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�હેરાત �માંક :(૧૦૮/૨૦૧૮-૧૯  ) ગ ુજરાતી �િતવદેક, વગ ર્-૨ની સીધી ભ રતીથી િનમણકૂ માટે ન ીચ ે દશાર્વેલ 
જગ્યા પર ઉમદેવારો પસ ંદ કરવા માટે ઓ નલાઈન અર� ઓ  મંગાવવામાં આ વે છે. આ  માટે ઉમેદવારે  
http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in તા.૧૫/૧૧/૨૦૧૮ (૧૩-૦૦ કલાક)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
થી તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૮ (૧૩-૦૦  કલાક) દરમ્યાન લોગ ઈન કરવાન ું રહેશ ે. પસ ંદગીની ���યા માટે સ્પધાર્ત્મક 
પરીક્ષ ા યોજવામાં આ વશ.ે સા.અન ે શ ૈ.પ.વગર્, અન ુસ ૂિચત �િત, અન ુસ ૂિચત જન�િત તથા મ�હલા ઉમદેવારો 
માટે અનામત જગ્યાની િવગત નીચ ે મ ુજબ  છે. મ�હલાઓ  માટે અનામત જગ્યા પર ઉમેદવાર નહીં મળે તો આ  
જગ્યા સ ંબ ંિધત કેટેગરીના પુરૂષ ઉમેદવારન ે ફાળવી શકાશે.  

આ  જગ્યાની લ ેિખત મુખ્ય પરીક્ષ ાની  સ ંભ વત: તા.૦૩ , ફે� ુઆ રી,૨૦૧૯  

મુખ્ય પરીક્ષ ા ન ું કામચલાઉ પરીણામ : -  માચ ર્  ,૨૦૧૯  

લઘુિલિપ કસોટીની તારીખ:-  ૦૨ ,જુન ,૨૦૧૯  

લઘુિલિપ કસોટીના પ�રણામનો સ ંભ િવત માસ : - ઓ ગસ્ટ,૨૦૧૯  

રૂબ રૂ મુલાકાતનો સ ંભ િવત માસ:- સપ્ટેમ્બ ર,૨૦૧૯  

જગ્યાન ું ન ામ કુલ જગ્યા કક્ષ ાવાર જગ્યાઓ  
 

કક્ષ ાવાર જગ્યાઓ  પૈકી મ�હલાઓ  માટે 
અનામત 

કુલ જગ્યાઓ  પૈકી 
શારી�રક અ શક્ત અન ે 
મા�  સિૈનક માટે 
અનામત 

િબ ન 
અનામત 

(સામાન્ય) 

અન ુ. 
�િત 

અનુ. 
જન�

િત 

સા.અન ે 
શૈ.પ. 
વગર્ 

િબ ન 
અનામત 

(સામાન્ય) 

અન ુ. 
�િત 

અનુ. 
જન�

િત 

સા.અન ે 
શૈ.પ. 
વગર્ 

શારી�રક 
અશક્ત 

મા�  
સ ૈિનક 

ગુજરાતી 

�િતવેદક, 
વગ ર્- ૨  

૦૫  ૦૩  -  ૦૨  -  -  -  ૦૧  -  -  -  

 

નોંધ:-  (૧) અનામત વગર્ન ા ઉમેદવારો િબ ન અનામત જગ્યા માટે અર�  કરી શકશે અન ે તઓે ન ે િબ ન 
અનામતનાં ધોરણો લાગ ુ પડશે પરંતુ તેમન ે પોતાની �િત દશાર્વવાની રહેશ.ે (૨) શારી�રક રીતે અશક્ત 

ઉમેદવારો માટે કોઇ જગ્યા અનામત નથી, પરંતુ શારી�રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો પકૈી (૧) OL (One 

 

ગુજરાત �હેર સેવા આયોગ 
સેક્ટર- ૧૦- એ , “છ- ૩” સકર્લ પાસ ,ે “છ” રોડ, ગાંધીનગર- ૩૮૨૦૧૦  

ફોન ન-ં  (૦૭૯) ૨૩૨  ૫૮૯૮૦  Web Site : www.gpsc.gujarat.gov.in 

http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
http://www.gpsc.gujarat.gov.in/
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Leg), BL (Both Legs), OA (One Arm) , અધંત્વ અથવા ઓ છી દૃિ�ની ખામી ધરાવતા તથા 

મગજના લકવાની િવક્લાંગતા વાળા  (૪૦%  કે તથેી વધુ અન ે ૭૫  %   સ ૂધી) ઉમદેવારો આ  જગ્યા માટે 

ઉમેદવારી કરી શકશે. સાથોસાથ  આ વી િવક્લાગંતા  ધરાવતા ઉમદેવારો બ ેસી શકે,ઉભ ા રહી શકે,વળી 

શકે,આ ંગળીઓ  વડે કસબ  દશાર્વી શકે,વાંચી શકે,અને લખી શકે તે �કારની શારી�રક પાત્રતા પણ ધરાવતા 

હોવા �ઈએ.શારી�રક રીતે અશકત ઉમદેવારોન ે સામાન્ય વહીવટ િવભ ાગના તા. ૧-૧૨-૨૦૦૮ના પ�રપત્ર 
�માકં : પરચ-૧૦૨૦૦૮- ૪૬૯૫૪૦-ગ.૨  થી િનયત થયેલ સ ુિ�ન્ટેડન્ટ/ િસિવલ સજ ર્નના તબ ીબી 

�માણપત્રન ે આ િધન રહીન ે ઉપલી વય મયાર્દામાં ૧૦  વષર્ન ી છૂટછાટ મળશે. (મહત્ત મ ૪૫  વષર્ન ી મયાર્દામા)ં  

( ii) શારી�રક અશકતતા ધરાવતા ઉમદેવારોએ Online ફોમર્માં Personal Detailsમાં પોતાની 

અશકતતાની ટકાવારી / િવગત દશાર્વવાની રહેશ ે.  

(૧) લાયકાત: 

૧.(૧) ઉપયુર્ક્ત જગ્યા માટે ગ ુજરાત સરકારે માન્ય કરેલ યુિન .ની પદવી (Degree). ૧ .(૨) ગજુરાતી 

�િતવેદકની જગ્યા માટેના ઉમેદવારો ગ ુજરાતી માં આ પવામાં આ વેલા �વચનોનો શબ્દશ: અહેવાલ લેવાની 
ક્ષ મતા ધરાવતા હોવા �ઇએ તેમજ આ યોગ � ારા યો�નાર ગુજરાતી લઘિુલિપમાં �િતિમિનટ ૧૧૦ શબ્દોની 
ઝડપ ધરાવતા હોવા �ઇએ અન ે ગ ુજરાતી ડેટા એન્ટર્ીમા ં િમિનટના ઓ છામાં ઓ છા ૨૫  શબ્દોની ઝડપે ડેટા 
એન્ટર્ી કરી શકતા હોવા �ઇએ ૧.(૩) ગ ુજરાતી અન ે�હન્દી ભ ાષાન ું પૂરતુ જ્ઞ ાન ધરાવતા હોવા �ઇએ. 

(૨)પગાર ધોરણ: ROP-2016  મુજબ  પે મ ેટર્ ીક્ષ  9@ મ ુજબ  રૂ. ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ 

(૩) ઉંમર અન ે તેમાં છૂટછાટ: અર� પત્રક સ્વીકારવાની છે�ી તારીખના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૪૦  વષર્થી વધ ુ
ના હોવી �ઇએ. ઉંમર અર� પત્રક સ્વીકારવાની છે�ી તારીખના રોજ ગણવામાં આ વશે. ઉપલી વયમયાર્દામા ં
ન ીચ ે મ ુજબ ની છૂટછાટ મળવા પાત્ર છે.  

૩.(૧) મ�હલા વગર્ન ા ઉમદેવાર-પાંચ વષર્ ૩ .(૨) મળૂ ગ ુજરાતના અન ુ.જન�િત મ�હલા ઉમેદવાર ૧૦  વષર્(આ  
છુટછાટમાં મ�હલા માટેની છુટછાટ કે જ  ે ૫  વષર્ન ી છે તેન ો સમાવેશ થઈ � ય છે.) ૩ .(૩) શારી�રક અશક્ત 

(Disabled) ઉમેદવાર -દસ વષર્. ૩ .(૪) મા� સૈિનકો/અિધકારીઓ ન ે ઉપલી વયમયાર્દામાં છુટછાટ માટેની 

�ગવાઇ “ For appointment  to any vacancy in class-1 and class-2  Services or posts filled by 
direct recruitment, the upper age limit shall be relaxed by the length of military service 
increased by three years in case of Ex-Serviceman and Commissioned Officers including 
Emergency Commissioned Officers or Short Service Commissioned Officers who have 
rendered at least five years military services and have been released:- 
1) on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed 
within 1 year) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct 
or inefficiency;  or 2) on account of physical disability attributable to military service or 
on invalidment” અનસુાર મળવાપાત્ર થશે ૩ .(૫) વધમુાં અપવાદરૂપ સારી લાયકાત અથવા અન ુભ વ 
અથવા બ ંન ે ધરાવતા ઉમદેવારની તરફેણમાં ઉપલી વયમયાર્દામાં સરકારના �વતર્માન િનયમ મજુબ  છુટ્છાટ 
મ ુકી શકાશ  ે૩.(૬) અનામત વગ�ના ઉમદેવારો � િબ નઅનામત જગ્યા માટે અર�  કરશ ેતો આ વા ઉમદેવારોન  ે
વય મયાર્દામા ંછૂટછાટ મળશે નહીં. ૩ .(૭) િબ ન અનામત તથા અનામત વગ�ના મ�હલા ઉમદેવારોન ે બ ધી જ 
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મળવાપાત્ર છૂટછાટ ગણતરીમાં લીધા બ ાદ, વધુમાં વધુ ૪૫  વષર્ન ી ઉંમર સ ુધી જ ઉપલી વય મયાર્દામાં છૂટછાટ 

મળશે. ૩ .(૮) ઉમદેવારે જ-ેતે લાગ ુ પડતા અનામત વગર્ વગ ેરે અ ંગ ે અર� પત્રકમાં કાળ� પૂવર્ક ખાતરી કરી 
જરૂરી ચકાસણી કરીન ે જ જણાવવા અન ુરોધ કરવામાં આ વે છે. અર� પત્રકમાં ઉમેદવાર � ારા કન્ફમર્ કરવામા ં
આ વેલ કોઇ પણ િવગત/મા�હતીમાં ઉમદેવારની ચ ૂકના કારણે પાછળથી સ ુધારો કરવા અ ંગ ેન ી કોઇ પણ 
રજૂઆ ત �ા�  રાખવામાં આ વશે નહીં.   
૪.પરીક્ષ ાનો અભ્ યાસ�મ: 

૪.(૧) ગ ુજરાતી �િતવેદક, વગ ર્-૨  માટે (ક) �� પત્ર- ૧ : ગ ુજરાતી,  સમય ૨  કલાક, કૂલ ગ ુણ ૧૦૦. આ  

�� પત્રન ું ધોરણ હાયર સ ેકન્ડરી  સ્કુલ  પરીક્ષ ાના ધોરણ મુજબ ન ું  રહેશ.ે આ  �� પત્રમાં ન ીચ ેન ા �� ોનો 

સમાવેશ થશે. (૧) આ પેલા કોઇપણ િવષય પર િનબ ંધ -૨૦  ગ ુણ, (૨) અ ં��ે માંથી ગ ુજરાતી ભ ાષાંતર  - ૧૫ 

ગ ુણ, (૩) ગ ુજરાતીમાંથી અ ં� ે�  ભ ાષાંતર-૧૫  ગ ુણ (૪)સ ંિક્ષ �ીકરણ- ૧૫  ગ ુણ (૫) પત્રલેખન –૧૫  ગ ુણ, 

(૫) વ્યાકરણ – ૨૦  ગ ુણ, �� પત્ર-૨ :લઘુિલિપ ટેસ્ટ, કૂલ ગ ુણ ૧૦૦. ઉમેદવારે રાજ્ય િવધાનમંડળોની અથવા 

સ ંસદની ચચાર્ઓ માંથી પસ ંદ કરેલા ફકરાઓ ન ુ ં ગ ુજરાતી ભ ાષામાં દરેક ચાર િમિનટના એક એવા બ  ે
ફકરાઓ ન ું ૧૧૦  શબ્દો �િત િમિનટની ઝડપે કૂલ-૮૮૦  શબ્દોમાં શોટર્ હેન્ડ ડીક્ટેશન લેવાન ું રહેશ ે અન ે 

કોમ્પ્યટુર  ઉપર ૯૦   િમિનટમાં ડેટા એન્ટર્ી કરવાની રહેશ ે. �� પત્ર-૩ :કોમ્પ્યુટરમાં ડેટા એન્ટર્ી ટેસ્ટ, કૂલ ગ ુણ 

૧૦૦. ઉમેદવારે સતત ૧૦ િમિનટ કથનાત્મક  ફકરો  ૨૫  શબ્દો �િત િમિનટની ઝડપે કોમ્પ્યુટર પર ડેટા એન્ટર્ી 

કરવાનો રહેશ ે. (ખ) મૌિખક કસોટી, કૂલ ગ ુણ ૪૦  . આ  કસોટીનો હેતુ ઉમદેવારન ું વ્યિક્તત્વ મૂલવવાનો અન ે 

ગ ુજરાતી/અ ં� ે�  ભ ાષા બ ોલવાની તેન ી કાબ ેલીયત ચકાસવાનો રહેશ ે. 

૫.(૧)  ગ ુજરાતી ભ ાષાના �� પત્ર-૧ માં પાસ થવા માટેના ગ ુણની સખં્યા આ યોગ સ્વિવવેકાન ુસાર ન�ી 
કરશે અન ે જ  ે ઉમેદવારો �� પત્ર-૧ માં આ યોગે ન�ી કરેલ ધોરણ �ા� કરશે આ વા ઉમદેવાર �હેરાતની 

�ગવાઇ, ભ રતી િનયમ, ભ રતી પરીક્ષ ા િનયમ તથા લાગ ુ પડતી �ગવાઇઓ  સ ંતોષતા હશે તઓે ન ે જ 

લધુિલિપના �� પત્ર - ૨ માટે બ ોલાવવામાં આ વશે. ૫ .(૨) લઘુિલિપ કસોટી તથા કોમ્પ્યુટર ડેટા એન્ટર્ી 
કસોટીના આ ધારે આ યોગ ન�ી કરે તે લાયકી ધોરણ ધરાવનાર ઉમેદવારન ેજ મૌિખક કસોટીમાં બ ોલાવવામા ં
આ વશે.  

૬. Online અર�  કરવાની તથા અર�  ફી ભ રવાની રીત:-  આ �હેરાતના સંદભર્માં આયોગ �ારા ઓનલાઈન જ 

અર� સ્વીકારવામા ંઆવશે. ઉમેદવાર તા. ૧૫/૧૧/૨૦૧૮ (૧૩-૦૦ કલાક) થી તા. ૩૦/૧૧/૨૦૧૮ (૧૩-૦૦ કલાક) સુધીમાં 

http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર અર� પત્રક ભરી શકશે. ઉમેદવારે અર� કરવા માટે નીચે મુજબના Steps (૧) થી (૧૩) 

અનુસરવાના રહેશે. Confirmation Number મ�ા પછી જ અર� માન્ય ગણાશે. ૬.(૧) સૌ �થમ http://gpsc-
ojas.gujarat.gov.in પર જવુ.ં ૬ .(૨) Apply Online Click કરવું. આ �માણે Click કરવાથી (1) More details તથા 

(2) Apply Now બટન દેખાશ.ે સૌ �થમ More details પર Click કરીને �હેરાતની બધી જ િવગતોનો અભ્યાસ ઉમેદવારોએ 

કરવો અને ત્યારબાદ Apply Now બટન Click  કરવું. ૬.(૩) ગુજરાતી �િતવેદક, વગ ર્- ૨ પર click કરવાથી જગ્યાની િવગતો 

મળશે. ૬.(૪) તેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application  Format દેખાશે. Application Format મા ં સૌ 

�થમ “Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરડી (*) િનશાની હોય તેની િવગતો ફરિજયાત ભરવાની રહેશે.) 
“Personal Details”માં જ્યાં Mobile Number અને email ID માંગ્યા છે, તેની િવગત લખવી જથેી જરૂર જણાયે આયોગ 

ઉમેદવારને મા�હતગાર કરી શકે. ૬.(૫) Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટે Educational 

http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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Details  પર click કરવું અને પોતાની શૈક્ષિણક િવગતો ઉમેરવી. ૬(૫)(અ) હવે અહીં Center Detail પર “click” કરવુ,ં ત્યા ં

Center ની પસંદગી આપવી ૬.(૬)   તેની નીચે “Self declaration”માં  Yes / No પર “click” કરવુ.ં ૬.(૭) હવ ેsave પર 

“click” કરવાથી તમારો Data Save થશે. અહીં ઉમેદવારનો  Application Number generate  થશે. જ ે  ઉમેદવારે  

સાચવીને રાખવાનો  રહેશે અને હવે પછી આ �હેરાતના સંદભર્મા ંઆયોગ સાથેના કોઈ પણ પત્ર વ્યવહારમાં તે દશાર્વવાનો રહેશે. 

૬.(૮) � આપના અર�પત્રકમાં કોઇ સુધારા-વધારા કરવાના હોય તો Edit Application માં જઇને કરી શકાશ,ેઆ સુિવધા 

અર� Confirm કરતાં પહેલા ઉપલબ્ધ છે. એક વખત અર� Confirm થઇ ગયા બાદ આ સુિવધા ઉપલબ્ધ રહેશ ેનહીં. ૬.(૯) હવ ે

પેજના ઉપરના ભાગમાં upload photo પર click કરો અહીં તમારો application number type કરો અને તમારી Birth date 
type કરો. ત્યારબાદ ok પર click  કરો અહીં photo અને signature upload કરવાના છે. (ફોટાનંુ માપ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને 

૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અને signature નંુ માપ ૨.૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૭.૫ સે.મી પહોળાઈ રાખવી) (photo અને signature 
upload કરવા સૌ �થમ તમારો photo અને signature .jpg Format માં (10 KB) સાઇઝ થી વધારે નહીં તે રીતે 

Computer માં હોવા �ઇએ.) “Browse” Button પર click કરો હવે Choose File ના સ્�ીનમાંથી જ ે ફાઇલમાં .jpg 
Format માં તમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને ત્યાથંી Select કરો અને “Open Button” ને click કરો હવ ે“Browse 
Button” ની બાજુમાં “Upload Button”પર Click કરો હવે બાજુમાં તમારો photo દેખાશે. આ જ રીતે signature પણ 

upload કરવાની રહેશે. ૬.(૧૦) હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં “Confirm Application” પર click કરો અને “Application 
number” તથા Birth Date Type  કયાર્ બાદ Ok પર click કરવાથી બે (૨) બટન ૧: Application preview ૨: 
confirm application દેખાશે. ઉમેદવારે “Application preview” પર click કરી પોતાની અર� �ઈ લેવી. અર�મા ં

સુધારો કરવાનો જણાય, તો Edit Application ઉપર click કરીને સુધારો કરી લેવો. અર� confirm કયાર્ પહેલા કોઇપણ 

�કારનો સુધારો અર�મા ંકરી શકાશે. પરંતુ અર� confirm થઇ ગયા બાદ અર�માં કોઇપણ સુધારો થઇ શકશ ેનહીં. � અર� 

સુધારવાની જરૂર ન જણાય તો જ confirm application પર click  કરવું. Confirm application પર click કરવાથી 

ઉમેદવારની અર�નો આયોગમા ંonline સ્વીકાર થઈ જશે. અહીં “confirmation number” generate થશે જ ે હવે પછીની 

બધી જ કાયર્વાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહેશે. Confirmation number િસવાય કોઇપણ પત્રવ્યવહાર કરી શકાશ ે

નહીં.  Confirm થયેલી અર�પત્રકની િ�ન્ટ અચૂક કાઢી રાખવી.  ૬.(૧૧) સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી સંદભ�  
“Print Challan” ઉપર કલીક કરીને િ�ન્ટેડ ચલણની નકલ કાઢવાની રહેશે. આ િ�ન્ટેડ ચલણની નકલ લઈને ન�કની કોમ્પ્યુટરની 

સુિવધા  ધરાવતી પોસ્ટ ઓ�ફસમાં  જવાનંુ રહેશે.  પોસ્ટ ઓ ફીસમાં રૂ . ૧૦૦/-  આ યોગની ફી + પૉસ્ટલ સિવર્સ 

ચાજ�સ તારીખ ૩૦/૧૧/૨૦૧૮  (૧૩- ૦૦ કલાક) સ ુધીમાં ભ રવાની રહેશ ે અન ે ફી ભ યાર્ અ ંગ ેન ું ચલણ 

મેળવવાન ું રહેશ ે. આ  ચલણ તથા Confirm થયલે અર� પત્રક ઉમેદવારે પોતાની પાસ ે સાચવીન  ે

રાખવાના રહેશ ે અન ે જ્યારે આ યોગ � ારા મ ંગાવવામાં આ વ,ે ત્યારે જ અર� પત્રક બ ીડાણો સ�હત તથા 

ફી ભ રેલા ચલણની નકલ સાથે આ ર.પી.એ.ડી. /સ્પીડ પોસ્ટથી  મોકલવાના રહેશ ે અથવા આ યોગની 

કચ ેરીમાં રૂબ રૂમાં આ પી જવાના રહેશ ે. ૬ .(૧૨) અનામત વગર્ન ા ઉમેદવારો તથા શારી�રક અશકતતા 

ધરાવતા ઉમદેવારોએ Confirm થયેલ અર� પત્રક પોતાની પાસ ે સાચવીન  ેરાખવાના રહેશ ે અન ે જ્યારે 

આ યોગ � ારા મ ંગાવવામા ંઆ વે, ત્યારે જ અર� પત્રક બ ીડાણો સ�હત આ ર.પી.એ.ડી. /સ્પીડ પોસ્ટથી  

મોકલવાના રહેશ ે અથવા આ યોગની કચ ેરીમાં રૂબ રૂમાં આ પી જવાના રહેશ ે.  ૬ .(૧૩) દરેક �હેરાત માટે 

ઉમેદવારે એક જ અર�  કરવી. આ મ છતા,ં સ ં�ગોવશાત, �  કોઈ ઉમેદવાર એક્થી વધુ અર�  કરેલ હશ ,ે 

તો છે�ી કન્ફમર્ થયેલ અર�  કે જને ી સાથે િનયત ફી ભ રેલ હશે તે માન્ય ગણાશે અન ે અગાઉની અર�  

રદ ગણવામા ં આ વશે. અગાઉની અર�  સાથે ભ રેલી ફી છે�ી કન્ફમર્ થયેલ અર�  સામ ે ગણવામા ં

આ વશે નહીં. � ઉમેદવારે છે�ી કન્ફમર્ થયેલ અર�  સાથે િનયત ફી ભ રેલ નહીં હોય, તો આ વા 
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ઉમદેવારની િનયત ફી સાથેન ી કન્ફમર્ થયેલી છે�ી અર�  માન્ય ગણવામા ંઆ વશે. � ઉમદેવારે એકથી 

વધુ અર�  સાથે ફી ભ રેલ હશે, તો તે રીફંડ કરવામાં આ વશે નહીં. 

૭. અર�  ફી :  ૭.(૧) િબ ન અનામત પુરૂષ/મ�હલા ઉમેદવારો અર�  ફી નીચ ેન ાં બ ે િવકલ્પો પૈકી 

કોઈપણ રીતે  ભ રી શકે છે: ૭ .(૧).(૧) પોસ્ટ ઓ ફીસમાં : સામાન્ય કેટેગરીનાં ઉમેદવારે ભ રવાની થતી 

ફી સ ંદભ � “Print Challan” ઉપર િક્લક કરીન ે િ�ન્ટેડ ચલણની નકલ કાઢવાની રહેશ.ે આ  િ�ન્ટેડ 

ચલણની નકલ લઈન  ે ન� કની કોમ્પ્યટુરની સ ુિવધા ધરાવતી પોસ્ટ ઓ ફીસમાં જવાન ુ ં રહેશ.ે પોસ્ટ 

ઓ ફીસમાં રૂ .૧૦૦/-  આ યોગની ફી + પોસ્ટલ સિવર્સ ચાજ ર્ તા. ૩૦/૧૧/૨૦૧૮   સ ુધીમાં ભ રવાનાં 

રહેશ ે અન ે ફી ભ યાર્ અગં ેન ું ચલણ મેળવવાન ું રહેશ.ે આ  ચલણ તથા confirm થયેલ અર� પત્રક 

ઉમેદવારે પોતાની પાસ ે સાચવીન ે રાખવાનાં રહેશ ેઅન ે જ્યારે આ યોગ � ારા મ ંગાવવામાં આ વ ેત્યારે જ 

અર� પત્રક િબ ડાણો સ�હત તથા ફી ભ રેલા ચલણની નકલ સાથે R.P.A.D. / Speed post થી 

મોકલવાનાં રહેશ ેઅથવા આ યોગ ખાતે રૂબ રૂમાં આ પી જવાનાં રહેશ.ે  

૭.(૧).(૨)  ઓ નલાઈન ફી :  ઓનલાઈન ફી જમા કરાવવા માટે “Print Challan” પર િક્લક કરવું અન ેિવગતો 

ભરવી અન ેત્યા ં“Online Payment of Fee” ઉપર િક્લક કરવુ.ં ત્યારબાદ આપેલ િવકલ્પોમા ંNet Banking, Card 
Payment અથવા Other Payment Mode ના િવકલ્પમાંથી યોગ્ય િવકલ્પ પસંદ કરવો અને આગળની િવગતો 

ભરવી. ફી જમા થયા બાદ આપની ફી જમા થઈ ગઈ છે તેવુ ંscreen પર લખાયેલંુ આવશે અને e-receipt મળશે, 
જનેી print કાઢી લેવી. � ���યામાં કોઈ ખામી હશે તો screen પર આપની ફી ભરાયેલ નથી તેમ �વા મળશે. 

૭.(૨) રાજ્ય બહાર વસતા ંઉમેદવારોએ રૂ.૧૦૦/- ના “સિચવશ્રી, ગુજરાત �હેર સેવા આયોગ, ગાંધીનગર” ના 

નામના �ોસ્ડ ભારતીય પોસ્ટલ ઓડર્રથી ફી જમા કરાવી શકશે. ૭ .(૩)  અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો � 

િબનઅનામત જગ્યા માટે અર� કરે તો તેઓએ અર� ફી ભરવાની રહેશે નહીં.  ૭ .(૪)  મૂળ ગુજરાતના 

અનુ.�િત, બૌધ ધમર્ અપનાવેલ અનુ.�િત, અન.ુજન�િત અન ેસામાિજક અન ેશૈક્ષિણક રીત ેપછાત વગર્ના અન ે

શારી�રક અશકતતા વાળા ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહેતી નથી. ૭ .(૫)  અશક્ત (Disabled) વ્યિક્તઓ 

તથા મા� સૈિનકોએ અર� ફી ભરવાની રહેતી નથી. ૭ .(૬)  ફી ભયાર્ બાદ રીફંડ મળવાપાત્ર નથી. ૭ .(૭) ફી 

ભયાર્ વગરની અર� રદ થવાને પાત્ર છે. ફી ભરેલ નહીં હોય તેવા ઉમેદવારોન ે કોઈપણ સં�ગોમા ં મુખ્ય લેિખત 

કસોટીમા ંબેસવા દેવામા ંઆવશે નહીં. આ  ફી પોસ્ટ ઓ ફીસ /ન ેટ બ ેંકીંગ � ારા જ સ્વીકારવામાં આ વશે. 

રોકડમા,ં ડીમાન્ડ ડર્ ાફ્ટથી, ભ ારતીય પોસ્ટલ ઓ ડર્ર (રાજ્ય બ હાર વસતાં સામાન્ય કેટેગરીનાં ઉમેદવારો 

િસવાય ) કે પે ઓ ડર્રના સ્વરૂપમાં આ  ફી સ્વીકારવામાં આ વશે ન�હ, જનેી ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ 

લેવી. ૭ .(૮) તા.૧ લી �ન્યુઆરી, ૧૯૬૪ના રોજ અથવા તે પછી પવૂર્ પા�કસ્તાનમાંથી સ્થળાતંર કરી ભારતમા ં

આવેલી િનવાર્િસત   વ્યિક્તઓની બાબતમાં � આયોગને સંતોષ થાય કે ઉમેદવારો ફી ચૂકવી શકે તેમ નથી તો 

યોગ્ય �કસ્સામા ં ફી માફ કરવામા ં આવશે. ૭.(૯) આયોગન ે અર� કયાર્ પછી ફી પરત કરવા અંગેની િવનંતી 

સ્વીકારવામાં આવશે ન�હ અથવા એ ફી બી� કોઈ પરીક્ષા કે પસંદગી માટે અનામત તરીકે રાખવામા ંઆવશે ન�હ.  
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૮.  સામાન્ય શરતો : 
૮.(૧) આ  �હેરાતમાં જ  ેકક્ષ ાના અનામત વગ� માટે જ્ગ્યા અનામત રાખવામા ંઆ વી છે તે કક્ષ ાના ઉમેદવારોન ે 
જ ઉપલી વયમયાર્દા છૂટછાટ મળશે.બધી જ મળવાપાત્ર છૂટછાટ ગણત્રીમાં લીધા બ ાદ વધુમાં વધુ ૪૫  વષર્ન ી 
ઉંમર સ ુધી જ ઉપલી વયમયાર્દા છૂટછાટ મળશે. 
૮.(૨) અનામત વગ�ના ઉમદેવારો � િબ નઅનામત જગ્યા માટે અર�  કરશે તો આ વા ઉમદેવારોન ે વય 
મયાર્દામાં છૂટછાટ મળશે નહીં 
૮.(૩)િબ ન અનામત તથા અનામત વગ�ના મ�હલા ઉમેદવારોન ે બધી જ મળવાપાત્ર છૂટછાટ ગણતરીમા ંલીધા 
બ ાદ, વધુમાં વધુ ૪૫  વષર્ન ી ઉંમર સ ુધી જ ઉપલી વય મયાર્દામાં છૂટછાટ મળશે. 
૮.(૪  ) મા� સૈિનકો/અિધકારીઓ ન ે ઉપલી વયમયાર્દામાં છુટછાટ માટેની �ગવાઇ “ For appointment  to 
any vacancy in class-1 and class-2  Services or posts filled by direct recruitment, the upper 
age limit shall be relaxed by the length of military service increased by three years in case 
of Ex-Serviceman and Commissioned Officers including Emergency Commissioned 
Officers or Short Service Commissioned Officers who have rendered at least five years 
military services and have been released:- 
1) on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed 
within 1 year) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct 
or inefficiency;  or  
2) on account of physical disability attributable to military service or on 
invalidment”અનુસાર મળવાપાત્ર થશે. 
૮. (૫) ઉમદેવારે અર� પત્રકમાં કોઇપણ િવગત ખોટી બ તાવેલ હશે તો તેન ું અર� પત્રક કોઇપણ તબ�ે રદ 
કરવામાં આ વશે તથા તણે ેલાયકીધોરણ ( Passing Standard ) મેળવેલ હશે કે ઉમેદવાર પસ ંદગી પામેલ 
હશે તો પણ તેન ી ઉમેદવારી રદ ગણાશે.   
૮.(૬)એક વખત  Online અર�  કયાર્ બ ાદ,Online Form માં દશાર્વેલ કાસ્ટ/કેટેગરીમાં “Online 
Application “ ન ી  અર� ના અન્ય કોઇ કોલમમા/ંિવગતોમા,ં કોઇપણ �તનો ફેરફાર પાછળથી કરવા દ ેવામા ં
આ વશે ન�હ. � કોઇ ઉમદેવાર પાછળથી આ  બ ાબ તે રજૂઆ ત કરશ ેતો, તને ી રજૂઆ ત સ્વીકારવામા ંઆ વશ ે
ન�હ કે  આ યોગની કચ ેરી � ારા �ત્યુત્ત ર  આ પવામાં આ વશે ન�હ. ઉમેદવારોન ે આ  સ ૂચના ધ્યાન ે લઇ તેન ું 
અચકૂપણે પાલન કરવા જણાવવામાં આ વે છે. 
૮.(૭)� ઉમદેવારનો સમાવેશ મા�  સ ૈિનક, શારી�રક અશક્તતા ,મ�હલા પકૈીના િવકલ્પો પૈકી એક થી વધુ 
િવકલ્પોમાં થતો હોય તેવા �કસ્સામાં તેન ે લાગ ુ પડતા િવકલ્પો પૈકી જમેાં વધુ લાભ  મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.  
૮.(૮)�હેરાતમાં મ�હલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ  અનામત ન હોય તો પણ જ ેતે કેટેગરીમાં મ�હલા ઉમેદવારો 
અર�  કરી શકે છે.  
 

 ૯. ઓ નલાઇન �હેરાત માટે ન ીચ ેન ી �ગવાઇ લાગ ુ પડશે: 

   ૯.(૧)   અનામત કક્ષ ાના ઉમેદવારો માટે �હેરાતમાં અનામત જગ્યાઓ  દશાર્વેલ ન  હોય ત્યાં આ વા ઉમેદવારો 
િબ નઅનામત જગ્યા માટે અર�  કરી શકશે અન ે તને ે િબ નઅનામતના ધોરણો લાગ ુ પડશે. ૯(૨)  અનામત 
કક્ષ ાના ઉમેદવારો � િબ નઅનામત જગ્યા માટે અર�  કરે તો અર�  ફી ભ રવાની રહેશ ે નહી. ૯ .(૩) અર�  ફી 
વગરની અ�ીમ નકલ િવચારણામાં લ ેવામાં આ વશ ેનહી. ૯.(૪)  �હેરાતમા ંમ�હલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ  
અનામત ન હોય તો પણ મ�હલા ઉમેદવારો અર�  કરી શકે છે. ૯ .(૫)  �હેરાતમાં જ  ેતે કેટેગરીમાં કુલ જગ્યાઓ  
પૈકી મ�હલા ઉમેદવારો માટે અમકુ જગ્યાઓ  અનામત હોય ત્યારે મ�હલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ  
િસવાયની બ ાકી રહેતી જગ્યાઓ  ફક્ત પુરુષ ઉમદેવારો માટે અનામત છે તમે ગણવાન ું નથી,  આ  જગ્યાઓ  પર 
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પુરુષ તેમજ મ�હલા ઉમેદવારોની પસ ંદગી માટે િવચારણા થઇ શકે છે,  પુરુષ તેમજ મ�હલા ઉમદેવારો અર�  
કરી શકે છે. (દા.ત. કુલ ૧૦  જગ્યાઓ  પકૈી ૦૩  જગ્યા મ�હલા ઉમદેવાર માટે અનામત છે પરંત ુબ ાકી રહેતી ૦૭  
જગ્યા સામે મ�હલા ઉમેદવાર પણ પસ ંદગી પામી શકે છે.) ૯.(૬) અર�  કયાર્ બ ાદ પરત ખેંચી શકાશે ન �હ  

જો ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામત વગર્ ,મા� સૈિનક, શાર��રક અશક્તતા ,મ�હલા ક� િવધવા પૈક�નાિવકલ્પો પૈક� એક થી વ� ુિવકલ્પોમા ંથતો 

હોય તેવા �કસ્સામા ંતેને લા� ુપડતા િવકલ્પો પૈક� �મા ંવ� ુલાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.    

 

 

ન�ધ : �જુરાતી પ્રિતવેદક, વગર્-૨ ની જગ્યાના ભરતી િનયમો, પર�ક્ષાનો અભ્યાસક્રમ, ફ�,અર�પત્રક સાથે જોડવાના આવશ્યક પ્રમાણપત્રોની 

યાદ�, વય મયાર્દામા ં �ટછાટ, અર� કયા સજંોગોમા ં રદ થવાને પાત્ર છે તેની િવગતો, પ�રિશષ્ટ-’ક’ નો ન�નૂો, શાર��રક ર�તે અશક્ત 

ઉમેદવારોએ ર�ૂ કરવાના તબીબી પ્રમાણપત્રનો ન�નુો, સરકાર� કમર્ચાર�એ ર�ૂ કરવાના ના વાધંા પ્રમાણપત્રનો ન�નૂો અને �હ�રાતની 

અન્ય વ� ુિવગતો આયોગની કચેર�ના નો�ટસ બોડર્ અને આયોગની વેબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in  ઉપર જોઇ લેવાની રહ�શે. આ 

�હ�રાત સબંધંમા ં વ� ુ મા�હતી જ�ર જણાય તો આયોગની કચેર�મા,ં કચેર� સમય દરમ્યાન ૦૭૯-૨૩૨૫૮૯૮૦ ઉપરથી મળ� શકશે.                                                                              

તા:૧૫/૧૧/૨૦૧૮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 8 

�જુરાતી પ્રિતવેદક, વગર્-૨ ની �હ�રાતની સામાન્ય જોગવાઈ 

૧. નાગ�રકત્વ:-  

 ઉમેદવાર, 

(ક) ભારતનો નાગ�રક  અથવા  

(ખ) નપેાળનો પ્ર�જન અથવા  

(ગ) �તૂાનનો પ્ર�જન અથવા 

(ઘ) િતબટેનો િનવાર્િસત � ભારતમા ં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી �ન્�આુર�,૧૯૬૨ પહ�લા ંભારતમા ંઆવેલા હોવા જોઇએ 

,અથવા  

(ચ) �ળૂ ભારતીય વ્ય�ક્ત ક� � ભારતમા ં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પા�કસ્તાન, �વૂર્ પા�કસ્તાન,(બાગં્લાદ�શ)બમાર્ 

(મ્યાનમાર),શ્રીલકંા, ક�ન્યા, �ગુાન્ડા, �વા �વૂર્ આ�ફ્રકાના દ�શો, સ�ંકુ્ત પ્ર�સ�ાક ટાઝંાનીયા, ઝાબંીયા, મલાવી,ઝરૈ, ઇથોપીયા, 

અથવા િવયટેનામથી સ્થળાતંર કર�ન ે આવલે હોવા જોઇએ. પરં� ુ પટેા ક્રમાકં (ખ),(ગ),(ઘ),અન ે (ચ)મા ં આવતા ઉમદેવારોના 

�કસ્સામા ંસરકાર� પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપલે હો�ુ ંજોઇએ.  

ન�ધ:- � ઉમેદવારના �કસ્સામા ંપાત્રતા પ્રમાણપત્ર જ�ર� હોય તેવા ઉમેદવાર�ુ ંઅર�પત્રક આયોગ િવચારણામા ંલેશે. અને જો િનમ�કૂ માટ� 

તેમના નામની ભલામણ કરવામા ંઆવશે તો રા�ય સરકાર તેમના �કસ્સામા ંપાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવાની શરતે કામચલાઉ િનમ�કૂ આપશે.  

 

૨.         જન્મ તાર�ખ: 

(૧)   આયોગ જન્મ તાર�ખ ના �રુાવા માટ� એસ. એસ. સી બોડર્ દ્વારા અપાયલે  એસ. એસ. સી. ઇ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રાખ ેછે. પરં� ુઆ 

પ્રમાણપત્રમા ંદશાર્વલે જન્મ તાર�ખ ખોટ� હોવા�ુ ંઉમદેવાર માન ેતો સક્ષમ અિધકાર�એ આપલે વય અન ેઅિધવાસના પ્રમાણપત્રની 

પ્રમા�ણત નકલ મોકલવાની રહ�શ.ે આ પ્રમાણપત્રમા ંઅિધ�ૃત અિધકાર�એ સ્પષ્ટપણ ેજણાવેલ હો�ુ ંજોઇએ ક� તઓેએ એસ. એસ. સી. 

ક� તનેી સમકક્ષ પર�ક્ષા�ુ ં�ળૂ પ્રમાણપત્ર તપાસલે છે અન ેપોતાની સમક્ષ ર�ૂ કરવામા ંઆવલે �રુાવાઓન ેઆધાર� ઉમદેવારની 

સાચી જન્મતાર�ખ ............ છે. � એસ. એસ. સી. ક� તનેી સમકક્ષ પર�ક્ષાના પ્રમાણપત્રમા ંદશાર્વલે જન્મતાર�ખ કરતા �ુદ� છે તથા 

માનવાન ે�રુ� ુ ંકારણ છે. ઉમદેવાર� ર�ૂ કર�લ વય અન ેઅિધવાસ�ુ ંપ્રમાણપત્ર તનેી િવ�ાસહતાર્ (credibility)ના આધાર� સ્વીકાર ક� 

અસ્વીકારનો િનણર્ય આયોગ દ્વારા લવેામા ંઆવશ.ે 

(૨) ઉમદેવાર� અર� પત્રકમા ંદશાર્વલે જન્મ તાર�ખમા ંપાછળથી કોઇપણ કારણસર ફ�રફાર  થઈ શકશ ેનહ�. 

 

૩.  વયમયાર્દા: 

(૧) �મર અર� સ્વીકારવાની છેલ્લી તાર�ખના રોજ ગણવામા ંઆવશ.ે 

(૨) �હ�રાતમા ંઉપલી વયમયાર્દા આપવામા ંઆવેલ છે, તમેા ંનીચ ે�જુબની �ટછાટ મળવાપાત્ર છે. 

૧ મ�હલા ઉમેદવાર પાંચ વષર્ (વધુમાં વધુ ૪૫ વષર્ની મયાર્દામાં) 
૨ મૂળ ગુજરાતના અનુ.જન�િત મ�હલા ઉમેદવાર ૧૦ વષર્(આ છુટછાટમાં મ�હલા માટેની છુટછાટ કે જ ે ૫ વષર્ની છે તે્તનો 

સમાવેશ થઈ �ય છે.)(વધુમાં વધુ ૪૫ વષર્ની મયાર્દામાં) 
૩ મા� સૈિનકો. ઇ.સી.ઓ. એસ. એસ. સી.ઓ. 

સ�હત ઉમેદવારો 
 

For appointment  to any vacancy in class-1 and 
class-2  Services or posts filled by direct 
recruitment, the upper age limit shall be relaxed by 
the length of military service increased by three 
years in case of Ex-Serviceman and Commissioned 
Officers including Emergency Commissioned 
Officers or Short Service Commissioned Officers 
who have rendered at least five years military 
services and have been released:- 
1) on completion of assignment (including those 
whose assignment is due to be completed within 1 
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૪. શૈક્ષ�ણક લાયકાત: 

(૧)   ઉમદેવાર� શકૈ્ષ�ણક લાયકાત માન્ય �િુનવિસ�ટ�/ સસં્થામાથંી મળેવલે હોવી જોઇએ. 

(૨)  ઉમદેવાર� અર� સાથ ેમાન્ય �િુનવિસ�ટ�/ સસં્થાના �ણુ પત્રક (બધા જ વષ�/ સેમસે્ટર)અન ેપદવી પ્રમાણપત્રોની સ્વય ંપ્રમા�ણત 

નકલ ર�ૂ કરવાની રહ�શ.ે શાળા/ કોલજેના આચાયર્ દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામા ંઆવશ ેનહ�. 

(૩) શકૈ્ષ�ણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણ ેમાન્ય રાખવી તેવો ઉમદેવાર નો હ� દાવો સ્વીકારવામા ંઆવશે નહ�. 

(૪)  �હ�રાતમા ંદશાર્વલે લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમદેવાર ધરાવ ેછે તવેો તમેનો હ� દાવો હોય તો આવા ઉમદેવાર� સમકક્ષતા 

પ્રસ્થાિપત કરતા આદ�શો /  અિધ�ૃતતાની િવગતો આપવાની રહ�શ.ે 

 

૫. અ��ુ�ૂચત �િત, અ��ુ�ૂચત જન�િત,સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્:- 

(૧)  સરકારની પ્રવતર્માન જોગવાઈ �જુબ અનામત કક્ષાના ઉમદેવારો  �બનઅનામત વગર્ના ઉમદેવારોની સાથ ે િનયત ધોરણો (અથાર્ત 

વયમયાર્દા ,અ�ભુવની લાયકાત, �બનઅનામત વગર્ના ઉમદેવારો માટ� અપનાવલે હોય તનેા કરતા ંવ� ુિવસ્�તૃ કર�લ અન્ય ક્ષતે્ર) મા ં

�ટછાટ લીધા િસવાય પોતાની �ણુવ�ાના આધાર� પસદંગી પામ ેતો �બન અનામત જગ્યાની સામ ેગણતર�મા ંલવેાના થાય છે. 

(૨) ઉમદેવાર� અર�મા ં�િત �ગે � િવગત દશાર્વલે હશ ેતમેા ંપાછળથી ફ�રફાર કરવાની િવનતંી માન્ય રાખવામા ંઆવશ ેનહ�. 

 

૬.   મા� સૈિનક: 

(૧) મા� સિૈનક ઉમદેવારોએ અર�પત્રક તથા પ�રિશષ્ટમા ંિવગતો આપવાની રહ�શ.ે 

(૨) મા� સિૈનક ઉમદેવાર� �ડસ્ચા� �કુની નકલ અર�પત્રક સાથ ેઅ�કૂ મોકલવાની  રહ�શ.ે 

૭.   શાર��રક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો: 

  (ક) શાર��રક અશક્તતા ધરાવતા ઉમદેવારોએ અર�પત્રક તથા પ�રિશષ્ટમા ંિવગતો આપવાની રહ�શ.ે 

(ખ) શાર��રક અશક્તતા ૪૦% ક� તથેી વ�ુ ંહોય તેવા ઉમદેવારને જ શાર��રક અશક્તતાનો લાભ મળવાપાત્ર રહ�શ.ે  શાર��રક અશક્તતાનો 

લાભ મળેવવા ઇચ્છતા ઉમદેવાર� (૧) �ધત્વ અથવા ઓછ� દ્ર�ષ્ટ (૨) હલનચલન અશક્તતા અથવા મગજનો લકવો ત ેપકૈ�ની કઇ 

શાર��રક અશક્તતા છે ત ેદશાર્વ�ુ.ં 

(ગ) �હ�રાતમા ંશાર��રક અશક્તતા ધરાવતા ઉમદેવારો માટ� અનામત જગ્યા દશાર્વેલ ન હોય ,પરં� ુજગ્યાની ફરજોન ેઅ��ુપ � પ્રકારની 

શાર��રક અશક્તતા  ધરાવતા ઉમદેવારોને પાત્ર ગણેલ હોય તેઓ ત ે�હ�રાત માટ� અર� કર� શકશ.ે આવા પ્રસગેં �મરમા ં�ટછાટ 

મળશ.ે 

(ઘ) શાર��રક અશક્તતા ધરાવતા ઉમદેવાર� તનેા  સમથર્નમા ંસામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પ�રપત્ર ક્રમાકં-૧૦૨૦૦૮-

૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી િનયત થયલે ન�નૂામા ં સરકાર� હો�સ્પટલના �િુપ્રટ�ન્ડ�ન્ટ/ િસિવલ સ�ન/ મડે�કલ બોડર્  દ્વારા આપવામા ં આવલે 

પ્રમાણપત્રની નકલ અર� સાથ ેઅ�કૂ મોકલવાની રહ�શ.ે જો પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ કરવામા ંનહ� આવલે હોય તો ત ેપાછળથી 

સ્વીકારવામા ંઆવશ ેનહ� શાર��રક અશક્તતા ઉમદેવાર તર�ક�નો લાભ મળવાપાત્ર થશ ેનહ�. 

૮. મ�હલા ઉમેદવાર:  

મ�હલાઓની  અનામત જ્ગ્યાઓ માટ� જો યોગ્ય મ�હલા ઉમદેવાર ઉપલબ્ધ નહ� થાય તો તનેી જગ્યા � તે કક્ષાના (cat egor y) 

��ુુષ ઉમદેવારોનફેાળવી શકાશ.ે 

 

 

year) otherwise than by way of dismissal or 
discharge on account of misconduct or inefficiency;  
or  
2) on account of physical disability attributable to 
military service or on invalidment” 
(વધુમાં વધુ ૪૫ વષર્ની મયાર્દામા)ં 

૪ શારી�રક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો  દસ વષર્(વધુમાં વધુ ૪૫વષર્ની મયાર્દામાં) 
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૯. િવધવા ઉમેદવાર: 

(૧) ઉમદેવાર િવધવા હોય તો અર� પત્રકમા ંત ેકૉલમ સામ ે“હા”  અવશ્ય લખ�ુ ં અન્યથા “લા� ુપડ� ુ ંનથી”  એમ દશાર્વ�ુ ં. 

(૨) િવધવા ઉમદેવાર� જો �નુ: લગ્ન કર�લ હોય તો અર� પત્રકમા ંત ેકૉલમ સામ ે“હા”  અ�કૂ લખ�ુ ં અન્યથા “લા� ુપડ� ુ ંનથી”  એમ 

દશાર્વ�ુ ં. 

(૩) િવધવા ઉમદેવાર� �નુ: લગ્ન કર�લ ન હોય અન ે િવધવા ઉમદેવાર તર�ક� લાભ મળેવવા ઇચ્છતા હોય તો અર� સાથ ે�નુ: લગ્ન 

કર�લ નથી તેવી એ�ફડ�િવટ ર�ૂ કરવાની રહ�શ.ે 

(૪)  િવધવા ઉમદેવારન ેસરકારની પ્રવતર્માન જોગવાઈ �જુબ તેઓએ મળેવલે �ણુમા ંપાચં ટકા �ણુ ઉમરેવામા ંઆવશ.ે 

 

૧૦. ના વાધંા પ્રમાણપત્ર: 

(૧) �જુરાત સરકારના સરકાર� / અધર્ સરકાર�/  સરકાર હસ્તકના કોપ�ર�શન / કંપનીઓમા ંસવેા બ�વતા અિધકાર�ઓ /  કમર્ચાર�ઓ 

આયોગની �હ�રાતના સદંભર્મા ં બારોબાર અર� કર� શકશ ે અને તનેી �ણ  ઉમદેવાર� પોતાના િવભાગ/ ખાતા/ કચરે�ન ે અર� 

કયાર્ની તાર�ખથી �દન-૭ મા ંઅ�કૂ કરવાની રહ�શ.ે જો ઉમદેવારના િનયોક્તા તરફથી અર� મોકલવાની છેલ્લી તાર�ખ બાદ ૩૦ 

�દવસમા ંઅર� કરવાની પરવાનગી નહ� આપવાની �ણ કરવામા ંઆવશ ેતો તઓેની અર� નામ�ૂંર કર� ઉમદેવાર�  રદ કરવામા ં

આવશ.ે 

(૨)   ક�ન્દ્ર સરકારની અથવા અન્ય કોઇપણ રા�ય સરકારની નોકર�મા ંહોય તવેા ઉમદેવાર� ખાતા મારફત અર� મોકલવાની રહ�શ ેઅથવા 

આ અર� સાથ ેિનમ�કૂ અિધકાર��ુ ં ના વાધંા પ્રમાણપત્ર ર�ૂ કરવા�ુ ંરહ�શ.ે 

(૩)   �બ� �લુાકાત સમય ે ઉમદેવાર� સક્ષમ અિધકાર� દ્વારા આપવામા ંઆવલે ના વાધંા પ્રમાણપત્ર ર�ૂ કરવા�ુ ંરહ�શ.ે 

 

૧૧.ગેરલાયક ઉમેદવાર:  

�જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ ક� અન્ય �હ�ર સવેા આયોગ અથવા અન્ય સરકાર� / અધર્ સરકાર� / સરકાર હસ્તકની સસં્થાઓ દ્વારા 

ઉમદેવાર �ાર�ય પણ ગેરલાયક ઠરાવલે હોય તો તનેી  િવગત અર�પત્રકમા ંઆપવાની રહ�શ.ે જો ઉમદેવારનો ગેરલાયકનો સમય 

ચા� ુહશ ેતો આવા ઉમદેવારની અર� રદ થવાન ેપાત્ર બનશ.ે 

 

૧૨.ફર�જયાત િન�િૃ�, �ુખસદ, બરતરફ:  

અગાઉ ઉમદેવારન ે સરકાર� સવેા/  સરકાર હસ્તકની કંપની ક� બોડર્ કોપ�ર�શનમાથંી �ાર�ય પણ  ફર�જયાત િન�િૃ�, �ુખસદ ક� 

બરતરફ કરવામા ંઆવલે હોય તો અર�પત્રકમા ંતનેી િવગત આપવાની રહ�શ.ે  

    

૧૩.�બ� �લુાકાત:  

(૧)  �બ� �લુાકાત આયોગની કચરે� ખાતે જ લેવામા ંઆવશ.ે ઉમદેવાર� પોતાના ખચ� ઉપ�સ્થત થવા�ુ ંરહ�શ.ે 

(૨)  અ��ુ�ૂચત �િત, અ��ુ�ૂચત જન �િતના ઉમદેવારો તથા બેરોજગાર ઉમદેવારો ક� �ઓના માતા- િપતા ની વાિષ�ક આવક આવકવરેા ન ે

પાત્ર ન હોય તઓેન ેતમેના રહ�ઠાણના સ્થળેથી �બ� �લુાકાત માટ� આવવા તથા જવા માટ� �જુરાત એસ.ટ�. િનગમ દ્વારા િનયત થયલે 

�ટ�કટના દર પ્રમાણ ેબસ ભા�ું મળવાપાત્ર થશ.ે આ માટ� ઉમદેવાર� �બ� �લુાકાતના �દવસ ેિનયત ફોમર્ ભરવા� ુરહ�શ ેઅન ેતેની સાથ ે

અસલ �ટ�કટ ર�ૂ કરવાની રહ�શ.ે 

(૩)  �બ� �લુાકાતના �દવસ ે �બ� �લુાકાતના પત્રમા ં દશાર્વવામા ં આવલે અસલ પ્રમાણપત્રો ર�ૂ કરવાના રહ�શ.ે જો ઉમદેવાર અસલ 

પ્રમાણપત્ર ર�ૂ કરશ ેનહ� તો તેઓ �બ� �લુાકાત માટ� પાત્ર બનશ ેનહ� તેની ખાસ ન�ધ લવેી.  

      

૧૪.િનમ�કૂ:  

(૧) ઉપરની �હ�રાત સબંધંમા ં િનમ�કૂ માટ� પસદં  થયલેા ઉમદેવારની સરકારશ્રીના  સબંિંધત િવભાગન ે આયોગ દ્વારા ભલામણ 

કરવામા ંઆવશ.ે ઉમદેવારોએ આખર� િનમ�કૂપત્ર મળેવતા ંપહ�લા ંકોમ્પ્�ટુર �ગેની સીસીસી અથવા તનેી સમકક્ષ રા�ય સરકાર 

વખતોવખત ન�� કર� તવેી લાયકાત મેળવી લવેાની રહ�શ.ેઆ પ્રકારની લાયકાત નહ� ધરાવનાર ઉમદેવાર િનમ�કૂને પાત્ર બનશે 

નહ�.  
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  (૨) િનમ�કૂ �ગેની સઘળ� કાયર્વાહ� સરકારશ્રી  દ્વારા કરવામા ંઆવતી હોવાથી આ �ગેનો કોઇપણ પત્રવ્યવહાર આયોગ   ધ્યાન ેલશેે  

નહ�. 

(૩) ઉમદેવાર�  તનેી શકૈ્ષ�ણક લાયકાત / અ�ભુવ/ �મર વગેર�ના સમથર્નમા ંર�ૂ કર�લ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ તબ�ે અયોગ્ય મા�મુ પડશ ે

તો તનેી ઉમદેવાર� રદ થશે તમેજ ભલામણ બાદની િનમ�કૂ પણ રદ થવાન ેપાત્ર રહ�શ ેઅન ેઆવા ઉમદેવાર ભારતીય ફોજદાર� 

ધારા  હ�ઠળની કાયર્વાહ� ન ે પાત્ર થશ,ે �થી ઉમદેવારને સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક�,તમેણે ર�ૂ કર�લા પ્રમાણપત્રો �બુજ 

ચોકસાઈથી ણર્ ર�ત ેખરાઈ કયાર્ બાદ જ આયોગમા ંર�ૂ કરવા. 

૧૫ . ગેરવતર્�કૂ �ગે દોિષત ઠર�લા ઉમેદવારો િવ�ધ્ધ પગલા:ં 

 ઉમદેવારોન ેઆથી ચેતવણી આપવામા ંઆવ ે છે ક� તઓેએ અર�પત્રકમા ં કોઇપણ પ્રકારની ખોટ� મા�હતી દશાર્વવી નહ�, તેમજ 

આવશ્યક મા�હતી �પાવવી નહ�, ઉપરાતં તઓેએ ર�ૂ કર�લ અસલ દસ્તાવજેો ક� તનેી પ્રમા�ણત નકલમા ંકોઇપણ સજંોગોમા ં�ધુારો 

અથવા ફ�રફાર અથવા બી� કોઇપણ ચડેા ંકરવા નહ� અથવા તેઓએ આવા ચડેા ંકર�લ /  બનાવટ� દસ્તાવજેો ર�ૂ કરવા નહ�, જો 

એક જ બાબતના બ ે ક� તથેી વ� ુદસ્તાવજેોમા ંઅથવા તનેી પ્રમા�ણત નકલમા ં કોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઇ અથવા િવસગંતતા 

જણાય તો ત ેિવસગંતતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા ર�ૂ કરવી. જો કોઇ ઉમદેવાર આયોગ દ્વારા દોિષત �હ�ર થયલે હોય અથવા થાય 

તો,      

(૧) તઓેની ઉમદેવાર� �ગે કોઇપણ ર�ત ેયોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા,  

(ર) નામ બદલીને પર�ક્ષા આપવી,  

(૩) કોઇ અન્ય વ્ય�ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ �ણૂર્ કરાવ્� ુહોય , 

(૪) બનાવટ� દસ્તાવેજ ર�ૂ કયાર્ હોય , 

(પ) અગત્યની બાબત �પાવવા અથવા દોષ�કુત અથવા ખોટા િનવદેનો કર�લ હોય , 

(૬) તઓેની ઉમદેવાર� �ગે કોઇપણ અિનયિમત ક� અ��ુચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય , 

(૭) કસોટ� સમય ેકોઇ અ��ુચત સાધનોનો ઉપયોગ કય� હોય , 

(૮) ઉ�રવહ� મા ંઅશ્લીલ  ભાષા ક� અિશષ્ટ  બાબતો સ�હતની અસગંત બાબતો ર�ૂ કર�લ હોય, 

(૯)પર�ક્ષા ખડંમા ંકોઇપણ ર�તની ગેરવતર્�કૂ આચરવી , �વી ક� અન્ય  ઉમદેવારની જવાબવહ�ની નકલ કરવી ,  �સુ્તક, ગાઇડ , કાપલી 

તવેા કોઇપણ છાપલે ક� હસ્ત�લ�ખત સા�હત્યની મદદથી અથવા વાતચીત દ્વારા ક� કોઇ સાકં�િતક ર�ત ેનકલ કરવા ક� અન્ય  ઉમદેવારોને 

નકલ કરાવવાની ગેરર�તીઓ પકૈ� કોઇપણ ગેરર�તી આચરવા માટ�,    

(૧૦) આયોગ દ્વારા પર�ક્ષાની કામગીર� �ગે િન�કુત થયલેા કમર્ચાર�ઓન ેપજવણી કરવી , કોઇપણ પ્રકારની શાર��રક ઇ� પહોચાડવી , 

અથવા  

(૧૧) ઉપરોકત જોગવાઇઓમા ંઉલ્લખેાયલે દર�ક અથવા કોઇપણ �ૃત્ય કરવા ક� કરાવવા તણે ેપ્રયત્ન કય� હોય ક� સીધી અથવા આડકતર� ર�ત ે

આયોગ પર દબાણ લાવનાર ઉમદેવાર નીચ ેદશાર્વલે િશક્ષા ઉપરાતં આપોઆપ ફોજદાર� કાયર્વાહ�ને પાત્ર બનશ.ે  

(ક) આયોગ દ્વારા ત ેપસદંગીના ઉમદેવાર તર�ક� ગેરલાયક ઠરાવી શકાશ ેઅને / અથવા  

(ખ) તેન ેઆયોગ લ ેતવેી કોઇપણ પર�ક્ષા ક� કોઇપણ �બ� �લુાકાત માટ� કાયમી ક� �કુરર �દુત માટ�  

(૧) આયોગ દ્વારા લવેાનાર કોઇપણ પર�ક્ષા ક� પસદંગી માટ� , અન ે 

(ર) રાજય સરકાર હ�ઠળની કોઇપણ નોકર�માથંી સરકાર દ્વારા ગેરલાયક ઠરાવી શકાશ ેઅન ે 

(ગ) જો સરકાર� સવેામા ંઅગાઉથી જ હોય તો તનેા િવ�ધ્ધ સ��ુચત િનયમો અ�સુાર િશસ્તભગંના પગલા ંલઇ શકાશ.ે 

(૧ર)ઉપરોકત િવગતોમા ંિન�દ�ષ્ટ કર�લ િશક્ષા કરતા પહ�લા આયોગ/  સરકાર દ્વારા ઉમદેવારન ે/ કમર્ચાર�ને 

(૧)આરોપનામામા ંતમેની સામનેા સ્પષ્ટ આરોપો અથવા ક�સના પ્રકાર બાબત,ે 

(ર) લ�ેખતમા ંિશક્ષા �ગે બચાવના�ુ-ં  હક�કત ર�ૂ કરવા અન ે 

(૩) િશક્ષા �ગે િનયત સમય મયાર્દામા ં�બ� ર�ૂઆત કરવાની તક આપવામા ંઆવશ.ે   

 

૧૬.   નીચે દશાર્વ્યા �જુબની અર�ઓ રદ કરવામા ંઆવશે.(આ યાદ� માત્ર દષ્ટાતં સ્વ�પે છે � સ�ંણૂર્ નથી): 

(૧) આયોગના ઓનલાઈન �સુદ્દા �જુબ અર� કર�લ ન હોય 

(૨) અર�મા ંદશાર્વલે િવગતો અ�રૂ� ક� અવાચ્ય હોય. 
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(૩) અર�મા ંઉમદેવાર� સહ� અપલોડ કર�લ ન હોય.   

(૪) અર� ફ�ક્સથી અથવા ઈ-મઇેલ થી મોકલાવલે હોય.  

(૫) અર�મા ંપાસપોટર્ સાઈઝનો ફોટો અપલોડ કર�લ ન હોય. 

(૬) અર� સાથે �રૂ��રૂ� ફ� ભર�લ ન હોય.    

(૭) અ��ુ�ૂચત �િત, અ��ુ�ૂચત જન�િત, સામા�જક અન ેશકૈ્ષ�ણક પછાત વગર્ તથા શાર��રક અશક્તતા ધરાવતા ઉમદેવાર�  અર�પત્રક 

સાથ ેસક્ષમ અિધકાર� દ્વારા  અપાયલે પ્રમાણપત્રની નકલ ર�ૂ કર�લ ન હોય.  

(૮) મા� સિૈનક ઉમદેવાર� �ડસ્ચા� �કુની નકલ ર�ૂકર�લ ન હોય. 

(૯) અ��ુ�ૂચત �િત, અ��ુ�ૂચત જન�િત, સામા�જક અન ેશકૈ્ષ�ણક પછાત વગર્ તથા શાર��રક અશક્તતા ધરાવતા ઉમદેવાર�  અર�પત્રક 

સાથ ેસક્ષમ અિધકાર� દ્વારા  અપાયલે પ્રમાણપત્રની નકલ ર�ૂ કર�લ ન હોય.  

(૧૦) સામા�જક અન ેશકૈ્ષ�ણક પછાત વગર્ના ઉમદેવાર� �હ�રાતમા ંદશાર્વલે સમયગાળા�ુ ંનોન �ક્રમીલયેર પ્રમાણપત્ર ર�ૂ કર�લ ન હોય. 

(૧૧) ઉમદેવાર� શકૈ્ષ�ણક લાયકાતના સદંભર્મા ંમાકર્શીટ/ પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ ર�ૂ કર�લ ન હોય. 

(૧૨) ) જન્મ તાર�ખ માટ� એસ.એસ.સી. પ્રમાણપત્રની નકલ ર�ૂ કર�લ ન હોય. 

(૧૩) ઉમદેવાર� અર�પત્રકમા ંઅ�ભુવ દશાર્વલે હોય (�ના આધાર� પાત્રતા ન�� કરવાની થતી હોય) પરં� ુતનેા સમથર્નમા ંપ્રમાણપત્ર ર�ૂ 

કર�લ ન હોય અથવા તો ર�ૂ કર�લ પ્રમાણપત્રમા ં તઓેનો અ�ભુવનો સમયગાળો,�ળુ પગાર, �ુલ પગાર અને અ�ભુવનો પ્રકાર 

દશાર્વલે ન હોય તથા સસં્થાના લેટરપડે ઉપર ન હોય .   
 



 
 
 

GUJARATPUBLIC SERVICECOMMISSION 
 
 

(Advt No.108/18-19).Online Applications are invited between Date:15/11/2018 (13-00Hours) to 
30/11/2018 (13.00Hours) for selection through competitive  examination to the post of Gujarati Reporter, 
Class-II. The reservation  for  S.&E.B.C., S.C.,  S.T.&  women candidates  is as under. In case of non-
avail ability of Women candidates, in the respective category, the posts so reserved will be allotted to 
male candidates belonging to the same category. 
 
Note: 1) Written Examination for this post will be held on:  3 r d  February, 2019 
2) Provisional Result of Written Examination will be published in March, 2019 

 3) Shorthand test will be held on 02nd, June 2019 
4) Result of Shorthand test will be published in   : August, 2019 
5)Viva-voce test will be held in September,2019  

 

Note: (1) The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for Unreserved 
category and the criteria will be applicable as per Unreserved Category.(2)There is no post reserved for 
Physically Disabled candidates. However, the candidate having of disability OL (One Leg), BL (Both 
Legs),OA( One Arm),Blind, Low Vision&   Cerebral Palsy( 40% or more & less than 75% )  can apply 
for this post but they can meet the following physical requirements.  can sitting, bending, manipulating 
with fingers, reading and writing.  

         

E.Q.: A candidate shall possess (i) a degree of a University recognised by the Government of Gujarat, (ii) 
adequate knowledge of Gujarati and Hindi 

Pay Scale: according to ROP, 2016 Rs. 53100-  167800  (Pay Matrix level-9@)  . 

Age: Age  : A candidate shall not be more than 40 years of age. Age  will be calculated as on the last 
date of receipt of application.  
Upper age limit shall be relaxed as under   : 
 
 

 

Name of the 
post 

Total 
posts 

 
 
 

Category wise posts Out of Category wise posts 
reserved for women 

 Posts reserved 
for out of total 

post  

Gen. S.
C. 

S. 
T. 

S.&E. 
B.C. 

Gen. S.C. S. 
T. 

S.&E. 
B.C. 

P.D. 
candi
date 

Ex-
service

man 
Gujarati  
Reporter, 
Class-II   

05 03 - 02 - - - 01 - - - 



 

Date:- 15/11/2018  
The details of advertisement can be seen on website www.gpsc.gujarat.gov.in 
 
  

Joint Secretary, 
Gujarat Public Service Commission. 

 

1 Women candidates  05 years(Maximum up to 45 years) 

2 ST Women 
candidate of 
Gujarat origin 

10 years(including of 05 years relaxation as woman  maximum up to 
45 years) 

3 Ex-servicemen 
/Officers 

For appointment  to any vacancy in class-1 and class-2  Services or 
posts filled by direct recruitment, the upper age limit shall be relaxed 
by the length of military service increased by three years in case of 
Ex-Serviceman and Commissioned Officers including Emergency 
Commissioned Officers or Short Service Commissioned Officers who 
have rendered at least five years military services and have been 
released:- 
1) on completion of assignment (including those whose assignment is 
due to be completed within 1 year) otherwise than by way of dismissal 
or discharge on account of misconduct or inefficiency;  or  
2) on account of physical disability attributable to military service or 
on invalidment” up to maximum45 years of age. 

 
 
4 

 
 
Physically disabled 
candidates 

Maximum up to 10(ten) year subject to his/her ability to discharge 
duties attached to the posts, as may be performed by any other normal 
persons, on the basis of production of medical certificate prescribed 
Vide GAD circular dated 01-12-2008 from the Medical 
Board.(Maximum up to 45 years of age) 

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