
 
શિક્ષણ શિભાગના િહીિટી શનયતં્રણ હઠેળની ગજુરાત શિક્ષણ સેિા (િહીિટી િાખા) િગગ-

૨ની જાહરેાતોની કુલ ૧૪૧ જગ્યાઓ પર ઉમેદિારો પસદં કરિા માટે જાહરેાત ક્રમાકં: 
૧૨૫/૨૦૧૯-૨૦ માટે Online અરજીઓ તા:૨૬-૧૨-૨૦૧૯, ૧૩.૦૦ કલાક થી તા.૧૦-૦૧-૨૦૨૦, 
૧૩.૦૦ કલાક સધુી મગંાિિામા ંઆિે છે. 

આ જાહરેાતની અન્ય શિગતો આયોગના નોટીસ બોર્ગ અથિા આયોગની િેબ સાઇટ 
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in  ઉપર જોિા શિનતંી છે. જાહરેાતની સપંણૂગ શિગતો આયોગની 
િેબસાઇટ પર િચંાણે લઇને જ ઉમેદિારે Online અરજી કરિાની રહિેે. 
1. જગ્યાનુ ંનામ:- ગજુરાત શિક્ષણ સેિા (િહીિટી િાખા) િગગ-૨ ની કુલ-૧૪૧ જગ્યા 

 
ક્રમ 

નબંર 
સબંશધત કક્ષા કુલ જગ્યાઓ કુલ જગ્યાઓ પૈક મહહલા 

ઉમેદિારથી ભરિાની સખં્યા 
૧ બિન અનામત વર્ગ (GEN) ૫૪ ૧૮ 
૨ આર્થિક રીતે પછાત વર્ગ (EWS) ૧૪ ૦૫ 
૩ સા. શૈ. પ. વર્ગ (SEBC) ૫૩ ૧૭ 
૪ અનસુબૂિત જાર્ત સવંર્ગ (SC) ૦૪ ૦૧ 
૫ અનસુબૂિત જનજાર્ત સવંર્ગ (ST) ૧૬ ૦૫ 
૬ કુલ ૧૪૧ ૪૬ 

 

આ જાહરેાતની નીિે દશાગવેલ ર્વષયોની પ્રાથર્મક કસોટી,પ્રાથર્મક કસોટીનુ ં પરરણામ અને 
રુિરુ મલુાકાતની સભંર્વત  તારીખ/માસ નીિેના કોષ્ટકમા ંદશાગવેલ છે. 
 

જા.ક્ર. શિષયનુ ંનામ 
પ્રાથશમક 

કસોટીની સચૂચત 
તારીખ  

પ્રાથશમક કસોટીના 
પહરણામનો સચૂચત 

તારીખ  
રૂબરૂ મલુાકાતનો 
સભંશિત માસ 

૧૨૫ ગજુરાત ર્શક્ષણ સેવા 
(વહીવટી શાખા) ૨૧/૦૬/૨૦૨૦ સપ્ટે.- ૨૦૨૦ ડીસે. - ૨૦૨૦ 

 

    
 નોંધ – (અ) : -  
 

(૧) ઉપર દશાગવેલ કુલ ૧૪૧ જગ્યાઓ પૈકી કુલ-૦૪ જગ્યા  શારીરીક  રીતે  અશક્તતા ધરાવતા 
ઉમેદવારો માટે તથા માજી સૈર્નકો માટે કુલ ૧૪૧ જગ્યાઓ પૈકી કુલ-૦૧ જગ્યા અનામત છે. 
શારીરીક રીતે અશક્ત હોય તયા ં આધરુ્નક ટેકનોલોજી ને ધ્યાને લઇન ે B, LV, HH ની 
ર્વકલારં્તા ધરાવતા ઉમદેવારો ૪૦% કે તેથી વધ ુઅને ૭૫ % થી ઓછી ર્વકલારં્તા ધરાવતા 
ઉમેદવારો અરજી કરી શકશ ેતથા હલનિલનની ર્વકલારં્તા ધરાવતા OL, BL, OA  ઉમેદવારો 
અરજી કરવાને યોગ્ય ર્ણાશે. આ ર્સવાયની શારીરીક રીતે અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો 
સિંરં્ધત જાહરેાત માટે અરજી કરવાને પાત્ર નથી. 
 
Note: OA= One arm, OL= One Leg, BL=Both Leg, OAL=One Arm, B=Blind, LV= Low 
Vision, HH = Hearing Handicap 
 
(૨) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો બિન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેઓને 

બિનઅનામત ઉમેદવારો માટેના ંધોરણો લાગ ુપડશે. 

(૩) મરહલાઓ માટેની (જો અનામત જગ્યા હોય તો) અનામત જગ્યા માટે જો મરહલા   ઉમેદવાર 

ઉપલબ્ધ ન થાય તો તે જગ્યા તે કક્ષાના પરુુષ ઉમેદવારોને ફાળવી શકાશે.  

 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોર્ 

ર્ાધંીનર્ર 



(૪) ઉમેદવારોએ  જાહરેાત  ક્રમાકં  અને  જગ્યાનુ ંનામ  સ્પષ્ટ રીતે  વાિંીને ઓનલાઇન અરજી 

કરવી, ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે તમામ  ર્વર્તો અરજીપત્રકમા ં ભયાગ  િાદ, તે ર્વર્તોની  

ખાતરી કરીને તયાર પછી જ અરજી કન્ફમગ કરવાની રહશેે. 

(૫) કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રકની ર્વર્તો કે તેમા ંઉમેદવારે  આપેલ મારહતીમા ંક્ષર્ત કે ચકૂ િાિત ે

સધુારો કરવાની રજુઆત /ર્વનતંી ગ્રાહ્ય રાખવામા ં આવશે  નહીં. 

(૬) એક  કરતા  વધારે  સખં્યામા ંઅરજી કયાગના રકસ્સામા ંછેલ્લ ેકન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રક જ માન્ય 

રાખવામા ં આવશે. બિન અનામત વર્ગના ઉમેદવારો માટે છેલ્લે કન્ફમગ થયેલ ફી  સાથેનુ ં

અરજીપત્રક માન્ય રાખવામા ંઆવશે.  

(૭) ઉમેદવારોએ રૂિરૂ મલુાકાતને પાત્ર થયાના રકસ્સામા ંરજુ કરવાના થતા ંપ્રમાણપત્રો (સામાન્ય 

સિૂનાઓમા ંઆપેલ ક્રમમા)ં તૈયાર રાખવાના રહશેે.   

(૮) ઓનલાઈન જાહરેાત માટેના ભરેલા અરજીપત્રક બિડાણ  સરહત  આયોર્ની કિેરીમા ં હાલ 

પરૂતા મોકલવા નહીં, આયોર્ દ્વારા જ્યારે મરં્ાવવામા ંઆવે તયારે જ મોકલી આપવા. 

2. શકૈ્ષણિક લાયકાત અન ેઅનભુવ: 
1. possess a bachelor's degree in Arts, Science or Commerce 

obtained from any of the Universities established or 

incorporated by or under the Central or a State Act in India; or 

any other educational institution recognised as such or declared 

to be deemed as a University under section 3 of the University 

Grants Commission Act, 1956, and 

2. A degree in teaching or education obtained from any of the 

Universities established .or incorporated by or under the 

Central or a State Act in India; or any other educational 

institution recognised as such or declared to be deemed as a 

University under section 3 of the University Grants 

Commission Act, 1956; 

  

3. have at least five years combined or separate experience in 

teaching and / or administration in the field of education in the 

Government or Local bodies or University or private or public 

sector self finance educational organisation or educational 

institution on the post which can be considered equivalent to 

the post of Assistant Teacher, Class 3 in the Government 

Higher Secondary School or Assistant Teacher, Class 3 in the 

Government Secondary School or Kelavani Nirikshak or 

Extention Officer (Education) or Additional District Education 

Inspector or Head Teacher in Primary Education Service after 



obtaining the degree in teaching or education as prescribed 

under sub-clause (ii) of clause (b) of rule 3. 

3. ગજુરાત મલુકી સેવા વર્ીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) ર્નયમો, ૧૯૬૭મા ં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની 
કોમ્પપ્યટુરના ઉપયોર્ અંર્ેની પાયાની જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇશે; અને 
4. ગજુરાતી અથવા રહન્દી અથવા તે િને્નનુ ંપરૂત ુ ંજ્ઞાન ધરાવતો હોવો જોઇશે.   

5. પર્ાર ધોરણ:- આર.ઓ.પી. 2016 મજુિ પે મેટ્રીક્સ લેવલ નિંર-૮ રૂ.૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦/- 

6. ઉંમર  : ૪૨ વષગથી વધ ુનહી.  

7. ઉંમરમા ંછૂટછાટ અને અન્ય જોર્વાઇઓ: ઉપલી વયમયાગદામા ંનીિે મજુિ છૂટછાટ મળવાપાત્ર 
છે. 

૧. 

 
બિન અનામત મરહલા ઉમેદવાર 

 

પાિં વષગ (વધમુા ં વધ ુ ૪૫ વષગ સધુીની 

મયાગદામા)ં 

૨. મળૂ ગજુરાતના આર્થિક રીતે નિળા 

વર્ગ (EWSs) સા.શૈ.પ.વર્ગ, અન.ુ જાર્ત  

અને અન.ુ જનજાર્તના ઉમેદવારો માટે  

પાિં વષગ  

(વધમુા ંવધ ુ૪૫ વષગ સધુીની મયાગદામા)ં 

૩. આર્થિક રીતે નિળા વર્ગ (EWSs), 

સા.શૈ.પ.વર્ગ, અન.ુ જાર્ત  અને 

અન.ુજનજાર્તના  મરહલા ઉમેદવારો 

માટે 

દસ વષગ (જેમા ંમરહલા ઉમદેવારોને મળતા ૫ 

વષગના લાભનો સમાવેશ થાય છે.)  

(વધમુા ંવધ ુ૪૫ વષગ સધુીની મયાગદામા)ં 

૪. માજી સૈર્નકો, ઈ.સી.ઓ., 

એસ.એસ.સી.ઓ. સરહત (અનામત 

જગ્યા દશાગવેલ હોય તો) 

લશ્કરમા ં િજાવેલ સેવા ઉપરાતં િીજા ત્રણ 

વષગ વધમુા ં વધ ુ ૪૦ વષગ સધુીની છુટછાટ 

મળશે. 

૫. શારીરરક રીતે અશકત  ઉમેદવારો શારીરરક રીતે અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો 

કે જેઓ આ જગ્યાની ફરજો સામાન્ય 

માણસોની જેમ િજાવવા શક્ક્તમાન હોય, 

તેઓને સા.વ.ર્વ. ના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના 

પરરપત્રથી ર્નયત થયેલ સરુ્પ્રટેન્ડન્ટ/ર્સર્વલ 

સર્જનના તિીિી પ્રમાણપત્રને આધીન ૧૦ 
વષગ સધુીની છુટછાટ મળવાપાત્ર છે. (િધમુા ં

િધ ુ ૪૫ િષગ સધુીની છુટછાટ મળિે) 

જાહરેાતમા ં દશાગવ્યા ર્સવાયની શારીરરક 

અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરવાને 

પાત્ર નથી 



૬. ગજુરાત સરકારના કમગિારીઓ: 

ગજુરાત મલુકી સેવા અને વર્ીકરણ 

અને ભરતી (સામાન્ય) ર્નયમો, ૧૯૬૭ 

ની જોર્વાએ મજુિ ગજુરાત સરકારની 

નોકરીમા ંકાયમી ધોરણે અથવા હરં્ામી 

ધોરણે સળંર્ છ માસથી કામર્ીરી 

િજાવતા હોય અને તઓેની પ્રથમ 

ર્નમણકૂ જાહરેાતમાનંી જગ્યામા ં

દશાગવેલ વય મયાગદાની અંદર થયેલ 

હોય તેવા કમગિારીઓ    

(૧) જાહરેાતમા ં લાયકાત તરીકે અનભુવ 

મારં્ેલ હોય તો ઉપલી વયમયાગદા લાગ ુપડશે 

નરહ . 

(૨) જાહરેાતમા ં અનભુવને લાયકાત તરીકે 

મારં્ેલ ન હોય પરંત ુઇજનેરી, તિીિી, ખેતી 

ર્વષયક, પશ ુ બિરકતસાની પદવી કે રડપ્લોમા 

ની જગ્યા પર ર્નમણકૂ પામેલ કમગિારીને 

જાહરેાતમાનંી આવી લાયકાત વાળી જગ્યા 

(Any Such Post) માટે ઉપલી વય મયાગદા 

લાગ ુપડશે નહીં.  

(૩) જાહરેાતમા ંદશાગવેલ જગ્યા માટે અનભુવ 

એક લાયકાત તરીકે મારં્લે ન  હોય તયારે જે 

સવંર્ગમાથંી િઢતી મળવાપાત્ર હોય તેમા ં

ફરજ િજાવતા કમગિારીને,  તેઓએ િજાવેલ 

સેવાના સમય અથવા તો વધમુા ં વધ ુ પાિં 

વષગની છુટછાટ ત ે િ ે પૈકી જે ઓછુ ં હોય ત ે

મળશે. 

8. નોંધ –  
 (૧) રૂિરૂ મલુાકાતમા ં આયોર્ની સિુનાઓ/ધોરણો નીિ ે મજુિ જાહરેાતમા ં દશાગવેલ 

કેટેર્રીવાઇઝ જગ્યાની સખં્યાને ધ્યાને લઇ નીિ ેમજુિ અનસુરવાનુ ંરહશેે.   

કુલ જગ્યાઓ કુલ જગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાિિામા ં આિતા ઉમેદિારોની 

સખં્યા 

૦૧ ૦૬ 

૦૨ ૦૮ 

૦૩ ૧૦ 

૦૪ કે તેથી 

વધ ુ

કુલ જગ્યાઓથી ૦૩ ર્ણા 

 

(૨) જો યરુ્નવસીટીએ માકગશીટમા ંટકાવારી દશાગવેલ ન હોય તો ઉમેદવારે ટકાવારી ર્ણવા માટેની 
ફોમ્પયુગલા/આધાર અરજી સાથે રજૂ કરવાના રહશેે. 

(૩) જો ઉમેદવાર ર્વદેશની યરુ્નવસીટીની પદવી મેળવેલ હશે તો તેવી પદવીની ભારતમા ં
માન્યતા/સમકક્ષતા ર્ણવા અંર્ે જરૂરી આધાર/પરુાવા રજૂ કરવાના રહશેે.  



(૪) અરજી ફી: સામાન્ય કેટેર્રીના ઉમેદવારે ભરવાની ફી રૂ.૧૦૦/- + પોસ્ટલ િાર્જ. મળૂ 
ગજુરાતના અનામત કક્ષાના,માજી સૈર્નકો તથા શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ ફી 
ભરાવાની નથી. ગજુરાત રાજ્યના અનામત ઉમેદવારો ર્સવાયના અન્ય ઉમેદવારોએ ર્નયત ફી 
ભરવાની રહશેે. 
   

                                                                                                                        
                                                                         (આિા િાહ)  
                                                                        સયંકુ્ત સબિવ 
                                                                 ગજુરાત જાહરે સેવા આયોર્ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



સામાન્ય જોગિાઈઓ     

 ૧  નાગહરકત્િ:-  
ઉમેદવાર, 
(ક) ભારતનો નાર્રરક અથવા 
(ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથવા 
(ર્) ભતૂાનનો પ્રજાજન અથવા 
(ઘ) ર્તિેટનો ર્નવાગર્સત જે ભારતમા ં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી 

જાન્યઆુરી,૧૯૬૨ પહલેા ંભારતમા ંઆવેલા હોવા જોઇએ,અથવા 
(િ) મળૂ ભારતીય વ્યક્ક્ત કે જે ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પારકસ્તાન, પવૂગ 

પારકસ્તાન (િાગં્લાદેશ), િમાગ (મ્પયાનમાર), શ્રીલકંા, કેન્યા, યરુ્ાન્ડા જેવા પવૂગ આરિકાના 
દેશો, સયંકુ્ત પ્રજાસત્તાક ટાઝંાનીયા, ઝાિંીયા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા 
ર્વયેટનામથી સ્થળાતંર કરીને આવેલ હોવા જોઇએ પરંત ુપેટાક્રમાકં (ખ),(ર્), (ઘ), અને 
(િ) મા ંઆવતા ઉમેદવારોના રકસ્સામા ંસરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવુ ંજોઇએ. 

નોંધ:- જે ઉમેદિારના હકસ્સામા ંપાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેિા ઉમેદિારનુ ંઅરજીપત્રક 
આયોગ શિચારણામા ંલેિે. અને જો શનમણકૂ માટે તેમના નામની ભલામણ કરિામા ં
આિિે તો રાજ્ય સરકાર તેમના હકસ્સામા ં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપિાની િરતે 
કામચલાઉ શનમણકૂ આપિે. 

 ૨  અરજીપત્રક:- 
(૧) જો એક કરતા ંવધ ુજાહરેાત માટે અરજી કરવાની હોય તો દરેક જાહરેાત માટે અલર્ 

અલર્ અરજી કરવાની રહશેે અને પ્રતયેક અરજી સાથે ફી ભરવાની રહશેે. 
(૨) બિન અનામત વર્ગના ઉમેદવારોએ , જો તેઓ પોસ્ટ ઑરફસમા ંફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + 

પોસ્ટલ િાજીસ તથા ઓન લાઇન ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + સર્વિસ િાજીસ ફી ભરવાની 
રહશેે. અનામત વર્ગના ઉમેદવારો (આર્થિક રીતે નિળા વર્ો, સામાજજક અને શકૈ્ષબણક 
રીતે પછાત વર્ગ, અનસુબૂિત જાર્ત અને અનસુબૂિત જનજાર્ત) તથા શારીરરક રીતે 
અશક્ત ઉમેદવારો અને માજી સૈર્નકોને ફી ભરવામાથંી મકુ્ક્ત આપવામા આવેલ છે. જેથી 
તેમણે કોઇ ફી ભરવાની રહતેી નથી. 

(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો બિનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી 
ભરવાની રહશેે નહી. 

(૪) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાહરેાતમા ંઅનામત જગ્યાઓ દશાગવેલ ન હોય તયા ં
આવા ઉમેદવારો બિનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેમને પસદંર્ી માટે 
બિનઅનામતના ધોરણો લાગ ુપડશે. 

(૫) જાહરેાતમા ંમરહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જે તે કેટેર્રીમા ં
મરહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. 

(૬) જાહરેાતમા ંજે તે કેટેર્રીમા ં કુલ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદવારો માટે અમકુ જગ્યાઓ 
અનામત  હોય તયારે મરહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ ર્સવાયની િાકી રહતેી 



જગ્યાઓ ફક્ત પરુુષ ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેમ ર્ણવાનુ ંનથી, આ જગ્યાઓ પર 
પરુુષ તેમજ મરહલા ઉમેદવારોની પસદંર્ી માટે ર્વિારણા થઇ શકે છે, પરુુષ તેમજ 
મરહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. (દા.ત. કુલ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મરહલા 
ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરંત ુિાકી રહતેી ૦૭ જગ્યા સામે મરહલા ઉમેદવાર પણ 
પસદંર્ી પામી શકે છે. 

(૭) જાહરેાતમા ંમાત્ર મરહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જે તે કેટેર્રીમા ં
પરુુષ ઉમેદવાર અરજી કરી  શકે છે કેમ કે મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ 
જગ્યાઓ પર પસદંર્ી માટે પરુુષ ઉમેદવારોની ર્વિારણા થઇ શકે છે. પરંત ુજે જગ્યાઓ 
મરહલા ઉમેદવારો માટે જ અનામત હોય અને તે જગ્યા ઉપર મરહલા ઉમેદવારો પરેુપરુા 
પસદંર્ી પામે/જેટલી સખં્યામા ંપસદંર્ી પામે તો તેમને જ પ્રથમ ર્વિારણામા ંલેવાના 
થશે અને કોઇ મરહલા ઉમેદવાર પસદં ન થાય કે ઓછા મરહલા ઉમેદવાર પસદં થાય તો 
તેટલા પ્રમાણમા ં પરુુષ ઉમેદવારોને ધ્યાનમા ં  લેવામા ંઆવશે. (દા.ત.કુલ ૧૦ જગ્યા 
મરહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે અને ૦૮ મરહલા ઉમેદવાર પસદં થાય છે તો  ૦૨ 
પરુુષ ઉમેદવારો પસદંર્ી પામી  શકે છે. 

(૮) પ્રાથર્મક કસોટીના પરરણામના આધારે જે ઉમેદવારો અરજી િકાસણીને પાત્ર થતા હોય, 
તેમણે આયોર્ જણાવે તયારે જરૂરી પ્રામાણપત્રો/ દસ્તાવેજો સ્કેન (Scan) કરીને 
આયોર્ની વિેસાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર ઓન લાઇન અપલોડ 
કરવાના રહશેે.  

 ૩  જન્મ તારીખ:- 
(૧) આયોર્ જન્મ તારીખ ના પરુાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ. િોડગ દ્વારા અપાયેલ 

એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રાખે છે. પરંત ુ આ પ્રમાણપત્રમા ં દશાગવેલ 
જન્મતારીખ ખોટી હોવાનુ ં ઉમેદવાર માને તો સક્ષમ અર્ધકારીએ આપેલ વય અને 
અર્ધવાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાબણત નકલ મોકલવાની રહશેે. આ પ્રમાણપત્રમા ંઅર્ધકૃત 
અર્ધકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાવેલ હોવુ ંજોઇએ કે તેઓએ એસ.એસ.સી. કે તેની પરીક્ષાનુ ં
મળૂ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરવામા ં આવેલ પરુાવાઓને 
આધારે ઉમેદવારની સાિી જન્મતારીખ ............... છે. જે એસ.એસ.સી. કે તેની સમકક્ષ 
પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમા ંદશાગવેલ જન્મતારીખ કરતા ંજુદી છે તથા માનવાને પરુત ુ ંકારણ 
છે. ઉમેદવારે રજુ કરેલ વય અને અર્ધવાસનુ ં પ્રમાણપત્ર તેની ર્વશ્વાસર્નયતા 
(credibility) ના આધારે સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો ર્નણગય આયોર્ દ્વારા લેવામા ંઆવશે. 

(૨) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમા ંદશાગવેલ જન્મ તારીખમા ંપાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર 
થઈ શકશે નહી. 

  

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


 ૪   િયમયાગદા :- 
(૧) ઉંમર જાહરેાતમા ંદશાગવેલ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ર્ણવામા ંઆવશે. 
(૨) જાહરેાતમા ંદશાગવેલ  ઉપલી વયમયાગદામા ંનીિે મજુિની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. 

૧ મળૂ ગજુરાતના આર્થિક રીતે નિળા વર્ો, 
સા.શૈ.પ. વર્ગ, અન.ુ જાર્ત અને અન.ુજન 
જાર્ત વર્ગના ઉમેદવારો 

પાિં વષગ (વધમુા ં વધ ુ ૪૫ વષગની 
મયાગદામા)ં 

૨ 
 

મળૂ ગજુરાતના બિનઅનામત વર્ગના 
મરહલા ઉમેદવારો 

પાિં વષગ (વધમુા ં વધ ુ ૪૫ વષગની 
મયાગદામા)ં 

૩ મળૂ ગજુરાતના આર્થિક રીતે નિળા વર્ો, 
સા.શૈ.પ. વર્ગ, અન.ુ જાર્ત અને અન.ુજન 
જાર્ત વર્ગના મરહલા ઉમેદવારો 

દસ વષગ (વધમુા ં વધ ુ ૪૫ વષગની 
મયાગદામા)ં 

૪ શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો દસ વષગ (વધમુા ં વધ ુ ૪૫ વષગની 
મયાગદામા)ં 

૫ ગજુરાત સરકારના કમગિારીઓ: ગજુરાત 
મલુ્કી સેવા અને વર્ીકરણ અને ભરતી 
(સામાન્ય) ર્નયમો, ૧૯૬૭ ની જોર્વાઇઓ 
મજુિ ગજુરાત સરકારની નોકરીમા ં કાયમી 
ધોરણે અથવા હરં્ામી ધોરણે સળંર્ છ માસ 
સધુી કામર્ીરી િજાવતા હોય અને તેઓની 
પ્રથમ ર્નમણ ૂકં જાહરેાતમાનંી જગ્યામા ં
દશાગવેલ વયમયાગદાની અંદર થયેલ હોય 
તેવા કમગિારીઓ  

(૧) જાહરેાતમા ંલાયકાત તરીકે અનભુવ 
મારં્ેલ હોય તો ઉપલી વયમયાગદા લાગ ુ
પડશે નહીં  
(૨) જાહરેાતમા ં અનભુવને લાયકાત 
તરીકે મારં્ેલ ન હોય પરંત ુ
ઇજનેરી,તિીિી,ખેતી ર્વષયક,પશ ુ
બિરકતસાની પદવી કે રડપ્લોમાની જગ્યા 
પર ર્નમણ ૂકં પામેલ કમગિારીને 
જાહરેાતમાનંી આવી લાયકાતવાળી જગ્યા 
(Any such post) માટે ઉપલી વયમયાગદા 
લાગ ુપડશે નહીં 
(૩) જાહરેાતમા ં દશાગવેલ જગ્યા માટે 
અનભુવ એક લાયકાત તરીકે મારં્ેલ ન 
હોય તયારે જે સવંર્ગમાથંી િઢતી 
મળવાપાત્ર હોય તેમા ં ફરજ િજાવતા 
કમગિારીને, તેઓએ િજાવેલ સવેાના 
સમય અથવા વધમુા ં વધ ુ પાિં વષગની 
છૂટછાટ તે િે પૈકી જે ઓછુ ં હોય તેટલી 
છૂટછાટ મળશે.     

 
 
 



 ૫  િૈક્ષચણક લાયકાત:- 
(૧) ઉમેદવાર જાહરેાતમા ંદશાગવેલ શૈક્ષબણક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના 

રોજ ધરાવતા હોવા જોઇએ. 
(૨) ઉમેદવારે શૈક્ષબણક લાયકાત માન્ય યરુ્નવર્સિટી/સસં્થામાથી મેળવેલ હોવી જોઇએ. 
(૩) ઉમેદવારે અરજી સાથે માન્ય યરુ્નવર્સિટી/સસં્થાના ગણુ પત્રક (િધા જ 

વષો/સેમેસ્ટર)અને પદવી પ્રમાણપત્રોની સ્વય ં પ્રમાબણત નકલ રજુ કરવાની રહશેે. 
કોલેજના આિાયગ દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ર્ણવામા ંઆવશ ેનહી. 

(૪) શૈક્ષબણક લાયકાત કામિલાઉ ધોરણે માન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવાર નો હક્ક દાવો 
સ્વીકારવામા ંઆવશે નહી. 

(૫) જો જગ્યાના ભરતી ર્નયમોમા ં દશાગવેલ શૈક્ષબણક લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત માન્ય 
ર્ણાશે તેવી જોર્વાઇ હોય  તો, જાહરેાતમા ં દશાગવેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત 
ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય તો આવા ઉમેદવારે સમકક્ષતા 
પ્રસ્થાર્પત કરતા આદેશો/અર્ધકૃતતાની ર્વર્તો આપવાની રહશેે. 

 ૬  અનભુિ:- 
(૧) મારં્ેલ અનભુવ, અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ર્ણવામા ંઆવશે. 
(૨)(અ) જાહરેાતમા ં અન્યથા જોર્વાઇ કરવામા ં ન આવી હોય તો જરૂરી લાયકાતો 

મેળવવામા ંઆવે ત ેતારીખથી, 
(િ)  અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના સદંભગમા ંઅનભુવ ર્ણવામા ંઆવશે. 

(૩) ઉમેદવારે અરજીમા ંજે અનભુવ દશાગવેલ હોય તેના સમથગનમા ંઅનભુવનો સમયર્ાળો 
(રદવસ, માસ, વષગ), મળૂ પર્ાર અને કુલ પર્ારની ર્વર્તો તથા િજાવેલ ફરજોનો 
પ્રકાર/મેળવેલ અનભુવની ર્વર્તો સાથેનુ ં સ્વયસં્પષ્ટ પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુ ં રહશેે. 
આવુ ંપ્રમાણપત્ર સસં્થાના લેટરપેડ પર સક્ષમ સત્તાર્ધકારીની સહી અને તારીખ સાથેનુ ં
રજુ કરવાનુ ં રહશેે. ઉમેદવારે આપેલ Self-Declaration અને affidavit પર રજૂ કરેલ 
પ્રમાણપત્ર માન્ય ર્ણવામા ંઆવશે નરહ. 

(૪) ઉમેદવારે રજુ કરેલ અનભુવના પ્રમાણપત્રોમા ંપાછળથી કોઇ ફેરફાર કરવાની ર્વનતંી 
માન્ય રાખવામા ં આવશે નહીં.જો ઉમેદવારો દ્રારા સપંણૂગ ર્વર્તો સાથેના અનભુવનુ ં
પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવામા ંઆવશે નરહ, તો  ઉપલબ્ધ પ્રમાણપત્ર / ર્વર્તોના  આધારે 
આયોર્ ર્નણગય કરશે. જે ઉમેદવારોને િધંનકતાગ રહશેે. 

(૫) અંશકાલીન, રોજજિંદા વેતનદાર, એપ્રેન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદવેતન, આમરં્ત્રત ફકૅલ્ટી, 
ઇન્ િાર્જ (મળૂ હોદા ા ર્સવાયની વધારાની કામર્ીરી), Against post તરીકે ઉમેદવારે 
મેળવેલ અનભુવ માન્ય અનભુવ તરીકે ર્ણતરીમા ં લેવામા ં આવશે નહીં. ઉપરાતં 
અભ્યાસકાળ દરર્મયાન મેળવેલ અનભુવ (ઉ.દા. Ph.D. દરર્મયાન મેળવલે સશંોધનનો 
અનભુવ, Ph.D. માટેના Senior Research fellow તથા Junior Research fellow 
તરીકે કરેલી કામર્ીરી) માન્ય રાખવામા ંઆવશે નહી. 



 ૭  અનસુચૂચત જાશત, અનસુચૂચત જનજાશત, સામાજજક અને િૈક્ષચણક રીતે પછાત િગગ અને આશથિક 
રીતે નબળા િગગ :- 
(૧) મળૂ ગજુરાતના અનસુબૂિત જાર્ત, અનસુબૂિત જનજાર્ત, સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે 

પછાત વર્ગ અને આર્થિક રીતે નિળા વર્ગ ના ઉમેદવારોને જ અનામત વર્ગના 
ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળશે. 

(૨) અનસુબૂિત જાર્ત, અનસુબૂિત જનજાર્ત, સામાજજક અને શકૈ્ષબણક રીતે પછાત વર્ગ અન ે
આર્થિક રીતે નિળા વર્ગ  પૈકી ઉમેદવાર જે વર્ગના હોય તેની ર્વર્તો અરજીપત્રકમા ં
અચકૂ આપવી. 

(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રકના સિંરં્ધત કોલમમા ંજે તે અનામત કક્ષા દશાગવેલ નહી હોય તો 
પાછળથી અનામત વર્ગના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય 
રાખવામા ંઆવશ ેનહીં. 

(૪) અનામત વર્ગનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથગનમા ં સક્ષમ અર્ધકારી 
દ્વારા ર્નયત નમનુામા ંઆપવામા ંઆવેલ જાર્ત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ  
સામેલ કરવાની રહશેે. અરજીપત્રક સાથે જાર્ત પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહીં હોય તો 
તે પાછળથી સ્વીકારવામા ંઆવશે નહીં અન ેઅરજીપત્રક રદ થવાને પાત્ર િનશે. 

(૫) સામાજજક અને શકૈ્ષબણક રીતે પછાત વર્ગના ઉમદેવારોને અનામતનો લાભ જો તઓેનો 
સમાવેશ “ઉન્નત વર્ગમા”ં નહી થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે. 

(૬)(અ) સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વર્ગના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વર્ગમા ંસમાવેશ ન 
થતો હોવા અંર્ેનુ ં સામાજજક ન્યાય અને અર્ધકારરતા ર્વભાર્નુ ં તારીખ: 
૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી ર્નયત થયેલ ગજુરાતી નમનૂા ‘પરરર્શષ્ટ-ક’ મજુિનુ ં
અથવા નવા ર્નયત કરાયેલ ગજુરાતી નમનૂા ‘પરરર્શષ્ટ-૪’ મજુિનુ ંપ્રમાણપત્ર  રજૂ 
કરવાનુ ંરહશેે. 

(૬)(બ) સામાજજક ન્યાય અને અર્ધકારીતા ર્વભાર્ના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ ક્રમાકં 
સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મજુિ ‘ઉન્નત વર્ગમા ં સમાવેશ નરહ થવા અંર્નેા 
પ્રમાણપત્ર’ની મહત્તમ અવર્ધ (Validity) ઈસ્ય ુ થયા-વષગ સરહત ત્રણ નાણાકીય 
વષગની રહશેે પરંત ુ આવુ ં પ્રમાણપત્ર સિંરં્ધત જાહરેાત માટે ઓનલાઈન અરજી 
કરવાની છેલ્લી તારીખ સધુીમા ં ઈસ્ય ુ કરાયેલ હોવુ ં જોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ 
સમયર્ાળા દરર્મયાન ઇસ્ય ુથયેલ ુહશે, તો જ માન્ય રાખવામા ંઆવશ ેઅન્યથા ત ે
માન્ય રાખવામા ંઆવશે નરહ. 

(૬)(ક) પરરબણત મરહલા ઉમેદવારોએ આવ ુ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-ર્પતાની આવકના 
સદંભગમા ંરજૂ કરવાનુ ંરહશેે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પર્તની આવકના સદંભગમા ં
રજૂ કરેલ હશે તો તેમની અરજી રદા  કરવામા ંઆવશે. 

(૬)(ર્) ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે જે ‘ઉન્નત વર્ગમા ંસમાવેશ નરહ થવા અંર્ેનુ ં
પ્રમાણપત્ર’ ની ર્વર્તો જણાવેલ હોય તેની જ નકલ અરજી સાથે જોડવાની રહશેે. જો 
આવા પ્રમાણપત્રમા ં કોઈ ભલૂ હોવાને કારણે ઉમેદવાર જાહરેાતની છેલ્લી તારીખ 



િાદનુ ંનવુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવે તો પણ સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વર્ગના 
ઉમેદવાર તરીકે પાત્ર થવા માટે ઓનલાઈન અરજીમા ંજણાવેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય 
રહશેે. 

(૬)(ઇ) ઉન્નત વર્ગમા ં સમાવેશ ન થતો હોવા અંર્ેનુ ં પ્રમાણપત્ર આપવા માટે ૬ માપદંડો 
ધ્યાને લેવાય છે. પ્રમાણપત્રની અવર્ધ હવે ત્રણ વષગની છે. પરંત ુઉક્ત માપદંડો પૈકી 
કોઈપણ માપદંડમા ં આ અવર્ધ દરમ્પયાન ફેરફાર થાય તો તેની સ્વૈચ્ચ્છક જાહરેાત 
સિંરં્ધત ઉમેદવારે તથા તેના માતા-ર્પતા/વાલીએ સ્વય ંસિંરં્ધત સત્તાર્ધકારી તેમજ 
તેના દ્વારા પ્રમાણપત્રમા ં કોઈ ફેરફાર કરવામા ં આવે તો ગજુરાત જાહરે સેવા 
આયોર્ને કરવાની રહશેે. ઉમેદવાર/માતા-ર્પતા/વાલી આવી જાહરેાત નરહિં કરીને 
કોઈપણ ર્વર્તો છૂપાવશે તો તેઓ કાયદેસરની કાયગવાહીને પાત્ર િનશે અને તેઓએ 
મેળવેલ અનામતનો લાભ રદા  કરવાપાત્ર થશે. ઉન્નત વર્ગમા ં સમાવેશ નરહ થવા 
અંર્ેના પ્રમાણપત્ર  મેળવવા માટેના કોઈપણ માપદંડમા ંફેરફારની સ્વૈચ્ચ્છક જાહરેાત 
કરવાની જવાિદારી ઉમેદવાર/માતા-ર્પતા/વાલીની વ્યક્ક્તર્ત રીતે અને સયંકુ્ત 
રીતે રહશેે. 

(૭) આર્થિક રીતે નિળા વર્ોના ઉમેદવારોએ રાજ્ય સરકારના સામાજજક ન્યાય અને 
અર્ધકારીતા ર્વભાર્ના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯  ના ઠરાવ ક્રમાકં : 
ઇ.ડિલ્ય.ુએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી ર્નયત થયેલ નમનૂા (અંગ્રજેીમા ંAnnexure 

KH અથવા ગજુરાતીમા ંપરરર્શષ્ટ-ર્) મા ંમેળવેલ આર્થિક રીતે નિળા વર્ો માટેના 
પ્રમાણપત્રના નિંર અને તારીખ ઓન લાઇન અરજી કરતી વખતે દશાગવવાના રહશેે. 
આ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર સિંરં્ધત જાહરેાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી 
તારીખ સધુીમા ં ઈસ્ય ુ કરાયેલ હોવુ ં જોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ સમયર્ાળા 
દરર્મયાન ઇસ્ય ુથયેલ ુહશે, તો જ માન્ય રાખવામા ંઆવશે અન્યથા ત ેમાન્ય રાખવામા ં
આવશે નરહ. 

(૮) સરકારની પ્રવતગમાન જોર્વાઈ મજુિ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો બિનઅનામત વર્ગના 
ઉમેદવારોની સાથે ર્નયત ધોરણો (અથાગત વયમયાગદા ,અનભુવની લાયકાત, 
બિનઅનામત વર્ગના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય તેના કરતા ંવધ ુ ર્વસ્તતૃ કરેલ 
અન્ય ક્ષેત્ર) મા ંછૂટછાટ લીધા ર્સવાય પોતાની ગણુવત્તાના આધારે પસદંર્ી પામે તો 
બિનઅનામત જગ્યાની સામ ેર્ણતરીમા ંલેવાના થાય છે. 

(૯) ઉમેદવારે અરજીમા ંજાર્ત અંર્ ેજે ર્વર્ત દશાગવેલ હશે તેમા ંપાછળથી ફેરફાર કરવાની 
ર્વનતંી માન્ય રાખવામા ંઆવશે નહી. 
જો કોઈ ઉમેદિારે શનયત સમયગાળા દરમ્યાન ઈસ્ય ુથયેલ શનયત નમનૂાનુ ંપ્રમાણપત્ર 

રજૂ કરેલ નહહ હોય તો તેઓની અરજી અમાન્ય ગણિામા ંઆિિે અને તેઓને ચબનઅનામત 
જગ્યા સામે પણ શિચારણામા ંલેિામા ંઆિિે નહહ. 

 



 ૮  માજી સૈશનક 
(૧) માજી સૈર્નક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમા ંર્વર્તો આપવાની રહશેે. 
(૨) માજી સૈર્નક ઉમેદવારે રડસ્િાર્જ બકુની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચકૂ મોકલવાની  રહશેે. 
(૩) સામાન્ય વહીવટ ર્વભાર્ના તારીખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠરાવ ક્રમાકં: 

આરઇએસ૧૦૮૫૩૪૩૩ર્-૨ જોર્વાઇ મજુિ માજી સૈર્નકોને અરજીપત્રકની રકિંમત, 
અરજી ફી અને પરીક્ષા ફી ભરવામાથંી મકુ્ક્ત આપવામા ંઆવેલ છે. 

 ૯   િારીહરક અિક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો 
(ક) શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમા ં સ્પષ્ટ  ર્વર્તો આપવાની 

રહશેે. 
(ખ) શારીરરક અશક્તતા ૪૦% કે તેથી વધ ુહોય તેવા ઉમેદવારને જ શારીરરક અશક્તતાનો 

લાભ મળવાપાત્ર રહશેે. શારીરરક અશક્તતાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે (૧) 
અંધતવ અથવા ઓછી દ્રષ્ષ્ટ (૨) શ્રવણની ખામી (૩) હલનિલન અશક્તતા અથવા 
મર્જનો લકવો તે પૈકીની કઇ શારીરરક અશક્તતા છે તે દશાગવવુ.ં 

(ર્) જાહરેાતમા ંશારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યા દશાગવેલ ન 
હોય,પરંત ુ જગ્યાની ફરજોન ે અનરુૂપ જે પ્રકારની શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા 
ઉમેદવારોને પાત્ર ર્ણેલ હોય તેઓ તે જાહરેાત માટે અરજી કરી શકશે. આવા પ્રસરં્ે 
ઉંમરમા ંછૂટછાટ મળશે. 

(ઘ) શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે તેના  સમથગનમા ંસામાન્ય વહીવટ ર્વભાર્ના 
તા.૦૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પરરપત્ર ક્રમાકં-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ર્-૨,થી ર્નયત થયેલ 
નમનૂામા ં સરકારી હોક્સ્પટલના સરુ્પ્રન્ટેન્ડને્ટ/ર્સર્વલ સર્જન/મેરડકલ િોડગ દ્વારા 
આપવામા ં આવેલ પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ મોકલવાની રહશેે. જો 
પ્રમાણપત્રની નકલ સામલે કરવામા ંનહીં આવેલ હોય તો ત ેપાછળથી સ્વીકારવામા ં
આવશે નહીં શારીરરક અશક્તતા ઉમેદવાર તરીકેનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહીં. 

 ૧૦  મહહલા ઉમેદિાર 
મરહલાઓની  અનામત જ્ગગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તે 
જગ્યા જે ત ેકક્ષાના (category) પરુુષ ઉમેદવારોને  ફાળવી શકાશે.  

 ૧૧  શિધિા ઉમેદિાર 
(૧) ઉમેદવાર ર્વધવા હોય તો અરજી પત્રકમા ંતે કોલમ સામે “હા” અવશ્ય લખવુ ં અન્યથા 

“લાગ ુપડતુ ંનથી” એમ દશાગવવુ.ં 
(૨) ર્વધવા ઉમેદવારે જો પનુ: લગ્ન કરેલ હોય તો અરજી પત્રકમા ં તે કોલમ સામે “હા” 

અચકૂ લખવુ ંઅન્યથા  “લાગ ુપડતુ ં નથી” એમ દશાગવવુ.ં 
(૩) ર્વધવા ઉમેદવારે પનુ: લગ્ન કરેલ ન હોય અને ર્વધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ 

મેળવવા ઇચ્છતા હોય તો અરજી સાથ ેપનુ: લગ્ન કરેલ નથી તેવી એરફડરે્વટ રજુ 
કરવાની રહશેે. 



(૪) ર્વધવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતગમાન જોર્વાઈ મજુિ તેઓએ મેળવેલ ગણુમા ં
પાિં ટકા ગણુ ઉમેરવામા ંઆવશે. 

(૫) કોઇ મરહલા ઉમેદવાર જાહરેાત માટે અરજી કરે તે સમયે “ર્વધવા” ન હોય, પરંત ુ
અરજી કયાગ િાદ અથવા જાહરેાત પ્રર્સધ્ધ થયાની છેલ્લી તારીખ વીતી ર્યા િાદ 
અથવા ભરતી પ્રરક્રયાના કોઇપણ તિકે્ક “ર્વધવા” િને અને ત ેઅંર્ે જરૂરી દસ્તાવજેી 
પરૂાવાઓ રજુ કરે તો તેની રજૂઆત મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી પ્રરક્રયાના જે પણ 
તિક્કા િાકી હોય તે તિક્કાથી જ તેવા મરહલા ઉમેદવારોને “ર્વધવા મરહલા 
ઉમેદવાર” તરીકેના લાભ આપવામા ંઆવશે.  

જો ઉમેદિારનો સમાિેિ માજી સૈશનક, િારીહરક અિક્તતા, મહહલા કે શિધિા પૈકીના  
શિકલ્પો પૈકી એક થી િધ ુ શિકલ્પોમા ં થતો હોય તેિા હકસ્સામા ં તેને લાગ ુ પર્તા 
શિકલ્પો પૈકી જેમા ંિધ ુલાભ મળિાપાત્ર હિે તે મળિે. 

 ૧૨  ના િાધંા પ્રમાણપત્ર:- 
(૧) ગજુરાત સરકારના સરકારી /અધગ સરકારી/ સરકાર હસ્તકના કોપોરેશન /કંપનીઓમા ં

સેવા િજાવતા અર્ધકારીઓ / કમગિારીઓ આયોર્ની જાહરેાતના સદંભગમા ં િારોિાર 
અરજી કરી શકશ ે અને તનેી જાણ ઉમેદવારે પોતાના ર્વભાર્/ખાતા/કિેરીને અરજી 
કયાગની તારીખથી રદન-૭ મા ંઅચકૂ કરવાની રહશેે. જો ઉમેદવારના ર્નયોક્તા તરફથી 
અરજી મોકલવાની છેલ્લી તારીખ િાદ ૩૦ રદવસમા ંઅરજી કરવાની પરવાનર્ી નહીં 
આપવાની જાણ કરવામા ં આવશે તો તેઓની અરજી નામજુંર કરી ઉમેદવારી રદ 
કરવામા ંઆવશે. 

(૨) કેન્દ્ર સરકારની અથવા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમા ં હોય તેવા ઉમેદવારે 
આ અરજી સાથે ર્નમણકૂ અર્ધકારીનુ ંના વાધંા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુ ંરહશેે. 

(૩) રૂિરૂ મલુાકાત સમયે ઉમેદવારે સક્ષમ અર્ધકારી દ્વારા આપવામા ં આવેલ ના વાધંા 
પ્રમાણપત્ર અસલમા ંરજુ કરવાનુ ંરહશેે. 

 ૧૩  ગેરલાયક ઉમેદિાર :- 
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોર્ કે અન્ય જાહરે સેવા આયોર્ અથવા અન્ય સરકારી /અધગ 
સરકારી /સરકાર હસ્તકની સસં્થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર ક્યારેય પણ ર્ેરલાયક ઠરાવેલ હોય 
તો તેની  ર્વર્ત અરજીપત્રકમા ંઆપવાની રહશેે. જો ઉમેદવારનો ર્ેરલાયકનો સમય િાલ ુ
હશે તો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ થવાને પાત્ર િનશે. 

 ૧૪  ફરજજયાત શનવશૃિ, રુખસદ, બરતરફ :- 
અર્ાઉ ઉમેદવારને સરકારી સેવા/ સરકાર હસ્તકની કંપની કે િોડગ કોપોરેશનમાથંી ક્યારેય 
પણ  ફરજજયાત ર્નવરૃ્ત્ત, રૂખસદ કે િરતરફ કરવામા ંઆવેલ હોય તો અરજીપત્રકમા ંતેની 
ર્વર્ત આપવાની રહશેે. 

 
 
 



૧૫  રજીસ્રેિન :- 
તિીિી/દંત ર્વજ્ઞાન/પશ ુબિરકતસા/કાયદાની અથવા અન્ય જ્ગગ્યા માટેના રકસ્સામા ંકે જેમા ં
રજીસ્ટે્રશન જરૂરી હોય તયા ંઉમેદવારે રજીસ્ટે્રશન પ્રમાણપત્રની નકલ રજૂ કરવાની રહશેે અને 
અરજી સમયે રજીસ્ટે્રશન જે તે સસં્થા ખાતે િાલ ુછે તેવ ુપ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુ ંરહશેે. 

 ૧૬  અગત્યની જોગિાઇઓ :- 
(૧) આ જગ્યાની ર્નમણકૂ માટે પ્રથમ પ્રાથર્મક કસોટી અને તયારિાદ રૂિરૂ મલુાકાત યોજીને 

કરવામા ંઆવશ ેપ્રાથર્મક કસોટીના ગણુ ક્રમાનંસુાર જરૂરી અરજીઓની િકાસણી કરી 
ઉમેદવારોને  રૂિરૂ મલુાકાત માટેની પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ કસોટીનુ ંમાધ્યમ આયોર્ 
ર્નયત કરે તે મજુિ ગજુરાતી અથવા અંગ્રજેી રહશેે. પ્રાથર્મક કસોટી સામાન્યત: 
ર્ાધંીનર્ર/અમદાવાદ ખાતે લેવામા ં આવશે અન ે ઉમેદવારોએ સ્વખિ ે ઉપક્સ્થત 
રહવેાનુ ંરહશેે. પ્રાથર્મક કસોટી અને રૂિરૂ મલુાકાતમા ંમેળવેલ ગણુના આધારે આખરી 
પસદંર્ી કરવામા ંઆવશે. 

(૨) પ્રાથર્મક કસોટીમા ંઆયોર્ ેર્નયત કરેલ લઘતુ્તમ લાયકી ધોરણ મજુિના ગણુ મેળવવા 
ફરજજયાત છે. એટલે કે જે કોઈ ઉમેદવાર પ્રાથર્મક કસોટીમા ં આયોર્ ે ર્નયત કરેલ 
લઘતુ્તમ લાયકી ધોરણ મજુિના ગણુ મેળવી શકશે નરહ તો રૂિરૂ મલુાકાત માટે પાત્રતા 
નક્કી કરવા, અરજી િકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોને યાદી માટે ર્વિારણામા ં લેવામા ં
આવશે નહીં.    

૧૭  રૂબરૂ મલુાકાત:- 
(૧) રૂિરૂ મલુાકાત આયોર્ ભવન ખાતે જ લેવામા ંઆવશે. પ્રાથર્મક કસોટીના પરરણામના 

આધારે રૂિરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર થતા  ઉમેદવારે રૂિરૂ મલુાકાત માટે પોતાના ખિે અને 
ફરજીયાત પણ ેઉપક્સ્થત થવાનુ ંરહશેે. તેમજ જે ભરતી પ્રસરં્ો અન્વયે શારીરરક ક્ષમતા 
કસોટી અને / અથવા શારીરરક માપદંડ િકાસણીની જોર્વાઇ છે, તેવા તમામ તિકે્ક 
ઉમેદવારે ફરજીયાત પણે ઉપક્સ્થત રહવેાનુ ં રહશેે. જો ઉમેદવાર ભરતી પ્રરક્રયાના કોઈ 
પણ તિકે્ક ર્ેરહાજર રહશેે તો તેમની ઉમેદવારી રદ કરવામા ંઆવશે. 

(૨) અનસુબૂિત જાર્ત, અનસુબૂિત જન જાર્તના ઉમેદવારો તથા કોઇ આવકન ુસાધન નથી 
તેવા  ઉમેદવારો કે જેઓના માતા-ર્પતા ની વાર્ષિક આવક આવકવેરા ને પાત્ર ન હોય 
તેઓને તેમના રહઠેાણના સ્થળેથી રૂિરૂ મલુાકાત માટે આવવા તથા જવા માટે ગજુરાત 
એસ.ટી. ર્નર્મ દ્વારા ર્નયત થયેલ રટરકટના દર પ્રમાણે િસ ભાડુ ંમળવાપાત્ર થશે. આ 
માટે ઉમેદવારે રૂિરૂ મલુાકાતના રદવસે ર્નયત ફોમગ ભરવાન ુરહશેે અને તેની સાથે અસલ 
રટરકટ રજુ કરવાની રહશેે. 

(૩) રૂિરૂ મલુાકાતના રદવસે રૂિરૂ મલુાકાતના પત્રમા ંદશાગવવામા ંઆવેલ અસલ પ્રમાણપત્રો 
રજુ કરવાના રહશેે. તથા આ પ્રમાણપત્રોની સ્વયપં્રમાબણત નકલો (Self-Attested 

Copies) અને િારકોડ વાળા અરજીપત્રકની નકલ પણ આયોર્ ભવનમા ં જમા 
કરાવવાની રહશેે. જો ઉમેદવાર અસલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરશે નહીં તો તેઓ રૂિરૂ મલુાકાત 
માટે પાત્ર િનશે નહીં તેની ખાસ નોંધ લેવી. 



(૪) વર્ગ-૩ના રકસ્સામા ં રૂિરૂ મલુાકાત યોજવાની થતી ન હોઈ, વર્ગ-૩ની ભરતી પ્રરક્રયામા ં
રૂિરૂ મલુાકાતની જોર્વાઈ લાગ ુપડશે નહીં.  

૧૮  નીચે દિાગવ્યા મજુબની અરજીઓ રદ કરિામા ંઆિિે. (આ યાદી માત્ર દષટાતં સ્િરૂપે છે જે 
સપંણૂગ નથી ) 
(૧) અરજીમા ંદશાગવેલ ર્વર્તો અધરૂી કે અસરં્ત હોય. 
(૨) અરજીમા ંઉમેદવારે સહી અપલોડ કરેલ ન હોય. 
(૩) અરજી ફેક્સથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવેલ હોય. 
(૪) અરજીમા ંપાસપોટગ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરેલ ન હોય. 
(૫) અનામત કક્ષાના તથા શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રક સાથે 

સક્ષમ અર્ધકારી દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૬) માજી સૈર્નક ઉમેદવારે રડસ્િાર્જ બકુની નકલ રજુ કરેલ ન હોય 
(૭) ઉમેદવારે શૈક્ષબણક લાયકાતના સદંભગમા ંમાકગશીટ/પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ 

ન હોય. 
(૮) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૯) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમા ંઅનભુવ દશાગવેલ હોય (જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની 

થતી હોય) પરંત ુ તેના સમથગનમા ંપ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ ન હોય અથવા તો રજુ કરેલ 
પ્રમાણપત્રમા ંતેઓનો અનભુવનો સમયર્ાળો, મળુ પર્ાર, કુલ પર્ાર અને અનભુવનો 
પ્રકાર દશાગવેલ ન હોય,અનભુવનુ ં પ્રમાણપત્ર સસં્થાના લેટરપેડ ઉપર ન હોય તથા 
સક્ષમ સત્તાર્ધકારીની સહી ર્વનાનુ ંહોય. 

(૧૦) તિીિી ર્શક્ષણ ર્વષયક જ્ગગ્યાની જાહરેાતમા ં મેળવેલ પદવી MCI/DENTAL 

COUNCIL/CCIM/CCH માન્ય છે, તેવ ુ યરુ્નવસીટી અથવા કોલેજના સક્ષમ 
અર્ધકારીનુ ંપ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ ન હોય. 

 ૧૯  શનમણકૂ :- 
(૧) ઉપરની જાહરેાત સિંધંમા ં ર્નમણકૂ માટે પસદં  થયેલા ઉમેદવારની સરકારશ્રીના  

સિંરં્ધત ર્વભાર્ને આયોર્ દ્વારા ભલામણ કરવામા ં આવશે. ઉમેદવારોએ આખરી 
ર્નમણકૂપત્ર મેળવતા ં પહલેા ં કોમ્પપ્યટુર અંર્ેની સીસીસી અથવા તેની સમકક્ષ રાજ્ય 
સરકાર વખતોવખત નક્કી કરે તેવી લાયકાત મેળવી લેવાની રહશેે. આ પ્રકારની 
લાયકાત નહીં ધરાવનાર ઉમેદવાર ર્નમણકૂને પાત્ર િનશે નહીં. 

(૨) ર્નમણકૂ અંર્ેની સઘળી કાયગવાહી સરકારશ્રી  દ્વારા કરવામા ંઆવતી હોવાથી આ અંર્ેનો 
કોઇપણ પત્રવ્યવહાર આયોર્ ધ્યાને લેશ ે નહીં. 

(૩) ઉમેદવારે  તેની શૈક્ષબણક લાયકાત / અનભુવ /ઉંમર વર્ેરેના સમથગનમા ં રજુ કરેલ 
પ્રમાણપત્રો કોઇપણ તિકે્ક અયોગ્ય માલમુ પડશે તો તેની ઉમેદવારી રદ થશ ેતેમજ 
ભલામણ િાદની ર્નમણકૂ પણ રદ થવાને પાત્ર રહશેે અને આવા ઉમેદવાર ભારતીય 
ફોજદારી ધારા  હઠેળની કાયગવાહી ને પાત્ર થશે, જેથી ઉમેદવારન ે સલાહ આપવામા ં



આવે છે કે, તેમણે રજુ કરેલા પ્રમાણપત્રો ખિુજ િોકસાઈથી પણુગ રીતે ખરાઈ કયાગ િાદ 
જ આયોર્મા ંરજુ કરવા. 

 ૨૦  ગેરિતગણ ૂકં અંગે દોશષત ઠરેલા ઉમેદિારો શિરૂધ્ધ પગલા ં:- 
   ઉમેદવારોને આથી િતેવણી આપવામા ંઆવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમા ંકોઇપણ પ્રકારની 
ખોટી મારહતી દશાગવવી નહી,તેમજ આવશ્યક મારહતી છૂપાવવી નહી, ઉપરાતં તેઓએ રજુ કરેલ 
અસલ દસ્તાવેજો કે તેની પ્રમાબણત નકલમા ં કોઇપણ સજંોર્ોમા ં સધુારો અથવા ફેરફાર અથવા 
િીજા કોઇપણ િેડા ંકરવા નહીં અથવા તઓેએ આવા િેડા ંકરેલ/િનાવટી દસ્તાવેજો રજુ કરવા 
નહી,જો એકજ િાિતના િે કે તેથી વધ ુ દસ્તાવેજોમા ંઅથવા તેની પ્રમાબણત નકલમા ં કોઇપણ 
પ્રકારની અિોકસાઇ અથવા ર્વસરં્તતા જણાય તો ત ે ર્વસરં્તતાઓ િાિતની સ્પષ્ટતા રજુ 
કરવી.જો કોઇ ઉમેદવાર આયોર્ દ્વારા દોર્ષત જાહરે થયેલ હોય અથવા થાય તો, 

(૧) તેઓની ઉમેદવારી અંર્ે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા 
(ર) નામ િદલીને પરીક્ષા આપવી, 
(૩) કોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પણુગ કરાવ્ય ુહોય, 
(૪) િનાવટી દસ્તાવેજ રજુ કયાગ હોય, દસ્તાવેજો ઓનલાઈન અપલોડ કરતી વખત ે

Scanning મા ંકોઈ િેડા કરેલ હોય, 
(પ) અર્તયની િાિત છુપાવવા અથવા દોષમકુત અથવા ખોટા ર્નવેદનો કરેલ હોય, 
(૬) તેઓની ઉમેદવારી અંર્ે કોઇપણ અર્નયર્મત કે અનબુિત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય, 
(૭)કસોટી સમયે કોઇ અનબુિત સાધનોનો ઉપયોર્ કયો હોય, 
(૮) ઉત્તરવહી મા ંઅશ્લીલ ભાષા કે અર્શષ્ટ  િાિતો સરહતની અસરં્ત િાિતો રજુ કરેલ 

હોય, 
(૯) પરીક્ષા ખડંમા ં કોઇપણ રીતની ર્ેરવતગણકૂ આિરવી,જેવી કે અન્ય ઉમેદવારની 

જવાિવહીની નકલ કરવી, પસુ્તક, ર્ાઇડ, કાપલી તેવા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તબલબખત 
સારહતયની મદદથી અથવા વાતિીત દ્વારા કે કોઇ સાકેંર્તક રીતે નકલ કરવા કે અન્ય  
ઉમેદવારોને નકલ કરાવવાની ર્ેરરરતીઓ પૈકી કોઇપણ ર્ેરરીતી આિરવા માટે, 

(૧૦) આયોર્ દ્વારા પરીક્ષાની કામર્ીરી અંર્ે ર્નયકુત થયેલા કમગિારીઓને પજવણી કરવી, 
કોઇપણ પ્રકારની શારીરરક ઇજા પહોિાડવી અથવા 

(૧૧) ઉપરોકત જોર્વાઇઓમા ંઉલ્લખેાયેલ દરેક અથવા કોઇપણ કૃતય કરવા કે કરાવવા 
પ્રયતન કયો હોય તેણ ે કે સીધી અથવા આડકતરી રીતે આયોર્ પર દિાણ લાવનાર 
ઉમેદવાર નીિ ેદશાગવેલ ર્શક્ષા ઉપરાતં આપોઆપ, ફોજદારી કાયગવાહીને પાત્ર િનશે. 

(ક) આયોર્ દ્વારા તે પસદંર્ીના ઉમેદવાર તરીકે ર્ેરલાયક ઠરાવી શકાશે, અને 
/અથવા 

(ખ) તેને આયોર્ લે તેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂિરૂ મલુાકાત માટે કાયમી 
કે મકુરર મદુત માટે 

(૧) આયોર્ દ્વારા લેવાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસદંર્ી માટે, અને 



(ર) રાજય સરકાર હઠેળની કોઇપણ નોકરીમાથંી સરકાર દ્વારા ર્ેરલાયક 
ઠરાવી શકાશે અને 

(ર્) જો સરકારી સેવામા ં અર્ાઉથી જ હોય તો તેના ર્વરૂધ્ધ સમબુિત ર્નયમો  
અનસુાર ર્શસ્તભરં્ના પર્લા ંલઇ શકાશે. 

(૧ર) ઉપરોકત ર્વર્તોમા ં ર્નરદિષ્ટ કરેલ ર્શક્ષા કરતા પહલેા આયોર્/ સરકાર દ્વારા 
ઉમેદવારને /કમગિારીને 
(૧) આરોપનામામા ંતેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કેસના પ્રકાર િાિતે, 
(ર) લેબખતમા ંર્શક્ષા અંર્ે િિાવનામુ-ં હકીકત રજુ કરવા અને 

(૩) ર્શક્ષા અંર્ે ર્નયત સમય મયાગદામા ંરૂિરૂ રજુઆત કરવાની તક આપવામા ં
આવશે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ઓનલાઈન અરજી કરિાની રીત 
 

 ઓનલાઈન અરજી કરિાની રીત: આ જાહરેાત સદંભગમા ંઆયોર્ દ્વારા ઓનલાઈન જ અરજી 

સ્વીકારવામા ં આવશે. ઉમેદવાર તા.૨૬-૧૨-૨૦૧૯,૧૩:૦૦ કલાક થી તા.૧૦-૦૧-

૨૦૨૦,૧૩:૦૦ કલાક સધુીમા ં https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર ઓનલાઇન અરજી ભરી 

શકશ.ે ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીિે મજુિના (૧) થી (૧૪) Steps અનસુરવાના રહશેે. 

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

(૨) આ સાઈટના ંMenu Bar પર “Online Application” ર્વકલ્પ પર ચ્ક્લક કરતા “Apply” 

નો ર્વકલ્પ દેખાશે તયા ંચ્ક્લક કરતા જ આપને હાલમા ંિાલતી જાહરેાતોની ર્વર્ત દશાગવવામા ં

આવશે. ઉમેદવારે પોતાની પસદંર્ી વાળી જાહરેાતની સામેના “Apply” િટન પર ચ્ક્લક 

કરતા જ, તે જાહરેાત માટેનો સારાશં દેખાશે અન ેતે વાચ્યા પછી ઉમેદવાર “Apply” િટન પર 

ચ્ક્લક કરીને ઓનલાઈન ફોમગ ભરવાના ં પેજ પર જઈ શકશ.ે તેની નીિે Apply Now પર 

Click કરવાથી Application Format દેખાશે. Application Format મા ં સૌ પ્રથમ 

“Personal Details (ઉમેદવારની મારહતી)” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરડી (*) ર્નશાની 

હોય તેની ર્વર્તો ફરજજયાત ભરવાની રહશેે.) “Personal Details” (ઉમેદવારની મારહતી)” 

મા ંઉમેદવારે પોતાની અટક, નામ, ર્પતાનુ ંનામ, માતાનુ ંનામ, જેન્ડર, જન્મ તારીખ, જાર્ત 

વર્ેરેની મારહતી આપવાની રહ ેછે. 

(૩) Personal Details ભરાયા િાદ “Communication Details (સદેંશાવ્યવહારની 

મારહતી)” જેમા ંઉમેદવારોએ પોતાનુ ંહાલનુ ંઅન ેકાયમી રહઠેાણનુ ંસરનામુ,ં મોિાઈલ 

નિંર અન ેઈ-મેલ આઈ.ડીની મારહતી આપવાની રહ ેછે. 

(૪) “Communication Details (સદેંશાવ્યવહારની મારહતી)” ભરાયા િાદ”Other Details 

(અન્ય ર્વર્તો)”મા ંઉમેદવારે પોતાન ે લાગ ુ પડતી સ્પોટગસની (રમતર્મતની) ર્વર્તો, 

ર્વકલારં્તા, લરહયા માટેની સરુ્વધા મળેવવા િાિત, ર્વધવા, માજી સૈર્નક, રાજય 

સરકારમા ંસેવા િાિત ેકે કોઈ પણ આયોર્ કે પસદંર્ી મડંળ માથંી પરીક્ષા આપવા માટે 

રડ-િાડગ થયેલ છો કે કેમ? ર્વર્તો ભરવી. 

(૫) “Other Details (અન્ય ર્વર્તો)” ભરાયા િાદ “Language Details (ભાષાની મારહતી)” 

મા ંઉમેદવારે પોતાન ેઆવડતી ભાષાઓ િાિતેની ર્વર્ત ટીક કરવી. 

(૬) “Language Details (ભાષાની મારહતી)” ભરાયા િાદ “Upload Photograph (ફોટો 

અપલોડ કરો)” મા ંઉમેદવારે પોતાનો સારી ગણુવત્તા અન ેઓળખી શકાય તથા સ્વીકાયગ 

હોય એવો ૦૫ સે.મી. લિંાઈ X ૩.૬ સે.મી. પહોળાઈ નો ફોટો અપલોડ કરવાનો રહ ેછે. 

(ફોટાનુ ં માપ ૫ સે.મી. ઊંિાઇ અન ે ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અન ે signature નુ ં માપ ૨.૫ 

સે.મી. ઊંિાઇ અન ે૭.૫ સે.મી પહોળાઈ રાખવી) (Photo અન ેSignature upload કરવા 

સૌ પ્રથમ તમારો Photo અન ેSignature .jpg Formatમા ં (10 KB) સાઇઝ થી વધારે 

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


નહીં તે રીતે Computer મા ંહોવા જોઇએ.) “Choose File” Button પર Click કરો હવ ે

Choose File ના સ્ક્રીનમાથંી જે ફાઇલમા ં.jpg Format મા ંતમારો photo store થયેલ છે 

તે ફાઇલને તયાથંી Select કરો અન ે“Open” Button ને click કરો. હવ ે“Choose File” 

Button ની નીિે  “Upload “ Button પર Click કરો હવે િાજુમા ંતમારો Photo દેખાશે. 

હવ ેઆજ રીતે Signature પણ upload કરવાની રહશેે. 

(૭) “Upload Photograph (ફોટો અપલોડ કરો)” ભરાયા િાદ “Upload Signature (સહી 

અપલોડ કરો)” મા ંઉમેદવારે પોતાનો સારી ગણુવત્તા-ઓળખી શકાય તેવી અન ેસ્વીકાયગ 

એવી સફેદ કાર્ળ ઉપર કાળા/બ્લ્ય ુકલરમા ંસહી કરીને તેન ેસ્કેન કરીને JPG ફોમેટમા ં

૨.૫ સે.મી. લિંાઈ X ૭.૫ સે.મી. પહોળાઈની માપમા ંસહી અપલોડ કરવાની રહ ેછે. 

(૮) “Upload Signature (સહી અપલોડ કરો)” ભરાયા િાદ “Education Details (શૈક્ષબણક 

લાયકાત)” મા ંઉમેદવારે પોત ેમેળવેલી શકૈ્ષબણક લાયકાતોની ર્વર્તો આપેલ કોષ્ટકમા ં

ર્વર્ત ેભરવાની રહ ેછે. જે શૈક્ષબણક લાયકાતમા ંટકાવારી ન આપવામા ંઆવે તયા ં“શનુ્ય” 

ભરવાની રહશેે.  

(૯) “Education Details (શૈક્ષબણક લાયકાત)” ભરાયા િાદ “Essential/Additional 

Education Details (આવશ્યક/વધારાની શૈક્ષબણક લાયકાત)” મા ં ઉમેદવારે પોત ે

મેળવેલી શૈક્ષબણક લાયકાતોની ર્વર્તો આપેલ કોષ્ટકમા ં ર્વર્ત ે ભરવાની રહ ે છે. જે 

શૈક્ષબણક લાયકાતમા ંટકાવારી ન આપવામા ંઆવે તયા ં“શનુ્ય” ભરવાની રહશેે. 

(૧૦) “Essential/Additional Education Details (આવશ્યક/વધારાની શૈક્ષબણક લાયકાત)” 

ભરાયા િાદ “Experience Details (અનભુવની મારહતી)” મા ંઉમેદવારે પોત ેલાયકાત 

મેળવ્યા િાદ નો મેળવલે અનભુવ/નોકરીના વષગ અન ે તારીખની ક્રમાનસુાર ર્વર્તો 

ભરવી. “Add Experience” પર ચ્ક્લક કરીને મેળવેલ અન્ય અનભુવની ર્વર્તો નાખી 

શકાય.  

(૧૧) “Experience Details (અનભુવની મારહતી)” ભરાયા િાદ “Additional 

Information” (વધારાની મારહતી) મા ંઉમેદવારે પોતાની લાગ ુપડતી મારહતી ભરવી. 

(૧૨) તેની નીિ ે“Assurance/ Self-Declaration (િાહેંધરી)” તે વાિંીન ેતેમા ંYes / No પર 

click કરવુ.ં 

(૧૩) હવ ે save પર “click” કરવાથી તમારો Data Save થશે. અહીં ઉમેદવારનો  

Application અન ેConfirmation Number િન્ને generate  થશે. જે ઉમેદવારે સાિવીન ે

રાખવાના રહશેે અન ેહવ ેપછી આ જાહરેાતના સદંભગમા ંઆયોર્ સાથેના કોઈ પણ પત્ર 

વ્યવહારમા ં આ િન્ન ે ર્વર્તો દશાગવવાની રહશેે. Confirm થયેલ અરજીપત્રકની ર્પ્રન્ટ 

અચકૂ કાઢી રાખવી. 

(૧૪) જો આપની અરજીપત્રકમા ંકોઇ સધુારા-વધારા કરવાના હોય તો “Edit” ર્વકલ્પમા ંજઇન ે

તે જાહરેાતના ં છેલ્લા રદવસ સધુીમા ંકોઈપણ સમયે સધુારી શકાશે. જાહરેાતનો સમય 



પણૂગ થયા િાદ આ સરુ્વધા (અરજીમા ંકોઈ પણ જાતનો સધુારો કરવા માટે) ઉપલબ્ધ 

રહશેે નહીં.  

નોધ:- One Time Registration (OTR) ઉમેદવારન ે ઓનલાઇન અરજી ઝડપથી કરવા 

માટેનુ ંસહાયક મોડયલુ છે. તે કરવા માત્રથી આયોર્ની કોઇ જાહરેાતમા ંonline અરજી કરેલી 

ર્ણાશ ે નરહિં. આથી OTR કયાગ િાદ ઉમેદવારે સિંરં્ધત જાહરેાતમા ં Online કરેલ અરજી 

ફરજીયાતપણે કરવાની રહ ેછે જેમા ંચકુ થયેથી ઉમેદવાર જ જવાિદાર રહશેે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

Gandhinagar 

 R-4 Branch 

Online applications are invited for the post of Gujarat Education Service, Class-II 

(Administrative Branch), Gujarat State for total vacancy of 141. Advt. No. 125/2019-20 

during date-26/12/2019, 13.00 to date- 10/01/2020, 13.00  

 Candidates are instructed to visit Notice Board or the Website of Commission 

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

application form and age relaxation.  

1. Post : Gujarat Education Service, Class-II (Administrative Branch), (Total 141 

posts)  

Serial 

No. 

Category  Total 

Vacancy 

Out of total Post 

reserved for  Women 

1 General 54 18 

2 EWS 14 05 

3 SEBC 53 17 

4 SC 04 01 

5 ST 16 05 

6 Total 141 46 
 

Tentative date/month of the Preliminary test, Result of Preliminary test and 

Interview is shown below. 

Advertiseme

nt No.  
Subject  

Tentative 

Date of 

Preliminary 

Test   

Tentative 

Date of 

Result of 

PT 

Tentative 

Month of 

Interview 

125 

Gujarat Education 

Service, Class-II 

(Administrative Branch) 

21/06/2020 Sept- 2020 Dec.- 2020 

 

2. Note (A) :-  
 

(1)        Out of above mentioned 141 posts, 04 posts are reserved for Physically 

Disabled Candidates and 01 post are reserved for Ex-Servicemen Candidates. 

Candidate having disability of B, LV, HH more than 40 % and less than 75% can 

apply and candidate having disability of OL, BL, and OA are eligible for the post..  

The candidates possessing other than the prescribed physical disabilities are not 

eligible to apply. 

Note: OA= One arm, OL= One Leg, BL=Both Leg, OAL=One Arm, B=Blind, LV= Low 
Vision, HH= Hearing Handicap 
 

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


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

vacancies for unreserved Category and the criteria will be applicable as per 

unreserved category.  

(3)  In case of non-availability of Women candidate in the respective 

category (If woman reserved posts are available), the reserved post will be allotted 

to male candidates belonging to the same category. 

(4)  Candidates shall carefully read advertisement no. and name of post 

before applying online. Candidate shall confirm the application only after 

verifying the details filled in the application form. 

(5)  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. 

(6)   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. 

(7)  Candidates shall keep ready the certificates required in case of 

eligibility for interview (in the order mentioned in general instructions). 

(8)  Candidates are requested that do not send physical copy of the 

application (Online applied) to the commission if not so requested.  

2. Education Qualification and Experience:- 

(1) possess a bachelor's degree in Arts, Science or Commerce obtained 

from any of the Universities established or incorporated by or under the 

Central or a State Act in India; or any other educational institution 

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

of the University Grants Commission Act, 1956, and 

(2) A degree in teaching or education obtained from any of the 

Universities established .or incorporated by or under the Central or a State 

Act in India; or any other educational institution recognised as such or 

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

Grants Commission Act, 1956; 

(3) have at least five years combined or separate experience in teaching 

and / or administration in the field of education in the Government or Local 

bodies or University or private or public sector self finance  educational 

organisation or educational institution on the post which can be considered 

equivalent to the post of Assistant Teacher, Class 3 in the Government 

Higher Secondary School or Assistant Teacher, Class 3 in the Government 

Secondary School or Kelavani Nirikshak or Extention Officer (Education) 

or Additional District Education Inspector or Head Teacher in Primary 



Education Service after obtaining the degree in teaching or education as 

prescribed under sub-clause (ii) of clause (b) of rule 3. 

 

3.  The basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat 

Civil Services Classification and Recruitment(General) Rules, 1967; and 

4.   Adequate knowledge of Gujarati or Hindi or Both 

5.   Pay Scale: - According to R.O.P 2016, Pay Matrix level No.-8,  Rs. 44900-

142400/- 

6. Age: Not more than 42 years. Age will be considered as on last date of 

application. 

7.   Upper Age relaxation and other provision considered as per below table. 

1 Women Candidates belonging to 

Unreserved Category  

05 Years 

 ( Maximum 45 years) 

2 EWSs, S.C., S.T. & S.E.B.C. Category of 

Gujarat origin 

05 Years 

 ( Maximum  45 years) 

3 Women Candidates belonging to EWSs, 

S.C., S.T. & S.E.B.C. Category of 

Gujarat origin 

10  Years 

 (Including Five years relaxation for 

women) Maximum  45 years, 

4 Ex. Serviceman Including E.C.O. / 

S.S.C.O. 

Length of Military Service plus three 

years,  

(Maximum Up to 40 years.) 

5 Physically Disabled Candidates Eligible 

in Respective Category in Concerned 

subject. 

maximum up to 10 (ten) years subject to 

his / her ability to discharge duties attached 

to the posts, as may be performed by any 

other normal persons, on the basis of 

production of medical certificate 

prescribed by GAD circular dated 01-12-

2008 from the Medical Board 

6 As per Gujarat Civil Services 

Classification and Recruitment 

(General) Rules 1967 and amendment 

from time to time, 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. 

(1) If experience is prescribed as one of 

the qualifications, the upper age limit shall 

not apply.  

(2) If experience is not prescribing as one 

of the qualifications and 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. 

(3) If experience is not prescribe as one of 

the qualifications in the advertisement, 

Govt. servant 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, which is less. 

 

NOTE: (B)  

1. As per the Instruction/Provision of the commission, the candidates of 

each category are  being called for interview as per following norms: 

 

No. of Post Candidates to be called for an interview 

01 06 

02 08 

03 10 

04 & more 03 times of the post 

 

2. The candidates must be produced formula/method of calculation of 

percentage where percentage of marks is not given by the University. 

 

3. The candidates having qualification from foreign University. He/She must 

be produced necessary documents /proof regarding the 

recognition/equivalence of their degree. 

 

4. Application Fee ; General candidate have to pay Rs.100/- + Postal service 

charge, Unreserved candidate Origin of Gujarat, Ex. Serviceman and Person 

of the disability candidate do not need to pay fees ,Unreserved candidate of 

other state have to pay prescribed fees.  

  

 

 

 

 

                     (Asha Shah) 

                     Joint Secretary 

    Gujarat Public Service Commission 


