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

ફોન: ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૮૯૮૦  

                                                                      
જાહરેાત ક્રમાાંક :  ૫૪ /૨૦૧૮-૧૯  
જાહરેાત : પપડડયાડિશીયન, ગજુરાત આરોગ્ય અને તબીબી સેવા (તજજ્ઞ સેવા), વગક-૧ કુલ: ૧૪૫ જગ્યા 
માટે ઉમેદવારો પસાંદ કરવા માટે On-line અરજીઓ તા.૧૬/૦૮/૨૦૧૮ ૧૩.૦૦ ર્લાર્ થી તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૮ 
૧૩.૦૦ ર્લાર્ સધુીમાાં માંગાવવામાાં આવે છે.  
 
(૧)  ઉમેદવારોએ જાહરેાત ક્રમાાંક અને જગ્યાનુાં નામ સ્પષ્ટ રીતે વાાંચીને ઓનલાઇન અરજી કરવી. 
ઓન-લાઈન અરજી કરતી વખતે તમામ વવગતો અરજી-પત્રકમાાં ભયાા બાદ, તે વવગતોની ખાતરી 
કરીને ત્યાર પછી જ અરજી કન્ફમા કરવાની રહશેે. 
(૨) કન્ફમા થયેલ અરજીપત્રકની વવગતો કે તેમાાં ઉમેદવારે આપેલ માહહતીમાાં ક્ષવત કે ચકૂ બાબતે 
સધુારો કરવાની રજૂઆત/વવનાંતી ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવશે નહહ. 
(૩) એક કરતાાં વધારે સાંખ્યામાાં અરજી કયાાના હકસ્સામાાં છેલ્લે કન્ફમા થયેલ અરજી પત્રક જ માન્ય 
રાખવામાાં આવશે. બબન અનામત વગાના ઉમેદવારો માટે છેલ્લે કન્ફમા થયેલ ફી સાથેનુાં અરજી પત્રક 
માન્ય રાખવામાાં આવશ.ે 
(૪) ઓનલાઇન જાહરેાત માટેના ભરેલા અરજીપત્રક (જે રોલ નાંબર પર ઉમેદવાર ઉપસ્સ્થત રહ્યા 
હોય તે જ અરજીપત્રક ) બબડાણ સહહત આયોગની કચેરીમાાં હાલ પરૂતા મોકલવા નહી; પરાંત ુઆયોગ 
દ્વારા માંગાવવામાાં આવે ત્યારે જ મોકલી આપવા. 
 
જગ્યાનુાં નામ     :   પપડડયાડિશીયન, ગજુરાત આરોગ્ય અને તબીબી સેવા (તજજ્ઞ સેવા), વગક-૧  
કલૂ જગ્યા        :   ૧૪૫ 
આ જગ્યાઓની વવગત નીચ ેમજુબ છે.  
ક્રમ રે્ટેગરી કલૂ જગ્યા તે પૈર્ી મડહલા ઉમેદવાર 
૧ બબન અનામત (સામાન્ય) વગા ૭૩ ૨૪ 
૨ સા.શૈ.પ.વગા  ૪૪ ૧૪ 
૩ અન.ુ જાવત ૦૮ ૦૨ 
૪ અન.ુ જનજાવત  ૨૦ ૦૬ 

કલૂ ૧૪૫ ૪૬ 
પ્રાથપમર્ ર્સોટીની સચુિત તારીખ : ૦૪/૧૧/૨૦૧૮ 
પ્રાથપમર્ ર્સોટીના પડરણામનો સાંભવીત માસ : જાન્યઆુરી-૨૦૧૯  



રૂબરૂ મલુાર્ાતનો સાંભવીત માસ : માિક-૨૦૧૯ 
રૂબરૂ મલુાર્ાતના પડરણામનો સાંભવીત માસ : રૂબરૂ મલુાર્ાત પણૂક થયાના અંદાજીત ૧૦ ર્ામર્ાજના ડદવસો 
દરમ્યાન પ્રપસદ્ધ ર્રવામાાં આવશે. 
 
નોંધ : (૧)  ઉપરોક્ત દશાકવેલ જગ્યાઓ પૈર્ી ૦૬  જગ્યાઓ શારીહરક અશક્ત ઉમેદવારો  માટે અનામત છે. 
One leg affected (L or R) ની અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો કે જે પોતાની રીતે હરીફરી શકે કામગીરી 
કરી શકે તેવા શારીહરક અશક્ત ઉમેદવારો  અરજી કરી શકશે. આ વસવાયની શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા 
ઉમેદવારો આ જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે નહીં. 

        (૨)  ઉપરોક્ત દશાકવેલ જગ્યાઓ પૈર્ી ૦૧ જગ્યા માજી સૈપનર્ ઉમેદવારો માટે અનામત છે. 
        (૩) જો મહહલાઓ માટેની અનામત બેઠક  જેટલા મહહલા ઉમેદવાર જે તે કેટેગરીમાાં ઉપલબ્ધ નહીં 

થાય તો તેવી બેઠક પરુુષ ઉમેદવારોન ેફાળવી શકાશે. 
જરૂરી લાયર્ાત અને અનભુવ :  
(1) A Degree of Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery obtained from any of the Universities 

established or incorporated by or under the Central or a State Act in India; or any other Educational 
Institution recognized as such or declared to be deemed as a University under Section 3 of the University 
Grants Commission Act, 1956; or possess any other and equivalent qualification specified in the first or 
second schedules to the Indian Medical Council Act, 1956; and 

(2) 
 
 

(i) Possess post-graduate Degree in M.D. (Paediatrics) or DNB (Paediatrics) obtained from any of the 
Universities established or incorporated by or under the Central or a State Act in India; or possess an 
equivalent qualification Recognized by the Medical Council of India;  or 

  A Post Graduate Diploma in Paediatrics of the Universities established or incorporated by or under 
the Central or state Act in india; or possess  an equivalent qualifications recognized by the Medical 
Council of India and have experience of two years  in Paediatrics Subject in Government  Hospital or 
owned managed hospital which has been registered with local authority or controlled by the Non-
Government Organisation Hospital or Trust Hospital. 

     (3)  The basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil Services 
classification and Recruitment (General) Rules.1967 as amended from time to time. 

 (4) Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both. 
Note:-The  Candidate required  to get  himself  registered  under the Gujarat Medical Council Act, 

1967 or any other Corresponding law for the time being in force at the time of his  application for 

direct selecation if he is not so registered . 

 



પગાર : રૂ. ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦/- ( ગે્રડ પે ૬૬૦૦/-)   
ઉંમર  : ૪૦ વર્કથી વધ ુનહી. ઉંમર અરજી સ્વીર્ારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે.  
ઉંમરમાાં છૂટછાટ  અને અન્ય જોગવાઇઓ: ઉપલી વયમયાાદામાાં નીચે મજુબ છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે.  
૧ ફક્ત મળૂ ગજુરાતના સા. અને શૈ. 

પ.વગક.,અન ુજાપત.,અન ુજન જાપતના 

ઉમેદવાર 

પાાંિ વર્ક (વધમુા વધ ુ૪૫ વર્ક સધુીની મયાકદામાાં રહશેે) 

૨ ચબન અનામત મડહલા ઉમેદવારો પાાંિ વર્ક (વધમુા વધ ુ૪૫ વર્ક સધુીની મયાકદામાાં રહશેે.) 

૩ ફક્ત મળૂ ગજુરાતના  

સા.અને શૈ. પ.વગક, અન ુ જાપત.,અન ુ જન 

જાપત.ના મડહલા ઉમેદવાર 

દશ વર્ક (આ છુટછાટમાાં મડહલાઓ માટેની છુટછાટ રે્ જે પાાંિ 

વર્કની છે તેનો સમાવેશ થાય છે) (વધમુા વધ ુ ૪૫ વર્ક સધુીની 

મયાકદામાાં રહશેે) 

૪ માજી સૈપનર્ો, ઈ.સી.ઓ., એસ.એસ.સી.ઓ. 
સડહત 

લશ્ર્રમાાં બજાવેલ સેવા ઉપરાાંત બીજા ત્રણ વર્ક. 

૫ અશર્ત ઉમેદવાર:-OL (one leg affected) L or R ની શારીરીર્ અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો રે્ જેઓ પોતાની  
રીતે હરી ફરી શરે્  નેર્ામગીરી ર્રી શરે્ તેઓને મેડીર્લ બોડકના તબીબી  પ્રમાણપત્રને આધીન ૧૦ વર્ક સધુીની 
છુટછાટ વધમુા વધ ુ૪૫ વર્ક સધુીની મયાકદામાાં મળવાપાત્ર છે.આ પસવાયની  શારીડરર્ અશક્તતા ધરાવતા 
ઉમેદવારો અરજી ર્રવાને પાત્ર નથી. 

6 ગજુરાત સરર્ારના ર્મકિારીઓ રે્ જેઓ ગજુરાત સરર્ારની નોર્રીમાાંર્ાયમી ધોરણે અથવા હાંગામી ધોરણે સળાંગ છ 

માસથી ર્ામગીરી બજાવતા હોય અને તેઓની પ્રથમ પનમણ ૂાંર્ જાહરેાતમાાંની જગ્યામાાં દશાકવેલવયમયાકદાની અંદર 

થયેલ હોય તેવા ર્મકિારીઓ(૧) જાહરેાતમાાં લાયર્ાત તરીરે્ અનભુવ માાંગેલ હોય તો ઉપલી વયમયાકદા લાગ ુપડશે 

નહીં. (૨) જાહરેાતમાાં અનભુવને લાયર્ાત તરીરે્ માાંગેલ ન હોય પરાંત ુ ઇજનેરી, તબીબી, ખેતી પવર્યર્, પશ ુ

ચિડર્ત્સાનીપદવી રે્ ડડપ્લોમાનીજગ્યા પર પનમણ ૂાંર્ પામેલ ર્મકિારીનેજાહરેાતમાાંની આવી લાયર્ાત વાળી જગ્યા 

(Any such post) માટે ઉપલી વય મયાકદા લાગ ુપડશે નહીં. (૩) જાહરેાતમાાં દશાકવેલ જગ્યા માટે અનભુવ એર્ 

લાયર્ાત તરીરે્ માાંગેલ ન હોય ત્યારે જે સાંવાંગકમાાંથીબઢતીમળવાપાત્ર હોય તેમાાં ફરજ બજાવતા ર્મકિારીને, તેઓએ 

બજાવેલસેવાનાસમય અથવા તો વધમુાાં વધ ુપાાંિ વર્કની છુટછાટ તે બે પૈર્ી જે ઓછુાં હોય તે મળશે 

 
 

 
                                                                                          (સચિન પટવધકન) 

       સાંયકુ્ત સચિવ  
                                                                                           ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ  
                
 



        
      GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION            

       Near chh-3 Circle, Sector 10-A, GANDHINAGAR 382010 
Phone: 079 232 58980 

 
Adv. No. :   54 / 2018-19  

Online Applications are invited for the post of Paediatrician, Gujarat helth and Medical 
Service (Specialist service) Class-I,   between Date-16/08/2018 13.00 Hrs to Date-31/08/2018 

13.00 Hrs.  
 

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

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

application form. 

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

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

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

confirmed application will be considered by the commission. For candidates belonging to 

unreserved category the last confirmed application with fees will be considered by the 

Commission.  

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

the order mentioned in general instructions). 
 

Name of Post :  Paediatrician Gujarat helth and Medical Service 
                    ( Specialist service) Class-I, 
Total No. of Posts   :  145 
The Details are Given as Below: 

Sr. 
No. 

Category Total Post Out of  total posts 
Reserved for 

Women 
Candidates 

1. General 73 24 
2. S.E.B.C 44 14 
3. S.C. 08 02 
4. S.T. 20 06 

Total 145 46 
 
 



 
Tentative date of Primary Test: 04/11/2018 
Tentative month of Primary Test Result: January-2019 
Tentative month of Interview:  March-2019 
Tentative month of Interview Result: Result shall be published within 10 working days of 
Interview Completion. 
(1). Out of total posts 06 posts is  reserved for  Disabled Candidates having disability of  

One leg affected (L or R) who can move independently and perform duties can apply for the post. 

Candidates having disability other than prescribed above are not eligible for application. 

(2) Out of total posts 01 posts is reserved foe Ex-Serviceman Candidates. 

(૩) In case of non-availability of women candidates the posts so reserved will be allotted to male 

candidates in the respective category.  

 

Educational Qualification & Experience: -  

(1) A Degree of Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery obtained from any of the 
Universities established or incorporated by or under the Central or a State Act in 
India; or any other Educational Institution recognized as such or declared to be 
deemed as a University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 
1956; or possess any other and equivalent qualification specified in the first or 
second schedules to the Indian Medical Council Act, 1956; and 

(2) 
 
 

(i) Possess post-graduate Degree in M.D. (Paediatrics) or DNB (Paediatrics) 
obtained from any of the Universities established or incorporated by or under the 
Central or a State Act in India; or possess an equivalent qualification Recognized 
by the Medical Council of India;  or 

  A Post Graduate Diploma in Paediatrics of the Universities established or 
incorporated by or under the Central or state Act in india; or possess  an 
equivalent qualifications recognized by the Medical Council of India and have 
experience of two years  in Paediatrics Subject in Government  Hospital or owned 
managed hospital which has been registered with local authority or controlled by 
the Non-Government Organisation Hospital or Trust Hospital. 

(3) Possess the basic knowledge of Computer application as prescribed in Gujarat Civil Services Classification 



and Recruitment (General) Rules, 1967 and 

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

Note:.The Candidate required to get himself/herself  registered under the Gujarat Medical Council Act,1967 before 

joining  Duty. 

 

Pay: - Rs. 15600-39100/- (grade pay 6600/-)  
Age: - Not more than 4૦ years. (Age will be calculated on the last date of receipt of application Upper 
Age limit shall be relaxed as under: 

1 woman Candidate belonging to unreserved 

category 

05 Years (Subject to maximum 45 years) 

2 S. & E. B.C.  S.C. and  S.T. Candidate of Gujarat 

Orign Only.  

05 Years (Subject to maximum 45years) 

3 women Candidates belonging to   

S & E B C, S.C. and S.T. category of Gujarat 

Origin only 

10 Years(including relaxation of 5 years for 

Women Candidates Subject to maximum 45 years 

4 Ex Serviceman, including E.C.O./ S.S.C.O. Length of Military Service plus 03 years  

4 Disabled Candidates: having disability of  OL (one leg)  (L or R) affected between 50% to 75%  and 

whose both upper limbs are totally normal and is not Hearing impaired and can walk without the help of 

crutch.  May be allowed relaxation in age up to 10 years subject to maximum 45 Years  on the basis of 

Medical certificate issued by the Medical Board. Candidates having disability other than prescribed above 

are not eligible for application.  
5 A candidate who is already in Guj. Govt. service, either 

as a permanent or as a temporary Govt. servant 

officiating continuously for six months and has not 

crossed age limit prescribed for the advertised post at 

the time of his first appointment. 

(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 the qualifications in the 

advertisement, Govt. servant who are working on the post from 

which an employee can be promoted to the post so advertised, be 

entitled to relaxation of 5 years, or to the extent of equal number of 

years for which service has been put in by him, which is less.  

 

 For all other detailes of the Advertisement, candidates are advised to see the Gujarati version of this 

Advertisement.                  

                                                                                                       
                                                                 (Sachin Patwardhan)  

 Joint Secretary 

Gujarat Public Service Commission 

 



 

જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઈ 
૧. નાગડરર્ત્વ:- 
ઉમેદવાર, (ક) ભારતનો નાગહરક અથવા (ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથવા (ગ) ભતૂાનનો પ્રજાજન અથવા (ઘ) 
વતબેટનો વનવાાવસત જે ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યઆુરી,૧૯૬૨ પહલેાાં ભારતમાાં આવેલા 
હોવા જોઇએ, અથવા (ચ) મળૂ ભારતીય વ્યસ્ક્ત કે જે ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પાહકસ્તાન, 
પવૂાપાહકસ્તાન (બાાંગ્લાદેશ), બમાા (મ્યાનમાર), શ્રીલાંકા, કેન્યા, યગુાન્ડા, જેવા પવૂાઆહિકાના દેશો, સાંયકુ્ત પ્રજાસત્તાક 
ટાાંઝાનીયા, ઝાાંબીયા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા વવયેટનામથી સ્થળાાંતર કરીને આવેલ હોવા જોઇએ. પરાંત ુ
પેટાક્રમાાંક (ખ), (ગ), (ઘ) અને (ચ)માાં આવતા ઉમેદવારોના હકસ્સામાાં સરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવુાં 
જોઇએ. 
નોંધ:- જે ઉમેદવારના હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારનુાં અરજીપત્રક આયોગ વવચારણામાાં લેશે 
અને જો વનમણકૂ માટે તેમના નામની ભલામણ કરવામાાં આવશે તો રાજ્ય સરકાર તેમના હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર 
આપવાની શરતે કામચલાઉ વનમણકૂ આપશે. 

૨. ભરેલા અરજીપત્રર્:- 
(૧) ઓનલાઇન જાહરેાત માટે અરજી કન્ફમા કરીને બબન અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓહફસમાાં અથવા 
ઓનલાઈન ફી રૂ.૧૦૦/- + સવવિસ ચાર્જ જમા કરાવવાની રહશેે. જ્યારે અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ તથા શારીહરક 
અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓહફસમાાં ફી જમા કરાવવાની રહશેે નહીં. કન્ફમા થયેલ અરજીપત્રકની નકલ 
તથા પ્રમાણપત્રો આયોગની કચેરી/પોસ્ટઓહફસમાાં જમા કરાવવાના નથી. પરાંત ુઅરજીપત્રકની નકલ પોતાની પાસે 
રાખવાની રહશેે અને જ્યારે એસ.એમ.એસ./ટપાલ/આયોગની વેબસાઈટના માધ્યમથી અરજીપત્રક જમા કરાવવાનો 
સાંદેશો મળે ત્યારે જ જરૂરી પ્રમાણપત્રો સાથે અરજીપત્રક આયોગની કચેરીમાાં મોકલવાનુાં રહશેે.  
(૨) જો એક કરતાાં વધ ુજાહરેાત માટે અરજી કરવાની હોય તો દરેક જાહરેાત માટે અલગ અલગ અરજી કરવાની રહશેે 
અને પ્રત્યેક અરજી સાથે ફી ભરવાની રહશેે. 
(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની રહશેે નહી. 
(૪) અરજી ફી વગરની અબગ્રમ નકલ વવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નહી.  

(૫) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાહરેાતમાાંઅનામત જગ્યાઓ દશાાવેલ ન હોય ત્યાાં આવા ઉમેદવારો 
બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરીશકશે અને તેને બબનઅનામતના ધોરણો લાગ ુપડશે. 
(૬) જાહરેાતમાાં મહહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત નહોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાાં મહહલા ઉમેદવારો અરજી 
કરી શકે છે. 
(૭) જાહરેાતમાાં જે તે કેટેગરીમાાં કુલ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદવારો માટે અમકુ જગ્યાઓ અનામત  હોય ત્યારે 
મહહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ વસવાયની બાકી રહતેી જગ્યાઓ ફક્ત પરુુષ ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેમ 
ગણવાનુાં નથી, આ જગ્યાઓ પર પરુુષ તેમજ મહહલા ઉમેદવારોની પસાંદગી માટે વવચારણા થઇ શકે છે, પરુુષ તેમજ 
મહહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. (દા.ત. કુલ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મહહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે 
પરાંત ુબાકી રહતેી ૦૭ જગ્યા સામે મહહલા ઉમેદવાર પણ પસાંદગી પામી શકે છે.) 



(૮) જાહરેાતમાાં માત્ર મહહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાાં પરુુષ  ઉમેદવાર અરજી 
કરી શકે છે કેમ કે મહહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસાંદગી માટે પરુુષ ઉમેદવારોની 
વવચારણા થઇ શકે છે. પરાંત ુ જે જગ્યાઓ મહહલા ઉમેદવારો માટે જ અનામત હોય અને તે જગ્યા ઉપર મહહલા 
ઉમેદવારો પરેુપરુા પસાંદગી પામે જેટલી સાંખ્યામાાં પસાંદગી પામે તો તેમને જ પ્રથમ વવચારણામાાં લેવાના થશેઅને 
કોઇ મહહલા ઉમેદવાર પસાંદ ન થાય કે ઓછા મહહલા ઉમેદવાર પસાંદ થાય તો તેટલા પ્રમાણમાાં પરુુષ ઉમેદવારોને 
ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે.(દા.ત.કુલ ૧૦ જગ્યા મહહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે અને ૦૮ મહહલા ઉમેદવાર પસાંદ 
થાય છે તો ૦૨ પરુુષ ઉમેદવારો પસાંદગી પામી શકે છે.) 

૩. જન્મ તારીખ:- 
(૧) જન્મ તારીખના પરુાવા માટે એસ. એસ. સી. બોડા દ્વારા અપાયેલ એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રાખે છે. 
પરાંત ુઆ પ્રમાણપત્રમાાં દશાાવેલ જન્મ-તારીખ ખોટી હોવાનુાં ઉમેદવારમાને તો સક્ષમ અવધકારીએ આપેલ વય અને 
અવધવાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાબણત નકલ મોકલવાની રહશેે. આ પ્રમાણપત્રમાાં અવધકૃત અવધકારીએ સ્પષ્ટપણે 
જણાવેલ હોવુાં જોઇએ કે તેઓએ એસ.એસ. સી. કે તેની પરીક્ષાનુાં મળૂ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ 
કરવામાાં આવેલ પરુાવાઓને આધારે ઉમેદવારની સાચી જન્મતારીખ ............ છે. જે એસ.એસ.સી. કે તેની સમકક્ષ 
પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાાં દશાાવેલ જન્મતારીખ કરતાાં જુદી છેતથા માનવાને પરુત ુાં કારણ છે. ઉમેદવારે રજુ કરેલ વય 
અને અવધવાસનુાં પ્રમાણપત્ર તેની વવશ્વાસહતાા(credibility)ના આધારે સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો વનણાય આયોગ દ્વારા 
લેવામાાં આવશે. 
(૨) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાાં દશાાવેલ જન્મ-તારીખમાાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈશકશે નહી. 

૪.  શૈક્ષચણર્ લાયર્ાત:- 
(૧) ઉમેદવાર જાહરેાતમાાં દશાાવેલ શૈક્ષબણક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ધરાવતા હોવા 
જોઇએ. 
(૨) ઉમેદવારે શૈક્ષબણક લાયકાત માન્ય યવુનવવસિટી/સાંસ્થામાથી મેળવેલ હોવી જોઇએ. 
(૩) ઉમેદવારે અરજી સાથે માન્ય યવુનવવસિટી/સાંસ્થાના ગણુપત્રક (બધા જ વષો/સેમેસ્ટર) અને પદવી પ્રમાણપત્રોની 
સ્વયાં પ્રમાબણત નકલ રજુ કરવાની રહશેે. કોલેજના આચાયા દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાાં આવશે નહી. 
(૪) શૈક્ષબણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે માન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવારનો હક્ક દાવો સ્વીકારવામાાં આવશે નહી. 
(૫) જાહરેાતમાાં દશાાવેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય તો આવા 
ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાવપત કરતા આદેશો/અવધકૃતતાની વવગતો આપવાની રહશેે. 

૫. અનભુવ :- 
(૧) માાંગેલ અનભુવ, અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે. 
(૨) (અ) જાહરેાતમાાં અન્યથા જોગવાઇ કરવામાાં ન આવી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મેળવવામાાં આવે તે તારીખથી, 
(બ) અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના સાંદભામાાં અનભુવ ગણવામાાં આવશે. 
(૩) ઉમેદવારે અરજીમાાં જે અનભુવ દશાાવેલ હોય તેના સમથાનમાાં અનભુવનો સમયગાળો (હદવસ, માસ, વષા), મળૂ 
પગાર અને કુલ પગારની વવગતો તથા બજાવેલ ફરજોનો પ્રકાર/મેળવેલ અનભુવની વવગતો સાથેનુાં પ્રમાણપત્ર રજુ 



કરવાનુાં રહશેે. આવુાં પ્રમાણપત્ર સાંસ્થાના લેટરપેડ પર સક્ષમ સત્તાવધકારીની સહી અને તારીખ સાથેનુાં રજુ કરવાનુાં 
રહશેે. 
(૪) ઉમેદવારે રજુ કરેલ અનભુવના પ્રમાણપત્રમાાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરવાની વવનાંતી માન્ય રાખવામાાં આવશે 
નહીં. અરજી કયાા પછી અનભુવના નવા પ્રમાણપત્રો સ્વીકારવામાાં આવશે નહી. 
(૫) અંશર્ાલીન, રોજજિંદા વેતનદાર, એપે્રન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદવેતન, આમાંપત્રત ફૅર્લ્ટી તરીરે્ ઉમેદવારે મેળવેલ 
અનભુવ માન્ય અનભુવ તરીરે્ ગણત્રીમાાં લેવામાાં આવશે નહીં. 
૬.    અનસુચૂિત જાપત, અનસુચૂિત જનજાપત,સામાજજર્ અને શૈક્ષચણર્ રીતે પછાત વગક:- 
૧. મળૂ ગજુરાતના સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગા અને અનસુબૂચત જનજાવત ના ઉમેદવારોને જ 
આ જાહરેાત અન્વયે અનામત વગાના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળશે. 
૨. સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગા પૈકી ઉમેદવાર જે વગાના હોય તનેી વવગતો અરજીપત્રકમાાં 
અચકૂ આપવી. 
૩. ઉમેદવારે અરજીપત્રક અને પહરવશષ્ટની સાંબાંવધત કોલમમાાં જે તે અનામત કક્ષા દશાાવેલ નહીં હોય તો 
પાછળથી અનામત વગાના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. 
૪. અનામત વગાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથાનમાાં સક્ષમ અવધકારી દ્વારા વનયત 
નમનુામાાં આપવામાાં આવેલ જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ  સામેલ કરવાની રહશેે. 
અરજીપત્રક સાથે જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ સામલે નહીં  હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં 
અને અરજીપત્રક રદ થવાને પાત્ર બનશે. 
૫. સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગાના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેશ “ઉન્નત 
વગામાાં” નહીં થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે. 
૬.      (અ) સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગાના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગામાાં સમાવેશ ન થતો હોવા 
અંગેનુાં સામાજજક ન્યાય અને અવધકાહરતા વવભાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાવથી વનયત થયલે ‘પહરવશષ્ટ 
(ક)’ મજુબનુાં અથવા ઉક્ત વવભાગના તારીખ: ૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠરાવથી વનયત કરાયેલ ગજુરાતી નમનૂા 
‘પહરવશષ્ટ –૪’ મજુબનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુાં રહશેે.  
         (બ) તા.૦૧-૦૪-ર૦૧૬ ના રોજ કે ત્યારબાદ ઇસ્ય ુથયેલ ‘ઉન્નત વગામાાં સમાવેશ નહહ થવા અંગેનુાં 
પ્રમાણપત્ર’ ની મહત્તમ અવવધ ઇસ્ય ુથયા-વષા સહહત ત્રણ નાણાકીય વષાની રહશેે પરાંત ુઆવુાં પ્રમાણપત્ર 
સાંબાંવધત જાહરેાત માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સધુીમાાં ઇસ્ય ુકરાયેલ હોવુાં જોઇએ. 
         (ર્) નોંધ: ઉન્નત વગામાાં સમાવેશ નહહ હોવા અંગનેા પ્રમાણપત્રની માન્યતા/સ્વીકૃવત તથા 
સમયગાળા અન ેઅવવધના અથાઘટન બાબત ેસરકારશ્રીના ઠરાવો/પહરપત્રોની જોગવાઇઓ આખરી ગણાશે. 
પહરણીત મહહલા ઉમેદવારોએ આવ ુપ્રમાણપત્ર તેમના માતા-વપતાની આવકના સાંદભામાાં રજૂ કરવાનુાં રહશેે, 
જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પવતની આવકના સાંદભામાાં આવુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ હશે તો તમેની અરજી 
રદ કરવામાાં આવશ.ે 



       (ડ) અરજી સાથે પહરવશષ્ટ (ક) અથવા ‘પહરવશષ્ટ-૪’ ને બદલ ે‘એનેક્ષર-A’ (અંગ્રેજીમાાં) રજૂ કરેલ 
હશે તો પણ અરજી રદ કરવામાાં આવશે. કેમકે Annexure-A ભારત સરકાર હઠેળની નોકરી માટેનુાં છે, નહહ 
કે ગજુરાત સરકાર હઠેળની. જો કોઇ ઉમેદવારે વનયત સમયગાળા દરમ્યાન ઇસ્ય ુથયેલ વનયત નમનૂાનુાં 
પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નહહ હોય તો તેઓની અરજી અમાન્ય ગણવામાાં આવશે. અને તેઓને બબનઅનામત 
જગ્યા સામે પણ વવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નહહ.  
        (ઇ)  ઉમેદવારે ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે જે “ઉન્નત વગામાાં સમાવેશ નહહ થવા અંગેનુાં 
પ્રમાણપત્ર” ની વવગતો જણાવેલ હોય તેની નકલ અરજી સાથે જોડવાની રહશેે. જો આવા પ્રમાણપત્રમાાં કોઇ 
ભલૂ હોવાને કારણે ઇમેદવાર જાહરેાતની છેલ્લી તારીખ બાદનુાં નવુાં પ્રમાણપત્ર મેળવે તો પણ સામાજજક 
અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગાના ઇમેદવાર તરીકે પાત્ર થવા માટે ઓનલાઇન અરજીમાાં જણાવેલ 
પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહશેે. 
ઉન્નત વગામાાં સમાવેશ ના થતો હોવા અંગેનુાં પ્રમાણપત્ર આપવા માટે ૬ માપદાંડો ધ્યાને લેવાય છે. 
પ્રમાણપત્રની અવવધ હવે ત્રણ વષાની છે. પરાંત ુ ઉક્ત માપદાંડો પૈકી કોઇપણ માપદાંડમાાં આ અવવધ 
દરમ્યાન ફેરફાર થાય તો તેની સ્વૈચ્ચ્છક જાહરેાત સાંબાંવધત ઉમેદવારે તથા તેના માતા-વપતા/વાલીએ સ્વાંય 
સાંબાંવધત સત્તાવધકારી તેમજ તેના દ્વારા પ્રમાણપત્રમાાં કોઇ ફેરફાર કરવામાાં આવે તો ગજુરાત જાહરે સેવા 
આયોગને કરવાની રહશેે. ઉમેદવાર/માતા-વપતા/વાલી આવી જાહરેાત નહહિં કરીને કોઇપણ વવગતો 
છૂપાવશે તો તેઓ કાયદેસરની કાયાવાહીને પાત્ર બનશે અને તેઓએ મળેવેલ અનામતનો લાભ રદ્દ 
કરવાપાત્ર થશે. ઉન્નત વગામાાં સમાવેશ નહહ થવા અંગેના પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેના કોઇપણ માપદાંડમાાં 
ફેરફાર સ્વૈચ્ચ્છક જાહરેાત કરવાની જવાબદારી ઉમેદવાર/માતા-વપતા/વાલીની વ્યસ્ક્તગત રીતે અન ે
સાંયકુ્ત રીતે રહશેે. 
૭.  સરકારની પ્રવતામાન જોગવાઈ મજુબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો  બબનઅનામત વગાના ઉમેદવારોની 
સાથે વનયત ધોરણો (અથાાત વયમયાાદા, અનભુવની લાયકાત, બબનઅનામત વગાના ઉમેદવારો માટે 
અપનાવેલ હોય તેના કરતાાં વધ ુવવસ્તતૃ કરેલ અન્ય ક્ષેત્ર)માાં છૂટછાટ લીધા વસવાય પોતાની ગણુવત્તાના 
આધારે પસાંદગી પામે તો બબનઅનામત જગ્યાની સામ ેગણતરીમાાં લેવાના થાય છે. 
૮.  ઉમેદવારે અરજીમાાં જાવત અંગ ેજે વવગત દશાાવેલ હશે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરવાની વવનાંતી માન્ય 
રાખવામાાં આવશ ેનહી. 

૭. માજી સૈપનર્ 
(૧) માજી સૈવનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં વવગતો આપવાની રહશેે. 
(૨) માજી સૈવનક ઉમેદવારે હડસ્ચાર્જ બકુની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચકૂ મોકલવાની રહશેે. 

૮. શારીડરર્ અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો 
(ક) શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં વવગતો આપવાની રહશેે. 



(ખ) શારીહરક અશક્તતા ૪૦% કે તેથી વધ ુહોય તેવા ઉમેદવારને જ શારીહરક અશક્તતાનો લાભ મળવાપાત્ર રહશેે. 
શારીહરક અશક્તતાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે (૧) શ્રવણનીખામી (૨) હલનચલન અશક્તતા અથવા 
મગજનો લકવો તે પૈકીની કઇ શારીહરક અશક્તતા છે તે દશાાવવુાં. 
(ગ) જાહરેાતમાાં શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યા દશાાવેલ ન હોય, પરાંત ુ જગ્યાની 
ફરજોને અનરુૂપ જે પ્રકારની શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોને પાત્ર ગણેલ હોય તેઓ તે જાહરેાત માટે અરજી 
કરી શકશે.  
(ઘ) શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે તેના સમથાનમાાં સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ના પહરપત્ર 
ક્રમાાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨, થી વનયત થયેલ નમનૂામાાં સરકારી હોસ્સ્પટલના સવુપ્રટેન્ડેન્ટ/વસવવલ 
સર્જન/મેડીકલ બોડા દ્વારા આપવામાાં આવેલ પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ મોકલવાની રહશેે. જો 
પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ કરવામાાં નહીં આવેલ હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં શારીહરક અશક્ત 
ઉમેદવાર તરીકેનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહીં. 
 

૯. મડહલા ઉમેદવાર 
 મહહલાઓની અનામત જ્ગગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મહહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તેની જગ્યા જે તે 
કક્ષાના (category) પરુુષ ઉમેદવારોને ફાળવી શકાશે. 
 

જો ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામત વગા, માજી સૈવનક, શારીહરક અશક્તતા, મહહલા કે વવધવા પૈકીના વવકલ્પો પૈકી 
એક થી વધ ુવવકલ્પોમાાં થતો હોય તેવા હકસ્સામાાં તેને લાગ ુપડતા વવકલ્પો પૈકી જેમાાં વધ ુલાભ મળવાપાત્ર હશે તે 
મળશે. 

૧૦. પવધવા ઉમેદવાર 
(૧) ઉમેદવાર વવધવા હોય તો અરજીપત્રકમાાં તે કોલમ સામે “હા” અવશ્ય લખવુાં અન્યથા “લાગ ુ પડતુાં નથી” એમ 
દશાાવવુાં. 
(૨) વવધવા ઉમેદવારે જો પનુ:લગ્ન કરેલ હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ સામે “હા” અચકૂ લખવુાં અન્યથા “લાગ ુ
પડતુાં નથી” એમ દશાાવવુાં. 
(૩) વવધવા ઉમેદવારે પનુ:લગ્ન કરેલ ન હોય અને વવધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તો અરજી 
સાથે પનુ:લગ્ન કરેલ નથી તેવી એહફડેવવટ રજુ કરવાની રહશેે. 
(૪) વવધવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતામાન જોગવાઈ મજુબ તેઓએ મેળવેલ ગણુમાાં પાાંચ ટકા ગણુ ઉમેરવામાાં 
આવશે. 
(પ) કોઇ મહહલા ઉમેદવાર જાહરેાત માટે અરજી કરે તે સમયે ‘’વવધવા‘’  ન હોય, પરાંત ુઅરજી કયાા બાદ અથવા 
જાહરેાત પ્રવસધ્ધ થયાની છેલ્લી તારીખ વીતી ગયા બાદ અથવા ભરતી પ્રહક્રયાના કોઇપણ તબકે્ક “વવધવા” બને અને 
તે અંગે જરૂરી દસ્તાવેજી પરૂાવાઓ રજુ કરે તો તેની રજુઆત મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી પ્રહક્રયાના જે પણ તબકકા 
બાકી હોય તે તબકકાથી જ તેવા મહહલા ઉમેદવારોને ‘’વવધવા મહહલા ઉમેદવાર‘’ તરીકેના લાભ આપવામાાં આવશે.  

 



 

૧૧. ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર:- 
(૧) ગજુરાત સરકારના સરકારી/અધાસરકારી/સરકાર હસ્તકના કોપોરેશન/કાંપનીઓમાાં સેવા બજાવતા 
અવધકારીઓ/કમાચારીઓ આયોગની જાહરેાતના સાંદભામાાં બારોબાર અરજી કરી શકશે અને તેની જાણ ઉમેદવારે 
પોતાના વવભાગ/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાાની તારીખથી હદન-૭ માાં અચકૂ કરવાની રહશેે. જો ઉમેદવારના વનયોક્તા 
તરફથી અરજી મોકલવાની છેલ્લી તારીખ બાદ ૩૦ હદવસમાાં અરજી કરવાની પરવાનગી નહીં આપવાની જાણ 
કરવામાાં આવશે તો તેઓની અરજી નામાંજુર કરી ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવશે. 
(૨) કેન્ર સરકારની અથવા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમાાં હોય તેવા ઉમેદવારે ખાતા મારફત અરજી 
મોકલવાની રહશેે અથવા આ અરજી સાથે વનમણકૂ અવધકારીનુાં ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહશેે. 
(૩) રૂબરૂ મલુાકાત સમયે ઉમેદવારે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહશેે. 

૧૨. ગેરલાયર્ ઉમેદવાર:- 
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ કે અન્ય જાહરે સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકારી/અધા સરકારી/સરકાર હસ્તકની 
સાંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર ક્યારેય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની વવગત અરજીપત્રકમાાં આપવાની રહશેે. જો 
ઉમેદવારનો ગેરલાયકનો સમય ચાલ ુહશે તો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ થવાને પાત્ર બનશે. 
૧૩. ફરજજયાત પનવપૃિ, રુખસદ, બરતરફ :- 
અગાઉ ઉમેદવારને સરકારી સેવા/સરકાર હસ્તકની કાંપની કે બોડા કોપોરેશનમાાંથી ક્યારેય પણ ફરજજયાત વનવવૃત્ત, 
રુખસદ કે બરતરફ કરવામાાં આવેલ હોય તો અરજીપત્રકમાાં તેની વવગત આપવાની રહશેે. 
૧૪. અગત્યની જોગવાઇઓ:-    
(૧) આ જગ્યાની વનમણકૂ માટે સીધી ભરતીથી પસાંદગીની પહક્રયા અનસુરવાની થાય છે. જે માટે  
વખતોવખત સધુાયાા મજુબ The Gujarat Public Service Commission Procedure Rules અનસુાર ઉમેદવારોની પસાંદગી 
પ્રાથવમક કસોટી અને રૂબરૂ મલુાકાત યોજીને કરવામાાં આવશે. પ્રાથવમક કસોટીના ગણુક્રમાનસુાર જરૂરી અરજીઓની 
ચકાસણી કરી ઉમેદવારોની રૂબરૂ મલુાકાત માટેની પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ કસોટીનુાં માધ્યમ આયોગ અન્યથા નક્કી 
કરશે નહીં તો ગજુરાતી રહશેે. પ્રાથવમક કસોટી સામાન્યત: અમદાવાદ/ગાાંધીનગર ખાતે લેવામાાં આવશે,         અને 
ઉમેદવારોએ સ્વખચે ઉપસ્સ્થત રહવેાનુાં રહશેે. 
(૨) પ્રાથવમક કસોટીમાાં મેળવેલ ગણુ આખરી પસાંદગી માટે ગણવામાાં આવશે. રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવાના થતા 
ઉમેદવારોમાાં, જો કોઇ ઉમેદવારોના પ્રાથવમક કસોટીમાાં ૧૦% કે તેથી ઓછા ગણુ હશે તો તેમને રૂબરૂ મલુાકાત માટે 
પાત્રતા નક્કી કરવા અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી માટે વવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નહી. 
(૩) પ્રાથવમક કસોટીમાાં સામાન્ય અભ્યાસના ૧૦૦ ગણુમાટે ૧૦૦ પ્રશ્નો રહશેે અને સબાંવધત વવષયના ૨૦૦ ગણુ માટે 
૨૦૦ પ્રશ્નો રહશેે. 
(૪) ઉમેદવારોની આખરી પસાંદગી ૫૦ ટકા ગણુભાર પ્રાથવમક કસોટીના ૩૦૦ ગણુમાાંથી મેળવેલ ગણુ અને ૫૦ ટકા 
ગણુભાર રૂબરૂ મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાાંથી મેળવેલ ગણુના આધારે કરવામાાં આવશે. એટલે કે પ્રાથવમક 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:- જો ઉમેદવારે પ્રાથવમક કસોટીમાાં ૩૦૦ ગણુમાાંથી ૧૫૦ ગણુ મેળવેલ હશે અને રૂબરૂ મલુાકાતમાાં ૧૦૦ 
ગણુમાાંથી ૬૦ ગણુ મેળવશે તો લેબખત પ્રાથવમક કસોટીના ૫૦ ટકા ગણુભાર મજુબ ૨૫ ગણુ અને રૂબરૂ મલુાકાતના 
૫૦ ટકા ગણુભાર મજુબ ૩૦ ગણુ એમ કુલ ૫૫ ગણુ થશે. 
(૫) “સીધી પસાંદગીથી ભરતી અન્વયે આયોગ રારા પ્રવસધ્ધ થયેલ જાહરેાત માટે કુલ જ્ગગ્યાની સાંખ્યા સામે નોંધાયેલ 
કુલ On Line Application (Duplicate Application બાદ કયાા પછીની Valid on Line Applications) ની સાંખ્યા ૨૫ 
કરતા વધ ુ હોય, ત્યારે તે જાહરેાત અન્વયે પ્રથમ પ્રાથવમક કસોટી યોજવામાાં આવશે અને પ્રાથવમક કસોટીના 
પહરણામના આધારે ઉમેદવારો પાસેથી અરજી પત્રક અને જરૂરી દસ્તાવેજો મેળવી આગળની કાયાવાહી કરવામાાં 
આવશે. પરાંત ુજો સીધી પસાંદગીથી ભરતી અન્વયે પ્રવસધ્ધ થયેલ જાહરેાત અન્વયે, નોંધાયેલ કુલ on Line Valid 

Applications ની સાંખ્યા ૨૫ કે તેથી ઓછી હોય તો આયોગનો આદેશ મેળવી નોંધાયેલ બધા જ ઉમેદવારો પાસેથી 
અરજીપત્રક તથા જાહરેાતની જોગવાઇઓ મજુબ તમામ દસ્તાવેજ મગાવી પ્રથમ અરજી ચકાસણી કયાા બાદ પ્રાથવમક 
કસોટી યોજવામાાં આવશે.” 
(૬) પ્રાથવમક કસોટીમાાં ઉમેદવારને O.M.R. Sheet માાં જવાબ આપવા માટે A, B, C, D અને E એમ પાાંચ વવકલ્પ 
આપવામાાં આવશે, પાાંચમો વવકલ્પ E ‘Not attended’ તરીકેનો રહશેે. જો ઉમેદવારે તમામ વવકલ્પો ખાલી રાખ્યા હોય 
(encode કયાા ન હોય) અથવા ખોટા જવાબ આપેલ હોય તો પ્રત્યેક વનવશ્રત ગણુના ૦.૩ Negative Marks કાપવામાાં 
આવશે. અને જો પાાંચમો વવકલ્પ E  ‘Not attended’  એનકોડ કરેલ હોય તો “શનૂ્ય”  ગણુ કાપવાના રહશેે. અથાાત 
માત્ર E  ‘Not attended’  વવકલ્પ જ encode કયો હશે તો તે પ્રશ્ન માટે કોઇ નેગેટીવ ગણુ કાપવામાાં આવશે નહીં.  
(૭) રૂબરૂ મલુાકાતમાાં આયોગની સચુનાઓ /ધોરણો મજુબ જાહરેાતમાાં દશાાવેલ કેટેગરીવાઈઝ જગ્યાની સાંખ્યાને 
ધ્યાને લઈ નીચે મજુબ અનસુરવાનુાં રહશેે.   
કુલ જગ્યાઓ        કુલ જગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવામાાં આવનાર ઉમેદવારોની સાંખ્યા 
   ૦૧       ૦૬ 
   ૦૨       ૦૮ 
   ૦૩       ૧૦ 
   ૦૪ કે તેથી વધ ુ    કુલ જગ્યાઓથી ૦૩ ગણા 
(૮) પ્રાથવમક કસોટીમાાં મેળવેલ ગણુ આખરી પસાંદગી માટે ગણવામાાં આવશે. તેમજ ઉપયુાક્ત કોલમમાાં દશાાવેલ 
સાંખ્યા પ્રમાણે રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવાના થતા ઉમેદવારોમાાં, જો કોઇ ઉમેદવારના પ્રાથવમક કસોટીમાાં  ૧૦ ટકા  
કે તેથી ઓછા ગણુ હશે તો રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર ગણવામાાં આવશે નહીં. 
(૯) પ્રાથવમક કસોટી અને રૂબરૂ મલુાકાતમાાં મેળવેલ ગણુના આધારે આખરી પસાંદગી યાદી અને પ્રવતક્ષા યાદી તૈયાર 
કરવામાાં આવશે. જાહરેાતમાાં જો મહહલાઓ, માજી સૈવનકો તથા શારીહરક રીતે  અશક્ત ઉમેદવારો માટે અનામત 
જગાઓ હોય, અને મેળવેલ ગણુના આધારે, જો જાહરેાતમાાં દશાાવેલ અનામત જગાની સાંખ્યા સામે પરુતી સાંખ્યામાાં 
મહહલા/માજી સૈવનક/શારીહરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારોનો પસાંદગી યાદીમાાં સમાવેશ ન થતો હોય તો, સબાંવધત 
કેટેગરીના કટ ઓફ માકાસ ના ૧૦% જેટલુાં ધોરણ હળવુાં કરીને કુલ અનામત જગાઓ પૈકી બાકી રહતેી અનામત 
જગાઓ સામે મહહલા/માજી સૈવનક/શારીહરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારોનો પસાંદગી યાદીમાાં સમાવેશ કરવાનો રહશેે.  
૧૫. રૂબરૂ મલુાર્ાત:-  
(૧) રૂબરૂ મલુાકાત આયોગની કચેરી ખાતે જ લેવામાાં આવશે.પ્રાથવમક કસોટીના પહરણામના આધારે રૂબરૂ મલુાકાત 
માટે પાત્ર થતા ઉમેદવારે રૂબરૂ મલુાકાત માટે પોતાના ખચે અને ફરજજયાતપણે ઉપસ્સ્થત થવાનુાં રહશેે. તેમજ જે 
ભરતી પ્રસાંગો અન્વયે શારીહરક ક્ષમતા કસોટી અને /અથવા શારીહરક માપદાંડ ચકાસણીની જોગવાઇ છે, તેવા તમામ 



તબકે્ક ઉમેદવારે ફરજજયાતપણે ઉપસ્સ્થત રહવેાનુાં રહશેે. ઓ ઉમેદવાર ભરતી પ્રહક્રયાના કોઇ પણ તબકે્ક ગેરહાજર 
રહશેી તો તેમની ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવશે.”  
(૨) અનસુબૂચત જાવત, અનસુબૂચત જનજાવત તથા સા.શૈ.પ.વગાના તથા બેરોજગાર ઉમેદવારો કે જેઓના માતા-વપતાની 
વાવષિક આવક આવકવેરાને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહઠેાણના સ્થળેથી રૂબરૂ મલુાકાત માટે આવવા તથા જવા 
માટે ગજુરાત એસ.ટી. વનગમ દ્વારા વનયત થયેલ હટહકટના દર પ્રમાણે બસ ભાડુાં મળવાપાત્ર થશે. આ માટે ઉમેદવારે 
રૂબરૂ મલુાકાતના હદવસે વનયત ફોમા ભરવાન ુરહશેે અને તેની સાથે અસલ હટહકટ રજુ કરવાની રહશેે. 
(૩) રૂબરૂ મલુાકાતના હદવસે રૂબરૂ મલુાકાતના પત્રમાાં દશાાવવામાાં આવેલ અસલ પ્રમાણપત્રો રજુ કરવાના રહશેે. જો 
ઉમેદવાર અસલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર બનશે નહીં તેની ખાસ નોંધ લેવી. 
(૪) સીધી ભરતી માટે ઇન્ટરવ્ય ુકવમટી દ્વારા રૂબરૂ મલુાકાતમાાં ઉમેદવારના એકાંદર દેખાવ (Overall Performance) ને 
ધ્યાને લેવામાાં આવશે અને ઇન્ટરવ્ય ુકવમટી ઇન્ટરવ્ય ુદરમ્યાન ઉમેદવારના Overall Performance ને ધ્યાનમાાં  રાખી 
ચચાા વવચારણા કયાા બાદ સવાાનમુતે ગણુ આપશે. 
 
૧૬. નીિે દશાકવ્યા મજુબની અરજીઓ રદ ર્રવામાાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપણૂક નથી) 
(૧) આયોગના ઓનલાઇન મસુદ્દા મજુબ અરજી કરેલ ન હોય 
(૨) અરજીમાાં દશાાવેલ વવગતો અધરૂી 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 પરેૂપરૂી ફી ભરેલ ન હોય. 
(૭) અનસુબૂચત જાવત, અનસુબૂચત જનજાવત, સા.શૈ.પ.વગા તથા શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે અરજીપત્રક 
સાથે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૮) માજી સૈવનક ઉમેદવારે હડસ્ચાર્જ બકુની નકલ રજુ કરેલ ન હોય 
(૯) ઉમેદવારે શૈક્ષબણક લાયકાતના સાંદભામાાં માકાશીટ/પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ નહોય. 
(૧૦) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ.પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૧૧) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાાં અનભુવ દશાાવેલ હોય (જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોય) પરાંત ુતેના 
સમથાનમાાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ ન હોય અથવા તો રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રમાાં તેઓનો અનભુવનો સમયગાળો, 
મળુપગાર, કુલપગાર અને અનભુવનો પ્રકાર દશાાવેલ ન હોય તથા સાંસ્થાના લેટરપેડ ઉપર ન હોય. 
(૧૨) ઓનલાઈન જાહરેાતની અરજી ર્રવાની રીત ક્રમાાંર્:૧૫ નીિે સિુવેલ  (ઉમેદવારોને સબાંપધત) પ્રમાણપત્રો અને 
જેના આધારે પાત્રતા નક્કી ર્રવાની થતી હોય તેવા લાગ ુપડતા આધાર પરુાવાની પ્રમાચણત ર્રેલ નર્લો આયોગને 
મોર્લવામા આવેલ અરજીપત્રર્ સાથે જોડેલ નહીં હોય તેવા ઉમેદવારોની અરજી અધરુી ગણીને રદ ગણવામા આવશે. 
૧૭. પનમણરૂ્:-  
(૧) ઉપરની જાહરેાત સાંબ ાંધમાાં વનમણકૂ માટે પસાંદ થયેલા ઉમેદવારની સરકારશ્રીના સાંબ ાંવધત વવભાગને આયોગ દ્વારા 
ભલામણ કરવામાાં આવશે. ઉમેદવારોએ આખરી વનમણકૂ પત્ર મેળવતાાં પહલેાાં કોમ્્યટુર અંગેની સીસીસી અથવા તેની 
સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર વખતો વખત નક્કી કરે તેવી લાયકાત મેળવી લેવાની રહશેે. આ પ્રકારની લાયકાત નહીં 
ધરાવનાર ઉમેદવાર વનમણકૂને પાત્ર બનશે નહીં. 



(૨) વનમણકૂ અંગેની સઘળી કાયાવાહી સરકારશ્રી દ્વારા કરવામાાં આવતી હોવાથી આ અંગેનો કોઇપણ પત્રવ્યવહાર 
આયોગ ધ્યાને લેશે નહીં. 
(૩) ઉમેદવારે તેની શૈક્ષબણક લાયકાત/અનભુવ/ઉંમર વગેરેના સમથાનમાાં રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ તબકે્ક 
અયોગ્ય માલમુ પડશે તો તેની ઉમેદવારી રદ થશે તેમજ ભલામણ બાદની વનમણકૂ પણ રદ થવાને પાત્ર રહશેે અને 
આવા ઉમેદવાર ભારતીય ફોજદારી ધારા હઠેળની કાયાવાહીને પાત્ર થશે, જેથી ઉમેદવારને સલાહ આપવામાાં આવે છે 
કે, તેમણે રજુ કરેલા પ્રમાણપત્રો ખબુ જ ચોકસાઈથી પણુા રીતે ખરાઈ કયાા બાદ જ આયોગમાાં રજુ કરવા. 
૧૮ . ગેરવતકણ ૂાંર્ અંગે દોપર્ત ઠરેલા ઉમેદવારો પવરૂધ્ધ પગલાાં 
ઉમેદવારોને આથી ચેતવણી આપવામાાં આવે છે કે તેઓ એ અરજીપત્રકમાાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી માહહતી દશાાવવી 
નહી, તેમજ આવશ્યક માહહતી છૂપાવવી નહી, ઉપરાાંત તેઓએ રજુ કરેલ અસલ દસ્તાવેજો કે તેની પ્રમાબણત નકલમાાં 
કોઇપણ સાંજોગોમાાં સધુારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા કોઇપણ ચેડાાં કરવા નહીં અથવા તેઓએ આવા ચેડાાં 
કરેલ/બનાવટી દસ્તાવેજો રજુ કરવા નહી, જો એક જ બાબતના બે કે તેથી વધ ુદસ્તાવેજોમાાં અથવા તેની પ્રમાબણત 
નકલમાાં કોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઇ અથવા વવસાંગતતા જણાય તો તે વવસાંગતતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા રજુ 
કરવી.જો કોઇ ઉમેદવાર આયોગ દ્વારા દોવષત જાહરે થયેલ હોય અથવા થાય તો, 
(૧) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રા્ત કરવા,  
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી,  
(૩) કોઇ અન્ય વ્યસ્ક્ત દ્વારા છળકપટથી કામ પણૂા કરાવ્ય ુહોય, 
(૪) બનાવટી દસ્તાવેજ રજુ કયાા હોય,  
(પ) અગત્યની બાબત છુપાવવા અથવા દોષમકુત અથવા ખોટા વનવેદનો કરેલ હોય, 
(૬) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ અવનયવમત કે અનબુચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય, 
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનબુચત સાધનોનો ઉપયોગ કયો હોય, 
(૮) ઉત્તરવહીમાાં અશ્લીલ ભાષા કે અવશષ્ટ બાબતો સહહતની અસાંગત બાબતો રજુ કરેલ હોય, 
(૯) પરીક્ષા ખાંડમાાં કોઇપણ રીતની ગેરવતાણકૂ આચરવી, જેવી કે અન્ય ઉમેદવારની જવાબવહીની નકલ કરવી, 
પસુ્તક, ગાઇડ, કાપલી તેવા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તબલબખત સાહહત્યની મદદથી અથવા વાતબચત દ્વારા કે કોઇ સાાંકેવતક 
રીતે નકલ કરવા કે અન્ય ઉમેદવારોને નકલ કરાવવાની ગેરરીતીઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી આચરવા માટે, 
(૧૦) આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે વનયકુત થયેલા કમાચારીઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ પ્રકારની 
શારીહરક ઇજા પહોચાડવી, અથવા 
(૧૧) ઉપરોકત જોગવાઇઓમાાં ઉલ્લેખાયેલ દરેક અથવા કોઇપણ કૃત્ય કરવા કે કરાવવા તેણે કે સીધી અથવા 
આડકતરી રીતે આયોગ પરદબાણ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે દશાાવેલ વશક્ષા ઉપરાાંત આપો આપ પ્રયત્ન કયો હોય, 
ફોજદારી કાયાવાહીને પાત્ર બનશે. 

(ક) આયોગ દ્વારા તે પસાંદગીના ઉમેદવાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે, અને/અથવા 
(ખ) તેને આયોગ લે તેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મલુાકાત માટે કાયમી કે મકુરર મદુત માટે 

(૧) આયોગ દ્વારા લેવાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસાંદગી માટે, અને 
(ર) રાજય સરકાર હઠેળની કોઇપણ નોકરીમાાંથી સરકાર દ્વારા ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે અને 

(ગ) જો સરકારી સેવામાાં અગાઉથી જ હોય તો તેના વવરૂધ્ધ સમબુચત વનયમો અનસુાર વશસ્તભાંગના પગલાાં લઇ 
શકાશે. 

(૧ર) ઉપરોકત વવગતોમાાં વનહદિષ્ટ કરેલ વશક્ષા કરતા પહલેા આયોગ/સરકાર દ્વારા ઉમેદવારને/કમાચારીને 



(૧) આરોપનામામાાં તેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કેસના પ્રકાર બાબતે, 
(ર) લેખીતમાાં વશક્ષા અંગે બચાવનામુાં હકીકત રજુ કરવા અને 
(૩) વશક્ષા અંગે વનયત સમય મયાાદામાાં રૂબરૂ રજુઆત કરવાની તક આપવામાાં આવશે. 

 

 
                                                                                               (સચિન પટવધકન) 
                                                                                                 સાંયકુ્ત સચિવ 

                  ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
 

 
     

 
 

 
  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



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

દેખાશે. સૌપ્રથમ More Details પર Click કરીને જાહરેાતની બધી જ વવગતોનો અભ્યાસ ઉમેદવારોએ કરવો 
અને ત્યારબાદ Apply Now બટન ચ્ક્લક કરવુાં. 

(૩) પપડડયાડિશીયન, ,ગજુરાત આરોગ્ય અને તબીબી સેવા (તજજ્ઞ સેવા), વગક-૧ ઉપર click કરવાથી જગ્યાની 
વવગતો મળશે 

(૪) તેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application  Format દેખાશે. Application Format માાં સૌ પ્રથમ 
“Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરડી (*) વનશાની હોય તેની વવગતો ફરજજયાત ભરવાની 
રહશેે.) “Personal Details” માાં જ્યાાં Mobile Number અને email ID માાંગ્યા છે, તેની વવગત લખવી જેથી જરૂર 
જણાયે આયોગ ઉમેદવારને માહહતગાર કરી શકે. 

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

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

તો  Add. More Exp.પર “click” કરી Details ભરવી. 
(૮) Additional Information પર “click” કરી ત્યાાં માહહતી ભરવી. જે વધારાનો અનભુવ ojas module માાં સમાવવષ્ટ 

ન થતો હોય, તો સાદા  કાગળ પર ojasમાાં જણાવ્યા મજુબના અનભુવના કોઠા પ્રમાણે આપે વધારાના 
અનભુવની વવગત ઉમેરીને મોકલવી. 

(૯) તેની નીચે “Self-declaration” માાં Yes / No પર clickકરવુાં. 
(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 સાંદભામાાં આયોગ સાથેના કોઈ પણ પત્ર 
વ્યવહારમાાં તે દશાાવવાનો રહશેે. 

(૧૧) જો આપની અરજીપત્રકમાાં કોઇ સધુારા-વધારા કરવાના હોય તો Edit Applicationમાાં જઇને કરી શકાશે, આ 
સવુવધા અરજી Confirm કરતાાં પહલેા ઉપલબ્ધ છે. એર્ વખત અરજી Confirmથઇ ગયા બાદ આ સપુવધા 
ઉપલબ્ધ રહશેે નહીં. 

(૧૨) હવે પેજના ઉપરના ભાગમાાં upload photoપર click કરો અહીં તમારો application number type કરો અને 
તમારી Birth date type કરો. ત્યાર બાદ ok પર click કરો. અહીં, photo અને signature uploadકરવાના છે. 
(ફોટાનુાં માપ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અને signatureનુાં માપ ૨.૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૭.૫ 
સે.મી. પહોળાઈ રાખવી) photo અને signature uploadકરવા સૌ પ્રથમ તમારો photo અને signature .jpg 
Formatમાાં (10 KB) સાઇઝથી વધારે નહીં તે રીતે Computer માાં હોવા જોઇએ.) “Browse” Button પર click 
કરો હવે Choose Fileના સ્ક્રીનમાાંથી જે ફાઇલમાાં jpg Formatમાાં તમારો photo storeથયેલ છે તે ફાઇલને 

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


ત્યાાંથી Select કરો અને “Open” Button ને clickકરો. હવે “Browse” Button ની બાજુમાાં “Upload “Button પર 
Click કરો હવે બાજુમાાં તમારો photoદેખાશે. હવે આજ રીતે signature પણ uploadકરવાની રહશેે.  

(૧૩) 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 દેખાશે. 
ઉમેદવારે “Application preview” પર ક્લીક કરી પોતાની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમાાં સધુારો કરવાનો જણાય, 
તો Edit Application ઉપર click કરીને સધુારો કરી લેવો. અરજી confirm કયાા પહલેા કોઇપણ પ્રકારનો સધુારો 
અરજીમાાં કરી શકાશે. પરાંત.ુ અરજી confirm થઇ ગયા બાદ અરજીમાાં કોઇપણ સધુારો થઇ શકશે નહીં. જો 
અરજી સધુારવાની જરૂર ન જણાય તો જ confirm application પર ક્લીક કરવુાં. Confirm application પર ક્લીક 
કરવાથી ઉમેદવારની અરજીનો આયોગમાાં online સ્વીકાર થઈ જશે. અહીં “confirmation number” generate 
થશે જે હવે પછીની બધી જ કાયાવાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહશેે. Confirmation number 
વસવાય કોઇપણ પત્રવ્યવહાર કરી શકાશે નહીં Confirm થયેલ અરજીપત્રર્ની પપ્રન્ટ અચરૂ્ ર્ાઢી રાખવી. 

(૧૪) સામાન્ય રે્ટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી નીિેના બે પવર્લ્પો પૈર્ી ર્ોઈ પવર્લ્પથી ભરી શક્શ.ે 
       (૧) પોસ્ટ ઓફીસમાાં : “Print Challan” ઉપર કલીક કરીને વપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ કાઢવાની રહશેે. આ 
વપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ લઇને નજીકની કોમ્્યટુરની સવુવધા ધરાવતી પોસ્ટ ઓહફસમાાં  જવાનુાં રહશેે. પોસ્ટ 
ઓફીસમાાં રૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ટલ સવવિસ ચાર્જ તારીખ ૩૧/૦૮/૨૦૧૮ સધુીમાાં ભરવાની રહશેે 
અને ફી ભયાા અંગેનુાં ચલણ મેળવવાનુાં રહશેે. આ ચલણ તથા confirm થયેલ અરજીપત્રક સાથે જોડવાના 
આવશ્યક સ્વયાં પ્રમાબણત કરેલ પ્રમાણપત્રો(૧) જન્મ તારીખના પરુાવા માટે એસ.એસ.સી. કે્રડીટ સટીફીકેટની 
નકલ (૨) વનયત  શૈ.લા ના ડીગ્રી પ્રમાણપત્રની નકલ  અને ડીગ્રીના અંતીમ વષાની માક્સટટની નકલ (૩) 
સબાંવધત કાઉસ્ન્સલના રજીસ્રેશનની નકલ (૪) અનભુવના પ્રમાણપત્ર નકલ (૫) નામ / અટકમાાં ફેરફાર 
કરાવેલ હોય તો સરકારી ગેઝેટની નકલ / પરણીત મહહલા ઉમેદવારે મેરેજ રજીસ્રેશનની નકલ  (૬) 
શારીહરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારે સા.વ.વવભાગના તા.૧/૧૨/૨૦૦૮ના પરીપત્રથી વનયત થયેલ નમનુા 
મજુબન ુ પ્રમાણપત્ર (૭) અન્ય લાગ ુપડ્તા હોય તેવા આધાર/પરુાવા  અચકુ  જોડીને આયોગ  દ્વારા જ્યારે 
માંગાવવામાાં આવે ત્યારે અરજીપત્રર્ ચબડાણો સડહત તથા ફી ભરેલા િલણની નર્લ સાથે 
રૂબરૂ/આર.પી.એ.ડી./સ્પીડપોસ્ટથી મોર્લવાના રહશેે અથવા આયોગની ર્િેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જવાના રહશેે. 
      (૨) ઓન લાઈન ફી : જમા ર્રાવવા માટે “Print Challan” ઉપર કલીક કરીને વવગતો ભરવી અને ત્યાાં 
“Online Payment of Fee” ઉપર ક્લીક કરવુાં. ત્યારબાદ આપેલ વવકલ્પોમાાંથી “Net Banking Fee” અથવા 
“Other Payment Mode” ના વવકલ્પોમાાંથી યોગ્ય વવકલ્પ પસાંદ કરવો અને આગળની વવગતો ભરવી. ફી જમા 
થયા બાદ આપની ફી જમા થઈ ગઈ છે તેવુાં  Screen પર લખાયેલુાં આવશે અને e-receipt મળશે. જેનીPrint 
કાઢી લેવી. જો પ્રહક્રયામાાં કોઈ ખામી હશે તો Screen પર આપની ફી ભરાયેલ નથી તેમ દેખાશે. 

(૧૫) અનામત વગાના ઉમેદવારો (ફી માાંથી મહુકતઅપાયેલ ઉમેદવારો) એ confirmથયેલઅરજીપત્રક તે સાથે 
જોડવાના આવશ્યક સ્વયાં પ્રમાબણત કરેલ પ્રમાણપત્રો (૧) જન્મ તારીખના પરુાવા માટે એસ.એસ.સી. કે્રડીટ 
પ્રમાણપત્રની નકલ, (૨) જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ, (3) સા.અને શૈ.પ.વગાના ઉમેદવારો માટે વનયત થયેલ 
સમય ગાળામાાં મેળવેલ વનયત થયેલ પહરવશષ્ટ-ક, (૪) વનયત  શૈક્ષબણક લાયકાતના ડીગ્રી પ્રમાણપત્ર અને 
ડીગ્રીના અંતીમ વષાની માકાશીટની નકલ,  (૫) સબાંવધત કાઉસ્ન્સલના રજીસ્રેશનની નકલ, (૬) અનભુવના 
પ્રમાણપત્ર નકલ, (૭) નામ / અટકમાાં ફેરફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી ગેઝેટની નકલ. પહરણીત મહહલા 
ઉમેદવારે મેરેજ રજીસ્રેશનની નકલ, (૮) શારીહરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારે સા.વ.વવભાગના 



તા.૧/૧૨/૨૦૦૮ના પહરપત્રથી વનયત થયેલ નમનુા મજુબનુાં  પ્રમાણપત્ર, (૯) અન્ય લાગ ુપડતા હોય તેવા 
આધાર/પરુાવા અચકુ જોડીને આયોગ  દ્વારા જ્યારે માંગાવવામાાં આવે ત્યારે અરજીપત્રર્ ચબડાણો સડહત 
રૂબરૂ/આર.પી.એ.ડી./સ્પીડપોસ્ટથી મોર્લવાના રહશેે અથવા આયોગની ર્િેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જવાના રહશેે. 

(૧૬) દરેક જાહરેાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતાાં, સાંજોગોવશાત, જો કોઇ ઉમેદવારે એકથી વધ ુ
અરજી કરેલ હશે, તો છેલ્લી કન્ફમા થયેલ અરજી, તેની સાથે વનયત ફી ભરેલ હશે, તો તે માન્ય ગણાશે અને 
અગાઉની અરજી રદ્દ ગણવામાાં આવશે. અગાઉની અરજી સાથે ભરેલ ફી છેલ્લી કન્ફમા થયેલ અરજી સામે 
ગણવામાાં આવશે નહીં. જો ઉમેદવારે છેલ્લી કન્ફમા થયેલ અરજી સાથે વનયત ફી ભરેલ નહીં હોય, તો આવા 
ઉમેદવારની વનયત ફી સાથેની કન્ફમા થયેલી છેલ્લી અરજી માન્ય ગણવામાાં આવશે. જો ઉમેદવારે એકથી વધ ુ
અરજી સાથે ફી ભરેલ હશે, તો તે રીફાંડ કરવામાાં આવશે નહીં.  

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

અને ફી ભયાા અંગેનુાં ચલણ મેળવવાનુાં રહશેે. અથવા ઓન લાઈન ફી ભરી e-receipt લઈ લેવાની રહશેે. 
(૨) મળૂ ગજુરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહતેી નથી.  
(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો બબન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો પણ તેઓએ અરજી ફી ભરવાની રહશેે 

નહીં. તે વસવાયના ધોરણો બબન અનામત વગાના લાગ ુપડશે.   
(૪) ફી ભયાા વગરની અરજી રદ થવાને પાત્ર છે. ફી ભરેલ નહી હોય તેવા ઉમેદવારને કોઇ પણ સાંજોગોમાાં પ્રાથપમર્ 

ર્સોટી/રૂબરૂ મલુાર્ાત પરીક્ષામાાં બેસવા દેવામાાં આવશે નહી. આ ફી ફક્ત પોસ્ટ ઓહફસ તથા Online Payment 
દ્વારા જ સ્વીકારવામાાં આવશે, રોકડમાાં, ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી, ઇન્ન્ડયન પોસ્ટલ ઓડાર કે પે ઓડારના સ્વરૂપમાાં આ ફી 
સ્વીર્ારવામાાં આવશે નહી. જેની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ લેવી. 

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

નોંધ : પપડડયાડિશીયન, ગજુરાત આરોગ્ય અને તબીબી સેવા (તજજ્ઞ સેવા), વગક-૧ ની જગ્યાના ભરતી પનયમો, 
અરજીપત્રર્ સાથે જોડવાના આવશ્યર્ પ્રમાણપત્રોની યાદી, વય મયાકદામાાં છુટછાટ, અરજી ર્યા સાંજોગોમાાં રદ થવાને 
પાત્ર છે તેની પવગતો, પડરપશષટ’ર્’ નો નમનૂો, સરર્ારી ર્મકિારીએ રજૂ ર્રવાના ના-વાાંધા પ્રમાણપત્રનો નમનૂો અને 
જાહરેાતની અન્ય વધ ુ પવગતો આયોગની ર્િેરીના નોટીસ બોડક અને આયોગની વેબસાઈટ 
https://gpsc.gujarat.gov.in  ઉપર જોવા મળશે. 
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