
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

આર-૧ શાખા 
જાહરેાત ક્રમાાંક:  ૧૨૮ /૨૦૧૬-૧૭,  નોંધણી સર નનરીક્ષકની કચેરી હસ્તકની  નોંધણી નનરીક્ષક, 
વગગ-૨ની કુલ-૦૫ જગ્યાઓના ઉમેદવારો ખાસ ભરતીથી પસદં કરવા માટે  તા: ૧૫-૦૩-૨૦૧૭, 
૧૩.૦૦ કલાક થી તાાઃ ૩૧-૦૩-૨૦૧૭, ૧૩.૦૦ કલાક સધુીમા ંઓનલાઈન અરજીઓ માંગાવવામાાં 
આવે છે.  

આ જાહરેાત અન્વયે  ઓનલાઈન અરજી કરતા પહલેા ં નવગતવાર જાહરેાત સાથેની  
‘જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ’ અને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રીત તેમજ અરજી ફી 
ભરવાની રીત અંગેની સચૂનાઓ આયોગના નોટીસ બોર્ડ પર તથા આયોગની વેબસાઇટ 
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જોવા નવનતંી છે.  ત્યારબાદ જ ઉમેદવારે અરજી કરવાની 
રહશેે.   
પ્રાથમમક કસોટી યોજવાની થશે તો તેની સચૂિત તાાઃ ૨૫-૦૬-૨૦૧૭  
પ્રાથમમક કસોટીના પરરણામનો સચૂિત મરહનો: ઓગસ્ટ-૨૦૧૭  
રૂબરૂ મલુાકાતનો સચૂિત મરહનો: ઓક્ટોબર-૨૦૧૭ 
આખરી પરરણામ : રૂબરૂ મલુાકાત પણૂગ થયાના ૧૦ કામકાજના રિવસો િરમ્યાન પ્રમસધ્ધ કરવામાાં 
આવશે.  
 

જગ્યાનુાં નામ:- નોંધણી નનરીક્ષક, વગગ-૨ ની કુલ-૦૫ જગ્યાઓ (નીચ ેદશાડવ્યા મજુબ)  

ક્રમ સાંવગગનુાં નામ કુલ જગ્યાઓ કુલ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેિવાર માટે 

અનામત જગ્યાઓ 

૧ સા. શૈ. પ. વગડ ૦૨ ૦૧ 
૨ અન.ુ જાનત ૦૧ -- 
૩ અન.ુ જનજાનત ૦૨ ૦૧ 
 કુલ ૦૫ ૦૨ 

નોંધ: (૧) મહહલાઓ માટેની અનામત જગ્યા માટે જે તે કેટેગરીમા ંજો મહહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ 
નહીં થાય તો તે જગ્યા તે કક્ષાના પરુુષ ઉમેદાવારને ફાળવી શકાશે. 
(૨) સા.શૈ.પ.વગડ, અન.ુ જાનત તથા અન.ુ જનજાનત માટેની કુલ જગ્યાઓ અને તે પૈકી મહહલા 
ઉમેદવારો માટેની અનામત જગ્યાઓ પર પસદંગી જે તે કેટેગરીના ઉમેદવારો તથા તે પૈકી 
મહહલા ઉમેદવારોએ પસદંગીની પ્રહિયા દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરેલ ગણુ અને આયોગે સબંનંધત સેવાની 
કાયડક્ષમતા જાળવી રાખવા નનયત કરેલ લાયકી ધોરણ ધ્યાને લઇ કરવામા ંઆવશે. 
(૩)  ઉક્ત જગ્યાઓ પૈકી કોઇ જગ્યા શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ં ઉમેદવારો માટે અનામત 
નથી. પરંત ુહલનચલનની ખામી ધરાવતા ંOL અથવા OA અથવા OAL અથવા  LV  અથવા 
HH  પ્રકારની ૪૦% કે તેથી વધ ુઅને ૧૦૦% સધુીની અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોને પાત્ર 
ગણવાના રહશેે.આ નસવાયની અન્ય પ્રકારની શારીહરક  અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી 
કરી શકશે નહીં. 
(૪) કુલ જગ્યાઓ પૈકી ૦૧ જગ્યા માજી સૈનનકો માટે અનામત છે. 

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


(1) Educational Qualification: Possess a Bachelor’s degree 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 recognised as such or declared to be deemed as a 

University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; and 

(2) Experience: Have about three years experience of administration in the Government 

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

Company established under the Companies Act, 2013 on the post which can be 

considered equivalent to the post of Sub-Registrar (Grade 2) Class-III, under the 

Inspector General of Registration of Revenue Department; and 

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

Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967.  

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

પગાર ધોરણ:-  રૂ. ૪૪,૯૦૦ – ૧,૪૨,૪૦૦ (પે મેટ્રીક્ષ લેવલ ન.ં ૦૮ )  

ઉંમર:-  ૩૮ વર્ગથી વધ ુનહીં.   
(૧) ઉંમર અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામા ંઆવશે. 
(૨) જાહરેાતમા ંઉપલી વયમયાડદા આપવામા ંઆવેલ છે,તેમા ંનીચે મજુબની છૂટછાટ મળવાપાત્ર 
છે. 

૧ મળુ ગજુરાતના સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે 
પછાત વગડ, અનસુણુચત જાનત તથા અનસુણુચત 
જનજાનત વગડના ઉમેદવારો  

પાચં વષડ (વધમુા ંવધ ુ૪૫ વષડની મયાડદામા)ં 

૨ મળુ ગજુરાતના સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે 
પછાત વગડ, અનસુણુચત જાનત તથા અનસુણુચત 
જનજાનત વગડના મહહલા ઉમેદવારો 

દસ વષડ (વધમુા ંવધ ુ૪૫ વષડની મયાડદામા)ં 

૩ માજી સૈનનકો. ઇ.સી.ઓ. એસ. એસ. સી.ઓ. સહહત 
ઉમેદવારો 

લશ્કરમા ંબજાવેલ સેવા ઉપરાતં બીજા ત્રણ વષડ 
(વધમુા ંવધ ુ૪૦ વષડની મયાડદામા)ં 

૪  શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો :- પરંત ુ  હલનચલનની ખામી ધરાવતા ંOL અથવા OA 

અથવા OAL અથવા  LV  અથવા HH  પ્રકારની ૪૦% કે તેથી વધ ુઅને ૧૦૦% સધુીની અશક્તતા 
ધરાવતા ઉમેદવારો હોય તેઓને જ મેર્ીકલ બોર્ડના તબીબી પ્રમાણપત્રને આધીન ૧૦ વષડ સધુીની છૂટછાટ 
મળવાપાત્ર રહશેે. આ નસવાય અન્ય શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરવાને પાત્ર નથી. 
(વધમુા ંવધ ુ૪૫ વષડની મયાડદામા)ં 

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

(૧) જાહરેાતમા ં લાયકાત તરીકે અનભુવ માગંેલ હોય તો ઉપલી 
વયમયાડદા લાગ ુપર્શે નહીં (૨) જાહરેાતમા ંઅનભુવને લાયકાત તરીકે 
માગંેલ ન હોય પરંત ુઇજનેરી,તબીબી,ખેતી નવષયક,પશ ુણચહકત્સાની પદવી 
કે હર્પ્લોમાની જગ્યા પર નનમણ ૂકં પામેલ કમડચારીને જાહરેાતમાનંી આવી 
લાયકાતવાળી જગ્યા(Any such post)માટે ઉપલી વયમયાડદા લાગ ુપર્શે 
નહીં 
(૩) જાહરેાતમા ંદશાડવેલ જગ્યા માટે અનભુવ એક લાયકાત તરીકે માગંેલ 
ન હોય ત્યારે જે સવંગડમાથંી બઢતી મળવાપાત્ર હોય તેમા ંફરજ બજાવતા 
કમડચારીને, તેઓએ બજાવેલ સેવાના સમય અથવા વધમુા ં વધ ુ પાચં 
વષડની છૂટછાટ તે બે પૈકી જે ઓછ ંહોય તેટલી છૂટછાટ મળશે.     

        
      સયંકુત સણચવ  
                                                                  ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
 



GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 
                                                         R-1 BRANCH 

 

Advt. No. 128/2016-17 : Online applications are invited for the post of Inspector of 

Registration, Class-II (Special Drive), in the General State Service, under the Inspector 

General of Registration, during Date: 15-03-2017, 13.00 p.m. to Date: 31-03-2017, 

13.00 p.m.  

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

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

and the method of online application.  

- Tentative Date for P.T:  25-06-2017 

- Tentative month for P.T Result: August-2017 

- Tentative month for Interview:  October-2017 

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

   interview. 

 

Total  No. of  vacancy :- 05  ( As Under)  

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

1 S.E.B.C. 02 01 

2 S.C. 01 -- 

3 S.T. 02 01 

 Total  05 02 

        

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  SEBC, SC and ST Category and posts reserved for women 

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

the candidates of respective categories and also women candidates of that category and 

on the basis of qualifying standard prescribed by the commission keeping in view to 

maintain efficiency of respective cadre/service. 

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

But those Candidates who have OL or OA or OAL or LV or HH disability with 40% or 

above and up to 100% can apply. The candidates possessing other than the prescribed 

physical disabilities are not eligible to apply. 

(4) Out of total posts 01 post is reserved for Ex-servicemen. 

 

(1) Educational Qualification: Possess a Bachelor’s degree 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 recognised as such or declared to be deemed as a 

University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; and 

 

(2) Experience: Have about three years experience of administration in the Government 

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

Company established under the Companies Act, 2013 on the post which can be 

considered equivalent to the post of Sub-Registrar (Grade 2) Class-III, under the 

Inspector General of Registration of Revenue Department; and 

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


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

Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967.  

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

 

PAY: - Rs. 44,900-1,42,400 ( Level No. 08 in Pay Matrix) 

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

application.  

                    

Upper Age limit shall be relaxed as under:  
1 

 

 SEBC, SC and ST Candidates of origin of 

Gujarat  

05 Years (maximum up to 45 years)                    

2 Women Candidates belonging to SEBC, SC 

and ST  category of origin of Gujarat 

10 Years (maximum up to 45 years)                    

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

years up to 40  years. 

4 Physically Disabled: In the case of physically Disabled candidates who have OL or  

OA or OAL or LV or HH  having disability with  40% or above and up to 100% 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) 

5 A candidate who is 

already in      Gujarat 

Govt. service, either as 

a permanent or a 

temporary officiating 

continuously for six 

months and had not 

crossed age limit 

prescribed for the 

advertised post at the 

time of his first 

appointment. 

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

upper age limit shall not apply. 

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

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

Engineering, Veterinary or Agriculture degree or diploma and 

who applied for any such post, the upper age limit shall not 

apply. 

(iii) If experience is not prescribed as one of 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:- 
ઉમેદવાર, 
(ક) ભારતનો નાગહરક અથવા (ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથવા (ગ) ભતૂાનનો પ્રજાજન અથવા (ઘ) નતબેટ 
નો નનવાડનસત જે ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યઆુરી,૧૯૬૨ પહલેા ંભારતમા ં
આવેલા હોવા જોઇએ,અથવા (ચ) મળૂ ભારતીય વ્યક્ક્ત કે જે ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી 
પાહકસ્તાન, પવૂડ પાહકસ્તાન(બાગં્લાદેશ), બમાડ (મ્યાનમાર), શ્રીલકંા, કેન્યા, યગુાન્ર્ા, જેવા પવૂડ આહિકાના 
દેશો, સયંકુ્ત પ્રજાસત્તાક ટાઝંાનીયા, ઝાબંીયા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા નવયેટનામથી સ્થળાતંર 
કરીને આવેલ હોવા જોઇએ.પરંત ુપેટાિમાકં (ખ), (ગ), (ઘ) અને (ચ)મા ંઆવતા ઉમેદવારોના હકસ્સામા ં
સરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવુ ંજોઇએ. 
નોંધ:- જે ઉમેદવારના હકસ્સામા ંપાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારનુ ંઅરજીપત્રક આયોગ 
નવચારણામા ંલશેે. અને જો નનમણકૂ માટે તેમના નામની ભલામણ કરવામા ંઆવશે તો રાજ્ય સરકાર 
તેમના હકસ્સામા ંપાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવાની શરતે કામચલાઉ નનમણકૂ આપશે. 
૨. ભરેલા અરજીપત્રક:- 
(૧) ઓનલાઇન જાહરેાત માટે અરજી કન્ફમડ કરીને અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ તથા શારીહરક અશક્તતા 
ધરાવતા ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓહફસમા ંફી જમા કરાવવાની રહશેે નહીં. કન્ફમડ થયેલ અરજીપત્રકની નકલ 
તથા પ્રમાણપત્રો આયોગની કચેરી/પોસ્ટઓહફસમા ંજમા કરાવવાના નથી. પરંત ુઅરજીપત્રકની નકલ 
પોતાની પાસે રાખવાની રહશેે અને જ્યારે એસ.એમ.એસ./ ટપાલ/આયોગની વબેસાઈટના માધ્યમથી 
અરજીપત્રક જમા કરાવવાનો સદેંશો મળે ત્યારે જ જરૂરી પ્રમાણપત્રો સાથે અરજીપત્રક આયોગની કચેરીમા ં
મોકલવાનુ ંરહશેે.  
(૨) જો એક કરતા ંવધ ુજાહરેાત માટે અરજી કરવાની હોય તો દરેક જાહરેાત માટે અલગ અલગ અરજી 
કરવાની રહશેે અને પ્રત્યેક અરજી સાથે ફી ભરવાની રહશેે. 
(૩) જાહરેાતમા ંમહહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમા ંમહહલા 
ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. 

               (૪) જાહરેાતમા ંજે તે કેટેગરીમા ંકુલ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદવારો માટે અમકુ જગ્યાઓ અનામત  હોય 
ત્યારે મહહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ નસવાયની બાકી રહતેી જગ્યાઓ ફક્ત પરુુષ ઉમેદવારો માટે 
અનામત છે તેમ ગણવાનુ ં નથી, આ જગ્યાઓ પર પરુુષ તેમજ મહહલા ઉમેદવારોની પસદંગી માટે 
નવચારણા થઇ શકે છે, પરુુષ તેમજ મહહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. (દા.ત. કુલ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી 
૦૩ જગ્યા મહહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરંત ુબાકી રહતેી ૦૭ જગ્યા સામે મહહલા ઉમેદવાર પણ 
પસદંગી પામી શકે છે.) 
(૫)  જાહરેાતમા ંમાત્ર  મહહલા  ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ  અનામત હોય તો પણ જે તે  કેટેગરીમા ંપરુુષ  
ઉમેદવાર અરજી કરી શકે છે કેમ કે મહહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસદંગી 
માટે પરુુષ ઉમેદવારોની નવચારણા થઇ શકે છે. પરંત ુજે જગ્યાઓ મહહલા ઉમેદવારો માટે જ અનામત 
હોય અન ેતે જગ્યા ઉપર મહહલા ઉમેદવારો પરેુપરુા પસદંગી પામ/ેજેટલી સખં્યામા ંપસદંગી પામ ેતો 
તેમને જ પ્રથમ નવચારણામા ંલેવાના થશે અને કોઇ મહહલા ઉમેદવાર પસદં ન થાય કે ઓછા મહહલા 
ઉમેદવાર પસદં થાય તો તેટલા પ્રમાણમા ંપરુુષ ઉમેદવારોને ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવશે.(દા.ત.કુલ ૧૦ 



જગ્યા મહહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે અને ૦૮ મહહલા ઉમેદવાર પસદં થાય છે તો ૦૨ પરુુષ 
ઉમેદવારો પસદંગી પામી શકે છે.) 
૩.    જન્મ તારીખ:- 
(૧)આયોગ જન્મ તારીખના પરુાવા માટે એસ. એસ. સી બોર્ડ દ્વારા અપાયેલ એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્ર 
જ માન્ય રાખ ેછે. પરંત ુઆ પ્રમાણપત્રમા ંદશાડવેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાનુ ંઉમેદવારમાને તો સક્ષમ 
અનધકારીએ આપેલ વય અને અનધવાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાણણત નકલ મોકલવાની રહશેે. આ 
પ્રમાણપત્રમા ંઅનધકૃત અનધકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાવેલ હોવુ ંજોઇએ કે તેઓએ એસ.એસ. સી. કે તેની 
પરીક્ષાનુ ંમળૂ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરવામા ંઆવેલ પરુાવાઓને આધારે 
ઉમેદવારની સાચી જન્મતારીખ ............ છે. જે એસ.એસ. સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમા ં
દશાડવેલ જન્મતારીખ કરતા ં જુદી છે તથા માનવાને પરુત ુ ં કારણ છે. ઉમેદવારે રજુ કરેલ વય અને 
અનધવાસનુ ંપ્રમાણપત્ર તેની નવશ્વાસહતાડ (credibility) ના આધારે સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો નનણડય આયોગ 
દ્વારા લેવામા ંઆવશે. 
(૨) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમા ંદશાડવેલ જન્મતારીખમા ંપાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈ શકશ ે
નહી. 

 ૪.વયમયાગિા:- 
(૧) ઉંમર અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામા ંઆવશે. 
(૨) જાહરેાતમા ંઉપલી વયમયાડદા આપવામા ંઆવલે છે, તેમા ંનીચ ેમજુબની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. 

૧ મળુ ગજુરાતના સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત 
વગડ, અનસુણુચત જાનત તથા અનસુણુચત જનજાનત 
વગડના ઉમેદવારો  

પાચં વષડ (વધમુા ંવધ ુ૪૫ વષડની મયાડદામા)ં 

૨ મળુ ગજુરાતના સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત 
વગડ, અનસુણુચત જાનત તથા અનસુણુચત જનજાનત 
વગડના મહહલા ઉમેદવારો 

દસ વષડ (વધમુા ંવધ ુ૪૫ વષડની મયાડદામા)ં 

૩ માજી સૈનનકો. ઇ.સી.ઓ. એસ. એસ. સી.ઓ. સહહત 
ઉમેદવારો 

લશ્કરમા ં બજાવેલ સેવા ઉપરાતં બીજા ત્રણ વષડ 
(વધમુા ંવધ ુ૪૦ વષડની મયાડદામા)ં 

૪  શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો :- પરંત ુ હલનચલનની ખામી ધરાવતા ંOL અથવા OA અથવા OAL 

અથવા  LV  અથવા HH  પ્રકારની ૪૦% કે તેથી વધ ુઅને ૧૦૦% સધુીની અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો 
હોય તેઓને જ મેર્ીકલ બોર્ડના તબીબી પ્રમાણપત્રને આધીન ૧૦ વષડ સધુીની છૂટછાટ મળવાપાત્ર રહશેે. આ નસવાય 
અન્ય શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરવાને પાત્ર નથી. (વધમુા ંવધ ુ૪૫ વષડની મયાડદામા)ં 

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

(૧) જાહરેાતમા ંલાયકાત તરીકે અનભુવ માગેંલ હોય તો ઉપલી વયમયાડદા લાગ ુ
પર્શે નહીં (૨) જાહરેાતમા ંઅનભુવને લાયકાત તરીકે માગેંલ ન હોય પરંત ુ
ઇજનેરી,તબીબી,ખતેી નવષયક,પશ ુણચહકત્સાની પદવી કે હર્પ્લોમાની જગ્યા પર 
નનમણ ૂકં પામેલ કમડચારીને જાહરેાતમાનંી આવી લાયકાતવાળી જગ્યા(Any such 
post)માટે ઉપલી વયમયાડદા લાગ ુપર્શે નહીં 
(૩) જાહરેાતમા ંદશાડવેલ જગ્યા માટે અનભુવ એક લાયકાત તરીકે માગેંલ ન 
હોય ત્યારે જે સવંગડમાથંી બઢતી મળવાપાત્ર હોય તેમા ં ફરજ બજાવતા 
કમડચારીન,ે તેઓએ બજાવેલ સેવાના સમય અથવા વધમુા ંવધ ુપાચં વષડની 
છૂટછાટ તે બે પૈકી જે ઓછ ંહોય તેટલી છૂટછાટ મળશે.     

 
૫. શૈક્ષચણક લાયકાત:- 
(૧)ઉમેદવાર જાહરેાતમા ંદશાડવેલ શૈક્ષણણક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ધરાવતા 
હોવા જોઇએ. 



(૨)ઉમેદવારે શૈક્ષણણક લાયકાત માન્ય યનુનવનસિટી/સસં્થામાથી મેળવેલ હોવી જોઇએ. 
(૩)ઉમેદવારે અરજી સાથે માન્ય યનુનવનસિટી/સસં્થાના ગણુ પત્રક (બધા જ વષો/સેમેસ્ટર) અને પદવી 
પ્રમાણપત્રોની સ્વય ંપ્રમાણણત નકલ રજુકરવાની રહશેે. કોલેજના આચાયડ દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય 
ગણવામા ંઆવશે નહી. 
(૪)શૈક્ષણણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણ ેમાન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવારનો હક્ક દાવો સ્વીકારવામા ંઆવશ ે
નહી. 
(૫)જાહરેાતમા ંદશાડવેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તમેનો હક્ક દાવો હોય 
તો આવા ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાનપત કરતા આદેશો/અનધકૃતતાની નવગતો આપવાની રહશેે. 
૬. અનભુવ :- 
(૧) માગંેલ અનભુવ, અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામા ંઆવશે. 
(૨) (અ)જાહરેાતમા ંઅન્યથા જોગવાઇ કરવામા ંન આવી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મેળવવામા ંઆવે ત ે
તારીખથી,    
(બ) અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના સદંભડમા ંઅનભુવ ગણવામા ંઆવશે. 
(૩) ઉમેદવારે અરજીમા ંજે અનભુવ દશાડવેલ હોય તેના સમથડનમા ંઅનભુવનો સમયગાળો (હદવસ, માસ, 
વષડ), મળૂ પગાર અનેકુલ પગારની નવગતો તથા બજાવેલ ફરજોનો પ્રકાર/મેળવેલ અનભુવની નવગતો 
સાથેનુ ંપ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુ ંરહશેે. આવુ ંપ્રમાણપત્ર સસં્થાના લેટરપેર્ પર સક્ષમ સત્તાનધકારીની સહી 
અને તારીખ સાથેનુ ંરજુ કરવાનુ ંરહશેે. 
(૪) ઉમેદવારે રજુ કરેલ અનભુવના પ્રમાણપત્રમા ંપાછળથી કોઇ ફેરફાર કરવાની નવનતંી માન્ય રાખવામા ં
આવશ ેનહીં.અરજી કયાડ પછી અનભુવના નવા પ્રમાણપત્રો સ્વીકારવામા ંઆવશે નહી. 
(૫) અંશકાલીન, રોજજિંદા વેતનદાર, એપ્રેન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદવેતન, આમનંત્રત ફકૅલ્ટી તરીકે 
ઉમેદવારે મેળવેલ અનભુવ માન્ય અનભુવ તરીકે ગણત્રીમા ંલેવામા ંઆવશ ેનહીં. 
૭. અનસુચૂિત જનજામત, અનસુચૂિત જનજામત તથા સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગગ:- 
(૧) મળૂ ગજુરાતના અનસુણૂચત જાનત, અનસુણૂચત જનજાનત તથા સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત 
વગડના ઉમેદવારોને જ અનામત વગડના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળશે. 
(૨) અનસુણૂચત જાનત, અનસુણૂચત જનજાનત તથા સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગડના ઉમેદવારો 
પૈકી ઉમેદવાર જે વગડના હોય તેની નવગત અરજીપત્રકમા ંઅચકૂ આપવી. 
(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રકની સબંનંધત કોલમમા ંજે તે અનામત કક્ષા દશાડવેલ નહી હોય તો પાછળથી 
અનામત વગડના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામા ંઆવશે નહીં. 
(૪) અનામત વગડનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથડનમા ંસક્ષમ અનધકારી દ્વારા નનયત 
નમનુામા ં આપવામા ં આવેલ જાનત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ સામેલ કરવાની રહશેે. 
અરજીપત્રક સાથે જાનત પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહીં હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામા ંઆવશે નહીં 
અને અરજીપત્રક રદ થવાને પાત્ર બનશે. 
(૫) સામાજજક અન ેશકૈ્ષણણક રીતે પછાત વગડના ઉમદેવારોને અનામતનો લાભ જો તઓેનો સમાવશે 
“ઉન્નત વગડમા”ં નહી થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે. 
 (૬) (ક)  સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગડના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગડમા ંસમાવેશ ન થતો હોવા 

અંગેનુ ંસામાજજક ન્યાય અને અનધકાહરતા નવભાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાવથી નનયત થયલે 
પહરનશષ્ટ (ક)(ગજુરાતીમા)ંના નમનુામા ં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૬ના રોજ પરૂા થયેલ ૨૦૧૫-૧૬ના 



નાણાકીય વષડની આવકન ે ધ્યાને લઈને આપવામા ં આવેલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુ ં રહશેે. આ 
પહરનશષ્ટ (ક) (ગજુરાતીમા)ં તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬ના રોજ અથવા ત્યારબાદ સક્ષમ અનધકારીએ આપલે 
હોવુ ંજોઈએ. વધમુા ંઓનલાઈન અરજી કરવા માટેની છેલ્લી તારીખ સધુીમા ંઆ પ્રમાણપત્ર મેળવેલ 
હશે તો જ તે માન્ય ગણાશે.   

(ખ) ઉન્ન્ત વગડમા સમાવેશ ન થતો હોવા અંગને ુપ્રમાણપત્ર માતા-નપતાની આવકના સદંભડમા આપવામા 
આવતુ ંહોવાથી આ પ્રમાણપત્ર અરજી સાથે રજુ કરતી વખતે ઉમેદવારના માતા-નપતાની આવકમા 
ફેરફાર થતો હોયતો ઉમેદવારે/અરજદારે સ્વય ંઆવા વધારા- ઘટાર્ાની પ્રમાણણક જાહરેાત પ્રમાણપત્ર 
આપનાર સક્ષમ અનધકારી સમક્ષ કરવાની રહશેે. આ રીતે સક્ષમ અનધકારીને જાણ કયાડબાદ સક્ષમ 
અનધકારીએ જે નનણડય લીધેલ હોય તેની જાણ આયોગની કચેરીને કરવાની રહશેે જે 
ઉમેદવાર/અરજદાર આવી સ્વૈચ્ચ્છક જાહરેાત ન કરીને આવકમા વધારો છપાવશ ેતો તેન ેમળેલો 
લાભ રદ કરવામા આવશે અને આયોગ દ્વારા કરવામા આવતી કાયદેસરની કાયડવાહીને પાત્ર બનશે.  

(ગ) પહરણીત મહહલા ઉમેદવારોએ આવ ુપ્રમાણપત્ર તમેના માતા-નપતાની આવકના સદંભડમા ંરજુ કરવાનુ ં
રહશેે, જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પનતની આવકના સદંભડમા ંઆવુ ંપ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ હશ ેતો 
તેમની અરજી રદ કરવામા ંઆવશે. 

(ઘ) અરજી સાથ ે ‘પહરનશષ્ટ (ક)’ ના બદલે એનકે્ષર-A (અંગ્રેજીમા)ં રજુ કરેલ હશ ેતો પણ અરજી રદ 
કરવામા ંઆવશે. કેમકે Annexure-A ભારત સરકાર હઠેળની નોકરી માટેનુ ંછે.  

(ચ) જો ઉમેદવારે આ પ્રમાણપત્ર (પહરનશષ્ટ (ક) અરજી સાથ ેરજુ કરેલ નહીં હોય  તો તેઓની અરજી 
અમાન્ય ગણવામા ંઆવશ ેઅન ેણબનઅનામત જગ્યા માટે પણ નવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નહીં.        

(૭) સરકારની પ્રવતડમાન જોગવાઈ મજુબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો  ણબનઅનામત વગડના ઉમેદવારોની 
સાથ ેનનયત ધોરણો (અથાડત વયમયાડદા ,અનભુવની લાયકાત, ણબનઅનામત વગડના ઉમેદવારો માટે 
અપનાવેલ હોય તનેા કરતા ં વધ ુ નવસ્તતૃ કરેલ અન્ય ક્ષતે્ર) મા ં છૂટછાટ લીધા નસવાય પોતાની 
ગણુવત્તાના આધારે પસદંગી પામ ેતો ણબનઅનામત જગ્યાની સામ ેગણતરીમા ંલેવાના થાય છે. 

 (૮) ઉમેદવારે અરજીમા ંજાનત અંગે જે નવગત દશાડવલે હશે તેમા ંપાછળથી ફેરફાર કરવાની નવનતંી માન્ય 
રાખવામા ંઆવશ ેનહી. 

૮. માજી સૈમનક 
(૧) માજી સૈનનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમા ંનવગતો આપવાની રહશેે. 
(૨) માજી સૈનનક ઉમેદવારે હર્સ્ચાર્જ બકુની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચકૂ મોકલવાનીરહશેે. 
૯. શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેિવારો 
(ક) શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમા ંનવગતો આપવાની રહશેે. 
(ખ) શારીહરક  અશક્તતા  ૪૦%  કે  તેથી વધ ુહોય તેવા  ઉમેદવારન ેજ  શારીહરક અશક્તતાનો  લાભ 

મળવાપાત્ર રહશેે.  શારીહરક અશક્તતાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે (૧) શ્રવણની ખામી (૨) હલન 
ચલન અશક્તતા અથવા મગજનો લકવો તે પૈકીની કઇ શારીહરક અશક્તતા છે તે દશાડવવુ.ં 
(ગ) જાહરેાતમા ંશારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યા દશાડવેલ ન હોય, પરંત ુ
જગ્યાની ફરજોને અનરુૂપ જે પ્રકારની શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોને પાત્ર ગણેલ હોય તઓે 
તે જાહરેાત માટે અરજી કરી શકશે. આવા પ્રસગંે ઉંમરમા ંછૂટછાટ મળશે. 
(ઘ) શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે તેના સમથડનમા ંસામાન્ય વહીવટ નવભાગના તા.૧-૧૨-
૨૦૦૮ ના પહરપત્ર િમાકં-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી નનયત થયેલ નમનૂામા ંસરકારી હોક્સ્પટલના 



સનુપ્રટેન્ર્ને્ટ /નસનવલ સર્જન/મેર્ીકલ બોર્ડદ્વારા આપવામા ંઆવેલ પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ 
મોકલવાની રહશેે. જો પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ કરવામા ંનહીં આવેલ હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામા ં
આવશે નહીં શારીહરક અશક્તતા ઉમેદવાર તરીકેનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહીં. 
(ચ) શારીહરક અશક્ત ઉમદેવારોના હકસ્સામા ંઅરજી કયાડની તારીખ બાદ ભરતી પ્રહિયાના કોઇ પણ 
તબકે્ક જે કોઇ ઉમેદવાર “Physical Disabled”  (શારીહરક અશક્ત) બન ે અને ત ે અંગ ે જરૂરી 
દસ્તાવેજો/પરૂાવાઓ રજુ કરે તો તેવા ઉમેદવારની રજૂઆત મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી પ્રહિયાના જે 
પણ તબક્કા બાકી હોય તે તબક્કાથી જ તવેા ઉમેદવારને “PD” (શારીહરક અશક્ત) ઉમેદવાર તરીકેના 
મળવાપાત્ર તમામ લાભ/છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશ.ે આવા  લાભો કે છૂટછાટ ભરતી પ્રહિયાના પણુડ થયેલ 
તબક્કા માટે પશ્વાદવતી અસરથી આપી શકાશે નહહ.  
૧૦. મરહલા ઉમેિવાર 
 મહહલાઓની અનામત જ્ગગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મહહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તેની 
જગ્યા જે ત ેકક્ષાના (category)પરુુષ ઉમેદવારોન ેફાળવી શકાશે. 
જો ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામત વગડ, માજી સૈનનક, શારીહરક અશક્તતા, મહહલા કે નવધવા પૈકીના 
નવકલ્પો પૈકી એક થી વધ ુનવકલ્પોમા ંથતો હોય તેવા હકસ્સામા ંતેન ેલાગ ુપર્તા નવકલ્પો પૈકી જેમા ંવધ ુ
લાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે. 

 
૧૧. મવધવા ઉમેિવાર 
(૧) ઉમેદવાર નવધવા હોય તો અરજીપત્રકમા ંત ેકોલમ સામ ે“હા” અવશ્ય લખવુ ંઅન્યથા “લાગ ુપર્તુ ં
નથી” એમ દશાડવવુ ં. 
(૨) નવધવા ઉમેદવારે જો પનુ: લગ્ન કરેલ હોય તો અરજી પત્રકમા ંત ેકોલમ સામ ે“હા” અચકૂ લખવુ ં
અન્યથા“ લાગ ુપર્તુ ંનથી” એમ દશાડવવુ ં. 
(૩) નવધવા ઉમેદવારે પનુ: લગ્ન કરેલ ન હોય અને નવધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય 
તો અરજી સાથે પનુ: લગ્ન કરેલ નથી તેવી એહફર્નેવટ રજુ કરવાની રહશેે. 
(૪) નવધવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતડમાન જોગવાઈ મજુબ તેઓએ મેળવેલ ગણુમા ંપાચં ટકા ગણુ 
ઉમેરવામા ંઆવશે. 
(પ) કોઇ મહહલા ઉમેદવાર જાહરેાત માટે અરજી કરે તે સમયે ‘’નવધવા‘’  ન હોય, પરંત ુઅરજી કયાડ બાદ 
અથવા જાહરેાત પ્રનસધ્ધ થયાની છેલ્લી તારીખ વીતી ગયા બાદ અથવા ભરતી પ્રહિયાના કોઇપણ તબકે્ક 
“નવધવા” બન ેઅને ત ેઅંગે જરૂરી દસ્તાવેજી પરૂાવાઓ રજુ કરે તો તેની રજુઆત મળ્યા તારીખ પછીના 
ભરતી પ્રહિયાના જે પણ તબકકા બાકી હોય તે તબકકાથી જ તેવા મહહલા ઉમેદવારોને ‘’ નવધવા મહહલા 
ઉમેદવાર ‘’ તરીકેના લાભ આપવામા ંઆવશે.   
 
૧૨. ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર:- 
(૧) ગજુરાત સરકારના સરકારી/અધડસરકારી/સરકાર હસ્તકના કોપોરેશન/કંપનીઓમા ંસેવા બજાવતા 
અનધકારીઓ/કમડચારીઓઆયોગની જાહરેાતના સદંભડમા ં બારોબાર અરજી કરી શકશે અને તેની 
જાણઉમેદવારે પોતાના નવભાગ/ખાતા/કચેરીને અરજીકયાડની તારીખથી હદન-૭ મા ં અચકૂ કરવાની 
રહશેે.જો ઉમેદવારના નનયોક્તા તરફથી અરજી મોકલવાની છેલ્લી તારીખ બાદ ૩૦ હદવસમા ંઅરજી 
કરવાની પરવાનગી નહીં આપવાની જાણકરવામા ંઆવશે તો તેઓની અરજી નામજુંર કરી ઉમેદવારીરદ 
કરવામા ંઆવશે. 



(૨) કેન્ર સરકારની અથવા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમા ંહોય તેવા ઉમેદવારે ખાતા મારફત 
અરજી મોકલવાની રહશેે અથવા આ અરજી સાથ ે નનમણકૂ અનધકારીનુનંા વાધંા પ્રમાણપત્રરજુ કરવાનુ ં
રહશેે. 
(૩)રૂબરૂ મલુાકાત સમયેઉમેદવારે સક્ષમઅનધકારી દ્વારા આપવામા ંઆવેલ ના વાધંા પ્રમાણપત્ર રજુ 
કરવાનુ ંરહશેે. 
૧૩. ગેરલાયક ઉમેિવાર:- 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ કે અન્ય જાહરે સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકારી / અધડ સરકારી 
/ સરકાર હસ્તકની સસં્થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર ક્યારેય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની નવગત 
અરજીપત્રકમા ંઆપવાની રહશેે. જો ઉમેદવારનો ગેરલાયકનો સમય ચાલ ુહશે તો આવા ઉમેદવારની 
અરજી રદ થવાને પાત્ર બનશે. 
૧૪. ફરજજયાત મનવમૃિ, રુખસિ, બરતરફ :- 

અગાઉ ઉમેદવારનેસરકારી સેવા/ સરકાર હસ્તકની કંપની કે બોર્ડ કોપોરેશનમાથંી ક્યારેય પણ 
ફરજજયાત નનવનૃત્ત, રુખસદ કે બરતરફ કરવામા ંઆવલે હોય તો અરજીપત્રકમા ંતનેી નવગત આપવાની 
રહશેે. 
૧૫. અગત્યની જોગવાઇઓ:-    
(૧) આ જગ્યાની નનમણકૂ માટે સીધી ભરતીથી પસદંગીની પહિયા અનસુરવાની થાય છે. જે માટે The 

Gujarat Public Service Commission Procedure (Amendment) Rules 2016, અનસુાર ઉમેદવારોની 
પસદંગી પ્રાથનમક કસોટી અને રૂબરૂ મલુાકાત યોજીને કરવામા ંઆવશે. પ્રાથનમક કસોટીના ગણુિમાનસુાર 
જરૂરી અરજીઓની ચકાસણી કરી ઉમેદવારોની રૂબરૂ મલુાકાત માટેની પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ કસોટીનુ ં
માધ્યમ આયોગ અન્યથા નક્કી કરશ,ે નહીં તો ગજુરાતી રહશેે. પ્રાથનમક કસોટી સામાન્યત: 
અમદાવાદ/ગાધંીનગર  ખાતે લેવામા ંઆવશ,ે અને ઉમેદવારોએ સ્વ ખચ ેઉપક્સ્થત રહવેાનુ ંરહશેે.  
(૨) પ્રાથનમક કસોટીમા ં મેળવેલ ગણુ આખરી પસદંગી માટે ગણવામા ંઆવશે. રૂબરૂ મલુાકાત માટે 
બોલાવવાના થતા ઉમેદવારોમા,ં જો કોઇ ઉમેદવારોના પ્રાથનમક કસોટીમા ં૧૦% કે તેથી ઓછા ગણુ હશે 
તો તેમને રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્રતા નક્કી કરવા અરજી ચકાસણીન ેપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી માટે 
નવચારણામા ંલેવામા ંઆવશ ેનહી. 
(૩)પ્રાથનમક કસોટીમા ંસામાન્ય અભ્યાસના ૧૦૦ ગણુ માટે ૧૦૦ પ્રશ્નો રહશેે અને સબનંધત નવષયના ૨૦૦ 
ગણુ માટે ૨૦૦ પ્રશ્નો રહશેે. 
(૪)ઉમદેવારોની આખરી પસદંગી ૫૦ ટકા ગણુભાર પ્રાથનમક કસોટીના ૩૦૦ ગણુમાથી મેળવેલ ગણુ અન ે
૫૦ ટકા ગણુભાર રૂબરૂ મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાથંી મેળવેલ ગણુના આધારે કરવામા ંઆવશે. એટલે કે પ્રાથનમક 
કસોટીમા ં૩૦૦ ગણુમાથંી મેળવેલ ગણુને ૫૦ ટકા ગણુભાર અને રૂબરૂ મલુાકાતમા ં૧૦૦ ગણુમાથંી મેળવેલ 
ગણુને ૫૦ ટકા ગણુભાર ગણી કુલ ૧૦૦ ગણુમાથંી ગણુ આપવામા ંઆવશે. 
નોંધ :- અસાધારણ સજંોગો તથા અપવાદરૂપ હકસ્સામા ંસીધી ભરતી માટેની માત્ર રૂબરૂ મલુાકાતના આધારે 
પસદંગી પ્રહિયા અપનાવવાનો નનણડય લવેાનો આયોગને અનધકાર રહ ેછે.  

સ્પષ્ટીકરણ :- જો ઉમેદવારે પ્રાથનમક કસોટીમા ં ૩૦૦ ગણુમાથંી ૧૫૦ ગણુ મેળવેલ હશે અને રૂબરૂ 
મલુાકાતમા ં૧૦૦ ગણુમાથંી ૬૦ ગણુ મેળવશે તો લેણખત પ્રાથનમક કસોટીના ૫૦ ટકા ગણુભાર મજુબ ૨૫ ગણુ 
અને રૂબરૂ મલુાકાતના ૫૦ ટકા ગણુભાર મજુબ ૩૦ ગણુ એમ કુલ ૫૫ ગણુ થશે. પ્રાથનમક કસોટી/અને રૂબરૂ 
મલુાકાતના કુલ ૧૦૦ ગણુમાથંી પસદંગી માટેનુ ંલાયકી ધોરણ ણબન અનામત વગડ અને અનામત વગડના 
ઉમેદવારો માટે નીચે મજુબ રાખવામા ંઆવે છે.  



ક્રમ વગગ (Category) વગગ- ૧ અને ૨ 
 પરુુર્ 

વગગ- ૧ અને ૨ 
મરહલા 

૧ ણબનઅનામત  (સામાન્ય) વગડ  ૫૦ ૪૫ 
૨ સા. શૈ. પ. વગડ ૩૫ ૩૧ 
૩ અન.ુ જાનત  ૩૫ ૩૧ 
૪ અન.ુ જન જાનત  ૩૫ ૩૧ 

 

(૫) અપવાદરૂપ હકસ્સામા ંઅસાધારણ સજંોગોમા ંપરંપરાગત રીતે માત્ર રૂબરૂ મલુાકાતને આધારે જ પસદંગી 
અંગ ેઆયોગ દ્વારા નનણડય લવેામા ંઆવશે. જેમા પસદંગીનુ ંલાયકી ધોરણ માત્ર  રૂબરૂ મલુાકાતના ગણુને 
આધારે ઉપર જણાવ્યા મજુબનુ ંરહશેે.  
(૬) પ્રાથનમક કસોટીમા ંઉમદેવારને O.M.R. Sheet મા ંજવાબ આપવા માટે A, B, C, D અને E એમ પાચં નવકલ્પ 
આપવામા ંઆવશે, પાચંમો નવકલ્પ E ‘Not attended’ તરીકેનો રહશેે. જો ઉમદેવારે તમામ નવકલ્પો ખાલી રાખ્યા 
હોય (encode કયાડ ન હોય) અથવા ખોટા જવાબ આપેલ હોય તો પ્રત્યેક નનનશ્રત ગણુના ૦.૩ Negative Marks 

કાપવામા ંઆવશે. અને જો પાચંમો નવકલ્પ E  ‘Not attended’  એનકોર્ કરેલ હોય તો “શનૂ્ય”  ગણુ કાપવાના 
રહશેે. અથાડત માત્ર E  ‘Not attended’  નવકલ્પ જ encode કયો હશે તો તે પ્રશ્ન માટે કોઇ નેગેટીવ ગણુ કાપવામા ં
આવશે નહીં.  
(૭) રૂબરૂ મલુાકાતમા ંઆયોગની સચુનાઓ /ધોરણો મજુબ જાહરેાતમા ં દશાડવલે કેટેગરી વાઈઝ જગ્યાની 
સખં્યાને ધ્યાન ેલઈ નીચે મજુબ અનસુરવાનુ ંરહશેે.   

કુલ જગ્યાઓ                             કુલ જગ્યાઓ પકૈી રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવામા ંઆવનાર                                                                                         

                                                                   ઉમેદવારોનીસખં્યા 
    ૦૧                                                       ૦૬ 

    ૦૨        ૦૮ 

    ૦૩        ૧૦ 

   ૦૪ કે તેથી વધ ુ                                             કુલ જગ્યાઓથી ૦૩ ગણા 
(૮) પ્રાથનમક કસોટીમા ં મેળવેલ ગણુ આખરી પસદંગી માટે ગણવામા ંઆવશે. તેમજ ઉપયુડક્ત કોલમમા ં
દશાડવેલ સખં્યા પ્રમાણે રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવાના થતા ઉમેદવારોમા,ં જો કોઇ ઉમેદવારના પ્રાથનમક 
કસોટીના ૧૦ ટકા  કે તેથી ઓછા ગણુ હશ ેતો રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર ગણવામા ંઆવશે નહીં. 
(૯) જાહરેાતમા ંઠરાવેલ લઘતુમ લાયકાત તેમજ અનભુવ કરતા ંવધ ુશૈક્ષણણક લાયકાત અને/અથવા વધ ુ
અનભુવ અને/અથવા લાયકાતમા ંઊંચી ટકાવારીને આધારે રૂબરૂ મલુાકાત માટે આયોગ ઉમેદવારોની સખં્યા 
મયાડહદત કરી શકશે. 
(૧૦) સીધી ભરતી માટે રૂબરૂ મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાથંી પસદંગી માટેનુ ંલઘતુમ ધોરણ વગડ-૨ની જગ્યાઓ 
માટે ણબનઅનામત વગડના ઉમેદવારો માટે ૫૦ ગણુ અને અનામત વગડના ઉમેદવારો માટે ૩૫ ગણુ રાખવામા ં
આવે છે. ઇન્ટરવ્ય ુકનમટી દ્વારા રૂબરૂ મલુાકાતમા ંઉમેદવારના એકંદર દેખાવ (Overall Performance) ન ેધ્યાન ે
લેવામા ંઆવશે અને ઇન્ટરવ્ય ુકનમટી ઇન્ટરવ્ય ુદરમ્યાન ઉમેદવારના Overall Performance ને ધ્યાનમા ં રાખી 
ચચાડ નવચારણા કયાડ બાદ સવાડનમુતે ગણુ આપશે. 
(૧૧) માજી સૈનનકો તથા શારીહરક અશક્ત ઉમેદવારોની જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે સબનંધત કેટેગરીના માજી 
સૈનનક તથા શારીહરક અશક્ત ઉમેદવારો પૈકી જે ઉમેદવારો આ પ્રમાણનેા લઘતુમ ગણુ મેળવતા હશે તેમને 
સબનંધત કેટેગરીની અનામત જગ્યા સામ ેગણવામા ંઆવશ.ે જો જાહરેાતમા ંજણાવ્યા પ્રમાણેની આ કેટેગરીઓ 
માટે રાખવામા ંઆવેલ અનામત જગ્યાઓ માટે આ લઘતુમ ગણુ મેળવતા ઉમેદવારો પ્રાપ્ત ન થાય કે પરુતી 



સખં્યામા ંપ્રાપ્ત ન થાય તો સબનંધત કેટેગરીના લઘતુમ ગણુના ૧૦ % ધોરણ હળવ ુકરીને પસદંગી કરવામા ં
આવશે. 
(૧૨) મહહલા ઉમદેવારો માટે લઘતુમ ગણુના ૧૦ ટકા નુ ંધોરણ હળવ ુકરીને પસદંગી પદ્ધનત અનસુરવાની 
રહશેે અને રૂબરૂ મલુાકાત બાદ જે તે કેટેગરીના મહહલા ઉમેદવારો માટેની અનામત સખં્યા જેટલા મહહલા 
ઉમેદવારોથી વધ ુઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થાય તો ભલામણ યાદીમા ંમહહલા ઉમેદવારોનો સમાવેશ થયા બાદ 
બાકીના મહહલા ઉમેદવારોની પ્રનતક્ષાયાદીમા ંપસદંગી ગણવામા ંઆવશે આ જોગવાઇ મજુબ લઘતુમ લાયકી 
ધોરણ આ મજુબ રહશેે. ણબન અનામત વગડના મહહલા ઉમદેવારો માટે ૪૫ ગણુ તેમજ અનામત વગડના મહહલા 
ઉમેદવારો માટે ૩૧ ગણુ રાખવામા ંઆવશે.   
૧૬. રૂબરૂ મલુાકાત:-  
(૧)રૂબરૂ મલુાકાત આયોગની કચેરી ખાતે જ લેવામા ંઆવશે. ઉમેદવારે પોતાના ખચે ઉપક્સ્થત થવાનુ ં
રહશેે. 
(૨)અનસુણૂચત જાનત, અનસુણૂચત જનજાનતના ઉમેદવારો તથા બેરોજગાર ઉમેદવારો કે જેઓના માતા-
નપતા ની વાનષિક આવક આવકવેરાને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહઠેાણના સ્થળેથી રૂબરૂ મલુાકાત માટે 
આવવા તથા જવા માટે ગજુરાત એસ.ટી. નનગમ દ્વારા નનયત થયેલ હટહકટના દર પ્રમાણે બસ ભાડુ ં
મળવાપાત્ર થશે. આ માટે ઉમેદવારે રૂબરૂ મલુાકાતના હદવસે નનયત ફોમડ ભરવાન ુરહશેે અને તેની સાથ ે
અસલ હટહકટ રજુ કરવાની રહશેે. 
(૩)  રૂબરૂ મલુાકાતના હદવસે રૂબરૂ મલુાકાતના પત્રમા ં દશાડવવામા ંઆવેલ અસલ પ્રમાણપત્રો રજુ 
કરવાના રહશેે. જો ઉમેદવાર અસલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર બનશે 
નહીં તેની ખાસ નોંધ લેવી. 
૧૭. નીિે િશાગવ્યા મજુબની અરજીઓ રિ કરવામાાં આવશે. (આ યાિી માત્ર િષટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપણૂગ 
નથી) 
(૧) આયોગના ઓનલાઇન મસુદ્દા મજુબ અરજી કરેલ ન હોય 
(૨) અરજીમા ંદશાડવેલ નવગતો અધરૂી કે અસગંત હોય. 
(૩) અરજીમા ંઉમેદવારે સહી અપલોર્ કરેલ ન હોય. 
(૪) અરજી ફેક્સથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવેલ હોય. 
(૫) અરજીમા ંપાસપોટડ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોર્ કરેલ ન હોય. 
(૬) અરજી સાથે પરેૂપરૂી ફી ભરેલ ન હોય. 
(૭) અનસુણૂચત જાનત, અનસુણૂચત જનજાનત, સા.શૈ.પ.વગડ તથા શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે 
અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અનધકારી દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૮) માજી સૈનનક ઉમેદવારે હર્સ્ચાર્જ બકુની નકલ રજુ કરેલ ન હોય 
(૯) ઉમેદવારે શૈક્ષણણક લાયકાતના સદંભડમા ંમાકડશીટ/પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૧૦) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૧૧) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમા ંઅનભુવ દશાડવેલ હોય (જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોય) 
પરંત ુતેના સમથડનમા ંપ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ ન હોય અથવા તો રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રમા ંતેઓનો અનભુવનો 
સમયગાળો, મળુપગાર,કુલપગાર અને અનભુવનો પ્રકાર દશાડવેલ ન હોય તથા સસં્થાના લેટર પેર્ ઉપર ન 
હોય. 
(૧૨) ઓન લાઈન જાહરેાતની અરજી કરવાની રીત  ક્રમાાંક: ૧૪ 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 જાહરેાત સબંધંમા ંનનમણકૂ માટે પસદં થયલેા ઉમેદવારની સરકારશ્રી ના સબંનંધત નવભાગન ે
આયોગ દ્વારા ભલામણ કરવામા ંઆવશે. ઉમેદવારોએ આખરી નનમણકૂ પત્ર મેળવતા ંપહલેા ંકોમ્પ્યટુર 
અંગેની સીસીસી અથવા તનેી સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર વખતો વખત નક્કી કરે તેવી લાયકાત મળેવી 
લેવાની રહશેે. આ પ્રકારની લાયકાત નહીં ધરાવનાર ઉમેદવાર નનમણકૂને પાત્ર બનશે નહીં. 
(૨) નનમણકૂ અંગનેી સઘળી કાયડવાહી સરકારશ્રી દ્વારા કરવામા ંઆવતી હોવાથી આ અંગેનો કોઇપણ 
પત્રવ્યવહાર આયોગ ધ્યાને લેશે નહીં. 
(૩)ઉમેદવારે તેની શૈક્ષણણક લાયકાત /અનભુવ/ઉંમર વગેરેના સમથડનમા ંરજુ કરેલ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ 
તબકે્ક અયોગ્ય માલમુ પર્શે તો તેની ઉમેદવારી રદ થશે તેમજ ભલામણ બાદની નનમણકૂપણ રદ થવાને 
પાત્ર રહશેે અને આવા ઉમેદવાર ભારતીય ફોજદારી ધારા હઠેળની કાયડવાહીને પાત્ર થશે, જેથી ઉમેદવારન ે
સલાહ આપવામા ંઆવે છે કે, તેમણે રજુ કરેલા પ્રમાણપત્રો ખબુજ ચોકસાઈથી પણુડ રીતે ખરાઈ કયાડ બાદ 
જ આયોગમા ંરજુ કરવા. 
૧૯. ગેરવતગણ ૂાંક અંગે િોમર્ત ઠરેલા ઉમેિવારો મવરૂધ્ધ પગલાાં 
 ઉમેદવારોને આથી ચેતવણી આપવામા ંઆવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમા ં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી માહહતી 
દશાડવવી નહી,તેમજ આવશ્યક માહહતી છૂપાવવી નહી, ઉપરાતં તેઓએ રજુ કરેલ અસલ દસ્તાવેજો કે તેની પ્રમાણણત 
નકલમા ંકોઇપણ સજંોગોમા ંસધુારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા કોઇપણ ચેર્ા ંકરવા નહીં અથવા તેઓએ આવા 
ચેર્ા ંકરેલ/બનાવટી દસ્તાવેજો રજુ કરવા નહી, જો એકજ બાબતના બે કે તેથી વધ ુદસ્તાવેજોમા ંઅથવા તેની 
પ્રમાણણત નકલમા ંકોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઇ અથવા નવસગંતતા જણાય તો તે નવસગંતતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા 
રજુ કરવી. જો કોઇ ઉમેદવાર આયોગ દ્વારા દોનષત જાહરે થયેલ હોય અથવા થાય તો, 
(૧) તેઓની ઉમદેવારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા,  
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી,  
(૩) કોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પણૂડ કરાવ્ય ુહોય, 
(૪) બનાવટી દસ્તાવેજ રજુ કયાડ હોય,  
(પ) અગત્યની બાબત છપાવવા અથવા દોષમકુત અથવા ખોટા નનવેદનો કરેલ હોય, 
(૬) તેઓની ઉમદેવારી અંગે કોઇપણ અનનયનમત કે અનણુચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય, 
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનણુચત સાધનોનો ઉપયોગ કયો હોય, 
(૮) ઉત્તરવહીમા ંઅશ્લીલ ભાષા કે અનશષ્ટ બાબતો સહહતની અસગંત બાબતો રજુ કરેલ હોય, 
(૯) પરીક્ષા ખરં્મા ંકોઇપણ રીતની ગરેવતડણકૂ આચરવી, જેવી કે અન્ય ઉમેદવારની જવાબવહીની નકલ 
કરવી, પસુ્તક, ગાઇર્, કાપલી તેવા કોઇપણ છાપલે કે હસ્તણલણખત સાહહત્યની મદદથી અથવા વાતણચત દ્વારા 
કે કોઇ સાકેંનતક રીતે નકલ કરવા કે અન્ય ઉમદેવારોને નકલ કરાવવાની ગેરરીતીઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી 
આચરવા માટે, 
(૧૦) આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે નનયકુત થયેલા કમડચારીઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ પ્રકારની 
શારીહરક ઇજા પહોચાર્વી, અથવા 
(૧૧) ઉપરોકત જોગવાઇઓમા ંઉલ્લખેાયેલ દરેક અથવા કોઇપણ કૃત્ય કરવા કે કરાવવા તેણે કે સીધી અથવા  
આર્કતરી રીતે આયોગ પરદબાણ લાવનાર ઉમદેવાર નીચે દશાડવલે નશક્ષા ઉપરાતં આપોઆપ પ્રયત્ન કયો 
હોય, ફોજદારી કાયડવાહીનપેાત્ર બનશે. 

(ક) આયોગ દ્વારા ત ેપસદંગીના ઉમેદવાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાવી શકાશ,ે અને /અથવા 



(ખ) તેને આયોગ લે તેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મલુાકાત માટે કાયમી કે મકુરર મદુત માટે 
(૧)આયોગ દ્વારા લવેાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસદંગી માટે, અન ે
(ર)રાજય સરકાર હઠેળની કોઇપણ નોકરીમાથંી સરકાર દ્વારા ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે અને 

(ગ) જો સરકારી સેવામા ંઅગાઉથી જ હોય તો તેના નવરૂધ્ધ સમણુચત નનયમો અનસુાર નશસ્તભગંના 
પગલા ંલઇ શકાશે. 

(૧ર) ઉપરોકત નવગતોમા ંનનહદિષ્ટ કરેલ નશક્ષા કરતા પહલેા આયોગ/ સરકાર દ્વારા ઉમેદવારને /કમડચારીન ે
(૧) આરોપનામામા ંતેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કેસના પ્રકાર બાબત,ે 
(ર) લખેીતમા ંનશક્ષા અંગે બચાવનામુ-ં હકીકત રજુ કરવા અને 
(૩) નશક્ષા અંગે નનયત સમય મયાડદામા ંરૂબરૂ રજુઆત કરવાની તક આપવામા ંઆવશે.  
  

                                                                                 સયંકુ્ત સણચવ  
                                         ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Online અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:- 
 

આ જાહરેાતના સદંભડમા ંઆયોગ દ્વારા ઓનલાઈન જ અરજી સ્વીકારવામા ંઆવશ.ે ઉમેદવાર તા:૧૫-૦૩-
૨૦૧૭, ૧૩.૦૦ કલાક થી તા: ૩૧-૦૩-૨૦૧૭, ૧૩.૦૦ કલાક સધુીમા ંhttps://gpsc-ojas.gujarat.gov.in 

પર અરજી પત્રક ભરી શકશે. ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીચ ે મજુબના Steps (૧) થી (૧૬) 
અનસુરવાના રહશેે. Confirmation Number મળ્યા પછી જ અરજી માન્ય ગણાશ.ે 
 

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

બટન દેખાશે.  સૌપ્રથમ More Details પર Click કરીને જાહરેાતની બધી જ નવગતોનો અભ્યાસ 
ઉમેદવારોએ કરવો. અન ેત્યારબાદ Apply Now બટન ચ્ક્લક કરવુ.ં 

(૩)     Inspector of Registration, Class-II  ઉપર click કરવાથી જગ્યાની નવગતો મળશ.ે 
(૪)    તેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application  Format દેખાશે. Application Format 

મા ંસૌ પ્રથમ “Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરર્ી(*) નનશાની હોય તેની 
નવગતો ફરજજયાત ભરવાની રહશેે.) “Personal Details” મા ંજ્યા ંMobile Number અને email 

ID માગં્યા છે, તેની નવગત લખવી જેથી જરૂર જણાયે આયોગ ઉમેદવારને માહહતગાર કરી શકે. 
(૫) Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટે Educational Details  પર 

click કરવુ ંઅન ેપોતાની શકૈ્ષણણક નવગતો ભરવી. 
(૬) Additional Qualification પર“click” કરી Additional Qualification ભરવી. 
(૭) Experience Details પર “click” કરવુ ં અન ે Experience Details ભરવી. વધ ુ Experience 

ઉમેરવા માગતા હોવ તો Add. More Exp.પર “click” કરી Details ભરવી. 
(૮) Additional Information પર“click” કરી ત્યા ંમાહહતી ભરવી. જે વધારાનો અનભુવ ojas module 

મા ંસમાનવષ્ટ ન થતો હોય, તો સાદા કાગળ પર ojas મા ંજણાવ્યા મજુબના અનભુવના કોઠા 
પ્રમાણે આપે વધારાના અનભુવની નવગત ઉમેરીને મોકલવી. 

(૯) તેની નીચે “Self-declaration”  મા ંYes / No  પર click કરવુ.ં 
(૧૦) હવ ે save  પર “click” કરવાથી તમારો Data Save  થશે. અહીં ઉમેદવારનો  Application 

Number generate થશે. જે ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહશેે અન ેહવ ેપછી આ જાહરેાતના 
સદંભડમા ંઆયોગ સાથેના કોઈપણ પત્રવ્યવહારમા ંતે દશાડવવાનો રહશેે.  

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

(૧૨) હવ ેપેજના ઉપરના ભાગમા ંupload photo પર click કરો અહીં તમારો application number 

type કરો અન ેતમારી Birth date type કરો. ત્યાર બાદ ok પર click  કરો. અહીં, photo અન ે
signature upload કરવાના 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 રાખવી) (photo અન ેsignature 

upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો photo અન ેsignature .jpg Formatમા ં(10 KB) સાઇઝથી વધારે 
નહીં તે રીતે Computer મા ંહોવા જોઇએ.) “Browse” Button પર click કરો હવ ેChoose File 

ના સ્િીનમાથંી જે ફાઇલમા ં.jpg Format મા ંતમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને ત્યાથંી 
Select કરો અન ે“Open” Button ને click કરો. હવ ે“Browse” Button ની બાજુમા ં“Upload “ 

Button પર Click કરો હવ ેબાજુમા ંતમારો photo દેખાશે. હવ ેઆજ રીતે signature પણ upload 

કરવાની રહશેે.  
(૧૩) હવ ેપેજના ઉપરના ભાગમા ં“Confirm Application” પર click કરો અન ે“Application number” 

તથા Birth Date Type  કયાડ બાદ Ok પર click કરવાથી બ ે(૨) બટન ૧: Application preview 

૨: confirm application દેખાશે. ઉમેદવારે “Application preview” પર click કરી પોતાની અરજી 
જોઈ લેવી. અરજીમા ંસધુારો કરવાનો જણાય, તો Edit Application ઉપર click કરીને સધુારો કરી 

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


લેવો. અરજી confirm  કયાડ પહલેા કોઇ પણ પ્રકારનો સધુારો અરજીમા ંકરી શકાશે. પરંત ુઅરજી 
confirm  થઇ ગયા બાદ અરજીમા ંકોઇ પણ સધુારો થઇ શકશ ેનહીં. જો અરજી સધુારવાની જરૂર 
ન જણાય તો જ confirm application પર click  કરવુ.ં Confirm application પર click કરવાથી 
ઉમેદવારની અરજીનો આયોગમા ંonline સ્વીકાર થઈ જશ.ે અહીં “confirmation number” generate 
થશે જે હવ ેપછીની બધીજ કાયડવાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહશેે. Confirmation 

number નસવાય કોઇપણ પત્રવ્યવહાર કરી શકાશે નહીં. Confirm થયેલ અરજીપત્રકની નપ્રન્ટ 
અચકૂ કાઢી રાખવી. 

(૧૪) ઉમેદવારોએ confirm થયેલ અરજીપત્રક પોતાની પાસે સાચવીને રાખવાનુ ં રહશેે અને જ્યારે 
આયોગ દ્વારા મગંાવવામા ં આવ,ે ત્યારે જ અરજીપત્રક બીર્ાણો સહહત આર.પી.એ.ર્ી./સ્પીર્ 
પોસ્ટથી મોકલવાના રહશેે અથવા આયોગની કચેરીમા ંરૂબરૂમા ંઆપી જવાના રહશેે. 

 
  
   અરજીપત્રક અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો મોકલવા અંગેની તકેિારી :- 

ઓનલાઇન જાહરેાત માટે confirm થયેલ અરજીપત્રક તથા નીચ ેસચૂવેલ સબંનંધત પ્રમાણપત્રો 
અને લાગ ુપર્તા આધાર પરુાવાની પ્રમાણણત કરેલ નકલો િમાનસુાર અચકુ જોર્ીને જાહરેાતમા ં
દશાડવેલ નવગત મજુબ સપંણુડ અરજીપત્રક આયોગ દ્વારા મગંાવવામા ંઆવ,ે ત્યારે જ અરજીપત્રક 
બીર્ાણો સહહત નનધાડરીત તારીખની સમય મયાડદામા ંઆયોગમા ંગાધંીનગર ખાત ેજમા કરાવવાના 
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 તારીખનુાં 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 સમકક્ષતા 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 બાબત આપના કેસમા ંન 
બને તે માટે અરજી, આયોગમા ંરજુ કરતા ંપહલેા ંઆ અંગે પરૂતી કાળજી રાખી, ચકાસણી કરીને જ, ત ે
અરજી મોકલવા જણાવવામા ંઆવે છે.  
ખાસ અગત્યની 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. 
 

(૧૫) દરેક જાહરેાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતા,ં સજંોગોવશાત, જો કોઇ ઉમેદવારે 
એકથી વધ ુઅરજી કરેલ હશે, તો છેલ્લી કન્ફમડ થયલે અરજી, તેની સાથે નનયત ફી ભરેલ હશે, તો ત ે
માન્ય ગણાશે અને અગાઉની અરજી રદ્દ ગણવામા ંઆવશે. અગાઉની અરજી સાથે ભરેલ ફી છેલ્લી 
કન્ફમડ થયેલ અરજી સામે ગણવામા ંઆવશ ેનહીં. જો ઉમેદવારે છેલ્લી કન્ફમડ થયેલ અરજી સાથે 
નનયત ફીભરેલ નહીં હોય, તો આવા ઉમેદવારની નનયત ફી સાથેની કન્ફમડ થયેલી છેલ્લી અરજી 
માન્ય ગણવામા ંઆવશે. જો ઉમેદવારે એકથી વધ ુઅરજી સાથે ફી ભરેલ હશે, તો તે રીફરં્ કરવામા ં
આવશે નહીં. 

અરજી ફી : 
   મળૂ ગજુરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહતેી નથી.  

 

ઉમેદવારોને ખાસ જણાવવાનુ ંકે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરમ્યાન કોઇ ઉમેદવાર, આ 
જગ્યાના ભરતી નનયમો, તથા જાહરેાતની જોગવાઇઓ મજુબ લાયકાત ધરાવતા નથી તેમ માલમૂ પર્શ ે
તો તેમની ઉમેદવારી કોઇપણ તબકે્ક રદ કરવામા ંઆવશે. 
 
નોંધ : નોંધણી નનરીક્ષક, વગડ-૨ની જગ્યાના ભરતી નનયમો,  અરજી પત્રક સાથ ેજોર્વાના આવશ્યક 
પ્રમાણપત્રોની નવગત, વયમયાડદામા ંછૂટછાટ, અરજી કયા સજંોગોમા ંરદ થવાન ેપાત્ર છે તેની નવગતો, 
પહરનશષ્ટ-’ક’ નો નમનૂો, સરકારી કમડચારીએ રજુ કરવાના ના-વાધંા પ્રમાણપત્રનો નમનૂો, શારીહરક 
અશક્તતા અંગેના પ્રમાણપત્રનો નમનૂો અન ેજાહરેાતની અન્ય વધ ુનવગતો આયોગની કચેરીના નોહટસ 
બોર્ડ અન ેઆયોગની વેબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોવા મળશ.ે 

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

