
                                                                                                                                       આર-૬ શાખા      

        ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

 

જાહરેાત ક્રમાાંક: - ૭૫/૨૦૧૮-૧૯,  મખુ્ય અધિકારી વગગ-3, ગજુરાત રાજ્ય નગરપાલિકાના મખુ્ય અધિકારી 
સેવા ની કુિ-૩૭ જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારો પસાંદ કરવા માટે Online અરજીઓ  તા:- ૧૫-૦૯-૨૦૧૮, ૧૩.૦૦ 

કિાક થી તા.૦૧-૧૦-૨૦૧૮, ૧૩.૦૦ કિાક સધુીમ ાં માંગાવવામાાં આવે છે.  
 

(૧) ઉમેદવ રોએ જાહરે ત ક્રમ ાંક અને જગ્ય નુાં ન મ સ્પષ્ટ રીતે વ ાંચીને ઓનલ ઇન અરજી કરવી. ઓન-

લ ઈન અરજી કરતી વખતે તમ મ વવગતો અરજી-પત્રકમ ાં ભય ા, બ દ તે વવગતોની ખ તરી કરીને ત્ય ર 
પછી જ અરજી કન્ફમા કરવ ની રહશેે. 

(૨) કન્ફમા થયેલ અરજીપત્રકની વવગતો કે તેમ ાં ઉમેદવ રે આપેલ મ હહતીમ ાં ક્ષવત કે ચકૂ બ બતે સધુ રો 
કરવ ની રજૂઆત/વવનાંતી ગ્ર હ્ય ર ખવ મ ાં આવશે નહીં. 

(૩) એક કરત  વધ રે સાંખ્ય મ ાં અરજી કય ાન  હકસ્સ મ ાં છેલ્લ ેકન્ફમા થયેલ અરજીપત્રક જ મ ન્ય   

    ર ખવ મ ાં આવશે. બબનઅન મત વગાન ાં ઉમેદવ રો મ ટે છેલ્લ ેકન્ફમા થયેલ ફી સ થેનુાં અરજીપત્રક  

   મ ન્ય ર ખવ મ  આવશે. 

   (૪) ઓનલ ઇન જાહરે ત મ ટેન  ભરેલ  અરજીપત્રક જરૂરી પ્રમ ણપત્રો સ થે સ મ ન્ય સચૂન મ ાં જણ વેલ  

       ક્રમમ ાં તૈય ર ર ખવ ન  રહશેે અને આયોગ દ્વ ર  માંગ વવ મ ાં આવે ત્ય રે મોકલી આપવ ન ાં રહશેે. 

    જગ્યાનુાં નામઃ  મખુ્ય અધિકારી વગગ-3, ગજુરાત રાજ્ય નગરપાલિકાના મખુ્ય અધિકારી સેવા 
કિૂ જગ્યા   :  ૩૭ (નીચ ેદશ ાવ્ય  મજુબ) 

 ક્રમ કેટેગરી  કુિ 

જગ્યાઓ 

કુિ જગ્યાઓ પૈકી મહહિા ઉમેદવાર માટે અનામત 

જગ્યાઓ 

૧ લિન અનામત વગગ ૨૬ ૦૮ 

૨ સા. શૈ. પ. વગગ ૦૮ ૦૨ 

૩ અનસુલુિત જાધત                 ૦૩ ૦૦ 

                કુિ  ૩૭ ૧૦ 

 
- પ્રાથધમક કસોટી(Screening  Test) યોજવાની સલૂિત તાઃ ૨૨-૧૨-૨૦૧૮ 
- પ્રાથધમક કસોટી(Screening  Test) ના પહરણામનો સલૂિત મહહનો: ફેબ્રઆુરી-૨૦૧૯ 
- મખુ્ય કસોટી યોજવાની સલૂિત તાઃ ૬,૭ એધપ્રિ-૨૦૧૯ 
- મખુ્ય કસોટીના પહરણામનો સલૂિત મહહનો:  સપ્ટેમ્િર-૨૦૧૯ 
નોંિ: 

(૧)  ઉક્ત જગ્ય ઓ પૈકી ૦૩ જગ્ય  મ જી સૈવનકો તથ  ૦૧ જગ્ય  શ રીહરક અશક્તત  ધર વત ાં ઉમેદવ રો 
મ ટે અન મત છે. O.A. (One Arm affected) અથવ  O.L. (One Leg affected) ની શ રીહરક અશક્તત  
ધર વત  ઉમેદવ રો કે જેઓ પોત ની રીતે હરીફરી શકે ને ક મગીરી કરી શકે તેવ  શ રીહરક અશક્ત ઉમેદવ રો 



અરજી કરી શકે છે. આ વસવ ય અન્ય પ્રક રની શ રીહરક અશક્તત  ધર વત  ઉમેદવ રો અરજી કરવ ન ેપ ત્ર 
નથી. 
(૨)અન મત કક્ષ ન  ઉમદેવ રો બબનઅન મત જગ્ય  મ ટે અરજી કરી શકશ ેપરાંત ુતેમને પસાંદગી મ ટેન  
ધોરણો બબનઅન મત કક્ષ ન  લ ગુાં પડશ.ે 
 (૩)મહહલ ઓ મ ટેની અન મત જગ્ય  મ ટે જો મહહલ  ઉમેદવ ર ઉપલબ્ધ  ન થ ય તો તે  જગ્ય  તે કક્ષ ન  
પરુૂષ ઉમેદવ રને ફ ળવી શક શે. 
(૪) બબન અન મત કેટેગરીની કલૂ જગ્ય  પર પસાંદગી જે તે કેટેગરીન  ઉમેદવ રો તથ  તે પૈકી મહહલ  
ઉમેદવ રોએ પસાંદગીની પ્રહક્રય  દરમ્ય ન પ્ર પ્ત કરેલ ગણુ અને આયોગ ે સાંબાંવધત સેવ ની ક યાક્ષમત  
જાળવી ર ખવ  વનયત કરેલ લ યકી ધોરણો ધ્ય ન ેલઇ કરવ મ ાં આવશે. 

 

શૈક્ષબણક  લ યક તઃ- (i) A Bachelor’s degree of any of the Universities established or incorporated by 

or under the Central or a State Act in India or any other educational institutions recognised as 

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

Commission act, 1956; 

 (ii) ગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) ધનયમો-૧૯૬૭ મા ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્પ્યટુરના 

ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી િરાવતો હોવો જોઇશે; 

(iii) ગજુરાતી અને હહન્દી અથવા તો તે િાંનેનુાં પરૂત ુાં જ્ઞાન િરાવતો હોવો જોઇશે.   . 
   

પગાર:- રૂ.૩૯૯૦૦ –૧૨૬૬૦૦ (પે મેટ્રીક્ષ લેવલ ૭) 

ઉંમર:-  ૩૫ વષાથી વધ ુનહીં.  
 

               (૧)    ઉંમર અરજી સ્વીક રવ ની છેલ્લી ત રીખન  રોજ ગણવ મ ાં આવશે. 

  (૨)   આ જગ્ય  મ ટે ઉપલી વયમય ાદ  ૩૫ વષાની ઉંમર ઠર વવ મ ાં આવલે છે, તેમ ાં નીચ ેદશ ાવ્ય  મજુબની 
છૂટછ ટ મળવ પ ત્ર છે. 

 

૧ ફક્ત મળૂ ગજુરાતના સા. અને શૈ. પ. 

અને અનસુલુિત જાધત વગગના  

ઉમેદવાર 

પાાંિ વર્ગ  

૨ મહહિા ઉમેદવારો પાાંિ વર્ગ  

૩ ફક્ત મળૂ ગજુરાતના સા.અને શૈ. પ. 

અને અનસુલુિત જાધત વગગના મહહિા 

ઉમેદવાર 

દસ વર્ગ (આ છુટછાટમાાં મહહિાઓ માટેની છુટછાટ કે જે પાાંિ 

વર્ગની છે તેનો સમાવેશ થાય છે) (વધમુા વધ ુ૪૫ વર્ગ સિુીની 

મયાગદામાાં રહશેે) 
 

૪ મ જી સૈવનકો. ઇ.સી..ઓ./એસ. એસ. 
સી.ઓ. સહહત ઉમેદવ રો  

લશ્કરમ ાં બજાવેલ સેવ  ઉપર ાંત બીજા ત્રણ વષા (વધમુ ાં વધ ુ૪૦ વષાની 
મય ાદ મ ાં) 
 



૫ અશકત  ઉમેદવાર :- O.L(one leg affected) અને O.A. (One Arm affected)   ની અશક્તતા  િરાવતા 
ઉમેદવારો કે જેઓ પોતાની રીતે હરીફરી શકે  ને કામગીરી કરી શકે તેઓને મેડીકિ િોડગના 
તિીિી પ્રમાણપત્રને આિીન ૧૦ વર્ગ સિુીની છુટછાટ વધમુા વધ ુ૪૫ વર્ગ સિુીની મયાગદામાાં 
મળવાપાત્ર છે. આ ધસવાયની શારીહરક અશક્તતા િરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરવાને પાત્ર 

નથી. 
 

પરીક્ષાની રૂપરેખા:   
The Competitive Examination shall comprise of two successice stages:- 

  (A) Preliminery Examination (objective type) for the selection of candidates for Main examination; and 

              (B) Main Examination (written) for final selection of candidates for the post of Chief Officer, Class-III. 

 

             1. Preliminary Examination- The Preliminary Examination shall consist of one paper of objective type 

(Multiple Choice Questions) and carry a maximum of 150 total marks. This examination is meant for a 

screening test only. The marks obtained in the Preliminary Examaination by the candidates, who are 

declared qualified for admission to the Main Examination shall not be counted for determining their final  

                  order of merit. The number of candidates to be allowed to appear at the Main Examination shall be about            

                 Four times the total approximate number of vacancies so advertised. The candidates, who are declared 

qualified in the Preliminary Examination by the commission, shall only be eligible for admission to the 

Main Examination, provided he/she is otherwise eligible under these rules for admission to the Main 

Examination. 

               The preliminary Examination shall consist of one paper of total 150 marks as follow:- 

 

Paper 

No. 

Subject Marks Duration 

1 General Studies 150 75 Minutes 

 Total 150 Marks  

 

          NOTE:  

               (i)  The syllabus of the subject of Preliminary Examination shall be such as may be prescribed and notified    

                     by the Commission. 

               (ii) The question paper shall be of objective type (Multiple Choice Question) in Gujarati and English  

                      Language. 

               (iii) The standard and the course content of the syllabus for General Studies subjects shall be of a degree     

      level. 

2. Main Examination- 

 

(A) The Main Examination shall consist of Written Examination. The Written Examination shall consist of    
 three papers.  

     The marks obtained by the candidates in the Main Examination shall determine their final ranking.  

 

               The Scheme and subjects of Main Examination shall consist of the following papers:- 

                

Paper No Subject Marks Duration 

1 Gujarati(Descriptive) 100 3 Hours 

2 English (Descriptive) 100 3 Hours 

3 General Studies (Descriptive) 200 3 Hours 

 Total  400 Marks  



NOTE:-  

 (i)  The standard of Gujarati Paper shall be equivalent to Gujarati subject (Higher Level) of Twelvth Standard 

of Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board. 

 

 (ii) The standard of English Paper shall be equivalent to English subject (Lower Level) of Twelvth Standard 

of Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board. 

 

 (iii) The standard and the course content of the syllabus for General Studies subjects shall be of a degree 

level. 

 

 (iv) The syllabus for each of the papers shall be such as may be prescribed and notified by the Commission. 

   

નોંિ:   જો ઉમેદવાર ધવદેશની યધુનવસીટીની પદવી મેળવેિ હશે તો તેવી પદવીની ભારતમાાં માન્યતા/સમકક્ષતા 
ગણવા અંગે જરૂરી આિાર / પરૂાવા રજૂ કરવાના રહશેે, તથા સમય મયાગદામાાં આ અંગેના આિાર પરુાવા 
રજૂ  કરવાની જવાિદારી સાંિાંધિત ઉમેદવારની રેહશે. આ િાિતે આયોગની કોઇ જવાિદારી/ફરજ રહતેી 
નથી અને સમયમયાગદા િાદ આ અંગેની રજૂઆત પણ ધવિારણામા િેવામા આવશે નહી, જેની સાંિાંધિત 
તમામે ખાસ નોંિ િેવી. 

અરજી ફી: -બબનઅન મત ઉમેદવ રોએ રૂ. ૧૦૦/- અરજી ફી ભરવ ની રહશેે. મ જી સૈવનક, મળૂ ગજુર તન  અન મત 

કક્ષ ન  અને શ રીહરક અશક્તત  ધર વત  ઉમેદવ રોએ  ફી ભરવ ની નથી તથ  અન્ય ર જયન  અન મત 

વગાન  ઉમેદવ રોને અન મત વગાનો લ ભ મળવ  પ ત્ર નથી. તેઓએ સ મ ન્ય વગાન  ઉમેદવ ર તરીકે ફી 
ભરવ ની રહશેે.   

                                                                                                   

            

 

(પી. આર. જોર્ી) 
સાંયકુત સલિવ 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R-6 BRANCH 

 

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

 

On Line applications are invited for the posts of Chief Officer Class–3 in the Gujarat State 

Municipal Chief Officer’s Service, (Advt.- 75/2018-19)   between date 15/09/2018, 13.00 Hrs. to date 

01/10/2018, 13.00 Hrs.  

 

(1) Candidate shall carefully read the Advertisement No. and Name of the 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 candidates 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.   

(4)  Candidates shall keep ready the certificate required in case of eligibility for interview(in the order 

mentioned in the general instructions) 

 

Name of Post :             Chief Officer, Class -3, in the Gujarat State Municipal Chief Officer’s Service 

Total No. of vacancy:-37 (As Under) – 

 

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

1 GENERAL 26 08 

2 S.E.B.C. 08 02 

3 S.C. 03 00 

   Total 37 10 

 

- Tentative Date for Preliminery Test(Screening  Test):  22-12-2018                
- Tentative month for Preliminery Test (Screening  Test) Result:  February-2019   
- Tentative Date for Main Exam:             6, 7 April-2019                                     
- Tentative month for Main Exam Result:   September-2019                                     

  

      Note:-  
   

(1) Out of above mentioned posts 03 posts are reserved for Ex- Servicemen and 01 post is reserved for 
Physically Disabled Candidate. Those candidates who have disability of O.A (One Arm affected) or 
O.L. (One Leg affected) can apply. The candidates possessing other than prescribed physical 
disabilities are not eligible to apply. 

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

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

(3) 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. 
(4) 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. 
 

Educational Qualification: - :  (i) A Bachelor’s degree of any of the Universities established or 

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

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

Commission act, 1956; 



(ii) The basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil Services Classification 

and Recruitment (General) Rules 1967; 

(iii) Adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both. 

 

  PAY: - Rs. 39900-126600 (Pay Metrix Level 7)      

  AGE:-Not more than 35 years. Age will be calculated as on the last date of the receipt of application. 

     Upper Age limit shall be relaxed as under:  

 

1 1 

 

 Candidates  belonging To S. C. and S.E.B.C. Category of 

Gujarat state  

   05 Years (maximum up to 45 years)      

22  2   Women Candidates     05 Years (maximum up to 45 years)    

3 

 

 Women Candidates belonging To S.E.B.C. and S.C. 

 category of Gujarat state 

     

 10 Years (maximum up to 45 years. 

Inclusive Five years relaxation for 

women)                        

4 Physically Disabled: In the case of Physically Disabled 

candidates, who have disability of O.A. (One Arm affected) 

or O.L. (One Leg affected), are eligible to apply for the post 

and shall get 10 years relaxation in the age limit subject to 

Medical certificates issued by Medical board. No relaxation 

is available to the candidates possessing other than the 

prescribed physical disabilities.    

 . 

10 Years (maximum up to 45 years) 

5 Ex. Serviceman including E.C.O./S.S.C.O. Length of Military Service plus three 

years, up to 40 years. (maximum up to 40 

years) 

 

MODE OF EXAMINATION:   

The Competitive Examination shall comprise of two successice stages:- 

 (A) Preliminery Examination (objective type) for the selection of candidates for Main examination; and 

              (B) Main Examination (written) for final selection of candidates for the post of Chief Officer, Class-III. 

 

             1. Preliminary Examination- The Preliminary Examination shall consist of one paper of objective type 

(Multiple Choice Questions) and carry a maximum of 150 total marks. This examination is meant for a 

screening test only. The marks obtained in the Preliminary Examaination by the candidates, who are 

declared qualified for admission to the Main Examination shall not be counted for determining their final  

                  order of merit. The number of candidates to be allowed to appear at the Main Examination shall be about            

                 Four times the total approximate number of vacancies so advertised. The candidates, who are declared 

qualified in the Preliminary Examination by the commission, shall only be eligible for admission to the 

Main Examination, provided he/she is otherwise eligible under these rules for admission to the Main 

Examination. 

 

               The preliminary Examination shall consist of one paper of total 150 marks as follow:- 

 

Paper 

No. 

Subject Marks Duration 

1 General Studies 150 75 Minutes 

 Total 150 Marks  

 

 



          NOTE:  

               (i)  The syllabus of the subject of Preliminary Examination shall be such as may be prescribed and notified    

                     by the Commission. 

             (ii) The question paper shall be of objective type (Multiple Choice Question) in Gujarati and English  

                      Language. 

               (iii) The standard and the course content of the syllabus for General Studies subjects shall be of a degree     

      level. 

. 

2. Main Examination- 

 

(A) The Main Examination shall consist of Written Examination. The Written Examination shall consist of    
 three papers.  

     The marks obtained by the candidates in the Main Examination shall determine their final ranking.  

 

               The Scheme and subjects of Main Examination shall consist of the following papers:- 

                

Paper No Subject Marks Duration 

1 Gujarati(Descriptive) 100 3 Hours 

2 English (Descriptive) 100 3 Hours 

3 General Studies (Descriptive) 

 

200 3 Hours 

 Total  400 Marks  

 

NOTE:-  

 (i)  The standard of Gujarati Paper shall be equivalent to Gujarati subject (Higher Level) of Twelvth Standard 

of Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board. 

 (ii) The standard of English Paper shall be equivalent to English subject (Lower Level) of Twelvth Standard 

of Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board. 

 (iii) The standard and the course content of the syllabus for General Studies subjects shall be of a degree 

level. 

 (iv) The syllabus for each of the papers shall be such as may be prescribed and notified by the Commission. 

   

Note:     The candidates having qualification from foreign University Should produce necessary documents 

/proof regarding the recognition/equivalence of their degree. It will be the responsibility of the candidate to 

produce necessary documents in time. Commission will not consider any representation about this.      

 
Application fee: Candidates of General Category have to pay Rs.100/- as Application fee. While candidates of   

Ex-service man, Reserved Category of Gujarat State & candidates who is physically disable have not to 
pay application  fee. While candidates of Reserved Category of Other States have to apply in 
unreserved category and hav to pay application fee.      

.                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

         

                                                                                                                             (P. R. Joshi) 

                                                                                                                           Joint Secretary 

                                                                                           Gujarat Public Service Commission. 

 

 

 

 



 

જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઈ 
૧. નાગહરકત્વ:- 
ઉમેદવ ર, 

(ક) ભ રતનો ન ગહરક અથવ  (ખ) નેપ ળનો પ્રજાજન અથવ  (ગ) ભતૂ નનો પ્રજાજન અથવ  (ઘ) વતબટે નો 
વનવ ાવસત જે ભ રતમ ાં ક યમી વસવ ટ કરવ ન  ઇર દ થી ૧લી જાન્યઆુરી,૧૯૬૨ પહલે ાં ભ રતમ ાં આવલે  હોવ  
જોઇએ,અથવ  (ચ) મળૂ ભ રતીય વ્યક્ક્ત કે જે ભ રતમ ાં ક યમી વસવ ટ કરવ ન  ઇર દ થી પ હકસ્ત ન, પવૂા 
પ હકસ્ત ન (બ ાંગ્લ દેશ), બમ ા (મ્ય નમ ર), શ્રીલાંક , કેન્ય , યગુ ન્ડ , જેવ  પવૂા આહિક ન  દેશો, સાંયકુ્ત 
પ્રજાસત્ત ક ટ ાંઝ નીય , ઝ ાંબીય , મલ વી, ઝૈર, ઇથોપીય , અથવ  વવયેટન મથી સ્થળ ાંતર કરીને આવેલ હોવ  
જોઇએ.પરાંત ુપેટ ક્રમ ાંક (ખ), (ગ), (ઘ) અને (ચ)મ ાં આવત  ઉમેદવ રોન  હકસ્સ મ ાં સરક રે પ ત્રત  પ્રમ ણપત્ર 
આપેલ હોવુાં જોઇએ. 

   નોંિ:- જે ઉમેદવ રન  હકસ્સ મ ાં પ ત્રત  પ્રમ ણપત્ર જરૂરી હોય તેવ  ઉમેદવ રનુાં અરજીપત્રક આયોગ વવચ રણ મ ાં 
લેશે. અને જો વનમણકૂ મ ટે તેમન  ન મની ભલ મણ કરવ મ ાં આવશ ેતો ર જ્ય સરક ર તેમન  હકસ્સ મ ાં પ ત્રત  
પ્રમ ણપત્ર આપવ ની શરતે ક મચલ ઉ વનમણકૂ આપશે. 

૨. ભરેિા અરજીપત્રક:- 
(૧) ઓનલ ઇન જાહરે ત મ ટે અરજી કન્ફમા કરીને બબન અન મત કક્ષ ન  ઉમેદવ રોએ પોસ્ટ ઓહફસમ ાં અથવ  
ઓનલ ઈન ફી રૂ.૧૦૦/- + સવવિસ ચ ર્જ જમ  કર વવ ની રહશેે. જ્ય રે અન મત કક્ષ ન  ઉમેદવ રોએ, શ રીહરક 
અશક્તત  ધર વત  ઉમેદવ રો તથ  મ જી સૈવનકોએ પોસ્ટ ઓહફસમ ાં ફી જમ  કર વવ ની રહશેે નહીં. કન્ફમા 
થયેલ અરજીપત્રકની નકલ તથ  પ્રમ ણપત્રો આયોગની કચેરી/પોસ્ટઓહફસમ ાં જમ  કર વવ ન  નથી. પરાંત ુ
અરજીપત્રકની નકલ પોત ની પ સે ર ખવ ની રહશેે અને જ્ય રે એસ.એમ.એસ./ ટપ લ/આયોગની વેબસ ઈટન  
મ ધ્યમથી અરજીપત્રક જમ  કર વવ નો સાંદેશો મળે ત્ય રે જ જરૂરી પ્રમ ણપત્રો સ થે અરજીપત્રક આયોગની 
કચેરીમ ાં મોકલવ નુાં રહશેે.  
(૨) જો એક કરત ાં વધ ુજાહરે ત મ ટે અરજી કરવ ની હોય તો દરેક જાહરે ત મ ટે અલગ અલગ અરજી કરવ ની 
રહશેે અને પ્રત્યેક અરજી સ થે ફી ભરવ ની રહશેે. 

               (૩) અન મત કક્ષ ન  ઉમેદવ રો જો બબનઅન મત જગ્ય  મ ટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવ ની રહશેે નહી. 
(૪) અરજી ફી વગરની અબગ્રમ નકલ વવચ રણ મ ાં લેવ મ ાં આવશે નહી.  
(૫) અન મત કક્ષ ન  ઉમદેવ રો મ ટે જાહરે તમ ાં અન મત જગ્ય ઓ દશ ાવેલ ન હોય ત્ય ાં આવ  ઉમેદવ રો 

બબનઅન મત જગ્ય  મ ટે અરજી કરી શકશે અને તેને બબન અન મતન  ધોરણો લ ગ ુપડશે. 
(૬) જાહરે તમ ાં મહહલ  ઉમેદવ રો મ ટે જગ્ય ઓ અન મત ન હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમ ાં મહહલ  ઉમેદવ રો 

અરજી કરી શકે છે. 
               (૭) જાહરે તમ ાં જે તે કેટેગરીમ ાં કુલ જગ્ય ઓ પૈકી મહહલ  ઉમેદવ રો મ ટે અમકુ જગ્ય ઓ અન મત  હોય 

ત્ય રે મહહલ  ઉમેદવ રોની અન મત જગ્ય ઓ વસવ યની બ કી રહતેી જગ્ય ઓ ફક્ત પરુુષ ઉમેદવ રો મ ટે 
અન મત છે તેમ ગણવ નુાં નથી, આ જગ્ય ઓ પર પરુુષ તેમજ મહહલ  ઉમેદવ રોની પસાંદગી મ ટે વવચ રણ  
થઇ શકે છે, પરુુષ તેમજ મહહલ  ઉમેદવ રો અરજી કરી શકે છે. (દ .ત. કુલ ૧૦ જગ્ય ઓ પૈકી ૦૩ જગ્ય  
મહહલ  ઉમેદવ ર મ ટે અન મત છે પરાંત ુબ કી રહતેી ૦૭ જગ્ય  સ મે મહહલ  ઉમેદવ ર પણ પસાંદગી પ મી શકે 
છે.) 
(૮)  જાહરે તમ ાં મ ત્ર  મહહલ   ઉમેદવ રો મ ટે જગ્ય ઓ  અન મત હોય તો પણ જે તે  કેટેગરીમ ાં પરુુષ  

  ઉમેદવ ર અરજી કરી શકે છે કેમ કે મહહલ  ઉમેદવ ર ઉપલબ્ધ ન થ ય તો આ જગ્ય ઓ પર પસાંદગી મ ટે  



 પરુુષ ઉમેદવ રોની વવચ રણ  થઇ શકે છે. પરાંત ુજે જગ્ય ઓ મહહલ  ઉમેદવ રો મ ટે જ અન મત હોય અને તે 
જગ્ય  ઉપર મહહલ  ઉમેદવ રો પરેુપરુ  પસાંદગી પ મે/જેટલી સાંખ્ય મ ાં પસાંદગી પ મ ે તો તેમને જ પ્રથમ 
વવચ રણ મ ાં લવે ન  થશે અને કોઇ મહહલ  ઉમેદવ ર પસાંદ ન થ ય કે ઓછ  મહહલ  ઉમેદવ ર પસાંદ થ ય તો 
તેટલ  પ્રમ ણમ ાં પરુુષ ઉમેદવ રોને ધ્ય નમ ાં લેવ મ ાં આવશે.(દ .ત.કુલ ૧૦ જગ્ય  મહહલ  ઉમેદવ ર મ ટે 
અન મત છે અને ૦૮ મહહલ  ઉમેદવ ર પસાંદ થ ય છે તો ૦૨ પરુુષ ઉમેદવ રો પસાંદગી પ મી શકે છે.) 

૩.    જન્મ તારીખ:- 
(૧)આયોગ જન્મ ત રીખન  પરુ વ  મ ટે એસ. એસ. સી બોડા દ્વ ર  અપ યેલ એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમ ણપત્ર જ મ ન્ય 
ર ખે છે. પરાંત ુ આ પ્રમ ણપત્રમ ાં દશ ાવેલ જન્મત રીખ ખોટી હોવ નુાં ઉમેદવ ર મ ને તો સક્ષમ અવધક રીએ 
આપેલ વય અને અવધવ સન  પ્રમ ણપત્રની પ્રમ બણત નકલ મોકલવ ની રહશેે. આ પ્રમ ણપત્રમ ાં અવધકૃત 
અવધક રીએ સ્પષ્ટપણે જણ વેલ હોવુાં જોઇએ કે તેઓએ એસ.એસ. સી. કે તેની પરીક્ષ નુાં મળૂ પ્રમ ણપત્ર 
તપ સેલ છે અને પોત ની સમક્ષ રજૂ કરવ મ ાં આવેલ પરુ વ ઓને આધ રે ઉમેદવ રની સ ચી જન્મત રીખ 
............ છે. જે એસ.એસ. સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષ ન  પ્રમ ણપત્રમ ાં દશ ાવેલ જન્મત રીખ કરત ાં જુદી છે 
તથ  મ નવ ને પરુત ુાં ક રણ છે. ઉમેદવ રે રજુ કરેલ વય અને અવધવ સનુાં પ્રમ ણપત્ર તેની વવશ્વ સહત ા 
(credibility) ન  આધ રે સ્વીક ર કે અસ્વીક રનો વનણાય આયોગ દ્વ ર  લેવ મ ાં આવશે. 
 (૨) ઉમેદવ રે અરજી પત્રકમ ાં દશ ાવેલ જન્મત રીખમ ાં પ છળથી કોઇપણ ક રણસર ફેરફ ર થઈ શકશે નહી. 

 ૪.વયમયાગદા:- 
(૧) ઉંમર અરજી સ્વીક રવ ની છેલ્લી ત રીખન  રોજ ગણવ મ ાં આવશે. 
(૨) જાહરે તમ ાં ઉપલી વયમય ાદ  આપવ મ ાં આવલે છે, તેમ ાં નીચ ેમજુબની છૂટછ ટ મળવ પ ત્ર છે. 
 

૧ ફક્ત મળૂ ગજુરાતના સા. અને શૈ. પ. 

અને અનસુલુિત જાધત વગગના  

ઉમેદવાર 

પાાંિ વર્ગ  

૨ મહહિા ઉમેદવારો પાાંિ વર્ગ  

૩ ફક્ત મળૂ ગજુરાતના સા.અને શૈ. પ. 

અને અનસુલુિત જાધત વગગના મહહિા 

ઉમેદવાર 

દસ વર્ગ (આ છુટછાટમાાં મહહિાઓ માટેની છુટછાટ કે જે પાાંિ 

વર્ગની છે તેનો સમાવેશ થાય છે) (વધમુા વધ ુ૪૫ વર્ગ સિુીની 

મયાગદામાાં રહશેે) 

 

૪ મ જી સૈવનકો. ઇ.સી..ઓ./એસ. એસ. 
સી.ઓ. સહહત ઉમેદવ રો  

લશ્કરમ ાં બજાવેલ સેવ  ઉપર ાંત બીજા ત્રણ વષા (વધમુ ાં વધ ુ૪૦ વષાની 
મય ાદ મ ાં) 
 

૫ અશકત  ઉમેદવાર :- O.L(one leg affected) અને O.A. (One Arm affected)   ની અશક્તતા  િરાવતા 
ઉમેદવારો કે જેઓ પોતાની રીતે હરીફરી શકે  ને કામગીરી કરી શકે તેઓને મેડીકિ િોડગના 
તિીિી પ્રમાણપત્રને આિીન ૧૦ વર્ગ સિુીની છુટછાટ વધમુા વધ ુ૪૫ વર્ગ સિુીની મયાગદામાાં 
મળવાપાત્ર છે. આ ધસવાયની શારીહરક અશક્તતા િરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરવાને પાત્ર 

નથી. 
 
 
 



૫. શૈક્ષલણક િાયકાત:- 
(૧) ઉમેદવ ર જાહરે તમ ાં દશ ાવેલ શૈક્ષબણક લ યક ત અરજી સ્વીક રવ ની છેલ્લી ત રીખન  રોજ ધર વત  
હોવ  જોઇએ. 
(૨) ઉમેદવ રે શૈક્ષબણક લ યક ત મ ન્ય યવુનવવસિટી/સાંસ્થ મ થી મેળવેલ હોવી જોઇએ. 
(૩) ઉમેદવ રે અરજી સ થે મ ન્ય યવુનવવસિટી/સાંસ્થ ન  ગણુ પત્રક (બધ  જ વષો/સેમેસ્ટર) અને પદવી 
પ્રમ ણપત્રોની સ્વયાં પ્રમ બણત નકલ રજુ કરવ ની રહશેે. કોલેજન  આચ યા દ્વ ર  અપ યેલ પ્રમ ણપત્ર મ ન્ય 
ગણવ મ ાં આવશે નહી. 

 (૪) શૈક્ષબણક લ યક ત ક મચલ ઉ ધોરણ ે મ ન્ય ર ખવી તેવો ઉમેદવ રનો હક્ક દ વો સ્વીક રવ મ ાં આવશે 
નહી. 
(૫)જાહરે તમ ાં દશ ાવેલ લ યક તની સમકક્ષ લ યક ત ઉમેદવ ર ધર વે છે તેવો તેમનો હક્ક દ વો હોય તો 
આવ  ઉમેદવ રે સમકક્ષત  પ્રસ્થ વપત કરત  આદેશો/અવધકૃતત ની વવગતો આપવ ની રહશેે. 

 
૬. અનસુલૂિત જાધત, અનસુલૂિત જનજાધત તથા સામાજજક અને શૈક્ષલણક રીતે પછાત વગગ:- 
      (૧) મળૂ ગજુર તન  અનસુબૂચત જાવત, અનસુબૂચત જનજાવત તથ  સ મ જજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછ ત વગાન  

ઉમેદવ રોને જ અન મત વગાન  ઉમેદવ ર તરીકે લ ભ મળશે. 
(૨) અનસુબૂચત જાવત, અનસુબૂચત જનજાવત તથ  સ મ જજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછ ત વગાન  ઉમેદવ રો પૈકી 

ઉમેદવ ર જે વગાન  હોય તેની વવગત અરજીપત્રકમ ાં અચકૂ આપવી. 
(૩) ઉમેદવ રે અરજીપત્રકની સાંબાંવધત કોલમમ ાં જે તે અન મત કક્ષ  દશ ાવેલ નહી હોય તો પ છળથી અન મત 

વગાન  ઉમેદવ ર તરીકે લ ભ મેળવવ નો હક્ક દ વો મ ન્ય ર ખવ મ ાં આવશે નહીં. 
(૪) અન મત વગાનો લ ભ મેળવવ  ઇચ્છત  ઉમેદવ રે તેન  સમથાનમ ાં સક્ષમ અવધક રી દ્વ ર  વનયત નમનુ મ ાં 

આપવ મ ાં આવેલ જાવત પ્રમ ણપત્રની નકલ અરજી સ થે અચકૂ સ મેલ કરવ ની રહશેે. અરજીપત્રક સ થ ે
જાવત પ્રમ ણપત્રની નકલ સ મેલ નહીં હોય તો ત ેપ છળથી સ્વીક રવ મ ાં આવશ ેનહીં અન ેઅરજીપત્રક રદ 
થવ ને પ ત્ર બનશ.ે 

(૫) સ મ જજક અન ે શૈક્ષબણક રીતે પછ ત વગાન  ઉમદેવ રોને અન મતનો લ ભ જો તેઓનો સમ વશે “ઉન્નત 
વગામ ાં” નહી થતો હોય તો જ મળવ પ ત્ર થશે. 

(૬) (અ) સ મ જજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછ ત વગાન  ઉમેદવ રોએ ઉન્નત વગામ ાં સમ વેશ ન થતો હોવ  
અંગેનુાં સ મ જજક ન્ય ય અને અવધક હરત  વવભ ગનુાં ત રીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ન  ઠર વથી વનયત થયેલ 
ગજુર તી નમનૂ  ‘પહરવશષ્ટ-ક’ મજુબનુાં અથવ  ઉક્ત વવભ ગન  ત રીખ: ૨૭/૦૪/૨૦૧૦ન  ઠર વથી 
વનયત કર યેલ ગજુર તી નમનૂ  ‘પહરવશષ્ટ-૪’ મજુબનુાં પ્રમ ણપત્ર રજૂ કરવ નુાં રહશેે. 

 (બ) “ઉન્નત વગામ ાં સમ વેશ નહહ હોવ  અંગેનુાં પ્રમ ણપત્ર” ન ણ કીય વષા ૨૦૧૬-૧૭ કે ન ણ કીય વષા 
૨૦૧૭-૧૮ દરમ્ય ન ઈસ્ય ુકર યેલ તથ  તેની મહત્તમ અવવધ ઈસ્ય ુથય -વષા સહહત ત્રણ ન ણ કીય 
વષાની રહશેે તેવો ઉલ્લેખ કરવ મ  આવેલ હોય તેવુાં, પરાંત ુઆવુાં પ્રમ ણપત્ર સાંબાંવધત જાહરે ત મ ટે 
ઓનલ ઈન અરજી કરવ ની છેલ્લી ત રીખ સધુીમ ાં ઈસ્ય ુકર યેલ હોવુાં જોઈએ. 

 નોંિ: ઉન્નત વગામ ાં સમ વેશ નહહ હોવ  અંગેન  પ્રમ ણપત્રની મ ન્યત /સ્વીકૃવત તથ  સમયગ ળ  અને 
અવવધન  અથાઘટન બ બતે સરક રશ્રીન  ઠર વો/પહરપત્રોની જોગવ ઈઓ આખરી ગણ શે.  

 (ક) પહરબણત મહહલ  ઉમદેવ રોએ આવ ુ પ્રમ ણપત્ર તેમન  મ ત -વપત ની આવકન  સાંદભામ ાં રજૂ કરવ નુાં 
રહશે.ે જો આવ  ઉમેદવ રોએ તેમન  પવતની આવકન  સાંદભામ ાં રજૂ કરેલ હશે તો તેમની અરજી રદ્દ કરવ મ ાં 



આવશ.ે અરજી સ થે  ગજુર તી નમનૂ  ‘પહરવશષ્ટ-ક’ અથવ  ‘પહરવશષ્ટ-૪’ ને બદલ ે અંગે્રજી નમનૂ  
‘Annexure-A’ મ ાં પ્રમ ણપત્ર રજૂ કરેલ હશે તો પણ અરજી રદ્દ કરવ મ ાં આવશ ેકેમકે ‘Annexure-A’ ભ રત 
સરક ર હઠેળ રોજગ રી મ ટે આપવ મ ાં આવે છે, નહહ કે ગજુર ત સરક ર હઠેળ. જો કોઈ ઉમેદવારે 
ધનયત સમયગાળા દરમ્યાન ઈસ્ય ુથયેિ ધનયત નમનૂાનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેિ નહહ હોય તો તેઓની 
અરજી અમાન્ય ગણવામાાં આવશે અને તેઓને લિનઅનામત જગ્યા સામે પણ ધવિારણામાાં િેવામાાં 
આવશે નહહ.   

      (ડ) ઉમેદવ રે ઓનલ ઈન અરજી કરતી વખતે જે ‘ઉન્નત વગામ ાં સમ વેશ નહહ થવ  અંગેનુાં પ્રમ ણપત્ર’ 
ની વવગતો જણ વેલ હોય તેની જ નકલ અરજી સ થે જોડવ ની રહશેે. જો આવ  પ્રમ ણપત્રમ ાં કોઈ        
ભલૂ હોવ ને ક રણે ઉમેદવ ર જાહરે તની છેલ્લી ત રીખ બ દનુાં નવુાં પ્રમ ણપત્ર મેળવે તો પણ સ મ જજક 
અને શૈક્ષબણક રીતે પછ ત વગાન  ઉમેદવ ર તરીકે પ ત્ર થવ  મ ટે ઓનલ ઈન અરજીમ ાં જણ વેલ 
પ્રમ ણપત્ર જ મ ન્ય રહશેે. 

  (ઇ) ઉન્નત વગામ ાં સમ વેશ ન થતો હોવ  અંગેનુાં પ્રમ ણપત્ર આપવ  મ ટે ૬ મ પદાંડો ધ્ય ને લેવ ય છે. 
પ્રમ ણપત્રની અવવધ હવે ત્રણ વષાની છે. પરાંત ુઉક્ત મ પદાંડો પૈકી કોઈપણ મ પદાંડમ ાં આ અવવધ 
દરમ્ય ન ફેરફ ર થ ય તો તેની સ્વૈચ્ચ્છક જાહરે ત સાંબાંવધત ઉમેદવ રે તથ  તેન  મ ત -વપત /વ લીએ 
સ્વયાં સાંબ ાંવધત સત્ત વધક રી તેમજ તેન  દ્વ ર  પ્રમ ણપત્રમ ાં કોઈ ફેરફ ર કરવ મ ાં આવે તો ગજુર ત 
જાહરે સેવ  આયોગને કરવ ની રહશેે. ઉમેદવ ર/મ ત -વપત /વ લી આવી જાહરે ત નહહિં કરીને કોઈપણ 
વવગતો છૂપ વશે તો તેઓ ક યદેસરની ક યાવ હીને પ ત્ર બનશે અને તેઓએ મેળવેલ અન મતનો લ ભ 
રદ્દ કરવ પ ત્ર થશે. ઉન્નત વગામ ાં સમ વેશ નહહ થવ  અંગેન  પ્રમ ણપત્ર  મેળવવ  મ ટેન  કોઈપણ 
મ પદાંડમ ાં ફેરફ રની સ્વૈચ્ચ્છક જાહરે ત કરવ ની જવ બદ રી ઉમેદવ ર/મ ત -વપત /વ લીની 
વ્યક્ક્તગત રીતે અને સાંયકુ્ત રીતે રહશેે. 
(૭) સરક રની પ્રવતામ ન જોગવ ઈ મજુબ અન મત કક્ષ ન  ઉમેદવ રો  બબનઅન મત વગાન  
ઉમેદવ રોની સ થે વનયત ધોરણો (અથ ાત વયમય ાદ  ,અનભુવની લ યક ત, બબનઅન મત વગાન  
ઉમેદવ રો મ ટે અપન વેલ હોય તેન  કરત ાં વધ ુવવસ્તતૃ કરેલ અન્ય ક્ષેત્ર) મ ાં છૂટછ ટ લીધ  વસવ ય 
પોત ની ગણુવત્ત ન  આધ રે પસાંદગી પ મે તો બબનઅન મત જગ્ય ની સ મ ેગણતરીમ ાં લેવ ન  થ ય 
છે. 

         (૮) ઉમેદવ રે અરજીમ ાં જાવત અંગે જે વવગત દશ ાવેલ હશે તેમ ાં પ છળથી ફેરફ ર કરવ ની વવનાંતી    
મ ન્ય ર ખવ મ ાં આવશે નહી. 

૭. માજી સૈધનક 
            (૧) મ જી સૈવનક ઉમેદવ રોએ અરજીપત્રકમ ાં વવગતો આપવ ની રહશેે. 

(૨) મ જી સૈવનક ઉમેદવ રે હડસ્ચ ર્જ બકુની નકલ અરજીપત્રક સ થે અચકૂ મોકલવ ની રહશેે. 
૮. શારીહરક અશક્તતા િરાવતા ઉમેદવારો 

        (ક) શ રીહરક અશક્તત  ધર વત  ઉમેદવ રોએ અરજીપત્રકમ ાં વવગતો આપવ ની રહશેે. 
(ખ) શ રીહરક  અશક્તત   ૪૦%  કે  તેથી વધ ુહોય તેવ   ઉમેદવ રને જ  શ રીહરક અશક્તત નો  લ ભ 

મળવ પ ત્ર રહશેે.  શ રીહરક અશક્તત નો લ ભ મેળવવ  ઇચ્છત  ઉમેદવ રે (૧) શ્રવણની ખ મી (૨) હલન 
ચલન અશક્તત  અથવ  મગજનો લકવો તે પૈકીની કઇ શ રીહરક અશક્તત  છે તે દશ ાવવુાં. 



(ગ) જાહરે તમ ાં શ રીહરક અશક્તત  ધર વત  ઉમેદવ રો મ ટે અન મત જગ્ય  દશ ાવેલ ન હોય, પરાંત ુ
જગ્ય ની   ફરજોને અનરુૂપ જે પ્રક રની શ રીહરક અશક્તત  ધર વત  ઉમેદવ રોન ેપ ત્ર ગણેલ હોય તેઓ ત ે
જાહરે ત મ ટે  અરજી કરી શકશે. આવ  પ્રસાંગે ઉંમરમ ાં છૂટછ ટ મળશે. 
 (ઘ) શ રીહરક અશક્તત  ધર વત  ઉમેદવ રે તેન  સમથાનમ ાં સ મ ન્ય વહીવટ વવભ ગન  ત .૧-૧૨-
૨૦૦૮ન  પહરપત્ર ક્રમ ાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી વનયત થયેલ નમનૂ મ ાં સરક રી હોક્સ્પટલન  
સવુપ્રટેન્ડને્ટ /વસવવલ સર્જન/મેડીકલ બોડાદ્વ ર  આપવ મ ાં આવેલ પ્રમ ણપત્રની નકલ અરજી સ થે અચકૂ 
મોકલવ ની રહશેે. જો પ્રમ ણપત્રની નકલ સ મેલ કરવ મ ાં નહીં આવેલ હોય તો તે પ છળથી સ્વીક રવ મ ાં 
આવશે નહીં શ રીહરક અશક્તત  ઉમેદવ ર તરીકેનો લ ભ મળવ પ ત્ર થશે નહીં. 
(ચ) શ રીહરક અશક્ત ઉમેદવ રોન  હકસ્સ મ ાં અરજી કય ાની ત રીખ બ દ ભરતી પ્રહક્રય ન  કોઇ પણ તબકે્ક  
જે કોઇ ઉમેદવ ર “Physical Disabled”  (શ રીહરક અશક્ત) બને અને તે અંગે જરૂરી દસ્ત વેજો/પરૂ વ ઓ 
રજુ કરે તો તેવ  ઉમેદવ રની રજૂઆત મળ્ય  ત રીખ પછીન  ભરતી પ્રહક્રય ન  જે પણ તબક્ક  બ કી હોય તે 
તબક્ક થી જ તેવ  ઉમેદવ રને “PD” (શ રીહરક અશક્ત) ઉમેદવ ર તરીકેન  મળવ પ ત્ર તમ મ 
લ ભ/છૂટછ ટ મળવ પ ત્ર થશે. આવ   લ ભો કે છૂટછ ટ ભરતી પ્રહક્રય ન  પણુા થયેલ તબક્ક  મ ટે 
પશ્વ દવતી અસરથી આપી શક શે નહહ.  
 

૯. મહહિા ઉમેદવાર 
 મહહલ ઓની અન મત જ્ગગ્ય ઓ મ ટે જો યોગ્ય મહહલ  ઉમેદવ ર ઉપલબ્ધ નહીં થ ય તો તેની જગ્ય  જે ત ે

કક્ષ ન  (category)પરુુષ ઉમેદવ રોને ફ ળવી શક શે. 
 

 જો ઉમેદવ રનો સમ વેશ અન મત વગા, મ જી સૈવનક, શ રીહરક અશક્તત , મહહલ  કે વવધવ  પૈકીન  વવકલ્પો પૈકી 
એક થી વધ ુવવકલ્પોમ ાં થતો હોય તેવ  હકસ્સ મ ાં તેને લ ગ ુપડત  વવકલ્પો પૈકી જેમ ાં વધ ુલ ભ મળવ પ ત્ર હશે તે 
મળશ.ે 

 
૧૦. ધવિવા ઉમેદવાર 
         (૧) ઉમેદવ ર વવધવ  હોય તો અરજીપત્રકમ ાં તે કોલમ સ મ ે“હ ” અવશ્ય લખવુાં અન્યથ  “લ ગ ુપડતુાં  
         નથી”એમ દશ ાવવુાં . 

 (૨) વવધવ  ઉમેદવ રે જો પનુ: લગ્ન કરેલ હોય તો અરજી પત્રકમ ાં ત ેકોલમ સ મ ે“હ ” અચકૂ લખવુાં  
 અન્યથ “ લ ગ ુપડતુાં નથી” એમ દશ ાવવુાં . 
(૩) વવધવ  ઉમેદવ રે પનુ: લગ્ન કરેલ ન હોય અને વવધવ  ઉમેદવ ર તરીકે લ ભ મેળવવ  ઇચ્છત  હોય     
 તો અરજી સ થે પનુ: લગ્ન કરેલ નથી તેવી એહફડવેવટ રજુ કરવ ની રહશેે.   

 (૪) વવધવ  ઉમેદવ રને સરક રની પ્રવતામ ન જોગવ ઈ મજુબ તેઓએ મેળવેલ ગણુમ ાં પ ાંચ ટક  ગણુ    
  ઉમેરવ મ ાં આવશે. 

   (પ) કોઇ મહહલ  ઉમેદવ ર જાહરે ત મ ટે અરજી કરે તે સમયે ‘’વવધવ ‘’  ન હોય, પરાંત ુઅરજી કય ા બ દ   
   અથવ  જાહરે ત પ્રવસધ્ધ થય ની છેલ્લી ત રીખ વીતી ગય  બ દ અથવ  ભરતી પ્રહક્રય ન  કોઇપણ તબકે્ક   
   “વવધવ ” બન ેઅને ત ેઅંગે જરૂરી દસ્ત વજેી પરૂ વ ઓ રજુ કરે તો તેની રજુઆત મળ્ય  ત રીખ પછીન    
   ભરતી પ્રહક્રય ન  જે પણ તબકક  બ કી હોય તે તબકક થી જ તેવ  મહહલ  ઉમેદવ રોને ‘’ વવધવ  મહહલ   
   ઉમેદવ ર ‘’ તરીકેન  લ ભ આપવ મ ાં આવશે.   
 



૧૧. રમતવીર ઉમેદવારો :- 
              સ મ ન્ય વહીવટ વવભ ગની સ્થ યી સચુન ઓ મજુબ રમતો-ખેલકુદમ ાં ર ષ્ટ્રીય/આંતરર ષ્ટ્રીય 
અથવ  આંતર યવુનવવસિટી અથવ  અબખલ ભ રત શ ળ  સાંઘ દ્વ ર  યોજાતી સ્પધ ાઓમ ાં પ્રવતવનવધત્વ કરેલ 
હોય તેવ  ઉમેદવ રને પસાંદગીમ ાં અગ્રત  આપવ  મ ટે તેમને મેળવેલ ગણુની કલૂ સાંખ્ય ન  ૫(પ ાંચ) 
ટક થી વધ ુનહીં એટલ  ગણુ ઉમેરી આપવ મ ાં આવશે. આ મ ટે ઉમેદવ રે સરક રે નક્કી કરેલ સત્ત વધક રી 
પ સેથી વનયત કરેલ નમનુ મ ાં જરૂરી પ્રમ ણપત્ર આયોગ મ ાંગ ેત્ય રે રજુ કરવ નુાં રહશેે.    

 
૧૨. ના વાાંિા પ્રમાણપત્ર:- 

(૧) ગજુર ત સરક રન  સરક રી/અધાસરક રી/સરક ર હસ્તકન  કોપોરેશન/કાંપનીઓમ ાં સેવ  બજાવત  
અવધક રીઓ/કમાચ રીઓ આયોગની જાહરે તન  સાંદભામ ાં બ રોબ ર અરજી કરી શકશે અને તેની જાણ 
ઉમેદવ રે પોત ન  વવભ ગ/ખ ત /કચેરીને અરજી કય ાની ત રીખથી હદન-૭ મ ાં અચકૂ કરવ ની રહશેે. જો 
ઉમેદવ રન  વનયોક્ત  તરફથી અરજી મોકલવ ની છેલ્લી ત રીખ બ દ ૩૦ હદવસમ ાં અરજી કરવ ની 
પરવ નગી નહીં આપવ ની જાણ કરવ મ ાં આવશે તો તેઓની અરજી ન માંજુર કરી ઉમેદવ રી રદ કરવ મ ાં 
આવશે. 
(૨) કેન્ર સરક રની અથવ  અન્ય કોઇપણ ર જ્ય સરક રની નોકરીમ ાં હોય તેવ  ઉમેદવ રે ખ ત  મ રફત 
અરજી મોકલવ ની રહશેે અથવ  આ અરજી સ થે વનમણકૂ અવધક રીનુાં ન  વ ાંધ  પ્રમ ણપત્ર રજુ કરવ નુાં રહશેે. 
(૩) રૂબરૂ મલુ ક ત સમયે ઉમેદવ રે સક્ષમ અવધક રી દ્વ ર  આપવ મ ાં આવેલ ન  વ ાંધ  પ્રમ ણપત્ર રજુ કરવ નુાં 
રહશેે. 

 
૧૩. ગેરિાયક ઉમેદવાર:- 

ગજુર ત જાહરે સેવ  આયોગ કે અન્ય જાહરે સેવ  આયોગ અથવ  અન્ય સરક રી / અધા સરક રી / સરક ર 
હસ્તકની સાંસ્થ ઓ દ્વ ર  ઉમેદવ ર ક્ય રેય પણ ગેરલ યક ઠર વેલ હોય તો તેની વવગત અરજીપત્રકમ ાં 
આપવ ની રહશેે. જો ઉમેદવ રનો ગેરલ યકનો સમય ચ લ ુહશે તો આવ  ઉમેદવ રની અરજી રદ થવ ને પ ત્ર 
બનશે. 
 

૧૪. ફરજજયાત ધનવધૃિ, રુખસદ, િરતરફ :- 
અગ ઉ ઉમેદવ રનેસરક રી સેવ / સરક ર હસ્તકની કાંપની કે બોડા કોપોરેશનમ ાંથી ક્ય રેય પણ ફરજજય ત 
વનવવૃત્ત, રુખસદ કે બરતરફ કરવ મ ાં આવેલ હોય તો અરજીપત્રકમ ાં તેની વવગત આપવ ની રહશેે. 
 

૧૫. નીિે દશાગવ્યા મજુિની અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપણૂગ નથી) 
(૧)  આયોગન  ઓનલ ઇન મસુદ્દ  મજુબ અરજી કરેલ ન હોય 
(૨)  અરજીમ ાં દશ ાવેલ વવગતો અધરૂી કે અસાંગત હોય. 
(૩)  અરજીમ ાં ઉમેદવ રે સહી અપલોડ કરેલ ન હોય. 
(૪)  અરજી ફેક્સથી અથવ  ઈ-મેઇલ થી મોકલ વલે હોય. 
(૫)  અરજીમ ાં પ સપોટા સ ઈઝનો ફોટોગ્ર ફ અપલોડ કરેલ ન હોય. 
(૬)  અરજી સ થે પરેૂપરૂી ફી ભરેલ ન હોય. 
(૭)  અનસુબૂચત જાવત, અનસુબૂચત જનજાવત, સ .શૈ.પ.વગા તથ  શ રીહરક અશક્તત  ધર વત  ઉમેદવ રે અરજીપત્રક    
      સ થે સક્ષમ અવધક રી દ્વ ર  અપ યેલ પ્રમ ણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૮)   ઉમેદવ રે શૈક્ષબણક લ યક તન  સાંદભામ ાં મ કાશીટ/પદવી પ્રમ ણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 



(૯)   જન્મ ત રીખ મ ટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમ ણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
 (૧૦) ઓન િાઈન જાહરેાતની અરજી કરવાની રીત  ક્રમાાંક: ૧૫ નીિે સિુવેિ  (ઉમેદવારોને સિાંધિત) પ્રમાણપત્રો / અને 

જેના આિારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોય તેવા િાગ ુપડતા આિાર પરુાવાની પ્રમાલણત કરેિ નકિો આયોગને 

મોકિવામા આવેિ અરજીપત્રક સાથે જોડિે નહીં હોય તેવા ઉમેદવારોની અરજી અધરુી ગણીને રદ ગણવામા 
આવશે. 

 

૧૬. ધનમણકૂ:-  
(૧)     ઉપરની જાહરે ત સાંબાંધમ ાં વનમણકૂ મ ટે પસાંદ થયેલ  ઉમેદવ રની સરક રશ્રી ન  સાંબાંવધત વવભ ગને આયોગ 

દ્વ ર  ભલ મણ કરવ મ ાં આવશે. ઉમેદવ રોએ આખરી વનમણકૂ પત્ર મેળવત ાં પહલે ાં કોમ્પ્યટુર અંગેની સીસીસી 
અથવ  તેની સમકક્ષ ર જ્ય સરક ર વખતો વખત નક્કી કરે તેવી લ યક ત મેળવી લેવ ની રહશેે. આ 
પ્રક રની લ યક ત નહીં ધર વન ર ઉમેદવ ર વનમણકૂને પ ત્ર બનશે નહીં. 

(૨)    વનમણકૂ અંગેની સઘળી ક યાવ હી સરક રશ્રી દ્વ ર  કરવ મ ાં આવતી હોવ થી આ અંગેનો કોઇપણ પત્રવ્યવહ ર  
       આયોગ ધ્ય ને લેશે નહીં. 
(૩)    ઉમેદવ રે તેની શૈક્ષબણક લ યક ત /અનભુવ/ઉંમર વગેરેન  સમથાનમ ાં રજુ કરેલ પ્રમ ણપત્રો કોઇપણ તબકે્ક 

અયોગ્ય મ લમુ પડશે તો તેની ઉમેદવ રી રદ થશે તેમજ ભલ મણ બ દની વનમણકૂપણ રદ થવ ને પ ત્ર 
રહશેે અને આવ  ઉમેદવ ર ભ રતીય ફોજદ રી ધ ર  હઠેળની ક યાવ હી ને પ ત્ર થશે, જેથી ઉમેદવ રને સલ હ 
આપવ મ ાં આવે છે કે, તેમણે રજુ કરેલ  પ્રમ ણપત્રો ખબુજ ચોકસ ઈથી પણુા રીતે ખર ઈ કય ા બ દ જ 
આયોગમ ાં રજુ કરવ . 

 
૧૭. ગેરવતગણ ૂાંક અંગે દોધર્ત ઠરેિા ઉમેદવારો ધવરૂધ્િ પગિાાં 
  ઉમેદવ રોને આથી ચતેવણી આપવ મ ાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમ ાં કોઇપણ પ્રક રની ખોટી મ હહતી 

દશ ાવવી નહી,તેમજ આવશ્યક મ હહતી છૂપ વવી નહી, ઉપર ાંત તેઓએ રજુ કરેલ અસલ દસ્ત વેજો કે તેની 
પ્રમ બણત નકલમ ાં કોઇપણ સાંજોગોમ ાં સધુ રો અથવ  ફેરફ ર અથવ  બીજા કોઇપણ ચેડ ાં કરવ  નહીં અથવ  
તેઓએ આવ  ચેડ ાં કરેલ/બન વટી દસ્ત વેજો રજુ કરવ  નહી, જો એકજ બ બતન  બ ેકે તેથી વધ ુદસ્ત વેજોમ ાં 
અથવ  તેની પ્રમ બણત નકલમ ાં કોઇપણ પ્રક રની અચોકસ ઇ અથવ  વવસાંગતત  જણ ય તો ત ે વવસાંગતત ઓ 
બ બતની સ્પષ્ટત  રજુ કરવી. જો કોઇ ઉમેદવ ર આયોગ દ્વ ર  દોવષત જાહરે થયેલ હોય અથવ  થ ય તો, 

(૧) તેઓની ઉમેદવ રી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યત  પ્ર પ્ત કરવ ,  
(ર) ન મ બદલીને પરીક્ષ  આપવી,  
(૩) કોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વ ર  છળ કપટથી ક મ પણૂા કર વ્ય ુહોય, 
(૪) બન વટી દસ્ત વેજ રજુ કય ા હોય,  
(પ) અગત્યની બ બત છુપ વવ  અથવ  દોષમકુત અથવ  ખોટ  વનવેદનો કરેલ હોય, 
(૬) તેઓની ઉમેદવ રી અંગે કોઇપણ અવનયવમત કે અનબુચત ઉપ યોનો સહ રો લીધો હોય, 
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનબુચત સ ધનોનો ઉપયોગ કયો હોય, 
(૮) ઉત્તરવહીમ ાં અશ્લીલ ભ ષ  કે અવશષ્ટ બ બતો સહહતની અસાંગત બ બતો રજુ કરેલ હોય, 
(૯) પરીક્ષ  ખાંડમ ાં કોઇપણ રીતની ગેરવતાણકૂ આચરવી, જેવી કે અન્ય ઉમદેવ રની જવ બવહીની નકલ કરવી, 

પસુ્તક, ગ ઇડ, ક પલી તેવ  કોઇપણ છ પેલ કે હસ્તબલબખત સ હહત્યની મદદથી અથવ  વ તબચત દ્વ ર  કે કોઇ 
સ ાંકેવતક રીતે નકલ કરવ  કે અન્ય ઉમેદવ રોને નકલ કર વવ ની ગેરરીતીઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી આચરવ  
મ ટે, 



(૧૦) આયોગ દ્વ ર  પરીક્ષ ની ક મગીરી અંગ ે વનયકુત થયેલ  કમાચ રીઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ પ્રક રની 
શ રીહરક ઇજા પહોચ ડવી, અથવ  

(૧૧) ઉપરોકત જોગવ ઇઓમ ાં ઉલ્લેખ યેલ દરેક અથવ  કોઇપણ કૃત્ય કરવ  કે કર વવ  તેણે કે સીધી અથવ   
        આડકતરી રીતે આયોગ પરદબ ણ લ વન ર ઉમેદવ ર નીચે દશ ાવલે વશક્ષ  ઉપર ાંત આપોઆપ પ્રયત્ન કયો 

હોય, ફોજદ રી ક યાવ હીનેપ ત્ર બનશે. 
         (ક) આયોગ દ્વ ર  તે પસાંદગીન  ઉમેદવ ર તરીકે ગેરલ યક ઠર વી શક શે, અને /અથવ  
         (ખ) તેને આયોગ લે તેવી કોઇપણ પરીક્ષ  કે કોઇપણ રૂબરૂ મલુ ક ત મ ટે ક યમી કે મકુરર મદુત મ ટે 

(૧)આયોગ દ્વ ર  લેવ ન ર કોઇપણ પરીક્ષ  કે પસાંદગી મ ટે, અન ે
(ર)ર જય સરક ર હઠેળની કોઇપણ નોકરીમ ાંથી સરક ર દ્વ ર  ગેરલ યક ઠર વી શક શે અને 

         (ગ) જો સરક રી સેવ મ ાં અગ ઉથી જ હોય તો તેન  વવરૂધ્ધ સમબુચત વનયમો અનસુ ર વશસ્તભાંગન  પગલ ાં લઇ   
             શક શે. 

 (૧ર) ઉપરોકત વવગતોમ ાં વનહદિષ્ટ કરેલ વશક્ષ  કરત  પહલે  આયોગ/ સરક ર દ્વ ર  ઉમેદવ રને /કમાચ રીને 
    (૧) આરોપન મ મ ાં તેમની સ મેન  સ્પષ્ટ આરોપો અથવ  કેસન  પ્રક ર બ બતે, 
    (ર) લેખીતમ ાં વશક્ષ  અંગે બચ વન મુાં- હકીકત રજુ કરવ  અને 
    (૩) વશક્ષ  અંગ ેવનયત સમય મય ાદ મ ાં રૂબરૂ રજુઆત કરવ ની તક આપવ મ ાં આવશે. 
   
                                                                                           (પી. આર. જોષી) 

                                                                                            સાંયકુત સબચવ  

                                                                                     ગજુર ત જાહરે સેવ  આયોગ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Online અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:- 
                 આ જાહરે તન  સાંદભામ ાં આયોગ દ્વ ર  ઓન લ ઈન જ અરજી સ્વીક રવ મ ાં આવશ.ે ઉમેદવ ર 

તા:-૧૫/૦૯/૨૦૧૮(િપોરના૧૩:૦૦કિાક) થી તા:-૦૧/૧૦/૨૦૧૮(િપોરના ૧૩:૦૦કિાક) સધુીમ ાં  
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર અરજીપત્રક ભરી શકશ.ે ઉમેદવ રે અરજી કરવ  મ ટે નીચ ેમજુબન ાં 
Steps  અનસુરવ ન ાં રહશેે. Confirmation Number મળ્ય  પછી જ અરજી મ ન્ય ગણ શે. 

  (૧)સૌ પ્રથમ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવુાં.   

      (૨) Apply On line Click કરવુાં. આ પ્રમ ણ ેClick કરવ થી (1) More details તથ  (2) Apply Now બટન 
દેખ શે. સૌ પ્રથમ More details પર Click કરીને જાહરે તની બધી જ વવગતોનો અભ્ય સ ઉમેદવ રોએ 
કરવો અન ેત્ય રબ દ Apply Now બટન Click  કરવુાં.   

     (૩) Chief Officer, Class-3 પર click કરવ થી જગ્ય ની વવગતો મળશ.ે  
      (૪) તેની નીચ ે Apply Now પર Click કરવ થી Application Format દેખ શે. Application Formatમ ાં સૌ 

પ્રથમ “Personal Details” ઉમેદવ રે ભરવી. (અહીં લ લ ફુદરડી (*)વનશ ની હોય તેની વવગતો ફરજજય ત 
ભરવ ની રહશેે.) “Personal Details”મ ાં જ્ય ાં Mobile Number અને email ID મ ાંગ્ય  છે, તેની વવગત 
લખવી જેથી જરૂર જણ યે આયોગ ઉમેદવ રને મ હહતગ ર કરી શકે.  

 (૫) Personal Details ભર ય  બ દ Educational Details ભરવ  મ ટે Educational Details  પર click કરવુાં    

   અન ેપોત ની શૈક્ષબણક વવગતો ઉમેરવી.  
 (૬) તેની નીચ ે“Self declaration”મ ાં  Yes / No પર “click” કરવુાં.  

 (૭) હવ ે save પર “click” કરવ થી તમ રો Data Save  થશે. અહીં ઉમેદવ રનો  Application Number 

generate  થશે. જે  ઉમેદવ રે  સ ચવીને ર ખવ નો  રહશેે અને હવ ે પછી આ જાહરે તન  સાંદભામ ાં 
આયોગ સ થેન  કોઈ પણ પત્ર વ્યવહ રમ ાં તે દશ ાવવ નો રહશેે.   

 (૮) જો આપન  અરજીપત્રકમ ાં કોઇ સધુ ર -વધ ર  કરવ ન  હોય તો Edit Applicationમ ાં જઇને કરી શક શ,ે 

આ સવુવધ  અરજી Confirm કરત ાં પહલે  ઉપલબ્ધ છે. એક વખત અરજી Confirm થઇ ગય  
પછી/બ દ આ સવુવધ  ઉપલબ્ધ રહશેે નહીં.  

      (૯) હવ ેપેજન  ઉપરન  ભ ગમ ાં upload photo પર click કરો અહીં તમ રો application number type કરો 
અન ે તમ રી Birth date type કરો. ત્ય રબ દ ok પર click  કરો અહીં photo અને signature upload 

કરવ ન  છે. (ફોટ નુાં મ પ ૫ સે.મી. ઊંચ ઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળ ઈ અને signature નુાં મ પ ૨.૫ સે.મી. 
ઊંચ ઇ અને ૭.૫ સે.મી પહોળ ઈ ર ખવી) (photo અને signature upload કરવ  સૌ પ્રથમ તમ રો photo 

અન ે signature jpg Format મ ાં(10 KB) સ ઇઝ થી વધ રે નહીં તે રીતે Computer મ ાં હોવ  જોઇએ.) 
“Browse” Button પર click કરો હવ ેChoose File ન  સ્ક્રીનમ ાંથી જે ફ ઇલમ ાં jpg Format મ ાં તમ રો 
photo store થયેલ છે તે ફ ઇલને ત્ય ાંથી Select કરો અને “Open Button” ને click કરો હવ ે “Browse 

Button “ની બ જુમ ાં “Upload Button”પર Click કરો હવ ેબ જુમ ાં તમ રો photo દેખ શે. હવ ેઆજ રીત ે

signature પણ upload કરવ ની રહશેે. (૧૦) હવ ેપેજન  ઉપરન  ભ ગમ ાં “Confirm Application” પર 

click કરો અને “Application number” તથ  Birth Date Type  કય ા બ દ Ok પર click કરવ થી બે (૨) 
બટન ૧: Application preview ૨: confirm application દેખ શે. ઉમેદવ રે “Application Preview” પર 
click કરી પોત ની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમ ાં સધુ રો કરવ નો જણ ય, તો Edit Application ઉપર 

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


click કરીને સધુ રો કરી લેવો. અરજી confirm કય ા પહલે  કોઇપણ પ્રક રનો સધુ રો અરજીમ ાં કરી 
શક શ.ે પરાંત ુ અરજી confirm થઇ ગય  બ દ અરજીમ ાં કોઇપણ સધુ રો થઇ શકશ ે નહીં. જો અરજી 
સધુ રવ ની જરૂર ન જણ ય તો જ confirm application પર click  કરવુાં. Confirm application પર click 

કરવ થી ઉમેદવ રની અરજીનો આયોગમ ાં online સ્વીક ર થઈ જશે. અહીં “confirmation number” 

generate થશે જે હવ ે પછીની બધી જ ક યાવ હી મ ટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવ રે સ ચવવ નો રહશેે. 
Confirmation number વસવ ય કોઇપણ પત્રવ્યવહ ર કરી શક શ ેનહીં.  Confirm થયેલી અરજીપત્રકની 
વપ્રન્ટ અચકૂ ક ઢી ર ખવી.   

  (૧૦) દરેક જાહરે ત મ ટે ઉમેદવ રે એક જ અરજી કરવી. આમ છત ાં, સાંજોગોવશ ત, જો કોઈ ઉમેદવ ર 
એક્થી વધ ુઅરજી કરેલ હશ,ે તો છેલ્લી કન્ફમા થયેલ અરજી કે જેની સ થ ે વનયત ફી ભરેલ હશ ેતે 
મ ન્ય ગણ શે અને અગ ઉની અરજી રદ ગણવ મ ાં આવશે. અગ ઉની અરજી સ થે ભરેલી ફી છેલ્લી 
કન્ફમા થયેલ અરજી સ મ ે ગણવ મ ાં આવશે નહીં. જો ઉમેદવ રે છેલ્લી કન્ફમા થયેલ અરજી સ થ ે
વનયત ફી ભરેલ નહીં હોય, તો આવ  ઉમેદવ રની વનયત ફી સ થેની કન્ફમા થયેલી છેલ્લી અરજી 
મ ન્ય ગણવ મ ાં આવશે. જો ઉમેદવ રે એકથી વધ ુઅરજી સ થ ેફી ભરેલ હશે, તો તે રીફાંડ કરવ મ ાં 
આવશે નહીં. 

૧૧. અરજી ફી :  (૧) બબન અન મત પરુૂષ/મહહલ  ઉમેદવ રો અરજી ફી નીચેન ાં બે વવકલ્પો પૈકી કોઈપણ 
રીતે  ભરી શકે છે: 

    ૧. (૧)  પોસ્ટ ઓફીસમાાં: સ મ ન્ય કેટેગરીન ાં ઉમેદવ રે ભરવ ની થતી ફી સાંદભે “Print Challan” ઉપર 
ચ્ક્લક કરીને વપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ ક ઢવ ની રહશેે. આ વપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ લઈન ે નજીકની 
કોમ્પ્યટુરની સવુવધ  ધર વતી પોસ્ટ ઓફીસમ ાં જવ નુાં રહશેે. પોસ્ટ ઓફીસમ ાં રૂ.૧૦૦/- આયોગની 
ફી + પોસ્ટલ સવવિસ ચ ર્જ તા:-૦૧/૧૦/૨૦૧૮, ૧૩:૦૦ કિાક સધુીમ ાં ભરવ ન ાં રહશેે અને ફી ભય ા 
અંગેનુાં ચલણ મેળવવ નુાં રહશેે. આ િિણ તથા confirm થયેિ અરજીપત્રક ઉમેદવારે પોતાની પાસે 
સાિવીને રાખવાનાાં રહશેે અને જ્યારે આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવે ત્યારે જ અરજીપત્રક લિડાણો 
સહહત તથા ફી ભરેિા િિણની નકિ સાથે R.P.A.D. / Speed post થી મોકિવાનાાં રહશેે અથવા 
આયોગ ખાતે રૂિરૂમાાં આપી જવાનાાં રહશેે.  

   ૧.(૨)  ઓનિાઈન ફી:  ઓનલ ઈન ફી જમ  કર વવ  મ ટે “Print Challan” પર ચ્ક્લક કરવુાં અને વવગતો 
ભરવી અને ત્ય ાં “Online Payment of Fee” ઉપર ચ્ક્લક કરવુાં. ત્ય રબ દ આપેલ વવકલ્પોમ ાં Net 

Banking, Card Payment અથવ  Other Payment Mode ન  વવકલ્પમ ાંથી યોગ્ય વવકલ્પ પસાંદ કરવો 
અન ેઆગળની વવગતો ભરવી. ફી જમ  થય  બ દ આપની ફી જમ  થઈ ગઈ છે તેવુાં screen પર 
લખ યેલુાં આવશે અને e-receipt મળશે, જેની print ક ઢી લેવી. જો પ્રહક્રય મ ાં કોઈ ખ મી હશ ે તો 
screen પર આપની ફી ભર યેલ નથી તેમ જોવ  મળશે. 

    (૨) ર જ્ય બહ ર વસત ાં સ મ ન્ય કેટેગરીન ાં ઉમેદવ રોએ પોસ્ટ ઓફીસમ ાં પરીક્ષ  ફી રૂ.૧૦૦/- 
ભરવ ની રહશેે અને ફી ભય ા અંગેનુાં ચલણ મેળવવ નુાં રહશેે. અથવ  આ ઉમેદવ રોએ રૂ.૧૦૦/- ન  
“સબચવશ્રી, ગજુર ત જાહરે સેવ  આયોગ, અમદ વ દ” ન  ન મન  ક્રોસ્ડ ભ રતીય પોસ્ટલ ઓડારથી ફી 
જમ  કર વી શકશે.  



    (૩) મળૂ ગજુર તન  અન મત કક્ષ ન  ઉમેદવ રો જો બબનઅન મત જગ્ય  મ ટે અરજી કરે તો તેઓએ 
અરજી ફી ભરવ ની રહશેે નહીં. 

    (૪)  મળૂ ગજુર તન  અન મત કક્ષ ન  ઉમેદવ રોએ અરજી ફી ભરવ ની રહતેી નથી.  

    (૫)  અશક્ત (Disabled) વ્યક્ક્તઓ તથ  મ જી સૈવનકોએ અરજી ફી ભરવ ની રહતેી નથી.  

    (૬) ફી ભય ા બ દ રીફાંડ મળવ પ ત્ર નથી.  
    (૭) ફી ભય ા વગરની અરજી રદ થવ ને પ ત્ર છે. ફી ભરેલ નહીં હોય તેવ  ઉમેદવ રોને કોઈપણ 

સાંજોગોમ ાં Screening Test(પ્ર થવમક કસોટી)/મખુ્ય લેબખત કસોટીમ ાં બેસવ  દેવ મ ાં આવશે નહીં. આ 
ફી પોસ્ટ ઓફીસ /નેટ બેંકીંગ દ્વ ર  જ સ્વીક રવ મ ાં આવશે. રોકડમ , ડીમ ાંડ ડ ફ્ટથી ભ રતીય 
પોસ્ટલ ઓડાર(ર જ્ય બહ ર વસત  સ મ ન્ય કેટેગરીન  ઉમેદવ રો વસવ ય )પે ઓડારન  સ્વરૂપમ  ફી 
સ્વીક રવ મ  આવશે નહીં, જેની ઉમેદવ રોએ ખ સ નોંધ લેવી.  

૧૨. પરીક્ષાની રૂપરેખા :    આ પરીક્ષ  ક્રમ નસુ ર બે તબક્ક મ ાં યોજવ મ ાં આવશે:  

 (૧) Screening Test (પ્ર થવમક કસોટી)મ ાં ઉમેદવ રને કોમ્પ્યટુર ઈઝ્ડ ખ સ પ્રક રની જવ બવહી [O.M.R 

Answer Sheet] આપવ મ ાં આવશે. પ્રશ્નપત્રન  બધ  પ્રશ્નો હતેલુક્ષી  હશ.ે દરેક પ્રશ્નન  જવ બમ ાં  A,B,C,D અને E 

એમ પ ાંચ વવકલ્પ આપવ મ ાં આવશે. પ ાંચમો વવકલ્પ E ‘Not attempted’ તરીકેનો રહશેે.  જો ઉમેદવ ર પ્રશ્નનો 
જવ બ આપવ  ન ઈચ્છત  હોય તો આ વવકલ્પ E પસાંદ કરી શકશ.ે  ૧. (૧) ઉમેદવ રે જે પ્રશ્નન  જવ બ મ ટે જો 
પ ાંચમો વવકલ્પ E ‘Not attended ‘ એનકોડ કરેલ હશે તો તે પ્રશ્નન  “શનૂ્ય “ ગણુ ગણ શે અને તે પ્રશ્ન મ ટે કોઈ 

નેગેટીવ ગણુ ક પવ મ ાં આવશે નહહ. તેથી ઉમેદવ રે સ ચો વવકલ્પ શોધી જવ બવહી  [O.M.R Answer Sheet] 

મ ાં સાંબાંવધત પ્રશ્નન  ક્રમ સ મે આપેલ A, B, C, D  કે  E ન  વતુાળને પરેૂપરુૂાં ભરુી / ક ળી શ હીની બોલ પેનથી ડ કા  
કરવુાં. આ વસવ યની કોઈપણ કલરની શ હીની બોલપેનથી જવ બો આપ્ય  હશ ેતો તે જવ બવહી તપ સવ મ ાં 
આવશે નહહ અને આપોઆપ શનૂ્ય ગણુ આપવ મ ાં આવશે. એકવ ર ડ કા  કરેલ જવ બને બદલી શક શે નહહ. ૩. 

૧.(૨) એક જ પ્રશ્ન  મ ટે જો જવ બવહીમ ાં એકથી વધ ુ વવકલ્પ આપે આપેલ  હશ ે તો તે જવ બ મ ટે ગણુ 

આપવ મ ાં આવશે નહહ. ૧.(૩) આ કસોટીમ ાં પ્રત્યેક ખોટ  જવ બ, એક થી વધ ુજવ બન  હકસ્સ મ ાં તથ  એક પણ 

વવકલ્પ એનકોડ નહીં કરવ ન  હકસ્સ મ ાં જે તે જવ બન  વનવશ્વત ગણુન   ૦.૩ ગણુ  કુલ મેળવેલ ગણુમ ાંથી બ દ 

કરવ મ ાં આવશે. એટલ ે કે ખોટ  જવ બો મ ટે નેગેટીવ ગણુની બ બત ઉમેદવ રે ધ્ય ને ર ખવ ની રહશેે. ૧.(૪)  

ઉમેદવ ર દ્વ ર  જવ બવહી [O.M.R Answer Sheet]મ ાં જો બેઠક નાંબર / પ્રશ્ન પકુ્સ્તક  નાંબર કે પ્રશ્ન પકુ્સ્તક  
વસહરઝ ખોટ  લખવ મ ાં આવશે કે આ બ બત ે કોઈ ક્ષવત પણ આચરવ મ ાં આવશે તો તેવી જવ બવહીઓ 

તપ સવ મ ાં આવશે નહીં અને આવ  પ્રક રની ક્ષવતઓ પરત્વ ે જો જવ બવહી તપ સ્ય  બ દ પણ ક્ષવતઓ 

/અપણૂાત ઓ ધ્ય ને આવશે તો તેવ  ઉમેદવ રને મ ત્ર આવ  ક રણોસર પણ અસફળ જાહરે કરવ મ ાં આવશે. જે 

અંગ ેપ છળથી કોઈ રજુઆત / વવનાંતી ધ્ય ને લેવ મ ાં આવશે નહીં. આથી તમ મ ઉમેદવ રોને  O.M.R Answer 

Sheetમ ાં ભરવ ની થતી વવગતો સાંપણૂાપણ ેયોગ્ય રીતે ભરવ  અને એનકોડ [Encode] કરવ  પરૂતી ચીવટ અને 
ક ળજી ર ખવ  ખ સ સચૂન  આપવ મ ાં આવે છે. ૧.(૫) કોઈ ઉમેદવ ર દ્વ ર  અરજીપત્રકમ ાં મ ન્ય રમત-ગમતમ ાં 
પ્રવતવનવધત્વ કરેલ છે તેવી વવગત દશ ાવેલ હશ ેઅને પ છળથી આ વવગત શરતચકૂથી દશ ાવેલ હતી કે તે અંગેનુાં 
પ્રમ ણપત્ર રજૂ કરી શકે તેમ નથી તેવી રજૂઆત મળશ ેતો કોઈપણ સાંજોગોમ ાં મ ન્ય ર ખવ મ ાં આવશ ેનહીં. 
અન ેજો ઉમેદવ ર પ્ર થવમક કસોટીમ ાં સફળ થયેલ હશ ેતો પણ અરજીપત્રકમ ાં ખોટી 
 



 

 વવગત જણ વવ ન  ક રણોસર ઉમેદવ રી રદ કરવ મ ાં આવશે. જેથી ઉમેદવ રે આ અંગે અંગત ક ળજી ર ખવ  
સચૂન  આપવ મ ાં આવે છે.૧.(૬) પ્ર થવમક કસોટીન  પહરણ મને આધ રે મખુ્ય લેબખત કસોટીમ ાં જગ્ય ન  
આશરે ચ ર ગણ   ઉમેદવ રોને પ્રવેશ આપવ  મ ટે દરેક કેટેગરીની જગ્ય ઓન  સાંદભામ ાં લ યકી ધોરણ 
નક્કી કરવ મ ાં આવે છે. આ લ યકી ધોરણમ ાં શ રીહરક અશકતત  ધર વત  ઉમેદવ રો, મહહલ  ઉમેદવ રો 
અને મ જી સૈવનક ઉમેદવ રોની ગણતરી કરવ મ ાં આવે છે. અને જાહરે તમ ાં દશ ાવેલ અન મત જગ્ય ઓન  
ચ ર ગણ  ઉમેદવ રો મળી રહતે  હોય તો તે પ્રમ ણે પ ત્ર ગણવ મ ાં આવે છે. પરાંત ુ જો ચ ર ગણ મ ાં 
ઉમેદવ રો ખટૂત  હોય તો દરેક કેટેગરી મ ટે જે લ યકી ધોરણ [cut off] આવત ુ હોય તેમ ાં ૧૦% જેટલુાં 
લ યકી ધોરણમ ાં છૂટછ ટ મકૂીને વવચ રણ  કરવ મ ાં આવે છે. આવી રીતે ઉમેદવ રો ઉપલબ્ધ થ ય તેને 
પ ત્ર ગણવ મ ાં આવે છે. આ રીતે વવચ રણ  કય ા બ દ પણ શ રીહરક અશકત, મ જી સૈવનક કે મહહલ  
ઉમેદવ રો ઉપલબ્ધ ન બને તો વનયત થયેલ લ યકી ધોરણન  ૧૦%થી વધ ુ છૂટછ ટ મળવ પ ત્ર રહતેી 
નથી.       
(૨) Screening Test (પ્ર થવમક કસોટી) મ ાં મેળવેલ ગણુ આખરી પસાંદગી મ ટે ધ્ય ને લેવ મ ાં આવશે નહીં. 
આખરી પહરણ મ મ ત્ર મખુ્ય લેબખત પહરક્ષ ન  આધ રે વનયત કરવ મ ાં આવશ.ે  

(૩) મખુ્ય પરીક્ષ ન  ગજુર તી વવષયનુાં મ ધ્યમ ગજુર તી તથ  સ મ ન્ય અભ્ય સન ુઅંગે્રજી અથવ  ગજુર તી 
રહશેે. વસવ ય કે, મખુ્ય લેબખત પરીક્ષ ન  પેપર નાં.- ૨(અંગે્રજી) નુાં મ ધ્યમ બધ ાં ઉમેદવ રો મ ટે અંગે્રજી 
રહશેે. 

૧૩.પરીક્ષા કેન્રોની ધવગત:  Screening  Test (પ્ર થવમક કસોટી) નુાં સ્થળ અમદ વ દ અને/અથવ   
ગ ાંધીનગર  રહશેે, તથ  લેબખત મખુ્ય પરીક્ષ  મ ટેનુાં સ્થળ  ફકત ગ ાંધીનગર જ રહશેે. ઉમેદવ રોની 
સાંખ્ય , પરીક્ષ  કેન્રની ઉપલચ્બ્ધ, આયોગની વહીવટી અનકુળૂત  વગેરે પહરબળો ધ્ય નમ ાં લઈ આયોગ 
આ કેન્રોમ ાં વધ રો/ઘટ ડો કરી શકશ.ે 

૧૪. પરીક્ષામાાં પ્રવેશ :  (૧) જરૂરી ફી સ થે અરજી કરન ર દરેક ઉમેદવ રને અરજીનીચક સણી કય ા વસવ ય  
Screening  Test (પ્ર થવમક કસોટી) મ ાં બેસવ  દેવ મ ાં આવશે. (૨) જે ઉમેદવ રોને Screening  Test 
(પ્ર થવમક કસોટી) ન  પહરણ મમ ાં મખુ્ય લેબખત પરીક્ષ  મ ટે ક મચલ ઉ સફળ જાહરે કરેલ હશ ેતેમણે 
અગ ઉ ડ ઉનલોડ કરેલ અરજીપત્રક જરૂરી ફી રીસીપ્ટ અને પ્રમ ણપત્રો સ થે આયોગની કચેરીમ ાં મોકલી 
આપવ નુાં રહશેે. (૩) ઉમેદવ રો તરફથી મળેલ અરજીપત્રકોની ભરતી વનયમો અને જાહરે તની જોગવ ઈ 
મજુબ ચક સણી કરવ મ ાં આવશે અને આ જોગવ ઈ સાંતોષત  ઉમેદવ રોને મખુ્ય લેબખત પરીક્ષ મ ાં પ્રવેશ 
આપવ મ ાં આવશે. (૪) મખુ્ય લેબખત પરીક્ષ મ ાં પ્રવેશ અંગે આયોગનો વનણાય આખરી ગણ શે અન ે
આયોગન  વનણાય સ મે કોઈપણ પત્ર વ્યવહ ર ધ્ય નમ ાં લેવ મ ાં આવશે નહહ. 

     ૧૫. પહરણામ :   (૧) આખરી પહરણ મ આયોગન  નોટીસ બોડા અને વેબસ ઈટ પર મકૂવ મ ાં આવશે અને 
આ પહરણ મ સરક રી ગેઝેટમ ાં પ્રવસધ્ધ કરવ  મ ટે મોકલવ મ ાં આવશ.ે  (૨) આ પહરણ મમ ાં 
ઉમેદવ રન  ન મ, બેઠક ક્રમ ાંક તેમજ મેળવેલ કુલ ગણુની વવગતો આપવ મ ાં આવશે.  (૩) આ 
પહરણ મમ ાં અસફળ થયલે ઉમેદવ રોન  બેઠક ક્રમ ાંક અન ેતેઓએ મેળવલે ગણુ આયોગન  નોટીસ બોડા 
પર મકૂવ મ ાં આવશે.  

 



 

૧૬. અગત્યની સિૂનાઓ :  (૧) ઉમેદવ રને પોત ની સ થે કોઈ સેલ્યલુર ફોન, ટેબ્લેટ, પેજર અથવ  બીજી  

     કોઈ મોબ ઈલ સાંદેશ  વ્યવહ રન  ઈલેકટ્રોવનક્સ –બ્લ્ય ુટ્રુથ સ ધનો પરીક્ષ  ખાંડમ ાં સ થ ેલઈ જવ ની 
છૂટ નથી, જેન  ભાંગ બદલ ઉમેદવ રો મ ટે  વનહદિષ્ટ કર યેલ વશક્ષ ને પ ત્ર બનશ.ે (૨) ઉમેદવ ર 
Screening Test (પ્ર થવમક કસોટી) મ ાં તથ  લેબખત મખુ્ય પરીક્ષ મ ાં  કેલ્યલેુટરનો ઉપયોગ કરી શકશ ે
નહહ. (૩) ઉમેદવ રોને ખ સ જણ વવ નુાં કે, અરજીપત્રક તથ  પ્રમ ણપત્રોની ચક સણી દરમ્ય ન કોઈ 
ઉમેદવ ર, આ જગ્ય ન  ભરતી વનયમો તથ  જાહરે તની જોગવ ઈ મજુબ લ યક ત ધર વત  નથી તેમ 
મ લમૂ પડશ ે તો તેમની ઉમેદવ રી કોઈ પણ તબકે્ક રદ કરવ મ ાં આવશે.(૪) અન મત કક્ષ ન  
ઉમેદવ રો બબનઅન મત જગ્ય  મ ટે અરજી કરે તો તેન ે બબનઅન મતન  ધોરણો લ ગ ુ પડશે. (૫)  
જાહરે તમ ાં મહહલ  ઉમેદવ રો મ ટે જગ્ય ઓ અન મત ન હોય તો પણ મહહલ  ઉમેદવ રો અરજી કરી 
શકે છે. (૬)  જાહરે તમ ાં જે તે કેટેગરીમ ાં કુલ જગ્ય ઓ પૈકી મહહલ  ઉમેદવ રો મ ટે અમકુ જગ્ય ઓ 
અન મત હોય ત્ય રે મહહલ  ઉમેદવ રોની અન મત જગ્ય ઓ વસવ યની બ કી રહતેી જગ્ય ઓ ફક્ત 
પરુુષ ઉમેદવ રો મ ટે અન મત છે તેમ ગણવ નુાં નથી,  આ જગ્ય ઓ પર પરુુષ તેમજ મહહલ  
ઉમેદવ રોની પસાંદગી મ ટે વવચ રણ  થઇ શકે છે, પરુુષ તેમજ મહહલ  ઉમેદવ રો અરજી કરી શકે છે. 
(૭) મખુ્ય િેલખત પરીક્ષા માટેના અરજીપત્રક સાથે નીિે દશાગવેિ પ્રમાણપત્રોની પ્રમાલણત નકિ  
અવશ્ય રજૂ કરવાની રહશેે.: ૭. (૧) એસ.એસ.સી.ઈ. અથવ  તેની સમકક્ષ પરીક્ષ નુાં પ્રમ ણપત્ર કે જેમ ાં 
જન્મ ત રીખ દશ ાવેલ હોય. (શ ળ  છોડવ નુાં પ્રમ ણપત્ર મ ન્ય નથી)  ૭. (૨) પદવી પ્રમ ણપત્ર, 
એકથી વધ ુપદવી હોય તો દરેક પદવીનુાં પ્રમ ણપત્ર. ૭.(૩) પદવીનુાં ગણુ પત્રક કે પત્રકો [મ કાશીટ્સ] 
૭.(૪) અન મત જાવત મ ટે સક્ષમ અવધક રી દ્વ ર  અપ યેલ જાવત પ્રમ ણપત્ર અને શ ળ  છોડય  નુાં 
પ્રમ ણપત્ર ૭.(૫) સ .અને શૈ.પ.વગાન  ઉમેદવ રો મ ટે સ મ જજક ન્ય ય અને અવધક હરત  વવભ ગન  
ત .૬-૨-૯૬ન  ઠર વથી વનયત થયેલ પહરવશષ્ટ-ક મજુબનુાં ‘ઉન્નત વગામ ાં સમ વેશ થતો ન હોય’ તેવુાં 
ત .૧-૦૪-૨૦૧૬ પછીની ત રીખનુાં પ્રમ ણપત્ર. ૭.(૬) શ રીહરક રીતે અશકત ઉમેદવ રોને સ મ ન્ય 
વહીવટ વવભ ગન  ત . ૧-૧૨-૨૦૦૮ન  પહરપત્ર ક્રમ ાંક : પરચ-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ.૨ થી વનયત 
થયેલ સવુપ્રન્ટેડન્ટ/ વસવવલ સર્જનને આપેલ તબીબી પ્રમ ણપત્ર. ૭.(૭) સરક રી નોકરીમ ાં હોય તવે  
ઉમેદવ ર મ ટે સ મ ન્ય વહીવટ વવભ ગન  ત .૮-૧૧-૮૯ન  પહરપત્ર ક્રમ ાંક: એફઓએ - ૧૦૮૮-
૩૯૪૦-ગ-૨ થી વનયત કરવ મ ાં આવેલ નમનુ મ ાં સક્ષમ અવધક રી દ્વ ર  આપવ મ ાં આવેલ  “ન -વ ાંધ  
પ્રમ ણપત્ર.” ૭.(૮) ન મમ ાં ફેરફ ર કર વેલ હોય તો ગેઝેટની / લગ્ન નોંધણી પ્રમ ણપત્ર ની નકલ. 
૭.(૯) વવધવ  ઉમેદવ રન  હકસ્સ મ ાં પનુ:લગ્ન કરેલ નથી તે અંગેની એફીડવેીટ. 

 

          ઉમેદવારોને ખાસ જણાવવાનુાં કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની િકાસણી દરમ્યાન કોઇ ઉમેદવાર, આ જગ્યાના 
ભરતી ધનયમો, તથા જાહરેાતની જોગવાઇઓ મજુિ િાયકાત િરાવતા નથી તેમ માલમૂ પડશે તો તેમની 
ઉમેદવારી કોઇપણ તિકે્ક રદ કરવામાાં આવશે. 

 

 

 

 



નોંિ :- મખુ્ય અધિકારી, વગગ- ૩ ની જગ્યાના ભરતી ધનયમો,  અરજી પત્રક સાથે જોડવાના આવશ્યક પ્રમાણપત્રોની 
ધવગત, વયમયાગદામાાં છૂટછાટ, અરજી કયા સાંજોગોમાાં રદ થવાને પાત્ર છે તેની ધવગતો, પ્રાથધમક કસોટીતથા 
મખુ્ય પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ, પહરધશષટ-’ક’ નો નમનૂો, સરકારી કમગિારીએ રજુ કરવાના ના-વાાંિા 
પ્રમાણપત્રનો નમનૂો, શારીહરક અશક્તતા અંગેના પ્રમાણપત્રનો નમનૂો અને જાહરેાતની અન્ય વધ ુ ધવગતો 
આયોગના નોહટસ િોડગ અને આયોગની વેિસાઇટ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in  ઉપર જોવા મળશે. 
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