરવાની રહેતી નથી.  
(૬) ફી ભયાા બાદ રીફાં ડ મળવાપાત્ર નથી.  

(૭) ફી ભયાા વગરની અરજી રદ થવાને પાત્ર છે. ફી ભરેલ નહીં હોય તેવા ઉમેદવારોને કોઈપણ સાંજોગોમાાં Screening Test(પ્રાથચમક કસોટી)/મુખ્ય 

લેચિત કસોટીમાાં બેસવા દેવામાાં આવર્ે નહીં. આ ફી પોસ્ટ ઓફીસ /નેટ બેંકીંગ દ્વારા જ સ્વીકારવામાાં આવર્ે. રોકડમાાં, ડીમાન્ડ ડર ાફ્ટથી, ભારતીય 

પોસ્ટલ ઓડાર (રાજ્ય બહાર વસતાાં સામાન્ય કેટેગરીનાાં ઉમેદવારો ચસવાય ) કે પે ઓડારના સ્વરૂપમાાં આ ફી સ્વીકારવામાાં આવર્ે નક્રહ, જનેી 
ઉમેદવારોએ િાસ નોંધ લેવી.  

 
૧૧. પરીક્ષાની રૂપરેખા તથા અભ્યાસક્રમ:    આ પરીક્ષા િમાનુસાર બે તબક્કામાાં યોજવામાાં આવર્ે:  
(૧) Screening Test  (પ્રાથચમક કસોટી) નુાં હેતુલક્ષી પ્રકારનુાં સામાન્ય  જ્ઞાનનુાં પ્રશ્નપત્ર  ૨૦૦ ગુણ અને ૨ કલાકના સમય માટે રહેર્ે.  

(૨) લેબખત મુખ્ય પરીક્ષાના અભ્યાસિમમાાં કુલ –૪ પેપર રહેર્ે: (૧) પેપર-૧, ગુજરાતી (ઈન્ટરમીડીયેટ કક્ષા), ૧૦૦ ગુણ (૨) પેપર-૨, અાંગ્રેજી 

(ઈન્ટરમીડીયેટ કક્ષા), ૧૦૦ ગુણ (૩) પેપર-૩, સામાન્ય અભ્યાસ-૧ ( સ્નાતક કક્ષા ), ૧૦૦ ગુણ  હર્ે. (૪) પેપર-૪, સામાન્ય અભ્યાસ-૨( સ્નાતક 
કક્ષા ), ૧૦૦ ગુણ. પેપર-૧ અને પેપર-૨ ના પ્રશ્નપત્રનુાં સ્તર ધો.૧૨ ઉચ્ચ્તર કક્ષાનુાં રહેર્ે તથા પપેર-૩ તથા પેપર-૪ નાાં પ્રશ્નપત્રોનુાં સ્તર સ્નાતક 
કક્ષાનુાં રહેર્ે. પ્રત્યેક પેપર દીઠ સમય ૩ કલાકનો રહેર્ે. Screening Test (પ્રાથચમક કસોટી) માાં આયોગ દ્વારા નક્કી કરવામાાં આવે તે 

કેટેગરીવાઈઝ લાયકી  ધોરણ જટેલા ગુણ ધરાવતા ભરતી ચનયમ, ભરતી પરીક્ષા ચનયમ તથા જાહેરાતની જોગવાઈ મુજબ ર્ૈક્ષચણક લાયકાત, વય વગેરે 
સાંતોર્તા હર્ે તેવા, જાહેરાતમાાં દર્ાાવેલ જગ્યાના કેટેગરીવાઈઝ આર્રે છ ગણા ઉમેદવારોને જ લેચિત મુખ્ય પરીક્ષામાાં  પ્રવેર્ આપવામાાં 
આવર્ે.પ્રાથચમક કસોટી તથા લેચિત મુખ્ય પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રનો  ચવગતવાર અભ્યાસિમ આયોગની વેબસાઇટ પર અલગથી પ્રચસધ્દ્ધ કરવામાાં 
આવર્ે.  
(૩) Screening Test (પ્રાથચમક કસોટી)માાં ઉમેદવારને કોબ્યુટરાઈઝ્ડ િાસ પ્રકારની જવાબવહી [O.M.R Answer Sheet] આપવામાાં 

આવર્ે. પ્રશ્નપત્રના બધા પ્રશ્નો હેતુલક્ષી  હર્ે. દરેક પ્રશ્નના જવાબમાાં  A,B,C,D અને E એમ પાાંિ ચવકલ્પ આપવામાાં આવર્ે. પાાંિમો ચવકલ્પ E 

‘Not attempted’ તરીકેનો રહેર્ે.  જો ઉમેદવાર પ્રશ્નનો જવાબ આપવા ન ઈચ્છતા હોય તો આ ચવકલ્પ E પસાંદ કરી ર્કર્ે.  ૩. (૧) ઉમેદવારે જ ે

પ્રશ્નના જવાબ માટે જો પાાંિમો ચવકલ્પ E ‘Not attended ‘ એનકોડ કરેલ હર્ે તો તે પ્રશ્નના “ર્ૂન્ય “ ગુણ ગણાર્ે અને તે પ્રશ્ન માટે કોઈ નેગેટીવ ગુણ 
કાપવામાાં આવર્ ેનક્રહ. તેથી ઉમેદવારે સાિો ચવકલ્પ ર્ોધી જવાબવહી  [O.M.R Answer Sheet] માાં સાંબાંચધત પ્રશ્નના િમ સામે આપેલ A, B, 
C, D  કે  E ના વતુાળને પૂરેપૂરાં  ભુરી / કાળી ર્ાહીની બોલ પેનથી ડાકા  કરવુાં. આ ચસવાયની કોઈપણ કલરની ર્ાહીની બોલપેનથી જવાબો આ્યા 
હર્ે તો તે જવાબવહી તપાસવામાાં આવર્ ેનક્રહ અને આપોઆપ ર્ૂન્ય ગુણ આપવામાાં આવર્ે. એકવાર ડાકા  કરેલ જવાબને બદલી ર્કાર્ે નક્રહ. ૩. 
(૨) એક જ પ્રશ્ન  માટે જો જવાબવહીમાાં એકથી વધુ ચવકલ્પ આપે આપેલા હર્ે તો તે જવાબ માટે ગણુ આપવામાાં આવર્ે નક્રહ. ૩.(૩) આ કસોટીમાાં 

પ્રત્યેક િોટા જવાબ, એક થી વધુ જવાબના ક્રકસ્સામાાં તથા એક પણ ચવકલ્પ એનકોડ નહીં કરવાના ક્રકસ્સામાાં જ ેતે જવાબના ચનચિત ગુણના  ૦.૩ ગુણ  
કુલ મેળવેલ ગુણમાાંથી બાદ કરવામાાં આવર્ે. એટલે કે િોટા જવાબો માટે નેગેટીવ ગુણની બાબત ઉમેદવારે ધ્દ્યાને રાિવાની રહેર્ે. ૩.(૪)  ઉમેદવાર 
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દ્વારા જવાબવહી [O.M.R Answer Sheet]માાં જો બેઠક નાંબર / પ્રશ્ન પુચસ્તકા નાંબર કે પ્રશ્ન પુચસ્તકા ચસક્રરઝ િોટા લિવામાાં આવર્ે કે આ 
બાબતે કોઈ પણ ક્ષચત આિરવામાાં આવર્ે તો તેવી જવાબવહીઓ તપાસવામાાં આવર્ ે નહીં. અને આવા પ્રકારની ક્ષચતઓ પરત્વે જો જવાબવહી 
તપાસ્યા બાદ પણ ક્ષચતઓ /અપૂણાતાઓ ધ્દ્યાને આવર્ે તો તેવા ઉમેદવારને માત્ર આવા કારણોસર પણ અસફળ જાહેર કરવામાાં આવર્ે. જ ેઅાંગે 
પાછળથી કોઈ રજુઆત / ચવનાંતી ધ્દ્યાને લેવામાાં આવર્ે નહીં. આથી તમામ ઉમેદવારોને  O.M.R Answer Sheetમાાં ભરવાની થતી ચવગતો 
સાંપૂણાપણે યોગ્ય રીતે ભરવા અને એનકોડ [Encode] કરવા પૂરતી િીવટ અને કાળજી રાિવા િાસ સૂિના આપવામાાં આવે છે. ૩.(૫) કોઈ 

ઉમેદવાર દ્વારા અરજીપત્રકમાાં માન્ય રમત-ગમતમાાં પ્રચતચનચધત્વ કરેલ છે તેવી ચવગત દર્ાાવેલ હર્ ેઅને પાછળથી આ ચવગત સરતિૂકથી દર્ાાવેલ 
હતી કે તે અાંગેનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરી ર્કે તેમ નથી તેવી રજૂઆત મળર્ે તો કોઈપણ સાંજોગોમાાં માન્ય રાિવામાાં આવર્ે નહીં. અને જો ઉમેદવાર પ્રાથચમક 
કસોટીમાાં સફળ થયેલ હર્ે તો પણ અરજીપત્રકમાાં િોટી ચવગત જણાવવાના કારણોસર ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવર્ે. જથેી ઉમેદવારને આ અાંગે 
અાંગત કાળજી રાિવા સૂિના આપવામાાં આવે છે. ૩.(૬) પ્રાથચમક કસોટીના પક્રરણામને આધારે મુખ્ય લેચિત કસોટીમાાં જાહેરાતમાાં ચનક્રદાષ્ટ જગ્યાના 

આર્રે છ ગણા  ઉમેદવારોને પ્રવરે્ આપવા માટે દરેક કેટેગરીની જગ્યાઓના સાંદભામાાં લાયકી ધોરણ નક્કી કરવામાાં આવે છે. આ લાયકી ધોરણમાાં 

ર્ારીક્રરક અર્કતતા ધરાવતા ઉમેદવારો, માજી સૈચનક અને મક્રહલા ઉમેદવારોની ગણતરી કરવામાાં આવે છે. અને જાહેરાતમાાં દર્ાાવેલ અનામત 
જગ્યાઓના છ ગણા ઉમેદવારો મળી રહેતા હોય તો તે પ્રમાણે પાત્ર ગણવામાાં આવે છે. પરાં તુ જો છ ગણામાાં ઉમેદવારો િૂટતા હોય તો દરેક કેટેગરી માટે જ ે

લાયકી ધોરણ [cut off] આવતુ હોય તેમાાં ૧૦% જટેલુાં લાયકી ધોરણમાાં છૂટછાટ મૂકીને ચવિારણા કરવામાાં આવે છે. તેવી જ રીતે મુખ્ય પરીક્ષામાાં પણ 

ર્ારીક્રરક અર્કત,  મક્રહલા તથા માજી સૈચનક ઉમેદવાર માટે ૧૦% ધોરણ હળવુાં કરવાની ચવિારણા કરવામાાં આવર્ે. આવી રીતે ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ 

થાય તેને પાત્ર ગણવામાાં આવે છે. આ રીતે ચવિારણા કયાા બાદ પણ ર્ારીક્રરક અર્કત, માજી સૈચનક કે મક્રહલા ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ ન બને તો ચનયત 
થયેલ લાયકી ધોરણના ૧૦%થી વધુ  છૂટછાટ મળવાપાત્ર રહેતી નથી.       
(૪) Screening Test (પ્રાથચમક કસોટી) માાં મેળવેલ ગુણ આિરી પસાંદગી માટે ધ્દ્યાને લેવામાાં આવર્ે નહીં. આિરી પક્રરણામ માત્ર મુખ્ય લેચિત 

પક્રરક્ષાના આધારે ચનયત કરવામાાં આવર્ે. ઉમેદવાર નાયબ સેક્ર્ન અચધકારી કે નાયબ મામલતદાર કે આ બાંને જગ્યા માટે ઉમેદવારી કરવા ઈચ્છતા 
હોય તો પણ તેમણ ેએક જ અરજી કરવાની રહેર્ે અને એક જ વિત પરીક્ષા ફી િૂકવવાની રહેર્ે. 
(૫) પરીક્ષાનુાં માધ્દ્યમ ગુજરાતી રહેર્ે. ચસવાય કે, મુખ્ય લેચિત પરીક્ષાના પેપર નાં.૨ (અાંગે્રજી) નુાં માધ્દ્યમ બધાાં ઉમેદવારો માટે અાંગે્રજી રહેર્ે. 

 
૧૨.પરીક્ષા રે્ન્દ્રોની બવગત:  ૧૨.(૧ ) ચપ્રચલચમનરી પરીક્ષા માટે ઉમેદવારોની સાંખ્યાને ધ્દ્યાને લઈને આયોગ દ્વારા પરીક્ષા કેન્રો નક્કી કરવામાાં આવ ે

તે પરીક્ષા કેન્રો પર પરીક્ષા આપવાની રહેર્ે. મુખ્ય લેચિત પરીક્ષા  ગાાંધીનગર િાતે  લેવામાાં આવર્ે. ૧૨.(૨) ચપ્રચલચમનરી પરીક્ષા માટે પરીક્ષાનુાં 
સ્થળ, પરીક્ષાની તારીિ, પરીક્ષાના સમયની માક્રહતી  આયોગની વેબસાઈટ  https://gpsc.gujarat.gov.in ઉપર મુકવામાાં આવર્ે અને 
ચપ્રચલચમનરી પરીક્ષા માટેના પ્રવરે્પત્ર http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ પરથી ઉમેદવારોએ ડાઉનલોડ કરવાના રહેર્ે. આ માટે 
આયોગ દ્વારા વતામાનપત્રમાાં જાહેરાત આપવામાાં આવર્ે. ૧૨.(૩) ઉમેદવારોએ ચપ્રચલચમનરી પરીક્ષા તથા મુખ્ય લેચિત પરીક્ષામાાં તેમના પોતાના િિ ે
ઉપચસ્થત થવાનુાં રહેર્ે.    
 

૧૩. પરીક્ષામાાં પ્રવેશ :  (૧) જરૂરી ફી સાથે અરજી કરનાર દરેક ઉમેદવારને અરજીની િકાસણી કયાા ચસવાય  Screening Test (પ્રાથચમક 

કસોટી) માાં બેસવા દેવામાાં આવર્ે. (૨) જ ેઉમેદવારોને Screening Test (પ્રાથચમક કસોટી) ના પક્રરણામમાાં મુખ્ય લેચિત પરીક્ષા માટે કામિલાઉ 

સફળ જાહેર કરેલ હર્ે તેઓએ મુખ્ય લેચિત પરીક્ષા માટે અલગથી બીજુ અરજીપત્રક ઓનલાઈન ભરવાનુાં રહેર્ે. જ ેજરૂરી ફી અને પ્રમાણપત્રો સાથે 
ઉમેદવારે આયોગની કિેરીમાાં મોકલી આપવાનુાં રહેર્ે. (૩) ઉમદેવારો તરફથી મળેલ અરજીપત્રકોની ભરતી ચનયમો, ભરતી પરીક્ષા ચનયમો અને 

જાહેરાતની જોગવાઈ તથા લાગુ પડતા અન્ય હુકમો મુજબ િકાસણી કરવામાાં આવર્ે અને આ જોગવાઈ સાંતોર્તા ઉમેદવારોને મુખ્ય લેચિત પરીક્ષામાાં 
પ્રવેર્ આપવામાાં આવર્ે. (૪) મુખ્ય લેચિત પરીક્ષામાાં પ્રવેર્ અાંગે આયોગનો ચનણાય આિરી ગણાર્ે અને આયોગના ચનણાય સામે કોઈપણ પત્ર 

વ્યવહાર ધ્દ્યાનમાાં લેવામાાં આવર્ ેનક્રહ.  
 

૧૪. જગ્યા/સેવાની પસાંદગીનો ક્રમ:  (૧) મુખ્ય લેચિત પરીક્ષાના ફોમામાાં ઉમેદવારે ફક્ત જાહેરાતમાાં દર્ાાવેલ જગ્યા/સેવા માટે પોતાની પસાંદગી 

અનુસાર પસાંદગી િમ દર્ાાવવાનો રહેર્ે. (૨) ઉમેદવાર જ ેજગ્યા/સેવા માટે પોતાની પસાંદગીનો ક્રમ એર્વાર દશાકવી દે, તે ક્રમ ર્ાયમી ગણવામાાં 

આવશે તથા તેમાાં કોઈપણ પ્રકારનાાં ફેરફાર, સુધારા-વધારા અથવા િમાાંક બદલવાની ચવનાંતી કોઈપણ સાંજોગોમાાં માન્ય રાિવામાાં આવર્ે નક્રહ. (૩) 

ઉમેદવારોએ જણાવેલી જગાઓ માટેના પસાંદગી િમથી તે જગાઓ ઉપર ચનમણૂક નો કોઈ હક્ક મળતો નથી. (૪) ગુણવત્તાિમ અને પ્રા્ય જગ્યાઓની 

સાંખ્યાને ધ્દ્યાનમાાં લઈને, ઉમેદવારે આપેલ પસાંદગી િમ ચવિારણામાાં લેવામાાં આવર્ે. (૫) જ ે ઉમેદવારે એક પણ જગ્યા /સેવા માટે પસાંદગીિમ 

દર્ાાવ્યો ન હોય અથવા તો ફકત અમુક જ જગ્યા/સેવા માટે પસાંદગી િમ દર્ાાવેલ  હોય અને તેઓ પસાંદગીના િમ મુજબની જગ્યા મળવાપાત્ર થતી ન 
હોય તો જ ેઉમેદવારોએ તમામ જગ્યા /સેવા માટે પસાંદગી િમ દર્ાાવેલ હોય તેવા ઉમેદવારોને જગ્યાની ફાળવણી કયાા બાદ વધેલી જગ્યા ઉપર આવા 
ઉમેદવારોને જગ્યાની ફાળવણી કરવામાાં આવર્ે.(૬) ઉમેદવારની ચનમણૂક જ ે તે જગ્યાના અમલમાાં હોય તેવા ભરતી ચનયમોને આચધન રહેર્ે. (૭) 

ઉમેદવારને જ ેજગ્યા માટે ચનમણૂક  આપવામાાં આવર્ે તે જ્ગ્યા પર ચનયત સમયમાાં હાજર ન થાય તો  તેઓની ચનમણૂક રદ કરવામાાં આવર્ે.  
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૧૫. પહરણામ :   (૧) આિરી પક્રરણામ આયોગના નોટીસ બોડા  અને વેબસાઈટ પર મૂકવામાાં આવર્ે અને આ પક્રરણામ સરકારી ગેઝેટમાાં પ્રચસધ્દ્ધ 
કરવા માટે મોકલવામાાં આવર્ે.  (૨) આ પક્રરણામમાાં ઉમેદવારના નામ, બેઠક િમાાંક તેમજ મેળવેલ કુલ ગુણની ચવગતો આપવામાાં આવર્ે.  (૩) આ 

પક્રરણામમાાં અસફળ થયેલ ઉમેદવારોના બેઠક િમાાંક અને તેઓએ મેળવેલ ગુણ આયોગના નોટીસ બોડા  પર મૂકવામાાં આવર્ે.  
 

૧૬. ગુણપત્રર્ :.(૧) મુખ્ય પરીક્ષાનુાં ગુણપત્રક મેળવવા ઈચ્છતા  ઉમેદવારોએ મુખ્ય પરીક્ષાને  અાંતે આિરી પક્રરણામ જાહેર થયા બાદ સચિવશ્રી ,  

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ, ગાાંધીનગર –૩૮૨૦૧૦ ના નામનો  રૂ.૫૦-૦૦ નો િોસ્ડ ભારતીય પોસ્ટલ ઑડાર અથવા આયોગની કિેરીના  કાઉન્ટર પર 
કામકાજના ક્રદવસોએ સવારના ૧૧-૦૦ થી ૨-૦૦ અને બપોરના ૩-૦૦ થી ૫-૦૦ સુધીમાાં રોકડેથી ફી સાથે આયોગને અરજી કરવાની રહેર્.ે (૨) આ 

અરજીમાાં ઉમેદવારે પરીક્ષાનુાં નામ, જાહેરાત િમાાંક,પોતાનુાં સરનામુાં, બેઠક નાંબર અને પરીક્ષાની ચવગતો દર્ાાવવાની  રહેર્ે. (૩) ઉમેદવારોને તેમનુાં 

ગુણપત્રક ટપાલમાાં મોકલી આપવામાાં આવર્ે. (૪) મુખ્ય પરીક્ષાને અાંત ે આિરી પક્રરણામ જાહેર થયાની તારીિથી ૧૫ ક્રદવસની અાંદર ગુણપત્રક 
માટેની અરજી મોકલવાની રહેર્ે. આ મુદત બાદ મળેલ અરજી અમાન્ય ગણાર્ે. (૪) Screening Test (પ્રાથચમક કસોટી)ના ગુણપત્રક માટેની 

અરજી ધ્દ્યાને લેવામાાં આવર્ે નહીં. 
 

૧૭. ગુણની પુન:િર્ાસણી :  (૧)  જ ે ઉમેદવાર મુખ્ય પરીક્ષાના પોતાના ગુણની િકાસણી કરાવવા ઈચ્છતા હોય તે ઉમેદવાર આયોગને મુખ્ય 
પરીક્ષાના અાંત ેઆિરી પક્રરણામ જાહેર કયાા તારીિથી ત્રીસ ક્રદવસની અાંદર દરેક પેપરદીઠ રૂ. ૫૦-૦૦ ની ફી સાથે અરજી કરી ર્કર્ે. (૨) ઉમેદવારે 
પરીક્ષાનુાં નામ, બેઠક નાંબર અને નામ/સરનામુાં દર્ાાવવાનુાં રહેર્ે. (૩) ફી અરજી સાથે રોકડેથી કે ભા.પો.ઓ. દ્વારા કિેરીના કાઉન્ટર પર 

સ્વીકારવામાાં આવર્ે. (૪) ઉમેદવાર ટપાલથી આ અરજી મોકલી ર્કર્ે. આવી અરજી સાથે માત્ર સચિવશ્રી, ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ, 

ગાાંધીનગરના નામનો િોસ્ડ ભા.પો.ઓ.મોકલવાનો રહેર્ે. (૫) ઉત્તરવહીઓનુાં પુન:મૂલ્યાાંકન(Revaluation) ફેર તપાસણી કોઈપણ સાંજોગોમાાં 

કરવામાાં આવર્ે નક્રહ. (૬) ગુણની પુન:િકાસણી ચસવાય ઉમેદવારે મેળવેલ ગુણ બાબતના કોઈપણ ચવવાદને આયોગ લક્ષમાાં લેર્ે નક્રહ. (૭) 

Screening Test (પ્રાથચમક કસોટી)ના ગુણની પુન:િકાસણી માટેની અરજી ધ્દ્યાને લેવામાાં આવર્ે નહીં. 

 
૧૮. બનમણૂર્ : (૧) ઉમેદવારોને ચનમણૂક માટે  merit number  અને  preference  ને ધ્દ્યાનમાાં રાિી ચવિારવામાાં આવર્ે. પરાં તુ પરીક્ષામાાં 

સફળ થવાથી ચનમણૂક માટેનો  હક્ક મળી જતો  નથી. (૨)  રાજ્ય સેવામાાં ચનમણૂક  માટે ઉમેદવાર બધી રીત ેયોગ્ય છે એમ જરૂરી લાગે તેવી તપાસ 
પછી સરકારન ે સાંતોર્ ન થાય તો તેવા ઉમેદવારની ચનમણૂક કરવામાાં આવર્ે નક્રહ. (૩) ચનમણૂક પામેલ ઉમેદવારે સરકારના ચનયમો મુજબની તાલીમ 
લેવી પડર્ે અને તાલીમ પરીક્ષા પાસ કરવાની રહેર્ે. (૪) ઉપરની જાહેરાત સાંબાંધમાાં પસાંદ થયેલા ઉમેદવારોની ચનમણૂક માટે, સરકારશ્રીના સાંબાંચધત 
ચવભાગને આયોગ દ્વારા ભલામણ કરવામાાં આવર્ે. (૫) ચનમણૂક અાંગેની સઘળી કાયાવાહી, સરકાર દ્વારા કરવામાાં આવતી હોવાથી આ અાંગેનો કોઇ 
પત્રવ્યવહાર આયોગ ધ્દ્યાને લેર્ે નક્રહ.  

 
૧૯. િેતવણીઓ :  આયોગે જ ેકોઈ ઉમેદવારને (૧) તેને ઉમેદવારી માટે કોઈપણ પ્રકારે ટેકો મેળવવા માટે એટલે કે આયોગના અધ્દ્યક્ષ, સભ્ય અથવા 

કોઈ અચધકારી પર પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ લાગવગ લગાડવાનો પ્રયાસ કરવા માટે, (૨) બીજાનુાં નામ ધારણ કરવા માટે, (૩) બીજા પાસે પોતાનુાં નામ ધારણ 

કરાવવા માટે, (૪) બનાવટી િોટા દસ્તાવેજો અથવા જનેી સાથે િેડાાં કરવામાાં આવ્યા હોય તેવા દસ્તાવેજો સાદર કરવા અથવા ગેરરીચત આિરવા 

માટે, (૫) યથાથા અથવા િોટા અથવા મહત્વની માક્રહતી છુપાવતા હોય તેવા ચનવેદનો કરવા માટે,(૬) પરીક્ષા માટે તેની ઉમેદવારીના સાંબાંધમાાં અન્ય 
કોઈ અચનયચમત અથવા અયોગ્ય સાધનનો આશ્રય લેવા માટે, (૭) પરીક્ષા દરબયાન ગેર વ્યાજબી સાધનોનો ઉપયોગ કરવા માટે એટલે કે અન્ય 

ઉમેદવારની ઉત્તરવહીમાાંથી નકલ કરવા, પુસ્તક, ગાઈડ, કાપલી કે તેવા કોઈપણ છાપેલા કે હસ્ત ચલચિત સાક્રહત્યની મદદથી અથવા વાતિીત દ્વારા 
નકલ કરવા કે ઉમેદવારને નકલ કરાવવાની ગેરરીચતઓ પૈકી કોઈપણ ગેરરીચત આિરવા માટે, (૮) લિાણોમાાં અશ્લીલ ભાર્ા અથવા ચબભત્સ બાબત 

સક્રહતની અપ્રસ્તુત બાબત લિવા માટે, (૯) પરીક્ષા િાંડમાાં અન્ય કોઈ રીતે ગેર-વતાણૂક કરવા માટે, (૧૦) પરીક્ષાના સાંિાલન માટે આયોગે રોકેલા 
સ્ટાફને સીધી કે આડકતરી રીત ેહેરાન કરવા અથવા ર્ારીક્રરક રીત ેઈજા કરવા માટે, (૧૧) પૂવાવતી િાંડોમાાં ચનક્રદાષ્ટ કરેલા  તમામ અથવા કોઈપણ 

કૃત્ય કરવાનો પ્રયત્ન કરવા માટે અથવા યથા પ્રસાંગ મદદગારી કરવા માટે,(૧૨) પરીક્ષા આપવા માટે તેને પરવાનગી આપતા તેના પ્રવેર્પત્રમાાં 

આપવામાાં આવેલ કોઈપણ સૂિનાનો ભાંગ કરવા માટે, દોચર્ત ઠયાા હોય તો અથવા દોચર્ત હોવાનુાં જાહેર કયંુ હોય તો, તે ફોજદારી કાયાવાહીને પાત્ર થવા 
ઉપરાાંત –(ક) આયોગ, તે જ ેપરીક્ષાનો ઉમેદવાર હોય તે પરીક્ષામાાંથી તેને ગેર લાયક ઠરાવી ર્કર્,ે અથવા (િ) (૧) આયોગ  સીધી પસાંદગી માટે 
લેવાની કોઈપણ પરીક્ષામાાં બેસવામાાંથી અથવા કોઈપણ રૂબરૂ મુલાકાતમાાંથી અથવા (૨) રાજ્ય સરકાર પોતાના હેઠળની કોઈપણ નોકરીમાાંથી કાયમી 
રીતે અથવા  ચનક્રદાષ્ટ મુદ્ત માટે બાકાત કરી ર્કર્ે. પરાં તુ તે અથે પોતે રજુઆત કરવા ઈચ્છે, તો ઉમેદવારને, લેચિતમાાં એવી રજુઆત કરવાની તક 
આપવામાાં આવે તે ચસવાય િાંડ (ક) અથવા િાંડ (િ) હેઠળની કોઈપણ ચર્ક્ષા કરી ર્કાર્ે નક્રહ. (ગ) તદઉપરાાંત જો તે અગાઉ સરકારી નોકરીમાાં હોય 
તો, સાંબાંચધત ચનયમો હેઠળ ચર્સ્તભાંગના પગલાાં લઈ ર્કાર્ે. 

  
૨૦. અગત્યની સૂિનાઓ :  (૧) ઉમેદવારને પોતાની સાથે  સેલ્યુલર ફોન, ટેબ્લેટ, પેજર અથવા બીજી કોઈ મોબાઈલ સાંદેર્ા વ્યવહારના 

ઈલેકટર ોચનક્સ –બ્લ્યુ ટુથ સાધનો પરીક્ષા િાંડમાાં સાથે લઈ જવાની છૂટ નથી, જનેા ભાંગ બદલ ઉમેદવારો માટે  ચનક્રદાષ્ટ કરાયેલ ચર્ક્ષાને પાત્ર બનર્ે. (૨) 

ઉમેદવાર Screening Test (પ્રાથચમક કસોટી) માાં તથા લેચિત મુખ્ય પરીક્ષામાાં  કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી ર્કર્ે નક્રહ. (૩) ૪૦% કે તેથી વધુ 
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અાંધત્વની િામી ધરાવતાાં ઉમેદવારો જો ઈચ્છે તો લક્રહયાની સુચવધા મેળવી ર્કવાને પાત્ર છે. (૪) આવા ઉમેદવારે જ ેલક્રહયો રાિવાનો હોય તેની સાંપૂણા 

ચવગત-(૧) નામ (૨) સરનામુાં (૩) ર્ૈક્ષચણક લાયકાતની ઝેરોક્ષ નકલ આયોગને પરીક્ષા અગાઉ મોકલી આપવાની રહેર્ ેઅને તેની આયોગના ધારા-
ધોરણ પ્રમાણે માંજૂરી મળ્યાની તેઓને જાણ કરવામાાં આવર્ે.(૫) લક્રહયાની સુચવધા મેળવનાર ઉમેદવારોને પરીક્ષામાાં દર કલાક દીઠ ૨૦ ચમચનટનો 
વળતર સમય (Compensatory Time) મળવાપાત્ર રહેર્ે. (૬) ઉમેદવારોને િાસ જણાવવાનુાં કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની િકાસણી 

દરબયાન કોઈ ઉમેદવાર, આ જગ્યાના ભરતી ચનયમો, ભરતી પરીક્ષા ચનયમો અને જાહેરાતની જોગવાઈ તથા લાગુ પડતા અન્ય હુકમો મુજબ લાયકાત 
ધરાવતા નથી તેમ માલૂમ પડર્ે તો તેમની ઉમેદવારી કોઈ પણ તબકે્ક રદ કરવામાાં આવર્ે.(૭) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો ચબનઅનામત જગ્યા માટે 

અરજી કરે તો તેને ચબનઅનામતના ધોરણો લાગુ પડર્ે. (૮)  જાહેરાતમાાં મક્રહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ મક્રહલા ઉમેદવારો 
અરજી કરી ર્કે છે. (૯)  જાહેરાતમાાં જ ેતે કેટેગરીમાાં કુલ જગ્યાઓ પૈકી મક્રહલા ઉમેદવારો માટે અમુક જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે મક્રહલા ઉમેદવારોની 

અનામત જગ્યાઓ ચસવાયની બાકી રહેતી જગ્યાઓ ફક્ત પુરર્ ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેમ ગણવાનુાં નથી,  આ જગ્યાઓ પર પુરર્ તેમજ મક્રહલા 
ઉમેદવારોની પસાંદગી માટે ચવિારણા થઇ ર્કે છે, પુરર્ તેમજ મક્રહલા ઉમેદવારો અરજી કરી ર્કે છે. (૧૧) મુખ્ય લેબખત પરીક્ષા માટેના 
અરજીપત્રર્ સાથે નીિે દશાકવેલ પ્રમાણપત્રોની પ્રમાબણત નર્લ  અવશ્ય રજૂ ર્રવાની રહેશે.:  ૧૧.(૧) એસ.એસ.સી.ઈ. અથવા તેની 
સમકક્ષ પરીક્ષાનુાં પ્રમાણપત્ર કે જમેાાં જન્મ તારીિ દર્ાાવેલ હોય. (શાળા છોડવાનુાં પ્રમાણપત્ર માન્ય નથી)  ૧૧.(૨) પદવી પ્રમાણપત્ર, એકથી વધ ુ

પદવી હોય તો દરેક પદવીનુાં પ્રમાણપત્ર. ૧૧.(૩) પદવીનુાં ગુણ પત્રક કે પત્રકો [માકાર્ીટ્સ] ૧૧.(૪) અનામત જાચત માટે સક્ષમ અચધકારી દ્વારા 
અપાયેલ જાચત પ્રમાણપત્ર અને ર્ાળા છોડ્યા નુાં પ્રમાણપત્ર ૧૧.(૫) સા.અને ર્ૈ.પ.વગાના ઉમેદવારો માટે સામાચજક ન્યાય અને અચધકાક્રરતા 

ચવભાગના તા.૬-૨-૯૬ના ઠરાવથી ચનયત થયેલ પક્રરચર્ષ્ટ-ક મુજબનુાં ‘ઉન્નત વગામાાં સમાવેર્ થતો ન હોય’ તેવુાં તા.૧-૦૪-૨૦૧૬ પછીની તારીિનુાં 
પ્રમાણપત્ર. ૧૧.(૬) ર્ારીક્રરક રીતે અર્કત ઉમેદવારોને સામાન્ય વહીવટ ચવભાગના તા. ૧-૧૨-૨૦૦૮ના પક્રરપત્ર િમાાંક : પરિ-૧૦૨૦૦૮-

૪૬૯૫૪૦-ગ.૨ થી ચનયત થયેલ સુપક્રરન્ટેન્ડન્ટ/ ચસચવલ સજાને આપેલ તબીબી પ્રમાણપત્ર. ૧૧.(૭) સરકારી નોકરીમાાં હોય તેવા ઉમેદવાર માટે 

સામાન્ય વહીવટ ચવભાગના તા.૮-૧૧-૮૯ના પક્રરપત્ર િમાાંક: એફઓએ - ૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ-૨ થી ચનયત કરવામાાં આવેલ નમુનામાાં સક્ષમ અચધકારી 
દ્વારા આપવામાાં આવેલ  “ના-વાાંધા પ્રમાણપત્ર.” ૧૧.(૯) નામમાાં ફેરફાર કરાવેલ હોય તો ગેઝેટની / લગ્ન નોંધણી પ્રમાણપત્ર ની નકલ. ૧૧.(૧૦) 

ચવધવા ઉમેદવારના ક્રકસ્સામાાં પુન:લગ્ન કરેલ નથી તે અાંગેની એફીડેવીટ. 

 
 જો ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામત વગક ,માજી સૈબનર્, શારીહરર્ અશક્તતા ,મહહલા રે્ બવધવા પૈર્ીના બવર્લ્પો પૈર્ી એર્ થી વધ ુ

બવર્લ્પોમાાં થતો હોય તેવા હર્સ્સામાાં તેને લાગુ પડતાાં બવર્લ્પો પૈર્ી જમેાાં વધ ુલાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.    

          
નોંધ :- ઉપરોક્ત નાયબ સેક્શન અબધર્ારી તથા નાયબ મામલતદાર, વગક-૩ ની જગ્યાના ભરતી બનયમો તથા મુખ્ય પરીક્ષાનો 
અભ્યાસક્રમ, ફી, વય મયાકદામાાં છૂટછાટ, અરજી ર્યા સાંજોગોમાાં રદ થવાને પાત્ર છે તેની બવગતો, પહરબશિ-‘અ’ અને પહરબશિ-ર્/ 
પહરબશિ-૪  નો નમૂનો, શારીહરર્ રીતે અશક્ત (Disabled) ઉમેદવારોએ રજૂ ર્રવાના તબીબી પ્રમાણપત્રનો નમૂનો, સરર્ારી 
ર્મકિારીઓએ રજૂ ર્રવાના ના-વાાંધા પ્રમાણપત્રનો નમૂનો  અન ે જાહેરાતની અન્ય વધ ુ બવગતો આયોગની વેબસાઇટ 
https://gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોવા મળશે. આ જાહેરાત સાંબાંધમાાં વધ ુમાહહતીની જરૂર જણાય તો આયોગની ર્િેરીમાાં ર્િેરી 
સમય દરબમયાન ૦૭૯-૨૩૨૫૮૯૮૦ પરથી મળી શર્શે.  

 
આ જાહેરાતના સબાંધમાાં Screening Test (પ્રાથબમર્ ર્સોટી) તા.૧૬/૧૨/૨૦૧૮  ના રોજ લેવામાાં આવશે. વધુ માહહતી મેળવવા 

આયોગની ર્િેરીમાાં, ર્િેરી સમય દરમ્યાન જરૂર જણાય તો 079-23258980 પર સાંપર્ક  ર્રવો. 

 

 

  

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


    9 
F:/EX-ADVT-55/ Yashpalsinh-Dy.S.O 

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 
Advt. No. 55/2018-19 

 

Online Applications are invited from 15/09/2018(13:00 hours) to 01/10/2018(13:00 hours)  for the 

following posts of  Secretariate Departments, Gujarat Public Service Commission, Gujarat Legislature 

Secretarial  & Revenue Deparment. The reservation for S.C., S. T., S. & E. B.C., & Women candidates is as 

under. In case of non - availability of Women candidates, in the respective category, the post so reserved 

will be allotted to male candidates belonging to the same category. 

Note :  [1] Combined  Screening Test will be held on Date: 16/12/2018 

              [2] The  result of Screening Test will be publish in February-2019 

             [3] The mains written examination will be held on Date: 27/04/2019 & 28/04/2019     

         [4] The  result of mains written examination will be publish in September -2019   

  
Name of Post Total 

Posts 

Category wise Posts Out of Category wise posts 

reserved for women 

 

Post 

reserved 

out of the 

total 

Posts 

Gen. S. C. S. T. S. & E. B. C. Gen. 
S. 

C. 

S. 

T. 
S. & E. B. C. 

Phy. 

Dis 

Ex-

Ser 

Deputy Section 

Officer     

(Secretariate) 

187 123 08 17 39 40 02 06 13 31 18 

Deputy Section 

Officer                    

(Gujarat Public 

Service 

Commission) 

 

019 

 

010 

 

00 

 

08 

 

01 

 

00 

 

00 

 

02 

 

00 

 

02 

 

02 

Deputy Section 

Officer     

(Legislature) 

006 003 01 02 00 01 00 01 00 00 00 

Deputy Mamlatdar                            

(Revenue 

Department) 

200 102 14 30 54 34 04 10 18 06 20 

Total 412 238 23 57 94 75 06 19 31 39 40 

 

Note : The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for Unreserved 

category and the criteria will be applicable as per Unreserved Category.   

E.Q. :(i) A candidate shall hold a  Bachelor’s degree obtained from  any of the Universities established or 

incorporated by or under 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 University Grants Commission Act, 

1956 or possess an equivalent qualification recognized by the Government; and  (ii) Basic knowledge of 

Computer Application as prescribed in Gujarat  Civil  Services Classification and Recruitment (General) 

Rules 1967; (iii) Possess adequate knowledge of Gujarati and / or Hindi.  
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A candidate who has appeared or intends to appear or awaiting the result of the final semester/year of 
the required qualification can apply, but the candidate has to qualify and submit the required 
qualification as advertised before the last date of submitting the application for mains examination. Also, 
the candidate must have completed 20 years of age on the last date of online application. 
 

Pay Scale  : Rs.38,090/- (Fix Pay) for 5 years. Rs.39, 600-1,26,600 /- Pay matrix level No.7 - Rs.39,600 - 

1,26,600 (According to 7th Pay Commission) after completion of the satisfactory service of 5 years.  

Age  : A  candidate must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of  35 years   

as on 01/10/2018. Age will be calculated as on the last date of receipt of application. 

Upper age limit shall be relaxed as under : 

 

1 S. & E. B.C., S.C. &  S. T. 

Male candidates of Gujarat 

origin.  

05 years 

2 Women candidates of 

unreserved Category 
05 years (Maximum up to 45 years) 

3 Women Candidates of 

Reserved Category 

10 years (including 05 years relaxation as Woman, Maximum up to 

45 years.)   

4 Ex-servicemen / Officers  For appointment to any vacancy in class-3 and class-4 posts in 

Gujarat Government, an Ex-Serviceman shall be allowed to deduct 

the period of actual military service from his actual age and if the 

resultant age does not exceed the maximum age limit prescribed for 

the post for which he is seeking appointment by more than three 

years, he shall be deemed to satisfy the condition regarding age 

limit”[maximum up to 45 (forty five) years] 

5 Physically disabled 

candidates 

maximum up to 10 (ten) years subject to his / her ability to 

discharge duties attached to the posts, as may be performed by any 

other normal persons, on the bais of production of medical 

certificate prescribed by GAD circular dated 01-12-2008 from the 

Medical Board.  

6 Government Servant  No relaxation in upper age will be available to Government Servant 

 

The details of advertisement can be seen on website  http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in 

 

                          

 

                                                                         Secretary  

                   Gujarat Public Service Commission 
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ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ 

 
 

જાહેરાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ 
જાહેરાત ક્રમાાંર્ - [૫૫/૨૦૧૮-૧૯] : નાયબ સેક્શન અબધર્ારી/નાયબ મામલતદાર, વગક-૩ 

 
૧.  નાગહરર્ત્વ:-  
ઉમેદવાર, 
(ક)ભારતનો નાગક્રરક  અથવા  
(િ)નેપાળનો પ્રજાજન અથવા  
(ગ)ભૂતાનનો પ્રજાજન અથવા 

(ઘ)ચતબેટ નો ચનવાાચસત જ ેભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યુઆરી,૧૯૬૨ પહેલાાં ભારતમાાં આવેલા હોવા જોઇએ ,અથવા  

(િ)મૂળ ભારતીય વ્યચક્ત કે જ ેભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પાક્રકસ્તાન, બાાંગ્લાદેર્, બમાા (બયાનમાર),શ્રીલાંકા, કેન્યા, યુગાન્ડા, જવેા 
પૂવા આક્રફ્રકાના દેર્ો, સાંયુક્ત પ્રજાસત્તાક ટાાંઝાનીયા, ઝાાંબીયા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા ચવયેનામથી સ્થળાાંતર કરીને આવેલ હોવા જોઇએ. 
પરાં તુ પેટા િમાાંક (િ),(ગ),(ઘ),અને (િ)માાં આવતા ઉમેદવારોના ક્રકસ્સામાાં સરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવુાં જોઇએ.  
નોંધ:- જ ેઉમેદવારના હર્સ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારનુાં અરજીપત્રર્ આયોગ બવિારણામાાં લેશે. અને જો બનમણૂર્  
માટે તેમના નામની ભલામણ ર્રવામાાં આવશે તો રાજ્ય સરર્ાર તેમના હર્સ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવાની શરતે ર્ામિલાઉ બનમણૂર્  
આપશે.  

 
૨.  જન્મ તારીખ:- 

(૧)આયોગ જન્મ તારીિ ના પુરાવા માટે એસ. એસ. સી બોડા  દ્વારા અપાયેલ  એસ. એસ. સી. ઇ.પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રાિે છે. પરાં તુ આ 
પ્રમાણપત્રમાાં દર્ાાવેલ જન્મતારીિ િોટી હોવાનુાં ઉમેદવાર માને તો સક્ષમ અચધકારીએ આપેલ વય અને અચધવાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાચણત નકલ 
મોકલવાની રહેર્ે. આ પ્રમાણપત્રમાાં અચધકૃત અચધકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાવેલ હોવુાં જોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેની પરીક્ષાનુાં મૂળ પ્રમાણપત્ર 
તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરવામાાં આવેલ પુરાવાઓને આધારે ઉમેદવારની સાિી જન્મતારીિ ............ છે. જ ેએસ. એસ. સી. કે તેની 
સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાાં દર્ાાવેલ જન્મતારીિ કરતાાં જુદી છે તથા માનવાને પુરતુાં કારણ છે. ઉમેદવારે રજુ કરેલ વય અને અચધવાસનુાં પ્રમાણપત્ર 
તેની ચવશ્વાસહતાા(credibility)ના આધારે સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો ચનણાય આયોગ દ્વારા લેવામાાં આવર્ે. 
(૨)ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાાં દર્ાાવેલ જન્મ તારીિમાાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર  થઈ ર્કર્ે નહી. 

 

૩.  વયમયાકદા:- 

(૧)ઉંમર અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીિના રોજ ગણવામાાં આવર્ે. 
(૨)જાહેરાતમાાં ઉપલી વયમયાાદા આપવામાાં આવેલ છે, તેમાાં નીિે મુજબ ની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. 

 
 

૧ મુળ ગુજરાતના અનુસુચિત જાચત, અનુસુચિત જનજાચત,સામાચજક અને ર્ૈક્ષચણક રીતે પછાત 
વગાના ઉમેદવારો (જાહેરાતમાાં જ ેઅનામત વગાની જગ્યાઓ હર્ે તે અનામત વગાના ઉમેદવારોને 
જ ઉપલી વયમયાાદામાાં છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે.) 

પાાંિ વર્ા (વધુમાાં વધુ ૪૫ વર્ાની મયાાદામાાં) 

૨ ચબન અનામત મક્રહલા ઉમેદવારો પાાંિ વર્ા(વધુમાાં વધુ ૪૫ વર્ાની મયાાદામાાં) 

૩ મુળ ગુજરાતના અનુસુચિત જાચત, અનુસુચિત જનજાચત,સામાચજક અને ર્ૈક્ષચણક રીતે પછાત 
વગાના મક્રહલા ઉમેદવારો (જાહેરાતમાાં જ ે અનામત વગાની જગ્યાઓ હર્ે તે અનામત વગાના 
ઉમેદવારોને જ ઉપલી વયમયાાદામાાં છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે.) 

દસ વર્ા (આ છૂટછાટમાાં , મક્રહલા માટેની છૂટછાટ કે જ ે
પાાંિ વર્ાની છે, તેનો સમાવેર્ થઇ જાય છે, વધુમાાં વધ ુ
૪૫ વર્ાની મયાાદામાાં છૂટછાટ મળર્ે.) 

૪ ર્ારીક્રરક અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો (જોગવાઇ-૦૭ માાં આપેલ ચવગતને આચધન) દસ વર્ા 

૫ સરકારી  કમાિારીઓ  સરકારી  કમાિારીઓને ઉપલી વયમયાાદામાાં છૂટછાટ 
મળવાપાત્ર નથી.   
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૬ માજી સૈચનકો. ઇ.સી.ઓ. એસ. એસ. સી.ઓ. સક્રહત ઉમેદવારો For appointment to any vacancy in 

class-3 and class-4 posts in Gujarat 

Government, an Ex-Serviceman shall 

be allowed to deduct the period of 

actual military service from his 

actual age and if the resultant age 

does not exceed the maximum age 

limit prescribed for the post for 

which he is seeking appointment by 

more than three years, he shall be 

deemed to satisfy the condition 

regarding age limit” (વધુમાાં વધુ ૪૫ વર્ાની 
મયાાદામાાં)  

 
૪.  શૈક્ષબણર્ લાયર્ાત:- 
(૧) ઉમેદવાર જાહેરાતમાાં દર્ાાવેલ ર્ૈક્ષચણક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીિના રોજ ધરાવતા હોવા જોઇએ. 
(૨)  ઉમેદવારે ર્ૈક્ષચણક લાયકાત માન્ય યુચનવચસાટી/સાંસ્થામાથી મેળવેલ હોવી જોઇએ. 
(૩) ઉમેદવારે અરજી સાથે માન્ય યુચનવચસાટી/સાંસ્થાના ગુણ પત્રક (બધા જ વર્ો/સેમેસ્ટર)અને પદવી પ્રમાણપત્રોની સ્વયાં પ્રમાચણત નકલ રજુ       
કરવાની રહેર્ે. ર્ાળા/કોલેજના આિાયા દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાાં આવર્ે નહી. 
(૪)  ર્ૈક્ષચણક લાયકાત કામિલાઉ ધોરણે માન્ય રાિવી તેવો ઉમેદવાર નો હક્ક દાવો સ્વીકારવામાાં આવર્ે નહી. 
(૫)  જાહેરાતમાાં દર્ાાવેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય તો આવા ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાચપત  કરતા 
આદેર્ો/અચધકૃતતાની ચવગતો આપવાની રહેર્ે. 

 
૫. અનુસૂબિત જાબત, અનસુૂબિત જનજાબત,સામાબજર્ અને શૈક્ષબણર્ રીતે પછાત વગક:- 

(૧)  મૂળ ગુજરાતના અનુસૂચિત જાચત, અનુસૂચિત જનજાચત, સામાચજક અને ર્ૈક્ષચણક રીતે પછાત વગાના  ઉમેદવારોને જ અનામત વગાના ઉમેદવાર 
તરીકે લાભ મળર્ે. 
(૨) અનુસૂચિત જાચત, અનુસૂચિત જનજાચત, સામાચજક અને ર્ૈક્ષચણક રીતે પછાત વગા પૈકી ઉમેદવાર જ ેવગાના હોય તેની ચવગતો અરજીપત્રક અને 
પક્રરચર્ષ્ટમાાં અિૂક આપવી. 
(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રકના  સાંબાંચધત કોલમમાાં જ ેતે અનામત કક્ષા દર્ાાવેલ નહી હોય તો પાછળથી અનામત વગાના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો 
હક્ક દાવો માન્ય રાિવામાાં આવર્ે નહીં. 
(૪)  અનામત વગાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથાનમાાં સક્ષમ અચધકારી દ્વારા ચનયત નમુનામાાં આપવામાાં આવેલ જાચત પ્રમાણપત્રની  
નકલ અરજી સાથે અિૂક  સામેલ કરવાની રહેર્ે. અરજીપત્રક સાથે જાચત પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહીં  હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવર્ ે
નહીં અને અરજીપત્રક રદ થવાને પાત્ર બનર્ે. 
(૫)  સામાચજક અને ર્ૈક્ષચણક રીતે પછાત વગાના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેર્ “ઉન્નત વગામાાં” નહી થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર 
થર્ે.  
(૬)  સામાચજક અને ર્ૈક્ષચણક રીતે પછાત વગાના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગામાાં સમાવેર્ ન થતો હોવા અાંગેનુાં સામાચજક ન્યાય અને અચધકાક્રરતા ચવભાગના 
તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાવથી ચનયત થયેલ પક્રરચર્ષ્ટ (ક)(ગુજરાતીમાાં) ના નમુનામાાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહેર્ે.આ પ્રમાણપત્ર જાહેરાતમાાં દર્ાાવેલ 
સમયગાળાનુાં હોવુાં જોઇએ.પક્રરણીત મક્રહલા ઉમેદવારોએ આવુ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-ચપતાની આવકના સાંદભામાાં રજુ કરવાનુાં રહેર્ે,જો આવા 
ઉમેદવારોએ તેમના પચતની આવકના સાંદભામાાં આવુાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ હર્ે તો તેમની અરજી રદ કરવામાાં આવર્ે. 
(૭)  સરકારની પ્રવતામાન જોગવાઈ મુજબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો  ચબનઅનામત  વગાના ઉમેદવારોની સાથે ચનયત ધોરણો (અથાાત વયમયાાદા 
,અનુભવની લાયકાત, ચબનઅનામત વગાના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય તેના કરતાાં વધુ ચવસ્તૃત કરેલ  અન્ય ક્ષેત્ર) માાં છૂટછાટ લીધા ચસવાય 
પોતાની ગુણવત્તાના આધારે પસાંદગી પામે તો ચબનઅનામત જગ્યાની સામે ગણત્રીમાાં લેવાના થાય છે. 
(૮) ઉમેદવારે અરજીમાાં જાચત અાંગે જ ેચવગત દર્ાાવેલ હર્ે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરવાની ચવનાંતી માન્ય રાિવામાાં આવર્ે નહી. 
 
૬.   માજી સૈબનર્ :   - 

(૧)   માજી સૈચનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રક માાં ચવગતો આપવાની રહેર્ે. 
(૨)   માજી સૈચનક ઉમેદવારે ક્રડસ્િાજ ા બુકની નકલ અરજીપત્રક સાથે અિૂક મોકલવાની  રહેર્ે. 
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૭.   શારીહરર્ અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો :- 

(ક) ર્ારીક્રરક અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રક તથા પક્રરચર્ષ્ટમાાં ચવગતો આપવાની રહેર્ે. 
(િ) ર્ારીક્રરક અર્ક્તતા ૪૦% કે તેથી વધુાં હોય તેવા ઉમેદવારને જ ર્ારીક્રરક અર્ક્તતાનો લાભ મળવાપાત્ર રહેર્ે.  ર્ારીક્રરક અર્ક્તતાનો લાભ 
મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે (૧)અાંધત્વ અથવા ઓછી રચષ્ટ(૨) શ્રવણની િામી (૩) હલનિલન અર્ક્તતા અથવા મગજનો લકવો તે પૈકીની) કઇ 
ર્ારીક્રરક અર્ક્તતા છે તે દર્ાાવવુાં. 
(ગ) જાહેરાતમાાં ર્ારીક્રરક અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યા દર્ાાવેલ ન હોય ,પરાં તુ જગ્યાની ફરજોને અનુરૂપ જ ેપ્રકારની ર્ારીક્રરક 
અર્ક્તતા  ધરાવતા ઉમેદવારોને પાત્ર ગણેલ હોય તેઓ તે જાહેરાત માટે અરજી કરી ર્કર્ે.આવા પ્રસાંગે ઉંમરમાાં છૂટછાટ મળર્ે. 
(ઘ) ર્ારીક્રરક અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે તેના  સમથાનમાાં સામાન્ય વહીવટ ચવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પક્રરપત્ર િમાાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-
ગ-૨,થી ચનયત થયેલ નમૂનામાાં સરકારી હોચસ્પટલના સુચપ્રટેન્ડેન્ટ/ચસચવલ સજાન/મેડીકલ બોડા   દ્વારા આપવામાાં આવેલ પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી 
સાથે અિૂક મોકલવાની રહેર્ે. જો પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ કરવામાાં નહીં આવેલ હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવર્ ે નહીં ર્ારીક્રરક 
અર્ક્તતા ઉમેદવાર તરીકેનો લાભ મળવાપાત્ર થર્ે નહીં. 

 
૮. મહહલા ઉમેદવાર :- 

 મક્રહલાઓની  અનામત જ્ગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મક્રહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તેની જગ્યા જ ે તે કક્ષાના (category) પુરર્ ઉમેદવારોને  
ફાળવી ર્કાર્ે. 

જો ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામત વગક ,માજી સૈબનર્, શારીહરર્ અશક્તતા ,મહહલા રે્ બવધવા પૈર્ીના બવર્લ્પો પૈર્ી એર્ થી વધુ બવર્લ્પોમાાં 

થતો હોય તેવા હર્સ્સામાાં તેને લાગુ પડતા બવર્લ્પો પૈર્ી જમેાાં વધુ લાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.    

 
૯.   બવધવા ઉમેદવાર :- 

(૧) ઉમેદવાર ચવધવા હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કૉલમ સામે “હા” અવશ્ય લિવુાં  અન્યથા “લાગુ પડતુાં નથી” એમ દર્ાાવવુાં . 

(૨) ચવધવા ઉમેદવારે જો પુન: લગ્ન કરેલ હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કૉલમ સામે “હા” અિૂક  લિવુાં  અન્યથા  “લાગુ પડતુાં નથી” એમ  દર્ાાવવુાં . 
(૩) ચવધવા ઉમેદવારે પુન: લગ્ન કરેલ ન હોય અને ચવધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તો અરજી સાથે પુન: લગ્ન કરેલ  નથી તેવી  
એક્રફડચવટ  રજુ કરવાની રહેર્ે.     
(૪)  ચવધવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતામાન જોગવાઈ મુજબ તેઓએ મેળવેલ ગુણમાાં  પાાંિ ટકા ગુણ ઉમેરવામાાં આવર્ે. 
 

૧૦. ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર :- 

(૧) ગુજરાત સરકારના સરકારી /અધા સરકારી/ સરકાર હસ્તકના કોપોરેર્ન /કાંપનીઓમાાં સેવા બજાવતા અચધકારીઓ / કમાિારીઓ આયોગની 
જાહેરાતના સાંદભામાાં બારોબાર અરજી કરી ર્કર્ે અને તેની જાણ  ઉમેદવારે પોતાના ચવભાગ/િાતા/કિેરીને અરજી કયાાની તારીિથી ક્રદન-૭ માાં અિૂક 
કરવાની રહેર્ે.જો ઉમેદવારના ચનયોક્તા તરફથી અરજી મોકલવાની છેલ્લી તારીિ બાદ ૩૦ ક્રદવસમાાં અરજી કરવાની પરવાનગી નહીં આપવાની જાણ 
કરવામાાં આવર્ે તો તેઓની અરજી નામાંજુર કરી ઉમેદવારી  રદ કરવામાાં આવર્ે. 
 (૨)  કેન્ર સરકારની અથવા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમાાં હોય તેવા ઉમેદવારે િાતા મારફત અરજી મોકલવાની રહેર્ ેઅથવા આ અરજી 
સાથે ચનમણૂક  અચધકારીનુાં  “ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર” રજુ કરવાનુાં રહેર્ે. 
 

૧૧.  ગેરલાયર્ ઉમેદવાર  :- 

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ કે અન્ય જાહેર સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકારી /અધા સરકારી /સરકાર હસ્તકની સાંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર 
ક્યારેય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની  ચવગત અરજીપત્રકમાાં આપવાની રહેર્ે. જો ઉમેદવારનો ગેરલાયક ઠરાવ્યાનો સમય િાલુ હર્ે તો આવા 
ઉમેદવારની અરજી રદ થવાને પાત્ર બનર્ે. 
 

૧૨.  ફરબજયાત બનવૃબિ, રુખસદ, બરતરફી :-  

અગાઉ ઉમેદવારને સરકારી સેવા/ સરકાર હસ્તકની કાંપની કે બોડા  કોપોરેર્નમાાંથી ક્યારેય પણ  ફરચજયાત ચનવૃત્ત, રિસદ કે બરતરફ કરવામાાં 
આવેલ હોય તો અરજીપત્રકમાાં તેની ચવગત આપવાની રહેર્ે.   
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૧૩. નીિે દશાકવ્યા મુજબની અરજીઓ રદ ર્રવામાાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દિાાંત સ્વરૂપે છે જ ેસાંપૂણક નથી) :-  

(૧) આયોગના ઓનલાઇન મુસદ્દા મુજબ અરજી કરેલ ન હોય 

(૨) અરજીમાાં દર્ાાવેલ ચવગતો અધૂરી કે અસાંગત હોય. 

(૩) અરજીમાાં ઉમેદવારે સહી અપલોડ કરેલ ન હોય. 

(૪) અરજી ફેક્સથી અથવા ઈ-મેઇલથી મોકલાવેલ હોય. 

(૫) અરજીમાાં પાસપોટા  સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરેલ ન હોય. 

(૬) અરજી સાથે પૂરેપૂરી ફી ભરેલ ન હોય. 

(૭) અનુસૂચિત જાચત, અનુસૂચિત જનજાચત, સા.ર્ૈ.પ.વગા તથા ર્ારીક્રરક અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અચધકારી દ્વારા 

અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 

(૮) માજી સૈચનક ઉમેદવારે ક્રડસ્િાજ ા બુકની નકલ રજુ કરેલ ન હોય 

(૯) ઉમેદવારે ર્ૈક્ષચણક લાયકાતના સાંદભામાાં માકાર્ીટ/પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 

(૧૦) જન્મ તારીિ માટે એસ.એસ.સી.ઇ.પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 

(૧૧) ઓનલાઈન જાહેરાતની અરજી કરવાની રીત િમાાંક: ૦૯ નીિે સુિવેલ  (ઉમેદવારોને સબાંચધત) પ્રમાણપત્રો અને જનેા આધારે પાત્રતા નક્કી 

કરવાની થતી હોય તેવા લાગુ પડતા આધાર પુરાવાની પ્રમાચણત કરેલ નકલો આયોગને મોકલવામા આવેલ અરજીપત્રક સાથે જોડેલ નહીં હોય તેવા 

ઉમેદવારોની અરજી અધુરી ગણીને રદ ગણવામા આવર્ે. 

 

૧૪.  બનમણૂર્:-  

(૧)  ઉપરની જાહેરાત સાંબાંધમાાં ચનમણૂક  માટે પસાંદ  થયેલા ઉમેદવારની સરકારશ્રીના  સાંબાંચધત ચવભાગને આયોગ દ્વારા ભલામણ કરવામાાં  આવર્ે. 
ઉમેદવારોએ આિરી ચનમણૂક પત્ર મેળવતાાં પહેલાાં કોબ્યુટર અાંગેની સીસીસી અથવા તેની સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર વિતોવિત નક્કી કરે તેવી 
લાયકાત મેળવી લેવાની રહેર્ે.આ પ્રકારની લાયકાત નહીં ધરાવનાર ઉમેદવાર ચનમણૂક ને પાત્ર બનર્ે નહીં.  
(૨)  ચનમણૂક   અાંગેની  સઘળી કાયાવાહી  સરકારશ્રી   દ્વારા કરવામાાં આવતી હોવાથી આ અાંગેનો કોઇપણ પત્રવ્યવહાર આયોગ ધ્દ્યાને લેર્ે  નહીં. 
(૩)  ઉમેદવારે  તેની ર્ૈક્ષચણક લાયકાત /અનુભવ/ઉંમર વગેરેના સમથાનમાાં રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ તબકે્ક અયોગ્ય માલુમ પડર્ે તો તેની 
ઉમેદવારી રદ થર્ે તેમજ ભલામણ બાદની ચનમણૂક  પણ રદ થવાને પાત્ર રહેર્ે અને આવા ઉમેદવાર ભારતીય ફોજદારી ધારા  હેઠળની કાયાવાહી ને પાત્ર 
થર્ે, જથેી ઉમેદવારને સલાહ આપવામાાં આવે છે કે,તેમણે રજુ કરેલા પ્રમાણપત્રો િુબજ િોકસાઈથી પુણા રીતે િરાઈ કયાા બાદ જ આયોગમાાં રજુ કરવા. 

 
૧૫.  ગેરવતકણૂર્ અાંગે દોબિત ઠરેલા ઉમેદવારો બવરૂધ્ધ પગલાાં  :- 
 ઉમેદવારોને આથી િેતવણી આપવામાાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાાં કોઇપણ પ્રકારની િોટી માક્રહતી દર્ાાવવી નહી,તેમજ આવશ્યક માક્રહતી 
છૂપાવવી નહીં,ઉપરાાંત તેઓએ રજુ કરેલ અસલ દસ્તાવેજો કે તેની પ્રમાચણત નકલમાાં કોઇપણ સાંજોગોમાાં સુધારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા કોઇપણ 
િેડાાં કરવા નહીં અથવા તેઓએ આવા િડેાાં કરેલ/બનાવટી દસ્તાવેજો રજુ કરવા નહી,જો એક જ બાબતના બે કે તેથી વધુ દસ્તાવેજોમાાં અથવા તેની 
પ્રમાચણત નકલમાાં કોઇપણ પ્રકારની અિોકસાઇ અથવા ચવસાંગતતા જણાય તો તે ચવસાંગતતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા રજુ કરવી.જો કોઇ ઉમેદવાર 
આયોગ દ્વારા દોચર્ત જાહેર થયેલ હોય અથવા થાય તો ,      
(૧) તેઓની ઉમેદવારી અાંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા,  
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી,  
(૩) કોઇ અન્ય વ્યચક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પુણા કરાવ્યુ હોય , 
(૪) બનાવટી દસ્તાવેજ રજુ કયાા હોય ,  
(પ) અગત્યની બાબત છુપાવવા અથવા દોર્મુકત અથવા િોટા ચનવેદનો કરેલ હોય , 
(૬) તેઓની ઉમેદવારી અાંગે કોઇપણ અચનયચમત કે અનુચિત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય, 
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનુચિત સાધનોનો ઉપયોગ કયો હોય , 
(૮) ઉત્તરવહી માાં અશ્લીલ  ભાર્ા કે અચર્ષ્ટ  બાબતો સક્રહતની અસાંગત બાબતો રજુ કરેલ હોય, 



    15 
F:/EX-ADVT-55/ Yashpalsinh-Dy.S.O 

(૯) પરીક્ષા િાંડમાાં કોઇપણ રીતની ગેરવતાણૂક આિરવી , જવેી કે અન્ય  ઉમેદવારની જવાબવહીની નકલ કરવી , પુસ્તક , ગાઇડ, કાપલી તેવા કોઇપણ 
છાપેલ કે હસ્તચલચિત સાક્રહત્યની મદદથી અથવા વાતચિત દ્વારા કે કોઇ સાાંકેચતક રીતે નકલ કરવા કે અન્ય  ઉમેદવારોને નકલ કરાવવાની ગેરરીતીઓ 
પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી આિરવા માટે,    
(૧૦) આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અાંગે ચનયુકત થયેલા કમાિારીઓને પજવણી કરવી , કોઇપણ પ્રકારની ર્ારીક્રરક ઇજા પહોિાડવી , અથવા 
(૧૧) ઉપરોકત જોગવાઇઓમાાં ઉલે્લિાયેલ દરેક અથવા કોઇપણ કૃત્ય કરવા કે કરાવવા તેણે પ્રયત્ન કયો હોય કે સીધી અથવા આડકતરી રીતે આયોગ 
પર દબાણ લાવનાર ઉમેદવાર નીિે દર્ાાવેલ ચર્ક્ષા ઉપરાાંત આપો આપ ફોજદારી કાયાવાહીને પાત્ર બનર્ે.  
(ક) આયોગ દ્વારા તે પસાંદગીના ઉમેદવાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાવી ર્કાર્ે, અને /અથવા  
(િ) તેને આયોગ લે તેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મુલાકાત માટે કાયમી કે મુકરર મુદ્દત માટે  
(૧) આયોગ દ્વારા લેવાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસાંદગી માટે , અને  
(ર) રાજય સરકાર હેઠળની કોઇપણ નોકરીમાાંથી સરકાર દ્વારા ગરેલાયક ઠરાવી ર્કાર્ે અને  
(ગ) જો સરકારી સેવામાાં અગાઉથી જ હોય તો તેના ચવરૂધ્દ્ધ સમુચિત ચનયમો અનુસાર ચર્સ્તભાંગના પગલાાં લઇ ર્કાર્ે. 
(૧ર)ઉપરોકત ચવગતોમાાં ચનક્રદાષ્ટ કરેલ ચર્ક્ષા કરતા પહેલા આયોગ/ સરકાર દ્વારા ઉમેદવારને /કમાિારીને 
(૧) આરોપનામામાાં તેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કેસના પ્રકાર બાબતે, 
(ર) લેિીતમાાં ચર્ક્ષા અાંગે બિાવનામુાં- હકીકત રજુ કરવા અને  
(૩) ચર્ક્ષા અાંગે ચનયત સમય મયાાદામાાં રૂબરૂ રજુઆત કરવાની તક આપવામાાં આવર્ે.  
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