
GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 
On line applications are invited for the posts of the Veterinary Officer, in Gujarat 

Animal Husbandry  Service, Class-II, under Agriculture and Co-Operation 

Department  (Advt.  34  /2016-17) between date: 01/08/2016, 13.00 Hrs. to date  

16/08/2016,  13.00 Hrs.  

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

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

Instructions, and the method of on line application.   

Total  No. of  vacancy :-120  ( As below ) –` 

Sr. 

No. 

            Categoryw   Total Vacancy Out of total Post reserved for  

Women 

1 Unreserved  (General) 51 17 

2 Unreserved Economically   

Weaker Section 

12 04 

3 S.E.B.C 31 10 

4 S.C. 08 03 

5 S.T. 18 06 

6 Ex-Service man (01) (00) 

             Total 120 40 

       Note:-  

(1)  Out of above mentioned posts no post is reserved for Physically Disabled Candidates.  
(2) The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for 

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

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

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

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

candidates thereof as well as selection to the posts of SEBC, S.C. S.T. Categories & 

Unreserved Economically   Weaker Section 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  :-  

(i)  possess a degree in Veterinary Science and Animal Husbandry (BVSc & AH) or a 

degree in Veterinary Science  or Animal Husbandry (BVSc or AH) from any of the 

Universities established or incorporeted by or under the Central or State Act in India; 

or any other educational institution  recognized as such or declared to be deemed 

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

been recognized under Indian Veterinary Council Act, 1984.  

   Note: A Candidate appointed by direct selection shall get himself registered with 

the Gujarat Veterinary Council or Veterinary Council of India statutory bodies 

establised under the Indian Veterinary CouncilAct, 1984 at the time of making 

application, if he is not so registered.  

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

Service Classificstion and Recruitment (General ) Rules,1967  

     (iii) adequate knowledge of Gujatati or Hindi or both. 

PAY:- Rs. 9,300/--Rs. 34800/-  ( Grade pay- Rs. 4,600)    

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

application. 

Note: In following cases, upper age limit will be relaxed. 

1 1 

 

  Unreserved Economically   Weaker Section,           

S. C.,      S. T. & S.E.B.C. of Gujarat state 

Category 

   05 Years (maximum up to 45 years)      

22  2   Women Candidates belonging to Unreserved 

Economically   Weaker Section,   S.C., S. T.  & 

S.E.B.C.   Category 

   10 Years (maximum up to 45 years,                                                                                                     

Inclusive Five years relaxation for women )    

3   Women Candidates belonging Unreserved  

(General)  

 05 Years (maximum up to 45 years.)                                

4   Ex. Serviceman. Including                                                                        

E.C.O./S.S.C.O. 

Length of Military Service plus three 

years, up to 40 years. (maximum up to 

40 years) 



5 

 

 A candidate who is already in Gujarat Govt. 

service, either as a permanent or a Temporary 

officiating continuously for six months and had 

not crossed age limit prescribed for the 

advertised post at the time of his first 

appointment. 

 

(i) If experience is prescribed as one of the 

qualifications, the upper are limit shall not apply. 

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

qualifications and a Govt.servant appointed to a 

post requiring a Medical, Engineering, Veterinary 

or Agriculture degree or diploma and who applied 

for any such post,the upper age limit shall not 

apply. 

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

qualifications in the advertisement, Govt. servants 

who are working on the post from which an 

employee can be promoted to the post so 

advertised, be entitled to relaxation of 5 years, or 

to the extent of equal number of years for which 

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

 

Note:  

(1)   The number of candidates to be called for interview test shall  be about 3 times of the 

number of vacancies   .  
  

  (2)  If the number of the candidates available for interview is more than   three  times then 

Preliminary Test will be held. Tentative date for Preliminary Test is 08-01-2017. 
Provisional Result will be declared tentatively  up to April, 2017. For Sylabus of 

Preliminary  Test please refer  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 shall be considered for final selection. 

 (4)  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 

         For an interview 

       01       06 

       02       08 

       03       10 

       04   &  more     03 times of the post 

 



 

(5)  The candidates having qualification from foreign University should produce 

necessary documents/proof regarding the recognition/equivalence of their degree. 

(6)  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 have to pay Rs.100/- as Application fee. While 

candidates of Unreserved Economically  Weaker Section & Reserved Category of Gujarat State 

have not to pay application fee. While candidates of Reserved Category of Other State have to pay 

application fee.                                                                                                                  

                                                                                                               (S. S. Patvardhan) 

                                                                                                                  Joint Secretary 

                               Gujarat Public Service Commission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

જાહરેાત ક્રમાાંક:   ૩૪ /૨૦૧૫-૧૬, કૃષિ અને સહકાર ષવભાગ હસ્તકની પશ ુ ચિકિત્સા અધિિારી, ગજુરાત 

પશપુાલન સેવા, વર્ગ-૨ની ૬૦ જગ્યાઓ માટે લાયિ ઉમેદવારોથી તા:- ૦૧/૦૮/૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલાક થી 

તા. ૧૬ /૦૮/૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલાક સિુીમાાં ઓનલાઈન અરજીઓ માંગાવવામાાં આવે છે.  

(૨) આ જાહરેાત અ ્વયે  લન લાઅન અરકર િરતા પહલેા ધવર્તવાર જાહરેાત સાથેની “ જાહરેાતની 
સામા્ય જોર્વાઅલ’ અને લન લાઅન અરકર િરવાની રીત તેમજ અરકર ફી ભરવાની રીત અંર્ેની 
સિૂનાલ આયોર્ના નોટીસ બોર્ગ પર તથા આયોર્ની વેબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in  પર જોવા 
ધવનાંતી છે.  ત્યારબાદ  જ ઉમેદવારે અરકર િરવાની રહશેે. 
જગ્યાનુાં નામ:- પશ ુચિકિત્સા અધિિારી, ગજુરાત પશપુાલન સેવા, વર્ગ-૨ની ૧૨૦ જગ્યાઓ (નીચે મજુબ) 
 
અન.ુ 

નાં.. 

  િેટેર્રી              કુલ 

જગ્યા  

  િેટેર્રીવાર જગ્યા પૈિી મકહલાલ માટે 

અનામત જગ્યા  

૧ ચબનઅનામત  (સામા્ય) ૫૧ ૧૭ 

૨ ચબનઅનામત િક્ષાના 
આધથિિ રીતે નબળા વર્ગ 
(UEWS)   

૧૨ ૦૪ 

૩ સા.શૈ. પ. વર્ગ ૩૧ ૧૦ 

૪ અન.ુ જાધત  ૦૮ ૦૩ 

૫ અન.ુ જન જાધત  ૧૮ ૦૬ 

૬ માકર સૈધનિ  (૦૧) (૦૦) 

  ૧૨૦ ૪૦ 

નોંધ: 

(૧) ઉક્ત જગ્યાલ પૈિી િોઇ જગ્યા શારીકરિ અશક્તતા િરાવતાાં  ઉમેદવારો માટે અનામત નથી.  

(૨) અનામત િક્ષાના ઉમેદવારો ચબનઅનામત જગ્યા માટે અરકર િરી શિશે પરાંત ુ તેમને પસાંદર્ી 
માટેના િોરણો ચબનઅનામત િક્ષાના લાગુાં પર્શે. 

(૩) મકહલાલ માટેની અનામત જગ્યા માટે જો મકહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્િ  ન થાય તો તે  જગ્યા ત ે
િક્ષાના પરુૂષ ઉમેદવારને ફાળવી શિાશે. 



(૪) ચબન અનામત િેટેર્રીની કલૂ જગ્યાલ અને તે પૈિી મકહલા ઉમેદવારો માટેની અનામત જગ્યાલ 
તથા અન ુ .જાષત, અન.ુ જનજાષત, સા.શૈ.પ.વર્ગ અને ચબનઅનામત િક્ષાના આધથિિ રીતે નબળા વર્ગ 
(UEWS)  માટેની કલૂ જગ્યાલ અને તે પૈિી મકહલા ઉમેદવારો માટેની અનામત જગ્યાલ પર પસાંદર્ી 
જે તે િેટેર્રીના ઉમેદવારો તથા તે પૈિી મકહલા ઉમેદવારોએ પસાંદર્ીની પ્રકિયા દરમ્યાન પ્રાપ્ત િરેલ 
ગણુ અને આયોરે્ સાંબાંધિત સેવાની િાયગક્ષમતા જાળવી રાખવા ધનયત િરેલ લાયિી િોરણ ધ્યાને લઇ 
િરવામાાં આવશ.ે 

   શૈક્ષણિક લાયકાત:   

(i)  possess a degree in Veterinary Science and Animal Husbandry (BVSc & AH) or a 

degree in Veterinary Science  or Animal Husbandry (BVSc or AH) from any of the 

Universities established or incorporeted by or under the Central or State Act in India; 

or any other educational institution  recognized as such or declared to be deemed 

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

been recognized under Indian Veterinary Council Act, 1984.  

   Note: A Candidate appointed by direct selection shall get himself registered with the 

Gujarat Veterinary Council or Veterinary Council of India statutory bodies establised 

under the Indian Veterinary CouncilAct, 1984 at the time of making application, if he 

is not so registered.  

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

Service Classificstion and Recruitment (General ) Rules,1967.  

(iii) adequate  knowledge of Gujatati or Hindi or both. 

પગાર:- રૂ. ૯,૩૦૦ – ૩૪,૮૦૦ (ગ્રેર્ પ-ે રૂ. ૪,૬૦૦) 

ઉંમર:- ૩૫ વષગથી વધ ુનહીં. (પ્રસ્તતુ જગ્યાના ભરતી ષનયમો અનસુાર ઉપલી વયમયાાદા ૩૦  વિાની 
છે, પરાંત ુગજુરાત સરકારના સામાન્ય વહીવટ ષવભાગના તા. ૬/૧૦/૨૦૧૫ના ઠરાવ  ક્રમાાંક: 
સીઆરઆર/૧૧૨૦૦૮/૨૮૨૩૨૩/ ગ. ૫, અનસુાર  ઉપલી વયમયાાદામાાં ૦૫ વિાની છૂટછાટ મળવાપાત્ર 
હોઈ આ જગ્યા માટે ઉપલી વયમયાાદા ૩૫ વિાની ગિવાની રહ ેછે.) 
 (૧) ઉંમર અરકર સ્વીિારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ર્ણવામાાં આવશે. 
 (૨) જાહરેાતમાાં ઉપલી વયમયાગદા આપવામાાં આવેલ છે, તેમાાં નીિે દશાગવ્યા મજુબની છૂટછાટ                      
મળવાપાત્ર છે. 

૧ મળુ ગજુરાતના  અનસુચુિત જાધત, અનસુચુિત જનજાધત,   
સામાજજિ અને શૈક્ષચણિ રીતે પછાત વર્ગના અને  
ચબનઅનામત િક્ષાના આધથિિ રીતે નબળા વર્ગ (UEWS)  
પરુુષ ઉમેદવારો  

પાાંિ વષગ (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વષગની 
મયાગદામાાં) 



 

નોંિ: (૧) જગ્યાની સાંખ્યાના  આશરે ત્રણ ર્ણા ઉમેદવારો રૂબરૂ મલુાિાત માટે બોલાવવામાાં આવશે.  

(૨)જો જાહરેાતમાાં દશાગવેલ  જગ્યાની સાંખ્યાના  ત્રણ ર્ણાથી વધ ુઉમેદવારો ઉપલબ્િ હશે તો, જરૂર 

જણાયે  આયોર્ દ્વારા પ્રાથધમિ િસોટી યોજવામાાં આવશે. પ્રાથધમિ િસોટી સાંભવતઃ તા.૦૮/૦૧/૨૦૧૭ના     

રોજ યોજાશે. જે અ્વય ેઅરકર િિાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની િામિલાઉ યાદી એધપ્રલ, ૨૦૧૭ સિુીમાાં        

જાહરે િરવામાાં આવશે.પ્રાથધમિ િસોટીનો અભ્યાસિમ આયોર્ની  વેબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in             

પર જોવા ધવનાંતી છે. 

(૩)  જો આયોર્ દ્વારા જગ્યાની સાંખ્યા અને મળેલ અરકરલની સાંખ્યા ધ્યાને લેતા પ્રાથધમિ િસોટી યોજવાનો 

પ્રસાંર્ ઉપસ્સ્થત થશે તો, પ્રાથધમિ િસોટીના ગણુ રૂબરૂ મલુાિાત માટે ઉમેદવારોની સાંખ્યા મયાગકદત િરવાના 

હતે ુમાટે જ ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે. પ્રાથધમિ િસોટીમાાં મેળવેલ ગણુ આખરી પસાંદર્ીના હતે ુમાટે ધ્યાનમાાં 

લેવામાાં આવશે. 

 

૨ મળુ ગજુરાતના  અનસુચુિત જાધત. અનસુચુિત જનજાધત,  
સામાજજિ અને શૈક્ષચણિ રીતે પછાત વર્ગના અને  
ચબનઅનામત િક્ષાના આધથિિ રીતે નબળા વર્ગ (UEWS)  
મકહલા ઉમેદવારો  

દસ વષગ (આ છૂટછાટમાાં મકહલા માટેની 
છૂટછાટ િે જે પાાંિ વષગની છે, તેનો સમાવેશ 
થઇ જાય છે, વધમુાાં વધ ુ ૪૫ વષગની 
મયાગદામાાં છૂટછાટ મળશે.) 

૩ ચબન અનામત વર્ગના મકહલા ઉમેદવારો પાાંિ વષગ (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વષગની 
મયાગદામાાં) 

 

૪ માકર સૈધનિો. ઇ.સી..લ. એસ. એસ. સી.લ. સકહત 
ઉમેદવારો  

લશ્િરમાાં બજાવેલ સેવા ઉપરાાંત બીજા ત્રણ 
વષગ (વધમુાાં વધ ુ૪૦ વષગની મયાગદામાાં) 

૫ ગજુરાત સરિારના િમગિારીલ િે જેલ ગજુરાત સરિારની 
નોિરીમાાં િાયમી િોરણે અથવા હાંર્ામી િોરણે સળાંર્ છ 
માસ સિુી િામર્ીરી બજાવતા હોય અને તેલની પ્રથમ 
ધનમણ ૂાંિ જાહરેાતમાાંની જગ્યામાાં દશાગવેલ વયમયાગદાની 
અંદર થયેલ હોય તેવા િમગિારીલ. 

જાહરેાતમાાં અનભુવને લાયિાત તરીિે માાંર્ેલ 

ન હોય પરાંત ુ ઇજનેરી,તબીબી,ખેતી 
ધવષયિ,પશ ુ ચિકિત્સાની પદવી િે કર્પ્લોમાની 
જગ્યા પર ધનમણ ૂાંિ પામેલ િમગિારીને 

જાહરેાતમાાંની આવી લાયિાતવાળી જગ્યા(Any 

such post)માટે ઉપલી વયમયાગદા લાગ ુપર્શે 

નહીં 



 

(૩)  રૂબરૂ મલુાિાતમાાં આયોર્ની સિુનાલ /િોરણો મજુબ જાહરેાતમાાં દશાગવેલ િેટેર્રીવાઅઝ જગ્યાની 

સાંખ્યાને ધ્યાને લઅ નીિે મજુબ અનસુરવાનુાં રહશેે.   

                  કુલ જગ્યાલ            કુલ જગ્યાલ પૈિી રૂબરૂ મલુાિાત માટે બોલાવવામાાં આવનાર 

                                                         ઉમેદવારોની  સાંખ્યા      

                       ૦૧                                       ૦૬ 

                       ૦૨                                       ૦૮ 

                       ૦૩                                       ૧૦ 

                      ૦૪ િે તેથી વધ ુ                    કુલ જગ્યાલથી ૦૩ ર્ણા 

(૪) જો યધુનવસીટીએ માિગશીટમાાં ટિાવારી દશાગવેલ ન હોય તો ઉમેદવારે ટિાવારી ર્ણવા માટેની 

ફોમ્યુગલા/ આિાર અરકર સાથે   રજૂ િરવાના રહશેે.  

(૫) જો ઉમેદવાર ધવદેશની યધુનવસીટીની પદવી મેળવેલ હશે તો તેવી પદવીની ભારતમાાં મા્યતા / 

સમિક્ષતા ર્ણવા અંર્ે જરૂરી આિાર / પરૂાવા રજૂ િરવાના રહશેે. 

અરજી ફી: -ચબનઅનામત ઉમેદવારોએ રૂ. ૧૦૦/- અરકર ફી ભરવાની રહશેે. મળૂ ગજુરાતના અનામત 

િક્ષાના અને ચબનઅનામત િક્ષાના આધથિિ રીતે નબળા વર્ગ (UEWS)  ઉમેદવારોએ  ફી ભરવાની નથી અ્ય 

રાજયના અનામત વર્ગના ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની રહશેે.  

                                                                                                                                                                  
                                                                      (એસ.એસ. પટવિગન) 
                                                                          સાંયિુત સચિવ  
                                                                    ગજુરાત જાહરે સેવા આયોર્  
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                                    જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઈ 

૧. નાગરરકત્વ:-  
ઉમેદવાર, (િ) ભારતનો નાર્કરિ  અથવા (ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથવા (ર્) ભતૂાનનો પ્રજાજન 
અથવા (ઘ) ધતબેટ નો ધનવાગધસત જે ભારતમાાં િાયમી વસવાટ િરવાના ઇરાદાથી ૧લી જા્યઆુરી,૧૯૬૨ 
પહલેાાં ભારતમાાં આવેલા હોવા જોઇએ ,અથવા (િ) મળૂ ભારતીય વ્યસ્ક્ત િે જે ભારતમાાં િાયમી વસવાટ 
િરવાના ઇરાદાથી પાકિસ્તાન, પવૂગ પાકિસ્તાન,(બાાંગ્લાદેશ) બમાગ (મ્યાનમાર),શ્રીલાંિા, િે્યા, યરુ્ા્ર્ા, 
જેવા પવૂગ આકિિાના દેશો, સાંયકુ્ત પ્રજાસત્તાિ ટાાંઝાનીયા, ઝાાંબીયા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા 
ધવયેટનામથી સ્થળાાંતર િરીને આવેલ હોવા જોઇએ. પરાંત ુપેટા િમાાંિ (ખ),(ર્),(ઘ),અને (િ)માાં આવતા 
ઉમેદવારોના કિસ્સામાાં સરિારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવુાં જોઇએ.  
નોંધ:- જે ઉમેદવારના રકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાિપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારનુાં અરજીપત્રક આયોગ 
ષવચારિામાાં લેશે. અને જો ષનમણકૂ માટે તેમના નામની ભલામિ કરવામાાં આવશે તો રાજ્ય સરકાર 
તેમના રકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાિપત્ર આપવાની શરતે કામચલાઉ ષનમણકૂ આપશે.  
ર. ભરેલા અરજીપત્રક:-  

(૧) જો એિ િરતાાં વધ ુજાહરેાત માટે અરકર િરવાની હોય તો દરેિ જાહરેાત માટે અલર્ અલર્ અરકર 
િરવાની રહશેે અને પ્રત્યેિ અરકર સાથે ફી ભરવાની રહશેે. 

(૨) અનામત િક્ષાના ઉમેદવારો જો ચબનઅનામત જગ્યા માટે અરકર િરે તો અરકર ફી ભરવાની રહશેે 
નહી. 

(૩) અરકર ફી વર્રની અચગ્રમ નિલ ધવિારણામાાં લેવામાાં આવશે નહી.  

(૪) અનામત િક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાહરેાતમાાં અનામત જગ્યાલ દશાગવેલ ન હોય ત્યાાં આવા 
ઉમેદવારો ચબનઅનામત જગ્યા માટે અરકર િરી શિશે અને તેને ચબનઅનામતના િોરણો લાગ ુપર્શે. 

(૫) એિ જાહરેાત માટે એિ જ અરકર િરી શિાશે. એિ  જાહરેાત માટે એિ થી વધ ુઅરકર િરેલ હશે તો 
ઉમેદવારી રદ િરવામાાં આવશે. 

(૬) જાહરેાતમાાં મકહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાલ અનામત ન હોય તો પણ જે તે િેટેર્રીમાાં મકહલા 
ઉમેદવારો અરકર િરી શિે છે.  

(૭) જાહરેાતમાાં જે તે િેટેર્રીમાાં કુલ જગ્યાલ પૈિી મકહલા ઉમેદવારો માટે અમિુ જગ્યાલ અનામત 
હોય ત્યારે મકહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાલ ધસવાયની બાિી રહતેી જગ્યાલ ફક્ત પરુુષ 
ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેમ ર્ણવાનુાં નથી,આ જગ્યાલ પર પરુુષ તેમજ મકહલા ઉમેદવારોની 
પસાંદર્ી માટે ધવિારણા થઇ શિે છે, પરુુષ તેમજ મકહલા ઉમેદવારો અરકર િરી શિે છે. (દા.ત. કુલ  

૧૦ જગ્યાલ પૈિી ૦૩ જગ્યા મકહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરાંત ુબાિી રહતેી ૦૭ જગ્યા સામ ે
મકહલા ઉમેદવાર પણ પસાંદર્ી પામી શિે છે.) 



(૮) જાહરેાતમાાં માત્ર મકહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાલ અનામત હોય તો પણ જે તે િેટેર્રીમાાં પરુુષ 
ઉમેદવાર અરકર િરી  શિે છે િેમ િે મકહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્િ ન થાય તો આ જગ્યાલ પર પસાંદર્ી 
માટે પરુુષ ઉમેદવારોની ધવિારણા થઇ શિે છે. પરાંત ુજે જગ્યાલ મકહલા ઉમેદવારો માટે જ અનામત 
હોય અને તે જગ્યા ઉપર મકહલા ઉમેદવારો પરેુપરુા પસાંદર્ી પામે/જેટલી સાંખ્યામાાં પસાંદર્ી પામે તો 
તેમને જ પ્રથમ ધવિારણામાાં લેવાના થશે અને િોઇ મકહલા ઉમેદવાર પસાંદ ન થાય િે લછા મકહલા 
ઉમેદવાર પસાંદ થાય તો તેટલા પ્રમાણમાાં પરુુષ ઉમેદવારોને ધ્યાનમાાં  લેવામાાં  આવશે              

(દા.ત.કુલ ૧૦ જગ્યા મકહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે અને  ૦૮ મકહલા ઉમેદવાર પસાંદ થાય છે તો  
૦૨ પરુુષ ઉમેદવારો પસાંદર્ી પામી  શિે છે.)  

૩.         જન્મ તારીખ: 

(૧)  આયોર્ જ્મ તારીખ ના પરુાવા માટે એસ. એસ. સી બોર્ગ દ્વારા અપાયેલ  એસ. એસ. સી. 
ઇ.પ્રમાણપત્ર જ મા્ય રાખે છે. પરાંત ુઆ પ્રમાણપત્રમાાં દશાગવેલ જ્મતારીખ ખોટી હોવાનુાં ઉમેદવાર 
માને તો સક્ષમ અધિિારીએ આપેલ વય અને અધિવાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાચણત નિલ મોિલવાની 
રહશેે. આ પ્રમાણપત્રમાાં અધિકૃત અધિિારીએ સ્પષ્ટપણે જણાવેલ હોવુાં જોઇએ િે તેલએ એસ. એસ. સી. 
િે તેની પરીક્ષાનુાં મળૂ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ િરવામાાં આવેલ પરુાવાલને 
આિારે ઉમેદવારની સાિી જ્મતારીખ ............ છે. જે એસ. એસ. સી. િે તેની સમિક્ષ પરીક્ષાના 
પ્રમાણપત્રમાાં દશાગવેલ જ્મતારીખ િરતાાં જુદી છે તથા માનવાને પરુત ુાં િારણ છે. ઉમેદવારે રજુ િરેલ 
વય અને અધિવાસનુાં પ્રમાણપત્ર તેની ધવશ્વાસહતાગ(credibility)ના આિારે સ્વીિાર િે અસ્વીિારનો ધનણગય 
આયોર્ દ્વારા લેવામાાં આવશે. 

(૨) ઉમેદવારે અરકર પત્રિમાાં દશાગવેલ જ્મ તારીખમાાં પાછળથી િોઇપણ િારણસર ફેરફાર  થઅ શિશે                        
નહી. 

૪.  વયમયાાદા:- 

(૧)ઉંમર અરકર સ્વીિારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ર્ણવામાાં આવશે. 
(૨)જાહરેાતમાાં ઉપલી વયમયાગદા આપવામાાં આવલે છે, તેમાાં નીિે મજુબ ની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. 

૧ મળુ ગજુરાતના  અનસુચુિત જાધત, અનસુચુિત જનજાધત અને  
સામાજજિ અને શૈક્ષચણિ રીતે પછાત વર્ગના ઉમેદવારો  

પાાંિ વષગ (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વષગની 
મયાગદામાાં) 

૨ મળુ ગજુરાતના  અનસુચુિત જાધત. અનસુચુિત જનજાધત અને 
સામાજજિ અને શૈક્ષચણિ રીતે પછાત વર્ગના મકહલા ઉમેદવારો  

દસ વષગ (આ છૂટછાટમાાં મકહલા માટેની 
છૂટછાટ િે જે પાાંિ વષગની છે, તેનો 
સમાવેશ થઇ જાય છે, વધમુાાં વધ ુ૪૫ 
વષગની મયાગદામાાં છૂટછાટ મળશે.) 



 

૫. શૈક્ષણિક લાયકાત:- 

(૧) ઉમેદવાર જાહરેાતમાાં દશાગવેલ શૈક્ષચણિ લાયિાત અરકર સ્વીિારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ 
િરાવતા હોવા જોઇએ. 

(૨)  ઉમેદવારે શૈક્ષચણિ લાયિાત મા્ય યધુનવધસિટી/સાંસ્થામાથી મેળવેલ હોવી જોઇએ. 

(૩) ઉમેદવારે અરકર સાથે મા્ય યધુનવધસિટી/સાંસ્થાના ગણુ પત્રિ (બિા જ વષો/સેમેસ્ટર)અને પદવી 
પ્રમાણપત્રોની સ્વયાં પ્રમાચણત નિલ રજુ િરવાની રહશેે. શાળા/િોલેજના આિાયગ દ્વારા અપાયેલ 
પ્રમાણપત્ર મા્ય ર્ણવામાાં આવશે નહી. 

(૪) શૈક્ષચણિ લાયિાત િામિલાઉ િોરણે મા્ય રાખવી તેવો ઉમેદવાર નો હક્ક દાવો સ્વીિારવામાાં 
આવશે નહી. 

(૫)    જાહરેાતમાાં દશાગવેલ લાયિાતની સમિક્ષ લાયિાત ઉમેદવાર િરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો 
હોય તો આવા ઉમેદવારે સમિક્ષતા પ્રસ્થાધપત િરતા આદેશો/અધિકૃતતાની ધવર્તો આપવાની રહશેે.  

૬. અનભુવ :- 

(૧)   માાંરે્લ અનભુવ, અરકર સ્વીિારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ર્ણવામાાં આવશે.  

૩ ચબન અનામત વર્ગના મકહલા ઉમેદવારો પાાંિ વષગ (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વષગની 
મયાગદામાાં) 

૪ માકર સૈધનિો. ઇ.સી..લ. એસ. એસ. સી.લ. સકહત ઉમેદવારો  લશ્િરમાાં બજાવેલ સેવા ઉપરાાંત બીજા 
ત્રણ વષગ (વધમુાાં વધ ુ૪૦ વષગની 
મયાગદામાાં) 

૫ ગજુરાત સરિારના િમગિારીલ િે જેલ ગજુરાત સરિારની 
નોિરીમાાં િાયમી િોરણે અથવા હાંર્ામી િોરણે સળાંર્ છ માસ 
સિુી િામર્ીરી બજાવતા હોય અને તેલની પ્રથમ ધનમણ ૂાંિ 
જાહરેાતમાાંની જગ્યામાાં દશાગવેલ વયમયાગદાની અંદર થયેલ 
હોય તેવા િમગિારીલ. 

જાહરેાતમાાં અનભુવને લાયિાત તરીિે 

માાંર્ેલ ન હોય પરાંત ુઇજનેરી,તબીબી,ખેતી 
ધવષયિ,પશ ુચિકિત્સાની પદવી િે 

કર્પ્લોમાની જગ્યા પર ધનમણ ૂાંિ પામેલ 

િમગિારીને જાહરેાતમાાંની આવી 
લાયિાતવાળી જગ્યા(Any such post)માટે 

ઉપલી વયમયાગદા લાગ ુપર્શે નહીં 



(૨) (અ) જાહરેાતમાાં અ્યથા જોર્વાઇ િરવામાાં ન આવી હોય તો જરૂરી લાયિાતો મેળવવામાાં આવે તે 
તારીખથી, (બ) અરકર સ્વીિારવાની છેલ્લી તારીખના સાંદભગમાાં અનભુવ ર્ણવામાાં આવશે.  

(૩) ઉમેદવારે અરકરમાાં જે અનભુવ દશાગવેલ હોય તેના સમથગનમાાં અનભુવનો સમયર્ાળો (કદવસ, 
માસ, વષગ), મળૂ પર્ાર અને કુલ પર્ારની ધવર્તો તથા બજાવેલ ફરજોનો પ્રિાર/મેળવેલ અનભુવની 
ધવર્તો સાથેનુાં પ્રમાણપત્ર રજુ િરવાનુાં રહશેે. આવુાં   પ્રમાણપત્ર સાંસ્થાના લેટરપેર્ પર સક્ષમ 
સત્તાધિિારીની સહી અને તારીખ સાથેનુાં રજુ િરવાનુાં રહશેે. 

(૪) ઉમેદવારે રજુ િરેલ અનભુવના પ્રમાણપત્રમાાં પાછળથી િોઇ ફેરફાર િરવાની ધવનાંતી મા્ય 
રાખવામાાં આવશે નહીં.અરકર િયાગ  પછી અનભુવના નવા પ્રમાણપત્રો સ્સ્વિારવામાાં આવશે નહી. 

(૫) અંશિાલીન, રોજજિંદા વેતનદાર, એપ્રે્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદવેતન, આમાંધત્રત ફૅિલ્ટી તરીિે     

  ઉમેદવારે મેળવેલ અનભુવ મા્ય અનભુવ તરીિે ર્ણત્રીમાાં લેવામાાં આવશે નહીં. 

૭.  અનસુણૂચત જાષત, અનસુણૂચત જનજાષત, સામાજજક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વગા:- 

(૧)  મળૂ ગજુરાતના અનસુણૂચત જાષત, અનસુચૂિત જનજાધત, સામાજજિ અને શૈક્ષચણિ રીતે પછાત 
વર્ગના ઉમેદવારોને જ અનામત વર્ગના ઉમેદવાર તરીિે લાભ મળશે. 

(૨) અનસુણૂચત જાષત, અનસુચૂિત જનજાધત, સામાજજિ અને શૈક્ષચણિ રીતે પછાત વર્ગ પૈિી ઉમદેવાર જે 
વર્ગના હોય તેની ધવર્તો અરકરપત્રિ અને પકરધશષ્ટમાાં અચિૂ આપવી. 

(૩) ઉમેદવારે અરકરપત્રિ અને પકરધશષ્ટની સાંબાંધિત િોલમમાાં જે તે અનામત િક્ષા દશાગવેલ નહી હોય 
તો પાછળથી અનામત વર્ગના ઉમેદવાર તરીિે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો મા્ય રાખવામાાં આવશે 
નહીં. 

(૪)  અનામત વર્ગનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથગનમાાં સક્ષમ અધિિારી દ્વારા ધનયત 
નમનુામાાં આપવામાાં આવેલ જાધત પ્રમાણપત્રની નિલ અરકર સાથે અચિૂ  સામેલ િરવાની રહશેે. 
અરકરપત્રિ સાથે જાધત પ્રમાણપત્રની નિલ સામેલ નહીં  હોય તો તે પાછળથી સ્વીિારવામાાં આવશે નહીં 
અને અરકરપત્રિ રદ થવાને પાત્ર બનશે. 

(૫)  સામાજજિ અને શકૈ્ષચણિ રીતે પછાત વર્ગના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેલનો સમાવશે 
“ઉન્નત વર્ગમાાં” નહી થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે. 

(૬) સામાજજિ અન ે શૈક્ષચણિ રીતે પછાત વર્ગના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વર્ગમાાં સમાવેશ ન થતો હોવા 
અંરે્નુાં સામાજજિ ્યાય અને અધિિાકરતા ધવભાર્ના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાવથી ધનયત થયેલ 
પકરધશષ્ટ (િ)(ગજુરાતીમાાં) ના નમનુામાાં પ્રમાણપત્ર રજુ િરવાનુાં રહશેે.  



       (િ) આ પ્રમાણપત્ર નાણાાંિીય વષગ ૨૦૧૨-૧૩, ૨૦૧૩-૧૪ અન ે ૨૦૧૪-૧૫ની આવિને આિારે 
મેળવેલ હશે અને આવિના માપદાંર્ બદલાયેલ ન હોય તો તે મા્ય ર્ણાશે. વધમુાાં અરકર 
સ્વીિારવાની છેલ્લી તારીખ સિુીમાાં આ પ્રમાણપત્ર મેળવેલ હશે તો તે પણ મા્ય ર્ણાશે.  

 
       (ખ) ઉન્નત વર્ગમાાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંરે્નુાં પ્રમાણપત્ર માતા-ધપતાની આવિના સાંદભગમાાં 

આપવામાાં આવતુાં હોવાથી આ પ્રમાણપત્ર અરકર સાથે રજૂ િરતી વખતે ઉમેદવારના માતા-ધપતાની 
આવિમાાં ફેરફાર થતો હોય તો ઉમેદવારે/ અરજદારે સ્વયાં આવા વિારા-ઘટાર્ાની પ્રામાચણિ જાહરેાત 
પ્રમાણપત્ર આપનાર સક્ષમ અધિિારી સમક્ષ િરવાની રહશેે. આ રીતે સક્ષમ અધિિારીને જાણ િયાગ 
બાદ સક્ષમ અધિિારીએ જે ધનણગય લીિેલ હોય તેની જાણ આયોર્ની  િિેરીને પણ િરવાની રહશેે. જે 
ઉમેદવાર /અરજદાર આવી સ્વૈચ્ચ્છિ જાહરેાત ન િરીને આવિમાાં વિારો છૂપાવશે તો તેને મળેલો  
લાભ રદ િરવાપાત્ર ઠરશે અને આયોર્ દ્વારા િરવામાાં આવતી િાયદેસરની િાયગવાહીને પાત્ર બનશે.  

       

      (ર્) પકરણીત મકહલા ઉમેદવારોએ આવ ુ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-ધપતાની આવિના સાંદભગમાાં રજુ 
િરવાનુાં રહશેે, જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પધતની આવિના સાંદભગમાાં આવુાં પ્રમાણપત્ર રજુ િરેલ હશે 
તો તેમની અરકર રદ િરવામાાં આવશે.  

   

     (ઘ) અરકર સાથ ે ‘પકરધશષ્ટ (િ)’ (ગજુરાતી)ના બદલે ‘એનેક્ષર-A’ (અંગ્રેકરમાાં)રજુ િરેલ હશે તો પણ 
અરકર રદ િરવામાાં આવશે. િેમ િે ‘Annexure-A’ ભારત સરિાર હઠેળની નોિરી માટેનુાં છે.  

   

     (િ) જો ઉમેદવારે આ પ્રમાણપત્ર ‘પકરધશષ્ટ (િ)’ (ગજુરાતી) અરકર સાથે રજુ િરેલ નહીં હોય  તો 
તેલની અરકર અમા્ય ર્ણવામાાં આવશે અન ે ચબન અનામત જગ્યા માટે પણ ધવિારણામાાં લેવામાાં 
આવશે નહીં.    

(૭)  સરિારની પ્રવતગમાન જોર્વાઅ મજુબ અનામત િક્ષાના ઉમેદવારો  ચબનઅનામત વર્ગના 
ઉમેદવારોની સાથે ધનયત િોરણો (અથાગત વયમયાગદા ,અનભુવની લાયિાત, ચબનઅનામત વર્ગના 
ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય તેના િરતાાં વધ ુ ધવસ્તતૃ િરેલ અ્ય કે્ષત્ર) માાં છૂટછાટ લીિા ધસવાય 
પોતાની ગણુવત્તાના આિારે પસાંદર્ી પામે તો ચબનઅનામત જગ્યાની સામે ર્ણત્રીમાાં લેવાના થાય છે. 

(૮) ઉમેદવારે અરકરમાાં જાધત અંરે્ જે ધવર્ત દશાગવેલ હશે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર િરવાની ધવનાંતી 
મા્ય રાખવામાાં આવશે નહી. 

 

૮.   માજી સૈષનક:- 
(૧) માકર સૈધનિ ઉમેદવારોએ અરકરપત્રિમાાં ધવર્તો આપવાની રહશેે. 

(૨) માકર સૈધનિ ઉમેદવારે કર્સ્િાર્જ બિુની નિલ અરકરપત્રિ સાથે અચિૂ મોિલવાની  રહશેે. 

૯.  શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો:- 



(િ) શારીકરિ અશક્તતા િરાવતા ઉમેદવારોએ અરકરપત્રિમાાં ધવર્તો આપવાની રહશેે. 
(ખ) O.A.(One Arm affected) or O.L.(One Leg affected) or B.L. (Both leg effected) or H.H.(Hearing 
Handicapped)ની શારીકરિ અશક્તતા ૪૦% િે તેથી વધ ુ અને ૧૦૦% સિુીની હોય તેવા ઉમેદવારને જ 
શારીકરિ અશક્તતાનો લાભ મળવાપાત્ર રહશેે. ઉમેદવારોને શારીકરિ અશક્તતાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા 
ઉમેદવારે (જાહરેાતમાાં આવા ઉમેદવારો અરકર િરવાને પાત્ર ર્ણેલ હોય તો જ) (૧)અંિત્વ અથવા 
લછી દ્રષ્ષ્ટ(૨) શ્રવણની ખામી (૩) હલનિલન અશક્તતા અથવા મર્જનો લિવો તે પૈિીની) િઇ 
શારીકરિ અશક્તતા છે તે દશાગવવુાં. 
(ર્) જાહરેાતમાાં શારીકરિ અશક્તતા િરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યા દશાગવેલ ન હોય, પરાંત ુ
જગ્યાની ફરજોને અનરુૂપ જે પ્રિારની શારીકરિ અશક્તતા  િરાવતા ઉમેદવારોને પાત્ર ર્ણેલ હોય તેલ 
તે જાહરેાત માટે અરકર િરી શિશે.આવા પ્રસાંર્ે ઉંમરમાાં છૂટછાટ મળશે. 
(ઘ) શારીકરિ અશક્તતા િરાવતા ઉમેદવારે તેના  સમથગનમાાં સામા્ય વહીવટ ધવભાર્ના તા.૧-૧૨-
૨૦૦૮ ના પકરપત્ર િમાાંિ-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ર્-૨,થી ધનયત થયેલ નમનૂામાાં સરિારી હોસ્સ્પટલના 
સધુપ્રટે્ર્ે્ટ/ધસધવલ સર્જન/મેર્ીિલ બોર્ગ  દ્વારા આપવામાાં આવેલ પ્રમાણપત્રની નિલ અરકર સાથ ે
અચિૂ મોિલવાની રહશેે. જો પ્રમાણપત્રની નિલ સામેલ િરવામાાં નહીં આવેલ હોય તો તે પાછળથી 
સ્સ્વિારવામાાં આવશે નહીં શારીકરિ અશક્તતા ઉમેદવાર તરીિેનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહીં. 
(િ) ૪૦% િે તેથી વધ ુઅને ૧૦૦% સિુીની દ્રષ્ષ્ટહીનતાની અશિતતા િરાવતા અથવા લખવા માટે 
અસમથગ હોય તેવા (જાહરેાતમાાં આવા ઉમેદવારો અરકર િરવાને પાત્ર ર્ણેલ હોય તો જ) ઉમેદવારોએ 
લનલાઅન અરકરપત્રિમાાં લહીયાની સધુવિા મેળવવા માટે જણાવવાનુાં રહશેે. પાછળથી આવી સધુવિા 
મેળવવાની ધવનાંતી ધવિારણામાાં લેવામાાં આવશે નહી. આવા ઉમેદવાર સ્નાતિના પ્રથમ વષગમાાં અભ્યાસ 
િરતી વ્યિધતને લહીયા તરીિે રાખી શિશે.    
૧૦.  મરહલા ઉમેદવાર:-  

 મકહલાલની  અનામત જ્ગગ્યાલ માટે જો યોગ્ય મકહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્િ નહીં થાય તો તેની જગ્યા જે 
તે િક્ષાના (category) પરુુષ ઉમેદવારોને  ફાળવી શિાશે. 

જો ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામત વગા ,માજી સૈષનક, શારીરરક અશક્તતા ,મરહલા કે ષવધવા પૈકીના 
ષવકલ્પો પૈકી એક થી વધ ુષવકલ્પોમાાં થતો હોય તેવા રકસ્સામાાં તેને લાગ ુપડતા ષવકલ્પો પૈકી જેમાાં વધ ુ
લાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.    

 

૧૧.   ષવધવા ઉમેદવાર:- 

(૧) ઉમેદવાર ધવિવા હોય તો અરકર પત્રિમાાં તે િૉલમ સામે “હા” અવશ્ય લખવુાં  અ્યથા “લાગ ુપર્ત ુાં 

નથી” એમ દશાગવવુાં . 



(૨) ધવિવા ઉમેદવારે જો પનુ: લગ્ન િરેલ હોય તો અરકર પત્રિમાાં તે િૉલમ સામે “હા” અચિૂ  લખવુાં  

અ્યથા  “લાગ ુપર્ત ુાં નથી” એમ દશાગવવુાં . 

(૩) ધવિવા ઉમેદવારે પનુ: લગ્ન િરેલ ન હોય અને ધવિવા ઉમેદવાર તરીિે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા 

હોય તો અરકર સાથે પનુ: લગ્ન િરેલ નથી તેવી એકફર્ેધવટ રજુ િરવાની રહશેે. 

(૪)  ધવિવા ઉમેદવારને સરિારની પ્રવતગમાન જોર્વાઅ મજુબ તેલએ મેળવેલ ગણુમાાં પાાંિ ટિા ગણુ 

ઉમેરવામાાં આવશ.ે 

૧૨.    ના વાાંધા પ્રમાિપત્ર:- 

 (૧) ગજુરાત સરિારના સરિારી /અિગ સરિારી/ સરિાર હસ્તિના િોપોરેશન /િાંપનીલમાાં સેવા 

બજાવતા અધિિારીલ / િમગિારીલ આયોર્ની જાહરેાતના સાંદભગમાાં બારોબાર અરકર િરી શિશે અને 

તેની જાણ  ઉમેદવારે પોતાના ધવભાર્/ખાતા/િિેરીને અરકર િયાગની તારીખથી કદન-૭ માાં અચિૂ 

િરવાની રહશેે.જો ઉમેદવારના ધનયોક્તા તરફથી અરકર મોિલવાની છેલ્લી તારીખ બાદ ૩૦ કદવસમાાં 

અરકર િરવાની પરવાનર્ી નહીં આપવાની જાણ િરવામાાં આવશે તો તેલની અરકર નામાંજુર િરી 

ઉમેદવારી  રદ િરવામાાં આવશે. 

(૨)  િે્દ્ર સરિારની અથવા અ્ય િોઇપણ રાજ્ય સરિારની નોિરીમાાં હોય તેવા ઉમેદવારે ખાતા 

મારફત અરકર મોિલવાની રહશેે અથવા આ અરકર સાથે ધનમણિૂ અધિિારીનુાં  ના વાાંિા પ્રમાણપત્ર રજુ 

િરવાનુાં રહશેે. 

(૩)  રૂબરૂ મલુાિાત સમયે  ઉમેદવારે સક્ષમ અધિિારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ ના વાાંિા પ્રમાણપત્ર રજુ 

િરવાનુાં રહશેે. 

૧૩.  ગેરલાયક ઉમેદવાર:-  

       ગજુરાત જાહરે સેવા આયોર્ િે અ્ય જાહરે સેવા આયોર્ અથવા અ્ય સરિારી /અિગ સરિારી 

/સરિાર હસ્તિની સાંસ્થાલ દ્વારા ઉમેદવાર ક્યારેય પણ રે્રલાયિ ઠરાવેલ હોય તો તેની  ધવર્ત 

અરકરપત્રિમાાં આપવાની રહશેે. જો ઉમેદવારનો રે્રલાયિનો સમય િાલ ુ હશે તો આવા ઉમેદવારની 

અરકર રદ થવાને પાત્ર બનશે. 

૧૪.   ફરજજયાત ષનવષૃિ, રુખસદ, બરતરફ :-  



           અર્ાઉ ઉમેદવારને સરિારી સેવા/ સરિાર હસ્તિની િાંપની િે બોર્ગ િોપોરેશનમાાંથી ક્યારેય 

પણ  ફરજજયાત ધનવધૃત્ત, રુખસદ િે બરતરફ િરવામાાં આવેલ હોય તો અરકરપત્રિમાાં તેની ધવર્ત 

આપવાની રહશેે.   

૧૫.   અગત્યની જોગવાઇઓ:-    

 (૧)  ઉપરની જગ્યા માટે ધનમણિૂ માટે ઉમેદવારોની પસાંદર્ી રૂબરૂ મલુાિાત યોકરને િરવામાાં આવશે. 

વધ ુ  અરકરલને િારણે જ્યાાં પ્રાથધમિ િસોટી જરૂરી બનશે ત્યાાં આવી િસોટી પછી જ  તેના ગણુ 

િમાનસુાર જરૂરી અરકરલની િિાસણી િરી ઉમેદવારોને રૂબરૂ મલુાિાત માટેની પાત્રતા નક્કી િરાશે. આ 

િસોટીનુાં માધ્યમ આયોર્ અ્યથા નક્કી િરશે નહીં તો ગજુરાતી રહશેે. પ્રાથધમિ િસોટી સામા્યત: 

અમદાવાદ ખાતે લેવામાાં આવશે અને ઉમેદવારોએ સ્વખિે ઉપસ્સ્થત રહવેાનુાં રહશેે.  

(૨) જો આયોર્ દ્વારા જગ્યાની સાંખ્યા અન ે મળેલ અરકરલની સાંખ્યા ધ્યાને લેતા પ્રાથધમિ િસોટી 

યોજવાનો પ્રસાંર્ ઉપસ્સ્થત થશે તો, પ્રાથધમિ િસોટીના ગણુ રૂબરૂ મલુાિાત માટે ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

મયાગકદત િરવાના હતે ુ માટે ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે. પ્રાથધમિ િસોટીમાાં મેળવેલ ગણુ આખરી 

પસાંદર્ીના હતે ુમાટે ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે. 

‘’પ્રાથધમિ િસોટીમાાં આયોરે્ નક્કી િરેલ લાયિી િોરણમાાં આવતા અને જાહરેાતમાાં ભરતી ધનયમમાાં 

દશાગવેલ જોર્વાઅલ સાંતોષતા ઉમેદવારોને રૂબરૂ મલુાિાતમાાં બોલાવવામાાં આવશે. ઉમેદવારોની 

આખરી પસાંદર્ી પ્રાથધમિ િસોટીમાાં ૩૦૦ ગણુમાાંથી જે ગણુ મેળવેલ હશે તેનુાં ૫૦ ગણુભારના પ્રમાણસહ 

ર્ણતરી િરીને અને રૂબરૂ મલુાિાતના ૧૦૦ ગણુમાાંથી મેળવેલ ગણુના ૫૦ ગણુભારના પ્રમાણસહ 

ર્ણતરી િરીને કુલ ગણુના આિારે િરવામાાં આવશે. એટલે િે, પ્રાથધમિ િસોટી અને રૂબરૂ મલુાિાતના 

અનિુમે ગણુ ૩૦૦ અન ે ૧૦૦માાંથી મેળવેલ ગણુનુાં ૫૦-૫૦ ટિા વેઅટેજ આપવામાાં આવશે. આખરી 

પસાંદર્ીમાાં આયોર્ જે લઘતુ્તમ િોરણ નક્કી િરશે તે લાગ ુ પર્શે અને તેના મેરીટલીસ્ટના આિારે 

પસાંદર્ી યાદી આખરી િરવામાાં આવશે.” 

 

(૩) પ્રાથધમિ િસોટીમાાં ઉમેદવારને O.M.R. Sheet માાં જવાબ આપવા માટે A, B, C, D અને E એમ 

પાાંિ ધવિલ્પ આપવામાાં આવશે, પાાંિમો ધવિલ્પ E ‘Not attended’ તરીિેનો રહશેે. જો  

ઉમેદવારે તમામ ધવિલ્પો ખાલી રાખ્યા હોય (encode િયાગ ન હોય) અથવા ખોટા જવાબ આપેલ હોય 
તો પ્રત્યેિ ધનધશ્રત ગણુના ૦.૩ Negative Marks િાપવામાાં આવશે. અને જો પાાંિમો ધવિલ્પ 



E  ‘Not attended’  એનિોર્ િરેલ હોય તો “શ ૂ્ ય”  ગણુ િાપવાના રહશેે. અથાગત માત્ર E  ‘Not 
attended’  ધવિલ્પ જ encode િયો હશે તો તે પ્રશ્ન માટે િોઇ નેરે્ટીવ ગણુ િાપવામાાં આવશે નહીં. 
(૪) રૂબરૂ મલુાિાતમાાં આયોર્ની સિૂનાલ/ િોરણો મજુબ જાહરેાતમાાં દશાગવેલ િેટેર્રીવાઇઝ જગ્યાની 
સાંખ્યાને ધ્યાને લઇ નીિે મજુબ અનસુરવાનુાં રહશેે:- 
        કુલ જગ્યાઓ        કુલ જગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવામાાં આવનાર   

                                 ઉમેદવારોની  સાંખ્યા 

             ૦૧ ૦૬ 

             ૦૨ ૦૮ 

             ૦૩ ૧૦ 

             ૦૪ િે તેથી વધ ુ      કુલ જગ્યાલથી ૦૩ ર્ણા   

(૫) પ્રાથધમિ િસોટીમાાં મેળવેલ ગણુ આખરી પસાંદર્ી માટે ર્ણવામાાં અવશે નહીં તેમજ ઉપયુગક્ત 

િોલમમાાં દશાગવેલ સાંખ્યા પ્રમાણે રૂબરૂ મલુિાત માટે બોલાવવાના થતા ઉમેદવારોમાાં, જો િોઇ 

ઉમેદવારના પ્રાથધમિ િસોટીમાાં ૧૦% િે તેથી લછા ગણુ હશે તો રૂબરૂ મલુાિાતને પાત્ર ર્ણવામાાં 

આવશે નહીં. 

(૬) જાહરેાતમાાં ઠરાવેલ લઘતુમ લાયિાત તેમજ અનભુવ િરતાાં વધ ુ શૈક્ષચણિ લાયિાત અને/અથવા 

વધ ુ અનભુવ અને/ અથવા લાયિાતમાાં ઊંિી ટિાવારીને આિારે રૂબરૂ મલુાિાત માટે આયોર્ 

ઉમેદવારોની સાંખ્યા મયાગકદત િરી શિશે. 

(૭)  સીિી ભરતી માટે રૂબરૂ મલુાિાતના ૧૦૦ ગણુમાાંથી પસાંદર્ી માટેનુાં લઘતુ્તમ િોરણ ચબન અનામત 

વર્ગના માટે ૫૦ ગણુ અને અનામત વર્ગના ઉમેદવારો માટે ૩૫ ગણુ રાખવામાાં આવે છે. ઇ્ટરવ્ય ુિધમટી 

દ્વારા રૂબરૂ મલુાિાતમાાં ઉમેદવારોના એિાંદર દેખાવ (Overall Performance) 

ને ધ્યાને લેવામાાં આવશે અને ઇ્ટરવ્ય ુિધમટી ઇ્ટરવ્ય ુદરમ્યાન ઉમેદવારના Overall Performance ન ે

ધ્યાનમાાં રાખીને િિાગ ધવિારણા િયાગ બાદ સવાગનમુતે ગણુ આપશે. 

(૮) માકર સૈધનિો તથા શારીકરિ અશક્ત ઉમેદવારોની જગ્યાલ અનામત હોય ત્યારે સબાંધિત િેટેર્રીના 

માકર સૈધનિો તથા શારીકરિ અશક્ત ઉમેદવારો પૈિી જે ઉમેદવારો આ પ્રમાણેના લઘતુમ ગણુ મેળવતા 

હશે તેમને સબાંધિત િેટેર્રીની અનામત જગ્યા સામે ર્ણવામાાં આવશે. જો જાહરેાતમાાં જણાવ્યા 

પ્રમાણેની આ િેટેર્રીલ માટે રાખવામાાં આવેલ અનામત જગ્યાલ માટે આ લઘતુમ ગણુ મેળવતા 



ઉમેદવારો પ્રાપ્ત ન થાય િે પરુતી સાંખ્યામાાં પ્રાપ્ત ન થાય તો સબાંધિત િેટેર્રીના લઘતુમ ગણુના ૧૦ 

% િોરણ હળવ ુિરીને પસાંદર્ી િરવામાાં આવશે.   

(૯) મકહલા ઉમેદવારો માટે લઘતુ્તમ ગણુના ૧૦% નુાં િોરણ હળવ ુિરીને પસાંદર્ી પદ્ધધત અનસુરવાની 

રહશેે અને રૂબરૂ મલુાિાત બાદ જે તે િેટેર્રીના મકહલા ઉમેદવારો માટેની અનામત સાંખ્યા જેટલા મકહલા 

ઉમેદવારોથી વધ ુઉમેદવારો ઉપલબ્િ થાય તો ભલામણ યાદીમાાં મકહલા ઉમેદવારોનો સમાવેશ થયા 

બાદ બાિીના મકહલા ઉમેદવારોની પ્રધતક્ષાયાદીમાાં પસાંદર્ી ર્ણવામાાં આવશે આ જોર્વાઇ મજુબ 

લઘતુ્તમ લાયિી િોરણ આ મજુબ રહશેે. ચબનઅનામત વર્ગના મકહલા ઉમેદવારો માટે ૪૫ ગણુ તેમજ 

અનામત વર્ગના મકહલા ઉમેદવારો માટે ૩૧ ગણુ રાખવામાાં આવશે.  

 

૧૬. રૂબરૂ મલુાકાત:-  

(૧)  રૂબરૂ મલુાિાત આયોર્ની િિેરી ખાતે જ લેવામાાં આવશે. ઉમેદવારે પોતાના ખિે ઉપસ્સ્થત થવાનુાં 

રહશેે. 

(૨)  અનસુચૂિત જાધત, અનસુચૂિત જન જાધતના ઉમેદવારો તથા બેરોજર્ાર ઉમેદવારો િેનીિે મજુબ   

જેલના માતા-ધપતાની વાધષિિ આવિ આવિવેરા ને પાત્ર ન હોય તેલને તેમના રહઠેાણના સ્થળેથી રૂબરૂ 

મલુાિાત માટે આવવા તથા જવા માટે ગજુરાત એસ.ટી. ધનર્મ દ્વારા ધનયત થયેલ કટિીટના  દર પ્રમાણ ે

બસ ભાડુાં મળવાપાત્ર થશે. આ માટે ઉમેદવારે રૂબરૂ મલુાિાતના કદવસે ધનયત ફોમગ ભરવાન ુરહશેે અને 

તેની સાથે અસલ કટકિટ રજુ િરવાની રહશેે. 

(૩)  રૂબરૂ મલુાિાતના કદવસે રૂબરૂ મલુાિાતના પત્રમાાં દશાગવવામાાં આવેલ અસલ પ્રમાણપત્રો રજુ 

િરવાના રહશેે. જો ઉમેદવાર અસલ પ્રમાણપત્ર રજુ િરશે નહીં તો તેલ રૂબરૂ મલુાિાત માટે પાત્ર બનશે 

નહીં તેની ખાસ નોંિ લેવી.   

રૂબરૂ મલુાિાત માટે નીિે દશાગવયા મજુબ લાયિી િોરણ ધનયત િરવામાાં આવે છે.  

િમ વર્ગ (Category) વર્ગ- ૧ અને ૨ પરુુષ  વર્ગ- ૧ અને ૨ મકહલા 
૧ ચબનઅનામત  (સામા્ય) ૫૦ ૪૫ 
૨ ચબનઅનામત િક્ષાના આધથિિ રીતે નબળા વર્ગ 

(UEWS)   
૩૫ ૩૧ 

૩ સા.શૈ. પ. વર્ગ ૩૫ ૩૧ 
૪ અન.ુ જાધત  ૩૫ ૩૧ 



૫ અન.ુ જન જાધત  ૩૫ ૩૧ 
 

 

૧૭.   નીચે દશાાવ્યા મજુબની અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે.(આ યાદી માત્ર દષટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપિૂા 

નથી)   

(૧)    આયોર્ના લનલાઇન મસુદ્દા મજુબ અરકર િરેલ ન હોય. 

(૨)  અરકરમાાં ધવર્તો અધરૂી િે અસાંર્ત હોય. 

(૩)  અરકરમાાં ઉમેદવારે સહી અપલોર્ િરેલ ન હોય. 

(૪)   અરકર ફેક્સથી અથવા અ-મેઇલ થી મોિલાવેલ હોય. 

(૫)   અરકરમાાં પાસપોટગ  સાઅઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોર્ િરેલ  ન હોય. 

(૬)  અરકર સાથે પરેૂપરૂી ફી ભરેલ ન હોય.  

(૭)  એિ જ જગ્યા માટે એિ િરતા વધ ુઅરકર િરેલ હોય  

(૮) અનસુચૂિત જાધત, અનસુચૂિત જનજાધત, સામાજજિ અને શૈક્ષચણિ પછાત વર્ગ તથા શારીકરિ 

અશક્તતા િરાવતા ઉમેદવારે  અરકરપત્રિ સાથે સક્ષમ અધિિારી દ્વારા  અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નિલ 

રજુ િરેલ ન હોય. 

(૯)  માકર સૈધનિ ઉમેદવારે કર્સ્િાર્જ બિુની નિલ રજુ િરેલ ન હોય. 

(૧૦)  સામાજજિ અને શૈક્ષચણિ પછાત વર્ગના ઉમેદવારે જાહરેાતમાાં દશાગવેલ સમયર્ાળાનુાં નોન 

કિમીલેયર પ્રમાણપત્ર રજુ િરેલ ન હોય. 

(૧૧)  ઉમેદવારે શૈક્ષચણિ લાયિાતના સાંદભગમાાં માિગશીટ/પદવી પ્રમાણપત્રની નિલ રજુ િરેલ ન હોય. 

(૧૨)  જ્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી. પ્રમાણપત્રની નિલ રજુ િરેલ ન હોય.  

(૧૩)  ઉમેદવારે અરકરપત્રિમાાં અનભુવ દશાગવેલ હોય (જેના આિારે પાત્રતા નક્કી િરવાની થતી હોય) 

પરાંત ુ તેના સમથગનમાાં પ્રમાણપત્ર રજુ િરેલ ન હોય અથવા તો રજુ િરેલ પ્રમાણપત્રમાાં તેલનો 

અનભુવનો સમયર્ાળો,મળુ પર્ાર, કુલ પર્ાર અને અનભુવનો પ્રિાર દશાગવેલ ન હોય તથા સાંસ્થાના 

લેટરપેર્ ઉપર ન હોય    



 

 

૧૮.   ષનમણકૂ:-  

 (૧)  ઉપરની જાહરેાત સાંબાંિમાાં ધનમણિૂ માટે પસાંદ  થયેલા ઉમેદવારની સરિારશ્રીના  સાંબાંધિત  

ધવભાર્ને આયોર્ દ્વારા ભલામણ િરવામાાં આવશે. ઉમેદવારોએ આખરી ધનમણિૂપત્ર મેળવતાાં પહલેાાં 

િોમ્પ્યટુર અંરે્ની સીસીસી અથવા તેની સમિક્ષ રાજ્ય સરિાર વખતોવખત નક્કી િરે તેવી લાયિાત 

મેળવી લેવાની રહશેે.આ પ્રિારની લાયિાત નહીં િરાવનાર ઉમેદવાર ધનમણિૂને પાત્ર બનશે નહીં.  

(૨) ધનમણિૂ અંર્ેની સઘળી િાયગવાહી સરિારશ્રી  દ્વારા િરવામાાં આવતી હોવાથી આ અંર્ેનો િોઇપણ 

પત્રવ્યવહાર આયોર્ ધ્યાને લેશે  નહીં. 

(૩)  ઉમેદવારે તેની શૈક્ષચણિ લાયિાત /અનભુવ/ઉંમર વરે્રેના સમથગનમાાં રજુ િરેલ પ્રમાણપત્રો 

િોઇપણ તબકે્ક અયોગ્ય માલમુ પર્શે તો તેની ઉમેદવારી રદ થશે તેમજ ભલામણ બાદની ધનમણિૂ પણ 

રદ થવાને પાત્ર રહશેે અને આવા ઉમેદવાર ભારતીય ફોજદારી િારા  હઠેળની  િાયગવાહી ને પાત્ર થશે, 

જેથી ઉમેદવારને સલાહ આપવામાાં આવે છે િે,તેમણે રજુ િરેલા  પ્રમાણપત્રો ખબુજ િોિસાઅથી પણુગ 

રીતે ખરાઅ િયાગ બાદ જ આયોર્માાં રજુ િરવા. 

૧૯.   ગેરવતાણ ૂાંક અંગે દોષિત ઠરેલા ઉમેદવારો ષવરૂધ્ધ પગલાાં:- 

              ઉમેદવારોને આથી િેતવણી આપવામાાં આવે છે િે તેલએ અરકરપત્રિમાાં િોઇપણ પ્રિારની 

ખોટી માકહતી દશાગવવી નહી,તેમજ આવશ્યિ માકહતી છૂપાવવી નહી,ઉપરાાંત તેલએ રજુ િરેલ અસલ 

દસ્તાવેજો િે તેની પ્રમાચણત નિલમાાં િોઇપણ સાંજોર્ોમાાં સિુારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા િોઇપણ 

િેર્ાાં િરવા નહીં અથવા તેલએ આવા િેર્ાાં િરેલ/બનાવટી દસ્તાવેજો રજુ િરવા નહી,જો એિજ 

બાબતના બે િે તેથી વધ ુ દસ્તાવેજોમાાં અથવા તેની પ્રમાચણત નિલમાાં િોઇપણ પ્રિારની અિોિસાઇ 

અથવા ધવસાંર્તતા જણાય તો તે ધવસાંર્તતાલ બાબતની સ્પષ્ટતા રજુ િરવી.જો િોઇ ઉમેદવાર આયોર્ 

દ્વારા દોધષત જાહરે થયેલ હોય અથવા થાય તો ,   

(૧) તેલની ઉમેદવારી અંર્ે િોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત િરવા,  

(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી,  

(૩) િોઇ અ્ય વ્યસ્ક્ત દ્વારા છળ િપટથી િામ પણુગ િરાવ્ય ુહોય , 



(૪) બનાવટી દસ્તાવેજ રજુ િયાગ હોય ,  

(પ) અર્ત્યની બાબત છુપાવવા અથવા દોષમિુત અથવા ખોટા ધનવેદનો િરેલ હોય , 

(૬) તેલની ઉમેદવારી અંરે્ િોઇપણ અધનયધમત િે અનચુિત ઉપાયોનો સહારો લીિો હોય , 

(૭) િસોટી સમયે િોઇ અનચુિત સાિનોનો ઉપયોર્ િયો હોય , 

(૮) ઉત્તરવહીમાાં અશ્લીલ  ભાષા િે અધશષ્ટ  બાબતો સકહતની અસાંર્ત બાબતો રજુ િરેલ હોય, 

(૯) પરીક્ષા ખાંર્માાં િોઇપણ રીતની ર્ેરવતગણિૂ આિરવી , જેવી િે અ્ય  ઉમેદવારની જવાબવહીની 

નિલ િરવી, પસુ્ત, ર્ાઇર્, િાપલી તેવા િોઇપણ છાપેલ િે હસ્તચલચખત સાકહત્યની મદદથી અથવા  

વાતચિત દ્વારા િે િોઇ સાાંિેધતિ રીતે નિલ િરવા િે અ્ય  ઉમેદવારોને નિલ િરાવવાની ર્ેરરીતીલ 

પૈિી િોઇપણ રે્રરીતી આિરવા માટે,    

(૧૦)  આયોર્ દ્વારા પરીક્ષાની િામર્ીરી અંરે્ ધનયિુત થયેલા િમગિારીલને પજવણી િરવી , િોઇપણ 

પ્રિારની શારીકરિ ઇજા પહોિાર્વી, અથવા  

(૧૧)  ઉપરોિત જોર્વાઇલમાાં ઉલ્લેખાયેલ દરેિ અથવા િોઇપણ કૃત્ય િરવા િે િરાવવા તેણે પ્રયત્ન 

િયો હોય િે સીિી અથવા આર્િતરી રીતે આયોર્ પર દબાણ લાવનાર ઉમેદવાર નીિે દશાગવેલ ધશક્ષા 

ઉપરાાંત આપો આપ ફોજદારી િાયગવાહીને પાત્ર બનશે.  

(િ) આયોર્ દ્વારા તે પસાંદર્ીના ઉમેદવાર તરીિે રે્રલાયિ ઠરાવી શિાશે, અને /અથવા  

(ખ) તેને આયોર્ લે તેવી િોઇપણ પરીક્ષા િે િોઇપણ રૂબરૂ મલુાિાત માટે િાયમી િે મિુરર મદુત માટે  

(૧) આયોર્ દ્વારા લેવાનાર િોઇપણ પરીક્ષા િે પસાંદર્ી માટે, અને  

(ર) રાજય સરિાર હઠેળની િોઇપણ નોિરીમાાંથી સરિાર દ્વારા રે્રલાયિ ઠરાવી શિાશે અને  

(ર્) જો સરિારી સેવામાાં અર્ાઉથી જ હોય તો તેના ધવરૂધ્િ સમચુિત ધનયમો અનસુાર ધશસ્તભાંર્ના 

પર્લાાં લઇ શિાશે. 

(૧ર) ઉપરોિત ધવર્તોમાાં ધનકદિષ્ટ િરેલ ધશક્ષા િરતા પહલેા આયોર્/ સરિાર દ્વારા ઉમેદવારન ે

/િમગિારીન ે

(૧) આરોપનામામાાં તેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા િેસના પ્રિાર બાબતે, 

(ર) લેખીતમાાં ધશક્ષા અંરે્ બિાવનામુાં- હિીિત રજુ િરવા અને  



(૩) ધશક્ષા અંર્ે ધનયત સમય મયાગદામાાં રૂબરૂ રજુઆત િરવાની તિ આપવામાાં આવશે.  

નોંિ : આયોર્ સાથેના પત્રવ્યવહારમાાં ઉમેદવારે તેલના ફોરવર્ીર્ પત્રમાાં જગ્યાનુાં નામ, જાહરેાત 

િમાાંિ/વષગ, તેલની જ્ગ્મ તારીખ અને બેઠિ િમાાંિ/ રૂબરૂ મલુાિાતનો િમાાંિ આપેલ હોય તો તેની 

ધવર્તો અચિૂ દશાગવવી  

                                                                                                                                    

                                                      (એસ. એસ. પટવિગન )  

                                                                      સાંયિુત સચિવ 

                                                                ગજુરાત જાહરે સેવા આયોર્  

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Online અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:- 

આ જાહરેાતના સાંદભગમાાં આયોર્ દ્વારા લન લાઅન જ અરકર સ્વીિારવામાાં આવશે. ઉમેદવાર              

તા:- ૦૧-૦૮-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ િલાિ થી તા:- ૧૬-૦૮-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ િલાિ સિુીમાાં http://gpsc-

ojas.guj.nic.in પર અરકર પત્રિ ભરી શિશ.ે ઉમેદવારે અરકર િરવા માટે નીિે મજુબના Steps (૧) થી 

(૧૬) અનસુરવાના રહશેે. Confirmation Number મળ્યા પછી જ અરકર મા્ય ર્ણાશે.  

(૧) સૌ પ્રથમ http://gpsc-ojas.guj.nic.in પર જવુાં. 

(૨) Apply On line Click િરવુાં. આ પ્રમાણે click િરવાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now 

બટન દેખાશે. સૌપ્રથમ More Details પર Click િરીને જાહરેાતની બિી જ ધવર્તોનો અભ્યાસ 

ઉમેદવારોએ િરવો.અને ત્યારબાદ Apply Now બટન ચ્ક્લિ િરવુાં. 

(૩) પશ ુચિકિત્સા અધિિારી, ગજુરાત પશપુાલન સેવા, વર્ગ-૨ ઉપર click િરવાથી જગ્યાની ધવર્તો 

મળશ ે

(૪) તેની નીિે Apply Now પર Click િરવાથી Application  Format દેખાશે. Application Format માાં 

સૌ પ્રથમ “Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરર્ી (*) ધનશાની હોય તેની ધવર્તો 

ફરજજયાત ભરવાની રહશેે.) “Personal Details” માાં જ્યાાં Mobile Number અને email ID માાંગ્યા છે, તેની 

ધવર્ત લખવી જેથી જરૂર જણાયે આયોર્ ઉમેદવારને માકહતર્ાર િરી શિે. 

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

િરવુાં અને પોતાની શૈક્ષચણિ ધવર્તો ભરવી. 

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

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

માર્તા હોવ તો  Add. More Exp.પર “click” િરી Details ભરવી. 

(૮) Additional Information પર “click” િરી ત્યાાં માકહતી ભરવી. જે વિારાનો અનભુવ ojas module 

માાં સમાધવષ્ટ ન થતો હોય, તો સાદા િાર્ળ પર ojas માાં જણાવ્યા મજુબના અનભુવના િોઠા પ્રમાણે 

આપે વિારાના અનભુવની ધવર્ત ઉમેરીને મોિલવી. 

(૯) તેની નીિે “Self declaration” માાં Yes / No  પર click િરવુાં. 

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


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

Number generate  થશ.ે જે ઉમેદવારે  સાિવીને રાખવાનો રહશેે અને હવે પછી આ જાહરેાતના 

સાંદભગમાાં આયોર્ સાથેના િોઅ પણ પત્ર વ્યવહારમાાં તે દશાગવવાનો રહશેે.  

(૧૧) જો આપની અરકરપત્રિમાાં િોઇ સિુારા-વિારા િરવાના હોય તો Edit Applicationમાાં જઇને િરી 

શિાશ,ેઆ સધુવિા અરકર Confirm િરતાાં પહલેા ઉપલબ્િ છે. એિ વખત અરકર Confirm થઇ ર્યા 

પછી/બાદ આ સધુવિા ઉપલબ્િ રહશેે નહીં.  

(૧૨) હવે પેજના ઉપરના ભાર્માાં upload photo પર click િરો અહીં તમારો application number type 

િરો અને તમારી Birth date type િરો. ત્યારબાદ ok પર click  િરો. અહીં, photo અને signature upload 

િરવાના છે. (ફોટાનુાં માપ ૫ સે.મી. ઊંિાઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળાઅ અને signature નુાં માપ ૨.૫ સે.મી. 

ઊંિાઇ અને ૭.૫ સે.મી પહોળાઅ રાખવી) (photo અને signature upload િરવા સૌ પ્રથમ તમારો photo 

અને signature .jpg Formatમાાં(10 KB) સાઇઝ થી વિારે નહીં તે રીતે Computer માાં હોવા જોઇએ.) 

“Browse” Button પર click િરો હવે Choose File ના સ્િીનમાાંથી જે ફાઇલમાાં .jpg Format માાં તમારો 

photo store થયેલ છે તે ફાઇલને ત્યાાંથી Select િરો અને “Open” Button ને click િરો. હવે “Browse” 

Button ની બાજુમાાં “Upload “  Button પર Click િરો હવે બાજુમાાં તમારો photo દેખાશે. હવે આજ રીત ે

signature પણ upload િરવાની રહશેે.  

(૧૩) હવે પેજના ઉપરના ભાર્માાં “Confirm Application” પર click િરો અને “Application number” 

તથા Birth Date Type  િયાગ બાદ Ok પર click િરવાથી બે (૨) બટન ૧: Application preview ૨: 

confirm application દેખાશે. ઉમેદવારે “Application preview” પર click િરી પોતાની અરકર જોઅ લેવી. 

અરકરમાાં સિુારો િરવાનો જણાય, તો Edit Application ઉપર click િરીને સિુારો િરી લેવો. અરકર 

confirm િયાગ પહલેા િોઇપણ પ્રિારનો સિુારો અરકરમાાં િરી શિાશે. પરાંત.ુ અરકર confirm થઇ ર્યા 

બાદ અરકરમાાં િોઇપણ સિુારો થઇ શિશે નહીં. જો અરકર સિુારવાની જરૂર ન જણાય તો જ confirm 

application પર click  િરવુાં. Confirm application પર click િરવાથી ઉમેદવારની અરકરનો આયોર્માાં 

online સ્વીિાર થઅ જશે. અહીં “confirmation number” generate થશે જે હવે પછીની બિી જ િાયગવાહી 

માટે જરૂરી હોઅ, ઉમેદવારે સાિવવાનો રહશેે. Confirmation number ધસવાય િોઇપણ પત્રવ્યવહાર િરી 

શિાશે નહીં. Confirm થયેલ અરકરપત્રિની ધપ્ર્ટ અચિૂ િાઢી રાખવી. 

 

 



(૧૪)સામા્ય િેટેર્રીના ઉમેદવારે ભરવાની અરકર ફી નીિેના બે ધવિલ્પ પૈિી િોઇપણથી ભરી શિે છે.  

૧. પોસ્ટ ઓરફસમાાં:- સામા્ય િેટેર્રીના ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી સાંદભે “Print Challan” ઉપર િલીિ 

િરીને ધપ્ર્ટેર્ િલણની નિલ િાઢવાની રહશેે. આ ધપ્ર્ટેર્ િલણની નિલ લઇને નકરિની િોમ્પ્યટુરની 

સધુવિા િરાવતી પોસ્ટ લકફસમાાં રૂ. ૧૦૦/- આયોર્ની ફી + પૉસ્ટલ સધવિસ િાર્જ તા.             
૧૩:00  િલાિ સિુીમાાં ભરવાની રહશેે અને ફી ભયાગ અંરે્નુાં િલણ મેળવવાનુાં રહશેે. આ ચલિ તથા 

confirm થયેલ અરજીપત્રક ઉમેદવારે પોતાની પાસે સાચવીને રાખવાના રહશેે અને જ્યારે આયોગ દ્વારા 

માંગાવવામાાં આવે, ત્યારે જ અરજીપત્રક બીડાિો સરહત તથા ફી ભરેલા ચલિની નકલ સાથે 

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

  ૨. ઓનલાઇન ફી :- જમા િરાવવા માટે “Print Challan” ઉપર િલીિ િરવુાં. અને ધવર્તો ભરવી અને 

ત્યાાં “Online Payment of fee” ઉપર િલીિ િરવુાં. ત્યારબાદ આપેલ ધવિલ્પોમાાં “Net Banking of fee”  

અથવા “ Other Payment Mode”ના ધવિલ્પોમાાંથી યોગ્ય ધવિલ્પ પસાંદ િરવો અને આર્ળની ધવર્તો 

ભરવી. ફી જમા થયા બાદ આપને આપની ફી જમા થઇ ર્ઇ છે તેવુાં Screen પર લખાયેલુાં આવશે. અને 

e-receipt મળશે જેની Print િાઢી લેવી. જો પ્રકિયામાાં િોઇ ખામી હશે તો  Screen પર આપની ફી 
ભરાયેલ નથી તેમ જોવા મળશે. આ િલણ /e receipt તથા confirm થયેલ અરજીપત્રક ઉમેદવારે 

પોતાની પાસે સાચવીને રાખવાના રહશેે અને જ્યારે આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવે, ત્યારે જ અરજીપત્રક 

બીડાિો સરહત તથા ફી ભરેલા ચલિની નકલ સાથે આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલવાના રહશેે 

અથવા આયોગની કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જવાના રહશેે. 

 (૧૫) અનામત વર્ગના ઉમેદવારો (ફી માાંથી મકુિત અપાયેલ ઉમેદવારો ) એ confirm થયેલ  
અરજીપત્રક ઉમેદવારે પોતાની પાસે સાચવીને રાખવાના રહશેે અને જ્યારે આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં 

આવે, ત્યારે જ અરજીપત્રક બીડાિો સરહત આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલવાના રહશેે અથવા 

આયોગની કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જવાના રહશેે. 

 (૧૬) દરેિ જાહરેાત માટે ઉમેદવારે એિ જ અરકર િરવી. આમ છતાાં, સાંજોર્ોવશાત, જો િોઇ ઉમેદવારે 

એિથી વધ ુઅરકર િરેલ હશે, તો છેલ્લી િ્ફમગ થયેલ અરકર, તેની સાથે ધનયત ફી ભરેલ હશે, તો તે 

મા્ય ર્ણાશે અને અર્ાઉની અરકર રદ્દ ર્ણવામાાં આવશે. અર્ાઉની અરકર સાથે ભરેલ ફી છેલ્લી  

 

િ્ફમગ થયેલ અરકર સામે ર્ણવામાાં આવશે નહીં. જો ઉમેદવારે છેલ્લી િ્ફમગ થયેલ અરકર સાથે ધનયત 

ફી ભરેલ નહીં હોય, તો આવા ઉમેદવારની ધનયત ફી સાથેની િ્ફમગ થયેલી   છેલ્લી અરકર મા્ય 



ર્ણવામાાં આવશે. જો ઉમેદવારે એિથી વધ ુઅરકર સાથે ફી ભરેલ હશે, તો તે રીફાંર્ િરવામાાં આવશે 

નહીં. 

અરકર ફી : 

(૧) સામા્ય િેટેર્રીના ઉમેદવારે પોસ્ટ લફીસમાાં રૂ. ૧૦૦/- આયોર્ની ફી + પૉસ્ટલ સધવિસ િાર્જ 

ભરવાનો રહશેે. અને ફી ભયાગ અંરે્નુાં િલણ મેળવવાનુાં રહશેે.  

(૨) મળૂ ગજુરાતના અનામત િક્ષાના ઉમેદવારોએ અરકર ફી ભરવાની રહતેી નથી. પરાંત ુગજુરાત 

ધસવાયના અ્ય રાજયના અનામત િક્ષાના ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી નોંિાવવી હોય તો,  ચબનઅનામત 

વર્ગના ઉમેદવાર તરીિે અરકર િરવાની રહશેે અને ચબનઅનામત વર્ગ માટે ધનયત થયેલ અરકર ફી + 

પોસ્ટલ qસધવિસ િાર્જ ભરવાનો રહશેે.    

 (૩) ફી ભયાગ વર્રની અરકર રદ થવાને પાત્ર છે. ફી ભરેલ નહી હોય તેવા ઉમેદવારને િોઇ પણ 

સાંજોર્ોમાાં પ્રાથધમિ િસોટી/રૂબરૂ મલુાિાત પરીક્ષામાાં બેસવા દેવામાાં આવશે નહી.. આ ફી ફક્ત પોસ્ટ 

લકફસ અથવા લનલાઇન દ્વારા જ સ્વીિારવામાાં આવશે, રોિર્માાં, ર્ીમા્ર્ ડ્રાફ્ટથી, ઇષ્્ર્યન પોસ્ટલ 

લર્ગર િે પે લર્ગરના સ્વરૂપમાાં આ ફી સ્વીિારવામાાં આવશે નહી. જેની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંિ લેવી. 

ઉમેદવારોને ખાસ જણાવવાનુાં િે, અરકરપત્રિ તથા પ્રમાણપત્રોની િિાસણી દરમ્યાન િોઇ ઉમેદવાર, આ 

જગ્યાના ભરતી ધનયમો, તથા જાહરેાતની જોર્વાઇલ મજુબ લાયિાત િરાવતા નથી તેમ માલમૂ પર્શે 

તો તેમની ઉમેદવારી િોઇ પણ તબકે્ક રદ િરવામાાં આવશે. 

નોંિ :- પશ ુ ચિકિત્સા અધિિારી, ગજુરાત પશપુાલન સેવા, વર્ગ-૨ની જગ્યાના ભરતી ધનયમો, 

અરકરપત્રિ સાથે જોર્વાના આવશ્યિ પ્રમાણપત્રોની નિલ, વય મયાગદામાાં છૂટછાટ, અરકર િયા 

સાંજોર્ોમાાં રદ થવાને પાત્ર છે તેની ધવર્તો, પકરધશષ્ટ-’િ’ નો નમનૂો, સરિારી િમગિારીએ રજુ િરવાના 

ના-વાાંિા પ્રમાણપત્રનો નમનૂો અને જાહરેાતની અ્ય વધ ુધવર્તો આયોર્ની િિેરીના નોકટસબોર્ગ અને 

આયોર્ની વેબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in  ઉપર જોવા મળશે. 

 

 

અરજીપત્રક સાથે જોડવાના આવશ્યક પ્રમાિપત્રોની યાદી 

જાહરેાત ક્રમાાંકઃ ૩૪/૨૦૧૬-૧૭ 



જગ્યાનુાં નામઃ- પશ ુચિકિત્સા અધિિારી, ગજુરાત પશપુાલન સેવા, વર્ગ-૨ 

 ( આ યાદી ફકત ઉમેદવારોને મદદરૂપ થવા માટે છે. અથાઘટનના પ્રસાંગે જાહરેાતની જોગવાઇ તથા 

પરીક્ષા ષનયમોની જોગવાઇ ધ્યાને લેવાની રહશેે.) 

૦૧  એક જાહરેાત માટે એક અરજી કરવી. 

૦ર   એસ.સી.સી.બોડાના પ્રમાિપત્રની નકલ કે જેમાાં જન્મતારીખ દશાાવેલ હોય (શાળા છોડયાના 

S.L.C.પ્રમાિપત્ર માન્ય ગિાશે નહીં.)  

૦૩  ઉમેદવારે નામમાાં ફેરફાર કરેલ હોય તો તેના પરુાવાની નકલ.  

૦૪ સામાજજક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવગા અને અન.ુ જન જાષત માટે સક્ષમ અષધકારી દ્વારા 

અપાયેલ પ્રમાિપત્રની નકલ.  

૦પ  સામાજજક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવગાના ઉમેદવારે “જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ” ના  

મદુ્દા નાં. ૭. (૬)માાં દશાાવેલ ષવગતો મજુબ નોન રક્રમીલેયર પ્રમાિપત્ર ‘પરરષશષટ-ક’   

ગજુરાતીમાાં આપવામાાં આવત ુપ્રમાિપત્ર બીડવુાં. અંગે્રજીમાાં આપવામાાં આવતુાં Annexure-A 

માન્ય નથી.   

૦૬  શારીરરક ષવકલાાંગતા ધરાવતા ઉમેદવાર માટે સક્ષમ અષધકારી દ્વારા અપાયેલ તબીબી   

પ્રમાિપત્રની નકલ. (સા.વ.ષવ.ના તાઃ૧-૧ર-૦૮ના પરરપત્રથી ષનયત થયેલ નમનુા મજુબ). 

૦૭  શૈક્ષણિક લાયકાતના સાંદભામાાં જાહરેાતમાાં દશાાવેલ ષવધાશાખાના સ્નાતક / અનસુ્નાતક 

પદવીના અંષતમ વિાનુાં ગિુપત્રક / પદવી પ્રમાિપત્રની નકલ 

૦૮  સક્ષમ અષધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ અનભુવના પ્રમાિપત્રની નકલ ( જેમાાં સાંસ્થા ના  

લેટરપેડ ઉપર (૧) ધારિ કરેલ જગ્યા (ર) અનભુવનો સમયગાળો (૩) અનભુવનો પ્રકાર(૪) 

મેળવવામાાં આવતા પગાર અને ભથ્થાઓની ષવગત દશાાવેલ હોય ) જો લાગ ુપડત ુાં હોય તે   

૦૯ સરકારી કમાચારીના રકસ્સામાાં રૂબરૂ મલુાકાતના સમયે સક્ષમ અષધકારી  દ્વારા 

ષનયતનમનૂામાાં આપ વામાાં આવેલ  ‘ના-વાાંધા પ્રમાિપત્ર’ની નકલ અચકૂ રજૂ કરવાની 

રહશેે, અન્યથા રૂબરૂ મલુાકાતમાાં પ્રવેશ મળશે નહીં. ( (સામાન્ય વહીવટ ષવભાગના તાઃ ૦૮-

૧૧-૮૯ના પરરપત્રથી ષનયત થયેલ નમનૂા મજુબ) 



૧૦   ષવધવા ઉમેદવારના રકસ્સામાાં બીજા લગ્ન કરેલ નથી તેવુાં સોગાંદનામુાં.  

 

આ તબકકે ઉમેદવારોનુાં ખાસ ધ્યાન દોરવામાાં આવે છે કે અનભુવે એમ જિાય છે કે, અરજીપત્રક 

સાથેણબડવાના ણબડાિો / પ્રમાિપત્રો વગેરે અંગે પરૂતી કાળજી ઉમેદવારો દ્વારા લેવામાાં આવતી હોતી 

નથી.ઉમેદવારોને જિાવવામાાં આવેલ પ્રમાિપત્રો પૈકી કોઇક પ્રમાિપત્રો ણબડવાના રહી જતાાં હોય છે, કે 

પ્રમાિપત્રો જાહરેાતમાાં આપેલી સચૂના મજુબના હોતા નથી. આવા પ્રસાંગોએ આયોગે તેઓની અરજી રદ 

કરવી પડે છે. આ પ્રકારની બાબત આપના કેસમાાં ન બને તે માટે અરજી, આયોગમાાં રજુ કરતાાં પહલેાાં 

આ અંગે પરૂતી કાળજી રાખી, ચકાસિી કરીને જ, તે અરજી સાથે આપના તરફથી રજુ કરવામાાં આવે તે 

જોવા જિાવવામાાં આવે છે.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 ના- વાાંધા પ્રમાિપત્રનો નમનૂો

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


