
જુરાત ાહરે સેવા બયોગ 

ાહરેાત રમાનક:૦૭/ ૨૦૧૬-૧૭,  યધોગ અને ખાણ વવભાગ હ્તકની નિયામકરી, સરકારી રુણ અને લેખન 
સામરી ખાતામાન મદદનીશ ્યવ્થાપક,વગગ-ર ની ુલ-૦૫ જ્યાવના યમેદવારો પસનદ કરવા માટે  તા:૧૫-

૦૬-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલાક થી તાઃ૩૦-૦૬-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલાક સધુીમાન વિ“ામિ યમેદવારી ક્ફમમ કરવા 
જણાવવામાન આવે છે.  
જ્યા  ન િામ:- મદદિીશ ્યવ્થાપક,વગગ-ર, ની  “-૦૫  જ્યાવ (નીચે દશાગ્યા જુબ)  

રમ સનવ મ્  ન િામ  “ જ્યાવ  “ જ્યાવ પૈકી મહિ“ા યમેદવાર માટે અિામત જ્યાવ 

૧ બિિ અિામત  ૦૨ -- 

૨ સા. શૈ. પ. વ મ્ ૦૨ -- 

૩ અ  .જિાનત ૦૧ -- 

  “ ૦૫ -- 

 

િંધ: (૧ ) અનામત કષાના યમેદવારો  તથા બબન અનામત કષાના બવથિક રીતે નબળા વગોના યમેદવારો 
બબન-અનામત જ્યા માટે અરી કરી શકશે પરન  ુતેમને પસનદગી માટેના ધોરણો બબન અનામત કષાના લા  ુ
પડશે. 
(ર)  ય્ત જ્યાવ પૈકી કોભ જ્યા શારીરરક અશ્તતા ધરાવતાન  યમેદવારો માટે અનામત નથી. પરન  ુ

રવણની અશ્તતા (H.H.-Hearing Handicapped) ધરાવતા યમેદવારો કે ેની અશ્તતા ૪૦ ટકા કે તેથી વ  ુ
પરન  ુ ૭પ% થી વછી હોય તેવા યમેદવારો  અથવા હલનચલનની અશ્તતા OL (One Leg affected)   
અથવા OA (One Arm affected) ની શારીરરક અશ્તતા ધરાવતાન  યમેદવારો અરી કરી શકે છે. બ વસવાય 
અ્ય શારીરરક અશ્તતા ધરાવતા યમેદવારો અરી કરવાને પાર નથી.  
શૈષબણક “ાયકાત :-   (૧)  ભારતમાન કે્રીય અથવા રાજય અનધનિયમથી અથવા તે િઠે” ્થપાયે“ી  અથવા 

સન્ થાનપત  નિવમનસટીવ  પૈકીિી કોઇપણ  નિવનસિટી અથવા તે તરીકે મા્ય થયે“ી અથવા  નિવનસિટી રા્ટસ 

કનમશિ અનધનિયમ, ૧૯પ૬ િી ક“મ-૩ િઠે” ડી્ડ  નિવનસિટી તરીકે ાિરે થયે“ી િીી કોઇપણ શૈષબણક 

સન્ થામાનથી મે”વે“  રણ રૌધોબ્કી ( નરન્ટં્ ટેકિો“ોી) માન પદવી ધરાવતા િોવા જોઇએ; અિે  

(i) સરકારી  રણ અિે “ેખિસામરી નિયામકિી કચેરી,  જરાત રાજયિી તાિાિી સેવામાન, યનર સવેષક (મશીિ 

વવરનસયર) અથવા િનધાઇ સવેષક (િાઇન્ડં્ વવરનસયર) અથવા માિક સવેષક અથવા  ્ ય પરીષક અથવા 

નસનિયર આકારણીકાર, વ મ્-૩િા દરજાથી યતરતા દરજાિી િ િોય તેવી જ્યા યપરિો આશરે િે વ મ્િો 

અ  ભવ ધરાવતા િોવા જોઇએ; અથવા 

(ii) આ  નિક કનપોબ ં્  અથવા નરન્ટં્ અથવા િાઇન્ડં્ નસ્ટમ અથવા નરન્ટં્ યધો્ોિે  “્તાન શધોબ્ક ખચમ 

હિસાિ અિે આકારણી (ંદાજ) િો આશરે િે વ મ્િો અ“્ અથવા સન  કત અ  ભવ ધરાવતા િોવા જોઇએ. આવો 

અ  ભવ, સરકારી  રણ અિે “ેખિસામરી નિયામકિી કચેરી,  જરાત રાજયિી તાિાિી સેવામાન, યનર સવેષક 

(મશીિ વવરનસયર) અથવા િનધાઇ સવેષક (િાઇન્ડં્ વવરનસયર) અથવા માિક સવેષક અથવા નસનિયર 

આકારણીકાર અથવા  ્ ય પરીષક, વ મ્-૩ િા દરજાથી યતરતા દરજાિી િ િોય તેવી જ્યાિે સમકષ ્ણી 

શકાય તેવી જ્યા પર વછામાન વછા િે વફસેટ  રણ (નરન્ટં્) યનરો અિે િીી  રણ (નરન્ટં્) યનરસામરી 

ધરાવતા નરન્ટં્ રેસમાન મે”વે“ િોવો જોઇએ ; અથવા  



(૨)  ભારતમાન કે્રીય અથવા રાજય અનધનિયમથી અથવા તે િઠે” ્થપાયે“ી  અથવા સન્ થાનપત  નિવમનસટીવ  

પૈકીિી  કોઇપણ  નિવનસિટી અથવા તે તરીકે મા્ય થયે“ી અથવા  નિવનસિટી રા્ટસ કનમશિ અનધનિયમ, 

૧૯પ૬ િી ક“મ-૩ િઠે” ડી્ડ  નિવનસિટી તરીકે ાિરે થયે“ી િીી કોઇપણ શૈષબણક સન્ થામાનથી મે”વે“  રણ 

રૌધોબ્કી ( નરન્ટં્ ટેકિો“ોી) માન હડ્“ોમા ધરાવતો િોવો જોઇએ; અિે  

(i)  સરકારી  રણ અિે “ેખિસામરી નિયામકિી કચેરી,  જરાત રાજયિી તાિાિી સેવામાન, યનર સવેષક 

(મશીિ વવરનસયર) અથવા િનધાઇ સવેષક (િાઇન્ડં્ વવરનસયર) અથવા માિક સવેષક અથવા  ્ ય 

પરીષક અથવા નસનિયર આકારણીકાર, વ મ્-૩િા દરજાથી યતરતા દરજાિી િ િોય તેવી જ્યા યપરિો 

આશરે ચાર વ મ્િો અ  ભવ ધરાવતા િોવા જોઇએ;  અથવા 

(ii) આ  નિક કનપોબ ં્  અથવા નરન્ટં્ અથવા િાનઇ્ડન્ નસ્ટમ અથવા નરન્ટં્ યધો્ોિે  “્તાન શધોબ્ક ખચમ 

હિસાિ અિે આકારણી (ંદાજ) િો આશરે ચાર વ મ્િો અ“્ અથવા સન  કત અ  ભવ ધરાવતા િોવા જોઇએ. 

આવો અ  ભવ, સરકારી  રણ અિે “ેખિસામરી નિયામકિી કચેરી,  જરાત રાજયિી કચેરીિી તાિાિી સેવામાન, 

યનર  સવેષક (મશીિ વવરનસયર) અથવા િનધાઇ સવેષક (િાઇન્ડં્ વવરનશયર) અથવા માિક સવેષક અથવા 

નસનિયર આકારણીકાર અથવા  ્ ય પરીષક, વ મ્-૩ િા દરજાથી યતરતા દરજાિી િ િોય તેવી જ્યાિે 

સમકષ ્ણી શકાય તેવી જ્યા પર વછામાન વછા િે વફસેટ  રણ (નરન્ટં્) યનરો અિે િીી  રણ (નરન્ટં્) 

યનરસામરી ધરાવતા નરન્ટં્ રેસમાન મે”વે“ િોવો જોઇએ.  

(૩)   જરાત  ્ કી સેવા વ્ીકરણ અિે ભરતી (સામા્ય) નિયમો, ૧૯૬૭ માન ઠરા્યા રમાણે કો્્  ટરિા 

યપયો્ ં્ેિી પાયાિી ાણકારી ધરાવતા િોવા જોઇએ.  

(૪)  જરાતી અથવા હિ્દી અથવા તે િનિે  ન  પ ર  ન ઞાિ ધરાવતા િોવા જોઇએ. 

પ્ાર:- ૂ. ૯૩૦૦ – ૩૪,૮૦૦ (રેડ પે- ૂ. ૪૬૦૦ )  

ંમર:- ંમર :- ૩૭ વ મ્થી વ   િિં.   
(૧ ) ંમર અરી ્વીકારવાની છે્લી તારીખના રોજ ગણવામાન બવશે. 
(૨ ) ાહરેાતમાન યપલી વયમયાગદા બપવામાન બવેલ છે,તેમાન નીચે જુબની ટછાટ મળવાપાર છે. 
૧  ”  જરાતિા અ  સ બચત જિાનત તથા સામાજજક અિે 

શૈષબણક રીતે પછાત વ મ્િા યમેદવારો  
પાનચ વ મ્ (વ  માન વ   ૪૫ વ મ્િી મયામદામાન) 

૨ બિિ અિામત મહિ“ા યમેદવારો પાનચ વ મ્ (વ  માન વ   ૪૫ વ મ્િી મયામદામાન) 

૩  ”  જરાતિા અ  સ બચત જિાનત તથા સામાજજક અિે 
શૈષબણક રીતે પછાત વ મ્ તથા બિિ અિામત કષાિા આનથિક 
રીતે િિ”ા વ મ્િા મહિ“ા યમેદવારો 

દસ વ મ્ (આ ૂટછાટમાન, મહિ“ા માટેિી ૂટછાટ કે 
ે પાનચ વ મ્િી છે, તેિો સમાવેશ થઇ ાય છે, 

વ  માન વ   ૪૫ વ મ્િી મયામદામાન ૂટછાટ મ”શે.) 
૪ માી સૈનિકો. ઇ.સી.વ. એસ. એસ. સી.વ. સહિત યમેદવારો “્કરમાન િાવે“ સેવા યપરાનત િીા રણ વ મ્ 

(વ  માન વ   ૪૦ વ મ્િી મયામદામાન) 
૫  શારીહરક અશ્તતા ધરાવતા યમેદવારો :- રવણની અશ્તતા (H.H.-Hearing Handicapped) ધરાવતા યમેદવારો 

કે ેની અશ્તતા ૪૦ ટકા કે તેથી વ  ુપરન  ુ૭પ% થી વછી હોય તેવા યમેદવારો  અથવા હલનચલનની 
અશ્તતા OL (One Leg affected) અથવા OA (One Arm affected) ની શારીરરક અશ્તતા ધરાવતાન 
યમેદવારો હોય તેવને જ મેડીકલ બોડગના તબીબી રમાણપરને બધીન ૧૦ વ ગ્ સધુીની ટછાટ મળવાપાર 
રહશેે. બ વસવાય અ્ય શારીરરક અશ્તતા ધરાવતા યમેદવારો અરી કરવાને પાર નથી. 



૬   જરાત સરકારિા કમમચારીવ કે 
ેવ  જરાત સરકારિી િોકરીમાન 
કાયમી ધોરણે અથવા િન્ામી 
ધોરણે સ”ન્ છ માસ સ ધી 
કામ્ીરી િાવતા િોય અિે 
તેવિી રથમ નિમ  નક 
ાિરેાતમાનિી જ્યામાન દશામવે“ 
વયમયામદાિી ંદર થયે“ િોય 
તેવા કમમચારીવ  

(૧) ાિરેાતમાન “ાયકાત તરીકે અ  ભવ માન્ ે“ િોય તો યપ“ી વયમયામદા “ા   
પડશે િિં (૨) ાિરેાતમાન અ  ભવિે “ાયકાત તરીકે માન્ ે“ િ િોય પરન   
ઇજિેરી,તિીિી,ખેતી નવ્યક,પ   બચહક્સાિી પદવી કે હડ્“ોમાિી જ્યા પર 
નિમ  નક પામે“ કમમચારીિે ાિરેાતમાનિી આવી “ાયકાતવા”ી જ્યા(Any such 

post)માટે યપ“ી વયમયામદા “ા   પડશે િિં 
(૩) ાિરેાતમાન દશામવે“ જ્યા માટે અ  ભવ એક “ાયકાત તરીકે માન્ ે“ િ િોય 
્યારે ે સનવ મ્માનથી િઢતી મ”વાપાર િોય તેમાન ફરજ િાવતા કમમચારીિે, તેવએ 
િાવે“ સેવાિા સમય અથવા વ  માન વ   પાનચ વ મ્િી ૂટછાટ તે િે પૈકી ે વછન 
િોય તેટ“ી ૂટછાટ મ”શે.     

નંધ: (૧ ) જો ાહરેાતમાન દશાગવેલ જ્યા કરતાન મળેલ અરીવની સન્ યા વ  ુહશે તો જૂર જણાયે બયોગ 
વારા રાથવમક કસોટી યોજવામાન બવશે. 
(૨) જો આયો્ વારા જ્યાિી સન્ યા અિે મ”ે“ અરીવિી સન્ યા ્યાિે “ેતા રાથનમક કસોટી યોજવાિો રસન્  
યપ્્થત થશે તો, રાથનમક કસોટીિા  ણ ક્ત ૂિૂ  “ાકાત માટે યમેદવારોિી સન્ યા મયામહદત કરવાિા િે   માટે 
જ ્યાિમાન “ેવામાન આવશે. રાથનમક કસોટીમાન મે”વે“  ણ આખરી પસનદ્ીિા િે   માટે ્યાિમાન “ેવામાન આવશે 
િિં. 
(૩ ) ૂબૂ લુાકાતમાન બયોગની સચૂનાવ/ ધોરણો જુબ ાહરેાતમાન દશાગવેલ કેટેગરીવાભજ જ્યાની 
સન્ યાને ્યાને લભ નીચે જુબ અ સુરવા ુન રહશેે:- 
    ુલ જ્યાવ           લૂ જ્યાવ પૈકી ૂબૂ લુાકાત માટે બોલાવવામાન બવનાર યમેદવારોની સન્ યા 
         ૦૧                               ૦૬ 

         ૦૨                                ૦૮ 

         ૦૩                                ૧૦ 

         ૦૪ કે તેથી વ  ુ                            ુલ જ્યાવથી ૦૩ ગણા   
(૪) ે વુનવવસિટી વારા ટકાવારી બપવામાન બવતી નથી તેવા યમેદવારોએ ટકાવારી ગણવા માટેની 
ફોમ ુગલા / બધાર અરી સાથે રજુ કરવાના રહશેે.  
(૫) જો યમેદવારે વવદેશની વુનવવસિટીની રડરી મેળવેલ હશે તો તેવી રડરીની  ભારતમાન મા્યતા / 
સમકષતા ગણવા બાબતનો બધાર/પરૂાવો રજૂ કરવાનો રહશેે.  
 

 

       સન કુત સબચવ,  

                                                                         જુરાત ાહરે સેવા બયોગ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  R-1 BRANCH 

 
GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

                                          
The Candidates holding the qualification mentioned below are requested to confirm their 

candidature for the posts of the Assistant Manager, Class-II (Industries and Mines Dept. in  Director 

of Government Printing and Stationery) Advt-07/2016-17 during Date:15-06-2016, 13.00 p.m. to 

Date:30-06-2016, 13.00 p.m.  

Total  No. of  vacancy :-05  ( As Below)  
No. Category Total vacancy Out of total Post reserved for Women  

1 GENERAL 02 
- 

2 S.E.B.C. 02 - 

3 S.T. 01 - 

 Total  05 - 

        

 Note:- (1) The candidates belonging to reserved category can and Unreserved Economically 

Weaker Sections apply against vacancies for Unreserved Category but the criteria will be 

applicable as per Unreserved Category. 

(2) Out of above mentioned post no post is reserved for Physically Disabled Candidates. But Those 

Candidates who have H.H. (Hearing Handicapped) having disability in moderate category (40% or 

above but less than 75%) or O.L. (One Leg affected) or O.A. (One Arm affected) can apply. The 

candidates possessing other than the prescribed physical disabilities are not eligible to apply. 

E.Q:- (1) Possess a degree in Printing Technology obtained from any of the Universities established 

or incorporated by or under the Central or State Act in India; or any other educational institutions 

recognized as such or declared to be a deemed as University under section 3 of the University 

Grants Commission Act, 1956; and  

(i)  have about two  years experience on the post not below the rank of Machine Overseer or 

Binding Overseer or Standard Overseer or Head Examiner or Senior Estimator, Class  III   in the 

subordinate service of the Directorate of Government Printing and Stationery, Gujarat State; or 

(ii) have about two years separate or combined experience in modern composing or Printing or 

binding system or industrial cost accounting and estimating related to printing industries. Such 

experience shall be gained in the Printing press having at least two offset printing machine and 

other Printing machinery on the post which can be considered equivalent to the post not below the 

rank of Machine Overseer or Binding Overseer or Standard Overseer or Senior Estimator or Head 

Examiner, Class III, in the subordinate service of the Directorate of Government Printing and 

Stationery, Gujarat State; or  

(2) Possess a  diploma in Printing Technology obtained from any of the Universities established or 

incorporated by or under the Central or State Act in India; or any other educational institutions 

recognized as such or declared to be deemed as University under section 3 of the University Grants 

Commission Act, 1956; and  

(i)  have about four years on the post not below the rank of Machine Overseer or Binding Overseer 

or Standard Overseer or Head Examiner or Senior Estimator, Class III, in the subordinate service of 

the Directorate of Government Printing and Stationery, Gujarat State; or 

  

(ii) have about four years separate or combined experience in modern composing or Printing or 

binding system or industrial cost accounting and estimating related to printing industries Such 

experience shall be gained in the Printing press having at least two offset printing machine and 

other Printing machinery on the post which can be considered equivalent to the post not below the 

rank of Machine Overseer or Binding Overseer or Standard Overseer or Senior Estimator or Head 



Examiner, Class- III, in the subordinate service of the Directorate of Government Printing and 

Stationery, Gujarat State;  

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

Classification and Recruitment (General) Rules, 1967.  

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

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

AGE: - Not more than 37 years. Age will be calculated on the last date of the receipt of application.                     

Note: (1) The number of candidate to be called for Interview test shall be about three times of the  

 

Upper Age limit shall be relaxed as under:  
1 
 

 S.T. and S.E.B.C. Candidates of origin of Gujarat    05 Years      

2  Women Candidates belonging to Unreserved 
 Category  

  05 Years     
 

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

category and Unreserved Economically Weaker 

Sections of origin of Gujarat 

10 Years (maximum up to 45 years Including 

/Inclusive Five years relaxation for women)                    

4  Ex. Serviceman. Including E.C.O./S.S.C.O. Length of Military Service plus three years up to 40  

years. 
5 Physically Disabled: In the case of physically Disabled candidates who have H.H. (Hearing Handicapped) 

having disability in moderate category (40% or above but less than 75%) or O.L. (One Leg affected) or O.A. 

(One Arm affected) shall be considered as suitable for applying in the advertisement, shall get 10 years 

relaxation in the age limit subject to his / her ability for age relaxation according to Govt. Rules. No relaxation 

is available to the candidates possessing other than the prescribed physical disabilities.  . 
6 A candidate who is 

already in      Gujarat 

Govt. service, either as a 

permanent or a temporary 

officiating continuously 

for six months and had 

not crossed age limit 

prescribed for the 

advertised post at the 

time of his first 

appointment. 

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

                                                                                                       

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

Preliminary Test will be held. 

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

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

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

considered for final selection. 

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

called for interview as per following norms: 

No. of Post          Candidates to be called for an interview 

       01       06 

       02       08 

       03       10 

       04   & more     03 times of the post                                                                    

                                  

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

of marks is not given by the University. 

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

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

    
       Joint Secretary  

                   Gujarat Public Service Commission 



ાહરેાતની સામા્ય જોગવામ 

૧. નાગરરક્વ:- 
યમેદવાર, 
(ક) ભારતનો નાગરરક અથવા (ખ) નેપાળનો રાજન અથવા (ગ) તૂાનનો રાજન અથવા (ઘ) વતબેટ નો 
વનવાગવસત ે ભારતમાન કાયમી વસવાટ કરવાના ભરાદાથી ૧લી ા્ બુરી,૧૯૬૨ પહલેાન ભારતમાન બવેલા 
હોવા જોભએ,અથવા (ચ) ળૂ ભારતીય ્ય્્ત કે ે ભારતમાન કાયમી વસવાટ કરવાના ભરાદાથી પારક્તાન, 

પવૂગ પારક્તાન(બાન્ લાદેશ), બમાગ (મયાનમાર), રીલનકા, કે્યા, ગુા્ડા, ેવા પવૂગ બરિકાના દેશો, સન ુ્ ત 

રાસતાક ટાનજાનીયા, જાનબીયા, મલાવી, જૈર, ભથોપીયા, અથવા વવયેટનામથી ્થળાનતર કરીને બવેલ હોવા 
જોભએ.પરન  ુપેટારમાનક (ખ), (ગ), (ઘ) અને (ચ)માનબવતા યમેદવારોના રક્સામાન સરકારે પારતા રમાણપર 
બપેલ હો ુન જોભએ. 
નંધ:- ે યમેદવારના રક્સામાન પારતા રમાણપર જૂરી હોય તેવા યમેદવાર ુન અરીપરક બયોગ 

વવચારણામાન લેશે. અને જો વનમ કૂ માટે તેમના નામની ભલામણ કરવામાન બવશે તો રા્ય સરકાર તેમના 
રક્સામાન પારતા રમાણપર બપવાની શરતે કામચલાય વનમ કૂ બપશે. 
૨. ભરેલા અરીપરક:- 
(૧) જો એક કરતાન વ  ુાહરેાત માટે અરી કરવાની હોય તો દરેક ાહરેાત માટે અલગ અલગ અરી 
કરવાની રહશેે અને ર્યેક અરી સાથે ફી ભરવાની રહશેે. 

               (૨ ) અનામત કષાના તથા બબન અનામત કષાના બવથિક રીતે નબળા વગોના યમેદવારો જો બબનઅનામત 
જ્યા માટે અરી કરે તો અરી ફી ભરવાની રહશેે નહી. 
(૩ ) અરી ફી વગરની અબરમ નકલ વવચારણામાન લેવામાન બવશે નહી.  

(૪) અનામત કષાના તથા બબન અનામત કષાના બવથિક રીતે નબળા વગોના યમેદવારો માટે ાહરેાતમાન 
અનામત જ્યાવ દશાગવેલ ન હોય ્યાન બવા યમેદવારો બબનઅનામત જ્યા માટે અરી કરી શકશે અને તેને 
બબનઅનામતના ધોરણો લા  ુપડશે. 
(૫) ાહરેાતમાન મરહલા યમેદવારો માટે જ્યાવ અનામત ન હોય તો પણ ે તે કેટેગરીમાન મરહલા યમેદવારો 
અરી કરી શકે છે. 

               (૬) ાહરેાતમાન ે તે કેટેગરીમાન ુલ જ્યાવ પૈકી મરહલા યમેદવારો માટે અ કુ જ્યાવ અનામત  હોય 
્યારે મરહલા યમેદવારોની અનામત જ્યાવ વસવાયની બાકી રહતેી જ્યાવ ફ્ત પરુુ્ યમેદવારો માટે 
અનામત છે તેમ ગણવા ુન નથી, બ જ્યાવ પર પરુુ્ તેમજ મરહલા યમેદવારોની પસનદગી માટે વવચારણા 
થભ શકે છે, પરુુ્ તેમજ મરહલા યમેદવારો અરી કરી શકે છે. (દા.ત. ુલ ૧૦ જ્યાવ પૈકી ૦૩ જ્યા 
મરહલા યમેદવાર માટે અનામત છે પરન  ુબાકી રહતેી ૦૭ જ્યા સામે મરહલા યમેદવાર પણ પસનદગી પામી 
શકે છે.) 
(૭) ાહરેાતમાન માર મરહલા યમેદવારો માટે જ્યાવ અનામત હોય તો પણ ે તે કેટેગરીમાન પરુુ્ યમેદવાર 
અરી કરી શકે છે કેમ કે મરહલા યમેદવાર યપલ્ધ ન થાય તો બ જ્યાવ પર પસનદગી માટે પરુુ્ 
યમેદવારોની વવચારણા થભ શકે છે. પરન  ુે જ્યાવ મરહલા યમેદવારો માટે જ અનામત હોય અને તે જ્યા 
યપર મરહલા યમેદવારો પરેુપરુા પસનદગી પામે /ે ટલી સન્ યામાન પસનદગી પામે તો તેમને જ રથમ 
વવચારણામાન લેવાના થશે અને કોભ મરહલા યમેદવાર પસનદ ન થાય કે વછા મરહલા યમેદવાર પસનદ થાય તો 
તેટલા રમાણમાન પરુુ્ યમેદવારોને ્યાનમાન લેવામાન બવશે.(દા.ત. ુલ ૧૦ જ્યા મરહલા યમેદવાર માટે 
અનામત છે અને ૦૮ મરહલા યમેદવાર પસનદ થાય છે તો ૦૨ પરુુ્ યમેદવારો પસનદગી પામી શકે છે.) 



૩.    જ્મ તારીખ:- 
(૧ )બયોગ જ્મ તારીખ ના પરુાવા માટે એસ. એસ. સી બોડગ વારા અપાયેલ એસ.એસ.સી.ભ. રમાણપર જ 
મા્ય રાખે છે. પરન  ુ બ રમાણપરમાન દશાગવેલ જ્મતારીખ ખોટી હોવા ુન યમેદવારમાને તો સષમ 
અવધકારીએ બપેલ વય અને અવધવાસના રમાણપરની રમાબણત નકલ મોકલવાની રહશેે. બ રમાણપરમાન 
અવધ ૃત અવધકારીએ ્પ્ટપણે જણાવેલ હો ુન જોભએ કે તેવએ એસ.એસ. સી. કે તેની પરીષા ુન ળૂ 
રમાણપર તપાસેલ છે અને પોતાની સમષ રજૂકરવામાન બવેલ પરુાવાવને બધારે યમેદવારની સાચી 
જ્મતારીખ ............ છે. ે એસ.એસ. સી. કે તેની સમકષ પરીષાના રમાણપરમાન દશાગવેલ જ્મતારીખ 
કરતાન જુદી છે તથા માનવાને પરુ ુન કારણ છે. યમેદવારે રજુ કરેલ વય અને અવધવાસ ુન રમાણપર તેની 
વવવાસહતાગ (credibility) ના બધારે ્વીકાર કે અ્વીકારનો વનણગય બયોગ વારા લેવામાન બવશે. 
(૨)યમેદવારે અરી પરકમાન દશાગવેલ જ્મતારીખમાન પાછળથી કોભપણ કારણસર ફેરફાર થમ શકશે નહી. 

 ૪.વયમયાગદા:- 
(૧ ) ંમરઅરી ્વીકારવાની છે્લી તારીખના રોજ ગણવામાન બવશે. 
(૨ ) ાહરેાતમાનયપલી વયમયાગદા બપવામાન બવેલ છે,તેમાન નીચે જુબની ટછાટ મળવાપાર છે. 
(૨ ) ાહરેાતમાન યપલી વયમયાગદા બપવામાન બવેલ છે,તેમાન નીચે જુબની ટછાટ મળવાપાર છે. 
૧  ”  જરાતિા અ  સ બચત જિાનત તથા સામાજજક અિે 

શૈષબણક રીતે પછાત વ મ્િા યમેદવારો  
પાનચ વ મ્ (વ  માન વ   ૪૫ વ મ્િી મયામદામાન) 

૨ બિિ અિામત મહિ“ા યમેદવારો પાનચ વ મ્ (વ  માન વ   ૪૫ વ મ્િી મયામદામાન) 

૩  ”  જરાતિા અ  સ બચત જિાનત તથા સામાજજક અિે 
શૈષબણક રીતે પછાત વ મ્ તથા બિિ અિામત કષાિા આનથિક 
રીતે િિ”ા વ્ોિા મહિ“ા યમેદવારો 

દસ વ મ્ (આ ૂટછાટમાન, મહિ“ા માટેિી ૂટછાટ કે 
ે પાનચ વ મ્િી છે, તેિો સમાવેશ થઇ ાય છે, 

વ  માન વ   ૪૫ વ મ્િી મયામદામાન ૂટછાટ મ”શે.) 
૪ માી સૈનિકો. ઇ.સી.વ. એસ. એસ. સી.વ. સહિત યમેદવારો “્કરમાન િાવે“ સેવા યપરાનત િીા રણ 

વ મ્(વ  માન વ   ૪૦ વ મ્િી મયામદામાન) 
૫  શારીહરક અશ્તતા ધરાવતા યમેદવારો :- રવણની અશ્તતા H.H ધરાવતા યમેદવારો કે ેની વવકલાનગતા ૪૦ 

ટકા કે તેથી વ  ુપરન  ુ૭પ% થી વછી હોય તેવા યમેદવારો  અથવા હલનચલનની અશ્તતા OL અથવા OA 

ની શારીરરક અશ્તતા ધરાવતાન યમેદવારો હોય તેવને જ મેડીકલ બોડગના તબીબી રમાણપરને બધીન ૧૦ 
વ ગ્ સધુીની ટછાટ મળવાપાર રહશેે. બ વસવાય અ્ય શારીરરક અશ્તતા ધરાવતા યમેદવારો અરી 
કરવાને પાર નથી. 

૬   જરાત સરકારિા કમમચારીવ કે 
ેવ  જરાત સરકારિી િોકરીમાન 
કાયમી ધોરણે અથવા િન્ામી 
ધોરણે સ”ન્ છ માસ સ ધી 
કામ્ીરી િાવતા િોય અિે 
તેવિી રથમ નિમ  નક 
ાિરેાતમાનિી જ્યામાન દશામવે“ 
વયમયામદાિી ંદર થયે“ િોય 
તેવા કમમચારીવ  

(૧) ાિરેાતમાન “ાયકાત તરીકે અ  ભવ માન્ ે“ િોય તો યપ“ી વયમયામદા “ા   
પડશે િિં (૨) ાિરેાતમાન અ  ભવિે “ાયકાત તરીકે માન્ ે“ િ િોય પરન   
ઇજિેરી,તિીિી,ખેતી નવ્યક,પ   બચહક્સાિી પદવી કે હડ્“ોમાિી જ્યા પર 
નિમ  નક પામે“ કમમચારીિે ાિરેાતમાનિી આવી “ાયકાતવા”ી જ્યા(Any such 

post)માટે યપ“ી વયમયામદા “ા   પડશે િિં 
(૩) ાિરેાતમાન દશામવે“ જ્યા માટે અ  ભવ એક “ાયકાત તરીકે માન્ ે“ િ િોય 
્યારે ે સનવ મ્માનથી િઢતી મ”વાપાર િોય તેમાન ફરજ િાવતા કમમચારીિે, તેવએ 
િાવે“ સેવાિા સમય અથવા વ  માન વ   પાનચ વ મ્િી ૂટછાટ તે િે પૈકી ે વછન 
િોય તેટ“ી ૂટછાટ મ”શે.     

૫. શૈષબણક લાયકાત:- 
(૧ )યમેદવાર ાહરેાતમાન દશાગવેલ શૈષબણક લાયકાત અરી ્વીકારવાની છે્લી તારીખના રોજ ધરાવતા હોવા 
જોભએ. 
(૨ )યમેદવારે શૈષબણક લાયકાત મા્ય વુનવવસિટી /સન્થામાથી મેળવેલ હોવી જોભએ. 



(૩ )યમેદવારે અરી સાથે મા્ય વુનવવસિટી /સન્થાના ણુ પરક (બધા જ વ્ો /સેમે્ટર) અને પદવી 
રમાણપરોની ્વયન રમાબણત નકલ રજુકરવાની રહશેે. કોલેજના બચાયગ વારા અપાયેલ રમાણપર મા્ય 
ગણવામાન બવશે નહી. 
(૪)શૈષબણક લાયકાત કામચલાય ધોરણે મા્ય રાખવી તેવો યમેદવાર નો હક દાવો ્વીકારવામાન બવશે 
નહી. 
(૫)ાહરેાતમાન દશાગવેલ લાયકાતની સમકષ લાયકાત યમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક દાવો હોય તો 
બવા યમેદવારે સમકષતા ર્થાવપત કરતા બદેશો /અવધ ૃતતાની વવગતો બપવાની રહશેે. 
૬. અ ભુવ :- 
(૧ ) માનગેલ અ ભુવ, અરી ્વીકારવાની છે્લી તારીખના રોજ ગણવામાન બવશે. 
(૨ ) (અ)ાહરેાતમાન અ્યથા જોગવાભ કરવામાન ન બવી હોય તો જૂરી લાયકાતો મેળવવામાન બવે તે 
તારીખથી,    
(બ) અરી ્વીકારવાની છે્લી તારીખના સનદભગમાન અ ભુવ ગણવામાન બવશે. 
(૩ ) યમેદવારે અરીમાન ે અ ભુવ દશાગવેલ હોય તેના સમથગનમાન અ ભુવનો સમયગાળો (રદવસ, માસ, 

વ ગ્), ળૂ પગાર અને ુલ પગારની વવગતો તથા બાવેલ ફરજોનો રકાર /મેળવેલ અ ભુવની વવગતો સાથે ુન 
રમાણપર રજુ કરવા ુન રહશેે. બ ુન રમાણપર સન્ થાના લેટરપેડ પર સષમ સતાવધકારીની સહી અને તારીખ 
સાથે ુન રજુ કરવા ુન રહશેે. 
(૪) યમેદવારે રજુ કરેલ અ ભુવના રમાણપરમાન પાછળથી કોભ ફેરફાર કરવાની વવનનતી મા્ય રાખવામાન 
બવશે નહં.અરી કયાગ પછી અ ભુવના નવા રમાણપરો ્વીકારવામાન બવશે નહી. 
(૫) ંશકાલીન, રોજજંદા વેતનદાર, એરે્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદવેતન, બમનવરત ફકૅ્ટી તરીકે યમેદવારે 
મેળવેલ અ ભુવ મા્ય અ ભુવ તરીકે ગણરીમાન લેવામાન બવશે નહં. 
૭. અ સુબૂચત જનાવત તથા સામાજજક અને શૈષબણક રીતે પછાત વગગ:- 
(૧ ) ળૂ જુરાતના અ સુબૂચત જનાવત તથા સામાજજક અને શૈષબણક રીતે પછાત વગગના યમેદવારોને જ 
અનામત વગગના યમેદવાર તરીકે લાભ મળશે. 
(૨) અ સુબૂચત જનાવત તથા સામાજજક અને શૈષબણક રીતે પછાત વગગ તથા બબન અનામત કષાના બવથિક 
રીતે નબળા વગોના યમેદવારો પૈકી યમેદવાર ે વગગના હોય તેની વવગત અરીપરકમાન અચકૂ બપવી. 
(૩ ) યમેદવારે અરીપરકની સનબનવધત કોલમમાન ે તે અનામત કષા દશાગવેલ નહી હોય તો પાછળથી અનામત 
વગગના યમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક દાવો મા્ય રાખવામાન બવશે નહં. 
(૪) અનામત વગગનો લાભ મેળવવા ભ્છતા યમેદવારે તેના સમથગનમાન સષમ અવધકારી વારા વનયત ન નુામાન 
બપવામાન બવેલ ાવત રમાણપરની નકલ અરી સાથે અચકૂ સામેલ કરવાની રહશેે. અરીપરક સાથે ાવત 
રમાણપરની નકલ સામેલ નહં હોય તો તે પાછળથી ્વીકારવામાન બવશે નહં અને અરીપરક રદ થવાને 
પાર બનશે. 
(૫) સામાજજક અને શૈષબણક રીતે પછાત વગગના યમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેવનો સમાવેશ યનત 
વગગમાન  નહી થતો હોય તો જ મળવાપાર થશે. 
(૬) સામાજજક અને શૈષબણક રીતે પછાત વગગના યમેદવારોએ યનત વગગમાન સમાવેશ ન થતો હોવા ંગે ુન 
સામાજજક ્યાય અને અવધકારરતા વવભાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાવથી વનયત થયેલ પરરવશ્ટ (ક) 
( જુરાતીમાન) ના ન નુામાન રમાણપર રજુ કરવા ુન રહશેે. ‘’બ રમાણપર છે્લા રણ નાણાનકીય વ ગ્ 
દરમયાન મેળવેલ હો ુન જોભએ, ેમાન ાહરેાત રવસ્ધ થયેલ હોય તે નાણાનકીય વ ગ્નો પણ સમાવેશ થયેલ 



હોવો જોભએ. યનત વગગમાન સમાવેશ ન થતો હોવા ંગે ુન રમાણપર માતા-વપતાની બવકના સનદભગમાન 
બપવામાન બવ ુન હોવાથી બ રમાણપર અરી સાથે રજૂ કરતી વખતે યમેદવારની માતા-વપતાની બવકમાન 
ફેરફાર થતો હોય તો યમેદવારે / અરજદારે ્વયન બવા વધારા-ઘટાડાની રમાબણક ાહરેાત રમાણપર 
બપનાર સષમ અવધકારી સમષ કરવાની રહશેે. બ રીતે સષમ અવધકારીને ાણ કયાગ બાદ, સષમ 
અવધકારીએ ે વનણગય લીધેલ હોય તેની ાણ અરેની કચેરીને પણ કરવાની રહશેે. ે યમેદવાર / અરજદાર 
બવી ્વૈ્્છક ાહરેાત ન કરીને બવકમાન વધારો પાવશે તો તેને મળેલો લાભ રદ કરવાપાર ઠરશે અને 
બયોગ વારા કરવામાન બવતી કાયદેસરની કયગવાહીને પાર બનશે.  પરરણીત મરહલા યમેદવારોએ બ  ુ
રમાણપર તેમના માતા-વપતાની બવકના સનદભગમાન રજુ કરવા ુન રહશેે, જો બવા યમેદવારોએ તેમના પવતની 
બવકના સનદભગમાન બ ુન રમાણપર રજુ કરેલ હશે તો તેમની અરી રદ કરવામાન બવશે.અરી સાથે 
પરરવશ્ટ(ક)ના બદલે Annexure -A (ંરેીમાન) રજુ ન કરેલ હશે તો પણ અરી રદ કરવામાન બવશે. કેમકે 

Annexure-A ભારત સરકાર હઠેળની નોકરી માટે ુન છે. જો યમેદવારે બ રમાણપર (પરરવશ્ટ -ક) અરી 
સાથે રજુ કરેલ નહં હોય તો તેવની અરી અમા્ય ગણવામાન બવશે અને બબનઅનામત જ્યા માટે પણ 
વવચારણામાન  લેવામાન બવશે નહં. 
(૭) બબન અનામત કષાના બવથિક રીતે નબળા વગોના યમેદવારોએ અનામતનો લાભ મેળવવા માટે સામાીક 
્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના તા.૦૬-૦૫-૨૦૧૬ના ઠરાવમાન જણા્યા જુબ પહરનશ્ટ-અ  થી વનયત 
થયેલ રમાણપરની નકલ અરી સાથે અચકૂ સામેલ કરવાની રહશેે. અરીપરક સાથે પહરનશ્ટ-અ  ની 
નકલ સામેલ નહં હોય તો તે પાછળથી ્વીકારવામાન બવશે નહં અને અરીપરક રદ થવાને પાર બનશે.  
(૮)  સરકારની રવતગમાન જોગવામ જુબ અનામત કષાના યમેદવારો તથા બબન અનામત કષાના બવથિક 
રીતે નબળા વગોના યમેદવારો બબનઅનામત વગગના યમેદવારોની સાથે વનયત ધોરણો (અથાગત વયમયાગદા 
,અ ભુવની લાયકાત, બબનઅનામત વગગના યમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય તેના કરતાન વ  ુ વવ્ તૃ કરેલ 
અ્ય ષેર) માન ટછાટ લીધા વસવાય પોતાની ણુવતાના બધારે પસનદગી પામે તો બબનઅનામત જ્યાની 
સામે ગણરીમાન લેવાના થાય છે. 
(૯) યમેદવારે અરીમાન ાવત ંગે ે વવગત દશાગવેલ હશે તેમાન પાછળથી ફેરફાર કરવાની વવનનતી મા્ય 
રાખવામાન બવશે નહી. 
૮. માી સૈવનક 
(૧ ) માી સૈવનક યમેદવારોએ અરીપરકમાન વવગતો બપવાની રહશેે. 
(૨ ) માી સૈવનક યમેદવારે રડ્ચાજ કુની નકલ અરીપરક સાથે અચકૂ મોકલવાનીરહશેે. 
૯. શારીરરક અશ્તતા ધરાવતા યમેદવારો 
(ક) શારીરરક અશ્તતા ધરાવતા યમેદવારોએ અરીપરકમાન વવગતો બપવાની રહશેે. 
(ખ) શારીરરક અશ્તતા ૪૦ધ કે તેથી વ  ુહોય તેવા યમેદવારને જ શારીરરક અશ્તતાનો લાભ મળવાપાર 

રહશેે.  શારીરરક અશ્તતાનો લાભ મેળવવા ભ્છતા યમેદવારે (૧ ) રવણની ખામી (૨) હલન ચલન અશ્તતા 
અથવા મગજનો લકવો તે પૈકીની કભ શારીરરક અશ્તતા છે તે દશાગવ ુન. 
(ગ) ાહરેાતમાન શારીરરક અશ્તતા ધરાવતા યમેદવારો માટે અનામત જ્યા દશાગવેલ ન હોય, પરન  ુજ્યાની 
ફરજોને અ ુૂ પ ે રકારની શારીરરક અશ્તતા ધરાવતા યમેદવારોને પાર ગણેલ હોય તેવ તે ાહરેાત માટે 
અરી કરી શકશે. બવા રસનગે ંમરમાન ટછાટ મળશે. 
(ઘ) શારીરરક અશ્તતા ધરાવતા યમેદવારે તેના સમથગનમાન સામા્ય વહીવટ વવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના 
પરરપર રમાનક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી વનયત થયેલ ન નૂામાન સરકારી હો્્પટલના સવુરટે્ડે્ ટ /વસવવલ 



સજન/મેડીકલ બોડગવારા બપવામાન બવેલ રમાણપરની નકલ અરી સાથે અચકૂ મોકલવાની રહશેે. જો 
રમાણપરની નકલ સામેલ કરવામાન નહં બવેલ હોય તો તે પાછળથી ્વીકારવામાન બવશે નહં શારીરરક 
અશ્તતા યમેદવાર તરીકેનો લાભ મળવાપાર થશે નહં. 
૧૦. મરહલા યમેદવાર 
 મરહલાવની અનામત ગ્યાવ માટે જો યો્ય મરહલા યમેદવાર યપલ્ધ નહં થાય તો તેની જ્યા 
ે તે કષાના (category)પરુુ્ યમેદવારોને ફાળવી શકાશે. 

જો યમેદવારનો સમાવેશ માી સૈવનક, શારીરરક અશ્તતા, મરહલા કે વવધવા પૈકીના વવક્પો પૈકી એક થી 
વ  ુવવક્પોમાન થતો હોય તેવા રક્સામાન તેને લા  ુપડતા વવક્પો પૈકી ેમાન વ  ુલાભb મળવાપાર હશે તે 
મળશે. 

૧૧. વવધવા યમેદવાર 
(૧ ) યમેદવાર વવધવા હોય તો અરીપરકમાન તે કોલમ સામે હા  અવ્ય લખ ુન અ્યથા લા  ુપડ ુન નથી  

એમ દશાગવ ુન . 
(૨ ) વવધવા યમેદવારે જો પનુ: લ્ન કરેલ હોય તો અરી પરકમાન તે કોલમ સામે હા  અચકૂ લખ ુન 
અ્યથા  લા  ુપડ ુન નથી  એમ દશાગવ ુન . 
(૩ ) વવધવા યમેદવારે પનુ: લ્ન કરેલ ન હોય અને વવધવા યમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ભ્છતા હોય તો 
અરી સાથે પનુ: લ્ન કરેલ નથી તેવી એરફડવેવટ રજુ કરવાની રહશેે. 
(૪)વવધવા યમેદવારને સરકારની રવતગમાન જોગવામ જુબ તેવએ મેળવેલ ણુમાન પાનચ ટકા ણુ 
યમેરવામાન બવશે. 
(પ)   કોભ મરહલા યમેદવાર ાહરેાત માટે અરી કરે તે સમયે ‘’વવધવા ‘’  ન હોય, પરન  ુઅરી કયાગ બાદ 
અથવા ાહરેાત રવસ્ધ થયાની છે્લી તારીખ વીતી ગયા બાદ અથવા તેવ રજુબત કરે તો તેની રજુબત 
મ્યા તારીખ પછીના ભરતી રરરયાના ે પણ તબકકાની બાકી હોય તે તબકકાથી જ તેવા મરહલા 
યમેદવારને ‘’ વવધવા મરહલા યમેદવાર ‘’ તરીકેના લાભ બપવામાન બવશે. ‘’  
૧૨. ના વાનધા રમાણપર:- 
(૧ ) જુરાત સરકારના સરકારી /અધગસરકારી / સરકાર હ્તકના કોપોરેશન /કનપનીવમાન સેવા બાવતા 
અવધકારીવ / કમગચારીવબયોગની ાહરેાતના સનદભગમાન બારોબાર અરી કરી શકશે અને તેની 
ાણયમેદવારે પોતાના વવભાગ/ખાતા /કચેરીને અરીકયાગની તારીખથી રદન-૭ માન અચકૂ કરવાની રહશેે.જો 
યમેદવારના વનયો્તા તરફથી અરીમોકલવાની છે્લી તારીખ બાદ ૩૦ રદવસમાન અરી કરવાની પરવાનગી 
નહં બપવાની ાણકરવામાન બવશે તો તેવની અરી નામનજુર કરી યમેદવારીરદ કરવામાન બવશે. 
(૨ )કે્ર સરકારની અથવા અ્ય કોભપણ રા્ય સરકારનીનોકરીમાન હોય તેવા યમેદવારે ખાતા મારફત અરી 
મોકલવાની રહશેે અથવા બ અરી સાથે વનમ કૂ અવધકારી ુનના વાનધા રમાણપરરજુ કરવા ુન રહશેે. 
(૩ )ૂ બૂ લુાકાત સમયેયમેદવારે સષમઅવધકારી વારા બપવામાન બવેલ ના વાનધા રમાણપર રજુ કરવા ુન 
રહશેે. 
૧૩. ગેરલાયક યમેદવાર:- 

જુરાત ાહરે સેવા બયોગ કે અ્ય ાહરે સેવા બયોગ અથવા અ્ય સરકારી /અધગ સરકારી 
/સરકાર હ્તકની સન્ થાવ વારા યમેદવાર યારેય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની વવગત 
અરીપરકમાન બપવાની રહશેે. જો યમેદવારનો ગેરલાયકનો સમય ચાલ ુહશે તો બવા યમેદવારની અરી 
રદ થવાને પાર બનશે. 

 



 

૧૪. ફરજજયાત વન વૃત, રુખસદ, બરતરફ :- 
અગાય યમેદવારનેસરકારી સેવા / સરકાર હ્તકની કનપની કે બોડગ કોપોરેશનમાનથી યારેય પણ 

ફરજજયાત વન વૃત, રુખસદ કે બરતરફ કરવામાન બવેલ હોય તો અરીપરકમાન તેની વવગત બપવાની રહશેે. 
૧૫. અગ્યની જોગવાભવ:-    
(૧ ) યપરની જ્યા માટે વનમ કૂ માટે યમેદવારોની પસનદગી ૂબૂ લુાકાત યોીને કરવામાન બવશે. વ  ુ
અરીવને કારણે ્યાન રાથવમક કસોટી જૂરી બનશે ્યાન બવી કસોટી પછી જ તેના ણુ રમા સુાર જૂરી 
અરીવની ચકાસણી કરી યમેદવારોને ૂબૂ લુાકાત માટેની પારતા નકી કરાશે. બ કસોટી ુન મા્યમ 
બયોગ અ્યથા નકી કરશે નહં તો જુરાતી રહશેે. રાથવમક કસોટી સામા્યત: અમદાવાદ / ગાનધીનગર 
ખાતે લેવામાન બવશે, ેની સનભવવત તારીખ ૦૯-૧૦-૨૦૧૬ રહશેે. અને યમેદવારોએ ્વખચે યપ્્થત થવા ુન  
રહશેે. 
 (ર) જો બયોગ વારા જ્યાની સન્ યા અને મળેલ અરીવની સન્ યા ્યાને લેતા રાથવમક કસોટી યોજવાનો 
રસનગ યપ્્થત થશે તો, રાથવમક કસોટીના ણુ ફ્ત ૂબૂ લુાકાત માટે યમેદવારોની સન્ યા મયાગરદત 
કરવાના હે  ુમાટે જ ્યાનમાન લેવામાન બવશે. રાથવમક કસોટીમાન મેળવેલ ણુ બખરી પસનદગીના હે  ુમાટે 
્યાનમાન લેવામાન બવશે નહં. 
(૩) રાથવમક કસોટીમાન યમેદવારને O.M.R. Sheet માન જવાબ બપવા માટે A, B, C, D અને E એમ પાનચ વવક્પ 
બપવામાન બવશે, પાનચમો વવક્પ E Not attended  તરીકેનો રહશેે. જો યમેદવારે તમામ વવક્પો ખાલી રા્યા 
હોય (encode કયાગ ન હોય) અથવા ખોટા જવાબ બપેલ હોય તો ર્યેક વનવરત ણુના ૦.૩ Negative Marks 

કાપવામાન બવશે. અને જો પાનચમો વવક્પ E  Not attended   એનકોડ કરેલ હોય તો ૂ્ ય”  ણુ કાપવાના 
રહશેે. અથાગત માર E  Not attended   વવક્પ જ encode કયો હશે તો તે રન માટે કોભ નેગેટીવ ણુ 
કાપવામાન બવશે નહં.  
(૪) ૂબૂ લુાકાતમાન બયોગની સચુનાવ /ધોરણો જુબ ાહરેાતમાન દશાગવેલ કેટેગરી વામજ જ્યાની 
સન્ યાને ્યાને લમ નીચે જુબ અ સુરવા ુન રહશેે.   

લૂ જ્યાવ                                   લૂ જ્યાવ પૈકી ૂબૂ લુાકાત માટે બોલાવવામાન બવનાર 
                                                                    યમેદવારોનીસન્ યા 
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   ૦૪ કે તેથી વ  ુ                                                લૂ જ્યાવથી ૦૩ગણા 
(૫) રાથવમક કસોટીમાન મેળવેલ ણુ બખરી પસનદગી માટે ગણવામાન બવશે નહં. તેમજ યપ ુગ્ત કોલમમાન 
દશાગવેલ સન્ યા રમાણે ૂબૂ લુાકાત માટે બોલાવવાના થતા યમેદવારોમાન, જો કોભ યમેદવારના રાથવમક 
કસોટીના ૧૦ ટકા  કે તેથી વછા ણુ હશે તો ૂબૂ લુાકાતને પાર ગણવામાન બવશે નહં. 
(૬) ાહરેાતમાન ઠરાવેલ લ તુમ લાયકાત તેમજ અ ભુવ કરતાન વ  ુ શૈષબણક લાયકાત અને/ અથવાવ  ુ
અ ભુવ અને/ અથવા લાયકાતમાન ંચી ટકાવારીને બધારે ૂબૂ લુાકાત માટે બયોગયમેદવારોનીસન્ યા 
મયાગરદત કરી શકશે. 
(૭) સીધી ભરતી માટે ૂબૂ લુાકાતના ૧૦૦ ણુમાનથી પસનદગી માટે ુન લ તુમ ધોરણ વગગ-૨ની જ્યાવ 
માટે બબનઅનામત વગગના યમેદવારો માટે ૫૦ ણુ અને અનામત વગગના યમેદવારો માટે ૩૫ ણુ રાખવામાન 



બવે છે. ભ્ટર્  ુકવમટી વારા ૂબૂ લુાકાતમાન યમેદવારના એકનદર દેખાવ (Overall Performance) ને ્યાને 
લેવામાન બવશે અને ભ્ટર્  ુ કવમટી ભ્ટર્  ુ દરમયાન યમેદવારના Overa l l Per formance ને ્યાનમાન  
રાખી ચચાગ વવચારણા કયાગ બાદ સવાગ મુતે ણુ બપશે. 
(૮) માી સૈવનકો તથા શારીરરક અશ્ત યમેદવારોની જ્યાવ અનામત હોય ્યારે સબનવધત કેટેગરીના માી 
સૈવનક તથા શારીરરક અશ્ત યમેદવારો પૈકી ે યમેદવારો બ રમાણેના લ તુમ ણુ મેળવતા હશે તેમને 
સબનવધત કેટેગરીની અનામત જ્યા સામે ગણવામાન બવશે. જો ાહરેાતમાન જણા્યા રમાણેની બ કેટેગરીવ 
માટે રાખવામાન બવેલ અનામત જ્યાવ માટે બ લ તુમ ણુ મેળવતા યમેદવારો રા્ત ન થાય કે પરુતી 
સન્ યામાન રા્ત ન થાય તો સબનવધત કેટેગરીના લ તુમ ણુના ૧૦ ધ ધોરણ હળ  ુકરીને પસનદગી કરવામાન 
બવશે. 
(૯) મરહલા યમેદવારો માટે લ તુમ ણુના ૧૦ ટકા ુન ધોરણ હળ  ુકરીને પસનદગી પ વત અ સુરવાની રહશેે 
અને ૂબૂ લુાકાત બાદ ે તે કેટેગરીના મરહલા યમેદવારો માટેની અનામત સન્ યા ેટલા મરહલા 
યમેદવારોથી વ  ુયમેદવારો યપલ્ધ થાય તો ભલામણ યાદીમાન મરહલા યમેદવારોનો સમાવેશ થયા બાદ 
બાકીના મરહલા યમેદવારોની રવતષાયાદીમાન પસનદગી ગણવામાન બવશે બ જોગવાભ જુબ લ તુમ લાયકી 
ધોરણ બ જુબ રહશેે. બબન અનામત વગગના મરહલા યમેદવારો માટે ૪૫ ણુ તેમજ અનામત વગગના મરહલા 
યમેદવારો માટે ૩૧ ણુ રાખવામાન બવશે.   
૧૬. ૂબૂ લુાકાત:-  
(૧ )ૂ બૂ લુાકાત બયોગની કચેરી ખાતે જ લેવામાન બવશે. યમેદવારે પોતાના ખચે યપ્્થત થવા ુન રહશેે. 
(૨ )અ સુબૂચત ાવત, અ સુબૂચત જનાવતના યમેદવારો તથા બેરોજગાર યમેદવારો કે ેવના માતા-વપતા ની 
વાવ િ્ક બવક બવકવેરાને પાર ન હોય તેવને તેમના રહઠેાણના ્થળેથી ૂબૂ લુાકાત માટે બવવા તથા 
જવા માટે જુરાત એસ.ટી. વનગમ વારા વનયત થયેલ રટરકટના દર રમાણે બસ ભાડુન મળવાપાર થશે. બ 
માટે યમેદવારે ૂબૂ લુાકાતના રદવસે વનયત ફોમગ ભરવા  ુરહશેે અને તેની સાથે અસલ રટરકટ રજુ કરવાની 
રહશેે. 
(૩ )  ૂબૂ લુાકાતના રદવસે ૂબૂ લુાકાતના પરમાન દશાગવવામાન બવેલ અસલ રમાણપરો રજુ કરવાના 
રહશેે. જો યમેદવાર અસલ રમાણપર રજુ કરશે નહં તો તેવ ૂબૂ લુાકાત માટે પાર બનશે નહં તેની 
ખાસ નંધ લેવી. 
૧૭. નીચે દશાગ્યા જુબની અરીવ રદ કરવામાન બવશે. (બ યાદી માર દ્ટાનત ્વૂપે છે ે સનપણૂગ નથી) 
(૧ ) બયોગના વનલાભન સુ ા જુબ અરી કરેલ ન હોય 

(૨ ) અરીમાન દશાગવેલ વવગતો અ રૂી કે અસનગત હોય. 
(૩ ) અરીમાન યમેદવારે સહી અપલોડ કરેલ ન હોય. 
(૪) અરી ફે્સથી અથવા મ-મેભલ થી મોકલાવેલ હોય. 
(૫) અરીમાન પાસપોટગ  સામજનો ફોટોરાફ અપલોડ કરેલ ન હોય. 
(૬) અરી સાથે પરેૂપરૂી ફી ભરેલ ન હોય. 
(૭) અ સુબૂચત ાવત, સા.શૈ.પ.વગગ બબન અનામત કષાના બવથિક રીતે નબળા વગો તથા શારીરરક અશ્તતા 
ધરાવતા યમેદવારે અરીપરક સાથે સષમ અવધકારી વારા અપાયેલ રમાણપરની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૮) માી સૈવનક યમેદવારે રડ્ચાજ કુની નકલ રજુ કરેલ ન હોય 

(૯) યમેદવારે શૈષબણક લાયકાતના સનદભગમાન માકગશીટ/પદવી રમાણપરની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૧૦) જ્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ભ. રમાણપરની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 



(૧૧ ) યમેદવારે અરીપરકમાન અ ભુવ દશાગવેલ હોય (ેના બધારે પારતા નકી કરવાની થતી હોય) પરન  ુ
તેના સમથગનમાન રમાણપર રજુ કરેલ ન હોય અથવા તો રજુ કરેલ રમાણપરમાન તેવનો અ ભુવનો 
સમય્ા”ો,  ”પ્ાર,  “પ્ાર અિે અ  ભવિો રકાર દશામવે“ િ િોય તથા સન્ થાિા “ેટર પેડ યપર િ િોય. 
(૧૨) વિ “ામિ ાિરેાતિી અરી કરવાિી રીત  રમાનક: ૧૫ િીચે સ ચવે“  (યમેદવારોિે સિનનધત) રમાણપરો 
/અિે ેિા આધારે પારતા િકી કરવાિી થતી િોય તેવા “ા   પડતા આધાર પ રાવાિી રમાબણત કરે“ િક“ો 
આયો્િે મોક“વામા આવેર અરીપરક સાથે જોડ“ે િિં િોય તેવા યમેદવારોિી અરી અ  રી ્ણીિે રદ 

્ણવામા આવશે. 

૧૮. વનમ કૂ:-  
(૧ ) યપરની ાહરેાત સનબનધમાન વનમ કૂ માટે પસનદ થયેલા યમેદવારની સરકારરી ના સનબનવધત વવભાગને 
બયોગ વારા ભલામણ કરવામાન બવશે. યમેદવારોએ બખરી વનમ કૂ પર મેળવતાન પહલેાન કોમ્ ટુર ંગેની 
સીસીસી અથવા તેની સમકષ રા્ય સરકાર વખતો વખત નકી કરે તેવી લાયકાત મેળવી લેવાની રહશેે. બ 
રકારની લાયકાત નહં ધરાવનાર યમેદવાર વનમ કૂને પાર બનશે નહં. 
(૨ ) વનમ કૂ ંગેની સઘળી કાયગવાહી સરકારરી વારા કરવામાન બવતી હોવાથી બ ંગેનો કોભપણ 
પર્યવહાર બયોગ ્યાને લેશે નહં. 
(૩ )યમેદવારે તેની શૈષબણક લાયકાત /અ ભુવ /ં મર વગેરેના સમથગનમાન રજુ કરેલ રમાણપરો કોભપણ 
તબકે અયો્ય માલમુ પડશે તો તેની યમેદવારી રદ થશે તેમજ ભલામણ બાદની વનમ કૂપણ રદ થવાને 
પાર રહશેે અને બવા યમેદવાર ભારતીય ફોજદારી ધારા હઠેળની કાયગવાહી ને પાર થશે, ેથી યમેદવારને 
સલાહ બપવામાન બવે છે કે, તેમણે રજુ કરેલા રમાણપરો બુજ ચોકસામથી પણુગ રીતે ખરામ કયાગ બાદ જ 
બયોગમાન રજુ કરવા. 
૧૯. ગેરવતગ ૂનક ંગે દોવ્ત ઠરેલા યમેદવારો વવૂ્ધ પગલાન 
 યમેદવારોને બથી ચેતવણી બપવામાન બવે છે કે તેવએ અરીપરકમાન કોભપણ રકારની ખોટી મારહતી 
દશાગવવી નહી,તેમજ બવ્યક મારહતી પાવવી નહી, યપરાનત તેવએ રજુ કરેલ અસલ દ્તાવેજો કે તેની 
રમાબણત નકલમાન કોભપણ સનજોગોમાન સધુારો અથવા ફેરફાર અથવા બીા કોભપણ ચેડાન કરવા નહં અથવા 
તેવએ બવા ચેડાન કરેલ/બનાવટી દ્તાવેજો રજુ કરવા નહી, જો એકજ બાબતના બે કે તેથી વ  ુ
દ્તાવેજોમાન અથવા તેની રમાબણત નકલમાન કોભપણ રકારની અચોકસાભ અથવા વવસનગતતા જણાય તો તે 
વવસનગતતાવ બાબતની ્પ્ટતા રજુ કરવી. જો કોભ યમેદવાર બયોગ વારા દોવ્ત ાહરે થયેલ હોય અથવા 
થાય તો, 
(૧ ) તેવની યમેદવારી ંગે કોભપણ રીતે યો્યતા રા્ત કરવા,  
(ર) નામ બદલીને પરીષા બપવી,  
(૩ ) કોભ અ્ય ્ય્્ત વારા છળ કપટથી કામ પણૂગ કરા્  ુહોય, 

(૪) બનાવટી દ્તાવેજ રજુ કયાગ હોય,  

(પ) અગ્યની બાબત પાવવા અથવા દો્ કુત અથવા ખોટા વનવેદનો કરેલ હોય, 

(૬) તેવની યમેદવારી ંગે કોભપણ અવનયવમત કે અ બુચત યપાયોનો સહારો લીધો હોય, 

(૭) કસોટી સમયે કોભ અ બુચત સાધનોનો યપયોગ કયો હોય, 

(૮) યતરવહીમાન અ્લીલ ભા્ા કે અવશ્ટ બાબતો સરહતની અસનગત બાબતો રજુ કરેલ હોય, 

(૯) પરીષા ખનડમાન કોભપણ રીતની ગેરવતગ કૂ બચરવી, ેવી કે અ્ય યમેદવારની જવાબવહીની નકલ 
કરવી, પુ્ તક, ગાભડ, કાપલી તેવા કોભપણ છાપેલ કે હ્તબલબખત સારહ્યની મદદથી અથવા વાતબચત વારા 



કે કોભ સાનકેવતક રીતે નકલ કરવા કે અ્ય યમેદવારોને નકલ કરાવવાની ગેરરીતીવ પૈકી કોભપણ ગેરરીતી 
બચરવા માટે, 
(૧૦) બયોગ વારા પરીષાની કામગીરી ંગે વન કુત થયેલા કમગચારીવને પજવણી કરવી, કોભપણ રકારની 
શારીરરક ભા પહોચાડવી, અથવા 
(૧૧ ) યપરોકત જોગવાભવમાન ય્લેખાયેલ દરેક અથવા કોભપણ ૃ્ય કરવા કે કરાવવા તેણે કે સીધી અથવા  
બડકતરી રીતે બયોગ પરદબાણ લાવનાર યમેદવાર નીચે દશાગવેલ વશષા યપરાનત બપોબપ રય્ન કયો 
હોય, ફોજદારી કાયગવાહીનેપાર બનશે. 

(ક) બયોગ વારા તે પસનદગીના યમેદવાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે, અને /અથવા 
(ખ) તેને બયોગ લે તેવી કોભપણ પરીષા કે કોભપણ ૂબૂ લુાકાત માટે કાયમી કે કુરર દુત માટે 

(૧ )બયોગ વારા લેવાનાર કોભપણ પરીષા કે પસનદગી માટે, અને 

(ર)રાજય સરકાર હઠેળની કોભપણ નોકરીમાનથી સરકાર વારા ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે અને 

(ગ) જો સરકારી સેવામાન અગાયથી જ હોય તો તેના વવૂ્ધ સ બુચત વનયમો અ સુાર વશ્તભનગના 
પગલાન લભ શકાશે. 

(૧ર) યપરોકત વવગતોમાન વનરદિ્ટ કરેલ વશષા કરતા પહલેા બયોગ/ સરકાર વારા યમેદવારને /કમગચારીને 

(૧ ) બરોપનામામાન તેમની સામેના ્પ્ટ બરોપો અથવા કેસના રકાર બાબતે, 

(ર) લેખીતમાન વશષા ંગે બચાવના ુન- હકીકત રજુ કરવા અને 

(૩ ) વશષા ંગે વનયત સમય મયાગદામાન ૂબૂ રજુબત કરવાની તક બપવામાન બવશે.  

  

 

                                                                                   સન ુ્ ત સબચવ  

                                          જુરાત ાહરે સેવા બયોગ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Online અરી કરવાિી તથા અરી ફી ભરવાિી રીત:- 
આ ાિરેાતિા સનદભમમાન આયો્ વારા વિ“ામિ જ અરી ્વીકારવામાન આવશે. યમેદવાર તા:૧૫-૦૬-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ 
ક“ાક થી તા:૩૦-૦૬-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ ક“ાક સ ધીમાન https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર અરી પરક ભરી શકશે. 
યમેદવારે અરી કરવા માટે િીચે  જિિા Steps (૧) થી (૧૬) અ  સરવાિા રિશેે. Confirmation Number મ્યા પછી 
જ અરી મા્ય ્ણાશે. 
(૧) સૌ રથમ http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જ  ન. 
(૨) Apply On line Click કર  ન. આ રમાણે click કરવાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now િટિ દેખાશે.  
 સૌરથમ More Details પર Click કરીિે ાિરેાતિી િધી જ નવ્તોિો અ્યાસ યમેદવારોએ કરવો. 
        અિે ્યારિાદ Apply Now િટિ ્્“ક કર  ન. 
(૩)    મદદિીશ ્યવ્થાપક,વ મ્-ર  યપર click કરવાથી જ્યાિી નવ્તો મ”શે 

(૪)    તેિી િીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application  Format દેખાશે. Application Format માન સૌ રથમ 
“Personal Details” યમેદવારે ભરવી. (અિં “ા“ ુદરડી(*) નિશાિી િોય તેિી નવ્તો ફરજજયાત 
ભરવાિીરિશેે.) “Personal Details” માન જયાન Mobile Number અિે email ID માન્ યા છે, તેિી નવ્ત “ખવી 
ેથી જૂર જણાયે આયો્ યમેદવારિે માહિત્ાર કરી શકે. 

(૫) Personal Details ભરાયા િાદ Educational Details ભરવા માટે Educational Details  પર click કર  ન અિે 
પોતાિી શૈષબણક નવ્ તોભરવી. 

(૬) Additional Qualification પર“click” કરી Additional Qualification ભરવી. 
(૭) Experience Details પર “click” કર  ન અિે Experience Details ભરવી. વ   Experience યમેરવા મા્તા િોવ 

તો Add. More Exp.પર “click” કરી Details ભરવી. 
(૮) Additional Information પર“click” કરી ્યાન માહિતી ભરવી. ે વધારાિો અ  ભવ ojas module માન સમાનવ્ટ 

િ થતો િોય, તો સાદા કા્” પર ojas માન જણા્યા  જિિા અ  ભવિા કોઠા રમાણે આપે વધારાિા 
અ  ભવિી નવ્ત યમેરીિે મોક“વી. 

(૯) તેિી િીચે “Self-declaration”  માન Yes / No  પર click કર  ન. 
(૧૦) િવે save  પર “click” કરવાથી તમારો Data Save  થશે. અિં યમેદવારિો  Application Number generate 

થશે. ે યમેદવારે સાચવીિે રાખવાિો રિશેે અિે િવે પછી આ ાિરેાતિા સનદભમમાન આયો્ સાથેિા કોમપણ 
પર્યવિારમાન તે દશામવવાિો રિશેે.  

(૧૧) જો આપિી અરીપરકમાન કોઇ સ ધારા-વધારા કરવાિા િોય તો Edit Application માન જઇિે કરી શકાશે, આ 
સ નવધા અરી Confirm કરતાન પિ“ેા યપ“્ધ છે. એક વખત અરી Confirm થઇ ્યા પછી / િાદ આસ નવધા 
યપ“્ધ રિશેે િિં. 

(૧૨) િવે પેજિા યપરિા ભા્માન upload photo પર click કરો અિંતમારો application number type કરો અિે 
તમારી Birth date type કરો. ્યાર િાદ ok પર click  કરો. અિં, photo અિે signature upload કરવાિા છે. 
(ફોટા  ન માપ ૫ સે.મી. ંચાઇ અિે ૩.૬ સે.મી પિો”ામ અિે signature  ન માપ ૨.૫ સે.મી. ંચાઇ અિે ૭.૫ 
સે.મી પિો”ામ રાખવી) (photo અિે signature upload કરવા સૌ રથમ તમારો photo અિે signature .jpg 

Formatમાન (10 KB) સાઇ થી વધારે િિં તે રીતે Computer માન િોવા જોઇએ.) “Browse” Button પર click 

કરો િવે Choose File િા ્રીિમાનથી ે ફાઇ“માન .jpg Format માન તમારો photo store થયે“ છે તે ફાઇ“િે 
્યાનથી Select કરો અિે “Open” Button િે click કરો. િવે “Browse” Button િી િાજ માન “Upload “ Button પર 
Click કરો િવે િાજ માન તમારો photo દેખાશે. િવે આજ રીતે signature પણ upload કરવાિી રિશેે.  

(૧૩) િવે પેજિા યપરિા ભા્માન “Confirm Application” પર click કરો અિે “Application number” તથા Birth 

Date Type  કયામ િાદ Ok પર click કરવાથી િે (૨) િટિ ૧: Application preview ૨: confirm application 

દેખાશે. યમેદવારે “Application preview” પર click કરી પોતાિી અરી જોમ “ેવી. અરીમાન સ ધારો કરવાિો 
જણાય, તો Edit Application યપર click કરીિે સ ધારો કરી “ેવો. અરી confirm કયામ પિ“ેા કોઇ પણ રકારિો 
સ ધારો અરીમાન કરી શકાશે. પરન  અરી confirm થઇ ્યા િાદ અરીમાન કોઇ પણ સ ધારો થઇ શકશે િિં. જો 
અરી સ ધારવાિી જૂર િ જણાય તો જ confirm application પર click  કર  ન. Confirm application પર click 

કરવાથી યમેદવારિી અરીિો આયો્માન online ્વીકાર થમ જશે. અિં “confirmation number” generate થશે 

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


ે િવે પછીિી િધીજ કાયમવાિી માટે જૂરી િોમ, યમેદવારે સાચવવાિો રિશેે. Confirmation number નસવાય 
કોઇપણ પર્યવિાર કરી શકાશે િિં. Confirm થયે“ અરીપરકિી નર્ટ અચ  ક કાઢી રાખવી. 

(૧૪) સામા્ય કેટે્રીિા યમેદવારે ભરવાિી અરી ફી િીચેિા િે નવક્પ પૈકી કોઇપણથી ભરી શકે છે.  
૧. પો્ટ વહફસમાન:-સામા્ય કેટે્રીિા યમેદવારે ભરવાિી થતી ફી સનદભે “Print Challan” યપર ક“ીક કરીિે 
નર્ટેડ ચ“ણિી િક“ કાઢવાિી રિશેે. આ નર્ટેડ ચ“ણિી િક“ “ઇિે િીકિી કો્્  ટરિી સ નવધા ધરાવતી 
પો્ટ વહફસમાન  ૂ. ૧૦૦/- આયો્િી ફી + પૉ્ટ“ સનવિસ ચાજ તાઃ૩૦-૦૬-૨૦૧૬, ૧૩:00  ક“ાક સ ધીમાન 
ભરવાિી રિશેે અિે ફી ભયામ ં્ે  ન ચ“ણ મે”વવા  ન રિશેે.  
૨. વિ“ાઇિ ફી :-જમા કરાવવા માટે “Print Challan” યપરક“ીક કર  ન. અિે નવ્તો ભરવી અિે ્યાન “Online 

Payment of fee” યપર ક“ીક કર  ન. ્યાર િાદ આપે“ નવક્પોમાન “Net Banking of fee” અથવા “Other 

Payment Mode” િા નવક્પોમાનથી યો્ય નવક્પ પસનદ કરવો એ આ્”િી નવ્તો ભરવી. ફી જમા થયા િાદ 
આપિે આપિી ફી જમા થઇ ્ઇ છે તે  ન Screen પર “ખાયેલ ન આવશે. અિે e-receipt મ”શે ેિી Print કાઢી 
“ેવી. જો રહરયામાન કોઇ ખામી િશે તો Screen પર આપિી ફી ભરાયે“ િથી તેમ જોવા મ”શે. 

આ ચ“ણ / e-receipt તથા confirm થયે“ અરીપરક યમેદવારે પોતાિી પાસે સાચવીિે રાખવાિા 
રિશેે અિે આયો્ વારા મન્ ાવવામાન આવે, ્યારે જ અરીપરક િીડાણો સહિત તથા ફી ભરે“ા ચ“ણિી િક“ 
સાથે આર.પી.એ.ડી./્પીડ પો્ટથી મોક“વાિા રિશેે અથવા આયો્િી કચેરીમાન ૂિૂમાન આપી જવાિા રિશેે. 

 (૧૫) અિામત વ મ્િા યમેદવારો (ફી માનથી  હકત અપાયે“ યમેદવારો ) એ confirm થયે“ અરીપરક પોતાિી પાસે 
સાચવીિે રાખવા  ન રિશેે અિે જયારે આયો્ વારા મન્ ાવવામાન આવે, ્યારે જ અરીપરક િીડાણો સહિત 
આર.પી.એ.ડી./્પીડ પો્ટથી મોક“વાિા રિશેે અથવા આયો્િી કચેરીમાન ૂિૂમાન આપી જવાિા રિશેે. 

 

અરીપરક અિે જૂરી રમાણપરો મોક“વા ં્ેિી તકેદારી :- 
વિ“ાઇિ ાિરેાત માટે confirm થયે“ અરીપરક તથા િીચે સ ચવે“ સનિનનધત રમાણપરો અિે “ા   પડતા 

આધાર પ રાવાિી રમાબણત કરે“ િક“ો રમાન  સાર અચ ક જોડીિે ાિરેાતમાન દશામવે“ નવ્ત  જિ સનપ ણમ અરીપરક 
આયો્ વારા મન્ ાવવામાન આવે, ્યારે જ અરીપરક િીડાણો સહિત નિધામરીત તારીખિી સમય મયામદામાન આયો્માન 
જમા કરાવવાિા રિશેે. 
(૧) યમેદવારે વિ“ાઇિ ક્ફમમ થયે“ અરીપરક (િારકોડ વાળન)િી ્પ્ટ અિે ્વ્છ િક“ ડાયિ“ોડ કરવાિી રિશેે. 
ેમાન ફોટોરાફ, સિી સહિત નવ્તો વનચાય તેવી િોવી જોઇએ. ફોટોરાફ ્પ્ટ િા િોય તો પાસપોટમ  સાઇજિો ફોટોરાફ 
અરીપરક પર “્ાવવાિો રિશેે. સિી ્પ્ટ િા િોય તો ફરીથી અરીપરકમાન  સિી કરવાિી રિશેે. 
(૨) જ્મ તારીખિા પ રાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ.  ન રમાણપર (જ્મ તારીખિો દાખ“ો કે શા”ા છોડયા  ન રમાણપર 
મા્ય ્ણાશે િિં)   
(૩) ાનત  ન રમાણપર (અ  .ાનત, અ  .જિાનત અિે સા. અિે શૈ.પ. વ મ્િા યમેદવારો માટે) 
(૪) સામાીક અિે શૈષબણક પછાત વ મ્િા યમેદવારોએ (ાિરેાતમાન દશામ્યા  જિ નિયત સમય્ા”ા  ન  જરાતી િ  િા 

 જિ  ન પહરનશ્ટ-ક અરીપરકમાન દશામવે“ િનિર અિે તાહરખ  ન જ) રજ  કરવા  ન રિશેે. પહરનશ્ટ-કિા નવ્્પે અ્ય કોઇ 
રમાણપર મા્ય રાખવામાન આવશે િહિં. ંરેીમાન Annexure-A ( ે કે્ર સરકારિી ભરતી કે સન્ થાવ માટે છે.) તે મા્ય 
રાખવામાન આવશે િિં. પહરબણત મહિ“ા યમેદવારોએ આ  ન રમાણપર તેવિી માતા-નપતાિા આવકિા સનદભમમાન રજ ન 
કરવા  ન રિશેે. જો આવા યમેદવારોએ તેમિા પનતિી આવકિા સનદભમમાન રજ ન કરે“ િશે તો તે મા્ય રાખવામાન આવશે 
િહિં. 
(પ) બિિ અિામત કષાિા આનથિક રીતે િિ”ા વ્ોિા યમેદવારોએ અિામતિો “ાભ મે”વવા માટે સામાીક ્યાય 
અિે અનધકારીતા નવભા્િા તાઃ૦૬-૦૫-૨૦૧૬ િા ઠરાવમાન જણા્યા  જિ ‘’ પહરનશ્ટ-અ ‘’ થી નિયત થયે“ 
રમાણપરિી િક“.  
(૬) શારીહરક અશ્ત યમેદવારોિા હક્સામાન સા.વ.નવ. િા તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮િા પહરપર  જિ  ન નિયત િ  િામાન 
સરકારી િો્પીટ“િા સ નરટે્ડે્ટ / નસનવ“ સજિ / મેહડક“ િોડમ વારા આપે“ રમાણપર           
(૭) માી સૈનિક યમેદવારોિા હક્સામાન હડ્ચાજ બ કિી િક“  



(૮) પહરબણત મહિ“ાવિા હક્સામાન “્િ િંધણી  ન રમાણપર / અટક અથવા િામ િદ“ાવે“ િોય તો તે ં્ેિા 
ાિરેિામાિી િક“  
(૯) નવધવા મહિ“ા યમેદવારોિા હક્સામાન પ િ: “્િ િ કયામ ં્ેિા સો્નદિામાિી િક“  
(૧૦) ્િાતક ( િધાન જ વ મ્ / સેમે્ટરિા  ણપરક)              
(૧૧) ્િાતક પદવી રમાણપર  
(૧૨) અ  ્ િાતક ( િધાન જ વ મ્ / સેમે્ટરિા  ણપરક)    
(૧૩) અ  ્ િાતક પદવી રમાણપર ( જો ાિરેાતિી જો્વાઇ  જિ જૂરી િોય તો) 
(૧૪) નવદેશિી  નિવનસિટી માનથી પદવી મે”વે“ િોયતો તેિી મા્યતા ં્ેિા પ રાવાિી િક“  
(૧૫) ાિરેાતમાન દશામવે“ “ાયકાતિી સમકષ “ાયકાત યમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમિો િક દાવો િોય તો આવા 
યમેદવારે સમ્ષતા ર્થાનપત કરતા આદેશો / અનધ તૃતાિી નવ્તો / રમાણપર રજ  કરવા  ન રિશેે. 
(૧૬) સરકારી કમમચારીિા સિનધમાન “િા-વાનધા રમાણપર” 
(૧૭) અ  ભવિા રમાણપરો ( ાિરેાત  જિ જૂરી િોય તો રમા  સાર મે”વે“ અ  ભવ, “ા   પડતા સનવ મ્િા 
કાયમકા”િી શૂઆતથી પ્ારિી નવ્ત, ફરજ / કામિા રકાર દશામવવાિા રિશેે.) 
(૧૮) સનશોધિપરો (જો ાિરેાતિી જો્વાઇ  જિ જૂરી િોય તો) 
(૧૯) બિિઅિામત યમેદવારોએ ભરે“ ફીિી  ેરોષ િક“  
(૨૦) ાિરેાતિી જો્વાઇ અ  સનધાિમાન “ા   પડતા અ્ય આધાર પ રાવા / રમાણપરો                                

અરીપરક બિડાણો સાથે  નિધામરીત તારીખિી સમય મયામદામાન આયો્માન જમા કરાવવામાન આવે“ િિં િોય 
તેમજ યપર જણાવે“ જો કોઇ પણ રમાણપર કે આધાર પ રાવા જોડવામાન આવે“ િિં િોય તો યમેદવારી સીધે સીધી 
યમેદવારી રદ કરવામાન આવશે. આ રકારિી િાિત આપિા કેસમાન િ િિે તે માટે અરી, આયો્માન રજ  કરતાન પિ“ેાન 
આ ં્ે પ  રતી કા”ી રાખી, ચકાસણી કરીિે જ, તે અરી મોક“વા જણાવવામાન આવે છે.  
ખાસ અ્્યિી સ ચિા:- સનપ ણમ અરીપરક નિધામરીત તારીખિી સમય મયામદામા આયો્માન જમા થઇ ્યા િાદ િિં 
જોડે“  ટતા રમાણપર મોક“વામાન આવશે કે તે ્્વકારવા િાિતે કોઇપણ રજ આત કે પર ્યવિાર કરવામા આવશે 
તો આયો્ વારા નવચારણામા “ેવાશે િિં 
(૧૬) દરેક ાિરેાત માટે યમેદવારે એક જ અરી કરવી. આમ છતાન, સનજો્ોવશાત, જો કોઇ યમેદવારે એકથી વ   અરી 

કરે“ િશે, તો છે્“ી ક્ફમમ થયે“ અરી, તેિી સાથે નિયત ફી ભરે“ િશે, તો તે મા્ય ્ણાશે અિે અ્ાયિી 
અરી રદ ્ણવામાન આવશે. અ્ાયિી અરી સાથે ભરે“ ફી છે્“ી ક્ફમમ થયે“ અરી સામે ્ણવામાન આવશે 
િિં. જો યમેદવારે છે્“ી ક્ફમમ થયે“ અરી સાથે નિયત ફીભરે“ િિં િોય, તો આવા યમેદવારિી નિયત ફી 
સાથેિી ક્ફમમ થયે“ી છે્“ી અરી મા્ય ્ણવામાન આવશે. જો યમેદવારે એકથી વ   અરી સાથે ફી ભરે“ િશે, 

તો તે રીફનડ કરવામાન આવશે િિં. 
અરીફી : 
(૧) સામા્ય કેટે્રીિા યમેદવારે પો્ટ વફીસમાન ૂ. ૧૦૦/- આયો્િી ફી + પૉ્ટ“ સનવિસ ચાજ ભરવાિો રિશેે. અિે 

ફી ભયામ ં્ે  ન ચ“ણ મે”વવા  ન રિશેે. 
  (૨)  ”  જરાતિા અિામત કષાિા યમેદવારોએ અરી ફી ભરવાિી રિતેી િથી. પરન    જરાત નસવાયિા અ્ય 

રાજયિા અિામત કષાિા યમેદવારોએ યમેદવારી િંધાવવી િોય તો,  બિિઅિામત વ મ્િા યમેદવાર તરીકે જ  
અરી કરવાિી રિશેે અિે બિિઅિામત વ મ્ માટે નિયત થયે“ અરી ફી + પો્ટ“ સનવિસ ચાજ ભરવાિો રિશેે.  

(૩) ફી ભયામ વ્રિી અરી રદ થવાિે પાર છે. ફી ભરે“ િિં િોય તેવા યમેદવારિે કોઇપણ સનજો્ોમાન રાથનમક 
કસોટી / ૂિૂ  “ાકાત પરીષામાન િેસવા દેવામાન આવશે િિી. આ ફી ફ્ત પો્ટ વહફસ વારા જ ્વીકારવામાન 
આવશે, રોકડમાન, ડીમા્ડ રાકટથી, ઇન્ડયિ પો્ટ“ વડમર કે પે વડમરિા ્વૂપમાન આ ફી ્વીકારવામાન આવશે િિી. 
ેિી યમેદવારોએ ખાસ િંધ “ેવી. 

યમેદવારોિે ખાસ જણાવવા  ન કે, અરીપરક તથા રમાણપરોિી ચકાસણી દર્યાિ કોઇ યમેદવાર, આ જ્યાિા ભરતી 
નિયમો, તથા ાિરેાતિી જો્વાઇવ  જિ “ાયકાત ધરાવતા િથી તેમ માલ  મ પડશે તો તેમિી યમેદવારી કોઇપણ 
તિકે રદ કરવામાન આવશે. 
 



 

િંધ : નિયામકરી, સરકારી  રણ અિે “ેખિ સામરી ખાતામાન મદદિીશ ્યવ્થાપક,વ મ્-ર િી જ્યાિા ભરતી 
નિયમો, રાથનમક કસોટીિો અ્યાસરમ, અરી પરક સાથે જોડવાિા આવ્યક રમાણપરોિી નવ્ત, વયમયામદામાન 
ૂટછાટ, અરી કયા સનજો્ોમાન રદ થવાિે પાર છે તેિી નવ્તો, પહરનશ્ટ-’ક’ અિે પહરનશ્ટ-’અ’ િો િ  િો, સરકારી 
કમમચારીએ રજ  કરવાિા િા-વાનધા રમાણપરિો િ  િો, P.H.િ  િો અિે ાિરેાતિી અ્ય વ   નવ્તો આયો્િી 
કચેરીિા િોહટસ િોડમ અિે આયો્િી વેિસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in યપર જોવા મ”શે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ના- વાનધા રમાણપરનો ન નૂો 

 
 

 

 



 

 


