
                                                                                                                                           

      આર-૬ શાખા                                                                                                                                     

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ                        

         જાહરેાત ક્રમાાંક:- ૧૧૨/૨૦૧૯-૨૦, કૃષિ, સહકાર અને ખેડતૂ કલ્યાણ ષિભાગ હસ્તકની ખેતી 
અષિકારી(ગજુરાત ખેતી સેિા)િગગ-૨, કુલ-૯૨ જગ્યા માટે ઉમેદિારો પસાંદ કરિા માટે Online અરજીઓ 

તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૯, ૧૩.૦૦ કલાક થી તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૦, ૧૩.૦૦ કલાક સધુીમાાં માંગાિિામાાં આિે છે.              
              આ જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઇ, ઓનલાઇન અરજી કરવાની રીત તેમજ અરજી ફી ભરવાની રીત 

અંગેની સચૂનાઓ આયોગના નોટીસબોર્ડ પર તથા આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in/ 

અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/ ઉપર જોવા વવનાંતી છે. ત્યારબાદ જ ઉમેદવારે અરજી કરવાની 
રહશેે. 

         (૧) ઉમેદવારોએ જાહરેાત ક્રમાાંક અન ેજગ્યાનુાં નામ સ્પષ્ટ રીત ેવાાંચીને ઓનલાઇન અરજી કરવી. ઓન-  

લાઈન અરજી કરતી વખતે તમામ વવગતો અરજી-પત્રકમાાં ભયાડ, બાદ તે વવગતોની ખાતરી કરીન ેત્યાર 
પછી જ અરજી કન્ફમડ કરવાની રહશેે. 

(૨) કન્ફમડ થયેલ અરજીપત્રકની વવગતો કે તેમાાં ઉમેદવારે આપેલ માહહતીમાાં ક્ષવત કે ચકૂ બાબત ેસધુારો 
કરવાની રજૂઆત/વવનાંતી ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. 

(૩) એક કરતા વધારે સાંખ્યામાાં અરજી કયાડના હકસ્સામાાં છેલ્લ ે કન્ફમડ થયેલ અરજીપત્રક જ માન્ય  
રાખવામાાં આવશે. બબનઅનામત વગડનાાં ઉમેદવારો માટે છેલ્લ ેકન્ફમડ થયેલ ફી સાથેનુાં અરજીપત્રક 
માન્ય રાખવામા આવશે. 

        (૪) ઓનલાઇન જાહરેાત માટેના ભરેલા અરજીપત્રક જરૂરી પ્રમાણપત્રો સાથે સામાન્ય સચૂનામાાં જણાવેલ 
ક્રમમાાં તૈયાર રાખવાના રહશેે અને આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવે ત્યારે મોકલી આપવાનાાં રહશેે.               

   (૫) આષથિક રીતે નબળા િગોના ઉમેદિારોએ રાજ્ય સરકારના સામાજજક ન્યાય અને અષિકારીતા         
ષિભાગના તા.૨૫.૦૧.૨૦૧૯ ના ઠરાિ ક્રમાાંક: ઇ.ડબલ્ય.ુએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી ષનયત થયેલ 
નમનૂા (અંગે્રજીમાાં Annexure KH અથિા ગજુરાતીમાાં પરરષિષ્ટ-ગ) માાં મેળિેલ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર 
(અથાગત તેઓ EWS Category હઠેળ આિે છે તે મતલબન ુપ્રમાણપત્ર) ના નાંબર અને તારીખ ઓન 
લાઈન અરજી કરતી િખતે દિાગિિાના રહિેે.  

 

જગ્યાનુાં નામ:- ખેતી અષિકારી, ગજુરાત ખેતી સેિા િગગ-૨  

અન.ુ નાં. 
 

કેટેગરી કુલ જગ્યા 
        કેટેગરીવાર જગ્યા પૈકી    
  મહહલાઓ માટે અનામત   જગ્યા 

૧ બબનઅનામત ૭૩ ૨૪ 

૨ આષથિક રીતે નબળા િગગ  ૦૯  ૦૩ 
૩ સા. િૈ. પ. િગગ ૦૦                       ૦૦ 
૪ અન ુ. જાષત ૦૪  ૦૧ 
૫ અન ુ.જનજાષત ૦૬                       ૦૧ 
 કુલ જગ્યા      ૯૨  ૨૯ 

-પ્રાથવમક કસોટી યોજવાની સબૂચત તા :૧૯/૦૪/૨૦૨૦  
-પ્રાથવમક કસોટીના પહરણામનો સાંભવવત માસ :ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ 
-રૂબરૂ મલુાકાતનો સાંભવવત માસ :ઓકટોબર ૨૦૨૦ 
-આખરી પહરણામ : રૂબરૂ મલુાકાત પણૂડ થયાના ૧૦ કામકાજના હદવસો દરમ્યાન પ્રવસધ્ધ કરવામાાં                               
                     આવશે.  



      
 નોંધ:  (૧) કુલ જગ્યાઓ પૈકી ૦૧  માજી સૈવનક ઉમેદવારો માટે અનામત છે. 

      (૨)કુલ  જગ્યાઓ પૈકી ૦૨ જગ્યાઓ શારીહરક અશક્તતા ધરાવતાાં  ઉમેદવારો માટે અનામત છે.  જે પૈકી 
૦૧ જગ્યા O.L.(One leg affected) અથવા O.A. (One Arm affected) અથવા B.L.(Both 

leg affected) ની શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે તથા ૦૧ જગ્યા H.H. (Hearing 

Handicapped) કે જેઓ ૪૦% કે તેથી વધ ુઅને ૧૦૦% સધુીની શ્રવણની ખામી ધરાવતા હોય 
તેવા ઉમેદવારો માટે અનામત છે.ઉપરોક્ત શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો આ જગ્યા 
માટે અરજી કરી શકે છે. આ વસવાય અન્ય પ્રકારની શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો 
અરજી કરવાને પાત્ર નથી. 

         (૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે પરાંત ુતેમને પસાંદગી 
માટેના ધોરણો બબનઅનામત કક્ષાના લાગુાં પર્શે. 

      (૪) મહહલાઓ માટેની અનામત જગ્યાઓ સામે જો યોગ્ય મહહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો તે 
જગ્યા તે કક્ષાના પરુૂષ ઉમેદવાર ને ફાળવી શકાશે. 

શૈક્ષબણક લાયકાત:  Possess,   

          (a) Bachelor degree in science(agriculture) obtained from any of the Agriculture 

Universities incorporated or established  by or under the Central Agriculture  

Universities Act  or  State Agriculture Universities Act in India;   

                   (b)  Possess the basic knowledge of Computer Application as prescribed in the    

            Gujarat Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967.  

                   (c)   Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both. 

 

        પગાર:- Rs. 39900/- થી - Rs. 1, 26,600/- (7th Pay Commission)      
        ઉંમર:-  ૩૫ વષડથી વધ ુનહીં   

(૧) ઉંમર મળૂ જાહરેાતની અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે. 
    (૨) આ જગ્યા માટે ઉપલી વયમયાડદા ૩૫ વષડની ઉંમર ઠરાવવામાાં આવેલ છે, જેમા નીચે દશાડવ્યા 

મજુબની વયમયાડદામાાં છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. 
 

૧ ફક્ત મળૂ ગજુરાતના આવથિક રીતે 
નબળા વગડ, અનસુબૂચત જાવત  અને 
અનસુબૂચત જનજાવત ના પરુુષ 
ઉમેદવાર 

પાાંચ વષડ  

૨ બબનઅનામત મહહલા ઉમેદવારો  

&સા.શૈ.પ..વગડનામહહલા ઉમેદવાર 

પાાંચ વષડ  

૩ ફક્ત મળૂ ગજુરાતના આવથિક રીતે 
નબળા વગડ,  અનસુબૂચત જાવત અન ે
અનસુબૂચત જનજાવત ના મહહલા 
ઉમેદવાર 

દશ વષડ (આ છુટછાટમાાં મહહલાઓ માટેની છુટછાટ કે જે પાાંચ વષડની છે 

તેનો સમાવેશ થાય છે, વધમુા વધ ુ૪૫ વષડ સધુીની મયાડદામાાં રહશેે) 

 
 



૫ માજી સૈષનકો, ઈ.સી.ઓ., એસ.એસ.સી.ઓ. સરહત લશ્કરમાાં બજાિેલ સેિા ઉપરાાંત બીજા ત્રણ િિગ  

 

નોંધ:  (૧) જો ઉમેદવાર વવદેશની યવુનવસીટીની પદવી મેળવેલ હશે તો તેવી પદવીની ભારતમાાં 
માન્યતા/સમકક્ષતા ગણવા અંગે જરૂરી આધાર / પરૂાવા રજૂ કરવાના રહશેે, તથા સમય મયાડદામાાં આ 
અંગેના આધાર પરુાવા રજૂ  કરવાની જવાબદારી સાંબાંવધત ઉમેદવારની રેહશે. આ બાબતે આયોગની 
કોઇ જવાબદારી/ફરજ રહતેી નથી અને સમયમયાડદા બાદ આ અંગેની રજૂઆત પણ વવચારણામા 
લેવામા આવશે નહી, જેની સાંબાંવધત તમામે ખાસ નોંધ લેવી. 

         (૨) જો યવુનવસીટીએ માકડશીટમાાં ટકાવારી દશાડવેલ ન હોય તો ઉમેદવારે ટકાવારી ગણવા માટેની 
ફોમ્યુડલા/ આધાર અરજી સાથે રજૂ કરવાના રહશેે. 

               (૩) પ્રાથવમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ આયોગની વેબસાઇટ http://gpsc.gujarat.gov.in પર જોવા 
વવનાંતી છે. 

 

  અરજી ફી: -બબનઅનામત ઉમેદવારોએ રૂ. ૧૦૦/- અરજી ફી ભરવાની રહશેે. મળૂ ગજુરાતના અનામત 
કક્ષાના ઉમેદવારો, શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો, માજી સૈવનકો અને આવથિક રીતે નબળા 
વગડના ઉમેદવારોએ  ફી ભરવાની નથી તથા અન્ય રાજયના અનામત વગડના ઉમેદવારોને અનામત 
વગડનો લાભ મળવા પાત્ર નથી. તેઓએ સામાન્ય વગડના ઉમેદવાર તરીકે ફી ભરવાની રહશેે.   

                                                                                                                                                                                  

                                                                                (પી.આર.જોષી) 

                                                                                સાંયકુત સબચવ                           
                                                                          ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ.  
 

 
 

૪ િારીરરક અિકત ઉમેદિાર :- O.A. (One Arm affected), O.L. (One Leg affected), B.L. (Both Leg 

affected) અને H.H(Hearing Handicapped)ની ૪૦% કે તેથી િધ ુ અને ૧૦૦% સિુીની અિક્તતા  
િરાિતા ઉમેદિારો કે જેઓ  પોતાની રીતે હરીફરી િકે  ને કામગીરી કરી િકે, તેઓને મેડીકલ બોડગના 
તબીબી પ્રમાણપત્રને આિીન ૧૦ િિગ સિુીની છુટછાટ િધમુા િધ ુ ૪૫ િિગ સિુીની મયાગદામાાં 
મળિાપાત્ર છે. આ ષસિાયની િારીરરક અિક્તતા િરાિતા ઉમેદિારો અરજી કરિાને પાત્ર નથી 

૬ ગજુરાત સરકારના કમગચારીઓ કે જેઓ ગજુરાત સરકારની નોકરીમાાં કાયમી િોરણે અથિા હાંગામી િોરણે 

સળાંગ છ માસથી કામગીરી બજાિતા હોય અને તેઓની પ્રથમ ષનમણ ૂાંક જાહરેાતમાાંની જગ્યામાાં દિાગિેલ 

િયમયાગદાની અંદર થયેલ હોય તેિા કમગચારીઓ (૧) જાહરેાતમાાં લાયકાત તરીકે અનભુિ માાંગેલ હોય તો 
ઉપલી િયમયાગદા લાગ ુપડિે નહીં. (૨) જાહરેાતમાાં અનભુિને લાયકાત તરીકે માાંગેલ ન હોય પરાંત ુઇજનેરી, 
તબીબી, ખેતી ષિિયક, પશ ુ બચરકત્સાની પદિી કે રડપ્લોમાની જગ્યા પર ષનમણ ૂાંક પામેલ કમગચારીને 

જાહરેાતમાાંની આિી લાયકાત િાળી જગ્યા (Any such post) માટે ઉપલી િય મયાગદા લાગ ુપડિે નહીં. (૩) 

જાહરેાતમાાં દિાગિેલ જગ્યા માટે અનભુિ એક લાયકાત તરીકે માાંગેલ ન હોય ત્યારે જે સાંિાંગગમાાંથી બઢતી 
મળિાપાત્ર હોય તેમાાં ફરજ બજાિતા કમગચારીને, તેઓએ બજાિેલ સેિાના સમય અથિા તો િધમુાાં િધ ુપાાંચ 

િિગની છુટછાટ તે બે પૈકી જે ઓછુાં હોય તે મળિે 

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


 

R-6 BRANCH 

 

      GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 
 

            On line applications are invited for the posts of Agriculture Officer, Class-II Under the 

Agriculture, Farmers Welfare and Co-Operation Department (Advt.-   /2019-20) between 

date:26/12/2019, 13.00 Hrs to date: 10/01/2020, 13.00 Hrs.  

                  Candidates are instructed to visit notice board or the website of commission 

https://gpsc.gujarat.gov.in/ and https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/ for all provision of 

advertisement ; general instruction and the method of online application and payment of fees. 

 

(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 last 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) 

   (5) Certificates for eligibility for reservation in favour of EWS c a n d i d a t e s  shall be in the 

format as prescribed by social justice and empowerment department, Government of 

Gujarat's Resolution No: EWS/122019/45903/A, Date: 25/01/2019. (Annexure-   kh   in English   

and Annexure “g” in   Gujarati). The candidates shall mention the number and date of EWS 

certificate while applying online. 

 

Name of the post: - Agriculture  Officer, Gujarat agriculture Service, Class-II 

 

Sr. No. Category 
    Total 

Vacancy 

Category wise   Post 

reserved for  Women 

1 Unreserved  (General) 73 24 

2 Economically Weaker Sections 09 03 

3 S. E. B. C 00 00 

4 S. C.  04 01 

5 S. T. 06 01 

 Total 92 29 
 

- Tentative Date for Preliminery Test:19/04/2020   

- Tentative month for Preliminery Test Result: August- 2020 

- Tentative month for Interview: October -2020 

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

          

           

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


       

 

   Note:-      

                    (1) Out of total post 01 post is reserved for ex-serviceman candidates. 

   (2) Out of total posts, two posts are reserved for Physically Disabled Candidates.Out of 

which 01 post is reserved for those candidates who have disability of O.L. (One 

leg affected) or O.A. (One Arm affected) or B.L. (Both legs affected) and 01 post 

is reserved for H. H. (Hearing Hadicapped) having disability from 40% and above 

and upto 100%. The candidates having above disabilities can apply for the post. 

The candidates possessing other than the prescribed physical disabilities are not 

eligible to apply. 

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

Unreserved Category and the criteria for Selection will be applicable as per 

Unreserved Category. 

   (4) 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. 

 

Educational Qualification:  The Candidate Shall,    
 

        (a) Possess a Bachelor degree in science (agriculture) obtained from any of the 

Agriculture Universities incorporated or established by or under the Central 

Agriculture Universities Act or State Agriculture Universities Act in India;   

                  (b)  Possess the basic knowledge of Computer Application as prescribed in the    

            Gujarat Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967.  

                  (c)   Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both. 
     

    PAY SCALE: - Rs. 39900/- થી - Rs. 1, 26,600/- (7th Pay Commission)   

    

            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 

 

  Male Candidates belonging to Economically 

Weaker Sections(EWS), S.C., S. T.  Category of 

Gujarat state 

   05 Years  

22  2 Women Candidates belonging to Unreserved 

category & S.E.B.C category 

 05 Years     

3 

 

  Women Candidates belonging to Economically 

Weaker Sections(EWS), S.C., S. T.  Category 

of Gujarat state 

      10 Years (maximum up to 45 years,                                                                                                     

Inclusive of Five years relaxation for women 

4 Ex-serviceman, including E.C.O./ S.S.C.O. Length of Military Service plus ૦3 years  

 
 



 
 
 

5 Physically Disabled: In the case of physically 

disabled candidates, who have disability of 

O.A. (One Arm affected), O.L. (One Leg 

affected), B.L. (Both Leg affected) and H.H 

(Hearing Handicapped) having disability of 

40% and above and up to 100%. No relaxation 

is available to the candidates possessing other 

than the prescribed physical disabilities. 

            10 Years (maximum up to 45 years) 

6 A candidate who is already in Gujarat Govt. 

service, either as a permanent or a Temporary 

officiating continuously for six months and had 

not crossed age limit prescribed for the 

advertised post at the time of his first 

appointment. 

 

 (i) If experience is prescribed as one of the   

qualifications, the upper age limit shall not 

apply. 

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

qualifications and a Govt.servant appointed to 

a post requiring a Medical, Engineering, 

Veterinary or Agriculture degree or diploma 

and who applied for any such post, the upper 

age limit shall not apply. 

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

qualifications in the advertisement, Govt. 

servants who are working on the post from 

which an employee can be promoted to the 

post so advertised, be entitled to relaxation of 

5 years, or to the extent of equal number of 

years for which service has been put in by 

him, whichever is less. 

Note:   
(1)The candidate having qualification from foreign University has to 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. Otherwise 

Commission will not consider any representation about this. 

(2)   The candidates should produce formula/method of calculation of percentage where      

  percentage of marks is not given by the university. 

(3) For syllabus of preliminary test please refer commission’s website http://gpsc.gujarat.gov.in   

 

Application fee:  

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

Reserved Category of Gujarat State, candidates who are physically disable, Ex-Serviceman, & 

Economically Weaker Sections have not to pay application fee. While candidates of Reserved 

Category of Other States have to apply in unreserved category and have to pay application fee.      

  
   

                                                                                                                              (P.R.JOSHI) 

                                                                                                                             Joint Secretary 

                                                                                                   Gujarat Public Service Commission. 



 

જાહેરાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ     
 
 ૧  નાગરરકત્િ:-  
 ઉમેદવાર, 
 (ક) ભારતનો નાગહરક અથવા 
 (ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથવા 
 (ગ) ભતૂાનનો પ્રજાજન અથવા 
 (ઘ) વતબેટનો વનવાડવસત જે ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યઆુરી,૧૯૬૨ પહલેાાં       

ભારતમાાં આવેલા હોવા જોઇએ,અથવા  
 (ચ) મળૂ ભારતીય વ્યક્ક્ત કે જે ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પાહકસ્તાન, પવૂડ પાહકસ્તાન       

(બાાંગ્લાદેશ), બમાડ (મ્યાનમાર), શ્રીલાંકા, કેન્યા, યગુાન્ર્ા જેવા પવૂડ આહિકાના દેશો, સાંયકુ્ત પ્રજાસત્તાક ટાાંઝાનીયા, 
ઝાાંબીયા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા વવયેટનામથી સ્થળાાંતર કરીને આવેલ હોવા જોઇએ. પરાંત ુ પેટાક્રમાાંક 
(ખ),(ગ), (ઘ), અને (ચ) માાં આવતા ઉમેદવારોના હકસ્સામાાં સરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવુાં જોઇએ. 

 
નોંધ:- જે ઉમેદવારના કિસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારન ાં અરજીપત્રિ આયોગ વવચારણામાાં લેશે અને જો વનમણૂિ માટે તેમના નામની ભલામણ િરવામાાં આવશે તો 

રાજ્ય સરિાર તેમના કિસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવાની શરતે િામચલાઉ વનમણૂિ આપશે. 
 

 ૨  અરજીપત્રક:- 
(૧) જો એક કરતાાં વધ ુજાહરેાત માટે અરજી કરવાની હોય તો દરેક જાહરેાત માટે અલગ અલગ અરજી કરવાની 
રહશેે અને પ્રત્યેક અરજી સાથે ફી ભરવાની રહશેે. 
(૨) બબન અનામત વગડના ઉમેદવારોએ , જો તેઓ પોસ્ટ ઑહફસમાાં ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + પોસ્ટલ ચાજીસ તથા 

ઓન લાઇન ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + સવવિસ ચાજીસ ફી ભરવાની રહશેે. અનામત વગડના ઉમેદવારો ( આવથિક રીતે 
નબળા વગો, સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગડ, અનસુબૂચત જાવત અને અનસુબૂચત જનજાવત) તથા 
શારીહરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારો અને માજી સૈવનકોને ફી ભરવામાાંથી મકુ્ક્ત આપવામા આવેલ છે. જેથી    તેમણે 
કોઇ ફી ભરવાની રહતેી નથી.     

(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની રહશેે નહી. 
(૪) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાહરેાતમાાં અનામત જગ્યાઓ દશાડવેલ ન હોય ત્યાાં આવા ઉમેદવારો   

બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેમને પસાંદગી માટે બબનઅનામતના ધોરણો લાગ ુપર્શે. 
  (૫) જાહરેાતમાાં મહહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાાં મહહલા ઉમેદવારો 

અરજી   કરી શકે છે. 
  (૬) જાહરેાતમાાં જે તે કેટેગરીમાાં કુલ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદવારો માટે અમકુ જગ્યાઓ અનામત  હોય ત્યારે 

મહહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ વસવાયની બાકી રહતેી જગ્યાઓ ફક્ત પરુુષ ઉમેદવારો માટે અનામત છે 
તેમ ગણવાનુાં નથી, આ જગ્યાઓ પર પરુુષ તેમજ મહહલા ઉમેદવારોની પસાંદગી માટે વવચારણા થઇ શકે છે, 
પરુુષ તેમજ મહહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. (દા.ત. કુલ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મહહલા ઉમેદવાર 
માટે અનામત છે પરાંત ુબાકી રહતેી ૦૭ જગ્યા સામે મહહલા ઉમેદવાર પણ પસાંદગી પામી શકે છે.) 

  (૭) જાહરેાતમાાં માત્ર મહહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાાં પરુુષ ઉમેદવાર 
અરજી કરી  શકે છે કેમ કે મહહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસાંદગી માટે પરુુષ 
ઉમેદવારોની વવચારણા થઇ શકે છે. પરાંત ુજે જગ્યાઓ મહહલા ઉમેદવારો માટે જ અનામત હોય અને તે જગ્યા 
ઉપર મહહલા ઉમેદવારો પરેુપરુા પસાંદગી પામે/જેટલી સાંખ્યામાાં પસાંદગી પામે તો તેમને જ પ્રથમ વવચારણામાાં  

 
     



     લેવાના થશે અને કોઇ મહહલા ઉમેદવાર પસાંદ ન થાય કે ઓછા મહહલા ઉમેદવાર પસાંદ થાય તો તેટલા 
પ્રમાણમાાં પરુુષ ઉમેદવારોને ધ્યાનમાાં  લેવામાાં આવશે..(દા.ત.કુલ  

   ૧૦ જગ્યા મહહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે અને ૦૮ મહહલા ઉમેદવાર પસાંદ થાય છે તો  ૦૨ પરુુષ ઉમેદવારો 
પસાંદગી પામી  શકે છે.) 

(૮) પ્રાથવમક કસોટીના પહરણામના આધારે જે ઉમેદવારો અરજી ચકાસણીને પાત્ર થતા હોય, તેમણે આયોગ જણાવે 
ત્યારે જરૂરી પ્રામાણપત્રો/ દસ્તાવેજો સ્કેન (Scan) કરીને આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc-
iass.gujarat.gov.in પર ઓન લાઇન અપલોર્ કરવાના રહશેે.  

 
 ૩    જન્મ તારીખ:- 

(૧)  આયોગ જન્મ તારીખ ના પરુાવા માટે એસ. એસ. સી. ઇ. બોર્ડ દ્વારા અપાયેલ એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્ર જ 
માન્ય રાખે છે. પરાંત ુઆ પ્રમાણપત્રમાાં દશાડવેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાનુાં ઉમેદવાર માને તો સક્ષમ અવધકારીએ 
આપેલ વય અને અવધવાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાબણત નકલ મોકલવાની રહશેે. આ પ્રમાણપત્રમાાં અવધકૃત 
અવધકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાવેલ હોવુાં જોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેની પરીક્ષાનુાં મળૂ પ્રમાણપત્ર 
તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરવામાાં આવેલ પરુાવાઓને આધારે ઉમેદવારની સાચી જન્મતારીખ 
............... છે. જે એસ.એસ.સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાાં દશાડવેલ જન્મતારીખ કરતાાં જુદી છે 
તથા માનવાને પરુત ુાં કારણ છે. ઉમેદવારે રજુ કરેલ વય અને અવધવાસનુાં પ્રમાણપત્ર તેની વવશ્વાસવનયતા 
(credibility) ના આધારે સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો વનણડય આયોગ દ્વારા લેવામાાં આવશે. 

(૨) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાાં દશાડવેલ જન્મ તારીખમાાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈ શકશે નહી. 
 

 ૪    િયમયાગદા :- 
(૧) ઉંમર જાહરેાતમાાં દશાડવેલ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે. 
(૨) જાહરેાતમાાં દશાડવેલ  ઉપલી વયમયાડદામાાં નીચે મજુબની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

૧ મળુ ગજુરાતના  અનસુબુચત જાવત, અનસુબુચત 
જનજાવત, અને આવથિક રીતે નબળા વગડના 
ઉમેદવારો 

પાાંચ વષડ (વધમુાાં વધ ુ ૪૫ વષડની 
મયાડદામાાં) 

 
 

૨ મળુ ગજુરાતના  અનસુબુચત જાવત, અનસુબુચત 
જનજાવત, અને  આવથિક રીતે નબળા વગડના મહહલા 
ઉમેદવારો 

દસ વષડ (આ છૂટછાટમાાં મહહલા માટેની 
છૂટછાટ કે જે પાાંચ વષડની છે, તેનો સમાવેશ 
થઇ જાય છે, વધમુાાં વધ ુ ૪૫ વષડની 
મયાડદામાાં છૂટછાટ મળશે.) 

૩ બબન અનામત (સામાન્ય) અને સામાજજક અને  
શૈક્ષબણક શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગડના  મહહલા 

ઉમેદવારો 

પાાંચ વષડ (વધમુાાં વધ ુ ૪૫ વષડની 
મયાડદામાાં) 

૪ માજી સૈવનકો, ઇ.સી.ઓ., એસ.એસ.સી.ઓ સહહત 
ઉમેદવારો 

સાંરક્ષણ સેવામાાં બજાવેલ સેવા ઉપરાાંત બીજા 
ત્રણ વષડ  

૫ શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો (આગળ 
દશાડવ્યા મજુબ ) 

દસ વષડ (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વષડની મયાડદામાાં)  

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
૫      િૈક્ષબણક લાયકાત:- 

(૧) ઉમેદવાર જાહરેાતમાાં દશાડવેલ શૈક્ષબણક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ધરાવતા હોવા 
જોઇએ. 
(૨) ઉમેદવારે શૈક્ષબણક લાયકાત માન્ય યવુનવવસિટી/સાંસ્થામાથી મેળવેલ હોવી જોઇએ. 
(૩) ઉમેદવારે અરજી સાથે માન્ય યવુનવવસિટી/સાંસ્થાના ગણુ પત્રક (બધા જ વષો/સેમેસ્ટર)અને પદવી 
પ્રમાણપત્રોની 
સ્વયાં પ્રમાબણત નકલ રજુ કરવાની રહશેે. કોલેજના આચાયડ દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાાં આવશે 
નહી. 
(૪) શૈક્ષબણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે માન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવાર નો હક્ક દાવો સ્વીકારવામાાં આવશે નહી. 
(૫) જો જગ્યાના ભરતી વનયમોમાાં દશાડવેલ શૈક્ષબણક લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત માન્ય ગણાશે તેવી જોગવાઇ 
હોય 
તો, જાહરેાતમાાં દશાડવેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય તો 
આવા  ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાવપત કરતા આદેશો/અવધકૃતતાની વવગતો આપવાની રહશેે. 
 

 ૬  અનભુિ:- 
(૧) માાંગેલ અનભુવ, અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે. 
(૨) (અ)જાહરેાતમાાં અન્યથા જોગવાઇ કરવામાાં ન આવી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મેળવવામાાં આવે તે તારીખથી, 
(બ) અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના સાંદભડમાાં અનભુવ ગણવામાાં આવશે. 
 
 
 

૬ ગજુરાત સરકારના કમડચારીઓ: ગજુરાત મલુ્કી 
સેવા અને વગીકરણ અને ભરતી 
(સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭ ની જોગવાએ 
મજુબ ગજુરાત સરકારની નોકરીમાાં 
કાયમી ધોરણે અથવા હાંગામી ધોરણે 
સળાંગ છ માસથી કામગીરી બજાવતા 
હોય અને તેઓની પ્રથમ વનમણકૂ 
જાહરેાતમાાંની જગ્યામાાં દશાડવેલ વય 
મયાડદાની અંદર થયેલ હોય તેવા 
કમડચારીઓ   

(૧) જાહરેાતમાાં લાયકાત તરીકે અનભુવ 
માાંગેલ હોય તો ઉપલી વયમયાડદા 
લાગ ુપર્શે નહહ . 

(૨) જાહરેાતમાાં અનભુવને લાયકાત તરીકે 
માાંગેલ ન હોય પરાંત ુ ઇજનેરી, 
તબીબી, ખેતી વવષયક, પશ ુ
બચહકત્સાની પદવી કે હર્પ્લોમા ની 
જગ્યા પર વનમણકૂ પામેલ 
કમડચારીને જાહરેાતમાાંની આવી 
લાયકાત વાળી જગ્યા (Any Such 
Post) માટે ઉપલી વય મયાડદા 
લાગ ુપર્શે નહીં.  

(૩) જાહરેાતમાાં દશાડવેલ જગ્યા માટે 
અનભુવ એક લાયકાત તરીકે 
માાંગેલ ન  હોય ત્યારે જે 
સાંવગડમાાંથી બઢતી મળવાપાત્ર હોય 
તેમાાં ફરજ બજાવતા કમડચારીને,  
તેઓએ બજાવેલ સેવાના સમય 
અથવા તો વધમુાાં વધ ુપાાંચ વષડની 
છુટછાટ તે બે પૈકી જે ઓછુાં હોય તે 
મળશે. 



 
(૩) ઉમેદવારે અરજીમાાં જે અનભુવ દશાડવેલ હોય તેના સમથડનમાાં અનભુવનો સમયગાળો (હદવસ, માસ, વષડ), 
     મળૂ પગાર અને કુલ પગારની વવગતો તથા બજાવેલ ફરજોનો પ્રકાર/મેળવેલ અનભુવની વવગતો સાથેનુાં               
     સ્વયાંસ્પષ્ટ પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહશેે. આવુાં પ્રમાણપત્ર સાંસ્થાના લેટરપેર્ પર સક્ષમ સત્તાવધકારીની સહી   

            અને તારીખ સાથેનુાં રજુ કરવાનુાં રહશેે. ઉમેદવારે આપેલ self-Declaration અને affidavit પર રજૂ કરેલ    
            પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાાં આવશે નહહ.  

(૪) ઉમેદવારે રજુ કરેલ અનભુવના પ્રમાણપત્રોમાાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરવાની વવનાંતી માન્ય રાખવામાાં આવશે 
નહીં.જો ઉમેદવારો દ્રારા સાંપણૂડ વવગતો સાથેના અનભુવનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવામાાં આવશે નહહ, તો  ઉપલબ્ધ 
પ્રમાણપત્ર / વવગતોના  આધારે આયોગ વનણડય કરશે. જે ઉમેદવારોને બાંધનકતાડ રહશેે.  

(૫) અંશકાલીન, રોજજિંદા વેતનદાર, એપે્રન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદવેતન, આમાંવત્રત ફૅકલ્ટી, ઇન્ ચાર્જ ( (મળૂ હોદ્દા 
વસવાયની  વધારાની કામગીરી), Against post તરીકે ઉમેદવારે મેળવેલ અનભુવ માન્ય અનભુવ તરીકે 
ગણતરીમાાં લેવામાાં આવશે નહીં. ઉપરાાંત અભ્યાસકાળ દરવમયાન મેળવેલ અનભુવ (ઉ.દા. Ph.D. દરવમયાન 
મેળવેલ સાંશોધનનો અનભુવ, Ph.D. માટેના Senior Research fellow તથા Junior Research fellow તરીકે 
કરેલી કામગીરી) માન્ય રાખવામાાં આવશે નહી.  

 

 ૭  અનસુબૂચત જાષત, અનસુબૂચત જનજાષત, સામાજજક અને િૈક્ષબણક રીતે પછાત િગગ અને આષથિક રીતે નબળા િગગ :- 
(૧) મળૂ ગજુરાતના અનસુબૂચત જાવત, અનસુબૂચત જનજાવત, સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગડ અને આવથિક 

રીતે નબળા વગડ ના ઉમેદવારોને જ અનામત વગડના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળશે. 
(૨) અનસુબૂચત જાવત, અનસુબૂચત જનજાવત, સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગડ અને આવથિક રીતે નબળા વગડ  

પૈકી ઉમેદવાર જે વગડના હોય તેની વવગતો અરજીપત્રકમાાં અચકૂ આપવી. 
(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રકના સાંબ ાંવધત કોલમમાાં જે તે અનામત કક્ષા દશાડવેલ નહી હોય તો પાછળથી અનામત 

વગડના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. 
(૪) અનામત વગડનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથડનમાાં સક્ષમ અવધકારી દ્વારા વનયત નમનુામાાં 

આપવામાાં આવેલ જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ  સામેલ કરવાની રહશેે. અરજીપત્રક સાથે જાવત 
પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહીં હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં અને અરજીપત્રક રદ થવાને 
પાત્ર બનશે. 

(૫) સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગડના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેશ “ઉન્નત વગડમાાં” 
નહી થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે. 

(૬)(અ) સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગડના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગડમાાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુાં 
સામાજજક ન્યાય અને અવધકાહરતા વવભાગનુાં તારીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી વનયત થયેલ ગજુરાતી નમનૂા 
‘પહરવશષ્ટ-ક’ મજુબનુાં અથવા નવા વનયત કરાયેલ ગજુરાતી નમનૂા ‘પહરવશષ્ટ-૪’ મજુબનુાં પ્રમાણપત્ર  રજૂ 
કરવાનુાં રહશેે. 

(૬)(બ)સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ ક્રમાાંક 
સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મજુબ ‘ઉન્નત વગડમાાં સમાવેશ નહહ થવા અંગેના પ્રમાણપત્ર’ની મહત્તમ અવવધ 
(Validity) ઈસ્ય ુથયા-વષડ સહહત ત્રણ નાણાકીય વષડની રહશેે પરાંત ુઆવુાં પ્રમાણપત્ર સાંબ ાંવધત જાહરેાત માટે 
ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સધુીમાાં ઈસ્ય ુ કરાયેલ હોવુાં જોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ 
સમયગાળા દરવમયાન ઇસ્ય ુથયેલ ુહશે, તો જ માન્ય રાખવામાાં આવશે અન્યથા તે માન્ય રાખવામાાં આવશે નહહ. 

(૬)(ક) પહરબણત મહહલા ઉમેદવારોએ આવ ુપ્રમાણપત્ર તેમના માતા-વપતાની આવકના સાંદભડમાાં રજૂ કરવાનુાં રહશેે. જો 
આવા ઉમેદવારોએ તેમના પવતની આવકના સાંદભડમાાં રજૂ કરેલ હશે તો તેમની અરજી રદ્દ કરવામાાં આવશે. 

 

 

 



 

(૬)(ડ) ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે જે ‘ઉન્નત વગડમાાં સમાવેશ નહહ થવા અંગેનુાં પ્રમાણપત્ર’ ની વવગતો 
જણાવેલ હોય તેની જ નકલ અરજી સાથે જોર્વાની રહશેે. જો આવા પ્રમાણપત્રમાાં કોઈ ભલૂ હોવાને કારણે 

     ઉમેદવાર જાહરેાતની છેલ્લી તારીખ બાદનુાં નવુાં પ્રમાણપત્ર મેળવે તો પણ સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત 
વગડના ઉમેદવાર તરીકે પાત્ર થવા માટે ઓનલાઈન અરજીમાાં જણાવેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહશેે.  

  (૬)(ઇ) ઉન્નત વગડમાાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુાં પ્રમાણપત્ર આપવા માટે ૬ માપદાંર્ો ધ્યાને લેવાય છે. 
પ્રમાણપત્રની અવવધ હવે ત્રણ વષડની છે. પરાંત ુઉક્ત માપદાંર્ો પૈકી કોઈપણ માપદાંર્માાં આ અવવધ દરમ્યાન 
ફેરફાર થાય તો તેની સ્વૈચ્ચ્છક જાહરેાત સાંબ ાંવધત ઉમેદવારે તથા તેના માતા-વપતા/વાલીએ સ્વયાં સાંબ ાંવધત 
સત્તાવધકારી તેમજ તેના દ્વારા પ્રમાણપત્રમાાં કોઈ ફેરફાર કરવામાાં આવે તો ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગને 
કરવાની રહશેે. ઉમેદવાર/માતા-વપતા/વાલી આવી જાહરેાત નહહિં કરીને કોઈપણ વવગતો છૂપાવશે તો તેઓ 
કાયદેસરની કાયડવાહીને પાત્ર બનશે અને તેઓએ મેળવેલ અનામતનો લાભ  રદ્દ કરવાપાત્ર થશે. ઉન્નત વગડમાાં 
સમાવેશ નહહ થવા અંગેના પ્રમાણપત્ર  મેળવવા માટેના કોઈપણ માપદાંર્માાં ફેરફારની સ્વૈચ્ચ્છક જાહરેાત 
કરવાની જવાબદારી ઉમેદવાર/માતા-વપતા/વાલીની વ્યક્ક્તગત રીતે અને સાંયકુ્ત રીતે રહશેે. 

(૭) આવથિક રીતે નબળા વગોના ઉમેદવારોએ રાજ્ય સરકારના સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના તા. 
૧૩/૦૯/૨૦૧૯  ના ઠરાવ ક્રમાાંક : ઇ.ર્બલ્ય.ુએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી વનયત થયેલ નમનૂા (અંગે્રજીમાાં 
Annexure-KH અથવા ગજુરાતીમાાં પહરવશષ્ટ-ગ) માાં મેળવેલ આવથિક રીતે નબળા વગો માટેના પ્રમાણપત્રના 
નાંબર અને તારીખ ઓન લાઇન અરજી કરતી વખતે દશાડવવાના રહશેે. આ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર સાંબ ાંવધત જાહરેાત 
માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સધુીમાાં ઈસ્ય ુ કરાયેલ હોવુાં જોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ 
સમયગાળા દરવમયાન ઇસ્ય ુથયેલ ુહશે, તો જ માન્ય રાખવામાાં આવશે અન્યથા તે માન્ય રાખવામાાં આવશે નહહ.  

(૮) સરકારની પ્રવતડમાન જોગવાઈ મજુબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો બબનઅનામત વગડના ઉમેદવારોની સાથે 
વનયત ધોરણો (અથાડત વયમયાડદા ,અનભુવની લાયકાત, બબનઅનામત વગડના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય 
તેના કરતાાં વધ ુવવસ્તતૃ કરેલ અન્ય ક્ષેત્ર) માાં છૂટછાટ લીધા વસવાય પોતાની ગણુવત્તાના આધારે પસાંદગી પામે 
તો બબનઅનામત જગ્યાની સામે ગણતરીમાાં લેવાના થાય છે. 

(૯)  ઉમેદવારે અરજીમાાં જાવત અંગે જે વવગત દશાડવેલ હશે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરવાની વવનાંતી માન્ય રાખવામાાં 
આવશે નહી. 

 જો કોઈ ઉમેદિારે ષનયત સમયગાળા દરમ્યાન ઈસ્ય ુથયેલ ષનયત નમનૂાનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નરહ હોય તો 
તેઓની અરજી અમાન્ય ગણિામાાં આિિે અને તેઓને બબનઅનામત જગ્યા સામે પણ ષિચારણામાાં લેિામાાં આિિે 
નરહ. 

 
 ૮    માજી સૈષનક 
 (૧) માજી સૈવનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં વવગતો આપવાની રહશેે. 
 (૨) માજી સૈવનક ઉમેદવારે હર્સ્ચાર્જ ( બકુની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચકૂ મોકલવાની  રહશેે. 
 (૩) સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તારીખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠરાવ ક્રમાાંક: આરઇએસ૧૦૮૫૩૪૩૩ગ-૨             

 જોગવાઇ મજુબ માજી સૈવનકોને અરજીપત્રકની હકિંમત, અરજી ફી અને પરીક્ષા ફી ભરવામાાંથી મકુ્ક્ત આપવામાાં 
આવેલ છે. 

 

 

 

 



 

 ૯    િારીરરક અિક્તતા િરાિતા ઉમેદિારો 
        (ક) શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં સ્પષ્ટ  વવગતો આપવાની રહશેે. 
        (ખ) શારીહરક અશક્તતા ૪૦% કે તેથી વધ ુહોય તેવા ઉમેદવારને જ શારીહરક અશક્તતાનો લાભ મળવાપાત્ર રહશેે.                 
             શારીહરક અશક્તતાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે (૧) અંધત્વ અથવા ઓછી દ્રષ્ષ્ટ (૨) શ્રવણની ખામી  (૩)   
             હલનચલન અશક્તતા અથવા મગજનો લકવો તે પૈકીની કઇ શારીહરક અશક્તતા છે તે દશાડવવુાં. 
        (ગ) જાહરેાતમાાં શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યા દશાડવેલ ન હોય,પરાંત ુજગ્યાની ફરજોને 

     અનરુૂપ જે પ્રકારની શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોને પાત્ર ગણેલ હોય તેઓ તે જાહરેાત માટે અરજી                
              કરી શકશે. આવા પ્રસાંગે ઉંમરમાાં છૂટછાટ મળશે. 
  (ઘ) શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે તેના  સમથડનમાાં સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૦૧-૧૨-૨૦૦૮ ના                

પહરપત્ર ક્રમાાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી વનયત થયેલ નમનૂામાાં સરકારી હોક્સ્પટલના   
સવુપ્રન્ટેન્રે્ન્ટ/વસવવલ સર્જ (ન/મેહર્કલ બોર્ડ  દ્વારા આપવામાાં આવેલ પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ 
મોકલવાની રહશેે. જો પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ કરવામાાં નહીં આવેલ હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં 
આવશે નહીં શારીહરક અશક્તતા ઉમેદવાર તરીકેનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહીં. 

 

 ૧૦  મરહલા ઉમેદિાર 
 મહહલાઓની  અનામત જ્ગગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મહહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તે જગ્યા જે તે કક્ષાના 

(category) પરુુષ ઉમેદવારોને  ફાળવી શકાશે.  
  

 ૧૧    ષિિિા ઉમેદિાર 
 (૧) ઉમેદવાર વવધવા હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ સામે “હા” અવશ્ય લખવુાં  અન્યથા “લાગ ુપર્તુાં નથી” એમ        

દશાડવવુાં . 
 (૨) વવધવા ઉમેદવારે જો પનુ: લગ્ન કરેલ હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ સામે “હા” અચકૂ લખવુાં અન્યથા  “લાગ ુ

પર્તુાં  નથી” એમ દશાડવવુાં . 
       (૩) વવધવા ઉમેદવારે પનુ: લગ્ન કરેલ ન હોય અને વવધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તો અરજી 

સાથે પનુ: લગ્ન કરેલ નથી તેવી એહફરે્વવટ રજુ કરવાની રહશેે. 
       (૪) વવધવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતડમાન જોગવાઈ મજુબ તેઓએ મેળવેલ ગણુમાાં પાાંચ ટકા ગણુ ઉમેરવામાાં 

આવશે. 
       (૫) કોઇ મહહલા ઉમેદવાર જાહરેાત માટે અરજી કરે તે સમયે “વવધવા” ન હોય, પરાંત ુઅરજી કયાડ બાદ અથવા જાહરેાત 

પ્રવસધ્ધ થયાની છેલ્લી તારીખ વીતી ગયા બાદ અથવા ભરતી પ્રહક્રયાના કોઇપણ તબકે્ક “વવધવા”બને અને તે અંગે 
જરૂરી દસ્તાવેજી પરૂાવાઓ રજુ કરે તો તેની રજૂઆત મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી પ્રહક્રયાના જે પણ તબક્કા બાકી 
હોય તે તબક્કાથી જ તેવા મહહલા ઉમેદવારોને “વવધવા મહહલા ઉમેદવાર”તરીકેના લાભ આપવામાાં આવશે.  
 

જો ઉમેદિારનો સમાિેિ માજી સૈષનક, િારીરરક અિક્તતા, મરહલા કે ષિિિા પૈકીના ષિકલ્પો પૈકી એક થી િધ ુ
ષિકલ્પોમાાં થતો હોય તેિા રકસ્સામાાં તેને લાગ ુપડતા ષિકલ્પો પૈકી જેમાાં િધ ુલાભ મળિાપાત્ર હિે તે મળિે.    

 
 
 
 
 



 
 ૧૨     ના િાાંિા પ્રમાણપત્ર:- 
  (૧) ગજુરાત સરકારના સરકારી /અધડ સરકારી/ સરકાર હસ્તકના કોપોરેશન /કાંપનીઓમાાં સેવા બજાવતા          

અવધકારીઓ / કમડચારીઓ આયોગની જાહરેાતના સાંદભડમાાં બારોબાર અરજી કરી શકશે અને તેની જાણ ઉમેદવારે 
પોતાના વવભાગ/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાડની તારીખથી હદન-૭ માાં અચકૂ કરવાની રહશેે. જો ઉમેદવારના વનયોક્તા  

        તરફથી અરજી મોકલવાની છેલ્લી તારીખ બાદ ૩૦ હદવસમાાં અરજી કરવાની પરવાનગી નહીં આપવાની જાણ    
        કરવામાાં આવશે તો તેઓની અરજી નામાંજુર કરી ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવશે. 

(૨)  કેન્દ્ર સરકારની અથવા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમાાં હોય તેવા ઉમેદવારે આ અરજી સાથે વનમણકૂ        
અવધકારીનુાં  ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહશેે. 

 (૩)  રૂબરૂ મલુાકાત સમયે ઉમેદવારે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર અસલમાાં રજુ 
કરવાનુાં રહશેે. 

 
 ૧૩  ગેરલાયક ઉમેદિાર :-  

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ કે અન્ય જાહરે સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકારી /અધડ સરકારી /સરકાર હસ્તકની 
સાંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર ક્યારેય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની  વવગત અરજીપત્રકમાાં આપવાની રહશેે. જો 
ઉમેદવારનો ગેરલાયકનો સમય ચાલ ુહશે તો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ થવાને પાત્ર બનશે. 
 

 ૧૪      ફરજજયાત ષનવષૃિ, રુખસદ, બરતરફ :- 
અગાઉ ઉમેદવારને સરકારી સેવા/ સરકાર હસ્તકની કાંપની કે બોર્ડ કોપોરેશનમાાંથી ક્યારેય પણ  ફરજજયાત 

વનવવૃત્ત, રૂખસદ કે બરતરફ કરવામાાં આવેલ હોય તો અરજીપત્રકમાાં તેની વવગત આપવાની રહશેે. 

 ૧૫  રજીસ્રેિન :-  
તબીબી/દાંત વવજ્ઞાન/પશ ુબચહકત્સા/કાયદાની અથવા અન્ય જ્ગગ્યા માટેના હકસ્સામાાં કે જેમાાં રજીસ્રેશન જરૂરી હોય 
ત્યાાં ઉમેદવારે રજીસ્રેશન પ્રમાણપત્રની નકલ રજૂ કરવાની રહશેે અને અરજી સમયે રજીસ્રેશન જે તે સાંસ્થા ખાતે 
ચાલ ુછે, તેવ ુપ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુાં રહશેે.   

 ૧૬       અગત્યની જોગિાઇઓ :-    
(૧) આ જગ્યાની વનમણકૂ માટે પ્રથમ પ્રાથવમક કસોટી અને ત્યારબાદ રૂબરૂ મલુાકાત યોજીને કરવામાાં આવશે 
પ્રાથવમક કસોટીના ગણુ ક્રમાાંનસુાર જરૂરી અરજીઓની ચકાસણી કરી ઉમેદવારોને  રૂબરૂ મલુાકાત માટેની પાત્રતા 
નક્કી કરાશે. આ કસોટીનુાં માધ્યમ આયોગ વનયત કરે તે મજુબ ગજુરાતી અથવા અંગે્રજી રહશેે. પ્રાથવમક કસોટી 
સામાન્યત: ગાાંધીનગર/અમદાવાદ ખાતે લેવામાાં આવશે અને ઉમેદવારોએ સ્વખચે ઉપક્સ્થત રહવેાનુાં 
રહશેે.પ્રાથવમક કસોટી અને રૂબરૂ મલુાકાતમાાં મેળવેલ ગણુના આધારે આખરી પસાંદગી કરવામાાં આવશે.  
 (૨) પ્રાથવમક કસોટીમાાં આયોગે વનયત કરેલ લઘતુ્તમ લાયકી ધોરણ મજુબના ગણુ મેળવવા ફરજજયાત છે. એટલે     
 કે જે કોઈ ઉમેદવાર પ્રાથવમક કસોટીમાાં આયોગે વનયત કરેલ લઘતુ્તમ લાયકી ધોરણ મજુબના ગણુ મેળવી શકશે   
 નહહ તો રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્રતા નક્કી કરવા, અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોને યાદી માટે વવચારણામાાં  
 લેવામાાં આવશે નહીં.   
 

 ૧૭       રૂબરૂ મલુાકાત:-  
           (૧)  રૂબરૂ મલુાકાત આયોગ ભવન ખાતે જ લેવામાાં આવશે. પ્રાથવમક કસોટીના પહરણામના આધારે રૂબરૂ મલુાકાત 

માટે પાત્ર થતા  ઉમેદવારે રૂબરૂ મલુાકાત માટે પોતાના ખચે અને ફરજીયાત પણે ઉપક્સ્થત થવાનુાં રહશેે. તેમજ જે  
              ભરતી પ્રસાંગો અન્વયે શારીહરક ક્ષમતા કસોટી અને / અથવા શારીહરક માપદાંર્ ચકાસણીની જોગવાઇ છે,  તેવા 

તમામ તબકે્ક ઉમેદવારે ફરજીયાત પણે ઉપક્સ્થત રહવેાનુાં રહશેે. જો ઉમેદવાર ભરતી પ્રહક્રયાના કોઈ પણ તબકે્ક 
ગેરહાજર રહશેે તો તેમની ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવશે 



 
 (૨) અનસુબૂચત જાવત, અનસુબૂચત જન જાવતના ઉમેદવારો તથા કોઇ આવકન ુસાધન નથી તેવા  ઉમેદવારો કે જેઓના 

માતા-વપતા ની વાવષિક આવક આવકવેરા ને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહઠેાણના સ્થળેથી રૂબરૂ મલુાકાત માટે  
    આવવા તથા જવા માટે ગજુરાત એસ.ટી. વનગમ દ્વારા વનયત થયેલ હટહકટના દર પ્રમાણે બસ ભાડુાં મળવાપાત્ર 

થશે. આ માટે ઉમેદવારે રૂબરૂ મલુાકાતના હદવસે વનયત ફોમડ ભરવાન ુરહશેે અને તેની સાથે અસલ હટહકટ રજુ 
કરવાની રહશેે. 

          (૩)  રૂબરૂ મલુાકાતના હદવસે રૂબરૂ મલુાકાતના પત્રમાાં દશાડવવામાાં આવેલ અસલ પ્રમાણપત્રો રજુ કરવાના રહશેે. 
તથા આ પ્રમાણપત્રોની સ્વયાંપ્રમાબણત નકલો (Self-Attested Copies) અને બારકોર્ વાળા અરજીપત્રકની નકલ 
પણ આયોગ ભવનમાાં જમા કરાવવાની રહશેે. જો ઉમેદવાર અસલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ 
મલુાકાત માટે પાત્ર બનશે નહીં તેની ખાસ નોંધ લેવી. 

        (૪) િગગ-૩ના રકસ્સામાાં રૂબરૂ મલુાકાત યોજિાની થતી ન હોઈ, િગગ-૩ની ભરતી પ્રરક્રયામાાં રૂબરૂ મલુાકાતની જોગિાઈ 
લાગ ુપડિે નહીં. 

 
૧૮    નીચે દિાગવ્યા મજુબની અરજીઓ રદ કરિામાાં આિિે. (આ યાદી માત્ર દષ્ટાાંત સ્િરૂપે છે જે સાંપણૂગ નથી )   

(૧) અરજીમાાં દશાડવેલ વવગતો અધરૂી કે અસાંગત હોય. 
(૨) અરજીમાાં ઉમેદવારે સહી અપલોર્ કરેલ ન હોય. 
(૩) અરજી ફેક્સથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવેલ હોય. 
(૪) અરજીમાાં પાસપોટડ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોર્ કરેલ ન હોય. 
(૫) અનામત કક્ષાના તથા શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા 

અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૬) માજી સૈવનક ઉમેદવારે હર્સ્ચાર્જ ( બકુની નકલ રજુ કરેલ ન હોય 
(૭) ઉમેદવારે શૈક્ષબણક લાયકાતના સાંદભડમાાં માકડશીટ/પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૮) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૯) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાાં અનભુવ દશાડવેલ હોય (જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોય) પરાંત ુતેના      
 સમથડનમાાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ ન હોય અથવા તો રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રમાાં તેઓનો અનભુવનો સમયગાળો, મળુ  
 પગાર, કુલ પગારઅને અનભુવનો પ્રકાર દશાડવેલ ન હોય, અનભુવનુાં પ્રમાણપત્ર સાંસ્થાના લેટરપેર્ ઉપર ન હોય  
 તથા સક્ષમ સત્તાવધકારીની સહી વવનાનુાં હોય. 
(૧૦) તબીબી વશક્ષણ વવષયક જ્ગગ્યાની જાહરેાતમાાં મેળવેલ પદવી MCI/DENTAL COUNCIL/CCIM/     
     CCH માન્ય છે, તેવ ુયવુનવસીટી અથવા કોલેજના સક્ષમ અવધકારીનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ ન હોય. 

 
 ૧૯   ષનમણકૂ :- 

(૧) ઉપરની જાહરેાત સાંબ ાંધમાાં વનમણકૂ માટે પસાંદ  થયેલા ઉમેદવારની સરકારશ્રીના  સાંબ ાંવધત વવભાગને આયોગ         
દ્વારા ભલામણ કરવામાાં આવશે. ઉમેદવારોએ આખરી વનમણકૂપત્ર મેળવતાાં પહલેાાં કોમ્પ્યટુર અંગેની સીસીસી        
અથવા તેની સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર વખતોવખત નક્કી કરે તેવી લાયકાત મેળવી લેવાની રહશેે. આ પ્રકારની        
લાયકાત નહીં ધરાવનાર ઉમેદવાર વનમણકૂને પાત્ર બનશે નહીં. 
(૨) વનમણકૂ અંગેની સઘળી કાયડવાહી સરકારશ્રી  દ્વારા કરવામાાં આવતી હોવાથી આ અંગેનો કોઇપણ પત્રવ્યવહાર        

  આયોગ ધ્યાને લેશે  નહીં. 
                    (૩)ઉમેદવારે  તેની શૈક્ષબણક લાયકાત / અનભુવ /ઉંમર વગેરેના સમથડનમાાં રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ 

તબકે્ક   અયોગ્ય માલમુ પર્શે તો તેની ઉમેદવારી રદ થશે તેમજ ભલામણ બાદની વનમણકૂ પણ રદ થવાને પાત્ર   
                    રહશેે અને આવા ઉમેદવાર ભારતીય ફોજદારી ધારા  હઠેળની કાયડવાહી ને પાત્ર થશે, જેથી ઉમેદવારને સલાહ 

આપવામાાં આવે છે કે, તેમણે રજુ કરેલા પ્રમાણપત્રો ખબુજ ચોકસાઈથી પણુડ રીતે ખરાઈ કયાડ બાદ જ આયોગમાાં 
રજુ કરવા. 



 

 ૨૦    ગેરિતગણ ૂાંક અંગે દોષિત ઠરેલા ઉમેદિારો ષિરૂધ્િ પગલાાં :- 
ઉમેદવારોને આથી ચેતવણી આપવામાાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી માહહતી 

દશાડવવી નહી,તેમજ આવશ્યક માહહતી છૂપાવવી નહી,ઉપરાાંત તેઓએ રજુ કરેલ અસલ દસ્તાવેજો કે તેની 
પ્રમાબણત નકલમાાં કોઇપણ સાંજોગોમાાં સધુારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા કોઇપણ ચેર્ાાં કરવા નહીં અથવા તેઓએ 
આવા ચેર્ાાં કરેલ/બનાવટી દસ્તાવેજો રજુ કરવા નહી,જો એકજ બાબતના બે કે તેથી વધ ુદસ્તાવેજોમાાં અથવા તેની 
પ્રમાબણત નકલમાાં કોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઇ અથવા વવસાંગતતા જણાય તો તે વવસાંગતતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા 
રજુ કરવી. જો કોઇ ઉમેદવાર આયોગ દ્વારા દોવષત જાહરે થયેલ હોય અથવા થાય તો , 
(૧) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા 
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી,      
(૩) કોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પણુડ કરાવ્ય ુહોય , 
(૪) બનાવટી દસ્તાવેજ રજુ કયાડ હોય, દસ્તાવેજો ઓનલાઈન અપલોર્ કરતી વખતે Scanning માાં કોઈ ચેર્ા કરેલ      
     હોય,   
(પ) અગત્યની બાબત છુપાવવા અથવા દોષમકુત અથવા ખોટા વનવેદનો કરેલ હોય, 
(૬) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ અવનયવમત કે અનબુચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય , 
(૭)કસોટી સમયે કોઇ અનબુચત સાધનોનો ઉપયોગ કયો હોય , 
(૮) ઉત્તરવહી માાં અશ્લીલ ભાષા કે અવશષ્ટ  બાબતો સહહતની અસાંગત બાબતો રજુ કરેલ હોય, 
(૯) પરીક્ષા ખાંર્માાં કોઇપણ રીતની ગેરવતડણકૂ આચરવી,જેવી કે અન્ય ઉમેદવારની જવાબવહીની નકલ કરવી,       
 પસુ્તક,ગાઇર્, કાપલી તેવા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તબલબખત સાહહત્યની મદદથી અથવા વાતચીત દ્વારા કે કોઇ  
 સાાંકેવતક રીતે નકલ કરવા કે અન્ય  ઉમેદવારોને નકલ કરાવવાની ગેરહરતીઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી આચરવા    
 માટે, 
(૧૦) આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે વનયકુત થયેલા કમડચારીઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ પ્રકારની           
  શારીહરક ઇજા પહોચાર્વી અથવા  
(૧૧)ઉપરોકત જોગવાઇઓમાાં ઉલ્લેખાયેલ દરેક અથવા કોઇપણ કૃત્ય કરવા કે કરાવવા પ્રયત્ન કયો હોય તેણે કે      
સીધી અથવા આર્કતરી રીતે આયોગ પર દબાણ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે દશાડવેલ વશક્ષા ઉપરાાંત આપોઆપ,  
ફોજદારી કાયડવાહીને પાત્ર બનશે.  
  (ક) આયોગ દ્વારા તે પસાંદગીના ઉમેદવાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે, અને /અથવા  
  (ખ) તેને આયોગ લે તેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મલુાકાત માટે કાયમી કે મકુરર મદુત માટે  
  (૧) આયોગ દ્વારા લેવાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસાંદગી માટે, અને  
  (ર) રાજય સરકાર હઠેળની કોઇપણ નોકરીમાાંથી સરકાર દ્વારા ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે અને  
  (ગ) જો સરકારી સેવામાાં અગાઉથી જ હોય તો તેના વવરૂધ્ધ સમબુચત વનયમો અનસુાર વશસ્તભાંગના પગલાાં                     
       લઇ શકાશે. 
 (૧ર) ઉપરોકત વવગતોમાાં વનહદિષ્ટ કરેલ વશક્ષા કરતા પહલેા આયોગ/ સરકાર દ્વારા ઉમેદવારને /કમડચારીને 
    (૧) આરોપનામામાાં તેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કેસના પ્રકાર બાબતે, 
    (ર) લેબખતમાાં વશક્ષા અંગે બચાવનામુાં- હકીકત રજુ કરવા અને  
    (૩) વશક્ષા અંગે વનયત સમય મયાડદામાાં રૂબરૂ રજુઆત કરવાની તક આપવામાાં આવશે. 
 
 

            (પી.આર.જોષી) 
સાંયકુ્ત સબચવ 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ. 
. 
 

 


