
                                                                                                                                આર-૬ શાખા      

        ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

 

જાહરેાત ક્રમાાંક: ૧૪ /૨૦૧૬-૧૭, ક્યરેૂટર, વર્ગ-૨ સામાન્ય રાજ્ય સેવા ની કુલ-૧૨ જગ્યાઓ માટે 
ઉમેદવારો પસાંદ કરવા માટે Online અરજીઓ  તા:- ૧૫-૦૬-૨૦૧૬,૧૩.૦૦ કલાક થી તા. ૩૦-૦૬  
-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલાક સધુીમાાં મ ાંગાવવામાાં આવે છે. 
 
(૨) આ જાહરેાત અ ્વયેે    ાનનાઅન અરકર ારતા લહનેા તવર્તવાર જાહરેાત ે ાીે ની “ જાહરેાતની 
ેામા્યે   જોર્વાઅા’ અને ાન નાઅન અરકર ારવાની રીત તેમજ અરકર ફી ભરવાની રીત અંર્ેની 
સચૂનાા આયે  ોર્ના નોટીે બોર્ગ લર તી ા આયે  ોર્ની વેબેાઇટ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in               
લર જોવા તવનાંતી છે.  ત્યે  ારબાદ જ ઉમેદવારે અરકર ારવાની રહશેે.   
જગ્યાનુાં નામઃ  ક્યરેૂટર, વર્ગ-૨ સામાન્ય રાજ્ય સેવા ની કુલ-૧૨ જગ્યાઓ 

                (નીચે દશાગવ્યે  ા મજુબ) 

 ક્રમ કેટેગરી  કુલ 

જગ્યાઓ 

કુલ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા 

ઉમેદવાર માટે અનામત જગ્યાઓ 

૧ બિન અનામત ૦૭ ૦૨ 

૨ સા. શૈ. પ. વગગ ૦૨ ૦૧ 

૩ બિનઅનામત કક્ષાના આર્થિક રીતે 
નિળા વગગ (UEWS) 

૦૧ ૦૦ 

૪ અન ુ. જાર્ત ૦૦ ૦૦ 
૫ અન ુ.જનજાર્ત ૦૨ ૦૧ 
                કુલ  ૧૨ ૦૪ 

નોંધ: 
(૧)  ઉક્ત જગ્યે  ાા લૈાી ાોઇ જગ્યે  ા શારીરરા અશક્તતા ધરાવતાાં  ઉમેદવારો માટે અનામત ની ી. 
લરાંત ુOL(One leg Affected) અને HH(Hearing Handicapped) (શારીરરા અશક્તતા ાે જેા) ૪૦% 
ાે તેી ી વધ ુ અને ૧૦૦% સધુીની શારીરરા અશક્તતા ધરાવતા હોયે   તેવા ઉમેદવારો બબનઅનામત 
ાેટેર્રીમાાં અરકર ારી શાે છે. આ તેવાયે   અ્યે   પ્રાારની શારીરરા અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો 
અરકર ારવાને લાત્ર ની ી. 
(૨)અનામત ાક્ષાના ઉમેદવારો બબનઅનામત જગ્યે  ા માટે અરકર ારી શાશે લરાંત ુતેમને લેાંદર્ી 
માટેના ધોરણો બબનઅનામત ાક્ષાના નાગુાં લર્શે. 
 (૩)મરહનાા માટેની અનામત જગ્યે  ા માટે જો મરહના ઉમેદવાર ઉલનબ્ધ  ન ી ાયે   તો તે  જગ્યે  ા તે 
ાક્ષાના પરુૂષ ઉમેદવારને ફાળવી શાાશે. 



 
 
 

(૪) બબન અનામત ાેટેર્રીની કનૂ જગ્યે  ાા અને તે લૈાી મરહના ઉમેદવારો માટેની અનામત 
જગ્યે  ાા તી ા ેા.શૈ.લ.વર્ગ માટેની કનૂ જગ્યે  ાા અને તે લૈાી મરહના ઉમેદવારો માટેની અનામત 
જગ્યે  ાા લર લેાંદર્ી જે તે ાેટેર્રીના ઉમેદવારો તી ા તે લૈાી મરહના ઉમેદવારોએ લેાંદર્ીની 
પ્રરિયે  ા દરમ્યે  ાન પ્રાપ્ત ારેન ગણુ અને આયે  ોરે્ ે ાંબ ાંતધત ે ેવાની ાાયે  ગક્ષમતા જાળવી રાખવા તનયે  ત 
ારેન નાયે  ાી ધોરણ ધ્યે  ાને નઇ ારવામાાં આવશે. 
શૈક્ષબિક લાયકાત અને અનભુવ :  (1) Possess a  second class post graduate 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; or possess an  equivalent 

qualification recognized by the government, in one of the following subject namely:-  

(i)History(ii)Ancient Indian History and culture(iii)Archaeology(iv)Fine Arts, Arts 

History(v)Painting(vi)Geology(vii)Zoology(viii)Anthropology(ix)Chemistry(x)Botany(xi)any 

Indian Classical Language: and 

  

(2) A post graduate degree  or post graduate diploma in Museology 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; possess an  equivalent qualification 

recognized by the government, 

 

(3). (A) Have about three years experience on the post not below the rank of  Assistant Curator  

Class III, in Subordinate Service of Directorate of Museums; or                   

                                                                        Or 

      (B) Have about three years experience in public sector museum or private museum on the post 

which can be treated equivalent to the post not below the rank of Assistant Curator ,class III, 

Subordinate service of Directorate of Museums;  

 

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

Classificstion and Recruitment (General) Rules, 1967. 

 

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

 

પગાર:- રૂ. ૯૩૦૦ – ૩૪૮૦૦  ( ગ્રેર્ લ-ે રૂ. ૫૪૦૦ ) 

ઉંમર:- ૪૨ વષગી ી વધ ુનહીં. (પ્રસ્તતુ જગ્યાના ભરતી ર્નયમો અનસુાર ઉપલી વયમયાગદા -૩૭  
વર્ગની છે, પરાંત ુ ગજુરાત સરકારના સામાન્ય વહીવટ ર્વભાગના તા. ૨૩/૧૦/૨૦૧૫ના 
જાહરેનામા ક્રમાાંક: જીએસ /૩૬/૨૦૧૫/ સીઆરઆર/ ૧૧-૨૦૦૮/ ૨૮૨૩૨૩/ જી. ૫ અનસુાર  
ઉપલી વયમયાગદામાાં ૦૫ વર્ગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર હોઈ આ જગ્યા માટે ઉપલી વયમયાગદા                 
૪૨ વર્ગની ગિવાની રહ ેછે.)  

 
           
           



          (૧) ઉંમર અરકર સ્વીાારવાની છેલ્ની તારીખના રોજ ર્ણવામાાં આવશે. 
(૨) આ જગ્યે  ા માટે ઉલની વયે  મયે  ાગદા ૪૨ વષગની ઉંમર ઠરાવવામાાં આવેન છે, તેમાાં નીચે દશાગવ્યે  ા 

મજુબની છૂટછાટ મળવાલાત્ર છે. 
 

૧ ફક્ત મળૂ ગજુરાતના સા. અને શૈ. 

પ. વગગ.,અન ુ જાર્ત.,અન ુ

જન જાર્ત. ના  ઉમેદવાર 

પાાંચ વર્ગ (વધમુા વધ ુ૪૫ વર્ગ સધુીની મયાગદામાાં રહશેે) 

૨ બિનઅનામત મહહલા ઉમેદવારો પાાંચ વર્ગ (વધમુા વધ ુ૪૫ વર્ગ સધુીની મયાગદામાાં રહશેે.) 

૩ ફક્ત મળૂ ગજુરાતના સા. અને શૈ. 

પ. વગગ, અન ુ જાર્ત.,અન ુ

જન જાર્ત. ના મહહલા 

ઉમેદવાર 

દશ વર્ગ (આ છુટછાટમાાં મહહલાઓ માટેની છુટછાટ કે જે પાાંચ વર્ગની છે તેનો 

સમાવેશ થાય છે) (વધમુા વધ ુ૪૫ વર્ગ સધુીની મયાગદામાાં રહશેે) 

૪ માજી સૈર્નકો, ઈ.સી.ઓ., 

એસ.એસ.સી.ઓ. સહહત 

લશ્કરમાાં િજાવેલ સેવા ઉપરાાંત િીજા ત્રિ વર્ગ વધમુાાં વધ ુ૪૦  વર્ગ સધુીની 

છુટછાટ મળશે. 

૫ અશકત  ઉમેદવાર :- OL(One leg Affected) અને HH(Hearing Handicapped) ની અશક્તતા  ધરાવતા 

ઉમેદવારો કે જેઓ  પોતાની રીતે હરીફરી શકે  ને કામગીરી કરી શકે તેઓને મેડીકલ િોડગના તિીિી 

પ્રમાિપત્રને આધીન ૧૦ વર્ગ સધુીની છુટછાટ વધમુા વધ ુ૪૨ વર્ગ સધુીની મયાગદામાાં મળવાપાત્ર છે. આ 

ર્સવાયની શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરવાને પાત્ર નથી 

૬ ગજુરાત સરકારના કમગચારીઓ કે જેઓ ગજુરાત સરકારની નોકરીમાાં કાયમી ધોરિે અથવા હાંગામી ધોરિે સળાંગ છ 

માસથી કામગીરી િજાવતા હોય અને તેઓની પ્રથમ ર્નમણ ૂાંક જાહરેાતમાાંની જગ્યામાાં દશાગવેલ વયમયાગદાની 

અંદર થયેલ હોય તેવા કમગચારીઓ (૧) જાહરેાતમાાં લાયકાત તરીકે અનભુવ માાંગેલ હોય તો ઉપલી 

વયમયાગદા લાગ ુપડશે નહીં. (૨) જાહરેાતમાાં અનભુવને લાયકાત તરીકે માાંગેલ ન હોય પરાંત ુઇજનેરી, 

તિીિી, ખેતી ર્વર્યક, પશ ુ બચહકત્સાની પદવી કે હડપ્લોમાની જગ્યા પર ર્નમણ ૂાંક પામેલ કમગચારીને 

જાહરેાતમાાંની આવી લાયકાત વાળી જગ્યા (Any such post) માટે ઉપલી વય મયાગદા લાગ ુપડશે નહીં. (૩) 

જાહરેાતમાાં દશાગવેલ જગ્યા માટે અનભુવ એક લાયકાત તરીકે માાંગેલ ન હોય ત્યારે જે સાંવાંગગમાાંથી િઢતી 

મળવાપાત્ર હોય તેમાાં ફરજ િજાવતા કમગચારીને, તેઓએ િજાવેલ સેવાના સમય અથવા તો વધમુાાં વધ ુ

પાાંચ વર્ગની છુટછાટ તે િે પૈકી જે ઓછુાં હોય તે મળશે 
 

 
નોંધ: 

(૧) જો જાહરેાતમાાં દશાગવેન  જગ્યે  ા ારતા મળેન અરકરાની ેાંખ્યે  ા વધ ુહશે તો, જરૂર જણાયે  ે 
આયે  ોર્ દ્વારા પ્રાી તમા ાેોટી યે  ોજવામાાં આવશે. પ્રાી તમા ાેોટીનો અભ્યે  ાેિમ આયે  ોર્ની  
વેબેાઇટ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in લર જોવા તવનાંતી છે. 

 

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


 

(૨)  જો આયે  ોર્ દ્વારા જગ્યે  ાની ેાંખ્યે  ા અને મળેન અરકરાની ેાંખ્યે  ા ધ્યે  ાને નેતા પ્રાી તમા ાેોટી 
યે  ોજવાનો પ્રેાંર્ ઉલસ્સ્ી ત ી શે તો, પ્રાી તમા ાેોટીના ગણુ ફક્ત રૂબરૂ મનુાાાત માટે ઉમેદવારોની 
ેાંખ્યે  ા મયે  ાગરદત ારવાના હતે ુમાટે જ ધ્યે  ાનમાાં નેવામાાં આવશે. પ્રાી તમા ાેોટીમાાં મેળવેન ગણુ 
આખરી લેાંદર્ીના હતે ુમાટે ધ્યે  ાનમાાં નેવામાાં આવશે નહીં. 

 

(૩)  રૂબરૂ મનુાાાતમાાં આયે  ોર્ની સચુનાા /ધોરણો મજુબ જાહરેાતમાાં દશાગવેન ાેટેર્રીવાઅઝ જગ્યે  ાની 
ેાંખ્યે  ાને ધ્યે  ાને નઅ નીચ ેમજુબ અનુે રવાનુાં રહશેે.   

                  કુન જગ્યે  ાા            કુન જગ્યે  ાા લૈાી રૂબરૂ મનુાાાત માટે બોનાવવામાાં   

                                                                       આવનાર ઉમેદવારોની  ેાંખ્યે  ા      

                       ૦૧                                       ૦૬ 

                       ૦૨                                       ૦૮ 

                       ૦૩                                       ૧૦ 

                      ૦૪ ાે તેી ી વધ ુ                    કુન જગ્યે  ાાી ી ૦૩ ર્ણા 
(૪) જો યતુનવેીટીએ માાગશીટમાાં ટાાવારી દશાગવેન ન હોયે   તો ઉમેદવારે ટાાવારી ર્ણવા માટેની 

ફોમ્યુગના/ આધાર અરકર ેાીે    રજૂ ારવાના રહશેે.  
(૫) જો ઉમેદવાર તવદેશની યતુનવેીટીની લદવી મેળવેન હશે તો તેવી લદવીની ભારતમાાં મા્યે  તા 

/ ેમાક્ષતા ર્ણવા અંરે્ જરૂરી આધાર / પરૂાવા રજૂ ારવાના રહશેે. 
 

અરજી ફી: -બબનઅનામત ઉમેદવારોએ રૂ. ૧૦૦/- અરકર ફી ભરવાની રહશેે. મળૂ ગજુરાતના 
અનામત ાક્ષાના અને બબન અનામત ાક્ષાના આતી િા રીતે નબળા વર્ગના તી ા શારીરરા અશક્તતા 
ધરાવતા ઉમેદવારોએ  ફી ભરવાની ની ી તી ા અ્યે   રાજયે  ના અનામત વર્ગના ઉમેદવારોએ ફી 
ભરવાની રહશેે.  
                                                                                          
 

                                                                                         (એે. એે. લટવધગન) 
                                                                              ેાંયાુત ેબચવ  
                                                                       ગજુરાત જાહરે ેેવા આયે  ોર્  

 

 

 

 

 

 

 

 



R-6 BRANCH 

 

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

 

On Line applications are invited for the posts of Curator, Class-2  (Advt. 14/2016-17)    

between date 15 /06/2016, 13.00 Hrs. to date 30 /06/2016, 13.00 Hrs.  

 

(2) Candidaes are instructed to visit Notice Board or the Web site of  Commission 
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in for all provisions of advertisement, General Instructions, 

and the method of on line application.  

  

Total No. of vacancy: - 12 (As Under) – 

No. Category Total vacancy Out of total Post reserved for 

Women  

1 GENERAL 07 02 

2 Unreserved Economically 

Weaker Section 

01 00 

3 S.E.B.C. 02 01 

4 S.C. 00 00 

5 S.T. 02 01 

   Total 12 04 

        

          Note:-  

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

candidates who have disability of OL(One leg Affected) and HH(Hearing Handicapped)                          
from 40% and above and upto 100% can apply in unreserved category. The candidates 
possessing other than prescribed physical disabilities are not eligible to apply. 

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

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

(3) In case of non availability of Women candidates in the respective category, the post so reserved 

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

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

as well as selection to the posts SEBC Categories and posts reserved for women candidates 

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

respective categories and also women candidates of that category and on the basis of qualifying 

standard prescribed by the commission keeping in view to maintain efficiency of respective 

cadre/service 

 

Educational Qualification & Experience: - :   :  (1) Possess a  second class post graduate 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; or possess an  

equivalent qualification recognized by the government, in one of the following subject namely:-  

(i)History(ii)Ancient Indian History and culture(iii)Archaeology(iv)Fine Arts, Arts 

History(v)Painting(vi)Geology(vii)Zoology(viii)Anthropology(ix)Chemistry(x)Botany(xi)any 

Indian Classical Language: and 

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


 (2) A post graduate degree  or post graduate diploma in Museology 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; possess an  equivalent qualification 

recognized by the government, 

(3). (A) Have about three years experience on the post not below the rank of  Assistant Curator  

Class III, in Subordinate Service of Directorate of Museums; or                   

                                                                        Or 

      (B) Have about three years experience in public sector museum or private museum on the post 

which can be treated equivalent to the post not below the rank of Assistant Curator ,class III, 

Subordinate service of Directorate of Museums;  

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

Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967. 

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

PAY: - Rs.9300-34800 (Grade pay- Rs. 5400)    

 

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

     Upper Age limit shall be relaxed as under:  

1 1 

 

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

22  2   Women Candidates belonging To  Unreserved  Category 

 

   05 Years (maximum up to 45 years)    

3 

 

 Women Candidates belonging To S.C., S.T. and S.E.B.C. 

 category 

     

 10 Years (maximum up to 45 years. 

Inclusive Five years relaxation for 

women)    

 

                                                     

4 Physically Disabled: In the case of physically handicapped 

candidates, who have disability of OL(One leg Affected) 
and HH(Hearing Handicapped)  from 40% and above and 

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

to apply. No relaxation is available to the candidates 

possessing other than the prescribed physical disabilities.

     . 

10 Years (maximum up to 45 years) 

5 Ex-serviceman, including E.C.O./ S.S.C.O. Length of Military Service plus ૦3 years 
(maximum 40 years of age) 

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. servant 

who are working on the post from which an 

employee can be promoted to the post so 

advertised, be entitled to relaxation of 5 years, or to 

the extent of equal number of years for which 

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

 



Note:  

 
    (1) If the number of the candidates available for interview test is more, then Preliminary Test            

            will be held. For Syllabus of Preliminary Test please refer commission’s Web site  

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

(2)  If the Commission decides to conduct the Preliminary Test considering the number of post and 

application received, the marks obtained by the candidate in the Preliminary Test shall be 

considered for shortlisting the candidates to be called for interview and such marks shall not be 

considered for final selection. 

(3)  As per the Instruction/Provision of the commission, the candidates of each category are being 

called for interview as per following norms: 

 

  No. of Post        Candidates to be called for an interview 

       01       06 

       02       08 

       03       10 

       04   & more     03 times of the post 

 

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

marks is not given by the University.                                                                            

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

/proof regarding the recognition/equivalence of their degree.                                                                                              

                                                                                                                                                             

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

candidates of Reserved Category and economically weaker section of unreserved category of 

Gujarat State, & candidates who is physically disable have not to pay application fee. While 

candidates of Reserved Category of Other States have to pay application fee.                                                                                                                  

 

. 

 

 

                                                                                                                        (S. S. Patvardhan) 

                                                                                                                            Joint Secretary 

                                                                                          Gujarat Public Service Commission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                 જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઈ 

૧. નાગહરકત્વ:-  

ઉમેદવાર, (ક) ભારતનો નાગહરક  અથવા (ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથવા (ગ) ભતૂાનનો પ્રજાજન અથવા (ઘ) 

ર્તિેટ નો ર્નવાગર્સત જે ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યઆુરી,૧૯૬૨ પહલેાાં ભારતમાાં 
આવેલા હોવા જોઇએ ,અથવા (ચ) મળૂ ભારતીય વ્યક્ક્ત કે જે ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી 
પાહકસ્તાન, પવૂગ પાહકસ્તાન,(િાાંગ્લાદેશ) િમાગ (મ્યાનમાર),શ્રીલાંકા, કેન્યા, યગુાન્ડા, જેવા પવૂગ આહિકાના દેશો, 
સાંયકુ્ત પ્રજાસત્તાક ટાાંઝાનીયા, ઝાાંિીયા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા ર્વયેટનામથી સ્થળાાંતર કરીને આવેલ 

હોવા જોઇએ. પરાંત ુ પેટા ક્રમાાંક (ખ),(ગ),(ઘ),અને (ચ)માાં આવતા ઉમેદવારોના હકસ્સામાાં સરકારે પાત્રતા 
પ્રમાિપત્ર આપેલ હોવુાં જોઇએ.  

નોંધ:- જે ઉમેદવારના હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાિપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારનુાં અરજીપત્રક આયોગ ર્વચારિામાાં 
લેશે. અને જો ર્નમણકૂ માટે તેમના નામની ભલામિ કરવામાાં આવશે તો રાજ્ય સરકાર તેમના હકસ્સામાાં પાત્રતા 
પ્રમાિપત્ર આપવાની શરતે કામચલાઉ ર્નમણકૂ આપશે.  

 
ર. ભરેલા અરજીપત્રક:-  

        ઓનલાઇન જાહરેાત માટેના ભરેલા અરજીપત્રક ઉમેદવારે ઓન લાઈન જાહરેાતની અરજી કરવાની રીત  ક્રમાાંક: 

૧૫ અને ૧૬મા સચુવેલ (ઉમેદવારીને સાંિર્ધત) પ્રમાિપત્રો/અને લાગ ુપડતા આધાર પરુાવાની પ્રમાબિત કરેલ 

નકલો ક્રમાાંનસુાર  અચકુ જોડીને  જાહરેાતમાાં દશાગવેલ ર્વગત મજુિ સાંપિુગ અરજીપત્રક ર્નધાગરીત તારીખની 
સમય મયાગદામા  આયોગમાાં જમા  કરાવવાના રહશેે. જો તે પૈકી કોઈપિ પ્રમાિપત્ર કે આધાર પરુાવા  જોડવામા 
આવેલ નહીં હોયતો અરજી અધરુી ગિી રદ કરાશે  

        ખાસ અગત્યની સચુના :- સાંપિુગ અરજીપત્રક ર્નધાગરીત તારીખની સમય મયાગદામા  આયોગમાાં જમા થઈ ગયા 
િાદ નહીં જોડલે ખટુતા પ્રમાિપત્ર મોકલવામા આવશે કે તે ક્સ્વકારવા િાિતે  કોઈપિ  રજુઆત કે પત્ર 

વ્યવહાર  કરવામા  આવશે તો  આયોગ દ્વારા  ર્વચારિામા લેવાશે નહીં  
અરજી ફી:   

(૧) સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની ફી રૂ.૧૦૦/- + પૉસ્ટલ સર્વિસ ચાર્જ  

(૨)  મળૂ ગજુરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહતેી નથી. 
(૩) મળૂ ગજુરાતના બિનઅનામત વગગના આર્થિક રીતે નિળા વગગના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અરજી 

ફી ભરવાની રહતેી નથી.   

 (૩) શારીહરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારે ફી ભરવાની નથી. 
  

૩.   ઓનલાઇન જાહરેાત માટે નીચેની જોગવાઇ લાગ ુપડશે. 

      (1) જો એક કરતાાં વધ ુજાહરેાત માટે અરજી કરવાની હોય તો દરેક જાહરેાત માટે અલગ અલગ અરજી કરવાની 
રહશેે અને પ્રત્યેક અરજી સાથે ફી ભરવાની રહશેે. 

      (2) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો બિનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની રહશેે નહી. 
      (3) અરજી ફી વગરની અબિમ નકલ ર્વચારિામાાં લેવામાાં આવશે નહી.  



      (4) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાહરેાતમાાં અનામત જગ્યાઓ દશાગવેલ ન હોય ત્યાાં આવા ઉમેદવારો 
બિનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેને બિનઅનામત ધોરિો લાગ ુપડશે. 

      (5) જાહરેાતમાાં મહહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પિ જે તે કેટેગરીમાાં મહહલા ઉમેદવારો 
અરજી કરી શકે છે.  

      (6) જાહરેાતમાાં જે તે કેટેગરીમાાં કુલ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદવારો માટે અમકુ જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે 

મહહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ ર્સવાયની િાકી રહતેી જગ્યાઓ ફક્ત પરુુર્ ઉમેદવારો માટે અનામત 

છે તેમ ગિવાનુાં નથી,આ જગ્યાઓ પર પરુુર્ તેમજ મહહલા ઉમેદવારોની પસાંદગી માટે ર્વચારિા થઇ શકે છે, 

પરુુર્ તેમજ મહહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. (દા.ત. કુલ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મહહલા ઉમેદવાર 

માટે અનામત છે પરાંત ુિાકી રહતેી ૦૭ જગ્યા સામે મહહલા ઉમેદવાર પિ પસાંદગી પામી શકે છે.) 

        (7) જાહરેાતમાાં માત્ર મહહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પિ જે તે કેટેગરીમાાં પરુુર્ ઉમેદવાર 

અરજી કરી  શકે છે કેમ કે મહહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસાંદગી માટે પરુુર્ 

ઉમેદવારોની ર્વચારિા થઇ શકે છે. પરાંત ુજે જગ્યાઓ મહહલા ઉમેદવારો માટે જ અનામત હોય અને તે જગ્યા 
ઉપર મહહલા ઉમેદવારો પરેુપરુા પસાંદગી પામે/જેટલી સાંખ્યામાાં પસાંદગી પામે તો તેમને જ પ્રથમ ર્વચારિામાાં 
લેવાના થશે અને કોઇ મહહલા ઉમેદવાર પસાંદ ન થાય કે ઓછા મહહલા ઉમેદવાર પસાંદ થાય તો તેટલા પ્રમાિમાાં 
પરુુર્ ઉમેદવારોને ધ્યાનમાાં  લેવામાાં આવશે..(દા.ત.કુલ ૧૦ જગ્યા મહહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે અને ૦૮ 

મહહલા ઉમેદવાર પસાંદ થાય છે તો ૦૨ પરુુર્ ઉમેદવારો પસાંદગી પામી  શકે છે.)  

 

૪.         જન્મ તારીખ: 

(૧)  આયોગ જન્મ તારીખ ના પરુાવા માટે એસ. એસ. સી િોડગ  દ્વારા અપાયેલ  એસ. એસ. સી. ઇ. પ્રમાિપત્ર જ 

માન્ય રાખેલ છે. પરાંત ુઆ પ્રમાિપત્રમાાં દશાગવેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાનુાં ઉમેદવાર માને તો સક્ષમ અર્ધકારીએ 

આપેલ વય અને અર્ધવાસના પ્રમાિપત્રની પ્રમાબિત નકલ મોકલવાની રહશેે. આ પ્રમાિપત્રમાાં અર્ધકૃત 

અર્ધકારીએ સ્પષ્ટપિે જિાવેલ હોવુાં જોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેની પરીક્ષાનુાં મળૂ પ્રમાિપત્ર તપાસેલ 

છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરવામાાં આવેલ પરુાવાઓને આધારે ઉમેદવારની સાચી જન્મતારીખ ............ છે. જે 

એસ. એસ. સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાિપત્રમાાં દશાગવેલ જન્મતારીખ કરતાાં જુદી છે તથા માનવાને પરુત ુાં 
કારિ છે. ઉમેદવારે રજુ કરેલ વય અને અર્ધવાસનુાં પ્રમાિપત્ર તેની ર્વશ્વાસહતાગ(credibility)ના આધારે સ્વીકાર 

કે અસ્વીકારનો ર્નિગય આયોગ દ્વારા લેવામાાં આવશે. 

 

  (૨) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાાં દશાગવેલ જન્મ તારીખમાાં પાછળથી કોઇપિ કારિસર  ફેરફાર  થઈ શકશે નહી. 
 
 
 
૫. શૈક્ષબિક લાયકાત:- 

(૧) ઉમેદવાર જાહરેાતમાાં દશાગવેલ શૈક્ષબિક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ધરાવતા હોવા 
જોઇએ. 

 



(૨)  ઉમેદવારે શૈક્ષબિક લાયકાત માન્ય યરુ્નવર્સિટી/સાંસ્થામાથી મેળવેલ હોવી જોઇએ. 

 

(૩) ઉમેદવારે અરજી સાથે માન્ય યરુ્નવર્સિટી/સાંસ્થાના ગિુ પત્રક (િધા જ વર્ો/સેમેસ્ટર)અને પદવી 
પ્રમાિપત્રોની સ્વયાં પ્રમાબિત નકલ રજુ કરવાની રહશેે. શાળા/કોલેજના આચાયગ દ્વારા અપાયેલ પ્રમાિપત્ર માન્ય 

ગિવામાાં આવશે નહી. 
 

(૪) શૈક્ષબિક લાયકાત કામચલાઉ ધોરિે માન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવાર નો હક્ક દાવો સ્વીકારવામાાં આવશે નહી. 
 

(૫)    જાહરેાતમાાં દશાગવેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય તો આવા 
ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાર્પત કરતા આદેશો/અર્ધકૃતતાની ર્વગતો આપવાની રહશેે. 

 
૬. અનભુવ :- 

(૧)   માાંગેલ અનભુવ, અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગિવામાાં આવશે.  

 

(૨) (અ) જાહરેાતમાાં અન્યથા જોગવાઇ કરવામાાં ન આવી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મેળવવામાાં આવે તે તારીખથી, 
(િ) અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના સાંદભગમાાં અનભુવ ગિવામાાં આવશે.  

 

(૩) ઉમેદવારે અરજીમાાં જે અનભુવ દશાગવેલ હોય તેના સમથગનમાાં અનભુવનો સમયગાળો (હદવસ, માસ, વર્ગ), 
મળૂ પગાર અને કુલ પગારની ર્વગતો તથા િજાવેલ ફરજોનો પ્રકાર/મેળવેલ અનભુવની ર્વગતો સાથેનુાં 
પ્રમાિપત્ર રજુ કરવાનુાં રહશેે. આવુાં  પ્રમાિપત્ર સાંસ્થાના લેટરપેડ પર સક્ષમ સત્તાર્ધકારીની સહી અને તારીખ 

સાથેનુાં રજુ કરવાનુાં રહશેે. 

 

(૪) ઉમેદવારે રજુ કરેલ અનભુવના પ્રમાિપત્રમાાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરવાની ર્વનાંતી માન્ય રાખવામાાં આવશે 

નહીં.અરજી કયાગ  પછી અનભુવના નવા પ્રમાિપત્રો ક્સ્વકારવામાાં આવશે નહી. 
 

(૫) અંશકાલીન, રોજજિંદા વેતનદાર, એપે્રન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદવેતન, આમાંર્ત્રત ફકૅલ્ટી તરીકે     

  ઉમેદવારે મેળવેલ અનભુવ માન્ય અનભુવ તરીકે ગિત્રીમાાં લેવામાાં આવશે નહીં. 
 

 
૭ અનસુબૂચત જાર્ત, અનસુબૂચત જનજાર્ત, સામાજજક અને શૈક્ષબિક રીતે પછાત વગગ, તેમજ બિન અનામત વગગના 

આર્થિક રીતે નિળા વગો:- 
(૧) મળૂ અનસુબૂચત જાર્ત, અનસુબૂચત જનજાર્ત, સામાજજક અને શૈક્ષબિક રીતે પછાત વગગ તેમજ ગજુરાતના 

બિનઅનામત વગગના આર્થિક રીતે નિળા વગગ ના ઉમેદવારોને જ અનામત વગગના ઉમેદવાર તરીકે લાભ 

મળશે. 

(૨) અનસુબૂચત જાર્ત, અનસુબૂચત જનજાર્ત, સામાજજક અને શૈક્ષબિક રીતે પછાત વગગ તેમજ  બિનઅનામત 
વગગના આર્થિક રીતે નિળા વગગ પૈકી ઉમેદવાર જે વગગના હોય તેની ર્વગતો અરજીપત્રકમાાં અચકૂ આપવી. 

(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રક અને પહરર્શષ્ટની સાંિાંર્ધત કોલમમાાં જે તે અનામત કક્ષા દશાગવેલ નહી હોય તો 
પાછળથી અનામત વગગના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. 



(૪) અનામત વગગનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથગનમાાં સક્ષમ અર્ધકારી દ્વારા ર્નયત નમનુામાાં 
આપવામાાં આવેલ જાર્ત પ્રમાિપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ  સામેલ કરવાની રહશેે. અરજીપત્રક સાથે 

જાર્ત પ્રમાિપત્રની નકલ સામેલ નહીં  હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં અને અરજીપત્રક રદ 

થવાને પાત્ર િનશે. 

(૫) સામાજજક અને શૈક્ષબિક રીતે પછાત વગગ અને  બિનઅનામત વગગના આર્થિક રીતે નિળા વગગ, ના 
ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેશ “ઉન્નત વગગમાાં” નહી થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે. 

(૬)  સામાજજક અને શૈક્ષબિક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગગમાાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુાં 
સામાજજક ન્યાય અને અર્ધકાહરતા ર્વભાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાવથી (ગજુરાતીમાાં) ર્નયત થયેલ 

પહરર્શષ્ટ- (ક) અથવા નવા ર્નયત થયેલ નમનુા- પહરર્શષ્ટ- (૪)  મજુિના નમનુામાાં પ્રમાિપત્ર રજુ 

કરવાનુાં રહશેે.  

(ક) આ પ્રમાિપત્ર નાિાકીય વર્ગ:-૨૦૧૩-૧૪, ૨૦૧૪-૧૫ અને ૨૦૧૫-૧૬ની આવકને આધારે મેળવેલ હશે 
અને આવકના માપદાંડ િદલાયેલ ના હોય તો તે માન્ય ગિાશે.વધમુા ઓનલાઈન અરજી કરવા માટેની 
છેલ્લી તારીખ. સધુીમા આ પ્રમાિપત્ર મેળવેલ હશે તો તે પિ માન્ય ગિાશે. 

 (ખ)  ઉન્ન્ત વગગમા સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેન ુપ્રમાિપત્ર માતા-ર્પતાની આવકના સાંદભગમા આપવામા 
આવતુાં હોવાથી આ પ્રમાિપત્ર અરજી સાથે રજુ કરતી વખતે ઉમેદવારના માતા-ર્પતાની આવકમા ફેરફાર 
થતો હોયતો ઉમેદવારે/અરજદારે સ્વયાં આવા વધારા- ઘટાડાની પ્રમાબિક જાહરેાત પ્રમાિપત્ર આપનાર 
સક્ષમ અર્ધકારી સમક્ષ કરવાની રહશેે. આ રીતે સક્ષમ અર્ધકારીને જાિ કયાગિાદ સક્ષમ અર્ધકારીએ જે 
ર્નિગય લીધેલ હોય તેની જાિ આયોગની કચેરીને કરવાની રહશેે જે ઉમેદવાર/અરજદાર આવી સ્વૈચ્ચ્છક  

 
     જાહરેાત ન કરીને આવકમા વધારો છુપાવશે તો તેને મળેલો લાભ રદ કરવામા આવશે અને આયોગ 

દ્વારા કરવામા આવતી કાયદેસરની કાયગવાહીને પાત્ર િનશે.  
(ગ) પહરિીત મહહલા ઉમેદવારોએ આવ ુપ્રમાિપત્ર તેમના માતા-ર્પતાની આવકના સાંદભગમાાં રજુ કરવાનુાં રહશેે, 

જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પર્તની આવકના સાંદભગમાાં આવુાં પ્રમાિપત્ર રજુ કરેલ હશે તો તેમની અરજી 

રદ કરવામાાં આવશે. 

(ધ) અરજી સાથે પહરર્શષ્ટ (ક) અથવા નવા ર્નયત થયેલ નમનુા- પહરર્શષ્ટ- (૪) ના િદલે એનેક્ષર-A 

(અંિેજીમાાં) રજુ કરેલ હશે તો પિ અરજી રદ કરવામાાં આવશે. કેમકે Annexure-A ભારત સરકાર હઠેળની 
નોકરી માટેનુાં છે.  

(ચ) જો ઉમેદવારે આ પ્રમાિપત્ર (પહરર્શષ્ટ (ક)) અથવા નવા ર્નયત થયેલ નમનુા- પહરર્શષ્ટ- (૪)  અરજી 

સાથે રજુ કરેલ નહીં હોય  તો તેઓની અરજી અમાન્ય ગિવામાાં આવશે અને બિનઅનામત જગ્યા માટે પિ 

ર્વચારિામાાં લેવામાાં આવશે નહીં.        
(૭)  બિન અનામત કક્ષાના આર્થિક રીતે નિળા વગો) (Unreserved Economically Weaker Sections) વગગના  

ઉમેદવારોએ અનામતનો લાભ મેળવવા માટે બિન ઉન્નતવગગ(Non Creamy layer)ના  હોવા અંગેનુાં 
સામાજજક ન્યાય અને અર્ધકાહરતા ર્વભાગના તા.૦૬-૫-૨૦૧૬ના ઠરાવથી ર્નયત થયેલ “પહરર્શષ્ટ –અ”થી 
ર્નયત થયેલ  નમનુા મજુિનુાં પ્રમાિપત્ર  અરજી સાથે રજુ કરવાનુાં રહશેે.  



 (A)  આ પ્રમાિપત્ર તા.૦૧-૦૪-ર૦૧૫ થી તા.૩૧-૦૩-ર૦૧૬ ના સમયગાળાની આવકને ધ્યાને લઇ, તા.૦૧-

૦૫-ર૦૧૬ થી અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સધુીમાાં મેળવેલ હોવુાં જોઇએ.  

 (B)  બિન ઉન્નતવગગ(Non Creamy layer) અંગેન ુપ્રમાિપત્ર માતા-ર્પતાની આવકના સાંદભગમા આપવામા 
આવતુાં હોવાથી આ પ્રમાિપત્ર અરજી સાથે રજુ કરતી વખતે ઉમેદવારના માતા-ર્પતાની આવકમા ફેરફાર 
થતો હોયતો ઉમેદવારે/અરજદારે સ્વયાં આવા વધારા- ઘટાડાની પ્રમાબિક જાહરેાત પ્રમાિપત્ર આપનાર 
સક્ષમ અર્ધકારી સમક્ષ કરવાની રહશેે. આ રીતે સક્ષમ અર્ધકારીને જાિ કયાગિાદ સક્ષમઅર્ધકારીએ જે 
ર્નિગય લીધેલ હોય તેની જાિ આયોગની કચેરીને કરવાની રહશેે જે ઉમેદવાર/અરજદાર આવી સ્વૈચ્ચ્છક 
જાહરેાત ન કરીને આવકમા વધારો છુપાવશે તો તેને મળેલો લાભ રદ કરવામા આવશે અને આયોગ 
દ્વારા કરવામા આવતી કાયદેસરની કાયગવાહીને પાત્ર િનશે.  

(C) પહરિીત મહહલા ઉમેદવારોએ આવ ુપ્રમાિપત્ર તેમના માતા-ર્પતાની આવકના સાંદભગમાાં રજુ કરવાનુાં રહશેે, 
જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પર્તની આવકના સાંદભગમાાં આવુાં પ્રમાિપત્ર રજુ કરેલ હશે તો તેમની અરજી 

રદ કરવામાાં આવશે. 

(D) બિનઅનામત કક્ષાના આર્થિક રીતે નિળા વગગના ઉમેદવાર તરીકે અરજી કરનાર ઉમેદવારે જો આ 

પ્રમાિપત્ર (પહરર્શષ્ટ –અ) અરજી સાથે રજુ કરેલ નહીં હોય તો તેઓની અરજી અમાન્ય ગિવામાાં આવશે 

અને બિનઅનામત જગ્યા માટે પિ ર્વચારિામાાં લેવામાાં આવશે નહીં.        
 (૮) સરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઈ મજુિ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો  બિનઅનામત વગગના ઉમેદવારોની સાથે 

ર્નયત ધોરિો (અથાગત વયમયાગદા ,અનભુવની લાયકાત, બિનઅનામત વગગના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ 

હોય તેના કરતાાં વધ ુ ર્વસ્તતૃ કરેલ અન્ય કે્ષત્ર) માાં છૂટછાટ લીધા ર્સવાય પોતાની ગિુવત્તાના આધારે 

પસાંદગી પામે તો બિનઅનામત જગ્યાની સામે ગિતરીમાાં લેવાના થાય છે. 

 (૯) ઉમેદવારે અરજીમાાં જાર્ત અંગે જે ર્વગત દશાગવેલ હશે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરવાની ર્વનાંતી માન્ય 

રાખવામાાં આવશે નહી. 
 
૮.   માજી સૈર્નક:- 
(૧) માજી સૈર્નક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં ર્વગતો આપવાની રહશેે. 

(૨) માજી સૈર્નક ઉમેદવારે હડસ્ચાર્જ બકુની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચકૂ મોકલવાની  રહશેે. 

 

૯.   શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો:- 
  (ક) શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં ર્વગતો આપવાની રહશેે. 

(ખ) શારીહરક અશક્તતા ૪૦% કે તેથી વધુાં હોય તેવા ઉમેદવારને જ શારીહરક અશક્તતાનો લાભ મળવાપાત્ર 

રહશેે.  શારીહરક અશક્તતાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે (૧)અંધત્વ અથવા ઓછી દ્રષ્ષ્ટ(૨) શ્રવિની ખામી 
(૩) હલનચલન અશક્તતા અથવા મગજનો લકવો તે પૈકીની કઇ શારીહરક અશક્તતા છે તે દશાગવવુાં. 
(ગ) જાહરેાતમાાં શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યા દશાગવેલ ન હોય ,પરાંત ુજગ્યાની 
ફરજોને અનરુૂપ જે પ્રકારની શારીહરક અશક્તતા  ધરાવતા ઉમેદવારોને પાત્ર ગિેલ હોય તેઓ તે જાહરેાત માટે 

અરજી કરી શકશે.આવા પ્રસાંગે ઉંમરમાાં છૂટછાટ મળશે. 



(ઘ) શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે તેના  સમથગનમાાં સામાન્ય વહીવટ ર્વભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના 
પહરપત્ર ક્રમાાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી ર્નયત થયેલ નમનૂામાાં સરકારી હોક્સ્પટલના સરુ્પ્રટેન્ડને્ટ/ર્સર્વલ 

સર્જન/મેડીકલ િોડગ   દ્વારા આપવામાાં આવેલ પ્રમાિપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ મોકલવાની રહશેે. જો 
પ્રમાિપત્રની નકલ સામેલ કરવામાાં નહીં આવેલ હોય તો તે પાછળથી ક્સ્વકારવામાાં આવશે નહીં.  શારીહરક 

અશક્ત ઉમેદવાર તરીકેનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહીં. 
 
૧૦. મહહલા ઉમેદવાર:-  
 મહહલાઓની  અનામત જ્ગગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મહહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તેની જગ્યા જે તે કક્ષાના 
(category) પરુુર્ ઉમેદવારોને  ફાળવી શકાશે. 

 

જો ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામત વગગ, માજી સૈર્નક, શારીહરક અશક્તતા, મહહલા કે ર્વધવા પૈકીના ર્વકલ્પો પૈકી 
એક થી વધ ુર્વકલ્પોમાાં થતો હોય તેવા હકસ્સામાાં તેને લાગ ુપડતા ર્વકલ્પો પૈકી જેમાાં વધ ુલાભ મળવાપાત્ર હશે 

તે મળશે.    

 
૧૧.   ર્વધવા ઉમેદવાર:- 
(૧) ઉમેદવાર ર્વધવા હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કૉલમ સામે “હા” અવશ્ય લખવુાં  અન્યથા “લાગ ુપડતુાં નથી” 

એમ દશાગવવુાં . 
(૨) ર્વધવા ઉમેદવારે જો પનુ: લગ્ન કરેલ હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કૉલમ સામે “હા” અચકૂ  લખવુાં  અન્યથા  
“લાગ ુપડતુાં નથી” એમ દશાગવવુાં . 
(૩) ર્વધવા ઉમેદવારે પનુ: લગ્ન કરેલ ન હોય અને ર્વધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તો 
અરજી સાથે પનુ: લગ્ન કરેલ નથી તેવી એહફડરે્વટ રજુ કરવાની રહશેે. 

(૪)  ર્વધવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઈ મજુિ તેઓએ મેળવેલ ગિુમાાં પાાંચ ટકા ગિુ ઉમેરવામાાં 
આવશે. 

       (૫)  કોઈ મહહલા ઉમેદવાર જાહરેાત માટે અરજી કરે તે સમયે “ર્વધવા” ન હોય,પરાંત ુ  અરજી  કયાગ િાદ અથવા 
જાહરેાત પ્રર્સધ્ધ થયા ની તારીખ વીતી ગયા િાદ અથવા ભરતી પ્રહક્રયા ના કોઈ પિ તિકે્ક  “ર્વધવા” િને 

અને તે અંગે જરૂરી દસ્તાવેજી પરૂાવાઓ રજુ કરે તો તેની રજૂઆત મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી પ્રહક્રયાના જે પિ 

તિક્કા િાકી હોય તે તિક્કાથી જ તેવા મહહલા ઉમેદવારોને “ર્વધવા મહહલા ઉમેદવાર” તરીકે ના લાભ 

આપવામાાં આવશે . 

 

૧૨.    ના વાાંધા પ્રમાિપત્ર:- 
 (૧) ગજુરાત સરકારના સરકારી /અધગ સરકારી/ સરકાર હસ્તકના કોપોરેશન /કાંપનીઓમાાં સેવા િજાવતા 
અર્ધકારીઓ / કમગચારીઓ આયોગની જાહરેાતના સાંદભગમાાં િારોિાર અરજી કરી શકશે અને તેની જાિ  ઉમેદવારે 

પોતાના ર્વભાગ/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાગની તારીખથી હદન-૭ માાં અચકૂ કરવાની રહશેે. જો ઉમેદવારના 
ર્નયોક્તા તરફથી અરજી મોકલવાની છેલ્લી તારીખ િાદ ૩૦ હદવસમાાં અરજી કરવાની પરવાનગી નહીં આપવાની 
જાિ કરવામાાં આવશે તો તેઓની અરજી નામાંજુર કરી ઉમેદવારી  રદ કરવામાાં આવશે. 



(૨)  કેન્દ્ર સરકારની અથવા અન્ય કોઇપિ રાજ્ય સરકારની નોકરીમાાં હોય તેવા ઉમેદવારે ખાતા મારફત અરજી 

મોકલવાની રહશેે અથવા આ અરજી સાથે ર્નમણકૂ અર્ધકારીનુાં  ના વાાંધા પ્રમાિપત્ર રજુ કરવાનુાં રહશેે. 

(૩)  રૂિરૂ મલુાકાત સમયે  ઉમેદવારે સક્ષમ અર્ધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ ના વાાંધા પ્રમાિપત્ર રજુ કરવાનુાં 
રહશેે. 

 
૧૩.  ગેરલાયક ઉમેદવાર:-  

            ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ કે અન્ય જાહરે સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકારી /અધગ સરકારી /સરકાર 

હસ્તકની સાંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર ક્યારેય પિ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની  ર્વગત અરજીપત્રકમાાં આપવાની 
રહશેે. જો ઉમેદવારનો ગેરલાયકનો સમય ચાલ ુહશે તો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ થવાને પાત્ર િનશે. 

 
૧૪.   ફરજજયાત ર્નવરૃ્ત્ત, રુખસદ, િરતરફ :-  

           અગાઉ ઉમેદવારને સરકારી સેવા/ સરકાર હસ્તકની કાંપની કે િોડગ  કોપોરેશનમાાંથી ક્યારેય પિ  ફરજજયાત 

ર્નવરૃ્ત્ત, રુખસદ કે િરતરફ કરવામાાં આવેલ હોય તો અરજીપત્રકમાાં તેની ર્વગત આપવાની રહશેે.     
 
૧૫.   અગત્યની જોગવાઇઓ:-    

 (૧)  ઉપરની જગ્યા માટે ર્નમણકૂ માટે ઉમેદવારોની પસાંદગી રૂિરૂ મલુાકાત યોજીને કરવામાાં આવશે. વધ ુ 

અરજીઓને કારિે જ્યાાં પ્રાથર્મક કસોટી જરૂરી િનશે ત્યાાં આવી કસોટી પછી જ  તેના ગિુ ક્રમાનસુાર જરૂરી 
અરજીઓની ચકાસિી કરી ઉમેદવારોને રૂિરૂ મલુાકાત માટેની પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ કસોટીનુાં માધ્યમ આયોગ 

અન્યથા નક્કી કરશે નહીં તો ગજુરાતી રહશેે. પ્રાથર્મક કસોટી સામાન્યત: અમદાવાદ ખાતે લેવામાાં આવશે અને 

ઉમેદવારોએ સ્વખચે ઉપક્સ્થત રહવેાનુાં રહશેે.  

 

(૨) જો આયોગ દ્વારા જગ્યાની સાંખ્યા અને મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા ધ્યાને લેતા પ્રાથર્મક કસોટી યોજવાનો 
પ્રસાંગ ઉપક્સ્થત થશે તો, પ્રાથર્મક કસોટીના ગિુ ફ્કક્ત રૂિરૂ મલુાકાત માટે ઉમેદવારોની સાંખ્યા મયાગહદત 
કરવાના હતે ુમાટે જ ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે. પ્રાથર્મક કસોટીમાાં મેળવેલ ગિુ આખરી પસાંદગીના હતે ુમાટે 
ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે નહીં. 
 
(૩) પ્રાથર્મક કસોટીમાાં ઉમેદવારને O.M.R. Sheet માાં જવાિ આપવા માટે A, B, C, D અને E એમ પાાંચ 
ર્વકલ્પ આપવામાાં આવશે, પાાંચમો ર્વકલ્પ E ‘Not attended’ તરીકેનો રહશેે. જો  
ઉમેદવારે તમામ ર્વકલ્પો ખાલી રાખ્યા હોય (encode કયાગ ન હોય) અથવા ખોટા જવાિ આપેલ હોય તો 
પ્રત્યેક ર્નર્શ્રત ગિુના ૦.૩ Negative Marks કાપવામાાં આવશે અને જો પાાંચમો ર્વકલ્પ  

E ‘Not attended’ એનકોડ કરેલ હોય તો “શનૂ્ય” ગિુ કાપવાના રહશેે. અથાગત માત્ર E  ‘Not attended’  

ર્વકલ્પ જ encode કયો હશે તો તે પ્રશ્ન માટે કોઇ નેગેટીવ ગિુ કાપવામાાં આવશે નહીં. 
(૪) રૂિરૂ મલુાકાતમાાં આયોગની સચૂનાઓ/ ધોરિો મજુિ જાહરેાતમાાં દશાગવેલ કેટેગરીવાઇઝ જગ્યાની 
સાંખ્યાને ધ્યાને લઇ નીચે મજુિ અનસુરવાનુાં રહશેે:- 
        



        કુલ જગ્યાઓ        કુલ જગ્યાઓ પૈકી રૂિરૂ મલુાકાત માટે િોલાવવામાાં આવનાર   
                                 ઉમેદવારોની  સાંખ્યા 
             ૦૧ ૦૬ 
             ૦૨ ૦૮ 
             ૦૩ ૧૦ 
             ૦૪ કે તેથી વધ ુ       કુલ જગ્યાઓથી ૦૩ ગિા   
(૫) પ્રાથર્મક કસોટીમાાં મેળવેલ ગિુ આખરી પસાંદગી માટે ગિવામાાં આવશે નહીં. તેમજ ઉપયુગક્ત કોલમમાાં 
દશાગવેલ સાંખ્યા પ્રમાિે રૂિરૂ મલુાકાત માટે િોલાવવાના થતા ઉમેદવારોમાાં, જો કોઇ ઉમેદવારના પ્રાથર્મક 
કસોટીમાાં ૧૦% કે તેથી ઓછા ગિુ હશે તો રૂિરૂ મલુાકાતને પાત્ર ગિવામાાં આવશે નહીં. 
(૬) જાહરેાતમાાં ઠરાવેલ લઘતુમ લાયકાત તેમજ અનભુવ કરતાાં વધ ુશૈક્ષબિક લાયકાત અને/અથવા વધ ુ
અનભુવ અને/ અથવા લાયકાતમાાં ઊંચી ટકાવારીને આધારે રૂિરૂ મલુાકાત માટે આયોગ ઉમેદવારોની સાંખ્યા 
મયાગહદત કરી શકશે. 
(૭)  સીધી ભરતી માટે રૂિરૂ મલુાકાતના ૧૦૦ ગિુમાાંથી પસાંદગી માટેનુાં લઘતુ્તમ ધોરિ બિન અનામત વગગના 
માટે ૫૦ ગિુ અને અનામત વગગના ઉમેદવારો માટે ૩૫ ગિુ રાખવામાાં આવે છે. ઇન્ટરવ્ય ુકર્મટી દ્વારા રૂિરૂ 
મલુાકાતમાાં ઉમેદવારોના એકાંદર દેખાવ (Overall Performance) 
ને ધ્યાને લેવામાાં આવશે અને ઇન્ટરવ્ય ુકર્મટી ઇન્ટરવ્ય ુદરમ્યાન ઉમેદવારના Overall Performance ને 
ધ્યાનમાાં રાખીને ચચાગ ર્વચારિા કયાગ િાદ સવાગનમુતે ગિુ આપશે. 
(૮) માજી સૈર્નકો તથા શારીહરક અશક્ત ઉમેદવારોની જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે સિાંર્ધત કેટેગરીના માજી 
સૈર્નકો તથા શારીહરક અશક્ત ઉમેદવારો પૈકી જે ઉમેદવારો આ પ્રમાિેના લઘતુમ ગિુ મેળવતા હશે તેમને 
સિાંર્ધત કેટેગરીની અનામત જગ્યા સામે ગિવામાાં આવશે. જો જાહરેાતમાાં જિાવ્યા પ્રમાિેની આ કેટેગરીઓ 
માટે રાખવામાાં આવેલ અનામત જગ્યાઓ માટે આ લઘતુમ ગિુ મેળવતા ઉમેદવારો પ્રાપ્ત ન થાય કે પરુતી 
સાંખ્યામાાં પ્રાપ્ત ન થાય તો સિાંર્ધત કેટેગરીના લઘતુમ ગિુના ૧૦ % ધોરિ હળવ ુકરીને પસાંદગી કરવામાાં 
આવશે.   
(૯) મહહલા ઉમેદવારો માટે લઘતુ્તમ ગિુના ૧૦% નુાં ધોરિ હળવ ુકરીને પસાંદગી પદ્ધર્ત અનસુરવાની રહશેે 
અને રૂિરૂ મલુાકાત િાદ જે તે કેટેગરીના મહહલા ઉમેદવારો માટેની અનામત સાંખ્યા જેટલા મહહલા 
ઉમેદવારોથી વધ ુઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થાય તો ભલામિ  યાદીમાાં   મહહલા  
ઉમેદવારોનો સમાવેશ થયા િાદ િાકીના મહહલા ઉમેદવારોની પ્રર્તક્ષાયાદીમાાં પસાંદગી ગિવામાાં આવશે. 
આ જોગવાઇ મજુિ લઘતુ્તમ લાયકી ધોરિ આ મજુિ રહશેે. બિનઅનામત વગગના મહહલા ઉમેદવારો માટે 
૪૫ ગિુ તેમજ અનામત વગગના મહહલા ઉમેદવારો માટે ૩૧ ગિુ રાખવામાાં આવશે.     

૧૬. રૂિરૂ મલુાકાત:-  
(૧)  રૂિરૂ મલુાકાત આયોગની કચેરી ખાતે જ લેવામાાં આવશે. ઉમેદવારે પોતાના ખચે ઉપક્સ્થત થવાનુાં રહશેે. 

(૨)  અનસુબૂચત જાર્ત, અનસુબૂચત જન જાર્તના ઉમેદવારો તથા િેરોજગાર ઉમેદવારો કે જેઓના માતા-ર્પતાની 
વાર્ર્િક આવક આવકવેરા ને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહઠેાિના સ્થળેથી રૂિરૂ મલુાકાત માટે આવવા તથા 
જવા માટે ગજુરાત એસ.ટી. ર્નગમ દ્વારા ર્નયત થયેલ હટકીટના  દર પ્રમાિે િસ ભાડુાં મળવાપાત્ર થશે. આ માટે 

ઉમેદવારે રૂિરૂ મલુાકાતના હદવસે ર્નયત ફોમગ ભરવાન ુરહશેે અને તેની સાથે અસલ હટહકટ રજુ કરવાની રહશેે. 



(૩)  રૂિરૂ મલુાકાતના હદવસે રૂિરૂ મલુાકાતના પત્રમાાં દશાગવવામાાં આવેલ અસલ પ્રમાિપત્રો રજુ કરવાના રહશેે. 

જો ઉમેદવાર અસલ પ્રમાિપત્ર રજુ કરશે નહીં તો તેઓ રૂિરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર િનશે નહીં તેની ખાસ નોંધ 

લેવી.    
૧૭.   નીચે દશાગવ્યા મજુિની અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે.(આ યાદી માત્ર દષ્ટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપિૂગ નથી)   
(૧)   ઉમેદવારે ઓનલાઇન કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રક (િારકોડ વાળાં)ની સ્પષ્ટ અને સ્વચ્છ નકલ ડાઉનલોડ કરવાની 

રહશેે. જેમાાં ફોટોિાફ, સહી સહહત વાંચાય તેવી ર્વગતો હોવી જોઇએ. ફોટોિાફ સ્પષ્ટ ના હોય તો પાસપોટગ  
સાઇઝનો ફોટોિાફ અરજીપત્રક પર લગાવવાનો રહશેે. સહી સ્પષ્ટ ના હોય તો ફરીથી અરજીપત્રકમાાં સહી 
કરવાની રહશેે.  

(૨)   જન્મ તારીખના પરુાવા માટે એસ.એસ.સી.ઈ.નુાં પ્રમાિપત્ર  (જન્મ તારીખનો દાખલો કે શાળા છોડયાનુાં 
પ્રમાિપત્ર માન્ય ગિાશે નહીં)  

(૩)  જાર્તનુાં પ્રમાિપત્ર (અન.ુજાર્ત, અન.ુજનજાર્ત, અને સા. અને શૈ.પ.  વગગના ઉમેદવારો માટે) 

(૪)   સામાજજક અને શૈક્ષબિક પછાત વગગના ઉમેદવારોએ (જાહરેાતમાાં દશાગવ્યા મજુિ ર્નયત સમયગાળાનુાં ગજુરાતી    

      નમનૂા મજુિનુાં પહરર્શષ્ટ-ક અરજીપત્રકમાાં દશાગવેલ નાંિર અને તારીખનુાં જ)  રજૂ કરવાનુાં રહશેે. પહરર્શષ્ટ-     

    કના ર્વક્લ્પે અન્ય કોઈ પ્રમાિપત્ર માન્ય રાખવામાાં આવશે નહહિં. અંિેજીમાાં Annexure-A (જે કેન્દ્ર સરકારની      

     ભરતી કે સાંસ્થાઓ માટે છે) તે માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. પહરબિત મહહલા ઉમેદવારોએ આવુાં પ્રમાિપત્ર    

    તેઓની માતા-ર્પતાના આવકના સાંદભગમાાં રજૂ કરવાનુાં રહશેે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પર્તની આવકના   

    સાંદભગમાાં રજૂ કરેલ હશે તો તે માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં.   

(૫) શારીહરક અશક્ત ઉમેદવારોના હકસ્સામાાં  સા.વ.ર્વના તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પહરપત્ર મજુિનુાં ર્નયત 
નમનૂામાાં સરકારી હોસ્પીટલના સરુ્પ્રટેન્ડને્ટ / ર્સર્વલ સર્જન /મેડીકલ િોડગ દ્વારા આપેલ પ્રમાિપત્ર 

(૬)  માજી સૈર્નક ઉમેદવારોના હકસ્સામાાં હડસ્ચાર્જ બકુની નકલ  

(૭) પહરિીત મહહલાઓના હકસ્સામાાં લગ્ન નોંધિીનુાં પ્રમાિપત્ર/ અટક અથવા નામ િદલાવેલ હોય તો તે 
અંગેના જાહરેનામાની નકલ  

(૮)  ર્વધવા મહહલા ઉમેદવારોના હકસ્સામાાં પનુ: લગ્ન ન કયાગ અંગેના સોગાંદનામાની નકલ 

(૯) વગગ-૩ની જાહરેાત માટે રમતગમતના પ્રમાિપત્ર ( જાહરેાતમાાં દશાગવેલ હોય તે નમનૂામાાં ) 
(૧૧)  સ્નાતક (િધાાં જ  વર્ગ/ સેમેસ્ટરના ગિુપત્રક ) 
(૧૦)  સ્નાતક પદવી પ્રમાિપત્ર 

(૧૨)  અનસુ્નાતક (િધાાં જ  વર્ગ/ સેમેસ્ટરના ગિુપત્રક ) 
  

(૧૩)   અનસુ્નાતક પદવી પ્રમાિપત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુિ જરૂરી હોય તો) 
(૧૪) તિીિી, દાંતર્વર્યક અને પશબુચહકત્સા ર્વર્યક જાહરેાતો માટે ઇન્ટનગશીપ પિૂગ  કયાગ અંગેનુાં 

પ્રમાિપત્ર(જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુિ જરૂરી હોય તો)   

(૧૫) જે  જાહરેાતમાાં  કાઉક્ન્સલનુાં રજજસ્રેશન જરૂરી હોય ત્યાાં સાંિાંર્ધત કાઉક્ન્સલમાાં રજજસ્રેશન કરાવેલ 
હોય તે  નોંધિી પ્રમાિપત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુિ જરૂરી હોય તો)   

 

(૧૬)  પીએચડી પદવી પ્રમાિપત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુિ જરૂરી હોય તો) 
(૧૭)  નેટ/સ્લેટ પ્રમાિપત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુિ જરૂરી હોય તો)  



(૧૮) ર્વદેશની યરુ્નવર્સિટી માાંથી પદવી મેળવેલ હોયતો તેની માન્યતા અંગેના પરુાવાની નકલ   

(૧૯) જાહરેાતમાાં દશાગવેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય 
તો આવા ઉમેદવારે સમક્ક્ષતા પ્રસ્થાર્પત કરતા આદેશો/અર્ધકૃતતાની ર્વગતો / પ્રમાિપત્ર રજૂ 
કરવાનુાં રહશેે.    

(૨૦) સરકારી કમગચારીના સિાંધમાાં “ના-વાાંધા પ્રમાિપત્ર” 
(૨૧) અનભુવના પ્રમાિપત્રો (જાહરેાત મજુિ જરૂરી હોય તો ક્રમાનસુાર મેળવેલ અનભુવ, લાગ ુપડતા 

સાંવગગના કાયગકાળની શરૂઆતથી પગારની ર્વગત, ફરજ/કામના પ્રકાર દશાગવવાના રહશેે.)  
(૨૨) સાંશોધનપત્રો (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુિ જરૂરી હોય તો)  

(૨૩) બિનઅનામત ઉમેદવારોએ ભરેલ ફીની ઝેરોક્ષ નકલ 

(૨૪) શારીહરક માપ અંગેનુાં તિીિી પ્રમાિપત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુિ જરૂરી હોય તો) 
(૨૫) જાહરેાતની જોગવાઈ અનસુાંધાનમાાં લાગ ુપડતા અન્ય આધાર પરુાવા/પ્રમાિપત્રો.     
  ૧૮ .   ર્નમણકૂ:-  

 (૧)  ઉપરની જાહરેાત સાંિાંધમાાં ર્નમણકૂ માટે પસાંદ  થયેલા ઉમેદવારની સરકારશ્રીના  સાંિાંર્ધત  ર્વભાગને 

આયોગ દ્વારા ભલામિ કરવામાાં આવશે. ઉમેદવારોએ આખરી ર્નમણકૂપત્ર મેળવતાાં પહલેાાં કોમ્પ્યટુર અંગેની 
સીસીસી અથવા તેની સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર વખતોવખત નક્કી કરે તેવી લાયકાત મેળવી લેવાની રહશેે.આ 

પ્રકારની લાયકાત નહીં ધરાવનાર ઉમેદવાર ર્નમણકૂને પાત્ર િનશે નહીં.  
(૨) ર્નમણકૂ અંગેની સઘળી કાયગવાહી સરકારશ્રી  દ્વારા કરવામાાં આવતી હોવાથી આ અંગેનો કોઇપિ પત્રવ્યવહાર 

આયોગ ધ્યાને લેશે  નહીં. 
(૩)  ઉમેદવારે તેની શૈક્ષબિક લાયકાત / અનભુવ/ ઉંમર વગેરેના સમથગનમાાં રજુ કરેલ પ્રમાિપત્રો કોઇપિ તિકે્ક 

અયોગ્ય માલમુ પડશે તો તેની ઉમેદવારી રદ થશે તેમજ ભલામિ િાદની ર્નમણકૂ પિ રદ થવાને પાત્ર રહશેે 

અને આવા ઉમેદવાર ભારતીય ફોજદારી ધારા  હઠેળની  કાયગવાહી ને પાત્ર થશે, જેથી ઉમેદવારને સલાહ 

આપવામાાં આવે છે કે,તેમિે રજુ કરેલા  પ્રમાિપત્રો ખિુજ ચોકસાઈથી પિુગ રીતે ખરાઈ કયાગ િાદ જ આયોગમાાં 
રજુ કરવા. 
૧૯.   ગેરવતગણ ૂાંક અંગે દોર્ર્ત ઠરેલા ઉમેદવારો ર્વરૂધ્ધ પગલાાં:- 
              ઉમેદવારોને આથી ચેતવિી આપવામાાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાાં કોઇપિ પ્રકારની ખોટી 
માહહતી દશાગવવી નહી, તેમજ આવશ્યક માહહતી છૂપાવવી નહી, ઉપરાાંત તેઓએ રજુ કરેલ અસલ દસ્તાવેજો કે 

તેની પ્રમાબિત નકલમાાં કોઇપિ સાંજોગોમાાં સધુારો અથવા ફેરફાર અથવા િીજા કોઇપિ ચેડાાં કરવા નહીં અથવા 
તેઓએ આવા ચેડાાં કરેલ/િનાવટી દસ્તાવેજો રજુ કરવા નહી,જો એકજ િાિતના િે કે તેથી વધ ુદસ્તાવેજોમાાં 
અથવા તેની પ્રમાબિત નકલમાાં કોઇપિ પ્રકારની અચોકસાઇ  

અથવા ર્વસાંગતતા જિાય તો તે ર્વસાંગતતાઓ િાિતની સ્પષ્ટતા રજુ કરવી. જો કોઇ ઉમેદવાર આયોગ દ્વારા દોર્ર્ત 

જાહરે થયેલ હોય અથવા થાય તો ,   
(૧) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપિ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા,  
(ર) નામ િદલીને પરીક્ષા આપવી,  
(૩) કોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પિુગ કરાવ્ય ુહોય , 

(૪) િનાવટી દસ્તાવેજ રજુ કયાગ હોય ,  



(પ) અગત્યની િાિત છુપાવવા અથવા દોર્મકુત અથવા ખોટા ર્નવેદનો કરેલ હોય , 

(૬) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપિ અર્નયર્મત કે અનબુચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય , 

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

(૮) ઉત્તરવહી માાં અશ્લીલ  ભાર્ા કે અર્શષ્ટ  િાિતો સહહતની અસાંગત િાિતો રજુ કરેલ હોય, 

(૯) પરીક્ષા ખાંડમાાં કોઇપિ રીતની ગેરવતગણકૂ આચરવી , જેવી કે અન્ય  ઉમેદવારની જવાિવહીની નકલ કરવી 
, પસુ્તક , ગાઇડ, કાપલી તેવા કોઇપિ છાપેલ કે હસ્તબલબખત સાહહત્યની મદદથી અથવા  વાતબચત દ્વારા કે કોઇ 

સાાંકેર્તક રીતે નકલ કરવા કે અન્ય  ઉમેદવારોને નકલ કરાવવાની ગેરરીતીઓ પૈકી કોઇપિ ગેરરીતી આચરવા 
માટે,    

(૧૦)  આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે ર્નયકુત થયેલા કમગચારીઓને પજવિી કરવી , કોઇપિ પ્રકારની 
શારીહરક ઇજા પહોચાડવી , અથવા  
(૧૧)  ઉપરોકત જોગવાઇઓમાાં ઉલ્લેખાયેલ દરેક અથવા કોઇપિ કૃત્ય કરવા કે કરાવવા તેિે પ્રયત્ન કયો હોય 

કે સીધી અથવા આડકતરી રીતે આયોગ પર દિાિ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે દશાગવેલ ર્શક્ષા ઉપરાાંત આપો 
આપ ફોજદારી કાયગવાહીને પાત્ર િનશે.  

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

(૧) આયોગ દ્વારા લેવાનાર કોઇપિ પરીક્ષા કે પસાંદગી માટે , અને  

(ર) રાજય સરકાર હઠેળની કોઇપિ નોકરીમાાંથી સરકાર દ્વારા ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે અને  

(ગ) જો સરકારી સેવામાાં અગાઉથી જ હોય તો તેના ર્વરૂધ્ધ સમબુચત ર્નયમો અનસુાર ર્શસ્તભાંગના પગલાાં લઇ 

શકાશે. 

(૧ર)  ઉપરોકત ર્વગતોમાાં ર્નહદિષ્ટ કરેલ ર્શક્ષા કરતા પહલેા આયોગ/ સરકાર દ્વારા ઉમેદવારને /કમગચારીને 

(૧) આરોપનામામાાં તેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કેસના પ્રકાર િાિતે, 

(ર) લેખીતમાાં ર્શક્ષા અંગે િચાવનામુાં- હકીકત રજુ કરવા અને  

(૩) ર્શક્ષા અંગે ર્નયત સમય મયાગદામાાં રૂિરૂ રજુઆત કરવાની તક આપવામાાં આવશે.  

નોંધ : આયોગ સાથેના પત્રવ્યવહારમાાં ઉમેદવારે તેઓના ફોરવડીગ પત્રમાાં જગ્યાનુાં નામ, જાહરેાત ક્રમાાંક/વર્ગ, 
તેઓની જ્ગન્મ તારીખ અને િેઠક ક્રમાાંક/ રૂિરૂ મલુાકાતનો  ક્રમાાંક આપેલ હોય તો તેની ર્વગતો અચકૂ દશાગવવી 
  
 
 
 

                                                                                                             (એસ.એસ.પટવધગન)                      
                                                                        સાંયકુત સબચવ 
                                                                  ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ  

 

 
 
 

 



Online અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:- 
આ જાહરેાતના ેાંદભગમાાં આયે  ોર્ દ્વારા ાન નાઅન જ અરકર સ્વીાારવામાાં આવશે. ઉમેદવાર                 
તા:- ૧૫ - ૦૬ -૨૦૧૬, ૧૩.૦૦      ાનાા ી ી      તા: ૩૦- ૦૬ -૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ ાનાા સધુીમાાં 
 https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in લર અરકર લત્રા ભરી શાશ.ે ઉમેદવારે અરકર ારવા માટે નીચ ે
મજુબના Steps (૧) ી ી (૧૭) અનુે રવાના રહશેે. Confirmation Number મળ્યે  ા લછી જ અરકર 
મા્યે   ર્ણાશે.  
(૧) ેૌ પ્રી મ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in લર જવુાં. 
(૨) Apply On line Click ારવુાં. આ પ્રમાણે click ારવાી ી (1) More Details તી ા (2) Apply Now 

બટન દેખાશે. ે ૌપ્રી મ More Details લર Click ારીને જાહરેાતની બધી જ તવર્તોનો અભ્યે  ાે 
ઉમેદવારોએ ારવો. અને ત્યે  ારબાદ Apply Now બટન ક્ક્ના ારવુાં. 

(૩) ક્યરેૂટર, વર્ગ-૨, ઉલર click ારવાી ી જગ્યે  ાની તવર્તો મળશે 
(૪) તેની નીચ ેApply Now લર Click ારવાી ી Application  Format દેખાશે. Application Format 

માાં ેૌ પ્રી મ “Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં નાન ફુદરર્ી (*) તનશાની હોયે   તેની 
તવર્તો ફરજજયે  ાત ભરવાની રહશેે.) “Personal Details” માાં જયે  ાાં Mobile Number અને email 

ID માાંગ્યે  ા છે, તેની તવર્ત નખવી જેી ી જરૂર જણાયે  ે આયે  ોર્ ઉમેદવારને મારહતર્ાર ારી 
શાે. 

(૫) Personal Details ભરાયે  ા બાદ Educational Details ભરવા માટે Educational Details  લર click 

ારવુાં અને લોતાની શૈક્ષબણા તવર્તો ભરવી. 
(૬) Additional Qualification લર “click” ારી Additional Qualification ભરવી. 
(૭) Experience Details લર “click” ારવુાં અને Experience Details ભરવી. વધ ુ Experience 

ઉમેરવા માર્તા હોવ તો  Add. More Exp.લર “click” ારી Details ભરવી. 
(૮) Additional Information લર “click” ારી ત્યે  ાાં મારહતી ભરવી. જે વધારાનો અનભુવ ojas module 

માાં ેમાતવષ્ટ ન ી તો હોયે  , તો ેાદા ાાર્ળ લર ojas માાં જણાવ્યે  ા મજુબના અનભુવના ાોઠા 
પ્રમાણ ેઆલે વધારાના અનભુવની તવર્ત ઉમેરીને મોાનવી. 

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

generate  ી શે. જે ઉમેદવારે  ેાચવીને રાખવાનો રહશેે અને હવ ેલછી આ જાહરેાતના ેાંદભગમાાં 
આયે  ોર્ ેાી ેના ાોઅ લણ લત્ર વ્યે  વહારમાાં તે દશાગવવાનો રહશેે.  

(૧૧) જો આલની અરકરલત્રામાાં ાોઇ સધુારા-વધારા ારવાના હોયે   તો Edit Applicationમાાં જઇને ારી 
શાાશે, આ સતુવધા અરકર Confirm ારતાાં લહનેા ઉલનબ્ધ છે. એા વખત અરકર Confirm ી ઇ 

ર્યે  ા લછી/બાદ આ સતુવધા ઉલનબ્ધ રહશેે નહીં.  

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


(૧૨) હવ ેલેજના ઉલરના ભાર્માાં upload photo લર click ારો અહીં તમારો application number type 

ારો અને તમારી Birth date type ારો. ત્યે  ારબાદ ok લર click  ારો. અહીં, photo અને signature 

upload ારવાના છે. (ફોટાનુાં માલ ૫ ેે.મી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ ેે.મી લહોળાઅ અને signature નુાં 
માલ ૨.૫ ેે.મી. ઊંચાઇ અન ે૭.૫ ેે.મી લહોળાઅ રાખવી) (photo અને signature upload ારવા 
ેૌ પ્રી મ તમારો photo અને signature .jpg Formatમાાં(10 KB) ેાઇઝ ી ી વધારે નહીં તે રીત ે

Computer માાં હોવા જોઇએ.) “Browse” Button લર click ારો હવ ેChoose File ના સ્િીનમાાંી ી 
જે ફાઇનમાાં .jpg Format માાં તમારો photo store ી યે  ેન છે તે ફાઇનને ત્યે  ાાંી ી Select ારો અન ે

“Open” Button ને click ારો. હવ ે“Browse” Button ની બાજુમાાં “Upload “  Button લર Click 

ારો હવ ેબાજુમાાં તમારો photo દેખાશે. હવ ેઆજ રીતે signature લણ upload ારવાની રહશેે.  

(૧૩) હવ ેલેજના ઉલરના ભાર્માાં “Confirm Application” લર click ારો અને “Application number” 

તી ા Birth Date Type  ાયે  ાગ બાદ Ok લર click ારવાી ી બે (૨) બટન ૧: Application preview 

૨: confirm application દેખાશે. ઉમેદવારે “Application preview” લર click ારી લોતાની અરકર 

જોઅ નેવી. અરકરમાાં સધુારો ારવાનો જણાયે  , તો Edit Application ઉલર click ારીને સધુારો 
ારી નેવો. અરકર confirm ાયે  ાગ લહનેા ાોઇલણ પ્રાારનો સધુારો અરકરમાાં ારી શાાશે. લરાંત.ુ 

અરકર confirm ી ઇ ર્યે  ા બાદ અરકરમાાં ાોઇલણ સધુારો ી ઇ શાશ ેનહીં. જો અરકર સધુારવાની 
જરૂર ન જણાયે   તો જ confirm application લર click  ારવુાં. Confirm application લર click 

ારવાી ી ઉમેદવારની અરકરનો આયે  ોર્માાં online સ્વીાાર ી અ જશે. અહીં “confirmation 

number” generate ી શે જે હવ ે લછીની બધી જ ાાયે  ગવાહી માટે જરૂરી હોઅ, ઉમેદવારે 

ેાચવવાનો રહશેે. Confirmation number તેવાયે   ાોઇલણ લત્રવ્યે  વહાર ારી શાાશે નહીં. 
Confirm ી યે  ેન અરકરલત્રાની તપ્ર્ટ અચાૂ ાાઢી રાખવી. 

(૧૪) ેામા્યે   ાેટેર્રીના ઉમેદવારે ભરવાની અરકર ફી નીચેના બે તવાલ્લ લૈાી ાોઇલણી ી ભરી શાે 

છે.  

        ૧. પોસ્ટ ઓહફસમાાં:- ેામા્યે   ાેટેર્રીના ઉમેદવારે ભરવાની ી તી ફી ેાંદભ ે“Print Challan” ઉલર 

ાનીા ારીને તપ્ર્ટેર્ ચનણની નાન ાાઢવાની રહશેે. આ તપ્ર્ટેર્ ચનણની નાન નઇન ેનકરાની 
ાોમ્પ્યટુરની સતુવધા ધરાવતી લોસ્ટ ારફેમાાં  રૂ. ૧૦૦/- આયે  ોર્ની ફી + લૉસ્ટન ેતવિે ચાર્જ 

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૬, ૧૩:00  ાનાા સધુીમાાં ભરવાની રહશેે અને ફી ભયે  ાગ અંરે્નુાં ચનણ 

મેળવવાનુાં રહશેે. આ ચનણ તી ા confirm ી યે  ેન અરકરલત્રા ઉમેદવારે લોતાની લાે ેે ાચવીને 
રાખવાના રહશેે અને આયે  ોર્ દ્વારા માંર્ાવવામાાં આવે, ત્યે  ારે જ અરકરલત્રા બીર્ાણો ેરહત તી ા 
ફી ભરેના ચનણની નાન ેાી ે આર.લી.એ.ર્ી./સ્લીર્ લોસ્ટી ી મોાનવાના રહશેે અી વા 
આયે  ોર્ની ાચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આલી જવાના રહશેે. 

        ૨. ઓનલાઇન ફી :- જમા ારાવવા માટે “Print Challan” ઉલર ાનીા ારવુાં. અને તવર્તો ભરવી 
અને ત્યે  ાાં “Online Payment of fee” ઉલર ાનીા ારવુાં. ત્યે  ારબાદ આલેન તવાલ્લોમાાં “Net 



Banking for fee”  અી વા “ Other Payment Mode”ના તવાલ્લોમાાંી ી યે  ોગ્યે   તવાલ્લ લેાંદ ારવો 
અને આર્ળની તવર્તો ભરવી. ફી જમા ી યે  ા બાદ આલને આલની ફી જમા ી ઇ ર્ઇ છે તેવુાં 
Screen લર નખાયેે  લુાં આવશે. અને  E-Receipt  મળશે.  જેની Print ાાઢી નેવી. જો પ્રરિયે  ામાાં ાોઇ 

ખામી હશ ેતો  Screen લર આલની ફી ભરાયે  ેન ની ી તેમ જોવા મળશ.ે  

 

(૧૫)    સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારોએ આ ચનણ તી ા confirm ી યે  ેન અરજીપત્રક  સાથે જોડવાના 
આવશ્યક પ્રમાિપત્રો સ્વયાં પ્રમાબિત  કરીને, નીચે મજુિ લાગ ુપડતા ક્રમાાંનસુાર અચકુ  જોડીને 

આયોગને આયોગ દ્વારા માંગાવવામા આવે ત્યારે જ અરજીપત્રક બિડાિો સહહત 

આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલવાના રહશેે અથવા આયોગની કચેરીમાાં રૂિરૂમાાં આપી 
જવાના રહશેે 

         (૧) On line confirm થયેલ અરજીપત્રક. (૨)  જન્મ તારીખના પરુાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ.નુાં 
પ્રમાિપત્રની નકલ (જન્મનો દાખલો કે શાળા છોડયાનુાં પ્રમાિપત્ર માન્ય ગિાશે નહહ (૩)  ર્નયત  

શૈક્ષબિક લાયકાતના ડીિી પ્રમાિપત્રની નકલ (૪)  ડીિીના અંતીમ વર્ગની માક્સીટની નકલ 

(૫) અનભુવના પ્રમાિપત્ર નકલ ( જો જાહરેાતની જોગવાઇ મજુિ જરૂરી હોય તો) (૬) સાંશોધન 

પત્રો (જો જાહરેાતની જોગવાઇ મજુિ જરૂરી હોય તો) (૭) નામ/અટકમાાં ફેરફાર કરાવેલ હોય તો 
સરકારી ગેઝેટની નકલ/પરિીત મહહલા ઉમેદવારે મેરેજ રજીસ્રેશનની નકલ (૮) ર્વધવા મહહલા 
ઉમેદવારના હકસ્સામા પનુ: લગ્ન કયાગ નથી તેવી એફીડેવીટની નકલ  (૯) શારીહરક રીતે અશક્ત 

ઉમેદવારે સા.વ.ર્વભાગના તા.૧/૧૨/૨૦૦૮ના પરીપત્રથી ર્નયત થયેલ નમનુા મજુિન ુ 

પ્રમાિપત્ર (૧૨) અન્ય લાગ ુપડ્તા હોય તેવા આધાર/ પરુાવા.   
 

 (૧૬) અનામત વગગના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહશેે નહીં અને તેઓએ  અરજીપત્રક સાથે 

જોડવાના આવશ્યક પ્રમાિપત્રો સ્વયાં પ્રમાબિત  કરીને, નીચે મજુિ લાગ ુપડતા  ક્રમાાંનસુાર 

અચકુ  જોડીને આયોગ દ્વારા માંગાવવામા આવે ત્યારે જ અરજીપત્રક બિડાિો સહહત 

આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલવાના રહશેે અથવા આયોગની કચેરીમાાં રૂિરૂમાાં આપી 
જવાના રહશેે 

         (૧) On line confirm થયેલ અરજીપત્રક (૨) જન્મ તારીખના પરુાવા માટે એસ.એસ.સી કે્રડીટ 

સટીની નકલ (૩) જાર્ત પ્રમાિપત્રની નકલ (૪) સા.અને શૈ.પ.વગગના ઉમેદવારો માટે ર્નયત 

થયેલ સમય ગાળામા મેળવેલ ર્નયત થયેલ પહરર્શષ્ટ-ક મજુિનુાં/નવા ર્નયત થયેલ નમનુા- 
પહરર્શષ્ટ- (૪) નોન ક્લીમીલેયર પ્રમાિપત્ર(અંગેજીમા અપાત ુએનેક્ષર-એ માન્ય નથી. (૫) બિન 

અનામત કક્ષાના આર્થિક રીતે નિળા વગો(Unreserved Economically Weaker Sections) 

વગગના ઉમેદવારો માટે ર્નયત થયેલ સમય ગાળામા મેળવેલ બિન ઉન્નતવગગ (Non Creamy 

layer) પહરર્શષ્ટ-અ મજુિનુાં  પ્રમાિપત્ર  (૬) ર્નયત  શૈ.લા ના ડીિી પ્રમાિપત્રની નકલ (૭) 

ડીિીના અંતીમ વર્ગની માક્સીટની નકલ (૮) અનભુવના પ્રમાિપત્ર નકલ (જો જાહરેાતની 



જોગવાઇ મજુિ જરૂરી હોય તો) (૯) નામ/અટકમા ફેરફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી ગેઝેટની 
નકલ/પહરિીત મહહલા ઉમેદવારે મેરેજ રજીસ્રેશન નકલ (૧૦) ર્વધવા મહહલા ઉમેદવારના 
હકસ્સામા પનુ: લગ્ન કયાગ નથી તેવી એફીડેવીટની નકલ  (૧૧) શારીહરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારે 

સા.વ.ર્વભાગના તા.૧/૧૨/૨૦૦૮ના પહરપત્રથી ર્નયત થયેલ નમનુા મજુિનુાં પ્રમાિપત્ર (૧૨) 

અન્ય લાગ ુપડતા હોય તેવા આધાર/પરુાવા.   
 

(૧૭) દરેા જાહરેાત માટે ઉમેદવારે એા જ અરકર ારવી. આમ છતાાં, ેાંજોર્ોવશાત, જો ાોઇ ઉમેદવારે 

એાી ી વધ ુઅરકર ારેન હશ,ે તો છેલ્ની ા્ફમગ ી યે  ેન અરકર, તેની ેાી  ેતનયે  ત ફી ભરેન હશ,ે તો 
તે મા્યે   ર્ણાશે અને અર્ાઉની અરકર રદ્દ ર્ણવામાાં આવશે. અર્ાઉની અરકર ેાી  ેભરેન ફી 
છેલ્ની ા્ફમગ ી યે  ેન અરકર ે ામે ર્ણવામાાં આવશે નહીં. જો ઉમેદવારે છેલ્ની ા્ફમગ ી યે  ેન અરકર 

ેાી ે તનયે  ત ફી ભરેન નહીં હોયે  , તો આવા ઉમેદવારની તનયે  ત ફી ેાી ેની ા્ફમગ ી યે  ેની છેલ્ની 
અરકર મા્યે   ર્ણવામાાં આવશે. જો ઉમેદવારે એાી ી વધ ુઅરકર ેાી ે ફી ભરેન હશ,ે તો તે રીફાંર્ 

ારવામાાં આવશે નહીં.  
 

અરજી ફી : 
(૧) ેામા્યે   ાેટેર્રીના ઉમેદવારે લોસ્ટ ાફીેમાાં રૂ.૧૦૦/- આયે  ોર્ની ફી+લૉસ્ટન ેતવિે ચાર્જ 

ભરવાનો રહશેે. અને ફી ભયે  ાગ અંરે્નુાં ચનણ મેળવી ને અરકરલત્રા ેાી  ેજોર્ીને  રજુ ારવાનુાં 
રહશેે. અને જો  ફી ાન નાઅન ભરેન હોયે   તો e-receipt ની“Print” કાઢી લેવાની રહશેે અને 

અરકરલત્રા ેાી ે જોર્ીને  રજુ ારવાની  રહશેે 

(૨)       મળૂ ગજુરાતના અનામત ાક્ષાના ઉમેદવારોએ અરકર ફી ભરવાની રહતેી ની ી 
 (૩)    મળૂ ગજુરાતના બિનઅનામત વગગના આર્થિક રીતે નિળા વગગના અનામત કક્ષાના      
        ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહતેી નથી 
(૪)      શારીરરા રીતે અશક્ત ઉમેદવારે ફી   ભરવાની ની ી   
(૫)  અનામત ાક્ષાના ઉમેદવારો જો બબન અનામત જગ્યે  ા માટે અરકર ારે તો લણ તેાએ અરકર ફી 

ભરવાની રહશેે નહીં. તે તેવાયે  ના ધોરણો બબન અનામત વર્ગના નાગ ુલર્શ.ે  

(૬) ફી ભયે  ાગ વર્રની અરકર રદ ી વાને લાત્ર છે. ફી ભરેલ નહી હોય તેવા ઉમેદવારને ાોઇ લણ 

ેાંજોર્ોમાાં પ્રાથર્મક કસોટી/રૂિરૂ મલુાકાત પરીક્ષામાાં િેસવા દેવામાાં આવશે નહી.. આ ફી ફક્ત 

લોસ્ટ ારફે દ્વારા જ સ્વીાારવામાાં આવશે, રોાર્માાં, ર્ીમા્ર્ ડ્રાફ્ટી ી, ઇન્્ર્યે  ન લોસ્ટન ાર્ગર 

ાે લે ાર્ગરના સ્વરૂલમાાં આ ફી સ્વીકારવામાાં આવશે નહી. જેની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ લેવી. 
        ઉમેદવારોને ખાસ જિાવવાનુાં કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાિપત્રોની ચકાસિી દરમ્યાન કોઇ 

ઉમેદવાર, આ જગ્યા ના ભરતી ર્નયમો, તથા જાહરેાતની જોગવાઇઓ મજુિ લાયકાત ધરાવતા 
નથી તેમ માલમૂ પડશે તો તેમની ઉમેદવારી કોઇ પિ તિકે્ક રદ કરવામાાં આવશે. 

 



નોંધ : ક્યરેુટર વગગ-૨ સામન્ય રાજ્ય સેવા, ની જગ્યાના ભરતી ર્નયમો, અરજીપત્રક સાથે જોડવાના આવશ્યક પ્રમાિપત્રોની 
યાદી , વય મયાગદામાાં છુટછાટ, અરજી કયા સાંજોગોમાાં રદ થવાને પાત્ર છે તેની ર્વગતો, પહરર્શષ્ટ’ક’ નો નમનૂો, 
સરકારી કમગચારીએ રજુ કરવાના ના-વાાંધા પ્રમાિપત્રનો નમનૂો અને જાહરેાતની અન્ય વધ ુ ર્વગતો આયોગની 
કચેરીના નોટીસિોડગ  અને આયોગની વેિસાઈટ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in   ઉપર જોવા મળશે. 

 

 

 

 

(એે.એે.લટવધગન) 

સાંયકુ્ત સબચવ 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

     તા. ૧૪-૦૬-૨૦૧૬ 
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