
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

આર-૧ શાખા 

જાહરેાત ક્રમાાંક: ૧૬/૨૦૨૦-૨૧ સામાન્ય વહીવટ વવભાગના વનયતં્રણ હઠેળના સાંશોધન અધધકારી, 
ગજુરાત આંકડાકીય સેવા, વગગ-૨ની કુલ-૩૫ જગ્યાના ઉમેદવાર પસદં કરવા માટે તા.૧૦-૧૧-૨૦૨૦, 
૧૩.૦૦ કલાક થી તા.૦૧-૧૨-૨૦૨૦,૧૩.૦૦ કલાક સધુીમા ંઓનલાઈન અરજીઓ મગંાવવામા ંઆવે 
છે. આ જાહરેાત અ ન્વયે ઓનલાઈન અરજી કરતા પહલેા ં ‘જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ’ અને 
ઓનલાઈન અરજી કરવાની રીત તેમજ અરજી ફી ભરવાની રીત અંગેની સચૂનાઓ આયોગના 
નોટીસબોર્ડ પર તથા આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જોવા વવનતંી છે.  
ત્યારબાદ જ ઉમેદવારે અરજી કરવાની રહશેે.  

પ્રાથવમક કસોટીની સચૂચત તાાઃ ૦૨-૦૫-૨૦૨૧  
પ્રાથવમક કસોટીના પરરણામનો સચૂચત મરહનો:- જુલાઇ-૨૦૨૧ 
રૂબરૂ મલુાકાતનો સચૂચત મરહનો:- ઓક્ટોબર-૨૦૨૧ 
આખરી પરરણામ:- રૂબરૂ મલુાકાત પણૂડ થયાના ૧૦ કામકાજના રદવસો દરમ્યાન પ્રવસધ્ધ કરવામા ં
આવશે. 

જગ્યાનુ ંનામ:-  સશંોધન અવધકારી, વગડ-૨ (ગજુરાત આંકર્ાકીય સવંગડ)ની કુલ-૩૫ જગ્યા  

ક્રમ સાંવગગનુાં નામ કુલ જગ્યાઓ 
કુલ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદવાર માટે 

અનામત જગ્યાઓ 
૧ ચબન અનામત ૧૭ ૦૬ 
૨ આવથિક રીતે નબળા વગડ ૦૨ ૦૦ 
૩ સા. અને શૈ. પ. વગગ ૦૯ ૦૩ 
૪ અનસુચૂિત જાધત ૦૩ ૦૧ 
૫ અનસુચૂિત જનજાધત ૦૪ ૦૧ 

 
કુલ ૩૫ ૧૧ 

નોંધ:  

(૧) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો ચબન-અનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તે સજંોગોમા ં
તેઓને ચબન-અનામતની કક્ષા માટેના ધોરણો લાગ ુપર્શે. 
(૨) ઉક્ત જગ્યાઓ પૈકી કુલ=૦૧ જગ્યા શારીરરક વવકલાગંતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત 
રાખવામા ં આવેલ છે. જે માટે OA, OL, BL, OAL અને HH MODERATE(H.H.-Hearing 

Handicapped) ૪૦ ટકા કે તેથી વધ ુઅને ૭૫ ટકાથી ઓછી શારીરરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો 
અરજી કરી શકશે. 

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


(1) Educational Qualification: Possess- (i) a post graduate degree with second class with Statistics 

or Applied Statistics or Mathematical Statistics or Economics or Applied Economics or Business 

Economics or Econometrics or Mathematics as principal subject from any of the Universities 

established or incorporated by or under the Central or State Act in India; or any other educational 

institution recognized as such or declared as deemed to be University under section 3 of the 

University Grants Commission Act, 1956;  or 

(ii) a degree with second class with 55% marks with Statistics or Applied Statistics or Mathematical 

Statistics or Economics or Applied Economics or Business Economics or Econometrics or 

Mathematics as principal subject from any of the Universities established or incorporated by or under 

the Central or State Act in India; or any other educational institution recognized as such or declared 

as deemed to be University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956. 

(૨) ગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭મા ં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની 
કોમ્્યટુરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇશે; અને 
(૩) ગજુરાતી અથવા રહન્દી અથવા તે બને્નનુ ંપરૂત ુ ંજ્ઞાન ધરાવતો હોવો જોઇશે.   

પગાર ધોરણ:- ROP-2016 મજુબ રૂ.૪૪,૯૦૦–૧,૪૨,૪૦૦   

ઉંમર:- ૩૭ વર્ડથી વધ ુનહીં.   
(૧) ઉંમર અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામા ંઆવશે. 
(૨) જાહરેાતમા ંઉપલી વયમયાડદા આપવામા ંઆવેલ છે, તેમા ંનીચે મજુબની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. 

૧ મળૂ ગજુરાતના આવથિક રીતે નબળા 
વગો, સા.શૈ.પ. વગડ અને અન.ુજન જાવત 
વગડના ઉમેદવારો 

પાચં વર્ડ (વધમુા ંવધ ુ૪૫ વર્ડની મયાડદામા)ં 

૨ મળૂ ગજુરાતના ચબનઅનામત વગડના 
મરહલા ઉમેદવારો  

પાચં વર્ડ (વધમુા ંવધ ુ૪૫ વર્ડની મયાડદામા)ં 

૩ મળૂ ગજુરાતના આવથિક રીતે નબળા 
વગો, સા.શૈ.પ. વગડ અને અન.ુજન જાવત 
વગડના મરહલા ઉમેદવારો 

દસ વર્ડ (વધમુા ંવધ ુ૪૫ વર્ડની મયાડદામા)ં 

૪ શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો દસ વર્ડ (વધમુા ંવધ ુ૪૫ વર્ડની મયાડદામા)ં 
૫  ગજુરાત સરકારના કમડચારીઓ: ગજુરાત 

મલુ્કી સેવા અને વગીકરણ અને ભરતી 
(સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭ ની 
જોગવાઇઓ મજુબ ગજુરાત સરકારની 
નોકરીમા ં કાયમી ધોરણે અથવા હગંામી 
ધોરણે સળંગ છ માસ સધુી કામગીરી 
બજાવતા હોય અને તઓેની પ્રથમ 
વનમણ ૂકં જાહરેાતમાનંી જગ્યામા ંદશાડવેલ 

(૧) જાહરેાતમા ં લાયકાત તરીકે અનભુવ 
માગેંલ હોય તો ઉપલી વયમયાડદા લાગ ુપર્શે 
નહીં  
(૨) જાહરેાતમા ં અનભુવને લાયકાત તરીકે 
માગેંલ ન હોય પરંત ુ ઇજનેરી,તબીબી,ખેતી 
વવર્યક,પશ ુ ચચરકત્સાની પદવી કે રર્્લોમાની 
જગ્યા પર વનમણ ૂકં પામેલ કમડચારીન ે
જાહરેાતમાનંી આવી લાયકાતવાળી જગ્યા (Any 



વયમયાડદાની અંદર થયેલ હોય તેવા 
કમડચારીઓ  

such post) માટે ઉપલી વયમયાડદા લાગ ુપર્શે 
નહીં 
(૩) જાહરેાતમા ં દશાડવેલ જગ્યા માટે અનભુવ 
એક લાયકાત તરીકે માગેંલ ન હોય ત્યારે જે 
સવંગડમાથંી બઢતી મળવાપાત્ર હોય તેમા ંફરજ 
બજાવતા કમડચારીને, તેઓએ બજાવેલ સેવાના 
સમય અથવા વધમુા ંવધ ુપાચં વર્ડની છૂટછાટ 
તે બે પૈકી જે ઓછ ંહોય તેટલી છૂટછાટ મળશે.     

 

 

(આશા શાહ)  
સાંયકુત સચિવ 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ  



જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ     

૧  નાગહરકત્વ:-  
ઉમેદવાર, 
(ક) ભારતનો નાગરરક અથવા 
(ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથવા 
(ગ) ભતૂાનનો પ્રજાજન અથવા 
(ઘ) વતબેટનો વનવાડવસત જે ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યઆુરી,૧૯૬૨ પહલેા ં

ભારતમા ંઆવલેા હોવા જોઇએ,અથવા 
(ચ) મળૂ ભારતીય વ્યક્ક્ત કે જે ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પારકસ્તાન, પવૂડ પારકસ્તાન 

(બાગં્લાદેશ), બમાડ (મ્યાનમાર), શ્રીલકંા, કેન્યા, યગુાન્ર્ા જેવા પવૂડ આરિકાના દેશો, સયંકુ્ત 
પ્રજાસત્તાક ટાઝંાનીયા, ઝાબંીયા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા વવયેટનામથી સ્થળાતંર કરીને 
આવેલ હોવા જોઇએ પરંત ુપેટાક્રમાકં (ખ),(ગ), (ઘ), અને (ચ) મા ંઆવતા ઉમેદવારોના રકસ્સામા ં
સરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવુ ંજોઇએ. 

નોંધ:- જે ઉમેદવારના હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારનુાં અરજીપત્રક આયોગ 
ધવિારણામાાં લેશે. અને જો ધનમણકૂ માટે તેમના નામની ભલામણ કરવામાાં આવશે તો રાજ્ય 
સરકાર તેમના હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવાની શરતે કામિલાઉ ધનમણકૂ આપશે. 

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

કરવાની રહશેે અને પ્રત્યેક અરજી સાથે ફી ભરવાની રહશેે. 
(૨) ચબન અનામત વગડના ઉમેદવારોએ , જો તઓે પોસ્ટ ઑરફસમા ં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 અન ેશૈક્ષચણક રીતે પછાત વગડ, અનસુચૂચત જાવત 
અને અનસુચૂચત જનજાવત) તથા શારીરરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારો અને માજી સૈવનકોને ફી ભરવામાથંી 
મકુ્ક્ત આપવામા આવેલ છે. જેથી તેમણે કોઇ ફી ભરવાની રહતેી નથી. 

(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો ચબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની રહશેે નહી. 
(૪) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાહરેાતમા ંઅનામત જગ્યાઓ દશાડવેલ ન હોય ત્યા ંઆવા ઉમદેવારો 

ચબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેમને પસદંગી માટે ચબનઅનામતના ધોરણો લાગ ુ
પર્શે. 

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

(૬) જાહરેાતમા ંજે તે કેટેગરીમા ંકુલ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદવારો માટે અમકુ જગ્યાઓ અનામત  હોય 
ત્યારે મરહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ વસવાયની બાકી રહતેી જગ્યાઓ ફક્ત પરુુર્ ઉમેદવારો 
માટે અનામત છે તેમ ગણવાનુ ંનથી, આ જગ્યાઓ પર પરુુર્ તેમજ મરહલા ઉમેદવારોની પસદંગી 



માટે વવચારણા થઇ શકે છે, પરુુર્ તેમજ મરહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. (દા.ત. કુલ ૧૦ 
જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મરહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરંત ુ બાકી રહતેી ૦૭ જગ્યા સામ ે
મરહલા ઉમદેવાર પણ પસદંગી પામી શકે છે. 

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

(૮) પ્રાથવમક કસોટીના પરરણામના આધારે જે ઉમેદવારો અરજી ચકાસણીને પાત્ર થતા હોય, તેમણ ે
આયોગ જણાવે ત્યારે જરૂરી પ્રામાણપત્રો/ દસ્તાવજેો સ્કેન (Scan) કરીને આયોગની વબેસાઇટ 
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 અપાયલે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્ર 

જ માન્ય રાખે છે. પરંત ુઆ પ્રમાણપત્રમા ં દશાડવેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાનુ ં ઉમેદવાર માને તો 
સક્ષમ અવધકારીએ આપલે વય અને અવધવાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાચણત નકલ મોકલવાની રહશેે. આ 
પ્રમાણપત્રમા ંઅવધકૃત અવધકારીએ 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 સાચી જન્મતારીખ ............... છે. જે એસ.એસ.સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના 
પ્રમાણપત્રમા ંદશાડવેલ જન્મતારીખ કરતા ંજુદી છે તથા માનવાને પરુત ુ ંકારણ છે. ઉમેદવારે રજુ કરેલ 
વય અને અવધવાસનુ ંપ્રમાણપત્ર તેની વવશ્વાસવનયતા (credibility) ના આધારે સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો 
વનણડય આયોગ દ્વારા લવેામા ંઆવશે. 

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

  

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


 ૪   વયમયાગદા :- 
(૧) ઉંમર જાહરેાતમા ંદશાડવલે અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામા ંઆવશે. 
(૨) જાહરેાતમા ંદશાડવલે  ઉપલી વયમયાડદામા ંનીચે મજુબની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. 

૧ મળૂ ગજુરાતના આવથિક રીતે નબળા વગો, 
સા.શૈ.પ. વગડ, અન.ુ જાવત અને અન.ુજન 
જાવત વગડના ઉમદેવારો 

પાચં વર્ડ (વધમુા ંવધ ુ૪૫ વર્ડની મયાડદામા)ં 

૨ મળૂ ગજુરાતના ચબનઅનામત વગડના 
મરહલા ઉમદેવારો  

પાચં વર્ડ (વધમુા ંવધ ુ૪૫ વર્ડની મયાડદામા)ં 

૩ મળૂ ગજુરાતના આવથિક રીતે નબળા વગો, 
સા.શૈ.પ. વગડ, અન.ુ જાવત અને અન.ુજન 
જાવત વગડના મરહલા ઉમેદવારો 

દસ વર્ડ (વધમુા ંવધ ુ૪૫ વર્ડની મયાડદામા)ં 

૪ શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો દસ વર્ડ (વધમુા ંવધ ુ૪૫ વર્ડની મયાડદામા)ં 

૫  ગજુરાત સરકારના કમડચારીઓ: ગજુરાત 
મલુ્કી સેવા અને વગીકરણ અને ભરતી 
(સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭ ની જોગવાઇઓ 
મજુબ ગજુરાત સરકારની નોકરીમા ં કાયમી 
ધોરણ ેઅથવા હગંામી ધોરણ ેસળંગ છ માસ 
સધુી કામગીરી બજાવતા હોય અને તેઓની 
પ્રથમ વનમણ ૂકં જાહરેાતમાનંી જગ્યામા ં
દશાડવલે વયમયાડદાની અંદર થયેલ હોય 
તેવા કમડચારીઓ  

(૧) જાહરેાતમા ં લાયકાત તરીકે અનભુવ માગંલે 
હોય તો ઉપલી વયમયાડદા લાગ ુપર્શે નહીં  
(૨) જાહરેાતમા ંઅનભુવને લાયકાત તરીકે માગંલે 
ન હોય પરંત ુ ઇજનેરી,તબીબી,ખેતી વવર્યક,પશ ુ
ચચરકત્સાની પદવી કે રર્્લોમાની જગ્યા પર વનમણ ૂકં 
પામેલ કમડચારીન ે જાહરેાતમાનંી આવી 
લાયકાતવાળી જગ્યા (Any such post) માટે ઉપલી 
વયમયાડદા લાગ ુપર્શે નહીં 
(૩) જાહરેાતમા ં દશાડવેલ જગ્યા માટે અનભુવ એક 
લાયકાત તરીકે માગંેલ ન હોય ત્યારે જે સવંગડમાથંી 
બઢતી મળવાપાત્ર હોય તેમા ં ફરજ બજાવતા 
કમડચારીન,ે તેઓએ બજાવલે સેવાના સમય અથવા 
વધમુા ંવધ ુપાચં વર્ડની છૂટછાટ તે બે પૈકી જે ઓછ ં
હોય તેટલી છૂટછાટ મળશે.     

 
 ૫  શૈક્ષચણક લાયકાત:- 

(૧) ઉમેદવાર જાહરેાતમા ંદશાડવેલ શકૈ્ષચણક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ધરાવતા 
હોવા જોઇએ. 

(૨) ઉમેદવારે શૈક્ષચણક લાયકાત માન્ય યવુનવવસિટી/સસં્થામાથી મેળવેલ હોવી જોઇએ. 



(૩) ઉમેદવારે અરજી સાથે માન્ય યવુનવવસિટી/સસં્થાના ગણુ પત્રક (બધા જ વર્ો/સેમેસ્ટર)અને પદવી 
પ્રમાણપત્રોની સ્વય ંપ્રમાચણત નકલ રજુ કરવાની રહશેે. કોલેજના આચાયડ દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર 
માન્ય ગણવામા ંઆવશે નહી. 

(૪) શૈક્ષચણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે માન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવાર નો હક્ક દાવો સ્વીકારવામા ંઆવશ ે
નહી. 

(૫) જો જગ્યાના ભરતી વનયમોમા ં દશાડવલે શકૈ્ષચણક લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત માન્ય ગણાશે તવેી 
જોગવાઇ હોય  તો, જાહરેાતમા ં દશાડવલે લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો 
તેમનો હક્ક દાવો હોય તો આવા ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાવપત કરતા આદેશો/અવધકૃતતાની વવગતો 
આપવાની રહશેે. 

 ૬  અનભુવ:- 
(૧) માગંેલ અનભુવ, અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામા ંઆવશે. 
(૨)(અ) જાહરેાતમા ંઅન્યથા જોગવાઇ કરવામા ંન આવી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મેળવવામા ંઆવ ેત ે

તારીખથી, 
(બ)  અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના સદંભડમા ંઅનભુવ ગણવામા ંઆવશે. 

(૩) ઉમેદવારે અરજીમા ંજે અનભુવ દશાડવેલ હોય તેના સમથડનમા ંઅનભુવનો સમયગાળો (રદવસ, માસ, 
વર્ડ), મળૂ પગાર અને કુલ પગારની વવગતો તથા બજાવેલ ફરજોનો પ્રકાર/મેળવેલ અનભુવની 
વવગતો સાથેનુ ં સ્વયસં્પષ્ટ પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુ ં રહશેે. આવુ ં પ્રમાણપત્ર સસં્થાના લેટરપેર્ પર 
સક્ષમ સત્તાવધકારીની સહી અને તારીખ સાથેનુ ંરજુ કરવાનુ ંરહશેે. ઉમેદવારે આપેલ Self-Declaration 
અને affidavit પર રજૂ કરેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામા ંઆવશે નરહ. 

(૪) ઉમેદવારે રજુ કરેલ અનભુવના પ્રમાણપત્રોમા ંપાછળથી કોઇ ફેરફાર કરવાની વવનતંી માન્ય રાખવામા ં
આવશે નહીં.જો ઉમેદવારો દ્રારા સપંણૂડ વવગતો સાથેના અનભુવનુ ંપ્રમાણપત્ર રજૂ કરવામા ંઆવશે 
નરહ, તો  ઉપલબ્ધ પ્રમાણપત્ર / વવગતોના  આધારે આયોગ વનણડય કરશ.ે જે ઉમેદવારોને બધંનકતાડ 
રહશેે. 

(૫) અંશકાલીન, રોજજિંદા વેતનદાર, એપ્રેન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદવતેન, આમવંત્રત ફૅકલ્ટી, ઇન્ ચાર્જ ( (મળૂ 
હોદ્દા વસવાયની વધારાની કામગીરી), Against post તરીકે ઉમેદવારે મેળવેલ અનભુવ માન્ય અનભુવ 
તરીકે ગણતરીમા ંલેવામા ંઆવશે નહીં. ઉપરાતં અભ્યાસકાળ દરવમયાન મેળવેલ અનભુવ (ઉ.દા. 
Ph.D. દરવમયાન મેળવેલ સશંોધનનો અનભુવ, Ph.D. માટેના Senior Research fellow તથા Junior 

Research fellow તરીકે કરેલી કામગીરી) માન્ય રાખવામા ંઆવશે નહી. 
 ૭  અનસુચૂિત જાધત, અનસુચૂિત જનજાધત, સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગગ અને આધથિક રીતે નબળા 

વગગ :- 
(૧) મળૂ ગજુરાતના અનસુચૂચત જાવત, અનસુચૂચત જનજાવત, સામાજજક અન ેશકૈ્ષચણક રીતે પછાત વગડ 

અને આવથિક રીતે નબળા વગડ ના ઉમેદવારોને જ અનામત વગડના ઉમદેવાર તરીકે લાભ મળશે. 



(૨) અનસુચૂચત જાવત, અનસુચૂચત જનજાવત, સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગડ અન ેઆવથિક રીતે 
નબળા વગડ  પૈકી ઉમેદવાર જે વગડના હોય તેની વવગતો અરજીપત્રકમા ંઅચકૂ આપવી. 

(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રકના સબંવંધત કોલમમા ંજે તે અનામત કક્ષા દશાડવલે નહી હોય તો પાછળથી 
અનામત વગડના ઉમદેવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામા ંઆવશે નહીં. 

(૪) અનામત વગડનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથડનમા ંસક્ષમ અવધકારી દ્વારા વનયત 
નમનુામા ંઆપવામા ંઆવેલ જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ  સામેલ કરવાની રહશેે. 
અરજીપત્રક સાથે જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ સામલે નહીં હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામા ંઆવશ ે
નહીં અને અરજીપત્રક રદ થવાને પાત્ર બનશે. 

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

(૬)(અ) સામાજજક અને શકૈ્ષચણક રીતે પછાત વગડના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગડમા ંસમાવેશ ન થતો હોવા 
અંગનેુ ંસામાજજક ન્યાય અને અવધકારરતા વવભાગનુ ંતારીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી વનયત 
થયેલ ગજુરાતી નમનૂા ‘પરરવશષ્ટ-ક’ મજુબનુ ં અથવા નવા વનયત કરાયેલ ગજુરાતી નમનૂા 
‘પરરવશષ્ટ-૪’ મજુબનુ ંપ્રમાણપત્ર  રજૂ કરવાનુ ંરહશેે. 

(૬)(બ) સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ ક્રમાકં 
સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મજુબ ‘ઉન્નત વગડમા ંસમાવેશ નરહ થવા અંગેના પ્રમાણપત્ર’ની 
મહત્તમ અવવધ (Validity) ઈસ્ય ુ થયા-વર્ડ સરહત ત્રણ નાણાકીય વર્ડની રહશેે પરંત ુ આવુ ં
પ્રમાણપત્ર સબંવંધત જાહરેાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સધુીમા ં ઈસ્ય ુ
કરાયેલ હોવુ ંજોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ સમયગાળા દરવમયાન ઇસ્ય ુથયેલ ુહશે, તો જ માન્ય 
રાખવામા ંઆવશે અન્યથા ત ેમાન્ય રાખવામા ંઆવશે નરહ. 

(૬)(ક) પરરચણત મરહલા ઉમેદવારોએ આવ ુ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-વપતાની આવકના સદંભડમા ં રજૂ 
કરવાનુ ંરહશેે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પવતની આવકના સદંભડમા ંરજૂ કરેલ હશે તો તેમની 
અરજી રદ્દ કરવામા ંઆવશે. 

(૬)(ડ) ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે જે ‘ઉન્નત વગડમા ંસમાવેશ નરહ થવા અંગેનુ ંપ્રમાણપત્ર’ 
ની વવગતો જણાવલે હોય તનેી જ નકલ અરજી સાથે જોર્વાની રહશે.ે જો આવા પ્રમાણપત્રમા ંકોઈ 
ભલૂ હોવાને કારણે ઉમેદવાર જાહરેાતની છેલ્લી તારીખ બાદનુ ં નવુ ં પ્રમાણપત્ર મેળવે તો પણ 
સામાજજક અને શકૈ્ષચણક રીતે પછાત વગડના ઉમદેવાર તરીકે પાત્ર થવા માટે ઓનલાઈન અરજીમા ં
જણાવલે પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહશેે. 

(૬)(ઇ) ઉન્નત વગડમા ંસમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુ ંપ્રમાણપત્ર આપવા માટે ૬ માપદંર્ો ધ્યાને લેવાય છે. 
પ્રમાણપત્રની અવવધ હવે ત્રણ વર્ડની છે. પરંત ુઉક્ત માપદંર્ો પૈકી કોઈપણ માપદંર્મા ંઆ અવવધ 
દરમ્યાન ફેરફાર થાય તો તેની સ્વૈચ્ચ્છક જાહરેાત સબંવંધત ઉમેદવારે તથા તેના માતા-
વપતા/વાલીએ સ્વય ંસબંવંધત સત્તાવધકારી તેમજ તેના દ્વારા પ્રમાણપત્રમા ં કોઈ ફેરફાર કરવામા ં
આવે તો ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગને કરવાની રહશેે. ઉમેદવાર/માતા-વપતા/વાલી આવી 



જાહરેાત નરહિં કરીને કોઈપણ વવગતો છૂપાવશે તો તઓે કાયદેસરની કાયડવાહીને પાત્ર બનશે અન ે
તેઓએ મળેવલે અનામતનો લાભ રદ્દ કરવાપાત્ર થશે. ઉન્નત વગડમા ંસમાવેશ નરહ થવા અંગેના 
પ્રમાણપત્ર  મેળવવા માટેના કોઈપણ માપદંર્મા ંફેરફારની સ્વૈચ્ચ્છક જાહરેાત કરવાની જવાબદારી 
ઉમેદવાર/માતા-વપતા/વાલીની વ્યક્ક્તગત રીતે અને સયંકુ્ત રીતે રહશેે. 

(૭) આવથિક રીતે નબળા વગોના ઉમદેવારોએ રાજ્ય સરકારના સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા 
વવભાગના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯  ના ઠરાવ ક્રમાકં : ઇ.ર્બલ્ય.ુએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી 
વનયત થયેલ નમનૂા (અંગ્રજેીમા ં Annexure KH અથવા ગજુરાતીમા ં પરરવશષ્ટ-ગ) મા ં મેળવલે 
આવથિક રીતે નબળા વગો માટેના પ્રમાણપત્રના નબંર અને તારીખ ઓન લાઇન અરજી કરતી વખત ે
દશાડવવાના રહશે.ે આ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર સબંવંધત જાહરેાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી 
તારીખ સધુીમા ંઈસ્ય ુકરાયેલ હોવુ ંજોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ સમયગાળા દરવમયાન ઇસ્ય ુથયેલ ુ
હશે, તો જ માન્ય રાખવામા ંઆવશે અન્યથા તે માન્ય રાખવામા ંઆવશે નરહ. 

(૮) સરકારની પ્રવતડમાન જોગવાઈ મજુબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો ચબનઅનામત વગડના 
ઉમેદવારોની સાથે વનયત ધોરણો (અથાડત વયમયાડદા ,અનભુવની લાયકાત, ચબનઅનામત વગડના 
ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય તેના કરતા ં વધ ુ વવસ્તતૃ કરેલ અન્ય ક્ષતે્ર) મા ં છૂટછાટ લીધા 
વસવાય પોતાની ગણુવત્તાના આધારે પસદંગી પામે તો ચબનઅનામત જગ્યાની સામે ગણતરીમા ં
લેવાના થાય છે. 

(૯) ઉમેદવારે અરજીમા ંજાવત અંગે જે વવગત દશાડવલે હશે તેમા ંપાછળથી ફેરફાર કરવાની વવનતંી માન્ય 
રાખવામા ંઆવશે નહી. 
નોંધ-૧: સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના ઠરાવ ક્રમાકં: ઇર્બલ્યએુસ/ ૧૨૨૦૧૯/ 

૪૫૯૦૩/અ, તા. ૨૬.૦૬.૨૦૨૦ ની જોગવાઇ મજુબ આવથિક રીતે નબળા વગો (EWS) 
માટેના પાત્રતા પ્રમાણપત્રો ઇસ્ય ુ(issue) થયા તારીખથી ત્રણ વર્ડ સધુી માન્ય ગણવામા ં
આવશે. પરંત ુ તા. ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સધુી ઇસ્ય ુ થયેલ EWS 
પ્રમાણપત્રની વધારેલ અવવધનો લાભ લેવા માટે ઉમેદવારે તેના કુટંુબની આવકમા ંવધારો 
થયો નથી અને રાજ્ય સરકારના અનામતના હતે ુ માટે નક્કી થયેલ પાત્રતાના માપદંર્ 
મજુબ લાયક ઠરે છે તેવી બાહેંધરી ઉક્ત ઠરાવ સાથેના પરરવશષ્ટથી વનયત કયાડ મજુબના 
નમનૂામા ંઆપવાની રહશેે. આયોગ જ્યારે EWS પ્રમાણપત્ર મગાવ ે તે સમયે ઉમેદવારે 
પ્રમાણપત્રની સાથે આ બાહંધેરી રજૂ કરવાની રહશેે. આ જોગવાઇના દૂરુપયોગ બદલ 
અનામતનો લાભ રદ થવા પાત્ર છે અને ઉમેદવાર કાયદેસરની કાયડવાહીન ેપાત્ર બને છે. 
જેથી વધારેલ અવવધનો લાભ લતેા અગાઉ ઉમદેવારોએ ઉક્ત ઠરાવની તમામ 
જોગવાઇઓનો અભ્યાસ કરી લેવા જણાવવામા ંઆવે છે.             

નોંધ-૨: સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના ઠરાવ ક્રમાકં: સશપ/ ૧૨૨૦૧૫/ ૪૫૫૨૪૬/ 
અ, તા. ૧૨.૦૬.૨૦૨૦ ની જોગવાઇઓન ે આધીન તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી તા. 
૩૧.૦૩.૨૦૧૭ અને તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૮ દરવમયાન ઇસ્ય ુકરવામા ં



આવેલ ઉન્નત વગડમા ં સમાવેશ નરહ થવા અંગેના પ્રમાણપત્ર” (Non Creamy Layer 
Certificate) ને પણ માન્ય ગણવામા ંઆવશે પરંત ુઆ સમયગાળા દરવમયાન ઇસ્ય ુથયેલ 
પ્રમાણપત્ર સાથે ઉમેદવારે તેના  “ચબન ઉન્નત વગડના દરજ્જજા” (Non Creamy Layer 
Status) મા ં કોઇ ફેરફાર થયેલ નથી તથા તેઓ રાજ્ય સરકારના અનામતના હતે ુ માટે 
નક્કી થયેલ પાત્રતાના માપદંર્ મજુબ લાયક ઠરે છે તે મજુબનુ ંબાહંધેરીપત્રક ઉક્ત ઠરાવ 
સાથેના પરરવશષ્ટથી વનયત થયેલા નમનૂામા ં આપવાનુ ં રહશેે. આયોગ જ્યારે NCLC 
પ્રામાણપત્ર મગંાવે તે સમયે ઉમેદવારે પ્રમાણપત્રની સાથે આ બાહંધેરી રજૂ કરવાની 
રહશેે.આ જોગવાઇના દુરુપયોગ બદલ અનામતનો લાભ રદ થવા પાત્ર છે અને ઉમદેવાર 
કાયદેસરની કાયડવાહીન ે પાત્ર બને છે. જેથી વધારેલ અવવધનો લાભ લેતા અગાઉ 
ઉમેદવારોએ ઉક્ત ઠરાવની તમામ જોગવાઇઓનો અભ્યાસ કરી લેવા જણાવવામા ંઆવે 
છે. 

જો કોઈ ઉમેદવારે વનયત સમયગાળા દરમ્યાન ઈસ્ય ુથયેલ વનયત નમનૂાનુ ંપ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ 
નરહ હોય તો તઓેની અરજી અમાન્ય ગણવામા ં આવશે અન ે તેઓને ચબનઅનામત જગ્યા સામે પણ 
વવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નરહ. 

 ૮  માજી સૈધનક 
(૧) માજી સૈવનક ઉમદેવારોએ અરજીપત્રકમા ંવવગતો આપવાની રહશેે. 
(૨) માજી સૈવનક ઉમેદવારે રર્સ્ચાર્જ ( બકુની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચકૂ મોકલવાની  રહશેે. 
(૩) સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તારીખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠરાવ ક્રમાકં: આરઇએસ૧૦૮૫૩૪૩૩ગ-૨ 

જોગવાઇ મજુબ માજી સૈવનકોને અરજીપત્રકની રકિંમત, અરજી ફી અને પરીક્ષા ફી ભરવામાથંી મકુ્ક્ત 
આપવામા ંઆવલે છે. 

 ૯   શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો 
(ક) શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમદેવારોએ અરજીપત્રકમા ંસ્પષ્ટ  વવગતો આપવાની રહશેે. 
(ખ) શારીરરક અશક્તતા ૪૦% કે તેથી વધ ુ હોય તેવા ઉમેદવારને જ શારીરરક અશક્તતાનો લાભ 

મળવાપાત્ર રહશેે. શારીરરક અશક્તતાનો લાભ મળેવવા ઇચ્છતા ઉમદેવારે (૧) અંધત્વ અથવા 
ઓછી દ્રષ્ષ્ટ (૨) શ્રવણની ખામી (૩) હલનચલન અશક્તતા અથવા મગજનો લકવો તે પૈકીની કઇ 
શારીરરક અશક્તતા છે તે દશાડવવુ.ં 

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

(ઘ) શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે તેના  સમથડનમા ંસામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૦૧-૧૨-
૨૦૦૮ ના પરરપત્ર ક્રમાકં-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી વનયત થયેલ નમનૂામા ં સરકારી 
હોક્સ્પટલના સવુપ્રન્ટેન્રે્ન્ટ/વસવવલ સર્જ (ન/મેરર્કલ બોર્ડ દ્વારા આપવામા ંઆવલે પ્રમાણપત્રની નકલ 
અરજી સાથે અચકૂ મોકલવાની રહશેે. જો પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ કરવામા ંનહીં આવેલ હોય તો 



તે પાછળથી સ્વીકારવામા ંઆવશે નહીં શારીરરક અશક્તતા ઉમદેવાર તરીકેનો લાભ મળવાપાત્ર થશ ે
નહીં. 

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

 ૧૧  ધવધવા ઉમેદવાર 
(૧) ઉમેદવાર વવધવા હોય તો અરજી પત્રકમા ંતે કોલમ સામે “હા” અવશ્ય લખવુ ં અન્યથા “લાગ ુપર્તુ ં

નથી” એમ દશાડવવુ.ં 
(૨) વવધવા ઉમેદવારે જો પનુ: લગ્ન કરેલ હોય તો અરજી પત્રકમા ંતે કોલમ સામે “હા” અચકૂ લખવુ ં

અન્યથા  “લાગ ુપર્તુ ં નથી” એમ દશાડવવુ.ં 
(૩) વવધવા ઉમેદવારે પનુ: લગ્ન કરેલ ન હોય અને વવધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળેવવા ઇચ્છતા 

હોય તો અરજી સાથે પનુ: લગ્ન કરેલ નથી તેવી એરફરે્વવટ રજુ કરવાની રહશેે. 
(૪) વવધવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતડમાન જોગવાઈ મજુબ તેઓએ મેળવેલ ગણુમા ંપાચં ટકા ગણુ 

ઉમેરવામા ંઆવશે. 
(૫) કોઇ મરહલા ઉમદેવાર જાહરેાત માટે અરજી કરે તે સમયે “વવધવા” ન હોય, પરંત ુઅરજી કયાડ બાદ 

અથવા જાહરેાત પ્રવસધ્ધ થયાની છેલ્લી તારીખ વીતી ગયા બાદ અથવા ભરતી પ્રરક્રયાના કોઇપણ 
તબકે્ક “વવધવા” બન ેઅને ત ેઅંગ ેજરૂરી દસ્તાવેજી પરૂાવાઓ રજુ કરે તો તેની રજૂઆત મળ્યા 
તારીખ પછીના ભરતી પ્રરક્રયાના જે પણ તબક્કા બાકી હોય ત ે તબક્કાથી જ તેવા મરહલા 
ઉમેદવારોને “વવધવા મરહલા ઉમેદવાર” તરીકેના લાભ આપવામા ંઆવશે.  

જો ઉમેદવારનો સમાવેશ માજી સૈધનક, શારીહરક અશક્તતા, મહહલા કે ધવધવા પૈકીના  ધવકલ્પો પૈકી 
એક થી વધ ુ ધવકલ્પોમાાં થતો હોય તેવા હકસ્સામાાં તેને લાગ ુપડતા ધવકલ્પો પૈકી જેમાાં વધ ુલાભ 
મળવાપાત્ર હશે તે મળશે. 

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

બજાવતા અવધકારીઓ / કમડચારીઓ આયોગની જાહરેાતના સદંભડમા ંબારોબાર અરજી કરી શકશ ે
અને તેની જાણ ઉમેદવારે પોતાના વવભાગ/ખાતા/કચરેીને અરજી કયાડની તારીખથી રદન-૭ મા ં
અચકૂ કરવાની રહશેે. જો ઉમેદવારના વનયોક્તા તરફથી અરજી મોકલવાની છેલ્લી તારીખ બાદ ૩૦ 
રદવસમા ં અરજી કરવાની પરવાનગી 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 ઉમદેવારે આ અરજી સાથ ે
વનમણકૂ અવધકારીનુ ંના વાધંા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુ ંરહશેે. 

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



 ૧૩  ગેરલાયક ઉમેદવાર :- 
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ કે અન્ય જાહરે સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકારી /અધડ સરકારી /સરકાર 
હસ્તકની સસં્થાઓ દ્વારા ઉમદેવાર ક્યારેય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તનેી  વવગત અરજીપત્રકમા ં
આપવાની રહશેે. જો ઉમેદવારનો ગેરલાયકનો સમય ચાલ ુહશે તો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ થવાન ે
પાત્ર બનશે. 
 

 ૧૪  ફરજજયાત ધનવધૃિ, રુખસદ, બરતરફ :- 
અગાઉ ઉમદેવારને સરકારી સેવા/ સરકાર હસ્તકની કંપની કે બોર્ડ કોપોરેશનમાથંી ક્યારેય પણ  
ફરજજયાત વનવવૃત્ત, રૂખસદ કે બરતરફ કરવામા ંઆવેલ હોય તો અરજીપત્રકમા ંતનેી વવગત આપવાની 
રહશેે. 

 ૧૫  રજીસ્રેશન :- 
તબીબી/દંત વવજ્ઞાન/પશ ુ ચચરકત્સા/કાયદાની અથવા અન્ય જ્જગ્યા માટેના રકસ્સામા ં કે જેમા ંરજીસ્રેશન 
જરૂરી હોય ત્યા ં ઉમેદવારે રજીસ્રેશન પ્રમાણપત્રની નકલ રજૂ કરવાની રહશેે અને અરજી સમયે 
રજીસ્રેશન જે તે સસં્થા ખાત ેચાલ ુછે તેવ ુપ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુ ંરહશેે. 

 ૧૬  અગત્યની જોગવાઇઓ :- 
(૧) આ જગ્યાની વનમણકૂ માટે પ્રથમ પ્રાથવમક કસોટી અને ત્યારબાદ રૂબરૂ મલુાકાત યોજીને કરવામા ં

આવશે પ્રાથવમક કસોટીના ગણુ ક્રમાનંસુાર જરૂરી અરજીઓની ચકાસણી કરી ઉમેદવારોને  રૂબરૂ 
મલુાકાત માટેની પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ કસોટીનુ ંમાધ્યમ આયોગ વનયત કરે તે મજુબ ગજુરાતી 
અથવા અંગ્રેજી રહશેે. પ્રાથવમક કસોટી સામાન્યત: ગાધંીનગર/અમદાવાદ ખાતે લેવામા ંઆવશે અન ે
ઉમેદવારોએ સ્વખચે ઉપક્સ્થત રહવેાનુ ં રહશેે. પ્રાથવમક કસોટી અને રૂબરૂ મલુાકાતમા ં મેળવેલ 
ગણુના આધારે આખરી પસદંગી કરવામા ંઆવશે. 

(૨) પ્રાથવમક કસોટીમા ંઆયોગે વનયત કરેલ લઘતુ્તમ લાયકી ધોરણ મજુબના ગણુ મેળવવા ફરજજયાત 
છે. એટલે કે જે કોઈ ઉમેદવાર પ્રાથવમક કસોટીમા ં આયોગે વનયત કરેલ લઘતુ્તમ લાયકી ધોરણ 
મજુબના ગણુ મેળવી શકશે નરહ તો રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્રતા નક્કી કરવા, અરજી ચકાસણીન ે
પાત્ર ઉમદેવારોને યાદી માટે વવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નહીં.    

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

મલુાકાત માટે પાત્ર થતા  ઉમેદવારે રૂબરૂ મલુાકાત માટે પોતાના ખચે અને ફરજીયાત પણે ઉપક્સ્થત 
થવાનુ ંરહશેે. તેમજ જે ભરતી પ્રસગંો અન્વયે શારીરરક ક્ષમતા કસોટી અન ે/ અથવા શારીરરક માપદંર્ 
ચકાસણીની જોગવાઇ છે, તેવા તમામ તબકે્ક ઉમેદવારે ફરજીયાત પણે ઉપક્સ્થત રહવેાનુ ં રહશેે. જો 
ઉમેદવાર ભરતી પ્રરક્રયાના કોઈ પણ તબકે્ક ગેરહાજર રહશેે તો તેમની ઉમદેવારી રદ કરવામા ંઆવશે. 

(૨) અનસુચૂચત જાવત, અનસુચૂચત જન જાવતના ઉમેદવારો તથા કોઇ આવકન ુસાધન નથી તેવા  ઉમેદવારો 
કે જેઓના માતા-વપતા ની વાવર્િક આવક આવકવેરા ને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહઠેાણના સ્થળેથી 



રૂબરૂ મલુાકાત માટે આવવા તથા જવા માટે ગજુરાત એસ.ટી. વનગમ દ્વારા વનયત થયેલ રટરકટના દર 
પ્રમાણે બસ ભાડુ ંમળવાપાત્ર થશે. આ માટે ઉમેદવારે રૂબરૂ મલુાકાતના રદવસે વનયત ફોમડ ભરવાન ુ
રહશેે અને તેની સાથે અસલ રટરકટ રજુ કરવાની રહશેે. 

(૩) રૂબરૂ મલુાકાતના રદવસે રૂબરૂ મલુાકાતના પત્રમા ંદશાડવવામા ંઆવેલ અસલ પ્રમાણપત્રો રજુ કરવાના 
રહશેે. તથા આ પ્રમાણપત્રોની સ્વયપં્રમાચણત નકલો (Self-Attested Copies) અન ે બારકોર્ વાળા 
અરજીપત્રકની નકલ પણ આયોગ ભવનમા ંજમા કરાવવાની રહશેે. જો ઉમદેવાર અસલ પ્રમાણપત્ર 
રજુ કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર બનશે નહીં તેની ખાસ નોંધ લેવી. 

(૪) વગડ-૩ના રકસ્સામા ં રૂબરૂ મલુાકાત યોજવાની થતી ન હોઈ, વગડ-૩ની ભરતી પ્રરક્રયામા ં રૂબરૂ 
મલુાકાતની જોગવાઈ લાગ ુપર્શે નહીં.  

 
૧૮  નીિે દશાગવ્યા મજુબની અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપણૂગ નથી ) 

(૧) અરજીમા ંદશાડવેલ વવગતો અધરૂી કે અસગંત હોય. 
(૨) અરજીમા ંઉમદેવારે સહી અપલોર્ કરેલ ન હોય. 
(૩) અરજી ફેક્સથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવલે હોય. 
(૪) અરજીમા ંપાસપોટડ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોર્ કરેલ ન હોય. 
(૫) અનામત કક્ષાના તથા શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અવધકારી 

દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૬) માજી સૈવનક ઉમેદવારે રર્સ્ચાર્જ ( બકુની નકલ રજુ કરેલ ન હોય 
(૭) ઉમેદવારે શૈક્ષચણક લાયકાતના સદંભડમા ંમાકડશીટ/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 દશાડવેલ હોય (જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોય) 

પરંત ુ તેના સમથડનમા ં પ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ ન હોય અથવા તો રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રમા ં તેઓનો 
અનભુવનો સમયગાળો, મળુ પગાર, કુલ પગાર અને અનભુવનો પ્રકાર દશાડવેલ ન હોય,અનભુવનુ ં
પ્રમાણપત્ર સસં્થાના લેટરપેર્ ઉપર ન હોય તથા સક્ષમ સત્તાવધકારીની સહી વવનાનુ ંહોય. 

(૧૦) તબીબી વશક્ષણ વવર્યક જ્જગ્યાની જાહરેાતમા ં મળેવલે પદવી MCI/DENTAL 

COUNCIL/CCIM/CCH માન્ય છે, તેવ ુયવુનવસીટી અથવા કોલજેના સક્ષમ અવધકારીનુ ંપ્રમાણપત્ર 
રજૂ કરેલ ન હોય. 

 ૧૯  ધનમણકૂ :- 
(૧) ઉપરની જાહરેાત સબંધંમા ંવનમણકૂ માટે પસદં  થયેલા ઉમેદવારની સરકારશ્રીના  સબંવંધત વવભાગન ે

આયોગ દ્વારા ભલામણ કરવામા ંઆવશે. ઉમેદવારોએ આખરી વનમણકૂપત્ર મેળવતા ંપહલેા ંકોમ્્યટુર 
અંગનેી સીસીસી અથવા તેની સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર વખતોવખત નક્કી કરે તેવી લાયકાત મળેવી 
લેવાની રહશેે. આ પ્રકારની લાયકાત નહીં ધરાવનાર ઉમેદવાર વનમણકૂને પાત્ર બનશે નહીં. 



(૨) વનમણકૂ અંગેની સઘળી કાયડવાહી સરકારશ્રી  દ્વારા કરવામા ંઆવતી હોવાથી આ અંગેનો કોઇપણ 
પત્રવ્યવહાર આયોગ ધ્યાને લેશે  નહીં. 

(૩) ઉમેદવારે  તેની શૈક્ષચણક લાયકાત / અનભુવ /ઉંમર વગેરેના સમથડનમા ં રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રો 
કોઇપણ તબકે્ક અયોગ્ય માલમુ પર્શે તો તેની ઉમેદવારી રદ થશે તેમજ ભલામણ બાદની વનમણકૂ 
પણ રદ થવાને પાત્ર રહશે ેઅને આવા ઉમદેવાર ભારતીય ફોજદારી ધારા  હઠેળની કાયડવાહી ન ેપાત્ર 
થશે, જેથી ઉમદેવારને સલાહ આપવામા ંઆવે છે કે, તેમણે રજુ કરેલા પ્રમાણપત્રો ખબુજ ચોકસાઈથી 
પણુડ રીતે ખરાઈ કયાડ બાદ જ આયોગમા ંરજુ કરવા. 

 ૨૦  ગેરવતગણ ૂાંક અંગે દોધિત ઠરેલા ઉમેદવારો ધવરૂધ્ધ પગલાાં :- 
   ઉમેદવારોને આથી ચતેવણી આપવામા ંઆવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમા ંકોઇપણ પ્રકારની ખોટી મારહતી 
દશાડવવી નહી,તેમજ આવશ્યક મારહતી છૂપાવવી નહી, ઉપરાતં તેઓએ રજુ કરેલ અસલ દસ્તાવેજો કે તેની 
પ્રમાચણત નકલમા ંકોઇપણ સજંોગોમા ંસધુારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા કોઇપણ ચેર્ા ં કરવા નહીં અથવા 
તેઓએ આવા ચેર્ા ંકરેલ/બનાવટી દસ્તાવેજો રજુ કરવા નહી,જો એકજ બાબતના બ ેકે તેથી વધ ુદસ્તાવેજોમા ં
અથવા તેની પ્રમાચણત નકલમા ંકોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઇ અથવા વવસગંતતા જણાય તો તે વવસગંતતાઓ 
બાબતની સ્પષ્ટતા રજુ કરવી.જો કોઇ ઉમેદવાર આયોગ દ્વારા દોવર્ત જાહરે થયેલ હોય અથવા થાય તો, 

(૧) તેઓની ઉમદેવારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રા્ત કરવા 
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી, 
(૩) કોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પણુડ કરાવ્ય ુહોય, 
(૪) બનાવટી દસ્તાવેજ રજુ કયાડ હોય, દસ્તાવજેો ઓનલાઈન અપલોર્ કરતી વખત ેScanning મા ંકોઈ 

ચેર્ા કરેલ હોય, 
(પ) અગત્યની બાબત છપાવવા અથવા દોર્મકુત અથવા ખોટા વનવેદનો કરેલ હોય, 
(૬) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ અવનયવમત કે અનચુચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય, 
(૭)કસોટી સમયે કોઇ અનચુચત સાધનોનો ઉપયોગ કયો હોય, 
(૮) ઉત્તરવહી મા ંઅશ્લીલ ભાર્ા કે અવશષ્ટ  બાબતો સરહતની અસગંત બાબતો રજુ કરેલ હોય, 
(૯) પરીક્ષા ખરં્મા ંકોઇપણ રીતની ગેરવતડણકૂ આચરવી,જેવી કે અન્ય ઉમદેવારની જવાબવહીની નકલ 

કરવી, પસુ્તક, ગાઇર્, કાપલી તેવા કોઇપણ છાપલે કે હસ્તચલચખત સારહત્યની મદદથી અથવા 
વાતચીત દ્વારા કે કોઇ સાકેંવતક રીતે નકલ કરવા કે અન્ય  ઉમેદવારોને નકલ કરાવવાની 
ગેરરરતીઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી આચરવા માટે, 

(૧૦) આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે વનયકુત થયેલા કમડચારીઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ 
પ્રકારની શારીરરક ઇજા પહોચાર્વી અથવા 

(૧૧) ઉપરોકત જોગવાઇઓમા ંઉલ્લખેાયલે દરેક અથવા કોઇપણ કૃત્ય કરવા કે કરાવવા પ્રયત્ન કયો 
હોય તેણે કે સીધી અથવા આર્કતરી રીતે આયોગ પર દબાણ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે દશાડવલે 
વશક્ષા ઉપરાતં આપોઆપ, ફોજદારી કાયડવાહીને પાત્ર બનશે. 

(ક) આયોગ દ્વારા તે પસદંગીના ઉમેદવાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાવી શકાશ,ે અને /અથવા 



(ખ) તેને આયોગ લે તેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મલુાકાત માટે કાયમી કે મકુરર 
મદુત માટે 

(૧) આયોગ દ્વારા લવેાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસદંગી માટે, અન ે
(ર) રાજય સરકાર હઠેળની કોઇપણ નોકરીમાથંી સરકાર દ્વારા ગેરલાયક ઠરાવી શકાશ ે

અન ે
(ગ) જો સરકારી સવેામા ં અગાઉથી જ હોય તો તેના વવરૂધ્ધ સમચુચત વનયમો  અનસુાર 

વશસ્તભગંના પગલા ંલઇ શકાશે. 
(૧ર) ઉપરોકત વવગતોમા ં વનરદિષ્ટ કરેલ વશક્ષા કરતા પહલેા આયોગ/ સરકાર દ્વારા ઉમેદવારન ે

/કમડચારીન ે
(૧) આરોપનામામા ંતેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કેસના પ્રકાર બાબત,ે 
(ર) લેચખતમા ંવશક્ષા અંગે બચાવનામુ-ં હકીકત રજુ કરવા અને 
(૩) વશક્ષા અંગે વનયત સમય મયાડદામા ંરૂબરૂ રજુઆત કરવાની તક આપવામા ંઆવશે.  



ઓનલાઈન અરજી કરવાની રીત 
 ઓનલાઈન અરજી કરવાની રીત: આ જાહરેાત સદંભડમા ંઆયોગ દ્વારા ઓનલાઈન જ અરજી સ્વીકારવામા ં

આવશે. ઉમદેવાર તા.૧૦-૧૧-૨૦૨૦,૧૩:૦૦ કલાક થી તા.૦૧-૧૨-૨૦૨૦,૧૩:૦૦ કલાક સધુીમા ં
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર ઓનલાઇન અરજી ભરી શકશ.ે ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીચ ે

મજુબના (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” વવકલ્પ પર ચ્ક્લક કરતા “Apply” નો વવકલ્પ દેખાશ ે

ત્યા ં ચ્ક્લક કરતા જ આપને હાલમા ં ચાલતી જાહરેાતોની વવગત દશાડવવામા ં આવશ.ે ઉમેદવારે પોતાની 

પસદંગી વાળી જાહરેાતની સામેના “Apply” બટન પર ચ્ક્લક કરતા જ, તે જાહરેાત માટેનો સારાશં દેખાશે 
અને તે વાચ્યા પછી ઉમદેવાર “Apply” બટન પર ચ્ક્લક કરીને ઓનલાઈન ફોમડ ભરવાના ંપેજ પર જઈ 

શકશે. તેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application Format દેખાશે. Application Format મા ંસૌ 
પ્રથમ “Personal Details (ઉમેદવારની મારહતી)” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરર્ી (*) વનશાની હોય 

તેની વવગતો ફરજજયાત ભરવાની રહશેે.) “Personal Details” (ઉમેદવારની મારહતી)” મા ંઉમેદવારે પોતાની 

અટક, નામ, વપતાનુ ંનામ, માતાનુ ંનામ, જેન્ર્ર, જન્મ તારીખ, જાવત વગેરેની મારહતી આપવાની રહ ેછે. 

(૩) Personal Details ભરાયા બાદ “Communication Details (સદેંશાવ્યવહારની મારહતી)” જેમા ં

ઉમેદવારોએ પોતાનુ ંહાલનુ ંઅને કાયમી રહઠેાણનુ ંસરનામુ,ં મોબાઈલ નબંર અને ઈ-મેલ આઈ.ર્ીની 
મારહતી આપવાની રહ ેછે. 

(૪) “Communication Details (સદેંશાવ્યવહારની મારહતી)” ભરાયા બાદ”Other Details (અન્ય વવગતો)”મા ં
ઉમેદવારે પોતાન ેલાગ ુપર્તી સ્પોટડસની (રમતગમતની) વવગતો, વવકલાગંતા, લરહયા માટેની સવુવધા 

મેળવવા બાબત, વવધવા, માજી સૈવનક, રાજય સરકારમા ંસવેા બાબત ેકે કોઈ પણ આયોગ કે પસદંગી 
મરં્ળ માથંી પરીક્ષા આપવા માટે રર્-બાર્ડ થયેલ છો કે કેમ? વવગતો ભરવી. 

(૫) “Other Details (અન્ય વવગતો)” ભરાયા બાદ “Language Details (ભાર્ાની મારહતી)” મા ંઉમદેવારે 

પોતાન ેઆવર્તી ભાર્ાઓ બાબતેની વવગત ટીક કરવી. 

(૬) “Language Details (ભાર્ાની મારહતી)” ભરાયા બાદ “Upload Photograph (ફોટો અપલોર્ કરો)” મા ં

ઉમેદવારે પોતાનો સારી ગણુવત્તા અને ઓળખી શકાય તથા સ્વીકાયડ હોય એવો ૦૫ સે.મી. લબંાઈ X 

૩.૬ સે.મી. પહોળાઈ નો ફોટો અપલોર્ કરવાનો રહ ેછે. (ફોટાનુ ંમાપ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અન ે૩.૬ સે.મી 

પહોળાઈ અને signature નુ ંમાપ ૨.૫ સે.મી. ઊંચાઇ અન ે૭.૫ સે.મી પહોળાઈ રાખવી) (Photo અન ે

Signature upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો Photo અને Signature .jpg Formatમા ં(10 KB) સાઇઝ થી 

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

File ના સ્ક્રીનમાથંી જે ફાઇલમા ં.jpg Format મા ંતમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને ત્યાથંી Select 

કરો અન ે“Open” Button ને click કરો. હવે “Choose File” Button ની નીચે  “Upload “ Button પર 

Click કરો હવે બાજુમા ંતમારો Photo દેખાશે. હવે આજ રીતે Signature પણ upload કરવાની રહશેે. 

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


(૭) “Upload Photograph (ફોટો અપલોર્ કરો)” ભરાયા બાદ “Upload Signature (સહી અપલોર્ કરો)” મા ં

ઉમેદવારે પોતાનો સારી ગણુવત્તા-ઓળખી શકાય તેવી અન ે સ્વીકાયડ એવી સફેદ કાગળ ઉપર 

કાળા/બ્લ્ય ુ કલરમા ં સહી કરીન ે તેન ે સ્કેન કરીને JPG ફોમેટમા ં ૨.૫ સે.મી. લબંાઈ X ૭.૫ સે.મી. 

પહોળાઈની માપમા ંસહી અપલોર્ કરવાની રહ ેછે. 

(૮) “Upload Signature (સહી અપલોર્ કરો)” ભરાયા બાદ “Education Details (શૈક્ષચણક લાયકાત)” મા ં

ઉમેદવારે પોત ેમળેવલેી શકૈ્ષચણક લાયકાતોની વવગતો આપેલ કોષ્ટકમા ં વવગત ેભરવાની રહ ે છે. જે 

શૈક્ષચણક લાયકાતમા ંટકાવારી ન આપવામા ંઆવ ેત્યા ં“શનુ્ય” ભરવાની રહશે.ે  

(૯) “Education Details (શૈક્ષચણક લાયકાત)” ભરાયા બાદ “Essential/Additional Education Details 

(આવશ્યક/વધારાની શકૈ્ષચણક લાયકાત)” મા ંઉમદેવારે પોત ેમળેવલેી શકૈ્ષચણક લાયકાતોની વવગતો 

આપેલ કોષ્ટકમા ં વવગત ેભરવાની રહ ે છે. જે શકૈ્ષચણક લાયકાતમા ંટકાવારી ન આપવામા ંઆવે ત્યા ં
“શનુ્ય” ભરવાની રહશેે. 

(૧૦) “Essential/Additional Education Details (આવશ્યક/વધારાની શૈક્ષચણક લાયકાત)” ભરાયા બાદ 

“Experience Details (અનભુવની મારહતી)” મા ંઉમદેવારે પોત ેલાયકાત મેળવ્યા બાદ નો મળેવલે 

અનભુવ/નોકરીના વર્ડ અન ે તારીખની ક્રમાનસુાર વવગતો ભરવી. “Add Experience” પર ચ્ક્લક 

કરીને મળેવલે અન્ય અનભુવની વવગતો નાખી શકાય.  

(૧૧) “Experience Details (અનભુવની મારહતી)” ભરાયા બાદ “Additional Information” (વધારાની 

મારહતી) મા ંઉમદેવારે પોતાની લાગ ુપર્તી મારહતી ભરવી. 
(૧૨) તેની નીચે “Assurance/ Self-Declaration (બાહેંધરી)” તે વાચંીન ેતમેા ંYes / No પર click કરવુ.ં 

(૧૩) હવે save પર “click” કરવાથી તમારો Data Save થશે. અહીં ઉમદેવારનો  Application અન ે

Confirmation Number બન્ન ેgenerate  થશે. જે ઉમદેવારે સાચવીન ેરાખવાના રહશે ેઅને હવ ેપછી આ 

જાહરેાતના સદંભડમા ંઆયોગ સાથેના કોઈ પણ પત્ર વ્યવહારમા ંઆ બન્ન ે વવગતો દશાડવવાની રહશેે. 
Confirm થયેલ અરજીપત્રકની વપ્રન્ટ અચકૂ કાઢી રાખવી. 

(૧૪) જો આપની અરજીપત્રકમા ંકોઇ સધુારા-વધારા કરવાના હોય તો “Edit” વવકલ્પમા ંજઇને તે જાહરેાતના ં

છેલ્લા રદવસ સધુીમા ંકોઈપણ સમયે સધુારી શકાશે. જાહરેાતનો સમય પણૂડ થયા બાદ આ સવુવધા 
(અરજીમા ંકોઈ પણ જાતનો સધુારો કરવા માટે) ઉપલબ્ધ રહશેે નહીં.  

નોધ:- One Time Registration (OTR) ઉમેદવારન ે ઓનલાઇન અરજી ઝર્પથી કરવા માટેનુ ં સહાયક 

મોર્યલુ છે. તે કરવા માત્રથી આયોગની કોઇ જાહરેાતમા ંonline અરજી કરેલી ગણાશ ેનરહિં. આથી OTR કયાડ 
બાદ ઉમદેવારે સબંવંધત જાહરેાતમા ંOnline કરેલ અરજી ફરજીયાતપણે કરવાની રહ ે છે જેમા ંચકુ થયથેી 

ઉમેદવાર જ જવાબદાર રહશેે. 

  



GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

R-1 BRANCH 

Advt. No.: 16/2020-21: Online applications are invited for the post of Research Officer, Gujarat 

Statistical Service, Class-II, Under General Administration Department during                        

Date:10-11-2020,13.00 p.m. to Date:01-12-2020,13.00 p.m. Candidates are instructed to visit Notice 

Board or the Web site of Commission http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in for all provisions of 

advertisement, General Instructions, and the method of online application. 

- Tentative Date for P.T:- 02-05-2021 

- Tentative month for P.T Result: July-2021 

- Tentative month for Interview: October-2021 

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

Total No. of vacancy:-35 (Thirty Five) (As Under) 

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

1 GENERAL 17 06 

2 EWS 02 00 

3 SEBC 09 03 

4 SC 03 01 

5 ST 04 01 

 Total  35 11 

Note:-  

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

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

(2) Out of above mentioned posts, 01 post is reserved for Physically Handicapped candidates. The 

candidates having disabilities of OA, OL, BL, OAL and HH Moderate having disabilities of 40% or 

more and upto 75% can apply for the post.   

(1) Educational Qualification: Possess- (i) a post graduate degree with second class with Statistics 

or Applied Statistics or Mathematical Statistics or Economics or Applied Economics or Business 

Economics or Econometrics or Mathematics as principal subject from any of the Universities 

established or incorporated by or under the Central or State Act in India; or any other educational 

institution recognized as such or declared as deemed to be University under section 3 of the 

University Grants Commission Act, 1956;  or 

(ii) a degree with second class with 55% marks with Statistics or Applied Statistics or Mathematical 

Statistics or Economics or Applied Economics or Business Economics or Econometrics or 

Mathematics as principal subject from any of the Universities established or incorporated by or under 

the Central or State Act in India; or any other educational institution recognized as such or declared 

as deemed to be University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956. 

(2) The basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil Service 

Classification and Recruitment (General) Rules, 1967. 

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

 

PAY: - As per ROP-2016 Rs.44900-142400 

 

  

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


AGE: - Not be more than 37 years  

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

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

1 

 

EWS, SC, ST and SEBC category 

male candidates of origin of Gujarat 

05 Years (maximum up to 45 years) 

2 General category female Candidates of 

origin of Gujarat 

05 Years (maximum up to 45 years) 

3 EWS, SC, ST and SEBC category 

female candidates of origin of Gujarat 

10 Years (maximum up to 45 years) 

4 Physically Disabled candidates 10 years (maximum up to 45 years) 

5 Employees of Gujarat Government: 

According to the provisions of the 

Gujarat Civil Services and 

Classification and Recruitment 

(General) Rules, 1967, 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. 

 

 

       (Asha Shah) 

       Joint Secretary  

 Gujarat Public Service Commission 


