
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

  શાખાાઃ-આર-૧ 

જાહરેાત ક્રમાાંક:-૧૫/૨૦૧૭-૧૮, નમમદા, જળસાંપત્તિ, પાણી પરુવઠા અને કલ્પસર ત્તવભાગ હસ્તકની 
ભસુ્તરશાસ્ત્રી, સા. રા. સેવા, વગમ-૧ ની કુલ-૦૪ જગ્યા માટે ઉમેદવાર પસાંદ કરવા તા.૧૫-૦૪-
૨૦૧૭, ૧૩.૦૦ કલાક થી તા.૦૧-૦૫-૨૦૧૭, ૧૩.૦૦ કલાક સધુીમાાં ઓનલાઈન અરજીઓ 
માંગાવવામાાં આવે છે. 
 આ જાહરેાત અન્વયે ઓનલાઈન અરજી કરતા પહલેાાં ત્તવગતવાર જાહરેાત સાથેની 
“જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ’’  અને ઓનલાઈન અરજી કરવાની  રીત તેમજ અરજી ફી 
ભરવાની રીત અંગેની સચૂનાઓ આયોગના નોટીસ બોર્મ પર તથા આયોગની વેબસાઇટ 
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જોવા ત્તવનાંતી છે.  ત્યારબાદ જ ઉમેદવારે અરજી કરવાની રહશેે.   
પ્રાથત્તમક કસોટી યોજવાની થશે તો તેની સચૂચત તાાઃ ૨૫-૦૬-૨૦૧૭ 
પ્રાથત્તમક કસોટીના પરરણામનો સચૂચત મરહનો સપ્ટેમ્બર -૨૦૧૭  
રૂબરૂ મલુાકાતનો સચૂચત મરહનો  ર્ીસે-૨૦૧૭ 
આખરી પરીણામ :- રૂ.મ.ુ પણૂમ થયાના ૧૦ કામકાજના રદવસો દરમ્યાન પ્રત્તસધ્ધ કરવામાાં આવશે.   
જગ્યાનુાં નામ:-ભસુ્તરશાસ્ત્રી, વગમ-૧ નીકુલ-૦૪ જગ્યાઓ (નીચે દશામવ્યા મજુબ)  
ક્રમ સાંવગમનુાં નામ કુલ જગ્યાઓ કુલ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદવાર માટે 

અનામત જગ્યાઓ 

૧ ચબનઅનામત ૦૩ ૦૦ 

૨ સા. શૈ. પ.વગમ ૦૧ ૦૦ 

 કુલ ૦૪ ૦૦ 
 
નોંધ:(૧) ઉમેદવારોએ જાહરેાત ક્રમાાંક અને જગ્યાનુાં નામ સ્પષ્ટ રીતે વાાંચીને ઓનલાઇન અરજી 
કરવી. ઓન-લાઇન અરજી કરતી વખતે તમામ ત્તવગતો અરજીપત્રકમાાં ભયામ બાદ, તે ત્તવગતોની 
ખાતરી કરીને ત્યાર પછી જ અરજી કન્ફમમ કરવાની રહશેે.  
(ર) ફન્ફમમ થયેલ અરજીપત્રકની ત્તવગતો કે તેમાાં ઉમેદવારે આપેલ મારહતીમાાં ક્ષત્તત કે ચકૂ બાબતે 
સધુારો કરવાની રજુઆત / ત્તવનાંતી ગ્રાહય રાખવામાાં આવશે નરહ. 
(૩) એક કરતાાં વધારે સાંખ્યામાાં અરજી કયામના રકસ્સામાાં છેલ્લે કન્ફમમ થયેલ અરજીપત્રક જ માન્ય 
રાખવામાાં આવશે. ચબન અનામત વગમના ઉમેદવારો માટે છેલ્લે કન્ફમમ થયેલ ફી સાથેનુાં અરજી પત્રક 
માન્ય રાખવામાાં આવશે. 
(૪) ઉમેદવારોએ રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર થયાના રકસ્સામાાં રજૂ કરવાના થતા પ્રમાણપત્રો (સામાન્ય 
સચૂનાઓમાાં આપેલ ક્રમમાાં ) તૈયાર રાખવાના રહશેે. 
(૫) મરહલાઓ માટેની અનામત જગ્યા માટે જે તે કેટેગરીમાાં જો મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહીં 
થાય તો તે જગ્યા તે કક્ષાના પરુુષ ઉમેદાવારને ફાળવી શકાશે. 
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(૬) ચબન અનામત કેટેગરીની કુલ જગ્યાઓ અને તે પૈકી મરહલા ઉમેદવારો માટેની અનામત 
જગ્યાઓ તથા સા.શૈ.પ.વગમ માટેની કુલ જગ્યાઓ અને તે પૈકી મરહલા ઉમેદવારો માટેની અનામત 
જગ્યાઓ પર પસાંદગી જે તે કેટેગરીના ઉમેદવારો તથા તે પૈકી મરહલા ઉમેદવારોએ પસાંદગીની 
પ્રરક્રયા દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરેલ ગણુ અને આયોગે સાંબાંત્તધત સેવાની કાયમક્ષમતા જાળવી રાખવા ત્તનયત 
કરેલ લાયકી ધોરણ ધ્યાને લઇ કરવામાાં આવશે. 
(૭) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો ચબન-અનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તે સાંજોગોમાાં 
તેઓને ચબન-અનામતનીકક્ષા માટેના ધોરણો લાગ ુપર્શે. 
(૮) ઉક્ત જગ્યાઓ પૈકી કોઇ જગ્યા શારીરરક અશક્તતા ધરાવતાાં  ઉમેદવારો માટે અનામત નથી. 
પરાંત ુ  H.H.(Hearing Handicapped) માટે૪૦% કે તેથી વધ ુ અને ૧૦૦% સધુીની અશકતતા 
ધરાવતા ઉમેદવારો અથવા હલનચલનની OA (One Arm affected) અથવા OL (One Leg 
affected) પ્રકારની અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોને પાત્ર ગણવાના રહશેે.  
શૈક્ષચણક લાયકાત:-(૧) ભારતમાાં કેન્રીય અથવા રાજ્ય અત્તધત્તનયમથી અથવા તે હઠેળ સ્થપાયેલી 
અથવા સાંસ્થાત્તપત યતુ્તનવત્તસિટીઓ પૈકીની કોઇપણ યતુ્તનવત્તસિટી અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અથવા 
યતુ્તનવત્તસિટી ગ્રાન્ટસ કત્તમશન અત્તધત્તનયમ, ૧૯૫૬ની કલમ ૩ હઠેળ ર્ીમ્ર્ યતુ્તનવત્તસિટી તરીકે જાહરે 
થયેલી બીજી કોઇપણ શૈક્ષચણક સાંસ્થામાાંથી મેળવેલ ભસૂ્તરત્તવજ્ઞાન અથવા પ્રયોજજત ભસૂ્તરત્તવજ્ઞાન 
અથવા જીયોટેકત્તનકલ એન્ન્જત્તનયરીંગમાાં  ઓછામાાં ઓછા  બીજા વગમમાાં અનસુ્નાતકની પદવી 
ધરાવતા હોવા જોઇએ; અથવા સરકારે તે તરીકે માન્ય કરેલી તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતા હોવા 
જોઇએ; અને  
(૨) અનભુવ:(૧) નમમદા, જળસાંપત્તિ, પાણી પરુવઠા અને કલ્પસર ત્તવભાગ હઠેળની તાબાની સેવામાાં, 
જુત્તનયર ભસૂ્તરશાસ્ત્રી ,વગમ-૩ ના દરજજાથી ઉતરતા દરજજાની ન હોય તેવી જગા ઉપરનો આશરે 
પાાંચ વષમનો અનભુવ ધરાવતા  હોવા જોઇએ; અથવા  
(ર) નમમદા, જળસાંપત્તિ, પાણી પરુવઠા અને કલ્પસર ત્તવભાગ હઠેળની તાબાની સેવામાાં, જુત્તનયર 
ભસૂ્તરશાસ્ત્રી , વગમ-૩ ના દરજજાથી ઉતરતા દરજજાની ન હોય તેવી જગાને સમકક્ષ ગણી શકાય 
તેવી, સરકારી અથવા સ્થાત્તનક સાંસ્થાઓ (માંર્ળો) અથવા સરકાર હસ્તક બોર્મ અથવા કોપોરેશન 
અથવા કાંપની અત્તધત્તનયમ,૨૦૧૩ હઠેળ સ્થપાયેલી ચલત્તમટેર્ કાંપની અથવા યતુ્તનવત્તસિટી અથવા ચબન-
સરકારી સાંસ્થામાાં ભગૂભમજળ અને ટયબુવેલ પ્રોજેકટ અંગેની ફોમ્યુમલેટીંગ સ્કીમમાાં ભગૂભમજળ તપાસ 
અને મલૂ્યાાંકનને લગતા બાંધ (ર્ેમ), પાવરહાઉત્તસસ અને તેના જેવા ભારે (બાાંધકામવાળા) પલુોના 
મળૂભતૂ કામ અથવા જીયોહાઇડ્રોલોજજને ખાસ અનલુક્ષીને એન્ન્જત્તનયરીંગ જીયોલોજજના કે્ષત્રમાાં 
આશરે પાાંચ વષમનો અનભુવ ધરાવતા જોવા જોઇએ. 
(૩)  ગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) ત્તનયમો, ૧૯૬૭ માાં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની 
કોમ્પ્યટુરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી ધરાવતા હોવા જોઇએ.  
(૪) ગજુરાતી અથવા રહન્દી અથવા તે બાંનેની પરૂતી જાણકારી ધરાવતા હોવા જોઇએ. 
પગાર ધોરણ:-રૂ. ૧૫,૬૦૦–૩૯,૧૦૦ (ગે્રર્પે- રૂ. ૬૬૦૦ )  
ઉંમર:- ૪૨ વષમથી વધ ુનહીં.   
 



(૧) ઉંમર અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે. 
(૨) જાહરેાતમાાં ઉપલી વયમયામદા આપવામાાં આવેલ છે,તેમાાં નીચે મજુબની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. 
૧ મળુ ગજુરાતના સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે 

પછાત વગમના ઉમેદવારો 
પાાંચ વષમ (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વષમની મયામદામાાં) 

૨ ચબન અનામત, અનસુચુચત જાત્તત તથા 
અનસુચુચત જનજાત્તત વગમના મરહલા ઉમેદવારો 

પાાંચ વષમ (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વષમની મયામદામાાં) 

૩ મળુ ગજુરાતના સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે 
પછાત વગમના મરહલા ઉમેદવારો 

દસ વષમ (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વષમની મયામદામાાં) 

૪ માજી સૈત્તનકો. ઇ.સી.ઓ. એસ. એસ. સી.ઓ. 
સરહત ઉમેદવારો 

લશ્કરમાાં બજાવેલ સેવા ઉપરાાંત બીજા ત્રણ 
વષમ (વધમુાાં વધ ુ૪૦ વષમની મયામદામાાં) 

૫ શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો :-HH (Hearing Handicapped) માટે૪૦% કે તેથી વધ ુઅને 
૧૦૦% સધુીનીઅશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો અથવા હલનચલનની OA (One Arm affected) 
અથવા OL (One Leg affected) પ્રકારની અશકતતા હોય તેવા શારીરરક અશક્તતા ધરાવતાાં  
ઉમેદવારો હોય તેઓને જ મેર્ીકલ બોર્મના તબીબી પ્રમાણપત્રને આધીન ૧૦ વષમ સધુીની છૂટછાટ 
મળવાપાત્ર રહશે.ે આ ત્તસવાય અન્ય શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરવાને પાત્ર 
નથી. (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વષમની મયામદામાાં) 

૬ ગજુરાત સરકારના કમમચારીઓ 
કે જેઓ ગજુરાત સરકારની 
નોકરીમાાં કાયમી ધોરણે અથવા 
હાંગામી ધોરણે સળાંગ છ માસ 
સધુી કામગીરી બજાવતા હોય 
અને તેઓની પ્રથમ ત્તનમણ ૂાંક 
જાહરેાતમાાંની જગ્યામાાં દશામવેલ 
વયમયામદાની અંદર થયેલ હોય 
તેવા કમમચારીઓ  

(૧) જાહરેાતમાાં લાયકાત તરીકે અનભુવ માાંગેલ હોય તો ઉપલી 
વયમયામદા લાગ ુ પર્શે નહીં (૨) જાહરેાતમાાં અનભુવને લાયકાત 
તરીકે માાંગેલ ન હોય પરાંત ુ ઇજનેરી,તબીબી,ખેતી ત્તવષયક,પશ ુ
ચચરકત્સાની પદવી કે રર્પ્લોમાની જગ્યા પર ત્તનમણ ૂાંક પામેલ 
કમમચારીને જાહરેાતમાાંની આવી લાયકાતવાળી જગ્યા(Any such 
post)માટે ઉપલી વયમયામદા લાગ ુપર્શે નહીં 
(૩) જાહરેાતમાાં દશામવેલ જગ્યા માટે અનભુવ એક લાયકાત તરીકે 
માાંગેલ ન હોય ત્યારે જે સાંવગમમાાંથી બઢતી મળવાપાત્ર હોય તેમાાં 
ફરજ બજાવતા કમમચારીને, તેઓએ બજાવેલ સેવાના સમય અથવા 
વધમુાાં વધ ુપાાંચ વષમની છૂટછાટ તે બે પૈકી જે ઓછાં હોય તેટલી 
છૂટછાટ મળશ.ે     

 
 
    સાંયકુત સચચવ  

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ  
 

 

 



GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

R-1 BRANCH 

 

Advt No.-15/2017-18 : Online applications are invited for the post of Geologist, Class-I, 

in the General State Service Under Narmada, Water Resources, Water Supply and 

Kalpasar Department during Date:-15-04-2017, 13.00 p.m. to Date: 01-05-2017, 13.00 

p.m.  

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

http://gpsc-ojas.gujarat.gov.infor all provisions of advertisement, General Instructions, and 

the method of online application.  

- Tentative Date for P.T:  25-06-2017 

- Tentative month for P.T Result: September- 2017 

- Tentative month for Interview:  December- 2017 

- Final result will be published during 10 working days after the last date of   

interview. 

 

Total  No. of  vacancy:- 04  ( As Under)  

No. Category Total vacancy Out of total Post reserved for Women  

1 GENERAL 03 00 

2 S.E.B.C. 01 00 

 Total 04 00 

Note:- (1) Candidates shall carefully read Advertisement no.and Name of post 

before Applying  online. Candidates shall confirm the application only after 

verifying the details filled in the application form. 

(2) any request or representation to correct any  error or omission in the confirmed 

online application, or information filled in by the Candidate shall not be accepted. 

(3) In cas of more than one online application made by the candidate only  the latest 

conformed application wil be considered by the commission.For candidates 

belonging to unreserved category the last confirmed application with fees will be 

considered by the Commission. 

(4) Candidates shall keep ready the certificates required in case of eligibility for 

interview ( in the order mentioned in general instructions) . 

(5) ) 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. 

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

candidates thereof as well as selection to the posts of SEBC Categories and posts 

reserved for women candidates thereof Shall be made on the basis of marks obtained 

in selection process by the candidates of respective categories and also women 

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

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

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

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

 

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


(8) Out of above mentioned post no post is reserved for Physically Disabled 

Candidates. But those Candidates who have  H.H. (Hearing Handicapped) disability 

with 40% or above and up to 100% or OA or OL can apply. The candidates 

possessing other than the prescribed physical disabilities are not eligible to apply. 
E.Q:- (1) Possess a post graduate degree in Geology or Applied Geology or Geotechnical 

Engineering with atleast second  class 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 an University under section 3 of 

the University Grants Commission Act, 1956 or Possess an equivalent qualification 

recognized by the Government; and 

(2) Experience  (i) Have about five years’ experience on the post not below the rank of  

Junior Geologist, Class-III, in the subordinate services, under the Narmada, Water 

Resources, Water Supply and Kalpasar Department; or  

(ii) Have about five years’ experience in the field of  Engineering Geology with specific  

reference to foundation work of dams, powerhouses and similar heavy structures bridges 

or Geo Hydrology related to Ground Water Investigation and assessment including 

experience in formulating schemes on Ground Water and Tube well projects in the 

Government  or Local Bodies or Government Undertakings Board or Corporation or 

Limited Company established  under the Companies Act, 2013 or University or  Non-

Government Organization on the post which can be considered equivalent to the post not 

below the rank of rank of  Junior Geologist, Class-III, in the subordinate services, under 

the Narmada, Water Resources, Water Supply and Kalpasar Department 

(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 Gujarati or Hindi or both.  

PAY: - Rs. 15600-39100 (Grade pay- Rs. 6600) 

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

application.  

 

Upper Agelimit shall be relaxed as under:  

1 

 

 SEBC Candidates of origin of Gujarat  05 Years (maximum up to 45 

years)                    
2 Women Candidates belonging to 

Unreserved,  
S.C. and  S.T Category 

05 Years (maximum up to 45 

years)                    

3 Women Candidates belonging to 

S.E.B.C. Category of origin of Gujarat 

10 Years (maximum up to 45 

years)                    

4  Ex. Serviceman. Including 

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

Length of MilitaryService 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 with  40% or above and up to 100% or O.L. 

(One Leg affected) or O.A. (One Arm affected) shall be considered asuitable, They shall 

get 10 years relaxation in the age limit subject to his / her ability for age relaxation 

according to Govt. Rules. Candidates possessing other than the prescribed physical 

disabilities are not eligible to apply for this post. (maximum up to 45 years) 

 



6 A candidatewho 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 prescribedas one of the 

qualifications, the upper age limit shall not 

apply. 

(ii) If experience is not prescribedas one of 

the qualifications and a Govt. 

servantappointed to a post requiring a 

Medical, Engineering, 

VeterinaryorAgriculturedegree or diploma 

and who applied for any such post, the upper 

agelimit shall not apply. 

(iii) If experience is not prescribedas one of 

the qualifications in the advertisement, Govt. 

servants who are working on the postfrom 

which an employeecan be promoted to the 

post so advertised, be entitled to relaxation of 

5 years, or to the extent of equalnumber of 

years for which service has been put in by 

him, whichever is less. 

 

 

 

           Joint Secretary  

       Gujarat Public Service Commission 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઈ 
 
૧. નાગરરકત્વ:- 
ઉમેદવાર, 
(ક) ભારતનો નાગરરક અથવા(ખ)નેપાળનોપ્રજાજન અથવા (ગ) ભતૂાનનો પ્રજાજન અથવા(ઘ) 
ત્તતબેટ નોત્તનવામત્તસત જે ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યઆુરી,૧૯૬૨ પહલેાાં 
ભારતમાાં આવેલા હોવા જોઇએ,અથવા(ચ) મળૂ ભારતીયવ્યક્ક્ત કે જે ભારતમાાં કાયમી વસવાટ 
કરવાના ઇરાદાથી પારકસ્તાન, પવૂમ પારકસ્તાન (બાાંગ્લાદેશ), બમામ (મ્યાનમાર),શ્રીલાંકા, કેન્યા, 
યગુાન્ર્ા, જેવા પવૂમ આરિકાના દેશો, સાંયકુ્ત 
પ્રજાસિાક ટાાંઝાનીયા, ઝાાંબીયા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા ત્તવયેટનામથી સ્થળાાંતર કરીને 
આવેલ હોવા જોઇએ.પરાંત ુ પેટા ક્રમાાંક (ખ),(ગ),(ઘ)અને (ચ)માાંઆવતા ઉમેદવારોના રકસ્સામાાં 
સરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવુાં જોઇએ. 
નોંધ:- જે ઉમેદવારના રકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારનુાં અરજીપત્રક 
આયોગ ત્તવચારણામાાં લેશે. અને જો ત્તનમણકૂ માટે તેમના નામની ભલામણ કરવામાાં આવશે તો 
રાજ્ય સરકાર તેમના રકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવાની શરતે કામચલાઉ ત્તનમણકૂ આપશે. 
૨. ભરેલા અરજીપત્રક:- 
(૧) ઓનલાઇન જાહરેાત માટે અરજી કન્ફમમ કરીને ચબન અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ પોસ્ટ 
ઓરફસમાાં અથવા ઓનલાઈન ફી રૂ.૧૦૦/- + સત્તવિસ ચાર્જ જમા કરાવવાની રહશેે.જ્યારે અનામત 
કક્ષાના ઉમેદવારોએ તથા શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓરફસમાાં ફી જમા 
કરાવવાની રહશેે નહીં. કન્ફમમ થયેલ અરજીપત્રકની નકલ તથા પ્રમાણપત્રો આયોગની કચેરી / 
પોસ્ટ ઓરફસમાાં જમા કરાવવાના નથી.પરાંત ુઅરજીપત્રકની નકલ પોતાની પાસે રાખવાની રહશેે 
અને જ્યારે એસ.એમ.એસ. /ટપાલ / આયોગની વેબસાઈટના માધ્યમથી અરજીપત્રક જમા 
કરાવવાનો સાંદેશો મળે ત્યારે જ જરૂરી પ્રમાણપત્રો સાથે અરજીપત્રક આયોગની કચેરીમાાં મોકલવાનુાં 
રહશેે.  
(૨) જો એક કરતાાં વધ ુજાહરેાત માટે અરજી કરવાની હોય તો દરેક જાહરેાત માટે અલગ અલગ 
અરજી કરવાની રહશેે અને પ્રત્યેક અરજી સાથે ફી ભરવાની રહશેે. 
(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો ચબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની 
રહશેે નહી. 
(૪) અરજી ફી વગરની અચગ્રમ નકલ ત્તવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નહી.  
(૫)અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાહરેાતમાાં અનામત જગ્યાઓ દશામવેલ ન હોય ત્યાાં આવા 
ઉમેદવારો ચબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેને ચબનઅનામતના ધોરણો લાગ ુ
પર્શે. 
(૬)જાહરેાતમાાં મરહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત નહોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાાં મરહલા 
ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. 



(૭) જાહરેાતમાાં જે તે કેટેગરીમાાં કુલ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદવારો માટે અમકુ જગ્યાઓ અનામત  
હોય ત્યારે મરહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ ત્તસવાયની બાકી રહતેી જગ્યાઓ ફક્ત પરુુષ 
ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેમ ગણવાનુાં નથી, આ જગ્યાઓ પર પરુુષ તેમજ મરહલા ઉમેદવારોની 
પસાંદગી માટે ત્તવચારણા થઇ શકે છે, પરુુષ તેમજ મરહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. (દા.ત. કુલ 
૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મરહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરાંત ુબાકી રહતેી ૦૭ જગ્યા સામે 
મરહલા ઉમેદવાર પણ પસાંદગી પામી શકે છે.) 
(૮) જાહરેાતમાાં માત્ર મરહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાાંપરુુષ  
ઉમેદવાર અરજી કરી શકે છે કેમ કે મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર 
પસાંદગી માટે પરુુષ ઉમેદવારોની ત્તવચારણા થઇ શકે છે. પરાંત ુજે જગ્યાઓ મરહલા ઉમેદવારો માટે 
જ અનામત હોય અને તે જગ્યા ઉપર મરહલા ઉમેદવારો પરેુપરુા પસાંદગી પામે/જેટલી સાંખ્યામાાં 
પસાંદગી પામે તો તેમને જ પ્રથમ ત્તવચારણામાાં લેવાના થશે અને કોઇ મરહલા ઉમેદવાર પસાંદ ન 
થાય કે ઓછા મરહલા ઉમેદવાર પસાંદ થાય તો તેટલા પ્રમાણમાાં પરુુષ ઉમેદવારોને ધ્યાનમાાં 
લેવામાાં આવશે. (દા.ત.કુલ ૧૦ જગ્યા મરહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે અને૦૮ મરહલા ઉમેદવાર 
પસાંદ થાય છે તો૦૨ પરુુષ ઉમેદવારો પસાંદગી પામી શકે છે.) 
૩.    જન્મ તારીખ:- 
(૧)આયોગ જન્મ તારીખના પરુાવા માટે એસ. એસ. સીબોર્મ દ્વારા અપાયેલએસ.એસ.સી.ઇ. 
પ્રમાણપત્રજ માન્ય રાખે છે. પરાંત ુઆ પ્રમાણપત્રમાાં દશામવેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાનુાં ઉમેદવાર 
માને તો સક્ષમ અત્તધકારીએ આપેલ વય અને અત્તધવાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાચણત નકલ 
મોકલવાની રહશેે. આ પ્રમાણપત્રમાાં અત્તધકૃત અત્તધકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાવેલ હોવુાં જોઇએ કે તેઓએ 
એસ.એસ. સી. કે તેની પરીક્ષાનુાં મળૂ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂકરવામાાં 
આવેલ પરુાવાઓને આધારે ઉમેદવારની સાચી જન્મતારીખ ............ છે. જે એસ.એસ. સી. કે તેની 
સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાાં દશામવેલ જન્મતારીખ કરતાાં જુદી છેતથા માનવાને પરુત ુાં કારણ છે. 
ઉમેદવારે રજુ કરેલ વય અને અત્તધવાસનુાં પ્રમાણપત્ર તેની ત્તવશ્વાસહતામ (credibility) ના આધારે 
સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો ત્તનણમય આયોગ દ્વારા લેવામાાં આવશે. 
(૨) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાાં દશામવેલ જન્મતારીખમાાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈ 
શકશે નહી. 

૪. વયમયામદા:- 
(૧) ઉંમરઅરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે. 
(૨) જાહરેાતમાાંઉપલી વયમયામદા આપવામાાં આવેલ છે,તેમાાં નીચે મજુબની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. 
૧ મળુ ગજુરાતના સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે 

પછાત વગમના ઉમેદવારો  
પાાંચ વષમ (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વષમની મયામદામાાં) 

૨ ચબન અનામત, અનસુચુચત જાત્તત તથા 
અનસુચુચત જનજાત્તત વગમના મરહલા ઉમેદવારો 

પાાંચ વષમ (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વષમની મયામદામાાં) 

૩ મળુ ગજુરાતના સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે 
પછાત વગમના મરહલા ઉમેદવારો 

દસ વષમ (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વષમની મયામદામાાં) 

૪ માજી સૈત્તનકો. ઇ.સી.ઓ. એસ. એસ. સી.ઓ. 
સરહત ઉમેદવારો 
 
 
 

લશ્કરમાાં બજાવેલ સેવા ઉપરાાંત બીજા ત્રણ 
વષમ (વધમુાાં વધ ુ૪૦ વષમની મયામદામાાં) 
 
 
 



૫  શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો :-HH  માટે ૪૦% કે તેથી વધ ુઅને ૧૦૦% સધુીની અશકતતા 
ધરાવતા ઉમેદવારો અથવા હલનચલનની OA (One Arm affected) અથવા OL (One Leg affected) 
પ્રકારની અશકતતા હોય તેવા શારીરરક અશક્તતા ધરાવતાાં  ઉમેદવારો હોય તેઓને જ મેર્ીકલ બોર્મના 
તબીબી પ્રમાણપત્રને આધીન ૧૦ વષમ સધુીની છૂટછાટ મળવાપાત્ર રહશે.ે આ ત્તસવાય અન્ય શારીરરક 
અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરવાને પાત્ર નથી. (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વષમની મયામદામાાં) 

૬  ગજુરાત સરકારના કમમચારીઓ 
કે જેઓ ગજુરાત સરકારની 
નોકરીમાાં કાયમી ધોરણે અથવા 
હાંગામી ધોરણે સળાંગ છ માસ 
સધુી કામગીરી બજાવતા હોય 
અને તેઓની પ્રથમ ત્તનમણ ૂાંક 
જાહરેાતમાાંની જગ્યામાાં 
દશામવેલ વયમયામદાની અંદર 
થયેલ હોય તેવા કમમચારીઓ  

(૧) જાહરેાતમાાં લાયકાત તરીકે અનભુવ માાંગેલ હોય તો ઉપલી 
વયમયામદા લાગ ુ પર્શે નહીં (૨) જાહરેાતમાાં અનભુવને લાયકાત 
તરીકે માાંગેલ ન હોય પરાંત ુ ઇજનેરી,તબીબી,ખેતી ત્તવષયક,પશ ુ
ચચરકત્સાની પદવી કે રર્પ્લોમાની જગ્યા પર ત્તનમણ ૂાંક પામેલ કમમચારીને 
જાહરેાતમાાંની આવી લાયકાતવાળી જગ્યા(Any such post)માટે ઉપલી 
વયમયામદા લાગ ુપર્શે નહીં 
(૩) જાહરેાતમાાં દશામવેલ જગ્યા માટે અનભુવ એક લાયકાત તરીકે 
માાંગેલ ન હોય ત્યારે જે સાંવગમમાાંથી બઢતી મળવાપાત્ર હોય તેમાાં 
ફરજ બજાવતા કમમચારીને, તેઓએ બજાવેલ સેવાના સમય અથવા 
વધમુાાં વધ ુ પાાંચ વષમની છૂટછાટ તે બે પૈકી જે ઓછાં હોય તેટલી 
છૂટછાટ મળશ.ે     

૫. શૈક્ષચણક લાયકાત:- 
(૧) ઉમેદવાર જાહરેાતમાાં દશામવેલશૈક્ષચણક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ 
ધરાવતા હોવાજોઇએ. 
(૨) ઉમેદવારે શૈક્ષચણક લાયકાત માન્ય યતુ્તનવત્તસિટી / સાંસ્થામાથી મેળવેલ હોવી જોઇએ. 
(૩) ઉમેદવારે અરજી સાથે માન્ય યતુ્તનવત્તસિટી / સાંસ્થાના ગણુ પત્રક (બધા જ વષો / સેમેસ્ટર) અને 
પદવી પ્રમાણપત્રોની સ્વયાં પ્રમાચણત નકલ રજુકરવાની રહશેે. કોલેજના આચાયમ દ્વારા અપાયેલ 
પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાાં આવશે નહી. 
(૪) શૈક્ષચણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે માન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવારનો હક્ક દાવો સ્વીકારવામાાં 
આવશે નહી. 
(૫) જાહરેાતમાાં દશામવેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો 
હોય તો આવાઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાત્તપત કરતા આદેશો / અત્તધકૃતતાની ત્તવગતો આપવાની 
રહશેે. 
૬. અનભુવ :- 
(૧) માાંગેલ અનભુવ,અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે. 
(૨) (અ) જાહરેાતમાાં અન્યથા જોગવાઇ કરવામાાં ન આવી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મેળવવામાાં 
આવે તે તારીખથી,    
(બ) અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના સાંદભમમાાં અનભુવ ગણવામાાં આવશે. 
(૩) ઉમેદવારે અરજીમાાંજે અનભુવ દશામવેલ હોય તેના સમથમનમાાં અનભુવનો સમયગાળો (રદવસ, 
માસ, વષમ), મળૂ પગાર અનેકુલ પગારની ત્તવગતો તથા બજાવેલ ફરજોનો પ્રકાર / મેળવેલ 



અનભુવની ત્તવગતો સાથેનુાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહશેે. આવુાં પ્રમાણપત્ર સાંસ્થાના લેટરપેર્ પર 
સક્ષમ સિાત્તધકારીની સહી અને તારીખ સાથેનુાં રજુ કરવાનુાં રહશેે. 
(૪) ઉમેદવારે રજુકરેલ અનભુવના પ્રમાણપત્રમાાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરવાની ત્તવનાંતી માન્ય 
રાખવામાાં આવશે નહીં.અરજી કયામ પછી અનભુવના નવા પ્રમાણપત્રો સ્વીકારવામાાં આવશે નહી. 
(૫) અંશકાલીન, રોજજિંદા વેતનદાર, એપે્રન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદવેતન, આમાંત્તત્રતફૅકલ્ટી તરીકે 
ઉમેદવારે મેળવેલ અનભુવ માન્ય અનભુવ તરીકે ગણત્રીમાાં લેવામાાં આવશેનહીં. 
૭. અનસુચૂચત જનજાત્તત, અનસુચૂચત જનજાત્તત તથા સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગમ:- 
(૧) મળૂ ગજુરાતના અનસુચૂચત જાત્તત, અનસુચૂચત જનજાત્તત તથા સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે 
પછાત વગમના ઉમેદવારોને જ અનામત વગમના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળશે. 
(૨) અનસુચૂચત જાત્તત, અનસુચૂચત જનજાત્તત તથા સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગમના 
ઉમેદવારો પૈકી ઉમેદવાર જે વગમના હોય તેની ત્તવગત અરજીપત્રકમાાં અચકૂ આપવી. 
(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રકની સાંબાંત્તધત કોલમમાાં જે તે અનામત કક્ષા દશામવેલ નહી હોય તો 
પાછળથી અનામત વગમના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામાાં આવશે 
નહીં. 
(૪) અનામત વગમનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથમનમાાં સક્ષમ અત્તધકારી દ્વારા 
ત્તનયત નમનુામાાં આપવામાાં આવેલ જાત્તત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ સામેલ કરવાની 
રહશેે. અરજીપત્રક સાથે જાત્તત પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહીં હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં 
આવશે નહીં અને અરજીપત્રક રદ થવાને પાત્ર બનશે. 
(૫) સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગમના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેશ 
“ઉન્નત વગમમાાં” નહી થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે. 
 (૬) (ક) સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગમના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગમમાાં સમાવેશ ન થતો 

હોવા અંગેનુાં સામાજજક ન્યાય અને અત્તધકારરતા ત્તવભાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાવથી ત્તનયત 
થયેલ પરરત્તશષ્ટ (ક)(ગજુરાતીમાાં)ના નમનુામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૬ના રોજ પરૂા થયેલ ૨૦૧૫-
૧૬ના નાણાાંકીય વષમની આવકને ધ્યાને લઈને આપવામાાં આવેલ પ્રમાણપત્ર અથવા તાાઃ૩૧-
૦૩-૨૦૧૭ના રોજ પરૂા થયેલ ૨૦૧૬-૧૭ના નાણાકીય વષમની આવકને ધ્યાને લઇને 
આપવામાાં આવેલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહશેે. આ પરરત્તશષ્ટ (ક) (ગજુરાતીમાાં) તા. ૦૧-૦૪-
૨૦૧૬ ના રોજ અથવા ત્યાર બાદ સક્ષમ અત્તધકારીએ આપેલ હોવુાં જોઈએ. વધમુાાં ઓનલાઈન 
અરજી કરવા માટેની છેલ્લી તારીખ સધુીમાાં આ પ્રમાણપત્ર મેળવેલ હશે તો જ તે માન્ય 
ગણાશે.  

 (ખ) ઉન્ન્તવગમમાાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેન ુપ્રમાણપત્ર માતા-ત્તપતાની આવકના સાંદભમમા 
આપવામા આવતુાં હોવાથી આ પ્રમાણપત્ર અરજી સાથે રજુ કરતી વખતે ઉમેદવારના માતા-
ત્તપતાની આવકમાાં  ફેરફાર થતો હોયતો ઉમેદવારે / અરજદારે સ્વયાં આવા વધારા- ઘટાર્ાની 
પ્રમાચણક જાહરેાત પ્રમાણપત્ર આપનાર સક્ષમ અત્તધકારી સમક્ષ કરવાની રહશેે. આ રીતે સક્ષમ 
અત્તધકારીને જાણ કયામબાદ સક્ષમ અત્તધકારીએ જે ત્તનણમય લીધેલ હોય તેની જાણ આયોગની 
કચેરીને કરવાની રહશેે જે ઉમેદવાર / અરજદાર આવી સ્વૈન્ચ્છક જાહરેાત ન કરીને આવકમા 



વધારો છપાવશે તો તેને મળેલો લાભ રદ કરવામા આવશે અને આયોગ દ્વારા કરવામા આવતી 
કાયદેસરની કાયમવાહીને પાત્ર બનશે.  

(ગ) પરરણીત મરહલા ઉમેદવારોએ આવ ુપ્રમાણપત્ર તેમના માતા-ત્તપતાની આવકના સાંદભમમાાં રજુ 
કરવાનુાં રહશેે, જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પત્તતની આવકના સાંદભમમાાં આવુાં પ્રમાણપત્ર રજુ 
કરેલ હશે તો તેમની અરજી રદ કરવામાાં આવશે. 

(ધ) અરજી સાથે ‘પરરત્તશષ્ટ(ક)’ ના બદલે એનેક્ષર-A (અંગે્રજીમાાં) રજુ કરેલ હશેતો પણ અરજી રદ 
કરવામાાં આવશે. કેમકે Annexure-A ભારત સરકાર હઠેળની નોકરીમાટેનુાં છે.  

(ચ) જો ઉમેદવારે આ પ્રમાણપત્ર (પરરત્તશષ્ટ (ક) અરજી સાથે રજુ કરેલ નહીં હોયતો તેઓની અરજી 
અમાન્ય ગણવામાાં આવશે અને ચબન અનામત જગ્યા માટે પણ ત્તવચારણામાાં લેવામાાં આવશે 
નહીં.        

(૭) સરકારની પ્રવતમમાન જોગવાઈ મજુબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો ચબન અનામત વગમના 
ઉમેદવારોની સાથે ત્તનયત ધોરણો (અથામત વયમયામદા, અનભુવની લાયકાત, ચબનઅનામત 
વગમના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય તેના કરતાાં વધ ુત્તવસ્તતૃ કરેલ અન્ય કે્ષત્ર) માાં છૂટછાટ 
લીધા ત્તસવાય પોતાની ગણુવિાના આધારે પસાંદગી પામે તો ચબન અનામત જગ્યાની સામે 
ગણતરીમાાં લેવાના થાય છે. 

 (૮) ઉમેદવારે અરજીમાાં જાત્તત અંગે જે ત્તવગત દશામવેલ હશે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરવાની ત્તવનાંતી 
માન્ય રાખવામાાં આવશે નહી. 

૮. માજી સૈત્તનક 
(૧) માજી સૈત્તનકઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં ત્તવગતો આપવાની રહશેે. 
(૨) માજી સૈત્તનકઉમેદવારે રર્સ્ચાર્જ બકુની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચકૂ મોકલવાનીરહશેે. 
૯.શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો 
(ક) શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં ત્તવગતો આપવાની રહશેે. 
(ખ) શારીરરક અશક્તતા ૪૦% કે તેથી વધ ુહોય તેવા ઉમેદવારને જ શારીરરક અશક્તતાનો લાભ 
મળવાપાત્ર રહશેે. શારીરરક અશક્તતાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે (૧) શ્રવણની ખામી (૨) 
હલનચલન અશક્તતા અથવા મગજનો લકવો તે પૈકીની કઇ શારીરરક અશક્તતા છે તે દશામવવુાં. 
(ગ) જાહરેાતમાાં શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યા દશામવેલ ન હોય,પરાંત ુ
જગ્યાની ફરજોને અનરુૂપ જે પ્રકારની શારીરરક અશક્તતા  ધરાવતા ઉમેદવારોને પાત્ર ગણેલ હોય 
તેઓ તે જાહરેાત માટે અરજી કરી શકશે. આવા પ્રસાંગે ઉંમરમાાં છૂટછાટ મળશે. 
(ઘ) શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે તેના સમથમનમાાં સામાન્ય વહીવટ ત્તવભાગના તા.૧-૧૨-
૨૦૦૮ ના પરરપત્ર ક્રમાાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી ત્તનયત થયેલ નમનૂામાાં સરકારી 
હોક્સ્પટલના સતુ્તપ્રટેન્ર્ેન્ટ / ત્તસત્તવલ સર્જન / મેર્ીકલ બોર્મદ્વારા આપવામાાં આવેલ પ્રમાણપત્રની નકલ 
અરજી સાથે અચકૂ મોકલવાની રહશેે. જો પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ કરવામાાં નહીં આવેલ હોય તો 
તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં શારીરરક અશક્તતા ઉમેદવાર તરીકેનો લાભ મળવાપાત્ર 
થશે નહીં. 



(ચ) શારીરરક અશક્ત ઉમેદવારોના રકસ્સામાાં અરજી કયામની તારીખ બાદ ભરતી પ્રરક્રયાના કોઇ પણ 
તબકે્ક જે કોઇ ઉમેદવાર “Physical Disabled” (શારીરરક અશક્ત) બને અને તે અંગે જરૂરી દસ્તાવેજો 
/ પરૂાવાઓ રજુ કરે તો તેવા ઉમેદવારની રજૂઆત મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી પ્રરક્રયાના જે પણ 
તબક્કા બાકી હોય તે તબક્કાથી જ તેવા ઉમેદવારને “PD” (શારીરરક અશક્ત) ઉમેદવાર તરીકેના 
મળવાપાત્ર તમામ લાભ / છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. આવા  લાભો કે છૂટછાટ ભરતી પ્રરક્રયાના પણુમ 
થયેલ તબક્કા માટે પશ્વાદવતી અસરથી આપી શકાશે નરહ.  
૧૦. મરહલા ઉમેદવાર 
 મરહલાઓની અનામત જ્ગગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો 
તેની જગ્યા જે તે કક્ષાના (category) પરુુષ ઉમેદવારોને ફાળવી શકાશે. 
જો ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામત વગમ, માજી સૈત્તનક, શારીરરક અશક્તતા , મરહલા કે ત્તવધવા 
પૈકીના ત્તવકલ્પો પૈકી એક થી વધ ુત્તવકલ્પોમાાં થતો હોય તેવા રકસ્સામાાં તેને લાગ ુપર્તા ત્તવકલ્પો 
પૈકી જેમાાં વધ ુલાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે. 

૧૧.ત્તવધવા ઉમેદવાર 
(૧) ઉમેદવાર ત્તવધવા હોય તો અરજીપત્રકમાાં તેકોલમ સામે“હા”અવશ્ય લખવુાં અન્યથા “લાગ ુ
પર્ત ુાંનથી” એમ દશામવવુાં . 
(૨) ત્તવધવા ઉમેદવારે જો પનુ: લગ્ન કરેલ હોય તો અરજી પત્રકમાાં તેકોલમ સામે“હા”અચકૂ લખવુાં 
અન્યથા“ લાગ ુપર્ત ુાં નથી” એમદશામવવુાં . 
(૩) ત્તવધવા ઉમેદવારે પનુ: લગ્ન કરેલ નહોય અને ત્તવધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા 
હોય તો અરજી સાથે પનુ: લગ્ન કરેલનથી તેવી એરફર્ેત્તવટ રજુ કરવાની રહશેે. 
(૪) ત્તવધવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતમમાન જોગવાઈ મજુબ તેઓએ મેળવેલ ગણુમાાં પાાંચટકા 
ગણુ ઉમેરવામાાં આવશે. 
(પ) કોઇ મરહલા ઉમેદવાર જાહરેાત માટે અરજી કરે તે સમયે ‘’ત્તવધવા‘’  ન હોય, પરાંત ુઅરજી કયામ 
બાદ અથવા જાહરેાત પ્રત્તસધ્ધ થયાની છેલ્લી તારીખ વીતી ગયા બાદ અથવાભરતી પ્રરક્રયાના 
કોઇપણ તબકે્ક “ત્તવધવા” બને અને તે અંગે જરૂરી દસ્તાવેજી પરૂાવાઓ રજુ કરે તો તેની રજુઆત 
મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી પ્રરક્રયાના જે પણ તબકકા બાકી હોય તે તબકકાથી જ તેવા મરહલા 
ઉમેદવારોને‘’ ત્તવધવા મરહલા ઉમેદવાર ‘’ તરીકેના લાભ આપવામાાં આવશે.  
૧૨. ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર:- 
(૧) ગજુરાત સરકારના સરકારી / અધમસરકારી / સરકાર હસ્તકના કોપોરેશન / કાંપનીઓમાાં સેવા 
બજાવતા અત્તધકારીઓ / કમમચારીઓ આયોગની જાહરેાતના સાંદભમમાાં બારોબાર અરજી કરી શકશે 
અને તેની જાણ ઉમેદવારે પોતાના ત્તવભાગ / ખાતા / કચેરીને અરજી કયામની તારીખથી રદન-૭ માાં 
અચકૂ કરવાની રહશેે.જો ઉમેદવારના ત્તનયોક્તા તરફથી અરજી મોકલવાની છેલ્લી તારીખ બાદ ૩૦ 
રદવસમાાં અરજી કરવાની પરવાનગી નહીં આપવાની જાણ કરવામાાં આવશે તો તેઓની અરજી 
નામાંજુર કરી ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવશે. 
(૨) કેન્ર સરકારની અથવા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમાાં હોય તેવા ઉમેદવારે ખાતા 
મારફત અરજી મોકલવાની રહશેે અથવા આ અરજી સાથે ત્તનમણકૂ અત્તધકારીનુાં ના-વાાંધા પ્રમાણપત્ર 
રજુ કરવાનુાં રહશેે. 



(૩) રૂબરૂ મલુાકાત સમયે ઉમેદવારે સક્ષમ અત્તધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર 
રજુ કરવાનુાં રહશેે. 
૧૩.ગેરલાયક ઉમેદવાર:- 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ કે અન્ય જાહરે સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકારી /અધમ 
સરકારી  / સરકાર હસ્તકની સાંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર ક્યારેય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની 
ત્તવગત અરજીપત્રકમાાં આપવાની રહશેે. જો ઉમેદવારનો ગેરલાયકનો સમય ચાલ ુ હશે તો આવા 
ઉમેદવારની અરજી રદ થવાને પાત્ર બનશે. 
૧૪.ફરજજયાત ત્તનવતૃ્તિ, રુખસદ,બરતરફ :- 

અગાઉ ઉમેદવારને સરકારી સેવા/ સરકાર હસ્તકની કાંપની કે બોર્મ કોપોરેશનમાાંથી ક્યારેય 
પણ ફરજજયાત ત્તનવતૃ્તિ, રુખસદ કેબરતરફ કરવામાાં આવેલ હોય તો અરજીપત્રકમાાં તેની ત્તવગત 
આપવાની રહશેે. 
૧૫.અગત્યની જોગવાઇઓ:-    
(૧) આ જગ્યાની ત્તનમણકૂમાટે સીધી ભરતીથી પસાંદગીની પરક્રયા અનસુરવાની થાય છે. જે માટેThe 

Gujarat Public Service Commission Procedure (Amendment) Rules 2016, અનસુાર ઉમેદવારોની 
પસાંદગી પ્રાથત્તમક કસોટી અને રૂબરૂ મલુાકાત યોજીને કરવામાાં આવશે. પ્રાથત્તમક કસોટીના 
ગણુક્રમાનસુાર જરૂરી અરજીઓની ચકાસણી કરી ઉમેદવારોની રૂબરૂ મલુાકાત માટેની પાત્રતા નક્કી 
કરાશે. આ કસોટીનુાં માધ્યમ આયોગ અન્યથા નક્કી કરશે નહીં તો ગજુરાતી રહશેે. પ્રાથત્તમક કસોટી                
સામાન્યત: અમદાવાદ / ગાાંધીનગર ખાતે લેવામાાં આવશે, અને ઉમેદવારોએ સ્વ ખચે ઉપક્સ્થત 
રહવેાનુાં રહશેે.  
(૨) પ્રાથત્તમક કસોટીમાાં મેળવેલ ગણુ આખરીપસાંદગી માટે ગણવામાાં આવશે. રૂબરૂ મલુાકાત માટે 
બોલાવવાના થતા ઉમેદવારોમાાં, જો કોઇ ઉમેદવારોના પ્રાથત્તમક કસોટીમાાં ૧૦% કે તેથી ઓછા ગણુ 
હશે તો તેમને રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્રતા નક્કી કરવા અરજી ચકાસણીને પાત્રઉમેદવારોની યાદી 
માટે ત્તવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નહી. 
(૩) પ્રાથત્તમક કસોટીમાાં સામાન્ય અભ્યાસના ૧૦૦ ગણુમાટે ૧૦૦ પ્રશ્નો રહશેે અને સબાંત્તધત ત્તવષયના 
૨૦૦ ગણુ માટે ૨૦૦ પ્રશ્નો રહશેે. 
(૪) ઉમેદવારોની આખરી પસાંદગી ૫૦ ટકા ગણુભાર પ્રાથત્તમક કસોટીના ૩૦૦ ગણુમાાંથી મેળવેલ 
ગણુઅને ૫૦ ટકા ગણુભાર રુબરુ મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાાંથી મેળવેલ ગણુના આધારે કરવામાાં 
આવશે. એટલે કે પ્રાથત્તમક કસોટીમાાં ૩૦૦ ગણુમાાંથી મેળવેલ ગણુને ૫૦ ટકા ગણુભાર અને રુબરુ 
મલુાકાતમાાં ૧૦૦ ગણુમાાંથી મેળવેલ ગણુને ૫૦ ટકા ગણુભાર ગણી કુલ ૧૦૦ ગણુમાાંથી ગણુ 
આપવામાાં આવશે. 
નોંધ :-અસાધારણ સાંજોગો તથા અપવાદરૂપ રકસ્સામાાં સીધી ભરતી માટેની માત્ર રુબરુ મલુાકાતના 
આધારે પસાંદગી પ્રરક્રયા અપનાવવાનો ત્તનણમય લેવાનો આયોગને અત્તધકાર રહ ેછે. 
સ્પષ્ટીકરણ :-જો ઉમેદવારે પ્રાથત્તમક કસોટીમાાં ૩૦૦ ગણુમાાંથી ૧૫૦ ગણુ મેળવેલ હશે અને રુબરુ 
મલુાકાતમાાં ૧૦૦ ગણુમાાંથી ૬૦ ગણુ મેળવશે તો લેચખત પ્રાથત્તમક કસોટીના ૫૦ ટકા ગણુભાર 
મજુબ ૨૫ ગણુ અને રુબરુ મલુાકાતના ૫૦ ટકા ગણુભાર મજુબ ૩૦ ગણુ એમ કુલ ૫૫ ગણુ થશે. 



પ્રાથત્તમક કસોટી / અને રૂબરૂ મલુાકાતના કુલ ૧૦૦ ગણુમાાંથી પસાંદગી માટેનુાં લાયકી ધોરણ ચબન 
અનામત વગમ અને અનામત વગમના ઉમેદવારો માટે નીચે મજુબ રાખવામાાં આવે છે. 

ક્રમ વગમ (Category) વગમ- ૧ અને ૨ 
 પરુુષ 

વગમ- ૧ અને ૨ 
મરહલા 

૧ ચબનઅનામત  (સામાન્ય) વગમ  ૫૦ ૪૫ 
૨ સા. શૈ. પ. વગમ ૩૫ ૩૧ 
૩ અન.ુ જાત્તત  ૩૫ ૩૧ 
૪ અન.ુ જન જાત્તત  ૩૫ ૩૧ 

 

(૫) અપવાદરૂપ રકસ્સામાાં અસાધારણ સાંજોગોમાાં પરાંપરાગત રીતે માત્ર રૂબરૂ મલુાકાતને આધારે જ 
પસાંદગી અંગે આયોગ દ્વારા ત્તનણમય લેવામાાં આવશે. જેમા પસાંદગીનુાં લાયકી ધોરણ માત્ર રૂબરૂ 

મલુાકાતના ગણુને આધારે ઉપર જણાવ્યા મજુબનુાં રહશેે. 
(૬) પ્રાથત્તમક કસોટીમાાં ઉમેદવારને O.M.R. Sheet માાં જવાબ આપવા માટે A, B, C, D અને E એમ 
પાાંચ ત્તવકલ્પ આપવામાાં આવશે, પાાંચમો ત્તવકલ્પ E ‘Not attended’ તરીકેનો રહશેે. જો ઉમેદવારે 
તમામ ત્તવકલ્પો ખાલી રાખ્યા હોય (encode કયામ ન હોય) અથવા ખોટા જવાબ આપેલ હોય તો 
પ્રત્યેક ત્તનત્તશ્રત ગણુના ૦.૩ Negative Marks કાપવામાાં આવશે. અને જો પાાંચમો ત્તવકલ્પ E  ‘Not 

attended’  એનકોર્ કરેલ હોય તો “શનૂ્ય”  ગણુ કાપવાના રહશેે. અથામત માત્ર E  ‘Not attended’  

ત્તવકલ્પ જ encode કયો હશે તો તે પ્રશ્ન માટે કોઇ નેગેટીવ ગણુ કાપવામાાં આવશે નહીં.  

(૭) રૂબરૂ મલુાકાતમાાં આયોગની સચુનાઓ /ધોરણો મજુબ જાહરેાતમાાં દશામવેલ કેટેગરીવાઈઝ 
જગ્યાની સાંખ્યાને ધ્યાને લઈ નીચે મજુબ અનસુરવાનુાં રહશેે.   

કુલ જગ્યાઓ કુલ જગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવામાાં આવનાર 

ઉમેદવારોની સાંખ્યા 
 ૦૧        ૦૬ 

 ૦૨        ૦૮ 

 ૦૩        ૧૦ 

 ૦૪ કે તેથી વધ ુ                                             કુલ જગ્યાઓ થી ૦૩ ગણા 
(૮) પ્રાથત્તમક કસોટીમાાં મેળવેલ ગણુ આખરી પસાંદગી માટે ગણવામાાં આવશે. તેમજ ઉપયુમક્ત 
કોલમમાાં દશામવેલ સાંખ્યા પ્રમાણે રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવાના થતા ઉમેદવારોમાાં, જો કોઇ 
ઉમેદવારના પ્રાથત્તમક કસોટીના૧૦ ટકા  કે તેથી ઓછા ગણુ હશે તો રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર ગણવામાાં 
આવશે નહીં. 
(૯) જાહરેાતમાાં ઠરાવેલ લઘતુમ લાયકાત તેમજ અનભુવ કરતાાં વધ ુ શૈક્ષચણક લાયકાત અને / 
અથવા વધ ુ અનભુવ અને / અથવા લાયકાતમાાં ઊંચી ટકાવારીને આધારે રૂબરૂ મલુાકાત માટે 
આયોગ ઉમેદવારોની સાંખ્યા મયામરદત કરી શકશે. 
(૧૦) સીધી ભરતી માટે રૂબરૂ મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાાંથી પસાંદગી માટેનુાં લઘતુમ ધોરણ વગમ-૨ની 
જગ્યાઓ માટે ચબનઅનામત વગમના ઉમેદવારો માટે ૫૦ ગણુ અને અનામત વગમના ઉમેદવારો માટે 
૩૫ ગણુ રાખવામાાં આવે છે. ઇન્ટરવ્ય ુ કત્તમટી દ્વારા રૂબરૂ મલુાકાતમાાં ઉમેદવારના એકાંદર દેખાવ 



(Overall Performance) ને ધ્યાને લેવામાાં આવશે અને ઇન્ટરવ્ય ુ કત્તમટી ઇન્ટરવ્ય ુ દરમ્યાન 
ઉમેદવારના Overall Performance ને ધ્યાનમાાં  રાખી ચચામ ત્તવચારણા કયામ બાદ સવામનમુતે ગણુ 
આપશે. 
(૧૧) માજી સૈત્તનકો તથા શારીરરક અશક્ત ઉમેદવારોની જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે સબાંત્તધત 
કેટેગરીના માજી સૈત્તનક તથા શારીરરક અશક્ત ઉમેદવારો પૈકી જે ઉમેદવારો આ પ્રમાણેના લઘતુમ 
ગણુ મેળવતા હશે તેમને સબાંત્તધત કેટેગરીની અનામત જગ્યા સામે ગણવામાાં આવશે. જો જાહરેાતમાાં 
જણાવ્યા પ્રમાણેની આ કેટેગરીઓ માટે રાખવામાાં આવેલ અનામત જગ્યાઓ માટે આ લઘતુમ ગણુ 
મેળવતા ઉમેદવારો પ્રાપ્ત ન થાય કે પરુતી સાંખ્યામાાં પ્રાપ્ત ન થાય તો સબાંત્તધત કેટેગરીના 
લઘતુમ ગણુના ૧૦ % ધોરણ હળવ ુકરીને પસાંદગી કરવામાાં આવશે. 
(૧૨) મરહલા ઉમેદવારો માટે લઘતુમ ગણુના ૧૦ ટકાનુાં ધોરણ હળવ ુ કરીને પસાંદગી પદ્ધત્તત 
અનસુરવાની રહશેે અને રૂબરૂ મલુાકાત બાદ જે તે કેટેગરીના મરહલા ઉમેદવારો માટેની અનામત 
સાંખ્યા જેટલા મરહલા ઉમેદવારોથી વધ ુ ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થાય તો ભલામણ યાદીમાાં મરહલા 
ઉમેદવારોનો સમાવેશ થયા બાદ બાકીના મરહલા ઉમેદવારોની પ્રત્તતક્ષાયાદીમાાં પસાંદગી ગણવામાાં 
આવશે આ જોગવાઇ મજુબ લઘતુમ લાયકી ધોરણ આ મજુબ રહશેે. ચબન અનામત વગમના મરહલા 
ઉમેદવારો માટે ૪૫ ગણુ તેમજ અનામત વગમના મરહલા ઉમેદવારો માટે ૩૧ ગણુ રાખવામાાં આવશે.   

૧૬. રૂબરૂ મલુાકાત:-  
(૧)રૂબરૂ મલુાકાત આયોગની કચેરી ખાતે જલેવામાાં આવશે. ઉમેદવારે પોતાના ખચે ઉપક્સ્થત 
થવાનુાં રહશેે. 
(૨)અનસુચૂચત જાત્તત, અનસુચૂચત જનજાત્તતના ઉમેદવારો તથા બેરોજગાર ઉમેદવારો કે જેઓના 
માતા-ત્તપતા ની વાત્તષિક આવક આવકવેરાને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહઠેાણના સ્થળેથી રૂબરૂ 
મલુાકાત માટે આવવા તથા જવામાટે ગજુરાત એસ.ટી. ત્તનગમ દ્વારા ત્તનયત થયેલ રટરકટના દર 
પ્રમાણે બસ ભાડુાં મળવાપાત્ર થશે. આ માટે ઉમેદવારે રૂબરૂ મલુાકાતના રદવસે ત્તનયત ફોમમ ભરવાન ુ
રહશેે અને તેની સાથે અસલ રટરકટ રજુ કરવાની રહશેે. 
(૩)  રૂબરૂ મલુાકાતના રદવસે રૂબરૂ મલુાકાતના પત્રમાાં દશામવવામાાં આવેલ અસલ પ્રમાણપત્રો રજુ 
કરવાના રહશેે. જો ઉમેદવાર અસલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર 
બનશે નહીં તેની ખાસ નોંધલેવી. 
૧૭. નીચે દશામવ્યા મજુબની અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે.(આ યાદી માત્રદષ્ટાાંત સ્વરૂપે છે જે 
સાંપણૂમ નથી) 
(૧) આયોગના ઓનલાઇન મસુદ્દા મજુબ અરજી કરેલ ન હોય 
(૨) અરજીમાાં દશામવેલ ત્તવગતો અધરૂી કે અસાંગતહોય. 
(૩) અરજીમાાં ઉમેદવારે સહી અપલોર્ કરેલ ન હોય. 
(૪) અરજી ફેક્સથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવેલ હોય. 
(૫) અરજીમાાં પાસપોટમ  સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોર્ કરેલ ન હોય. 
(૬) અરજી સાથે પરેૂપરૂી ફી ભરેલ ન હોય. 



(૭) અનસુચૂચત જાત્તત,અનસુચૂચત જનજાત્તત, સા.શૈ.પ.વગમતથા શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા 
ઉમેદવારે અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અત્તધકારી દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૮) માજી સૈત્તનક ઉમેદવારે રર્સ્ચાર્જ બકુની નકલ રજુ કરેલ ન હોય 
(૯) ઉમેદવારે શૈક્ષચણક લાયકાતના સાંદભમમાાં માકમશીટ / પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન 
હોય. 
(૧૦) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ.પ્રમાણપત્રની નકલરજુ કરેલ ન હોય. 
(૧૧) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાાં અનભુવ દશામવેલ હોય (જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની 
થતીહોય) પરાંત ુતેના સમથમનમાાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ ન હોય અથવા તો રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રમાાં 
તેઓનો અનભુવનો સમયગાળો ,મળુપગાર, કુલપગાર અને અનભુવનો પ્રકાર દશામવેલ ન હોય તથા 
સાંસ્થાના લેટરપેર્ ઉપર ન હોય. 
(૧૨ )ઓનલાઈન જાહરેાતની અરજી કરવાની રીત ક્રમાાંક: ૧૫નીચે સચુવેલ  (ઉમેદવારોને સબાંત્તધત) 
પ્રમાણપત્રો /અને જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોય 
તેવા લાગ ુપર્તા આધાર પરુાવાની પ્રમાચણત કરેલ નકલો આયોગને મોકલવામા આવેલ 
અરજીપત્રક સાથે જોર્ેલ નહીં હોય તેવા ઉમેદવારોની અરજી અધરુી ગણીને રદ ગણવામાાં આવશે. 
૧૮. ત્તનમણકૂ:-  
(૧) ઉપરની જાહરેાત સાંબાંધમાાં ત્તનમણકૂ માટે પસાંદ થયેલા ઉમેદવારની સરકારશ્રીના સાંબાંત્તધત 
ત્તવભાગને આયોગ દ્વારા ભલામણ કરવામાાં આવશે. ઉમેદવારોએ આખરી ત્તનમણકૂપત્ર મેળવતાાં 
પહલેાાં કોમ્પ્યટુર અંગેની સીસીસી અથવા તેની સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર વખતોવખત નક્કી કરે 
તેવીલાયકાત મેળવી લેવાની રહશેે.આ પ્રકારની લાયકાત નહીં ધરાવનાર ઉમેદવાર ત્તનમણકૂને 
પાત્રબનશે નહીં. 
(૨) ત્તનમણકૂઅંગેની સઘળી કાયમવાહી સરકારશ્રી દ્વા રાકરવામાાં આવતી હોવાથી આ અંગેનો કોઇપણ 
પત્રવ્યવહાર આયોગ ધ્યાને લેશેનહીં. 
(૩)ઉમેદવારેતેની શૈક્ષચણક લાયકાત /અનભુવ/ઉંમર વગેરેના સમથમનમાાં રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રો 
કોઇપણ તબકે્ક અયોગ્ય માલમુ પર્શે તો તેની ઉમેદવારી રદ થશે તેમજ ભલામણ બાદની 
ત્તનમણકૂપણ રદ થવાને પાત્ર રહશેે અને આવા ઉમેદવાર ભારતીય ફોજદારી ધારાહઠેળની કાયમવાહી 
ને પાત્ર થશે, જેથી ઉમેદવારને સલાહ આપવામાાં આવે છે કે, તેમણે રજુ કરેલા પ્રમાણપત્રો ખબુજ 
ચોકસાઈથી પણુમ રીતે ખરાઈ કયામ બાદ જ આયોગમાાં રજુ કરવા. 
૧૯. ગેરવતમણ ૂાંક અંગેદોત્તષત ઠરેલા ઉમેદવારો ત્તવરૂધ્ધ પગલાાં 
 ઉમેદવારોને આથી ચેતવણી આપવામાાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાાં કોઇપણ પ્રકારની 
ખોટી મારહતી દશામવવી નહી,તેમજ આવશ્યક મારહતી છૂપાવવી નહી,ઉપરાાંત તેઓએ રજુ કરેલ 
અસલ દસ્તાવેજો કે તેની પ્રમાચણત નકલમાાં કોઇપણ સાંજોગોમાાં સધુારો અથવા ફેરફાર અથવા 
બીજા કોઇપણ ચેર્ાાં કરવાનહીં અથવા તેઓએ આવા ચેર્ાાં કરેલ / બનાવટી દસ્તાવેજો રજુ કરવા 
નહી,જો એકજ બાબતના બે કે તેથી વધ ુ દસ્તાવેજોમાાં અથવા તેની પ્રમાચણત નકલમાાં કોઇપણ 
પ્રકારની અચોકસાઇ અથવા ત્તવસાંગતતા જણાય તો તે ત્તવસાંગતતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા રજુ 
કરવી.જો કોઇ ઉમેદવાર આયોગ દ્વારા દોત્તષત જાહરે થયેલ હોય અથવા થાય તો, 



(૧) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા,  
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી,  
(૩) કોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પણૂમ કરાવ્ય ુહોય, 
(૪) બનાવટી દસ્તાવેજ રજુ કયામ હોય,  
(પ) અગત્યની બાબત છપાવવા અથવા દોષમકુત અથવાખોટા ત્તનવેદનો કરેલ હોય, 
(૬) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ અત્તનયત્તમત કેઅનચુચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય, 
(૭) કસોટી સમયે કોઇઅનચુચત સાધનોનો ઉપયોગ કયો હોય, 
(૮) ઉિરવહીમાાં અશ્લીલ ભાષા કે અત્તશષ્ટ બાબતો સરહતની અસાંગત બાબતો રજુ કરેલ હોય, 
(૯) પરીક્ષા ખાંર્માાં કોઇપણ રીતની ગેરવતમણકૂ આચરવી, જેવી કે અન્ય ઉમેદવારની જવાબવહીની 
નકલ કરવી,પસુ્તક,ગાઇર્, કાપલી તેવાકોઇપણ છાપેલ કે હસ્તચલચખત સારહત્યની મદદથી અથવા 
વાતચચત દ્વારા કે કોઇ સાાંકેત્તતક રીતે નકલ કરવા કે અન્ય ઉમેદવારોને નકલ કરાવવાની ગેરરીતીઓ 
પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી આચરવા માટે, 
(૧૦) આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે ત્તનયકુત થયેલા કમમચારીઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ 
પ્રકારની શારીરરક ઇજા પહોચાર્વી, અથવા 
(૧૧) ઉપરોકત જોગવાઇઓમાાં ઉલ્લેખાયેલ દરેક અથવા કોઇપણ કૃત્ય કરવા કે કરાવવા તેણે કે 
સીધી અથવા આર્કતરી રીતે આયોગ પરદબાણ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે દશામવેલ ત્તશક્ષા ઉપરાાંત 
આપોઆપ પ્રયત્ન કયો હોય, ફોજદારી કાયમવાહીનેપાત્ર બનશે. 

(ક) આયોગ દ્વારા તે પસાંદગીના ઉમેદવાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે, અને /અથવા 
(ખ) તેને આયોગ લેતેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મલુાકાત માટે કાયમી કે મકુરર 
મદુત માટે 

(૧)આયોગ દ્વારા લેવાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસાંદગી માટે, અને 
(ર)રાજય સરકાર હઠેળની કોઇપણ નોકરીમાાંથી સરકાર દ્વારા ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે અને 

(ગ) જો સરકારીસેવામાાં અગાઉથી જ હોય તો તેના ત્તવરૂધ્ધ સમચુચત ત્તનયમો અનસુાર 
ત્તશસ્તભાંગના પગલાાં લઇ શકાશે. 

(૧ર) ઉપરોકત ત્તવગતોમાાં ત્તનરદિષ્ટ કરેલ ત્તશક્ષા કરતા પહલેા આયોગ/ સરકાર દ્વારા ઉમેદવારને 
/કમમચારીને 
(૧) આરોપનામામાાં તેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કેસના પ્રકાર બાબતે, 
(ર) લેખીતમાાં ત્તશક્ષા અંગે બચાવનામુાં- હકીકતરજુ કરવા અને 
(૩) ત્તશક્ષા અંગે ત્તનયત સમય મયામદામાાં રૂબરૂ રજુઆત કરવાની તક આપવામાાં આવશે.  
  
 
        સાંયકુ્ત સચચવ    

     ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
 
 



Online અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:- 
 

આ જાહરેાતના સાંદભમમાાં આયોગ દ્વારા ઓનલાઈન જ અરજી સ્વીકારવામાાં આવશે. ઉમેદવાર 
તા:૧૫-૦૪-૨૦૧૭, ૧૩.૦૦ કલાક થી તા:૦૧-૦૫-૨૦૧૭, ૧૩.૦૦ કલાક સધુીમાાં https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.inપર અરજી પત્રક ભરી શકશે. ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીચે મજુબના Steps 
(૧) થી (૧૬) અનસુરવાના રહશેે. Confirmation Number મળ્યા પછી જ અરજી માન્ય ગણાશે. 
(૧) સૌ પ્રથમ http://gpsc-ojas.gujarat.gov.inપર જવુાં. 
(૨) Apply On line Click કરવુાં. આ પ્રમાણે click કરવાથી (1) More Details તથા (2) Apply 

Now બટન દેખાશે.  સૌપ્રથમ More Details પર Click કરીને જાહરેાતની બધી જ 
ત્તવગતોનો અભ્યાસ ઉમેદવારોએ કરવો. અને ત્યારબાદ Apply Now બટન ન્ક્લક કરવુાં. 

(૩)    Geologist, C lass-I  ઉપર click કરવાથી જગ્યાની ત્તવગતો મળશે 

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

Format માાં સૌ પ્રથમ “Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરર્ી(*) ત્તનશાની 
હોય તેની ત્તવગતો ફરજજયાત ભરવાનીરહશેે.) “Personal Details” માાં જ્યાાં Mobile Number 
અને email ID માાંગ્યા છે, તેની ત્તવગત લખવી જેથી જરૂર જણાયે આયોગ ઉમેદવારને 
મારહતગાર કરી શકે. 

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

પર click કરવુાં અને પોતાની શૈક્ષચણક ત્તવગ તોભરવી. 
(૬) Additional Qualification પર“click” કરી Additional Qualification ભરવી. 
(૭) Experience Details પર “click” કરવુાં અને Experience Details ભરવી. વધ ુExperience 

ઉમેરવા માગતા હોવ તો Add. More Exp.પર “click” કરી Details ભરવી. 
(૮) Additional Information પર“click” કરી ત્યાાં મારહતી ભરવી. જે વધારાનો અનભુવ ojas 

module માાં સમાત્તવષ્ટ ન થતો હોય, તો સાદા કાગળ પર ojas માાં જણાવ્યા મજુબના 
અનભુવના કોઠા પ્રમાણે આપે વધારાના અનભુવની ત્તવગત ઉમેરીને મોકલવી. 

(૯) તેની નીચે “Self-declaration”  માાં Yes / No  પર click કરવુાં. 
(૧૦) હવે save  પર “click” કરવાથી તમારો Data Save  થશે. અહીં ઉમેદવારનો  Application 

Number generate થશે. જે ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહશેે અને હવે પછી આ 
જાહરેાતના સાંદભમમાાં આયોગ સાથેના કોઈપણ પત્રવ્યવહારમાાં તે દશામવવાનો રહશેે.  

(૧૧) જો આપની અરજીપત્રકમાાં કોઇ સધુારા-વધારા કરવાના હોય તો Edit Application માાં જઇને 
કરી શકાશે, આ સતુ્તવધા અરજી Confirm કરતાાં પહલેા ઉપલબ્ધ છે. એક વખત અરજી 
Confirm થઇ ગયા પછી / બાદ આસતુ્તવધા ઉપલબ્ધ રહશેે નહીં. 

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

type કરો અને તમારી Birth date type કરો. ત્યાર બાદ ok પર click  કરો. અહીં, photo અને 
signature upload કરવાના છે. (ફોટાનુાં માપ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ 
અને signature નુાં માપ ૨.૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૭.૫ સે.મી પહોળાઈ રાખવી) (photo અને 

signature upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો photo અને signature .jpg Formatમાાં (10 KB) 

સાઇઝથી વધારે નહીં તે રીતે Computer માાં હોવા જોઇએ.) “Browse” Button પર click કરો 
હવે Choose File ના સ્ક્રીનમાાંથી જે ફાઇલમાાં .jpg Format માાં તમારો photo store થયેલ 
છે તે ફાઇલને ત્યાાંથી Select કરો અને “Open” Button ને click કરો. હવે “Browse” Button 

ની બાજુમાાં “Upload “ Button પર Click કરો હવે બાજુમાાં તમારો photo દેખાશે. હવે આજ 
રીતે signature પણ upload કરવાની રહશેે.  

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

number” તથા Birth Date Type  કયામ બાદ Ok પર click કરવાથી બે (૨) બટન ૧: 
Application preview ૨: confirm application દેખાશે. ઉમેદવારે “Application preview” 

પર click કરી પોતાની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમાાં સધુારો કરવાનો જણાય, તો Edit 

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


Application ઉપર click કરીને સધુારો કરી લેવો. અરજી confirm  કયામ પહલેા કોઇ પણ 
પ્રકારનો સધુારો અરજીમાાં કરી શકાશે. પરાંત ુઅરજી confirm  થઇ ગયા 
બાદ અરજીમાાં કોઇ પણ સધુારો થઇ શકશે નહીં. જો અરજી સધુારવાની જરૂર ન જણાય તો 
જ confirm application પર click  કરવુાં. Confirm application પર click કરવાથી 
ઉમેદવારની અરજીનો આયોગમાાં online સ્વીકાર થઈ જશે. અહીં “confirmation number” 

generate થશે જે હવે પછીની બધીજ કાયમવાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહશેે. 
Confirmation number ત્તસવાય કોઇપણ પત્રવ્યવહાર કરી શકાશે નહીં. Confirm થયેલ 
અરજીપત્રકની ત્તપ્રન્ટ અચકૂ કાઢી રાખવી. 

(૧૪) સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની અરજી ફી નીચેના બે ત્તવકલ્પ પૈકી કોઇપણથી ભરી 
શકે છે.  
૧. પોસ્ટ ઓરફસમાાં:-સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી સાંદભે “Print Challan” 

ઉપર કલીક કરીને ત્તપ્રન્ટેર્ ચલણની નકલ કાઢવાની રહશેે. આ ત્તપ્રન્ટેર્ ચલણની નકલ લઇને 
નજીકની કોમ્પ્યટુરની સતુ્તવધા ધરાવતી પોસ્ટ ઓરફસમાાં  રૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ટલ 
સત્તવિસ ચાર્જ તા:૦૧-૦૫-૨૦૧૭, ૧૩:00  કલાક સધુીમાાં ભરવાની રહશેે અને ફી ભયામ અંગેનુાં 
ચલણ મેળવવાનુાં રહશેે.  
૨. ઓનલાઇન ફી :-જમા કરાવવા માટે “Print Challan” ઉપરકલીક કરવુાં. અને ત્તવગતો 
ભરવી અને ત્યાાં “Online Payment of fee” ઉપર કલીક કરવુાં. ત્યાર બાદ આપેલ ત્તવકલ્પોમાાં 
“Net Banking of fee” અથવા “Other Payment Mode” ના ત્તવકલ્પોમાાંથી યોગ્ય ત્તવકલ્પ 
પસાંદ કરવો એ આગળની ત્તવગતો ભરવી. ફી જમા થયા બાદ આપને આપની ફી જમા થઇ 
ગઇ છે તેવુાં S creen પર લખાયેલુાં આવશે. અને e-receipt મળશે જેની Print કાઢી લેવી. જો 
પ્રરક્રયામાાં કોઇ ખામી હશે તો S creen પર આપની ફી ભરાયેલ નથી તેમ જોવા મળશે. 

આ ચલણ / e-receipt તથા confirm થયેલ અરજીપત્રક ઉમેદવારે પોતાની પાસે 
સાચવીને રાખવાના રહશેે અને આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવે, ત્યારે જ અરજીપત્રક 
બીર્ાણો સરહત તથા ફી ભરેલા ચલણની નકલ સાથે આર.પી.એ.ર્ી./સ્પીર્ પોસ્ટથી 
મોકલવાના રહશેે અથવા આયોગની કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જવાના રહશેે. 

 (૧૫) ઉમેદવારોએ confirm થયેલ અરજીપત્રક પોતાની પાસે સાચવીને રાખવાનુાં રહશેે અને જ્યારે 
આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવે, ત્યારે જ અરજીપત્રક બીર્ાણો સરહત આર.પી.એ.ર્ી./સ્પીર્ 
પોસ્ટથી મોકલવાના રહશેે અથવા આયોગની કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જવાના રહશેે. 

અરજીપત્રક અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો મોકલવા અંગેની તકેદારી :- 
ઓનલાઇન જાહરેાત માટે confirm થયેલ અરજીપત્રક તથા નીચે સચૂવેલ સાંબાંત્તધત 
પ્રમાણપત્રો અને લાગ ુ પર્તા આધાર પરુાવાની પ્રમાચણત કરેલ નકલો ક્રમાનસુાર અચકુ 
જોર્ીને જાહરેાતમાાં દશામવેલ ત્તવગત મજુબ સાંપણુમ અરજીપત્રક આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં 
આવે, ત્યારે જ અરજીપત્રક બીર્ાણો સરહતત્તનધામરીત તારીખની સમય મયામદામાાં આયોગમાાં 
ગાાંધીનગર ખાતે જમા કરાવવાના રહશેે. 

(૧) ઉમેદવારે ઓનલાઇન કન્ફમમ થયેલ અરજીપત્રક (બારકોર્ વાળાં)ની સ્પષ્ટ અને સ્વચ્છ નકલ 
ર્ાઉનલોર્ કરવાની રહશેે. જેમાાં ફોટોગ્રાફ, સહી સરહત ત્તવગતો વાંચાય તેવી હોવી જોઇએ. ફોટોગ્રાફ 
સ્પષ્ટ ના હોય તો પાસપોટમ  સાઇજનો ફોટોગ્રાફ અરજીપત્રક પર લગાવવાનો રહશેે. સહી સ્પષ્ટ ના 
હોય તો ફરીથી અરજીપત્રકમાાં  સહી કરવાની રહશેે. 
(૨) જન્મ તારીખના પરુાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ.નુાં પ્રમાણપત્ર (જન્મ તારીખનો દાખલો કે શાળા 
છોર્યાનુાં પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણાશે નહીં)   



(૩) જાત્તતનુાં પ્રમાણપત્ર (અન.ુજાત્તત, અન.ુજનજાત્તત અને સા. અને શૈ.પ. વગમના ઉમેદવારો માટે) 
(૪) સામાજીક અને શૈક્ષચણક પછાત વગમના ઉમેદવારોએ (જાહરેાતમાાં દશામવ્યા મજુબ ત્તનયત 
સમયગાળાનુાં ગજુરાતી નમનુા મજુબનુાં પરરત્તશષ્ટ-ક અરજીપત્રકમાાં દશામવેલ નાંબર અને તારરખનુાં જ) 
રજુ કરવાનુાં રહશેે. પરરત્તશષ્ટ-કના ત્તવક્લ્પે અન્ય કોઇ પ્રમાણપત્ર માન્ય રાખવામાાં આવશે નરહિં. 
અંગે્રજીમાાં Annexure-A ( જે કેન્ર સરકારની ભરતી કે સાંસ્થાઓ માટે છે) તે માન્ય રાખવામાાં આવશે 
નહીં. પરરચણત મરહલા ઉમેદવારોએ આવુાં પ્રમાણપત્ર તેઓની માતા-ત્તપતાના આવકના સાંદભમમાાં રજુ ાં 
કરવાનુાં રહશેે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પત્તતની આવકના સાંદભમમાાં રજુ ાં કરેલ હશે તો તે માન્ય 
રાખવામાાં આવશે નરહિં. 
(૫) શારીરરક અશક્ત ઉમેદવારોના રકસ્સામાાં સા.વ.ત્તવ. ના તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પરરપત્ર મજુબનુાં 
ત્તનયત નમનુામાાં સરકારી હોસ્પીટલના સતુ્તપ્રટેન્ર્ેન્ટ / ત્તસત્તવલ સર્જન / મેરર્કલ બોર્મ દ્વારા આપેલ 
પ્રમાણપત્ર           
(૬) માજી સૈત્તનક ઉમેદવારોના રકસ્સામાાં રર્સ્ચાર્જ બકુની નકલ  
(૭) પરરચણત મરહલાઓના રકસ્સામાાં લગ્ન નોંધણીનુાં પ્રમાણપત્ર / અટક અથવા નામ બદલાવેલ હોય 
તો તે અંગેના જાહરેનામાની નકલ  
(૮) ત્તવધવા મરહલા ઉમેદવારોના રકસ્સામાાં પનુ: લગ્ન ન કયામ અંગેના સોગાંદનામાની નકલ  
(૯) સ્નાતક ( બધાાં જ વષમ / સેમેસ્ટરના ગણુપત્રક)          
(૧૦) સ્નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર  
(૧૧) અનસુ્નાતક ( બધાાં જ વષમ / સેમેસ્ટરના ગણુપત્રક)    
(૧૨) અનસુ્નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર ( જો જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ જરૂરી હોય તો) 
(૧૩) ત્તવદેશની યતુ્તનવત્તસિટી માાંથી પદવી મેળવેલ હોયતો તેની માન્યતા અંગેના પરુાવાની નકલ  
(૧૪) જાહરેાતમાાં દશામવેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો 
હોય તો આવા ઉમેદવારે સમક્ક્ષતા પ્રસ્થાત્તપત કરતા આદેશો / અત્તધકૃતતાની ત્તવગતો / પ્રમાણપત્ર 
રજુ કરવાનુાં રહશેે. 
(૧૫) સરકારી કમમચારીના સબાંધમાાં “ના-વાાંધા પ્રમાણપત્ર” 
(૧૬) અનભુવના પ્રમાણપત્રો ( જાહરેાત મજુબ જરૂરી હોય તો ક્રમાનસુાર મેળવેલ અનભુવ, લાગ ુ
પર્તા સાંવગમના કાયમકાળની શરૂઆતથી પગારની ત્તવગત, ફરજ / કામના પ્રકાર દશામવવાના રહશેે.) 
(૧૭) સાંશોધનપત્રો (જો જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ જરૂરી હોય તો) 
(૧૮) ચબનઅનામત ઉમેદવારોએ ભરેલ ફીની ઝેરોક્ષ નકલ  
(૧૯) જાહરેાતની જોગવાઇ અનસુાંધાનમાાં લાગ ુપર્તા અન્ય આધાર પરુાવા / પ્રમાણપત્રો                           

અરજીપત્રક ચબર્ાણો સાથે  ત્તનધામરીત તારીખની સમય મયામદામાાં આયોગમાાં જમા કરાવવામાાં 
આવેલ નહીં હોય તેમજ ઉપર જણાવેલ જો કોઇ પણ પ્રમાણપત્ર કે આધાર પરુાવા જોર્વામાાં આવેલ 
નહીં હોય તો ઉમેદવારી સીધે સીધી ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવશે. આ પ્રકારની બાબત આપના 
કેસમાાં ન બને તે માટે અરજી, આયોગમાાં રજુ કરતાાં પહલેાાં આ અંગે પરૂતી કાળજી રાખી, ચકાસણી 
કરીને જ, તે અરજી મોકલવા જણાવવામાાં આવે છે. 



ખાસ અગત્યની સચુના:- સાંપણુમ અરજીપત્રક ત્તનધામરીત તારીખની સમય મયામદામા આયોગમાાં જમા 
થઇ ગયા બાદ નહીં જોર્લે ખટુતા પ્રમાણપત્ર મોકલવામાાં આવશે કે તે ક્સ્વકારવા બાબતે કોઇપણ 
રજુઆત કે પત્ર વ્યવહાર કરવામા આવશે તો આયોગ દ્વારા ત્તવચારણામા લેવાશે નહીં. 
 

(૧૬) દરેક જાહરેાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતાાં, સાંજોગોવશાત, જો કોઇ 
ઉમેદવારે એકથી વધ ુઅરજી કરેલ હશે, તો છેલ્લી કન્ફમમ થયેલ અરજી, તેની સાથે ત્તનયત ફી 
ભરેલ હશે, તો તે માન્ય ગણાશે અને અગાઉની અરજી રદ્દ ગણવામાાં આવશે. અગાઉની અરજી 
સાથે ભરેલ ફી છેલ્લી કન્ફમમ થયેલ અરજી સામે ગણવામાાં આવશે નહીં. જો ઉમેદવારે છેલ્લી 
કન્ફમમ થયેલ અરજી સાથે ત્તનયત ફી ભરેલ નહીં હોય, તો આવા ઉમેદવારની ત્તનયત ફી સાથેની 
કન્ફમમ થયેલી છેલ્લી અરજી માન્ય ગણવામાાં આવશે. જો ઉમેદવારે એકથી વધ ુઅરજી સાથે ફી 
ભરેલ હશે, તો તે રીફાંર્ કરવામાાં આવશે નહીં. 

અરજી ફી : 
(૧) સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે પોસ્ટ ઓફીસમાાં રૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ટલ સત્તવિસ ચાર્જ 

ભરવાનો રહશેે. અને ફી ભયામ અંગેનુાં ચલણ મેળવવાનુાં રહશેે. 
  (૨) મળૂ ગજુરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહતેી નથી. પરાંત ુગજુરાત 

ત્તસવાયના અન્ય રાજયના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી નોંધાવવી હોય તો,  
ચબનઅનામત વગમના ઉમેદવાર તરીકે જ  અરજી કરવાની રહશેે અને ચબનઅનામત વગમ માટે 
ત્તનયત થયેલ અરજી ફી + પોસ્ટલ સત્તવિસ ચાર્જ ભરવાનો રહશેે.  

(૩) ફી ભયામ વગરની અરજી રદ થવાને પાત્ર છે. ફી ભરેલ નહીં હોય તેવા ઉમેદવારને કોઇપણ 
સાંજોગોમાાં પ્રાથત્તમક કસોટી / રૂબરૂ મલુાકાત પરીક્ષામાાં બેસવા દેવામાાં આવશે નહી. આ ફી ફક્ત 
પોસ્ટ ઓરફસ દ્વારા જ સ્વીકારવામાાં આવશે, રોકર્માાં, ર્ીમાન્ર્ ડ્રાફ્ટથી, ઇન્ન્ર્યન પોસ્ટલ ઓર્મર કે 
પે ઓર્મરના સ્વરૂપમાાં આ ફી સ્વીકારવામાાં આવશે નહી. જેની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ લેવી. 

 

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

આ જગ્યાના ભરતી ત્તનયમો, તથા જાહરેાતની જોગવાઇઓ મજુબ લાયકાત ધરાવતા નથી તેમ 
માલમૂ પર્શે તો તેમની ઉમેદવારી કોઇપણ તબકે્ક રદ કરવામાાં આવશે. 
 
નોંધ : ભસુ્તરશાસ્ત્રી, વગમ-૧ ની જગ્યાના ભરતી ત્તનયમો,  અરજી પત્રક સાથે જોર્વાના આવશ્યક 
પ્રમાણપત્રોની ત્તવગત, વયમયામદામાાં છૂટછાટ, અરજી કયા સાંજોગોમાાં રદ થવાને પાત્ર છે તેની 
ત્તવગતો, પરરત્તશષ્ટ-’ક’ નો નમનૂો, સરકારી કમમચારીએ રજુ કરવાના ના-વાાંધા પ્રમાણપત્રનો નમનૂો, 
શારીરરક અશક્તતા અંગેના પ્રમાણપત્રનો નમનૂો અને જાહરેાતની અન્ય વધ ુ ત્તવગતો આયોગની 
કચેરીના નોરટસ બોર્મ અને આયોગની વેબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.inઉપર જોવા મળશે. 

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

