
 
                                                                                                                                                 આર-૬ શાખા      

        ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

 

જાહરેાત ક્રમાાંક:  - ૧૩૭ /૨૦૧૫-૧૬, મદદનીશ મત્સ્યોધોગ નનયામક, ગજુરાત મત્સ્યોધોગ સેવા, 
વગગ-૧ ની કુલ-૧૧ જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારો પસાંદ કરવા માટે Online અરજીઓ  તા:-૦૫-૦૧-૨૦૧૬, 
૧૩.૦૦ કલાક થી તા. ૨૦-૦૧-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલાક સધુીમાાં માંગાવવામાાં આવે છે. 
 
(૨) આ જાહરેાત અ ્વયે  લન નાઅન અરકર કરતા લહનેા નવગતવાર જાહરેાત સાીે ની “ જાહરેાતની 
સામા્ય જોગવાઅલ’ અને લન નાઅન અરકર કરવાની રીત તેમજ અરકર ફી ભરવાની રીત અંગેની 
સચૂનાલ આયોગના નોટીસ બોર્ગ લર તી ા આયોગની વેબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in               
લર જોવા નવનાંતી છે.  ત્સયારબાદ જ ઉમેદવારે અરકર કરવાની રહશેે.   
જગ્યાનુાં નામઃ મદદનીશ મત્સ્યોધોગ નનયામક, ગજુરાત મત્સ્યોધોગ સેવા, વગગ-૧ ની કુલ-૧૧ 

જગ્યાઓ                

              (નીચે દશાગવ્યા મજુબ) 

  
ક્રમ કેટેગરી  કુલ જગ્યાઓ કુલ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદવાર 

માટે અનામત જગ્યાઓ 

૧ બિન અનામત ૦૮ ૦૩ 

૨ સા. શૈ. પ. વગગ ૦૨ ૦૧ 

૩ અન ુ.જનજાતત ૦૧ ૦૦ 
                કુલ  ૧૧ ૦૪ 

નોંધ: 
(૧)  ઉક્ત જગ્યાલ લૈકી કોઇ જગ્યા શારીરરક અશક્તતા ધરાવતાાં  ઉમેદવારો માટે અનામત ની ી. 
લરાંત ુO.A. (One Arm affected) અને H.H.(Hearing Handicapped)ની (શારીરરક અશક્તતા કે જેલ) 
૪૦% કે તેી ી વધ ુઅને ૧૦૦% સધુીની શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા હોય તેવા ઉમેદવારો અરકર કરી શકે 
છે. આ નસવાય અ્ય પ્રકારની શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો અરકર કરવાને લાત્ર ની ી. 
(૨)અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરકર કરી શકશે લરાંત ુતેમને લસાંદગી 
માટેના ધોરણો બબનઅનામત કક્ષાના નાગુાં લર્શે. 
 (૩)મરહનાલ માટેની અનામત જગ્યા માટે જો મરહના ઉમેદવાર ઉલનબ્ધ  ન ી ાય તો તે  જગ્યા તે 
કક્ષાના પરુૂષ ઉમેદવારને ફાળવી શકાશે. 



(૪) બબન અનામત કેટેગરીની કનૂ જગ્યાલ અને તે લૈકી મરહના ઉમેદવારો માટેની અનામત 
જગ્યાલ તી ા સા.શૈ.લ.વગગ માટેની કનૂ જગ્યાલ અને તે લૈકી મરહના ઉમેદવારો માટેની અનામત 
જગ્યાલ લર લસાંદગી જે તે કેટેગરીના ઉમેદવારો તી ા તે લૈકી મરહના ઉમેદવારોએ લસાંદગીની 
પ્રરિયા દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરેન ગણુ અને આયોગે સાંબાંનધત સેવાની કાયગક્ષમતા જાળવી રાખવા નનયત 
કરેન નાયકી ધોરણ ધ્યાને નઇ કરવામાાં આવશે. 
શૈક્ષબિક લાયકાત અને અનભુવ :  (1) Possess a  Master degree in Fisheries Science or Master of 

science with Fisheries Resources Management, Aquatic Biology, Mari culture, Post Harvest 

Technology, Marine Science or Zoology as a principal subject obtained from any of the 

Universities established or incorporated by or under the Central or State Act in India; or any other 

educational institution recognised 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 

recognised as such by the Government ; and  

  

(A) Have about five years experience on the post not below the rank of Assistant Superintendent 

Fisheries, Class III, in the subordinate service of commissionerate of Fisheries,                 

                                                                        Or 

 

(B) Have about five years separate or combined experience of management of fisheries or modern 

methods of preservation or processing or marketing of fish in Government, Local bodies, 

Government Undertaking, Board, Corporation or Registered Organisation on the post which can 

be considered equivalent to the aforesaid post of Assistant Superintendent of Fisheries;                              

                                                                        Or 

 

(2) a degree in Fisheries Science or Bachelor of Science with Zoology as a principal subject 

obtained from any of the Universities established or incorporated by or under the Central or State 

Act in India, or any other educational institution recognised 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 recognised as such by the Government; and 

 

(A) Have about seven years experience on the post not below the rank of Assistant Superintendent 

Fisheries, Class III, in the subordinate service of commissionerate of Fisheries,                

Or 

 

(B) Have about seven years separate or combined experience of management of fisheries or 

modern methods of preservation or processing or marketing of fish in Government, Local bodies, 

Government Undertaking, Board, Corporation or Registered Organisation on the post which can 

be considered equivalent to the aforesaid post of Assistant Superintendent of Fisheries;  

 

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

Classificstion and Recruitment (General) Rules, 1967. 

 

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

 

પગાર:- રૂ. ૧૫૬૦૦ – ૩૯૧૦૦ (ગ્રેર્ લે- રૂ. ૫૪૦૦ ) 

 

ઉંમર:- ૪૨ વષગી ી વધ ુનહીં. (પ્રસ્તતુ જગ્યાના ભરતી તનયમો અનસુાર ઉપલી વયમયાગદા -૩૭  
વર્ગની છે, પરાંત ુ ગજુરાત સરકારના સામાન્ય વહીવટ તવભાગના તા. ૨૩/૧૦/૨૦૧૫ના 



જાહરેનામા ક્રમાાંક: જીએસ /૩૬/૨૦૧૫/ સીઆરઆર/ ૧૧-૨૦૦૮/ ૨૮૨૩૨૩/ જી. ૫ અનસુાર  
ઉપલી વયમયાગદામાાં ૦૫ વર્ગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર હોઈ આ જગ્યા માટે ઉપલી વયમયાગદા                 
૪૨ વર્ગની ગિવાની રહ ેછે.)  

 

           (૧) ઉંમર અરકર ્વીકારવાની છેલ્ની તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે. 
(૨) આ જગ્યા માટે ઉલની વયમયાગદા ૪૨ વષગની ઉંમર ઠરાવવામાાં આવેન છે, તેમાાં નીચે દશાગવ્યા 

મજુબની છૂટછાટ મળવાલાત્ર છે. 

 

      નોંધ: 
(૧) જો જાહરેાતમાાં દશાગવેન  જગ્યા કરતા મળેન અરકરલની સાંખ્યા વધ ુહશે તો, જરૂર જણાયે તો 

આયોગ દ્વારા પ્રાી નમક કસોટી યોજવામાાં આવશે. પ્રાી નમક કસોટીનો અભ્યાસિમ આયોગની  
વેબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in લર જોવા નવનાંતી છે. 

૧ મળુ ગજુરાતના અનસુબુચત જનજાનત અને  સામાજજક અને 

શૈક્ષબણક રીતે લછાત વગગના ઉમેદવારો  
લાાંચ વષગ (વધમુાાં વધ ુ ૪૫ વષગની 
મયાગદામાાં) 

૨ અનસુબુચત જાનત. અને  બબન અનામત વગગના મરહના ઉમેદવારો લાાંચ વષગ (વધમુાાં વધ ુ ૪૫ વષગની 
મયાગદામાાં) 

૩ મળુ ગજુરાતના અનસુબુચત જનજાનત અને સામાજજક અને શૈક્ષબણક 

રીતે લછાત વગગના મરહના ઉમેદવારો  
દસ વષગ (આ છૂટછાટમાાં મરહના માટેની 
છૂટછાટ કે જે લાાંચ વષગની છે, તેનો 
સમાવેશ ી ઇ જાય છે, વધમુાાં વધ ુ ૪૫ 

વષગની મયાગદામાાં છૂટછાટ મળશે.) 

૪ શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો :- O.A. (One arm 

affected) અી વા H.H.(Hearing Handicapped) ની 
શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો કે જેલ ૪૦% કે 
તેી ી વધ ુઅને ૧૦૦% સધુીની અશક્તતા ધરાવતા હોય તેલને 
જ મેર્ીકન બોર્ગના તબીબી પ્રમાણલત્રને આધીન ૧૦ વષગ 
સધુીની છૂટછાટ મળવાલાત્ર રહશેે. આ નસવાય અ્ય 
શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો અરકર કરવાન ે
લાત્ર ની ી   

દસ વષગ (વધમુાાં વધ ુ ૪૫ વષગની 
મયાગદામાાં) 

૫ ગજુરાત સરકારના કમગચારીલ કે જેલ ગજુરાત સરકારની 
નોકરીમાાં કાયમી ધોરણે અી વા હાંગામી ધોરણે સળાંગ છ માસ સધુી 
કામગીરી બજાવતા હોય અને તેલની પ્રી મ નનમણ ૂાંક 

જાહરેાતમાાંની જગ્યામાાં દશાગવેન વયમયાગદાની અંદર ી યેન હોય 

તેવા કમગચારીલ.  

 ઉલની વયમયાગદા નાગ ુલર્શે નહીં  
  



(૨)  જો આયોગ દ્વારા જગ્યાની સાંખ્યા અને મળેન અરકરલની સાંખ્યા ધ્યાને નેતા પ્રાી નમક કસોટી 
યોજવાનો પ્રસાંગ ઉલસ્્ી ત ી શે તો, પ્રાી નમક કસોટીના ગણુ ફક્ત રૂબરૂ મનુાકાત માટે ઉમેદવારોની 
સાંખ્યા મયાગરદત કરવાના હતે ુમાટે જ ધ્યાનમાાં નેવામાાં આવશે. પ્રાી નમક કસોટીમાાં મેળવેન ગણુ 
આખરી લસાંદગીના હતે ુમાટે ધ્યાનમાાં નેવામાાં આવશે નહીં. 

(૩)  રૂબરૂ મનુાકાતમાાં આયોગની સચુનાલ /ધોરણો મજુબ જાહરેાતમાાં દશાગવેન કેટેગરીવાઅઝ જગ્યાની 
સાંખ્યાને ધ્યાને નઅ નીચ ેમજુબ અનસુરવાનુાં રહશેે.   

                  કુન જગ્યાલ            કુન જગ્યાલ લૈકી રૂબરૂ મનુાકાત માટે બોનાવવામાાં 
આવનાર 

                                                                           ઉમેદવારોની  સાંખ્યા      

                       ૦૧                                       ૦૬ 

                       ૦૨                                       ૦૮ 

                       ૦૩                                       ૧૦ 

                      ૦૪ કે તેી ી વધ ુ                    કુન જગ્યાલી ી ૦૩ ગણા 
(૪) જો યનુનવસીટીએ માકગશીટમાાં ટકાવારી દશાગવેન ન હોય તો ઉમેદવારે ટકાવારી ગણવા માટેની 

ફોમ્યુગના/ આધાર અરકર સાીે    રજૂ કરવાના રહશેે.  
(૫) જો ઉમેદવાર નવદેશની યનુનવસીટીની લદવી મેળવેન હશે તો તેવી લદવીની ભારતમાાં મા્યતા 

/ સમકક્ષતા ગણવા અંગે જરૂરી આધાર / પરૂાવા રજૂ કરવાના રહશેે. 
 

અરજી ફી: -બબનઅનામત ઉમેદવારોએ રૂ. ૧૦૦/- અરકર ફી ભરવાની રહશેે. મળૂ ગજુરાતના 
અનામત કક્ષાના તી ા શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ  ફી ભરવાની ની ી અ્ય રાજયના 
અનામત વગગના ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની રહશેે.  
                                                                                           
 
 

                                                                                          (ર્ી. બી. શાહ) 
                                                                          સાંયકુત સબચવ  
                                                                    ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ  
 
 
 
 
 
 
 



 

R-6  BRANCH 

 

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

 

On Line applications are invited for the posts of Assistant Director Of Fisheries, in the Gujarat 

Fisheries Service , Class-1 (Advt. 137 /2015-16)    between date 05/01/2016,  13.00 Hrs. to date        

20/01/2016, 13.00 Hrs.  

(2) Candidaes are instructed to visit Notice Board or the Web site of Commission 

www.gpsc.gujarat.gov.in  for  all provisions of advertisement, General Instructions, and 

the method of on line application.  

  

Total No. of vacancy:-11 (As Under) – 

No. Category Total vacancy Out of total Post reserved for 

Women  

1 GENERAL 08 03 

2 S.E.B.C. 02 01 

3 S.T. 01 00 

   Total 11 04 

        

          Note:-  
(1) Out of above mentioned posts no post is reserved for Physically Disabled Candidates. But those 

candidates who have disability of O.A (One Arm affected) or H.H. (Hearing Handicapped) from 
40% and above and upto 100% can apply. The candidates possessing other than the 
prescribed physical disabilities are not eligible to apply. 

(2) The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for Unreserved 

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

(3) 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. 

(4) Selection to the posts of unreserved Category and posts reserved for women candidates 
thereof as well as selection to the posts SEBC Categories and posts reserved for women 
candidates thereof Shall be made on the basis of marks obtained in selection process by the 
candidates of respective categories and also women candidates of that category and on the 
basis of qualifying standard prescribed by the commission keeping in view to maintain 
efficiency of respective cadre/service 

 

Educational Qualification & Experience:-  :  (1) Possess a  Master degree in Fisheries Science or 

Master of science with Fisheries Resources Management, Aquatic Biology, Mari culture, Post 

Harvest Technology, Marine Science or Zoology as a principal subject obtained from any of the 

Universities established or incorporated by or under the Central or State Act in India; or any other 

educational institution recognised 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 

recognised as such by the Government ; and  

  

(A) Have about five years experience on the post not below the rank of Assistant Superintendent 

Fisheries, Class III, in the subordinate service of commissionerate of Fisheries,                 

                                                                        Or 



 

 

 

(B) Have about five years separate or combined experience of management of fisheries or modern 

methods of preservation or processing or marketing of fish in Government, Local bodies, 

Government Undertaking, Board, Corporation or Registered Organisation on the post which can 

be considered equivalent to the aforesaid post of Assistant Superintendent of Fisheries;                                                       

                                                                        Or 

 

(2) a degree in Fisheries Science or Bachelor of Science with Zoology as a principal subject 

obtained from any of the Universities established or incorporated by or under the Central or State 

Act in India, or any other educational institution recognised 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 recognised as such by the Government; and 

 

(A) Have about seven years experience on the post not below the rank of Assistant Superintendent  

Fisheries, Class III, in the subordinate service of commissionerate of Fisheries,                     

Or 

 

(B) Have about seven years separate or combined experience of management of fisheries or 

modern methods of preservation or processing or marketing of fish in Government, Local bodies, 

Government Undertaking, Board, Corporation or Registered Organisation on the post which can 

be considered equivalent to the aforesaid post of Assistant Superintendent of Fisheries;  

 

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

Classificstion and Recruitment (General) Rules, 1967. 

 

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

 

PAY: - Rs.15600-39100 (Grade pay- Rs. 5400)    

     

     AGE:-Not more than 42 years. Age will be calculated as on the last date of the receipt of application. 

       

          Upper Age limit shall be relaxed as under:  

1 1 

 

  S.T. and S.E.B.C. Category Candidates    05 Years (maximum up to 45 years)      

22  2   Women Candidates belonging to S.C. Category &  

Unreserved  Category 

 

   05 Years (maximum up to 45 years)    

3 

 

 Women Candidates belonging S.T. and S.E.B.C.   ategory  10 Years (maximum up to 45 years. 

Inclusive Five years relaxation for 

women)    

 

                                                     

4 Physically Disabled: In the case of physically handicapped 

candidates, who have disability of O.A. (One Arm affected) 

or H.H. (Hearing Handicapped) from 40% and above and 

upto 100% as per Medical Board’s certificate, are eligible 

to apply.No relaxation is available to the candidates 

possessing other than the prescribed physical disabilities.

     . 

10 Years (maximum up to 45 years) 



5  A candidate who is already in Gujarat Govt. service, either 

as a permanent or a Temporary officiating continuously for 

six months and had not crossed age limit prescribed for the 

advertised post at the time of his first appointment. 

 

The upper are limit shall not apply. 
 

Note:  
    (1) If the number of the candidates available for interview test is more, then Preliminary Test            
            will be held. For Sylabus of Preliminary Test please refer commission’s  Web site  

           www.gpsc.gujarat.gov.in  

(2)  If the Commission decides to conduct the Preliminary Test considering the number of post and 
application received, the marks obtained by the candidate in the Preliminary Test shall be 
considered for shortlisting the candidates to be called for interview and such marks shall not be 
considered for final selection. 

(3)  As per the Instruction/Provision of the commission, the candidates of each category are being 
called for interview as per following norms: 

 

  No. of Post        Candidates to be called for an interview 
       01       06 
       02       08 
       03       10 
       04   & more     03 times of the post 
 

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

of marks is not given by the University.                                                                            

(5) The candidates having qualification from foreign Uni. Should produce necessary documents 

/proof regarding the recognition/equivalence of their degree.                                                                                              

                                                                                                                                                             
        Application fee: Candidates of General Category has to pay Rs.100/- as Application fee. While 

candidates of Reserved Category of Gujarat State & candidates who is physically disable have not 

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

fee.                                                                                                                  

 

                         

                                                                                                                             (D. B. Shah) 

                                                                                                                            Joint Secretary 

                                                                                          Gujarat Public Service Commission 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



                                 જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઈ 

૧. નાગહરકત્વ:-  

ઉમેદવાર, (ક) ભારતનો નાગરરક  અી વા (ખ) નેલાળનો પ્રજાજન અી વા (ગ) ભતૂાનનો પ્રજાજન 

અી વા (ઘ) નતબેટ નો નનવાગનસત જે ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાી ી ૧ની જા્યઆુરી,૧૯૬૨ 

લહનેાાં ભારતમાાં આવેના હોવા જોઇએ ,અી વા (ચ) મળૂ ભારતીય વ્યસ્ક્ત કે જે ભારતમાાં કાયમી વસવાટ 

કરવાના ઇરાદાી ી લારક્તાન, પવૂગ લારક્તાન,(બાાંગ્નાદેશ) બમાગ (મ્યાનમાર),શ્રીનાંકા, કે્યા, યગુા્ર્ા, 
જેવા પવૂગ આરિકાના દેશો, સાંયકુ્ત પ્રજાસત્તાક ટાાંઝાનીયા, ઝાાંબીયા, મનાવી, ઝૈર, ઇી ોલીયા, અી વા 
નવયેટનામી ી ્ી ળાાંતર કરીને આવેન હોવા જોઇએ. લરાંત ુલેટા િમાાંક (ખ),(ગ),(ઘ),અને (ચ)માાં આવતા 
ઉમેદવારોના રક્સામાાં સરકારે લાત્રતા પ્રમાણલત્ર આલેન હોવુાં જોઇએ.  

નોંધ:- જે ઉમેદવારના હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાિપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારનુાં અરજીપત્રક આયોગ 

તવચારિામાાં લેશે. અને જો તનમણકૂ માટે તેમના નામની ભલામિ કરવામાાં આવશે તો રાજ્ય સરકાર 

તેમના હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાિપત્ર આપવાની શરતે કામચલાઉ તનમણકૂ આપશે.  

 
ર. ભરેલા અરજીપત્રક:-  

(૧) જો એક કરતાાં વધ ુજાહરેાત માટે અરકર કરવાની હોય તો દરેક જાહરેાત માટે અનગ અનગ અરકર 

કરવાની રહશેે અને પ્રત્સયેક અરકર સાી ે ફી ભરવાની રહશેે. 

(૨) અનામત કક્ષાના ઉમદેવારો જો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરકર કરે તો અરકર ફી ભરવાની રહશેે 

નહી. 
(૩) અરકર ફી વગરની અબગ્રમ નકન નવચારણામાાં નેવામાાં આવશે નહી.  
(૪) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાહરેાતમાાં અનામત જગ્યાલ દશાગવેન ન હોય ત્સયાાં આવા 
ઉમેદવારો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરકર કરી શકશ ેઅને તેન ેબબનઅનામતના ધોરણો નાગ ુલર્શ.ે 

(૫) જાહરેાતમાાં મરહના ઉમેદવારો માટે જગ્યાલ અનામત ન હોય તો લણ જે તે કેટેગરીમાાં મરહના 
ઉમેદવારો અરકર કરી શકે છે.  

(૬) જાહરેાતમાાં જે તે કેટેગરીમાાં કુન જગ્યાલ લૈકી મરહના ઉમેદવારો માટે અમકુ જગ્યાલ અનામત હોય 

ત્સયારે મરહના ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાલ નસવાયની બાકી રહતેી જગ્યાલ ફક્ત પરુુષ ઉમેદવારો 
માટે અનામત છે તેમ ગણવાનુાં ની ી,આ જગ્યાલ લર પરુુષ તેમજ મરહના ઉમદેવારોની લસાંદગી માટે 

નવચારણા ી ઇ શકે છે, પરુુષ તેમજ મરહના ઉમેદવારો અરકર કરી શકે છે. (દા.ત. કુન ૧૦ જગ્યાલ લૈકી 
૦૩ જગ્યા મરહના ઉમેદવાર માટે અનામત છે લરાંત ુબાકી રહતેી ૦૭ જગ્યા સામ ેમરહના ઉમેદવાર લણ 

લસાંદગી લામી શકે છે.) 

 (૭) જાહરેાતમાાં માત્ર મરહના ઉમેદવારો માટે જગ્યાલ અનામત હોય તો લણ જે તે કેટેગરીમાાં પરુુષ 

ઉમેદવાર અરકર કરી  શકે છે કેમ કે મરહના ઉમેદવાર ઉલનબ્ધ ન ી ાય તો આ જગ્યાલ લર લસાંદગી 
માટે પરુુષ ઉમેદવારોની નવચારણા ી ઇ શકે છે. લરાંત ુજે જગ્યાલ મરહના ઉમેદવારો માટે જ અનામત 

હોય અન ેતે જગ્યા ઉલર મરહના ઉમેદવારો પરેુપરુા લસાંદગી લામે/જેટની સાંખ્યામાાં લસાંદગી લામે તો 



તેમને જ પ્રી મ નવચારણામાાં નેવાના ી શે અને કોઇ મરહના ઉમેદવાર લસાંદ ન ી ાય કે લછા મરહના 
ઉમેદવાર લસાંદ ી ાય તો તેટના પ્રમાણમાાં પરુુષ ઉમદેવારોને ધ્યાનમાાં  નેવામાાં  આવશે              

(દા.ત.કુન ૧૦ જગ્યા મરહના ઉમેદવાર માટે અનામત છે અને  ૦૮ મરહના ઉમદેવાર લસાંદ    

  ી ાય છે તો  ૦૨ પરુુષ ઉમેદવારો લસાંદગી લામી  શકે છે.)  

૩.         જન્મ તારીખ: 

(૧)  આયોગ જ્મ તારીખ ના પરુાવા માટે એસ. એસ. સી બોર્ગ  દ્વારા અલાયેન  એસ. એસ. સી. 
ઇ.પ્રમાણલત્ર જ મા્ય રાખે છે. લરાંત ુઆ પ્રમાણલત્રમાાં દશાગવેન જ્મતારીખ ખોટી હોવાનુાં ઉમેદવાર 

માન ેતો સક્ષમ અનધકારીએ આલેન વય અને અનધવાસના પ્રમાણલત્રની પ્રમાબણત નકન મોકનવાની 
રહશેે. આ પ્રમાણલત્રમાાં અનધકૃત અનધકારીએ ્લષ્ટલણે જણાવેન હોવુાં જોઇએ કે તેલએ એસ. એસ. સી. 
કે તેની લરીક્ષાનુાં મળૂ પ્રમાણલત્ર તલાસેન છે અને લોતાની સમક્ષ રજૂ કરવામાાં આવેન પરુાવાલને 

આધારે ઉમેદવારની સાચી જ્મતારીખ ............ છે. જે એસ. એસ. સી. કે તેની સમકક્ષ લરીક્ષાના 
પ્રમાણલત્રમાાં દશાગવેન જ્મતારીખ કરતાાં જુદી છે તી ા માનવાને પરુત ુાં કારણ છે. ઉમેદવારે રજુ કરેન 

વય અન ે અનધવાસનુાં પ્રમાણલત્ર તેની નવશ્વાસહતાગ(credibility)ના આધારે ્વીકાર કે અ્વીકારનો 
નનણગય આયોગ દ્વારા નેવામાાં આવશે. 

  (૨) ઉમેદવારે અરકર લત્રકમાાં દશાગવેન જ્મ તારીખમાાં લાછળી ી કોઇલણ કારણસર     

  ફેરફાર  ી અ શકશ ેનહી. 
 
૪.  વયમયાગદા:- 
(૧) ઉંમર અરકર ્વીકારવાની છેલ્ની તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે. 

(૨)   જાહરેાતમાાં ઉલની વયમયાગદા આલવામાાં આવને છે, તેમાાં નીચ ેમજુબ ની છૂટછાટ મળવાલાત્ર છે.  

૧ મળુ ગજુરાતના અનસુબુચત જનજાનત અને  સામાજજક અને 

શૈક્ષબણક રીતે લછાત વગગના ઉમેદવારો  
લાાંચ વષગ (વધમુાાં વધ ુ ૪૫ વષગની 
મયાગદામાાં) 

૨ અનસુબુચત જાનત. અને  બબન અનામત વગગના મરહના ઉમેદવારો લાાંચ વષગ (વધમુાાં વધ ુ ૪૫ વષગની 
મયાગદામાાં) 

૩ મળુ ગજુરાતના અનસુબુચત જનજાનત અને સામાજજક અને શૈક્ષબણક 

રીતે લછાત વગગના મરહના ઉમેદવારો  
દસ વષગ (આ છૂટછાટમાાં મરહના માટેની 
છૂટછાટ કે જે લાાંચ વષગની છે, તેનો 
સમાવેશ ી ઇ જાય છે, વધમુાાં વધ ુ ૪૫ 

વષગની મયાગદામાાં છૂટછાટ મળશે.) 

૪ શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો :- O.A. (One arm 

affected) અી વા H.H.(Hearing Handicapped) ની 
શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો કે જેલ ૪૦% કે 
તેી ી વધ ુઅને ૧૦૦% સધુીની અશક્તતા ધરાવતા હોય તેલને 
જ મેર્ીકન બોર્ગના તબીબી પ્રમાણલત્રને આધીન ૧૦ વષગ 
સધુીની છૂટછાટ મળવાલાત્ર રહશેે. આ નસવાય અ્ય 

દસ વષગ (વધમુાાં વધ ુ ૪૫ વષગની 
મયાગદામાાં) 



 
 

૫. શૈક્ષબિક લાયકાત:- 

(૧) ઉમેદવાર જાહરેાતમાાં દશાગવેન શૈક્ષબણક નાયકાત અરકર ્વીકારવાની છેલ્ની તારીખના રોજ 

ધરાવતા હોવા જોઇએ. 

(૨)  ઉમેદવારે શૈક્ષબણક નાયકાત મા્ય યનુનવનસિટી/સા્ં ી ામાી ી મેળવેન હોવી જોઇએ. 

(૩) ઉમેદવારે અરકર સાી ે મા્ય યનુનવનસિટી/સા્ં ી ાના ગણુ લત્રક (બધા જ વષો/સેમે્ટર)અને લદવી 
પ્રમાણલત્રોની ્વયાં પ્રમાબણત નકન રજુ કરવાની રહશેે. શાળા/કોનેજના આચાયગ દ્વારા અલાયેન 

પ્રમાણલત્ર મા્ય ગણવામાાં આવશે નહી. 
(૪) શૈક્ષબણક નાયકાત કામચનાઉ ધોરણે મા્ય રાખવી તેવો ઉમેદવાર નો હક્ક દાવો ્વીકારવામાાં 
આવશે નહી. 
(૫)    જાહરેાતમાાં દશાગવેન નાયકાતની સમકક્ષ નાયકાત ઉમેદવાર ધરાવ ેછે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય 

તો આવા ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્ર્ી ાનલત કરતા આદેશો/અનધકૃતતાની નવગતો આલવાની રહશેે. 

૬. અનભુવ :- 

(૧)   માાંગેન અનભુવ, અરકર ્વીકારવાની છેલ્ની તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે.  

(૨) (અ) જાહરેાતમાાં અ્યી ા જોગવાઇ કરવામાાં ન આવી હોય તો જરૂરી નાયકાતો મેળવવામાાં આવે તે 

તારીખી ી, (બ) અરકર ્વીકારવાની છેલ્ની તારીખના સાંદભગમાાં અનભુવ ગણવામાાં આવશે.  

(૩) ઉમેદવારે અરકરમાાં જે અનભુવ દશાગવેન હોય તેના સમી ગનમાાં અનભુવનો સમયગાળો (રદવસ, માસ, 

વષગ), મળૂ લગાર અને કુન લગારની નવગતો તી ા બજાવેન ફરજોનો પ્રકાર/મેળવેન અનભુવની નવગતો 
સાીે નુાં પ્રમાણલત્ર રજુ કરવાનુાં રહશેે. આવુાં   પ્રમાણલત્ર સા્ં ી ાના નેટરલેર્ લર સક્ષમ સત્તાનધકારીની 
સહી અન ેતારીખ સાીે નુાં રજુ કરવાનુાં રહશેે. 

(૪) ઉમેદવારે રજુ કરેન અનભુવના પ્રમાણલત્રમાાં લાછળી ી કોઇ ફેરફાર કરવાની નવનાંતી મા્ય 

રાખવામાાં આવશે નહીં.અરકર કયાગ  લછી અનભુવના નવા પ્રમાણલત્રો સ્્વકારવામાાં આવશે નહી. 
(૫) અંશકાનીન, રોજજિંદા વેતનદાર, એપ્રે્ટીસશીલ, તાનીમી, માનદવેતન, આમાંનત્રત ફૅકલ્ટી તરીકે     

  ઉમેદવારે મેળવેન અનભુવ મા્ય અનભુવ તરીકે ગણત્રીમાાં નેવામાાં આવશે નહીં. 
 

 

શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો અરકર કરવાન ે
લાત્ર ની ી   

૫ ગજુરાત સરકારના કમગચારીલ કે જેલ ગજુરાત સરકારની 
નોકરીમાાં કાયમી ધોરણે અી વા હાંગામી ધોરણે સળાંગ છ માસ સધુી 
કામગીરી બજાવતા હોય અને તેલની પ્રી મ નનમણ ૂાંક 

જાહરેાતમાાંની જગ્યામાાં દશાગવેન વયમયાગદાની અંદર ી યેન હોય 

તેવા કમગચારીલ.  

 ઉલની વયમયાગદા નાગ ુલર્શે નહીં  
  



૭. અનસુબૂચત જનજાતત, સામાજજક અને શૈક્ષબિક રીતે પછાત વગગ:- 
(૧)  મળૂ ગજુરાતના અનસુબૂચત જનજાનત, સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે લછાત વગગના ઉમેદવારોને જ 

અનામત વગગના ઉમેદવાર તરીકે નાભ મળશ.ે 

(૨) અનસુબૂચત જનજાનત, સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીત ેલછાત વગગ લૈકી ઉમેદવાર જે વગગના હોય તેની 
નવગતો અરકરલત્રક અને લરરનશષ્ટમાાં અચકૂ આલવી. 
(૩) ઉમેદવારે અરકરલત્રક અને લરરનશષ્ટની સાંબાંનધત કોનમમાાં જે તે અનામત કક્ષા દશાગવેન નહી હોય 

તો લાછળી ી અનામત વગગના ઉમેદવાર તરીકે નાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો મા્ય રાખવામાાં આવશે 

નહીં. 
(૪)  અનામત વગગનો નાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમી ગનમાાં સક્ષમ અનધકારી દ્વારા નનયત 

નમનુામાાં આલવામાાં આવેન જાનત પ્રમાણલત્રની નકન અરકર સાી ે અચકૂ  સામેન કરવાની રહશેે. 

અરકરલત્રક સાી ે જાનત પ્રમાણલત્રની નકન સામેન નહીં  હોય તો તે લાછળી ી ્વીકારવામાાં આવશે નહીં 
અન ેઅરકરલત્રક રદ ી વાને લાત્ર બનશ.ે 

(૫)  સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે લછાત વગગના ઉમેદવારોને અનામતનો નાભ જો તેલનો સમાવેશ 

“ઉન્નત વગગમાાં” નહી ી તો હોય તો જ મળવાલાત્ર ી શે. 

(૬) સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે લછાત વગગના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગગમાાં સમાવેશ ન ી તો હોવા 
અંગેનુાં સામાજજક ્યાય અને અનધકારરતા નવભાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાવી ી નનયત ી યેન 
લરરનશષ્ટ (ક)(ગજુરાતીમાાં) ના નમનુામાાં પ્રમાણલત્ર રજુ કરવાનુાં રહશેે.  

       (ક) આ પ્રમાણલત્ર નાણાાંકીય વષગ ૨૦૧૨-૧૩, ૨૦૧૩-૧૪ અને ૨૦૧૪-૧૫ની આવકને આધારે 
મેળવેન હશે અને આવકના માલદાંર્ બદનાયેન ન હોય તો તે મા્ય ગણાશે. વધમુાાં અરકર 
્વીકારવાની છેલ્ની તા. ૨૦-૧-૨૦૧૬ સધુીમાાં આ પ્રમાણલત્ર મેળવેન હશે તો તે લણ મા્ય 
ગણાશે.  

 
       (ખ) ઉન્નત વગગમાાં સમાવેશ ન ી તો હોવા અંગેનુાં પ્રમાણલત્ર માતા-નલતાની આવકના સાંદભગમાાં 

આલવામાાં આવતુાં હોવાી ી આ પ્રમાણલત્ર અરકર સાીે  રજૂ કરતી વખતે ઉમેદવારના માતા-નલતાની 
આવકમાાં ફેરફાર ી તો હોય તો ઉમેદવારે/ અરજદારે ્વયાં આવા વધારા-ઘટાર્ાની પ્રામાબણક 
જાહરેાત પ્રમાણલત્ર આલનાર સક્ષમ અનધકારી સમક્ષ કરવાની રહશેે. આ રીતે સક્ષમ અનધકારીને 
જાણ કયાગ બાદ સક્ષમ અનધકારીએ જે નનણગય નીધેન હોય તેની જાણ આયોગની  કચેરીને લણ 
કરવાની રહશેે. જે ઉમેદવાર /અરજદાર આવી ્વૈચ્ચ્છક જાહરેાત ન કરીને આવકમાાં વધારો 
છૂલાવશે તો તેને મળેનો  નાભ રદ કરવાલાત્ર ઠરશે અને આયોગ દ્વારા કરવામાાં આવતી 
કાયદેસરની કાયગવાહીને લાત્ર બનશે.  

       



      (ગ) લરરણીત મરહના ઉમેદવારોએ આવ ુપ્રમાણલત્ર તેમના માતા-નલતાની આવકના સાંદભગમાાં રજુ 
કરવાનુાં રહશેે, જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના લનતની આવકના સાંદભગમાાં આવુાં પ્રમાણલત્ર રજુ કરેન 
હશે તો તેમની અરકર રદ કરવામાાં આવશે.  

   

     (ઘ) અરકર સાી ે ‘લરરનશષ્ટ (ક)’ (ગજુરાતી)ના બદને ‘એનેક્ષર-A’ (અંગ્રેકરમાાં)રજુ કરેન હશે તો લણ 
અરકર રદ કરવામાાં આવશે. કેમ કે ‘Annexure-A’ ભારત સરકાર હઠેળની નોકરી માટેનુાં છે.  

   

     (ચ) જો ઉમેદવારે આ પ્રમાણલત્ર ‘લરરનશષ્ટ (ક)’ (ગજુરાતી) અરકર સાીે  રજુ કરેન નહીં હોય  તો 
તેલની અરકર અમા્ય ગણવામાાં આવશે અને બબન અનામત જગ્યા માટે લણ નવચારણામાાં નેવામાાં 
આવશે નહીં.    

          (૭)  સરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઅ મજુબ અનામત કક્ષાના ઉમદેવારો  બબનઅનામત વગગના 
ઉમેદવારોની સાી  ે નનયત ધોરણો (અી ાગત વયમયાગદા ,અનભુવની નાયકાત, બબનઅનામત વગગના 
ઉમેદવારો માટે અલનાવને હોય તેના કરતાાં વધ ુનવ્તતૃ કરેન અ્ય ક્ષેત્ર) માાં છૂટછાટ નીધા નસવાય 
લોતાની ગણુવત્તાના આધારે લસાંદગી લામે તો બબનઅનામત જગ્યાની સામે ગણત્રીમાાં નેવાના ી ાય 

છે. 

(૮) ઉમેદવારે અરકરમાાં જાનત અંગ ેજે નવગત દશાગવેન હશ ેતેમાાં લાછળી ી ફેરફાર કરવાની નવનાંતી મા્ય 

રાખવામાાં આવશે નહી. 
 

૮.   માજી સૈતનક:- 
(૧) માકર સૈનનક ઉમેદવારોએ અરકરલત્રકમાાં નવગતો આલવાની રહશેે. 

(૨) માકર સૈનનક ઉમેદવારે રર્્ચાર્જ બકુની નકન અરકરલત્રક સાી  ેઅચકૂ મોકનવાની  રહશેે. 

 

૯.   શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો:- 
  (ક) શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરકરલત્રકમાાં નવગતો આલવાની રહશેે. 

(ખ) શારીરરક અશક્તતા ૪૦% કે તેી ી વધુાં હોય તેવા ઉમેદવારને જ શારીરરક અશક્તતાનો નાભ 

મળવાલાત્ર રહશેે.  શારીરરક અશક્તતાનો નાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે (૧)અંધત્સવ અી વા લછી 
દ્રષ્ષ્ટ(૨) શ્રવણની ખામી (૩) હનનચનન અશક્તતા અી વા મગજનો નકવો તે લૈકીની) કઇ શારીરરક 

અશક્તતા છે તે દશાગવવુાં. 
(ગ) જાહરેાતમાાં શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યા દશાગવેન ન હોય ,લરાંત ુ

જગ્યાની ફરજોન ેઅનરુૂલ જે પ્રકારની શારીરરક અશક્તતા  ધરાવતા ઉમેદવારોને લાત્ર ગણેન હોય તેલ 

તે જાહરેાત માટે અરકર કરી શકશ.ેઆવા પ્રસાંગ ેઉંમરમાાં છૂટછાટ મળશ.ે 

(ઘ) શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે તેના  સમી ગનમાાં સામા્ય વહીવટ નવભાગના તા.૧-૧૨-

૨૦૦૮ ના લરરલત્ર િમાાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,ી ી નનયત ી યેન નમનૂામાાં સરકારી હોસ્્લટનના 
સનુપ્રટે્ર્ે્ટ/નસનવન સર્જન/મેર્ીકન બોર્ગ  દ્વારા આલવામાાં આવેન પ્રમાણલત્રની નકન અરકર સાી ે અચકૂ 



મોકનવાની રહશેે. જો પ્રમાણલત્રની નકન સામને કરવામાાં નહીં આવેન હોય તો તે લાછળી ી 
સ્્વકારવામાાં આવશે નહીં શારીરરક અશક્તતા ઉમેદવાર તરીકેનો નાભ મળવાલાત્ર ી શે નહીં. 
 
૧૦. મહહલા ઉમેદવાર:-  
 મરહનાલની  અનામત જ્ગગ્યાલ માટે જો યોગ્ય મરહના ઉમેદવાર ઉલનબ્ધ નહીં ી ાય તો તેની જગ્યા જે 

તે કક્ષાના (category) પરુુષ ઉમેદવારોને  ફાળવી શકાશે. 
જો ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામત વગગ ,માજી સૈતનક, શારીહરક અશક્તતા ,મહહલા કે તવધવા પૈકીના 
તવકલ્પો પૈકી એક થી વધ ુતવકલ્પોમાાં થતો હોય તેવા હકસ્સામાાં તેને લાગ ુપડતા તવકલ્પો પૈકી જેમાાં વધ ુ

લાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.    

 
૧૧.   તવધવા ઉમેદવાર:- 
(૧) ઉમેદવાર નવધવા હોય તો અરકર લત્રકમાાં તે કૉનમ સામે “હા” અવશ્ય નખવુાં  અ્યી ા “નાગ ુલર્તુાં 
ની ી” એમ દશાગવવુાં . 
(૨) નવધવા ઉમેદવારે જો પનુ: નગ્ન કરેન હોય તો અરકર લત્રકમાાં તે કૉનમ સામ ે“હા” અચકૂ  નખવુાં  
અ્યી ા  “નાગ ુલર્તુાં ની ી” એમ દશાગવવુાં . 
(૩) નવધવા ઉમેદવારે પનુ: નગ્ન કરેન ન હોય અને નવધવા ઉમેદવાર તરીકે નાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય 

તો અરકર સાી ે પનુ: નગ્ન કરેન ની ી તેવી એરફર્ેનવટ રજુ કરવાની રહશેે. 

(૪)  નવધવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઅ મજુબ તેલએ મેળવેન ગણુમાાં લાાંચ ટકા ગણુ 

ઉમેરવામાાં આવશે. 

 
 

૧૨.    ના વાાંધા પ્રમાિપત્ર:- 
 (૧) ગજુરાત સરકારના સરકારી /અધગ સરકારી/ સરકાર હ્તકના કોલોરેશન /કાંલનીલમાાં સેવા 
બજાવતા અનધકારીલ / કમગચારીલ આયોગની જાહરેાતના સાંદભગમાાં બારોબાર અરકર કરી શકશ ેઅને 
તેની જાણ  ઉમેદવારે લોતાના નવભાગ/ખાતા/કચેરીને અરકર કયાગની તારીખી ી રદન-૭ માાં અચકૂ કરવાની 
રહશેે.જો ઉમેદવારના નનયોક્તા તરફી ી અરકર મોકનવાની છેલ્ની તારીખ બાદ ૩૦ રદવસમાાં અરકર 

કરવાની લરવાનગી નહીં આલવાની જાણ કરવામાાં આવશે તો તેલની અરકર નામાંજુર કરી ઉમેદવારી  
રદ કરવામાાં આવશે. 

(૨)  કે્દ્ર સરકારની અી વા અ્ય કોઇલણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમાાં હોય તેવા ઉમેદવારે ખાતા મારફત 

અરકર મોકનવાની રહશેે અી વા આ અરકર સાી  ેનનમણકૂ અનધકારીનુાં  ના વાાંધા પ્રમાણલત્ર રજુ કરવાનુાં 
રહશેે. 

(૩)  રૂબરૂ મનુાકાત સમયે  ઉમેદવારે સક્ષમ અનધકારી દ્વારા આલવામાાં આવેન ના વાાંધા પ્રમાણલત્ર રજુ 

કરવાનુાં રહશેે. 

 



૧૩.  ગેરલાયક ઉમેદવાર:-  

            ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ કે અ્ય જાહરે સેવા આયોગ અી વા અ્ય સરકારી /અધગ સરકારી 
/સરકાર હ્તકની સા્ં ી ાલ દ્વારા ઉમેદવાર ક્યારેય લણ ગેરનાયક ઠરાવેન હોય તો તેની  નવગત 

અરકરલત્રકમાાં આલવાની રહશેે. જો ઉમેદવારનો ગેરનાયકનો સમય ચાલ ુહશે તો આવા ઉમેદવારની 
અરકર રદ ી વાને લાત્ર બનશે. 
૧૪.   ફરજજયાત તનવતૃિ, રુખસદ, િરતરફ :-  

           અગાઉ ઉમેદવારન ેસરકારી સેવા/ સરકાર હ્તકની કાંલની કે બોર્ગ કોલોરેશનમાાંી ી ક્યારેય લણ  

ફરજજયાત નનવનૃત્ત, રુખસદ કે બરતરફ કરવામાાં આવેન હોય તો અરકરલત્રકમાાં તેની નવગત આલવાની 
રહશેે.     
૧૫.   અગત્યની જોગવાઇઓ:-    

 (૧)  ઉલરની જગ્યા માટે નનમણકૂ માટે ઉમેદવારોની લસાંદગી રૂબરૂ મનુાકાત યોકરન ેકરવામાાં આવશે. 

વધ ુ અરકરલન ેકારણ ેજ્યાાં પ્રાી નમક કસોટી જરૂરી બનશ ેત્સયાાં આવી કસોટી લછી જ  તેના ગણુ િમાનસુાર 

જરૂરી અરકરલની ચકાસણી કરી ઉમેદવારોને રૂબરૂ મનુાકાત માટેની લાત્રતા નક્કી કરાશે. આ કસોટીનુાં 
માધ્યમ આયોગ અ્યી ા નક્કી કરશ ેનહીં તો ગજુરાતી રહશેે. પ્રાી નમક કસોટી સામા્યત: અમદાવાદ 

ખાતે નેવામાાં આવશે અને ઉમેદવારોએ ્વખચ ેઉલસ્્ી ત રહવેાનુાં રહશેે.  

(૨) જો આયોગ દ્વારા જગ્યાની સાંખ્યા અને મળેન અરકરલની સાંખ્યા ધ્યાન ેનેતા પ્રાી નમક કસોટી 
યોજવાનો પ્રસાંગ ઉલસ્્ી ત ી શે તો, પ્રાી નમક કસોટીના ગણુ ફ્કક્ત રૂબરૂ મનુાકાત માટે ઉમેદવારોની 
સાંખ્યા મયાગરદત કરવાના હતે ુમાટે જ ધ્યાનમાાં નેવામાાં આવશે. પ્રાી નમક કસોટીમાાં મેળવેન ગણુ 
આખરી લસાંદગીના હતે ુમાટે ધ્યાનમાાં નેવામાાં આવશે નહીં. 
(૩) પ્રાી નમક કસોટીમાાં ઉમેદવારને O.M.R. Sheet માાં જવાબ આલવા માટે A, B, C, D અન ેE 
એમ લાાંચ નવકલ્લ આલવામાાં આવશ,ે લાાંચમો નવકલ્લ E ‘Not attended’ તરીકેનો રહશેે. જો  
ઉમેદવારે તમામ નવકલ્લો ખાની રાખ્યા હોય (encode કયાગ ન હોય) અી વા ખોટા જવાબ આલેન 
હોય તો પ્રત્સયેક નનનશ્રત ગણુના ૦.૩ Negative Marks કાલવામાાં આવશે. અને જો લાાંચમો નવકલ્લ  

E  ‘Not attended’  એનકોર્ કરેન હોય તો “શ ૂ્ ય”  ગણુ કાલવાના રહશેે. અી ાગત માત્ર E  ‘Not attended’  

નવકલ્લ જ encode કયો હશે તો તે પ્રશ્ન માટે કોઇ નેગેટીવ ગણુ કાલવામાાં આવશે નહીં. 
(૪) રૂબરૂ મનુાકાતમાાં આયોગની સચૂનાલ/ ધોરણો મજુબ જાહરેાતમાાં દશાગવેન કેટેગરીવાઇઝ 
જગ્યાની સાંખ્યાને ધ્યાને નઇ નીચે મજુબ અનસુરવાનુાં રહશેે:- 

        કુલ જગ્યાઓ        કુલ જગ્યાઓ પૈકી રૂિરૂ મલુાકાત માટે િોલાવવામાાં આવનાર   
                                 ઉમેદવારોની  સાંખ્યા 
             ૦૧ ૦૬ 
             ૦૨ ૦૮ 
             ૦૩ ૧૦ 
             ૦૪ કે તેી ી વધ ુ      કુન જગ્યાલી ી ૦૩ ગણા   



(૫) પ્રાી નમક કસોટીમાાં મેળવેન ગણુ આખરી લસાંદગી માટે ગણવામાાં આવશે નહીં તેમજ ઉલયુગક્ત 
કોનમમાાં દશાગવેન સાંખ્યા પ્રમાણે રૂબરૂ મનુકાત માટે બોનાવવાના ી તા ઉમેદવારોમાાં, જો કોઇ 
ઉમેદવારના પ્રાી નમક કસોટીમાાં ૧૦% કે તેી ી લછા ગણુ હશ ેતો રૂબરૂ મનુાકાતને લાત્ર ગણવામાાં 
આવશે નહીં. 
(૬) જાહરેાતમાાં ઠરાવેન નઘતુમ નાયકાત તેમજ અનભુવ કરતાાં વધ ુ શૈક્ષબણક નાયકાત 
અને/અી વા વધ ુઅનભુવ અને/ અી વા નાયકાતમાાં ઊંચી ટકાવારીને આધારે રૂબરૂ મનુાકાત માટે 
આયોગ ઉમેદવારોની સાંખ્યા મયાગરદત કરી શકશે. 
(૭)  સીધી ભરતી માટે રૂબરૂ મનુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાાંી ી લસાંદગી માટેનુાં નઘતુ્તમ ધોરણ બબન 
અનામત વગગના માટે ૫૦ ગણુ અને અનામત વગગના ઉમેદવારો માટે ૩૫ ગણુ રાખવામાાં આવે છે. 
ઇ્ટરવ્ય ુકનમટી દ્વારા રૂબરૂ મનુાકાતમાાં ઉમેદવારોના એકાંદર દેખાવ (Overall Performance) 
ને ધ્યાને નેવામાાં આવશે અને ઇ્ટરવ્ય ુકનમટી ઇ્ટરવ્ય ુદરમ્યાન ઉમેદવારના Overall Performance 
ને ધ્યાનમાાં રાખીને ચચાગ નવચારણા કયાગ બાદ સવાગનમુતે ગણુ આલશે. 
(૮) માકર સનૈનકો તી ા શારીરરક અશક્ત ઉમેદવારોની જગ્યાલ અનામત હોય ત્સયારે સબાંનધત 
કેટેગરીના માકર સૈનનકો તી ા શારીરરક અશક્ત ઉમેદવારો લૈકી જે ઉમેદવારો આ પ્રમાણેના નઘતુમ 
ગણુ મેળવતા હશે તેમને સબાંનધત કેટેગરીની અનામત જગ્યા સામે ગણવામાાં આવશે. જો જાહરેાતમાાં 
જણાવ્યા પ્રમાણેની આ કેટેગરીલ માટે રાખવામાાં આવેન અનામત જગ્યાલ માટે આ નઘતુમ ગણુ 
મેળવતા ઉમેદવારો પ્રાપ્ત ન ી ાય કે પરુતી સાંખ્યામાાં પ્રાપ્ત ન ી ાય તો સબાંનધત કેટેગરીના નઘતુમ 
ગણુના ૧૦ % ધોરણ હળવ ુકરીને લસાંદગી કરવામાાં આવશે.   
(૯) મરહના ઉમેદવારો માટે નઘતુ્તમ ગણુના ૧૦% નુાં ધોરણ હળવ ુ કરીને લસાંદગી લદ્ધનત 
અનસુરવાની રહશેે અને રૂબરૂ મનુાકાત બાદ જે તે કેટેગરીના મરહના ઉમેદવારો માટેની અનામત 
સાંખ્યા જેટના મરહના ઉમેદવારોી ી વધ ુઉમેદવારો ઉલનબ્ધ ી ાય તો ભનામણ યાદીમાાં મરહના  
ઉમેદવારોનો સમાવેશ ી યા બાદ બાકીના મરહના ઉમેદવારોની પ્રનતક્ષાયાદીમાાં લસાંદગી ગણવામાાં 
આવશે આ જોગવાઇ મજુબ નઘતુ્તમ નાયકી ધોરણ આ મજુબ રહશેે. બબનઅનામત વગગના મરહના 
ઉમેદવારો માટે ૪૫ ગણુ તેમજ અનામત વગગના મરહના ઉમેદવારો માટે ૩૧ ગણુ રાખવામાાં આવશે.     

૧૬. રૂિરૂ મલુાકાત:-  
(૧)  રૂબરૂ મનુાકાત આયોગની કચેરી ખાતે જ નેવામાાં આવશે. ઉમેદવારે લોતાના ખચે ઉલસ્્ી ત ી વાનુાં 
રહશેે. 

(૨)  અનસુબૂચત જાનત, અનસુબૂચત જન જાનતના ઉમેદવારો તી ા બેરોજગાર ઉમેદવારો કે જેલના માતા-
નલતાની વાનષિક આવક આવકવેરા ને લાત્ર ન હોય તેલન ેતેમના રહઠેાણના ્ ી ળેી ી રૂબરૂ મનુાકાત માટે 

આવવા તી ા જવા માટે ગજુરાત એસ.ટી. નનગમ દ્વારા નનયત ી યેન રટકીટના  દર પ્રમાણે બસ ભાડુાં 
મળવાલાત્ર ી શે. આ માટે ઉમેદવારે રૂબરૂ મનુાકાતના રદવસ ેનનયત ફોમગ ભરવાન ુરહશેે અને તેની સાી  ે

અસન રટરકટ રજુ કરવાની રહશેે. 



(૩)  રૂબરૂ મનુાકાતના રદવસે રૂબરૂ મનુાકાતના લત્રમાાં દશાગવવામાાં આવેન અસન પ્રમાણલત્રો રજુ 

કરવાના રહશેે. જો ઉમેદવાર અસન પ્રમાણલત્ર રજુ કરશે નહીં તો તેલ રૂબરૂ મનુાકાત માટે લાત્ર બનશ ે

નહીં તેની ખાસ નોંધ નેવી.    
૧૭.   નીચે દશાગવ્યા મજુિની અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે.(આ યાદી માત્ર દષટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપિૂગ 
નથી)   
(૧)    આયોગના લનનાઇન મસુદ્દા મજુબ અરકર કરેન ન હોય. 
(૨)  અરકરમાાં નવગતો અધરૂી કે અસાંગત હોય. 
(૩)  અરકરમાાં ઉમેદવારે સહી અલનોર્ કરેન ન હોય. 
(૪)   અરકર ફેક્સી ી અી વા અ-મેઇન ી ી મોકનાવેન હોય. 
(૫)   અરકરમાાં લાસલોટગ  સાઅઝનો ફોટોગ્રાફ અલનોર્ કરેન  ન હોય. 
(૬)  અરકર સાીે  પરેૂપરૂી ફી ભરેન ન હોય.  
(૭)  એક જ જગ્યા માટે એક કરતા વધ ુઅરકર કરેન હોય  
(૮) અનસુબૂચત જાનત, અનસુબૂચત જનજાનત, સામાજજક અને શૈક્ષબણક લછાત વગગ તી ા શારીરરક 

અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે  અરકરલત્રક સાીે  સક્ષમ અનધકારી દ્વારા  અલાયેન 
પ્રમાણલત્રની નકન રજુ કરેન ન હોય. 

(૯)  માકર સૈનનક ઉમેદવારે રર્્ચાર્જ બકુની નકન રજુ કરેન ન હોય. 
(૧૦)  સામાજજક અને શૈક્ષબણક લછાત વગગના ઉમેદવારે જાહરેાતમાાં દશાગવેન સમયગાળાનુાં નોન 

રિમીનેયર પ્રમાણલત્ર રજુ કરેન ન હોય. 
(૧૧)  ઉમેદવારે શૈક્ષબણક નાયકાતના સાંદભગમાાં માકગશીટ/લદવી પ્રમાણલત્રની નકન રજુ કરેન ન 

હોય. 
(૧૨)  જ્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી. પ્રમાણલત્રની નકન રજુ કરેન ન હોય.  
(૧૩)  ઉમેદવારે અરકરલત્રકમાાં અનભુવ દશાગવેન હોય (જેના આધારે લાત્રતા નક્કી કરવાની ી તી 

હોય) લરાંત ુતેના સમી ગનમાાં પ્રમાણલત્ર રજુ કરેન ન હોય અી વા તો રજુ કરેન પ્રમાણલત્રમાાં 
તેલનો અનભુવનો સમયગાળો,મળુ લગાર, કુન લગાર અને અનભુવનો પ્રકાર દશાગવેન ન 
હોય તી ા સા્ં ી ાના નેટરલેર્ ઉલર ન હોય    

    ૧૮ .   તનમણકૂ:-  

 (૧)  ઉલરની જાહરેાત સાંબાંધમાાં નનમણકૂ માટે લસાંદ  ી યેના ઉમેદવારની સરકારશ્રીના  સાંબાંનધત  

નવભાગને આયોગ દ્વારા ભનામણ કરવામાાં આવશે. ઉમેદવારોએ આખરી નનમણકૂલત્ર મેળવતાાં લહનેાાં 
કોમ્પ્યટુર અંગેની સીસીસી અી વા તેની સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર વખતોવખત નક્કી કરે તેવી નાયકાત 

મેળવી નેવાની રહશેે.આ પ્રકારની નાયકાત નહીં ધરાવનાર ઉમેદવાર નનમણકૂને લાત્ર બનશ ેનહીં.  
(૨) નનમણકૂ અંગેની સઘળી કાયગવાહી સરકારશ્રી  દ્વારા કરવામાાં આવતી હોવાી ી આ અંગેનો કોઇલણ 

લત્રવ્યવહાર આયોગ ધ્યાને નેશે  નહીં. 



(૩)  ઉમેદવારે તેની શકૈ્ષબણક નાયકાત /અનભુવ/ઉંમર વગેરેના સમી ગનમાાં રજુ કરેન પ્રમાણલત્રો 
કોઇલણ તબકે્ક અયોગ્ય માલમુ લર્શ ેતો તેની ઉમેદવારી રદ ી શે તેમજ ભનામણ બાદની નનમણકૂ લણ 

રદ ી વાન ેલાત્ર રહશેે અને આવા ઉમેદવાર ભારતીય ફોજદારી ધારા  હઠેળની  કાયગવાહી ને લાત્ર ી શે, 

જેી ી ઉમેદવારને સનાહ આલવામાાં આવે છે કે,તેમણ ેરજુ કરેના  પ્રમાણલત્રો ખબુજ ચોકસાઅી ી પણુગ 
રીતે ખરાઅ કયાગ બાદ જ આયોગમાાં રજુ કરવા. 
૧૯.   ગેરવતગણ ૂાંક અંગે દોતર્ત ઠરેલા ઉમેદવારો તવરૂધ્ધ પગલાાં:- 
              ઉમેદવારોને આી ી ચેતવણી આલવામાાં આવે છે કે તેલએ અરકરલત્રકમાાં કોઇલણ પ્રકારની 
ખોટી મારહતી દશાગવવી નહી,તેમજ આવશ્યક મારહતી છૂલાવવી નહી,ઉલરાાંત તેલએ રજુ કરેન અસન 

દ્તાવેજો કે તેની પ્રમાબણત નકનમાાં કોઇલણ સાંજોગોમાાં સધુારો અી વા ફેરફાર અી વા બીજા કોઇલણ 

ચેર્ાાં કરવા નહીં અી વા તેલએ આવા ચેર્ાાં કરેન/બનાવટી દ્તાવેજો રજુ કરવા નહી,જો એકજ 

બાબતના બે કે તેી ી વધ ુદ્તાવેજોમાાં અી વા તેની પ્રમાબણત નકનમાાં કોઇલણ પ્રકારની અચોકસાઇ  

 
 
 
 

અી વા નવસાંગતતા જણાય તો તે નવસાંગતતાલ બાબતની ્લષ્ટતા રજુ કરવી.જો કોઇ ઉમેદવાર આયોગ 

દ્વારા દોનષત જાહરે ી યેન હોય અી વા ી ાય તો ,   
(૧) તેલની ઉમેદવારી અંગ ેકોઇલણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા,  
(ર) નામ બદનીને લરીક્ષા આલવી,  
(૩) કોઇ અ્ય વ્યસ્ક્ત દ્વારા છળ કલટી ી કામ પણુગ કરાવ્ય ુહોય , 

(૪) બનાવટી દ્તાવેજ રજુ કયાગ હોય ,  

(લ) અગત્સયની બાબત છુલાવવા અી વા દોષમકુત અી વા ખોટા નનવેદનો કરેન હોય , 

(૬) તેલની ઉમેદવારી અંગ ેકોઇલણ અનનયનમત કે અનબુચત ઉલાયોનો સહારો નીધો હોય , 

(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનબુચત સાધનોનો ઉલયોગ કયો હોય , 

(૮) ઉત્તરવહી માાં અશ્નીન  ભાષા કે અનશષ્ટ  બાબતો સરહતની અસાંગત બાબતો રજુ કરેન હોય, 

(૯) લરીક્ષા ખાંર્માાં કોઇલણ રીતની ગેરવતગણકૂ આચરવી , જેવી કે અ્ય  ઉમેદવારની જવાબવહીની 
નકન કરવી , પુ્ તક , ગાઇર્, કાલની તેવા કોઇલણ છાલેન કે હ્તબનબખત સારહત્સયની મદદી ી અી વા  
વાતબચત દ્વારા કે કોઇ સાાંકેનતક રીતે નકન કરવા કે અ્ય  ઉમેદવારોને નકન કરાવવાની ગેરરીતીલ 

લૈકી કોઇલણ ગેરરીતી આચરવા માટે,    

(૧૦)  આયોગ દ્વારા લરીક્ષાની કામગીરી અંગ ેનનયકુત ી યેના કમગચારીલને લજવણી કરવી , કોઇલણ 

પ્રકારની શારીરરક ઇજા લહોચાર્વી , અી વા  
(૧૧)  ઉલરોકત જોગવાઇલમાાં ઉલ્નેખાયેન દરેક અી વા કોઇલણ કૃત્સય કરવા કે કરાવવા તેણે પ્રયત્સન 

કયો હોય કે સીધી અી વા આર્કતરી રીતે આયોગ લર દબાણ નાવનાર ઉમેદવાર નીચે દશાગવેન નશક્ષા 
ઉલરાાંત આલો આલ ફોજદારી કાયગવાહીને લાત્ર બનશ.ે  



(ક) આયોગ દ્વારા તે લસાંદગીના ઉમેદવાર તરીકે ગેરનાયક ઠરાવી શકાશે, અને /અી વા  
(ખ) તેન ેઆયોગ ને તેવી કોઇલણ લરીક્ષા કે કોઇલણ રૂબરૂ મનુાકાત માટે કાયમી કે મકુરર મદુત માટે  

(૧) આયોગ દ્વારા નેવાનાર કોઇલણ લરીક્ષા કે લસાંદગી માટે , અને  
(ર) રાજય સરકાર હઠેળની કોઇલણ નોકરીમાાંી ી સરકાર દ્વારા ગેરનાયક ઠરાવી શકાશે અને  
(ગ) જો સરકારી સેવામાાં અગાઉી ી જ હોય તો તેના નવરૂધ્ધ સમબુચત નનયમો અનસુાર નશ્તભાંગના 
લગનાાં નઇ શકાશે. 
(૧ર)  ઉલરોકત નવગતોમાાં નનરદિષ્ટ કરેન નશક્ષા કરતા લહનેા આયોગ/ સરકાર દ્વારા ઉમેદવારન ે

/કમગચારીન ે

(૧) આરોલનામામાાં તેમની સામેના ્લષ્ટ આરોલો અી વા કેસના પ્રકાર બાબત,ે 

(ર) નેખીતમાાં નશક્ષા અંગ ેબચાવનામુાં- હકીકત રજુ કરવા અને  
(૩) નશક્ષા અંગ ેનનયત સમય મયાગદામાાં રૂબરૂ રજુઆત કરવાની તક આલવામાાં આવશે.  

નોંધ : આયોગ સાીે ના લત્રવ્યવહારમાાં ઉમેદવારે તેલના ફોરવર્ીગ લત્રમાાં જગ્યાનુાં નામ, જાહરેાત 
િમાાંક/વષગ, તેલની જ્ગ્મ તારીખ અને બેઠક િમાાંક/ રૂબરૂ મનુાકાતમો િમાાંક આલેન હોય તો તેની 
નવગતો અચકૂ દશાગવવી   

 
 

                                                                                                             (ર્ી. બી. શાહ)  
                                                                      સાંયકુત સબચવ 
                                                                ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Online અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:- 
આ જાહરેાતના સાંદભગમાાં આયોગ દ્વારા લન નાઅન જ અરકર ્વીકારવામાાં આવશે. ઉમેદવાર                 
તા:- ૦૫-૦૧-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કનાક ી ી તા:૨૦-૦૧-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કનાક સધુીમાાં                      
http://gpsc-ojas.guj.nic.in લર અરકર લત્રક ભરી શકશ.ે ઉમેદવારે અરકર કરવા માટે નીચ ેમજુબના 
Steps (૧) ી ી (૧૬) અનસુરવાના રહશેે. Confirmation Number મળ્યા લછી જ અરકર મા્ય 
ગણાશ.ે  
(૧) સૌ પ્રી મ http://gpsc-ojas.guj.nic.in લર જવુાં. 
(૨) Apply On line Click કરવુાં. આ પ્રમાણે click કરવાી ી (1) More Details તી ા (2) Apply 

Now બટન દેખાશે. સૌપ્રી મ More Details લર Click કરીને જાહરેાતની બધી જ નવગતોનો 
અભ્યાસ ઉમેદવારોએ કરવો. અને ત્સયારબાદ Apply Now બટન ચ્ક્નક કરવુાં. 

(૩) મદદનીશ મત્સ્યોધોગ નનયામક, વગગ-૧, ઉલર click કરવાી ી જગ્યાની નવગતો મળશે 
(૪) તેની નીચ ે Apply Now લર Click કરવાી ી Application  Format દેખાશે. Application 

Format માાં સૌ પ્રી મ “Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં નાન ફુદરર્ી (*) નનશાની 
હોય તેની નવગતો ફરજજયાત ભરવાની રહશેે.) “Personal Details” માાં જ્યાાં Mobile Number 
અને email ID માાંગ્યા છે, તેની નવગત નખવી જેી ી જરૂર જણાયે આયોગ ઉમેદવારને 
મારહતગાર કરી શકે. 

(૫) Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટે Educational Details  

લર click કરવુાં અને લોતાની શૈક્ષબણક નવગતો ભરવી. 
(૬) Additional Qualification લર “click” કરી Additional Qualification ભરવી. 
(૭) Experience Details લર “click” કરવુાં અને Experience Details ભરવી. વધ ુExperience 

ઉમેરવા માગતા હોવ તો  Add. More Exp.લર “click” કરી Details ભરવી. 
(૮) Additional Information લર “click” કરી ત્સયાાં મારહતી ભરવી. જે વધારાનો અનભુવ ojas 

module માાં સમાનવષ્ટ ન ી તો હોય, તો સાદા કાગળ લર ojas માાં જણાવ્યા મજુબના 
અનભુવના કોઠા પ્રમાણે આલે વધારાના અનભુવની નવગત ઉમેરીને મોકનવી. 

(૯) તેની નીચ ે“Self declaration” માાં Yes / No  લર click કરવુાં. 
(૧૦) હવ ેsave  લર “click” કરવાી ી તમારો Data Save  ી શે. અહીં ઉમેદવારનો  Application 

Number generate  ી શ.ે જે ઉમેદવારે  સાચવીને રાખવાનો રહશેે અને હવ ે લછી આ 
જાહરેાતના સાંદભગમાાં આયોગ સાી ેના કોઅ લણ લત્ર વ્યવહારમાાં તે દશાગવવાનો રહશેે.  

(૧૧) જો આલની અરકરલત્રકમાાં કોઇ સધુારા-વધારા કરવાના હોય તો Edit Applicationમાાં જઇન ે
કરી શકાશ,ેઆ સનુવધા અરકર Confirm કરતાાં લહનેા ઉલનબ્ધ છે. એક વખત અરકર 
Confirm ી ઇ ગયા લછી/બાદ આ સનુવધા ઉલનબ્ધ રહશેે નહીં.  

(૧૨) હવ ેલેજના ઉલરના ભાગમાાં upload photo લર click કરો અહીં તમારો application number 

type કરો અને તમારી Birth date type કરો. ત્સયારબાદ ok લર click  કરો. અહીં, photo અન ે

http://gpsc-ojas.guj.nic.in/


signature upload કરવાના છે. (ફોટાનુાં માલ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી લહોળાઅ 
અને signature નુાં માલ ૨.૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૭.૫ સે.મી લહોળાઅ રાખવી) (photo અને 
signature upload કરવા સૌ પ્રી મ તમારો photo અને signature .jpg Formatમાાં(10 KB) 

સાઇઝ ી ી વધારે નહીં તે રીતે Computer માાં હોવા જોઇએ.) “Browse” Button લર click 

કરો હવ ેChoose File ના ્િીનમાાંી ી જે ફાઇનમાાં .jpg Format માાં તમારો photo store 

ી યેન છે તે ફાઇનને ત્સયાાંી ી Select કરો અને “Open” Button ને click કરો. હવ ે“Browse” 

Button ની બાજુમાાં “Upload “  Button લર Click કરો હવ ેબાજુમાાં તમારો photo દેખાશે. 
હવ ેઆજ રીતે signature લણ upload કરવાની રહશેે.  

(૧૩) હવ ે લેજના ઉલરના ભાગમાાં “Confirm Application” લર click કરો અને “Application 

number” તી ા Birth Date Type  કયાગ બાદ Ok લર click કરવાી ી બે (૨) બટન ૧: 
Application preview ૨: confirm application દેખાશે. ઉમેદવારે “Application preview” 

લર click કરી લોતાની અરકર જોઅ નેવી. અરકરમાાં સધુારો કરવાનો જણાય, તો Edit 

Application ઉલર click કરીને સધુારો કરી નેવો. અરકર confirm કયાગ લહનેા કોઇલણ 
પ્રકારનો સધુારો અરકરમાાં કરી શકાશ.ે લરાંત.ુ અરકર confirm ી ઇ ગયા બાદ અરકરમાાં 
કોઇલણ સધુારો ી ઇ શકશ ેનહીં. જો અરકર સધુારવાની જરૂર ન જણાય તો જ confirm 

application લર click  કરવુાં. Confirm application લર click કરવાી ી ઉમેદવારની અરકરનો 
આયોગમાાં online ્વીકાર ી અ જશે. અહીં “confirmation number” generate ી શે જે હવે 
લછીની બધી જ કાયગવાહી માટે જરૂરી હોઅ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહશેે. Confirmation 

number નસવાય કોઇલણ લત્રવ્યવહાર કરી શકાશ ેનહીં. Confirm ી યેન અરકરલત્રકની નપ્ર્ટ 
અચકૂ કાઢી રાખવી. 

(૧૪) સામા્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની અરકર ફી નીચેના બે નવકલ્લ લૈકી કોઇલણી ી ભરી 
શકે છે.  

        ૧. પોસ્ટ ઓહફસમાાં:- સામા્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની ી તી ફી સાંદભે “Print Challan” 

ઉલર કનીક કરીને નપ્ર્ટેર્ ચનણની નકન કાઢવાની રહશેે. આ નપ્ર્ટેર્ ચનણની નકન નઇને 
નકરકની કોમ્પ્યટુરની સનુવધા ધરાવતી લો્ટ લરફસમાાં  રૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી + લૉ્ટન 
સનવિસ ચાર્જ તા.૨૦-૦૧-૨૦૧૬, ૧૩:00  કનાક સધુીમાાં ભરવાની રહશેે અને ફી ભયાગ અંગેનુાં 
ચનણ મેળવવાનુાં રહશેે. આ ચનણ તી ા confirm ી યેન અરકરલત્રક ઉમેદવારે લોતાની લાસે 
સાચવીને રાખવાના રહશેે અને આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવે, ત્સયારે જ અરકરલત્રક બીર્ાણો 
સરહત તી ા ફી ભરેના ચનણની નકન સાીે  આર.લી.એ.ર્ી./્લીર્ લો્ટી ી મોકનવાના રહશેે 
અી વા આયોગની કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આલી જવાના રહશેે. 

        ૨. ઓનલાઇન ફી :- જમા કરાવવા માટે “Print Challan” ઉલર કનીક કરવુાં. અને નવગતો 
ભરવી અને ત્સયાાં “Online Payment of fee” ઉલર કનીક કરવુાં. ત્સયારબાદ આલેન નવકલ્લોમાાં 
“Net Banking of fee”  અી વા “ Other Payment Mode”ના નવકલ્લોમાાંી ી યોગ્ય નવકલ્લ 



લસાંદ કરવો અને આગળની નવગતો ભરવી. ફી જમા ી યા બાદ આલને આલની ફી જમા ી ઇ 
ગઇ છે તેવુાં Screen લર નખાયેલુાં આવશે. અને e-receipt મળશે  

        જેની Print કાઢી નેવી. જો પ્રરિયામાાં કોઇ ખામી હશે તો  Screen લર આલની ફી ભરાયેન 
ની ી તેમ જોવા મળશે. આ ચનણ/ e-receipt તી ા confirm ી યેન અરકરલત્રક ઉમેદવારે 
લોતાની લાસે સાચવીને રાખવાના રહશેે અને આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવે, ત્સયારે જ 
અરકરલત્રક બીર્ાણો સરહત તી ા e-receipt ની નકન સાી ે આર.લી.એ.ર્ી./્લીર્ લો્ટી ી 
મોકનવાના રહશેે અી વા આયોગની કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આલી જવાના રહશેે. 

 

 (૧૫) અનામત વગગના ઉમેદવારો (ફી માાંી ી મરુકત અલાયેન ઉમેદવારો ) એ confirm ી યેન 
અરકરલત્રક લોતાની લાસે સાચવીને રાખવાનુાં રહશેે અને જયારે આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં 
આવે, ત્સયારે જ અરકરલત્રક બીર્ાણો સરહત આર.લી.એ.ર્ી. / ્લીર્ લો્ટી ી મોકનવાના રહશેે 
અી વા આયોગની કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આલી જવાના રહશેે. 

(૧૬) દરેક જાહરેાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરકર કરવી. આમ છતાાં, સાંજોગોવશાત, જો કોઇ 
ઉમેદવારે એકી ી વધ ુઅરકર કરેન હશે, તો છેલ્ની ક્ફમગ ી યેન અરકર, તેની સાી ે નનયત ફી 
ભરેન હશે, તો તે મા્ય ગણાશે અને અગાઉની અરકર રદ્દ ગણવામાાં આવશે. અગાઉની અરકર 
સાીે  ભરેન ફી છેલ્ની ક્ફમગ ી યેન અરકર સામે ગણવામાાં આવશે નહીં. જો ઉમેદવારે છેલ્ની 
ક્ફમગ ી યેન અરકર સાીે  નનયત ફી ભરેન નહીં હોય, તો આવા ઉમેદવારની નનયત ફી સાી ેની 
ક્ફમગ ી યેની   છેલ્ની અરકર મા્ય ગણવામાાં આવશે. જો ઉમેદવારે એકી ી વધ ુઅરકર સાીે  
ફી ભરેન હશે, તો તે રીફાંર્ કરવામાાં આવશે નહીં. 

અરકર ફી : 
(૧) સામા્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે લો્ટ લફીસમાાં રૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી + લૉ્ટન સનવિસ 

ચાર્જ ભરવાનો રહશેે. અને ફી ભયાગ અંગેનુાં ચનણ મેળવવાનુાં રહશેે.  
(૨) મળૂ ગજુરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અરકર ફી ભરવાની રહતેી ની ી. લરાંત ુગજુરાત 

નસવાયના અ્ય રાજયના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી નોંધાવવી હોય તો,  
બબનઅનામત વગગના ઉમેદવાર તરીકે અરકર કરવાની રહશેે અને બબનઅનામત વગગ માટે 
નનયત ી યેન અરકર ફી + લો્ટન સનવિસ ચાર્જ ભરવાનો રહશેે.    

 (૩) ફી ભયાગ વગરની અરકર રદ ી વાને લાત્ર છે. ફી ભરેન નહી હોય તેવા ઉમેદવારને કોઇ લણ 
સાંજોગોમાાં પ્રાી નમક કસોટી/રૂબરૂ મનુાકાત લરીક્ષામાાં બેસવા દેવામાાં આવશે નહી.. આ ફી 
ફક્ત લો્ટ લરફસ અી વા લનનાઇન દ્વારા જ ્વીકારવામાાં આવશે, રોકર્માાં, ર્ીમા્ર્ 
ડ્રાફ્કટી ી, ઇષ્્ર્યન લો્ટન લર્ગર કે લે લર્ગરના ્વરૂલમાાં આ ફી ્વીકારવામાાં આવશે નહી. 
જેની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ નેવી. 



ઉમેદવારોને ખાસ જણાવવાનુાં કે, અરકરલત્રક તી ા પ્રમાણલત્રોની ચકાસણી દરમ્યાન કોઇ ઉમેદવાર, 

આ જગ્યાના ભરતી નનયમો, તી ા જાહરેાતની જોગવાઇલ મજુબ નાયકાત ધરાવતા ની ી તેમ માલમૂ 
લર્શ ેતો તેમની ઉમેદવારી કોઇ લણ તબકે્ક રદ કરવામાાં આવશે. 
નોંધ :- મદદનીશ મત્સ્યોધોગ નનયામક, વગગ-૧ની જગ્યાના ભરતી નનયમો, અરકરલત્રક સાી  ે
જોર્વાના આવશ્યક પ્રમાણલત્રોની નકન, વય મયાગદામાાં છૂટછાટ, અરકર કયા સાંજોગોમાાં રદ ી વાન ે
લાત્ર છે તેની નવગતો, લરરનશષ્ટ-’ક’ નો નમનૂો, સરકારી કમગચારીએ રજુ કરવાના ના-વાાંધા 
પ્રમાણલત્રનો નમનૂો અને જાહરેાતની અ્ય વધ ુ નવગતો આયોગની કચેરીના નોરટસબોર્ગ અને 
આયોગની વેબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in  ઉલર જોવા મળશ.ે 

 
(ડી. િી. શાહ) 
સાંયકુ્ત સબચવ 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

     તા.૦૫/૦૧/૨૦૧૬ 
 
 
                          
 


