
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

આર-૧ શાખા 
જાહરેાત ક્રમાાંક: ૧૦૮/ ૨૦૧૬-૧૭,  માર્ગ અને મકાન વિભાર્ હઠેળના અવિવિગહૃ/વિશ્રામગહૃના 
મેનેજર ગે્રડ-૧, વગગ-૨ની કુલ-૦૬ જગ્યાઓના ઉમદેિારો પસદં કરિા માટે  િા:૧૫-૧૨-૨૦૧૬, 
૧૩.૦૦ કલાક િી િાાઃ૩૦-૧૨-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલાક સધુીમા ંઓનલાઈન અરજીઓ માંગાવવામાાં 
આવે છે.  

આ જાહરેાિ અન્િયે  ઓનલાઈન અરજી કરિા પહલેા ં વિર્િિાર જાહરેાિ સાિેની 
‘જાહરેાિની સામાન્ય જોર્િાઈઓ’ અને ઓન લાઈન અરજી કરિાની રીિ િેમજ અરજી ફી 
ભરિાની રીિ અંર્ેની સચૂનાઓ આયોર્ના નોટીસ બોર્ગ પર િિા આયોર્ની િેબસાઇટ 
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જોિા વિનિંી છે.  ત્યારબાદ જ ઉમેદિારે અરજી કરિાની 
રહશેે.   
પ્રાથમમક કસોટી યોજવાની થશે તો તેની સચૂિત તાાઃ ૦૯-૦૪-૨૦૧૭  
પ્રાથમમક કસોટીના પરરણામનો સચૂિત મરહનો: મે -૨૦૧૭  
રૂબરૂ મલુાકાતનો સચૂિત મરહનો:  સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર -૨૦૧૭ 
આખરી પરરણામ : રૂબરૂ મલુાકાત પણૂગ થયાના ૧૦ કામકાજના રિવસો િરમ્યાન પ્રમસધ્ધ કરવામાાં 
આવશે.  
 

જગ્યાનુાં નામ:-  મેનેજર ગે્રડ-૧, વગગ-૨ની કુલ-૦૬ જગ્યા (નીચ ેદશાગવ્યા મજુબ)  

ક્રમ સાંવગગનુાં નામ કુલ જગ્યાઓ કુલ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેિવાર માટે અનામત 

જગ્યાઓ 

૧ બબન અનામિ  ૦૪ ૦૧ 

૨ સા. શૈ. પ. િર્ગ ૦૧ ૦૦ 

૩ અન.ુ જાવિ  ૦૦ ૦૦ 
૪ અન.ુ જનજાવિ ૦૧ ૦૦ 
 કુલ ૦૬ ૦૧ 

 
નોંધ: (૧) મહહલાઓ માટેની અનામિ જગ્યા માટે જે િે કેટેર્રીમા ંજો મહહલા ઉમેદિાર ઉપલબ્ધ 
નહીં િાય િો િે જગ્યા િ ેકક્ષાના પરુુષ ઉમેદાિારને ફાળિી શકાશે. 
(૨) બબન અનામિ કેટેર્રીની કુલ જગ્યાઓ અને િે પૈકી મહહલા ઉમેદિારો માટેની અનામિ 
જગ્યાઓ િિા સા.શૈ.પ.િર્ગ અને અન.ુ જનજાવિ માટેની કુલ જગ્યાઓ અને િે પૈકી મહહલા 
ઉમેદિારો માટેની અનામિ જગ્યાઓ પર પસદંર્ી જે િે કેટેર્રીના ઉમેદિારો િિા િે પૈકી 
મહહલા ઉમેદિારોએ પસદંર્ીની પ્રહિયા દરમ્યાન પ્રાપ્િ કરેલ ગણુ અને આયોરે્ સબંવંધિ સેિાની 
કાયગક્ષમિા જાળિી રાખિા વનયિ કરેલ લાયકી ધોરણ ધ્યાને લઇ કરિામા ંઆિશે. 
(૩) અનામિ કક્ષાના ઉમદેિારો બબન-અનામિ જગ્યા માટે અરજી કરી શકશ ેઅને િ ેસજંોર્ોમા ં
િેઓને બબન-અનામિની કક્ષા માટેના ધોરણો લાગ ુપર્શે. 
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(૪)  ઉક્િ જગ્યાઓ પૈકી કોઇ જગ્યા શારીહરક અશક્િિા ધરાિિા ં ઉમેદિારો માટે અનામિ 
નિી. પરંત ુ LV (Low Vision)  માટે ૪૦% કે િેિી િધ ુઅને ૧૦૦% સધુીની અશકિિા ધરાિિા 
ઉમેદિારો અિિા હલનચલનની OA (One Arm affected) અિિા OL (One Leg affected) 
પ્રકારની અશકિિા  ધરાિિા ઉમેદિારોને પાત્ર ર્ણિાના રહશેે.  
 
(૧) શૈક્ષચણક લાયકાત :-  નેશનલ કાઉન્ન્સલ ઓફ હોટેલ  મેનેજમેન્ટમાિંી મેળિેલી અિિા  
ભારિમા ં કેન્રીય અિિા રાજ્ય અવધવનયમિી અિિા િે હઠેળ સ્િપાયેલી અિિા સસં્િાવપિ 
યવુનિવસિટીઓ પૈકી કોઇપણમાિંી અિિા િે િરીકે માન્ય િયેલી અિિા યવુનિવસિટી ગ્રાન્્સ 
કવમશન અવધવનયમ, ૧૯૫૬ની કલમ-૩ હઠેળ ર્ીમ્ર્ યવુનિવસિટી િરીકે જાહરે િયેલી બીજી 
કોઇપણ શૈક્ષબણક સસં્િામાિંી હોટેલ  મેનેજમેન્ટ અને કેટરીંર્મા ંમેળિેલી પદિી ધરાિિા હોિા 
જોઇશે અિિા સરકારે િે િરીકે માન્ય કરેલી િેને સમકક્ષ લાયકાિ ધરાિિા હોિા જોઇશે; 
અિિા  

 

કોઇ માન્ય સસં્િામાિંી મેળિેલ અિિા  ભારિમા ંકેન્રીય અિિા રાજ્ય અવધવનયમિી અિિા 
િે હઠેળ સ્િપાયેલી અિિા સસં્િાવપિ યવુનિવસિટીઓ પૈકી કોઇપણમાિંી અિિા િે િરીકે માન્ય 
િયેલી અિિા યવુનિવસિટી ગ્રાન્્સ કવમશન અવધવનયમ, ૧૯૫૬ની કલમ-૩ હઠેળ ર્ીમ્ર્ 
યવુનિવસિટી િરીકે જાહરે િયેલી બીજી કોઇપણ શૈક્ષબણક સસં્િામાિંી હોટેલ  મેનેજમેન્ટ 
અન/ેઅિિા કેટરીંર્ ટેકનોલોજીમા ંમેળિેલ હર્પ્લોમા ધરાિિા હોિા જોઇશે અિિા સરકારે િે 
િરીકે માન્ય કરેલી િેને સમકક્ષ લાયકાિ ધરાિિા હોિા જોઇશ;ે અને  
(૨) અનભુવ :- માર્ગ અને મકાન વિભાર્ની િાબાની સેિામા ંવ્યિસ્િાપક (મેનેજર), ગ્રેર્ ૨, 
િર્ગ-૩ના દરજ્જજાિી ઊિરિા દરજ્જજાની ન હોય િેિી જર્ા પરનો આશરે બે િષગનો અનભુિ 
ધરાિિા હોિા જોઇશ;ે અિિા  
 

માર્ગ અને મકાન વિભાર્ની િાબાની સેિામા ંવ્યિસ્િાપક (મેનેજર), ગ્રેર્ ૨, િર્ગ-૩ના દરજ્જજાિી 
ઊિરિા દરજ્જજાની ન હોય િેિી જર્ાને સમકક્ષ જર્ા ર્ણી શકાય િેિી જર્ા પરનો, સરકાર 
અિિા સ્િાવનક મરં્ળો અિિા સરકાર હસ્િક બોર્ગ અિિા કોપોરેશન અિિા કંપની અવધવનયમ, 
૨૦૧૩ હઠેળ સ્િપાયેલી બલવમટેર્ કંપની અિિા ટુ સ્ટાર અિિા િેિી િધનુા દરજ્જજાની હોય 
િેિી જાહરે કે્ષત્રની હોટેલમા ંહોટેલ  મેનેજમેન્ટ અિિા કેટરીંર્ના કે્ષત્રમાનંો આશરે બે િષગનો 
અનભુિ ધરાિિા હોિા જોઇશે. 
   

(૩)  ગજુરાિ મલુ્કી સેિા િર્ીકરણ અને ભરિી (સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭ મા ંઠરાવ્યા પ્રમાણ ે
કોમ્પ્યટુરના ઉપયોર્ અંર્ેની પાયાની જાણકારી ધરાિિા હોિા જોઇએ.  
(૪) ગજુરાિી અિિા હહન્દી અિિા િે બનેંનુ ંપરૂત ુ ંજ્ઞાન ધરાિિા હોિા જોઇએ. 
 
પગાર ધોરણ:- રૂ. ૯૩૦૦ – ૩૪,૮૦૦ (ગ્રેર્ પે- રૂ. ૪૬૦૦ )  

ઉંમર:-  ૩૫ વર્ગથી વધ ુનહીં.   



(૧) ઉંમર અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી િારીખના રોજ ર્ણિામા ંઆિશે. 
(૨) જાહરેાિમા ંઉપલી િયમયાગદા આપિામા ંઆિેલ છે, િેમા ંનીચે મજુબની છૂટછાટ મળિાપાત્ર 
છે. 
 

૧ મળુ ગજુરાિના અનસુબુચિ જનજાવિ િિા સામાજજક 
અને શૈક્ષબણક રીિે પછાિ િર્ગના ઉમેદિારો  

પાચં િષગ(િધમુા ંિધ ુ૪૫ િષગની મયાગદામા)ં 

૨ બબન અનામિ િિા અનસુબુચિ જાવિ િર્ગના મહહલા 
ઉમેદિારો 

પાચં િષગ(િધમુા ંિધ ુ૪૫ િષગની મયાગદામા)ં 

૩ મળુ ગજુરાિના અનસુબુચિ જનજાવિ િિા સામાજજક 
અને શૈક્ષબણક રીિે પછાિ િર્ગના મહહલા ઉમેદિારો 

દસ િષગ (િધમુા ંિધ ુ૪૫ િષગની મયાગદામા)ં 

૪ માજી સૈવનકો. ઇ.સી.ઓ. એસ. એસ. સી.ઓ. સહહિ 
ઉમેદિારો 

લશ્કરમા ંબજાિેલ સેિા ઉપરાિં બીજા ત્રણ 
િષગ (િધમુા ંિધ ુ૪૦ િષગની મયાગદામા)ં 

૫  શારીહરક અશક્િિા ધરાિિા ઉમેદિારો :- LV (Low Vision)  માટે ૪૦% કે િેિી િધ ુઅને ૧૦૦% 
સધુીની અશકિિા ધરાિિા ઉમેદિારો અિિા હલનચલનની OA (One Arm affected) 
અિિા OL (One Leg affected) પ્રકારની અશકિિા હોય િેિા શારીહરક અશક્િિા ધરાિિા ં 
ઉમેદિારો હોય િેઓને જ મેર્ીકલ બોર્ગના િબીબી પ્રમાણપત્રને આધીન ૧૦ િષગ સધુીની છૂટછાટ 
મળિાપાત્ર રહશેે. આ વસિાય અન્ય શારીહરક અશક્િિા ધરાિિા ઉમેદિારો અરજી કરિાને પાત્ર નિી. 
(િધમુા ંિધ ુ૪૫ િષગની મયાગદામા)ં 

૬  ગજુરાિ સરકારના કમગચારીઓ કે 
જેઓ ગજુરાિ સરકારની 
નોકરીમા ં કાયમી ધોરણે અિિા 
હરં્ામી ધોરણે સળંર્ છ માસ 
સધુી કામર્ીરી બજાિિા હોય 
અને િેઓની પ્રિમ વનમણ ૂકં 
જાહરેાિમાનંી જગ્યામા ં દશાગિેલ 
િયમયાગદાની અંદર િયેલ હોય 
િેિા કમગચારીઓ  

(૧) જાહરેાિમા ં લાયકાિ િરીકે અનભુિ મારેં્લ હોય િો ઉપલી 
િયમયાગદા લાગ ુ પર્શે નહીં (૨) જાહરેાિમા ં અનભુિને લાયકાિ 
િરીકે મારેં્લ ન હોય પરંત ુ ઇજનેરી,િબીબી,ખેિી વિષયક,પશ ુ
બચહકત્સાની પદિી કે હર્પ્લોમાની જગ્યા પર વનમણ ૂકં પામેલ 
કમગચારીને જાહરેાિમાનંી આિી લાયકાિિાળી જગ્યા(Any such 
post)માટે ઉપલી િયમયાગદા લાગ ુપર્શે નહીં 
(૩) જાહરેાિમા ંદશાગિેલ જગ્યા માટે અનભુિ એક લાયકાિ િરીકે 
મારેં્લ ન હોય ત્યારે જે સિંર્ગમાિંી બઢિી મળિાપાત્ર હોય િેમા ં
ફરજ બજાિિા કમગચારીને, િેઓએ બજાિેલ સેિાના સમય અિિા 
િધમુા ં િધ ુપાચં િષગની છૂટછાટ િે બે પૈકી જે ઓછ ં હોય િેટલી 
છૂટછાટ મળશે.     

 
 

       સયંકુિ સબચિ  
                                                                  ગજુરાિ જાહરે સેિા આયોર્  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 
                                                         R-1 BRANCH 

 

Advt. No. 108/2016-17 : Online applications are invited for the post of the Manager Grade I, 

Class-II  under the  Road and Building department during Date:15-12-2016, 13.00 p.m. to Date: 

30-12-2016, 13.00 p.m.  

 Candidates are instructed to visit Notice Board or the Web site of Commission   

http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in for all provisions of advertisement, General Instructions, and the 

method of online application.  

- Tentative Date for P.T:  09-04-2017 

- Tentative month for P.T Result: May 2017 

- Tentative month for Interview:  September-October 2017 

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

 

Total  No. of  vacancy :- 06  ( As Below)  

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

1 GENERAL 04 01 

2 S.E.B.C. 01 00 

3 S.C. 00 00 

4 S.T. 01 00 

 Total  06 01 

        

Note:- (1) ) 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. 

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

thereof as well as selection to the posts of SEBC and ST 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. 

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

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

(4) Out of above mentioned post no post is reserved for Physically Disabled Candidates. 

But those Candidates who have LV (Low Vision) disability with 40% or above and up to 

100% or OA or OL can apply. The candidates possessing other than the prescribed physical 

disabilities are not eligible to apply. 

 

 (1) E.Q:- Possess a degree in Hotel Management and catering obtained from National 

Council of Hotel Management or 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  University under section 3 of 

the University Grants Commission Act, 1956; or possess an equivalent qualification 

recognized as such by the Government; or 

 

Possess a Diploma in Hotel Management and/or  Catering Technology obtained from any  

recognized institute or 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  University under section 3 of the University Grants 

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


Commission Act, 1956; or possess an equivalent qualification recognized as such by the 

Government;  

(2) Experience :-   Have about Two  years experience on the post not below the rank of 

Manager Grade II, Class III in the subordinate service of the Roads and Buildings 

Department; or 

 

Have about Two years experience in the field of Hotel Management or  Catering in 

Government or Local Bodies or Government Undertaking Board or Corporation or Limited 

Company established under the Companies Act, 2013 or the private or public Sector hotels 

ranking in two star or more on the post  which can be considered equivalent to the post not 

below the rank of Manager Grade II, Class III in the subordinate service of the Roads and 

Buildings Department; 

 

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

Service Classification and Recruitment (General) Rules, 1967.  

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

 

PAY: - Rs. 9300-34800 (Grade pay- Rs. 4600) 

AGE: - Not more than 35 years. Age will be calculated on the last date of the receipt of 

application.  

                    

Upper Age limit shall be relaxed as under:  

1 

 

 SEBC and ST Candidates of origin of Gujarat  05 Years (maximum up to 45 years)                    

2 Women Candidates belonging to Unreserved and 

S.C. Category 

05 Years (maximum up to 45 years)                    

3 Women Candidates belonging to S.E.B.C. and 

S.T.  category of origin of Gujarat 

10 Years (maximum up to 45 years)                    

4  Ex. Serviceman. Including E.C.O./S.S.C.O. Length of Military Service plus three 

years up to 40  years. 

5 Physically Disabled: In the case of physically Disabled candidates who have LV (Low 

Vision) disability with 40% or above and up to 100% or OA or OL shall be considered as 

suitable, They shall get 10 years relaxation in the age limit subject to his / her ability for age 

relaxation according to Govt. Rules. Candidates possessing other than the prescribed physical 

disabilities are not eligible to apply for this post. (maximum up to 45 years) 

6 A candidate who is 

already in      Gujarat 

Govt. service, either as 

a permanent or a 

temporary officiating 

continuously for six 

months and had not 

crossed age limit 

prescribed for the 

advertised post at the 

time of his first 

appointment. 

(i) If experience is prescribed as one of the qualifications, the upper 

age limit shall not apply. 

(ii) If experience is not prescribed as one of the qualifications and a 

Govt. servant appointed to a post requiring a Medical, Engineering, 

Veterinary or Agriculture degree or diploma and who applied for 

any such post, the upper age limit shall not apply. 

(iii) If experience is not prescribed as one of the qualifications in the 

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

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

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

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

                                                                                                       

 

    

  Joint Secretary  

                                                                                       Gujarat Public Service Commission 



જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઈ 
૧. નાગરરકત્વ:- 
ઉમેદિાર, 
(ક) ભારિનો નાર્હરક અિિા (ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અિિા (ર્) ભિૂાનનો પ્રજાજન અિિા (ઘ) વિબેટ 
નો વનિાગવસિ જે ભારિમા ંકાયમી િસિાટ કરિાના ઇરાદાિી ૧લી જાન્યઆુરી,૧૯૬૨ પહલેા ંભારિમા ં
આિેલા હોિા જોઇએ,અિિા (ચ) મળૂ ભારિીય વ્યન્ક્િ કે જે ભારિમા ંકાયમી િસિાટ કરિાના ઇરાદાિી 
પાહકસ્િાન, પિૂગ પાહકસ્િાન(બાગં્લાદેશ), બમાગ (મ્યાનમાર), શ્રીલકંા, કેન્યા, યરુ્ાન્ર્ા, જેિા પિૂગ આહિકાના 
દેશો, સયંકુ્િ પ્રજાસત્તાક ટાઝંાનીયા, ઝાબંીયા, મલાિી, ઝૈર, ઇિોપીયા, અિિા વિયેટનામિી સ્િળાિંર 
કરીને આિેલ હોિા જોઇએ.પરંત ુપેટાિમાકં (ખ), (ર્), (ઘ) અને (ચ)માઆંિિા ઉમેદિારોના હકસ્સામા ં
સરકારે પાત્રિા પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવુ ંજોઇએ. 
નોંધ:- જે ઉમેદિારના હકસ્સામા ંપાત્રિા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય િેિા ઉમેદિારનુ ંઅરજીપત્રક આયોર્ 
વિચારણામા ંલશેે. અને જો વનમણકૂ માટે િેમના નામની ભલામણ કરિામા ંઆિશે િો રાજ્ય સરકાર 
િેમના હકસ્સામા ંપાત્રિા પ્રમાણપત્ર આપિાની શરિે કામચલાઉ વનમણકૂ આપશે. 
૨. ભરેલા અરજીપત્રક:- 
(૧) ઓનલાઇન જાહરેાિ માટે અરજી કન્ફમગ કરીને બબન અનામિ કક્ષાના ઉમેદિારોએ પોસ્ટ ઓહફસમા ં
અિિા ઓનલાઈન ફી રૂ.૧૦૦/- + સવિિસ ચાર્જ જમા કરાિિાની રહશેે. જ્યારે અનામિ કક્ષાના 
ઉમેદિારોએ િિા શારીહરક અશક્િિા ધરાિિા ઉમેદિારોએ પોસ્ટ ઓહફસમા ંફી જમા કરાિિાની રહશેે 
નહીં. કન્ફમગ િયેલ અરજીપત્રકની નકલ િિા પ્રમાણપત્રો આયોર્ની કચેરી/પોસ્ટઓહફસમા ં જમા 
કરાિિાના નિી. પરંત ુ અરજીપત્રકની નકલ પોિાની પાસે રાખિાની રહશેે અને જ્યારે 
એસ.એમ.એસ./ટપાલ/આયોર્ની િેબસાઈટના માધ્યમિી અરજીપત્રક જમા કરાિિાનો સદેંશો મળે 
ત્યારે જ જરૂરી પ્રમાણપત્રો સાિે અરજીપત્રક આયોર્ની કચેરીમા ંમોકલિાનુ ંરહશેે.  
(૨) જો એક કરિા ંિધ ુજાહરેાિ માટે અરજી કરિાની હોય િો દરેક જાહરેાિ માટે અલર્ અલર્ અરજી 
કરિાની રહશેે અને પ્રત્યેક અરજી સાિે ફી ભરિાની રહશેે. 

               (૩) અનામિ કક્ષાના ઉમેદિારો જો બબનઅનામિ જગ્યા માટે અરજી કરે િો અરજી ફી ભરિાની રહશેે 
નહી. 
(૪) અરજી ફી િર્રની અબગ્રમ નકલ વિચારણામા ંલેિામા ંઆિશે નહી.  
(૫) અનામિ કક્ષાના ઉમેદિારો માટે જાહરેાિમા ંઅનામિ જગ્યાઓ દશાગિેલ ન હોય ત્યા ંઆિા ઉમેદિારો 
બબનઅનામિ જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને િેને બબનઅનામિના ધોરણો લાગ ુપર્શે. 
(૬) જાહરેાિમા ંમહહલા ઉમેદિારો માટે જગ્યાઓ અનામિ ન હોય િો પણ જે િે કેટેર્રીમા ંમહહલા 
ઉમેદિારો અરજી કરી શકે છે. 

               (૭) જાહરેાિમા ંજે િે કેટેર્રીમા ંકુલ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદિારો માટે અમકુ જગ્યાઓ અનામિ  હોય 
ત્યારે મહહલા ઉમેદિારોની અનામિ જગ્યાઓ વસિાયની બાકી રહિેી જગ્યાઓ ફક્િ પરુુષ ઉમેદિારો માટે 
અનામિ છે િેમ ર્ણિાનુ ં નિી, આ જગ્યાઓ પર પરુુષ િેમજ મહહલા ઉમેદિારોની પસદંર્ી માટે 
વિચારણા િઇ શકે છે, પરુુષ િેમજ મહહલા ઉમેદિારો અરજી કરી શકે છે. (દા.િ. કુલ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી 
૦૩ જગ્યા મહહલા ઉમેદિાર માટે અનામિ છે પરંત ુબાકી રહિેી ૦૭ જગ્યા સામે મહહલા ઉમેદિાર પણ 
પસદંર્ી પામી શકે છે.) 
(૮) જાહરેાિમા ં માત્ર મહહલા ઉમેદિારો માટે જગ્યાઓ અનામિ હોય િો  પણ જે િે  કેટેર્રીમા ં પરુુષ  



ઉમેદિાર અરજી કરી શકે છે કેમ કે મહહલા ઉમેદિાર ઉપલબ્ધ ન િાય િો આ જગ્યાઓ પર પસદંર્ી 
માટે પરુુષ ઉમેદિારોની વિચારણા િઇ શકે છે. પરંત ુજે જગ્યાઓ મહહલા ઉમેદિારો માટે જ અનામિ 
હોય અન ેિે જગ્યા ઉપર મહહલા ઉમેદિારો પરેુપરુા પસદંર્ી પામ/ેજેટલી સખં્યામા ંપસદંર્ી પામ ેિો 
િેમને જ પ્રિમ વિચારણામા ંલેિાના િશે અને કોઇ મહહલા ઉમેદિાર પસદં ન િાય કે ઓછા મહહલા 
ઉમેદિાર પસદં િાય િો િેટલા પ્રમાણમા ંપરુુષ ઉમેદિારોને ધ્યાનમા ંલેિામા ંઆિશે.(દા.િ.કુલ ૧૦ 
જગ્યા મહહલા ઉમેદિાર માટે અનામિ છે અને ૦૮ મહહલા ઉમેદિાર પસદં િાય છે િો ૦૨ પરુુષ 
ઉમેદિારો પસદંર્ી પામી શકે છે.) 
૩.    જન્મ તારીખ:- 
(૧) આયોર્ જન્મ િારીખ ના પરુાિા માટે એસ. એસ. સી બોર્ગ દ્વારા અપાયેલ એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્ર 
જ માન્ય રાખ ેછે. પરંત ુઆ પ્રમાણપત્રમા ંદશાગિેલ જન્મિારીખ ખોટી હોિાનુ ંઉમેદિારમાને િો સક્ષમ 
અવધકારીએ આપેલ િય અને અવધિાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાબણિ નકલ મોકલિાની રહશેે. આ 
પ્રમાણપત્રમા ંઅવધકૃિ અવધકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાિેલ હોવુ ંજોઇએ કે િેઓએ એસ.એસ. સી. કે િેની 
પરીક્ષાનુ ં મળૂ પ્રમાણપત્ર િપાસેલ છે અને પોિાની સમક્ષ રજૂકરિામા ંઆિેલ પરુાિાઓને આધારે 
ઉમેદિારની સાચી જન્મિારીખ ............ છે. જે એસ.એસ. સી. કે િેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમા ં
દશાગિેલ જન્મિારીખ કરિા ં જુદી છે િિા માનિાને પરુત ુ ં કારણ છે. ઉમેદિારે રજુ કરેલ િય અને 
અવધિાસનુ ંપ્રમાણપત્ર િેની વિશ્વાસહિાગ (credibility) ના આધારે સ્િીકાર કે અસ્િીકારનો વનણગય આયોર્ 
દ્વારા લેિામા ંઆિશે. 
(૨) ઉમેદિારે અરજી પત્રકમા ંદશાગિેલ જન્મિારીખમા ંપાછળિી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર િઈ શકશ ે
નહી. 

 ૪.વયમયાગિા:- 
(૧) ઉંમર અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી િારીખના રોજ ર્ણિામા ંઆિશે. 
(૨) જાહરેાિમા ંઉપલી િયમયાગદા આપિામા ંઆિલે છે,િેમા ંનીચે મજુબની છૂટછાટ મળિાપાત્ર છે. 
૧ મળુ ગજુરાિના અનસુબુચિ જનજાવિ િિા સામાજજક 

અને શૈક્ષબણક રીિે પછાિ િર્ગના ઉમેદિારો  
પાચં િષગ (િધમુા ંિધ ુ૪૫ િષગની મયાગદામા)ં 

૨ બબન અનામિ િિા અનસુબુચિ જાવિ િર્ગના મહહલા 
ઉમેદિારો 

પાચં િષગ (િધમુા ંિધ ુ૪૫ િષગની મયાગદામા)ં 

૩ મળુ ગજુરાિના અનસુબુચિ જનજાવિ િિા સામાજજક 
અને શૈક્ષબણક રીિે પછાિ િર્ગના મહહલા ઉમેદિારો 

દસ િષગ (િધમુા ંિધ ુ૪૫ િષગની મયાગદામા)ં 

૪ માજી સૈવનકો. ઇ.સી.ઓ. એસ. એસ. સી.ઓ. સહહિ 
ઉમેદિારો 

લશ્કરમા ંબજાિેલ સિેા ઉપરાિં બીજા ત્રણ િષગ 
(િધમુા ંિધ ુ૪૦ િષગની મયાગદામા)ં 

૫  શારીહરક અશક્િિા ધરાિિા ઉમેદિારો :- LV (Low Vision) માટે ૪૦% કે િેિી િધ ુઅને ૧૦૦% સધુીની 
અશકિિા ધરાિિા ઉમેદિારો અિિા હલનચલનની OA (One Arm affected) અિિા OL (One 
Leg affected) પ્રકારની અશકિિા   હોય િેિા શારીહરક અશક્િિા ધરાિિા ં ઉમદેિારો હોય િઓેન ે
જ મેર્ીકલ બોર્ગના િબીબી પ્રમાણપત્રન ેઆધીન ૧૦ િષગ સધુીની છૂટછાટ મળિાપાત્ર રહશેે. આ વસિાય 
અન્ય શારીહરક અશક્િિા ધરાિિા ઉમેદિારો અરજી કરિાને પાત્ર નિી. (િધમુા ંિધ ુ૪૫ િષગની મયાગદામા)ં 

૬  ગજુરાિ સરકારના કમગચારીઓ કે 
જેઓ ગજુરાિ સરકારની નોકરીમા ં
કાયમી ધોરણ ે અિિા હરં્ામી 
ધોરણ ે સળંર્ છ માસ સધુી 
કામર્ીરી બજાિિા હોય અને 
િેઓની પ્રિમ વનમણ ૂકં 
જાહરેાિમાનંી જગ્યામા ં દશાગિેલ 
િયમયાગદાની અંદર િયેલ હોય 
િેિા કમગચારીઓ  

(૧) જાહરેાિમા ંલાયકાિ િરીકે અનભુિ મારેં્લ હોય િો ઉપલી િયમયાગદા 
લાગ ુપર્શે નહીં (૨) જાહરેાિમા ંઅનભુિને લાયકાિ િરીકે મારેં્લ ન હોય 
પરંત ુઇજનેરી,િબીબી,ખિેી વિષયક,પશ ુ બચહકત્સાની પદિી કે હર્પ્લોમાની 
જગ્યા પર વનમણ ૂકં પામેલ કમગચારીને જાહરેાિમાનંી આિી લાયકાિિાળી 
જગ્યા(Any such post)માટે ઉપલી િયમયાગદા લાગ ુપર્શે નહીં 
(૩) જાહરેાિમા ંદશાગિેલ જગ્યા માટે અનભુિ એક લાયકાિ િરીકે મારેં્લ 
ન હોય ત્યારે જે સિંર્ગમાિંી બઢિી મળિાપાત્ર હોય િેમા ંફરજ બજાિિા 
કમગચારીન,ે િેઓએ બજાિેલ સેિાના સમય અિિા િધમુા ંિધ ુપાચં િષગની 
છૂટછાટ િે બે પૈકી જે ઓછ ંહોય િેટલી છૂટછાટ મળશે.     



૫. શૈક્ષચણક લાયકાત:- 
(૧)ઉમેદિાર જાહરેાિમા ંદશાગિેલ શૈક્ષબણક લાયકાિ અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી િારીખના રોજ ધરાિિા 
હોિા જોઇએ. 
(૨)ઉમેદિારે શૈક્ષબણક લાયકાિ માન્ય યવુનિવસિટી/સસં્િામાિી મેળિેલ હોિી જોઇએ. 
(૩)ઉમેદિારે અરજી સાિે માન્ય યવુનિવસિટી/સસં્િાના ગણુ પત્રક (બધા જ િષો/સેમેસ્ટર) અને પદિી 
પ્રમાણપત્રોની સ્િય ંપ્રમાબણિ નકલ રજુકરિાની રહશેે. કોલેજના આચાયગ દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય 
ર્ણિામા ંઆિશે નહી. 
(૪)શૈક્ષબણક લાયકાિ કામચલાઉ ધોરણ ેમાન્ય રાખિી િિેો ઉમેદિાર નો હક્ક દાિો સ્િીકારિામા ંઆિશ ે
નહી. 
(૫)જાહરેાિમા ંદશાગિેલ લાયકાિની સમકક્ષ લાયકાિ ઉમેદિાર ધરાિે છે િેિો િમેનો હક્ક દાિો હોય 
િો આિા ઉમેદિારે સમકક્ષિા પ્રસ્િાવપિ કરિા આદેશો/અવધકૃિિાની વિર્િો આપિાની રહશેે. 
૬. અનભુવ :- 
(૧) મારં્ેલ અનભુિ, અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી િારીખના રોજ ર્ણિામા ંઆિશે. 
(૨) (અ)જાહરેાિમા ંઅન્યિા જોર્િાઇ કરિામા ંન આિી હોય િો જરૂરી લાયકાિો મેળિિામા ંઆિે િ ે
િારીખિી,    
(બ) અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી િારીખના સદંભગમા ંઅનભુિ ર્ણિામા ંઆિશે. 
(૩) ઉમેદિારે અરજીમા ંજે અનભુિ દશાગિેલ હોય િેના સમિગનમા ંઅનભુિનો સમયર્ાળો (હદિસ, માસ, 
િષગ), મળૂ પર્ાર અનેકુલ પર્ારની વિર્િો િિા બજાિેલ ફરજોનો પ્રકાર/મેળિેલ અનભુિની વિર્િો 
સાિેનુ ંપ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનુ ંરહશેે. આવુ ંપ્રમાણપત્ર સસં્િાના લેટરપેર્ પર સક્ષમ સત્તાવધકારીની સહી 
અને િારીખ સાિેનુ ંરજુ કરિાનુ ંરહશેે. 
(૪) ઉમેદિારે રજુ કરેલ અનભુિના પ્રમાણપત્રમા ંપાછળિી કોઇ ફેરફાર કરિાની વિનિંી માન્ય રાખિામા ં
આિશ ેનહીં.અરજી કયાગ પછી અનભુિના નિા પ્રમાણપત્રો સ્િીકારિામા ંઆિશે નહી. 
(૫) અંશકાલીન, રોજજિંદા િેિનદાર, એપ્રેન્ટીસશીપ, િાલીમી, માનદિેિન, આમવંત્રિ ફકૅલ્ટી િરીકે 
ઉમેદિારે મેળિેલ અનભુિ માન્ય અનભુિ િરીકે ર્ણત્રીમા ંલેિામા ંઆિશે નહીં. 
૭. અનસુચૂિત જામત, અનસુચૂિત જનજામત તથા સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગગ:- 
(૧) મળૂ ગજુરાિના અનસુબૂચિ જાવિ, અનસુબૂચિ જનજાવિ િિા સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીિે પછાિ 
િર્ગના ઉમેદિારોને જ અનામિ િર્ગના ઉમેદિાર િરીકે લાભ મળશે. 
(૨) અનસુબૂચિ જાવિ, અનસુબૂચિ જનજાવિ િિા સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીિે પછાિ િર્ગના ઉમેદિારો 
પૈકી ઉમેદિાર જે િર્ગના હોય િેની વિર્િ અરજીપત્રકમા ંઅચકૂ આપિી. 
(૩) ઉમેદિારે અરજીપત્રકની સબંવંધિ કોલમમા ંજે િે અનામિ કક્ષા દશાગિેલ નહી હોય િો પાછળિી 
અનામિ િર્ગના ઉમેદિાર િરીકે લાભ મેળિિાનો હક્ક દાિો માન્ય રાખિામા ંઆિશે નહીં. 
(૪) અનામિ િર્ગનો લાભ મેળિિા ઇચ્છિા ઉમેદિારે િેના સમિગનમા ંસક્ષમ અવધકારી દ્વારા વનયિ 
નમનુામા ં આપિામા ં આિેલ જાવિ પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાિે અચકૂ સામેલ કરિાની રહશેે. 
અરજીપત્રક સાિે જાવિ પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહીં હોય િો િે પાછળિી સ્િીકારિામા ંઆિશે નહીં 
અને અરજીપત્રક રદ િિાને પાત્ર બનશે. 
(૫) સામાજજક અન ેશકૈ્ષબણક રીિે પછાિ િર્ગના ઉમદેિારોને અનામિનો લાભ જો િઓેનો સમાિશે 
“ઉન્નિ િર્ગમા”ં નહી િિો હોય િો જ મળિાપાત્ર િશે. 



(૬) (ક)  સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીિે પછાિ િર્ગના ઉમેદિારોએ ઉન્નિ િર્ગમા ંસમાિેશ ન િિો હોિા 
અંર્ેનુ ંસામાજજક ન્યાય અને અવધકાહરિા વિભાર્ના િા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાિિી વનયિ િયલે 
પહરવશષ્ટ (ક)(ગજુરાિીમા)ંના નમનુામા ં િા.૩૧-૦૩-૨૦૧૬ના રોજ પરૂા િયેલ ૨૦૧૫-૧૬ના 
નાણાકીય િષગની આિકન ે ધ્યાને લઈને આપિામા ં આિેલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનુ ં રહશેે. આ 
પહરવશષ્ટ (ક) (ગજુરાિીમા)ં િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬ના રોજ અિિા ત્યારબાદ સક્ષમ અવધકારીએ આપલે 
હોવુ ંજોઈએ. િધમુા ંઓનલાઈન અરજી કરિા માટેની છેલ્લી િારીખ સધુીમા ંઆ પ્રમાણપત્ર મેળિેલ 
હશે િો જ િે માન્ય ર્ણાશે.   

 (ખ) ઉન્ન્િ િર્ગમા સમાિેશ ન િિો હોિા અંર્ને ુપ્રમાણપત્ર માિા-વપિાની આિકના સદંભગમા આપિામા 
આિતુ ંહોિાિી આ પ્રમાણપત્ર અરજી સાિે રજુ કરિી િખિે ઉમેદિારના માિા-વપિાની આિકમા 
ફેરફાર િિો હોયિો ઉમેદિારે/અરજદારે સ્િય ંઆિા િધારા- ઘટાર્ાની પ્રમાબણક જાહરેાિ પ્રમાણપત્ર 
આપનાર સક્ષમ અવધકારી સમક્ષ કરિાની રહશેે. આ રીિે સક્ષમ અવધકારીને જાણ કયાગબાદ સક્ષમ 
અવધકારીએ જે વનણગય લીધેલ હોય િેની જાણ આયોર્ની કચેરીને કરિાની રહશેે જે 
ઉમેદિાર/અરજદાર આિી સ્િૈચ્ચ્છક જાહરેાિ ન કરીને આિકમા િધારો છપાિશે િો િેને મળેલો 
લાભ રદ કરિામા આિશે અને આયોર્ દ્વારા કરિામા આિિી કાયદેસરની કાયગિાહીને પાત્ર બનશે.  

(ર્) પહરણીિ મહહલા ઉમેદિારોએ આવ ુપ્રમાણપત્ર િમેના માિા-વપિાની આિકના સદંભગમા ંરજુ કરિાનુ ં
રહશેે, જો આિા ઉમેદિારોએ િેમના પવિની આિકના સદંભગમા ંઆવુ ંપ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ હશ ેિો 
િેમની અરજી રદ કરિામા ંઆિશે. 

(ધ) અરજી સાિ ે ‘પહરવશષ્ટ (ક)’ ના બદલે એનકે્ષર-A (અંગ્રેજીમા)ં રજુ કરેલ હશ ેિો પણ અરજી રદ 
કરિામા ંઆિશે. કેમકે Annexure-A ભારિ સરકાર હઠેળની નોકરી માટેનુ ંછે.  

(ચ) જો ઉમેદિારે આ પ્રમાણપત્ર (પહરવશષ્ટ (ક) અરજી સાિ ેરજુ કરેલ નહીં હોય  િો િેઓની અરજી 
અમાન્ય ર્ણિામા ંઆિશ ેઅન ેબબનઅનામિ જગ્યા માટે પણ વિચારણામા ંલેિામા ંઆિશે નહીં.        

(૭) સરકારની પ્રિિગમાન જોર્િાઈ મજુબ અનામિ કક્ષાના ઉમેદિારો  બબનઅનામિ િર્ગના ઉમેદિારોની 
સાિ ેવનયિ ધોરણો (અિાગિ િયમયાગદા ,અનભુિની લાયકાિ, બબનઅનામિ િર્ગના ઉમેદિારો માટે 
અપનાિેલ હોય િનેા કરિા ં િધ ુ વિસ્તિૃ કરેલ અન્ય ક્ષતે્ર) મા ં છૂટછાટ લીધા વસિાય પોિાની 
ગણુિત્તાના આધારે પસદંર્ી પામ ેિો બબનઅનામિ જગ્યાની સામ ેર્ણિરીમા ંલેિાના િાય છે. 

 (૮) ઉમેદિારે અરજીમા ંજાવિ અંર્ે જે વિર્િ દશાગિલે હશે િેમા ંપાછળિી ફેરફાર કરિાની વિનિંી માન્ય 
રાખિામા ંઆિશ ેનહી. 

૮. માજી સૈમનક 
(૧) માજી સૈવનક ઉમેદિારોએ અરજીપત્રકમા ંવિર્િો આપિાની રહશેે. 
(૨) માજી સૈવનક ઉમેદિારે હર્સ્ચાર્જ બકુની નકલ અરજીપત્રક સાિે અચકૂ મોકલિાનીરહશેે. 
૯. શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેિવારો 
(ક) શારીહરક અશક્િિા ધરાિિા ઉમેદિારોએ અરજીપત્રકમા ંવિર્િો આપિાની રહશેે. 
(ખ) શારીહરક અશક્િિા ૪૦% કે િેિી િધ ુ હોય િેિા ઉમેદિારન ે જ શારીહરક અશક્િિાનો લાભ 

મળિાપાત્ર રહશેે.  શારીહરક અશક્િિાનો લાભ મેળિિા ઇચ્છિા ઉમેદિારે (૧) શ્રિણની ખામી (૨) હલન 
ચલન અશક્િિા અિિા મર્જનો લકિો િે પૈકીની કઇ શારીહરક અશક્િિા છે િે દશાગિવુ.ં 



(ર્) જાહરેાિમા ંશારીહરક અશક્િિા ધરાિિા ઉમેદિારો માટે અનામિ જગ્યા દશાગિેલ ન હોય, પરંત ુ
જગ્યાની ફરજોને અનરુૂપ જે પ્રકારની શારીહરક અશક્િિા ધરાિિા ઉમેદિારોને પાત્ર ર્ણેલ હોય િઓે 
િે જાહરેાિ માટે અરજી કરી શકશે. આિા પ્રસરં્ે ઉંમરમા ંછૂટછાટ મળશે. 
(ઘ) શારીહરક અશક્િિા ધરાિિા ઉમેદિારે િેના સમિગનમા ંસામાન્ય િહીિટ વિભાર્ના િા.૧-૧૨-
૨૦૦૮ ના પહરપત્ર િમાકં-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ર્-૨,િી વનયિ િયેલ નમનૂામા ંસરકારી હોન્સ્પટલના 
સવુપ્રટેન્ર્ને્ટ /વસવિલ સર્જન/મેર્ીકલ બોર્ગ દ્વારા આપિામા ંઆિેલ પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાિે અચકૂ 
મોકલિાની રહશેે. જો પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ કરિામા ંનહીં આિેલ હોય િો િે પાછળિી સ્િીકારિામા ં
આિશે નહીં શારીહરક અશક્િિા ઉમેદિાર િરીકેનો લાભ મળિાપાત્ર િશે નહીં. 
(ચ) શારીહરક અશક્િ ઉમદેિારોના હકસ્સામા ંઅરજી કયાગની િારીખ બાદ ભરિી પ્રહિયાના કોઇ પણ 
િબકે્ક જે કોઇ ઉમેદિાર “Physical Disabled”  (શારીહરક અશક્િ) બન ે અને િ ે અંર્ ે જરૂરી 
દસ્િાિેજો/પરૂાિાઓ રજુ કરે િો િેિા ઉમેદિારની રજૂઆિ મળ્યા િારીખ પછીના ભરિી પ્રહિયાના જે 
પણ િબક્કા બાકી હોય િે િબક્કાિી જ િિેા ઉમેદિારને “PD” (શારીહરક અશક્િ) ઉમેદિાર િરીકેના 
મળિાપાત્ર િમામ લાભ/છૂટછાટ મળિાપાત્ર િશ.ે આિા  લાભો કે છૂટછાટ ભરિી પ્રહિયાના પણુગ િયેલ 
િબક્કા માટે પશ્વાદિિી અસરિી આપી શકાશે નહહ.  
૧૦. મરહલા ઉમેિવાર 
 મહહલાઓની અનામિ જ્જગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મહહલા ઉમેદિાર ઉપલબ્ધ નહીં િાય િો િેની 
જગ્યા જે િ ેકક્ષાના (category)પરુુષ ઉમેદિારોન ેફાળિી શકાશે. 
જો ઉમેદિારનો સમાિેશ અનામિ િર્ગ, માજી સૈવનક, શારીહરક અશક્િિા, મહહલા કે વિધિા પૈકીના 
વિકલ્પો પૈકી એક િી િધ ુવિકલ્પોમા ંિિો હોય િેિા હકસ્સામા ંિેને લાગ ુપર્િા વિકલ્પો પૈકી જેમા ંિધ ુ
લાભ મળિાપાત્ર હશે િે મળશે. 

 
૧૧. મવધવા ઉમેિવાર 
(૧) ઉમેદિાર વિધિા હોય િો અરજીપત્રકમા ંિ ેકોલમ સામ ે“હા” અિશ્ય લખવુ ંઅન્યિા “લાગ ુપર્તુ ં
નિી” એમ દશાગિવુ ં. 
(૨) વિધિા ઉમેદિારે જો પનુ: લગ્ન કરેલ હોય િો અરજી પત્રકમા ંિ ેકોલમ સામ ે“હા” અચકૂ લખવુ ં
અન્યિા“ લાગ ુપર્તુ ંનિી” એમ દશાગિવુ ં. 
(૩) વિધિા ઉમેદિારે પનુ: લગ્ન કરેલ ન હોય અને વિધિા ઉમેદિાર િરીકે લાભ મેળિિા ઇચ્છિા હોય 
િો અરજી સાિે પનુ: લગ્ન કરેલ નિી િેિી એહફર્વેિટ રજુ કરિાની રહશેે. 
(૪) વિધિા ઉમેદિારને સરકારની પ્રિિગમાન જોર્િાઈ મજુબ િેઓએ મેળિેલ ગણુમા ંપાચં ટકા ગણુ 
ઉમેરિામા ંઆિશે. 
(પ) કોઇ મહહલા ઉમેદિાર જાહરેાિ માટે અરજી કરે િે સમયે ‘’વિધિા‘’  ન હોય, પરંત ુઅરજી કયાગ બાદ 
અિિા જાહરેાિ પ્રવસધ્ધ િયાની છેલ્લી િારીખ િીિી ર્યા બાદ અિિા ભરિી પ્રહિયાના કોઇપણ િબકે્ક 
“વિધિા” બન ેઅને િ ેઅંર્ે જરૂરી દસ્િાિેજી પરૂાિાઓ રજુ કરે િો િેની રજુઆિ મળ્યા િારીખ પછીના 
ભરિી પ્રહિયાના જે પણ િબકકા બાકી હોય િે િબકકાિી જ િેિા મહહલા ઉમેદિારોને ‘’ વિધિા મહહલા 
ઉમેદિાર ‘’ િરીકેના લાભ આપિામા ંઆિશે.   
૧૨. ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર:- 
(૧) ગજુરાિ સરકારના સરકારી/અધગસરકારી/સરકાર હસ્િકના કોપોરેશન/કંપનીઓમા ંસેિા બજાિિા 
અવધકારીઓ/કમગચારીઓ આયોર્ની જાહરેાિના સદંભગમા ંબારોબાર અરજી કરી શકશે અને િેની જાણ 



ઉમેદિારે પોિાના વિભાર્/ખાિા/કચેરીને અરજી કયાગની િારીખિી હદન-૭ મા ંઅચકૂ કરિાની રહશેે.જો 
ઉમેદિારના વનયોક્િા િરફિી અરજી મોકલિાની છેલ્લી િારીખ બાદ ૩૦ હદિસમા ંઅરજી કરિાની 
પરિાનર્ી નહીં આપિાની જાણ કરિામા ંઆિશે િો િેઓની અરજી નામજુંર કરી ઉમેદિારી રદ કરિામા ં
આિશે. 
(૨) કેન્ર સરકારની અિિા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમા ંહોય િેિા ઉમેદિારે ખાિા મારફિ 
અરજી મોકલિાની રહશેે અિિા આ અરજી સાિે વનમણકૂ અવધકારીનુ ંના િાધંા પ્રમાણપત્રરજુ કરિાનુ ં
રહશેે. 
(૩) રૂબરૂ મલુાકાિ સમયે ઉમેદિારે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપિામા ંઆિેલ ના િાધંા પ્રમાણપત્ર રજુ 
કરિાનુ ંરહશેે. 
૧૩. ગેરલાયક ઉમેિવાર:- 

ગજુરાિ જાહરે સેિા આયોર્ કે અન્ય જાહરે સેિા આયોર્ અિિા અન્ય સરકારી /અધગ સરકારી 
/ સરકાર હસ્િકની સસં્િાઓ દ્વારા ઉમેદિાર ક્યારેય પણ ર્ેરલાયક ઠરાિેલ હોય િો િેની વિર્િ 
અરજીપત્રકમા ંઆપિાની રહશેે. જો ઉમેદિારનો ર્ેરલાયકનો સમય ચાલ ુહશે િો આિા ઉમેદિારની 
અરજી રદ િિાને પાત્ર બનશે. 
૧૪. ફરજજયાત મનવમૃિ, રુખસિ, બરતરફ :- 

અર્ાઉ ઉમેદિારનેસરકારી સેિા/ સરકાર હસ્િકની કંપની કે બોર્ગ કોપોરેશનમાિંી ક્યારેય પણ 
ફરજજયાિ વનવવૃત્ત, રુખસદ કે બરિરફ કરિામા ંઆિલે હોય િો અરજીપત્રકમા ંિનેી વિર્િ આપિાની 
રહશેે. 
૧૫. અગત્યની જોગવાઇઓ:-    
(૧) આ જગ્યાની વનમણકૂ માટે સીધી ભરિીિી પસદંર્ીની પહિયા અનસુરિાની િાય છે. જે માટે The 

Gujarat Public Service Commission Procedure (Amendment) Rules 2016, અનસુાર ઉમેદિારોની 
પસદંર્ી પ્રાિવમક કસોટી અને રૂબરૂ મલુાકાિ યોજીને કરિામા ંઆિશે. પ્રાિવમક કસોટીના ગણુિમાનસુાર 
જરૂરી અરજીઓની ચકાસણી કરી ઉમેદિારોની રૂબરૂ મલુાકાિ માટેની પાત્રિા નક્કી કરાશે. આ કસોટીનુ ં
માધ્યમ આયોર્ અન્યિા નક્કી કરશે નહીં િો ગજુરાિી રહશેે. પ્રાિવમક કસોટી સામાન્યિ: 
અમદાિાદ/ર્ાધંીનર્ર  ખાિે લેિામા ંઆિશ,ે અને ઉમેદિારોએ સ્િ ખચ ેઉપન્સ્િિ રહિેાનુ ંરહશેે.  
(૨) પ્રાિવમક કસોટીમા ં મેળિેલ ગણુ આખરી પસદંર્ી માટે ર્ણિામા ંઆિશે. રૂબરૂ મલુાકાિ માટે 
બોલાિિાના િિા ઉમેદિારોમા,ં જો કોઇ ઉમેદિારોના પ્રાિવમક કસોટીમા ં૧૦% કે િેિી ઓછા ગણુ હશે 
િો િેમને રૂબરૂ મલુાકાિ માટે પાત્રિા નક્કી કરિા અરજી ચકાસણીન ેપાત્ર ઉમેદિારોની યાદી માટે 
વિચારણામા ંલેિામા ંઆિશ ેનહી. 
(૩)પ્રાિવમક કસોટીમા ંસામાન્ય અભ્યાસના ૧૦૦ ગણુ માટે ૧૦૦ પ્રશ્નો રહશેે અને સબવંધિ વિષયના ૨૦૦ 
ગણુ માટે ૨૦૦ પ્રશ્નો રહશેે. 
(૪)ઉમદેિારોની આખરી પસદંર્ી ૫૦ ટકા ગણુભાર પ્રાિવમક કસોટીના ૩૦૦ ગણુમાિી મેળિેલ ગણુ અન ે
૫૦ ટકા ગણુભાર રુબરુ મલુાકાિના ૧૦૦ ગણુમાિંી મેળિેલ ગણુના આધારે કરિામા ંઆિશે. એટલે કે 
પ્રાિવમક કસોટીમા ં૩૦૦ ગણુમાિંી મેળિેલ ગણુને ૫૦ ટકા ગણુભાર અને રુબરુ મલુાકાિમા ં૧૦૦ ગણુમાિંી 
મેળિલે ગણુને ૫૦ ટકા ગણુભાર ર્ણી કુલ ૧૦૦ ગણુમાિંી ગણુ આપિામા ંઆિશે. 
નોંધ :- અસાધારણ સજંોર્ો િિા અપિાદરૂપ હકસ્સામા ંસીધી ભરિી માટેની માત્ર રુબરુ મલુાકાિના આધારે 
પસદંર્ી પ્રહિયા અપનાિિાનો વનણગય લિેાનો આયોર્ને અવધકાર રહ ેછે.  



સ્પષ્ટીકરણ :- જો ઉમેદિારે પ્રાિવમક કસોટીમા ં ૩૦૦ ગણુમાિંી ૧૫૦ ગણુ મેળિેલ હશે અને રુબરુ 
મલુાકાિમા ં૧૦૦ ગણુમાિંી ૬૦ ગણુ મળેિશે િો લેબખિ પ્રાિવમક કસોટીના ૫૦ ટકા ગણુભાર મજુબ ૨૫ ગણુ 
અને રુબરુ મલુાકાિના ૫૦ ટકા ગણુભાર મજુબ ૩૦ ગણુ એમ કુલ ૫૫ ગણુ િશે. પ્રાિવમક કસોટી/અને રૂબરૂ 
મલુાકાિના કુલ ૧૦૦ ગણુમાિંી પસદંર્ી માટેનુ ંલાયકી ધોરણ બબન અનામિ િર્ગ અને અનામિ િર્ગના 
ઉમેદિારો માટે નીચે મજુબ રાખિામા ંઆિે છે.  

ક્રમ વગગ (Category) વગગ- ૧ અને ૨ 
 પરુુર્ 

વગગ- ૧ અને ૨ 
મરહલા 

૧ બબનઅનામિ  (સામાન્ય) િર્ગ  ૫૦ ૪૫ 
૨ સા. શૈ. પ. િર્ગ ૩૫ ૩૧ 
૩ અન.ુ જાવિ  ૩૫ ૩૧ 
૪ અન.ુ જન જાવિ  ૩૫ ૩૧ 

 

(૫) અપિાદરૂપ હકસ્સામા ંઅસાધારણ સજંોર્ોમા ંપરંપરાર્િ રીિે માત્ર રૂબરૂ મલુાકાિને આધારે જ પસદંર્ી 
અંર્ ેઆયોર્ દ્વારા વનણગય લિેામા ંઆિશે. જેમા પસદંર્ીનુ ંલાયકી ધોરણ માત્ર  રૂબરૂ મલુાકાિના ગણુને 
આધારે ઉપર જણાવ્યા મજુબનુ ંરહશેે.  
(૬) પ્રાિવમક કસોટીમા ંઉમદેિારને O.M.R. Sheet મા ંજિાબ આપિા માટે A, B, C, D અને E એમ પાચં વિકલ્પ 
આપિામા ંઆિશે, પાચંમો વિકલ્પ E ‘Not attended’ િરીકેનો રહશેે. જો ઉમદેિારે િમામ વિકલ્પો ખાલી રાખ્યા 
હોય (encode કયાગ ન હોય) અિિા ખોટા જિાબ આપેલ હોય િો પ્રત્યેક વનવશ્રિ ગણુના ૦.૩ Negative Marks 

કાપિામા ંઆિશે. અને જો પાચંમો વિકલ્પ E  ‘Not attended’  એનકોર્ કરેલ હોય િો “શનૂ્ય”  ગણુ કાપિાના 
રહશેે. અિાગિ માત્ર E  ‘Not attended’  વિકલ્પ જ encode કયો હશે િો િે પ્રશ્ન માટે કોઇ નેર્ેટીિ ગણુ કાપિામા ં
આિશે નહીં.  
(૭) રૂબરૂ મલુાકાિમા ંઆયોર્ની સચુનાઓ /ધોરણો મજુબ જાહરેાિમા ં દશાગિલે કેટેર્રી િાઈઝ જગ્યાની 
સખં્યાને ધ્યાન ેલઈ નીચે મજુબ અનસુરિાનુ ંરહશેે.   

કુલ જગ્યાઓ                             કુલ જગ્યાઓ પકૈી રૂબરૂ મલુાકાિ માટે બોલાિિામા ંઆિનાર                                                                                         

                                                                   ઉમેદિારોનીસખં્યા 
    ૦૧                                                       ૦૬ 

    ૦૨        ૦૮ 

    ૦૩        ૧૦ 

   ૦૪ કે િેિી િધ ુ                                             કુલ જગ્યાઓિી ૦૩ ર્ણા 
(૮) પ્રાિવમક કસોટીમા ં મેળિેલ ગણુ આખરી પસદંર્ી માટે ર્ણિામા ંઆિશે. િેમજ ઉપયુગક્િ કોલમમા ં
દશાગિેલ સખં્યા પ્રમાણે રૂબરૂ મલુાકાિ માટે બોલાિિાના િિા ઉમેદિારોમા,ં જો કોઇ ઉમેદિારના પ્રાિવમક 
કસોટીના ૧૦ ટકા  કે િેિી ઓછા ગણુ હશ ેિો રૂબરૂ મલુાકાિને પાત્ર ર્ણિામા ંઆિશે નહીં. 
(૯) જાહરેાિમા ંઠરાિેલ લઘિુમ લાયકાિ િેમજ અનભુિ કરિા ંિધ ુશૈક્ષબણક લાયકાિ અને/અિિા િધ ુ
અનભુિ અને/અિિા લાયકાિમા ંઊંચી ટકાિારીને આધારે રૂબરૂ મલુાકાિ માટે આયોર્ ઉમેદિારોની સખં્યા 
મયાગહદિ કરી શકશે. 
(૧૦) સીધી ભરિી માટે રૂબરૂ મલુાકાિના ૧૦૦ ગણુમાિંી પસદંર્ી માટેનુ ંલઘિુમ ધોરણ િર્ગ-૨ની જગ્યાઓ 
માટે બબનઅનામિ િર્ગના ઉમેદિારો માટે ૫૦ ગણુ અને અનામિ િર્ગના ઉમેદિારો માટે ૩૫ ગણુ રાખિામા ં
આિે છે. ઇન્ટરવ્ય ુકવમટી દ્વારા રૂબરૂ મલુાકાિમા ંઉમેદિારના એકંદર દેખાિ (Overall Performance) ન ેધ્યાન ે



લેિામા ંઆિશે અને ઇન્ટરવ્ય ુકવમટી ઇન્ટરવ્ય ુદરમ્યાન ઉમેદિારના Overall Performance ને ધ્યાનમા ં રાખી 
ચચાગ વિચારણા કયાગ બાદ સિાગનમુિે ગણુ આપશે. 
(૧૧) માજી સૈવનકો િિા શારીહરક અશક્િ ઉમેદિારોની જગ્યાઓ અનામિ હોય ત્યારે સબવંધિ કેટેર્રીના માજી 
સૈવનક િિા શારીહરક અશક્િ ઉમેદિારો પૈકી જે ઉમેદિારો આ પ્રમાણનેા લઘિુમ ગણુ મેળિિા હશે િેમને 
સબવંધિ કેટેર્રીની અનામિ જગ્યા સામ ેર્ણિામા ંઆિશ.ે જો જાહરેાિમા ંજણાવ્યા પ્રમાણેની આ કેટેર્રીઓ 
માટે રાખિામા ંઆિેલ અનામિ જગ્યાઓ માટે આ લઘિુમ ગણુ મેળિિા ઉમેદિારો પ્રાપ્િ ન િાય કે પરુિી 
સખં્યામા ંપ્રાપ્િ ન િાય િો સબવંધિ કેટેર્રીના લઘિુમ ગણુના ૧૦ % ધોરણ હળવ ુકરીને પસદંર્ી કરિામા ં
આિશે. 
(૧૨) મહહલા ઉમેદિારો માટે લઘિુમ ગણુના ૧૦ ટકાનુ ંધોરણ હળવ ુકરીને પસદંર્ી પદ્ધવિ અનસુરિાની 
રહશેે અને રૂબરૂ મલુાકાિ બાદ જે િે કેટેર્રીના મહહલા ઉમેદિારો માટેની અનામિ સખં્યા જેટલા મહહલા 
ઉમેદિારોિી િધ ુઉમેદિારો ઉપલબ્ધ િાય િો ભલામણ યાદીમા ંમહહલા ઉમેદિારોનો સમાિેશ િયા બાદ 
બાકીના મહહલા ઉમેદિારોની પ્રવિક્ષાયાદીમા ંપસદંર્ી ર્ણિામા ંઆિશે આ જોર્િાઇ મજુબ લઘિુમ લાયકી 
ધોરણ આ મજુબ રહશેે. બબન અનામિ િર્ગના મહહલા ઉમદેિારો માટે ૪૫ ગણુ િેમજ અનામિ િર્ગના મહહલા 
ઉમેદિારો માટે ૩૧ ગણુ રાખિામા ંઆિશે.   
૧૬. રૂબરૂ મલુાકાત:-  
(૧)રૂબરૂ મલુાકાિ આયોર્ની કચેરી ખાિે જ લેિામા ંઆિશે. ઉમેદિારે પોિાના ખચે ઉપન્સ્િિ િિાનુ ં
રહશેે. 
(૨)અનસુબૂચિ જાવિ, અનસુબૂચિ જનજાવિના ઉમેદિારો િિા બેરોજર્ાર ઉમેદિારો કે જેઓના માિા-
વપિાની િાવષિક આિક આિકિેરાને પાત્ર ન હોય િેઓને િેમના રહઠેાણના સ્િળેિી રૂબરૂ મલુાકાિ માટે 
આિિા િિા જિા માટે ગજુરાિ એસ.ટી. વનર્મ દ્વારા વનયિ િયેલ હટહકટના દર પ્રમાણે બસ ભાડુ ં
મળિાપાત્ર િશે. આ માટે ઉમેદિારે રૂબરૂ મલુાકાિના હદિસે વનયિ ફોમગ ભરિાન ુરહશેે અને િેની સાિ ે
અસલ હટહકટ રજુ કરિાની રહશેે. 
(૩)  રૂબરૂ મલુાકાિના હદિસે રૂબરૂ મલુાકાિના પત્રમા ં દશાગિિામા ંઆિેલ અસલ પ્રમાણપત્રો રજુ 
કરિાના રહશેે. જો ઉમેદિાર અસલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરશે નહીં િો િેઓ રૂબરૂ મલુાકાિ માટે પાત્ર બનશે 
નહીં િેની ખાસ નોંધ લેિી. 
૧૭. નીિે િશાગવ્યા મજુબની અરજીઓ રિ કરવામાાં આવશે. (આ યાિી માત્ર િષટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપણૂગ 
નથી) 
(૧) આયોર્ના ઓનલાઇન મસુદ્દા મજુબ અરજી કરેલ ન હોય 
(૨) અરજીમા ંદશાગિેલ વિર્િો અધરૂી કે અસરં્િ હોય. 
(૩) અરજીમા ંઉમેદિારે સહી અપલોર્ કરેલ ન હોય. 
(૪) અરજી ફેક્સિી અિિા ઈ-મેઇલ િી મોકલાિેલ હોય. 
(૫) અરજીમા ંપાસપોટગ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોર્ કરેલ ન હોય. 
(૬) અરજી સાિે પરેૂપરૂી ફી ભરેલ ન હોય. 
(૭) અનસુબૂચિ જાવિ, અનસુબૂચિ જનજાવિ, સા.શૈ.પ.િર્ગ િિા શારીહરક અશક્િિા ધરાિિા ઉમેદિારે 
અરજીપત્રક સાિે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૮) માજી સૈવનક ઉમેદિારે હર્સ્ચાર્જ બકુની નકલ રજુ કરેલ ન હોય 
(૯) ઉમેદિારે શૈક્ષબણક લાયકાિના સદંભગમા ંમાકગશીટ/પદિી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૧૦) જન્મ િારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 



(૧૧) ઉમેદિારે અરજીપત્રકમા ંઅનભુિ દશાગિેલ હોય (જેના આધારે પાત્રિા નક્કી કરિાની િિી હોય) 
પરંત ુિેના સમિગનમા ંપ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ ન હોય અિિા િો રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રમા ંિેઓનો અનભુિનો 
સમયર્ાળો, મળુપર્ાર, કુલપર્ાર અને અનભુિનો પ્રકાર દશાગિેલ ન હોય િિા સસં્િાના લટેર પેર્ ઉપર ન 
હોય. 
(૧૨) ઓન લાઈન જાહરેાતની અરજી કરવાની રીત  ક્રમાાંક: ૧૫ નીિે સિુવેલ  (ઉમેિવારોને સબાંમધત) 

પ્રમાણપત્રો / અને જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોય તેવા લાગ ુ પડતા આધાર પરુાવાની 
પ્રમાચણત કરેલ નકલો આયોગને મોકલવામા આવેલ અરજીપત્રક સાથે જોડલે નહીં હોય તેવા ઉમેિવારોની 
અરજી અધરુી ગણીને રિ ગણવામા આવશે. 
૧૮. મનમણકૂ:-  
(૧) ઉપરની જાહરેાિ સબંધંમા ંવનમણકૂ માટે પસદં િયલેા ઉમેદિારની સરકારશ્રી ના સબંવંધિ વિભાર્ન ે
આયોર્ દ્વારા ભલામણ કરિામા ંઆિશે. ઉમેદિારોએ આખરી વનમણકૂ પત્ર મેળિિા ંપહલેા ંકોમ્પ્યટુર 
અંર્ેની સીસીસી અિિા િનેી સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર િખિો િખિ નક્કી કરે િિેી લાયકાિ મળેિી 
લેિાની રહશેે. આ પ્રકારની લાયકાિ નહીં ધરાિનાર ઉમેદિાર વનમણકૂને પાત્ર બનશે નહીં. 
(૨) વનમણકૂ અંર્નેી સઘળી કાયગિાહી સરકારશ્રી દ્વારા કરિામા ંઆિિી હોિાિી આ અંર્ેનો કોઇપણ 
પત્રવ્યિહાર આયોર્ ધ્યાને લેશે નહીં. 
(૩)ઉમેદિારે િેની શૈક્ષબણક લાયકાિ /અનભુિ/ઉંમર િર્ેરેના સમિગનમા ંરજુ કરેલ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ 
િબકે્ક અયોગ્ય માલમુ પર્શે િો િેની ઉમેદિારી રદ િશે િેમજ ભલામણ બાદની વનમણકૂપણ રદ િિાને 
પાત્ર રહશેે અને આિા ઉમેદિાર ભારિીય ફોજદારી ધારા હઠેળની કાયગિાહી ને પાત્ર િશે, જેિી ઉમેદિારન ે
સલાહ આપિામા ંઆિે છે કે, િેમણે રજુ કરેલા પ્રમાણપત્રો ખબુજ ચોકસાઈિી પણુગ રીિે ખરાઈ કયાગ બાદ 
જ આયોર્મા ંરજુ કરિા. 
૧૯. ગેરવતગણ ૂાંક અંગે િોમર્ત ઠરેલા ઉમેિવારો મવરૂધ્ધ પગલાાં 
 ઉમેદિારોને આિી ચેિિણી આપિામા ંઆિે છે કે િેઓએ અરજીપત્રકમા ં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી માહહિી 
દશાગિિી નહી,િેમજ આિશ્યક માહહિી છૂપાિિી નહી, ઉપરાિં િેઓએ રજુ કરેલ અસલ દસ્િાિેજો કે િેની પ્રમાબણિ 
નકલમા ંકોઇપણ સજંોર્ોમા ંસધુારો અિિા ફેરફાર અિિા બીજા કોઇપણ ચેર્ા ંકરિા નહીં અિિા િેઓએ આિા 
ચેર્ા ંકરેલ/બનાિટી દસ્િાિેજો રજુ કરિા નહી, જો એકજ બાબિના બે કે િેિી િધ ુદસ્િાિેજોમા ંઅિિા િેની 
પ્રમાબણિ નકલમા ંકોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઇ અિિા વિસરં્િિા જણાય િો િે વિસરં્િિાઓ બાબિની સ્પષ્ટિા 
રજુ કરિી. જો કોઇ ઉમેદિાર આયોર્ દ્વારા દોવષિ જાહરે િયેલ હોય અિિા િાય િો, 
(૧) િેઓની ઉમદેિારી અંર્ે કોઇપણ રીિે યોગ્યિા પ્રાપ્િ કરિા,  
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપિી,  
(૩) કોઇ અન્ય વ્યન્ક્િ દ્વારા છળ કપટિી કામ પણૂગ કરાવ્ય ુહોય, 
(૪) બનાિટી દસ્િાિેજ રજુ કયાગ હોય,  
(પ) અર્ત્યની બાબિ છપાિિા અિિા દોષમકુિ અિિા ખોટા વનિેદનો કરેલ હોય, 
(૬) િેઓની ઉમદેિારી અંર્ે કોઇપણ અવનયવમિ કે અનબુચિ ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય, 
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનબુચિ સાધનોનો ઉપયોર્ કયો હોય, 
(૮) ઉત્તરિહીમા ંઅશ્લીલ ભાષા કે અવશષ્ટ બાબિો સહહિની અસરં્િ બાબિો રજુ કરેલ હોય, 
(૯) પરીક્ષા ખરં્મા ંકોઇપણ રીિની ર્રેિિગણકૂ આચરિી, જેિી કે અન્ય ઉમેદિારની જિાબિહીની નકલ 
કરિી, પસુ્િક, ર્ાઇર્, કાપલી િેિા કોઇપણ છાપલે કે હસ્િબલબખિ સાહહત્યની મદદિી અિિા િાિબચિ દ્વારા 
કે કોઇ સાકેંવિક રીિે નકલ કરિા કે અન્ય ઉમદેિારોને નકલ કરાિિાની ર્ેરરીિીઓ પૈકી કોઇપણ ર્ેરરીિી 
આચરિા માટે, 



(૧૦) આયોર્ દ્વારા પરીક્ષાની કામર્ીરી અંર્ે વનયકુિ િયેલા કમગચારીઓને પજિણી કરિી, કોઇપણ પ્રકારની 
શારીહરક ઇજા પહોચાર્િી, અિિા 
(૧૧) ઉપરોકિ જોર્િાઇઓમા ંઉલ્લખેાયેલ દરેક અિિા કોઇપણ કૃત્ય કરિા કે કરાિિા િેણે કે સીધી અિિા  
આર્કિરી રીિે આયોર્ પરદબાણ લાિનાર ઉમદેિાર નીચે દશાગિલે વશક્ષા ઉપરાિં આપોઆપ પ્રયત્ન કયો 
હોય, ફોજદારી કાયગિાહીનપેાત્ર બનશે. 

(ક) આયોર્ દ્વારા િ ેપસદંર્ીના ઉમેદિાર િરીકે ર્ેરલાયક ઠરાિી શકાશ,ે અને /અિિા 
(ખ) િેને આયોર્ લે િેિી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મલુાકાિ માટે કાયમી કે મકુરર મદુિ માટે 

(૧)આયોર્ દ્વારા લિેાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસદંર્ી માટે, અન ે
(ર)રાજય સરકાર હઠેળની કોઇપણ નોકરીમાિંી સરકાર દ્વારા ર્ેરલાયક ઠરાિી શકાશે અને 

(ર્) જો સરકારી સેિામા ંઅર્ાઉિી જ હોય િો િેના વિરૂધ્ધ સમબુચિ વનયમો અનસુાર વશસ્િભરં્ના 
પર્લા ંલઇ શકાશે. 

(૧ર) ઉપરોકિ વિર્િોમા ંવનહદિષ્ટ કરેલ વશક્ષા કરિા પહલેા આયોર્/ સરકાર દ્વારા ઉમેદિારને /કમગચારીન ે
(૧) આરોપનામામા ંિેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અિિા કેસના પ્રકાર બાબિ,ે 
(ર) લખેીિમા ંવશક્ષા અંર્ે બચાિનામુ-ં હકીકિ રજુ કરિા અને 
(૩) વશક્ષા અંર્ે વનયિ સમય મયાગદામા ંરૂબરૂ રજુઆિ કરિાની િક આપિામા ંઆિશે.  
  

                                                                                 સયંકુ્િ સબચિ  
                                         ગજુરાિ જાહરે સેિા આયોર્ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Online અરજી કરિાની િિા અરજી ફી ભરિાની રીિ:- 
 

આ જાહરેાિના સદંભગમા ંઆયોર્ દ્વારા ઓનલાઈન જ અરજી સ્િીકારિામા ંઆિશ.ે ઉમેદિાર િા:૧૫-૧૨-
૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલાક િી િા:૩૦-૧૨-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલાક સધુીમા ંhttps://gpsc-ojas.gujarat.gov.in 
પર અરજી પત્રક ભરી શકશે. ઉમેદિારે અરજી કરિા માટે નીચ ે મજુબના Steps (૧) િી (૧૬) 
અનસુરિાના રહશેે. Confirmation Number મળ્યા પછી જ અરજી માન્ય ર્ણાશ.ે 
 

(૧) સૌ પ્રિમ http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવુ.ં 
(૨) Apply On line Click કરવુ.ં આ પ્રમાણ ેclick કરિાિી (1) More Details િિા (2) Apply Now 

બટન દેખાશે.  સૌપ્રિમ More Details પર Click કરીને જાહરેાિની બધી જ વિર્િોનો અભ્યાસ 
ઉમેદિારોએ કરિો. અન ેત્યારબાદ Apply Now બટન ચ્ક્લક કરવુ.ં 

(૩)     Manager Grade I, Class-II  ઉપર click કરિાિી જગ્યાની વિર્િો મળશ ે
(૪)    િેની નીચે Apply Now પર Click કરિાિી Application  Format દેખાશે. Application Format 

મા ંસૌ પ્રિમ “Personal Details” ઉમેદિારે ભરિી. (અહીં લાલ ફુદરર્ી(*) વનશાની હોય િેની 
વિર્િો ફરજજયાિ ભરિાનીરહશેે.) “Personal Details” મા ંજ્યા ંMobile Number અને email 

ID માગં્યા છે, િેની વિર્િ લખિી જેિી જરૂર જણાયે આયોર્ ઉમેદિારને માહહિર્ાર કરી શકે. 
(૫) Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરિા માટે Educational Details  પર 

click કરવુ ંઅન ેપોિાની શકૈ્ષબણક વિર્ િોભરિી. 
(૬) Additional Qualification પર“click” કરી Additional Qualification ભરિી. 
(૭) Experience Details પર “click” કરવુ ં અન ે Experience Details ભરિી. િધ ુ Experience 

ઉમેરિા માર્િા હોિ િો Add More Exp.પર “click” કરી Details ભરિી. 
(૮) Additional Information પર“click” કરી ત્યા ંમાહહિી ભરિી. જે િધારાનો અનભુિ ojas module 

મા ંસમાવિષ્ટ ન િિો હોય, િો સાદા કાર્ળ પર ojas મા ંજણાવ્યા મજુબના અનભુિના કોઠા 
પ્રમાણે આપે િધારાના અનભુિની વિર્િ ઉમેરીને મોકલિી. 

(૯) િેની નીચે “Self-declaration”  મા ંYes / No  પર click કરવુ.ં 
(૧૦) હિ ે save  પર “click” કરિાિી િમારો Data Save  િશે. અહીં ઉમેદિારનો  Application 

Number generate િશે. જે ઉમેદિારે સાચિીને રાખિાનો રહશેે અન ેહિ ેપછી આ જાહરેાિના 
સદંભગમા ંઆયોર્ સાિેના કોઈપણ પત્રવ્યિહારમા ંિે દશાગિિાનો રહશેે.  

(૧૧) જો આપની અરજીપત્રકમા ંકોઇ સધુારા-િધારા કરિાના હોય િો Edit Application મા ંજઇને કરી 
શકાશે, આ સવુિધા અરજી Confirm કરિા ંપહલેા ઉપલબ્ધ છે. એક િખિ અરજી Confirm િઇ 
ર્યા પછી / બાદ આસવુિધા ઉપલબ્ધ રહશેે નહીં. 

(૧૨) હિ ેપેજના ઉપરના ભાર્મા ંupload photo પર click કરો અહીંિમારો application number type 

કરો અન ેિમારી Birth date type કરો. ત્યાર બાદ ok પર click  કરો. અહીં, photo અન ેsignature 

upload કરિાના છે. (ફોટાનુ ંમાપ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અન ે૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અન ેsignature નુ ં
માપ ૨.૫ સે.મી. ઊંચાઇ અન ે૭.૫ સે.મી પહોળાઈ રાખિી) (photo અન ે signature upload 

કરિા સૌ પ્રિમ િમારો photo અન ેsignature .jpg Formatમા ં(10 KB) સાઇઝિી િધારે નહીં 
િે રીિે Computer મા ંહોિા જોઇએ.) “Browse” Button પર click કરો હિ ેChoose File ના 
સ્િીનમાિંી જે ફાઇલમા ં.jpg Format મા ંિમારો photo store િયેલ છે િે ફાઇલને ત્યાિંી Select 

કરો અન ે“Open” Button ને click કરો. હિ ે“Browse” Button ની બાજુમા ં“Upload “ Button 

પર Click કરો હિ ેબાજુમા ંિમારો photo દેખાશે. હિ ેઆજ રીિે signature પણ upload કરિાની 
રહશેે.  

(૧૩) હિ ેપેજના ઉપરના ભાર્મા ં“Confirm Application” પર click કરો અન ે“Application number” 

િિા Birth Date Type  કયાગ બાદ Ok પર click કરિાિી બ ે(૨) બટન ૧: Application preview 

૨: confirm application દેખાશે. ઉમેદિારે “Application preview” પર click કરી પોિાની અરજી 
જોઈ લેિી. અરજીમા ંસધુારો કરિાનો જણાય, િો Edit Application ઉપર click કરીને સધુારો કરી 

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


લેિો. અરજી confirm  કયાગ પહલેા કોઇ પણ પ્રકારનો સધુારો અરજીમા ંકરી શકાશે. પરંત ુઅરજી 
confirm  િઇ ર્યા બાદ અરજીમા ંકોઇ પણ સધુારો િઇ શકશ ેનહીં. જો અરજી સધુારિાની જરૂર 
ન જણાય િો જ confirm application પર click  કરવુ.ં Confirm application પર click કરિાિી 
ઉમેદિારની અરજીનો આયોર્મા ંonline સ્િીકાર િઈ જશ.ે અહીં “confirmation number” generate 
િશે જે હિ ેપછીની બધીજ કાયગિાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદિારે સાચિિાનો રહશેે. Confirmation 

number વસિાય કોઇપણ પત્રવ્યિહાર કરી શકાશે નહીં. Confirm િયેલ અરજીપત્રકની વપ્રન્ટ 
અચકૂ કાઢી રાખિી. 

(૧૪) સામાન્ય કેટેર્રીના ઉમેદિારે ભરિાની અરજી ફી નીચનેા બ ેવિકલ્પ પૈકી કોઇપણિી ભરી શકે 
છે.  
૧. પોસ્ટ ઓરફસમાાં:-સામાન્ય કેટેર્રીના ઉમેદિારે ભરિાની િિી ફી સદંભ ે“Print Challan” ઉપર 
કલીક કરીને વપ્રન્ટેર્ ચલણની નકલ કાઢિાની રહશેે. આ વપ્રન્ટેર્ ચલણની નકલ લઇન ેનજીકની 
કોમ્પ્યટુરની સવુિધા ધરાિિી પોસ્ટ ઓહફસમા ં રૂ. ૧૦૦/- આયોર્ની ફી + પૉસ્ટલ સવિિસ ચાર્જ 
િાાઃ૩૦-૧૨-૨૦૧૬, ૧૩:00  કલાક સધુીમા ંભરિાની રહશેે અન ેફી ભયાગ અંર્નેુ ંચલણ મેળિિાનુ ં
રહશેે.  
૨. ઓનલાઇન ફી :-જમા કરાિિા માટે “Print Challan” ઉપરકલીક કરવુ.ં અને વિર્િો ભરિી 
અને ત્યા ં “Online Payment of fee” ઉપર કલીક કરવુ.ં ત્યાર બાદ આપેલ વિકલ્પોમા ં “Net 
Banking of fee” અિિા “Other Payment Mode” ના વિકલ્પોમાિંી યોગ્ય વિકલ્પ પસદં કરિો 
એ આર્ળની વિર્િો ભરિી. ફી જમા િયા બાદ આપને આપની ફી જમા િઇ ર્ઇ છે િેવુ ંScreen 
પર લખાયેલુ ંઆિશે. અને e-receipt મળશ ેજેની Print કાઢી લેિી. જો પ્રહિયામા ંકોઇ ખામી હશ ે
િો Screen પર આપની ફી ભરાયેલ નિી િેમ જોિા મળશે. 

આ ચલણ / e-receipt િિા confirm િયેલ અરજીપત્રક ઉમેદિારે પોિાની પાસે 
સાચિીને રાખિાના રહશેે અને આયોર્ દ્વારા મરં્ાિિામા ંઆિ,ે ત્યારે જ અરજીપત્રક બીર્ાણો 
સહહિ િિા ફી ભરેલા ચલણની નકલ સાિે આર.પી.એ.ર્ી./સ્પીર્ પોસ્ટિી મોકલિાના રહશેે 
અિિા આયોર્ની કચેરીમા ંરૂબરૂમા ંઆપી જિાના રહશેે. 

 (૧૫) ઉમેદિારોએ confirm િયેલ અરજીપત્રક પોિાની પાસે સાચિીને રાખિાનુ ં રહશેે અને જ્યારે 
આયોર્ દ્વારા મરં્ાિિામા ં આિ,ે ત્યારે જ અરજીપત્રક બીર્ાણો સહહિ આર.પી.એ.ર્ી./સ્પીર્ 
પોસ્ટિી મોકલિાના રહશેે અિિા આયોર્ની કચેરીમા ંરૂબરૂમા ંઆપી જિાના રહશેે. 

 
  
   અરજીપત્રક અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો મોકલવા અંગેની તકેિારી :- 

ઓનલાઇન જાહરેાિ માટે confirm િયેલ અરજીપત્રક િિા નીચ ેસચૂિેલ સબંવંધિ પ્રમાણપત્રો 
અને લાગ ુપર્િા આધાર પરુાિાની પ્રમાબણિ કરેલ નકલો િમાનસુાર અચકુ જોર્ીને જાહરેાિમા ં
દશાગિેલ વિર્િ મજુબ સપંણુગ અરજીપત્રક આયોર્ દ્વારા મરં્ાિિામા ંઆિ,ે ત્યારે જ અરજીપત્રક 
બીર્ાણો સહહિ વનધાગરીિ િારીખની સમય મયાગદામા ંઆયોર્મા ંર્ાધંીનર્ર ખાિ ેજમા કરાિિાના 
રહશેે.  
 

(૧) ઉમેિવારે ઓનલાઇન કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રક (બારકોડ વાળાં)ની સ્પષટ અને સ્વચ્છ નકલ ડાઉનલોડ 
કરવાની રહશેે. જેમાાં ફોટોગ્રાફ, સહી સરહત મવગતો વાંિાય તેવી હોવી જોઇએ. ફોટોગ્રાફ સ્પષટ ના હોય તો 
પાસપોટગ  સાઇજનો ફોટોગ્રાફ અરજીપત્રક પર લગાવવાનો રહશેે. સહી સ્પષટ ના હોય તો ફરીથી 
અરજીપત્રકમાાં  સહી કરવાની રહશેે. 
(૨) જન્મ તારીખના પરુાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ.નુાં પ્રમાણપત્ર (જન્મ તારીખનો િાખલો કે શાળા છોડયાનુાં 
પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણાશે નહીં)   



(૩) જામતનુાં પ્રમાણપત્ર (અન.ુજામત, અન.ુજનજામત અને સા. અને શૈ.પ. વગગના ઉમેિવારો માટે) 
(૪) સામાજીક અને શૈક્ષચણક પછાત વગગના ઉમેિવારોએ (જાહરેાતમાાં િશાગવ્યા મજુબ મનયત સમયગાળાનુાં 
ગજુરાતી નમનુા મજુબનુાં પરરમશષટ-ક અરજીપત્રકમાાં િશાગવેલ નાંબર અને તારરખનુાં જ) રજુ કરવાનુાં રહશેે. 
પરરમશષટ-કના મવક્્પે અન્ય કોઇ પ્રમાણપત્ર માન્ય રાખવામાાં આવશે નરહિં. અંગે્રજીમાાં Annexure-A ( જે 
કેન્ર સરકારની ભરતી કે સાંસ્થાઓ માટે છે) તે માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. પરરચણત મરહલા ઉમેિવારોએ 
આવુાં પ્રમાણપત્ર તેઓની માતા-મપતાના આવકના સાંિભગમાાં રજુ ાં કરવાનુાં રહશેે. જો આવા ઉમેિવારોએ 
તેમના પમતની આવકના સાંિભગમાાં રજુ ાં કરેલ હશે તો તે માન્ય રાખવામાાં આવશે નરહિં. 
(૫) શારીરરક અશક્ત ઉમેિવારોના રકસ્સામાાં સા.વ.મવ. ના તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પરરપત્ર મજુબનુાં મનયત 
નમનુામાાં સરકારી હોસ્પીટલના સમુપ્રટેન્ડને્ટ / મસમવલ સર્જન / મેરડકલ બોડગ દ્વારા આપેલ પ્રમાણપત્ર           
(૬) માજી સૈમનક ઉમેિવારોના રકસ્સામાાં રડસ્િાર્જ બકુની નકલ  
(૭) પરરચણત મરહલાઓના રકસ્સામાાં લગ્ન નોંધણીનુાં પ્રમાણપત્ર / અટક અથવા નામ બિલાવેલ હોય તો 
તે અંગેના જાહરેનામાની નકલ  
(૮) મવધવા મરહલા ઉમેિવારોના રકસ્સામાાં પનુ: લગ્ન ન કયાગ અંગેના સોગાંિનામાની નકલ  
(૯) સ્નાતક ( બધાાં જ વર્ગ / સેમેસ્ટરના ગણુપત્રક)              
(૧૦) સ્નાતક પિવી પ્રમાણપત્ર  
(૧૧) અનસુ્નાતક ( બધાાં જ વર્ગ / સેમેસ્ટરના ગણુપત્રક)    
(૧૨) અનસુ્નાતક પિવી પ્રમાણપત્ર ( જો જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ જરૂરી હોય તો) 
(૧૩) મવિેશની યમુનવમસિટી માાંથી પિવી મેળવેલ હોયતો તેની માન્યતા અંગેના પરુાવાની નકલ  
(૧૪) જાહરેાતમાાં િશાગવેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેિવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક િાવો હોય 
તો આવા ઉમેિવારે સમક્ક્ષતા પ્રસ્થામપત કરતા આિેશો / અમધકૃતતાની મવગતો / પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં 
રહશેે. 
(૧૫) સરકારી કમગિારીના સબાંધમાાં “ના-વાાંધા પ્રમાણપત્ર” 
(૧૬) અનભુવના પ્રમાણપત્રો ( જાહરેાત મજુબ જરૂરી હોય તો ક્રમાનસુાર મેળવેલ અનભુવ, લાગ ુપડતા 
સાંવગગના કાયગકાળની શરૂઆતથી પગારની મવગત, ફરજ / કામના પ્રકાર િશાગવવાના રહશેે.) 
(૧૭) સાંશોધનપત્રો (જો જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ જરૂરી હોય તો) 
(૧૮) ચબનઅનામત ઉમેિવારોએ ભરેલ ફીની ઝેરોક્ષ નકલ  
(૧૯) જાહરેાતની જોગવાઇ અનસુાંધાનમાાં લાગ ુપડતા અન્ય આધાર પરુાવા / પ્રમાણપત્રો                                

અરજીપત્રક ચબડાણો સાથે  મનધાગરીત તારીખની સમય મયાગિામાાં આયોગમાાં જમા કરાવવામાાં 
આવેલ નહીં હોય તેમજ ઉપર જણાવેલ જો કોઇ પણ પ્રમાણપત્ર કે આધાર પરુાવા જોડવામાાં આવેલ નહીં 
હોય તો ઉમેિવારી સીધે સીધી ઉમેિવારી રિ કરવામાાં આવશે. આ પ્રકારની બાબિ આપના કેસમા ંન 
બને િે માટે અરજી, આયોર્મા ંરજુ કરિા ંપહલેા ંઆ અંર્ે પરૂિી કાળજી રાખી, ચકાસણી કરીને જ, િ ે
અરજી મોકલિા જણાિિામા ંઆિે છે.  
ખાસ અર્ત્યની સચુના:- સાંપણુગ અરજીપત્રક મનધાગરીત તારીખની સમય મયાગિામા આયોગમાાં જમા થઇ 
ગયા બાિ નહીં જોડલે ખટુતા પ્રમાણપત્ર મોકલવામાાં આવશે કે તે સ્સ્વકારવા બાબતે કોઇપણ રજુઆત કે 
પત્ર વ્યવહાર કરવામા આવશે તો આયોગ દ્વારા મવિારણામા લેવાશે નહીં. 
 

(૧૬) દરેક જાહરેાિ માટે ઉમેદિારે એક જ અરજી કરિી. આમ છિા,ં સજંોર્ોિશાિ, જો કોઇ ઉમેદિારે 
એકિી િધ ુઅરજી કરેલ હશે, િો છેલ્લી કન્ફમગ િયલે અરજી, િેની સાિે વનયિ ફી ભરેલ હશે, િો િ ે



માન્ય ર્ણાશે અને અર્ાઉની અરજી રદ્દ ર્ણિામા ંઆિશે. અર્ાઉની અરજી સાિે ભરેલ ફી છેલ્લી 
કન્ફમગ િયેલ અરજી સામે ર્ણિામા ંઆિશ ેનહીં. જો ઉમેદિારે છેલ્લી કન્ફમગ િયેલ અરજી સાિે 
વનયિ ફીભરેલ નહીં હોય, િો આિા ઉમેદિારની વનયિ ફી સાિેની કન્ફમગ િયેલી છેલ્લી અરજી 
માન્ય ર્ણિામા ંઆિશે. જો ઉમેદિારે એકિી િધ ુઅરજી સાિે ફી ભરેલ હશે, િો િે રીફરં્ કરિામા ં
આિશે નહીં. 

 

અરજી ફી : 
(૧) સામાન્ય કેટેર્રીના ઉમેદિારે પોસ્ટ ઓફીસમા ં રૂ. ૧૦૦/- આયોર્ની ફી + પૉસ્ટલ સવિિસ ચાર્જ 

ભરિાનો રહશેે. અન ેફી ભયાગ અંર્ેનુ ંચલણ મેળિિાનુ ંરહશેે. 
  (૨) મળૂ ગજુરાિના અનામિ કક્ષાના ઉમેદિારોએ અરજી ફી ભરિાની રહિેી નિી. પરંત ુ ગજુરાિ 

વસિાયના અન્ય રાજયના અનામિ કક્ષાના ઉમેદિારોએ ઉમેદિારી નોંધાિિી હોય િો,  
બબનઅનામિ િર્ગના ઉમેદિાર િરીકે જ  અરજી કરિાની રહશેે અને બબનઅનામિ િર્ગ માટે વનયિ 
િયેલ અરજી ફી + પોસ્ટલ સવિિસ ચાર્જ ભરિાનો રહશેે.  

(૩) ફી ભયાગ િર્રની અરજી રદ િિાન ેપાત્ર છે. ફી ભરેલ નહીં હોય િેિા ઉમેદિારને કોઇપણ સજંોર્ોમા ં
પ્રાિવમક કસોટી / રૂબરૂ મલુાકાિ પરીક્ષામા ંબેસિા દેિામા ંઆિશ ેનહી. આ ફી ફક્િ પોસ્ટ ઓહફસ 
દ્વારા જ સ્િીકારિામા ંઆિશ,ે રોકર્મા,ં ર્ીમાન્ર્ ડ્રાફ્ટિી, ઇન્ન્ર્યન પોસ્ટલ ઓર્ગર કે પે ઓર્ગરના 
સ્િરૂપમા ંઆ ફી સ્િીકારિામા ંઆિશ ેનહી. જેની ઉમેદિારોએ ખાસ નોંધ લેિી. 

 

ઉમેદિારોને ખાસ જણાિિાનુ ંકે, અરજીપત્રક િિા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરમ્યાન કોઇ ઉમેદિાર, આ 
જગ્યાના ભરિી વનયમો, િિા જાહરેાિની જોર્િાઇઓ મજુબ લાયકાિ ધરાિિા નિી િેમ માલમૂ પર્શ ે
િો િેમની ઉમેદિારી કોઇપણ િબકે્ક રદ કરિામા ંઆિશે. 
 
નોંધ : મેનેજર ગ્રેર્-૧, િર્ગ-૨ ની જગ્યાના ભરિી વનયમો,  અરજી પત્રક સાિ ેજોર્િાના આિશ્યક 
પ્રમાણપત્રોની વિર્િ, િયમયાગદામા ંછૂટછાટ, અરજી કયા સજંોર્ોમા ંરદ િિાન ેપાત્ર છે િેની વિર્િો, 
પહરવશષ્ટ-’ક’ નો નમનૂો, સરકારી કમગચારીએ રજુ કરિાના ના-િાધંા પ્રમાણપત્રનો નમનૂો, શારીહરક 
અશક્િિા અંર્ેના પ્રમાણપત્રનો નમનૂો અન ેજાહરેાિની અન્ય િધ ુવિર્િો આયોર્ની કચેરીના નોહટસ 
બોર્ગ અન ેઆયોર્ની િેબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોિા મળશ.ે 
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