
આર-૪ શાખા 

જાહરેાત ક્રમાાંક:-૨૮/૨૦૨૧-૨૨, નિયામકશ્રી, નિકસનત જાનત કલ્યાણ ખાતા હઠેળિી આદશશ નિિાસી 
શાળા(નિ.જા.), આચાયશ, િર્શ-૨િી અનસુચુચત જાનતિી કુલ ૦૧ જગ્યા પર ઉમેદિારો પસાંદ કરિા માટે 
Online અરજીઓ તા.૨૮/૦૯/૨૦૨૧, ૧૩.૦૦ કલાકે થી તા.૧૩/૧૦/૨૦૨૧, ૧૩:૦૦ કલાક સધુીમાાં 
માંર્ાિિામાાં આિે છે. 

પ્રાથનમક કસોટીિી સચૂચત તાાઃ ૦૨/૦૧/૨૦૨૨ 
પ્રાથનમક કસોટીિા પરરણામિો સચૂચત મરહિો: ફેબ્રઆુરી – ૨૦૨૨  
રૂબરૂ મલુાકાતિો સાંભનિત માસ:- મે- ૨૦૨૨ 

 1. જગ્યાનુાં િામ:- આદશશ નિિાસી શાળા (નિ.જા.), આચાયશ, િર્શ-૨ 

ક્રમ સાંબનધત કક્ષા  કુલ જગ્યાઓ 
કુલ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદિાર માટે 
અિામત જગ્યાઓ 

૧ અનસુચુચત જાનત ૦૧ ૦૦ 

 કુલ ૦૧ ૦૦ 

2. િોંધ:  
(૧)  OL . BL . OAL . LV અિે HH MODERATE  પ્રકારિી ૪૦% કે તેથી િધ ુઅિે ૭૫% સધુીિી 

શારીરરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો અરજી કરિાિે પાત્ર છે.   

(૨) ઉમેદિારોએ  જાહરેાત  ક્રમાાંક  અિે  જગ્યાનુાં િામ  સ્પષ્ટ રીતે  િાાંચીિે ઓિલાઇિ  અરજી 

કરિી, ઓિલાઇિ અરજી કરતી િખતે તમામ  નિર્તો અરજીપત્રકમાાં  ભયાશ  બાદ, તે નિર્તોિી  

ખાતરી કરીિે ત્યાર પછી જ અરજી કન્ફમશ કરિાિી રહશેે. 

(૩) કન્ફમશ થયેલ અરજીપત્રકિી નિર્તો કે તેમાાં ઉમેદિારે  આપેલ મારહતીમાાં ક્ષનત કે ચકૂ  બાબતે 

સધુારો  કરિાિી  રજુઆત  /નિિાંતી ગ્રાહ્ય રાખિામાાં  આિશે  િહીં. 

(૪) એક  કરતા  િધારે  સાંખ્યામાાં અરજી કયાશિા રકસ્સામાાં છેલ્લે કન્ફમશ થયેલ અરજીપત્રક જ માન્ય 

રાખિામાાં આિશે. ચબિ અિામત િર્શિા ઉમેદિારો માટે છેલ્લે કન્ફમશ થયેલ ફી  સાથેનુાં અરજીપત્રક 

માન્ય રાખિામાાં આિશે.  

(૬)  ઉમેદિારોએ રૂબરૂ મલુાકાતિે પાત્ર થયાિા રકસ્સામાાં રજુ કરિાિા થતાાં પ્રમાણપત્રો ( સામાન્ય 

સચૂિાઓમાાં આપેલ ક્રમમાાં ) તૈયાર રાખિાિા રહશેે.   

(૭) ઓિલાઈિ જાહરેાત માટેિા ભરેલા અરજીપત્રક ચબડાણ  સરહત  આયોર્િી  કચેરીમાાં હાલ  

પરૂતા  મોકલિા િહીં, આયોર્ દ્વારા જ્યારે  માંર્ાિિામાાં આિે  ત્યારે જ મોકલી આપિા. 

 

ગજુરાત જાહરે સેિા આયોર્ 
ર્ાાંધીિર્ર 



3. જરૂરી શૈક્ષચણક લાયકાત અિે અનભુિ: 
Possess  

(i) A Post graduate degree with at least 55% of the marks or its equivalent grade B in the 

seven point scale with letter grades O, A, B, C, D, E and F at the master degree level from 

any of the Universities established or incorporated by or under the Central or State Act in 

India; or any other educational institution recognized by the Government as such or declared 

to be a deemed University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; 

or possess an equivalent qualification recognized as such by the Government; and 

(ii) A Bachelor degree in education with at least 60% of the marks or its equivalent grade B 

in the seven point scale with letter grades O, A, B, C, D, E and F at the degree level from any 

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

or any other educational institution recognized by the Government as such or declared to be a 

deemed University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; or 

possess an equivalent qualification recognized as such by the Government;   

Explanation: Where the University or College or Institution declares results in grade 

point, which is on a scale of seven point, the following mechanism shall be referred 

to ascertain equivalent marks in percentage.: - 

Grade Grade point Percentage equivalent 

‘O’- Outstanding 5.50-6.00 75-100 

‘A’- Very good 4.50-5.49 65-74 

‘B’- Good 3.50-4.49 55-64 

‘C’- Average 2.50-3.49 45-54 

‘D’- Below Average 1.50-2.49 35-44 

‘E’- poor 0.50-1.49 25-34 

‘F’- Fail 0-0.49 0-24 

 

(iii) Have about 05 years combined or separate experience of teaching or inspecting of 

educational institutions or administration in educational institutions recognized by the 

Government after obtaining Bachelor degree in Education. 

 

4. ગજુરાત મલુ્કી સેિા િર્ીકરણ અિે ભરતી (સામાન્ય) નિયમો ૧૯૬૭માાં ઠરાવ્યા પ્રમાણે કોમ્યટુરિા 

ઉપયોર્ અંરે્િી પાયાિી જાણકારી ધરાિતા હોિા જોઇએ. 

5.  ગજુરાતી અથિા રહન્દી અથિા બાંને્નનુાં પરુત ુાં જ્ઞાિ ધરાિતા હોિા જોઇએ. 

6. પર્ાર ધોરણ:- ૭મા પર્ાર પાંચ મજુબ પે મેટ્રીક્ષ લેિલ-૮માાં પર્ાર રૂ. ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ (છઠુ 

પર્ાર પાંચ મજુબ રૂ. ૯૩૦૦ – ૩૪૮૦૦ ગે્રડ પે ૪૬૦૦)  



7. ઉંમર: ૪૪ િર્શથી િધ ુિહી. ઉંમર અરજી સ્િીકારિાિી છેલ્લી તારીખિા રોજ ર્ણિામાાં આિશે. 

8. સરકારિા પ્રિતશમાિ નિયમો અનસુાર ઉપલી િય મયાશદામાાં િીચે મજુબ છુટછટ મળિાપાત્ર થશે. 

૧ મળૂ ગજુરાતિા અનસુચુચત જાનત િર્શિા 
મરહલા ઉમેદિાર  

૧૦ િર્શ (િધમુાાં િધ ુ ૪૫ િર્શ સધુી–આ 
છુટછાટમાાં મરહલા માટેિી છુટછાટ કે જે પાાંચ 
િર્શિી છે, તેિો પણ સમાિેશ થઇ જાય છે.) 

૨ મળૂ ગજુરાતિા અનસુચુચત જાનતિા 

ઉમેદિારો માટે  

પાાંચ િર્શ  

(િધમુાાં િધ ુ૪૫ િર્શ સધુીિી મયાશદામાાં) 

૩ અરજી કરિા માટે યોગ્ય ર્ણેલ શારીરરક 
રીતે  અશક્તા ઉમેદિારો  

અરજી કરિા માટે યોગ્ય ર્ણેલ શારીરરક 
અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો કે જેઓ આ 
જગ્યાિી ફરજો સામાન્ય માણસોિી જેમ 
બજાિિા શક્ક્તમાિ હોય, તેઓિે સામાન્ય 
િરહિટ નિભાર્િા તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૮િા 
પરરપત્રથી નિયત થયેલ સનુપ્રટેન્ડન્ટ/નસનિલ 
સર્જિિા તબીબી પ્રમાણપત્રિે આધીિ ૧૦ િર્શ 
સધુીિી છુટછાટ મળિાપાત્ર રહશેે. આ નસિાય 
અન્ય શારીરરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારોિે 
છુટછાટ મળિાપાત્ર િથી. 

૪ ગજુરાત સરકારિા કમશચારીઓ કે જેઓ 
ગજુરાત સરકારિી િોકરીમાાં કાયમી 
ધોરણે અથિા હાંર્ામી ધોરણે સળાંર્ છ 
માસ થી કમર્ીરી બજાિતા હોય અિે 
તેઓિી પ્રથમ નિમણકૂ જાહરેાતમાાંથી 
જગ્યામાાં દશાશિેલ િયમયાશદાિી અંદર 
થયેલ હોય તેિા કમશચારીઓ. 

(૧) જાહરેાતમાાં લાયકાત તરીકે અનભુિ માાંરે્લ 

હોય તો ઉપલી િયમયાશદા લાગ ુપડશે િરહ . 

(૨) જાહરેાતમાાં અનભુિિે લાયકાત તરીકે 

માાંરે્લ િ હોય પરાંત ુ ઇજિેરી, તબીબી, ખેતી 

નિર્યક, પશ ુચચરકત્સાિી પદિી કે રડપ્લોમા િી 

જગ્યા પર નિમણકૂ પામેલ કમશચારીિે 

જાહરેાતમાાંિી આિી લાયકાત િાળી જગ્યા 

(Any S uch Post) માટે ઉપલી િય મયાશદા 

લાગ ુપડશે િહીં.  

(૩) જાહરેાતમાાં દશાશિેલ જગ્યા માટે અનભુિ 

એક લાયકાત તરીકે માાંરે્લ િ  હોય ત્યારે જે 

સાંિર્શમાાંથી બઢતી મળિાપાત્ર હોય તેમાાં ફરજ 

બજાિતા કમશચારીિે,  તેઓએ બજાિેલ સેિાિા 

સમય અથિા તો િધમુાાં િધ ુ પાાંચ િર્શિી 

છુટછાટ તે બે પૈકી જે ઓછુાં હોય તે મળશે. 

 
 

 



9. િોંધ –  

(૧) રૂબરૂ મલુાકાતમાાં આયોર્િી સચુિાઓ/ધોરણો િીચે મજુબ જાહરેાતમાાં દશાશિેલ કેટેર્રીિાઇઝ 

જગ્યાિી સાંખ્યાિે ધ્યાિે લઇ િીચે મજુબ અનસુરિાનુાં રહશેે.   

કુલ જગ્યાઓ કુલ જગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાિિામાાં આિતા ઉમેદિારોિી સાંખ્યા 

૦૧ ૦૬ 

૦૨ ૦૮ 

૦૩ ૧૦ 

૦૪ કે તેથી 

િધ ુ

કુલ જગ્યાઓથી ૦૩ ર્ણા 

 

(૨) જો યનુિિસીટીએ માકશશીટમાાં ટકાિારી દશાશિેલ િ હોય તો ઉમેદિારે ટકાિારી ર્ણિા માટેિી 
ફોમ્યુશલા/આધાર અરજી સાથે રજૂ કરિાિા રહશેે. 

(૩) જો ઉમેદિાર નિદેશિી યનુિિસીટીિી પદિી મેળિેલ હશે તો તેિી પદિીિી ભારતમાાં 
માન્યતા/સમકક્ષતા ર્ણિા અંરે્ જરૂરી આધાર/પરુાિા રજૂ કરિાિા રહશેે.  

(૪) અરજી ફી: સામાન્ય કેટેર્રીિા ઉમેદિારે ભરિાિી ફી રૂ.૧૦૦/- + પોસ્ટલ ચાર્જ. મળૂ ગજુરાતિા 
અિામત કક્ષાિા,માજી સૈનિકો તથા શારીરરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારોએ ફી ભરાિાિી િથી.  
ગજુરાત રાજ્યિા અિામત ઉમેદિારો નસિાયિા અન્ય ઉમેદિારોએ નિયત ફી ભરિાિી રહશેે. 

    

(આશા શાહ) 
          સાંયકુ્ત સચચિ, 

           ગજુરાત જાહરે સેિા આયોર્ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

Gandhinagar 

 
 

                      R-4 Branch 

Online Applications are invited for the posts of Principal, Class-II in Government Ideal 

Residential Schools, Directorate of Developing Castes Welfare Advt. No. 28/2021-22,  

during date 28/09/2021, 13-00 hours to date 13/10/2021, 13-00 hours  

 

Tentative Date for Preliminary Test:- 02/01/2022 

Tentative Month of Result:-  February - 2022 

Tentative Month of Interview:- May - 2022 

 

1. Name of Post: Principal, Class-II Government Ideal Residential Schools 

Sr. 

No 
Category 

Category wise Total 

Post 

Out of Category wise Posts 

reserved for Women 

1 Schedule Caste 01 --- 

 Total  01 --- 

2. Note :-  

(i)  Only the candidate having disability of 40% or more and up to 75% of OL, BL, 

OAL, LV & HH MODERATE Type can apply for the post. 

(ii)   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. 

(iii)    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. 

(iv)   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. 

(v)   Candidates shall keep ready the certificates required in case of eligibility for 

interview (in the order mentioned in general instructions). 

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

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

 



3. Education Qualification and Experience:  

Possess  

(i) A Post graduate degree with at least 55% of the marks or its equivalent grade B in the 

seven point scale with letter grades O, A, B, C, D, E and F at the master degree level from 

any of the Universities established or incorporated by or under the Central or State Act in 

India; or any other educational institution recognized by the Government as such or declared 

to be a deemed University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; 

or possess an equivalent qualification recognized as such by the Government; and 

(ii) A Bachelor degree in education with at least 60% of the marks or its equivalent grade B 

in the seven point scale with letter grades O, A, B, C, D, E and F at the degree level from any 

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

or any other educational institution recognized by the Government as such or declared to be a 

deemed University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; or 

possess an equivalent qualification recognized as such by the Government;   

Explanation: Where the University or College or Institution declares results in grade 

point, which is on a scale of seven point, the following mechanism shall be referred 

to ascertain equivalent marks in percentage.: - 

Grade Grade point Percentage equivalent 

‘O’- Outstanding 5.50-6.00 75-100 

‘A’- Very good 4.50-5.49 65-74 

‘B’- Good 3.50-4.49 55-64 

‘C’- Average 2.50-3.49 45-54 

‘D’- Below Average 1.50-2.49 35-44 

‘E’- poor 0.50-1.49 25-34 

‘F’- Fail 0-0.49 0-24 

 

(iii) Have about 05 years combined or separate experience of teaching or inspecting of 

educational institutions or administration in educational institutions recognized by the 

Government after obtaining Bachelor degree in Education. 

4.  Possess the basic knowledge of computer application In Gujarat Civil Services 

Classification and Recruitment (General) Rules, 1967 

5.     Possess adequate knowledge of Guajarati or Hindi or both 

6.    PAY: - As per 7th Pay Commission in Matrix Level-8 Salary Rs. 44900- 142400 (As per 6th 

Pay Commission Rs. 9300-34800 Grade Pay 4600)  



7.   Age:- not more than 44 years. Age will be considered as on the last date of the receipt of 

application. 

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

1 Women Candidates belonging to S.C. 

Category of Gujarat origin 

10  Years 

 (Including Five years relaxation for 

women) Maximum  45 years, 

2  S.C. Category of Gujarat origin 05 Years 

 ( Maximum  45 years) 

3 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. 

 

 

9. Note:- 

(i) 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 

 

(ii)      The candidates must be produced formula/method of calculation of percentage 

where percentage of marks is not given by the University. 

 

(iii)     The candidates having qualification from foreign University. He/She must be 

produced necessary documents /proof regarding the recognition/equivalence of their 

degree. 

(iv)  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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



જાહરેાતિી સામાન્ય જોર્િાઈઓ 

 ૧  િાર્રરકત્િ:-  

ઉમેદિાર, 

(ક) ભારતિો િાર્રરક અથિા 

(ખ) િેપાળિો પ્રજાજિ અથિા 

(ર્) ભતૂાિિો પ્રજાજિ અથિા 

(ઘ) નતબેટિો નિિાશનસત  જે ભારતમાાં કાયમી િસિાટ કરિાિા ઇરાદાથી ૧લી જાન્યઆુરી,૧૯૬૨ 

પહલેાાં ભારતમાાં આિેલા હોિા જોઇએ,અથિા 

(ચ) મળૂ ભારતીય વ્યક્ક્ત કે જે ભારતમાાં કાયમી િસિાટ કરિાિા ઇરાદાથી પારકસ્તાિ, પિૂશ 

પારકસ્તાિ(બાાંગ્લાદેશ), બમાશ (મ્યાિમાર), શ્રીલાંકા, કેન્યા, યરુ્ાન્ડા જેિા પિૂશ આરિકાિા દેશો, સાંયકુ્ત 

પ્રજાસત્તાક ટાાંઝાિીયા, ઝાાંબીયા, મલાિી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથિા નિયેટિામથી સ્થળાાંતર કરીિે આિેલ 

હોિા જોઇએ. પરાંત ુ પેટાક્રમાાંક (ખ), (ર્), (ઘ), અિે (ચ) માાં આિતા ઉમેદિારોિા રકસ્સામાાં સરકારે 

પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવુાં જોઇએ. 

િોંધ:- જે ઉમેદિારિા રકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેિા ઉમેદિારનુાં અરજીપત્રક આયોર્ 

નિચારણામાાં લેશે. અિે જો નિમણકૂ માટે તેમિા િામિી ભલામણ કરિામાાં આિશે તો રાજ્ય સરકાર 

તેમિા રકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપિાિી શરતે કામચલાઉ નિમણકૂ આપશે. 

 ૨  અરજીપત્રક:- 

(૧) જો એક કરતાાં િધ ુજાહરેાત માટે અરજી કરિાિી હોય તો દરેક જાહરેાત માટે અલર્ અલર્ 

અરજી કરિાિી રહશેે અિે પ્રત્યેક અરજી સાથે ફી ભરિાિી રહશેે. 

(૨) ચબિ અિામત િર્શિા ઉમેદિારોએ , જો તેઓ પોસ્ટ ઑરફસમાાં ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + પોસ્ટલ 

ચાજીસ તથા ઓિ લાઇિ ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + સનિિસ ચાજીસ ફી ભરિાિી રહશેે. અિામત િર્શિા 

ઉમેદિારો (આનથિક રીતે િબળા િર્ો, સામાજજક અિે શૈક્ષચણક રીતે પછાત િર્શ, અનસુચૂચત જાનત અિે 

અનસુચૂચત જિજાનત) તથા શારીરરક રીતે અશક્ત ઉમેદિારો અિે માજી સૈનિકોિે ફી ભરિામાાંથી મકુ્ક્ત 

આપિામા આિેલ છે. જેથી તેમણે કોઇ ફી ભરિાિી રહતેી િથી. 

 (૩) અિામત કક્ષાિા ઉમેદિારો જો ચબિઅિામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરિાિી 

રહશેે િહી. 

(૪) અિામત કક્ષાિા ઉમેદિારો માટે જાહરેાતમાાં અિામત જગ્યાઓ દશાશિેલ િ હોય ત્યાાં આિા 

ઉમેદિારો ચબિઅિામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અિે તેિે ચબિઅિામતિા ધોરણો લાગ ુપડશે. 

(૫)  જાહરેાતમાાં મરહલા ઉમેદિારો માટે જગ્યાઓ અિામત િ હોય તો પણ જે તે કેટેર્રીમાાં મરહલા 

ઉમેદિારો અરજી કરી શકે છે. 

(૬)    જાહરેાતમાાં જે તે કેટેર્રીમાાં કુલ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદિારો માટે અમકુ જગ્યાઓ અિામત  

હોય ત્યારે મરહલા ઉમેદિારોિી અિામત જગ્યાઓ નસિાયિી બાકી રહતેી જગ્યાઓ ફક્ત પરુુર્ 

ઉમેદિારો માટે અિામત છે તેમ ર્ણિાનુાં િથી, આ જગ્યાઓ પર પરુુર્ તેમજ મરહલા ઉમેદિારોિી 



પસાંદર્ી માટે નિચારણા થઇ શકે છે, પરુુર્ તેમજ મરહલા ઉમેદિારો અરજી કરી શકે છે. (દા.ત. કુલ ૧૦ 

જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મરહલા ઉમેદિાર માટે અિામત છે પરાંત ુબાકી રહતેી ૦૭ જગ્યા સામે મરહલા 

ઉમેદિાર પણ પસાંદર્ી પામી શકે છે.) 

(૭) જાહરેાતમાાં માત્ર મરહલા ઉમેદિારો માટે જગ્યાઓ અિામત હોય તો પણ જે તે કેટેર્રીમાાં પરુુર્ 

ઉમેદિાર અરજી કરી  શકે છે કેમ કે મરહલા ઉમેદિાર ઉપલબ્ધ િ થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસાંદર્ી 

માટે પરુુર્ ઉમેદિારોિી નિચારણા થઇ શકે છે. પરાંત ુજે જગ્યાઓ મરહલા ઉમેદિારો માટે જ અિામત 

હોય અિે તે જગ્યા ઉપર મરહલા ઉમેદિારો પરેુપરુા પસાંદર્ી પામે/જેટલી સાંખ્યામાાં પસાંદર્ી પામે તો 

તેમિે જ પ્રથમ નિચારણામાાં લેિાિા થશે અિે કોઇ મરહલા ઉમેદિાર પસાંદ િ થાય કે ઓછા 

મરહલાઉમેદિાર પસાંદ થાય તો તેટલા પ્રમાણમાાં પરુુર્ ઉમેદિારોિે ધ્યાિમાાં  લેિામાાં 

આિશે..(દા.ત.કુલ ૧૦ જગ્યા મરહલા ઉમેદિાર માટે અિામત છે અિે ૦૮ મરહલા ઉમેદિાર પસાંદ થાય 

છે તો  ૦૨ પરુુર્ ઉમેદિારો પસાંદર્ી પામી  શકે છે.) 

(૮) પ્રાથનમક કસોટીિા પરરણામિા આધારે જે ઉમેદિારો અરજી ચકાસણીિે પાત્ર થતા હોય, તેમણે 

આયોર્ જણાિે ત્યારે જરૂરી પ્રમાણપત્રો/ દસ્તાિેજો સ્કેિ (scan) કરીિે આયોર્િી િેબસાઈટ 

https://gpsc-iass-gujarat.gov.in પર ઓિ લાઈિ અપલોડ કરિાિા રહશેે.  

 ૩    જન્મ તારીખ:- 

(૧)  આયોર્ જન્મ તારીખ િા પરુાિા માટે એસ. એસ. સી. ઇ. બોડશ દ્વારા અપાયેલ એસ.એસ.સી.ઇ. 

પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રાખે છે. પરાંત ુઆ પ્રમાણપત્રમાાં દશાશિેલ જન્મતારીખ ખોટી હોિાનુાં ઉમેદિાર માિે 

તો સક્ષમ અનધકારીએ આપેલ િય અિે અનધિાસિા પ્રમાણપત્રિી પ્રમાચણત િકલ મોકલિાિી રહશેે. 

આ પ્રમાણપત્રમાાં અનધકૃત અનધકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાિેલ હોવુાં જોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે 

તેિી પરીક્ષાનુાં મળૂ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે અિે પોતાિી સમક્ષ રજૂ કરિામાાં આિેલ પરુાિાઓિે 

આધારે ઉમેદિારિી સાચી જન્મતારીખ ............... છે. જે એસ.એસ.સી. કે તેિી સમકક્ષ પરીક્ષાિા 

પ્રમાણપત્રમાાં દશાશિેલ જન્મતારીખ કરતાાં જુદી છે તથા માિિાિે પરુત ુાં કારણ છે. ઉમેદિારે રજુ કરેલ 

િય અિે અનધિાસનુાં પ્રમાણપત્ર તેિી નિશ્વાસનિયતા (credibility) િા આધારે સ્િીકાર કે અસ્િીકારિો 

નિણશય આયોર્ દ્વારા લેિામાાં આિશે. 

(૨) ઉમેદિારે અરજી પત્રકમાાં દશાશિેલ જન્મ તારીખમાાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈ 

શકશે િહી. 

 ૪    િયમયાશદા :- 

(૧) ઉંમર મળુ જાહરેાતિી અરજી સ્િીકારિાિી છેલ્લી તારીખિા (તા.૧૩-૧૦-૨૦૨૧) રોજ ર્ણિામાાં 

આિશે. 

(૨)  જાહરેાતમાાં દશાશિેલ  ઉપલી િયમયાશદામાાં િીચે મજુબિી છૂટછાટ મળિાપાત્ર છે. 

૧ મળૂ ગજુરાતિા આનથિક રીતે િબળા િર્ો, 
સા.શૈ.પ. િર્શ, અન.ુ જાનત અિે અન.ુજિ 

પાાંચ િર્શ (િધમુાાં િધ ુ૪૫ િર્શિી મયાશદામાાં) 

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


જાનત િર્શિા ઉમેદિારો 

૨ મળૂ ગજુરાતિા ચબિઅિામત િર્શિા 
મરહલા ઉમેદિારો  

પાાંચ િર્શ (િધમુાાં િધ ુ૪૫ િર્શિી મયાશદામાાં) 

૩ મળૂ ગજુરાતિા આનથિક રીતે િબળા િર્ો, 
સા.શૈ.પ. િર્શ, અન.ુ જાનત અિે અન.ુજિ 

જાનત િર્શિા મરહલા ઉમેદિારો 

દસ િર્શ (િધમુાાં િધ ુ૪૫ િર્શિી મયાશદામાાં) 

૪ શારીરરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો દસ િર્શ (િધમુાાં િધ ુ૪૫ િર્શિી મયાશદામાાં) 

૫  ગજુરાત સરકારિા કમશચારીઓ: ગજુરાત 

મલુ્કી સેિા અિે િર્ીકરણ અિે ભરતી 
(સામાન્ય) નિયમો, ૧૯૬૭ િી જોર્િાઇઓ 

મજુબ ગજુરાત સરકારિી િોકરીમાાં કાયમી 
ધોરણે અથિા હાંર્ામી ધોરણે સળાંર્ છ માસ 

સધુી કામર્ીરી બજાિતા હોય અિે તેઓિી 
પ્રથમ નિમણ ૂાંક જાહરેાતમાાંિી જગ્યામાાં 
દશાશિેલ િયમયાશદાિી અંદર થયેલ હોય 

તેિા કમશચારીઓ  

(૧) જાહરેાતમાાં લાયકાત તરીકે અનભુિ માાંરે્લ 

હોય તો ઉપલી િયમયાશદા લાગ ુપડશે િહીં  

(૨) જાહરેાતમાાં અનભુિિે લાયકાત તરીકે માાંરે્લ 

િ હોય પરાંત ુ ઇજિેરી,તબીબી,ખેતી નિર્યક,પશ ુ

ચચરકત્સાિી પદિી કે રડપ્લોમાિી જગ્યા પર નિમણ ૂાંક 

પામેલ કમશચારીિે જાહરેાતમાાંિી આિી 
લાયકાતિાળી જગ્યા (Any such post) માટે ઉપલી 
િયમયાશદા લાગ ુપડશે િહીં 

(૩) જાહરેાતમાાં દશાશિેલ જગ્યા માટે અનભુિ એક 

લાયકાત તરીકે માાંરે્લ િ હોય ત્યારે જે સાંિર્શમાાંથી 
બઢતી મળિાપાત્ર હોય તેમાાં ફરજ બજાિતા 
કમશચારીિે, તેઓએ બજાિેલ સેિાિા સમય અથિા 
િધમુાાં િધ ુપાાંચ િર્શિી છૂટછાટ તે બે પૈકી જે ઓછુાં 
હોય તેટલી છૂટછાટ મળશે.     

 

  ૫  શૈક્ષચણક લાયકાત:- 

(૧) ઉમેદિાર આ જાહરેાતમાાં દશાશિેલ શૈક્ષચણક લાયકાત અરજી સ્િીકારિાિી છેલ્લી તારીખિા રોજ 

ધરાિતા હોિા જોઇએ. 

(૨) ઉમેદિારે શૈક્ષચણક લાયકાત માન્ય યનુિિનસિટી/સાંસ્થામાથી મેળિેલ હોિી જોઇએ. 

(૩) ઉમેદિારે અરજી સાથે માન્ય યનુિિનસિટી/સાંસ્થાિા ગણુ પત્રક (બધા જ િર્ો/સેમેસ્ટર)અિે 

પદિી પ્રમાણપત્રોિી સ્િયાં પ્રમાચણત િકલ રજુ કરિાિી રહશેે. કોલેજિા આચાયશ દ્વારા અપાયેલ 

પ્રમાણપત્ર માન્ય ર્ણિામાાં આિશે િહી. 

(૪) શૈક્ષચણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે માન્ય રાખિી તેિો ઉમેદિાર િો હક્ક દાિો સ્િીકારિામાાં 

આિશે િહી. 



(૫) જો જગ્યાિા ભરતી નિયમોમાાં દશાશિેલ શૈક્ષચણક લાયકાતિી સમકક્ષ લાયકાત માન્ય ર્ણાશે 

તેિી જોર્િાઇ હોય  તો, જાહરેાતમાાં દશાશિેલ લાયકાતિી સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદિાર ધરાિે છે તેિો 

તેમિો હક્ક દાિો હોય તો આિા ઉમેદિારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાનપત કરતા આદેશો/અનધકૃતતાિી નિર્તો 

આપિાિી રહશેે. 

 ૬  અનભુિ:- 

(૧)   માાંરે્લ અનભુિ, અરજી સ્િીકારિાિી છેલ્લી તારીખિા રોજ ર્ણિામાાં આિશે.  

(૨)  (અ) જાહરેાતમાાં અન્યથા જોર્િાઇ કરિામાાં િ આિી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મેળિિામાાં આિે 

તે તારીખથી,    

      (બ) અરજી સ્િીકારિાિી છેલ્લી તારીખિા સાંદભશમાાં અનભુિ ર્ણિામાાં આિશે. 

(૩) ઉમેદિારે અરજીમાાં જે અનભુિ દશાશિેલ હોય તેિા સમથશિમાાં અનભુિિો સમયર્ાળો (રદિસ, 

માસ, િર્શ), મળૂ પર્ાર અિે કુલ પર્ારિી નિર્તો તથા બજાિેલ ફરજોિો પ્રકાર/મેળિેલ અનભુિિી 

નિર્તો સાથેનુાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનુાં રહશેે. આવુાં પ્રમાણપત્ર સાંસ્થાિા લેટરપેડ પર સક્ષમ 

સત્તાનધકારીિી સહી અિે તારીખ સાથેનુાં રજુ કરિાનુાં રહશેે. ઉમેદિારે આપેલ Self-Declaration અિે 

affidavit પર રજૂ કરેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ર્ણિામાાં આિશે િરહ.  

(૪) ઉમેદિારે રજુ કરેલ અનભુિિા પ્રમાણપત્રોમાાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરિાિી નિિાંતી માન્ય 

રાખિામાાં આિશે િહીં.જો ઉમેદિારો દ્રારા સાંપણૂશ નિર્તો સાથેિા અનભુિનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરિામાાં 

આિશે િરહ, તો  ઉપલબ્ધ પ્રમાણપત્ર / નિર્તોિા  આધારે આયોર્ નિણશય કરશે. જે ઉમેદિારોિે 

બાંધિકતાશ રહશેે. 

(૫) અંશકાલીિ, રોજજિંદા િેતિદાર, એપે્રન્ટીસશીપ, તાલીમી, માિદિેતિ, આમાંનત્રત ફકૅલ્ટી, 

ઇન્ ચાર્જ (મળૂ હોદ્દા નસિાયિી િધારાિી કામર્ીરી), Against post તરીકે ઉમેદિારે મેળિેલ અનભુિ 

માન્ય અનભુિ તરીકે ર્ણતરીમાાં લેિામાાં આિશે િહીં. ઉપરાાંત અભ્યાસકાળ દરનમયાિ મેળિેલ 

અનભુિ (ઉ.દા. Ph.D. દરનમયાિ મેળિેલ સાંશોધિિો અનભુિ, Ph.D. માટેિા S enior Research 

fellow તથા J unior Research fellow તરીકે કરેલી કામર્ીરી) માન્ય રાખિામાાં આિશે િહી. 

 ૭  અનસુચૂચત જાનત, અનસુચૂચત જિજાનત, સામાજજક અિે શૈક્ષચણક રીતે પછાત િર્શ તથા  આનથિક 

રીતે િબળા િર્શ:- 

(૧) મળૂ ગજુરાતિા અનસુચૂચત જાનત, અનસુચૂચત જિજાનત, આનથિક રીતે િબળા િર્શ અિે 

સામાજજક અિે શૈક્ષચણક રીતે પછાત િર્શિા ઉમેદિારોિે જ અિામત િર્શિા ઉમેદિાર તરીકે લાભ 

મળશે. 

(૨) અનસુચૂચત જાનત, અનસુચૂચત જિજાનત, આનથિક રીતે િબળા િર્શ ,સામાજજક અિે શૈક્ષચણક રીતે 

પછાત િર્શ પૈકી ઉમેદિાર જે િર્શિા હોય તેિી નિર્તો અરજીપત્રકમાાં અચકૂ આપિી. 



(૩) ઉમેદિારે અરજીપત્રક અિે પરરનશષ્ટિી સાંબાંનધત કોલમમાાં જે તે અિામત કક્ષા દશાશિેલ િહી 

હોય તો પાછળથી અિામત િર્શિા ઉમેદિાર તરીકે લાભ મેળિિાિો હક્ક દાિો માન્ય રાખિામાાં 

આિશે િહીં. 

(૪) અિામત િર્શિો લાભ મેળિિા ઇચ્છતા ઉમેદિારે તેિા સમથશિમાાં સક્ષમ અનધકારી દ્વારા 

નિયત િમિુામાાં આપિામાાં આિેલ જાનત પ્રમાણપત્રિી િકલ અરજી સાથે અચકૂ  સામેલ કરિાિી 

રહશેે. અરજીપત્રક સાથે જાનત પ્રમાણપત્રિી િકલ સામેલ િહીં હોય તો તે પાછળથી સ્િીકારિામાાં 

આિશે િહીં અિે અરજીપત્રક રદ થિાિે પાત્ર બિશે. 

(૫) સામાજજક અિે શૈક્ષચણક રીતે પછાત િર્શિા ઉમેદિારોિે અિામતિો લાભ જો તેઓિો સમાિેશ 

“ઉન્નત િર્શમાાં” િહી થતો હોય તો જ મળિાપાત્ર થશે. 

(૬) (અ)  સામાજજક અિે શૈક્ષચણક રીતે પછાત િર્શિા ઉમેદિારોએ ઉન્નત િર્શમાાં સમાિેશ િ 

થતો હોિા અંરે્નુાં સામાજજક ન્યાય અિે અનધકારરતા નિભાર્નુાં તારીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬િા ઠરાિથી 

નિયત થયેલ ગજુરાતી િમિૂા ‘પરરનશષ્ટ-ક’ મજુબનુાં અથિા િિા નિયત કરાયેલ ગજુરાતી િમિૂા 

‘પરરનશષ્ટ-૪’ મજુબનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરિાનુાં રહશેે. 

(૬) (બ) સામાજજક ન્યાય અિે અનધકારીતા નિભાર્િા તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ િા ઠરાિ ક્રમાાંક 

સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મજુબ ‘ઉન્નત િર્શમાાં સમાિેશ િરહ થિા અંરે્નુાં પ્રમાણપત્ર’િી મહત્તમ 

અિનધ (Validity) ઈસ્ય ુથયા-િર્શ સરહત ત્રણ િાણાકીય િર્શિી રહશેે પરાંત ુઆવુાં પ્રમાણપત્ર સાંબાંનધત 

જાહરેાત માટે ઓિલાઈિ અરજી કરિાિી છેલ્લી તારીખ સધુીમાાં ઈસ્ય ુ કરાયેલ હોવુાં જોઈએ.જો, આ 

પ્રમાણપત્ર આ સમયર્ાળા દરનમયાિ ઇશ્ય ુ થયેલ ુ હશે, તો જ માન્ય રાખિામાાં આિશે અન્યથા તે 

માન્ય રાખિામાાં આિશે િરહ.  

િોંધ: ઉન્નત િર્શમાાં સમાિેશ િરહ હોિા અંરે્િા પ્રમાણપત્રિી માન્યતા/સ્િીકૃનત તથા સમયર્ાળા 

અિે અિનધિા અથશઘટિ બાબતે સરકારશ્રીિા ઠરાિો/પરરપત્રોિી જોર્િાઈઓ આખરી ર્ણાશે.  

(૬) (ક) પરરચણત મરહલા ઉમેદિારોએ આવ ુપ્રમાણપત્ર તેમિા માતા-નપતાિી આિકિા સાંદભશમાાં રજૂ 

કરિાનુાં રહશેે. જો આિા ઉમેદિારોએ તેમિા પનતિી આિકિા સાંદભશમાાં રજૂ કરેલ હશે તો તેમિી 

અરજી રદ્દ કરિામાાં આિશે. 

(૬)(ડ)ઉમેદિારે ઓિલાઈિ અરજી કરતી િખતે જે ‘ઉન્નત િર્શમાાં સમાિેશ િરહ થિા અંરે્નુાં 

પ્રમાણપત્ર’ િી નિર્તો જણાિેલ હોય તેિી જ િકલ અરજી સાથે જોડિાિી રહશેે. જો આિા 

પ્રમાણપત્રમાાં કોઈ ભલૂ હોિાિે કારણે ઉમેદિાર જાહરેાતિી છેલ્લી તારીખ બાદનુાં િવુાં પ્રમાણપત્ર 

મેળિે તો પણ સામાજજક અિે શૈક્ષચણક રીતે પછાત િર્શિા ઉમેદિાર તરીકે પાત્ર થિા માટે 

ઓિલાઈિ અરજીમાાં જણાિેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહશેે. 

(૬)(ઇ)ઉન્નત િર્શમાાં સમાિેશ િ થતો હોિા અંરે્નુાં પ્રમાણપત્ર આપિા માટે ૬ માપદાંડો ધ્યાિે લેિાય 

છે. પ્રમાણપત્રિી અિનધ હિે ત્રણ િર્શિી છે. પરાંત ુ ઉક્ત માપદાંડો પૈકી કોઈપણ માપદાંડમાાં આ 

અિનધ દરમ્યાિ ફેરફાર થાય તો તેિી સ્િૈચ્ચ્છક જાહરેાત સાંબાંનધત ઉમેદિારે તથા તેિા માતા-

નપતા/િાલીએ સ્િયાં સાંબાંનધત સત્તાનધકારી તેમજ તેિા દ્વારા પ્રમાણપત્રમાાં કોઈ ફેરફાર કરિામાાં આિે 



તો ગજુરાત જાહરે સેિા આયોર્િે કરિાિી રહશેે. ઉમેદિાર/માતા-નપતા/િાલી આિી જાહરેાત િરહિં 

કરીિે કોઈપણ નિર્તો છૂપાિશે તો તેઓ કાયદેસરિી કાયશિાહીિે પાત્ર બિશે અિે તેઓએ મેળિેલ 

અિામતિો લાભ રદ્દ કરિાપાત્ર થશે. ઉન્નત િર્શમાાં સમાિેશ િરહ થિા અંરે્િા પ્રમાણપત્ર  મેળિિા 

માટેિા કોઈપણ માપદાંડમાાં ફેરફારિી સ્િૈચ્ચ્છક જાહરેાત કરિાિી જિાબદારી ઉમેદિાર/માતા-

નપતા/િાલીિી વ્યક્ક્તર્ત રીતે અિે સાંયકુ્ત રીતે રહશેે. 

િોંધ-૧: સામાજજક ન્યાય અિે અનધકારીતા નિભાર્િા ઠરાિ ક્રમાાંક: ઇડબલ્યએુસ/ ૧૨૨૦૧૯/ 

૪૫૯૦૩/અ, તા.૨૬-૦૬-૨૦૨૦ િી જોર્િાઇ મજુબ આનથિક રીતે િબળા િર્ો (EWS ) માટેિા પાત્રતા 

પ્રમાણપત્રો ઇસ્ય ુ (issue) થયા તારીખથી ત્રણ િર્શ સધુી માન્ય ર્ણિામાાં આિશે. પરાંત ુ તા. 

૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સધુી ઇસ્ય ુથયેલ EWS  પ્રમાણપત્રિી િધારેલ અિનધિો લાભ 

લેિા માટે ઉમેદિારે તેિા કુટુાંબિી આિકમાાં િધારો થયો િથી અિે રાજ્ય સરકારિા અિામતિા હતે ુ

માટે િક્કી થયેલ પાત્રતાિા માપદાંડ મજુબ લાયક ઠરે છે તેિી બાહેંધરી ઉક્ત ઠરાિ સાથેિા 

પરરનશષ્ટથી નિયત કયાશ મજુબિા િમિૂામાાં આપિાિી રહશેે. આયોર્ જ્યારે EWS  પ્રમાણપત્ર મર્ાિે 

તે સમયે ઉમેદિારે પ્રમાણપત્રિી સાથે આ બાાંહધેરી રજૂ કરિાિી રહશેે. આ જોર્િાઇિા દૂરુપયોર્ 

બદલ અિામતિો લાભ રદ થિા પાત્ર છે અિે ઉમેદિાર કાયદેસરિી કાયશિાહીિે પાત્ર બિે છે.  

જેથી િધારેલ અિનધિો લાભ લેતા અર્ાઉ ઉમેદિારોએ ઉક્ત ઠરાિિી તમામ જોર્િાઇ                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ઓિો અભ્યાસ કરી લેિા જણાિિામાાં આિે છે.  

િોંધ-૨: સામાજજક ન્યાય અિે અનધકારીતા નિભાર્િા ઠરાિ ક્રમાાંક: સશપ/ ૧૨૨૦૧૫/ ૪૫૫૨૪૬/ અ, 

તા. ૧૨.૦૬.૨૦૨૦ િી જોર્િાઇઓિે આધીિ તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૭ અિે તા. 

૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૮ દરનમયાિ ઇસ્ય ુકરિામાાં આિેલ ઉન્નત િર્શમાાં સમાિેશ િરહ 

થિા અંરે્િા પ્રમાણપત્ર” (Non C reamy Layer Certificate) િે પણ માન્ય ર્ણિામાાં આિશે પરાંત ુ

આ સમયર્ાળા દરનમયાિ ઇસ્ય ુથયેલ પ્રમાણપત્ર સાથે ઉમેદિારે તેિા  “ચબિ ઉન્નત િર્શિા દરજ્જજા” 

(Non C reamy Layer S tatus) માાં કોઇ ફેરફાર થયેલ િથી તથા તેઓ રાજ્ય સરકારિા અિામતિા 

હતે ુમાટે િક્કી થયેલ પાત્રતાિા માપદાંડ મજુબ લાયક ઠરે છે તે મજુબનુાં બાાંહધેરીપત્રક ઉક્ત ઠરાિ 

સાથેિા પરરનશષ્ટથી નિયત થયેલા િમિૂામાાં આપિાનુાં રહશેે. આયોર્ જ્યારે NCLC  પ્રામાણપત્ર 

માંર્ાિે તે સમયે ઉમેદિારે પ્રમાણપત્રિી સાથે આ બાાંહધેરી રજૂ કરિાિી રહશેે.આ જોર્િાઇિા 

દુરુપયોર્ બદલ અિામતિો લાભ રદ થિા પાત્ર છે અિે ઉમેદિાર કાયદેસરિી કાયશિાહીિે પાત્ર 

બિે છે. જેથી િધારેલ અિનધિો લાભ લેતા અર્ાઉ ઉમેદિારોએ ઉક્ત ઠરાિિી તમામ 

જોર્િાઇઓિો અભ્યાસ કરી લેિા જણાિિામાાં આિે છે.  

(૭)  આનથિક રીતે િબળા િર્ોિા ઉમેદિારો (EWS s) કેટેર્રીમાાં ઉમેદિારી કરિાર ઉમેદિારોએ 

સામાજજક ન્યાય અિે અનધકારીતા નિભાર્િા તા.૨૫/૧/૨૦૧૯િા ઠરાિ ક્રમાાંક: 

એ.ડબલ્યુાં.એસ./૧૨૨૦૧૯/ ૪૫૯૦૩/અ માાં નિયત થયેલ અંગે્રજીમાાં “Annexure-KH“ અથિા ગજુરાતીમાાં 

“પરરનશષ્ટ-ર્” મજુબનુાં નિયત કરેલ પ્રમાણપત્ર અતે્રથી સચૂિા મળેથી રજુ કરિાનુાં રહશેે. આ 

પ્રમાણપત્ર રજુ િ કરેથી આયોર્ દ્વારા નિચારણા કરી ઉમેદિારી રદ પણ કરી શકાશે.  



(૮) સરકારિી પ્રિતશમાિ જોર્િાઈ મજુબ અિામત કક્ષાિા ઉમેદિારો ચબિઅિામત િર્શિા 

ઉમેદિારોિી સાથે નિયત ધોરણો (અથાશત િયમયાશદા, અનભુિિી લાયકાત, ચબિઅિામત િર્શિા 

ઉમેદિારો માટે અપિાિેલ હોય તેિા કરતાાં િધ ુનિસ્તતૃ કરેલ અન્ય કે્ષત્ર) માાં છૂટછાટ લીધા નસિાય 

પોતાિી ગણુિત્તાિા આધારે પસાંદર્ી પામે તો ચબિઅિામત જગ્યાિી સામે ર્ણતરીમાાં લેિાિા થાય 

છે. 

(૯) ઉમેદિારે અરજીમાાં જાનત અંરે્ જે નિર્ત દશાશિેલ હશે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરિાિી નિિાંતી 

માન્ય રાખિામાાં આિશે િહી.   

જો કોઈ ઉમેદિારે નિયત સમયર્ાળા દરમ્યાિ ઈસ્ય ુથયેલ નિયત િમિૂાનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ 

કરેલ િરહ હોય તો તેઓિી અરજી અમાન્ય ર્ણિામાાં આિશે અિે તેઓિે ચબિઅિામત જગ્યા સામે 

પણ નિચારણામાાં લેિામાાં આિશે િરહ. 

૮    માજી સૈનિક 

(૧) માજી સૈનિક ઉમેદિારોએ અરજીપત્રકમાાં નિર્તો આપિાિી રહશેે. 

(૨) માજી સૈનિક ઉમેદિારે રડસ્ચાર્જ બકુિી િકલ અરજીપત્રક સાથે અચકૂ મોકલિાિી  રહશેે. 

(3) સામાન્ય િહીિટનિભાર્િા તારીખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ િા ઠરાિ ક્રમાાંક –આરઇએસ૧૦૮૫૩૪૩૩ર્-

૨ જોર્િાઇ મજુબ માજી સૈનિકોિે અરજીપત્રકિી રકિંમત, અરજી ફી અિે પરીક્ષા ફી ભરિામાાંથી મકુ્ક્ત 

આપિામાાં આિેલ છે. 

 ૯    રદવ્યાાંર્ ઉમેદિારો 

(ક) રદવ્યાાંર્ ઉમેદિારોએ અરજીપત્રકમાાં તેમિી રદવ્યાાંર્તા સાંબાંધે સ્પષ્ટ નિર્તો દશાશિિાિી 
રહશેે. 

(ખ) રદવ્યાાંર્તા ૪૦% કે તેથી િધ ુ હોય તેિા ઉમેદિારિે જ રદવ્યાાંર્ અિામતિો લાભ 
મળિાપાત્ર રહશેે. રદવ્યાાંર્ અિામત િો લાભ મેળિિા ઇચ્છતા ઉમેદિારે િીચે દશાશિેલ 
ખાંડ (૧) થી (૫) પૈકી કઇ રદવ્યાાંર્તા છે તે દશાશિિાનુાં રહશેે: 

 (૧) અંધત્િ અથિા ઓછી દ્રષ્ષ્ટ,  
 (૨) બનધર અિે ઓછુાં સાાંભળિાર,  
 (૩) મર્જિા લકિા સરહતિી હલિચલિિી રદવ્યાાંર્તા, રક્તનપત્તમાાંથી સાજા થયેલ, 

િામિતા, એનસડ એટેકિો ભોર્ બિેલ અિે િબળા સ્િાયઓુ,  
 (૪) સ્િલીિતા (Autism), બૌદ્ધિક રદવ્યાાંર્તા, ખાસ નિર્ય શીખિાિી અક્ષમતા  અિે 

માિનસક ચબમારી,  
 (૫) બહરેાશ-અંધત્િ સરહતિી ખાંડ (૧) થી (૪) હઠેળિી એક કરતા િધારે પ્રકારિી 

 રદવ્યાાંર્તા ધરાિતી વ્યક્ક્ત. 

(ર્) જાહરેાતમાાં રદવ્યાાંર્ ઉમેદિારો માટે અિામત જગ્યા દશાશિેલ િ હોય, પરાંત ુ જગ્યાિી 
ફરજોિે અનરુૂપ જે પ્રકારિી રદવ્યાાંર્તા ધરાિતા ઉમેદિારોિે પાત્ર ર્ણેલ હોય તેઓ તે 
જાહરેાત માટે અરજી કરી શકશે. આિા પ્રસાંરે્ ઉંમરમાાં છૂટછાટ મળશે. 



(ઘ) રદવ્યાાંર્ ઉમેદિારે તેિા સમથશિમાાં સામાન્ય િહીિટ નિભાર્િા તા. ૦૧/૧૨/૨૦૦૮ િા 
પરરપત્ર ક્રમાાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ર્-૨,થી નિયત થયેલ િમિૂામાાં અથિા રાજ્ય સરકાર 
કે ભારત સરકારે આ હતે ુમાટે માન્ય કયાશ મજુબ સરકારી હોક્સ્પટલિા સનુપ્રન્ટેન્ડને્ટ/નસનિલ 
સર્જિ/મેરડકલ બોડશ દ્વારા આપિામાાં આિેલ પ્રમાણપત્રિી િકલ અરજી સાથે અચકૂ 
મોકલિાિી રહશેે. જો પ્રમાણપત્રિી િકલ સામેલ કરિામાાં િહીં આિેલ હોય તો તે 
પાછળથી સ્િીકારિામાાં આિશે િહીં અિે રદવ્યાાંર્ અિામતિો લાભ મળિાપાત્ર થશે િહીં. 

 ૧૦  મરહલા ઉમેદિાર 

મરહલાઓિી  અિામત જ્જગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મરહલા ઉમેદિાર ઉપલબ્ધ િહીં થાય તો તેિી જગ્યા 

જે તે કક્ષાિા (category) પરુુર્ ઉમેદિારોિે  ફાળિી શકાશે. 

જો ઉમેદિારિો સમાિેશ માજી સૈનિક, શારીરરક અશક્તતા, મરહલા કે નિધિા પૈકીિા નિકલ્પો પૈકી 

એક થી િધ ુ નિકલ્પોમાાં થતો હોય તેિા રકસ્સામાાં તેિે લાગ ુ પડતા નિકલ્પો પૈકી જેમાાં િધ ુ લાભ 

મળિાપાત્ર હશે તે મળશે.    

 ૧૧    નિધિા ઉમેદિાર 

(૧) ઉમેદિાર નિધિા હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ સામે “હા” અિશ્ય લખવુાં  અન્યથા “લાગ ુ

પડતુાં િથી” એમ દશાશિવુાં . 

(૨) નિધિા ઉમેદિારે જો પિુ: લગ્િ કરેલ હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ સામે “હા” અચકૂ 

લખવુાં અન્યથા  “લાગ ુપડતુાં િથી” એમ દશાશિવુાં . 

(૩) નિધિા ઉમેદિારે પિુ: લગ્િ કરેલ િ હોય અિે નિધિા ઉમેદિાર તરીકે લાભ મેળિિા 

ઇચ્છતા હોય તો અરજી સાથે પિુ: લગ્િ કરેલ િથી તેિી એરફડનેિટ રજુ કરિાિી રહશેે. 

(૪) નિધિા ઉમેદિારિે સરકારિી પ્રિતશમાિ જોર્િાઈ મજુબ તેઓએ મેળિેલ ગણુમાાં પાાંચ ટકા 

ગણુ ઉમેરિામાાં આિશે. 

(૫) કોઇ મરહલા ઉમેદિાર જાહરેાત માટે અરજી કરે તે સમયે “નિધિા” િ હોય, પરાંત ુઅરજી કયાશ 

બાદ અથિા જાહરેાત પ્રનસધ્ધ થયાિી છેલ્લી તારીખ િીતી ર્યા બાદ અથિા ભરતી પ્રરક્રયાિા કોઇપણ 

તબકે્ક “નિધિા” બિે અિે તે અંરે્ જરૂરી દસ્તાિેજી પરૂાિાઓ રજુ કરે તો તેિી રજૂઆત મળ્યા તારીખ 

પછીિા ભરતી પ્રરક્રયાિા જે પણ તબક્કા બાકી હોય તે તબક્કાથી જ તેિા મરહલા ઉમેદિારોિે “નિધિા 

મરહલા ઉમેદિાર” તરીકેિા લાભ આપિામાાં આિશે.  

 ૧૨     િા િાાંધા પ્રમાણપત્ર:- 

(૧) ગજુરાત સરકારિા સરકારી /અધશ સરકારી/ સરકાર હસ્તકિા કોપોરેશિ /કાંપિીઓમાાં સેિા 

બજાિતા અનધકારીઓ / કમશચારીઓ આયોર્િી જાહરેાતિા સાંદભશમાાં બારોબાર અરજી કરી શકશે અિે 

તેિી જાણ ઉમેદિારે પોતાિા નિભાર્/ખાતા/કચેરીિે અરજી કયાશિી તારીખથી રદિ-૭ માાં અચકૂ કરિાિી 



રહશેે. જો ઉમેદિારિા નિયોક્તા તરફથી અરજી મોકલિાિી છેલ્લી તારીખ બાદ ૩૦ રદિસમાાં અરજી 

કરિાિી પરિાિર્ી િહીં આપિાિી જાણ કરિામાાં આિશે તો તેઓિી અરજી િામાંજુર કરી ઉમેદિારી 

રદ કરિામાાં આિશે. 

(૨) કેન્દ્ર સરકારિી અથિા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારિી િોકરીમાાં હોય તેિા ઉમેદિારે ખાતા 

મારફત અરજી મોકલિાિી રહશેે અથિા આ અરજી સાથે નિમણકૂ અનધકારીનુાં  િા િાાંધા પ્રમાણપત્ર 

રજુ કરિાનુાં રહશેે. 

(૩) રૂબરૂ મલુાકાત સમયે ઉમેદિારે સક્ષમ અનધકારી દ્વારા આપિામાાં આિેલ િા િાાંધા પ્રમાણપત્ર 

અસલમાાં રજુ કરિાનુાં રહશેે. 

 ૧૩  રે્રલાયક ઉમેદિાર :-  

ગજુરાત જાહરે સેિા આયોર્ કે અન્ય જાહરે સેિા આયોર્ અથિા અન્ય સરકારી /અધશ સરકારી 

/સરકાર હસ્તકિી સાંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદિાર ક્યારેય પણ રે્રલાયક ઠરાિેલ હોય તો તેિી  નિર્ત 

અરજીપત્રકમાાં આપિાિી રહશેે. જો ઉમેદિારિો રે્રલાયકિો સમય ચાલ ુહશે તો આિા ઉમેદિારિી 

અરજી રદ થિાિે પાત્ર બિશે. 

 ૧૪      ફરજજયાત નિવનૃત્ત, રુખસદ, બરતરફ :- 

અર્ાઉ ઉમેદિારિે સરકારી સેિા/ સરકાર હસ્તકિી કાંપિી કે બોડશ કોપોરેશિમાાંથી ક્યારેય પણ  

ફરજજયાત નિવનૃત્ત, રૂખસદ કે બરતરફ કરિામાાં આિેલ હોય તો અરજીપત્રકમાાં તેિી નિર્ત આપિાિી 

રહશેે.  

 ૧૫  રજીસ્ટે્રશિ :-  

તબીબી/દાંત નિજ્ઞાિ/પશ ુ ચચરકત્સા/કાયદાિી અથિા અન્ય જ્જગ્યા માટેિા રકસ્સામાાં કે જેમાાં 

રજીસ્ટે્રશિ જરૂરી હોય ત્યાાં ઉમેદિારે રજીસ્ટે્રશિ પ્રમાણપત્રિી િકલ રજૂ કરિાિી રહશેે અિે અરજી 

સમયે રજીસ્ટે્રશિ જે તે સાંસ્થા ખાતે ચાલ ુછે તેવ ુપ્રમાણપત્ર રજૂ કરિાનુાં રહશેે. 

 ૧૬       અર્ત્યિી જોર્િાઇઓ :-    

(૧) આ જગ્યાિી નિમણકૂ માટે પ્રથમ પ્રાથનમક કસોટી અિે ત્યારબાદ રૂબરૂ મલુાકાત યોજીિે કરિામાાં 

આિશે પ્રાથનમક કસોટીિા ગણુ ક્રમાાંનસુાર જરૂરી અરજીઓિી ચકાસણી કરી ઉમેદિારોિે  રૂબરૂ 

મલુાકાત માટેિી પાત્રતા િક્કી કરાશે. આ કસોટીનુાં માધ્યમ આયોર્ નિયત કરે તે મજુબ ગજુરાતી 

અથિા અંગે્રજી રહશેે. પ્રાથનમક કસોટી સામાન્યત: ર્ાાંધીિર્ર/અમદાિાદ ખાતે લેિામાાં આિશે અિે 

ઉમેદિારોએ સ્િખચે ઉપક્સ્થત રહિેાનુાં રહશેે. પ્રાથનમક કસોટી અિે રૂબરૂ મલુાકાતમાાં મેળિેલ ગણુિા 

આધારે આખરી પસાંદર્ી કરિામાાં આિશે. 

(૨) પ્રાથનમક કસોટીમાાં આયોરે્ નિયત કરેલ લઘતુ્તમ લાયકી ધોરણ મજુબિા ગણુ મેળિિા ફરજજયાત 

છે. એટલે કે જે કોઈ ઉમેદિાર પ્રાથનમક કસોટીમાાં આયોરે્ નિયત કરેલ લઘતુ્તમ લાયકી ધોરણ મજુબિા 



ગણુ મેળિી શકશે િરહ તો રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્રતા િક્કી કરિા, અરજી ચકાસણીિે પાત્ર 

ઉમેદિારોિે યાદી માટે નિચારણામાાં લેિામાાં આિશે િહીં.    

 ૧૭       રૂબરૂ મલુાકાત :-  

(૧) રૂબરૂ મલુાકાત આયોર્િી કચેરી ખાતે જ લેિામાાં આિશે. પ્રાથનમક કસોટીિા પરરણામિા 

આધારે રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર થતા  ઉમેદિારે રૂબરૂ મલુાકાત માટે પોતાિા ખચે અિે ફરજીયાત 

પણે ઉપક્સ્થત થિાનુાં રહશેે. તેમજ જે ભરતી પ્રસાંર્ો અન્િયે શારીરરક ક્ષમતા કસોટી અિે / અથિા 

શારીરરક માપદાંડ ચકાસણીિી જોર્િાઇ છે, તેિા તમામ તબકે્ક ઉમેદિારે ફરજીયાત પણે ઉપક્સ્થત 

રહિેાનુાં રહશેે. જો ઉમેદિાર ભરતી પ્રરક્રયાિા કોઈ પણ તબકે્ક રે્રહાજર રહશેે તો તેમિી ઉમેદિારી રદ 

કરિામાાં આિશે. 

(૨) અનસુચૂચત જાનત, અનસુચૂચત જિ જાનતિા ઉમેદિારો તથા બેરોજર્ાર ઉમેદિારો કે જેઓિા 

માતા-નપતા િી િાનર્િક આિક આિકિેરા િે પાત્ર િ હોય તેઓિે તેમિા રહઠેાણિા સ્થળેથી રૂબરૂ 

મલુાકાત માટે આિિા તથા જિા માટે ગજુરાત એસ.ટી. નિર્મ દ્વારા નિયત થયેલ રટરકટિા દર પ્રમાણે 

બસ ભાડુાં મળિાપાત્ર થશે. આ માટે ઉમેદિારે રૂબરૂ મલુાકાતિા રદિસે નિયત ફોમશ ભરિાન ુરહશેે અિે 

તેિી સાથે અસલ રટરકટ રજુ કરિાિી રહશેે. 

(૩) રૂબરૂ મલુાકાતિા રદિસે રૂબરૂ મલુાકાતિા પત્રમાાં દશાશિિામાાં આિેલ અસલ પ્રમાણપત્રો રજુ 

કરિાિા રહશેે. તથા આ પ્રમાણપત્રોિી સ્િયાંપ્રમાચણત િકલો (S elf-Attested Copies) અિે બારકોડ 

િાળા અરજીપત્રકિી િકલ પણ આયોર્ ભિિમાાં જમા કરાિિાિી રહશેે. જો ઉમેદિાર અસલ 

પ્રમાણપત્ર રજુ કરશે િહીં તો તેઓ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર બિશે િહીં તેિી ખાસ િોંધ લેિી. 

(૪) િર્શ-૩િા રકસ્સામાાં રૂબરૂ મલુાકાત યોજિાિી થતી િ હોઈ, િર્શ-૩િી ભરતી પ્રરક્રયામાાં રૂબરૂ 

મલુાકાતિી જોર્િાઈ લાગ ુપડશે િહીં.  

 ૧૮    િીચે દશાશવ્યા મજુબિી અરજીઓ રદ કરિામાાં આિશે. (આ યાદી માત્ર દષ્ટાાંત સ્િરૂપે છે જે 

સાંપણૂશ િથી )   

(૧) અરજીમાાં દશાશિેલ નિર્તો અધરૂી કે અસાંર્ત હોય. 

(૨) અરજીમાાં ઉમેદિારે સહી અપલોડ કરેલ િ હોય. 

(૩) અરજી ફેક્સથી અથિા ઈ-મેઇલ થી મોકલાિેલ હોય. 

(૪) અરજીમાાં પાસપોટશ  સાઈઝિો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરેલ િ હોય. 

(૫) અિામત કક્ષાિા તથા શારીરરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારોએ અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અનધકારી 

દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્રિી િકલ રજુ કરેલ િ હોય. 

(૬) માજી સૈનિક ઉમેદિારે રડસ્ચાર્જ બકુિી િકલ રજુ કરેલ િ હોય 

(૭) ઉમેદિારે શૈક્ષચણક લાયકાતિા સાંદભશમાાં માકશશીટ/પદિી પ્રમાણપત્રિી િકલ રજુ કરેલ િ હોય. 

(૮) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્રિી િકલ રજુ કરેલ િ હોય. 



(૯) ઉમેદિારે અરજીપત્રકમાાં અનભુિ દશાશિેલ હોય (જેિા આધારે પાત્રતા િક્કી કરિાિી થતી હોય) 

પરાંત ુ તેિા સમથશિમાાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ િ હોય અથિા તો રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રમાાં તેઓિો 

અનભુિિો સમયર્ાળો, મળુ પર્ાર, કુલ પર્ાર અિે અનભુિિો પ્રકાર દશાશિેલ િ હોય,અનભુિનુાં 

પ્રમાણપત્ર સાંસ્થાિા લેટરપેડ ઉપર િ હોય તથા સક્ષમ સત્તાનધકારીિી સહી નિિાનુાં હોય. 

(૧૦) તબીબી નશક્ષણ નિર્યક જ્જગ્યાિી જાહરેાતમાાં મેળિેલ પદિી MCI/DENTAL 

COUNC IL /CC IM/CCH માન્ય છે, તેવ ુયનુિિસીટી અથિા કોલેજિા સક્ષમ અનધકારીનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ 

કરેલ િ હોય. 

 ૧૯     નિમણ ૂાંક :- 

(૧) ઉપરિી જાહરેાત સાંબાંધમાાં નિમણકૂ માટે પસાંદ  થયેલા ઉમેદિારિી સરકારશ્રીિા  સાંબાંનધત 

નિભાર્િે આયોર્ દ્વારા ભલામણ કરિામાાં આિશે. ઉમેદિારોએ આખરી નિમણકૂપત્ર મેળિતાાં પહલેાાં 

કોમ્પ્યટુર અંરે્િી સીસીસી અથિા તેિી સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર િખતોિખત િક્કી કરે તેિી લાયકાત 

મેળિી લેિાિી રહશેે. આ પ્રકારિી લાયકાત િહીં ધરાિિાર ઉમેદિાર નિમણકૂિે પાત્ર બિશે િહીં. 

(૨) નિમણકૂ અંરે્િી સઘળી કાયશિાહી સરકારશ્રી  દ્વારા કરિામાાં આિતી હોિાથી આ અંરે્િો 

કોઇપણ પત્રવ્યિહાર આયોર્ ધ્યાિે લેશે  િહીં. 

(૩) ઉમેદિારે  તેિી શૈક્ષચણક લાયકાત / અનભુિ /ઉંમર િરે્રેિા સમથશિમાાં રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રો 

કોઇપણ તબકે્ક અયોગ્ય માલમુ પડશે તો તેિી ઉમેદિારી રદ થશે તેમજ ભલામણ બાદિી નિમણકૂ 

પણ રદ થિાિે પાત્ર રહશેે અિે આિા ઉમેદિાર ભારતીય ફોજદારી ધારા  હઠેળિી કાયશિાહી િે પાત્ર 

થશે, જેથી ઉમેદિારિે સલાહ આપિામાાં આિે છે કે, તેમણે રજુ કરેલા પ્રમાણપત્રો ખબુજ ચોકસાઈથી 

પણુશ રીતે ખરાઈ કયાશ બાદ જ આયોર્માાં રજુ કરિા. 

 ૨૦    રે્રિતશણ ૂાંક અંરે્ દોનર્ત ઠરેલા ઉમેદિારો નિરૂધ્ધ પર્લાાં :- 

ઉમેદિારોિે આથી ચેતિણી આપિામાાં આિે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાાં કોઇપણ પ્રકારિી 

ખોટી મારહતી દશાશિિી િહી,તેમજ આિશ્યક મારહતી છૂપાિિી િહી,ઉપરાાંત તેઓએ રજુ કરેલ અસલ 

દસ્તાિેજો કે તેિી પ્રમાચણત િકલમાાં કોઇપણ સાંજોર્ોમાાં સધુારો અથિા ફેરફાર અથિા બીજા કોઇપણ 

ચેડાાં કરિા િહીં અથિા તેઓએ આિા ચેડાાં કરેલ/બિાિટી દસ્તાિેજો રજુ કરિા િહી,જો એકજ 

બાબતિા બે કે તેથી િધ ુદસ્તાિેજોમાાં અથિા તેિી પ્રમાચણત િકલમાાં કોઇપણ પ્રકારિી અચોકસાઇ 

અથિા નિસાંર્તતા જણાય તો તે નિસાંર્તતાઓ બાબતિી સ્પષ્ટતા રજુ કરિી.જો કોઇ ઉમેદિાર 

આયોર્ દ્વારા દોનર્ત જાહરે થયેલ હોય અથિા થાય તો , 

(૧) તેઓિી ઉમેદિારી અંરે્ કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરિા 

(ર) િામ બદલીિે પરીક્ષા આપિી, 

(૩)  કોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પણુશ કરાવ્ય ુહોય , 

(૪)  બિાિટી દસ્તાિેજ રજુ કયાશ હોય ,  

(પ)  અર્ત્યિી બાબત છુપાિિા અથિા દોર્મકુત અથિા ખોટા નિિેદિો કરેલ હોય , 



(૬)  તેઓિી ઉમેદિારી અંરે્ કોઇપણ અનિયનમત કે અનચુચત ઉપાયોિો સહારો લીધો હોય , 

(૭)  કસોટી સમયે કોઇ અનચુચત સાધિોિો ઉપયોર્ કયો હોય , 

(૮)  ઉત્તરિહી માાં અશ્લીલ ભાર્ા કે અનશષ્ટ  બાબતો સરહતિી અસાંર્ત બાબતો રજુ કરેલ હોય, 

(૯)  પરીક્ષા ખાંડમાાં કોઇપણ રીતિી રે્રિતશણકૂ આચરિી,જેિી કે અન્ય ઉમેદિારિી જિાબિહીિી 

િકલ કરિી, પસુ્તક, ર્ાઇડ, કાપલી તેિા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તચલચખત સારહત્યિી મદદથી અથિા 

િાતચીત દ્વારા કે કોઇ સાાંકેનતક રીતે િકલ કરિા કે અન્ય  ઉમેદિારોિે િકલ કરાિિાિી રે્રરરતીઓ 

પૈકી કોઇપણ રે્રરીતી આચરિા માટે, 

(૧૦) આયોર્ દ્વારા પરીક્ષાિી કામર્ીરી અંરે્ નિયકુત થયેલા કમશચારીઓિે પજિણી કરિી, કોઇપણ 

પ્રકારિી શારીરરક ઇજા પહોચાડિી અથિા  

(૧૧)  ઉપરોકત જોર્િાઇઓમાાં ઉલ્લેખાયેલ દરેક અથિા કોઇપણ કૃત્ય કરિા કે કરાિિા પ્રયત્િ કયો 

હોય તેણે કે સીધી અથિા આડકતરી રીતે આયોર્ પર દબાણ લાિિાર ઉમેદિાર િીચે દશાશિેલ નશક્ષા 

ઉપરાાંત આપોઆપ,ફોજદારી કાયશિાહીિે પાત્ર બિશે.  

(ક)  આયોર્ દ્વારા તે પસાંદર્ીિા ઉમેદિાર તરીકે રે્રલાયક ઠરાિી શકાશે, અિે /અથિા  

(ખ)  તેિે આયોર્ લે તેિી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મલુાકાત માટે કાયમી કે મકુરર મદુત 

માટે  

(૧) આયોર્ દ્વારા લેિાિાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસાંદર્ી માટે, અિે  

(ર) રાજય સરકાર હઠેળિી કોઇપણ િોકરીમાાંથી સરકાર દ્વારા રે્રલાયક ઠરાિી શકાશે અિે  

(ર્)  જો સરકારી સેિામાાં અર્ાઉથી જ હોય તો તેિા નિરૂધ્ધ સમચુચત નિયમો અનસુાર નશસ્તભાંર્િા 

પર્લાાં  લઇ શકાશે. 

(૧ર) ઉપરોકત નિર્તોમાાં નિરદિષ્ટ કરેલ નશક્ષા કરતા પહલેા આયોર્/ સરકાર દ્વારા ઉમેદિારિે 

/કમશચારીિે 

   (૧) આરોપિામામાાં તેમિી સામેિા સ્પષ્ટ આરોપો અથિા કેસિા પ્રકાર બાબતે, 

   (ર) લેચખતમાાં નશક્ષા અંરે્ બચાિિામુાં- હકીકત રજુ કરિા અિે  

   (૩) નશક્ષા અંરે્ નિયત સમય મયાશદામાાં રૂબરૂ રજુઆત કરિાિી તક આપિામાાં આિશે.  

 
 

 

 

 

 

(આશા શાહ) 
સાંયકુ્ત સચચિ 

ગજુરાત જાહરે સેિા આયોર્  



ઓિલાઈિ અરજી કરિાિી રીત 

આ જાહરેાતોિા સાંદભશમાાં આયોર્ દ્વારા ઓિ લાઈિ જ અરજી સ્િીકારિામાાં આિશે. ઉમેદિાર તા.૨૮-

૦૯-૨૦૨૧, ૧૩.૦૦ કલાક થી તા.૧૩-૧૦-૨૦૨૧, ૧૩.૦૦ કલાક સધુીમાાં https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in પર અરજી પત્રક ભરી શકશે. ઉમેદિારે અરજી કરિા માટે િીચે મજુબિા S teps 

(૧) થી (૧૬) અનસુરિાિા રહશેે. Confirmation Number મળ્યા પછી જ અરજી માન્ય ર્ણાશે. 

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

(૨) Apply On line C lick કરવુાં.  આ પ્રમાણે click કરિાથી (1) More Details તથા (2) Apply 

Now બટિ દેખાશે. સૌપ્રથમ More Details પર C lick કરીિે જાહરેાતિી બધી જ નિર્તોિો અભ્યાસ 

ઉમેદિારોએ કરિો. અિે ત્યારબાદ Apply Now બટિ ચ્ક્લક કરવુાં. 

(૩) તેિી િીચે Apply Now પર C lick કરિાથી Application  Format દેખાશે. Application Format 

માાં સૌ પ્રથમ “Personal Details”ઉમેદિારે ભરિી. (અહીં લાલ ફુદરડી (*) નિશાિી હોય તેિી નિર્તો 

ફરજજયાત ભરિાિી રહશેે.) “Personal Details” માાં જ્યાાં Mobile Number અિે email ID માાંગ્યા છે, 

તેિી નિર્ત લખિી જેથી જરૂર જણાયે આયોર્ ઉમેદિારિે મારહતર્ાર કરી શકે. 

(૪) Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરિા માટે Educational Details  પર 

click કરવુાં અિે પોતાિી શૈક્ષચણક નિર્તો ભરિી. 

(૫) Additional Qualification પર “click” કરી Additional Qualification ભરિી. 

(૬) Experience Details પર “click” કરવુાં અિે Experience Details ભરિી. િધ ુ Experience 

ઉમેરિા માર્તા હોિ તો  Add. More Exp.પર “click” કરી Details ભરિી. 

(૭) Additional Information પર “click” કરી ત્યાાં મારહતી ભરિી. જે િધારાિો અનભુિ ojas 

module માાં સમાનિષ્ટ િ થતો હોય, તો સાદા કાર્ળ પર ojas માાં  જણાવ્યા મજુબિા અનભુિિા કોઠા 

પ્રમાણે આપે િધારાિા અનભુિિી નિર્ત ઉમેરીિે મોકલિી. 

(૮) તેિી િીચે “Self-declaration” માાં Yes / No  પર click કરવુાં. 

(૯) હિે save  પર “click” કરિાથી તમારો Data S ave  થશે. અહીં ઉમેદિારિો  Application 

Number generate  થશે. જે ઉમેદિારે  સાચિીિે રાખિાિો રહશેે અિે હિે પછી આ જાહરેાતિા 

સાંદભશમાાં આયોર્ સાથેિા કોઈ પણ પત્ર વ્યિહારમાાં તે દશાશિિાિો રહશેે.  

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


(૧૦) જો આપિી અરજીપત્રકમાાં કોઇ સધુારા-િધારા કરિાિા હોય તો Edit Application માાં જઇિે 

કરી શકાશે, આ સનુિધા અરજી Confirm કરતાાં પહલેા ઉપલબ્ધ છે. એક િખત અરજી Confirm થઇ 

ર્યા પછી / બાદ આ સનુિધા ઉપલબ્ધ રહશેે િહીં. 

(૧૧) હિે પેજિા ઉપરિા ભાર્માાં upload photo પર click કરો અહીં તમારો application number 

type કરો અિે તમારી Birth date type કરો. ત્યારબાદ ok પર click  કરો. અહીં, photo અિે 

signature upload કરિાિા છે. (ફોટાનુાં માપ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અિે ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અિે 

signature નુાં માપ ૨.૫ સે.મી. ઊંચાઇ અિે ૭.૫ સે.મી. પહોળાઈ રાખિી) photo અિે signature 

upload કરિા સૌ પ્રથમ તમારો photo અિે signature .jpg Format માાં(10 KB) સાઇઝ થી િધારે િહીં 

તે રીતે Computer માાં હોિા જોઇએ.) “Browse” Button પર click કરો હિે Choose File િા સ્ક્રીિમાાંથી 

જે ફાઇલમાાં .jpg Format માાં તમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલિે ત્યાાંથી S elect કરો અિે 

“Open” Button િે click કરો. હિે “Browse” Button િી બાજુમાાં “Upload Button” પર C lick કરો હિે 

બાજુમાાં તમારો photo દેખાશે. હિે આજ રીતે signature પણ upload કરિાિી રહશેે.  

(૧૨) હિે પેજિા ઉપરિા ભાર્માાં “Confirm Application” પર click કરો અિે “Application 

number” તથા Birth Date Type  કયાશ બાદ Ok પર click કરિાથી બે (૨) બટિ ૧: Application 

preview ૨: confirm application દેખાશે. ઉમેદિારે “Application preview” પર ક્લીક કરી પોતાિી 

અરજી જોઈ લેિી. અરજીમાાં સધુારો કરિાિો જણાય, તો Edit Application ઉપર click કરીિે સધુારો 

કરી લેિો. અરજી confirm કયાશ પહલેા કોઇપણ પ્રકારિો સધુારો અરજીમાાં કરી શકાશે. પરાંત.ુ અરજી 

confirm થઇ ર્યા બાદ અરજીમાાં કોઇપણ સધુારો થઇ શકશે િહીં. જો અરજી સધુારિાિી જરૂર િ 

જણાય તો જ confirm application પર ક્લીક કરવુાં. Confirm application પર ક્લીક કરિાથી 

ઉમેદિારિી અરજીિો આયોર્માાં online સ્િીકાર થઈ જશે. અહીં “confirmation number” generate 

થશે જે હિે પછીિી બધી જ કાયશિાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદિારે સાચિિાિો રહશેે. Confirmation 

number નસિાય કોઇપણ પત્રવ્યિહાર કરી શકાશે િહીં. Confirm થયેલ અરજીપત્રકિી નપ્રન્ટ અચકૂ 

કાઢી રાખિી. 

(૧૩) સામાન્ય કેટેર્રીિા ઉમેદિારે ભરિાિી થતી ફી િીચેિા બે નિકલ્પો પૈકી કોઈ પણ  નિકલ્પથી 

ભરી શક્શે. 

(૧) પોસ્ટ ઓફીસમાાં : “Print Challan” ઉપર કલીક કરીિે નપ્રન્ટેડ ચલણિી િકલ કાઢિાિી રહશેે. 

આ નપ્રન્ટેડ ચલણિી િકલ લઇિે િજીકિી કોમ્પ્યટુરિી સનુિધા ધરાિતી પોસ્ટ ઓરફસમાાં  જિાનુાં રહશેે. 

પોસ્ટ ઓફીસમાાં રૂ. ૧૦૦/- આયોર્િી ફી + પૉસ્ટલ સનિિસ ચાર્જ તા.૧૩-૧૦-૨૦૨૧ સધુીમાાં ભરિાિી 

રહશેે અિે ફી ભયાશ અંરે્નુાં ચલણ મેળિિાનુાં રહશેે. આ ચલણ તથા confirm થયેલ અરજીપત્રક સાથે 

જોડિાિા આિશ્યક સ્િયાં પ્રમાચણત કરેલ પ્રમાણપત્રો (૧) જન્મ તારીખિા પરુાિા માટે એસ.એસ.સી.ઇ. 

કે્રડીટ સરટિફીકેટિી િકલ (૨) નિયત શૈ.લા િા ડીગ્રી પ્રમાણપત્રિી િકલ  અિે ડીગ્રીિા અંનતમ િર્શિી 



માકશશીટિી િકલ  (૩) સબાંનધત કાઉક્ન્સલિા રજીસ્ટે્રશિિી િકલ (૪) અનભુિિા પ્રમાણપત્ર િકલ (૫) 

િામ / અટકમાાં ફેરફાર કરાિેલ હોય તો સરકારી રે્ઝેટિી િકલ / પરરણીત મરહલા ઉમેદિારે મેરેજ 

રજીસ્ટે્રશિિી િકલ (૬) શારીરરક રીતે અશક્ત ઉમેદિારે સા.િ. નિભાર્િા તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૮િા 

પરરપત્રથી નિયત થયેલ િમિુા મજુબન ુ પ્રમાણપત્ર (૭) અન્ય લાગ ુપડતા હોય તેિા આધાર / પરુાિા  

અચકુ  જોડીિે ઉમેદિારે  પોતાિી પાસે સાચિીિે રાખિાિા રહશેે અિે આયોર્ દ્વારા માંર્ાિિામા આિે 

ત્યારે જ અરજીપત્રક ચબડાણો સરહત તથા ફી ભરેલા ચલણિી િકલ સાથે આર.પી.એ.ડી. / સ્પીડ 

પોસ્ટથી મોકલિાિા રહશેે અથિા આયોર્િી કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જિાિા રહશેે. 

(૨) ઓિ લાઈિ ફી : જમા કરાિિા માટે “Print Challan” ઉપર કલીક કરીિે નિર્તો ભરિી અિે 

ત્યાાં “Online Payment of Fee” ઉપર ક્લીક કરવુાં. ત્યારબાદ આપેલ નિકલ્પોમાાંથી “Net Banking Fee” 

અથિા “Other Payment Mode” િા નિકલ્પોમાાંથી યોગ્ય નિકલ્પ પસાંદ કરિો અિે આર્ળિી નિર્તો 

ભરિી. ફી જમા થયા બાદ આપિી ફી જમા થઈ ર્ઈ છે તેવુાં  S creen પર લખાયેલુાં આિશે અિે e-

receipt મળશે.જેિી Print કાઢી લેિી. જો પ્રરક્રયામાાં કોઈ ખામી હશે તો S creen પર આપિી ફી 

ભરાયેલ િથી તેમ દેખાશે. 

(૧૪) અિામત િર્શિા ઉમેદિારો (ફી માાંથી મરુકત અપાયેલ ઉમેદિારો) એ confirm થયેલ 

અરજીપત્રક તે સાથે જોડિાિા આિશ્યક સ્િયાં પ્રમાચણત કરેલ પ્રમાણપત્રો  (૧)  જન્મ તારીખિા 

પરુાિા માટે એસ.એસ.સી.ઇ. કે્રડીટ સરટિફીકેટિી િકલ  (૨) જાનત પ્રમાણપત્રિી િકલ (3) સા.અિે 

શૈ.પ.િર્શિા ઉમેદિારો માટે નિયત થયેલ સમય ર્ાળામા મેળિેલ નિયત થયેલ પરરનશષ્ટ-ક (૪) 

નિયત  શૈ.લા િા ડીગ્રી પ્રમાણપત્ર અિે ડીગ્રીિા અંનતમ િર્શિી માકશશીટિી િકલ. (૫) સબાંનધત 

કાઉક્ન્સલિા રજીસ્ટે્રશિિી  િકલ (૬) અનભુિિા પ્રમાણપત્ર િકલ (૭) િામ / અટકમા ફેરફાર કરાિેલ 

હોય તો સરકારી રે્ઝેટિી િકલ / પરરણીત મરહલા ઉમેદિારે મેરેજ રજીસ્ટે્રશિ િકલ (૮) શારીરરક રીતે 

અશક્ત ઉમેદિારે સા.િ.નિભાર્િા તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૮િા પરરપત્રથી નિયત થયેલ િમિુા મજુબનુાં  

પ્રમાણપત્ર (૯) અન્ય લાગ ુપડતા હોય તેિા આધાર / પરુાિા અચકુ જોડીિે અચકુ  જોડીિે ઉમેદિારે  

પોતાિી પાસે સાચિીિે રાખિાિા રહશેે  અિે આયોર્ દ્વારા માંર્ાિિામા આિે  ત્યારે જ અરજીપત્રક 

ચબડાણો સરહત આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલિાિા રહશેે અથિા આયોર્િી કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં 

આપી જિાિા રહશેે. 

(૧૫) દરેક જાહરેાત માટે ઉમેદિારે એક જ અરજી કરિી. આમ છતાાં, સાંજોર્ોિશાત, જો કોઇ 

ઉમેદિારે એકથી િધ ુઅરજી કરેલ હશે, તો છેલ્લી કન્ફમશ થયેલ અરજી, તેિી સાથે નિયત ફી ભરેલ 

હશે, તો તે માન્ય ર્ણાશે અિે અર્ાઉિી અરજી રદ્દ ર્ણિામાાં આિશે. અર્ાઉિી અરજી સાથે ભરેલ ફી 

છેલ્લી કન્ફમશ થયેલ અરજી સામે ર્ણિામાાં આિશે િહીં. જો ઉમેદિારે છેલ્લી કન્ફમશ થયેલ અરજી સાથે 

નિયત ફી ભરેલ િહીં હોય, તો આિા ઉમેદિારિી નિયત ફી સાથેિી કન્ફમશ થયેલી છેલ્લી અરજી માન્ય 

ર્ણિામાાં આિશે. જો ઉમેદિારે એકથી િધ ુઅરજી સાથે ફી ભરેલ હશે, તો તે રીફાંડ કરિામાાં આિશે 

િહીં.  



 અરજી ફી : 

(૧)  સામાન્ય કેટેર્રીિા ઉમેદિારે પોસ્ટ ઓફીસમાાં રૂ. ૧૦૦/- આયોર્િી ફી + પૉસ્ટલ સનિિસ ચાર્જ 

ભરિાિો રહશેે. અિે ફી ભયાશ અંરે્નુાં ચલણ મેળિિાનુાં રહશેે. અથિા ઓિ લાઈિ ફી ભરી e-receipt 

લઈ લેિાિી રહશેે.  

(૨)  મળૂ ગજુરાતિા અિામત કક્ષાિા ઉમેદિારોએ અરજી ફી ભરિાિી રહતેી િથી.  

(3)  અિામત કક્ષાિા ઉમેદિારો જો ચબિ અિામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો પણ તેઓએ અરજી ફી 

ભરિાિી રહશેે િહીં. તે નસિાયિા ધોરણો ચબિ અિામત િર્શિા લાગ ુપડશે. 

(૪) માજી સૈનિક અિે શારીરરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારોએ ફી ભરિાિી રહતેી િથી.  

(૫) ફી ભયાશ િર્રિી અરજી રદ થિાિે પાત્ર છે. ફી ભરેલ િહી હોય તેિા ઉમેદિારિે કોઇ પણ 

સાંજોર્ોમાાં પ્રાથનમક કસોટી/રૂબરૂ મલુાકાત પરીક્ષામાાં બેસિા દેિામાાં આિશે િહી. આ ફી ફક્ત પોસ્ટ 

ઓરફસ દ્વારા અથિા ઓિ લાઈિ ફી જ સ્િીકારિામાાં આિશે, રોકડમાાં, ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી, ઇષ્ન્ડયિ 

પોસ્ટલ ઓડશર કે પે ઓડશરિા સ્િરૂપમાાં આ ફી સ્િીકારિામાાં આિશે િહી. જેિી ઉમેદિારોએ ખાસ િોંધ 

લેિી.ઉમેદિારોિે ખાસ જણાિિાનુાં કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોિી ચકાસણી દરનમયાિ કોઇ 

ઉમેદિાર, આ જગ્યા િા ભરતી નિયમો તથા જાહરેાતિી જોર્િાઇઓ મજુબ લાયકાત ધરાિતા િથી 

તેમ માલમૂ પડશે તો તેમિી ઉમેદિારી કોઇ પણ તબકે્ક રદ કરિામાાં આિશે. 

 


