
GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

The Candidates having the  qualification mentioned below are requested to 

apply on line for their candidature for the post of the Administrative Officer,  in 

General State Service, Class-I in the  Directorate of Animal Husbandry under 

Agriculture and Co-Operation Department (Advt.  15 /2016-17) between date:         

01/07/2016, 13.00 Hrs. to date 16/07/2016   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 :-02  ( As under) – 

 

Sr. No.             Categoryw   Total Vacancy Out of total Post 

reserved for  Women 

1 Unreserved  (General) 02 00 

2 Unreserved Economically   

Weaker Section 

00 00 

3 S.E.B.C 00 00 

4 S.C. 00 00 

5 S.T. 00 00 

        Total 02 00 

 

         

  Note:-  
       (1)  No  post is reserved for  Physically Disable  candidates.  

(2)  The candidates belonging to Unreserved Economically   Weaker Section and  reserved     

 category can apply against vacancy for Unreserved Category and the criteria will be  

applicable as per Unreserved Category.  

 

 Educational Qualification  & Experience:-  

         (a) possess a second class Bachelor’s  degree in any discipline obtained  from any of  

the  Universities established or incorporated by or under the  Central or a State Act in India, 

or any other Educational Institution  recognized  as such or  declared to be a deemed as a 

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



      (b) about five years experience  in the field of administration in  the Government or   

  Local Bodies or Government Undertaking   Board or Government Undertaking 

Corporation or Government Undertaking Limited  Company established under the 

Companies Act, 2013 or in the University on the post which can be considered 

equivalent to the post not below the rank of Office Superintendent, Class – III, in the 

subordinate service of the Department of Animal Husbandry, Gujarat State.   

            

       (c)  have basic knowledge of Computer Application as prescribed in Gujarat Civil Service    

Classificstion and Recruitment (General ) Rules,1967.     

       (d) have  adequate knowledge of Gujatati or Hindi or both. 

PAY Scale:- Rs. 15,600/-   -   Rs. 39,100/-  ( Grade pay- Rs. 5,400)    

AGE :-Not more than 40 years.Age will be calculated as on the last date of the      

receipt of application. 

Upper Age limit shall be relaxed as under: 

1   Women Candidates   05Years    (maximum 

up to 45 years Age)  

2 A candidate who is already in     Gujarat 

Govt. service, either as a permanent or a 

temporary officiating continuously for six 

months and had not  crossed age limit 

prescribed for the advertised post at the time 

of his first appointment. 

The upper age limit shall 

not apply. 

 

  

Note:  

(1) As there is vacancy of 02 post the number of candidate to be called for 

Interview test shall be about four times as per norms fixed  by Commission.  



(2)  If the number of the candidates available for interview test is more than    
four  times  then Preliminary Test will be held. Tentative date of Preliminary   
Test is 20/11/2016. Provisional Result will be declared tentatively up to 
February, 2017. The Sylabus of the  Preliminary Test will be available on 
commission’s  web site www.gpsc.gujarat.gov.in  

 (3)  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 obtained in Preliminary Test shall not be considered for 

final selection. 

(4)  The candidates having qualification from Foreign University should produce 

necessary documents/proof regarding the recognition/equivalence of their 

degree. 

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

percentage of marks is not given by the University.   

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

fee. While candidates of Unreserved Economically  Weaker Section and Reserved Category 

of Gujarat State have not to pay application fee. While candidaes of Reserved Category 

of Other State have to pay application fee.                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                         (S. S. Patwardhan)                             

                                                             Joint Secretary   

                                                Gujarat Public Service Commission 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

                                      ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

  જાહરેાત ક્રમાાંક:    ૧૫ /૨૦૧૫-૧૬, કૃષિ અને સહકાર ષવભાગ હસ્તકના ષનયામકશ્રી, પશપુાલન 
તાબા હઠેળની વહીવટી અષિકારી, સામાન્ય રાજ્ય સેવા, વગગ-૧ની ૦૨ (બે) જગ્યા માટે લાયક 
ઉમેદવારોથી તા:- ૦૧/૦૭/૨૦૧૬,૧૩.૦૦ કલાક થી તા.૧૬/૦૭/૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલાક સિુીમા 
ઓનલાઈન અરજીઓ માંગાવવામાાં આવે છે.   
(૨) આ જાહરેાત અ ્વયે  ઓ  લા નાઅા અરકર ારતા લહનેા તવાતવાર જાહરેાત ેાીઓા                           
‘જાહરેાતા  ે ામા્યે   જોાવાઅલ’ અાઓ લા નાઅા અરકર ારવાા  રીત તઓમજ અરકર ફી ભરવાા  
રીત અંાઓા  સચૂાાલ આયે  ોાાા ાોટીે બોર્ડ લર તીા આયે  ોાા  વઓબેાઇટ  
 https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in લર જોવા તવાતં  છઓ.  ત્યે  ારબાદ જ ઉમઓદવારે અરકર ારવાા  
રહશેઓ.   
જગ્યે  ાન  ંાામ:- વહીવટી અતિાારી, ેામા્યે   રાજયે   ેઓવા, વાડ-૧ ા  ૦૨  જગ્યે  ા 
અન . ા.ં.   ાેટેારી              ક ન જગ્યે  ા    ાેટેારીવાર જગ્યે  ા લૈાી 

મહહનાલ માટે અાામત જગ્યે  ા  

૧ બબાઅાામત  (ેામ્યે  ) ૦૨ ૦૦ 

૨ બબાઅાામત ાક્ષાાા આતીિા 

રીતઓ ાબળા વાડ (UEWS)   

૦૦ ૦૦ 

૩ ેા.શૈ. લ. વાડ ૦૦ ૦૦ 

૪ અન . જાતત  ૦૦ ૦૦ 

૫ અન . જા જાતત  ૦૦ ૦૦ 

        ક ન જગ્યે  ા  ૦૨ ૦૦ 

 

 
(૧) ઉપર્ુગક્ત જગ્યાઓ પૈકી એક પણ જગ્યા શારીરરક અશક્તતા િરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત     

      નથી.  



(૨) બબન અનામત કક્ષાના આષથિક રીતે નબળા વગગના અને અાામત ાક્ષાાા ઉમઓદવારો 

બબાઅાામત જગ્યે  ા માટે અરકર ારી શાશઓ લરંત   તઓમાઓ લેદંા  માટેાા િોરણો બબાઅાામત 

ાક્ષાાા નાગ  ંલર્શઓ. 

Educational Qualification  & Experience:-  

       (a) possess a second class Bachelor’s  degree in any discipline obtained  from any of  the  

Universities established or incorporated by or under the  Central or a State Act in India, or 

any other Educational Institution  recognized  as such or  declared to be a deemed as a University 

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

      (b) about five years experience  in the field of administration in  the Government or   

  Local Bodies or Government Undertaking   Board or Government Undertaking 

Corporation or Government Undertaking Limited  Company established under the 

Companies Act, 2013 or in the University on the post which can be considered 

equivalent to the post not below the rank of Office Superintendent, Class – III, in the 

subordinate service of the Department of Animal Husbandry, Gujarat State.   

       (c)  have basic knowledge of Computer Application as prescribed in Gujarat Civil Service    

Classificstion and Recruitment (General ) Rules,1967.     

       (d) have  adequate knowledge of Gujatati or Hindi or both. 

P પગાર િોરણ:- રૂ. ૧૫,૬૦૦– રૂ. ૩૯,૧૦૦/- ગે્રડ પે રૂ. ૫,૪૦૦/- 

ઉંમર :- ૪૦ વિગથી વધ ુનહીં.  ઉંમર અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે.  

જાહરેાતમા ંઉલન  વયે  મયે  ાડદા આલવામા ંઆવઓન છઓ, તઓમા ંા ચઓ મ જબ ા  છૂટછાટ મળવાલાત્ર છઓ. 

 

૧ મહહના ઉમઓદવારો 
 

લાચં વર્ડ (વધ મા ંવધ  ૪૫ વર્ડા  મયે  ાડદામા)ં 

૨ ગ જરાત ેરાારાા ામડચારીલ ાે જેલ ગ જરાત ેરાારા  

ાોારીમા ંાાયે  મ  િોરણઓ અીવા હાંામ  િોરણઓ ેળંા છ 

માે સ િ  ાામા રી બજાવતા હોયે   અાઓ તઓલા  પ્રીમ 

તામણ ૂાં જાહરેાતમાાં  જગ્યે  ામા ં દશાડવઓન વયે  મયે  ાડદાા  

અંદર ીયે  ઓન હોયે   તઓવા ામડચારીલ 

ઉલન  વયે  મયે  ાડદા નાગ  લર્શઓ ાહીં. 



 

(૧) જાહરેાતમા ંદશાડવઓન  ૦૨ જગ્યે  ા ધ્યે  ાાઓ નઓતા આયે  ોાાા િોરણો મ જબ જગ્યે  ાાા ચાર ાણા  

ઉમઓદવારો રૂબરૂ મ નાાાત માટે બોનાવવાાા ીશઓ.  

(૨) જો ચાર ાણા ારતા વધ  ઉમઓદવારો રૂબરૂ મ નાાાત માટે ઉલનબ્િ ીશઓ તો આયે  ોા દ્વારા     
    પ્રાીતમા ાેોટી યે  ોજવામા ં આવશઓ. પ્રાીતમા ાેોટી ેભંવતઃ તા. ૨૦/૧૧/૨૦૧૬ાા રોજ    
યે  ોજવામા ંઆવશઓ. જે અ ્વયે  ઓ અરકર ચાાેણ ાઓ લાત્ર ઉમઓદવારોા  ાામચનાઉ યે  ાદી ફેુ આરી, 
૨૦૧૭ સ િ મા ંજાહરે ારવામા ંઆવશઓ. પ્રાીતમા ાેોટીાો અભ્યે  ાેક્રમ આયે  ોાા    વઓબેાઅટ 
www.gpsc.gujarat.gov.in લર માૂવામા ંઆવઓન છઓ.  

  (૩) જો આયે  ોા દ્વારા જગ્યે  ાા  ે ખં્યે  ા અાઓ મળઓન અરકરલા  ે ખં્યે  ા ધ્યે  ાાઓ નઓતા પ્રાીતમા ાેોટી યે  ોજવાાો  

પ્રેાં ઉલસ્થીત ીશઓ તો, પ્રાીતમા ાેોટીાા ગ ણ ફક્ત રૂબરૂ મ નાાાત માટે ઉમઓદવારોા  ેખં્યે  ા મયે  ાડહદત  

ારવાાા હતે   માટે જ ધ્યે  ાામા ંનઓવામા ંઆવશઓ. પ્રાીતમા ાેોટીમા ંમઓળવઓન ગ ણ આખરી લેદંા ાા હતે   

માટે ધ્યે  ાામા ંનઓવામા ંઆવશઓ ાહીં. 

(૪)  જો ઉમઓદવારે તવદેશા  ય તાવેીટીા  લદવ  મઓળવઓન હશઓ તો તઓવ  લદવ ા  ભારતમા ંમા્યે  તા  

/ ેમાક્ષતા ાણવા અંાઓ જરૂરી આિાર / પરૂાવા રજૂ ારવાાા રહશેઓ. 

(૫) જો ય તાવેીટીએ માાડશ ટમા ંટાાવારી દશાડવઓન ા હોયે   તો ઉમઓદવારે ટાાવારી ાણવા માટેા   

ફોર્મય ડના/ આિાર અરકર ેાીઓ   રજૂ ારવાાા રહશેઓ.  
 

અરજી ફી: -બબાઅાામત ાક્ષાાા ઉમઓદવારોએ રૂ. ૧૦૦/- અરકર ફી ભરવાા  રહશેઓ. મળૂ ગ જરાતાા 

અાામત ાક્ષાાા અાઓ બબનઅનામત કક્ષાના આષથિક રીતે નબળા વગગના અનામત વગગના 

ઉમેદવારોએ  ફી ભરવાા  ાી  અ્યે   રાજયે  ાા અાામત વાડાા ઉમઓદવારોએ ફી ભરવાા  રહશેઓ.  

           

                                                                 (એે. એે. લટવિડા )  

                                                                      ેયં  ાત ેબચવ 

                                                                ગ જરાત જાહરે ઓેવા આયે  ોા  

 

             
 



                                    જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઈ 

૧. નાગરરકત્વ:-  

ઉમેદવાર, (ક) ભારતનો નાગરરક  અથવા (ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથવા (ગ) ભતૂાનનો પ્રજાજન અથવા 
(ઘ) તતબેટ નો તનવાાતિત જે ભારતમાાં કાયમી વિવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યઆુરી,૧૯૬૨ પહલેાાં 
ભારતમાાં આવેલા હોવા જોઇએ ,અથવા (ચ) મળૂ ભારતીય વ્યક્તત કે જે ભારતમાાં કાયમી વિવાટ કરવાના 
ઇરાદાથી પારકસ્તાન, પવૂા પારકસ્તાન,(બાાંગ્લાદેશ) બમાા (મ્યાનમાર),શ્રીલાંકા, કેન્યા, યગુાન્ડા, જેવા પવૂા 
આરિકાના દેશો, િાંયતુત પ્રજાિત્તાક ટાાંઝાનીયા, ઝાાંબીયા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા તવયેટનામથી 
સ્થળાાંતર કરીને આવલે હોવા જોઇએ. પરાંત ુપેટા ક્રમાાંક (ખ),(ગ),(ઘ),અને (ચ)માાં આવતા ઉમેદવારોના 
રકસ્િામાાં િરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવુાં જોઇએ.  

નોંધ:- જે ઉમેદવારના રકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારન ાં અરજીપત્રક આયોગ 
વવચારણામાાં લેશે. અને જો વનમણકૂ માટે તેમના નામની ભલામણ કરવામાાં આવશે તો રાજ્ય સરકાર તેમના 
રકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવાની શરતે કામચલાઉ વનમણકૂ આપશે.  

૨. ભરેલા અરજીપત્રક:-  

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

૧૫ અને ૧૬મા સ ચવેલ (ઉમેદવારીને સાંબવધત) પ્રમાણપત્રો/અને લાગ  પડતા આધાર પ રાવાની પ્રમાણણત કરેલ 

નકલો ક્રમાાંન  સાર  અચ ક જોડીને  જાહરેાતમાાં દશાાવેલ વવગત મ જબ સાંપ ણા અરજીપત્રક વનધાારીત તારીખની 
સમય મયાાદામા  આયોગમાાં જમા  કરાવવાના રહશેે. જો તે પૈકી કોઈપણ પ્રમાણપત્ર કે આધાર પ રાવા  જોડવામા 
આવેલ નહીં હોયતો અરજી અધ રી ગણી રદ કરાશે  

ખાિ અગત્યની સચુના :- સાંપ ણા અરજીપત્રક વનધાારીત તારીખની સમય મયાાદામા  આયોગમાાં જમા થઈ ગયા 
બાદ નહીં જોડલે ખ ટતા પ્રમાણપત્ર મોકલવામા આવશે કે તે સ્સ્વકારવા બાબતે  કોઈપણ  રજ આત કે પત્ર 

વ્યવહાર  કરવામા  આવશે તો  આયોગ દ્વારા  વવચારણામા લેવાશે નહીં  
અરજી ફી:  
(૧) સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની ફી રૂ.૧૦૦/- + પૉસ્ટલ સવવિસ ચાર્જ  

(૨)  મળૂ ગ જરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહતેી નથી. 
(૩) મળૂ ગ જરાતના ણબનઅનામત વગાના આવથિક રીતે નબળા વગાના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અરજી 

ફી ભરવાની રહતેી નથી.   
 (૩) શારીરરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારે ફી ભરવાની નથી  
 
૩. ઓનલાઇન જાહરેાત માટે નીચેની જોગવાઇ લાગ  પડશે. 

(૧) 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. 

(૨) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો ણબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની રહશેે નહી. 
(૩) અરજી ફી વગરની અણિમ નકલ વવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નહી.  



(૪) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાહરેાતમાાં અનામત જગ્યાઓ દશાાવેલ ન હોય ત્યાાં આવા ઉમેદવારો 
ણબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેને ણબનઅનામત ધોરણો લાગ  પડશે. 

(૫) જાહરેાતમાાં મરહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાાં મરહલા ઉમેદવારો 
અરજી કરી શકે છે.  

(૬) જાહરેાતમાાં જે તે કેટેગરીમાાં ક લ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદવારો માટે અમ ક જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે 

મરહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ વસવાયની બાકી રહતેી જગ્યાઓ ફક્ત પ ર ષ ઉમેદવારો માટે અનામત 

છે તેમ ગણવાન ાં નથી,આ જગ્યાઓ પર પ ર ષ તેમજ મરહલા ઉમેદવારોની પસાંદગી માટે વવચારણા થઇ શકે છે, 

પ ર ષ તેમજ મરહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. (દા.ત. ક લ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મરહલા ઉમેદવાર 

માટે અનામત છે પરાંત   બાકી રહતેી ૦૭ જગ્યા સામે મરહલા ઉમેદવાર પણ પસાંદગી પામી શકે છે.) 

(૭) જાહરેાતમાાં માત્ર મરહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાાં પ ર ષ ઉમેદવાર 

અરજી કરી  શકે છે કેમ કે મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસાંદગી માટે પ ર ષ 

ઉમેદવારોની વવચારણા થઇ શકે છે. પરાંત   જે જગ્યાઓ મરહલા ઉમેદવારો માટે જ અનામત હોય અને તે જગ્યા 
ઉપર મરહલા ઉમેદવારો પ રેપ રા પસાંદગી પામે/જેટલી સાંખ્યામાાં પસાંદગી પામે તો તેમને જ પ્રથમ વવચારણામાાં 
લેવાના થશે અને કોઇ મરહલા ઉમેદવાર પસાંદ ન થાય કે ઓછા મરહલા ઉમેદવાર પસાંદ થાય તો તેટલા 
પ્રમાણમાાં પ ર ષ ઉમેદવારોને ધ્યાનમાાં  લેવામાાં આવશે..(દા.ત.ક લ ૧૦ જગ્યા મરહલા ઉમેદવાર માટે અનામત 

છે અને ૦૮ મરહલા ઉમેદવાર પસાંદ થાય છે તો ૦૨ પ ર ષ ઉમેદવારો પસાંદગી પામી  શકે છે.)  

 (૮) એક જાહરેાત માટે એક જ અરજી કરી શકાશે. એક  જાહરેાત માટે એક થી વધ ુઅરજી કરેલ હશે તો 
ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવશે. 

૪.         જન્મ તારીખ: 

(૧)  આયોગ જન્મ તારીખ ના પરુાવા માટે એિ. એિ. િી બોડા દ્વારા અપાયેલ  એિ. એિ. િી. ઇ.પ્રમાણપત્ર 
જ માન્ય રાખે છે. પરાંત ુઆ પ્રમાણપત્રમાાં દશાાવેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાનુાં ઉમેદવાર માને તો િક્ષમ 
અતિકારીએ આપેલ વય અને અતિવાિના પ્રમાણપત્રની પ્રમાણણત નકલ મોકલવાની રહશેે. આ પ્રમાણપત્રમાાં 
અતિકૃત અતિકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાવેલ હોવુાં જોઇએ કે તેઓએ એિ. એિ. િી. કે તેની પરીક્ષાનુાં મળૂ 
પ્રમાણપત્ર તપાિેલ છે અને પોતાની િમક્ષ રજૂ કરવામાાં આવેલ પરુાવાઓને આિારે ઉમેદવારની િાચી 
જન્મતારીખ ............ છે. જે એિ. એિ. િી. કે તેની િમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાાં દશાાવેલ જન્મતારીખ 
કરતાાં જુદી છે તથા માનવાને પરુત ુાં કારણ છે. ઉમેદવારે રજુ કરેલ વય અને અતિવાિનુાં પ્રમાણપત્ર તેની 
તવશ્વાિહતાા(credibility)ના આિારે સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો તનણાય આયોગ દ્વારા લવેામાાં આવશે. 

  (૨) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાાં દશાાવેલ જન્મ તારીખમાાં પાછળથી કોઇપણ કારણિર     

  ફેરફાર  થઈ શકશે નહી. 

૫. શૈક્ષણણક લાયકાત:- 

(૧) ઉમેદવાર જાહરેાતમાાં દશાાવેલ શૈક્ષણણક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ િરાવતા 
હોવા જોઇએ. 



(૨)  ઉમેદવારે શૈક્ષણણક લાયકાત માન્ય યતુનવતિિટી/િાંસ્થામાથી મેળવલે હોવી જોઇએ. 

(૩) ઉમેદવારે અરજી િાથે માન્ય યતુનવતિિટી/િાંસ્થાના ગણુ પત્રક (બિા જ વર્ષો/િેમેસ્ટર)અને પદવી 
પ્રમાણપત્રોની સ્વયાં પ્રમાણણત નકલ રજુ કરવાની રહશેે. શાળા/કોલેજના આચાયા દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર 
માન્ય ગણવામાાં આવશે નહી. 

(૪) શૈક્ષણણક લાયકાત કામચલાઉ િોરણ ેમાન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવાર નો હક્ક દાવો સ્વીકારવામાાં આવશ ે
નહી. 

(૫)    જાહરેાતમાાં દશાાવેલ લાયકાતની િમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર િરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય 
તો આવા ઉમેદવારે િમકક્ષતા પ્રસ્થાતપત કરતા આદેશો/અતિકૃતતાની તવગતો આપવાની રહશેે.  

 

૬. અન ભવ :- 

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

(૨) (અ) જાહરેાતમાાં અન્યથા જોગવાઇ કરવામાાં ન આવી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મેળવવામાાં આવ ેત ે
તારીખથી, (બ) અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના િાંદભામાાં અનભુવ ગણવામાાં આવશે.  

(૩) ઉમેદવારે અરજીમાાં જે અનભુવ દશાાવેલ હોય તેના િમથાનમાાં અનભુવનો િમયગાળો (રદવિ, માિ, 
વર્ષા), મળૂ પગાર અને કુલ પગારની તવગતો તથા બજાવેલ ફરજોનો પ્રકાર/મેળવેલ અનભુવની તવગતો 
િાથેનુાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહશેે. આવુાં   પ્રમાણપત્ર િાંસ્થાના લેટરપેડ પર િક્ષમ િત્તાતિકારીની િહી 
અને તારીખ િાથેનુાં રજુ કરવાનુાં રહશેે. 

(૪) ઉમેદવારે રજુ કરેલ અનભુવના પ્રમાણપત્રમાાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરવાની તવનાંતી માન્ય રાખવામાાં 
આવશે નહીં.અરજી કયાા  પછી અનભુવના નવા પ્રમાણપત્રો ક્સ્વકારવામાાં આવશે નહી. 

(૫) અંશકાલીન, રોજજિંદા વેતનદાર, એપ્રેન્ટીિશીપ, તાલીમી, માનદવેતન, આમાંતત્રત ફકૅલ્ટી તરીકે     

  ઉમેદવારે મેળવેલ અનભુવ માન્ય અનભુવ તરીકે ગણત્રીમાાં લેવામાાં આવશે નહીં. 

૭.   અન સણૂચત જાવત, અન સણૂચત જનજાવત, સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગા, તેમજ ણબન અનામત 
વગાના આવથિક રીતે નબળા વગો:- 
(૧) મળૂ અન સણૂચત જાવત, અન સણૂચત જનજાવત, સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગા તેમજ ગ જરાતના 

ણબનઅનામત વગાના આવથિક રીતે નબળા વગા ના ઉમેદવારોને જ અનામત વગાના ઉમેદવાર તરીકે લાભ 

મળશે. 

(૨) અન સણૂચત જાવત, અન સણૂચત જનજાવત, સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગા તેમજ  ણબનઅનામત 
વગાના આવથિક રીતે નબળા વગા પૈકી ઉમેદવાર જે વગાના હોય તેની વવગતો અરજીપત્રકમાાં અચકૂ આપવી. 

(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રક અને પરરવશષ્ટની સાંબાંવધત કોલમમાાં જે તે અનામત કક્ષા દશાાવેલ નહી હોય તો 
પાછળથી અનામત વગાના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. 



(૪) અનામત વગાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથાનમાાં સક્ષમ અવધકારી દ્વારા વનયત નમ નામાાં 
આપવામાાં આવેલ જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ  સામેલ કરવાની રહશેે. અરજીપત્રક સાથે 

જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહીં  હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં અને અરજીપત્રક 

રદ થવાને પાત્ર બનશે. 

(૫) સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગા અને  ણબનઅનામત વગાના આવથિક રીતે નબળા વગા, ના 
ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેશ “ઉન્નત વગામાાં” નહી થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે. 

(૬)  સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગાના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગામાાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેન ાં 
સામાજજક ન્યાય અને અવધકારરતા વવભાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાવથી (ગ જરાતીમાાં) વનયત થયેલ 

પરરવશષ્ટ- (ક) અથવા નવા વનયત થયેલ નમ ના- પરરવશષ્ટ- (૪)  મ જબના નમ નામાાં પ્રમાણપત્ર રજ  
કરવાન ાં રહશેે.  

(ક) આ પ્રમાણપત્ર નાણાકીય વષા:-૨૦૧૩-૧૪, ૨૦૧૪-૧૫ અને ૨૦૧૫-૧૬ની આવકને આધારે મેળવેલ હશે 
અને આવકના માપદાંડ બદલાયેલ ના હોય તો તે માન્ય ગણાશે.વધ મા ઓનલાઈન અરજી કરવા માટેની 
છેલ્લી તારીખ. સ ધીમા આ પ્રમાણપત્ર મેળવેલ હશે તો તે પણ માન્ય ગણાશે. 

 (ખ)  ઉન્ન્ત વગામા સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેન  પ્રમાણપત્ર માતા-વપતાની આવકના સાંદભામા આપવામા 
આવત ાં હોવાથી આ પ્રમાણપત્ર અરજી સાથે રજ  કરતી વખતે ઉમેદવારના માતા-વપતાની આવકમા 
ફેરફાર થતો હોયતો ઉમેદવારે/અરજદારે સ્વયાં આવા વધારા- ઘટાડાની પ્રમાણણક જાહરેાત પ્રમાણપત્ર 
આપનાર સક્ષમ અવધકારી સમક્ષ કરવાની રહશેે. આ રીતે સક્ષમ અવધકારીને જાણ કયાાબાદ સક્ષમ 
અવધકારીએ જે વનણાય લીધેલ હોય તેની જાણ 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 કાયાવાહીને પાત્ર બનશે.  

(ગ) પરરણીત મરહલા ઉમેદવારોએ આવ  પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-વપતાની આવકના સાંદભામાાં રજ  કરવાન ાં રહશેે, 
જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પવતની આવકના સાંદભામાાં આવ ાં પ્રમાણપત્ર રજ  કરેલ હશે તો તેમની અરજી 

રદ કરવામાાં આવશે. 

(ધ) અરજી સાથે પરરવશષ્ટ (ક) અથવા નવા વનયત થયેલ નમ ના- પરરવશષ્ટ- (૪) ના બદલે એનેક્ષર-A 

(અંિેજીમાાં) રજ  કરેલ હશે તો પણ અરજી રદ કરવામાાં આવશે. કેમકે Annexure-A ભારત સરકાર હઠેળની 
નોકરી માટેન ાં છે.  

(ચ) જો ઉમેદવારે આ પ્રમાણપત્ર (પરરવશષ્ટ (ક) અથવા નવા વનયત થયેલ નમ ના- પરરવશષ્ટ- (૪)  અરજી 

સાથે રજ  કરેલ નહીં હોય  તો તેઓની અરજી અમાન્ય ગણવામાાં આવશે અને ણબનઅનામત જગ્યા માટે પણ 

વવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નહીં.        
૭.(૭)  ણબન અનામત કક્ષાના આવથિક રીતે નબળા વગો (Unreserved Economically Weaker Sections) 

વગાના  ઉમેદવારોએ અનામતનો લાભ મેળવવા માટે ણબન ઉન્નતવગા(Non Creamy layer)ના  હોવા 
અંગેન ાં સામાજજક ન્યાય અને અવધકારરતા વવભાગના તા.૦૬-૫-૨૦૧૬ના ઠરાવથી વનયત થયેલ “પરરવશષ્ટ 

–અ”થી વનયત થયેલ  નમ ના મ જબન ાં પ્રમાણપત્ર  અરજી સાથે રજ  કરવાન ાં રહશેે.  

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

૦૫-ર૦૧૬ થી અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સ ધીમાાં મેળવેલ હોવ ાં જોઇએ.  



 (B)  ણબન ઉન્નતવગા(Non Creamy layer) અંગેન  પ્રમાણપત્ર માતા-વપતાની આવકના સાંદભામા આપવામા 
આવત ાં હોવાથી આ પ્રમાણપત્ર અરજી સાથે રજ  કરતી વખતે ઉમેદવારના માતા-વપતાની આવકમા 
ફેરફાર થતો હોયતો ઉમેદવારે/અરજદારે સ્વયાં આવા વધારા- ઘટાડાની પ્રમાણણક જાહરેાત પ્રમાણપત્ર 
આપનાર સક્ષમ અવધકારી સમક્ષ કરવાની રહશેે. આ રીતે સક્ષમ અવધકારીને જાણ કયાાબાદ 
સક્ષમઅવધકારીએ જે વનણાય લીધેલ હોય તેની જાણ 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 કાયાવાહીને પાત્ર બનશે.  

(C) પરરણીત મરહલા ઉમેદવારોએ આવ  પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-વપતાની આવકના સાંદભામાાં રજ  કરવાન ાં રહશેે, 
જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પવતની આવકના સાંદભામાાં આવ ાં પ્રમાણપત્ર રજ  કરેલ હશે તો તેમની અરજી 

રદ કરવામાાં આવશે. 

(D) ણબનઅનામત કક્ષાના આવથિક રીતે નબળા વગાના ઉમેદવાર તરીકે અરજી કરનાર ઉમેદવારે જો આ 

પ્રમાણપત્ર (પરરવશષ્ટ –અ) અરજી સાથે રજ  કરેલ નહીં હોય તો તેઓની અરજી અમાન્ય ગણવામાાં આવશે 

અને ણબનઅનામત જગ્યા માટે પણ વવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નહીં.        
 (૭) સરકારની પ્રવતામાન જોગવાઈ મ જબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો  ણબનઅનામત વગાના ઉમેદવારોની 

સાથે વનયત ધોરણો (અથાાત વયમયાાદા ,અન ભવની લાયકાત, ણબનઅનામત વગાના ઉમેદવારો માટે 

અપનાવેલ હોય તેના કરતાાં વધ  વવસ્તતૃ કરેલ અન્ય કે્ષત્ર) માાં છૂટછાટ લીધા વસવાય પોતાની ગ ણવત્તાના 
આધારે પસાંદગી પામે તો ણબનઅનામત જગ્યાની સામે ગણતરીમાાં લેવાના થાય છે. 

 (૮) ઉમેદવારે અરજીમાાં જાવત અંગે જે વવગત દશાાવેલ હશે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરવાની વવનાંતી માન્ય 

રાખવામાાં આવશે નહી. 
૮.   માજી સૈવનક:- 
(૧) માજી િૈતનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં તવગતો આપવાની રહશેે. 

(૨) માજી િૈતનક ઉમેદવારે રડસ્ચાર્જ બકુની નકલ અરજીપત્રક િાથે અચકૂ મોકલવાની  રહશેે. 

૯.   મરહલા ઉમેદવાર:-  

 મરહલાઓની  અનામત જ્ગગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્િ નહીં થાય તો તેની જગ્યા જે 
તે કક્ષાના (category) પરુુર્ષ ઉમેદવારોને  ફાળવી શકાશે. 

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

 
૧૦.   વવધવા ઉમેદવાર 

(૧)  ઉમેદવાર વવધવા હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કૉલમ સામે “હા” અવશ્ય લખવ ાં   અન્યથા “લાગ  પડત ાં 
નથી” એમ દશાાવવ ાં.  

      (૨)  વવધવા ઉમેદવારે જો પ ન: લગ્ન કરેલ હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કૉલમ સામે “હા” અચકૂ લખવુાં  
અન્યથા “લાગ ુપડતુાં નથી” એમ દશાાવવુાં. 



(૩)  વવધવા ઉમેદવારે પ ન: લગ્ન કરેલ ન હોય અને વવધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય 

તો અરજી સાથે પ ન: લગ્ન કરેલ નથી તેવી એરફડવેવટ રજ  કરવાની રહશેે. 

(૪)  વવધવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતામાન જોગવાઈ મ જબ તેઓએ મેળવેલ ગ ણમાાં  પાાંચ ટકા ગ ણ 

ઉમેરવામાાં આવશે. 

     (૫)  કોઈ મરહલા ઉમેદવાર જાહરેાત માટે અરજી કરે તે સમયે “વવધવા” ન હોય,પરાંત     અરજી  કયાા બાદ     
         અથવા જાહરેાત પ્રવસધ્ધ થયા ની તારીખ વીતી ગયા બાદ અથવા ભરતી પ્રરક્રયા ના કોઈ પણ તબકે્ક                    
     “વવધવા” બને અને તે અંગે જરૂરી દસ્તાવેજી પરૂાવાઓ રજ  કરે તો તેની રજૂઆત મળ્યા તારીખ પછીના      
ભરતી પ્રરક્રયાના જે પણ તબક્કા બાકી હોય તે તબક્કાથી જ તેવા મરહલા ઉમેદવારોને “વવધવા મરહલા ઉમેદવાર” 

તરીકે ના લાભ આપવામાાં આવશે . 

 

૧૧.    ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર:- 

 (૧) ગજુરાત િરકારના િરકારી /અિા િરકારી/ િરકાર હસ્તકના કોપોરેશન /કાંપનીઓમાાં િવેા બજાવતા 
અતિકારીઓ / કમાચારીઓ આયોગની જાહરેાતના િાંદભામાાં બારોબાર અરજી કરી શકશ ેઅન ેતેની જાણ  
ઉમેદવારે પોતાના તવભાગ/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાાની તારીખથી રદન-૭ માાં અચકૂ કરવાની રહશેે.જો 
ઉમેદવારના તનયોતતા તરફથી અરજી મોકલવાની છેલ્લી તારીખ બાદ ૩૦ રદવિમાાં અરજી કરવાની 
પરવાનગી નહીં આપવાની જાણ કરવામાાં આવશે તો તેઓની અરજી નામાંજુર કરી ઉમેદવારી  રદ કરવામાાં 
આવશ.ે 

(૨)  કેન્ર િરકારની અથવા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય િરકારની નોકરીમાાં હોય તેવા ઉમેદવારે ખાતા મારફત 
અરજી મોકલવાની રહશેે અથવા આ અરજી િાથે તનમણકૂ અતિકારીનુાં  ના વાાંિા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં 
રહશેે. 

(૩)  રૂબરૂ મલુાકાત િમયે  ઉમેદવારે િક્ષમ અતિકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ ના વાાંિા પ્રમાણપત્ર રજુ 
કરવાનુાં રહશેે. 

૧૨.  ગેરલાયક ઉમેદવાર:-  

       ગજુરાત જાહરે િેવા આયોગ કે અન્ય જાહરે િેવા આયોગ અથવા અન્ય િરકારી /અિા િરકારી 
/િરકાર હસ્તકની િાંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર ક્યારેય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની  તવગત 
અરજીપત્રકમાાં આપવાની રહશેે. જો ઉમેદવારનો ગેરલાયકનો િમય ચાલ ુહશે તો આવા ઉમેદવારની અરજી 
રદ થવાને પાત્ર બનશ.ે 

 

૧૩.   ફરજજયાત વનવવૃત્ત, ર ખસદ, બરતરફ :-  

           અગાઉ ઉમેદવારને િરકારી િેવા/ િરકાર હસ્તકની કાંપની કે બોડા કોપોરેશનમાાંથી ક્યારેય પણ  
ફરજજયાત તનવતૃત્ત, રુખિદ કે બરતરફ કરવામાાં આવેલ હોય તો અરજીપત્રકમાાં તેની તવગત આપવાની 
રહશેે.   



૧૪.   અગત્યની જોગવાઇઓ:-    

 (૧)  ઉપરની જગ્યા માટે તનમણકૂ માટે ઉમેદવારોની પિાંદગી રૂબરૂ મલુાકાત યોજીને કરવામાાં આવશે. વધ ુ 
અરજીઓને કારણ ેજ્યાાં પ્રાથતમક કિોટી જરૂરી બનશે ત્યાાં આવી કિોટી પછી જ  તેના ગણુ ક્રમાનિુાર જરૂરી 
અરજીઓની ચકાિણી કરી ઉમેદવારોને રૂબરૂ મલુાકાત માટેની પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ કિોટીનુાં માધ્યમ 
આયોગ અન્યથા નક્કી કરશે નહીં તો ગજુરાતી રહશેે. પ્રાથતમક કિોટી િામાન્યત: અમદાવાદ ખાતે લેવામાાં 
આવશે અને ઉમેદવારોએ સ્વખચે ઉપક્સ્થત રહવેાનુાં રહશેે.  

(૨) જો આયોગ દ્વારા જગ્યાની િાંખ્યા અન ેમળેલ અરજીઓની િાંખ્યા ધ્યાને લેતા પ્રાથતમક કિોટી યોજવાનો 
પ્રિાંગ ઉપક્સ્થત થશ ેતો, પ્રાથતમક કિોટીના ગણુ ફ્કતત રૂબરૂ મલુાકાત માટે ઉમેદવારોની િાંખ્યા મયાારદત 
કરવાના હતે ુમાટે જ ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે. પ્રાથતમક કિોટીમાાં મેળવેલ ગણુ આખરી પિાંદગીના હતે ુ
માટે ધ્યાનમાાં લવેામાાં આવશે નહીં. 

(૩) પ્રાથતમક કિોટીમાાં ઉમદેવારને O.M.R. Sheet માાં જવાબ આપવા માટે A, B, C, D અને E એમ પાાંચ 
તવકલ્પ આપવામાાં આવશ,ે પાાંચમો તવકલ્પ E ‘Not attended’ તરીકેનો રહશેે. જો ઉમેદવારે તમામ તવકલ્પો 
ખાલી રાખ્યા હોય (encode કયાા ન હોય) અથવા ખોટા જવાબ આપેલ હોય તો પ્રત્યેક તનતશ્રત ગણુના ૦.૩ 

Negative Marks કાપવામાાં આવશે. અન ેજો પાાંચમો તવકલ્પ E  ‘Not attended’  એનકોડ કરેલ હોય તો “શનૂ્ય”  
ગણુ કાપવાના રહશેે. અથાાત માત્ર E  ‘Not attended’  તવકલ્પ જ encode કયો હશ ેતો તે પ્રશ્ન માટે કોઇ નેગેટીવ 

ગણુ કાપવામાાં આવશ ેનહીં. 

(૪) રૂબરૂ મલુાકાતમાાં આયોગની સચૂનાઓ/ િોરણો મજુબ જાહરેાતમાાં દશાાવેલ કેટેગરીવાઇઝ જગ્યાની 
િાંખ્યાને ધ્યાને લઇ નીચ ેમજુબ અનિુરવાનુાં રહશેે:- 

        ક લ જગ્યાઓ        ક લ જગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મ લાકાત માટે બોલાવવામાાં આવનાર   

                                 ઉમેદવારોની  સાંખ્યા 

             ૦૧ ૦૬ 

             ૦૨ ૦૮ 

             ૦૩ ૧૦ 

             ૦૪ કે તેથી વધ ુ       કુલ જગ્યાઓથી ૦૩ ગણા   

(૫) પ્રાથતમક કિોટીમાાં મેળવેલ ગણુ આખરી પિાંદગી માટે ગણવામાાં અવશે નહીં તેમજ ઉપયુાતત કોલમમાાં 
દશાાવેલ િાંખ્યા પ્રમાણે રૂબરૂ મલુકાત માટે બોલાવવાના થતા ઉમેદવારોમાાં, જો કોઇ ઉમેદવારના પ્રાથતમક 
કિોટીમાાં ૧૦% કે તેથી ઓછા ગણુ હશે તો રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર ગણવામાાં આવશે નહીં. 

(૬) જાહરેાતમાાં ઠરાવેલ લઘતુમ લાયકાત તેમજ અનભુવ કરતાાં વધ ુશૈક્ષણણક લાયકાત અને/અથવા વધ ુ
અનભુવ અને/ અથવા લાયકાતમાાં ઊંચી ટકાવારીને આિારે રૂબરૂ મલુાકાત માટે આયોગ ઉમેદવારોની 
િાંખ્યા મયાારદત કરી શકશે. 



(૭)  િીિી ભરતી માટે રૂબરૂ મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાાંથી પિાંદગી માટેનુાં લઘતુ્તમ િોરણ ણબન અનામત 
વગાના માટે ૫૦ ગણુ અને અનામત વગાના ઉમેદવારો માટે ૩૫ ગણુ રાખવામાાં આવે છે. ઇન્ટરવ્ય ુકતમટી 
દ્વારા રૂબરૂ મલુાકાતમાાં ઉમેદવારોના એકાંદર દેખાવ (Overall Performance)ને ધ્યાને લેવામાાં આવશ ેઅને 
ઇન્ટરવ્ય ુકતમટી ઇન્ટરવ્ય ુદરમ્યાન ઉમેદવારના Overall Performance ને ધ્યાનમાાં રાખીને ચચાા તવચારણા 
કયાા બાદ િવાાનમુતે ગણુ આપશે. 

(૮) માજી િૈતનકો તથા શારીરરક અશતત ઉમેદવારોની જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે િબાંતિત કેટેગરીના 
માજી િૈતનકો તથા શારીરરક અશતત ઉમેદવારો પૈકી જે ઉમેદવારો આ પ્રમાણેના લઘતુમ ગણુ મેળવતા હશે 
તેમને િબાંતિત કેટેગરીની અનામત જગ્યા િામે ગણવામાાં આવશે. જો જાહરેાતમાાં જણાવ્યા પ્રમાણેની આ 
કેટેગરીઓ માટે રાખવામાાં આવેલ અનામત જગ્યાઓ માટે આ લઘતુમ ગણુ મેળવતા ઉમેદવારો પ્રાપ્ત ન 
થાય કે પરુતી િાંખ્યામાાં પ્રાપ્ત ન થાય તો િબાંતિત કેટેગરીના લઘતુમ ગણુના ૧૦ % િોરણ હળવ ુકરીને 
પિાંદગી કરવામાાં આવશે.   

(૯) મરહલા ઉમેદવારો માટે લઘતુ્તમ ગણુના ૧૦% નુાં િોરણ હળવ ુકરીને પિાંદગી પદ્ધતત અનિુરવાની રહશેે 
અને રૂબરૂ મલુાકાત બાદ જે તે કેટેગરીના મરહલા ઉમેદવારો માટેની અનામત િાંખ્યા જેટલા મરહલા 
ઉમેદવારોથી વધ ુઉમેદવારો ઉપલબ્િ થાય તો ભલામણ યાદીમાાં મરહલા ઉમેદવારોનો િમાવેશ થયા બાદ 
બાકીના મરહલા ઉમેદવારોની પ્રતતક્ષાયાદીમાાં પિાંદગી ગણવામાાં આવશે આ જોગવાઇ મજુબ લઘતુ્તમ લાયકી 
િોરણ આ મજુબ રહશેે. ણબનઅનામત વગાના મરહલા ઉમેદવારો માટે ૪૫ ગણુ તેમજ અનામત વગાના 
મરહલા ઉમેદવારો માટે ૩૧ ગણુ રાખવામાાં આવશે.  

૧૫. રૂબરૂ મ લાકાત:-  

(૧)  રૂબરૂ મલુાકાત આયોગની કચેરી ખાતે જ લેવામાાં આવશે. ઉમેદવારે પોતાના ખચે ઉપક્સ્થત થવાનુાં 
રહશેે. 

(૨)  અનસુણૂચત જાતત, અનસુણૂચત જન જાતતના ઉમેદવારો તથા બેરોજગાર ઉમેદવારો કે જેઓના માતા-
તપતાની વાતર્ષિક આવક આવકવેરા ને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહઠેાણના સ્થળેથી રૂબરૂ મલુાકાત માટે 
આવવા તથા જવા માટે ગજુરાત એિ.ટી. તનગમ દ્વારા તનયત થયેલ રટકીટના  દર પ્રમાણ ેબિ ભાડુાં 
મળવાપાત્ર થશ.ે આ માટે ઉમેદવારે રૂબરૂ મલુાકાતના રદવિે તનયત ફોમા ભરવાન ુરહશેે અને તેની િાથે 
અિલ રટરકટ રજુ કરવાની રહશેે. 

(૩)  રૂબરૂ મલુાકાતના રદવિે રૂબરૂ મલુાકાતના પત્રમાાં દશાાવવામાાં આવેલ અિલ પ્રમાણપત્રો રજુ કરવાના 
રહશેે. જો ઉમેદવાર અિલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર બનશે નહીં તેની 
ખાિ નોંિ લેવી.   

 

 

 



૧૬.   નીચે દશાાવ્યા મ જબનાાં કારણોસર આયોગને મળેલી અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે. 

       (આ યાદી માત્ર દષ્ટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપણૂા નથી)   

(૧)   ઉમેદવારે ઓનલાઇન કન્ફમા થયેલ અરજીપત્રક (બારકોડ વાળાં)ની સ્પષ્ટ અને સ્વચ્છ નકલ ડાઉનલોડ 
કરવાની રહશેે. જેમાાં ફોટોગ્રાફ, િહી િરહત વાંચાય તેવી તવગતો હોવી જોઇએ. ફોટોગ્રાફ સ્પષ્ટ ના હોય તો 
પાિપોટા િાઇઝનો ફોટોગ્રાફ અરજીપત્રક પર લગાવવાનો રહશેે. િહી સ્પષ્ટ ના હોય તો ફરીથી અરજીપત્રકમાાં 
િહી કરવાની રહશેે.  

(૨)   જન્મ તારીખના પરુાવા માટે એિ.એિ.િી.ઈ.નુાં પ્રમાણપત્ર  (જન્મ તારીખનો દાખલો કે શાળા છોડયાન ાં 
પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણાશે નહીં)  

(૩)  જાતતનુાં પ્રમાણપત્ર (અન .જાવત, અન .જનજાવત, અને સા. અને શૈ.પ.  વગાના ઉમેદવારો માટે) 

(૪)   િામાજજક અને શૈક્ષણણક પછાત વગાના ઉમેદવારોએ (જાહરેાતમાાં દશાાવ્યા મ જબ વનયત સમયગાળાન ાં 
ગ જરાતી નમનૂા મ જબન ાં પરરવશષ્ટ-ક અરજીપત્રકમાાં દશાાવેલ નાંબર અને તારીખન ાં જ)  રજૂ કરવાનુાં રહશેે. 
પરરતશષ્ટ-કના તવતલ્પે અન્ય કોઈ પ્રમાણપત્ર માન્ય રાખવામાાં આવશ ેનરહિં. અંિેજીમાાં Annexure-A (જે કેન્ર 
સરકારની ભરતી કે સાંસ્થાઓ માટે છે) તે માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. પરરણણત મરહલા ઉમેદવારોએ આવુાં 
પ્રમાણપત્ર તઓેની માતા-તપતાના આવકના િાંદભામાાં રજૂ કરવાનુાં રહશેે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પતતની 
આવકના િાંદભામાાં રજૂ કરેલ હશે તો તે માન્ય રાખવામાાં આવશ ેનહીં.   

 

(૫) શારીરરક અશતત ઉમેદવારોના રકસ્િામાાં  િા.વ.તવના તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પરરપત્ર મજુબનુાં 
તનયત નમનૂામાાં િરકારી હોસ્પીટલના સતુપ્રટેન્ડને્ટ / તિતવલ િર્જન /મેડીકલ બોડા દ્વારા આપેલ 
પ્રમાણપત્ર 

(૬)  માજી િૈતનક ઉમેદવારોના રકસ્િામાાં રડસ્ચાર્જ બકુની નકલ  

(૭) પરરણીત મરહલાઓના રકસ્િામાાં લગ્ન નોંિણીનુાં પ્રમાણપત્ર/ અટક અથવા નામ બદલાવલે હોય 
તો તે અંગનેા જાહરેનામાની નકલ  

(૮)  તવિવા મરહલા ઉમેદવારોના રકસ્િામાાં પનુ: લગ્ન ન કયાા અંગેના િોગાંદનામાની નકલ 

(૯) વગા-૩ની જાહરેાત માટે રમતગમતના પ્રમાણપત્ર ( જાહરેાતમાાં દશાાવેલ હોય તે નમનૂામાાં ) 

(૧૧)  સ્નાતક (બધાાં જ  વષા/ સેમેસ્ટરના ગ ણપત્રક ) 

(૧૦)  સ્નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર 

(૧૨)  અનસુ્નાતક (બધાાં જ  વષા/ સેમેસ્ટરના ગ ણપત્રક )  

(૧૩)   અનસુ્નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મ જબ જરૂરી હોય તો) 



(૧૪) તબીબી, દાંતવવષયક અને પશ ણચરકત્સા વવષયક જાહરેાતો માટે ઇન્ટનાશીપ પણૂા  કયાા અંગેન ાં 
પ્રમાણપત્ર(જો જાહરેાતની જોગવાઈ મ જબ જરૂરી હોય તો)   

(૧૫) જે  જાહરેાતમાાં  કાઉક્ન્િલનુાં રજજસ્રેશન જરૂરી હોય ત્યાાં િાંબાંતિત કાઉક્ન્િલમાાં રજજસ્રેશન કરાવેલ 
હોય તે  નોંિણી પ્રમાણપત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મ જબ જરૂરી હોય તો)   

(૧૬)  પીએચડી પદવી પ્રમાણપત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મ જબ જરૂરી હોય તો) 

(૧૭)  નેટ/સ્લેટ પ્રમાણપત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મ જબ જરૂરી હોય તો)  

(૧૮) તવદેશની યતુનવતિિટી માાંથી પદવી મેળવેલ હોયતો તેની માન્યતા અંગેના પરુાવાની નકલ   

(૧૯) જાહરેાતમાાં દશાાવેલ લાયકાતની િમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર િરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો 
હોય તો આવા ઉમેદવારે િમતક્ષતા પ્રસ્થાતપત કરતા આદેશો/અતિકૃતતાની તવગતો / પ્રમાણપત્ર 
રજૂ કરવાનુાં રહશેે.    

(૨૦) િરકારી કમાચારીના િબાંિમાાં “ના-વાાંધા પ્રમાણપત્ર” 

(૨૧) અનભુવના પ્રમાણપત્રો (જાહરેાત મ જબ જરૂરી હોય તો ક્રમાન સાર મેળવેલ અન ભવ, લાગ  પડતા 
સાંવગાના કાયાકાળની શરૂઆતથી પગારની વવગત, ફરજ/કામના પ્રકાર દશાાવવાના રહશેે.)  

(૨૨) િાંશોિનપત્રો (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મ જબ જરૂરી હોય તો)  

(૨૩) ણબનઅનામત ઉમેદવારોએ ભરેલ ફીની ઝેરોક્ષ નકલ 

(૨૪) શારીરરક માપ અંગેનુાં તબીબી પ્રમાણપત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મ જબ જરૂરી હોય તો) 

(૨૫) ણબનઅનામત કક્ષાના આતથિક રીએતે નબળા વગાના ઉમેદવારોએ અનામતનો લાભ મેળવવા માટે 
િામાજજક ન્યાય અને અતિકારીતા તવભાગના તા. ૬/૫/૨૦૧૬ના ઠરાવથી તનયત થયેલ નમનૂા મજુબનુાં 
પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુાં રહશેે.  

(૨૬) જાહરેાતની જોગવાઈ અનિુાંિાનમાાં લાગ ુપડતા અન્ય આિાર પરુાવા/પ્રમાણપત્રો.    

 

 

૧૭ .   વનમણકૂ:-  

 (૧)  ઉપરની જાહરેાત િાંબાંિમાાં તનમણકૂ માટે પિાંદ  થયેલા ઉમેદવારની િરકારશ્રીના  િાંબાંતિત  તવભાગને 
આયોગ દ્વારા ભલામણ કરવામાાં આવશે. ઉમેદવારોએ આખરી તનમણકૂપત્ર મેળવતાાં પહલેાાં કોમ્પ્યટુર અંગેની 
િીિીિી અથવા તેની િમકક્ષ રાજ્ય િરકાર વખતોવખત નક્કી કરે તેવી લાયકાત મેળવી લેવાની રહશેે.આ 
પ્રકારની લાયકાત નહીં િરાવનાર ઉમેદવાર તનમણકૂને પાત્ર બનશે નહીં.  



(૨) તનમણકૂ અંગેની િઘળી કાયાવાહી િરકારશ્રી  દ્વારા કરવામાાં આવતી હોવાથી આ અંગેનો કોઇપણ 
પત્રવ્યવહાર આયોગ ધ્યાને લેશે  નહીં. 

(૩)  ઉમેદવારે તેની શૈક્ષણણક લાયકાત /અનભુવ/ઉંમર વગેરેના િમથાનમાાં રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ 
તબકે્ક અયોગ્ય માલમુ પડશે તો તેની ઉમેદવારી રદ થશે તેમજ ભલામણ બાદની તનમણકૂ પણ રદ થવાને 
પાત્ર રહશેે અને આવા ઉમેદવાર ભારતીય ફોજદારી િારા  હઠેળની  કાયાવાહી ને પાત્ર થશે, જેથી ઉમેદવારન ે
િલાહ આપવામાાં આવે છે કે,તેમણે રજુ કરેલા  પ્રમાણપત્રો ખબુજ ચોકિાઈથી પણુા રીતે ખરાઈ કયાા બાદ 
જ આયોગમાાં રજુ કરવા. 

૧૮.   ગેરવતાણ ૂાંક અંગે દોવષત ઠરેલા ઉમેદવારો વવરૂધ્ધ પગલાાં:- 

              ઉમેદવારોને આથી ચેતવણી આપવામાાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાાં કોઇપણ પ્રકારની 
ખોટી મારહતી દશાાવવી નહી,તેમજ આવશ્યક મારહતી છૂપાવવી નહી,ઉપરાાંત તેઓએ રજુ કરેલ અિલ 
દસ્તાવેજો કે તેની પ્રમાણણત નકલમાાં કોઇપણ િાંજોગોમાાં સિુારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા કોઇપણ ચેડાાં 
કરવા નહીં અથવા તેઓએ આવા ચેડાાં કરેલ/બનાવટી દસ્તાવેજો રજુ કરવા નહી,જો એકજ બાબતના બે કે 
તેથી વધ ુદસ્તાવેજોમાાં અથવા તેની પ્રમાણણત નકલમાાં કોઇપણ પ્રકારની અચોકિાઇ અથવા તવિાંગતતા 
જણાય તો તે તવિાંગતતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા રજુ કરવી.જો કોઇ ઉમેદવાર આયોગ દ્વારા દોતર્ષત જાહરે 
થયેલ હોય અથવા થાય તો ,   

(૧) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા,  

(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી,  

(૩) કોઇ અન્ય વ્યક્તત દ્વારા છળ કપટથી કામ પણુા કરાવ્ય ુહોય , 

(૪) બનાવટી દસ્તાવેજ રજુ કયાા હોય ,  

(પ) અગત્યની બાબત છુપાવવા અથવા દોર્ષમકુત અથવા ખોટા તનવેદનો કરેલ હોય , 

(૬) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ અતનયતમત કે અનણુચત ઉપાયોનો િહારો લીિો હોય , 

(૭) કિોટી િમયે કોઇ અનણુચત િાિનોનો ઉપયોગ કયો હોય , 

(૮) ઉત્તરવહીમાાં અશ્લીલ  ભાર્ષા કે અતશષ્ટ  બાબતો િરહતની અિાંગત બાબતો રજુ કરેલ હોય, 

(૯) પરીક્ષા ખાંડમાાં કોઇપણ રીતની ગેરવતાણકૂ આચરવી , જેવી કે અન્ય  ઉમેદવારની જવાબવહીની નકલ 
કરવી, પસુ્ત, ગાઇડ, કાપલી તેવા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તણલણખત િારહત્યની મદદથી અથવા  વાતણચત 
દ્વારા કે કોઇ િાાંકેતતક રીતે નકલ કરવા કે અન્ય  ઉમેદવારોને નકલ કરાવવાની ગરેરીતીઓ પૈકી કોઇપણ 
ગેરરીતી આચરવા માટે,    

(૧૦)  આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે તનયકુત થયલેા કમાચારીઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ 
પ્રકારની શારીરરક ઇજા પહોચાડવી, અથવા  



(૧૧)  ઉપરોકત જોગવાઇઓમાાં ઉલ્લેખાયેલ દરેક અથવા કોઇપણ કૃત્ય કરવા કે કરાવવા તેણે પ્રયત્ન કયો 
હોય કે િીિી અથવા આડકતરી રીતે આયોગ પર દબાણ લાવનાર ઉમેદવાર નીચ ેદશાાવેલ તશક્ષા ઉપરાાંત 
આપો આપ ફોજદારી કાયાવાહીને પાત્ર બનશે.  

(ક) આયોગ દ્વારા ત ેપિાંદગીના ઉમેદવાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે, અને /અથવા  

(ખ) તેને આયોગ લે તેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મલુાકાત માટે કાયમી કે મકુરર મદુત માટે  

(૧) આયોગ દ્વારા લેવાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પિાંદગી માટે, અને  

(ર) રાજય િરકાર હઠેળની કોઇપણ નોકરીમાાંથી િરકાર દ્વારા ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે અને  

(ગ) જો િરકારી િેવામાાં અગાઉથી જ હોય તો તેના તવરૂધ્િ િમણુચત તનયમો અનિુાર તશસ્તભાંગના પગલાાં 
લઇ શકાશે. 

(૧ર) ઉપરોકત તવગતોમાાં તનરદિષ્ટ કરેલ તશક્ષા કરતા પહલેા આયોગ/ િરકાર દ્વારા ઉમેદવારને /કમાચારીને 

(૧) આરોપનામામાાં તેમની િામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કેિના પ્રકાર બાબતે, 

(ર) લેખીતમાાં તશક્ષા અંગે બચાવનામુાં- હકીકત રજુ કરવા અને  

(૩) તશક્ષા અંગે તનયત િમય મયાાદામાાં રૂબરૂ રજુઆત કરવાની તક આપવામાાં આવશે.  

નોંિ : આયોગ િાથેના પત્રવ્યવહારમાાં ઉમેદવારે તેઓના ફોરવડીગ પત્રમાાં જગ્યાનુાં નામ, જાહરેાત 
ક્રમાાંક/વર્ષા, તેઓની જ્ગન્મ તારીખ અને બેઠક ક્રમાાંક/ રૂબરૂ મલુાકાતનો ક્રમાાંક આપેલ હોય તો તેની તવગતો 
અચકૂ દશાાવવી  

                                                         (એિ. એિ. પટવિાન)  

                                                                          િાંયકુત િણચવ 

                                                                  ગજુરાત જાહરે િેવા આયોગ  

                    

 

 

 

 

 



                             Online અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:- 

આ જાહરેાતના િાંદભામાાં આયોગ દ્વારા ઓન લાઈન જ અરજી સ્વીકારવામાાં આવશે. ઉમેદવાર              

તા:- ૦૧-૦૭-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલાક થી તા:૧૬-૦૭-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલાક સિુીમાાં                

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર અરજી પત્રક ભરી શકશ.ે ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીચે 

મજુબના Steps (૧) થી (૧૭) અનિુરવાના રહશેે. Confirmation Number મળ્યા પછી જ અરજી 

માન્ય ગણાશે.  

(૧) િૌ પ્રથમ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવુાં. (૨) Apply On line Click કરવુાં. 

આ પ્રમાણે click કરવાથી (1) More Details તથા  

(2) Apply Now બટન દેખાશે. િૌપ્રથમ More Details પર Click કરીને જાહરેાતની બિી જ 

તવગતોનો અભ્યાિ ઉમેદવારોએ કરવો.અને ત્યારબાદ Apply Now બટન ક્તલક કરવુાં. 

(૩) વહીવટી અતિકારી, િામાન્ય રાજય િેવા, વગા-૧ ઉપર click કરવાથી જગ્યાની તવગતો 

મળશ ે

(૪) તેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application  Format દેખાશે. Application 

Format માાં િૌ પ્રથમ “Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરડી (*) તનશાની હોય 

તેની તવગતો ફરજજયાત ભરવાની રહશેે.) “Personal Details” માાં જ્યાાં Mobile Number અને email 

ID માાંગ્યા છે, તેની તવગત લખવી જેથી જરૂર જણાયે આયોગ ઉમેદવારને મારહતગાર કરી શકે. 

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

click કરવુાં અને પોતાની શૈક્ષણણક તવગતો ભરવી. 

(૬) Additional Qualification પર “click” કરી Additional Qualification ભરવી. 

(૭) Experience Details પર “click” કરવુાં અને Experience Details ભરવી. વધ ુExperience 

ઉમેરવા માગતા હોવ તો  Add. More Exp.પર “click” કરી Details ભરવી. 

(૮) Additional Information પર “click” કરી ત્યાાં મારહતી ભરવી. જે વિારાનો અનભુવ ojas 

module માાં િમાતવષ્ટ ન થતો હોય, તો િાદા કાગળ પર ojas માાં જણાવ્યા મજુબના અનભુવના 

કોઠા પ્રમાણે આપે વિારાના અનભુવની તવગત ઉમેરીને મોકલવી. 

(૯) તેની નીચે “Self declaration” માાં Yes / No  પર click કરવુાં. 



(૧૦) હવ ેsave  પર “click” કરવાથી તમારો Data Save  થશે. અહીં ઉમેદવારનો  Application 

Number generate  થશે. જે ઉમેદવારે  િાચવીને રાખવાનો રહશેે અને હવે પછી આ જાહરેાતના 

િાંદભામાાં આયોગ િાથેના કોઈ પણ પત્ર વ્યવહારમાાં તે દશાાવવાનો રહશેે.  

(૧૧) જો આપની અરજીપત્રકમાાં કોઇ સિુારા-વિારા કરવાના હોય તો Edit Applicationમાાં જઇને 

કરી શકાશે,આ સતુવિા અરજી Confirm કરતાાં પહલેા ઉપલબ્િ છે. એક વખત અરજી Confirm થઇ 

ગયા પછી/બાદ આ સતુવિા ઉપલબ્િ રહશેે નહીં.  

(૧૨) હવે પેજના ઉપરના ભાગમાાં upload photo પર click કરો અહીં તમારો application number 

type કરો અને તમારી Birth date type કરો. ત્યારબાદ ok પર click  કરો. અહીં, photo અને 

signature upload કરવાના છે. (ફોટાનુાં માપ ૫ િે.મી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ િે.મી પહોળાઈ અને 

signature નુાં માપ ૨.૫ િે.મી. ઊંચાઇ અને ૭.૫ િે.મી પહોળાઈ રાખવી) (photo અને signature 

upload કરવા િૌ પ્રથમ તમારો photo અને signature .jpg Formatમાાં(10 KB) િાઇઝ થી વિારે 

નહીં તે રીતે Computer માાં હોવા જોઇએ.) “Browse” Button પર click કરો હવે Choose File ના 

સ્ક્રીનમાાંથી જે ફાઇલમાાં .jpg Format માાં તમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને ત્યાાંથી Select 

કરો અને “Open” Button ને click કરો. હવે “Browse” Button ની બાજુમાાં “Upload “  Button પર 

Click કરો હવે બાજુમાાં તમારો photo દેખાશે. હવે આજ રીત ેsignature પણ upload કરવાની રહશેે.  

(૧૩) હવે પેજના ઉપરના ભાગમાાં “Confirm Application” પર click કરો અન ે “Application 

number” તથા Birth Date Type  કયાા બાદ Ok પર click કરવાથી બે (૨) બટન ૧: Application 

preview ૨: confirm application દેખાશે. ઉમેદવારે “Application preview” પર click કરી પોતાની 

અરજી જોઈ લેવી. અરજીમાાં સિુારો કરવાનો જણાય, તો Edit Application ઉપર click કરીને સિુારો 

કરી લેવો. અરજી confirm કયાા પહલેા કોઇપણ પ્રકારનો સિુારો અરજીમાાં કરી શકાશે. પરાંત.ુ અરજી 

confirm થઇ ગયા બાદ અરજીમાાં કોઇપણ સિુારો થઇ શકશે નહીં. જો અરજી સિુારવાની જરૂર ન 

જણાય તો જ confirm application પર click  કરવુાં. Confirm application પર click કરવાથી 

ઉમેદવારની અરજીનો આયોગમાાં online સ્વીકાર થઈ જશે. અહીં “confirmation number” generate 

થશે જે હવે પછીની બિી જ કાયાવાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે િાચવવાનો રહશેે. Confirmation 

number તિવાય કોઇપણ પત્રવ્યવહાર કરી શકાશે નહીં. Confirm થયેલ અરજીપત્રકની તપ્રન્ટ અચકૂ 

કાઢી રાખવી. 

 



(૧૪)  સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારો અરજી ફી નીચેના બે વવકલ્પ પૈકી કોઈપણ થી ભરી શકે છે. 

     (૧) પોસ્ટ ઓફીસમાાં:  િામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી િાંદભે “Print Challan” ઉપર 
કલીક કરીને તપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ કાઢવાની રહશેે. આ તપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ લઇને નજીકની 
કોમ્પ્યટુરની સતુવિા િરાવતી પોસ્ટ ઓરફિમાાં  જવાનુાં રહશેે. પોસ્ટ ઓફીિમાાં રૂ. ૧૦૦/- 
આયોગની ફી + પૉસ્ટલ િતવિિ ચાર્જ તારીખ. ૧૬/૦૭/૨૦૧૬, ૧૩-૦૦ કલાક સિુીમાાં ભરવાની 
રહશેે અને ફી ભયાા અંગેનુાં ચલણ મેળવવાનુાં રહશેે. 

      (૨)  ઓન લાઈન ફી;  ફી જમા કરાવવા માટે “Print Challan” ઉપર કલીક કરવુાં અને તવગતો 
ભરવી   અને ત્યા “Online Payment of fee”ઉપર ક્લીક કરવ ાં ત્યારબાદ આપેલ વવકલ્પોમા 
Net Banking, Card Payment અથવા “Other Payment Mode”ના વવકલ્પ માથી યોગ્ય વવકલ્પ 
પસાંદ કરવો  અને આગળની વવગતો ભરવી.ફી જમા થયા બાદ  આપને આપની ફી જમા થઈ 
ગઈ છે તેવ ાં Screen પર લખાયેલ  આવશે અને e-receipt મળશે .જેની “Print” કાઢી લેવી .જો 
પ્રરક્રયામા કોઈ ખામી હશે તો Screen પર આપની ફી ભરાયેલ નથી  તેમ જોવા મળશે.  

 (૧૫)    સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારોએ આ ચલણ તથા confirm થયેલ અરજીપત્રક  સાથે 
જોડવાના આવશ્યક પ્રમાણપત્રો સ્વયાં પ્રમાણણત  કરીને, નીચે મ જબ લાગ  પડતા ક્રમાાંન  સાર 
અચ ક  જોડીને આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવે ત્યારે જ અરજીપત્રક ણબડાણો સરહત 
આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલવાના રહશેે અથવા આયોગની કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી 
જવાના રહશેે 

         (૧) On line confirm થયેલ અરજીપત્રક. (૨)  જન્મ તારીખના પ રાવા માટે 
એસ.એસ.સી.ઇ.ન ાં પ્રમાણપત્રની નકલ (જન્મનો દાખલો કે શાળા છોડયાન ાં પ્રમાણપત્ર માન્ય 
ગણાશે નરહ (૩)  વનયત  શૈક્ષણણક લાયકાતના ડીિી પ્રમાણપત્રની નકલ (૪)  ડીિીના અંતીમ 
વષાની માક્સીટની નકલ  (૫) અન ભવના પ્રમાણપત્ર નકલ ( જો જાહરેાતની જોગવાઇ મ જબ 
જરૂરી હોય તો) (૬) નામ/અટકમાાં ફેરફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી ગેઝેટની નકલ/પરણીત 
મરહલા ઉમેદવારે મેરેજ રજીસ્રેશનની નકલ (૭) વવધવા મરહલા ઉમેદવારના રકસ્સામા પ ન: 
લગ્ન કયાા નથી તેવી એફીડેવીટની નકલ  (૮) અન્ય લાગ  પડ્તા હોય તેવા આધાર/ પ રાવા.   

 (૧૬) અનામત વગાના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહશેે નહીં અને તેઓએ  અરજીપત્રક 
સાથે જોડવાના આવશ્યક પ્રમાણપત્રો સ્વયાં પ્રમાણણત  કરીને, નીચે મ જબ લાગ  પડતા  
ક્રમાાંન  સાર અચ ક  જોડીને આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવે ત્યારે જ અરજીપત્રક ણબડાણો સરહત 
આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલવાના રહશેે અથવા આયોગની કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી 
જવાના રહશેે 

         (૧) On line confirm થયેલ અરજીપત્રક (૨) જન્મ તારીખના પ રાવા માટે એસ.એસ.સી 
કે્રડીટ સટીની નકલ (૩) જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ (૪) સા.અને શૈ.પ.વગાના ઉમેદવારો માટે        
વનયત થયેલ સમય ગાળામા મેળવેલ વનયત થયેલ પરરવશષ્ટ-ક મ જબન ાં/નવા વનયત થયેલ 
નમ ના- પરરવશષ્ટ- (૪) નોન ક્લીમીલેયર પ્રમાણપત્ર(અંગેજીમા અપાત   એનેક્ષર-એ માન્ય 
નથી (૫) ણબન અનામત કક્ષાના આવથિક રીતે નબળા વગો(Unreserved Economically 
Weaker Sections) વગાના ઉમેદવારો માટે વનયત થયેલ સમય ગાળામા મેળવેલ ણબન 
ઉન્નતવગા (Non Creamy layer) ‘પરરવશષ્ટ-અ’ મ જબન ાં  પ્રમાણપત્ર  (૬) વનયત  શૈ.લા ના 
ડીિી પ્રમાણપત્રની નકલ (૭) ડીિીના અંતીમ વષાની માક્સીટની નકલ (૮) અન ભવના 
પ્રમાણપત્ર નકલ (જો જાહરેાતની જોગવાઇ મ જબ જરૂરી હોય તો) (૯) નામ/અટકમા ફેરફાર 



કરાવેલ હોય તો સરકારી ગેઝેટની નકલ/પરરણીત મરહલા ઉમેદવારે મેરેજ રજીસ્રેશન નકલ 
(૧૦) વવધવા મરહલા ઉમેદવારના રકસ્સામા પ ન: લગ્ન કયાા નથી તેવી એફીડેવીટની નકલ  
(૧૧) અન્ય લાગ  પડતા હોય તેવા આધાર/પ રાવા.   

(૧૭) દરેક જાહરેાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતાાં, િાંજોગોવશાત, જો કોઇ 
ઉમેદવારે એકથી વધ ુઅરજી કરેલ હશે, તો છેલ્લી કન્ફમા થયેલ અરજી, તેની િાથ ેતનયત 
ફી ભરેલ હશે, તો તે માન્ય ગણાશે અન ેઅગાઉની અરજી રદ્દ ગણવામાાં આવશે. અગાઉની 
અરજી િાથે ભરેલ ફી છેલ્લી કન્ફમા થયેલ અરજી િામે ગણવામાાં આવશે નહીં. જો ઉમેદવારે 
છેલ્લી કન્ફમા થયેલ અરજી િાથે તનયત ફી ભરેલ નહીં હોય, તો આવા ઉમેદવારની તનયત 
ફી િાથેની કન્ફમા થયેલી છેલ્લી અરજી માન્ય ગણવામાાં આવશે. જો ઉમેદવારે એકથી વધ ુ
અરજી િાથે ફી ભરેલ હશે, તો તે રીફાંડ કરવામાાં આવશે નહીં.  

અરજી ફી : 

(૧) િામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે પોસ્ટ ઓફીિમાાં રૂ.૧૦૦/- આયોગની ફી+પૉસ્ટલ િતવિિ 
ચાર્જ ભરવાનો રહશેે. અને ફી ભયાા અંગેનુાં ચલણ મેળવી ને અરજીપત્રક િાથે જોડીને  રજુ 
કરવાનુાં રહશેે. અને જો  ફી ઓન લાઈન ભરેલ હોય તો e-receipt ની“Print” કાઢી લેવાની 
રહશેે અને અરજીપત્રક િાથે જોડીને  રજુ કરવાની  રહશેે 

(૨)    મળૂ ગજુરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહતેી નથી 

(૩)  મળૂ ગ જરાતના ણબનઅનામત વગાના આવથિક રીતે નબળા વગાના અનામત કક્ષાના 
ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહતેી નથી 

(૪)    અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો ણબન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો પણ તેઓએ 
અરજી ફી ભરવાની રહશેે નહીં. તે તિવાયના િોરણો ણબન અનામત વગાના લાગ ુપડશે.  

(૫) ફી ભયાા વગરની અરજી રદ થવાને પાત્ર છે. ફી ભરેલ નહી હોય તેવા ઉમેદવારને કોઇ પણ 
િાંજોગોમાાં પ્રાથવમક કસોટી/રૂબરૂ મ લાકાત પરીક્ષામાાં બેસવા દેવામાાં આવશે નહી.. આ ફી 
ફતત પોસ્ટ ઓરફિ દ્વારા જ સ્વીકારવામાાં આવશે, રોકડમાાં, ડીમાન્ડ ડ્રાફ્કટથી, ઇન્ન્ડયન 
પોસ્ટલ ઓડાર કે પે ઓડારના સ્વરૂપમાાં આ ફી સ્વીકારવામાાં આવશે નહી. જેની ઉમેદવારોએ 
ખાસ નોંધ લેવી. 

ઉમેદવારોને ખાસ જણાવવાન ાં કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરમ્યાન કોઇ ઉમેદવાર, 

આ જગ્યા ના ભરતી વનયમો, તથા જાહરેાતની જોગવાઇઓ મ જબ લાયકાત ધરાવતા નથી તેમ 

માલમૂ પડશે તો તેમની ઉમેદવારી કોઇ પણ તબકે્ક રદ કરવામાાં આવશે.  

નોંિ :- વહીવટી અતિકારી, િામાન્ય રાજય િેવા, વગા-૧ ની જગ્યાના ભરતી તનયમો, અરજીપત્રક 

િાથે જોડવાના આવશ્યક પ્રમાણપત્રોની નકલ, વય મયાાદામાાં છૂટછાટ, અરજી કયા િાંજોગોમાાં રદ 

થવાને પાત્ર છે તેની તવગતો, પરરતશષ્ટ-’ક’ નો નમનૂો, િરકારી કમાચારીએ રજુ કરવાના ના-વાાંિા 

પ્રમાણપત્રનો નમનૂો અને જાહરેાતની અન્ય વધ ુ તવગતો આયોગની કચેરીના નોરટિબોડા અને 

આયોગની વેબિાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોવા મળશે. 
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