
જુરાત ાહરે સેવા આયોગ 

શાખાઃ-આર-૧ 

ાહરેાત રમાનક:- ૦૯/૨૦૧૬-૧૭, મા્ગ અને મકાન વિભા્ હઠેળ જુનિયર ્થપનત, વગગ-૨ સનવગગની ુલ-૦૭ 
જ્યાવ માટે યમેદિારો પસનદ કરિા તા.૧૫-૦૬-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલાક થી તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ 
કલાક સધુીમાન વનલામન યમેદિારી ક્ફમગ કરિા જણાિિામાન બિે છે. 
જ્યા ુન નામ:- જુનિયર ્થપનત, વગગ-૨ ની ુલ-૦૭ જ્યાવ (નીચ ેદ્ાગ્યા જુબ) :- 

રમ કેટેગરી ુ“ સન્ યા ુ“ જ્યા પૈકી મહહ“ા માટે અિામત જ્યા 
૧ બબન અનામત (સામા્ય) ૦૫ ૦૨ 

૨ સા.અને ્ૈ.પ. િ્ગ ૦૨ ૦૧ 

 ુલ ૦૭ ૦૩ 

િંધઃ-  ૧. મહહલાવ માટેની અનામત જ્યા માટે ે તે કેટે્રીમાન જો મહહલા યમેદિાર યપલ્ધ નહં થાય તો તે 
જ્યા તે કષાના પરુુષ યમેદાિારને ફાળિી ્કા્ે. 
૨. બબન અનામત કેટે્રીની ુલ જ્યાવ અને તે પૈકી મહહલા યમેદિારો માટેની અનામત જ્યાવ તથા 
સા.્ૈ.પ.િ્ગ માટેની ુલ જ્યાવ અને તે પૈકી મહહલા યમેદિારો માટેની અનામત જ્યાવ પર પસનદ્ી ે ત ે
કેટે્રીના યમેદિારોએ પસનદ્ીની રહરયા દર્યાન રા્ત કરેલ ણુ અને બયો્ ે સનબનવધત સેિાની કાયગષમતા 
ાળિી રાખિા વનયત કરેલ લાયકી ધોરણ ્યાને લભ કરિામાન બિ્ે. 
૩. અનામત કષાના યમેદિારો તથા બબન અનામત કષાના બવથિક રીતે નબળા િ્ોના યમેદિારો બબન-અનામત 
જ્યા માટે અરી કરી ્ક્ે અને તે સનજો્ોમાન તવેને બબન-અનામતની કષા માટેના ધોરણો લા  ુપડ્ે. 
૪. ુલ જ્યાવ પૈકી એક પણ જ્યા ્ારીહરક અ્્તતા ધરાિતા યમેદિારો માટે અનામત નથી. પરન  ુO.L. (One 

Leg affected) અથિા H.H. (Hearing Handicapped) ની ૪૦ ટકા કે તેથી િ  ુઅને ૧૦૦ ટકા સધુીની ્ારીહરક 
અ્્તતા ધરાિતા યમેદિારો અરી કરિાને પાર છે. બ વસિાય અ્ય ્ારીહરક અ્્તતા ધરાિતા યમેદિારો અરી 
કરિાને પાર નથી. 

(૧) શૈષણિક “ાયકાત:- ભારતમાન કે્રીય અથિા રા્ય અવધવનયમથી અથિા તે હઠેળ ્થપાયેલી અથિા સન્ થાવપત 
વુનિવસિટીવ પૈકી કોભપણમાનથી અથિા તે તરીકે મા્ય થયેલી અથિા વુનિવસિટી રા્્સ કવમ્ન અવધવનયમ, 

૧૯૫૬ની કલમ-૩ હઠેળ ડી્ડ વુનિવસિટી તરીકે ાહરે થયેલી બીી કોભપણ ્ૈષબણક સન્ થામાનથી ્થાપ્ય 
(બહકિટે્ચર) માન મેળિેલી પદિી ધરાિતા હોિા જોભ્ે અથિા ્થપવત અવધવનયમ, ૧૯૭૨ થી મા્ય કરેલી બીી 
કોભ સમકષ લાયકાત ધરાિતા હોિા જોભ્ે અથિા સરકારે તે તરીકે મા્ય કરેલી તેને સમકષ લાયકાત ધરાિતા 
હોિા જોભ્ે. અથવા 
કે્ર સરકાર અથિા રા્ય સરકાર અને કાંવસલ વફ બહકિટે્ચર, નિી હદ્હીએ મા્ય કરેલ  બહકિટે્ચર(્થાપ્ય) 
માન મેળિલે પાનચ િષગનો હડ્લોમા ધરાિતા હોિા જોભ્ે. 
(૨) અ ભુવ:- ુ્ ય ્થપવત અને ન્ર વનયોજક, જુરાત રા્યની તાબાની સેિામાન, ્થાપ્ય મદદની્, િ્ગ-૩ના 
દરજાથી ઊતરતા દરજાની ન હોય તેિી જ્ા માટેની જૂરી ્ૈષબણક લાયકાત મેળ્યા પછીનો બ્રે રણ િષગનો 
અ ભુિ ધરાિતા હોિા જોભ્ે; અથવા 
 બહકિટે્ટના ્યિસાય માટેની જૂરી ્ૈષબણક લાયકાત મેળ્યા પછી, ુ્ ય ્થપવત અને ન્ર વનયોજક, 

જુરાત રા્યની તાબાની સેિામાન , ્થાપ્ય મદદની્, િ્ગ-૩ના દરજાથી ઊતરતા દરજાની ન હોય તેિી જ્ાને 
સમકષ જ્ા ્ણી ્કાય તેિી જ્ા પરનો, ્થાવનક મનડળો અથિા સરકાર હ્તક બોડગ અથિા કોપોરે્ન અથિા 



કનપની અવધવનયમ , ૨૦૧૩ હઠેળ ્થપાયેલી બલવમટેડ કનપનીમાનનો  બ્રે રણ િષગનો અ ભુિ ધરાિતા હોિા જોભ્ે; 

અથવા 
જૂરી ્ૈષબણક લાયકાત મળે્યા પછી, કોભપણ ખાન્ી અથિા ્િરોજ્ાર ધરાિતી પેઢીમાન ્થાપ્ય (બહકિટે્ચર) 
ના ્યિસાયમાનનો  બ્રે રણ િષગનો અ ભુિ ધરાિતા હોિા જોભ્ે, ેમાન યમેદિારે રોે્ટના િડા તરીકે અથિા 
વછામાન વછા બ ે્થપવત(બહકિટે્ટ) ના ટીમ લીડર તરીકે  વછામાન વછા રણ રોે્ટ પણૂગ કરેલા હોિા જોભ્ ેઅન ે
(દસ કરોડ ૂવપયાથી િ નુા દરેક એિા) દરેક રોે્ટમાન વિવિધ રકારનો ૫૫૦૦ ચો. મીટરનો ્ નુતમ બાનધકામ 
વિ્તાર હોિો જોભ્,ે રણ રોે્ટમાનથી એક રોે્ટ રહણેાકને લ્તો અને એક રોે્ટ િાબણ્્યક રોે્ટ અથિા 
ાહરે હે  ુમાટેનો રોે્ટ હોિો જોભ્ે. 
(૩) જુરાત ુ્ કી સિેા િ્ીકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો, ૧૯૬૭માન ઠરા્યા રમાણેની કો્્ ટુરના યપયો્ 
ં્ેની પાયાની ાણકારી ધરાિતા હોિા જોભએ. 
(૪) જુરાતી અથિા હહ્દી અથિા તે બને ુન પયાગ્ત ઞાન ધરાિતા હોિા જોભએ.  

પગાર ધોરિ:- ૂ. ૯૩૦૦–ૂ. ૩૪૮૦૦  (રેડ પ ેૂ. ૫૪૦૦/-) 
ંમર :- ૩૮ વ ગ્થી વ  ુિહં.    
(૧) ંમર અરી ્િીકારિાની છે્લી તારીખના રોજ ્ણિામાન બિ્ે. 
(૨) ાહરેાતમાન યપલી િયમયાગદા બપિામાન બિેલ છે,તેમાન નીચે જુબની ૂટછાટ મળિાપાર છે. 

૧ ળુ જુરાતના સામાજજક અને ્ૈષબણક રીતે પછાત 
િ ગ્ના યમેદિારો  

પાનચ િષગ (િ મુાન િ  ુ૪૫ િષગની મયાગદામાન) 

૨ ળુ જુરાતના સામાજજક અને ્ૈષબણક રીતે પછાત 
િ ગ્ના મહહલા યમેદિારો  
 

દસ િષગ (બ ૂટછાટમાન, મહહલા માટેની ૂટછાટ કે ે 
પાનચ િષગની છે, તેનો સમાિે્ થભ ાય છે, િ મુાન િ  ુ
૪૫ િષગની મયાગદામાન ૂટછાટ મળ્ે.) 

૩ બબન અનામત મહહલા યમેદિારો તથા ળુ જુરાતના 
અ .ુ ાવત, અ .ુ જનાવત તથા બબન અનામત 
કષાના બવથિક રીતે નબળા િ્ગના મહહલા 
યમેદિારો 

પાનચ િષગ (િ મુાન િ  ુ૪૫ િષગની મયાગદામાન) 

૪ માી સૈવનકો. ભ.સી.વ. એસ. એસ. સી.વ. સહહત 
યમેદિારો 

લ્કરમાન બાિેલ સેિા યપરાનત બીા રણ િષગ(િ મુાન 
િ  ુ૪૦ િષગની મયાગદામાન) 

૫  ્ારીહરક અ્્તતા ધરાિતા યમેદિારો (જો્િાભ-૦૯ માન બપેલ વિ્તને બવધન):- O.L. (One Leg affected) 
અથિા H.H. (Hearing Handicapped) ની ૪૦ ટકા કે તેથી િ  ુઅને ૧૦૦ ટકા સધુીની ્ારીહરક અ્્તતા 
ધરાિતા યમેદિારો હોય તેવને જ મેડીકલ બોડગના તબીબી રમાણપરને બધીન ૧૦ િષગ સધુીની ૂટછાટ 
મળિાપાર રહે્ .ે બ વસિાય અ્ય ્ારીહરક અ્્તતા ધરાિતા યમેદિારો અરી કરિાને પાર નથી. 

૬  જુરાત સરકારના કમગચારીવ કે 
ેવ જુરાત સરકારની નોકરીમાન 
કાયમી ધોરણ ે અથિા હન્ ામી 
ધોરણે સળન્ છ માસ સધુી 
કામ્ીરી બાિતા હોય અને 
તેવની રથમ વનમ ૂનક 
ાહરેાતમાનની જ્યામાન દ્ાગિેલ 
િયમયાગદાની ંદર થયેલ હોય 
તેિા કમગચારીવ  

(૧) ાહરેાતમાન લાયકાત તરીકે અ ભુિ માન્ ેલ હોય તો યપલી િયમયાગદા 
લા  ુપડ્ે નહં (૨) ાહરેાતમાન અ ભુિને લાયકાત તરીકે માન્ ેલ ન હોય 
પરન  ુ ભજનેરી,તબીબી,ખતેી વિષયક,પ  ુ બચહક્સાની પદિી કે હડ્લોમાની 
જ્યા પર વનમ ૂનક પામેલ કમગચારીને ાહરેાતમાનની બિી લાયકાતિાળી 
જ્યા(Any such post)માટે યપલી િયમયાગદા લા  ુપડ્ે નહં 
(૩) ાહરેાતમાન દ્ાગિેલ જ્યા માટે અ ભુિ એક લાયકાત તરીકે માન્ ેલ ન 
હોય ્યારે ે સનિ ગ્માનથી બઢતી મળિાપાર હોય તેમાન ફરજ બાિતા 
કમગચારીન,ે તેવએ બાિેલ સેિાના સમય અથિા િ મુાન િ  ુપાનચ િષગની 
ૂટછાટ તે બે પૈકી ે વછન હોય તેટલી ૂટછાટ મળ્ે.     

િંધ: (૧) જો ાહરેાતમાન દ્ાગિેલ જ્યા કરતાન મળેલ અરીવની સન્ યા િ  ુ હ્ે તો જૂર જણાયે બયો્ વારા 
રાથવમક કસોટી યોજિામાન બિ્ે. 



(૨) જો બયો્ વારા જ્યાની સન્ યા અને મળેલ અરીવની સન્ યા ્યાને લતેા રાથવમક કસોટી યોજિાનો રસન્  
યપ્્થત થ્ ેતો, રાથવમક કસોટીના ણુ ક્ત ૂબૂ લુાકાત માટે યમેદિારોની સન્ યા મયાગહદત કરિાના હે  ુમાટે જ 
્યાનમાન લેિામાન બિ્ે. રાથવમક કસોટીમાન મેળિેલ ણુ બખરી પસનદ્ીના હે  ુમાટે ્યાનમાન લિેામાન બિ્ે નહં. 
(૩) ૂબૂ લુાકાતમાન બયો્ની સચૂનાવ/ ધોરણો જુબ ાહરેાતમાન દ્ાગિેલ કેટે્રીિાભઝ જ્યાની સન્ યાને ્યાને 
લભ નીચે જુબ અ સુરિા ુન રહે્ ે: 
    ુલ જ્યાવ           ુલ જ્યાવ પૈકી ૂબૂ લુાકાત માટે બોલાિિામાન બિનાર યમેદિારોની સન્ યા 
         ૦૧                               ૦૬ 

         ૦૨                               ૦૮ 

         ૦૩                               ૧૦ 

         ૦૪ કે તેથી િ  ુ                            ુલ જ્યાવથી ૦૩ ્ણા   
(૪) ે વુનિવસિટી વારા ટકાિારી બપિામાન બિતી નથી તેિા યમેદિારોએ ટકાિારી ્ણિા માટેની ફો્ ુગલા/ 
બધાર અરી સાથે રજુ કરિાના રહે્ ે.  
(૫) જો યમેદિારે વિદે્ની વુનિવસિટીની હડરી મેળિેલ હ્ે તો તેિી હડરીની  ભારતમાન મા્યતા / સમકષતા ્ણિા 
બાબતનો બધાર/પરૂાિો રજૂ કરિાનો રહે્ ે.  
       સન કુત સબચિ  

                                                                         જુરાત ાહરે સેિા બયો્   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

                                         R-1 BRANCH 

 

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

the posts of the Junior Architect, Class-II, Under Road and Building Department (Advt. No.09 /2016-17) 

during Date:15/06/2016, 13.00 p.m. to Date: 30/06/2016 , 13.00  p.m.  

 

Total No. of vacancy:-07 (As Below)  
 

No. Category Total vacancy Out of total Posts reserved for 

Women  

1 GENERAL 05 02 

2 S.E.B.C 02 01 

 Total 07 03 

 

Note:- 

(1) In case of non-availability of Women candidates in the respective category, the post so reserved will be 

allotted to male candidates belonging to the same category. 

 

(2) Selection to the posts of unreserved Category and posts reserved for women candidates thereof as well 

as selection to the posts of SEBC Category and posts reserved for women candidates thereof shall be made 

on the basis of marks obtained in selection process by the candidates of respective categories and also 

women candidates of that category and on the basis of qualifying standard prescribed by the commission 

keeping in view to maintain efficiency of respective cadre/service. 

 

(3) The candidates belonging to reserved category and Unreserved Economically Weaker Sections can 

apply against vacancies for Unreserved Category and the criteria will be applicable as per Unreserved 

Category. 

 

(4) No post is reserved for Physically Disabled, but who are O.L. (One leg affected) or H.H. (Hearing 

Handicapped) having disability of 40% and above and up to 100% can apply. No relaxation is available to 

the candidates possessing other than the prescribed physical disabilities. 

 

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

incorporated by or under the Central or a State Act in India; or any other educational institution  recognized 

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

Act,1956 or any other equivalent qualification recognized by the Architect Act, 1972 or possess an 

equivalent  qualification recognized as such by the Government; or 

 

Five years diploma in Architecture, recognized by the central or state government and council of 

Architecture, New Delhi and ; 

 

(2) Experience :- Have about three years experience, after obtaining the requisite educational qualification 

on the post not below the rank of Architectural Assistant, Class III in the Sub Ordinate service of the chief 

Architectural and Town Planner, Gujarat State; or 

 



Have about three years experience, after obtaining the requisite educational qualification in the profession 

of Architect in local bodies or Government undertaking board or corporation or limited company 

established under the companies Act, 2013, on the post which can be considered equivalent to the post not 

below the rank of Architectural Assistant, Class III, in the Sub Ordinate service of the chief Architectural 

and Town Planner, Gujarat State; or 

 

Have about three years experience in the profession of Architect in any private or self employed firm after 

obtaining the requisite educational qualification, in which candidate have completed at least three projects 

and each project have minimum construction area of 5500 sq. mt.( each of more than ten crores of rupees) 

of various nature as a project head or as a team leader of at least two Architects, out of three projects one 

should be of residential and one should be of commercial project or public purpose project; 

       

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

Classification and Recruitment (General) Rules, 1967.        

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

 

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

 

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

    Upper Age limit shall be relaxed as under: 

Note:(1) If the number of the candidates available for interview test is more than requirement Preliminary 

Test will be held. 

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

applications received, the marks obtained by the candidates in the Preliminary Test shall be considered for 

1 

 

  S.E.B.C. Category of Gujarat origin 05 Years (Maximum up to 45 years)  

2 Women Candidates belonging to  S.E.B.C. 

Category of Gujarat origin 

 10 Years (maximum up to 45 years .Including 

/Inclusive Five years relaxation for women) 

3   Women Candidates belonging to Unreserved 

 Category and Women Candidates belonging to  

SC, ST category and Unreserved 

Economically Weaker Sections of Gujarat 

origin 

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. 

5 Physically Disabled : In the case of physically disabled candidates ,who are O.L.(One Leg 

affected) or H.H. (Hearing Handicapped)  having disability of 40% and above and up to 100% 

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 age limit shall not apply. 

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

qualifications and a Govt. servant appointed to a post 

requiring a Medical, Engineering, Veterinary or 

Agriculture degree or diploma and who applied for any 

such post, the upper age limit shall not apply. 

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

qualifications in the advertisement, Govt. servants who are 

working on the post from which an employee can be 

promoted to the post so advertised, be entitled to relaxation 

of 5 years, or to the extent of equal number of years for 

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



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ાહરેાતિી સામા્ય જોગવામ 

 

૧. િાગહરક્વ:- 
 યમેદિાર, 
(ક) ભારતનો ના્હરક અથિા (ખ) નેપાળનો રાજન અથિા (્) તૂાનનો રાજન અથિા (ઘ) વતબેટ નો 
વનિાગવસત ે ભારતમાન કાયમી િસિાટ કરિાના ભરાદાથી ૧લી ા્ બુરી,૧૯૬૨ પહલેાન ભારતમાન બિલેા હોિા 
જોભએ,અથિા (ચ) ળૂ ભારતીય ્ય્્ત કે ે ભારતમાન કાયમી િસિાટ કરિાના ભરાદાથી પાહક્તાન, પિૂગ 
પાહક્તાન(બાન્ લાદે્), બમાગ (્યાનમાર), રીલનકા, કે્યા, ુ્ ા્ડા, ેિા પિૂગ બહિકાના દે્ો, સન ુ્ ત રાસતાક 
ટાનઝાનીયા, ઝાનબીયા, મલાિી, ઝૈર, ભથોપીયા, અથિા વિયેટનામથી ્થળાનતર કરીને બિેલ હોિા જોભએ.પરન  ુ
પેટારમાનક (ખ), (્), (ઘ) અને (ચ)માનબિતા યમેદિારોના હક્સામાન સરકારે પારતા રમાણપર બપેલ હો ુ ન જોભએ. 
નંધ:- ે યમેદિારના હક્સામાન પારતા રમાણપર જૂરી હોય તેિા યમેદિાર ુન અરીપરક બયો્ વિચારણામાન લે્ે. 
અને જો વનમ કૂ માટે તેમના નામની ભલામણ કરિામાન બિ્ે તો રા્ય સરકાર તેમના હક્સામાન પારતા રમાણપર 
બપિાની ્રતે કામચલાય વનમ કૂ બપ્ે. 
 

૨. ભરે“ા અરીપરક:- 
(૧) જો એક કરતાન િ  ુાહરેાત માટે અરી કરિાની હોય તો દરેક ાહરેાત માટે અલ્ અલ્ અરી કરિાની રહે્ ે 
અને ર્યેક અરી સાથે ફી ભરિાની રહે્ ે. 

               (૨) અનામત કષાના તથા બબન અનામત કષાના બવથિક રીતે નબળા િ્ોના યમેદિારો જો બબનઅનામત જ્યા માટે 
અરી કરે તો અરી ફી ભરિાની રહે્ ે નહી. 
(૩) અરી ફી િ્રની અબરમ નકલ વિચારણામાન લેિામાન બિ્ે નહી.  

(૪) અનામત કષાના તથા બબન અનામત કષાના બવથિક રીતે નબળા િ્ોના યમેદિારો માટે ાહરેાતમાન અનામત 
જ્યાવ દ્ાગિેલ ન હોય ્યાન બિા યમેદિારો બબનઅનામત જ્યા માટે અરી કરી ્ક્ે અને તેને બબનઅનામતના 
ધોરણો લા  ુપડ્ે. 
(૫) ાહરેાતમાન મહહલા યમેદિારો માટે જ્યાવ અનામત ન હોય તો પણ ે તે કેટે્રીમાન મહહલા યમેદિારો અરી 
કરી ્કે છે. 

               (૬) ાહરેાતમાન ે તે કેટે્રીમાન ુલ જ્યાવ પૈકી મહહલા યમેદિારો માટે અ કુ જ્યાવ અનામત  હોય ્યારે મહહલા 
યમેદિારોની અનામત જ્યાવ વસિાયની બાકી રહતેી જ્યાવ ફ્ત પરુુષ યમેદિારો માટે અનામત છે તેમ ્ણિા ુન 
નથી, બ જ્યાવ પર પરુુષ તેમજ મહહલા યમેદિારોની પસનદ્ી માટે વિચારણા થભ ્કે છે, પરુુષ તેમજ મહહલા 
યમેદિારો અરી કરી ્કે છે. (દા.ત. ુલ ૧૦ જ્યાવ પૈકી ૦૩ જ્યા મહહલા યમેદિાર માટે અનામત છે પરન  ુબાકી 
રહતેી ૦૭ જ્યા સામે મહહલા યમેદિાર પણ પસનદ્ી પામી ્કે છે.) 
(૭) ાહરેાતમાન માર મહહલા યમેદિારો માટે જ્યાવ અનામત હોય તો પણ ે તે કેટે્રીમાન પરુુષ યમેદિાર અરી 
કરી ્કે છે કેમ કે મહહલા યમેદિાર યપલ્ધ ન થાય તો બ જ્યાવ પર પસનદ્ી માટે પરુુષ યમેદિારોની વિચારણા 
થભ ્કે છે. પરન  ુે જ્યાવ મહહલા યમેદિારો માટે જ અનામત હોય અને તે જ્યા યપર મહહલા યમેદિારો પરેુપરુા 
પસનદ્ી પામે/ેટલી સન્ યામાન પસનદ્ી પામે તો તમેન ેજ રથમ વિચારણામાન લેિાના થ્ે અને કોભ મહહલા યમેદિાર 
પસનદ ન થાય કે વછા મહહલા યમેદિાર પસનદ થાય તો તેટલા રમાણમાન પરુુષ યમેદિારોને ્યાનમાન લેિામાન 



બિ્ે.(દા.ત. ુલ ૧૦ જ્યા મહહલા યમેદિાર માટે અનામત છે અને ૦૮ મહહલા યમેદિાર પસનદ થાય છે તો ૦૨ 
પરુુષ યમેદિારો પસનદ્ી પામી ્કે છે.) 
૩.    જ્મ તારીખ:- 
(૧)બયો્ જ્મ તારીખના પરુાિા માટે એસ. એસ. સી બોડગ વારા અપાયેલ એસ.એસ.સી.ભ. રમાણપર જ મા્ય રાખ ે
છે. પરન  ુબ રમાણપરમાન દ્ાગિેલ જ્મતારીખ ખોટી હોિા ુ ન યમેદિાર માને તો સષમ અવધકારીએ બપલે િય અન ે
અવધિાસના રમાણપરની રમાબણત નકલ મોકલિાની રહે્ ે. બ રમાણપરમાન અવધ ૃત અવધકારીએ ્પ્ટપણે 
જણાિેલ હો ુ ન જોભએ કે તેવએ એસ.એસ.સી. કે તેની પરીષા ુન ળૂ રમાણપર તપાસેલ છે અને પોતાની સમષ રજૂ 

કરિામાન બિેલ પરુાિાવને બધારે યમેદિારની સાચી જ્મતારીખ ............ છે. ે એસ.એસ. સી. કે તેની સમકષ 
પરીષાના રમાણપરમાન દ્ાગિેલ જ્મતારીખ કરતાન જુદી છે તથા માનિાને પરુ ુ ન કારણ છે. યમેદિારે રજુ કરેલ િય 
અને અવધિાસ ુન રમાણપર તેની વિવાસહતાગ (credibility)ના બધારે ્િીકાર કે અ્િીકારનો વનણગય બયો્ વારા 
લેિામાન બિ્ે. 
(૨)યમેદિારે અરી પરકમાન દ્ાગિેલ જ્મતારીખમાન પાછળથી કોભપણ કારણસર ફેરફાર થમ ્ક્ે નહી. 

 ૪.વયમયાગદા:- 
(૧) ંમર અરી ્િીકારિાની છે્લી તારીખના રોજ ્ણિામાન બિ્ે. 
(૨) ાહરેાતમાન યપલી િયમયાગદા બપિામાન બિલે છે,તેમાન નીચે જુબની ૂટછાટ મળિાપાર છે. 

૧ ળુ જુરાતના સામાજજક અને ્ૈષબણક રીતે પછાત 
િ ગ્ના યમેદિારો  

પાનચ િષગ (િ મુાન િ  ુ૪૫ િષગની મયાગદામાન) 

૨ ળુ જુરાતના સામાજજક અને ્ૈષબણક રીતે પછાત 
િ ગ્ના મહહલા યમેદિારો  
 

દસ િષગ (બ ૂટછાટમાન, મહહલા માટેની ૂટછાટ કે ે 
પાનચ િષગની છે, તેનો સમાિે્ થભ ાય છે, િ મુાન િ  ુ
૪૫ િષગની મયાગદામાન ૂટછાટ મળ્ે.) 

૩ બબન અનામત મહહલા યમેદિારો તથા ળુ જુરાતના 
અ .ુ ાવત, અ .ુ જનાવત તથા બબન અનામત 
કષાના બવથિક રીતે નબળા િ્ગના મહહલા 
યમેદિારો 

પાનચ િષગ (િ મુાન િ  ુ૪૫ િષગની મયાગદામાન) 

૪ માી સૈવનકો. ભ.સી.વ. એસ. એસ. સી.વ. સહહત 
યમેદિારો 

લ્કરમાન બાિેલ સેિા યપરાનત બીા રણ િષગ(િ મુાન 
િ  ુ૪૦ િષગની મયાગદામાન) 

૫  ્ારીહરક અ્્તતા ધરાિતા યમેદિારો (જો્િાભ-૦૯ માન બપેલ વિ્તને બવધન):- O.L. (One Leg affected) 
અથિા H.H. (Hearing Handicapped) ની ૪૦ ટકા કે તેથી િ  ુઅને ૧૦૦ ટકા સધુીની ્ારીહરક અ્્તતા 
ધરાિતા યમેદિારો હોય તેવને જ મેડીકલ બોડગના તબીબી રમાણપરને બધીન ૧૦ િષગ સધુીની ૂટછાટ 
મળિાપાર રહે્ .ે બ વસિાય અ્ય ્ારીહરક અ્્તતા ધરાિતા યમેદિારો અરી કરિાને પાર નથી. 

૬  જુરાત સરકારના કમગચારીવ કે 
ેવ જુરાત સરકારની નોકરીમાન 
કાયમી ધોરણ ે અથિા હન્ ામી 
ધોરણે સળન્ છ માસ સધુી 
કામ્ીરી બાિતા હોય અને 
તેવની રથમ વનમ ૂનક 
ાહરેાતમાનની જ્યામાન દ્ાગિેલ 
િયમયાગદાની ંદર થયેલ હોય 
તેિા કમગચારીવ  

(૧) ાહરેાતમાન લાયકાત તરીકે અ ભુિ માન્ ેલ હોય તો યપલી િયમયાગદા 
લા  ુપડ્ે નહં (૨) ાહરેાતમાન અ ભુિને લાયકાત તરીકે માન્ ેલ ન હોય 
પરન  ુ ભજનેરી,તબીબી,ખતેી વિષયક,પ  ુ બચહક્સાની પદિી કે હડ્લોમાની 
જ્યા પર વનમ ૂનક પામેલ કમગચારીને ાહરેાતમાનની બિી લાયકાતિાળી 
જ્યા(Any such post)માટે યપલી િયમયાગદા લા  ુપડ્ે નહં 
(૩) ાહરેાતમાન દ્ાગિેલ જ્યા માટે અ ભુિ એક લાયકાત તરીકે માન્ ેલ ન 
હોય ્યારે ે સનિ ગ્માનથી બઢતી મળિાપાર હોય તેમાન ફરજ બાિતા 
કમગચારીન,ે તેવએ બાિેલ સેિાના સમય અથિા િ મુાન િ  ુપાનચ િષગની 
ૂટછાટ તે બે પૈકી ે વછન હોય તેટલી ૂટછાટ મળ્ે.     

 

૫. શૈષણિક “ાયકાત:- 
(૧)યમેદિાર ાહરેાતમાન દ્ાગિેલ ્ૈષબણક લાયકાત અરી ્િીકારિાની છે્લી તારીખના રોજ ધરાિતા હોિા જોભએ. 
(૨)યમેદિારે ્ૈષબણક લાયકાત મા્ય વુનિવસિટી/સન્ થામાથી મેળિેલ હોિી જોભએ. 



(૩)યમેદિારે અરી સાથે મા્ય વુનિવસિટી/સન્ થાના ણુ પરક (બધા જ િષો/સેમે્ટર) અને પદિી રમાણપરોની 
્િયન રમાબણત નકલ રજુ કરિાની રહે્ ે. કોલેજના બચાયગ વારા અપાયેલ રમાણપર મા્ય ્ણિામાન બિ્ે નહી. 
(૪)્ૈષબણક લાયકાત કામચલાય ધોરણ ેમા્ય રાખિી તેિો યમેદિારનો હક દાિો ્િીકારિામાન બિ્ ેનહી. 
(૫)ાહરેાતમાન દ્ાગિેલ લાયકાતની સમકષ લાયકાત યમેદિાર ધરાિે છે તેિો તેમનો હક દાિો હોય તો બિા 
યમેદિારે સમકષતા ર્થાવપત કરતા બદે્ો/અવધ ૃતતાની વિ્તો બપિાની રહે્ ે. 
૬. અ ભુવ :- 
(૧) માન્ ેલ અ ભુિ, અરી ્િીકારિાની છે્લી તારીખના રોજ ્ણિામાન બિ્ે. 
(૨) (અ)ાહરેાતમાન અ્યથા જો્િાભ કરિામાન ન બિી હોય તો જૂરી લાયકાતો મેળિિામાન બિ ેતે તારીખથી,    
     (બ) અરી ્િીકારિાની છે્લી તારીખના સનદભગમાન અ ભુિ ્ણિામાન બિ્ે. 
(૩) યમેદિારે અરીમાન ે અ ભુિ દ્ાગિેલ હોય તેના સમથગનમાન અ ભુિનો સમય્ાળો (હદિસ, માસ, િષગ), ળૂ 
પ્ાર અને ુલ પ્ારની વિ્તો તથા બાિેલ ફરજોનો રકાર/મેળિેલ અ ભુિની વિ્તો સાથે ુ ન રમાણપર રજુ 
કરિા ુન રહે્ ે.બ ુન રમાણપર સન્ થાના લેટરપેડ પર સષમ સતાવધકારીની સહી અને તારીખ સાથે ુ ન રજુ કરિા ુન રહે્ ે. 
(૪) યમેદિારે રજુ કરેલ અ ભુિના રમાણપરમાન પાછળથી કોભ ફેરફાર કરિાની વિનનતી મા્ય રાખિામાન બિ્ે 

નહં. અરી કયાગ પછી અ ભુિના નિા રમાણપરો ્િીકારિામાન બિ્ે નહી. 
(૫) ં્કાલીન, રોજજંદા િેતનદાર, એરે્ટીસ્ીપ, તાલીમી, માનદિેતન, બમનવરત ફકૅ્ટી તરીકે યમેદિારે મેળિેલ 
અ ભુિ મા્ય અ ભુિ તરીકે ્ણરીમાન લેિામાન બિ્ે નહં. 
૭. સામાજજક અિે શૈષણિક રીતે પછાત વગગ:- 
(૧) ળૂ જુરાતના સામાજજક અને ્ૈષબણક રીતે પછાત િ્ગના યમેદિારોને જ અનામત િ્ગના યમેદિાર તરીકે 
લાભ મળ્ે. 
(૨) અ સુબૂચત ાવત, અ સુબૂચત જનાવત, સામાજજક અને ્ૈષબણક રીતે પછાત િ્ગ તથા બબન અનામત કષાના 
બવથિક રીતે નબળા િ્ોના યમેદિારો પૈકી યમેદિાર ે િ્ગના હોય તેની વિ્ત અરીપરકમાન અચકૂ બપિી. 
(૩) યમેદિારે અરીપરકની સનબનવધત કોલમમાન ે તે અનામત કષા દ્ાગિેલ નહી હોય તો પાછળથી અનામત િ્ગના 
યમેદિાર તરીકે લાભ મેળિિાનો હક દાિો મા્ય રાખિામાન બિ્ે નહં. 
(૪) અનામત િ્ગનો લાભ મેળિિા ભ્છતા યમેદિારે તેના સમથગનમાન સષમ અવધકારી વારા વનયત ન નુામાન 
બપિામાન બિેલ ાવત રમાણપરની નકલ અરી સાથે અચકૂ સામેલ કરિાની રહે્ ે. અરીપરક સાથે ાવત 
રમાણપરની નકલ સામેલ નહં હોય તો તે પાછળથી ્િીકારિામાન બિ્ે નહં અને અરીપરક રદ થિાને પાર 
બન્ે. 
(૫)  સામાજજક અને ્ષૈબણક રીતે પછાત િ્ગના યમેદિારોને અનામતનો લાભ જો તવેનો સમાિે્ યનત િ્ગમાન  
નહી થતો હોય તો જ મળિાપાર થ્ે. 
(૬) સામાજજક અને ્ષૈબણક રીતે પછાત િ્ગના યમદેિારોએ યનત િ્ગમાન સમાિે્ ન થતો હોિા ં્ે ુ ન સામાજજક 
્યાય અન ેઅવધકાહરતા વિભા્ના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાિથી વનયત થયેલ પહરનશ્ટ-(ક) ( જુરાતીમાન) ન નુામાન 
રમાણપર રજુ કરિા ુન રહે્ ે. ‘’બ રમાણપર છે્લા રણ નાણાનકીય િષગ દર્યાન મેળિેલ હો ુ ન જોભએ, ેમાન ાહરેાત 
રવસ્ધ થયેલ હોય ત ેનાણાનકીય િષગનો પણ સમાિે્  થયેલ હોિો જોભએ. યનત િ્ગમાન સમાિે્ ન થતો હોિા ં્ે ુ ન 
રમાણપર માતા-વપતાની બિકના સનદભગમાન બપિામાન બિ ુન હોિાથી બ રમાણપર અરી સાથે રજૂ કરતી િખતે 
યમેદિારની માતા-વપતાની બિકમાન ફેરફાર થતો હોય તો યમેદિારે/ અરજદારે ્િયન બિા િધારા-ઘટાડાની 
રમાબણક ાહરેાત રમાણપર બપનાર સષમ અવધકારી સમષ કરિાની રહે્ ે. બ રીતે સષમ અવધકારીને ાણ કયાગ 



બાદ, સષમ અવધકારીએ ે વનણગય લીધેલ હોય તેની ાણ અરેની કચેરીને પણ કરિાની રહે્ ે. ે યમેદિાર / 
અરજદાર બિી ્િૈ્્છક ાહરેાત ન કરીને બિકમાન િધારો ૂપાિ્ે તો તેને મળેલો લાભ રદ કરિાપાર ઠર્ે અને 
બયો્ વારા કરિામાન બિતી કાયદેસરની કાયગિાહીને પાર બન્ે.  પહરણીત મહહલા યમેદિારોએ બ  ુરમાણપર 
તેમના માતા-વપતાની બિકના સનદભગમાન રજુ કરિા ુન રહે્ ે,જો બિા યમેદિારોએ તેમના પવતની બિકના સનદભગમાન 
બ ુન રમાણપર રજુ કરેલ હ્ે તો તેમની અરી રદ કરિામાન બિ્ે.અરી સાથે પહરવ્્ટ(ક)ના બદલ ેAnnexure -
A (ંરીેમાન) રજુ ન કરેલ હ્ે તો પણ અરી રદ કરિામાન બિ્ે. કેમકે Annexure-A ભારત સરકાર હઠેળની નોકરી 
માટે ુ ન છે. જો યમેદિારે બ રમાણપર (પહરવ્્ટ -ક) અરી સાથ ેરજુ કરેલ નહં હોય તો તેવની અરી અમા્ય 
્ણિામાન બિ્ે અને બબનઅનામત જ્યા માટે પણ વિચારણામાન  લેિામાન બિ્ે નહં. 
(૭) બબન અનામત કષાના બવથિક રીતે નબળા િ્ોના યમેદિારોએ અનામતનો લાભ મેળિિા માટે સામાીક ્યાય 
અને અવધકારીતા વિભા્ના તા.૦૬-૦૫-૨૦૧૬ના ઠરાિમાન જણા્યા જુબ પહરનશ્ટ-અ  થી વનયત થયેલ 
રમાણપરની નકલ અરી સાથે અચકૂ સામેલ કરિાની રહે્ ે. અરીપરક સાથે પહરનશ્ટ-અ  િી નકલ સામેલ નહં 
હોય તો ત ેપાછળથી ્િીકારિામાન બિ્ે નહં અને અરીપરક રદ થિાને પાર બન્ે.  
(૮)  સરકારની રિતગમાન જો્િામ જુબ અનામત કષાના યમેદિારો તથા બબન અનામત કષાના બવથિક રીતે 
નબળા િ્ોના યમેદિારો બબનઅનામત િ્ગના યમેદિારોની સાથે વનયત ધોરણો (અથાગત િયમયાગદા, અ ભુિની 
લાયકાત, બબનઅનામત િ્ગના યમેદિારો માટે અપનાિેલ હોય તેના કરતાન િ  ુવિ્ તૃ કરેલ અ્ય ષેર)માન ૂટછાટ 
લીધા વસિાય પોતાની ણુિતાના બધારે પસનદ્ી પામે તો બબનઅનામત જ્યાની સામે ્ણરીમાન લિેાના થાય છે. 
(૯) યમેદિારે અરીમાન ાવત ં્ ેે વિ્ત દ્ાગિેલ હ્ે તેમાન પાછળથી ફેરફાર કરિાની વિનનતી મા્ય રાખિામાન 
બિ્ે નહી. 
૮. માી સૈનિક 
(૧) માી સૈવનક યમેદિારોએ અરીપરકમાન વિ્તો બપિાની રહે્ ે. 
(૨) માી સૈવનક યમેદિારે હડ્ચાજ કુની નકલ અરીપરક સાથે અચકૂ મોકલિાની રહે્ ે. 
૯. શારીહરક અશ્તતા ધરાવતા યમેદવારો 
(ક) ્ારીહરક અ્્તતા ધરાિતા યમેદિારોએ અરીપરકમાન વિ્તો બપિાની રહે્ ે. 
(ખ) ્ારીહરક અ્્તતા ૪૦ધ કે તેથી િ  ુ હોય તેિા યમેદિારન ેજ ્ારીહરક અ્્તતાનો લાભ મળિાપાર રહે્ ે.  
્ારીહરક અ્્તતાનો લાભ મેળિિા ભ્છતા યમેદિારે (૧)ંધ્િ અથિા વછી ર્્ટ (૨) રિણની ખામી (૩) હલન 

ચલન અ્્તતા અથિા મ્જનો લકિો તે પૈકીની કભ ્ારીહરક અ્્તતા છે તે દ્ાગિ ુન. 
(્) ાહરેાતમાન ્ારીહરક અ્્તતા ધરાિતા યમેદિારો માટે અનામત જ્યા દ્ાગિેલ ન હોય, પરન  ુજ્યાની ફરજોને 
અ ુૂ પ ે રકારની ્ારીહરક અ્્તતા ધરાિતા યમેદિારોને પાર ્ણલે હોય તેવ તે ાહરેાત માટે અરી કરી 
્ક્ે. બિા રસન્ ે ંમરમાન ૂટછાટ મળ્ે. 
(ઘ) ્ારીહરક અ્્તતા ધરાિતા યમેદિારે તેના સમથગનમાન સામા્ય િહીિટ વિભા્ના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પહરપર 
રમાનક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-્-૨,થી વનયત થયલે ન નૂામાન સરકારી હો્્પટલના સવુરટે્ડે્ ટ /વસવિલ સજન/મેડીકલ 
બોડગ વારા બપિામાન બિલે રમાણપરની નકલ અરી સાથે અચકૂ મોકલિાની રહે્ ે. જો રમાણપરની નકલ સામેલ 
કરિામાન નહં બિલે હોય તો તે પાછળથી ્િીકારિામાન બિ્ે નહં ્ારીહરક અ્્તતા યમેદિાર તરીકેનો લાભ 
મળિાપાર થ્ ેનહં. 
૧૦. મહહ“ા યમેદવાર 
 મહહલાવની અનામત જ્યાવ માટે જો યો્ય મહહલા યમેદિાર યપલ્ધ નહં થાય તો તનેી જ્યા ે ત ે



 કષાના (category)પરુુષ યમેદિારોને ફાળિી ્કા્ે. 
જો યમદેિારનો સમાિે્ અનામત િ્ગ, માી સૈવનક, ્ારીહરક અ્્તતા, મહહલા કે વિધિા પૈકીના વિક્પો પૈકી એક થી 
િ  ુવિક્પોમાન થતો હોય તેિા હક્સામાન તેને લા  ુપડતા વિક્પો પૈકી ેમાન િ  ુલાભ મળિાપાર હ્ે તે મળ્ે. 

૧૧. નવધવા યમેદવાર 
(૧) યમેદિાર વિધિા હોય તો અરીપરકમાન ત ેકોલમ સામ ે હા  અિ્ય લખ ુન અ્યથા લા  ુપડ ુન નથી  એમ 

દ્ાગિ ુન . 
(૨) વિધિા યમેદિારે જો પનુ: લ્ન કરેલ હોય તો અરી પરકમાન તે કોલમ સામ ે હા  અચકૂ લખ ુન અ્યથા  લા  ુ
પડ ુન નથી  એમ દ્ાગિ ુન . 
(૩) વિધિા યમેદિારે પનુ: લ્ન કરેલ ન હોય અને વિધિા યમેદિાર તરીકે લાભ મેળિિા ભ્છતા હોય તો અરી 
સાથે પનુ: લ્ન કરેલ નથી તેિી એહફડવેિટ રજુ કરિાની રહે્ ે. 
(૪) વિધિા યમેદિારને સરકારની રિતગમાન જો્િામ જુબ તેવએ મેળિેલ ણુમાન પાનચ ટકા ણુ યમેરિામાન 
બિ્ે. 
(પ)   કોભ મહહલા યમેદિાર ાહરેાત માટે અરી કરે તે સમયે ‘’વિધિા‘’  ન હોય, પરન  ુઅરી કયાગ બાદ અથિા 
ાહરેાત રવસ્ધ થયાની છે્લી તારીખ િીતી ્યા બાદ અથિા તવે રજુબત કરે તો તેની રજુબત મ્યા તારીખ 
પછીના ભરતી રહરયાના ે પણ તબકકાની બાકી હોય તે તબકકાથી જ તેિા મહહલા યમેદિારને ‘’ વિધિા મહહલા 
યમેદિાર ‘’ તરીકેના લાભ બપિામાન બિ્ે.   
૧૨. િા વાનધા રમાિપર:- 
(૧) જુરાત સરકારના સરકારી/અધગસરકારી/સરકાર હ્તકના કોપોરે્ન/કનપનીવમાન સેિા બાિતા અવધકારીવ/ 
કમગચારીવ બયો્ની ાહરેાતના સનદભગમાન બારોબાર અરી કરી ્ક્ે અને તેની ાણ યમેદિારે પોતાના 
વિભા્/ખાતા/કચેરીને અરી કયાગની તારીખથી હદન-૭ માન અચકૂ કરિાની રહે્ .ે જો યમેદિારના વનયો્તા તરફથી 
અરી મોકલિાની છે્લી તારીખ બાદ ૩૦ હદિસમાન અરી કરિાની પરિાન્ી નહં બપિાની ાણ કરિામાન બિ્ ે
તો તેવની અરી નામનજુર કરી યમેદિારી રદ કરિામાન બિ્ે. 
(૨) કે્ર સરકારની અથિા અ્ય કોભપણ રા્ય સરકારની નોકરીમાન હોય તેિા યમેદિારે ખાતા મારફત અરી 
મોકલિાની રહે્ ે અથિા બ અરી સાથે વનમ કૂ અવધકારી ુ ન ‘ના િાનધા રમાણપર’ રજુ કરિા ુન રહે્ ે. 
(૩) ૂબૂ લુાકાત સમયે યમેદિારે સષમ અવધકારી વારા બપિામાન બિેલ ના િાનધા રમાણપર રજુ કરિા ુન રહે્ ે. 
૧૩. ગેર“ાયક યમેદવાર:- 

જુરાત ાહરે સેિા બયો્ કે અ્ય ાહરે સેિા બયો્ અથિા અ્ય સરકારી /અધગ સરકારી /સરકાર 
હ્તકની સન્ થાવ વારા યમેદિાર યારેય પણ ્ેરલાયક ઠરાિેલ હોય તો તેની વિ્ત અરીપરકમાન બપિાની રહે્ ે. 
જો યમેદિારનો ્ેરલાયકનો સમય ચાલ ુહ્ે તો બિા યમેદિારની અરી રદ થિાને પાર બન્ે. 
૧૪. ફરજજયાત નિવનૃિ, રુખસદ, બરતરફ :- 

અ્ાય યમેદિારને સરકારી સેિા/ સરકાર હ્તકની કનપની કે બોડગ કોપોરે્નમાનથી યારેય પણ ફરજજયાત 
વન વૃત, રુખસદ કે બરતરફ કરિામાન બિેલ હોય તો અરીપરકમાન તેની વિ્ત બપિાની રહે્ ે. 
૧૫. અગ્યિી જોગવાઇઓ:-    
(૧) યપરની જ્યા માટે વનમ કૂ માટે યમેદિારોની પસનદ્ી ૂબૂ લુાકાત યોીને કરિામાન બિ્ે. િ  ુઅરીવને  
કારણે ્યાન રાથવમક કસોટી જૂરી બન્ ે્યાન બિી કસોટી પછી જ તેના ણુ રમા સુાર જૂરી અરીવની ચકાસણી 
કરી યમેદિારોને ૂબૂ લુાકાત માટેની પારતા નકી કરા્ે. બ કસોટી ુ ન મા્યમ બયો્ અ્યથા નકી કર્ે નહં 



તો જુરાતી રહે્ ે. રાથવમક કસોટી સામા્યત: અમદાિાદ/્ાનધીન્ર ખાત ે લેિામાન બિ્,ે અન ે યમેદિારોએ 
્િખચે યપ્્થત રહિેા ુ ન રહે્ ે. 
(ર) જો બયો્ વારા જ્યાની સન્ યા અન ેમળેલ અરીવની સન્ યા ્યાને લતેા રાથવમક કસોટી યોજિાનો રસન્  
યપ્્થત થ્ે તો, રાથવમક કસોટીના ણુ ફ્ત ૂબૂ લુાકાત માટે યમેદિારોની સન્ યા મયાગહદત કરિાના હે  ુમાટે જ 
્યાનમાન લેિામાન બિ્ે. રાથવમક કસોટીમાન મેળિેલ ણુ બખરી પસનદ્ીના હે  ુમાટે ્યાનમાન લિેામાન બિ્ે નહં. 
(૩) રાથવમક કસોટીમાન યમેદિારને O.M.R. Sheet માન જિાબ બપિા માટે A, B, C, D અને E એમ પાનચ વિક્પ 
બપિામાન બિ્,ે પાનચમો વિક્પ E Not attended  તરીકેનો રહે્ ે. જો યમેદિારે તમામ વિક્પો ખાલી રા્યા હોય 
(encode કયાગ ન હોય) અથિા ખોટા જિાબ બપલે હોય તો ર્યેક વનવરત ણુના ૦.૩ Negative Marks કાપિામાન 
બિ્ે. અને જો પાનચમો વિક્પ E  Not attended   એનકોડ કરેલ હોય તો ૂ્ ય”  ણુ કાપિાના રહે્ ે. અથાગત માર 
E  Not attended   વિક્પ જ encode કયો હ્ે તો ત ેરન માટે કોભ ને્ેટીિ ણુ કાપિામાન બિ્ે નહં.  
(૪) ૂબૂ લુાકાતમાન બયો્ની સચુનાવ /ધોરણો જુબ ાહરેાતમાન દ્ાગિેલ કેટે્રી િામઝ જ્યાની સન્ યાન ે્યાને 
લમ નીચ ે જુબ અ સુરિા ુન રહે્ ે.   
ુલ જ્યાવ                                   ુલ જ્યાવ પૈકી ૂબૂ લુાકાત માટે બોલાિિામાન બિનાર 

                                                                    યમેદિારોનીસન્ યા 
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   ૦૨         ૦૮ 

   ૦૩         ૧૦ 

   ૦૪ કે તેથી િ  ુ                                                ુલ જ્યાવથી ૦૩્ણા 
(૫) રાથવમક કસોટીમાન મેળિેલ ણુ બખરી પસનદ્ી માટે ્ણિામાન બિ્ે નહં. તેમજ યપ ુગ્ ત કોલમમાન દ્ાગિેલ 
સન્ યા રમાણે ૂબૂ લુાકાત માટે બોલાિિાના થતા યમેદિારોમાન, જો કોભ યમેદિારના રાથવમક કસોટીના ૧૦ ટકા  કે 
તેથી વછા ણુ હ્ ેતો ૂબૂ લુાકાતને પાર ્ણિામાન બિ્ે નહં. 
(૬)ાહરેાતમાન ઠરાિેલ લ તુમ લાયકાત તેમજ અ ભુિ કરતાન િ  ુ ્ૈષબણક લાયકાત અને/અથિા િ  ુ અ ભુિ 
અને/અથિા લાયકાતમાન ંચી ટકાિારીને બધારે ૂબૂ લુાકાત માટે બયો્ યમદેિારોની સન્ યા મયાગહદત કરી ્ક્ે. 
(૭) સીધી ભરતી માટે ૂબૂ લુાકાતના ૧૦૦ ણુમાનથી પસનદ્ી માટે ુ ન લ તુમ ધોરણ િ્ગ-૨ની જ્યાવ માટે 
બબનઅનામત િ્ગના યમેદિારો માટે ૫૦ ણુ અને અનામત િ્ગના યમેદિારો માટે ૩૫ ણુ રાખિામાન બિે છે. 
ભ્ટર્  ુ કવમટી વારા ૂબૂ લુાકાતમાન યમેદિારના એકનદર દેખાિ (Overall Performance)ને ્યાને લેિામાન બિ્ ે
અને ભ્ટર્  ુકવમટી ભ્ટર્  ુદર્યાન યમેદિારના Overall Performance ને ્યાનમાન  રાખી ચચાગ વિચારણા કયાગ 
બાદ સિાગ મુતે ણુ બપ્ે. 
(૮) માી સૈવનકો તથા ્ારીહરક અ્્ત યમેદિારોની જ્યાવ અનામત હોય ્યારે સબનવધત કેટે્રીના માી સૈવનક 
તથા ્ારીહરક અ્્ત યમેદિારો પૈકી ે યમેદિારો બ રમાણેના લ તુમ ણુ મેળિતા હ્ે તેમને સબનવધત 
કેટે્રીની અનામત જ્યા સામે ્ણિામાન બિ્ે. જો ાહરેાતમાન જણા્યા રમાણેની બ કેટે્રીવ માટે રાખિામાન 
બિેલ અનામત જ્યાવ માટે બ લ તુમ ણુ મેળિતા યમેદિારો રા્ત ન થાય કે પરુતી સન્ યામાન રા્ત ન થાય 
તો સબનવધત કેટે્રીના લ તુમ ણુના ૧૦ ધ ધોરણ હળ  ુકરીને પસનદ્ી કરિામાન બિ્ે. 
(૯) મહહલા યમેદિારો માટે લ તુમ ણુના ૧૦ ટકા ુ ન ધોરણ હળ  ુકરીને પસનદ્ી પ વત અ સુરિાની રહે્ ે અને 
ૂબૂ લુાકાત બાદ ે તે કેટે્રીના મહહલા યમેદિારો માટેની અનામત સન્ યા ેટલા મહહલા યમેદિારોથી િ  ુ
યમેદિારો યપલ્ધ થાય તો ભલામણ યાદીમાન મહહલા યમેદિારોનો સમાિે્ થયા બાદ બાકીના મહહલા યમેદિારોની 



રવતષાયાદીમાન પસનદ્ી ્ણિામાન બિ્ે બ જો્િાભ જુબ લ તુમ લાયકી ધોરણ બ જુબ રહે્ ે. બબન અનામત 
િ્ગના મહહલા યમેદિારો માટે ૪૫ ણુ તેમજ અનામત િ્ગના મહહલા યમેદિારો માટે ૩૧ ણુ રાખિામાન બિ્ે.     
૧૬. ૂબૂ “ુાકાત:-  
(૧)ૂબૂ લુાકાત બયો્ની કચેરી ખાતે જ લેિામાન બિ્ે. યમેદિારે પોતાના ખચે યપ્્થત થિા ુન રહે્ ે. 
(૨) અ સુબૂચત ાવત, અ સુબૂચત જનાવતના યમેદિારો તથા બેરોજ્ાર યમેદિારો કે ેવના માતા-વપતાની િાવષિક 
બિક બિકિેરાને પાર ન હોય તેવને તેમના રહઠેાણના ્થળેથી ૂબૂ લુાકાત માટે બિિા તથા જિા માટે 

જુરાત એસ.ટી. વન્મ વારા વનયત થયેલ હટહકટના દર રમાણ ેબસ ભાડુન મળિાપાર થ્ે. બ માટે યમેદિારે ૂબૂ 
લુાકાતના હદિસે વનયત ફોમગ ભરિા  ુરહે્ ે અને તેની સાથે અસલ હટહકટ રજુ કરિાની રહે્ ે. 

(૩)  ૂબૂ લુાકાતના હદિસે ૂબૂ લુાકાતના પરમાન દ્ાગિિામાન બિેલ અસલ રમાણપરો રજુ કરિાના રહે્ ે. જો 
યમેદિાર અસલ રમાણપર રજુ કર્ે નહં તો તેવ ૂબૂ લુાકાત માટે પાર બન્ે નહં તેની ખાસ નંધ લેિી. 
૧૭. િીચે દશાગ્યા જુબિી અરીઓ રદ કરવામાન આવશે. (આ યાદી માર દ્ટાનત ્વૂપે છે ે સનપિૂગ િથી) 
(૧) બયો્ના વનલાભન સુ ા જુબ અરી કરેલ ન હોય 

(૨) અરીમાન દ્ાગિેલ વિ્તો અ રૂી કે અસન્ ત હોય. 
(૩) અરીમાન યમેદિારે સહી અપલોડ કરેલ ન હોય. 
(૪) અરી ફે્સથી અથિા મ-મેભલ થી મોકલાિેલ હોય. 
(૫) અરીમાન પાસપોટગ સામઝનો ફોટોરાફ અપલોડ કરેલ ન હોય. 
(૬) અરી સાથે પરેૂપરૂી ફી ભરેલ ન હોય. 
(૭) અ સુબૂચત ાવત, અ સુબૂચત જનાવત, સા.્ૈ.પ.િ્ગ, બબન અનામત કષાના બવથિક રીતે નબળા િ્ો તથા 
્ારીહરક અ્્તતા ધરાિતા યમેદિારે અરીપરક સાથે સષમ અવધકારી વારા અપાયેલ રમાણપરની નકલ રજુ કરેલ 
ન હોય. 
(૮) માી સૈવનક યમેદિારે હડ્ચાજ કુની નકલ રજુ કરેલ ન હોય 

(૯) યમેદિારે ્ૈષબણક લાયકાતના સનદભગમાન માકગ્ીટ/પદિી રમાણપરની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૧૦) જ્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ભ.રમાણપરની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૧૧) યમેદિારે અરીપરકમાન અ ભુિ દ્ાગિેલ હોય (ેના બધારે પારતા નકી કરિાની થતી હોય) પરન  ુ તેના 
સમથગનમાન રમાણપર રજુ કરેલ ન હોય અથિા તો રજુ કરેલ રમાણપરમાન તેવનો અ ભુિનો સમય્ાળો, 
ળુપ્ાર, ુલપ્ાર અને અ ભુિનો રકાર દ્ાગિેલ ન હોય તથા સન્ થાના લેટર પેડ યપર ન હોય . 

(૧૨) ઓિ “ામિ ાહરેાતિી અરી કરવાિી રીત  રમાનક: ૧૫ િીચે સચુવે“  (યમેદવારોિે સબનનધત) રમાિપરો /અિે 

ેિા આધારે પારતા િકી કરવાિી થતી હોય તેવા “ા  ુ પડતા આધાર પરુાવાિી રમાણિત કરે“ િક“ો આયોગિે 

મોક“વામા આવે“ અરીપરક સાથે જોડ“ે િહં હોય તેવા યમેદવારોિી અરી અ રુી ગિીિે રદ ગિવામા આવશે. 

૧૮. નિમણકૂ:-  
(૧) યપરની ાહરેાત સનબનધમાન વનમ કૂ માટે પસનદ થયેલા યમેદિારની સરકારરીના સનબનવધત વિભા્ને બયો્ વારા 
ભલામણ કરિામાન બિ્ે. યમેદિારોએ બખરી વનમ કૂ પર મેળિતાન પહલેાન કો્્ ટુર ં્ેની સીસીસી અથિા તેની 
સમકષ રા્ય સરકાર િખતો િખત નકી કરે તેિી લાયકાત મેળિી લેિાની રહે્ ે. બ રકારની લાયકાત નહં 
ધરાિનાર યમેદિાર વનમ કૂને પાર બન્ે નહં. 
(૨) વનમ કૂ ં્ેની સઘળી કાયગિાહી સરકારરી વારા કરિામાન બિતી હોિાથી બ ં્ેનો કોભપણ પર્યિહાર 
બયો્ ્યાન ેલે્ે નહં. 



(૩) યમેદિારે તેની ્ૈષબણક લાયકાત /અ ભુિ /ંમર િ્ેરેના સમથગનમાન રજુ કરેલ રમાણપરો કોભપણ તબકે 
અયો્ય માલમુ પડ્ે તો તેની યમેદિારી રદ થ્ે તેમજ ભલામણ બાદની વનમ કૂ પણ રદ થિાને પાર રહે્ ે અને 
બિા યમેદિાર ભારતીય ફોજદારી ધારા હઠેળની કાયગિાહી ને પાર થ્ે, ેથી યમેદિારને સલાહ બપિામાન બિે છે 
કે, તેમણે રજુ કરેલા રમાણપરો બુજ ચોકસામથી પણુગ રીતે ખરામ કયાગ બાદ જ બયો્માન રજુ કરિા. 
૧૯. ગેરવતગણ ૂનક ંગે દોન્ત ઠરે“ા યમેદવારો નવૂ્ધ પગ“ાન 
 યમેદિારોને બથી ચેતિણી બપિામાન બિે છે કે તેવએ અરીપરકમાન કોભપણ રકારની ખોટી માહહતી 
દ્ાગિિી નહી, તેમજ બિ્યક માહહતી ૂપાિિી નહી, યપરાનત તેવએ રજુ કરેલ અસલ દ્તાિેજો કે તેની રમાબણત 
નકલમાન કોભપણ સનજો્ોમાન સધુારો અથિા ફેરફાર અથિા બીા કોભપણ ચેડાન કરિા નહં અથિા તેવએ બિા ચેડાન 
કરેલ/બનાિટી દ્તાિેજો રજુ કરિા નહી, જો એકજ બાબતના બ ે કે તેથી િ  ુદ્તાિેજોમાન અથિા તેની રમાબણત 
નકલમાન કોભપણ રકારની અચોકસાભ અથિા વિસન્ તતા જણાય તો તે વિસન્ તતાવ બાબતની ્પ્ટતા રજુ કરિી. 
જો કોભ યમેદિાર બયો્ વારા દોવષત ાહરે થયેલ હોય અથિા થાય તો, 
(૧) તેવની યમેદિારી ં્ે કોભપણ રીતે યો્યતા રા્ત કરિા,  
(ર) નામ બદલીને પરીષા બપિી,  
(૩) કોભ અ્ય ્ય્્ત વારા છળ કપટથી કામ પણૂગ કરા્  ુહોય, 

(૪) બનાિટી દ્તાિેજ રજુ કયાગ હોય,  

(પ) અ્્યની બાબત છપાિિા અથિા દોષ કુત અથિા ખોટા વનિેદનો કરેલ હોય, 

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

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

(૮) યતરિહીમાન અ્લીલ ભાષા કે અવ્્ટ બાબતો સહહતની અસન્ ત બાબતો રજુ કરેલ હોય, 

(૯) પરીષા ખનડમાન કોભપણ રીતની ્ેરિતગ કૂ બચરિી, ેિી કે અ્ય યમેદિારની જિાબિહીની નકલ કરિી, પુ્ તક, ્ાભડ, 
કાપલી તેિા કોભપણ છાપેલ કે હ્તબલબખત સાહહ્યની મદદથી અથિા િાતબચત વારા કે કોભ સાનકેવતક રીતે નકલ કરિા કે અ્ય 
યમેદિારોને નકલ કરાિિાની ્ેરરીતીવ પૈકી કોભપણ ્ેરરીતી બચરિા માટે, 

(૧૦) બયો્ વારા પરીષાની કામ્ીરી ં્ે વન કુત થયેલા કમગચારીવને પજિણી કરિી, કોભપણ રકારની ્ારીહરક ભા 
પહોચાડિી, અથિા 
(૧૧) યપરોકત જો્િાભવમાન ય્લેખાયેલ દરેક અથિા કોભપણ ૃ્ય કરિા કે કરાિિા તેણે કે સીધી અથિા બડકતરી રીતે 
બયો્ પર દબાણ લાિનાર યમેદિાર નીચે દ્ાગિેલ વ્ષા યપરાનત બપોબપ રય્ન કયો હોય, ફોજદારી કાયગિાહીને પાર 
બન્ે. 

(ક) બયો્ વારા તે પસનદ્ીના યમેદિાર તરીકે ્ેરલાયક ઠરાિી ્કા્ે, અને /અથિા 
(ખ) તેને બયો્ લે તેિી કોભપણ પરીષા કે કોભપણ ૂબૂ લુાકાત માટે કાયમી કે કુરર દુત માટે 

(૧) બયો્ વારા લેિાનાર કોભપણ પરીષા કે પસનદ્ી માટે, અને 

(ર) રાજય સરકાર હઠેળની કોભપણ નોકરીમાનથી સરકાર વારા ્ેરલાયક ઠરાિી ્કા્ે અને 

(્) જો સરકારી સેિામાન અ્ાયથી જ હોય તો તેના વિૂ્ધ સ બુચત વનયમો અ સુાર વ્્તભન્ ના પ્લાન લભ ્કા્ે. 
(૧ર) યપરોકત વિ્તોમાન વનહદિ્ટ કરેલ વ્ષા કરતા પહલેા બયો્/ સરકાર વારા યમેદિારને /કમગચારીને 

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

  (ર) લેખીતમાન વ્ષા ં્ે બચાિના ુન- હકીકત રજુ કરિા અને 

  (૩) વ્ષા ં્ે વનયત સમય મયાગદામાન ૂબૂ રજુબત કરિાની તક બપિામાન બિ્ે.   

 

                                                                                      સન ુ્ ત સબચિ    

                                              જુરાત ાહરે સેિા બયો્ 



Online અરી કરવાિી તથા અરી ફી ભરવાિી રીત:- 
બ ાહરેાતના સનદભગમાન બયો્ વારા વનલામન જ અરી ્િીકારિામાન બિ્ે. યમેદિાર તા.૧૫-૦૬-૨૦૧૬, 
૧૩.૦૦ કલાક થી તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલાક સધુીમાન http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર અરીપરક ભરી 
્ક્ે. યમેદિારે અરી કરિા માટે નીચે જુબના Steps (૧) થી (૧૬) અ સુરિાના રહે્ ે. Confirmation Number 

મ્યા પછી જ અરી મા્ય ્ણા્ે. 
(૧) સૌ રથમ http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જ ુન. 
(૨) Apply On line Click કર ુન. 
 બ રમાણે click કરિાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now બટન દેખા્ે.  
 સૌરથમ More Details પર Click કરીને ાહરેાતની બધી જ વિ્તોનો અ્યાસ યમેદિારોએ કરિો. 
        અન ે્યારબાદ Apply Now બટન ્્લક કર ુન. 
(૩)    Junior Architecture, Class-II યપર click કરિાથી જ્યાની વિ્તો મળ્ે 
(૪) તેની નીચે Apply Now પર Click કરિાથી Application  Format દેખા્ે. Application Format માન સૌ રથમ 

“Personal Details” યમેદિારે ભરિી. (અહં લાલ ુદરડી(*) વન્ાની હોય તેની વિ્તો ફરજજયાત 
ભરિાનીરહે્ .ે) “Personal Details” માન ્યાન Mobile Number અને email ID માન્ યા છે, તેની વિ્ત લખિી 
ેથી જૂર જણાયે બયો્ યમેદિારને માહહત્ાર કરી ્કે. 

(૫) Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરિા માટે Educational Details  પર click કર ુન અન ે
પોતાની ્ૈષબણક વિ્ તોભરિી. 

(૬) Additional Qualification પર “click” કરી Additional Qualification ભરિી. 
(૭) Experience Details પર “click” કર ુન અન ેExperience Details ભરિી. િ  ુExperience યમેરિા મા્તા 

હોિ તો Add. More Exp.પર “click” કરી Details ભરિી. 
(૮) Additional Information પર “click” કરી ્યાન માહહતી ભરિી. ે િધારાનો અ ભુિ ojas module માન 

સમાવિ્ટ ન થતો હોય, તો સાદા કા્ળ પર ojas માન જણા્યા જુબના અ ભુિના કોઠા રમાણે બપે 
િધારાના અ ભુિની વિ્ત યમેરીને મોકલિી. 

(૯) તેની નીચે “Self-declaration”  માન Yes / No  પર click કર ુન. 
(૧૦) હિ ેsave  પર “click” કરિાથી તમારો Data Save  થ્ે. અહં યમેદિારનો  Application Number generate 

થ્ે. ે યમેદિારે સાચિીને રાખિાનો રહે્ ે અન ેહિ ેપછી બ ાહરેાતના સનદભગમાન બયો્ સાથનેા કોમપણ 
પર્યિહારમાન તે દ્ાગિિાનો રહે્ ે.  

(૧૧) જો બપની અરીપરકમાન કોભ સધુારા-િધારા કરિાના હોય તો Edit Application માન જભન ેકરી ્કા્ે, બ 
સવુિધા અરી Confirm કરતાન પહલેા યપલ્ધ છે. એક િખત અરી Confirm થભ ્યા પછી / બાદ બ 
સવુિધા યપલ્ધ રહે્ ે નહં. 

(૧૨) હિ ેપેજના યપરના ભા્માન upload photo પર click કરો અહં તમારો application number type કરો અન ે
તમારી Birth date type કરો. ્યાર બાદ ok પર click  કરો. અહં, photo અન ેsignature upload કરિાના છે. 
(ફોટા ુ ન માપ ૫ સે.મી. ંચાભ અન ે૩.૬ સે.મી પહોળામ અન ેsignature ુ ન માપ ૨.૫ સે.મી. ંચાભ અન ે૭.૫ 
સે.મી પહોળામ રાખિી) (photo અન ેsignature upload કરિા સૌ રથમ તમારો photo અન ેsignature .jpg 

Formatમાન (10 KB) સાભઝથી િધારે નહં તે રીતે Computer માન હોિા જોભએ.) “Browse” Button પર click 

કરો હિ ેChoose File ના ્રીનમાનથી ે ફાભલમાન .jpg Format માન તમારો photo store થયેલ છે તે ફાભલન ે

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


્યાનથી Select કરો અન ે“Open” Button ને click કરો. હિે “Browse” Button ની બાજુમાન “Upload “ Button 

પર Click કરો હિ ેબાજુમાન તમારો photo દેખા્ે. હિ ેબજ રીતે signature પણ upload કરિાની રહે્ ે.  
(૧૩) હિ ેપેજના યપરના ભા્માન “Confirm Application” પર click કરો અન ે “Application number” તથા Birth 

Date Type  કયાગ બાદ Ok પર click કરિાથી બ ે(૨) બટન ૧: Application preview ૨: confirm application 

દેખા્ે. યમેદિારે “Application preview” પર click કરી પોતાની અરી જોમ લેિી. અરીમાન સધુારો કરિાનો 
જણાય, તો Edit Application યપર click કરીને સધુારો કરી લેિો. અરી confirm કયાગ પહલેા કોભ પણ 
રકારનો સધુારો અરીમાન કરી ્કા્ે. પરન  ુઅરી confirm થભ ્યા બાદ અરીમાન કોભ પણ સધુારો થભ 
્ક્ ેનહં. જો અરી સધુારિાની જૂર ન જણાય તો જ confirm application પર click  કર ુન. Confirm 

application પર click કરિાથી યમેદિારની અરીનો બયો્માન online ્િીકાર થમ જ્ે. અહં “confirmation 

number” generate થ્ે ે હિ ે પછીની બધીજ કાયગિાહી માટે જૂરી હોમ, યમેદિારે સાચિિાનો રહે્ ે. 
Confirmation number વસિાય કોભપણ પર્યિહાર કરી ્કા્ે નહં. Confirm થયેલ અરીપરકની વર્ટ 
અચકૂ કાઢી રાખિી. 

(૧૪) સામા્ય કેટે્રીના યમેદિારે ભરિાની અરી ફી નીચનેા બે વિક્પ પૈકી કોભપણથી ભરી ્કે છે.  
૧. પો્ટ વહફસમાન:-સામા્ય કેટે્રીના યમેદિારે ભરિાની થતી ફી સનદભ ે“Print Challan” યપર કલીક કરીને 
વર્ટેડ ચલણની નકલ કાઢિાની રહે્ ે. બ વર્ટેડ ચલણની નકલ લભને નીકની કો્્ ટુરની સવુિધા 
ધરાિતી પો્ટ વહફસમાન  ૂ. ૧૦૦/- બયો્ની ફી + પૉ્ટલ સવિિસ ચાજ તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૬, ૧૩:00  
કલાક સધુીમાન ભરિાની રહે્ ે અન ેફી ભયાગ ં્ે ુ ન ચલણ મેળિિા ુન રહે્ ે.  
૨. વનલાભન ફી :-જમા કરાિિા માટે “Print Challan” યપરકલીક કર ુન. અને વિ્તો ભરિી અને ્યાન 
“Online Payment of fee” યપર કલીક કર ુન. ્યાર બાદ બપલે વિક્પોમાન “Net Banking of fee” અથિા 
“Other Payment Mode”ના વિક્પોમાનથી યો્ય વિક્પ પસનદ કરિો અન ેબ્ળની વિ્તો ભરિી. ફી જમા 
થયા બાદ બપને બપની ફી જમા થભ ્ભ છે તે ુ ન Screen પર લખાયેલુન બિ્ે. અને e-receipt મળ્ે ેની 
Print કાઢી લેિી. જો રહરયામાન કોભ ખામી હ્ે તો Screen પર બપની ફી ભરાયેલ નથી તેમ જોિા મળ્ે. 

બ ચલણ / e-receipt તથા confirm થયેલ અરીપરક યમેદિારે પોતાની પાસે સાચિીને રાખિાના 
રહે્ ે અને બયો્ વારા મન્ ાિિામાન બિ,ે ્યારે જ અરીપરક બીડાણો સહહત તથા ફી ભરેલા ચલણની 
નકલ સાથ ેબર.પી.એ.ડી./્પીડ પો્ટથી મોકલિાના રહે્ ે અથિા બયો્ની કચેરીમાન ૂબૂમાન બપી જિાના 
રહે્ ે. 

 (૧૫) અનામત િ્ગના યમેદિારો (ફી માનથી હુકત અપાયેલ યમેદિારો ) એ confirm થયેલ અરીપરક પોતાની 
પાસે સાચિીને રાખિા ુન રહે્ ે અને ્યારે બયો્ વારા મન્ ાિિામાન બિે, ્યારે જ અરીપરક બીડાણો 
સહહત બર.પી.એ.ડી./્પીડ પો્ટથી મોકલિાના રહે્ ે અથિા બયો્ની કચરેીમાન ૂબૂમાન બપી જિાના 
રહે્ ે. 

 

    અરીપરક અિે જૂરી રમાિપરો મોક“વા ંગેિી તકેદારી :- 
વનલાભન ાહરેાત માટે confirm થયેલ અરીપરક તથા નીચ ે સચૂિેલ સનબનવધત રમાણપરો અને લા  ુ
પડતા બધાર પરુાિાની રમાબણત કરેલ નકલો રમા સુાર અચકુ જોડીને ાહરેાતમાન દ્ાગિેલ વિ્ત જુબ 
સનપણુગ અરીપરક બયો્ વારા મન્ ાિિામાન બિ,ે ્યારે જ અરીપરક બીડાણો સહહત વનધાગરીત તારીખની 
સમય મયાગદામાન બયો્માન જમા કરાિિાના રહે્ ે.  
 



(૧) યમેદવારે ઓિ“ાઇિ ક્ફમગ થયે“ અરીપરક (બારકોડ વાળન)િી ્પ્ટ અિે ્વ્છ િક“ ડાયિ“ોડ કરવાિી 
રહશેે. ેમાન ફોટોરાફ, સહી સહહત નવગતો વનચાય તેવી હોવી જોઇએ. ફોટોરાફ ્પ્ટ િા હોય તો પાસપોટગ  સાઇઝિો 
ફોટોરાફ અરીપરક પર “ગાવવાિો રહશેે. સહી ્પ્ટ િા હોય તો ફરીથી અરીપરકમાન  સહી કરવાિી રહશેે. 
(૨) જ્મ તારીખિા પરુાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ. ુન રમાિપર (જ્મ તારીખિો દાખ“ો કે શા”ા છોડયા ુન રમાિપર 
મા્ય ગિાશે િહં)   
(૩) ાનત ુન રમાિપર (અ .ુાનત, અ .ુજિાનત, સા. અિે શૈ.પ. વગગ માટે) 
(૪) સામાીક અિે શૈષણિક પછાત વગગિા યમેદવારોએ (ાહરેાતમાન દશાગ્યા જુબ નિયત સમયગા”ા ુન જુરાતી 
િ િુા જુબ ુન પહરનશ્ટ-ક અરીપરકમાન દશાગવે“ િનબર અિે તાહરખ ુન જ) રજુ કરવા ુન રહશેે. પહરનશ્ટ-કિા નવક્પે  
અ્ય કોઇ રમાિપર મા્ય રાખવામાન આવશે િહહં. ંરેીમાન Annexure-A ( ે કે્ર સરકારિી ભરતી કે સન્ થાઓ માટે 
છે.) તે મા્ય રાખવામાન આવશે િહં. પહરણિત મહહ“ા યમેદવારોએ આવુન રમાિપર તેઓિી માતા-નપતાિા આવકિા 
સનદભગમાન રજુ ન કરવા ુન રહશેે. જો આવા યમેદવારોએ તેમિા પનતિી આવકિા સનદભગમાન રજુ ન કરે“ હશે તો તે મા્ય 
રાખવામાન આવશે િહહં. 
(૫) બબન અનામત કષાના બવથિક રીતે નબળા િ્ોના યમેદિારોએ અનામતનો લાભ મેળિિા માટે સામાીક ્યાય 
અને અવધકારીતા વિભા્ના તા.૦૬-૦૫-૨૦૧૬ના ઠરાિમાન જણા્યા જુબ પહરનશ્ટ-અ  થી વનયત થયેલ 
રમાણપરની નકલ  
(૬) શારીહરક અશ્ત યમેદવારોિા હક્સામાન સા.વ.નવ. િા તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮િા પહરપર જુબ ુન નિયત િ િુામાન 
સરકારી હો્પીટ“િા સનુરટે્ડે્ ટ / નસનવ“ સજિ / મેહડક“ બોડગ વારા આપે“ રમાિપર           
(૭) માી સૈનિક યમેદવારોિા હક્સામાન હડ્ચાજ બકુિી િક“  
(૮) પહરણિત મહહ“ાઓિા હક્સામાન “્િ િંધિી ુન રમાિપર / અટક અથવા િામ બદ“ાવે“ હોય તો તે ંગેિા 
ાહરેિામાિી િક“  
(૯) નવધવા મહહ“ા યમેદવારોિા હક્સામાન પિુ: “્િ િ કયાગ ંગેિા સોગનદિામાિી િક“  
(૧૦) ્િાતક ( બધાન જ વ ગ્ / સેમે્ટરિા િુપરક)              
(૧૧) ્િાતક પદવી રમાિપર  
(૧૨) અ ુ્ િાતક ( બધાન જ વ ગ્ / સેમે્ટરિા િુપરક)    
(૧૩) અ ુ્ િાતક પદવી રમાિપર ( જો ાહરેાતિી જોગવાઇ જુબ જૂરી હોય તો) 
(૧૪) નવદેશિી નુિવનસિટી માનથી પદવી મે”વે“ હોયતો તેિી મા્યતા ંગેિા પરુાવાિી િક“  
(૧૫) ાહરેાતમાન દશાગવે“ “ાયકાતિી સમકષ “ાયકાત યમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમિો હક દાવો હોય તો આવા 
યમેદવારે સમકષતા ર્થાનપત કરતા આદેશો / અનધ ૃતતાિી નવગતો / રમાિપર રજુ કરવા ુન રહશેે. 
(૧૬) સરકારી કમગચારીિા સબનધમાન “િા-વાનધા રમાિપર” 
(૧૭) અ ભુવિા રમાિપરો ( ાહરેાત જુબ જૂરી હોય તો રમા સુાર મે”વે“ અ ભુવ, “ા  ુ પડતા સનવગગિા 
કાયગકા”િી શૂઆતથી પગારિી નવગત, ફરજ / કામિા રકાર દશાગવવાિા રહશેે.) 
(૧૮) ણબિઅિામત યમેદવારોએ ભરે“ ફીિી ચ“િિી િક“  
(૧૯) ાહરેાતિી જોગવાઇ અ સુનધાિમાન “ા  ુપડતા અ્ય આધાર પરુાવા / રમાિપરો                                

અરીપરક ણબડાિો સાથે  નિધાગરીત તારીખિી સમય મયાગદામાન આયોગમાન જમા કરાવવામાન આવે“ િહં હોય 
તેમજ યપર જિાવે“ જો કોઇ પિ રમાિપર કે આધાર પરુાવા જોડવામાન આવે“ િહં હોય તો યમેદવારિી સીધે 
સીધી યમેદવારી રદ કરવામાન આવશે. બ રકારની બાબત બપના કેસમાન ન બને તે માટે અરી, બયો્માન રજુ કરતાન 
પહલેાન બ ં્ે પરૂતી કાળી રાખી, ચકાસણી કરીને જ, તે અરી મોકલિા જણાિિામાન બિે છે.  



ખાસ અગ્યિી સચુિા:- સનપિુગ અરીપરક નિધાગરીત તારીખિી સમય મયાગદામા આયોગમાન જમા થઇ ગયા બાદ િહં 
જોડ“ે ટુતા રમાિપર મોક“વામાન આવશે કે તે ્વીકારવા બાબતે કોઇપિ રજુઆત કે પર ્યવહાર કરવામા 
આવશે તો આયોગ વારા નવચારિામાન “ેવાશે િહં. 
 
 

(૧૬) દરેક ાહરેાત માટે યમેદિારે એક જ અરી કરિી. બમ છતાન, સનજો્ોિ્ાત, જો કોભ યમેદિારે એકથી િ  ુ
અરી કરેલ હ્ે, તો છે્લી ક્ફમગ થયલે અરી, તેની સાથે વનયત ફી ભરેલ હ્ે, તો તે મા્ય ્ણા્ ેઅન ે
અ્ાયની અરી ર  ્ણિામાન બિ્ે. અ્ાયની અરી સાથે ભરેલ ફી છે્લી ક્ફમગ થયેલ અરી સામે 
્ણિામાન બિ્ે નહં. જો યમેદિારે છે્લી ક્ફમગ થયેલ અરી સાથે વનયત ફી ભરેલ નહં હોય, તો બિા 
યમેદિારની વનયત ફી સાથેની ક્ફમગ થયેલી છે્લી અરી મા્ય ્ણિામાન બિ્ે. જો યમેદિારે એકથી િ  ુ
અરી સાથે ફી ભરેલ હ્ે, તો તે રીફનડ કરિામાન બિ્ે નહં. 

 

અરીફી : 
(૧) સામા્ય કેટે્રીના યમેદિારે પો્ટ વફીસમાન ૂ. ૧૦૦/- બયો્ની ફી + પૉ્ટલ સવિિસ ચાજ ભરિાનો 

રહે્ .ે અન ેફી ભયાગ ં્ે ુ ન ચલણ મેળિિા ુન રહે્ ે. 
(૨) ળૂ જુરાતના અનામત કષાના તથા બબન અનામત કષાના બવથિક રીતે નબળા િ્ોના યમેદિારોએ અરી 

ફી ભરિાની રહતેી નથી. પરન  ુ જુરાત વસિાયના અ્ય રાજયના અનામત કષાના યમેદિારોએ યમેદિારી 
નંધાિિી હોય તો,  બબનઅનામત િ્ગના યમેદિાર તરીકે અરી કરિાની રહે્ ે અને બબનઅનામત િ્ગ માટે 
વનયત થયેલ અરી ફી + પો્ટલ સવિિસ ચાજ ભરિાનો રહે્ ે.  

 (૩) ફી ભયાગ િ્રની અરી રદ થિાને પાર છે. ફી ભરે“ િહી હોય તેવા યમેદવારિે કોભ પણ સનજો્ોમાન 
રાથવમક કસોટી/ૂબૂ લુાકાત/પરીષામાન બેસિા દેિામાન બિ્ે નહી. બ ફી પો્ટ વહફસ વારા અથિા 
વનલાભન  જ ્િીકારિામાન બિ્.ે રોકડમાન, ડીમા્ડ રાકટથી, ભ્્ડયન પો્ટલ વડગર કે પે વડગરના 
્િૂપમાન આ ફી ્વીકારવામાન આવશે િહી. ેિી યમેદવારોએ ખાસ િંધ “ેવી. 

યમેદિારોને ખાસ જણાિિા ુન કે, અરીપરક તથા રમાણપરોની ચકાસણી દર્યાન કોભ યમેદિાર, બ જ્યાના 
ભરતી વનયમો, તથા ાહરેાતની જો્િાભવ જુબ લાયકાત ધરાિતા નથી તમે માલમૂ પડ્ે તો તેમની યમેદિારી 
કોભપણ તબકે રદ કરિામાન બિ્ે. 
િંધ : જુવનયર ્થપવત, િ્ગ-૨ની જ્યાના ભરતી વનયમો, અરી પરક સાથ ે જોડિાના બિ્યક રમાણપરોની 
નકલ, િયમયાગદામાન ૂટછાટ, અરી કયા સનજો્ોમાન રદ થિાને પાર છે તેની વિ્તો, પહરવ્્ટ-’ક’ નો ન નૂો, 
પહરવ્્ટ-’અ’ નો ન નૂો, સરકારી કમગચારીએ રજુ કરિાના ના-િાનધા રમાણપરનો ન નૂો,્ારીહરક અ્કતતા ં ્ે ે ુ ન 
રમાણપર અન ે ાહરેાતની અ્ય િ  ુ વિ્તો બયો્ની કચેરીના નોહટસ બોડગ અને બયો્ની િેબસાભટ 
www.gpsc.gujarat.gov.in યપર જોિા મળ્.ે 
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ના- િાનધા રમાણપરનો ન નૂો 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


