
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

આર-૧ શાખા 
જાહરેાત ક્રમાાંક: ૧૪/૨૦૧૮-૧૯ ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગના વનયતં્રણ હઠેળના ઉદ્યોગ અવિકારી 
(તાવંત્રક)/ મેનેજર (કામા) િગગ-૨ ની કુલ-૦૫ જગ્યાના ઉમેદિાર પસદં કરિા માટે તા: ૧૬ /૦૪/૧૮, 
૧૩.૦૦ કલાક થી તા. ૦૨ /૦૫/૨૦૧૮, ૧૩.૦૦ કલાક સિુીમા ંઓનલાઈન અરજીઓ મગંાિિામા ંઆિે 
છે. આ જાહરેાત અન્િયે ઓનલાઈન અરજી કરતા પહલેા ં ‘જાહરેાતની સામાન્ય જોગિાઈઓ’ અને 
ઓનલાઈન અરજી કરિાની રીત તેમજ અરજી ફી ભરિાની રીત અંગેની સચૂનાઓ આયોગના 
નોટીસબોર્ગ પર તથા આયોગની િેબસાઇટ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જોિા વિનતંી છે.  
ત્યારબાદ જ ઉમેદિારે અરજી કરિાની રહશેે.  
પ્રાથવમક કસોટી યોજિાની થશે તો તેની સચૂચત તાાઃ ૧૯/૦૮ /૨૦૧૮ 

પ્રાથવમક કસોટીના પરરણામનો સચૂચત મરહનો:- ઓકટોબર,૨૦૧૮ 
રૂબરૂ મલુાકાતનો સચૂચત મરહનો:- ર્ીસેમ્બર ૨૦૧૮ 
આખરી પરરણામ:- રૂબરૂ મલુાકાત પણૂગ થયાના ૧૦ કામકાજના રદિસો દરમ્યાન પ્રવસધ્િ કરિામા ં
આિશે. 
જગ્યાનુ ંનામ:- ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગના ઉદ્યોગ અવિકારી (તાવંત્રક) / મેનેજર (કામા) િગગ-૨ ની 
કુલ-૦૫ જગ્યા  
ક્રમ સાંવગગનુાં નામ કુલ જગ્યાઓ કુલ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદવાર માટે 

અનામત જગ્યાઓ 

૧ ચબન અનામત ૦૩ ૦૦  
૨  સા. શૈ. પ. િગગ ૦૧ ૦૦ 
૩ અનસુચૂચત જાવત   ૦૧ ૦૦ 
 કુલ ૦૫ ૦૦ 

 

નોંધ:  
(૧) બિન અનામત કેટેગરીની કુલ જગ્યા પર પસાંદગી જે તે કેટેગરીના ઉમેદવારો તથા તે પૈકી મહહલા 
ઉમેદવારોએ પસાંદગીની પ્રહક્રયા દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરેલ ગણુ અને આયોગે સાંિાંધધત સેવાની કાયગક્ષમતા જાળવી 
રાખવા ધનયત કરેલ લાયકી ધોરણ ધ્યાને લઇ કરવામાાં આવશે. 
(૨)અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો બિન-અનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તે સાંજોગોમાાં તેઓને બિન-
અનામતની કક્ષા માટેના ધોરણો લાગ ુપડશે. 
(૩) ઉકત જ્ગગ્યાઓ પૈકી ૦૧ જગ્યા OL,BL,OA,OAL,B,LV અને HH પ્રકારની શારીહરક અશકતતા ધરવતા 
ઉમેદવારો માટે અનામત છે. શારીહરક્ત અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટેનો પસાંદગી ક્રમ નીચે મજુિનો રહશેે.   
(i) B,LV (ii) HH (iii) OL,BL,OA,OAL  
(૪) ઉક્ત જગ્યાઓ માટે  OL,BL,OA,OAL,B,LV અને HH પ્રકારની ધવકલાાંગતા ધરાવતા ઉમેદવારોને 40% કે 
તેથી વધ ુઅને 100% સધુીની ધવકલાાંગતા હોય તેવા ઉમેદવારો પાત્ર ગણાશે.  
 

 

 

(1)  Educational Qualification:-  Possess  a First Class bachelor’s degree in Engineering 

or Technology (excluding Civil Engineering) obtained from any of the universities or 

institutions established or incorporated by or under the Central or State Act in India; or 

any other educational institution recognized as such or declared as deemed university 

under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; or possess an equivalent 

qualification recognized by the Government, 

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


 

(2) Experience:  (i) Have about three  years’ experience in  the field of Engineering or 

Technology (excluding Civil Engineering) on the post not below the rank of Junior 

Industries Inspector in Government Department; or 

 

(ii) Have about  three years experience in the field of Engineering or Technology 

(excluding Civil Engineering) in any Local body or a Government under taking 

Board/Corporation or a Limited Company established by Law in India or an Industrial 

Organization, on the post which is equivalent to or not below the rank of Junior Industries 

Inspector in a Government Department recognized by the Government as such; 

 

(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 and/or Hindi. 
   
 
પગાર િોરણ:- પે મેટ્રીક્ષ લેિલ-૮, િટીકલ રેન્જ- રૂ. ૪૪,૯૦૦-૧,૪૨ ,૪૦૦/- 

ઉંમર:- ૩૮ િર્ગથી િધ ુનહીં.   

(૧ ) ઉંમર અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણિામા ંઆિશે. 
(૨ ) જાહરેાતમા ંઉપલી િયમયાગદા આપિામા ંઆિેલ છે, તેમા ંનીચે મજુિની છૂટછાટ મળવાપાત્ર  
છે. 
 
૧ મળુ ગજુરાતના સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે 

પછાત વગગ, તથા અનસુબુચત જાધત વગગના 
ઉમેદવારો  

પાાંચ વર્ગ (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વર્ગની મયાગદામાાં) 

૨ મળુ ગજુરાતના સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે 
પછાત વગગ, તથા અનસુબુચત જાધત વગગના 
મહહલા ઉમેદવારો 

દસ વર્ગ (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વર્ગની મયાગદામાાં) 

૩ બિન અનામત વગગના મહહલા ઉમેદવારો  પાાંચ વર્ગ (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વર્ગની મયાગદામાાં) 
૪  શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો :- પરાંત ુ  હલનચલનની ખામી ધરાવતાાં  

OL,BL,OA,OAL,B,LV and HH  પ્રકારની ૪૦% કે તેથી વધ ુઅને ૧૦૦% સધુીની અશક્તતા 
ધરાવતા ઉમેદવારો હોય તેઓને જ મેડીકલ િોડગના તિીિી પ્રમાણપત્રને આધીન ૧૦ વર્ગ સધુીની 
છૂટછાટ મળવાપાત્ર રહશેે. આ ધસવાય અન્ય શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરવાને પાત્ર 
નથી. (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વર્ગની મયાગદામાાં) 

૫  ગજુરાત સરકારના કમગચારીઓ 
કે જેઓ ગજુરાત સરકારની 
નોકરીમાાં કાયમી ધોરણે અથવા 
હાંગામી ધોરણે સળાંગ છ માસ 
સધુી કામગીરી િજાવતા હોય 
અને તેઓની પ્રથમ ધનમણ  ાંક 
જાહરેાતમાાંની જગ્યામાાં 
દશાગવેલ વયમયાગદાની અંદર 
થયેલ હોય તેવા કમગચારીઓ  

(૧) જાહરેાતમાાં લાયકાત તરીકે અનભુવ માાંગેલ હોય તો ઉપલી 
વયમયાગદા લાગ ુપડશે નહીં (૨) જાહરેાતમાાં અનભુવને લાયકાત તરીકે 
માાંગેલ ન હોય પરાંત ુ ઇજનેરી,તિીિી,ખેતી ધવર્યક,પશ ુ બચહકત્સાની 
પદવી કે હડપ્લોમાની જગ્યા પર ધનમણ  ાંક પામેલ કમગચારીને 
જાહરેાતમાાંની આવી લાયકાતવાળી જગ્યા(Any such post)માટે ઉપલી 
વયમયાગદા લાગ ુપડશે નહીં 
(૩) જાહરેાતમાાં દશાગવેલ જગ્યા માટે અનભુવ એક લાયકાત તરીકે 
માાંગેલ ન હોય ત્યારે જે સાંવગગમાાંથી િઢતી મળવાપાત્ર હોય તેમાાં ફરજ 
િજાવતા કમગચારીને, તેઓએ િજાવેલ સેવાના સમય અથવા વધમુાાં 
વધ ુપાાંચ વર્ગની છૂટછાટ તે િે પૈકી જે ઓછાં હોય તેટલી છૂટછાટ મળશે.     

 

 

 

 



 

નોંધ:-  
૧. ઉમેદિારોએ જાહરેાત ક્રમાકં અને જગ્યાનુ ં નામ સ્પષ્ટ રીતે િાચંીને ઓન લાઇન અરજી કરિી. 
ત્યાર પછે જ અરજી કન્ફમગ કરિાની રહશેે. 
૨. કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રકની વિગતો કે તેમા ંઉમેદિારે આપેલ મારહતીમા ંક્ષવત કે ચકૂ બાબતે સિુારો 
કરિાની રજૂઆત/વિનતંી ગ્રાહ્ય રાખિામા ંઆિશે નહીં. 
૩. એક કરતા ં િિારે સખં્યામા ં અરજી કયાગના રકસ્સામા ં છેલ્લે કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રક જ માન્ય 
રાખિામા ંઆિશે. ચબન અનામત િગગના ઉમેદિારો માટે છેલ્લે કન્ફમગ થયેલ ફી સાથેનુ ંઅરજીપત્રક 
માન્ય રાખિામા આિશે.  

૪. ઉમેદિારોએ રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર થયાના રકસ્સામા ં રજૂ કરિાના થતા ં પ્રમાણપત્રો (સામાન્ય 
સચૂનાઓમા ંઆપેલ ક્રમમાં) તૈયાર રાખિાના રહશેે. 
 

 
(આશા શાહ) 
સાંયકુત સબચવ 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 
R-1 BRANCH 

 

Advt.No.14/2018-19 : Online applications are invited for the post of Industries Officer 

(Technical), and Manager (Raw Materials), Class-II, in the Gujarat Industrial Service, Under 

the Industries and Mines Department , during Date:  16/04/2018, 13.00 p.m. to Date:  

02/05/2018, 13.00 p.m. Candidates are instructed to visit Notice Board or the Web site of 

Commission   http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in for all provisions of advertisement, General 

Instructions, and the method of online application. 

 

- Tentative Date for P.T:-  19/08/2018 

- Tentative month for P.T Result:- October, 2018 

- Tentative month for Interview:-  December, 2018 

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

Total No. of vacancy:-05 (FIVE) (As Under) 

  

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

1 GENERAL 03 00 

2 S.E.B.C. 01 00 

3 S.C 01 00 

 Total  05 00 

 

Note: -  

(1) Selection to the posts of unreserved 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. 

(2) The candidates belonging to reserved category can apply against vacancy for Unreserved 

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

(3) Out of total posts 01 post is reserved for the candidates having disability of 

OL,BL,OA,OAL,B,LV and HH . But the priority Order  of  candidates having disability  are 

as under :-  (i) B, LV (ii) HH (iii) OL, BL, OA,OAL 

(4) Only the candidates having disability of OL,BL,OA,OAL,B,LV and HH can apply for the 

post of 40% or more and up to 100% are eligible to apply for the post. 

 

(1)  Educational Qualification:-  Possess  a First Class bachelor’s degree in Engineering 

or Technology (excluding Civil Engineering) obtained from any of the universities or 

institutions established or incorporated by or under the Central or State Act in India; or 

any other educational institution recognized as such or declared as deemed 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 three  years’ experience in  the field of Engineering or 

Technology (excluding Civil Engineering) on the post not below the rank of Junior 

Industries Inspector in Government Department; or 

(ii) Have about  three years experience in the field of Engineering or Technology 

(excluding Civil Engineering) in any Local body or a Government under taking 

Board/Corporation or a Limited Company established by Law in India or an Industrial 

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


Organization, on the post which is equivalent to or not below the rank of Junior Industries 

Inspector in a Government Department recognized by the Government as such; 

(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 and/or Hindi. 
 

PAY: - Pay Band- MATRIX LEVEL – 8 VERTICAL RANGE RS. 44900-142400/-   

AGE: - Not more than 38 years.  

(1) Age will be calculated on the last date of the receipt of application. 

(2) Upper Age limit shall be relaxed to candidate as under:- 
1 

 

 SEBC, SC Category Candidates of origin of 

Gujarat  

05 Years (maximum up to 45 years)                    

2 Women Candidates belonging to SEBC, SC 

Category of Gujarat Origin  

10 Years (maximum up to 45 years) 

3 Women Candidates belonging to Unreserved 

Category  

05 Years (maximum up to 45 years) 

4 Physically Disabled: In the case of physically Disabled candidates who have 

OL,BL,OA,OAL,B,LV and HH  having disability with  40% or above and up to 100% 

shall be considered as suitable, 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) 

5 A candidate who is 

already in      Gujarat 

Govt. service, either 

as a permanent or a 

temporary officiating 

continuously for six 

months and had not 

crossed age limit 

prescribed for the 

advertised post at the 

time of his first 

appointment. 

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

upper 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. 
 

(3) 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 case of more than one online application made by the candidate, only the latest 

confirmed application will be considered by the Commission. For candidates 

belonging to unreserved category the confirmed application with fees will be 

considered by the Commission. Candidates shall keep ready the certification required 

in case of eligibility for interview (in the order mentioned in general instruction.) 

 

  

 

  (Asha Shah) 

 Joint Secretary  

Gujarat Public Service Commission 

 

 



જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઈ 
૧. નાગહરકત્વ:- 
ઉમેદિાર, (ક) ભારતનો નાગરરક અથિા (ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથિા (ગ) ભતૂાનનો પ્રજાજન 
અથિા (ઘ) વતબેટનો વનિાગવસત જે ભારતમા ંકાયમી િસિાટ કરિાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યઆુરી,૧૯૬૨ 
પહલેા ં ભારતમા ં આિેલા હોિા જોઇએ, અથિા (ચ) મળૂ ભારતીય વ્યક્તત કે જે ભારતમા ં કાયમી 
િસિાટ કરિાના ઇરાદાથી પારકસ્તાન, પિૂગપારકસ્તાન (બાગં્લાદેશ), બમાગ (મ્યાનમાર), શ્રીલકંા, કેન્યા, 
યગુાન્ર્ા, જેિા પિૂગઆરિકાના દેશો, સયંતુત પ્રજાસત્તાક ટાઝંાનીયા, ઝાબંીયા, મલાિી, ઝૈર, ઇથોપીયા, 
અથિા વિયેટનામથી સ્થળાતંર કરીને આિેલ હોિા જોઇએ. પરંત ુ પેટાક્રમાકં (ખ), (ગ), (ઘ) અને 
(ચ)મા ંઆિતા ઉમેદિારોના રકસ્સામા ંસરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવુ ંજોઇએ. 
નોંધ:-જે ઉમેદિારના રકસ્સામા ં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેિા ઉમેદિારનુ ં અરજીપત્રક આયોગ 
વિચારણામા ં લેશે અને જો વનમણકૂ માટે તેમના નામની ભલામણ કરિામા ંઆિશે તો રાજ્ય સરકાર 
તેમના રકસ્સામા ંપાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપિાની શરતે કામચલાઉ વનમણકૂ આપશે. 
૨. ભરેલા અરજીપત્રક:- 
(૧) ઓનલાઇન જાહરેાત માટે અરજી કન્ફમગ કરીને ચબન અનામત કક્ષાના ઉમેદિારોએ પોસ્ટ ઓરફસમા ં
અથિા ઓનલાઈન ફી રૂ.૧૦૦/- + સવિિસ ચાર્જ જમા કરાિિાની રહશેે. જ્યારે અનામત કક્ષાના 
ઉમેદિારોએ તથા શારીરરક અશતતતા િરાિતા ઉમેદિારોએ પોસ્ટ ઓરફસમા ંફી જમા કરાિિાની રહશેે 
નહીં. કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રકની નકલ તથા પ્રમાણપત્રો આયોગની કચેરી /પોસ્ટઓરફસમા ં જમા 
કરાિિાના નથી. પરંત ુ અરજીપત્રકની નકલ પોતાની પાસે રાખિાની રહશેે અને જ્યારે 
એસ.એમ.એસ./ટપાલ /આયોગની િેબસાઈટના માધ્યમથી અરજીપત્રક જમા કરાિિાનો સદેંશો મળે 
ત્યારે જ જરૂરી પ્રમાણપત્રો સાથે અરજીપત્રક આયોગની કચેરીમા ંમોકલિાનુ ંરહશેે.  
(૨) જો એક કરતા ંિધ ુજાહરેાત માટે અરજી કરિાની હોય તો દરેક જાહરેાત માટે અલગ અલગ અરજી 
કરિાની રહશેે અને પ્રત્યેક અરજી સાથે ફી ભરિાની રહશેે. 
(૩ ) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો જો ચબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરિાની રહશેે 
નહી. 
(૪) અરજી ફી િગરની અચગ્રમ નકલ વિચારણામા ંલેિામા ંઆિશે નહી.  
(૫) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો માટે જાહરેાતમાઅંનામત જગ્યાઓ દશાગિેલ ન હોય ત્યા ં આિા 
ઉમેદિારો ચબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરીશકશે અને તેને ચબનઅનામતના િોરણો લાગ ુપર્શે. 
(૬) જાહરેાતમા ં મરહલા ઉમેદિારો માટે જગ્યાઓ અનામત નહોય તો પણ જે તે કેટેગરીમા ં મરહલા 
ઉમેદિારો અરજી કરી શકે છે. 
(૭) જાહરેાતમા ંજે તે કેટેગરીમા ં કુલ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદિારો માટે અમકુ જગ્યાઓ અનામત  
હોય ત્યારે મરહલા ઉમેદિારોની અનામત જગ્યાઓ વસિાયની બાકી રહતેી જગ્યાઓ ફતત પરુુર્ 
ઉમેદિારો માટે અનામત છે તેમ ગણિાનુ ંનથી, આ જગ્યાઓ પર પરુુર્ તેમજ મરહલા ઉમેદિારોની 
પસદંગી માટે વિચારણા થઇ શકે છે, પરુુર્ તેમજ મરહલા ઉમેદિારો અરજી કરી શકે છે. (દા.ત. કુલ ૧૦ 
જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મરહલા ઉમેદિાર માટે અનામત છે પરંત ુબાકી રહતેી ૦૭ જગ્યા સામે મરહલા 
ઉમેદિાર પણ પસદંગી પામી શકે છે.) 
(૮) જાહરેાતમા ંમાત્ર મરહલા ઉમેદિારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમા ંપરુુર્  
ઉમેદિાર અરજી કરી શકે છે કેમ કે મરહલા ઉમેદિાર ઉપલબ્િ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસદંગી 
માટે પરુુર્ ઉમેદિારોની વિચારણા થઇ શકે છે. પરંત ુજે જગ્યાઓ મરહલા ઉમેદિારો માટે જ અનામત 
હોય અને તે જગ્યા ઉપર મરહલા ઉમેદિારો પરેુપરુા પસદંગી પામે જેટલી સખં્યામા ંપસદંગી પામે તો 



તેમને જ પ્રથમ વિચારણામા ં લેિાના થશેઅને કોઇ મરહલા ઉમેદિાર પસદં ન થાય કે ઓછા મરહલા 
ઉમેદિાર પસદં થાય તો તેટલા પ્રમાણમા ંપરુુર્ ઉમેદિારોને ધ્યાનમા ં લેિામા ંઆિશે.(દા.ત.કુલ ૧૦ 
જગ્યા મરહલા ઉમેદિાર માટે અનામત છે અને ૦૮ મરહલા ઉમેદિાર પસદં થાય છે તો ૦૨ પરુુર્ 
ઉમેદિારો પસદંગી પામી શકે છે.) 
(૯) ઓનલાઇન જાહરેાત માટેના ભરેલા અરજીપત્રક (જે રોલ નબંર પર ઉમેદિાર ઉપક્સ્થત રહ્યા હોય 
તે જ અરજીપત્રક) ચબર્ાણ સરહત આયોગની કચેરીમા ં હાલ પરૂતા મોકલિા નહીં, આયોગ દ્રારા  
મગંાિિા આિે ત્યારે જ મોકલી આપિા.   
૩. જન્મ તારીખ:- 
(૧ ) જન્મ તારીખના પરુાિા માટે એસ. એસ. સી. બોર્ગ દ્વારા અપાયેલ એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્ર જ 
માન્ય રાખે છે. પરંત ુઆ પ્રમાણપત્રમા ંદશાગિેલ જન્મ-તારીખ ખોટી હોિાનુ ં ઉમેદિારમાને તો સક્ષમ 
અવિકારીએ આપેલ િય અને અવિિાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાચણત નકલ મોકલિાની રહશેે. આ 
પ્રમાણપત્રમા ંઅવિકૃત અવિકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાિેલ હોવુ ંજોઇએ કે તેઓએ એસ.એસ. સી. કે તેની 
પરીક્ષાનુ ંમળૂ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરિામા ંઆિેલ પરુાિાઓને આિારે 
ઉમેદિારની સાચી જન્મતારીખ ............ છે. જે એસ.એસ. સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમા ં
દશાગિેલ જન્મતારીખ કરતા ં જુદી છેતથા માનિાને પરુત ુ ં કારણ છે. ઉમેદિારે રજુ કરેલ િય અને 
અવિિાસનુ ંપ્રમાણપત્ર તેની વિશ્વાસહતાગ(credibility)ના આિારે સ્િીકાર કે અસ્િીકારનો વનણગય આયોગ 
દ્વારા લેિામા ંઆિશે. 
(૨) ઉમેદિારે અરજી પત્રકમા ંદશાગિેલ જન્મ-તારીખમા ંપાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈશકશે 
નહી. 

૪.વયમયાગદા:- 
(૧ ) ઉંમર અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણિામા ંઆિશે. 
(૨ ) જાહરેાતમા ંઉપલી િયમયાગદા આપિામા ંઆિેલ છે,તેમા ંનીચે મજુબની છૂટછાટ મળિાપાત્ર છે. 
૧ મળુ ગજુરાતના સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે 

પછાત વગગ, તથા અનસુબુચત જાધત વગગના 
ઉમેદવારો  

પાાંચ વર્ગ (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વર્ગની મયાગદામાાં) 

૨ મળુ ગજુરાતના સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે 
પછાત વગગ, તથા અનસુબુચત જાધત વગગના 
મહહલા ઉમેદવારો 

દસ વર્ગ (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વર્ગની મયાગદામાાં) 

૩ બિન અનામત વગગના મહહલા ઉમેદવારો  પાાંચ વર્ગ (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વર્ગની મયાગદામાાં) 
૪  શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો :- પરાંત ુ  હલનચલનની ખામી ધરાવતાાં  

OL,BL,OA,OAL,B,LV and HH  પ્રકારની ૪૦% કે તેથી વધ ુઅને ૧૦૦% સધુીની અશક્તતા 
ધરાવતા ઉમેદવારો હોય તેઓને જ મેડીકલ િોડગના તિીિી પ્રમાણપત્રને આધીન ૧૦ વર્ગ સધુીની 
છૂટછાટ મળવાપાત્ર રહશેે. આ ધસવાય અન્ય શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરવાને પાત્ર 
નથી. (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વર્ગની મયાગદામાાં) 

૫  ગજુરાત સરકારના કમગચારીઓ 
કે જેઓ ગજુરાત સરકારની 
નોકરીમાાં કાયમી ધોરણે અથવા 
હાંગામી ધોરણે સળાંગ છ માસ 
સધુી કામગીરી િજાવતા હોય 
અને તેઓની પ્રથમ ધનમણ  ાંક 
જાહરેાતમાાંની જગ્યામાાં 
દશાગવેલ વયમયાગદાની અંદર 
થયેલ હોય તેવા કમગચારીઓ  

(૧) જાહરેાતમાાં લાયકાત તરીકે અનભુવ માાંગેલ હોય તો ઉપલી 
વયમયાગદા લાગ ુપડશે નહીં (૨) જાહરેાતમાાં અનભુવને લાયકાત તરીકે 
માાંગેલ ન હોય પરાંત ુ ઇજનેરી,તિીિી,ખેતી ધવર્યક,પશ ુ બચહકત્સાની 
પદવી કે હડપ્લોમાની જગ્યા પર ધનમણ  ાંક પામેલ કમગચારીને 
જાહરેાતમાાંની આવી લાયકાતવાળી જગ્યા(Any such post)માટે ઉપલી 
વયમયાગદા લાગ ુપડશે નહીં 
(૩) જાહરેાતમાાં દશાગવેલ જગ્યા માટે અનભુવ એક લાયકાત તરીકે 
માાંગેલ ન હોય ત્યારે જે સાંવગગમાાંથી િઢતી મળવાપાત્ર હોય તેમાાં ફરજ 
િજાવતા કમગચારીને, તેઓએ િજાવેલ સેવાના સમય અથવા વધમુાાં 
વધ ુપાાંચ વર્ગની છૂટછાટ તે િે પૈકી જે ઓછાં હોય તેટલી છૂટછાટ મળશે.     



 
૫. શૈક્ષબણક લાયકાત:- 
(૧ ) ઉમેદિાર જાહરેાતમા ં દશાગિેલ શૈક્ષચણક લાયકાત અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખના રોજ 
િરાિતા હોિા જોઇએ. 
(૨ ) ઉમેદિારે શૈક્ષચણક લાયકાત માન્ય યવુનિવસિટી /સંસ્થામાથી મેળિેલ હોિી જોઇએ. 
(૩ ) ઉમેદિારે અરજી સાથે માન્ય યવુનિવસિટી /સંસ્થાના ગણુપત્રક (બિા જ િર્ો /સેમેસ્ટર) અને પદિી 
પ્રમાણપત્રોની સ્િય ંપ્રમાચણત નકલ રજુ કરિાની રહશેે. કોલેજના આચાયગ દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર 
માન્ય ગણિામા ંઆિશે નહી. 
(૪) શૈક્ષચણક લાયકાત કામચલાઉ િોરણે માન્ય રાખિી તેિો ઉમેદિારનો હક્ક દાિો સ્િીકારિામા ં
આિશે નહી. 
(૫) જાહરેાતમા ંદશાગિેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદિાર િરાિે છે તેિો તેમનો હક્ક દાિો હોય 
તો આિા ઉમેદિારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાવપત કરતા આદેશો/અવિકૃતતાની વિગતો આપિાની રહશેે. 
૬. અનભુવ :- 
(૧ ) માગેંલ અનભુિ, અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણિામા ંઆિશે. 
(૨ ) (અ) જાહરેાતમા ંઅન્યથા જોગિાઇ કરિામા ંન આિી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મેળિિામા ંઆિે તે 
તારીખથી, (બ) અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખના સદંભગમા ંઅનભુિ ગણિામા ંઆિશે. 
(૩ ) ઉમેદિારે અરજીમા ં જે અનભુિ દશાગિેલ હોય તેના સમથગનમા ં અનભુિનો સમયગાળો (રદિસ, 
માસ, િર્ગ), મળૂ પગાર અને કુલ પગારની વિગતો તથા બજાિેલ ફરજોનો પ્રકાર/મેળિેલ અનભુિની 
વિગતો સાથેનુ ં પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનુ ં રહશેે. આવુ ં પ્રમાણપત્ર સસં્થાના લેટરપેર્ પર સક્ષમ 
સત્તાવિકારીની સહી અને તારીખ સાથેનુ ંરજુ કરિાનુ ંરહશેે. 
(૪) ઉમેદિારે રજુ કરેલ અનભુિના પ્રમાણપત્રમા ં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરિાની વિનતંી માન્ય 
રાખિામા ંઆિશે નહીં. અરજી કયાગ પછી અનભુિના નિા પ્રમાણપત્રો સ્િીકારિામા ંઆિશે નહી. 
(૫) અંશકાલીન, રોજજિંદા વેતનદાર, એપે્રન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદવેતન, આમાંધત્રત ફકૅલ્ટી તરીકે 
ઉમેદવારે મેળવેલ અનભુવ માન્ય અનભુવ તરીકે ગણત્રીમાાં લેવામાાં આવશે નહીં. 
૭. અનસુ  બચત જાધત, અનસુ  બચત જનજાધત તથા સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગગ:- 
(૧ ) મળૂ ગજુરાતના સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત િગગના ઉમેદિારોને જ અનામત િગગના 
ઉમેદિાર તરીકે લાભ મળશે. 
(૨) સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત િગગના ઉમેદિારો િગગની વિગત અરજીપત્રકમા ંઅચકૂ આપિી. 
(૩ ) ઉમેદિારે અરજીપત્રકની સબંવંિત કોલમમા ંજે તે અનામત કક્ષા દશાગિેલ નહી હોય તો પાછળથી 
અનામત િગગના ઉમેદિાર તરીકે લાભ મેળિિાનો હક્ક દાિો માન્ય રાખિામા ંઆિશે નહીં. 
(૪) અનામત િગગનો લાભ મેળિિા ઇચ્છતા ઉમેદિારે તેના સમથગનમા ંસક્ષમ અવિકારી દ્વારા વનયત 
નમનુામા ં આપિામા ં આિેલ જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ સામેલ કરિાની રહશેે. 
અરજીપત્રક સાથે જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહીં હોય તો તે પાછળથી સ્િીકારિામા ંઆિશે નહીં 
અને અરજીપત્રક રદ થિાને પાત્ર બનશે. 
(૫) સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત િગગના ઉમેદિારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાિેશ 
“ઉન્નત િગગમા”ં નહી થતો હોય તો જ મળિાપાત્ર થશે. 
(૬) (અ) સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત િગગના ઉમેદિારોએ ઉન્નત િગગમા ંસમાિેશ ન થતો હોિા 

અંગેનુ ં સામાજજક ન્યાય અને અવિકારરતા વિભાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાિથી વનયત થયેલ 



ગજુરાતી નમનુા ‘પરરવશષ્ટ-ક’ મજુબનુ ં  અથિા ઉતત વિભગના તા.૨૭-૦૪-૨૦૧૦ના ઠરાિથી 
વનયત કરાયેલ ગજુરાતી નમનુા ‘પરરવશષ્ટ-૪’ મજુબનુ ં પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનુ ંરહશેે.  

(બ) તારીખ: ૦૧ /૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ કે ત્યારબાદ ઇસ્ય ુથયેલ ‘ઉન્નત િગગમા ંસમાિેશ નહી થિા 
અંગેનુ ંપ્રમાણપત્ર’ મહત્તમ અિવિ ઇસ્ય ુથયા-િર્ગ સરહત ત્રણ નાણાકીય િર્ગની રહશેે પરંત ુઆવુ ં
પ્રમાણપત્ર સબંવંિત જાહરેાત માટે ઓનલાઇન અરજી કરિાની તારીખ સિુીમા ંઇસ્ય ુકરાયેલ હોવુ ં
જોઇએ. 
નોંિ: ઉન્નત િગગમા ંસમાિેશ નહી હોિા અંગેના પ્રમાણપત્રની માન્યતા/સ્િીકૃતી તથા સમયગાળા 
અને અિવિના અથગઘટન બાબતે સરકારશ્રીના ઠરાિો /પરરપત્રોની જોગિાઇઓ આખરી ગણાશે. 
(ક) પરરણીત મરહલા ઉમેદિારોએ આવ ુપ્રમાણપત્ર તેમના માતા-વપતાની આિકના સદંભગમા ંરજુ 
કરેલ હશે તો તેમની અરજી રદ કરિામા ંઆિશે. જો કોઇ ઉમેદિારે વનયત સમયગાળા દરમ્યાન 
ઇસ્ય ુથયેલ વનયત નમનૂાનુ ંપ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નરહ હોય તો તેઓની અરજી અમાન્ય ગણિામા ં
આિશે અને તેઓને ચબનઅનામત જગ્યા સામે પણ વિચારણામા ંલેિામા ંઆિશે નરહ. 

(ર્) ઉમેદિારે ઓનલાઇન અરજી કરતી િખતે જે ‘ઉન્નત િગગમા ં સમાિેશ નહી થિા અંગેનુ ં
પ્રમાણપત્ર’ ની વિગતો જણાિેલ હોય તેની જ નકલ અરજી સાથે જોર્િાની રહશેે. જો આિા ં
પ્રમાણપત્રમા ંકોઇ ભલૂ હોિાને કારણે ઉમેદિાર જાહરેાતની છેલ્લી તારીખ બાદનુ ંનવુ ંપ્રમાણપત્ર 
મેળિે તો પણ સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત િગગના ઉમેદિાર તરીકે પાત્ર થિા માટે 
ઓનલાઇન અરજીમા ંજણાિેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહશેે. 
(ઇ) ઉન્નત િગગમા ં સમાિેશ ન થતો હોિા અંગેનુ ં પ્રમાણપત્ર આપિા માટે ૬ માપદંર્ો ધ્યાને 
લેિાય છે.  પ્રમાણપત્રની અિવિ હિે ત્રણ િર્ગની છે. પરંત ુ ઉતત માપદંર્ો પૈકી કોઇપણ 
માપદંર્મા ંઆ અિવિ દરમ્યાન ફેરફાર થાય તો તેની સ્િૈવછક જાહરેાત સબંવંિત ઉમદિારે તથા 
તેના માતા-વપતા /િાલીએ સ્િય ંસબંવંિત સત્તાવિકારી તેમજ તેના દ્વારા પ્રમાણપત્રમા ંકોઇ ફેરફાર 
કરિામા ંઆિે તો ગજુરાત જાહરે સેિા આયોગને કરિાની રહશેે. ઉમદિાર/માતા-વપતા /િાલી 
આિી જાહરેાત નરહિં કરીને કોઇપણ વિગતો છૂપાિશે તો તેઓ કાયદેસરની કાયગિાહીને પાત્ર બનશે 
અને તેઓએ મેળિેલ અનામતનો લાભ રદ્દ કરિાપાત્ર થશે. ઉન્નત િગગમા ં સમાિેશ નહી થિા 
અંગેનુ ં પ્રમાણપત્ર મેળિિા માટેના કોઇપણ માપદંર્મા ં ફેરફારની સ્િૈવછક જાહરેાત કરિાની 
જિાબદારી ઉમદિાર/માતા-વપતા /િાલીની વ્યક્તતગત રીતે અને સયંતુત રીતે રહશેે.         

(૭) સરકારની પ્રિતગમાન જોગિાઈ મજુબ અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો ચબનઅનામત િગગના 
ઉમેદિારો માટે અપનાિેલ હોય તેના કરતા ંિધ ુવિસ્તતૃ કરેલ અન્ય કે્ષત્ર) મા ંછૂટછાટ લીિા વસિાય 
પોતાની ગણુિત્તાના આિારે પસદંગી પામે તો ચબનઅનામત જગ્યાની સામે ગણતરીમા ં લેિાના થાય 
છે. 

(૮) ઉમેદિારે અરજીમા ંજાવત અંગે જે વિગત દશાગિેલ હશે તેમા ં પાછળથી ફેરફાર કરિાની વિનતંી 
માન્ય રાખિામા ંઆિશે નહી. 
 
 
 
૮. માજી સૈધનક 
(૧ ) માજી સૈવનક ઉમેદિારોએ અરજીપત્રકમા ંવિગતો આપિાની રહશેે. 



(૨ ) માજી સૈવનક ઉમેદિારે રર્સ્ચાર્જ બકુની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચકૂ મોકલિાની રહશેે. 
૯. શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો 
(ક) શારીરરક અશતતતા િરાિતા ઉમેદિારોએ અરજીપત્રકમા ંવિગતો આપિાની રહશેે. 
(ખ) શારીરરક અશતતતા ૪૦% કે તેથી િધ ુહોય તેિા ઉમેદિારને જ શારીરરક અશતતતાનો લાભ 

મળિાપાત્ર રહશેે. શારીરરક અશતતતાનો લાભ મેળિિા ઇચ્છતા ઉમેદિારે (૧ ) શ્રિણનીખામી (૨ ) 
હલનચલન અશતતતા અથિા મગજનો લકિો તે પૈકીની કઇ શારીરરક અશતતતા છે તે દશાગિવુ.ં 
(ગ) જાહરેાતમા ંશારીરરક અશતતતા િરાિતા ઉમેદિારો માટે અનામત જગ્યા દશાગિેલ ન હોય, પરંત ુ
જગ્યાની ફરજોને અનરુૂપ જે પ્રકારની શારીરરક અશતતતા િરાિતા ઉમેદિારોને પાત્ર ગણેલ હોય તેઓ 
તે જાહરેાત માટે અરજી કરી શકશે. આિા પ્રસગેં ઉંમરમા ંછૂટછાટ મળશે. 
(ઘ) શારીરરક અશતતતા િરાિતા ઉમેદિારે તેના સમથગનમા ં સામાન્ય િહીિટ વિભાગના તા.૧-૧૨-
૨૦૦૮ના પરરપત્ર ક્રમાકં-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨, થી વનયત થયેલ નમનૂામા ં સરકારી હોક્સ્પટલના 
સવુપ્રટેન્ર્ને્ટ /વસવિલ સર્જન/મેર્ીકલ બોર્ગ દ્વારા આપિામા ં આિેલ પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે 
અચકૂ મોકલિાની રહશેે. જો પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ કરિામા ંનહીં આિેલ હોય તો તે પાછળથી 
સ્િીકારિામા ંઆિશે નહીં શારીરરક અશતત ઉમેદિાર તરીકેનો લાભ મળિાપાત્ર થશે નહીં. 
(ચ) શારીરરક અશતત ઉમેદિારોના રકસ્સામા ંઅરજી કયાગની તારીખ બાદ ભરતી પ્રરક્રયાના કોઇ પણ 
તબકે્ક જે કોઇ ઉમેદિાર “Physical Disabled”  (શારીરરક અશતત) બને અને તે અંગે જરૂરી 
દસ્તાિેજો /પરૂાિાઓ રજુ કરે તો તેિા ઉમેદિારની રજૂઆત મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી પ્રરક્રયાના જે 
પણ તબક્કા બાકી હોય તે તબક્કાથી જ તેિા ઉમેદિારને “PD” (શારીરરક અશતત) ઉમેદિાર તરીકેના 
મળિાપાત્ર તમામ લાભ/છૂટછાટ મળિાપાત્ર થશે. આિા લાભો કે છૂટછાટ ભરતી પ્રરક્રયાના પણુગ થયેલ 
તબક્કા માટે પશ્વાદિતી અસરથી આપી શકાશે નરહ. 
૧૦. મહહલા ઉમેદવાર 
 મરહલાઓની અનામત જ્ગગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મરહલા ઉમેદિાર ઉપલબ્િ નહીં થાય તો તેની 
જગ્યા જે તે કક્ષાના (category) પરુુર્ ઉમેદિારોને ફાળિી શકાશે. 
જો ઉમેદિારનો સમાિેશ અનામત િગગ, માજી સૈવનક, શારીરરક અશતતતા, મરહલા કે વિિિા પૈકીના 
વિકલ્પો પૈકી એક થી િધ ુવિકલ્પોમા ંથતો હોય તેિા રકસ્સામા ંતેને લાગ ુપર્તા વિકલ્પો પૈકી જેમા ં
િધ ુલાભ મળિાપાત્ર હશે તે મળશે. 

૧૧. ધવધવા ઉમેદવાર 
(૧ ) ઉમેદિાર વિિિા હોય તો અરજીપત્રકમા ંતે કોલમ સામે “હા” અિશ્ય લખવુ ંઅન્યથા “લાગ ુ પર્તુ ં
નથી” એમ દશાગિવુ ં. 
(૨ ) વિિિા ઉમેદિારે જો પનુ:લગ્ન કરેલ હોય તો અરજી પત્રકમા ંતે કોલમ સામે “હા” અચકૂ લખવુ ં
અન્યથા “લાગ ુપર્તુ ંનથી” એમ દશાગિવુ ં. 
(૩ ) વિિિા ઉમેદિારે પનુ:લગ્ન કરેલ ન હોય અને વિિિા ઉમેદિાર તરીકે લાભ મેળિિા ઇચ્છતા 
હોય તો અરજી સાથે પનુ:લગ્ન કરેલ નથી તેિી એરફર્વેિટ રજુ કરિાની રહશેે. 
(૪) વિિિા ઉમેદિારને સરકારની પ્રિતગમાન જોગિાઈ મજુબ તેઓએ મેળિેલ ગણુમા ંપાચં ટકા ગણુ 
ઉમેરિામા ંઆિશે. 
(પ) કોઇ મરહલા ઉમેદિાર જાહરેાત માટે અરજી કરે તે સમયે ‘’વિિિા‘’  ન હોય, પરંત ુઅરજી કયાગ 
બાદ અથિા જાહરેાત પ્રવસધ્િ થયાની છેલ્લી તારીખ િીતી ગયા બાદ અથિા ભરતી પ્રરક્રયાના કોઇપણ 
તબકે્ક “વિિિા” બને અને તે અંગે જરૂરી દસ્તાિેજી પરૂાિાઓ રજુ કરે તો તેની રજુઆત મળ્યા તારીખ 



પછીના ભરતી પ્રરક્રયાના જે પણ તબકકા બાકી હોય તે તબકકાથી જ તેિા મરહલા ઉમેદિારોને ‘’વિિિા 
મરહલા ઉમેદિાર‘’ તરીકેના લાભ આપિામા ંઆિશે.  
૧૨. ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર:- 
(૧ ) ગજુરાત સરકારના સરકારી /અિગસરકારી /સરકાર હસ્તકના કોપોરેશન/કંપનીઓમા ંસેિા બજાિતા 
અવિકારીઓ/કમગચારીઓ આયોગની જાહરેાતના સદંભગમા ંબારોબાર અરજી કરી શકશે અને તેની જાણ 
ઉમેદિારે પોતાના વિભાગ/ખાતા /કચેરીને અરજી કયાગની તારીખથી રદન-૭ મા ંઅચકૂ કરિાની રહશેે. 
જો ઉમેદિારના વનયોતતા તરફથી અરજી મોકલિાની છેલ્લી તારીખ બાદ ૩૦ રદિસમા ંઅરજી કરિાની 
પરિાનગી નહીં આપિાની જાણ કરિામા ં આિશે તો તેઓની અરજી નામજુંર કરી ઉમેદિારી રદ 
કરિામા ંઆિશે. 
(૨ ) કેન્દ્ર સરકારની અથિા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમા ંહોય તેિા ઉમેદિારે ખાતા મારફત 
અરજી મોકલિાની રહશેે અથિા આ અરજી સાથે વનમણકૂ અવિકારીનુ ંના િાિંા પ્રમાણપત્રરજુ કરિાનુ ં
રહશેે. 
(૩ ) રૂબરૂ મલુાકાત સમયે ઉમેદિારે સક્ષમ અવિકારી દ્વારા આપિામા ંઆિેલ ના િાિંા પ્રમાણપત્ર રજુ 
કરિાનુ ંરહશેે. 
૧૩. ગેરલાયક ઉમેદવાર:- 
ગજુરાત જાહરે સેિા આયોગ કે અન્ય જાહરે સેિા આયોગ અથિા અન્ય સરકારી/અિગ સરકારી /સરકાર 
હસ્તકની સસં્થાઓ દ્વારા ઉમેદિાર ક્યારેય પણ ગેરલાયક ઠરાિેલ હોય તો તેની વિગત અરજીપત્રકમા ં
આપિાની રહશેે. જો ઉમેદિારનો ગેરલાયકનો સમય ચાલ ુ હશે તો આિા ઉમેદિારની અરજી રદ 
થિાને પાત્ર બનશે. 
૧૪. ફરજજયાત ધનવધૃિ, રુખસદ, િરતરફ :- 
અગાઉ ઉમેદિારને સરકારી સેિા /સરકાર હસ્તકની કંપની કે બોર્ગ કોપોરેશનમાથંી ક્યારેય પણ 
ફરજજયાત વનવવૃત્ત, રુખસદ કે બરતરફ કરિામા ંઆિેલ હોય તો અરજીપત્રકમા ંતેની વિગત આપિાની 
રહશેે. 
૧૫. અગત્યની જોગવાઇઓ:-    
(૧) આ જગ્યાની વનમણકૂ માટે સીિી ભરતીથી પસદંગીની પરક્રયા અનસુરિાની થાય છે. જે માટે The 

Gujarat Public Service Commission Procedure (Amendment) Rules 2016, તથા The Gujarat 

Public Service Commission Procedure (Amendment) Rules 2017 અનસુાર ઉમેદિારોની 
પસદંગી પ્રાથવમક કસોટી અને રૂબરૂ મલુાકાત યોજીને કરિામા ં આિશે. પ્રાથવમક કસોટીના 
ગણુક્રમાનસુાર જરૂરી અરજીઓની ચકાસણી કરી ઉમેદિારોની રૂબરૂ મલુાકાત માટેની પાત્રતા નક્કી 
કરાશે. આ કસોટીનુ ં માધ્યમ આયોગ અન્યથા નક્કી કરશે નહીં તો ગજુરાતી રહશેે. પ્રાથવમક કસોટી 
સામાન્યત: અમદાિાદ/ગાિંીનગર ખાતે લેિામા ંઆિશે, અને ઉમેદિારોએ સ્િખચે ઉપક્સ્થત રહિેાનુ ં
રહશેે.  
(૨ ) પ્રાથવમક કસોટીમા ં મેળિેલ ગણુ આખરી પસદંગી માટે ગણિામા ં આિશે. રૂબરૂ મલુાકાત માટે 
બોલાિિાના થતા ઉમેદિારોમા,ં જો કોઇ ઉમેદિારોના પ્રાથવમક કસોટીમા ં૧૦% કે તેથી ઓછા ગણુ હશે 
તો તેમને રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્રતા નક્કી કરિા અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદિારોની યાદી માટે 
વિચારણામા ંલેિામા ંઆિશે નહી. 
(૩ ) પ્રાથવમક કસોટીમા ં સામાન્ય અભ્યાસના ૧૦૦ ગણુમાટે ૧૦૦ પ્રશ્નો રહશેે અને સબવંિત વિર્યના 
૨૦૦ ગણુ માટે ૨૦૦ પ્રશ્નો રહશેે. 



(૪) ઉમેદિારોની આખરી પસદંગી ૫૦ ટકા ગણુભાર પ્રાથવમક કસોટીના ૩૦૦ ગણુમાથંી મેળિેલ ગણુ 
અને ૫૦ ટકા ગણુભાર રૂબરૂ મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાથંી મેળિેલ ગણુના આિારે કરિામા ંઆિશે. 
એટલે કે પ્રાથવમક કસોટીમા ં૩૦૦ ગણુમાથંી મેળિેલ ગણુને ૫૦ ટકા ગણુભાર અને રૂબરૂ મલુાકાતમા ં
૧૦૦ ગણુમાથંી મેળિેલ ગણુને ૫૦ ટકા ગણુભાર ગણી કુલ ૧૦૦ ગણુમાથંી ગણુ આપિામા ંઆિશે. 
સ્પષ્ટીકરણ:- જો ઉમેદિારે પ્રાથવમક કસોટીમા ં ૩૦૦ ગણુમાથંી ૧૫૦ ગણુ મેળિેલ હશે અને રૂબરૂ 
મલુાકાતમા ં૧૦૦ ગણુમાથંી ૬૦ ગણુ મેળિશે તો લેચખત પ્રાથવમક કસોટીના ૫૦ ટકા ગણુભાર મજુબ 
૨૫ ગણુ અને રૂબરૂ મલુાકાતના ૫૦ ટકા ગણુભાર મજુબ ૩૦ ગણુ એમ કુલ ૫૫ ગણુ થશે.  

(૫) “સીિી પસદંગીથી ભરતી અન્િયે આયોગ દ્રારા પ્રવસધ્િ થયેલ જાહરેાત માટે કુલ જ્ગગ્યાની સખં્યા 
સામે નોંિાયેલ કુલ On Line Application (Duplicate Application બાદ કયાગ પછીની Valid on Line 
Applications) ની સખં્યા ૨૫ કરતા િધ ુ હોય, ત્યારે તે જાહરેાત અન્િયે પ્રથમ પ્રાથવમક કસોટી 
યોજિામા ંઆિશે અને પ્રાથવમક કસોટીના પરરણામના આિારે ઉમેદિારો પાસેથી અરજી પત્રક અને 
જરૂરી દસ્તાિેજો મેળિી આગળની કાયગિાહી કરિામા ં આિશે. પરંત ુ જો સીિી પસદંગીથી ભરતી 
અન્િયે પ્રવસધ્િ થયેલ જાહરેાત અન્િયે, નોંિાયેલ કુલ on Line Valid Applications ની સખં્યા ૨૫ કે 
તેથી ઓછી હોય તો આયોગનો આદેશ મેળિી નોંિાયેલ બિા જ ઉમેદિારો પાસેથી અરજીપત્રક તથા 
જાહરેાતની જોગિાઇઓ મજુબ તમામ દસ્તાિેજ મગાિી પ્રથમ અરજી ચકાસણી કયાગ બાદ પ્રાથવમક 
કસોટી યોજિામા ંઆિશે.”   
(૬) પ્રાથવમક કસોટીમા ંઉમેદિારને O.M.R. Sheet મા ંજિાબ આપિા માટે A, B, C, D અને E એમ 
પાચં વિકલ્પ આપિામા ંઆિશે, પાચંમો વિકલ્પ E ‘Not attended’ તરીકેનો રહશેે. જો ઉમેદિારે તમામ 
વિકલ્પો ખાલી રાખ્યા હોય (encode કયાગ ન હોય) અથિા ખોટા જિાબ આપેલ હોય તો પ્રત્યેક વનવશ્રત 
ગણુના ૦.૩ Negative Marks કાપિામા ંઆિશે. અને જો પાચંમો વિકલ્પ E  ‘Not attended’  એનકોર્ 
કરેલ હોય તો “શનૂ્ય”  ગણુ કાપિાના રહશેે. અથાગત માત્ર E  ‘Not attended’  વિકલ્પ જ encode કયો 
હશે તો તે પ્રશ્ન માટે કોઇ નેગેટીિ ગણુ કાપિામા ંઆિશે નહીં.  

(૭) રૂબરૂ મલુાકાતમા ંઆયોગની સચુનાઓ /િોરણો મજુબ જાહરેાતમા ંદશાગિેલ કેટેગરીિાઈઝ જગ્યાની 
સખં્યાને ધ્યાને લઈ નીચે મજુબ અનસુરિાનુ ંરહશેે.   

કુલ જગ્યાઓ        કુલ જગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાિિામા ંઆિનાર ઉમેદિારોની સખં્યા 
   ૦૧       ૦૬ 

   ૦૨       ૦૮ 

   ૦૩       ૧૦ 

   ૦૪ કે તેથી િધ ુ    કુલ જગ્યાઓથી ૦૩ ગણા 
 

(૮) પ્રાથવમક કસોટીમા ંમેળિેલ ગણુ આખરી પસદંગી માટે ગણિામા ંઆિશે. તેમજ ઉપયુગતત કોલમમા ં
દશાગિેલ સખં્યા પ્રમાણે રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાિિાના થતા ઉમેદિારોમા,ં જો કોઇ ઉમેદિારના 
પ્રાથવમક કસોટીના ૧૦ ટકા  કે તેથી ઓછા ગણુ હશે તો રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર ગણિામા ંઆિશે નહીં. 
(૯) જાહરેાતમા ંઠરાિેલ લઘતુમ લાયકાત તેમજ અનભુિ કરતા ંિધ ુશૈક્ષચણક લાયકાત અને /અથિા 
િધ ુ અનભુિ અને/અથિા લાયકાતમા ં ઊંચી ટકાિારીને આિારે રૂબરૂ મલુાકાત માટે આયોગ 
ઉમેદિારોની સખં્યા મયાગરદત કરી શકશે. 
(૧૦) સીિી ભરતી માટે ઇન્ટરવ્ય ુકવમટી દ્વારા રૂબરૂ મલુાકાતમા ંઉમેદિારના એકંદર દેખાિ (Overall 

Performance) ને ધ્યાને લેિામા ંઆિશે અને ઇન્ટરવ્ય ુકવમટી ઇન્ટરવ્ય ુદરમ્યાન ઉમેદિારના Overall 

Performance ને ધ્યાનમા ં રાખી ચચાગ વિચારણા કયાગ બાદ સિાગનમુતે ગણુ આપશે. 



(૧૧) પ્રાથવમક કસોટી અને રૂબરૂ મલુાકાતમા ં મેળિેલ ગણુના આિારે આખરી પસદંગી યાદી અને 
પ્રવતક્ષા યાદી તૈયાર કરિામા ં આિશે. જાહરેાતમા ં જો મરહલાઓ, માજી સૈવનકો તથા શારીરરક રીતે  
અશતત ઉમેદિારો માટે અનામત જગાઓ હોય, અને મેળિેલ ગણુના આિારે, જો જાહરેાતમા ંદશાગિેલ 
અનામત જગાની સખં્યા સામે પરુતી સખં્યામા ંમરહલા /માજી સૈવનક/શારીરરક રીતે અશતત ઉમેદિારોનો 
પસદંગી યાદીમા ંસમાિેશ ન થતો હોય તો, સબવંિત કેટેગરીના કટ ઓફ માકગસ ના ૧૦% જેટલુ ંિોરણ 
હળવુ ં કરીને કુલ અનામત જગાઓ પૈકી બાકી રહતેી અનામત જગાઓ સામે મરહલા /માજી 
સૈવનક/શારીરરક રીતે અશતત ઉમેદિારોનો પસદંગી યાદીમા ંસમાિેશ કરિાનો રહશેે.  

(૧૨ ) મરહલા ઉમેદિારો માટે લઘતુમ ગણુના ૧૦ ટકાનુ ં િોરણ હળવ ુ કરીને પસદંગી પદ્ધવત 
અનસુરિાની રહશેે અને રૂબરૂ મલુાકાત બાદ જે તે કેટેગરીના મરહલા ઉમેદિારો માટેની અનામત સખં્યા 
જેટલા મરહલા ઉમેદિારોથી િધ ુઉમેદિારો ઉપલબ્િ થાય તો ભલામણ યાદીમા ંમરહલા ઉમેદિારોનો 
સમાિેશ થયા બાદ બાકીના મરહલા ઉમેદિારોની પ્રવતક્ષાયાદીમા ં પસદંગી ગણિામા ં આિશે આ 
જોગિાઇ મજુબ લઘતુમ લાયકી િોરણ આ મજુબ રહશેે  
૧૬. રૂિરૂ મલુાકાત:-  
(૧ ) રૂબરૂ મલુાકાત આયોગની કચેરી ખાતે જ લેિામા ંઆિશે. ઉમેદિારે પોતાના ખચે ઉપક્સ્થત થિાનુ ં
રહશેે. 
(૨ ) અનસુચૂચત જાવત, અનસુચૂચત જનજાવત તથા સા.શૈ.પ.િગગના તથા બેરોજગાર ઉમેદિારો કે જેઓના 
માતા-વપતાની િાવર્િક આિક આિકિેરાને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહઠેાણના સ્થળેથી રૂબરૂ 
મલુાકાત માટે આિિા તથા જિા માટે ગજુરાત એસ.ટી. વનગમ દ્વારા વનયત થયેલ રટરકટના દર પ્રમાણે 
બસ ભાડંુ મળિાપાત્ર થશે. આ માટે ઉમેદિારે રૂબરૂ મલુાકાતના રદિસે વનયત ફોમગ ભરિાન ુરહશેે અને 
તેની સાથે અસલ રટરકટ રજુ કરિાની રહશેે. 
(૩ ) રૂબરૂ મલુાકાતના રદિસે રૂબરૂ મલુાકાતના પત્રમા ં દશાગિિામા ં આિેલ અસલ પ્રમાણપત્રો રજુ 
કરિાના રહશેે. જો ઉમેદિાર અસલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર 
બનશે નહીં તેની ખાસ નોંિ લેિી. 
૧૭. નીચે દશાગવ્યા મજુિની અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષ્ટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપ  ણગ 
નથી) 
(૧ ) આયોગના ઓનલાઇન મસુદ્દા મજુબ અરજી કરેલ ન હોય 
(૨ ) અરજીમા ંદશાગિેલ વિગતો અધરૂી કે અસગંત હોય. 
(૩ ) અરજીમા ંઉમેદિારે સહી અપલોર્ કરેલ ન હોય. 
(૪) અરજી ફેતસથી અથિા ઈ-મેઇલથી મોકલાિેલ હોય. 
(૫) અરજીમા ંપાસપોટગ  સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોર્ કરેલ ન હોય. 
(૬) અરજી સાથે પરેૂપરૂી ફી ભરેલ ન હોય. 
(૭) અનસુચૂચત જાવત, અનસુચૂચત જનજાવત, સા.શૈ.પ.િગગ તથા શારીરરક અશતતતા િરાિતા ઉમેદિારે 
અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અવિકારી દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૮) માજી સૈવનક ઉમેદિારે રર્સ્ચાર્જ બકુની નકલ રજુ કરેલ ન હોય 
(૯) ઉમેદિારે શૈક્ષચણક લાયકાતના સદંભગમા ંમાકગશીટ/પદિી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ નહોય. 
(૧૦) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ.પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૧૧ ) ઉમેદિારે અરજીપત્રકમા ંઅનભુિ દશાગિેલ હોય (જેના આિારે પાત્રતા નક્કી કરિાની થતી હોય) 
પરંત ુ તેના સમથગનમા ં પ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ ન હોય અથિા તો રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રમા ં તેઓનો 



અનભુિનો સમયગાળો, મળુપગાર, કુલપગાર અને અનભુવનો પ્રકાર દશાગવેલ ન હોય તથા સાંસ્થાના 
લેટરપેડ ઉપર ન હોય. 
(૧૨) ઓનલાઈન જાહરેાતની અરજી કરવાની રીત ક્રમાાંક:૧૫ નીચે સચુવેલ  (ઉમેદવારોને સિાંધધત) 

પ્રમાણપત્રો અને જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોય તેવા લાગ ુપડતા આધાર પરુાવાની 
પ્રમાબણત કરેલ નકલો આયોગને મોકલવામા આવેલ અરજીપત્રક સાથે જોડલે નહીં હોય તેવા 
ઉમેદવારોની અરજી અધરુી ગણીને રદ ગણવામા આવશે. 
૧૮. ધનમણ  ક:-  
(૧ ) ઉપરની જાહરેાત સબંિંમા ંવનમણકૂ માટે પસદં થયેલા ઉમેદિારની સરકારશ્રીના સબંવંિત વિભાગને 
આયોગ દ્વારા ભલામણ કરિામા ંઆિશે. ઉમેદિારોએ આખરી વનમણકૂ પત્ર મેળિતા ંપહલેા ંકોમ્્યટુર 
અંગેની સીસીસી અથિા તેની સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર િખતો િખત નક્કી કરે તેિી લાયકાત મેળિી 
લેિાની રહશેે. આ પ્રકારની લાયકાત નહીં િરાિનાર ઉમેદિાર વનમણકૂને પાત્ર બનશે નહીં. 
(૨ ) વનમણકૂ અંગેની સઘળી કાયગિાહી સરકારશ્રી દ્વારા કરિામા ંઆિતી હોિાથી આ અંગેનો કોઇપણ 
પત્રવ્યિહાર આયોગ ધ્યાને લેશે નહીં. 
(૩ ) ઉમેદિારે તેની શૈક્ષચણક લાયકાત/અનભુિ/ઉંમર િગેરેના સમથગનમા ં રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રો 
કોઇપણ તબકે્ક અયોગ્ય માલમુ પર્શે તો તેની ઉમેદિારી રદ થશે તેમજ ભલામણ બાદની વનમણકૂ 
પણ રદ થિાને પાત્ર રહશેે અને આિા ઉમેદિાર ભારતીય ફોજદારી િારા હઠેળની કાયગિાહીને પાત્ર 
થશે, જેથી ઉમેદિારને સલાહ આપિામા ંઆિે છે કે, તેમણે રજુ કરેલા પ્રમાણપત્રો ખબુ જ ચોકસાઈથી 
પણુગ રીતે ખરાઈ કયાગ બાદ જ આયોગમા ંરજુ કરિા. 
૧૯. ગેરવતગણ  ાંક અંગે દોધર્ત ઠરેલા ઉમેદવારો ધવરૂધ્ધ પગલાાં 
ઉમેદિારોને આથી ચેતિણી આપિામા ં આિે છે કે તેઓ એ અરજીપત્રકમા ં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી 
મારહતી દશાગિિી નહી, તેમજ આિશ્યક મારહતી છૂપાિિી નહી, ઉપરાતં તેઓએ રજુ કરેલ અસલ 
દસ્તાિેજો કે તેની પ્રમાચણત નકલમા ંકોઇપણ સજંોગોમા ંસિુારો અથિા ફેરફાર અથિા બીજા કોઇપણ 
ચેર્ા ં કરિા નહીં અથિા તેઓએ આિા ચેર્ા ં કરેલ/બનાિટી દસ્તાિેજો રજુ કરિા નહી, જો એક જ 
બાબતના બે કે તેથી િધ ુદસ્તાિેજોમા ંઅથિા તેની પ્રમાચણત નકલમા ંકોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઇ 
અથિા વિસગંતતા જણાય તો તે વિસગંતતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા રજુ કરિી.જો કોઇ ઉમેદિાર 
આયોગ દ્વારા દોવર્ત જાહરે થયેલ હોય અથિા થાય તો, 
(૧ ) તેઓની ઉમેદિારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રા્ત કરિા,  
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપિી,  
(૩ ) કોઇ અન્ય વ્યક્તત દ્વારા છળકપટથી કામ પણૂગ કરાવ્ય ુહોય, 
(૪) બનાિટી દસ્તાિેજ રજુ કયાગ હોય,  
(પ) અગત્યની બાબત છુપાિિા અથિા દોર્મકુત અથિા ખોટા વનિેદનો કરેલ હોય, 
(૬) તેઓની ઉમેદિારી અંગે કોઇપણ અવનયવમત કે અનચુચત ઉપાયોનો સહારો લીિો હોય, 
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનચુચત સાિનોનો ઉપયોગ કયો હોય, 
(૮) ઉત્તરિહીમા ંઅશ્લીલ ભાર્ા કે અવશષ્ટ બાબતો સરહતની અસગંત બાબતો રજુ કરેલ હોય, 
(૯) પરીક્ષા ખરં્મા ં કોઇપણ રીતની ગેરિતગણકૂ આચરિી, જેિી કે અન્ય ઉમેદિારની જિાબિહીની 
નકલ કરિી, પસુ્તક, ગાઇર્, કાપલી તેિા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તચલચખત સારહત્યની મદદથી અથિા 
િાતચચત દ્વારા કે કોઇ સાકેંવતક રીતે નકલ કરિા કે અન્ય ઉમેદિારોને નકલ કરાિિાની ગેરરીતીઓ 
પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી આચરિા માટે, 



(૧૦) આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે વનયકુત થયેલા કમગચારીઓને પજિણી કરિી, કોઇપણ 
પ્રકારની શારીરરક ઇજા પહોચાર્િી, અથિા 
(૧૧ ) ઉપરોકત જોગિાઇઓમા ંઉલ્લેખાયેલ દરેક અથિા કોઇપણ કૃત્ય કરિા કે કરાિિા તેણે કે સીિી 
અથિા આર્કતરી રીતે આયોગ પરદબાણ લાિનાર ઉમેદિાર નીચે દશાગિેલ વશક્ષા ઉપરાતં આપો આપ 
પ્રયત્ન કયો હોય, ફોજદારી કાયગિાહીને પાત્ર બનશે. 

(ક) આયોગ દ્વારા તે પસદંગીના ઉમેદિાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાિી શકાશે, અને/અથિા 
(ખ) તેને આયોગ લે તેિી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મલુાકાત માટે કાયમી કે મકુરર મદુત 
માટે 

(૧ ) આયોગ દ્વારા લેિાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસદંગી માટે, અને 
(ર) રાજય સરકાર હઠેળની કોઇપણ નોકરીમાથંી સરકાર દ્વારા ગેરલાયક ઠરાિી શકાશે અને 

(ગ) જો સરકારી સેિામા ંઅગાઉથી જ હોય તો તેના વિરૂધ્િ સમચુચત વનયમો અનસુાર વશસ્તભગંના 
પગલા ંલઇ શકાશે. 

(૧ર) ઉપરોકત વિગતોમા ં વનરદિષ્ટ કરેલ વશક્ષા કરતા પહલેા આયોગ/સરકાર દ્વારા 
ઉમેદિારને /કમગચારીને 

(૧ ) આરોપનામામા ંતેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથિા કેસના પ્રકાર બાબતે, 
(ર) લેખીતમા ંવશક્ષા અંગે બચાિનામુ ંહકીકત રજુ કરિા અને 
(૩ ) વશક્ષા અંગે વનયત સમય મયાગદામા ંરૂબરૂ રજુઆત કરિાની તક આપિામા ંઆિશે. 

  
 

 (આશા શાહ) 
સાંયકુ્ત સબચવ, 

        ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Online  અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત 

 

આ જાહરેાતના સદંભગમા ં આયોગ દ્વારા ઓનલાઈન જ અરજી સ્િીકારિામા ં આિશે. ઉમેદિાર         
તા. ૧૬ /૦૪/૨૦૧૮,૧૩.૦૦ કલાક થી તા.  ૦૨ /૦૫/૨૦૧૮ ,૧૩.૦૦ કલાક સિુીમા ં https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in પર અરજીપત્રક ભરી શકશે. ઉમેદિારે અરજી કરિા માટે નીચે મજુબના Steps 
(૧ ) થી (૧૬) અનસુરિાનારહશેે. Confirmation Number મળ્યા પછી જ અરજી માન્ય ગણાશે. 
 
(૧ ) સૌ પ્રથમ http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવુ.ં 
(૨ ) Apply Online Click કરવુ.ંઆ પ્રમાણે click કરિાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now 
બટન દેખાશે. સૌપ્રથમ More Details પર Click કરીને જાહરેાતની બિી જ વિગતોનો અભ્યાસ 
ઉમેદિારોએ કરિો અને ત્યારબાદ Apply Now બટન ક્તલક કરવુ.ં 
(૩ ) Industries Officer (Technical), and Manager (Raw Materials), Class-II, ઉપર click 
કરિાથી જગ્યાની વિગતો મળશે. 
(૪) તેની નીચે Apply Now પર Click કરિાથી Application Format દેખાશે. Application Format 
મા ંસૌ પ્રથમ “Personal Details” ઉમેદિારે ભરિી. (અહીં લાલ ફુદરર્ી (*) વનશાની હોય તેની વિગતો 
ફરજજયાત ભરિાની રહશેે.) “Personal Details”મા ંજ્યા ંMobile Number અને email ID માગં્યા છે, 
તેની વિગત લખિી જેથી જરૂર જણાયે આયોગ ઉમેદિારને મારહતગાર કરી શકે. 
(૫) Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરિા માટે Educational Details પર click 
કરવુ ંઅને પોતાની શૈક્ષચણક વિગતો ભરિી. 
(૬) Additional Qualification પર “click” કરી Additional Qualification ભરિી. 
(૭) Experience Details પર “click” કરવુ ં અને Experience Details ભરિી. િધ ુ Experience 
ઉમેરિા માગતા હોિ તો Add. More Exp. પર “click” કરી Details ભરિી. 
(૮) Additional Information પર “click” કરી ત્યા ં મારહતી ભરિી. જે િિારાનો અનભુિ ojas 

moduleમા ંસમાવિષ્ટ ન થતો હોય, તો સાદા કાગળ પર ojas મા ંજણાવ્યા મજુબના અનભુિના કોઠા 
પ્રમાણે આપે િિારાના અનભુિની વિગત ઉમેરીને મોકલિી. 
(૯) તેની નીચે “Self-declaration” મા ંYes/No પર click કરવુ.ં 
(૧૦) હિે save  પર “click” કરિાથી તમારો Data Save થશે. અહીં ઉમેદિારનો Application 

Number generate થશે. જે ઉમેદિારે સાચિીને રાખિાનો રહશેે અને હિે પછી આ જાહરેાતના સદંભગમા ં
આયોગ સાથેના કોઈપણ પત્રવ્યિહારમા ંતે દશાગિિાનો રહશેે.  
(૧૧ ) જો આપના અરજીપત્રકમા ંકોઇ સિુારા-િિારા કરિાના હોય તો Edit Applicationમા ંજઇને કરી 
શકાશે, આ સવુિિા અરજી Confirm કરતા ંપહલેા ઉપલબ્િ છે. એક િખત અરજી Confirm થઇ ગયા 
પછી /બાદ આ સવુિિા ઉપલબ્િ રહશેે નહીં. 
(૧૨ ) હિે પેજના ઉપરના ભાગમા ં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 કરિાના છે. (ફોટાનુ ંમાપ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૩ .૬ સે.મી પહોળાઈ અને signatureનુ ંમાપ 
૨.૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૭.૫ સે.મી પહોળાઈ રાખિી) (photo અને signature upload કરિા. સૌપ્રથમ 
તમારો photo અને signature.jpg Formatમા ં (10KB) સાઇઝથી િિારે નહીં તે રીતે Computerમા ં
હોિા જોઇએ.) “Browse” Button પર click કરો હિે Choose Fileના સ્ક્રીનમાથંી જે ફાઇલમા ં .jpg 

Formatમા ંતમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને ત્યાથંી Select કરો અને “Open” Buttonને click 
કરો. હિે “Browse” Buttonની બાજુમા ં“Upload“ Button પર Click કરો હિે બાજુમા ંતમારો photo 
દેખાશે. હિે આજ રીતે signature પણ upload કરિાની રહશેે. 
(૧૩ ) હિે પેજના ઉપરના ભાગમા ં “Confirm Application” પર click કરો અને “Application 

number” તથા Birth Date Type કયાગ બાદ Ok પર click કરિાથી બે(૨ ) બટન-૧:Application 

preview ૨:confirm application દેખાશે. ઉમેદિારે “Application preview” પર click કરી પોતાની 

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


અરજી જોઈ લેિી. અરજીમા ંસિુારો કરિાનો જણાય, તો Edit Application ઉપર click કરીને સિુારો 
કરી લેિો. અરજી confirm કયાગ પહલેા કોઇપણ પ્રકારનો સિુારો અરજીમા ં કરી શકાશે. પરંત ુઅરજી 
confirm થઇ ગયા બાદ અરજીમા ં કોઇપણ સિુારો થઇ શકશે નહીં. જો અરજી સિુારિાની જરૂર ન 
જણાય તો જ confirm application પર click  કરવુ.ં Confirm application પર click કરિાથી 
ઉમેદિારની અરજીનો આયોગમા ં online સ્િીકાર થઈ જશે. અહીં “confirmation number” generate 
થશે જે હિે પછીની બિી જ કાયગિાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદિારે સાચિિાનો રહશેે. Confirmation 

number વસિાય કોઇપણ પત્રવ્યિહાર કરી શકાશે નહીં. Confirm થયેલ અરજીપત્રકની વપ્રન્ટ અચકૂ 
કાઢી રાખિી. 
(૧૪) સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની અરજી ફી નીચેના િે ધવકલ્પ પૈકી કોઇપણથી ભરી શકે છે. 

૧. પોસ્ટ ઓહફસમાાં:- સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદિારે ભરિાની થતી ફી સદંભે “Print Challan” 
ઉપર કલીક કરીને વપ્રન્ટેર્ ચલણની નકલ કાઢિાની રહશેે. આ વપ્રન્ટેર્ ચલણની નકલ લઇને 
નજીકની કોમ્્યટુરની સવુિિા િરાિતી પોસ્ટ ઓરફસમા ં  રૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ટલ 
સવિિસ ચાર્જ તાાઃ ૦૨/૦૫/૨૦૧૮, ૦૬:૧0 કલાક સિુીમા ં ભરિાની રહશેે અને ફી ભયાગ અંગેનુ ં
ચલણ મેળિિાનુ ંરહશેે.  
૨. ઓનલાઇન ફી:- જમા કરાિિા માટે “Print Challan” ઉપર કલીક કરવુ.ં અને વિગતો 
ભરિી અને ત્યા ં“Online Payment of fee” ઉપર કલીક કરવુ.ં ત્યારબાદ આપેલ વિકલ્પોમા ં
“Net Banking of fee” અથિા “Other Payment Mode”ના વિકલ્પોમાથંી યોગ્ય વિકલ્પ 
પસદં કરિો અને આગળની વિગતો ભરિી. ફી જમા થયા બાદ આપને આપની ફી જમા થઇ 
ગઇ છે તેવુ ંScreen પર લખાયેલુ ંઆિશે અને e-receipt મળશે જેની Print કાઢી લેિી. જો 
પ્રરક્રયામા ંકોઇ ખામી હશે તો Screen પર આપની ફી ભરાયેલ નથી તેમ જોિા મળશે. 

આ ચલણ/e-receipt તથા confirm થયેલ અરજીપત્રક ઉમેદિારે પોતાની પાસે 
સાચિીને રાખિાના રહશેે અને આયોગ દ્વારા મગંાિિામા ંઆિે, ત્યારે જ અરજીપત્રક બીર્ાણો 
સરહત તથા ફી ભરેલા ચલણની નકલ સાથે આર.પી.એ.ર્ી. /સ્પીર્ પોસ્ટથી મોકલિાના રહશેે 
અથિા આયોગની કચેરીમા ંરૂબરૂમા ંઆપી જિાના રહશેે. 

(૧૫) ઉમેદિારોએ confirm થયેલ અરજીપત્રક પોતાની પાસે સાચિીને રાખિાનુ ં રહશેે અને જ્યારે 
આયોગ દ્વારા મગંાિિામા ંઆિે, ત્યારે જ અરજીપત્રક બીર્ાણો સરહત આર.પી.એ.ર્ી. /સ્પીર્ પોસ્ટથી 
મોકલિાના રહશેે અથિા આયોગની કચેરીમા ંરૂબરૂમા ંઆપી જિાના રહશેે. 
અરજીપત્રક અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો મોકલવા અંગેની તકેદારી :- 

ઓનલાઇન જાહરેાત માટે confirm થયેલ અરજીપત્રક તથા નીચે સચૂિેલ સબંવંિત પ્રમાણપત્રો 
અને લાગ ુ પર્તા આિાર પરુાિાની પ્રમાચણત કરેલ નકલો ક્રમાનસુાર અચકુ જોર્ીને જાહરેાતમા ં
દશાગિેલ વિગત મજુબ સપંણુગ અરજીપત્રક આયોગ દ્વારા મગંાિિામા ં આિે, ત્યારે જ અરજીપત્રક 
બીર્ાણો સરહત વનિાગરીત તારીખની સમય મયાગદામા ં આયોગમા ં ગાિંીનગર ખાતે જમા કરાિિાના 
રહશેે. 
(૧ ) ઉમેદિારે ઓનલાઇન કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રક (બારકોર્ િાળં)ની સ્પષ્ટ અને સ્િચ્છ નકલ 
ર્ાઉનલોર્ કરિાની રહશેે. જેમા ંફોટોગ્રાફ, સહી સરહત વિગતો િચંાય તેિી હોિી જોઇએ. ફોટોગ્રાફ સ્પષ્ટ 
ના હોય તો પાસપોટગ  સાઇજનો ફોટોગ્રાફ અરજીપત્રક પર લગાિિાનો રહશેે. સહી સ્પષ્ટ ના હોય તો 
ફરીથી અરજીપત્રકમા ં સહી કરિાની રહશેે. 
(૨ ) જન્મ તારીખના પરુાિા માટે એસ.એસ.સી.ઇ.નુ ં પ્રમાણપત્ર (જન્મ તારીખનો દાખલો કે શાળા 
છોર્યાનુ ંપ્રમાણપત્ર માન્ય ગણાશે નહીં)   
(૩ ) જાવતનુ ંપ્રમાણપત્ર (અન.ુ જાવત, અન.ુ જનજાવત અને સા.અને શૈ.પ.િગગના ઉમેદિારો માટે) 
(૪) સામાજીક અને શૈક્ષચણક પછાત  પછાત િગગના ઉમેદિારોએ (જાહરેાતમા ંદશાગવ્યા મજુબ વનયત 
સમયગાળાનુ ંગજુરાતી નમનુા મજુબનુ ંપરરવશષ્ટ-ક અરજીપત્રકમા ંદશાગિેલ નબંર અને તારીખનુ ંજ) 



રજુ કરિાનુ ં રહશેે. પરરચણત મરહલા ઉમેદિારોએ આવુ ં પ્રમાણપત્ર તેઓની માતા-વપતાના આિકના 
સદંભગમા ંરજુ ંકરિાનુ ંરહશેે. જો આિા ઉમેદિારોએ તેમના પવતની આિકના સદંભગમા ંરજુ ંકરેલ હશે તો 
તે માન્ય રાખિામા ંઆિશે નરહિં. 
(૫) શારીરરક અશતત ઉમેદિારોના રકસ્સામા ંસા.િ.વિ. ના તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પરરપત્ર મજુબનુ ંવનયત 
નમનુામા ંસરકારી હોસ્પીટલના સવુપ્રટેન્ર્ને્ટ /વસવિલ સર્જન/મેરર્કલ બોર્ગ દ્વારા આપેલ પ્રમાણપત્ર 
(૬) માજી સૈવનક ઉમેદિારોના રકસ્સામા ંરર્સ્ચાર્જ બકુની નકલ  
(૭) પરરચણત મરહલાઓના રકસ્સામા ંલગ્ન નોંિણીનુ ંપ્રમાણપત્ર/ અટક અથિા નામ બદલાિેલ હોય 
તો તે અંગેના જાહરેનામાની નકલ  
(૮) વિિિા મરહલા ઉમેદિારોના રકસ્સામા ંપનુ: લગ્ન ન કયાગ અંગેના સોગદંનામાની નકલ  
(૯) સ્નાતક (બિા ંજ િર્ગ /સેમેસ્ટરના ગણુપત્રક) 
(૧૦) સ્નાતક પદિી પ્રમાણપત્ર  
(૧૧ ) અનસુ્નાતક (બિા ંજ િર્ગ /સેમેસ્ટરના ગણુપત્રક) 
(૧૨ ) અનસુ્નાતક પદિી પ્રમાણપત્ર (જો જાહરેાતની જોગિાઇ મજુબ જરૂરી હોય તો) 
(૧૩ ) વિદેશની યવુનિવસિટી માથંી પદિી મેળિેલ હોયતો તેની માન્યતા અંગેના પરુાિાની નકલ  
(૧૪) જાહરેાતમા ંદશાગિેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદિાર િરાિે છે તેિો તેમનો હક્ક દાિો 
હોય તો આિા ઉમેદિારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાવપત કરતા આદેશો /અવિકૃતતાની વિગતો /પ્રમાણપત્ર રજુ 
કરિાનુ ંરહશેે. 
(૧૫) સરકારી કમગચારીના સબિંમા ં“ના-િાિંા પ્રમાણપત્ર” 
(૧૬) અનભુિના પ્રમાણપત્રો (જાહરેાત મજુબ જરૂરી હોય તો ક્રમાનસુાર મેળિેલ અનભુિ, લાગ ુપર્તા 
સિંગગના કાયગકાળની શરૂઆતથી પગારની વિગત, ફરજ/કામના પ્રકાર દશાગિિાના રહશેે.) 
(૧૭) સશંોિનપત્રો (જો જાહરેાતની જોગિાઇ મજુબ જરૂરી હોય તો) 
(૧૮) ચબનઅનામત ઉમેદિારોએ ભરેલ ફીની ઝેરોક્ષ નકલ  
(૧૯) જાહરેાતની જોગિાઇ અનસુિંાનમા ંલાગ ુપર્તા અન્ય આિાર પરુાિા /પ્રમાણપત્રો    

અરજીપત્રક ચબર્ાણો સાથે  વનિાગરીત તારીખની સમય મયાગદામા ંઆયોગમા ંજમા કરાિિામા ં
આિેલ નહીં હોય તેમજ ઉપર જણાિેલ જો કોઇ પણ પ્રમાણપત્ર કે આિાર પરુાિા જોર્િામા ંઆિેલ 
નહીં હોય તો ઉમેદિારી સીિે સીિી ઉમેદિારી રદ કરિામા ંઆિશે. આ પ્રકારની બાબત આપના કેસમા ં
ન બને તે માટે અરજી, આયોગમા ંરજુ કરતા ંપહલેા ંઆ અંગે પરૂતી કાળજી રાખી, ચકાસણી કરીને જ, 
તે અરજી મોકલિા જણાિિામા ંઆિે છે. 
ખાસ અગત્યની સચુના:- સપંણુગ અરજીપત્રક વનિાગરીત તારીખની સમય મયાગદામા આયોગમા ંજમા થઇ 
ગયા બાદ નહીં જોર્લે ખટુતા પ્રમાણપત્ર મોકલિામા ંઆિશે કે તે ક્સ્િકારિા બાબતે કોઇપણ રજુઆત 
કે પત્ર વ્યિહાર કરિામા આિશે તો આયોગ દ્વારા વિચારણામા લેિાશે નહીં. 
(૧૬) દરેક જાહરેાત માટે ઉમેદિારે એક જ અરજી કરિી. આમ છતા,ં સજંોગોિશાત, જો કોઇ ઉમેદિારે 
એકથી િધ ુઅરજી કરેલ હશે, તો છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી, તેની સાથે વનયત ફી ભરેલ હશે, તો તે 
માન્ય ગણાશે અને અગાઉની અરજી રદ્દ ગણિામા ંઆિશે. અગાઉની અરજી સાથે ભરેલ ફી છેલ્લી 
કન્ફમગ થયેલ અરજી સામે ગણિામા ંઆિશે નહીં. જો ઉમેદિારે છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સાથે વનયત 
ફી ભરેલ નહીં હોય, તો આિા ઉમેદિારની વનયત ફી સાથેની કન્ફમગ થયેલી છેલ્લી અરજી માન્ય 
ગણિામા ંઆિશે. જો ઉમેદિારે એકથી િધ ુઅરજી સાથે ફી ભરેલ હશે, તો તે રીફંર્ કરિામા ંઆિશે 
નહીં. 
અરજીફી : 
(૧ ) સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદિારે પોસ્ટઓફીસમા ં રૂ.૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ટલ સવિિસ ચાર્જ 

ભરિાનો રહશેે અને ફી ભયાગ અંગેનુ ંચલણ મેળિિાનુ ંરહશેે. 



(૨ ) મળૂ ગજુરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદિારોએ અરજી ફી ભરિાની રહતેી નથી. પરંત ુ ગજુરાત 
વસિાયના અન્ય રાજયના અનામત કક્ષાના ઉમેદિારોએ ઉમેદિારી નોંિાિિી હોય તો,  
ચબનઅનામત િગગના ઉમેદિાર તરીકે જ અરજી કરિાની રહશેે અને ચબનઅનામત િગગ માટે વનયત 
થયેલ અરજી ફી + પોસ્ટલ સવિિસ ચાર્જ ભરિાનો રહશેે.  

(૩ ) ફી ભયાગ િગરની અરજી રદ થિાને પાત્ર છે. ફી ભરેલ નહીં હોય તેિા ઉમેદિારને કોઇપણ 
સજંોગોમા ં પ્રાથવમક કસોટી/રૂબરૂ મલુાકાત પરીક્ષામા ં બેસિા દેિામા ંઆિશે નહી. આ ફી ફતત 
પોસ્ટઓરફસ દ્વારા જ સ્િીકારિામા ંઆિશે, રોકર્મા,ં ર્ીમાન્ર્ ડ્રાફ્ટથી, ઇન્ન્ર્યન પોસ્ટલ ઓર્ગર કે 
પે-ઓર્ગરના સ્િરૂપમા ંઆ ફી સ્િીકારિામા ંઆિશે નહી. જેની ઉમેદિારોએ ખાસ નોંિ લેિી. 

 
ઉમેદિારોને ખાસ જણાિિાનુ ં કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરમ્યાન કોઇ ઉમેદિાર, 
આ જગ્યાના ભરતી વનયમો, તથા જાહરેાતની જોગિાઇઓ મજુબ લાયકાત િરાિતા નથી તેમ માલમૂ 
પર્શે તો તેમની ઉમેદિારી કોઇપણ તબકે્ક રદ કરિામા ંઆિશે. 
નોંધ: ઉદ્યોગ અવિકારી (તાવંત્રક)/ મેનેજર (કામા) િગગ-૨ ની જગ્યાના ભરતી વનયમો, અરજીપત્રક સાથે 
જોર્િાના આિશ્યક પ્રમાણપત્રોની વિગત, િયમયાગદામા ં છૂટછાટ, અરજી કયા સજંોગોમા ં રદ થિાને 
પાત્ર છે તેની વિગતો, પરરવશષ્ટ-’ક’નો નમનૂો, સરકારી કમગચારીએ રજુ કરિાના ના-િાિંા પ્રમાણપત્રનો 
નમનૂો, શારીરરક અશતતતા અંગેના પ્રમાણપત્રનો નમનૂો અને જાહરેાતની અન્ય િધ ુવિગતો આયોગની 
કચેરીના નોરટસ બોર્ગ અને આયોગની િેબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોિા મળશે. 

-*****- 

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

